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শব্দ সাংদক্ষপ 

রক.রম. :  রকদলারমটার 

বগ গ রম. : বগ গরমটার 

রম. : রমটার 

লঘরম : লক্ষ ঘনরমটার 

রম.রম. : রমরলরমটার 

সওজ : সড়ক ও জনপথ 

শস.রম. : শসরিরমটার 

ACE : Additional Chief Engineer 

ACV : Aggregate Crushing Value 

ADP : Annual  Development Program 

BCR : Benefit  Cost Ratio 

BoQ : Bill of Quantities 

BRRL : Bangladesh Road Research Laboratory 

BUET : Bangladesh University of Engineering and Technology 

CA : Coarse Aggregate 

CBR : California Bearing Ratio 

CC : Cement Concrete 

CNG : Compressed  Natural Gas 

CPTU : Central Procurement Technical Unit 

DBS :  Dense Bituminous Surfacing  

DPEC : Development Project Evaluation Committee 

DPP :  Development Project Proposal 

EE : Executive Engineer 

e-GP :  e-Government Procurement 

EI : Elongation Index 

FA : Fine Aggregate 

FDD : Field Dry Density 

FGD : Focus Group Discussion 

FI : Flakiness Index 

FM : Fineness Modulus 

GIS Geographical Information System 

GoB : Government of Bangladesh 

HDM : Highway Development and Management Model 

IDI : In-depth  Interview 

ISG : Improved Sub Grade 

IMED : Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII : Key Informant Information 

LA    : Land Acquisition 

M S Rod  : Mild Steel Rod 

MDD : Maximum Dry Density 

NPV : Net Present Value 



   

 

PMP : Periodical Maintenance Program  

PPA : Public Procurement Act 

PPR : Public Procurement Regulation 

RCC : Reinforced Cement Concrete  

RDPP : Revised Development Project Proposal 

RFID 

Retro-Reflective Number Plate  (Radio Frequency 

Identification) 

RFP : Request for Proposal 

RHD : Roads and Highways Department 

RUET : Rajshahi University of Engineering and Technology 

SDG Sustainable Development Goal 

SE : Superintending Engineer 

SPSS : Statistical Package for Social Sciences 
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UNO : Upazila Nirbahi Officer  
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রনব গাহী সার-সাংদক্ষপ 

 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর বাাংলাদেদশর সড়ক রনম গাণ ও উন্নয়দন গুরুত্বপূণ গ ভূরমকা পালন কদর থাদক। শেদশর রবরভন্ন পর্ গাদয়র 

সড়ক, শর্মন জাতীয় মহাসড়কসমূহ, আঞ্চরলক মহাসড়কসমূহ এবাং শজলা পর্ গাদয়র সড়কসমূহ-শত এই প্ররতষ্ঠানটি প্ররতবছর 

প্রদয়াজন অনুসাদর উন্নয়ন বা শমরামত কদর থাদক। ২০১৫ সাদলর ৯ জুন তাররদে জাতীয় অথ গননরতক পররষদের রনব গাহী করমটির 

(একদনক) সভায় রসদলট এবাং রাজশাহী শজাদনর ১০টি সড়ক রবভাদগর ২৪টি সড়দকর উন্নয়দনর জন্য “শজলা সড়ক উন্নয়ন 

(রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান)” প্রকল্প দুটি অনুদমারেত হয়। অনুদমারেত এই প্রকল্প দুটি আগামী ৩০ জুন 

২০১৭ তাররদের মদে সম্পন্ন হদব। প্রকল্প দুটির উদেশ্য হদে রসদলট ও রাজশাহী শজাদনর আওতাভুক্ত ক্ষরতগ্রস্ত ২৪ টি সড়দকর 

জরুরী পুনব গাসন এবাং শর্সকল সড়দকর কাজ অসমাপ্ত রদয়দছ শসসকল সড়দকর কাজ সম্পদন্নর মােদম আন্ত:শজলা সড়ক 

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রনরাপে সড়ক শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থাপন করা।  

 

প্রকল্প দুটির কার্ গক্রম রনরবড় পররবীক্ষদণর জদন্য ২ শেব্রুয়ারী ২০১৭ তাররদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা 

মন্ত্রণালদয়র অিীন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) এবাং অধুনা বাাংলাদেশ রলরমদটি এর মদে একটি 

চুরক্ত সম্পারেত হয়। চুরক্ত অনুর্ায়ী অধুনা বাাংলাদেশ রলরমদটি চুরক্ত সম্পােদনর তাররে হদত ১০০ রেদনর মদে প্রকল্প দুটির 

রনরবড় পররবীক্ষদণর মােদম একটি পূণ গাঙ্গ প্ররতদবেন ততরী করদব এবাং প্ররতদবেদনর প্রাপ্ত েলােল ও সুপাররশমালা সাংরিষ্ট 

কর্তগপদক্ষর সমু্মদে পররজ্ঞাত করদব। রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর মূল উদেশ্য বাস্তবায়দনর জন্য ২টি প্রকদল্পর ২৪টি সড়দকর 

(৩১৮.৭৫২ রক:রম: তেঘ গয) মে হদত তেবচয়ন নমুনায়ন (Random Sampling) পদ্ধরতদত ১১টি সড়কদক  

রনব গাচন করা হদয়দছ, র্ার সব গদমাট তেঘ গয ১৫০.২৪৫ রক:রম:। রনব গারচত সড়কসমূহ দুইটি শজাদনর ৬টি সড়ক রবভাদগর ২১টি 

উপদজলায় রবস্তৃত। রনব গারচত এলাকার সড়কসমূদহর রনম গাণ কাদজর গুণগত মান র্াচাইদয়র জন্য মাঠ পর্ গাদয় সদরজরমন 

পর্ গদবক্ষণপূব গক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। অপররেদক প্রকদল্পর আথ গ-সামারজক প্রভাব রনরূপদনর জন্য স্থানীয় জনগদণর 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। এদক্ষদে উদেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধরতর মােদম প্ররতটি সড়ক হদত ১০জন উত্তরোতা রনব গাচন 

কদর সব গদমাট ১১০ জন স্থানীয় জনগদণর কাছ শথদক উপাত্ত সাংগ্রহ করা হদয়দছ। আবার রবরভন্ন শেণী শপশার জনদগারষ্ঠ শর্মন 

ব্যবসায়ী, পররবহন েরমকদের সাদথ েলগত আদলাচনা বা শোকাস গ্রুপ রিসকাসন (FGD) এবাং জনপ্ররতরনরিসহ সড়ক ও 

জনপথ অরিেপ্তদরর সাংরিষ্ট কম গকতগাদের সাদথ মুখ্য উত্তরোতার সাক্ষাৎকার (KII) পদ্ধরত ব্যবহার কদর তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ।  

 

রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহদক প্ররক্রয়াজাত এবাং রবদিষণ কদর রবরভন্ন পররসাংখ্যারনক পদ্ধরতর মােদম 

প্ররতদবেদন উপস্থাপন করা হদয়দছ। প্রাপ্ত েলােদল শেো র্ায় ১১ টি সড়দকর উন্নয়ন কাজদক ১৪ টি প্যাদকদজ ভাগ কদর েরপে 

আহবান কদর বাস্তবায়ন করা হয়। এই ১৪ টি প্যাদকদজর মদে ১১ টি প্যাদকদজর কাজ ইদতামদে সম্পন্ন হদয়দছ। তদব ৩টি 

প্যাদকদজর কাজ বতগমাদন চলমান রদয়দছ, র্া ৩০ জুন ২০১৭ তাররদের মদে সম্পন্ন হদব। সমীক্ষায় শেো শগদছ শর্, প্ররতটি 

সড়দকর তেঘ গয এবাং প্রস্থ রিরপরপ অনুর্ায়ী উন্নয়ন করা হদয়দছ এবাং রবটুরমনাস কাদপ গটিাং এর গড় পুরুত্ব ৪০.১০ রম.রম. রদয়দছ, র্া 

রিরপরপদত বরণ গত পুরুদত্বর শচদয় শবরশ। সমীক্ষা প্রকল্পসমূদহর রবরভন্ন সড়ক ও কালভাদট গর কাজ সম্পন্ন হদলও উক্ত এলাকার ব্রীজ 

সমূদহর কাজ এেদনা চলমান রদয়দছ, র্া রনি গাররত সমদয়র মদে শশষ হদব বদল সাংরিষ্ট কর্তগপক্ষ ও ঠিকাোর অবরহত কদরন।  

 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায়, বতগমাদন উভয় প্রকল্প এলাকায় শছাট শছাট র্ানবাহদনর চলাচল বৃরদ্ধ শপদয়দছ। রাজশাহী শজাদন 

৬৬% মানুষ এেন রসএনরজদত এবাং ৬২% মানুষ ইরজবাইদক চলাচল করদছ। আবার রসদলদটরও অবস্থা একই রকম পররলক্ষীত 

হয়। রসএনরজদত ৩৪% মানুষ র্াতায়াত করদছ। শসইসাদথ মটর সাইদকল ও ইরজবাইদক চলাচল বৃরদ্ধ শপদয়দছ। অথচ প্রকল্প 

গ্রহদণর পূদব গ মানুষ বাদস শবরশ র্াতায়াত করত। রাজশাহী এবাং রসদলট শজাদন প্রকল্প দুটি বাস্তবারয়ত হবার েদল এলাকার 

মানুদষর আয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ। আয় বৃরদ্ধর হার রাজশাহী শজাদন ২০%-২৫% এবাং রসদলট শজাদন ২৫%-৩০%। এই প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর েদল রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন ছাে-ছােীদের উপরস্থরত বৃরদ্ধ শপদয়দছ। এলাকাদত সরকারর কম গকতগাদের আসা-র্াওয়া বৃরদ্ধ 

শপদয়দছ। স্বাস্থযদসবা এবাং স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান শথদক শসবা গ্রহদণর রচদের ইরতবাচক পররবতগন ঘদটদছ। উভয় শজাদন আদগর 



   

 

তুলনায় প্রায় ৩০% শবরশ মানুষ শসবা গ্রহণ করদত প্ররতষ্ঠান দুটিদত র্াদে।  স্থানীয় জনগণ প্রকল্প গ্রহদণর পূদব গ সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

হবার কারণ রহসাদব অরতররক্ত র্ান চলাচল এবাং ভারর ট্রাক চলাচলদক োয়ী কদরদছন।   

 

মাঠ পর্ গাদয় প্রাপ্ত তথ্যারে রবদিষদণ  শর্সকল সমস্যাবলী পররলরক্ষত হয় শসগুদলা রনম্নরূপ- 

 ঠিকাোর রনদয়াদগর শক্ষদে েীঘ গ প্ররক্রয়া অনুসরদণর েদল ঠিকাোদরর প্রকল্প বাস্তবায়দনর েরচ বৃরদ্ধর েদল কাদজর মান 

কশম র্াবার সম্ভাবনা সৃরষ্ট হয়। আবার বড় বড় প্যাদকদজ েরপে হবার কারদণ স্থানীয় শছাট ঠিকাোর কাজ না পাবার 

েদল নতুন কম গসাংস্থাদনর শক্ষে সৃরষ্ট হদে না; 

 ঠিকাোদরর রনজস্ব এসেযল্ট প্লাি স্থাপদন রবলম্ব এবাং কাদজর মাঝমারঝ সমদয় প্লাি নষ্ট হবার েদল কাজ শশষ করদত 

রবলম্ব হয়। অপররেদক ঠিকাোর রাস্তা বুদঝ শনয়ার পর শকান শকান শক্ষদে শেররদত কাজ শুরু করার জন্য সারব গক কাজ 

রবলরম্বত হয়, র্া জন দুদভ গাগ বৃরদ্ধ কদর;  

 সড়দকর পার্শ্গবতী বসরতসমূহ সড়ক শথদক উঁচু কদর রনম গাণ করার েদল বসরতর সকল প্রকার পারন সড়দক চদল আদস 

র্া সড়দকর েীঘ গ শময়াদে ক্ষরতসািন কদর; 

 শজলা সড়ক উন্নয়দনর সময় নতুন সড়ক বাঁদির রক্ষাপ্রে কাদজর সাদথ সাদথ পুরাতনগুদলা সাংস্কার না করা েদল 

এগুদলা আদরা জরাজীণ গ হদয় পড়দছ। র্া সড়দকর জন্য হুমরক স্বরূপ; 

 শজলা সড়কসমূদহ অরতররক্ত ভারর ট্রাক চলাচদলর েদল শবরশরভাগ সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদে। এগুদলা রনয়ন্ত্রণ করার শকান 

পেদক্ষপ লক্ষয করা র্ায়রন। অপররেদক সড়কসমূহ র্থাসমদয় শমরামত না করার কারদণ আদরা শবরশ ক্ষরতগ্রস্ত হদে; 

 শজলা সড়কসমূদহ অদনক বাঁক রদয়দছ। শকান শকান বাঁদক রব্রদজর অবস্থানও শেো র্ায়। আবার শকাথাও শকাথাও 

সড়দকর মাঝোদন বৃদক্ষর অবস্থান লক্ষয করা র্ায়, র্া সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থাদক র্দথষ্ট ঝুঁরকপূণ গ কদর তুদলদছ; 

 সড়দকর উন্নয়দনর েদল সড়দক র্ানবাহন চলাচল বৃরদ্ধ শপদয়দছ এবাং র্ানবাহদনর গড় গরতও বৃরদ্ধ শপদয়দছ। পর্ গাপ্ত 

সড়ক রনদে গশনা না থাকায় র্ানবাহন দুঘ গটনায় পরতত হদে; এবাং 

 মাঠ পর্ গাদয় শেো শগদছ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং তোররক করার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল রবদশষত উপ-সহকারী 

প্রদকৌশলী এবাং ওয়াকগ এযারসসদটি সাংকট রদয়দছ। 

 

মাঠ পর্ গাদয়র প্রাপ্ত তথ্য রবদিষণ কদর এই প্রকদল্পর সড়কসমূহদক শটকসই করার লদক্ষয স্বল্প, মেম ও েীঘ গ শময়ারে সুপাররশ 

প্রণয়ন করা হদয়দছ। সুপাররশসমূহ রন¤œরূপ:  

 

স্বল্পদময়ারে 

 সড়দকর শর্সকল স্থাদন হাট-বাজার রদয়দছ শসোদন পারন রনষ্কাশদনর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহদণর লদক্ষয পর্ গাপ্ত পররমান 

শেন রনম গাণ করা এবাং এগুদলা সচল রাোর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

 

 শর্সকল শজলা সড়ক ৩.৭০ রমটার প্রশস্ত রদয়দছ তা রনরাপে র্ান চলাচল এবাং সড়ক রনরাপত্তার স্বাদথ গ পর্ গাপ্ত 

পররমাদন তথা ৫.৫০ রমটার প্রশস্ত করা;  

 

 বাজার এলাকা বা এর সরন্নকদট Bus Bay-এর ব্যবস্থা রাো; 

 

 শজলা সড়কসমূহ েীঘ গরেন ব্যবহার উপদর্াগী রাোর জন্য অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল রনয়ন্ত্রণ; এবাং 

 

 SDG লক্ষযমাো অজগদন আগামী ২০২০ সাদলর মদে সড়ক দুঘ গটনায় মৃদতর সাংখ্যা ৫০% করমদয় আনদত 

রবআরটিএ-এর রনদে গশনা র্থার্থভাদব অনুসরণ কদর সড়দক পর্ গাপ্ত সাংখ্যক শরাি মারকগাং এবাং সড়ক রনদে গশনা, রক:রম: 

শপাস্ট বা Mile stone, রাম্বল রিপ ও অন্যান্য রনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রনরিতকরণ। মহাসড়ক, আঞ্চরলক 



   

 

মহাসড়ক এবাং শজলা সড়দকর পাদর্শ্গ অবরস্থত রশক্ষা প্ররতষ্ঠান এবাং হাসপাতালসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ গ স্থাপনার অবস্থান 

রনদে গশ করার জন্য অবশ্যই সড়ক রনদে গশনা থাকদত হদব। 

 

মেদময়ারে 

 ঠিকাোদরর সকল কাগজ পোরে শকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদরর (Central Database) মােদম র্াচাই কদর ৯০ 

রেদনর মদে ঠিকাোর রনদয়াগ চূড়ান্তকরদণর মােদম কার্ গাদেশ প্রোন কদর সড়ক বুরঝদয় শেওয়া; 

 

 সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণ জনগণদক সম্পৃক্ত করার জন্য সড়ক সম্পদকগ জনসদচতনতা সৃরষ্টর সাদথ সাদথ তাদের মদে 

সড়দকর মারলকানা (Central Database) িারণা গদড় শতালা; এবাং 

 

 সকল পর্ গাদয় (প্রাথরমক রবদ্যালয়/ মাদ্রাসা হদত রবর্শ্রবদ্যালয়) সড়ক রনরাপত্তা রবষয়ক প্রচারনা আরও চালাদনার 

পাশাপারশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা।  

 

েীঘ গদময়ারে 

 শজলা সড়ক সমূদহ বাঁক দ্রুত সরলীকরণসহ ২৪ ফুট বা ৭.৩ রমটার প্রশস্ত কদর রিভাইিার স্থাপনপূব গক সড়ক দুঘ গটনা 

হ্রাদস ব্যবস্থা গ্রহণ; এবাং 

 

 অবরশষ্ট শজলা সড়কসমূহ Cluster Project চলমান রাোর মােদম Year wise phasing 

কদর র্থার্থ নকশা অনুসাদর পুন:রনম গাদণর ব্যবস্থা করা।  

 

নীরত রনি গারনী 

 ই-রজরপদত ঠিকাোরদের একটি Tender Capacity Database প্রস্তুতকরণ, র্াচাইকরণ এবাং 

সাংরক্ষণ করা। তাছাড়াও Tender Capacity অনুর্ায়ী ঠিকাোরদের একটি Tire Based 

List ততরর করা র্াদত অরিক Turnover সম্পন্ন ঠিকাোর কম Turnover -এর কাদজ অাংশগ্রহণ 

করদত না পাদর; 

 

 মাঠ পর্ গাদয়র কাজ বাস্তবায়ন এবাং কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়াকগ এযারসসদটি এবাং উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

পে অনুসাদর রনদয়াগ করা;  

 

 সকল উন্নয়ন প্ররতষ্ঠাদনর নতুন শকান সড়ক রনম গাণ বা পুরাতন সড়ক পুন:রনম গাণ বা উন্নয়দনর সময় র্থার্থ রিজাইন 

অনুসরণ কদর সড়দকর স্তরসমূদহর পুরুত্ব রনরিত করা;   

 

 সড়কসমূদহর রক্ষণাদবক্ষদণ সকল জাতীয় মহাসড়ক, Strategic ও Choke Point সমূদহ এদেল 

শলাি পররমাপ র্ন্ত্র স্থাপন কদর গারড়র রিরজটাল নম্বর শপ্লট ব্যবহার কদর জররমানার অথ গ রবআরটিএ-এর মােদম গারড় 

মারলদকর রনকট হদত আোয় করা; এবাং    

 

 প্রকদল্পর শশদষ রনরবড় পররবীক্ষদণর সাদথ সাদথ প্রকদল্পর মাঝামারঝ সমদয় আদরকবার আইএমইরি-এর মােদম 

রনরবড় পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা করা, র্া প্রকদল্পর মূল্যায়ন প্ররক্রয়াদক আরও শরক্তশালী  করদব বদল আশা করা র্ায়। 
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অোয় ৩: রনরবড় পররবীক্ষদণর কম গপদ্ধরত 

৩.১  প্রাথরমক পররকল্পনা 8 

৩.২ পররবীক্ষণ এলাকা রনব গাচন 8 

৩.৩ তথ্য ও উপাদত্তর উৎস 9 

৩.৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়দনর গুণগত মান সাংক্রান্ত 12 

৩.৩.১.১ সমীক্ষা এলাকার প্রতযক্ষ পর্ গদবক্ষণ  12 

৩.৩.১.২ ব্যবহৃত মালামাদলর ল্যাবদরটরর পরীক্ষা 12 

৩.৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্ররক্রয়াগত ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 12 

৩.৩.২.১ েরপে সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 12 

৩.৩.২.২ অথ গ ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 1২ 

৩.৩.২.৩ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 13 

৩.৩.২.৪ শভৌত কাজ তোররক প্ররক্রয়া 13 

৩.৩.৩ প্রকদল্পর সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব   13 



   

 

পৃষ্ঠা নম্বর 

৩.৩.৩.১ সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব সাংক্রান্ত তদথ্যর উৎস 13 

৩.৩.৩.২ সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়া ও নমুনায়ন 1৩ 

৩.৪ সাংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত র্াচাইকরণ 14 

৩.৫ উপাত্ত প্ররক্রয়াজাতকরণ ও রবদিষণ 14 

৩.৬ মানরচে ও আদলাকরচে সাংগ্রহ 14 

৩.৭ স্থানীয় ও জাতীয় পর্ গাদয় পরামশ গ সভা 15 
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৫.৭.৫ শজলা সড়দক অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল  47 

৫.৮ প্রকদল্পর সবলতা, দুব গলতা, সম্ভাবনা এবাং ঝুঁরক রবদিষণ (SWOT Analysis) 48 
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অোয় ১: প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ 

 

১.০ ভূরমকা 

শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্প দুটি ২০১৬-১৭ অথ গ বছদর রাজস্ব বাদজদটর 

আওতায় চলমান প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্প দুটি সড়ক পররবহন ও শসতু মন্ত্রণালদয়র সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর অিীন সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কর্তগক বাস্তবায়নািীণ। প্রকল্প দুটি ২০১৫ সাদলর ৯ জুন তাররদে 

একদনক সভায় অনুদমারেত হয়। পরবতীদত শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) প্রকল্পটি ২ আগষ্ট ২০১৬ তাররদে এবাং শজলা 

সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্পটি ১২ মাচ গ ২০১৭ তাররদে অনুরষ্ঠত রিরপইরস সভার সুপাররশক্রদম সড়ক পররবহন ও শসতু 

মন্ত্রণালদয়র  মাননীয় মন্ত্রী কর্তগক অনুদমারেত হয়। উক্ত প্রকল্প দুটির বাস্তবায়নকাল ০১ মাচ গ ২০১৫ হদত ৩০ জুন ২০১৭ পর্ গন্ত। 

  

১.১ প্রকদল্পর পটভূরম 

বাাংলাদেদশর সড়ক শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সচল রােদত সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর ভূরমকা অপররসীম। শেদশর  জাতীয়, আঞ্চরলক 

এবাং শজলা সড়কসমূহ রনম গাণসহ শমরামত বা উন্নয়দনর োরয়ত্ব এই সাংস্থার উপর। এক পররসাংখ্যাদন শেো র্ায়, সড়ক ও জনপথ 

অরিেপ্তদরর ৭৬% জাতীয় এবাং ৬৫% আঞ্চরলক মহাসড়ক খুবই ভাল অবস্থায় রদয়দছ, রকন্তু মাে ৪৪% শজলা সড়ক শমাটামুটি 

