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Accident Black Spot: সড়ক ো মহাসড়বকর হকান একটি তনতদ শষ্ট স্থাবন যতদ সড়বকর তকংো পাতরপাতবশক 

বেতর্ষ্টগি কারবে ঘন ঘন দুঘ শটনা সংঘটিি হবয় হিাহি হয়, িখন উহাবক দুঘ শটনা ব্ল্যাক স্পট েলা হয়। 

Axle load: গাড়ীর Axle েলবি হসই অেদন্ডবক বুঝায়- যাহা ২টি চাকার হকন্দ্রবক সংযুক্ত কবর। ভারী 

যানোহবনর তনজস্ব ওজন ও যাত্রী তকংো হোঝাইকৃি মালামাবলর হয পতরমাে ওজন একটি Axle এর মাধ্যবম চাকায় 

ও চাকার মাধ্যবম সরাসতর রাস্তার উপর চাপ হদয়, উহাবক Axle load েলা হয়। উদাহরে তহবসবে েলা যায়, 

োংলাবদবর্ অবনক হ াট ও মাধ্যম  ট্রাক আব , যা ২- Axle-এ চবল; িবে েড় ট্রাকসমূহ ৩- Axle এ চবল। ২- 

Axle এ ৬ চাকা থাবক এেং ৩- Axle এ ১০ চাকা থাবক। সড়ক তিজাইন করা হয় প্রতি চাকায় সাধারেিঃ ২ টন 

ওজন তেবেচনা কবর। অিএে, এর হচবয় হেতর্ মালামাল তনবয় ট্রাক চলাচল করবল সড়বকর েতি হয়। 

Hard-shoulder: হয সকল সড়বক পাকা অংর্ সরু, হস সকল সড়বক উভয়মুখী যানোহন চলাচবলর সুতেধাবথ শ 

কাঁচা হর্াল্ডাবরর তকছু অংর্ পাকা অংবর্র তুলনায় কম খরবচ পাকা করবল উহাবক হাি শ হর্াল্ডার (Hard-

shoulder) েবল। হাি শ হর্াল্ডাবর সাধারেি অযাতিক কম গতির যানোহন চলাচল কবর।  

Households (HHs)-খানা: একই চুলার রান্নায় এক ো একাতধক ব্যতক্ত যতদ খাওয়া দাওয়া কবর এেং একই 

ঘবর েসোস কবর িখন উহাবক খানা (Households) েলা হয়। একই ঘবর েসোস কবর তকন্তু রান্নার চুলা যতদ তভন্ন 

হয়, িখন প্রবিযকটিবক আলাদা খানা তেবেচনা করা হয়।  

ROW: একটি সড়ক তকংো মহাসড়বকর উভয় পাববশ হয সীমানা পয শন্ত জতমর মাতলকানা সংতিষ্ট সংস্থার, হস 

সীমানাবক ঐ সড়ক ো মহাসড়বকর Right of Way (ROW) েলা হয়।  

Rumble strip: যানোহবনর গতি কতমবয় আনার লবেয সড়ক মহাসড়বকর হকান স্থাবন আড়াআতড়ভাবে প্রায় ৬ 

ইতি উচ্চিায় ১ হসট হেউ হেউ স্পীি-হেকার তনম শাে , যাহা যানোহনবক ঝাঁকুতন হদয় ও র্বব্দর সৃতষ্ট কবর, উহাবক 

Rumble strip েবল।  

Stakeholders: হকান একটি প্রকবের সাবথ সংতিষ্ট তকংো প্রকবের দ্বারা েতিগ্রস্থ জনগে, প্রকবের প্রেক্তা, 

সরকারী সংস্থা, হেসরকারী সংস্থা, দািা সংস্থা ও অন্যান্য সকল পে যারা প্রকে দ্বারা প্রভাতেি ো উহাবি আগ্রহী।  

Super-elevation: সড়ক তকংো হরল-লাইবন োঁক থাবক। োঁবক সড়ক তকংো হরল-লাইবনর িান ও োম পাবশ 

যতদ একই হলবভবল তনম শাে করা হয়, িখন যানোহন চলার সময় োঁবকর তভিবরর তদবক না ঘুবর োতহবরর তদবক 

ত টকাইয়া পড়বে। িাই োঁবক সড়বকর োতহবরর পাবশ উঁচু এেং তভিবরর পাবশ তনচু রাখবি হয়। তভির ও োতহবরর 

হলবভবলর এ পাথ শকযবক সুপার-ইতলবভর্ান েলা হয়।  

Shoulder: সড়বকর পাকা অংবর্র দুই পাববশ কাঁচা সড়ক অংর্বক হর্াল্ডার েলা হয়। হর্াল্ডাবর সাধারেিঃ 

যানোহন চলাচল কবর না। িবে সাইবকল আবরাহী ও পথচারীবদর চলাচবলর জবন্য হর্াল্ডার ব্যেহ্নি হয়। সড়বকর 

হর্াল্ডারবক মানুবের কাঁবধর সাবথ তুলনা করা যায়। ২ কাঁধ মাথাবক হযমন রো কবর দুই পাববশ হর্াল্ডারও পাকা 

সড়কবক রো কবর।  

S-curve: সড়ক, মহাসড়বকর হকান অংবর্ যতদ পরপর ২টি োঁক থাবক যা হদখবি প্রায় ইংবরজী S-আকৃতির, িখন 

ইহাবক S-curve েলা হয়। S-curve এ দুঘ শটনার ঝুঁতক হেতর্। অবনক সময় সড়বক পর পর ২টি S-curve থাবক, 

িখন উহাবক Double S-curve েলা হয়।  
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Travel Time Cost (TTC): পতরেহন ও হযাগাবযাবগর হেবত্র ভ্রমবের সময় ব্যয় একটি েড় ধরবনর ব্যয়। 

সড়ক অেকাঠাবমাগি উন্নয়বনর ফবল ভ্রমবের সময় সাশ্রয় হয়। এ সময় সাশ্রয়বক সড়ক ব্যেহারকারীগবের 

যানোহবনর তভতিবি ঘন্টায় কি টাকা সাশ্রয় হয়, িা তনে শয় করা সম্ভে। একই সড়বক যািায়ািকারী তেতভন্ন 

যানোহবনর হেবত্র এ সময় সাশ্রবয়র মূল্য তেতভন্ন রকম। হযমন-আরআইতস কবপাবনবন্টর উন্নয়নকৃি সড়বক প্রতি 

ঘন্টায় সাশ্রয় হমাটর কাবর ৩৩.৩ টাকা, মাইবরাোবস ৩০ টাকা ও োবস ১৮.৪ টাকা (সূত্র: এতিতে প্রেীি 

আরএনআইএমতপ-২ প্রকবের তপতসআর)।   
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রনব কাহী সার-সাংদক্ষপ 

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)” শীর্ কক প্রকল্পটি সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাদগর অধীনীদন সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক ২০০৪-২০১৩ সময়াদে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পটি বাাংলাদেদশর 

উত্তর-পরিম ও মধ্য-উত্তরাঞ্চদলর ১৪টি সজলার ৫৭টি উপদজলায় রবস্তৃত। প্রকল্পটির সব কদশর্  রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রাক্করলত ব্যয় ৯৮০ সকাটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তবায়ন ব্যয় ৯৩১ সকাটি ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা র্া সব কদশর্ 

অনুদমারেত রিরপরপ’র ৯৫%। উদেখ্য সর্, প্রকল্পটি এরিরব ও রজওরব’র সর্ৌথ অথ কায়দন বাস্তবারয়ত হয়।. 

প্রকদল্পর কাদজর ধীনরন রহদসদব প্রকল্পটির ৪টি কদম্পাদনন্ট র্থা (১) আরআইরস (২) রপআরএমরস (৩) 

রপরবআরআরএমরস (৪) আরএসরস-এর আওতায় সমাট সড়দকর তের্ কয ৮৯৪ রকদলারমটার। আরআইরস কদম্পাদনদন্ট 

ভূরম অরধীনগ্রহণসহ সসতু, কালভাট ক রনম কাণ ও সড়ক উন্নয়ন করা হয় ১৪৫.১৭৫ রকদলারমটার। রপআরএমরস ও 

রপরবআরআরএমরস কদম্পাদনদন্ট সড়কসমূদহর রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ করা হয় এবাং সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্ট 

১৯০.৭ রকদলারমটার সড়দকর রনব কারিত দুর্ কটনা-প্রবণ অাংদশ পূতক রনম কাণ কাদজর মাধ্যদম সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থার 

উন্নয়ন করা হয়। এ ছাড়া প্রকদল্পর আওতায় “পরবতী ২০ বছদরর জদন্য একটি সড়ক মহা-পররকল্পনা” প্রণয়ন করা 

হয়। 

সাংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পদ্ধরত ব্যবহার কদর প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করা 

হদয়দছ। সাংখ্যাগত মূল্যায়দন প্রকদল্পর উদেশ্যদক সামদন সরদখ পররসাংখ্যান পদ্ধরত অনুসরণ কদর কাঠাদমাগত 

প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) ব্যবহাদরর মাধ্যদম উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। সাংখ্যাগত ও গুণগত 

মূল্যায়দন প্রাপ্ত তথ্যারে রনম্নরূপঃ-  

প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক আয় ৬৭% বৃরদ্ধ সপদয়দছ;  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক 7, 906 (±406) 

টাকা এবাং বতকমাদন 13, 226  (±673) টাকা । অপরপদক্ষ, কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক মারসক 

গড় আয় ৪৪% বৃরদ্ধ সপদয়দছ; পূদব ক 7817 (±527) টাকা এেং েিশমাবন 11, 228 (±767) টাকা। অতএব, প্রকল্প 

এলাকার উত্তরোতাগদণর মারসক গড় আয় বৃরদ্ধ এবাং কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর মারসক গড় আয় বৃরদ্ধর পাথ ককয 

২৩%, র্া পররসাংখ্যানগতভাদব উদেখদর্ায বা Statistically significant.    

প্রকল্প এলাকার ৭৫.৭% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তাঁরা  স্বােদযয সড়ক ব্যবহার করদছন এবাং ৭১% উত্তরোতা 

জারনদয়দছন সর্, বাস্তবারয়ত সড়কগুদলা িলািদলর উপযুক্ত। ৯৭.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তাঁরা রনরম কত সসতু 

ও কালভাট কসমূহ ব্যবহার করদছন। ৯৮.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সসতু ও কালভাদট কর রনি রেদয় পারন িলািল 

করদছ। প্রকল্প এলাকার প্রায় ১১% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সসতু ও কালভাট ক রনম কাণ সদিও তাঁদের এলাকায় জলাবদ্ধতা 

সৃরি হদে; পক্ষান্তদর কদরাল এলাকায় ২৫.৮% উত্তরোতা জারনদয়দছন তাঁদের এলাকায় জলাবদ্ধতা আদছ। উদেখ্য 

সর্, শুধু আরআইরস কদম্পাদনদন্ট সসতু ও কালভাট ক রনরম কত হদয়দছ।  

 
 

খানা সমীক্ষা সথদক সেখা র্ায়, সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল গ্রাদমর সলাদকরা পূদব কর তুলনায় স্বল্প খরদি ও 

স্বল্প সমদয় রনকটস্থ হাট-বাজাদর ও উপদজলা সেদর সর্দত পাদর, র্া তাদেরদক বহুমুখী উন্নয়ন কম ককাদে জরড়ত হদত 

সাহায্য করদছ এবাং পূদব কর তুলনায় প্রায় অদধীন কক সময় সাশ্রয় হদে। 

উভয় এলাকার জনগণই প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক প্রায় একই রকম র্ানবাহন ব্যবহার করদতন। রকন্তু সড়ক উন্নয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর পদর প্রকল্প এলাকার জনগণ উন্নততর এবাং দ্রুতগামী র্ানবাহন ব্যবহার করদছন। প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর পূদব ক রবরভন্ন কদম্পাদনদন্ট ভারী র্ানবাহন িলািদলর মদধ্য উদেখদর্ায পাথ ককয রছল। রকন্তু প্রকল্প 
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বাস্তবায়দনর পর ভারী র্ানবাহন িলািদলর হার সকল কদম্পাদনদন্ট বৃরদ্ধ সপদয়দছ। গ্রামবাসীদের উপলরি সথদক সেখা 

র্ায়, বতকমাদন কদরাল এলাকার সিদয় প্রকল্প এলাকায় র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন িলািদলর হার প্রায় রিগুণ। 

 

বাজারজাতকরদণর সুরবধীনা ছাড়া কৃর্করা তাঁদের কৃরর্জাত পদের উপযুক্ত মূল্য পায় না। খানারভরত্তক সমীক্ষা জরীদপ 

সাংখ্যাগররষ্ঠ উত্তরোতা (প্রায় ৯০%) জারনদয়দছন, কৃর্করা তাঁদের উৎপারেত পদের বাজারজাত করার সুদর্াদগ এখন 

প্রকৃত মূল্য পাদেন। প্রকদল্পর সকল কদম্পাদনন্ট এলাকার জনগণই প্রায় একই রকম সুরবধীনা পাদেন বদল জারনদয়দছন।  

‘প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক দুর্ কটনা সবদড়দছ, কদমদছ, না একই রকম আদছ’-এ প্রদশ্নর জবাদব আরআইরস 

কদম্পাদনন্ট এলাকার প্রায় ৫৭.৯% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা সবদড়দছ, পিআরএমপি’র ৫৪.৯%, 

