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রনবাৃহী সার-সাংদক্ষপ 

 

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল (এন-৪), এদলঙ্গা-নলকা-হাতীকামরুল (এন-৪০৫), হাতীকামরুল-বগুড়া-রাংপুর (এন-৫), 

রাংপুর-পঞ্চগড়-বাাংলাবান্ধা (এন-৫) সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক। উি সড়কটি সেদশর উিরাঞ্চাদলর ২০ টি সজলার 

সাংদঙ্গ রাজধানী ঢাকার সড়ক স াগাদ াগ স্াপন কদরদে। এোড়াও স্লবন্দর বুরড়মারী, বাাংলাবান্দ্্ধতা, সসানামসরজে, 

রহরল ইতযারে রেদয় ভারত এবাং ভারতসহ অন্যান্য সেদশর সাংদঙ্গ স্ল বারনদজয চলাচলকারী  ানবাহন এই মহাসড়ক 

ব্যবহার কদর। 

 

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এদলঙ্গা সড়কটি বতমৃাদন single carriageway dual traffic। 

বতমৃাদন এই সড়দক দেরনক প্রায় ১৮,০০০ হাজার  ানবাহন চলাচল কদর  া ২০২০ সাদল ২৬,০০০ হাজার অরতক্রম 

করদব এবাং ২০৩৪ সাদল এই সড়দক দেরনক  ানবাহন চলাচদলর পররমান হদব ৫৭,৩১০। পরামশদৃকর মদত 

রিরজরবরলটি স্টারডদত উদেরখত জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এদলঙ্গা সড়দকর EIRR  া ৪৭.৬% এবাং ২০২৩ সাদল 

সড়দকর ব্যস্ততম অাংশগুরলদত আলাো সলন রনমাৃণ এবাং ২০৩১ সাদল সম্পূণ ৃসড়কটি আবার সম্প্রসারণ করদত হদব। 

রনমাৃণ সশদর্ সড়দকর রক্ষণাদবক্ষণ  থা থভাদব করা হদল এবাং ওভার সলাড রনয়ন্ত্রণ করা হদল রডজাইন লাইি প নৃ্ত 

(২০ বের) সড়কটি হদত  থা থ সারভসৃ পাওয়া  াদব।  

 

সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তর জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এদলঙ্গা প নৃ্ত সমাট ৭০ রকদলারমটার সড়ক ৪-সলদন উন্নীত 

করদণর প্রকল্প গ্রহণ কদর। রিরজরবরলটি স্টারডর আদলাদক রডরপরপ প্রস্তুত করদত রগদয় সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তর 

প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয় সকল অঙ্গ রবদবচনা না কদর প্রকল্প ব্যয় ২৭৮,৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকায় সীরমত সরদখ রডরপরপ প্রস্তুত 

কদর। এ প্রকদল্প এরশয়ান সডদভলপদমন্ট ব্যাাংক (ADB), ওএিআইরড (OFID), এরডএিরড (ADFD) এবাং 

বাাংলাদেশ সরকার অথাৃয়ণ কদরদে। মূল রডরপরপ অনু ায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৭৮,৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা  া ২য় সাংদশারধত 

প্রকদল্প ব্যয় োঁরড়দয়দে ৫৫৯,৩১৫.৮৮ লক্ষ টাকা এবাং প্রকদল্পর সময়াে মাচ ৃ২০১৮ সাদল সমারপ্তর পররবদত ৃজুন ২০২০ 

সাদল সমাপ্ত করার লক্ষয রস্র করা হদয়দে। বাস্তদব কাদজর অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। এ লক্ষয অজৃদনর জন্য 

প্রদয়াজন বাস্তব সম্মত সময় রভরিক কম ৃপররকণ্পনা, ঠিকাোদরর আদরা েক্ষ জনবল ও  ন্ত্রপারত সাংগ্রহ, চুরি সাংক্রান্ত 

রবর্য়ারে – স মন variation অনুদমােন, ঠিকাোরদের সদঙ্গ সমস াতা (negotiation) ইতযারে দ্রুত 

সম্পন্ন করা। 

 

রিরজরবরলটি স্টযারড অনু ায়ী প্ররত রকঃরমঃ সড়ক ৪ সলদন উন্নীত করদণর জন্য ২১.৩২ সকাটি টাকা হদত ২৭.৮৮ 

সকাটি টাকা ব্যদয়র লক্ষমাত্রা রনধাৃরণ করা হয়। সমাট প্রকল্প ব্যয় হদত ভূরম অরধগ্রহন ও পুনবাৃসন (টাঃ ১২৯,৯৩৩.৮৯ 

লক্ষ) এবাং সওজ সহডদকায়াটাৃস রবরডাং (টাঃ ২২,৮১২.১৮ লক্ষ) ব্যয় বাদে শুধু মাত্র ৭০ রকঃরমঃ সড়ক (এসএমরভটি 

সলনসহ) রনমাৃদণ ব্যয় হদব টাঃ ৪০৬৫.৭০ সকাটি। এদত রকদলারমটার প্ররত ব্যয় োঁরড়দয়দে ৫৮.০৮ সকাটি টাকা।  
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প্রকল্পটি ২৩.০৪.২০১৩ তাররদখ ২৭৮,৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যদয় একদনক কর্তকৃ অনুদমারেত হয়, ০৯.০১.২০১৪ 

তাররদখ প্রথম সাংদশাধনী এবাং ২৭.০৮.২০১৬ তাররদখ রবদশর্ সাংদশাধনী ৩৩৬৪৪৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যদয় মাননীয় 

সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রী কর্তকৃ অনুদমারেত হয়। বতমৃাদন ২য় সাংদশাধনীদত প্রকল্প ব্যয় োরড়দয়দে ৫৫৯,৩১৫.৮৮ 

লক্ষ টাকা  া একদনক কর্তকৃ ০৮.০৫.২০১৮ তাররদখ অনুদমারেত হয়। রডরপরপ প্রণয়নকাদল প্রদয়াজনীয় সকল অঙ্গ 

অন্তর্ভিৃ না করায় ২য় সাংদশাধনীর প্রদয়াজন হয়।   

   

প্রকদল্পর মূল রডরপরপদত সকানাবারড় ফ্লাইওভার, চন্দ্রা ফ্লাইওভার, লরতিপুর সরলওদয় ওভারপাস, সসাহাগপুর (সধরুয়া) 

সরলওদয় ওভারপাস ও রাবনা ফ্লাইওভার অন্তভূিৃ রেল। ২য় সাংদশাধনীদত নাওদজাড় ফ্লাইওভার, শরিপুর ফ্লাইওভার, 

চন্দ্রা লুপ, কারলয়াককর হাইদটক পাক ৃফ্লাইওভার, লরতিপুর সরলওদয় ওভারপাস, সগাড়াই ফ্লাইওভার সহ সমাট ৬ টি 

ফ্লাইওভার এবাং ১৩টি আন্ডারপাস এবাং ৫১.১০ রকঃরমঃ এসএমরভটি সলন নতুন অন্তর্ভিৃ করা হদয়দে। মূল রডরপরপদত 

অরধগ্রহদণর জন্য ভূরমর পররমান রেল ১৮.৯১৫ সহক্টর, বাস্তদব জরমর পররমান কম হওয়ায় রডরপরপ’র প্রথম 

সাংদশাধনীদত ভূরমর পররমান বৃর্ধত পায় এবাং এর পররমাণ োড়ায় ৩৫.০৪ সহক্টর। বতমৃাদন সড়দকর উভয় পাদশ 

এসএমরভটি সলদনর জন্য আরও ৩৪.৫৪ সহক্টর জরম নতুন অরধগ্রহণ প্রদয়াজন। স দহতু উভয় পাদশ এসএমরভটি সলন 

করা হদব সসজন্য সকল সসতু/কালভাটওৃ সম্প্রসারণ করদত হদব। এ প্রকদল্প শুধুমাত্র সপভদমন্ট রনমাৃণ বাবে প্ররত 

রকঃরমঃ ব্যয় োঁড়াদব ১৭.১৪ সকাটি টাকা। পক্ষান্তদর ঢাকা -মাওয়া-ভাঙ্গা প্রকদল্প প্ররত রকঃরমঃ সপভদমন্ট বাবে 

২৯.৫৬ সকাটি টাকা ব্যয় হদব। সাদসক সাংদ াগ সড়ক প্রকল্প-II এর প্ররত রকঃরমঃ সপভদমন্ট রনমাৃণ বাবে প্রাক্করলত 

ব্যয় ১৫.৬০ সকাটি টাকা।  

 

স্ানীয় ব্যরিবগ ৃমদন কদরন স , সড়কটি রনমাৃণ করার িদল দ্রুত উন্নত স াগাদ াগ ব্যবস্া স্ারপত হদব, অল্প সমদয় ও 

কম খরদচ োত্র/োত্রী স্কুল কদলদজ  াতায়াত করদত পারদব, দূর দূরান্ত হদত সেদলদমদয়রা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আসদত 

পারদব, নতুন নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদব, িদল রশক্ষার হার বৃর্ধত পাদব। উন্নত স্বাস্য ব্যবস্ার সুদ াগ হদব।  

 

এসএমরভটি সলন রনমাৃদণর িদল অ ারন্ত্রক ও ধীরগরতর  ানবাহন রনরাপদে চলাচল করদত পারদব এবাং দুর্টৃনাও হ্রাস 

পাদব। আন্ডারপাস ও ফুটওভার ব্রীজ রনমাৃদণর িদল সহদজ রাস্তা পারাপাদরর সুদ াগ হদব। মূল সড়ক প্রশস্ হওয়ার 

িদল এবাং দুই পাদশ ব্যাররয়ার থাকার কারদণ গাড়ীর গরত স মন বৃর্ধত পাদব সতমরন সড়ক রনরাপিাও বৃর্ধত পাদব। 

এসএমরভটি সলদনর সপভদমদন্টর পুরুত্ব মূল সপভদমদন্টর পুরত্ব হদত কম হওয়ার কারদণ কম সমদয়র মদধ্য 

এসএমরভটি সলনটি নষ্ট হদয়  াওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে।  

 

প্রকদল্প প্রদয়াজনীয় অথ ৃবরাে এবাং ব্যয়, রডজাইন ও সেরসরিদকশন অনু ায়ী কাজ চলমান রদয়দে। সড়ক রনমাৃণ 

সশর্ হদল উন্নত মাদনর পররবহন ব্যবস্ার সুদ াগ দতরর হদব িদল আন্তঃবারণজয এবাংবরহঃবারণদজযর সুদ াগ বৃর্ধত 

পাদব। সেদশর উিরাঞ্চদলর দ্রুত উন্নয়ণ র্টদব। ফ্লাইওভার এবাং আন্ডারপাস রনমাৃদণ রনরাপে  াতায়াত ও সময় সাশ্রয় 

রনরিত হদব। সময়মত প্রকল্প সশর্ করদত না পারা, রডরপরপ প্রনয়ণকাদল প্রকদল্পর সকল অঙ্গ অন্তর্ভিৃ না করা, ভূরম 

অরধগ্রহণ ও ইউটিরলটি রশিটিাংএ সবশী সময় ব্যয়। Environmental Impact Assessment (EIA) 

বাস্তবায়ন না করা, মালামাল সংগ্রহে পরিকল্পনাি অভাব, রনমাৃণ কাদজ ধীরগরত, রনমাৃণকালীন সমদয় সড়দকর 

ধুলাবারল রনয়ন্ত্রদণর ব্যবস্া না থাকা এ প্রকদল্পর অন্যতম দুবলৃতা রনদেশৃ কদর। স াগাদ াগ ব্যবস্ার উন্নয়ন এবাং উন্নত 
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স াগাদ াগ ব্যবস্ার জন্য কমসৃাংস্ান ও ব্যবসা-বারণদজয সুদ াগ, রশক্ষা ও স্বাস্্য ব্যবস্ার উন্নয়ন, আন্ডারপাস ও 

ওভারপাস রনমাৃণ করদল  াতায়াত ব্যবস্া রনরবঘৃ্ন হদব।  ানবাহন দ্রুত চলাচদলর কারদণ সময় ও অথ ৃসাশ্রয় হদব।    

ওভার সলাড রনয়ন্ত্রদণর ব্যবস্া না থাকায় দ্রুত সপভদমন্ট নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে, প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক ফুটওভার 

ব্রীজ না থাকায় দুর্টৃনা বৃর্ধতর সম্ভবনা রদয়দে। প্রকল্প চলাকালীন সমদয় রনমাৃণ সামগ্রীর োদমর উর্ধ্ৃগরত রনমাৃণ 

কাদজর গরত ব্যহত কদর। রবকল্প ব্যবস্া না কদর রনমাৃণকালীন সমদয়  ানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখা, প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক সাইন/রসগনাল এবাং রাদত্র বারত ও রেক রনদেশৃনা না থাকার কারদণ দুর্টৃনার সম্ভবনা সবদড়  ায়। প্রাকৃরতক 

রবপ য়ৃ  ড়, অরতররি বৃরষ্টপাত, বন্যা ইতযারে প্রকল্প কাদজ রবলে সৃরষ্ট কদর। এ রবর্য়গুদলা পূব ৃহদত রবদবচনা কদর 

কম ৃ পররকল্পনা ঠিক করা হদল প্রকল্প বাস্তবায়দন গরত বৃর্ধত করা স ত। প্রকদল্পর রনমাৃণ সমারপ্তর পর ৪ বের 

রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য চলমান ঠিকাোরদের সদঙ্গ চুরি করা হদয়দে। রকন্তু রডরপরপদত রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য ব্যয় ধরা 

হয়রন। এ ব্যয় সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তদরর রক্ষণাদবক্ষণ খাত হদত রনরিত করা প্রদয়াজন হদব। প্রকল্পটি সমাপ্ত হদল 

স াগাদ াগ ব্যবস্া উন্নয়দনর মাধ্যদম জনগণ স মন উপকৃত হদব সতমরন সরকার এবাং সেদশর ভাবমূরতওৃ উজ্জ্বল হদব 

এবাং সেদশর অথনৃীরতদত অবোন রাখদব। পররবহন ব্যবস্া সহজ হদল জনগণ  ানজদটর কবল হদত মুরি পাদব এবাং 

আরথকৃ ভাদব লাভবান হদব।  
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Acronyms 

AADT = Average Annual Daily Traffic 

ADB   = Asian Development Bank 

ADFD  = Abu Dhabi Fund for Development 

ADP   = Annual Development Programme 

  BIMSTEC = Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and              

Economic co-operation 

BOQ   = Bill of Quantities 

BRTC = Bureau of Research Testing & Consultation 

BUET = Bangladesh University of Engineering and Technology 

CPTU  = Central Procurement Technical Unit 

DPP   = Development Project Proforma 

ECNEC  = Executive Committee of the National Economic Council 

ICB  = International Competitive Bidding  

JBARP = Jamuna Bridge Access Road Project 

NLTP  = National Land Transport Policy 

OFID  = OPEC Fund for International Development 

PPA   = Public Procurement Act 

PPR   = Public Procurement Rules 

RHD   = Roads & Highways Department 

SASEC = South Asian Subregional Economic Cooperation  

SMVT = Slow Moving Vehicular Traffic 

SWOT  = Strengths Weaknesses Opportunities and Threats  

TOR   = Terms of Reference  
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প্রথম অধ্যায় 

 

১. নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমমি আওতায় গৃহীত প্রকমেি নিিিণ 

১.১  প্রকমেি সংনক্ষপ্ত নিিিণ 

জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল জাতীয় মহাসড়ক (এি-৪), এমলঙ্গা-িলকা-হাতীকামরুল (এি-৪০৫), 

হাতীকামরুল-িগুড়া-িংপুি (এি-৫), িংপুি-পঞ্চগড়-িাংলািান্ধা সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক (এি-৫) । উক্ত 

সড়ক িঙ্গিন্ধু সসতু হময় সেমেি উত্তিাঞ্চমলি ২০ টি সজলাি সসঙ্গ িাজধািী ঢাকাি সর্াগামর্াগ স্থাপি কমিমে। 

এোড়াও স্থলিন্দি বুনড়মািী, িাংলািান্দ্ধা, সসািামসনজে, নহনল ইতযানে নেময় ভািত এিং ভািতসহ অন্যান্য 

সেমেি সমঙ্গ স্থল িানিমজয চলাচলকািী র্ািিাহি এই মহাসড়ক ব্যিহাি কমি থামক। 

 

এনপ্রল ২০০৪ সামল িাংলামেে সিকামিি মনিসভা ন্যােিাল ল্যান্ড ট্রান্সমপাট য পনলনস (এিএলটিনপ) 

অনুমমােি কমি। এিএলটিনপ অনুর্ায়ী সেমেি সড়ক মহাসড়ক উন্নয়মিি জন্য সড়ক ও জিপথ  অনধেপ্তি 

সিাড মাস্টাি প্ল্যাি প্রণয়ণ কমি। ২০০৯ সামল সিাড মাস্টাি প্ল্যাি অনুমমােমিি পি সড়মকি অগ্রানধকাি 

তানলকাও প্রস্তুত কিা হয়।  

এনেয়াি সডমভলপমমন্ট ব্যাংক (এনডনি) এি কানিগনি সহায়তায় (টিএ) জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-

এমলঙ্গা সড়কটিি সম্ভাব্যতা র্াচাইময়ি জন্য কািানডয়াি পিামে যক প্রনতষ্ঠাি এমএম গ্রুপ ও িাংলামেেী 

পিামে যক প্রনতষ্ঠাি নিনসএল নলিঃ সক নিময়াগ সেয়। পিামে যক প্রনতষ্ঠাি প্রকমেি সম্ভাব্যতা র্াচাই কমি 

২০১২ সামলি সেব্রুয়ানি মামস প্রনতমিেি প্রোি কমি।  

নেনজনিনলটি নিমপাট য হমত সেখা র্ায় সর্, ২০১১ সামল 

সড়মক িাৎসনিক গমড় প্রনতনেি র্ািিাহি 

(AADT) চলাচমলি পনিমাণ নেল ১৩,২৫০। 

পিামে যকগণ ২০১১ সাল হমত ২০২০ সাল পর্ যন্ত 

ট্রানেক বৃনধি হাি মালামাল পনিিহমি (ট্রাক) ৮% 

এিং র্াত্রী পনিিহমি (িাস) ৬% নিমিচিা কমিমেি। 

২০২১ সাল হমত ২০৩৪ সাল পর্ যন্ত উভয় প্রকাি 

র্ািিাহি বৃনধি হাি নিমিচিা কমিমেি ৬%। এ 

নহসামি ২০১৫ সামল এএনডটি ১৭,৬৮০, ২০২০ সামল 

২৪,৩৫০, ২০২৫ সামল ৩৩,৯২০ এিং ২০৩৪ সামল 

এএনডটি হমি ৫৭,৩১০।  

          

১৩২৫০ 
১৭৬৮০ 

২৪৩৫০ 

৩৩৯২০ 

৫৭৩১০ 

০ 

২০০০০ 

৪০০০০ 

৬০০০০ 

৮০০০০ 

২০১১ ২০১৫ ২০২০ ২০২৫ ২০৩৪ 

এ
এ
ডি
টি

 

সাল 

ট্রাডিক বৃদ্ধির ডিত্র 

নচত্র-১ সূত্রিঃ নেনজনিনলটি নিমপাট য 
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এ সড়কটি এনেয়াি হাইওময়ি অংে (AH41 ও AH2), সাকয হাইওময় কনিমডাি ৪ ও ৮ এি অংে, সামসক 

সিাড কনিমডাি ৪ ও ৯ এি অংে হওয়ায় সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে এি আওতায় সড়ক উন্নয়মিি উমযাগ 

নিমল এনডনি, ওএেআইনড, এনডএেনড এ প্রকমে অথ যায়মিি আগ্রহ প্রকাে কমি এিং সড়কটি ৪-সলমি উন্নীত 

কিমণি প্রকে গ্রহণ কিা হয়। 

 
 

নেনজনিনলটি স্টযানড অনুর্ায়ী জয়মেিপুি -চন্দ্রা-টাঙ্গাইল- এমলঙ্গা পর্ যন্ত সমাট ৭০ নকিঃনমিঃ সড়ক ৪-সলমি 

প্রেস্থ কিাি নসধান্ত গ্রহণ কিা হয়। এ সড়মকি প্রস্থতা কম (২-সলি) থাকায় এিং অনতনিক্ত র্ািিাহি 

চলাচমলি কািমণ প্রনতনিয়ত র্ািজট সলমগ থামক। সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে এি আওতায় সড়কটি ২-

সলি হমত ৪-সলমি উন্নীত কিাি লমক্ষয মাচ য ২০১৩ সামল নডনপনপ প্রস্তুত কিা হয়। উক্ত নডনপনপ নিগত 

২৩/০৩/২০১৩ তানিমখ একমিক কর্তযক অনুমমানেত হয়। অনুমমানেত নডনপনপ অনুর্ায়ী প্রকে ব্যয় সমাট 

২৭৮৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা এিং প্রকমেি সময়াে ০১/০৪/২০১৩ হমত ৩১/০৩/২০১৮ নিধ যািণ কিা হয়। প্রথম 

সংমোধি ও নিমেষ সংমোধমিি পি প্রকমেি ২য় সংমোধি গত ০৮/০৫/২০১৮ তানিমখ একমিক কর্তযক 

অনুমমােি হয়। ২য় সংমোধিী প্রকেটি ৫৫৯,৩১৫.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যময় ০১/০৪/২০১৩ হমত ৩০/০৬/২০২০ 

সময়ামে িাস্তিায়মিি জন্য অনুমমানেত হয়। 

      

উমেখ্য এমলঙ্গা হমত িংপুি পর্ যন্ত ১৯০ নকিঃনমিঃ সড়ক সামসক-II প্রকমেি আওতায় ৪-সলমি উন্নীত কিাি 

কাজ ইমতামমধ্য শুরু হময়মে। িংপুি হমত লালমনিিহাট হময় বুনড়মািী পর্ যন্ত সড়কটিি িাকী অংে ও পিিতী 

পর্ যাময় ৪-সলমি উন্নীত কিাি পনিকেিা িময়মে। এি েমল পার্শ্যিতী সেে ভািত, সিপাল এিং ভুটাি এ 

সড়মকি মাধ্যমম চট্টগ্রাম িন্দি ব্যিহামিি সুমর্াগ পামি।  

   

 

উপমি িনণ যত জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা প্রকেটি নিনিড় পনিিীক্ষণ এি জন্য সটকনিকযাল সামপাট য 

সানভ যমসস নলিঃ (সটকসাস) ও িাসস্থাি ইনিনিয়াস য  এন্ড কিসালমটন্ট নলিঃ (নিইনসএল) সক পিামে যক প্রনতষ্ঠাি 

নহসামি আইএমইনড কর্তযক নিময়ানজত কিা হয়। পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি সির্তমে একটি কানিগনি েল প্রকে 

এলাকা পনিেে যি কমিি এিং চলমাি ও সম্পানেত কামজি নিনভন্ন তথ্য সংগ্রহ কমি চলমাি ও সম্পানেত 

কাজসমূমহি পনিমাণগত ও গুণগতমাি পিীক্ষা কমি মূল্যায়ি প্রনতমিেমি সুপানিে প্রোি কিা হয়। মাঠ 

পর্ যাময় সমিজনমমি পনিেে যি, নিনভন্ন েপ্তমিি িনথপত্র পিীক্ষামন্ত প্রকমেি ক্রয় কার্ যক্রম পর্ যামলাচিা, নিনভন্ন 

প্যামকজ ও কামজি অগ্রগনত, গুণগতমাি র্াচাই এিং নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমমি আওতাভুক্ত। প্রকমেি 

আওতায় সম্পানেত িা চলমাি নিনভন্ন সভৌত কামজি অগ্রগনত পর্ যামলাচিা, গুণগত মাি র্াচাই - এি 

পাোপানে প্রকমেি নিনভন্ন পণ্য সসিা/সিিিাহ/সংগ্রহ কার্ যক্রম িাংলামেে সিকামিি নিযমাি নপনপএ-

২০০৬ এিং নপনপআি-২০০৮ অনুর্ায়ী হময়মে নকিা তা পর্ যামলাচিা কিাও এই পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমমি 

অন্যতম একটি উমেশ্য। 

 

নিময়ানজত পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক নচনিত সমস্যানে নিিসমি সুপানিেসহ প্রকমেি আনথ যক ও সভৌত 

অগ্রগনত মূল্যায়ি পূি যক প্রনতমিেি প্রণয়ি কিা হময়মে। এ োড়া পিামে যক প্রনতষ্ঠাি সমময় সমসয় 

আইএমইনড কর্তযক নিমে যনেত কাজ সমূহও সম্পন্ন কসিমেি। 
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১.২ প্রকে ব্যিস্থাপিা 

সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি কম যকতযাগণমক প্রকে ব্যিস্থাপিাি োনয়ে প্রোি কিা হয়। নিমেি চামট য 

সংনক্ষপ্ত আকামি তা সেখামিা হমলা। 

 

প্রকে ব্যিস্থাপিা সসটআপ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রকমেি কাজ সাি যক্ষনণক তোিনকি জন্য সুপািনভেি কিসালমটন্ট নিময়াগ সেওয়া হময়মে। সেব্রুয়ানি ২০১৮ মামস 

প্রকে পনিচালক অিসমি র্াওয়াি পি অযািধী নিয়নমত প্রকে পনিচালক প্রোয়ি কিা হয়নি।   

 

সড়ক ভিি নিম যাণ 

সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তি এি প্রানতষ্ঠানিক উন্নয়মি এনডনি আনথ যক সহয়তা প্রোি কসিমে। এ প্রকমেি আওতায় ঢাকা 

েহমিি সতজগাঁও এ সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিি নিম যাণ কিা হমে।  

প্রকমেি অিস্থাি 

টঙ্গী-জয়মেিপুি সড়মকি সভাগড়া পময়ন্ট হমত সড়ক উন্নয়ি প্রকে শুরু হসয়মে। সড়কটি গাজীপুি ও টাঙ্গাইল সজলাি 

নিনভন্ন উপমজলাি উপি নেময় অনতক্রম কমিমে।  

নিভাগ সজলা উপমজলা 

ঢাকা ঢাকা, গাজীপুি, টাঙ্গাইল গাজীপুি সেি, কানলয়াককি, নমজযাপুি, সেলদুয়াি, 

িাসাইল, কানলহানত, টাঙ্গাইল সেি, ঢাকা নসটি। 

   

 

প্রধাি প্রমকৌেলী, 

সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তি 

প্রকে পনিচালক 

অনতনিক্ত প্রধাি প্রমকৌেলী 

(সওজ) (১জি) 

প্রকে ব্যিস্থাপক-২ 

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ 

 

প্রকে ব্যিস্থাপক-১ 

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ 

প্রকে ব্যিস্থাপক-৩ 

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ 

 

অনতনিক্ত প্রকে পনিচালক 

তত্ত্বািধায়ক প্রমকৌেলী (সওজ)  

 

সহকািী প্রমকৌেলী, সওজ 

 

উপ-প্রকে পনিচালক 

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ 

 

প্রকে িাস্তিায়ি সসটআপ 
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১.৩ প্রকেটিি প্রধাি উমেশ্য 

 জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা ৭০ নকিঃনমিঃ সড়কমক ৪-সলমি উন্নীত কিণ; 

 ধীিগনতি র্ািিহমিি (SMVT) জন্য আলাো সলি নিম যাণ; 

 ব্যস্ততম জংেমি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ; 

 সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিি নিম যাণ ও সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমি প্রানতষ্ঠানিক 

সহায়তা প্রোি।  

 

১.৪ প্রকমেি প্রধাি কাজসমূহ  

প্রকল্পের আওতায় প্রধান কাজসমূহ ননম্মরুপঃ 

৬৯.৯৭১৬ হহক্টর ভূনি অনধগ্রহণ, ক্ষনতগ্রস্থ ব্যনক্তমেি আনথ যক ক্ষনতপূিণ, সড়ক িাঁধ নিম যামণ মাটিি কাজ 

(৬২,৭০,৬৬১ ঘি নমিঃ), ৭০ নকিঃনমিঃ ৪-সলি সিাড সপভমমন্ট নিম যাণ, ধীিগনত সম্পন্ন র্ািিাহমিি জন্য মূল 

সড়মকি উভয় পামে আলাো সলি নিম যাণ, সসতু নিম যাণ ২৮০৯ নমিঃ, সড়মকি ব্যস্ততম স্থামি এিং গুরুেপূণ য 

ইন্টািমসকেমি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ (৬,১০০ নমিঃ), সড়ক পািাপামি আন্ডািপাস নিম যাণ ( সড়ক 

িিািি দেঘ যয ১০৩.৭ নমিঃ), আরনসনস বক্স কালভার্ ট ননি টাণ (৪২৭.২৪৫ নিঃ), নসনস ব্লক নিম যাণ, হেন ননি টাণ, 

ইউটিনলটি অপসািি, ইিনস্টটিউেিাল সডমভলপমমন্ট (আিএইচনড সহড সকায়াট যাি নিনডং নিম যাণ ৩১,০০০ িগ য 

নমিঃ) ইতযানে। 

নচত্র-২ প্রকমেি সলামকেি ম্যাপ 
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১.৫ প্রকে অনুমমােি/সংমোধি, ব্যয় ও িাস্তিায়িকাল 

নিমেি েমক প্রকে অনুমমােি, সংমোধি, ব্যয় ও িাস্তিায়িকাল সেখামিা হলিঃ  

                                                                                                                                           (লক্ষ টাকায়) 

 

নডনপনপ 

 

অনুমমােমিি 

তানিখ 

 

নজওনি 

 

প্রকে সাহায্য 

 

সমাট 

িাস্তিায়িকাল  

মন্তব্য 

শুরু সেষ 

মূল নডনপনপ  ২৩/৪/২০১৩ ৯৪৪,৭৭.৩৪ ১৮৪,৩৬৮.২১ ২৭৮,৮৪৫.৫৫ ০১ এনপ্রল, 

২০১৩ 

৩১ মাচ য, 

২০১৮  

অনুমমানেত 

১ম 

সংমোধি 

 ০৯/১/২০১৪ ১২২,৩১২.০২ ১৮৪,৩৬৮.২১ ৩০৬,৬৮০.২৩ ০১এনপ্রল, 

২০১৩ 

৩১ মাচ য, 

২০১৮ 

অনুমমানেত 

নিমেষ 

সংমোধি  

 ২৭/৮/২০১৬ ১৫২,১০৬.৭৪ ১৮৪,৩৬৮.২১ ৩৩৬,৪৭৪.৯৫ ০১এনপ্রল, 

২০১৩ 

৩১ মাচ য, 

২০১৮ 

অনুমমানেত 

২য় 

সংমোধি  

08/5/2018 ২১৭,২৫৩.০২ ৩৪২,০৬২.৮৬ ৫৫৯,৩১৫.৮৮ ০১এনপ্রল, 

২০১৩ 

৩০ জুি, 

২০২০ 

অনুমমানেত 

 

 মূল নডনপনপ অনুমমােমিি পি সেখা র্ায়, সর্ পনিমাণ ভূনম অনধগ্রহমণি প্রস্তাি কিা হময়মে (১৮.৯১৫ 

সহক্টি) ঐ পনিমাণ ভূনম নেময় প্রকমেি কাজ সেষ কিা সমম্ভি িয়, েমল অনতনিক্ত ভূনম (১৬.৫১৮ 

সহক্টি) অনধগ্রহমণি জন্য প্রথম সংমোধিী প্রস্তাি কিা হসল মািিীয় সড়ক পনিিহি ও সসতু মিী 

মমহােয় তা অনুমমােি কমিি। 

 ভূনম ও স্থাপিা ব্যয় বৃনধি কািমণ নডনপনপ এি নিমেষ সংমোধি কিা হয়। 

 মূল নডনপনপমত প্রকমেি শুরু হমত ১৮.৯০ নকিঃনমিঃ পর্ যন্ত উভয় পামে এিং িানক ৫১.১০ নকিঃনমিঃ 

অংমে শুধু একপামে SMVT সলি নিম যাণ কাজ অন্তযভুক্ত নেল। ২য় সংমোধিীমত সড়মকি উভয়পামে 

SMVT সলি নিম যামণি প্রস্তাি কিা হয়। এমত অনতনিক্ত ৩৪.৫৩৭ সহক্টি ভূনম অনধগ্রহণ কিা হমি। 

 সড়মকি উভয় পামে SMVT সলি নিম যামণি েমল সসতু নিম যামণি পনিমাণও বৃনধ পায়।  

 সড়কটি সম্পূণ য র্ািজট মুক্ত কিাি লমক্ষয ২য় সংমোধিীমত িতুি ৭ টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস এিং 

