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রনফ যাী ায-িংকক্ষ 

স্বাধীনতা যফতী ভক ধাযাফারওবাকফ থদকয থওন্দ্রস্থকর অফরস্থত যাজধানী ঢাওায াকথ রফবাকী য, থজরা 

য এফিং গুরূত্বপূণ য ফারণরজযও থওকন্দ্রয থমাকাকমাক স্থারত ককছ। ড়ও  জনথ অরধদপ্তকযয আতা 

ভাড়ওগুকরা উন্নন ওযা ককছ। এঔকনা অকনও ভাড়ও যককছ থমগুকরা চরাচর উকমাকী ওযায জন্য দ্রুত 

উন্নন ওযা আফশ্যও। আকরাচয প্রওকেয আতা ৫৫ রওোঃরভোঃ দীখ য ঢাওা-খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফারড় 

ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা ম যন্ত এফিং াঁচ্চয-বাঙ্গা অিং ধীযকরতয 

মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন উন্নকনয প্রস্তাফ ওযা ককছ। মূর ড়ও ৪ থরন  দুই াক আকযা ২টি 

দুই থরকনয ারব য ড়ও থভার্ ৮ থরন রফরষ্ট ড়ও উন্নকনয ওাজ এই প্রওকেয আতাভুক্ত। প্রস্তারফত 

ড়কও ২০১৮ াকরয থকল দ্মা থতু রদক মান চরাচকরয জন্য রনধ যারযত যককছ। দ্মা থতু চালু কর প্রস্তারফত 

ড়ওটি উন্নকনয পূণ যাঙ্গ সুপর জনকণ াকফ। 

ড়ও  জনথ অরধদপ্তকযয তত্ত্বাফধাকন ওানািী যাভ যও প্ররতষ্ঠান এভএভএভ গ্রু ম্ভাব্যতা মাচাই করয  

২০১২ াররয ফপব্রুমারয ভার রযপূণ ণ প্ররতরফদন প্রদান করয। পূফ ণ ারে ২৯.৩ রকিঃরভিঃ  রিভ ারে ২০.৩ 

রকিঃরভিঃ এই ভীক্ষায আতায় রে। প্রাক্করন অনুমায়ী চায ফররন উন্নীতকযণ খযচ ২.৬ ফথরক ৩.৪ রভররয়ন 

ডরায প্ররত রকররারভটারয, মায ফভাট আনুভারনক প্রাক্কররত ব্যয় ধযা য় ১৪১০ ফকাটি টাকা। ম্ভাব্যতা মাচাইকৃত 

েরক শুদৄভাত্র ৪ ফরন রফরষ্ট েক রনভ ণারণয রযকল্পনা কযা রয়রছর এফং ফকান ারব ণ েক রছর না। ফতণভান 

প্রকরল্পয আতাধীন ফ্লাইবায, আন্ডাযা, ফযররয় বাযা, ট্রারেট, ইন্টাযরচঞ্জ, ফলাবাযররপ ইতযারদ 

উক্ত প্রকরল্প রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর না।  

প্রওেটি ৩/০৫/২০১৬ তারযকঔ ৬২৫২২৮.৬৪ রক্ষ র্াওা ব্যক এওকনও ওতৃযও অনুকভারদত  এফিং ০১/১২/২০১৬ 

তারযকঔ রফকল িংকারধত রিরর ৬৮৫২২৮.৬৪ রক্ষ র্াওা ব্যক ০১/০৫/২০১৬ কত ৩০/০৪/২০১৯ থভাকদ 

ফাস্তফাকনয জন্য ভাননী ড়ও রযফন  থতু ভন্ত্রী ওতৃযও অনুকভারদত । ফতযভাকন ১ভ িংকারধত রিরর 

অনুকভাদকনয জন্য প্ররক্রাধীন আকছ মা থভ ২০১৬ কত জুন ২০১৯ থভাকদ ১০৫৪২৯৫.৬৯ রক্ষ র্াওা 

ফাস্তফাকনয জন্য প্রস্তাফ ওযা ককছ। 

প্রকাজনী ণ্য, ওাম য  থফা ক্র অতযন্ত দ্রুততায াকথ ম্পন্ন ওযা কে। প্রাথরভও রযওেনা, রিজাইন  

প্রাক্করকন অরধওতয গুরুত্ব না থদা রিরর িংকাধন আফশ্যও ক কড়কছ। প্রওে শুরুয কয থফ রওছু 

অফওাঠাকভা মা আরাদাবাকফ রনভ যাকণয রযওেনা রছর তা অন্তভু যি । প্রওকেয ওাম যক্ষভতা বৃরদ্ধয জন্য অকনও 

অফওাঠাকভা অন্তভু যি । ইউটিররটি স্থানান্তয  ভূরভ অরধগ্রকণয জটিরতা প্ররক্রা থল ওযকত অকনও থফক থকত 

  রওছু থক্ষকত্র ভকক্ষন । এওর ওাযনমূকয জন্য প্রওকেয প্রাক্করন ব্য বৃরদ্ধ া  অরতরযি 

ভকয প্রকাজনীতা থদঔা থদ। 

কণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাকদ যওাকযয প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারস্থ স্ত্র ফারনী রফবাককয অারযন্স  রযওেনা 

রযদপ্তয, ঢাওা থনারনফা ওতৃযও জারযকৃত যওারয আকদ {০৬.০০.০০০০.০০৪.৯০.১৩.০৭.১৬/অ 
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(প্রকজক্ট) /৬৮৮তারযঔ ১৩ জুরাই ২০১৬ইিং} ভকত ড়ও রযফন  থতু ভন্ত্রণারকয প্রস্তাফনা এফিং থনা 

দকযয অনুকযাকধয থপ্ররক্ষকত আকরাচয প্রওেটি Deligated Procurement রককফ এফিং ফািংরাকদ 

থনাফারনীয প্রচররত Project Implementation Policy (PIP) অনুযণপূফ যও ফািংরাকদ থনাফারনীয 

ভাধ্যকভ ফাস্তফাকনয রনরভকি রদ্ধান্ত গৃীত ।  

মাত্রাফারড়-ভাা অিংক ৩৫ রওোঃরভোঃ যাস্তা, ৩৩টি ফক্স ওারবার্ য, ১৬টি রিজ (<১০০রভর্ায), ১৫টি আন্ডাযা, 

৩টি থযরক বাযরিজ, ২টি থভইন রিজ (>১০০রভর্ায), ১টি ইন্টাযকচঞ্জ  ৩টি ফ্লাইবায রনভ যাণ ওাজ চরভান। 

যাস্তাটিকত ৮টি প্রকফ-রনক যভন থ আকছ, থমগুকরা ফাবুফাজায, মাত্রাফারড়, থাস্তককারা, ানাফাদ, আব্দুল্লাপুয 

ফ্লাইবায, থর্ার প্লাজা (ঐরেও), শ্রীনকয ফ্লাইবায  ভাা থভাকড় অফরস্থত।  

াঁচ্চয-বাঙ্গা অিংক ২০ রওোঃরভোঃ যাস্তা, ৩১টি ফক্স ওারবার্ য, ৯টি রিজ (<১০০রভর্ায), ৬টি আণ্ডাযা, ১টি 

থযরক বাযরিজ, ২টি থভইন রিজ (>১০০রভর্ায), ১টি ইন্টাযকচঞ্জ  ২টি ফ্লাইবায রনভ যাণ ওাজ চরভান। 

যাস্তাটিকত ৪টি প্রকফ-রনর্কভন থ আকছ, থমগুকরা বাঙ্গা, সুদাযপুয, পুররা ফাজায  দ্মা থভাকড় অফরস্থত। 

ধকরশ্বযী রিকজয ওাকছ থচইকনজ ১১+৭৪৫ কত ১১+৯৩৫  আরড়ারঔাঁ রিকজয ওাকছ থচইকনজ ৬৯+৪০০ থথকও 

৬৯+৫৭০ এ দুইটি থর্ার প্লাজা রনরভ যত কফ।  

অত্র প্রওকেয থবকভন্ট ফাফদ প্ররত রওোঃরভোঃ ঔযচ ২৯.৫৬ থওাটি র্াওা। ক্ষান্তকয াকও-১ প্রওকে প্ররত রওোঃরভোঃ 

থবকভন্ট ফাফদ ঔযচ ১৭.১৪ থওাটি র্াওা। ভজাতী থবৌত অফওাঠাকভা রনভ যাণ ব্য স্থানকবকদ রযফরতযত  

এফিং রযফতযকনয, ওভ ফা থফর, মূর রনাভও ভূ-কবযস্থ ভাটিয অফস্থা, ভাটি বযাকর্য রযভাণ, উযুি ভাটিয 

প্রাপ্যতা, থবৌত অফওাঠাকভায ধযণ  াইজ, থনরবককন, ারন রনষ্কান ব্যফস্থা, রনভ যাণ উওযকণয প্রাপ্যতা 

ইতযারদ।  

প্রওকেয ারফ যও অগ্রকরত  গুণকতভান কন্তালজনও। প্রওে রযচারকওয প্রদি তথ্য ভকত প্রস্তারফত ১ভ িংকাধনী 

থভাতাকফও থভ ২০১৮ ম যন্ত থবৌত ওাকজয অগ্রকরত প্রা ৫০% এফিং রফথল িংকারধত রিরর রককফ আরথ যও 

অগ্রকরত ৮০%। রনধ যারযত ভকয ভকধ্য প্রওকেয ওাজ ভাপ্ত ওযায জন্য মাফতী দকক্ষ গ্রণ ওযা ককছ। 

প্রওেটি যওাকযয রনজস্ব অথ যাকন ফাস্তফান ওযা কে মা যওাকযয আরথ যও ক্ষভতাকও প্রওা ওকয। প্রাপ্ত তথ্য 

ভকত প্রকাজনী অকথ যয থমাকাকন এঔকনা থওান ভস্যা ফা রফরম্ব রযররক্ষত রন। দক্ষ ব্যফস্থাও  

প্রকওৌরীকদয িাযা প্রওকেয ওাজ ম্পন্ন কে। 

ড়ওটি রনভ যাকণয পকর অত্র এরাওায জনককণয রফকল ওকয দুয অঞ্চকরয ভানুকলয রচরওৎা থফায সুকমাক বৃরদ্ধ 

াকফ, পূকফ যয তুরনা কজ ওভ ঔযকচ এফিং দ্রুত থযাকীকও রচরওৎা থফা থওকন্দ্র রনক মাা ম্ভফ কফ,  ঢাওায 

াকথ উন্নত থমাকাকমাক ককড় উঠকফ পকর কজ থযাকী ঢাওা রনক মাা মাকফ, এরাওা নতুন 

রিরনও/াাতার ককড় উঠকফ। যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ ততরয ায পকর ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা ফারণজয  নতুন 

নতুন রে ওাযঔানা ককড় উঠকফ, প্রওে এরাওায জনককনয অকনও ওভ যিংস্থাকনয ব্যফস্থা কফ, ারব য ড়ও 
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থাওায পকর রফরবন্ন ধযকণয মানফান চরাচর ওযকফ পকর রযফন ঔাকত ওভ যিংস্থান সৃরষ্ট কফ, মানফাকনয 

িংখ্যা বৃরদ্ধয পকর মানফান থভযাভকতয জন্য থভওারনকওয িংখ্যা বৃরদ্ধ াকফ। থমকতু যাস্তা প্রস্ত কফ পকর 

এরাওায জনককনয রনযাদ থমাকাকমাক ব্যফস্থায সুকমাক কফ, থমঔাকন থঔাকন যাস্তা াযাাকযয সুকমাক থাওকফ না 

রফধা ড়ও দুখ যর্না ওকভ মাকফ, রনযাদ মাতাাকতয জন্য আন্ডাযা  ারব য থরকনয ব্যফস্থা থাওকফ,  

উন্নতভাকনয রযফন ব্যফস্থায সুকমাক ততরয কফ, পকর ভানুকলয জীফকনয রনযািা বৃরদ্ধ াকফ। 

প্রওকেয ফর রদও রাকফ থফ রওছু রফল ভীক্ষা উকঠ এককছ। বুকর্, ইররফ  রনভ যান প্ররতষ্ঠাকনয 

যীক্ষাকাকয যীক্ষা ওকয ভানম্পন্ন রনভ যাণ রনরিত ওযা কে; ভভত অথ য ফযাে কে মা যওাকযয আরথ যও 

ক্ষভতাকও প্রওা ওকয;  প্রওকেয ওাজ দ্মা থতু ম্পন্ন ায আককই থল কফ; থফরয বাক ভূরভ অরধগ্রণ 

পূকফ যই ম্পন্ন ওযা রছর; অরবজ্ঞ রনভ যাণ প্ররতষ্ঠানকও রনকাক ওযা ককছ; কফ যািভ রনভ যাণ াভগ্রী  মন্ত্রারত 

ব্যফায ওযা কে; দ্রুত  ভান ম্পন্ন প্রওে ফাস্তফাকনয জন্য ইররফকও রনকাক ওযা ককছ এফিং দরক্ষণাঞ্চর 

এয জনককণয স্বপ্ন ফাস্তফান ম্ভফ কে; দ্রুত ফাস্তফাকনয পকর জনকণ স্বেতভ ভক প্রওকেয সুপর থবাক 

ওযকফ; এফিং ইররফকও রনকাককয পকর যওাকযয অকনও থফদঔরী ভূরভ উদ্ধায ওযা ম্ভফ ককছ এফিং থফআইরন 

অফওাঠাকভা অফমুি ওযা ম্ভফ ককছ। 

ভীক্ষা রওছু দুফ যর রদকওয ন্ধান াা থককছ। থগুকরা করা প্রওকেয জন্য অরত প্রকাজনী 

Environmental Impact Assessment (EIA) ফাস্তফান ওযা কে না; প্রওকেয নাভওযকণ শুদৄভাত্র ৪ 

থরকন উন্নন না ফকর মূর ড়ও ৪ থরন  দুই াক আকযা ২টি দুই থরকনয ারব য ড়ও থভার্ ৮ থরন রফরষ্ট 

ড়ও উন্নন ফরা ভীরচন ত: রওছু থক্ষকত্র ভূরভ অরধগ্রকণ  থফআইরন অফওাঠাকভা অফমুরিকত ভ থক্ষন; 

ভূ-কবযস্থ ইউটিররটি এয ভাস্টাযপ্লান এফিং As Built Drawing না থাওা ওাকজ ধীযকরত  প্রাক্করন বৃরদ্ধ;  

প্রাথরভও রযওেনা দুফ যরতা রছর মায জন্য রিরর িংকাধন প্রকাজন ককছ; প্রওকেয আতা অরধগ্রণকৃত 

জরভ যওাকযয অন্য িংস্থা ওতৃযও ব্যফায মা প্রওে ফাস্তফাকন ফাধা ককছ; খুরনা, পরযদপুয প্রওকেয 

সুরফধাকবাকী অঞ্চরমূ কত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী মানফান ঢাওা প্রাকন্ত রওবাকফ ব্যফস্থানা ওযা কফ থ 

রফলক থওান রযওেনা না থাওা; ক্ষরতগ্রস্ত জনককণয থওান পুনফ যান ওযা রন; প্ররতকমাকীতামূরও ক্র ওাম য 

অনুযণ না ওযা; ড়ও  জনথ অরধদপ্তকযয ওভ যওতযাবৃকন্দয অরনরভত প্রওে রযদ যন; এফিং প্রওকেয 

রিজাইন রাইপ রিররকত উকল্লঔ না থাওা। 

প্রওকেয সুকমাকমূ করা দ্রুত রদ্ধান্ত গ্রণ  ফাস্তফান প্রওে ফাস্তফাকন ভ  অথ য ফাঁচা পকর াভরগ্রও 

অগ্রকরত ইরতফাচও; রনভ যাণাধীন দ্মা থতুয ভাধ্যকভ এই প্রওে উন্নততয থমাকাকমাক ব্যফস্থায সৃরষ্ট ওযকফ; থদকয 

প্রথভ এক্সকপ্রকয (মানফাকনয করত খন্টা ৮০ রওোঃরভোঃ) ভাধ্যকভ দরক্ষণ রিভাঞ্চকর উন্নত থমাকাকমাক ব্যফস্থা 

সৃরষ্ট কফ মায পকর থদকয আথ য-াভারজও অফস্থায উন্নরত কফ; ানকাঁ আইরটি ওকন্টইনায থার্ য, ফািংরাকদ 

থওন্দ্রী ওাযাকায, মকাররদা ারন থাধানাকায এয াকথ থমাকাকমাক উন্নততয কফ; থভািংরা ফন্দয রদক 

তফথদরও ফারণজয বৃরদ্ধ  সুন্দযফকন ম যর্ন রে প্রাকয সুকমাক সৃরষ্ট কফ; এফিং প্রওে এরাওা উন্নত থমাকাকমাক 

ব্যফস্থা সৃরষ্ট া উন্ননমূরও ওাম যক্রভ বৃরদ্ধ াকফ। 
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থফ রওছু  ঝুঁরও াা থককছ থমভন, রযকফ সুযক্ষা ওযায জন্য প্রকাজনী দকক্ষ না থনা প্রওে এরাওায 

জনকন স্বাস্থয ঝুঁরওয  জীফবফরচত্র রযকফকত ঝুঁরওয মু্মঔীন; জরভ পূণ ণাঙ্গ অরধগ্রণ প্ররক্রা ম্পন্ন না ওকয 

ওাজ ওযা ক্ষরতগ্রস্ত জনককণয ভকধ্য অকন্তাল সৃরষ্ট; আন্ডাযাগুকরায কড় দুযত্ব ২.৬১ রওোঃরভোঃ া প্রওে 

এরাওায জনকণকও যাস্তা াযাাকয অকনও দূযত্ফ ভ্রভন  ভ ব্য ওযকত কফ মা জনভকন অকন্তাল সৃরষ্ট 

ওযকত াকয; ড়ও  জনথ অরধদপ্তয থদকয ভাড়ও রনভ যাকণয জন্য রনকারজত, এভতাফস্তা ইররফকও 

রনকাককয পকর ড়ও  জনথ অরধদপ্তকয থক্ষাব সৃরষ্টয ম্ভাফনা  প্রারতষ্ঠারনওবাকফ দুফ যর ওকয থদায 

ম্ভফনা যককছ; প্রওকেয মানফাকনয জন রনন্ত্রকণয জন্য থওান ব্যফস্থা (Axle Load Weight Control 

System) থনই;  খুরনা, ফরযার, পরযদপুয প্রওকেয সুরফধাকবাকী অঞ্চরমূ কত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী 

মানফান ঢাওা প্রকফকয পকর ঢাওায মাত্রীফাী  ফাবুফাজায প্রাকন্ত মানজর্ বৃরদ্ধয ম্ভফনা যককছ; এফিং এই 

ড়কও এওারধও থর্ার আদাকয থওকন্দ্রয জন্য মানফাকনয করত ওকভ মাফায  মানজকর্য ম্ভাফনা আকছ। 

এরক্সর্ প্লান রাকফ রওছু দকক্ষ গ্রণ ওযা প্রকাজন। থমকতু প্রওে ফাস্তফাকনয কয ইররফ এও ফছয 

যক্ষণাকফক্ষণ ওযকফ এফিং যফতীকত প্রওকেয আতা রনরভ যত ড়ও  মাফতী থবৌত অফওাঠাকভা ড়ও  

জনথ অরধদপ্তকযয রনওর্ স্তান্তয ওযকফ রনরভত  প্রকাজনী যক্ষণাকফক্ষকণয জন্য ড়ও  জনথ অরধদপ্তয 

দক্ষ জনফর, মন্ত্রারত  প্রকাজনী অথ য ফযাে ওকয এই ড়কওয রিজাইন রাইপ (২০ ফছয)  থবৌত 

অফওাঠাকভায রিজাইন রাইপ (১০০ ফছয) চর যাঔায ব্যাকয প্রকাজনী দকক্ষ গ্রণ ওযকফ। থর্ার আদাকয 

ভাধ্যকভ যওায প্রকাজনী অথ য ফযাে রনরিত ওযকত াকয এফিং প্রকাজকন অরবজ্ঞ থফযওারয িংস্থা ওতৃযও 

মাফতী যক্ষণাকফক্ষণ ওযা থমকত াকয। প্রওেভুি ড়ও  অফওাঠাকভা মূকয স্থারত্বওার দীখ যারত ওযায জন্য 

মানফাকনয অরতরযি বাযফন রনন্ত্রণ ওযকত Axle Load Weight Control System স্থান  করত 

রনন্ত্রকণয ব্যফস্থা অফশ্যই ওযকত কফ। ৫৫ রওোঃরভোঃ দীখ য ড়কও রফরবন্ন অফওাঠাকভা আকছ এফিং এফ অফওাঠাকভা 

মথামথ যক্ষনাকফক্ষকণয জন্য থকল ইররফ পূণ ণাঙ্গ As Built Drawing  এওটি Maintenance Plan 

জ থও প্রদান ওযকফ। 

ভীক্ষা প্রাপ্ত পরাপর এফিং দুফ যরতা  ঝুঁরওয আকরাকও সুারযভারাোঃ রযরফগত ঝুঁরক কভারনায জন্য 

অনরতরফররে প্রকরল্পয Environmental Monitoring Plan (EMP) ফাস্তফায়ন কযরত রফ ; প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ম ণরফক্ষণ  রনভ ণাণ তদাযরকয জন্য েক  জনথ অরধদপ্তরযয উচ্চ ম ণারয়য একটি দর াফ ণক্ষরণক 

দারয়ত্ব ারন কযা উরচৎ; রডরারজট য়াকণ  ফডরররগরটড প্ররকউযরভন্ট এয ভাধ্যরভ প্রকল্প ফাস্তফায়রন ররআয 

অনুযণপূফ ণক প্ররতরমাগীতামূরক কর ক্রয় কাম ণ োদন কযা আফশ্যক ; অত্র প্রকরল্পয ফতুমূরয ফটার প্লাজা 

 ফটার দ্মা ফতুয থর্ার প্লাজা  ফটাররয ারথ ভন্বয় করয রনধ ণাযণ কযা ফমরত ারয এফং ফটার আদারয়য 

ফক্ষরত্র আদৄরনক ব্যফস্থা ফমভন Smart Card, Touch & Go ইতযারদ প্রফতণন কযা আফশ্যক; খুরনা, ফরযার, 

পরযদপুয প্রকরল্পয সুরফধারবাগী অঞ্চরমূ রত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী মানফান ঢাকা প্রারে রকবারফ 

ব্যফস্থানা কযা রফ ফ রফলরয় আশু রযকল্পনা কযা প্ররয়াজন ; প্রকরল্পয প্রাথরভক রযকল্পনা , রডজাইন  

প্রাক্কররন অরধকতয গুরূত্বারযা কযরর রডরর ংরাধন  ভয়রক্ষণ এোরনা ম্ভফ রফ; প্রকল্প ংরিষ্ট 

ংস্থামূরয ভরধ্য আে:ফমাগারমাগ  ভরঝাতা বৃরি কযা প্ররয়াজন মারত কভরপ্লক্স প্রকল্প টি ফাস্তফায়ন ত্বযারন্বত 
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য়; রিবাইিায যাস্তায দু’াক রযওেনাভারপও লরধ, পরজ, ফৌন্দম ণফধ ণন, বফরচত্রপূণ ণ, আফায়া উরমাগী 

এফং ফবরভরন্টয জন্য ক্ষরতকয নয় এভন গাছ ফনায়ন করয ভােকটিয ফৌন্দম ণ বৃরি কযরত রফ;  মানফান 

চরাচরর অরতরযক্ত বাযফন রনয়ন্ত্রণ কযরত Axle Load Control Station স্থান কযা প্ররয়াজন; রনযাদ 

ফমাগারমারগয জন্য আেজণারতক ভারনয ফযাড াইন-রগন্যাররয ব্যফস্থা কযরত রফ; প্রওেটি ভাকপ্তয য ড়ওটি 

যক্ষণারফক্ষরণয জন্য েক  জনথ অরধদপ্তযরক ম ণাপ্ত দক্ষ জনফর , মন্ত্রারত  প্ররয়াজনীয় অথ ণ ফযাদ্দ কযরত 

রফ; েক  রফরবন্ন অফকাঠারভা মথামথ যক্ষণারফক্ষরণয জন্য প্রকল্প ফরল ইররফ পূণ ণাঙ্গ As Built 

Drawing  একটি Maintenance Plan জরক প্রদান কযরফ; আকরাচয জাতী ভাড়ওটি বরফষ্যকত 

ফরধ যতওযকণয প্রকাজন কর নতুন প্রওে গ্রণওাকর এ প্রওকেয াকথ াভঞ্জস্য ফযরখ কযা ভীরচন রফ;  প্রকরল্পয 

অঙ্গমূরয ারথ রভর ফযরখ প্রকরল্পয উরদ্দশ্য আয সুরনরদ্দণষ্ট য়া ফাঞ্ছনীয়;  মাত্রাফারে ফথরক বুরেগঙ্গা ম ণে 

ঘনফরতপূণ ণ এরাকায় যাস্তা াযাারযয জন্য ম ণাপ্ত ব্যফস্থা যাখা প্ররয়াজন;  ভূরভ অরধগ্ররণয কাযরন ক্ষরতগ্রস্থ 

জনগণরক পুনফ ণান প্ররক্রয়ায অং রারফ তারদযরক প্রকল্প কাম ণক্ররভ েৃক্ত কযা ফমরত ারয;  ফনায়ন কাম ণক্রভ 

ফাস্তফায়নকারর স্থানীয় জনাধাযণরক অংীদারযরত্বয রবরিরত েৃক্ত কযা ফমরত ারয;  যাস্তায জরাফিতা 

ফযাধকরল্প যাস্তায ার্শ্ণফতী স্থারন জরাধারযয ব্যফস্থা যাখা ফমরত ারয।
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অধ্যায়- প্রথভ 

রনরফে রযফীক্ষণ কাম ণক্ররভয আতায় গৃীত প্রকরল্পয রফফযণ 

 
 

১.১ প্রকরল্পয টভূরভ 

 

স্বাধীনতা যফতী ভরয় ধাযাফারকবারফ ফদরয ফকন্দ্রস্থরর অফরস্থত যাজধানী ঢাকায ারথ রফবাগীয় য , ফজরা 

য এফং গুরূত্বপূণ ণ ফারণরজযক ফকরন্দ্রয ংরমাগ স্থারত রয়রছ । েক  জনথ অরধদপ্তরযয তত্ত্বাফধারন 

ভােকগুররা উন্নয়ন কযা রয়রছ । এখরনা অরনক ভােক যরয়রছ ফমগুররা চরাচর উরমাগী কযায জন্য দ্রুত 

উন্নয়ন কযা আফশ্যক। আররাচয প্রকরল্পয আতায় ৫৫ রকিঃরভিঃ দীঘ ণ ঢাকা -খুরনা (এন-৮) ভােরকয মাত্রাফারে 

ইন্টাযরকন ফথরক  (ইকুরযয়া-ফাবুফাজায ররংক েক ) ভায়া ম ণে এফং াঁচ্চয -বাঙ্গা অং ধীযগরতয 

মানফারনয জন্য পৃথক ফরন ৪ ফররন উন্নয়রনয প্রস্তাফ কযা রয়রছ । প্রস্তারফত েরক ২০১৮ াররয ফরল দ্মা 

ফতু রদরয় মান চরাচররয জন্য রনধ ণারযত যরয়রছ । দ্মা ফতু চালু রর প্রস্তারফত েকটিয উন্নয়রনয পূণ ণাঙ্গ সুপর 

জনগণ ারফ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকারযয প্রধানভন্ত্রীয কাম ণারয়স্থ স্ত্র ফারনী রফবারগয অারযন্স  

রযকল্পনা রযদপ্তয, ঢাকা ফনারনফা, কর্তণক জারযকৃত যকারয আরদ  {০৬.০০.০০০০. ০০৪. ৯০. ১৩. ০৭. 

১৬/ অ (প্ররজক্ট) /৬৮৮ তারযখ ১৩ জুরাই ২০১৬ইং} ভরত েক রযফন  ফতু ভন্ত্রণাররয়য প্রস্তাফনা এফং 

ফনা দরযয অনুরযারধয ফপ্ররক্ষরত আররাচয প্রকল্পটি Delegated Procurement রররফ এফং ফাংরারদ 

ফনাফারনীয প্রচররত Project Implementation Policy (PIP) অনুযণপূফ ণক ফাংরারদ ফনাফারনীয 

ভাধ্যরভ ফাস্তফায়রনয রনরভরি রিাে গৃীত য় । এ ংক্রাে যকারয আরদরয অনুররর ংযুরক্ত-১ এ উস্থান 

কযা ররা।  

 

প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত রর দরক্ষণ রিভাঞ্চররয ারথ রফরল করয বৃিয ফরযার  পরযদপুরযয ারথ যাজধানী 

ঢাকা ফদরয অন্যান্য অঞ্চররয রনযফরিন্ন েক ফমাগারমাগ স্থারত রফ । প্রকল্পটি ৩ /০৫/২০১৬ তারযরখ 

৬২৫২২৮.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যরয় একরনক কর্তণক অনুরভারদত য় এফং ০১ /১২/২০১৬ তারযরখ রফরল ংরারধত 

রডরর ৬৮৫২২৮ .৬৪ রক্ষ টাকা ব্যরয় ০১ /০৫/২০১৬ রত ৩০ /০৪/২০১৯ ফভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ভাননীয় 

েক রযফন  ফতু ভন্ত্রী কর্তণক অনুরভারদত য় । ফতণভারন ১ভ ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য 

প্ররক্রয়াধীন মা ফভ ২০১৬ রত জুন ২০১৯ ভয়কারর ১০৫৪২৯৫ .৬৯ রক্ষ টাকায় ফাস্তফায়রনয জন্য প্রস্তাফ কযা 

রয়রছ। 
 

প্রকরল্পয ফণ ণনা 

প্রকরল্পয নাভ    : ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভােরকয মাত্রাফারড় ইন্টাযরকন ফথরক 

      (ইকুরযয়া-ফাবুফাজায ররংক েক) ভায়া ম ণে এফং াঁচ্চয-বাঙ্গা 

      অং ধীযগরতয মানফারনয জন্য পৃথক ফরন ৪ ফররন উন্নয়ন 

উরযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  : েক রযফন  ফতু ভন্ত্রণারয়, েক রযফন  ভােক রফবাগ 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : েক  জনথ অরধদপ্তয 

ায়ক ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরারদ ফনাফারনীয ফোর য়াকণ অগ ণানাইরজন (SWO- 

    West) মা ফতণভারন দয দপ্তয ২৪ ইরঞ্জরনয়ায কনস্ট্রাকন রিরগড 

    নারভ অরবরত রয়রছ (HQ 24 ECB) 

প্রকরল্পয অফস্থান   :  ঢাকা ফজরায অেগ ণত ফকযানীগঞ্জ উরজরা; মুরন্সগঞ্জ ফজরায 

    রযাজদীখান, শ্রীনগয  ফরৌজং উরজরা; ভাদাযীপুয ফজরায 

    রফচয উরজরা এফং পরযদপুয ফজরায বাঙ্গা উরজরা। 
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১.২  প্রকরল্পয রক্ষয  উরদ্দশ্য 

প্রকরল্পয মূর উরদ্দশ্য ররা ৫৫ রকিঃরভিঃ দীঘ ণ ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভােরকয মাত্রাফারে ইন্টাযরকন ফথরক 

(ইকুরযয়া-ফাবুফাজায ররংক েক) ভায়া ম ণে এফং াঁচ্চয-বাঙ্গা অং ধীযগরতয মানফারনয জন্য পৃথক 

ফরন ৪ ফররন উন্নয়ন কযা। এ ছাো: 

১. দরক্ষণ রিভাঞ্চর রফরলত ফরযার  পরযদপুরযয ারথ যাজধানী এফং ফদরয অন্য অংরয েক 

ফমাগারমাগ বৃরি; 

২. ফাংরারদর আে:ফজরা ফারণজয বৃরি; 

৩. ফাংরারদরয দরক্ষণ রিভাঞ্চরর রল্পায়ন উন্নয়ন; 

৪. ফদরয দরক্ষণ রিভাঞ্চররয আথ ণ-াভারজক উন্নয়ন বৃরি; এফং 

৫. েক ফনটয়ারকণ েক রনযািা বৃরি। 

 

১.৩  প্রকরল্পয ইনপুট (১ভ ংরারধত রডরর অনুারয) 

 

 ভূরভ অরধগ্রণ- ৩২.৫৪ ফক্টয 

 ভাটিয কাজ- ২৪৪.০৪ রক্ষ ঘনরভটায 

 াফ ফফইজ- ৫২১৪১৬ ঘনরভটায 

 ফফইজ টাই ১-৩৮৭৭৯৮ ঘনরভটায 

 ফফইজ টাই ২-২৪৫৩৫৭ ঘনরভটায 

 ফফইজ ফকা ণ- ১৯৫৭৫০ ঘনরভটায 

 য়ারযং ফকা ণ- ১০১৯২০ ঘনরভটায 

 কারবাট ণ- ১৫৭০৩.১৩ ফগ ণরভটায 

 রর গাড ণায রিজ- ৬২৮৩০ ফগ ণরভটায 

 ফ্লাইবায- ৭৩৪০৬ ফগ ণরভটায 

 ফযররয় বাযা- ১৭০৮৪৪ ফগ ণরভটায 

 ফগ্রড ফারযটয ফ্লাইবায-২টি 

 ফটার প্লাজা- ২টি 

 াইন রগনার, রকিঃরভিঃ ফাস্ট ইতযারদ 

 ফনায়ন 

 

১.৪ প্রকরল্পয আউটপুট (১ভ ংরারধত রডরর অনুারয) 

 

য়াকণ প্যারকজ ঢাকা- ভায়া াঁচ্চয-বাঙ্গা  ফভাট 

ফযাড ফবরভন্ট (রকিঃরভিঃ) ৩৫ ২০ ৫৫ 

প্রধান রিজ (>১০০রভিঃ ) ০২ ০২ ০৪ 

রিজ (<১০০রভিঃ ) ১৬ ০৯ ২৫ 

ফ্লাইবায ০৩ ০২ ০৫ 

ইন্টাযরচঞ্জ ০১ ০১ ০২ 

আন্ডাযা ১৫ ০৬ ২১ 

ফযররয় বাযরিজ ০৩ ০১ ০৪ 

কারবাট ণ ৩১ ২৭ ৫৮ 
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১.৫  প্রকরল্পয অনুরভাদন  ংরাধন 

 

প্রকল্প অনুরভাদরনয তারযখ, ফভয়াদকার  প্রাক্কররত ব্যয় 

       (রক্ষ টাকা) 

 অনুরভাদরনয তারযখ ফভয়াদকার প্রাক্কররত ব্যয় 

মূর  রডরর ৩ ফভ, ২০১৬ ফভ, ২০১৬ রত ৩০ এরপ্রর, ২০১৯ ৬২৫২২৮.৬৪ 

রফরল ংরারধত রডরর ১ রডরেয, ২০১৬ ফভ, ২০১৬ রত ৩০ এরপ্রর, ২০১৯ ৬৮৫২২৮.৬৪ 

১ভ ংরারধত রডরর প্ররক্রয়াধীন ফভ, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯ ১০৫৪২৯৫.৬৯ 

 

১.৬ অথ ণায়রনয অফস্থা (ফছয রবরিক প্রকরল্পয অরথ ণয রযভাণ) 

        (রক্ষ টাকা) 

অথ ণ ফছয প্রকল্প ংরাধন ফভাট 

১ ২ ৩ 

১ভ অথ ণ ফছয ১ভ ংরারধত ৩৯৭৩৮.০০ 

রফরল ংরাধনী ৩৯৭৩৮.০০ 

মূর রডরর ৮৮২৬৫.৪১ 

২য় অথ ণ ফছয ১ভ ংরারধত ২৬৫১৯৮.০০ 

রফরল ংরাধনী ৩২৬৫০৭.০৯ 

মূর রডরর ২১৭৯৭৯.৬৮ 

৩য় অথ ণ ফছয ১ভ ংরারধত ৩৫২২৩৬.৩৩ 

রফরল ংরাধনী ২৫৮৪৬৭.৯৯ 

মূর রডরর ২৫৮৪৬৭.৯৯ 

৪থ ণ অথ ণ ফছয ১ভ ংরারধত ৩৯৭১২৩.৩৭ 

রফরল ংরাধনী ৬০৫১৫.৫৬ 

মূর রডরর ৬০৫১৫.৫৬ 

ফভাট  ১ভ ংরারধত ১০৫৪২৯৫.৬৯ 

 রফরল ংরাধনী ৬৮৫২২৮.৬৪ 

 মূর রডরর ৬২৫২২৮.৬৪ 

 

১.৭ ম্ভাব্যতা মাচাই, রডরর  আযরডরর’য তুরনা 

২০১২ ারর এই প্রকরল্পয ম্ভব্যতা মাচাই কযা য় ফমখারন ফযাড ফবরভরন্টয বদঘ ণয রছর ৪৯ .৬ রকিঃরভিঃ এফং 

শুদৄভাত্র ৪ ফরন রফরষ্ট েক রনভ ণাণ  ৩টি প্রধান ফতু রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর । রডরর ২০১৬ ারর 

অনুরভারদত য়  (প্রথভ ংরাধনী ফতণভারন অনুরভাদরনয অরক্ষায় আরছ ) ফমখারন ফযাড ফবরভরন্টয বদঘ ণয ৫৫ 

রকিঃরভিঃ এফং ৪ ফরন রফরষ্ট মূর েক  দুই ার আরযা ২টি দুই ফরন রফরষ্ট ারব ণ েক ফভাট ৮ ফরন 

রফরষ্ট েক উন্নয়ন, ৪টি প্রধান রিজ (>১০০রভিঃ), ২৫টি রিজ (<১০০রভিঃ), ৫টি ফ্লাইবায, ২টি ইন্টাযরচঞ্জ, ২১টি 

আন্ডাযা, ৪টি ফযররয় বাযরিজ , ৫৮টি কারবণাট  ২টি ফটার প্লাজা রনরভ ণত রি । রফস্তারযত ফণ ণনা নীরচ 

প্রদ ণন কযা ররা। 
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ফছয রবরিক আরথ ণক ফযাদ্দ রযকল্পনা ংযুরক্ত-২ এ ফদয়া ররা। 
 

১.৮ স্থান রবরিক খযরচয রযভাণ 

 

ক্ররভক

নং 

রফবাগ ফজরা বদঘ ণয উরজরা/কর ণারযন/ 

ফৌযবা 

প্রাক্কররত ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ঢাকা ঢাকা, মুরন্সগঞ্জ মাত্রাফরে ইন্টাযরকন-

ভায়া (৩৫ রকিঃরভিঃ) 

ফকযানীগঞ্জ রযাজদীখান, 

শ্রীনগয, ফরৌজং 

৬৯৫৮৩৫.১৫৫ 

২ ঢাকা ভাদারযপুয, 

পরযদপুয 

াঁচ্চয-বাঙ্গা (২০ রকিঃরভিঃ) রফচয, বাঙ্গা ৩৫৮৪৬০.৫৩৫ 

ফ ণরভাট ১০৫৪২৯৫.৬৯ 
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অধ্যায়- রদ্রৃতীয় 

রনরফে রযফীক্ষণ কাম ণক্ররভয কভ ণিরত (Methodology) 

 

২.১ যাভ ণরকয কাম ণরযরধ (TOR) 
 

১. প্রকরল্পয রফফযণ  (টভূরভ, উরদ্দশ্য, অনুরভাদন/ংরাধরনয অফস্থা , অথ ণায়রনয রফলয় ইতযারদ কর প্ররমাজয 

তথ্য) ম ণাররাচনা; 

২. প্রকরল্পয ারফ ণক এফং রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন  (ফাস্তফ  আরথ ণক ) অগ্রগরতয তথ্যংগ্র , রন্নরফন, 

রফরিলণ, াযণী/ফরখরচরত্রয ভাধ্যরভ উস্থান  ম ণাররাচনা; 

৩. প্রকরল্পয উরদ্দশ্য অজণরনয অফস্থা ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ;  

৪. প্রকরল্পয আতায় োরদত /চরভান রফরবন্ন ণ্য , কাম ণ  ফফা ংগ্ররয ফক্ষরত্র প্রচররত ংগ্র আইন  

রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন রমাগীয গাইড রাইন ইতযারদ ) প্ররতারন রয়রছ /রি রকনা ফ রফলরয় 

ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

৫. প্রকরল্পয আতায় ংগৃীত /ংগৃীততব্য ণ্য, কাম ণ  ফফা রযচারনা এফং যক্ষণারফক্ষরণয জন্য প্ররয়াজনীয় 

জনফর আনুলরঙ্গক রফলয়ারদ রনরয় ম ণাররাচনা/ম ণরফক্ষণ; 

৬. প্রকরল্পয আতায় ংগৃীত /ংগ্ররয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য , কাম ণ  ফফা ংরিষ্ট ক্রয়চুরক্তরত রনধ ণারযত 

ফেররপরকন/BOQ/ToR, গুণগতভান, রযভাণ অনুমায়ী প্ররয়াজনীয় রযফীক্ষণ /মাচাইরয়য ভাধ্যরভ ংগ্র 

কযা প্ররতারন রয়রছ/রি রক না ফ রফলরয় ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

৭. প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন েরকণত রফরবন্ন ভস্যা ফমভন অথ ণায়রন রফরে , ফাস্তফায়রনয অথ ণাৎ ণ্য , কাম ণ  ফফা 

ক্রয়/ংগ্ররয ফক্ষরত্র রফরে, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা  প্রকরল্পয ফভয়াদ  ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক 

রফরিলণ,  ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

৮. প্রকল্প রযচারক এয প্রকল্প ব্যফস্থানা েরকণত ফমাগ্যতা, অরবজ্ঞতা, প্রকল্প ব্যফস্থানা  ক্রয় ংক্রাে রফলরয় 

প্ররক্ষণ, রফরবন্ন বা আহ্বান  গৃীত রিাে ফাস্তফায়রন তৎযতা , প্রকল্প রযচারক রররফ কভ ণকার ইতযারদ 

তথ্য-উাি ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

৯. প্রকল্প অনুরভাদন , ংরাধন (প্ররমাজয ফক্ষরত্র ) অথ ণ ফযাদ্দ , অথ ণ ছাে , রফর রযরাধ ইতযারদ তথ্য -উাি 

ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

১০. উন্নয়ন রমাগী ংস্থা কর্তণক চুরক্ত স্বাক্ষয , চুরক্তয তণারদ, ক্রয় প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ  অনুরভাদন , অথ ণ ছাে, 

রফর রযরারধ  ম্মরত  রফরবন্ন রভন এয সুারয ইতযারদয তথ্য-উাি রবরিক ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ; 

১১. প্রকল্প ভারপ্তয য সৃষ্ট সুরফধারদ ফটকই কযায ররক্ষয ভতাভত প্রদান; 

১২. SWOT analysis; 
১৩. উরিরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ণরফক্ষরণয রবরিরত ারফ ণক ম ণাররাচনা; 

১৪. প্ররয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন; এফং 

১৫. কর্তণক্ষ রনধ ণারযত রফলয়ারদ ইতযারদ। 
 

২.২ প্ররতরফদন প্রণয়রনয কভ ণরযকল্পনা 

 

