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প্রকল্প বাস্তবায়ি প্রনিববদি  
(প্রনিববদিকালঃ অবটাবর/২০১৭) 

 

১। প্রকবল্পর িার্ এবং 

এনিনপ ক্রনর্ক িং 

: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্ মাণ। 

এনিনপ ক্রনর্ক িং-৯৩ 

২। অনুবর্াদবির পর্ মায় : প্রকবল্পর আরনিনপনপ অনুবর্ানদি। 

৩। েংস্থা/নবভাগ/র্ন্ত্রণালয় : বাংলাবদশ সেতু কর্তমপক্ষ/বেতু নবভাগ/েড়ক পনরবহি ও সেতু র্ন্ত্রণালয়।  

৪। বাস্তবায়িকাল :  

 প্রকল্প আরবের িানরখ : জানুয়ারী/২০০৯ 

 প্রকল্প ের্ানির িানরখ : নিবেম্বর/২০১৮ (অনুবর্ানদি আরনিনপনপ অনুর্ায়ী) 

৫। প্রাক্কনলি ব্যয় অনুবর্ানদি আরনিনপনপ অনুর্ায়ী (লক্ষ টাকায়)   

 সর্াট : ২,৮৭৯,৩৩৮.৭৬ 

 টাকা (GoB) : ২,৮৭৯,৩৩৮.৭৬ 

 প্রকল্প োহায্য :         - 

৬। প্রকল্প োহাবয্যর উৎে :  

৭। ব্যয় : (লক্ষ টাকায়) 

   সর্াট টাকা (GoB) প্রকল্প োহায্য 

ক. ২০১৭-১৮ অর্ মবছবরর বরাদ্দ 
: ৫৫২,৪৩৬.০০ ৫৫২,৪৩৬.০০ - 

খ. ২০১৭-১৮ অর্ মবছবরর অবটাবর/২০১৭ পর্ মন্ত 

অবমুক্ত  
: ১৩৭৮৫৯.০০ ১৩৭৮৫৯.০০ - 

গ. ২০১৭-১৮ অর্ মবছবরর অবটাবর/২০১৭ পর্ মন্ত 

ব্যয় 
: ৩৪,২১৫.৩৭ ৩৪,২১৫.৩৭ - 

ঘ. 
প্রনিববদিকাল (অবটাবর/২০১৭) পর্ মন্ত 

ক্রর্পুনিি ব্যয় 
: 

১,৪৩৪,৩০৫.৪৪ 

(৪৯.৮১%) 
১,৪৩৪,৩০৫.৪৪ - 

৮। সভৌি অগ্রগনি  :   

 ২০১৭-১৮ অর্ মবছবরর অবটাবর/২০১৭ পর্ মন্ত উবেখবর্াগ্য অগ্রগনির নববরণঃ  

 ১। Main Bridge (মূল সেতু): 

ক) ঠিকাদাবরর িার্ঃ China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Limited.                                                                                                                                                           

খ) চুনক্তমূল্যঃ ১২,১৩৩,৩৯,৩০,৬৮২.১৫ টাকা।                                                                                                                                                                                   

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ২৬ িবভম্বর, ২০১৪।                                                                                                                                                          

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৪৮ র্াে।                                                                                                                                                               

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ২৫ িবভম্বর, ২০১৮।                                                                                                                                                       

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ৬০২৩.৬৩ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                         

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর সভৌি/বাস্তব অগ্রগনিঃ ৫১.০০%।  

মূল সেতুর সভৌি অগ্রগনিঃ 

ক্রনর্ক িং নপয়ার 

েংখ্যা 

পাইল েংখ্যা Bottom 

section 

ড্রাইভ েম্পন্ন 

Top 

section 

ড্রাইভ 

েম্পন্ন  

Bottom 

কংনক্রট 

প্লাগ েম্পন্ন 

সবইে 

গ্রাউটিং 

েম্পন্ন  

কর্নপ্লবটি 

পাইল 

কর্নপ্লবটি 

নপয়ার 

কলার্  

র্ন্তব্য 

১। মূল 

সেতু নরভার 

স্প্যাি 

৪০ ২৪০ ৯০ ৬৩ ২৬ ২৪ ২৪ ২ 

Steel pile 

২। P1 & 

P42 
২ ১৬+১২ 

- - - ১৬ ১৬ - Bored concrete 

pile  

৩। জানজরা 

ভায়ািাট ৪০ ১৯৩ 
- - - ১৫৪ ১৯৩ ২  

Partially 

casting of 

column no. N-
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24 (3rd lift), N-