১৩ টি আন্ডািপাস অন্তভু যক্ত কিা হয়। 

 এোড়াও পথচািীমেি নিিাপমে পািাপামিি জমন্য ৫টি ফুটওভাি ব্রীজ নিম যাণ কিা হমি। 

 

প্রকমেি ২য় সংমোধিীমত সর্ ৭টি িতুি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ কিা হমি সসগুনল হমে সচইমিজ ২+৫০০ 

িাওমজাড়, সচইমিজ ১২+৩০০ েনেপুি, সচইমিজ ১৬+৬৬০ চন্দ্রা (লুপ), সচইমিজ ১৯+৪৪১ লনতেপুি 

ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, সচইমিজ ১৮+৯০০ কানলয়াককি হাইমটক পাকয, সচইমিজ ২৬+৬৪৫ সগাড়াই এিং সচইমিজ 

৬৩+৬৬০ িািিা ফ্লাইওভাি/ওভািপাস। 

 

পনিিীক্ষণকািী পিামে যক মমি কমি প্রকে সমানপ্তি জন্য প্রস্তানিত সময় জুি/২০২০ র্থার্থ িয়। মূল নডনপনপ 

অনুসামি সড়ক নিম যাণ কাজ ৩১ মাচ য ২০১৮ সেষ কিাি লক্ষয থাকমলও সম/২০১৮ পর্ যন্ত গমড় মাত্র প্রায় ৬০% কাজ 

সেষ কিা সম্ভি হময়মে।   
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ঠিকাোমিি কম যক্ষমতা বৃনধ, দ্রুত প্রময়াজিীয় মালামাল সংগ্রহ, দ্রুত SMVT সলমিি জন্য অনতনিক্ত ভূনম অনধগ্রহণ, 

তোিনক পিামে যকমেি কাজ িাস্তিায়মি অনধক মিমর্াগী হওয়া েিকাি। প্রকে ব্যিস্থাপক এিং তাি অধীিস্ত 

কম যকতযাগণ নিয়নমত কামজি সাইমট উপনস্থত থাকমল কামজি গনত বৃনধ পামি। িতুি কম যপনিকেিা প্রস্তুত কমি সস 

অনুর্ায়ী মনিটনিং িাড়ামল র্থা সমময় কাজটি সেষ কিা সম্ভি হমি িমল আো কিা র্ায়।   

 

১.৬ প্রকমেি অথ যায়মিি উৎস 

এেীয় উন্নয়ি ব্যাংক (এনডনি), ওমপক োন্ড েি ইন্টািন্যােিাল সডমভলপমমন্ট (ওএেআইনড), আবুধািী োন্ড েি 

সডমভলপমমন্ট (এনডএেনড) এিং িাংলামেে সিকাি এই প্রকমে অথ যায়ি কিসে। 

 

এনডনি সলাি িং- ২৯৪৯-নিএএি (এসএে) এিং এনডনি সলাি িং- ৩৫৯২-নিএএি ওএেআইনড সলাি িং- ১৫২০নপ 

এিং ওএেআইনড সলাি িং- ১৩২০৫নপ এনডএেনড প্রকে িং- ১১৯৪ এ নিমোক্ত অথ য প্রোি কমি। 

 
 

সংস্থা ইউ.এস ডলাি 

(নমনলয়ি) 

িাংলামেেী টাকা 

(নমনলয়ি) 

 328.80  টািঃ ২৬,৯৬১.৬০ 

ওএেআইনড   60.00  টািঃ   ৪,৯২০.০০   

এনডএেনড   30.00  টািঃ   ২,৪৬০.০০  

নজওনি  264.94  টািঃ  ২১৭২৫.০৮  

সমাট  683.74  টািঃ ৫৬০৬৬.৬৮  

   ১ ইউ.এস ডলাি = ৮২.০০ টাকা (িাংলামেেী টাকা)  

 

১.৭  প্রকমেি সংনক্ষপ্ত অঙ্গনভনত্তক নিিিণ পর্ যামলাচিা 

জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়কটি ২ সলি নিনেষ্ট জাতীয় মহাসড়ক (এি-৪) । র্মুিা িেীি উপি িঙ্গিন্ধু 

সসতু নিম যাণকালীি সমময় এই সড়কটি জয়মেিপুি হমত 

টাঙ্গাইল িাইপাস পর্ যন্ত JBARP প্রকমেি আওতায় 

জাইকাি অথ যায়মি ২ সলি সড়মক উন্নয়ি কিা হয়। তখি 

সড়মকি ক্রস-সসকেি পামর্শ্যি নচমত্র সেখামিা হময়মে। 

িতযমামি নিম যাণাধীি ৪-সলি সড়মকি সপভমমন্ট নডজাইি 

আমগি নডজাইমিি চাইমত নকছুটা পনিিতযি কিা হময়মে। 

নিমে ৪-সলি সড়মকি ক্রস-সসকেি সেখামিা হলিঃ  

       

৩২৮.৮ 

৬০.০০ 
 ৩০.০০ 

২৬৪.৯৪ 

অর্ টায়ন 

(ডিডলয়ন ইউএস িলার) 

এনিনব ওনপি এনিএফনি নজওনব 

নচত্র-০৪ প্রকে শুরুি পূমি য সড়মকি ক্রস সসকেি 

নচত্র-০৩ প্রকমেি অথ যায়মণি নচত্র 
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 নচত্র-৫: ৪-সলি সড়মকি ক্রস-সসকেি (িতুি অনুমমানেত) 

 

                নচত্র-৬: ৪-সলি সড়মকি ক্রস-সসকেি (পূমি য অনুমমানেত)  

 

১.৮ প্রকমেি কামজি পনিনধ (scope of work) 

সি যমেষ সংমোধি এি পি প্রকমেি নিনভন্ন অংমগি পনিমাণ সমূহিঃ 

 ৭০ নকমলানমটাি ২-সলি সড়ক হমত ৪-সলি মহাসড়মক উন্নীতকিণ; 

 ২৬ টি স্থামি সি যমমাট ৫৩টি সসতু (২৮০৯ নমিঃ) নিম যাণ; 

 ১৩ টি স্থামি সমাট ১৩ টি আন্ডািপাস (১০০ নমিঃ) নিম যাণ; 

 ৯ টি স্থামি সমাট ১১ টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস (৬১০০ নমিঃ) নিম যাণ; 

 ৭৬ টি িক্স কালভাট য নিম যাণ; এিং 

 ৫ টি ফুটওভাি ব্রীজ নিম যাণ; 

 SMVT সলি নিম যাণ; 

 বৃক্ষ সিাপি। 
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নিতীয় অধ্যায় 

২.  নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমমি কার্ যপধনত (Methodology) 

IMED কর্তযক প্রেত্ত পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি কার্ য পনিনধ অনুসামি নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমমি পধনত সমূহ 

নিমেষণ কিা হল।   

২.১     তথ্য সংগ্রমহি পধনত 

 ক্রয় ও নিম যাণ নিষয়ক তথ্য সংগ্রহ 

  প্রকমেি সুেলমভাগীমেি তথ্য জনিপ  

  েলীয় আমলাচিা (FGD)  

  গুরুেপূণ য ব্যনক্তমেি সাক্ষাৎকাি (KII) 

  নিনিড় সাক্ষাৎকাি (In-depth Interview) 

  প্রস্তুতকৃত েক সমাতামিক প্রকমেি পনিকেিা, নডজাইি, প্রাক্কলি, ক্রয়, ব্যয় ও চলমাি কামজি 

অগ্রগনত ও গুণগত মাি নিয়িমণি নিষে তথ্য সংগ্রহ কিা হময়মে । 

 

২.২  প্রকমেি িমুিা পধনত ও আকাি নিধ যািণিঃ 

িমুিাি আকাি  

নিেনলনখত পনিসংখ্যামিি সূত্র ব্যিহাি কমি িমুিাি আকাি নিণ যয় কিা হময়মে। 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

সর্খামি,  

   n= িমুিাি আকাি 

   z= 1.96,  95%কিনেমডন্স সলমভমলি জন্য 

   p= সমাট জিসংখ্যাি ৫০% র্ািা এ প্রকমেি মাধ্যমম উপকৃত হমি = 0.5 

 

q= 1-p = 0.5 

n=জিতাি আকাি 

e=নিভূ যলতাি মাত্রা = 3.5% 

উপমিাক্ত সূত্র অনুসিমণ িমুিাি আকাি হমে- 

n= (1.962x 0.5 x 0.5)/ (0.0352) 

   = 784 

১০% িি-সিসপন্স জিসংখ্যা নিমিচিায় িমুিাি আকাি হমি ৮৬২, সর্টা n= ৮৭০ ধিা হয়। 

 

িমুিাি আকাি 

 সুেলমভাগী  = ৯০০ জি 

 এেনজনড   = ৭ টি 

 সকআইআই   = ৫২ জি 

 নিনিড় সাক্ষাৎকাি  =   ৮ জি 
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২.৩  তথ্য সংগ্রহ ও নিমেষণ পধনত 

প্রকেটি িাস্তিায়মিি েমল এলাকাি জিসাধািমণি মমধ্য র্ািা সিাসনি উপকৃত হমিি তামেি মমধ্য সথমক 

দেিচয়মিি মাধ্যমম সুনিধামভাগী উত্তিোতা িাোই কিা হময়মে। সমাট িমুিাি সংখ্যা ৯০০ জি এিং 

উপমজলাি সংখ্যা সমাট ৭টি। প্রনতটি উপমজলা সথমক ১৩০ জমিি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হময়মে।  

 

২.৪ েলীয় আমলাচিা (FGD) 

প্রকে এলাকায় সমাট ৭টি (সাত) এেনজনড কিা 

হময়মে। এেনজনড পনিচালিা কিাি সময় স্থািীয় জি 

প্রনতনিনধ ও গণ্যমান্য ব্যনক্ত, স্থািীয় প্রোসি, নেক্ষক, 

মনহলা প্রনতনিনধ, এিনজও প্রনতনিনধ, ধমীয় সিতামেি 

সামথ আমলাচিা কিা হময়মে। েলীয় আমলাচিায় 

সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রমতযমকই নিনভন্ন 

মতামত প্রোি কমিমেি।   

 

 

২.৫ গুরুেপূণ য ব্যনক্তমেি সাক্ষাৎকাি (Key Informants Interview) 

প্রকমেি সুনিধামভাগী স্থািীয় গুরুেপূণ য ব্যনক্তমেি মতামত সংগ্রমহি জন্য KII সচকনলমষ্টি মাধ্যমম 

সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হময়মে। KII এি আওতায় িাস ও ট্রামকি মানলক, ব্যিসায়ী, স্থািীয় নিম যাণ শ্রনমক, 

উপমজলা পনিষমেি কম যকতযা, হাসপাতাল/নিনিমকি কম যকতযাসহ সমাট ৫২ জমিি সাক্ষাৎকাি সিয়া হময়মে।  

 

২.৬ নিনিড় সাক্ষাৎকাি (In-depth Interview) 

প্রকে পনিচালক, প্রধাি প্রমকৌেলী (সওজ), সড়ক পনিিহি ও সসতু মিণালময়ি উপ-প্রধাি, পনিকেিা 

কনমেমিি সভৌত অিকাঠামমা নিভাগ, এনডনি/নিআিএম, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ নিভাগ এিং 

তোিনক পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি সডপুটি টীম নলডাি এিং প্রকে িাস্তিায়িকািী কম যকতযামেি নিনিড় 

সাক্ষাৎকাি ও মতামত গ্রহণ কিা হময়মে। 

 

২.৭ পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি কার্ যপনিনধ (TOR) 

(১) প্রকমেি নিিিণ (পটভূনম, উমেশ্য, অনুমমােি/সংমোধি, অিস্থাি, অথ যায়মিি নিষয়, প্রকমেি পটভূনম 

ইতযানে সকল প্রমর্াজয তথ্য) পর্ যামলাচিা; 

(২) প্রকমেি সানি যক এিং নিস্তানিত অঙ্গনভনত্তক িাস্তিায়ি অগ্রগনতি (িাস্তি ও আনথ যক) তথ্য সংগ্রহ, 

সনন্নমিেি, নিমেষণ, সািণী/সলখনচমত্রি মাধ্যমম উপস্থাপি ও পর্ যামলাচিা; 

(৩) প্রকমেি উমেমশ্যি নিপিীমত অনজযত অগ্রগনত নিমেষণ ও পর্ যামলাচিা; 

নচত্র ০৭ েলীয় আমলাচিাি দৃশ্য 
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(৪) প্রকমেি আওতায় সম্পানেত/চলমাি নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা গ্রহমণি সক্ষমত্র প্রচনলত আইি ও 

নিনধমালা (নপনপআি, উন্নয়ি সহমর্াগী গাইড লাইিস ইতযানে) প্রনতপালি কিা হময়মে/হমে নকিা তা 

পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলাচিা (এমক্ষমত্র েিপত্র প্রনক্রয়াকিণ ও মূল্যায়ণ পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ); 

(৫) প্রকমেি আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীত পণ্য, কার্ য ও সসিা পনিচালিা এিং িক্ষণামিক্ষমণি জন্য 

প্রময়াজিীয় জিিল সহ আনুষানঙ্গক নিষয়ানে নিময় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

(৬) প্রকমেি আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রমহি প্রনক্রয়াধীি পণ্য, কার্ য ও সসিা সংনেস্ট ক্রয় চুনক্তমত নিধ যানিত 

BOQ/TOR (নিওনকউ/টি) অনুর্ায়ী গুণগতমাি, পনিমাণ, সংগ্রহ, সেনসনেমকেি অনুর্ায়ী 

পনিিীক্ষণ/র্াচাইময়ি মাধ্যমম সংগ্রহ হময়মে/হমে নকিা সস নিষময় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

(৭) প্রকমেি িাস্তিায়ি সম্পনকযত নিনভন্ন সমস্যা সর্মি অথ যায়মি নিলম্ব, িাস্তিায়মিি অথ যাৎ পণ্য, কার্ য ও 

সসিা ক্রয়/সংগ্রমহি সক্ষমত্র নিলম্ব, ব্যিস্থাপিায় অেক্ষতা ও প্রকমেি সময়াে ও ব্যয়বৃনধ ইতযানেি কািণ সহ 

অন্যান্য নেক নিমেষণ, পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

(৮) প্রকে পনিচালক এি ব্যিস্থাপিা সম্পনকযত সর্াগ্যতা, অনভজ্ঞতা, প্রকে ব্যিস্থাপিাি ও ক্রয় সংক্রান্ত 

নিষময় প্রনেক্ষণ, নিনভন্ি সভা আহ্বাি ও গৃনহত নসধান্ত িাস্তিায়মি তৎপিতা, প্রকে পনিচালক নহসামি 

কম যকাল ইতযানে তথ্য-উপাত্ত পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

(৯) প্রকে অনুমমােি, সংমোধি (প্রমর্াজয সক্ষমত্র) অথ য িিাে, অথ য োড়, নিল পনিমোধ ইতযানে তথ্য-উপাত্ত 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

(১০) উন্নয়ি সহমর্াগী সংস্থা কর্তযক চুনক্ত স্বাক্ষি, চুনক্তি েতযানে, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকিণ ও অনুমমােি, অথ য 

োড়, নিল পনিমোধ সেনত ও নিনভন্ন নমেি এি সুপানিে ইতযানেি তথ্য-উপাত্তনভনত্তক পর্ যামলাচিা ও 

পর্ যমিক্ষণ; 

(১১) প্রকে সমানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানে সটকসই কিাি লমক্ষয মতামত প্রোি;  

(১২) (SWOT) এসডনিউওটি নিমেষণ; 

(১৩) উমেনখত প্রাপ্ত নিনভন্ন পর্ যমিক্ষমণি নভনত্তমত সানি যক পর্ যামলাচিা; 

(১৪) প্রময়াজিীয় সুপানিে প্রণয়ি; এিং  

(১৫) কর্তযপক্ষ নিধ যানিত নিষয়ানে ইতযানে। 

 

২.৮ প্রনতমিেি প্রণয়মি কম য পনিকেিা 

িাঠ পর্ টাল্পয় প্রকে বাতবাবায়ন কাল্পজ ননল্পয়ানজত প্রকে পনরচালক, ননব টাহী প্রল্পকৌশলী, উপ-নবভাগীয় প্রল্পকৌশলী, 

শাখা প্রল্পকৌশলী ও ঠিকাদাল্পরর অনফস হর্ল্পক প্রল্পয়াজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রল্পহর পাশাপানশ কাল্পজর গুণগত এবং 

পনরিাণগত িান সল্পরজনিল্পন নগল্পয় র্াচাই করা হয়। নিজাইন ও হেনসনফল্পকশন অনুর্ায়ী সম্পানদত কাল্পজর 

গুণগত িান নননিতকরল্পণ কাল্পজর নবনভন্ন কল্পম্পাল্পনল্পের হর্ষ্ট নমুনা সংগ্রহপূব টক BRTC, BUET এ 

িালািাল্পলর (ননি টাণ সািনগ্রর) পরীক্ষা করাল্পনা হয়। প্রকল্পের বাল্পজর্ বরাদ্দ, দরপত্র চূড়ান্তকরণ, ঠিকাদার 
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কর্তটক সম্পানদত কাজ এবং প্রকে ব্যবস্থাপনা কর্তটক প্রকে বাতবাবায়ল্পনর সিস্যানদ নচনিতকরণ ও সিস্যানদ 

উত্তরল্পণর সুপানরশ প্রণয়ন করা হয়। প্রশ্নিালা প্রস্তুতপূব টক সড়কটিি গাজীপুি সেি, কানলয়াককি, নমজযাপুি, 

সেলদুয়াি, িাসাইল, কানলহানত ও টাঙ্গাইল সেি প্রনতটি উপমজলা সথমক সমাট ৯০০ জমিি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ 

কিা হয়।  

এোড়াও েলীয় আমলাচিা (FGD), গুরুু্েপূণ য ব্যনক্তমেি সাক্ষাৎকাি (KII), নিনিড় সাক্ষাৎকাি (In-depth 

Interview), িাস্তিায়ি কালীণ সিল, দুি যলনেক, সুমর্াগ ও ঝুঁনক (SWOT) নিমেষণ পর্ যামলাচিা কিা 

হয়। নননবড় পনরবীক্ষণ কার্ টক্রি সুষ্ঠভাল্পব সম্পাদল্পন নবনভন্ন ছক আকাল্পর অগ্রগনতর প্রনতল্পবদন, দরপত্র/ক্রয় 

সংক্রান্ত তথ্য পর্ টাল্পলাচনা করা হয়। িতািত সংগ্রল্পহর হক্ষল্পত্র প্রকেটির সুনবধা-অসুনবধা, পনরল্পবশ ও 

প্রনতল্পবল্পশর উপর প্রভাব এবং সড়কটিল্পক হর্কসই ও দীর্ টস্থায়ী করার লল্পক্ষে পরািশ টক প্রনতষ্ঠান প্রাধান্য 

নদল্পয়ল্পছ। সঠিকভাল্পব প্রকেটির বাতবাবায়ল্পন সিস্যা নচনিত করা এবং তদানুর্ায়ী সুপানরশিালা প্রদান করা 

হয়। 

প্রনতমিেি প্রণয়মি কম য পনিকেিাি েকিঃ 

প্রনতমিেি প্রণয়মি কম য পনিকেিা 

ক্রনমক িং কামজি নিিিণ সেব্রুয়ানি/২০১৮ মাচ য/২০১৮ এনপ্রল/২০১৮ সম/২০১৮ জুি/১৮ 

২ ৪ ৬ ৮ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ১৮ 

১ প্রকে কার্ যক্রম পর্ যামলাচিা এিং প্রািনম্ভক 

প্রনতমিেি প্রণয়ি 

         

২ নিনিড় পনিিীক্ষণ কাজ পনিচলিাি মাধ্যমম 

অনুমমানেত নডনপনপ’ি অঙ্গনভনত্তক আনথ যক 

এিংমভৌত অগ্রগনতি নিমেষণ কিা; 

         

৩ সেনসনেমকেি অনুসামি নিম যাণ কামজি গুণগত 

মাি ও পনিমাণ উভয়ই র্াচাই কিা; 

         

৪ নপনপআি ২০০৮ এিং নপনপএ ২০০৬ এি 

আমলামক ক্রয় এিং সংগ্রহ কার্ যক্রমমি তথ্য 

পিীক্ষা কিা; 

         

৫ প্রকমেি আওতায় িামজট িিাে, সটন্ডাি 

চূড়ান্তকিণ, ঠিকাোি নিময়াগ সংক্রান্ত কামজি 

অগ্রগনত পর্ যামলাচিা এিং প্রকে ব্যিস্থাপিায় 

সমস্যা নিমেষণ এিং সমস্যা উত্তিমণি সুপানিে 

মালা 

         

৬ ড্রােট খসড়া প্রনতমিেি প্রণয়ি কিা 

 

         

৭ নিনিড় পনিিীক্ষণ খসড়া প্রনতমিেি দতিী কিা 

এিং চূড়ান্তকিমণি জন্য নেিব্যাপী ওয়াকযেপ এি 

ব্যিস্থা কিা 

         

৮ চূড়ান্ত প্রনতমিেি প্রণয়ি কিা 

 

         

প্রনত ঘি ২ সপ্তাহ কমি গণিা কিা হময়মে 
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র্ততীয় অধ্যায় 

৩. প্রকমেি সানি যক ও অঙ্গনভনত্তক (িাস্তি ও আনথ যক) লক্ষযমাত্রা 

এই প্রকমে অঙ্গনভনত্তক (িাস্তি ও আনথ যক) লক্ষমাত্রা নিধ যািণ কিা থাকমলও িাস্তি কাজ কিমত নগময় তা ঠিক 

িাখমত পামিনি। ভূনম অনধগ্রহণ জটিলতায় অমিক স্থামি শুরুমতই নিলম্ব ঘমট। োতা সংস্থা এনডনি ২০১৬ 

অনতনিক্ত অথ য প্রোমি িাজী হওয়ায় মূল প্রকমেি পনিকেিা পনিিনতযত হময় র্ায়। এখামি সড়মকি উভয় পামে 

SMVT সলি নিম যাণ কিাি নসধামন্তি েমল সসতু ও কালভামট যি প্রেস্থতা বৃনধ, র্ািিাহি চলাচল নিনি যঘ্ন কিাি 

লমক্ষয ইন্টািমসকেি ও ব্যস্ততম স্থাি গুনলমত অনতনিক্ত ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ, পথচািী এিং ধীি গনতি 

র্ািিাহি সড়ক পািাপামিি জন্য আন্ডািপাস নিম যাণ ইতযানে নসধামন্তি কািমণ মূলকামজি গনত মন্থি হময় পমড় 

র্া সমামটই অনভমপ্রত িয়। মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী ৩১ মাচ য ২০১৮ প্রকমেি সময়াে সেষ হময়মে। প্রকমেি প্যামকজ 

নভনত্তক অগ্রগনতি নিিিণ ১.৭ অনুমেমে িণ যিা কিা হময়মে। 

সর্মহতু প্রকমেি ২য় সংমোধিী ইমতামমধ্য অনুমমােি হময়মে এিং মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী কাজ সেষ হয়নি তাই 

scope বৃনধি েমল নুতি কমি িাস্তিায়ি লক্ষয মাত্রা নিধ যািণ কিমত হমি। 

প্রকমেি সানি যক ও অঙ্গনভনত্তক সেব্রুয়ািী ২০১৮ (িাস্তি ও আনথ যক) েক 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রনমক 

িং 

প্রকেেক অনুর্ায়ী িাস্তি কম যকামন্ডি তথ্য প্রকে শুরু হমত প্রনতমিেি মাস 

(সেব্রুয়ািী, ২০১৮) পর্ যন্ত ক্রমপুনিভুত 

অগ্রগনত 

 

ক্রমপুনিভুত 

িাস্তি অগ্রগনত 

িাস্তি কামজি অংগ পনিমাণ ও ইউনিট ব্যয় ব্যয় নভনত্তক 

 

সম্পানেত িাস্তি 

কাজ নভনত্তক 

অংগ নভনত্তক 

ব্যয় মূল্য  

 িাজস্ব ব্যয়    ০.০০ ০.০০  

১ কম যকতযা কম যচানিমেি সিতি ও ভাতানে ১৮০০ জি 

মাস 

জি মাস ১০৩৩.৫৮ ৪৭৪.৬৬ ৪৭৪.৬৬ ৪৫.৯২% 

২ অন্যান্য সথাক সথাক ১৩৭,৪৪.৮৭ ৫,৫৬৮.৩৮৬ ৫,৫৬৮.৩৮৬ ৪০.৫১৩% 

উপ-সমাট (িাজস্ব)   ১৪৭৭৮.৪৫ ৬,০৪৩.০৪৫ ৬,০৪৩.০৪৫ ৪০.৮৯% 

 মূলধি ব্যয়       

৩ সম্পে সংগ্রহ ও ক্রয় সথাক সথাক ৩,৮০৭.৭২ ২,৮২৭.৯৮ ২,৮২৭.৯৮ ৭৪.২৭% 

৪ ভূনম অনধগ্রহণ ও পুিি যাসি ৬৯.৯৭ সহক্টি ১২৪৯৩৩.৮৯ ৬০,৯৫৮.০০ ৬০,৯৫৮.০০ ৪৮.৭৯% 

৫ প্রানতষ্ঠানিক উন্নয়ি (সওজ প্রধাি কার্ যালয় 

নিম যাণ  

৩১,০৮০ িিঃনমিঃ ২১১৭৯.১৮ ৬,০২৩.১০ ৬,০২৩.১০ ২৮.৪৪% 

৬ সড়ক নিম যাণ ৭০.০০ নকিঃনমিঃ ১৭৯৫৭০.৮৬ ৫২,৪৭২.৪০ ৫২,৪৭২.৪০ ২৯.২২% 

৭ সসতু/ফ্লাইওভাি/ওভািপাস/কালভাট য/আন্ডািপাস 

নিম যাণ 

৫,৪১৭.২০ নমিঃ ১৫২৫৫১.২৩ ৭০,৯৩৭.৫৫ ৭০,৯৩৭.৫৫ ৪৬.৫০% 

৮ ইউটিনলটি স্থািান্তি সথাক সথাক ১৭,৪৬৬.০০ ৪,১৩১.৪১ ৪,১৩১.৪১ ২৩.৬৬% 

৯ নেনজকযাল কনন্টিমজন্সী সথাক সথাক ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০  

১০ প্রাইস এযাডজাস্টমমন্ট সথাক সথাক ২৭৮৩১.৭৬ ০.০০ ০.০০  

১১ র্াত্রী সেড নিম যাণ ৩০টি  ৬০০.০০    

১২ নিনিধ (প্ল্ািমটেি অযান্ড ল্যান্ডমেনপং) ৭০ নকিঃনমিঃ  ৫৩০.০০    

১৩ কিসালমটনন্স সানভ যস    ৩৪৮২.৪৬    

উপ-সমাট (মূলধি)   ৫৪৪৫৩৭.৪৩ ১৯৭,৩৫০.৪৪ ১৯৭,৩৫০.৪৪ ৩৬.২৪% 

সমাট   ৫৫৯৩১৫.৮৮ ২০৩,৩৯৩.৪৮ ২০৩,৩৯৩.৪৮ ৩৬.৩৬% 
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িনথপমত্র সেখা সগমে এ প্রকমে অথ য িিামেি সকািরুপ ঘাটনত নেল িা। িিাে অনুর্ায়ী ব্যয়ও সম্পন্ন কমিমে। তমি 

িাস্তি অগ্রগনত সমময়ি সমঙ্গ তুলিা কিমল আসিা সিেী হওয়া উনচৎ নেল। সসতু/কালভাট য/ফ্লাইওভাি নিম যামণ সময় 

সিেী ব্যয় হমলও সড়ক নিম যামণ সময় লামগ কম। েক হমত সেখা র্ায় স্ট্রাকচািাল কামজ ৬৯% অগ্রগনত হমলও সড়ক 

নিম যাণ কামজি অগ্রগনত মাত্র ৫৭%। মূল নডনপনপ সময়াে সেষ হমলও ভূনম অনধগ্রহণ ব্যয় েতভাগ সম্পন্ন কিা সম্ভি 

হয়নি। এমত ঠিকাোমিি কম য েক্ষতাি সর্মি অভাি পনিলনক্ষত হয় সতমনি প্রকে ব্যিস্থাপিািও দুি যলতা প্রকাে পায়। 

 

৩.১ প্রকমেি অগ্রগনত ও ব্যয় 

প্রকেটি ৪টি প্যামকমজ ভাগ কমি ৪টি ঠিকাোিী প্রনতষ্ঠািমক নিময়াগ সেয়া হয়। ঠিকাোিী প্রনতষ্ঠাি গুমলা ২০১৬ 

সামলি শুরু হমত িাস্তি কাজ শুরু কমি।  

প্রকমেি িাস্তি অগ্রগনত সম, ২০১৮ পর্ যন্ত 

৫৭.৪৭%। র্নেও প্রকমেি শুরু হমত অথ যাৎ 

এনপ্রল ২০১৩ হমত মাচ য ২০১৮ পর্ যন্ত ৫ (পাচ) 

িৎসি অনতক্রান্ত হময়মে িাস্তমি সড়ক নিম যাণ 

কাজ শুরু হময়মে ৩১ নডমসম্বি ২০১৫। চুনক্ত 

অনুর্ায়ী প্যামকজ ১, ২ ও ৩ এি সময়াে ২৯ 

নডমসম্বি ২০১৮ এিং প্যামকজ ৪ এি সময়াে 

২৮ সেব্রুয়ানি ২০১৯। িমভম্বি ২২, ২০১৭ 

তানিমখ গণপ্রজাতিী িাংলামেে সিকাি ও 

এনডনি এি মমধ্য সম্পানেত ঋি চুনক্ত হমত 

সেখা র্ায় এনডনি অনতনিক্ত অথ য প্রোি কমিমে। 

েমল প্রকমে িতুি আইমটম অন্তযভূক্ত কমি 

নডনপনপ সংমোধি কিা হয়। এি েমল 

ঠিকাোমিি কামজি গনতও মন্থি হময় পমড়।  

 

সর্ সকল স্থামি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, আন্ডািপাস নিম যাণ কিা হমি সস সি স্থামি চলমাি কাজ িন্ধ িাখা হয়। প্রকমেি 

প্যামকজ অনুর্ায়ী কামজি অগ্রগনত নিেরুপিঃ 

 

প্যামকজ অগ্রগনত 

প্যামকজ – ১  (১৮.৯০ নকিঃনমিঃ) ৪৬.৪৪% 

প্যামকজ – ২  (১৮.০০ নকিঃনমিঃ) ৬৯.৬২% 

প্যামকজ – ৩  (২২.৪০ নকিঃনমিঃ) ৬৬.৫২% 

প্যামকজ – ৪  (১৮.০০ নকিঃনমিঃ) ৬৫.৪৪% 

সওজ প্রধাি ভিি নিম যাণ ৫৩.৫০% 

নচত্র-০৮: প্রকমেি ৪টি প্যামকমজি সলামকেি ম্যাপ 
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ক্রিপুদ্ধিভূত বযয়  

২০৯০.৬৮৪ ককাটি িাকা 

আডথ িক অগ্রগডত   

৬২.১৩% 

২০১৭-১৮ অথ িবছরর 

এডিডপ বরাদ্দ ৮৭০ 
ককাটি িাকা (এডিডপ 

বযরয়র অগ্রগডত 

৬০.৩৪%) 

সি যমমাট কামজি অগ্রগনতিঃ  

 িাস্তি অগ্রগনতিঃ ৫৭.৪৭% 

 আনথ যক অগ্রগনতিঃ ৬২.১৩% 

ক্রমপুনিভূত ব্যয় ২০৯০.৬৮৪ সকাটি টাকা  

 

 

 

 

 

৩.২  িাস্তিায়ি অগ্রগনতি তথ্য সনন্নমিেি 

পিামে যক প্রনতষ্ঠাি মাঠ পর্ যাময় সংগৃহীত তথ্যসমূহ এিং প্রকে এলাকা পনিেে যমিি নভনত্তমত 

িাস্তিানয়ত/িাস্তিায়িাধীি কাজ সমূমহি অগ্রগনত পর্ যামলাচিা কমি থামক। মাঠ পর্ যাময় প্রকে পনিচালমকি 

কার্ যালয়/নিময়ানজত কিসালট্যামন্টি অনেস/প্রধাি প্রমকৌেলী, সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি ঢাকা অনেস হমত 

সভৌত কাজ সমূহ এিং অন্যান্য কামজি অগ্রগনতি তথ্য সংগ্রহ কিা হয়।  

 