ভীক্ষায রফলদ কভ ণিরত  প্ররতরফদন প্রণয়রনয কভ ণ রযকল্পনা রনরে ব্যাখ্যা কযা র। 
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২.২.১ ভীক্ষায কভ ণিরত 

 

ভীক্ষায কভ ণিরতয অং রররফ প্ররয়াজনীয় তথ্য প্রাইভাযী এফং ফরকন্ডারয উৎ ফথরক ংগ্র কযা রয়রছ। 

প্রাইভাযী তথ্যগুররা যারয াক্ষাৎকারযয ভাধ্যরভ এফং অন্যান্য তথ্যগুররা আইএভইরড , রযকল্পনা করভন , 

েক  জনদ অরধদপ্তয , েক  ফতু ভন্ত্রণারয় , ফাংরারদ ফনাফারনীয ফোর য়াকণ অগ ণানাইরজন 

(ফতণভারন HQ 24 ECB),  অন্যান্য ংস্থা ফথরক ংগ্র কযা রফ। ংগৃীত তথ্যগুররা মাচাই ফাছাই করয 

করেউটারয ংযক্ষণ কযা রয়রছ এফং যফতীরত রফরিলণ পূফ ণক রনরফে রযফীক্ষণ প্ররতরফদন প্রস্তুরত ব্যফায 

কযা রয়রছ। 
 

২.২.২  গুণগত ভীক্ষায নমুনা িরত  আকায রনধ ণাযণ 

 

ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভােরকয মাত্রাফারে ইন্টাযরকন ফথরক (ইকুরযয়া-ফাবুফাজায ররংক েক) ভায়া 

ম ণে এফং াঁচ্চয-বাঙ্গা-অংরয ফভাট ৫৫ রকররারভটায এই প্রকরল্পয অেগ ণত। েকটি ঢাকা ফজরায ফকযানীগঞ্জ ; 

মুরন্সগঞ্জ ফজরায রযাজদীখান , শ্রীনগয  ফরৌজং ; ভাদাযীপুয ফজরায রফচয ;  পরযদপুয ফজরায বাঙ্গা 

উরজরায় অফরস্থত। রনরফে রযফীক্ষরণ ম্পূণ ণ প্রকল্প এরাকায় ভীক্ষা কাজ রযচাররত কযা রয়রছ। 

 

রনেরররখত রযংখ্যারনয সূত্র ব্যফায করয নমুনায আকায রনণ ণয় কযা রয়রছ। 
𝑛 =

z2𝑝𝑞

𝑒2
 

ফমখারন, 

n= নমুনায আকায 

z= 1.96, 95% কনরপরডন্স ফররবররয জন্য 

p= ফভাট জন ংখ্যায ৫০% মাযা এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ উকৃত রফ=0.5 

q= 1-p= 0.5 

n= জনতায আকায (Total population size) 

e=রনভূ ণরতায ভাত্রা (Precision level) =3.5% 

উরযাক্ত সূত্র অনুযরণ ংগৃীতব্য নমুনায আকায রি-(1.96
2 

x 0.5 x 0.5)/ (0.035
2 
)= 784 

১০% নন-ফযন্স জনংখ্যা রফরফচনায় নমুনায আকায রফ ৮৬২, ফমটা n=৮৭০ ধযা মায়। 
 

২.২.৩ ক্রয়  রনভ ণাণ রফলয়ক তথ্য ংগ্র 

 

রডরর অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রাে মাফতীয় তথ্যারদ ংগ্র কযা রয়রছ । ফমভন রযকল্পনা , রডজাইন, 

নকা অনুরভাদন, রফরবন্ন ফফা  রনভ ণাণ কারজয ক্রয় প্ররক্রয়া , অথ ণ প্রফা ইতযারদ। ংগ্রীত ভারাভার , মন্ত্রারত 

 ফাস্তফারয়ত রনভ ণাণ কারজয গুণগতভান রনরিত কযায ররক্ষয প্রকরল্পয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা , যাভ ণক  

ঠিকাদায কর্তণক গুণগতভান রনয়ন্ত্ররণয প্ররতরফদন মূ রফরিলণ কযা রয়রছ।  
 

 

২.২.৪ আথ ণ-াভারজক ভীক্ষায তথ্য ংগ্র  

 

 (ক) রযভাণগত িরত ব্যফায 
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সুরফধারবাগী গ্রূ 

প্রকল্পটি উন্নয়রনয পরর এরাকায জনাধাযরণয ভরধ্য মাযা যারয উকৃত রয়রছন তারদয ভরধ্য ফথরক 

বদফচয়রনয ভাধ্যরভ সুরফধারবাগী উিযদাতা ফাছাই কযা রয়রছ । ফভাট নমুনায ংখ্যা ৮৭০ জন এফং উরজরায 

ংখ্যা ফভাট ৬টি। সুতযাং, প্ররতটি উরজরা ফথরক ১৪৫ জরনয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা রয়রছ।  
 

খানা রনফ ণাচন 

রফরবন্ন ফায় রনরয়ারজত খানা বদফচয়রনয ভাধ্যরভ রনফ ণাচন কযা রয়রছ। খানা রনফ ণাচরনয ভয় ম্পূণ ণ েকটি 

৫৫টি ফকরন বাগ কযা রয়রছ । ১ রকিঃরভিঃ এয ভধ্যফতী এফং ার্শ্ণফতী খানাগুররা বদফচয়রনয ভাধ্যরভ রনফ ণাচন 

কযা রয়রছ। েরকয উবয়ারর্শ্ণ অরধ ণক যাস্তায কাছ ফথরক এফং অরধ ণক দূরয নমুনা রফন্যা করয তথ্য ংগ্র কযা 

রয়রছ। 
 

(খ) গুণগত িরত ব্যফায 

ভীক্ষায রযভাণগত িরত ছাো গুণগত িরত ব্যফায কযা রয়রছ । ফমভন, দরীয় আররাচনা  (FGD), 

গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয াক্ষাৎকায (KII) রনরফে াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

 

দরীয় আররাচনা (FGD) 

প্ররতটি উরজরা ফথরক ১০-১২ জন করয অংগ্রণকাযী রনরয় ফভাট ১টি করয FGD রযচারনা কযা রয়রছ । 
প্রকল্প এরাকায় ফভাট ৬টি  (ছয়) এপরজরড কযা রয়রছ , তন্মরধ্য ফকযানীগঞ্জ উরজরায় ধররর্শ্যী রিরজয াভরন 

দরক্ষণ ফাঘাপুয গ্রারভ , রযাজদীখান উরজরায় কুরচয়ারভাো গ্রারভ , (ইউরনয়ন কারয়ন) ফরৌজং উরজরা উিয 

ফভরদনী ভন্ডর স্কুর , (ইউরনয়ন ফভরদনী ভন্ডর ) শ্রীনগয উরজরায় াটারবাগ ইউর অরপ , বাঙ্গা উরজরায় 

আতাদী গ্রারভ এফং রফচয উরজরায় দিাো ইউরনয়ন রযলরদ । এপরজরড রযচারনা কযায ভয় স্থানীয় 

গণ্যভান্য ব্যরক্ত, স্থানীয় প্রান, রক্ষক, ভররা প্ররতরনরধ, এনরজ  প্ররতরনরধ, ধভীয় ফনতা, ারথ আররাচনা কযা 

রয়রছ। 
 

গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) 

প্রকরল্পয সুরফধারবাগী স্থানীয় গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয ভতাভত ংগ্ররয জন্য KII ফচকরররস্টয ভাধ্যরভ াক্ষাৎকায 

গ্রণ কযা রয়রছ । KII এয আতায় ফা -ট্রারকয ভাররক (১৬জন), ব্যফায়ী (২০জন), স্থানীয় রনভ ণাণ শ্ররভক 

(১০জন), উরজরা রযলরদয কভ ণকতণা (৮জন) াাতার/রলরনরকয কভ ণকতণা (৬জন) ফভাট ৬০জরনয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা রয়রছ।  

 

রনরফে াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

প্রকরল্পয রযকল্পনা , প্ররকউযরভন্ট, ফাস্তফায়ন, রযচারনা, এফং ব্যফস্থানা েরকণ রফস্তয ধাযণা রাব কযরত 

েক  জনদ অরধদপ্তরযয ২জন , েক  ফতু ভন্ত্রণাররয়য ১জন , ফাংরারদ ফনাফারনীয ফোর য়াকণ 

অগ ণানাইরজন ৪জন , রযকল্পনা করভন এফং আইএভইরডয ১জন করয (ফভাট ৯জন ) কভ ণকতণায রনরফে 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা রয়রছ।  
 

২.৩ প্রশ্নভারা  ফচকররস্ট 

 

প্রকরল্পয মন্ত্রারত, ভারাভার ংগ্র স্থান এফং ফফা গ্ররণয কাম ণক্রভ রযচারনায ফক্ষরত্র প্রকরল্পয প্রধান অরপ 

 াইট অরপ রত ায়ক কর তথ্য ংগ্র কযা রয়রছ । মন্ত্রারত, ভারাভার  ফফা ররআয ২০০৬  

২০০৮ অনুমায়ী রয়রছ রকনা তা মাচাই কযা রয়রছ । প্রাক্করন, অনুরভাদন, ফটন্ডায প্ররক্রয়া  তায মূল্যায়ন , চুরক্ত 

োদন  কাম ণ োদন ইতযারদ ভয়ভত , গুণগত  রযভাণগত বারফ রয়রছ রকনা এফং কভ ণরযকল্পনা 
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অনুমায়ী অগ্রগরত রি রকনা তা যীক্ষা কযা রয়রছ। উযে ফরকন্ডারয উাি ংগ্ররয জন্য করয়কটি ফচকররস্ট 

ব্যফায কযা রয়রছ । এপরজরড  ফকআইআই এয জন্য এপরজরড ফচকররষ্ট  ফকআইআই প্রশ্নভারা ব্যফহৃত 

রয়রছ। প্রশ্নভারা  ফচকররস্ট ংযুরক্ত-৩ এ ফদয়া র। 
 

২.৪ প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ফর  দুফ ণর রদক, সুরমাগ  ঝুঁরক (SWOT) রফরিলণ 

 

প্রকল্প মূল্যায়ন কভ ণরযকল্পনায় ফম কর তথ্য উাি ংগ্র এফং রফরিলরণয প্রস্তাফ কযা রয়রছ , ফ কর তথ্য 

উাি ংগ্র পূফ ণক রফরিলণ করয প্রকল্প ফাস্তফায়নকাররন ফর  দুফ ণর রদক , সুরমাগ  ঝুঁরকমূ নাক্ত করয 

বরফষ্যরত এই ধযরণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়রনয জন্য সুারয প্রদান কযা রয়রছ । রনেরররখত রনরদ ণক ভাত্রা 

অনুমায়ী প্রকরল্পয ফর  দুফ ণর রদক এফং সুরমাগ  ঝুঁরক ম ণাররাচনা কযা রয়রছ। 
 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ফর রদকমূরয রনরদ ণকমূ 

(১)  প্রকরল্পয কাম ণক্রভ সুরনরদ ণষ্ট ভরয়য ভরধ্য ভাপ্ত কযণ ; (২) প্রকরল্পয প্ররয়াজন অনুমায়ী জনফর রনরয়াগ ; (৩) 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন একই প্রকল্প রযচাররকয দারয়ত্ব ারন ; (৪) মথাভরয় অথ ণ ছাে; (৫) প্ররয়াজনীয় অরথ ণয 

ংস্থান; (৬) ফাৎরযক কভ ণরযকল্পনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন ; (৭) খাতয়াযী ফারজট চারদা  ফযাদ্দ ; (৮) রফবাগ 

 ভন্ত্রণারয় কর্তণক রনয়রভত ভরনটরযং; (৯) প্রকরল্পয রডজাইন  ফেররপরকন অনুমায়ী েন্ন। 
 

প্রকরল্পয দুফ ণর রদকমূরয রনরদ ণক 

 (১) প্ররয়াজন অনুমায়ী জনফর রনরয়াগ না কযা ; (২) খন্ডকারীন/অরতরযক্ত দারয়রত্ব ফা ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক 

রনরয়াগ; (৩) অথ ণ ছারে রফরে ; (৪)  কারজয তুরনায় অম ণাপ্ত অথ ণ ফযাদ্দ ; (৫)  প্রকরল্পয কাম ণক্রভ সুরনরদ ণষ্টবারফ 

রচরিত না কযা; (৬) জরভ অরধগ্রণ ংক্রাে জটিরতা; (৭)  ফাৎরযক কভ ণরযকল্পনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন না কযা; 

(৮) ভারাভার ক্ররয় জটিরতা  দীঘ ণ ভয় ব্যয়; (৯) রফবাগ  ভন্ত্রণারয় কর্তণক রনয়রভত ভরনটরযং না কযা; (১০) 

ক্রুটিপূণ ণ রডজাইন  ফেররপরকন ; (১১) প্রকরল্পয Exit Plan না থাকা; এফং (১২) আে:ংস্থামূরয ভরধ্য 

ভন্বরয়য অবাফ। 
 

প্রকরল্পয সুরমারগয রনরদ ণক 

(১) প্রকল্প এরাকায ফমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন ; (২) এরাকায জনগরণয প্রকরল্পয কারজ কভ ণংস্থান ; (৩) স্থানীয় 

ক্ষুদ্র  ভাঝারয রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠারনয কারজয সুরমাগ ; (৪) উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থায জন্য কভ ণংস্থান  ব্যফা 

ফারণরজযয সুরমাগ; (৫) রক্ষা ব্যফস্থায উন্নয়ন; (৬) স্বাস্থয ব্যফস্থায উন্নয়ন; এফং (৭) জনগরণয আয় বৃরি। 
 

প্রকরল্পয ঝুঁরকয রনরদ ণক 

(১) প্রকরল্পয কাজ ফাস্তফায়রন স্থানীয় প্রবাফ ; (২) প্রাকৃরতক দুরম ণারগ ক্ষয়ক্ষরত ; (৩) প্রকরল্পয কারজয রযরফরয 

বাযাম্যতা প্রবাফ; এফং (৪) অন্য ংস্থায রনভ ণাণ কারজয অপ্রতযারত রফঘ্নতা। 
 

২.৫  তথ্য ংগ্র কাম ণক্রভ রযচারনা 

 

তথ্য ংগ্রকাযী রনরয়াগিঃ ভাঠ ম ণায় ফথরক  Quantitative  Qualitative তথ্য ংগ্র কযায জন্য যাভ ণক 

প্ররতষ্ঠান কর্তণক ৬ জন সুাযবাইজায  ১৮ জন তথ্য ংগ্রকাযী রনরয়াগ ফদয়া রয়রছর। 
 

ভীক্ষা রযচারনািঃ এই ভীক্ষা দরর ৪ জন যাভ ণক ৬ জন সুাযবাইজায , ১৮ জন তথ্য ংগ্রকাযী , ১ জন 

করেউটায অারযটয এফং ১ জন অরপ কাযী কভ ণযত রছররন। 
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তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাবাইজায প্ররক্ষণিঃ যাভ ণক প্ররতষ্ঠান তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাযবাইজায রনরয়ারগয 

য তাঁরদয জন্য ২ (দুই) রদরনয প্ররক্ষণ কভ ণসূচীয ব্যফস্থা কযা রয়রছ । যাভ ণকগণ ভীক্ষা কারজয জন্য 

রনরয়ারজত তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাযবাইজাযগরণয প্ররক্ষণ প্রদান করযন । উক্ত কভ ণসূচীরত আইএভইরডয 

দপ্তরযয কভ ণকতণাগণরক আভন্ত্রণ কযা রয়রছর। 
 

ভাঠ ম ণারয় তথ্য-উাি ংগ্র রযচারনািঃ কভ ণরযকল্পনা অনুমায়ী ২ (দুই) প্তাব্যাী তথ্য-উাি ংগ্ররয 

কাজ রযচারনা কযা রয়রছ। তথ্য ংগ্ররয কারজ রনরয়ারজত তথ্য ংগ্রকাযীরদয দারয়ত্ব রনেরূিঃ 

 উিযদাতায যারয াক্ষাৎকায গ্রণ; 

 প্রশ্নত্র অনুারয ঠিক ফকারড টিক রচি প্রদান; 

 ঠিক উিয রনরিত করয প্রশ্নভারা পূযণ; 

 ংগৃীত তরথ্যয ফগানীয়তা  রনযািা যক্ষা কযা; এফং 

 ংগৃীত তথ্য যাভ ণক প্ররতষ্ঠারনয কারছ প্রদান। 

 

২.৬  স্থানীয় ম ণারয় কভ ণারা 

 

তথ্য ংগ্র চরাকারীন ভরয় যাভ ণক স্থানীয় ম ণারয় একটি কভ ণারায আরয়াজন করযরছন। আনুভারনক ২৫-৩০ 

জন স্থানীয় রফরবন্ন ফায জনগণ , স্থানীয় প্রান , জনপ্ররতরনরধ, েক  জনথ অরধদপ্তরযয কভ ণকতণাবৃন্দ , 

ফাংরারদ ফনাফারনীয ফোর য়াকণ অগ ণা নাইফজন এয কভ ণকতণাবৃন্দ  আইএভইরড এয কভ ণকতণাবৃন্দ এই 

কভ ণারায় অংগ্রণ করযরছন। উন্মুক্ত আররাচনায ভাধ্যরভ রনরফে রযফীক্ষ ফণয প্ররয়াজনীয় তথ্যারদ ংগ্র কযা 

রয়রছ। 
 

২.৭ তথ্য ংগ্ররয ভান রনয়ন্ত্রণ 

 

যাভ ণক ভাঠকভীরদয ারথ ফমাগারমাগ এফং ভাঠ ম ণারয় সৃষ্ট ভস্যাগুররায ভাধান করযন । যাভ ণক প্রকল্প 

এরাকা ম ণরফক্ষণ  তথ্য ংগ্র কাম ণক্রভ রযজরভরন ম ণরফক্ষণ করযন। 
 

তথ্য ফা ডাটা এরডটিং  ফকারডং পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভ ণক প্ররতষ্ঠান কর্তণক ফকারডং  এরডটিং করয ংগৃীত 

উাি পক্স ফপ্রা ফপ্রাগ্রারভ ডাটা এরি কযা রয়রছ। 
 

২.৮ তথ্য রফরিলণ  প্ররতরফদন প্রণয়ন 

 

তথ্য ফা ডাটা রফরিলণ এফং প্ররতরফদন প্রণয়ন এয ফক্ষরত্র রনরোক্ত রফলরয়য প্ররত তকণ দৃরষ্ট যাখা রয়রছ 

(১) ংগৃীত ডাটায গ্রণরমাগ্যতা মথামথবারফ রফরিলরণয জন্য উন্নত ডাটা এরিয উরমাগী  কাম ণকযী 

পটয়যারয ব্যফায কযা রয়রছ। 
(২) ংগৃীত তথ্য ফা ডাটা এরএএ পটয়যারযয ভাধ্যরভ রফরিলণ কযা রয়রছ। 
 

ভজাতীয় প্রকরল্পয ারথ অঙ্গরবরিক ব্যরয়য তুরনািঃ ফতণভারন ফদর ফাস্তফায়নাধীন প্রকরল্পয ারথ অত্র প্রকরল্পয 

অঙ্গরবরিক ব্যরয়য তুরনা কযায জন্য ভজাতীয় প্রকরল্পয রফলদ তথ্যারদ ংগ্র কযা রয়রছ এফং রফরিলণ করয 

একটি তুরনামূরক রচত্র প্ররতরফদরন ংরমাজন কযা রয়রছ। 
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২.৯  প্ররতরফদন উস্থান 

 

প্রাযরম্ভক প্ররতরফদনিঃ প্রাযরম্ভক প্ররতরফদন ফটকরনকযার করভটিয কারছ উস্থান কযা য়। দারখরকৃত 

প্ররতরফদরনয উয ২৬ .০২.২০১৮ তারযরখ ফটকরনকযার করভটিয বা অনুরষ্ঠত য়। ফটকরনকযার করভটিয 

সুারযরয রবরিরত প্ররতরফদনটি ংরাধন করয রস্টয়ারযং করভটিয জন্য উস্থান কযা য় । ১৪ ভাচ ণ ২০১৮ 

তারযরখ রস্টয়ারযং করভটিয বায ভতাভরতয রবরিরত প্রস্ততকৃত প্ররতরফদনটি অনুরভারদত রর ভাঠ ম ণারয়য 

জরয কাজ শুরু য়। 
 

১ভ খো প্ররতরফদনিঃ প্রাযরম্ভক প্ররতরফদরনয রবরিরত ভাঠ ম ণারয় ংগৃীত কর তথ্য উাি ম ণরফক্ষণ , 

রফরিলণ পূফ ণক ১ভ খো প্ররতরফদন দারখর কযা য়। ১ভ খো প্ররতরফদন ফটকরনকযার করভটিয কারছ উস্থান 

কযা রয়রছ। 
 

২য় খো প্ররতরফদনিঃ  ফটকরনকযার করভটিয সুারযরয রবরিরত প্রস্তুতকৃত ২য় খো প্ররতরফদন রস্টয়ারযং 

করভটিরত উস্থান কযা রয়রছ।  
 

চূোে প্ররতরফদনিঃ আইএভইরড  ংরিষ্ট অন্যান্য দপ্তরযয ভতাভত  রনরদ ণনা অনুারয চূোে খো প্ররতরফদন 

বতরয কযা রয়রছ মা জাতীয় কভ ণারায় উস্থান কযা রয়রছ। জাতীয় কভ ণারায সুারযরয রবরিরত প্রস্তুতকৃত 

চূোে প্ররতরফদরনয াড ণ কর (ফাংরায় ৪০ কর  ইংরযজীরত ১০ কর )  পট কর রনধ ণারযত ভরয়য ভরধ্য 

আইএভইরডয কারছ দারখর কযা রয়রছ। 

 

২.১০ ভয় রবরিক কভ ণ রযকল্পনা 

 

ভয় রবরিক কভ ণরযকল্পনা (Time Based Work Plan) 

ক্ররভক নং কারজয ফণ ণনা ভয়কার 

১ প্রাযরম্ভক প্ররতরফদন আইএভইরডরত ফ কযা য় ২২ ফপিয়ারয, ২০১৮ 

২ ফটকরনকযার/রস্টয়ারযংকরভটিয সুারযরয আররারক প্রাযরম্ভক প্ররতরফদন চূোে কযণ  ২৮ ভাচ ণ, ২০১৮ 

৩ ১ভ খো প্ররতরফদন আইএভইরডরত ফ কযা ৭ ফভ,, ২০১৮ 

৪ স্থানীয় ম ণারয় কভ ণারা ১৫ ফভ, ২০১৮ 

৫ ফটকরনকযার করভটিয ভতাভরতয আররারক ২য় খো প্ররতরফদন প্রণয়ন  ২০ ফভ,২০১৮ 

৬ রস্টয়ারযং করভটিয ভতাভরতয আররারক চূোে খো প্ররতরফদন প্রণয়ন  ৩০ ফভ, ২০১৮ 

৭ জাতীয় কভ ণারা ৩ জুন, ২০১৮ 

৮ জাতীয় কভ ণারায সুারযরয রবরিরত চূোে প্ররতরফদন  ১২ জুন, ২০১৮ 
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অধ্যায়- র্ততীয় 

প্রকরল্পয ারফ ণক এফং অঙ্গরবরিক (ফবৌত  আরথ ণক) রক্ষযভাত্রা  অজণন উস্থান  ম ণাররাচনা 

 

৩.১ অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন  আরথ ণক রক্ষযভাত্রা অজণরনয ম ণররাচনা 

 

ম ণাররাচনা করয ফদখা মায় ফম , প্রকরল্পয রফরবন্ন অরঙ্গয ফাস্তফায়ন রযকল্পনাভারপক রি। রকছু ফক্ষরত্র ইউটিররটি 

রপটিংএ জটিরতা  ভূরভ অরধগ্রণ য়া রত্ব উক্ত ভূরভয অফকাঠারভা অাযরণ দীঘ ণসূত্রীতা রনভ ণাণ কাজরক 

রকছুটা িথ কযরছ। প্রাপ্ত তথ্য ভরত প্রস্তারফত ১ভ ংরাধনী ফভাতারফক ফভ ২০১৮ ম ণে ফবৌত কারজয অগ্রগরত 

প্রায় ৫০% এফং রফরল ংরারধত রডরর রররফ আরথ ণক অগ্রগরত ৮০ %। প্রকরল্পয অঙ্গরবরিক ফবৌত    

আরথ ণক অগ্রগরত রনরে প্রদান কযা রিঃ 

(রক্ষ টাকায়) 
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অথ ণননরতক ফকাড 

অরঙ্গয নাভ 

ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর প্রস্তারফত ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয অগ্রগরত ভাচ ণ ২০১৮ ম ণে 

রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যরয়য াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

আরথ ণক ফবৌত% 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   

 যাজস্ব ব্যয়          

৪৭০০ প্রকল্প বাতা  

ংরিষ্ট অন্যান্য খযচ 

ফথাক - ৬০০.০০ - ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১২.৫০ ২০% 

৪৮০০ যফযা  ফফা          

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২১% 

৪৮০২ ফদরীজরনত ব্যয় ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ ২১% 

৪৮১৩ কাস্টভ রডউটি বযাট ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২১% 

৪৮১৫ ফারস্টজ ফথাক - ১০.০০ - ১০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৮৮ ২১% 

৪৮১৬ ফটরররপান  

ফটরররগ্রাপ 

ফথাক - ২০.০০  ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৫ ২১% 

৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৭৫ ২০% 

৪৮২৩ ফরট্রার  লুরিরকন্ট ফথাক - ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.২৫ ২০% 

৪৮২৭ রপ্ররন্টং 

াফরররকন 

ফথাক - ১০.০০ - ১০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৮৮ ২০% 

৪৮২৮ ফস্টনাযী রর  

স্টযাভ 

ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২০% 

৪৮৩৩ াফরররকন  

রফঞ্জান 

ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ ২০% 

৪৮৪৫ আপ্যায়ন ব্যয় ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২০% 

৪৮৫১ আউট ফার ণং স্টাপ  

(৩০জন) 

জনভা ১০১১.০০ ১০১.১০ ১০১১.০০ ১০১.১০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৮২ ২০% 

৪৮৫৬ কাঁচাভার ম্যারটরযয়ার 

 খুচযা মন্ত্রাং 

ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২১% 

৪৮৪০ পরযন ফট্ররনং  

ফটকরনাররজ 

ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪২.৫০ ৩৬% 

৪৮৭৪ যাভ ণক ফফা জনভা ৭০৫৬.০০ ১২১১৬.৬৪ ১৪০২২.০০ ১৭১১৬.৬৪ ৬৯৬৬.০০ ৫০০০.০০ ২,০৭০.২২ ২১% 

৪৮৭৫ রলরনং ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২১% 

৪৮৮৩ ম্মানী ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২৬% 

৪৮৮৬ ারব ণ  প্রাথরভক 

রডজাইন 

ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.২৫ ২৬% 

৪৮৮৭ কর/ ডুরররকন ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ৫% 

৪৮৮৮ করেউটায 

ম্যারটরযয়ার 

ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ ২৬% 

৪৮৯০ ররযভরন/ফপরস্টবার ফথাক - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ৫% 

৪৮৯৯ অন্যান্য খযচ ফথাক - ২০০.০০ - ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০ ৮% 

 উ-ফভাট (৪৮০০)   ১৫৪৯৭.৭৪  ২০৪৯৭.৭৪  ৫০০০.০০ ২,৬৭৪.১১ - 

৪৯০০ ফভযাভত, ংযক্ষণ  

পুনফ ণান 
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অথ ণননরতক ফকাড 

অরঙ্গয নাভ 

ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর প্রস্তারফত ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয অগ্রগরত ভাচ ণ ২০১৮ ম ণে 

রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যরয়য াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

আরথ ণক ফবৌত% 

৪৯০১ ভটযরবরকযার (নতুন 

 পুযাতন) 

ফথাক - ১৭০.০০ - ১৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৮৮ ২৭% 

৪৯০৬ অরপ পারন ণচায , 

ফভরনাযী  

ফস্টনাযী 

ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.১৭ ২৫% 

৪৯১১ করেউটায  অরপ 

ইকুইরভন্ট 

ফথাক - ২০.০০ - ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৫ ২৫% 

৪৯২১ অরপ বফন ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ ২৭% 

৪৯৩২ ারব ণ ইকুইরভন্ট ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৩ ২১% 

৪৯৯১ অন্যান্য ফভযাভত  

যক্ষণারফক্ষণ 

(রএনরজ কনবা ণন) 

ফথাক - ১০০.০০  ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭৫ ২০% 

 উ-ফভাট (৪৯০০)   ৪০০.০০  ৪০০.০০  ০.০০ ৭৬.৮১ - 

 উ-ফভাট (যাজস্ব 

ব্যায়) 

  ১৫৮৯৭.৭৪  ১৫৮৯৭.৭৪  ৫০০০.০০ ২,৭৫০.৯২ - 

 মূরধন ব্যয়          

৬৮০০ েদ ংগ্র /ক্রয়          

৬৮১৫ করেউটায ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৮ ২৫% 

৬৮১৪ ারব ণ ইকুইরভন্ট ফথাক - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৩ ২১% 

৬৮১৯ অরপ 

পারন ণচায/ইকুইরভন্ট 

ফথাক - ২০০.০০ - ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২০.৫৩ ৭২% 

৬৮০৭ মানফান, যফযা 

অারযন  

ফভইন্টরটরনন্স 

রবএভ ৮১৬.০০ ১৬৫৬.৪৭ ৮১৬.০০ ১৬৫৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৫০ ১০% 

৬৮১৪ প্ররকউযরভন্ট অফ 

ইরঞ্জরনয়ারযং 

ইকুইরভন্ট 

ংখ্যা ২.০০ ২৬০.০০ ২.০০ ২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ - ০% 

৬৮৪৫ ফনায়ন রকিঃরভিঃ ৫২.৮৫ ৫২৮.৫০ ৫২.৮৫ ৫২৮.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৯৭.২৯ ৫৭% 

 উ-ফভাট (৬৮০০)   ২৮৪৪.৯৭  ২৮৪৪.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৪৯২.৮৩ - 

৬৯০১ ভুরভ অরধগ্রণ  

ক্ষরতপুযণ 

ফক্টয ২৪.৪৮ ৭৫০০০.০০ ৩২.৫৪ ১১৯৪১০.৯৮ -৭.৬৬ ৪৪৪১০.৯৮ - - 

৭০০০ ফবৌত কাজ          

৭০২১ ফজনারযর  াইট 

ফপাররটি 

ফথাক ফথাক ৭৫৭৯.০০ - ৭৫৫৪.২৬ ফথাক -২৪.৭৪ ২,৫১০.১৯ ৩৬% 

৭০২১ ভাটিয কাজ এরর ১২১.৮১ ৪৫৪৪৩.১৭ ২৪৪.০৪ ৮১২০৯.৯৮ ১২২.২৩ ৩৫৭৬৬.৮১ ৬,১৩২.৯৫ ২৫% 

 ভাটি দৃঢ়কযণ ঘনরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৫২৩২৩৫০.৫০ ৩৮৭২১.৯৮ ৫২৩২৩৫০.৫০ ৩৮৭২১.৯৮ ৭২,৪৭৮.৪৯ ৫০% 

৭০২১ ফবরভন্ট এরএভ ৫২৮৫০.০০ ১০৫০১৭.৭৮ ৫৯৮৫০.০০ ১৬২৫৭৮.৬১ ৭০০০.০০ ৫৭৫৬০.৮৩ ২,৬৮৪.৭০ ১৫% 

৭০২১ পাইরন্ডন য়াকণ এরএভ ১৫৮১৭৪.৪৪ ৪৮১২৬.১৮ ৩৬৪৪১৫.৫০ ১৭২১১২.০৩ ২০৬২৪১.০৬ ১২৩৯৮৫.৮৫ ১৩৮,৩৭২.৮৮ ৫০% 

৭০২৬ স্ট্রাকচায          

৭০২৬ িীজ রর গাড ণায 

>১০০রভিঃ ( ০৪) 

ফগ ণরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৩২৫৫৯.০০ ৪৮৮৩৮.৫০ ৩২৫৫৯.০০ ৪৮৮৩৮.৫০ - - 

৭০২৬ িীজ রর গাড ণায ফগ ণরভিঃ ৩৬৮৮৫.৯২ ৫৯৭৫৫.১৮ ৩০২৭১.০০ ৪০০৭৮.৮০ -৬৬১৪.৯২ -১৯৬৭৬.৩৮ - - 

৭০২৬ িীজ আযরর গাড ণায ফগ ণরভিঃ ১১০৪৯.৯৩ ১৭৪৫৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ -১১০৪৯.৯৩ -১৭৪৫৮.৮৯   

৭০২৬ িীজ অযারপ্রাচ রকিঃরভিঃ ৫.৪০ ৫৮৫০.১৪ ৫.৪০ ৫৮৫০.১৪ ০.০০ ০.০০   

৭০২৬ কারবাট ণ ফগ ণরভিঃ ১২৭২৭.৪৫ ১২৯৮২.০০ ১৫৭১০.৩৪ ১৮৬৯৫.৩০ ২৯৮২.৮৯ ৫৭১৩.৩০   

৭০২৬ ফ্লাইবায ফগ ণরভিঃ ২৩৬৭০.৯৪ ১৮৫৫৮.০২ ৭৩৪০৬.০০ ৫৩২১৯.৩৫ ৪৯৭৩৫.০৬ ৩৪৬৬১.৩৩   

৭০২৬ ফযররয় বাযা ফথাক ৪.০০ ২০০০০.০০ ৪.০০ ৭৮১৮৭.০০ ০.০০ ৫৮১৮৭.০০   

৭০২৬ ইন্টাযরচঞ্জ ফথাক ২২.০০ ১৭৫৮৩৩.৩৩ ২.০০ ১৩৫০০.০০ -২০.০০ -১৬২৩৩৩.৩৩   

৭০২৬ আন্ডাযা ংখ্যা ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ৮৫০০.০০ ২০.০০ ৮৫০০.০০   

৭০২৬ রফযভান ফতু বাঙ্গায 

কাজ 

ফগ ণরভিঃ ৬০৬৩.১৭ ৩৬৩.৬৭ ৬০৬৩.১৭ ৩৬৩.৬৭ ০.০০ ০.০০   

৭০৮১ রযরটইরনং য়ার  

(০৪রভিঃ উচ্চতা) 

এরএভ ৩৩৯০.০০ ৪৩৩৯.২০ ৩৩৯০.০০ ৪৩৩৯.২০ ০.০০ ০.০০   
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অথ ণননরতক ফকাড 

অরঙ্গয নাভ 

ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর প্রস্তারফত ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয অগ্রগরত ভাচ ণ ২০১৮ ম ণে 

রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যয় রযভাণ ব্যরয়য াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

আরথ ণক ফবৌত% 

৭০৮১ রযরটইরনং য়ার  

(০৫রভিঃ উচ্চতা) 

এরএভ ৬৭৮০.০০ ১১১১৯.২০ ৬৭৮০.০০ ১১১১৯.২০ ০.০০ ০.০০   

৭০২১ ইনররডন্টার ফথাক - ২৫৭৪১.৯৪ - ৪৩৭১৩.৬০ ০.০০ ১৭৯৭১.৬৬ ১৭,১২৮.৮০ ৫০% 

৭০২১ ফডয়াকণ ফথাক - ২১৯.৪০ - ১৭৬.৪১ ০.০০ -৪২.৯৯ ৪৬.১৫ ৩২% 

৭০২১ রনভ ণাণাকাররন 

যক্ষণারফক্ষণ 

রকিঃরভিঃ ৫৫.০০ ১২০০.০০ ৫৫.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ৩৩৭.৫০ ৪৫% 

৭০৮১ প্রধান নদীগুররায 

াইররাররজকযার  

ভযরপাররজকযার 

ারব ণ 

ংখ্যা ৩.০০ ১৫০.০০ ৩.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০   

৭০১৬ ফটার প্লাজা রনভ ণাণ  

(২) 

ংখ্যা ২.০০ ৬৭৮.০৪ ২.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ৩৩২১.৯৬   

৭০৮১ যক্ষাপ্রদ কাজ ফগ ণরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৮০২০০৮.৩৩ ৬৮১২৯.৮৬ ৮০২০০৮.৩৩ ৬৮১২৯.৮৬   

৭০৮১ ইউটিররটি ররটং ফথাক ০.০০ ০.০০ ফথাক ১৬৫৯৮.৪৬  ১৬৫৯৮.৪৬   

 উ-ফভাট (৭০০০)   ৫৬০৪১৫.১৩  ৮৭৯১৩৬.৩৬ ০.০০ ৩১৮৭২১.২২ ২৩৯,৬৯১.৬৬ - 

৭৯৮০ রফরফধ মূরধন ব্যয়      ০.০০    

৭৯৮১ রফরফধ (উন্নয়ন মূরক 

ব্যয়) 

ফথাক - ১২৯৮.০০ - ১২৯৮.০০  ০.০০ ৩২৪.৫১ ২২% 

 উ-ফভাট (মূরধন)   ৬৩৯৫৫৮.১০  ১০০২৬৯০.৩১ ০.০০ ৩৬৩১৩২.২০ - - 

 ফভাট    ৬৫৫৪৫৫.৮৪  ১০২৩৫৮৮.০৫ ০.০০ ৩৬৮১৩২.০০ ২৪০,৫০৯.০০ - 

৭৯৮২ রপরজকযার 

করন্টনরজরন্স ১% 

% - ১১৯০৯.১২ - ১০২৩৫.৮৮  -১৬৭৩.২৪ - - 

৭৯৮২ প্রাই করন্টনরজরন্স 

২% 

% - ১৭৮৬৩.৬৮ - ২০৪৭১.৭৬ ০.০০ ২৬০৮.০৮ - - 

 ফ ণরভাট খযচ    ৬৮৫২২৮.৬৪  ১০৫৪২৯৫.৬৯  ৩৬৯০৬৭.০৫ ২৪৩,২৫৯.৯২ - 
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৩.২ রডরর এফং প্রস্তারফত ১ভ ংরারধত রডরর’য ভরধ্য প্রাক্কররত ব্যরয়য তুরনা 
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অথ ণননরতক ফকাড অরঙ্গয নাভ ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ফভাট ব্যরয়য 

াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(ক) যাজস্বব্যয়        

৪৭০০ প্রকল্প বাতা  ংরিষ্ট 

অন্যান্য খযচ 

ফথাক - ৬০০.০০ - ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮০০ যফযা  ফফা        

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮০২ ফদরীজরনত ব্যয় ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮১৩ কাস্টভ রডউটি বযাট ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮১৫ ফারস্টজ ফথাক - ১০.০০ - ১০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮১৬ ফটরররপান  ফটরররগ্রাপ ফথাক - ২০.০০  ২০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮২৩ ফরট্রার  লুরিরকন্ট ফথাক - ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮২৭ রপ্ররন্টং  াফরররকন ফথাক - ১০.০০ - ১০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮২৮ ফস্টনাযী রর  স্টযাভ ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৩৩ াফরররকন  রফজ্ঞান ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৪৫ আপ্যায়ন ব্যয় ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৫১ আউট ফার ণং স্টাপ (৩০জন) জনভা ১০১১.০০ ১০১.১০ ১০১১.০০ ১০১.১০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৫৬ কাঁচাভার ম্যারটরযরয়র  

খুচযা মন্ত্রাং 

ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৪০ পরযন ফট্ররনং  ফটকরনাররজ ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৭৪ যাভ ণক ফফা জনভা ৭০৫৬.০০ ১২১১৬.৬৪ ১৪০২২.০০ ১৭১১৬.৬৪ ৬৯৬৬.০০ ৫০০০.০০ 

৪৮৭৫ রলরনং ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৮৬ ারবণ  প্রাথরভক রডজাইন ফথাক - ৫০০.০০ - ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৮৭ কর/ ডুরররকন ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৮৮ করেউটায ফভরটরযয়াল্ ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৯০ ররযভরন/ফপরস্টবার ফথাক - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য খযচ ফথাক - ২০০.০০ - ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 উ-ফভাট (৪৮০০)   ১৫৪৯৭.৭৪  ২০৪৯৭.৭৪  ৫০০০.০০ 

৪৯০০ ফভযাভত, ংযক্ষণ  

পুনফ ণান 

       

৪৯০১ ভটয ফবরকযার  (নতুন  

পুযাতন) 

ফথাক - ১৭০.০০ - ১৭০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯০৬ অরপ পারন ণচায , ফভরনাযী 

 ফস্টনাযী 

ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯১১ করেউটায  অরপ 

ইকুইরভন্ট 

ফথাক - ২০.০০ - ২০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯২১ অরপ বফন ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯৩২ ারবণ ইকুইরভন্ট ফথাক - ৩০.০০ - ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯৯১ অন্যান্য ফভযাভত  

যক্ষণারফক্ষণ 

(রএনরজ কনবা ণন) 

ফথাক - ১০০.০০  ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 উ-ফভাট (৪৯০০)   ৪০০.০০  ৪০০.০০  ০.০০ 

 উ-ফভাট (যাজস্ব ব্যায়)   ১৫৮৯৭.৭৪  ১৫৮৯৭.৭৪  ৫০০০.০০ 

(খ) মূরধন ব্যয়        

৬৮০০ েদ ংগ্র /ক্রয়        

৬৮১৫ করেউটায ফথাক - ৫০.০০ - ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৬৮১৪ ারবণ ইকুইরভন্ট ফথাক - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৬৮১৯ অরপ পারন ণচায/ইকুইরভন্ট ফথাক - ২০০.০০ - ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৬৮০৭ মানফান, যফযা 

অারযন  ফভইন্টরটরনন্স 

রবএভ ৮১৬.০০ ১৬৫৬.৪৭ ৮১৬.০০ ১৬৫৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ 
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অথ ণননরতক ফকাড অরঙ্গয নাভ ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ফভাট ব্যরয়য 

াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

৬৮১৪ প্ররকউযরভন্ট অফ 

ইরঞ্জরনয়ারযং ইকুইরভন্ট 

ংখ্যা ২.০০ ২৬০.০০ ২.০০ ২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৬৮৪৫ ফনায়ন রকিঃ

রভিঃ 

৫২.৮৫ ৫২৮.৫০ ৫২.৮৫ ৫২৮.৫০ ০.০০ ০.০০ 

 উ-ফভাট (৬৮০০)   ২৮৪৪.৯৭  ২৮৪৪.৯৭ ০.০০ ০.০০ 

৬৯০১ ভুরভ অরধগ্রণ  ক্ষরতপুযণ ফক্টয ২৪.৪৮ ৭৫০০০.০০ ৩২.৫৪ ১১৯৪১০.৯৮ -৭.৬৬ ৪৪৪১০.৯৮ 

৭০০০ ফবৌত কাজ        

৭০২১ ফজনারযর  াইট 

ফপরররটি 

ফথাক ফথাক ৭৫৭৯.০০ - ৭৫৫৪.২৬ ফথাক -২৪.৭৪ 

৭০২১ ভাটিয কাজ এরর ১২১.৮১ ৪৫৪৪৩.১৭ ২৪৪.০৪ ৮১২০৯.৯৮ ১২২.২৩ ৩৫৭৬৬.৮১ 

 ভাটি দৃঢ়কযণ ঘনরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৫২৩২৩৫০.৫০ ৩৮৭২১.৯৮ ৫২৩২৩৫০.৫ ৩৮৭২১.৯৮ 