পিপিআরআরএমপি’র ৪৪.৩% এিং আরএিপি’র ৪১.৪% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা সবদড়দছ। আরএিপি এলাকার 

প্রায় ৫২% উত্তরদাতা িলললেন যে দুর্ ঘটনা হ্রাি যিলয়লে। এলত স্পষ্ট হয় যে, আরএিপি এলাকায় িড়ক পনরািত্তামূলক 

কাে ঘক্রম করায় উহার সুফল িাওয়া যেলে। অির পদলক ৫১% যকআইআই উত্তরদাতা জানান দুর্ ঘটনা কলমলে; ৪৫% 

উত্তরদাতা িলললেন দুর্ ঘটনা যিলড়লে; ৪% উত্তরদাতা িলললেন জানা যনই। 

 

আরএনআইএমরপ-২ এর ২৩টি প্যাবকজ হবি রনব কারিত আরআইতস কবপাবনবন্টর ৪টি প্যাবকবজর মদধ্য ১টির েরপত্র 

আহবান হবি চুরক্ত স্বাক্ষর পর্ কন্ত এবাং ৩টি’র েরপত্র আহবান হদত েরপত্র মূল্যায়ন পর্ কন্ত িয়-প্ররিয়া পরীক্ষা কদর 

প্রতীয়মান হয় সর্, িয়-প্ররিয়ায় রপরপআর-২০০৩ ও রপরপএ-২০০৬ এর সাংরেি রবরধীন ও ধীনারা এবাং এরিরব’র গাইি 

লাইন সমরিত (Harmonized) কদর অনুসরণ করা হদয়দছ। িবে আরআইতস কবপাবনবন্টর ঠিকাদার তনে শাচবন 

ICB রয় প্রতরয়ায় এতিতে’র “Standard single-stage one-envelope procedure with pre-

qualification” অনুসরে করা হবয়ব । এ প্রতরয়ায় ১ম ধীনাদপ  ঠিকাোর প্রাক-সর্াযতা তারলকাভুরক্তকরণ প্ররিয়ায় 

প্রায় ১৪ মাস সময় ব্যয় হদয়দছ এবাং ২য় ধীনাদপ প্রাক-সর্ায তারলকা হদত ঠিকাোর রনব কািন দ্রুি (৪ মাদসর মদধ্য) 

সম্পন্ন হদয়দছ। অপর ৩টি কদম্পাদনদন্টর ১৯টি প্যাদকদজর মূল্যমান কম হওয়ায় এ সকল প্যাদকদজর ঠিকাোর 

রনব কািদন এরিরব’র রনকট গ্রহণদর্ায LCB রয়-প্রতরয়ায় “Single-stage one-envelope procedure” 

অনুসরে করা হবয়ব ।  

 

প্রকদল্পর আওতায় প্রণীত ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মহাপররকল্পনা প্রণয়ন কাজ’ পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, 

এ মাস্টার প্ল্যান সময়াদে সম্ভাব্য ট্রারফক প্রবৃরদ্ধর রভরত্তদত রিরিত প্রারধীনকার প্রাপ্ত ২১টি প্রকদল্পর মদধ্য ২টি সমাপ্ত, ১টি 

২০১৬ সাদলর মদধ্য সমাপ্ত হদব, ২টির রনম কাণকাজ অগ্রসরমান (পদ্মা বহুমুখী সসতু ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক), ১টির 

(২য় সমর্না, সগামতী ও কাঁিপুর সসতু) রনম কাণ কাজ শুরু হদয়দছ। ৭টির প্রাক-রনম কাণ কার্ কিম িলমান, ৪টি প্রকল্প 

বরােরবহীনভাদব এরিরপ’সত অন্তভু কক্ত হদয়দছ এবাং ৪টি সত এখদনা সকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়রন।  

 

 

অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায়, রনব কারিত সড়কসমূদহর সড়ক বাঁধীন ও সপভদমদন্টর অবস্থা 

ভাল; তদব সড়দকর প্রায় ৬.৪৬% তেদর্ কয সশাল্ডার পথিারীদের িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত নদহ, ১২.৯০% তেদর্ কয 

সড়দকর সারদফদস সূক্ষ্ম ফাটল (hair crack) আদছ এবাং ২৬.৮৮% তেদর্ কয সড়দকর সশাল্ডার সপভদমদন্টর সিদয় উঁচু 

সলদভদল আদছ।  

সদরজরমদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন ও সড়ক রনরাপত্তা সাংিান্ত আইদটম সমূদহর প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়,  

রনব কারিত সড়দকর ২৬.৮৮% তেদর্ কযর বাঁকসমূদহর বারহদরর পাদবক অরত-উচ্চতা (Super-elevation) রহদসদব সড়ক 

বাঁধীন ও সপভদমন্ট রনম কাণ করা হয়রন।  
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প্রকদল্পর আওতাধীনীন সমীক্ষাকৃত সড়কসমূদহ দুর্ কটনা-প্রবণ স্পট আদছ প্রায় ১৬.১৩% তেদর্ কয। র্ািাইকৃত ৩৯টি 

কালভাদট কর মদধ্য ৫টি (১২.৮২%) কালভাদট কর িযাদনল উজান বা ভাটিদত ব্লক হদয় আদছ; ফদল পারন িলািল বাধীনাগ্রস্থ 

হদে।  

সদরজরমদন নমুনা সড়দকর সসতুসমূহ পর্ কদবক্ষদণ প্রতীয়মান হদয়দছ সর্, রনম কাণকৃত সসতু সমূদহর কাদজর মান ও 

কার্ ককাররতা ভাল।   

 

সমরিত সড়ক সনটওয়াকক (Integrated road network) স্থাপন, শরক্তশালীকরণ এবাং পররবহন েক্ষতা 

(Transport efficiency) বৃরদ্ধ পাওয়া, প্রকদল্পর আওতায় পরবতী ২০ বছর জদন্য সড়ক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, 

পেী এলাকার কৃর্দকর উৎপারেত পদের বাজারজাতকরদণর সুরবধীনা বৃরদ্ধ পাওয়া, কম ক-সাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হওয়া 

এবাং সামারজক সুদর্াগ ও সসবা (রশক্ষা ও রিরকৎসা)  প্রারপ্ত সহজতর হওয়া ইতযারে প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক। 

 

প্রকল্প আওতাভুক্ত কদয়কটি সজলা সড়ক সরু (১২ ফুট প্রশস্ত) হওয়ায় র্ানবাহন িলািদল রবঘ্ন সৃরি এবাং সড়ক দুর্ কটনা 

সাংর্টিত হওয়া, সকান সাইন রসগনাল না থাকা রকাংবা থাকবলও অপ্রতুল, সকান পেিারী সসতু না থাকা, রাস্তার 

সশাল্ডাদর গতক থাকা এবাং  শহরাাংদশ কদয়কটি সড়দক ফুটপাত না থাকা ইতযারে প্রকদল্পর দুব কল রেক। 

  

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রেত্ত সুপাররশসমূদহর উদেখদর্ায হদলাঃ- 

সকান সড়দকর রনম কাণ র্া উন্নয়ন সমারপ্তর পর জীবন-সময় (Life-time)-এ সপভদমদন্টর উপর রনরে কি ওজদনর এবাং 

সাংখ্যার এদক্সল িলািল করদব সসই রবদবিনার সড়ক সপভদমন্ট রিজাইন করা হয়। সড়দক িলািলকারী ভারী 

র্ানবাহদনর এদক্সল ওজন রনয়ন্ত্রদণর জন্য সড়ক সনটওয়াদককর রবরভন্ন স্ট্র্যাবটতজক সলাদকশদন এদক্সল সলাি কদরাল 

সস্টশন স্থাপন করা আবশ্যক। আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত রবরভন্ন সড়দক 

অতিতরক্ত ওজবনর পণ্যোহী ট্রাক িলািল রনয়ন্ত্রণ করার জদন্য রবকল ওজন-পতরমাপক হমতর্ন রকাংবা প্ররতস্থাপনসহ 

প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য সড়দক ট্রাতফক জতরপ কবর িার তভতিবি আবরা এদক্সল সলাি ওজন-পতরমাপক হমতর্ন স্থাপদনর 

লদক্ষয সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক পেদক্ষপ গ্রহণ করা;  

স্বােযয ও রনরাপে র্াতায়াত রনরিত করার লদক্ষয আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ১২ ফুট প্রশস্ত 

সড়কসমূদহর মদধ্য সর্ সকল সড়দক ট্রারফক সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ, সস সকল সড়কদক ১৮ ফুট রহদসদব প্রশস্তকরণ 

এবাং অন্যান্য সড়কসমূদহ প্রবয়াজনীয় প্রর্স্তিায় হাি শ হর্াল্ডার রনম কাদণর জদন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

উদযাগ গ্রহণ করা;  

‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য প্রণীত সড়ক মাস্টার প্ল্যান-২০০৯’ বাস্তবায়দন সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ  রনদম্নর 

ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করদত পাদরঃ-  

(ক) ২০০৭ সাদলর উপাদত্তর রভরত্তদত প্রণীত সড়ক মাস্টার প্ল্যান সক হালনাগাে করা। 

(খ) সড়ক মাস্টার প্ল্যাদন সড়ক ও সসতু রনম কাণ/উন্নয়দনর সময়ােদ্ধ সর্ অগ্রারধীনকার প্রোন করা হদয়দছ, সস অনুর্ায়ী 

কার্ কিম গ্রহণ এবাং পরবতী প্রকল্প গ্রহণ করা।  

(গ) সড়ক মাস্টার প্ল্যাদনর রনদে কশনা অনুর্ায়ী মারি-এদক্সল ট্রাক আমোতন উৎসারহত করা এবাং দুই-এদক্সল ট্রাক 

আমোরন পর্ কায়িদম বদের পেদক্ষপ অনরতরবলদি শুরু করা।  

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় রপরবআরআরএমরস ও রপআরএমরস কযাটাগরীভুক্ত সর্ সকল সড়ক/সড়কাাংদশ 

স্টযাোি ক জযারমরতক রিজাইন অনুসরণ কদর এলাইনদমদন্টর প্রদয়াজনীয় সাংদশাধীনন করা হয়রন; সওজ অরধীনেপ্তর সস 

সকল সড়ক/সড়কাাংদশ অাংশ-সমূহ রিরিত কদর সাংকটপূণ ক বাঁকসমূহ সহজীকরদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 
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আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর উন্নয়নকৃত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত সড়কসমূদহ দুর্ কটনা ্াদস সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তদরর 

সাংররক্ষত দুর্ কটনার তথ্য এবাং সাংরেি থানায় সরকি ককৃত তদথ্যর রভরত্তদত দুর্ কটনা-প্রবণ স্পটগুদলা রিরিত কদর 

প্ররতকারমূলক পেদক্ষপ গ্রহণ করা; 

আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতায় সম্পন্নকৃত সড়কসমূদহ সবপদরায়া র্ানবাহন িলািল রনয়ন্ত্রণ করা তথা দুর্ কটনা 

সরাদধীন রাম্বল তস্ট্র্প, হরইজি পথচারী রতসং, সড়ক তেভাজক ইতযারে সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ কিম বাস্তবায়দন সড়ক 

ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

প্রকল্প এলাকার সর্ সকল কালভাদট কর উজান বা ভাটিদত প্ররতবেকতা বা ব্লক আদছ, সসই সব কালভাদট ক পারন রনস্কাশন 

বাধীনাপ্রাপ্ত হদয় জলাবদ্ধতা সৃরি হদে। সদরজরমদন পররেশ কন কদর ব্লককৃত িযাদনলসমূহ পররস্কার করা এবাং জলবদ্ধতার 

কারণসমূহ দূরীকরদণ সওজ-এর রফল্ড রবভাগসমূদহর মাধ্যদম সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কার্ ককরী পেদক্ষপ গ্রহণ 

করা;  

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা হদত সেখা র্ায়, ভূরম অরধীনগ্রহণ, পুনব কাসন, ইউটিরলটি স্থানান্তর ও বৃক্ষ 

অপসারণ  প্ররিয়া সম্পন্ন না কদর সকান প্রকদল্পর রনম কাণ কাজ শুরু করদল প্রকদল্পর কারিত অগ্রগরত না হদয় প্রকল্প 

রবলরিত হয়।  

অতএব, ভরবষ্যদত রিরপরপ প্রণয়দনর সময় সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক এমনভাদব কম ক-পররকল্পনা গ্রহণ করদত 

হদব র্াদত ভূরম অরধীনগ্রহণসহ প্রাগুক্ত প্ররিয়াসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর বাস্তব রনম কাণ কাজ শুরু হয়। এবাং 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা সথদক প্রতীয়মান হয়, প্রাক-দর্াযতা প্ররিয়া বা Prequalification 

System (PQ)-এ তনম শািা প্রতিষ্ঠান তনে শাচন প্রতরয়ায় সময় হেতর্ ব্যয় হয়। PQ system এর পতরেবিশ Single 

stage 2-envelope system-এ তনম শািা প্রতিষ্ঠান তনে শাচবনর তেেয়টি সড়ক ও জনপথ অতধদপ্তর এেং সড়ক 

পতরেহন ও মহাসড়ক তেভাগ তেবেচনা করবি পাবর। 

 

সর্ উদেদশ্য সড়ক  ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর সড়কসমূহ উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ করা 

