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রনব ষাহী সারসাংদক্ষপ 

রসদলে শজলার রসদলে-সালুর্টকর-দকাম্পানীগঞ্জ-দভালাগঞ্জ সড়কর্ট সরাসরর শমদরাপরলেন শহর ও রবমানবন্দর সড়দকর সাদর্ 

সাংযুক্ত। গুরুত্বপূণ ষ এ সড়দকর সাদর্ শভালাগঞ্জ পার্র শকায়ারী সাংযুক্ত, শযখাদন শেদশর প্রায় ৭০% পার্র আহররত হয়। উক্ত 

সড়দক পার্রবাহী ভারী যানবাহন চলাচল কদর। তাছাড়া, শভালাগঞ্জ স্থলবন্দদরর মাধ্যদম ভারত শর্দক চুনাপার্র আমোনী করা 

হয়। বতষমাদন সড়কর্টদত প্ররতরেন প্রায় ৫০০০ মালবাহী রাক যাতায়াত কদর র্াদক যার পররমাণ ক্রমশঃ বৃরি পাদে। রকন্তু 

সড়কর্টর শপভদমদন্টর ভারবহন ক্ষমতা (Repetitive loading & AADT অনুর্ায়ী)  কস আসলাসক বনি ষাবরত না হওয়ায় 

প্রবতবনয়ত সড়কটি ক্ষবতগ্রস্থ হওয়ার শপ্ররক্ষদত সড়কর্ট জরুরীরভরেদত শমরামত ও উন্নয়দনর জন্য প্রকল্পর্ট গ্রহণ করা হয়। 

প্রকদল্পর আওতায় রসদলে শহদরর ওসমানী রবমানবন্দদরর বাইপাস সড়ক (৫.০২ রক:রম:) এবাং বসসলর্-সালুটিকর-

ককাম্পানীগঞ্জ-ক ালাগঞ্জ সড়ক সহ কমার্ ৩০.৮৫০ বক:বম: সড়ক উন্নয়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় কায ষক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 
 

সরকাসরর অনুসৃত নীবতর আসলাসক পবরকেনা মন্ত্রণালসয়র িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বি াগ কর্তষক বনসয়াগপ্রাপ্ত হসয় 

বলিাটি ষ এনাবজষ, পাওয়ার এন্ড ইনবজবনয়াবরং ককা: বল: এন্ড টি এইর্ বিজাইন এন্ড কিস লপসমন্ট কনসালট্যান্ট কজব  পরামশ ষক 

প্রবতষ্ঠান জানুয়াবর-এবপ্রল, ২০১৯ সমসয় প্রকেটির বনবিড় পবরিীক্ষণ সমীক্ষা পবরর্ালনা কসরসছ। 

 

প্রকেটির মূল বিবপবপ ০৭/০৪/২০১৫ তাবরসখ ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকা ব্যসয় মার্ ষ ২০১৫ হসত কফব্রুয়াবর ২০১৮ কময়াসদ 

িাস্তিায়সনর জন্য একসনক কর্তষক অনুসমাবদত হয়। পরিতীসত ভবম অবিগ্রহসণর পবরমাণ, মাটির কাজ, কেবক্সিল কপ সমন্ট 

এর পবরিসতষ বরবজি (Rigid) কপ সমন্ট বনম ষাণ, বরসর্ইবনং ওয়াসলর পবরমাণ বৃবি, এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র স্থাপন, 

আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেম স্থাপন ও পবরর্ালনা, কর্াল প্লাজা স্থাপন, ইউটিবলটি অপসারণ খাসত ব্যয় বৃবি প্রভৃবত কারসণ 

০৮/০৩/২০১৮ তাবরসখ প্রকেটি একসনক কর্তষক ৬২৬৯২.৬০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কবলত ব্যসয় মার্ ষ ২০১৫ হসত জুন ২০১৯ কময়াসদ 

িাস্তিায়সনর জন্য একসনক কর্তষক ১ম সংসশাবিত বিবপবপ অনুসমাবদত হয়। িতষমাসন প্রকসের ব্যয় বৃবি না কসর কময়াদ 

জুন’২০২১ পর্ ষন্ত বৃবির প্রস্তাি করা হসয়সছ। র্া অনুসমাদসনর জন্য প্রবক্রয়ািীন আসছ।  

 

প্রকসের মূল কার্ ষক্রমসক ৩টি প্যাসকসজ  াগ কসর ২টি দরপত্র আহিান করা হয়। প্যাসকজ-১ এ ৬টি ও প্যাসকজ ২ এ ৩টি 

দরপত্র জমা পসড়। কমার্ ৪টি দরপত্র র্াবহদা কমাতাসিক কাসজর অব জ্ঞতা না র্াকার কারসন নন-করসপনবস  হয়। দরপত্র 

আহিান হসত অনুসমাদন পর্ ষন্ত ২৪৪ বদন সময় কলসগসছ র্া বপবপআর আইন ও বিবি কমাতাসিক দরপসত্রর বিিতার কময়াদ ১২০ 

বদন। তসি Procurement endity ক্রয় পবক্রয়ার জটিলতার বিসির্নায় দরপত্র বিিতার কময়দ ২৪৪ বদন কসরসছন। 

 

প্রকসের আওতায় Axle Load ও কর্াল প্লাজা বনম ষাসণর জন্য ২.৬৮৫ একর ভবম অবিগ্রহসণর সংস্থান আসছ। মার্ ষ ২০১৯ 

পর্ ষন্ত কর্ র্ জবরপ সম্পন্ন হসয়সছ। ভবম অবিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় প্যাসকজ-৩ এর দরপত্র আহিান সম্ভি হসেনা। 

 

প্রকসের আওতায় ৫.১৭২ ল:ঘ:বম: মাটির কাজ, ২৯.৬০ বক:বম: বরবজি কপ সমন্ট, ২৯৩৫২ বমর্ার ফুর্পার্সহ সারসফজ কেন, 

২৯৬০০ বম: সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ, ১২২২০০ ি:বম: বজও-কর্ক্সর্াইলসহ কনবক্রর্ কলাপ প্রসর্কশন, ১৯৪৪ বম: বরসর্ইবনং 

ওয়াল, ২টি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র এিং ২টি কর্াল প্লাজার সংস্থান আসছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত সংসশাবিত বিবপবপর লক্ষযমাত্রা 

বছল ৯৫%। অগ্রগবত হসয়সছ ৭০%। অর্ ষাৎ লক্ষযমাত্রার তুলনায় ২৫% অগ্রগবত কম হসয়সছ। 

 

প্রকেটি সরকাসরর বনজস্ব অর্ ষায়সন িাস্তিায়ন করা হসে র্া সরকাসরর আবর্ ষক সক্ষমতাসক প্রকাশ কসর। দরপত্র চূড়ান্তকরসণ 

বিলসের কারসণ বিবপবপ এর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অর্ ষ ব্যয় করা সম্ভি হয়বন। তসি সংস্হার র্াবহদা অনুর্ায়ী অসর্ ষর কর্াগান 

প্রদান করা হয়।  

 

প্রকসের কাসজর গুণগতমান বনবিত করার লসক্ষয বনম ষাণ প্রবতষ্ঠাসনর পরীক্ষাগাসর এিং বুসয়র্-এ প্রকসে ব্যিহৃত রি, িালু, 

বসসমন্ট, কনবক্রর্,বজও-কর্ক্সর্াইল, পার্র ইতযাবদ পরীক্ষা করা হসয়সছ। এছাড়া সসরজবমসন কপ সমসন্টর PQC, DLC ও 

Sub-base এর পুরূত্ব পবরমাপ করা হসয়সছ এিং কেবসসফসকশন অনুর্ায়ী পাওয়া বগসয়সছ। প্রকসে ব্যিহৃত মালামাসলর 

গুণগতমান সসন্তার্জনক।  

 

সড়কর্টর রনম ষাণ কাজ শশর্ হদল অত্র এলাকার জনগদণর কম ষসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরষ্ট হদব, এলাকায় রশল্প কারখানা স্থাপন, 

ব্যবসা বারণদজযর প্রসার, রশক্ষার সুদযাগ, উন্নত রচরকৎসা শসবার সুদযাগ, কম খরদচ ও দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থার সুদযাগ সৃরষ্ট হদব, 
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প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব, রাস্তার দুই পাদশ বনায়ন হওয়ায় পররদবদশর উন্নরত হদব, যানজে কদম যাদব, দুঘ ষেনা 

হ্রাস পাদব। রনম ষাণাধীন “হাই-দেক পাকষ, রসদলে (রসদলে ইদলক্ট্ররনি রসর্ট)”, শকাম্পানীগঞ্জ এর সাদর্ শযাগাদযাগ উন্নত হদব; 

ক ালাগন্ঞ্ঞ্জ বন্দর রেদয় ববদেরশক বারণজয ও পয ষেন রশল্প প্রসার ঘেদব এবাং জনগদণর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন হদব। 
 

 

সমীক্ষায় বকছু দুি ষল বদসকর সন্ধান পাওয়া কগসছ। কসগুসলা হসলা প্রকসের জন্য অবত প্রসয়াজনীয় বফবজবিবলটি েযাবি, 

Environmental Management Plan (EMP) এিং Annual Average Daily Traffic (AADT) না করা; 

সময়মত ভবম অবিগ্রহণ করসত না পারা; বনম ষাণকালীন সমসয় সড়সকর ধুলািাবল বনয়ন্ত্রসণর ব্যিস্থা না র্াকা; প্রার্রমক 

পররকল্পনায় দুব ষলতার কারদণ রিরপরপ সাংদশাধন প্রদয়াজন হদয়দছ; প্রকসের সাইর্ অবফসস ককান পবরদশ ষন িই না র্াকা; বিকে 

ব্যিস্থা না কসর বনম ষাণকালীন সমসয় র্ানিাহন র্লার্ল অব্যাহত রাখা। প্রকে পবরর্ালক পবরিতষন; সড়ক বাঁদধ মার্টর কাজ ও 

ররদেইরনাং ওয়াল না কদর মূল সড়দক শপভদমদন্টর কাজ করা; ভূ-গভষস্থ ইউর্টরলর্টর As Built Drawing না র্াকায় রকছু 

শক্ষদত্র কাদজ ধীরগরত ও প্রাক্কলন বৃরি ইতযাবদ। 

 

কিশ বকছু ঝূঁবকও পাওয়া কগসছ কর্মন প্রকসের ভবম অবিগ্রহণ ও পুন ষিাসন সংক্রান্ত জটিলতা; পররদবশ সুরক্ষা করার জন্য 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ না শনয়ায় প্রকল্প এলাকার জনগণ স্বাস্থয ঝুঁরকর ও জীবববরচত্র পররদবশগত ঝুঁরকর সম্মুখীন; চুবি 

কময়াসদ প্রকসের অিবশষ্ট কাজ সম্পন্ন করা; রক্ষাপ্রদ কাসজর প্রস্তুবত না কনয়া।  

 

প্রকে গ্রহসণর কক্ষসত্র সম্ভাব্যতা র্ার্াই সমীক্ষা িা বফবজবিবলটি ষ্টযাবি সম্পাদনপূি ষক িাস্তিতার আসলাসক বিবপবপ প্রণয়ন করসত 

হসি কর্ন প্রকে সংসশািন পবরহার কসর বনি ষাবরত ব্যয় ও কময়াসদ প্রকে িাস্তিায়ন করা সম্ভিপর হয়; বিষ্যসত কর্ সকল 

সড়ক বনম ষাসণর পবরকেনা আসছ কস সকল সড়সকর ভবম অবিগ্রহণ পবরকেনা পূি ষ কর্সকই গ্রহণ করা কর্সত পাসর। এ পবরকেনা 

িাস্তিায়ন হসল প্রকসের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হসি; সড়সকর মূল কপ সমন্ট ঢালাই এর পূসি ষ সড়কিাঁি, সড়কিাঁসি মাটি  রার্ 

এিং বরসর্ইবনং ওয়াল করসত হসি; প্রকসের সাইর্ অবফসস পবরদশ ষনকারী কম ষকতষা মতামত প্রদাসনর জন্য পবরদশ ষন িই 

রাখসত হসি; পবরসিশগত ঝূঁবক কমাসনার জন্য অনবতবিলসে প্রকসের Environmental Management Plan (EMP) 

িাস্তিায়ন করসত হসি; প্রকসের শুরু হসত বনসয়াবজত কম ষকতষাসদর প্রকে কশর্ না হওয়া পর্ ষন্ত িদবল না করা; এিং সড়ক ও 

জনপর্ অবিদপ্তসর Research & Development (R&D) wing র্ালু কসর প্রকসের কাজ উন্নত করণ, সময়মত 

সমাপ্তকরণ, ব্যয় বনয়ন্ত্রণ, গুনগত মান বনয়ন্ত্রণ পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইতযাবদ বির্সয় নীবতমালা প্রণয়সনর ব্যিস্হা করা কর্সত 

পাসর। 

 

এবক্সর্ প্লান বহসাসি বকছু পদসক্ষপ গ্রহণ করা প্রসয়াজন। কর্সহতু প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর শেকরা ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ ২ (দুই) 

বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং পরবতীদত প্রকদল্পর আওতায় রনরম ষত সড়ক ও যাবতীয় শভৌত অবকাঠাদমা সড়ক ও জনপর্ 

অরধেপ্তদরর রনকে হস্তান্তর করদব। রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপর্ অরধেপ্তর েক্ষ জনবল, 

যন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অর্ ষ বরাদ্দ কদর এই সড়দকর রিজাইন লাই  (২০ বছর) ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাই  (১০০ 

বছর) সচল রাখার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। প্রদয়াজদন অরভজ্ঞ শবসরকারর সাংস্থা কর্তষক যাবতীয় রক্ষণাদবক্ষণ 

করা শযদত পাদর। প্রকল্পভুক্ত সড়ক ও অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ ষারয়ত করার জন্য রনম ষাদণর পদর যানবাহন চলাচদল 

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

প্রকদল্পর ৩০.৮৫০ রকঃরমঃ েীঘ ষ সড়দক রবরভন্ন অবকাঠাদমা আদছ এবাং এসব অবকাঠাদমা যর্াযর্ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রকল্প 

শশদর্ শেকরা ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ পূণ ষাঙ্গ As Built Drawing ও একর্ট Maintenance Plan সওজদক প্রোন করদব। 
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ACRONYMS 

 

AADT Annual Average Daily Traffic  

ADP Annual Development Programme  

APP Annual Procurement Programme 

BOQ Bill of Quantity 

CCGP Cabinet Committee for Government Purchase 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DPP Development Project Proposal  

DPM Direct Procurement method 

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 

EMP Environmental Management Plan  

FDT Field Density Test 

FGD Focus Group Discussion 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII Key Informant Information 

MS Excel Microsoft Excel 

OTM Open Tender Method 

PC Pre-Cast 

PPA Public Procurement Act. 

PPR Public Procurement Rules 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RDPP Revised Development Project Proposal  

SPSS Statistical Package for the Social Science 

SWOT Strengths Weakness Oportunity Threat 

TIA Traffic Impact Assessment  

TOR Terms of Reference  
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অধ্যায়-১ 

প্রকসের বিস্তাবরত বিিরণ                                                                              

১.১ প্রকসের পর্ভুবম 
 

রসদলে শজলার রসদলে-সালুর্টকর-দকাম্পানীগঞ্জ-দভালাগঞ্জ সড়কর্ট সরাসরর শমদরাপরলেন শহর ও রবমানবন্দর 

সড়দকর সাদর্ সাংযুক্ত। গুরুত্বপূণ ষ এ সড়দকর সাদর্ শভালাগঞ্জ পার্র শকায়ারী সাংযুক্ত, শযখাদন শেদশর প্রায় ৭০% 

পার্র আহররত হয়। উক্ত সড়দক পার্রবাহী ভারী যানবাহন চলাচল কদর। তাছাড়া, শভালাগঞ্জ স্থলবন্দদরর মাধ্যদম 

ভারত শর্দক চুনাপার্র আমোনী করা হয়। বতষমাদন সড়কর্টদত প্ররতরেন প্রায় ৫০০০ মালবাহী রাক যাতায়াত কদর 

র্াদক যার পররমাণ ক্রমশঃ বৃরি পাদে। রকন্তু সড়কর্টর শপভদমদন্টর ভারবহন ক্ষমতা (Bearing Capacity) 

কস আসলাসক বনি ষাবরত না হওয়ায় প্রবতবনয়ত সড়কটি ক্ষবতগ্রস্থ হসে। এ শপ্ররক্ষদত সড়কর্ট জরুরীরভরেদত শমরামত 

ও উন্নয়দনর জন্য প্রকল্পর্ট গ্রহণ করা হয়। প্রকদল্পর আওতায় রসদলে শহদরর ওসমানী রবমানবন্দদরর বাইপাস সড়ক 

এবাং বসসলর্-সালুটিকর-ককাম্পানীগঞ্জ-ক ালাগঞ্জ সড়ক সহ কমার্ ৩০.৮৫০ বক:বম: সড়ক উন্নয়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় 

কায ষক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 

প্রকেটি ০৭/০৪/২০১৫ তাবরসখ ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকা ব্যসয় মার্ ষ ২০১৫ হসত কফব্রুয়াবর ২০১৮ কময়াসদ িাস্তিায়সনর 

জন্য একসনক কর্তষক অনুসমাবদত হয়। পরিতীসত ভবম অবিগ্রহসণর পবরমাণ, মাটির কাজ, কেবক্সিল কপ সমন্ট এর 

পবরিসতষ বরবজি (Rigid) কপ সমন্ট বনম ষাণ, বরসর্ইবনং ওয়াসলর পবরমাণ বৃবি, এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র স্থাপন, 

আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেম স্থাপন ও পবরর্ালনা, কর্াল প্লাজা স্থাপন, ইউটিবলটি অপসারণ খাসত ব্যয় বৃবি 

প্রভৃবত কারসণ ০৮/০৩/২০১৮ তাবরসখ প্রকেটি একসনক কর্তষক ৬২৬৯২.৬০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কবলত ব্যসয় মার্ ষ ২০১৫ 

হসত জুন ২০১৯ কময়াসদ িাস্তিায়সনর জন্য একসনক কর্তষক ১ম সংসশাবিত বিবপবপ অনুসমাবদত হয়।  

১.২   প্রকসের উসেশ্য 

প্রকল্পর্টর মূল উদদ্দশ্য হদলা- রসদলে শজলায় রবমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসসকশন- লালিাগ-সালুটিকর-

ককাম্পানীগঞ্জ-ক ালাগঞ্জ সড়ক উন্নয়দনর মাধ্যদম পয ষাপ্ত ও রনরাপে যাতায়াত ব্যবস্থা গদড় শতালা। প্রকসের সুবনবদ ষষ্ট 

উসেশ্য বনম্নরূপ :  

 িবি ষত িাবফক র্াবহদা পূরণকসে সড়কটিসক জাতীয় মহাসড়সক উন্নীতকরণ; 

 প্রকে এলাকার আর্ ষ-সামাবজক অিস্থার উন্নয়ন; এিং 

 প্রকসের আওতায় দুইটি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র বনম ষাণ করা- র্াসত কর্কসই, বনরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী 

(পবরিহন ব্যয় ও সময়) সড়ক অিকাঠাসমা এিং সমবিত সড়ক কর্াগাসর্াসগর ব্যিস্থা বনবিত করা।  
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১.৩ প্রকে অনুসমাদন/ সংসশািন/ কময়াদ বৃবি  

প্রকে অনুসমাদন, সংসশািন, ব্যয় ও কময়াদ হ্রাস/বৃবি পর্ ষাসলার্না ও বিসের্সণর তথ্যারে সাররণ ১.১- এ শেখাদনা 

হদলা- 

সাররণ ১.১ 

(লক্ষ র্াকায়) 
 

বির্য় অনুসমাবদত প্রাক্কবলত ব্যয় িাস্তিায়ন কাল অনুসমাদসনর তাবরখ কময়াদ (%) বৃবি 

কমার্ বজওবি প্র:সা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মূল ৪৪১৫৩.৭০ ৪৪১৫৩.৭০ - ০১/০৩/২০১৫ 

হদত 

২৮/০২/২০১৮  

২০২০ 

০৭/০৪/২০১৫ 

 

৪৪.৪৭% 
১ম 

সংসশাবিত 

৬২৬৯২.৬০ ৬২৬৯২.৬০ - ০১/০৩/২০১৫ 

হদত 

৩০/০৬/২০১৯ 

০৮/০৩/২০১৮ 

সূত্র : ১ম সংসশাবিত বিবপবপ 

 

১.৪  অর্ ষায়দনর অবস্হা (মূল/ সাংদশাধন এর হ্রাস/বৃরির হার) 

অর্ ষায়সনর অিস্হা (িছর ব বিক প্রকসের অসর্ ষর পবরমাণ) সাররণ ১.২- এ শেখাদনা হদলা- 

সাররণ ১.২ 

 

প্রকল্পর্ট সরকাদরর রনজস্ব অর্ ষায়দন বাস্তবায়ন করা হদে। প্রাপ্ত তথ্য মদত প্রদয়াজনীয় অদর্ ষর শযাগান এখদনা শকান 

সমস্যা বা রবলম্ব পররলরক্ষত হয়রন, র্া সরকাসরর আবর্ ষক সক্ষমতা প্রকাশ কসর। 

  

অর্ ষ িছর বিবপবপ অনুর্ায়ী 

ব্যয় (লক্ষ র্াকা) 

১ম সংসশাবিত বিবপবপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্কবলত ব্যয় 

(লক্ষ র্াকা) 

পবরিতষন (+/-) 

ব্যয় (%) কময়াদ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪-২০১৫ ৮৩৭.১৪ - 

৪১.৯৯% বৃবি ৪৪.৪৭% বৃবি 

২০১৫-২০১৬ ১৮৯৩৯.৮৭ ৪৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ১৪০১৬.৬৫ ৬০০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১০৩৬০.০৪ ১২৬৭১.৯৭ 

২০১৮-২০১৯ - ২৯৫২০.৬৩ 

কমার্ ৪৪১৫৩.৭০ ৬২৬৯২.৬০ 
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১.৫ প্রকসের প্রিান প্রিান কাজসমূহ 

 ২.৬৮৫ শহক্টর ভূরম অরধগ্রহণ 

 ২৯.৬০০ রকঃরমঃ রররজি শপভদমন্ট রনম ষাণ 

 ৬.০০রমোর কালভাে ষ রনম ষাণ 

 ৭৫.০০ রমোর শসতু রনম ষাণ 

 ২৯৩৫২ রমোর ফুেপাতসহ সারদ স ষ শেন 

 ১৩৪২০ রমোর শলাপ প্রদেকশন, 

 ১৯৪৪ রমোর ররদেইরনাং ওয়াল রনম ষাণ  

 ২র্ট পূণ ষাঙ্গ এদিল শলাি রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র; এবাং  

 রবরবধ অন্যান্য কাজ।  
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১.৬  প্রকসের কম ষ পবরকেনা বিসের্ণ 

সাররণ-১.৩ 

 (লক্ষ র্াকায়) 

 

 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ (অগ্রগবত মার্ ষ-২০১৯ পর্ ষন্ত) 

আবর্ ষক িাস্তি আবর্ ষক িাস্তি আবর্ ষক িাস্তি আবর্ ষক িাস্তি 

লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন লক্ষযমাত্রা অজষন 

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

৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৭.১৮% ৭.১৮% ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৯.৫৭% ৯.৫৭% ২২৬৭১.০০ ১৫৫০০.০০ ৩৬.১৬% ২৪.৭২% ২৯৫২০.৬৩ ১১৫০৬.১৮ ৪৭.০৯% ২৮.৫৩% 

সূত্র: প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 

 

বিদ্যমান প্রকসের সংসশাবিত বিবপবপ অনুর্ায়ী সমস্ত কায ষপ্রবক্রয়া িজায় করসখ জুন, ২০১৯ তাবরসখর মসে শত াগ কাজ (িাস্তি) িাস্তিায়সনর লসক্ষয প্রকেটি অনুসমাবদত 

হয়। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত লক্ষযমাত্রা বছল ৯৫%। অগ্রগবত হসয়সছ ৭০%। অর্ ষাৎ লক্ষমাত্রার তুলনায় ২৫% অগ্রগবত কম হসয়সছ। 
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১.৭ ক্রয় পবরকেনা ইতযাবদ পর্ ষাসলার্না 

প্রকসের বিবপবপ এরপ্রল ৭, ২০১৫ তাবরসখ ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকায় জাতীয় অর্ ষননবতক পবরর্সদর বনি ষাহী কবমটি 

(একসনক) কর্তষক অনুসমাবদত হয় র্া পরিতীসত মার্ ষ ৮, ২০১৮ তাবরসখ ১ম  সংসশাবিত বিবপবপ ৬২৬৯২.৬০ 

লক্ষ র্াকা ব্যসয় মাচ ষ ০১, ২০১৫ হদত জুন ৩০, ২০১৯ শময়াদে িাস্তিায়সনর জন্য একসনক কর্তষক অনুসমাবদত 

হয়। উি বিবপবপ কমাতািসক দরপত্র আহিাসনর কায ষ সম্পন্ন কসর Package-WD1 এিং Package- 

WD2 কফব্রুয়াবর ২৮, ২০১৮ কময়াসদ প্রকসের কাজ িাস্তিায়সনর লসক্ষয জুন ১৫, ২০১৫ তাবরসখর মসে চুবি 

সম্পাদসনর জন্য বনি ষাবরত র্াকসলও; প্রকৃতপসক্ষ চুবি হসয়সছ কম ৩১, ২০১৬ তাবরসখ র্া এবপ্রল ০৪, ২০১৯ 

কময়াসদ কাজটি িাস্তিায়সনর লসক্ষয। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত প্যাসকজ WD-1 এর িাস্তি অগ্রগবত ৮৫.১৪% এিং 

আবর্ ষক অগ্রগবত ৭৮.৯৫%; প্যাসকজ WD-2 এর িাস্তি অগ্রগবত ৬২.৫৮% এিং আবর্ ষক অগ্রগবত ৫৪.৩৩%। 

মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত প্যাসকজ WD-3 (Axel Load বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র) এর দরপত্র আহিান কার্ ষক্রম অনুবষ্ঠত হয়বন। 

ক্রয় পবরকেনার তথ্য উপাি সংসর্াজনী/পবরবশষ্ট ক/১, ক/২, ক/৩ কত (পৃষ্ঠা- ৯১-৯৩) উপস্থাপন করা হসলা। 

১.৮ বিবপবপ সংসশািন এিং অঙ্গব বিক প্রাক্কলন বৃবির কর্ বিকতা 

 

প্রকসের ১ম সংসশাবিত বিবপবপসত নতুন কাজ অন্তভু ষবি এিং অঙ্গব বিক প্রাক্কলন বৃবির কর্ বিকতা বনসম্ন 

উসল্লখ করা হসলা:  

 

ভবম অবিগ্রহণ 

প্রকসের আওতায় বসসলর্ সদর ও ককাম্পানীগঞ্জ উপসজলায় ২টি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র বনম ষাসণর কাজ নতুন 

কসর অন্তষভুি করা হয়। র্ার জন্য কমার্ ২.৬৮৫ কহক্টর ভবম অবিগ্রহসণর প্রসয়াজন। উি ভবম অবিগ্রহসণর জন্য 

১৩৪০.৮৩ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ।  

 

সড়ক িাঁসি মাটির কাজ 

প্রকসের আওতায় দুইটি এসক্সলসলাি কসরাল কষ্টশসনর জন্য সড়ক িাঁি প্রসস্তকরণ ও আনসলাি েযাকইয়াি ষ 

বনম ষাসণর জন্য সড়কিাঁসি মাটির কাসজর পবরমাণ বৃবি কপসয়সছ। ফসল ৬১৭.৩০ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। 

প্রকসের আওতায় ২টি এসক্সল কলাি কসরাল কষ্টশসনর জন্য সড়ক িাঁি প্রশস্তকরসণ মাটির কাসজর জন্য ৬১৭.৩০ 

লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। 

 

কপ সমন্ট বনম ষাণ 

মূল বিবপবপসত ১৬.৭২১ বক:বম: কেবক্সিল এিং ১৩.৩৩৩ বক:বম: বরবজি কপ সমন্ট বনম ষাসণর সংস্থান বছল। 

প্রকসের ক  গবলক অিস্থা, প্রলবেত ির্ ষা কম সুম, প্রকে এলাকায় অবিক বৃবষ্টপাত, ও ার কলাবিং,  ারী মালিাহী 

র্ানিাহন র্লার্ল, িাবফক  বলউম অসনকগুণ বৃবি, সড়সকর lifecycle cost, কর্কসই ও দীঘ ষস্থাবয়ত্বতা 

ইতযাবদ বিসির্নায় এিং উিম ককায়াবলটি কপ সমন্ট বনম ষাসণর জন্য প্রকেটির সম্পূণ ষ বদঘ ষয অর্ ষাৎ ২৯.৬০০ 

বক:বম: বরবজি কপ সমন্ট বনম ষাসণর সংস্থান করসখ প্রকেটি সংসশািন করা হসয়সছ ফসল ১১১১৯.৮৩ লক্ষ র্াকা 

ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। 
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বরসর্ইবনং ওয়াল 

প্রকে এলাকায় সাম্প্রবতক িন্যার িাস্তিতার বনরীসক্ষ মূল বিবপবপ এর তুলনায় ৪৯০ বমর্ার বরসর্ইবনং ওয়াসলর 

বদঘ ষয বৃবি কপসয়সছ। র্ার জন্য ৪২৯.১০ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। 

 

এসক্সলসলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র 

কর্কসই সড়সকর স্বাসর্ ষ প্রকসের আওতায় বসসলর্ সদর ও ককাম্পানীগঞ্জ উপসজলায় ২টি এসক্সলসলাি বনয়ন্ত্রণ 

ককন্দ্র বনম ষাসণর সংস্থান করসখ প্রকেটি সংসশািন করা হসয়সছ। এ খাসত পূতষ কাসজর জন্য ২৪৭৮.৯৪ লক্ষ র্াকা 

ও র্ন্ত্রপাবত সরিরাহ, স্থাপন এিং পবরর্ালনার জন্য ৭০৪.৫২ লক্ষ র্াকা সহ কমার্ ৩১৮৩.৪৬ লক্ষ র্াকা ব্যয় 

বৃবি কপসয়সছ। 

 

আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেম স্থাপন ও পবরর্ালনা  

প্রকসের আওতায় আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেসমর র্ন্ত্রপাবত সরিরাহ ও স্থাপসনর সংস্থান করসখ প্রকেটি 

সংসশািন করা হয় ফসল ৪০০.০০ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ।  

 

কর্াল প্লাজা 

মূল বিবপবপসত ১টি কর্াল প্লাজার বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হসয়বছল। প্রকে এলাকার িাস্তিতার বনবরসক্ষ আরও 

একটি কর্াল প্লাজার প্রসয়াজনীয়তার জন্য কমার্ ২টি কর্াল প্লাজার সংস্থান করসখ প্রকেটি সংসশািন করা হয় ফসল 

২৬৫.০৭ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। 

 

ইউটিবলটি অপসারণ 

মূল বিবপবপসত প্রকে এলাকায় অিবস্থত বপবিবি এিং পল্লী বিদুযৎ সবমবতর বিদুযবতক লাইন অপসারসণর জন্য 

৫০০.০০ লক্ষ র্াকা সংস্থান রাখা হসয়বছল। মাঠপর্ ষাসয় কাজ করসত বগসয় সড়কটিসত জালালািাদ গ্যাস 

ককাম্পানী বলৌঃ এর গ্যাস সরিরাহ লাইন পাওয়া র্ায়। প্রকসের সুষ্ঠ িাস্তিায়সনর স্বাসর্ ষ গ্যাস লাইন অপসারসণর 

সংস্থান করসখ বিবপবপ সংসশািন করা হয় এিং প্রাক্কবলত ব্যয় ৭৫৮.২১ লক্ষ র্াকা সংস্হান রাখা হয় ফসল এ 

খাসত ২৫৮.২১ লক্ষ র্াকা ব্যয় বৃবি কপসয়সছ। উসল্লখ্য কর্, ইউটিবলটি অপসারসণর জটিলতা বনরসসনর লসক্ষয 

বিদুযবতক খ ূঁটি স্থাপসনর পূসি ষ সংস্থার (সড়ক ও জনপর্ বি াগ) অনুসমাদন গ্রহণ করা কর্সত পাসর। 
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অধ্যায়-২ 

বনবিড় পবরিীক্ষণ কাজ পবরর্ালনা পিবত ও সময় ব বিক কম ষ পবরকেনা 

২.১  ভূরমকা 

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

আওতায় বাস্তবায়নাধীন রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ষ প্রকল্প ব্যরক্ত পরামশ ষক/ পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম বনবিড় 

পবরিীক্ষণ কায ষক্রম পররচালনা কদর র্াদক । এ ধারাবারহকতায় বাাংলাদেশ সড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তর কর্তষক 

বাস্তবায়নাধীন বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টারসসকশন - লালিাগ - সালুটিকর - ককাম্পানীগঞ্জ - ক ালাগঞ্জ সড়কসক 

জাতীয় মহাসড়সক উন্নীতকরণ প্রকদল্পর বনবিড় পবরিীক্ষণ কায ষক্রদম আওতাভুক্ত কদর পরাম ষশক প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াগ করা হদয়দছ । পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ০১ জানুয়াবর, ২০১৯ তাররখ - ৩০ এবপ্রল, ২০১৯ তাররখ শময়াদের 