অবস্থায় রদয়দছ (সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, ২০১৬)। শেদশর জনসাংখ্যা  বৃরদ্ধ ও ক্রমাগত অথ গননরতক উন্নয়দনর েদল মানুদষর 

র্াতায়াত ও পণ্য পররবহন শবদড় র্াওয়ায় সড়কসমূদহর উপর চাপ সৃরষ্ট হদে। েদল সড়দক ভাঙনসহ নানা রকম ক্ষরত সারিত 

হদে। ক্ষরতগ্রস্ত সড়কসমূহ শমরামত বা উন্নয়ন করার লদক্ষয সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর প্রদয়াজন অনুর্ায়ী রবরভন্ন প্রকল্প গ্রহণ 

কদর থাদক। আরথ গক বরাে স্বল্পতার কারদণ সড়কগুদলার রনয়রমত শমরামত, পুনব গাসন বা উন্নয়ন করা সম্ভব হদে না। েদল র্ােী 

ও মালামাল পররবহদন সময় এবাং ব্যয়  দুটিই বৃরদ্ধ পাদে। শসই সাদথ সড়দক দুঘ গটনার হারও বৃরদ্ধ শপদয়দছ। রাজশাহী ও রসদলট 

শজাদন শজলা সড়কসমূদহ র্ানবাহদনর সাংখ্যা দ্রুতহাদর বৃরদ্ধ পাদে। েদল এই সড়কসমূদহর রবরভন্ন স্থাদন প্ররতরেন রবপুল পররমাদণ 

র্ানবাহন চলাচল করায় ভাঙন বা ক্ষয় শেো রেদয়দছ। এর পররদপ্ররক্ষদত ২০১৫ সাদলর ৯ জুন তাররদে একদনক সভায় শজলা 

সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্প দুটি অনুদমারেত হয়। উক্ত প্রকল্প দুইটির মদে 

রসদলট শজাদন ১০টি সড়ক এবাং রাজশাহী শজাদন ১৪টি গুরুত্বপূণ গ সড়ক রদয়দছ। উক্ত প্রকল্প দুটিদকই রনরবড় পররবীক্ষণ করা 

হদয়দছ।  

 

১.২ প্রকদল্পর উদেশ্য 

রসদলট ও রাজশাহী শজাদনর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষরতগ্রস্ত সড়কসমূদহর পুনব গাসদনর মােদম আধুরনক ও উন্নত শর্াগাদর্াগ 

ব্যবস্থা রনরিত করাই এই প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। এই উদেশ্যদক বাস্তবায়দনর লদক্ষয বতগমান প্রকদল্পর সুরনরে গষ্ট উদেশ্যাবলী রনদম্ন 

বন গান করা হদলা। 

 

ক. রসদলট সড়ক শজাদনর আওতািীন ক্ষরতগ্রস্ত শজলা সড়কসমূদহর জরুরী পুনব গাসন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরদণর মােদম 

রনরাপে সড়ক শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থাপন করা; 

 

ে. রসরাজগি, পাবনা, নাদটার, রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগি শজলার ১৪টি শজলা সড়দকর অরিক ক্ষরতগ্রস্ত ১৯৫.৯১৫ 

রক:রম: সড়ক বা সড়দকর অাংশ রবদশদষ উন্নয়ন/পুনব গাসদনর মােদম রনরাপে সড়ক শর্াগাদর্াগ স্থাপন করার পাশাপারশ 

আন্ত:শজলা সড়ক জারলকায় এদক অন্তভু গরক্তর মােদম জন-বান্ধব ও অথ গ-সােয়ী শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়নদক রনরিত করা। র্া 

শেদশর অন্যান্য অাংদশর সাদথ েক্ষ শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা গদড় তুলদত সাহায্য করদব।  

 

১.৩ প্রকদল্পর অবস্থান 

প্রকল্পদ্বয় বাাংলাদেদশর দুটি রবভাগ অথ গাৎ রাজশাহী রবভাদগর ৬টি শজলার ২০টি উপদজলায় এবাং রসদলট রবভাদগর ৪টি শজলার 

১৪ টি উপদজলায় রবস্তৃত। রনদম্ন প্রকদল্পর অবস্থান রবভাগ, শজলা এবাং উপদজলা উদেে করা হদলা: 



   

 

 

সাররণ ১:  শজলাওয়ারী প্রকল্প এলাকার রববরণ  

রবভাগ শজলা উপদজলা 

রসদলট 

 

 

 

শমৌলভীবাজার  কুলাউড়া, কমলগি 

হরবগি   হরবগি, বারনয়াচাং, নবীগি 

রসদলট  কানাইঘাট, রবর্শ্নাথ, শগালাপগি, শেঞ্চুগি 

সুনামগি  সুনামগি, রবর্শ্ম্ভরপুর, তারহরপুর, ছাতক, শোয়ারাবাজার 

রাজশাহী 

 

 

 

 

 

রসরাজগি  শাহজােপুর, উোপাড়া, শচৌহালী, কামারেন্দ, রসরাজগি সের, 

রায়গি 

নাদটার  রসাংড়া, গুরুোসপুর, বড়াইগ্রাম 

রাজশাহী  শমাহনপুর, তাদনার, বাগমারা, পুঠিয়া 

পাবনা  সারথয়া, শবড়া, চাটদমাহর 

নওগাঁ  পরতœতলা, বােলগারছ 

চাঁপাই নবাবগি  চাঁপাই নবাবগি সের, শগামস্তাপুর 

 

১.৪ প্রকদল্পর অনুদমােন, সাংদশািন এবাং বাস্তবায়নকাল  

সাররণ-২-এ শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্প দুটির রবস্তাররত তথ্য উপস্থাপন 

করা হদয়দছ। দুইটি প্রকল্পই মাচ গ ২০১৫ হদত জুন ২০১৭ সময় সীমার মদে প্রায় সম পররমান আরথ গক বরাে রনদয় বাস্তবায়দনর 

জন্য রনি গাররত হয় । 

 

সাররণ ২: প্রকদল্পর অনুদমােন, সাংদশািন ও বাস্তবায়নকাল 

রববরন প্রকল্প-১ প্রকল্প-২ 

প্রকদল্পর রশদরানাম 

  

শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী শজান) শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রসদলট 

শজান) 

সড়ক শজান  

  

রাজশাহী রসদলট 

অনুদমােদনর পর্ গায়  একদনক অনুদমারেত ও ১ম সাংদশারিত  একদনক অনুদমারেত ও ১ম সাংদশারিত 

অনুদমােদনর তাররে 

  

মূল: ৯ জুন ২০১৫ 

সাংদশািন: ২৪ আগষ্ট ২০১৬ 

মূল: ৯ জুন ২০১৫ 

সাংদশািন: ১২ মাচ গ ২০১৭ 

অনুদমারেত ব্যয়   মূল: ৯৯৯৯.৭৭  লক্ষ টাকা 

সাংদশারিত: ১০৯৭৮.১০ লক্ষ 

টাকা মূল: ৯৯৯৮.৩৯ লক্ষ টাকা 

সাংদশারিত: ১০৩০৬.৭৮ লক্ষ টাকা 

অথ গায়দনর উৎস    রজ ও রব  রজ ও রব 

উন্নয়দনর জন্য 

অনুদমারেত সড়ক তেঘ গয 

   

মূল: ১৯৫.৯১ রক:রম: 

(কালভাট গ ১টি) 

সাংদশারিত: ২২২.৭৪৩ রক:রম: 

মূল: ৮৫.৮৮ রক:রম: 

(রব্রজ ৫টি এবাং কালভাট গ ২৮টি) 

সাংদশারিত: ৯৬.০০৯ রক:রম: 

বাস্তবায়নকাল  মূল: ০১ মাচ গ ২০১৫ হদত ৩০ জুন ২০১৭ 

সাংদশারিত: একই  

মূল: ০১ মাচ গ ২০১৫ হদত ৩০ জুন ২০১৭ 

সাংদশারিত: একই 

সূে: সওজ, ২০১৫ ও ২০১৬।  



   

 

অোয় ২: রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ গ পরররি 

 

২.১ ভূরমকা  

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) বারষ গক উন্নয়দনর কম গসূচীদত অন্তভূ গক্ত উন্নয়ন 

প্রকল্পসমূহ পররবীক্ষদনর মােদম প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত, কাদজর গুণগত মান, বাস্তবায়দন রচরিত সমস্যারে সাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সাংস্থাদক অবরহত কদর থাদক। এরই িারাবারহকতায় ২০১৪-২০১৫ অথ গ বছদরর রাজস্ব বাদজদটর আওতায় 

সড়ক ও জনপথ রবভাগ কর্র্র্তগক বাস্তবায়নািীন “শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান)” 

প্রকল্প দুটি রনরবড় পররবীক্ষদণর উদদ্যাগ শনয়া হয়। শসই শপ্ররক্ষদত পরামশ গক প্ররতষ্ঠাদনর জন্য প্রণীত কার্ গ পরররি (TOR)  

রনি গারণ করা হয়, র্া রন¤œরূপ- 

 

২.২ কার্ গ পরররি 

পরামশ গক প্ররতষ্ঠাদনর জন্য প্রণীত কার্ গ পরররি (TOR) শমাতাদবক রন¤œরলরেত কার্ গাবলী রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ এর 

অন্তগভূক্ত: 

ক. প্রকদল্পর রববরণ (প্রকদল্পর নাম, উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্করলত ব্যয়, বছররভরত্তক 

ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ গায়ন, প্রকদল্পর পটভূরম ইতযারে সাংরিষ্ট সকল তথ্য পর্ গাদলাচনা); 

ে. প্রকদল্পর সারব গক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ গক) তথ্য সাংগ্রহ, পর্ গাদলাচনা, তথ্য 

সরন্নদবশ, রবদিষণ ও উপস্থাপন; 

গ. প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজগত অগ্রগরত রবদিষণ ও পর্ গাদলাচনা; 

ঘ. প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ গ ও শসবা সাংগ্রদহর (Procurement) শক্ষদে রবদ্যমান 

আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্ারগর গাইি লাইনস ইতযারে) প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না তা 

পর্ গাদলাচনা;  

ঙ. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগৃরহতব্য পণ্য, কার্ গ ও শসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবলসহ আনুষারঙ্গক রবষয়ারে রনদয় পর্ গদবক্ষণ ও পর্ গাদলাচনা; 

চ. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন পণ্য, কার্ গ ও শসবা সাংরিষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি গাররত BoQ অনুর্ায়ী 

পররমাণ সাংগ্রহ এবাং শেরসরেদকশন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত করা হদয়দছ রকনা তা পর্ গদবক্ষণ ও পর্ গাদলাচনা;  

ছ. রিরপরপ-শত বছররভরত্তক কম গ-পররকল্পনা ও অথ গ চারহোর প্রাক্কলদনর শর্ৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পর শুরু হদত কম গ 

পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা; পররকল্পনার সাদথ ব্যতযয় ঘটদল তা রচরিত কদর 

প্ররতকাদরর পরামশ গ এবাং ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন; 

জ. প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকগত রবরভন্ন সমস্যা শর্মন ভূরম অরিগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর, অথ গায়দন রবলম্ব, প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অথ গাৎ পণ্য, কার্ গ ও শসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর শক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব গলতা, প্রকদল্পর শময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ 

ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদিষণ, পর্ গদবক্ষণ ও পর্ গাদলাচনা; 

ঝ. প্রকদল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পদকগ পর্ গাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

ঞ.  প্রকদল্পর SWOT রবদিষণ; এক্ষদে সারব গকভাদব রচরিত সবলতা, ত্রুটি, দুব গলতা বা অসঙ্গরতসমূহ পর্ গাদলাচনা 

করা ও ত্রুটি, দুব গলতা উত্তরদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুপাররশমালা প্রণয়ন; 

ট. আথ গ-সামারজক শপ্রক্ষাপট রবদবচনায় প্রকল্পটি গ্রহদণর শর্ৌরক্তকতা র্াচাই; এবাং 

ঠ.  প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন পর্ গদবক্ষদণর রভরত্তদত সারব গক পর্ গাদলাচনা। 

 

২.৩ মাঠ পর্ গাদয় রনরবড় পররবীক্ষণ  

মাঠ পর্ গাদয় প্রকল্প বাস্তবায়দন রনদয়ারজত সাংরিষ্ট অরেস শথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রদহর পাশাপারশ কাদজর গুণ ও পররমাণগত 

মান র্াচাই করা হয়। রনম্ন রলরেত সূচী অনুর্ায়ী মাঠ পর্ গাদয় কাজ পররচালনা করা হয়।  

 



   

 

সাররণ ৩: রনরবড় পররবীক্ষদণর আওতায় পররচারলত কার্ গক্রম 

শজান রব্রজ কালভাট গ সড়ক তদথ্যর উৎস তদথ্যর িরণ 

রাজশাহী - ১ টি ৭টি সাংরিষ্ট সড়ক শজান 

ও রবভাগীয় অরেস 

এবাং মাঠ পর্ গাদয়র 

কাজ। 

 প্রাথরমক ও রদ্বতীয় 

পর্ গাদয়র উৎস হদত তথ্য 

সাংগ্রহ ;  

 অনুদমারেত রিরপরপ’র 

অঙ্গরভরত্তক আরথ গক এবাং 

শভৌত অগ্রগরতর তথ্য; 

এবাং 

 শেরসরেদকশন অনুসাদর 

রনম গাণ কাদজর গুণগত 

মান ও পররমাণগত তথ্য। 

রসদলট ৪টি ২২ টি ৪টি ঐ ঐ 

শমাট ৪টি ২৩ টি ১১টি - - 

 

২.৪ সীমাবদ্ধতা  

রনরবড় পররবীক্ষদণর মােদম প্রকল্প কাদজর রবরভন্ন অঙ্গরভরত্তক পর্ গাদলাচনা, কাদজর পররমাণ ও গুণগত মান রনরুপণ, ক্রয় ও 

সাংগ্রহ কাদজর স¦েতা র্াচাই, প্রকদল্পর সমস্যা রবদিষণ এবাং সমস্যা শথদক উত্তরদণর পন্থাসহ ভরবষ্যদত রকভাদব আরও 

সেলভাদব সম্পােন করা র্ায় তার সুপাররশমালা প্রণয়ন  করা হদয় থাদক। এই সব কাদজর রনরবড় পরররীক্ষদণর জন্য পরামশ গক 

প্ররতষ্ঠানদক একশত (১০০) রেদনর জন্য রনদয়াগ শেয়া হয়। কাদজর পরররি অনুসাদর শেদশর দুটি রবভাদগ অবরস্থত বৃহৎ আকাদরর 

প্রকল্পদ্বদয়র  উরেরেত কার্ গাবলী সীরমত সমদয়র মদে সম্পন্ন করা কষ্টসাে।  

 

 

রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য দুটি শজান শথদক ৬ টি শজলার ৬টি সড়ক রবভাদগর ১১টি সড়ক তেবচয়ন রভরত্তদত নমুনা রহসাদব 

রনব গাচন করা হদয়দছ। বারক ৪টি সড়ক রবভাগ শথদক নূন্যতম ১টি কদর সড়ক রনরবড় পররবীক্ষদণর আওতায় আনদল ভাল হদতা। 

প্রকল্প এলাকায় প্রায় এক শকাটি পরচশ লক্ষ শলাক বসবাস কদর। প্রকদল্পর আথ গ-সামারজক প্রভাব পর্ গাদলাচনার জন্য এলাকার 

জনগদণর রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। রকন্তু এত রবশাল জনদগারষ্ঠর মে হদত ১১০ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। 

দুইটি শজান হদত আরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদল ভাল হদতা। এছাড়া রনরবড় পররবীক্ষন চলাকালীন প্রকৃরতর তবরী আচরণ 

শর্মন ঝড়-বৃরষ্ট, তথ্য সাংগ্রদহর কাদজ বড় বািা হদয় োড়ায়। এছাড়া অদনক সময় উত্তরোতার ব্যস্ততার কারদণ তারা 

সাক্ষাৎকাদরর মাঝ পদথ সাক্ষাৎকার বন্ধ কদর শেন। েদল পুনরায় আদরকজদনর সাক্ষাৎকার গ্রহদণর জন্য সময় ব্যয় করদত 

হদয়দছ। এই প্ররক্রয়া রছল একই সাদথ সময়সাদপক্ষ ও ব্যায়বহুল। শকআইআই জন্য সড়ক রবভাদগর সাংরিষ্ট কম গকতগা এবাং 

জনপ্ররতরনরিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। শেো শগদছ একটি সড়দক একারিক জনপ্ররতরনরির বসবাস রদয়দছ, তাদের সকদলর 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করদত পারদল ভাল হদতা। রসদলট শজাদনর ল্যাবদরটররর শকার কাটার শমরশনটি নষ্ট থাকায় উপদেষ্টা 

প্ররতষ্ঠানদক বারহর শথদক শকার কাটার শমরশনটি সাংগ্রহ কদর সড়দকর শথদক শকার সাংগ্রহ করা হয় ল্যাবদরটররদত পরীক্ষা করার 

জন্য। মূলত সময়সাদপক্ষ তথ্য সাংগ্রহ রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররক্রয়াদকই রবলরম্বত ও েীঘ গারয়ত কদরদছ এবাং এটি অন্যতম প্ররতবন্ধক 

রহসাদব কাজ কদরদছ। বাইদরও রকছু প্ররতবন্ধকতা প্ররতদবেদন প্রদর্াজয স্থাদন তথ্য-উপাদত্তর সাদথ বণ গনা করা হদয়দছ। তাই সময় 

সীমাবদ্ধতা রনদয়ও রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য উপযুক্ত কম গপররকল্পনা রস্থর কদর প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত প্ররতদবেন প্রণয়ন করা হয়। 

 

২.৫ কম গ পররকল্পনা  

রাজশাহী ও রসদলট শজাদনর সড়ক রবভাদগর রবরভন্ন কাজ সদরজরমন পররেশ গনপূব গক প্রাপ্ত প্রাথরমক ও রদ্বতীয় পর্ গাদয়র উৎস হদত 

প্রাপ্ত তদথ্যর আদলাদক প্ররতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দছ। এ কাজ সুষ্ঠুভাদব সম্পদন্নর জন্য রন¤œবরণ গত কম গ পররকল্পনা (সাররণ ৪) 

গ্রহণ করা হয় এবাং শস আদলাদক রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ পররচারলত হদয়দছ। 



   

 

 

সাররণ ৪: কম গ পররকল্পনার প্রবাহ রচে         

ক্রম রববরণ শেব্রুয়ারী ২০১৭ মাচ গ  ২০১৭ এরপ্রল ২০১৭ শম  ২০১৭ 

১ম সপ্তাহ ২য় সপ্তাহ ৩য় সপ্তাহ ৪থ গ সপ্তাহ ৫ম সপ্তাহ ৬ষ্ঠ সপ্তাহ ৭ম সপ্তাহ ৮ম সপ্তাহ ৯ম সপ্তাহ ১০ম সপ্তাহ ১১তম 

সপ্তাহ 

১২তম 

সপ্তাহ 

১৩তম 

সপ্তাহ 

১৪তম 

সপ্তাহ 

1|  প্রকদল্পর 

েরললারে 

পর্ গাদলাচনা  

                                        

2|  কম গকতগাদের 

সাদথ 

মতরবরনময়  

                                          

3|  কম গপদ্ধরত ও 

এবাং তথ্য 

সাংগ্রদহর 

রবরভন্ন ছক ও 

প্রশ্নমালা 

প্রণয়ন  

                                          

4|  প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন 

প্রণয়ন  

                                        

6|  তথ্যসাংগ্রহকা

রীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন  

                                          

7|  তথ্য সাংগ্রহ ও 

রবদিষণ  

                                          

প্র
রত
দ
ব
ে
ন
 

প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন  

 ১৭ শেব্রুয়ারী             

১ম েসড়া 

প্ররতদবেন  

           ১৭ এরপ্রল  

 

    

২য় েসড়া 

প্ররতদবেন  

            ০২ শম  

 

 

চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন 

             ১২ শম 
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অোয় ৩: রনরবড় পররবীক্ষদণর কম গপদ্ধরত 

 

৩.১  প্রাথরমক পররকল্পনা  

প্রাথরমকভাদব প্রকদল্পর সকল অদঙ্গর বাস্তবায়নািীন অবস্থা রবদবচনায় শরদে প্রকল্প সম্পরকগত উদেশ্য ও েলােল র্াচাইদয়র 

পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়। এদক্ষদে রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য একটি মানসম্মত প্ররতদবেন কাঠাদমা ততরীর পররকল্পনা গ্রহণ করা 

হয়। শসইসাদথ মাঠ পর্ গাদয় সদরজরমন পররেশ গনপূব গক রনরবড় পররবীক্ষণ কাজটি সম্পােদনর জন্য রনম্নরলরেত পর্ গায়গুদলার উপর 

সম্যক িারণা শনয়া হয়: 

ক. প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবায়নকারী সাংস্থা কর্তগক প্রেরশ গত আরথ গক ও বাস্তব অগ্রগরত সদরজরমদন পররেশ গনপূব গক র্াচাই 

করা; 

ে. প্রকদল্পর আওতায় েরপে প্ররক্রয়া রনররক্ষা করা; 

গ. রিজাইন ও শেরসরেদকশদনর আদলাদক রনম গাণ কাদজর গুণগতমান র্াচাই করা; 

ঘ. প্রকদল্পর আথ গ-সামারজক প্রভাব র্াচাই।  

 

৩.২ পররবীক্ষণ এলাকা রনব গাচন 

শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্প দুইটি রাজশাহী শজাদনর ৬টি সড়ক রবভাদগর 

১৪টি সড়দক এবাং রসদলট শজাদন ৪টি সড়ক রবভাদগ ১০টি সড়দক বাস্তবারয়ত হদে। প্রকল্পদ্বয় ১০ শজলার ৩৪টি উপদজলায় 

৩১৮.৭৫২ রক:রম: সড়দক (রাজশাহী অাংশ ২২২.৭৪৩ রক:রম: এবাং রসদলট অাংশ ৯৬.০০৯ রক:রম:) রবস্তৃত, র্া ৩০ জুন ২০১৭ 

তাররদের মদে সমারপ্তর জন্য রনি গাররত। 

 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কর্তগক বাস্তবারয়ত এই প্রকল্প দুইটি হদত বতগমান রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য দুইটি শজান (রাজশাহী ও 

রসদলট) শথদক ৬টি শজলার ৬টি সড়ক রবভাদগর শমাট ১১টি সড়কদক তেবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধরতদত রনব গাচন করা হয়। এই 

সড়কসমূহ দুইটি শজাদনর ২১টি উপদজলায় রবস্তৃত। পররবীক্ষদণর জন্য রনব গারচত নমুনা এলাকার রবস্তাররত রববরণ অপর পৃষ্ঠায় 

সাররণ ৫-এ উপস্থাপন করা হদলা: 

 

সাররণ ৫: রসদলট ও রাজশাহী শজানরভরত্তক পররবীক্ষদণর জন্য রনব গারচত নমুনা সড়কসমূদহর রববরণ 

শজান শজলা সাংরিষ্ট উপদজলা সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম 

