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iv 

রনব বাহী সারসাংদক্ষপ 

 

আঞ্চধলর্ ও উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়মের মাধ্যমম ধেধব ডঘ্ন ও ধেরাপে আন্তঃমেশীয় সড়র্ র্াতায়াত ধেধিতর্রণ এবাং এধশয়াে 

হাইওময় র্ধরমর্ার AH-1 ও AH-41 এ অবধস্থত ১৭টি রসতু ও ০৭টি র্ালভাট ড ধেম ডাণ/প্রধতস্থাপে এবাং ০২টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র স্থাপমের 

মাধ্যমম রেমশর ব্যবসা/বাধণমেযর সম্প্রসারণপূব ডর্ আথ ড-সামাধের্ উিয়মের লমক্ষয োইর্ার ঋণ সহায়তায় ধবমবচয প্রর্েটি গ্রহণ র্রা হময়মছ। এ 

প্রর্মের আওতায় ০৩টি রসর্শমে র্াে র্রা হমে। রসর্শে এ: এধশয়াে হাইওময় ১ এর আওতািীে ঢার্া হমত রবোমপাল পর্ ডন্ত মহাসড়মর্ 

(ধির্রগাছা, তুলারামপুর, হাওয়াইখালী, র্ালো ও রগড়ামখালা) ৫টি রসতু ধেম ডাণ র্রা হমে। রসর্শে-ধব: এধশয়াে হাইওময় ৪১ এর সামথ সাংমর্াগর্ারী 

রামগড়-রহয়ামর্া-বারইয়ারহাট মহাসড়র্ অাংমশর ০৭টি রসতুর স্থমল ০৮টি রসতু/র্ালভাট ড ধেম ডাণ র্রা হমে এবাং রসর্শে-ধস: চট্রগ্রাম হমত র্েবাোর 

পর্ ডন্ত মহাসড়মর্ ৪টি রসতু ধেম ডাণ র্রা হমে। এ প্রর্মের গুরুত্বপূণ ড অাংশ হল ঢার্া-মাওয়া-পদ্মা রসতু-ভাঙ্গা-র্ালো-র্মশার-রবোমপাল োতীয় 

মহাসড়মর্ র্ালো রসতু ধেম ডাণ। মূল প্রর্েটি ২৪৮৬১১.৫২ লক্ষ টার্া (ধেওধব ৬৩৪৩৪.০২ + প্রর্ে সাহায্য ১৮৫১৭৭.৫০ লক্ষ টার্া) প্রাক্কধলত 

ব্যময় ০১ রম ২০১৬ হমত ৩০ জুে, ২০২২ রময়ামে গত ২৬.০৪.২০১৬ তাধরমখ এর্মের্ র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ। পরবতীমত প্রর্েটির ১ম সাংমশািে 

৩,৬৮,৪৫৫.৩৬ লক্ষ টার্া (ধেওধব ১৫১৭৮৫.৪৭ লক্ষ টার্া+ প্রর্ে সাহায্য ২,১৬,৬৬৯.৮৯ লক্ষ টার্া) প্রাক্কধলত ব্যময় ০১ রম ২০১৬ হমত ৩০ জুে, 

২০২২ রময়ামে গত ০৯.১০.২০১৮ তাধরমখ এর্মের্ র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ।  

 

প্রকল্পটির মূল উদেশ্য হদলা- রসতু ও  র্ালভাট ড ধেম ডাণ এবাং এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র স্থাপমের মাধ্যমম আঞ্চধলর্ ও উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ রর্াগামর্াগ 

ব্যবস্থার উিয়মের মাধ্যমম ধেধব ডঘ্ন ও ধেরাপে আন্তঃমেশীয় সড়র্ র্াতায়াত ধেধিতর্রণ এবাং রেমশর ব্যবসা/বাধণমেযর সম্প্রসারণপূব ডর্ আথ ড-

সামাধের্ উিয়ে । প্রর্ে এলার্ার আথ ড-সামাধের্ অবস্থার উিয়ে; র্াতায়াত/ ভ্রমণ ব্যয় ও সময় হ্রাস; র্ােবাহে রক্ষণামবক্ষণ /দমরামত ব্যয় হ্রাস 

এবাং কৃধর্ ও ধশমের উিয়ে লমক্ষয প্রর্েটি বাস্তবায়মের েন্য গ্রহণ করা হময়মছ। 

 

ধবদ্যমাে প্রর্মের পূতডর্াে বাস্তবায়মের েন্য ৪টি প্যামর্মে রমাট ১৭টি ধিে, ৭টি র্ালভাট ড, ২টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র, ১টি রটাল রগট ধেম ডাণ 

র্াে ইতযাধে অন্তডভুি। এই প্যামর্ে ৪টির েরপত্র ৪টি োতীয় পধত্রর্া এবাং CPTU ও RHD এর ওময়ব সাইমটএ প্রর্াধশত হময়মছ।  

 

প্রর্মের অতযান্ত গুরুত্বপূণ ড প্যামর্ে হমলা PW-1(A1) । এই প্যামর্েটি ৯৫,৯৮৪.৬০ লক্ষ টার্ায় ২৪ জুে ২০১৮ তাধরমখ, ৪ রসমেম্বর ২০২১ 

রময়ামে ৬৯০ ধমটার দের্ঘ ডয র্ালো ধিে, ১টি রটালপ্লাো, ৮টি আন্ডারপাস এবাং এমপ্রাস ররার্ ধেম ডাণ ইতযাধে বাস্তবায়মের লমক্ষয TEKKEN-

AML-YBC JV এর সধহত চুধিবি হময়মছ। চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৫.৫০% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত 

অধেডত হময়মছ ৩০.৪০%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ২৫.১০% র্ম।  

 

প্যামর্ে োং PW-02 (A2) এর্ আওতায় রছাট ও মািারী ৪টি ধিে ও ১টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র ধেম ডামণর লমক্ষয ৩২,৯৭৭.১২ লক্ষ টার্ায় 

১০ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ ৫ আগস্ট ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয MUNICO-DIENCO JV এর সধহত চুধিবি হময়মছ। চুধি অনুর্ায়ী 

রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৪.৫৪% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৭.৬৩%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৩৬.৯১% 

র্ম।  

 

প্যামর্ে োং PW-03 (B) - এ ৮টি ২ রলে PC-I Girder ধিে, ৭টি বে র্ালভাট ড এবাং এমপ্রাচ সড়র্ অন্তডভুি। উি র্ােগুধল ২৮,১৬৮.২২ লক্ষ 

টার্ায় ৩ রসমেম্বর ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয Concord Pragatee Construction Ltd. এর সধহত চুধিবি হময়মছ। চুধি অনুর্ায়ী 

রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৩.১২% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ৩৪.০১%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ১৯.১১% 

র্ম।  

 

প্যামর্ে োং PW-04 (C) এধশয়াে হাা্ইওময়র চট্টগ্রাম-র্েবাোর মহাসড়মর্ অবধস্থত। এই প্যামর্মের আওতায় ৪টি রছাট ও মািারী রসতু এবাং 

এমপ্রাচ সড়র্ অন্তর্ভ ডি। উি পূতডর্াে ৭৫,১০৮.৫৬ লক্ষ টার্ায় ২১ েমভম্বর ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয SPECTRA-CR24B JV এর 

সধহত ৮ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ চুধিপত্র সম্পি হময়মছ। চুধি অনুর্ায়ী সমস্ত প্রধক্রয়া বোয় ররমখ রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫০% লক্ষযমাত্রা 

থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৫.১২%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৩৪.৮৮% র্ম। 

 

প্রর্ে গ্রহণ র্রার পূমব ড ধিধেধবধলটি ষ্ট্যাধর্ র্রা হময়মছ। ধিধেধবধলটি ষ্ট্যাধর্র মূল চযামলঞ্জগুমলার মমধ্য অন্যতম ধবর্য়গুমলা হল প্রর্ে শুরুর পূমব ড 

র্ভধম অধিগ্রহণ এবাং পুে ডবাসে র্াে সম্পি র্রা। 

 

প্রর্মের র্ামের গুণগতমাে ধেধিত র্রার লমক্ষয ধেম ডাণ প্রধতষ্ঠামের সেেধবহীে পরীক্ষাগামর এবাং মালামামলর উৎস অনুমমােমের প্রাক্কামল বুময়ট-

এ প্রর্মে ব্যবহৃত রড, Prestressing tendon, পারন ও এডরমক্সার ইতযাধে বুময়মট পরীক্ষা র্রা হময়মছ। রসতু ও সড়ক রনম বাণ কাজ শশষ হদল 

অত্র এলাকার জনগদণর কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হমব , এলাকায় রশল্প কারখানা স্থাপন, ব্যবসা বারণদজের প্রসার, রশক্ষার সুদর্াগ, উন্নত রিরকৎসা 

শসবার সুদর্াগ, কম খরদি দ্রুত র্াতায়াত করার সুদর্াগ সৃরি হমব , প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরদ্ধ পাদব, র্ানজর্ কদম র্াদব, দুঘ বর্না হ্রাস পাদব।  
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প্রর্মের দূব ডল ধের্গুমলার মমধ্য সময়মত র্ভধম অধিগ্রহণ র্রমত ো পারা; Air quality, Surface water quality, soil quality test 

frequency  অনুর্ায়ী পরীক্ষা ো র্রা, প্রময়ােেীয় সাংখ্যার্ সাইে/ধসগোল ো থার্া এবাং রামতর রবলা আমলার ব্যবস্থা ো র্রা;সাইট পধরেশ ডে 

বধহ অন্তডভুধি ো র্রা;প্রর্ে পধরচালর্ র্ঘের্ঘে পধরবতডে; পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের পরামশ ডর্ (TL এবাং DTL)  ঢার্ায় অবস্হাে র্রা এবাং প্রর্ে 

স্হাে ধেয়ধমত পধরেশ ডে ো র্রা; প্রর্ে পধরচালর্ এবাং অধতধরি প্রর্ে পধরচালমর্র ধেয়ধমত প্রর্ে র্াে পধরেশ ডে ো র্রা; RFI Register, 

NCR Register, Test Frequency Register, ITP Register ইতোরে রপশাগত ভামব পররপালন না করা ; Rejected Materials 

Yard (Quarantine Yard) ো থার্া;প্রকদল্পর সাইট Batching Plant  র্থার্থ কতৃবপক্ষ BUET/ RUET/KUET/CHUET MIST 

কতৃবক Calibration না করা; ঠিকাোদরর পরীক্ষাগার সনেরবহীন/ অনুদমােনরবহীন হওয়া; প্রকদল্পর সাইট পরীক্ষাগাদরর শকানটিই র্থার্থ কতৃবপক্ষ 

কতৃবক অনুদমারেত না হওয়া; Material আমোনী করার পূদব ব Source-Test কদর Source অনুদমােন  না করা; প্যামর্মে PW1(A1) 

ধেম ডাণািীে  র্ালভাট ড  Invert level  ধবদ্যমাে মাটির রলমভল হমত ৫০০ রথমর্ ৬০০ ধমঃধমঃ েীচু র্মর ধেম ডাণ করা; Cube/ Cylinder এর 

Curing tank রসতু ধর্াংবা Culvert Location-এ ো থার্া; রর্ সমস্ত প্যামর্মে র্াে পধরচালো Specification, Design , ের্শা এর 

ব্যতযয় র্ঘমটমছ তা সাংমশািে পূব ডর্ র্ার্ ড পধরচালো ো করা এবাং শর্াল প্লাজা ও Axle Load Control Station-এর রনম বাণ কাজ আরম্ভ না করা 

ইতোরে অন্যতম। 

 

আমোেীমর্াগ্য ধেম ডাণ সামগ্রী Third Party Inspection Agency দ্বারা testing ও Certification -এর ধবিাে ো থার্ায় উি মালামামলর 

গুণাগুে ধেধিমত র্ঘাটধত থার্মত পামর। প্রর্মে ঝুঁধর্ সমূহ হমলা: প্রর্মের র্ভধম অধিগ্রহণ ও পুে ডবাসে সাংক্রান্ত েটিলতা; পররদবশ সুরক্ষা করার জন্য 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ না শনওয়ায় প্রকল্প এলাকার জনগণ স্বাস্থে ঝুঁরকর ও পররদবশগত ঝুঁরকর সম্মুখীন হওয়ার আশাংকা রদয়দছ; চুধি রময়ামে প্রর্মের 

অবধশষ্ট্ র্াে সম্পি র্রা; েেীর তীর সাংরক্ষণ র্ামের প্রস্তুধত ো রেয়া, Bentonite এর রাসায়ধের্ বেডয ব্যবস্হাপোয় পধরমবমশর ধেয়মেীধত 

এবাং অনুমমাধেত  EMP’র গাইর্ লাইে অনুসরণ র্রমত হমব। 

 

অগ্রারিকার রভরেদত এবাং দ্রুততর সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ সম্পন্ন র্রমত হমব; ভধবষ্যমত রর্ সর্ল প্রর্ে গ্রহমণর পধরর্েো আমছ রস 

সর্ল প্রর্মের প্রময়ােেীয় র্ভধম অধিগ্রহণ এর পধরর্েো পূব ড রথমর্ই গ্রহণ র্রা রর্মত পামর । শম, ২০২০ পর্ বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত আরথ বক অগ্রগরত 

১,১৫,২৬৭.১৭ লক্ষ র্াকা (৩১.২৮%) ও বাস্তব অগ্রগরত ১৮.৮৬%। রকন্তু সাংদশারিত রডরপরপ’র লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী শম, ২০২০ পর্ বন্ত প্রকদল্পর 

ক্রমপুরিত বাস্তব অগ্রগরত হওয়ার লক্ষেমাত্রা রছল ৬০.২৫%। উক্ত রহদসদব সাংদশারিত রডরপরপ’র লক্ষেমাত্রার তুলনায় বাস্তব অগ্রগরত ৪১.৭১%কম 

হদয়দছ। ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত অন্তডভুি র্াে সাংমশাধিত রময়াে অনুর্ায়ী সম্পি র্রমত হমল র্ন্ত্রপাধত ও েেবমলর রমাধবলাইমেশে বহুলাাংমশ 

বৃধি র্রমত হমব । প্রর্মের িলমান কাদজর গুণগতমাে ধেধিত ও তৎপরতা/তোরর্ী বৃধির জন্য পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের পরামশ ডর্ (TL, DTL 

এবাং RE) ধেয়ধমত  প্রর্ে পধরেশ ডে র্রমত হমব ; প্রর্ে পধরচালর্ ও উপ- পধরচালর্ শক ধেয়ধমত প্রর্ে পধরেশ ডে র্রমত হমব এবাং সময়ধভধির্ 

র্ম ড পধরর্েো অনুর্ায়ী অবধশষ্ট্ র্াে সমাপ্ত র্রমত হমব ;প্রর্ে এলার্ার পধরমবশ, স্বাস্থযেধেত ঝুঁধর্ ধেরসমের েন্য ধেম ডাণর্ালীে সমময় সড়মর্র 

ধুলাবাধল ধেরসমে ধেয়ধমত পাধে ধছটামত হমব ; প্রর্মের সাইট অধিমস পধরেশ ডের্ারী র্ম ডর্তডার মতামত ধলধপবি র্রার েন্য পধরেশ ডে বই রাখমত 

হমব; ; RFI Register, NCR Register, Test Frequency Register, ITP Register ইতোরে রপশাগতভামব পররিালনা র্রমত হমব 

;  র্থার্থ কতৃবপক্ষ কতৃবক (দর্মন বুদয়র্/রুদয়র্/চুদয়র্/কুদয়র্) Batching Plant Calibration  র্রমত হমব ; প্রকদল্পর সাইট পরীক্ষাগার র্থার্থ 

কতৃবপক্ষ কতৃবক (BSTI, BAB অথবা ISO) অনুদমারেত হরত হমব ;Curing tank রসতু ধর্াংবা Culvert Location-এ রাখমত হমব ;শর্সকল 

র্ন্ত্রপাধত প্রকদল্পর মালামল পরীক্ষার কাদজ ব্যবহার করা হদে তা Calibration র্রমত হমব ;মাটির রলমভল হমত ৫০০ রথমর্ ৬০০ ধমঃধমঃ েীচু 

র্মর ধেম ডাণ করা  র্ালভাট ড এর Invert level  এর ধবর্য়টি তেন্তপূব ডর্ ধেস্পধি র্রা রর্মত পামর । অনুমমাধেত  Work Method Statement  

অনুসরণ র্মর তেনুর্ায়ী প্রর্ে র্াে র্রমত হমব। Bentonite এর রাসায়ধের্ বেডয ব্যবস্হাপো পধরমবমশর গাইর্ লাইে এবাং অনুমমাধেত EMP 

এর গাইর্ লাইে অনুর্ায়ী পধরপালে র্রমত হমব। 

 

এধেট প্লাে ধহসামব ধর্ছু পেমক্ষপ গ্রহণ র্রা প্রময়ােে। রর্মহতু প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর ৪টি প্যামর্মে চুধিবি ঠির্াোর  ১ (এক) বছর পর্ বন্ত 

রক্ষণাদবক্ষণ করদবন এবাং পরবতীদত প্রকদল্পর আওতায় রনরম বত ধিে , সড়ক ও র্াবতীয় শভৌত অবকাঠাদমা সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর রনকর্ 

হস্তান্তর করদবন। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল, র্ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাে কদর এই 

সড়দকর রডজাইন লাইফ (২০ বছর) ও শভৌত অবকাঠাদমার রডজাইন লাইফ (১০০ বছর) সিল রাখার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদবন। 

প্রকল্পভুক্ত রসতু, র্ালভাট ড, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ বারয়ত করার জন্য রনম বাদণর পদর র্ানবাহন িলািদল অরতররক্ত 

ভারবহন রনয়ন্ত্রণ করদত Axle Load Control Station স্থাপন ও গরত রনয়ন্ত্রশণর ব্যবস্থা অবশ্যই করদত হদব। প্রকদল্প রবরভন্ন অবকাঠাদমা আদছ 

এবাং এসব অবকাঠাদমা র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রকল্প শশদষ চুধিবি ঠির্াোর সকল অবকাঠাদমাসমূদহর “As Built Drawing” ও একটি 

“Maintenance Plan” সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক প্রোন করদবন। 

  



                                                                                                      

  

পৃষ্ঠা |   

 

vi 

ACRONYMS 
 

ADP Annual Development Programme  

APP Annual Procurement Plan 

BAB Bangladesh Accreditation Board 

BOQ Bill of Quantity 

BSTI Bangladesh Standard Testing Institute  

CAR Corrective Action Report 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DPP Development Project Proposal  

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 

FDT Field Density Test 

FIDIC International Federation of Consulting Engineer 

FGD Focus Group Discussion 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

ITP Inspection Test Plan 

JICA Japan International Cooperation Agency 

KII Key Informant Information 

MS Excel Microsoft Excel 

NCR Non-conformance Report 

OMC Optimum Moisture Content 

PC Pre-Cast 

PPA Public Procurement Act. 

PPR Public Procurement Rules 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RDPP Revised Development Project Proposal  

RFI Request for Inspection 

SPSS Statistical Package for the Social Science 

SWOT Strengths Weakness Oportunity Threat 

TOR Terms of Reference  
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প্রথম অধ্যায় 

প্রর্মের ধবস্তাধরত বণ ডো 

১.১ প্রর্মের পটভুধম 
 

আঞ্চধলর্ ও উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়মের মাধ্যমম ধেধব ডঘ্ন ও ধেরাপে আন্তঃমেশীয় সড়র্ র্াতায়াত 

ধেধিতর্রণ এবাং এধশয়াে হাইওময় র্ধরমর্ার AH-1 ও AH-41 এ অবধস্থত ১৭টি রসতু ও ০৭টি র্ালভাট ড 

ধেম ডাণ/প্রধতস্থাপে এবাং ০২টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র স্থাপমের মাধ্যমম রেমশর ব্যবসা/বাধণমেযর সম্প্রসারণপূব ডর্ আথ ড-

সামাধের্ উিয়মের লমক্ষয োইর্ার ঋণ সহায়তায় ধবমবচয প্রর্েটি গ্রহণ র্রা হময়মছ। এ প্রর্মের আওতায় ০৩টি 

রসর্শমে র্াে র্রা হমে। রসর্শে এ: এধশয়াে হাইওময় ১ এর আওতািীে ঢার্া হমত রবোমপাল পর্ ডন্ত মহাসড়মর্ 

(ধির্রগাছা, তুলারামপুর, হাওয়াইখালী, র্ালো ও রগড়ামখালা) ৫টি রসতু ধেম ডাণ র্রা হমে। রসর্শে-ধব: এধশয়াে 

হাইওময় ৪১ এর সামথ সাংমর্াগর্ারী রামগড়-রহয়ামর্া-বারইয়ারহাট মহাসড়র্ অাংমশর ০৭টি রসতুর স্থমল ০৮টি 

রসতু/র্ালভাট ড ধেম ডাণ র্রা হমে এবাং রসর্শে-ধস: চট্রগ্রাম হমত র্েবাোর পর্ ডন্ত মহাসড়মর্ ৪টি রসতু ধেম ডাণ র্রা হমে। 

এ প্রর্মের গুরুত্বপূণ ড অাংশ হল ঢার্া-মাওয়া-পদ্মা রসতু-ভাঙ্গা-র্ালো-র্মশার-রবোমপাল োতীয় মহাসড়মর্ র্ালো রসতু 

ধেম ডাণ। মূল প্রর্েটি ২৪৮৬১১.৫২ লক্ষ টার্া (ধেওধব ৬৩৪৩৪.০২ + প্রর্ে সাহায্য ১৮৫১৭৭.৫০ লক্ষ টার্া) প্রাক্কধলত 

ব্যময় ০১ রম ২০১৬ হমত ৩০ জুে, ২০২২ রময়ামে গত ২৬.০৪.২০১৬ তাধরমখ এর্মের্ র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ। 

পরবতীমত প্রর্েটির ১ম সাংমশািে ৩৬৮৪৫৫.৩৬ লক্ষ টার্া (ধেওধব ১৫১৭৮৫.৪৭ লক্ষ টার্া+ প্রর্ে সাহায্য 

২১৬৬৬৯.৮৯ লক্ষ টার্া) প্রাক্কধলত ব্যময় ০১ রম ২০১৬ হমত ৩০ জুে, ২০২২ রময়ামে গত ০৯.১০.২০১৮ তাধরমখ 

এর্মের্ র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ।  

 

১.২   প্রর্মের উমেশ্য 

প্রকল্পটির মূল উদেশ্য হদলা- রসতু ও  র্ালভাট ড ধেম ডাণ এবাংএমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র স্থাপমের মাধ্যমম আঞ্চধলর্ ও উপ-

আঞ্চধলর্ সড়র্ রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়মের মাধ্যমম ধেধব ডঘ্ন ও ধেরাপে আন্তঃমেশীয় সড়র্ র্াতায়াত ধেধিতর্রণ 

এবাং রেমশর ব্যবসা/বাধণমেযর সম্প্রসারণপূব ডর্ আথ ড-সামাধের্ উিয়ে । প্রর্মের সুধেধে ডষ্ট্ উমেশ্য ধেম্নরূপ :  

 বধি ডত ট্রাধির্ চাধহো পূরণর্মে সড়র্টিমর্ োতীয় মহাসড়মর্ উিীতর্রণ; 

 প্রর্ে এলার্ার আথ ড-সামাধের্ অবস্থার উিয়ে;  

 র্াতায়াত/ ভ্রমণ ব্যয় ও সময় হ্রাস; 

  র্ােবাহে রক্ষণামবক্ষণ /দমরামত ব্যয় হ্রাস; এবাং 

 কৃধর্ ও ধশমের উিয়ে। 
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১.৩  প্রর্মের বণ ডো 

   

 প্রর্মের োম  :  “ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম 

সাংমশাধিত)” । 

 উমদ্যাগী মন্ত্রণালয়/ ধবভাগ :  সড়র্ পধরবহে ও রসতু মন্ত্রণালয়, সড়র্ পধরবহে ও মহাসড়র্ 

ধবভাগ 

 বাস্তবায়ের্ারী সাংস্থা  :  সড়র্ ও েেপথ অধিেপ্তর 

 

 বাস্তবায়ের্াল  : ০১/০৫/২০১৬ হমত ৩০/০৬/২০২ 

 

 প্রর্মের অবস্থাে  :  

  

ধবভাগ রেলা উপমেলা ধসটি র্মপ ডামরশে সমগ্র বাাংলামেশ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ঢার্া রগাপালগঞ্জ র্াধশয়ােী ও মর্সুেপুর - - 

খুলো র্মশার, েড়াইল ধিমর্ারগাছা, শাশ ডা ও 

েড়াইল সের 

- - 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম, র্েবাোর, 

খাগড়াছধড় 

পাটিয়া, চন্দোইশ, 

সাতর্াধেয়া, চর্ধরয়া ও 

রামগড়। 

- - 

 

 

প্রকল্প এলাকা : ঢার্া ধবভামগর রগাপালগঞ্জ রেলার র্াধশয়ােী ও মর্সুেপুর উপমেলা; খুলো ধবভামগর র্মশার 

ও েড়াইল রেলার ধিমর্ারগাছা, শাশ ডা ও েড়াইল সের উপমেলা এবাং চট্টগ্রাম ধবভামগর চট্টগ্রাম, র্েবাোর 

ও খাগড়াছধড় রেলার পাটিয়া, চন্দোইশ, সাতর্াধেয়া, চর্ধরয়া ও রামগড় উপমেলা পর্ ডন্ত সড়র্টি ধবস্তৃত।   
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প্রকদল্পর অবস্হান  রনদের রিত্র-১ এ প্রোন কর হদলা: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 রিত্র-১ প্রকদল্পর অবস্হান 
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১.৪ প্রর্ে অনুমমােে/ সাংমশািে/ রময়াে বৃধি  

প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত ব্যয় রছল  ২৪৮৬১১.৫২ লক্ষ র্াকা; রকন্তু সাংদশারিত রডরপরপ-দত ব্যয় বৃরদ্ধ কদর অনুদমােন 

করা হদয়দছ  ৩৬৮৪৫৫.৩৬ লক্ষ র্াকা। এদত ব্যয় বৃরদ্ধ করা হদয়দছ ৪৮.২১%। প্রর্ে অনুমমােে, সাংমশািে, ব্যয় ও 

রময়াে হ্রাস/বৃধি পর্ ডামলাচো ও ধবমের্মণর তথ্যারে সারণী ১.১- এ শেখাদনা হদলা: 

সারণী ১.১: প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত প্রক্করলত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল 

(লক্ষ টার্ায়) 

ধবর্য় অনুমমাধেত প্রাক্কধলত ব্যয় বাস্তবায়ের্াল অনুমমােমের 

তাধরখ 

পধরবতডে (+/-) 

রমাট ধেওধব প্রর্ে সাহায্য ব্যয় (%) রময়াে

% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৬ ৭ ৮ 

মূল ধর্ধপধপ ২৪৮৬১১.৫২ ৬৩৪৩৪.০২ ১৮৫১৭৭.৫০ ০১/০৫/২০১৬ 

হমত 

৩০/০৬/২০২২ 

২৬/০৪/২০১৬ - - 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ 

৩৬৮৪৫৫.৩৬ ১৫১৭৮৫.৪৭ ২১৬৬৬৯.৮৯ ০১/০৫/২০১৬ 

হমত 

৩০/০৬/২০২২ 

০৯/১০/২০১৮ ৪৮.২১% 

বৃধি 

- 

সূত্র: ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ 

 

১.৫  প্রর্মের আধথ ডর্ পধরর্েো 

প্রর্মের মূল ও সাংমশাধিত ধর্ধপধপ অনুয়ায়ী বছর ধভধির্ আধথ ডর্ পধরর্েো সারণী ১.২- এ শেখাদনা হদলা: 

সারণী ১.২: মূল ও সাংমশাধিত ধর্ধপপ ‘র বছর ধভধির্ বরাে 

(লক্ষ টার্ায়) 

অথ ড বছর মূল ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্কধলত ব্যয় 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ অনুয়ায়ী 

প্রাক্কধলত ব্যয় 

ব্যয় পধরবতডে    ব্যয় পধরবতডে                  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৫-২০১৬        ৩৩৫.৩৬ - ৩৩৫.৩৬ হ্রাস ১০০% হ্রাস 

২০১৬-২০১৭       ৪,৯৭১.৩০      ৬,৪৯২.২৫ ১৫২০.৯৫ বৃধি ৩০.৫৯% বৃধি 

২০১৭-২০১৮     ৩৬,৭৪৭.৩৯    ২২,৫৯৯.৩২ ১৪১৪৮.০৭ হ্রাস ৩৮.৫০% হ্রাস 

২০১৮-২০১৯     ৬৫,৪৪৫.১৩ ১,২৬,২৬৯.৬০ ৬০৮২৪.৪৭ বৃধি ৯২.৯৪% বৃধি 

২০১৯-২০২০     ৭১,৬২০.৩৭  ১,১২,৯২৮.৩৯ ৪১৩০৮.০২ বৃধি ৫৭.৬৮% বৃধি 

২০২০-২০২১       ৬,০৪৬.১৩    ৯১,৬৬৮.৯০ ২৬৬২২.৭৭ বৃধি ৪০.৯৩% বৃধি 

২০২১-২০২২        ৪,৪৪৫.৮৩      ৮,৪৯৬.৯০ ৪০৫১.০৭ বৃধি ৯১.১২% বৃধি 

রমাট    ২,৪৮,৬১১.৫২ ৩,৬৮,৪৫৫.৩৬ ১,১৯,৮৪৩.৮৪ বৃধি ৪৮.২১% বৃধি 
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১.৬ প্রর্মের প্রিাে প্রিাে র্ােসমূহ 

 ৫৪.৭৮ রহক্টর ভূরম অরিগ্রহণ; 

 ১৭টি শসতু রনম বাণ; 

 ৭টি কালভার্ ব রনম বাণ; 

 ১৪.৪৪ ধর্: ধম: এযামপ্রাচ সড়ক রনম বাণ; 

 ২টি পূণ বাঙ্গ এদক্সল শলাড রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র স্থাপে;  

 কালনা রিজ শর্াল প্লাজা রনম বাণ; এবাং  

 অন্যান্য কাজ।  

 

 

১.৭ প্রর্মের অঙ্গধভধির্ লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগধত 

প্রর্মের অঙ্গধভধির্ আধথ ডর্ ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগধত ধেমম্ন সারণী-১.৩ এ পোে র্রা হমলা: 

সারণী-১.৩: প্রকদল্পর অঙ্গধভধির্ লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগধত 

(লক্ষ টার্ায়) 

ক্র:

োং 

 

অমঙ্গর োম এর্র্ ধর্ধপধপ/১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

সব ডমশর্ ৩০ জুে, ১৯ পর্ ডন্ত 

ক্রমপুধঞ্জত অগ্রগধত  

চলধত অথ ড বছমরর 

লক্ষযমাত্রা 

চলধত অথ ডবছমরর রম, 

২০২০ পর্ ডন্ত ক্রমপুধঞ্জত 

অগ্রগধত  

বাস্তব 

(পররমাণ/ 

সাংখ্যা) 

আধথ ডর্ বাস্তব  

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

বাস্তব 

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

বাস্তব 

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ০৯ ১০ ১১ 

(র্) রােস্ব ব্যয় েেমাস         

১ র্ম ডর্তডামের 

রবতে 

রথার্ ১৫১২ ৫৯৮.৭০ ১৮.৬২ ১১১.৪৯ ৯.১৯ ৫৫.০০ ২৫.২৩ ১৫১.০৮ 

২ ভাতাধে রথার্ - ৪০৪.৪৮ ২২.০৭ ৮৯.২৭ ১১.২৫ ৪৫.৫০ ২৯.৬৪ ১১৯.৯১ 

৩ সরবরাহ ও রসবা  রথার্ - ২৭২৮৯.৩৬ ৩৭.৫৯ ১০২৫৮.২৬ ১৯.৮৬ ৫৪২০.৫০ ৫১.০০ ১৩৯২০.১৯ 

৪ রমরামত, 

সাংরক্ষণ ও 

পুে ডবাসে  

রথার্ - ১১২.৬০ ৯.১৫ ১০.৩০ ১৬.৮৭ ১৯.০০ ১৪.৯১ ১৬.৭৯ 

 উপমমাট (রােস্ব 

ব্যয়) 

  ২৮৪০৫.১৪ ৩৬.৮৬ ১০৪৬৯.৩২ ১৯.০০ ৫৫৪০.০০ ৫০.০১ ১৮২০৭.৯৭ 

(খ) মূলিে ব্যয়:           

৫ সম্পে সাংগ্রহ রথার্ - ৭৫৬.৬৫ ৭২.৫০ ৫৪৮.০৮ ০.৬৯ ৫.২৫ ৭২.৪৪ ৫৪৮.০৮ 

৬ র্ভধম অধিগ্রহণ/ 

সম্পে ক্রয়: 

         

র্ভধম অধিগ্রহণ ও 

পুেব ডাসে  

রহক্টর ৫৪.৭৬ ৪৭৪৩০.০৮ ৬২.৪৫ ২৯৬১৯.০৪ ২১.০৮ ১০০০০.০০ ৭৬.৫৭ ৩৬৩১৭.৮৪ 

৭ রভৌত 

অবর্াঠামমা 

         

 ধেম ডাণ ও 

পূত/রসতু  

ধমঃ ২১৪১.১০ ২৭৫৬৭০.৬২ ১.৯৩ ৫৩০৮.৮২ ১৪.৩১ ৩৯৪৫৪.৭৫ ২৩.২৯ ৬৪১৯৩.২৮ 
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ক্র:

োং 

 

অমঙ্গর োম এর্র্ ধর্ধপধপ/১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

সব ডমশর্ ৩০ জুে, ১৯ পর্ ডন্ত 

ক্রমপুধঞ্জত অগ্রগধত  

চলধত অথ ড বছমরর 

লক্ষযমাত্রা 

চলধত অথ ডবছমরর রম, 

২০২০ পর্ ডন্ত ক্রমপুধঞ্জত 

অগ্রগধত  

বাস্তব 

(পররমাণ/ 

সাংখ্যা) 

আধথ ডর্ বাস্তব  

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

বাস্তব 

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

বাস্তব 

(%) 

আধথ ডর্ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ০৯ ১০ ১১ 

 উপ-রমাট (মূলিে 

ব্যয়)  

  ৩২৩৮৫৭.৩৫ ১০.৯৫ ৩৫৪৭৫.৯৪ ১৫.২৭ ৪৯৪৬০.০০ ৩১.২০ ১০১০৫৯.২০ 

(গ) রফরজকোল 

করিদজরি   

৩%  ৯৭১৫.৭২ - - - - - - 

(ঘ) প্রাইস করিদজরি  ২%  ৬৪৭৭.১৫ ০.৯২ ৫৯.৭০ - - - ৫০৭.১৪ 

 রমাট   ৩৬৮৪৫৫.৩৬ ১২.৪৯ ৪৬০০৪.৯৭ ১৪.৯২ ৫৫০০০.০০ ৩১.২৮ ১,১৫,২৬৭.১৭ 

সূত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 

 

ধবদ্যমাে প্রর্মের মূল ধর্ধপধপ ও ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী সমস্ত প্রধক্রয়া বোয় ররমখ রম, ২০২০ পর্ ডন্ত ৬০.২৫% 

বাস্তব অগ্রগধত লক্ষয থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অধেডত হময়মছ ১৮.৮৬%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৪১.৭১% র্ম। 

 

১.৮  প্রর্মের র্ম ড পধরর্েো  

প্রর্মের র্ম ড পধরর্েো বছর ধভধির্ (মূল ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী) ধবমের্ণ ধেমম্ন সারণী-১.৪ এ প্রোে র্রা হমলা; পধরপূণ ড 

র্ম ড পধরর্েো বারচাট ডসহ ধবস্তাধরত পধরধশষ্ঠ ‘ঙ’-প্রর্মের র্ম ড পধরর্েো চাট ড (পৃষ্ঠা- ১২০-১২৩) এ সধিমবধশত।  

সারণী-১.৪: প্রর্মের বছর ধভধির্ র্ম ড পধরর্েো 

 

ক্রধমর্ োং প্যামর্মের োম রময়াে বাস্তব অগ্রগধত রম, ২০২০ পর্ ডন্ত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ 

১ প্যামর্ে – A1 ০৫/০৯/২০১৮-০৪/০৯/২০২১ ৩০.৪০% 

২ প্যামর্ে – A2 ১৯/১১/২০১৮-০৫/০৮/২০২১ ১৭.৬৩% 

৩ প্যামর্ে – B ১৮/১২/২০১৮-০৩/০৯/২০২১ ৩৪.০১% 

৪ প্যামর্ে – C ২২/১১/২০১৮-০৪/১১/২০২১ ১৫.১২% 

সূত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর  

১.৯ ক্রয় পধরর্েো ইতযাধে পর্ ডামলাচো 

 

প্রর্মের ধর্ধপধপ এধপ্রল ২৬, ২০১৬ তাধরমখ ৬৩৪৩৪.০২ লক্ষ টার্ায় োতীয় অথ ডনেধতর্ পধরর্মের ধেব ডাহী র্ধমটি 

(এর্মের্) র্র্তডর্ রম ০১, ২০১৬ রথমর্ জুে ৩০, ২০২২ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয অনুমমাধেত হময়মছ। উি অনুমমাধেত 

ধর্ধপধপমত ১৭টি চারমলমের রসতু ধেম ডামণর সাংস্থাে ধছল। বতডমাে অবস্থার রপ্রক্ষাপমট উি ৪ রলমের রসতুগুমলামত 

এসএমধভটি রলে অন্তডভুি র্মর প্রর্েটি ছয় রলমের রসতু ও এযামপ্রাচ সড়র্ ধেম ডামণর ধেধমমি র্ধতপয় অমঙ্গর পধরমাণ 
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ও ব্যয় হ্রাস- বৃধি এবাং েতুে অঙ্গ অন্তভু ডধির িমল রময়ােবৃধি ব্যাধতমরমর্ (রম, ২০১৬ হমত জুে, ২০২২) গত অমক্টাবর’ 

০৯, ২০১৮ তাধরমখ ৩,৬৮,৪৫৫.৩৬ লক্ষ টার্া ব্যময় বাস্তবায়মের লমক্ষয “এর্মের্” র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ।  

 

উি মূল ধর্ধপধপ রমাতামবর্ েরপত্র আহবামের র্ার্ ড সম্পি র্মর Package-PW-1, মাচ ড, ২০২১ এবাং Package PW-

2, PW-03 এবাং PW-04, জুে, ২০২১ রময়ামে প্রর্মের র্াে বাস্তবায়মের লমক্ষয Package-PW-1, মাচ ড, ২০১৮ 

এবাং Package PW-2, PW-03 এবাং PW-04,  জুে, ২০১৮ এর মমধ্য চুধি সম্পােমের েন্য ধেি ডাধরত থার্মলও 

প্রকৃত পমক্ষ চুধি হময়মছ Package-PW-1, জুে, ২০১৮, Package PW-2 এবাং PW-04, রসমেম্বর, ২০১৮, এবাং 

PW-03 অমক্টাবর, ২০১৮ র্া Package PW-2, PW-03, জুে, ২০২১ এবাং Package-PW-1 ও PW-04,  আগষ্ট্, 

২০২১ রময়ামে র্ােটি বাস্তবায়মের লক্ষয।  

 

ক্রয় পধরর্েোর তথ্য উপাি সাংমর্ােেী/পধরধশষ্ট্ র্/১, র্/২, র্/৩ রত (পৃষ্ঠা- ৯৫-৯৯) উপস্থাপে র্রা হমলা। প্রর্মের 

ক্রয় পধরর্েোর র্াবতীয় তথ্য সাংগ্রহ ও ধবমের্ণ র্মর ধেধবড় পধরবীক্ষণ প্রধতমবেমে উপস্থাপে র্রা হমলা। 

 

১.১০ প্রর্মের লগ রেম  

ধেমম্ন সারণী ১.৫ এ লগ রেম প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী-১.৫: প্রর্মের লগ রেম 

 Narrative Summary 

(N.S.) 

Objectively Verifiable 

Indicator (OVI) 

Means of 

Verification 

(MOV) 

Important Assumption 

(IA) 

P
ro

g
ra

m
m

e 
G

o
al

 

 Economic growth in 

project target areas 

 Poverty Reduction in 

project target area 

 Increase industrial and 

agriculture activity of the 

project area 

 Increase GDP and expand 

employment and earnings. 

This will improve health, 

education and social 

security of the project 

area.  

 Quality Control 

Report 

 Procurement 

and 

implementation  

Report 

 Project 

Completion 

Report. 

 

P
ro

je
ct

 P
u

rp
o
se

 

 Improve transport 

efficiency in the 

project target areas 

 Travel time savings 

 Savings in transport costs 

for passengers 

 Savings in vehicle 

operating costs 

 Project 

Performance 

monitoring 

Surveys 

(PPMMS) 

 Project 

completion 

report 

 Traffic Forecast 

remains valid 

 No natural/ man-

made disaster occurs 
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 Narrative Summary 

(N.S.) 

Objectively Verifiable 

Indicator (OVI) 

Means of 

Verification 

(MOV) 

Important Assumption 

(IA) 

O
u

tp
u

t 

 Land Acquired 

 Bridge & Culvert 

Constructed with 

Approach Road 

 Miscellaneous work 

Completed 

 All Land Acquired by 

December2018 

 17 Bridges & 7 Culverts 

(Total 2148m) completed 

with approach road by 

August 2021. 

 All other work Completed 

by August 2021. 

 

 Spot check by 

EE 

 Procurement 

and 

Implementation 

Report 

 Project 

completion 

report. 

 Sustainable source 

of financing 

established  

 No natural/ man-

made disaster occurs 

. 

In
p
u
ts

 

 Land Acquisition and 

Resettlement  

 Bridge & Culvert 

Constructed with 

Approach Road 

 Toll gate and Axle 

Load Control Station 

 Security Services and 

O & M of Equipment 

 All other works 

 Investment of Tk. 

47,430.08 Lac by 

September 2018.  

 Investment of Tk. 

2,15,195.50 Lac by June 

2021 

 Investment of Tk. 

3,113.96 Lac by March 

2021 

 Investment of Tk. 

4,943.10 Lac by June 2021 

 Investment of Tk. 