৭০২১ ফবরভন্ট এরএভ ৫২৮৫০.০০ ১০৫০১৭.৭৮ ৫৯৮৫০.০০ ১৬২৫৭৮.৬১ ৭০০০.০০ ৫৭৫৬০.৮৩ 

৭০২১ পাউরন্ডন য়াকণ এরএভ ১৫৮১৭৪.৪৪ ৪৮১২৬.১৮ ৩৬৪৪১৫.৫০ ১৭২১১২.০৩ ২০৬২৪১.০৬ ১২৩৯৮৫.৮৫ 

৭০২৬ স্ট্রাকচায        

৭০২৬ িীজ রর গাড ণায>১০০রভিঃ  

(০৪) 

ফগ ণরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৩২৫৫৯.০০ ৪৮৮৩৮.৫০ ৩২৫৫৯.০০ ৪৮৮৩৮.৫০ 

৭০২৬ িীজ রর গাড ণায ফগ ণরভিঃ ৩৬৮৮৫.৯২ ৫৯৭৫৫.১৮ ৩০২৭১.০০ ৪০০৭৮.৮০ -৬৬১৪.৯২ -১৯৬৭৬.৩৮ 

৭০২৬ িীজ আযরর গাড ণায ফগ ণরভিঃ ১১০৪৯.৯৩ ১৭৪৫৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ -১১০৪৯.৯৩ -১৭৪৫৮.৮৯ 

৭০২৬ িীজ অযারপ্রাচ রকিঃ

রভিঃ 

৫.৪০ ৫৮৫০.১৪ ৫.৪০ ৫৮৫০.১৪ ০.০০ ০.০০ 

৭০২৬ কারবাট ণ ফগ ণরভিঃ ১২৭২৭.৪৫ ১২৯৮২.০০ ১৫৭১০.৩৪ ১৮৬৯৫.৩০ ২৯৮২.৮৯ ৫৭১৩.৩০ 

৭০২৬ ফ্লাইবায ফগ ণরভিঃ ২৩৬৭০.৯৪ ১৮৫৫৮.০২ ৭৩৪০৬.০০ ৫৩২১৯.৩৫ ৪৯৭৩৫.০৬ ৩৪৬৬১.৩৩ 

৭০২৬ ফযররয় বাযা ফথাক ৪.০০ ২০০০০.০০ ৪.০০ ৭৮১৮৭.০০ ০.০০ ৫৮১৮৭.০০ 

৭০২৬ ইন্টাযরচঞ্জ ফথাক ২২.০০ ১৭৫৮৩৩.৩৩ ২.০০ ১৩৫০০.০০ -২০.০০ -১৬২৩৩৩.৩৩ 

৭০২৬ আন্ডাযা ংখ্যা ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ৮৫০০.০০ ২০.০০ ৮৫০০.০০ 

৭০২৬ রফযভান ফতু বাঙ্গায কাজ ফগ ণরভিঃ ৬০৬৩.১৭ ৩৬৩.৬৭ ৬০৬৩.১৭ ৩৬৩.৬৭ ০.০০ ০.০০ 

৭০৮১ রযরটইরনং য়ার  (০৪রভিঃ 

উচ্চতা) 

এরএভ ৩৩৯০.০০ ৪৩৩৯.২০ ৩৩৯০.০০ ৪৩৩৯.২০ ০.০০ ০.০০ 

৭০৮১ রযরটইরনং য়ার  (০৫রভিঃ 

উচ্চতা) 

এরএভ ৬৭৮০.০০ ১১১১৯.২০ ৬৭৮০.০০ ১১১১৯.২০ ০.০০ ০.০০ 

৭০২১ ইনররডন্টার ফথাক - ২৫৭৪১.৯৪ - ৪৩৭১৩.৬০ ০.০০ ১৭৯৭১.৬৬ 

৭০২১ ফড য়াকণ ফথাক - ২১৯.৪০ - ১৭৬.৪১ ০.০০ -৪২.৯৯ 

৭০২১ রনভ ণাণাকাররন যক্ষণারফক্ষণ রকিঃ

রভিঃ 

৫৫.০০ ১২০০.০০ ৫৫.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ 

৭০৮১ প্রধান নদীগুররায 

াইররাররজকযার  

ভযরপাররজকযার ারবণ 

ংখ্যা ৩.০০ ১৫০.০০ ৩.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৭০১৬ ফটার প্লাজা রনভ ণাণ (২) ংখ্যা ২.০০ ৬৭৮.০৪ ২.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ৩৩২১.৯৬ 

৭০৮১ যক্ষাপ্রদ কাজ ফগ ণরভিঃ ০.০০ ০.০০ ৮০২০০৮.৩৩ ৬৮১২৯.৮৬ ৮০২০০৮.৩৩ ৬৮১২৯.৮৬ 

৭০৮১ ইউটিররটি ররটং ফথাক ০.০০ ০.০০ ফথাক ১৬৫৯৮.৪৬  ১৬৫৯৮.৪৬ 

 উ-ফভাট (৭০০০)   ৫৬০৪১৫.১৩  ৮৭৯১৩৬.৩৬ ০.০০ ৩১৮৭২১.২২ 

৭৯৮০ রফরফধ মূরধন ব্যয়      ০.০০  

৭৯৮১ রফরফধ (উন্নয়ন মূরক ব্যয়) ফথাক - ১২৯৮.০০ - ১২৯৮.০০  ০.০০ 

 উ-ফভাট (মূরধন)   ৬৩৯৫৫৮.১০  ১০০২৬৯০.৩১ ০.০০ ৩৬৩১৩২.২০ 
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অথ ণননরতক ফকাড অরঙ্গয নাভ ইউরনট রফরল ংরারধত রডরর ১ভ ংরারধত রডরর 

(প্ররক্রয়াধীন) 

াথ ণকয 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ফভাট ব্যরয়য 

াথ ণকয 

(রক্ষ টাকা) 

 ফভাট (ক+খ)   ৬৫৫৪৫৫.৮৪  ১০২৩৫৮৮.০৫ ০.০০ ৩৬৮১৩২.০০ 

৭৯৮২ রপরজকযার করন্টনরজরন্স ১% % - ১১৯০৯.১২ - ১০২৩৫.৮৮  -১৬৭৩.২৪ 

৭৯৮২ প্রাই করন্টনরজরন্স ২% % - ১৭৮৬৩.৬৮ - ২০৪৭১.৭৬ ০.০০ ২৬০৮.০৮ 

 ফ ণরভাট খযচ    ৬৮৫২২৮.৬৪  ১০৫৪২৯৫.৬৯  ৩৬৯০৬৭.০৫ 

 

৩.৩ রডরর ংরাধরনয ফমৌরক্তকতা 

 

প্রকরল্পয প্রস্তারফত আযরডরর’ফত নতুন কাজ অেভু ণরক্তয ফমৌরক্তকতা  প্রক্কররনয রবরি  ম যাকরাচনা ওযা ককছ। 

প্রকরল্পয ারফ ণক রফলয় এফং বরফষ্যত রযকল্পনা রফরফচনা করয প্রকরল্পয ভরধ্য নতুন অেভু ণরক্তয ফমৌরক্তকতা রনরচ 

উরিখ কযা ররািঃ 

 

১. যাজউক কর্তণক রনরভ ণতব্য ারেনগয রঝররভর ফ্লাইবায প্রকরল্পয ারথ ঙ্গরত ফযরখ ২৩৩৩ রভিঃ বদরঘ ণযয 

ফতঘরযয়া-ফাবুফাজায ফ্লাইবায রনভ ণারণয কাজ এই প্রকরল্পয ারথ অেভু ণক্ত কযা য় । এই ংরাধনীয জন্য 

৩৪৬.৬১ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 

 

২. বাঙ্গা, পরযদপুরয রনরভ ণতব্য ইন্টাযরচঞ্জ ফলাবাযররপ এয ম ণাবরেয এযারাইরভন্ট এয ারথ ভন্বয় াধন করয 

পুযাতন কুভায রিজ ফবরঙ্গ নতুন রিজ কযায প্ররয়াজনীয়তা ফদখা ফদয়ায় এই প্রকরল্পয ারথ কুভায রিজটি 

অেভু ণক্ত কযা য়। এই ংরাধনীয জন্য ৪৮৮.৩৯ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 

 

৩. ফটার প্লাজায রডজাইন রযফতণন ফটার প্লাজায ারথ ফযরস্তাযা, অরপ  ফাস্থান, াে াউ, অরিরনফ ণান 

ফকন্দ্র, বফদুযরতক াফ-ফস্টন, ারনয ট্াংক, পুরর ফাস্ট ইতযারদ অেভু ণক্ত য়ারত এই খারত কারজয রযভাণ 

বৃরি ায়। এই ংরাধনীয জন্য ৩৩.২২ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 

 

৪. ফাংরারদ ফযররয় কর্তণরক্ষয রনরদ ণনা অনুয়ায়ী ফযররয় বাযারয রলয়ায াইট ফাোরনারত ৪টি 

ফযররয় বাযারয ফ ণরভাট বদঘ ণয ২৮০০ রভিঃ ফথরক বৃরি ফরয় ৪৪৪৪ রভিঃ কযা য় । এই ংরাধনীয জন্য 

৫৮১.৮৭ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 

 

৫. নতুন রনভ ণাণাধীন এযাভব্যাংকরভন্ট এয ফরটররভন্ট রনয়ন্ত্ররণ যাখায জন্য রপ্র-ফরারডং এয ব্যফস্থা যাখা য়। 
 

৬. েরকয ভাটি খাযা য়া  েরকয উবয়ারর্শ্ণ অরনক পুকুয , জরায়, রনচু ভূরভ থাকায় এফং অরতবৃরষ্ট  

ফন্যায় েরকয নতুন এযাভব্যাংকরভন্ট যক্ষায জন্য েরকয উবয়ারর্শ্ণ প্রচুয রযভারণ যক্ষাদ কাজ কযায 

রযকল্পনা কযা য়। এই ংরাধনীয জন্য ৩৮৭.২২ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 

 

৭. প্রকরল্পয রফযভান করয়কটি ফতু ফবরঙ্গ নতুন ফতু রনভ ণাণ কযরত রি তাই মানফান চরাচর স্বাবারফক যাখায 

জন্য েরকয রফরবন্ন জায়গায় ডাইবা ণন ফযাড রনভ ণাণ কযরত রয়রছ মা পূরফ ণয রডরররত অেভু ণক্ত রছর না। 
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৮. প্রকরল্পয কাজ দ্রুত োদরনয জন্য প্রকরল্পয এযারাইনরভন্ট এয ভরধ্য রফরবন্ন ংস্থায ইউটিররটিমূ 

পুন:স্থারনয জন্য এই খাতটি রডরররত অেভু ণক্ত কযা য়। এই ংরাধনীয জন্য ১৬৫.৯৮ ফকাটি টাকা ব্যয় বৃরি 

ফরয়রছ। 

 

উরিরখত ংরমাজনগুররা ফতণভান প্রকরল্পয আতায় না করয যফতীরত কযা রর যাস্তা ক্ষরতগ্রস্ত রনরভ ণত 

অফকাঠারভায ক্ষরতাধন  ফৌন্দম ণ নষ্ট রফ । এছাো উক্ত কাজগুররা ফতণভান প্রকরল্পয ব্যয় এয ারথ ঙ্গরত 

ফযরখ প্রাক্করন কযা রয়রছ , মা চরভান প্রকরল্পয জন্য রনধ ণারযত ভরয়য ভরধ্য েন্ন কযা রফ ররক্ষয রযকল্পনা 

গ্রণ কযা রয়রছ। 
 

৩.৪ অঙ্গরবরিক প্রাক্করন বৃরিয ফমৌরক্তকতা 

 

ভাটিয কাজিঃ প্রকরল্পয এরাইনরভন্ট রযফতণন Clover Leaf এফং Trumpet Interchange এয 

Embankment ফ্লাইবায না করয Earthen Embankment কযা, ডাইবা ণন ফযাড রনভ ণাণ , নতুন 

রনভ ণাণাধীন এযাভব্যাংকরভন্ট এয রপ্র-ফরারডং ভাটিয রযভাণ বৃরি  একই ারথ RHD Shedule Rates এয 

তুরনায় ফাজায মূল্য অরনক ফফর য়ারত Earth Work খযরচয রযভাণ বৃরি ফরয়রছ । এছাো নতুন 

আয়কয  মূল্য ংরমাজন কয ংযুক্ত য়ারত উক্ত খারত খযরচয রযভাণ বৃরি ফরয়রছ। 
 

ফবরভন্টিঃ প্রকরল্পয ফবরভন্ট রডজাইন রযফতণন Clover Leaf, Trumpet Interchange এয 

Embankment ফ্লাইবায না করয Pavemet এয পরর রযভাণ বৃরি ফরয়রছ । প্রকরল্পয স্থায়ীরত্বয কথা 

রচো করয Base type-2 ফত Brick Chips  Local Sand এয রযফরতণ Stone Chips  Sylhet 

Sand ব্যফায কযা রি । এছাো RHD Shedule Rates অনুমায়ী াথরযয মূল্য প্ররত ঘনপৄট ১৩৫ 

টাকায স্থরর ১৯০ -২০০ টাকা রয়রছ এফং নতুন আয়কয  মূল্য ংরমাজন কয আরযারত য়ারত ফবরভন্ট 

খারত ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 
 

পাউরন্ডনিঃ রফস্তারযত Geotechnical investigation এয ফপ্ররক্ষরত যাভ ণক ংস্থা কর্তণক Pile Dia 

১০০০ রভরররভটায ফথরক ১৫০০ রভরররভটায বৃরি াইর Length বৃরি কযা রয়রছ । নতুন করয ফতঘরযয়া -

ফাবুফাজায ফ্লাইবায, কুভায রিজ আরযা রকছু নতুন স্ট্রাকচায যুক্ত য়ারত এফং আয়কয  মূল্য ংরমাজন 

কয ংযুরক্তয পরর উক্ত খারত খযরচয রযভাণ বৃরি ায় । প্রধান চাযটি রিরজয জন্য রফরল রকছু মন্ত্রারত 

ব্যফায কযা রি মা RHD এনারাইরর রফরফচনা কযা য়রন ফমভন াইররাররক রযগ , আরট্রারনক ফটস্ট  

(রভরর াই) গাড ণায রাঞ্চায , গ্যানরট্র ফক্রন , পভ ণ ট্রারবরায , টায়ায ফক্রন , কপাযডযাভ উন্নত প্রযুরক্তয 

ব্যফায কযারত পাউরন্ডন খারত ব্যয় বৃরি ায়। 
 

ইরন্সরডন্টারিঃ আয়কয  মূল্য ংরমাজন কয ংযুক্ত , Communication Pipe Line, ইররকরট্রকযার 

কাজ নতুন রকছু উকযণ অেভূ ণক্ত য়ারত এই খারত ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 
 

ফটার প্লাজািঃ রডজাইন রযফতণন ফযরস্তাযা, অরপ  ফাস্থান, াে াউ, অরিরনফ ণান ফকন্দ্র, বফদুযরতক াফ 

ফস্টন, ারনয ট্াংক , পুরর ফাস্ট ইতযারদ অেভু ণক্ত  ফাজায মূল্য বৃরি এফং আয়কয  মূল্য ংরমাজন 

ংযুরক্তয পরর ব্যয় বৃরি ায়। 
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আযরর রিজিঃ স্থায়ীরত্বয কথা রফরফচনা করয আযরর রিজ এয স্থরর রর গাড ণায রডজাইন কযা রয়রছ । ফ 

জন্য আযরর রিজ খাতটি প্রস্তারফত আযরডরর ফথরক ফাদ ফদয়া রয়রছ। 
 

ইন্টাযরচঞ্জিঃ এই প্রকরল্পয রডরররত ৩টি ইন্টাযরচঞ্জ যাখা রর যফতীরত কনাররটন্টরদয যাভ ণ অনুমায়ী  

ম ণাপ্ত জায়গা না থাকায় মাত্রাফারে ইন্টাযরচঞ্জ এই প্রকল্প রত ফাদ ফদয়া য়। 
 

কারবাট ণিঃ ফযাড এয এরাইনরভন্ট রযফতণন , দুইটি ইন্টাযরচরঞ্জয রডজাইন স্ট্রাকচারযয রযফরতণ Earthen 

এযাভব্যাংকরভন্ট এফং ভােরকয ক্র ফররনরজয জন্য প্ররয়াজনীয় ংখ্যক কারবাট ণ অেভূ ণক্ত য়ারত কারবাট ণ 

এয ংখ্যা রযফরতণত রয় ৪৫টি স্থরর ৫৮টি রয়রছ। 
 

ফ্লাইবাযিঃ ফগ্রড ফারযটয ইন্টাযরচঞ্জ খারত ৪টি ফ্লাইবায এয রযফরতণ ইকুরযয়া রত ফাবুফাজায ম ণে নতুন 

করয ১টি ফ্লাইবায ংরমাজন কারয ফ ণরভাট ৫টি ফ্লাইবায রনভ ণারণয রিাে গৃীত য়। 
 

ফভইনরটনন্যান্স রডউরযং কনস্ট্রাকনিঃ প্রকরল্পয েরকয রযরধ বৃরি ফল ণা ফভৌসুরভ ঘন ঘন েরকয ংস্কারযয 

কাজ প্ররয়াজন রফধায় এই খারত মূল্য বৃরি ফরয়রছ। 
 

যক্ষাদ কাজিঃ েরকয ভাটি খাযা য়া  েরকয উবয়ারর্শ্ণ অরনক পুকুয , জরায়, রনচু ভূরভ থাকা এফং 

অরত বৃরষ্ট  ফন্যায় েরকয নতুন এযাভব্যাংকরভন্ট যক্ষায জন্য েরকয উবয়ারর্শ্ণ প্রচুয রযভারণ যক্ষাদ কাজ 

কযরত রি। Embankment Slope Protection এয জন্য CC Block অেভূ ণক্ত য়ারত এই খারত 

ব্যয় বৃরি ফরয়রছ। 
 

ভাটি দৃঢ়কযণ কাজিঃ প্রকরল্পয কাজ দ্রূত োদরনয জন্য নতুন বতরয কযা এযাভব্যাংকরভরন্টয Settlement 

কভারনায জন্য েরকয অরধকাং জায়গায় Pre-loading কযরত রি। রজরটকরনকযার ইনরবরস্টরগন এয 

পরাপররয উয রবরি করয রফযভান ভূরভয ফরাড ফনকাযী ক্ষভতা বৃরিয ররক্ষয Sand Pile  Pre-

loading  নতুন আইরটভ রফরকউরত ংরমাজন কযা রয়রছ রফধায় ব্যয় বৃরি ফরয়রছ । নতুন রনভ ণাণকৃত 

এযাভব্যাংকরভন্ট রতত জরভ , পুকুয, জরায় বযাট করয বতরয কযায কাযরন ভাটি দৃঢ়কযণ করয কাজ কযরত 

রি। 
 

ইউটিররটি রপটিং: প্রকরল্পয এরাইনরভন্ট ফযাফয রফরবন্ন ইউটিররটি ংস্থায রাইনমূ প্ররতস্থারনয রনরভরি 

পূরফ ণয প্রাক্কররত ১৬০৬ রক্ষ টাকায স্থরর রফআযইরফ, রততা গ্যা, রফটিরএর, রডররডর, ররজররফ  রডরিউ 

ংস্থামূ কর্তণক স্বস্ব ংস্থায প্রাক্করন অনুমায়ী বৃরি ফরয় ১৬৫৯৮ .৪৬ রক্ষ টাকা রয়রছ । প্রকরল্পয রআইর 

বায রিাে ফভাতারফক নতুন করয এই খাতটি ংরমাজন কযা রয়রছ। 
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৩.৫ ফছয রবরিক আরথ ণক তথ্যারদ 

 

অথ ণ ফছয রডরর অনুমামী ব্যয় 

(রক্ষ টাকা ) 

এরডর/আযএরডর 

ফযাদ্দ (রক্ষ টাকা ) 

ব্যয় (রক্ষ টাকা ) 

২০১৫-১৬ ৩৯৭৩৮.০০ ৩৯৭৩৮.০০ ৩৯৭৩৮.০০ 

২০১৬-১৭ ৩২৬৫০৭.০৯ ২৬৫১৯৮.০০ ২৬৫১৯৮.০০ 

২০১৭-১৮ ২৫৮৪৬৭.৯৯ ৩০৮৭০০.০০ ২৪৩২৫৯.৯২ 

১ভ, ২য়  ৩য় রকরস্ত ফাফদ 

৫৪৮১৯৫.৯২ প্রাপ্ত রয়রছ। 

 

৩.৬ ফতণভান অগ্রগরত (৩০ এরপ্রর ২ ০১৮ তারযখ ম ণে) 

 

প্রধান অঙ্গমূ রযভাণ/একক ফবৌত অগ্রগরত 

(%) 

আরথ ণক অগ্রগরত (%) 

ক) েরকয বদঘ ণয (রকিঃরভিঃ) ৫৫ 

৫০% 

৮০% 

(রনরয়াগকৃত ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান 

মূরক ফভারফরাইরজন অগ্রীভ, 

রনভ ণাণ াভগ্রী ক্রয় এফং ভূরভ 

অরধগ্রণ ফাফদ অথ ণ) 

খ) ফে ফতু (১০০ রভটারযয উরবণ) ০৪ 

গ) ফছাট ফতু (১০০ রভটারযয রনরচ) ২৫ 

ঘ) ফ্লাইবায ০৫ 

ঙ) ফযররয় বাযা ০৪ 

চ) আন্ডাযা ২১ 

ছ) ইন্টাযরচঞ্জ ০২ 

জ) ফটার প্লাজা ০২ 

ঝ) ফক্স কারবাট ণ ৫৮ 

 

৩.৭ প্রকরল্পয ফরারকন ম্যা , এরাইনরভন্ট, টিরকযার ক্র-ফকন , ইকুরযয়া ইন্টাযরচঞ্জ  (ট্রারেট), বাঙ্গা 

ইন্টাযরচঞ্জ (ফলাবাযররপ), ১ ফর আন্ডাযা ২ ফর আন্ডাযা ,  ফ্রাইবারযয প্লান , ফ্লাইবারযয ক্র-ফকন 

ংযুরক্ত-৫ ফত প্রদ ণন কযা র। 
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অধ্যায়- চতুথ ণ 

প্রকরল্পয উরদ্দশ্য অজণরনয অফস্থা ম ণাররাচনা 

 

৪.১ প্রওকেয উকেকশ্যয অজযন ম যাকরাচনা 

াযরণ: ৪.১ প্রওকেয উকেকশ্যয অজযন ম যাকরাচনা 

ক্ররভও 

নিং 

প্রধান উকেশ্য উকেশ্যয অজযন 

১. দরক্ষণ রিভাঞ্চর রফরলত ফরযার  পরযদপুরযয 

ারথ যাজধানী এফং ফদরয অন্য অংরয েক 

ফমাগারমাগ বৃরি 

প্রওে ভাপ্ত কর দরক্ষণ রিভাঞ্চর রফরলত 

ফরযার  পরযদপুরযয ারথ যাজধানী এফং 

ফদরয অন্য অংরয েক ফমাগারমাগ বৃরি ারফ 

২. ফাংরারদর আে:ফজরা ফারণজয বৃরি 

 

 

 

থমাকাকমাক ব্যফায প্রধান উওযণ। প্রওে ভাপ্ত 

কর দরক্ষণ রিভাঞ্চররয ারথ ফদরয অন্যান্য 

ফজরায ফমাগারমাগ বৃরি ারফ। পরর ব্যফা 

ফারণরজযয প্রায ঘটরফ। 

৩. ফাংরারদরয দরক্ষণ রিভাঞ্চরর রল্পায়ন উন্নয়ন 

 

প্রওে ভাপ্ত কর ফাংরারদরয দরক্ষণ 

রিভাঞ্চরর রল্পায়ন উন্নয়ন ঘটরফ। 

৪. ফদরয দরক্ষণ রিভাঞ্চররয আথ ণ-াভারজক উন্নয়ন 

বৃরি  

 

 

থমাকাকমাক উন্নকনয পকর ফদরয দরক্ষণ 

রিভাঞ্চররয জনগরণয আথ ণ-াভারজক রফরল 

করয রক্ষা, রচরকৎা, ব্যফা, আফান ইতযারদ 

ফক্ষরত্র উন্নয়ন ঘটরফ।  

৫. েক ফনটয়ারকণ েক রনযািা বৃরি 

 

 

উন্নত ড়ও রনভ যাকণয পকর রনযাদ থমাকাকমাক 

ব্যফস্থা স্থারত কফ এফিং ারফ যওবাকফ েক 

ফনটয়ারকণ েক রনযািা বৃরি ারফ। 

‘ 

৪.২ প্রকরল্পয ফবৌত অফকাঠারভায ফতণভান অফস্থা ম ণরফক্ষণ  ম ণাররাচনা 

 

প্রকল্পভুক্ত েকটি প্রধানত দুইবারগ রফবক্ত । মাত্রাফারে-ভায়া অং ১৭ ইররফ এফং াঁচ্চয -বাঙ্গা অং ১৯ 

ইররফয তত্ত্বাফধারন রনভ ণাণাধীন। 
 

মাত্রাফারে-ভায়া অংর ৩৫ রকিঃরভিঃ যাস্তা , ৩১টি ফক্স কারবাট ণ, ১৬টি রিজ  (<১০০রভটায), ১৫টি আন্ডাযা , 

৩টি ফযররয় বাযরিজ, ২টি ফভইন রিজ (>১০০রভটায), ১টি ইন্টাযরচঞ্জ  ৩টি ফ্লাইবায রনভ ণাণ কাজ চরভান। 
যাস্তাটিরত ৮টি প্ররফ -রনগ ণভন থ আরছ , ফমগুররা ফাবুফাজায , মাত্রাফারে, ফাস্তরগারা, ানাফাদ, আব্দুিাপুয 

ফ্লাইবায, ফটার প্লাজা (ঐরিক), শ্রীনগয ফ্লাইবায  ভায়া ফভারে অফরস্থত। 
 

াঁচ্চয-বাঙ্গা অংর ২০ রকিঃরভিঃ যাস্তা , ২৭টি ফক্সকারবাট ণ, ৯টি রিজ  ( <১০০রভটায), ৬টি আন্ডাযা , ১টি 

ফযররয় বাযরিজ , ২টি ফভইন  িীজ  (>১০০রভটায), ১টি ইন্টাযরচঞ্জ  ২টি ফ্লাইবায রনভ ণাণ কাজ চরভান । 
যাস্তাটিরত ৪টি প্ররফ-রনগ ণভন থ আরছ, ফমগুররা বাঙ্গা, সুদাযপুয, পুররয়া ফাজায  দ্মা ফভারে অফরস্থত। 
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ধররর্শ্যী রিরজয কারছ ফচইরনজ ১১+৭৪৫ রত ১১+৯৩৫  আরেয়ারখাঁ রিরজয কারছ ফচইরনজ ৬৯+৪০০ ফথরক 

৬৯+৫৭০ এ দুইটি ফটার প্লাজা রনরভ ণত রফ। 
 

প্রকরল্পয প্ররত ফচইরনজ এ ফতণভান অফস্থা রযজরভরন ১৫ এরপ্রর ২০১৮ ফথরক ২০ এরপ্রর ২০১৮ তারযখ ম ণে 

রনরফেবারফ ম ণরফক্ষণ কযা য় । রনরোক্ত াযরণ ম ণরফক্ষণ প্ররতরফদন উস্থান কযা র এফং ধাযণকৃত 

আররাকরচত্র মূ ংযুরক্ত-৬ এ ফদয়া র। 

 

াযরণ-৪.২ রফরবন্ন ফচইরনরজ প্রকরল্পয ফতণভান অফস্থা 

 

ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

১ ০+০০- 

১+০০ 
ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
 ইউটিররটি রপটিং চরভান। 

 রকছু অংর ইভপ্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চররছ। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ০+৮৫৮ এ অফরস্থত ফযররয় বাযরিজ-১ (জুযাইন ফযররয় 

বাযরিজ) াইর, াইরকযা, এফাটরভরন্টয কাজ চরভান। 

Photo-1 
 

২ ১+০০- 

২+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফকান স্ট্রাকচায রযররক্ষত য়রন। 

Photo-2 
 

৩ ২+০০- 

৩+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২+২৩৫ এ অফরস্থত ফাস্তরগারা রিজ মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত। 

Photo-3 

৪ ৩+০০- 

৪+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফকান স্ট্রাকচায রযররক্ষত য়রন। 

Photo-4 

৫ ৪+০০- 

৫+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 
 রভরডয়ান  ক্র ফররনয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৪+০৬৫ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-১ ম্প্রারযত অংর 

বাটি ণকযার য়ার ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৪+৮১১ এ অফরস্থত ফতঘরযয়া ইন্টাযরচন্জ এয াইর, াইরকযা 

 ায়ারযয কাজ চরভান। 

Photo-5 

৬ ৫+০০- 

৬+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫+৪৭৬ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২ ফফইজ ম ণে ঢারাই রয়রছ। 

Photo-6 

৭ ৬+০০- ফবরভন্ট Photo-7 
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ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

৭+০০  বযাট কাজ চরভান। 
 রভরডয়ান  ক্র ফররনয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬+২৫১ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩ ম্প্রারযত অংর 

বাটি ণকযার য়ার ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফকযানীগঞ্জ ফকন্দ্রীয় কাযাগারযয ার একটা ৩তরা বফন (িী রফদুযত 

রভরত) এখরনা বাঙ্গা ফারক। 
৮ ৭+০০- 

৮+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৭+০৫৩ এ অফরস্থত রর গাড ণায রিজ-১ (ফাগেরিজ) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। প্ররটকরনয জন্য রটাইর 

ব্যফহৃত রি। 
 ফচইরনজ ৭+৫২৪ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৭ বাটি ণকযার য়াররয কাজ 

চরভান। 

Photo-8 

৯ ৮+০০- 

৯+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফকান স্ট্রাকচায রযররক্ষত য়রন। 
 কারস্টং ইয়াড ণ প্রস্তুত করয রর িক কারস্টং এয কাজ চরভান। 

Photo-9 

১০ ৯+০০- 

১০+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৯+১১০ এ  ফচইরনজ ৯+৫১৪ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-১১  

১২ এয কাজ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ৯+৭২২ এ অফরস্থত ফ্লাইবায-১ (আব্দুিাপুয ফ্লাইবায) াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 রকছু অংর গাড ণায স্থারনয জন্য প্রস্তুত। 

Photo-10 

১১ ১০+০০- 

১১+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১০+৩০৭ এ অফরস্থত রিজ-২ (আব্দুিাপুয রিজ) এয ায়ায, 

এফাটরভরন্টয কাজ চরভান। 

Photo-11 

১২ ১১+০০- 

১২+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ ম্পূণ ণ রয়রছ এফং রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১১+২৫২ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-১৩ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ধররর্শ্যী রিজ-১ এয ার একটা ৪তরা বফন (দ্রৃীন পারন ণচায বফন) এখরনা 

বাঙ্গা ফারক। 

Photo-12 

১৩ ১২+০০- 

১৩+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
Photo-13 
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ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১২+৫৭০ এ অফরস্থত প্রধান রিজ (ধররর্শ্যী রিজ- ১) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 উবয় ারর্শ্ণয এফাটরভন্ট এয কাজ চরভান। 

১৪ ১৩+০০- 

১৪+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৩+২৪৯ এ অফরস্থত প্রধান রিজ (ধররর্শ্যী িীজ-২) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 উবয়ারর্শ্ণয এফাটরভন্ট এয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ১৩+৭৫০ এ অফরস্থত আণ্ডাযা-৯ কাজ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ১৩+৮০৭ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-১৪ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ১৩+৮৮০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-১৪ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 

Photo-14 

১৫ ১৪+০০- 

১৫+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৪+৪৭৭ এ অফরস্থত ফযররয় বাযা-২ (কুরচয়ারভাে 

ফযররয় বাযা) এয াইর, াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 উবয়ারর্শ্ণয এফাটরভন্ট এয কাজ চরভান। 

Photo-15 

১৬ ১৫+০০- 

১৬+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৫+৬৪৪ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২০ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 

Photo-16 

১৭ ১৬+০০- 

১৭+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৬+০০৮ এ অফরস্থত রিজ-৪ (রনভতরী িীজ) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 উবয়ারর্শ্ণয এফাটরভন্ট এয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ১৬+৮৮০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২১ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ১৬+৪২০ এ অফরস্থত আণ্ডাযা-১১ এয কাজ এখরনা শুরু য়রন। 

Photo-17 

১৮ ১৭+০০- 

১৮+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

Photo-18 
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ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

 ফচইরনজ ১৭+৭৬২ এ অফরস্থত রিজ-৫ (চাররতাো রিজ) এয 

এফাটরভরন্টয বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 
১৯ ১৮+০০- 

১৯+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরা রয়রছ। 
 ইম্প্রুবড াফরগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৮+৪৩০ এ অফরস্থত আণ্ডাযারয-১২ কাজ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ১৮+৬৮৭ এ অফরস্থত িীজ-৬ (াাযা-১রিজ) এয এফাটরভরন্টয 

বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 

 

২০ ১৯+০০- 

২০+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরা রয়রছ। 
 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ১৯+৭২৮ এ অফরস্থত রিজ-৭ (াাযা-২ রিজ) এয এফাটরভরন্টয 

বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 
 এভব্যাংকরভন্ট এয ররভন্ট কংরক্রট িক বতযীয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ১৯+৯৯০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২২ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

ম্পূণ ণ রয়রছ। 

Photo-20 

২১ ২০+০০- 

২১+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরা রয়রছ। 
 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২০+০৭০ এ অফরস্থত আণ্ডাযারয-১৩ কাজ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ২০+৮২৮ এ অফরস্থত রিজ-৮ (ফকয়াট খারর রিজ-১) এয 

াইর, াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 ডাইবা ণন ফযাড করয মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 

Photo-21 

২২ ২১+০০- 

২২+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরা রয়রছ। 
 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২১+৭০৮ এ অফরস্থত রিজ-৯ (ফকয়াট খারর রিজ-২) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 ডাইবা ণন ফযাড করয মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 

Photo-22 

২৩ ২২+০০- 

২৩+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২২+১৯০ এ অফরস্থত রিজ-১০ (উভাো রিজ) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ২২+৫৩২ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ -২৩ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ২২+৭৩৯ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ -২৪ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 

Photo-23 



 
 

25 

 

ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

২৪ ২৩+০০- 

২৪+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২৩+০৮৯ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ -২৫ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 

Photo-24 

২৫ ২৪+০০- 

২৫+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২৪+০২৯ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ -২৬ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

চরভান। 
 ফচইরনজ ২৪+৪৫২ এ অফরস্থত রিজ-১১ (ফলার ঘয রিজ-২) এয 

এফাটরভরন্টয বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 
 গাড ণায বতযীয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ২৪+৬৩৫ এ অফরস্থত রিজ-১২ (ফলার ঘয রিজ-৩) এয 

এফাটরভরন্টয বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ২৪+৮২৮ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২৭ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

চরভান। 
 ফচইরনজ ২৪+৯০৯ এ অফরস্থত রিজ-১৩ (নফারে  রিজ-১) এয 

এফাটরভরন্টয বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 

Photo-25 

২৬ ২৫+০০- 

২৬+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২৫+২৬৬ এ অফরস্থত রিজ-১৪ (নফারে রিজ-২) এয 

এফাটরভরন্টয বাটি ণকযার য়াররয কাজ চরভান। 
 ডাইবা ণন ফযাড করয মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 
 ফচইরনজ ২৫+২৮৪ এ অফরস্থত ফ্লাইবায-২ ( শ্রীনগয ফ্লাইবায) এয 

াইর, াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 রকছু ায়ারয গাড ণায ফারনায জন্য প্রস্তুরত চরভান। 
 ফচইরনজ ২৫+৫১৫ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২৮ এয বাটি ণকযার য়াররয 

কাজ চরভান। 

Photo-26 

২৭ ২৬+০০-

২৭+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২৬+২৪৬ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-২৯ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

চরভান। 

Photo-27 

২৮ ২৭+০০- 

২৮+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 
 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

Photo-28 
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নং 
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 ফচইরনজ ২৭+২৩৩ এ অফরস্থত রিজ-১৫ (শ্রীনগয রিজ) এয াইর, 

াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
 ফচইরনজ ২৭+৫০৭ এ অফরস্থত আণ্ডাযারয-১৪ কাজ এখরনা শুরু য়রন। 

২৯ ২৮+০০- 

২৯+০০ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ২৮+১২৮ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ- ৩০ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ২৮+৮৫৮ এ অফরস্থত ফযররয় বাযা-৩ (শ্রীনগয ফযররয় 

বাযা) এয াইর, াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 

Photo-29 

৩০ ২৯+০০- 

৩০+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফকান স্ট্রাকচায রযররক্ষত য়রন। 

Photo-30 

৩১ ৩০+০০- 

৩১+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৩০+০৮০ এ অফরস্থত আণ্ডাযারয-১৫ কাজ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ৩০+৪০২ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ- ৩১ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ৩০+৭৯৯ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ- ৩২ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ৩০+৯৪২ এ অফরস্থত রিজ-১৬ (ফদাগারছ রিজ) এয াইর ম্পূণ ণ 

রয়রছ। াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 

Photo-31 

৩২ ৩১+০০- 

৩২+০০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৩১+৭০৫ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৩ এয ফফইজরভরন্টয কাজ 

চরভান। 

Photo-32 

৩৩ ৩২+০০- 

৩৩+০০ 

ইকুরযয়া-ফাবুফাজায েক শুরু। 
ফবরভন্ট 

 আংরক বারফ বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৩২+৪৩১ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৬ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 

Photo-33 

৩৪ ৩৩+০০- 

৩৪+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চরভান। 
 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান। 
 রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৩৩+৫৩১ এ অফরস্থত ফ্লাইবায-৫ ( ইকুরযয়া ফ্লাইবায) এয 

াইর, াইরকযা  ায়ারযয কাজ চরভান। 
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ক্ররভক 

নং 
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 গাড ণায ফারনায কাজ চরভান। 
৩৫ ৩৪+০০- 

৩৫+০০ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান। 
 ফাবুফাজায ংরি অংর আযরর ফবরভরন্টয কাজ চরভান। 
 ফযাড াইড গাড ণায এয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৩৪+৫৯০ এ অফরস্থত রিজ-৩ (শুবাঢযা  রিজ) এয পূফ ণফতী 

রফযভান অং মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত। 

 

৩৬ ৫১+৭০৪- 

৫২+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর রপ্রররারডং উঠিরয় ফপরররছ। ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চররছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫১+৭৩৫ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৪ ম্প্রারযত অংর ফডক 

ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৫২+০২৯ এ অফরস্থত রর গাড ণায রিজ-১৭ ায়ায ম ণে ম্পূণ ণ 

রয়রছ এফং গাড ণারযয কাজ চররছ। 
 ফচইরনজ ৫২+২০০ এ অফরস্থত এক ারয অংর আন্ডাযা-১৫ ফডক 

ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৫২+৬২৬ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৫ ম্প্রারযত অংর ফডক 

ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 

Photo-36 

৩৭ ৫২+৭০৪- 

৫৩+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরররছ। ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ 

চররছ। 
 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ রকছু অংর ম্পূণ ণ রয়রছ। রকছু অংর 

ফফইজরকার ণয ফটস্ট ফরয়ায ফদয়া রয়রছ। 
 ফযাড াইড গাটায, রভরডয়ান ফরইন ক্র ফযাড ফরইন এয কাজ চররছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৩+৩২৮ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৬ ফাভ ারর্শ্ণয অংর 

ফডক ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। ডান ারর্শ্ণ ফফইজরভন্ট  কাটঅপ য়ার ম ণে 

রয়রছ। 

Photo-37 

৩৮ ৫৩+৭০৪- 

৫৪+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরররছ। 
 রভরডয়ান ফরইন প্ররবন যাখা রয়রছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৩+৯৮১ এ অফরস্থত িীজ-১৮ এফাটরভন্ট ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৫৪+৩১০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৭ ডান ারর্শ্ণ ফডক ম ণে 

ম্পূণ ণ রয়রছ ফাভ ারর্শ্ণ কাটঅপ য়ার ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 রফযাজভান রিজ বাংগায কাজ প্রায় ফল। 

Photo-38 
 

৩৯ ৫৪+৭০৪- 

৫৫+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চররছ এক ারর্শ্ণ। অন্য ারর্শ্ণ াফ ফগ্ররডয কাজ 

চররছ। 
স্ট্রাকচায 

 ফকান স্ট্রাকচায নাই। 
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৪০ ৫৫+৭০৪- 

৫৬+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরররছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৫+৯৬৮ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৭ ডান ারর্শ্ণ ফডক ম ণে 

ম্পূণ ণ রয়রছ। ফাভ ারর্শ্ণ বাটি ণকযার য়ার ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৫৬+৪৬২ এ অফরস্থত রর গাড ণায রিজ-১৯ ায়ায  

াইরকযারয কাজ চরভান। 

Photo-40 

৪১ ৫৬+৭০৪- 

৫৭+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 াজী রযয়ত উিা িীজ মানচরাচররয জন্য যাখা রয়রছ। অন্য অংর 

রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৫+৯৬৮ এ অফরস্থত আন্ডাযা-১৬ ফডক ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৫৭+৪৬৭ এ অফরস্থত প্রধান রিজ-৩ (আরেয়ারখাঁ রিজ) এয 

াইর, াইর কযারয  কাজ চররছ। রিভ ারর্শ্ণয এফাটরভন্ট ম্পূণ ণ 

রয়রছ। 

Photo-41 

৪২ ৫৭+৭০৪- 

৫৮+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরররছ। 
 ইম্প্রুবড াফ ফগ্ররডয কাজ চররছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৭+৯৭০ এ অফরস্থত আন্ডাযা-১৭ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 

 

৪৩ ৫৮+৭০৪- 

৫৯+৭০৪ 

 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 রকছু অংর রপ্র-ফরারডং উঠিরয় ফপরররছ। 
 রকছু অংর বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৯+৩৫৪ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩০ ম্প্রারযত উবয়ারর্শ্ণ 

ফডক ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। 

Photo-43 

৪৪ ৫৯+৭০৪- 

৬০+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 ডান ারর্শ্ণ রপ্র-ফরারডং চরভান। 
 ফাভ ারর্শ্ণ বযাট কাজ চররছ। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৫৯+৭৭২ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩০ ম্প্রারযত উবয় ারর্শ্ণ 

ফডক ম ণে ম্পূণ ণ রয়রছ। পূফ ণফতী রফযভান অং মানচরাচররয জন্য 

উন্মুক্ত। 
 ফচইরনজ ৫৯+৯৪৫ এ অফরস্থত আন্ডাযা-১৮াইর কযারয কাজ 

চরভান। 

Photo-44 

৪৫ ৬০+৭০৪- 

৬১+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 ফাভ ারর্শ্ণয অংর বযারটয কাজ চররছ। 
 ডান ারর্শ্ণ রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