অগ্রগনতর প্রনতল্পবদন 

  (লক্ষ র্াকায়) 

 

 

কন্ট্রাকর্ নাম্বার/প্যাল্পকজ 

নং 

 

 

কার্ টাল্পদল্পশর 

তানরখ 

 

 

কাজ শুরুর 

তানরখ 

৩১ িাচ ট ২০১৮ পর্ টন্ত অগ্রগনত  

 

িন্তব্য/কাজ 

সিানির তানরখ 

আনর্ টক 

অগ্রগনত 

(%) 

আনর্ টক 

পনরিাণ 

বাতবাব 

অগ্রগনত 

% 

২ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

প্যাল্পকজ নং-১ 

  
২৭ নিল্পসম্বর ২০১৫ ৩০ নিল্পসম্বর ২০১৫ ৪৪.৮৯% ৩১২৬৭.০২ ৪৬.৪৪% ২৯ নিল্পসম্বর ২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং-২ 

  
২৭ নিল্পসম্বর ২০১৫ ৩০ নিল্পসম্বর ২০১৫ ৭২.২০% ৪১৫১৩.৩৭ ৬৯.৬২% ২৯ নিল্পসম্বর ২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং-৩ 

  
২৭ নিল্পসম্বর ২০১৫ ৩০ নিল্পসম্বর ২০১৫ 

৫৯.১৪% 

 
৩৩৪৭৮.৬৩ ৬৬.৫২% ২৯ নিল্পসম্বর ২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং-৪ 

  
০১ িাচ ট ২০১৬ ০১ িাচ ট ২০১৬ 

৬৮.২১% 

 
২০৫৪৮.০৫ ৬৫.৪৪% ২৮ হফব্রুয়ানর ২০১৯ 

প্যাল্পকজঃ সড়ক ভবন ননি টাণ ২৮ জুন ২০১৫ ২৮ জুন ২০১৫ ৪৪.৯২% ৬০২৩.০৯ ৫৩.৫০% ২৭ জুন ২০১৮ 

 

 

 

সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

বাস্তব অগ্রগতি ৫৭ .৪৭% 

প্রকল্প সাহায্য বযয়ের 

অগ্রগতি ৬৫.৫৫% 

প্রকে সাহায্য ব্যল্পয়র 

অগ্রগনত ৬৫.৫৫% 

নচত্র-০৯: প্রকে সাহায্য ব্যময়ি অগ্রগনতি নচত্র  
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বছরনভনত্তক এনিনপ বাতবাবায়ল্পনর তথ্য 

                                                                                                                                          (লক্ষ র্াকায়) 

বছর  

নিনপনপ অনুর্ায়ী  

ব্যয়  

 

নজওনব  প্রকে 

সাহায্য  

এনিনপ/আরএনিনপ 

বরাদ্দ 

  

ব্যয়  

 

এনিনপ বরাদ্দ 

অনুর্ায়ী 

ব্যল্পয়র হার 

িন্তব্য 

২০১২-২০১৩ - - - - - -  

২০১৩-২০১৪ ১৭৮২১.১৩ ১৭০২০.৯৭ ৭৯৯.৯৭  ১৭৮২১.০০ ১৭৮২০.৯৪ ৯৯.৯৯%  

২০১৪-২০১৫ ১৫৭০৩.৪৫ ১৪০০০.০০ ১৭০৩.৪৫ ১৫৭৫৫.৬০ ১৫৭০৩.৪৫ ৯৯.৬৬%  

২০১৫-২০১৬ ১১২৭২৪.৩০ ৩২০০০.০০ ২৬৯৯৯.৯৯ ৫৯০০০.০০ ৫৮৯৯৯.৯৮ ৯৯.৯৯%  

২০১৬-২০১৭ ১১১৯৯০.৩৭ ১২০১৬.০০ ৪৯৯৯৯.৯৮ ৬২০১৬.০০ ৬২০১৫.৯৮২ ৯৯.৯৯%  

২০১৭-২০১৮  

(৩১ িাচ ট ২০১৮ 

পর্ টন্ত) 

৭৮২৩৫.৭০ ১৭০০০.০০ ৭০০০০.০০ ৮৭০০০.০০ ৫২৫২৮.০৫ ৬০.৩৭% 

  

 

ছক পর্ টাল্পলাচনায় হদখা র্ায়, ২০১৭-২০১৮ অর্ ট বছর পর্ টন্ত িাত্র ৫৭.০৫% হভৌত অগ্রগনত অনজটত হল্পয়ল্পছ। প্রকেটির 

হিয়াদ িাচ ট, ২০১৮ পর্ টন্ত ননধ টানরত নছল। র্া অনুমমানেত সময়ামেি মমধ্য সম্পন্ি কিা সম্ভি হয়নি। এিতাবস্থায়, 

নিনপনপর ২য় সংল্পশাধনীল্পত প্রকেটি সিানির জন্য জুন, ২০২০ ননধ টারণ করা হয়। ননধ টানরত সিল্পয় কাজ হশষ করল্পত 

হল্পল ঠিকাদারল্পক আরও গনতশীল হল্পত হল্পব। দক্ষ প্রকে ব্যবস্থাপনা, অনভজ্ঞ প্রল্পকৌশলী এবং ননি টাণ কাল্পজর অনভজ্ঞ 

শ্রনিক ননল্পয়াগ করল্পত হল্পব। বাতবাবনভনত্তক প্রল্পয়াজনীয় িালািাল সংগ্রহ ও প্রল্পয়াজনীয় র্ন্ত্রপানতর সংস্থান করা হল্পল 

বনধ টত হিয়াদ জুন/২০২০ এর িল্পে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। 

৩.৩ চলিান কাল্পজর সংনক্ষি বণ টনা 

মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী সড়ক িাঁধ (Embankment) নিম যাণ সম্পন্ন হময়মে। সড়মকি SMVT সলমিি মাটিি কাজ 

অমিকাংমে সম্পন্ন হময়মে। কময়ক জায়গায় নিমেষতিঃ সসতু এযামপ্রামচ এখমিা কম্পযাকেি কমি নেনিসড সলমভমল 

আমসনি। সকািািানড়, চন্দ্রা, লনতেপুি, সধরুয়া ফ্লাইওভাি/ওভািপাস এি কাজ প্রায় ৭০% সেষ হময়মে। সর্সকল সসতু 

ও কালভাট য িতুি নিম যাণ ও প্রেস্থ কিা হমে সসগুমলাও প্রায় ৮০% কাজ সম্পন্ন হময়মে। এসএমনভটি (SMVT) সলি 

এি সড়ক িাঁধ নিম যাণ প্রায় ৭০% সম্পন্ন হময়মে। তমি সপভমমমন্টি উমেখমর্াগ্য অগ্রগনত হয়নি। মূল সড়মক সপভমমন্ট 

এি িাইন্ডাি সকাস য পর্ যন্ত প্রায় ৬৫% সেষ হময়মে। নকছু নকছু জায়গায় নমনডয়ামিি কাজ চলমে। সর্ সকল স্থামি 

ফ্লাইওভাি/ওভািপাস ও আন্ডািপাস নিম যাণ এি কাজ িাকী আমে সস সি স্থামি সপভমমন্ট নিম যাণ কাজও কিা হয়নি। 

নিমে চািটি প্যামকমজি নিম যাণ কামজি প্রধাি কময়কটি অংমগি চলমাি অিস্থা সংনক্ষপ্ত আকামি িণ যিা কিা হমলািঃ 

প্যামকজ িং-১ 

ঠিকাোমিি িামিঃ KYERYONG-SPECTRA Joint venture 

কামজি দেঘ যযিঃ ১৮.৯০ নকিঃনমিঃ 

কাজ শুরুি তানিখিঃ ৩০/১২/২০১৫, চুনক্ত মূল্য টািঃ ৭,০৪৩,৯৩৬,৭৭৭.০০। 

সময়ােকালিঃ ৩৬ মাস।  
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নিম যাণ সেমষ ১ িৎসি ঠিকাোি নিজ খিমচ চুনক্ত ভুক্ত সড়কাংে িক্ষণামিক্ষণ কিমি। নিম যাণ কাজ সেষ হওয়াি ১ 

িৎসি পি চুনক্তি ২য় অংে শুরু হমি। ঠিকাোি ৪ িৎসি সড়কটি সমিামত ও িক্ষণামিক্ষণ কিমি। ২য় অংে অথ যাৎ 

সমিামমতি জন্য চুনক্ত মূল্য টািঃ ১১০,৫২৭,৬৮৮.০০।  

এই প্যামকমজি অগ্রগনত মাত্র ৪৬.৪৪%। তমি সকািিাড়ী ও চন্দ্রা ফ্লাইওভাি/ওভািপামসি কাজ প্রায় সেমষি নেমক। 

নিমে প্রধাি প্রধাি কামজি িতযমাি অিস্থা তুমল ধিা হল।  

মাটিি কাজ 

মাটিি কাজ BoQ এি পনিমাণ ৩,৮৫,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ। মাচ য ২০১৮ পর্ যন্ত কাজ হময়মে ৭,৮৪,৯৮৬.০০ ঘিঃনমিঃ। 

সুতিাং ঠিকাোি অনতনিক্ত মাটিি কাজ কমিমে ৩,৯৯,৯৮৬.০০ ঘিঃনমিঃ। সড়মকি পামে প্রচুি আিজযিা নেল এিং এ 

সংক্রান্ত সকাি তথ্য নডনপনপমত নেল িা। ঠিকাোি আিজযিা সনিময় সড়ক িাঁমধ মাটিি কাজ সম্পন্ন কমিমে। এ জন্য 

মাটিি পনিমাি অমিক বৃনধ সপময়মে।  

এই প্যামকমজ ঠিকাোি এখমিা এসএমনভটি সলমিি কাজ শুরুই কমিনি। উমেখ্য মূল নডনপনপমত সড়মকি উভয় পামে 

১৮.৯০ নকিঃনমিঃ এসএমনভটি সলমিি ব্যিস্থা িময়মে।  

সপভমমন্ট  

সপভমমন্ট নিম যামণও ঠিকাোি অমিক নপনেময় আমে। মূল চুনক্ত অনুর্ায়ী এখমিা অমিক জায়গায় সাি-সিইজ কিমত 

পামিনি এিং সপভমমমন্টি অন্যান্য সলয়ািগুমলাি অমিকাংে সম্পন্ন কিা হয়নি। এ প্যামকমজ আইএসনজ এি পনিমাণ 

২,৩৫,০০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন 

কমিমে ৮৩,২২৮.৯২ ঘিঃনমিঃ। সাি-

সিইমজি পনিমাণ ১,০০,৩৬৮.০০ 

ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে 

৪১,৩১৯.১৭ ঘিঃনমিঃ। সিইজ টাইপ-১ 

এি পনিমাণ ১,০৭,০৫৩.০০ ঘিঃনমিঃ, 

কাজ সম্পন্ন কমিমে ১৪,৮৪১.০০ 

ঘিঃনমিঃ। সিইজ টাইপ-২ এি পনিমাণ 

৫৭,৯৬৭.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন 

কমিমে ২০,২৬৮.০০ ঘিঃনমিঃ। 

সডন্স নিটুনমিাস সামেযনসং সিজ সকাস য 

এি পনিমাণ ৪৫,৯৮৩.০০ ঘিঃনমিঃ, 

সম্পন্ন কমিমে ৬,৭৬৬.৪৬ ঘিঃনমিঃ। 

 

পাইনলং কাজ নেল ২৬,৮৫৮ নমটাি, এ কাজ ১০০% সম্পন্ন হময়মে। Reinforcement bar এি পনিমাণ 

৬,৭৩১ টি, কাজ হময়মে ৪,৩৮৩.৯৭ টমিি। 

 

নচত্র-১০ সকািািানড় ফ্লাইওভাি 
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সকািািাড়ী ফ্লাইওভাি/ওভািপামসি সমাট ৪০টি স্লামিি মমধ্য ৯টি এিং চন্দ্রায় ৭টি স্লামিি মমধ্য ৩টি সম্পন্ন হময়মে। 

কড্ডা-১, কড্ডা-২ ও িাইমাইমল সমাট ৩টি সসতুি কাজ প্রায় সেষ পর্ যাময়। 

এ প্যামকমজ সমা ২৭টি িক্স কালভাট য এি মমধ্য ১৪টিি নিম যাণ সমাপ্ত হময়মে, িাকী ১৩টিি কাজ চলমাি িময়মে। 

প্যামকজ-১ এ অগ্রগনত কম হমলও এখামি সমস্যা নেল অমিক। এই এলাকায় ভূনম অধগ্রহমণ অমিক সময় ব্যয় 

হওয়ামত কামজি জন্য জায়গা বুমে সপমতও সেিী হময়মে। এ প্যামকমজ ২টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস এিং ২টি িড় সসতু 

নিম যাণ কিমত হময়মে। সসতুি কাজ সেষ এিং ফ্লাইওভাি/ওভািপামসি কাজ সেষ হওয়াি পমথ। নডনপনপ এি ২য় 

সংমোধিী অনুর্ায়ী এখামি আিও ৩টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ কিা হমি। সসজন্য প্রস্তানিত 

ফ্লাইওভাি/ওভািপামসি স্থািগুনলমত সড়ক নিম যামণি কাজ কিা হয়নি।  

 

প্যামকজ ১ এি ৪ সলি সড়মকি উভয় পামে SMVT সলি শুরু সথমকই ধিা আমে। িতযমামি এ প্যামকমজ ভূনম 

অনধগ্রহমণি সমস্যা িাই। তমি নকছু জায়গায় নিদুযৎ খ ুঁটি সািামিা হয়নি। 

  *সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

প্যামকজ-২ 

ঠিকাোমিি িামিঃ AML-HCM JV  

কামজি দেঘ যযিঃ ১৮.০০ নকিঃনমিঃ 

চুনক্ত মূল্য টািঃ ৬,৪৫১,৭৪৮,০৫৭.০০ 

সময়ােকাল ৩৬ মাস। নিম যাণ সেমষ ১ িৎসি ঠিকাোি নিজ খিমচ চুনক্ত ভুক্ত সড়কাংে িক্ষণামিক্ষণ কিমি। নিম যাণ 

কাজ সেষ হওয়াি ১ িৎসি পি চুনক্তি ২য় অংে শুরু হমি। ঠিকাোি ৪ িৎসি সড়কটি সমিামত ও িক্ষণামিক্ষণ 

কিমি। ২য় অংে অথ যাৎ সমিামমতি জন্য চুনক্ত মূল্য টািঃ ১০,৯৬,৪৩,৩০৬.০০। এই প্যামকমজি অগ্রগনত ৬৯.৬২%।  

নিমে প্রধাি প্রধাি কামজি িতযমাি অিস্থা িণ যিা কিা হলিঃ   

মাটিি কাজ 

মাটিি কাজ BoQ এি পনিমাণ ৮,২৫,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ। ঠিকাোি এ পর্ যন্ত ৯,২৮,০৮৫.০০ ঘিঃনমিঃ মাটিি কাজ সম্পন্ন 

কমিমে। ঠিকাোি অনতনিক্ত ১০৩,০৮৫.০০ ঘিঃনমিঃ মাটিি কাজ সিনে কমিমে। সড়মকি পামে প্রচুি আিজযিা নেল 

এিং এ সংক্রান্ত সকাি তথ্য নডনপনপমত নেল িা। ঠিকাোি আিজযিা সনিময় সড়ক িাঁমধ মাটিি কাজ সম্পন্ন কমিমে। এ 

জন্য মাটিি পনিমাি অমিক বৃনধ সপময়মে।  

সপভমমন্ট  

সপভমমন্ট নিম যামণ এ ঠিকাোি অমিক সচইমিমজ নিটুনমিাস িাইন্ডাি সকাস য সম্পন্ন কমিমে। নব্রজ এযামপ্রামচ নিটুনমিাস 

কাজ নকছুটা িাকী আমে। সড়মকি িাম পামে SMVT সলমিি কাজ চলমে। 

এ প্যামকমজ আইএসনজ এি পনিমাণ ১,৩৭,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে ১,৪৮,৩৯৭.০০ ঘিঃনমিঃ। 
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সাি-সিইমজি পনিমাণ ৫০,৪৭২.০০ ঘিঃনমিঃ, 

কাজ সম্পন্ন কমিমে ৬৫,৬৮২.০০ ঘিঃনমিঃ। 

সিইজ টাইপ-১ এি পনিমাণ ৮৪,০০০.০০ 

ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে ৬৫,৩২১.৪৫ 

ঘিঃনমিঃ। সিইজ টাইপ-২ এি পনিমাণ 

৫৪,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে 

৪৭,৪৮৯.০০ ঘিঃনমিঃ। সডন্স নিটুনমিাস 

সামেযনসং সিজ সকাস য এি পনিমাণ 

৪৩,৬৩৮.০০ ঘিঃনমিঃ, সম্পন্ন কমিমে 

৩০,০০১.৯৫ ঘিঃনমিঃ। পাইনলং কাজ 

২৩,০০০.০০ নমটামিি মমধ্য ২৫,২৬০.৯৫ 

নমিঃ সম্পন্ন হময়মে। Reinforcement bar এি পনিমাণ ৮৫৫৩ টি, কাজ হময়মে ৭১৯৩.০৮ টমিি। 

 

লনতেপুি, সধরুয়া (সসাহাগপুি) ফ্লাইওভাি/ওভািপামসি োউমন্ডেমিি কাজ সম্পন্ন হময়মে এিং স্লামিি কাজও 

অমিকটুকু সম্পন্ন হময়মে। এ প্যামকমজ ৭টি নপনস গাড যাি ব্রীজ আমে এিং সিগুমলাি নিম যাণ কাজ প্রায় সেষ হময়মে। 

সমাট ১৭টি িক্স কালভাট য এি মমধ্য ১৪টিি নিম যাণ কাজ প্রায় সেষ।  

 ৯৭৫ নমিঃ দেমঘ যয (নিনভন্ন স্থামি) ভূনম অনধগ্রহণ জটিলতা, িাজাি এলাকায় স্থাপিা সনিময় িা সিওয়া এিং মসনজে িা 

সিামিাি কািমণ মাটিি কাজ কিা র্ামেিা। ৩০ টি ইমলনিক খ ুঁটি এখমিা সিামিা হয়নি।  

 *সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

প্যামকজ-৩ 

ঠিকাোমিি িামিঃ SAMWHAN-MIR AKHTER Joint venture   

কামজি দেঘ যযিঃ ২২.৪০ নকিঃনমিঃ 

কাজ শুরুি তানিখিঃ ৩০/১২/২০১৫ 

চুনক্ত মূল্য টািঃ ৬,৭৮১,৫০৮,৯৬৯.০০ 

সময়ােকাল ৩৬ মাস। নিম যাণ সেমষ ১ িৎসি ঠিকাোি নিজ খিমচ চুনক্ত ভুক্ত সড়কাংে িক্ষণামিক্ষণ কিমি। নিম যাণ 

কাজ সেষ হওয়াি ১ িৎসি পি চুনক্তি ২য় অংে শুরু হমি। ঠিকাোি ৪ িৎসি সড়কটি সমিামত ও িক্ষণামিক্ষণ 

কিমি। ২য় অংে অথ যাৎ সমিামমতি জন্য চুনক্ত মূল্য টািঃ ১৯৮,৯৩৭,৫০৩.০০। এই প্যামকমজি অগ্রগনত মাত্র 

৬৬.৫২%।  

নিমে প্রধাি প্রধাি কামজি িতযমাি অিস্থা িণ যিা কিা হলিঃ   

মাটিি কাজ 

মাটিি কাজ BoQ এি পনিমাণ ১১,৫৫,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ। ঠিকাোি এ পর্ যন্ত ১২,০০,২৮৩.৫৭ ঘিঃনমিঃ মাটিি কাজ 

সম্পন্ন কমিমে।  

 

নচত্র-১১ সধরুয়া সিলওময় ওভািপাস 
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সপভমমন্ট  

সপভমমন্ট নিম যামণ এ ঠিকাোি অমিক 

এনগময় আমে। নিটুনমিাস িাইন্ডাি 

সকাস য অমিক জায়গায় সম্পন্ন কমি 

নমনডয়ামিি কাজও শুরু কমিমে।   

এ প্যামকমজ আইএসনজ এি পনিমাণ 

১৮৬,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন 

কমিমে ১৮৮,১১৬.৬৪ ঘিঃনমিঃ। সাি-

সিইমজি পনিমাণ ৯৬,৭১০.০০ ঘিঃনমিঃ, 

কাজ সম্পন্ন কমিমে ৮৯,৫৪৮.৮৪ 

ঘিঃনমিঃ। সিইজ টাইপ-১ এি পনিমাণ 

১০৫,৩০১.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন 

কমিমে ৯১০,০৩২.৮৬ ঘিঃনমিঃ। সিইজ 

টাইপ-২ এি পনিমাণ ৭৫,২৩২.০০৬ 

ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে ৪,১১৮.০০ ঘিঃনমিঃ। সডন্স নিটুনমিাস সামেযনসং সিজ সকার্স এি পনিমাণ ৫৪,৭০৬.০০ 

ঘিঃনমিঃ, সম্পন্ন কমিমে ৩০,৮২৮.৬৫ ঘিঃনমিঃ। 

পাইনলং কাজ ১৬,২২৮.০০ নমটামিি মমধ্য ১৫,৩২২.৮৮ নমিঃ সম্পন্ন কমিমে। Reinforcement bar এি 

পনিমাণ ২৩৭৮.০০ টি, কাজ হময়মে ২২৫৩.৭১ টমিি। এ প্যামকমজ ১০ টি ব্রীমজি কাজ প্রায় সম্পন্ন হময়মে। ৭টি 

ব্রীমজি কাজ এখসিা িাকী এই প্যামকমজ সমাট ১৯টি িক্স কালভামট যি কাজ সম্পন্ন হময়মে।  

এ প্যামকমজ ২টি এলনজইনড ব্রীজ প্রনতিন্ধকতা নহসামি িময় সগমে। ৫টি স্থামি ভূনম অনধগ্রহণ জটিলতা িময়মে।  

*সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

প্যামকজ-৪ 

ঠিকাোমিি িামিঃ GDCL-DIENCO Joint Venture 

কামজি দেঘ যযিঃ ১০.০০ নকিঃনমিঃ 

কাজ শুরুি তানিখিঃ ০১/০৩/২০১৬ 

চুনক্ত মূল্য টািঃ ৩,৫৬১,৮৫৯,৩৪৪.২৪ 

সময়ােকাল ৩৬ মাস। নিম যাণ সেমষ ১ িৎসি ঠিকাোি নিজ খিমচ চুনক্ত ভুক্ত সড়কাংে িক্ষণামিক্ষণ কিমি। নিম যাণ 

কাজ সেষ হওয়াি ১ িৎসি পি চুনক্তি ২য় অংে শুরু হমি। ঠিকাোি ৪ িৎসি সড়কটি সমিামত ও িক্ষণামিক্ষণ 

কিমি। ২য় অংে অথ যাৎ সমিামমতি জন্য চুনক্ত মূল্য টািঃ ২৫,৮৪১,৮৮৩.৬০। এই প্যামকমজি অগ্রগনত ৬৬.৫২%।  

নিমে প্রধাি প্রধাি কামজি িতযমাি অিস্থা িণ যিা কিা হলিঃ   

 

 

নচত্র-১২ সড়মক নমনডয়াি নিম যাণ 
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মাটিি কাজ 

মাটিি কাজ BoQ এি পনিমাণ ৬৩৮,০০০.০০ ঘিঃনমিঃ। ঠিকাোি এ পর্ যন্ত ৬৩২,৩৭৪.০০ ঘিঃনমিঃ মাটিি কাজ সম্পন্ন 

কমিমে।  

সপভমমন্ট  

সপভমমন্ট নিম যামণ নব্রজ এযামপ্রাচ ব্যনতত প্রায় 

সি জায়গায় নিটুনমিাস িাইন্ডাি সম্পন্ন কিা 

হময়মে।  

এ প্যামকমজ আইএসনজ এি পনিমাণ 

৮৩,৫০০.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে 

৭৩,৪৬১.০০ ঘিঃনমিঃ। সাি-সিইমজি পনিমাণ 

৪১,৮৮৩.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে 

৩৬,৪৭১.০০ ঘিঃনমিঃ। সিইজ টাইপ-১ এি 

পনিমাণ ৪৫,৬০৩.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন 

কমিমে ৩৪,৯২৮.০০ ঘিঃনমিঃ।  

সিইজ টাইপ-২ এি পনিমাণ ৩২,৫৮১.০০ ঘিঃনমিঃ, কাজ সম্পন্ন কমিমে ২৪,৫৮১.০০ ঘিঃনমিঃ। সডন্স নিটুনমিাস 

সামেযনসং সিজ সকাস য এি পনিমাণ ২৩,৬৯২.০০ ঘিঃনমিঃ, সম্পন্ন কমিমে ১৪,৮৪২.০০ ঘিঃনমিঃ। পাইনলং কাজ 

১৩,৫৪২.০০ নমটামিি মমধ্য ১৩,০৫০.০০ নমিঃ সম্পন্ন কমিমে। Reinforcement bar এি পনিমাণ 

৪৩২৫.০০ টি, কাজ হময়মে ৩৯৮৮.২০ টমিি। এ প্যামকমজ ৯টি সসতু আমে তাি সিগুমলাি কাজ সমাপ্ত হময়মে এিং 

এ প্যামকমজ সমাট ৯টি িক্স কালভামট যি কাজ সম্পন্ন হময়মে।  

এ প্যামকমজ নিদুযৎ খ ুঁটি ও নসএিনজ ফুময়ল সস্টেি এখি পর্ যন্ত সিামিাি উমযাগ সিয়া হয়নি।  

*সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

প্রকমেি ২য় সংমোধিীমত ৭০ নকিঃনমিঃ সড়মক গাে লাগামিাি জন্য ৫৩০.০০ লক্ষ টাকা এিং সামনয়ক র্াত্রা নিিনতি 

জন্য উন্নতমামিি Refreshment Centre নিম যামণি জন্য ৬০০.০০ লক্ষ টাকা িিাে িময়মে।  

   

ঢাকাি সতজগাঁওময় সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি 

ভিি নিম যাণ 

ঠিকাোমিি িামিঃ PRATIBHA-NAVANA JV 

কামজি িামিঃ ঢাকাি সতজগাঁওময় সওজ এি প্রধাি ভিি 

নিম যাণ। 

কাজ শুরুি তানিখিঃ ২৮/০৬/২০১৫ 

কাজ সমানপ্তি তানিখিঃ ২৭/০৬/২০১৮ 

চুনক্ত মূল্য টািঃ ১৪৫,৬৪,৯২,০৩৭.২৩ 

 

সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিি নেল সুপ্রীম 

নচত্র-১৩ নিম যািাধীি সসতু 

নচত্র-১৪ নিম যাণাধীি সড়ক ভিি  
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সকামট যি উত্তি পামে, মাওলািা ভাসািী সড়ক সংলগ্ন। ২০১২ সমি ভিিগুমলা সুপ্রীম সকামট যি নিকট হস্তান্তি কিা হয়। 

এ সময় সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিমিি কম যকতযা-কম যচািীগণ সতজগাঁও সওজ র্ানিক কািখািা সামকযমল 

এমস অস্থায়ী ভিমি অনধেপ্তমিি কার্ য পনিচালিা কসি আসমে। সামসক সিাড কামিকটিনভটি প্রমজমক্টি আমলাচিা কামল 

ADB সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিি নিম যামণি জন্য অথ য প্রোমি সেত হয়। নিয়ম অনুর্ায়ী েিপত্র 

আহিাি কমি ঠিকাোি নিময়াগ সেওয়া হয়। এ কামজি ঠিকাোি প্রনতভা-িাভািা জময়ন্ট সভঞ্চাি কাজটি পায়। 

িতযমামি ভিমিি মূল স্ট্রাকচামিি কাজ সেষ হময়মে, শুধু মাত্র নেনিনেং এি কাজ চলমে। ইমতামমধ্য ভিমিি নিম যাণ 

কাজ ৫৩.৫০% ভাগ সম্পন্ন হময়মে। 

জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়ক প্রকমেি প্যামকজ িং-১ এি প্রকে ব্যিস্থাপক ও একজি উপ-প্রকে 

ব্যিস্থাপক সড়ক ভিি নিম যাণ কামজি তোিনকি োনয়মে আমেি। এমত ভিমিি কাজ সুষ্ঠভামি তোিনক হমে িমল 

মমি হয়িা। ভিি নিম যামণি কাজ আলাো প্রকমেি মাধ্যমম কিা হমল এি তোিনক আমিা নিনিড় হত। 

*সূত্রঃ মার্ চ ২০১৮ মাসের Progress report. 