রাজশাহী 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

রসরাজগি 

  

রসরাজগি, রায়গি রসরাজগি রসরাজগি - রায়গি 

সড়ক 

কামারেন্দ, উোপাড়া  রসরাজগি কারলয়া-কান্দপাড়া-

কামারেন্দ-উোপাড়া 

সড়ক 

নাদটার নাদটার, গুরুোশপুর নাদটার  নাদটার-রবলেহর-

গুরুোশপুর সড়ক 

আোই, রসাংড়া নাদটার  আোই - রসাংড়া সড়ক 

রাজশাহী শমাহনপুর, তাদনার    রাজশাহী শমাহনপুর-তাদনার 

সড়ক 

শমাহনপুর, বাগমারা রাজশাহী শমাহনপুর-বাগমারা 

(ভবানীগি) সড়ক 

পুঠিয়া, বাঘা রাজশাহী পুঠিয়া-আড়ারন-বাঘা 

সড়ক 

রসদলট শমৌলভী বাজার  শ্রীমঙ্গল, কমলগি, কুলাউড়া শমৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-
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শজান শজলা সাংরিষ্ট উপদজলা সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম 

 

  

  

 

  

  

কুলাউড়া সড়ক 

হরবগি হরবগি, বারনয়াচাং হরবগি  হরবগি-বারনয়াচাং সড়ক 

শাদয়স্তাগি, হরবগি শাদয়স্তাগি-

পুরানবাজার-করলমনগর 

সড়ক 

রসদলট  রবর্শ্নাথ  রসদলট  ররশেপুর- রবর্শ্নাথ-

রামপাশা-লামাকারজ 

সড়ক 

শজান ২ টি শজলা-৬ উপদজলা-২১ সড়ক রবভাগ-৬ সড়ক-১১টি 

 

৩.৩ তথ্য ও উপাদত্তর উৎস 

প্রকল্পসমূহ (রসদলট ও রাজশাহী অঞ্চদলর) রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য প্রাথরমক (Primary) ও রদ্বতীয় 

(Secondary) উভয় পর্ গাদয়র উৎস হদত রনদম্নাক্ত রতন িরদনর তথ্য সাংগ্রহ করা হয়: 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর গুণগত মান  

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্ররক্রয়াগত ব্যবস্থাপনা  

 প্রকদল্পর সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব 
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মানরচে ১: রাজশাহী শজাদনর প্রকল্প সড়ক এবাং পররবীক্ষদণর জন্য রনব গারচত নমুনা সড়কসমূহ 
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মানরচে ২: রসদলট শজানদর প্রকল্প সড়ক এবাং পররবীক্ষদণর জন্য রনব গারচত নমুনা সড়কসমূহ 
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৩.৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়দনর গুণগত মান সাংক্রান্ত 

৩.৩.১.১ সমীক্ষা এলাকার প্রতযক্ষ পর্ গদবক্ষণ  

মাঠ পর্ গাদয় সম্পারেত কাজ ও ব্যবহৃত মালামাল পররেশ গনপূব গক রনম গাণ সামগ্রী এবাং কাদজর গুণগত মান ও  প্রকল্প বাস্তবায়দন 

রচরিত সমস্যারে রনরসদন সুপাররশমালা প্রণয়ন করা রছল রনরবড় পররবীক্ষদণর অন্যতম মুখ্য উদেশ্য। এই প্রকল্পসমূদহ শর্সমস্ত 

কাজ ইদতামদে মাঠ পর্ গাদয় সম্পারেত হদয়দছ শসসকল কাজ পররেশ গনকাদল বতগমান সমীক্ষায় শর্সকল রবষদয়র উপর রনরীক্ষা 

করা হয় শসগুদলা হদলা: 

 প্রকল্প সড়কসমূদহর তেঘ গয, প্রস্থ এবাং রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব পররমাপ; 

 প্রকদল্পসমূদহ ব্যবহৃত মালামাদলর গুণগত মান র্থার্থ রছল রকনা তার েরললারে পররবীক্ষণ; 

 ব্যবহৃত মালামাদলর পরীক্ষা/রনরীক্ষা/শটষ্ট শকাি, শেরসরেদকশন ও রিদকাদয়রি র্থার্থ হদয়দছ রকনা তার েরললারে 

পররবীক্ষণ। 

 

৩.৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্ররক্রয়াগত ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

৩.৩.২.১ েরপে সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 

পররবীক্ষণ কার্ গক্রদমর আওতায় সদরজরমন তথ্য সাংগ্রহকাদল েরপে সাংক্রান্ত শর্সকল তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয় তার মদে 

অন্তভূ গক্ত রদয়দছ: 

 সাংরিষ্ট অরেসসমূহ কত তাররদে CPTU website -এ েরপে প্রকাশ কদরদছ; 

 কত তাররদে প্রতযাহার কদরদছ; 

 e-GP -এর রনয়মনীরত র্থার্থভাদব প্ররতপালন হদয়দছ রকনা; 

 েরপে আহবাদনর তাররে; 

 েরপে প্রকারশত পরেকার নাম; 

 েরপে শোলার তাররে; 

 েরপে প্রারপ্তর সাংখ্যা; 

 শরসপনরসভ েরপদের সাংখ্যা; 

 েরপে মূল্যায়দনর তাররে; 

 প্রাক্করলত ব্যয়; 

 প্ররক্রয়াকরণ ও চূড়ান্তকরদণ ব্যরয়ত রেন; 

 চুরক্ত অনুদমােনকারীর নাম ও ঠিকানা; 

 চুরক্ত শমাতাদবক কাজ সমারপ্তর তাররে।  

 প্রকৃত কাজ সমারপ্তর তাররে। 

 

৩.৩.২.২ অথ গ ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 

রিরপরপ এবাং সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী অথ গ বরাে, অথ গ অবমুরক্ত এবাং তা ব্যদয়র পররমান রনি গাররত ছদকর মােদম সাংগ্রহ 

করা হয়। অপররেদক সাংরিষ্ট প্রকদল্প কাদজর জন্য এ র্াবৎকাদল পররদশািকৃত রবদলর পররমান এবাং অবরশষ্ট কাদজর পররমান ও 

তার রবদলর পররমান সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও প্রকদল্পর বছররভরত্তক আরথ গক সাংস্থান, অগ্রগরত এবাং ক্রমপুরিত 

অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।  

 

৩.৩.২.৩ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ 

রিরপরপদত বরণ গত কাদজর পররমান এবাং মাঠ পর্ গায় হদত প্রাপ্ত তথ্যারে রবদশষত সম্পন্নকৃত কাদজর পররমান বা তথ্য এবাং 

অবরশষ্ট কাদজর তথ্য রনি গাররত ছদক সাংগ্রহ করা হয়।  

 

৩.৩.২.৪ শভৌত কাজ তোররক প্ররক্রয়া 
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েরপদের রনদে গশ শমাতাদবক বাস্তবারয়ত কাদজর নমুনা রনি গাররত ছক ও শচকরলদস্টর মােদম র্াচাই করা হয়।  

 

৩.৩.৩ প্রকদল্পর সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব   

প্রকল্প বাস্তবায়দনর েদল প্রকল্প এলাকায় রক িরদনর প্রভাব পদড়দছ তা পররবীক্ষণ করা হদয়দছ। এদক্ষদে কম গসাংস্থান সৃরষ্ট, আয় 

বৃরদ্ধ, মানুদষর শর্াগাদর্াদগ গরতশীলতা ও ব্যয় হ্রাস এবাং একই সাদথ রশক্ষার উপর প্রভাবসহ স্বাস্থযদসবা, স্থানীয় সরকার 

প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ দ্রুত শর্াগাদর্াদগর মােদম শসবা প্রারপ্তদত প্রকল্প রক ভূরমকা শরদেদছ তা মূল্যায়ন করা হদয়দছ। 

 

৩.৩.৩.১ সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব সাংক্রান্ত তদথ্যর উৎস 

প্রকল্পদ্বদয়র সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব সাংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প এলাকার ১ বগ গ রক:রম: এলাকার মদে বসবাসরত বা অবস্থানরত 

রন¤শ œ াক্ত সুরবিাদভাগীদের কাছ শথদক সাংগ্রহ করা হদয়দছ : 

 স্থানীয় সািারণ জনগণ; 

 ব্যবসায়ী; 

 কম গজীরব; 

 কৃষক; 

 ছাে-ছােী; 

 পররবহন েরমক এবাং শনতা; 

 স্থানীয় রনব গারচত জনপ্ররতরনরি; 

 সড়ক রবভাদগর সাংরিষ্ট কম গকতগা । 

 

৩.৩.৩.২ সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়া ও নমুনায়ন 

পররবীক্ষণ কার্ গক্রদমর আওতায় প্রকল্প এলাকার সাদথ সাংরিষ্ট বা উপকারদভাগী এমন সব ব্যরক্তবদগ গর রনকট হদত আথ গ-সামারজক 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। উত্তরোতাগণ সম্পূণ গ শস্বোয় জররপকাদজ অাংেগ্রহণ কদরন এবাং স্থানীয় জনসািারণ এর রনকট হদত 

তথ্য সাংগ্রহ করার সময় সমান সাংখ্যক নারী এবাং পুরুষ এর উপরস্থরত রনরিত করা হদয়দছ। রবস্তাররত প্ররক্রয়া, নমুনা, সড়ক 

প্ররত নমুনা সাংখ্যা, সড়দকর সাংখ্যা, শমাট নমুনা এবাং তদথ্যর উৎদসর রবস্তাররত রনদম্ন ছক আকাদর উপস্থাপন করা হল : 

 

সাররণ ৬: আথ গ-সামারজক তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়া ও নমুনায়ন 

তথ্য প্রোনকারী তথ্য সাংগ্রহ প্ররক্রয়া সড়ক প্ররত নমুনা সড়দকর সাংখ্যা শমাট নমুনা 

স্থানীয় সািারণ জনগণ আইরিআই ১০ টি ১১ ১১০ 

ব্যবসায়ী েল (৮-১০ 

জন) 

এেরজরি ১টি ১১ ১১ 

পররবহন েরমক (৮-১০ 

জন) 

এেরজরি ১টি ১১ ১১ 

স্থানীয় রনব গারচত 

জনপ্ররতরনরি 

শকআইআই ১টি ১১ ১১ 

সাংরিষ্ট প্রকল্প 

পররচালক/অরতররক্ত 

প্রিান প্রদকৌশলী 

(সাংরিষ্ট শজান) 

শকআইআই রাজশাহী ও রসদলট - ২ 

সড়ক রবভাদগর সাংরিষ্ট 

কম গকতগা/রনব গাহী 

প্রদকৌশলী  

শকআইআই রাজশাহী, নাদটার, 

রসরাজগি, রসদলট, 

হরবগি, শমৌলভীবাজার 

- ৬ 

শমাট ১৫১ 

 

৩.৪ সাংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত র্াচাইকরণ 
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মাঠ পর্ গায় শথদক শর্সকল তথ্য ও উপাত্ত প্ররতরেন সাংগ্রহ করা হদয়দছ তা টিম রলিার এবাং সমন্বয়কারী প্ররতরেন তোররকসহ 

র্থাথ গতা র্াচাই কদরদছন।  

 

৩.৫ উপাত্ত প্ররক্রয়াজাতকরণ ও রবদিষণ 

মাঠ পর্ গায় শথদক প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহদক রবরভন্ন সাংখ্যাতারিক প্ররক্রয়া রবদশষত SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences)-এর মােদম রবদিষণ করা হদয়দছ। গ্রারেে এর মােদম প্রকল্প এলাকা 

হদত প্রাপ্ত পররসাংখ্যারনক উপাত্তসমূহদক রবরভন্ন িায়াগ্রাদমর সাহাদয্য উপস্থাপন করা হদয়দছ। 

 

৩.৬ মানরচে ও আদলাকরচে সাংগ্রহ 

প্রকল্প দুটির সড়কসমূহ রচরিত কদর রজওগ্রারেকযাল ইনেরদমশন রসদস্টম (রজআইএস)-এর মােদম মানরচদে তুদল িরা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর সারব গক অবস্থা রবদিষদণর উদেদশ্য আদলাকরচে ও রভরিও সাংগ্রহ করা হদয়দছ।   

 

 

৩.৭ স্থানীয় ও জাতীয় পর্ গাদয় পরামশ গ সভা 

রনরবড় পররবীক্ষদণর কম গ পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রাপ্ত েলােদলর মােদম প্রস্তুতকৃত প্ররতদবেনটিদক স্থানীয় ও জাতীয় পর্ গাদয়র 

রবরভন্ন শস্টকদহাল্ডারদের মতামত গ্রহদণর রবিান রদয়দছ। তারই আদলাদক ইদতামদে রাজশাহী অঞ্চদল একটি পরামশ গ সভা 

অনুরষ্ঠত হদয়দছ (উপরস্থত ব্যরক্তবদগ গর তারলকা সাংযুক্ত)। ৭ জুন ২০১৭ তাররদে ঢাকায় জাতীয় পর্ গাদয়র কম গশালা অনুরষ্ঠত হয়। 

উক্ত সভাসমূদহ শর্সকল সুপাররশ উদঠ এদসদছ তা এই প্ররতদবেদন সাংদর্াজন করা হদয়দছ।     
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অোয় ৪: রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত েলােল 

 

৪.১ প্রকদল্পর অগ্রগরত 

৪.১.১ প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক অগ্রগরত (রাজশাহী শজান) 

ক্রম অদঙ্গর নাম রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অগ্রগরত 

সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় 

(ক) রাজস্ব ব্যায়:     

 সরবরাহ ও শসবা:     

১. শটন্ডার, রপ্ররিাং ও 

িকুদমদিশন ইতযারে 

শথাক ০.০০  ০.০০ 

 উপদমাট (রাজস্ব) ব্যায়     

(ে) মূলিন ব্যায়:     

 সম্পে অরিগ্রহণ:     

২. শমাটর শভরহদকল ৩টি ১০০.০০ ৩টি ১০০.০০ 

৩. ল্যাবদরটরর/ ল্যাবদরটরর 

ইকুইপদমি  

শথাক ১৮.০০ শথাক ১৫.০০ 

 মাটির কাজ:     

৪. রবদ্যমান শরাি 

ইমব্যাাংকদমি/ 

প্রশস্তকরণ 

৪.২৭৪ ল.ঘ.রম: ৬৯৮.৪৮ ৪.২৭৪ ল.ঘ.রম: ৬৮৯.৪৮ 

 নতুন শেøরেবল 

শপভদমি রনম গাণ 

(সাদেগরসাং ছাড়া): 

    

৫. প্রশস্ত ৩.৭০ রম:  ০.১৭ রক.রম. ৯.৩৯ ০.১৭ রক.রম. ৯.৩৮ 

৬. প্রশস্ত ৫.৫০ রম:  ০ রক.রম. ০.০০   

 শপভদমি মজবুরতকরণ     

৭. প্রশস্ত ৩.৭০ রম:  ৪৬.০৭২ রক.রম. ১৩৯০.৪৫ ৪৬.০৭২ রক.রম. ১৩৯০.৪৫ 

৮. প্রশস্ত ৫.৫০ রম:  ২১.৯৯২ রক.রম. ৯২৩.৯৯ ২১.৯৯২ রক.রম. ৯২৩.৯৯ 

 শপভদমি রর-

কিট্রাকশন: 

    

৯. প্রশস্ত ৩.৭০ রম:  ৩.৪০ রক.রম. ১৫৭.০৭ ৩.৪০ রক.রম. ১৫২.৪৮ 

১০. প্রশস্ত ৫.৫০ রম:  ১.৬০ রক.রম. ১২১.৮০ ১.৬০ রক.রম. ১১৮.৩৩ 

 শপভদমি প্রশস্তকরণ:     

১১. ২ x ০.৯০ রম. ১৮.৬৫৫ রক.রম. ৬০৯.৬৮ ১৮.৬৫৫ রক.রম. ৬০৮.৯৫ 

 সাদেগরসাং (উইঝ িঈ 

৪০ রম.রম. অঠ): 

    

১২. প্রশস্তকরণ ৩.৭০ রম:  ১২৯.৫৩৩ রক.রম. ৩১৬৫.৪৮ ১২৯.৫৩৩ রক.রম. ৩১৩৮.৩৬৫ 

১৩. প্রশস্তকরণ ৫.৫ রম: ৯৩.২১ রক.রম. ৩২৭৩.২২ ৯৩.২১ রক.রম. ৩১৭৬.৯০ 

১৪. কালভাট গ রনম গাণ ৯.০০ রম: ৫৯.৬০ ৯.০০ রম: ৫৮.০০ 

 রক্ষাপ্রে কাজ:     

১৫. আররসরস প্যালাসাইরিাং 

(৩ রম: শপাস্ট) 

৪২৬৩.০০ রম: ২১৫.২৮ ৪২৬০.০০ রম: ২১৫.১২ 

১৬. ক্রাংরক্রট শলাপ 

শপ্রাদটকশনসহ 

রজওদটেটাইল 

১০৩৩৯.৭৯ রম: ১৪৭.৬০ ১০৩৩০.৭৯ রম: ১৪৫.০০ 

১৭. শরাি মারকগাং ৪৫৯০.৪০ রম: ৪৪.৭৪ ৪৫৯০.৪০ রম: ৪৪.০০ 

১৮. সাইন, রসগন্যাল, 

রক.রম. শপাস্ট স্থাপন   

শথাক ৪২.৩২ শথাক ৪২.০০ 

১৯. ইউটিরলটি স্থানান্তর শথাক ১.০০ শথাক ১.০০ 

 উপদমাট (মূলিন ব্যায়:) ১০৯৭৮.১০  ১০৮৭২.৪৪৫  

(গ) রেরজকযাল করিদজরি  ০.০০  ০.০০ 

(ঘ) প্রাইস করিদজরি  ০.০০  ০.০০ 

সব গদমাট (ক+ে+গ+ঘ)  ১০৯৭৮.১০  ১০৮৭২.৪৪৫ 

উৎস: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, রাজশাহী শজান, শম ২০১৭। 
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৪.১.২ প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক অগ্রগরত (রসদলট শজান) 

ক্রম অদঙ্গর নাম রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অগ্রগরত 

সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় 

(ক) রাজস্ব ব্যায়:  ০.০০  ০.০০  

উপদমাট (রাজস্ব) ব্যায়  ০.০০  ০.০০  

(ে) মূলিন ব্যয়      

 সম্পে অরিগ্রহণ:     

১. শমাটর শভরহদকল ৩টি ৯৫.৭৩ ৩টি ৯৫.৭৩ 

২. ল্যাবদরটরর/ ল্যাবদরটরর 

ইকুইপদমি  

৪ শসট ১২.০০ ৪ শসট ১১.৬৯ 

 মাটির কাজ:     

৩. নতুন সড়ক বাাঁি রনম গাণ ০.৯০ ল.ঘ.রম: ১৭৩.৩৪ ০.৯০ ল.ঘ.রম: ১৭৩.৩৪ 

৪. সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/ 

উচুকরণ 

১.৭১ ল.ঘ.রম: ৩৭৪.২৮ ১.৭১ ল.ঘ.রম: ৩৭৪.২৮ 

ি. শেøরেবল শপভদমি 

রনম গাণ: 

    

৫. নতুন শপভদমি রনম গান ৩.৯২ ল:ঘ:রম: ২৩০.৪৭ ৩.৯২ ল:ঘ:রম: ২৩০.৪৭ 

৬. প্রশস্তকরণ (২  ী 

০.৯০রম:) 

৪৩.৬৩ রক:রম: ২৩০.৪৭ ৪৩.৬৩ রক:রম: ২৩০.৪৭ 

৭. প্রশস্ত ৩.৭০ রম:  ১১.২০ রক:রম: ২৮৭.৯২ ১১.২০ রক:রম: ২৮৭.৯২ 

৮. প্রশস্ত ৫.৫০ রম:  ২০.৩৯ রক:রম: ১০৪০.৩১ ২০.৩৯ রক:রম: ১০৪০.৩১ 

 সাদেগরসাং (কাদপ গটিাং ও 

রসল শকাট): 

    

৯. নতুন রনম গাদণর জন্য 

সাদেগরসাং 

(৩.৭০ রম: প্রশস্ত) 

৪.৯৭ রক.রম. ১৪৫.৬৮ ৪.৯৭ রক.রম. ১৪৫.৬৮ 

১০. প্রশস্তকরদণর জন্য 

সাদেগরসাং 

(২ X ০.৯০ রম:) 

১০.৮১ রক.রম. ১২৫.৫৩ ১০.৮১ রক.রম. ১২৫.৫৩ 

১১. রবদ্যমান শপভদমদির জন্য 

সাদেগরসাং 

(৩.৭০ রম: প্রশস্ত) 

১০.৪৫ রক.রম. ২৯৯.৩১ ১০.৪৫ রক.রম. ২৯৯.৩১ 

১২. রবদ্যমান শপভদমদির জন্য 

সাদেগরসাং 

(৫.৫০ রম: প্রশস্ত) 

৫.৪০ রক.রম. ২৭৫.২৮ ৫.৪০ রক.রম. ২৭৫.২৮ 

 সাদেগরসাং (DBS 

ওয়যাররাং শকাস গ): 

    

১৩. নতুন রনম গাদনর জন্য 

সাদেগরসাং (৩.৭০ রম: 

প্রশস্ত) 

০.৪৫ রক.রম. ১৫.৭২ ০.৪৫ রক.রম. ১৫.৭২ 

১৪. প্রশস্তকরদণর জন্য 

সাদেগরসাং(২ x ০.৯০ রম:) 

৩৩.০৯ রক.রম. ৪১০.৫২ ৩৩.০৯ রক.রম. ৪১০.৫২ 

১৫. রবদ্যমান শপভদমদির জন্য 

সাদেগরসাং 

(৩.৭০ রম: প্রশস্ত) 

৩৮.৮৪ রক.রম. ৯১৯.৮৭ ৩৮.৮৪ রক.রম. ৯১৯.৮৭ 

      

১৬. রবদ্যমান শপভদমদির জন্য 

সাদেগরসাং(৫.৫০ রম: 

প্রশস্ত) 

৩০.২৬ রক.রম. ১২৭৮.৪৮ ৩০.২৬ রক.রম. ১২৭৮.৪৮ 

১৭. কাংরক্রট রব্রজ রনম গাণ (৫টি) ১৩২.৪০ রম: ১৪২৯.৮৪ ১৩২.৪০ রম: ১৪২৯.৮৪ 

১৮. কালভাট গ রনম গাণ (২৮টি) ১৩৫.৪২ রম. ১১৭৮.৫১ ১৩৫.৪২ রম. ১১৭৮.৫১ 

 রক্ষাপ্রে কাজ:     

১৯. শটা-ওয়াল ৫৯৪৫.০০ রম: ১৮৮.২১ ৫৯৪৫.০০ রম: ১৮৮.২১ 

২০. রসরস ব্লকসহ রজও-

শটেটাইল 

২০০৬০ রম. ২৫৫.৫২ ২০০৬০ রম. ২৫৫.৫২ 

 রনম গাণ ও পূতগ কাজ:     