Photo-45 
 



 
 

29 

 

ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

 আরেয়ারখাঁ নদীয তীয যক্ষা ফাঁধ (১০৭৫ রভটায) এয কাজ ররভন্ট 

কংরক্রট িক ফররয়ং চরভান। 
৪৬ ৬১+৭০৪- 

৬২+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬২+৩৬৫ এ অফরস্থত ফ্লাইবায-৩ এয ায়ায প্রায় ম্পূণ ণ। 

রিভ প্রারেয এফাটরভন্ট ম্পূণ ণ রয়রছ।  

Photo-46 

৪৭ ৬২+৭০৪- 

৬৩+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 ফাভ ারর্শ্ণয অংর বযারটয কাজ চররছ। 
 ডান ারর্শ্ণ রপ্র-ফরারডং চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬২+৮০৪ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩২ এয াইররয কাজ ফল 

রয়রছ এফং ফফইজরভরন্টয কাজ চরভান। 

Photo-47 

৪৮ ৬৩+৭০৪- 

৬৪+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৪+৪৪৫ এ অফরস্থত রিজ-২০ এয উবয় ারর্শ্ণয এফাটরভরন্টয 

কাজ ফল। 
 রর গাড ণারযয কাজ চরভান। 
 রফযভান রিজ মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 

Photo-48 

৪৯ ৬৪+৭০৪- 

৬৫+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৪+৮৪৮ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৩৯ এয াইর কযা  

ফফইজরভরন্টয কাজ চরভান।  

 পূফ ণফতী রফযভান ফক্স কারবাট ণ মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 
 ফচইরনজ ৬৫+৪০০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৪০ এয বাটি ণকযার য়াররয 

কাজ চরভান। 

Photo-49 

৫০ ৬৫+৭০৪- 

৬৬+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 রপ্র-ফরারডং চরভান। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৫+৪০০ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৪১ এখরনা শুরু য়রন। 
 ফচইরনজ ৬৬+১৮০ এ অফরস্থত ফ্লাইবায-৪ এয ায়ায ম ণে ম্পূণ ণ 

রয়রছ।  

 এক প্রারেয এফাটরভরন্টয কাজ চরভান। 

Photo-50 

৫১ ৬৬+৭০৪- 

৬৭+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডংএখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৭+৫৯৫ এ অফরস্থত রিজ-২১ এয উবয় প্রারেয এফাটরভরন্টয 

কাজ ফল। 
 রফযভান রিজ মানচরাচররয জন্য উন্মুক্ত যাখা রয়রছ। 

Photo-51 

৫২ ৬৭+৭০৪- ফবরভন্ট Photo-52 
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ক্ররভক 

নং 

ফচইরনজ ম ণরফক্ষণ (তারযখ ১৫ এরপ্রর ২০১৮ রত ২০ এরপ্রর ২০১৮ ম ণে) আররাকরচত্র 

৬৮+৭০৪  বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৮+২৫২ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ এয স্যান্ড াইর  

ফফইজরভরন্টয কাজ ফল।  

৫৩ ৬৮+৭০৪- 

৬৯+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৬৮+৭৬১ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৪৪ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ৬৯+২৫৩ এ অফরস্থত রিজ-২২ এয াইরকযা, ায়ায আংরক 

বারফ েন্ন রয়রছ। 

Photo-53 

৫৪ ৬৯+৭০৪- 

৭০+৭০৪ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং এখরনা ফারক। 
স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৭০+১৬১ এ অফরস্থত ফযররয় বাযরিজ-৪ এয াইর, াইর 

কযা ,ায়ায  রিভ প্রারেয এফাটরভরন্টয কাজ চরভান। 

Photo-54 

৫৫ ৭০+৭০৪- 

৭২+৩৩০ 

ফবরভন্ট 

 বযাট কাজ চরভান এফং রপ্র-ফরারডং চরভান। বাঙ্গা ইন্টাযরকরন বযাট 

কাজ  াইররয কাজ চরভান। 

স্ট্রাকচায 

 ফচইরনজ ৭০+৮৯৯ এ অফরস্থত ফক্স কারবাট ণ-৪৫ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ৭০+৯৮০ এ অফরস্থত আন্ডাযা-১৯ এয কাজ এখরনা শুরু 

য়রন। 
 ফচইরনজ ৭১+১৯২ এ অফরস্থত রিজ-২৩ এয পূফ ণ প্রারেয এফাটরভরন্টয কাজ 

ফল। রিভ প্রারেয এফাটরভরন্টয াইর ফড ফিরকং চরভান।  

 ফচইরনজ এন ১+২৭২ এ অফরস্থত ফভইন রিজ-৪ এরপ্রাচ েরকয বযাট 

কাজ চরভান। াইর, াইর কযা ,ায়ায  রিভ প্রারেয এফাটরভরন্টয 

কাজ চরভান। 

Photo-55 

 

প্রকরল্পয ৫৫ রকিঃরভিঃ জুরেই রনভ ণাণ কাজ চররছ । রকছু স্ট্রাকচারযয কাজ এখন শুরু য়রন মা অনরতরফররে শুরু 

কযা দযকায। প্ররতযক জায়গায় রনভ ণাণ তদাযরকয জন্য ইররফ অথফা উরদষ্টায উরস্থরত ফদখা ফগরছ । গুণগতভান 

ফজায় যাখায জন্য প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা ফদখা ফগরছ। 

 

৪.৩ প্রকরল্পয আথ ণ-াভারজক অফস্থায ম ণরফক্ষণ  ম ণাররাচনা 

 

প্রকল্পটিয রনরফে রযফীক্ষণ ভীক্ষা কযায জন্য প্রকল্প এরাকা রত রযভাণগত (Quantitative) এফং গুণগত 

(Qualitative) এ দুই ধয ফণয তথ্য ংগ্র কযা রয়রছ। এছাো রফরবন্ন ফায জনগ ণ, স্থানীয় প্রান , 

জনপ্ররতরনরধ, েক  জনথ অরধদপ্তরযয কভ ণকতণাবৃন্দ, ফাংরারদ ফনাফারনীয ইরঞ্জরনয়ায কনস্ট্রাকন রফরগ্রড 

এয কভ ণকতণাবৃন্দ  আইএভইরড এয কভ ণকতণাবৃন্দয উরস্থরতরত একটি স্থানীয় ম ণারয়য কভ ণারায় আরয়াজন কযা 

রফ। উন্মুক্ত আররাচনায ভাধ্যরভ রনরফে রযফীক্ষরনয প্রফয়াজনীয় তথ্যারদ ংগ্র কযা রয়রছ। 
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৪.৩.১ রযভাণগত িরত (Quantitative) তথ্য  উারিয রফরিলণ 

 

আথ ণ-াভারজক অফস্থায রনরফে রযফীক্ষণ ভীক্ষায় সুরফধারবাগী উিযদাতারদয াক্ষাৎকায গ্ররণয ভাধ্যরভ প্রাপ্ত 

তথ্য-উাি রফরিলণ কযা রয়রছ । আথ ণ-াভারজক অফস্থা ম ণাররাচনা কযায জন্য প্রকল্প এরাকায রফরবন্ন ফশ্ররণ 

ফায ভানুরলয রক্ষা , রচরকৎা, কৃরল, কভ ণংস্থান, মাতায়ারতয ভয় , আয়-ব্যয়, ইতযারদয ম ণরফক্ষণ কযা 

রয়রছ। 
 

ভীক্ষা কারজ প্রকরল্পয অেভু ণক্ত ৬টি উরজরায প্ররতটি রত ১৪৫ জন করয ফভাট ৮৭০ জরনয াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা রয়রছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র: ৪.১ ভাঠ ম ণারয় ভীক্ষা রযচারনা 

 

ভাঠ ম ণারয় ভীক্ষা কারজয পরাপর 

ভাঠ ম ণারয় চারারনা ভীক্ষা কারজয উয রবরি করয রনরোক্ত পরাপর ম ণরফক্ষণ কযা মায়। 
 

১. উিযদাতারদয ফামূ 

উিযদাতারদয অরধক ংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যফায়ী (৩৩.১%), কৃরল (১৫.৪%), রদন ভজুয ১১.১%), ফফযকারয চাকরয 

(৯.০%), অন্যান্য ফায় রনরয়ারজত (৫.৭%), ফরচরয় কভ ক্ষুদ্র কুটিয রল্প (.৫%)।   

 

২. ফয়িঃ াক্ষাৎকায গ্রণকাযীরদয ফয়রয একটি ফে অং ৪০ এয ফফর (৫৮.১%), 36-40 ফয়সের েংখ্যা 

(১৬.৩%), ম ণায়ক্ররভ ৩১-৩৫ ফয়রয ংখ্যা (১১.১%), 26-30 ফয়রয ংখ্যা (১০.৩%),  ফরচরয় কভ 

উিযদাতায ংখ্যা 18-25 ফয়েী (৪.২%)। 
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ফরখরচত্র- ৪.১ : উিযদাতারদয ফামূ
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৩. রযফারযয দস্য ংখ্যািঃ রযফারযয গে দস্য ংখ্যা ৪.৫৪ জন। 
 

৪. রক্ষাগত ফমাগ্যতািঃ উিযদাতারদয রক্ষাগত ফমাগ্যতায রফরিলরণ ফদখা মায় ফশ্ররণ 1 হসে 5ম াশ (৪০.১%), 

শ্রেণি 6 হসে 10 াশ (২৩.০%) এএর া (১২.৮%), শুদৄ স্বাক্ষয কযরত ারয (১১.৯%), এইচএর া 

(৭.৯%), রফএ/রফএর/রফকভ (৩.৩%), এফং উিযদাতারদয ভরধ্য ফরচরয় কভ এভএ/এভএর/এভকভ া 

(১.০%)। 

 

 
 

৫. রনরভ ণত েরকয উন্নয়ন মূরক কারজয ধযণিঃ েরকয উন্নয়রনয রফরবন্ন কারজয ধযণ েরকণ জানরত চায়া 

রর অরধকংখ্যক উিযদাতা ফরররছন কারবাট ণ/রিজ(৯১.০%), যাস্তা রনভ ণাণ (৮৫.১%), ভাটিয কাজ (৮৪.৫%), 

নতুন ফবরভন্ট রনভ ণাণ (১৭.৮%)। 

 

৬. ফতণভারন মাতায়ারতয ভাধ্যভিঃ উিযদাতারদয ফতণভারন তারদয মাতায়ারতয ভাধ্যভ েরকণ জানরত চায়া রর 

অরধক ংখ্যক ফরররছন তাযা মাতায়াত করযন অরটারযক্সা (৫০.৭%), ফা /ট্রাক (৫০.৭%), ারয় ফেঁরট 

(৪৪.৮%), রযক্সা (৩৬.৯%), বযান (৩০.৫%), রএনরজ (১৯.০%), ভটয াইরকর (৫.১%), এফং (.১%) 

ফরররছন ফনৌকায় মাতায়াত করযন। 
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শ্রেখণিত্র 4.2: ণশক্ষাগে শ্র াগ্যো
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ফরখরচত্র ৪.৩: ফতণভারন মাতায়ারতয ভাধ্যভ
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৭. েক রনভ ণাণ ফরল মাতায়ারতয ভাধ্যভিঃ েক রনভ ণাণ কাজ ফল রর মাতায়ারতয ভাধ্যভ রররফ ফফরযবাগ 

উিযদাতারদয ফরররছন ফা /ট্রাক (৭৩.০), অরটারযক্সা ৬২.৭%), ম ণা য়ক্ররভ রএনরজ (৪৭.৩%), রযক্সা 

(৩২.৯%), ারয় ফেঁরট (২৪.৬%), বযান ১৪.৬%), ভটয াইরকর ৮.৯%), এফং(.১%) ফরররছন ফনৌকায় 

মাতায়াত কযরফন।  

 

৮. েক রনভ ণাণ কাজ ফল রর সুরফধািঃ যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ রনভ ণাণ/উন্নয়ন কাজ ফল রর রফরবন্ন সুরফধা রফ  

কভ ণকাফন্ড ায়ক ভুরভকা ারন কযরফ। রনরেয ফরখরচরত্র তা ফদখান র:  

 

 
 

৯. কৃরলজ দ্রব্যারদ ফাজাযজারত রযফন সুরফধািঃ উিযদাতা অরধক ংখ্যক  (৯৬.৭%) ফরররছন কৃরলজ দ্রব্যারদ 

ফাজাযজাতকযরন রযফন সুরফধা রফ, অফরষ্ট (৩.৩%) না ফরররছন। 
 

১০. ফাজাযজারতয পরর ঠিক মূল্যিঃ ৯৪.২%উিযদাতা ফরররছন ফম  কৃরলজ দ্রব্যারদ ফাজাযজারত য পরর ঠিক 

মূল্য ায়া মারফ। 
 

১১. রযফন খারত কভ ণংস্থান সৃরষ্টিঃ উিযদাতাগণ ভরন করযন ফম যাস্তা রনভ ণারণয পরর রযফন খারত 

কভ ণংস্থান সৃরষ্ট রফ ফরররছন 97.3%। 
 

১২.রযয ারথ ফমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নরতিঃ যাস্তা বতরয য়ায পরর এরাকা ফথরক উরজরা য  অন্যান্য 

রযয ারথ ফমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নরত রফ যাঁ ফরররছন (95.2%), অফরষ্ট (4.8%) না ফরররছন। 
 

১৩. েরকয কাজ ফল রর রক ধযরণয মানফান ফফী চরাচর কযরফিঃ উিযদাতাগণ ভরন করযন ফম েরকয 

কাজ ফল রর মানফান ফফর চরাচর কযরফ ফারয ংখ্যা ফরররছন  (৫৪.৬%), ভাইরক্রা ফা চরাচর কযরফ 

ফরররছন (৪০.৭%), কাবাড ণ বযান চরাচর কযরফ ফরররছন  (৩২.৫%), রএনরজ (৩১.৯%), ট্রাক চরাচর কযরফ  

(২৯.০%), রকআ (২২.০%), এযােুররন্স (১৩.৯%) চরাচর কযরফ। 
 

১৪. স্কুর/করররজ ছাত্র /ছাত্রী ংখ্যা বৃরিিঃ উিযদাতাগরণয স্কুর /করররজ ছাত্র /ছাত্রী ংখ্যা বৃরি ারফ ফরররছন 

৯০.৫%। 
 

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

েক রনভ ণারণয 

পরর ফমাগারমাগ 

ব্যফস্থায উন্নরত 

রফ

নতুন নতুন রল্প 

কাযখানা গরে 

উঠরফ

কভ ণংস্থারনয 

সুরমাগ সৃরষ্ট রফ

ব্যফা ফারনরজযয 

প্রায ঘটরফ

রচরকৎা ফফায 

উন্নরত রফ

রযফন ব্যয়  

ভয় কভ রাগরফ

এরাকা জনগরনয 

আথ ণ-াভারজক 

অফস্থায উন্নরত 

রফ

৫২.৯
৫৫.৯

৪২.৩৫

৩৩.৫২

১৮.৮

৪৪.১

১৪.১

ফরখরচত্র ৪.৪: েক রনভ ণাণ কাজ ফল রর সুরফধা
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১৫. ফভরয়রদয স্কুর/করররজ মামায াযিঃ অরধক ংখ্যক উিযদাতা ফরররছন ফভরয়রদয স্কুর /করররজ মায়ায 

ায বৃরি ারফ (99.7%)। 
 

১৬. যাস্তায রনভ ণাণ কাজ ফল রর স্বাস্থয ফকরন্দ্র য়াতায়াত সুরফধািঃ স্বাস্থয ফকরন্দ্র মাতায়াত সুরফধা বৃরি ারফ 

ফরররছন 95.1%। 
 

১৭. যাস্তায পরর ভররারদয ফাররয মাতায়াত বৃরিয াযিঃ ভররারদয ফাররয মাতায়াত বৃরিয ায েরকণ 

ফরররছন (78.4%), না ফসেসেন (21.5%)। 
 

১৮. যাস্তায দুই ার াভারজক ফনায়নিঃ যাস্তায দুই ার াভারজক ফনায়ন রফ জানা ফনই ফরররছন (60.8%), 

যাঁ ফরররছন (৩৬.০%) না ফরররছন (৩.২%)। 
 

১৯. এখন ম ণে মতটুকু যাস্তা রনরভ ণত রয়রছ এয পরর কৃরল উৎাদরন ফকান রযফতণনিঃ এখন ম ণে মতটুকু যাস্তা 

রনরভ ণত রয়রছ এয পরর কৃরল উৎাদরন ফকান রযফতণন েরকণ যাঁ ফরররছন (52.0%), না ফসেসেন (48.0%)। 
 

২০. ারন ফরচয সুরফধািঃ ারন ফরচয সুরফধা েরকণ 56.6% ফসেসেন শ্র  শ্রেি সুণফধা বৃণি াসফ পসে কৃণি 

উৎাদন বৃণি াসফ। 
 

২১. যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতরযয পরর এরাকায় নতুন কভ ণংস্থান সৃরষ্টিঃ অরধকাং উিযদাতা ভতাভত ফদন ফম 

যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতরযয পরর এরাকায় নতুন কভ ণংস্থান সৃরষ্ট রফ ফমভন , গােী চারক , রল্প কাযখানায় 

চাকরয, ফভকারনক, ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা , ইরজফাইক, অরটা রযক্সা রএনরজ । তাযা আয ভতাভত ফদন ফম , 

তারদয আথ ণ-াভারজক উন্নরত ারধত রফ। 
 

 

 

২2. যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতরযয পরর ফাজায ব্যফস্থায রযফতণনিঃ যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতরযয পরর অরধক 

ংখ্যক উিযদাতাগণ ভরন করযন  (৮১.৯%), ন্য াভগ্রী খুফ তাোতারে আভদানী যপ্তানী কযা মারফ এফং  

(৬৭.৭%) ভরন করযন াইকাযী  খুচযা ফাজারয দারভয ফফর তপাৎ থাকরফ না। 
 

০.
১০.
২০.
৩০.
৪০.
৫০.
৬০.

গােী চারক রল্প 

কাযখানায় 

চাকুরয

ফভকারনক ক্ষুদ্র  ভাঝারয 

ব্যফা 

ইরজ ফাইক অরটারযক্সা রএনরজ

৫৪.৯

৪২.১
৩২.১

৩৭.৪
৩১.৫

১৮.৭

৩৭.৪

ফরখরচত্র-৪.৫: যাস্তা/িীজ/কারবাট ণবতযীয পরর এরাকায় নতুন কভ ণংস্থান

সৃরষ্ট
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২৩. যাস্তা/রিজ/কাযবাট ণ বতরযয পরর াধাযণ ভানুরলয রনযাদ েক চরাচরিঃ ৮৪.৫% উিযদাতা ভরন করযন 

ফম প্রকল্প ফাস্তফায়রনয পরর রনযাদ েক ফমাগারমাগ স্থারত রফ। 
 

২৪. ফতণভারন রযফারযয ভারক আয়িঃ ৩৪.৫% উিযদাতা ভরন করযন ফম তারদয ভারক আয় ১০-১৫ াজায 

টাকা বৃরি ারফ। 
 

 

 

 

২৫. ভারক আয় বৃরিয রযভাণিঃ উরিখরমাগ্য ংখ্যা (৩০.১%)  উিযদাতা ভরন করযন ফম প্রকল্প ফাস্তফায়রনয 

পরর তারদয ভারক আয় ১৬-২০ তাং বৃরি ারফ। প্রাপ্ত রফলরয় তথ্য ফরখরচত্র ৫.৬ এ ফদখারনা র। 

 

 

 

রযভাণগত ভীক্ষায প্রাপ্ত পরাপররয াযরণমূ ংযুরক্ত-৭ এ প্রদান কযা র।             
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৪.৩.২ গুণগত িরত (Qualitative) 

 

গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview- KII) 

প্রকরল্পয গুরূত্ব ম ণাররাচনায জন্য সুরফধারবাগী স্থানীয় গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয ারথ KII ফচকরররস্টয ভাধ্যরভ 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা রয়রছ। KII এয আতায় ফা-ট্রারকয ভাররক (১৬জন), ব্যফায়ী (২০জন), স্থানীয় রনভ ণাণ 

শ্ররভক (১০জন), উরজরা রযলরদয কভ ণকতণা  (৮জন) াাতার/রলরনরকয কভ ণকতণা (৬জন) ফভাট ৬০ জরনয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা রয়রছ। KII রত ায়া তথ্যমূ রনরে ফণ ণনা কযা রিঃ 

 

১. স্থানীয় গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তরদয ারথ াক্ষাৎকারযয ভাধ্যরভ প্রকরল্পয যাস্তা /রিজ/কারবাট ণ রনভ ণাণ েরকণ তাযা 

ভতাভত প্রদান করযন ফম উক্ত রনভ ণাণ কাজ চরভান আরছ এফং এয উকারযতা েরকণ ফররন, 

 

উকারযতািঃ 

 েক রনভ ণারণয পরর ফমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নরত রফ; 

 নতুন নতুন রল্প কাযখানা গরে উঠরফ; 

 কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ; 

 ব্যফা ফারণরজযয প্রায ঘটরফ; 

 রচরকৎা ফফায উন্নরত রফ; 

 রযফন ব্যয়  ভয় কভ রাগরফ; 

 ঢাকায ারথ দরক্ষণ রিাঞ্চররয উন্নত ফমাগারমারগয সৃরষ্ট রফ; 

 প্রকল্প এরাকায জনগরণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত রফ; 

 ভূরভ অরধগ্ররণ জরভয মূরল্যয ফচরয় প্রায় রতন গুণ ফফর মূল্য ফরয়রছ; এফং 

 উচ্চ রক্ষায সুরমাগ বৃরি ারফ। 
 

অকারযতািঃ 

 েক রনভ ণারণয পরর এরাকায় দৄরাফাররয রযভাণ বৃরি ফরয়রছ পরর রযরফ দূলন রি; 

 অরতরযক্ত গরতয জন্য েক দূঘ ণটনা ফােরফ; 

 ম ণাপ্ত আন্ডাযা না থাকায় এক ারয জনগ ফণয অন্য ার মাতায়াত রফরল করয ফছরররভরয়রদয 

স্কুরর মাতায়াত অসুরফধা রফ; এফং 

 ফদাকান  ফােী ঘয বাঙা রেরছ। 
 

স্থানীয় গুরূত্বপূণ ণ ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন প্রকরল্পয যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ রনভ ণাণ কারজয পরর অত্র এরাকায জরভয মূল্য 

প্রায় দুই ফথরক রতন গুণ বৃরি ারফ। 
 

২. স্থানীয় ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম, েকটি রনভ ণাণ কযায পরর উন্নত  দ্রুত ফমাগারমাগ ব্যফস্থা স্থারত রফ , অল্প 

ভরয়  কভ খযরচ ছাত্র /ছাত্রী স্কুর করররজ মাতায়াত কযরত াযরফ , দুয-দুযাে ফথরক ফছরররভরয়যা রক্ষা 

প্ররতষ্ঠারন আরত াযরফ, নতুন নতুন রক্ষা প্ররতষ্ঠান গরে উঠরফ, পরর রক্ষায ায বৃরি ারফ। 
 

৩. তাঁযা ভরন করযন ফম , যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতরয য়ায পরর যাস্তায আরার নতুন নতুন ফদাকান , ব্যফা 

প্ররতষ্ঠান াট ফাজায গরে উঠরফ, ফাজারযয অফকাঠরভায উন্নয়ন রফ, কভ ভরয় উৎারদত ন্য ফাজাযজাত কযা 

জ রফ, দুয-দুযাে ফথরক ণ্য রনরয় আরত ভয় কভ রাগরফ এফং ব্যফায প্রায ঘটরফ। 
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৪. েকটি রনভ ণারণয পরর অত্র এরাকায জনগরণয রফরল করয দুয অঞ্চররয ভানুরলয রচরকৎা ফফায সুরমাগ 

বৃরি ারফ , পূরফ ণয তুরনায় রজ কভ খযরচ এফং দ্রুত ফযাগীরক রচরকৎা ফফা ফকরন্দ্র রনরয় মায়া ম্ভফ রফ ,  

ঢাকায ারথ উন্নত ফমাগারমাগ গরে উঠরফ পরর রজ ফযাগী ঢাকায় রনরয় মায়া মারফ , এরাকায় নতুন 

রলরনক/াাতার গরে উঠরফ। 
 

৫. তারদয ভরত যাস্তা /রিজ/কারবাট ণ বতরয য়ায পরর ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা ফারণজয  নতুন নতুন রল্প 

কাযখানা গরে উঠরফ , প্রকল্প এরাকায জনগ ফণয অরনক কভ ণংস্থারনয ব্যফস্থা রফ , ারব ণ েক থাকায পরর 

রফরবন্ন ধযরণয মানফান চরাচর কযরফ পরর রযফন খারত কভ ণংস্থান সৃরষ্ট রফ , মানফারণয ংখ্যা বৃরিয 

পরর মানফান ফভযাভরতয জন্য ফভকারনরকয ংখ্যা বৃরি ারফ। 
 

৬. স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম , ফমরতু যাস্তা প্রস্ত রফ পরর এরাকায জনগরণয রনযাদ 

ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সুরমাগ রফ , ফমখারন ফখারন যাস্তা াযাারযয সুরমাগ থাকরফ না রফধায় েক দুঘ ণটনা করভ 

মারফ, রনযাদ মাতায়ারতয জন্য আন্ডাযা  ারব ণ ফররনয ব্যফস্থা থাকরফ , উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থা স্থারত 

রফ পরর ফযাগীরক কভ ভরয় রচরকৎা ফকরন্দ্র রনরয় মায়া ম্ভফ রফ , উন্নতভারনয রযফন ব্যফস্থায সুরমাগ 

বতরয রফ, পরর ভানুরলয জীফরনয রনযািা বৃরি ারফ। 
 

৭. েরক এক া ফথরক অন্য া মাতায়ারতয জন্য আন্ডাযা রনভ ণাণ কযা রফ, তরফ মাতায়ারতয জন্য ম ণাপ্ত 

সুরমাগ যাখায ব্যফস্থা নাই , অরধক ংখ্যক আন্ডাযা না থাকায পরর েরকয একা ফথরক অন্যার 

মাতায়ারতয জন্য ফফ রকছু জায়গা ঘুরয ফমরত রফ রফধায় ভয় ফফর রাগরফ। 
 

৮. স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম, েক রনভ ণারণয পরর এরাকায় রল্প কাযখানা ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা 

প্ররতষ্ঠান রচরকৎা ফকন্দ্র াট ফাজায ভারকণট গরে উঠরফ পরর এরাকায গযীফ দুস্থ ভররারদয রফরবন্ন ফায় 

কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ। 
 

৯.  তাঁযা ভরন করযন েক রনভ ণারণয পরর আইন শৃঙ্খরা ফারনী দ্রুত ঘটনা স্থরর ফৌুঁছারত াযরফ পরর আইন 

শৃঙ্খরায উন্নয়ন রফ , আদৄরনক েক রনরভ ণত রর াইরয় পুরররয টর ফজাযদায রফ পরর আইন শৃঙ্খরায 

উন্নয়ন রফ, গুরূত্বপূণ ণ েক রফধায় পুরর কযাে এয ংখ্যা বৃরি ারফ এফং আইন শৃঙ্খরায উন্নয়ন রফ। 
 

১০. স্থানীয় ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম , েকটিয রনভ ণাণ কাজ ফল রর অত্র এরাকায জনগ ফণয রফরবন্ন ধযরণয 

কভ ণংস্থারনয সুরয়াগ সৃরষ্ট রফ , এরাকায় রল্প কাযখানা স্থান , ব্যফা ফারণরজযয প্রায , রক্ষায সুরমাগ , উন্নত 

রচরকৎা ফফায সুরমাগ , কভ খযরচ  দ্রুত মাতায়াত ব্যফস্থায সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , প্রকল্প এরাকায জরভয মূল্য বৃরি 

ারফ, যাস্তায দুই ার ফনায়ন য়ায় রযরফরয উন্নরত রফ , মানজট করভ মারফ , দুঘ ণটনা হ্রা ারফ , এফং 

জনগরণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন রফ। 
 

১১. কৃরল উৎাদন ব্যত রফ কাযন কৃলরকয উবয় ার কৃরল জরভ থাকায় পর  গফারদ শু যাস্তা াযাারয 

ভয় ফফর রাগরফ, ভয় ভত প্রকরল্পয কাজ ফল না রর প্রকল্প ব্যয় বৃরি ারফ। 
 

১২. স্থানীয় ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম , প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাজ ফল রর দরক্ষ ণ রিভাঞ্চররয ারথ যাজধানী 

উন্নত ফমাগারমাগ বৃরি ারফ , এরাকায় ব্যফা ফারণরজযয প্রায ঘটরফ , নতুন নতুন রল্প কাযখানা গরে উঠরফ , 
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রফরনাদন েট গরে উঠরফ, দ্রুত রচরকৎা ফফা গ্রণ কযা ম্ভফ রফ, রক্ষায ায ফােরফ, ফফকাযত্ব কভরফ, জরভয 

মূল্য বৃরি ারফ, আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত রফ, এফং ভানুরলয জীফনমাত্রায ভান বৃরি ারফ। 
 

দরীয় আররাচনা (FGD) 

 

প্রকল্প এরাকায় ফভাট ৬টি  (ছয়) এপরজরড কযা রয়রছ। এপরজরড রযচারনা কযায ভয় স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্ত , 

স্থানীয় প্রান, রক্ষক, ভররা প্ররতরনরধ, এনরজ প্ররতরনরধ, ধভীয় ফনতায, ারথ আররাচনা কযা রয়রছ। রনরে 

এপরজরড রযচারনায স্থান তারযখ  অংগ্রণকাযীয ংখ্যা প্রদান কযা ররািঃ 

 

তারযখ এপরজরড রযচারনা স্থান অংগ্রণকাযীয ংখা 

০৭.০৪.২০১৮ ফকযানীগঞ্জ উরজরায় ধররর্শ্যী রিরজয াভরন দরক্ষণ ফাঘাপুয ১৫ জন 

০৬.০৪.২০১৮ রযাজদীখান উরজরায় কুরচয়া ফভাো গ্রাভ(ইউরনয়ন কারয়ন) ১২ জন 

০৫.০৪.২০১৮ ফরৌজং উরজরাং উিয ফভরদনী ভন্ডর স্কুর, (ইউর ফভরদনী ভন্ডর) ১০ জন 

০৯.০৪.২০১৮ শ্রীনগয উরজরায় াটারবাগ ইউর অরপ ১১ জন 

০৬.০৪.২০১৮ বাঙ্গা উরজরায় আতাদী গ্রাভ ১০ জন 

০৩.০৪.২০১৮ রফচয উরজরায় দিাো ইউরনয়ন রযলদ 
 

১১ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. প্রকল্প এরাকায স্থানীয় জনগণ প্রকল্পটিয েক রনভ ণাণ েরকণ অফরত আরছন । েরকয রনভ ণাণ কাজ েরকণ 

তাঁযা উরিখ করযন ফম , ফতণভারন এখারন ভাটি বযারটয কাজ , রিজ, আন্ডাযা, কারবাট ণ, ফালুবযাট, ফ্লাইবায 

রনভ ণাণ, ইট/াথয রফছারনায কাজ, ারনয রাইরনয কাজ চরভান আরছ। েকটিয রনভ ণাণ কাজ ফল রর এোকার 

উন্নয়ন েথা জনগরণয জীফনভারনয উন্নয়রন গুরূত্বপূণ ণ ভূরভকা ারন কযরফ। 
 

২.  আররাচনা বায় অংগ্রণকাযীগরণয ভরত প্রকল্প এরাকায় ফফাকাযী জনগণ এই প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ারথ 

রফরবন্নবারফ জরেত আরছ ফমভন রনভ ণাণ শ্ররভক , ভাটি বযারটয কাজ , ভারাভার াপ্লাই । জানা মায় ফম স্থানীয় 

ঠিকাদায রকছু ফারর  াথয যফযা কযরছ । এরদয ভরধ্য প্রায় ৯৮ % পুরুল, ফাকী ২% ভররা উক্ত প্রকরল্পয 

কারজয ারথ জরেত আরছ। 

রচত্র:৪.২ দরীয় আররাচনা বা রযচারনা 
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৩. মুক্ত আররাচনা বায় অংগ্রণকাযীগণ জানান ফম , প্রকরল্পয ফতণভারন অরনক রনভ ণাণ কাজ চররছ রিজ , 

কারবাট ণ রনভ ণাণ, আন্ডাযা, ফালু বযাট, ফ্লাইবায, ভাটি বযারটয কাজ, য়াায ারনয রাইরনয কাজ, ইতযারদ 

কাম ণক্রভ চরভান আরছ। 
 

৪. তাঁযা ভরন করযন , েরকয একা ফথরক অন্যার মাতায়ারতয জন্য ম ণাপ্ত সুরফধা যাখা য়রন । যাস্তা 

াযাারযয জন্য অরনক দুয যয আন্ডাযা রনভ ণাণ কযা রি মা প্ররয়াজরনয তুরনায় মরথষ্ট নয়। 
 

৫. অংগ্রণকাযীযা প্রকল্পটি স্থানীয় জনগরণয জন্য ব্যাক সুরমাগ সৃরষ্ট কযরফ ফরর ভরন করযন । েক রনভ ণারণয 

পরর উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সৃরষ্ট রফ , ব্যফা ফারণরজযয প্রায ঘটরফ , কভ ণংস্থারনয সুরমাগ রফ , কভ ভরয় 

 অল্প খযরচ মাতায়ারতয সুরমাগ বতরয , ভারাভার দ্রুত আদান প্রদান কযা জ রফ , প্রকল্প এরাকায জরভয মূল্য 

বৃরি ারফ, স্বাস্থয ফফায উন্নরত রফ, রক্ষা ব্যফস্থায উন্নরত,  জনগফণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত ঘটরফ। 
 

৬. আররাচনা বায় অংগ্রণকাযীগণ ভরন করযন প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত রর স্থানীয় চারদায ারথ াভঞ্জস্যপূণ ণ 

রফ। েকটি রনরভ ণত রর এরাকায় নতুন নতুন রল্প কাযখানা গরে উঠরফ , ব্যফা ফারণজয প্রারযত রফ, রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান গরে উঠরফ , ফদাকানাট াট ফাজায স্থারত রফ , কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , আফান ব্যফস্থায 

উন্নরত রফ , মাতায়াত ব্যফস্থা উন্নত রফ , জরভয মূল্য বৃরি ারফ , এরাকায জনগরনয আথ ণ -াভারজক অফস্থায 

উন্নয়ন রফ। 
 

৭. তাঁযা ভরন  করযন প্রকল্পটি শুরু য়ায পরর অত্র এরাকায় রকছু ক্ষরতকয প্রবাফ ফপরররছ ফমভন দৄরাফাররয 

রযভাণ বৃরি ফরয়রছ , ঝুঁরক রনরয় যাস্তা াযাায কযরত রি । দৄরাফারর ফফর য়ায কাযরন আরারয 

পররয াভরয়ক ক্ষরত  জীফনফরচরত্রয ক্ষরতকয প্রবাফ রেরছ। 
 

৮. আররাচনা বায় অংগ্রণকাযীগণ প্রকল্পটিয ফর রদক েরকণ ভতাভত প্রদান করযন ফম , েকটি রনরভ ণত 

য়ায পরর উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সৃরষ্ট রফ , রল্প কাযখানা গরে উঠরফ , ব্যফা ফারণরজযয প্রায রফ , 

েকটিয আর ার নতুন নতুন ফদাকানাট গরে উঠরফ , রচরকৎা ফফা দ্রুত ায়া মারফ, কভ ণংস্থারনয সুরমাগ 

সৃরষ্ট রফ, জনগফণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নত ঘটরফ, মাতায়ারতয ভয়  খযচ কভ রাগরফ, রক্ষায ায বৃরি 

ারফ। 
 

৯. তাঁযা ভরন করযন ফম , েকটি রনভ ণারণয পরর যাস্তা াযাারয ভয় ফফর রাগরফ , ভয়ভত কাজ ফল কযরত 

না াযরর প্রকরল্পয ব্যয় বৃরি ারফ। 
 

১০. আররাচনা বায় অংগ্রণকাযীগণ ভরন করযন ফম , েক দুঘ ণটনা বৃরি ারফ , ভূরভ অরধগ্ররণ গৃাযা 

ফরাকরদয পুনফ ণান কযা না রর রফরূ প্ররতরক্রয়া সৃরষ্ট রত ারয। 
 

১১. তাঁযা ভরন করযন েকটি  রনভ ণাণ য়ায পরর অরনক সুরমাগ সৃরষ্ট রফ ফমভন , কভ ণংস্থারনয সুরমাগ রফ , 

ফফকাযত্ব কভরফ, ব্যফা ফারণরজযয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ, রযফন খারত কারজয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ, রল্প কাযখানা গরে 

উঠরফ, উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , যাস্তায দুই ার ফনায়রনয পরর রযরফরয বাযাম্য যক্ষা 

ারফ, উন্নত রক্ষায সুরমাগ বতরয রফ, স্বাস্থয ফফা উন্নত রফ। এরাকায জনগরণয জীফনমাত্রায ভান বৃরি ারফ। 
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১২. অংগ্রণকাযীগণ ভরন করযন ফম , েরকয স্থারয়ত্ব  রনযািায জন্য ভরনটরযং ব্যফস্থা ফজাযদায কযা 

দযকায, যাস্তা াযাারযয জন্য আন্ডাযারয ংখ্যা ফাোরনা , াট ফাজায  স্কুর করররজয রনকরট আন্ডাযা 

যাখা, ফররনজ ব্যফস্থা উন্নত কযা , রনভ ণাণকারীন ভরয় রনভ ণাণাধীন স্থারন প্ররয়াজনীয় ারন রছটারনা , কৃরল জরভরত 

ারন মাতায়ারতয ব্যফস্থা যাখা । আন্ডাযা ফা যাস্তা াযাারযয ফম ব্যফস্থা তা প্ররয়াজনীয় স্থারন কযরত রফ । 
প্ররয়াজরন স্থান রনধ ণাযরণ স্থানীয় জনভত গ্রণ কযা ফমরত ারয। 
 

রনরফে াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

 

প্রকরল্পয রযকল্পনা , প্ররকউযরভন্ট, ফাস্তফায়ন, রযচারনা, এফং ব্যফস্থানা েরকণ ধাযণা রাব কযরত েক  

জনদ অরধদপ্তরযয ২জন , েক  ফতু ভন্ত্রণাররয়য ১জন , ফাংরারদ ফনাফারনীয ইরঞ্জরনয়ায কনস্ট্রাকন 

ব্যাটাররয়ারনয ৪জন, রযকল্পনা করভন এফং আইএভইরডয ১জন করয (ফভাট ৯জন ) কভ ণকতণায রনরফে 

াক্ষাৎকারযয ভাধ্যরভ রনরোক্ত তথ্য উাি ংগ্র কযা য়িঃ 

 

 রকছু অং ফাদ রদরয় প্রকরল্পয মূর ভূরভ অরধগ্রণ ১৯৭৩-৭৪ ারর ম্পূণ ণ য়। 

 জ এয রডরারজট য়াকণ রারফ  দ্রুত ফাস্তফায়রনয জন্য ইররফ ফডরররগরটড প্ররকউযরভন্ট এয আতায় 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযরছ। 

 প্রকরল্পয রযকল্পনা,রডজাইন  প্রাক্করন অরবজ্ঞ প্ররকৌর উরদষ্টা (আেজণারতক  জাতীয় ) কর্তণক োদন 

কযা রয়রছ। প্রাক্করন ফাজায মূরল্যয ারথ াভঞ্জস্য ফযরখ বতরয কযা রয়রছ। 

 প্রকরল্পয জন্য ংগৃীত ভারাভার ফেররপরকন অনুমায়ী গুণগতভান রনরিত কযা রয়রছ। 

 ফররনজ প্লান চূোে রয়রছ । এ রফলরয় বুরয়ট এয উরদষ্টাগণ কাজ করযরছন এফং চূোে করযরছন । কারজয 

প্রাক্করন ংরারধত রডরররত অেভু ণক্ত আরছ। 
 অথ ণ ভন্ত্রণারয় কর্তণক তরফর ছাে রর জ ইররফরক ম্পূন ণ তরফর একফারয স্তােয করয মা ট্রাস্ট 

ব্যাংরক জভা য়। 

 জ প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ারথ যারয েৃক্ত নয় মরদ ইররফ প্রকল্প ফাস্তফায়রনয রয জ এয কারছ 

প্রকল্পভূক্ত েক  মাফতীয় অফকাঠারভা স্তােয কযরফ এফং জ যফতীকারর যক্ষণারফক্ষণ কযরফ। 

 জ এয ভাত্র দুই জন কভ ণকতণা (প্রকল্প রযচারক  প্রকল্প ব্যফস্থাক ) ব্যতীত ফকান কভ ণকতণা ফা কভ ণচাযী 

এই প্রকরল্পয রঙ্গ েৃক্ত নয়। প্রকল্প কর্তণক জ এয কভ ণকতণারদয জন্য ফকান ররজরস্টক ফযাদ্দ নাই।  

 ফনাফারনী দস্য কর্তণক ভূরভ অরধগ্ররণয কাজ কযা  াধাযণ জনগরণয রঙ্গ ভীভাংায় জোরনা ভীরচন 

নয় ফরর প্রতীয়ভান য়। 

 প্রকরল্পয রনভ ণাণকাযী রনরয়ারগ  ভারাভার /ফফা ংগ্রর ররএ ২০০৬  ররআয ২০০৮ অনুযণ কযা 

য়রন। রকে ফনাফারনীয প্রকল্প ফাস্তফায়ন নীরতভারা (রআইর) অনুযণ কযা রয়রছ। 

 প্রকল্প প্রণয়ন রডজাইন প্রাক্করন জ এয প্রকল্প রযচারক কর্তণক অনুরভারদত। 

 প্ররয়াজনভত ভারাভাররয প্রারপ্ত ফ ভয় রনরিত কযা মারি না। 

 অরনক ভারাভাররয ফাজায মূল্য বৃরি ায়ায় রমাগী রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠারনয ভস্যা রি। 

 প্রকরল্পয ারফ ণক অগ্রগরত  গুণগতভান রোলজনক।  রনধ ণারযত ভরয়য ভরধ্য (জুন ২০১৯ ) প্রকরল্পয কাজ 

ভাপ্ত কযায জন্য মাফতীয় দরক্ষ গ্রণ কযা রয়রছ 
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স্থানীয় ম ণারয়য কভ ণারায় প্রাপ্ত তথ্য-উারিয রফরিলণিঃ 

 

ভীক্ষা এরাকািঃ ঢাকা ফজরায অেগ ণত ফকযানীগঞ্জ উরজরা , মুরন্সগঞ্জ ফজরায রযাজদীখান , শ্রীনগয  ফরৌজং 