86,079.85 Lac by June 

2021 

 

 Annual 

Development 

Plan  

 EE record & 

Progress report 

 Contractors 

record & 

reports 

 Timely availability 

of fund  

 No hindrance in land 

acquisition  

 No natural calamity 

occurs 

 Availability of 

Construction 

materials in time 

 No serious political 

disturbance occurs  

 

ধবদ্যমাে প্রর্মের অনুমমাধেত সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত উমেধখত লগমেম অনুর্ায়ী প্রর্মের উমেশ্য অেডমের েন্য লগমেম 

উমেধখত র্ার্ ডক্রম রমাতামবর্ র্ামের গুণগতমাে বোয় ররমখ বাস্তবায়মের অধভপ্রাময় প্রর্মের র্াে চলমাে আমছ। 

লগমেম অনুর্ায়ী র্াে বাস্তবায়ে হমব মমম ড অনুধমত হমে। 

১.১১ রটর্সইর্রণ পধরর্েো 

প্রর্ে বাস্তবায়মের পমর প্রর্মের র্ামে ধেময়াধেত ঠির্াোর প্যামর্ে ধভধির্ ১ (এর্) বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং 

পরবতীমত প্রর্মের আওতায় ধেধম ডত ধিে, সড়র্ ও র্াবতীয় রভৌত অবর্াঠামমা সড়র্ ও েেপথ অধিেপ্তমরর রনকর্ 

হস্তান্তর করদব। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল, র্ন্ত্রপারত ও 

প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাে কদর এই Approach সড়দকর রডজাইন লাইফ (২০ বছর), শসতু ও শভৌত অবকাঠাদমার রডজাইন 

লাইফ (১০০ বছর) সিল রাখার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব।  

১.১২ ধিধেধবধলটি ষ্ট্যাধর্   

প্রর্মের অতযন্ত গুরুত্বপূণ ড হমলা ধিধেধবধলটি ষ্ট্যাধর্। প্রর্ে গ্রহমের পূমব ড ধিধেধবধলটি ষ্ট্যাধর্ র্রা হময়মছ। ধিধেধবধলটি 

ষ্ট্যাধর্মত বণ ডো অনুর্ায়ী মূল চযামলঞ্জসমূহ ধহসামব েধম অধিগ্রহণ ও পুে ডবাসে র্াে প্রর্ে শুরুর পূমব ড সমাপ্ত র্রণ। 

১.১৩ সাংমশাধিত ধর্ধপধপ’র অঙ্গধভধির্ ব্যয় ও পধরমাণ বৃধির রর্ৌধির্তা 

প্রর্মের সাংমশাধিত অনুমমাধেত ধর্ধপধপমত েতুে র্াে অন্তভু ডধি এবাং অঙ্গধভধির্ প্রাক্কলে বৃধির রর্ৌধির্তা ধেমম্ন 

উমেখ র্রা হমলা; 
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১.১৩.১ র্ভধম অধিগ্রহণ  

ধবদ্যমাে প্রর্মের অনুমমাধেত মূল ধর্ধপধপমত ৩০.৩০ এর্র র্ভধম অধিগ্রহণ ও পুেব ডাসমের েন্য ১৭২০৬.৬২ লক্ষ টার্ার 

সাংস্থাে রাখা হময়ধছল। অনুমমাধেত মূল ধর্ধপধপমত ৪ রলমের রসতু ধেম ডামণর সাংস্থাে রাখা হময়মছ। বতডমাে অবস্থার 

রপ্রক্ষাপমট উি রসতু ও এযামপ্রাচ সড়মর্র উভয় পামবড িীর গধতর র্ােবাহে চলাচমলর েন্য পৃথর্ দুটি রলেধেম ডাণ সহ 

রমাট ৬ রলমের রসতুও সড়র্ ধেম ডামণর েন্য অধতধরি র্ভধমর প্রময়ােেীয়তা রেখা রেয়। রস রপ্রধক্ষমত ৫৪.৭৬ এর্র র্ভধম 

অধিগ্রহণ ও পুেব ডাসমের েন্য ৪৭৪৩০.০৮ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে ররমখ ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ অনুমমাধেত হময়মছ। এখামত 

ব্যয় বৃধি রপময়মছ ৩০২২৩.৪৬ লক্ষ টার্া। ভধবষ্যমত রর্ সর্ল প্রর্ে গ্রহমণর পধরর্েো আমছ রস সর্ল প্রর্মের 

প্রময়ােেীয় র্ভধম অধিগ্রহণ পধরর্েো পূব ড রথমর্ই গ্রহণ র্রা রর্মত পামর। এ পধরর্েো বাস্তবায়ে হমল প্রর্মের সময় ও 

ব্যয় সাশ্রয় হমব। 

১.১৩.২ প্রমেক্ট রর্ার অধিস ধেম ডাণ  

প্রর্মের অনুমমাধেত মূল ধর্ধপধপমত প্রর্মের রর্ার অধিস ধেম ডামের েন্য ১০৩৫.১৭ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। 

১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত ব্যয় বৃধি র্মর ১১৩৬.৩৩ লক্ষ টার্া রাখা হময়মছ। িমল এখামত ব্যয় বৃধি রপময়মছ ১০১.১৬ 

লক্ষ টার্া। 

১.১৩.৩ ধিে ও এমপ্রাচ সড়র্ ধেম ডাণ   

প্রর্মের অনুমমাধেত মূল ধর্ধপধপমত ১৭ টি ৪ রলমের রসতু ও এমপ্রাচ সড়র্ ধেম ডামণর েন্য ১,৩০,৯৬৯.৩০ লক্ষ টার্ার 

সাংস্থাে রাখা হময়মছ। বতডমাে অবস্থার রপ্রক্ষাপট এবাং বাস্তবতার ধেধরমক্ষ উি ৪ রলমের রসতু গুধলমত এসএমধভটি রলে 

অন্তর্ভ ডি র্রা ৬ রলমের রসতু ও এমপ্রাচ সড়র্ ধেম ডামণর েন্য ১ম সাংমশাধিত অনুমমাধেত ধর্ধপধপমত রসতু ধেম ডামণর েন্য 

১,৩৬,০৯০.৪৮ লক্ষ টার্া এবাং ১৪ ধর্ঃধমঃ এমপ্রাচ সড়র্ ধেম ডামণর েন্য ৭৬,৬৮৮.৯৩ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা 

হময়মছ। এখামত ব্যয় বৃধি রপময়মছ ৮১,৮২০.১১ লক্ষ টার্া।  

১.১৩.৪ র্ালভাট ড ধেম ডাণ   

মূল ধর্ধপধপমত ৭ টি র্ালভাট ড ধেম ডামণর েন্য ৭,১১৭.৫৪ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত 

উি ৭টি র্ালভাট ড ধেম ডামণর েন্য ব্যয় হ্রাস র্মর ২,৪১৬.০৯ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। এখামে ব্যয় হ্রাস রপময়মছ 

৪,৭০১.৪৫ লক্ষ টার্া।  

১.১৩.৫ রটালমগট ধেম ডাণ   

মূল ধর্ধপধপমত ১টি রটালমগট ধেম ডামণর েন্য ৩,৩৫০.৬৫ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত 

ব্যয় হ্রাস র্মর ১,৪১৩.৩৪ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। এখামত ব্যয় হ্রাস রপময়মছ ১,৯৩৭.৩১ লক্ষ টার্া।  

১.১৩.৬ এমেল রলার্ র্মরাল রষ্ট্শে  

মূল ধর্ধপধপমত এমেল রলার্ র্মরাল রষ্ট্শমের েন্য ১,৪০৪.২৮ লক্ষ টার্ায় সাংস্থাে রাখা হময়মছ। ১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপমত ব্যয় বৃধি র্মর ১,৭০০.৬৩ লক্ষ টার্ায় সাংস্থাে রাখা হময়মছ। এখামত ব্যয় বৃধি রপময়মছ ২৯৬.৩৫ লক্ষ টার্া।  

১.১৩.৭ ধসধর্উধরটি সাধভ ডস  

মূল ধর্ধপধপমত ধসধর্উধরটি সাধভ ডস খামত ৫৫২ েে মামসর েন্য ৮২৩.৪০ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। ধসধর্উধরটি 

সাধভ ডমসর গুরুত্ব ও প্রময়ােেীয়তার অনুিাবে র্মর বাস্তবতার ধেধরমক্ষ েেমাস অপধরবধতডত ররমখ ১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপমত ৪,১৪৮.৬৭ লক্ষ টার্ার সাংস্থাে রাখা হময়মছ। এখামত ব্যয় বৃধি রপময়মছ ৩,৩২৫.২৭ লক্ষ টার্া। 

  



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  10 

রিতীয় অধ্যায় 

ধেধবড় পধরবীক্ষণ র্াে পধরচালো পিধত ও সময় ধভধির্ র্ম ড পধরর্েো 

২.১  ভূরমকা 

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আওতািীন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) প্ররত বছর এরডরপর আওতায় 

বাস্তবায়নািীন রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ব প্রকল্প ব্যরক্ত পরামশ বক/ পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম ধেধবড় পধরবীক্ষণ কার্ বক্রম 

পররিালনা কদর থাদক । এ িারাবারহকতায় বাাংলাদেশ সড়র্ ও েেপথ অধিেপ্তর কতৃবক বাস্তবায়নািীন “ক্রস বর্ ডার ররার্ 

রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রকদল্পর ধেধবড় পধরবীক্ষমণর েন্য পরাম বশক 

প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করা হয়।  

২.২  ধেধবড় পধরবীক্ষণ র্ামের পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের র্ার্ ডপধরধি (ToR)  

 প্রর্মের সম্পূণ ড এলার্া সমীক্ষার আওতার্ভি ধহমসমব ধেধবড় পধরবীক্ষণ র্রমত হমব; 

 প্রর্মের পটর্ভধম, উমেশ্য, অনুমমােে ও সাংমশািে, প্রর্ে ব্যয়, বাস্তবায়ের্াল ও অথ ডায়েসহ প্রাসাংধগর্ তথ্য 

পর্ ডমবক্ষণ ও পর্ ডামলাচো; 

 প্রর্মের অাংগধভধির্ বাস্তবায়ে অগ্রগধতর বাস্তব ও আধথ ডর্ তথ্য সাংগ্রহ, সরণী/ রলখধচমত্রর মাধ্যমম উপস্থাপে 

ও ধবমের্ণ র্রমত হময়মছ; 

 প্রর্মের উমেশ্যাবলী অেডে, িলপ্রসু র্রার েন্য গৃহীত র্ার্ ডাবলী প্রর্মের উমেমশ্যর সামথ সামঞ্জস্যপূণ ড ধর্ো 

তা পর্ ডামলাচো ও মতামত প্রোে র্রা; 

 প্রর্মের আওতায় সাংগৃহীত ধবধভি পণ্য, র্ার্ ড ও রসবা সাংগ্রমহর (Procurement) রক্ষমত্র র্থার্থভামব 

প্রচধলত আইে ও ধবধিমালা, ধপধপএ ২০০৬ এবাং ধপধপআর ২০০৮ এর ধেমে ডশো প্রধতপালে র্রা হময়মছ/হমে 

ধর্ ো রস ধবর্ময় পর্ ডমবক্ষণ ও পর্ ডামলাচো; 

 প্রর্মের আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, র্ার্ ড ও রসবা সাংধেষ্ট্ ক্রয় চুধিমত ধেি ডাধরত রস্পধসধিমর্শে, গুণগত মাে 

ও পধরমাণ অনুর্ায়ী প্রময়ােেীয় পধরবীক্ষণ/র্াচাইময়র মাধ্যমম সাংগ্রহ র্রা হময়মছ/হমে ধর্ ো তা র্াচাই 

র্রা; 

 প্রর্মের বাস্তবায়ে সম্পধর্ডত ধবধভি ধবর্য় রর্মে: অথ ডায়মে ধবলম্ব, পণ্য, র্ার্ ড ও রসবা ক্রয়/সাংগ্রমহর রক্ষমত্র 

ধবলম্ব, প্রর্ে ব্যবস্থাপোর মাে এবাং প্রর্মের রময়াে ও ব্যয় বৃধিসহ ধবধভি ধের্ ধবমের্ণ, পর্ ডমবক্ষণ ও 

পমর্ ডামলাচো; 

 প্রর্মের আওতায় চলমাে ও সম্পাধেত মূল র্ার্ ডক্রমসমূমহর র্ার্ ডর্াধরতা ও উপমর্াধগতা ধবমের্ণ র্রা এবাং 

ধবমশর্ সিলতা (Success Stories, র্ধে থামর্) ধবর্ময় আমলার্পাত র্রা; 

 “ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রর্মের রসতু ও 

সড়মর্র ধেম ডামণর ধবধবি ধবর্ময় মতামত প্রোে; 

 প্রর্মের আওতায় গৃহীত র্ার্ ডক্রম রটর্সই র্রার লমক্ষয মতামত প্রোে; 

 প্রর্মের সবলধের্, দুব ডলধের্, সুমর্াগ ও হুমধর্ (SWOT) ধবমের্ণ এবাং দুব ডলতা ও চযামলঞ্জ   রমার্ামবলায় 

র্মথাপযুি সুপাধরশ প্রোে; 

 উধেধখত প্রাপ্ত ধবধভি পর্ ডমবক্ষমণর ধভধিমত সাধব ডর্ পর্ ডামলাচো; 

 প্রর্ে সাংধেষ্ট্ অন্যান্য প্রাসধঙ্গর্ ধবর্য়াধে: (i) প্রর্ে এলার্া রথমর্ সাংগৃহীত তথ্য, এিধেধর্ও স্থােীয় 

পর্ ডাময় র্ম ডশালা আময়ােে র্মর ধেধবড় পধরবীক্ষণ র্ামের ধভধিমত এর্টি মূল্যায়ে প্রধতমবেে প্রণয়ে এবাং 

ক্রয়র্ারী সাংস্থা (আইএমইধর্) র্র্তডর্ অনুমমােে গ্রহণ এবাং (ii) োতীয় পর্ ডাময়র এর্টি র্ম ডশালা আময়ােে 

র্মর মূল্যায়ে র্ামের পর্ ডমবক্ষণ (Finding) সমূহ অবধহত র্রা ও র্ম ডশালায় প্রাপ্ত মতামত ও 

সুপাধরশসমূমহর আমলামর্ প্রধতমবেেটি চুড়ান্ত র্রা; 
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 পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে চুধির তাধরখ হমত চার মামসর মমধ্য সমীক্ষা সাংক্রান্ত র্াবতীয় র্ার্ ডক্রম চুড়ান্ত র্রমব; 

 পরামশ ডমর্র সামথ আমলাচোপূব ডর্ ক্রয়র্ারী সাংস্থা (আইএমইধর্) র্র্তডর্ আমরাধপত/ধেমে ডধশত/ প্রময়ােেীয় 

অন্যান্য সাংধেষ্ট্ োধয়ত্ব পালে। 

২.৩ প্রর্ে এলার্া ধেব ডাচে 

প্রর্ে এলার্া ঢার্া ধবভামগর রগাপালগঞ্জ রেলার র্াধশয়ােী ও মর্সুেপুর উপমেলা; খুলো ধবভামগর র্মশার ও েড়াইল 

রেলার ধিমর্ারগাছা, শাশ ডা ও েড়াইল সের উপমেলা এবাং চট্টগ্রাম ধবভামগর চট্টগ্রাম, র্েবাোর ও খাগড়াছধড় রেলার 

পাটিয়া, চন্দোইশ, সাতর্াধেয়া, চর্ধরয়া ও রামগড় উপমেলায় অবরস্হত। ধেধবড় পধরবীক্ষমণ সম্পূণ ড প্রর্ে এলার্ায় 

েধরপ র্াে পধরচাধলত হময়মছ। 

২.৪ সমীক্ষার র্ম ডপিধত (Methodology) 

সমীক্ষার র্ম ডপিধতর অাংশ ধহমসমব প্রময়ােেীয় তথ্য প্রাইমারী এবাং রসমর্ন্ডারী উৎস রথমর্ সাংগ্রহ র্রা হময়মছ। প্রাইমারী 

তথ্য সরাসধর সাক্ষাৎর্ামরর মাধ্যমম এবাং রসমর্ন্ডারী তথ্য আইএমইধর্, পধরর্েো র্ধমশে, সড়র্ ও েেপে অধিেপ্তর, 

সড়র্ ও রসতু মন্ত্রণালয়, ও অন্যান্য সাংস্থা রথমর্ সাংগ্রহ র্রা হময়মছ। সাংগৃহীত তথ্য র্াচাই বাছাই র্মর র্ধম্পউটামর 

সাংরক্ষণ র্রা হময়মছ এবাং পরবতীমত ধবমের্ণ পূব ডর্ ধেধবড় পধরবীক্ষণ প্রধতমবেে প্রস্তুমত ব্যবহার র্রা হময়মছ। 

২.৫ প্রর্মের েমুো পিধত ও আর্ার ধেি ডারণ 

েমুোর আর্ার 

ধেধিধখত পধরসাংখ্যামের সূত্র ব্যবহার র্মর েমুোর আর্ার ধেণ ডয় র্রা হময়মছ। 

Sample Size Determination: 

The formula for n (sample) 

2

2 )(

e

dfPQz
n   

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

‡hLv‡b,  

n = নমুনার আকৃরত (Sample Size) 

Z = 1.96 at 95% Confidence Level  

p = Target population: এখাদন ৬০% খানা (households) প্রকল্প বাস্তবায়দন উপকৃত হদয়দছ বদল িারনা করা 

হদে। 

p = 0.60 aiv n‡q‡Q 

q = 1-p=1-0.60=0.40 

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

অতএব; e = .05 

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

উপদরাক্ত সূত্রানুসাদর নমুনা আকার, n = ৫১৬ িরা র্ায়। 

২.৬ তথ্য সাংগ্রহ ও ধবমের্ণ পিধত 

২.৬.১ ক্রয় ও ধেম ডাণ ধবর্য়র্ তথ্য সাংগ্রহ 

ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী প্রর্ে বাস্তবায়ে সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্যাধে সাংগ্রহ র্রা হময়মছ। রর্মে পধরর্েো, ধর্োইে, প্রাক্কলে, 

অনুমমােে ধবধভি রসবা ও ধেম ডাণ র্ামের ক্রয় প্রধক্রয়া, অথ ড প্রবাহ ইতযাধে। সাংগ্রহীত মালামাল, র্ন্ত্রপাধত ও বাস্তবাধয়ত 
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ধেম ডাণ র্ামের গুণগত মাে ধেধিত র্রার লমক্ষয প্রর্মের বাস্তবায়ের্ারী সাংস্থা, পরামশ ডর্ ও ঠির্াোর র্র্তডর্ গুণগত 

মামের প্রধতমবেে সমূহ ধবমের্ণ র্রা হময়মছ।  

২.৬.২ আথ ড সামাধের্ সমীক্ষার তথ্য সাংগ্রহ  

(র্) পধরমাণগত পিধত ব্যবহার 

 

সুধবিামভাগী গ্রূপ 

প্রর্েটি উিয়মের িমল এলার্ার েেসািারমণর মমধ্য র্ারা সরাসধর উপকৃত হময়মছে তামের মমধ্য রথমর্ দেবচয়মের 

মাধ্যমম সুধবিামভাগী উিরোতা বাছাই র্রা হময়মছ। রমাট েমুোর সাংখ্যা ৫১৬ েে এবাং উপমেলার সাংখ্যা রমাট ১০টি।  

 

খাো ধেব ডাচে 

ধবধভি রপশায় ধেময়ধেত খাো দেবচয়মের মাধ্যমম ধেব ডাচে র্রা হময়মছ। খাো ধেব ডাচমের সময় সম্পূণ ড প্রর্েটি ১০টি 

রসর্শমে ভাগ র্রা হময়মছ। প্রধত উপমেলায় খাোগুমলা দেবচয়মের মাধ্যমম ধেব ডাচে র্রা হময়মছ। িারণাকৃত 

উপকারদভাগী উেরোতার সাংখ্যা রনদে সারণী-২.১ এ উদেখ করা হদলা: 

সারণী-২.১: উপর্ারমভাগী উিরোতার সাংখ্যা 

 

ক্ররমক নাং শিশদনর নাম উেরোতার সাংখ্যা 

১ ২ ৩ 

১ ধিমর্ারগাছা  ৫৫ 

২ শাশ ডা  ৬০ 

৩ মর্সুেপুর  ৫৮ 

৪ র্াধশয়ােী ৬৫ 

৫ েড়াইল সের ৬২ 

৬ পটিয়া ৪৬ 

৭ চন্দোইশ  ৪৪ 

৮ সাতর্াধেয়া ৪৭ 

৯ চর্ধরয়া  ৪৫ 

১০ রামগড় ৩৪ 

 শমার্ ৫১৬ 

 

(খ) গুণগত পিধত ব্যবহার 

সমীক্ষার পধরমাণগত পিধত ছাড়াও গুণগত পিধত ব্যবহার র্রা হময়মছ। রর্মে, েলীয় আমলাচো (FGD), গুরুত্বপূণ ড 

ব্যধিমের সাক্ষাৎর্ার (KII), ধেধবড় সাক্ষাৎর্ার (In-depth Interview) ইতযাধে। 

েলীয় আমলাচো (FGD) 
৮-১০ েে র্মর অাংশগ্রহণর্ারী ধেময় FGD পধরচালো র্রা হময়মছ। FGD’র স্থাে ধহমসমব উপমেলা সের অথবা রর্াে 

উমেখমর্াগ্য স্থােমর্ ধেি ডারণ র্রা হময়মছ। রমাট FGD’র সাংখ্যা হময়মছ ৪টি। এিধেধর্ পধরচালো র্রার সময় স্থােীয় 

গণ্যমান্য ব্যধি, স্থােীয় প্রশাসে, ধশক্ষর্, মধহলা প্রধতধেধি, এেধেও প্রধতধেধি, িমীয় রেতামের সামথ আমলাচো র্রা 

হময়মছ। 
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গুরুত্বপূণ ড ব্যধিমের সাক্ষাৎর্ার (Key Informants Interview) 
 

প্রর্মের সুধবিামভাগী স্থােীয় গুরুত্বপূণ ড ব্যধিমের মতামত সাংগ্রমহর েন্য KII রচর্ধলমষ্ট্র মাধ্যমম সাক্ষাৎর্ার গ্রহণ র্রা 

হময়মছ। KII এর আওতায় বাস ও ট্রামর্র মাধলর্, ব্যবসায়ী, স্থােীয় ধেম ডাণ শ্রধমর্, উপমেলা পধরর্মের র্ম ডর্তডা, 

হাসপাতাল/ধিধেমর্র র্ম ডর্তডাসহ রমাট ৫০ েমের (প্রধত উপমেলায় ৫েে) সাক্ষাৎর্ার রেওয়া হময়মছ। 

 

ধেধবড় সাক্ষাৎর্ার (In-depth Interview) 
 

 

প্রর্মের পধরর্েো, প্রধর্উরমমন্ট, বাস্তবায়ে, পধরচালো এবাং ব্যবস্থাপো সম্পমর্ড ধবস্তর িারণা লাভ র্রমত সড়র্ ও 

েেপে অধিেপ্তমরর ৬েে, সড়র্ ও রসতু মন্ত্রণালময়র ১েে, পধরর্েো র্ধমশে এবাং আইএমইধর্র ১েে র্মর (মমাট ৮ 

েে) র্ম ডর্তডার ধেধবড় সাক্ষাৎর্ার গ্রহণ র্রা হময়মছ।  

 

সমোতীয় প্রর্মের সামথ অঙ্গ ধভধির্ ব্যময়র তুলো 

 

বতডমামে রেমশ বাস্তবায়োিীে প্রর্মের সামথ অত্র প্রর্মের অঙ্গ ধভধির্ ব্যময়র তুলো র্রার েন্য সমোতীয় প্রর্মের 

ধবর্ে তথ্যাধে সাংগ্রহ র্রা হময়মছ এবাং ধবমের্ণ র্মর এর্টি তুলোমূলর্ ধচত্র প্রধতমবেমে সাংমর্ােে র্রা হময়মছ। 

২.৭ প্রশ্নমালা ও রচর্ধলষ্ট্ 

প্রর্মের র্ন্ত্রপাধত, মালামাল সাংগ্রহ স্থাপে এবাং রসবা গ্রহমণর র্ার্ ডক্রম পধরচালোর রক্ষমত্র প্রর্মের প্রিাে অধিস ও 

সাইট অধিস হমত সহায়র্ সর্ল তথ্য সাংগ্রহ র্রা হময়মছ। র্ন্ত্রপাধত, মালামাল ও রসবা ধপধপএ ২০০৬ ও  ধপধপআর 

২০০৮ অনুর্ায়ী হময়মছ ধর্ো তা র্াচাই র্রা হময়মছ। প্রাক্কলে, অনুমমােে, রটন্ডার প্রধক্রয়া ও তার মূল্যায়ে, চুধি সম্পােে 

ও র্ার্ ডসম্পােে ইতযাধে সময়মত, গুণগত ও পধরমাণগতভামব হময়মছ ধর্ো এবাং র্ম ডপধরর্েো অনুর্ায়ী অগ্রগধত হমে 

ধর্ো তা পরীক্ষা র্রা হময়মছ। র্ধে সঠির্ভামব ো হময় থামর্, তমব তার র্ারণ ধচধিত র্রার েন্য প্রময়ােমে সাংধেষ্ট্ 

ব্যধিবমগ ডর সমঙ্গ আমলাচো র্রা হময়মছ। উপমরাি রসমর্ন্ডারী উপাি সাংগ্রমহর েন্য র্ময়র্টি রচর্ধলষ্ট্ ব্যবহার র্রা 

হময়মছ। এিধেধর্ ও রর্আইআই এর েন্য এিধেধর্ রচর্ধলষ্ট্ ও রর্আইআই প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হময়মছ। 

রচর্ধলষ্ট্ ও তথ্য সাংগ্রমহর ছর্ দতরী র্রা হময়মছ র্া প্রারধির্ প্রধতমবেমে সাংদয়াজনী/পরররশি- গ: প্রশ্নমালা, ছক ও 

শিকরলি (পৃষ্ঠা- ১০১-১০৭) এ সধিমবধশত।  

 

২.৮ ধেম ডাণ র্ামের গুণগত মাে পরীক্ষার েন্য র্ামের সাইট ও এলার্া সমরেধমমে পধরেশ ডে 

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

কাজ বাস্তবায়দন রিরিত সমস্যারে রনরসদনর সুপাররশ প্রণয়ন রনরবড় পররবীক্ষদণর মূখ্য উদেশ্য। মাঠ পর্ বাদয় সম্পারেত 

কাজ পররেশ বনকাদল রনদোক্ত রবষদয়র উপর পরামশ বক কতৃবক পরীক্ষা/রনরীক্ষা করা হদয়দছ। 

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

শেরসরফদকশন ও রিদকাদয়রি অনুর্ায়ী করা হদয়দছ তার েরললারে পররবীক্ষণ;  

 মাটির উৎস ও গুণাগুণ র্ািাই; 

 অনুদমারেত রডজাইন, কম বপদ্ধরত, QAP, EMP, রিজ গাড বাদরর camber, Approch road -এর slope, 

camber ইতোরে র্ািাই; 

 রনম বাণ সামগ্রী এবাং সম্পারেত কাদজর গুণগত মান র্ািাই; 
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 এম.এস.রড, Prestressing tendon, রসরস ঢালাই, আর.রস.রস ঢালাই, এর  গুণগত মান র্ািাই; 

 িলমান কাদজর কম বপদ্ধরত, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহৃত র্ন্ত্রপারত পররেশ বন; 

 শপ্রাদর্কশন ওয়াকব, রসরস ব্লক, রজও শর্ক্সর্াইল, সাইর্ শলাপ, কোম্বার এর পররমাপ, সদরজরমদন 

পররেশ বন/রনরূপন; 

 বাধল, ধসমমন্ট, রস্টাে ধচপমসর ব্যবহার রর্াগ্যতা এবাং ের্শা ও অন্যান্য Documents অনুমমােে র্াচাই।  

 

২.৯ র্ামের গুণগত মাে পরীক্ষার েন্য ব্যবহৃত মালামামলর ল্যাবমরটধর পরীক্ষা 

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত ল্যাবদরর্রী পরীক্ষাসমূহ শর্ি শেরসরফদকশন ও রিদকাদয়িী অনুর্ায়ী হদে রকনা তা র্ািাই 

করা হদয়দছ। উক্ত শর্ি সমূদহর নূন্যতম ১০% শর্ি শরজাদের ডকুদমি র্ািাই করা হদয়দছ।  

২.১০  প্রর্ে বাস্তবায়ের্ালীে সবল ও দুব ডলধের্, সুমর্াগ ও ঝুঁধর্ (SWOT) ধবমের্ণ 

প্রর্ে মূল্যায়ে র্ম ডপধরর্েোয় রর্ সর্ল তথ্য উপাি সাংগ্রহ এবাং ধবমের্মণর প্রস্তাব র্রা হময়মছ, রস সর্ল তথ্য উপাি 

সাংগ্রহপূব ডর্ ধবমের্ণ র্মর প্রর্ে বাস্তবায়ের্াধলে সবল ও দুব ডলধের্, সুমর্াগ ও ঝুঁধর্সমূহ সোি র্মর ভধবষ্যমত এই 

িরমণর প্রর্ে গ্রহণ ও বাস্তবায়মের েন্য সুপাধরশ প্রোে র্রা হময়মছ। ধেম্ন ধলধখত ধেমে ডশর্ মাত্রা অনুর্ায়ী প্রর্মের সবল 

ও দুব ডলধের্ এবাং সুমর্াগ ও ঝুঁধর্ পর্ ডামলাচো র্রা হময়মছ।    

 

২.১১ তথ্য সাংগ্রহ র্ার্ ডক্রম পধরচালো 

তথ্য সাংগ্রহর্ারী ধেময়াগ   
 

মাঠ পর্ ডায় রথমর্ Quantitive তথ্য সাংগ্রহ র্রার েন্য পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে র্র্তডর্ ২ েে সুপারভাইোর ও ৬ েে তথ্য 

সাংগ্রহর্ারী ধেময়াগ রেয়া হময়মছ। 
 

 

সমীক্ষা পধরচালো  

 

এই সমীক্ষা েমল ৪ েে পরামশ ডর্ ২ েে সুপারভাইোর, ৬ েে তথ্য সাংগ্রহর্ারী, ১ েে র্ধম্পউটার অপামরটর এবাং ১ 

েে অধিস সহর্ারী র্ম ডরত আরছন। 
 

 

তথ্য সাংগ্রহর্ারী এবাং সুপাভাইোর প্রধশক্ষণ 

 

পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে তথ্য সাংগ্রহর্ারী এবাং সুপারভাইোর ধেময়ামগর পর তাঁমের েন্য ১ (এর্) ধেমের প্রধশক্ষণ র্ম ডসূচীর 

ব্যবস্থা র্রা হময়মছ। পরামশ ডর্গণ সমীক্ষা র্ামের েন্য ধেময়াধেত তথ্য সাংগ্রহর্ারী এবাং সুপারভাইোরগমণর প্রধশক্ষণ 

প্রোে কদররছন।  

 

মাঠ পর্ ডাময় তথ্য-উপাি সাংগ্রহ পধরচালো 

 

র্ম ডপধরর্েো অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী তথ্য-উপাি সাংগ্রমহর র্াে পধরচালো র্রা হময়মছ। তথ্য সাংগ্রমহর র্ামে 

ধেময়াধেত তথ্য সাংগ্রহর্ারীমের োধয়ত্ব ধেম্নরূপঃ 

 উিরোতার সরাসধর সাক্ষাৎর্ার গ্রহণ; 

 প্রশ্নপত্র অনুসামর সঠির্ রর্ামর্ টির্ ধচি প্রোে; 
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 সঠির্ উির ধেধিত র্মর প্রশ্নমালা পূরণ; 

 সাংগৃহীত তমথ্যর রগাপেীয়তা ও ধেরাপিা রক্ষা র্রা; এবাং 

 সাংগৃহীত তথ্য পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের র্ামছ প্রোে। 

২.১২  স্থােীয় পর্ ডাময় র্ম ডশালা 

ধবমবর অধির্াাংশ রেশই র্মরাো ভাইরামস (COVID-19) আক্রান্ত। বতডমাে বাাংলামেমশ র্মরাো ভাইরাস মহামারী 

আর্ার িারণ র্রায় সরর্ারী আমেমশ েেসমাগম তথা সভা সমামবশ, রসধমোর, সাংস্কৃধতর্ অনুষ্ঠাে, র্ম ডশালা ো র্রার 

ধেমে ডমশর রপ্রধক্ষমত ধবদ্যমাে প্রর্মের স্থােীয় পর্ ডাময়র র্ম ডশালা আময়ােে র্রা হয় োই। 

২.১৩  তথ্য সাংগ্রমহর মাে ধেয়ন্ত্রণ 

পরামশ ডর্ মাঠর্মীমের সামথ রর্াগামর্াগ এবাং মাঠ পর্ ডাময় সৃষ্ঠ সমস্যাগুমলার সমািাে র্রা হময়মছ। পরামশ ডর্ প্রর্ে 

এলার্া পর্ ডমবক্ষণ ও তথ্য সাংগ্রহ র্ার্ ডক্রম সমরেধমমে পর্ ডমবক্ষণ কদররছন।   

তথ্য বা র্াটা এধর্টিাং ও রর্াধর্াং 
 

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে র্র্তডর্ রর্াধর্াং ও এধর্টিাং র্মর সাংগৃহীত উপাি িে রপ্রা রপ্রাগ্রামম র্াটা এধর র্রা 

হময়মছ। 

২.১৪ তথ্য ধবমের্ণ ও প্রধতমবেে প্রণয়ে 

 

তথ্য বা র্াটা ধবমের্ণ এবাং প্রধতমবেে প্রণয়ে এর রক্ষমত্র ধেমম্নাি ধবর্ময়র প্রধত সতর্ড দৃধষ্ট্ রাখা হময়মছ। 

(১)  সাংগৃহীত র্াটার গ্রহণমর্াগ্যতা র্থার্থভামব ধবমের্মণর েন্য উিত র্াটা এধরর উপমর্াগী ও র্ার্ ডর্রী সফ্টওয়ামর 

ব্যবহার র্রা হময়মছ। 

(২) সাংগৃহীত তথ্য বা র্াটা এসধপএসএস সফ্টওয়ামরর মাধ্যমম ধবমের্ণ র্রা হময়মছ। 

 

২.১৫  প্রধতমবেে উপস্থাপে 

প্রারধির্ প্রধতমবেে  
 

প্রারধির্ প্রধতমবেে রটর্ধের্যাল র্ধমটির র্ামছ উপস্থাপে র্রা হময়মছ। রটর্ধের্যাল র্ধমটির সুপাধরমশর ধভধিমত 

প্রধতমবেেটি সাংমশািে র্মর ধস্টয়াধরাং র্ধমটির র্ামছ উপস্থাপে র্রা হময়মছ। ধস্টয়াধরাং র্ধমটি র্র্তডর্ প্রধতমবেে 

অনুমমাধেত হমল মাঠ পর্ ডাময়র েধরপ র্াে শুরু হময়মছ। 

 

১ম খসড়া প্রধতমবেে  
 

প্রারধির্ প্রধতমবেমের ধভধিমত মাঠ পর্ ডাময় সাংগৃহীত সর্ল তথ্য উপাি পর্ ডমবক্ষণ, ধবমের্ণ পূব ডর্ ১ম খসড়া প্রধতমবেে 

োধখল র্রা হময়মছ। ১ম খসড়া প্রধতমবেে রটর্ধের্যাল র্ধমটির র্ামছ উপস্থাপে র্রা হময়মছ। শর্করনকোল করমটির 

সুপাররদশর রভরেদত প্রস্তুতকৃত ১ম খসড়া প্ররতদবেন োরখল করা হদয়দছ। ১ম খসড়া প্ররতদবেন রিয়াররাং করমটির কাদছ 

উপস্থাপন করা হদয়দছ। 
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২য় খসড়া প্রধতমবেে 
 

১ম খসড়া প্ররতদবেন রিয়াররাং করমটির সুপাররদশর রভরেদত প্রস্তুতকৃত ২য় খসড়া প্ররতদবেন আইএমইধর্ র্ামছ োরখল 

করা হদয়দছ। োরখল করা ২য় খসড়া প্ররতদবেন রিয়াররাং করমটি র্র্তডর্ অনুমমাধেত র্া োতীয় র্ম ডশালায় উপস্থাপে 

র্রা হময়মছ।  

 

চূড়ান্ত প্রধতমবেে  
 

োতীয় র্ম ডশালার সুপাধরমশর ধভধিমত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন আইএমইধর্ র্ামছ োরখল করা হদয়দছ। চূড়ান্ত 

খসড়া প্রধতমবেে রটর্ধের্যাল র্ধমটির র্ামছ উপস্থাপে র্রা হদয়দছ। শর্করনকোল করমটির সুপাররদশর রভরেদত 

প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন আইএমইধর্ র্ামছ োরখল করা হময়মছ। োরখল করা চূড়ান্ত খসড়া প্রধতমবেে রিয়াররাং 

করমটির কাদছ উপস্থাপন করা হময়মছ। রিয়াররাং করমটির সুপাধরমশর ধভধিমত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রধতমবেমের হার্ ড র্ধপ 

(বাাংলায় ৪০ র্ধপ ও ইাংমরেীমত ২০ র্ধপ) ও সফ্ট র্ধপ ধেি ডাধরত সমময়র মমধ্য আইএমইধর্ র্ামছ োধখল র্রা হমব। 

 

২.১৬ সময় ধভধির্ র্ম ডপধরর্েো 

প্রকদল্পর সময় ধভধির্ র্ম ড পধরর্েোর (Time Bound Work Plan) তথ্যারে রনদের সারণী-২.২ এ প্রোন করা 

হদলা: 

সারণী-২.২: রনরবড় পররবীক্ষদণর সময় রভরেক কম ব পররকল্পনা 

 
 

ক্রধমর্ 

োং 

র্ামের বণ ডো সময়র্াল 

১ ২ ৩ 

১ প্রারধির্ প্রধতমবেে  আইএমইধর্মত রপশ র্রা ২৯ োনুয়াধর, ২০২০ 

২ প্রর্ে এলার্া পধরেশ ডে ১৬-১৭ রিব্রুয়াধর, ২২-২৫ 

রিব্রুয়াধর এবাং ৩০-৩১ 

মাচ ড ২০২০ 

৩ রটর্ধের্যাল/ধষ্ট্য়াধরাং র্ধমটির সুপাধরমশর আমলামর্ প্রারধির্ প্রধতমবেে 

চুড়ান্ত র্রা 

১৫ রিব্রুয়াধর, ২০২০ 

৪ স্থােীয় পর্ ডাময় র্ম ডশালা ১০ মাচ ড, ২০২০ 

৫ খসড়া প্রধতমবেে আইএমইধর্মত রপশ র্রা ২৫ মাচ ড, ২০২০ 

৬ রটর্ধের্যাল র্ধমটির মতামমতর আমলামর্ খসড়া প্রধতমবেে প্রণয়ে ৩১ মাচ ড, ২০২০ 

৭ ধষ্ট্য়াধরাং র্ধমটির মতামমতর আমলামর্ খসড়া প্রধতমবেে প্রণয়ে  ১০ এধপ্রল, ২০২০ 

৮ োতীয় র্ম ডশালা ২৫ এধপ্রল, ২০২০ 

৯ োতীয় র্ম ডশালার সুপাধরমশর ধভধিমত চূড়ান্ত প্রধতমবেে ১১ রম, ২০২০ 
 

সাংদয়াজনী/পরররশি- “খ” (পৃষ্ঠা -১০০) এ ধবস্তাধরত কম ব পররকল্পনা (Time Bound Work Plan) এর িার্ ব প্লান প্রোন 

করা হদলা। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রর্মের িলািল পর্ ডামলাচো 

৩.১ প্রর্মের অগ্রগধত পর্ ডামলাচো 

৩.১.১ প্রর্মের অথ ডবছর ধভধির্ র্ম ডপধরর্েো বাস্তবায়ে 

ধবদ্যমাে প্রর্মের মূল ধর্ধপধপ ও ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী সমস্ত প্রধক্রয়া বোয় ররমখ রম, ২০২০ পর্ ডন্ত ৬০.২৯% 

বাস্তব অগ্রগধত লক্ষয থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অধেডত হময়মছ ১৮.৮৬%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৪১.৭১% র্ম। প্রর্মের 

অথ ডধভধির্ র্ম ডপধরর্েো বাস্তবায়ে রনদে সারণী-৩.১ এ উদেখ করা হদলা: 

 

সারণী-৩.১: অথ ডবছর ধভধির্ র্ম ডপধরর্েো 

 

আধথ ডর্ বছর আধথ ডর্ লক্ষযমাত্রা বাস্তব লক্ষযমাত্রা 

মূল ধর্ধপধপ 

(লক্ষ টার্ায়) 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ 

(লক্ষ টার্ায়) 

মূল ধর্ধপধপ  

(%) 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৫-২০১৬ ৩৩৫.৩৬ - ০.১৩ - 

২০১৬-২০১৭ ৪৯৭১.৩০ ৬৪৯২.২৫ ২ ১.৭৬ 

২০১৭-২০১৮ ৩৬৭৪৭.৩৯ ২২৫৯৯.৩২ ১৪.৭৮ ৬.১৩ 

২০১৮-২০১৯ ৬৫৪৪৫.১৩ ১২৬২৬৯.৬০ ২৬.৩২ ৩৪.২৭ 

২০১৯-২০২০ ৭১৬২০.৩৭ ১১২৯২৮.৩৯ ২৮.৮১ ৩০.৬৫ 

২০২০-২০২১ ৬৫০৪৬.১৩ ৯১৬৬৮.৯০ ২৬.১৬ ২৪.৮৮ 

২০২১-২০২২ ৪৪৪৫.৮৩ ৮৪৯৬.৯০ ১.৮০ ২.৩১ 

রমাট ২৪৮৬১১.৫২ ৩৬৮৪৫৫.৩৬ ১০০% ১০০% 

সূত্র: আরধর্ধপধপ 

 

৩.১.২ প্রর্মের অথ ডবছর ধভধির্ বরাে, ছাড় ও ব্যয় 

অথ ডবছর ধভধির্ বরাে, ছাড় ও ব্যয় ধেমম্নর সারণী-৩.২ এ প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী-৩.২: অথ ডবছর ধভধির্ বরাে, ছাড় ও ব্যয় 

(লক্ষ টার্া) 

অথ ড বছর ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী 

বরাে 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী 

বরাে 

প্রকৃত ছাড় প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৫-২০১৬ ৩৩৫.৩৬ -          -  

২০১৬-২০১৭ ৪,৯৭১.৩০ ৬,৪৯২.২৫      ৬,৫০০. ০০      ৬,৫০০. ০০ 

২০১৭-২০১৮ ৩৬,৭৪৭.৩৯ ২২,৫৯৯.৩২     ২২,৭২০. ০০     ২২,৭২০. ০০ 
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অথ ড বছর ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী 

বরাে 

১ম সাংমশাধিত 

ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী 

বরাে 

প্রকৃত ছাড় প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৮-২০১৯ ৬৫,৪৪৫.১৩ ১,২৬,২৬৯.৬০     ৭৫,৪৫০. ০০     ৫৭,৭০৫. ০০ 

২০১৯-২০২০ ৭১,৬২০.৩৭ ১,১২,৯২৮.৩৯     ৬০,০০০. ০০     ১৮,২০৯.৫১ 

২০২০-২০২১ ৬৫,০৪৬.১৩ ৯১,৬৬৮.৯০          -          - 

২০২১-২০২২ ৪,৪৪৫.৮৩ ৮,৪৯৬.৯০          -          - 

রমাট ২৪৮৬১১.৫২ ৩৬৮৪৫৫.৩৬ ১৬৪৬৭০.০০ ১০৫১৩৪.৫১ 

সূত্র: আরধর্ধপধপ 

৩.১.৩ প্রর্মের প্রিাে প্রিাে র্ার্ ডক্রমমর অগ্রগধত এবাং ধবস্তাধরত অঙ্গধভধির্ বাস্তবায়ে (বাস্তব ও আধথ ডর্) 

অগ্রগধতর তথ্য সাংগ্রহ, সধিমবশে, ধবমের্ণ 
 

প্রর্মের প্রিাে প্রিাে অমঙ্গর বাস্তব র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত)  

ধবদ্যমাে প্রর্মের গুরুত্বপূণ ড র্ার্ ডক্রম হমলা পূতডর্াে। এ র্ােটি বাস্তবায়মের েন্য ৪টি প্যামর্মে রমাট ১৭টি ধিে, ৭টি 

র্ালভাট ড, ২টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র, ১টি রটাল রগট ধেম ডাণ র্াে ইতযাধে অন্তডভুি।  

ধেমম্ন প্যামর্ে ধভধির্ প্রিাে প্রিাে অমঙ্গর বাস্তব অগ্রগধত বণ ডো র্রা হমলা- 

প্যামর্ে PW-01 (A1)  

প্রর্মের অতযান্ত গুরুত্বপূণ ড এই প্যামর্েটি ঢার্া-মাওয়া পদ্মামসতু-ভাঙ্গা-র্ালো-র্মশার-রবোমপাল োতীয় মহাসড়মর্ 

৯৫,৯৮৪.৬০ লক্ষ টার্ায় ২৪ জুে ২০১৮ তাধরমখ, ৪ রসমেম্বর ২০২১ রময়ামে ৬৯০ ধমটার দের্ঘ ডয র্ালো ধিে, ১টি 

রটালপ্লাো, ৮টি আন্ডারপাস এবাং এমপ্রাচ ররার্ ধেম ডাণ ইতযাধে বাস্তবায়মের লমক্ষয TEKKEN-AML-YBC JV এর 

সধহত চুধিবি হময়মছ। প্যামর্ে PW-01 (A1) এর প্রিাে প্রিাে র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে 

ধেমম্ন প্রোে র্রা হমলা:  

বাস্তব র্ামের অগ্রগধত 

প্রর্মের প্যামর্ে PW-01 (A1) এর প্রিাে প্রিাে বাস্তব র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর 

সারণী-৩.৩ এ প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী-৩.৩: প্যামর্ে PW-01 (A1) এর প্রিাে প্রিাে বাস্তব র্ামের অগ্রগধত 

Sl. 

No. 

Bridge 

Component 
Type of Structure Unit 

As per BOQ  

Qty 

Completed 

Qty  

% of 

Progress 
Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
General and 

Site Facilities 

সাংস্হার Site Office LS 1 1 100%   

Engineer's Site Office LS 1 1 100%   

Engineer's and সাংস্হার 

Site Accommodation 
LS 1 1 100% 

  

Site Laboratory LS 1 1 100%   
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Sl. 

No. 

Bridge 

Component 
Type of Structure Unit 

As per BOQ  

Qty 

Completed 

Qty  

% of 

Progress 
Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

Provision of 

Inspection Vehicles 
Nos 6 6 100% 

  

২ 

Bridge 

Foundation 

and 

Substructures 

Test Pile: Dia 1500 

mm L=36.67m 
Nos 1 1 100% 

  

Static Load Test Nos 1 1 100%   

PDA Test Nos 4 4 100%   

Sonic Logging Test Nos 290 134 46%   

Working piles: Dia 

1500mm 
m 9800 9424.9 96% 

 Total qty 

=9948.1  

Pile Caps Nos 14 8 57%   

Abutment Walls Nos 2 2 100%   

Pier Shafts Nos 12 5 42%   

Pier Caps Nos 12 3 25%   

৩ 

Concrete 

Bridge 

Superstructur

e 

PC-I Girder 

Fabrication  
Nos 160 0 0% 

  

PC-I Girder Erection Nos 160 0 0%   

Bearings for Concrete 

Bridge 
Nos 160 0 0% 

  

Expansion Joint for 

Concrete Bridge 
m 657 0 0% 

  

RC Deck Slab cu.m 323 0 0%   

৪ 

Steel Bridge 

Superstructur

e 

Fabrication and 

Transport of Nielsen 

Lohse Steel Bridge  

ton 2799 2700 96% 

 

Fabricatio

n almost 

complete  

Fabrication and 

Transport of Hanger 

Cables 

m 930 0 0% 

  

Bearings  Nos 4 0 0%   

Erection  LS 1 0 0%   

Expansion Joint for 

Steel Bridge 
m 54.2 0 0% 

  

Field Painting LS 1 0 0%   

RC Deck Slab cu.m 1016 0 0%   

৫ 
Approach 

Road Works 

Clearing and Grubbing 
Sq.

m 
327900 201231.9 61% 

  

Common Excavation 

to Spoil 
cu.m 6300 0 0% 

  

Embankment Filling cu.m 1000500 199290.1 20%   

Subgrade  cu.m 60900 0 0%   

Improved Subgrade cu.m 60200 0 0%   

Sub-base cu.m 38000 0 0%   

Base Course (Type I 

& II) 
cu.m 63700 0 0% 

  

Asphalt Pavement  cu.m 7760 0 0%   
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Sl. 

No. 