হদয়দছ, সমীক্ষার ফলাফদল সেখা র্ায়, তা অদনকটাই পূরণ হদয়দছ। প্রকল্প এলাকার সর্াগাদর্াগ সনটওয়াকক সহজ ও 

সময়-সাশ্রয়ী হদয়দছ। প্রকদল্পর মাধ্যদম অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর প্রভাদব এলাকার জনগদণর আথ ক-সামারজক সক্ষদত্র 

ইরতবািক অগ্রগরত হদয়দছ। 

প্রকল্পটির কদম্পাদনন্ট এর সাংখ্যা সবরশ এবাং প্রকল্পটির আওতা বাাংলাদেদশর রবরভন্ন এলাকায় রবস্তৃত রছল, ফদল 

রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টর িয়-প্ররিয়া সম্পন্ন করবি অবনক সময় প্রবয়াজন হবয়ব । ভূতম অতধগ্রহে, পুনে শাসন ও 

ইউটিতলটি স্থানান্তবর তেলবম্বর কারবে প্রকবের আওিাভুক্ত তকছু সড়ক/সড়কাংর্ পরেিীবি প্রকে হবি োদ তদবি 

হবয়ব । ভতেষ্যবি প্রকে তনে শাচবনর সময় যুতক্তযুক্তভাবে কবপাবনন্ট এর সংখ্যা ও প্রকবের তেস্তৃতি তনধ শারে করা 

সমীচীন হবে। এ াড়া ভূতম অতধগ্রহে, পুনে শাসন ও ইউটিতলটি স্থানান্তর না কবর ঠিকাদারবক যাবি তনবয়াগ করা না হয় 

িার প্রতি লেয রাখবি হবে। সড়দকর স্বােযয ও রনরাপে ব্যবহার ও আথ ক-সামারজক সক্ষদত্র কারিত প্রবৃরদ্ধ অজকদনর 

লদক্ষয এবাং এ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা কাদজ লারগদয় ভরবষ্যদত প্রকল্প বাস্তবায়দন েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষযও রকছু ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা প্রদয়াজন; র্া সুপাররদশ অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ।  সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর এবাং সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ এ সমীক্ষায় প্রেত্ত পর্ কদবক্ষণ ও সুপাররশসমূদহর আদলাদক বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।  

 



1 

প্রথম অধ্যায় 

সমীক্ষাধীনীন প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ  
 

 

১.০১  প্রকদল্পর পটভূরমঃ  

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২” এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ও এরশয়ান উন্নয়ন ব্যাাংক 

(ADB) সর্ৌথভাদব অথ কায়ন কদরদছ । প্রকল্পটির মূল উদেশ্য রছল বাাংলাদেশ সরকাদরর সড়ক অবকাঠাদমাগত উন্নয়দন 

প্রেত্ত অগ্রারধীনকার বাস্তবারয়ত করা। অগ্রারধীনকারসমূহ হদে: উত্তর পরিম (North-West) ও মধ্য-উত্তরাঞ্চদলর 

(Central-North) োররদ্র্যপীরড়ত এলাকায় সওজ এর সড়ক সনটওয়াকক রক্ষণাদবক্ষণ, আঞ্চরলক মহাসড়ক ও সজলা-

সড়কসমূদহর উন্নয়নসহ বাাংলাবাো সীমান্ত পদয়দন্টর সাদথ উন্নততর সড়ক সর্াগাদর্াগ রনরিত করা এবাং প্রধীনান 

মহাসড়দকর কদয়কটি রবরেন্ন সাংদর্াগ সমাপ্ত করা। পঞ্চম পঞ্চ-বারর্ ককী পররকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) সসক্টররভরত্তক 

কম ক-দকৌশদল একটি কার্ ককর সড়ক সনটওয়াকক (Effective road network) স্থাপদনর জদন্য সড়ক উন্নয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষণদক সর্ অগ্রারধীনকার প্রোন করা হদয়দছ এ প্রকল্পটি তেনুর্ায়ী গৃহীত হদয়দছ। এছাড়াও প্রকল্পটি ‘বাাংলাদেশ 

সমরিত পররবহন ব্যবস্থা রবর্য়ক সমীক্ষা’ (Bangladesh Intregrated Transport System Study) জুন, 

১৯৯৮ এবাং সড়ক মাস্টার প্ল্যান (Road Master Plan) ১৯৯৪ এর সরহত সাংগরতপূণ ক। প্রকল্পটি Country 

Operational Strategy for Bangladesh অনুর্ায়ী প্রণয়ন করা হয় সর্খাদন আঞ্চরলক সহদর্ারগতার জদন্য 

সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়দন গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দছ।  

 

১.০২ প্রকদল্পর পরররিরতঃ  

(ক) প্রকদল্পর নামঃ সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)।  

(খ) প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়ঃ সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়। 

(গ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর।  

১.০৩ প্রকদল্পর অবস্থানঃ   

প্রকল্পটি প্রশাসরনক ৪টি রবভাদগর ১৪টি সজলার ৫৭টি উপদজলায় রবস্তৃত। সারণী ১.১-এ রবভাগ, সজলা ও 

উপদজলাসমূদহর নাম সেয়া হদলা।  

      সারণী ১.১ প্রকল্পভুক্ত রবভাগ, সজলা ও উপদজলাসমূহ 

রবভাগ সজলা উপদজলা 

ঢাকা রকদশারগি রকদশারগি সের, সহাদসনপুর, তভরব, কুরলয়ারির, বারজতপুর, কটিয়ারে, 

পাকুরযয়া, তারাইল।  

ময়মনরসাংহ ময়মনরসাংহ ময়মনরসাংহ সের, সগৌররপুর, ফুলবারড়য়া, মুক্তাগাছা, রত্রশাল, গফরগাঁও, নাযাইল, 

ভালুকা, সধীনাবাউড়া। 

সনত্রদকাণা সনত্রদকাণা সের, পূব কধীনলা, বারহাট্টা, সকন্দুয়া।  

জামালপুর তারাকারয, সররর্াবারড়, জামালপুর সের, বকশীগি, সেওয়ানগি।  

সশরপুর সশরপুর সের, শ্রীবররে। 



2 

রাংপুর রাংপুর রাংপুর সের, রমঠাপুকুর, পীরগি। 

গাইবাো পলাশবারড়, সগারবযগি।  

রেনাজপুর পাব কতীপুর, ফুলবারড়, রিরররবযর, রবরামপুর, সর্াড়ার্াট। 

পঞ্চগড় পঞ্চগড়, সবাো, সেবীগি, সেঁতুরলয়া। 

নীলফামারী নীলফামারী, সিামার, তসয়েপুর। 

কুরড়গ্রাম  কুরড়গ্রাম সের, রিলমারী, উরলপুর। 

িট্টগ্রাম িট্টগ্রাম পটিয়া, িযনাইশ, আদনায়ারা। 

কুরমো কুরমো সের, বরুড়া। 

িাঁেপুর িাঁেপুর সের, হাজীগি, শাহরারস্ত। 

 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত রবরভন্ন সড়কসমূদহর অবস্থান সেখাদনা ম্যাপ-১, ২, ৩ ও ৪ (পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬) এ সেয়া 

হদলা। 

 

১.০৪ প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প ব্যয়ঃ   

প্রকল্পটি এরিরব এবাং রজওরব’র সর্ৌথ অথ কায়দন বাস্তবারয়ত হদয়দছ। সারণী ১.২-এ মূল প্রকল্প ব্যয়, সাংদশারধীনত প্রকল্প 

ব্যয় এবাং প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল সেখাদনা হদলাঃ 

 

সারণী ১.২ প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প ব্যয়                                                                                    (সকাটি টাকায়) 

রিরপরপ প্রকল্প শুরুর 

তাররখ 

প্রকল্প সমারপ্তর 

তাররখ 

প্রকল্প ব্যয় ব্যয় 

বৃরদ্ধ/্াস 

+/- (%)  

রজওরব আররপএ রিরপএ সমাট 

ক) মূল জুলাই, ২০০৪ জুন, ২০১০ ৩৫৩.৬৬ ২৯৮.৫৪ ৪৪০.৭৩ ১০৯২.৯৩ - 

খ) ১ম সাংদশারধীনত জুলাই, ২০০৪ রিদসির, ২০১১ ৪২১.০৮ ৩৩৪.৩৭ ৩৩৭.৪৮ ১০৯২.৯৩ - 

গ) ২য় সাংদশারধীনত জুলাই, ২০০৪ জুন, ২০১৩ ৫১৮.১৮ ৩৪৮.৬৮ ৩৫৭.০৭ ১২২৩.৯৩ +১১.৯৯ 

র্) ৩য় সাংদশারধীনত জুলাই, ২০০৪ জুন, ২০১৩ ৪৩৪.৯৫ ২৯৮.২৮ 

(৪৩.১০৪ রমরলয়ন 

US$*) 

২৪৭.১১ 

(৩৫.৭০৯ রমরলয়ন 

US$*) 

৯৮০.৩৪ -১০.৩০ 

*১ US$=৬৯.২০ টাকা। 

উপদরর সারণী হদত সেখা র্ায়, প্রকল্প ব্যয় মূল রিরপরপ’সত রজওরব অাংশ রছল ৩৫৩.৬৬ সকাটি টাকা। রকন্তু ৩য় 

সাংদশারধীনত রিরপরপদত রজওরব ব্যয় বৃরদ্ধ সপদয় ৪৩৪.৯৫ সকাটি টাকা হদয়দছ। পক্ষান্তদর, রিরপএ ব্যয় ৪৪০.৭৩ সকাটি 

টাকা হদত ্াস সপদয় ২৪৭.১১ সকাটি টাকা হদয়দছ। ইহার কারণ একরেদক ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন খাদত ব্যয় বৃরদ্ধ 

এবাং অপররেদক বাস্তব অবকাঠাদমা রনম কাণ খাদত ব্যয় ্াস।  

 

এরিরব’র সাদথ সম্পারেত চুরক্ত অনুর্ায়ী-সবতনভাতা, আনুসরঙ্গক ব্যয়, ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন, ইউটিরলটি রশফটিাং 

ইতযারে খাদতর ১০০% ব্যয় রজওরব বহন কদরদছ এবাং আরআইরস, রপআরএমরস, রপরবআরএমরস ও আরএসরস খাদত 

র্থািদম ২২%, ৭০%, ২০% ও ২০% ব্যয় রজওরব বহন কদরদছ এবাং অবরশি র্থািদম ৭৮%, ৩০%, ৮০% ও 

৮০% ব্যয় এরিরব বহন কদরদছ। এছাড়াও Resettlement কাদজ এনরজও সসবা খাদতর ১০০% ব্যয় রজওরব এবাং 

সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর ১০০% ব্যয় এরিরব বহন কদরদছ। প্রকদল্পর ৩য় সাংদশাধীননী অনুদমােদনর পূদব কই 
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আরআইরস কদম্পাদনদন্টর কদয়কটি সড়ক অাংদশর রনম কাণ কাজ প্রকল্প হদত বাে সেয়া হদয়দছ। রকন্তু ঐ সকল সড়ক 

অাংশসমূদহর ভূরম অরধীনগ্রহণ রবলরিত হদলও অথ ক পররদশাধীন করা হদয়দছ। উপদরাক্ত কারদণ রজওরব ব্যয় সবদড়দছ এবাং 

রিরপএ ব্যয় কদমদছ।  

 

১.০৫ প্রকদল্পর প্রধীনান প্রধীনান অঙ্গসমূহ (Components):  

ক) পরামশ কক সসবা (Consultancy) 

খ) এনরজও সারভ কস 

গ) সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ কার্ কিমঃ 

১) ব্রীজ/কালভাট কসহ সরাি ইমপ্রুভদমন্ট কদম্পাদনন্ট (আরআইরস)- ১৪৫.১৭৫ রকদলারমটার 

 ২) রপররওরিক সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপআরএমরস)- ৪৪৯ রকদলারমটার 

 ৩) পারফদম কন্স সবইজি রুটিন সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপরবআরআরএমরস)- ১০৫ রকদলারমটার 

 ৪) সরাি সসইফটি কদম্পাদনন্ট (আরএসরস)- ১৯৪.৭ রকদলারমটার  

র্) অরফস ভবন রনম কাণ- ২টি ও পররেশ কন হাট (Hut)- ১৪টি রনম কাণ 

ঙ) র্ানবাহন িয়- ৪৬টি  

ি) অরফস আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপারত িয়- ৯৪টি  

ছ) ভূরম অরধীনগ্রহণ ও ক্ষরতগ্রস্থদের পুনব কাসন- ৫৯৮.৫৪ একর   

জ) উপদর্াগ (Utility) স্থানান্তর  

ঝ) সরলওদয় সলদভল িরসাং রনম কাণ- ৩টি 

ঞ) ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মহা-পররকল্পনা প্রণয়ন’।     
  

প্রকদল্পর অন্তভু কক্ত সড়কসমূদহর তারলকা পরররশি-‘ক’ সত সেয়া হদলা এবাং প্রকদল্পর কদম্পাদনন্টভুক্ত সড়কসমূহ ম্যাপ- 

১, ২, ৩ ও ৪ এ সেখাদনা হদলা (পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬)। 

১.০৬  প্রকদল্পর উদেশ্যঃ 

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২” এর প্রধীনান প্রধীনান উদেশ্য রনম্নরূপঃ 