৩.৪ নিমেষণ 

প্রকমেি শুরু হমত মাচ য ২০১৮ পর্ যন্ত ৫ িৎসি সময় অনতক্রান্ত হমলও অগ্রগনত সস তুলিায় অমিক কম। প্রকমে কামজ ২ 

িেি ৯ মাস সময় ব্যয় হময়মে ভূনম অনধগ্রহণ, নডজাইি ও ঠিকাোি নিময়ামগ, িাকী ২ িেি ৩ মাস সময় সড়ক নিম যাণ 

কামজ ব্যয় হময়মে। ঠিকাোি ২০১৬ সমিি জানুয়ানি মামস কাজ শুরু কমি এিং কামজি সময়াে নডমসম্বি ২০১৮ হমলও 

অগ্রগনত অতযন্ত কম। চুনক্ত অনুর্ায়ী িাকী সমময় অথ যাৎ ৯ মামস অিনেষ্ট কাজ সেষ কিা সকাি ভামিই সম্ভি হমি িা। 

নডনপনপ এি ২য় সংমোধিী অনুমমােমিি পি প্রকমে কামজি পনিনধ বৃনধ সপময়মে। ৭ টি  ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, ১৩ টি 

আন্ডািপাস এিং ৫১ নকিঃনমিঃ সড়মকি এক পামে ধীিগনতি র্ািিাহমিি (SMVT) সলি নিম যাণ কাজ িতুি অন্তভু যক্ত 

হময়মে। ৫১ নকিঃনমিঃ সড়মকি সসতু/কালভাট য গুমলাও প্রেস্থ কিমত হমি। 

নিনপনপ অনুর্ায়ী অর্ ট প্রবাল্পহর হচকনলষ্ট 

 

 

 

অর্ ট বছর 

মূল/সংল্পশানধত 

অনুল্পিানদত নিনপনপল্পত 

সংস্থান 

 

 

সংস্থার 

চানহদা 

 

 

নিনপনপল্পত 

চানহদা 

 

 

আরনিনপনপ

হত বরাদ্দ 

 

 

অবমুনি 

 

 

ব্যয় 

 

 

িন্তব্য 

মূল নিনপনপ 

অনুর্ায়ী 

সংল্পশানধত 

নিনপনপ 

অনুর্ায়ী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১২-১৩ ৪০৩৫৩.২২ ০.০০  ৪০৩৫৩.২২     

২০১৩-১৪ ৫৭০৮৭.২৩ ১৭৮২১.১৩ 17821.00 ১৭৮২১.১৩ 17821.00 17821.00 ১৭৮২০.৯৪  

২০১৪-১৫ ৭২৭৩৯.৮৩ ১৫৭০৩.৪৫ ১৫৭৫৫.৬০ ১৫৭০৩.৪৫ ১৫৭৫৫.৬০ ১৫৭৫৫.৬০ ১৫৭০৩.৪৫  

২০১৫-১৬ ৭০৪৯৯.৫৪ ১১২৭২৪.৩০ ৫৯০০০.০০ ১১২৭২৪.৩০ ৫৯০০০.০০ ৫৯০০০.০০ ৫৮৯৯৯.৯৮  

২০১৬-১৭ ৩০৬০৮.৬৫ ১১১৯৯০.৩৭ ৬২০১৬.০০ ১১১৯৯০.৩৭ ৬২০১৬.০০ ৬২০১৬.০০ ৬২০১৫.৯৮২  

২০১৭-১৮ ৭৫৫৭.০৮ ৭৮২৩৫.৭০ ৮৭০০০.০০ ৭৮২৩৫.৭০ ৮৭০০০.০০ ৫২৫৯৯.৮১ ৫২,৫২৮.০৫ িাচ ট/২০১৮ পর্ টন্ত 

অবমুনি ও ব্যয় 

সূত্রিঃ প্রকে পনিচালমকি েপ্তি হমত প্রাপ্ত। 
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প্রকমেি ২য় সংমোধনিীমত কামজি পনিমাণ বৃনধ সপময়মে এিং অনুমমােিও হময়মে। প্রকমেি ২য় সংমোধিী 

অনুমমােি হমলও সর্ সকল কাজ িাকী আমে সসগুমলা ২০২০ সামলি জুি মামসি মমধ্য সেষ কিা কঠিি হমি। তমি 

ঠিকাোমিি কার্ যক্রম আমিা গনতেীল কিমল এিং দ্রুত মালামাল সংগ্রহ কিমল সময়মত কাজ সেষ কিা অসম্ভি িয়। 

ঠিকাোমিি হামত এ প্রকে ব্যতীত সািা সেমে আি কয়টি প্রকমেি কাজ চলমাি আমে এ ব্যাপামি সকাি তথ্য েিপত্র 

েনলমল সেয়া হয় িা। এমত েিপত্র মূল্যায়মিি সময় ঠিকাোমিি কাজ িাস্তিায়মিি সক্ষমতা নিধ যািণ সম্ভি হয় িা। 

ঠিকাোি একই কাগজপত্র সি জায়গায় োনখল কমি এিং অমিক জায়গায় কাজ সপময় সকল কামজ প্রময়াজিীয় 

মালামাল, উপযুক্ত সলাকিল, র্িপানত সর্মি নেমত পামি িা সতমনি প্রকে ব্যিস্থাপিািও অভাি সথমক র্ায়। এমত 

কামজি গুণগতমাি সর্মি ব্যহত হয় আিাি সঠিক সমময় কাজ সেষ কিাও সম্ভি হয় িা। জািা মমত এ প্রকমে 

নিময়ানজত ঠিকাোিগণও নিনভন্ন সংস্থায় একানধক কামজ নিময়ানজত আমে। 

একই ভামি সেেীয় পিামে যক সংস্থা গুমলাও একানধক কাজ নিময় সর্াগ্যতা সম্পন্ন প্রমকৌেলী সি জায়গায় নিময়াগ 

নেমত পামিি িা। আিাি আিএেনপ োনখমলি সময় সলাকজমিি সর্ সর্াগ্যতা ও অনভজ্ঞতা সেখামিা হয় িাস্তমি অমিক 

সক্ষমত্র কাজ পাওয়াি পি সস সি সলাক নিময়াগ সেয়া সম্ভি হয় িা। এমত কামজ সর্মি ব্যঘাত ঘমট সতমনি কামজি 

গুণগত মাি র্াচাই কিা সম্ভি হয় িা। 

এ প্রকমেি মূল নডনপনপ নিভাজি অনুসামি ২০১২-২০১৩ অথ য িৎসমি ৪০৩৫.২২ লক্ষ টাকাি সংস্থাি সেখামিা হময়মে। 

সর্মহতু ২০১২-১৩ অথ য িৎসমি অথ য ব্যময়ি সক্ষত্র দতিী িা হওয়ায় ঐ অথ য িৎসমি সকাি অথ য িিাে হয়নি। ২০১৩-

২০১৪ অথ য িৎসমি ভূনম অনধগ্রহমণ অথ য ব্যয় শুরু হময়মে। পিিতী অথ য িৎসি ২০১৪-১৫ হমত সড়ক নিম যামণ অথ য ব্যয় 

হমত থামক। 

 

৩.৫ প্রকমেি সেনসনেমকেি 

প্রকমেি কামজি গুণগতমাি ঠিক িাখাি জন্য সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি ২০১১ সামলি GENERAL 

SPECIFICATIONS (TECHNICAL SPECIFICATIONS) অনুসিণ কিা হময়মে।  

মাঠ পর্াময়ি ল্যািমিটিী ও BRTC, BUET হমত প্রাপ্ত পনিক্ষাি েলােল সমন্তাষজিক পাওয়া সগমে। 

নিমেি েমক কময়কটি সটমষ্টি েলােল সেখামিা হমলা। 

সটষ্ট প্রাপ্ত েলােল সীমামিখা মন্তব্য 

সমাটা িানলি এেএম ভযালু ২.৬২ > ২.২ সমন্তাষজিক 

Aggregate Crushing 

Value (ACV) 

১৩.২১% < ৩০% সমন্তাষজিক 

LAA Test ২২.৭৮% < ৩৫% সমন্তাষজিক 

MS Bar 60 grade    

Tensile strength test 715 MPa 620 MPa সমন্তাষজিক 

Yield strength test 545 MPa 420 MPa সমন্তাষজিক 

Bitumen content 5.10% 4.8% সমন্তাষজিক 
 

          ল্যািমিটিী সটমষ্টি েলােল সংমর্াজিী –২১ এ সেখামিা হলিঃ  
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৩.৫ প্রকমেি গুণগত মাি 

এই প্রকমেি কামজি গুণগত মাি িজায় িাখাি জন্য সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি ২০১১ সমিি প্রণীত 

সেনসনেমকেি এিং AASHTO, ASTM অনুসিণ কিা হময়মে। নিনিড় পনিিীক্ষণকািী েল কামজি মাঠ 

পর্ যাময় নিনভন্ন মালামাল সাইট ল্যািমিটিীমত পিীক্ষা কমিি। এইরুপ পিীক্ষাি েলােল Annexures এ 

প্রোি কিা হময়মে। পিীক্ষাি প্রাপ্ত েলােল সমন্তাষজিক পাওয়া র্ায়। 

মাঠ পর্ যাময় পনিিীক্ষণকািী েল নিমোক্ত সটষ্টগুমলা সম্পন্ন কমিি।  

 

(ক) নসভ এিালাইনসস কমি িানলি এে. এম ভযালু; 

(খ) পাথমিি সাইজ এিং সগ্রমডেি সটষ্ট; 

(গ) কিনক্রমটি compressive strength নিণ যয়; 

(ঘ) Embankment এি Compaction test (DCP); 

(ঙ) ফ্লযানকমিস সটষ্ট কিা হয়; 

িাংলামেে প্রমকৌেল নির্শ্নিযালয় (বুময়ট) এ নিমোক্ত মালামামলি নিনভন্ন সটষ্ট কিামিাি জন্য সপ্রিণ কিা 

হয়।   

 নিনভন্ন সাইমজি িড 

 নসমমন্ট 

 নিটুনমি 

 

 নিটুনমি এি সক্ষমত্র সপনিমট্রেি, সমেনিং পময়ন্ট, ফ্লাে পময়ন্ট ও োয়াি পময়ন্ট, ductility, লস অি নহটিং, 

সেনসনেক গ্রামভটি, solubility সটষ্ট কিা হয়। 

 নসমমন্ট এি সক্ষমত্র finness সটষ্ট, initial & final setting time এিং compressive 

strength সটষ্ট কিা হয়। 

 িড এি সক্ষমত্র ডায়ানমটাি ও ইউনিট ওময়ট, yield strength, ultimate tensile & elongation 

সটষ্ট ultimate strength এিং bend সটষ্ট কিা হয়। 

BRTC, BUET এবং িাঠ পর্ টাল্পয়র ল্যাবল্পরর্রী হর্ল্পক প্রাি িালািাল্পলর পরীক্ষার েলােল Annexures এ 

প্রোি কিা হময়মে। 

মাঠ পর্ যাময়ি মালামামলি ল্যিমিটিীি সটষ্ট এিং িাংলামেে প্রমকৌেল নির্শ্নিযালয় (বুময়ট) এ সর্ সকল পিীক্ষা 

কিা হয় তাি েলােল সেনসনেমকেমি উমেনখত মাি অনুর্ায়ী সমন্তাষজিক। সেনসনেমকেমি উনেনখত মাি ও 

BUET সথমক প্রাপ্ত েলােমলি মামিি তুলিা সংমর্াজিী-২১ এ প্রোি কিা হময়মে।  
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ঠিকাোি সর্ সকল কামজি সটষ্ট কমি থামকি তা প্রকমে নিময়ানজত কিসালমটমন্টি মাধ্যমম প্রকে কম যকতযাি 

নিকট জমা নেমত হয়। এধিমিি সটমষ্টি েলােল সথমক কময়কটি িমুিা সংমর্াজিী ৮-২০ এ সেওয়া হময়মে। 

সড়মকি নিটুনমিাস অংমেি Core Cutting পুঙ্খানুপুঙ্খ ভামি পিীক্ষা কিা হয়। িাইন্ডাি সকামস য নিটুনমমিি 

পনিমাণ (%) সেখাি জন্য পনিিীক্ষণকািী েল Extruction Test কমি এিং এমত নিটুনমমিি পনিমাণ 

৫.১০% (প্যামকজ িং: ডনিউনপ-০২) পাওয়া র্ায়। সটষ্ট সিজাল্ট র্থার্থ হমলও পনিিীক্ষণকািী েল সাইট 

পনিেে যমি নগময় সর্ নিষয়গুনল লক্ষয কমিি তা নিেরুপিঃ 

১। স্টক ইয়ামড য কাঁোি মমধ্য পাথমিি স্তুপ িাখা আমে। 

২। প্যামকজ িং: ডনিউনপ-০১ ও প্যামকজ িং: ডনিউনপ-০৪ এ িমড মনিচা পড়া এিং উেুক্ত জায়গায় 

সম্পূণ য মাটিি মমধ্য িাখা আমে। সিামে শুকামিা এিং বৃনষ্টমত সভজাি কািমণ সলাহাি িমড মনিচা ধমিমে।  

৩। পাথমিি স্তুপ সঢমক িা িাখায় পাথমিি উপি প্রচুি ধুলািানল জমা হময়মে।  

৪। প্রাইম সকামটি উপমি িানল পমড় আমে।  

 

৩.৬ পুিি যাসি সম্পনকযত তথ্য নিমেষণিঃ 

এ প্রকমেি অনধমি ২০১৪ সামল ভূনম অনধগ্রহমণি ক্ষনতগ্রস্থমেি জন্য একটি পুিি যাসি পনিকেিা কিা হয়। ২০১৪ সামল 

ভূনম অনধগ্রহণ পনিকেিাি পনিিতযি হওয়াি কািমণ ঐ িেমি আিাি সংমোধি কমি িতুি পুিি যাসি পনিকেিা কিা 

হয়। এ পনিকেিা িাস্তিায়মিি জন্য স্থািীয় এিনজও নসনসনডনি’ি সামথ সেব্রুয়ািী ২০১৪ সামল দুই িেমিি জন্য চুনক্ত 

সম্পানেত হয়। র্া ২০১৬ সামলি পমি িিায়ি কিা হয়নি। িমভম্বি ২০১৭ সামল এিনজও কর্তযক প্রেত্ত্ব মানসক 

প্রনতমিেমিি অগ্রগনত সংমর্াজিী-২২ এ প্রোি কিা হময়মে। নডনপনপ ২য় সংমোধি অনুর্ায়ী িতুি ভূনম অনধগ্রহণ 

কিমত হমি। ২০২০ সামলি জুি মামস প্রকে সমানপ্তি সময় নিধ যািণ কিা হমলও পুিি যাসি পনিকেিাি কাজ এখমিা 

শুরু কিা হয়নি। সস কািমণ উনেনখত সমময়ি মমধ্য পুিি যাসি পনিকেিা প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি কষ্টসাধ্য হমি।  
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চতুথ য অধ্যায় 

৪. প্রকমেি উমেশ্য অজযমিি অিস্থা পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ 

 

নিস্তানিত পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ সামপমক্ষ িলা র্ায় সর্, প্রকে গ্রহমণি সর্ সকল উমেশ্য নেল তা সানি যক নিমিচিায় 

অজযি কিা সম্ভি িমল আো কিা র্ায়। প্রকমেি কার্ যক্রম চানলময় র্াওয়াি কািমণ সামনয়ক সর্াগামর্ামগি অসুনিধা  

হমলও প্রকে সেমষ অমিক সুেল িময় আিমি িমল এলাকাি স্থািীয় জিগণ ও অন্যান্য ব্যনক্তিগ য আো ব্যক্ত কমিমেি। 

মহাসড়কটিি নিম যাণ কাজ সম্পন্ন হমল সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি উন্ননত ও র্ািজট নিিসমি অমিক ভূনমকা িাখমি। 

এলাকাি জি সাধািমণি কম যসংস্থাি, নেক্ষাি হাি, মহাসড়মকি ধািণ ক্ষমতা, র্াত্রী ও মালামাল পনিিহমিি সক্ষমতা 

বৃনধ পামি। মহাসড়কটি এনেয়াি হাইওময়, সাকয হাইওময় কনিমডাি এিং সামসক কনিমডামিি গুরুেপূণ য অংে নিধায় এ 

কনিমডামিি উন্ননতমত প্রনতমিেী ভািত, সিপাল, ভুটাি ইতযানে সেেগুমলাি সামথ িাংলামেমেি সড়ক সর্াগামর্াগ বৃনধ 

পামি এিং আঞ্চনলক িানণজয ও আন্তিঃিানিমজযি সক্ষমত্র নিমেষ অিোি িাখমি।  

 

প্রকমেি িতযমাি অিস্থায় সেখা র্ায় সর্ মূল 

নডনপনপমত প্রময়াজিীয় সকল অঙ্গ অন্তভু যক্ত কিা 

হয়নি। এনডনি ও ওএেআইনড পিিতীমত 

অনতনিক্ত অথ য প্রোি কিায় প্রকমেি সংমোধমিি 

প্রময়াজি হয়। িতযমামি ২য় সংমোধিীমত সড়কটি 

নিিাপে ও র্ািজট মুক্ত কিাি জন্য আমিা 

ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, আন্ডািপাস এিং সড়মকি 

উভয় পামর্শ্য এসএমনভটি (SMVT) সলি 

নিম যামণি কািমণ নিযমাি সসতু/কালভাট য 

গুমলামক ৬-সলমি প্রেস্থ কিসত হমি।  

নচত্র-১৫ ধীিগনতি র্ািিাহমিি জন্য সলি নিম যাণ  

মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী কামজি অগ্রগনত ৫৭% নকন্তু ২য় সংমোধিীমত নডনপনপ অনুর্ায়ী কামজি অগ্রগনত ৩৫% এি 

সিনে িয়। সুতিাং প্রকমেি প্রস্তানিত সময়াে ৩০ জুি, ২০২০ এি মমধ্য িাকী প্রায় ৬৫% কাজ সম্পন্ন কিা সম্ভি িাও 

হমত পামি। িতযমাি প্রস্তামি (২য় সংমোধি) িতুি অনতনিক্ত ২৩ টি ব্রীজ, ৭ টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, ১৩ টি 

আন্ডািপাস, ৭৬টি কালভাট য ও ৫টি ফুটওভাি ব্রীজ নিম যাণ এিং ধীিগনতি র্ািিাহি চলাচমলি জন্য দুই পামর্শ্য ৫২ 

নকিঃনমিঃ আলাো সলি এি প্রময়াজি। এোড়া ব্রীজ/কালভাট য প্রেস্থ কিমত হমি। ফ্লাইওভাি/ব্রীজ/অন্ডািপাস নিম যামণ 

অমিক সমময়ি প্রময়াজি। এগুমলা এত স্বে সমময় কিা সম্ভি িাও হমত পামি। 

 

এখামি মমি িাখা েিকাি সর্ আগামী দুই িেি আমিা ২টি িষ যাকাল অনতক্রম কিমত হমি এিং সস সময় নিম যাণ কাজ 

িন্ধ িাখমত হমি। এোড়াও িেমিি অন্যান্য সমময় বৃনষ্টি ও প্রাকৃনতক দুমর্ যামগি কািমণ নিম যাণ কামজ নিঘ্ন ঘটমত 

পামি।  

প্রকে িাস্তিায়মি নিধ যানিত সমময়ি মমধ্য ২টি ঈে ও পূজাি সময় মহাসড়মক র্ািজমটি সৃনষ্ট হয় সস কািমণ িাস্তিায়ি 

কামজি গনত হ্রাস পায়। এ অিস্থা সথমক সিহাই সপমত হমল কামজি গনত বৃনধ কমি দ্রুত প্রকমেি কাজ সেষ কিমত 
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হমি। র্াি জন্য েক্ষ ব্যিস্থাপিা, লক্ষয স্থীি কমি উপযুক্ত পনিকেিা প্রণয়ি, অনধক পনিমামণ েক্ষ শ্রনমক নিময়াগ, 

িাকী কামজি জন্য প্রময়াজিীয় মালামাল সংগ্রহ এিং কামজি গুণগত মাি ঠিক িাখাি জন্য উপযুক্ত তোিনক 

প্রময়াজি। 

এ প্রকমে ভূনম অনধগ্রহমণ অমিক সময় ব্যয় হময়মে। নডনপনপ অনুমমােি ও প্রোসনিক অনুমমােি পাওয়াি পি এনপ্রল, 

২০১৩ হমত মাচ য ২০১৮ সমময় ভূনম অনধগ্রহণ কার্ যক্রম নকছু নকছু স্থামি এখিও সম্পন্ন হয়নি।  

সড়মকি িক্সা প্রিয়ণ সম্পন্ন কিাি পি জুলাই, ২০১৪ েিপত্র আহিাি কিা হয় এিং ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পন্ন কমি আগষ্ট, 

২০১৫ তানিমখ নিি যানচত ঠিকাোমিি সামথ ১৫/০৯/২০১৫ তানিমখ চুনক্ত স্বাক্ষি হয়। ঠিকাোি কাজ শুরু কমি 

৩০/১২/২০১৫ তানিমখ।  

মূল নডনপনপমত প্রকমেি সময়াে ৩১/০৩/২০১৮, নকন্তু প্যামকজ িং ১, ২ ও ৩ এি ঠিকাোমিি কাজ সমানপ্তি তানিখ 

২৯/১২/২০১৮, প্যামকজ িং ৪ এ কাজ সমানপ্তি তানিখ ২৮/০২/২০১৯। 

প্রকেটিি ক্রয় প্রনক্রয়া র্াচাই কিমত নগময় সেখা র্ায় সর্, েিপমত্র উমেনখত েতযানুর্ায়ী ঠিকাোমিি সর্াগ্যতা িা থাকায় 

সর্ সকল েিপত্র োতামক অমর্াগ্য সঘাষিা কিা হময়মে- তািা নসনপটিইউ এি নিনভউ প্যামিমল আমিেি কমি এিং 

নিনভউ প্যামিল ঠিকাোমিি পমক্ষ িায় প্রোি কমি। এমত োতা সংস্থা এনডনি একমত সপাষণ িা কমি েিপমত্র 

অংেগ্রহিকািী সড়ক কামজ অনভজ্ঞ েি-োতামেি েিপত্র মূল্যায়ণ কিমত মত সেি। নসনপটিইউ নিনভউ প্যামিমল প্রায় 

৪ মাস সময় ব্যয় হময়মে। 

এ প্রকমেি নিনিড় পনিিীক্ষণ কামজি পিামে যক মমি কমিি- প্রকমেি চলমাি কামজ নিময়ানজত ঠিকাোিমেি মাধ্যমম 

অনতনিক্ত কাজ সম্পন্ন কিমত হমল তামেি সংমঙ্গ দ্রুত সমমোতা কমি সভনিময়েি প্রস্তুত কিমত হমি এিং এ 

সভনিময়েি প্রস্তামি উন্নয়ি সহমর্াগী সংস্থা এিং সিকামিি ক্রয় কনমটিমত অনুমমােি হমত হমি। তমিই এই কাজ শুরু 

কিা র্ামি। অন্যথায় িতুি কামজি জন্য িতুি কমি ঠিকাোি নিময়াগ নেমত হমি। এমত প্রকে নিলম্ব হমি, জিদুমভ যাগ 

িাড়মি, সেমেি অথ যিীনতমত সড়কটি সর্ ভূনমকা িাখাি লক্ষয তা েীঘ যানয়ত হমি এিং প্রকমেি লক্ষয অজযি নিলনম্বত 

হমি। 

 

উমেশ্য অজযি 

 জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা পর্ যন্ত 

৭০ নকিঃনমিঃ সড়ক ৪-সলমি উন্নীত কিণ; 

 

সড়কটি ৪ সলমি উন্নীত কিমণি কাজ চলমাি আমে। মূল নডনপনপ 

অনুর্ায়ী সসতু/কালভাট য প্রায় সেষ পর্ যাময় আমে। নডনপনপ এি ২য় 

সংমোধিী অুমমােি হওয়ায় সসতু/কালভাট য আিামিা প্রেস্থ কিমত 

হমি। ৪-সলি সড়মকি সপভমমমন্টি কাজ প্রায় ৭০% সম্পন্ন 

হময়মে। 

 ধীিগনতি র্ািিহমিি (SMVT) জন্য 

আলাো সলি নিম যাণ; 

 

মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী সড়মকি প্রথম ১৮.৯০ নকিঃনমিঃ উভয়নেমক 

এিং িাকী ৫১.১০ নকিঃনমিঃ এক পামে ধীিগনতি র্ািিাহমিি জন্য 

আলাো সলি নিম যামণি ব্যিস্থা নেল। ২য় সংমোধিীমত সড়মকি 

উভয় পামে ধীিগনতি র্ািিাহমিি জন্য আলাো সলি নিম যামণি 

ব্যিস্থা িাখা হময়মে। এক পামে আলাো সলি নিম যাণ কাজ চলমে। 

 ব্যস্ততম জংেমি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস 

নিম যাণ; 

সড়কটি র্ািজট মুক্ত কিাি লমক্ষয সকািািানড়, চন্দ্রা, লনতেপুি ও 

সসাহাগপুি (সধরুয়া) ফ্লাইওভাি/ওভািপাস নিম যাণ কাজ চলমে। 

http://bdnewsworld.com/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%9B/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%9B/
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 এগুমলাি প্রায় ৮০% কাজ সম্পন্ন হময়মে। এোড়াও নডনপনপ এি 

২য় সংমোধিীমত আমিা ৭টি ফ্লাইওভাি/ওভািপাস অন্তভু যক্ত কিা 

হময়মে। 

 সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি ভিি 

নিম যাণ ও সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমি 

প্রানতষ্ঠানিক সহায়তা প্রোি।  

 

ভিি নিম যাণ কামজি কাঠামমা সম্পন্ন হময়মে নকন্দ্ু নেনিনসং কাজ 

শুরুই কিা হয়নি। প্রানতষ্ঠানিক সহায়তাও শুরু কিা হয়নি। 

 

৪.১ একই ধিমিি অন্য প্রকমেি সংমঙ্গ ব্যয় এি তুলিা 

 

সামসক সংমর্াগ সড়ক প্রকে (সামসক-১), সামসক সংমর্াগ সড়ক প্রকে-২ এিং ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা (এি-৮) 

মহাসড়ক ৪-সলমি উন্নীতকিণ প্রকমেি ব্যময়ি তুলিামূলক নিিিণী নিিিণী নিমে প্রোি কিা হমলা। 

 

সিজাতীয় প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইল্পর্ি সমূল্পহর ব্যল্পয়র তুলনা 

 

আইল্পর্ি একক সাল্পসক-১ 

প্রকল্পের দর 

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা 

এন-৮ প্রকল্পের দর 

সওজ হরর্ নশনিউল আগষ্ট 

২০১৫ িল্পত একক দর 

সাবল্পবইজ (২৭৫ নিনি) র্ন নমিঃ ২,৯৯১.০০ ৫,৬৭৪.০০ ৪,৩৬১.০০ 

এনগ্রল্পগর্ হবইজ র্াইপ-২ র্ন নমিঃ ৩,৭৫৯.০০ ৮,৩৬৪.৯৯ ৪,৭৩২.০০ 

এনগ্রল্পগর্ হবইজ র্াইপ-১ র্ন নমিঃ ৬,১৫১.০০ ৮,৯২৮.০০ ৬,৫৬৬.০০ 

নিনবএস হবইজ সকাস য র্ন নমিঃ ১৯.৮২৬.০০ ২২,৪৪৫.০০ ১৭,৩৮৮.০০ 

নিনবএস ওয়ানরং সকাস য র্ন নমিঃ ২০,৬২৮.০০ ২২,৫৪৮.০০ ১৯,৪৩৯.০০ 

হাই ইল্পয়ল্ড নস্টল বার র্ন ৮৫,০০০.০০ ৭৭,২৪১.০০ ৯৫,২৩৬.০০ 

 

এন-৮ এর নবনভন্ন আইল্পর্ল্পির দর সাল্পসক-১ এর নবনভন্ন আইল্পর্ল্পির দর ও সওজ এর হরর্ নশনিউল-২০১৫ পর্ টাল্পলাচনা 

কল্পর দল্পরর নভন্নতা পনরলনক্ষত হয়, র্ার প্রধান কারণ নহসাল্পব প্রকে বাতবাবায়নকাল্পলর ব্যানির নভন্নতা, স্বে সিল্পয় কাজ 

সম্পাদল্পনর জন্য এন-৮ প্রকল্পে নদবা-রাত্রী কাজ করল্পত হল্পে। সওজ হরর্ নশনিউল - ২০১৫ সাল্পলর নকন্তু প্রকল্পের 

কাজ ২৪ ইনসনব’র হরর্ নশনিউল ২০১৭ সাল্পলর। ননি টাল্পণ অনধক সংখ্যক হিনশনানরজ ও রাত্রীকালীন কাল্পজ অনতনরি 

িজুনর ও তুলনামূলকভাল্পব হবনশ ননি টাণ উপকরল্পণর প্রল্পয়াজনীয়তা ইতোনদও প্রকল্পের দর বৃনির কারণ নহসাল্পব 

প্রনতয়িান হয় িল্পি ট উল্পেখ করা হল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রনতল্পর্ানগতামূলক ভাল্পব ক্রয়কার্ ট সম্পন্ন না হওয়া মূল্য বৃনির কারণ 

নবল্পবনচত হল্পত পাল্পর। অপর নদল্পক সাল্পসক-১ প্রকল্পে প্রনতল্পর্াগীতামুলক ভাল্পব ক্রয়কার্ ট সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পছ। ফল্পল 

ঠিকাদার কাজ পাওয়ার জন্য অল্পনক আইল্পর্ল্পি কি দর প্রদান কল্পরল্পছ। 

 

একই ধরল্পনর অন্য প্রকল্পের সংল্পে ব্যয় এর তুলনা 

 

  সাল্পসক-১ ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এন-৮ প্রকল্পের 

দর 

ক্রঃনং আইল্পর্ি পনরিাণ ব্যয় (লক্ষ র্াকা) পনরিাণ ব্যয় (লক্ষ র্াকা) 

১ প্রকল্পের দদর্ টে ৭০ নকঃনিঃ ৫৫৯৩১৫.৮৮ ৫৫ নকঃনিঃ ১০৫৪২৯৫.৬৯ 

২ ভূনি অনধগ্রহণ ৬৯.৯৭ সহক্টি ৯৭২৪৪.৬৮ ৩২.৫৪ সহক্টি ১১৯৪১০.৯৮ 

৩ িাটির কাজ  ৩৮০৮৬.৯৮  ১১৯৯৩১.৯৬ 

৪ হপভল্পিে  ১১৬৭০২.১৩  ১৬২৫৭৮.৬১ 

৫ ফাউল্পেশন  ৩৫২৫৬.৮২  ১৭৩১১২.০১ 

৬ স্ট্রাকচার  ১১৩৯৭৩.৬৬  ৩১৬৩৮১.১৭ 

৭ প্রকে ব্যয় (প্রনত নকঃনিঃ)  ৭৬৬৪.৩৩  ১৯১৬৯.০১ 

৮ প্রনত নকঃনিঃ ব্যয় 

(শুধুিাত্র হপভল্পিে) 

 ১৭১৪.১৯  ২৯৫৫.৯৭ 
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প্রাি তথ্য হমত সেখা র্ায় সর্, একই প্রকাি অথ্যযাৎ এসএমনভটি সলিসহ ৪-সলমিি সড়ক নিম যামণ এই প্রকমে প্রনত 

নকিঃনমিঃ ব্যয় ৭৬.৬৫ সকাটি টাকা। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা সড়মক প্রনত নকিঃনমিঃ ব্যয় ১৯১.৬৯০১ সকাটি টাকা। 

 

আমলাচয প্রকমে ৭০ নকিঃনমিঃ সড়মক উভয় পামে SMVT সলি সহ ৬-সলমিি মহাসড়ক নিম যাণ কিা হমে। ১১টি 

ফ্লাইওভাি/ওভািপাস ও ১৩টি আন্ডািপাস নিম যাণ কিা হমি। সসতু, কালভাট য ও ৬-সলি উপমর্াগী কিা হমে। এখামি 

প্রায় ৭০ সহক্টি ভূনম অনধগ্রহণ ব্যয় হমে ১০২২.৪৪ সকাটি টাকা এিং পুিি যাসমি ব্যয় ২৭৬.৮৯ সকাটি টাকা।  

পনিিীক্ষণাধীি প্রকেটি গাজীপুি এিং টাঙ্গাইল নেে এলাকা নেময় অনতক্রম কিায় ভূনম অনধগ্রহণ ব্যয় সর্মি সিেী 

হময়মে সতমনি অমিক সিেী ফ্লাইওভাি, সসতু ও আন্ডািপাস নিম যামণি েমল ব্যময়ি পনিমাণ সিমড় সগমে। সামসক 

সড়ক সংমর্াগ প্রকে-২ এি দেঘ যয ১৭৫ নকিঃনমিঃ এ ভূনম অনধগ্রহণ ব্যয় ১৮১৯.৫০ সকাটি টাকা। সর্মহতু স্থাপিা ব্যয় 

(ফ্লাইওভাি/ওভািপাস, সসতু, কালভাট য ও আন্ডািপাস) এি ব্যয় কম হওয়ায় সমাট ব্যয়ও কম।    

 

 

 

সড়মকি নমনডয়ামি নিধ যানিত উচ্চতায় গুল্ম জাতীয় গাে লাগামিা হমি। মূল সড়ক এিং এসএমনভটি সলমিি সস্লামপ দূি যা 

ঘাস লাগামিা হমি। প্রকমেি ২য় সংমোধিীমত সড়ক ব্যিহািকািীমেি জন্য নিশ্রামাগাি অন্তভূ যক্ত কিা হময়মে।  
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বুলমডাজাি ও সপ-সলাডাি মাটিি 

কাজ কিমে।  

নচত্র: ট্রীপাি ট্রাক ও সপভাি সমনেি   

নচত্র: সময়ল কমম্পক্টি   

নচত্র: এক্সমকমভটি ও সগ্রডাি 

সমনেি 
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টায়াি সিালাি    

     নচত্র: সক্রি    

    নচত্র: টায়াি সিালাি     

     নচত্র: সপভাি সমনেি    
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     নচত্র: নিম যাণ পূমি য ২-সলি সড়ক 

     নচত্র: সড়ক নিম যামণ িািী শ্রনমক    

            নিময়ানজত 
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৫. প্রকমেি আওতায় সম্পানেত/চলমাি নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সংগ্রমহি সক্ষমত্র প্রচনলত সংগ্রহ আইি ও 

নিনধমালা পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণিঃ  

সমিজনমমি পর্ যমিক্ষণ ও সংনেষ্ট কম যকতযামেি সাক্ষাতকাি নিমেষণ সামপমক্ষ িলা র্ায় র্থার্থ প্রনকউিমমন্ট 

প্রনক্রয়া অনুসিণ কমি প্রকমেি আওতায় নিনভন্ন পণ্য ও মালামাল ক্রয় কিা হময়মে। ঠিকাোি নিময়ামগি 

সক্ষমত্র নিযমাি সিকানি িীনতমালা ও এনডনি এি ক্রয় িীনতমালা অনুসিণ কিা হময়মে। েিপত্র আহিাি, 

কনমটি গঠি, র্াচাই-িাোই ও মূল্যায়ি ও কার্ যামেে প্রোি নপনপআি-২০০৮ ও নপনপএ-২০০৬  এিং উন্নয়ি 

সহমর্াগী সংস্থাি ক্রয়িীনতমালা অনুসিণ কমি ৪টি প্যামকমজি নিনভন্ন পণ্য ও সসিাসমূহ সংগ্রহ কিা হময়মে। 

তমি েিপমত্র অংেগ্রহণকািী কময়ক জি ঠিকাোমিি েিপমত্র উমেনখত েতযানুর্ায়ী সর্াগ্যতা িা থাকায় ঐ 

সকল েিপত্র োতামক অমর্াগ্য সঘাষিা কিা হময়মে। তািা নসনপটিইউ এি নিনভউ প্যামিমল আমিেি কমি 

এিং নিনভউ প্যামিল ঠিকাোমিি পমক্ষ িায় প্রোি কমি। উন্নয়ি সহমর্াগী সংস্থা এনডনি নিনভউ প্যামিমলি 

িাময়ি সামথ  একমত িা হময় েিপমত্র প্রেত্ত েতযানুর্ায়ী সড়ক কামজ সর্াগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাোিমেি েিপত্র 

মূল্যায়মিি জন্য মত প্রোি কমি। সস অনুর্ায়ী েিপত্র মূল্যায়ি কিা হয়। এ কািমণ েিপত্র মূল্যায়মি ৪ মাস 

সময় অনতনিক্ত ব্যয় হয়।   

 

 

৫.১ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

ক্রয় চুনক্ত পর্ যামলাচিায় সেখা র্ায় মূল নডনপনপ অনুর্ায়ী প্রকমেি সময়াে ৩১ মাচ য ২০১৮ হমলও ৩টি ঠিকাোিী 

প্রনতষ্ঠামিি কার্ যামেমে সময়াে নিধ যািণ কিা হয় ৩০ নডমসম্বি ২০১৮ পর্ যন্ত এিং একটি প্রনতষ্ঠামিি ২৮ 

সেব্রুয়ািী ২০১৯ পর্ যন্ত। অনুনমত হয় সর্, প্রকে কম যকতযাগণ আমগ সথমকই নডনপনপ সংমোধমিি নচন্তা 

কমিমেি। নিমে েক-১ ও েক-২ এ েিপত্র ও ঠিকাোি নিময়াগ সংক্রান্ত তথ্য প্রোি কিা হমলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

     সপভাি সমনেি 
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ছক-১ 

প্যাল্পকজ নং কাল্পজর নববরণ 

দরপত্র 

আহবা

হনর 

তানরখ 

দরপত্র 

প্রকানশত 

পনত্রকার 

নাি 

দরপত্র 

নবনক্রর 

পনরিাণ 

দরপত্র 

হখালার 

তানরখ 

দরপত্র 

প্রানির 

তানরখ 

হরসপননসভ 

দরপল্পত্রর 

সংখ্যা 

দরপত্র 

মূল্যায়ল্পনর 

সব টল্পশষ 

তানরখ 

মূল্যায়ন কনিটির 

সদস্য সংখ্যা সংস্থার 

বনহভূ টত সদস্যা সংখ্যা 

মূল্যায়ন কনিটির 

আহবায়ল্পকর নাি ও 

পদবী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০১ 

(লর্-িনব্লউনপ-০১) 

Improvement of 
Road from Vogra 

Bazar Intersection 

to Kaliakoir 
Bypass 

Intersection (18.9 

km) from 2-Lane 
to 4-Lane 

including 
Structures 

২৪ জুলাই 

২০১৪ 

১। The 

Daily 

New Age 
২। দদননক 

জনকন্ঠ 

৩। দদননক 

যুগান্তর 

২৮ 

কানরগরী 

দরপত্র হখালার 

তানরখ ০৯ 

অল্পক্টাবর 

২০১৪ 

আনর্ টক প্রতবাাব 

হখালার তানরখ 

০৭ হি ২০১৫ 

০৩ 

আগস্ট 

২০১৪ 

০৩ ২৭ হি ২০১৫ 

মূল্যায়ন কনিটির সদস্য 

সংখ্যা ৭ জন। সংস্থার 

বনহভূ টত সদস্য সংখ্যা ২ 

জন।  মূল্যায়ন কনিটির 

আহবায়ল্পকর নাি হিাঃ 

আনফল উনদ্দন 

ও 

পদবীঃ প্রকে পনরচালক 

(অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ, হগ্রর্ার 

ঢাকা সাসল্পর্ইল্পনবল  

আরবান ট্রান্সল্পপার্ ট প্রল্পজক্ট 

(নবআরটি-গাজীপুর টু 

এয়ারল্পপার্ ট) এবং 

হচয়ারপাস টন, নপ আই নস 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০১  

(লর্-িনব্লউনপ-০২) 

Improvement of 

Road from 
Kaliakoir Bypass 

Intersection to 

Dulla Mari Road 
(18.00 km) from 

2-Lane to 4-Lane 

including 
structures. 