Bridge 

Component 
Type of Structure Unit 

As per BOQ  

Qty 

Completed 

Qty  

% of 

Progress 
Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ 

Box Culverts 

and Retaining 

Walls 

Drainage Box Culverts cu.m    5,600.00         366.68  7%   

Gravity Retaining 

Wall 
cu.m 

    1,150.00                   -    
0% 

  

৭ Toll Plaza  

Toll Plaza Facility LS 1                  -    0%   

Toll Plaza 

Administrative 

Building 

LS 1 

                 -    

0% 

  

Electrical facilities, 

office Furniture and 

fixtures 

LS 1 

                 -    

0% 

  

৮ 

River 

Protection 

work 

Precast CC Block 

Casting 
cu.m 32210 

    3,780.27  
12% 

  

Damping of Sand 

Filled Geobags 
Nos 66525 

                 -    
0% 

  

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

এখামে উমেখ্য রর্, পূতডর্াে সাংক্রান্ত েরপত্র প্যামর্ে PW-01 (A1) এর চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত 

৫৫.৫০% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ৩০.৪০%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ২৫.১০% র্ম। 

 

 

  

ধচত্র-৩.১: র্ালো ধিে এর ধপয়ার-৩ এ ধপয়ার রহমর্ ধরবার স্হাপে 
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আধথ ডর্ অগ্রগধত  

 
প্রর্মের প্যামর্ে PW-01 (A1) এর প্রিাে প্রিাে আধথ ডর্ অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর সারণী-

৩.৪ এ প্রোে র্রা হমলা:  

 

সারণী-৩.৪: প্যামর্ে PW-01 (A1) এর আধথ ডর্ অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Financial 

Progress  

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 General Site 

Facilities 

130,807,058.73 1.36%             

74,593,763.66  

57.03  

2 Preliminaries 23,137,042.84 0.24%               

9,929,744.69  

42.92  

3 Earthworks 476,443,447.70 4.96%           

106,432,293.99  

22.34  

4 Pavement Works 1,400,459,027.07 14.59%                                

-    

-  

5 Bridge 

Foundations and 

Substructures 

1,430,762,845.96 14.91%           

694,336,215.88  

48.53  

6 Concrete Bridge 

Superstructure 

660,027,597.92 6.88%                                

-    

-  

7 Steel Bridge 

Superstructure 

1,639,887,118.07 17.08%                                

-    

-  

8 Bridge 

Accessories 

57,777,003.21 0.60%                                

-    

-  

9 Box Culverts and 

Retaining Walls 

256,269,596.04 2.67%             

14,838,286.47  

5.79  

10 Drainages 76,862,675.84 0.80%                                

-    

-  

11 Incidentals 760,517,907.52 7.92%             

36,349,092.43  

4.78  

12 Toll Plaza 

Facilities 

62,195,324.97 0.65%                                

-    

-  

13 Electrical 

Facilities 

14,367,209.90 0.15%                                

-    

-  

14 Total Dayworks 4,522,000.00 0.05%                                

-    

-  

  Sub-total for the 

Works 

(Excluding 

Provisional 

Sums) (A) 

6,994,035,855.77 72.87%           

936,479,397.12  

13.39  

15 Provisional Sum 

Total (Specified 

Portion) (B) 

1,205,616,880.00 12.56%           

117,822,369.74  

9.77  

16 Provisional Sum 

for Physical 

349,701,792.79 3.64%   -  
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Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Financial 

Progress  

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Contingency (C) 

= 5% of (A) 

  Provisional Sum 

for Price 

Contingency 

/Price 

Adjustment 

(D)=15% of (A) 

1,049,105,378.37 10.93%  73,187,897.15  6.98  

  Total  9,598,459,906.92 100% 1,127,489,664.01 11.75  

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

প্যামর্ে PW-02 (A2)  

ধবদ্যমাে প্রর্মের Package No- PW-02 (A2) এর্ আওতায় রছাট ও মািারী ৪টি ধিে ও ১টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ 

রর্ন্দ্র ধেম ডামণর লমক্ষয ৩২,৯৭৭.১২ লক্ষ টার্ায় ১০ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ ৫ আগস্ট ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয 

MOSNICO-DIENCO JV এর সধহত চুধিবি হময়মছ। প্যামর্ে PW-02 (A2) এর প্রিাে প্রিাে র্ামের অগ্রগধত 

(রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্ন প্রোে র্রা হমলা: 

 

বাস্তব র্ামের অগ্রগধত  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-02 (A2) এর প্রিাে প্রিাে বাস্তব র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর 

সারণী-৩.৫ এ প্রোে র্রা হমলা:  

 

সারণী-৩.৫: প্যামর্ে PW-02 (A2) এর বাস্তব র্ামের অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of Structure Unit As per BOQ  

Qty 

Completed 

Qty 

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1 Aboutment 

Portion 

Service pile MTR 3,990.00      2,195.00   

55.01 

 

Pile Cap, Abutment 

,wing, Back wall 

&Approach Salb 

Cum 5,290.00  1,856.10  35.09  

2 Main Bridge Test Pile 1.2 m 

Diameter 

Nos 4.00          4.00  

100.00 

 

Service  pile 1.2 m 

Dia 

Nos 2,700.00      1,744.50   

64.61 

 

Pile Cap,Pier 

Shaft,Pier Cap 

Cum 4,370.00         532.26   

12.18 

 

Girder Nos 128.00             6.00   

4.69 
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Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of Structure Unit As per BOQ  

Qty 

Completed 

Qty 

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

Desk Slab Cum 2,500.00                   -    -  

Railing MTR 1,670.00                   -    -  

3 Approach 

Road 

  m 3,293.40                   -    -  

4 Earth Work         

  Embankment 

with cladding 

   

Cum 

 

206,500.00 

 60,000.00  29.06  

5 River 

Protection 

work 

CC Block Nos 2,580.00           50.00  1.94  

6 Axle Load 

Control 

Station 

  Nos 1.00 -    -  

  Physical Progress      14.50%  

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

েরপত্র প্যামর্ে PW-02 (A2) এর চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৪.৫৪% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত 

পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৭.৬৩%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৩৬.৯১% র্ম। 

 

 

  

ধচত্র-৩.২: গ্যাড়ামখালা ধিমের রমর্র রস্পধসাং   
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আধথ ডর্ অগ্রগধত  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-02 (A2) এর প্রিাে প্রিাে আধথ ডর্ অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর সারণী-

৩.৬ এ প্রোে র্রা হমলা:   

 

সারণী-৩.৬: প্যামর্ে PW-02 (A2) এর আধথ ডর্ অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Financial progress 

of Amount( BDT) 

% of 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ General Site 

Facilities 

     81,213,878.88 2.46%     43,158,217.35  0.53 

২ Preliminaries      35,014,853.95 1.06%        2,516,599.02  0.07 

৩ Earthworks    187,066,652.63 5.67%      17,970,195.74  0.10 

৪ Pavement Works    804,614,758.63 24.40%                             -    - 

৫ Bridge Foundations 

and Substructures 

   743,782,409.34 22.55%    319,067,433.98  0.43 

৬ Concrete Bridge 

Superstructure 

   501,672,910.80 15.21%        6,614,698.74  0.01 

৭ Bridge Accessories      42,373,282.40 1.28%                             -    - 

৮ Box Culverts and 

Retaining Walls 

     42,276,185.27 1.28%                             -    - 

৯ Drainages      21,471,370.35 0.65%                             -    - 

১০ Incidentals    173,586,028.85 5.26%                             -    - 

১১ Axle Load Control 

Facilities 

       8,975,201.35 0.27%                             -    - 

১২ Total Dayworks        1,252,110.15 0.04%                             -    - 

 ১৩ Sub-total for the 

Works (Excluding 

Provisional Sums) 

(A) 

2,643,299,642.60 80.16%    389,327,144.83  0.15 

১৪ Provisional Sum 

Total (Specified 

Portion) (B) 

   125,752,160.00 3.81%        3,141,480.00  0.02 

১৫ Provisional Sum for 

Physical 

Contingency  (C) = 

5% of (A) 

   132,164,982.13 4.01%   - 

 ১৬ Provisional Sum for 

Price Contingency 

/Price Adjustment 

(D)=15% of (A) 

   396,494,946.39 12.02%     19,021,503.54  0.05 

 ১৭ Total Contract 

Sum 

3,297,711,731.12 100%   411,490,128.37 12.48% 
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সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

প্যামর্ে PW-03 (B) 

প্রর্মের পূতডর্ামের প্যামর্ে োং PW-03 (B) এ ৮টি ২ রলে PC-I Girder ধিে, ৭টি বে র্ালভাট ড এবাং এমপ্রাচ 

সড়র্ অন্তডভুি। উি র্ােগুধল ২৮,১৬৮.২২ লক্ষ টার্ায় ৩ রসমেম্বর ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয Concord 

Pragatee Construction Ltd. এর সধহত চুধিবি হময়মছ। Package PW-03 (B) এর প্রিাে প্রিাে র্ামের 

অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্ন প্রোে র্রা হমলা: 

বাস্তব র্ামের অগ্রগধত  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-03 (B) এর প্রিাে প্রিাে বাস্তব র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর 

সারণী-৩.৭ এ প্রোে র্রা হমলা: 

 

সারণী-৩.৭: প্যামর্ে PW-03 (B) এর বাস্তব র্ামের অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Bridge 

Component 

Type of Structure Unit As per 

BOQ  Qty 

Completed 

Qty 

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ Abutment 

Portion 

Service pile-: 

1200mm Diameter 

Nos 92 92 100%  

Pile Cap Nos 18 16 88.88%  

Aboutment wall Nos 16 12 75%  

২ Main Bridge Test Pile: 1200mm 

Diameter 

Nos 3 3 100%  

Service  pile:1200 

mm Dia 

Nos 9 9 100%  

Pile Cap Nos 2 2 100%  

Pier Shaft Nos 2 0 15%  

Pier Cap Nos 2 2 100%  

Girder(Length:25m) Nos 18 1 0.06 %  

Girder(Length:30m) Nos 18 - -  

Girder(Length:35m) Nos 18 - -  

Girder(Length:40m) Nos 6 - -  

Desk Slab Nos 10 - -  

Railing Nos 20 - -  

৩ Approach 

Road 

  m 4,711 - -  

৪ Earth Work   Cum 36,500 - -  

৫ Embankment   Cum 212,800 - -  

৬ River 

Protection 

work 

CC Block  

 

Nos 

75,313 - -  

৭ Toll Plaza   Nos - - -  

৮ Axle Load 

Control 

Station 

  Nos 1 - -  

  Physical Progress      23.07%  

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে 
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েরপত্র প্যামর্ে PW-03 (B) এর চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৩.১২% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ 

অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ৩৪.০১%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ১৯.১১% র্ম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আধথ ডর্ অগ্রগধত  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-03 (B) এর প্রিাে প্রিাে আধথ ডর্ অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর সারণী-৩.৮ 

এ প্রোে র্রা হমলা:   

 

সারণী-৩.৮: প্যামর্ে PW-03 (B) এর আধথ ডর্ অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Financial progress 

of Amount( BDT) 

% of 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ General Site Facilities 68,230,000.00 2.42%     39,030,000.00  57.20 

২ Preliminaries 113,775,000.00 4.04%     42,649,000.00  37.49 

৩ Earthworks 212,972,500.00 7.56%                             -    - 

৪ Pavement Works 620,693,550.00 22.04%                             -    - 

৫ Bridge Foundations 

and Substructures 

420,877,220.00 14.94%    222,995,080.83  52.98 

৬ Concrete Bridge 

Superstructure 

275,273,226.00 9.77%                             -    - 

ধচত্র-৩.৩: তুলারপুর ধিে এর চলমাে র্াে   
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Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Financial progress 

of Amount( BDT) 

% of 

Progress 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭ Bridge Accessories 31,052,000.00 1.10%                             -    - 

৮ Box Culverts and 

Retaining Walls 

229,045,000.00 8.13%    102,312,757.00  44.67 

৯ Drainages 31,215,000.00 1.11%                             -    - 

১০ Incidentals 225,058,000.00 7.99%                             -    - 

১১ Axle Load Control 

Facilities 

18,943,000.00 0.67%                             -    - 

১২ Total Day works 1,524,100.00 0.05%                             -    - 

১৩ Sub-total for the 

Works (Excluding 

Provisional Sums) (A) 

2,248,658,596.00 79.83%    406,986,837.83  18.10 

১৪ Provisional Sum Total 

(Specified Portion) (B) 

118,432,160.00 4.20%      10,472,280.00  8.84 

১৫ Provisional Sum for 

Physical Contingency 

(C) = 5% of (A) 

112,432,929.80 3.99%   - 

১৬ Provisional Sum for 

Price 

Contingency/Price 

Adjustment (D)=15% 

of (A) 

337,298,789.40 11.97%  -    - 

 Total Contract Sum 2,816,822,475.20 100% 417,459,117.83 14.82% 

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

 

প্যামর্ে PW-04 (C)  

প্রর্মের পূতডর্ামের প্যামর্ে োং PW-04 (C) এধশয়াে হাা্ইওময়র চট্টগ্রাম-র্েবাোর মহাসড়র্ অবধস্থত। এই 

প্যামর্মে ৪টি রছাট ও মািারী ধিে এর এমপ্রাচ সড়র্ অন্তর্ভ ডি। উি পূতডর্াে ৭৫১০৮.৫৬ লক্ষ টার্ায় ২১ েমভম্বর 

২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয SPECTRA-CR24BJV এর সধহত ৮ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ চুধিবি হময়মছ। 

Package PW-04 (C) এর প্রিাে প্রিাে র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে প্রোে র্রা হমলা: 
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বাস্তব র্ামের অগ্রগধত  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-04 (C) এর প্রিাে প্রিাে বাস্তব র্ামের অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর 

সারণী-৩.৯ এ প্রোে র্রা হমলা:   

 

সারণী-৩.৯: প্যামর্ে PW-04 (C) এর বাস্তব র্ামের অগ্রগধত 

Sl 

No

. 

Bridge 

Component 

Type of Structure Unit As per 

BOQ  Qty 

Completed 

Qty 

% of 

Progress 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ Aboutment 

Portion 

Service pile Nos       158.00         82.00 51.90  

Pile Cap Nos          16.00           6.00 37.50  

Abutment wall Nos         16.00           6.00 37.50  

২ Main Bridge Test Pile 1.5 m 

Diameter 

Nos           4.00           4.00 100.00  

Service  pile 1.5 

m Dia 

Nos        298.00      138.00 46.31  

Pile Cap Nos          28.00           7.00 25.00  

Pier Shaft Nos 28.00  6.00 21.43  

Pier Cap  

Nos 

         28.00           6.00 21.43  

Girder Nos        252.00                    -    -  

Desk Slab Nos          36.00                    -    -  

৩ Approach 

Road 

  m      

3,111.59  

                  -    -  

৪ Earth Work          

  Embankment    Cum  

272,200.00  

   29,360.90  10.79  

৫ River 

Protection 

work 

CC Block Nos  73731.00    1022.00  1.39  

  Physical Progress      11.35%  

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

েরপত্র প্যামর্ে PW-04 (C) এর চুধি অনুর্ায়ী সমস্ত প্রধক্রয়া বোয় ররমখ রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫০% 

লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৫.১২%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় অমের্ র্ম। 
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আধথ ডর্ অগ্রগধত 

প্রর্মের প্যামর্ে PW-04 (C) এর প্রিাে প্রিাে আধথ ডর্ অগ্রগধত (রম, ২০২০ তাধরখ পর্ ডন্ত) তথ্যাধে ধেমম্নর সারণী-

৩.১০ এ প্রোে র্রা হমলা:   

 

সারণী-৩.১০: প্যামর্ে PW-04 (C) এর আধথ ডর্ অগ্রগধত 

Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Physical progress 

of Amount( Tk) 

% of 

Progress 

Re-marks  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ General and Site 

Facilities 

   101,228,531.41  1.35%        65,824,648.99  65.03   

২ Preliminaries      58,189,883.93  0.77%          5,675,846.80  9.75   

৩ Pavement Works    830,838,679.50  11.06%                             -    -   

৪ Bridge 

Foundations and 

Substructures 

2,000,528,833.74  26.64%      559,111,075.68  27.95   

৫ Concrete Bridge 

Superstructure 

1,894,198,431.29  25.22%          1,136,158.73  0.06   

৬ Bridge 

Accessories 

   111,470,815.91  1.48%                             -    -   

৭ Box Culverts and 

Retaining Walls 

     96,656,440.95  1.29%                             -    -   

৮ Drainages        4,981,905.18  0.07%                             -    -   

ধচত্র-৩.৪: মাতামুহূরী ধিে, প্যামর্ে (C) এর র্িারর্যাম ও সাইট পধরেশ ডে 
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Sl 

No. 

Description As per BOQ 

Amount (BDT) 

% of Total 

Amount 

Physical progress 

of Amount( Tk) 

% of 

Progress 

Re-marks  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ Incidentals    273,599,451.71  3.64%             625,082.49  0.23   

১০ Total Day works        3,186,040.39  0.04%                             -    -   

  Sub-total for the 

Works 

(Excluding 

Provisional 

Sums) (A) 

6,194,828,013.88  82.48%      646,108,242.11  10.43   

১১ Provisional Sum 

Total (Specified 

Portion) (B) 

     77,062,900.00  1.03%                             -    -   

১২ Provisional Sum 

for Physical 

Contingency (C) 

= 5% of (A) 

   309,741,400.61  4.12%        25,281,471.71  8.16   

  Provisional Sum 

for Price 

Contingency/Pric

e Adjustment 

(D)=15% of (A) 

   929,224,201.84  12.37%        17,348,500.21  1.87   

  Total Contract 

Sum 

7,510,856,516.33  100.00% 688,738,214.03 9.17%   

সূত্র: মাধসর্ অগ্রগধতর প্রধতমবেে  

৩.১.৪ পূতডর্ামের গুণগতমাে ও ধর্োইে লাইি এর পর্ ডামলাচো   

ধেম ডাণর্ামল ধবধভি অমঙ্গর প্রাক্কলে ব্যয় বাোর মূমল্যর সামথ সামঞ্জস্য ররমখ দতরী র্রা হময়মছ। প্রর্মের েন্য সাংগৃহীত 

মালামাল রস্পধসধিমর্শে অনুর্ায়ী গুণগতমাে ধেধিত র্রা হময়মছ। প্রর্মের ধেম ডাণািীে রসতুর আয়ুর্াল শতবছর এবাং 

সাংমর্াগ সড়মর্র রপভমমমন্টর আয়ুষ্কাল ২০ বছর ধেি ডারণ র্মর ও গুণগতমাে বোয় ররমখ ধেম ডাণ র্াে র্রা হমে।  

 

রসতু এবাং সড়মর্র রপভমমমন্টর ধর্োইে লাইি ধেভডর র্মর রক্ষণামবক্ষণ ও ট্রাধির্ ভধলউম এর উপর। প্রর্মের র্াে 

বাস্তবাধয়ত হমল র্ােবাহে চলাচল অধির্মাত্রায় বৃধি পামব বমল অনুধমত হমে। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর েক্ষ জনবল, র্ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাে কদর এই সড়দকর রডজাইন লাইফ (২০ 

বছর), শসতু ও শভৌত অবকাঠাদমার রডজাইন লাইফ (১০০ বছর) সিল রাখার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। 

 

৩.১.৫ প্রকদল্পর সাইট পধরেশ ডে  

বধণ ডত প্রর্মের প্যামর্ে PW-1 (A1) এবাং প্যামর্ে PW-2(A2) এর র্ামের অগ্রগধত ও গুণগতমাে সমরেধমমে 

র্াচাই বাছাইময়র লমক্ষয গত ২২ রিব্রুয়াধর এবাং ২৩ রিব্রুয়াধর ২০২০ তাধরমখ েোব রমাঃ েধহরুল ইসলাম, ধেব ডাহী 

প্রমর্ৌশলী ও প্রর্ে ব্যবস্থাপর্, েোব দসয়ে ধগয়াস উধেে, উপ-ধবভাগীয় প্রমর্ৌশলী ও উপ-প্রর্ে ব্যবস্থাপর্, ক্রস বর্ ডার 

ররার্ রেটওয়ার্ড প্রর্ে, ধেধবড় পধরবীক্ষণ পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের টিম ধলর্ার েোব প্রমর্ৌশলী রমাঃ েেরুল ইসলাম খাঁে, 

পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের র্ম ডর্তডা, ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ৌশলীগণ, সুপার ধভশে পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ৌশলীগণ 

সাইট পধরেশ ডমে অাংশগ্রহণ র্মরে।  
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প্রর্মের প্যামর্ে PW-1 (A1) এবাং প্যামর্ে PW-2 (A2) এর র্ামের অগ্রগধত ও গুণগতমাে সম্পমর্ড েোব রমাঃ 

েধহরুল ইসলাম ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী ও প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ অবধহত র্মরে। ধেমম্ন সাইট পধরেশ ডমের সাংধক্ষপ্ত ধববরণী প্রোে 

র্রা হমলা- 

প্যামর্ে PW-1(A1)-এ প্রর্মের অতযান্ত গুরুত্বপূণ ড ৬৯০ ধমটার দের্ঘ ডয র্ালো ধিে অন্তভু ডি। উি ধিমের Foundation 

এবাং Sub-Structure এর Test Piles, Working Pile, Pile Caps, Abutment wall, Pier Shafts, Pier 

Caps এর র্াে প্রায় ৯০% সম্পি হময়মছ। Concrete steel composite Stucture এর র্ামের রর্াে অগ্রগধত 

হয়ধে। Steel Gurder Super Structure এর Manufacture এবাং Fabrication এর র্াে ৯৬% সম্পি হময়মছ। 

অন্যান্য র্ামের রতমে রর্াে দৃশ্যমাে অগ্রগধত োই। ধবদ্যমাে ধিেটির র্ামের অগ্রগধত ২৬.২১%। 

ধিে সাংলগ্ন Approach সড়মর্র Embankment Filling অথ ডাৎ মাটির র্ামের অগ্রগধত ২০%। বে র্ালভাট ড এর 

র্ামের অগ্রগধত ৭%। ধেম ডাণািীে র্ালভাট ড Invert level ধবদ্যমাে মাটির রলমভল হমত ৫০০ রথমর্ ৬০০ ধমঃধমঃ েীচু 

র্মর ধেম ডাণ করা হমে । বে র্ালভামট ডর রর্ অদৃশ্যভামব বাঁিা হমে, রর্মে সম পধরমামণ Spacing  পধরপালে হমেো 

িমল রর্াে Spacing 140 mm, অন্য এর্টি গ্যামপ Spacing 160 mm  ধর্ন্তু ধতেটি  Spacing এর গড় দূরত্ব 

ধর্োইে অনুর্ায়ী পাওয়া রগমছ। Retaining Wall এর দৃশ্যমাে রর্াে অগ্রগধত হয়ধে। সড়র্ বাঁমি মাটির র্ামে 

অনুমমাধেত ের্শা এবাং অনুমমাধেত Borrow pit এর তাধলর্া পাওয়া র্ায়ধে। সড়র্ বাঁি ধেম ডামণর অনুমমাধেত 

র্ম ডপিধত আমছ ধর্ো উি প্রমশ্নর র্থার্থ েবাব  পাওয়া র্ায়ধে। পধরেশ ডমে রেখা র্ায় সড়র্বাঁি ধেম ডাণ র্রা হমে 

শুধুমাত্র বাধল রিমল পাম্প ও পাইপ ধেময় পাধে রেয়া হমে র্া  Water bowser দ্বারা রেয়া বাঞ্চেীয়। ধেয়মানুর্ায়ী  

Clay soil  দ্বারা স্তমর স্তমর Capping ধেম ডাণ র্মর তার মধ্যখামে বাধলর স্তর সমােভামব রিমল এবাং র্থার্থ ভামব 

ধবধছময়  Moisture  রচর্ র্মর র্ম থার্মল  water Bowser  দ্বারা সমভামব পাধে ধছটিময়  OMC-রত Compaction 

র্রমত হমব। ধর্ন্তু চলমাে সড়র্বাঁমির মাটির র্াে র্থার্থ র্ম ডপিধত পধরপালে র্মর পধরচাধলত হওয়া বাঞ্চেীয়। 

অনুমমাধেত র্ম ডপিধত পধরপালে র্মর সড়র্বাঁি ধেম ডামণর পরামশ ড প্রোে র্রা হময়মছ। 

পরামশ ডর্/Engineer এর উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী এবাং ঠির্াোমরর প্রমর্ৌশলীগমণর ধবর্য়ধভধির্ েক্ষতার র্ঘাটধত 

পরীলক্ষীত হময়মছ। পধরেশ ডমের সময় আবাধসর্ প্রমর্ৌশলীমর্ প্রর্ে সাইমট পাওয়া র্ায়ধে এবাং ধতধে প্রর্ে পধরেশ ডে 

অধেয়ধমধত র্মর থামর্ে।  

রটাল প্লাো এর র্ামের রর্াে অগ্রগধত পধরলধক্ষত হয়ধে। River Bank Protection এর CC Block এর র্ামের 

অগ্রগধত ১২%। Sand Filling এর র্াে এখেও শুরু হয়ধে। উি Bridge এর র্ামের গুণগতমাে র্াচাই এর েন্য 

সাইট ল্যাবমরটরী রত ধবধভি মালামাল পরীক্ষা র্রা হময়মছ। মাটির র্াে সড়র্বাঁমি অন্যান্য র্ামের গুণগতমাে 

সমন্তার্েের্।  

প্যামর্ে PW-2 (A2) - এ ৪টি ধিে ও ১টি Axel Load ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র আমছ। উি প্যার্মের Garakhola Bridge 

এর র্ামের অগ্রগধত ৪৮%। রর্ ও অন্যান্য ধেম ডাণ সামগ্রী রখালা আর্ামশর েীমচ মাটির সাংস্পমশ ড রাখার র্ারমণ মধরচা 

িমর রগমছ। মধরচা পধরষ্কার ো র্মর ঢালাইময়র র্ামে রর্ ব্যবহার র্রা হমে। ধেম ডাণ সাইমট ধিমের রর্াে অনুমমাধেত 
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ধর্োইে পাওয়া র্ায়ধে। রর্াে Test Report সাংরক্ষণ র্রা হয়ধে। RFI, NCR ররধেষ্ট্ার Maintain  Contract 

ও  Specification  অনুর্ায়ী পধরপালে ো র্রা। তোরধর্র েন্য সাব ডক্ষধের্ রর্াে সুপারধভশে প্রমর্ৌশলী ধেযুি োই। 

এই সাইট হমত ল্যাবমরটরী প্রায় ৫৫ ধর্ঃধমঃ দূমর অবধস্থত। সুতরাাং ল্যাবমরটরীমত পরীক্ষা র্থার্থভামব হয়ো মমম ড 

প্রধতয়মাে হময়মছ। এমেধর্ সময়ধভধির্ র্ম ডপধরর্েো, অনুমমাধেত র্ম ডপিধত, ইতযাধে র্ামের স্হামে পাওয়া র্ায়ধে। 

 

হাওয়াইখালী ধিে  

ধবদ্যমাে ধিেটির র্ামের অগ্রগধত ৩৬%। সাইমট রর্াে অধিস োই। সাইমট ল্যাবমরটরী রটষ্ট্ ধরমপাট ড এ পরামশ ডর্ 

প্রমর্ীশলীর স্বাক্ষর োই। রর্ ও অন্যান্য মালামাল রখালা আর্ামশর ধেমচ পমড় আমছ। রমর্ মধরচা িরা। র্াংধক্রট এর 

তাপমাত্রা মাপা ও ররর্র্ ড র্রা হয়ো। সাইমটর র্াে তোরধর্র েন্য পরামশ ডর্ সাংস্হা ধর্াংবা ঠির্াোমরর সাব ডক্ষধের্ 

রর্াে প্রমর্ৌশলী োই। উি সাইমট রর্াে RFI, NCR, ITP ও Test frequency ররধেষ্ট্ার Maintain রপশাগত ভামব 

র্রা হয়ো। Earth work/মাটির র্াে অতযাধির্ পাধে ব্যবহার র্রা হমে। সড়র্ বাঁমি মাটির র্ামে অনুমমাধেত ের্শা 

এবাং অনুমমাধেত Borrow pit এর তাধলর্া পাওয়া র্ায়ধে। পধরেশ ডমে রেখা র্ায় বাধল ধবধছময় পাধে ধছটামো হমে 

পাম্প ধেময় , Clay soil দ্বারা Capping র্মর বাধল স্তমর স্তমর র্রার র্থা থার্মলও বাস্তমব তা পধরপাধলত হমেো।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ধচত্র-৩.৫: হাওয়াইখালী ধিে এর এযামপ্রাচ ররার্  



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  33 

তুলারামপুর ধিে  

তুলারামপুর ধিে এর র্ামের অগ্রগধত ২২%। RFI, NCR, ITP, Test frequency ররধেষ্ট্ার, Visitors Book 

সাইমট সাংরক্ষণ র্রা হমেো। মাটির উপর রর্াে Platform ছাড়া রর্ রাখা হময়মছ, িমল রমর্ মধরচা িমর রগমছ। 

তুলারামপুর ধিে পধরেশ ডে রশমর্ উি সাইমটর সাইট অধিমস সাংধক্ষপ্ত সাইট পধরেশ ডমের উপমর মূল্যায়ণ সভা অনুধষ্ঠত 

হয়। উি সভায় সাংস্হার প্রর্ে ব্যবস্হাপর্, উপ-প্রর্ে ব্যবস্থাপর্, ঠির্াোমর প্রর্ে ব্যবস্হাপর্, ও অন্যান্য প্রমর্ৌশলীগণ 

এবাং সুপার ধভশে পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ৌশলীগণ উপধস্হত ধছমলে। পধরেশ ডের্ামল রেখা র্ায় ঠির্াোমরর প্রর্ে 

অধিমস আন্তেডাধতর্ র্ম ডপধরমবমশর আনুর্াধঙ্গর্ ব্যবস্হার মমধ্য শীততাপ ধেয়ন্ত্রণ ব্যবস্হা োই। আমরা রেখা র্ায় রর্, 

সময়ধভধির্ র্ম ডপধরর্েো, র্ম ডপিধত,  HSE Plan, EMP, QAP এবাং অনুমমাধেত ধর্োইে ও ের্শাসমূমহর 

অনুধলধপ প্রর্ে সাইট অধিমস  পাওয়া র্ায়ধে। রসতুর ধেম ডাণস্হামে ল্যামবমরটরী equipment রর্মে, Cube/Cylinder, 

Slump Cone, Therometer, Curing tank ইতযাধে পধরেশ ডে র্ামল এ সর্ল প্রময়ােেীয় equipment / Curing 

tank প্রর্ে স্হাে সমূমহ ধছলো। সাংস্হার প্রর্ে ব্যবস্হাপমর্র দৃধষ্ট্ আর্র্ ডণ র্রমল ধতধে এইগুধল দ্রুত ব্যবস্হা গ্রহমের 

ধেমে ডশ প্রোে র্রমবে বমল আমামেরমর্ োধেময়মছে।  

ধির্রগাছা ধিে   

ধবদ্যমাে ধিেটিমত শুধুমাত্র পাইধলাং এর র্াে রশর্ হময়মছ। প্রর্ে সাইমট রর্াে সাইট অধিস োই। ল্যাবমরটরী রথমর্ 

এই সাইমটর দূরত্ব প্রায় ৪০ ধর্ঃধমঃ িমল সাইমটর মালামাল ধেয়ধমত ভামব পরীক্ষা র্রার পিধতর সুস্পষ্ট্ ব্যাখ্যা 

প্রময়ােে।  

পাইধলাং এ ব্যবহৃত Bentonite বেডয এর্টি রাসায়ধের্ বেডয। পধরেশ ডমে প্রাপ্ত তথ্যানুর্ায়ী পাইধলাং এ ব্যবহৃত 

Bentonite slurry-র বেডয ব্যবস্হাপোয় র্ঘাটধত পধরলধক্ষত হময়মছ। Bentonite বেডয ব্যবস্হাপো অনুমমাধেত EMP 

এর গাইর্ লাইে অনুর্ায়ী র্রমত হমব। 

এমেল রলার্ র্মরাল রস্টশে  

এমেল রলার্ র্মরাল রস্টশে এর র্াে এখে পর্ ডন্ত শুরু হয়ধে। এই র্ােটি শুরু র্রা অতযাবশ্যর্। এই প্যামর্মের রর্াে 

সাইমট সাইট পধরেশ ডে বধহ োই । সব ডপধর প্যামর্মের র্ামের অগ্রগধত সমন্তার্েের্ েয় মমম ড প্রধতয়মাে হময়মছ। 

 সাইট পধরেশ ডে ইষ্ট্ রোে 

বধণ ডত প্রর্মের  PW-3(B) এবাং প্যামর্ে PW-4(C) র্ামের অগ্রগধত ও গুণগতমাে সমরেধমমে র্াচাই বাছাইময়র 

লমক্ষয গত ২৯ রিব্রুয়াধর ২০২০ এবাং ১ মাচ ড ২০২০ তাধরমখ েোব রমাহাম্মে োমহে রহাসাইে; ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী ও 

প্রর্ে ব্যবস্থাপর্; েোবা তাহধসো ধবেমত ইসলাম, উপ-ধবভাগীয় প্রমর্ৌশলী ও উপ-প্রর্ে ব্যবস্থাপর্, ক্রস বর্ ডার ররার্ 

রেটওয়ার্ড প্রর্ে, ধেধবড় পধরবীক্ষণ পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের টিম ধলর্ার েোব প্রমর্ৌশলী রমাঃ েেরুল ইসলাম খাঁে, 
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পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের র্ম ডর্তডা, ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ৌশলীবৃন্দ, সুপার ধভশে পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ৌশলীবৃন্দ 

সাইট পধরেশ ডমে অাংশগ্রহণ র্মরে।  

প্রর্মের প্যামর্ে PW-3(B) এবাং প্যামর্ে PW-4(C) এর র্ামের অগ্রগধত ও গুণগতমাে সম্পমর্ড েোব রমাহাম্মে 

োমহে রহাসাইে, ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী ও প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ অবধহত র্মরে। ধেমম্ন সাইট পধরেশ ডমের সাংধক্ষপ্ত ধববরণী প্রোে 

র্রা হমলা: 

প্যামর্ে PW-3(B) - এ ৮টি ধিে ৭টি বে র্ালভাট ড আমছ। র্ামের অগ্রগধত প্রায় ২৫%। Abutment Portion এর 

র্াে প্রায় ৯০% সম্পি হময়মছ। Main Bridge এর পাইধলাং এর র্াে প্রায় শতভাগ সম্পি হময়মছ। এছাড়া অন্যান্য 

র্ামের দৃশ্যমাে রর্াে অগ্রগধত োই। পধরেশ ডমে রেখা র্ায়, র্ালাপাধে ধিমের Pile Cap এর ঢালাই এর র্ামে 

Workmanship র্থার্থ ো থার্াই Pile Cap এর চতুডপামশর ড এর্ পামশ (Earth Face) Construction Joint এ 

Rough Concrete surface পধরলধক্ষত হয়। উি ত্রুটি সম্পমর্ড সাংস্থার প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ এর মেমর্াগ আর্র্ ডণ র্রা 

হমল ধতধে Pile Cap এর ঢালাই এর র্ামে ব্যবহৃত দুইটি সাটামরর সাংমর্াগস্থল দূব ডল থার্ার র্ারমণ এমেটি হময়মছ 

উমেখ র্মরে এবাং ঠির্াোমরর প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ রর্ Grinding Machine এর মাধ্যমম র্থার্থভামব Construction 

Joint  এর ত্রুটি সাংমশািমের ধেমে ডশ প্রোে র্মরে। তাছাড়া গামর্ ডর রোর্াে র্ালভামট ডর চলমাে উইাং রবইে এ Concrete 

ঢালাই এর র্াে পধরেশ ডে র্রা হয়। Concrete এর দুইটি Sample ধেময় Concrete Workability অথ ডাৎ Slump 

Test র্রা হয়। দুইটি Sample এর মমধ্য এর্টি পাশ ও এর্টি রিল র্মর। উপধস্থত প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ োোে Concrete 

Batching Plant রথমর্ র্থার্থ পরীক্ষা র্মর Concrete Workability বা Slump Test পরীক্ষা র্মর পরীক্ষার 

িলািল specification রমাতামবর্ হমল তমবই উি ব্যামচর Concrete র্ামের সাইমট রপ্ররণ র্রা হয় এবাং Test 

Report র্থার্থভামব সাংরক্ষণ র্রা হয়। রিল র্রা Concrete এর Sample  সাইট Operator র্থার্থ প্রধক্রয়া 

অনুসরণ ো র্মর তাড়াহুড়া র্রায় উি িলািল আমস। 

র্ামের গুেগতমাে বোই রাখার েন্য Test Frequency অনুর্ায়ী পরীক্ষাসমূহ র্থার্থভামব সম্পি র্মর র্ামের 

গুেগতমাে ধেধিতর্রমে পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের RE, DRE ও ঠির্াোরী প্রধতষ্ঠােমর্ ধেমে ডশো প্রোে র্মর প্রর্ে 

পধরচালর্ র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ র্রমবে। 

তাছাড়া র্ামের (Concrete) এর finished Surface এর Workmanship েধেত ত্রুটি ধচধিত র্মর পরামশ ডর্ 

প্রধতষ্ঠাে ও সাংস্থার প্রধতধেধিমর্ ত্রুটিমুি র্রার র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ র্রমত হমব। 

পধরেশ ডে র্ামল রেখা র্ায়, ইষ্ট্ বাগাে বাোর ও র্ড়ইতলায় Batching Plant পধরচালো র্রা হমে। উি প্যামর্মের 

Batching Plant –দু’টিমত ধেম্নমামের পাথর ব্যবহার র্মর Concrete Production হমে Batching Plant সমূমহ। 

(ছধব সাংরধক্ষত) । Batching Plant -এ Laboratory unit, Curing tank রেখা র্ায়ধে। চলমাে প্যামর্মের রবশীর 

ভাগ ধিমে Cube/Cylinder Curing tank –এর অধস্তত্ব পাওয়া র্ায়ধে। উি সাইমট Concrete Slump test এ 

রিল র্রমছ। সাইমট রর্ মধরচা িরা অবস্থায় পমড় আমছ।  

RFI, NCR, ITP, Test frequency ররধেষ্ট্ার পাওয়া র্ায়ধে বা সাংরক্ষণ Professionally র্রা হয় ো। চাক্ষুসভামব 

Stone এর সাইে ভাল প্রধতয়মাে হয়ধে। Stone chips- এ প্রচুর পধরমাে Dust পধরলধক্ষত হময়মছ। 
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প্যামর্ে PW-4(C) - এ ৪টি মািাধর ধিে অন্তডভুি। র্ামের অগ্রগধত ১১.৩৫%। এর মমধ্য Patiya Bridge এর 

Abutment Portion এর র্ামের অগ্রগধত ২১%। রমইে ধিমের Test Pile (১টি) র্াে সম্পি হময়মছ। অন্যমর্াে 

র্ামের দৃশ্যমাে রর্াে অগ্রগধত োই। ধবদ্যমাে ধিমে ব্যবহৃত Bentonite বেডয ব্যবস্হাপোয় র্ঘাটধত রেখা রগমছ 

অধির্তর গুরুত্ব রেয়া প্রময়ােে। 

Mazhar Point Bridge এর Abutment Portion এর Service Pile এর র্াে ৭৫% রশর্ হময়মছ। Pile Cap 

এবাং Abutment wall এর র্াে ৫০% সম্পি হময়মছ। এছাড়া অন্য রর্াে র্ামের দৃশ্যমাে রর্াে অগ্রগধত োই। এই 

ধিমের Foundation ঢালাই এর Conctrete ২ ধমটার উচু রথমর্ রমর্র উপর ঢালা হমে। িমল Cement Mortar 

এর রথমর্ আলাো হময় পাইল র্যামপর বটম োধলমত পড়মছ। এমত Concrete এর শধি এবাং গুণগতমাে েষ্ট্ হমে। 

চলমাে র্ামের র্েধক্রট এর রর্াে ধসধলন্ডার রেওয়া হমে ো এবাং তাপমাত্রাও মাপা হমে ো।  

সাাংগু ধিে এর Abutment Portion এর র্ামের অগ্রগধত ৫০%। রমইে ধিমের র্ামের অগ্রগধত প্রায় ৫০%। এযামপ্রাচ 

ররামর্র র্ামের রর্াে অগ্রগধত োই। Embankment এর র্ামের অগ্রগধত ২২%। River Protection work (CC 

Block) র্ামের অগ্রগধত ২%। ধবদ্যমাে ধিে সাংলগ্ন এলার্ায় েেীর পাড় মাটি দ্বারা ভরাট র্রা হময়মছ। িমল েেীর 

প্রসস্ততা সাংকুধচত হময়মছ। েেীর পাধে প্রবামহ বািার সৃধষ্ট্ হমে। বর্ ডা রমৌসুমমর পূমব ড উি মাটি অপসারে র্মর েেীর 

পাধের প্রবাহ স্বাভাধবর্ র্রার ব্যবস্থা গ্রহণ র্রমত হমব অন্যথায় পধরমবমশর ব্যাপর্ ক্ষধত সাধিত হমব।  

 

ধচত্র-৩.৬:  ইষ্ট্ বাগাে বাোর Batching Plant এর সাইট 
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Mathamuhuri Bridge এর Abutment Portion এর র্ামের অগ্রগধত ৫০%। রমইে ধিমের র্ামের অগ্রগধত প্রায় 

৫০%। Embankment এর র্াে ২৪% রশর্ হময়মছ। River Protection Work (CC Block) এর র্ামের রতমে 

রর্াে দৃশ্যমাে অগ্রগধত োই। ধবদ্যমাে ধিে সাংলগ্ন এলার্ায় েেীর পাড় মাটি দ্বারা ভরাট র্রা হময়মছ। িমল েেীর 

প্রসস্ততা সাংকুধচত হময়মছ। েেীর পাধে প্রবামহ বািার সৃধষ্ট্ হমে। বর্ ডা রমৌসুমমর পূমব ড উি মাটি অপসারে র্মর েেীর 

পাধের প্রবাহ স্বাভাধবর্ র্রার ব্যবস্থা গ্রহণ র্রমত হমব অন্যথায় পধরমবমশর ব্যাপর্ ক্ষধত সাধিত হমব।  

 

উি ধিমে ১২.৫ ধমটার গভীর এর্টি sheet pile cofferdam ধেম ডাণ র্রা হময়মছ; cofferdam এর ধভতমর পাধে 

চুইময় আনুমাধের্ ১.৫ ধমটার পাধে েমম আমছ। cofferdam এর ধর্োইে ত্রুটির র্ারমণ এমেটি হময়মছ বমল প্রধতয়মাে 

হয়। উি পাধে ধেয়ন্ত্রণ ো র্মর পাধের ধভতর Rebar রবমি Concrete ঢালাই র্রমল তা অতযন্ত ক্ষধতর্ারর্ হমব।  

 

প্রর্ে সাইমট অনুদমারেত ধর্োইে এবাং ের্শা পাওয়া র্ায়ধে। রর্াে Test Report সাংরক্ষণ র্রা হয়ধে। RFI 

Register, NCR Register, Test frequency Register, ITP Register Maintain র্রা হয়ো। 

 

পধরেশ ডে কাদল ঠিকাোদরর সনেরবহীন পরীক্ষাগাদর পাথদরর Gradation এবাং TFV (ten percent fine value) 

পরীক্ষা করা হয়।   Gradation রটস্ট পাশ করদলও TFV test রষ্ট্াে রিপস্ শফল কদরদছ। শিান রিপদসর পরীক্ষা সমূদহর 

মদধ্য TFV একটি গুরুত্বপূণ ব শর্ি, উক্ত শর্দি শফলকৃত শিান রিপস্ ব্যবহার অদর্াগ্য। 

 

পরামশ ব প্রোন করা হদয়দছ শর্, প্রকদল্পর সাইদর্র উক্ত  Lot  এর পররবহনকৃত শিান রিপস্ র্থাশীঘ্র সম্ভব অপসারণ কদর 

মান সম্পন্ন শিান রিপস্ এদন করা হউক। 
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Asphalt Plant স্হাপন 

চুধি অনুর্ায়ী প্রধতটি প্যামর্মে Asphalt Plant স্হাপে র্রার শতড রময়মছ। পধরেশ ডে র্মর রর্াে প্যামর্মে Asphalt 

Plant স্হাপে হময়মছ এমেটি রেখা র্ায়ধে। অেধতধবলমম্ব প্রধতটি প্যামর্মে Weigh Batch Asphalt Plant স্হাপে 

র্মর বুময়ট/চুময়ট/রুময়ট/কুময়ট এর মাধ্যমম Calibration ধেধিত র্রমত হমব। 

৩.২  প্রর্মের ক্রয় র্ার্ ডক্রম পর্ ডামলাচো 

সমরেধমমে পর্ ডমবক্ষণ ও সাংধেষ্ট্ র্ম ডর্তডামের সাক্ষাৎর্ার এবাং সাংগৃহীত তথ্য-উপাি ধবমের্ণ র্মর প্রধতয়মাে হয় রর্, 

ক্রয় প্রধক্রয়া ধবমের্ণ র্মর প্রর্মের আওতায় ধবধভি পণ্য ও মালামাল ক্রয় র্রা হময়মছ। ঠির্াোর ধেময়ামগর রক্ষমত্র 

ধবদ্যমাে সরর্ারী ক্রয় আইে ও ধবধিমালা অনুসরণ র্রা হময়মছ। েরপত্র আহবাে, র্ধমটি গঠে, র্াচাই-বাছাই, মূল্যায়ে 

ও র্ার্ ডামেশ প্রোে ধপধপএ-২০০৬ ও ধপধপআর-২০০৮ অনুসরণ র্মর পণ্য, রসবাসমূহ সাংগ্রহ র্রা হময়মছ।  

৩.২.১ ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য  

ধবদ্যমাে প্রর্মের ৪ টি প্যামর্ে সম্পি র্রার লমক্ষয েরপত্র প্রর্াশো ও আহবাে র্রা হময়মছ। ধেমম্ন প্যামর্ে ধভধির্ 

তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

প্যামর্ে োং PW-1(A1) এর েরপত্র আহবাে 

উি েরপত্রটি ৪টি োতীয় পধত্রর্া, CPTU ও RHD এর ওময়বসাইট এ প্রর্াশ র্রা হময়ধছল। ধেমম্ন সারণী-৩.১১ এ 

েরপত্র প্রর্াধশত োতীয় পধত্রর্ার ও ওময়বসাইমট প্রর্াশো সাংক্রান্ত তথ্য রেওয়া হমলা:  

সারণী-৩.১১: প্যামর্ে PW-1(A1) এর েরপত্র আহবাে 

পধত্রর্ায় প্রর্াশোর ধববরণ ওময়বসাইমট প্রর্াশোর ধববরণ 

ক্রধমর্ 

োং 

েরপত্র 

প্রর্াধশত 

তাধরখ 

েরপত্র 

প্রর্াশর্ারী 

পধত্রর্ার োম 

ক্রধমর্ 

োং 

ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

তাধরখ 

ওময়বসাইমটর োম ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

রময়াের্াল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ১৪/০৯/২০১৭ দেধের্ 

ইমিিার্ 

১ ১৩/০৯/২০১৭ www.rhd.go.bd ১৩/০৯/২০১৭-

১৯/১১/২০১৭ 

২ ১৫/০৯/২০১৭ দেধের্ যুগান্তর ২ ১৪/০৯/২০১৭ www.dgmarket.com ১৪/০৯/২০১৭- 

১৯/১১/২০১৭ 

৩ ১৪/০৯/২০১৭ ধে ধিোেধশয়াল 

এেমপ্রস 

৩ ২৫/০৯/২০১৭ www.cptu.gov.bd ২৫/০৯/২০১৭-

১৯/১১/২০১৭ 

৪ ১৫/০৯/২০১৭ ধে রর্ইধল ষ্ট্ার ৪ ১৫/০৯/২০১৭ www.rthd.gov.bd ১৯/১০/২০১৭-

১৯/১১/২০১৭ 

 