২১. সসার শেন রনম গাণ ৫৩১৬ রম. ৮৭.৮৮ ৫৩১৬ রম. ৮৭.৮৮ 
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ক্রম অদঙ্গর নাম রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অগ্রগরত 

সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় সাংখ্যা/ পররমান শমাট ব্যায় 

২২. সাইন, রসগন্যাল স্থাপন   শথাক ৪৬৮৬ শথাক ৪৬৮৬ 

২৩. ইউটিরলটি স্থানান্তর শথাক ৭.৩২ শথাক ৪.৬৭ 

 উপদমাট (মূলিন ব্যায়:)  ১০১০৫.৫৪  ৯৯৮২.০০ 

(গ) রেরজকযাল করিদজরি ২% ১০০.৬২  - 

(ঘ) প্রাইস করিদজরি ৩% ১০০.৬২  - 

সব গদমাট (ক+ে+গ+ঘ)  ১০৩০৬.৭৮  ৯৯৮২.০০ 

উৎস: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, রসদলট শজান, জুন ২০১৭। 

 

৪.১.৩ প্রকদল্পর শভৌত এবাং আরথ গক অগ্রগরত  

পররবীক্ষদণ শেো র্ায় প্রকল্প দুটিদত ১৪টি প্যাদকজ রদয়দছ। এর মদে রসদলট শজাদনর ৩টি সড়ক রবভাদগ ৫টি প্যাদকজ (WD-

01, 03, 04, 05, 06) এবাং রাজশাহী শজাদনর ৩টি সড়ক রবভাদগ ৯টি প্যাদকজ (WP-03, 04, 05, 06, 

09, 10, 13, 15, 16) অন্তগভূক্ত রদয়দছ।  

 

রাজশাহী শজাদন ৯ টি প্যাদকদজর মদে ১০০% শভৌত এবাং আরথ গক অগ্রগরত হদয়দছ ৬টি প্যাদকদজর; এগুদলা হদলা WP-

03, WP-04, WP-05, WP-06, WP-10, WP-13 (রচে ১)। একটি প্যাদকদজর (WP-04) 

৯৯.৯৮% শভৌত অগ্রগরত হদয়দছ, র্ার রবপরীদত অথ গ ছাড় হদয়দছ ৯১.৪৮%। এই শজাদন সব গরনম্ন অগ্রগরত পররলরক্ষত হদয়দছ দুটি 

প্যাদকজ এর বাস্তবায়দন: WP-15 এবাং WP-16। প্যাদকজ দুটির শভৌত ও আরথ গক অগ্রগরতর পররমান র্থাক্রদম ৮০% 

(৫০% আরথ গক ছাদড়র রবপরীদত) এবাং ৫৫% (১৪.২৭% আরথ গক ছাদড়র রবপরীদত)। তথ্য-উপাত্ত রবদিষদণ শেো র্ায় WP-

15 এবাং WP-15  নাং প্যাদকদজর কাজ এেনও চলমান আদছ। এই কাজ আগামী ৩০ জুন তাররদের মদে সম্পন্ন হদব 

এবাং ঠিকাোর র্থাসমদয় তার রবল োরেল করদত পারদবন বদল কর্তগপক্ষ পররবীক্ষণ েলদক অবগত কদরন। 

 

রচে ১: প্রকদল্পর  শভৌত  এবাং আরথ গক  অগ্রগরত (রাজশাহী শজান) 

 

 রসদলট শজাদন শমাট ৫ টি প্যাদকদজর মদে ১০০% শভৌত এবাং আরথ গক অগ্রগরত হদয়দছ ১টি প্যাদকদজর (WD-06, রচে ২ 

দ্র্ষ্ষ্টব্য)। একটি প্যাদকদজর (WD-03) সম্পূণ গ শভৌত অগ্রগরতর রবপরীদত ৮০.০০% অথ গ ছাড় হদয়দছ। অন্য একটি প্যাদকদজর 

(WD-01) ৮৩.৯৫% শভৌত অগ্রগরত হদয়দছ, র্ার রবপরীদত ৮৩.৯৫% অথ গ ছাড় করা হদয়দছ। প্যাদকদজর কাজ রিরপরপর 

৮৩.৯৫% কাজ হওয়ায় কর্তগপক্ষ এর শভৌত এবাং আরথ গক অগ্রগরত ৮৩.৯৫% উদেে কদরদছন। এই শজাদন বারক দুটি প্যাদকদজর 

কাদজ তুলনামূলক কম অগ্রগরত পররলরক্ষত হদয়দছ। প্যাদকজ দুটি হদলা WD-04 এবাং WD-05 । প্যাদকজ দুটির 

শভৌত ও আরথ গক অগ্রগরতর পররমান র্থাক্রদম ৮৫% (৭৫% আরথ গক ছাদড়র রবপরীদত) এবাং ৬৫% (৫৩% আরথ গক ছাদড়র 

WP-03 WP-05 WP-06 WP-10 WP-13 WP-04 WP-09 WP-16 WP-15
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রবপরীদত)। উপাত্ত রবদিষদণ  শেো র্ায় WD-04 এবাং WD-05- নাং প্যাদকদজর কাজ চলমান রদয়দছ, র্া ৩০ জুদনর 

মদে সমাপ্ত হদব পররবীক্ষণ েলদক অবগত করা হদয়দছ (রচে ২)।  

 

রচে ২: প্রকদল্পর শভৌত এবাং আরথ গক অগ্রগরত (রসদলট শজান) 

 

 

৪.১.৪ প্রকদল্পর অথ গ প্রবাহ 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় রবরভন্ন অথ গ বছদর রবরভন্ন শজাদন প্রকদল্পর অর্থ প্রবাহ রবরভন্ন রকম। পররবীক্ষদণ আরও শেো র্ায় 

শর্, সাংস্থার চারহো অনুর্ায়ী প্রাপ্ত অথ গ অবমুক্ত ও ব্যদয়র সাদথ তারতম্য লক্ষ করা র্ায়। তদব রসদলট, শমৌলভীবাজার ও রাজশাহী 

সড়ক রবভাদগ ২০১৫-১৬ এবাং ২০১৬-১৭ অথ গ-বছদর অবমুরক্ত ও ব্যয় একই রদয়দছ। রিরপরপ অনুর্ায়ী ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-

২০১৭ অথ গ বছদর প্রকদল্পর অথ গ বরাে রছল নাদটার সড়ক রবভাদগ  ২৮১.৭৬ লক্ষ টাকা। রসরাজগি সড়ক রবভাদগ একই অথ গ-

বছদর শকান বরাে না থাকায় শকান ব্যয় হয়রন।  রিরপরপ অনুর্ায়ী ২০১৬-২০১৭ অথ গ বছদর প্রকদল্পর অথ গ প্রবাহ সব গরন¤œ রছল 

রাজশাহী সড়ক রবভাদগ ৯৪১.১১ লক্ষ টাকা (রচে ৩)।  

 

রচে ৩: প্রকদল্পর অথ গ প্রবাহ (রাজশাহী শজান) 

 

রিরপরপ অনুর্ায়ী শমৌলভীবাজার সড়ক রবভাদগ ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অথ গ বছদর প্রকদল্পর অথ গ বরাে রছল সদবার্চ্গ অথ গাৎ 

প্রায় ২৫০০ লক্ষ টাকা । রিরপরপ অনুর্ায়ী ২০১৬-২০১৭ অথ গ বছদর প্রকদল্পর অথ গ প্রবাহ সদব গার্চ্ রছল হরবগি সড়ক রবভাদগ 

১৩২৩.৩৯ লক্ষ টাকা (রচে ৪)। 

 

রচে ৪: প্রকদল্পর অথ গ প্রবাহ (রসদলট শজান) 

WD-6 WD-03 WD-01 WD-04 WD-5
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৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্ররক্রয়াগত ব্যবস্থাপনা  

৪.২.১ েরপে আহবান  

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় বাাংলা ও ইাংদরজী উভয় মােদমর রবরভন্ন তেরনক পরেকায় প্রকল্পদ্বদয়র েরপদের রবজ্ঞাপন 

প্রকারশত হদয়দছ। রচদে আদরা পররলরক্ষত হয় শর্ অরিকাাংশ শজলার েরপে ৩ টি বাাংলায় ও ১ টি ইাংদরজী পরেকায় প্রকারশত 

হদয়দছ। 

 

রাজশাহী শজাদন ৯ টি প্যাদকজ এর কাদজর জন্য শমাট ২৮ টি পরেকায় েরপদের রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়দছ (সাররণ ৭) । প্রাপ্ত 

তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায়, রবজ্ঞাপনগুদলা শবরশরভাগ (১৭টি) জাতীয় পরেকায় প্রকারশত হদয়দছ। অন্যরেদক আঞ্চরলকভাদব 

প্রকারশত ১১টি পরেকায় েরপদের রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়দছ। 

 

সাররণ ৭: েরপদের রবজ্ঞাপন পরেকায় প্রকাশ (রাজশাহী শজান) 

শজান প্যাদকজ নাং পরেকার নাম েরপে প্রকারশত 

পরেকার সাংখ্যা জাতীয়ভাদব প্রকারশত স্থানীয়ভাদব প্রকারশত 

রাজশাহী 

WP-05 

The Daily 

Financial 

Express 

তেরনক শভাদরর িাক 

তেরনক নতুন প্রভাত ৩ 

WP-06 

The Daily 

Financial 

Express 

তেরনক আদলারকত 

বাাংলাদেশ 

তেরনক নবদচতনার িাক 

তেরনক আমাদের রাজশাহী 

৪ 

WP-16 

The News 

Today 

তেরনক মানব জরমন 

তেরনক শসানালী সাংবাে  ৩ 

WP-13 

The Financial 

Express 

আদলারকত বাাংলাদেশ 

সানশাইন ৩ 

WP-03 

তেরনক কাদলর কন্ঠ 

The Daily 

New Age 

তেরনক ইছামরত ৩ 
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শজান প্যাদকজ নাং পরেকার নাম েরপে প্রকারশত 

পরেকার সাংখ্যা 

WP-04 

তেরনক সমকাল 

The Daily 

Observer 

 

তেরনক উত্তর  বঙ্গবাতগা ৩ 

WP-09 

তেরনক কাদলর কন্ঠ 

The Daily 

New Age 

তেরনক ইছামরত  

WP-10 

The Daily 

New Age 

তেরনক কাদলর কন্ঠ 

তেরনক ইছামরত ৩ 

WP-15 

The Daily 

Financial 

Express 

সকাদলর েবর 

তেরনক ইছামরত ৩ 

শমাট ৯টি ১৭ টি ১১ টি ২৮ টি 

 

রসদলট শজাদন ৫ টি প্যাদকজ এর কাদজর জন্য শমাট ২০ টি পরেকায় েরপদের রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়দছ। রকন্তু, সাররণ ৮-এ 

উপস্থারপত তথ্য শথদক শেো র্ায়, রবজ্ঞাপনগুদলা শবরশরভাগ (১৫টি) জাতীয় পরেকায় প্রকারশত হদয়দছ। মাে ৫টি আঞ্চরলকভাদব 

প্রকারশত পরেকায় প্রকারশত হদয়দছ।  

 

সাররণ ৮: েরপদের রবজ্ঞাপন পরেকায় প্রকাশ (রসদলট শজান) 

শজান প্যাদকজ নাং পরেকার নাম েরপে প্রকারশত 

পরেকার সাংখ্যা জাতীয়ভাদব প্রকারশত স্থানীয়ভাদব প্রকারশত 

রসদলট 

WD-01 সমকাল 

মানবকন্ঠ 

The Daily New 

Age   

রসদলদটর িাক ৪ 

WD-03 শভাদরর কাগজ 

তেরনক মানব জরমন 

তেরনক ইনরকলাব 

তেরনক উত্তর-পূব গ ৪ 

WD-04 তেরনক জনকন্ঠ 

সকাদলর েবর 

The Daily Sun 

তেরনক প্রভাকর 4 

WD-05 The Daily Sun 

তেরনক জনকন্ঠ 

সকাদলর েবর 

তেরনক প্রভাকর 4 

WD-06 সমকাল 

মানবকন্ঠ 

The Daily New 

Age   

রসদলদটর িাক ৪ 

শমাট ৫টি ১৫ টি ৫ টি ২০ টি 

 

৪.২.২ েরপে প্রারপ্ত ও মূল্যায়ন 
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েরপে আহবাদনর পদর রনি গাররত সমদয় েরোতাগণ েরপে োরেল কদরন। তদব, সকল েরপেই মূল্যায়দনর জন্য শর্াগ্য রবদবরচত 

হয় না। শর্গুদলা রবদবরচত হয় শসুগদলাদক শরসপনরসভ েরপে রহদসদব রচরিত কদর মূল্যায়দনর জন্য পাঠাদনা হয়। 

 

পররবীক্ষদণ শেো র্ায় রাজশাহী শজাদন সদব গার্চ্ ১২ টি েরপে জমা পদড় WP-16 নাং প্যাদকদজ, র্ার মদে শরসপরিভ 

েরপে রছল ৯ টি। রদ্বতীয় সদব গার্চ্ ১১ টি েরপে জমা WP 10 নাং প্যাদকদজর র্ার মদে শরিপরিভ রছল ৭টি েরপে। 

নাদটার সড়ক রবভাদগ সব গরনম্ন েরপে ও শরসপনরসভ েরপে পাওয়া র্ায় র্থাক্রদম ২টি ও ১টি র্ার প্যাদকজ নাং র্থাক্রদম 

WP-03 এবাং WP-4 (রচে ৫)। 

 

রচে ৫: েরপে প্রারপ্ত ও শরসপরিভ েরপে (রাজশাহী শজান) 

 

 

পররবীক্ষদণ শেো র্ায় রসদলট শজাদনর আওতায় হরবগি সড়ক রবভাদগ প্যাদকজ নাং WD-04 এর রবপরীদত সদব গার্চ্ সাংখ্যক 

অথ্যগাৎ ১০ টি েরপে জমা পদড় এবাং সদব গার্চ্ সাংখ্যক অথ্যগাৎ ৮টি শরসপনরসভ েরপে পাওয়া র্ায়। লক্ষনীয়, প্রাপ্ত েরপদের 

তুলনায় শরসপনরসভ েরপদের সাংখ্যা তুলনামূলকভাদব কম রদয়দছ রসদলট ও হরবগি সড়ক রবভাদগ র্ার প্যাদকজ নাং WD-

03, WD-06 (রচে ৬)। 

 

রচে ৬: েরপে প্রারপ্ত ও শরসপরিভ েরপে (রসদলট শজান) 

7 7

12

9

2 2

8

11

10

4

6

9

6

1 1

5

7

9

WP-05 WP-06 WP-16 WP-13 WP-03 WP-04 WP-09 WP-10 WP-15
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৪.২.৩ েরপে মূল্যায়দন ব্যরয়ত সময় 

পররবীক্ষদণর তথ্যানুসাদর প্রায় সবগুদলা সড়ক রবভাদগ েরপে প্ররক্রয়াকরণ ও চূড়ান্তকরদণ অদনক সময় ব্যয় হদয়দছ র্রেও তা 

রপরপআর ২০০৮-এ রনি গাররত ১২০ রেদনর মদেই সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

রসরাজগি সড়ক রবভাদগ WP-15 নাং প্যাদকদজর েরপে মূল্যায়দন সদব গার্চ্ সময় শলদগদছ ১০৯ রেন; শর্োদন রাজশাহী সড়ক 

রবভাদগ WP-05 নাং প্যাদকদজর েরপে মূল্যায়দন সময় শলদগদছ ৪৪ রেন। পক্ষান্তদর রসরাজগদির WP-16 নাং প্যাদকদজর 

েরপে মূল্যায়দন সব গরনম্ন সময় শলদগদছ ২৬ রেন। র্রেও রনি গাররত সমদয়র মদে েরপে চূড়ান্ত করা হদয়দছ রকন্তু সাররণ ৯-এর 

তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায় এ সময় আদরা করমদয় আনা সম্ভব; র্ার মােদম েীঘ গদময়ারে সােল্য অজগন করা সম্ভব। 

 

সাররণ ৯: েরপে মূল্যায়দন ব্যরয়ত সময় (রাজশাহী শজান) 

শজান প্যাদকজ নাং েরপে মূল্যায়দনর জন্য রনি গাররত 

সময়সীমা (রেন) 

েরপে চূড়ান্তকরদণ ব্যরয়ত সময় 

(রেন) 

রাজশাহী 

WP-05 

  

  

১২০ 

  

  

  

  

  

  

৪৪ 

WP-06 ৩৬ 

WP-16 ২৬ 

WP-13  ৩৬ 

WP-03 ৭১ 

WP-04 ৩৩ 

WP-09 ১০২ 

WP-10 ১০৪ 

WP-15 ১০৯ 

    

রসদলট শজাদন েরপে মূল্যায়দন সবদচদয় কম সময় শলদগদছ হরবগি সড়ক রবভাদগ, র্া মাে ৩৭ রেন। সদব গার্চ্ সময় শলদগদছ ৭৪ 

রেন WD-01 নাং প্যাদকদজর। র্রেও রনি গাররত সমদয়র মদে েরপে চূড়ান্ত করা হদয়দছ রকন্তু রনদম্নর সাররণ ১০- এর তথ্য 

রবদিষদণ শেো র্ায় এ সময় আদরা করমদয় আনা সম্ভব র্ার মােদম েীঘ গদময়ারে সােল্য অজগন করা সম্ভব। 

7

5

10

8

3

4 4

8

6

2

WD-01 WD-03 WD-04 WD-05 WD-06
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সাররণ ১০: েরপে মূল্যায়দন ব্যরয়ত সময় (রসদলট শজান) 

শজান প্যাদকজ নাং েরপে মূল্যায়দনর জন্য রনি গাররত 

সময়সীমা (রেন) 

েরপে চূড়ান্তকরদণ ব্যরয়ত সময় 

(রেন) 

রসদলট 

WD-01 

১২০ 

 

৭৪ 

WD-03 ৩৭ 

WD-04 

৫২ 

WD-05 

৫২ 

WD-06 ৩৯ 

 

৪.২.৪ ই-রজরপদত মূল্যায়ন  

রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রতীয়মান হয় শর্, রাজশাহী এবাং রসদলট শজাদনর ১৪টি প্যাদকদজর সকল েরপে প্ররক্রয়ায় ই-রজরপর অন্তগগত 

রবরি-রবিান র্থার্থভাদব প্ররতপালন করা হদয়দছ। পররবীক্ষদণ আরও শেো র্ায়, শকান শজাদন প্যাদকজ ভাঙ্গা হয়রন।  

  

৪.২.৫ ঠিকাোর রনদয়াগ সাংক্রান্ত তথ্য 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় শর্, রবরভন্ন সড়ক রবভাদগ রবরভন্ন ঠিকাোর কাদজর োরয়ত্ব শপদয়দছ র্ার কার্ গাদেদশর তাররে ও 

রবরভন্ন। তদব কার্ গাদেশ প্রোদনর তাররে গ্রহণদর্াগ্য সময়সীমার মদেই রদয়দছ ।  

রাজশাহী শজাদনর প্যাদকজ নাং WP-4, WP-05 এবাং WP-06-এর কার্ গাদেশ ২০১৫ সাদল শেয়া হয়। শসোদন 

WP-03, WP-09, WP-10, WP-13 এবাং WP-16 নাং প্যাদকদজর কার্ গাদেশ ২০১৬ সাদল শেয়া হয়। 

(সাররণ ১১) রাজশাহী শজাদনর WP-15 নাং প্যাদকজ-এর কার্ গাদেশ ২০১৭ সাদল শেয়া হয়। রাজশাহী শজাদনর WP-03, 

WP-04, WP-05, WP-06, WP-09, WP-10 এবাং WP-13 প্যাদকদজর কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। 

রকন্ত WP-15 এবাং WP-16 নাং প্যাদকদজর কাজ এেনও চলমান রদয়দছ (সাররণ ১১)। 

 

সাররণ ১১: ঠিকাোর রনদয়াগ এবাং শভৌত কাদজর অগ্রগরত (রাজশাহী শজান) 

সড়ক রবভাগ প্যাদকজ নাং কণ্ট্রাক্ট নাম্বার ঠিকাোর/ ঠিকাোরী 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

কার্ গাদেদশর 

তাররে 

কাজ সমারপ্তর তাররে 

চুরক্ত 

শমাতাদবক 

প্রকৃত 

রাজশাহী WP-05 e-

GP/RJZ/ADP/

03 /2015-

2016 

TM & AB 

Construction 

(JV) 

১৭/১২/১৫ ১২/১২/১৬ ০৮/০৫/১৬ 

রাজশাহী WP-06 06/e-

GP/ADP/SE/

Raj/ 2015-

2016. 

 M/S Turna 

Enterprise 

১৮/১১/১৫ ১৬/০৫/১৬ ০৩/০৫/১৬ 

রাজশাহী WP-16 01/e-

GP/ADP/SE/

Raj/2016-

2017 

 M/S 

Kohinoor 

Enterprise 

২২/১১/১৬ ২২/০৪/১৭ কাজ চলমান। 

রাজশাহী WP-13  07/e-

GP/ADP/RR

C/Raj/2015-

 শমা: শাহ্জাহান আলী ১৮/০২/১৬ ১৫/১০/১৬ ৩১/০৮/১৬ 
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2016 

নাদটার WP-03 e-GP/03-

PRC/ 

Nat/2015-

2016. 

মীর হারববুল আলম ০২/০২/১৬ ৩১/০৭/১৬ ২৮/১২/১৬ 

নাদটার WP-04 e-GP/03-

PRC/ 

Nat/2015-

2016. 

মীর হারববুল আলম ১৫/১২/১৫ ১২/৬/১৬ ২০/১০/১৬ 

রসরাজগি WP-09 e-GP/07-

PRC/Siraj/20

15-2016. 

Taher & Sons 

(Pvt) Ltd. 

১০/০৪/১৬ ৬/১২/১৬ ১০/১০/১৬ 

রসরাজগি WP-10 e-GP/09-

PRC/Siraj/20

15-

2016.Tender 

ID : 40697 

FU-KC-FT(JV) ১২/০৪/১৬ ০৯/১০/১৬ ০৪/০৯/১৬ 

রসরাজগি WP-15 e-GP/09-

PRC/Siraj/20

15-

2016.Tender 

ID : 67467 

Mohammed 

Eunus & 

Brothers (Pvt) 

Ltd. 