মদধ্য বনবিড় পবরিীক্ষণ কায ষক্রম পররচালনা কদরদছ। 

২.১.১  পরামশ ষদকর কম ষপবরবি  

 প্রকসের পেভূরম, উদদ্দশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ ষায়ন, র রজরবরলর্ট 

স্টারি ও শস্টক শহাল্ডার এনালাইরসস পয ষাদলাচনা, রিরপরপ অনুযায়ী বছররভরেক বরাদ্দ সাংস্থান, 

বছররভরেক এরিরপ বরাদ্দ, অবমুরক্ত ও ব্যদয়র প্রাসাংরগক তথ্য পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলাচনা; 

 প্রকদল্পর অাংগরভরেক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরর্ ষক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ, 

সারণী/দলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পয ষাদলাচনা; 

 মাঠ পর্ ষাসয় প্যাসকজ ব বিক অনুসাসর বিব ন্ন অংসগর িাস্তিায়ন অগ্রগবত বস্থর বর্ত্রসহ প্রদশ ষন ও 

বিসের্ণ; 

 প্রকদল্পর উদদ্দশ্য অজষদনর অবস্থা পয ষাদলাচনা ও পয ষদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য কায ষ ও শসবা সাংগ্রদহর (Procurement) কক্ষসত্র প্রর্বলত 

সংগ্রহ আইন ও বিবিমালা (PPR) প্রবতপালন করা হসয়সছ বক-না কস বির্সয় পর্ ষাসলার্না ও 

পর্ ষসিক্ষণ; 

 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কায ষ ও শসবা সাংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনধ ষাররত শেরসর দকশন, 

গুণগত মান ও পররমাণ অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/যাচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়রছল রক-

না তা যাচাই করা;  

 মাঠ পর্ ষাসয় সসরজবমন পবরদশ ষন, Individual Interview, KII (Key Informant 

Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মােসম  প্রকসের িাস্তি 

অগ্রগবত ও সম্পাবদত কাসজর গুণগতমান সম্পসকষ তথ্য সংগ্রহ করসত হসি); 

 প্রকদল্পর করযাক্ট িকুসমন্ট, IPC ও সম্পারেত কাদজর নমুনা পরীক্ষা পূব ষক ঠিকাোদরর সাদর্ 

সম্পারেত চুরক্তর রনধ ষাররত শেরসর দকশন প্ররতপালন করা হদয়দছ রক না এ রবর্দয় সুেষ্ট মতামত 

প্রোন।   
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 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন রবর্য় শযমনঃ অর্ ষ ছাদড় রবলম্ব, পণ্য, কায ষ ও শসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর 

শক্ষদত্র রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবাং প্রকদল্পর শময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য 

রেক রবদের্ণ, পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলাচনা; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন বাস্তব কাজ সম্পােদনর শক্ষদত্র সরকারী রবরধ-রবধান 

(রবআইিরিউর্টএ এর রিয়াদরন্স, পররদবশ অরধেপ্তদরর ছাড়পত্র, পররকল্পনা শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত পররপত্র, 

আরর্ ষক ক্ষমতা অপ ষন সাংক্রান্ত পররপত্র প্রভৃরত) প্ররতপালন করা হদয়দছ রক না যাচাই; 

 রররজি ও শেরিবল শপভদমদন্টর তুলনামূলক উপদযাগীতা যাচাই; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কায ষক্রমসমূদহর কায ষকাররতা ও উপদযারগতা রবদের্ণ এবাং রবদশর্ 

স লতা (Success Stories, র্বদ র্াসক) রবর্দয় আদলাকপাত; 

 প্রকদল্পর  Work Plan  ও Exit Plan সম্পদকষ পয ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

 প্রকদল্পর সবলরেক, দুব ষলরেক, সুদযাগ ও ঝুঁরক (SWOT) বিসের্ণ এিং ভরবষ্যদত একই ধরদনর 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর শক্ষদত্র র্সর্াপযুি সুপাবরশ প্রদান; 

 প্রকে এলাকার জনগসণর দাবরদ্র্য বনরসন, আর্ ষ-সামাবজক উন্নয়ন ও পবরসিসশর উপর প্রকসের প্র াি 

মূল্যায়ন; 

 কর্কবনকযাল কবমটি ও  বেয়াবরং কবমটির  স ায় খসড়া প্রবতসিদন উপস্থাপন ও স ার সুপাবরশসমূহ 

প্রবতপালন; 

 উরিরখত রবরভন্ন পয ষদবক্ষদণর রভরেদত প্রসয়াজনীয় সুপাবরশসহ প্রকল্প এলাকা শর্দক সাংগৃহীত তদথ্যর 

রভরেদত রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তষক প্ররতদবেদনর 

অনুদমােন গ্রহণ; 

 স্থানীয় পয ষাদয়র একর্ট ও জাতীয় পয ষাদয়র একর্ট কম ষশালা আদয়াজন কদর মূল্যায়ন কাদজর পয ষদবক্ষণ 

(Findings)  সমূহ অিবহত করা ও কম ষশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপাবরশসমূহ বিসির্না কসর মূল্যায়ন 

প্রবতসিদনটি চূড়ান্তকরণ; এবাং 

 ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি)-এর সাদর্ সমদয় সমদয় আদলাচনা ও পরামশ ষক্রদম আদরারপত অন্যান্য 

সাংরেষ্ট কায ষক্রম সম্পােন। 

২.২ প্রকে এলাকা বনি ষার্ন 

বসসলর্- ক ালাগঞ্জ মহাসড়সক ওসমানী বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টারসসকশন কর্সক ক ালাগঞ্জ পর্ ষন্ত কমার্ ৩১.৭৭৬ 

বকসলাবমর্ার এই প্রকসের অন্তগ ষত। সড়কটি রসদলে শজলার রসদলে সের, শগায়াইনঘাে ও শকাম্পানীগঞ্জ উপদজলা 

অবরস্হত। বনবিড় পবরিীক্ষসণ সম্পূণ ষ প্রকে এলাকায় জবরপ কাজ পবরর্ালনা করা হসয়সছ। 
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২.৩ প্রকসের নমুনা পিবত ও আকার বনি ষারণ 

সমীক্ষার কম ষপিবতর অংশ বহসসসি প্রসয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এিং কসসকন্ডারী উৎস কর্সক সংগ্রহ করা হসয়সছ। 

প্রাইমারী তথ্যগুসলা সরাসবর সাক্ষাৎকাসরর মােসম এিং অন্যান্য তথ্যগুসলা আইএমইবি, পবরকেনা কবমশন, 

সড়ক ও জনপদ অবিদপ্তর, সড়ক ও কসতু মন্ত্রণালয়, ও অন্যান্য সংস্থা কর্সক সংগ্রহ করা হসয়সছ। সংগৃহীত 

তথ্যগুসলা র্ার্াই িাছাই কসর কবম্পউর্াসর সংরক্ষণ করা হসয়সছ এিং পরিতীসত বিসের্ণ পূি ষক বনবিড় 

পবরিীক্ষণ প্রবতসিদন প্রস্তুসত ব্যিহার করা হসয়সছ। 

 

নমুনার আকার 

বনবিবখত পবরসংখ্যাসনর সূত্র ব্যিহার কসর নমুনার আকার বনণ ষয় করা হসয়সছ। 

 𝑛 =
z2𝑝𝑞

𝑒2
    

কর্খাসন, 

n= নমুনার আকার  

z= 1.96, 95% কনবফসিি কলস সলর জন্য  

p= কমার্ জনসংখ্যার ৫০% র্ারা এ প্রকসের মােসম উপকৃত হসি=0.5 

q= 1-p= 0.5 

n= জনতার আকার (Total population size) 

e=বনভ ষলতার মাত্রা (Precision level) =3.5% 

উপসরাি সূত্র অনুসরসণ সংগৃহীতব্য নমুনার আকার হসে- 

(1.962 x 0.5 x 0.5)/ (0.0352 ) 

= 784 

১০% নন-করসপি জনসংখ্যা বিসির্নায় নমুনার আকার হসি ৮৬২, কর্র্া n=৮৭০ িরা র্ায়।  

 

২.৪ তথ্য সংগ্রহ ও বিসের্ণ পিবত 

২.৪.১ ক্রয় ও বনম ষাণ বির্য়ক তথ্য সংগ্রহ 

বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রকে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত র্ািতীয় তথ্যাবদ সংগ্রহ করা হসয়সছ। কর্মন পবরকেনা, বিজাইন, 

প্রাক্কলন, অনুসমাদন বিব ন্ন কসিা ও বনম ষাণ কাসজর ক্রয় প্রবক্রয়া, অর্ ষ প্রিাহ ইতযাবদ। সংগ্রহীত মালামাল, 

র্ন্ত্রপাবত ও িাস্তিাবয়ত বনম ষাণ কাসজর গুণগত মান বনবিত করার লসক্ষয প্রকসের িাস্তিায়নকারী সংস্থা, 

পরামশ ষক ও ঠিকাদার কর্তষক গুণগত মাসনর প্রবতসিদন সমূহ বিসের্ণ করা হসয়সছ।  

২.৪.২ আর্ ষ সামাবজক সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ  

(ক)  পবরমাণগত পিবত ব্যিহার 

 

সুবিিাস াগী গ্রূপ 

প্রকেটি উন্নয়সনর ফসল এলাকার জনসািারসণর মসে র্ারা সরাসবর উপকৃত হসিন তাসদর মসে কর্সক 

বদির্য়সনর মােসম সুবিিাস াগী উিরদাতা িাছাই করা হসয়সছ। কমার্ নমুনার সংখ্যা ৮৭০ জন এিং উপসজলার 

সংখ্যা কমার্ ৩টি। সুতরাং, প্রবতটি উপসজলা কর্সক ২৯০ জসনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হসয়সছ।  
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খানা বনি ষার্ন 

বিব ন্ন কপশায় বনসয়বজত খানা বদির্য়সনর মােসম বনি ষার্ন করা হসয়সছ। খানা বনি ষার্সনর সময় সম্পূণ ষ সড়কটি 

৩২টি কসকশসন  াগ করা হসয়বছল। ১ বকৌঃবমৌঃ এর মেিতী এিং পার্শ্ষিতী খানাগুসলা বদির্য়সনর মােসম 

বনি ষার্ন করা হসয়বছল। সড়সকর উ য় পাসর্শ্ষ অসি ষক রাস্তার কাছ কর্সক এিং অসি ষক দূসর নমুনা বিন্যাস কসর 

তথ্য সংগ্রহ করা হসয়সছ। 

(খ) গুণগত পিবত ব্যিহার 

সমীক্ষার পবরমাণগত পিবত ছাড়াও গুণগত পিবত ব্যিহার করা হসয়সছ। কর্মন, দলীয় আসলার্না (FGD), 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যবিসদর সাক্ষাৎকার (KII) বনবিড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) ।  

 

দলীয় আসলার্না (FGD) 

প্রবতটি উপসজলা কর্সক ৮-১০ কসর অংশগ্রহণকারী বনসয় কমার্ ১টি কসর FGD পবরর্ালনা করা হসয়সছ। 

FGD’র স্থান বহসসসি উপসজলা সদর অর্িা ককান উসল্লখসর্াগ্য স্থানসক বনি ষারণ করা হসয়সছ। কমার্ FGD’র 

সংখ্যা বছল ৪টি। এফবজবি পবরর্ালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যবি, স্থানীয় প্রশাসন, বশক্ষক, মবহলা 

প্রবতবনবি, এনবজও প্রবতবনবি, িমীয় কনতাসদর সাসর্ আসলার্না করা হসয়সছ।  

 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যবিসদর সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview) 
 

প্রকসের সুবিিাস াগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যবিসদর মতামত সংগ্রসহর জন্য KII কর্কবলসষ্টর মােসম সাক্ষাৎকার 

গ্রহণ করা হসয়সছ। KII এর আওতায় িাস ও িাসকর মাবলক, ব্যিসায়ী, স্থানীয় বনম ষাণ শ্রবমক, উপসজলা 

পবরর্সদর কম ষকতষা, হাসপাতাল/বিবনসকর কম ষকতষাসহ কমার্ ৪৫ জসনর (প্রবত উপসজলায় ১৫ জন) সাক্ষাৎকার 

কনওয়া হসয়সছ। 

 

বনবিড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) 
 

 

প্রকসের পবরকেনা, প্রবকউরসমন্ট, িাস্তিায়ন, পবরর্ালনা এিং ব্যিস্থাপনা সম্পসকষ বিস্তর িারণা লা  করসত 

সড়ক ও জনপদ অবিদপ্তসরর ৬জন, সড়ক ও কসতু মন্ত্রণালসয়র ১জন, পবরকেনা কবমশন এিং আইএমইবির 

১জন কসর (সমার্ ৮ জন) কম ষকতষার বনবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হসয়সছ।  

  

সমজাতীয় প্রকসের সাসর্ অঙ্গ ব বিক ব্যসয়র তুলনা 

 

সড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তসরর আওতািীন সমজাতীয় প্রকে র্লমান না র্াকায় অঙ্গ ব বিক ব্যসয়র তুলনা করা 

হয় নাই। 
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২.৫ সময় ব বিক কম ষপবরকেনা িাস্তিায়ন (বনবিড় পবরিীক্ষণ পরামশ ষক) 

প্রকদল্পর সময় ব বিক কম ষ পবরকেনার (Time Bound Work Plan) তথ্যারে রনদের সাররণ-২.১  প্রোন 

করা হদলা। 

সাররণ-২.১ 
 

ক্রবমক 

নং 

কাসজর িণ ষনা সময়কাল 

১ ২ ৩ 

১ প্রারবম্ভক প্রবতসিদন  আইএমইবিসত কপশ করা ১৫ জানুয়াবর, ২০১৯ 

২ প্রকে এলাকা পবরদশ ষন ২২-২৩ জানুয়াবর, ১৬-

১৮ মার্ ষ এিং ৩০-৩১ 

মার্ ষ ২০১৯ 

৩ কর্কবনকযাল/বষ্টয়াবরং কবমটির সুপাবরসশর আসলাসক প্রারবম্ভক 

প্রবতসিদন চূড়ান্ত করা 

৩০ জানুয়াবর, ২০১৯ 

৪ স্থানীয় পর্ ষাসয় কম ষশালা ২২ কফব্রুয়াবর, ২০১৯ 

৫ খসড়া প্রবতসিদন আইএমইবিসত কপশ করা ২০ মার্ ষ, ২০১৯ 

৬ কর্কবনকযাল কবমটির মতামসতর আসলাসক খসড়া প্রবতসিদন প্রণয়ন ২৫ মার্ ষ, ২০১৯ 

৭ বষ্টয়াবরং কবমটির মতামসতর আসলাসক খসড়া প্রবতসিদন প্রণয়ন  ১০ এবপ্রল, ২০১৯ 

৮ জাতীয় কম ষশালা ১৫ এবপ্রল, ২০১৯ 

৯ জাতীয় কম ষশালার সুপাবরসশর ব বিসত চূড়ান্ত প্রবতসিদন ৩০ এবপ্রল, ২০১৯ 

 

সাংদয়াজনী/পরররশষ্ট- “খ”  (পৃষ্ঠা  ৯৪) এ বিস্তাবরত সময়ব বিক কম ষ পররকল্পনা (Time Bound Work 

Plan) এর চাে ষ প্লান প্রোন করা হদলা। 

 

২.৬ প্রশ্নমালা ও কর্কবলষ্ট 

প্রকসের র্ন্ত্রপাবত, মালামাল সংগ্রহ স্থাপন এিং কসিা গ্রহসণর কার্ ষক্রম পবরর্ালনার কক্ষসত্র প্রকসের প্রিান অবফস 

ও সাইর্ অবফস হসত সহায়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করা হসয়সছ। র্ন্ত্রপাবত, মালামাল ও কসিা বপবপএ ২০০৬ ও  

বপবপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী হসয়সছ বকনা তা র্ার্াই করা হসয়সছ। প্রাক্কলন, অনুসমাদন, কর্ন্ডার প্রবক্রয়া ও তার 

মূল্যায়ন, চুবি সম্পাদন ও কার্ ষসম্পাদন ইতযাবদ সময়মত, গুণগত ও পবরমাণগত াসি হসয়সছ বকনা এিং 

কম ষপবরকেনা অনুর্ায়ী অগ্রগবত হসে বকনা তা পরীক্ষা করা হসয়সছ। উপসরাি কসসকন্ডারী উপাি সংগ্রসহর জন্য 

কসয়কটি কর্কবলষ্ট ব্যিহার করা হসয়সছ। এফবজবি ও ককআইআই এর জন্য এফবজবি কর্কবলষ্ট ও ককআইআই 

প্রশ্নমালা ব্যিহার হসয়সছ। 
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২.৭ তথ্য সংগ্রহ কার্ ষক্রম পবরর্ালনা 

তথ্য সংগ্রহকারী বনসয়াগ   
 

মাঠ পর্ ষায় কর্সক Quantitive তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পরামশ ষক প্রবতষ্ঠান কর্তষক ২ জন সুপার াইজার ও ৬ 

জন তথ্য সংগ্রহকারী বনসয়াগ কদয়া হসয়বছল। 

 

সমীক্ষা পবরর্ালনা  

 

এই সমীক্ষা দসল ৪ জন পরামশ ষক ২ জন সুপার াইজার, ৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ১ জন কবম্পউর্ার অপাসরর্র 

এিং ১ জন অবফস সহকারী কম ষরত বছসলন। 

তথ্য সংগ্রহকারী এিং সুপা াইজার প্রবশক্ষণ 

 

পরামশ ষক প্রবতষ্ঠান তথ্য সংগ্রহকারী এিং সুপার াইজার বনসয়াসগর পর তাঁসদর জন্য ২ (দুই) বদসনর প্রবশক্ষণ 

কম ষসূর্ীর ব্যিস্থা করা হসয়বছল। পরামশ ষকগণ সমীক্ষা কাসজর জন্য বনসয়াবজত তথ্য সংগ্রহকারী এিং 

সুপার াইজারগসণর প্রবশক্ষণ প্রদান কসরসছন। উি কম ষসুবর্সত আইএমইবির দপ্তসরর কম ষকতষগণসকও আমন্ত্রণ 

করা হসয়বছল। 

 

মাঠ পর্ ষাসয় তথ্য-উপাি সংগ্রহ পবরর্ালনা 

 

কম ষপবরকেনা অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী তথ্য-উপাি সংগ্রসহর কাজ পবরর্ালনা করা হসয়সছ। তথ্য সংগ্রসহর 

কাসজ বনসয়াবজত তথ্য সংগ্রহকারীসদর দাবয়ত্ব বনম্নরূপৌঃ 

 উিরদাতার সরাসবর সাক্ষাৎকার গ্রহণ; 

 প্রশ্নপত্র অনুসাসর সঠিক ককাসি টিক বর্হ্ন প্রদান; 

 সঠিক উির বনবিত কসর প্রশ্নমালা পূরণ; 

 সংগৃহীত তসথ্যর কগাপনীয়তা ও বনরাপিা রক্ষা করা; এিং 

 সংগৃহীত তথ্য পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর কাসছ প্রদান। 

২.৮  স্থানীয় পর্ ষাসয় কম ষশালা 

তথ্য সংগ্রহ র্লাকাবলন সমসয় পরামশ ষক প্রবতষ্ঠান স্থানীয় পর্ ষাসয় একটি কম ষশালার আসয়াজন কসরসছন। ৩৫ 

জন স্থানীয় বিব ন্ন কপশার জনগন, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রবতবনবি, সড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তসরর কম ষকতষাবৃন্দ, ও 

আইএমইবি এর কম ষকতষাবৃন্দ এই কম ষশালায় অংশগ্রহণ কসরসছন। উন্মুি আসলার্নার মােসম বনবিড় 

পবরিীক্ষসণর প্রসর্াজনীয় তথ্যাবদ সংগ্রহ করা হসয়সছ। 

২.৯  তথ্য সংগ্রসহর মান বনয়ন্ত্রণ 

পরামশ ষকগণ মাঠকমীসদর সাসর্ কর্াগাসর্াগ এিং মাঠ পর্ ষাসয় সৃষ্ঠ সমস্যাগুসলার সমািান কসরন। পরামশ ষকদল 

প্রকে এলাকা পর্ ষসিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ কার্ ষক্রম সসরজবমসন পর্ ষসিক্ষণ কসরসছন। 
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তথ্য িা িার্া এবিটিং ও ককাবিং 
 

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামশ ষক প্রবতষ্ঠান কর্তষক ককাবিং ও এবিটিং কসর সংগৃহীত উপাি ফক্স কপ্রা কপ্রাগ্রাসম িার্া 

এবর করা হসয়সছ। 

২.১০ তথ্য বিসের্ণ ও প্রবতসিদন প্রণয়ন 

 

তথ্য িা িার্া বিসের্ণ এিং প্রবতসিদন প্রণয়ন এর কক্ষসত্র বনসম্নাি বির্সয়র প্রবত সতকষ দৃবষ্ট রাখা হসয়সছ। 

(১)  সংগৃহীত িার্ার গ্রহণসর্াগ্যতা র্র্ার্র্ াসি বিসের্সণর জন্য উন্নত িার্া এবরর উপসর্াগী ও কার্ ষকরী 

সফ্টওয়াসর ব্যিহার করা হসয়সছ। 

(২) সংগৃহীত তথ্য িা িার্া এসবপএসএস সফ্টওয়াসরর মােসম বিসের্ণ করা হসয়সছ। 

২.১১  প্রবতসিদন উপস্থাপন 

প্রারবম্ভক প্রবতসিদন  
 

প্রারবম্ভক প্রবতসিদন কর্কবনকযাল কবমটির কাসছ উপস্থাপন করা হসয়বছল। কর্কবনকযাল কবমটির সুপাবরসশর 

ব বিসত প্রবতসিদনটি সংসশািন কসর বেয়াবরং কবমটির জন্য উপস্থাপন করা হসয়বছল। বেয়াবরং কবমটি কর্তষক 

প্রবতসিদন অনুসমাবদত হসল মাঠ পর্ ষাসয়র জবরপ কাজ শুরু হসয়বছল। 

 

খসড়া প্রবতসিদন  

 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর রভরেদত মাঠ পয ষাদয় সাংগৃহীত সকল তথ্য উপাে পয ষদবক্ষণ, রবদের্ণ পূব ষক ১ম খসড়া 

প্ররতদবেন োরখল করা হদয়দছ। ১ম খসড়া প্ররতদবেন শেকরনকযাল করমর্টর কাদছ ১০/০৪/২০১৯ তাররদখ 

উপস্থাপন করা হদয়দছ। অত:পর রষ্টয়াররাং করমর্টর ২৩/০৪/২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

আদলারচত ও রবদবরচত হদয়দছ। রষ্টয়াররাং করমর্টর সুপাররশ অনুসাদর প্ররতদবেনর্ট পুন:প্রণয়ন কদর অনুদমােদনর 

জন্য োরখল করা হদয়দছ। 

 

চূড়ান্ত খসড়া প্রবতসিদন 
 

কর্কবনকযাল কবমটির সুপাবরসশর ব বিসত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া প্রবতসিদন শেকরনকযাল করমর্টর কাদছ 

১০/০৬/২০১৯ তাররদখ উপস্থাপন করা হসয়সছ। অত:পর রষ্টয়াররাং করমর্টর ১১/০৬/২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় 

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন আদলারচত ও রবদবরচত হদয়দছ। রষ্টয়াররাং করমর্টর সুপাররশ অনুসাদর প্ররতদবেনর্ট 

পুন:প্রণয়ন কদর অনুদমােদনর জন্য োরখল করা হদয়দছ। 

 

চূড়ান্ত প্রবতসিদন  

 

আইএমইবি ও সংবেষ্ট অন্যান্য দপ্তসরর মতামত ও বনসদ ষশনা অনুসাসর চূড়ান্ত খসড়া প্রবতসিদন বতরী করা হসি 

র্া জাতীয় কম ষশালায় উপস্থাপন করা হসি। জাতীয় কম ষশালার সুপাবরসশর ব বিসত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রবতসিদসনর 

মুবদ্র্ত কবপ (িাংলায় ৪০ কবপ ও ইংসরজীসত ২০ কবপ) ও সফ্ট কবপ বনি ষাবরত সমসয়র মসে আইএমইবি’কত 

দাবখল করা হসয়সছ। 
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অধ্যায়-৩ 

প্রকসের ক্রয় কার্ ষক্রম পর্ ষাসলার্না 

সসরজবমসন পর্ ষসিক্ষণ ও সংবেষ্ট কম ষকতষাসদর সাক্ষাৎকার এিং সংগৃহীত তথ্য-উপাি বিসের্ণ কসর প্রবতয়মান 

হয় কর্, প্রবকউরসমন প্রবক্রয়া বিসের্ণ কসর প্রকসের আওতায় বিব ন্ন পণ্য ও মালামাল ক্রয় করা হসয়সছ। 

ঠিকাদার বনসয়াসগর কক্ষসত্র বিদ্যমান সরকারী ক্রয় আইন ও বিবিমালা অনুসরণ করা হসয়সছ। দরপত্র আহিান, 

কবমটি গঠন, র্ার্াই-িাছাই, মূল্যায়ন ও কার্ ষাসদশ প্রদান বপবপএ-২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ অনুসরণ কসর ৯ টি 

প্যাসকসজর পণ্য, কসিাসমূহ সংগ্রহ করা হসয়সছ।  

৩.১ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

প্রকসের মূল বিবপবপ এবপ্রল ৭, ২০১৫ তাবরসখ ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকা ব্যাসয় ০১/০৩/২০১৫ হসত ২৮/০২/২০১৮ 

কময়াসদ সম্পাদসনর জন্য জাতীয় অর্ ষননবতক পবরর্সদর বনি ষাহী কবমটি (একসনক) কর্তষক অনুসমাবদত হয়। 

পরিতীসত ভবম অবিগ্রহণ, মাটির কাজ, কেবক্সিল কপ সমন্ট এর পবরিসতষ বরবজ  কপ সমন্ট বনম ষাণ, বরসর্ইবনং 

ওয়াসলর পবরমাণ বৃবি, এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র স্থাপন, আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেম স্থাপন ও 

পবরর্ালনা, কর্াল প্লাজার সংখ্যা বৃবি, ইউটিবলটি অপসারণ খাসত ব্যয় বৃবি ইতযাবদ কারসণ ০৮/০৩/২০১৮ 

তাবরসখ প্রকেটি জাতীয় অর্ ষননবতক পবরর্সদর বনি ষাহী কবমটি (একসনক) কর্তষক ৬২৬৯২.৬০ লক্ষ র্াকা ব্যসয় 

মার্ ষ ২০১৫ হসত জুন ২০১৯ কময়াসদ িাস্তিায়সনর জন্য ১ম সংসশািনী বিবপবপ অনুসমাবদত হয়।  

প্রকসের ক্রয়চুবি পর্ ষাসলার্না কসর কদখা র্ায় কর্, ক্রয় নীবতমালা অনুসরণ কসর এক িাপ ২ (দুই) খাম পিবতসত 

দরপত্র আহিান করা হসয়সছ।  

৩.২ দরপত্র প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য  

উি দরপত্রটি ৪টি জাতীয় পবত্রকা ও ১টি স্থানীয় পবত্রকা এিং CPTU ও RHD এর ওসয়িসাইর্-এ প্রকাবশত 

হসয়বছল। CPTU এর ওসয়িসাইর্-এ WD-2 ও WD-1 দরপত্র ২টি র্র্াক্রসম প্রকাবশত হসয়বছল 

১৬/০৮/২০১৫ ও ২৭/০৮/২০১৫ খ্রীষ্টাসে; উি দরপত্রটি ওসয়িসাইসর্ বছল ২১/০৯/২০১৫ খ্রীষ্টাে অর্ ষাৎ ৩৭বদন 

ও ২৫বদন পর্ ষন্ত প্রকাবশত কময়াদকাল বছল, কর্খাসন দরপসত্রর বিক্রসয়র সি ষসশর্ তাবরখ বছল ২০/০৯/২০১৫ 

খ্রীষ্টাে । বনসম্ন সারবণ ৩.১-এ দরপত্র প্রকাবশত জাতীয় ও স্থানীয় পবত্রকার প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য কদওয়া হসলা- 

সারবণ ৩.১ 

ক্রবমক 

নং 

প্যাসকজ নং দরপত্র প্রকাবশত 

তাবরখ 

দরপত্র প্রকাবশত পবত্রকার নাম 

জাতীয় পবত্রকা স্হানীয় পবত্রকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 13/ACE/SZ/2015-

2016 WD-2 

১২/০৮/২০১৫ ঢাকা বিবিউন - 

২ ১২/০৮/২০১৫ রূপসী িাংলা - 

৩ ১৭/০৮/২০১৫ বদবনক যুগান্তর - 
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ক্রবমক 

নং 

প্যাসকজ নং দরপত্র প্রকাবশত 

তাবরখ 

দরপত্র প্রকাবশত পবত্রকার নাম 

জাতীয় পবত্রকা স্হানীয় পবত্রকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪ ১৭/০৮/২০১৫ ক াসরর পাতা - 

৫ ১৮/০৮/২০১৫ - বসসলসর্র িাক 

৬ 12/ACE/SZ/2015-

2016 WD-1 

১৬/০৮/২০১৫ বদ বফনানবসয়াল 

এক্সসপ্রস 

 

৭  ১৬/০৮/২০১৫ কাসলর কন্ঠ  

৮  ১৮/০৮/২০১৫ বদবনক ইসিফাক  

৯  ১৭/০৮/২০১৫  বদবনক সবুজ 

বসসলর্ 

     

সুত্র: প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 

 

৩.৩ দরপত্র দাবখল সংক্রান্ত তথ্য 

২০টি ককাম্পানী দরপত্র ক্রয় কসরন এিং তারমসে ৬টি ককাম্পানী দরপত্র দাবখল কসরন। বনসম্ন সারবণ ৩.২-এ 

তাসদর তাবলকা কদওয়া হসলা-  

সারবণ ৩.২ 

ক্রবমক নং দরপত্র দাবখল দাতার নাম 

১ ২ 

১ Mir Akhter Hossain ltd. 

২ Monico-Dienco JV 

৩ Spectra Engineers Ltd.  

৪ Abdul Monem Ltd.  

৫ CR 24 B-MBEL JV 

৬ TBL- ACL JV 
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৩.৪ দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য 

সকল প্যাসকজ সমূসহর দরপত্র মূল্যায়সনর জন্য ৭-সদস্য বিবশষ্ট Tender Evaluation Committee গঠন 

করা হসয়বছল। বনসম্ন সারবণ ৩.৩-এ সদস্যগসণর নাসমর তাবলকা কদওয়া হসলা- 

সারবণ ৩.৩ 

ক্রবমক নং পদিী ও কম ষস্থল পদিী 

১ ২ ৩ 

১ অবতবরি প্রিান প্রসক শলী, বসসলর্ কজান, বসসলর্ এিং প্রকে পবরর্ালক, 

“বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টারসসকসন-লালিাগ-সালুটিকর-ককাম্পানীগঞ্জ-

ক ালাগঞ্জ সড়কসক জাতীয় মহাসড়সক উন্নীতকরণ” প্রকে। 

কর্য়ারম্যান 

২ তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী, সড়ক সাসকষল, বসসলর্ সদস্য সবর্ি 

৩ ি: কমা: জবহর বিন আলম, অোপক ও বি াগীয় প্রিান, পুরসক শল 

বি াগ, বসসলর্ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুবি বির্শ্বিদ্যালয়, বসসলর্। 

িবহ:সদস্য 

৪ তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী, এলবজইবি, বসসলর্  িবহ:সদস্য 

৫ তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী, িাংলাসদশ পাবন উন্নয়ন কিাি ষ, বসসলর্ িবহ:সদস্য 

৬ বনি ষাহী প্রসক শলী, করাক্ট ই যালুসয়শন বি াগ, সড়ক বি াগ, কতজগাঁও, 

ঢাকা।  

সদস্য 

৭ বনি ষাহী প্রসক শলী, বসসলর্ সড়ক বি াগ, বসসলর্ সদস্য 

 

উি কবমটি দাবখলকৃত দরপসত্রর সমস্ত তথ্য-উপাি র্ার্াই িাছাই কসর দরপসত্র অংশগ্রহণকারীসদর মসে ৪টি 

ঠিকাদাসরর দরপসত্র উসল্লবখত শতষানুর্ায়ী কর্াগ্যতা না র্াকায় ঐ সকল দরপত্র দাতাসক অসর্াগ্য কঘার্ণা কসরন। 

বনসম্ন সারবণ ৩.৪-এ তাসদর তাবলকা কদওয়া হসলা-  

সারবণ ৩.৪ 

ক্রবমক নং ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান এর নাম 

১ ২ 

১ Mir Akhter Hossain ltd. 

২ Monico-Dienco JV 

৩ CR 24 B-MBEL JV 

৪ TBL- ACL JV 
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অসর্াগ্যতার কারণ 

অসর্াগ্যতার কারণ বনসম্ন কাবরগবর কবমটি কর্তষক উসল্লবখত প্রবতষ্ঠান সমূহসক অসর্াগ্য বিসির্নায় বিিরণ কদওয়া 

হসলা-  

Mir Akhtar Hossain Ltd.  