ধচত্র-৩.৭: চর্ধরয়া, প্যামর্ে (C) ঠিকাোদরর পরীক্ষাগাদর পাথদরর Gradation ও TFV শর্ি 

http://www.rhd.go.bd/
http://www.dgmarket.com/
http://www.cptu.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
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উি প্যামর্মের েরপত্র প্রর্ামশর পর ১৮ অমক্টাবর ২০১৭ তাধরখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর ধপ্র-ধবর্ ধমটিাং অধনুধষ্ঠত 

হয়। উি ধমটিাং এ ধবধভি ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিগণ উপধস্থত ধছমলে এবাং প্রর্মের ধবদ্যমাে প্যামর্ে এর 

ধবস্তাধরত আমলাচো হয় এবাং ধর্ছু সাংমশািেী এমে সাংমশািেী সহ উমেধখত পধত্রর্াগুধলমত র্থাক্রমম ১৭ েমভম্বর ২০১৭ 

ও ১৮ েমভম্বর ২০১৭ সাংমশািেী প্রর্াধশত হময়মছ। এর্ইভামব ওময়বসাইট গুধলমত ১৬ েমভম্বর ২০১৭ এবাং ২০ েমভম্বর 

২০১৭ তাধরমখ েরপত্র সাংমশািেী প্রর্াধশত হময়মছ।  

েরপত্র োধখল  

১২ টি রর্াম্পােী েরপত্র ক্রয় র্মরে এবাং তার মমধ্য রথমর্ ২টি রর্াম্পােী েরপত্র োধখল র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.১২ এ 

তামের তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.১২: প্যামর্ে PW-1(A1) এর েরপত্র োধখল 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখল োতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

১ TEKKEN-AML-YBC JV 

২ Mir-Akhter-Komaihaltec JV 

েরপত্র উন্মিুর্রে   

উি েরপত্র উনু্মির্রমের েন্য ২৩ মাচ ড ২০১৭ তাধরমখ প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সওে ধবভাগ র্র্তডর্ ধতে সেমস্যর র্ধমটি 

গঠে র্রা হময়মছ। ধেমম্ন সারণী ৩.১৩ এ তামের োমমর তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.১৩: েরপত্র উন্মিুর্রে সাংক্রান্ত তথ্য 

ক্রধমর্ োং োম ও পেবী র্ধমটির পেবী 

১ ২ ৩ 

০১ রমাঃ ওয়াধলউর রহমাে 

অধতধরি প্রর্ে পধরচালর্ (তঃপ্রঃ, চঃোঃ, সওে) 

সামসর্ ররার্ র্ামের্টিধভটি প্রর্ে-২ 

সড়র্ ভবে, রতেগাঁও, ঢার্া 

রচয়ারপাস ডে 

০২ শ্যামল কুমার ভট্টাচায্যড 

অধতধরি প্রর্ে পধরচালর্ (তঃপ্রঃ, চঃোঃ সওে) 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) সড়র্ ভবে, 

রতেগাঁও, ঢার্া। 

সেস্য সধচব 

০৩ সুমে ধসাংহ 

প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ (ধেঃপ্রঃ, চঃেঃ, সওে), পধিম 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) সড়র্ ভবে, 

রতেগাঁও, ঢার্া। 

সেস্য 

 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  39 

উি র্ধমটি ১৮ ধর্মসম্বর ২০১৭ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর েরপত্র োধখলকৃত ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিমের 

সম্মুমখ েরপত্র উনু্মি র্মরে ও তাধলর্া ভুি র্মরে। উি তাধলর্া প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সওে, সড়র্ ভবে, রতেগাঁও, ঢার্া 

এর ধের্ট রপ্ররে র্মরে।  

েরপত্র মূল্যায়ে  

ধবদ্যমাে প্রর্মের েরপত্র মূল্যায়মের েন্য ৩ অমক্টাবর ২০১৭ তাধরমখ ৭ সেস্য ধবধশষ্ট্ Tender Evaluation 

Committee গঠে র্রা হময়মছ। ধেমম্ন সারণী ৩.১৪ এ সেস্যগমণর োমমর তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.১৪: েরপত্র মূল্যায়ে সাংক্রান্ত তথ্য 

ক্রধমর্ োং োম ও পেবী র্ধমটির পেবী 

১ ২ ৩ 

০১ 

 

রর্.এম. আধতকুল হর্ 

প্রর্ে পধরচালর্ (অ: প্র: প্র: চ: ো:), সওে 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ), সড়র্ ভবে, 

রতেগাঁও, ঢার্া 

রচয়ারপাস ডে 

০২ শ্যামল কুমার ভট্টাচায্যড 

অধতধরি প্রর্ে পধরচালর্ (ত: প্র: চ: ো: সওে) 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) সড়র্ ভবে, 

রতেগাঁও, ঢার্া। 

সেস্য সধচব 

০৩ রমাহাম্মে আর্বর রহামসে পামটায়ারী 

অধতধরি প্রর্ে পধরচালর্ (ত: প্র: চ: ো: সওে) 

র্াঁচপুর, রমর্ঘো ও রগামতী ২য় রসতু ধেম ডাণ এবাং ধবদ্যমাে রসতু পুে ডবাসে 

প্রর্ে, ঢার্া 

সেস্য 

০৪ রমাঃ আহসাে হাধবব 

ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী, সওে 

র্ন্টাক্ট ইভালুময়শে ধবভাগ, সড়র্ ভবে, রতেগাঁও, ঢার্া 

সেস্য 

০৫ Nandita rani Saha  

ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী 

মধেটধরাং ধবভাগ, গণপূতড অধিেপ্তর, পূতড ভবে, রসগুেবাধগচা, ঢার্া 

বধহঃসেস্য 

০৬ ধেব ডাহী প্রমর্ৌশলী, এলধেইধর্ 

এলধেইধর্ ভবে, আগারগাঁও, ঢার্া 

বধহঃসেস্য 

০৭ সুমে ধসাংহ 

প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ (ধেঃপ্রঃ, চাঃোঃ, সহে) 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ), সড়র্ ভবে, 

রতেগাঁও, ঢার্া 

সেস্য 
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উি মূল্যায়ে র্ধমটি োধখলকৃত েরপমত্রর সর্ল তথ্য উপাি র্াচাই বাছাই র্মর েরপমত্র অাংশগ্রহণর্ারী ২টি প্রধতষ্ঠােমর্ই 

েরপমত্র উমেধখত শতডানুর্ায়ী রর্াগ্যতা থার্ায় র্াধরগধরভামব রর্াগ্য ধবমবচো র্মরে।  

র্ারীগধর মূল্যায়মে ধেব ডাধচত রর্াগ্য ঠির্াোরমের তাধলর্া ২ োনুয়ারী ২০১৮ তাধরমখ প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সড়র্ ও েেপথ 

ধবভাগ এর ধের্ট অনুমমােমের েন্য রপ্ররে র্মরে। ২৯ োনুয়ারী ২০১৮ তাধরমখ প্রিাে প্রমর্ৌশলী র্র্তডর্ অনুমমাধেত 

হময়মছ। 

র্াধরগরী মূল্যায়মে ধেব ডাধচত রর্াগ্য েরোতামের Financial Proposal রখালা হয় ৪ রিব্রুয়াধর ২০১৮ তাধরমখ প্রিাে 

প্রমর্ৌশলী র্র্তডর্ অনুমমাধেত হময়মছ। 

র্াধরগরী মূল্যায়মে ধেব ডাধচত রর্াগ্য েরোতামের Financial Proposal রখালা হয় ৪ রিিয়ারী ২০১৮ তাধরমখ। 

েরোতামের ধবর্ প্রাইস এর অযাধরথমমটির্ র্ামরর্শে, ধর্সর্াউন্ট ধবমবচো র্মর TEKKEN-AML-YBC JV রর্ 

৯৫,৯৮৪.৬০ লক্ষ টার্ায় ধসব ডধেম্ন েরোতা ধেি ডারে র্রা হময়মছ। েপরত্র প্রর্ামশর তাধরখ হমত অনুমমােমের তাধরখ 

পর্ ডন্ত (েরপত্র প্রর্াধশত হয় ১৩/০৯/২০১৮ তাধরমখ এবাং অনুমমাধেত হয় ০৫/০৩/২০১৮ তাধরমখ) সময় রলমগমছ ১৭২ 

ধেে। PPR এর আইে ও ধবধি রমাতামবর্ েরপত্র প্রর্াশ রথমর্ অনুমমােে পর্ ডন্ত দবিতার রময়াে ১২০ ধেে। োতা সাংস্হার 

গাইর্ লাইেস্ এবাং PPR এর আইে ও ধবধি রমাতামবর্ েরপত্র মূল্যায়ে র্রা হময়মছ। র্া র্থার্থ র্র্তপমক্ষর অনুমমােে 

আমছ। Evaluation পূব ডবতী র্ার্ ডক্রমমও সর্ল ধবধিমালা র্থার্থভামব অনুসরে র্মর ধেি ডাধরত েরোতামর্ র্ার্ ডামেশ 

প্রোে র্রা হময়মছ। 

প্যামর্ে PW-2(A2) 

েরপত্র পত্র আহবাে 

উি েরপত্রটি ৪টি োতীয় পধত্রর্া, CPTU ও RHD ওময়বসাইট-এ প্রর্াধশত হময়মছ। ধেমম্ন সারণী ৩.১৫ এ েরপত্র 

প্রর্াধশত োতীয় পধত্রর্া ও ওময়বসাইমট প্রর্াশো সাংক্রান্ত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী-৩.১৫: প্যামর্ে PW-2(A2) এর েরপত্র পত্র আহবাে 

পধত্রর্ায় প্রর্াশোর ধববরণ ওময়বসাইমট প্রর্াশোর ধববরণ 

ক্রধমর্ 

োং 

েরপত্র 

প্রর্াশোর 

তাধরখ 

েরপত্র 

প্রর্াধশত 

পধত্রর্ার 

োম 

ক্রধমর্ 

োং 

ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

তাধরখ 

ওময়বসাইট োম 

 

ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

রময়াের্াল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ১৬.০১.২০১৮ দেধের্ 

র্ামলর র্ন্ঠ 

১ ১৫/০১/২০১৮ www.dgmarket.com ১৫/০১/২০১৮-

১৪/০৩/২০১৮ 

২ ১৭/০১/২০১৮ দেধের্ 

প্রথম আমলা 

২ ১৬/০১/২০১৮ www.rhd.gov.bd ১৬/০১/২০১৮-

১৪/০৩/২০১৮ 

৩ ১৬/০১/২০১৮ ধে রর্ইধল 

অবোরভার 

৩ ১৬/০১/২০১৮ www.rthd.gov.bd ১৬/০১/২০১৮-

১৪/০৩/২০১৮ 

৪ ১৬/০১/২০১৮ ধে রর্ইধল 

ধেউ এইে 

৪ ১৭/০১/২০১৮ www.cptu.gov.com  ১৭/০১/২০১৮-

১৪/০৩/২০১৮ 

http://www.dgm/
http://www.rhd.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
http://www.cptu.gov.com/
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উি প্যামর্মের েরপত্র প্রর্ামশর পর ১৪ রিব্রুয়াধর ২০১৮ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর ধপ্র-ধবর্ ধমটিাং অনুধষ্ঠত 

হময়মছ। উি ধমটিাং এ ধবধভি ঠির্াোমরর প্রধতধেধি অাংশগ্রহণ র্মরে এবাং ধবদ্যমাে প্যামর্ে সম্পমর্ড ধবস্তাধরত 

আমলাচো র্মরে। 

েরপত্র োধখল  

১৬টি রর্াম্পােী েরপত্র গ্রহণ র্মরে এবাং ৫টি রর্াম্পােী েরপত্র োধখল র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.১৬ এ তামের তাধলর্া 

রেওয়া হমলা 

সারণী-৩.১৬: েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােী 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

০১ Spectra-CR24 JV 

০২ Concord-Pragatee Consortium Itd. 

০৩ MONICO-DIENCO JV 

০৪ Orient-Trading and Building Ltd and Tantia Construction Ltd. Jv 

০৫ This Akhter- Hego JV 

 

েরপত্র উন্মিুর্রে  

উি েরপত্র উনু্মির্রমের েন্য ২৩ মাচ ড ২০১৭ তাধরমখ প্রিাে প্রমর্ৌশলী সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ ৩ সেমস্যর েরপত্র 

উনু্মি র্ধমটি গঠে র্মরে। র্া সারণী-৩.১৩ -রত তামের তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

উি র্ধমটি ১৪ মাচ ড ২০১৮ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর েরপত্র োধখলকৃত ঠির্াোরমের প্রধতধেধিমের উপধস্থধতমত 

েরপত্র উনু্মির্রে ও তাধলর্াভুি র্মরে। উি তাধলর্া প্রিাে প্রমর্ৌশলী সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ এর ধের্ট রপ্ররে 

র্মরে।  

েরপত্র মূল্যায়ে  

উি েরপত্র মূল্যায়মের েন্য ৩ অমক্টাবর ২০১৭ তাধরমখ ৭ সেস্য ধবধশষ্ট্ মূল্যায়ে র্ধমটি গঠে র্রা হময়মছ। র্া সারণী 

৩.১৪ -রত তামের তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

উি মূল্যায়ে র্ধমটি োধখলকৃত েরপমত্রর সমস্ত তথ্য উপাি র্াচাই বাছাই র্মর েরপমত্র অাংশগ্রহণর্ারী ঠির্াোরমের 

মমধ্য রথমর্ Orient Trading and Buildings Ltd and Tantia Construction Ltd. JV এর Financial 

Statement এ েরপমত্রর শতডানুর্ায়ী রর্াগ্যতা ো থার্ায় অমর্াগ্য রর্ঘার্ো র্মরে।  

েরপমত্রর সমস্ত রর্াগ্যতা থার্ায় মূল্যায়ে র্ধমটি র্াধরগধরভামব ৪টি েরোতা ঠির্াোরী প্রধতষ্ঠােমর্ রর্াগ্য ধবমবচো 

র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.১৭ এ তামের তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.১৭: েরপত্র োধখলোতা রর্াগ্য রর্াম্পােী 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

০১ Spectra-CR24 JV 
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০২ Concord-Pragatee Consortium Itd. 

০৩ MONICO-DIENCO JV 

০৪ This Akhter- Hego JV 

র্াধরগরী মূল্যায়মে ধেব ডাধচত রর্াগ্য েরোতামের Financial Proposal রখালা হয় ১৪ রম ২০১৮ তাধরমখ। েরোতামের 

ধবর্ প্রাইস এর অযাধরথমমটির্ র্ামরর্শে, ধর্সর্াউন্ট ধবমবচো র্মর Monico-Dienco রর্ ৩২,৯৭৭.১১ লক্ষ টার্ায় 

সব ডধেম্ন েরোতা ধেি ডারে র্রা হময়মছ।  

েরপত্র প্রর্ামশর তাধরখ হমত অনুমমােমের তাধরখ পর্ ডন্ত PPR আইে ও ধবধি রমাতামবর্ েরপমত্রর দবিতার রময়াে ১২০ 

ধেে হমলও বাস্তমব সময় রলমগমছ ১৪৭ ধেে। োতা সাংস্হার গাইর্ লাইেস্ এবাং PPR এর আইে ও ধবধি রমাতামবর্ 

েরপত্র মূল্যায়ে র্রা হময়মছ। র্া র্থার্থ র্র্তপমক্ষর অনুমমােে আমছ। Evaluation পূব ডবতী র্ার্ ডক্রমমও সর্ল ধবধিমালা 

র্থার্থভামব অনুসরে র্মর ধেি ডাধরত েরোতামর্ র্ার্ ডামেশ প্রোে র্রা হময়মছ। 

প্যামর্ে PW-3(B) 

েরপত্র আহবাে 

উি েরপত্রটি ৪টি োতীয় পধত্রর্া, CPTU ও RHD এর ওময়বসাইট-এ প্রর্াশ র্রা হময়মছ। ধেমম্ন সারণী ৩.১৮ এ 

েরপত্র প্রর্াধশত োতীয় পধত্রর্া ও ওময়বসাইমট প্রর্াশো সাংক্রান্ত তথ্য রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.১৮: প্যামর্ে PW-3(B) এর েরপত্র আহবাে 

পধত্রর্ায় প্রর্াশোর ধববরণ ওময়বসাইমট প্রর্াশোর ধববরণ 

ক্রধমর্ 

োং 

েরপত্র 

প্রর্ামশর 

তাধরখ 

েরপত্র প্রর্াধশত পধত্রর্ার 

োম 

ক্রধমর্ 

োং 

ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

তাধরখ 

ওময়বসাইট এর োম প্রর্াধশত 

রময়াের্াল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ১৪/০৩/২০১৮ দেধের্ যুগান্তর ১ ১২/০৩/২০১৮ www.dgmarket.com 

১২/০৩/২০১৮-০৭/০৫/২০১৮ 

২ ১৩/০৩/২০১৮ দেধের্ েের্ণ্ঠ ২ ১৪/০৩/২০১৮ www.rhd.gov.bd 

১২/০৩/২০১৮-০৭/০৫/২০১৮ 

৩ ১৩/০৩/২০১৮ The Daily 

Independent 

৩ ১২/০৩/২০১৮ www.rthd.gov.bd 

১২/০৩/২০১৮-০৭/০৫/২০১৮ 

৪ ১৩/০৩/২০১৮ The Daily Dhaka 

Tribune 

৪ ১৩/০৩/২০১৮ www.cptu.gov.bd 

১০/০৩/২০১৮-০৭/০৫/২০১৮ 

 

উি প্যামর্মের েরপত্র প্রর্ামশর পর ১১ এধপ্রল ২০১৮ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর ধপ্র-ধবর্ ধমটিাং অনুধষ্ঠত হয়। 

উি ধমটিাং এ ধবধভি ঠির্াোরী প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিরা উপধস্থত রথমর্ প্রর্মের েরপত্র সম্পমর্ড ধবস্তাধরত আমলাচোয় 

অাংশগ্রহণ র্মরে। 

http://www.dgmarket.com/
http://www.rhd.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
http://www.cptu.gov.bd/
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েরপত্র োধখল  

উি প্যামর্মের েরপত্র ৭টি রর্াম্পােী ক্রয় র্মরে এবাং ৬টি রর্াম্পােী েরপত্র োধখল র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.১৯ এ 

েরপত্র োধখলকৃত রর্াম্পােীর োম রেওয়া হল: 

সারণী-৩.১৯: েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােী 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

১ Spectra-CR24 JV 

২ Concord Pragatee Consortium Ltd 

৩ Al-Amin Construction Co. Ltd-Tantia Construction Ltd. PTSL (PVT) Ltd. JV 

৪ Mir-Aktar Hossain Ltd.  

৫ Top International  Engineering Corporation 

৬ Monico-Dienco Jont Venture 

 

েরপত্র উন্মিুর্রে  

উি েরপত্র উনু্মির্রমের েন্য ২৩ মাচ ড ২০১৭ তাধরমখ প্রিাে প্রমর্ৌশলী সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ ৩ সেমস্যর েরপত্র 

উনু্মি র্ধমটি গঠে র্মরে। র্া সারণী ৩.১৩ -রত তামের তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

উি র্ধমটি ৭ রম ২০১৮ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর েরপত্র োধখলকৃত ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিমের 

উপধস্থধতমত েরপত্র উনু্মির্মরে ও তাধলর্া প্রেয়ে র্মরে । উি তাধলর্া প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ 

ধের্ট রপ্ররণ র্মরে।  

 

েরপত্র মূল্যায়ে  

ধবদ্যমাে প্যামর্মের েরপত্র মূল্যায়মের েন্য ৩ অমক্টাবর ২০১৭ তাধরমখ ৭ সেস্য ধবধশষ্ট্ মূল্যায়ে র্ধমটি গঠে র্রা 

হময়মছ। র্া সারণী ৩.১৪ এ সেস্য গমের োমমর তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

 

উি েরপত্র মূল্যায়ে র্ধমটি োধখলকৃত েরপমত্রর সমস্ত তথ্য উপাি র্াচাই বাচাই র্মর ২টি েরপত্র োধখলকৃত প্রধতষ্ঠােমর্ 

েরপমত্র উমেধখত রর্াগ্যতা ো থার্ায় অমর্াগ্য রর্ঘার্ণা র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.২০ এ অমর্াগ্য রর্ঘাধর্ত েরোতা প্রধতষ্ঠামের 

োমমর তাধলর্া ও অমর্াগ্যতার র্ারণ বণ ডো র্রা হমলা: 
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সারণী-৩.২০: অমর্াগ্য ঠির্াোমরর অমর্াগ্যতার তথ্য 

ক্রধমর্ োং র্ারীগরীভামব অমর্াগ্য ঠির্াোমরর োম অমর্াগ্যতার র্ারণ 

১ ২ ৩ 

১ Top International  Engineering 

Corporation 

েরপমত্র উমেধখত Clients Organization এর ধবস্তাধরত 

ধববরণ, িান্ড এমেধি, ধে ইধঞ্জধেয়ার এবাং ঠির্াোমরর 

োধয়ত্ব Work Sheudule ইতযাধে ধবস্তাধরত ভামব উমেখ 

ো থার্ায় র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি উি প্রধতষ্ঠােমর্ 

অমর্াগ্য রর্ঘার্ো র্মরে। 

২ Al-Amin Construction Co. Ltd-

Tantia Construction Ltd. PTSL  

(PVT) Ltd. JV 

েরপমত্র উমেধখত Financial রর্াগ্যতা, Clients ও 

Contractors Organization chart ইতযাধে ো থার্ায় 

র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি উি প্রধতষ্ঠােমর্ অমর্াগ্য রর্ঘার্ণা 

র্মরে। 

 

েরপমত্রর সমস্ত রর্াগ্যতা পূরণ র্রায় র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি র্াধরগধরভামব ৪টি েরোতা প্রধতষ্ঠােমর্ রর্াগ্য ধবমবচো 

র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.২১ এ তামের তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.২১: রর্াগ্য ঠির্াোর 

ক্রধমর্ োং র্াধরগধরভামব রর্াগ্য ঠির্াোমরর োম 

১ ২ 

১ Spectra-CR24B JV 

২ Concord Progatee Consortium Ltd. 

৩ Mir- Akhter Hossain Ltd. 

৪ Monico-Dienco JV 

 

র্াধরগধর মূল্যায়মে রর্াগ্য েরোতামের Financial Proposal রখালা হময়মছ ১৬ জুলাই ২০১৮ তাধরমখ। েরোতামের 

ধবধর্াং প্রাইস এর অযামরাথমমটির্, র্ামরর্শে, ধর্সর্াউন্ট ধবমবচো র্মর Concord Pragatee Consortium Ltd 

রর্ ২৮,১৬৮.২২ লক্ষ টার্া সব ডধেম্ন েরোতা ধেি ডারে র্রা হময়মছ।  

েরপত্র প্রর্াশোর তাধরখ হমত অনুমমােমের তাধরখ পর্ ডন্ত PPR আইে ও ধবধি রমাতামবর্ েরপমত্রর দবিতার রময়াে 

১২০ ধেে হমলও বাস্তমব সময় রলমগমছ ১৪৬ ধেে। োতা সাংস্হার গাইর্ লাইেস্ এবাং PPR এর আইে ও ধবধি রমাতামবর্ 

েরপত্র মূল্যায়ে র্রা হময়মছ। র্া র্থার্থ র্র্তপমক্ষর অনুমমােে আমছ। Evaluation পূব ডবতী র্ার্ ডক্রমমও সর্ল ধবধিমালা 

র্থার্থভামব অনুসরে র্মর ধেি ডাধরত েরোতামর্ র্ার্ ডামেশ প্রোে র্রা হময়মছ। 
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প্যামর্ে PW-4(C) 

েরপত্র আহবাে  

উি েরপত্রটি ৪টি োতীয় পধত্রর্া CPTU ও RHD এর ওময়বসাইমট প্রর্াশ র্রা হময়মছ। ধেমম্ন সারণী-৩.২২ এ েরপত্র 

প্রর্াধশত োতীয় পধত্রর্া ও ওময়বসাইমট প্রর্াশো সাংক্রান্ত তথ্য রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.২২: প্যামর্ে PW-4(C) এর েরপত্র আহবাে 

পধত্রর্ায় প্রর্াশোর ধববরণ ওময়বসাইমট প্রর্াশোর ধববরণ 

ক্রধমর্ 

োং 

েরপত্র 

প্রর্ামশর 

তাধরখ 

েরপত্র প্রর্াধশত 

পধত্রর্ার োম 

ক্রধমর্ 

োং 

ওময়বসাইমট 

প্রর্াধশত 

তাধরখ 

ওময়বসাইট এর োম প্রর্াধশত 

রময়াের্াল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ২০/০১/২০১৮ দেধের্ ইমিিার্ ১ ১৮/০১/২০১৮ www.dgmarket.com 

১৮/০১/২০১৮-২১/০৩/২০১৮ 

২ ২০/০১/২০১৮ বাাংলামেশ প্রধতধেে ২ ১৮/০১/২০১৮ www.rhd.gov.bd 

১৮/০১/২০১৮-২১/০৩/২০১৮ 

৩ ১৯/০১/২০১৮ ধে রর্ইধল ষ্ট্ার ৩ ১৮/০১/২০১৮ www.rthd.gov.bd 

১৮/০১/২০১৮-২১/০৩/২০১৮ 

৪ ১৯/০৩/২০১৮ ধে রর্ইধল ধেউ রেশে ৪ ২১/০১/২০১৮ www.cptu.gov.bd 

২১/০১/২০১৮-২১/০৩/২০১৮ 

 

উি েরপত্র প্রর্ামশর পর ১৮ রিব্রুয়াধর ২০১৮ তাধরমখ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর ধপ্র-ধবর্ ধমটিাং অনুধষ্ঠত হময়মছ। উি 

ধমটিাং এ ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিমের উপধস্থত রথমর্ প্রর্মের েরপত্র সম্পমর্ড ধবস্তাধরত আমলাচোর অাংশগ্রহণ 

র্মরে। 

েরপত্র োধখল  

১৩ টি রর্াম্পােী েরপত্র ক্রয় র্মরে এবাং ৩ টি রর্াম্পােী েরপত্র োধখল র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.২৩ এ োধখলকৃত 

েরোতা রর্াম্পােীর তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.২৩: েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােী 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

১ Spectra-CR24B JV 

২ Top International Engineering Corporation  

৩ Mir Akhter Hossain Ltd. - Hego JV 



http://www.dgmarket.com/
http://www.rhd.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
http://www.cptu.gov.bd/
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েরপত্রর উন্মিুর্রে  

উি েরপত্র উনু্মির্রমের েন্য প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ ২৩ মাচ ড ২০১৭ তাধরমখ ৩ সেস্য ধবধশষ্ট্ এর্টি 

েরপত্র উনু্মির্রণ র্ধমটি গঠে র্মরে। র্া সারণী ৩.১৩ -রত তামের োমমর তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

উি র্ধমটি ২১ রশ মাচ ড ২০১৮ তাধরমখ েরপত্র োধখলকৃত ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিমের উপধস্থধতমত েরপত্র উনু্মি 

র্মরে ও তাধলর্া প্রেয়ে র্মরে । উি তাধলর্া প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সড়র্ ও েেপথ ধবভামগর ধের্ট রপ্ররণ র্মরে।  

েরপত্র মূল্যায়ে  

ধবদ্যমাে প্রর্মের েরপত্র মূল্যায়মের েন্য ৩ অমক্টাবর ২০১৭ তাধরমখ ৭ সেস্য ধবধশষ্ট্ র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি গঠে 

র্রা হময়মছ। র্া সারণী ৩.১৪ -রত তামের োমমর তাধলর্া রেওয়া হময়মছ। 

উি েরপত্র মূল্যায়ে র্ধমটি োধখলকৃত েরপমত্রর সমস্ত তথ্য উপাি র্াচাই বাছাই র্মর েরপমত্র অাংশগ্রহণর্ারী ঠির্াোর 

প্রধতষ্ঠামের মমধ্য হমত Top International Engineering Corporation এর েরপমত্র উমেধখত Clients 

Organization এর ধবস্তাধরত ধববরণ, িামন্ডর্ এমেধি, ধে ইধঞ্জধেয়ার এবাং ঠির্াোমরর Work Schedule ইতযাধে 

ধবস্তাধরত ভামব উমেখ ো থার্ায় র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি উি প্রধতষ্ঠাে রর্ অমর্াগ্য রর্ঘার্ণা র্মরে।  

েরপমত্রর সমস্ত রর্াগ্যতা পূরে র্রায় র্াধরগধর মূল্যায়ে র্ধমটি র্াধরগধরভামব ২ টি েরোতা প্রধতষ্ঠােমর্ রর্াগ্য ধবমবচো 

র্মরে। ধেমম্ন সারণী ৩.২৪ এ তামের োমমর তাধলর্া রেওয়া হমলা: 

সারণী-৩.২৪: েরপত্র োধখলোতা রর্াগ্য রর্াম্পােী 

ক্রধমর্ োং েরপত্র োধখলোতা রর্াম্পােীর োম 

১ ২ 

১ Spectra-CR24B JV 

২ Mir- Akhter- Hego JV 



র্াধরগধর মূল্যায়মে রর্াগ্য েরোতামের Financial Proposal ৮ রম ২০১৮ তাধরমখ ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের প্রধতধেধিমের 

সম্মুমখ রখালা হময়মছ। েরোতামের ধবর্ প্রাইস এর অযামরাথমমটির্ র্ামরর্শে, ধর্সর্াউন্ট ধবমবচো র্মর Spectra-

CR24B JV রর্ ৭৫,১০৮.৫৬ লক্ষ টার্ায় ১২ জুে ২০১৮ তাধরমখ সব ডধেম্ন েরোতা ধেি ডারণ র্রা হময়ধছল। 

েরপত্র প্রর্ামশর তাধরখ হমত অনুমমােমের তাধরখ পর্ ডন্ত PPR আইে ও ধবধি রমাতামবর্ েরপমত্রর দবিতার রময়াে ১২০ 

ধেে হমলও বাস্তমব সময় রলমগমছ ১৪৩ ধেে। োতা সাংস্হার গাইর্ লাইেস্ এবাং PPR এর আইে ও ধবধি রমাতামবর্ 

েরপত্র মূল্যায়ে র্রা হময়মছ। র্া র্থার্থ র্র্তপমক্ষর অনুমমােে আমছ। Evaluation পূব ডবতী র্ার্ ডক্রমমও সর্ল ধবধিমালা 

র্থার্থভামব অনুসরে র্মর ধেি ডাধরত েরোতামর্ র্ার্ ডামেশ প্রোে র্রা হময়মছ। 
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৩.৩ প্রর্মের আওতায় সম্পাধেত/চলমাে ধবধভি পণ্য, র্ার্ ড ও রসবা সাংগ্রমহর (Procurement) রক্ষমত্র 

প্রচধলত আইে ও ধবধিমালা (ধপধপএ, ধপধপআর, উিয়ে সহমর্াগীর গাইর্লাইে ইতযাধে) পর্ ডামলাচো ও 

পর্ ডমবক্ষণ 

 

পণ্য ক্রয় ও র্ার্ ডক্রম  

পণ্য খামত ক্রয়/সাংগ্রমহর প্রাক্কলে ধছল ৭৩৬.৬৫ লক্ষ টার্া। পণ্য ক্রয়/সাংগ্রমহর েন্য ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত ১৭টি 

প্যামর্ে অনুমমােে র্রা হময়মছ র্াহা সাংমর্ােেী/পধরধশষ্ট্-র্/৩ (পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯) এ উমেখ র্রা হমলা। এখামত প্রিাে 

র্ােগুধল ধছল; 

 (১) েতুে রমাটরর্াে ক্রয়;  

র্) েীপ; খ) র্াবল রর্ধবে ধপর্আপ; গ) মটর সাইমর্ল; 

২) র্ধম্পউটার ও র্ধম্পউটার সরঞ্জমাধে; 

৩) অধিস ইকুইপমমন্ট; 

৪) অধিমসর িাধে ডচার; এবাং 

৫) রটধলর্ধমউধেমর্শে ইকুইপমমন্ট স্থাপে ইতযাধে। 

১৭টি েরপত্র প্যামর্মের মমধ্য PG-01 এর প্রাক্কধলত মূল্য ২০০.৬০ লক্ষ টার্া; PG-02 এর প্রাক্কধলত মূল্য ২৬০.৬০ 

লক্ষ টার্া; PG-03 এর প্রাক্কধলত মূল্য ১২০.০০ লক্ষ টার্া; PG-04 ও PG-05 এর প্রাক্কধলত মূল্য র্থাক্রমম ১২.০০ 

লক্ষ টার্া ; এই প্যামর্ে ৫টি এর সাংগ্রহ DPM (Direct Procurement Method) পিধতমত সম্পি র্রা হময়মছ। 

প্যামর্ে োং- PG-06, PG-07, PG-08, PG-09, PG-10, PG-11, PG-12, PG-13, PG-14, PG-15, PG-

16 এবাং PG-17 এর প্রাক্কধলত মূল্য র্থাক্রমম ৩.৭৪ লক্ষ টার্া; ২.৪৬ লক্ষ টার্া; ১৩.৮০ লক্ষ টার্া; ১৬.৫০ লক্ষ 

টার্া; ২.৪০ লক্ষ টার্া; ১৭.৬০ লক্ষ টার্া; ১৮.২০ লক্ষ টার্া; ৪.৭৯ লক্ষ টার্া; ১০.২১ লক্ষ টার্া; ১৪.৯৫ লক্ষ টার্া; 

এবাং ৬.৮০ লক্ষ টার্া। এই ১২ টি প্যামর্মের পণ্য ক্রয়/ সাংগ্রহ RFP (Request for Quotation) পিধতমত  র্রা 

হময়মছ।  

পূতডর্াে ক্রয়/সাংগ্রহ র্ার্ ডক্রম 

প্রর্মের পূতড র্াে ক্রয়/সাংগ্রমহর েন্য ধর্ধপধপ/১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপধপমত চারটি েরপত্র প্যামর্ে অনুমমােে র্রা 

হময়মছ। এগুমলা র্থাক্রমম (র্) প্যামর্ে েম্বর PW-01 (A1), র্ার প্রাক্কধলত মূল্য ১,২৭,৭২৬.২১ লক্ষ টার্া; (খ) 

প্যামর্ে েম্বর PG-02 (A2), র্ার প্রাক্কধলত মূল্য ৪২,০৬৪.৯৮ লক্ষ টার্া; (গ) প্যামর্ে োং PG-03 (B), র্ার প্রাক্কধলত 

মূল ৩০,৮৭৪.৪৮ লক্ষ টার্া এবাং (খ) প্যামর্ে োং PG-04 (C) র্ার প্রাক্কধলত মূল ৭৫,৭৪৫.২৭ লক্ষ টার্া। উি 
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প্যামর্ে গুধলর ক্রয়/সাংগ্রহ CCGP (Cabinet Committee in Government Purchase) র্র্তডর্ অনুমমােমের 

মাধ্যমম সাংক্রান্ত র্রা হময়মছ। েরপত্র প্যামর্েগুমলার ধববরণ ও অন্যান্য তথ্য সাংমর্ােেী/পধরধশষ্ট্ ‘র্’ (পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬) 

-এ উমেখ র্রা হমলা । 

রসবা ক্রয়/সাংগ্রহ  

প্রর্মের রসবা ক্রয়/সাংগ্রমহর েন্য ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত প্রাক্কধলত মূল্য ২৫,৯৯৬.৬৬ লক্ষ টার্া। এই খামত ৪টি 

প্যামর্ে অনুমমােে র্রা হময়মছ। প্যামর্ে োং PS-01 এর ক্রয় QBS (ICB) পিধতমত সম্পি র্রা হয় । এই 

প্যামর্মেটি প্রর্মের র্ামের ধর্োইে, ধেম ডাণ র্ামের সুপারধভশে ইতযাধে র্াে অন্তভু ডি ধছল। প্যামর্ে PS-03এর 

ক্রয় LCS পিধতমত সম্পি র্রা হময়মছ । প্যামর্ে PS-02 এবাং PS-4 এর ক্রয়/সাংগ্রহ QCBS পিধতমত সম্পি র্রা 

হয়। প্যামর্ে গুধলর ধববরণ ও অন্যান্য তথ্য সাংমর্ােেী/পধরধশষ্ট্ “র্/৩” (পৃষ্ঠা-৯৭) এ উমেখ র্রা হমলা।  

 

৩.৪ ধপধপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ 

েরপত্র অনুষ্ঠামের পিধত স্বেতা র্াচাইময়র েন্য প্যাদকজ নম্বর PW-1(A1), PW2 (A2), PW3 (B), PW4(C) 

এর ধবস্তাধরত পরীক্ষা কদর শেখা হদয়দছ। েরপত্র ২টির রনরবড় পররবীক্ষদণ পররলরক্ষত হয় শর্, ধপধপএ-২০০৬ ও 

রপরপআর-২০০৮ এর রনয়ম অনুসাদর প্রদয়াজনীয় করতপয় তথ্য/ শরকড ব রলরপবদ্ধ করা হদয়দছ র্াহা রনদে সারণী- ৩.২৫ 

এ প্রোন করা হদলা:  

সারণী ৩.২৫: প্যামর্ে েম্বর PW-1(A1), PW2 (A2), PW3 (B) ও PW4(C) এর ব্যপামর ধপধপএ-২০০৬ ও ধপধপআর 

২০০৮ এর প্রময়াগ সাংক্রান্ত তথ্য 

ক্ররমক নাং ক্রয় প্রধক্রয়ার তমথ্যর রববরণ PW-1 PW4 

১ ২ ৩ ৪ 

১ েরপত্র অনুর্ায়ী কাদজর নাম ও রববরদণর উদেখ আদছ √ √ 

২ েরপত্র প্রকাদশর প্রমাণ সাংরক্ষণ √ √ 

৩ েরপত্র রবক্রয় শুরুর তাররখ উদেখ আদছ √ √ 

৪ েরপত্র রবক্রদয়র শশষ তাররখ ও সময় এর উদেখ আদছ √ √ 

৫ প্রাপ্ত শমার্ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ √ 

৬ েরপত্র শখালার তাধরখ বধণ ডত হময়মছ √ √ 

৭ শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ √ 

৮ নন-শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ বত হদয়দছ √ √ 

৯ তুলনামূলক রববরণী ততররর তাররখ উদেরখত আদছ √ √ 

১০ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ উদেরখত আদছ √ √ 

১১ তুলনামূলক রববরণী অনুদমােদনর তাররখ উদেরখত আদছ √ √ 

১২ কার্ বরববরণী অনুদমােদনর তাররখ উদেরখত আদছ  √ √ 

১৩ চূড়ান্ত অনুদমােন প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত নরথ সাংররক্ষত আদছ √ √ 

১৪ চূড়ান্ত অনুদমােনকারী কতৃবপদক্ষর অনুদমােন সাংররক্ষত আদছ √ √ 
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ক্ররমক নাং ক্রয় প্রধক্রয়ার তমথ্যর রববরণ PW-1 PW4 

১ ২ ৩ ৪ 

১৫ Notification of Award প্রোদনর তাররখ উদেরখত আদছ √ √ 

১৬ শমার্ চুরক্ত মূল্য বরণ বত আদছ √ √ 

১৭ চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ আদছ √ √ 

১৮ কার্ বাদেশ ইসুেকারী কতৃবপদক্ষর নাম উদেখ র্রা আদছ √ √ 

১৯ কার্ বাদেশ প্রোদনর তাররখ উদেরখত আদছ √ √ 

 

 

৩.৫ প্রর্মের আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রমহর প্রধক্রয়ািীে ধবধভি পণ্য ও র্ার্ ড সাংধেষ্ট্ ক্রয়চুধিমত ধেি ডাধরত 

BOQ/TOR, গুেগতমাে, পধরমাণ অনুর্ায়ী প্রময়ােেীয় পধরবীক্ষণ/র্াচাইময়র মাধ্যমম সাংগ্রহ র্রা 

হময়মছ/হমে ধর্ো রস ধবর্ময় পর্ ডামলাচো ও পর্ ডমবক্ষণ 

 

মালামাল ক্রয়/সাংগ্রহ 

 

প্রর্মের প্যামর্ে PW1 (A1), PW2 (A2), PW3 (B) এবাং PW-04 (C) এর মালামাল ক্রয়/সাংগ্রহ, ব্যবহার 

এবাং অবধশষ্ট্ (রম, ২০২০) সাংক্রান্ত তথ্যাধে অনুদেে ৩.১.৩ রেওয়া হদয়দছ। 

প্রর্মের আওতায় সাংগৃহীত মালামাল এর গুণগতমাে পর্ ডামলাচো 

ধেম ডাণর্ামল ধবধভি অমঙ্গর প্রাক্কলে ব্যয় বাোর মূমল্যর সামথ সামঞ্জস্য ররমখ দতরী র্রা হময়মছ। প্রর্মের েন্য সাংগৃহীত 

মালামাল রস্পধসধিমর্শে অনুর্ায়ী গুণগতমাে ধেধিত র্রা হময়মছ। প্রর্মের ধেম ডাণািীে রসতুর আয়ুর্াল শতবছর এবাং 

সাংমর্াগ সড়মর্র রপভমমমন্টর আয়ুর্াল ২০ বছর ধেি ডারণ র্মর ও গুণগতমাে বোয় ররমখ ধেম ডাণ র্াে র্রা হমে।  

৩.৬ প্রর্মের উমেশ্য অেডে পর্ ডামলাচো  

প্রর্মের মূল উমেশ্য হমলা- রসতু ও র্ালভাট ড ধেম ডাণ এবাং এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র স্থাপমের মাধ্যমম আঞ্চধলর্ ও 

উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়মের মাধ্যমম ধেধব ডঘ্ন ও ধেরাপে আন্তঃমেশীয় সড়র্ র্াতায়াত ধেধিতর্রে 

এবাং রেমশর ব্যবস্থা/বাধণমেযর সম্প্রসারণ পূব ডর্ আথ ড-সামাধের্ উিয়ে। ধেমম্ন সারণী-৩.২৬ এ প্রর্মের লক্ষয উমেশ্য 

অেডে পর্ ডামলাচো র্রা হমলা:  
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সারণী-৩.২৬: প্রর্মের উমেশ্য অেডে 

ক্রধমর্ োং প্রিাে উমেশ্য উমেশ্য অেডে 

 

১ ২ ৩ 

০১ বধি ডত ট্রাধির্ চাধহো পুরের্মে 

সড়র্টিমর্ োতীয় মহাসড়মর্ 

উিীতর্রণ 

প্রর্মের আওতায় ধেধম ডত র্াে গুধল বাস্তবাধয়ত হমল 

বাাংলামেমশর রােিােী ঢার্া সহ সারা রেমশর সধহত 

ধেরধবধেিত রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিধত সাধিত হমব এবাং এর্ই 

সামথ বধি ডত ট্রাধির্ চাধহো পুরে হমব। রােিােী ঢার্ার সধহত 

আঞ্চধলর্ ও উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ ব্যবস্থার উিধত সাধিত হমব। 

এবাং ঢার্া-মাওয়া পদ্মা রসতু ভাঙ্গা-র্ালো-র্মশার-রবোমপাল 

সড়র্টি োতীয় মহাসড়মর্ উধিত হমব। সুতরাাং প্রর্েটি 

বাস্তবাধয়ত হমল প্রথম উমেশ্য অধেডত হমব মমম ড প্রধতয়মাে 

হময়মছ। 

০২ প্রর্ে এলার্ার আথ ড-সামাধের্ 

অবস্থার উিয়ে 

প্রর্ে সমাপ্ত হমল অত্র অঞ্চমলর সধহত রেমশর অন্যান্য অঞ্চমলর 

রর্াগামর্ামর্াগ ব্যবস্থার উিয়মের িমল আথ ড-সামাধের্ ধবমশর্ 

র্মর ধশক্ষা, ধচধর্ৎসা, ব্যবসা-বাধণমেযর উিয়ে র্ঘটমব িমল অত্র 

অঞ্চল সমূমহর োধরদ্র ধবমমাচে র্ঘটমব, র্ম ডসাংস্থাে বৃধি পায় এবাং 

মানুমর্র আয় বৃধি পামব। 

০৩ র্াতায়াত/ভ্রমণ ব্যয় ও সময় হ্রাস প্রর্ে বাস্তবায়মের িমল ধেরাপিা ও ধেরধবধেি রর্াগামর্াগ 

ব্যবস্থা স্থাধপত হমব িমল র্াতায়াত সময় ও খরচ হ্রাস পামব। 

০৪ র্ােবাহে রক্ষোমবক্ষে/রমরামত 

খরচ হ্রাস 

প্রর্েটি গ্রহমণর পূমব ড র্ােবাহে রিরীমত উঠা োমার র্ারমণ 

অমের্ ক্ষধত হমতা িমল রক্ষোমবক্ষণ খরচ রবধশ হমতা। প্রর্ে 

বাস্তবায়মের িমল র্ােবাহে ধেরধবধেিভামব চলাচল র্রার িমল 

র্াতায়াত / ভ্রমণ সময় হ্রাস পামব এবাং র্ােবাহমের রক্ষণামবক্ষণ 

খরচ হ্রাস পামব, সড়র্ দূর্ঘ ডটো হ্রাস পামব। িলশ্রুধতমত 

সাধব ডর্ভামব সড়র্ রেটওয়ার্ড ও সড়র্ ধেরাপি বৃধি পামব। 

০৫ কৃধর্ ও ধশমের উিয়ে প্রর্ে বাস্তবায়মের িমল আঞ্চধলর্ ও উপ-আঞ্চধলর্ সড়র্ ও 

রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়ে র্ঘটমব। ধেরধবধেি র্াতায়াত ব্যবস্থার 