০১/০১/১৭ ৩১/০৫/১৭ চলমান 

 

প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী শেো র্ায় রসদলট শজাদনর সবগুদলা প্যাদকজ-এর কার্ গাদেশ ২০১৬ সাদল শেয়া হদয়দছ। সাররণ-১২-এ উদেরেত 

তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায়, রবরভন্ন সমদয় কার্ গাদেশ শেওয়া হদলও রসদলট শজাদনর WD-01 এবাং WD-06 নাং 

প্যাদকদজর কাজ শশষ হদয়দছ। রকন্তু WD-03, WD-04 এবাং WD-05 নাং প্যাদকদজর কাজ এেনও চলমান 

রদয়দছ। প্যাদকজ দুটিদত রব্রজ ও কালভাট গ-এর কাজ অন্তভু গক্ত রদয়দছ। কালভাদট গর কাজ সম্পন্ন হদলও রব্রদজর কাজ চলমান 

রদয়দছ (সাররণ ১২)।  

 

 

 

সাররণ ১২: ঠিকাোর রনদয়াগ এবাং শভৌত কাদজর অগ্রগরত (রসদলট শজান) 

সড়ক রবভাগ প্যাদকজ নাং কণ্ট্রাক্ট নাম্বার ঠিকাোর/ 

ঠিকাোরী 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

কার্ গাদেদশর 

তাররে 

কাজ সমারপ্তর তাররে 

চুরক্ত 

শমাতাদবক 

প্রকৃত 

রসদলট WD-01 e-GP - 

18/ACE/SZ/2015-

2016/31256 

শমস গাস জন্মভূরম 

রনম গাতা এন্ড 

অরহদুজ্জামান 

শচৌধুরী (দজরব) 

০৭/০১/১৬ ০৭/০১/১৭ ২৭/১২/১৬ 

শমৌলভীবাজার WD-03 e-GP - 

16/ACE/SZ/2015-

2016/31226 

সজীব রিন 

োস 

০৪/০১/১৬ ১৫/০৩/১৭ চলমান 

শমৌলভীবাজার WD-04 e-GP - 

19/ACE/SZ/2015-

2016/32340 

শমস গাস সুব গণা 

এিারপ্রাইজ 

এন্ড টাওয়ার 

এিারপ্রাইজ 

শজরভ 

২৬/০১/১৬ ১৯/০৭/১৭ চলমান 

হরবগি WD-05 e-GP - The ১৬/০২/১৬ ১৭/০৮/১৭ ২৪/০৪/১৭ 
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20/ACE/SZ/2015-

2016/32341 

Nirmitee 

হরবগি WD-06 e-GP - 

17/ACE/SZ/2015-

2016/31234 

JON (JV) ০৭/০১/১৬ ০৬/০১/১৭ চলমান 

 

৪.৩ রিজাইন ও শেরসরেদকশন অনুর্ায়ী রনম গাণ কাদজর গুনগত মান র্াচাই 

৪.৩.১ সড়দকর তেঘ গয, প্রস্থ এবাং রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব 

পররবীক্ষদণর জন্য সদরজরমন কাদজর অাংশ রহদসদব শজানভূক্ত রবরভন্ন সড়ক রবভাদগর সড়দকর তেঘ গয, প্রস্থ এবাং রবটুরমনাস 

শপভদমদির পুরুত্ব পররমাপ করা হয়।  

 

তেঘ গয : সদরজরমন পররেশ গদন প্রকল্প এলাকার সকল সড়দকর তেঘ গয রিরপরপ শত বরণ গত তেঘ গয অনুর্ায়ী পাওয়া রগদয়দছ। রাজশাহী 

সড়ক রবভাদগর আওতায় প্যাদকজ (WP-05) শমাহনপুর-বাগমারা (ভবানীগি) সড়দকর তেঘ গয সদব গার্চ্ র্া ২৪ রক.রম. এবাং 

হরবগি সড়ক রবভাদগর (WD-06) শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-করলমনগর সড়দকর তেঘ গয সব গরন¤œ অথ গাৎ ৩.০০ রক.রম.।  

 

প্রস্থ : সদরজরমন পররেশ গন এবাং পররমাদপর সময় সকল সড়দকই রিরপরপ অনুর্ারয় সড়দকর প্রস্থ রবদ্যমান রদয়দছ। রসদলট সড়ক 

রবভাদগর (WD-01) ররশেপুর-রবর্শ্নাথ-রামপাশা-লামাকারজ সড়দকর প্রস্থ সদব গার্চ্ (৫.৫৬ রম.)। সব গরন¤œ রসরাজগি 

সড়ক রবভাদগর (WP-09) কারলয়া-কান্দপাড়া-কামারেন্দ-উোপাড়া (৩.৭২ রম.) (সাররণ ১৩ ও ১৪)।  

  
রচে: সদরজরমদন সড়দকর প্রস্থ পররমাপ 

    

রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব : রবটুরমনাস শপভদমদির মাো রবল অব শকায়ানটিটি (ইড়ছ) অনুর্ায়ী সকল প্রকদল্পর শক্ষদে ৪০.০০ 

রমরম রন গিাররত রদয়দছ। সদরজরমদন প্রাপ্ত পররমাদপ শেো শগদছ সকল সড়দকই রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব রিরপরপদত উদেরেত 

পুরুদত্বও শচদয় শবরশ রদয়দছ। রসরাজগি সড়ক রবভাদগর (িচ-১০) রসরাজগি - রায়গি সড়দকর রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব 

সবদচদয় শবরশ অথ গাৎ ৪৬.৩৩ রম.রম.।    
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রচে: রবটুরমনাস শপভদমদির পুরুত্ব পররমাপ এর জন্য শকার কাটিাং এবাং পরবতীদত মাঠ পর্ গাদয়ই শপভদমদির পুরুত্ব পররমাপ 

    

সাররণ ১৩: সড়দকর তেঘ গয, প্রস্থ এবাং পুরুত্ব (রাজশাহী শজান) 

সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম ও প্যাদকজ নম্বর সড়দকর তেঘ গয (রক.রম.) সড়দকর প্রস্থ (রম.) রবটুরমনাস 

শপভদমদির পুরুত্ব 

(রম.রম.) গড় 
রিরপরপ 

অনুর্ারয়  

পররবীক্ষদণ 

প্রাপ্ত 

রিরপরপ 

অনুর্ারয়  

পররবীক্ষদণ 

প্রাপ্ত 

রাজশাহী শমাহনপুর-তাদনার সড়ক (WP-

13) 

12.745 12.747 5.5 Ges 

3.7 

5.52 Ges 

3.71 

43.00 

রাজশাহী শমাহনপুর-বাগমারা (ভবানীগি) 

সড়ক moK (WP-05) 

24.00 24.20 5.5 Ges 

3.7 

5.51 Ges 

3.72 

43.67 

রাজশাহী পুঠিয়া-আড়ারন-বাঘা সড়ক (WP-

06 & 16) 

7.15 7.16 5.5 5.53 46.00 

নাদটার নাদটার-রবলেহর-গুরুোশপুর সড়ক  

(WP-03) 

16.00 16.10 5.5 5.52 45.67 

নাদটার আোই - রসাংড়া সড়ক (WP-04) 7.50 7.50 5.5 5.51 40.33 

রসরাজগি কারলয়া-কান্দপাড়া-কামারেন্দ-

উোপাড়া সড়ক (WP-09) 

18.00 18.10 3.7 3.72 45.67 

রসরাজগি রসরাজগি - রায়গি সড়ক (WP-

10 & 15) 

21.00 21.02 5.5 5.52 46.33 

 

সাররণ ১৪: সড়দকর তেঘ গয, প্রস্থ এবাং পুরুত্ব (রসদলট শজান) 

সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম ও প্যাদকজ 

নম্বর 

সড়দকর তেঘ গয (রক.রম.) সড়দকর প্রস্থ (রম.) রবটুরমনাস 

শপভদমদির পুরুত্ব 

(রম.রম.) গড় 

রিরপরপ 

অনুর্ারয়  

পররবীক্ষদণ 

প্রাপ্ত 

রিরপরপ 

অনুর্ারয়  

পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত 

রসদলট ররশেপুর-রবর্শ্নাথ-

রাশপাশা-লামাকারজ সড়ক 

(WD-01) 

7.00 7.12 5.50 5.56 42.50 

হরবগি শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-

করলমনগর সড়ক (WD-

06) 

3.00 3.05 5.50 5.54 44.00 

শমৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-

কুলাউড়া সড়ক (WD-

03 & 04) 

17.00 17.10 5.50 5.50 44.00 

 

৪.৩.২ শপভদমি পররবীক্ষণ  
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৪.৩.২.১ শেরেবল শপভদমণ্ট 

শেরেবল শপভদমি ও এর গুনগতমান সাংক্রান্ত রবরভন্ন তথ্যারে রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদয়দছ রকনা  তা মূল্যায়ন করা হয়। 

প্রাপ্ত েলােলসমূহ রবদিষদণ শেো র্ায় কর্তগপক্ষ রবল প্রোদনর পূদব গ শর্সকল পরীক্ষা কদরদছন তা রনরে গষ্ট শেরসরেদকশন 

অনুর্ায়ী রছল র্া সাংযুক্ত সাররণদত উদেে আদছ। এোদন উদেখ্য শর্, রসদলট শজাদনর ব্রীজ এদপ্রাদচর কাজ রনরবড় পররবীক্ষদণর 

সময় বাকী রছল। ব্রীদজর কাজ সমারপ্তর পর অবরশষ্ট কাজ রনি গাররত সমদয়র মদেই শশষ করদব বদল সাংরিষ্ট ঠিকাোর এবাং 

কর্তগপক্ষ জারনদয়দছন । 

 

 

 

 

 

৪.৪ প্রকদল্পর সামারজক-অথ গননরতক প্রভাব 

৪.৪.১ সড়দক র্ানবাহন চলাচল 

৪.৪.১.১ সড়দক র্ানবাহদনর সাংখ্যা (তেরনক) 

প্রাপ্ত তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায় রাজশাহী শজাদন সড়ক র্েন ক্ষরতগ্রস্ত রছল, তেন প্ররতটি সড়দক তেরনক গদড় ৯০০-১০০০ টি 

র্ানবাহন চলাচল করদতা শসোদন উন্নয়দনর পদর তেরনক গদড় ২০০০ এর শবশী র্ানবাহন চলাচল করদছ, র্া প্রায় ২ গুণ। রচে ৭- 

এ র্ানবাহন ব্যবহাদরর িরন সম্পদকগ শেোদনা হদয়দছ। প্রাপ্ত তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায়, রাজশাহী শজাদন সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

থাকাকালীন রবরভন্ন িরদণর র্ানবাহদনর মদে সদব গার্চ্ সাংখ্যক শলাকজন ররোভযাদন (৫৬%), বাস (২৪%), রসএনরজদত (১৮%) 

র্াতায়াত করদতা। তুলনামূলক রবদিষদণ শেো র্ায়, উন্নয়দনর পদর সদব গার্চ্ সাংখ্যক শলাকজন (৬৬%) রসএনরজ রি হুইলার, ইরজ 

বাইক (৬২%), মটর সাইদকল (৩২%) ব্যবহার কদর র্াতায়াত করদছ। এমনরক সাইদকল ব্যবহার করার প্রবণতা শবদড়দছ। 

বহুরবি র্ানবাহন সুরবিাপ্রারপ্তর মােদম লক্ষণীয় শর্, জনগণ শুধু বাদসর উপর রনভ গরশীলতা করমদয়দছ। অন্যরেদক, পণ্য পররবহদন 

ট্রাদকর ব্যবহার চার গুণ পর্ গন্ত বৃরদ্ধ শপদয়দছ।   

 

রচে ৭: উত্তরোতাদের ব্যবহৃত র্ানবাহন (রাজশাহী) 

  

 

রবরভন্ন অাংশীোরগদণর সাদথ আদলাচনায় শেো র্ায় রসদলট শজাদন ক্ষরতগ্রস্থ সমদয় প্ররতটি সড়দক তেরনক গদড় ১৮০০-১৯০০ টি 

র্ানবাহন চলাচল করদতা। শসোদন বতগমাদন তেরনক গদড় ২৭০০-২৮০০ টি র্ানবাহন চলাচল করদছ। রসদলট শজাদন র্ানবাহন 

চলাচদলর সাংখ্যা অরিক র্া এই অঞ্চদলর তুলনামুলক অথ গননরতক সমৃরদ্ধর ইরঙ্গত প্রোন কদর। রচে ৮- এ র্ানবাহন ব্যবহাদরর 

িরন সম্পদকগ শেোদনা হদয়দছ। প্রাপ্ত তথ্য রবদিষদণ শেো র্ায়, রসদলট শজাদন সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত থাকাকালীন রবরভন্ন িরদণর 

র্ানবাহদনর মদে সদব গার্চ্ সাংখ্যক শলাক বাস (৩৯%), রসএনরজদত (২৮%) র্াতায়াত কদরদছ । তুলনামূলক রবদিষদণ  শেো 
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র্ায়, উন্নয়দনর পদর সদব গার্চ্ সাংখ্যক শলাক (৩৪%) রসএনরজ (রি হুইলার), মটর সাইদকল (১৩%), ব্যবহার কদর র্াতায়াত 

করদছ। ইরজ বাইক ব্যবহার করার প্রবনতা শবদড়দছ প্রায় ৬%। বহুরবি র্ানবাহন সুরবিা প্রারপ্তর মােদম বাদসর উপর 

রনভ গরশীলতা প্রায় ১৮% কদমদছ। অন্যরেদক, পণ্য পররবহদন ট্রাদকর ব্যবহার ৬ গুণ পর্ গন্ত বৃরদ্ধ শপদয়দছ।   

 

রচে ৮: উত্তরোতার ব্যবহৃত র্ানবাহন (রসদলট শজান) 

  

 

৪.৪.১.২  সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার কারণ (প্রকল্প গ্রহদণর পূদব গ) 

রনদম্নর রচে নাং ৯-শত রাজশাহী এলাকার সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার কারণ রচরেত হদয়দছ। সড়ক ব্যবহারকারীদের মদত সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্থ হাওয়ার বহুরবি কারণ রদয়দছ। বহু রনব গাচনী মতামদতর মােদম প্রাপ্ত তদথ্য শেো র্ায় প্রকল্প এলাকায় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

হবার উদেেদর্াগ্য কারণগুদলা হদে: অরতররক্ত র্ান চলাচল (৫০%),  ভারী ট্রাক চলাচল (৪৪.২৯%), রনম গাদনর রন¤œমান 

(২৪.২৯%), বন্যা (১০%), এবাং ভারর বৃরষ্টপাত (২.৮৬%)। তন্মদে অরতররক্ত র্ান চলাচল ও ভারর ট্রাক চলাচল সড়দকর ক্ষরত 

সািদনর জন্য সবদচদয় শবশী োয়ী র্া রনয়ন্ত্রদণর মােদম সড়দকর ক্ষরতর ঝুঁরক অদনকটা হ্রাস করা সম্ভব। 

 

রচে ৯: সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার কারণ (রাজশাহী শজান) 

 

 

সড়ক ব্যবহারকারীদের মদত রসদলট এলাকার সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হাওয়ার কারণ রচরেত হদয়দছ রচে নাং ১০-শত। বহু রনব গাচনী 

মতামদতর মােদম প্রাপ্ত তদথ্য শেো র্ায় প্রকল্প এলাকায় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার উদেেদর্াগ্য কারণগুদলা হদে: অরতররক্ত র্ান 

চলাচল (৪৭.১৪%); ভারী ট্রাক চলাচল (৪১.৪৩%); ভারর বৃরষ্টপাত (১০%) এবাং রনম গাদনর রন¤œমান (১.৪৩%)। অরতররক্ত 

র্ানবাহন চলাচল ও ভারর ট্রাক চলাচল সড়দকর ক্ষরত সািদনর জন্য সবদচদয় শবশী োয়ী, র্া রনয়ন্ত্রণদর্াগ্য। 

 

রচে ১০: সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার কারণ (রসদলট শজান) 
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৪.৪.১.৩ ক্ষরতগ্রস্ত হবার েদল সৃষ্ট অসুরবিা (প্রকল্প গ্রহদণর পূদব গ) 

সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার অসুরবিা অদনক। তদব রাজশাহী এলাকার ভূক্তদভাগীদের মদত (রচে ১১) সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার েদল 

সড়ক দুঘ গটনা বৃরদ্ধ পায় (২৭.৮৯%) । উদেেদর্াগ্য সমস্যাগুদলা হদে র্াতায়াদত অরিক সময় ব্যয় (২৪.৪৯%); র্াতায়াদতর 

েরচ বৃরদ্ধ (১৯.৭৩%); পণ্য পররবহদন অসুরবিা (১৫.৬৫%) এবাং স্কুদল উপরস্থরত হ্রাস (১২.২৪%)। র্াতায়াদতর জন্য অরিক 

সময় ব্যয় শবািগম্যভাদবই সামারজক-অথ গননরতক অগ্রগরত ও সমৃরদ্ধর পদথ বড় অন্তরায় রহদসদব কাজ কদর।  

 

রচে ১১: সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার েদল সৃষ্ট অসুরবিাসমূহ (রাজশাহী শজান) 

 

সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার অসুরবিা অদনক বদল মদন কদরন রসদলট এলাকার সড়ক ব্যবহারকারীগণ (রচে ১২)। তাদের মদত সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার েদল র্াতায়াদত অরিক সময় ব্যয় হয় (২৮.৭২%)। অন্য  উদেেদর্াগ্য সমস্যাগুদলা হদে: র্াতায়াদতর েরচ 

বৃরদ্ধ (২৫.৫৩%); সড়ক দুঘ গটনা বৃরদ্ধ (১৮.০৯%); পণ্য পররবহদন অসুরবিা (১৮.০৯%) এবাং স্কুদল উপরস্থরত হ্রাস (৯.৫৭%) । 

র্াতায়াদতর অরিক সময় ব্যয় রকাংবা র্াতায়দত অনুপদর্ারগ শবািগম্যভাদবই সামারজক-অথ গননরতক অগ্রগরত ও সমৃরদ্ধর পদথ বড় 

অন্তরায় রহদসদব কাজ কদর। 

 

রচে ১২: সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার েদল সৃষ্ট অসুরবিাসমূহ (রসদলট শজান) 
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৪.৪.২ কৃরষদক্ষদে প্রভাব 

উন্নত সড়ক ব্যবস্থা র্াতায়াদতর সহজগম্যতা সৃরষ্টর মােদম কৃরষদক্ষদে ব্যাপক প্রভাব রবস্তার কদর র্া রনদম্নর রচদে শেোদনা 

হদয়দছ (রচে ১৩)। উত্তরোতাদের মদত সবদচদয় শবশী সুরবিা পাওয়া র্ায় পণ্য দ্রুত রবক্রী করার শক্ষদে (৩৭.৬৪%)। অন্যান্য 

উদেেদর্াগ্য সুরবিার মদে রদয়দছ বাজারজাত করদণর সুরবিা (১৯.১০%), শক্রতার সাংখ্যা বৃরদ্ধ (১৪.৬১%), এবাং ন্যায্যমূল্য 

প্রারপ্ত (১২.৩৬%)। 

 

রচে ১৩: কৃরষদক্ষদে প্রভাব (রাজশাহী শজান) 

 

 

উত্তরোতাগণ মদন কদরন উন্নত সড়ক ব্যবস্থার েদল র্াতায়াদতর সহজগম্যতা সৃরষ্ট হয় র্া কৃরষপণ্য রবপনদণ ব্যাপক ইরতবাচক 

প্রভাব রবস্তার কদর। রসদলট অঞ্চদল উত্তরোতাদের মদত সবদচদয় শবশী সুরবিা পাওয়া র্ায় শক্রতার সাংখ্যা বৃরদ্ধ পাওয়ায় 

(২৬.১৪%)। অন্যান্য উদেেদর্াগ্য সুরবিার মদে তাদের রদয়দছ পণ্য দ্রুত রবক্রী করার সুদর্াগ (২৫.৪৯%), ন্যায্যমূল্য প্রারপ্ত 

(১৬.৯৯%) এবাং বাজারজাতকরদণর সুরবিা (১৫.০৩%) র্া মূলত উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা রনরিত করা ছাড়া সম্ভব নয় (রচে 

১৪)। 

 

রচে ১৪: কৃরষদক্ষদে প্রভাব (রসদলট শজান) 
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৪.৪.৩ আয় বৃরদ্ধ  

রনরবড় পররবীক্ষদণর গুণবাচক জররদপ আওতায় পররচারলত েলগত আদলাচনা (এেরজরি), শকআইআই-শত শেো র্ায়, সকল 

উত্তরোতা একমত শর্, “প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর অথ গাৎ সড়ক উন্নয়দনর পর প্রকল্প এলাকার মানুদষর র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ, 

কল-কারোনা বদসদছ এবাং শস কারদণ প্রকল্প এলাকার মানুদষর কম গ-সাংস্থাদনর সুদর্াগ ততরী হদয়দছ। র্ার কারদন তাদের সবার 

আয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ”। আদলাচনায় অাংশগ্রহনকারী রবরভন্ন শপশার মানুদষর তদথ্যর রভরত্তদত রাজশাহী শজাদন মানুদষর আয় ২০%-

২৫% শপদয়দছ বলা অনুমান করা র্ায়। জররদপ অাংশগ্রহনকারীদের অরিকাাংদশর (৫১.৪৩%) মদত, র্ানবাহন চলাচল বৃরদ্ধদক 

তারা এর শপছদন ইরতবাচক রেক রহদসদব শেেদছন। ৩০% উত্তরোতা মদন কদরন উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা এবাং প্রায় ১৯% 

উত্তরোতা মদন কদরন নতুন কম গদক্ষে সৃরষ্ট হদয়দছ। এলাকা জুদড় নতুন নতুন মাদকগট এবাং শোকানপাট রনরম গত হদে । উপরন্ত, 

প্রকদল্পর রনম গাণকাদজ সরাসরর কম গসাংস্থান রনরিত কদরদছ অন্তুত: ২০০ জন দুস্থ নারী েরমকদক। 

 

রচে ১৫: আয় বৃরদ্ধদত প্রভাবক (রাজশাহী শজান) 

 

উদেখ্য, আয় বৃরদ্ধর মােদম ৬৫% এর অরিক মানুষ বসত বারড় পাকা করার কাজ শুরু কদরদছন র্া এলাকার আথ গ-সামারজক 

অবস্থার উন্নয়দনর প্রতীক। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প এবাং কল-কারোনা গদড় উঠদছ র্া সদরজরমদন শেো শগদছ এবাং 

উত্তরোতারাও একমত শপাষন কদরন ।  

 

রনরবড় পররবীক্ষদণর গুণবাচক তদথ্যর আওতায় পররচারলত েলগত আদলাচনা (এেরজরি), শকআইআই-শত শেো র্ায়, সকল 

উত্তরোতা একমত শপাষণ কদরন শর্, “সড়ক উন্নয়ন কাজ এর েদল এলাকার মানুদষর র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ, কল-কারোনা 

বসদছ এবাং শস কারদণ প্রকল্প এলাকার মানুদষর কম গ-সাংস্থাদনর সুদর্াগ ততরী হদয়দছ”। তারা মদন কদরন এই প্রকল্প েীঘ গ শময়াদে 

সুেল শেদব এবাং এেনই তাদের সবার আয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ”। আদলাচনায় অাংশগ্রহনকারী রবরভন্ন শপশার মানুদষর তদথ্যর রভরত্তদত 

রসদলট শজাদন মানুদষর আয় ২৫-৩০% শপদয়দছ বলা িারনা করা র্ায়। অরিকাাংশ উত্তরোতা (৪২.৫০%) মদন কদরন র্ানবাহন 