Mir Akhtar Hossain Ltd. কর্তষক দাবখলকৃত সমস্ত তথ্য-উপাি কাবরগবর কবমটি কর্তষক র্ার্াই-িাছাই 

পূি ষক কদখা র্ায় কর্, Single Contract-এ গত ১০ িৎসসর Sole/Patner/Sub-Contractor বহসাসি 

Compacted Sand Pile/ Stone Column এর অব জ্ঞতা আসছ ৪১৫০৮ বম:। দরপত্র বসবিউল 

কমাতাসিক Single Contract-এ অব জ্ঞতা র্াকসত হসি কমপসক্ষ ৫৬০০০ বম:। দরপত্র বসবিউল এর 

Clause No-ITT.14.1 (b)-2(b)-1 কমাতাসিক এসক্ষসত্র অব জ্ঞতা র্সর্ষ্ট না হওয়ায় কাবরগবর কবমটি 

কর্তষক Mir Akther Hossain Ltd. অসর্াগ্য বিসিবর্ত হয়।  

 

Monico-Dienco JV  

দরপত্র বসবিউল এ গত ১০ িৎসসর Single Contract-এ Sole/Patner/Sub-Contractor বহসসসি 

Compacted Sand Pile/ Stone Column এর অব জ্ঞতা কমপসক্ষ ৫৬০০০ বম: র্াকসত হসি িলা 

হসয়সছ। Monico-Dicnco JV- এর দাবখলকৃত তথ্য-উপাি র্ার্াই িাছাই কসর কদখা র্ায় কর্ তারা কর্ 

অব জ্ঞতায় িকুসমন্ট দাবখল কসরসছন কসগুবল Sand Drain এর কাজ। এসক্ষসত্র অব জ্ঞতার র্র্ার্র্ না হওয়ায় 

কাবরগবর কবমটি Monico Dicnco JV কক অসর্াগ্য িসল বিসিবর্ত কসরন।  

CR 24 B-MBEL JV  

দরপত্র বসবিউল এ িলা হসয়সছ কর্ িাংলাসদসশর িাবহসর ককান প্রবতষ্ঠান র্বদ কর্ন্ডার অংশ গ্রহণ করসত ইচ্ছুক 

হয় তসি তাসদর অব জ্ঞতার সনদগুবল উি কদসশর িাংলাসদসশ বনযুি Embassy/High Commission 

কর্তষক Authentication হসত হসি। CR 24 B-MBEL JV এর দাবখলকৃত অব জ্ঞতা সনদগুবল 

িাংলাসদসশ বনযুি China Embassy কক র্ার্াই িাছাই পূি ষক প্রবতসিদসনর জন্য পাঠাসনা হসল তারা উি 

সনদগুবলসক স্বাক্ষর কসরন নাই মসম ষ প্রবতসিদন দাবখল কসরন। এসক্ষসত্র অব জ্ঞতার সনদগুবলসত Embassy 

কর্তষক Authentication না হওয়ায় কাবরগবর  কবমটি উি প্রবতষ্ঠানসক অসর্াগ্য বিসির্না কসরন।  

TBL- ACL JV  

দরপত্র বসবিউল এ গত ১০ িৎসসর Single Contract-এ Reinforced Concrete-এ Sole/Lead 

Partner-১৬০০০ বকউবিক বমর্ার এিং Others Partner- ৪০০০ বকউবিক বমর্ার এর অব জ্ঞতা র্াওয়া 

হসয়সছ। একই সাসর্ Single Contract এ কমপসক্ষ ১০০ ককাটি র্াকার কাজ র্াকসত হসি মসম ষ উসল্লখ আসছ। 
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TBL-ACL JV এর দাবখলকৃত তথ্য-উপাি র্ার্াই িাছাই কসর কদখা র্ায় কর্, এসক্ষসত্র Reinforced 

Concrete এর Single Contract এ কাজ করার অব জ্ঞতা আসছ ১২২৫৬ বকউবিক বমর্ার এিং সসি ষাচ্চ 

২১ ককাটি র্াকা। এসক্ষসত্র অব জ্ঞতা র্াবহদা কমাতাসিক না হওয়ায় কাবরগবর কবমটি কর্তষক প্রবতষ্ঠানটি অসর্াগ্য 

বিসিবর্ত হয়।  

দরপসত্রর প্রদি শতষানুর্ায়ী সমস্ত কর্াগ্যতা পূরণ করায় মূল্যায়ন কবমটি কর্কবনকযাবল ২টি(দুই) দরদাতা/ঠিকাদার 

ককাম্পানীসক কর্াগ্য বিসির্না কসরন। কাবরগরী াসি কর্াগ্য ঠিকাদারসদর তাবলকা বনসম্ন সারবণ ৩.৫-এ কদওয়া 

হসলা- 

সারবণ ৩.৫ 

ক্রবমক নং কাবরগরী াসি কর্াগ্য ঠিকাদারসদর নাম 

১ ২ 

১ Spectra Engineers Ltd. 

২ Abdul Monem Ltd. 

 

কাবরগবর মূল্যায়সন বনি ষাবর্ত কর্াগ্য দরদাতাসদর Financial Proposal কখালা হয় ০৭/১০/২০১৫ তাবরসখ। 

দরদাতাসদর বিি প্রাইস এর অযাবরর্সমটিক কাসরকশন, বিসকাউন্ট বিসির্না কসর Spectra Engineers 

Ltd. কক ৪১৫.৪৫ ককাটি র্াকায় সি ষবনম্ন দরদাতা বনি ষারণ করা হসয়বছল। দরপত্র প্রকাসশর তাবরখ কর্সক 

অনুসমাদসনর তাবরখ পর্ ষন্ত PPR আইন ও বিবি কমাতাসিক দরপসত্রর বিিতার কময়াদ ১২০ বদন হসলও িাস্তসি 

সময় কলসগসছ ২৪৪ বদন। এসক্ষসত্র ১২৪ বদন অবিক সময়সক্ষপণ করা হসয়সছ। Evaluation পূি ষিতী কার্ ষক্রসমও 

বপবপআর-২০০৮ এর বিবি র্র্ার্র্ াসি অনুসরণ কসর বনি ষাবরত দরদাতাসক কার্ ষাসদশ প্রদান করা হয়।  

পণ্য ক্রয় ও কার্ ষক্রম 

পণ্যখাসত ক্রয়/সংগ্রসহর প্রাক্কলন বছল ১৩৪৮.৫২ লক্ষ র্াকা। পণ্য ক্রয়/সংগ্রসহর জন্য ১ম সংসশাবিত বিবপবপসত 

৪টি প্যাসকজ অনুসমাদন করা হসয়বছল র্াহা সাংদয়াজনী/পরররশষ্ট- “ক” (পৃষ্ঠা ৯৩) এ উসল্লখ করা হসলা। এখাসত 

প্রিান কাজগুবল বছল- ১) নতুন কমার্রর্ান সরিরাহ;  

(ক) জীপ; (খ) িািল ককবিন বপক আপ;  

২) কেশনারী ও অবফস সরঞ্জাম; 

৩) এসক্সল কলাি কসরাল কেশসনর জন্য র্ন্ত্রপাবত ও আনুর্বঙ্গক অন্যান্য মালামাল সরিরাহ, স্থাপন এিং 

পবরর্ালন; এিং 

৪) আধুবনক কবম্পউর্ারাইজি কর্াল কাসলকশন বসসষ্টসমর জন্য র্ন্ত্রপাবত ও আনুর্বঙ্গক অন্যান্য মালামাল 

সরিরাহ, স্থাপন এিং পবরর্ালনা ইতযাবদ।  
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৪টি দরপত্র প্যাসকসজর মসে বজবি-১ এর প্রাক্কবলত মূল্য ৭৮.০০ লক্ষ র্াকা। বজবি-২ এর প্রাক্কবলত মূল্য ১২৬.০০ 

লক্ষ র্াকা, বজবি-৩ এর প্রাক্কবলত মূল্য ৭০৪.০০ লক্ষ র্াকা এিং বজবি-৪ এর প্রাক্কবলত মূল্য ৪০০.০০ লক্ষ 

র্াকা। দরপত্র প্যাসকজ বজবি-১; বজবি-৩ এিং বজবি-৪ এই বতনটি প্যাসকজ এর সংগ্রহ OTM (Open 

Tender Method) পিবতসত সম্পন্ন করা হসয়সছ। প্যাসকজ বজবি-২ এর পণ্য সংগ্রহ DPM (Direct 

Procurement method) পিবতসত সম্পন্ন করা হসয়সছ।  

পূতষকাজ ক্রয়/সংগ্রহ কার্ ষক্রম 

প্রকসের পূতষকাজ ক্রয়/সংগ্রসহর জন্য বিবপবপ/আরবিবপবপসত বতনটি দরপত্র প্যাসকজ অনুসমাদন করা হসয়বছল। 

এগুসলা র্র্াক্রসম (ক) প্যাসকজ নের- িবিউবি-১, র্ার প্রাক্কবলত মূল্য-২১৩৯২.৩০ লক্ষ র্াকা; (খ) প্যাসকজ 

নের- িবিউবি-২, প্রাক্কবলত মূল্য- ২৯৬৮১.৮০ লক্ষ র্াকা; এিং (গ) প্যাসকজ নের- িাবিউবি-৩, প্রাক্কবলত 

মূল্য ৩০০৪.৭০ লক্ষ র্াকা। প্যাসকজ িাবিউবি-১ ও িাবিউবি-২ এর ক্রয়/সংগ্রহ CCGP (Cabinet 

Committee for Government Purchase) কর্তক অনুসমাদসনর মােসম সম্পন্ন করা হসয়সছ। প্যাসকজ 

িাবিউবি-৩ এর ক্রয়/সংগ্রহ OTM পিবত অনুসরণ করা হসি। দরপত্র প্যাসকজ গুসলার বিিরণ ও অন্যান্য তথ্য 

সাংদয়াজনী/পরররশষ্ট- “ক”  (পৃষ্ঠা -৯১) এ উসল্লখ করা হসলা।  

এখাসন উসল্লখ্য কর্, পূতষকাজ সংক্রান্ত দরপত্র প্যাসকজ িাবিউবি-১ ও িাবিউবি-২ এ ফুর্পাত, কেন, রক্ষাপ্রদ 

কাজ ইতযাবদ সহ ১৩.১০০ বক:বম: ও ১৬.৫০০ বক:বম: বরবজি কপ সমন্ট বনম ষাসণর কাজ অন্তষভুি। এই 

প্যাসকসজর উসল্লখসর্াগ্য কাজগুবল হসলা সড়কিাঁসি মাটির কাজ, সসয়ল-বির্সমন্ট ওয়াকষ, বরবজি কপ সমন্ট 

বনম ষাণ, ফুর্পাতসহ সাসফষস কেন বনম ষাণ, বজওসর্ক্সর্াইলসহ কনবক্রর্   কলাপ কপ্রসর্কশন, কর্া-ওয়াল, বরসর্ইবনং 

ওয়াল, কর্ালপ্লাজা, কাল ার্ ষ বনম ষাণ, বিজ বনম ষাণ, সাইর্ অবফস বনম ষাণ ইতযাবদ। এই দরপত্র প্যাসকসজর ক্রয় 

কাসজ দরপত্র প্রস্তুত, আহিান গ্রহণ ও িাস্তিায়ন বপবপআর-২০০৮ এর বনয়মনীবত অনুসরণ কসর করা হসয়সছ। 

প্যাসকজ WD-1 এিং WD-2 এর িাস্তি অগ্রগবত মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত র্র্াক্রসম ৮৫.১৪% এিং ৬২.৫৮%। 

পূতষকাজ সংক্রান্ত দরপত্র প্যাসকজ নের িাবিউবি-৩ এ মূলত দুইটি এসক্সলসলি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র , ১টি কর্ালপ্লাজার 

বনম ষাণ ও সড়কিাঁসি মাটির কাজ ইতযাবদ অন্তষভুি। এ প্যাসকজটির দরপত্র আহিান অনুবষ্ঠত হয় নাই।   

৩.৫ বপবপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর প্রদয়াগ 

দরপত্র অনুষ্ঠাসনর পিবত স্বেতা র্ার্াইসয়র জন্য প্যাদকজ নম্বর WD-1 ও WD-2 রবস্তাররত পরীক্ষা কদর 

শেখা হদয়দছ। 

েরপত্র ২র্টর রনরবড় পররবীক্ষদণ পররলরক্ষত হয় শয, বপবপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর রনয়ম অনুসাদর 

প্রদয়াজনীয় করতপয় তথ্য/ শরকি ষ রলরপবি করা হদয়দছ যাহা রনদে সাররণ ৫.৫ -এ প্রোন করা হদলা।  
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সাররণ ৫.৫: প্যাদকজ নম্বর WD-1 ও WD-2 এর ব্যাপাদর বপবপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮-এর প্রদয়াগ 

সাংক্রান্ত তথ্য  

ক্ররমক 

নাং 
ক্রয় প্রবক্রয়ার তসথ্যর রববরণ WD-1 WD-2 

১ ২ ৩ ৪ 

১ েরপত্র অনুযায়ী কাদজর নাম ও রববরদণর উদিখ আদছ √ √ 

২ েরপত্র প্রকাদশর প্রমাণ সাংরক্ষণ √ √ 

৩ েরপত্র রবক্রয় শুরুর তাররখ উদিখ আদছ √ √ 

৪ েরপত্র রবক্রদয়র শশর্ তাররখ ও সময় এর উদিখ আদছ √ √ 

৫ প্রাপ্ত শমাে েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ ষত হদয়দছ √ √ 

৬ েরপত্র শখালার তাবরখ িবণ ষত হসয়সছ √ √ 

৭ শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ ষত হদয়দছ √ √ 

৮ নন-শরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা বরণ ষত হদয়দছ √ √ 

৯ তুলনামূলক রববরণী বতররর তাররখ উদিরখত আদছ √ √ 

১০ েরপত্র মূল্যায়ন করমর্টর সভার তাররখ উদিরখত আদছ √ √ 

১১ তুলনামূলক রববরণী অনুদমােদনর তাররখ উদিরখত আদছ √ √ 

১২ কায ষরববরণী অনুদমােদনর তাররখ উদিরখত আদছ  √ √ 

১৩ চূড়ান্ত অনুদমােন প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত নরর্ সাংররক্ষত আদছ √ √ 

১৪ চূড়ান্ত অনুদমােনকারী কর্তষপদক্ষর অনুদমােন সাংররক্ষত আদছ √ √ 

১৫ Notification of Award প্রোদনর তাররখ উদিরখত আদছ √ √ 

১৬ শমাে চুরক্ত মূল্য বরণ ষত আদছ √ √ 

১৭ চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ আদছ √ √ 

১৮ কায ষাদেশ ইসুযকারী কর্তষপদক্ষর নাম উদিখ করা আদছ √ √ 

১৯ কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ উদিরখত আদছ √ √ 

সূত্র : প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 

 

 

  



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  21 

অধ্যায়-৪ 

প্রকসের অগ্রগবত ও গুণগতমান পর্ ষাসলার্না 

৪.১ অঙ্গব বিক িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত 

অনুদমারেত ১ম সাংদশারধত রিরপরপ শমাতাদবক মাচ ষ ২০১৯ পয ষন্ত শভৌত অগ্রগরত প্রায় ৭০% এবাং আরর্ ষক অগ্রগরত 

৫৯.৮৩%। রবস্তাররত অঙ্গব বিক িাস্তি ও আবর্ ষক লক্ষযমাত্রার অগ্রগবত রনদের সাররণ-৪.১ এ প্রদান করা হদলা- 

সাররণ-৪.১ 

(লক্ষ র্াকায়) 

ক্র:

নং 

 

অসঙ্গর নাম একক বিবপবপ/১ম সংসশাবিত বিবপবপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

সি ষসশর্ ৩০ জুন, ১৮ 

পর্ ষন্ত ক্রমপুবঞ্জত 

অগ্রগবত  

র্লবত অর্ ষ িছসরর 

লক্ষযমাত্রা 

র্লবত অর্ ষিছসরর মার্ ষ 

২০১৯ পর্ ষন্ত ক্রমপুবঞ্জত 

অগ্রগবত  

িাস্তি 

(পররমাণ/ সাংখ্যা) 

আবর্ ষক িাস্তি  

(%) 

আবর্ ষক 

(%) 

িাস্তি (%) আবর্ ষক 

(%) 

িাস্তব 

(%) 

আবর্ ষক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ০৯ ১০ ১১ 

(ক) রাজস্ব: 

১ শপদরাল ও লুরিদকন্ট শর্াক শর্াক ৩০০.০০ ৬.৭৪ ৬.৭৪ ৬৬.০৮ ৬৬.০৮ ১২.২৫ ১১.৭৭ 

২ গ্যাস, রসএনরজ শর্াক শর্াক ৬০.০০ ৮.০৮ ৮.০৮ ৯১.৯২ ৯১.৯২ ৯.৩৮ ৮.০৮ 

৩ শষ্টশনারী শর্াক শর্াক ১০.০০ ৫৩.৮০ ৫৩.৮০ ৪৬.২০ ৪৬.২০ ৭৮.৭৬ ৭৬.৮০ 

৪ ল্যাবদরেরী শেরষ্টাং শর্াক শর্াক ২০.০০ - - ১০০.০০ ১০০.০০ - - 

৫ সুপাররভশন কনসালদেন্ট শর্াক শর্াক ২০৯.৫৩ ৬৫.৯৭ ৬৫.৯৭ ৩৪.০২ ৩৪.০২ ৮৫.৯৩ ৮৪.১৩ 

৬ সাদভষ ও সদয়ল শেষ্ট শর্াক শর্াক ১০০.০০ ৩৬.৬২ ৩৬.৬২ ৬৩.৩৮ ৬৩.৩৮ ৩৮.১৪ ৩৬.৬২ 

৭ শেন্ডার ও পাবরলদকশন শর্াক শর্াক ২০.০০ ৪৩.৪৫ ৪৩.৪৫ ৫৬.৫৫ ৫৬.৫৫ ৪৫.০৫ ৪৩.৪৫ 

৮ অনাররয়াম শর্াক শর্াক ৫.০০ - - - - - - 

(খ) মূলধন ব্যয়: 

৯ রজপ সাংখ্যা ১ র্ট ৭৮.০০ ৯১.৭৬ ৯১.৭৬ ১.২৮ ১.২৮ ১০০.০০ ৯১.৭৬ 

১০ িাবল শকরবন রপকআপ সাংখ্যা ২ র্ট ১২৬.০০ ৭৭.৪৮ ৭৭.৪৮ ০.৭৯ ০.৭৯ ১০০.০০ ৭৭.৪৮ 

১১ অর স ইকুপদমন্ট শর্াক শর্াক ৩০.০০ ৫৬.৬৬ ৫৬.৬৬ ৬.৬৬ ৬.৬৬ ৫৮.০৬ ৫৬.৬৭ 

১২  ারন ষচার শর্াক শর্াক ২০.০০ ৮.৫০ ৮.৫০ ৫.০০ ৫.০০ ৯.২৫ ৮.৫০ 

১৩ ভূরম অরধগ্রহণ শহক্টর ২.৬৮৫শহক্টর ১৩৪০.৮৩ - - - - - - 

 পুতষ কাজ: 

১৪ মার্টর কাজ: 

 ক) সড়ক বাদেঁ মার্টর কাজ লক্ষ 

ঘরম. 

৫.১৭২ লক্ষ ঘরম. ১৬৮৪.৮০ ৩২.১১ ৩২.১১ - - ৩৬.৩৪ ৩২.১১ 

 খ) সদয়ল ররেদমন্ট ওয়াকষ  রম. ২৯৬০০.০০ রম. ৭৯৫০.৫০ ৮৩.৫০ ৮৩.৫০ ১৬.৫০ ১৬.৫০ ১০০ ১০০ 

১৫ শপভদমন্ট: - - - - - - - - - 

 ক) শেরিবল শপভদমন্ট রনম ষাণ রকরম. ১.৭৭০ রকরম. ১৪০.২৪ - - - - - - 

 খ) রররজি শপভদমন্ট রনম ষাণ রকরম. ২৯.৬০ রকরম. ৩১৩০২.৩৮ ৫১.৭৭ ৫১.৭৭ ৩১.৪১ ৩১.৪১ ৯৬.২৫ ৭৪.২৫ 
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ক্র:

নং 

 

অসঙ্গর নাম একক বিবপবপ/১ম সংসশাবিত বিবপবপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

সি ষসশর্ ৩০ জুন, ১৮ 

পর্ ষন্ত ক্রমপুবঞ্জত 

অগ্রগবত  

র্লবত অর্ ষ িছসরর 

লক্ষযমাত্রা 

র্লবত অর্ ষিছসরর মার্ ষ 

২০১৯ পর্ ষন্ত ক্রমপুবঞ্জত 

অগ্রগবত  

িাস্তি 

(পররমাণ/ সাংখ্যা) 

আবর্ ষক িাস্তি  

(%) 

আবর্ ষক 

(%) 

িাস্তি (%) আবর্ ষক 

(%) 

িাস্তব 

(%) 

আবর্ ষক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ০৯ ১০ ১১ 

১৬ সাদ ষস শেইনসহ ফুেপাত রনম ষাণ  রম. ২৯৩৫২.০০ রম. ২৩৪৮.১৬ - - ১০.২২ ১২.৭৮ ১৪.১৩ ১২.৭৮ 

(গ) রক্ষাপ্রে কাজ          

১৭ রজওদেিোইলসহ কনরক্রে   শলাপ 

প্রদেকশন  
বরম. ১২২২০০ বরম. ২৩৪১.৯৯ ৬.১৬ ৬.১৬ ৭৬.৮৪ ৭৬.৮৪ ৩৭.৫৬ ৩৬.০৬ 

১৮ শো-ওয়াল রম. ১৩৪২০ রম. ১০২৭.১০ - - ২৯.২১ ২৯.২১ ৩০.৬৪ ২৯.২১ 

১৯ ররদেইরনাং ওয়াল রম. ১৯৪৪ রম. ১৯৯৮.১৭ - - ১৫.০১ ১৫.০১ ১৬.৫৬ ১৫.০১ 

২০ কালভাে ষ রনম ষাণ, ২র্ট রম. ৬ রম. ১০৬.২৬ ৪৯.৮৮ ৪৯.৮৮ ৫০.১২ ৫০.১২ ১০০ ১০০ 

২১ রিজ রনম ষাণ রম. ৭৫ রম. ৭৯৪.২০ ৪০.১২ ৪০.১২ ৫৯.০৮ ৫৯.০৮ ১০০ ১০০ 

২২ ইন্টারদসকশন রনম ষাণ সাংখ্যা ১র্ট ৬৩.৭৪ - - - - - - 

২৩ রিভাইিারসহ বাস-দব রনম ষাণ সাংখ্যা ৬র্ট ৪৩৫.৫০ - - - - - - 

২৪ সাইন রসগন্যাল রকরম. শপাষ্ট শরাি 

মারকষাং শপইন্ট 

শর্াক শর্াক ১২১.৫৫ - - - - - - 

২৫ রবদ্যমান স্থাপণা অপসারণ শর্াক শর্াক ৫.৫০ ১০০.০০ ১০০.০০ - - ১০০ ১০০ 

২৬ ইউর্টরলর্ট অপসারণ শর্াক শর্াক ৭৫৮.২১ ১০০.০০ ১০০.০০ - - ১০০ ১০০ 

২৭ রনম ষাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ শর্াক শর্াক ৩৮৯.৬৩ ৯০.২৬ ৯০.২৬ - - ৯২.৩২ ৯০.২৬ 

২৮ শোলপ্লাজা সাংখ্যা ২র্ট ৫৪৫.৭৪ - - - - - - 

২৯ সাইে অর স বরম. ১৩৬৪ বরম. ৩৪৪.৪০ ২১.৬৩ ২১.৬৩ - - ২৩.৭৫ ২১.৬৩ 

৩০ এসক্সলসলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র বনম ষাণ: 

 ক) পূতষকাজ শর্াক শর্াক ২৪৭৮.৯৪ - - - - - - 

 খ) যন্ত্রপারত  স্থাপন ও 

পরীক্ষামূলক পররচালনা 

শর্াক শর্াক ৭০৪.৫২ - - - - - - 

৩১ আধুরনক শোল আোয় রসদস্টম 

স্থাপন ও পরীক্ষামূলক পররচালনা 
শর্াক শর্াক ৪০০.০০ - - - - - - 

৩২ প্রাইস এিজাস্টদমন্ট শর্াক শর্াক ৩৮১৮.১৭ ১৩০.০

৯ 

১৩০.০৯ ৫২.৩৮ ৫২.৩৮ ৪০.২০ ৩৮.৮০ 

(ঘ) র রজকযাল করন্টদজরন্স   - - ৩০৬.৭৭ - - - - - - 

(ঙ) প্রাইস করন্টদজরন্স  - - ৩০৬.৭৭ - - - - - - 

    ৬২৬৯২.৬০       

সূত্র : প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 

 

দ্রষ্টব্য: মাচ ষ ২০১৯ পয ষন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরঞ্জত আরর্ ষক অগ্রগরত ৩৭৫০৬.১৮ লক্ষ োকা (৫৯.৮৩%) ও বাস্তব 

অগ্রগরত ৭০%। রকন্তু সাংদশারধত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী মাচ ষ ২০১৯ পয ষন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরঞ্জত বাস্তব  
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অগ্রগরত হওয়ার লক্ষযমাত্রা রছল ৯৫%। শস রহদসদব রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রার তুলনায় বাস্তব অগ্রগরত ২৫% কম 

হদয়দছ; 

৪.২ িছর ব বিক আবর্ ষক অগ্রগবত  

িছর ব বিক আবর্ ষক তথ্যারে রনদের সাররণ-৪.২ এ প্রদান করা হদলা। 

সারবণ-৪.২ 

অর্ ষ িছর বিবপবপ অনুর্ায়ী ব্যয় 

(লক্ষ র্াকা) 

১ম সংসশাবিত বিবপবপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্কবলত ব্যয় 

(লক্ষ র্াকা) 

িরাে 

(লক্ষ র্াকা) 

প্রকৃত ব্যয় 

(লক্ষ র্াকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৪ 

২০১৪-১৫ ৮৩৭.১৪ - - - 

২০১৫-১৬ ১৮৯৩৯.৮৭ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ 

২০১৬-১৭ ১৪০১৬.৬৫ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ 

২০১৭-১৮ ১০৩৬০.০৪ ১২৬৭১.৯৭ ১৫৫০০.০০ ১৫৫০০.০০ 

২০১৮-১৯ - ২৯৫২০.৬৩ ২৩৩৮৬.০০ ১১৫০৬.১৮ 

কমার্ ৪৪১৫৩.৭০ ৬২৬৯২.৬০ ৪৯৩৮৬.০০ ৩৭৫০৬.১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৪.১ 

৮
৩
৭

.১
৪

১
৮
৯
৩
৯

.৮
৭

১
৪
০
১
৬

.৬
৫

১
০
৩
৬
০

.০
৪

০০

৪
৫
০
০

.

৬
০
০
০

.

১
২
৬
৭
১

.৯
৭

২
৯
৫
২
০

.৬
৩

0 ০

৪
৫
০
০

.

৬
০
০
০

.

১
৫
৫
০
০

.

১
৫
৭
০
০

.

০

৪
৫
০
০

.

৬
০
০
০

.

১
৫
৫
০
০

.

১
১
৫
০
৬

.১
৮

২ ০ ১ ৪ - ১ ৫ ২ ০ ১ ৫ - ১ ৬ ২ ০ ১ ৬ - ১ ৭ ২ ০ ১ ৭ - ১ ৮ ২ ০ ১ ৮ - ১ ৯

বছর রভরেক আরর্ ষক তথ্যারে

রিরপরপ অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ োকা) ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ োকা) বরাদ্দ প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ োকা)
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৪.৩ প্রকসের প্রিান প্রিান অসঙ্গর িাস্তি অগ্রগবত (৩১ কশ মার্ ষ ২০১৯ তাবরখ পর্ ষন্ত) 

প্রকসের প্রিান প্রিান অসঙ্গর িাস্তি অগ্রগবত (৩১ কশ মার্ ষ ২০১৯ তাবরখ পর্ ষন্ত) তথ্যারে রনদের সাররণ-৪.৩ এ 

প্রদান করা হদলা। 

সারবণ-৪.৩ 

প্রিান অঙ্গ সমূহ পবরমাণ/একক (ক  ত অগ্রগবত (%) আবর্ ষক অগ্রগবত (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

ভবম অবিগ্রহণ (একর) ২.৬৮৫ - - 

বরবজি কপ সমন্ট (বক:বম:) ২৯.৬০ ৯৪.৫৯% ৭৪.২৫% 

কাল ার্ ষ (৬বম:) ২ ১০০% ১০০% 

কসতু বনম ষাণ (৭৫ বম:) ১ ১০০% ১০০% 

ফুর্পার্সহ সাসফষস কেন বনম ষাণ (বক:বম:) ২৯.৩৫২ ১২.৭৮% ১২.৭৮% 

কর্াল প্লাজা (সংখ্যা) ২ ০% ০% 

এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র (সংখ্যা) ২ ০% ০% 

সড়ক িাঁসি মাটির কাজ ( ল:ঘ:বম: ) ৫.১৭২ ৩২.১১% ৩২.১১% 

সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ (বম: ) ২৯৬০০ ১০০% ১০০% 

বজও কর্ক্সর্াইলসহ কনবক্রর্   কলা  প্রসর্কশন (ি: বম: ) ১২২২০০ ৩৬.০৬% ৩৬.০৬% 

কর্া-ওয়াল ( বম: ) ১৩৪২০ ২৯.২১% ২৯.২১% 

বরসর্ইবনং ওয়াল ( বম: ) ১৯৪৪ ১৫.০১% ১৫.০১% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৪.২ 

২.৬৮৫
২৯.৬

২

১

২৯.৩৫২ ২ ২

৫.১৭২

২৯৬০০ ১২২২০০ ১৩৪২০ ১৯৪৪

০
৯৪.৫৯%

১০০.০০%

১০০.০০%

১২.৭৮% ০ ০

৩২.১১%

১০০.০০% ৩৬.০৬% ২৯.২১% ১৫.০১%০ ৭৪.২৫%

১০০.০০%
১০০.০০%

১২.৭৮% ০ ০
৩২.১১%

১০০.০০% ৩৬.০৬% ২৯.২১% ১৫.০১%

প্রধান প্রধান অদঙ্গর বাস্তব অগ্রগরত

পররমাণ/একক (শভৌত অগ্রগরত (%) আরর্ ষক অগ্রগরত (%)
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৪.৩.১ ১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রকসের প্রিান প্রিান অসঙ্গর অগ্রগবত বিসের্ণ  

 

ভবম অবিগ্রহণ   

১ম সংসশাবিত বিবপবপসত বসসলর্ সদর মাইসলজ বক:বম: ১+০০-২+০০ এিং ককাম্পানীগঞ্জ মাইসলজ বক:বম: 

২৮+০০-২৯+০০ এ ২টি এসক্সলসলাি বনয়ন্ত্রণ ককসন্দ্রর জন্য ২.৬৮৫ কহক্টর ভবম অবিগ্রহসণর সংস্থান রাখা 

হসয়সছ। উি ভবম অবিগ্রহসণর জন্য প্রাক্কবলত ব্যয় রাখা হসয়সছ ১৩৪০.৮৩ লক্ষ র্াকা। সসরজবমসন পবরদশ ষন 

এিং প্রকসের তথ্য উপাি র্ার্াই িাছাই কসর কদখা র্ায় প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর কর্সক র্র্া সমসয় ভবম 

অবিগ্রহসণর প্রস্তাি কজলা প্রশাসসকর দপ্তসর কপ্ররণ করা হসয়সছ। কজলা প্রশাসসকর দপ্তর কর্সক দ্রুত ককান কার্ ষকরী 

ব্যিস্থা গ্রহণ না করায় ভবম অবিগ্রহসণ বিলে হসে। এসক্ষসত্র ভবম অবিগ্রহসণর িাস্তি ও আবর্ ষক ককান অগ্রগবত  

নাই। কর্ র্ জরীপ করা হসয়সছ বকন্তু কজলা প্রশাসকসক ককান কর্ক হস্তানতর করা হয়বন। 

 

কসতু বনম ষাণ  

প্রকসের মাইসলজ বক:বম: ২৬+০০-২৭+০০ এ ৭৫বম: এর ১(এক)টি কসতু বনম ষাসণর জন্য ৭৯৪.২০ লক্ষ র্াকার 

সংস্থান রাখা হসয়সছ। উি কসতু বনম ষাসণর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ এিং র্ানিাহন র্লার্সলর জন্য কসতুটি উন্মিু 

করা হসয়সছ। িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত প্রায় শত াগ।  

 

কাল ার্ ষ বনম ষাণ  

প্রকসের আওতায় মাইসলজ বক:বম: ০+০০-১+০০ এিং ২৫+০০-২৬+০০ এ ৩ বম: কসর ২টি কাল ার্ ষ 

বনম ষাসণর জন্য ১০৬.২৬ লক্ষ র্াকার সংস্থান রাখা হসয়সছ। উি কাল ার্ ষ বনম ষাসণর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ এিং 

র্ানিাহন র্লার্সলর জন্য উন্মিু করা হসয়সছ। এসক্ষসত্র িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত শত াগ।  