ক) সরাি ইম্প্রুভদমন্ট কদম্পাদনন্ট (আরআইরস) এর আওতায় রাংপুর, ময়মনরসাংহ ও িট্টগ্রাম অঞ্চদলর জাতীয় 

মহাসড়ক ৫৮.৩ রকদলারমটার, আঞ্চরলক মহাসড়ক ২৭.৩৫ রকদলারমটার ও সজলা সড়ক ৫৯.৫২৫ 

রকদলারমটার অথ কাৎ সমাট ১৪৫.১৭৫ রকদলারমটার সড়দকর উন্নয়ন।   

খ) রপররওরিক সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপআরএমরস) এর আওতায় রবযমান ৪৪৯ রকদলারমটার সওজ 

সড়দকর (জাতীয় মহাসড়ক ৯৭ রকদলারমটার, আঞ্চরলক মহাসড়ক ৯৪ রকদলারমটার ও সজলা সড়ক ২৫৮ 

রকদলারমটার) রপররওরিক রক্ষণাদবক্ষণ।  

গ) পারফদম কন্স সবইজি রুটিন সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপরবআরআরএমরস) এর আওতায় রবযমান ১০৫ 

রকদলারমটার সওজ সড়দকর (আঞ্চরলক মহাসড়ক ১০১ রকদলারমটার ও সজলা সড়ক ৪ রকদলারমটার) রুটিন 

রক্ষণাদবক্ষণ।   

র্) সরাি সসইফটি কদম্পাদনন্ট (আরএসরস) এর আওতায় ১৯৪.৭ রকদলারমটার সড়দকর (জাতীয় মহাসড়ক ৭৪.৭ 

রকদলারমটার ও আঞ্চরলক মহাসড়ক ১২০ রকদলারমটার) রনব কারিত দুর্ কটনা-প্রবণ অাংদশ পূতক রনম কাণ কাদজর 

মাধ্যদম সড়ক-রনরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন।  
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ঙ) প্রকদল্পর Supervision Consultancy Services এর মাধ্যদম রবযমান ৮০০ রকদলারমটার সওজ 

সড়দকর  রনরাপত্তা অরিট (Road Saftey Audit) কার্ ক পররিালনা করা।  

ি) সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তদরর আওতায় ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য একটি সড়ক মহা-পররকল্পনা প্রণয়দনর 

কাজ’।   

১.০৭  প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধীনান প্রধীনান উদেশ্যঃ 

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ-২” প্রকদল্পর মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ক-পরররধীন (TOR) অনুর্ায়ী (পরররশি-

‘খ’) এর প্রধীনান প্রধীনান উদেশ্যসমূহ রনম্নরূপঃ 

ক) এই প্রকদল্পর রবরভন্ন আইদটদমর কাদজর আরথ কক ও সভৌত লক্ষযমাত্রা এবাং অরজকত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা করা 

এবাং সকানরূপ রবচুযরত হদল এর কারণসমূহ রনণ কয় করা।  

খ) বাস্তবারয়ত কাজসমূদহর গুণগত মান পর্ কাদলািনা করা এবাং সকানরূপ রবচুযরত হদল এর কারণসমূহ রিরিত 

করা। 

গ) প্রকদল্পর প্রধীনান প্রধীনান কাজসমূহ হদত সমীক্ষার জদন্য রনধীন কাররত কাজসমূহ (র্থা- সড়ক উন্নয়ন, রপররয়রিক, 

রুটিন সমরামত ও সড়ক রনরাপত্তামূলক কাজ ইতযারে) পর্ কদবক্ষণ এবাং বতকমান কার্ ককাররতা সম্পদকক মন্তব্য 

প্রোন।  

র্) প্রকল্পটির মাধ্যদম রবরভন্ন সড়ক অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর ফদল সড়ক রনরাপত্তা রনরিতকরণ, কম কসাংস্থান 

সৃরি, কৃরর্ কাদজর জন্য সসি ব্যবস্থা, পারন-রনষ্কাশন, বন্যা রনয়ন্ত্রণ কৃরর্ উৎপােদনর সাদথ সাংরেি বারণরজযক 

কার্ কিম, সারব কক আথ ক-সামারজক সুরবধীনারে বৃরদ্ধ এবাং োররদ্র্য ্াদস প্রকদল্পর প্রভাব রনণ কয় করা।  

ঙ) প্রকদল্পর আওতায় সম্পন্নকৃত ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মািার প্ল্যান ততরী’- কাজটি পর্ কাদলািনা 

করা। এ মািার প্ল্যান ততরীর পূদব ক সকান সড়ক মািার প্ল্যান রছল রকনা? এ মািার প্ল্যান অনুসরণ কদর পরবতী 

প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন করা হদে রকনা- ইতযারে পরীক্ষা করা।   
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রিতীয় অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ক-পররকল্পনা, কম ক-পদ্ধরত ও নমুনা রিজাইন 

২.০১ পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর প্রধীনান প্রধীনান োরয়ত্বঃ 

কম ক-পরররধীন (TOR) অনুর্ায়ী (পরররশি-খ) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদেশ্যাবলী সামদন সরদখ একটি সমরিত কম ক-

পররকল্পনায় পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বসমূহ রনম্নরূপঃ  

ক) প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সকল সজলার সড়ক সনটওয়াকক হদত নমুনা রিজাইন (Sampling Design) 

অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় এলাকায় সমীক্ষা পররিালনা করা।   

খ) সাংখ্যাগত ও পররমাণগত জররদপর নমুনা রিজাইন করতঃ উপাত্ত সাংগ্রদহর জদন্য প্রশ্নমালা, গাইিলাইন ও 

সিকরলস্ট প্রণয়ন করা এবাং প্রদশ্নর সঠিকতা র্ািাইদয়র জদন্য ‘রফল্ড সটি’ করা।  

গ) প্রকদল্পর প্রধীনান প্রধীনান কাজ র্থা- সড়ক উন্নয়ন, সড়দকর রুটিন  ও রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক 

রনরাপত্তা রবর্য়ক কার্ কিমসমূদহর উপর সমীক্ষা পররিালনা করা। 

র্)       প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।   

ঙ) প্রকল্প এলাকার সুফলদভাগী, স্থানীয় সনতৃত্ব, স্থানীয় সুধীনীজন, রশক্ষক, ছাত্র এবাং সাংরেি সস্টকদহাল্ডারদের 

সাদথ এফরজরি করা। 

ি) পরামশ কক প্ররতষ্ঠান কতৃকক প্রকল্প পররিালক, মাঠ-পর্ কাদয়র কম ককতকা এবাং অন্যান্য সাংরেি সস্টকদহাল্ডারদের 

সাদথ রনরবড় আদলািনা ও পরামশ কক সভা করা।  

ছ) উপাত্ত সাংগ্রহকাদল সস্টকদহাল্ডার ও উপকারদভাগীদের সাদথ মত রবরনমদয়র লদক্ষয সুরবধীনাজনক স্থাদন একটি 

স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালার আদয়াজন করা।   

জ) প্রকদল্পর মালামাল (Goods), কার্ ক (Work) এবাং সারভ কস (Service) ইতযারে িয়-প্ররিয়ায় (র্থা- েরপত্র 

আহবান, েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররিয়া, কার্ কাদেশ প্রোন ইতযারে) রপরপআর র্থার্থভাদব অনুসরণ 

করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা।  

ঝ) প্রকদল্পর েরললারে ও প্রকদল্পর অবস্থান রবদবিনা কদর প্রকদল্পর মূল্যায়দন SWOT রবদের্ণ প্রদয়াগ করা।  

ঞ) প্রকদল্পর মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল একটি Dissemination workshop-এ উপস্থাপন করা এবাং 

ওয়াককশপ সথদক প্রাপ্ত সুপাররশমালা অন্তভু কক্ত কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রস্তুত করা। 

ট) প্রকল্প এলাকা সথদক সাংগৃহীত উপাদত্তর রভরত্তদত মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত করা এবাং র্থার্থ কতৃকপদক্ষর 

অনুদমােন গ্রহণ করা। 

ঠ) অরধীনকতর কার্ ককর (Effective) ও সটকসই (Sustainable) ব্যবস্থাপনা রবর্য়ক সুপাররশ প্রোন করা 

র্াদত ভরবষ্যদত আদরা সফলভাদব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা র্ায়। 

ি) সকল প্রকার প্ররতদবেন প্রস্তুরতদত Unicode Font ব্যবহার করা।  

ঢ) িয়কারী কতৃকপক্ষ (আইএমইরি) কতৃকক প্রেত্ত প্রকদল্পর সমীক্ষা সাংরেি অপর সর্ সকান কাজ সম্পােন করা।   
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২.০২ কম ক-পররকল্পনা (Work Plan): 

ক) “সড়ক সনট-ওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষন প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)” এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

কার্ কিদমর জদন্য রনব কারিত সময় িার মাস। আইএমইরির মূল্যায়ন সসক্টদরর কম ককতকাদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা কদর 

এবাং আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ককতকার রনকট হদত প্রকদল্পর রিরপরপ ও রপরসআর সাংগ্রদহর মাধ্যদম মূল্যায়ন 

কার্ কিদমর সূিনা হদয়দছ। িকুযদমন্টসমূহ এবাং সম্পারেত চুরক্তর কম ক-পরররধীন (TOR) এর রভরত্তদত সমীক্ষা পররিালনার 

জদন্য প্রদয়াজনীয় তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) ব্যবহার করা হদয়দছ। কম কপদ্ধরত প্রণয়ন করা, উপাত্ত সাংগ্রদহর 

নমুনা রিজাইন করা, মাঠ পর্ কায় সথদক তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ, সাংগৃহীত উপাত্ত প্ররিয়াকরণ, উপাত্ত রবদের্ণ এবাং 

রবদেরর্ত তথ্য-উপাদত্তর সাহাদয্য প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ িার পর্ কাদয় সম্পন্ন করা হদয়দছ; র্থাঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন, 

খসড়া প্ররতদবেন, চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন ও চূড়ান্ত প্ররতদবেন। রনদম্ন প্রবাহ-রিদত্রর সাহাদয্য কম ক-পররকল্পনার প্রধীনান 

প্রধীনান কার্ কিম সেখাদনা হদলাঃ     

রিত্র ২.১ কার্ কিদমর প্রবাহ-রিত্র 

 

 

মূল্যায়ন 

কার্ কিদমর সূিনা

(Kick Off)

•আইএমইরির মূল্যায়ন সসক্টদরর কম ককতকাদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা করা।

•আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ককতকার রনকট হদত প্রকদল্পর িকুযদমন্ট সমূহ সাংগ্রহ করা।

•প্রকল্প কম ককতকাদের সাদথ আদলািনামূলক সভা করা।

প্রাররম্ভক

প্ররতদবেন

•তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রনব কািন করা।

•নমুনা খানা জররদপর জন্য রবরধীনবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) ততরী করা।

• সফাকাসগ্রুপ আদলািনার জন্য প্রশ্নমালা ততরী করা।

• KII গ্রহদণর জন্য রনদে কশনামূলক (Guideline) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা।

•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) ততরী করা

•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন এবাং অনুদমােন গ্রহণ করা। 

• সটকরনকযাল করমটিদত গৃহীত প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা। 

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (চূড়ান্ত) োরখল করা। 

খসড়া 

প্ররতদবেন

•মাঠ-পর্ কাদয় তথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ করা।

•িাটা সকারিাং করা।

•করম্পউটাদর িাটা এরর, িাটা প্ররিয়াকরণ এবাং SPSS করম্পউটার সপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম িাটা রবদের্ণ করা।

•খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুত করা।

•খসড়া প্ররতদবেন সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন করা। 

খসড়া চূড়ান্ত  

প্ররতদবেন

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করা। 

•খসড়া চূড়ান্ত প্ররতদবেন Dissemination কম কশালায় উপস্থাপন করা। 

চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন

• Dissemination কম কশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োরখল করা।
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খ) “সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষন প্রকল্প-২” শীর্ কক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ কিম িার মাদসর 

মদধ্য সমারপ্তর লদক্ষয সর্ সময়-রভরত্তক কম কসূরি অনুসরণ করা হদয়দছ, তা রনদম্ন যান্ট-িাদট কর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাঃ 

 কার্ কিম 

(Activity) 

সপ্তাহরভরত্তক কম কসূরি (যান্ট-িাদট ক) 

সফব্রুয়ারর

’১৬ 

মাি ক ’১৬ এরপ্রল’১৬ সম’১৬ জুন’১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩য় ৪থ ক ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ক ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ক ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ক ১ম ২য়  

১ প্রকদল্পর িকুযদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা, আইএমইরি ও 

প্রকল্প কম ককতকাদের সাদথ আদলািনা  

 

                

২ প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং 

সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন  

 

 

              

৩ সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন সাংদশাধীনন করতঃ রস্টয়াররাং করমটিদত 

উপস্থাপন এবাং অনুদমােন  

    

 

           

৪ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ      

 

           

৫ তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহঃ মাঠ পর্ কাদয় সাংখ্যাগত খানা 

জররদপর মাধ্যদম উপাত্ত সাংগ্রহ   

       

 

        

৬ গুণগত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ       

 

          

৭ স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালার আদয়াজন        

 

        

৮ সাংগৃহীত িাটা সকারিাং, করম্পউটাদর এরর এবাং 

রবদের্ণ   

       

 

        