উরজরা; ভাদাযীপুয ফজরায রফচয উরজরা এফং পরযদপুয ফজরায বাঙ্গা উরজরা। 
ভত রফরনভয় বায স্থানিঃ ধররর্শ্যী আরভ ণ কযাে রম্মরন কক্ষ, ফকযানীগঞ্জ। 
বায তারযখিঃ ১৫ ফভ ২০১৮ 

ভয়িঃ কার ১১ টা ফথরক দুপুয ১ টা। 

 

 

উন্মুক্ত আররাচনািঃ 

আইএভইরড, স্থানীয় প্রান  ফাংরারদ ফনাফারনীয ইররফ’য কভ ণকতণাবৃরন্দয উরস্থরতরত ১৫ ফভ  ২০ ১৮ 

তারযরখ স্থানীয় ম ণারয়য একটি কভ ণারায আরয়াজন কযা য় ফমখারন জনপ্ররতরনরধ ,  ব্যফায়ী,  ছাত্র, ঈভাভ, 

ভররা প্ররতরনরধ , স্থানীয় জনগণ উরস্থত রছররন । কভ ণারায় উরস্থত দস্যরদয তাররকা ংযুরক্ত-৮  এ ফদয়া 

রয়রছ। কভ ণারায় উরস্থত দস্যবৃন্দ রনেফরণ ণত রফলয়গুররায উয গুরূত্বারযা করযন। 
 

রচত্র-৪.৩ : ধররর্শ্যী আরভ ণ কযাে রম্মরন করক্ষ অনুরষ্ঠত স্থানীয় ম ণারয়য কভ ণারা। 
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১. প্রকল্প এরাকায স্থানীয় জনগণ প্রকল্পটিয েক রনভ ণাণ েরকণ অফরত আরছন । েরকয রনভ ণাণ কাজ েরকণ 

তাঁযা উরিখ করযন ফম , ফতণভারন এখারন ফযররয় বাযরিজ, ভাটি বযারটয কাজ , কারবাট ণ, রিজ, আন্ডাযা,  

ফালু বযাট, ইট/াথয রফছারনায কাজ , ফ্লাইবায রনভ ণাণ, ারনয রাইরনয কাজ চরভান আরছ । েকটিয রনভ ণাণ 

কাজ ফল রর এোকার উন্নয়ন েথা জনগরণয জীফনভারনয উন্নয়রন গুরূত্বপূণ ণ ভূরভকা ারন কযরফ। 
 

২. প্রকল্প এরাকায় ফফাকাযী জনগণ এই প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ারথ রফরবন্ন বারফ জরেত আরছ ফমভন রনভ ণাণ 

শ্ররভক, ভাটি বযারটয কাজ , ইট/াথয রফছারনায কাজ , ভারাভার াপ্লাই। জানা মায় ফম স্থানীয় ঠিকাদায রকছু 

ফারর  াথয যফযা কযরছ। 
 

৩. অংগ্রণকাযীগণ ভতাভত প্রদান করয ফম , প্রকরল্প ফতণভারন অরনক রনভ ণাণ কাজ চররছ ফমভন রিজ , কারবাট ণ 

রনভ ণাণ, ফযররয় বাযরিজ, আন্ডাযা, ফালুবযাট, ফ্লাইবায, ভাটি বযারটয কাজ। 
 

৪. অংগ্রণকাযীগণ ভরন করযন ফম , েরকয একা ফথরক অন্যার মাতায়ারতয জন্য ম ণাপ্ত সুরফধা যাখা 

য়রন। যাস্তা াযাারযয জন্য অরনক দূয যয আন্ডাযা রনভ ণাণ কযা রি মা প্ররয়াজরনয তুরনায় মরথষ্ট নয়। 
পরর মাতায়ারতয জন্য ফফ রকছু জায়গা ঘুরয ফমরত রফ  ভয় ফফর রাগরফ। 
 

৫. প্রকল্পটি স্থানীয় জনগরণয জন্য ব্যাক সুরমাগ সৃরষ্ট কযরফ ফরর ভরন করযন । েক রনভ ণারণয পরর উন্নত 

ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সৃরষ্ট রফ , মানজট করভ মারফ , দুঘ ণটনা হ্রা ারফ , ব্যফা ফারণরজযয প্রায ঘটরফ , 

কভ ণংস্থারনয সুরমাগ রফ, কভ ভরয়  অল্প খযরচ মাতায়ারতয সুরমাগ বতযী , ভারাভার দ্রুত আদান প্রদান কযা 

জ রফ, যাস্তায দুই ার ফনায়ন য়ায় রযরফরয উন্নয়ন রফ, প্রকল্প এরাকায জরভয মূল্য বৃরি ারফ, স্বাস্থয 

ফফায উন্নরত রফ, রক্ষা ব্যফস্থায উন্নরত, জনগফণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত ঘটরফ। 
৬. প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত রর স্থানীয় চারদায ারথ াভঞ্জস্যপূণ ণ রফ । েকটি রনরভ ণত রর মাতায়াত ব্যফস্থা য 

উন্নত রফ , এরাকায় নতুন নতুন রল্প কাযখানা গরে উঠরফ , কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , ব্যফা ফারণজয 

প্রারযত রফ , রক্ষা প্ররতষ্ঠান গরে উঠরফ , ফদাকানাট াট ফাজায স্থারত রফ , আফান ব্যফস্থায উন্নরত রফ , 

জরভয মূল্য বৃরি ারফ, এরাকায জনগফণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন রফ। 
 

৭. প্রকল্পটি শুরু য়ায পরর অত্র এরাকায় রকছু ক্ষরতকয প্রবাফ ফপরররছ , ফমভন, দৄরাফাররয রযভাণ বৃরি 

ফরয়রছ পরর রযরফ দুলন রি , জনগফণয স্বাস্থয ঝুঁরক ফােরছ , ঝুঁরক রনরয় যাস্তা াযাায কযরত রি । অরনক 

ভয় েক দুঘ ণটনা ঘটরছ , দৄরাফারর ফফী য়ায কাযরন আর ারয পররয াভরয়ক ক্ষরত  জীফনফরচরত্র 

ক্ষরতকয প্রবাফ রেরছ। 
 

৮. প্রকরল্পয ফর রদক েরকণ ভতাভত প্রদান করযন ফম , েকটি রনরভ ণত য়ায পরর উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থায 

সৃরষ্ট রফ , মাতায়ারতয ভয়  খযচ কভ রাগরফ , রল্প-কাযখানা গরে উঠরফ , ব্যফা ফারণরজযয প্রায রফ , 

কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , েকটিয আর ার নতুন নতুন ফদাকান -াট গরে উঠরফ , রচরকৎা ফফা দ্রুত 

ায়া মারফ,  রক্ষায ায বৃরি ারফ, জনগরণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নত ঘটরফ। 
 

৯. প্রকরল্পয দুফ ণর রদক েরকণ ভতাভত প্রদান করযন ফম , েকটি রনভ ণারণয পরর যাস্তা াযাারয ভয় ফফর 

রাগরফ, ভয়ভত কাজ ফল কযরত না াযরর প্রকরল্পয ব্যয় বৃরি ারফ। 
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১০. অংগ্রণকাযীগণ ভরন করযন ফম, েক দুঘ ণটনা বৃরি ারফ, ভূরভ অরধগ্ররণ গৃাযা ফরাকরদয পুনফ ণান কযা 

না রর রফরু প্ররতরক্রয়া সৃরষ্ট রত ারয। 
 

১১. েকটি রনভ ণাণ য়ায পরর অরনক সুরমাগ সৃরষ্ট রফ ফমভন , কভ ণংস্থারনয সুরমাগ রফ , ফফকাযত্ব কভরফ , 

ব্যফা ফারণরজযয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , রযফন খারত কারজয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , রল্প কাযখানা গরে উঠরফ , উন্নত 

ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , যাস্তায দুই ার ফনায়রনয পরর রযরফরয বাযাম্য যক্ষা ারফ , উন্নত 

রক্ষায সুরমাগ বতরয রফ, স্বাস্থয ফফা উন্নত রফ। এরাকায জনগরণয জীফনমাত্রায ভান বৃরি ারফ। 
 

১২. েরকয স্থারয়ত্ব  রনযািায জন্য ভরনটরযং ব্যফস্থা ফজাযদায কযা দযকায , যাস্তা াযাারযয জন্য 

আন্ডাযারয ংখ্যা ফাোরনা, আন্ডাযা ফা যাস্তা াযাারযয ফম ব্যফস্থা তা প্ররয়াজনীয় স্থারন কযরত রফ , াট 

ফাজায  স্কুর -করররজয রনকরট আন্ডাযা যাখা , ফররনজ ব্যফস্থা উন্নত কযা , রনভ ণাণকারীন ভরয় রনভ ণাণাধীন 

স্থারন প্ররয়াজনীয় ারন রছটারনা, কৃরল জরভরত ারন মাতায়ারতয ব্যফস্থা যাখা। 
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অধ্যায়- ঞ্চভ 

প্রকরল্পয আতায় োরদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ণ  ফফা ংগ্র ম ণাররাচনা 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকারযয প্রধানভন্ত্রীয কাম ণারয়স্থ স্ত্রফারনী রফবারগয অারয ন্স  রযকল্পনা 

রযদপ্তয, ঢাকা ফনারনফা, কর্তণক জারযকৃত যকারয আরদ  {০৬.০০.০০০০.০০৪.৯০.১৩.০৭.১৬/অ 

(প্ররজক্ট) /৬৮৮ তারযখ ১৩ জুরাই ২০১৬ইং } ভরত েক রযফন  ফতু ভন্ত্রণাররয়য প্রস্তাফনা এফং ফনা 

দরযয অনুরযারধয ফপ্ররক্ষরত আররাচয প্রকল্পটি Delegated Procurement রররফ এফং ফাংরারদ 

ফনাফারনীয প্রচররত Project Implementation Policy (PIP) অনুযণপূফ ণক ফাংরারদ ফনাফারনীয 

ভাধ্যরভ ফাস্তফায়রনয রনরভরি রিাে গৃীত য়। 
 

জ এয রডরারজট য়াকণ রারফ দ্রুত ফাস্তফায়রনয জন্য ইররফ ফডরররগরটড প্ররকউযরভন্ট এয আতায় প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযরছ মা ররএ ২০০৬  ররআয ২০০৮ এয রদ্রৃতীয় অধ্যারয়য ১২ নং ধাযায় ফরণ ণত “অর ণত ক্রয় 

কাম ণ” অনুযণ করয কযা রয়রছ। 

 

প্রকরল্পয রডজাইন  প্রাক্করন অরবজ্ঞ প্ররকৌর উরদষ্টা  (আেজণারতক  জাতীয়) কর্তণক োদন কযা রয়রছ। এ 

কারজয রনভ ণাণ  গুণগতভান রনরিত কযায জন্য ৬৯৬৬ জন-ভা যাভ ণক ফফা গ্রণ কযায ব্যফস্থা যরয়রছ। 
ম্পূণ ণ কাজটিরক মথাভরয় ফল কযায জন্য ইররফ কর্তণক ১৩টি প্যারকরজ বাগ করয ১৩টি অরবজ্ঞতা েন্ন 

রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠানরক রনরয়াগ কযা য়। 
 

ফনা ফারনীরত প্রচররত প্রকল্প ফাস্তফায় ণ নীরতভারা {Project Implementation Policy (PIP)} অনুযণ 

পূফ ণক মাফতীয় ক্রয় কাম ণ োদন কযা রি। 
 

প্রকল্প চরাকারীন ভরয় প্রকল্প রযচারক রযফতণন য়রন মা প্রকল্প ফাস্তফায়রন ায়ক ভূরভকা ারন করযরছ। 

 

আযরডরর ফভাতারফক প্রকরল্পয ক্রয় রযকল্পনা ংযুরক্ত-৪ এ প্রদান কযা র। 
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অধ্যায়- লষ্ঠ 

প্রকরল্পয আতায় ংগৃীত প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ণ  ফফা ংরিষ্ট ক্রয় চুরক্ত ম ণাররাচনা 

 

৬.১ মাত্রাফারে ভায়া অংরয কারজয ফেররপরকন  গুণগতভান মাচাই 

 

আইরটভ দযত্র ফভাতারফক ফেররপরকন যীক্ষাগারয প্রাপ্ত 

পরাপর 

একক ২৪ ইররফ  রনভ ণাতা 

প্ররতস্ঠারনয 

ভরধ্য োরদত চুরক্ত 

ভরত দয 

জ ফযট 

ররডউর আগস্ট 

২০১৫ ভরত 

একক দয 

ভেব্য 

ররভন্ট রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩০), 

 ASTM 109-11B- 

2760 psi 

 ASTM C150-12 -

45 Minutes 

 ASTM C150-12 -

375 Minutes 

3408 psi (7 

days) 

135 minutes 

275 minutes 

টন ৭,০০০.০০ ১০,৭৬৪.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

ফারর রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩১) 

 Bulk Specific 

Gravity 

 Saturated 

Surface Dry 

 Apparent 

Specific Gravity 

 Fineness 

Modules 

 Water 

absorption (%) 

2.549 

2.580 

2.630 

 

2.87 

1.18% 

ঘনরভটায ১,৩৭৭.০০ ১,৭০০.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

ক্রাড 

ফস্টান 

(২০রভরভ 

ডাউন) 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৩) 

 Los Angeles 

Abrasion 

AASHTO T96 

 ACV test result 

shall be less 

than 30% 

 Ten percent fine 

value greater 

than 150 kN 

12.24% 

11.4% 

 

 

343 kN 

ঘনরভটায ৬,২৮১.০০ ৪৮০০.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

রফটুরভন রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৫) 

Bitumen (60/70) 

 Flash point -

450˙ c 

 Ductility -100 

 Loss on heating -

0.8% 

 

 

- 

- 

- 

টন ৪৬,০০০.০০ ৬৮,৫০০.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 

পাস্টণ 

লা ইট 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৬) 

 Aggregate 

Crushing Value 

should be less 

than 35% 

 Ten Percent 

Fines value 

should be 

greater than 80 

kN 

 

- 

 

 

- 

ংখ্যা ৯.০০ ৭.৫ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

ফকান ফটস্ট রযরাট ণ নাই। 

াফরগ্রড 

(৩০০রভরভ) 

রডরবন-২, লজ-২.৭(২/৭/১) 

 MDD 95% 

95% 

 

ফগ ণরভটায ৭৮.০০ ৬৯.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 
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according to 

AASHTO 180 

 CBR 6% 

(minimum) 

- প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
ইম্প্রুবড 

াফরগ্রড 

(৩০০ 

রভরভ) 

রডরবন-২, লজ-২.৮ (২/৮/১) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 8% 

(minimum 

 

 

 

- 

ঘনরভটায ৭৮৯.০০ ৯১৬.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
াফ ফফইজ 

(২৭৫রভরভ) 

রডরবন-৩, লজ-৩.২ (৩/২/১) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 40% 

(minimum 

 

 

- 

ঘনরভটায ৫,৬৭৪.০০ ৪,৩৬১.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
এরগ্ররগট 

ফফইজ 

টাই-২ 

রডরবন-৩, লজ-৩.৩ (৩/৩/২) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 80% 

(minimum 

 Loss Angeles 

Abrassion less 

than 40% 

 

- 

 

- 

- 

ঘনরভটায ৮,৩৬৪.০০ ৪,৭৩২.০০ প্রকরল্প াথয ব্যফায 

রয়রছ, ফমখারন জ এয 

ফযট ইরটয ফখায়ায জন্য 

রনধ ণারযত। 
জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
এরগ্ররগট 

ফফইজ 

টাই-১ 

রডরবন-৩, লজ-৩.৩ (৩/৩/১) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 100% 

(minimum 

 Loss Angeles 

Abrassion less 

than 30% 

 

- 

 

- 

 

- 

ঘনরভটায ৮,৯২৮.০০ ৬,৫৬৬.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 

রডরফএ 

ফফইজ ফকা ণ 

রডরবন-৩, লজ-৩.১০ (৩/১০/১a) 

 Portland cement 

2% 

 Sand not more 

than 15% 

 

- 

- 

ঘনরভটায ২২,৪৪৫.০০ ১৭,৩৮৮.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
রডরফএ 

য়ারযং 

ফকা ণ 

রডরবন-৩, লজ-৩.১০ (৩/১০/২a) 

 Portland cement 

2% 

 Sand not more 

than 15% 

 

- 

- 

ঘনরভটায ২২,৫৪৮.০০ ১৯,৪৩৯.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
আযরর রডরবন-৩, লজ-৩.১৫ (৩/১৫/২a) 

Required Field Strength 

37 N/mm2 

42.7 N/mm
2
 ঘনরভটায ২০,১৬৬.০০ ১৪,১০৭.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
াই ইরয়ল্ড 

রস্টরফায 

রডরবন-৩, লজ-৪.২ (৪/২/৪) 

 Yield stress not 

less than 500 

N/mm2 ASTM A 

615M-16) 

 

530 N/mm
2
 

 

টন ৭৭,২৪১.০০ ৯৫,২৩৬.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক।‘ 
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৬.২ াঁচ্চয-বাংগা অংরয কারজয ফেররপরকন  গুণগতভান মাচাই 

আইরটভ দযত্র ফভাতারফক ফেররপরকন যীক্ষাগারযপ্রাপ্ত 

পরাপর 

একক ২৪ ইররফ  

রনভ ণাতা 

প্ররতস্ঠারনয ভরধ্য 

োরদত চুরক্ত 

ভরত দয 

জ ফযট ররডউর 

অগাস্ট ২০১৫ ভরত 

একক দয 

ভেব্য 

ররভন্ট রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩০), 

 ASTM 109-11B- 

2760 psi 

 ASTM C150-12 -

375 Minutes 

 

4710 psi 

386 psi 

টন ৭,০০০.০০ ১০,৭৬৪.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
ফারর রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩১) 

 Bulk Specific 

Gravity 

 Saturated 

Surface Dry 

 Apparent 

Specific Gravity 

 Fineness 

Modules 

 Friable Particles 

Should be less 

than 0.5% 

 

2.848 

2.882 

2.949 

2.70 

 

0.4% 

ঘনরভটায ১,৩৭৭.০০ ১,৭০০.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

ক্রাড 

ফস্টান ( 

২৫রভরভডা

উন) 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৩) 

 Rodded Unit 

Weight 

 Los Angeles 

Abrasion 

AASHTO T96 

 ACV test result 

shall be less than 

30% 

 Ten percent fine 

value greater 

than 150 kN 

 

1.689 

12.24% 

11.38% 

 

292.5 kN 

ঘনরভটায ৬,২৮১.০০ ৪৮০০.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

ক্রাড 

ফস্টান ( 

১২রভরভ 

ডাউন) 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৪) 

 Rodded Unit 

Weight 

 Los Angeles 

Abrasion 

AASHTO T96 

 ACV test result 

shall be less than 

30% 

 Ten percent fines 

value greater 

than 150 kN 

 

1.689 

12.24% 

11.38% 

 

292.5 kN 

ঘনরভটায ৫,৮০০.০০ ৪,৮০০.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

রফটুরভন রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৫) 

Bitumen (60/70) 

 Flash point -450˙ 

c 

 Ductility -100 

 Loss on heating -

0.8% 

 

 

295˙C 

100+ 

0.04% 

টন ৪৬,০০০.০০ ৬৮,৫০০.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

পাস্টণ লা 

ইট 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৬) 

 Aggregate 

Crushing Value 

 

30.18% 

 

ংখ্যা ৯.০০ ৭.৫ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
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আইরটভ দযত্র ফভাতারফক ফেররপরকন যীক্ষাগারযপ্রাপ্ত 

পরাপর 

একক ২৪ ইররফ  

রনভ ণাতা 

প্ররতস্ঠারনয ভরধ্য 

োরদত চুরক্ত 

ভরত দয 

জ ফযট ররডউর 

অগাস্ট ২০১৫ ভরত 

একক দয 

ভেব্য 

should be less 

than 35% 

 Ten Percent 

Fines value 

should be 

greater than 80 

kN 

98.5%  

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

রজরটক্স

টাইর 

রডরবন-১, লজ-১.৭ (১/৭/৩৭) 

Pervious Geo-textile 

 Mass more than 

300gm/m2 

 Thickness more 

than 2.25mm 

 Tensile strength 

more than 

17.25kN 

 CBR puncture 

resistance more 

than 2850 N 

Impervious Geo-textile 

 The specification 

of pervious 

geotextiles is 

200gm/0.5mm/20

0gm impervious 

geotextiles is one 

of geo-synthetics 

consist of two 

layers of 

geotextiles 

(200gm/m2) and 

one of geo-

membrane 

(0.5mm). 

 

 

389.31% 

3.10mm 

 

 

 

 

4709N 

ফগ ণরভটায ৮৫.০০ ১০০.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

াফ ফগ্রড 

(৩০০ 

রভরভ) 

রডরবন-২, লজ-২.৭ (২/৭/১) 

 MDD 95% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 6% 

(minimum) 

 

97.6% 

 

- 

ফগ ণরভটায ৭৮.০০ ৬৯.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
ইম্প্রুবড 

াফ ফগ্রড 

(৩০০রভরভ

) 

রডরবন-২, লজ-২.৮ (২/৮/১) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 8% 

(minimum) 

 

98.8% 

 

 

- 

ঘনরভটায ৭৮৯.০০ ৯১৬.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 

াফ ফফইজ 

(২৭৫ 

রভরভ) 

রডরবন-৩, লজ-৩.২ (৩/২/১) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 40% 

(minimum 

 

99% 

 

- 

ঘনরভটায ৫,৬৭৪.০০ ৪,৩৬১.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
এরগ্ররগট 

ফফইজ 

রডরবন-৩, লজ-৩.৩ (৩/৩/১) 

 MDD 98% 

 

- 

ঘনরভটায ৮,৩৬৪.০০ ৪,৭৩২.০০ প্রকরল্প াথয ব্যফায 

রয়রছ, ফমখারন জ এয 
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আইরটভ দযত্র ফভাতারফক ফেররপরকন যীক্ষাগারযপ্রাপ্ত 

পরাপর 

একক ২৪ ইররফ  

রনভ ণাতা 

প্ররতস্ঠারনয ভরধ্য 

োরদত চুরক্ত 

ভরত দয 

জ ফযট ররডউর 

অগাস্ট ২০১৫ ভরত 

একক দয 

ভেব্য 

টাই-২ according to 

AASHTO 180 

 CBR 80% 

(minimum 

 Loss Angeles 

Abrassion less 

than 40% 

 

- 

- 

ফযট ইরটয ফখায়ায জন্য 

রনধ ণারযত। 
 

কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 

এরগ্ররগট 

ফফইজ 

টাই-১ 

রডরবন-৩, লজ-৩.৩ (৩/৩/২) 

 MDD 98% 

according to 

AASHTO 180 

 CBR 100% 

(minimum 

 Loss Angeles 

Abrassion less 

than 30% 

 

- 

- 

- 

ঘনরভটায ৮,৯২৮.০০ ৬,৫৬৬.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
 

কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 

রডরফএ 

ফফইজ 

ফকা ণ 

রডরবন-৩, লজ-৩.১০ (৩/১০/১) 

 Portland cement 

2% 

 Sand not more 

than 15% 

 

- 

- 

ঘনরভটায ২২,৪৪৫.০০ ১৭,৩৮৮.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
রডরফএ 

য়ারযং 

ফকা ণ 

রডরবন-৩, লজ-৩.১০ (৩/১০/২) 

 Portland cement 

2% 

 Sand not more 

than 15% 

 

- 

- 

ঘনরভটায ২২,৫৪৮.০০ ২০,১১৮.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
কাজ এখরনা শুরু য়রন, 

তাই ফকান ফটস্ট রযরাট ণ 

নাই। 
আযরর রডরবন-৩, লজ-৩.১৫(৩/১৫/২a) 

Required Field Strength 

37 N/mm
2
 

43.5 N/mm
2
 ঘনরভটায ২০,১৬৬.০০ ১৪,১০৭.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
ভাইল্ড 

রস্টর ফায 

রডরবন-৩, লজ-৩.১৫ (৩/১৫/২b) 

 Yield stress not 

less than 240 

N/mm2 (ASTM A 

615M-16) 

 

420 N/mm
2
 

টন ৫৭,৪৩৫.০০ ১৭,৯৮১.০০ জ এয প্রাক্করন ২০১৫ 

াররয এফং ২৪ ইররফ’য 

প্রাক্করন ২০১৭ াররয। 
যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক। 
াই ইরয়ল্ড 

রস্টরফায 

রডরবন-৩, লজ-৩.১৫ (৩/১৫/২c) 

 Yield stress not 

less than 500 

N/mm2 ASTM A 

615M-16) 

 

520 N/mm
2
 

 

টন ৭৭,২৪১.০০ ৯৫,২৩৬.০০ প্রকরল্পয দয জ এয 

দরযয ফচরয় কভ। 
যীক্ষাগারয প্রাপ্ত পরাপর 

রোলজনক।‘ 

 

প্রাপ্ত পরাপর ম ণাররাচনায় তা রোলজনক অফস্থায় ায়া মায় । যীক্ষাগারয পরাপররয নমূনা ংমরক্ত-৯ এ প্রদান কযা ররা। ২৪ 

ইররফ’য রফরবন্ন করোরনন্ট এয দয এনারাইর ংযুরক্ত-১০ এ প্রদান কযা র।  
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৬.৩ ভজাতীয় প্রকরল্পয প্রধান প্রধান আইরটভ মূরয ব্যরয়য তুরনা 

 

আইরটভ একক এন-৮ প্রকরল্পয 

দয 

ারক-১ 

প্রকরল্পয দয 

জ ফযট ররডউর অগাস্ট 

২০১৫ ভরত একক দয 

াফ ফফইজ (২৭৫রভরভ) ঘনরভটায ৫,৬৭৪.০০ ২,৯৯১.০০ ৪,৩৬১.০০ 

এরগ্ররগট ফফইজ টাই-২ ঘনরভটায ৮,৩৬৪.০০ ৩,৭৫৯.০০ ৪,৭৩২.০০ 

এরগ্ররগট ফফইজ টাই-১ ঘনরভটায ৮,৯২৮.০০ ৬,১৫১.০০ ৬,৫৬৬.০০ 

রডরফএ ফফইজ ফকা ণ ঘনরভটায ২২,৪৪৫.০০ ১৯,৮২৬.০০ ১৭,৩৮৮.০০ 

রডরফএ য়ারযং ফকা ণ ঘনরভটায ২২,৫৪৮.০০ ২০,৬২৮.০০ ১৯,৪৩৯.০০ 

াই ইরয়ল্ড রস্টর ফায টন ৭৭,২৪১.০০ ৮৫,০০০.০০ ৯৫,২৩৬.০০ 

 

এন-৮ এয রফরবন্ন আইরটরভয দয ারক-১ এয রফরবন্ন আইরটরভয দয  জ এয ফযট ররডউর-২০১৫ 

ম ণাররাচনা করয দরযয রবন্নতা রযররক্ষত য়, মায প্রধান কাযণ রারফ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাররয ব্যারপ্তয রবন্নতা, 

স্বল্প ভরয় কাজ োদরনয জন্য এন-৮ প্রকরল্প রদফা-যাত্রী কাজ কযরত রি। জ ফযট ররডউর-২০১৫ াররয 

রকন্তু প্রকরল্পয কাজ ২৪ ইররফয ফযট ররডউর-২০১৭ াররয। রনভ ণারণ অরধক ংখ্যক ফভরনারযজ  যাত্রীকারীন 

কারজ অরতরযক্ত ভজুরয  তুরনামূরকবারফ ফফর রনভ ণাণ উকযরণয  প্ররয়াজনীয়তা ইতযারদ প্রকরল্পয দয বৃরিয 

কাযণ রারফ প্রতীয়ভান য়। এছাো প্ররতরমারগতামূরক বারফ ক্রয় প্ররক্রয়া  েন্ন না য়া মূল্য বৃরিয কাযণ 

রারফ রফরফরচত রত ারয। 
 

৬.৪ একই ধযফণয অন্য প্রকরল্পয ফঙ্গ ব্যয় এয তুরনা 

 

  

ঢাকা-খুরনা এন-৮ ারক-১ 

ক্রিঃনং আইরটভ রযভাণ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

রযভাণ ব্যয় 
(রক্ষ টাকা) 

১ প্রকরল্পয বদঘ ণয ৫৫ রকিঃরভিঃ ১০৫৪২৯৫.৬৯  ৭০ রকিঃরভিঃ  ৫৫৯৩১৫.৮৮ 

২ ভূরভ অরধগ্রন  ৩২.৫৪ ফক্টয ১১৯৪১০.৯৮ ৬৯.৯৭ ফক্টয 97244.68 

৩ ভাটিয কাজ   ১১৯৯৩১.৯৬   38086.98 

৪ ফবরভন্ট   ১৬২৫৭৮.৬১   116702.13 

৫ পাউরন্ডন   ১৭২১১২.০১   35256.82 

৬ স্ট্রাকচায   ৩১৬৩৮১.১৭   113973.66 

৭ প্রকল্প ব্যয় (প্ররত রকিঃরভিঃ)    ১৯১৬৯.০১   ৭৯৯০.২৩ 

৮ প্ররত রকিঃরভিঃ ব্যয় (শুদৄভাত্র 

ফবরভন্ট)    
২৯৫৫.৯৭ 

  
1714.19 

 

প্রাপ্ত তথ্য ভরত মূল্য ফফী য়ায কাযণমূ রনেরুিঃ 

 

(১) ভজাতীয় ফবৌত অফকাঠারভা রনভ ণাণ ব্যয় স্থানরবরদ  রযফরতণত য় এফং রযফতণরনয, কভ ফা ফফর, মূর 

রনয়াভক ভূ-গবণস্থ ভাটিয অফস্থা, ভাটি বযারটয রযভাণ, উযুক্ত ভাটিয প্রাপ্যতা, ফবৌত অফকাঠারভায ধযণ  
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াইজ, রিকজয ফনরবরগন াইট, ারন রনষ্কান ব্যফস্থা, রনভ ণাণ উকযরণয প্রাপ্যতা ইতযারদ। অত্র প্রকরল্পয অরনক 

জায়গায় ২০- ২১ পৄট ম ণে ভাটি বযাট কযরত রয়রছ মা দুযফতী স্থান ফথরক ংগৃীত। 
 

(২) াম্প্ররতককারর রনভ ণাণাধীন ৪ ফরন রফরষ্ট েকমূর (ারক-১ ব্যরতত)  ফকান ারব ণ ফরন নাই। দুই ার 

ারব ণ ফরন থাকায় মাতামারতয জন্য ম ণাপ্ত ংখ্যক আন্ডাযা রনভ ণারণয ব্যফস্থা যাখা রয়রছ। পুযাতন রিজ  

কারবাট ণ ফবরঙ্গ নতুন রিজ  কারবাট ণ রনভ ণারণয ব্যফস্থ যাখা রয়রছ। এছাো ৫টি ফ্লাইবায ২টি ইন্টাযরচঞ্জ  

৪টি ফযররয় বাযা রনভ ণাণ অত্র প্রকরল্প অেভু ণক্ত। 
 

(৩) জ এয প্রকল্পমূর এরগ্ররগট ফফজটাই-২ ফত ইরটয ফখায়া ব্যফায কযা য় রকে অত্র প্রকরল্প াথয 

ব্যফায কযা রি। 
 

(৪) আযরর রিজ এয রযফরতণ রর গাড ণায রিজ রনরভ ণত রি মায জন্য ফােরত ৮৮ ফকাটি টাকা খযচ রফ। 
কারবারট ণয ংখ্যা বৃরি ায়ায় ২৯.৮৩ ফকাটি টাকা, ফযররয় বাযা ১,৬৪৪ রভটায অরতরযক্ত রনভ ণাণ ফাফদ 

৫৮২ ফকাটি টাকা, আন্ডাযা ফাফদ ৮৫ ফকাটি টাকা, ফটার প্লাজা ফাফদ ৪০ ফকাটি টাকা, ইউটিররটি রপটিং ফাফদ 

প্রায় ১৬৬ ফকাটি টাকা খযচ রফ, নতুন এযাভব্যাংকরভন্ট রস্থত যাখায জন্য ৮০২ ফকাটি টাকা খযচ রফ। দুযফতী 

এরাকা ফথরক ভাটি এরন েক রনভ ণারণয জন্য ভাটি দৃঢ়কযণ ফাফদ ৩৭৮ ফকাটি টাকা, পাউরন্ডন য়ারকণয জন্য 

১৭২ ফকাটি টাকা খযচ রফ। 
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অধ্যায়- প্তভ 

প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন েরকণ রফরবন্ন ভস্যা, ফমভন অথ ণায়রন রফরে, ফাস্তফায়রনয অথ ণাৎ ণ্য, কাম ণ  ফফা 

ংগ্ররয ফক্ষরত্র রফরে, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা, প্রকরল্পয ফভয়াদ  ব্যয় বৃরি কাযণ অন্যান্য রদক রফরিলণ, 

ম ণাররাচনা  ম ণরফক্ষণ 

 

জ এয ভাত্র ২জন কভ ণকতণা প্রকরল্পয ারথ যারয েৃক্ত মা অতে অপ্রতুর । জ এয কভ ণকতণাগরণয 

েৃক্ততা ফারেরয় তারদয রনয়রভত প্রকল্প রযদ ণন প্রকল্প ফাস্তফায়রন রমাগীতা কযরফ। 
 

ম্ভাব্যতা মাচাইকৃত েরক শুদৄভাত্র ৪ ফরন রফরষ্ট েক রনভ ণারণয রযকল্পনা কযা রয়রছর এফং ফকান ারব ণ 

েক রছর না। ফতণভান প্রকরল্পয আতাধীন ফ্লাইবায, আন্ডাযা, ফযররয় বাযা, প্রধান রিজমূ, 

ট্রারেট, ফলাবাযররপ ইতযারদ উক্ত প্রকরল্প রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর না।  

 

প্ররয়াজনীয় ণ্য , কাম ণ  ফফা অতযে দ্রুততায ারথ েন্ন কযা । প্রাথরভক রযকল্পনা , রডজাইন   প্রাক্কররন 

অরধকতয গুরূত্ব না ফদয়ায় রডরর ংরাধন আফশ্যক রয় রেরছ । প্রকল্প শুরুয রয ফফ রকছু অফকাঠারভা মা 

আরাদা বারফ রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর তা অেভু ণক্ত য় । প্রকরল্পয কাম ণক্ষভতা বৃরিয জন্য অরনক অফকাঠারভা 

অেভু ণক্ত য়। ইউটিররটি স্থানােয  ভূরভ অরধগ্ররণয জটিরতা প্ররক্রয়া ফল কযরত অরনক ফফগ ফরত য়  

ভয়রক্ষন য়। এ কর কাযনমূরয জন্য প্রকরল্পয প্রাক্করন ব্যয় বৃরি ায়  অরতরযক্ত ভরয়য প্ররয়াজনীয়তা 

ফদখা ফদয়। 
 

প্রকরল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই প্ররতরফদন অনুমায়ী ২০১১ াররয েরকয AADT ৬,৫৮৩ (উৎিঃ মূর প্রকরল্পয 

ম্ভাব্যতা মাচাই প্ররতরফদরনয পৃষ্ঠা নেয ২৭ ) ফমখারন েক  জনথ অরধদপ্তরযয ২০১৬ -১৭ াররয ট্রারপক 

কাউন্ট অনুমায়ী AADT ৭,৩৫৪ (উৎিঃ জ এয Appendix- A, Annual Needs Report, 2016-

17, Page no. 67)। অথ ণাৎ, প্রকল্পভুক্ত েরক AADT বৃরিয ায ২.২৪%[ সূত্রিঃ r= (AADT of 2016/ 

AADT 0f 2011)^(1/5)-1] 

 

প্রকল্পটি যকারযয রনজস্ব অথ ণায়রন ফাস্তফায়ন কযা রি মা যকারযয আরথ ণক ক্ষভতা প্রকা করয । প্ররয়াজনীয় 

অরথ ণয ফমাগারন এখরনা ফকান ভস্যা ফা রফরে রযররক্ষত য়রন। 
 

দক্ষ ব্যফস্থাক  প্ররকৌরীরদয দ্রৃাযা প্রকরল্পয কাজ েন্ন রি । ইররফয ম ণরফক্ষণ কভীয ংখ্যা আরযা বৃরি 

কযা প্ররয়াজন ফরর প্রতীয়ভান য়। 
 

অত্র প্রকরল্পয ফতুমূরয ফটার প্লাজা  ফটার দ্মা ফতুয থর্ার প্লাজা  ফটাররয ারথ ভন্বয় করয রনধ ণাযণ কযা 

ফমরত ারয। ফরক্ষরত্র ভ্রভন ভয়  জনফররয প্ররয়াজন কভ রফ ফরর প্রতীয়ভান য়। 
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এরক্সট প্লান (Exit Plan) 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়রনয রয ইররফ এক ফছয যক্ষণারফক্ষণ কযরফ এফং যফতীরত প্রকরল্পয আতায় রনরভ ণত েক  

মাফতীয় ফবৌত অফকাঠারভা েক  জনথ অরধদপ্তরযয রনকট স্তােয কযরফ। 
 

রনয়রভত  প্ররয়াজনীয় যক্ষণারফক্ষরণয জন্য েক  জনথ অরধদপ্তয দক্ষ জনফর , মন্ত্রারত  প্ররয়াজনীয় অথ ণ 

ফযাদ্দ করয এই েরকয রডজাইন রাইপ  (২০ ফছয)  ফবৌত অফকাঠারভায রডজাইন রাইপ  (১০০ ফছয) চর 

যাখায ব্যারয প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরফ। 
 

ফটার আদারয়য ভাধ্যরভ যকায প্ররয়াজনীয় অথ ণ ফযাদ্দ রনরিত কযরত ারয। প্ররয়াজরন অরবজ্ঞ ফফযকারয ংস্থা 

কর্তণক মাফতীয় যক্ষণারফক্ষণ কযা ফমরত ারয। 
 

প্রকল্পভুক্ত েক  অফকাঠারভা মূরয স্থারয়ত্বকার দীঘ ণারয়ত কযায জন্য রনভ ণারণয রয মানফান চরাচরর 

অরতরযক্ত বাযফন রনয়ন্ত্রণ কযরত Axle Load Control Station স্থান  গরত রনয়ন্ত্রফণয ব্যফস্থা  অফশ্যই 

কযরত রফ। 

 

প্রকরল্পয ৫৫ রকিঃরভিঃ দীঘ ণ েরক রফরবন্ন অফকাঠারভা আরছ এফং এফ অফকাঠারভা মথামথ যক্ষণারফক্ষরণয জন্য 

প্রকল্প ফরল ইররফ পূণ ণাঙ্গ As Built Drawing  একটি Maintenance Plan জরক প্রদান কযরফ। 
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অধ্যায়- অষ্টভ 

SWOT ম ণাররাচনা 

 

প্রকরল্পয ফর  দুফ ণর রদক, সুরমাগ  ঝুঁরক (SWOT) রফরিলণ কযা রয়রছ। প্রকরল্পয রনরফে রযফীক্ষণ ভীক্ষা 

কভ ণরযকল্পনায় ফম কর তথ্য উাি ংগ্র এফং রফরিলরণয প্রস্তাফ কযা রয়রছ ফ কর তথ্য উাি 

ংগ্রপূফ ণক রফরিলণ করয প্রকল্পটিয ফর  দুফ ণর রদক, সুরমাগ  ঝুঁরকমূ নাক্তকযণ বরফষ্যরত একই ধযরণয 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়রনয জন্য মরথাযুক্ত সুারয প্রদান কযা রয়রছ। 
 

ক) প্রকরল্পয ফর রদকমূ (Strengths) 

 

 বুরয়ট, ইররফ  রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠারনয যীক্ষাগারয যীক্ষা করয ভানেন্ন রনভ ণাণ রনরিত কযা রি; 

 ভয়ভত অথ ণ ফযাদ্দ রি; 

 প্রকরল্পয কাজ দ্মা ফতু েন্ন য়ায আরগই ফল রফ; 

 ফফরয বাগ ভূরভ অরধগ্রণ পূরফ ণই েন্ন কযা রছর;  

 অরবজ্ঞ রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠানরক রনরয়াগ কযা রয়রছ; 

 রফ ণািভ রনভ ণাণ াভগ্রী  মন্ত্রারত ব্যফায কযা রি; 

 দ্রুত  ভানেন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়রনয জন্য ইররফরক রনরয়াগ কযা রয়রছ এফং দরক্ষণাঞ্চর  দরক্ষণ 

পূফ ণাঞ্চররয এয জনগরণয স্বপ্ন ফাস্তফায়ন ম্ভফ রি; 

 দ্রুত ফাস্তফায়রনয পরর জনগণ স্বল্পতভ ভরয় প্রকরল্পয সুপর ফবাগ কযরফ; এফং 

 ইররফরক রনরয়ারগয পরর যকারযয অরনক ফফদখরী ভূরভ উিায কযা ম্ভফ রয়রছ এফং ফফআইরন 

অফকাঠারভা অফমুক্ত কযা ম্ভফ রয়রছ। 
 

খ) প্রকরল্পয দুফ ণর রদকমূ (Weaknesses) 

 প্রকরল্পয অরত প্ররয়াজনীয় Environmental Monitoring Plan (EMP) ফাস্তফায়ন কযা রি 

না; 

 প্রকরল্পয নাভ কযরণ শুদৄভাত্র ৪ ফররন উন্নয়ন না ফরর মূর েক ৪ ফরন  দুই ার আরযা ২টি দুই ফররনয 

ারব ণ েক ফভাট ৮ ফরন রফরষ্ট েক উন্নয়ন ফরা ভীরচন ত; 

 রকছু ফক্ষরত্র ভূরভ অরধগ্ররণ  ফফআইরন অফকাঠারভা অফমুরক্তরত ভয়রক্ষন; 

 ভূ-গবণস্থ ইউটিররটিয ভাস্টাযপ্লান এফং As Built Drawing না থাকায় রকছু ফক্ষরত্র কারজ ধীযগরত  

প্রাক্করন বৃরি; 

 প্রাথরভক রযকল্পনায় দুফ ণরতা রছর মায জন্য রডরর ংরাধন প্ররয়াজন রয়রছ; 

 প্রকরল্পয আতায় অরধগ্রণকৃত জরভ যকারযয অন্য ংস্থা কর্তণক ব্যফায প্রকল্প ফাস্তফায়রন ফাধা 

রয়রছ;  

 খুরনা, ফরযার, পরযদপুয প্রকরল্পয সুরফধারবাগী অঞ্চরমূ রত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী মানফান 

ঢাকা প্রারে রকবারফ ব্যফস্থানা কযা রফ ফ রফলরয় ফকান রযকল্পনা না থাকা; 

 ক্ষরতগ্রস্ত জনগরণয ফকান পুনফ ণান কযা য়রন; 

 প্রকল্পভূক্ত এরাকায জনগণরক প্রকরল্পয কারজ েৃক্ত না কযা; 

 প্ররতরমাগীতামূরক ক্রয় কাম ণ অনুযণ না কযা;  
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 েক  জনথ অরধদপ্তরযয কভ ণকতণাবৃরন্দয অরনয়রভত প্রকল্প রযদ ণন; এফং 