Provision of 

support to project 
for third party 

maintenance 

quality check. 

২৪ জুলাই 

২০১৪ 

১। The 

Daily 
New Age 
২। দদননক 

জনকন্ঠ 

৩। দদননক 

যুগান্তর 

২৮ 

কানরগরী 

দরপত্র হখালার 

তানরখ ০৯ 

অল্পক্টাবর 

২০১৪ 

আনর্ টক প্রতবাাব 

হখালার তানরখ 

০৭ হি ২০১৫ 

 

 

 

 

০৩ 

আগস্ট 

২০১৪ 
০৪ 

 

 

 

 

 

 

২৭ হি ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

ঐ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-০১ 

(লর্-িনব্লউনপ-০৩) 

Improvement of 

Road from Dulla 

Mari Road to 
Tangail (22.4 km) 

from 2-Lane to 4-

Lane including 
Structures. 

২৪ জুলাই 

২০১৪ 

১। The 

Daily 
New Age 
২। দদননক 

জনকন্ঠ 

৩। দদননক 

যুগান্তর 

২৮ 

কানরগরী 

দরপত্র হখালার 

তানরখ ০৯ 

অল্পক্টাবর 

২০১৪ 

আনর্ টক প্রতবাাব 

হখালার তানরখ 

০৭ হি ২০১৫ 

 

 

 

০৩ 

আগস্ট 

২০১৪ 

০৫ 

 

 

 

২৭ হি ২০১৫ 

 

 

 

 

ঐ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০২  

(লর্-িনব্লউনপ-০৪) 

Improvement of 

Road from 
Kaliakoir Bypass 

Intersection to 

Dulla Mari Road 
(18.00 km) from 

2-Lane to 4-Lane 
including 

structures. 

 

 

 

 

২৪ জুলাই 

২০১৪ 

১। The 

Daily 

New Age 
২। দদননক 

জনকন্ঠ 

৩। দদননক 

যুগান্তর 

২৬ 

কানরগরী 

দরপত্র হখালার 

তানরখ ০৯ 

অল্পক্টাবর 

২০১৪ 

আনর্ টক প্রতবাাব 

হখালার তানরখ 

১৪ জুলাই 

২০১৫ 

 

 

০৩ 

আগস্ট 

২০১৪ ০৫ ৩ আগস্ট ২০১৫ 

 

 

 

 

ঐ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০৩ 

Construction of 

RHD 

Headquarters 
Building at 

Tejgaon, Dhaka 

 

 

 

০৩ 

নল্পভম্বর 

২০১৪ 

১। The 

Daily 

Star 

২। The 

Financial 

Express 
৩। দদননক 

বাংলাল্পদশ 

প্রনতনদন 

৪। দদননক 

সিকাল 

২৩ 

কানরগরী 

দরপত্র হখালার 

তানরখ ৩০ 

নিল্পসম্বর 

২০১৪ 

আনর্ টক প্রতবাাব 

হখালার তানরখ 

২৬ হফব্রুয়ানর 

২০১৫ 

 

 

 

 

০৩ 

নল্পভম্বর 

২০১৪ 

০৩ 
২২ িাচ ট 

২০১৫ 

 

 

 

 

ঐ 
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ছক-২ 

 

 

প্রকমেি ক্রয়চুনক্ত পর্ যামলাচিা কমি সেখা সগমে, প্রকমে োতা সংস্থাি (এনডনি) ক্রয় িীনতমালা অনুসিণ কমি ICB 

এক ধাপ ২ এিমভলপ পধনতমত েিপত্র আহ্বাি কিা হময়মে। ২৪ জুলাই ২০১৪ েিপত্র আহ্বাি কমি ২৭ সম ২০১৫ 

তানিমখ তা চূড়ান্ত কিমত সক্ষম হয়। এমত সমাট সময় ব্যয় হময়মে ১০ মাস ৩ নেি। সিকািী ক্রয় সংক্রান্ত মিীসভা 

কনমটি কর্তযক অনুমমােমিি পি প্যামকজ ১, ২ ও ৩ এি চুনক্ত স্বাক্ষি হয় ১৫ সসপ্টম্বি ২০১৫। প্যামকজ ৪ এি চুনক্ত 

স্বাক্ষি হয় ১৭ নডমসম্বি ২০১৫। 

 

 

 

 

 

প্যাল্পকজ নং প্রাক্কনলত ব্যয় 

সব টননম্ন 

দরদাতা নন 

হরসপননসভ 

হল্পল তার 

কারণ 

দরপত্র 

প্রনক্রয়াকরণ 

ও 

চূড়ান্তকরল্পণ 

ব্যনয়ত সিয় 

চুনি অনুল্পিাদনকারীর নাি 

ও ঠিকানা 

কার্ টাল্পদশকৃত দর/চুনি 

মূল্য 

চুনি 

স্বাক্ষল্পরর 

তানরখ 

চুনি 

হিাতাবল্পক 

কাজ 

সিানির 

তানরখ 

১ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০১ 

(লর্-িনব্লউনপ-০১) 

৭৪৪৯৫৬৩২১৯ প্রল্পর্াজে নয় 

২৪ জুলাই 

২০১৪ হল্পত   

২৭ হি ২০১৫ 

পর্ টন্ত ১০ িাস 

৩ নদন 

সরকানর ক্রয় সংক্রান্ত িন্ত্রীসভা 

কনিটি 

704,31,78,793.00 
১৫ হসল্পেম্বর 

২০১৫ 

২৯ নিল্পসম্বর 

২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০১  

(লর্-িনব্লউনপ-০২) 

৫৮৭৩৫২৪০৮১ 

 ২৪ জুলাই 

২০১৪ হল্পত   

২৭ হি ২০১৫ 

পর্ টন্ত ১০ িাস 

৩ নদন 

645,17,48,057.00 
 

১৫ হসল্পেম্বর 

২০১৫ 

 

২৯ নিল্পসম্বর  

২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-০১ 

(লর্-িনব্লউনপ-০৩) 

৫৭৪৪২৩৬৪১৭  

২৪ জুলাই 

২০১৪ হল্পত   

২৭ হি ২০১৫ 

পর্ টন্ত ১০ িাস 

৩ নদন 

658,25,71,466.00 
১৫ হসল্পেম্বর 

২০১৫ 

 

২৯ নিল্পসম্বর  

২০১৮ 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০২  

(লর্-িনব্লউনপ-০৪) 

৩০২৬৬৪০২১৫ 

 ২৪ জুলাই  

353,60,17,604.64 
১৭ নিল্পসম্বর 

২০১৫ 

২৮ হফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

২০১৪ হল্পত    

৩ আগস্ট 

২০১৫ পর্ টন্ত    

১ বছর   ২৭ 

নদন 

প্যাল্পকজ নং- 

সাল্পসক-

আরনসনপ/আইনসনব/িনব্লউ-

০৩ 

১৩৫৪৮৮২৫৮৫.৯৮ 

 ০৩ নল্পভম্বর  

145,64,92,037.23 
১১ জুন 

২০১৫ 
২৭ জুন ২০১৮ 

২০১৪ হল্পত   

২২ িাচ ট ২০১৫ 

পর্ টন্ত  ৪ িাস 

১৯ নদন 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

৬. প্রকমেি আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রমহি প্রনক্রয়াধীি নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সংনেষ্ট ক্রয়চুনক্ত 

প্রকমেি ক্রয়-কার্ য নপনপআি-২০০৮ এিং নপনপআি-২০০৬ এি সকল নিয়মকানুি অনুসিণ কিা হময়মে। সসিা 

সংগ্রমহি সক্ষমত্র এনডনি Feasibility Study Consultant, Design Consultant এিং Supervision 

Consultant নিময়াগ প্রোি কমি। সওজ নপনপআি-২০০৮ অনুসিণ কমি Resettlement consultant 

নিময়াগ প্রোি কমিমে। 

লট িং-১, ২ ও ৩ এি ক্রয়-কার্ য সম্পােমিি স্তিগুমলা নিমে িি যিা কিা হলিঃ  

জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়মক ৪ সলমি উন্নীতকিমণি জন্য ঋিচুনক্ত এি নসনডউল ৪ (চাি) এিং সামসক 

সড়ক সংমর্াগ প্রকমেি জন্য প্রমজক্ট এযাডনমনিমেেি ম্যানুয়াল (Project Administration Manual) এি 

৩১ অনুমেে অনুর্ায়ী এনডনি’ (ADB) এি Single-Stage, Two Envelope bidding procedure 

অনুসিণ কিা হময়মে। সড়মকি কামজি জন্য নিমোক্ত ২টি আই.নস. নি (ICB) আহিাি কিা হয়:  

(i) SASEC-RCP/ICB/W-01: Package No. W-01, comprising of Lot WP-01, Lot 

WP-02 and Lot WP-03. This portion is funded by ADB, OFID and GoB. 

 

(ii) SASEC-RCP/ICB/W-02: Package No. W-02, comprising of Lot WP-04. 

This portion is funded by ADFD and GoB.  

  

েিপত্র োতামেি সর্াগ্যতা 

নিনডং ডকুমমমন্টি সসকেি-৩ অনুর্ায়ী নিডািমেি সর্াগ্যতাি স্বপমক্ষ কানিগিী ও আনথ যক সক্ষমতা এিং একই 

ধিমিি কাজ সম্পােি কমিমে তাি প্রমািক োনখল কিমত হমি।  

েিপত্র েনলমল প্রেত্ত েতযানুয়ায়ী েিপত্র মুল্যায়ণ কিা হয়।  

েিপত্র প্রকােি 

সংিােপমত্র এিং ওময়ি সাইমট েিপত্র আহিামিি সিাটিে প্রকানেত হয়।  

Publication of Inviation for Bid No: SASEC-RCP/ICB/W01 

সংিােপমত্র প্রকানেত ওময়ি সাইমট প্রকানেত 

সংিাে পমত্রি িাম তানিখ ওময়ি সাইট তানিখ 

 

The Daily New Age  

 

26 July 2014 

www.cptu.gov.bd 

www.rhd.gov.bd 

03 August 2014 

27 July 2014 

TheDaily Janakantha 

The Daily Jugantar  

27 July 2014 

28 July 2014 

www.moc.gov.bd 

www.adb.org 

www. dgMarket.com 

27 July 2014 

27 July 2014 

27 July 2014 

 

 

http://www.cptu.gov.bd/
http://www.rhd.gov.bd/
http://www.moc.gov.bd/
http://www.adb.org/
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নপ্র-নিড নমটিং 

২৫ আগষ্ট ২০১৪ নপ্র-নিড নমটিং সম্পন্ন হয়।  

েিপত্র োনখল  

েিপত্র োনখমলি সময়াে নেল ২৯ সসমপ্টম্বি ২০১৪, দুপুি ২:৩০ নমনিট পর্ যন্ত।  

েিপত্র সখালাি তানিখ 

নপনপআি ২০০৮ এি ধািা অনুর্ায়ী সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি প্রধাি প্রমকৌেলী সটন্ডাি ওমপনিং কনমটি গঠি 

কমিি।  

 

ক্রিঃ িং:  িাম ও পেিী  কনমটিি পেিী  

১ সমািঃ ইসহাক  

অনতনিক্ত প্রকে পনিচালক (তিঃপ্রিঃ), সওজ 

সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে 

সভাপনত  

২ সমািঃ সানিি হাসাি খাি  

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ  

সেস্য 

৩ সমািঃ নজকরুল হাসাি  

প্রকে ব্যিস্থাপক-৩ (নিিঃপ্রিঃ), সওজ 

সেস্য সনচি 

 

েিপত্র োতামেি প্রনতনিনধমেি উপনস্থনতমত TOC ০৯ অমক্টািি ২০১৪, নিকাল ৩:০০ টায় সামসক প্রকমেি প্রকে 

পনিচালমকি সভাকমক্ষ েিপত্র সখালা হয়। নিয়মানুর্ায়ী TOC কানিগিী প্রস্তামিি খামটি সখামল এিং আনথ যক প্রস্তামিি 

খামটি স্বাক্ষি নেময় প্রকে পনিচালমকি নিকট সপ্রিণ কমিি।  

েিপত্র মুল্যায়ণ কনমটি  

নপনপআি ২০০৮ এি নিনধ ৮(৩) অনুর্ায়ী সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি ৫ জন্য সেস্য এিং িনহিাগত ২ জি সেস্য 

নিময় সড়ক পনিিহি ও সসতু মিণালময়ি অনুমমােমিি মাধ্যমম েিপত্র মূল্যায়ণ কনমটি গঠি কিা হয়। কানিগিী 

প্রস্তাি মূল্যায়ণ কনমটি কময়কটি সভা কমি।  

মুল্যায়ণ কনমটিি সেস্যগণ 

ক্রিঃ িং:   িাম ও পেিী  কনমটিি পেিী  

১ সমািঃ আনেল উনেি 

প্রকে পনিচালক (অিঃপ্রিঃপ্রিঃ), সওজ, নিআিটি প্রকে 

সভাপনত  

২ সমাহােে জামিে আলম 

অনতনিক্ত প্রকে পনিচালক (তিঃপ্রিঃ), সওজ 

৩ ব্রীজ প্রকে  

সেস্য 

৩ এ.সক সমাহােে েজলুল কনিম 

প্রকে ব্যিস্থাপক-১ (নিিঃপ্রিঃ), সওজ 

সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে 

সেস্য সনচি 

৪ সমািঃ সানিি হাসাি খাি  

নিি যাহী প্রমকৌেলী, সওজ 

সেস্য 

৫ অরুণ কুমাি সচৌধুিী  

সডপুটি প্রকে পনিচালক, এলনজইনড 

সেস্য (িনহিাগত) 

৬ সমািঃ ইনলয়াস আহমমে  

নিি যাহী প্রমকৌেলী, নপ.ডনিউ.নড 

সেস্য (িনহিাগত) 

৭ পার্থ োে গুপ্ত  

সডপুটি প্রকে ব্যিস্থাপক-১, (উিঃনিিঃপ্র) সওজ 

সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে 

সেস্য 
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সর্সকল নিডাি েিপমত্র অংে সিয় তামেি তানলকা নিম্নরুপিঃ  

Bidder 

No. 

Name & Address of the Bidders Nationality of 

Bidder 

Lot (s) 

Participated for 

1 MONICO-WMCG JOINT VENTURE 

House No.183, Road No. 12/A 

West Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh.  

Bangladesh and 

China 

WP01 

WP02 

WP03 

2 TCCL-CREEC JV  

Toma Tower, 77/1 Kakrail, Ramna, Dhaka-

1000, Bangladesh.  

Bangladesh and 

China 

WP01 

WP02 

WP03 

3 AML-HCM JV 

Monem Business District, 111 Bir Uttam 

C.R. Datta Road, 

Dhaka-1205, Bangladesh.  

Bangladesh and 

Malaysia 

WP01 

WP02 

WP03 

4 Max Automobile Products Limited 

27 Dilkusha Commercial Area, Baitul 

Hossain Building,  

6
th

 floor, Dhaka-1000, Bangladesh.  

Bangladesh WP01 

WP02 

WP03 

5 Long Jian Road & Bridge Co. Ltd.  

No. 109-1 Songshan Road, Nangang Didt., 

Harbin City, P.R China.  

China  WP03 

6 ACL-TANTIA Joint Venture  

House # 33, Road# 02,  

Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh.  

Bangladesh & 

India  

WP02 

WP03 

7 HALLA-PBL Joint Venture 

PBL Tower (5
th

 and 6
th

 floor), 17 (North) C/A, 

Gulshan Circle-2, Dhaka-1212, Bangladesh.  

Korea and 

Bangladesh 

WP01 

WP02 

WP03 

8 Kyeryong-Spectra Joint Venture  

Kyeryong Head Office, Kyeryong Tower, 

48, Munjeong-ro 48, Seo-Gu, Daejeon, 

Korea.  

Bangladesh Office-H # 17, Rd # 106, Block-

CEN (F), Gulshan-2, Dhaka-1212, 

Bangladesh.  

Korea and 

Bangladesh 

WP01 

WP02 

WP03 

9 SAMWHAN-MIR AKHTER JOINT 

VENTURE 

Erector’s House (4
th

 floor), 18, Kamal 

Atartuk Avenue, Banani C/A, Dhaka, 

Bangladesh.  

Korea and 

Bangladesh 

WP01 

WP02 

WP03 

 

েিপত্র মুল্যায়ণ কনমটি েিপমত্র প্রেত্ত েতযানুর্ায়ী মুল্যায়ণ সেমষ সটকনিকযানল সর্াগ্য ঠিকাোিমেি তানলকা দতিী কমি 

২৩িমভম্বি ২০১৪ তানিমখ প্রধাি প্রমকৌেলীি েপ্তমি সপ্রিণ কমি। সর্াগ্য ঠিকাোিমেি তানলকা নিমচ সেয়া হলিঃ  

Sl. No Name of the Bidder Responsiveness 

1 Halla-PBL Joint Venture  Qualified for any one lot.  

(WP01/ WP02/WP03) 

2 HCM-AML Joint Venture Qualified for any one lot.  

(WP01/ WP02/WP03) 

3 Samwhan-Mir Akhter Joint Venture Qualified for any one lot.  

(WP01/ WP02/WP03) 

4 TANTIA-ACL Joint Venture Qualified for any one lot.  

(WP02/WP03) 
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১০ নডমসম্বি ২০১৪ প্রধাি প্রমকৌেলী এনডনি’ি পত্রানুর্ায়ী পুিিঃ মূল্যায়মিি জন্য TEC এি নিকট সেিৎ পাঠাি। 

এনডনি’ি কমমন্টসহ মূল্যায়ি কমি প্রধাি প্রমকৌেলী, সওজ, এি নিকট সপ্রিণ কিা হয়। সটকনিকযালী সিেিনসভ 

েিোতামেি তানলকা নিেরুপিঃ 

Sl. No Name of the Bidder Responsiveness 

1 MONICO-WMCG JOINT VENTURE 

 

Qualified for any one of three lots.  

(WP01/ WP02/WP03) 

3 AML-HCM Joint Venture Qualified for any one of three lots.  

(WP01/ WP02/WP03) 

5 Long Jian Road & Bridge Co. Ltd.  

 

Qualified for lot WP-03. 

6 TANTIA-ACL Joint Venture Qualified for any one of two lots.  

(WP02/WP03) 

7 Halla-PBL Joint Venture  Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03)  

8 Kyeryong-Spectra Joint Venture  

 

Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03) 

9 Samwhan-Mir Akhter Joint Venture Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03) 

 

TEC ২৭ এনপ্রল ২০১৫ নিমোক্ত ৫ টি েিোতা এনডনিি সেনত পত্র পায়।  

Sl. No Name of the Bidder Responsiveness 

3 AML-HCM JV Qualified for any one of two lots.  

(WP02/WP03) 

5 Long Jian Road & Bridge Co. Ltd.  

 

Qualified for WP03 

7 Halla-PBL Joint Venture  Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03)  

8 Kyeryong-Spectra Joint Venture  

 

Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03) 

9 Samwhan-Mir Akhter Joint Venture Qualified for any one of three lots.  

 (WP01/ WP02/WP03) 

 

সটকনিকযাল সিসপিনসভ েিোতামেি োইন্যানন্সয়াল এিমভলপ সখালা হয় ৭ সম, ২০১৫। েিোতামেি নিড প্রাইস এি অযামিাতমমটিক 

কামিকেি, নডসকাউন্ট এিং ডমমনস্টক সপ্রোমিন্স নিমিচিা কমি সি যনিে েিোতা নিধ যািণ কিা হয়।  

List cost combination এ চুড়ান্তভামি নিডাি িং-৮ Lot WP01, নিডাি িং-৩ Lot WP02, নিডাি 

িং-৯ Lot WP03 সুপানিে কিা হয়। সিকািী ক্রয় সংক্রান্ত মিীসভা কনমটি কর্তযক অনুমমােমিি পি প্যামকজ ১, ২ 

ও ৩ এি চুনক্ত স্বাক্ষি হয় ১৫ সসপ্টম্বি ২০১৫।  

BID Evualuation Report on Bid No. SASEC-RCP/ICB/W01 সংযুনক্ত-২৪ 

Evaluation পিিতী কার্ যক্রমও নপনপআি-২০০৮ এি নিনধ র্থার্থ ভামি অনুসিণ কমি নিি যানচত েিোতামেি 

কার্ যামেে প্রোি কিা হময়মে। 
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সপ্তম অধ্যায় 

৭. প্রকমেি িাস্তিায়ি সম্পনকযত নিনভন্ন সমস্যাসমূহ 

প্রকেটিি িাস্তি কাজ ২০১৬ সামল শুরু হমলও ভূনম অনধগ্রহণ কার্ যক্রম সম/২০১৮ পর্ যন্ত সেষ হয়নি। অথচ 

নিমেষ সংমোধিী অনুর্ায়ী ৩১ মাচ য ২০১৮ এি সময়াে সেষ হময়মে। ইমতামমধ্য ২য় সংমোধিী অনুমমােি 

হময়মে। এ পর্ যাময় ৪ টি প্যামকমজি িাংলামেেী ঠিকাোিগণ নিমেেী ঠিকাোিমেি সমঙ্গ জময়ন্ট সভঞ্চাি কমি 

কাজ সপময়মে। প্রকে পনিেে যিকামল সকাথাও নিমেেী প্রমকৌেলী িা শ্রনমক নিময়ানজত থাকমত সেখা র্ায়নি। 

প্রকে সংনেষ্ট কম যকতযামেি নিকট হমত জািা র্ায় সর্, শুরু সথমকই সকাি নিমেেী ঠিকাোি এ কামজ অংে 

সিয়নি। নিমেেী ঠিকাোি চুনক্ত অনুর্ায়ী উন্নয়ি কম যকামন্ড অংে নিমল কামজি গনত সর্মি আমিা সিেী হত 

সতমিই কামজি গুণগত মািও আমিা উন্নত হমতা। সামথ সামথ সেেীয় ঠিকাোমিি প্রমকৌেলী ও শ্রনমকিা 

আন্তজযানতক মামিি কামজ অনভজ্ঞতা লাভ কিমত পািত। এমত সড়ক/সসতু/ফ্লাইওভাি নিম যাণ কামজি 

সটকমিালনজ ট্রান্সোি হমত পািত।  

প্রকমেি তোিনক কামজ নিময়ানজত পিামে যক স্থািীয় একটি প্রনতষ্ঠাি এিং নিমেেী ৩ টি প্রনতষ্ঠাি। সাইট 

পনিেে যি কামল (১৮ এনপ্রল, ২০১৮) সেেীয় পিামে যকমেি মমধ্য সডপুটি টিম নলডািমক পাওয়া র্ায়। প্যামকজ 

িং-০১, প্যামকজ িং-০২ ও প্যামকজ িং-০৩ এি  সিনসমডন্ট ইনিনিয়াি উপনস্থত নেমলি তমি অমিকমকই 

সাইমট পাওয়া র্ায়নি। প্যামকজ িং-০৪ এ ম্যামটনিয়াল ইনিনিয়াি অমিক নেি ধমি িাই। প্যামকজ িং-০৩ 

এি ম্যামটনিয়াল ইনিনিয়াি ৪িং প্যামকমজিও োনয়মে আমে। নিমেেী পিামে যকমেি মমধ্য ১ জি 

(ম্যামটনিয়াল ইনিনিয়াি) ২য় িাি পনিেে যিকামল সাইমট পাওয়া র্ায়। অন্যান্য Key Expart গণ সতমি 

সাইট পনিেে যমি র্ায় িা।  

১। প্রকমেি শুরুমত র্থার্থ পনিকেিাি অভািই মূল সমস্যা। প্রকমেি নেনজনিনলটি স্টানড এি মাধ্যমম প্রকে 

শুরু হয়। সেখা সগমে নেনজনিনলটি স্টানড কালীি সকািরুপ তোিনক হয় িা এিং স্টানড নিমপাট যটি পর্ যামলাচিা 

ব্যতীতই গ্রহণ কিা হয়। এমত ভুলত্রুটি আমে নক িা তা সেখা হয় িা। এ প্রকমেি নেনজনিনলটি স্টানডমত 

এযালাইিমমন্ট এ িাঁক সিলীকিণ নিষয়টি নিমিচিা কিা হয়নি। 

আমলাচয প্রকমে ভূনম অনধগ্রহমণ অমিক ভুল ভ্রানন্ত িময়মে এিং প্রময়াজমিি তুলিায়ও অমিক কম ভূনম 

নিধ যািণ কিা হময়মে। েমল অনধগ্রহণ প্রস্তাি দতিীি সময় অমিক অসুনিধাি সেুখীি হমত হময়মে। নকছু নকছু 

সক্ষমত্র ঠিকাোি এখিও ভূনম বুমে পায়নি। েমল ঐ সকল স্থামি কাজও শুরু কিমত পামিনি।  

ভূনম অনধগ্রহণ কাজটি নিযমাি সিকািী নিয়মানুর্ায়ী অমিক সময় ব্যয় কিমত হয়। এমত প্রকমেি িাস্তি 

কাজ শুরুমত নিলম্ব ঘমট। অন্যনেমক নডনপনপ অনুমমােি ব্যতীত ভূনম অনধগ্রহমণি জন্য প্রময়াজিীয় প্রোসনিক 

অনুমমােিও সেওয়া হয় িা। তাই 

 ২। এ প্রকমে িাংলামেে সিকামিি ক্রয়-িীনতমালা এিং োতা সংস্থা (এনডনি) এি ক্রয় প্রনক্রয়া অনুর্ায়ী 

ব্যিস্থা সিওয়া হময়মে। তমি ঠিকাোি নিময়ামগ সিেী সময় ব্যয় হময়মে।  

৩। এ প্রকমে ICB পধনতমত ঠিকাোি নিময়াগ কিা হয় এিং প্রমতযক ঠিকাোমিিই জময়ন্ট সভঞ্চামিি 

একজি নিমেেী ঠিকাোি িময়মে। শুধুমাত্র প্যামকজ-২ এ িাংলামেে ঠিকাোি সমসাস য এ.এম. এল নলড 

পাট যিাি এিং সহমর্াগী নিমেেী। সকাি প্যামকমজই নিমেেী ঠিকাোি িা নিমেেী সলাকিল পাওয়া র্ায়নি।  
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৪। নিম যাণ কামজি মালামামলি মমধ্য পাথি অন্যতম। িাংলামেমে িতযমামি উন্নতমামিি পাথমিি অভামিি 

কািমণ ঠিকাোি নিমেে সথমক পাথি আমোনি কিমে।  

৫। পানি নিষ্কােমিি জন্য সড়সকি পামে সড্রমিমজি ব্যিস্থা থাকমলও খাল ও িালা ভিাট হময় র্াওয়াি েমল 

সঠিক সকাি আউটমলট পাওয় র্ামে িা। 

৬। এযালাইিমমন্ট এ এখমিা কিিস্থাি ও মসনজে সিামিা র্ায়নি নিধায় নিম যাণ কামজ নিঘ্ন ঘটমে।  

৭। ১ িং প্যামকমজ গ্যাস লাইি, দিদুযনতক খ ুঁটি, িাউন্ডানি ওয়াল, আিসাি একামডনম িাউন্ডানি ওয়াল এিং 

অমিক জায়গায় সোকািপাঠ অপসািণ েিকাি। ৩ িং প্যামকমজ ৫৫ তম নকিঃনমিঃ এ একটি কিিস্থাি 

প্রনতিন্ধক নহসামি আমে। এ প্যামকমজই ৬টি পময়মন্ট ভূনম অনধগ্রহমণি সমস্যা িমর্মে। ৪িং প্যামকমজ 

নসএিনজ ফুময়ল সস্টেি ও দিদুযনতক খ ুঁটি সিামিা েিকাি।  

এ প্রকে পনিেে যমি সেখা সগমে নিম যাণ কাজ চলাকালীি সমময় প্রময়াজিীয় সাইি/নসগিাল এি ব্যিস্থা সিওয়া 

হয়নি। িামতি সিলায় গুরুেপূণ য জায়গায় আমলাি ব্যিস্থা িাখা হয়নি। িাস্তায় প্রচুি ধুলািানলি কািমণ 

জিদুমভযাগ ও স্বাস্থয ঝুঁনকি সৃনষ্ট হময়মে।  

িনথপত্র র্াচাই কমি সেখা সগমে সর্ প্রকে কম যকতযাগণ র্থা সমময় ভূনম অনধগ্রহণ প্রস্তাি সজলা প্রোসক েপ্তমি 

সপ্রিণ কমিমেি। তমি োগ িম্বমি গিনমল, খাস জনম এিং নিনভন্ন সিকািী সংস্থাি ভূনম অনধগ্রহমণি নসধান্ত 

গ্রহমণ নিলম্ব ঘমটমে।  

প্রকমেি সচইমিজ ২৫+৩০০ নকিঃনমিঃ হমত সচইমিজ ৬৯+৩০০ নকমলানমটামি নমজযাপুি উপমজলাি সগাড়াই 