 

বরবজি কপ সমন্ট   

প্রকসের সম্পূন ষ সড়ক অর্ ষাৎ ২৯.৬০ বক:বম: -ই বরবজি কপ সমন্ট বনম ষাসণর জন্য ৩১৩০২.৩৮ লক্ষ র্াকার 

সংস্থান রাখা হসয়বছল। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত িাস্তি অগ্রগবত ২৮ বক:বম: অর্ ষাৎ ৯৪.৫৯% এিং আবর্ ষক অগ্রগবত 

২৩২৪১.০৯ লক্ষ র্াকা অর্ ষাৎ ৭৪.২৫%।  

 

ফুর্পাতসহ সাসফষস কেন   

প্রকসের আওতায় ২৯.৩৫২ বক:বম: ফুর্পাতসহ সাসফষস কেসনর জন্য ২৩৪৮.১৬ লক্ষ র্াকার সংস্থান রাখা 

হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯-পর্ ষন্ত িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত ১২.৭৮%।  

 

সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ ও পিবত 

প্রকসের আওতায় ২৯৬০০ বম: সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াসকষর জন্য ৭৯৫০.৫০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রাখা হসয়বছল। 

সসয়ল বির্সমন্ট এর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত শত াগ।  

প্রকেভি সম্পূন ষ সড়কটির সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ বনসম্নাি ৪টি বিজাইন অনুসাসর করা হসয়সছ। 
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১।  বিজাইন i ইম্প্রু  সািসগ্রি ৯০০বম:বম: পুরু 

 প্যাসকজ ১ এ ৩৮৪৫ বমর্ার লো অংশ 

 প্যাসকজ ২ এ ৮৬১১ বমর্ার লো অংশ 

 

 কমার্  = ১২,৪৫৬ বমর্ার লো অংশ 

 

২।  বিজাইন ii ইম্প্রু  সািসগ্রি ১৫২০ বম:বম: পুরু 

 প্যাসকজ ১ এ ২৫৩০ বমর্ার লো অংশ 

 

 কমার্  = ২৫৩০ বমর্ার লো অংশ 

৩।  বিজাইন iii ইম্প্রু  সািসগ্রি ৯০০ বম:বম: পুরু। তলায় বজও-কর্ক্সর্াইল বিছাসনা। ৭বমর্ার লো কষ্টান 

কলাম লো-লবে ২ বমর্ার এিং ২ বমর্ার দূরসত্ব স্হাপন। 

 প্যাসকজ ১ এ ৪৩২৫ বমর্ার লো অংশ 

 প্যাসকজ ২ এ ৩৩৮৯ বমর্ার লো অংশ 

 

 কমার্  = ৭,৭১৪ বমর্ার লো অংশ 

 

৪।  বিজাইন iv ইম্প্রু  সািসগ্রি ১২০০ বম:বম: পুরু। তলায় বজও-কর্ক্সর্াইল এিং ৬০০ বম:বম: উপসর 

(মাঝামাবঝ) বজও-গ্রীি  বিছাসনা এিং ৭.৫ বমর্ার লো কষ্টান কলাম লো-লবে ২ বমর্ার এিং 

আড়াআবড় ২ বমর্ার দূরসত্ব স্হাপন। 

 প্যাসকজ ১ এ ২৪০০ বমর্ার লো অংশ 

 প্যাসকজ ২ এ ৪৫০০ বমর্ার লো অংশ 

 

 কমার্  = ৬,৯০০ বমর্ার লো অংশ 

 

পিবত: প্রর্সম বিদ্যমান কপ সমন্ট এিং মাটি সবরসয় কষ্টান কলাম স্হাপন এিং পরিতীসত স্তসর স্তসর ইম্পু  

সািসগ্রি িাবল পূরণ এিং প্রসয়াজনীয় কমসপকশন করন। প্রসয়াজনীয় জায়গায় বজও-কর্ক্সর্াইল ও বজও-গ্রীি 

বিছাসনা।  

 

বজও কর্ক্সর্াইল সহ কনবক্রর্ কলাপ কপ্রাসর্কশন  

১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত বিবপবপসত ১২২২০০ ি:বম: বজও কর্ক্সর্াইল সহ কনবক্রর্   কলাপ প্রসর্কশসনর জন্য 

২৩৪১.৯৯ লক্ষ র্াকার সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত কাসজর িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত ৩৬.০৬%।  

 

বরসর্ইবনং ওয়াল  

১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত বিবপবপসত ১৯৪৪ বম: বরসর্ইবনং ওয়াল বনম ষাসণর জন্য ১৯৮৮.১৭ লক্ষ র্াকার 

সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত কাজ হসয়সছ ২৯১.৮৬ বম: এিং ব্যয় হসয়সছ ৩০০.০০ লক্ষ র্াকা। িাস্তি 

ও আবর্ ষক অগ্রগবত ১৫.০১%।  
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সড়ক িাসি মাটির কাজ   

প্রকসের আওতায় ৫.১৭২ লক্ষ ঘ:বম: মাটির কাসজর জন্য ১৬৮৪.৮০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ 

২০১৯ পর্ ষন্ত ১.৬৬ ল:ঘ:বম: মাটির কাজ করা হসয়সছ এিং ব্যয় হসয়সছ ৫৪০.৯৪ লক্ষ র্াকা। এসক্ষসত্র িাস্তি ও 

আবর্ ষক অগ্রগবত ৩২.১১%।  

 

এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র ও কর্াল প্লাজা বনম ষাণ   

১ম সংসশাবিত বিবপবপসত নতুন কসর ২টি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র, ১টি কর্াল প্লাজা, অন্তষভুি করা হসয়সছ। 

এসক্ষসত্র প্রাক্কবলত ব্যসয়র সংস্থান রাখা হয় ৩০০৪.৭০ লক্ষ র্াকা। সংসশাবিত বিবপবপ কমাতাসিক উি কাসজর 

দরপত্র আহিান মার্ ষ ২০১৭, চুবি স্বাক্ষর কম ২০১৮ এিং কার্ ষ সম্পাদন এবপ্রল ২০১৯ লক্ষয র্াকসলও মার্ ষ ২০১৯ 

পর্ ষন্ত উি কার্ ষক্রসমর ককান কার্ ষাসদশ প্রদান করা হয়বন। জরুরী ব বিসত দরপত্র আহিানপূি ষক ঠিকাদার বনসয়াগ 

সাসপসক্ষ এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ও কর্াল প্লাজার কাজ সম্পাদসনর প্রসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা কর্সত পাসর।  

বি াইিারসহ িাস-কি বনম ষাণ  

প্যাসকজ নং WD-1 এ সড়সকর উ য়পাসশ কর্ইসনজ বক:বম: ৪, ৯, ২৪, ২৬, ২৯ এিং ৩১ এ ১টি কসর কমার্ 

৬টি স্থাসন ১২টি বি াইিারসহ িাস-কি বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হসয়সছ। উি িাস-কি গুবল ৭৫ বম: লো এিং ৪ 

বম: প্রশস্হ, সাব ষস সড়কটি র্র্াক্রসম ৭৫ বম:বম: Sub-Grade, ১০০ বম:বম: DLC এিং ৩০০ বম:বম: PQC 

উচ্চতায় সম্পন্ন করা হসি। বিবপবপ Scope of Work এ িাস-কিসত োই ারসদর ককান বিশ্রামাগার এিং 

পর্র্ারীসদর ককান পািবলক র্য়সলর্ বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হয়বন। কর্সহতু বসসলর্ বিমানিন্দর িাইপাস 

সড়কটিসক মড়াসড়সক উবন্নত করা হসে, কর্খাসন কদসশর বিব ন্ন অঞ্চল কর্সক িাস, িাক ও অন্যান্য র্ানিাহন 

ব্যাপক াসি র্লার্ল করসি। প্রকসের এই অঞ্চল কর্সক কদসশর অবিকাংশ এলাকায় পার্র ও কয়লা সরিরাহ 

করা হয় এিং এটি একটি পর্ ষর্ন এলাকা। এসপ্রবক্ষসত বনম ষাণািীন িাস-কি গুবলসত োই ারসদর জন্য বিশ্রামাগার 

এিং পর্র্ারীসদর জন্য পািবলক র্য়সলর্ এর প্রসয়াজনীয়তা রসয়বছ। সুতরাং, উি িাস-কি গুবলসত বিশ্রামাগার 

ও পািবলক র্য়সলর্ বনম ষাণ করা কর্সত পাসর।  

বনম ষাণকালীন রক্ষণাসিক্ষণ 

১ম সংসশাবিত DPP –কত বনম ষাণকালীন রক্ষণাসিক্ষসণর জন্য ৩৮৯.৬৩ লক্ষ র্াকার সংস্হান রাখা হসয়সছ। 

মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত িাস্তি অগ্রগবত ৯০.২৬% ও আবর্ ষক অগ্রগবত ৩৫১.৬৭ র্াকা অর্ ষাৎ ৯০.২৬%। প্রকে এলাকায় 

পবরদশসন কদখা র্ায় কর্, ২৯টি পুরাতন িীজ আসছ, কর্গুবলর অিস্হা জরাজীণ ষ। উি িীজগুবলর রক্ষণাসিক্ষসণর 

জন্য বিবপবপসত ককান সংস্হান রাখা হয়বন। উি িীজগুবল রক্ষণাসিক্ষসণর প্রসয়াজনীয় ব্যিস্হা গ্রহণ করা কর্সত 

পাসর। ২৯টি বিদ্যমান কসতুর প্রশস্ততা (কযাসরজওসয়) ২৪ ফুর্ হসলও বনম ষানািীন বরবজি কপ সমন্ট সড়সকর প্রশস্ততা ৩২ 

ফুর্। ফসল কসতুসত র্ানজর্ কলসগ র্াকার সম্ভািনা রসয়সছ। 

৪.৪ কর্ইসনজ ব বিক অগ্রগবত পর্ ষাসলার্না  

প্রকেটি বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টার কসকসন লালিাগ- সালুটিকর-ককাম্পাবনগঞ্জ-ক ালাগঞ্জ পর্ ষন্ত সড়ক ও জনপর্ 

বি াসগর তত্ত্বািিাসন বনম ষাণািীন।  
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প্রকেটি ২৯.৬০০ বক:বম: রাস্তা, ২টি কাল ার্ ষ (৬ বমর্ার), ১টি কসতু (৭৫ বমর্ার), ২৯৩৫২ বমর্ার ফুর্পাতসহ 

সারসফস কেন, ১৯৪৪ বমর্ার বরসর্ইবনং ওয়াল, ১৩৪২০ বমর্ার কলাপ প্রসর্কশন, ২টি কর্াল প্লাজা এিং ২টি পূণ ষাঙ্গ 

এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র আসছ। উি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র ২টি বসসলর্ সদর উপসজলায় ও ককাম্পানীগঞ্জ 

এ অিবস্থত।  

সসরজবমসন ২২/০২/২০১৯ কর্সক ২৩/০২/২০১৯ ও ১৬/০৩/২০১৯ কর্সক ১৮/০৩/২০১৯ পর্ ষন্ত পবরদশ ষসন ও 

সাইর্ ল্যাসির্রীসত পরীক্ষায় প্রকসে ব্যিহৃত মালামাল কর্মন, পার্র, ইর্, কখায়া, িালু, বসসমন্ট, রি, কনবক্রর্  

এিং সম্পাবদত কাসজর গুণগতমান সসন্তার্জনক প্রবতয়মান হসয়সছ। 

প্রকসের প্রবত কর্ইসনজ এ িতষমান অিস্থা সসরজবমসন ০০.০০ বকৌঃবমৌঃ কর্সক ৩০.৮৫০ বকৌঃবমৌঃ পর্ ষন্ত 

বনবিড় াসি পর্ ষসিক্ষণ করা হয়। পর্ ষসিক্ষণ প্রবতসিদন ও িারণকৃত আসলাকবর্ত্র সমূহ বনসম্নর সারবণ ৪.৪-এ 

উপস্থাপন করা হসলা:  

সারবণ-৪.৪ বিব ন্ন কর্ইসনসজ প্রকসের িতষমান অিস্থা 

কর্ইসনজ পর্ ষসিক্ষণ (১৬-০৩-২০১৯ 

কর্সক ১৮-০৩-২০১৯ 

পর্ ষন্ত) 

ছবি 

১ ২ ৩ 

০+০০-

৫+০০ 

কপ সমন্ট :  

বরসর্ইবনং ওয়াসলর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ। 

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

ফুর্পাত ও সারসফজ কেসনর 

কাজ সম্পন্ন হসয়সছ।  

স্ট্রাকর্ার :  

এসক্সলসলাি বনয়ন্ত্রন 

ককসন্দ্রর কাজ শুরু হয়বন।  

কর্াল প্লাজার কাজ শুরু 

হয়বন।  

ভবম অবিগ্রহসণর কাজ 

প্রবক্রয়ািীন আসছ।  

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

বর্ত্র : ৪.১ 
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কর্ইসনজ পর্ ষসিক্ষণ (১৬-০৩-২০১৯ 

কর্সক ১৮-০৩-২০১৯ 

পর্ ষন্ত) 

ছবি 

১ ২ ৩ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ।  

কাল াসর্ ষর কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

৬+০০-

১০+০০ 

কপ সমন্ট :  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

স্ট্রাকর্ার :  

ককান ষ্ট্রাকর্ার পবরলবক্ষত 

হয়বন। 

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ।  

 

বর্ত্র : ৪.২ 

১১+০০-

১৫+০০ 

কপ সমন্ট :  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

স্ট্রাকর্ার :  

ককান ষ্ট্রাকর্ার পবরলবক্ষত 

হয়বন। 

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ। 

বর্ত্র : ৪.৩ 
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কর্ইসনজ পর্ ষসিক্ষণ (১৬-০৩-২০১৯ 

কর্সক ১৮-০৩-২০১৯ 

পর্ ষন্ত) 

ছবি 

১ ২ ৩ 

১৬+০০-

২০+০০ 

কপ সমন্ট :  

কলা  প্রসর্কশসনর কাজ শুরু 

করা হয়বন।  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

স্ট্রাকর্ার :  

ককান ষ্ট্রাকর্ার পবরলবক্ষত 

হয়বন।  

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ। 

 

বর্ত্র : ৪.৪ 

২১+০০-

২৫+০০ 

কপ সমন্ট :  

কলা  প্রসর্কশসনর কাজ শুরু 

হয়বন।  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

স্ট্রাকর্ার :  

ককান ষ্ট্রাকর্ার পবরলবক্ষত 

হয়বন। 

কালিাসর্ ষর কাজ সম্পন্ন 

করা হসয়সছ।  

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ। 

বর্ত্র : ৪.৫ 
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কর্ইসনজ পর্ ষসিক্ষণ (১৬-০৩-২০১৯ 

কর্সক ১৮-০৩-২০১৯ 

পর্ ষন্ত) 

ছবি 

১ ২ ৩ 

২৬+০০-

৩১+০০ 

কপ সমন্ট :  

সাি কগ্রসির  কাজ সম্পন্ন 

হসয়সছ।  

মুল কপ সমসন্টর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ।  

ফুর্পাত ও সারসফসসেসনর 

কাজ র্লমান।  

স্ট্রাকর্ার :  

কসতুর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ। 

সড়ক িাঁি : 

সড়ক িাঁসি বকছু বকছু 

অংসশ  মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

Side slope বনম ষাণ করা 

হয় নাই। তসি মাটির কাজ 

অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী 

র্লমান আসছ।  

 

বর্ত্র : ৪.৬ 

 

প্রকসের ৩০.৮৫০ বক:বম: জুসড়ই বনম ষাণ কাজ র্লসছ। প্রকসের এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককসন্দ্রর জন্য অদ্যািবি 

ভবম অবিগ্রহসণর কাজ শুরু হয়বন। র্তদ্রুত সম্ভি ভবম অবিগ্রহসণর কাজ সমাপ্ত কসর এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককসন্দ্রর 

কাজ শুরু করা দরকার।  

সাইর্ পবরদশ ষন 

িবণ ষত প্রকসের কাসজর অগ্রগবত ও গুণগতমান সসরজবমসন র্ার্াই িাছাইসয়র লসক্ষয গত ২২/০১/২০১৯ ও 

২৩/০১/২০১৯ তাবরসখ মহাপবরর্ালক জনাি ি: মবশউর রহমান; উপ-পবরর্ালক জনাি আশরাফুজ্জামান ভ ূঁইয়া, 

পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বি াগ-২, আইএমইবি এিং জনাি কমাৌঃ আসনায়ারুল আমীন, তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী, 

সওজ, বসসলর্ বি াগ; জনাি রীসতশ িড়ুয়া, বনি ষাহী প্রসক শলী, সওজ, বসসলর্ বি াগ এিং বনবিড় পবরিীক্ষণ 

পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর টিম বলিার জনাি প্রসক শলী কমাৌঃ নজরুল ইসলাম খান; সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর 

টিম বলিার জনাি প্রসক শলী আব্দুল কমাতাসলি সহ সড়ক ও জনপর্ বি াসগর কম ষকতষা, পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর 

কম ষকতষা, ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাসনর কম ষকতষা ও প্রসক শলীগণ সাইর্ পবরদশ ষসন অংশগ্রহণ কসরন।  

উি সাইর্ পবরদশ ষসনর পূসি ষ প্রকসের কাসজর অগ্রগবত সম্পসকষ জনাি প্রসক শলী কমাৌঃ আসনায়ারুল আবমন, 

তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী, সওজ, বসসলর্ বি াগ এিং জনাি প্রসক শলী আব্দুল কমাতাসলি, টিম বলিার, সুপারব শন 

পরামশ ষক দল মহাপবরর্ালক মসহাদয়সক প্রকসের কাজ সম্পসকষ বিস্তাবরত অিবহত কসরন। অতৌঃপর 

মহাপবরর্ালক মসহাদসয়র কনর্তসত্ব প্রকসের সাইর্ সসরজবমসন পবরদশ ষসন র্ান। র্াহার সংবক্ষপ্ত বিিরণী বনসম্ন 

প্রদান করা হসলাৌঃ  

ধুপাগুল (মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৩.০০) নামক স্থাসন ফুর্পাত ও সাসফষস কেন ব্যিহাসরর জন্য রাখা ইসর্র গুণগতমান 

র্ার্াই-িাছাই এিং ম্যানুয়ালী পরীক্ষা করা হয়। উি র্ার্াই-িাছাই ও পরীক্ষায় ইসর্র গুণগত মান  াল না 
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হওয়ায় ইর্ পরীক্ষায় কফল কসর। বির্য়টি প্রকে পবরর্ালকসক অিবহত করা হয় এিং প্রকে সাইর্ কর্সক ইর্গুবল 

অপসারসণর পরামশ ষ কদওয়া হসয়সছ। বনসম্ন ইসর্র গুণগতমান র্ার্াইসয়র ছবি কদওয়া হসলাৌঃ 

    

বর্ত্র: ৪.৭ ও ৪.৮ বনম ষাণািীন কেইসনর কাসজ ইর্ পরীক্ষা 

সসরজবমসন পবরদশ ষসন কদখা র্ায় কর্, সড়সকর গাইিওয়াল/বরসর্ইবনং ওয়াল, Embankment -এ মাটির কাজ 

না কসর মূল সড়সক কপ সমন্ট এর ঢালাই কদওয়া হসয়সছ।  

   

বর্ত্র: ৪.৯ সড়ক িাঁসি মাটির কাজ পবরদশ ষন           বর্ত্র: ৪.১০ খাড়া কলাপ, করইন কার্ ও উন্মুি গাইি ওয়াল  

জানুয়াবর ২২, ২০১৯ তাবরসখ সসরজবমসন পবরদশ ষসন ধুপাগুল (মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৩.০০) নামক স্থাসন কেসনর 

ঢালাই এর কাসজর গুণগতমান পরামশ ষক দল কর্তষক র্ার্াই িাছাই করা হসে।  

    

বর্ত্র: ৪.১১ ও ৪.১২ সারসফস কেইসনর কাজ 
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জানুয়াবর ২৩, ২০১৯ তাবরসখ সসরজবমসন পবরদশ ষসন কদখা র্ায় কর্, (মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ১৩.০০) সড়সকর পাসর্শ্ষ 

Embankment এর ঘাস পবরষ্কার না কসর এিং ককান প্রকার কিবঞ্চং/স্তর কসম্পকশন না কসর মাটি  রার্ 

করা হসে। বির্য়টি প্রকে পবরর্ালসকর মােসম এই ননকনফরসমি কাজটি সংসশািন কসর পুনরায় করার জন্য 

িলা হসয়সছ।  

    

  বর্ত্র: ৪.১৩ আগাছা অপসারণ না কসর কলাসপ মাটির কাজ    বর্ত্র: ৪.১৪ কিবঞ্চং না কসর সাইি কলাসপ মাটি কফলা 

জানুয়ারী ২৩, ২০১৯ তাবরসখ সসরজবমন পবরদশ ষসন লালিাগ িীজ, ক ালাগঞ্জ মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৫.০০+এ 

কপ সমন্ট িালাইসয়র জন্য প্রস্তুতকৃত/িািাইকৃত রসির কগ্রবিং এিং ঢালাইকৃত কপ সমসন্টর উচ্চতার পরীক্ষা কসর 

কেবসবফসকশন/বিজাইন অনুর্ায়ী রি ১৬ বমৌঃবমৌঃ এিং PQC এর উচ্চতা ৩৫৫ বমৌঃবমৌঃ পাওয়া কগসছ।  

 

    

বর্ত্র: ৪.১৫ Rod - এর Spacing পরীক্ষা          বর্ত্র: ৪.১৬ Rod - এর Spacing পরীক্ষা 

 

    

বর্ত্র: ৪.১৭ Rebar Spacing পরীক্ষা   বর্ত্র: ৪.১৮ মহা পবরর্ালক মসহাদসয়র সাইর্ পবরদশ ষন 
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মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৫.০০+ লযাম্প কর্ষ্ট করা হয়। র্ার বকছু বর্ত্র বনসম্ন কদওয়া হসলা-  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ১.০০+ এ কেসনজ ও ফুর্পাত পবরমাপ করা হসে। র্ার বকছু বর্ত্র বনসম্ন কদওয়া হসলা-  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

বর্ত্র: ৪.১৯ ও ৪.২০ Concrete এর Workability test 

বর্ত্র: ৪.২৩ মহা পবরর্ালক মসহাদয়, সড়ক ও জনপর্ 

এিং পবরিীক্ষণ পরামশ ষসকর সাইর্ পবরদশ ষন 

বর্ত্র: ৪.২১ ও ৪.২২ পরামশ ষক দলসনতার Concrete এর Workability test 

বর্ত্র: ৪.২৪ কেইসনর লাি বর্কসনস পরীক্ষা 

কাজ পবরদশ ষন 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  35 

মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৬.০০+ এ কোন কলাম এর বকছু বর্ত্র বনসম্ন কদওয়া হসলা-  

 

 

 

 

 

 

               

 

মার্ ষ ১৬, ২০১৯ তাবরসখ সালুটিকর (মাইসলজ বকৌঃবমৌঃ ৮.০০ +৩৫০) নামক স্থাসন সাি-কিসজর উচ্চতা পবরমাপ 

কসর ২৫৩ বমৌঃবমৌঃ পাওয়া কগসছ র্াহা বিজাইন অনুসাসর ২৫০ বমৌঃবমৌঃ। সুতরাং কাসজর গুণগতমান 

সসন্তার্জনক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বর্ত্র: ৪.২৫ ও ৪.২৬ কষ্টান কলাম বরগ 

কাজ পবরদশ ষন 

বর্ত্র: ৪.২৭ FDD Test বর্ত্র: ৪.২৮ FDD Test 

বর্ত্র: ৪.২৯ ও ৪.৩০ Pre-work level check 
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২২ জানুয়ারী ২০১৯ ও মার্ ষ ১৭, ২০১৯ তাবরসখ প্রকসের সাইর্ অবফস ল্যািসরর্রীসত ম্যাসর্বরয়াল কর্সষ্টর বর্ত্র 

বনসম্ন কদওয়া হসলা :  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

  

  

বর্ত্র: ৪.৩১ Test report পর্ ষাসলার্না 

বর্ত্র: ৪.৩৩ ACV Test 

বর্ত্র: ৪.৩২ Cube crushing strength পরীক্ষা 

বর্ত্র: ৪.৩৪ TFV test 

বর্ত্র: ৪.৩৫ ACV Test preparation বর্ত্র: ৪.৩৬ Stone chips gradation 
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মার্ ষ ১৮, ২০১৯ তাবরসখ প্রকে পবরর্ালসকর কার্ ষালয় ও সাইর্ ব বজর্ এর বর্ত্র বনসম্ন কদয়া হল :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 
বর্ত্র: ৪.৪১ Existing Damaged করাি মাইসলজ ১৬ বক:বম: বর্ত্র: ৪.৪২ বরসর্ইবনং ওয়াল মাইসলজ ৩ বক:বম: 

 

বর্ত্র: ৪.৩৭ TFV Test preparation বর্ত্র: ৪.৩৮ Gradation পরীক্ষা 

বর্ত্র: ৪.৩৯ দরপসত্রর তথ্যাবদ পবরিীক্ষণ বর্ত্র: ৪.৪০ প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তসর তথ্যাবদ পবরিীক্ষণ 
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বর্ত্র: ৪.৪৫ বরবজি কপ সমসন্টর কনবক্রর্  ঢালাই              বর্ত্র: ৪.৪৬ ক্ষবতগ্রস্ত সফর্ কসাল্ডার ও র্র্ার্র্ কলাপ ছাড়া কেন বনম ষাণ 

প্রকসের কাজ বনি ষাবরত সমসয় কশর্ করসত এিং কাসজর গুণগতমান অব্যাহত রাখসত সড়ক ও জনপর্ বি াসগর 

কম ষকতষা ও সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর তদারকী বৃবি/িাড়ািার প্রসয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা কর্সত পাসর।  

৪.৫ ঠিকাদাসরর র্ন্ত্রপাবত 

ঠিকাদাসরর র্ন্ত্রপাবতর তথ্যাবদ সারবণ-৪.৫ ও ৪.৬ এ কদওয়া হসলা। 

৪.৫.১ প্যাসকজ নং-WD-01 

সারবণ ৪.৫ 

ক্রবমক নং র্ন্ত্রপাবতর নাম চুবিপত্র অনুর্ায়ী 

র্ন্ত্রপাবতর সংখ্যা 

মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ Concrete Batching Plant ৩ ১ 

২ Transit Mixture ১৫ ৫ 

৩ Dump Truck ২৬ ১০ 

৪ Excavator ৪ ৪ 

৫ Bull Dozer ৪ ২ 

বর্ত্র: ৪.৪৩ সাি কিজ ওয়াকষ মাইসলজ ১৫ বক:বম: বর্ত্র: ৪.৪৪ কর্া-ওয়াল মাইসলজ ২০ বক:বম: 
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ক্রবমক নং র্ন্ত্রপাবতর নাম চুবিপত্র অনুর্ায়ী 

র্ন্ত্রপাবতর সংখ্যা 

মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

৬ Wheel Loader ৪ ২ 

৭ Motor Grader ৪ ১ 

৮ Vibrator Roller ৪ ২ 

৯ Water Tanker ৪ ২ 

১০ Tractor - ৫ 

১১ Generator ৩ ২ 

১২ Welding Machine - ১ 

১৩ Mixture Machine - ১ 

১৪ Vibrator Machine ১০ ৩ 

১৫ Diesel Water Pump - ৩ 

১৬ Electric Water Pump - ১ 

১৭ Pickup - ৪ 

১৮ Micro Bus - ১ 

১৯ Motorcycle - ৩ 

২০ Weight Scale - ১ 

২১ Concrete Pump ৩ ১ 

২২ Stone Crusher Plant ২ ১ 

২৩ Stone Column Piling Machine ১২ ২ 

২৪ Brick Crusher ১ - 

২৫ Steel Wheel Roller ৩ - 

২৬ Mechanical Concrete Finisher ৩ - 

সূত্র : কাসজর অগ্রগবত প্রবতসিদন মার্ ষ-২০১৯ 

 

৪.৫.২ প্যাসকজ নং- WD-02  

সারবণ ৪.৬ 

ক্রবমক নং র্ন্ত্রপাবতর নাম চুবিপত্র অনুর্ায়ী র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ Concrete Batching Plant ৩ ১ 

২ Transit Mixture ১৫ ৫ 

৩ Dump Truck ২৬ ৯ 

৪ Excavator ৪ ৫ 

৫ Bull Dozer ৪ ২ 

৬ Wheel Loader ৪ ২ 

৭ Motor Grader ৪ ১ 

৮ Vibrator Roller ৪ ২ 
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ক্রবমক নং র্ন্ত্রপাবতর নাম চুবিপত্র অনুর্ায়ী র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাবতর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

৯ Water Tanker ৪ ১ 

১০ Tractor - ৪ 

১১ Generator ৩ ২ 

১২ Welding Machine - ১ 

১৩ Mixture Machine - ১ 

১৪ Vibrator Machine ১০ ১ 

১৫ Diesel Water Pump - ২ 

১৬ Electric Water Pump - ১ 

১৭ Pickup - ৪ 

১৮ Micro Bus - ১ 

১৯ Motorcycle - ৪ 

২০ Weight Scale - ১ 

২১ Concrete Pump ৩ ১ 

২২ Stone Crusher Plant ২ ২ 

২৩ Stone Column Piling 

Machine 

১২ ১ 

২৪ Brick Crusher ১ - 

২৫ Steel Wheel Roller ৩ - 

২৬ Mechanical Concrete 

Finisher 

৩ - 

সূত্র : কাসজর অগ্রগবত প্রবতসিদন মার্ ষ-২০১৯ 

 

 

৪.৬ ঠিকাদাসরর জনিল 

৪.৬.১ প্যাসকজ নং-WD-01  

সারবণ ৪.৭ 

ক্রবমক নং পদিী চুবিপত্র অনুর্ায়ী জনিল মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত জনিল 

১ ২ ৩ ৪ 

Civil Section 

১ Project Manager ১ ১ 

২ Highway Engineer ১ ১ 

৩ Material Engineer ১ - 

৪ Bridge Engineer ১ - 

৫ Field Engineer - ১ 

৬ Junior Engineer - ১ 

৭ Site Engineer ১ ১ 

৮ Accountant - ১ 

৯ Laboratory Technician ২ ১ 

১০ Chief Surveyor - ০ 



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  41 

ক্রবমক নং পদিী চুবিপত্র অনুর্ায়ী জনিল মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত জনিল 

১ ২ ৩ ৪ 

১১ Surveyor ২ ১ 

১২ Surveyor Assistant - ৪ 

১৩ Asst. Lab. Technician - ৩ 

১৪ Store in Charge - ১ 

১৫ Store Keeper - ২ 

১৬ Supervisor ৭ ৬ 

১৭ Security Supervisor - ১ 

১৮ Security Guard - ২৫ 

১৯ Office Peon - ২ 

২০ Cook - ৪ 

Mechanical Section 
২১ Manager (Mechanical) - ০ 

২২ Mechanical Engineer - ১ 

২৩ Mechanical Store Keeper - ২ 

২৪ Mechanic - ১ 

২৫ Welder - ১ 

২৬ Asst. Mechanic - ১ 

২৭ Mechanic Helper - ৬ 

২৮ Asst. Auto Electrician - ১ 

২৯ Auto Elec. Helper - ১ 

৩০ Bulldozer Operator - ২ 

৩১ Excavator Operator - ৩ 

৩২ Wheel Loader Operator - ২ 

৩৩ Transit Mixture Operator - ৩ 

৩৪ Dump Truck Operator - ৬ 

৩৫ Fuel Helper - ২ 

৩৬ Tractor Operator - ৪ 

৩৭ Grader Operator - ১ 

৩৮ STCP-Machine Operator - ১ 

৩৯ Vibratory Roller Operator - ২ 

৪০ Light Vehicle Driver - ২ 

৪১ Water Tanker Operator - ২ 

৪২ Water Tanker Helper - ২ 

৪৩ H.V Electrician - ১ 

৪৪ Tier Man - ১ 

৪৫ Transit Mixture Helper - ৩ 

৪৬ Labour - ৬০ 

সি ষসমার্ = ১৬ ১৬৭ 

   সূত্র : কাসজর অগ্রগবত প্রবতসিদন মার্ ষ-২০১৯ 
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৪.৬.২ প্যাসকজ নং-WD-02  

সারবণ ৪.৮ 

ক্রবমক নং পদিী চুবিপত্র অনুর্ায়ী জনিল মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত জনিল 