 প্রকরল্পয রডজাইন রাইপ রডরররত উরিখ না থাকা। 
 

গ) প্রকরল্পয সুরমাগমূ (Opportunities) 

 দ্রুত রিাে গ্রণ  ফাস্তফায়ন প্রকল্প ফাস্তফায়রন ভয়  অথ ণ ফাঁচায়, পরর াভরগ্রক অগ্রগরত ইরতফাচক; 

 রনভ ণাণাধীন দ্মা ফতুয ভাধ্যরভ এই প্রকল্প উন্নততয ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সৃরষ্ট কযরফ;  

 ফদরয প্রথভ এক্সরপ্ররয়য  (মানফারনয গরত ঘন্টায় ৮০ রকিঃরভিঃ ) ভাধ্যরভ দরক্ষণ রিভাঞ্চরর উন্নত 

ফমাগারমাগ ব্যফস্থা সৃরষ্ট রফ মায পরর ফদরয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত রফ; 

 রনভ ণাণাধীন ানগাঁ আইরটি করন্টইনায ফাট ণ , ফাংরারদ ফকন্দ্রীয় কাযাগায , মরাররদয়া ারন 

ফাধনাগায এয ারথ ফমাগারমাগ উন্নততয রফ; 

  ফভাংরা ফন্দয রদরয় বফরদরক ফারণজয বৃরি  সুন্দযফরন ম ণটন রল্প প্রারয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ; এফং 

 প্রকল্প এরাকায় উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থা সৃরষ্ট য়ায় উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ বৃরি ারফ। 
 

ঘ) প্রকরল্পয ঝুঁরকমূ (Threats) 

 রযরফ সুযক্ষা কযায জন্য প্ররয়াজনীয় দরক্ষ না ফনয়ায় প্রকল্প এরাকায জনগ ণ স্বাস্থয ঝুঁরকয  

জীফনফরচত্র রযরফগত ঝুঁরকয ম্মুখীন; 

 জরভ পূণ ণাঙ্গ অরধগ্রণ প্ররক্রয়া েন্ন না করয কাজ কযায় ক্ষরতগ্রস্ত জনগফণয ভরধ্য অরোল সৃরষ্ট;  

 আন্ডাযাগুররায গে দুযত্ব ২ .৬১ রকিঃরভিঃ ায়ায় প্রকল্প এরাকায জনগণরক যাস্তা াযাারয অরনক 

দুযত্ব ভ্রভণ  ভয় ব্যয় কযরত রফ মা জনভরন অরোল সৃরষ্ট কযরত ারয; 

 েক  জনথ অরধদপ্তয ফদরয ভােক রনভ ণারণয জন্য রনরয়ারজত , এভতাফস্তায় ইররফরক রনরয়ারগয 

পরর েক  জনথ অরধদপ্তরয ফক্ষাব সৃরষ্টয ম্ভাফনা  প্রারতষ্ঠারনকবারফ দুফ ণর য়ায ম্ভাফনা 

যরয়রছ; 

 প্রকরল্প মানফারনয জন রনয়ন্ত্ররণয জন্য ফকান ব্যফস্থা  (Axle Load Weight Control 

System) নাই;  

 খুরনা, ফরযার, পরযদপুয প্রকরল্পয সুরফধারবাগী অঞ্চরমু রত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী মানফান 

ঢাকায় প্ররফরয পরর ঢাকায মাত্রাফারে  ফাবুফাজায প্রারে মানজট বৃরিয ম্ভাফনা যরয়রছ; এফং 

 এই েরক একারধক ফটার আদারয়য ফকরন্দ্রয জন্য মানফারনয গরত করভ মায়ায  মানজরটয ম্ভাফনা 

আরছ। 
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অধ্যায়- নফভ 

ভীক্ষায পরাপর  সুারযভারা 

 

(ক) ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপরমূ 

 

১.েক  জনথ অরধদপ্তরযয তত্ত্বাফধারন কানাডীয় যাভ ণক প্ররতস্ঠান এভএভএভ গ্রু ফাংরারদর যাভ ণক 

প্ররতষ্ঠান রফরএর এরাররয়ট এয রমাগীতায় প্রকরল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই করয ২০১২ াররয ফপব্রুমারয ভার 

রযপূণ ণ প্ররতরফদন প্রদান করয। তায পূরফ ণ প্রকরল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই এয ররক্ষয এীয় উন্নয়ন ব্যাংক  ফাংরারদ 

যকারযয ভরধ্য প্রযুরক্তগত রমাগীতায রফলরয় ভরঝাতা য়। ঢাকা-ভায়া-বাঙ্গা েক ঢাকায বুরেগঙ্গা ফতুয 

দরক্ষণ-রিভপ্রাে ফথরক শুরু রয় এন -৮ ভােক রয় দ্মা ফতু রয় বাঙ্গা ম ণে । এই েরকয পূণ ণ বদঘ ণয 

৬৯.৩ রকিঃরভিঃ রর ১৯.৭ রকিঃরভিঃ দ্মা ফতুয ংরমাগ েক রারফ রনরভ ণত য়ায় তা এই ভীক্ষা রত ফাদ 

ফদয়া রয়রছ। পূফ ণ ারে ২৯.৩ রকিঃরভিঃ  রিভ ারে ২০.৩ রকিঃরভিঃ এই ভীক্ষায আতায় রে। প্রাক্করন 

অনুমায়ী চায ফররন  উন্নীতকযণ খযচ ২.৬ ফথরক ৩.৪ রভররয়ন ডরায প্ররত রকররারভটারয, মায ফভাট আনুভারনক 

প্রাক্কররত ব্যয় ধযা য় ১৪১০ ফকাটি টাকা। ম্ভাব্যতা মাচাইকৃত েরক শুদৄভাত্র ৪ ফরন রফরষ্ট েক রনভ ণারণয 

রযকল্পনা কযা রয়রছর এফং ফকান ারব ণ েক রছর না । ফতণভান প্রকরল্পয আতাধীন ফ্লাইবায, আন্ডাযা, 

ফযররয় বাযা, ট্রারেট, ফলাবাযররপ ইতযারদ উক্ত প্রকরল্প রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর না। প্রকরল্পয ম্ভাব্যতা 

মাচাই প্ররতরফদরনয ায-ংরক্ষ ংযুরক্ত-১১ ফত প্রদান কযা র। 

 

২. প্রকল্পটি যকারযয রনজস্ব অথ ণায়রন ফাস্তফায়না ধীন প্রথভ আেজণারতক ভারনয এক্সরপ্ররয় মা যকারযয 

আরথ ণক ক্ষভতা প্রকা করয। গুণগতভান ফজায় ফযরখ এই প্রকল্প ফাস্তফায়ন ফদরয বাফমূরতণ উজ্জর কযরফ। 
 

৩. প্রকল্পটি ৩ /০৫/২০১৬ তারযরখ ৬২৫২২৮ .৬৪ রক্ষ টাকা ব্যরয় একরনক কর্তণক অনুরভারদত য় এফং 

০১/১২/২০১৬ তারযরখ রফরল ংরারধত রডরর ৬৮৫২২৮ .৬৪ রক্ষ টাকা ব্যরয় ০১ /০৫/২০১৬ রত 

৩০/০৪/২০১৯ ফভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ভাননীয় েক রযফন  ফতু ভন্ত্রী কর্তণক অনুরভারদত য় । ফতণভারন 

১ভ ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য প্ররক্রয়াধীন মা ফভ ২০১৬ রত জুন ২০১৯ ভয়কারর ১০৫৪২৯৫ .৬৯ 

রক্ষ টাকায় ফাস্তফায়রনয জন্য প্রস্তাফ কযা রয়রছ। 
 

৪. প্ররয়াজনীয় ণ্য, কাম ণ  ফফা ক্রয় অতযে দ্রুততায ারথ েন্ন কযা রি । প্রাথরভক রযকল্পনা, রডজাইন  

প্রাক্কররন অরধকতয গুরূত্ব না ফদয়ায় রডরর ংরাধন আফশ্যক রয় রেরছ । প্রকল্প শুরুয রয ফফ রকছু 

অফকাঠারভা মা আরাদাবারফ রনভ ণারণয রযকল্পনা রছর তা অেভু ণক্ত য়। প্রকরল্পয কাম ণক্ষভতা বৃরিয জন্য অরনক 

অফকাঠারভা অেভু ণক্ত য়। ইউটিররটি স্থানােয  ভূরভ অরধগ্ররণয জটির প্ররক্রয়া ফল কযরত অরনক ফফগ ফরত 

য়  ভয়রক্ষন য় । একর কাযনমূরয জন্য প্রকরল্পয প্রাক্করন ব্যয় বৃরি ায়  অরতরযক্ত ভরয়য 

প্ররয়াজনীয়তা ফদখা ফদয়। 
 

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকারযয প্রধানভন্ত্রীয কাম ণারয়স্থ স্ত্র ফারনী রফবারগয অারয ন্স  রযকল্পনা 

রযদপ্তয ঢাকা ফনা রনফা কর্তণক জারযকৃত যকারয আরদ  {০৬.০০.০০০০.০০৪.৯০.১৩.০৭.১৬/অ 

(প্ররজক্ট) /৬৮৮ তারযখ ১৩ জুরাই ২০১৬ইং } ভরত েক রযফন  ফতু ভন্ত্রণাররয়য প্রস্তাফনা এফং ফনা 

দরযয অনুরযারধয ফপ্ররক্ষরত আররাচয প্রকল্পটি Deligated Procurement রররফ এফং ফাংরারদ 

ফনাফারনীয প্রচররত Project Implementation Policy (PIP) অনুযণপূফ ণক ফাংরারদ ফনাফারনীয 

ভাধ্যরভ ফাস্তফায়রনয রনরভরি রিাে গৃীত য়। 
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৬. মাত্রাফারে-ভায়া অংর ৩৫ রকিঃরভিঃ যাস্তা, ৩১টি ফক্স কারবাট ণ, ১৬টি রিজ (<১০০রভটায), ১৫টি আণ্ডাযা, 

৩টি ফযররয় বাযরিজ, ২টি ফভইন রিজ (>১০০রভটায), ১টি ইন্টাযরচঞ্জ  ৩টি ফ্লাইবায রনভ ণাণ কাজ চরভান। 
যাস্তাটিরত ৮টি প্ররফ -রনগ ণভন থ আরছ , ফমগুররা ফাবুফাজায , মাত্রাফারে, ফাস্তরগারা, ানাফাদ, আব্দুিাপুয 

ফ্লাইবায, ফটার প্লাজা (ঐরিক), শ্রীনগয ফ্লাইবায  ভায়া ফভারে অফরস্থত। 
 

৭. াঁচ্চয-বাঙ্গা অংর ২০ রকিঃরভিঃ যাস্তা , ২৭টি ফক্স কারবাট ণ, ৯টি রিজ (<১০০রভটায), ৬টি আন্ডাা , ১টি 

ফযররয় বাযরিজ, ২টি ফভইন  রিজ (>১০০রভটারয), ১টি ইন্টাযরচঞ্জ   ২টি ফ্লাইবায রনভ ণাণ কাজ চরভান । 
যাস্তাটিরত ৪টি প্ররফ-রনগ ণভন থ আরছ, ফমগুররা বাঙ্গা, সুদাযপুয, পুররয়া ফাজায  দ্মা ফভারে অফরস্থত। 
 

৮. রকছু অং ফাদ রদরয় প্রকরল্প মূর ভূরভ অরধগ্রণ ১৯৭৩ -৭৪ ারর ম্পূণ ণ য়। জ এয রডরারজট য়াকণ 

রারফ দ্রুত ফাস্তফায়রনয জন্য ইররফ ফডরররগরটড প্ররকউযরভন্ট এয আতায় প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযরছ মা ররএ 

২০০৬  ররআয ২০০৮ এয ১২ নং ধাযায় ফরন ণত ’অর ণত ক্রয় কাম ণ’ অনুযণ করয কযা রয়রছ। 

 

৯. প্রকরল্পয রডজাইন  প্রাক্করন অরবজ্ঞ প্ররকৌর উরদষ্টা (আেজণারতক  জাতীয়) কর্তণক োদন কযা রয়রছ।  

 

১০. রনভ ণাণকারর রফরবন্ন অরঙ্গয প্রাক্করন ব্যয় ফাজায মূরল্যয ারথ াভঞ্জস্য ফযরখ বতরয কযা রয়রছ। প্রকরল্পয 

জন্য ংগৃীত ভারাভার ফেররপরকন অনুমায়ী গুণগতভান রনরিত কযা রয়রছ। 

 

১১. ফররনজ প্লান চূোে রয়রছ । এ রফলরয় বুরয়ট এয উরদষ্টাগণ কাজ করযরছন এফং চূোে করযরছন । কারজয 

প্রাক্করন ংরারধত রডরররত অেভু ণক্ত আরছ। 

 

১২. অথ ণ ভন্ত্রণারয় কর্তণক তরফর ছাে রর জ ইররফরক ম্পূন ণ তরফর একফারয স্তােয করয মা ট্রাস্ট 

ব্যাংরক জভা য়। 

 

১৩. প্রকল্পটি যকারযয রনজস্ব অথ ণায়রন ফাস্তফায়ন কযা রি । প্রাপ্ত তথ্য ভরত প্ররয়াজনীয় অরথ ণয ফমাগান এখরনা 

ফকান ভস্যা ফা রফরে রযররক্ষত য়রন। 
 

১৪. প্রকরল্পয উরদ্দশ্য সুরনরদ ণষ্ট বারফ রডরররত উরিখ কযা য়রন।  

 

১৫. জ প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ারথ যারয েৃক্ত নয় মরদ ইররফ প্রকল্প ফাস্তফায়রনয রয জ এয কারছ 

প্রকল্পভূক্ত েক  মাফতীয় অফকাঠারভা স্তােয কযরফ এফং জ যফতীকারর যক্ষণারফক্ষণ কযরফ। 

 

১৬. জ এয ভাত্র দুই জন কভ ণকতণা (প্রকল্প রযচারক  প্রকল্প ব্যফস্থাক ) ব্যতীত ফকান কভ ণকতণা ফা কভ ণচাযী 

এই প্রকরল্পয রঙ্গ েৃক্ত নয়। প্রকল্প কর্তণক জ এয কভ ণকতণারদয জন্য ফকান ররজরস্টক ফযাদ্দ নাই।  

 

১৭. প্রকরল্পয রযকল্পনা, রডজাইন  প্রাক্করন জ এয প্রকল্প রযচারক কর্তণক অনুরভারদত। 

 

১৮. প্রকরল্পয রনভ ণাণাধীন েরকয আয়ুষ্কার ২০ ফছয  ফবৌত অফকাঠারভায আয়ু ১০০ ফছয রনধ ণাযণ করয  

গুণগতভান ফজায় ফযরখ রনভ ণাণ কযা রি। 

 

১৯. প্ররয়াজনভত ভারাভাররয প্রারপ্ত ফ ভয় রনরিত কযা মারি না। অরনক ভারাভাররয ফাজায মূল্য বৃরি 

ায়ায় রমাগী রনভ ণাণ প্ররতষ্ঠারনয ভস্যা রি। 
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২০. অত্র প্রকরল্পয ফবরভন্ট ফাফদ প্ররত রকিঃরভিঃ খযচ ২৯ .৫৬ ফকাটি টাকা । ক্ষােরয ারক -১ প্রকরল্প প্ররত 

রকিঃরভিঃ ফবরভন্ট ফাফদ খযচ ১৭ .১৪ ফকাটি টাকা । ভজাতীয় ফবৌত অফকাঠারভা রনভ ণাণ ব্যরয় স্থানরবরদ 

রযফরতণত য় এফং রযফতণরনয , কভ ফা ফফর , মূর রনয়াভক ভূ-গবণস্থ ভাটিয অফস্থা , ভাটি বযারটয রযভাণ , 

উযুক্ত ভাটিয প্রাপ্যতা, ফবৌত অফকাঠারভায ধযণ  াইজ, ফনরবরগন, ারন রনষ্কান ব্যফস্থা, রনভ ণাণ উকযরণয 

প্রাপ্যতা ইতযারদ। অত্র প্রকরল্পয অরনক জায়গায় ২০-২১ পৄট ম ণে ভাটি বযাট কযরত রয়রছ মা দুযফতী স্থান ফথরক 

ংগৃীত। আযরর রিজ এয রযফরতণ রর গাড ণায রিজ রনরভ ণত রি মায জন্য ফােরত ৮৮ ফকাটি টাকা খযচ 

রফ। কারবারট ণয ংখ্যা বৃরি ায়ায় ২৯ .৮৩ ফকাটি টাকা , ফযররয় বাযারয রলয়ায াইট বৃরিয জন্য 

১,৬৪৪ রভটায অরতরযক্ত রনভ ণাণ ফাফদ ৫৮২ ফকাটি টাকা , আন্ডাযা ফাফদ ৮৫ ফকাটি টাকা, ফটার প্লাজা ফাফদ ৪০ 

ফকাটি টাকা, ইউটিররটি রপটিং ফাফদ প্রায় ১৬৬ ফকাটি টাকা খযচ রফ , নতুন এযাভব্যাংকরভন্ট রস্থত যাখায জন্য 

৮০২ ফকাটি টাকা খযচ রফ । দুযফতী এরাকা ফথরক ভাটি এরন েক রনভ ণারণয জন্য ভাটি দৃঢ়কযণ ফাফদ ৩৭৮ 

ফকাটি টাকা, পাউরন্ডন য়ারকণয জন্য ১৭২ ফকাটি টাকা খযচ রফ। 
 

২১. প্রকরল্পয ারফ ণক অগ্রগরত  গুণগতভান রোলজনক । প্রকল্প রযচাররকয প্রদি তথ্য ভরত প্রস্তারফত ১ভ 

ংরাধনী ফভাতারফক ফভ ২০১৮ ম ণে ফবৌত কারজয অগ্রগরত প্রায় ৫০ % এফং রফরল ংরারধত রডরর 

রররফ আরথ ণক অগ্রগরত ৮০%। রনধ ণারযত ভরয়য ভরধ্য প্রকরল্পয কাজ ভাপ্ত কযায জন্য মাফতীয় দরক্ষ গ্রণ 

কযা রয়রছ। 
 

২২. প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত রর দরক্ষণ রিভাঞ্চররয ারথ রফরল করয বৃিয ফরযার  পরযদপুরযয ারথ 

যাজধানী ঢাকা ফদরয অন্যান্য অঞ্চররয রনযফরিন্ন েক ফমাগারমাগ স্থারত রফ । ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

ম ণাররাচনা করয প্রতীয়ভান য় ফম দ্মা ফতু রনভ ণাণ ফল য়ায আরগই অত্র প্রকরল্পয রনভ ণাণ কাজ ফল রফ। 
 

২৩. ইররফরক রনরয়ারগয পরর যকারযয অরনক ফফদখরী ভূরভ উিায কযা জ রয়রছ এফং ফফআইরন 

অফকাঠারভা অফমুক্ত কযা ম্ভফ রয়রছ। ভূরভ অরধগ্রণ কাম ণক্রভ দ্রুততায ারথ  রনয়ভ ফভরন কযা রয়রছ । রকছু 

ফক্ষরত্র অরধগ্রণকৃত জরভয মূল্য প্রদারন রফরে রয়রছ ফরর জানা মায় । ইররফ ফজরা প্রারনয ারথ ভন্বয় করয 

দ্রুত মূল্য প্রদারনয ব্যফস্থা কযরছ। 
 

২৪. প্রকরল্পয অরত প্ররয়াজনীয় Environmental Monitoring Plan (EMP) ফাস্তফায়ন কযা রি না। 
 

২৫. প্রাথরভক রযকল্পনায় দুফ ণরতা রছর মায জন্য রডরর ংরাধন প্ররয়াজন রয়রছ। 
 

২৬. রকছু ফক্ষরত্র ভূরভ অরধগ্ররণ  অফকাঠারভা অফমুরক্তরত দীঘ ণসুত্রীতা। ভূ-গবণস্থ ইউটিররটি এয ভাষ্টাযপ্লান এফং 

As Built Drawing না থাকায় কারজ ধীযগরত  প্রাক্করন বৃরি। 
 

২৭. প্রকরল্পয আতায় অরধগ্রণকৃত জরভ যকারযয অন্য ংস্থা  (ঢাকা য়াা ) কর্তণক ব্যফায কযা রি মা 

প্রকল্প ফাস্তফায়রন ফাধা রয়রছ। 
 

২৮. ক্ষরতগ্রস্ত জনগরণয ফকান পুনফ ণান কযা য়রন এফং প্রকল্পভুক্ত এরাকায জনগণরক প্রকরল্পয কারজ ম ণাপ্ত 

রযভাণ েৃক্ত কযা য়রন ফরর জানা মায়। 
২৯. েকটিয রনভ ণাণ কাজ ফল রর অত্র এরাকায জনগরণয কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , এরাকায় রল্প 

কাযখানা স্থান , ব্যফা ফারণরজযয প্রায, রক্ষায সুরমাগ , উন্নত রচরকৎা ফফায সুরমাগ , কভ খযরচ  দ্রুত 
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মাতায়াত ব্যফস্থায সুরমাগ সৃরষ্ট রফ , প্রকল্প এরাকায জরভয মূল্য বৃরি ারফ , যাস্তায দুই ার ফনায়ন য়ায় 

রযরফরয উন্নরত রফ , মানজট করভ মারফ , দুঘ ণটনা হ্রা ারফ , এফং জনগরণয আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন 

রফ। 
 

৩০. দ্রুত রিাে গ্রণ  ফাস্তফায়ন প্রকল্প ফাস্তফায়রন ভয়  অথ ণ ফাঁচায় পরর াভরগ্রক অগ্রগরত ইরতফাচক। 
 

৩১. রনভ ণাণাধীন দ্মা ফতুয ভাধ্যরভ এই প্রকল্প উন্নততয ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সৃরষ্ট কযরফ। 
 

৩২. ানগাঁ আইরটি করন্টইনায ফাট ণ  মরাররদয়া ারন ফাধানাগায এয ারথ ফমাগারমাগ উন্নততয রফ । 
ফভাংরা ফন্দয রদরয় বফরদরক ফারণজয  সুন্দযফরন ম ণটন রল্প প্রায ঘটরফ। 
 

৩৩. রযরফ সুযক্ষা কযায জন্য প্ররয়াজনীয় দরক্ষ না ফনয়ায় প্রকল্প এরাকায জনগ ণ স্বাস্থয ঝুঁরকয  

জীফনফরচত্র রযরফগত ঝুঁরকয ম্মুখীন। 
 

৩৪. েক  জনথ অরধদপ্তয ফদরয ভােক রনভ ণারণয জন্য রনরয়ারজত । এভতাফস্তায় ইররফরক রনরয়ারগয 

পরর েক  জনথ অরধদপ্তযরক প্রারতষ্ঠারনকবারফ দুফ ণর করয ফদয়ায ঝুঁরক যরয়রছ। 
 

৩৫. স্থানীয় ব্যরক্তফগ ণ ভরন করযন ফম , েকটি রনভ ণাণ কযায পরর উন্নত  দ্রুত ফমাগারমাগ ব্যফস্থা স্থারত রফ , 

অল্প ভরয়  কভ খযরচ ছাত্র /ছাত্রী স্কুর করররজ মাতায়াত কযরত াযরফ , দুয-দুযাে ফথরক ফছরররভরয়যা রক্ষা 

প্ররতষ্ঠারন আরত াযরফ, নতুন নতুন রক্ষা প্ররতষ্ঠান গরে উঠরফ, পরর রক্ষায ায বৃরি ারফ। 
 

৩৬. যাস্তা/রিজ/কারবাট ণ বতযী য়ায পরর যাস্তায আর ার নতুন নতুন ফদাকান , ব্যফা প্ররতষ্ঠান াটফাজায 

গরে উঠরফ, ফাজারযয অফকাঠরভায উন্নয়ন রফ, কভ ভরয় উৎারদত ন্য ফাজাযজাত কযা জ রফ, দুয-দুযাে 

ফথরক ন্য রনরয় আরত ভয় কভ রাগরফ এফং ব্যফায প্রায ঘটরফ। 
 

৩৭. েকটি রনভ ণারণয পরর অত্র এরাকায জনগরণয রফরল করয দুয অঞ্চররয ভানুরলয রচরকৎা ফফায সুরমাগ 

বৃরি ারফ , পূরফ ণয তুরনায় রজ কভ খযরচ এফং দ্রুত ফযাগীরক রচরকৎা ফফা ফকরন্দ্র রনরয় মায়া ম্ভফ রফ ,  

ঢাকায ারথ উন্নত ফমাগারমাগ গরে উঠরফ পরর রজ ফযাগী ঢাকায় রনরয় মায়া মারফ , এরাকায় নতুন 

রলরনক/াাতার গরে উঠরফ। 
 

৩৮. তারদয ভরত যাস্তা /রিজ/কারবাট ণ বতযী য়ায পরর ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা ফারণজয  নতুন নতুন রল্প 

কাযখানা গরে উঠরফ , প্রকল্প এরাকায জনগরণয অরনক কভ ণংস্থারনয ব্যফস্থা রফ , ারব ণ েক থাকায পরর 

রফরবন্ন ধযরণয মানফান চরাচর কযরফ পরর রযফন খারত কভ ণংস্থান সৃরষ্ট রফ , মানফারনয ংখ্যা বৃরিয 

পরর মানফান ফভযাভরতয জন্য ফভকারনরকয ংখ্যা বৃরি ারফ। 
 

৩৯. ফমরতু যাস্তা প্রস্ত রফ পরর এরাকায জনগরণয রনযাদ ফমাগারমাগ ব্যফস্থায সুরমাগ রফ , ফমখারন ফখারন 

যাস্তা াযাারযয সুরমাগ থাকরফ না রফধায় েক দুঘ ণটনা করভ মারফ , রনযাদ মাতায়ারতয জন্য আন্ডাযা  

ারব ণ ফররনয ব্যফস্থা থাকরফ।  

 

৪০. অরধক ংখ্যক আন্ডাযা না থাকায পরর েরকয একা ফথরক অন্যার মাতায়ারতয জন্য ফফ রকছু 

জায়গা ঘুরয ফমরত রফ রফধায় ভয় ফফর রাগরফ। 
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৪১. েক রনভ ণারণয পরর এরাকায় রল্প কাযখানা ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা প্ররতষ্ঠান রচরকৎা ফকন্দ্র াটফাজায 

ভারকণট গরে উঠরফ পরর এরাকায গযীফ ভররারদয রফরবন্ন ফায় কভ ণংস্থারনয সুরমাগ সৃরষ্ট রফ। 
 

৪২. েক রনভ ণারণয পরর আইন শৃঙ্খরা ফারনী দ্রুত ঘটনাস্থরর ফৌুঁছারত াযরফ পরর আইন শৃঙ্খরায উন্নয়ন রফ, 

আদৄরনক েক রনরভ ণত রর াইরয় পুরররয টর ফজাযদায রফ পরর আইন শৃঙ্খরা উন্নয়ন রফ , গুযত্বপূণ ণ 

েক রফধায় পুরর কযাে এয ংখ্যা বৃরি ারফ এফং আইন শৃঙ্খরায উন্নয়ন রফ। 
 

৪৩. কৃরল উৎাদন ব্যহৃত রফ কাযন কৃলরকয উবয় ার কৃরল জরভ থাকায় পর  গফারদ শু যাস্তা াযাারয 

ভয় ফফর রাগরফ। 
 

৪৪. গৃাযা ফরাকরদয পুনফ ণান কযা না রর রফরূ প্ররতরক্রয়া সৃরষ্ট রফ। 
 

৪৫. প্রকরল্পয ৫৫ রকিঃরভিঃ েরক ৩টি ফটার প্লাজা অরধক ফরর প্র তীয়ভান য়। ফটার প্লাজা আরযা কভ যাখা মায় 

রকনা তা রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়  ংস্থায ারথ ভন্বয় করয একটি উরযাগ গ্রণ কযা ফমরত ারয। 
 

৪৬. ফদরয প্রথভ এক্সরপ্ররয়য ভাধ্যরভ দরক্ষণ রিভাঞ্চরর উন্নত ফমাগারমাগ ব্যফস্থা সৃরষ্ট রফ মায পরর ফদরয 

আথ ণ-াভারজক অফস্থায উন্নরত রফ। 
 

৪৭. প্রকরল্পয উরদ্দশ্য সুরনরদ ণষ্ট ায়া ফাঞ্ছনীয় মা প্রকরল্পয অঙ্গমূরয ারথ রভর ফযরখ ায়া উরচত । প্রকরল্পয 

নাভকযণ মরথাযুক্ত ায়া ফাঞ্ছনীয়। 
 

(খ) সুারযভারা 

 

রনরফে রযফীক্ষন ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপর, দুফ ণরতা  ঝুঁরকয আররারক রনেফরণ ণত সুারযভারা ফ কযা ররািঃ 

 

(১) রযরফগত ঝুঁরক কভারনায জন্য অনরতরফররে প্রকরল্পয Environmental Monitoring Plan 

(EMP) ফাস্তফায়ন কযরত রফ; 

(২) প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম ণরফক্ষণ  রনভ ণাণ তদাযরকয জন্য েক  জনথ অরধদপ্তরযয উচ্চ ম ণারয়য একটি দর 

াফ ণক্ষরণক দারয়ত্ব ারন কযা উরচৎ;  

(৩) রডরারজট য়াকণ  ফডরররগরটড প্ররকউযরভন্ট এয ভাধ্যরভ প্রকল্প ফাস্তফায়রন ররআয অনুযণপূফ ণক 

প্ররতরমাগীতামূরক কর ক্রয় কাম ণ োদন কযা আফশ্যক;  

(৪) অত্র প্রকরল্পয ফতুমূরয ফটার প্লাজা  ফটার দ্মা ফতুয থর্ার প্লাজা  ফটাররয ারথ ভন্বয় করয রনধ ণাযণ 

কযা ফমরত ারয এফং ফটার আদারয়য ফক্ষরত্র আদৄরনক ব্যফস্থা ফমভন Smart Card, Touch & Go ইতযারদ 

প্রফতণন কযা আফশ্যক; 

(৫) খুরনা, ফরযার, পরযদপুয প্রকরল্পয সুরফধারবাগী অঞ্চরমূ রত মাত্রীফাী  ভারাভারফাী মানফান 

ঢাকা প্রারে রকবারফ ব্যফস্থানা কযা রফ ফ রফলরয় আশু রযকল্পনা কযা প্ররয়াজন; 

(৬) প্রকরল্পয প্রাথরভক রযকল্পনা , রডজাইন  প্রাক্কররন অরধকতয গুরূত্বারযা কযরর রডরর ংরাধন  

ভয়রক্ষণ এোরনা ম্ভফ রফ;  
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(৭) প্রকল্প ংরিষ্ট ংস্থামূরয ভরধ্য আে:ফমাগারমাগ  ভরঝাতা বৃরি কযা প্ররয়াজন মারত কভরপ্লক্স প্রকল্প টি 

ফাস্তফায়ন ত্বযারন্বত য়; 

(৮) রিবাইিায যাস্তায দু’াক রযওেনাভারপও লরধ, পরজ, ফৌন্দম ণফধ ণন, বফরচত্রপূণ ণ, আফায়া উরমাগী 

এফং ফবরভরন্টয জন্য ক্ষরতকয নয় এভন গাছ ফনায়ন করয ভােকটিয ফৌন্দম ণ বৃরি কযরত রফ; 

(৯) মানফান চরাচরর অরতরযক্ত বাযফন রনয়ন্ত্রণ কযরত Axle Load Control Station স্থান কযা 

প্ররয়াজন; 

(১০) রনযাদ ফমাগারমারগয জন্য আেজণারতক ভারনয ফযাড াইন-রগন্যাররয ব্যফস্থা কযরত রফ;  

(১১) প্রওেটি ভাকপ্তয য ড়ওটি যক্ষণারফক্ষরণয জন্য েক  জনথ অরধদপ্তযরক ম ণাপ্ত দক্ষ জনফর , 

মন্ত্রারত  প্ররয়াজনীয় অথ ণ ফযাদ্দ কযরত রফ;  

(১২) েক  রফরবন্ন অফকাঠারভা মথামথ যক্ষণারফক্ষরণয জন্য প্রকল্প ফরল ইররফ পূন ণাঙ্গ As Built 

Drawing  একটি Maintenance Plan জরক প্রদান কযরফ;  

(১৩) আকরাচয জাতী ভাড়ওটি বরফষ্যকত ফরধ যতওযকণয প্রকাজন কর নতুন প্রওে গ্রণওাকর এ প্রওকেয 

াকথ াভঞ্জস্য ফযরখ কযা ভীরচন রফ; 

(১৪) প্রকরল্পয অঙ্গমূরয ারথ রভর ফযরখ প্রকরল্পয উরদ্দশ্য আয সুরনরদ্দণষ্ট য়া ফাঞ্ছনীয়; 

(১৫) মাত্রাফারে ফথরক বুরেগঙ্গা ম ণে ঘনফরতপূণ ণ এরাকায় যাস্তা াযাারযয জন্য ম ণাপ্ত ব্যফস্থা যাখা প্ররয়াজন; 

(১৬) ভূরভ অরধগ্ররণয কাযরন ক্ষরতগ্রস্থ জনগণরক পুনফ ণান প্ররক্রয়ায অং রারফ তারদযরক প্রকল্প কাম ণক্ররভ 

েৃক্ত কযা ফমরত ারয; 

(১৭) ফনায়ন কাম ণক্রভ ফাস্তফায়নকারর স্থানীয় জনাধাযণরক অংীদারযরত্বয রবরিরত েৃক্ত কযা ফমরত ারয; 

(১৮) যাস্তায জরাফিতা ফযাধকরল্প যাস্তায ার্শ্ণফতী স্থারন জরাধারযয ব্যফস্থা যাখা ফমরত ারয। 
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িংযুরি-১ 

থনাফারনীয ভাধ্যকভ প্রওে ম্পাদকনয যওারয আকদকয অনুররর 
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িংযুরি-২: ফছয রবরিও আরথ যও ফযাে রযওেনা 

ফ
াক

জ
র্
 থ


ি

 

অথ যবনরতও 

থওাি/াফ 

থওাি 

অথ যবনরতও াফ-

থওাি (রফস্তারযত) 

থভার্ আরথ যও  ফাস্তফ রযওেনা ফছয-১ (২০১৫-২০১৬) ফছয-২ (২০১৬-২০১৭) ফছয-৩ (২০১৭-২০১৮) ফছয-৪ (২০১৮-২০১৯) 

ইউরনর্ রযভা

ণ 

এওও 

দয 

থভার্ ঔযচ জন আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকে

য 

তও

যা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

 (ও) যাজস্ব ব্য                  

 ৪৭০০ প্রওে বাতা  

িংরেষ্ট অন্যান্য ঔযচ 

থথাও   ৬০০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১৫০.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১৫০.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১৫০.০০ ২৫.০০ ০.০১ 

 ৪৮০০ যফযা  থফা                  

 ৪৮০১ ভ্রভন ব্য থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮০২ ফদরীজরনত ব্য থথাও   ৩০.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮১৩ ওাস্টভ রিউটি বযার্ থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮১৫ থাকস্টজ থথাও   ১০.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮১৬ থর্ররকপান  

থর্ররকগ্রাপ 

থথাও   ২০.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী থথাও   ৫০০.০০ ০.০০ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ 

 ৪৮২৩ থকরার  লুরিকওন্ট থথাও   ৩০০.০০ ০.০০ ৭৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ৭৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ৭৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ৭৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ 

 ৪৮২৭ রপ্ররন্টিং  

াফররকওন 

থথাও   ১০.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮২৮ থস্টনাযী রর  

স্টযাম্প 

থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৩৩ াফররকওন  

রফঞ্জান 

থথাও   ৩০.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৪৫ আপ্যান ব্য থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৫১ আউর্কার যিং স্টাপ 

(৩০ জন) 

জন ভা ১০১১.

০০ 

০.১০ ১০১.১০ ০.০০ ২৫.২৮ ২৫.০০ ০.০০ ২৫.৫০ ২৫.২২ ০.০০ ২৫.০০ ২৪.৭৩ ০.০০ ২৫.৩৩ ২৫.০৫ ০.০০ 

 ৪৮৫৬ ওাঁচাভার 

ম্যাকর্রযকর  খুচযা 

মন্ত্রািং 

থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৪০ পকযন থররনিং  

থর্ওকনাররজ 

থথাও   ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০ ১৫.০০ ০.০১ ৪৫.০০ ৯.০০ ০.০০ ৩৮০.০০ ৭৬.০০ ০.০৪ 

 ৪৮৭৪ যাভ যও থফা জন ভা ১৪০২২

.০০ 

১.৬৪ ১৭১১৬.৬৪ ০.০২ ৪২৪০.৮২ ২৪.৭৮ ০.৪০ ৭৫.০০ ০.৪৪ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২৮০০.

৮২ 

৭৪.৭৯ ১.২১ 

 ৪৮৭৫ রিরনিং থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৮৩ ম্মানী থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৮৬ াকব য  প্রাথরভও 

রিজাইন 

থথাও   ৫০০.০০ ০.০০ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ১২৫.০০ ২৫.০০ ০.০১ ৫০.০০ ১০.০০ ০.০০ ২০০.০০ ৪০.০০ ০.০২ 
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অথ যবনরতও 

থওাি/াফ 

থওাি 

অথ যবনরতও াফ-

থওাি (রফস্তারযত) 

থভার্ আরথ যও  ফাস্তফ রযওেনা ফছয-১ (২০১৫-২০১৬) ফছয-২ (২০১৬-২০১৭) ফছয-৩ (২০১৭-২০১৮) ফছয-৪ (২০১৮-২০১৯) 

ইউরনর্ রযভা

ণ 

এওও 

দয 

থভার্ ঔযচ জন আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকে

য 

তও

যা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

 ৪৮৮৭ ওর/ ডুররকওন থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৮৮ ওরম্পউর্ায 

ম্যাকর্রযকর 

থথাও   ৩০.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৮৯০ ররযভরন/থপরস্টবার থথাও   ১৫০.০০ ০.০০ ৩৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৩৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০ ৫০.০০ ০.০১ 

 ৪৮৯৯ অন্যান্য ঔযচ থথাও   ২০০.০০ ০.০০ ২০.০০ ১০.০০ ০.০০ ৬০.০০ ৩০.০০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২০.০০ ৬০.০০ ০.০১ 

উ থভার্ (৪৮০০) ২০৪৯৭.৭৪  ৪৯৩১.১০ ২৪.০৬ ০.০০ ৮৮০.৫০ ৪.৩০ ০.০০ ৬০২.৫০ ২.৯৪ ০.০০ ১৪০৮৩.

৬৫ 

৬৮.৭১ ০.০০ 

 ৪৯০০ থভযাভত, িংযক্ষণ  

পুনফ যান 

থথাও                 

 ৪৯০১ ভর্য থবরওযার 

(নতুন  পুযাতন) 

থথাও   ১৭০.০০ ০.০০ ৪২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৪২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৪২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৪২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৯০৬ অরপ পারন যচায, 

থভরনাযী  

থস্টনাযী 

থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০ ২০.০০ ০.০০ ১০.০০ ২০.০০ ০.০০ ৩০.০০ ৬০.০০ ০.০০ 

 ৪৯১১ ওরম্পউর্ায  অরপ 

ইকুইকভন্ট 

থথাও   ২০.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৯২১ অরপ বফন থথাও   ৩০.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৯৩২ াকব য ইকুইকভন্ট থথাও   ৩০.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ 

 ৪৯৯১ অন্যান্য থভযাভত  

যক্ষণাকফক্ষণ  

(রএনরজ ওনবা যন) 

থথাও   ১০০.০০ ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ 

উ-থভার্ (৪৯০০) ৪০০.০০ ০.০০ ৮৭.৫০ ২১.৮৮ ০.০১ ৯৭.৫০ ২৪.৩৮ ০.০১ ৯৭.৫০ ২৪.৩৮ ০.০১ ১১৭.৫০ ২৯.৩৮ ০.০১ 

উ-থভার্ (যাজস্ব) ২০৮৯৭.৭৪ ০.০২ ৫০১৮.৬০ ২৪.০২ ০.৪৮ ৯৭৮.০০ ৪.৬৮ ০.০৯ ৭০০.০০ ৩.৩৫ ০.০৭ ১৪২০১.১

৫ 

৬৭.৯৬ ১.৩৫ 

(ঔ) মূরধন ব্যোঃ             

 6800 ম্পদ িংগ্র /ক্র                  

 ৬৮১৫ ওরম্পউর্ায থথাও   ৫০.০০ ০.০০ ২৫.০০ ৫০.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১২.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৬৮১৪ াকব য ইকুইকভন্ট থথাও   ১৫০.০০ ০.০০ ৭৫.০০ ৫০.০০ ০.০১ ৩৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ৩৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৬৮১৯ অরপ 

পারন যচায/ইকুইকভন্ট 

থথাও   ২০০.০০ ০.০০ ৫০.০০ ২৫.০০ ০.০০ ১০০.০০ ৫০.০০ ০.০১ ৫০.০০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৬৮০৭ মানফান, যফযা 

অাকযন  

থভইন্টকর্কনন্স 

রবএভ ৮১৬.০০  ১৬৫৬.৪৭ ০.০০ ৪৯৬.৯৪ ৩০.০০ ০.০৫ ৯৯৩.৮৮ ৬০.০০ ০.০৯ ১৬০.৬৯ ৯.৭০ ০.০২ ৪.৯৬ ০.৩০ ০.০০ 

 ৬৮১৪ প্ররওউযকভন্ট অফ 

ইরঞ্জরনারযিং 

ইকুইকভন্ট 

িংখ্যা ২.০০ ১৩০.

০০ 

২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬০.০০ ১০০.০০ ০.০২ ০.০০   ০.০০   
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অথ যবনরতও 

থওাি/াফ 

থওাি 

অথ যবনরতও াফ-

থওাি (রফস্তারযত) 

থভার্ আরথ যও  ফাস্তফ রযওেনা ফছয-১ (২০১৫-২০১৬) ফছয-২ (২০১৬-২০১৭) ফছয-৩ (২০১৭-২০১৮) ফছয-৪ (২০১৮-২০১৯) 

ইউরনর্ রযভা

ণ 

এওও 

দয 

থভার্ ঔযচ জন আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকে

য 

তও

যা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

 ৬৮৪৫ ফনান রওোঃরভোঃ ৫২.৮৫ ১০.০

০ 

৫২৮.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩২.১৩ ২৫.০০ ০.০১ ৩৯৬.৩৭ ৭৫.০০ ০.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

  উ থভার্ (৬৮০০)    ২৮৪৪.৯৭ ০.০০ ৬৪৬.৯৪ ২২.৭৪ ০.০৬ ১৫৩৬.০১ ৫৩.৯৯ ০.১৫ ৬৫৭.০৬ ২৩.১০ ০.০৬ ৪.৯৬ ০.১৭ ০.০০ 

 ৬৯০১ ভুরভ অরধগ্রন  

ক্ষরত পুযণ 

থক্টয ৩২.৫৪ ৩৬৬

৯.৬৭ 

১১৯৪১০.৯৮ ০১১ ১৫০০০.০

০ 

১২.৫৬ ১.৪২ ৬০০০.০০ ৫০.২৫ ৫.৬৯ ৪৪৪১০.৯৮ ৩৭.১৯ ৪.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৭০০০ থবৌত ওাজ                  

 ৭০২১ থজনাকযর  াইর্ 

থপাররটি 

থথাও   ৭৫৫৪.২৬ ০.০১ ১৫১৫.৮০ ২০.০৭ ০.১৪ ২৭১৬.২৯ ৩৫.৯৬ ০.২৬ ৩২.৪৮.৩৩ ৪৩.০০ ০.৩১ ৭৩.৮৪ ০.৯৮ ০.০১ 

 ৭০২১ ভাটিয ওাজ থথাও ২৪৪.০৪ ৩৩২

.৭৮ 

৮১২০৯.৯৮ ০.০৮ ১৭১৬৪.৩

০ 

২১.১৪ ১.৬৩ ২৪১৯০.২

৪ 

২৯.৭৯ ২.২৯ ৪০৮৮.৬৩ ৫.০৩ ০.৩৯ ৩৫৭৬৬.