িমল র্াতায়াত সময় হ্রাস পামব িলশ্রুধতমত  র্াতায়াত খরচ হ্রাস 

পামব। কৃধর্ পণ্য বাোরোত সহেীর্রণ হমব িমল কৃধর্ ও 

অন্যান্য ধশমের ব্যাপর্ উিয়ে সাধিত হমব। 

 

 

৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্হাপনা সাংক্রান্ত তথ্যাধে 

৩.৭.১ প্রর্ে পধরচালর্ সাংক্রান্ত তথ্যাধে 

 

প্রর্ে পধরচালর্ সাংক্রান্ত তথ্যাধে 

সরর্ামরর অনুসৃত েীধত অনুসরণ র্মর এর্েে প্রর্ে পধরচালর্ প্রর্মের র্াে বাস্তবায়মের োধয়মত্ব ধেময়াধেত আমছে। 

সড়র্ ও েেপথ ধবভামগর অধতধরি প্রিাে প্রমর্ৌশলী, এই প্রর্মের পধরচালর্। প্রর্ে চলমাে/বাস্তবায়ের্ালীে সমময় 

প্রর্ে পধরচালর্গমের তথ্যাধে ধেমম্ন সারণী ৩.২৭ এ প্রোে র্রা হমলা: 
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সারণী-৩.২৭: প্রর্ে পধরচালর্গমের তথ্যাধে 

ক্রধমর্ 

োং 

প্রর্ে পধরচালমর্র োম পে মর্ ডাো োধয়মত্ব প্রকৃধত োধয়ত্ব র্াল 

আরি সমাপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ রমাঃ শাহ রেয়াে অ:প্র:প্র: পু:ো: ২৪/০৫/২০১৬ ২৬/০৭/২০১৬ 

২ রমাঃ আহমমদুর রহমাে অ:প্র:প্র: পু:ো: ২৭/০৭/২০১৬ ০৪/০৯/২০১৭ 

৩ রর্ এম আধতকুল হর্ অ:প্র:প্র: পু:ো: ০৫/০৯/২০১৭ চলমাে 

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 

প্রর্ে পধরচালর্সহ সড়র্ ও েেপথ ধবভামগর অন্যান্য র্ম ডর্তডা ধেয়ধমত এবাং সাংস্থা প্রিাে মামি মমধ্য এই িরমের 

বড় প্রর্ে পধরেশ ডে র্রা অতযাবশ্যর্। 

৩.৮ পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের রময়াে ও েেবল সাংক্রান্ত তথ্যাধে 

ধবদ্যমাে প্রর্মের পুতডর্ামের ধর্োইে ও র্ামের গুণগতমাে ধেধিতর্রমের লমক্ষয গত ০৫/১০/২০১৬  তাধরমখ 

সরর্ারী ক্রয় সাংক্রান্ত মধন্ত্রসভা র্ধমটির সুপাধরমশর রপ্রধক্ষমত ১৪,৩২৯.৬২ লক্ষ টার্া ব্যময় ৩০ জুে ২০২২ রময়ামে 

র্ােটি সম্পমির লমক্ষয অনুমমাধেত হময়মছ। পরবতীমত ৭ েমভম্বর ২০১৬ তাধরমখ পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে Joint Venture 

of Oriental Consultant Global Co. Ltd. Japan Lead; Oriental Consultants Co. Ltd. Japan and 

PADECO Co. Ltd. Japan in Associations with SMEC International pty Ltd. Bangladesh, 

Development Design Consultant Ltd. Bangladesh, BCL Associates Ltd. Bangladesh এর সধহত 

প্রিাে প্রমর্ৌশলী, সড়র্ ও েেপথ ধবভাগ, সড়র্ভবে, রতেগাঁও, ঢার্া- ১২০৮ র্ােটি সম্পােমের লমক্ষয চুধি সম্পাধেত 

হময়মছ। পরামশ ড প্রধতষ্ঠামের েেবমলর তাধলর্া পধরধশষ্ঠ ‘র্ঘ’ (পৃষ্ঠা- ১০৮-১১০) এ সধিমবধশত আমছ। 

সুপারধভশে পরামশ ডমর্র েেবল ও পর্ ডামলাচো  

প্রর্েটিমত ৪টি প্যামর্ে অন্তডভুি। উি প্যামর্েগুধলর র্াে তোরধর্র েন্য ঢার্া অধিমস International Expert এর 

মমধ্য Team Leader, ২েে Bridge Engineer, ১েে Procurement Specialist রময়মছ। Contract অনুর্ায়ী 

১েে Material Engineer এবাং ১েে Environmental, ১ েে Resettlement Specialst থার্মলও বতডমামে 

র্ম ডরত োই।  

Local Expert: Local Expert এর মমধ্য Deputy Team Leader সহ ১েে Bridge Engineer, ১েে 

Resettlement Specialist র্ম ডরত আমছে। Material Engineer, Contract এ থার্মলও বতডমামে র্ম ডরত োই। 

 

প্যামর্ে PW-1 (A1) এবাং PW-2 (A2) এর পরামশ ডমর্র েেবল ও পর্ ডামলাচো 

ধবদ্যমাে প্যামর্ে দুটির র্াে তোরধর্র েন্য ১ েে Resident Engineer আমছ ধর্ধে International Expart । 

এছাড়া প্যামর্ে PW-1 (A1) এর র্াে সমরেধমমে তোরধর্র েন্য ১েে Deputy Resident Engineer, ১েে 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  52 

ধিে ইধঞ্জধেয়ার, ১েে ম্যামটধরয়াল ইধঞ্জধেয়ার, ১েে Quantity Surveyor এবাং অন্যান্য র্ামের েন্য সহায়র্ েেবল 

রময়মছ। এই প্যামর্মের সাইমর্র র্াে সম্পমর্ড আমলাচোয় ও সমরেধমে পধরেশ ডমে র্ামের ধর্ছুটা ব্যতযয় পধরলধক্ষত 

হমলও প্রমর্ৌশলীমের র্াে সম্পমর্ড র্মথষ্ট্ েক্ষ ও র্ামের গুণগত মাে সমন্তার্েের্ প্রধতয়মাে হময়মছ।  

প্যামর্ে PW-2 (A2) রত ৪টি ধিে ও ১টি Axle Load Control Station রময়মছ। উি র্াে তোরধর্র েন্য ১েে 

Deputy Resident Engineer, ১েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার, ১েে Material Engineer, ১েে Quantity Surveyor, 

২ েে Surveyor, ২েে পধরেশ ডর্ ও ৫েে অধিস সহায়র্ েেবল রময়মছ।  

প্রর্মের Gharakhola Bridge হমত ধির্রগাছা ধিমের দূরত্ব প্রায় ১০০ ধর্ঃধমঃ এবাং রবোমপাল এর দূরত্ব প্রায় ১ 

৩০ ধর্ঃধমঃ । ৪টি ধিে ও ১টি Axle Load Control Station  তোরধর্র র্াে ১েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার দ্বারা সম্পি 

হমে। । এমক্ষমত্র সুপারধভশে পরামশ ডর্ ধেময়ামগর প্রিাে লক্ষয ধছল র্াে সাব ডক্ষধণর্ ভামব তোরধর্ র্রা এবাং র্ামের 

গুণগতমাে ধেধিত র্রা। সাইমর্ োধয়ত্বরত প্রমর্ৌশলীমের তামের র্ামের পধরধি সম্পমর্ড আমলাচোয় সমন্তার্েের্ 

রর্াে ব্যাখা বা উিরধেমত পামরে োই। এর্ইভামব প্রধতটি ধিমের র্ামের পামবড সাব ডক্ষধের্ তোরধর্ র্রা হমেো ধবিায় 

র্ামের গুেগত মাে ধেধিত র্রা সিবপর হমেো মমম ড অনুধমত হময়মছ। এমক্ষমত্র  চুধির ব্যতযয় পধরলধক্ষত হমে মমম ড 

প্রধতয়মাে হময়মছ।   

প্যামর্ে PW-3 (B) এবাং PW-4 (C) এর পরামশ ডমর্র েেবল ও পর্ ডামলাচো 

PW-3 (B) রত ৮টি ধিে, ৭টি র্ালভাট ড ও ১টি Axle Load Control Station রময়মছ। উি র্ােগুধল তোরধর্র 

েন্য ১েে Resident Engineer আমছ ধর্ধে International Expert।  

প্যামর্ে PW-3 (B) এর র্াে তোরধর্র েন্য ১ েে Deputy Resident Engineer, ১েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার, ১েে 

Material Engineer, ১েে Quantity Surveyor, ২ েে Surveyor, ২ েে পধরেশ ডর্ ও ৫ েে অধিস সহায়র্ 

েেবল রময়মছ।  

ধবদ্যমাে প্রর্মের Telipool Bridge হমত East Bagan Bazar Bridge এর দূরত্ব প্রায় ৪০ ধর্ঃধমঃ। ৮টি ধিে এবাং 

৭টি র্ালভামট ডর তোরধর্র র্াে ১ েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার দ্বারা সম্পি হমে। এমক্ষমত্র সুপারধভশে পরামশ ডর্ ধেময়ামগর 

প্রিাে এবাং এর্মাত্র লমক্ষয ধছল সাব ডক্ষধণর্ ভামব র্াে তোরধর্ র্রা ও গুণগতমাে ধেধিত র্রা। এমক্ষমত্র চুধির ব্যতযয় 

পধরলধক্ষত হমে মমম ড প্রধতয়মাে হময়মছ।   

ধবদ্যামাে প্যামর্েটিমত অথ ডাৎ প্যামর্ে PW-4 (C) -এ ৪টি মািাধর ধিে অন্তডভুি। উি র্াে তোরধর্র েন্য ১ েে 

Deputy Resident Engineer, ১েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার, ১েে Material Engineer, ১েে Quantity Surveyor, 

২ েে Surveyor, ২ েে পধরেশ ডর্ ও ৫ েে অধিস সহায়র্ েেবল রময়মছ।  
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ধবদ্যমাে প্রর্মের Patiya Bridge হমত Matamuhiri Bridge এর দূরত্ব প্রায় ৭৫ ধর্ঃধমঃ। ৪টি ধিে তোরধর্র 

র্াে ১েে ধিে ইধঞ্জধেয়ার দ্বারা সম্পি হমে। সুপারধভশে পরামশ ডর্ ধেময়ামগর প্রিাে এবাং এর্মাত্র লমক্ষয ধছল 

সাব ডক্ষধের্ ভামব র্াে তোরধর্ র্রা ও গুণগতমাে ধেধিত র্রা। এমক্ষমত্র চুধির ব্যতযয় পধরলধক্ষত হমে মমম ড 

প্রধতয়মাে হময়মছ।   

র্ামের সাইমর্ োধয়ত্বরত প্রমর্ৌশলীমের তামের র্ামের পধরধি সম্পমর্ড আমলাচোয় প্রধতয়মাে হময়মছ রর্ তারা তামের 

োধয়ত্ব বা র্াে সম্পমর্ড ওয়ামর্বহাল েে। র্াে চলমাে অবস্থায় র্ামের পামবড সাব ডক্ষধের্ভামব তোরধর্ র্রা হমেো 

ধবিায় র্ামের গুণগতমাে ধেধিত র্রা সিব হমে ো মমম ড প্রধতয়মাে হময়মছ। স্থােীয় প্রমর্ৌশলীমের মমধ্য অন্যতম 

হমলা Deputy Team Leader, (DTL) সাব ডক্ষধণর্ভামব ঢার্া অধিমস র্ম ডরত থামর্ে। পর্ ডামলাচোয় োো র্ায় রর্ 

DTL মামস এর্বার র্ামের সাইট পধরেশ ডে র্মরে । চুধি রমাতামবর্ DTL সাইমর্ র্ামের সমব ডাপধর তোরধর্র 

োধয়মত্ব ধেময়াধেত থার্মবে। এমক্ষমত্র  চুধির ব্যতযয় পধরলধক্ষত হময়মছ। র্ামের গুণগতমাে ধেধিতর্রমের লমক্ষয 

DTL সহ অন্যান্য প্রমর্ৌশলীমের সাইমর্ র্ামের সাব ডক্ষধের্ তোরধর্ অতযাবশ্যর্ ।   

৩.৯ ঠির্াোর প্রধতষ্ঠামের েেবমলর তাধলর্া 

প্যামর্ে PW-1(A1), প্যামর্ে PW-2(A2), প্যামর্ে PW-3(B) এবাং প্যামর্ে PW-4(C) এর ঠির্াোর 

প্রধতষ্ঠামের েেবমলর তাধলর্া পধরধশষ্ঠ ‘র্ঘ’ (পৃষ্ঠা-১১১-১১৪) এ সধিমবধশত আমছ।  

ঠির্াোমরর েেবল পর্ ডামলাচো    

প্রর্েটিমত ৪ টি প্যামর্ে অন্তডভুি র্থা- PW1 (A1), PW2 (A2), PW3 (B) এবাং PW4 (C)। উি প্যামর্মের 

মমধ্য প্যামর্ে PW-1 (A1) এর সাইমর্ পর্ ডাপ্ত েক্ষ প্রমর্ৌশলী ও েেবল রময়মছ। অন্যান্য প্যামর্ে গুধলমত েেবমলর 

স্বেতা পধরলধক্ষত হময়মছ। উপরন্ত রর্ সর্ল প্রমর্ৌশলী র্ামের সাইমর্ আমছ তামের সামথ র্াে সম্পমর্ড আমলাচোয় 

এবাং সমরেধমমে র্ামের ব্যবস্থাপোয় র্মথষ্ঠ পধরমাণ েক্ষ েয় বমল অনুধমত হময়মছ।  

৩.১০  ঠির্াোমরর ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তথ্যাধে 

প্যামর্ে PW-1(A1), প্যামর্ে PW-2(A2), প্যামর্ে PW-3(B) এবাং প্যামর্ে PW-4(C) ঠির্াোমরর 

ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তাধলর্া পধরধশষ্ঠ ‘র্ঘ’ (পৃষ্ঠা-১১৫-১১৯) এ সধিমবধশত আমছ। 

৩.১১ প্রকল্প ব্যবস্হাপনা করমটি, রিয়াররাং করমটির সভা ও রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পর্ ডামলাচো এবাং পর্ বদবক্ষণ 

সাংক্রান্ত তথ্যাধে  

 

অগ্রগধত পর্ ডামলাচো  

টীম ধলর্ার (ধে ইধঞ্জধেয়ার) পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠাে র্র্তডর্ ১৭ টি মাধসর্ অগ্রগধত সভা অনুধষ্ঠত হয়। উি ধমটিাং এ প্রর্ে 

পধরচালর্, প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ ও সাংধেষ্ট্ র্ম ডর্তডাগণ, ঠির্াোরী প্রধতষ্ঠামের সাংধেষ্ট্ র্ম ডর্তডাগণ ধেয়ধমত ধমটিাং এ 

অাংশগ্রহণ র্মরে। ধমটিাং র্ার্ ডধববরণী ও পধরপালে প্রধতমবেে র্থার্থভামব ইসুয ও সাংরধক্ষত হমে।  
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রিয়াররাং করমটির সভা 

ধবদ্যমাে প্রর্মের র্াে সুষ্ঠুভামব বাস্তবায়মের ও ব্যবস্থাপোর েন্য ১৪ সেস্য ধবধশষ্ট্ ১টি ধষ্ট্য়াধরাং র্ধমটি গঠে র্রা 

হময়মছ। রিব্রুয়ারী ২০২০ পর্ ডন্ত ২টি ধস্টয়াধরাং র্ধমটির সভা অনুধষ্ঠত হময়মছ। ধেমম্ন সেস্যমের তাধলর্া ও র্ার্ ডধববরেী 

সারণী ৩.২৮ এ রেওয়া হমলা: 

সারণী ৩.২৮: ধষ্ট্য়াধরাং র্ধমটির সেস্য 

Sl. 

No. 

Designation and workplace Position in the 

Committee 

1 Secretary, Road Transport and Highways Division Chairperson 

2 Chief Engineer, Roads and Highways Department Member 

3 Additional Secretary/Joint Secretary (Development),  

Road Transport and Highways Division 

Member  

4 Joint Chief (Planning wing), Road Transport and Highways Division Member 

5 Project Director, (ACE, RHD) Membe 

6 Representative of Finance Division (not below the rank of Joint Secretary) Member 

7 Representation of the Physical Infrastructure Division, (Road Transport 

Wing) 

Member 

8 Representative from Programming Division, (Road Transport Wing) Member 

9 Representative of IMED (Transport Sector) Member 

10 Representative of ERD Member 

11 Additional Chief Engineer (Planning and Programming wing),  

Road Transport and Highways Division  

Member 

12 Representative of NEC-ECNEC & Coordination Wing, 

 Planning Division  

Member 

13 Deputy Chief (Planning and Programming), Road Transport and Highways 

Division  

Member 

14 Assistant Chief, Foreign Assistance Section), Road Transport and 

Highways Divisi 

Member 

 

প্রর্মের ধস্টয়াধরাং র্ধমটির র্ার্ ডধববরেী  

১। প্রর্মের র্ার্ ডক্রম সুষ্ঠভামব পধরচালোর েন্য প্রর্ে বাস্তবায়ে র্ধমটিমর্ ধেমে ডশো প্রোে র্রা;  

২। উদু্ভত সমস্যার সমািাে র্রা;  

৩। প্রময়ােে অনুসামর রর্মর্াে সময় র্ধমটির সভা অনুষ্ঠাে র্রা;  

৪। র্ধমটি প্রময়ােে অনুসামর রর্মর্াে সেস্যমর্ রর্া-অে র্রমত পারমব।  
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প্রর্ে বাস্তবায়ে র্ধমটির সভা  

ধবদ্যমাে প্রর্মের র্াে সুষ্ঠুভামব বাস্তবায়ে ও ব্যবস্থাপোর েন্য ১২ সেস্য ধবধশষ্ট্ ১টি প্রর্ে ব্যবস্থাপো র্ধমটি গঠে 

র্রা হময়মছ। রিব্রুয়ারী ২০২০ পর্ ডন্ত রমাট ২টি সভা অনুধষ্ঠত হময়মছ। ধেমম্ন ব্যবস্থাপো র্ধমটির সেস্যমের তাধলর্া ও 

র্ার্ ডধববরেী সারণী ৩.২৯ এ রেওয়া হমলা: 

সারণী ৩.২৯: ব্যবস্থাপো র্ধমটির সেস্য 

Sl. 

No. 

Designation and workplace Position in the 

Committee 

1 Chief Engineer, RHD Chairperson 

2 Representative from the Planning wing of the Concerned Ministry/ Division Member 

3 Representative from the Development wing of the Concerned Ministry/ 

Division 

Member 

4 Representative from the Concerned Wing/ Sector/ Division of the Planning 

Commission 

Member 

5 Representative of the Programming Division, Planning Commission Member 

6 Representative of NECF-ECNEC & Coordination Wing, Planning 

Commission 

Member 

7 Representative of Concerned Sector of IMED Member 

8 Representative of Economic Relation Division (For Foreign Aided Project) Member 

9 Representative of Finance Division Member 

10 Project Director Member 

11 Representative from Concerned Engineering/ Architecture Department Member 

12 Concerned Executive Engineer, Roads and Highways Department Member 

 

প্রর্মের ব্যবস্থাপো র্ধমটির র্ার্ ডধববরেী  

১। প্রর্মের চলমাে র্ামের ধবধভি সমস্যার সমািাে র্রা; 

২। প্রর্মের বাধহযর্ ও আধথ ডর্ অগ্রগধত পর্ ডমবক্ষণ র্রা; 

৩। প্রময়ােে অনুসামর অথবা প্রধত ৩ মামস ১ বার র্ধমটির সভা অনুধষ্ঠত হমব;  

৪। র্ধমটি প্রময়ােে অনুসামর রর্মর্াে সেস্যমর্ রর্া-অে র্রমত পারমব। 
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৩.১২ প্রকদল্পর আথ ব-সামারজক অবস্থার পর্ বদবক্ষণ ও পর্ বাদলািনা 

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

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

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর কম বকতবাবৃন্দ  উপরস্থরতদত Focus Group Discussion আদয়াজন করা হদয়দছ। উনু্মক্ত 

আদলািনার মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষদণর প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

৩.১২.১ পররমাণগত পদ্ধরত (Quantitative) তথ্য ও উপাদের রবদেষণ 

আথ ব-সামারজক অবস্থার রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় সুরবিাদভাগী উেরোতাদের ০৫/০৩/২০২০ হদত ১২/০৩/২০২০ এবাং 

১৫/৩/২০২০ হদত ২০/০৩/২০২০ পর্ ডন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাে রবদেষণ করা হদয়দছ। আথ ব-

সামারজক অবস্থা পর্ বাদলািনা করার জন্য প্রকল্প এলাকার রবরভন্ন শেরণ শপশার মানুদষর রশক্ষা, রিরকৎসা, কৃরষ, 

কম বসাংস্থান, র্াতায়াদতর সময়, আয়-ব্যয়, ইতোরের পর্ বদবক্ষণ করা হদয়দছ। 

সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর অন্তভু বক্ত ১০ টি উপদজলায় শমার্ ৫১৬ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ধচত্র: ৩.৮- মাঠ পর্ ডাময় সমীক্ষা পধরচালো 
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মাঠ পর্ বাদয় সমীক্ষা কাদজর ফলাফল 

মাঠ পর্ বাদয় িালাদনা সমীক্ষা কাদজর উপর রভরে কদর রনদোক্ত ফলাফল পর্ বদবক্ষণ করা হময়মছ। 

উিরোতগমণর রপশা সমূহ  

রপশাধভধির্ ধবমের্মণ রেখা র্ায় রর্, োোধবি রপশার মানুর্ রাস্তায় চলাচল র্মরে। তামের মমধ্য ব্যবসায়ী রথমর্ শুরু 

র্মর ছাত্র-ছাত্রী, চাকুধরেীধব, ধেেমজুর, গাধড়চালর্, কৃধর্র্ােসহ োো শ্রমেীবী রময়মছ। উিরোতামের মমধ্য অধির্াাংশ 

৩৭.৮০% ব্যবসায়ী; ৮.৭০% কৃধর্েীধব; ১.৯০% ধেে মজুর (অকৃধর্); ১.৯০% ধরো চালর্; ৫.৮০% চাকুরীেীধব; 

১৭.২০% গাড়ীচালর্; ৩.৩০% ধসএেধে চালর্ এবাং অন্যান্য রপশািারী ও ছাত্র-ছাত্রী রময়মছে ২০.৩০%। ধেমম্ন সারণী 

৩.৩০ ও রলখধচত্র ৩.১- এ তামের রপশার তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

 

সারণী- ৩.৩০: উিরোতগমণর রপশা 

 

 

 

  

উিরোতামের রপশা উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

কৃধর্ ৩১ ৬.০ 

ধেে মজুর ১০ ১.৯ 

ধরো চালর্ ৮ ১.৬ 

ধস এে ধে চালর্ ১১ ২.১ 

ক্ষুদ্র কুটির ধশে ৫ ১.০ 

ক্ষুদ্র ব্যবসা ১৯৩ ৩৭.৪ 

রসলাইময়র র্াে ৫ ১.০ 

পধরবহে ব্যবসা ১২ ২.৩ 

রবসরর্ারী চাকুরী ২৭ ৫.২ 

সরর্ারী চাকুরী ৪ ০.৮ 

গাড়ী চালর্ ৮৮ ১৭.১ 

অন্যান্য ১২২ ২৩.৬ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

রলখধচত্র-৩.১ 

 

৩১

১০ ৮ ১১ ৫

১৯৩

৫ ১২
২৭

৪

৮৮

১২২

৬. ১.৯ ১.৬ ২.১ ১.

৩৭.৪

১.
২.৩ ৫.২

০.৮ ১৭.১
২৩.৬

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

শপশা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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উিরোতাগমণর বয়স ধবমের্ণ  

েমুো েধরপ সাক্ষাৎর্ার রেওয়া রমাট ৫১৬ েমের মমধ্য ৩৪৫ েে ধছমলে পুরুর্ এবাং ১৭১ েে ধছমলে োরী। উপাি 

ধবমের্মণ রেখা র্ায় রর্ ৭২.৭০% উিরোতার বয়স ধছল ৪৫ বৎসমরর ধেমচ; ২৭.৩০% উিরোতার বয়স ৪৫ বছমরর 

রবধশ। উিরোতামের গড় বয়স ২৮ বছর। ধেমম্ন সারণী ৩.৩১ ও রলখধচত্র-৩.২- এ তামের বয়মসর তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৩১: উিরোতাগমণর বয়স 

উিরোতামের বয়স উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

০ রথমর্ ১৮ ৩৯ ৭.৬ 

১৯ রথমর্ ২৫ ৯৪ ১৮.২ 

২৬ রথমর্ ৩৫ ১২৯ ২৫.০ 

৩৬ রথমর্ ৪৫ ১১৩ ২১.৯ 

৪৬ রথমর্ তমতাধির্ ১৪১ ২৭.৩ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার
০

৫০

১০০

১৫০

০ শথদক ১৮
১৯ শথদক ২৫

২৬ শথদক ৩৫
৩৬ শথদক ৪৫

৪৬ শথদক 

তদতারিক

৩৯

৯৪

১২৯

১১৩

১৪১

৭.৬
১৮.২ ২৫.

২১.৯ ২৭.৩

বয়স

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

রলখধচত্র-৩.২ 
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উিরোতামের উপমেলা  

উিরোতামের তথ্য ধবমের্মণ রেখা র্ায় রর্ ১০.৬৬% ধিমর্ারগাছা; ১১.৬৩% শাশ ডা; ১১.২৪% মর্সুেপুর; ১৩.০০% 

র্াধশয়ােী; ১২.০২% েড়াইল সের; ৮.৯১% পাটিয়া; ৮.৫৩% চন্দোইশ; ৯.১১% সাতর্াধেয়া; ৮.৭২% চর্ধরয়া; 

এবাং ৬.৪০% রামগড় উপমেলার বাধসন্দা। ধেমম্ন সারণী ৩.৩২ ও রলখধচত্র-৩.৩- এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৩২: উপমেলার বাধসন্দা 

উপমেলা উিরোতার সাংখ্যা শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

ধিমর্ারগাছা  ৫৫ ১০.৬৬ 

শাশ ডা  ৬০ ১১.৬৩ 

মর্সুেপুর  ৫৮ ১১.২৪ 

র্াধশয়ােী ৬৫ ১৩.০০ 

েড়াইল সের ৬২ ১২.০২ 

পাটিয়া ৪৬ ৮.৯১ 

চন্দোইশ  ৪৪ ৮.৫৩ 

সাতর্াধেয়া ৪৭ ৯.১১ 

চর্ধরয়া  ৪৫ ৮.৭২ 

রামগড় ৩৩ ৬.৪০ 

শমার্ ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৫

৬০
৫৮

৬৫
৬২

৪৬
৪৪

৪৭
৪৫

৩৩

১০.৬৬ ১১.৬৩ ১১.২৪ ১৩. ১২.০২

৮.৯১
৮.৫৩ ৯.১১

৮.৭২
৬.৪

০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

উেরোতাদের উপদজলা

উেরোতার সাংখ্যা শতকরা হার

রলখধচত্র-৩.৩ 
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উিরোতামের পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ধবমের্ণ  

উিরোতামের পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ধবমের্মণ রেখা র্ায় অধির্াাংশ ২৯.০০% পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ৫ েমের 

উপমর; ৩৯.৭০% র্ামের পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ৫ েমের মমধ্য; ২২.১০% র্ামের পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ৪ েমের 

মমধ্য এবাং ৯.১০% র্ামের পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা ৩ েমের মমধ্য। উিরোতামের পধরবামরর গড় সেস্যসাংখ্যা ৫ েে। 

ধেমম্ন সারণী ৩.৩৩ ও রলখধচত্র-৩.৪-এ পধরবামরর সেস্য সাংখ্যার তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৩৩: পধরবামরর সেস্য 

পধরবামরর সেস্য সাংখ্যা উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

৩ সেস্য সাংখ্যা ৪৭ ৯.১ 

৪ সেস্য সাংখ্যা ১১৪ ২২.১ 

৫ সেস্য সাংখ্যা ২০৫ ৩৯.৭ 

৬ সেস্য সাংখ্যা ১০৫ ২০.৩ 

৭ সেস্য সাংখ্যা বা তমতাধির্ ৪৫ ৮.৭ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.৪ 

 

৪৭

১১৪

২০৫

১০৫

৪৫

৯.১

২২.১

৩৯.৭

২০.৩
৮.৭

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

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

তদতারিক

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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উিরোতামের ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা  

উিরোতামের ধশক্ষাগত রর্াগ্যতার ধবমের্মণ রেখা র্ায় রর্ অধির্াাংশ ধেরক্ষর অথ ডাৎ ৩০.৮০%; ১ম-৫ম রশ্রণী 

৩১.৬০%; মাধ্যধমর্ পাশ ২০.০০%; উচ্চ মাধ্যধমর্ পাশ ১২.০০%; স্নাতর্ ৩.৯০% এবাং স্নাতমর্াির ১.৭০%। 

উপর্ারমভাগীমের ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা সাংক্রান্ত তথ্যাধে ধেমম্ন সারণী ৩.৩৪ ও রলখধচত্র-৩.৫- এ প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৩৪: ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা 

ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

ধেরক্ষর ১৫৯ ৩০.৮ 

প্রাথধমর্ পাশ ১৬৩ ৩১.৬ 

মাধ্যধমর্ পাশ ১০৩ ২০.০ 

উচ্চ মাধ্যধমর্ পাশ ৬২ ১২.০ 

স্নাতর্  ২০ ৩.৯ 

স্নাতমর্াির ৯ ১.৭ 

রমাট ৫১৬ ১০০  

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.৫ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০
১৫৯ ১৬৩

১০৩

৬২

২০
৯

৩০.৮ ৩১.৬

২০. ১২.

৩.৯ ১.৭

রশক্ষাগত শর্াগ্যতা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধেধম ডত রাস্তা ও ধিমের উিয়েমূলর্ র্ামের িরণ  

ধিে ও সড়মর্র উিয়মের ধবধভি র্ামের িরণ সম্পমর্ড োেমত চাওয়া হমল অধির্াাংশ উিরোতা অথ ডাৎ ৬০.৫০% 

বমলমছ ধিে ধেম ডাণ; ১৪.৯০% বমলমছে েতুে রপভমমন্ট ধেম ডাণ; ১২.২% মাটির র্াে এবাং ১০.৯০% বমলমছে রাস্তা 

ধেম ডাণ। ধেমম্ন সারণী ৩.৩৫ ও রলখধচত্র-৩.৬-এ ধেধম ডত সড়মর্র উিয়েমূলর্ র্ামের িরমণর তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৩৫: রাস্তা ও ধিমের উিয়েমূলর্ র্ামের িরণ 

 

 

র্ামের  িরণ উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

ধিে ধেম ডাণ ৩১২ ৬০.৫ 

েতুে রপভমমন্ট ধেম ডাণ ৭৭ ১৪.৯ 

মাটির র্াে ৬৩ ১২.২ 

রাস্তা ধেম ডাণ ৫৬ ১০.৯ 

অন্যান্য ৮ ১.৬ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

রলখধচত্র-৩.৬ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৩৫০

িীজ রনম বাণ নতুন 

শপভদমি 

রনম বাণ

মাটির কাজ রাস্তা রনম বাণ অন্যান্য

৩১২

৭৭
৬৩ ৫৬

৮

৬০.৫

১৪.৯

১২.২ ১০.৯ ১.৬

উন্নয়ন কাদজর িরণ

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধেধম ডত সড়র্/ধিমে র্াতায়ামতর মাধ্যম 

উিরোতামের বতডমামে তামের র্াতায়াত মাধ্যম সম্পমর্ড োেমত চাওয়া হমল অধির্ সাংখ্যর্ উিরোতা অথ ডাৎ ২৬.৭০% 

উিরোতা বমলমছ তারা অমটা-ধরোয় র্াতায়াত র্মরে; ১৮.০০% মটর সাইমর্মল; ২৮.৩০% বাস/ ট্রার্; এবাং 

১৭.২০% ধসএেধে (ধি-হুইলার) র্াতায়াত র্মরে। ধেমম্ন সড়মর্ র্াতায়াত মাধ্যমম তথ্য সারণী ৩.৩৬ ও রলখধচত্র-৩.৭- 

এ প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৩৬: বতডমামে র্াতায়ামতর মাধ্যম 

র্ােবাহমের িরণ উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

ভযাে ৫০ ৯.৭ 

মটর সাইমর্ল ৯৩ ১৮.০ 

বাস/ ট্রার্ ১৪৬ ২৮.৩ 

অমটা-ধরো ১৩৮ ২৬.৭ 

ধসএেধে (ধি-হুইলার) ৮৯ ১৭.২ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.৭ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

৫০

৯৩

১৪৬
১৩৮

৮৯

৯.৭ ১৮.
২৮.৩ ২৬.৭ ১৭.২

র্াতায়াত মাধ্যম

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধিে ও সড়র্ ধেম ডাণ রশমর্ র্াতায়াত মাধ্যম  

ধিে ও সড়র্ ধেম ডাণ র্াে রশর্ হমল র্াতায়াত মাধ্যম ধহসামব রবধশরভাগ উিরোতা বমলমছ বাস/ট্রামর্ ৫৮.৩০%; 

ধসএেধে (ধি-হুইলার) ১৭.২০%; মটর সাইমর্মল ১০.১০%; এবাং অমটা-ধরোয় ১৪.৩০% র্াতায়াত র্রমবে। ধেমম্ন 

সারণী ৩.৩৭ ও রলখধচত্র-৩.৮ -এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী-৩.৩৭: ধিে ও সড়র্ ধেম ডাণ রশমর্ র্াতায়াত মাধ্যম 

র্ােবাহমের িরণ উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

মটর সাইমর্ল ৫২ ১০.১ 

বাস/ ট্রার্ ৩০১ ৫৮.৩ 

অমটা-ধরো ৭৪ ১৪.৩ 

ধসএেধে (ধি-হুইলার) ৮৯ ১৭.২ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.৮ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৩৫০

৫২

৩০১

৭৪
৮৯১০.১

৫৮.৩
১৪.৩

১৭.২

রনম বাণ শশদষ র্াতায়াত মাধ্যম

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধিে ও রাস্তা ধেম ডাণ র্াে রশর্ হমল সুধবিা  

ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল সুধবিার ধবর্ময় োেমত চাওয়া হমল ৩৯.৯৩% উিরোতা মমে র্মরে েতুে ব্যবসা সৃধষ্ট্ 

হমব; র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ ও আয় বাড়মব এবাং েীবের্াত্রার মাে উিত হমব; ১৯.৭৮% উিরোতা মমে র্মরে পণ্য পধরবহমে 

ক্ষধত/েষ্ট্ র্ম হমব; ২০.৯৩% উিরোতা মমে র্মর সময় ও খরচ হ্রাস পামব; ১৪.৫৩% উিরোতা গাড়ীর র্ন্ত্রপাধত ও 

রমরামত খরচ হ্রাস পামব; ৪.৬৫% উিরোতা রর্াে মন্তব্য র্মরধে। ধেমম্ন সারণী ৩.৩৮ ও রলখধচত্র-৩.৯ - এ ধবস্তাধরত 

তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী-৩.৩৮: ধেম ডাণ র্াে রশর্ হমল সুধবিা 

সুধবিাসমূহ সাংখ্যা শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

েতুে ব্যবসা সৃধষ্ট্ হময়মছ, র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ ও আয় 

বাড়মব এবাং েীবের্াত্রার মাে উিত হময়মছ 

২০৬ ৩৯.৯৩ 

পণ্য পধরবহমের রক্ষমত্র ক্ষয় ক্ষধত হময়মছ ো  ১০২ ১৯.৭৮ 

র্াতায়াত র্রমত সময় র্ম লাগমব ও খরচ র্মমব ১০৮ ২০.৯৩ 

গাধড়র র্ন্ত্রপাধত ও রমরামত খরচ র্মমব  ৭৫ ১৪.৫৩ 

মন্তব্য র্মরে োই ২৪ ৪.৬৫ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

  

২০৬

১০২

১০৮

৭৫

২৪

৩৯.৯৩

১৯.৭৮

২০.৯৩

১৪.৫৩

৪.৬৫

০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ ২৫০

নতুন ব্যবসা সৃরি হদব, কম বসাংস্থান সৃরি ও আয় 

বাড়দব এবাং জীবনর্াত্রার মান উন্নত হদব

পণ্য পররবহদনর শক্ষদত্র ক্ষয় ক্ষরত হদব না 

র্াতায়াত করদত সময় কম লাগদব ও খরি কমদব

গারড়র র্ন্ত্রপারত ও শমরামত খরি কমদব

মন্তব্য কদরন নাই

সড়ক রনম বাণ শশদষ সুরবিা

শতকরা হার সাংখ্যা

রলখধচত্র-৩.৯ 
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ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল কৃধর্ে দ্রব্যাধে বাোরোমত পধরবহে সুধবিা  

ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল তামের কৃধর্ে দ্রব্যাধে বাোরোত সম্পমর্ড োেমত চাওয়া হমল অধির্সাংখ্যর্ উিরোতা 

অথ ডাৎ ৮৭.৪০% পধরবহমে সুধবিা হমব বমলমছ; প্রায় ৬.০০% উিরোতা ো বমলমছ এবাং ৬.৬০% রর্াে মন্তব্য র্মর 

োই। ধেমম্ন সারণী ৩.৩৯ রলখধচত্র-৩.১০-এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৩৯: কৃধর্ে দ্রব্যাধে বাোরোমত পধরবহে সুধবিা 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৫১ ৮৭.৪ 

ো ৩১ ৬.০ 

মন্তব্য র্মরে োই ৩৪ ৬.৬ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১০ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ

না

মন্তব্য কদরন নাই

৪৫১

৩১

৩৪

৮৭.৪

৬.

৬.৬

কৃরষজ দ্রব্যারে বাজারজাদত পররবহন সুরবিা

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল পধরবহেখামত র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্  

ধিে ও রাস্তা ধেম ডাণ হমল পধরবহেখামত েতুে র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ হমব ধর্ ো োেমত চাওয়া হমল অধির্াাংশ উিরোতা 

অথ ডাৎ ৯৫.৫০% বমলমছে েতুে র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ হমব; ০.৮০% মমে র্মরে হমব ো এবাং ৩.৭০% রর্াে মন্তব্য র্মর 

োই। ধেমম্ন সারণী ৩.৪০ ও রলখধচত্র-৩.১১-এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৪০: পধরবহেখামত র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৯৩ ৯৫.৫ 

ো ৪ ০.৮ 

মন্তব্য র্মরে োই ১৯ ৩.৭ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১১ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার
০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ
না

মন্তব্য কদরন নাই

৪৯৩

৪
১৯

৯৫.৫

০.৮
৩.৭

পররবহন খাদত কম বসাংস্থান সৃরি

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল র্াতায়াত ব্যবস্থার উিয়ে  

শতভাগ উিরোতা অথ ডাৎ ১০০% বমলমছে ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল উপমেলা শহর বা অন্যান্য শহমর র্াতায়ামত 

ব্যবস্থার উিধত হমব। ধেমম্ন সারণী ৩.৪১ ও রলখধচত্র-৩.১২ এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী-৩.৪১: র্াতায়াত ব্যবস্থার উিয়ে 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৬ ১০০ 

ো ০ ০.০০ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

২০০

৪০০

৬০০

হোঁ না

৫১৬

০

১০০

০

িীজ রনম বাদণর ফদল র্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

রলখধচত্র-৩.১২ 
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স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা বৃধি  

উিরোতামের অধির্াাংশ অথ ডাৎ ৯০.৯০% বমলমছ ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালময় ছাত্র-ছাত্রীর 

সাংখ্যা বৃধি পামব; প্রায় ৩.৯০% উিরোতা ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা বৃধি পামব ো োধেময়মছ এবাং ৫.২০% রর্াে মন্তব্য র্মর 

োই। ধেমম্ন সারণী ৩.৪২ ও রলখধচত্র-৩.১৩ এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৪২: স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৬৯ ৯০.৯ 

ো ২০ ৩.৯ 

মন্তব্য র্মরে োই ২৭ ৫.২ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১৩ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ
না

মন্তব্য কদরন নাই

৪৬৯

২০
২৭

৯০.৯

৩.৯
৫.২

ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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রমময়মের স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালয় র্াতায়াত 

অধির্াাংশ উিরোতা অথ ডাৎ ৯৯.৪০% োধেময়মছ ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল রমময়মের স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালময় 

র্াতায়াত বৃধি পামব; এবাং ০.৬০% উিরোতা ো বমলমছ।  

ধেমম্ন সারণী ৩.৪৩ ও রলখধচত্র-৩.১৪ এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৪৩: রমময়মের স্কুল/র্মলে/ধববধবদ্যালয় র্াতায়াত 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৩ ৯৯.৪ 

ো ৩ ০.৬ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১৪ 

 

হোঁ

না

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

৫১৩

৯৯.৪

৩
০.৬

কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয় র্াতায়াত

হোঁ না
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ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল স্বাস্থয রর্মন্দ্র র্াতায়াত সুধবিা  

ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল স্বাস্থয রর্মন্দ্র র্াতায়াত সুধবিা সম্পমর্ড োেমত চাওয়া হমল শতভাগ উিরোতা অথ ডাৎ 

১০০% বমলমছ সুধবিা হমব। ধেমম্ন সারণী ৩.৪৪ ও রলখধচত্র-৩.১৫ এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৪৪: স্বাস্থয রর্মন্দ্র র্াতায়াত সুধবিা 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৫১৬ ১০০.০ 

ো ০ ০ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

 

  

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

২০০

৪০০

৬০০

হোঁ না

৫১৬

০

১০০

০

িীজ রনম বাদণর ফদল র্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার

রলখধচত্র-৩.১৫ 

 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  72 

ধিে/রাস্তা ধেম ডামণর িমল বাোর ব্যবস্থার পধরবতডে  

উিরোতাগণ মমে র্মর রর্ ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল পণ্য সামগ্রীর পধরবহে সময় হ্রাস পামব, িমল পাইর্ারী ও খুচরা 

মূমল্যর পাথ ডর্য র্মম আসমব। ভাল মামের পণ্য পাওয়া র্ামব। আমোেী ও রপ্তাধে বৃধি পামব এবাং পচেশীল পমণ্যর 

পধরমাণ শূমন্যর রর্াঠায় চমল আসমব। ধেমম্ন সারণী ৩.৪৫ ও রলখধচত্র-৩.১৬-এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা:  

সারণী- ৩.৪৫: বাোর ব্যবস্থার পধরবতডে 

ধববরণ উিরোতার সাংখ্যা শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

পণ্য পধরবহমে সময় র্ম, সুলভ ও সঠির্ োমম 

পণ্য পাওয়া র্ামব 

৪৫০ ৮৭.২ 

আমোেী ও রপ্তােী বৃধি পামব ৬৬ ১২.৮ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

   

উেরোতার সাংখ্যা

শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

পণ্য পররবহদন সময় কম, 

সুলভ ও সঠিক োদম পণ্য

পাওয়া র্াদব

আমোনী ও রপ্তানী বৃরদ্ধ 

পাদব

৪৫০

৬৬

৮৭.২

১২.৮

বাজার ব্যবস্থার পররবতবন

উেরোতার সাংখ্যা শতকরা হার

রলখধচত্র-৩.১৬ 
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ধিে/রাস্তা ধেম ডামণর িমল সািারণ মানুমর্র ধেরাপে সড়র্ চলাচল  

অধির্াাংশ উিরোতা অথ ডাৎ ৯৪.০০% োধেময়মছ ধিে/রাস্তা ধেম ডামণর িমল ধেরাপে সড়র্ ধেরাপে রর্াগামর্াগ স্থাধপত 

হমব; ২.৩০% উিরোতা বমলমছে সড়র্ রর্াগামর্াগ ধেরাপে হমব ো এবাং ৩.৭০% রর্াে মন্তব্য র্মর োই। ধেমম্ন সারণী 

৩.৪৬ ও রলখধচত্র-৩.১৭-এ ধবস্তাধরত তথ্য প্রোে র্রা হমলা: 

সারণী- ৩.৪৬: ধেরাপে সড়র্ চলাচল 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৮৫ ৯৪.০ 

ো ১২ ২.৩ 

মন্তব্য র্মরে োই ১৯ ৩.৭ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১৭ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ

না

মন্তব্য কদরন নাই

৪৮৫

১২
১৯

৯৪.