১ ২ ৩ ৪ 

Civil Section 

১ Project Manager ১ ১ 

২ Highway Engineer ১ ১ 
৩ Bridge Engineer ১ ১ 
৪ Junior Engineer  ১ 

৫ Material & Q/C Engineer ১ - 

৬ Site Engineer ১ ২ 

৭ Accountant - ১ 

৮ Sr. Laboratory Technician - ২ 

৯ Chief Surveyor - ১ 

১০ Surveyor ২ ২ 

১১ Surveyor Assistant - ৫ 

১২ Lab. Technician ২ ১ 

১৩ Asst. Lab. Technician - ৩ 

১৪ Store in Charge - ১ 

১৫ Store Keeper - ৮ 

১৬ Supervisor ৩ ৮ 

১৭ Security Supervisor - ১ 

১৮ Security Guard - ৩৫ 

১৯ Office Peon - ৩ 

২০ Cook - ৯ 

Mechanical Section 

২১ Manager (Mechanical) - ১ 

২২ Mechanical Engineer - ১ 

২৩ Mechanical Store Keeper - ২ 

২৪ Mechanic - ১ 

২৫ Welder - ১ 

২৬ Asst. Mechanic - ১ 

২৭ Mechanic Helper - ১১ 

২৮ Asst. Auto Electrician - ১ 

২৯ Auto Elec. Helper - ১ 

৩০ Bulldozer Operator - ৪ 

৩১ Excavator Operator - ৭ 

৩২ Wheel Loader Operator - ৪ 

৩৩ Dump Truck Operator - ১৫ 

৩৪ Fuel Helper - ৪ 

৩৫ Tractor Operator - ৯ 

৩৬ Grader Operator - ৩ 

৩৭ STCP-Machine Operator - ২ 
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ক্রবমক নং পদিী চুবিপত্র অনুর্ায়ী জনিল মাঠ পর্ ষাসয় প্রাপ্ত জনিল 

১ ২ ৩ ৪ 

৩৮ Vibratory Roller Operator - ৩ 

৩৯ Light Vehicle Driver - ৬ 

৪০ Water Tanker Operator - ২ 

৪১ Water Tanker Helper - ২ 

৪২ H.V Electrician - ১ 

৪৩ Tier Man - ১ 

৪৪ Labour - ৭৫ 

সি ষসমার্ = ১৩ ২৪০ 

সূত্র : কাসজর অগ্রগবত প্রবতসিদন মার্ ষ-২০১৯ 

 

 

৪.৭ সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর কময়াদ ও জনিল এর বিসের্ণ 

প্রকসের কাসজর গুণগতমান বনবিত করার লসক্ষয ১ জুন ২০১৬ তাবরসখ, মার্ ষ ২০১৯ কময়াসদ প্রকসের কাজ 

তদারবকর জন্য সুপারব শন পরামশ ষক বহসসসি Engineering Science Ltd. এর সবহত ১.৮৯ ককাটি 

র্াকায় চুবি সম্পাবদত হয়। পরিতীসত পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর চুবি কময়াদ কশর্ হসল পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর 

কিালসর্বি বফ বৃবি কসর ২.০৭ ককাটি র্াকা এিং কময়াদ ৩০ কশ জুন, ২০১৯ পর্ ষন্ত বৃবি করা হয়। প্রসঙ্গত 

উসল্লখ্য কর্, প্রকসের কময়াদ জুন ২০২১ পর্ ষন্ত বৃবির প্রস্তাি প্রবক্রয়ািীন আসছ। এমতািস্থায়, প্রকসের কাসজর 

গুণগতমান িজায় রাখায় জন্য তদারবক অতযািশ্যক। এ কপ্রবক্ষসত সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর চুবির 

কময়াদ বৃবি/সওজ এর জনিল বৃবি কসর কাসজর গুণগতমান বনবিত করা কর্সত পাসর। বনসম্ন সারবণ ৪.৯-এ 

সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর জনিসলর তাবলকা কদওয়া হসলা- 

সারবণ ৪.৯ 

ক্রবমক নং নাম পদিী 

১ ২ ২ 

১ Md. Abdul Mutaleb Resident Engineer cum Team Leader 

২ 
Krishna Gopal Banik Material/ Quality Control Engineer 

৩ Md. Abdur Rahman 

Sarker 

Junior Engineer-1 

৪ Rabiul Islam Junior Engineer-2 

৫ Md.Liton Mia AutoCAD Operator 

৬ Md. Adul Latif Surveyor 

৭ Anjon Roy Computer Operator 

৮ Maruf Hussain Office Assistant/Messenger 

সূত্র : কাসজর অগ্রগবত প্রবতসিদন মার্ ষ-২০১৯ 
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৪.৮ প্রকদল্পর কাদজর শেরসর দকশন ও গুণগতমান যাচাই 

মাঠ পর্ ষাসয় পবরিীক্ষসণ কদখা র্ায়, বনম ষাণ কাসজ ব্যিহৃত মালামাল ঠিকাদাসরর On-Site testing 

laboratory-কত বনয়বমত পরীক্ষা করা হয়। Technical Specification- এ উসল্লবখত Test 

Frequency পবরপালন কসর প্রসয়াজন মাবফক পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও সড়ক জনপর্ এর বনসদ ষশ 

কমাতাসিক বনম ষাণ কাসজ ব্যিহৃত মালামাল Third Party testing laboratory প্রিানত BUET- এ 

পরীক্ষা কসর গুণগতমান বনবিত করা হয়। পরীক্ষায় পাশ কসর না এমন Materials সমূহ Rejected 

Materials ইয়াসি ষ রাখার ব্যিস্হা পবরলবক্ষত হয় নাই। 

সম্পাবদত কর্সষ্টর আসলাসক Failed materials, Quarantine yard- এ রাখার বির্য়টি অতীি গুরুত্ব 

সহকাসর পরামশ ষ প্রদান করা হয়। 

তসি মালামাল সংগ্রসহর পূসি ষ source পরীক্ষার পর source test approval অনুসরণ করার উপর অবিক 

গুরুত্ব প্রদান করা হয়। 

৪.৯ বনম ষাণ কাসজ ব্যিহৃত মালামাসলর ও কর্ষ্ট বিকুসয়বি পবরপালন 

বনম ষাণ কাসজ ব্যিহৃত মালামাসলর ও কর্ষ্ট বিকুসয়বি পবরপালন বনসম্ন সারবণ ৪.১০ ও ৪.১১- এ কদওয়া হসলা 

৪.৯.১ প্যাসকজ নং-WD-01 

সারবণ-৪.১০ 

বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম কেবশবফসকশন 

অনুর্ায়ী পরীক্ষার 

সংখ্যা 

সম্পাবদত পরীক্ষার 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

Contract No.12(WD-1) 

Embankment 

(02/06/02) 

Liquid Limit 58 58 

বিকুসয়বি 

অনুর্ায়ী কর্ষ্ট 

করা হসয়সছ 

 

 
 

 

 

Plasticity Index 58 58 

Moisture Content 58 58 

Compact dencity 1314 1314 

Lab CBR 58 58 

DCP(Test) 2826 2826 

Improved Sub 

grade (02/08/01 

Grading 173 173 

Liquid Limit 173 173 

Plasticity Index 173 173 

Moisture Content 520 520 

Compact dencity 5520 5520 

Lab CBR 173 173 

DCP(Test) 3733 3733 

Sub Base 

(03/02/01) 

Grading 43 43 

Liquid Limit 43 43 

Plasticity Index 43 43 

ACV 11 11 

10%Fines 11 11 

Lab CBR 43 43 

Compacted dencity 1,035 1,035 
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বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম কেবশবফসকশন 

অনুর্ায়ী পরীক্ষার 

সংখ্যা 

সম্পাবদত পরীক্ষার 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

DCP(Test) 690 690 

DLC-C-

20(05/01/02b 

Gdading 113 113 

Flakiness 113 113 

ACV 113 113 

10%Finess 113 113 

Slump Test 513 513 

Cube Test 855 855 

PQC,C-

35(05/01/021) 

Grading 378 378 

Flakiness 378 378 

ACV 378 378 

10%Finess 378 378 

Slump Test 1831 1831 

Cube Test 2995 2995 

 

 

৪.৯.২ প্যাসকজ নং-WD-02 

সারবণ-৪.১১ 

বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম কেবশবফসকশন 

অনুর্ায়ী পরীক্ষার 

সংখ্যা 

সম্পাবদত পরীক্ষার 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

Contract No.13(WD-2) 

Embankment 

(02/06/02) 

Liquid Limit 107 107 

বিকুসয়বি 

অনুর্ায়ী কর্ষ্ট 

করা হসয়সছ 

 

Plasticity Index 107 107 

Moisture Content 107 107 

Compact dencity 2305 2305 

Lab CBR 107 107 

DCP(Test) 4602 4602 

Improved Sub 

grade (02/08/01) 

Grading 168 168 

Liquid Limit 168 168 

Plasticity Index 168 168 

Moisture Content 5398 5398 

Compact dencity 5398 5398 

Lab CBR 169 169 

DCP(Test) 3600 3600 

Sub Base 

(03/02/01) 

Grading 48 48 

Liquid Limit 48 48 

Plasticity Index 48 48 

ACV 18 18 

10%Fines 18 18 

Lab CBR 48 48 

Compacted dencity 1,168 1,168 

DCP(Test) 778 778 

Grading 187 187 
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বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম কেবশবফসকশন 

অনুর্ায়ী পরীক্ষার 

সংখ্যা 

সম্পাবদত পরীক্ষার 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

DLC-C-

20(05/01/02b 

Flakiness 187 187 

ACV 188 188 

10%Finess 188 188 

Slump Test 517 517 

Cube Test 860 860 

PQC,C-

35(05/01/021) 

Grading 374 374 

Flakiness 374 374 

ACV 374 374 

10%Finess 374 374 

Slump Test 1820 1820 

Cube Test 3012 3012 
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৪.১০ বুসয়র্ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এিং তুলনামূলক বিিরণী 

বুসয়র্ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এিং তুলনামূলক বিিরণী বনসম্ন সারবণ ৪.১২ এ কদওয়া হসলা - 

সারবণ ৪.১২ 

বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম পরীক্ষার ফলাফল কেবসবফসকশন অনুর্ায়ী মান সসন্তার্জনক সসন্তার্জনক নয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Bricks 

Compressive strength 3422 psi 2465 psi সসন্তার্জনক  

Water absorption 14.3 % Not exceed 15 %  সসন্তার্জনক  

Efflorescence 3 not efflorescenced  

2 efflorescenced 

100% not 

efflorescenced 

3 passed 2 failed 

Stone chips 

Gradation (FM) 6.83% 6% to 8% সসন্তার্জনক  

ACV 20% Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

TFV 220 KN Greater than 150 KN সসন্তার্জনক  

Unit weight 1580 kg/m3 1450-1500 kg/m3 সসন্তার্জনক  

Flakiness 6 % Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

Elongation 21 % Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

Absorption 0.50 % Not more than 2 %  সসন্তার্জনক  

Specific gravity 2.67 %  2.60 সসন্তার্জনক  

Organic impurities Not present  Not present সসন্তার্জনক  

Salt content 0.0016%  0.1% সসন্তার্জনক  

Sulphate content 0.009 % 0.1% সসন্তার্জনক  

Silt content 0.37 %  সসন্তার্জনক  

Sand 

FM  2.79 ≥ 2.5 সসন্তার্জনক  

%finer than#200 sieve 0.07% 5% সসন্তার্জনক  

Organic impurities Not present  None সসন্তার্জনক  

Salt content 0.002%  সসন্তার্জনক  

Sulphate content 0.0022% 0.1% সসন্তার্জনক  

Cement 

Compressive strength 3 days 3630 psi 1740 psi সসন্তার্জনক  

7 days 4950 psi 2760 psi সসন্তার্জনক  

Setting time Initial 122 min Not less than 45 min সসন্তার্জনক  

Final 322 min  Not more than 375 min সসন্তার্জনক  

Fineness 374 280 m^2/kg সসন্তার্জনক  

Rod 

Tensile strength,  98500 psi 90000 psi সসন্তার্জনক  

Bend and rebend test Satisfactory   সসন্তার্জনক  

Unit mass 1.565 kg/m    

Cement Concrete 
Compressive strength 7000 psi 

(52 MPa) 

5075 psi 

(35 MPa)  

সসন্তার্জনক  

Rigid pavement, 

Culverts, Bridge 

Core Cutting Test 

In-situ core cutting and 

testing of RCC with 

quick scanning 

6890 psi 

(47.5 MPa)  

5075 psi 

(35 MPa)  

সসন্তার্জনক  

Sub-Base Layer  
Gradation 5.41  সসন্তার্জনক  

CBR Test  Not less than 25 %  সসন্তার্জনক  

Geo-textile 

Unit mass 359.10 gm/m2 350 gm/m2 সসন্তার্জনক 350 gsm-360 

gsm 

Thickness 3.64 mm  3 mm সসন্তার্জনক 3.0 mm-

3.15mm 

Permeability 5.873 E-03 Vertical-3.0-horizontal 

-5.0 X E-03 

সসন্তার্জনক  

Opening size < 75 µm  <80 সসন্তার্জনক  

Tensile strength 1912/1753 1500 /1800  avg. 1650 সসন্তার্জনক Grab 

Strength(N) 

Grab strength 28/25 kN/m  সসন্তার্জনক Strip tensile 

strength(Kn/m) 

বুসয়র্ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পবরবশষ্ট-ঘ (পৃষ্ঠা ১০২) এ উপস্হাপন করা হসয়সছ।  
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৪.১১ গুনগতমান পর্ ষাসলার্না 

রনম ষাণকাদল রবরভন্ন অদঙ্গর প্রাক্কলন ব্যয় বাজার মূদল্যর সাদর্ সামঞ্জস্য শরদখ বতরর করা হদয়দছ। প্রকদল্পর জন্য সাংগৃহীত মালামাল শেরসর দকশন অনুযায়ী গুণগতমান 

রনরিত করা হদয়দছ। প্রকদল্পর রনম ষাণাধীন সড়দকর আয়ুষ্কাল ২০ বছর ও শভৌত অবকাঠাদমার আয়ু ১০০ বছর রনধ ষারণ কদর ও গুণগতমান বজায় শরদখ রনম ষাণ করা হদে। 

৪.১২ কেবক্সিল ও বরবজি কপ সমন্ট এর ব্যয় এিং বিজাইন লাইফ এর তুলনামূলক পর্ ষাসলার্না 

RHD এর Rate Schedule 2018 অনুর্ায়ী প্রবত বক:বম: কেবক্সিল কপ সমন্ট এর ব্যয় ৮২৮.৫৩ লক্ষ র্াকা এিং বরবজি কপ সমসন্টর প্রবত বক:বম: ব্যয় ১০৬৮.২৪ লক্ষ 

র্াকা। কপ সমসন্টর বিজাইন লাইফ বন ষর কসর সড়সকর রক্ষণাসিক্ষণ ও িাবফক  বলউম এর উপর। িবণ ষত প্রকসের বনম ষাণািীন সড়সক প্রবত বদন প্রায় ৫ হাজার  ারী 

র্ানিাহন র্লার্ল কসর। কস কমাতাসিক কেবক্সিল কপ সমসন্টর বিজাইন লাইফ ১০ িছর এিং বরবজি কপ সমসন্টর বিজাইন লাইফ ২০ িছর। বনসম্ন সারবণ ৪.১৩-এ কেবক্সিল 

ও বরবজি কপ সমন্ট এর ব্যয় এর তুলনা কদওয়া হসলা – 

সারবণ ৪.১৩ 

কেবক্সিল কপ সমন্ট ১ বক:বম: (10 Years Design Period) প্রস্থ ১০.৩০ বম:  

Item No Description Unit Length Width Thickness Quantity Rate Amount Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

03/02/01(a) Sub base Cum 1000 10.30 0.300 3090.00 5776.00 17,847,840.00 03/02/01(a) 

03/03/01 (a) Aggr. Base 1 Cum 1000 10.30 0.425 4377.50 7926.00 34,696,065.00 03/03/01 (a) 

03/03/02 (a) Aggr. Base 11 Cum - - - - 6318.00 - 03/03/02 (a) 

03/06/1 a Bituminous 

Prime Coat 
Sqm 1000 10.30  10300.00 116.00 1,194,800.00 03/06/1 a 

03/07/1 a Bituminous 

Tack Coat 
Sqm 1000 10.30  10300.00 51.00 525,300.00 03/07/1 a 

03/10/1 (a) DBS - base 

(60/70) 
Cum 1000 10.30 0.070 721.00 22984.00 16,571,464.00 03/10/1 (a) 

03/10/2 (b) DBS - 

Wearing 

(60/70) 

Cum 1000 10.30 0.050 515.00 23336.00 12,018,040.00 03/10/2 (b) 

      Total = 82,853,509.00  
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Item No Description Unit Length Width Thickness Quantity Rate Amount Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বরবজি কপ সমন্ট ১ বক:বম: (20 Years Design Period) প্রস্থ ৯.৮০ বম: ঢালাই এিং ২×০.২৫ িীকওয়াকষ এবজং   

03/02/01 a Sub base Cum 1000 9,80 0.250 2450.00 5776.00 14,151,200.00  

03/14/2 (b) DLC Class 20 Cum 1000 9.80 0.100 980.00 14357.00 14,069,860.00  

03/15/3 (b) PQC Class 35 Cum 1000 9.80 0.350 3430.00 17953.00 61,578,790.00  

5/2/2002 HY 

Reinforcing 

Bar 

Ton    173.00 91461.00 15,822,753.00  

5/01/2 a Concrete class 

10 (Edging) 
Cum 1000 0.25 0.100 25.00 9996.00 249,900.00  

5/l/'01 Single Layer 

BFS 
Sqm 1000 0.25  250.00 566.00 141,500.00  

5/5/'01 New & 

Extended B/W 
Cum 1000 0.25 0.350 87.50 9256.00 809,900.00  

      Total = 106,823,903.00  

উপসরাি বিসের্সন কদখা র্ায় ১ বক:বম: বরবজ  কপ সমন্ট এর বনম ষাণ খরর্ ১ বক:বম: কেবক্সিল অসপক্ষা (১০৬,৮২৩,৯০৩.০০-৮২,৮৫৩,৫০৯.০০) = ২৩৯৭০৩৯৪.০০ র্াকা 

কিবশ।  



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  50 

অধ্যায়-৫ 

প্রকসের আর্ ষ-সামাবজক অিস্হার বিসের্ণ 

৫.১ প্রকদল্পর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলাচনা 

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

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

জনপ্ররতরনরধ, সড়ক ও জনপর্ অরধেপ্তদরর কম ষকতষাবৃন্দ ও আইএমইরি এর কম ষকতষাবৃন্দর উপরস্থরতদত একর্ট 

স্থানীয় পয ষাদয়র কম ষশালায় আদয়াজন করা হদয়দছ। উন্মকু্ত আদলাচনার মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষদণর প্রদয়াজনীয় 

তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

৫.১.১ পররমাণগত পিরত (Quantitative) তথ্য ও উপাদের রবদের্ণ 

আর্ ষ-সামারজক অবস্থার রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় সুরবধাদভাগী উেরোতাদের ০৫/০২/২০১৯ হদত 

১২/০২/২০১৯ এবাং ৮/৩/২০১৯ হদত ১৩/০৩/২০১৯ পর্ ষন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাে রবদের্ণ 

করা হদয়দছ। আর্ ষ-সামারজক অবস্থা পয ষাদলাচনা করার জন্য প্রকল্প এলাকার রবরভন্ন শেরণ শপশার মানুদর্র রশক্ষা, 

রচরকৎসা, কৃরর্, কম ষসাংস্থান, যাতায়াদতর সময়, আয়-ব্যয়, ইতযারের পয ষদবক্ষণ করা হদয়দছ। 

সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর অন্তভু ষক্ত ৩র্ট উপদজলায় যর্াক্রদম বসসলর্ সদর- ২৯২ জন,  কগায়াইনঘার্- ২৮৯ জন 

এিং ককাম্পানীগঞ্জ- ২৮৯ জন কদর শমাে ৮৭০ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বর্ত্র: ৫.১ মাঠ পর্ ষাসয় সমীক্ষা পবরর্ালনা 

বর্ত্র: ৫.২ ও ৫.৩  মাঠ পর্ ষাসয় সমীক্ষা পবরর্ালনা 
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মাঠ পয ষাদয় সমীক্ষা কাদজর  লা ল 

মাঠ পয ষাদয় চালাদনা সমীক্ষা কাদজর উপর রভরে কদর রনদোক্ত  লা ল পয ষদবক্ষণ করা যায়। 

উিরদাতগসণর কপশা সমূহ  

কপশাব বিক বিসের্সণ কদখা র্ায় কর্, নানাবিি কপশার মানুর্ রাস্তায় র্লার্ল কসরন। তাসদর মসে ব্যিসায়ী 

কর্সক শুরু কসর ছাত্র-ছাত্রী, র্াকুবরজীবি, বদনমজুর, গাবড়র্ালক, কৃবর্কাজসহ নানা শ্রমজীিী রসয়সছন। 

উিরদাতাসদর মসে অবিকাংশ ৩০.৫০% ব্যিসায়ী; ২৩.৪০% বদন মজুর (অকৃবর্); ২.৩০% র্াকুরীজীবি; 

২.৩০% গাড়ীর্ালক; ৮.১০% বরক্সা ও বসএনবজ র্ালক এিং অন্যান্য কপশািারী ও ছাত্র-ছাত্রী রসয়সছন 

৩১.৩০%। বনসম্ন সারবণ ৫.১ ও কলখবর্ত্র ৫.১- এ তাসদর কপশার তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১ 

কপশা সাংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

কৃবর্ কাজ ১৬ ১.৮ 

বদন মজুর (অকৃবর্) ২০৩ ২৩.৪ 

বি-হুইলার র্ালক ৭১ ৮.১ 

ক্ষুদ্র্ ব্যিসা ও কুটির বশে ২৬৬ ৩০.৫ 

পবরিহন ব্যিসা ৩ ০.৩ 

র্াকুরী ২০ ২.৩ 

গাবড় র্ালক ২০ ২.৩ 

অন্যান্য ২৭১ ৩১.৩ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১ 

১৬

২০৩

৭১

২৬৬

৩

২০ ২০

২৭১

১.৮

২৩.৪

৮.১

৩০.৫

০.৩ ২.৩ ২.৩

৩১.৩

কৃরর্ কাজ রেন মজুর 

(অকৃরর্)

রসএনরজ চালক ক্ষুদ্র ব্যবসা ও 

কুর্টর রশল্প

পররবহন ব্যবসা চাকুরী গারড় চালক অন্যান্য

শপশা

সাংখ্যা শতকরা হার
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উিরদাতাগসণর িয়স বিসের্ণ :  

নমুনা জবরপ সাক্ষাৎকার কদওয়া কমার্ ৮৭০ জসনর মসে ৬৬১ জন বছসলন পুরুর্ এিং ২০৯ জন বছসলন নারী। 

উপাি বিসের্সণ কদখা র্ায় কর্ ৮৩% উিরদাতার িয়স বছল ৪৫ িৎসসরর বনসর্; ১৭% উিরদাতার িয়স ৪৫ 

িছসরর কিবশ। উিরদাতাসদর গড় িয়স ২৮ িছর। বনসম্ন সারবণ ৫.২ ও কলখবর্ত্র-৫.২- এ তাসদর িয়সসর তথ্য 

প্রদান করা হসলা  

সারবণ : ৫.২ 

িয়স সাংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

১৯ কর্সক ৩০ ৫০০ ৫৮ 

৩১ কর্সক ৪৫ ২১৮. ২৫ 

৪৬ কর্সক ঊপসর ১৫২. ১৭ 

কমার্ ৮৭০. ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.২ 

 

 

  

৫৮%২৫%

১৭%

বয়স

১৯ শর্দক ৩০

৩১ শর্দক ৪৫

৪৬ শর্দক ঊপদর
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উিরদাতাসদর উপসজলা  

উিরদাতাসদর তথ্য বিসের্সণ কদখা র্ায় কর্ ৩৪% বসসলর্ সদর; ৩৩% কগায়াইনঘার্; ৩৩% ককাম্পানীগঞ্জ 

উপসজলার িাবসন্দা। বনসম্ন সারবণ ৫.৩ ও কলখবর্ত্র-৫.৩- এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ : ৫.৩  

উপসজলা 

সাংখ্যা 

শতকরা হার পুরুর্ নারী 

১ ২ ৩ ৪ 

বসসলর্ সদর ২৩৪ ৫৮ ৩৪ 

কগায়াইনঘার্ ২১৭ ৭২ ৩৩ 

ককাম্পানীগঞ্জ ২১১ ৭৮ ৩৩ 

 ৬৬১ ২০৯  

 
৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৩ 

 

  

৩৪%

৩৩%

৩৩%

উপদজলা

রসদলে সের

শগায়াইনঘাে

কম্পারনগঞ্জ
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উিরদাতাসদর পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা বিসের্ণ  

উিরদাতাসদর পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা বিসের্সণ কদখা র্ায় অবিকাংশ ৫০% পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা ৫ জসনর 

উপসর; ৪৪% র্াসদর পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা ৫ জসনর মসে এিং ৬% র্াসদর পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা ৩ 

জসনর মসে। উিরদাতাসদর পবরিাসরর গড় সদস্যসংখ্যা ৫.৪২ জন। বনসম্ন সারবণ ৫.৪ ও কলখবর্ত্র-৫.৪-এ 

পবরিাসরর সদস্য সংখ্যার তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.৪ 

 পবরিাসরর সদস্য সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

০ কর্সক ৩ জন ৫৩ ৬ 

৩ কর্সক ৫ জন ৩৮০ ৪৪ 

৫ জসনর কিবশ ৪৩৭ ৫০ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৪ 

০ শর্দক ৩ জন ৩ শর্দক ৫ জন ৫ জদনর শবরশ

৫৩

৩৮০

৪৩৭

৬

৪৪ ৫০

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা

সাংখ্যা শতকরা হার
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উিরদাতাসদর বশক্ষাগত কর্াগ্যতা  

উিরদাতাসদর বশক্ষাগত কর্াগ্যতার বিসের্সণ কদখা র্ায় কর্ অবিকাংশ বনরক্ষর অর্ ষাৎ ৩২%; ১ম-৫ম কশ্রণী 

১৮%; ৬ষ্ঠ-৯ম কশ্রণী ১৫%; এস,এস,বস ১১%; এইর্,এস,বস ১৭% এিং স্নাতসকাির ৬%। উপকারস াগীসদর 

বশক্ষাগত কর্াগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবদ বনসম্ন সারবণ ৫.৫ ও কলখবর্ত্র-৫.৫- এ প্রদান করা হসলা।  

সারবণ ৫.৫ 

বশক্ষাগত কর্াগ্যতা সাংখ্যা শতকরা হার 
১ ২ ৩ 

বনরক্ষর ২৭৮ ৩২ 

কশ্রবণ (১ম-৫ম) প্রার্বমক বশক্ষা ১৫৬ ১৮ 

কশ্রবণ (৬ষ্ঠ-৯ম) ১৩৪ ১৫ 

এস,এস,বস ৯৯ ১১ 

এইর্,এস,বস ১৪৭ ১৭ 

স্নাতক/স্নাতসকাির ৫৬ ৬ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৫ 

৩২

১৮

১৫

১১

১৭

৬

রনরক্ষর শেরণ (১ম-৫ম) 

প্রার্রমক রশক্ষা

শেরণ (৬ষ্ঠ-৯ম) এস.এস.রস এইচ.এস.রস স্নাতক

রশক্ষাগত শযাগ্যতা
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বনবম ষত সড়সকর উন্নয়নমূলক কাসজর িরণ  

সড়সকর উন্নয়সনর বিব ন্ন কাসজর িরণ সম্পসকষ জানসত র্াওয়া হসল অবিকাংশ উিরদাতা অর্ ষাৎ ৭০% িসলসছন 

রাস্তা বনম ষাণ; ১৩% িসলসছন কাল ার্ ষ/বিজ বনম ষাণ; ৯% িসলসছন মাটির কাজ এিং ৭% িসলসছন নতুন 

কপ সমন্ট বনম ষাণ। বনসম্ন সারবণ ৫.৬ ও কলখবর্ত্র-৫.৬-এ বনবম ষত সড়সকর উন্নয়নমূলক কাসজর িরসণর তথ্য প্রদান 

করা হসলা-  

সারবণ ৫.৬ 

উন্নয়ন কাসজ িরন সাংখ্যা শতকরা হার 
১ ২ ৩ 

কাল ার্ ষ/বিজ ১১৭ ১৩ 

নতুন কপ সমন্ট বনম ষাণ ৬৪ ৭ 

মাটির কাজ ৭৯ ৯ 

রাস্তা বনম ষাণ ৬১০ ৭০ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৬ 

 

১৪%

৭%

৯%

৭০%

উন্নয়ন কাদজর ধরন

কালভাে ষ/িীজ

নতুন শপভদমন্ট রনম ষাণ

মার্টর কাজ

রাস্তা রনম ষাণ
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বনবম ষত সড়সক র্াতায়াসতর মােম 

উিরদাতাসদর িতষমাসন তাসদর র্াতায়াত মােম সম্পসকষ জানসত র্াওয়া হসল অবিক সংখ্যক উিরদাতা অর্ ষাৎ 

৮২% উিরদাতা িসলসছন তারা বসএনবজসত র্াতায়াত কসরন; ১১% মর্র সাইসকসল; এিং ৭% িাস/িাসক 

র্াতায়াত কসরন। বনসম্ন সড়সক র্াতায়াত মােসম তথ্য সারবণ ৫.৭ ও কলখবর্ত্র-৫.৭- এ প্রদান করা হসলা- 

সারবণ ৫.৭ 

র্ানিাহসনর িরণ উেরোতারগদণর সাংখ্যা উেরোতারগদণর শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

মর্র সাইসকল ৯২ ১১ 

িাস/িাক ৬৫ ৭ 

বি-হুইলার  ৭১৩ ৮২ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৭ 

  

মের সাইদকল বাস/রাক রসএনরজ

৯২
৬৫

৭১৩

১১ ৭

৮২

রনরম ষত সড়দক যাতায়াত মাধ্যম

উেরোতারগদণর সাংখ্যা উেরোতারগদণর শতকরা হার
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সড়ক বনম ষাণ কশসর্ র্াতায়াত মােম  

সড়ক বনম ষাণ কাজ কশর্ হসল র্াতায়াত মােম বহসাসি কিবশর াগ উিরদাতা িসলসছন িাস/িাসক ৮৮.৪০%; 

বসএনবজ ৬.৩%; এিং মর্রসাইসকসল ৫.৩% র্াতায়াত করসিন। বনসম্ন সারবণ ৫.৮ ও কলখবর্ত্র-৫.৮ -এ 

বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.৮ 

 

  

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৮  

মের সাইদকল বাস/রাক রসএনরজ

৪৬

৭৬৯

৫৫

৫.৩

৮৮.৪

৬.৩

রনম ষাণ শশদর্ যাতায়াত মাধ্যম

সাংখ্যা শতকরা হার

র্ানিাহসনর িরন সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

মর্র সাইসকল ৪৬ ৫.৩ 

িাস/িাক ৭৬৯ ৮৮.৪ 

বি-হুইলার  ৫৫ ৬.৩ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 
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সড়ক বনম ষাণ কাজ কশর্ হসল সুবিিা  

রাস্তা বনম ষাসণর ফসল সুবিিার বির্সয় জানসত র্াওয়া হসল ৪৭% উিরদাতা মসন কসরন কম ষসংস্থান ও আয় বৃবি 

পাসি; ১২% উিরদাতা মসন কসরন পণ্য পবরিহসন ক্ষবত/নষ্ট কম হসি; ২৩% উিরদাতা মসন কসরন সময় ও 

খরর্ হ্রাস পাসি; ১২% উিরদাতা গাড়ীর র্ন্ত্রপাবত ও কমরামত খরর্ হ্রাস পাসি; ৭% উিরদাতা ককান মন্তব্য 

কসরবন। বনসম্ন সারবণ ৫.৯ ও কলখবর্ত্র-৫.৯ - এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.৯ 

সুবিিাসমূহ সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

নতুন ব্যিসা সৃবষ্ট হসি, কম ষসংস্থান সৃবষ্ট ও আয় িাড়সি 

এিং জীিনর্াত্রার মান উন্নত হসি 

৪০৮ ৪৬ 

পণ্য পবরিহসনর কক্ষসত্র ক্ষয় ক্ষবত হসি না  ১০২ ১২ 

র্াতায়াত করসত সময় কম লাগসি ও খরর্ কমসি ১৯৮ ২৩ 

গাবড়র র্ন্ত্রপাবত ও কমরামত খরর্ কমসি  ১০৫ ১২ 

মন্তব্য কসরন নাই ৫৭ ৭ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.৯  

নতুন ব্যবসা সৃরষ্ট হদব, 

কম ষসাংস্থান সৃরষ্ট ও আয় 

বাড়দব এবাং জীবনযাত্রার 

মান উন্নত হদব

৪৬%

পণ্য 

পররবহদনর

শক্ষদত্র ক্ষয় 

ক্ষরত হদব

না 

১২%

যাতায়ত করদত সময় কম 

লাগদব ও খরচ কমদব

২৩%

গারড়র যন্ত্রপারত ও 

শমরামত খরচ কমদব

১২%

মন্তব্য কদরন নাই

৭%

সড়ক রনম ষাণ শশদর্ সুরবধা

নতুন ব্যবসা সৃরষ্ট হদব, কম ষসাংস্থান সৃরষ্ট ও আয় বাড়দব এবাং জীবনযাত্রার মান উন্নত হদব

পণ্য পররবহদনর শক্ষদত্র ক্ষয় ক্ষরত হদব না 

যাতায়ত করদত সময় কম লাগদব ও খরচ কমদব

গারড়র যন্ত্রপারত ও শমরামত খরচ কমদব 

মন্তব্য কদরন নাই
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সড়ক বনম ষাসণর ফসল কৃবর্জ দ্র্ব্যাবদ িাজারজাসত পবরিহন সুবিিা  