৯ খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও সটকরনকযাল করমটিদত 

উপস্থাপন  

         

 

      

১০ সটকরনকযাল করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া 

প্ররতদবেন সাংদশাধীনন  ও রস্টয়াররাং করমটিদত 

উপস্থাপন  

                 

১১ রস্টয়াররাং করমটির রনদে কশনা অনুর্ায়ী খসড়া চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং Dissemination 

ওয়াককশদপ উপস্থাপন  

           

 

    

১২ Dissemination ওয়াককশদপর সুপাররশ অনুর্ায়ী 

চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন  

           

 

    

 

রিত্র- ২.২ যান্ট-িাদট ক কম ক-পররকল্পনা 
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(গ) ১৭-০২-২০১৬ তাররদখ মূল্যায়ন সসক্টর, আইএমইরি’র সাদথ স্বাক্ষররত চুরক্ত অনুর্ায়ী ১৬-০৬-২০১৬ তাররদখ ৪ 

মাস সময়সীমা সমাপ্ত হদব; রস্টয়াররাং করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১৫-০৫-২০১৬ ইাং তাররদখর মদধ্য সমীক্ষা কার্ কিম 

সমারপ্তর লদক্ষয রনরে কি তাররখ রভরত্তক কম কসূরি সারণী ২.১ এ উদেখ করা হদলা। 

সারণী ২.১ তাররখ রভরত্তক কম ক-পররকল্পনা। 

িরমক 

নাং 

কার্ কাবলী (Activity) সময় 

১. আইএমইরি ও প্রকল্প কম ককতকাদের সাদথ আদলািনা, প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন 

১৮/০২/২০১৬ – ২৯/০২/২০১৬ 

২. সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

সাংদশাধীনন করতঃ রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন এবাং 

অনুদমােন 

০১/০৩/২০১৬ -২০/০৩/২০১৬ 

৩. তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ, সাংখ্যাগত ও গুণগত 

তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ   

 ২১/০৩/২০১৬ – ১০/০৪/২০১৬ 

৪. স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালার আদয়াজন ১৩/০৪/২০১৬  

৫. সাংগৃহীত িাটা সকারিাং, করম্পউটাদর এরর এবাং রবদের্ণ  ১১/০৪/২০১৬ – ২১/০৪/২০১৬ 

৬. খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং সটকরনকযাল করমটি ও রস্টয়াররাং 

করমটির অনুদমােন 

২২/০৪/২০১৬ – ০৫/০৫/২০১৬ 

৭. খসড়া প্ররতদবেন সাংদশাধীনন এবাং কম কশালায়  উপস্থাপন ০৬/০৫/২০১৬ – ১০/০৫/২০১৬ 

৮. কম কশালার সুপাররদশর রভরত্তদত প্ররতদবেন চূড়ান্তকরণ ১১/০৫/২০১৬ – ১৫/০৫/২০১৬ 

 

২.০৩ সমীক্ষার কম ক-পদ্ধরত (Methodology):   

(ক) প্রকদল্পর কাদজর ধীনরন ও অবস্থান: বাাংলাদেদশর মধ্য-উত্তরাঞ্চল এবাং উত্তর-পরিমাঞ্চদলর সড়ক সর্াগাদর্াগ 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর সক্ষদত্র “সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২” একটি গুরুত্বপূণ ক 

সড়ক অবকাঠাদমা উন্নয়ন কার্ কিম। কাদজর ধীনরন অনুসাদর এর িারটি প্রধীনান অঙ্গ (Component) রদয়দছ – সরাি 

ইম্প্রুভদমন্ট কদম্পাদনন্ট (আরআইরস), রপররওরিক সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপআরএমরস), পারফরদমন্স 

সবইজি রুটিন সরাি সমইদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (রপরবআরআরএমরস) ও সরাি সসইফটি কদম্পাদনন্ট (আরএসরস)। এসব 

কদম্পাদনদন্ট র্থািদম ১৪৫.১৭৫, ৪৪৯, ১০৫ ও ১৯৪.৭ রকদলারমটার সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ 

করা হদয়দছ। এ প্রদয়াজনরভরত্তক (need-based) অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল প্রকল্প এলাকাসমূদহ 

জনগদণর প্রভূত আথ ক-সামারজক অগ্রগরত হওয়াই কারিত। ঢাকা, ময়মনরসাংহ, রাংপুর ও িট্টগ্রাম রবভাদগর ১৪টি 

সজলার ৫৭টি উপদজলায় এ প্রকদল্পর কার্ কিম রবস্তৃত।  

(খ) প্রকদল্পর সুরবধীনাদভাগী: র্ানবাহদনর মারলক, র্ানবাহদনর িালক এবাং পররবহন কমী ছাড়াও সড়কসমূহ 

ব্যবহারকারী জনদগাষ্ঠী প্রকদল্পর প্রতযক্ষ সুরবধীনাদভাগী। সড়দকর এররয়া অব ইনফ্লুদয়ন্স (AOI) এর জনগণও 

সড়কসমূদহর প্রতযক্ষ সুরবধীনাদভাগী। সড়কটি রনম কাদণর ফদল জাতীয় অথ কনীরতদত অরজকত প্রবৃরদ্ধ সড়দকর অপ্রতযক্ষ সুফল 

র্া সারাদেদশর জনগণই সভাগ কদর। আদলািয সমীক্ষা কাদজ AOI সড়কসমূদহর উভয় রেদক এক রকদলারমটার কদর 

এবাং সসতুর জন্য ২ রকদলারমটার কদর প্রশস্ত এলাকার জনদগাষ্ঠীদক রবদবিনা করা হদয়দছ। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষার কার্ কিদম র্থাসম্ভব সঠিক রিত্র পাওয়ার জন্য রনম্ন-বরণ কত ৬টি তথ্য-সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) ব্যবহার করা 

হদয়দছ র্ার ১টি সাংখ্যাগত (Quantitative) এবাং অপর ৫টি গুণগত (Qualitative)।  
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(গ) তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর পন্থাসমূহ (DCI): 

 ১) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন তথা কম ক-সাংস্থান সৃরি, দুঃস্থ মরহলাদের কম ক-সাংস্থান, আত্ম কম ক-সাংস্থান, কৃরর্ 

উৎপােন বৃরদ্ধ, ব্যবসা বারণদজযর প্রসার, পররদবশ উন্নয়ন, আথ ক-সামারজক উন্নয়ন, োররদ্র্য ্ াস ইতযারে রবর্দয় 

সদরজরমদন তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জদন্য কাঠাদমাগত প্রশ্নমালার (Structured Questionnaire) মাধ্যদম 

সাংখ্যাগত খানারভরত্তক সমীক্ষা (Quantitative Household Survey) (সাংযুরক্ত-১: ফম ক-১ ও সংযুতক্ত-

১: ফম ক-২) পররিালনা করা হদয়দছ।   

২) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজর জদন্য অনুদমারেত গাইি-লাইন অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি 

কম ককতকা, জনপ্ররতরনরধীন, রশক্ষক, সড়ক ব্যবহারকারী, র্ানবাহন ব্যবসায়ী, র্ানবাহন িালক ও উপকারদভাগী 

তথা প্রকল্প সম্পদকক জ্ঞাত গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হদয়দছ। এজদন্য KII 

Guideline (সাংযুরক্ত-২) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

৩) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জদন্য প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি স্থানীয় প্রশাসদনর কম ককতকা, সওজ ও আইএমইরি 

প্ররতরনরধীন, জনপ্ররতরনরধীন, রশক্ষক, সড়ক পররবহদনর সাদথ জরড়ত ব্যরক্ত, পররবহন ব্যবসায়ী, র্ানবাহন িালক 

ও উপকারদভাগীদের রনদয় সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD) পররিালনা করা এবাং এফরজরি প্রশ্নমালা 

(সাংযুরক্ত-৩) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ।  

৪) প্রকদল্পর প্রভাব সম্পদকক মতরবরনময় করার জদন্য স্থানীয় পর্ কাদয় ১টি কম কশালার আদয়াজন করা হয়।  

৫) প্রকদল্পর প্রধীনান প্রধীনান কবপাবনন্ট হদত নমুনা রহদসদব রনধীন কাররত সড়কসমূদহর প্রধীনান আইদটমসমূদহর বতকমান 

অবস্থা পর্ কদবক্ষণ করা এবাং উহার কার্ ককাররতা সম্পদকক মন্তব্য প্রোদনর জদন্য ‘ইরিরনয়াররাং অবকাঠাদমা 

সিকরলস্ট’ (সাংযুরক্ত-৪) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ।  

৬)      প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর কাদজর লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা, বাস্তবারয়ত কাজসমূদহর গুণগত 

মান পর্ কাদলািনা, ভূরম অরধীনগ্রহণ প্ররিয়া, িয় প্ররিয়ায় রপরপআর/এরিরব গাইি-লাইন অনুসরণ করা হদয়দছ 

রকনা ইতযারে পরীক্ষা করার জদন্য প্রকদল্পর সাংরেি িকুদমন্টসমূহ পর্ কাদলািনা করা হয়। িয়-প্ররিয়া পরীক্ষা 

করার জদন্য সিকরলস্ট (সাংযুরক্ত-৫) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ।    

(র্) প্রকল্প এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকা রনব কািন সকৌশল: বতকমান মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্যতম উদেশ্য হদলা কাদজর 

রবরভন্ন অদঙ্গর আরথ কক ও সভৌত অগ্রগরত, কাদজর গুণগত অবস্থা র্ািাই এবাং সম্পারেত কাদজর কার্ ককাররতা রনরূপণ 

করা। প্রকল্প অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর প্রভাব রনরূপদণর লদক্ষয প্রকল্প এলাকার মধ্য সথদক রকছু এলাকা সনয়া হয়, সর্ 

সকল এলাকায় প্রকদল্পর আওতায় প্রায় সব কাঠাদমাগত উন্নয়নকার্ ক সম্পারেত  হদয়দছ, তাদের প্রকল্প এলাকা 

(Project Area) বা পরীক্ষামূলক এলাকা (Intervention Area) রহদসদব রবদবিনা করা হদয়দছ; রবপরীদত, সর্ 

সকল এলাকায় কাঠাদমাগত উন্নয়ন এদকবাদরই হয়রন এবাং তা প্রকল্প এলাকা সথদক ২ রকদলারমটাদরর সবরশ দূরদত্ব 

অবরস্থত সসই সকল এলাকাদক Control Area রহদসদব রবদবিনা করা হদয়দছ। সসতু ও কালভাট ক রনম কাণসহ 

উন্নয়নকৃত সড়ক অথবা সসতু ও কালভাট ক বাদে উন্নয়নকৃত সড়ক উভয় সক্ষদত্রই লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী সাংখ্যায় এবাং 

গুণগত মান অনুর্ায়ী অবকাঠাদমার অবস্থা মাঠ পর্ কাদয় বাস্তদব র্ািাই করা হয়। প্রকদল্পর রনরে কি উদেশ্যসমূদহর মদধ্য 

রদয়দছ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়দনর মাধ্যদম পেী এলাকার কৃর্কদের উৎপারেত পে বাজারজাতকরদণর পথ সুগম কদর 

কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধদত সহায়তা করা। মৎস্যিার্ীদের আহররত মৎস্য দ্রুত বাজারজাতকরদণ সুদর্াগ সুরি করা, সড়ক 



10 

রনরাপত্তামূলক কম কসূরি বাস্তাবায়দনর মাধ্যদম দুর্ কটনার হার ্াস করা এবাং পেী এলাকার দু:স্থ /সুরবধীনাবরঞ্চত 

মরহলাসহ েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর জদন্য কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি করা।   

মূল্যায়ন সমীক্ষার জদন্য নমুনা রহদসদব প্রকল্প এলাকা এবাং রনয়ন্ত্রণ এলাকা সথদক নমুনা গ্রাম রনব কািন করা হয়। প্রকল্প 

এলাকার নমুনার গ্রাম হবলা প্রকদল্পর উভয় পাদবকর গ্রামসমূহ সর্খাদন সড়ক উন্নয়ন বা রক্ষণাদবক্ষণ রকাংবা সড়ক 

রনরাপত্তামূলক পূতক কাজ হদয়দছ এবাং রনয়ন্ত্রণ এলাকা ধীনরা হয় প্রকল্প সথদক ২ রকদলারমটাদরর সবরশ দূরদত্ব সর্খাদন 

প্রকদল্পর আওতায় সকান কাজ হয়রন। অরধীনকন্তু রভরত্তমূলক (Baseline) তথ্য-উপাদত্তর অভাদব প্রশ্নমালা ও তথ্য-

উপাত্ত সাংগ্রদহর অন্যান্য পন্থাসমূদহর (Tools) (দর্খাদন প্রদর্াজয) সমরিত ব্যবহাদরর মাধ্যদম হয় খানা পর্ কায় অথবা 

জনদগাষ্ঠী/প্ররতষ্ঠানগত স্তর সথদক প্রকল্প-পূব ক (২০০৪-২০১২ অথবা তৎপূদব কর) এবাং প্রকল্প-পরবতী (২০১৩ এবাং 

বতকমান) অবস্থা সম্পদকক তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালার কাঠাদমা রছল Retroactive অথ কাৎ বতকমাদন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন পূব কবতী অবস্থার উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। এ ব্যবস্থা প্রকদল্পর প্রকৃত প্রভাবসমূহ রকাংবা প্রকদল্পর রবরভন্ন 