চলাচল বৃরদ্ধ এলাকার উন্নয়দন ইরতবাচক ভূরমকা রােদছ। ৩৫% উত্তরোতা মদন কদরন উন্নত শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা এবাং প্রায় ২৩% 
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উত্তরোতা মদন কদরন নতুন কম গদক্ষে সৃরষ্ট হদয়দছ। এলাকা জুদড় নতুন নতুন মাদকগট এবাং শোকানপাট রনরম গত হদে। উপরন্ত, 

প্রকল্প এলাকার রনম গাণকাদজ অন্তুত: ১০০-১৫০ জন দুস্থ নারী েরমদকর সরাসরর কম গসাংস্থান রনরিত কদরদছ। 

 

রচে ১৬: আয় বৃরদ্ধদত প্রভাবক (রসদলট শজান) 

  

উদেখ্য, আয় বৃরদ্ধর মােদম ৫৭% এর অরিক মানুষ বসত বারড় পাকা করার কাজ শুরু কদরদছন র্া এলাকার আথ গ-সামারজক 

অবস্থার উন্নরতর রনদে গশক। এর বাইদর শবসরকারী োদত ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প এবাং কল-কারোনা গদড় উঠদছ র্া সদরজরমদন সড়ক 

পররেশ গনকাদল শেো শগদছ এবাং েলগত আদলাচনায় উত্তরোতারাও জানান অদনক রশল্পগ্রুপ জরম ক্রয় করদছন বা ক্রয় করার 

প্ররক্রয়া শুরু কদরদছন । 

 

৪.৪.৪ রশক্ষাদক্ষদে প্রভাব 

সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন রশক্ষা শক্ষদেও ব্যাপক প্রভাব রবস্তার কদরদছ র্া রচে ১৭-শত প্রতীয়মান। রবদশষত: রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ছাে-

ছােী উপরস্থরত হার পূদব গর শচদয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ এমন মদন কদরন ৭৪% উত্তরোতা। আবার ছােীদের উপরস্থরতর সাংখ্যা পূদব গর শচদয় 

বৃরদ্ধ শপদয়দছ এমন মদন কদরন ২৪% উত্তরোতা (রচে ১৭)। রশক্ষকগণ রনয়রমত রনি গাররত সমদয় স্কুদল উপরস্থত হদয় ক্লাস 

রনদেন। কর্তগপক্ষ রনয়রমত রশক্ষাপ্ররতষ্ঠান পররেশ গন করদছন। অথ গাৎ প্রকল্প এলাকার রশক্ষার উন্নয়দন সড়ক ব্যবস্থা গুরুত্বপূন গ 

অবোন শরদে চলদছ। 

 

রচে ১৭: রশক্ষাদক্ষদে প্রভাব (রাজশাহী শজান) 

 

 

সড়ক ব্যবস্থা রসদলট শজাদনর রশক্ষা ব্যবস্থার শক্ষদেও ব্যাপক প্রভাব রবস্তার কদরদছ র্া রনদচর রচদে প্রতীয়মান। রবদশষত: রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন ছােী উপরস্থরত হার বৃরদ্ধদত ইরতবাচক ভূরমকা শরদেদছ বদল মদন কদরন ৭৭.৫% উত্তরোতা। আবার ছােছােী সাংখ্যা 
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পূদব গর শচদয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ এমন মদন কদরন ২২% এর শবশী উত্তরোতা (রচে ১৮)। রশক্ষক-রশরক্ষকাগণ রনয়রমত রনি গাররত সমদয় 

স্কুদল উপরস্থত হদয় ক্লাস রনদেন  এবাং শর্াগাদর্াগ সহজ হওয়ার েদল কর্তগপক্ষ রনয়রমত রশক্ষাপ্ররতষ্ঠান পররেশ গন করদছন। 

অথ্যগাৎ প্রকল্প এলাকার কাছাকারছ রশক্ষার উন্নয়দন সড়ক ব্যবস্থা গুরুত্বপূন গ অবোন রােদছ। 

 

রচে ১৮: রশক্ষাদক্ষদে প্রভাব (রসদলট শজান) 

 

৪.৪.৫ স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠানসমূহ শথদক শসবা প্রারপ্ত  

রনদম্নর সাররণদত উপস্থারপত তথ্য শথদক শেো র্ায় শর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত জনগণদক শসবা প্রারপ্তদত আগ্রহী কদর তুদলদছ র্ার 

প্রভাব পদড়দছ স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠানসমূদহর মান উন্নয়দন এবাং শসবা প্রোদনর মানরসকতায়। 

 

সাররণ ১৫: শসবা প্রারপ্ত (রাজশাহী শজান ও রসদলট শজান) 

শসবা প্রারপ্তর স্থান প্রবনতা বৃরদ্ধর শতকরা হার 

রাজশাহী শজান রসদলট শজান 

স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান ৩৫ ৩০ 

উপদজলা স্বাস্থয শকন্দ্র ৩০ ২০ 

 

৪.৫ সড়ক রনরাপত্তা 

৪.৫.১  দুঘ গটনা প্রবণ স্থান 

গুনবাচক জররপ তথ্য হদত শেো র্ায়, রাজশাহী সড়ক শজাদনর সবদচদয় ঝুঁরকপূণ গ সড়ক হদে রসরাজগি-রায়গি সড়ক। এোদন 

সদব গার্চ্ আটটি দুঘ গটনাপ্রবন স্থান রদয়দছ। এরপদর রদয়দছ শমাহনপুর-তাদনার সড়ক শর্োদন ৪টি দুঘ গটনা প্রবন স্থান রদয়দছ। 

রসরাজগি সড়ক রবভাদগর কারলয়া-কান্দাপাড়া-কামারেন্দ-উোপাড়া সড়দকর পাকুররয়া, মউদর্ল ও ময়নাকারন্দ স্থানগুদলা খুবই 

দুঘ গটনাপ্রবন। আোই - রসাংড়া সড়দকর দুটি স্থান ঝুঁরকপূণ গ। এছাড়া শমাহনপুর-বাগমারা (ভবানীগি) সড়ক, পুঠিয়া-আড়ারন-বাঘা 

সড়ক এবাং নাদটার-রবলেহর-গুরুোশপুর সড়দক ১টি স্থান ঝুঁরকপূণ গ (সাররণ ১৬)।  

 

সাররণ ১৬: দুঘ গটনা প্রবন স্থান (রাজশাহী শজান) 

শজান সড়দকর নাম দুঘ গটনা প্রবন স্থান সাংখ্যা 

রাজশাহী 

শমাহনপুর-বাগমারা (ভবানীগি) 

সড়ক  

বুটিবারড় বাজার ১ 

পুঠিয়া-আড়ারন-বাঘা সড়ক  বানদুপাও শমাড় ১ 

শমাহনপুর-তাদনার সড়ক শকাল্ড শস্টাদরজ শমাড়, রিদজদলর শমাড়, 

করশমবজার, শপৌরসভা শমাড় 

৪ 
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নাদটার-রবলেহর-গুরুোশপুর 

সড়ক  

কালাহন্দ ১ 

আোই - রসাংড়া সড়ক  শতমুরে রশববড়ী বাজার, সাপুদড় বাড়ী ২ 

কারলয়া-কান্দপাড়া-কামারেন্দ-

উোপাড়া সড়ক  

পাকুররয়া, মউদর্ল, ময়নাকারন্দ ৩ 

রসরাজগি-রায়গি সড়ক  শষাল মাইল, িানকড়া বাজার, িানকড়া 

রব্রজ, পাঙ্গারস বাজার, রায়গি উপদজলা 

শমাড়, লরক্ষদকালা বাজার। 

৭ 

সাংগৃহীত তথ্য হদত শেো র্ায়, রসদলট সড়ক রবভাদগর সবদচদয় ঝুঁরকপূণ গ সড়ক হদে হরবগি-বারনয়াচাং সড়ক। র্ার উদেেদর্াগ্য 

রতনটি দুঘ গটনা প্রবন স্থান হদে শুটরক রব্রজ, শসানারু এবাং সুররভ স্কুল। এই শজাদন আরও রকছু উদেেদর্াগ্য দুঘ গটনাপ্রবন স্থান আদছ 

ররশেপুর-লামাকারজ সড়দকর ররশেপুর শমাড়। শ্রীমঙ্গল-কুলাউড়া সড়দকর কমলগি বাজার শমাড়। শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-

করলমনগর সড়দকর করলমনগর বাজার। (সাররণ ১৭)।  

 

সাররণ ১৭: দুঘ গটনা প্রবন স্থান (রসদলট শজান) 

শজান সড়দকর নাম দুঘ গটনা প্রবন স্থান সাংখ্যা 

রসদলট 

ররশেপুর- রামপাশা-লামাকারজ সড়ক ররশেপুর শমাড় ১ 

শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-কুলাউড়া সড়ক  কমলগি বাজার ১ 

হরবগি-বারনয়াচাং সড়ক  শুটরক রব্রজ, শসানারু, সুরভী স্কুল ৩ 

শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-করলমনগর সড়ক  করলমনগর বাজার ১ 

 

৪.৫.২  সড়ক রনদে গশনা 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় শর্, শমাহনপুর-তাদনার সড়দক সড়ক রনদে গশনা স্থাপন করা হদয়দছ। রসদলট শজাদনর শকান সড়দক 

সড়ক রনদে গশনা স্থাপন করা হয়রন তদব কাজ চলমান রদয়দছ র্া জুন ২০১৭ মদে শশষ হদব বদল কর্তগপক্ষ এবাং ঠিকাোর অবরহত 

কদরন। 

 

৪.৬ প্রকল্প সাংক্রান্ত রবদিষণ 

শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট শজান) প্রকল্প দুটি রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় 

বাস্তবায়নকারী কর্তগপক্ষ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়দন শর্ সময় শপদয়দছ অথ গাৎ ০১ মাচ গ ২০১৫ হদত ৩০ জুন ২০১৭ 

এই রনি গাররত সমদয়র মদে প্রকল্প দুটি সমাপ্ত হদত র্াদে। শকান সড়ক রবভাদগ কাজ বাস্তবায়দন  রবলম্ব হদে না। সড়ক ও 

জনপথ অরিেপ্তদরর সাংরিষ্ট কর্তগপদক্ষর সাদথ আদলাচনা হদত এই তথ্য উদঠ আদস, শর্ রিজাইদন সড়ক, ব্রীজ ও কালভাট গ রনম গাণ 

কদরন তা সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কর্তগক রনি গাররত একটি রিজাইন এবাং এর শকান ত্রুটি তারা পানরন। পররবীক্ষদণ শেো র্ায় 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর রিজাইন র্থার্থ রছল। প্রকল্প বাস্তবায়দন শকাথাও বড় িরদনর শকান ত্রুটি রবচুযরত পররলরক্ষত হয়রন। 

তদব প্রাকৃরতক কারদণ রবদশষত বৃরষ্টর কারদণ কাজ বািাগ্রস্ত হদলও রনি গাররত সমদয়র মদে প্রকল্প সমাপ্ত হদে। রনরবড় 

পররবীক্ষদণ শেো র্ায় প্রকল্প দুটিদত অথ গ প্রারপ্তদত শকান রবলম্ব হয়রন কারণ প্রকল্প ৩০ জুন ২০১৭ তাররদের মদে শশষ হদে।  

পররবীক্ষদণ শেো র্ায় প্রকদল্প ব্যবহৃত রনম গাণ উপকরণগুদলার গুণগত মান সম্পন্ন রছল রকনা তা পর্ গদবক্ষদণর জন্য সকল পরীক্ষার 

ররদপাট গ পর্ গাদলাচনা করা হয়। এদত শেো র্ায় কর্তগপক্ষ রবল প্রোদনর পূদব গ শর্সকল পরীক্ষা সম্পন্ন কদরদছন তার েলােল 

র্থার্থ রছল। প্রকল্প দুটির কম গ পররকল্পনা রবদিষদণ বলা র্ায় এটি বাস্তব সম্মত রছল এবাং প্রকল্প গ্রহদণর সময়কাল র্থার্থ রছল। 

প্রকল্প দুটির আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ গ ও শসবা সাংগ্রদহর (Procurement) শক্ষদে রবদ্যমান আইন ও 

রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্ারগর গাইি লাইনস ইতযারে) প্ররতপালন করা হদয়দছ। পররবীক্ষদণ শেো র্ায়, প্রকদল্পর 

আওতায় সাংগৃরহত, কার্ গ ও শসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবদলর অভাব রছল। প্রকল্প বাস্তবায়দন 

ওয়াকগ এযারসসদটি ও উপ-সহকারী প্রদকৌশলী পদের রবপরীদত জনবল কম রদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রকল্প দুটির শটন্ডার 

িকুদমি পর্ গদবক্ষদণ শেো র্ায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ গ ও শসবা সাংরিষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি গাররত ইড়ছ অনুর্ায়ী পররমাণ সাংগ্রহ এবাং 

শেরসরেদকশন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত করা হদয়দছ। শজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী শজান) ও শজলা সড়ক উন্নয়ন (রসদলট 

শজান) প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করদত শকান ভূরম অরিগ্রহণ করদত হয়রন। কারণ প্রকল্প দুটি রবদ্যমান সড়দকর উন্নয়ন করা হদয়দছ। 
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একটি মাে সড়ক রবভাদগ ইউটিরলটি স্থানান্তর করা হদলও বাস্তবায়নকারর কর্তগপদক্ষর শকান সমস্যা হয়রন। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন 

অথ গাৎ পণ্য, কার্ গ ও শসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর শক্ষদে শকান রবলম্ব হয়রন, র্থা রনয়দম এবাং রনি গাররত সমদয়র মদে শটন্ডার প্ররক্রয়া 

সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারর কর্তগপক্ষ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর অরভজ্ঞতা সম্পন্ন কম গকতগা এবাং কম গচারীদের মােদম 

প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন কদরদছ তাই এর ব্যবস্থাপনায় শকান দুব গলতা পররলরক্ষত হয়রন।  প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করদত শকান শময়াে 

বৃরদ্ধ করা হয়রন। তদব সড়দকর তেঘ গয বৃরদ্ধর কারদণ দুটি প্রকদল্পর রিরপরপ একবার কদর সাংদশািন করা হয়।  

প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন পর্ গদবক্ষদণর রভরত্তদত বলা র্ায়, প্রকল্প দুটি অতযন্ত সমদয়াপদর্াগী রছল। আথ গ-সামারজক শপ্রক্ষাপট 

রবদবচনায় প্রকল্পটি গ্রহদণর উদদ্যাগ শর্ৌরক্তক রছল। প্রকল্প গ্রহদণর েদল এলাকায় কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধসহ কৃরষ পণ্য 

বাজারজাতকরদণ সুরবিা হদে। প্রকল্প এলাকা দুটিদত র্দথষ্ট কম গসাংস্থান হদে, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ছাে-ছােীর উপরস্থরত বৃরদ্ধ 

শপদয়দছ। স্থানীয় জনগণ পূদব গর শচদয় সহদজ সরকাদরর শসবা গ্রহণ করদছ। মানুদষর শর্াগাদর্াদগর সময় হ্রাস পাবার পাশাপারশ 

েরচও হ্রাস শপদয়দছ। এলাকার মানুদষর আয় বৃরদ্ধ শপদয়দছ। তাই সারব গক পর্ গাদলাচনায় বলা র্ায় প্রকল্প দুটি গ্রহণ র্দথষ্ট শর্ৌরক্তক 

রছল। 

সুপাররশ রহসাদব বলা র্ায়-শেদশর সড়ক জারলকাদক আরও শরক্তশালী করার জন্য অবরশষ্ট শজলা সড়কসমূহ Cluster 

Project-এর মােদম Year wise phasing কদর নকশা অনুসাদর শজলা সড়ক সমূদহর উন্নয়ন করা। 

নতুন শকান শজলা সড়ক রনম গাণ বা পুরাতন সড়ক পুন:রনম গাণ বা উন্নয়দনর সময় সওজ-এর র্থার্থ রিজাইন অনুসরণ কদর 

সড়দকর স্তরসমূদহর পুরুত্ব রনরিত করা। প্রকল্প দুটির সড়কসমূহদক শটকসই রােদত রনয়রমত শমনদটদি বাদজট শথদক 

রক্ষণাদবক্ষণ করা।  
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অোয় ৫: রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত সমস্যাবলী 

 

৫.১  প্রকদল্পর শভৌত অগ্রগরত 

প্রকদল্পর অগ্রগরত রবদিষদণ শেো র্ায়, রাজশাহী শজাদনর দুটি প্যাদকদজর  কাজ প্রায় শশষ পর্ গাদয়। তদব একটি প্যাদকদজর 

ঠিকাোদরর রনজস্ব এসেযল্ট প্লাি স্থাপদন রবলম্ব এবাং অন্য প্যাদকদজ কাজ চলাকালীন সমদয় এসেযল্ট প্লাি নষ্ট হবার েদল 

কাজ সমাপ্ত হদত রবলম্ব হদে। অপররেদক রসদলট শজাদনর রাস্তা বুদঝ শনয়ার পর শেররদত কাজ শুরু করায় রবলরম্বত হয়। এোদন 

বৃরষ্ট কাদজর অগ্রগরতদত বড় একটি বািা হদয় োড়ায়।     

 

৫.২ ঠিকাোর রনদয়াগ চূড়ান্তকরণ সাংক্রান্ত  

ঠিকাোর রনদয়াদগর শক্ষদে শেো র্ায় শর্, েরপে মূল্যায়দন সদব গার্চ্ সময় শলদগদছ ১০৯ রেন এবাং সব গরনম্ন সময় শলদগদছ ২৬ রেন। 

এই প্রকদল্পর েরপে মূল্যায়দন রাজশাহী শজাদন গদড় সময় শলদগদছ ৬৪.১৭ রেন এবাং রসদলট শজাদন গদড় সময় শলদগদছ ৫৪.৬৭ 

রেন। এই েীঘ গ প্ররক্রয়া অনুসরণ করার েদল ঠিকাোর প্রকল্প বাস্তবায়দনর েরচ বৃরদ্ধ পাবার েদল কাদজর মান কশম র্াবার 

সম্ভাবনা রদয়দছ।   

বড় বড় প্যাদকদজ েরপে হবার কারদণ স্থানীয় শছাট ঠিকাোর কাজ পাদে না েদল নতুন কম গসাংস্থাদনর শক্ষে সৃরষ্ট হদে না। 

 

৫.৩ সড়দক অনবি পারন রনষ্কাশন 

প্রকল্প এলাকা দুটিদত সমীক্ষাকৃত সড়কসমূদহ অনবি পারন রনষ্কাশন একটি অন্যতম সমস্যা বদল রচরিত করা র্ায়। সড়দকর 

পার্শ্গবতী বসরত সড়ক শথদক উঁচু কদর রনম গাণ করার েদল বসরতর সকল প্রকার পারন সড়দক চদল আদস র্া সড়দকর েীঘ গ শময়াদে 

ক্ষরত কদর। এমনরক বসরত সমূদহর টয়দলদটর পারন রনষ্কাশদনর পাইপও শকান শকান সড়দকর সাদথ সাংযুক্ত। শেয়ার রচে আমরা 

শেেদত পাই। এছাড়া রনম গাণ কাদজর উদ্বৃত্ত পারন এবাং চাদয়র শোকাদনর শনাাংরা পারন সড়দক শেলার েদল সড়দকর ক্ষরত সািন 

হদে। 

 

রচে: টয়দলদটর পারনর আউটদলট সড়দক 

 

রচে: টয়দলদটর পারনর আউটদলদটর কারদণ সড়দকর ক্ষরতসািন 
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রচে: চাদয়র শোকাদনর শনাাংরা পারন সড়দক 

 

রচে: বারড় রনম গাণ কাদজর উদ্বতৃ্ত পারন সড়দক 

 

৫.৪ সড়দক জনগদণর মারলকানা বা অাংরশোররত্ব না থাকা 

শজলা সড়দকর পাদশ বসবাসকারর জনগণ এই সড়দকর মারলকানা রনদজদের বদল মদন কদর না। তারা মদন কদর সড়দকর মারলক 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর। এ সড়ক রনম গাণ ও শমরামত করার োরয়ত্ব সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর । এই দৃরষ্টভরঙ্গর েদল 

জনগণ সহদজই সড়কটিদক রনদজর (own) বদল মদন কদর না। েদল শর্ শকউ সড়দকর ক্ষরতসািন করদল বা অনবি েেল 

করদল শকউ এর রবদরারিতাও কদর না। জনগদণর মাদঝ ownship বা মারলকানা গদড় উঠদল এই সমস্যা সমািান সম্ভব। 

 

৫.৫ সড়দকর রক্ষাপ্রে কাজ 

শজলা সড়ক উন্নয়দনর সময় নতুন প্যালাসাইরিাংস এর সাদথ সাদথ পুরাতনগুদলার সাংস্কার না করার েদল এগুদলা আদরা 

জরাজীর্ণ হদয় পড়দছ। CC Block দ্বারা রাস্তার ঢাল রক্ষা কাদজর সাদথ সাদথ CC Block গুদলার সাংস্কার না 

করার েদল সড়ক শভদঙ্গ র্াবার সম্ভাবনা রদয়দছ।  

 
রচে: পুরাতন রসরস ব্লদকর শমরামত না করায়সড়ক বাঁদি ভাঙ্গন 

 
রচে: সাংস্কাদরর অভাদব পুরাতন রব্রক ওয়াল ক্ষরতগ্রস্ত 

  

 

 

৫.৬ রব্রজ ও কালভাট গ রনম গাদণ িাইভারসদনর পর্ গাপ্ত জায়গা না থাকা 

রব্রজ বা কালভাট গ রনম গাদণর সময় িাইভারসদনর পর্ গাপ্ত জায়গা না থাকায় কাদজর গরত এবাং র্ান চলাচল বািাগ্রস্ত হয়। অন্যরেদক 

পুরাতন কালভাট গগুদলা কম প্রশস্ত, র্া র্ান চলাচদল অসুরবিার সৃরষ্ট কদর। তাই এগুদলা নতুন কদর রনম গাণ করার প্রদয়াজনীয়তা 

রদয়দছ।  
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রচে: িাইভারসদনর অভাদব অদি গক কালভাট গ রনম গাণ 

 

রচে: সম্পন্নকৃত কালভাট গ 

 

৫.৭ সড়দক পারন আটদক থাকা 

শজলা সড়দকর শর্সকল স্থাদন বাজার রদয়দছ শসোদন পারন রনষ্কাশদনর র্দথষ্ট ব্যবস্থা নাই। েদল সামান্য বৃরষ্ট হদল পারন আটদক 

থাদক। এই আবদ্ধ পারন সড়দকর ক্ষরত সািন করদছ।  

  

 

রচে: সড়দক জদম থাকা পারন 

 

রচে: সড়দক আবদ্ধ পারন 

   

৫.৮ সড়দক আবজগনার স্তুপ 

অদনক সড়দক শেো শগদছ রাস্তার পাদশর বসরত সড়দকর পাদর্শ্গ আবজগনার স্তুপ ততরী করদছ। রবদশষত হাদটর রেন নানা রকম 