28 (2nd lift) 

৪। র্াওয়া 

ভায়ািাট 
৩৭ ১৭২ 

- - - - ২৩ - - 

ট্রাে সেনিবকশবির সভৌি অগ্রগনিঃ 

ট্রাে স্প্যাি 

েংখ্যা 

সেতু 

োইবট 

সপৌছাবিা 

স্প্যাি 

েংখ্যা 

সেতু োইবট 

স্প্যাি 

সেনিবকশি 

েংখ্যা 

- - - - - - - 

৪১ 

১১ ০৭ - - 
- 

- - - 

বাকী ০৪টির 

সেনিবকশি কাজ 

চলর্াি আবছ এবং 

২টির কাজ প্রায় সশষ 

পর্ মাবয়।  

চীবির ওয়াকমেবপ স্টীল সপ্লট সর্বক স্টীল সর্ম্বার তিরীর কাজ েম্পন্ন হবয়বছ=১২টি (চীি সর্বক র্াওয়া ঘাবট নশপবর্বের অবপক্ষায় আবছ) 

এবং আবরা ৭ টির কাজ চলর্াি আবছ। 

 ২। River Training Works (িদীশােি): 

ক) ঠিকাদাবরর িার্ঃ Sinohydro Corporation Limited, China.                                                                                                                                                        

খ) চুনক্তমূল্যঃ ৮,৭০৭,৮১,৪১,৪৪৬.৯৭ টাকা।                                                                                                                                                                                   

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ৩১ নিবেম্বর, ২০১৪।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৪৮ র্াে।                                                                                                                                                                

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ৩১ নিবেম্বর, ২০১৮।                                                                                                                                                    

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ৩০১৫.১৯ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                  

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর সভৌি/বাস্তব অগ্রগনিঃ ৩৪.২০%। 

িদীশােি কাবজর নবনভন্ন োইবজর রক, সস্টািনচপে, নেবলট বানল, নেবর্ে ও অন্যান্য নির্ মাণ োর্গ্রী োইবট Mobilization প্রনক্রয়াধীি আবছ। সর্াট  

১,৩৩,০১,২৪৮টি কংনক্রট ব্লবকর র্বে ৩০,২৬,৫৫৫টি কংনক্রট ব্লক কানস্টং েম্পন্ন হবয়বছ। সর্াট ২,১২,৭৫,০০০টি নজও ব্যাবগর র্বে ২৬,৬৯,৬১৯ টি 

নজও ব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ। র্াওয়া প্রাবন্ত ১.৮নকঃনর্ঃ িদীশােি কাবজর র্বে -৫০০ নর্ঃ সর্বক +৯০০নর্ঃ পর্ মন্ত ১.৪নকঃনর্ঃ lunching apron 

এ ৫ সলয়ার এর ৮০০kg নজও ব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ এবং জানজরা প্রাবন্তর ট্রায়াল সেকশবির -৫০০নর্ঃ সর্বক +১৪০নর্ঃ পর্ মন্ত ৬৮০নর্ঃ এ ১২৫kg 

নজও ব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ। এছাড়া র্াওয়া প্রাবন্তর slope এ scour Hole (void 1 & void 2) filling েম্পন্ন হবয়বছ এবং িার উপর 

১২৫kg নজও ব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ। িাছাড়া embankment zone এ ৮টি pond এর ভরাট কাজ েম্পন্ন হবয়বছ। জানজরা প্রাবন্ত ট্রায়াল 

সেকশবির -৯৮০ নর্ঃ সর্বক -৪০০নর্ঃ পর্ মন্ত ৫৮০নর্ঃ এ lunching apron এ ৫ সলয়ার এর ৮০০kg নজওব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ। এছাড়াও ৩ 