সড়ক বনম ষাসণর ফসল তাসদর কৃবর্জ দ্র্ব্যাবদ িাজারজাত সম্পসকষ জানসত র্াওয়া হসল অবিকসংখ্যক উিরদাতা 

অর্ ষাৎ ৮৯% পবরিহসন সুবিিা হসি িসলসছন; ৭% উিরদাতা এ বির্সয় ককান মন্তব্য কসরন নাই এিং প্রায় ৪% 

উিরদাতা না িসলসছন। বনসম্ন সারবণ ৫.১০ ও কলখবর্ত্র-৫.১০-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১০ 

 

মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৭৭৪ ৮৯ 

না ৩৭ ৪ 

মন্তব্য কসরন নাই ৫৯ ৭ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১০ 

 

৭৭৪

৩৭
৫৯

৮৯

৪ ৭

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

কৃরর্জ দ্রব্যারে বাজারজাদত পররবহন সুরবধা

সাংখ্যা শতকরা হার
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল পবরিহনখাসত কম ষসংস্থান সৃবষ্ট  

রাস্তা বনম ষাণ হসল পবরিহনখাসত নতুন কম ষসংস্থান সৃবষ্ট হসি বক না জানসত র্াওয়া হসল অবিকাংশ উিরদাতা 

অর্ ষাৎ ৮১% িসলসছন নতুন কম ষসংস্থান সৃবষ্ট হসি। ৭% উিরদাতা মসন কসরন নতুন কম ষসংস্থান সৃবষ্ট হসিনা; 

এিং ১১% উিরদাতা এ বির্সয় ককান মতামত প্রদান কসরন নাই। বনসম্ন সারবণ ৫.১১ ও কলখবর্ত্র-৫.১১-এ 

বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১১ 

 

মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৭০৯ ৮১ 

না ৬২ ৭ 

মন্তব্য কসরন নাই ৯৯ ১১ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১১ 

  

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

৭০৯

৬২
৯৯

৮১

৭ ১১

পররবহন খাদত কম ষসাংস্থান সৃরষ্ট

সাংখ্যা শতকরা হার
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল র্াতায়াত ব্যিস্থার উন্নয়ন  

শত াগ উিরদাতা অর্ ষাৎ ১০০% িসলসছন রাস্তা বনম ষাসণর ফসল উপসজলা শহর িা অন্যান্য শহসর র্াতায়াসত 

ব্যিস্থার উন্নবত হসি।  বনসম্ন সারবণ ৫.১২ ও কলখবর্ত্র-৫.১২- এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ  ৫.১২ 

 

মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৮৭০ ১০০ 

না ০ ০ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১২ 

 

  

সাংখ্যা

শতকরা হার

০

২০০

৪০০

৬০০

৮০০

১০০০

হযাঁ না

সাংখ্যা ৮৭০ ০

শতকরা হার ১০০ ০

সাংখ্যা শতকরা হার
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স্কুল/কসলজ/বির্শ্বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃবি  

উিরদাতাসদর অবিকাংশ অর্ ষাৎ ৯৪% িসলসছন রাস্তা বনম ষাসণর ফসল স্কুল/কসলজ/বির্শ্বিদ্যালসয় ছাত্র-ছাত্রীর 

সংখ্যা বৃবি পাসি; ৫%উিরদাতা মতামত প্রদান কসরন নাই; প্রায় ১% উিরদাতা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃবি পাসি 

না জাবনসয়সছন। বনসম্ন সারবণ ৫.১৩ ও কলখবর্ত্র-৫.১৩-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১৩ 

মতামত সাংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৮২০ ৯৪ 

না ৭ ১ 

মন্তব্য কসরন নাই ৪৩ ৫ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৩ 

 

৮২০

৭
৪৩

৯৪

১ ৫

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরি

সাংখ্যা শতকরা হার



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  64 

কমসয়সদর স্কুল/কসলজ/বির্শ্বিদ্যালয় র্াতায়াত 

অবিকাংশ উিরদাতা অর্ ষাৎ ৯৬% জাবনসয়সছন রাস্তা বনম ষাসণর ফসল কমসয়সদর স্কুল/কসলজ/বির্শ্বিদ্যালসয় 

র্াতায়াত বৃবি পাসি; ১% উিরদাতা না িসলসছন; এিং ৩% উিরদাতা ককান মতামত প্রদান কসরন নাই।  

বনসম্ন সারবণ ৫.১৪ ও কলখবর্ত্র-৫.১৪-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১৪ 

মতামত সাংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৮৩৪ ৯৬ 

না ৮ ১ 

মন্তব্য কসরন নাই ২৮ ৩ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৪ 

 

  

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

৮৩৪

৮ ২৮

৯৬

১ ৩

কদলজ/রবশ্বরবদ্যালদয় যাতায়াত

সাংখ্যা শতকরা হার
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল স্বাস্থয ককসন্দ্র র্াতায়াত সুবিিা  

রাস্তা বনম ষাসণর ফসল স্বাস্থয ককসন্দ্র র্াতায়াত সুবিিা সম্পসকষ জানসত র্াওয়া হসল শত াগ উিরদাতা অর্ ষাৎ 

১০০% িসলসছন সুবিিা হসি। বনসম্ন সারবণ ৫.১৫ ও কলখবর্ত্র-৫.১৫-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১৫ 

   মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৮৭০ ১০০ 

না ০ ০ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৫ 

 

 

  

হযাঁ না

৮৭০

০

১০০

০

স্বাস্থয শকদন্দ্র যাতায়াত সুরবধা

সাংখ্যা শতকরা হার



                                                                                                     

 

  

পৃষ্ঠা |  66 

রাস্তা বতবরর ফসল এলাকায় নতুন কম ষসংস্থান বৃবি  

অবিকাংশ উিরদাতা মসন কসরন কর্ রাস্তা বনম ষাসণর ফসল বিব ন্ন িরসণর ব্যিসা িাবণজয বৃবি পাসি, নতুন বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান গসড় উঠসি, পর্ ষর্ন বশে বৃবি পাসি, পবরিহনখাসতর উন্নবত হসি ফসল নতুন কম ষসংস্থান সৃবষ্ট হসি। 

বনসম্ন সারবণ ৫.১৬ ও কলখবর্ত্র-৫.১৬-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ ৫.১৬ 

কপশার িরণ সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

পবরিহন শ্রবমক ২৪৭ ২৮ 

পার্র ব্যিসা ১৫৫ ১৮ 

ক্ষুদ্র্ ব্যিসা ১০০ ১১ 

কহাসর্ল ব্যিসা ৯৫ ১১ 

পর্ ষর্ন বশে ১০৪ ১২ 

নতুন বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ৯৯ ১১ 

আমদানী ও রপ্তানী ব্যিসা ৭০ ৮ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৬ 

২৮%

১৮%

১১%

১১%

১২%

১১%

৮%

নতুন কম ষসাংস্থান

পররবহন েরমদকর কাজ

পার্র ব্যবসায়

ক্ষুদ্র ব্যবসা

শহাদেল ব্যবসায়

পয ষেন রশদল্প কাজ

নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন কাজ

আমোনী ও রপ্তানী ব্যবসায়
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল িাজার ব্যিস্থার পবরিতষন  

উিরদাতাগণ মসন কসরন কর্ রাস্তা বনম ষাসণর ফসল পণ্য সামগ্রীর পবরিহন সময় হ্রাস পাসি, ফসল পাইকারী ও 

খর্রা মূসল্যর পার্ ষকয কসম আসসি।  াল মাসনর পণ্য পাওয়া র্াসি। আমদানী ও রপ্তাবন বৃবি পাসি এিং পর্নশীল 

পসণ্যর পবরমাণ শূসন্যর ককাঠায় র্সল আসসি। বনসম্ন সারবণ ৫.১৭ ও কলখবর্ত্র-৫.১৭-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা 

হসলা-  

সারবণ ৫.১৭ 

বিিরণ সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

পণ্য পবরিহসন সময় কম, সুল  ও সঠিক দাসম পণ্য 

পাওয়া র্াসি 

৭৭৫ ৮৯ 

আমদানী ও রপ্তানী বৃবি পাসি ৯৫ ১১ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৭ 

 

৭৭৫

৯৫৮৯

১১

পন্য পররবহদনর সময় কম লগদব ও সুলভ ও সঠিক োদম পন্য

পাওয়া যাদব

আমোনী ও রপ্তানী বৃরি পাদব

বাজার ব্যবস্থার পররবতষন

সাংখ্যা শতকরা হার
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল সািারণ মানুসর্র বনরাপদ সড়ক র্লার্ল  

অবিকাংশ উিরদাতা অর্ ষাৎ ৮৯% জাবনসয়সছন রাস্তা বনম ষাসণর ফসল বনরাপদ সড়ক কর্াগাসর্াগ স্থাবপত হসি; 

৭% উিরদাতা এ বির্সয় ককান মতামত প্রদান কসরন নাই; ৪% উিরদাতা িসলসছন সড়ক কর্াগাসর্াগ বনরাপদ 

হসি না। বনসম্ন সারবণ ৫.১৮ ও কলখবর্ত্র-৫.১৮-এ বিস্তাবরত তথ্য প্রদান করা হসলা-  

সারবণ  ৫.১৮ 

মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৭৭৫ ৮৯ 

না ৩৪ ৪ 

মন্তব্য কসরন নাই ৬১ ৭ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 
 

কলখবর্ত্র-৫.১৮ 

  

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

৭৭৫

৩৪
৬১

৮৯

৪ ৭

রনরাপে সড়ক চলাচল

সাংখ্যা শতকরা হার
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রাস্তা বনম ষাসণর ফসল আয় বৃবি  

রাস্তা বনম ষাসণর ফসল আয় বৃবির বির্সয় উিরদাতাসদর কাসছ জানসত র্াওয়া হসল অবিকাংশ উিরদাতা অথ্যষাৎ 

৯৩% জানান কর্, রাস্তা বনম ষাসণর ফসল আয় বৃবি পাসি; ৪% উিরদাতা ককান মন্তব্য কসরবন; ৩% উিরদাতা 

িসলসছন আয় বৃবি পাসিনা। বনসম্ন সারবণ ৫.১৯ ও কলখবর্ত্র-৫.১৯-এ বিস্তাবরত তথ্য কদওয়া হসলা-  

সারবণ- ৫.১৯ 

মতামত সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

হযাঁ ৮০৬ ৯৩ 

না ২৭ ৩ 

মন্তব্য কসরন নাই ৩৭ ৪ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.১৯ 

 

  

৮০৬

২৭ ৩৭

৯৩

৩ ৪

হযাঁ না মন্তব্য কদরন নাই

আয় বৃরি

সাংখ্যা শতকরা হার
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িতষমাসন মাবসক আয়  

উিরদাতাসদর মাবসক আয় জানসত র্াওয়া হসল অবিকসংখ্যক উিরদাতা অর্ ষাৎ ৪৬% উিরদাতা মসন কসরন 

তাসদর মাবসক আয় ১৫০০০-২৫০০০ এর মসে; ২৭% উিরদাতা মসন কসরন ১০০০১-১৫০০০ এর মসে; ১৬% 

উিরদাতা মসন কসরন ৫০০১-১০০০০ এর মসে; ৮% উিরদাতা মসন কসরন ২৫০০১-৩৫০০০ এর মসে; ১% 

উিরদাতা মসন কসরন ৩৫০০১ এর উসি ষ; ১% উিরদাতা মসন কসরন মাবসক আয় ৫০০০ র্াকা; এিং ২% 

উিরদাতা ককান মন্তব্য কসরন নাই। বনসম্ন সারবণ ৫.২০ ও কলখবর্ত্র-৫.২০ -এ বিস্তাবরত তথ্য কদওয়া হসলা-  

সারবণ- ৫.২০ 

  আসয়র পবরমান (র্াকা)  সংখ্যা শতকরা হার 

১ ২ ৩ 

০ কর্সক ৫০০০ ৫ ১ 

৫০০১ কর্সক ১০০০০ ১৩৫ ১৬ 

১০০০১ কর্সক ১৫০০০ ২৩১ ২৭ 

১৫০০১ কর্সক ২৫০০০ ৪০২ ৪৬ 

২৫০০১ কর্সক ৩৫০০০ ৬৬ ৮ 

৩৫০০১ কর্সক ১২ ১ 

মন্তব্য কসরন নাই ১৯ ২ 

কমার্ ৮৭০ ১০০ 

 

 

কলখবর্ত্র-৫.২০  

০ শর্দক ৫০০০ ৫০০১ শর্দক 

১০০০০

১০০০১ শর্দক 

১৫০০০

১৫০০১ শর্দক 

২৫০০০

২৫০০১ শর্দক 

৩৫০০০

৩৫০০১ শর্দক মন্তব্য কদরন 

নাই

৫

১৩৫

২৩১

৪০২

৬৬

১২ ১৯
১

১৬ ২৭
৪৬

৮ ১ ২

মারসক আয়

সাংখ্যা শতকরা হার
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৫.১.২ গুণগত পিরত (Qualitative) 

গুরূত্বপূণ ষ ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview- KII) 

প্রকদল্পর গুরূত্ব পয ষাদলাচনার জন্য সুরবধাদভাগী স্থানীয় গুরূত্বপূণ ষ ব্যরক্তদের সাদর্ KII শচকরলদস্টর মাধ্যদম 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। KII এর আওতায় বাস-রাদকর মারলক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় রনম ষাণ েরমক, উপদজলা 

পররর্দের কম ষকতষা, হাসপাতাল/রিরনদকর কম ষকতষা শমাে ৪৫ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। KII হদত 

পাওয়া তথ্যসমূহ রনদে বণ ষনা করা হলঃ 

 

১. স্থানীয় গুরূত্বপূণ ষ ব্যরক্তদের সাদর্ সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রকদল্পর রাস্তা/রিজ/কালভাে ষ রনম ষাণ সম্পদকষ তারা 

মতামত প্রোন কদরন শয উক্ত রনম ষাণ কাজ চলমান আদছ এবাং এর উপকাররতা সম্পদকষ বদলন, 

উপকাররতাঃ 

 সড়ক রনম ষাদণর  দল শযাগাদযাগ ব্যবস্থার উন্নরত হদব; 

 নতুন নতুন রশল্প কারখানা গদড় উঠদব; 

 কম ষসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরষ্ট হদব; 

 ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘেদব; 

 রচরকৎসা শসবার উন্নরত হদব; 

 পররবহন ব্যয় ও সময় কম লাগদব; 

 NGO কার্ ষক্রম বৃবি পাসি; 

 রসদলদের সাদর্ সমগ্র শেদশর রনরাপে শযাগাদযাদগর সৃরষ্ট হদব; 

 প্রকল্প এলাকার জনগদণর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নরত হদব;  

 উচ্চ রশক্ষার সুদযাগ বৃরি পাদব; 

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

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

 আধুরনক সড়ক রনরম ষত হদল হাইওদয় পুরলদশর েহল শজারোর হদব  দল আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন হদব। 

 

অপকাররতাঃ 

 সড়ক রনম ষাণকালীন সমদয় এলাকায় ধুলাবারলর পররমাণ বৃরি শপদয়দছ  দল পররদবশ দূর্ন হদে; 

 নতুন মহাসড়ক রনম ষাদণর  দল গাড়ীর গরত বৃরি পাদব,  দল স্কুল, কদলজ, রবশ্বরবদ্যালয় এবাং 

পর্চারীদের রনরাপে চলাচদল রবঘ্ন ঘেদত পাদর।  
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েলীয় আদলাচনা (FGD) 

প্রকল্প এলাকায় শমাে ৪র্ট (র্ার) এ রজরি করা হদয়দছ। এ রজরি পররচালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্ত, 

স্থানীয় প্রশাসন, রশক্ষক, মরহলা প্ররতরনরধ, এনরজও প্ররতরনরধ, ধমীয় শনতার, সাদর্ আদলাচনা করা হদয়দছ। বনসম্ন 

সারবণ ৫.২১-এ এ রজরি পররচালনার স্থান তাররখ ও অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা প্রোন করা হদলা- 

সারবণ ৫.২১ 

তাররখ এ রজরি পররচালনা স্থান অাংশগ্রহণকারীর সাংখা 

১ ২ ৩ 

০৬.০২.২০১৯ সালুর্টকর, শগায়াইনঘাে, রসদলে ৮ জন 

০৭.০২.২০১৯ র্ানা িাজার-ককাম্পানীগঞ্জ-বসসলর্ ৮ জন 

০৮.০২.২০১৯ শভালাগঞ্জ ককাম্পানীগঞ্জ-বসসলর্  ১২ জন 

১০.০২.২০১৯ টুদকরবাজার, ককাম্পানীগঞ্জ-বসসলর্  ৯ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
রচত্র:৫.৫ ও ৫.৬ েলীয় আদলাচনা সভা পররচালনা 

 

রচত্র:৫.৪ েলীয় আদলাচনা সভা পররচালনা 
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 প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রকল্পর্টর সড়ক রনম ষাণ সম্পদকষ অবরহত আদছন। সড়দকর রনম ষাণ কাজ 

সম্পদকষ তাঁরা উদিখ কদরন শয, বতষমাদন এখাদন মার্ট ভরাদের কাজ, রিজ, কালভাে ষ, বালুভরাে, ঢালাই 

(দপভদমন্ট) এর কাজ, শেদনর কাজ চলমান আদছ। সড়কর্টর রনম ষাণ কাজ শশর্ হদল এলাকার উন্নয়ন তর্া 

জনগদণর জীবনমাদনর উন্নয়দন গুরূত্বপূণ ষ ভূরমকা পালন করদব। 

 আদলাচনা সভায় অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

সাদর্ রবরভন্নভাদব জরড়ত আদছ শযমন রনম ষাণ েরমক, মার্ট ভরাদের কাজ, মালামাল সাপ্লাই। এদের মদধ্য 

প্রায় ৯৯% পুরুর্ এিং ১% মরহলা উক্ত প্রকদল্পর কাদজর সাদর্ জরড়ত আদছ। জানা যায় শয স্থানীয় 

ঠিকাোর রকছু বারল ও পার্র সরবরাহ করদছ। 

 তারা মসন কসরন ঘনিসবতপূণ ষ এলাকা সমূহ কর্মন উপসজলা সদর ও িাজার এলাকা সমূসহ রাস্তা ক্রবসং 

এ বনরাপদ ব্যিস্থা রাখা প্রসয়াজন।  

 অাংশগ্রহণকারীরা মদন কদরন শয, প্রকল্পর্ট স্থানীয় জনগদণর জন্য ব্যাপক সুদযাগ সৃরষ্ট করদব। সড়ক 

রনম ষাদণর  দল উন্নত শযাগাদযাগ ব্যবস্থার সৃরষ্ট হদব, এলাকায় নতুন নতুন রশল্প কারখানা গদড় উঠদব, 

ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘেদব, কম ষসাংস্থাদনর সুদযাগ হদব, কম সমদয় ও অল্প খরদচ যাতায়াদতর সুদযাগ 

বতরর, মালামাল দ্রুত আোন প্রোন করা সহজ হদব, প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব, স্বাস্থয শসবার 

উন্নরত হদব, রশক্ষা ব্যবস্থা ও জনগদণর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নরত ঘেদব। 

 অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্পর্টর কাজ শশর্ হদল পর্ ষর্ন বশসের প্রসার ঘর্সি।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ জানান আধুরনক সড়ক রনরম ষত হদল হাইওদয় পুরলদশর েহল শজারোর হদব  দল আইন 

শৃঙ্খলার উরন্নত হদব। 

 তাঁরা মদন কদরন প্রকল্পর্ট শুরু হওয়ার  দল অত্র এলাকায় রকছু ক্ষরতকর প্রভাব শ দলদছ শযমন ধুলাবারলর 

পররমাণ বৃরি শপদয়দছ, র্ার ফসল পবরসিশ দূর্ণ হদে।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ মদন কদরন শয, সড়দকর স্থারয়ত্ব ও রনরাপোর জন্য মরনেররাং ব্যবস্থা শজারোর করা 

েরকার, রাস্তা পারাপাদরর জন্য হাে বাজার ও স্কুল কদলদজর রনকদে শজিা ক্ররসাং, Road Sign, 

রনম ষাণকালীন সমদয় রনম ষাণাধীন স্থাদন প্রদয়াজনীয় পারন রছোদনা, কৃরর্ জরমদত পারন যাতায়াদতর ব্যবস্থা 

রাখা ইতযারে।  

 

রনরবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) 

প্রকদল্পর পররকল্পনা, প্ররকউরদমন্ট, বাস্তবায়ন, পররচালনা, এবাং ব্যবস্থাপনা সম্পদকষ ধারণা লাভ করদত সড়ক ও 

জনপে অরধেপ্তদরর ৬জন, সড়ক ও শসতু মন্ত্রণালদয়র ১জন, পররকল্পনা করমশন এবাং আইএমইরির ১জন কদর 

(শমাে ৮জন) কম ষকতষার রনরবড় সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম রনদোক্ত তথ্য উপাে সাংগ্রহ করা হয়ঃ 

 

 প্রকদল্পর পররকল্পনা,রিজাইন ও প্রাক্কলন অরভজ্ঞ প্রদকৌশলী কর্তষক সম্পােন করা হদয়দছ। সড়ক ও জনপর্ 

অরধেপ্তদরর প্রাক্করলত Rate বসবিউল অনুসরণ কসর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হসয়সছ।  

 প্রকদল্পর জন্য সাংগৃহীত মালামাল শেরসর দকশন অনুযায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দছ। 

 প্রকদল্পর রনম ষাণকারী রনদয়াদগ ও মালামাল/শসবা সাংগ্রদহ রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হদয়দছ। প্রকল্প প্রণয়ন রিজাইন প্রাক্কলন সওজ এর প্রকল্প পররচালক কর্তষক অনুদমারেত। 

 প্রদয়াজনমত মালামাদলর প্রারপ্ত সব সময় রনরিত করা যাদে না। 
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 প্রকদল্পর সারব ষক অগ্রগরত ও গুণগতমান সদন্তার্জনক।  

 প্রকল্পর্ট রনধ ষাররত সমদয়র মদধ্য (জুন-২০১৯) সম্পন্ন করা সম্ভবপর হদবনা। প্রকল্প শময়াে আদরা ২ বছর 

বৃরি করার প্রদয়াজন পড়দব।  

 প্রকদল্পর সাম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় নাই। 

স্থানীয় পয ষাদয়র কম ষশালায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাদের রবদের্ণঃ 

 

সমীক্ষা এলাকাঃ রসদলে শজলার অন্তগ ষত রসদলে সের, শগায়াইনঘাে উপদজলা, ককাম্পানীগন্ঞ্ঞ্জ উপদজলা। 

মত রবরনময় সভার স্থানঃ শেকরা ইরজঞ্জরনয়ারস্ রলঃ এর শবস কযাম্প সদম্মলন কক্ষ, সালুটিকর, বসসলর্। 

সভার তাররখঃ ১৬ মাচ ষ ২০১৯ 

সময়ঃ দুপুর ১২ ো শর্দক দুপুর ২ ো। 

উন্মকু্ত আদলাচনাঃ 

বনবিড় পবরিীক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপাসর উপকারস াগীসদর মতামত সংগ্রহ করার উসেসশ্য স্থানীয় পর্ ষাসয় শেকরা 

ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ এর শবস কযাম্প সদম্মলন কক্ষ, সালুটিকর, বসসলর্, ১৬/০৩/২০১৯বখ্র: তাবরসখ একটি 

কম ষশালার আসয়াজন করা হসয়বছল।  

কম ষশালায় অবতবরি প্রিান প্রসক শলী (সওজ) বসসলর্ কজান ও প্রকে পবরর্ালক জনাি তুর্ার কাবন্ত সাহা 

স াপবতত্ব কসরন। স ায় জনাি কমাৌঃ আসনায়ারুল আবমন, তত্ত্বািিায়ক প্রসক শলী সড়ক ও জনপর্ বি াগ, 

বসসলর্; জনাি বরসতস িড়ুয়া, বনি ষাহী প্রসক শলী, সড়ক ও জনপর্ বি াগ, বসসলর্; কমাৌঃ রবজউল্লাহ খান,  ারপ্রাপ্ত 

কম ষকতষা কগায়াইঘার্ র্ানা; জনাি আ: কমাতাসলি, টিম বলিার, সুপারব শন পরামশ ষক প্রবতষ্ঠান; জনাি আৌঃ 

ছামাদ, শ্রবমক কনতা, িাক শ্রবমক ইউবনয়ন; জনাি জমসসদ আলী, স াপবত কগায়াইনঘার্ িাক শ্রবমক ইউবনয়ন, 

জনাি কমাৌঃ জামাল, সািারন সম্পাদক গাড়ী র্ালক সবমবত এিং বনবিড় পবরিীক্ষণ পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর টিম 

বলিার জনাি প্রসক শলী কমাৌঃ নজরুল ইসলাম খানসহ তার টিসমর অন্যান্য সদস্যগণ অংশগ্রহণ কসরন। এছাড়া 

সড়ক ও জনপর্ বি াসগর কম ষকতষা, প্রসক শলী, ব্যিসায়ী, র্াকুবরজীিী, ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাসনর কম ষকতষা এিং 

পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর কম ষকতষা সহ কমার্ ৩৫ জন অংশ গ্রহণ কসরন। স্থানীয় কম ষশালার ছবি বনসম্ন প্রদান করা 

হসলা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৫.৭ ও ৫.৮ : শেকরা ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ এর শবস কযাম্প সদম্মলন কদক্ষ, সালুটিকর অনুরষ্ঠত স্থানীয় পয ষাদয়র কম ষশালা। 
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প্রারবম্ভক িিৃতায় পরামশ ষক দসলর দলসনতা জনাি প্রসক শলী কমাৌঃ নজরুল ইসলাম খান প্রকসের পবরবর্বত, 

র্লমান কাসজর সংবক্ষপ্ত বিিরণ ও বনবিড় পবরিীক্ষণ সমীক্ষার উসেশ্য সেসন্ধ কম ষশালায় উপবস্থত ব্যবিিগ ষসক 

অিবহত কসরন।  

অতপর, অবতবর্গণ প্রকসে র্লমান কাজ সংক্রান্ত বির্সয়র উপসর আসলাকপাত কসরন এিং বনজ বনজ মতামত 

উপস্থাপন কসরন। কম ষশালার আসলার্না/মতামসতর সংবক্ষপ্ত বিিরণী বনসম্ন উসল্লখ করা হসলা :  

 প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রকল্পর্টর সড়ক রনম ষাণ সম্পদকষ অবরহত আদছন। সড়দকর রনম ষাণ কাজ 

সম্পদকষ তাঁরা উদিখ কদরন শয, বতষমাদন এখাদন মার্ট ভরাদের কাজ, রিজ, কালভাে ষ, ঢালাই (দপভদমন্ট) 

এর কাজ, শেদনর কাজ চলমান আদছ। সড়কর্টর রনম ষাণ কাজ শশর্ হদল এলাকার উন্নয়ন তর্া জনগদণর 

জীবনমাদনর উন্নয়দন গুরূত্বপূণ ষ ভূরমকা পালন করদব। 

 আদলাচনা সভায় অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

সাদর্ রবরভন্নভাদব জরড়ত আদছ শযমন রনম ষাণ েরমক, মার্ট ভরাদের কাজ, মালামাল সাপ্লাই। এদের মদধ্য 

প্রায় ৯৯% পুরুর্ এিং ১% মরহলা।  

 তাঁরা মদন কদরন, সড়দকর একপাশ শর্দক অন্যপাদশ যাতায়াদতর জন্য পয ষাপ্ত সুরবধা রাখা হয়রন।  

 অাংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পর্ট স্থানীয় জনগদণর জন্য ব্যাপক সুদযাগ সৃরষ্ট করদব বদল মদন কদরন। সড়ক 

রনম ষাদণর  দল উন্নত শযাগাদযাগ ব্যবস্থার সৃরষ্ট হদব, এলাকায় নতুন নতুন রশল্প কারখানা গদড় উঠদব, 

ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘেদব, কম ষসাংস্থাদনর সুদযাগ হদব, কম সমদয় ও অল্প খরদচ যাতায়াদতর সুদযাগ 

বতরর, মালামাল দ্রুত আোন প্রোন সহজ হদব, প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব, স্বাস্থয শসবার উন্নরত 

হদব, রশক্ষা ব্যবস্থা ও জনগদণর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নরত ঘেদব। 

 অাংশগ্রহণকারীগদণর মদত প্রকল্পর্টর কাজ শশর্ হদল পর্ ষর্ন বশসের প্রসার ঘর্সি।  

 অাংশগ্রহণকারীগণ জানান আধুরনক সড়ক রনরম ষত হদল হাইওদয় পুরলদশর েহল শজারোর হদব  দল আইন 

শৃঙ্খলার উরন্নত হদব। 

 তাঁরা মদন  কদরন প্রকল্পর্ট শুরু হওয়ার  দল অত্র এলাকায় রকছু ক্ষরতকর প্রভাব শ দলদছ শযমন ধুলাবারলর 

পররমাণ বৃরি শপদয়দছ, ফসল পবরসিশ দূবর্ত হদে, স্বাস্হযজরনত ঝঁরক বৃরি শপদয়দছ, আদশপাদশর  সদলর 

সামরয়ক ক্ষরত ও জীবববরচদত্রর উপর ক্ষরতকর প্রভাব পদড়দছ। 

 অাংশগ্রহণকারীগণ মদন কদরন শয, সড়দকর স্থারয়ত্ব ও রনরাপোর জন্য মরনেররাং ব্যবস্থা শজারোর করা 

েরকার, রাস্তা পারাপাদরর জন্য শজিা ক্ররসাং/রেি শিকার এর সাংখ্যা বাড়াদনা, হাে বাজার ও স্কুল 

কদলদজর রনকদে শজিা ক্ররসাং/ রেি শিকার রাখা, রনম ষাণকালীন সমদয় রনম ষাণাধীন স্থাদন প্রদয়াজনীয় 

পারন রছোদনা, কৃরর্ জরমদত পারন যাতায়াদতর ব্যবস্থা রাখা।  
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জাতীয় পয ষাদয়র কম ষশালা 

শেকরনকযাল করমর্টর সুপাররদশর রভরেদত প্রস্তুতকৃত ২য় খসড়া প্ররতদবেন জাতীয় কম ষশালায় ০৯-০৬-২০১৯ররঃ 

তাররদখ উপস্হাপন করা হদয়রছল। জাতীয় কম ষশালায় প্ররতদবেনখারনর উপদর অাংশগ্রহণকারীগণ রবস্তাররত 

আদলাচনা কদরন এবাং রবরভন্ন রবর্দয় মতামত প্রোন কদরন। জাতীয় কম ষশালার ছরব রনদে প্রোন করা হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র ২.২: আইএমইরি-র সদম্মলন কদক্ষ সরচব মদহােদয়র সভাপরতদত্ব জাতীয় কম ষশালা 

 

৫.২ আর্ ষ-সমাবজক অিস্হার উন্নয়ন 

সড়কর্টর রনম ষাণ কাজ শশর্ হদল অত্র এলাকার জনগদণর কম ষসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরষ্ট হদব, এলাকায় রশল্প কারখানা 

স্থাপন, ব্যবসা বারণদজযর প্রসার, রশক্ষার সুদযাগ, উন্নত রচরকৎসা শসবার সুদযাগ, কম খরদচ ও দ্রুত যাতায়াত 

ব্যবস্থার সুদযাগ সৃরষ্ট হদব, প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য বৃরি পাদব, রাস্তার দুই পাদশ বনায়ন হওয়ায় পররদবদশর 

উন্নরত হদব, যানজে কদম যাদব, দুঘ ষেনা হ্রাস পাদব। রনম ষাণাধীন “হাই-দেক পাকষ, রসদলে ( রসদলে ইদলক্ট্ররনি 

রসর্ট)”, শকাম্পানীগজঞ্জ এর সাদর্ শযাগাদযাগ উন্নততর হদব; ক ালাগন্ঞ্ঞ্জ বন্দর রেদয় ববদেরশক বারণজয ও পয ষেন 

রশল্প প্রসার ঘেদব এবাং জনগদণর আর্ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন হদব। 

৫.৩ আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন 

সড়ক বনম ষাসণর ফসল আইন শৃঙ্খলা িাবহনী দ্রুত ঘর্নাস্থসল কপ ূঁছাসত পারসি, হাইওসয় পুবলসশর র্হল কজারদার 

হসি, গুরত্বপূণ ষ সড়ক বিিায় পুবলশ কযাম্প এর সংখ্যা বৃবি পাসি ফসল আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন হসি। 
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অধ্যায়-৬ 

ব্যতযয় (পবরমাণগত, সময়, অর্ ষ ও গুণগত) বিসের্ণ  

৬.১ পররমানগত ব্যতযয় রবদের্ণ 

৬.১.১ সম্ভাব্যতা যাচাই, রিরপরপ ও আররিরপরপ’র তুলনা 

প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর, আইএমইবি ও সংবেষ্ট অন্যান্য দপ্তর হসত সংগ্রহকৃত তথ্য ও উপাি বিসের্ণ কসর 

কদখা র্ায় কর্ বিদ্যমান প্রকে গ্রহসণর পূসি ষ ককান সম্ভাব্যতা র্ার্াই (Feasibility study) করা হয়বন। কর্ 