২.৩
৩.৭

রনরাপে সড়ক িলািল

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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ধিে/ রাস্তা ধেম ডামণর িমল আয় বৃধি  

ধিে ও রাস্তা ধেম ডামণর িমল আয় বৃধির ধবর্ময় উিরোতামের র্ামছ োেমত চাওয়া হমল অধির্াাংশ উিরোতা 

অথ্যডাৎ ৮৩.৭০% োোে রর্ আয় বৃধি পামব; ৯.৭০% উিরোতা বমলমছ আয় বৃধি পামবো এবাং ৬.৬০% রর্াে 

মন্তব্য র্মর োই। ধেমম্ন সারণী ৩.৪৭ ও রলখধচত্র-৩.১৮ এ ধবস্তাধরত তথ্য রেওয়া হমলা:  

সারণী- ৩.৪৭: ধিে/ রাস্তা ধেম ডামণর িমল আয় বৃধি 

মতামত উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৪৩২ ৮৩.৭ 

ো ৫০ ৯.৭ 

মন্তব্য র্মরে োই ৩৪ ৬.৬ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১৮ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

হোঁ
না

মন্তব্য কদরন নাই

৪৩২

৫০

৩৪

৮৩.৭

৯.৭

৬.৬

আয় বৃরদ্ধ

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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বতডমামে মাধসর্ আয়  

উিরোতামের মাধসর্ আয় োেমত চাওয়া হমল অধির্সাংখ্যর্ উিরোতা অথ ডাৎ ২৭.৯০% উিরোতা মমে র্মর তামের 

মাধসর্ আয় ৫,০০০-১০,০০০ এর মমধ্য; ৫৭.৬০% উিরোতা মমে র্মর ১০,০০১-২৫,০০০ এর মমধ্য; এবাং ১৪.৫০% 

উিরোতা মমে র্মর ২৫,০০১-৫০,০০০ টার্া।ধেমম্ন সারণী-৩.৪৮ ও রলখধচত্র-৩.১৯ এ ধবস্তাধরত তথ্য রেওয়া হমলা:  

সারণী- ৩.৪৮: বতডমামে মাধসর্ আয় 

 

আময়র পধরমাে (টার্া) উিরোতার সাংখ্যা উিরোতার শতর্রা হার 

১ ২ ৩ 

৫০০০ রথমর্ ১০০০০ ১৪৪ ২৭.৯ 

১০০০১ রথমর্ ২৫০০০ ২৯৭ ৫৭.৬ 

২৫০০১ রথমর্ ৫০০০০  ৭৫ ১৪.৫ 

রমাট ৫১৬ ১০০ 

 

 

 

  

রলখধচত্র-৩.১৯ 

 

উেরোতার সাংখ্যা

উেরোতার শতকরা হার

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

৫০০০ শথদক ১০০০০
১০০০১ শথদক 

২৫০০০ ২৫০০১ শথদক 

৫০০০০ 

১৪৪

২৯৭

৭৫

২৭.৯ ৫৭.৬

১৪.৫

মারসক আয়

উেরোতার সাংখ্যা উেরোতার শতকরা হার
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৩.১২.২ গুণগত পদ্ধরত (Qualitative) 

 

গুরূত্বপূণ ব ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview- KII) 

প্রকদল্পর গুরূত্ব পর্ বাদলািনার জন্য সুরবিাদভাগী স্থানীয় গুরূত্বপূণ ব ব্যরক্তদের সাদথ KII শিকরলদির মাধ্যদম সাক্ষাৎকার 

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

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

করা হলঃ 

স্থানীয় গুরূত্বপূণ ব ব্যরক্তদের সাদথ সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রকদল্পর রাস্তা/রিজ/কালভার্ ব রনম বাণ সম্পদকব তারা মতামত 

প্রোন কদর শর্ উক্ত রনম বাণ কাজ িলমান আদছ এবাং এর উপকাররতা সম্পদকব বদলন, 

উপকাররতাঃ 

 ধিে ও রাস্তা রনম বাদণর ফদল শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দছ; 

 নতুন নতুন রশল্প কারখানা গদড় উঠদব; 

 কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ; 

 ব্যবসা বারণদজের প্রসার ঘর্দব; 

 রিরকৎসা শসবার উন্নরত হদয়দছ; 

 পররবহন ব্যয় ও সময় কম লাগদব; 

 NGO র্ার্ ডক্রম বৃধি পামব; 

 রেমশর অন্যতম পর্ ডটে রর্ন্দ্র কুয়ার্াটা সমুদ্র বন্দমরর সধহত সমগ্র শেদশর রনরাপে শর্াগাদর্াদগর সৃরি হদয়দছ; 

 প্রকল্প এলাকার জনগদণর আথ ব-সামারজক অবস্থার উন্নরত হদয়দছ;  

 উচ্চ রশক্ষার সুদর্াগ বৃরদ্ধ পাদব; 

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

 নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদব, ফদল রশক্ষার হার বৃরদ্ধ পাদব; এবাং 

 ধিে রনরম বত হদল হাইওদয় পুরলদশর র্হল শজারোর হদব ফদল আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন হদয়দছ। 

 

অপকাররতাঃ 

 ধিে ও রাস্তা রনম বাণকালীন সমদয় এলাকায় ধুলাবারলর পররমাণ বৃরদ্ধ শপদয়দছ ফদল পররদবশ দূষন হদে; 

 ধিে রনম বাদণর ফদল গাড়ীর গরত বৃরদ্ধ পাদব, ফদল স্কুল, কদলজ, রবশ্বরবদ্যালয় এবাং পথিারীদের রনরাপে 

িলািদল রবঘ্ন ঘর্দত পাদর।  
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েলীয় আদলািনা (FGD) 

প্রকল্প এলাকায় শমার্ ৪টি (চার) এফরজরড করা হদয়দছ। এফরজরড পররিালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্ত, স্থানীয় 

প্রশাসন, রশক্ষক, মরহলা প্ররতরনরি, এনরজও প্ররতরনরি, িমীয় শনতার, সাদথ আদলািনা করা হদয়দছ। ধেমম্ন সারণী ৩.৪৯-

এ এফরজরড পররিালনার স্থান তাররখ ও অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা প্রোন করা হদলা: 

সারণী- ৩.৪৯: েলীয় আমলাচো 

তাররখ এফরজরড পররিালনা স্থান অাংশগ্রহণকারীর সাংখা 

১ ২ ৩ 

৭/৩/২০২০ র্ালো, রলাহাগড়া, েড়াইল ১০ েে 

৮/৩/২০২০ রিোরকুল, রামগড়, রামগড় ৮ েে 

৯/৩/২০২০ পূব ড রোহাোরী, সাতর্াধেয়া, চট্টগ্রাম ৮ েে 

১২/৩/২০২০ োভারে, শাশ ডা, র্মশার ৯ েে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রকল্পটির ধিে ও রাস্তা রনম বাণ সম্পদকব অবরহত আদছন। ধিে ও রাস্তা  রনম বাণ কাজ 

সম্পদকব তাঁরা উদেখ কদর শর্, বতবমাদন এখাদন মাটি ভরাদর্র কাজ, রিজ, বালুভরার্, ঢালাই  এর কাজ, CC 

Block কাজ িলমান আদছ। ধিে  রনম বাণ কাজ শশষ হদল এলাকার উন্নয়ন তথা জনগদণর জীবনমাদনর উন্নয়দন 

গুরূত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদব। 

 আদলািনা সভায় অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

রবরভন্নভাদব জরড়ত আদছ শর্মন রনম বাণ েরমক, মাটি ভরাদর্র কাজ, মালামাল সাপ্লাই। জানা র্ায় শর্ স্থানীয় 

ঠিকাোর রকছু বারল ও পাথর সরবরাহ করদছ। 

 অাংশগ্রহণকারীরা মদন কদর শর্, প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য ব্যাপক সুদর্াগ সৃরি করদব। ধিে  রনম বাদণর ফদল 

উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার সৃরি হদব, এলাকায় নতুন নতুন রশল্প কারখানা গদড় উঠদব, ব্যবসা বারণদজের প্রসার 

ঘর্দব, কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ হদব, কম সমদয় ও অল্প খরদি র্াতায়াদতর সুদর্াগ ততরর, মালামাল দ্রুত আোন 

প্রোন করা সহজ হদব, প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরদ্ধ পাদব, স্বাস্থে শসবার উন্নরত হদব, রশক্ষা ব্যবস্থা ও জনগদণর 

আথ ব-সামারজক অবস্থার উন্নরত ঘর্দব। 

রিত্র:৩.৯- েলীয় আদলািনা সভা পররিালনা 

 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  78 

 অাংশগ্রহণকারীগণ জানান ধিে  রনরম বত হদল হাইওদয় পুরলদশর র্হল শজারোর হদব  ফদল আইন শৃঙ্খলার উরন্নত 

হদব । 

 তাঁরা মদন কদর প্রকল্পটি শুরু হওয়ার ফদল অত্র এলাকায় রকছু ক্ষরতকর প্রভাব শফদলদছ শর্মন ধুলাবারলর পররমাণ 

বৃরদ্ধ শপদয়দছ, র্ার িমল পধরমবশ দূর্ণ হদে।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ মদন কদর শর্, ধিে ও রাস্তা স্থারয়ত্ব ও রনরাপোর জন্য মরনর্ররাং ব্যবস্থা শজারোর করা েরকার 

, Road Sign, রনম বাণকালীন সমদয় রনম বাণািীন স্থাদন প্রদয়াজনীয় পারন রছর্াদনা ইতোরে।  

 

রনরবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) 

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

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

কম বকতবার রনরবড় সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম রনদোক্ত তথ্য উপাে সাংগ্রহ করা হয়ঃ 

 

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

অরিেপ্তদরর প্রাক্করলত Rate ধসধর্উল অনুসরণ র্মর প্রাক্কলে প্রস্তুত র্রা হময়মছ।  

 প্রকদল্পর জন্য সাংগৃহীত মালামাল শেরসরফদকশন অনুর্ায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দছ। 

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

প্রকল্প প্রণয়ন রডজাইন প্রাক্কলন সওজ এর প্রকল্প পররিালক কতৃবক অনুদমারেত। 

 প্রকল্পটি রনি বাররত সমদয়র মদধ্য (জুন-২০২২) সম্পন্ন করা সম্ভবপর হদব না। প্রকল্প শময়াে বৃরদ্ধ করার প্রদয়াজন 

পড়দব।  

 প্রকদল্পর সাম্ভাব্যতা র্ািাই করা হদয়দছ। 

 

৩.১৩ আথ ড-সমাধের্ অবস্হার উিয়ে 

রিজটির রনম বাণ কাজ শশষ হদল অত্র এলাকার জনগদণর কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদব , এলাকায় রশল্প কারখানা স্থাপন, 

ব্যবসা বারণদজের প্রসার, রশক্ষার সুদর্াগ, উন্নত রিরকৎসা শসবার সুদর্াগ, কম খরদি ও দ্রুত র্াতায়াত ব্যবস্থার সুদর্াগ 

সৃরি হদব , প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরদ্ধ পাদব,  র্ানজর্ কদম র্াদব, দুঘ বর্না হ্রাস পাদব। জনগদণর আথ ব-সামারজক 

অবস্থার উন্নয়ন হদব। 

৩.১৪ আইে শৃঙ্খলার উিয়ে 

ধিে ধেম ডামণর িমল আইে শৃঙ্খলা বাধহেী দ্রুত র্ঘটোস্থমল রপৌুঁছামত পারমব, হাইওময় পুধলমশর টহল রোরোর হদব িমল 

আইে শৃঙ্খলার উিয়ে হদব । 
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িতুথ ব অধ্যায় 

প্রর্মের SWOT ধবমের্ণ 

 

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

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

রবদেষণ কদর প্রকল্পটির সবল ও দুব বল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরকসমূহ সনাক্তকরণ ভরবষ্যদত একই িরদণর প্রকল্প গ্রহণ ও 

বাস্তবায়দনর জন্য র্দথাপযুক্ত সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। 

৪.১ প্রকদল্পর সবল রেকসমূহ (Strengths) 

 অরভজ্ঞ রনম বাণ প্ররতষ্ঠানদক ঠিকাোর রহসাদব রনদয়াগ করা হদয়দছ এবাং চুরক্তপত্র অনুর্ায়ী রনম বাণ সামগ্রী ও 

র্ন্ত্রপারত ব্যবহার করা হদে; 

 এলার্ার েেগমের প্রর্মের র্ামে র্ম ডসাংস্থাে হমে;  

 ধিধেধবধলটি স্টযাধর্ র্রা হদয়দছ; এবাং 

 সময়মত প্রময়ােেীয় অথ ড বরাে র্রা হমে। 

 

৪.২ প্রকদল্পর দুব বল রেকসমূহ (Weaknesses) 

 সময়মত র্ভধম অধিগ্রহণ র্রমত ো পারা; 

 প্রময়ােেীয় সাংখ্যর্ সাইে/ধসগন্যাল ো থার্া এবাং রামতর রবলা আমলার ব্যবস্থা ো র্রা; 

 সাইট পধরেশ ডে বধহ অন্তডভুধি ো র্রা; 

 র্ঘের্ঘে প্রর্ে পধরচালর্ পধরবতডে; 

 ধেয়ধমত পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের পরামশ ডর্ (TL, DTL এবাং RE) পধরেশ ডে ো র্রা;  

 পথিারী িলািদলর জন্য Road Signal স্হাপন এবাং ট্রারফক রনয়ন্ত্রদণ শলাকবল অন্তবভুরক্ত না করা;  

 RFI Register, NCR Register, Test Frequency Register, ITP Register ইতোরে Contract 

ও Specification অনুর্ায়ী পধরপালে রপশাগতভামব ো র্রা;  

 Rejected Materials Yard (Quarantine Yard) ো থার্া; 

 প্রকদল্পর সাইট পরীক্ষাগাদরর র্থার্থ কতৃবপক্ষ (BSTI, BAB, ISO)কতৃবক অনুদমারেত না হওয়া; 

 Material আমোনী করার পূদব ব Source-এ পরীক্ষা কদর Source অনুদমােন  না করা; 

 প্যামর্মে PW1(A1) ধেম ডাণািীে র্ালভাট ড (Invert level) ধবদ্যমাে মাটির রলমভল হমত ৫০০ধমঃধমঃ রথমর্ 

৬০০ ধমঃধমঃ েীচু র্মর ধেম ডাণ করা; 

 রসতু ধর্াংবা Culvert Location-এ Cube/Cylinder, Curing tank ো থার্া; 
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 সম্পূণ ব ল্যাবদরর্রী শর্রিাং ইকুইপদমি Calibration না করা; এবাং 

 শর্াল প্লাজা এবাং Axle Load Control Station-এর রনম বাণ কাজ আরম্ভ না করা।  

 

৪.৩ প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহ (Opportunities) 

 রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উিয়ে; 

 এলার্ার েেগমের প্রর্মের র্ামে র্ম ডসাংস্থাে;  

 স্থােীয় ক্ষুদ্র ও মািারী ধেম ডাণ প্রধতষ্ঠামের র্ামের সুমর্াগ; 

 উিত রর্াগামর্াগ ব্যবস্থার িমল র্ম ডসাংস্থাে ও ব্যবসা বাধণেয সুমর্াগ; 

 আন্ত: রেশীয় ব্যবসা-বাধেমেযর প্রসার র্ঘটমব; 

 ধশক্ষা ও স্বাস্থয ব্যবস্থার উিয়ে; 

 আন্ত: রেশীয় র্ােবাহে দ্রুত চলাচমলর িমল সময় ও অথ ড সাশ্রয়; এবাং   

 প্রকল্প এলাকায় উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সৃরি হওয়ায় উন্নয়নমূলক কার্ বক্রম বৃরদ্ধ পাদব। 

 

৪.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরকসমূহ (Threats) 

 প্রর্মের র্ভধম অধিগ্রহণ ও পুে ডবাসে সাংক্রান্ত েটিলতা;  

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

ঝুঁরকর সম্মুখীন;  

 চুধি রময়ামে প্রর্মের অবধশষ্ট্ র্াে সম্পি র্রা; এবাং 

 Bentonite রাসায়ধের্ বেডয ব্যবস্হাপোয় অনুমমাধেত EMP এর আেমল ব্যবস্হা গ্রহণ ো র্রা। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

সারব বক পর্ বদবক্ষণ 

৫. ১  সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য (Findings)  

ধেধবড় পধরবীক্ষণ কার্ বক্রম পররিালনার জন্য কার্ বপরররির আদলাদক  প্রকল্প এলাকা ও প্রকদল্পর অঙ্গসমূহ প্রদয়াজন 

অনুসাদর সদরজরমদন পর্ বদবক্ষণ ও পরীক্ষা কদর গুণাগুণ র্ািাই করা হদয়দছ। উপকারদভাগী রনকর্ হদত তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ; মূখ্য  তথ্যরভজ্ঞ ব্যরক্তবগ ব এবাং Focus Group Discussion (FGD)- এ অাংশগ্রহণকারীগদণর বক্তব্য/মতামত 

গ্রহণ করা হদয়দছ। পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ এবাং সড়র্ ও েেপথ রবভাগ হদত 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। তথ্য/উপাে র্থার্থ পদ্ধরতদত রবন্যাস ও রবদেষণ করা হদয়দছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যারে রনেরূপ: 

প্রর্মের ধর্ধপধপ এধপ্রল ২৬, ২০১৬ তাধরমখ ৬৩,৪৩৪.০২ লক্ষ টার্ায় োতীয় অথ ডনেধতর্ পধরর্মের ধেব ডাহী র্ধমটি 

(এর্মের্) র্র্তডর্ রম ০১, ২০১৬ রথমর্ জুে ৩০, ২০২২ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয অনুমমাধেত হয়। উি অনুমমাধেত 

ধর্ধপধপমত ১৭টি চারমলমের রসতু ধেম ডামণর সাংস্থাে ধছল। বতডমাে অবস্থার রপ্রক্ষাপমট উি ৪ রলমের রসতুগুমলামত 

এসএমধভটি রলে অন্তডভুি র্মর প্রর্েটি ছয় রলমের রসতু ও এযামপ্রাচ সড়র্ ধেম ডামণর ধেধমমি র্ধতপয় অমঙ্গর পধরমাণ 

ও ব্যয় হ্রাস- বৃধি এবাং েতুে অঙ্গ অন্তভু ডধির িমল রময়ােবৃধি ব্যাধতমরমর্ (রম, ২০১৬ হমত জুে, ২০২২) গত অমক্টাবর’ 

০৯, ২০১৮ তাধরমখ ৩,৬৮,৪৫৫.৩৬ লক্ষ টার্া ব্যময় বাস্তবায়মের লমক্ষয “এর্মের্” র্র্তডর্ অনুমমাধেত হয়।  

ধবদ্যমাে প্রর্মের গুরুত্বপূণ ড র্ার্ ডক্রম হমলা পূতডর্াে। এ র্ােটি বাস্তবায়মের েন্য ৪টি প্যামর্মে রমাট ১৭টি ধিে, ৭টি 

র্ালভাট ড, ২টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র, ১টি রটাল রগট ধেম ডাণ র্াে ইতযাধে অন্তডভুি।  

প্রর্মের অতযন্ত গুরুত্বপূণ ড প্যামর্ে হমলা PW-1(A1) । এই প্যামর্েটি ঢার্া-মাওয়া পদ্মামসতু-ভাঙ্গা-র্ালো-র্মশার-

রবোমপাল োতীয় মহাসড়মর্ ৯৫,৯৮৪.৬০ লক্ষ টার্ায় ২৪ জুে ২০১৮ তাধরমখ, ৪ রসমেম্বর ২০২১ রময়ামে ৬৯০ ধমটার 

দের্ঘ ডয র্ালো ধিে, ১টি রটালপ্লাো, ৮টি আন্ডারপাস এবাং এমপ্রাস ররার্ ধেম ডাণ ইতযাধে বাস্তবায়মের লমক্ষয TEKKEN-

AML-YBC JV এর সধহত চুধিবি হয়। চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৫.৫০% লক্ষযমাত্রা থার্মলও 

প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ৩০.৪০%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ২৫.১০% র্ম। 

প্যামর্ে োং PW-02 (A2) এর্ আওতায় রছাট ও মািারী ৪টি ধিে ও ১টি এমেল রলার্ ধেয়ন্ত্রণ রর্ন্দ্র ধেম ডামণর লমক্ষয 

৩২,৯৭৭.১২ লক্ষ টার্ায় ১০ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ ৫ আগস্ট ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয MUNICO-

DIENCO JV এর সধহত চুধিবি হয়। চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৪.৫৪% লক্ষযমাত্রা থার্মলও 

প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৭.৬৩%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৩৬.৯১% র্ম। 

প্যামর্ে োং PW-03 (B) এ ৮টি ২ রলে PC-I Girder ধিে, ৭টি বে র্ালভাট ড এবাং এমপ্রাচ সড়র্ অন্তডভুি। উি 

র্ােগুধল ২৮,১৬৮.২২ লক্ষ টার্ায় ৩ রসমেম্বর ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের লমক্ষয Concord Pragatee 

Construction Ltd. এর সধহত চুধিবি হয়। চুধি অনুর্ায়ী রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫৩.১২% লক্ষযমাত্রা 

থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ৩৪.০১%। র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ১৯.১১% র্ম। 

প্যামর্ে োং PW-04 (C) এধশয়াে হাা্ইওময়র চট্টগ্রাম-র্েবাোর মহাসড়র্ অবধস্থত। এই প্যামর্মে ৪টি রছাট ও 

মািারী ধিে এর এমপ্রাচ সড়র্ অন্তর্ভ ডি। উি পূতডর্াে ৭৫,১০৮.৫৬ লক্ষ টার্ায় ২১ েমভম্বর ২০২১ রময়ামে বাস্তবায়মের 

লমক্ষয SPECTRA-CR24BJV এর সধহত ৮ অমক্টাবর ২০১৮ তাধরমখ চুধিবি হয়। চুধি অনুর্ায়ী সমস্ত প্রধক্রয়া 

বোয় ররমখ রম, ২০২০ পর্ ডন্ত বাস্তব অগ্রগধত ৫০% লক্ষযমাত্রা থার্মলও প্রকৃত পমক্ষ অগ্রগধত অধেডত হময়মছ ১৫.১২%। 

র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৩৪.৮৮% র্ম। 
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ঠিকাোদরর সাইর্ শর্রিাং ল্যাবদরর্রী পররেশ বন ও মূল্যায়ন 

প্রর্মের ৪টি প্যাদকদজর পরীক্ষাগাদরর শকানটিই র্থার্থ কতৃবপক্ষ কতৃবক সেেপ্রাপ্ত েয় রকাংবা অনুদমারেত ল্যাবদরর্রী 

নয়। রনম বাণ কাদজ ব্যবহৃত মালামাদলর অরিকাাংশ ঠিকাোদরর অনুদমােন রবহীন/ সনেহীন পরীক্ষাগাদরর পরীক্ষা করা 

হদে। শুধুমাত্র পারন, রড, এডরমক্সার ৩য় পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা হয়। ঠির্াোমরর ল্যাবমরটরী সমূহ অনুমমাধেত ল্যাবমরটরী 

দ্বারা ধর্াংবা BAB অথবা BSTI অথবা BMTL হমত ল্যাব সমূমহর সেে ধেমত হমব। 

পররেশ বনকাদল প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী শেখা র্ায় শর্, Uncertified Laboratory শত রনম বাণ কাদজ ব্যবহৃত মালামাল  

শর্মন Cube/Cylinder, পাথর, বারল, রসদমি, পারন ও এডরমক্সার, Concrete Workability, Concert Mix 

Design ইতোরে করা হদলও এর সঠিক মূল্যায়ন ৩য় পদক্ষর পররক্ষাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম রনরিত করা েরকার।  

পররেশ বনকাদল আদরা শেখা র্ায় শর্, Contractor Testing Laboratory  শত RFI Register, NCR Register, 

Test Frequency Register, ITP Register ইতোরে Professionally পররিালন করা হয় না। চুধির শতডানুর্ায়ী 

এবাং অনুমমাধেত Quality Assurance Plan অনুর্ায়ী RFI Register, NCR Register, CAR Register, ITP 

Register, Test frequency Register পধরপালে র্রমত হমব। 

আন্তবজারতক Codes এবাং Specification অনুর্ায়ী প্ররতটি কাদজর পরীক্ষার একটি অনুদমারেত Test Frequency 

থাকদব। Cross Broder Road Network Improvement Project - এর ৪টি প্যামর্মের ল্যাবমরটরীসমূমহ Test 

Frequency পররপালন করা হদে তদব র্থার্থ পদ্ধরত অনুসরণ কদর পররপালন করা হদেনা। আদরা উদেখ্য শর্, শর্সকল 

Testing Machine ব্যবহার করা হদে তার সবকয়টি Calibration করা হয়রন। শর্মন LAA Testing Machine, 

Woven ইতোরে Testing Equipment- এর Calibration সনেপত্র পাওয়া র্ায়রন। Non-standard slump cone 

ব্যবহার করা হদে। 

NCR ও CAR Register  

ধবদ্যমাে প্রর্মের িলমান ৪টি প্যাদকদজর কাজ ICB Contract এর আওতায় পররিারলত হদে। ICB Contract-এ 

কাদজর গুণগত মান রনরিত করদণর লদক্ষে অনুদমারেত Quality Assurance Plan অনুসরণ করা হদয় থাদক। শর্খাদন 

Nonconformance Reports of Materials and Works এবাং তার Corrective Action Report ইতোরে 

পররপালদনর মাধ্যদম Unspecified Works রকাংবা মালামাদলর সাংদশািন প্ররক্রয়া অনুসরণ কদর প্ররতপালন করা হয়।  

পররেশ বনকাদল িলমান প্যাদকদজর শকাথাও Rejected Materials/Works রকাংবা তেসম্পরকবত পদ্ধরত অনুসরদণর 

ঘার্রত রদয়দছ। প্রর্মের প্রায় (১৮.৮৬%) অগ্রগধত ইধতমমধ্য অধেডত হময়মছ; ধর্ন্তু অদ্যবধে এর্টি NCR ইসুয র্রা 

হময়মছ তা প্রর্ে স্হামে রেখা র্ায়ধে, তার অথ ড হমলা এ পর্ ডন্ত প্রর্ে র্ামে মালামাল এর্বারও Reject  হয়ধে ধর্াংবা 

সধম্পাধেত র্ামের সর্ল Item সমূহ সব ডস্তমর গুণাগুে পরীক্ষায় উিীণ হময়মছ। ধবর্য়টি গুরুত্ব সহর্ামর পুেরায় পরীধবক্ষণ 

র্রা েরর্ার।  

Standard Practices এবাং Construction Method অনুর্ায়ী, Engineer-এর পররেশ বন কাদল শকান মালামাল 

রকাংবা সম্পারেত কাজ Contract Specification বরহভূ বত হদয় থাকদল, Engineer Photographic Evidence 

সহ NCR issue করদবন। পরবতীদত ঠিকাোর বারতলকৃত মালামাল এবাং কাজ সাংদশািদনর জন্য RFI issue করদবন। 

Engineer পুন:সম্পারেত কাজ রকাংবা মালামাল পররক্ষা কদর CAR (Corrective Action Report) প্রস্তুত করদবন 

এবাং RFI ও CAR অনুদমােন কদর Photographic Evidence সহ NCR ও CAR Register-এ রলরপবদ্ধ করদবন 

এবাং এই প্ররক্রয়ায় NCR Release রহসাদব অনুদমােন লাভ করদব। অতেন্ত আিদর্ বর রবষয় হদলা Quality 

Assurance-এর এই পদ্ধরত সমূহ Engineer পররপালন করদছন তা সঠিক পদ্ধরত অনুসরণ কদর পররপালন করদছন  
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না। অরবলদম্ব NCR ও CAR Register Quality management system অনুসরণ কদর পধরপালে করার জন্য 

পরামশ ব প্রোন করা হমলা। চুধির শতডানুর্ায়ী এবাং অনুমমাধেত Quality Assurance Plan অনুর্ায়ী RFI Register, 

NCR Register, CAR Register, ITP Register, Test frequency Register পধরপালে র্রমত হমব। 

রটস্ট ধেমর্াময়ধি ররধেস্টার প্ররতপালন 

প্রর্মের ৪টি প্যাদকদজর (PW1-A1 ব্যতীত) Test Frequency Register চুধিপত্র অনুর্ায়ী সঠিক পদ্ধরত অনুসরণ 

কদর পররপালন করা হদে না। Test Frequency Register র্থার্থ পদ্ধরত অনুসরণ কদর Specification অনুর্ায়ী 

test frequency পধরপালে র্মর কাদজর গুণগত মান Contract ও Specification অনুর্ায়ী পররপালন করদত হদব।  

র্াংধক্রট ব্যাধচাং প্লান্ট 

Concrete Production এর গুণগতমাে ধেধিত র্রমণ Concrete Batching Plant র্থার্থ র্র্তডপক্ষ দ্বারা 

Calibration র্রা েরর্ার। স্হােীয়ভামব পরামশ ডর্ প্রমর্ৌশলীগণ Calibration র্রমলও Regression equation 

পাওয়া র্ায়ধে। িমল উি Calibration র্থার্থ হয়ধে বমল প্রধতয়মাে হময়মছ। প্রমর্ােয রক্ষমত্র BUET, MIST, 

KUET, CUET ইতযাধে প্রধতষ্ঠামের মাধ্যমম Batching Plant calibration র্রা রর্মত পামর। 

Batching Plant-এ Laboratory Unit এবাং অনুদমারেত মালামাদলর ব্যবহার িলমান ৪টি প্রকদল্পর মদধ্য প্যাদকজ 

PW-1(A1) ব্যতীত বারক ৩টি প্যাদকজ শকান একটি Plant-এ ব্যবহার শর্াগ্য মালামাল শর্মন পাথর, বারল, রসদমি 

এডরমক্সার ইতোরে Engineer কতৃবক Tested and Approved Play Cards  শেখা র্ায় রন, পররেশ বনকাদল 

শবরশরভাগ Batching Plant-এ অনুদমারেত Concrete Mixed Design Copy রছলনা।  পররপূণ ব ল্যাবদরর্রী ইউরনর্ 

এবাং Cube/Cylinder এর Curing Tank-এর ঘার্রত পররলরক্ষত হদয়দছ। তাপমাত্রা Control করার পদ্ধরত ঘার্রত 

পররলরক্ষত হদয়দছ। Concrete Delivery Record, Pouring Slip, তাপমাত্রা, Workmanship, 

Cube/Cylinder শনয়া হদয়দছ রকাংবা Check করা হদয়দছ ইতোরের ঘার্রত পররলরক্ষত হদয়দছ।  সকল ঘার্রত সমূহ 

সাংদশািন পূব বক পররপূণ ব Bathing Plant পররিালনা করার পরামশ ব প্রোন করা হদয়দছ।  

ম্যামটধরয়ালস্ রসাস ড এযাপ্রুভাল  

িলমান প্রকল্পটি FIDIC  Contract আওতায় পররিারলত হদে। শর্ শকান মালামাল ব্যবহার রকাংবা আমোনী করার 

পূদব ব উক্ত মালামাদলর Source Approval একটি অতোবশ্যকীয় রবষয় । আমোনীদর্াগ্য মালামাদলর শক্ষদত্র 

Company রকাংবা Manufacturer অনুদমােন করা হদয়দছ। রকন্তু আমোনী করার পূদব ব Source-Test কদর Source 

অনুদমােন প্ররক্রয়া অনুসরণ করা হয় নাই।  

শর্মন Pre-stressing Tendon র্া PC Guider -এর ব্যবহৃত হদে। তদব আমোনী করার পর Third Party 

Laboratory শত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা শনয়া হদয়দছ। Pre-stressing -এর অন্যান্য Accessories শর্মন, Anchor, 

Wages, Cone ইতোরে এই প্ররতদবেন শলখা পর্ বন্ত পরীক্ষার উদদ্যাগ শনয়া হয়রন।  

পররেশ বনকাদল শেখা র্ায় প্রকদল্প ব্যবহৃত হদে রবরভন্ন Source-এর পাথর, শর্মন, পাকুর, ডুবাই, রভদয়তনাম, শমঘালয় 

ইতোরে Source-সকলদক্ষদত্রই Source Approval পদ্ধরত অনুসরণ করা হয় নাই। আমোনী করার পর স্থানীয়ভাদব 

Contractors on-site Laboratory (সেেধবহীে Laboratory) শত পরীক্ষা করা হদে। পররেশ বনকাদল এদকর অরিক 

প্যাদকদজ রনেমাদনর পাথর শেখা রগদয়দছ। Source Approval পদ্ধরত অনুসরদণর মাধ্যদম কাদজর গুণগত মান বজায় 

শরদখ কাজ পররিালনা করার পরামশ ব প্রোন করা হদয়দছ।  
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Rejected Materials Yard (Quarantine Yard)  

প্রকল্প পররেশ বনকাদল Package PW-1(A1) ব্যতীত বাকী ৩টি প্যাদকদজ প্রদয়াজনীয় পরীক্ষা অকৃতকার্ ব মালামাল 

আলাো কদর রাখার শকান Quarantine yard প্রস্তুত করা হয়রন। রবষয়টি কাদজর গুণগত মান বজায় রাখার পদ্ধরত 

অনুসরদণ ব্যতেয় রহসাদব রবদবরিত হদয়দছ। 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর (Engineer) কার্ বক্ষমতা (Performance)    

িলমান ৪টি প্যাদকদজর সারব বক কার্ বক্রম প্রথমত The Engineer-এর Team Leader, Deputy Team Leader, 

RE, উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী প্রকল্প পররেশ বন, িলমান কাদজর অগ্রগরত তরারিত করা, গুণগত মান বজায় শরদখ, 

Contract ও Specification অনুর্ায়ী কাজ করা হদয়দছ রকনা তোরকী করা ও রনদে বশ প্রোন করা ইতোরে রবষয় 

রনরবড়ভাদব পরীরবক্ষণ করা হদয়দছ।  

FIDIC চুরক্তমালার রবরি অনুর্ায়ী The Engineer বলদত Team Leader (TL) শক বুঝায়, তার অনুপরস্থরতদত 

Deputy Team Leader (DTL) ভারপ্রাপ্ত TL/Engineer রহসাদব কার্ ব পররিালনা করদবন।  

পররেশ বনকাদল শেখা র্ায় শর্, TL এবাং DTL দু’জদনই ঢাকাদত প্রকদল্পর োপ্তররক কাজ পররিালনা কদরন, প্ররত মাদস 

একবার র্মর মারসক অগ্রগরত পর্ বাদলািনা সভা পূব ব এবাং পরিম-এ অনুরষ্ঠত হয়। পররেশ বনকাদল জানা র্ায় TL এবাং 

DTL ঢাকা শথদক সভা অনুষ্ঠাদনর আদগর রেন প্রকল্প কাজ পররেশ বন কদরন এবাং পররেন Monthly Progress রমটিাং 

এ শর্াগোন শশদষ ঐরেন ঢাকায় রফদর আদসন। পরীরবক্ষদণ বুঝা র্ায় TL এবাং DTL এর প্রকল্প কাদজর কাররগরীরেক, 

রনম বাণ রেক এবাং অগ্রগরতর রেক সমূহ পধরেশ ডে ও পরামশ ড/ ধেমে ডশ ইতযাধে ধবর্ময় অদপক্ষাকৃত কম অবোন রাখমছে, 

র্া প্রর্ে র্ামের মাে ও ত্রুটি উভয় রক্ষমত্র ক্ষধতগ্রস্হ হমে।  

আমাদের মূল্যায়ন ও সুপাররশ অনুর্ার্ী DTL টিম ধলর্ামর পরামশ ড অনুর্ায়ী সাব বক্ষরনক প্রকল্প স্হাদন অবস্থান করদবন 

এবাং TL প্রধত সপ্তাদহ প্রকল্প কাজ পররেশ বন কদর তার কাররগরর মতামত পরামশ ব ও রনদে বশ প্রোন করদল এদহন জাতীয় 

গুরুত্বপূণ ব প্রকল্পটি Contract ও Specification অনুর্ায়ী গুণগতমাে বোয় ররমখ রনরে বি সমদয়র মদধ্য সমাপ্ত করা 

সম্ভব হদব।  TL  এর্েে প্রবাসী প্রমর্ৌশলী, তার অধির্তর সম্পৃিতা প্রর্ে র্ামে গধতশীলতা আণয়ে র্রমব। 

প্রকদল্পর কাঠাদমা অনুর্ায়ী TL এবাং RE Expert রহসাদব রনদয়াগ শপদয়দছন র্াদের মারসক শবতন National Experts 

এর তুলনার কদয়কগুণ অরিক। র্রে তার অবোন প্রকল্প কাদজ উদেখদর্াগ্যভাদব না থাদক তাহদল সরকাদরর রবপুল অথ ব 

ব্যদয় প্রবাসী রবদশষজ্ঞ রাখা কতটুকু শর্ৌরক্তক তা মূল্যায়ন করা েরকার বদল আমরা মদন করর।  

পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর আবারসক ও উপ-আবারসক প্রদকৌশলীদের প্রকল্প সাংরেি অরভজ্ঞতা, কার্ ব পরররি অনুর্ায়ী 

কাজ , কার্ বক্ষমতা, কার্ বপরররি   

প্রকল্প পররেশ বন কাদল প্রতীয়মান হয় শর্, Cross-Border Road Network Improvement প্রকল্পটিদক দুটি অঞ্চদল 

ভাগ করা হদয়দছ-একটি পূব ব অন্যটি পরিম। পূব ব অঞ্চদল The Engineer তথা পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর পক্ষ শথদক একজন 

কদর আবারসক এবাং উপ আবারসক প্রদকৌশলী োরয়দত্ব রনদয়ারজত আদছন। প্রকল্প পররেশ বনকাদল দুইজন আবারসক 

প্রদকৌশলীর কাদরা সাদথ ধেধবড় পরীধবক্ষণ টিমমর সাক্ষাৎ হয়রন । র্রেও In-depth Monitoring-এ পরামশ বক 

প্ররতষ্ঠাদনর পক্ষ শথদক রিঠির মাধ্যদম আগাম অবরহত করা হদয়দছ। Project Site রনরবড় পররবীক্ষণ কাদল প্রাপ্ত 

অসাংগরতসমূহ আবারসক প্রদকৌশলীর সাদথ আোন প্রোন করা সম্ভব হয়রন; রকাংবা পরবতীদত  TL/DTL-এর সাদথ  

মতামত রবরনময় করা সম্ভব হয়রন। রনরবড় পররবীক্ষদণর গুরুত্ব অনুিাবদন Engineers Team পুদরাপুরর অমমোমর্াগী 

ধছমলে। বরাং সাংস্হা-এর পূব ব ও পরিদমর প্রর্ে ব্যবস্থাপর্  আমাদের পররেশ বনকাদল সাব বক্ষরণক সাদথ রছদলন।  
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আবারসক প্রদকৌশলীর োরয়ত্ব পররপালদনর অসাংগরত সমূহ 

আবারসক প্রদকৌশলীগণ প্রবাসী রবদশষজ্ঞ। প্রকল্প পররেশ বদন তারা অরনয়রমত। রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী 

পরামশ বকদের কার্ বপরররি সম্পরকবত জ্ঞান এবাং প্রকল্প কাজ পররিালনায়  Contract  ও Specification  অনুর্ায়ী 

পররপালন হদে বদল মদন হয়রন। পররেশ বনকাদল উপ-আবারসক প্রদকৌশলীদের কাদজর পরররি জানদত িাওয়া হদয়রছল, 

৪ জন উপ-আবারসক প্রদকৌশলীগদণর শকহই তাদের কার্ বপরররি ব্যাখ্যা করদত পাদরন রন। Contract ও Specification 

অনুর্ায়ী রবষয়রভরেক জ্ঞাদনর ও ঘার্রত পররলক্ষীত হদয়দছ। প্রকদল্পর (৪ টি প্যাদকদজর) রম, ২০২০ পর্ ডন্ত কাদজর  

১৮.৮৬% ইরতমদধ্য সমাপ্ত হদয়দছ রকন্তু অদ্যবরে একটি NCR (Non-conformance Report) এখন পর্ বন্ত জারর 

করা হয়রন। অথ বাৎ প্রমারণত হয় শর্, এখন পর্ বন্ত Contract ও Specification-এর ব্যতয় ঘদর্রন, র্াহা বাস্তদব ব্যারতক্রম 

আবারসক প্রদকৌশলীগণ অরিকতর মনদর্াগ সহকাদর চুরক্তপত্র অনুর্ায়ী কার্ ব পররিালনা কদর প্রকল্পটি সুসম্পােন করদবন 

বদল প্রতোশা কররছ।  

Construction Drawings এবাং অনান্য Document অনুদমােন এবাং তবিতার প্ররতদবেন 

Contract-এর Sub-Clause of GCC Sub-clause অনুর্ায়ী Engineer /TL দুইজন আবারসক প্রদকৌশলীদক প্রকল্প 

সাংরেি প্ররতদবেন, নকশা, QAP, EMP, HSEP, TMP, RFI, NCR, CAR, ITP ইতোরে অনুদমােন করার 

Power Delegate কদরদছন।  

 

রনরবড় পরীরবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী রনম বাণ কাদজ ব্যবহাদর নকশা অনুদমােন করদছন আবারসক প্রদকৌশলী। শকবল 

মাত্র  Cover Letter- এ অনুদমারেত রলদখ অনুদমােন র্রমছে। পররবীক্ষণ কাদল শেখা র্ায় রনম বাণ কাদজ ব্যবহৃত শকান 

নকশাদত RE সাদহদবর Approved for Construction রলদখ েস্তখত কদররন, ফদল নকশাসমূহ তবি েরলল (Legible 

Documents) রহসাদব গণ্য করা র্ায় না। রবষয়টি Contract  ও Specification  এর ব্যতেয় রহদসদব রবদবরিত হদে। 

আমরা পররেশ বন কাদল শজার তারগে প্রোন কদররছ শর্, শকান নকশা রকাংবা Report /Documents প্ররত পৃষ্ঠায় 

অনুদমারেত রলদখ েস্তখত অবশ্যই করণীয় রহসাদব পররপালন করদত হদব। নদিৎ উক্ত েরলল সমূহ  Authentic েরলল 

রহসাদব রবদবিে হদবনা এবাং শর্ শকউ পৃষ্ঠা বেল কদর রনদজদের মত কদর কাজ পররিালনা করদত পাদর। 

 

কম ব পদ্ধরত ও কাদজর গুণগতমান রনয়ন্ত্রণ, তাপমাত্রা রনয়ন্ত্রণ ও সময়রভরেক কম বপররকল্পনা  

 

মাঠ পর্ বাদয় পররেশ বনকাদল শেখা র্ায় শর্, প্যাদকজ PW-1(A1) এর মূল কালনা শসতু ব্যতীত, প্যাদকজ PW-1 (A1) 

এর অবরশি কাজ সমূহ , PW-2( A2), PW-3(B), এবাং PW-4(C) প্যাদকজ সমূদহর অনুদমারেত কম বপদ্ধরত কাদজর 

স্থদল রকাংবা সাংরেি সাইর্ অরফদস পাওয়া র্ায়রন। অনুদমারেত নকশা, রনরে বি রেদনর RFI রকাংবা, ITP (Inspection 

Test Plan), অনুদমােন এবাং র্াংরক্রর্ রমক্সড রডজাইন, অনুদমারেত Borrow pit,  মালামাদলর অনুদমােনপত্র 

ডকুম্যাি, সমূহ পররেশ বন কাদল শেখা র্ায়রন। রর্মহতু চলমাে প্যামর্ে সমূহ ICB চুধি অনুর্ায়ী উপমর বধণ ডত সমস্ত 

ধবর্য়াধে পধরপালে পূব ডর্ অনুমমাধেত পিধতর আমলামর্ পধরচালো র্রা অতযাবশর্। ধবর্য়সমূহ প্রর্ে পধরচালর্ এবাং 

DTL-এর সাংমগ প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তমর আমলাচো হয়। আমলাচোর সময় উপমরাধেধখত র্ঘাটধতসমূহ েরুরী ধভধিমত 

পূরণ র্মর চুধিপমত্রর শতডানুর্ায়ী র্ার্ ড সম্পােমের পরামশ ড প্রোে র্রা হদয়দছ। 
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িলমান কাদজর Mass  Concrete -এর তাপমাত্রা ধেয়ন্ত্রণ 

ACI, ASTM Codes অনুর্ায়ী শর্ সকল কাংরক্রর্ এক রমর্াদরর শবশী পুরু হদয় থাদক উহাদক Mass Concrete 

রহসাদব গণ্য করা হয় এবাং Mass Concrete- সমূহ Post Concreting তাপমাত্রা Control অতোবশ্যকীয় করণীয় 

রহসাদব Guideline রদয়দছ। বণ বনামদত Concrete কাজ সমাপ্ত করার পর কমপদক্ষ ৭ রেন কাংরক্রর্ এর তাপমাত্রা ৭০ 

রডগ্রী শস: মদধ্য রনয়ন্ত্রদণ রাখদত হদব। েমচৎ Cement এর heat of hydration এর িমল Post Concrete তাপমাত্রা 

মাত্রার অধির্ বৃধি রপময় ঢালাইকৃত র্াংক্রীমটর আভযন্তরীে এবাং বাধহযর্ িাটল রেখা ধেমব, র্ামত েীর্ঘ ডমময়ামে র্াংধক্রমট 

ব্যবহৃত রমর্ মধরচা িমর, ঢালাইকৃত  RCC র্াংধক্রট দূব ডল হময় ধেধম ডত র্াঠামমা োরূণভামব ক্ষধতগ্রস্হ হমব এবাং 

Design life (১০০ বছর) অধতক্রম র্রমত পারমব ধর্ো তামত র্মথষ্ট্ সমন্দহ রময়মছ। 

মাঠপর্ ডাময় পধরেশ ডের্ামল  Mass Concreate তাপমাত্রা ধেয়ন্ত্রমণর রর্াে প্রর্ার ধেেশ ডে র্ম ডপিধত ধর্াংবা প্রময়াগ রেখা 

র্ায়ধে। পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের প্রমর্ীশলী ধর্াংবা ঠির্াোমরর প্রদকৌশলীগণ শকান প্রকার প্রময়াগ রকাংবা রনদে বশ সম্পদকব 

অবরহত নন। The Engineer / পরামশ বক এদহন গুরুত্বপূণ ব কাদজ Contract, Specification অথবা Codes এবাং 

Standard   অনুর্ায়ী  োরয়ত্ব পালন কদরদছন বদল মদন হয়রন। উদেখ্য শর্, প্রকদল্পর শবশীরভাগ শসতুদত Pile Caps, 

Piers, Pier Caps  এক রমর্াদরর শবশী পুরু হওয়ায় Post Concreting তাপমাত্রা Control  অতোবশ্যক রবষয়। 

অরবলদম্ব Mass Concrete-এর তাপমাত্রা রনয়ন্ত্রণ International Codes এবাং Standard  অনুর্ায়ী পররপালন করার 

পরামশ ব প্রোন করা হদয়দছ।  

সময়রভরেক কম বপররকল্পনা 

সময় রভরেক কম বপররকল্পনা পররপালদনর রবষদয় মাঠ পর্ বাদয় পররবীক্ষণকাদল প্যাদকজ PW-1(A1) ব্যতীত অবরশি 

৩টি প্যাদকদজ শকানটি অনুদমারেত কম বপররকল্পনা অরফস সমূহ প্রেরশ বত রছল না। এমনরক ঠিকাোদরর প্রকল্প ব্যবস্থাপদকর 

রনকর্ সময়রভরেক কম ব পররকল্পনার অনুদমােন করপ পাওয়া র্ায়রন। শর্ শকান প্রকল্প কাদজর মূল েরললসমূদহর মদধ্য 

সময় রভরেক কম ব পররকল্পনা একটি প্রদয়াজনীয় েরলল, র্ার িারা কাদজর সময় ও অগ্রগরত রনয়রন্ত্রত হয় এবাং শকান  

রর্ৌধির্ র্ারমণ ধেধে ডষ্ট্ ধেমের র্ম ড সম্পােে ব্যহত হমল Critical Path Revision র্মর Time extension এর  