পচনশীল দ্রব্য শেলা, পশু-পারের রবষ্ঠা সড়দকর স্বাভারবক চলাচল বািাগ্রস্ত কদর। র্থার্থ কর্তগপক্ষ (বাজার করমটি, শপৌরসভা বা 

ইউরনয়ন পররষে) এ সকল আবজগনা অপসারদণ তাৎক্ষরণক শকান উদদ্যাগ গ্রহণ কদর না বা আবজগনা না শেলার শকান রনদে গশনাও 

প্রোন কদর না। েদল এই আবজগনা সড়ক দুঘ গটনাসহ সড়দকর ক্ষরত সািন করদছ।  
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রচে: সড়দক ময়লার স্তুপ ১ 

 

রচে: সড়দক ময়লার স্তুপ ২ 

   

৫.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা  

৫.৫.১ জনবদলর সাংকট 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর শক্ষদে শেো র্ায় শর্, প্রদয়াজনীয় জনবল না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়দন সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক র্দথষ্ট 

শবগ শপদত হয়। রবদশষত: উপ-সহকারর প্রদকৌশলী এবাং ওয়াকগ এযারসসদটি পদের রবপরীদত জনবল র্দথষ্ট কম রদয়দছ। 

পররসাংখ্যানগত ভাদব ৫০ শতাাংদশর কম জনবল রদয়দছ এই পদের রবপরীদত। উদেখ্য শর্, উপ-রবভাগীয় প্রদকৌশলীর অদনক পে 

োরল রদয়দছ। শেো শগদছ একটি সড়ক রবভাদগ ৪টি উপ-রবভাগীয় প্রদকৌশলীর পদের রবপরীদত একজন মাে উপ-রবভাগীয় 

প্রদকৌশলী পোরয়ত আদছন। এর েদল র্থা সমদয় কাজ সম্পন্ন করা কষ্টসাে। 

 

৫.৫.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

সাংরিষ্ট তথ্য প্রারপ্তর শক্ষদে শেো র্ায় সাংরিষ্ট সড়ক রবভাগ ও শজানসমূদহ তথ্যসমূহ র্থার্থভাদব সাংররক্ষত আদছ। রকছু 

রনি গাররত ব্যরক্ত ব্যতীত অন্য শকউ এই সকল তথ্য প্রোন করদত পাদরন না, েদল রনি গাররত োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্ত বেলী হদলও এই 

সকল তথ্য তার পদক্ষ অন্য শকউ প্রোন করদত পাদর না। 

 

৫.৬  সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ  

শজলা সড়কসমূহ শর্সকল কারদণ ক্ষরতগ্রস্ত হদয়রছল তা রবদিষদণ শেো র্ায়, অরতররক্ত ভারর ট্রাক চলাচদলর েদল শবরশরভাগ 

সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হয়। এগুদলা রনয়ন্ত্রণ করার শকান পেদক্ষপ লক্ষয করা র্ায় না। অপররেদক সড়কসমূহ র্থাসমদয় শমরামত না 

করার কারদণ আদরা শবরশ ক্ষরতগ্রস্ত হয়।  
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রচে: শজলা সড়দক ভারর ট্রাক চলাচল (ররশেপুর-লামাকারজ সড়ক) 

 

বতগমান সমদয় সড়ক উন্নয়দনর পর দুই বছদরর মদে সড়দকর শকান অাংশ নষ্ট হদল সাংরিষ্ট ঠিকাোর রনজ েরদচ শমরামত কদর 

রেদব রকন্তু দুই বছর অরতক্রান্ত হওয়ার পদর সড়দকর রক্ষণাদবক্ষদণর প্রদয়াজন হদল তার জন্য শকান বরাে শনই। তাই সময়মত 

স্বল্প রক্ষণাদবক্ষদণর অভাদব পরবতীদত সড়দকর বড় িরদনর ক্ষরতসািন হয়। 

 

৫.৭ সড়ক রনরাপত্তা 

৫.৭.১ সড়দক বাঁদকর অবস্থান 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় সড়কসমূদহ অদনক বাঁক রদয়দছ। এসকল বাঁদক আবার মাদঝ মাদঝ রব্রদজর অবস্থানও শেো র্ায়। 

এই দুটি অবস্থা খুবই রবপেজনক।  সাররণ ১৯ রবদিষদণ শেো র্ায় রসদলট শজাদনর শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-কুলাউড়া সড়দক 

সদব গার্চ্ ৮টি বাঁক রদয়দছ। অপর দুটি সড়ক তুলনামূলকভাদব শসাজা বা সরল হবার কারদণ ১টি কদর বাঁদকর অবস্থান লক্ষয করা 

র্ায়। 

রাজশাহী শজাদনর শমাহনপুর-তাদনার সড়দক সদব গার্চ্ ১১টি বাঁক রদয়দছ। এরপর রসরাজগি-রায়গি সড়দক ৮টি এবাং শমাহনপুর-

বাগমারা (ভবানীগি) সড়দক ৬টি বাঁক রদয়দছ। বারক সড়কগুদলাদত ১টি কদর বাঁক রদয়দছ। পররবীক্ষদণ আরও শেো র্ায় শর্, বাঁক 

রনদে গদশ শকান সড়ক রনদে গশনা বা শরাি সাইন শনই। 

 

সাররণ ১৮: শজলা সড়দকর বাঁকসমূহ 

শজান সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম বাঁক সাংখ্যা 

রসদলট শমৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-

কুলাউড়া সড়ক 

৮ 

হরবগি শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-

করলমনগর সড়ক 

১ 

রসদলট ররশেপুর-রবর্শ্নাথ-রাশপাশ-

লামাকারজ সড়ক 

১ 

রাজশাহী রসরাজগি রসরাজগি-রায়গি সড়ক ৮ 

 কারলয়া-কান্দপাড়া-

কামারেন্দ-উোপাড়া 

১ 

নাদটার নাদটার-রবলেহর-গুরুোশপুর ৮ 
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শজান সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম বাঁক সাংখ্যা 

সড়ক 

 আোই-রসাংড়া সড়ক ৩ 

রাজশাহী শমাহনপুর-তাদনার সড়ক ১১ 

 শমাহনপুর-বাগমারা 

(ভবানীগি) সড়ক 

৬ 

 পুটিয়া-আড়ারন-বাঘা সড়ক ২ 

 

 
রচে: শাদয়স্তাগি শরল শগইট বাঁক 

রচে: রামচন্দ্রপুর বাঁক  

 

 
রচে: রায়গি উপদজলা বাঁক 

 
রচে: রামচন্দ্রপুর বাঁক 

৫.৭.২ সড়দক বৃদক্ষর অবস্থান 

পর্ গদবক্ষদণ শেো শগদছ রাজশাহী শজাদনর রসরাজগি-রায়গি সড়দক অদনক বছদরর পুরাতন একটি শরইনরট্র গাছ রদয়দছ। 

অপররেদক ররশেপুর-রবর্শ্নাথ-রাশপাশা-লামাকারজ সড়কদর রবর্শ্নাথ বাজাদর রামসুন্দর অগ্রগামী মদিল উর্চ্ রবদ্যালদয়র শগইট 

সাংলগ্ন স্থাদন একটি আম গাছ োরড়দয় আদছ। এগুদলা র্ান চলাচদল র্দথষ্ট বািার সৃরষ্ট কদর।  
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রচে : সড়দক বৃদক্ষর অবস্থান ১ 

 
রচে: সড়দক বৃদক্ষর অবস্থান ২ 

 

৫.৭.৩ সাংকীণ গ সড়ক 

শজলা সড়কসমূদহর কদয়কটি এেদনা সাংকীণ গ অথ গাৎ ৩.৭০ রমটার রদয়দছ। সড়ক সাংকীণ গ হদলও এদত র্ান চলাচদলর হার কম 

নয়। এই সাংকীণ গ সড়কসমূহ সড়ক রনরাপত্তার জন্য হুমরক স্বরূপ।  

  

 
রচে: সাংকীণ গ সড়ক ১ 

 
রচে: সাংকীণ গ সড়ক ২ 

 

৫.৭.৪ পর্ গাপ্ত সড়ক রনদে গশনা ও শরাি মারকগাং -এর অভাব 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় শর্, সড়দকর উন্নয়ন হবার েদল সড়দক র্ানবাহন চলাচল বৃরদ্ধ শপদয়দছ এবাং র্ানবাহদনর গরতও 

বৃরদ্ধ পাদে। পর্ গাপ্ত সড়ক রনদে গশনা না থাকায় সড়দক অপরররচত চালকগণ নানা সমদয় দুঘ গটনায় পরতত হন। শকাথাও শকাথাও 

সড়ক রনদে গশনাসমূদহ র্থার্থ স্থাদন অথ গাৎ সহদজ দৃশ্যমান ¯ া’শন স্থাপন করা হয় নাই। ১০টি সড়ক পররবীক্ষদণ মাে একটি 

সড়দকর স্কুদলর সামদন সাইন, রসগন্যাল রবদ্যমান রদয়দছ।  

 

সাররণ ১৯: স্কুল, কদলজ, ব্রীজ ও সড়দকর বাঁক রবদ্যমান সাইন, রসগন্যাল 

শজান সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম সাইন, রসগন্যাল 

রাজশাহী রাজশাহী শমাহনপুর-তাদনার 

সড়ক 
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রবদিষদণ শেো র্ায়, প্রকল্প দুটির মদে রসদলট শজাদনর সড়ক সমূদহ সড়দক শরাি মারকগাং করা হদয়দছ। রকন্তু রাজশাহী শজাদনর 

শকান সড়দক শরাি মারকগাং করা হয় নাই (সাররণ ২১)। 

 

সাররণ ২০: প্রকল্প দুটিদত শরাি মারকগাং 

শজান সড়ক রবভাগ সড়দকর নাম শরাি মারকগাং 

রসদলট শমৌলভী বাজার শ্রীমঙ্গল-শমদসরনগর-কুলাউড়া 

সড়ক 

আদছ 

হরবগি শাদয়স্তাগি-পুরানবাজার-

করলমনগর সড়ক 

আদছ 

রসদলট ররশেপুর-রবর্শ্নাথ-রাশপাশ-

লামাকারজ সড়ক 

আদছ 

রাজশাহী রসরাজগি রসরাজগি-রায়গি সড়ক নাই 

রসরাজগি কারলয়া-কান্দপাড়া-কামারেন্দ-

উোপাড়া 

নাই 

নাদটার নাদটার-রবলেহর-গুরুোশপুর সড়ক নাই 

নাদটার আোই-রসাংড়া সড়ক নাই 

রাজশাহী শমাহনপুর-তাদনার সড়ক নাই 

রাজশাহী শমাহনপুর-বাগমারা (ভবানীগি) 

সড়ক 

নাই 

রাজশাহী পুটিয়া-আড়ারন-বাঘা সড়ক নাই 

 

 

৫.৭.৫ শজলা সড়দক অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল 

সমীক্ষায় শেো শগদছ শজলা সড়কসমূদহর উন্নয়ন হবার পর উক্ত সড়কসমূদহ অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল শুরু কদরদছ। 

এদত সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদত পাদর। এমনরক বষ গা শমৌসুদম চলন রবদলর রসাংড়া-আোই সড়ক এবাং হাওর অঞ্চদলর হরবগি-

বারনয়াচাং সড়দকর দুই পাদশ পারন টইটমু্বর থাদক। এসকল সড়দক প্রায় ৪০-৫০ টন ভারর ট্রাক পণ্য পররবহন কদর। বষ গা শমৌসুদম 

সড়দকর মাটি নরম থাকার েদল শর্দকান সময় শপভদমি ক্ষরতগ্রস্ত হদব।  

 

৫.৮ প্রকদল্পর সবলতা, দুব গলতা, সম্ভাবনা এবাং ঝুঁরক রবদিষণ (SWOT Analysis) 

রনরবড় পররবীক্ষদণর অন্যতম লক্ষয রছল প্রকল্প দুটির সবলতা, দুব গলতা, সম্ভাবনা এবাং ঝুঁরক রবদিষণ করা। র্া রকনা এিরদনর 

পরবতী প্রকল্প গ্রহদণর শক্ষদে সহায়ক ভূরমকা পালন করদব। প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন ব্যরক্ত শর্মন, প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী রবরভন্ন 

শেণী শপশার মানুষ ও প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সাংরিষ্ট ব্যরক্তবদগ গর সদঙ্গ আদলাচনা কদর প্রকল্প দুটির সবলতা, দুব গলতা, সম্ভাবনা 

এবাং ঝুঁরক রবদিষণ করা হদয়দছ র্া রন¤œরূপ:   
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সাররণ ২১: প্রকদল্পর সবলতা, দুব গলতা, সম্ভাবনা এবাং ঝুঁরক  

শজান প্রকদল্পর সবল রেক দুব গল রেক 

রাজশাহী 

 e-GP পদ্ধরতদত েরপে আহবান ও 

মূল্যায়ন  

 Cluster রভরত্তক প্রকল্প 

 প্রকল্প কার্ গালয় এবাং প্রকদল্পর তনকট্য 

 উন্নয়নকৃত সড়দকর জরমর মারলকানা না 

থাকা 

 জনবদলর অভাব 

 অনবি স্থাপনা ও সড়দকর গাছ অপসারদণ 

সমস্যা 

 গারড় ঘুরাদনার জায়গার অভাব 

 বাজার অাংদশ কাজ করা  

 পারন রনষ্কাশদনর অভাব 

 সাংকীণ গ সড়ক 

 

সম্ভাবনা ঝুঁরক 

 -কম গসাংস্থান সৃরষ্ট 

 অথ গননরতক প্রবৃরদ্ধ অজগন 

 আইন-শৃঙ্খলার পরররস্থরতর উন্নয়ন 

 স্বাস্থয শসবা প্রারপ্ত  

 স্থানীয় সরকাদরর শসবার সহজ প্রারপ্ত 

 রশক্ষার সুদর্াগ বৃরদ্ধ 

 স্থানীয় জনগণ সরাসরর উপকারদভাগী 

 র্াতায়াদতর সময় ও ব্যয় হ্রাস 

 বৃরষ্টপাত 

 রনয়রমত শমরামত না করা 

 রনম গাণ র্ন্ত্রাাংশ রবকল হওয়া 

 

 

  

শজান প্রকদল্পর সবল রেক দুব গল রেক 

রসদলট 

 

 e-GP পদ্ধরতদত েরপে আহবান ও মূল্যায়ন  

 Cluster রভরত্তক প্রকল্প 

 উন্নয়নকৃত সড়দকর জরমর 

মারলকানা না থাকা 

 জনবদলর অভাব 

 অনবি স্থাপনা ও সড়দকর গাছ 

অপসারদণ সমস্যা 

 সাংকীণ গ সড়ক 

 

সম্ভাবনা ঝুঁরক 

 স্থানীয় জনগণ সরাসরর উপকৃত হদে 

 র্াতায়াদতর সময় ও ব্যয় হ্রাস 

 স্থানীয় সরকাদরর শসবাসমূহ সহদজ প্রারপ্ত  

 অথ গননরতক প্রবৃরদ্ধ অজগন 

 রশক্ষার সুদর্াগ বৃরদ্ধ 

 স্বাস্থয শসবা প্রারপ্ত 

 স্থানীয় সরকাদরর শসবার সহজ প্রারপ্ত 

 স্থানীয় জনগণ সরাসরর উপকৃত হদে 

 র্াতায়াদতর সময় ও ব্যয় হ্রাস 

 কম গসাংস্থান সৃরষ্ট 

 অথ গননরতক প্রবৃরদ্ধ অজগন 

 রনম গাণ র্ন্ত্রাাংশ রবকল হদয় পড়া 

 অরত বৃরষ্ট 

 আকরিক বন্যা 

 রনয়রমত শমরামত না করা 
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অোয় ৬: পর্ গদবক্ষণ 

 

৬.১ সড়ক উন্নয়ন 

I. সড়দক পারন রনষ্কাশদনর অভাব 

প্রকল্প এলাকার সড়কসূহ পর্ গদবক্ষদণ শেো র্ায় প্ররতটি সড়দকর পাশ গ¦বতী স্থাপনাসমূহ শজলা সড়ক হদত উঁচুদত রনম গাণ করা 

হদয়দছ। েদল স্থাপনার বৃরষ্টর পারনসহ সকল প্রকার পারন সড়দক এদস পদড়। একই অবস্থা বাজার অাংদশ, শসোদন প্রায় সময় 

পারন জদম থাদক, র্া সড়দকর ক্ষরত সািন কদর।  

 

II. শজলা সড়দক অরতররক্ত ভারর র্ান চলাচল 

পররবীক্ষদণ শেো শগদছ শজলা সড়কসমূদহর উন্নয়ন হবার পর সড়কসমূদহ অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল শুরু কদরদছ। এদত 

সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদে। এমনরক বষ গা শমৌসুদম চলনরবদলর রসাংড়া-আোই সড়ক এবাং হাওর অঞ্চদলর হরবগি-বারনয়াচাং সড়দকর 

দুই পাদশ পারন টইটমু্বর থাদক। এসকল সড়দক প্রায় ৪০-৫০ টন পণ্য পররবহন করার ক্ষমতাসম্পন্ন ভারর ট্রাক পণ্য পররবহন 

কদর। বষ গা শমৌসুদম সড়দকর মাটি নরম থাকার েদল শর্দকান সময় ভারর র্ানবাহন চলাচদল শপভদমি ক্ষরতগ্রস্ত হদত পাদর।  

 

৬.২ সড়ক ব্যবস্থাপনা 

I. েরপে মূল্যায়দন েীঘ গসূরেতা  

বতগমাদন ই-রজরপর মােদম েরপে মূল্যায়ন করদত ১২০ রেদনর রবিান রদয়দছ। পর্ গদবক্ষদণ শেো র্ায় সকল সড়ক রবভাগ ১২০ 

রেদনর শচদয় কম সমদয় ঠিকাোর রনদয়াগ প্ররক্রয়া সম্পন্ন কদরদছন। অপররেদক ১২০ রেদনর েীঘ গ প্ররক্রয়া অনুসরণ করার েদল 

ঠিকাোর প্রকল্প বাস্তবায়দনর েরচ বৃরদ্ধ পাবার েদল কাদজর মান কদম র্াবার সম্ভাবনা রদয়দছ। রনব গাহী প্রদকৌশলীদের অদনদক 

মদন কদরন ঠিকাোরদের একটি Central Database থাকদব এবাং এর মােদম ঠিকাোদরর সকল তথ্য বা 

েরললারে র্াচাই করার সুদর্াগ থাকদব। তাহদল কম সমদয়র মদে ঠিকাোর রনদয়াগ োন সম্ভব। 

 

II. সড়ক সম্পদকগ জনগণদক সদচতন করা 

সড়ক একটি জাতীয় সম্পে, এটি সকল জনগদণর কদরর টাকায় রনরম গত হয়। সড়দকর সামান্য একটু ক্ষরতসািন বড় িরদনর 

ক্ষরতর কারণ হদত পাদর। তাই জনগণদক সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকগ সদচতন করদত হদব।  

   

III. সড়ক রক্ষাদথ গ এদেল শলাি কদরাল  

Stratigic I Choke Point সমূদহ (শচৌরাস্তা, গুরুত্বপূণ গ শসতু, বন্দরসমূহ, শরল শস্টশন ইতযারে স্থাদন) এদেল 

শলাি পররমাপ শস্টশন স্থাপন করা এবাং শস্টশদনর প্যািগুদলা শর্ন মজবুত ও েীঘ গস্থায়ী হয়। সড়দক শকান প্রকার অনাকারঙ্খত 

ঘটনার সৃরষ্ট না হয় শসজন্য অরতররক্ত মাল পররবহদনর শক্ষদে মাশুল আোয় রিরজটাল পদ্ধরতদত করা বািনীয়। অথ গাৎ প্ররতটি 

ভারর র্ানবাহদনর লাইদসি প্রোন বা নবায়দনর সময় জঋওউ ঈর্রঢ় সহ শররজদিশন শপ্লট ইসুয করার সাদথ সাদথ র্ানবাহদনর 

মারলদকর জাতীয় পররচয়পে, শমাবাইল নম্বর, ই-শমইল নম্বর এবাং একটি ব্যাাংক রহসাব শররজদিশন নম্বর শপ্লদটর সাদথ রলাংক 

থাকদব। এদেল শলাি পররমাপ শস্টশদন অরতররক্ত মালবাহী র্ানবাহন পররমারপত হদল অরতররক্ত শলাদির জররমানার ররশে 

চালকদক প্রোন কদর শছদড় রেদব। জররমানার ররশে মারলদকর রনকট এসএমএস ও ই-শমইদলর মােদম শপৌদছ র্াদব এবাং 

রবআরটিএ-শত ররক্ষত গারড়র িাটাদবদজ ররক্ষত থাকদব। রনরে গষ্ট সমদয়র মদে জররমানার টাকা প্রোন না করদল ব্যাাংক রহসাব 

শথদক সরকার সরাসরর কতগন কদর শনদব। ব্যাাংদক পর্ গাপ্ত টাকা না থাকদল গারড় পুন:নবায়দণর সময় সুেসহ মাশুল আোয় করা; 

 

৬.৩ সড়ক রনরাপত্তা  

I. সড়দক পর্ গাপ্ত সাংখ্যক Sign, Signal না থাকা 

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় শর্, সড়দকর উন্নয়ন হবার েদল সড়দক র্ানবাহন চলাচল বৃরদ্ধ শপদয়দছ এবাং র্ানবাহদনর গড় 

গরতও বৃরদ্ধ পাদে। পর্ গাপ্ত সড়ক রনদে গশনা না থাকায় নানা সমদয় দুঘ গটনা ঘটদছ। অদনক সময় সড়ক রনদে গশনাসমূহ র্থার্থ স্থাদন 
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অথ গাৎ সহদজ দৃশ্যমান স্থাদন শর্মন: রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, হাসপাতাল, বাজার, সড়দকর বাঁদক রব্রদজর পূদব গ র্থার্থভাদব স্থাপন করা 

হয় নাই। একই সাদথ Mile stone গুদলা দৃশ্যমান হয়না। শকবলমাে রাজশাহী শজাদনর একটি মাে সড়ক “শমাহনপুর 

তাদনার সড়দক” Sign, Signal দৃশ্যমান হদয়দছ।  

 

II. সড়ক রনরাপত্তা রবষয়ক প্রচারনার 

সকল পর্ গাদয় সড়ক রনরাপত্তা রবষয়ক প্রচারণার পাশাপারশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থার মােদম সড়ক দুঘ গটনা হ্রাদস পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

শর্দত পাদর শসই সাদথ সড়দক শকান প্রকার প্ররতবন্ধকতা থাকদল তা অপসারদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা শর্দত পাদর। 

 

৬.৪ গদবষণা ও পররকল্পনা 

I. সড়ক রবভাদগ পরীক্ষাগার না থাকা 

পররবীক্ষদণ শেো শগদছ সমীক্ষাকৃত শজান দুটিদত শকবলমাে দুটি ল্যাবদরটরর রদয়দছ। রকন্তু সড়ক রবভাদগ শকান পরীক্ষাগার শনই। 