সমৌজাি ৩৩৩৫ ও ৩৩০৭ িং োমগ অিনস্থত হাটু ভাঙ্গা িিকনতয়া জামম মসনজে এল. এ সকস িং-

০৬/২০১৩-২০১৪ মাধ্যমম অনধগ্রহণ কিা হময়মে। উমেনখত োমগ হাটু ভাঙ্গা িিকনতয়া জামম মসনজমেি 

অিকাঠামমা নিযমাি িময়মে। গত জুি মামস উমেনখত এল. এ সকইমস সমুেয় টাকা সজলা প্রোসক, 

টাঙ্গাইমলি অনুকুমল পনিমোধ কিা হময়মে। নকন্তু অযািনে হাটু ভাঙ্গা িিকনতয়া জামম মসনজে 

অপসািণপূি যক অনধগ্রহণকৃত জনমি েখল প্রকে কর্তযপক্ষ িিািি হস্তান্তি কিা হয়নি।  

৭.১ প্রকমেি অথ যায়মি নিলমম্বি কািণসমূহ নিমেষণ 

এই প্রকমে অথ যায়মি এনডনি, ওএেআইনড, এনডএেনড ও িাংলামেে সিকাি প্রময়াজিীয় অথ য প্রোি কমি, 

সসজন্য প্রকমে অথ যায়মি সকাি নিলম্ব ঘমটনি।  

৭.২ প্রকমেি পণ্য, কার্ য ও সসিা সংগ্রমহি সক্ষমত্র নিলমম্বি কািণসমূহ 

Priority Road Project িামমি TA সহয়তায় JCTH সড়মকি নেনজনিনলটি স্টানড সম্পন্ন কমি। 

সমীক্ষা কামজ ADB কন্সালমটন্ট নিময়াগ সেয়। এোড়াও এ প্রকমে Detail Design এি জন্যও ADB 

কিসালমটন্ট নিময়াগ সেয়। ১ম ও নিমেষ সংমোধিী মূলত ভূনমি পনিমাণ ও পুিি যাসি ব্যয় বৃনধি জন্য কিা 

হময়মে। সমীক্ষা প্রনতমিেি ও পিিতী জনিপ কামজ ভূমলি কািমণ প্রময়াজিীয় ভূনমি পনিমাণ সঠিকভামি 

নিধ যািণ কিা সম্ভি হয়নি। সেমে নিম যাণ সামগ্রীি অপর্ যাপ্ততা, নিম যাণ সামগ্রীি মূল্য নিয়িমণ সকাি ব্যিস্থা িা 

থাকায় র্খি তখি মূল্য বৃনধি কািমণ নিম যাণ কামজ প্রভাি পমড় এিং নিলম্ব হয়।  
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৭.৩ প্রকমেি ব্যিস্থাপিাি অেক্ষতা পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ 

প্রকমেি গুণিগত মাি িজায় িাখাি জন্য তোিককািী পিামে যকমেি ভূনমকাই প্রধাি। এ প্রকমে 

তোিককািী পিামে যক প্রনতষ্ঠাি েক্ষ জিিল নিময়াগ িা সেয়ায় এিং নিমেষজ্ঞ পিামে যকগণ (নিমেেী) 

নিয়নমত সাইট পনিেে যি িা কিাি জন্য অেক্ষ প্রকে ব্যিস্থাপিাই োয়ী। পিামে যকগণ আমিা তৎপি হমল 

কামজি গুণগত মাি অনধক ভামলা হত। প্রকে পনিচালক ঘি ঘি এিং সংস্থা প্রধাি মামে মমধ্য এই ধিমিি 

িড় প্রকে অিশ্যই পনিেে যি কিা অতযািশ্যক। এ প্রকমেি সক্ষমত্র এনিষয়টি খি কমই ঘমটমে।      

৭.৪ প্রকমেি সময়াে ও ব্যয় বৃনধি কািণসমূহ 

   ক) ব্যয় বৃনিঃ  

প্রাক্কনলত দর এবং এওয়াি ট মূল্পল্যর পার্ টকেঃ 

জয়ল্পদবপুর-চন্দ্রা-র্াংগাইল-এল্পলো সড়ক উন্নয়ল্পনর জন্য নফনজনবনলটি স্টানি ২০১১ সাল্পল সম্পন্ন করা হয় 

এবং নফনজনবনলটি স্টানির উপর নভনত্ত কল্পর উন্নয়ন প্রকে প্রতবাাব প্রণয়ন করা হল্পয়নছল। ২০১১ সাল্পলর সড়ক 

ও জনপর্ অনধদির নসনিউল অব হরর্ অনুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকে প্রতবাাল্পব নবনভন্ন প্যাল্পকল্পজর ব্যয় প্রাক্কলন করা 

হল্পয়নছল। সাল্পসক সড়ক সংল্পর্াগ প্রকল্পের প্রাক্কলন সম্পন্ন করা হয় সওজ এর ২০১১ সাল্পলর হরর্ নসনিউল 

অনুর্ায়ী। সাল্পসক সড়ক সংল্পর্াগ প্রকল্পের হর্ন্ডার আহবান করা হল্পয়নছল জুলাই ২০১৪ সাল্পল এবং ননি টাতা 

প্রনতষ্ঠান তাল্পদর দরপত্র জিা হদন অল্পক্টাবর ২০১৪ সাল্পল। ২০১১ সাল্পলর নসনিউল অব হরর্স এবং ২০১৪ 

সাল্পলর বাজার মূল্পল্যর পার্ টল্পকের কারল্পণ প্রকে ব্যয় বৃনি পায়। এখাল্পন উল্পেখ্য হর্, মূল নিনপনপর প্রাক্কনলত 

দল্পরর সাল্পর্ এওয়াি ট মূল্পল্যর পার্ টকে প্রায় ৫৩২.৯২ হকাটি র্াকা।   

 

অনতনরি কল্পম্পাল্পনে অন্তর্ভ টিকরণঃ 

সাল্পসক সড়ক সংল্পর্াগ প্রকল্পের আওতায় জয়ল্পদবপুর হল্পত কানলয়াককর পর্ টন্ত ১৮.৯ নকল্পলানির্ার অংল্পশ চার 

হলন িহাসড়ল্পকর উভয় পাল্পশ শ্লর্ গনতর র্ানবাহল্পনর জন্য পৃর্ক হলন ননি টাণ করা হল্পে। এছাড়া কানলয়াককর 

হল্পত এল্পলো পর্ টন্ত প্রায় ৫০ নকল্পলানির্ার অংল্পশ সড়ল্পকর এক পাল্পশ শ্লর্ গনতর র্ানবাহল্পনর জন্য হলন ননি টাণ 

করা হল্পে। তল্পব অনধকতর সড়ক ননরাপত্তার স্বাল্পর্ ট এই ৫০ নকল্পলানির্ার অংল্পশ শুধু একপাল্পশ নয় বরং উভয় 

পাল্পশ অনুরূপ শ্লর্ গনতর হলন ননি টাণ করা যুনিযুি হল্পব। সম্পূণ ট সড়ল্পকর উভয়পাল্পশ সানভ টস হলন ননি টাল্পণর 

সংস্থান হরল্পখ সাল্পসক সড়ক সংল্পর্াগ প্রকল্পের ২য় সংল্পশানধত প্রকে প্রতবাাব প্রণয়ন করা হল্পয়ল্পছ। এছাড়া ২য় 

সংল্পশানধত উন্নয়ন প্রকে প্রতবাাল্পব সড়ক ননরাপত্তা উন্নয়ল্পনর স্বাল্পর্ ট গুরুত্বপূণ ট জাংশনসমূল্পহ 

ফ্লাইওভার/ওভারপাস ও আন্ডারপাস ননি টাল্পণর সংস্থান রাখা হল্পয়ল্পছ। উল্পেখ্য ২য় সংল্পশানধত প্রকেটি গত 

৮/৫/২০১৮ তানরল্পখ একল্পনক কর্তটক অনুল্পিানদত হল্পয়ল্পছ। 

 

প্রাইস এিজাস্টল্পিল্পের কারল্পণ ব্যয় বৃনিঃ 

 

প্রাইস এিজাস্টল্পিে (মূল্য সিন্বয়করণ) হল্পে ননি টাণ কাজ চলাকালীন সিল্পয় ননি টাণ সািগ্রী ও জালানী মূল্য 

বৃনি হপল্পল তার হর্ল্পক ঠিকাদারল্পদর সুরক্ষা। ননি টাতা প্রনতষ্ঠাল্পনর সাল্পর্ স্বাক্ষনরত চুনি অনুর্ায়ী কাজ শুরুর ০১ 

(এক) বছর পর্ টন্ত ননি টাতা প্রনতষ্ঠানসমূহ প্রাইস এিজাস্টল্পিল্পের জন্য অর্ ট দাবী করল্পত পারল্পব না। তল্পব ০১ 

বছর পর হল্পত নবনভন্ন সিয় সম্পানদত কাল্পজর উপর দরপল্পত্র উল্পেনভত ননয়ি অনুর্ায়ী প্রাইস এিজাস্টল্পিে 
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প্রল্পর্াজে হল্পব। মূল নিনপনপর প্রাক্কলন অল্পপক্ষা ননি টাতা প্রনতষ্ঠাল্পনর চুনিমূল্পল্যর পার্ টল্পকের কারল্পণ এবং 

অনতনরি কল্পম্পাল্পনে সমূহ হর্াগ হওয়ার কারল্পণ ননি টাতা প্রনতষ্ঠাল্পনর সংল্পশানধত চুনি মূল্য বৃনি পাল্পব। ফল্পল 

আনুপানতক হাল্পর প্রাইস এিজাস্টল্পিল্পের পনরিাণ বৃনি পাল্পব। সংল্পশানধত ননি টাণ চুনির উপর নভনত্ত কল্পর 

সংল্পশানধত নিনপনপল্পত প্রাইস এিজাস্টল্পিে এর জন্য ব্যল্পয়র সংস্থান আল্পছ।  

 

প্রকমেি মূল নডনপনপ ও নিতীয় সংমোধিী নডনপনপ’ি ব্যময়ি পাথ যকয নিমেি েমক সেখামিা হমলািঃ 

                 (লক্ষ টাকায়) 

 

ক্রনমক 

িং 

 

অংমগি নিিিণ 

মূল নডনপনপ ২য় সংমোধিী নডনপনপ পাথ যকয 

পনিমাণ সমাট টাকা পনিমাণ সমাট টাকা পনিমাণ সমাট টাকা 

১ ভূনম অনধগ্রহণ   ১৮.৯১৫ সহক্টি ১১,৫৬২.৪৪ ৬৯.৯৭ সহক্টি ১০২,২৪৪.৬৮ ৫১.০৫৫ সহক্টি ৯০,৬৮২.২৪ 

২ পুিি যাসি সথাক ৫,৬৮৬.৬৫ সথাক ২৭,৬৮৯.২১ সথাক ২২,০০২.৫৬ 

৩ সওজ সহডমকায়াট যাস 

নিনডং 

১৬০০০ িগ য 

নমিঃ 

১৩,৫৯১.৫০ ৩১০০০ িগ য নমিঃ ২২,৮১২.১৮ ১৫০০০ িগ য নমিঃ ৯,২২০.৬৮ 

৪ সিাড সপভমমন্ট নিম যাণ ৭০ নকিঃ নমিঃ ৭৫,১৩৯.০৫ ৭০ নকিঃ নমিঃ ১২৪,৭৬৭.০০ ৭০ নকিঃ নমিঃ ৪৯,৬২৭.৯৫ 

৫ আথ যওয়াকয ৩,৭৩৮,৯৩৪ 

ঘি নমিঃ 

৯,৩৪৭.৩৪ ৬,২৭০,৬৬১ ঘি নমিঃ ৩৯,০৪০.৯৫ ২,৫৩১,৭২৭ ঘি 

নমিঃ 

২৯,৬৯৩.৬১ 

৬ ক. ব্রীজ ১৯২৪.৭ নমিঃ 28,869.67 ২৮০৯ নমিঃ 49,616.80 ৮৮৪.৩ নমিঃ 20,747.13 

 খ. ফ্লাইওভাি/ওভািপাস ৩১০০ নমিঃ 61,659.00 ৭০১৩ নমিঃ 95,923.21 ৩৯১৩ নমিঃ 34,264.21 

 গ. কালভাট য ৩৯২.৫ নমিঃ  4,337.12 ২৯৭ নমিঃ  16,540.82 (৯৫.৫নমিঃ)  12,203.70 

 ঘ. আন্ডািপাস - - ১৩ টি 10,327.64 ১৩ টি 10,327.64 

৭ প্রাইস এডজাস্টমমন্ট সথাক ৬,৩২৪.৪৫  ২৮,৭৬৭.৮৭  ২২,৪৪৩.৪২ 

৮  কযানপটাল িক 

অযামলামকেি নমক্স. 

সথাক ১৭,৪৬৬.০০ সথাক ১৭,৪৬৬.০০ সথাক - 

গ. নেনজকযাল কনন্টিমজন্সী সথাক ৫,২১২.০৭ সথাক ১,০০০.০০ সথাক (৪,২১২.০৭) 

ঘ. প্রাইস কনন্টিমজন্সী সথাক ১৩,০৩০.১৭ সথাক ১,০০০.০০ সথাক (১২,০৩০.১৭) 

 সি যমমাট    ২৭৮,৮৪৫.৫৫   ৫৫৯,৩১৫.৮৮  ২৮০,৪৬১.৩৩ 

(নি. দ্র.:  নডনপনপ’ি শুধু মাত্র উমেখ সর্াগ্য আইমটম গুমলা সেখামিা হময়মে এিং অন্যান্য আউমটমসহ সি যমমাট ব্যয় ২য় সংমোধিী অনুর্ায়ী।) 

     

খ) হিয়াদ বৃনিঃ 

 

অনুল্পিানদত নিনপনপ অনুর্ায়ী প্রকল্পের হিয়াদ এনপ্রল ২০১৩ হল্পত জুন ২০২০ পর্ টন্ত। নকন্তু নিল্পফক্ট লায়ানবনলটি 

নপনরয়িসহ ননি টাণচুনি সমূল্পহর সব টল্পশষটির সিানি সিয় হফব্রুয়ানর ২০২০। এছাড়া অনতনরি কল্পম্পাল্পনেসমূহ 

ননি টাল্পণর জন্য অনতনরি সিল্পয়র প্রল্পয়াজন হল্পব। এ কারল্পণ ২য় সংল্পশানধত প্রকে প্রতবাাব অনুর্ায়ী প্রকল্পের 

বাতবাবায়নকাল এনপ্রল ২০১৩ হল্পত জুন ২০২০ পর্ টন্ত প্রতবাাব করা হল্পয়ল্পছ ।  

(সামসক) সড়ক সংমর্াগ প্রকেিঃ জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সিাড (এি -৪) সথমক ৪-সলি মহাসড়মক 

উন্নীত কিণ” প্রকেটি অনুমমােিকালীি সমময় প্রকে ব্যয় নেল সমাট ২৭৮,৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা এিং প্রকমেি 

সময়াে নেল ০১/০৪/২০১৩ হমত ৩১/০৩/২০১৮ইং পর্ যন্ত। নডনপনপি ১ম ও নিমেষ সংমোধিীমত প্রকে সময়াে 

পনিিতযি িা কমি ব্যয় বৃনধ কিা হময়মে। সম্প্রনত ২য় সংমোধিী প্রস্তাি সড়ক পনিিহি ও সসতু মিাণালয় হময় 

পনিকেিা কনমেমি সপ্রিণ কিা হয়। ২য় সংমোধিীমত ব্যয় বৃনধ সহ প্রকমেি সময়াে বৃনধি প্রস্তাি কিা হময়মে। 

প্রস্তানিত ব্যয় টািঃ ৫৫৯,৩১৫.৮৮ লক্ষ টাকা এিং প্রকে সমানপ্তি তানিখ ৩০/০৬/২০২০ প্রস্তাি কিা হয়।  
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গত ৮সম ২০১৮ তানিমখ সংমোধিী প্রস্তািটি ইনসএিইনস সভায় অনুমমােি লাভ কমি। প্রকে কতযকতযাগণ 

জািাি সর্, উন্নয়ি সহমর্াগী সংস্থা এিং িাংলামেে সিকাি এি নিকট সথমক প্রাপ্ত অমথ যি উপি নভনত্ত কমি 

প্রাক্কলি প্রস্তুত কিা হয় এিং সস অনুর্ায়ী নডনপনপ দতিী কিা হয়। েমল নডনপনপমত অমিক প্রময়াজিীয় আইমটম 

অন্তভু যক্ত কিা হয়নি। ২০১৭ সামল এনডনি এিং ওএেআইনড আিও অথ য প্রোমি সেত হওয়ায় সড়কটি সম্পূণ য 

র্ািজট মুক্ত এিং নিিাপে কিাি লমক্ষয িতুি আইমটম সংযুক্ত কমি নডনপনপ এি ২য় সংমোধিী প্রস্তাি প্রস্তুত 

কিা হয় র্া ইমতামমধ্য সিকাি অনুমমােি কমিমে। কামজি পনিমাণ বৃনধ পাওয়ায় প্রকমেি সময়াে বৃনধিও 

প্রময়াজি হসয়মে।    

 

৭.৫ এনক্সট প্ল্যাি (Exit Plan) 

এ প্রকমে মহাসড়কটি িক্ষণামিক্ষমণি জন্য Exit Plan প্রণয়ি কিা হময়মে। জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-

এমলঙ্গা পর্ যন্ত ৭০ নকিঃনমিঃ সড়ক ৪-সলমি উন্নীত কিণ প্রকমেি মূল নিম যাণ কামজি েিপমত্র প্রকে সমাপ্ত 

হওয়াি পি ৪ িৎসমিি জন্য performance based সমিামত কামজি েিপত্র োনখল কিা হয়। সর্ সকল 

ঠিকাোি সড়ক নিম যাণ কিমিি তািাই ১ িৎসি নিম যামণাত্তি সমিামত ও ৪ িৎসি BoQ অনুর্ায়ী তামেি 

োিীকৃত েমি নিল পামিি। অথ যাৎ নিম যাণ সেমষ আমিা ৫ িৎসি সড়কটিমত ঠিকাোি নিময়ানজত থাকমিি এিং 

নিয়নমত িক্ষণামিক্ষণ কিমিি।  

৪ িৎসি িক্ষণামিক্ষণ কামজ ঠিকাোিমেি চুনক্তমূল্য নিেরুপ:  

প্যামকজ -১ এি ঠিকাোমিি চুনক্ত মূল্য টািঃ ১১০,৫২৭,৬৮৮.০০  

প্যামকজ -২ এি ঠিকাোমিি চুনক্ত মূল্য টািঃ ১০৯,৬৪৩,৩০৬.০০ 

প্যামকজ -৩ এি ঠিকাোমিি চুনক্ত মূল্য টািঃ ১৯৮,৯৩৭,৫০৩.০০ 

প্যামকজ -৪ এি ঠিকাোমিি চুনক্ত মূল্য টািঃ ২৫,৮৪১,৮৮৩.৬০ 

               সমাট টিঃ ৪৪৪,৯৫০,৩৮০.৬০ 

প্রকে কম যকতযামেি নিকট সথমক জািা র্ায় িক্ষণামিক্ষণ অংমেি অথ য নডনপনপ সত অন্তভু যক্ত িাই। এ অথ য 

নডনপনপ পুিিঃ সংমোধি িা িতুি নডনপনপ কমি সিকামিি অনুমমােি গ্রহণ কিমত হমি অথিা সড়ক ও জিপথ 

অনধেপ্তমিি সমিামত খামতি িিাে হমত প্রোি কিমত হমি।  

 

সমিামত খামত িিাে প্রোি কিা হমল সড়কটি নিম যাণ সেমষ নিযমাি সড়ক নিভামগি নিকট হস্তান্তি কিা 

হমি। সেখা সগমে সওজ এি উন্নয়ি প্রকে সমাপ্ত হওয়াি পি নিযমাি সড়ক নিভামগ হস্তান্তি কিা হয় এিং 

িতুি সড়কটি র্থার্থ িক্ষণামিক্ষণ হয় িা। েমল অে কময়ক িৎসমিি মমধ্য সড়ক িষ্ট হমত থামক।  

পিামে যক প্রনতষ্ঠাি মমি কমি সর্মহতু েিপমত্রি মাধ্যমম ঠিকাোি নিময়াগ এিং চুনক্ত স্বাক্ষি কিা হময়মে 

সসমহতু এই কামজি অথ য িিাে প্রময়াজি। সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি িক্ষণামিক্ষণ খাত হমত এ সড়মক ৪ 

িৎসমিি জন্য ৪৪.৫০ সকাটি টাকা িিাে নিনিত কিা হমল িক্ষণামিক্ষণ চুনক্ত িাস্তিায়ি সম্ভি হমি। 
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অষ্টম অধ্যায় 

৮. এস. ডনিউ.ও.টি. নিমেষণ (SWOT Analysis) 

৮.১ প্রকে িাস্তিায়ি কালীণ সিল, দুি যলনেক, সুমর্াগ ও ঝুঁনক (SWOT) নিমেষণ  

 

প্রকে মূল্যায়ি কম যপনিকেিায় সর্ সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এিং নিমেষমণি প্রস্তাি কিা হময়মে, সস সকল 

তথ্য উপাত্ত সম্পূিক নিমেষণ প্রকমেি সিল ও দুি যলনেক এিং সুমর্াগ ও ঝুঁনক এিং ভনিষ্যৎ উন্নয়মিি 

কিণীয় সম্পমকয সুপানিেসমূহ চূড়ান্ত কিাি লমক্ষয মাঠ পর্ যায় সথমক এ সম্পনকযত নিষময় সংগৃনহত তথ্যসমূহ 

পর্ যামলাচিাি জন্য ১৮ এনপ্রল, ২০১৮ তানিমখ প্রকে এলাকাি সমাট ৭টি উপমজলায় কম যোলাি আময়াজি 

কিা হয়। প্রকে িাস্তিায়মি পনিকেিা প্রণয়ি, প্রকমেি কার্ যক্রম, িাস্তিায়ি পধনত ও সকৌেল, প্রকমেি ব্যয় 

ও সসিা এিং প্রাসনঙ্গক নিষময়ি আমলামক অংেগ্রহণকািী ব্যনক্তমেি সক চািটি গ্রুমপ নিভক্ত কমি মাঠ 

পর্ যাময় তথ্যসমূহ পর্ যামলাচিা এিং র্াচাই-িাোই সামপমক্ষ প্রকমেি সিল ও দুি যল নেক, সুমর্াগ ও ঝুঁনক এিং 

প্রকমেি ভনিষ্যৎ উন্নয়মিি কিণীয় নিষয়সমূহ সুপানিে আকামি দতনি কিা হয়। আইএমইনড, সড়ক ও সসতু 

মিণালয়, োতা সংস্থা, পনিকেিা কনমেি, স্থািীয় প্রোসি, জিপ্ররনতনিনধ, সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তমিি 

কম যকতযাবৃন্দ ও স্থািীয় নিনভন্ন সপোি জিগণ মাঠ পর্ যাময়ি কম যোলায় অংেগ্রহণ কমিি। 
 

 

মাঠ জনিপ, সাক্ষাৎকাি ও আমলাচিাি মাধ্যমম প্রকমেি সিল, দুি যল, সুমর্াগ ও ঝুঁনক সমূহ নিমেষমণি েলােল নিমে 

উমেখ কিা হলিঃ  

প্রকমেি সিল নেক সমূহিঃ 

 

 এলাকাি জিগমণি প্রকমেি কামজ কম যসংস্থাি; 

 স্থািীয় ক্ষুদ্র ও মাোিী নিম যাণ প্রনতষ্ঠামিি কামজি সুমর্াগ   

 নেক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যিস্থাি উন্নয়মি সহায়তা; 

 সময়মত প্রময়াজিীয় অথ য িিাে হমে; 

 স্থািীয় জিগমণি প্রকে কামজ সহমর্াগীতা; এিং 

 নিম যাণ কামজ ঠিকাোমিি পর্ যাপ্ত র্িপানত থাকা। 

 

           প্রকমেি দুি যল নেক সমূহ 

   

 সঠিক ভামি নেনজনিনলটি স্টানড কিমত িা পািা;  

 নেনজনিনলটি স্টানডি সামথ সমন্বয় িা সিমখ নডনপনপ প্রণয়ি; 

 প্রকমেি কার্ যক্রম সুনিনে যষ্টভামি নচনিত িা কিা; 

 সিয়িত জনি অনধগ্রহণ করল্পত না পারা; 

 িালািাল সংগ্রল্পহ পনরকেনার অভাব ও নিম যাণ কামজ ধীিগনত; 

 নিম যাণকালীি সমময় সড়মকি ধুলািানল নিয়িমণি ব্যিস্থা িা থাকা; 
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 ক্ষনতগ্রস্থ জিগমণি ক্ষনতপূিণ ও পুিি যাসমি হয়িানি; 

 িাস্তা পািাপামি কৃষক, গিানেপশু ও সাধািণ মানুমষি অসুনিধা; 

 প্রময়াজিীয় সংখ্যক সাইি/নসগিাল িা থাকা এিং িামতি সিলা নিম যাণ কামজি স্থামি 

আমলাি ব্যিস্থা িা িাখা; 

 নিকে ব্যিস্থা িা কমি নিম যাণকালীি সমময় র্ািিাহি চলাচল অব্যাহত িাখা; এিং 

 র্ািিাহমিি ওজি নিয়িমণি ব্যিস্থা িা িাখা। 

 পর্ যাপ্ত আন্ডািপাস ও ফুটওভাি ব্রীজ িা িাখা; এিং 

 সব্রক ডাউি সলি িা িাখা। 

 

       প্রকমেি সুমর্াগসমূহ 

 

 সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি উন্নয়ি; 

 এলাকাি জিগমণি প্রকমেি কামজ কম যসংস্থাি; 

 স্থািীয় ক্ষুদ্র ও মাোিী নিম যাণ প্রনতষ্ঠামিি কামজি সুমর্াগ; 

 উন্নত সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি েমল কম যসংস্থাি ও ব্যিসা িানিমজয সুমর্াগ; 

 নেক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যিস্থাি উন্নয়ি; 

 জিগমণি আয় বৃনধমত সহায়তা; 

 র্ািজট নিিসমিি েমল সড়ক ব্যিহািকািীমেি দুমভ যাগ লাঘি; এিং 

 র্ািিাহি দ্রুত চলাচমলি েমল সময় ও অথ য সাশ্রয়। 

                  প্রকমেি ঝুঁনক সমূহ 

 ৭০ নকমলানমটাি সড়মক মাত্র ৫ টি ফুটওভাি ব্রীজ প্রময়াজমিি তুলিায় অমিক কম। 

দুঘ যটিা বৃনধ পাওয়াি সম্ভিিা িাড়মি; 

 প্রকমেি ভূনম অনধগ্রহণ ও পুিি যাসি সংক্রান্ত জটিলতা; 

 নিম যাণকালীি সমময় স্বাস্থয ঝুঁনক, পনিমিে দূষণ এিং র্ািজট ও জিদুমভযাগ; 

 প্রকে চলাকালীি সমময় নিম যাণ সামগ্রীি োমমি উর্ধ্যগনত; 

 প্রাকৃনতক নিপর্ যয় (েড়, অনতনিক্ত বৃনষ্টপাত, িন্যা ইতযানে) এি েমল ব্যাঘাত সৃনষ্ট; 

এিং  

 আগামী দুই িেমি প্রকমেি অিনেষ্ট কাজ সম্পন্ন কিা।  



46 
 

িিম অধ্যায় 

৯ সুপানিে ও উপসংহাি 

 

৯.১ প্রাপ্ত নিনভন্ন পর্ যমিক্ষমণি নভনত্তমত প্রময়াজিীয় সুপানিেিঃ 

1. প্রকে গ্রহমণি সক্ষমত্র র্থার্থভামি সম্ভাব্য সমীক্ষা সম্পােিপূি যক িাস্তিতাি আমলামক নডনপনপ প্রণয়ি 

কিসত হমি সর্ি প্রকে সংমোধি পনিহাি কমি নিধ যানিত ব্যয় ও সময়ামে প্রকে িাস্তিায়ি কিা সম্ভিপি 

হয়; 

2. সড়ক র্তই মজবুত কমি নিম যাণ কিা সহাক িা সকি ওভািমলানডং নিয়িণ কিমত িা পািমল অে সমময় 

সড়ক িষ্ট হওয়াি সম্ভািিা িময়মে। সড়মকি স্থায়ীমেি জন্য ওভািমলাড নিয়িণ সষ্টেি স্থাপি কিা 

প্রময়াজি;  

3. প্রকমেি শুরু হমত নিময়ানজত কম যকতযামেি প্রকে সেষ িা হওয়া পর্ যন্ত িেনল কিা সমীচীি িয়;  

4. নিিাপে সড়ক সর্াগামর্ামগি জন্য আন্তজযানতক মামিি সিাড সাইি ও নসগিামলি ব্যিস্থা কিমত হমি;  

5. নিম যাণ সেমষ সড়ক িক্ষণামিক্ষমণি জন্য পনিকেিা থাকমলও অমথ যি সংস্থাি িাই। এ সক্ষমত্র সওজ এি 

িক্ষণামিক্ষণ খাত সথমক প্রময়াজিীয় অমথ যি সংস্থাি কিা আিশ্যক; 

6. জময়ন্ট সভঞ্চাি চুনক্তি েতযানুর্ায়ী নিমেেী ঠিকাোমিি নিনিময়াগসহ েক্ষ জিিল কাজ কিমে নকিা সস 

নিষময় প্রকে কর্তযপক্ষ নিনিত কিমি; 

7. পিামে যক প্রনতষ্ঠাি ও ঠিকাোি নিময়ামগি সময় ঐ প্রনতষ্ঠামিি প্রময়াজিীয় েক্ষ এিং অনভজ্ঞ জিিল 

আমে নকিা এিং ঐ প্রনতষ্ঠামিি চলমাি কতগুমলা অন্যান্য কাজ হামত িময়মে তা নিমিচিা কিা েিকাি 

সর্ি, প্রতযানেত কামজি অগ্রগনত িাস্তিায়মি ব্যাঘাত সৃনষ্ট িা হয়;  

8. ভনিষ্যমত সর্ সকল সড়ক প্রেস্থ কিমণি পনিকেিা আমে সস সকল সড়মক ভূনম অনধগ্রহমণি পনিকেিা 

পূি য সথমকই গ্রহি কিা সমীচীি। এ পনিকেিা িাস্তিানয়ত হমল প্রকে ব্যয় ও সময় দুমটাই সাশ্রয় হমি; 

9. নিম যাণকালীি স্থামি িানত্র সিলায় সাইমট প্রময়াজিীয় আমলাি ব্যিস্থা ও পর্ যাপ্ত সাইি, নসগন্যাল স্থাপি 

কিমত হমি;  

10. পনিমিেগত ঝুঁনক কমামিাি জন্য অিনতনিলমম্ব প্রকমেি Environmental Management Plan 

(EMP) িাস্তিায়ি কিমত সকল উমযাগ গ্রহি কিমত হমি; 

11. সড়মকি পামে আিজযিা স্তুপ পনিহামিি লমক্ষয প্রময়াজিীয় প্রোসনিক পেমক্ষপ গ্রহণ কিা জরুিী; 

12. মূল কযামিজওময়মত দুঘ যটিাি েমল গাড়ী চলাচমলি প্রনতিন্ধকতা এড়ামিাি জন্য সব্রক ডাউি সলি থাকা 

েিকাি; 

13. আিনডনপনপমত অন্তভু যক্ত িতুি কাজ সংমোধীত সময়াে অনুর্ায়ী সম্পন্ন কিমত হমল িাস্তিায়ি কামজ 

আমিা তৎপিতা বৃনধ কিমত হমি; 

14. প্রকমে SMVT সলমিি স্থায়ীমেি জন্য নিটুনমিাস িাইন্ডাস য সকাস য সেওয়া আকশ্যক; 

15. ২০১৪ সামল প্রনণত পুি যিাসি পনিকেিা দ্রুত িাস্তিায়ি কিমত হমি। সংমোনধত নড.নপ.নপ অনুর্ায়ী িতুি 

পুি যিাসি পনিকেিা প্রণয়ি ও িাস্তিায়মিি জন্য দ্রুত ব্যিস্থা নিমত হমি।  
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৯.২ উপসংহাি 

 

পনিকেিা মিণালয় এি িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ কর্তযক প্রকে চলাকালীি সমময় প্রকমেি 

নিনিড় পনিিীক্ষণ একটি গুরুেপূণ য ও কার্ যকিী পেমক্ষপ। এই ধিমণি পেমক্ষমপি েমল প্রমকমেি কামজি 