মাধ্যমম সময় সীমা পুে: ধেণ ডয় র্রা হয়। এমহে গুরুত্বপূণ ড েধলমলর প্রতযক্ষ র্ঘাটধত প্রর্ে র্াে পধরচালোয় সুশৃাংখলাতার 

র্ঘাটধত ধহসামব ধবমবধচত হমলা।  

পধরেশ ডে র্ামল পরামশ ড প্রোে র্রা হয় রর্, অনুমমাধেত সময় ধভধির্ র্ম ড পধরর্েো অবধশ্যর্ েধলল ধহসামব চলমাে 

প্রর্মের সাইট অধিস, গুরুত্বপূণ ড রসতু এবাং র্ালভাটসমূমহ প্রেধশ ডত রাখমত হমব এবাং তা পধরপালে র্মর চলমাে র্াে 

পধরচালো র্রমত হমব। ধবমশর্ভামব উমেখ্য রর্, এমহে র্ঘাটধত সমূহ পূরণ ধর্াংবা প্রর্েটি Contract, Specification 

এবাং International Codes and Standard অনুর্ায়ী পধরচালো র্রমত প্রর্ে পধরচালর্, Engineer রর্ ধেমে ডশো 

প্রোে র্রমবে এবাং আমরা রবশী গুরুত্ব প্রোে র্মর ধেয়ধমত প্রর্ে পধরেশ ডে র্মর Engineer  রর্ ধেমে ডশো ধেময় 

প্রর্েটিমর্ গধতশীল র্রার উমদ্যাধগ হওয়া অতীব েরুরী। 

 

প্রর্ে পধরচালর্ এবাং তার েপ্তর হমত প্রর্ে পধরেশ ডে  

Cross Border Road Network Improvement প্রর্েটি অগ্রাধির্ার প্রাপ্ত োতীয় গুরুত্বপূণ ড এর্টি প্রর্ে; র্াহা 

োতা সাংস্থা োইর্ার অথ ডায়মে বাস্তবাধয়ত হমে আমরা পরামশ ড প্রোে র্রধছ রর্, প্রর্ে পধরচালর্ এবাং অধতধরি প্রর্ে 

পধরচালর্ প্রর্ে পধরেশ ডে Frequency বৃধি র্রমল প্রর্েটি সুসম্পি র্রমত সহায়র্ হমব।  
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প্রর্ে পধরচালমর্র সাংমগ আমলাচোর্ামল োো র্ায় ধতধে Engineer/TL, DTL এবাং তার প্রদকৌশলীরের পধরেশ ডে 

ধেমে ডশ এবাং পধরচালোর উপর চুধিপমত্রর শতডানুর্ায়ী ধেভডরশীল। রেখা র্ায় রর্, TL, DTL ঢার্ায় োপ্তধরর্ র্াে 

র্মরে, প্রর্ে স্থাে পধরেশ ডে, এবাং ধেমে ডশোয় অধির্তর গুরুত্ব প্রোে র্রমত হমব।  

কাংরক্রর্ ব্যবস্থাপনা  

মাঠ পর্ বাদয় পররেশ বনকাদল ৪টি প্যাদকদজর িলমান কাদজর কাংরক্রর্-এর ব্যবস্থাপনা গুণগতমান রনয়ন্ত্রণ, ঢালাই পদ্ধরত  

Compaction পদ্ধরত, তাপমাত্রা রনয়ন্ত্রণ,  Workability পরীক্ষা করা, Cube/Cylinder Casting এবাং Curing 

এর ব্যবস্থা ইতোরে পরীরবক্ষণ করা হয়। প্যাদকজ PW1(A1) -এর মূল কালনা শসতু ব্যতীত বাকী ৩টি প্যাদকদজর প্রায় 

প্ররতটি উপদর বরণ বত পদ্ধরত ও ব্যবস্থাপনায় অরিকতর গুরুত্ব শেয়া প্রদয়াজন।  

প্যাদকজ PW1(A1) এর ৮টি Culvert- এর কাংরক্রর্ Surface Honey Comb দৃশ্যত রবদ্যমান রছল, Concrete 

ব্যবহৃত Aggregate এর Gap Gradation, রকাংবা অরনয়রন্ত্রত W/C ratio ব্যবহাদরর ফদল অথবা প্রদয়াজদনর 

অরতররক্ত Vibration করার কারদণ Honey Comb শেখা রেদত পাদর বদল মদন হদে।  তাছাড়া প্যামর্ে B এর 

Culverts এবাং শসতু -এ Honey Comb রেখা র্ায়।  

Cube অথবা Cylinder crushing test frequency অনুর্ায়ী পরীক্ষা র্রা Manufactured Concrete - এর 

গুণগত মাে ধেয়ন্ত্রমণর এর্টি গুরুত্বপূণ ড পিধত। Cube / Cylinder casting এর ২৪ র্ঘণ্টার মমধ্য Curing -এ ব্যবস্থা 

র্রা অতযাবশ্যর্।  

Concrete-এর গুণগত মাে ধেয়ন্ত্রমণর পিধত অনুর্ায়ী রর্ই Structure-এই র্াংধক্রট ঢালাই র্রা হমব, র্াংধক্রট গাধড় 

সাংধেষ্ট্ রসতু/ র্ালভামট ড রপৌছার পর Cube/ Cylinder ধেমত হমব এবাং Workability test র্রমত হমব, তাপমাত্রা 

মাপমত হমব। বাস্তমব তার সুস্পষ্ট্ র্ঘাটধত রেখা র্ায়।  

ধর্ছু ধর্ছু রক্ষমত্র রসতু রলামর্শামে রেয়া হয় বমল োো র্ায় তমব আমরা রবশীরভাগ রক্ষমত্র Curing tank এর অধস্তত্ব 

খুমে পায়ধে। ধবমশর্ র্মর প্যামর্ে PW 2(A2), PW3(B), এবাং PW4(C)- রত রর্াে র্াঠামমার রবশীরভাগ স্থামে 

Curing tank পাওয়া র্ায়ধে। তাহমল প্রশ্ন থামর্ রর্, র্ধে Cube / Cylinder ঢালাই স্থামে cast র্রা হয় র্াহা ২৪ 

র্ঘণ্টার মমধ্য Curing র্রমত হয়; তমব তাহা রর্াথায় curing র্রা হয় এই ধবর্য়টি পধরবীক্ষণ টিমমর র্ামছ স্পস্ট 

হয়ধে। রর্মহতু ২৪ র্ঘণ্টা পর Cube / Cylinder পধরবহে র্রা রর্াে ভামবই সিব েয় রসমহতু Curing tank রসতু 

ধর্াংবা Culvert Location-এ থার্মত হমব।  

Cross-border road network Improvement এর্টি োতীয় গুরুত্বপূণ ড প্রর্ে। এমহে গুরুত্বপূণ ড প্রর্মের র্াে (A1 

প্যামর্মের র্ালো রসতু ব্যতীত contract-এবাং specification -এর ব্যতযয়সমূহ অধির্তর মেমর্াগ সহর্ামর ধর্াংবা 

গুরুত্বসহর্ামর পধরপালে র্মর / পধরচলো র্মর Contract -এর আমলামর্ র্াে সম্পি র্রমল প্রর্েটি সম্পূণ ডতা পামব 

এবাং ঠির্াোমরর র্াে র্রার পিধত এবাং গুণগতমাে বোয় রাখার ধবর্য়সমূহ ধবমবচো র্মর মােসম্পি ভামব র্াে 

সমাপ্ত র্রমল প্রর্েটি Contract ও Specification অনুর্ায়ী সম্পি র্রা সিব হমব। 

র্াংধক্রট উৎপােে, সরবরাহ, ঢালাই পিধত  

উৎপােমের পর র্াংধক্রট এর তাপমাত্রা, workability ইতযাধে পরীক্ষা র্মর তাহা সধহ স্বাক্ষর র্মর র্াংধক্রট সরবরাহ 

এর িরম Engineer/ পরামশ ডর্ প্রধতধেধি সধহ ম্বাক্ষরসহ র্াংধক্রমটর গাড়ী ঢালাইময়র স্হামে পাঠামোর পিধত অনুসরণ 

র্রার ধেয়ম থার্মলও তা পধরপূণ ড ভামব অনুসধরত হমেো এমে ৩টি প্যামর্ে হল A2, B ও C। এমেধর্ Concrete 
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Production Slip -এ পরামশ ডর্ প্রধতধেধির েস্তখত র্মর ঢালাইময়র অনুমমাধেত পিধত অনুসরণ র্রামতও র্ঘাটধত 

পধরলধক্ষত হয় রবশীরভাগ রক্ষমত্র। র্থার্থ পিধত অনুসরণ র্মর ঢালাই পধরচালো র্রমত হমব। 

Concrete ঢালাইময়র উচ্চতার সীমাবিতা পধরপালে সাংক্রান্ত পরীধবক্ষণ ও পরামশ ড 

র্ধেও ACI ধর্াংবা BS code অনুর্ায়ী ৩ ফুট রথমর্ ৫ ফুট উচ্চতার রবশী উচ্চতা রথমর্ Concrete ঢালাই র্রমত হমল 

Trimie pipes ধর্াংবা Chute এর ব্যবহার বাধ্যতামূলর্। র্াহা Concrete এর Segregation ধেয়ন্ত্রণ র্মর। 

পধরেশ ডের্ামল প্যামর্ে B-রত বড়ধবল Culvert -এ ঢালাই হধেল ধবদ্যমাে সড়র্বাঁমির উপর রথমর্ র্াহা ৫ ফুমটর 

অমের্ রবশী উচ্চতা রথমর্ র্াহামত রর্াে প্রর্ার পাম্প রহাে ধর্াংবা Concrete Chute ব্যবহার র্রা হয়ধে। 

প্যামর্ে ‘C’  এর পটিয়া ধিমের পাইল র্যাপ ঢালাইর্ামল রেখা র্ায় প্রায় ২ ধমটার ধর্াংবা ৬.৫ ফুমটর রবশী উচ্চতা 

রথমর্  র্াংধক্রট ঢালাই চলধছল। পধরেশ ডমের সময়  সাংস্হা  প্রধতধেধি প্রর্ে ব্যবস্হাপর্, পরামশ ডর্ প্রধতধেধি উপ-

আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী, ME এবাং ঠির্াোমরর প্রর্ে ব্যবস্হাপর্সহ অন্যান্য প্রমর্ৌশলীগণ উপধস্হত ধছমলে। ঢালাইময়র 

উচ্চতার ব্যতযয় এর র্ারমণ Concrete  এর Stone aggregate  এবাং  cement mortar এর  segregation  হমে। 

িমল র্াংধক্রট তার ধর্োইে  strength  হারামে ইতযাধে ব্যতযয় সম্পমর্ড োেমত চাইমল রর্াে র্াধরগরী জ্ঞােলব্ধ উির 

পাওয়া র্ায়ধে। পরবতীমত ধবর্য়টি প্রর্ে পধরচালর্ এবাং উপধস্হত DTL ইধঞ্জধেয়ার প্রধতধেধিমর্ অবধহত র্রা হয়। 

আমরা  In-depth monitoring team- এর পক্ষ রথমর্  প্রধতমবেমে উপমরাি ব্যতযয়সমূহ উপস্হাপে এর ধবর্য় প্রর্ে 

পধরচালর্ এবাং ইধঞ্জধেয়ার প্রধতধেধি DTL উভয়মর্ অবধহত র্ধর। প্রর্ে পধরচালর্ এবাং তার পরামশ ডর্ েল উি 

ধবর্ময় র্থার্থ ব্যবস্হা র্রমবে বমল আমামেরমর্ অবধহত র্মরমছে। 

সড়র্বাঁমি মাটির র্ামের পিধত, গুণগতমাে, অনুমমাধেত ের্শা এবাং অনুমমাধেত র্ম ডপিধত  

মাঠ পর্ ডাময় পধরেশ ডের্ামল প্যামর্ে A2 –রত হাওয়াইখালী এমপ্রাচ সড়মর্ মাটির র্াে চলমাে অবস্হায় রেখা র্ায়। 

পধরেশ ডমে রেখা র্ায়, রর্াে প্রর্ার capping ছাড়া প্রথমম বাধল দ্বারা সড়র্বাঁি ধেম ডাণ র্রা হমে এবাং পরবতী capping 

র্রা হমব এমেটি প্রতীয়মাে হময়মছ। 

প্রথমত: অনুমমাধেত ের্শা এবাং অনুমমাধেত র্ম ডপিধতর অনুধলধপ সমূহ প্রর্ে সাইমট পাওয়া র্ায়ধে।  

Contract specification  এবাং codes  অনুর্ায়ী প্রথম িামপ  clay soil  দ্বারা অনুমমাধেত  Design  অনুর্ায়ী স্তমর 

স্তমর Capping ধেম ডাণ র্রমত হমব এবাং  simultaneously  বাধলর স্তর ধবধছময়,  levelling/ compacting  র্রমত 

হমব র্ার সুস্পষ্ট্ র্ঘাটধত পধরলক্ষীত হময়মছ। এমেধর্ অনুমমাধেত  Borrow pit এর তাধলর্াও পাওয়া র্ায়ধে। ধর্ন্তু 

পধরেশ ডের্ামল রেখা র্ায়  উভয় সড়র্বাঁমি বাধলর স্তর অধেধে ডষ্ট্ পুরুমত্ব ধবধছময় Capping ধেম ডাণ ছাড়া পাধে ধছটামো 

হমে। এই পিধত  specification  অনুর্ায়ী সড়র্বাঁি ধেম ডামণর পিধতগত সুস্পষ্ট্ ব্যতযয়। র্ামত বাঁমির বাধল ছধড়ময় 

ধছটিময় র্ামে এবাং Design degree of compaction অধেডত হমেো। ধবর্য়টি সাংস্হা -এর  প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ , 

Engineer-এর  উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী এবাং ঠির্াোমরর  প্রর্ে ব্যবস্থাপর্ / প্রমর্ৌশলীগমণর দৃধষ্ট্ আর্র্ ডণ র্রমল 

রর্াে যুধিসাংগত উির পাওয়া র্ায়ধে। 

সড়র্বাাঁি ধেম ডামণ র্থার্থ এবাং অনুমমাধেত পিধত অনুসরণ র্রার পরামশ ড প্রোণ র্রা হদয়দছ। 

প্যামর্ে C এর র্াে পধরেশ ডে মূল্যায়ণ ও পরামশ ড: 

১ মাচ ড ২০২০ ইাং তাধরমখ প্যামর্ে C পধরেশ ডের্ামল রেখা র্ায় রর্, পটিয়া ধিমে পাইল র্যামপর ঢালাই চলমাে আমছ। 

উি পাইল র্যামপর পুরুত্ব ১.৭ধম: । দুই োধল রমর্র পাইল র্যামপ উপমরর োধলর সর্ল রর্ বাঁিাই র্মর তার উপর 

রথমর্ র্াংধক্রট পাম্প ধেময় ঢালাই চলমাে রেখা র্ায়। আনুমাধের্ ২ ধম: (৬.৫৫ ফুট) উচ্চতা রথমর্ ঢালাইময়র িমল 

পাথর ধসমমন্ট মট ডার রথমর্ আলাো হময় Bottom োধলমত ধগময় েমা হমে। 
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র্ধেও  ACE/ BS Code  অনুর্ায়ী ৩ ফুট রথমর্ ৫ ফুট উচ্চতার মমধ্য রথমর্ ঢালাই র্রার  guideline  রেয়া আমছ, 

ধর্ন্তু এ রক্ষমত্রম উি পাইলর্যামপ তা মাো হয়ধে।  উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী/ Material Engineer  এবাং  ঠির্াোমরর  

প্রর্ে ব্যবস্থাপর্  -এর ধের্ট োেমত চাইমল তার রর্াে প্রর্ার সমন্তার্েের্ উির পাওয়া র্ায়ধে। Concrete ঢালাই 

সাংক্রান্ত উচ্চতার সীমাবিতার ধবর্য়টি  উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী, Material Engineer এবাং ঠির্াোমরর প্রর্ে 

ব্যবস্থাপর্  এর সামথ র্থা হয়। পরামশ ড প্রোে র্রা হয় রর্, রমর্র উপমরর োধলর এর্টির পর এর্টি রর্ খুমল র্াংধক্রট 

পামম্পর hose pipe lower  র্মর ৩ ফুট রথমর্ ৫ ফুট উচ্চতার মমধ্য ররমখ ঢালাই সম্পি র্রা হমল  Segregation 

avoid  র্রা র্ামব। পরবতীমত মাতামূহুরী ধিে পধরেশ ডে র্রা হয়; িধেটির  রভৌত অগ্রগধত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ধপধছময় 

রময়মছ। রর্ র্য়টি Pier and Pier caps  সম্পি র্রা হময়মছ Concrete এর  বাধহযর্  workmanship  সমন্তার্েের্ 

েমহ। Surface roughness, joint roughness  এবাং  Surface honey comb  দৃশ্যমাে আমছ। ধবর্য়টিমত 

ঠির্াোমরর প্রর্ে ব্যবস্থাপমর্র দৃধষ্ট্ আর্র্ ডণ র্রা হমল ধতধে Concrete এ বাধহযর্ Finished Surface এ Joint 

roughness, Grinding Machine এর মাধ্যমম র্থার্থ প্রধক্রয়া অনুসরণ র্মর ত্রুটিমুি র্রার প্রময়ােেীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

র্রা হমব োোে। র্ামে Workmanship এর র্ঘাটধতর র্ারমে সৃষ্ট্ ত্রুটি সাংমশািমের ব্যবস্থা গ্রহণ র্রমত হমব। 

পধরেশ ডমে রেখা র্ায়, মাি েেীমত ১২.৫ ধম: গভীর sheet pile cofferdam ধেম ডাণ র্রা হময়মছ। ঠির্াোমরর প্রর্ে 

ব্যবস্থাপর্   এর র্ামছ োো র্ায়, cofferdam টি PWD এর এর্েে Engineer এর মাধ্যমম Design র্রা হময়মছ। 

ধবর্য়টি ব্যধতক্রম। র্ারণ র্ায্যডপধরধি অনুর্ায়ী PWD সািারেত: রর্াে Cofferdam এর র্াে র্মর ো। 

পধরেশ ডমে রেখা র্ায়, ১ ধম: পুরুত্ব CC দ্বারা Bottom sealed র্রা হমলও Cofferdam এর ধভতমর প্রায় ১-১.৫ ধম: 

পাধে Infiltrate হময় েমা হময়মছ। Cofferdam এর sheet pile joints sealed র্রা হয়ধে। িারণামমত defective 

design এর র্ারমণ Cofferdam এর ধভতমর পাধে Infiltrate হমে। 

 Cofferdam পাধে মুি ো হমল fresh concrete এর সামথ অধতধরি পাধের ধমশ্রমের িমল উহার strength weak 

হময় র্ামব। এমহে ধেম ডাণ ত্রুটির ব্যাপামর Engineer ধর্াংবা ঠির্াোমরর প্রধতধেধিগণ র্থামপাযুি র্াধরগরী উির ধেমত 

পামরেধে। 

ধবর্য়টিমত প্রর্ে পধরচালমর্র দৃধষ্ট্ আর্র্ ডণ র্রা হয় এবাং পরামশ ড প্রোে র্রা হয় রর্, Cofferdam এর design ত্রুটি 

সাংমশািে র্মর উি Sub-structure এর র্াে সম্পি র্রার পরামশ ড প্রোে র্রা হদয়দছ। 

মাতামূহুরীর রসতুর পধিম ধেমর্ ঠির্াোমরর প্রিাে সাইট অধিস এবাং ল্যাবমরটরী অবধস্হত। ল্যাবমরটরীমত stone 

chips gradation এবাং TFV test র্রা হয়। । Gradation পাশ র্রমলও TFV (ten percent fines value) test 

এ পাথমরর রখায়া Test এ পাশ র্মরধে। 

এ িরমণর পাথর অপসারমণর েন্য NCR ইসুয র্মর অপসারণ র্রার ধবিাে থার্মলও অজ্ঞাত র্ারমণ পরামশ ডর্ 

প্রধতষ্ঠামের RE ধর্াংবা উপ-আবাধসর্ প্রমর্ৌশলী NCR issue র্মরেধে। ইহা ধেম ডাণ র্াে এবাং Contract এর এর্টি 

সুস্পষ্ট্ ব্যতযয়। 

পরামশ ড প্রোে র্রা হয় রর্, সর্ল ধেম ডাণ ত্রুটি এবাং ব্যতযয় সমূহ র্থার্থ ভামব ধমটিময় Contract ও Specification 

অনুর্ায়ী ধেম ডাণ র্াে পধরচালো র্রা হউর্ েমচৎ Cross Border Road Network Improvement প্রর্মের মতে 

োতীয় গুরুত্বপূণ ড প্রর্মের র্াে তার গুণগতমাে পধরপালে পূব ডর্ পধরচালোয় অসম্পূণ ড রথমর্ র্ামব র্া প্রর্ে র্ােমর্ 

ক্ষধতগ্রস্হ র্রমব। 

Bentonite এর রাসায়ধের্ বেডয ব্যবস্হাপো 

প্যামর্ে A1 ব্যতীত অন্য ধতেটি প্যামর্মে Piling Waste Bentonite বেডয ব্যবস্হাপোয় অনুমমাধেত EMP 

আমলামর্ ধর্ছুটা র্ঘাটধত প্রধতয়মাে হময়মছ।  
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Bentonite এর রাসায়ধের্ বেডয উনু্মি মাটিমত Dumping র্রমল মাটির উব ডরতা েষ্ট্ হময় গাছপালা ও কৃধর্ েধমমর্ 

ক্ষধতগ্রস্হ র্রমব। র্ধে  Water body  সমূমহ রিলা হময় থামর্ তাহমল Aqua life/ মৎস ও অন্যান্য েীব োরুেভারব 

ক্ষধতগ্রস্হ হমব। ইহা পধরমবমশর েন্য মারাত্মর্ ক্ষধতর্ারর্ এর্টি ধবর্য়। রর্মহতু ধবর্য়টি অতযান্ত স্পশডর্াতর রসমহতু 

EMP  ধর্াংবা পধরমবমশর েীধতমালা অনুর্ায়ী ধর্ভামব তা সঠির্ ব্যবস্হাপো র্রা হমব তা ধেধিত র্রমত হমব। 

Bentonite বেডয ব্যাবস্হাপো পধরমবশ ধবধিসমূহ পধরপালমের মাধ্যমম র্রমত হমব। Bentonite বেডয র্ত্রতত্র রিলা 

রথমর্ ধবরত থার্মত হমব। 

সম্পাধেত র্ামের এবাং ধেম ডাণ র্ামে ব্যবহৃত মালামমলর Counter testing র্মর প্রর্ে র্ামে গুণগতমাে 

ধেধিত র্রণ 

দবধবর্ মহাদূমর্ ডাগ COVID 19 এর র্ারমণ Lock down চলমাে থার্ায় ইধতমমধ্য সম্পাধেত র্াে ধর্াংবা ধেম ডামণ 

ব্যবহৃত রর্, ধসমমন্ট, পাথর ইতযাধের রাসায়ধের্ পরীক্ষা ৩য় রর্াে স্বীকৃত পরীক্ষাগামর পরীক্ষা র্রা সিবপর হয়ধে। 

বধণ ডত প্রধতমবেে অনুর্ায়ী সেেধবহীে পরীক্ষাগামরর ধেম ডামণ ব্যবহৃত মালামাল ধর্াংবা  Cube/ cylinder  সমূমহর 

পরীক্ষা র্রা হমে ধর্াংবা র্থার্থ ভামব  Calibration  ো র্রা, batching plant  সমূমহর concrete  দ্বারা ঢালাই 

র্াে র্রা হমে। ইধতমমধ্য সম্পাধেত ঢালাই র্ামের  Concrete mixed design অনুর্ায়ী শধি অেডে র্মরমছ ধর্ো 

তা র্াচাই র্রার েন্য RCC Core-cutting  র্মর, উি  Core cutting sample  সমূহ র্ততীয় রর্াে স্বীকৃত 

পরীক্ষাগার রর্মে BUET/MIST/KUET/CUET সমূমহ পরীক্ষার ব্যবস্হা গ্রহণ র্মর ধেধিত র্রা প্রময়ােে; এবাং 

রর্, ধসমমন্ট, পাথর,  Prestressing tendon সমূমহর রাসায়ধের্ পরীক্ষাও বধণ ডত স্বীকৃত পরীক্ষাগার রথমর্ পরীক্ষা 

র্মর মাে ধেধিত র্রা প্রময়ােে। 

উমেখ্য রর্, উপমর বধণ ডত রর্ রর্াে স্বীকৃত ৩য় পরীক্ষাগারমর্ সম্পূণ ড প্যামর্ে ধহসামব Sampling, Testing ও 

Reporting ইতযাধে ToR ধেি ডারণ র্মর র্ত দ্রুত সিব ধেময়ামগর মাধ্যমম সম্পাধেত র্াে এবাং বধণ ডত মালামামলর 

পরীক্ষার মাধ্যমম গুণগতমাে ধেধিত র্রা অতীব েরুরী বমল আমরা মমে র্ধর।  

ঠির্াোরগমণর Performance (র্ার্ ডক্ষমতা) পরীধবক্ষণ ও মূল্যায়ে 

ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইম্প্রুভমমন্ট প্রর্ে এর্টি বৃহৎ প্রর্ে র্াহা Slow moving vehicle সহ রমাট ৬ (ছয়) রলে 

যুি আন্তমেশীয় হাইওময়। এমহে বৃহোর্ার প্রর্ে বাস্তবায়মে রেমশর অধভজ্ঞ ও েক্ষ ঠির্াোরগণমর্ Fair evaluation  

এর মাধ্যমম ধেব ডাধচত র্মর চারটি প্যামর্মের র্াে প্রোে র্রা হময়মছ। মাঠ পর্ ডাময় পধরবীক্ষণ র্ামল র্ামের অগ্রগধত, 

গুণগতমাে, ধেরাপিা ব্যবস্হা, পধরমবমশর ধবধিমালা পধরপালে, ট্রাধির্ ব্যবস্হাপোয় সাইে ধসগোল প্রবতডে, ধেম ডাণ 

ব্যবস্হাপো, র্ম ডপিধত পধরপালে, সময় ধভধির্ র্ম ড পধরর্েো অনুর্ায়ী র্ম ড পধরচালো ইতযাধে রক্ষমত্র সুস্পষ্ট্ র্ঘাটধত 

পধরলধক্ষত হময়মছ। এমেধর্ এর্মাত্র প্যামর্ে A1 এর মূল র্ালো রসতু ব্যতীত ধেম ডাণািীে রসতু ও র্ালভাট ড সমূমহ 

Fair face concrete maintain-এ র্ঘাটধত পধরলধক্ষত হময়মছ। প্রধতটি ধবর্য় সমূহ পধরেশ ডের্ামল এবাং পরবতী 

পয্যডাময় প্রর্ে পধরচালমর্র সামথ ধবধেময় র্রা হময়মছ। 

র্ামের বাস্তব অগ্রগধতর লক্ষযমাত্রা ধবমের্ণ র্রমল রেখা র্ায় ধর্ধপধপ অনুর্ায়ী রম, ২০২০ সামলর লক্ষযমাত্রা ৬০.২৫% 

অেডমের র্থা থার্মলও মাত্র ১৮.৮৬% অগ্রগধত অধেডত হময়মছ র্া লক্ষযমাত্রার তুলোয় ৪১.৭১% র্ম। অগ্রগধত অেডমের 

র্ঘাটধত ধবমের্ণ র্রমল ঠির্াোরগমণর Performance-এর র্ঘাটধত পধরলধক্ষত হমে। 
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অতীব গুরুত্বপূণ ড প্রর্মের র্াে জুে ২০২২ সামলর মমধ্য সুষ্ঠভামব সমাপ্ত র্রার লমক্ষয, ঠির্াোরগণ েক্ষ েেবল, 

Manpower, Material, Machine, Equipment ইতযাধে বহুলীর্রণ র্মর র্ম ডর্ঘন্টা বৃধির মাধ্যমম উমদ্যাধগ হমত 

হমব। প্রাপ্ত তথ্যাবলীমত বধণ ডত সর্ল র্ঘাটধতসমূহ পূরণপূব ডর্ গুণগতমাে, পধরমবশ ও ধেরাপিা ব্যবস্হাপো সঠির্ভামব 

পধরপালে র্মর রেমশর শীর্ ডস্হেীয় ঠির্াোরগণ এবাং এর্েে অধভজ্ঞ োপােীে ঠির্াোরসহ প্রর্মের র্াে সমূহ সুসম্পি 

র্রার পরামশ ড প্রোে র্রধছ। 

 

Quality Audit পধরবীক্ষণ  

 

চলমাে প্রর্েটি োইর্ার অথ ডায়মে ICB Contract ধহসামব পধরচাধলত হমে। Quality Assurance -এর অধবমেদ্য 

অাংশ ধহসামব  Quality Audit এর্টি অতীব গুরুত্বপূণ ড ধবর্য়। পধরেশ ডের্ামল Quality Audit পধরচালমের ধর্াংবা 

প্রধতপালমের প্রমাণ পাওয়া র্ায়ধে। ধেয়মানুর্ায়ী প্রর্মের ল্যাবমরটরী ব্যবস্হাপো, equipment performance  এবাং 

calibration, RFI ব্যবস্হাপো, NCR ও CAR ব্যবস্হাপো, Testing frequency ব্যবস্হাপো, ITP ব্যবস্হাপো, 

batching plant-এ RCC Concrete ও Asphalt concrete  ব্যবস্হাপো, Testing ব্যবস্হাপো ও পিধত, 

Applicable codes and standards এর প্রময়াগ ও ব্যবস্হাপো, Design and drawing ধেয়ন্ত্রণ ব্যবস্হাপো, 

Purchase control-এর ব্যবস্হাপো, Document control-এর ব্যবস্হাপো, Concrete, delivery, pouring 

,tempreture control, compaction, Aggregate, Cement, Rod, Sand ইতযাধে testing এবাং Quality 

sequence ব্যবস্হাপো ইতযাধে ধবর্য় ধেরীক্ষণ র্রা অতযাবশ্যর্ীয়। প্রাথধমর্ ভামব র্মপমক্ষ ছয়মামস এর্বার 

Internal audit পধরচালো র্রমবে প্রর্মের পরামশ ডর্/ Engineer’s team। পরবতীমত Third party দ্বারা 

external audit পধরচালো র্রমত হমব। 

প্রর্মের রর্বলমাত্র ১৮.৮৬% অগ্রগধত হময়মছ । Quality audit র্থাশীঘ্র সিব পধরচালো র্রার রোড় তাধগে ও 

পরামশ ড প্রোে র্রধছ।  

 

 

 

প্রর্মের মূল ধেম ডাণ অঙ্গ সমূমহর সামথ সহায়র্ অমঙ্গর ব্যময়র তুলো মূলর্ ধবমের্ণ 

ধবদ্যমাে প্রর্েটি ধেওধব ও োইর্ার ঋণ সহায়তায় রমাট ৩,৬৮,৪৫৫.৩৬ লক্ষ টার্া (ধেওধব ১৫১৭৮৫.৪৭ লক্ষ টার্া+ 

প্রর্ে সাহায্য ২,১৬,৬৬৯.৮৯ লক্ষ টার্া) িাময়র সাংস্হাে ররমখ বাস্তবায়মের লমক্ষয ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপ অনুমমাধেত 

হয়। বাস্তবায়ে পর্ ডাময় প্রর্মের মূল ধেম ডাণ অঙ্গ সমূহ রর্মে, ধিে ধেম ডাণ, র্ালভাট ড ধেম ডাণ, এযামপ্রাচ সড়র্ ধেম ডাণ, রটাল 

রগট ধেম ডাণ, এমেলমলার্ র্মরাল রস্টশে ধেম ডাণ, ধিধের্াল র্ধন্টমেধি, প্রাইস র্ধন্টমেধি, র্ভধম অধিগ্রহণ ও পুেব ডাসে 

এবাং ইউটিধলটি স্হাোন্তর এর প্রক্কধলত ব্যয় ১ম সাংমশাধিত ধর্ধপধপমত রমাট ২,৯৯,৪৮০.২৫ লক্ষ টার্ার সাংস্হাে রাখা 
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হয় র্া প্রর্মের রমাট ব্যময়র ৮১.২৮%। এছাড়া সহায়র্ সামপাট ড ধহসামব পরামশ ডর্ রসবা, র্ম ডর্তডামের রবতে, র্ােবাহে 

ক্রয়, র্ােবাহে রমরামত, র্ােবাহমের রপমট্রাল, প্রর্ে অধিস রক্ষণামবক্ষণ এবাং অধিস িাধে ডচারসহ অন্যান্য খামত রমাট 

৬৮,৯৭৫.১১ লক্ষ টার্া ব্যময়র সাংস্হাে রাখা হয় র্া প্রর্মের রমাট ব্যময়র ১৮.৭২%। প্রসাংগত উমেখ্য রর্ দবমেধশর্ 

সহায়তায় প্রর্মের সহায়তার্ারী এমেধির শতডানুর্ায়ী তামের রেমশর পরামশ ডর্ বা ঠির্াোর দ্বারা র্ার্ ড পধরচালোর 

ধবর্ময় বাধ্যবাির্তা থামর্। এমক্ষমত্র ধেওধব অথ ডায়মে র্ার্ ড সম্পােে র্রমল এ িরমণর রর্াে বাধ্যবাির্তা থামর্ ো 

এবাং প্রর্ে ব্যয় অমের্াাংমশ হ্রাস পায়। সুতরাাং রর্ সর্ল প্রর্ে দবমেধশর্ ঋণ সহায়তা ছাড়া সরর্ার বাস্তবায়ে র্রমত 

সক্ষম, রস সর্ল প্রর্েসমূহ ধেওধব অথ ডায়মে র্রা সিব হমল সরর্ামরর ধবপুল পধরমাণ অথ ড সাশ্রয় হমব। ধবর্য়টি সাংধেষ্ট্ 

মন্ত্রণালয়সমূহ ধবমের্ণপূব ডর্ র্াচাই বাছাই র্মর সরর্ারমর্ পরামশ ড প্রোে র্রা রর্মত পামর। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সুপাধরশমালা ও উপসাংহার 

৬.১ সুপাররশমালা 

 

১. অগ্রারিকার রভরেদত এবাং দ্রুততর সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ সম্পন্ন কদর শর্াল প্লাজা ও Axle 

 Load Control Station এর  র্ার্ ডক্রম আরি র্রমত হমব; এবাং ভধবষ্যমত রর্ সর্ল প্রর্ে গ্রহমণর 

 পধরর্েো আমছ রস সর্ল প্রর্মের প্রময়ােেীয় র্ভধম অধিগ্রহণ পধরর্েো পূব ড রথমর্ই গ্রহণ র্রা রর্মত পামর। 

 এ পধরর্েো বাস্তবায়ে হমল প্রর্মের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হমব (অনু: ১.১৩); 

২. প্রর্ে এলার্ায় ধেম ডাণর্ালীে স্থামে রামত প্রময়ােেীয় আমলার ব্যবস্থা ও পর্ ডাপ্ত সাইে, ধসগন্যাল স্থাপে র্রমত 

 হমব (অনু: ৪.২);  

৩. রম, ২০২০ পর্ বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত আরথ বক অগ্রগরত ১,১৫,২৬৭.১৭ লক্ষ র্াকা (৩১.২৮%) ও বাস্তব 

 অগ্রগরত ১৮.৮৬%। রকন্তু সাংদশারিত রডরপরপ’র লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী শম, ২০২০ পর্ বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত 

 বাস্তব অগ্রগরত হওয়ার লক্ষেমাত্রা রছল ৬০.২৫%। শস রহদসদব রডরপরপ’র লক্ষেমাত্রার তুলনায় বাস্তব অগ্রগরত 

 ৪১.৭১%কম হদয়দছ। বাস্তব অগ্রগধত অেডমের েন্য র্ন্ত্রপাধত ও েেবমলর রমাধবলাইমেশে বৃধি র্রমত হমব 

 (অনু: ১.৭, ১.৮ ও ৫.১); 

৪. প্রর্ে এলার্ার পধরমবশ, স্বাস্থযেধেত ঝুঁধর্ ধেরসমের েন্য ধেম ডাণর্ালীে সমময় রসতু, র্ালভাট ড, এযামপ্রাচ 

 সড়মর্ দেধের্ অন্তত দুইবার Water bowser দ্বারা ধেয়ধমত পাধে ধছটামত হমব; এবাং Air quality, 

 Surface water quality, Soil quality, Sound Quality Test frequency অনুর্ায়ী পরীক্ষা র্রা রর্মত 

পামর  (অনু: ৪.২; অনু: ৫.১);  

৫. প্রর্মের সাইট অধিমস পধরেশ ডের্ারী র্ম ডর্তডার মতামত প্রোমের েন্য পধরেশ ডে বই রাখমত হমব 

 (অনু:৩.১.৪); 

৬. প্রর্মের শুরু হমত ধেময়াধেত র্ম ডর্তডামের প্রর্ে রশর্ ো হওয়া পর্ ডন্ত বেধল ো র্রা; এবাং প্রর্মের কাদজর 

 গুণগতমাে ধেধিত ও তৎপরতা / তোরর্ী বৃধি জন্য প্রর্ে পধরচালর্ ও উপ- পধরচালর্ শক ধেয়ধমত প্রর্ে 

 পধরেশ ডে র্রমত হমব; তামের পধরেশ ডে প্রধতমবেে Site Inspection বধহমত ধলধপবি র্রমত হমব (অনু: 

 ৩.৭.১) ও (অনু: ৫.১); 

৭. প্রর্মের িলমান কাদজর গুণগতমাে ধেধিত ও তৎপরতা/তোরর্ী বৃধি জন্য পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের পরামশ ডর্ 

 (TL) ধেয়ধমত প্রর্ে পধরেশ ডে র্রমত হমব; TL এর পরামশ ড অনুর্ায়ী DTL রর্ সাব ডক্ষধণর্ প্রর্ে স্হামে 

 রুটিে র্মর পূব ড এবাং পধিমম অবস্হাে র্রমত হমব (অনু: ৫.১); 

৮. র্ামের গুণগতমাে ধেধিত র্রার েন্য RFI Register, NCR Register, Test Frequency Register, 

 ITP Register ইতোরে সঠিক পদ্ধরত অনুসরণ কদর এবাং রপশাগত ভামব পররিালনা র্রমত হমব; এবাং প্রকদল্পর 

 সাইট পরীক্ষাগার  র্থার্থ কতৃবপক্ষ কতৃবক অনুদমারেত হরত হমব (অনু: ৫.১); 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  94 

৯. Concrete batching plant র্থার্থ র্র্তডপক্ষ বুময়ট/ রুময়ট/ চুময়ট/ কুময়ট দ্বারা Calibration র্রা রর্মত 

 পামর; Testing Equipment র্াহা প্রকদল্পর কাদজ ব্যবহার করা হদে তা Calibration র্রমত হমব; এবাং 

 Curing tank রসতু ধর্াংবা Culvert Location-এ রাখমত হমব (অনু: ৫.১); 

১০. ধবদ্যমাে মাটির রলমভল রথমর্ ৫০০ধমঃধমঃ রথমর্ ৬০০ ধমঃধমঃ েীচু র্মর ধেধম ডত Culvert (invert level) 

 (প্যামর্মে PW1, A1) র্থার্থ তেন্তপূব ডর্ তা সাংমশািে র্মর ধেস্পধি র্রা রর্মত পামর (অনু:৩.১.৪); 

১১. ভধবর্মত প্রর্ে পধরর্েো এবাং প্রণয়ে র্ামল ধবমেশী ধবমশর্জ্ঞ এর স্হমল ধবমবচয রক্ষমত্র রেশীয় ধবমশর্জ্ঞ 

 ধেময়াগ রেয়া রর্মত পামর, র্ামত সরর্ামরর ধবপুল অথ ড সাশ্রয় হমব এবাং প্রর্ে র্াে ধেধে ডষ্ট্ সমময়র মমধ্য 

 সমাপ্তর্রমণ সহায়র্ হমব (অনু: ৫.১); 

১২. ভরবষ্যদত রডরপরপ প্রণয়ন করার পূদব ব কাদজর সাংখ্যা/পররমাণ র্থাসম্ভব সঠিকভাদব রনরূপন করার ব্যবস্হা 

 শনওয়া শর্দত পাদর (অনু: ১.১৩); 

১৩. প্রর্েটি সমাধপ্তর পর ধিে ও সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক পর্ বাপ্ত েক্ষ জনবল, 

 র্ন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অথ ব বরাে করদত হমব; এবাং ধিেটি রক্ষণামবক্ষমণর েন্য রক্ষণামবক্ষণ পধরর্েো 

 প্রণয়ে র্মর অনুমমােমের মাধ্যমম পধরপালে র্রমত হমব (অনু:৩.১.৩ ও ১.১১); 

১৪. সম্পাধেত র্ামের RCC Core cutting পরীক্ষা এবাং রর্, ধসমমন্ট, পাথর এবাং Prestressing tendon 

 সমূমহর রাসায়ধের্ পরীক্ষা র্ততীয় রর্াে স্বীকৃত পরীক্ষাগামর পরীক্ষা র্মর গুণগতমাে সুধেধিত র্রা রর্মত 

 পামর (অনু:৫.১); 

১৫. Bentonite এর রাসায়ধের্ বেডয ব্যবস্হাপোয় র্থার্থ তেন্ত র্মর সুধেধে ডষ্ট্ yard -এ রিলা ধেধিত র্মর 

 পধরমবশ রক্ষা র্রার ব্যবস্হা অনুমমাধেত EMP অনুর্ায়ী র্রা রর্মত পামর (অনু: ৫.১);  

১৬. চলমাে প্রর্মের প্রধতটি প্যামর্মে Weigh Batch Asphalt plant স্হাপে র্মর র্থার্থ র্র্তডপমক্ষর মাধ্যমম 

 Calibration বুময়ট/ রুময়ট/ চুময়ট/ কুময়ট হমত র্রা রর্মত পামর (অনু: ৫.১); এবাং 

১৭. ভধবষ্যমত রর্ সর্ল প্রর্ে গ্রহমণর পধরর্েো আমছ রস সর্ল প্রর্মের পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের চুধি মূল্য হমত 

 ভযাট/আইটি র্তডে করা শর্দত পাদর । 

 

৬.২ উপসাংহার 

পধরর্েো মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ে পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে ধবভাগ র্র্তডর্ প্রর্ে চলার্ালীে সমময় প্রর্মের ধেধবড় 

পধরবীক্ষণ এর্টি গুরুত্বপূণ ড ও র্ার্ ডর্রী পেমক্ষপ। এই িরমণর পেমক্ষমপর িমল প্রমর্মের র্ামের গুণগত মাে ধেধিত 

র্রণ, সাধব ডর্ ও বাস্তব অগ্রগধত, প্রর্মের রময়াে ও ব্যয় বৃধি, প্রর্মের ধবধভি সমস্যাসমূহ পর্ ডামলাচো ও পর্ ডমবক্ষণ 

র্রা সিব হয়। র্া ধেধে ডষ্ট্ সমময়র এবাং অমথ ডর মমধ্য প্রর্ে বাস্তবায়মে গুরুত্বপূণ ড র্ভধমর্া রাখমব। প্রর্ে 

বাস্তবায়ের্ারী সাংস্থামর্ ধেি ডাধরত সমময়র মমধ্য প্রর্মের র্াে সম্পি র্রার েন্য আমরা রবশী তৎপর হমত হমব। 
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সাংদর্াজনী/পরররশি- র্ ক্রয় পধরর্েো   

পধরধশষ্ট্-র্/১ 

TOTAL PROCURMENT PLAN FOR WORKS AS PER DPP 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 368455.36 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 151785.47 

Project/Programme Name & Code : Cross Border Road Network Improvement Project(Bangladesh)   PA : 216669.89 

 

Package 

No. 

Description of Procurement Item as per DPP 

(Works) 
Unit Qty. 

Procurement Method & 

Type 

Contract 

Approvi

ng 

Authorit

y 

Source of 

Funds 

Est. Cost 

(in lakh 

taka) 

Invitation for 

Tender 
Signing of Contract 

Completion of 

Contract 

Targe
t 

Actua
l 

Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

PW-1        
(A1) 

Construction of 4-lane kalna Bridge 

(Nielsen Lohse Arch type) on AH1 along 

with construction of toll collection 

system with toll booths.  

Nos 1 No. 
Bridge 

International 
Competative 

Bidding(single-stage Two 

– Envelopde ,JICA 
SBD(works) 

CCGP JICA/GOB 127726.21 Apr 

2017 

Sep,

2017 

Mar 2018 June2018 Aug 
2021 

 

PW-2 

(A2) 
Re-construction of 4 nos small-to-

medium size Bridges along with the 

approach roads and installation of axle 

load control station at Benapol on 

AH1(Benapole-Narail-Bhanga Road) 

Nos 4 Nos. 

Bridge 

International 

Competative 
Bidding(single-stage Two 

–Envelopde,JICA 

SBD(works 

CCGP JICA/GOB 42064.98 Aug 

2017 

Jan,20

18 

June 2018 Sep 2018 June 

2021 

 

PW-3  (B) Re-construction of 8 numbers 2 lane PC-

1 girder Bridges and 7 numbers Box 

Culverts along with the approach roads 

on Baraiyarhat-Heako-Ramgarh road 

including installation of axle load control 

station at Ramgarh. 

Nos 8 Nos. 

Bridge 

& 7 
Nos  

Box 

Culvert 

International 

Competative 

Bidding(single-stage Two 
– Envelopde ,JICA 

SBD(works 

CCGP JICA/GOB 30874.48 Aug 

2017 

Mar 

2018 

June 2018 Oct 2018 June 

2021 

 

PW-4      ( 

C) 
Re-construction of 4 nos small-to-

medium size Bridges along with the 

approach roads on AH41(Chittagong-

Cox,s Bazar Road) 

 

Nos 4 Nos. 

Bridge 

International 

Competative 

Bidding(single-stage Two 

– Envelopde ,JICA 

SBD(works 

CCGP JICA/GOB 75745.27 Aug 

2017 

Jan20

18 

June 2018 Sep2018 Aug 

2021 

 

 Total Value of Works Procurement       276410.93       

সূত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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পধরধশষ্ট্-র্/২ 

TOTAL PROCURMENT PLAN FOR SERVICES AS PER DPP 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 368455.36 
 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 151785.47 
 

Project/Programme Name & Code : Cross Border Road Network Improvement Project(Bangladesh)  PA : 216669.89 
 

 

Package 

No. 