রসদলট শজাদনর ল্যাবদরটররর শকার কাটার শমরশনটি এক বছদরর অরিক সময় িদর অদকদজা। েদল শকার কাটিাং-এর জন্য 

ঠিকাোদরর শমরশদনর উপর রনভ গর করদত হদে। রকন্তু প্ররতটি সড়ক রবভাদগ ল্যাবদরটরর থাকদল অরত সহদজ দ্রুততার সাদথ 

পরীক্ষা-রনররক্ষা কদর কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করা সহজ হদতা। 

 

 

 

II. Cluster Project চলামান রাো 

শেদশর সড়ক জারলকাদক আরও শরক্তশালী করার জন্য অবরশষ্ট শজলা সড়কসমূহ ঈষাংঁংঃবৎ চৎড়লবপঁংঃ -এর মােদম ণবিৎ 

ররাংব ঢ়র্িাংরহম কদর নকশা অনুসাদর পুন:রনম গাদণর ব্যবস্থা করা। শসই সাদথ প্রকল্প বাস্তবায়দন অথ গ প্রবাহ হ্রাস না করা। 

 

III. সড়কসমূদহর েীঘ গদময়ােী পররকল্পনা 

মানুদষর চলাচল বৃরদ্ধ এবাং শেদশর অথ গননরতক উন্নয়দনর েদল র্ানবাহদনর সাংখ্যা এবাং তাদের গড় গরতও বৃরদ্ধ শপদয়দছ। 

প্ররতরেন নতুন নতুন র্ানবাহন সড়দক চলাচল করদছ। শসই সাদথ সড়ক দুঘ গটনা পাো রেদয় বাড়দছ। েদল শেদশর মহাসড়ক, 

আঞ্চরলক মহাসড়ক এবাং শজলা সড়কসমূদহর জন্য েীঘ গ শময়ােী পররকল্পনা গ্রহণ করা েরকার। অপ্রশস্ত শজলা সড়কসমূহদক 

প্রশস্ত করা এবাং মাহসড়কসমূহ অবশ্যই রিভাইিার সহকাদর রনম গাণ করদত হশব। এদত সড়ক দুঘ গটনা হ্রাস করা অদনকাাংদশ সম্ভব 

হদব। সড়দকর বাঁকগুদলা সরলীকরণ কদর রিভাইিার রনম গাদণর পররকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। 

  

IV. প্রকদল্পর মেদময়ােী মূল্যায়ন  

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর প্রকল্পসমূদহর মান র্থার্থ রাোর জন্য প্রকল্প চলাকালীন সমদয় মেদময়ােী মূল্যায়দনর ব্যবস্থা করা 

শর্দত পাদর।  

 

V. জনবদলর অভাব 

মাঠ পর্ গাদয়র কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য পে অনুর্ায়ী শলাকবল শনই, রবদশষত: ওয়াকগ এযারসসদটি এবাং উপ-সহকারী 

প্রদকৌশলী। েদল কাদজর তোররকদত সমস্যা হদে এবাং কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করা কঠিন। 

 

VI. সড়দকর স্তরসমূদহর পুরুদত্ব র্থার্থ রিজাইন অনুসরন 

জাতীয় এবাং আঞ্চরলক মহাসড়ক ব্যরতত অন্যান্য সড়ক রনম গাদণ স্তরসমূদহর জন্য সািারণত শকান রিজাইন অনুসরণ করা হয়রন। 

সড়কসমূহদক শটকসই করদত হদল স্তরসমূদহর পুরুদত্বর জন্য র্থার্থ রিজাইন অনুসরণ করা জরুরী। 

 

৬.৫ রাজশাহী ও রসদলট শজাদনর সড়ক শটকসই করার লদক্ষয প্রস্তাবনা 
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রাজশাহী শজান 

রাজশাহী শজাদন তাপমাো শবরশ হবার কারদণ রবটুরমনাস শপভদমি রক্ষা করার জন্য সড়দকর দুই িাদর পর্ গাপ্ত সাংখ্য বৃক্ষ 

শরাপন।  

 

 

 

রসদলট শজান 

 সড়দকর বাঁি উচু করার পাশাপারশ প্রশস্ত এবাং মজবুত করা; 

 সড়দকর উভয় পাদশ পারন প্রবাহ স্বাভারবক রাোর জন্য পর্ গাপ্ত সাংখ্যক রব্রজ ও কালভাট গ রনমাণ; 

 হাওর অঞ্চদল সড়দকর প্ররতরক্ষামূলক কাদজর জন্য রসরস ব্লক এবাং রজও শটেটাইদলর ব্যবস্থা করা;  

 রসদলট অঞ্চল বৃরষ্টবহুল হবার কারদণ সড়দক পর্ গাপ্ত পররমান পারন রনষ্কাশদনর জন্য শেদনর ব্যবস্থা রাো; 

 সড়দকর বাঁি রক্ষার জন্য সড়দকর দুই িাদর বৃক্ষ শরাপন করার সাদথ সাদথ শলাপ প্রদটকশদনর জন্য টারেগাং করা; 

 পাহারড় ঢল শথদক সড়ক বাঁি রক্ষাদথ গ শক্ষে রবদশদষ Cause Way রনম গাণ করা;  

 রসদলট অঞ্চদল ওভারদল ৪০ রম.রম. এর পররবদতগ ৫০ রম.রম. করা; এবাং 

 রসদলট অঞ্চদল অরত বৃরষ্টর রবষয়টি রচন্তা কদর এই অঞ্চদলর রিজাইদনর শেরসরেদকশদনর মান বাড়াদনা।  
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অোয় ৭: সুপাররশমালা 

 

৭.১ স্বল্পদময়ারে  

I. সড়দকর শর্সকল স্থাদন হাট-বাজার রদয়দছ শসোদন পারন রনষ্কাশদনর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহদণর লদক্ষয পর্ গাপ্ত পররমান 

শেন রনম গাণ করা এবাং এগুদলা সচল রাোর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

 

II. শর্সকল শজলা সড়ক ৩.৭০ রমটার প্রশস্ত রদয়দছ তা রনরাপে র্ান চলাচল এবাং সড়ক রনরাপত্তার স্বাদথ গ পর্ গাপ্ত 

পররমাদন তথা ৫.৫০ রমটার প্রশস্ত করা;  

 

III. বাজার এলাকা বা এর সরন্নকদট বাস শব (Bus Bay)-এর ব্যবস্থা রাো; 

 

IV. শজলা সড়কসমূহ েীঘ গরেন ব্যবহার উপদর্াগী রাোর জন্য অরতমাোয় ভারর র্ানবাহন চলাচল রনয়ন্ত্রণ; এবাং 

 

V. SDG লক্ষযমাো অজগদন আগামী ২০২০ সাদলর মদে সড়ক দুঘ গটনায় মৃদতর সাংখ্যা ৫০% করমদয় আনদত 

রবআরটিএ-এর রনদে গশনা র্থার্থভাদব অনুসরণ কদর সড়দক পর্ গাপ্ত সাংখ্যক শরাি মারকগাং এবাং সড়ক রনদে গশনা, রক:রম: 

শপাস্ট, রাম্বল রিপ ও অন্যান্র্ রনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রনরিতকরণ। মহাসড়ক, আঞ্চরলক মহাসড়ক এবাং শজলা 

সড়দকর পাদর্শ্গ অবরস্থত রশক্ষা প্ররতষ্ঠান এবাং হাসপাতালসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ গ স্থাপনার অবস্থান রনদে গশ করার জন্য 

অবশ্যই সড়ক রনদে গশনা থাকদত হদব। 

 

৭.২ মেদময়ারে 

I. ঠিকাোদরর সকল কাগজ পোরে শকন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডাদরর (Central Database) মােদম র্াচাই কদর ৯০ 

রেদনর মদে ঠিকাোর রনদয়াগ চূড়ান্তকরদণর মােদম কার্ গাদেশ প্রোন কদর সড়ক বুরঝদয় শেওয়া; 

 

II. সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণ জনগণদক সম্পৃক্ত করার জন্য সড়ক সম্পদকগ জনসদচতনতা সৃরষ্টর সাদথ সাদথ তাদের মদে 

সড়দকর মারলকানা (Ownership) িারণা গদড় শতালা; এবাং 

 

III. সকল পর্ গাদয় (প্রাথরমক রবদ্যালয়/ মাদ্রাসা হদত রবর্শ্রবদ্যালয়) সড়ক রনরাপত্তা রবষয়ক প্রচারনা আরও চালাদনার 

পাশাপারশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা।  

 

 

 

 

 

৭.৩ েীঘ গদময়ারে 

 

I. শজলা সড়ক সমূদহ বাঁক দ্রুত সরলীকরণসহ ২৪ ফুট বা ৭.৩ রমটার প্রশস্ত কদর রিভাইিার স্থাপনপূব গক সড়ক দুঘ গটনা 

হ্রাদস ব্যবস্থা গ্রহণ; এবাং 

 

II. অবরশষ্ট শজলা সড়কসমূহ Cluster Project চলমান রাোর মােদম Year wise phasing 

কদর র্থার্থ নকশা অনুসাদর পুন:রনম গাদণর ব্যবস্থা করা।  
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৭.৪ নীরত রনি গারনী 

ই-রজরপদত ঠিকাোরদের একটি Tender Capacity Database প্রস্তুতকরণ, র্াচাইকরণ এবাং সাংরক্ষণ 

করা। তাছাড়াও Tender Capacity অনুর্ায়ী ঠিকাোরদের একটি Tire Based List ততরর করা র্াদত 

অরিক Turnover সম্পন্ন ঠিকাোর কম Turnover-এর কাদজ অাংশগ্রহণ করদত না পাদর; 

 

মাঠ পর্ গাদয়র কাজ বাস্তবায়ন এবাং কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়াকগ এযারসসদটি এবাং উপ-সহকারী প্রদকৌশলী পে 

অনুসাদর রনদয়াগ করা;  

 

সকল উন্নয়ন প্ররতষ্ঠাদনর নতুন শকান সড়ক রনম গাণ বা পুরাতন সড়ক পুন:রনম গাণ বা উন্নয়দনর সময় র্থার্থ রিজাইন অনুসরণ 

কদর সড়দকর স্তরসমূদহর পুরুত্ব রনরিত করা;   

 

সড়কসমূদহর রক্ষণাদবক্ষদণ সকল জাতীয় মহাসড়ক, Strategic ও Choke Point সমূদহ এদেল শলাি 

পররমাপ র্ন্ত্র স্থাপন কদর গারড়র রিরজটাল নম্বর শপ্লট ব্যবহার কদর জররমানার অথ গ রবআরটিএ-এর মােদম গারড় মারলদকর 

রনকট হদত আোয় করা; এবাং    

 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর প্রকল্পসমূদহর মান র্থার্থ রাোর জন্য চলাকালীন সমদয় মেদময়ােী মূল্যায়দনর ব্যবস্থা করা।  

 

৭.৫ প্রকদল্পর সম্ভাব্য বরহগ গমন পররকল্পনা (Exit Plan) 

একটি প্রকদল্পর সম্ভাব্য বরহগ গমন পররকল্পনা (Exit Plan) রনভ গর কদর দুটি রবষদয়র উপর  

১. প্রকল্প কতটুকু শটকসই, এবাং  

২. প্রকদল্পর অনুপরস্থরতদত উপকারদভাগীদের উপর এর শকমন প্রভাব পড়দব।  

একটি প্রকল্প শথদক বরহগ গমন (Exit) করার পূদব গ অবশ্যই শেেদত হদব শর্, প্রকল্পটি কতটুকু শটকসই (Sustainable) 

এবাং প্রকদল্পর কার্ গক্রম বন্ধ হদয় শগদল স্থানীয় উপকারদভাগীদের জীবদন শকান ক্ষরতকর প্রভাব পড়দব রকনা। এ শপ্রক্ষাপদট 

সািারণত: দুই িরদণর বরহগ গমন পররকল্পনার শকৌশল অবলম্বন করা হদয় থাদক: 

 

Phasing Down: এই শকৌশদল প্রকদল্প ব্যবহৃত সম্পদের শর্াগান ও কার্ গক্রম কমাদনা হয় িারাবারহকভাদব এবাং 

একই সাদথ প্রকদল্পর মারলকানা হস্তান্তর করা হয় স্থানীয় উপকারদভাগীদের রনকট। 

 

Phasing Out: এই শকৌশদলর আওতায় স্থানীয় উপকারদভাগীদের জীবনমাদনর উন্নয়ন রনরিত কদর প্রকদল্প সম্পদের 

শর্াগান ও প্রকদল্পর কার্ গক্রম এদকবাদর বন্ধ কদর শেয়া হয় এবাং অনুমান কদর শনয়া হয় শর্ অরজগত পররবতগন শটকসই হদব। 

 

এ প্রসদঙ্গ আদরা উদেে করা প্রদয়াজন শর্, বতগমান প্রকল্পদ্বয় শর্ পদ্ধরতদত বাস্তবারয়ত হদে তা সরকার স্বীকৃত এবাং সরকারী 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর জন্য প্রদর্াজয নীরত, আইন এবাং রবরিমালা অনুসরদণ কদর। জনস্বাদথ গ গৃহীত এসব প্রকল্প শথদক সরকাদরর 

রপরছদয় র্াওয়ার শকান সুদর্াগ শনই। শকননা, সড়ক পররবহন ও শসতু মন্ত্রণালদয়র অিীন সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর শেশব্যাপী এ 

িরদনর উন্নয়ন, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাংস্কার কার্ গক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কাজটি অতযন্ত োরয়দত্বর সাদথ পররচারলত করদছ। 

 

কাদজই, গতানুরতক সামারজক উন্নয়ন প্রকদল্পর ন্যায় এই িরদনর শভৌত উন্নয়ন কার্ গক্রদমর শক্ষদে এরেট প্লযান প্রণয়দনর শকান 

সুদর্াগ শনই। তদব প্রকদল্পর উন্নয়ন কাজ শটকসই করার লদক্ষয  রনয়রমত বরাদের মােদম সড়ক রবভাদগর রনজস্ব কমী বারহনীর 

দ্বারা সবসময় সাংস্কার কার্ গক্রম অব্যাহত রাো প্রদয়াজন। পাশাপারশ স্থানীয় জনগণ তথা উপকারদভাগীদের অাংশগ্রহণ 

রনরিতপূব গক উক্ত সড়কসমূদহর  রনয়রমত মরনটররাং করার মােদম সড়দকর গুণগত অবস্থা অক্ষুন্ন রাোর ব্যবস্থা করা শর্দত 

পাদর। শসদক্ষদে এই প্রকদল্পর প্রস্থান পররকল্পনা রহদসদব শকান শকৌশল অবলম্বন করা র্ায় না। প্ররত বছর সড়ক ও জনপথ 
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অরিেপ্তর শর্ পররমান শমনদটন্যাি বাদজট পায় তা শথদক শজলা সড়ক সমূহদক র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর মােদম শটকসই রােদত 

পাদর।  

 

৭.৬ উপসাংহার  

শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প রসদলট এবাং রাজশাহী শজান পর্ গদবক্ষণ কদর শেো র্ায় শর্, প্রকল্প দুটি সাংরিষ্ট এলাকাসমূদহর আথ গ-

সামারজক উন্নয়দন র্দথষ্ট ভূরমকা রােদছ। শেদশর সড়ক জারলকা সচল রােদত এই িরদনর প্রকল্প চলমান রাো আবশ্যক। রনরবড় 

পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহদক রবদিষণ কদর শেো র্ায় শর্, সকল শজলা সড়কসমূদহর নূন্যতম ৫.৫০ রমটার প্রশস্ত করা 

জরুরী।    

রনরবড় পররবীক্ষদণ শেো র্ায় দুটি শজাদনর ১৪টি প্যাদকদজর মদে ১০টি প্যাদকদজর কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। এেনও দুই শজাদন দুটি 

কদর প্যাদকদজর কাজ চলমান থাকদলও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তগপক্ষ প্রকদল্পর রনি গাররত সমদয়র মদে অথ গাৎ ৩০ জুন ২০১৭ 

তাররদের মদে শশষ করদত সক্ষম হদব বদল অবরহত কদর। পররবীক্ষদণ শেো শগদছ অথ গ বরাে র্থা সমদয় হদয়দছ। বাস্তবায়ন 

কর্তগপক্ষ ঠিকাোদরর রবল প্রোদনর জন্য শর্সকল পরীক্ষা-রনরীক্ষা করা হদয়রছল শসগুদলা রনি গাররত শেরসরেদকশন অনুসরন 

কদরই সম্পন্ন হদয়দছ। অরিকাাংশ প্যাদকদজর কাজ রনি গাররত সমদয়র পূদব গ সমাপ্ত হদয়দছ। প্রকদল্পর শময়াে শশষ হদত এেনও রকছু 

সময় বারক রদয়দছ। রকন্তু ৪টি প্যাদকদজর কাজ চলমানও থাকদলও রনি গাররত সমদয় শশষ হদব বদল আশা করা র্ায়। তাই বলা 

চদল প্রকদল্পর কম গ পররকল্পনা বাস্তবসম্মত রছল।  

শজলা সড়কসমূহ রপএমরপ-র আওতায় সাংস্কার ও উন্নয়ন করা হদল এর মােদম তাৎক্ষরণক সুেল পাওয়া র্ায়। তদব ক্লাস্টার 

প্রদজদক্টর মােদম শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কদর িাদপ িাদপ সকল শজলা সড়ক এই প্রকদল্পর আওতায় আনদল সড়ক 

জারলকা আরও শটকসই হদব। শজলা সড়কসমূদহর জরমর মারলকানা সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর অিীদন না থাকার েদল 

সড়দকর শকান ক্ষরতসারিত হদল সওজ কর্তগপক্ষ শকান ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর না। এমনরক সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর চাইদলও 

সড়ক বরি গত করাও সম্ভব নয়। সড়ক রনম গাদণর পর এর রক্ষণাদবক্ষদণ জনগদণর সম্পৃক্ততা বৃরদ্ধ করা েরকার শকননা, এই প্রকল্প 

সাংরিষ্ট এলাকার আথ গ-সামারজক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ গ অবোন রােদছ। প্রকল্প এলাকাভুক্ত অঞ্চল বা শজাদন মানুদষর আয় বৃরদ্ধ এবাং 

কম গসাংস্থান ততরী হদে। রবভাগরভরত্তক এ িরদনর প্রকল্প গৃহীত হদল সারাদেশ রনরিত উন্নত সড়ক শর্াগাদর্াগ শনটওয়গাদকর 

আওতায় আসদব। শসদক্ষদে, উন্নয়নকৃত শজলাসড়কসমূহ েীঘ গদময়াদে আরও শটকসই করার জন্য একটি জরুরী রক্ষণাদবক্ষণ 

তহরবল থাকা প্রদয়াজন। 
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তথ্যপুরি 

 

সওজ, ২০১৫।  শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রসদলট শজান)  রিরপরপ, ঢাকা: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর। 

সওজ, ২০১৬।  শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী শজান)  ১ম সাংদশারিত রিরপরপ, ঢাকা: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর।  

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, ২০১৬। শজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী শজান), ঢাকা: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর। 

রপরপএ, ২০০৮। পাবরলক প্ররকউরদমি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সদনর ২৪নাং আইন)। 

রপরপআর, ২০০৮। এস, আর, ও নাং ২১-আইন/২০০৮। পাবরলক প্ররকউরদমি আইন, ২০০৬, (২০০৬ সদনর ২৪নাং আইন)। 

রপরপআর, ২০০৮। এস, আর, ও নাং ২০৩-আইন/২০০৯। পাবরলক প্ররকউরদমি আইন, ২০০৬, (২০০৬ সদনর ২৪নাং আইন)। 

http://www.charteredclub.com/what-is-financial-year-fiscal-year-

assessment-year-in-india/ 

  



 

 

প্রকল্প সাংক্রান্ত রচে 

 

রচে: সড়ক উন্নয়দনর পূদব গ ১ 

 

রচে: সড়ক উন্নয়দনর পূদব গ ২ 

 

রচে: সড়ক উন্নয়দনর পর 

 

রচে: সড়ক উন্নয়ন কাজ পররমাপন 

 

রচে: সড়ক সাংক্রান্ত স্থানীয় বারসন্দার মতামত সাংগ্রহ 

 

রচে: নারী উত্তরোতার রনকট হদত তথ্য সাংগ্রহ 

 

রচে: স্থানীয় জনপ্ররতরনরির রনকট হদত তথ্য সাংগ্রহ 

 

রচে: টিম রলিাদরর সাদথ স্থানীয় ঠিকাোদরর আদলাচনা 



 

 

রচে: এেরজরিদত ব্যবসায়ী েল রচে: এেরজরিদত পররবহন েরমক 

 

রচে: শকআইআই-সড়ক রবভাদগর সাংরিষ্ট রনব গাহী প্রদকৌশলী 

 

 

রচে: স্থানীয় পর্ গাদয়র কম গশালায় আইএমইরির পররবহন শসক্টদরর রিরজ জনাব 

শমা: রসরেকুর রহমান 

 

রচে: কম গশালায় উপকারদভাগী (োইভার) 

 

রচে: কম গশালায় জনপ্ররতরনরি 

 

রচে: কম গশালায় উপকারদভাগী (ছাে) 

 

রচে: কম গশালায় একজন ঠিকাোর 

 

জাতীয় কম গকশালার রচে সমূহ 



 

 

 

 
রচে: জাতীয় কম গশালায় অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ 

 
রচে: জাতীয় কম গশালায় অাংশগ্রহণকারীবৃন্দ 

 
রচে: রনরবড় পররবীক্ষদণর সমন্বয়কারী জনাব হাসান শমাহাম্মাে রততুর প্ররতদবেন 

উপস্থাপন 

 
রচে: সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর সরচব জনাব এম.এ.এন রছরেক-এর 

বক্তব্য 

 
রচে: আইএমইরির ভারপ্রাপ্ত সরচব জনাব শমাঁংঃ মরেজুল হক-এর বক্তব্য 

 

 
রচে: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর প্রিান প্রদকৌশলী জনাব ইবদন আলম হাসান-এর 

বক্তব্য 

  

  



 

 

সাংযুরক্ত ১: প্ররতদবেন প্রণয়দন সাংরিষ্ট ব্যরক্তবগ গ 

 

প্ররতদবেন প্রণয়দনর সাদথ সাংরিষ্ট ব্যরক্ত ও প্ররতষ্ঠান: 

 

আইএমইরির পদক্ষ 

শমা: রসরেকুর রহমান- মহাপররচালক 

আব্দুলাহ আল মামুন- পররচালক 

জয়নাল শমাো- উপ-পররচালক 

 

পরামশ গক েল 

এ,শক,এম, মাইন উরেন আহদমে- টিম রলিার 

শমা: জারকর শহাদসন-শরাি- শসইেটি এেপাট গ 

শমাহাম্মে রবোহ শহাদসন- শসারসও-ইকনরমক এেপাট গ 

হারেজুর রহমান- রমি শলদভল ইরিরনয়ার 

হাসান শমাহাম্মাে রততু- শকাঅরি গদনটর 