৮১ 

৪৪.০৪ ৩.৩৯ 

  (ও) ভাটি দৃঢ়ওযণ খন রভোঃ ৫২৩২৩

৫০.৫০ 

 ৩৮৭২১.৯৮ ০.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮৭২১.

৯৮ 

১০০.০০ ৩.৬৭ 

 ৭০২১ থবকভন্ট এরএভ ৫২৮৫০.

০০ 

৩.০

৮ 

১৬২৫৭৮.৬

১ 

০.১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬৫০২.৩

৯ 

১০.১৫ ১.৫৭ ৮৮৫১৫.৩৯ ৫৪.৪৪ ৮.৪০ ৫৭৫৬০.

৮৩ 

৩৫.৪০ ৫.৪৬ 

 ৭০২১ পাইকন্ডন াওয এরএভ ৩৬৪৪১

৫.৫০ 

০.৪৭ ১৭২১১২.০৩ ০.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬১৫৬.৭

৮ 

২৬.৮২ ৪.৩৮ ১৯৬৯.৪০ ১.১৪ ০.১৯ ১২৩৯৮

৫.৮৫ 

৭২.০৪ ১১.৭৬ 

 ৭০২৬ স্ট্রাওচায                  

 ৭০২৬ িীজরর 

কাি যায>১০০রভোঃ 

(০৪) 

ফক য রভোঃ ৩২৫৫৯

.০০ 

১.৫০ ৪৮৮৩৮.৫০ ০.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০৫১২.১

৭ 

৪২.০০ ১.৯৫ ২৭৮৩৭.৯৫ ৫৭.০০ ২.৬৪ ৪৮৮.৩৯ ১.০০ ০.০৫ 

 ৭০২৬ িীজ রর কাি যায ফক য রভোঃ ৩০.২৭১

.০০ 

১.৩২ ৪০০৭৮.৮০ ০.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬৮৩৩.

১০ 

৪২.০০ ১.৬০ ২২৮৪৪.৯২ ৫৭.০০ ২.১৭ ৪০০.৭৯ ১.০০ ০.০৪ 

 ৭০২৬ িীজ আযরর কাি যায ফক য রভোঃ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৭০২৬ িীজ অযাকপ্রাচ রওোঃরভোঃ ৫.৪০ ১০৮

৩.৩

৬ 

৫৮৫০.১৪ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫৬৮.৬

৯ 

২৬.৮১ ০.১৫ ৪২৭০.৬০২ ৭৩.০০ ০.৪১ ১০.৮৫ ০.১৯ ০.০০ 

 ৭০২৬ ওারবার্ য ফক য রভোঃ ১৫৭১০.

৩৪ 

১.১৯ ১৮৬৯৫.৩০ ০.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৬৬৫.০৭ ৪১.০০ ০.৭৩ ১০৮৪৩.২৮ ৫৮.০০ ১.০৩ ১৮৬.৯৫ ১.০০ ০.০২ 

 ৭০২৬ ফ্লাইবায  ফক য রভোঃ ৭৩৪০৬.

০০ 

০.৭৩ ৫৩২১৯.৩৫ ০.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭০৪৬.৬

৩ 

৫০.৮২ ২.৫৭ ২৬০৭৭.৪৮ ৪৯.০০ ২.৪৭ ৯৫.২৪ ০.১৮ ০.০১ 

 ৭০২৬ থযরক বাযা থথাও ৪.০০ ১৯৫

৪৬.৭

৫ 

৭৮১৮৭.০০ ০.০৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭৩৬৫.৪

৫ 

৩৫.০০ ২.৬০ ৫০০৩৯.৬৮ ৬৪.০০ ৪.৭৫ ৭৮১.৮৭ ১.০০ ০.০৭ 

 ৭০২৬ ইন্টাযকচঞ্জ থথাও ২.০০ ৬৭৫

০.০০ 

১৩৫০০.০০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭২৫.০০ ৩৫.০০ ০.৪৫ ৮৬৪০.০০ ৬৪.০০ ০.৮২ ১৩৫.০০ ১.০০ ০.০১ 

 ৭০২৬ আন্ডাযা িংখ্যা ২০.০০ ৪২৫.

০০ 

৮৫০০.০০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪০০.০০ ৪০.০০ ০.৩২ ৫০১৫.০০ ৫৯.০০ ০.৪৮ ৮৫.০০ ১.০০ ০.০১ 
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ফ
াক

জ
র্
 থ


ি

 

অথ যবনরতও 

থওাি/াফ 

থওাি 

অথ যবনরতও াফ-

থওাি (রফস্তারযত) 

থভার্ আরথ যও  ফাস্তফ রযওেনা ফছয-১ (২০১৫-২০১৬) ফছয-২ (২০১৬-২০১৭) ফছয-৩ (২০১৭-২০১৮) ফছয-৪ (২০১৮-২০১৯) 

ইউরনর্ রযভা

ণ 

এওও 

দয 

থভার্ ঔযচ জন আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকে

য 

তও

যা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

আরিৃও 

রযভাণ 

অিংককয 

তওযা 

ায 

প্রওকেয 

তওযা 

 ৭০২৬ রফদ্যভান থতু 

বাঙ্গায ওাজ 

ফক য রভোঃ ৬০৬৩.

১৭ 

০.০৫

৯৯৮ 

৩৬৩.৬৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬৩.৬৭ ১০০.০০ ০.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৭০৮১ রযকর্ইরনিং ার 

(০৪রভোঃ উচ্চতা) 

এরএভ ৩৩৯০.

০০ 

 ৪৩৩৯.২০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭২৯.২০ ৩৯.৮৫ ০.১৬ ২৬০৩.৫২ ৬০.০০ ০.২৫ ৬.৪৮ ০.১৫ ০.০০ 

 ৭০৮১ রযকর্ইরনিং ার 

(০৫রভোঃ উচ্চতা) 

এরএভ ৬৭৮০.

০০ 

 ১১১১৯.২০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০৫৬৩.২৪ ৯৫.০০ ১.০০ ৫৫৫.৯৬ ৫.০০ ০.০৫ 

 ৭০৮১ ইনরকিন্টার থথাও   ৪৩৭১৩.৬০ ০.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৯২.৯৭ ১.৮১ ০.০৮ ২২৮৩৮.৪৭ ৫২.২৫ ২.১৭ ২০০৮২.

১৬ 

৪৫.৯৪ ১.৯০ 

 ৭০৮১ থি াওয থথাও   ১৭৬.৪১ ০.০০ ৫৪.৮৫ ৩১.০৯ ০.০১ ৫৪.৮৫ ৩১.০৯ ০.০১ ৫৪.৮৫ ৩১.০৯ ০.০১ ১১.৮৬ ৬.৭২ ০.০০ 

 ৭০২১ রনভ যাণাওাররন 

যক্ষণাকফক্ষণ 

রওোঃরভ” ৫৫.০০ ২৭.২

৭ 

১৫০০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ২০.০০ ০.০৩ ৩০০.০০ ২০.০০ ০.০৩ ৪৫০.০০ ৩০.০০ ০.০৪ ৪৫০.০০ ৩০.০০ ০.০৪ 

 ৭০৮১ প্রধান নদীগুকরায 

াইকরাররজওযার  

ভযকপাররজওযার ায 

িংখ্যা ৩.০০  ১৫০.০০ ০.০০ ৩৭.৫০ ২৫.০০ ০.০০ ১১২.৫০ ৭৫.০০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৭০১৬ থর্ার প্লাজা রনভ যাণ 

(২) 

িংখ্যা ২.০০  ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯৬০.০০ ৯৯.০০ ০.৩৮ ৪০.০০ ১.০০ ০.০০ 

 ৭০৮১ যক্ষাপ্রদ ওাজ িংখ্যা ৮০২০০

৮.৩৩ 

 ৬৮১২৯.৮৬ ০.০৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৮১২৯.

৮৬ 

১০০.০০ ৬.৪৬ 

 ৭০৮১ ইউটিররটি ররটিং থথাও   ১৬৫৯৮.৪৬ ০.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬৫৯৮.

৪৬ 

১০০.০০ ১.৫৭ 

 উ থভার্ (৭০০০) ৯৯৮৫৪৭.৩

৪ 

০.৯৫ ৩৪০৭২.৪

৫ 

৩.৪১ ৩.২৩ ২৬২০৩৫ ২৬.২৪ ২৪.৮৫ ৩৩৮২৭১.৭

২ 

৩৩.৮৮ ৩২.০৯ ৩৬৪১৬

৮.১৮ 

৩৬.৪৭ ৩৪.৫৪ 

 ৭৯৮০    রফরফধ মূরধন ব্য               -                 

 ৭৯৮১ রফরফধ (উন্নন মূরও 

ব্য) 

থথাও   ১২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪৯.০০ ৫০.০০ ০.০৬ ৩২৪.৫০ ২৫.০০ ০.০৩ ৩২৪.৫০ ২৫.০০ ০.০৩ 

 উ থভার্ (মূরধন) ১০০২৬৯০.

৩১ 

০.৯৫ ৩৪৭১৯.৩

৯ 

৩.৪৬ ৩.২৯ ২৬৪২২০.

০০ 

২৬.৩৫ ২৫.০৬ ৩৩৯২৫৩.২

৮ 

৩৩.৮৩ ৩২.১৮ ৩৬৪৪৯৭

.৬৪ 

৩৬.৩৫ ৩৪.৫৭ 

 থভার্ (ও+ঔ) ১০২৩৫৮৮.

০৫ 

 ৩৯৭৩৭.৯

৯ 

৩.৮৮ ০.০০ ২৬৫১৯৮.

০০ 

২৫.৯১ ০.০০ ৩৩৯৯৫৩.২

৮ 

৩৩.২১ ০.০০ ৩৭৮৬৯

৮.৭৯ 

৩৭.০০ ০.০০ 

 থভার্ ঔযচ               

 ৭৯৮২ রপরজওযার ওরন্টকজরন্স 

(১%) 

%   ১০২৩৫.৮৮ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০৯৪.৩৫ ৪০.০০ ০.৩৯ ৬১৪১.৫

৩ 

৬০.০০ ০.৫৮ 

 ৭৯৮২ প্রাই ওরন্টকজরন্স 

(২%) 

%   ২০৪৭১.৭৬ ০.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১৮৮.৭০ ৪০.০০ ০.৭৮ ১২২৮৩.

০৬ 

৬০.০০ ১.১৭ 

 ফ যকভটি (ও+ঔ+ক+খ) ১০৫৪২৯৫.

৬৯ 

১.০০ ৩৯৭৩৮.০ ৩.৭৭ ৩.৭৭ ২৬৫১৯৮.

০০ 

২৫.১৫ ২৫.১৫ ৩৫২২৩৬.৩

৩ 

৩৩.৪১ ৩৩.৪১ ৩৯৭১২

৩.৩৭ 

৩৭.৬৭ ৩৭.৬৭ 



 
 

68 

 

িংযুরি-৩ 

প্রশ্নভারা  থচওররষ্ট 

                              প্রওকেয সুপরকবাকীকদয তথ্য িংগ্রকয প্রশ্নভারা                      (ছও-১)        

নমুনা প্রশ্ন (এও ফা এওারধও প্রকমাজয) 

 থওাি 

১ উিযদাতায নাভোঃ থভাফাইর নিং- 

২ রতা/ভাতায নাভোঃ                                        

 থাোঃ    ১. কৃরল    ৫. ক্ষুদ্র কুটিয রে              ৯. থফযওারয চাওরয 

২. রদন ভজুয  ৬. ক্ষুদ্র ব্যফা  ১০. যওারয  

 ৩. রযক্সা চারও  ৭. থরাইকয ওাজ  ১১. কারড় চারও  

৪. থএনরজ চারও  ৮. রযফন ব্যফা  ১২. অন্যান্য 

 

৩ ফোঃ  

৪ গ্রাভোঃ                         উকজরাোঃ                         থজরাোঃ                      

৫ রযফাকযয দস্য িংখ্যাোঃ   

৬ রক্ষাকত থমাগ্যতা (ঔানা প্রধান)  

৭ আনায এরাওা রনরভ যত ড়কওয রও ধযকণয উন্নন ওাজ চরকছ?  

 (১) ওারবার্ য/িীজ  

 (২) নতুন থবকভন্ট রনভ যাণ  

 (৩) ভাটিয ওাজ  

 (৪) যাস্তা রনভ যাণ  

 (৫) অন্যান্য  

৮ ফতযভাকন আনাযা রওবাকফ মাতাাত ওকযন?  

(১) বযান, (২)ভর্য াইকওর, (৩) ফা/রাও, (৪) রযক্সা,  (৫) অকর্া রযক্সা (৬) রএনরজ, (৭) াক থেঁকর্, (৮) থনৌওা  

 

৯ এই যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য/রনভ যাণ/উন্নন ওাজ থল কর আনাযা রওবাকফ মাতাাত ওযকফন? 

(১) বযান, (২)ভর্য াইকওর, (৩) ফা/রাও, (৪) রযক্সা,  (৫) অকর্া রযক্সা (৬) রএনরজ, (৭) াক থেঁকর্, (৮) থনৌওা 

 

১০ আনায এরাওা এই যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য রনভ যাণ/উন্নন ওাজ থল কর রও রও সুরফধা কফ?  

 (ও)  

 (ঔ)  

 (ক)  

১১ এই যাস্তা ততযী ায পকর আনাকদয কৃরলজ দ্রব্যারদ ফাজাযজাকত রযফন সুরফধা কফ রও?    (১=যাঁ  ২=না)  

১২ ফাজাযজাকতয পকর ঠিও মূল্য াকফন রও?                                                                 (১=যাঁ  ২=না)  

১৩ এই যাস্তা ততযী ায পকর আনায এরাওা রযফন ঔাকত ওভ যিংস্থান সৃরষ্ট কফ রও?          (১=যাঁ  ২=না)                                                                     

১৪ এই যাস্তা ততযী ায পকর আনায এরাওা থথকও উকজরা য  অন্যান্য কযয াকথ থমাকাকমাক ব্যফস্থায 

উন্নরত কফ রও?                                                                                                   (১=যাঁ  ২=না) 

 

১৫ আনাকদয এই যাস্তা রদক রও ধযকণয মানফান থফর চরাচর ওযকত াযকফ? 

(১)-----------------------------    (২)------------------------------------ (৩)--------------------------- 

 

১৬ এই যাস্তা ততযী ায পকর আনায এরাওায স্কুর/ওকরকজ ছাত্র/ছাত্রীয িংখ্যা বৃরদ্ধ াকফ রও?    (১=যাঁ  ২=না)  
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১৭ থভকযা রও এঔন এরাওা থথকও স্কুর/ওকরকজ মা?                                                         (১=যাঁ  ২=না)  

১৭ও যাঁ  কর ওত তািং  

১৮ এই যাস্তা রনভ যাকণয পকর আনায এরাওা স্বাস্থয থওকন্দ্র মাতাাত সুরফধা বৃরদ্ধ াকফ রও?            (১=যাঁ  ২=না)  

১৯ এই যাস্তায পকর আনায এরাওায ভররাকদয ফারকয মাতাাত বৃরদ্ধ াকফ রও?                       (১=যাঁ  ২=না)  

২০ যাস্তায দুই াক াভারজও ফনান কফ রও?                                               (১=যাঁ  ২=না ৩= জানা থনই)  

২১ এঔন ম যন্ত মতটুকু যাস্তা রনরভ যত ককছ এয পকর কৃরল উৎাদকন থওান রযফতযন ককছ রও?      (১=যাঁ  ২=না)                                                                                                      

২২ ারন থকচয সুরফধা কফ রও?                                                                                   (১=যাঁ  ২=না)  

২৩ ারন চরাচর  থকচয পকর কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধ াকফ রও?                                               (১=যাঁ  ২=না)  

২৪ আনায এরাও যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযীয ওাজ থল কর দরযদ্র ভানুকলয ওভ যিংস্থাকনয রফলক রও রযফতযন 

কফ?   ১. াভারজও          ২. অথ যবনরতও         ৩. াভারজও  অথ যবনরতও 

 

২৫ যাস্তা, িীজ, ওারবার্ য ততযীয পকর এরাওা রও ধযকণয ওভ যিংস্থাকনয সৃরষ্ট কফ? 

(১)-------------------------------    (২)------------------------------------ (৩)-------------------------------- 

 

২৬ ড়ও রনভ যাকণয পকর আরথ যও উন্নরত ম্পারদত কফ রও?                                                  (১=যাঁ  ২=না)                                                 

২৭ আনায ভকত এরাওা থমাকাকমাককয ায ওত তািং ফাড়কফ?        

২৮ আনায এরাওা যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর ফাজায ব্যফস্থায উয রও রও রযফতযন আকফ? 

দ্রব্য প্রারপ্তয থক্ষকত্র --------------------------------------------------------------------------------------------- 

দাকভয থক্ষকত্র ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২৯ যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর আনাকদয ওাজ ওকভ যয রও ধযকণয রযফতযন কফ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩০ যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওাফাীয/ফাজায ব্যফাযওাযীকদয ভকধ্য রও রও রযফতযন কফ? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩১ যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর ফাজাকযয রযকফকত রও রও রযফতযন কফ?   

৩২ আরন রও ভকন ওকযন যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য/ উন্নন/ততযী ায পকর াধাযন ভানুল রনযাদ বাকফ ড়ও চরাচর 

ওযকত াযকফ?                                                                                                    (১=যাঁ  ২=না) 

 

৩৩ যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর আনাকদয আ বৃরদ্ধ াকফ রওনা?                              (১=যাঁ  ২=না)  

৩৪ ভারও আকয ওত বাক বৃরদ্ধ াকফ ফকর ভকন ওকযন?  

৩৫ ফতযভাকন আনায আ ওত? (ভারও)  

৩৬ আনায ভূরভ অরধগ্রণ ওযা করছর রও?                                                                    (১=যাঁ  ২=না)  

৩৬ও যাঁ কর জরভয রযভান ওত তািং                                                                           

৩৭ জরভয উযুি মূল্য থকরছকরন রওনা?                                                                       (১=যাঁ  ২=না)  

৩৮ আনায থওান অফওাঠাকভা বািংকা ককছ রওনা?                                                            (১=যাঁ  ২=না)  

৩৯ অফওাঠাকভা বািংকা কর ক্ষরতপূযণ থককছন রওনা?                                                        (১=যাঁ  ২=না)  

৪০ ক্ষরতপূযকণয র্াওা মকথষ্ট রছর রওনা?                                                                          (১=যাঁ  ২=না)  

 

তথ্য িংগ্রওাযীয নাভ :                       স্বাক্ষয:       তারযঔ: 
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(ছও-২) 

দরী আকরাচনা (FGD) 

 

রযচারনা : রযফীক্ষণ  মূল্যান থক্টয, আইএভইরি। 

এপরজরি’য স্থান:--------------------------উকজরা ------------------------ থজরা ------------ 

ভূরভওা: আারামু আরাইকুভ 

আভযা কণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাকদ যওাকযয রযওেনা ভন্ত্রণারকয অধীন ফাস্তফান রযফীক্ষণ  

মূল্যান রফবাককয ক্ষ থথকও ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও 

(ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয 

জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন উন্নন প্রওকেয রনরফড় রযফীক্ষণ ওাম যক্রকভয জন্য রনফ যারচত এওজন 

গুরুত্ত্বপূণ য তথ্য প্রদানওাযী রাকফ আনাকদয াক্ষাৎওায রনকত একরছ। আনাযা অফশ্যই অফকত 

আকছন থম, থদ তথা জনককনয আথ য-াভারজও অফস্থায উন্নন  অগ্রকরতয অন্যতভ রবরি উন্নত 

থমাকাকমাক ব্যফস্থা। থমাকাকমাক ব্যফস্থায উন্নকন যওায রফরবন্ন ধযকণয ওাম যক্রভ গ্রণ ওকযকছ। এয 

ভকধ্য এই প্রওকেয ওাম যক্রভ চরভান আকছ। প্রওকেয আতা ভূরভ অরধগ্রণ, ভাটিয ওাজ, নতুন 

থবকভন্ট রনভ যাণ, থবকভন্ট পুনোঃরনভ যাণ, াকপযরিং, থতু, ওারবার্ য  যক্ষাপ্রদ ওাজ অন্তভূ যি আকছ। 

এ ওর ওাম যক্রভ ফাস্তফান কর রযফন, থমাকাকমাক  ব্যফা ফারনকজযয প্রায ছাড়া আথ য-

াভারজও অফস্থায প্রভূত উন্নরত ারধত কফ ফকর আা ওযা মা। প্রওকেয রনরফড় রযফীক্ষণ 

ওাম যক্রভ রযচারনায জন্য আভযা রনম্নরররঔত তথ্যাফরী আনাকদয াকথ দরকত আকরাচনায 

ভাধ্যকভ িংগ্র ওযকত চাই।  

প্রশ্নভারাোঃ 

১। আনাযা এই ড়ও রনভ যাণ/উন্নন/ ম্পকওয অফরত আকছন রও? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

২। আনাকদয জানাভকত প্রওে এরাওা ফফাওাযীকণ এই প্রওে ফাস্তফাকনয াকথ থওানবাকফ 

জরড়ত আকছন রও? তাকদয জরড়ত থাওায ধযণ/ররঙ্গ রবরিও রফবাজন থওভন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

৩। এই প্রওকেয ওাম যওারযতা ম্পকওয আনাকদয ভতাভত রও? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪। ড়কওয এওা থথকও অন্যাক মাতাাকতয ম যাপ্ত সুরফধা যাঔা ককছ রও? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৫। এই প্রওেটি স্থানী জনককনয জন্য রওরু সুরফধা সৃরষ্ট ওযকফ ফকর আনাযা ভকন ওকযন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

৬। প্রওেটি ফাস্তফারত কর স্থানী চারদায াকথ াভঞ্জস্যপূণ য কফ রও? এ রফলক ভতাভত রদন। 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

৭। এই প্রওেটি শুরু ায পকর আনাকদয এরাওা থওান ক্ষরতওয প্রবাফ থপকরকছ রও 

     (রযকফকত/জীফ-তফরচত্র/াভারজও) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

৮। আনাকদয ভকত এই প্রওকেয ফররদও রও রও? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

৯। আনাকদয ভকত এই প্রওকেয দূফ যররদও রও রও? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

১০। আনাকদয ভকত এই প্রওকেয ঝুঁরওপূণ য রদওগুকরা রও রও? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

১১। এই প্রওেটি ায পকর আনাকদয এরাওা রও রও সুকমাক সৃরষ্ট ওকযকছ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

১২। এই ড়কওয স্থারকত্বয ফা ড়ও রনযািায জন্য আনাকদয থওান যাভ য থাওকর তা প্রদান 

ওরুন। 

 

ক্ররভও 

নিং 

যাভ য 

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

(আনাকদয ওরকও কমাকীতায জন্য ধন্যফাদ) 

 

এপরজরি রযচারনাওাযী  :------------------------------------------------------------- 

যাভ যও প্ররতষ্ঠাকনয নাভ:-------------------------------------------------------------- 

তারযঔ   :--------------------------------------------------------------- 
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(ছও-৩) 

কচতন জনকণ কণ্যভান্য ব্যরিয অরবভত 

(থওআইআই) 

থচওররষ্ট 

তথ্য প্রদানওাযীয নাভোঃ                                                          প্ররতষ্ঠাকনয নাভোঃ 

দফীোঃ                                                                                 থভাফাইর নিং- 

1. প্রওে এরাওায যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ম্পকওয আনায ভতাভতোঃ 

উওারযতা ---------------------------------------------------- 

অওারযতা ----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

প্রকাজকনয তুরনা প্রারপ্ত --------------------------------------- 

প্রওে এরাওায জরভয মূল্য থফকড়কছ রও? 

2. আরন রও ভকন ওকযন উি যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওায রক্ষা ব্যফস্থায 

উন্নরত কফ? 

3. আরন রও ভকন ওকযন উি যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওায ার্ফাজায, 

থদাওান ইতযারদয উন্নন কফ? 

4. আরন রও ভকন ওকযন উি যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওায জনককণয স্বাস্থয 

ব্যফস্থায উন্নরত কফ? 

5. আরন রও ভকন ওকযন উি যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওায জনককণয 

ওভ যিংস্থাকনয ব্যফস্থা কফ? 

6. আরন রও ভকন ওকযন উি যাস্তা/িীজ/ওারবার্ য ততযী ায পকর এরাওায জনককণয রনযাদ 

থমাকাকমাক ব্যফস্থায সুরফধা কফ? 

৭. ড়কওয এওা থথকও অন্যাক মাতাাকতয ম যাপ্ত সুরফধা যাঔা ককছ রও? 

৮. এরাওায কযীফ দুোঃস্থ ভররাকদয ওভ যিংস্থান কফ রও? 

৯. এরাওা আইন-শৃঙ্খরায উন্নন কফ রও? 

১০. এই প্রওকেয ফর রদওগুকরা রও রও? 

(ও) -------------------------   (ঔ) -------------------------  (ক)------------------------ 

১১. এই প্রওথেয দূফ যর রদওগুকরা রও রও?          

(ও) -------------------------   (ঔ) -------------------------  (ক)------------------------ 

১২. এই প্রওকেয ঝুঁরওপূণ য রদওগুকরা রও রও? 

 (ও) -------------------------   (ঔ) -------------------------  (ক)------------------------ 

1৩. এই প্রওেটি ায পকর আনাকদয এরাওা রও রও সুকমাক সৃরষ্ট ককছ? 

(ও) -------------------------   (ঔ)  -------------------------   (ক)----------------------- 

 

তথ্য িংগ্রওাযীয নাভ :                       স্বাক্ষয:       তারযঔ: 
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(ছও-4) 

“ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও 

ড়ও) ভাা ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন 

উন্নন” ীল যও রনরফড় রযফীক্ষণ প্রওে। 

 

রনরফড় াক্ষাৎওাকযয জন্য থচওররষ্ট 

তথ্য প্রদানওাযীয নাভোঃ                                                      প্ররতষ্ঠাকনয নাভোঃ 

দফীোঃ                                                                           থভাফাইর নিং- 

ক্ররভও 

নিং 

প্রশ্নভারা ভতাভত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

1 প্রওে প্রনন, রিজাইন, প্রাক্করন মথামথ করছর ফকর আরন 

ভকন ওকযন রও? 

 

 

 

2 না ক থাওকর তায ওাযণ  উকল্লঔ ওরুন  

 

 

3 প্রওকেয রনভ যাণওাযী রনকাকক PPA-2006  PPR-2008 
অনুযণ ওযা ককছ রও? 

  

4 রনভ যাণওারীন ভক গুনকত ভাকনয রনিতা থেররপকওন 

থভাতাকফও ককছ রও? 

  

৫ ড়ওটি রনভ যাকণয পূকফ য রও ধযকণয মানফান ওত রযভাকণ 

প্ররতরদন চরাচর ওকয?  

  

৬ ড়ওটি রনরভ যত কর প্ররতরদন রও ধযকণয মানফান ওত 

রযভাণ চরাচর ওযকফ? যাস্তাটিয রনভ যাণ ম্পন্ন কর এ িংখ্যা 

ওতকত উন্নীত কত াকয? 

  

৭ রিরর’য অঙ্গ  রযভাণ রবরিও ফাস্তফ ওাজ কে রও?  

 

  

৮ রনধ যারযত থভাকদয ভকধ্য ওাজটি ম্পন্ন কফ রও?  

 

  

৯ ঠিওাদাযকণ ওাজ ঠিওভত ওযকছন রও?  

 

  

1০ এ ওাজ রযচারনা ওযকত রকক থওাণ ধযকণয ভস্যায মু্মঔীন 

কেন রওনা? 

  

1১ ওাকজয গুণকতভান ফজা যাঔকত  ড়ওটিকও থর্ওই ওযকত 

আনাযা রও দকক্ষ গ্রণ ওকযকছন? 

  

1২ ওতজন উধ যতন ওভ যওতযা এ মাফত প্রওেটি রযদ যন ওকযকছন? 

থওান রফরু ভন্তব্য ফা সুারয আকছ রও? 
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1৩ থফা, ভারাভার ক্র  রনভ যাণ ওাম যারদয ক্র প্ররক্রা যওারয 

রফরধভারা অনুযণ ওযা ককছ রও? 

  

1৪ ক্র প্ররক্রা থওান ভস্যায মু্মঔীন করছকরন রওনা? 

 

  

1৫ এই প্রওকেয ফর রদওগুকরা রও রও?   

 

  

1৬ এই প্রওকেয দূফ যর রদওগুকরা রও রও?    

                                                                                                                                                            

  

1৭ এই প্রওকেয সৃষ্ট সুকমাকগুকরা রও রও? 

 

  

১৮ এই প্রওকেয ঝুঁরওপূণ য রদওগুকরা রও রও? 

 

  

১৯ এই ড়কওয স্থারকত্বয ফা ড়ও রনযািায জন্য আনাকদয 

থওান যাভ য থাওকর তা প্রদান ওরুন? 

  

 

ক্ররভও 

নিং 

যাভ য 

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

তথ্য িংগ্রওাযীয নাভ :                                 স্বাক্ষয:                    তারযঔ: 
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 (ছও-৫) 

“ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও 

ড়ও) ভাা ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন 

উন্নন” ীল যও রনরফড় রযফীক্ষণ প্রওে। 

 

চরভান ওাকজয তথ্যারদ 

ক্ররভও 

নিং 

ওাকজয রফফযণ ভাঠ ম যাক প্রাপ্ত তথ্যারদ ভন্তব্য 

ম্পারদত ওাকজয রযভাণ/তথ্য অফরষ্ট ওাকজয রযভাণ/ইতযারদ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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    (ছও-৬) 

“ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা 

ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন উন্নন” ীল যও রনরফড় 

রযফীক্ষণ প্রওে। 

 

অগ্রকরতয প্ররতকফদন 

প্যাকওজ 

নিং 

ওন্ট্রাও নাম্বায/প্যাকওজ 

নিং 

ঠিওাদাকযয 

নিং 

ওাম যাকদকয 

তারযঔ 

ওাজ শুরুয 

তারযঔ 

----------ভা ম যন্ত অগ্রকরত ভন্তব্য 

অগ্রকরত (%) রযভাণ %  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
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(থচওররষ্ট-৭) 

“ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা 

ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন উন্নন” ীল যও রনরফড় 

রযফীক্ষণ প্রওে। 

 

থবৌত ওাজ রযফীক্ষণ ছও 

ক্ররভও 

নিং 

প্যাকওজ 

রফফযণ 

থেরক্সফর থইবকভন্ট (রিজাইন অনুমাী) থেরক্সফর থইবকভন্ট (ফাস্তফ রযভাণ) ভন্তব্য 

  আই.এ.রজ াফ-

থফইজ 

থফইজ 

র্াই-১ 

রফটুরভনা 

ওাক যটিিং 

ীরকওার্ আই.এ.রজ াফ-

থফইজ 

থফইজ 

র্াই-১ 

রফটুরভনা 

ওাক যটিিং 

ীরকওার্  
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(থচওররষ্ট-৮) 

“ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও (ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা 

ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও থরন ৪ থরকন উন্নন” ীল যও রনরফড় 

রযফীক্ষণ প্রওে। 

 

 রযকফ িংক্রান্ত নীরতভারা অনুযকণয রফফযণী 

ক্ররভও 

নিং 

অনুথভারদত চুরি  অনুমাী রযারন ফাস্তফ রযভা ভন্তব্য 

Baseline 

Survey করা 
হয়েয়ে ককনা 

ওাজ শুরু ওযায পূকফ য 

রযকফ অরধদপ্তকযয 

অনুভরত থনা ককছ 

রওনা 

IEE করা 
হয়েয়ে 
ককনা 

EIA করা 
হয়েয়ে 
ককনা 

রযকফকয রফরবন্ন 

অিংককয রস্তরতভা 

ওযা ককছ রওনা 

থন 

Baseline 
Study 

Permission of 
Environmental 
Directorate 

IEE 
Implementation 

EIA 
Mitigation 

Air quality 
water quality 
& noise level 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
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থরাকওন ম্যা                                                                           িংযুরি-৫ 
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রুর্ ম্যা ২/৭ 
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রুট ম্যাপ ৩/৭ 
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রুট ম্যাপ ৪/৭ 
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রুট ম্যাপ ৫/৭ 

রুট ম্যাপ ৬/৭ 
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িংযুরি-৬ 

অফওাঠাকভা ম যকফক্ষকণয আকরাওরচত্র 

 

 

 

 

 

 

Photo-1 
Photo-2 
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িংযুরি-৭ 

ভীক্ষা প্রাপ্ত পরাপকরয াযরণ 

 

াযরণ-১: উিযদাতাকদয থামূ 

ফামূ ংখ্যা  তকযা ায  
কৃরল 135 15.4 

রদন ভজুয 97 11.1 

রযক্সা চারক 33 3.8 

রএনরজ চারক 12 1.4 

ক্ষুদ্র কুটিয রল্প 54 6.1 

ক্ষুদ্র ব্যফা 290 33.1 

ফরাইরয়য কাজ 14 1.6 

রযফন ব্যফা 11 1.3 

ফফযকারয চাকরয 79 9.0 

যকারয 56 6.4 

গারে চারক 44 5.0 

অন্যান্য 50 5.7 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-২: ফ 

ফয় ংখ্যা তকযা ায  
18-25 37 4.2 

26-30 90 10.3 

31-35 97 11.1 

36-40 143 16.3 

40 এয ফফী 508 58.1 

ফভাট 875 100.0 

গে ফয় 44.7 

 

াযরণ-৩: রযফাকযয দস্য িংখ্যা 

 গরে  রফ ণাচ্চ রফ ণারনে 

ফভাট 4.54 15 1 

ভররা 2.34 9 1 

পুরুল 2.20 8 1 
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াযরণ-৪: রক্ষাকত থমাগ্যতা 

রক্ষাগত ফমাগ্যতা ংখ্যা  তকযা ায  
শুদৄ স্বাক্ষয কযরত ারয  104 11.9 

ফশ্ররণ 1 হতে 5  351 40.1 

শ্রেণি 6 হতে 10 201 23.0 

এএর 112 12.8 

এইচএর 69 7.9 

রফএ/রফএর/রফকভ 29 3.3 

এভএ/ এভএর/এভকভ 9 1.0 

ফভাট 875 100.0 

 
াযরণ-৫: রনরভ যত ড়কওয উন্ননমূরও ওাকজয ধযণ 

েরকয  উন্নয়রনয ধযণ ংখ্যা  তকযা ায  
কারবাট ণ/িীজ 794 91.0 

নতুন ফবরভন্ট রনভ ণাণ 155 17.8 

ভাটিয কাজ 738 84.5 

যাস্তা রনভ ণাণ 743 85.1 

অন্যান্য  100 11.5 

একারধক উিয 873 

 

াযরণ-৬: ফতযভাকন মাতাাকতয ভাধ্যভ 

মাতায়ারতয ফান ংখ্যা  তকযা ায  
বযান 265 30.5 

ভটয াইরকর 44 5.1 

ফা/ট্রাক 436 50.2 

রযক্সা 321 36.9 

অরটা রযক্সা 441 50.7 

রএনরজ 165 19.0 

ারয় ফেঁরট 389 44.8 

ফনৌকা 1 .1 

একারধক উিয 869 
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াযরণ-৭: ড়ও রনভ যাণ থকল মাতাাকতয ভাধ্যভ 

েক রনভ ণাণ ফরল মাতায়ারতয ভাধ্যভ  ংখ্যা তকযা ায  
বযান 128 14.6 

ভটয াইরকর 78 8.9 

ফা/ট্রাক 639 73.0 

রযক্সা 288 32.9 

অরটা রযক্সা 549 62.7 

রএনরজ 414 47.3 

ারয় ফেঁরট 215 24.6 

ফনৌকা 1 .1 

একারধক উিয 875 

 

াযরণ-৮: ড়ও রনভ যাণ ওাজ থল কর সুরফধা 

সুরফধামূ ংখ্যা  তকযা ায  
ড়ও রনভ যাকণয পকর থমাকাকমাক ব্যফস্থায উন্নরত কফ ৪৫০ ৫২.৯ 

নতুন নতুন রে ওাযঔানা ককড় উঠকফ ৪৭৫ ৫৫.৯ 

ওভ যিংস্থাকনয সুকমাক সৃরষ্ট কফ ৩৬০ ৪২.৩৫ 

ব্যফা ফারনকজযয প্রায খর্কফ ২৮৫ ৩৩.৫২ 

রচরওৎা থফায উন্নরত কফ ১৬০ ১৮.৮ 

রযফন ব্য  ভ ওভ রাককফ ৩৭৫ ৪৪.১ 

এরাওা জনককনয আথ য-াভারজও অফস্থায উন্নরত কফ ১২০ ১৪.১ 

একারধক উিয ৮৫০ 
 

াযরণ-৯: কৃরলজ দ্রব্যারদ ফাজাযজাকত রযফন সুরফধা 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 846 96.7 

না 29 3.3 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-১০: ফাজাযজাকতয পকর ঠিও মূল্য 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 824 94.2 

না 51 5.8 

ফভাট 875 100.0 
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াযরণ-১১: রযফন ঔাকত ওভ যিংস্থান সৃরষ্ট 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 851 97.3 

না 24 2.7 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-১২: কযয াকথ থমাকাকমাক ব্যফস্থায উন্নরত 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 833 95.2 

না 42 4.8 

ফভাট 875 100.0 

  

াযরণ-১৩: ড়কওয ওাজ থল কর রও ধযকণয মানফান থফী চরাচর ওযকফ 

মানফারনয নাভ  ংখ্যা  তকযা ায  
ফা ৪৭০ ৫৪.৬ 

ওাবাি য বযান ২৮০ ৩২.৫ 

ভাইকক্রাফা ৩৫০ ৪০.৭ 

রাও ২৫০ ২৯.০ 

এযামু্বকরন্স ১২০ ১৩.৯ 

রওআ ১৯০ ২২.০ 

রএনরজ ২৭৫ ৩১.৯ 

একারধক উিয ৮৬০ 

 

াযরণ-১৪: স্কুর/ওকরকজ ছাত্র/ছাত্রী িংখ্যা বৃরদ্ধ 

ভভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 792 90.5 

না 83 9.5 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-১৫: থভককদয স্কুর/ওকরকজ মামায ায 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায 
যাঁ 872 99.7 

না 3 .3 

ফভাট 875 100.0 
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াযরণ-১৬: যাস্তায রনভ যাণ ওাজ থল কর স্বাস্থয থওকন্দ্র াতাাত সুরফধা 

ভতাভত  ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 832 95.1 

না 43 4.9 

ফভাট 875 100.0 

           

াযরণ-১৭: যাস্তায পকর ভররাকদয ফারকয মাতাাত বৃরদ্ধয ায 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 686 78.4 

না 188 21.5 

ফভাট 875 100.0 

  

াযরণ-১৮: যাস্তায দুই াক াভারজও ফনান 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 315 36.0 

না 28 3.2 

জানা ফনই  532 60.8 

ফভাট 875 100.0 

                                                                                                                     

াযরণ-১৯: এঔন ম যন্ত মতটুকু যাস্তা রনরভ যত ককছ এয পকর কৃরল উৎাদকন থওান রযফতযন 

ভতাভত  ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 455 52.0 

না 420 48.0 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-২০: ারন থকচয সুরফধা 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 495 56.6 

না 380 43.4 

ফভাট 875 100.0 

          

 

াযরণ-২১: থকচয পকর কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধ 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 574 65.6 

না 301 34.4 

ফভাট 875 100.0 
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াযরণ-২২: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয ওাজ থল কর দরযদ্র ভানুকলয ওভিংিংস্থাকনয রযফতযন    

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
াভারজক 96 11.0 

অথ ণননরতক   152 17.4 

াভারজক  অথ ণননরতক 627 71.7 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-২৩: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর এরাওা নতুন ওভ যিংস্থান সৃরষ্ট 

কভ ণংস্থানমূ ংখ্যা তকযা ায  
কাড়ী চারও ৪৭০ ৫৪.৯ 

রে ওাযঔানা চাকুরয ৩৬০ ৪২.১ 

থভওারনও ২৭৫ ৩২.১ 

ক্ষুদ্র  ভাঝারয ব্যফা  ৩২০ ৩৭.৪ 

ইরজ ফাইও ২৭০ ৩১.৫ 

অকর্ারযক্সা ১৬০ ১৮.৭ 

রএনরজ ৩২০ ৩৭.৪ 

একারধক উিয ৮৫৫ 

 

াযরণ-২৪: ড়ও রনভ যাকণয পকর আরথ যও উন্নরত ম্পারদত 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 850 97.1 

না 25 2.9 

ফভাট 875 100.0 

                

াযরণ-২৫: থমাকাকমাকক বৃরদ্ধয ায 

তাং ংখ্যা তকযা ায  
1-10 71 8.4 

11-20 192 22.8 

21-30 140 16.6 

31-40 138 16.4 

41-50 85 10.1 

51-60 64 7.6 

60+ 152 18.1 

শ্রমাট 842 100.0 
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াযরণ-২৬: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর ফাজায ব্যফস্থায রযফতযন    

  ফাজায ব্যফস্থায রযফতণন ংখ্যা  তকযা ায  
ন্য াভগ্রী খুফ তাোতারে আভদানী যপ্তানী 

কযা মারফ 
৬৮০ ৮১.৯ 

প্রাইকাযী  খুচযা ফাজারয দারভয ফফী তপাৎ 

থাকরফ না 

৫৬১ ৬৭.৭ 

এওারধও উিয ৮৩০ 

 

াযরণ-২৭: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর ওাজ ওকভ যয রযফতযন 

কাজ করভ ণয রযফতণনমূ ংখ্যা তকযা ায  
ব্যফা ফারনকজযয প্রায খর্কফ ৫৬০ ৭৩.৬ 

রনম্ম আকয ভানুল ওাজ াকফ ৩১০ ৪০.৭ 

রযফন ঔাকত ওাকজয সুকমাক কফ ৪৭৫ ৬২.৫৫ 

কারড় থভওারনকওয ওাকজয সুকমাক বৃরদ্ধ াকফ ২৯০ ৩৮.১ 

একারধক উিয ৭৬০ 

 