কাঠাদমা/অদঙ্গর বাস্তবায়দনর িারা সর্সব পররবতকন সারধীনত হদয়দছ তার পররমাপ রনরিত কদর। 

মূল্যায়ন সমীক্ষা রিজাইন এমনভাদব করা হদয়দছ র্াদত প্রকদল্পর Key outcome variables পররবতকন সঠিকভাদব 

রনরূপণ করা সম্ভব হয়। মূল্যায়দনর জদন্য সর্  পদ্ধরত গ্রহণ করা হদয়দছ তা হদলা  “পূব কবতী-পরবতী এবাং প্রকল্প- 

কদরাল এলাকার তুলনা” (before-after and project-control comparison)। এ পদ্ধরতর সাহাদয্য রনয়ন্ত্রণ 

এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় অরজকত ফলাফলসমূদহর পররবতকন পূব কবতী এবাং পরবতী সমদয় পররমাপ করা। 

পররমাপগত সকৌশলটি হদলা রিফাদরন্স-ইন-রিফাদরদন্সস মদিল (Difference-in-Differences) বা DID র্ার 

মাধ্যদম প্রকল্প এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকার প্রকল্প-পূব কসময় সথদক বতকমান সমদয় রবরভন্ন পাথ ককয রনরূপদণর মাধ্যদম 

প্রকদল্পর প্রভাব রনণ কয় করা।  

(ঙ) নমুনা রিজাইদনর সকৌশলঃ সাংখ্যাগত খানারভরত্তক সমীক্ষা এবাং গুণগত রনরবড় অনুসোন উভয় লদক্ষয নমুনায়ন 

করা হদয়দছ। সাংখ্যাগত সমীক্ষার মাধ্যদম প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল উপকারদভাগী পর্ কাদয় সর্ প্রভাব পদড়দছ তা রনরূপণ 

করা হদয়দছ। আর গুণগত অনুসোদনর িারা প্রকদল্পর বতকমান অবস্থা ও সভৌত কাঠাদমাসমূদহর কার্ ককাররতা র্ািাই 

করা হদয়দছ এবাং সদিতন ব্যরক্তবগ ক ও প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি কম ককতকাদের রনকট হদত প্রকল্প সম্পরককত তথ্য ও 

মতামত গ্রহণ করা হদয়দছ। 

২.০৪ সাংখ্যাগত খানা জররদপর নমুনার আকার (Sample Size) ও নমুনায়ন রবন্যাস (Sampling 

Distribution): 

সমীক্ষার কাদজ খানা রনব কািদনর জন্য একটি বহু-পর্ কায়ী স্তররত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) 

পদ্ধরত ব্যবিত হদয়দছ। প্রকদল্পর প্রধীনান ৪টি কযাটাগরর র্থা- সরাি ইম্প্রুভদমন্ট কদম্পাদনন্ট (RIC), রপররওরিক সরাি 

সমইনদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (PRMC), পারফরদমন্স সবইজি রুটিন সরাি সমইনদন্টন্যান্স কদম্পাদনন্ট (PBRRMC) ও 

সরাি সসইফটি কদম্পাদনন্ট (RSC) ১৪টি সজলায় রবস্তৃত।  

প্রথম পর্ কাদয় কদম্পাদনদন্টর গুরুত্ব ও তের্ কয অনুপাদত ১৪টি সজলা সথদক ৮টি সজলা Purposive Sampling এর 

মাধ্যদম রনব কািন করা হদয়দছ অথ কাৎ, আরআইরস-এর জদন্য ৪টি সজলা, রপআরএমরস-এর জদন্য ৩টি সজলা, 

রপরবআরআরএমরস-এর জদন্য ২টি সজলা ও আরএসরস-এর জদন্য ১টি সজলা। একইভাদব রনধীন কাররত সজলাসমূহ সথদক 

প্ররত সজলায় ২টি উপদজলা রনব কািন করা হদয়দছ। প্ররতটি রনব কারিত উপদজলা সথদক ২টি গ্রাম (দর্খাদন সড়ক, 

সসতু,কালভাট ক ইতযারে রনম কাণ/রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ হদয়দছ) purposive Sampling-এর মাধ্যদম িয়ন করা 

হদয়দছ। সজলা, উপদজলা এবাং গ্রাম র্থািদম প্রথম, রিতীয়, ও তৃতীয় পর্ কায় র্া বহু পর্ কায়ী নমুনায়দনর অাংশ রহদসদব 

গে হদব। সবদশদর্, প্ররতটি রনধীন কাররত গ্রাম সথদক প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক খানা তেবিয়দনর মাধ্যদম (Randomly) 
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রনব কািন করা হদয়দছ। মূলতঃ রনব কারিত খানাসমূহই হদব উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য অত্র সমীক্ষার নমুনা একক (Sampling 

Unit)। প্রকল্প এলাকার উপাদত্তর সাদথ তুলনা করার লদক্ষয প্রকল্প এলাকা সথদক ২ রকদলারমটার দূরবতী এলাকা 

(Control Area) হদত অদধীন কক সাংখ্যক গ্রাম রনব কািন করা হদয়দছ এবাং একইভাদব ঐ সকল নমুনা গ্রাম হদত 

তেবিয়দনর মাধ্যদম নমুনা খানাসমূহ রনব কািন করা হদয়দছ। রনব কারিত খানাসমূহ সথদক উপাত্ত সাংগ্রহ করা হদয়দছ।  

নমুনার আকার (Sample Size):   

প্রকল্পাধীনীন এলাকার সুরবধীনাদভাগী খানার নমুনার আকার: 

 n= [z2p (1-p)/d2
] x Design effect 

          সর্খাদন,   

  n= কারিত নমুনার আকার (Desired sample size) 

z= পরররমত স্বাভারবক িলক (Standard normal variate), সাধীনারণত ৯৫% আস্থার স্তদর   

১.৯৬ ধীনরা হয়। 

p= ০.৫০ (ধীনরা র্াক), অথ্যকাৎ ৫০% গরীব মানুর্ উপকৃত হদয়দছ; তথা কম কসাংস্থান হদয়দছ রকাংবা 

কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

d= রনভু কলতার স্তর (Precision level), র্া ৫% ধীনরা হয়; এবাং 

                          Design effect= ২ 

                               অতএব, নমুনার আকার, n=৭৬৮  

 

নমুনার তেন্যাস (Sample distribution):  

উপদরাক্ত ফমু কলা অনুর্ায়ী প্রকল্প এলাকার নমুনার আকার ৭৬৮ (ধীনরা র্াক, ৮০০)। অপর পদক্ষ, প্রকল্প এলাকার সাদথ 

তুলনা করার লদক্ষয প্রকল্প সথদক ২ রকদলারমটার দূরবতী এলাকা (Control Area) সর্খাদন সকান উন্নয়ন কাজ হয়রন 

সসখাদন নমুনার আকার হদয়দছ ৪০০ (র্া প্রকল্প এলাকার অদধীন কক)। সস রহসাদব প্রকল্প এলাকার প্ররত উপদজলার খানার 

সাংখ্যা হদয়দছ-৫৭ (৮০০/১৪)টি এবাং প্ররত গ্রাদমর নমুনা খানার সাংখ্যা হদয়দছ-২৮ (৫৭/২)টি (প্রায়)। উদেখ্য সর্, 

প্রকল্প এলাকা এবাং রনয়ন্ত্রণ এলাকা উভয় সক্ষদত্র প্রশ্নমালার জদন্য প্ররতটি খানার প্রাপ্ত-বয়স্ক উপাজকনকারী একজন 

পুরুর্ অথবা মরহলাদক সমীক্ষার উত্তরোতা রহসাদব রনব কািন করা হদয়দছ। সারণী-২.২ ও ২.৩-সত নমুনা সজলাসমূহ 

এবাং উত্তরোতা খানার সাংখ্যা সেখাদনা হদলা। 

সারণী ২.২ সজলা, উপদজলা, ইউরনয়ন ও গ্রাম পর্ কাদয় প্রকল্প এলাকার ও রনয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনার আকার ও রবন্যাস  

িঃনাং সজলা উপদজলা  প্রকল্প এলাকা  রনয়ন্ত্রণ এলাকা  সমাট  

   অঙ্গ নমুনার সাংখ্যা  নমুনার সাংখ্যা নমুনার সাংখ্যা 

    ইউরনয়ন গ্রাম  খানা ইউরনয়

ন 

গ্রাম  খানা ইউরনয়ন গ্রাম খানা 

১ পঞ্চগড় পঞ্চগড় আরআইরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 

২ পঞ্চগড় সেঁতুরলয়া আরআইরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

৩ রেনাজপুর পাব কতীপুর  আরআইরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 

৪ রকদশারগি রকদশারগি 

সের 

আরআইরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 

৫ ময়মনরসাংহ নাযাইল আরআইরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

৬ কুরড়গ্রাম কুরড়গ্রাম 

সের 

রপআরএমরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 



12 

৭ কুরড়গ্রাম উরলপুর রপআরএমরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

৮ নীলফামারী তসয়েপুর  রপআরএমরস  ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

৯ সনত্রদকাণা সনত্রদকাণা 

সের 

রপরবআরআ

রএমরস 

১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 

১০ সনত্রদকাণা সকন্দুয়া  রপআরএমরস ১ ২ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

১১ রেনাজপুর ফুলবারড় রপরবআরআর

এমরস 

১ ১ ৫৮ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৭ 

১২ রেনাজপুর রবরামপুর রপরবআরআর

এমরস 

১ ১ ৫৭ ১ ১ ২৮ ৩ ৩ ৮৫ 

১৩ কুরমো কুরমো সের আরএসরস ১ ১ ৫৮ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৭ 

১৪ কুরমো বরুড়া  আরএসরস ১ ১ ৫৭ ১ ১ ২৯ ৩ ৩ ৮৬ 

সব কদমাট ১৪ ২৮ ৮০০ ১৪ ১৬ ৪০০ ৪২ ৪২ ১২০

০ 

 

উদেখ্য সর্, এলাকার গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারী ব্যরক্তবগ ক (Key Informant) এবাং সড়ক ও জনপথ রবভাদগর 

কম ককতকাদের সাদথ আদলািনা কদর প্রদতযক কদম্পাদনদন্টর সক্ষদত্র প্রকল্প এলাকার ইউরনয়ন ও গ্রাম রনব কািন করা 

হদয়দছ। ‘কদরাল এররয়া’ রনব কািন ‘এলরজইরি’ সড়দকর পাবকবতী এলাকায় করা হদয়দছ। সর্ সকল সড়দকর পাদবক 

প্রকল্প এলাকা রনব কািন করা হদয়দছ, তা ম্যাপ ১, ২ ও ৩-এ সেখাদনা হদলা এবাং প্রকদল্পর কদম্পাদনন্ট ওয়ারী রাস্তাসমূহ 

এ ৩টি ম্যাপ ও ম্যাপ-৪ এ সেখাদনা হদলা।   

 সারণী-২.৩ প্রকল্প এলাকার এবাং রনয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনা খানাসমূদহর উত্তরোতার সাংখ্যা ও রবন্যাস 

সজলা  উপদজলা  প্রকল্প এলাকা রনয়ন্ত্রণ এলাকা সব কদমাট    

প্ররত সজলার  

উত্তরোতা/খানাসমূহ 

প্ররত সজলার  

উত্তরোতা/খানাসমূহ 

প্ররত সজলার  

উত্তরোতা/খানাসমূহ 

পঞ্চগড়  পঞ্চগড় সের ১১৪ ৫৭ ১৭১ 

পঞ্চগড় সেঁতুরলয়া 

রেনাজপুর  পাব কতীপুর  ৫৭ 

৫৭ 
৫৭ ১৭১ 

নীলফামারী তসয়েপুর  

রকদশারগি  রকদশারগি সের ৫৭ 

৫৭ 
৫৭ ১৭১ 

ময়মনরসাংহ  নাযাইল 

কুরড়গ্রাম  কুরড়গ্রাম সের ১১৪ ৫৭ ১৭১ 

কুরড়গ্রাম উরলপুর 

সনত্রদকাণা  সনত্রদকাণা সের ১১৪ ৫৭ ১৭১ 

সনত্রদকাণা সকন্দুয়া  

রেনাজপুর ফুলবারড় ১১৫ ৫৭ ১৭২ 

রেনাজপুর রবরামপুর 

কুরমো    কুরমো সের  ১১৫ ৫৮ ১৭৩ 

কুরমো  বরুড়া 

সব কদমাট ৮০০ ৪০০ ১২০০ 
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ম্যাপ-১ 
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ম্যাপ-২ 
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ম্যাপ-৩  
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ম্যাপ-৪ 
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২.০৫  গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহঃ  

গুণগত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য অনুদেে ২.০৩ (গ)-এ বরণ কত ৫টি পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়দছঃ   

(ক)  িকুদমন্ট পর্ কাদলািনাঃ প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরত, প্রকদল্পর সভৌত ও আরথ কক লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরতর তুলনা 

ইতযারে ছাড়াও প্রকদল্পর প্রভাব রনণ কদয়র জদন্য মূলতঃ প্রকদল্পর রিরপরপ ও রপরসআর পর্ কাদলািনা করা হদয়দছ। ২৯-

০২-২০১৬ ইাং তাররদখ অনুরষ্ঠত সটকরনকযাল করমটির আদলািনা অনুর্ায়ী এরিরব কতৃকক প্রণীত ‘প্রকদল্পর সমারপ্ত 