ককান প্রকে গ্রহসণর জন্য সম্ভাব্যতা র্ার্াই অতযন্ত গুরুত্বপূণ ষ। প্রকসের মূল বিবপবপ গত ০৭/০৪/২০১৫ তাবরসখ 

০১/০৩/২০১৫ হসত ২৮/০২/২০১৮ কময়াসদ ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকা ব্যসয় কাজ সম্পাদসনর লসক্ষয জাতীয় 

অর্ ষননবতক পবরর্সদর বনি ষাহী কবমটি (একসনক) কর্তষক অনুসমাবদত হয়। প্রকে এলাকার িাস্তি অিস্থার কপ্রবক্ষসত 

এিং সড়সকর দীঘ ষ কময়াসদ স্থাবয়সত্বর বির্সয় বিসির্নায় বনসয় বকছু অসঙ্গর পবরিতষন পবরমাজষন ও সংসর্াজন 

পূি ষক গত ০৮/০৩/২০১৮ তাবরসখ জাতীয় অর্ ষননবতক পবরর্সদর বনি ষাহী কবমটি (একসনক) কর্তষক ৬২৬৯২.৬০ 

লক্ষ র্াকা ব্যসয় ০১/০৩/২০১৫ হসত ৩০/০৬/২০১৯ কময়াসদ ১ম সংসশাবিত বিবপবপ অনুসমাবদত হয়।  

বনসম্ন মূল বিবপবপ ও ১ম সংসশাবিত বিবপবপ এর বিস্তাবরত িণ ষনা সাররণ ৬.১- এ শেখাদনা হদলা- 

 

সাররণ ৬.১ 

বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রিান প্রিান অঙ্গ ১ম সংসশাবিত বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রিান প্রিান অঙ্গ 

১ ২ 

 করাি কপ সমন্ট বনম ষাণ-৩০.০৫ বক:বম: (কেবক্সিল 

কপ সমন্ট-১৬.৭২ বক:বম: এিং বরবজ  কপ সমন্ট-

১৩.৩৩ বক:বম:) 

 সাসফষজ কেনসহ ফুর্পাত বনম ষাণ-২৯৩৫২ বম: 

 সড়ক িাঁসি মাটির কাজ- ৪.২৭ ল:ঘ:বম: 

 সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ- ৩০০৫৪বম: 

 কনবক্রর্   কলাপ প্রসর্কশন সহ (বজও কর্ক্সর্াইল)-

১২২২০০ ি:বম: 

 কর্া-ওয়াল-১৩৪২০ বম: 

 বরসর্বনং ওয়াল- ১৪৫৪ বম: 

 কাল ার্ ষ বনম ষাণ-২টি (৬বম:) 

 বিজ বনম ষাণ- ০১টি (৭৫ বম:) 

 ইন্টার কসকশন বনম ষাণ-১ টি 

 িাস-কি (বরবজি কপ সমন্ট) বি াইিারস-৬টি 

 কর্াল প্লাজা-১টি 

 করাি কপ সমন্ট বনম ষাণ- ৩০.৮৫০ বক:বম: (কেবক্সিল 

কপ সমন্ট (সাসফষবসং-১.২৫ বক:বম: এিং বরবজি 

কপ সমন্ট-২৯.৬ বক:বম:) 

 ফুর্পাতসহ সাসফষজ কেন বনম ষাণ- ২৯৩৫২ বমর্ার 

 সড়কিাঁসি মাটির কাজ- ৫.১৭২ ল:ঘ:বম: 

 সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ- ২৯৬০০ বমর্ার 

 বজও কর্ক্সর্াইলসহ কনবক্রর্   কলাপ কপ্রাসর্কশন- 

১২২২০০ ি:বম:  

 কর্া-ওয়াল- ১৩৪২০ বমর্ার 

 বরসর্ইবনং ওয়াল- ১৯৪৪ বমর্ার 

 কাল ার্ ষ বনম ষাণ- ২টি (৬বম:) 

 কসতু বনম ষাণ-১টি (৭৫ বম:) 

 ইন্টার কসকশন বনম ষাণ- ১টি 

 বি াইিারসহ িাস-কি বনম ষাণ-৬টি 

 কর্ালপ্লাজা-২টি 
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বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রিান প্রিান অঙ্গ ১ম সংসশাবিত বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রিান প্রিান অঙ্গ 

১ ২ 

 অন্যান্য কাজ।  

 প্রাক্কবলত ব্যয়- ৪৪১৫৩.৭০ লক্ষ র্াকা।  

 এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র-২টি 

 অন্যান্য কাজ 

 প্রাক্কবলত ব্যয়-৬২৬৯২.৬০ লক্ষ র্াকা। 

 

৬.১.২ বফবজবিবলটি ষ্টযাবি, TIA এিং বিজাইন পর্ ষাসলার্না 

প্রকসের অতযন্ত গুরুত্বপূণ ষ হসলা বফবজবিবলটি ষ্টযাবি। িবণ ষত প্রকসে ককান বফবজবিবলটি ষ্টযাবি করা হয়বন। 

একই াসি Traffic Impact Assessment (TIA), Environmental Impact Assessment 

(EIA) এিং Environmental Management Plan (EMP) ও করা হয়বন। 

প্রকসের বিজাইন ২০০৯ সাসলর Traffic Impact Assessment (TIA) এর উপরব বি কসর সড়ক ও 

জনপর্ বি াসগর করাি বিজাইন এন্ড ষ্টযান্ডাি ষ বি াগ কর্তষক সম্পন্ন করা হসয়সছ। পরিতীসত প্রকে এলাকার 

ক  গবলক অিস্থা, প্রলবেত ির্ ষা কম সুম,  ারী র্ানিাহন র্লার্ল, িাবফক  বলউম অসনকগুন বৃবি ইতযাবদ 

বিসির্নায় বিজাইন সংসশাি করা হসয়সছ। প্রকদল্পর রিজাইন ও প্রাক্কলন অরভজ্ঞ প্রদকৌশল (সড়ক ও জনপর্ 

বি াসগর করাি বিজাইন এন্ড ষ্টযান্ডাি ষ বি াগ) কর্তষক সম্পােন করা হদয়দছ।  

৬.১.৪ প্রকে পবরর্ালক সংক্রান্ত তথ্যাবদ 

সরকাসরর অনুসৃত নীবত অনুসাসর একজন প্রকে পবরর্ালক প্রকসের কাজ িাস্তিায়সনর দাবয়সত্ব বনসয়াবজত 

আসছন। পদাবিকারিসল সড়ক ও জনপর্ বি াসগর অবতবরি প্রিান প্রসক শলী, বসসলর্ কজান, এই প্রকসের 

পবরর্ালক। প্রকে র্লমান/িাস্তিায়নকাবলন সমসয় প্রকে পবরর্ালকগসণর তথ্যাবদ বনসম্ন সারবণ ৬.২-এ প্রদান 

করা হসলা:  

সারবণ ৬.২ 

ক্রবমক 

নং 

প্রকে পবরর্ালসকর নাম পদ মর্ ষাদা দাবয়সত্বর 

প্রকৃবত 

দাবয়ত্বকাল 

আরম্ভ সমাপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ জনাি ইফসতখার কবির অ:প্র:প্র: পু:দা: ১২-০১-২০১৪ ২৪-০৭-২০১৬ 

২ জনাি কমাৌঃ শাহ নওয়াজ অ:প্র:প্র: পু:দা: ২৪-০৭-২০১৬ ১৮-০৩-২০১৮ 

৩ জনাি খন্দকার কগালাম 

কমাস্তফা 

অ:প্র:প্র: পু:দা: ১৮-০৩-২০১৮ ১৩-০১-২০১৯ 

৪ জনাি তুর্ার কাবন্ত শাহা অ:প্র:প্র: পু:দা: ১৩-০১-২০১৯  

 

প্রকে পবরর্ালক সহ সড়ক ও জনপর্ বি াসগর অন্যান্য কম ষকতষা ঘনঘন এিং সংস্থা প্রিান মাসঝ মসে এই 

িরসনর িড় প্রকে পবরদশ ষন করা অতযািশ্যক। ঘনঘন প্রকে পবরর্ালক পবরিতষসনর কারসণ প্রকসের কাজ 

বনয়বমত পবরদশ ষসন প্রার্বমক াসি বকছুর্া ঘার্বত র্াকসলও পরিতীসত তার উন্নবত সাবিত হয়। 
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৬.২ সময়গত ব্যতযয় রবদের্ণ 

৬.২.১ সময়ব বিক কম ষপবরকেনা ও পবরপালন 

বনিীড় পবরিীক্ষসণ পবরলবক্ষত হয় কর্, কদখা র্ায়, প্রকসের সময় ব বিক কম ষপবরকেনা রসয়সছ র্াহা প্রকসের 

প্রারবম্ভক সমসয় অন্তভু ষবি করা হয়। পরিতীসত উি প্লাসন বনি ষাবরত তাবরসখর সাসর্ অসংগবত পূণ ষ বপবছসয় পড়া 

অঙ্গ সমূসহর কাজ Action Plan এর মােসম তাবরখ এিং সমসয়র মসে আনয়সনর উসদ্যাসগর ঘার্বত 

পবরলবক্ষত হয়। অবতবরি জনিল এিং বনম ষাণ র্ন্ত্রপাবত বনসয়াসগর মােসম বপবছসয় পড়া অঙ্গ সমূসহর কাজ 

সময় ব বিক কম ষ পবরকেনার আওতায় আনয়ন করা আিশ্যক। এ বির্সয় পবরর্ালসকর বনসদ ষসশ ঠিকাদারী 

প্রবতষ্ঠান উসদ্যাগ গ্রহণ কসরসছন।  

তসি অগ্রগবত বপবছসয় পড়া অঙ্গ সমূসহর কাজ ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠাসনর আয়সত্ত্বর িাবহসর ককান কারসন হসয় র্াকসল 

তা বর্বহ্নত কসর প্রকে পবরর্ালক র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহণ করসিন িসল আর্শ্াস প্রদান কসরন।  

৬.৩ আবর্ ষক ব্যতযয় রবদের্ণ 

৬.৩.১ ব্যয় পর্ ষাসলার্না  

অনুসমাবদত মূল বিবপবপ এিং ১ম সংসশাবিত বিবপবপ’র মসে প্রাক্কবলত ব্যসয়র তুলনার তথ্যারে রনদের সাররণ-

৬.৩ এ প্রদান করা হদলা- 

সাররণ-৬.৩ 

(লক্ষ র্াকায়) 

 

ক্রৌঃ নং  

অর্ ষননবতক ককাি অসঙ্গর নাম ইউবনর্ মূল বিবপবপ ১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত  

বিবপবপ 

পার্ ষকয 

পবরমাণ কমার্ পবরমাণ কমার্ পবরমাণ কমার্ 

খরসর্র 

পার্ ষকয  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

(ক) রাজস্ব ব্যয়        

১ কপসিাল ও লুবিকযান্ট কর্াক কর্াক ৩০০.০০ কর্াক ৩০০.০০ কর্াক ০.০০ 

  ২ গ্যাস (বসএনবজ) কর্াক কর্াক ৬০.০০ কর্াক ৬০.০০ কর্াক ০.০০ 

৩ কেশনারী কর্াক কর্াক ১০.০০ কর্াক ১০.০০ কর্াক ০.০০ 

৪ ল্যািসরর্রী কর্বেং কর্াক কর্াক ২০.০০ কর্াক ২০.০০ কর্াক ০.০০ 

৫ সুপারব শন পরামশ ষক জন মাস ১২৭ ১৩১.৪০ ১৩৯ ২০৯.৫৩ ১২ ৭৮.১৩ 

৬ সাস ষ ও সসয়ল কর্ে কর্াক কর্াক ১০০.০০ কর্াক ১০০.০০ কর্াক ০.০০ 

৭ কর্ন্ডাবরং ও পািবলসকশন কর্াক কর্াক ২০.০০ কর্াক ২০.০০ কর্াক ০.০০ 

৮ সম্মানী  াতা  কর্াক  ০.০০ কর্াক ৫.০০ কর্াক ৫.০০ 

 উপ-কমার্ (রাজস্ব ব্যয়) :    ৬৪১.৪০  ৭২৪.৫৩  ৮৩.১৩ 

(খ) মূলিন ব্যয়         

৯ মর্র র্ান:         

ক) জীপ ১টি  কর্াক  কর্াক  ৭৮.০০ কর্াক  ৭৮.০০ কর্াক ০.০০ 

খ) িািল ককবিন বপকআপ-২টি  কর্াক কর্াক ১২৬.০০ কর্াক ১২৬.০০ কর্াক ০.০০ 

১০ অবফস সরঞ্জাম কর্াক কর্াক ৩০.০০ কর্াক ৩০.০০ কর্াক ০.০০ 

১১ আসিািপত্র  কর্াক কর্াক ২০.০০ কর্াক ২০.০০ কর্াক ০.০০ 

১২ ভবম অবিগ্রহণ  কহক্টর - - ২.৬৮৫ ১৩৪০.৮৩ ২.৬৮৫ ১৩৪০.৮৩ 

 পূতষ কাজ         

১৩ মাটির কাজ         

ক) সড়ক িাঁসি মাটির কাজ  লৌঃঘৌঃবমৌঃ ৪.২৭ ১০৬৭.৫০ ৫.১৭২ ১৬৮৪.৮০ ০.৯০২ ৬১৭.৩০ 

খ) সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ  বমর্ার ৩০০৫৪.০০ ৮৮৪৩.৫৯ ২৯৬০০ ৭৯৫০.৫০ -৪৫৪.০ -৮৯৩.০৯ 

১৪ কপ সমন্ট বনম ষাণ         
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ক্রৌঃ নং  

অর্ ষননবতক ককাি অসঙ্গর নাম ইউবনর্ মূল বিবপবপ ১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত  

বিবপবপ 

পার্ ষকয 

পবরমাণ কমার্ পবরমাণ কমার্ পবরমাণ কমার্ 

খরসর্র 

পার্ ষকয  

ক) কেবক্সিল কপ সমন্ট (সাসফষবসং)  বকৌঃবমৌঃ ১৬.৭২১ ৯০৩০.৫১ ১.৭৭ ১৪০.২৪ -১৪.৯৫১ -৮৮৯০.২৭ 

খ) বরবজি কপ সমন্ট বনম ষাণ  বকৌঃবমৌঃ ১৩.৩৩৩ ১১২৯২.২৫ ২৯.৬০০ ৩১৩০২.৩৮ ১৬.২৬৭ ২০০১০.১৩ 

১৫ ফুর্পাতসহ সাসফষস কেন বনম ষাণ  বমর্ার ২৯৩৫২ ২৫৪৪.৫২ ২৯৩৫২ ২৩৪৮.১৬ ০.০০ -১৯৬.৩৬ 

১৬ রক্ষাপ্রদ কাজ:          

ক) বজও-কর্ক্সর্াইলসহ কনবক্রর্   

কলাপ প্রসর্কশন  

িৌঃবমৌঃ ১২২২০০ ২০১৬.৩০ ১২২২০০ ২৩৪১.৯৯ ০.০০ ৩২৬.৬৯ 

খ) কর্া-ওয়াল  বমর্ার ১৩৪২০ ৬৬৭.৬৫ ১৩৪২০ ১০২৭.১০ ০.০০ ৩৫৯.৪৫ 

গ)  বরসর্ইবনং ওয়াল  বমর্ার ১৪৫৪ ১৫৬৯.০৭ ১৯৪৪ ১৯৯৮.১৭ ৪৯০.০০ ৪২৯.০০ 

১৭ কাল ার্ ষ বনম ষাণ (২টি)  বমর্ার ৬.০০ ৩০.০০ ৬ ১০৬.২৬ ০.০০ ৭৬.২৬ 

১৮ কসতু বনম ষাণ (১টি)  বমর্ার ৭৫.০০ ৭৫০.০০ ৭৫ ৭৯৪.২০ ০.০০ ৪৪.২০ 

১৯ ইন্টারসসকশন বনম ষাণ (১টি)  টি ১ ৫০.০০ ১ ৬৩.৭৪ ০.০০ ১৩.৭৪ 

২০ বি াইিারসহ িাস-কি বনম ষাণ  টি ৬ ৩৮৪.৩৬ ৬ ৪৩৫.৫০ ০.০০ ৫১.১৪ 

২১ সাইন, বসগন্যাল, বকৌঃবমৌঃ কপাে, করাি 

মাবকষং 

কর্াক কর্াক ১৩০.০০ কর্াক ১২১.৫৫ কর্াক -৮.৪৫ 

২২ বিদ্যমান স্থাপনা অপসারণ  কর্াক কর্াক ৩০.০০ কর্াক ৫.৫০ কর্াক -২৪.৫০ 

২৩ ইউটিবলটি অপসারণ  কর্াক কর্াক ৫০০.০০ কর্াক ৭৫৮.২১ কর্াক ২৫৮.২১ 

২৪ বনম ষাণকালীন রক্ষণাসিক্ষণ কর্াক কর্াক ১৫০০.০০ কর্াক ৩৮৯.৬৩ কর্াক -১১১০.৩৭ 

২৫ কর্াল প্লাজা ২টি কর্াক কর্াক ৫০০.০০ কর্াক ৫৪৫.৭৪ কর্াক ৪৫.৭৪ 

২৬ সাইর্ অবফস কর্াক  কর্াক  ২৫০.০০ ১৩৬৪ ৩৪৪.৪০ কর্াক ৯৪.৪০ 

২৭ এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র বনম ষাণ         

ক) পূতষ কাজ  কর্াক   কর্াক ২৪৭৮.৯৪ কর্াক ২৪৭৮.৯৪ 

খ) র্ন্ত্রপাবত সরিরাহ ও স্থাপন এিং 

পরীক্ষামূলক পবরর্ালনা 

কর্াক   কর্াক ৭০৪.৫২ কর্াক ৭০৪.৫২ 

২৮ আধুবনক কর্াল কাসলকশন বসসেম 

স্থাপন ও পরীক্ষামূলক পবরর্ালনা  

কর্াক   কর্াক ৪০০.০০ কর্াক ৪০০.০০ 

২৯ প্রাইস এিজােসমন্ট  কর্াক   কর্াক ৩৮১৮.১৭ কর্াক ৩৮১৮.১৭ 

 উপ-কমার্ (মূলিন ব্যয়)    ৪১৪০৯.৭৫  ৬১৩৫৪.৫৩  ১৯৯৪৪.৭৮ 

গ) বফবজকযাল কবন্টনসজবি ০.৫%  ৮৪১.০২ ০.৫% ৩০৬.৭৭  -৫৩৪.২৫ 

ঘ) প্রাইস কবন্টনসজবি  ০.৫%  ১২৬১.৫৩ ০.৫% ৩০৬.৭৭  -৯৫৪.৭৬ 

 সি ষসমার্ (ক+খ+গ+ঘ)   ৪৪১৫৩.৭০  ৬২৬৯২.৬০  ১৮৫৩৮.৯০ 

সূত্র : প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 

৬.৪ গুনগত ব্যতযয় রবদের্ণ 

৬.৪.১ কনবক্রর্ বমক্সি বিজাইন সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাবদ 

প্রকে কাসজর বিব ন্ন অসঙ্গর কাজ শুরু করার পূসি ষ কনবক্রর্  বমক্সি বিজাইন কসর প্রকে পবরর্ালসকর অনুসমাদন 

গ্রহণ করার বিিান রসয়সছ। কর্কবনকযাল কেবসবফসকশন এর গাইি লাইন অনুর্ায়ী বিব ন্ন কশ্রণীর কংবক্রসর্র 

বমক্সি বিজাইন করার বিিান রসয়সছ। চুবিপসত্রর সংবেষ্ট িকুসমন্ট পবরিীক্ষণ কসর কদখা র্ায় কর্, বিব ন্ন কশ্রণীর 

কনবক্রর্   বমক্সি বিজাইন অনুসমাদসনর তাবরখ, অঙ্গ ব বিক ব্যিহার, চুবিপসত্রর শতষ প্রবতপালন কসর সম্পাদন 

করা হসয়সছ। র্া বনসম্ন সারবণ ৬.৪ -এ প্রদান করা হসলা। 
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সারবণ ৬.৪ 

ক্রবমক নং কনবক্রর্   

কশ্রণী 

সংবেষ্ট অসঙ্গর নাম প্রকে পবরর্ালক কর্তষক 

অনুসমাদসনর তাবরখ 

িাস্তি কাজ শুরুর 

তাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১ C-২০ োইবলন কনবক্রর্   ১০/০১/২০১৭ ১২/০৪/২০১৭ 

০২ C-৩৫ কপইিম্যান্ট ককায়াবলটি 

কনবক্রর্   

১০/০১/২০১৭ ১৯/০৪/২০১৭ 

০৩ C-৪০ িীজ গাি ষার ১০/০১/২০১৭ ১৯/০৯/২০১৭ 

০৪ C-১০ িাইবন্ডং কনবক্রর্   ১০/০১/২০১৭ ২৩/০৩/২০১৭ 

০৫ C-৩০ িীজ লাি ১০/০১/২০১৭ ১৫/০৮/২০১৮ 

 

উপসর িবণ ষত ছক বিসের্সণ কদখা র্ায় কর্, বিব ন্ন অসঙ্গর কাজ শুরু করার পূসি ষ কনবক্রর্   বমক্সি বিজাইন 

অনুসমাবদত হসয়সছ। র্লমান কাজসমূহ অনুসমাবদত বিজাইন অনুসরণ কসর সম্পাদন করা হসে। 

৬.৪.২ রক্ষাপ্রদ কাসজর পবরিীক্ষণ ও পরামশ ষ 

মাঠ পর্ ষাসয় বনবিড় পবরিীক্ষণ কাসজ কদখা র্ায়, সড়ক িাঁসি কমার্ ১৩,৪২০ বমৌঃ রক্ষাপ্রদ কাজ করার শতষ 

রসয়সছ। উি রক্ষাপ্রদ কাজ Toe Wall and CC Block দ্বারা সম্পন্ন করার সংস্থান আসছ। িতষমাসন 

ককিলমাত্র Toe Wall  -এর কাজ আরম্ভ হসয়সছ। খসড়া প্রবতসিদন দাবখসলর সময় পর্ ষন্ত CC Block 

Manufacture আরম্ভ হয় নাই। কর্সহতু প্রকে এলাকা িন্যাপ্রিণ এলাকায় অিবস্থত কসসহতু সড়ক িাঁসির 

রক্ষাপ্রদ কাজ জরুরী ব বিসত শুরু করার জন্য ঠিকাদারসক তাবগদ প্রদান করার জন্য প্রকে পবরর্ালসকর সাসর্ 

আসলার্না হসয়সছ। প্রকে পবরর্ালক রক্ষাপ্রদ কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহণ করসিন িসল 

জাবনসয়সছন। 

৬.৪.৩ সড়ক িাঁসির প্রাক কম ষ জবরপ  

বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টারসসকশন জাতীয় মহাসড়সক উন্নীতকরণ শীর্ ষক প্রকসের সড়ক িাঁসি মাটির কাসজ 

কমার্ পবরমাণ ৫.১৭২ লক্ষ ঘৌঃবমৌঃ। চুবিপসত্রর শতষানুর্ায়ী সড়ক িাঁসির প্রাক কম ষ জবরপ করার বিিান রসয়সছ। 

মাঠ পর্ ষাসয় পবরিীক্ষসণ কদখা র্ায়, মাটির কাজ আরম্ভ করার পূসি ষ প্রাক কম ষ জবরপ করা হসয়সছ। প্রাক জবরসপর 

িবহসত ঠিকাদাসরর প্রবতবনবি এিং উি প্রকসের সুপারব শন পরামশ ষসকর প্রবতবনবি/টিম বলিার স্বাক্ষর 

কসরসছন। তসি অবিকাংশ জবরপ তাবলকায় সড়ক ও জনপদ অবিদপ্তসরর ককান প্রবতবনবির স্বাক্ষর কদখা র্ায়বন। 

প্রাক কম ষ জবরসপর িবহসত সড়ক ও জনপসদর প্রবতবনবি স্বাক্ষর না র্াকার বির্য়টি প্রকে পবরর্ালসকর সবহত 

আসলার্না করা হসয়সছ। প্রকে পবরর্ালক প্রাকষ কম ষ জবরপ র্ার্াই িাছাই কসরই স্বক্ষর করার জন্য সড়ক ও 

জনপর্ অবিদপ্তসরর সংবেষ্ট কম ষকতষাগণসক বনসদ ষশ কসরন এিং as built drawings সম্পাদসনর বির্য়টি 

পুনরায় পরীক্ষা কসর প্রকে কাজ সম্পাদসনর জবরপ সম্পাদন কসর সড়ক িাঁসি মাটির কাজ বিজাইন অনুর্ায়ী 

করার আর্শ্াস প্রদান কসর।  
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উি প্রকসের সড়ক িাঁসির মাটির কাজ বনবিড় পবরিীক্ষণ কার্ ষক্রম শুরুর পূসি ষ Toe Line পর্ ষন্ত সমাপ্ত করা 

হসয়সছ। কাজ সমাপ্ত হওয়ায় Pre-work measurement কনওয়া সম্ভি হয়বন। Toe-wall এর িাবহসর 

১৩টি স্হাসন Measurement কনওয়া হসয়সছ এিং ২% কর্সক ৫% Variation পাওয়া কগসছ র্া গ্রহণসর্াগ্য। 

বনসম্ন Road Level and Nearby Existing Ground Level এর সারবণ ৬.৫- এ কদয়া হসলা:  

সারবণ ৬.৫ 

Location 

(Chainage) 

RL of 

Existing 

Road Top 

(Meter) 

RL of 

New 

Road 

Top 

(Meter) 

RL of 

Existing 

LHS 

Ground  

Outside 

Toe 

(Meter) 

RL of 

Existing 

RHS 

Ground 

Line 

Outside 

Toe  

(Meter) 

Prework 

Level on 

Existing Road 

center 

(Meter) 

Remarks 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

8+800 - 12.378 7.900 7.750 11.722   

9+000 - 12.390 7.410 7.890 11.799   

11+500 - 13.090 6.500 6.500 11.745   

14+000 - 11.900 4.500 6.100 11.911   

15+200 - 11.125 5.500 6.200 11.125   

16+200 11.010 - 4.000 3.500 11.009   

17+350 11.200 - 4.200 4.175 11.239   

18+450 - 11.450 5.400 5.000 10.612   

18+900 14.300 - 7.650 8.100 14.339   

18+950 12.500 - 7.100 7.100 12.516   

19+950 - 11.500 6.300 6.000 11.520   

21+100 - 11.450 6.100 6.200 11.011   

21+600 - 11.200 5.300 5.000 10.733   

 

৬.৪.৪ সড়ক িাঁসির মাটির কাজ ও গুণগত মান পবরিীক্ষণ ও পরামশ ষ 

বিমানিন্দর ইন্টারসসকশন িাইপাস মহাসড়সকর উন্নীতকরণ প্রকসের সড়ক িাঁসির মাটির কাজ সড়সকর সম্পূণ ষ 

বদঘ ষয করা হসয়সছ। অনুসমাবদত নকশা অনুর্ায়ী কপ ম্যাসন্টর প্রশস্ততা ৯.৮ বমৌঃ এিং উ য় পাসশর গাইি 

ওয়াসলর প্রশস্ততা ২×.২৫ বমৌঃ। সড়ক ও জনপর্- এর বিজাইন ও নকশা বি াসগর গাইি লাইন অনুর্ায়ী উ য় 

পাসর্শ্ষর ১ বমৌঃ কসর মাটির কসাল্ডার বনম ষাণ কসর ১:২ কলাসপ বনম ষাণ করার বিিান রসয়সছ। মাঠ পর্ ষাসয় 

পবরদশ ষনকাসল কদখা র্ায়, বনম ষাণািীন মহাসড়কটির শূন্য কর্ইসনজ কর্সক ৫০০/৬০০ বমর্ার বিজাইন ও নকশা 

অনুর্ায়ী জযাবমবতক গঠসন বনম ষাণ করা হসয়সছ। অিবশষ্ট অংসশ নকশা অনুসরণ কসর মাটির কাজ র্লমান 

র্াকসলও তার অগ্রগবত অবিক াসি বৃবি করা দরকার। পবরিীক্ষসণ কদখা র্ায় বকছু বকছু স্থাসন ঘাস এিং আগাছা 

পবরষ্কার না কসর মাটি কফলা হবেল। পবরদশ ষসনর সময় সড়ক ও জনপর্, সুপারব শন পরামশ ষক এিং ঠিকাদাসরর 

ব্যিস্থাপসকর দৃবষ্ট আকর্ ষণ করা হসল তারা কেবসবফসকশন িবহভ ষত মাটি অপসারণ কসর র্র্ার্র্  াসি পবরষ্কার 

কসর ১:২ কিবঞ্চং কসর নকশা অনুর্ায়ী সড়কিাঁি সমাপ্ত করার প্রবতশ্রুবত প্রদান কসরন। প্রকে পবরর্ালক 

গুণগতমান বনবিত করসণর মােসম সড়কিাঁসির মাটির কাজ বনবদ ষষ্ট সমসয়র মসে সমাপ্ত করার িেপবরকর 

আসছন িসল পবরিীক্ষণ পরামশ ষকসক জাবনসয়সছন। 
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৬.৪.৫ বরবজি কপ সমন্ট 

প্রকসের আওতায় প্যাসকজ নং-০১ এর অিীন ১৩.১০ বকসলাবমর্ার সড়সকর মসে ১৩.১০ বকসলাবমর্ার আইএসবজ, 

১৩.১০ বকসলাবমর্ার সাি-কিস, ১৩.১০ বকসলাবমর্ার োই লীন কনবক্রর্  (বিএলবস) ও ১৩.১০ বকসলাবমর্ার কপ সমন্ট 

ককায়াবলটি কনবক্রর্  (বপবকউবস) বনম ষাণ সম্পন্ন হসয়সছ। এছাড়া, প্যাসকজ নং-০২ এর অিীন ১৬.৫০ বকসলাবমর্ার 

সড়সকর মসে ১৬.৫০ বকসলাবমর্ার আইএসবজ, ১৬.৫০ বকসলাবমর্ার সাি-কিস, ১৪.৯০ বকসলাবমর্ার োই লীন কনবক্রর্  

(বিএলবস) ও ১৪.৯০ বকসলাবমর্ার কপ সমন্ট ককায়াবলটি কনবক্রর্  (বপবকউবস) বনম ষাণ সম্পন্ন হসয়সছ। 

৬.৪.৬ কসতু বনম ষাণ  

প্রকসের মাইসলজ বক:বম: ২৬+০০-২৭+০০ এ ৭৫বম: এর ১(এক)টি কসতু বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হসয়সছ। উি 

কসতু বনম ষাসণর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ এিং র্ানিাহন র্লার্সলর জন্য কসতুটি উন্মিু করা হসয়সছ। িাস্তি ও আবর্ ষক 

অগ্রগবত প্রায় শত াগ। এসক্ষসত্র ব্যতযয় পবরলবক্ষত হয়বন। 

 

৬.৪.৭ কাল ার্ ষ বনম ষাণ  

প্রকসের আওতায় মাইসলজ বক:বম: ০+০০-১+০০ এিং ২৫+০০-২৬+০০ এ ৩ বম: কসর ২টি কাল ার্ ষ 

বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হসয়সছ। উি কাল ার্ ষ বনম ষাসণর কাজ সম্পন্ন হসয়সছ এিং র্ানিাহন র্লার্সলর জন্য 

উন্মুি করা হসয়সছ। এসক্ষসত্র িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত শত াগ। এসক্ষসত্র ব্যতযয় পবরলবক্ষত হয়বন। 

 

৬.৪.৮ ফুর্পাতসহ সাসফষস কেন   

প্রকসের আওতায় ২৯.৩৫২ বক:বম: ফুর্পাতসহ সাসফষস কেসনর সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯-পর্ ষন্ত িাস্তি 

ও আবর্ ষক লক্ষমাত্রা ৯৫% র্াকসলও অগ্রগবত হসয়সছ িাস্তি ও আবর্ ষক ১২.৭৮%।  

 

৬.৪.৯ সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াকষ  

প্রকসের আওতায় ২৯৬০০ বম: সসয়ল বির্সমন্ট ওয়াসকষর সংস্থান রাখা হসয়বছল। সসয়ল বির্সমন্ট এর কাজ 

সম্পন্ন হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত শত াগ। এসক্ষসত্র ব্যতযয় পবরলবক্ষত হয়বন। 

 

৬.৪.১০ বজও কর্ক্সর্াইল সহ কনবক্রর্  কলাপ কপ্রাসর্কশন  

১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত বিবপবপসত ১২২২০০ ি:বম: বজও-কর্ক্সর্াইল সহ কনবক্রর্   কলাপ প্রসর্কশসনর 

সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত কাসজর িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত ৩৬.০৬%।  

 

৬.৪.১১ বরসর্ইবনং ওয়াল  

১ম সংসশাবিত অনুসমাবদত বিবপবপসত ১৯৪৪ বম: বরসর্ইবনং ওয়াল বনম ষাসণর সংস্থান রাখা হসয়সছ। মার্ ষ ২০১৯ 

পর্ ষন্ত কাজ হসয়সছ ২৯১.৮৬ বম: িাস্তি ও আবর্ ষক অগ্রগবত ১৫.০১%।  
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৬.৪.১২ র্ানিাহন র্লার্ল ও বিজাইন ক টিং 