াযরণ-২৮: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর এরাওাফাীয/ফাজায ব্যফাযওাযীকদয ভকধ্য রযফতযন 

ফাজায ব্যফাযকাযীরদয রযফতণন  ংখ্যা তকযা ায  
উৎারদত ন্য কজ ফাজাযজাত ওযা মাকফ ৫২০ ৭২.২ 

কজ  ওভ ঔযকচ তাকদয রনতয প্রকাজনী 

ন্য াভগ্রী ক্র ওযকত াযকফ 

৪৬০ ৬৩.৯ 

নতুন থদাওান  ার্ফাজায স্থান ওযা মাকফ ৩৭০ ৫১.৪ 

ব্যফীকদয আ বৃরদ্ধ াকফ ৩৪০ ৪৭.২ 

একারধক উিয ৭২০ 

 

াযরণ-২৯: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর ফাজাকয রযকফকত রযফতযন 

রযরফগত রযফতণন ংখ্যা তকযা ায  
ার্ফাজাকয নতুন অফওাঠাকভা স্থান ৪৭০ ৬১.৯ 

উন্নত থমাকাকমাক ব্যফস্থা ৫৭৫ ৭৫.৭ 

ফাজায ব্যফস্থানায উন্নন ৪৮০ ৬৩.২ 

একারধক উিয ৭৬০ 
 

াযরণ-৩০: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর াধাযণ ভানুকলয রনযাদ ড়ও চরাচর 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 736 84.1 

না 139 15.9 

ফভাট 875 100.0 
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াযরণ-৩১: যাস্তা/িীজ/ওাযবার্ য ততযীয পকর আ বৃরদ্ধয অফস্থা 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 680 77.7 

না 195 22.3 

ফভাট 875 100.0 

 

াযরণ-৩২: ভারও আ বৃরদ্ধয রযভাণ 

 আয় বৃরিয ায ংখ্যা  তকযা ায  
<5% 64 10.4 

5-10 130 21.1 

11-15 19 3.1 

16-20 185 30.1 

21-25 53 8.6 

26-30 64 10.4 

30+ 100.0 16.3 

শ্রমাট 615 100.0 

       

াযরণ-৩৩: ফতযভাকন রযফাকযয ভারও আ 

ভারক আয় ংখ্যা তকযা ায  
<=5000 97 11.1 

5001-10000 179 20.5 

10001-15000 302 34.5 

15001-20000 157 17.9 

20001-25000 61 7.0 

25001-30000 36 4.1 

30000+ 43 4.9 

শ্রমাট 875 100.0 

গড় আয় 16141 

      

াযরণ-৩৪: ভূরভ অরধগ্রণ    

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 203 23.2 

না 672 76.8 

ফভাট 875 100.0 
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াযরণ-৩৫: যাঁ কর জরভয রযভাণ তওযা ায 

জরভয রযভান ংখ্যা তকযা ায 

<=10 

84 41.4 

10-20 53 26.1 

21-30 14 6.9 

31-40 8 3.9 

40+ 44 21.7 

শ্রমাট 203 100.0 

গড় 30.9 

                

াযরণ-৩৬: জরভয উযুি মূল্য 

ভতাভত ংখ্যা  তকযা ায  
যাঁ 111 54.7 

না 92 45.3 

ফভাট 203 100.0 

 

াযরণ-৩৭: থওান অফওাঠাকভা বািংকা ককছ রওনা  

ভতাভত   ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 100 11.4 

না 775 88.6 

ফভাট 875 100.0 

                   

াযরণ-৩৮: অফওাঠাকভা বািংকায ক্ষরতপূযণ   

ভতাভত   ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 95 95.0 

না 5 5.0 

ফভাট 100 100.0 

 

াযরণ-৩৯; ক্ষরতপূযকণয র্াওায ায 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায  
যাঁ 80 84.2 

না 15 15.8 

ফভাট 95 100.0 

                                                                                                                               

 

  



 
 

111 
 

িংযুরি -৮ 

 

স্থানী ম যাকয ওভ যারা উরস্থত প্ররতরনরধককণয তাররওা 

 

১. জনাফ মুাম্মদ রভজানুয যভান রভা, ওাযী রযচারও (ড়ও), রযফীক্ষণ  মূল্যান রফবাক-২, 

আইএভইরি, রযওেনা ভন্ত্রণার, ঢাওা। 

২. জনাফ থভজয থভাোঃ জারদুর ওরযভ,রএর ১৭ ইররফ। 

৩. জনাফ ওযাকেন আব্দুল্লা আর াঈভ, ১৭ ইররফ। 

৪. জনাফ সুঔযঞ্জন সুতায, টিভ ররিায, ““ঢাওা খুরনা (এন-৮) ভাড়কওয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযকওন থথকও 

(ইকুরযা-ফাবুফাজায ররিংও ড়ও) ভাা ম যন্ত এফিং াঁচ্চয বাঙ্গা অিং ধীযকরতয মানফাকনয জন্য পৃথও 

থরন ৪ থরকন উন্নন ” ীল যও রনরফড় রযফীক্ষণ প্রওে।  

 

৫.  স্থানী অিংগ্রণওাযীকদয নাভোঃ 

 

অিংগ্রণওাযীকদয নাভ দফী থভাফাইর নিং 

থভাোঃ থররভ থাকন ঔান বাই থচাযম্যান শ্রীনকয উকজরা ০১৭১১০৫৩০৩৮ 

থভাোঃ আব্দুর কুদ্দু  ইউর দস্য ০১৭১৭১১১৪২৪ 

থভাোঃ রপকযাজ আর ভামুন  থচাযম্যান ার্াকবাক ইউর ০১৭১১৭০৭২৫২ 

থভাোঃ থভাস্তপা দুরার  ইউর দস্য ০১৯৩০৬৫৫৭৬৩ 

আরাজ আোঃ জররর াঠান বারত জা.া শ্রীনকয ০১৭৯৮৮৭৪৭৪৭ 

থভাোঃ ভরন ঔান স্বন ইউর দস্য ০১৯১২১১০৯৫০ 

থভাোঃ থঔ যতন ব্যফাী - 

থভাোঃ ইাকুফ থাাইন ঈভাভ ০১৭৯১৯৩৩৯০০ 

থভাোঃ থাকর যাজ ব্যফাী ০১৭১২০৫৬২২০ 

আপানা ঔান থতু ছাত্রী ০১৬২৪৮৮৩২৬০ 

থভাোঃ নুরুর ও ব্যফাী - 

থভাোঃ রযাজুর ইরাভ ঈভাভ ০১৯৫৩০৬৭২০৩ 

থভাোঃ াভসু থভাল্লা ইউর দস্য ০১৭৯০৮২৫৫৫১ 

থভাোঃ আরাউরেন রওদায ব্যফাী ০১৭১৬২০৭৬৯৬ 

থভাোঃ ান্নান ব্যফাী ০১৭১৬৯৫৫৯৯৭ 

নারয সুরতান অফয াপ্ত ০১৯২০৪৬৪৫৭৩ 

থভাোঃ আইয়ুফ আরী ব্যফাী ০১৭২২১৭৭১৭৯ 

থভাোঃ াান ছাত্র  
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িংযুরি-৯                            

রনভ যাণ ওাকজয গুণকত ভাকনয থর্ষ্ট রযকার্ য 
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িংযুরি-১০ 

২৪ ইররফ’য রফরবন্ন ওকম্পাকনন্ট এয দয এনারাইর 

 

       Item Code 1/7/30 

     Item 

Name  
Cement 

     Unit of 

Measurem

ent 

Tonne 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category : Primary Item 
          

Item Type : Equipment 

    

  

  

Cement Tonne 

7,000.0

0 1.00 7,000.00 7,000.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 7,000.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 7,000.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 7,000.00 

 

     

7,000.00 

Item Code 1/7/31 

     Item 

Name  
Fine Aggregate 

    Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
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Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category : Primary Item 
          

Item Type : Equipment 

    

  

  

Fine Aggregate cum 

1,377.0

0 1.00 1,377.00 1,377.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 1,377.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 1,377.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 1,377.00 

 

     

1,377.00 

Item Code 1/7/32 

     Item 

Name  
Reinforcement 

    Unit of 

Measurem

ent 

Tonne 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
: Primary Item 

          

Item Type : Equipment 

    

  

  

Reinforcement cum 

50,000.

00 1.00 50,000.00 50,000.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 50,000.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 50,000.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 50,000.00 
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50,000.00 

Item Code 1/7/33 

     Item 

Name  
Crushed Stone 25mm down graded 

  Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
: Primary Item 

          

Item Type : Equipment 

    

  

  Crushed Stone 25mm down 

graded cum 

6,175.0

0 1.00 6,175.00 6,175.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 6,175.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 6,175.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 6,175.00 

 

     

6,175.00 

Item Code 1/7/34 

     Item 

Name  
Crushed Stone 12mm down graded 

  Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category : Primary Item 
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Item Type : Equipment 

    

  

  Crushed Stone 12mm down 

graded cum 

5,800.0

0 1.00 5,800.00 5,800.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 5,800.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 5,800.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 5,800.00 

 

     

5,800.00 

Item Code 1/7/35 

     Item 

Name  
Bitumen 

     Unit of 

Measurem

ent 

Tonne 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
: Primary Item 

          

Item Type : Equipment 

    

  

  

Bitumen Tonne 

46,000.

00 1.00 46,000.00 46,000.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 46,000.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 46,000.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 46,000.00 

 

     

46,000.00 

Item Code 1/7/36 

     Item 

Name  
1st class bricks 

    Unit of No 
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Measurem

ent 

Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category : Primary Item 
          

Item Type : Equipment 

    

  

  1st class bricks No 8.00 1.00 8.00 8.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 8.00 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 0.00 

 

    
Sub-Total : 8.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 8.00 

 

     

8.00 

Item Code 1/7/37 

     Item 

Name  
Geo-textile 

     Unit of 

Measurem

ent 

sqm 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category : Primary Item 
          

Item Type : Equipment 

    

  

  Geo-textile sq. metre 85.00 1.00 85.00 85.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 85.00 

 

    
Plus Profit at 0.00 



 
 

141 
 

10.00% : 

 

    
Sub-Total : 85.00 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 0.00 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 85.00 

 

     

85.00 

Item Code 2/7/1 

     Item 

Name  Preparation of Subgrade 

     Unit of 

Measurem

ent 

sqm 

     Quantity 

for 

Estimation 
100.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  Small hand tools  (1) day 20.00 8.00 160.00 1.60 

  

Vibratory roller ( 7-10tonne) day 

4,500.0

0 0.06 270.00 2.70 

  

Water tanker day 

3,500.0

0 0.06 210.00 2.10 

Item Type Labour 

    

0.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 3.00 1,500.00 15.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 8.00 3,600.00 36.00 

Item Type Material 

    

0.00 

  Water cu. metre 10.00 30.00 300.00 3.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 60.40 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 6.04 

 

    
Sub-Total : 66.44 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 8.89 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 75.33 

 

     

75.00 

Assumptio The subgrade is defined as the earthwork layer immidiately beneath the road pavement 
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n : layers which include the improved subgrade layer. The rate analysis assumes the insitu 
Material is suitable and only requires to be scarified, watered and compacted. Watering is 
by water tanker and rolling by Vibroll. The rate assumes that both items of Plant (roller and 
water Tanker) are being fully utilised. 

Item Code 2/8/1 

     Item 

Name  
ISG 

     Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 

for 

Estimation 
600.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  Small hand tools  (1) day 20.00 316.00 6,320.00 10.53 

  

Vibratory roller ( 7-10tonne) day 

4,500.0

0 0.75 3,375.00 5.63 

  

Water tanker day 

3,500.0

0 0.75 2,625.00 4.38 

Item Type Labour 

    

0.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 40.00 20,000.00 33.33 

  Unskilled Labourer day 450.00 190.00 85,500.00 142.50 

Item Type Material 

    

0.00 

  Sand FM >0.80 cu. metre 460.00 670.00 308,200.00 513.67 

  Water cu. metre 10.00 450.00 4,500.00 7.50 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 717.53 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 71.75 

 

    
Sub-Total : 789.29 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 117.94 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 907.22 

Assumptio
n : 

     

907.00 

Item Code 3/2/1 

     Item 

Name  
Sub Base 

     Unit of 

Measurem
cum 
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ent 

Quantity 

for 

Estimation 
10.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

Flat Bed truck (5tons) day 

4,500.0

0 0.30 1,350.00 135.00 

  Small hand tools  (1) day 20.00 12.50 250.00 25.00 

  

Vibratory roller ( 7-10tonne) day 

4,500.0

0 0.06 270.00 27.00 

Item Type Labour 

   

0.00 0.00 

  Masons day 600.00 2.00 1,200.00 120.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 10.50 4,725.00 472.50 

Item Type Material 

   

0.00 0.00 

  Sand FM>1.0 cu. metre 460.00 4.55 2,093.00 209.30 

  

Brick Khoa < 40mm cu. metre 

3,000.0

0 8.45 25,350.00 2,535.00 

  Water cu. metre 10.00 10.00 100.00 10.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 3,533.80 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 353.38 

 

    
Sub-Total : 3,887.18 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 580.82 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 4,468.00 

 

     

4,468.00 

 

      

Assumptio
n : 

To obtain the specified grading a blend of typically 3:1 (Khoa:Sand) is required. The Khoa 
must be properly crushed to give a well graded Material (ie not single size Material). The 
precise blending of the two Materials(Khoa/Sand) must be dtermined by trials at the 
suppliers yard prior to delivery to site of the mixture. No allowance has been made in the 
rate for additional crushing of the Khoa at site. 

Item Code 3/3/1 

     Item 

Name  Aggregate Base Type II 

     Unit of 

Measurem
cum 
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ent 

Quantity 

for 

Estimation 
10.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

Flat Bed truck (5tons) day 

4,500.0

0 0.30 1,350.00 135.00 

  Small hand tools  (1) day 20.00 12.50 250.00 25.00 

  

Vibratory roller ( 7-10tonne) day 

4,500.0

0 0.06 270.00 27.00 

Item Type Labour 

    

  

  Masons day 600.00 2.00 1,200.00 120.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 10.50 4,725.00 472.50 

Item Type Material 

   

0.00 0.00 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <40mm cu. metre 

5,800.0

0 9.10 52,780.00 5,278.00 

  

Sand FM>1.0 cu. metre 

1,101.9

0 3.90 4,297.41 429.74 

  Water cu. metre 10.00 10.00 100.00 10.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 6,497.24 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 649.72 

 

    
Sub-Total : 7,146.97 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 1,067.90 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 8,214.86 

 

     

8,215.00 

 

      
Assumptio
n : 

Type 1 Aggregate Base comprises a 2:1 mixture of Stone aggregate:Sylhet Sand. Assume 
that all Materials are brought to the contractor's stock yard and then premixed in the 
required ratio with water before being taken to site by lorry for spreading and rolling. A 
daily production of 150Cu.m is assumed with the roller being redeployed to other 
operations. 20% dredged sand and 80% Sylhet sand will be blended for fine aggegate  

Item Code 3/3/2 

     Item 

Name  Aggregate Base Type I 

     Unit of cum 
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Measurem

ent 

Quantity 

for 

Estimation 
10.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

Flat Bed truck (5tons) day 

4,500.0

0 0.30 1,350.00 135.00 

  Small hand tools  (1) day 20.00 12.50 250.00 25.00 

  

Vibratory roller ( 7-10tonne) day 

4,500.0

0 0.06 270.00 27.00 

Item Type Labour 

    

  

  Masons day 600.00 2.00 1,200.00 120.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 10.50 4,725.00 472.50 

Item Type Material 

    

  

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <40mm cu. metre 

6,175.0

0 9.10 56,192.50 5,619.25 

  

Sand FM>1.0 cu. metre 

1,101.9

0 3.90 4,297.41 429.74 

  Water cu. metre 10.00 10.00 100.00 10.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 6,838.49 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 683.85 

 

    
Sub-Total : 7,522.34 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 1,123.99 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 8,646.33 

 

     

8,646.00 

 The Labour and production outputs are the same as for base type I with the only change 
being in the blend of the Material which is stone:khoa:sylhet sand in a ratio of 1:3:2. Again 
the roller is considered to be efficiently redeployed to other operation. 100% bricks is 
used. 20% dredged sand and 80% Sylhet sand will be blended for fine aggegates. 

Assumptio
n : 

Item Code 3/10/1 

     Item 

Name  
Dense Bituminous surface base course 

  Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 25.00 

    
(All 
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for 

Estimation 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

AC Paver day 

6,000.0

0 1.00 6,000.00 240.00 

  

Asphalt Plant day 

10,000.

00 0.50 5,000.00 200.00 

  

Bitumen Distributor day 

5,000.0

0 0.50 2,500.00 100.00 

  

Dump Truck day 

5,000.0

0 6.00 30,000.00 1,200.00 

  

Tyre roller PTR day 

4,000.0

0 1.00 4,000.00 160.00 

  Vibratory Roller ( 6-7.5 

tonne) day 

4,500.0

0 0.50 2,250.00 90.00 

Item Type Labour 

    

  

  Asphalt Mistry day 650.00 2.00 1,300.00 52.00 

  Foreman day 800.00 1.00 800.00 32.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 4.00 2,000.00 80.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 8.00 3,600.00 144.00 

Item Type Material 

    

  

  Angle Iron 

(62.5x62.5x6mm) using 20 

times lin. metre 335.00 20.00 6,700.00 268.00 

  

Bitumen tonne 

46,000.

00 3.00 138,000.00 5,520.00 

  

Coarse Sand FM>2.5 cu. metre 

1,377.0

0 9.23 12,709.71 508.39 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 22.67 139,987.25 5,599.49 

  

Crusher (stone) dust cu. metre 

2,000.0

0 6.02 12,040.00 481.60 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 0.50 3,500.00 140.00 

  Diesel ltr 65.00 290.00 18,850.00 754.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 15,569.48 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,556.95 

 

    
Sub-Total : 17,126.43 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,559.03 

 

    
Total Unit Price 19,685.46 



 
 

147 
 

of Specification 

Item : 

 

     

19,685.00 

 

      
Assumptio
n : 

The rate given is an average rate from recent RHD Contracts. It should be noted that at 
present the contractors are quoting significantly low prices compared to the Engineers 
Estimated Price (20-30% less) 

Item Code 3/10/2 

     Item 

Name  
Dense Bituminous Surface Wearing Course 

 Unit of 

Measurem

ent 

cum 

     Quantity 

for 

Estimation 
25.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

AC Paver day 

6,000.0

0 1.00 6,000.00 240.00 

  

Asphalt Plant day 

10,000.

00 0.50 5,000.00 200.00 

  

Bitumen Distributor day 

5,000.0

0 0.50 2,500.00 100.00 

  

Dump Truck day 

5,000.0

0 6.00 30,000.00 1,200.00 

  

Tyre roller PTR day 

4,000.0

0 1.00 4,000.00 160.00 

  Vibratory Roller ( 6-7.5 

tonne) day 

4,500.0

0 0.50 2,250.00 90.00 

Item Type Labour 

    

  

  Asphalt Mistry day 650.00 2.00 1,300.00 52.00 

  Foreman day 800.00 1.00 800.00 32.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 4.00 2,000.00 80.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 8.00 3,600.00 144.00 

Item Type Material 

    

  

  Angle Iron 

(62.5x62.5x6mm) using 20 

times lin. metre 335.00 20.00 6,700.00 268.00 

  

Bitumen tonne 

46,000.

00 3.07 141,220.00 5,648.80 

  

Coarse Sand FM>2.5 cu. metre 

1,377.0

0 9.23 12,709.71 508.39 

  Crushed boulder/gravel cu. metre 6,175.0 21.88 135,109.00 5,404.36 
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aggregate <25mm 0 

  

Crusher (stone) dust cu. metre 

2,000.0

0 6.02 12,040.00 481.60 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 0.75 5,250.00 210.00 

  Diesel ltr 65.00 290.00 18,850.00 754.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 15,573.15 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,557.31 

 

    
Sub-Total : 17,130.46 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,559.63 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 19,690.10 

 

    
Say = 19,690.00 

 

      Assumptio
n : 

Assume 10m length of drain which is 0.3m wide x 0.2m deep. The drain Material is coarse 
Sylhet sand and the separator membrane is a geotextile. 

Item Code 03/10/02(a) 

     Item 

Name  
DBS - Wearing Course    (Bitumen Grade 80/100) 

 Unit of 

Measurem

ent 

cu metre 

     Quantity 

for 

Estimation 
25.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

AC Paver day 

6,000.0

0 1.00 6,000.00 240.00 

  

Asphalt Plant day 

10,000.

00 0.50 5,000.00 200.00 

  

Bitumen Distributor day 

5,000.0

0 0.50 2,500.00 100.00 

  

Dump Truck day 

5,000.0

0 5.00 25,000.00 1,000.00 

  

Tyre roller PTR day 

4,000.0

0 1.00 4,000.00 160.00 

  Vibratory Roller ( 6-7.5 

tonne) day 

4,500.0

0 0.50 2,250.00 90.00 
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Item Type Labour 

   

0.00 0.00 

  Asphalt Mistry day 650.00 2.00 1,300.00 52.00 

  Foreman day 800.00 1.00 800.00 32.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 4.00 2,000.00 80.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 8.00 3,600.00 144.00 

Item Type Material 

   

0.00 0.00 

  Angle Iron 

(62.5x62.5x6mm) using 20 

times lin. metre 335.00 20.00 6,700.00 268.00 

  

Bitumen tonne 

46,000.

00 3.07 141,220.00 5,648.80 

  

Coarse Sand FM>2.5 cu. metre 

1,377.0

0 6.25 8,606.25 344.25 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 21.88 135,109.00 5,404.36 

  

Crusher (stone) dust cu. metre 

2,000.0

0 3.12 6,240.00 249.60 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 0.00 0.00 0.00 

  Diesel ltr 65.00 137.50 8,937.50 357.50 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 14,370.51 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,437.05 

 

    
Sub-Total : 15,807.56 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,361.97 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 18,169.53 

 

     

18,170.00 

Item Code 03/10/02(b) 

     Item 

Name  
DBS - Wearing Course    (Bitumen Grade 60/70) 

 Unit of 

Measurem

ent 

cu metre 

     Quantity 

for 

Estimation 
25.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  AC Paver day 6,000.0 1.00 6,000.00 240.00 
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0 

  

Asphalt Plant day 

10,000.

00 0.50 5,000.00 200.00 

  

Bitumen Distributor day 

5,000.0

0 0.50 2,500.00 100.00 

  

Dump Truck day 

5,000.0

0 5.00 25,000.00 1,000.00 

  

Tyre roller PTR day 

4,000.0

0 1.00 4,000.00 160.00 

  Vibratory Roller ( 6-7.5 

tonne) day 

4,500.0

0 0.50 2,250.00 90.00 

Item Type Labour 

   

0.00 0.00 

  Asphalt Mistry day 650.00 2.00 1,300.00 52.00 

  Foreman day 800.00 1.00 800.00 32.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 4.00 2,000.00 80.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 8.00 3,600.00 144.00 

Item Type Material 

   

0.00 0.00 

  Angle Iron 

(62.5x62.5x6mm) using 20 

times lin. metre 335.00 20.00 6,700.00 268.00 

  

Bitumen tonne 

46,000.

00 3.07 141,220.00 5,648.80 

  

Coarse Sand FM>2.5 cu. metre 

1,377.0

0 6.25 8,606.25 344.25 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 21.88 135,109.00 5,404.36 

  

Crusher (stone) dust cu. metre 

2,000.0

0 3.12 6,240.00 249.60 

  Diesel ltr 65.00 137.50 8,937.50 357.50 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 14,370.51 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,437.05 

 

    
Sub-Total : 15,807.56 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,115.52 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 17,923.08 

 

     

17,923.00 

 

      Assumptio
n : 

The same comments apply as for Base Course Item 03/10/01. 

Item Code 03/15/01(a) 

     Item Name  Cement Concrete Pavement (Concrete Class - 25)  (Concrete Mixure) 

 Unit of 

Measureme

nt 

cu metre 

     Quantity 

for 

Estimation 
2.83 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 
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Specification Item Components 

  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  

Concrete Mixer (7/5) day 

1,000.0

0 0.170 169.80 60.00 

  Concrete Poker Vibrator day 450.00 0.170 76.50 27.03 

  Small hand tools  (1) day 20.00 2.00 40.00 14.13 

  

Water bowser for curing 

day 

6,000.0

0 0.28 1,680.00 593.64 

  
Water pump with 

accessories 
day 

2,500.0

0 0.28 700.00 247.35 

  
Saw cutter 

day 

2,000.0

0 0.02 40.00 14.13 

Item Type Labour 

    

0.00 

  Labour for fixing and 

removing sq. metre 110.00 4.00 440.00 155.48 

  Masons day 600.00 0.48 288.00 101.77 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 1.40 700.00 247.35 

  Unskilled Labourer day 450.00 2.80 1,260.00 445.23 

Item Type Material 

    

0.00 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 1.10 7,700.00 2,720.85 

  Diesel/Fuel Ltr 65.00 3.00 195.00 68.90 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 2.33 14,387.75 5,084.01 

  Admixture Liter 120.00 2.20 264.00 93.29 

  Cost of wooden shutter for 

concrete using 6 times sq. metre 120.00 4.00 480.00 169.61 

  Nail kg 120.00 0.50 60.00 21.20 

  

Sand FM>1.8 cu. metre 

1,377.0

0 1.17 1,611.09 569.29 
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Expansion/Contraction/Cons

truction Joints, Joint filler, 

Seperator joint sealent etc 

(excluding dowel bar, tie bar 

and other reinforceent). 

L.S       

200.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 10,833.26 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,083.33 

 

    
Sub-Total : 11,916.59 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 1,594.79 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 13,511.39 

 

     

13,511.00 

Item Code 03/15/01(b) 

     Item Name  Cement Concrete Pavement (Concrete Class - 25) (Batching Plant without Concrete 

Paver). 
Unit of 

Measureme

nt 
cu metre 

     Quantity 

for 

Estimation 
2.83 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

   

Specification Item Components 

  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  Batching Plant with 

Generator day 

36,000.

00 0.05 1,800.00 635.59 

  Concrete Poker Vibrator day 450.00 0.17 76.50 27.01 

  

Pay loader day 

7,000.0

0 0.05 350.00 123.59 

  Agitator Truck/ Transit 

mixure truck day 

8,000.0

0 0.12 960.00 338.98 

  
Pump with pipe and 

accessories 
day 

7,500.0

0 0.05 375.00 132.42 
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Water bowser for curing 

day 

6,000.0

0 0.70 4,200.00 1,483.05 

  
Water pump with 

accessories 
day 

2,500.0

0 2.38 5,950.00 2,100.99 

  
Saw cutter 

day 

2,000.0

0 0.02 40.00 14.12 

Item Type Labour 

    

0.00 

  Labour cost for fixing and 

Removal of shutter sq. metre 110.00 4.00 440.00 155.37 

  
Foreman/Skilled Labour 

 

800.00 0.08 64.00 22.60 

  Masons day 600.00 0.16 96.00 33.90 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 0.48 240.00 84.75 

  Unskilled Labourer day 450.00 1.00 450.00 158.90 

Item Type Material 

    

0.00 

  Diesel/Fuel Ltr 65.00 10.00 650.00 229.52 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 1.10 7,700.00 2,718.93 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 2.33 14,387.75 5,080.42 

  Admixture Liter 120.00 2.20 264.00 93.22 

  Cost of wooden shutter for 

concrete using 6 times sq. metre 120.00 4.00 484.00 170.90 

  Nail kg 120.00 0.50 60.00 21.19 

  

Sand FM>1.8 cu. metre 

1,377.0

0 1.17 1,611.09 568.89 

  

Expansion/Contraction/Construction 

Joints, Joint filler, Seperator joint 
sealent etc (excluding dowel bar, tie 

bar and other reinforceent). 

L.S       200.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 14,394.33 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,439.43 

 

    
Sub-Total : 15,833.76 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,119.03 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 17,952.79 

 

    
Say = 17,953.00 

Item Code 03/15/01(c) 

     Item Name  Cement Concrete Pavement (Concrete Class - 25) (Batching Plant with Concrete 
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Paver). 

Unit of 

Measureme

nt 

cu metre 

     Quantity 

for 

Estimation 
2.83 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

   

Specification Item Components 

  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  Batching Plant with 

Generator day 

36,000.

00 0.05 1,800.00 635.59 

  Concrete Poker Vibrator day 450.00 0.17 76.50 27.01 

  

Concrete Paver day 

35,000.

00 0.02 700.00 247.18 

  

Pay loader day 

7,000.0

0 0.05 350.00 123.59 

  

Agitator Truck day 

8,000.0

0 0.12 960.00 338.98 

  
Pump with pipe and 

accessories 
day 

7,500.0

0 0.05 375.00 132.42 

  

Water bowser for curing 

day 

6,000.0

0 0.70 4,200.00 1,483.05 

  
Water pump with 

accessories 
day 

2,500.0

0 2.38 5,950.00 2,100.99 

  
Saw cutter 

day 

2,000.0

0 0.02 40.00 14.12 

Item Type Labour 

    

0.00 

  Labour for fixing/Removal 

of shutter sq. metre 110.00 4.00 440.00 155.37 

  
Foreman/Skilled Labour 

 

800.00 0.04 32.00 11.30 

  Masons day 600.00 0.08 48.00 16.95 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 0.20 100.00 35.31 

  Unskilled Labourer day 450.00 0.40 180.00 63.56 

Item Type Material 

    

0.00 

  Diesel/Fuel Ltr 65.00 20.00 1,300.00 459.04 

  

Cement tonne 

7,000.0

0 1.10 7,700.00 2,718.93 

  Crushed boulder/gravel 

aggregate <25mm cu. metre 

6,175.0

0 2.33 14,387.75 5,080.42 

  Hire cost of shuttering 

Material for concreting-6 sq. metre 120.00 4.00 480.00 169.49 
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times 

  Admixture Liter 120.00 2.20 264.00 93.22 

  Nail kg 120.00 0.50 60.00 21.19 

  

Sand FM>1.8 cu. metre 

1,377.0

0 1.17 1,611.09 568.89 

  

Expansion/Contraction/Construction 

Joints, Joint filler, Seperator joint 
sealent etc (excluding dowel bar, tie 

bar and other reinforceent). 

L.S       

200.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 14,696.59 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 1,469.66 

 

    
Sub-Total : 16,166.25 

 

    

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 2,163.53 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 18,329.77 

 

    
Say = 18,330.00 

Item Code 4/1/4 

     Item 

Name  High Yield 

Reinforcement Bars 500 

W 

     Unit of 

Measurem

ent 

Tonne 

     Quantity 

for 

Estimation 
1.00 

    

(All 

Prices 

Are in 

Taka) 

 

       

   

Specification Item Components 
  

Item Name 

Unit of 

Measurem

ent 

Unit 

Rate 

Quanti

ty 

Requir

ed 

Price for 

Estimation 

Quantity 

Unit 

Price 

Item 

Category 
Primary Item 

          

Item Type Equipment 

    

  

  Small hand tools  (2) day 20.00 17.00 340.00 340.00 

Item Type Labour 

   

0.00 0.00 

  Semi-skilled Labourer day 500.00 6.00 3,000.00 3,000.00 
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  Steel fixers day 650.00 4.00 2,600.00 2,600.00 

  Unskilled Labourer day 450.00 6.09 2,742.75 2,742.75 

Item Type Material 

   

0.00 0.00 

  G.I wire, nails etc kg 105.00 20.00 2,100.00 2,100.00 

  

Reinforcing bar grade 60 tonne 

50,000.

00 1.03 51,500.00 51,500.00 

 

    

Basic Unit Price 

of Specification 

Item : 62,282.75 

 

    

Plus Profit at 

10.00% : 6,228.27 

 

    
Sub-Total : 68,511.02 

Assumptio
n : 

Same Labour as for Item 
4/1/3 will normally apply. 

   

Plus Tax & VAT 

at 14.942% : 10,236.92 

 

    

Total Unit Price 

of Specification 

Item : 78,747.94 

 

     

78,748.00 
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িংযুরি-১১ 

প্রওকেয ম্ভাব্যতা মাচাই প্ররতকফদকনয ায-িংকক্ষ  

প্রওে ফাস্তফানওাযী িংস্থা ড়ও  জনথ অরধদপ্তকযয তত্ত্বাফধাকন ওানািী যাভ যও প্ররতস্ঠান এভএভএভ 

গ্রু ফািংরাকদর যাভ যও প্ররতষ্ঠান রফরএর একারকর্ এয কমাকীতা প্রওকেয ম্ভাব্যতা মাচাই করয 

২০১২ াররয ফপব্রুমারয ভার রযপূণ ণ প্ররতরফদন প্রদান করয। তায পূরফ ণ প্রকরল্পয ম্ভাব্যতা মাচাই এয রকক্ষয 

এী উন্নন ব্যািংও  ফািংরাকদ যওাকযয ভকধ্য প্রযুরিকত কমাকীতায রফলক ভকঝাতা ।  

ঢাওা-ভাা-বাঙ্গা ড়ও ঢাওায বুরড়কঙ্গা থতুয দরক্ষণ-রিভ প্রান্ত থথকও শুরু ক এন-৮ ভাড়ও ক দ্মা 

থতু ক বাঙ্গা ম যন্ত। এই েরকয পূণ ণ বদঘ ণয ৬৯.৩ রকিঃরভিঃ রর ১৯.৭ রকরভ দ্মা ফতুয ংরমাগ েক 

রারফ রনরভ ণত য়ায় তা এই ভীক্ষা রত ফাদ ফদয়া রয়রছ। পূফ ণ ারে ২৯.৩ রকিঃরভিঃ  রিভ ারে ২০.৩ 

রকিঃরভিঃ এই ভীক্ষায আতায় রে।  

উি ম্ভাব্যতা মাচাই ভীক্ষায রনরভরি রনরোক্ত জরয মূ োদন কযা য়: 

র্থাগ্রারপও াকব যোঃ েক  জনথ অরধদপ্তরযরয যাইট অপ রয় রস্ট্ররয জন্য টরাগ্রারপক ারব ণ কযা য়। 

ভারকণট ফাউন্ডারয, ফরন, খার, অস্বাবারফক স্থানা মূ, ভরজদ, ভরন্দয ইতযারদয অফস্থান মূ ফযকড ণ কযা য়। 

রনরদ ণষ্ট ফছরযয জন্য াই ফ্লাড ফররবর  ফযকড ণ কযা য়।  

রজকর্ওরনওযার ইনকবরষ্টককণোঃ রজরটকরনকযার ইনরবরস্টরগন রনরোক্ত িরত মূ অেভু ণক্ত রছর 

 Benkelman Beam deflection testing 

 Asphalt concrete coring 

 Excavation of test pits 

 Sub-grade testing by DCP and in situ density checks 

 Sampling alignment and subgrade soils, borrow pit soils, river 

sand sources and pavement materials 

 Laboratory tests of the collected samples 

 

থযাি ওরন্ডন াকব য:  প্রাথরভওবাকফ এওজন রপল্ড ইরঞ্জরনয়ারযয ায়তা রনরয় এওজন থবকভন্ট ইরঞ্জরনয়ায 

একটা উইন্ডরিন ারব ণ করযন।এক/ দুই রকিঃরভিঃ যয ারপণ করন্ডন রযদ ণন  ফযকড ণ কযা য়। এই ারব ণ 

ফথরক ফদখা মায় ম্পূণ ণ ৭০.৩ রকিঃরভিঃ েকই ারকাবারফ ক্রযাকড। 

াইকরাররজওযার ষ্টারিোঃ ঢা কা রত ভায়া ম ণে েকটুকু াউথ রয়স্ট ফযাড ফনটয়াকণ ফডরবররভন্ট 

প্ররজরক্টয অং রারফ উন্নয়ন কযা য়। েরকয এই অংটুকু বুরেগঙ্গা এফং দ্মায ফন্যায় ভারঝ ভারঝ ডুরফ 

মায়। েরকয এই অংটুকু ধররর্শ্যী-১  ধররর্শ্যী-২ এই দুই প্রধান নদীরক অরতক্রভ করযরছ। এই নদীগুররা প্রায় 
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প্ররতযক ফছযই ভধ্যভ ফথরক উচু ভারয ফন্যা প্রতযক্ষ করয এফং এয ফাঁধ ১৯৮৭  ১৯৯৮ াররয ফন্যায় ারনয 

রনরচ তরররয়রছর।  

প্রধান থতুমূোঃ  ১১.৬ রকিঃরভিঃ এফং ১২.৩ রকিঃরভিঃ ফচইরনজ এ ধররর্শ্যী-১  ধররর্শ্যী-২ দুইটা ফতু আরছ 

ফমখারন ২৬১ রভটায রো  ভান ৬ েযারনয ধররর্শ্যী-১ এফং ৩৯৪ রভটারযয  ৮টি অভান েযারনয 

ধররর্শ্যী-২ আরছ। এই ফতু দুইটায ায়ায ক্ষরয়য মুরখ রেরছ। তাই যাভ ণকগণ এই দুই ফতুয স্থরর ২৭০ 

রভটায  ৪০০ রভটারযয চায ফরন দুইটা ফতু প্রস্তাফ করযন।  

৪৫০ রভটায দীঘ ণ  ১০টি ভান বদঘ ণয রফরষ্ট েযারনয আরেয়ারখাঁ ফতু াউথ রয়স্ট ফযাড ফনটয়াকণ 

ফডরবররভন্ট প্ররজরক্টয অং রনরভ ণত। যাভ ণকগণ একটি ২ ফরন ভান বদঘ ণয  েযান রফরষ্ট ফতু রনভ ণারণয 

যাভ ণ ফদন।   

ভীক্ষা দর ারন উন্নয়ন ফফাড ণ ফথরক জরবয াইররাররজকযার ডাটা মূ ংগ্র করযন।  

রিজাইন ক্রাইকর্রযাোঃ  প্রধান প্রধান ফতুমূ ফমভন আরেয়ারখাঁ, ধররর্শ্যী, রকাযপুয ফতুয রফগত ৫০ ফছরযয 

রডচাজণ রফরফচনায় রনরয় রনরোক্ত ন্যযনতভ উরে পাঁকা যাখায রিাে য়: 

ফতু<৩০ রভটায      ০.৬০ রভটায এইচএপএর এয উরয 

ফতু>৩০ রভটায      ০.৯০ রভটায এইচএপএর এয উরয 

ফনরবরগন রলয়ারযন্স প্ররয়াজন এভন ফতুয ফক্ষরত্র  রফআইটিএ প্রফতীত রনয়ভানুারয 

ট্রারপক ফপাযকাস্ট: রফযভান ট্রারপক রফরফচনায় রনরয় এফং েক  জনথ  প্রকরল্পয ট্রারপক গণনা রফরফচনায় 

রনরয় উক্ত েরকয ট্রারপক বররউভ ৪৭৪০ গারে/রদন ায়া মায়। ভায়া ঘারট দীঘ ণ ভয় ফপযীয জন্য অরক্ষা 

কযরত য় তাই ণ্য রযফরণয জন্য এই রুটটি ফতভন গুরুত্ব ায়রন। দ্মা রিরজয উন্নত ংরমাগ েক য়ায 

আরগ  রয ট্রারপরকয তুরনামূরক রচত্র  তুরর ধযা রয়রছ। তা রনরচ তুরর ধযা ররা: 

ড়ও থবরওর/রদন, দ্মা রিজ ায 

আকক 

থবরওর/রদন, দ্মা রিজ ায 

কয 

২০১১ াকরয ভীক্ষা অনুমাী 

ভাা ২৬০০ ৪৩০০ 

পরযদপুয-বাঙ্গা ২৪২০ ২৫৮০ 

২০১৫ াকরয ভীক্ষা অনুমাী 

ভাা ৩৩৬০ ৫৯৪০ 

পরযদপুয-বাঙ্গা ৩০৫০ ৩৩২০ 
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এরক্সর ফরাড এফং রডজাইন রেড ৮০ রকিঃরভিঃ/ঘন্টা ধরয ফবরভন্ট এয পুরুত্ব রাফ কযা রয়রছ। ফবরভন্ট 

রনভ ণারণ প্ররতযকটি স্তরযয (ফফজ ফকা ণ, াফ-ফফজ ফকা ণ, য়ারযং ফকা ণ ইতযারদয) ফেররপরকন রনধ ণাযণ করয 

ফদয়া য়।  

অথ ণননরতক রফরিলণ করয ফদখা ফগরছ ইকনরভক ইন্টাযনার ফযট অপ রযটান ণ ৩০%।    

রনরোক্ত তথ্য মূ ায়া মায়: 

ঢাকা-ভায়া অংরয রডজাইন ইকুইবযাররন্ট রংরগর হুইর ফরাড (২০২৯ ার ম ণে) ৪০,৪৭৮,৭৫২; ২০৩৪ ার 

ম ণে- ৬২,৫৫২,৩৩৭ 

াঁচ্চয-বাঙ্গা অংরয রডজাইন ইকুইবযাররন্ট রংরগর হুইর ফরাড (২০২৯ ার ম ণে)-৩৬,০৮৫,০৭২; ২০৩৪ ার 

ম ণে- ৫৫,৮৯২,১৯৪ 

প্রাক্করন অনুমায়ী চায ফররন উন্নীতকযণ খযচ ২.৬ ফথরক ৩.৪ রভররয়ন ডরায প্ররত রকররারভটারয, মায ফভাট 

আনুভারনক প্রাক্কররত ব্যয় ধযা য় ১৪১০ ফকাটি টাকা। তুরনামূরক ব্যয় বৃরিয কাযন রারফ ফরা রয়রছর, 

প্রাকৃরতক কাযরন অস্বাবারফক ংখ্যক অফকাঠারভায উরস্থরত। 

েক রনভ ণারণয চুরক্তয ফভয়াদ ফভাটামুটি ৩০ ভা য়ায কথা। 

েক  জনথ অরধদপ্তরযয যক্ষণারফক্ষণ কারজয ঘাটরতয কথা উরিখ করয তা ফজাযদায কযায ব্যাারয 

সুারয কযা য়। একই ারথ মানফারনয বাযররারডং রনয়ন্ত্ররণয সুারয করয।    

রডজাইন ফবরভন্ট পুরুত্ব রনেরু: 

নতুন যাস্তা থেররপকওন পুরুত্ব 

স্তয  রভ.রভ. 

ারযিং থওা য  ৫০ 

ফাইন্ডায ফকা ণ  ৯০ 

এরগ্রককর্ থফইজ-১ ১০০% এভরিরি, ররফআয>১০০% ১৫০ 

এরগ্রককর্ থফইজ-২ ৯৮% এভরিরি, ররফআয>৮০% ২০০ 

াফ-থফজ ৯৮% এভরিরি, ররফআয>৪০% ২৫০ 

ইম্প্রুবড াফরগ্রড ৯৮% এভরিরি, ররফআয>৮% ৩০০ 

াফরগ্রড ৯৫% এভরিরি, ররফআয>৮% ৩০০ 

 

 

 

 