প্ররতদবেন’ সাংগ্রহ কদর পর্ কাদলািনা করা হদয়দছ। ২০-০৩-২০১৬ ইাং তাররদখ অনুরষ্ঠত রিয়াররাং করমটির সভার রসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সড়কসমূহ সকান পদ্ধরতদত রনব কািন করা হদয়দছ, সম্ভাব্যিা সমীো  হদয়দছ রকনা 

ইতযারেসহ তনে শাতচি পদ্ধতি সম্পদকক রবস্তাররত তথ্য সাংগ্রহ কদর প্ররতদবেদন অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ।    

প্রকদল্পর িয়-প্ররিয়া পরীক্ষা করার জদন্য প্রকদল্পর সসবা (Service), মালামাল (Goods) ও কার্ ক (Works) িয়-

এর তারলকা পর্ কাদলািনা করা হয় এবাং িয় কার্ ক িদয়র ৪টি প্যাদকদজর িয়-কার্ ক পরীক্ষা করা হয়। এ জন্য সাংযুরক্ত-

৫-এ বরণ কত সিকরলস্ট অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ কদর প্ররতদবেদন অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ। 

(খ) অবকাঠাদমার বাস্তব (Physical) অবস্থা পর্ কদবক্ষণঃ সারণী ২.৪ অনুর্ায়ী সড়ক, সসতু ও কালভাট কসমূদহর 

রনম কাণ/রক্ষণাদবক্ষণ/উন্নয়ন অবকাঠাদমাসমূদহর বাস্তবায়ন কাদজর বাস্তব অবস্থা র্ািাই করা হদয়দছ। এ কাদজ 

সাংযুরক্ত-৪ অনুসরণ করা হদয়দছ। একজন পুরদকৌশলীর অধীনীদন প্ররশরক্ষত তথ্য সাংগ্রহকারী এ কাদজ রনদয়ারজত করা 

হদয়দছ। পর্ কদবক্ষদণ প্রকদল্পর কদম্পাদনন্টসমূদহর অবস্থা, ইহার ব্যবহার ও কার্ ককাররতা ইতযারে সম্পদকক তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদয়দছ। প্রকদল্পর অবকাঠাদমাসমূদহর বাস্তব র্ািাইকাদল সরাি সসইফটি কদম্পাদনদন্টর আওতায় রনব কারিত 

সড়কসমূদহর মদধ্য ১টি সড়দক কতটি দুর্ কটনা ব্লাক স্পট রছল, কতটির রনরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হদয়দছ এবাং 

এদত রক রক পূতককাজ করা হদয়দছ, উহার তথ্য সাংগ্রহ কদর প্ররতদবেদন অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ।  

মাঠ পর্ কাদয় অবকাঠাদমা পর্ কদবক্ষদণর নমুনা রনব কািনঃ ৮ সজলার ১৪টি উপদজলার রনরম কত অবকাঠাদমাসমূদহর বাস্তব 

র্ািাইদয়র জদন্য সীরমত সময় রবদবিনায় সড়দকর তেদর্ কযর ২৫% হদত ৩০% নমুনা অবকাঠাদমার তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ, র্া সারণী ২.৪ এ সেয়া হদলা।  

সারণী ২.৪ সজলা রভরত্তক অবকাঠাদমা এবাং নমুনার রবভাজন 

সজলা অঙ্গ সড়দকর নাম প্রকদল্প রনরম কত 

অবকাঠাদমা 

(রকরম) 

মাঠ পর্ কাদয় র্ািাইকৃত 

নমুনা অবকাঠাদমা 

(রকরম) 

পঞ্চগড় আরআইরস পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়ক ৫৩.১ ১৫ 

রেনাজপুর  আরআইরস পাব কতীপুর-ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া সড়ক ২৭.৫  ১০ 

নীলফামারী রপআরএমরস  তসয়েপুর-নীলফামারী সড়ক  ১৬.০ ৮ 

রকদশারগি 

  

আরআইরস  নাযাইল –রকদশারগি সড়ক 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়ক 

১৫.৮ 

১৪.৭৭৫ 

৫  

৫ 

কুরড়গ্রাম রপআরএমরস কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়ক ১৬.০ ৫ 

 

সনত্রদকাণা 

  

রপআরএমরস 

 

রপরবআরআরএমরস 

সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়ক 

ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-

সনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি 

সড়ক (R370) 

১৪.০ 

 

১০.০ 

৫ 

 

৫ 
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রেনাজপুর 

  

রপরবআরআরএমরস সগারবযগি-দর্াড়ার্াট-রবরামপুর-ফুলবারড়-

রেনাজপুর সড়ক 

৫৫.০  ১৫ 

কুরমো  আরএসরস কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি 

সড়ক  

৬৩.৭ ২০ 

 সব কদমাট ২৯০.৮৭৫  ৯৩ 

 

 (গ) সকআইআই (KII): মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধীনান প্রধীনান উদেশ্য অজকদনর লদক্ষয তথ্য সাংগ্রদহর অন্যতম উপায় (DCI) 

রহদসদব প্রকল্প সম্পদকক জ্ঞাত সরকারী কম ককতকা, জনপ্ররতরনরধীন, এনরজও প্ররতরনরধীন, মরহলা প্ররতরনরধীন, উপকারদভাগী, 

সুধীনীজন,রশক্ষক,ব্যবসায়ী, সড়ক ব্যবহারকারী ইতযারে Stakeholder গদণর সকআইআই গ্রহণ করা হদয়দছ। সমীক্ষার 

প্রদয়াজনীয়তা, প্রকদল্পর অবস্থাদনর রবস্তৃরত ইতযারে রবদবিনা কদর সম্পূণ ক প্রকল্প এলাকার প্ররতরনরধীনত্বমূলক নমুনা 

রহদসদব ৮টি সজলার ১৪টি উপদজলার সারণী ২.৫ এ বরণ কত সাংখ্যক সকআইআই গ্রহণ করা হদয়দছ।   

সারণী ২.৫ সকআইআই ব্যতক্তেগ শ ও সংখ্যা   

িরমক নাং সকআইআই সস্টকদহাল্ডার সাংগৃহীত সকআইআই এর সাংখ্যা 

১ স্থানীয় প্রশাসদনর কম ককতকা ১৪ জন 

২ সওজ এর কম ককতকা  ৯ জন 

৩ জনপ্ররতরনরধীন ১৪ জন 

৪ মরহলা প্ররতরনরধীন ১৪ জন 

৫ এলাকার সমিার, স্কুলরশক্ষক, পররবহণ সরমরতর সেস্য ও র্ানবাহন 

িালক  

৬৭ জন 

                                                                                       সব কদমাট = ১১৮ জন 

 

(র্) এফরজরি (FGD):  মাঠ পর্ কাদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবধীনাদথ ক উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার সভাপরতদত্ব উপদজলা 

সেদর এফরজরি অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। প্ররতটি এফরজরি সত আদলািকবৃয রহদসদব রনদম্নর Stakeholder গণ 

অন্তভু কক্ত রছদলন।  

সারণী ২.৬ এফরজরি-সত অাংশগ্রহণকারী আদলািকবৃয  

 

এফরজরির রনব কারিত স্থান এবাং সাংখ্যাঃ আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর ৪টি কদম্পাদনদন্টর কাদজর প্রকৃরত অনুর্ায়ী 

প্রদতযক কদম্পাদনদন্ট কমপদক্ষ ১টি কদর সমাট ৬টি এফরজরি অনুষ্ঠান নমুনা রহদসদব প্ররতরনরধীনত্বমূলক রবদবিনা করা 

হয়। অতএব প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জদন্য ৬টি এফরজরি পররিালনা করা হয় এবাং স্থানসমূহ সারণী ২.৭ এ উদেখ 

করা হদলা।  

 

িরমক নাং আদলািদকর পেবী/দপশা সাংখ্যা 

১ উপদজলা রনব কাহী কম ককতকা  ১ জন  

২ সওজ এবাং আইএমইরি প্ররতরনরধীন ২ জন  

৩ উপদজলা পর্ কাদয়র মরহলা কম ককতকা রকাংবা স্কুল/কদলদজর মরহলা রশক্ষক  ১ জন  

৪ ইউরনয়ন পররর্দের সিয়ারম্যান/সরিব  ২ জন  

৫ সড়ক ব্যবহারকারী, ওয়াি ক সমিার, স্কুল রশক্ষক  ৩ জন  

৬ পররবহন মারলক সরমরতর প্ররতরনরধীন/পররবহন িালক সরমরতর প্ররতরনরধীন   ১ জন  

সব কদমাট ১০ জন 
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সারণী ২.৭ এফরজরি অনুষ্ঠাদনর রনব কারিত স্থানসমূহ ও সাংখ্যা 

িরমক 

নাং 

কদম্পাদনদন্টর নাম সড়দকর তের্ কয 

(রকরম) 

নমুনা সজলা এফরজরির স্থান (উপদজলা সের) ও এফরজরির 

সাংখ্যা 

১ আরআইরস ১৪৫ পঞ্চগড় পঞ্চগড়                           = ১টি 

রকদশারগি রকদশারগি                      = ১টি 

২ রপআরএমরস ৪৪৯ নীলফামারী  তসয়েপুর                         = ১টি   

সনত্রদকাণা সনত্রদকাণা                       = ১টি 

৩ রপরবআরআরএমরস ১০৫ রেনাজপুর ফুলবারড়                         = ১টি 

৪ আরএসরস ১৯৫ কুরমো বরুড়া                             = ১টি 

                                                                           সব কদমাট =                                      = ৬টি 

 

ঙ) স্থানীয় পর্ কাদয় কম কশালাঃ পতরমানগি তথ্য সাংগ্রহ করার সশর্ পর্ কাদয় প্রকল্প এলাকায় ১টি স্থানীয় পর্ কাদয়র 

কম কশালার (TOR অনুর্ায়ী) আদয়াজন করা হদয়দছ। সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-হুগলা-দধীনৌবাউড় সড়দক রপআরএমরস’র 

কাজ করা হদয়দছ। সনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি-সুনামগি- সড়দক রপরবআরআরএমরস’র কাজ করা হদয়দছ। 

সধীনৌবাউড়া একটি সীমান্ত উপদজলা। সবরেক রবদবিনা কদর সধীনৌবাউড়া-দত স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালা অনুষ্ঠান করার 

জদন্য রসধীনান্ত গ্রহণ করা হদয়দছ। এ কম কশালায় প্রকদল্পর সস্টকদহাল্ডার ও সুরবধীনাদভাগীদের সদঙ্গ প্রকদল্পর প্রভাব সম্পদকক 

আদলািনা করা হদয়দছ। 

২.০৬ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণঃ মাঠ-পর্ কাদয় তথ্য সাংগ্রদহর জদন্য কমপদক্ষ স্নাতক রিগ্রীধীনারী রকাংবা 

প্রদকৌশল রিদপ্ল্ামাধীনারী এবাং তথ্য সাংগ্রদহ পর্ কাপ্ত জ্ঞান ও অরভজ্ঞতা সম্পন্ন ১২ জন তথ্য সাংগ্রহকারী র্থাসমদয় রনদয়াগ 

সেয়া হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রহকারীদের কাজ তোররকর জদন্য ৩জনদক সুপারভাইজার রহদসদব োরয়ত্ব সেয়া হদয়দছ। তথ্য 

সাংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণদক ২ রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন করা হয়। প্ররশক্ষদণর পর তাদেরদক মাদঠ সপ্ররণ করা 

হয়। তথ্য-সাংগ্রহকারী কতৃকক মাঠ পর্ কাদয় তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর সময়  সুপারভাইজারগণ তথ্যসাংগ্রদহর কাজ তিাবধীনান 

কদরন। এছাড়াও পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর Key Technical Personnel বৃয উহা তোররক ও মরনটররাং কবরন। 

২.০৭ উপাত্ত সাংগ্রহ, প্ররিয়াকরণ এবাং রবদের্ণ (Data collection, processing and analysis):  

সাংখ্যাগত খানারভরত্তক সমীক্ষার প্রশ্নমালা রিয়াররাং করমটিদত অনুদমােদনর পর মাঠ পর্ কায় হদত তথ্য সাংগ্রহকারীদের 

মাধ্যদম তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। এরপর সাংগৃহীত অপররমারজকত (Raw) তথ্য-উপাত্তসমূহ পররমাজকন করা হয় 

এবাং করম্পউটাদর এরর করার লদক্ষয “সকারিাং” করা হয়। তথ্য-উপাত্ত করম্পউটাদর এরর এবাং প্রদয়াজনীয় রবদের্দণর 

জদন্য করম্পউটার সপ্রাগ্রাম SPSS প্যাদকজ ব্যবহৃত হয়। গুণগত তথ্য-উপাত্তসমূহ মাঠ পর্ কায় হদত তথ্য সাংগ্রহকারী 

এবাং Key Technical Personnel কতৃকক প্রশ্নমালা, রনদে করশকা, সিক-রলস্ট এবাং স্থানীয় পর্ কাদয় কম কশালার 

মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। সাংগৃহীত তথ্য-উপাত্তসমূহ করম্পউটাদর MS-Excel Programme এর মাধ্যদম 

রবদের্ণ করা  হদয়দছ।  
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তৃতীয় অধ্যায়  