সলয়ার এর ১২৫kg নজও ব্যাগ িানম্পং েম্পন্ন হবয়বছ র্ার উপর ইবিার্বে ৪৪,৯১০ ঘিনর্টার রক িানম্পং এবং ১১,১৩,৩৫৪টি cc ব্লক িানম্পং েম্পন্ন 

হবয়বছ। বিমর্াবি rock dumping up gradation চলর্াি আবছ। িাছাড়া জানজরা প্রাবন্ত ১+৬৫০নর্ঃ সর্বক ২+৭০০নর্ঃ পর্ মন্ত embankment এর 

কাজ চলর্াি আবছ। Embankment এর country side এ slope trimming এবং sandy loam placement এর কাজ চলর্াি আবছ। 

জানজরা প্রাবন্ত chainage ৪+৯০০নর্ঃ সর্বক ৬+৫০০নর্ঃ পর্ মন্ত ১.২নকঃনর্ঃ পর্ মন্ত স্থাবি bulk dredging ইবিার্বে েম্পন্ন হবয়বছ। িাছাড়াও 

জানজরা প্রাবন্ত chainage ০+১০০নর্ঃ সর্বক ১+১০০নর্ঃ পর্ মন্ত স্থাবি bulk dredging কাজ চলর্াি আবছ। িাছাড়াও chainage ৪+৯০০নর্ঃ 

সর্বক ৬+৫০০নর্ঃ এ final trimming কবর কাজ চলর্াি। ইবিার্বে েব মবর্াট ৫,৩৪,৫০,৫০০টি CC half bricks এর র্বে ৯৩,৪৯,৮৮৭টির 

কানস্টং েম্পন্ন হবয়বছ এবং কাজ চলর্াি আবছ । এছাড়াও ১৪,৫৪,৮০০টি CC half bricks dumping েম্পন্ন হবয়বছ। র্াওয়া প্রাবন্তর chainage 

১০০নর্ঃ সর্বক ৮০০নর্ঃ পর্ মন্ত স্থাবি Embankment এর কাজ চলর্াি আবছ। 

 ৩। Janjira Approach Road & Selected Bridge End Facilities(জানজরা েংবর্াগ েড়ক): 

ক) ঠিকাদাবরর িার্ঃ AML-HCM JV                                                                                                                                                         

খ) চুনক্তমূল্যঃ ১,০৯৭,৩৯,৭৯,৭১১.০০ টাকা।                                                                                                                                                                                 

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ০৮ অবটাবর, ২০১৩।                                                                                                                                                            

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৩৬ র্াে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ২ জুি, ২০১৭।                                                                                                                                                     

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ১০৯৪.৫৭ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর সভৌি/বাস্তব অগ্রগনিঃ ৯৯.৬০%। 

এযাবপ্রাচ সরাি ১০.৬৩৭ নক.নর্, োনভ মে সরাি ৯.৫৮৯নক.নর্, নলংক সরাি ৫.৪৯৫নক.নর্, েংবর্াগ েড়ক ৪.৪৯৫নক.নর্, ৫টি নিজ, ২০টি 

কালভাট ম, ৮টি আন্ডারপাে এবং সটালপ্লাজা, পুনলশ সেশি ও োয়ার সস্টশি নির্ মাবণর কাজ চলর্াি আবছ।    

 ৪। Mawa Approach Road & Selected Bridge End Facilities(র্াওয়া েংবর্াগ েড়ক ): 

ক) ঠিকাদাবরর িার্ঃ AML-HCM JV                                                                                                                                                        
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খ) চুনক্তমূল্যঃ ১৯৩,৩৯,৮৫,৯৯১.০০ টাকা।                                                                                                                                                                                   

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ২৭ জানুয়ারী, ২০১৪।                                                                                                                                                             

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৩০ র্াে।                                                                                                                                                                

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ২৬ জুলাই, ২০১৬।                                                                                                                                                      

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ১৮৪.৯৫ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর সভৌি/বাস্তব অগ্রগনিঃ ১০০%।  

 ৫। Service Area-2 (োনভ মে এনরয়া-২): 