গুণগত মাি নিনিত কিণ, সানি যক ও িাস্তি অগ্রগনত, প্রকমেি সময়াে ও ব্যয় বৃনধ, প্রকমেি নিনভন্ন 

সমস্যাসমূহ পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ কিা সম্ভি হয়। র্া নিনে যষ্ট সমময়ি এিং অমথ যি মমধ্য প্রকে িাস্তিায়মি 

গুরুেপূণ য ভূনমকা িাখমি। প্রকে িাস্তিায়িকািী সংস্থামক নিধ যানিত সমময়ি মমধ্য প্রকমেি কাজ সম্পন্ন কিাি 

জন্য আমিা সিেী তৎপি হমত হমি। 
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সংমর্াজিী/পনিনেষ্ট 

            পৃষ্ঠা 

সংমর্াজিী-১  নিটুনমিাস ম্যমটনিয়ালস এি সটষ্ট (প্যামকজ-০১)     ৪৯ 

সংমর্াজিী-২  নসমমন্ট সটষ্ট (প্যামকজ-০১)       ৫০ 

সংমর্াজিী-৩ নডেম যড এম. এস িাি সটষ্ট (প্যামকজ-০১)      ৫১ 

সংমর্াজিী-৪ নিটুনমিাস ম্যমটনিয়ালস এি সটষ্ট (প্যামকজ-০২)     ৫২ 

সংমর্াজিী-৫ নসমমন্ট সটষ্ট (প্যামকজ-০২)       ৫৩ 

সংমর্াজিী-৬ নডেম যড এম. এস িাি সটষ্ট (প্যামকজ-০২)      ৫৪ 

সংমর্াজিী-৭ নডেম যড এম.এস িাি সটষ্ট  (প্যামকজ-০৩)      ৫৫ 

সংমর্াজিী-৮ সমাটা িানলি এে.এম পিীক্ষা       ৫৬  

সংমর্াজিী-৯ লস এমিলস এযামব্রেি সটষ্ট       ৫৭  

সংমর্াজিী-১০ এনগ্রমগট ক্রানসং ভযালু (প্যামকমজ-৩)      ৫৮ 

সংমর্াজিী-১১ সমাটা িানলি নসভ এযািালাইনসস (প্যামকমজ-৩)     ৫৯ 

সংমর্াজিী-১২ এনগ্রমগট সিজ টাইপ-২ এি সগ্রমডেি সটষ্ট  (প্যামকজ-১)    ৬০ 

সংমর্াজিী-১৩ সাি-সিজ ম্যামটনিয়াল এি টি.এে.নপ সটষ্ট      ৬১ 

সংমর্াজিী-১৪  এনগ্রমগট সিজ টাইপ-২ এি এল.এ.এ সটষ্ট      ৬২ 

সংমর্াজিী-১৫ ২০ এম এম সস্টাি নচপস এি প্ল্ানকিাস ইিমডক্স সটষ্ট     ৬৩ 

সংমর্াজিী-১৬ ২০ এম এম সস্টাি নচপস এি ইলমঙ্গেি ইিমডক্স সটষ্ট    ৬৪  

সংমর্াজিী-১৭ সকাস য এনগ্রমগট এি নসভ এিালাইনসস (প্যামকজ-২)      ৬৫ 

সংমর্াজিী-১৮ সমাটা িানলি এে.এম নিণ যয়        ৬৬ 

সংমর্াজিী-১৯ এনগ্রমগট ক্রানসং ভযালু সটষ্ট       ৬৭ 

সংমর্াজিী-২০ কংনক্রমটি কমম্প্রনসভ সস্ট্রন্থ  সটষ্ট (প্যামকজ-৪)     ৬৮ 

সংমর্াজিী-২১  সেনসনেমকেমি উনেনখত মাি ও BUET সথমক প্রাপ্ত েলােমলি মামিি তুলিা ৬৯-৭০ 

সংমর্াজিী-২২  প্রশ্নমালা, তথ্যপ্রোিকািী ব্যনক্ত ও প্রনতষ্ঠামিি তানলকা এিং প্রময়াজিীয় তথ্যানে         ৭১-৮৯  

সংমর্াজিী-২৩ কম যকতযামেি মতামত        ৯০-১০৬ 

সংমর্াজিী-২৪ BID Evualuation Report on Bid No. SASEC-RCP/ICB/W01  
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সংমর্াজিী-১ 

নিটুনমিাস ম্যমটনিয়ালস এি সটষ্ট (প্যামকজ-০১) 
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সংমর্াজিী-২ 

নসমমন্ট সটষ্ট (প্যামকজ-০১) 
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সংমর্াজিী-৩ 

নডেম যড এম.এস িাি সটষ্ট  ( প্যামকজ-০১) 
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সংমর্াজিী-৪ 

নিটুনমিাস ম্যমটনিয়ালস এি সটষ্ট (প্যামকজ-০২) 
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সংমর্াজিী-৫ 

নসমমন্ট সটষ্ট (প্যামকজ-০২) 
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সংমর্াজিী-৬ 

নডেম যড এম.এস িাি সটষ্ট  ( প্যামকজ-০২) 
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সংমর্াজিী-৭ 

নডেম যড এম.এস িাি সটষ্ট  ( প্যামকজ-০৩) 
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সংমর্াজিী-৮ 

সমাটা িানলি এে.এম পিীক্ষা 
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সংমর্াজিী-৯ 

লস এমিলস এযামব্রেি সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-১০ 

এনগ্রমগট ক্রানসং ভযালু (প্যামকমজ-৩) 
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সংমর্াজিী-১১ 

সমাটা িানলি নসভ এযািালাইনসস (প্যামকমজ-৩) 

 



60 
 

   সংমর্াজিী-১২  

এনগ্রমগট সিজ টাইপ-২ এি সগ্রমডেি সটষ্ট  (প্যামকজ-১) 
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সংমর্াজিী-১৩ 

সাি-সিজ ম্যামটনিয়াল এি টি.এে.নপ সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-১৪ 

এনগ্রমগট সিজ টাইপ-২ এি এল.এ.এ সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-১৫ 

২০ এম এম সস্টাি নচপস এি ফ্লযানকিাস ইিমডক্স সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-১৬ 

২০ এম এম সস্টাি নচপস এি ইলমঙ্গেি ইিমডক্স সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-১৭ 

সকাস য এনগ্রমগট এি নসভ এিালাইনসস (প্যামকজ-২) 
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সংমর্াজিী-১৮ 

সমাটা িানলি এে.এম নিণ যয়  
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সংমর্াজিী-১৯  

এনগ্রমগট ক্রানসং ভযালু সটষ্ট 
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সংমর্াজিী-২০ 

কংনক্রমটি কমম্প্রনসভ সস্ট্রন্থ  সটষ্ট (প্যামকজ-৪) 
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সংমর্াজিী-২১  

 

সেনসনেমকেমি উনেনখত মাি ও BUET সথমক প্রাপ্ত েলােমলি মামিি তুলিা 
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সংমর্াজিী-২১  

 

সেনসনেমকেমি উনেনখত মাি ও BUET সথমক প্রাপ্ত েলােমলি মামিি তুলিা 
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সংমর্াজিী-২২ 

প্রশ্নমালা, তথ্যপ্রোিকািী ব্যনক্ত ও প্রনতষ্ঠামিি তানলকা এিং প্রময়াজিীয় তথ্যানে 

 

প্রকমেি সুেলমভাগীমেি তথ্য সংগ্রমহি প্রমশ্নি উত্তিমালাি েক 

 

সািণী-০১: সপোি ধিি 

ধিি হাি (%) 

(ক) কৃনষ ১১% 

(খ) নেি মজুি ১১% 

(গ) নিক্সা চালক ৯% 

(ঘ) নসএিনজ চালক ৬% 

(ঙ) গানড় চালক ১১% 

(চ) ক্ষুদ্র ব্যিসা ২৫% 

(ে) চাকনিজীিী ১৪% 

(জ) পনিিহি ব্যিসা ৬% 

(ে) ক্ষুদ্র কুটিি নেে ১% 

(ঞ) অন্যান্য ৬% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

প্রকে এলাকায় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য পনিচানলত উত্তিোতাি প্রেত্ত তথ্য সথমক প্রনতয়মাি হয় সর্, প্রকে এলাকাি প্রতযক্ষ প্রভাি 

এলাকায়  Catchment area সি সথমক সিেী সংখ্যক উত্তিোতাি সপো ক্ষুদ্র ব্যিসা র্াি হাি ২৫%। উমেখমর্াগ্য সংখ্যাি 

উত্তিোতা চাকিীজীিী (১৪%)। কৃনষ কাজ ও নেি মজুি নহসামি ২২% উত্তিোতা কাজ কমি থামকি। নিনভন্ন ধিমিি র্ািিাহি চালিাি 

সামথ উমেখমর্াগ্য সংখ্যক মানুষ নিময়ানজত র্ামেি েতকিা হাি ২৬% এিা হমলি নিকো চালক, নসএিনজ চালক ও গানড় চালক। প্রেত্ত 

পাইচামট যি মাধ্যমম নিমে তুমল ধিা হল।  

 

১১.০০% 

১১.০০% 

৯.০০% 

৬.০০% ১১.০০% 

২৫.০০% 

১৪.০০% 

৬.০০% 

১.০০% 
৬.০০% 

হার (%) 

(ক) কৃডি (খ) ডিন িজরু (গ) ডরক্সা িালক (ঘ) ডসএনদ্ধজ িালক (ঙ) গাডি িালক 

(ি) কু্ষদ্র বযবসা (ছ) িাকডরজীবী (জ) পডরবহন বযবসা (ঝ) কু্ষদ্র কুটির ডিল্প (ঞ) অনযানয 
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সািণী-০২:  জনিমপ অংেগ্রহিকািী উত্তিোতামেি িয়স নভনত্তক েতকিা হাি নিমে েমক সেখামিা হলিঃ  

িয়মসি সক্ষমত্র উত্তিোতামেি িয়স ৩৫ এি নিমচ ৫৩% এিং ৪৫ এি মমধ্য িয়স ৮০%। এ সথমক প্রনতয়মাি হয় সর্, এলাকাি 

জিনমনত্তক সুনিধা (Demographic deviant) নিিাজ কিমে র্া িাংলামেমেি িতযমাি আথ য সামানজক িাস্তিতাি সামথ 

সামিস্যপূণ য।  

 

 

িাস্তাি উন্নয়মিি েমল উত্তিোতামেি কম যেক্ষতা ও অথ যমিনতক কম যকান্ড সংনেষ্টতা সর্ বৃনধ পামি এ ব্যাপামি সকাি সমন্দহ সিই। 

উত্তিোতামেি মমধ্য িয়স ৬০ উমধয মাত্র ৬%। 

সািণী-০৩:  পনিিামিি সেস্য সংখ্যা 

পনিিামিি সেস্য সংখ্যা হাি % 

০-২ ৬% 

৩-৪ ৪০% 

৫-৬ ৪২% 

৭+ ১২% 
 

          সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

সািণী-০৪:  নেক্ষাগত সর্াগ্যতা (খািা প্রধাি) 

 

 

 

 

 

 

 

১৪.০০% 

২১.০০% 

১৮.০০% 

১৩.০০% 

১৪.০০% 

৬.০০% 

৫.০০% 

৩.০০% 

৪.০০% 

২.০০% 

০.০০% ১০.০০% ২০.০০% ৩০.০০% 

২০-২৫ 

২৬-৩০ 

৩১-৩৫ 

৩৬-৪০ 

৪১-৪৫ 

৪৬-৫০ 

৫১-৫৫ 

৫৬-৬০ 

৬১-৬৫ 

৬৬+ 

হার (%) 

ব
য়
স

 
হার (%) 

নেক্ষাগত সর্াগ্যতা হাি (%) 

(ক)  প্রাথনমক ৫০% 

(খ) মাধ্যনমক ৩০% 

(গ) উচ্চমাধ্যনমক ১৩% 

(ঘ) স্নাতক ৪% 

(ঙ) অন্যান্য ৩% 

 

িয়স হাি % 

২০-২৫ ১৪% 

২৬-৩০ ২১% 

৩১-৩৫ ১৮% 

৩৬-৪০ ১৩% 

৪১-৪৫ ১৪% 

৪৬-৫০ ৬% 

৫১-৫৫ ৫% 

৫৬-৬০ ৩% 

৬১-৬৫ ৪% 

৬৬+ ২% 

 

পামর্শ্যি সািণীমত সেখা র্ায় সর্, অনধকাংে 

পনিিামিি সেস্য সংখ্যা ৫-৬ জমিি উমধয 

(৪২%), িব্য নিিামহি সংখ্যা মাত্র ৬% এিং ৩ 

সথমক ৪ জমিি পনিমিামিি হাি ৪০% এিং ১২% 

হাি উত্তিতাোতামেি পানিিানিক সেস্য ৭ জমিি 

সিেী।  

 

উত্তিোতামেি মমধ্য ৫০% প্রাথনমক নেক্ষায় নেনক্ষত এিং 

মাত্র ৩০% মাধ্যনমক পর্ যন্ত নেক্ষা নিময়মেি। উচ্চমাধ্যনমক 

পর্ যন্ত নেক্ষা সিওয়া উত্তিোতাি হাি ১৩%। এি অথ য মাত্র 

৭% উত্তিোতা স্নাতক এিং ৩% অন্যান্য নেক্ষায় নেনক্ষত।  

  

 

  সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি 

েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 
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সািণী-০৫:  আপিাি জািামমত এলাকায় নক নক ধিমণি উন্নয়ি কাজ চলমে?  

কামজি ধিি হাি % 

(ক) সড়ক নিম যাণ         ৬৭% 

(খ) মাটিি কাজ    ৮% 

(গ) ব্রীজ/কালভাট য     ৯% 

(ঘ) িতুি সপভমমন্ট নিম যাণ ৩% 

(ঙ) আন্ডািপাস নিম যাণ ০.৫% 

(চ) সড্রি নিম যাণ     ১% 

(ে) ফ্লাইওভাি নিম যাণ ১১% 

(জ) ওভািপাস নিম যাণ ০.৪% 

(ে) অন্যান্য ০.১% 
 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল,  

      এনপ্রল-২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

সািণী-০৬:   

এখি সাধািণত আপিািা নকভামি র্াতায়াত কমিি-এই প্রমশ্নি জিামি তািা িমলি সর্, র্াতায়ামতি সক্ষমত্র 

সিেীিভাগ মানুষ িাস/ট্রাক ব্যিহাি কমি থামকি র্াি হাি ৫৪%। এলাকাি উমেখমর্াগ্য মানুষ মটি সাইমকমল 

র্াতায়াত কমি থামকি র্াি হাি ২১%। উপমি িনি যত পাই-চামট যি মাধ্যমম র্াতায়ামতি সক্ষমত্র নক ধিমিি র্ািিাহি 

ব্যিহাি হময় থামক তাি ধািণা পাওয়া র্ায়। অন্য একটি প্রশ্ন তামেি নিকট কিা হময়মে সর্, প্রকমেি কাজ সমাপ্ত 

হমল নকভামি র্াতায়াত কিমিি সসখামি উত্তিোতািা িমলমেি ৮৬% মানুষ িাস/ট্রাক ব্যিহাি কিমি র্া িতযমামিি 

ঐ ধিমিি র্ািিাহমিি তুলিায় অমিক সিেী।    

 

৬৭.০০% 

৮.০০% 

৯.০০% 

৩.০০% 

০.৫০% 

১.০০% 

১১.০০% 

০.৪০% 

০.১০% 

০.০০% ১০.০০% ২০.০০% ৩০.০০% ৪০.০০% ৫০.০০% ৬০.০০% ৭০.০০% ৮০.০০% 

সিক ডনি িাণ         

িাটির কাজ    

ব্রীজ/কালভািি     

নতুন কপভরিন্ট ডনি িাণ 

আন্ডারপাস ডনি িাণ 

কেন ডনি িাণ     

ফ্লাইওভার ডনি িাণ 

ওভারপাস ডনি িাণ 

অনযানয 

হার (%) 

ক
ার
জ
র

 ধ
র
ন

 

হার % 

সিেীিভাগ উত্তিোতা ৬৭% সড়ক নিম যাণমক প্রধাি 

উন্নয়িকাজ িমল উমেখ কমিমেি। মাটিি কাজ ৮% এিং 

ব্রীজ/কালভাট যমক ৯% িমল উমেখ কমিমেি। আন্ডািপাস ও 

ওভাপাস নিম যাণ সমূহমক উত্তিোতামেি ধািণা খি কম, মাত্র 

০.৯% এনিষময় অিগত। দৃশ্যমাি নহসামি ১১% উত্তিোতা 

ফ্লাইওভাি নিম যামণি কথা উমেখ কমিমেি। নিমচ িাি চামট যি 

মাধ্যমম তা প্রেে যি কিা হল।  
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সািণী-০৭: আপিাি এলাকায় সড়কপমথ ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়ি কাজ সম্পন্ন হমল আপিািা নকভামি 

র্াতায়াত কিমিি- এই প্রমশ্নি জিামি ৮৬% সলাক জািায় সর্ িাস/ট্রাক এি মাধ্যমম র্াতায়াত কিমি। সমাটি 

সাইমকল, নসএিনজ এিং নিকোয় র্াতায়ামতি জন্য অমিক কম সংখ্যক সলাক মতামত নেমলও ধািণা কিা র্ায় 

তািা SMVT সলমিি িাস্তি অিস্থা অনুধািি কিমত পামিনি। SMVT সলি নিম যামণি পি স্থািীয় জিসাধািমণি 

র্াতায়াত নিিাপে এিং সহজ হমি।    

পনিিহি মাধ্যম হাি % 

(ক) ভযাি    ০.৫% 

(খ) সাইমকল    ২.৫% 

(গ) মটি সাইমকল    ৫% 

(ঘ) িাস/ট্রাক    ৮৬% 

(ঙ) নিক্সা    ২% 

(চ) নসএিনজ    ৩% 

(ে) পাময় সেঁমট ০.৫% 

(জ) সিৌকা    ০.৫% 

(ে) অন্যান্য - 
 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

সািণী-০৮:  আপিাি এলাকায় সড়ক উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল নক নক সুনিধা হমি? 

ক্রনমক িং মন্তব্য হাি % 

ক এলাকাি উন্নয়ি ও কম যসংস্থাি বৃনধ পামি ৩০% 

খ কৃনষ ও ব্যিসা িানণজয ব্যিস্থাি উন্নয়ি হমি  ২০% 

গ সর্াগামর্াগ ও র্াতায়াত ব্যিস্থাি উন্নয়ি হমি  ২৭% 

ঘ র্ািজট কমমি ২৩% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

৭.০০% 

৭.০০% 

২১.০০% 

৫৪.০০% 

৩.৭০% 

৬.০০% 
১.০০% 

০.১৫% ০.১৫% 
হার (%) 

(ক) ভযান    (খ) সাইরকল    

(গ) িির সাইরকল    (ঘ) বাস/ট্রাক    

(ঙ) ডরক্সা    (ি) ডসএনদ্ধজ    

(ছ) পারয় কহেঁরি (জ) কনৌকা    

(ঝ) অনযানয 

পনিিহি মাধ্যম হাি (%) 

(ক) ভযাি    ৭% 

(খ) সাইমকল    ৭% 

(গ) মটি সাইমকল    ২১% 

(ঘ) িাস/ট্রাক    ৫৪% 

(ঙ) নিক্সা    ৩.৭% 

(চ) নসএিনজ    ৬% 

(ে) পাময় সেঁমট ১% 

(জ) সিৌকা    ০.১৫% 

(ে) অন্যান্য ০.১৫% 

এলাকাি সড়ক উন্নয়ি হমল নক নক সুনিধা হমি 

সস সম্পযমক জািমত চাওয়া হমল উত্তিোতািা 

উমেখ কমিি এলাকাি উন্নয়ি ও কম যসংস্থাি 

বৃনধ পামি িমল মমি কমিি ৩০%, ২০% 

উত্তিোতা মমি কমিি কৃনষ ও ব্যিসা 

িানণমজযি উন্নয়ি হমি। আি সর্াগামর্াগ ও 

র্াতায়াত ব্যিস্থাি উন্নয়ি হমি িমল মমি কমিি 

২৭% উত্তিোতা, র্ািজট কমমি িমল ধািিা 

২৩% উত্তিোতাি। 

 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত  

জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 



75 
 

 

 

সািণী-০৯:  এই সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল আপিাি এলাকায় কম যসংস্থাি সৃনষ্ট হমি নক  

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৯৫% ৫% 
 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

উপমিাক্ত নিষময় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৯৫% িমলি হযাঁ এলাকায় কম যসংস্থাি সৃনষ্ট হমি এিং ৫% িা িমল অনভমত সেি।   

 

সািণী-১০:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল কৃনষ পণ্য িাজাি জামতি সুনিধা হমি নক- প্রমশ্নি জিামি 

উত্তিোতািা ৯৫% সলাক কৃনষপণ্য িাজাি জাতকিণ সুনিধা হমি িসল মত সেয়।  

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৯৫% ৫% 
 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

সািণী-১১:  এই সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল আপিাি এলাকাি মনহলামেি িানহমি র্াতায়াত বৃনধ পামি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮৭% ১৩% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

প্রকে এলাকাি সমাট ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য প্রকমেি কাজ সম্পন্ন হমল ৮৭% মনহলামেি র্াতায়াত বৃনধ পামি িমল মত প্রকাে 

কমিি এিং ১৩ % এি মমত বৃনধ পামি িা িমল মতামত সেি। 

 

 

 

৩০.০০% 

২০.০০% 
২৭.০০% 

২৩.০০% 

হার % এলাকার উন্নয়ন ও 

কি িসংস্থান বৃদ্ধি পারব 

কৃডি ও বযবসা বাডণজয 

বযবস্থার উন্নয়ন হরব  

ক াগার াগ ও  াতায়াত 

বযবস্থার উন্নয়ন হরব  

 ানজি কিরব 

পাইচামট য উত্তিোতামেি মন্তব্য 
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সািণী-১২:  সড়কটিি দুই পামে গাে লাগামিা হমল ভাল হমি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮৩% ১৭% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

প্রকে এলাকাি সমাট ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৮৩% এি মমত সড়কটিি দুই পামে গাে লাগামিা হমল ভাল হমি এিং ১৭% এি 

নিপমক্ষ মতামত সেি। 

 

সািণী-১৩:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল নক ধিমিি র্ািিাহি সিেী চলাচল কিমত পািমি িমল আপিািা 

মমি কমিি? 

 

উন্নয়ি পিিতী র্ািিাহি ব্যিহামিি হাি সম্পযমক মতামত 

  

 

সািণী-১৪:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল আপিাি এলাকাি স্কুল/কমলমজ োত্র/োত্রীি সংখ্যা বৃনধ পামি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮৭% ১৩% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

উপমিাক্ত নিষময় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৮৭% িমলি হযাঁ োত্র/োত্রীি সংখ্যা বৃনধ পামি এিং ১৩% িা িমল অনভমত সেি।   

 

 

 

৮৬.০০% 

০.৫০% 

০.২৫% 

০.২৫% 

১.৫০% 

৩.৫০% 
৩.০০% 

৫.০০% 

হার % 

বাস/ ট্রাক কার  অরিাডরকিা  

ভযান  িির সাইরকল ডরকিা  

কলগুনা  ডসএনদ্ধজ 

ক্রনমক িং র্ািিাহি  হাি % 

১ িাস/ ট্রাক ৮৬% 

2 কাি  ০.৫% 

৩ অমটানিকো  ০.২৫% 

৪ ভযাি  ০.২৫% 

৫ মটি সাইমকল ১.৫% 

৬ নিকো  ৩.৫% 

৭ সলগুিা  ৩% 

৮ নসএিনজ ৫% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি      

েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 
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সািণী-১৫:  সড়কটিি পামে টয়মলট দতিী কিমল আপিামেি জন্য ভাল হমি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮০% ২০% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

উপমিাক্ত নিষময় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৮০% িমলি হযাঁ সড়কটিি পামে টয়মলট দতিী কিমল ভাল হমি এিং ২০% িা িমল 

অনভমত সেি।   

 

সািণী-১৬:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল এলাকাি িাস্তাি পামে সোকাি কমি জিগমিি কম যসংস্থামিি সৃনষ্ট 

হমি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮২% ১৮% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

প্রকে এলাকাি সমাট ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৮২% এি মমত এলাকাি িাস্তাি পামে সোকাি কমি জিগমিি কম যসংস্থামিি সৃনষ্ট হমি 

এিং ১৮ % এি নিপমক্ষ মতামত সেি। 

 

সািণী-১৭:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল সলাক জমিি আয় বৃনধ ও আনথ যক উন্ননত সম্পানেত হমি নক? 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ৮৪% ১৬% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

উপমিাক্ত নিষময় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ৮৪% িমলি হযাঁ সলাক জমিি আয় বৃনধ ও আনথ যক উন্ননত সম্পানেত হমি এিং ১৬% িা 

িমল অনভমত সেি।   

 

সািণী-১৮:  িতযমামি আপিাি মানসক আয় কত? (টাকায়) 

আময়ি ধিি হাি (%) 

(ক) ০-১০,০০০    ৪৫% 

(খ) ১০,০০০-২০,০০০    ৪৩% 

(গ) ২০,০০০-৩০,০০০    ৯% 

(ঘ) ৩০,০০০-৪০,০০০ ১.২৫% 

(ঙ) ৪০,০০০-৫০,০০০    ১% 

(চ) ৫০,০০০-১,০০,০০০    ০.৭৫% 

(ে) ১,০০,০০০+                                                       

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 
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উত্তিোতামেি িতযমাি মানসক আয় িন্টি 

 

 

 

প্রকে এলাকায় িসিাসকািী উত্তিোতামেি অনধকাংে সলামকি মানসক আয় (৪৫%) ১০,০০০ টাকাি মমধ্য, ৪৩% সলামকি আয় ১০,০০০ 

সথমক ২০,০০০ টাকাি মমধ্য। মাত্র ১২% সলামকি মানসক আয় ২০,০০০ টাকাি উমধয। পাইচাট য সথমক এলাকাি সলাকমেি একটা 

আনুপানতক আময়ি নচত্র পাওয়া র্ায় র্া হয়ত সড়ক উন্নয়মিি পমি বৃনধ পািাি সম্ভািিা সিেী।  

 

সািণী-১৯:  সড়কটিি উন্নয়মিি কাজ সম্পন্ন হমল সড়ক দুঘ যটিাি হাি বৃনধ পামি নক? 

 

সংখ্যা হযাঁ (%) িা (%) 

৯০০ জি ১৫% ৮৫% 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

উপমিাক্ত নিষময় ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য ১৫% িমলি হযাঁ সড়ক দুঘ যটিাি হাি বৃনধ পামি এিং ৮৫% িা িমল অনভমত সেি।   

 

 

 

৪৫.০০% 

৪৩.০০% 

৯.০০% 

১.২৫% 

১.০০% 

০.৭৫% 

হার (%) 

(ক) ০-১০,০০০    

(খ) ১০,০০০-২০,০০০    

(গ) ২০,০০০-৩০,০০০    

(ঘ) ৩০,০০০-৪০,০০০ 

(ঙ) ৪০,০০০-৫০,০০০    

(ি) ৫০,০০০-১,০০,০০০    

(ছ) ১,০০,০০০+                                                      
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সচকনলষ্ট 

 

প্রকমেি সুনিধামভাগী স্থািীয় ও নিনভন্ন মিাণালময়ি গুরুেপূণ য ব্যনক্তমেি মতামত সংগ্রমহি জন্য KII সচকনলমষ্টি মাধ্যমম সাক্ষাৎকাি 

গ্রহণ কিা হময়মে। প্রধাি প্রমকৌেলী (সওজ), প্রকে পনিচালক (অনতনিক্ত োনয়ে সামসক সড়ক সংমর্াগ প্রকে), উপ-প্রধাি সড়ক 

পনিিহি ও সসতু মিণালয়, এনডনি’ি কম যকতযা, সহকািী প্রধাি (সভৌত অিকাঠামমা নিভাগ-পনিকেিা কনমেি), সহকািী পনিচালক 

(আইএমইনড), সডপুটি টীম নলডাি (নডনডনস-ভানি যকুলাি জময়ন্ট সভঞ্চাি) এি সাক্ষাৎকাি এিং মতামত গ্রহণ কিা হয়। KII এি 

আওতায় িাস ও ট্রামকি মানলক, ব্যিসায়ী, স্থািীয় নিম যাণ শ্রনমক, উপমজলা পনিষমেি কম যকতযা, হাসপাতাল/নিনিমকি কম যকতযা সহ সমাট 

৫২ জমিি সাক্ষাৎকাি সিওয়া হময়মে। 

 

সািণী-০১  

প্রকে এলাকাি সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়ি সম্পমকয মতামতিঃ 

উপকানিতা 

(ক) র্ািজট মুক্ত সর্াগামর্াগ ব্যিস্থা ও অথ যকিনতক উন্নয়ি হমি। 

(খ) সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি উন্ননত ও পণ্য পনিিহমি সুনিধা িাড়মি। 

(গ) র্াতায়ামত সময় ও দুমভ যাগ কমমি। 

(ঘ) সেমেি উত্তিাঞ্চমলি সামথ পূি যাঞ্চমলি সর্াগামর্াগ ব্যিস্থা সহজতি হমি। 

(ঙ) িতুি িতুি নেে কািখািা গমড় উঠমি। 

(চ) কম যসংস্থামিি সুমর্াগ সৃনষ্ট হমি।  

(ে) নচনকৎসা সসিাি উন্ননত হমি। 

(জ) প্রকে এলাকাি জিগমিি আথ যসামানজক অিস্থাি উন্ননত হমি। 

(ে) ভূনম অনধগ্রহমণ স্থািীয় জিগণ জনমি মূমল্যি সচময় প্রায় নতিগুি সিনে মূল্য সপময়মেি।  

(ঞ) উচ্চ নেক্ষাি সুমর্াগ বৃনধ পামি।  
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ উপকানিতা সম্পমকয সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং 

একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে। 

 

অপকানিতা 

(ক) ভূনম অনধগ্রহমণি েমল কৃনষ, পনিমিেগত ও নেে ক্ষামত প্রভাি পড়মি। 

(খ) স্থািীয় জিগমণি মহাসড়ক পািাপামি অসুনিধা হমি। 

(গ) দুঘ যটিাি প্রিণতা বৃনধ সপমত পামি।    

(ঘ) নিম যাণকালীি সমময় জিসাধািমিি সামনয়ক সভাগানন্ত।  

(ঙ) সড়ক নিম যামণি েমল এলাকাি ধুলািানিি পনিমাণ বৃনধ সপময়মে েমল পনিমিে দূষি হমে। 

(চ) অনতনিক্ত গনতি জন্য সড়ক দুঘ যটিা িাড়মি। 

(ে) পর্ যাপ্ত আন্ডািপাস িা থাকায় একপামেি জিগমণি অন্যপামে র্াতায়ামত নিমেষ কমি সেমলমমময়মেি স্কুমল 

র্াতায়াত অসুনিধা হমি। 

(জ) সোকাি ও িাড়ীঘি ভাঙা পমড়মে।  

 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

 

সচকনলষ্ট এ অপকানিতা সম্পমকয সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং 

একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে। 
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সািণী-০২  

িতযমামি প্রকে এলাকাি জনমি মূল্য বৃনধ সপময়মে নক? 

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫১ জি  ১ জি 
  

            সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮  

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি। এমেি মমধ্য ৫১ জি িমলি হযাঁ জনমি মূল্য বৃনধ সপময়মে এিং ১ জি িা মূল্য বৃনধ 

পায় িাই িমল মতামত সেি। 

 

সািণী-০৩  

সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়মি এলাকাি নেক্ষা ব্যিস্থাি উন্ননত হমি নক? 

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫১ জি  ১ জি 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি। এমেি মমধ্য ৫১ জি িমলি হযাঁ এিং ১ জি এলাকাি নেক্ষা ব্যিস্থাি উন্ননত হমি িা 

িমল মতামত সেি। । 

 

সািণী-০৪  

 

সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়মি এলাকাি জিগমণি স্বাস্থয ব্যিস্থাি উন্ননত 

হমি নক?   

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৪৯ জি  ৩ জি 

        
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি। এমেি মমধ্য ৪৯ জি িমলি হযাঁ উন্ননত এলাকাি জিগমণি স্বাস্থয ব্যিস্থাি উন্ননত 

হমি এিং ৩ জি উন্ননত হমি িা িমল মতামত সেি।  

 

সািণী-০৫  

 

সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়মি এলাকাি হাটিাজাি, সোকাি ইতযানেি 

উন্নয়ি হমি নক?          