সড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তর কর্তক ২০১৭ সাসল িাবফক সাস ষ (এসক্সল কলাি সাস ষ) কমাতাসিক প্রবতবদন প্রায় ৫ 

হাজার  ারী র্ানিাহন বনম ষাণািীন সড়সক র্লার্ল কসর। প্রবতটি িাক গসড় ২৫ র্ন পার্র/কয়লা পবরিহন কসর, 

কসই বহসাসি িছসর প্রায় ৪ ককাটি ৫০ লক্ষ র্ন পার্র ও কয়লা পবরিহন কসর। উি িাবফক কলাি বিসির্নায় 

RHD Design Unit ২২/০৩/২০১৭ তাবরসখ Rigid Pavement এর নতুন বিজাইন অনুসমাদন কসরন। 

Rigid Pavement Design কবপ পবরবশষ্ট ‘গ’ (পৃষ্ঠা-৯৫-১০১) -এ সংযুি। 

৬.৪.১৩ সাইর্ পবরদশ ষন িবহ পবরপালন ও পরামশ ষ 

প্রর্াগত বনয়মানুর্ায়ী সরকাসরর অর্ ষায়সন িাস্তিাবয়ত প্রকে সমূসহর বদনবন্দন পবরদশ ষসন প্রাপ্ত তথ্য/উপাি এিং 

ত্রুটি বিচুযবত সমূহ কাসজর অগ্রগবত মূল্যায়ন ও পরামশ ষ ইতযাবদ সাইর্ পবরদশ ষন িবহসত বলবপিি করা হয়। এিং 

উি প্রবতসিদসনর আসলাসক সুপারব শন পরামশ ষসকর কাবরগরী বনসদ ষশনাসয়উসল্লবখত ত্রুটি, বিচুযবত, কাসজর 

অগ্রগবত ইতযাবদ সংসশািন কসর তা কেবশবফসকশন এিং সময় ব বিক কম ষপবরকেনা অনুর্ায়ী কার্য্ষ সম্পাদন 

কসর র্াসকন। বনসদ ষশ কমাতাসিক ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠান জনিল ও র্ন্ত্রপাবত বৃবির মােসম বপবছসয় র্াকা অগ্রগবতসক 

সময়ব বিক কম ষপবরকেনা উসল্লবখত সময়সীমার মসে আনয়ন কসর র্াসকন।  

বনিীড় পবরিীক্ষসণ কদখা র্ায়, উি প্রকে পবরদশ ষসন সাইর্ পবরদশ ষন িবহ পবরপালন করা হয়বন। বির্য়টি প্রকে 

পবরর্ালক এর িরািসর আনয়ন করসল বতবন অবতশীঘ্র সাইর্ পবরদশ ষন িবহ অন্তভু ষবি ও পবরর্ালসনর সংবেষ্ট 

বি াগসক বনসদ ষশ প্রদান কসরন।  

৬.৫ প্রকসের লক্ষয ও উসেসশ্যর অজষন পর্ ষাসলার্না  

প্রকেটির মূল উসেশ্য হসলা বসসলর্ কজলার বিমানিন্দর-িাইপাস ইন্টার কসকশন-লালিাগ সালুটিকর-

ককাম্পানীগঞ্জ-ক ালাগঞ্জ সড়ক উন্নয়সনর মােসম পর্ ষাপ্ত ও বনরাপদ র্াতায়াত ব্যিস্থা গসড় কতালা প্রকসের 

উসেশ্য অজষন বনসম্ন সারবণ ৬.৬ -এ পর্ ষাসলার্না করা হসলা- 

সারবণ ৬.৬ 

ক্রবমক নং প্রিান উসেশ্য উসেশ্য অজষন 

১ ২ ৩ 

১ প্রকে এলাকার অর্ ষননবতক প্রবৃবি অজষন ও 

দাবরদ্র্ বিসমার্ন  

প্রকে সমাপ্ত হসল অত্র অঞ্চসলর সবহত কদসশর 

অন্যান্য অঞ্চসলর কর্াগাসর্াগ বৃবি পাসি। 

কর্াগাসর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়সনর ফসল আর্ ষ- 

সামাবজক বিসশর্ কসর বশক্ষা, বর্বকৎসা, ব্যিসা- 

িাবণসজযর উন্নয়ন ঘর্সি ফসল অত্র এলাকার 

দাবরদ্র্ বিসমার্ন ঘর্সি, কম ষসংস্থান বৃবি পাসি 

এিং মানুসর্র আয় বৃবি পাসি।  

২ প্রকে এলাকায় বনরাপদ এিং ব্যয় সাশ্রয়ী 

(পবরিহন ব্যয় ও সময়) সড়ক কর্াগাসর্াগ 

ব্যিস্থার উন্নয়ন। 

প্রকে িাস্তিায়সনর ফসল বনরাপদ কর্াগাসর্াগ 

ব্যিস্থা স্থাবপত হসি, র্াতায়াত সময় ও খরর্ 

সাশ্রয় হসি, র্াতায়াসতর মােসম গাবড়র কমরামত 
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ক্রবমক নং প্রিান উসেশ্য উসেশ্য অজষন 

১ ২ ৩ 

ও অন্যান্য খরর্ হ্রাস পাসি। দুঘ ষর্না হ্রাস পাসি। 

ফলশ্রুবতসত সাবি ষক াসি সড়ক কনর্ওয়াসকষ সড়ক 

বনরাপিা বৃবি পাসি। 

৩ সড়কটিসক জাতীয় মহাসড়সক উন্নীতকরণ। প্রকেটি গ্রহসণর পূসি ষ সড়কটি কজলা পবরর্সদর 

অিীসন একটি স্থাবনয় কজলা সড়ক বহসাসি 

পবরবর্ত বছল। প্রকে িাস্তিায়সনর ফসল সড়কটি 

জাতীয় সড়সক উন্নীত হসি এিং পূসি ষর কর্সক 

অসনকগুণ গাড়ী র্লার্ল করসি। কদসশর অন্যান্য 

অঞ্চসলর সবহত কর্াগাসর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়ন হসি।  

 

৬.৬ এরিে প্লান (Exit Plan) 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর শেকরা ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ ২ (দুই) বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং পরবতীদত প্রকদল্পর 

আওতায় রনরম ষত সড়ক ও যাবতীয় শভৌত অবকাঠাদমা সড়ক ও জনপর্ অরধেপ্তদরর রনকে হস্তান্তর করদব। 

 

রনয়রমত ও প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপর্ অরধেপ্তর েক্ষ জনবল, যন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় 

অর্ ষ বরাদ্দ কদর এই সড়দকর রিজাইন লাই  (২০ বছর) ও শভৌত অবকাঠাদমার রিজাইন লাই  (১০০ বছর) 

সচল রাখার ব্যপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। 

 

শোল আোদয়র মাধ্যদম সরকার প্রদয়াজনীয় অর্ ষ বরাদ্দ রনরিত করদত পাদর। প্রদয়াজদন অরভজ্ঞ শবসরকারর 

সাংস্থা কর্তষক যাবতীয় রক্ষণাদবক্ষণ করা শযদত পাদর। 

 

প্রকল্পভুক্ত সড়ক ও অবকাঠাদমা সমূদহর স্থারয়ত্বকাল েীঘ ষারয়ত করার জন্য রনম ষাদণর পদর যানবাহন চলাচদল 

অরতররক্ত ভারবহন রনয়ন্ত্রণ করদত Axle Load Control Station স্থাপন ও গরত রনয়ন্ত্রশণর ব্যবস্থা  অবশ্যই 

করদত হদব। 

 

প্রকদল্পর ৩০.৮৫০ রকঃরমঃ েীঘ ষ সড়দক রবরভন্ন অবকাঠাদমা আদছ এবাং এসব অবকাঠাদমা যর্াযর্ 

রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রকল্প শশদর্ শেকরা ইরঞ্জরনয়ারস্ রলঃ পূণ ষাঙ্গ As Built Drawing ও একর্ট 

Maintenance Plan সওজদক প্রোন করদব। 
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অধ্যায়-৭ 

প্রকসের SWOT বিসের্ণ  

প্রকদল্পর সবল ও দুব ষল রেক, সুদযাগ ও ঝুঁরক (SWOT) রবদের্ণ করা হদয়দছ। প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

কম ষপররকল্পনায় শয সকল তথ্য উপাে সাংগ্রহ এবাং রবদের্দণর প্রস্তাব করা হদয়দছ শস সকল তথ্য উপাে 

সাংগ্রহপূব ষক রবদের্ণ কদর প্রকল্পর্টর সবল ও দুব ষল রেক, সুদযাগ ও ঝুঁরকসমূহ সনাক্তকরণ ভরবষ্যদত একই 

ধরদণর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য যদর্াপযুক্ত সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। 

৭.১ প্রকদল্পর সবল রেকসমূহ (Strengths) 

 বুদয়ে ও রনম ষাণ প্ররতষ্ঠাদনর পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা কদর মানসম্পন্ন রনম ষাণ রনরিত করা হদে; 

 অরভজ্ঞ রনম ষাণ প্ররতষ্ঠানদক ঠিকাোর রহসাদব রনদয়াগ করা হদয়দছ এিং চুরক্তপত্র অনুযায়ী রনম ষাণ সামগ্রী 

ও যন্ত্রপারত ব্যবহার করা হদে; 

 ইদতামদধ্য প্রকদল্পর আাংরশক সু ল জনগণ শপদত শুরু কদরদছ; 

 এলাকার জনগসনর প্রকসের কাসজ কম ষসংস্থান হসে; 

 সময়মত প্রসয়াজনীয় অর্ ষ িরাে করা হসয়সছ; এবাং 

 Flexible Pavement এর পবরিসতষ Rigid Pavement বনম ষাণ।  

৭.২ প্রকদল্পর দুব ষল রেকসমূহ (Weaknesses) 

 বফবজবিবলটি েযাবি না করা; 

 পবরসিশ রক্ষায় Environmental Management Plan (EMP) প্রনয়ন ও পবরপালন না করা; 

 সময়মত ভবম অবিগ্রহণ করসত না পারা; 

 বনম ষাণকালীন সমসয় সড়সকর ধুলািাবল বনয়ন্ত্রসণর ব্যিস্থা না র্াকা; 

 প্রসয়াজনীয় সংখ্যাক সাইন/বসগনাল না র্াকা এিং রাসতর কিলা আসলার ব্যিস্থা না করা; 

 সাইর্ পবরদশ ষন িবহ অন্তষভুবি না করা; 

 প্রকে পবরর্ালক পবরিতষন; 

 ভূ-গভষস্থ ইউর্টরলর্টর মাস্টারপ্লান এবাং As Built Drawing না র্াকায় রকছু শক্ষদত্র কাদজ ধীরগরত 

ও প্রাক্কলন বৃরি; 

 পর্চারী পারাপাদরর জন্য Road Signal স্হাপন এবাং রার ক রনয়ন্ত্রদণ শলাকবল অন্তষভুরক্ত না করা; 
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 রনম ষাণ কাদজর মালামাল এবাং সম্পারেত কাদজর গুণগত মান সড়ক ও জনপদর্র রনজস্ব ল্যাবদরেরীদত 

পরীক্ষা না করা; 

 রক্ষাপ্রে কাজ আরম্ভ না করা; এবাং 

 ২র্ট এদিল শলাি রনয়ন্ত্রণ শকন্দ্র -এর জন্য ভূরম অরধগ্রহণ এবাং রনম ষাণ কাজ আরম্ভ না করা।  

৭.৩ প্রকদল্পর সুদযাগসমূহ (Opportunities) 

 কর্াগাসর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়ন; 

 এলাকার জনগসনর প্রকসের কাসজ কম ষসংস্থান;  

 স্থানীয় ক্ষুদ্র্ ও মাঝারী বনম ষাণ প্রবতষ্ঠাসনর কাসজর সুসর্াগ; 

 উন্নত কর্াগাসর্াগ ব্যিস্থার ফসল কম ষসংস্থান ও ব্যিসা িাবণজয সুসর্াগ; 

 পার্র ও কয়লা ব্যিসা-িাবনসজযর প্রসার ঘর্সি; 

 বশক্ষা ও স্বাস্থয ব্যিস্থার উন্নয়ন; 

 র্ানিাহন দ্রুত র্লার্সলর ফসল সময় ও অর্ ষ সাশ্রয়;  

 রনম ষাণাধীন “হাই-দেক পাকষ, রসদলে (রসদলে ইদলক্ট্ররনি রসর্ট)”, শকাম্পানীগজঞ্জ এর সাদর্ শযাগাদযাগ 

উন্নততর হদব; এিং  

 প্রকল্প এলাকায় উন্নত শযাগাদযাগ ব্যবস্থা সৃরষ্ট হওয়ায় উন্নয়নমূলক কায ষক্রম বৃরি পাদব। 

৭.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরকসমূহ (Threats) 

 প্রকসের ভবম অবিগ্রহণ ও পুন ষিাসন সংক্রান্ত জটিলতা;  

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

জীবববরচত্র পররদবশগত ঝুঁরকর সম্মুখীন;  

 চুবি কময়াসদ প্রকসের অিবশষ্ট কাজ সম্পন্ন করা; এিং 

 রক্ষাপ্রদ কাসজর প্রস্তুবত না কনয়ায় সড়কিাঁি ক্ষবতগ্রস্হ হসে। 
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অধ্যায়-৮ 

সুপাবরশমালা ও উপসংহার   

৮.১ সুপাররশমালা 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রাপ্ত  লা ল, দুব ষলতা ও ঝুঁরকর আদলাদক রনেবরণ ষত সুপাররশমালা শপশ করা হদলা: 

 প্রকে গ্রহসণর কক্ষসত্র সম্ভাব্যতা র্ার্াই সমীক্ষা িা বফবজবিবলটি ষ্টযাবি সম্পাদনপূি ষক িাস্তিতার আসলাসক 

বিবপবপ প্রণয়ন করসত হসি কর্ন প্রকে সংসশািন পবরহার কসর বনি ষাবরত ব্যয় ও কময়াসদ প্রকে 

িাস্তিায়ন করা সম্ভিপর হয়; (অনু: ৬.১.১) 

 অগ্রারধকার রভরেদত এবাং দ্রুততর সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর ভূরম অরধগ্রহণ সম্পন্ন কদর প্যাদকজ িবিউবি-

৩, বজবি-৩ ও বজবি-৪ এর ক্রয় কার্ ষক্রম আরম্ভ করসত হসি; (অনু: ৩.৪) 

 প্যাসকজ-১ এর অিীন সড়সকর শুরুসত গাইি ওয়াসলর পর কলাপ র্র্ার্র্ িজায় করসখ ক্ষবতগ্রস্ত সফর্ 

কসাল্ডার কমরামত করসত হসি কর্ন বৃবষ্টর পাবন সহসজ কেসন কর্সত পাসর; (অনু: ৪.৪) 

 ২৯টি বিদ্যমান কসতুর প্রশস্ততা (কযাসরজওসয়) ২৪ ফুর্ হসলও বনম ষাণািীন বরবজি কপ সমন্ট সড়সকর 

প্রশস্ততা ৩২ ফুর্ হওয়ায় কসতুসত র্ানজর্ বনরসসনর বির্সয় মন্ত্রণালয় করণীয় বনি ষারণ করসি; (অনু: 

৪.৩.১) 

 রবদ্যমান িীসজর লযািগুসলাসত কনক্রীসর্র উপসরর স্তর ক্ষবতগ্রস্থ হওয়ায় তা কমরামতপূি ষক ৫০ বম:বম: 

ওয়যাবরং ককাস ষ দ্বারা পুনি ষাসন করসত হসি; (অনু: ৪.৩.১) 

 সড়সকর ঢাল হসত আগাছা অপসারণ কসর মাটির কাজ করসত হসি;  (অনু: ৪.৪) 

 প্রকে এলাকায় বনম ষাণকালীন স্থাসন রাসত প্রসয়াজনীয় আসলার ব্যিস্থা ও পর্ ষাপ্ত সাইন, বসগনাল স্থাপন 

করসত হসি; (অনু: ৭.২)  

 প্রকসের কাসজর গুণগতমান িজায় রাখসত পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাসনর কময়াদ মূল পূতষ কাসজর 

িাস্তিায়নকালীন সময় পর্ ষন্ত বৃবি করসত হসি; (অনু: ৪.৭) 

  বিষ্যসত কর্ সকল সড়ক বনম ষাসণর পবরকেনা আসছ কস সকল সড়সকর ভবম অবিগ্রহণ পবরকেনা পূি ষ 

কর্সকই গ্রহণ করা কর্সত পাসর। এ পবরকেনা িাস্তিায়ন হসল প্রকসের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হসি; (অনু: 

৪.৩.১) 
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 ১ম সংসশাবিত বিবপবপসত অন্তষভুি কাজ সংসশাবিত কময়াদ অনুর্ায়ী সম্পন্ন করসত হসল িাস্তিায়ন 

কাসজ তৎপরতা/তদারকী বৃবি কসর সময়ব বিক কম ষ পবরকেনা অনুর্ায়ী অিবশষ্ট কাজ সমাপ্ত করসত 

হসি; (অনু: ৬.২.১) 

 মাচ ষ ২০১৯ পয ষন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরঞ্জত আরর্ ষক অগ্রগরত ৩৭৫০৬.১৮ লক্ষ োকা (৫৯.৮৩%) ও বাস্তব 

অগ্রগরত ৭০%। রকন্তু সাংদশারধত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী মাচ ষ ২০১৯ পয ষন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরঞ্জত 

বাস্তব অগ্রগরত হওয়ার লক্ষযমাত্রা রছল ৯৫%। শস রহদসদব রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রার তুলনায় বাস্তব 

অগ্রগরত ২৫% কম হদয়দছ। িাস্তি অগ্রগবত অজষসনর জন্য র্ন্ত্রপাবত ও জনিসলর কমাবিলাইসজশন বৃবি 

করসত হসি; (অনু: ৪.১) 

 প্রকে এলাকার পবরসিশ, স্বাস্থযজবনত ঝূঁবক বনরসসনর জন্য বনম ষাণকালীন সমসয় সড়সকর ধুলািাবল 

বনরসসন বনয়বমত পাবন বছর্াসত হসি; এিং পররদবশগত ঝুঁরক কমাদনার জন্য অনরতরবলদম্ব প্রকদল্পর 

Environmental Management Plan (EMP) বাস্তবায়ন করদত হদব; (অনু: ৬.১.২ ও অনু: 

৫.১.২) 

 প্রকসের সাইর্ অবফসস পবরদশ ষনকারী কম ষকতষা মতামত প্রদাসনর জন্য পবরদশ ষন িই রাখসত হসি; (অনু: 

৬.৪.১৩) 

 প্রকসের শুরু হসত বনসয়াবজত কম ষকতষাসদর প্রকে কশর্ না হওয়া পর্ ষন্ত িদবল না করা; (অনু: ৬.১.৪) 

 প্রকেটি সমাবপ্তর পর সড়কটি রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সড়ক ও জনপর্ অরধেপ্তরদক পয ষাপ্ত েক্ষ জনবল, 

যন্ত্রপারত ও প্রদয়াজনীয় অর্ ষ বরাদ্দ করদত হদব; এিং মহাসড়কটি রক্ষণাসিক্ষসণর জন্য রক্ষণাসিক্ষণ 

পবরকেনা প্রণয়ন কসর তা সংবেষ্ট কজাসনর অবতবরি প্রিান প্রসক শলীর অনুসমাদসনর মােসম 

পবরপালন করসত হসি; (অনু: ৬.৫) 

 হাইওসয়সত বিশ্রামাগার বনম ষাণ এিং কর্াল আদাসয়র কক্ষসত্র পর্ ষায়ক্রসম ইসলকিবনক পিবত প্রিতষন করা 

কর্সত পাসর; 

 প্রবতটি প্রকসে একটি Local Capacity empowerment কার্ ষক্রম গ্রহণ করা কর্সত পাসর; 
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 সড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তসর ককন্দ্রীয় াসি Research & Development (R&D) wing র্ালু 

কসর প্রকসের কাজ উন্নত করণ, সময়মত সমাপ্ত করণ, ব্যয় বনয়ন্ত্রণ, গুনগত মান বনয়ন্ত্রণ পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ইতযাবদ বির্সয় নীবতমালা প্রণয়সনর ব্যিস্হা করা কর্সত পাসর। 

 

৮.২ উপসাংহার 

পবরকেনা মন্ত্রণালয় এর িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বি াগ কর্তষক প্রকে র্লাকালীন সমসয় প্রকসের 

বনবিড় পবরিীক্ষণ একটি গুরুত্বপূণ ষ ও কার্ ষকরী পদসক্ষপ। এই িরসণর পদসক্ষসপর ফসল প্রসকসের কাসজর 

গুণগত মান বনবিত করণ, সাবি ষক ও িাস্তি অগ্রগবত, প্রকসের কময়াদ ও ব্যয় বৃবি, প্রকসের বিব ন্ন 

সমস্যাসমূহ পর্ ষাসলার্না ও পর্ ষসিক্ষণ করা সম্ভি হয়। র্া বনবদ ষষ্ট সমসয়র এিং অসর্ ষর মসে প্রকে িাস্তিায়সন 

গুরুত্বপূণ ষ ভবমকা রাখসি। প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থাসক বনি ষাবরত সমসয়র মসে প্রকসের কাজ সম্পন্ন 

করার জন্য আসরা কিশী তৎপর হসত হসি। 
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সাংদযাজনী/পরররশষ্ট- ক ক্রয় পবরকেনা   

পবরবশষ্ট-ক/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 : 62692.60 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 62692.60 

Project/Programme Name & Code : Imrovement of Airport Bypass intersection-Lalbag-Salutikor-Companyganj-
Bholaganj Road as National Highway  

 PA : - 

 

Package 
No. 

Description of Procurement Item as per DPP 
(Works) 

Unit Qty. 
Procurement 

Method & 
Type 

Contract 
Approving 
Authority 

Source 
of 

Funds 

Est. Cost (in 

lakh taka) 

Invitation for 

Tender 
Signing of Contract 

-Value of 

Contract  

-Name of 

Contractor 

Completion of 

Contract 

মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত 

অগ্রগবত 

Target Actual Target Actual Target Actual িাস্তি 

(%) 

অবর্ ষক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

W1 Construction of 13.33 km. Rigid 

pavement including drain with 

Foothpath protective work compacted 

stone column earth work and other 

works of different Km. of Airport 

bypass intersection–Lalbag-Salutikor-

Companygonj-Bholaganj Road  

Km 13.333 Open Tender 
Method 

CCGP GOB 21392.29 15-

03-

2015 

07-10-

2015 

15-06-

2015 

31-05-

2016 

-19005.09 

 

-Spectra 
Engineers 

Limited 

28-

02-

2018 

22-03-

2019 

85.14% 78.95% 

W2 Construction of 16.72 km. Flexible 

pavement including 1(One) no. PC 

Girder bridge  2(two) nos. cuculvert 

drain with Foothpath protective work 

Retaining wall earth work compacted 

stone column and other works at 

different Km. of Airport bypass 

intersection –Lalbag-Salutikor-

Companygonj-Bholaganj Road 

Km 16.720 Open Tender 
Method 

CCGP GOB 22603.17 15-

03-

2015 

07-10-

2015 

15-06-

2015 

31-05-

2016 

-22540.16 

 

-Spectra 
Engineers 

Limited 

28-

02-

2018 

22-03-

2019 

62.58% 54.33% 

 Total Value of Works Procurement       44003.46     41558.25     

সূত্র: প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 
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পবরবশষ্ট-ক/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 : 62692.60 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 62692.60 

Project/Programme Name & Code : Imrovement of Airport Bypass intersection-Lalbag-Salutikor-Companyganj-
Bholaganj Road as National Highway  

 PA : - 

 

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 -Value of 

Contract 

-Name of 

Consultant 

Completion of Contract মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত অগ্রগবত 

Targe
t 

Actual Target Actual িাস্তি 

(%) 

অবর্ ষক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

PS1 Consultancy  LS LS DPM PD GOB 209.52 Marc

h-

2015 

01-06-

2016 

-189.12 

-

Engineering 
Science 

Limited 

- 17-05-2019 91.96% 81.53% 

PS2 Survey & Soil Test LS LS DPM PD GOB 100.00 Marc

h-
2015 

12-08-

2015 

-100.00 May, 2015 22-08-2015 100% 100% 

 অিবশষ্ট প্যাসকজ সমূসহর বিিরণ (অোিবি কার্ ষাসদশ কদয়া 

হয়বন) 

- - - - - - 

কার্ ষাসদশ কদওয়া হয়বন 

WD-3 ২টি এসক্সল কলাি বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র ও ১টি কর্াল প্লাজা বনম ষাণ 

কাজ। 

- - - - - 3004.70 

GD-3 এসক্সল কলাি কসরাল কেশসনর জন্য র্ন্ত্রপাবত ও 

আনুর্াবঙ্গক অন্যান্য মালামাল সরিরাহ, স্থাপন এিং 

পরীক্ষামূলক পবরর্ালনা (স্থান: ক ালাগঞ্জ ও ছাবলয়া) 

- - - - - 704.52 

GD-4 আধুবনক কবম্পউর্ারাইজি কর্াল কাসলকশন বসসেসমর 

জন্য র্ন্ত্রপাবত ও আনুর্াবঙ্গক অন্যান্য মালামাল সরিরাহ, 

স্থাপন এিং পরীক্ষামূলক পবরর্ালনা (স্থান: ক ালাগঞ্জ ও 

ছাবলয়া) 

- - - - - 400.00 

Total Value of Works Procurement 4109.22   289.12     

সূত্র: প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 
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পবরবশষ্ট-ক/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 : 62692.60 

Procurement Entity Name & Code : Roads & Highways Department 5041 GOB : 62692.60 

Project/Programme Name & Code : Imrovement of Airport Bypass intersection-Lalbag-Salutikor-Companyganj-
Bholaganj Road as National Highway  

 PA : - 

 

Package 
No. 

Description of Procurement Item as per DPP 
(Goods) 

Unit Qrty. Procurement 
Method & Type 

Contract 
Approving 

Authority 

Source of 
Funds 

Estd.Cost 
(in Lakh 

Taka) 

Not Used 
in Goods 

Invitation for Tender Signing of Contract Value of 
Contract 

Completion of 
Contract 

মার্ ষ ২০১৯ পর্ ষন্ত 

অগ্রগবত 

Target Actual Target Actual Target Actual িাস্তি 

(%) 

অবর্ ষক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

GD1 Supply of New Vehicle                  

 a) Jeep  No. 1 Open Tender 

Method 

MRTB GOB 78.00 N/A April, 2015 - May, 2015 20-06-

2016 

78.00 May, 

2015 

27-06-

2016 

100% 100% 

 b) Double Cabin Pickup No. 2 Open Tender 
Method 

MRTB GOB 252.00 N/A April, 2015 - May, 2015 20-06-
2016 

126.00 May, 
2015 

27-06-
2016 

100% 100% 

GD2 Stationary, Office Equipment  LS LS BPM MRTB GOB 40.00 - - - - - - - - 79.80% 79.80% 

Total Value of Goods Procurement: 370.00   - -  204.00  -   

সূত্র: প্রকে পবরর্ালসকর দপ্তর 
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সাংদযাজনী/পরররশষ্ট- খ কম ষ পররকল্পনা (Work Plan) চাে ষ 

সময়রভরেক কম ষ পররকল্পনা (Work Plan) 

সারণী ১ প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়রভরেক কম ষ পররকল্পনা (Work Plan) 

 

কম ষ পররকল্পনা (Work Plan) 

ক্ররমক 

সাংখ্যা 

কাদজর রববরণ কাজ বাস্তবায়দনর সময় ১২০ রেন।  

এই ছদক প্ররতর্ট কলাম কম-শবশী ৭ রেন রহসাদব রবদবচনা করা হদয়দছ। 

জানুয়ারর  শ ব্রুয়ারর  মাচ ষ এরপ্রল 

  ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ 

১ প্রকল্প কায ষক্রম পয ষাদলাচনা এবাং 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

২ প্রকে পবরদশ ষন                 

৩ তথ্য সাংগ্রহ পিরতর রূপদরখা, তথ্য 

সাংগ্রদহর প্রশ্নমালা এবাং শচকরলষ্ট 

প্রস্তুতকরণ, Client কর্তষক 

প্রশ্নমালা অনুদমােন এবাং তথ্য 

সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ 

                

৪ কাসজর গুনগত মান পরীক্ষাকরণ ও 

প্রবতসিদন প্রণয়ণ 

                

৫ মাঠ পয ষাদয়র পয ষদবক্ষণ, তথ্য 

সাংগ্রহ, গ্রুপ রিসকাশন, FGD 

সভা অনুষ্ঠান ইতযারে  

                

৬ মাঠ পয ষাদয় কম ষশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

৭ তথ্য রবদের্ণ, খসড়া প্ররতদবেন 

প্রস্তুত ও োরখলকরণ 

                

৮ খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

৯ জতীয় পয ষাদয় কম ষশালার প্রস্তুরত ও 

আদয়াজন 

                

১০ চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 

                

১১ প্ররতদবেন ইাংদররজদত প্রস্তুত ও 

োরখলকরণ 
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সাংদযাজনী/পরররশষ্ট- গ : বরবজি কপ সমন্ট বিজাইন ক টিং, ক্রশ কসকশন এিং কমটিবরয়াল কসাস ষ 

এপ্রু াল 
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সাংদযাজনী/পরররশষ্ট-ঘ : কর্ষ্ট বরসপার্ ষ 
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বুসয়র্ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিসের্ণ 

বিিরণ পরীক্ষার/কর্সষ্টর নাম পরীক্ষার ফলাফল কেবসবফসকশন অনুর্ায়ী মান সসন্তার্জনক সসন্তার্জনক নয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Bricks 

Compressive strength 3422 psi 2465 psi সসন্তার্জনক  

Water absorption 14.3 % Not exceed 15 %  সসন্তার্জনক  

Efflorescence 3 not efflorescenced  

2 efflorescenced 

100% not 

efflorescenced 

3 passed 2 failed 

Stone chips 

Gradation (FM) 6.83% 6% to 8% সসন্তার্জনক  

ACV 20% Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

TFV 220 KN Greater than 150 KN সসন্তার্জনক  

Unit weight 1580 kg/m3 1450-1500 kg/m3 সসন্তার্জনক  

Flakiness 6 % Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

Elongation 21 % Less than 30 %  সসন্তার্জনক  

Absorption 0.50 % Not more than 2 %  সসন্তার্জনক  

Specific gravity 2.67 %  2.60 সসন্তার্জনক  

Organic impurities Not present  Not present সসন্তার্জনক  

Salt content 0.0016%  0.1% সসন্তার্জনক  

Sulphate content 0.009 % 0.1% সসন্তার্জনক  

Silt content 0.37 %  সসন্তার্জনক  

Sand 

FM  2.79 ≥ 2.5 সসন্তার্জনক  

%finer than#200 sieve 0.07% 5% সসন্তার্জনক  

Organic impurities Not present  None সসন্তার্জনক  

Salt content 0.002%  সসন্তার্জনক  

Sulphate content 0.0022% 0.1% সসন্তার্জনক  

Cement 

Compressive strength 3 days 3630 psi 1740 psi সসন্তার্জনক  

7 days 4950 psi 2760 psi সসন্তার্জনক  

Setting time Initial 122 min Not less than 45 min সসন্তার্জনক  

Final 322 min  Not more than 375 min সসন্তার্জনক  

Fineness 374 280 m^2/kg সসন্তার্জনক  

Rod 

Tensile strength,  98500 psi 90000 psi সসন্তার্জনক  

Bend and rebend test Satisfactory   সসন্তার্জনক  

Unit mass 1.565 kg/m    

Cement Concrete 
Compressive strength 7000 psi 

(52 MPa) 

5075 psi 

(35 MPa)  

সসন্তার্জনক  

Rigid pavement, 

Culverts, Bridge 

Core Cutting Test 

In-situ core cutting and 

testing of RCC with 

quick scanning 

6890 psi 

(47.5 MPa)  

5075 psi 

(35 MPa)  

সসন্তার্জনক  

Sub-Base Layer  
Gradation 5.41  সসন্তার্জনক  

CBR Test  Not less than 25 %  সসন্তার্জনক  

Geo-textile 

Unit mass 359.10 gm/m2 350 gm/m2 সসন্তার্জনক 350 gsm-360 

gsm 

Thickness 3.64 mm  3 mm সসন্তার্জনক 3.0 mm-

3.15mm 

Permeability 5.873 E-03 Vertical-3.0-horizontal 

-5.0 X E-03 

সসন্তার্জনক  

Opening size < 75 µm  <80 সসন্তার্জনক  

Tensile strength 1912/1753 1500 /1800  avg. 1650 সসন্তার্জনক Grab 

Strength(N) 

Grab strength 28/25 kN/m  সসন্তার্জনক Strip tensile 

strength(Kn/m) 
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রলবার্ট ষ এনারজষ, পাওয়ার এন্ড ইনরজরনয়াররাং শকা: রল: এন্ড   

র্ট এইচ রিজাইন এন্ড শিদভলপদমন্ট কনসালদেন্ট শজরভ  

 

৯০/২ দারুস সালাম, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

কফানৌঃ +৮৮০১৯২৪৮৪৫৪৯৮;+৮৮০১৭১২০৫৫৮০৬  

ই-কমইলৌঃ thdbdltd@gmail.com; thddc09@gmail.com 

 