ক) ঠিকাদাবরর িার্ঃ Abdul Monem Limited                                                                                                                                                      

খ) চুনক্তমূল্যঃ ২০৮,৭১,১৯,০৩৮.০০ টাকা।                                                                                                                                                                                   

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ১২ জানুয়ারী, ২০১৪।                                                                                                                                                             

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৩০ র্াে।                                                                                                                                                                 

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ১১ জুলাই, ২০১৬।                                                                                                                                                       

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ১৯৩.৬৪ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর সভৌি/বাস্তব অগ্রগনিঃ ১০০%।  

 ৬। Engineering Support and Safety Team(ESST): 

ক) প্রনিষ্ঠাবির িার্ঃ SWO-West;Bangladesh Army 

খ) চুনক্তমূল্যঃ ৭২,১৩,৮২,৭৬৫.৬১ টাকা।                                                                                                                                                                                    

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ১৩ অবটাবর, ২০১৩।                                                                                                                                                             

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৪৮ র্াে।                                                                                                                                                                

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ১৩ অবটাবর, ২০১৭।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ৫৪.০০ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                     

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর োনব মক অগ্রগনিঃ ৫৮%।   

 কাবজর িত্ত্বাবধায়ি চলর্াি আবছ । 

 ৭। Construction Supervision Consultant-1(CSC-1): 

ক) প্রনিষ্ঠাবির িার্ঃ SWO-West;Bangladesh Army in association with BUET                                                                                                                                                        

খ) চুনক্তমূল্যঃ ১৩৩,৪৮,৮৮,৬৭৭.৫০ টাকা।                                                                                                                                                                                  

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ১৩ অবটাবর, ২০১৩।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৪৮ র্াে।                                                                                                                                                                

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ১৩ অবটাবর, ২০১৭।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ৭১.০১ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর োনব মক অগ্রগনিঃ ৯৪%। 

জানজরা েংবর্াগ েড়ক,  র্াওয়া েংবর্াগ েড়ক ও োনভ মে এনরয়া-২ এর কাবজর িত্ত্বাবধায়ি চলর্াি আবছ । 

 ৮। Construction Supervision Consultant-2(CSC- 2): 

ক)  প্রনিষ্ঠাবির িার্ঃ Korea Expressway Corporation and Associates                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

খ) চুনক্তমূল্যঃ ৩৮৩,১৫,৩৫,৭৯১.০০ টাকা।                                                                                                                                                                                    

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ১৩ িবভম্বর, ২০১৪।                                                                                                                                                            

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৪৮ র্াে।                                                                                                                                                                

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ১৩ িবভম্বর, ২০১৮।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ২১৮.৭৬ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                     

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর োনব মক  অগ্রগনিঃ ৫৭%। 

মূল সেতু এবং িদীশােি কাবজর িত্ত্বাবধায়ি চলর্াি আবছ। 

 ৯। Land Acquisition(ভূনর্ অনধগ্রহণ): 

ক) মুন্সীগি সজলার প্রস্তানবি ভূনর্ ৪১২.৭০ সহটর, অনধগ্রহণকৃি ভূনর্ ৩৩১.২৫ সহটর এবং দখল বুবে সিওয়া হবয়বছ ৩১৯.৯১ সহটর। 

খ) র্াদারীপুর সজলার প্রস্তানবি ভূনর্ ১২১৩.৮১ সহটর, অনধগ্রহণকৃি ভূনর্ ৫৪৯.৮৫ সহটর এবং দখল বুবে সিওয়া হবয়বছ ৫৪৯.৭৬ সহটর। 

গ) শরীয়িপুর সজলার প্রস্তানবি ভূনর্ ৭৪১.৪৬ সহটর, অনধগ্রহণকৃি ভূনর্ ৫৯১.৫৬ সহটর এবং দখল বুবে সিওয়া হবয়বছ ৫৭৯.৭৪ সহটর।  

নিি সজলায় েব মবর্াট প্রস্তানবি ভূনর্ ২৩৬৭.৯৭ সহটর, অনধগ্রহণকৃি ভূনর্ ১৪৭২.৬৬ সহটর এবং দখল বুবে সিওয়া ভূনর্ ১৪৪৯.৪১ সহটর। 

 ১০। Resettlement(পুিব মােি): 

ক) পুিব মােি খাবি প্রনিববদিকাল (অবটাবর/২০১৭) িানরখ পর্ মন্ত ৬২১.১৩ সকাটি টাকা অনিনরক্ত েহায়িা বাবদ ক্ষনিগ্রস্ত ব্যনক্তববগ মর র্াবে 