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫১ জি  ১ জি 
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি। এমেি মমধ্য ৫১ জি িমলি হযাঁ এিং ১ জি এলাকাি হাটিাজাি, সোকাি ইতযানেি 

উন্নয়ি উন্নয়ি হমি িা িমল মতামত সেি। । 
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সািণী-০৬  

সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়মি এলাকাি জিগমণি নিিাপে সর্াগামর্াগ 

ব্যিস্থাি সুনিধা হমি নক? 

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫২ জি  ০ জি 

  

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি এিং এমেি মমধ্য ৫২ জিই িমলি হযাঁ নিিাপে সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি সুনিধা হমি িমল 

মতামত সেি। 

 

সািণী-০৭  

 

সড়ক/ফ্লাইওভাি/আন্ডািপাস/ওভািপাস/ব্রীজ/কালভাট য নিম যাণ ও উন্নয়মি এলাকাি জিগমণি কম যসংস্থামিি ব্যিস্থা 

হমি নক?  

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫২ জি  ০ জি 

       

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি এিং এমেি মমধ্য ৫২ জিই িমলি হযাঁ এলাকাি জিগমণি কম যসংস্থামিি ব্যিস্থা 

হমি িমল মতামত সেি। 

 

সািণী-০৮  

 

প্রকমেি কাজ সম্পন্ন হমল এলাকাি গিীি দুিঃস্থ মনহলামেি কম যসংস্থাি হমি নক? 

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৪৭ জি  ৫ জি 

 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি। এমেি মমধ্য ৪৭ জি িমলি হযাঁ এলাকাি গিীি দুিঃস্থ মনহলামেি কম যসংস্থাি হমি 

এিং ৫ জি হমি িা িমল মতামত সেি।  

 

সািণী-০৯  

প্রকমেি কাজ সম্পন্ন হমল এলাকাি আইি-শৃঙ্খলাি উন্নয়ি হমি নক? 

সংখ্যা উত্তিোতাি সংখ্যা (হযাঁ) উত্তিোতাি সংখ্যা (িা)  

৫২ জি ৫২ জি  ০ জি 

 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি অংেগ্রহণ কমিি এিং এমেি মমধ্য ৫২ জিই িমলি হযাঁ এলাকাি আইি-শৃঙ্খলাি উন্নয়ি হমি। 
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সািণী-১০  

 

এই প্রকেটি সম্পন্ন হমল আপিামেি এলাকায় নক নক সুমর্াগ সৃনষ্ট হমি?              

সুমর্াগ সমূহ 

(ক) পণ্য পনিিহি, নেক্ষা ব্যিস্থা এিং সর্াগামর্াগ ব্যিস্থা সহজ ও উন্নত হমি। 

(খ) প্রকে এলাকাি জনমি মূল্য বৃনধ পামি; 

(গ) অথ যকিনতক উন্ননত হমি; 

(ঘ) নেক্ষা ব্যিস্থা, ব্যিসা-িানণজয ও নেেকািখািাি প্রসাি ঘটমি; 

(ঙ) উন্নত নচনকৎসা সসিাি সুমর্াগ িাড়মি; 

(চ) র্াতায়ামত সময় কম লাগমি; 
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রকেটি সম্পন্ন হমল আপিামেি এলাকায় নক নক সুমর্াগ সৃনষ্ট হমি 

সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা 

হময়মে। 

 

সািণী-১১  

 

এই প্রকমেি দুি যল নেকগুমলা নক নক? 

দুি যল নেক সমূহ 

(ক) নিম যাণকালীি সমময় প্রনতনিয়ত ট্রানেক জযাম, ধুলািানল ও জিদুমভ যাগ; 

(খ) পর্ যাপ্ত পানি নিষ্কােি ব্যিস্থা িা থাকা; 

(গ) পর্ যাপ্ত আন্ডািপাস/ফুটওভাি ব্রীজ িা থাকা; 

(ঘ) ভূনম অনধগ্রহমণ জটিলতা; 

(ঙ) কৃনষ জনম ও জলােয় ভিাট; 
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি দুি যল নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে। 

 

সািণী-১২ 

 

এই প্রকমেি সিল নেকগুমলা নক নক? 

সিল নেক সমূহ 

(ক) উত্তিিমঙ্গি সামথ সর্াগামর্াগ ব্যিস্থা উন্নয়ি হমি; 

(খ) ৪-সলি মূল সড়ক নিম যাণ, ফ্লাইওভাি, ওভািপাস, ফুটওভাি ব্রীজ ও আন্ডািপাস নিম যাণ; 

(গ) ধীিগনতি র্ািিাহমিি জন্য উভয় নেমক আলাো সলি নিম যাণ; 

(ঘ) র্ািজট নিিসি ও র্ািিাহি চলাচমল মুমখামুনখ সংঘষ য িা হয় এি জন্য আলাো সলি নিম যাণ।  
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি সিল নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে। 
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সািণী-১৩ 

 

এই প্রকমেি ঝুঁনকপূণ য নেকগুমলা নক নক? 

ঝুঁনকপূণ য নেক সমূহ 

(ক) প্রকমেি ভূনম অনধগ্রহণ ও পুিি যাসি সংক্রান্ত জটিলতা; 

(খ) ওভাি সলানডং নিয়িণ; 

(গ) নিম যাণকালীি সমময় িামত্র প্রময়াজিীয় আমলাি ব্যিস্থা ও পর্ যাপ্ত সাইি, নসগিাল িা থাকা; 

(ঘ) িাস্তা পািাপামি কৃষক, গিানেপশু ও সাধািণ মানুমষি দূমভ যাগ; 

(ঙ) নিম যাণকালীি সমময় স্বাস্থয ঝুঁনক, পনিমিে দূষণ এিং র্ািজট ও জিদুমভ যাগ; 

(চ) প্রময়াজিীয় সংখ্যক ফুটওভাি ব্রীজ িা থাকায় সড়ক দুঘ যটিাি পনিমাণ বৃনধ পািাি সম্ভিিা। 
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

 

সচকনলষ্ট এ সমাট ৫২ জি উত্তিোতা অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি ঝুঁনকপূণ য নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে। 
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েলীয় আমলাচিা (FGD) 
 

 

এেনজনড এি স্থািিঃ  প্রকে এলাকা    

উপমজলািঃ  গাজীপুি সেি, কানলয়াককি, নমজযাপুি, সেলদুয়াি, িাসাইল, কানলহানত, টাঙ্গাইল সেি। 

সজলািঃ   গাজীপুি ও টাঙ্গাইল 

 

প্রনতটি উপমজলায় একটি কমি FGD কিা হয় এিং সিগুমলা FGD সক সমনন্বত কমি নিমে উপস্থাপি কিা হময়মে। 

 

 

 

প্রশ্নমালািঃ 

 

 

 আপিািা জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়ক ৪-সলি মহাসড়মক উন্নীতকিণ সম্পমকয অিনহত আমেি নক? 

 

অিনহত আমেি অিনহত সিই 

৮৫ জি ০ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ অংেগ্রহণ কমিি এিং ৮৫ জি উত্তিোতাই িমলি সর্ তািা উপমিাক্ত নিষয় সম্পমকয সিাই 

অিনহত আমেি িমল অনভমত সেি।   

 

 এই প্রকমেি কার্ যকানিতা সম্পমকয আপিামেি মতামত নক? 

 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) উচু মামিি কাজ নকন্ত িাস্তিায়মি ধীিগনত। ৪২ জি  

(খ) উন্নত নিমর্শ্ি সামথ তাল নমনলময় নির্শ্মামিি সড়ক নিম যাণ 

হমে।  

২০ জি 

(গ) সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি উন্নয়মিি সামথ র্ািজট নিিসণ।  ২৩ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি কার্ যকানিতা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি 

এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   
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 আপিাি জািামমত প্রকে এলাকায় িসিাসকািীগণ এই প্রকে িাস্তিায়মিি সামথ সকািভামি জনড়ত আমেি নক?  

 

জনড়ত আমেি জনড়ত সিই 

৭০ জি ১৫ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। এি মমধ্য ৭০ জি উত্তিোতাই িমলি সর্ তামেি জািা মমত এই প্রকমে 

জনড়ত আমেি এিং িাকী ১৫ জি িমলি তামেি জািা সিই।  

 

 এই প্রকেটি স্থািীয় জিগমিি জন্য নকরুপ সুমর্াগ সৃনষ্ট কিমি িমল আপিািা মমি কমিি? 

 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) সি য সক্ষমত্র সুমর্াগ সৃনস্ট কিমি। ১৩ জি 

(খ)   নেক্ষা, নেে ও স্বাস্থয  প্রসাি ঘটমি। ৩৯ জি 

(গ) ব্যিসা-িানণমজয ও কম যসংস্থাি বৃনধ পামি। ৩৩ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকেটি স্থািীয় জিগমিি জন্র্ নকরুপ সুমর্াগ সৃনষ্ট কিমি সম্পমকয 

উত্তিোতাগণ প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি 

কিা হময়মে। এখামি সেখা র্ায় সর্ সি চাইমত সিেী উত্তিোতাি মমত নেক্ষা, নেে ও স্বাস্থয ব্যিস্থাি প্রসাি ঘটমি। 

 

 

 সড়কটিি উন্নয়ি কাজ সম্পন্ন হমল স্থািীয় চানহোি সামথ সামিস্যপূণ য হমি নক? এ নিষময় মতামত নক? 

 

সামিস্যপূণ য হমি সামিস্যপূণ য হমি িা 

৭৮ জি ৭ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট অংেগ্রহণকািীমেি মসধ্য ৭৮ জি উত্তিোতাই িমলি সর্ সামিস্যপূণ য হমি এিং িাকী মাত্র ৭ জি িমলি 

সামিস্যপূণ য হমি িা। 
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 এই প্রকেটি িাস্তিায়িকালীি সমময় আপিামেি এলাকায় সকাি ক্ষনতকি প্রভাি সেমলমে নক? (পনিমিেগত/জীি-

দিনচত্র/সামানজক) 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) সড়মকি পামেি গােপালা নিধি, জলােয় ভিাট, 

ধুলািানল ও েব্দদূষণ বৃনধ সপময়মে। 

৪০ জি 

(খ)   সড়মকি পামে অমিক স্থপিা ক্ষনতগ্রস্থ হমি। ৩১ জি 

(গ) স্বাভানিক চলাচমল িাধাগ্রস্থ হমি। ১৪ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় অংেগ্রহণকািী সিাই মতামত প্রোি কমিি। প্রকেটি িাস্তিায়িকালীি সমময় আপিামেি এলাকায় সকাি 

ক্ষনতকি প্রভাি সেমলমে সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি 

উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   

 

 আপিামেি মমত জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়ক ৪-সলি মহাসড়মক উন্নীতকিণ প্রকমেি সিল নেকগুমলা নক নক? 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) ধীিগনতি র্ািিাহমিি জন্য আলাো সলি নিম যাণ। ৩৮ জি 

(খ)  সর্াগামর্াগ ব্যিস্থাি উন্নয়ি এিং র্ািজট নিিসমি 

ফ্লাইওভাি ও আন্ডািপাস নিম যাণ। 

৩২ জি  

(গ) পণ্য ও র্াত্রী পনিিহমি সময় ও সভাগানন্ত কমমি। ১৫ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি সিল নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   

 

 আপিামেি মমত জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়ক ৪-সলি মহাসড়মক উন্নীতকিণ প্রকমেি দুি যল নেকগুমলা নক নক? 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) প্রনতনিয়ত ট্রনেক জযাম, ধুলা-িানল ও জিদুমভ যাগ। 

১৭ জি 

(খ) সড়মকি উন্নয়ি কামজি েমল এলাকাি নিদুযৎ, স্থাপিা 

ভাংচুি ও সামনয়ক র্াতায়ামত অসুনিধা সৃনষ্ট। ৪৬ জি 

(গ)  সড়ক উন্নয়মি কামজ নিলম্ব। 

২২ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি দুি যল নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   
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 আপিামেি মমত জয়মেিপুি-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এমলঙ্গা সড়ক ৪-সলি মহাসড়মক উন্নীতকিণ প্রকমেি ঝুঁনকপূণ য নেকগুমলা নক নক? 

মতামত উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) প্রময়াজিীয় সংখ্র্ক ফুটওভাি ব্রীজ িা থাকায় দুঘ যটিাি পনিমাণ বৃনধ সপমত পামি। 

২২ জি 

(খ) নিম যাণকালীি সমময় র্ািজট, ধূলািানল ও েব্দ দূষণ। 

২৭ জি 

(গ) িাস্তা পািাপামি কৃষক, গিানেপশু ও সাধািণ মানুমষি নিিাপত্তাহীিতা। । 

৩৬ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকমেি ঝুঁনকপূণ য নেকগুমলা সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি 

কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   

 

 এই প্রকেটি সম্পন্ন হমল আপিামেি এলাকায় নক নক সুমর্াগ সৃনষ্ট কিমি? 

সুমর্াগ সমূহ উত্তিোতাি সংখ্যা 

(ক) সর্াগামর্াগ ব্যিস্থা সহজ ও উন্নত হমি। ২১ জি 

(খ)  কম যসংস্থাি সৃনষ্ট হমি এিং র্াতায়ামত সময় কম লাগমি।  ৩৪ জি 

(ঘ) ব্যিসা-িানণজয ও নেেকািখািাি প্রসাি ঘটমি।  ৩০ জি 

সূত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রকেটি সম্পন্ন হমল আপিামেি এলাকায় নক নক সুমর্াগ সৃনষ্ট কিমি 

সম্পমকয প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা 

হময়মে।   

 এই মহাসড়মকি স্থানয়মেি নিিাপত্তাি জন্য আপিামেি সকাি পিামে য থাকমল তা প্রোি করুি। 

ক্রনমক 

িং 

পিামে য 

১ মূল সড়মকি পাোপানে এলাকাি সানভ যস সিাড গুমলা সংোি কিা অতীি জরুিী।  

২ সড়ক নিম যামণি সময় সাি যক্ষনিক প্রোসনিক দৃনষ্ট িাখা ও স্থািীয় জিগণমক সম্পৃক্ত কিা।  

৩ প্রমতযকটা এলাকাি িাস্তা ও স্কুল/কমলজ হমত মূল সড়মক প্রমিমেি জায়গায় আন্ডািপাস/ইন্টািমসকেি/ফুট ওভাি 

ব্রীজ নিম যাণ কিা জরুিী।  

৪ পানি নিষ্কােি, নিনে যষ্ট দুিমে পািনলক টয়মলট ও িাস্তাি দুপামে গাে লাগামিাি ব্যিস্থা কিা।  

৫ নিম যাণকালীি সমময় সড়মকি িাঁক ও গুরুেপূণ য জায়গায় লাইটিং এি ব্যিস্থা িাখা।  

৬ সড়মকি স্থায়ীমেি জন্য মালামাল িহমি পৃথক সলমিি ব্যিস্থা কিা।  

৭ িাস্তাি কাজ সম্পন্ন হমল র্থার্থ িক্ষণামিক্ষণ কিা।  

৮ সর্খামি সসখামি হাট িাজাি, গাড়ী পানকযং ও র্াত্রী উঠািামা নিয়িণ কিমত হমি।  
 

সুত্রিঃ পিামে যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক পনিচানলত জনিমপি েলােল, এনপ্রল-২০১৮ 

েলীয় আমলাচিায় সমাট ৮৫ জি অংেগ্রহণ কমিি। প্রমতযমকই নিনভন্ন মতামত প্রোি কমিমেি এিং একই ধিমিি মতামত সক 

একনত্রত কমি উপমিি েমক উপস্থাপি কিা হময়মে।   
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প্রমকৌেলী সমািঃ ইসহাক, প্রকে পনিচালক (অনতনিক্ত োনয়ে), প্রধাি প্রমকৌেলী (সওজ), প্রমকৌেলী ইিমি আলম 

হাসাি, সড়ক পনিিহি ও সসতু মিণালময়ি উপ-প্রধাি সমািঃ মাহবুমিি িহমাি, পনিকেিা কনমেমিি সভৌত 

অিকাঠামমা নিভামগি নসনিয়ি সহকািী প্রধাি সমািঃ িাজমুল হাসাি, এনডনি/নিআিএম এি কাজী আখনমলা, 

িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ নিভামগি সহকািী পনিচালক নমজানুি িহমাি এিং তোিনক পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি 

সডপুটি টীম নলডাি, সুজা এ. সালাউেীি এি সাক্ষাৎকাি এিং মতামত গ্রহণ কিা হয়। তামেি মতামমতি সাি-

সংমক্ষপ নিেরুপিঃ    

১। প্রধাি প্রমকৌেলী সড়ক ও জিপথ অনধেপ্তি তাি মূল্যায়মি এমক্সল সলাড নিয়িণ ব্যিস্থা কার্ যকিী িা হওয়ায় 

মহাসড়মকি স্থায়ীমেি ঝুঁনক িময়মে িমল উমেখ কমিমেি।   

২।  সড়ক পনিিহি ও মহাসড়ক নিভামগি উপ-প্রধাি সমািঃ মাহবুমিি িহমাি মতামত সেি, নিম যাণকামল 

র্ািিাহি চলাচল সচল িাখাি েমল কামজি গুণগুতমাি িজায় িাখা সম্ভি িাও হমত পামি। নতনি আমিা 

িমলি, ভূনম অনধগ্রহণ কিাি পূমি য র্থার্থ নভনডও থাকায় অকিধভামি অথ য ব্যয় হয়নি।      

৩।  পনিকেিা কনমেমিি সভৌত অিকাঠামমা নিভামগি নসনিয়ি সহকািী প্রধাি সমািঃ িাজমুল হাসাি িমলি, 

নিধ যানিত স্থামি ফ্লাইওভাি, আন্ডািপাস ইতযানে নিম যামণি উপি মতামত প্রকাে কমিি।   

৪।  এনডনি/নিআিএম এি কাজী আখনমলা তাি িক্তমব্য স্থািীয় নিিাপত্তা/সড়ক দুঘ যটিাি ঝুঁনকপূণ য নেকগুমলা এিং 

োতা সংস্থা ও িাস্তিায়ি সংস্থাি সিল নেকগুমলা উমেখ কমিমেি।  

৫।  িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভামগি সহকািী পনিচালক নমজানুি িহমাি ভূনম অনধগ্রহমণ জটিলতা 

এিং ইউটিনলটি নেেটিং এি ঝুঁনকপুণ য নেকগুমলা এিং নিনম যতব্য সড়মক সিনে পনিমাণ গাড়ী চলাচল কিাি 

েমল আথ যসামানজক অিস্থাি উন্নয়মিি কথা উমেখ কমিমেি।  

৬। তোিনক পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি সডপুটি টীম নলডাি, সুজা এ. সালাউেীি িমলি এসএমনভটি (SMVT) সলি 

এি মাধ্যমম সোট র্ািিাহি আলাো রুমট চলাচল কিমত পািমি এিং সড়ক পার্শ্যিতী এলাকায় পনিমিমেি 

উপি প্রভাি পড়মি এিং অপনিকনেত িাজাি গমড় উঠমত পামি িমল উমেখ কমিমেি। 

উমেনখত কম যকতযাগমণি মতামত সংমর্াজিী-২২ সত সেয়া হল।  
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তথ্য নিমেষণ 

 

প্রকে এলাকাি ৯০০ জি উত্তিোতাি মমধ্য পনিচানলত জনিমপ সিনেি ভামগি সপো ক্ষুদ্র ব্যিসা র্াি হাি ২৫%, 

কৃষক ও নেিমজুি নহসামি ২২% এিং নিনভন্ন ধিমণি র্ািিাহি সর্মি- নিক্সা, গাড়ী, নসএিনজ চালমকি েতকিা হাি 

২৬%। এমেি মমধ্য চাকুিীজীিী মাত্র ১৪% এিং ক্ষুদ্র কুটিি নেে ও পনিিহি ব্যিসাি সামথ জনিত ৭% ও অন্যান্য 

সপোয় নিময়ানজত ৬%। সিনেি ভাগ উত্তিোতাি িয়স ৬০ এি নিমচ। পনিিামিি সেস্য সংখ্যা ৩-৪ জি িা ৫-৬ জি 

এি হাি অমিক সিনে লক্ষ কিা র্ায়। তামেি মমধ্য নেক্ষাি হাি প্রাথনমক ও মাধ্যনমক পর্ যাময় অমিক সিনে নকন্তু 

উচ্চমাধ্যনমক ও স্নাতক নেক্ষায় সতমি  নেনক্ষত িা। সিনেি ভাগ সলামকি গড় মানসক আয় ১০-২০ হাজাি টাকাি 

মমধ্য। জনিপ অনুসামি তািা সিমচময় সিনে িামসি মাধ্যমম র্াতায়াত কমি থামকি র্াি হাি প্রায় ৫৪% র্া 

মহাসড়মকি উন্নয়ি কাজ সম্পন্ন হমল প্রায় ৮৬% এি মত হমি িমল মত প্রকাে কমিি। এোড়াও উমেখ সর্াগ্য হামি 

সমাটি সাইমকল, নসএিনজ, কাি, নিক্সা, অমটা, ও অন্যান্য র্ািিাহমি তািা চলাচল কমি থামকি র্া মূল প্রনতপাময 

উমেখ কিা আমে।  

মহাসড়মকি উন্নয়ি কাজ সম্পন্ন হমল ৯৫% উত্তিোতাি মমত কম যসংস্থাি বৃনধ পামি এিং উমেখ সর্াগ্য হামি, র্ািজট 

কমমি, র্াতায়াত ব্যিস্থা আিও ভাল হমি ও মনহলা/োত্র/োত্রীমেি র্াতায়ামত সুনিধা িাড়মি। সড়মকি পামে টয়মলট 

স্থাপি ও গাে লাগামিাি পমক্ষও অমিক সংখ্যা গনিষ্ঠ ব্যনক্ত তামেি মত প্রকাে কমিি।  

নিনভন্ন মিণালময়ি গুরুেপূণ য ব্যনক্তিগ যমেি ও প্রকমেি সুনিধামভাগীমেি মতামত সংগ্রমহি জন্য সকআইআই 

সচকনলমষ্টি মাধ্যমম সমাট ৫২ জমিি সাক্ষাৎকাি সিওয়া হয়। তািা নিম যাণ ও উন্নয়ি, প্রকমেি উপকানিতা ও 

অপকানিতা, নেক্ষা ও স্বাস্থয ব্যিস্থা, প্রকমেি নিনভন্ন সুমর্াগ, সিল ও দুি যল নেক এিং নিনভন্ন ঝুঁনকসমূহ সম্পমকয 

মতামত প্রোি কমিি। 

এোড়াও মাঠ পর্ যাময় সাতটি উপমজলায় েলীয় আমলাচিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয় এিং এমত প্রকে এলাকাি উপমজলা 

সচয়ািম্যাি, উপমজলা কম যকতযািা সহ নিনভন্ন গণ্যমান্য ব্যনক্তিগ য উপনস্থত সথমক প্রকে সম্পমকয তামেি সুনিধা, 

অসুনিধাসহ অন্যান্য মতামত ব্যক্ত কমিি। 
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সংমর্াজিী-২২ 

পুিি যাসি নিষয়ক কার্ যক্রমমি অগ্রগনত 

 



91 
 

সংমর্াজিী-২২ 

পুিি যাসি নিষয়ক কার্ যক্রমমি অগ্রগনত 
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সংমর্াজিী-২২ 

পুিি যাসি নিষয়ক কার্ যক্রমমি অগ্রগনত 
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সংমর্াজিী-২৩ 

ক) প্রধাি প্রমকৌেলী সওজ, ইিমি আলম হাসাি   
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সংমর্াজিী-২৩  

খ) সড়ক পনিিহি ও মহাসড়ক নিভামগি উপ-প্রধাি সমািঃ মাহবুমিি িহমাি 
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সংমর্াজিী-২৩  

গ) পনিকেিা কনমেমিি সভৌত অিকাঠামমা নিভামগি নসনিয়ি সহকািী প্রধাি সমািঃ িাজমুল হাসাি 
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সংমর্াজিী-২৩  

ঘ) এনডনি/নিআিএম এি কাজী আখনমলা 
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সংমর্াজিী-২৩  

ঙ) এনডনি/নিআিএম এি কাজী আখনমলা 
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সংমর্াজিী-২৩ 

চ) তোিনক পিামে যক প্রনতষ্ঠামিি সডপুটি টীম নলডাি, সুজা এ. সালাউেীি 
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সংমর্াজিী-২৩  

ে) প্রকে পনিচালক, সমািঃ ইসহাক (অনতনিক্ত োনয়ে)  

 

◊ পরািশ টক প্রনতষ্ঠাল্পনর জল্পন্যঃ 

 

১। নফনসনবনলটি স্টানি সম্পূণ টকারী পরািশ টক প্রনতষ্ঠাল্পনর নাি নক? 
 

 MMM GROUP in association with BCL Associates Limited 

 

২। নফনসনবনলটি স্টানি এর সবল নদক নক নক?  
 

 প্রকে সম্পল্পকট নবতবাানরত জানা র্ায় 

 প্রকেটি বাতবাবায়নল্পর্াগ্য নক না তা জানা র্ায় 

 প্রকল্পের ব্যয় সম্পল্পকট ধারণা লাভ করা র্ায় 

 প্রকল্পের অর্ টকননতক গুরুত্ব সম্পল্পকট জানা র্ায় 

 প্রকল্পের নবনভন্ন কল্পম্পাল্পনে এর উপল্পর্াগী নিজাইন সম্পল্পকট ধারণা পাওয়া র্ায় । 

 

৩। নফনসনবনলটি স্টানি এর দূব টল নদক নক নক? 
 

 প্রায়নরটি হরাি প্রল্পজক্টস'  প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সাল্পল প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সিীক্ষা করা হয় এবং হর্খাল্পন জাতীয় 

অগ্রানধকার নহল্পসল্পব সড়কটি উন্নয়ল্পনর জন্য নফনজনবনলটি পর্ টাল্পয়র নিজাইন প্রণয়ন করা হয় ।  

 পরবতীল্পত SRTPPF এর আওতায় সাবনরনজওনাল হরাি কনরল্পিার িানদল্পন্ড সড়কটির নবশদ নিজাইন প্রণয়ন করা 

হয়। 

 সড়কটির র্র্ার্র্ িাল্পন উন্নীতকরল্পণর জন্য নবনভন্ন অল্পের প্রল্পয়াজন হল্পলও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকর ঋল্পণর 

সীিাবিতার কারল্পণ প্রকে প্রণয়ল্পনর সিয় তা অন্তভূ টি করা সম্ভব হয়নন 

(ল্পর্িন- শনফপুর ফ্লাইওভার, গড়াই ফ্লাইওভার) ।  

 

৪। আপনন নক িল্পন কল্পরন নফনজনবনলটি স্টানি র্র্ার্র্ভাল্পব সম্পন্ন হল্পয়নছল?  না হল্পয় র্াকল্পল নক নক নবষয় অসম্পন্ন রল্পয়ল্পছ। 
 

 সড়ক ও জনপর্ অনধদির কর্তটক নননি টত হানতকািরুল-বনপাড়া সড়ল্পকর অনুসরল্পণ নফনজনবনলটি স্টানি-হত সড়ল্পকর 

একপাল্পশ সানভ টস হলন ননি টাণ প্রতবাাব করা হল্পয়নছল ।  

 

◊ নিজাইন কনসালল্পর্েঃ 
 

১। নিজাইন কনসালল্পর্ে এর নাি? 
 

 SMEC International Pty Ltd. 

 

২। নিজাইন কনসালল্পর্ে এর কাজ র্র্ার্র্ভাল্পব সম্পন্ন হল্পয়নছল নকনা? না হল্পয় র্াকল্পল, ত্রুটিগুল্পলা সংল্পশাধন করা হল্পয়ল্পছ 

নকনা? 
 

 নিজাইন কনসালল্পর্ে এর হবনশর ভাগ কাজ র্র্ার্র্ভাল্পব সম্পন্ন হল্পয়নছল । তল্পব বাতবাবতার নননরল্পখ এবং উন্নয়ন 

সহল্পর্াগী হল্পত অনতনরি অর্ ট সংস্থাল্পনর হপ্রনক্ষল্পত নিজাইন সংল্পশাধন করা হল্পয়ল্পছ ।  কাল্পজই ননল্পয়ানজত ননি টাতা 

প্রনতষ্ঠানসমূহ কাজ বাতবাবায়ল্পন সক্ষি বল্পল অনুনিত হয় ।  

 

৩। এই কাল্পজ অনতনরি অর্ ট ব্যয় হল্পয়ল্পছ নকনা? 

 

◊ সুপারনভশন কনসালল্পর্েঃ 
 

১। সুপারনভশন কনসালল্পর্ে এর দানয়ত্ব র্র্ার্র্ভাল্পব পালন কল্পরল্পছ নকনা? 
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কতটব্য সম্পাদল্পন অবল্পহলা পনরলনক্ষত হয় নাই ।  

 

২। পালন না কল্পর র্াকল্পল নক ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পরল্পছন? 

 

৩। চুনির শতটানুর্ায়ী সকল জনবল আল্পছ নক? র্নদ না র্াল্পক তল্পব নক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পছ? 

 

 

◊ প্রকে বাতবাবায়ল্পন নক নক সিস্যাসমূহঃ 
 

১। নিজাইন সংক্রান্ত নক নক সিস্যা আল্পছ? সিস্যা সিাধাল্পন নক ব্যবস্থা হনয়া হল্পয়ল্পছ? 
 

 বাতবাবতার নননরল্পখ ননি টাণ কাজ চলাকালীন নকছু হক্ষল্পত্র নিজাইন এিজাস্টল্পিে প্রল্পয়াজন হল্পয়ল্পছ।  

 

২। ক্রয় সংক্রান্ত হকান সিস্যা আল্পছ নক? র্াকল্পল নক নক? 

 

৩। ক্রয় প্রনক্রয়ায় সরকারী নবনধ-নবধান পালন করা হল্পয়ল্পছ নক? 
 

 এশীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকর সাল্পর্ স্বাক্ষনরত ঋণচুনি অনুসাল্পর ADB Procurement Guideline এবং প্রল্পর্াজে হক্ষল্পত্র 

Public Procurement Rules 2008 অনুসরণ কল্পর ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পাদন করা হল্পয়ল্পছ । 

 

৪। ভূনি অনধগ্রহল্পণ নক নক সিস্যার সম্মুক্ষীন হল্পয়ল্পছন? সিস্যা সিাধাল্পন নক ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পরল্পছন? 
 

 ভূনি অনধগ্রহল্পণর সিয় অনধক ক্ষনতপূরণ লাল্পভর জন্য অসৎ উল্পদ্দল্পে অনধগ্রহণ প্রতবাানবত ভূনিল্পত ননম্নিাল্পনর 

অবকাঠাল্পিা ননি টাণ করা হল্পয়নছল । তল্পব হজলা প্রশাসল্পনর সহল্পর্ানগতায় এরূপ অবকাঠাল্পিার ক্ষনতপূরণ প্রদান না 

কল্পরই ভূনি অনধগ্রহণ সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পছ ।  

 

৫। প্রকে বাতবাবায়ল্পনর ফল্পল ননল্পয়ানজত ঠিকাদার কর্তটক হকান প্রকার জটিলতা সৃনষ্ট হল্পয়ল্পছ নক? হল্পয় র্াকল্পল তা সিাধান 

কল্পরল্পছন নক? 
 

 ননি টাতা প্রনতষ্ঠান কর্তটক হকান প্রকার জটিলতা সৃনষ্ট হয়নন ।  

 

৬। আপনন নক িল্পন কল্পরন ননল্পয়ানজত ঠিকাদারগণ কাজ বাতবাবায়ল্পন সক্ষি? 
 

 এশীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকর Procurement Guideline এবং দরপত্র দনলল্পলর সংস্থান অনুসাল্পর সাল্পসক সড়ক সংল্পর্াগ 

প্রকল্পের অনুরূপ প্রকে বাতবাবায়ল্পনর অনভজ্ঞতা রল্পয়ল্পছ হকবলিাত্র এইরকি ননি টাতা প্রনতষ্ঠান -হক নবল্পবচনা করা 

হল্পয়ল্পছ । তাই ননল্পয়ানজত ননি টাতা প্রনতষ্ঠানসমূহ কাজ বাতবাবায়ল্পন সক্ষি ।  

 

৭। হকান হকান প্যাল্পকল্পজ ঠিকাদাল্পরর জনবল, র্ন্ত্রপানত ও ননি টাণ-সািগ্রীর র্ার্নত আল্পছ? 
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