
প্রকল্পের নাম : কাাঁচপুর, মমঘনা ও ম ামতি ২য় মেতু তনম মাণ এবং তবদ্যমান মেতু পুনব মােন প্রকে 

প্রকল্পের নাম 

 

: কাাঁচপুর, মমঘনা ও ম ামতি ২য় মেতু তনম মাণ এবং তবদ্যমান মেতু পুনব মােন প্রকে 

প্রকে পতরচালল্পকর িথ্যাতি : নাম : মমাোঃ োইদুল হক 

ম ান নম্বর : +৮৮-(০২)-৮৮৭৮১০১                   মমাবাইল : ০১৭৩০৩৫৪২০১ 

প্রকল্পের অবস্থান : 

 

মেতুর নাম তবভা  মেলা উপল্পেলা 

কাাঁচপুর ঢাকা নারায়ন ঞ্জ নারায়ন ঞ্জ েির ও মোনার াাঁও 

মমঘনা ঢাকা নারায়ন ঞ্জ ও মুতি ঞ্জ মোনার াাঁও ও  োতরয়া 

ম ামতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মুতি ঞ্জ ও কুতমল্লা  োতরয়া ও িাউিকাতি 

প্রকল্পের উল্পেশ্য : 
ক) ঢাকা-চট্টগ্রাম োিীয় মহােড়ল্পক ক্রমবর্ মমান যানবাহল্পনর েংকুলান করা। 

খ) রাের্ানী ঢাকার োল্পে বাতণতেিক রাের্ানী চট্টগ্রাল্পমর তনরবতিন্ন েড়ক মযা াল্পযা  তনতিি করা। 

 ) েরােতর ববল্পিতিক তবতনল্পয়া ল্পক উৎোতহি করার মাধ্যল্পম মিল্পির অে মননতিক প্রবৃতি োর্ন। 

ঘ) প্রকে এলাকায় আে ম-োমাতেক কম মকান্ড উন্নি করা। 

ঙ) েকল্পলর েন্য তনরাপি ও োশ্রয়ী েড়ক ব্যবস্থা তনতিি করা। 

চ) তবদ্যমান কাাঁচপুর, মমঘনা ও ম ামতি মেতুেমূহ মমরামি করা। বাস্তবায়নকারী িপ্তরেমূহ : কাাঁচপুর, মমঘনা ও ম ামতি ২য় মেতু তনম মাণ এবং তবদ্যমান মেতু পুনব মােন প্রকে, েড়ক ও েনপে অতর্িপ্তর 

প্রকল্পের প্রর্ান প্রর্ান অং  

  

: ২য় মেতুেমূহ তনম মাণ ও তবদ্যমান মেতুেমূহ পুনব মােন এবং এল্পপ্রাচ েড়ক তনম মাণ 

 

 

 

ক) েড়ল্পকর বিঘ মি : 

 

নাম মূল মেতু এল্পপ্রাচ েড়ক 

কাাঁচপুর মেতু ৩৯৭.৩০তমোঃ ৭০৩.৫তমোঃ 

মমঘনা ৯৩০তমোঃ ৮৭০তমোঃ 

ম ামতি ১৪১০তমোঃ ১০১০তমোঃ 

মমাট ২৭৩৭.৩তমোঃ ২৫৮৩.৫তমোঃ 

খ) মেতু : 

 )  ফ্লাইওভার : - 

ঘ)  মরলওল্পয় ওভারপাে : - 

ঙ)  স্টীল ফুটওভার ব্রীে : - 

চ)  বক্স কালভাট ম : - 



প্রকল্পের অনুল্পমাতিি মময়াি : অনুল্পমাতিি েম্ভাব্য 

এতপ্রল ২০১৩ হল্পি অল্পটাবর ২০২১ এতপ্রল ২০১৩ হল্পি অল্পটাবর ২০২১ 

ভূতম অতর্গ্রহণ : নাই নাই 

প্রকে  অনুল্পমািল্পনর পয মায়  : অনুল্পমািল্পনর পয মায় প্রকে ব্যয় (লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল 

মমাট তেওতব তপএ  

মূল ৮,৪৮,৬৯৩.৮৩ ২,০৫,৭৬৪.৮৭ ৬,৪২,৯২৮.৯৬ এতপ্রল ২০১৩ হল্পি অল্পটাবর ২০২১ 

প্রেম েংল্পিার্নী - - - - 

২য় েংল্পিার্নী - - - - 

অন্যান্য - - - - 

অল্পে মর উৎেেমূহ : োইকা ও তেওতব 

বছরতভতিক আতে মক িথ্যাতি 

(লক্ষ টাকা) 

: বছর তিতপতপ অনুযায়ী ব্যয় এতিতপ/আরএতিতপ বরাে ব্যয় (লক্ষ টাকা) 

২০১২-১৩ ৩৮.২২ ০ ০ 

২০১৩-১৪ ৮৭৭৫.১০ ৬৭২০.০০ ৬৭১৯.৯৩ 

২০১৪-১৫ ৬১৮৪.৮৩ ৩০১০.০০ ৩০০৯.৯২ 

২০১৫-১৬ ১৭৬৭৯৭.২৭ ৭৭৭৫৭.০০ ৭৭,৭৫৬.৯৮ 

(৩০ জুন, ২০১৬ পয মন্ত) 

২০১৬-১৭ ২৫০৩০৭.৪২ ৬৮৫৪৯.০০/৭৮৯,০৬.০০ ৭৮৯,০৫.৯৪ 

(৩০ জুন, ২০১৭ পয মন্ত) 

২০১৭-১৮ ২৩৭৮৯৬.৮৭ ২২৩৭৭৫.০০  

(আর এ তি তপ- পুন উপল্পযােন) 