নবিরণ করা হবয়বছ।                                                                                                                                                                            

খ) পুিব মােি োইটগুবলাবি প্রনিববদিকাল (অবটাবর/২০১৭) পর্ মন্ত ‘প্রকল্প পর্ মায় প্লট বরাদ্দ কনর্টি’ কর্তমক ক্ষনিগ্রস্ত ব্যনক্তববগ মর র্াবে ২৪৪১ 

টি প্লট বরাদ্দ করা হবয়বছ। এবদর র্বে ৬২৮ টি ভূনর্হীি (ক্ষনিগ্রস্থ) পনরবারবক নবিামূবল্য প্লট প্রদাি করা হবয়বছ এছাড়াও ৪৭৫ জি ক্ষনিগ্রস্থ 



5 
 

ব্যানক্তবক নভটা উন্নয়ি েহায়িা প্রদাি করা হবয়বছ। 

 ১১। Environment(পনরববশ): 

ক) পদ্মা সেতুর উভয় প্রাবন্ত পুিব মােি এলাকা, এবপ্রাচ সরাি ও োনভ মে এনরয়াগুবলাবি বিায়বির জন্য অবটাবর/২০১৭ পর্ মন্ত েব মবর্াট ১৫১,৪৫৭ 

টি গাছ লাগাবিা হবয়বছ। সৃনজি বিায়বির রক্ষণাববক্ষবণর কাজ জুি, ২০১৭ র্াবে ের্াি হবয়বছ। েংবর্াগ েড়বক বিায়বির প্রস্তুনি কার্ মক্রর্ 

চলর্াি আবছ। 

খ)  পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি জাদুঘর স্থাপবির জন্য ঢাকা নবশ্বনবদ্যালবয়র প্রানণনবদ্যা নবভাগ এর োবর্ একটি MoU স্বাক্ষনরি হবয়বছ 

এবং প্রস্তানবি কাবজর জন্য চুনক্ত েম্পাদি করা হবয়বছ। অবটাবর/২০১৭ পর্ মন্ত েব মবর্াট ১,২৪৯ টি িমুিা েংগ্রহপূব মক েংরক্ষণ করা হবয়বছ।  

গ)"Consultancy Services for Preparing a Comprehensive Documentation of Padma Multipurpose Bridge 

Project”শীষ মক কাবজর জন্য উত্তীণ ম প্রনিষ্ঠাি Impress Telefilm Ltd. এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্ মাণ প্রকবল্পর র্বে গি ১৭/০২/২০১৬ 

িানরবখ চুনক্ত েম্পাদি করা হবয়বছ। চুনক্ত অনুর্ায়ী প্রর্র্ ছয় (০৬) র্াবের ধারণকৃি নভনিও (১ ঘণ্টার) প্রকল্প কার্ মালবয় জর্া প্রদাি করা 

হবয়বছ। উক্ত কাবজর র্ানেক প্রনিববদি নিয়নর্িভাবব সপ্ররণ করা হবে। 

  ১২। ম্যাবিজবর্ে োবপাট ম কিোলবটনন্স (MSC Service):  

ক) প্রনিষ্ঠাবির িার্ঃ Rendel limited, UK & Associates. 

খ) চুনক্তমূল্যঃ ১৬৮,৯৭,৬৯,৮৬০.০০ টাকা।                                                                                                                                                                                  

গ) কাজ আরবের িানরখঃ ২৯ সেব্রুয়ারী, ২০১৬। 

ঘ) কাবজর ের্য়েীর্াঃ ৩৬ র্াে।                                                                                                                                                               

ঙ) কাজ ের্ানির িানরখঃ ২৯ সেব্রুয়ারী, ২০১৯। 

চ) এ পর্ মন্ত ব্যয়ঃ ৪০.১৬ সকাটি টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ছ) এ পর্ মন্ত কাবজর োনব মক অগ্রগনিঃ ৩৯%। 

কাজ চলর্াি আবছ। 
 

 

 প্রকবল্পর োনব মক অগ্রগনি ৪৮.০০%। 

 

 

 

  

 