Description of Procurement Item as per DPP 

(Services) 
Unit Qty. 

Procurement 

Method & Type 

Contract 

Approving 

Authority 

Source 

of Funds 

Est. Cost 

(in lakh 

taka) 

Signing of Contract Completion of Contract 

Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

PS-1 Consultancy Services for  detailed 

design,construction.supervision etc for the Bridges(17 
Nos), Culverts(7 Nos),Axle load  Control station(2 

Nos) & Toll Plaza 

LS 1 QBS(ICB) CCGP JICA 25493.13 July 

2016 

Nov2017 Jun2022  

PS-2 Procurement of NGO (External monitoring Agency) 

Services 

LS 1 QCBS PD,RHD GOB 25.00 Dec 

2016 

Dec2018 Dec2020  

PS-3 Out sourcing of personnel/Staff(hiring charge) LS 1 LCS PD,RHD GOB 406.53 June 

2016 

Aug2016 June2022  

PS-4 Procurement of Internal Audit LS 1 QCBS PD,RHD GOB 72.00 June 
2018 

Nov2018 June 2022  

            

 Total Value of Service Procurement      25996.66     

সূত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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পধরধশষ্ট্-র্/৩ 

TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS AS PER DPP 
 

Ministry/Division : Ministry of Road Transport & Bridge, Road Transport & Highways Division  Project Cost (In lakh Taka) 

Agency : Roads & Highways Department Total : 368455.36 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 151785.47 

Project/Programme Name & Code : Cross Border Road Network Improvement Project(Bangladesh)  PA : 216669.89 
 

Packag

e No. 

Description of Procurement Item ( as per 

PP TAPP) 

(Goods) 

Uni

t 

Qrty. Procurement 

Method & 

Type 

Contract 

Approvin

g 

Authority 

Source of 

Funds 

Estd.Cost 

(in Lakh 

Taka) 

Not 

Used in 

Goods 

Invitation for 

Tender 

Signing of Contract Completion of 

Contract 

Target Actual Target Actual Target Actual 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

PG-1 Supply of Vehicles Nos

. 

2 jeep,    

1 pick-

up 

DPM MRTB GOB 200.60 N/A  April 

2017 

July2016 May 

2017 

July 

2017 

- 

PG-2 Supply of Vehicles Nos

. 

2 jeep,    

2 pick-

up 

DPM MRTB GOB 260.60 N/A  April 

2017 

Dec2016 May 

2017 

July 

2017 

- 

PG-3 Supply of Vehicles Nos

. 

2 pick-

up 

DPM MRTB GOB 120.00 N/A  Sept 

2018 

Sep2017 Oct 

2018 

Dec 

2018 

- 

PG-4 Supply of Vehicles Nos

. 

4 motor 

Cycle 

DPM MRTB GOB 12.00 N/A  Oct 

2018 

July2016 Nov2018 Dec 

2018 
- 

PG-5 Supply of Vehicles Nos

. 

4 motor 

Cycle 

DPM MRTB  12.00 N/A  Oct 

2018 

Sep2017 Nov2018 Dec 

2018 
- 

PG-6 Supply of Computers & Accessories - LS RFQ PD GOB 3.74 N/A  Dec 

2016 

July2016 Dec2016 Dec 

2018 
 

PG-7 Supply of Computers & Accessories - LS RFQ PD GOB 2.46 N/A  May 

2017 

Sep2017 May2017 June 

2017 

- 

PG-8 Supply of Computers & Accessories - LS RFQ/OTM PD GOB 13.80 N/A  Sep 

2018 

July2016 Oct2018 Nov 

2018 

- 
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PG-9 Supply of Computers & Accessories - LS RFQ/OTM PD GOB 16.50 N/A  Sep 

2018 

Sep2017 Oct2018 Nov 

2018 

- 

PG-10 Supply of  Office Equipments - LS RFQ/OTM PD GOB 2.40 N/A  Dec 

2016 

Sep2016 Dec2016 Dec 

2016 

-- 

PG-11 Supply of  Office Equipments - LS RFQ/OTM PD GOB 17.60 N/A  Sep 

2018 
Sep2017 Oct2018 Nov 

2018 
 

PG-12 Supply of  Office Equipments - LS RFQ/OTM PD GOB 18.20 N/A  Sep 

2018 
Oct2018 Oct2018 Nov 

2018 
- 

PG-13 Supply of Office Furniture - LS RFQ/OTM PD GOB 4.79 N/A  Mar 

2017 

Mar2017 Mar2017 April 

2017 

- 

PG-14 Supply of Office Furniture - LS RFQ/OTM PD GOB 10.21 N/A  Sep 

2018 
Oct2018 Oct2018 Nov 

2018 
- 

PG-15 Supply of Office Furniture - LS RFQ/OTM PD GOB 14.95 N/A  Sep 

2018 
Oct2018 Oct2018 Nov 

2018 
- 

PG-16 Supply & Installation of 

Telecommunication Equipments 

- LS RFQ/OTM PD GOB 6.80 N/A  Sep 

2018 
Oct2018 Oct2018 Nov 

2018 
- 

PG-17 Supply of Engineering Equipments - LS RFQ/OTM PD GOB 20.00 N/A  Sep 

2018 

Ocr2018 Oct2018 Nov 

2018 
- 

Total Value of Goods Procurement: 736.65       - 

সূত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- খ কম ব পররকল্পনা (Work Plan) িার্ ব 

সময়রভরেক কম ব পররকল্পনা (Work Plan) 

কম ব পররকল্পনা (Work Plan) 

ক্ররমক 

সাংখ্যা 

কাদজর রববরণ 

 

কাজ বাস্তবায়দনর সময় ১১২ রেন।  

এই ছদক প্ররতটি কলাম কম-শবশী ৭ রেন রহসাদব রবদবিনা করা হদয়দছ। 

জানুয়ারর শফব্রুয়ারর 

 

মাি ব এরপ্রল রম 

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

১ প্রকল্প কার্ বক্রম পর্ বাদলািনা এবাং 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

২ প্রর্ে পধরেশ ডে                 

৩ তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরতর রূপদরখা, তথ্য 

সাংগ্রদহর প্রশ্নমালা এবাং শিকরলি 

প্রস্তুতকরণ, Client কতৃবক প্রশ্নমালা 

অনুদমােন এবাং তথ্য 

সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ 

                

৪ র্ামের গুেগত মাে পরীক্ষার্রণ ও 

প্রধতমবেে প্রণয়ণ 

                

৫ মাঠ পর্ বাদয়র পর্ বদবক্ষণ, তথ্য 

সাংগ্রহ, গ্রুপ রডসকাশন, FGD সভা 

অনুষ্ঠান ইতোরে  

                

৬ মাঠ পর্ বাদয় কম বশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

৭ তথ্য রবদেষণ, খসড়া প্ররতদবেন 

প্রস্তুত ও োরখলকরণ 

                

৮ খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

৯ জাতীয় পর্ বাদয় কম বশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

১০ চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

১১ প্ররতদবেন ইাংদররজদত প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- গ : প্রশ্নমালা, ছক ও শিকরলি 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রর্মের ধেধবড় পধরবীক্ষণ 

 

প্রর্মের সুিলমভাগীমের তথ্য সাংগ্রমহর প্রশ্নমালা  

              

েমুো প্রশ্ন (এর্ বা এর্াধির্ প্রমর্ােয) 

 রর্ার্ 

১ উিরোতার োমঃ রমাবাইল োং- 

২ ধপতা/মাতার োমঃ                                        

 রপশাঃ    ১. কৃধর্    ৫. ক্ষুদ্র কুটির ধশে              ৯. রবসরর্াধর চার্ধর 

২. ধেে মজুর  ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা             ১০. সরর্াধর  

 ৩. ধরো চালর্  ৭. রসলাইময়র র্াে  ১১. গাধড় চালর্  

৪. ধসএেধে চালর্  ৮. পধরবহে ব্যবসা  ১২. অন্যান্য 

 

৩ বয়সঃ  

৪ গ্রামঃ                         উপমেলাঃ                         রেলাঃ                      

৫ পধরবামরর সেস্য সাংখ্যাঃ   

৬ ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা (খাো প্রিাে)  

৭ আপোর এলার্ায় ধেধম ডত সড়মর্র ধর্ িরমণর উিয়ে র্াে চলমছ?  

 (১) র্ালভাট ড/ধিে  

 (২) েতুে রপভমমন্ট ধেম ডাণ  

 (৩) মাটির র্াে  

 (৪) রাস্তা ধেম ডাণ  

 (৫) অন্যান্য  

৮ বতডমামে আপোরা ধর্ভামব র্াতায়াত র্মরে?  

(১) ভযাে, (২)মটর সাইমর্ল, (৩) বাস/ট্রার্, (৪) ধরো,  (৫) অমটা ধরো (৬) ধসএেধে, (৭) পাময় রেঁমট, (৮) রেৌর্া  

 

৯ এই রাস্তা/ধিে/র্ালভাট ড/ধেম ডাণ/উিয়ে র্াে রশর্ হমল আপোরা ধর্ভামব র্াতায়াত র্রমবে? 

(১) ভযাে, (২)মটর সাইমর্ল, (৩) বাস/ট্রার্, (৪) ধরো,  (৫) অমটা ধরো (৬) ধসএেধে, (৭) পাময় রেঁমট, (৮) রেৌর্া 

 

১০ আপোর এলার্ায় এই রাস্তা/ধিে/র্ালভাট ড ধেম ডাণ/উিয়ে র্াে রশর্ হমল ধর্ ধর্ সুধবিা হমব?  

 (র্)  

 (খ)  

 (গ) 

 

 

১১ এই ধিে/ র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল আপোমের কৃধর্ে দ্রব্যাধে বাোরোমত পধরবহে সুধবিা হমব ধর্?    (১=হযাঁ  

২=ো) 

 

১২ এই ধিে/ র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল আপোর এলার্ায় পধরবহে খামত র্ম ডসাংস্থাে সৃধষ্ট্ হমব ধর্?          (১=হযাঁ  

২=ো)                                                                    
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১৩ এই ধিে/ র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল আপোর এলার্া রথমর্ উপমেলা শহর ও অন্যান্য শহমরর সামথ রর্াগামর্াগ 

ব্যবস্থার উিধত হমব ধর্?                                                                                                   (১=হযাঁ  

২=ো) 

 

১৪ এই ধিে/ র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল আপোর এলার্ার স্কুল/র্মলমে ছাত্র/ছাত্রীর সাংখ্যা বৃধি পামব ধর্?    (১=হযাঁ  

২=ো) 

 

১৫ রমময়রা ধর্ এখে এলার্া রথমর্ স্কুল/র্মলমে র্ায়?                                                         (১=হযাঁ  ২=ো)  

১৫

র্ 

হযাঁ  হমল র্ত শতাাংশ  

১৬ এই ধিে/ র্ালভাট ড ধেম ডামণর িমল আপোর এলার্ায় স্বাস্থয রর্মন্দ্র র্াতায়াত সুধবিা বৃধি পামব ধর্?            (১=হযাঁ  

২=ো) 

 

১৭ রাস্তা, ধিে, র্ালভাট ড দতরীর িমল এলার্ায় ধর্ িরমণর র্ম ডসাংস্থামের সৃধষ্ট্ হমব? 

(১)-------------------------------    (২)------------------------------------ (৩)------------------------ 

 

১৮ আপোর এলার্ায় রাস্তা/ধিে/র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল বাোর ব্যবস্থার উপর ধর্ ধর্ পধরবতডে আসমব? 

দ্রব্য প্রাধপ্তর রক্ষমত্র --------------------------------------------------------------------------------------- 

োমমর রক্ষমত্র -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৯ আপধে ধর্ মমে র্মরে রাস্তা/ধিে/র্ালভাট ড/ উিয়ে/দতরী হওয়ার িমল সািারে মানুর্ ধেরাপে ভামব সড়র্ চলাচল 

র্রমত পারমব?                                                                                                    (১=হযাঁ  ২=ো) 

 

২০ রাস্তা/ধিে/র্ালভাট ড দতরী হওয়ার িমল আপোমের আয় বৃধি পামব ধর্ো?                              (১=হযাঁ  ২=ো)  

২১ বতডমামে আপোর আয় র্ত? (মাধসর্)  

২২ । প্রর্মের ধবর্ময় রর্াে মতামত / পরামশ ড থার্মল তা প্রোে র্রুে।  

ক্রধমর্ 

োং 

পরামশ ড 

১  

২  

৩  

 

তথ্য সাংগ্রহর্ারীর োম :                       স্বাক্ষর:       তাধরখ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

পৃষ্ঠা |  

  

102 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রর্মের ধেধবড় পধরবীক্ষণ 

 

প্রর্মের র্ভধম অধিগ্রহণ ও ধরমসমটলমমমন্টর তথ্য সাংগ্রমহর প্রশ্নমালা               

েমুো প্রশ্ন (এর্ বা এর্াধির্ প্রমর্ােয) 

 রর্ার্ 

১ উিরোতার োমঃ রমাবাইল োং- 

২ ধপতা/মাতার োমঃ                                        

 রপশাঃ    ১. কৃধর্    ৫. ক্ষুদ্র কুটির ধশে              ৯. রবসরর্াধর চার্ধর 

২. ধেে মজুর  ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা             ১০. সরর্াধর  

 ৩. ধরো চালর্  ৭. রসলাইময়র র্াে  ১১. গাধড় চালর্  

৪. ধসএেধে চালর্  ৮. পধরবহে ব্যবসা  ১২. অন্যান্য 

 

৩ বয়সঃ  

৪ গ্রামঃ                         উপমেলাঃ                         রেলাঃ                      

৫ পধরবামরর সেস্য সাংখ্যাঃ   

৬ ধশক্ষাগত রর্াগ্যতা (খাো প্রিাে)  

৭ আপোর র্ভধম অধিগ্রহণ র্রা হময়ধছল ধর্?                                                                    (১=হযাঁ  ২=ো)  

৭ র্ হযাঁ হমল েধমর পধরমাে র্ত শতাাংশ                                                                           

৮ েধমর উপযুি মূল্য রপময়ধছমলে ধর্ো?                                                                       (১=হযাঁ  ২=ো)  

৯ আপোর রর্াে অবর্াঠামমা ভাাংগা হময়মছ ধর্ো?                                                            (১=হযাঁ  ২=ো)  

১০ অবর্াঠামমা ভাাংগা হমল ক্ষধতপূরণ রপময়মছে ধর্ো?                                                        (১=হযাঁ  ২=ো)  

১১ ক্ষধতপূরমণর টার্া র্মথষ্ট্ ধছল ধর্ো?                                                                          (১=হযাঁ  ২=ো)  

১২ ক্ষধতপূরমণর টার্া রপমত রভাগাধন্ত রপাহামত হময়মছ ধর্ ো?                                        (১=হযাঁ  ২=ো)  

 

 

তথ্য সাংগ্রহর্ারীর োম :                       স্বাক্ষর:       তাধরখ: 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রর্মের ধেধবড় পধরবীক্ষণ 

 

েলীয় আমলাচো (FGD) 

 
পধরচালোয় : পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে রসক্টর, আইএমইধর্। 

এিধেধর্’র স্থাে:--------------------------উপমেলা ------------------------ রেলা ------------ 

 

 

১। আপোরা এই সড়র্/ধিে/ র্ালভাট ড ধেম ডাণ/উিয়ে/ সম্পমর্ড অবধহত আমছে ধর্? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২। আপোমের োোমমত প্রর্ে এলার্ায় বসবাসর্ারীগণ এই প্রর্ে বাস্তবায়মের সামথ রর্ােভামব েধড়ত 

আমছে ধর্? তামের েধড়ত থার্ার িরণ/ধলঙ্গ ধভধির্ ধবভােে রর্মে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। এই প্রর্মের র্ার্ ডর্াধরতা সম্পমর্ড আপোমের মতামত ধর্? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪। সড়মর্র এর্পাশ রথমর্ অন্যপামশ র্াতায়ামতর পর্ ডাপ্ত সুধবিা রাখা হময়মছ ধর্? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৫। এই প্রর্েটি স্থােীয় েেগমের েন্য ধর্রুপ সুধবিা সৃধষ্ট্ র্রমব বমল আপোরা মমে র্মরে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৬। প্রর্েটি বাস্তবাধয়ত হমল স্থােীয় চাধহোর সামথ সামঞ্জস্যপূণ ড হমব ধর্? এ ধবর্ময় মতামত ধেে। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৭। এই প্রর্েটি শুরু হওয়ার িমল আপোমের এলার্ায় রর্াে ক্ষধতর্র প্রভাব রিমলমছ ধর্ 

     (পধরমবশগত/েীব-দবধচত্র/সামাধের্) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৮। আপোমের মমত এই প্রর্মের সবলধের্ ধর্ ধর্? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯। আপোমের মমত এই প্রর্মের দূব ডলধের্ ধর্ ধর্? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০। আপোমের মমত এই প্রর্মের ঝুঁধর্পূণ ড ধের্গুমলা ধর্ ধর্? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১১। এই প্রর্েটি হওয়ার িমল আপোমের এলার্ায় ধর্ ধর্ সুমর্াগ সৃধষ্ট্ র্মরমছ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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১২। এই ধিমের স্থাধয়মত্বর বা সড়র্ ধেরাপিার েন্য আপোমের রর্াে পরামশ ড থার্মল তা প্রোে র্রুে। 

ক্রধমর্ 

োং 

পরামশ ড 

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

১৩। সড়র্ বাঁি ধেম ডামণ মাটির উৎস সম্পমর্ড আপোমের রর্াে িারণা আমছ ধর্ো?  

১৪। ব্যবহৃত মাটিমত র্াঁো/পধল মাটি রেমখমছে ধর্ো?  

১৫। ইমটর গুেগত মাে ও সাইে রর্মে?  

১৬। অন্যান্য ম্যামটধরয়াল রর্মে: পাথর, রর্, বাধল, ধসমমন্ট ইতযাধের গুেগত মাে সম্পমর্ড আপোমের মতামত 

ধর্? 

১৭। সাধব ডর্ভামব প্রর্মের র্ামের গুেগত মাে সম্পমর্ড আপোর বণ ডো ধর্?  

 

................................................................................................................................. 

 

 

 

এিধেধর্ পধরচালোর্ারী  :------------------------------------------------------------- 

পরামশ ডর্ প্রধতষ্ঠামের োম:-------------------------------------------------------------- 

তাধরখ   :--------------------------------------------------------------- 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

“ক্রস বর্ ডার ররার্ রেটওয়ার্ড ইমপ্রুভমমন্ট প্রমেক্ট (বাাংলামেশ) (১ম সাংমশাধিত)” শীর্ ডর্ প্রর্মের ধেধবড় পধরবীক্ষণ 

  

কী ইনফরম্যািস ইিাররভউ (রর্আইআই) 

রচর্ধলষ্ট্ 

 

তথ্য প্রোের্ারীর োমঃ                                                      প্রধতষ্ঠামের োমঃ 

পেবীঃ                                                                           রমাবাইল োং- 

 

১। প্রর্েপটি গ্রহণ র্রার পূমব ড ধিধেধবধলটি স্টাধর্ হময়মছ ধর্ ো?  

২। ধিধেধবধলটি স্টাধর্ হময় থার্মল রস আমলামর্ ধর্ধপধপমত অঙ্গ ও পধরমাণ িরা হময়মছ ধর্ ো?  

৩। ধিধেধবধলটি স্টাধর্ হওয়ার পর ধর্ ধর্ অমঙ্গ রভধরময়শে হমে?  

৪। মাটির পধরমাণ ৩/৪ গুণ রভধরময়শে হমে রর্ে?  

৫। প্রর্মের ধর্োইে লাইি র্ত বছর? প্রর্মের ধর্োইে গুমলা অনুমমােমের প্রধক্রয়া ধর্? এমক্ষমত্র RHD 

এর অাংশগ্রহণ র্তটুকু?  

৬। প্রর্ে প্রেয়ে, ধর্োইে, প্রাক্কলে র্থার্থ হময়ধছল বমল আপধে মমে র্মরে ধর্? ো হময় থার্মল তার র্ারণ  

উমেখ র্রুে। 

৭। র্তগুমলা সাইট ল্যাবমরটরী আমছ? BOQ রত র্তগুমলার সাংস্থাে আমছ? রটস্ট ধেমর্াময়িী অনুর্ায়ী রটস্ট 

হমে ধর্ ো?  

৮। র্ভধম অধিগ্রহণ ও স্থাপো অপসারে েধেত র্ারমণ প্রর্মের বাস্তবায়ে ধবধঘ্নত হমে ধর্ ো? এমক্ষমত্র ধর্ 

পেমক্ষপ গ্রহণ র্রা হময়ধছল?  

৯। র্াে বাস্তবায়মে পধরমবশগত ব্যবস্থাপোর ধবর্য়টি ধবমবচোয় রেওয়া হমে ধর্ ো?  

১০। প্রর্মের Target ও Progress এর মমধ্য গ্যাপ আমছ ধর্ ো? প্রর্েটি ধেি ডাধরত রময়ামে ও ব্যময় সম্পি 

হমব ধর্ ো?  

১১। প্রর্েটি সাংমশািমের প্রময়ােে হমব ধর্? র্ধে হয় তাহমল রর্ে?  

১২। PPR-এর আমলামর্ মূল্যায়ে র্ধমটি গঠিত হময়ধছল ধর্ ো? রমাট সেস্য র্তেে? এর মমধ্য বধহঃসেস্য 

র্তেে? মূল্যায়ে র্ধমটি আহবায়মর্র োম ও পেবী।  

১৩। মূল্যায়ে র্ধমটির মূল্যায়ে প্রধতমবেে োধখমল র্তধেে সময় রলমগমছ?  

১৪। ক্রয় প্রধক্রয়ায় রর্াে সমস্যার সম্মুখীে হময়ধছমলে ধর্ো?  

১৫। রর্াে রর্াে স্থােীয় ও োতীয় পধত্রর্ায় ধবজ্ঞধপ্ত প্রর্াশ র্রা হময়ধছল?  

১৬। Major Item সমূহ: রর্মে: রর্, ধসমমন্ট, পাথর, বালু প্রভৃধতর প্রেি ররট বাোর মূমল্যর সামথ সঙ্গধতপূণ ড 

ধর্ ো?  
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১৭। BOQ-রত উমেধখত ধবধভি Equipment ও Machinuries এর তাধলর্া অনুর্ায়ী মাঠ পর্ ডাময় র্ন্ত্রপাধত 

ও েেগণ সরবরাহ হময়মছ ধর্ ো?  

১৮। ঠির্াোমরর Bank Solvency, Turnover এবাং সম্পাধেত চুধি Volume র্াচাই র্রা হময়মছ ধর্ ো?  

১৯। প্রর্মের 2nd lowest bidder রর্? প্রর্মের র্াে ও গুণগতমাে সম্পমর্ড তার মতামত ধর্?  

২০। প্রর্মের র্ামের মাে সম্পমর্ড LGED, রেলা প্রশাসে, ধসটি র্মপ ডামরশে ও রােনেধতর্ রের্তবৃমন্দর 

মতামত ধর্?  

২১। প্রর্ে বাস্তবায়মে ঠির্াোর র্র্তডর্ GANTT Chart, CPM  অনুসরণ র্রা হমে ধর্ ো?  

২২। র্তেে উি ডতে র্ম ডর্তডা এ র্াবত প্রর্েটি পধরেশ ডে র্মরমছে? রর্াে ধবরুপ মন্তব্য বা সুপাধরশ আমছ ধর্? 

২৩। এই প্রর্মের সবল ধের্গুমলা ধর্ ধর্? 

         (র্) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

২৪। এই প্রর্মের দূব ডল ধের্গুমলা ধর্ ধর্? 

         (র্) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

২৫। এই প্রর্মের ঝুঁধর্পূণ ড ধের্গুমলা ধর্ ধর্? 

         (র্) -------------------------   (খ)  -------------------------  (গ)------------------------ 

 

 

তথ্য সাংগ্রহর্ারীর োম :                       স্বাক্ষর:       তাধরখ: 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- ঘ : পরামশ ড প্রধতষ্ঠাে ও ঠির্াোমরর েেবল এবাং ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তথ্যাধে   

 

পরররশি- ঘ/ ১: পরামশ ড প্রধতষ্ঠামের েেবমলর তথ্যাধে 

পরামশ ড প্রধতষ্ঠামের েেবমলর তাধলর্া  

Sl 

No. 

Name Designation Unit Requirement 

as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

International Expert 

১ Atsushi 

NISHIMURA 

Team Leader Nos  1 1  

২ Makoto MUKASA Bridge Engineer 

(Concrete) 

Nos 1 1  

৩ Nobuyuki UCHIDA Bridge Engineer 

(Steel) 

Nos 1 1  

৪ Masumi ANDO Substructure Engineer Nos 1 1  

৫ Kiminori 

MATSUMOTO 

Highway Engineer Nos 1 1  

৬ Farley S. 

VINCENTE 

Material/Pavement 

Engineer 

Nos 1 1  

৭ Tsukasa 

MURAKATA 

Contract/Procurement 

Specialist 

Nos 1 1  

৮ Samuel E. SAPUAY Environment and 

Resettlement 

Specialist  

Nos 1 1  

৯ Hidenori KASHIMA Resident Engineer 

(West) 

Nos 1 1  

১০ Roger W. Law Resident Engineer 

(East) 

Nos 1 1  

Local Expert (Core Team) 

১১ Selimuzzaman 

Sikder 

Deputy Team Leader Nos 1 1  

১২ Md. Shurruzzaman 

PEng. 

Bridge Engineer 

(Steel) 

Nos 1 1  

১৩ Gholam Ahmed, 

PEng 

Material & Pavement 

Engineer 

Nos 1 1  

১৪ Md. Abdul Bari Contract/Procurement 

Specialist 

Nos 1 1  

১৫ Dr. Nahid Amin Environmental 

Specialist 

Nos 1 1  

১৬ Samar Prasad Das Resettlement 

Specialist 

Nos 1 1  

১৭ Supporting Staff 

(Core Team) 

       

১৮ Takako Suwa Office Manager/Doc 

Specialist 

Nos 1 1  

১৯ Nazmun Naher 

Purna 

Office Secretary  Nos 1 1  

২০ Regina Pascua Accountant  Nos 1 1  

২১ Abdur Rahman Data/Document 

Officer 

Nos 1 1  

২২ Prodip Kumar 

Bakchi 

Office Assistant Nos 1 1  

Sub-Supporting Staff 
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Sl 

No. 

Name Designation Unit Requirement 

as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৩ Rupchan Asakra Office Boy Nos 1 1  

২৪ Kawsar Bhuiyan Office Boy Nos 1 1  

২৫ Shuborna Aktar Messenger Nos 1 1  

২৬ Md. Mostafizur 

Rahman 

Messenger  Nos 1 1  

Local Expert (Package A1) 

২৭ KM Mynul Islam Deputy Resident 

Engineer 

Nos 1 1  

২৮ Rabindra Chandra 

Debnath 

Bridge 

Engineer(Package A1) 

Nos 1 1  

২৯ Md. Shamimul Islam 

Talakder 

Material Quality 

(Engineer) 

Nos 1 1  

৩০ Mohammad Anwarul 

Haque 

Quantity Surveyor Nos 1 1  

৩১ Mukul Rahman 

Khan 

Office Manager Nos 1 1  

৩২ Md. Imdadul Haque Office Secretary Nos 1 1  

৩৩ Md. Shah Alam CAD Operator Nos 1 1  

৩৪ Md. Nahid Parvez 

Polash 

Office Assistant Nos 1 1  

৩৫ Khandakar Sharif 

Ahamed 

Office Assistant Nos 1 1  

৩৬ Md. Mostafizur 

Rahman 

Surveyor Nos 1 1  

৩৭ Md. Milon Hossain Surveyor Nos 1 1  

৩৮ Nazmus Sadat 

Akanda 

Inspector Nos 1 1  

৩৯ Md. Febuf Hossain Inspector Nos 1 1  

৪০ Michael Chernet 

DADI 

Junior Engineer Nos 1 1  

Local Expert (Package A2) 

৪১ Ahamed Ali Deputy Resident 

Engineer 

Nos    

৪২ Arun Kumer Biswas Bridge Engineer Nos 1 1  

৪৩ Md. Mosharraf 

Hossain 

Material Quality 

(Engineer) 

Nos 1 1  

৪৪ Md. Sher Ali Quantity Surveyor Nos 1 1  

৪৫ Nur Islam Office Manager Nos 1 1  

৪৬ Md. Shariful Islam Office Secretary Nos 1 1  

৪৭ Mohammad Parvezur 

Rahman 

CAD Operator Nos 1 1  

৪৮ Hasibul Islam Office Assistant Nos 1 1  

৪৯ Shjamal Hossain Office Assistant Nos 1 1  

৫০ Sheikh Rajeeb Surveyor Nos 1 1  

৫১ Md. Nur Islam Surveyor Nos 1 1  

৫২ Anamol Kabir Inspector Nos 1 1  

৫৩ Shankar Kumar Das Inspector Nos 1 1  

Local Expert (Package B) 

৫৪ Md. Mosharef 

Hossain Prodhania 

Deputy Resident 

Engineer 

Nos 1 1  

৫৫ Md. Rias Uddin Bridge Engineer Nos 1 1  

৫৬ Md. Abdur Razzaque Material Quality 

Engineer 

Nos 1 1  

৫৭ Mohsin Uddin 

Kandarker 

Quantity Surveyor Nos 1 1  
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Sl 

No. 

Name Designation Unit Requirement 

as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৮ Md. Rezaul Karim Office Manager Nos 1 1  

৫৯ Md. Tutul 

Khondaker 

Office Secretary Nos 1 1  

৬০ Md. Belal Uddin CAD Operator Nos 1 1  

৬১ Sudip Chakraborty Office Assistant Nos 1 1  

৬২ Md. Rahad Hossain Office Assistant Nos 1 1  

৬৩ Emu Khandakar Surveyor Nos 1 1  

৬৪ Md. Saiful Islam Surveyor Nos 1 1  

৬৫ Md. Abdur Rahman 

Saker 

Inspector Nos 1 1  

৬৬ Md. Likhon Hossain Inspector Nos 1 1  

Local Expert (Package C) 
৬৭ Md. Majedur 

Rahman 

Deputy Resident 

Engineer 

Nos 1 1  

৬৮ Jahangir Khaled Bridge Engineer Nos 1 1  

৬৯ Mohammad Ali Material Quality 

Engineer 

Nos 1 1  

৭০ Gouranga Prosad 

Roy 

Quantity Surveyor Nos 1 1  

৭১ Newaz Haque Office Manager Nos 1 1  

৭২ Md. Mahbubul Alam Office Secretary Nos 1 1  

৭৩ Md. Golam Saruar CAD Operator Nos 1 1  

৭৪ Tamal Chatarjee Office Assistant Nos 1 1  

৭৫ Sajjad Hossain Office Assistant Nos 1 1  

৭৬ Md. Abdul Latif Surveyor Nos 1 1  

৭৭ Md. Abdul Mannan Surveyor Nos 1 1  

৭৮ Shah Mohammad 

Mahfuj Hossain 

Inspector Nos 1 1  

৭৯ Md. Nayem Hasan Inspector Nos 1 1  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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পরররশি- ঘ/ ২: ঠির্াোমরর েেবমলর তথ্যাধে 

 প্যামর্ে PW-1(A1) ঠির্াোমরর েেবমলর তাধলর্া: 

Sl No. Name Designation Unit Req.as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ Kazuo TAKEUCHI Project Manager Nos 1 1   

২ Engr. Moniruzzaman 

Sharker 

Site Manager Nos 1 1   

৩   Quality Control 

Manager 

Nos 1 1   

৪ Hiromi 

TAKENOUCHI 

Bridge Engineer 

(Superstructure) 

Nos 1 1   

৫ Prabodh Kumar 

Munshi 

Bridge Engineer 

(Substructure) 

Nos 1 1   

৬   Geotechnical 

Engineering 

Specialist  

Nos 1 -   

৭ Junayet Rahbar Highway Engineer Nos 1 1   

৮ Md. Mistafizur 

Rahman (Kabul) 

Safety Manager Nos 1 1   

৯ Md. Rashed Hossain Materials Engineer Nos 1 1   

১০ Mahmud Alam 

Shamim 

Concrete Plant 

Manager 

Nos 1 1   

১১ Mahmud Alam 

Shamim 

Asphalt Plant 

Manager 

Nos 1 1   

১২ Md. Naiful Haque Scheduling 

Engineer 

Nos 1 1   

১৩ Arif Hossain Quantity Surveyor Nos 1 1   

১৪ Mirza Shamim Ahsan 

Habib 

Environmental 

Specialist 

Nos 1 1  

১৫ Mahamud Hossen Project Coordinator Nos 1 1   

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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প্যামর্ে PW-2(A2) ঠির্াোমরর েেবমলর তাধলর্া: 

Sl No. Name  Designation Unit 

 

Requirement 

as per 

Contract 

Agreements  

Mobilization 

at site 
Re-marks 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
Mr. Shah Md. 

Sarwarul Islam 
Project Manager 

 Nos  
1 1 

  

২ Md. Rezaul Karim Site Manager  Nos  1 1   

৩ 
Md. Shajahan 

Talukder 

Quality Control 

Manager  Nos  
1 1 

  

৪ 
Sumon Kumar 

Biswas 

Bridge Engineer 

(Superstructure)  Nos  
1 1 

  

৫ 
S.K Alamgir 

Hossain 

Bridge Engineer 

(Substructure)  Nos  
1 1 

  

৬ Md. Saiful Islam 

Geotechnical 

Engineering 

Specialist   Nos  

1 1 

  

৭ Md. Shahabuddin 
Highway 

Engineer  Nos  
1 1 

  

৮ Kazi Khokon Safety Manager  Nos  1 1   

৯ Md. Saiful Islam 
Materials 

Engineer  Nos  
1 1 

  

১০ Sumon Das 
Concrete Plant 

Manager  Nos  
1 1 

  

১১ 
Muhammad 

Khaleduzzaman 

Asphalt Plant 

Manager  Nos  
1 1 

  

১২ Imran Kayesh 
Scheduling 

Engineer  Nos  
1 1 

  

১৩ Md. Emam Hossain  
Quantity 

Surveyor  Nos  
1 1 

  

১৪ 
Mustafizur Rahman 

(Rabbi) 

Environmental 

Specialist  Nos  
1 1 

  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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প্যামর্ে PW-3(B) ঠির্াোমরর েেবমলর তাধলর্া: 

 

Sl No. Name Designation Unit Requirement 

as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ Engr. Uttam 

Kumar Saha 

Project Manager  Nos  1 1  

২ S.M. Habibur 

Rahman 

Site Manager  Nos  1 1  

৩ Engr. Md. Faisal 

Ahmed 

Quality Control 

Manager 

 Nos  1 1  

৪ Engr. 

Shamsuzzoha-al-

Shohidul Haque 

Bridge Engineer 

(Superstructure) 

 Nos  1 1  

৫ Engr. Jubaraj 

Sutradhar 

Bridge Engineer 

(Substructure) 

 Nos  1 1  

৬ Md. Sowrower 

Hossain 

Geotechnical 

Engineering 

Specialist  

 Nos  1 1  

৭ Engr. Tarit 

Mohan Halder 

Highway 

Engineer 

 Nos  1 1  

৮ Engr. Md. Abul 

Hassan 

Safety Manager  Nos  1 1  

৯ Engr. Rafiqul 

Alam 

Materials 

Engineer 

 Nos  1 1  

১০ Engr. Balayet 

Hossain 

Concrete Plant 

Manager 

 Nos  1 1  

১১ Engr. Md. Abdul 

Mannan 

Asphalt Plant 

Manager 

 Nos  1 1  

১২ Engr. Md. 

Jahangir Hossen 

Scheduling 

Engineer 

 Nos  1 1  

১৩ Engr. Jony Das Quantity Surveyor  Nos  1 1  

১৪ Engr. Forkan Mia Environmental 

Specialist 

 Nos  1 1  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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প্যামর্ে PW-4(C) ঠির্াোমরর েেবমলর তাধলর্া: 

Sl No. Name Designation Unit 

 

 

Requirement 

as per 

Contract 

Agreements 

Mobilization 

at site 

Re-

marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ Engr. Md. 

Mozammel Hoque 

Project Manager  Nos  1 1  

২ Md. Edrish Miah Site Manager  Nos  1 1  

৩ Ashim Kumar 

Halder 

Quality Control 

Manager 

 Nos  1 1  

৪ S.M Zeaul Haque Bridge Engineer 

(Superstructure) 

 Nos  1 1  

৫   Bridge Engineer 

(Substructure) 

 Nos  1 -  

৬ Md. Kutubuddin Geotechnical 

Engineering 

Specialist  

 Nos  1 1  

৭ Md. Shakawat 

Hossain Biswas 

Highway 

Engineer 

 Nos  1 1  

৮ Md. Mizanur 

Rahman 

Safety Manager  Nos  1 1  

৯ Md. Jaber Hossain Materials 

Engineer 

 Nos  1 1  

১০ Md. Motiur Rahman Concrete Plant 

Manager 

 Nos  1 1  

১১ Kokil Kumar Halder Asphalt Plant 

Manager 

 Nos  1 1  

১২ Chowdhury Asif 

Ahmed 

Scheduling 

Engineer 

 Nos  1 1  

১৩ Tauhidul Matin 

Tamal 

Quantity Surveyor  Nos  1 1  

১৪ Md. Mustafizur 

Rahman 

Environmental 

Specialist 

 Nos  1 1  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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পরররশি- ঘ/ ৩: ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে তথ্যাধে:  

প্যামর্ে- PW-1(A1) এর ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে তথ্যাধে:  

Sl No. Name of Equipment's & 

Machineries 

Unit Requirement as per 

Contract 

Agreements (Qty) 

Mobilization 

at site (Qty) 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ Concrete Batching Plant  Nos  3 2  

২ Concrete Pumps  Nos  3 3  

৩ Drilling Equipment  Nos  3 2  

৪ Prestressing Jack  Nos  5 3  

৫ Asphalt Plant  Nos  1 -  

৬ Crawler Crane  Nos  2 4  

৭ Bull Dozer  Nos  2 4  

৮ Tandem Roller  Nos  3 3  

৯ Vibrating Roller  Nos  2 3  

১০ Tire Roller  Nos  2 -  

১১ Motor Grader  Nos  1 2  

১২ Excavator  Nos  3 10  

১৩ Agitator Truck  Nos  6 9  

১৪ Asphalt Finisher  Nos  2 -  

১৫ Dump Truck  Nos  10 12  

১৬ Generators  Nos  - 18  

১৭ Mobile Crane and Truck with Crane  Nos  - 3  

১৮ Welding Generators  Nos  - 21  

১৯ Welding Machine  Nos  - 18  

২০ Pay Loader  Nos  - 4  

২১ Rebar Cutting Machine  Nos  - 3  

২২ Rebar Bending Machine  Nos  - 3  

২৩ Rebar Threading Machine  Nos  - 3  

২৪ Low bed Trailer  Nos  - 1  

২৫ Water Browser  Nos  - 2  

২৬ Air Compressor  Nos  - 2  

২৭ Burge  Nos  - 3  

২৮ Tug Boat  Nos  - 1  

২৯ Trawler (Engine Boats)  Nos  - 2  

৩০ Fuel Dispensor Machine  Nos  - 2  

৩১ Weigh Bridge  Nos  - 2  
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Sl No. Name of Equipment's & 

Machineries 

Unit Requirement as per 

Contract 

Agreements (Qty) 

Mobilization 

at site (Qty) 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩২ Crusher Plant  Nos  - 2  

৩৩ Batching Chiller  Nos  - 2  

৩৪ Tractor with Hydraulic Trolley  Nos  - 6  

৩৫ Speed Boats  Nos  - 3  

৩৬ Hand Winch   Nos  - 4  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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প্যামর্ে-PW2(A2) ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তথ্যাধে: 

Sl No. Name of Equipment's & 

Machineries 

Unit Requirement as per 

Contract Agreements (Qty) 

Mobilization 

at site (Qty) 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ Concrete Batching Plant  Nos  3 3  

২ Concrete Pumps  Nos  3 3  

৩ Drilling Equipment  Nos  3 2  

৪ Prestressing Jack  Nos  5 1  

৫ Asphalt Plant  Nos  1   

৬ Crawler Crane  Nos  2 4  

৭ Bull Dozer  Nos  2 3  

৮ Tandem Roller  Nos  3   

৯ Vibrating Roller  Nos  2 3  

১০ Tire Roller  Nos  2   

১১ Motor Grader  Nos  1 2  

১২ Excavator  Nos  3 6  

১৩ Agitator Truck  Nos  6 7  

১৪ Asphalt Finisher  Nos  2   

১৫ Dump Truck  Nos  10 9  

১৬ Welding Generators   Nos  - 4  

১৭ Launching Girder  Set  - 1  

১৮ Tractor with Trolley  Nos  - 1  

১৯ Rebar Bending Machines  Nos  - 4  

২০ Vibro Hammer  Nos  - 1  

২১ Welding Transformers  Nos  - 6  

২২ Concrete Breaker  Nos  - 1  

২৩ Concrete Vibrators  Nos  - 7  

২৪ Plate Compactor  Nos  - 3  

২৫ Lowbed Truck  Nos  - 1  

২৬ Weigh Bridges  Nos  - 2  

২৭ Pay Loaders  Nos  - 3  

২৮ Mud Pumps  Nos  - 5  

২৯ Water Pumps   Nos  - 6  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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প্যামর্ে-PW-3(B) ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তথ্যাধে: 

Sl No. Name of Equipment's 

& Machineries 

Unit Requirement as per 

Contract Agreements (Qty) 

Mobilization 

at site (Qty) 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ Concrete Batching Plant  Nos  3 2  

২ Concrete Pumps  Nos  3 2  

৩ Drilling Equipment  Nos  3 -  

৪ Prestressing Jack  Nos  5 -  

৫ Asphalt Plant  Nos  1 -  

৬ Crawler Crane  Nos  2 1  

৭ Bull Dozer  Nos  2 1  

৮ Tandem Roller  Nos  3 -  

৯ Vibrating Roller  Nos  2 2  

১০ Tire Roller  Nos  2 -  

১১ Motor Grader  Nos  1 -  

১২ Excavator  Nos  3 5  

১৩ Agitator Truck  Nos  6 7  

১৪ Asphalt Finisher  Nos  2 -  

১৫ Dump Truck  Nos  10 9  

১৬ Water Browser  Nos  - 1  

১৭ Pay Loader  Nos  - 3  

১৮ Low bed Trailer  Nos  - 2  

১৯ Generators   Nos  - 10  

২০ Mixer Machine  Nos  - 1  

২১ Rebar Cutting Machine  Nos  - 2  

২২ Rebar Bending Machine  Nos  - 2  

২৩ Rebar Threading 

Machine 

 Nos  - 2  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 

  



 

                                                                                                        

পৃষ্ঠা |  

  

118 

প্যামর্ে-PW-4(C) ইকুইপমমন্ট ও রমধশোরীে এর তথ্যাধে: 

Sl No. Name of Equipment's 

& Machineries 

Unit Requirement as per 

Contract Agreements (Qty) 

Mobilization 

at site (Qty) 

Re-marks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ Concrete Batching Plant  Nos  3 4  

২ Concrete Pumps  Nos  3 4  

৩ Drilling Equipment  Nos  3 3  

৪ Prestressing Jack  Nos  5 -  

৫ Asphalt Plant  Nos  1 -  

৬ Crawler Crane  Nos  2 4  

৭ Bull Dozer  Nos  2 5  

৮ Tandem Roller  Nos  3 -  

৯ Vibrating Roller  Nos  2 2  

১০ Tire Roller  Nos  2 -  

১১ Motor Grader  Nos  1 -  

১২ Excavator  Nos  3 9  

১৩ Agitator Truck  Nos  6 12  

১৪ Asphalt Finisher  Nos  2 -  

১৫ Dump Truck  Nos  10 8  

১৬ Generators  Nos  - 22  

১৭ Mobile Cranes  Nos  - 4  

১৮ Welding sets  Nos  - 16  

১৯ vibro Hammer  Nos   4  

২০ Pay Loader  Nos  - 5  

২১ Rebar Cutting Machine  Nos  - 3  

২২ Rebar Bending Machine  Nos  - 2  

২৩ Concrete Vibrators   Nos  - 9  

২৪ Low bed Trailer  Nos  - 2  

২৫ Water Browser  Nos  - 1  

২৬ Air Compressor  Nos  - 6  

২৭ Water Pumps  Nos  - 20  

২৮ Tower Lights  Nos  - 12  

২৯ Fuel Reserve Tanks  Nos  - 2  

৩০ Weigh Bridge  Nos  - 2  

৩১ Girder Launching Gantry  Nos  - 2  

৩২ PVD Rig  Nos  - 1  

৩৩ Tractor with Hydraulic 

Trolley 

 Nos  - 1  

সুত্র: প্রর্ে পধরচালমর্র েপ্তর 
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সাংদয়াজনী/পরররশি- ঙ : ঠির্াোমরর কম ব পররকল্পনা িার্ ব 

 পরররশি- ঙ/ ১: প্যাদকজ A1: ঠির্াোমরর কম ব পররকল্পনা িার্ ব   
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পরররশি- ঙ/ ২: প্যাদকজ A2: ঠির্াোমরর কম ব পররকল্পনা িার্ ব  
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পরররশি- ঙ/ ৩: প্যাদকজ B: ঠির্াোমরর কম ব পররকল্পনা িার্ ব  
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পরররশি- ঙ/ ৪: প্যাদকজ C :ঠির্াোমরর কম ব পররকল্পনা িার্ ব  
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           টি এইি রডজাইন এন্ড শডদভদলাপদমি কিালট্যাি 

   বারড় #০৮, শরাড # ০২, কলওয়ালাপাড়া, রমরপুর-০১, ঢাকা-১২১৬। 

   শফানঃ +৮৮০১৬৭২৩৮৩৩৮১, +৮৮০১৯২৪৮৪৫৪৯৮ 

   ই-শমইলঃ thdbdltd@gmail.com; thddc09@gmail.com 
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