২২৩৭৭৪.৮৫ 

 (১০০.০০% ৩০ জুন, ২০১৮ পয মন্ত) 

২০১৮-১৯ ১০৩৯৬৫.০৯ ১৪৫৭২৫.০০ ১৯৯৫৫.১৮ 

(৩০        ২০১৮ পয মন্ত) 

২০১৯-২০ ২৬৬৩৬.০৫ - - 

২০২০-২১ ২৫৮৩.৩০ - - 

২০২১-২২ ৩৫৫০৯.৬৮ - - 

বি মমান অগ্র তি  : প্রর্ান অং েমূহ পতরমাণ ও একক অগ্র তি (%) আতে মক (%) 

ক) েড়ল্পকর বিঘ মি ২৫৮৩.৫তমোঃ ০ ৪৮.৩২% (৪১০১২০.৭৭)                    

(৩০        ২০১৮ পয মন্ত) 

খ)  মেতু ২৭৩৭.৩তমোঃ ০ 



 )  ফ্লাইওভার ৩৫.০তমোঃ ০ 

ঘ)  মরলওল্পয় ওভারপাে - - - 

ঙ)  স্টীল ফুটওভার ব্রীে - - - 

চ)  বক্স কালভাট ম - - - 

তনম মাণ প্যাল্পকেেমূহ : PW-01: কাাঁচপুর, মমঘনা ও ম ামতি ২য় মেতু তনম মাণ এবং তবদ্যমান মেতুেমূল্পহর পুনব মােন  

প্রকল্পের মলাল্পকিন ম্যাপ অেবা 

মেচ যতি োল্পক 

: েংযুতি-‘ক’ 

 

  



Name of the Project: The Kanchpur, Meghna and Gumti 2
nd

 Bridges Construction and Existing Bridges 

Rehabilitation Project 

Name of the Project : The Kanchpur, Meghna and Gumti 2
nd

 Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project 

Project Director’s Information : Name : Md. Saidul Hoque 

Phone No. +88-(02)-8878101            Mobile : 01730354201 

Location of the Project : 
 

Bridge Name Division District Upazila 

Kanchpur Dhaka Narayanganj Narayanganj Sadar and Sonargaon 

Meghna Dhaka Narayanganj and Munshiganj Sonargaon and Gozaria 

Gumti Dhaka and Chittagong Munshiganj and Comilla Gozaria and Daudkandi 

Objectives of the Project : 
i) To support increasing traffic volume on Dhaka-Chittagong National Highway (N-1). 

ii) To establish uninterrupted road communication between Capital Dhaka and Commercial Capital Chittagong (Sea-

Port). 

iii) To facilitate Foreign Direct Investment (FDI) and thus boost-up the economic growth of the country. 

iv) To improve the socio-economic activities around the project area. 

v) To provide safe and cost effective road network for all road users. 

vi) To retrofit the existing Kanchpur, Meghna and Gumti Bridges. 

Implementing Offices : The Kanchpur, Meghna and Gumti 2
nd

 Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project, Roads and 

Highways Department 

Main components of the Projects : Construction of 2
nd

 Bridges, Rehabilitation of Existing Bridges and Construction of Approach Roads 

a) Length of the Road : 
Name Main bridge length Approach road length 



b) Bridges : 
 

Kanchpur 397.3 m 703.5 m 

Meghna 930 m 870 m 

Gumti 1410 m 1010 m 

Total 2737.3 m 2583.5 

c) Flyover : - 

d) Railway Overpass : - 

e) Steel Foot over bridge : - 

f) Box Culvert  : - 

Project Duration  : Approved Expected 

April 2013 to October 2021 April 2013 to October 2021 

Project Approval Status : Approval Status Cost (Lac BDT) Duration 

Total GoB PA  

Original 8,48,693.83 2,05,764.87 6,42,928.96 April 2013 to October 2021 

1
st
 Revised - - - - 

2
nd

 Revised - - - - 

3
rd

 Revised - - - - 

Others - - - - 

Source of Fund : JICA and GoB 

Year Wise Financial Information 

(Lac BDT) 

: Year DPP cost Phasing ADP/RADP Allocation Expenditure (Lac taka) 

2012-2013           38.22  ০ ০ 

2013-2014       8,775.10  6720 6,719.93 

2014-2015       6,184.83  3010 3,009.92 

2015-2016  1,76,797.27  
77757 77,756.98 

(up to 30 June, 2016) 

2016-2017  2,50,307.42  
68549.00/78906.00 78,905.94 

(up to 30 June, 2017) 



2017-2018  2,37,896.87  
223775 (RADP-Re 

Appropriation) 

223774.85 

(100.00 % upto 30 June 2018) 

2018-2019  1,03,965.09  145725.00 19955.18 
(upto 30 September 2018) 

2019-2020     26,636.05  - - 

2020-2021       2,583.30  - - 

2021-2022     35,509.68  - - 

Present progress   : Major Components Quantity & Unit Progress (%) Financial (%) 

a) Length of the Road 2583.5 m - 48.32% (Expenditure 410120.77) 

(up to 30 September 2018) b) Bridges 2737.3 m - 

c) Flyover 35.0 m - 

d) Railway 

Overpass 

- - - 

e) Steel Foot over 

bridge 

- - - 

f) Box Culvert  - - - 

Construction Packages  PW-01: The Construction of Kanchpur, Meghna and Gumti 2
nd

 Bridges and Rehabilitation of Existing Bridges 

Location map or sketch if any :  Annexure-A 



 

Annexure-A 

 



 

সংযুক্তি-‘ক’ 