প্রকদল্পর িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা   

 

৩.০১  ভূরমকাঃ  

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)” শীর্ কক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার 

প্রধীনান প্রধীনান উদেদশ্যর অন্যতম প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা এবাং অরজকত অগ্রগরত পর্ কাদলািনা করা এবাং রবচুযরত ও 

প্ররতবেকতার কারণসমূহ রিরিত করা। এ উদেদশ্য প্রকদল্পর রিরপরপ, রপরসআর, এরিরব কতৃকক প্রকারশত সমারপ্ত 

প্ররতদবেন, সড়ক মাস্টার প্ল্যান ইতযারে পর্ কাদলািনা কদর প্রাপ্ত তথ্যারে রনদম্ন বণ কনা করা হদলা।  

 

৩.০২ প্রকদল্পর অঙ্গ রভরত্তক বাস্তবায়নঃ  

অত্র প্ররতদবেদনর অনুদেে ১.০৪ হদত সেখা র্ায়, প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত ব্যয় ১০৯২.৯৩ সকাটি  টাকা; ১ম 

সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত সমাট ব্যদয়র সকান পররবতকন হয় রন; ২য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত ব্যয় বৃরদ্ধ সপদয়০ 

১২২৩.৯২৮১ সকাটি টাকা রনধীন কারণ করা হদয়রছল। ৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত সমাট অনুদমারেত ব্যয় ৯৮০.৩৪ সকাটি 

টাকা। প্রকদল্পর তৃতীয় সাংদশারধীনত রিরপরপ’র রভরত্তদত রপরসআর অনুর্ায়ী অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন রনদম্নর সারণী ৩.১ 

এ সেখাদনা হদলা। 

 

সারণী ৩.১ আরএনআইএমরপ-২ শীর্ কক প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন। 

        (লক্ষ টাকায়) 

িঃনাং ৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ অনুর্ায়ী িমপুরিত অগ্রগরত ব্যয় বৃরদ্ধ/্াস 

+/- (%) অঙ্গ পররমাণ ব্যয় বাস্তব ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 রজওরব সাংস্থাপন ব্যয়:      

১. সবতনভাতারে ও অন্যান্য সথাক ৫১০.৬৫ সথাক ৩৫৫.০৫ (-) ১৫৫.৬ 

(৩০.৪৭%)  

 সভৌত রনম কাণ কাজ:      

২. অরফস ভবন রনম কাণ ২টি ২৪৪.০০ ২টি ১২৩.৫৭ (-) ১২০.৪৩  

(৪৯.৩৬%) 

৩. পররেশ কন Hut রনম কাণ ১৪টি ৪৪.৯৭ ১৪টি ১৮.৮২ (-) ২৬.১৫ 

(৫৮.১৪%) 

 পূতক রনম কাণ কাজ:      

৪. সড়ক উন্নয়ন কদম্পাদনন্ট 

(RIC) 

১৪৫.১৮ রকরম ৩২৬৩৫.২৫ ১৪৫.১৮ রকরম ৩২৬৩৫.২৫ ০.০০ 

৫. রপররয়রিক সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ 

কদম্পাদনন্ট (PRMC) 

৪৪৯ রকরম ৯৭৬৪.০৬ ৪৩০ রকরম ৯৬১৩.৯০ (-) ১৫০.১৬ 

 (১.৫৩%) 

৬. পারফরদমন্স সবইজি রুটিন 

সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ কদম্পাদনন্ট 

(PBRRMC) 

১০৫ রকরম ৬৩২.৮৫ ১০৫ রকরম ৬৩২.৮৫ ০.০০ 

৭. সড়ক রনরাপত্তা কদম্পাদনন্ট 

(RSC) 

১৯৫ রকরম ৯৭৫.০০ ১৯৫রকরম ৯৫৪.১৬ (-) ২০.৮৪ 

(২.১৩%) 

৮. র্ানবাহন ৪৬ টি  ১৩৩৭.৩৩ ৪৬টি ১১৮৩.৩১ (-) ১৫৪.০২ 

(১১.৫২%) 

৯. অরফস আসবাবপত্র ও 

ইকুইপদমন্টস 

৯৪ টি  ৪৫.২৯ ৯৪টি ৪০.১৪ (-) ৫.১৫ 

(১১.৩৭%) 
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১০. ভূরম অরধীনগ্রহণ এবাং পুনব কাসন  ৫৯৮.৫৪ একর ১৯৩১৯.৪৩ ৫৯৮.৫৪ 

একর  

১৯৩০৭.৫১ (-) ১১.৯২ 

(০.০৬%) 

১১. ইউটিরলটি রশফটিাং সথাক ১১০৫.০৬ সথাক ১১০৫.০৬ ০.০০ 

১২ সরলওদয় সলদবল িরসাং ৩ টি  ১৫০.৭৬ ৩টি ১৫০.৭৬ ০.০০ 

 

 পরামশ কক সসবা:      

১৩. সুপার রভশন (ববদেরশক)  ২৬২.৫৮ জন-মাস ২৭৩৮.০৩ ২৬২.৫৮ জন-

মাস 

২৬৭০.১৬ (-) ৬৭.৮৭ 

(২.৪৮%) 

১৪. সুপার রভশন (স্থানীয়)  ১২৭৪.৭৬ জন-

মাস 

১৫৭৪.৩৫ ১২৭৪.৭৬ 

জন-মাস 

১৫৩৫.৮০ (-) ৩৮.৫৫ 

(২.৪৫%) 

১৫. ভূরম অরধীনগ্রহণ, পুনব কাসন ও 

ক্ষরতপূরণ কাদজ (LARAP) 

এনরজও সসবা  

সথাক ২৯৫.০০ সথাক ২৮১.১১ (-) ১৩.৮৯ 

(৪.৭১%) 

১৬. সরাি মাস্টার প্ল্ান প্রণয়ন  সথাক ৪৫০.০০ সথাক ৪৫০.০০ ০.০০ 

১৭. বরহ: অরিট  সথাক ৯৫.০০ সথাক ৯৫.০০ ০.০০ 

১৮. ট্যাক্স, ভযাট (পরামশ কক সসবা 

সাংিান্ত)  

সথাক ১৪৫০.০০ সথাক ১১৫২.৮০ (-) ২৯৭.২ 

(২০.৫০%) 

 কনটিনদজরন্স:       

১৯. রফরজকযাল এবাং প্রাইস (প্রাইস 

এিজািদমন্ট) 

সথাক ২৩৫৪৫.৯৭ সথাক ২১১৪৩.১৯ (-)২৪০২.৭৮ 

(১০.২০%) 

২০. রনম কাণকালীন সুে সথাক ১১২১.০০ - ০.০০ (-) ১১২১ 

(১০০%) 

 সব কদমাট=   ৯৮০৩৪.০০  ৯৩১১৫.৪৪ (-) ৪৯১৮.৫৬ 

(৫.০২%) 

 

উপদরর সারণী সথদক সেখা র্ায়, চূড়ান্তভাদব প্রকৃত প্রকল্প ব্যয় ৯৩১১৫.৪৪ লক্ষ টাকা র্া অনুদমারেত রিরপরপ’র সিদয় 

৫.০২% কম। প্রকদল্পর জনবদলর সবতনভাতা, অরফস ভবন রনম কাণ, র্ানবাহন িয়, সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর 

পরামশ কক ব্যয়, ভূরম অরধীনগ্রহণ, পুনব কাসন ও ক্ষরতপূরণ কাদজ এনরজও সসবা, ট্যাক্স-ভযাট, প্রাইস এিজাস্টম্যান্ট ইতযারে 

খাদত ৩৭.৯৮ সকাটি টাকা কম খরি হওয়ায় এবাং এরিরব ঋদণর রনম কাণকালীন সুে কার্ ককর না হওয়ায় ১১.২১ সকাটি 

টাকা অথ কাৎ সমাট ৪৯.১৮ সকাটি টাকা অব্যরয়ত থাদক। 

এছাড়া রপআরএমরস কদম্পাদনদন্ট সেখা র্ায়, ৪৪৯ রকদলারমটার সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণর লক্ষযমাত্রা থাকদলও চূড়ান্ত 

রবল পররদশাদধীনর পররমাপ অনুর্ায়ী- সেখা র্ায় সমাট ৪৩০ রকদলারমটাদর কাজ হদয়দছ; রপআরএমরস’র ১৪টি চুরক্তর 

মদধ্য রকদশারগি-বভরব বাজার সড়দকর ২৯.০০ রকদলারমটাদরর ১২.৫৪% কাজ সম্পন্ন হদয়দছ; অবরশি কাজ হয়রন। 

ফদল সমাট সম্পারেত কাদজর তের্ কয কদমদছ (পরররশি-ক দ্র্িব্য)।  

 

৩.০৩ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরতঃ  

প্রকল্পটির মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী  উহার বাস্তবায়দনর জদন্য সর্ সময়সীমা তথা লক্ষযমাত্রা রনধীন কারণ করা হদয়রছল তা 

অরজকত হয়রন। অত্র প্ররতদবেদনর অনুদেে ১.০৫ হদত সেখা র্ায়, প্রকল্পটির মূল সময় রছল জুলাই, ২০০৪ হদত জুন, 

২০১০ পর্ কন্ত অথ কাৎ ৬ বছর। রকন্তু বাস্তদব ইহা সমাপ্ত হদয়দছ জুন, ২০১৩ অথ কাৎ অরতররক্ত প্রায় ৩ বছর সবরশ সময় 

সলদগদছ। সারণী ৩.২-এ প্রকদল্পর সাংদশারধীনত লক্ষযমাত্রা এবাং এর রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত লক্ষ টাকায় এবাং শতকরা 

হাদর সেখাদনা হদলা।   
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সারণী ৩.২ প্রকদল্পর সাংদশারধীনত বরাে, লক্ষযমাত্রা এবাং অরজকত অগ্রগরত                                                 লক্ষ টাকায় 

অথ ক বৎসর সাংদশারধীনত বরাে ও লক্ষযমাত্রা অবমুক্ত অথ ক   ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগরত 

সমাট টাকা 

(রজওরব) 

রপ.এ  সমাট টাকা  

(রজওরব) 

রপ.এ বাস্তবায়ন 

 % 

িমপুরিত 

বাস্তবায়ন 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৪-২০০৫          

২০০৫-২০০৬          

২০০৬-২০০৭          

২০০৭-২০০৮ ১৫২০০.০০ ৬৬০০.০০ ৮৬০০.০০ ১২২৩২.০০ ১০৯১২.১৭ ৫২৫৮.৯৬ ৫৬৫৩.২১ ১১.১৪ ১১.১৪% 

২০০৮-২০০৯ ২১৯৭৫.০০ ৮৪৭৫.০০ ১৩৫০০.০০ ১৮১৮৬.০০ ১৫৭৩০.৭০ ৮৪৪২.৩০ ৭২৮৮.৪০ ১৪.১৪ ২৫.৫৪% 

২০০৯-২০১০ ৩০১৮১.০০ ১৫২৮১.০০ ১৪৯০০.০০ ৩০১৮১.০০ ২৩৫৪২.৪৪ ১৪৯৯০.৯৬ ৮৫৫১.৪৮ ২১.৭৪ ৪৭.২৮% 

২০১০-২০১১ ২০১৯৫.০০ ৬৯৭৫.০০ ১৩২২০.০০ ১৯৩৮৫.০০ ১৭৪৮৪.১৮ ৬৯৬৭.৯৮ ১০৫১৬.১৭ ১.৮৮ ৪৯.১৬% 

২০১১-২০১২ ১৯৪০০.০০ ৪৫০০.০০ ১৪৯০০.০০ ১৮৯৮০.০০ ১৮৮১৬.০৯ ৪৪৮৮.৩৯ ১৪৩২৭.৭০ ৩০.৭০ ৭৯.৮৬% 

২০১২-২০১৩ ৫৩৬৩.০০ ১৯৭৫.০০ ৩৪০৬.০০ ১০৪৩২৬.৩৪ ৯১৮৪৭.৭১ ১৯৫৭.০০ ৩৪০৫.১৪ ১৮.৪৪ ৯৮.৩০% 

    

 

৩.০৪ প্রকল্প রবলরিত হওয়ার কারণসমূহঃ  

এরিরব কতৃকক প্রকদল্পর প্রাররম্ভক মূল্যায়দন প্রাক-রনম কাণ কার্ কাবলীসহ প্রকদল্পর সময়াে রনধীন কারণ করা হদয়রছল ৫ বছর 

(২০০৪-২০০৮); মূল রিরপরপ’সত সময় রনধীন কারণ করা হদয়রছল ৬ বছর রকন্তু  প্রকৃতপদক্ষ সময় সলদগদছ ৯ বছর (২০০৪-

২০১৩) অথ কাৎ প্রকদল্পর Time over-run ১৫০%। মাি ক, ২০১৪-এ এরিরব  কতৃকক প্রকারশত সমারপ্ত প্ররতদবেদন 

প্রকল্প রবলি হওয়ার সর্ কারণসমূহ উদেখ করা হদয়দছ তা রনম্নরূপঃ  

1. এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক কতৃকক ঋণ সহায়তাপুি প্রকদল্পর ঋণ মঞ্জুর হয় ২০ নদভির, ২০০৩। ঋণচুরক্ত স্বাক্ষররত 

হয় ২৫ জুন, ২০০৪ এবাং তা কার্ ককর হয় ২৩ নদভির, ২০০৪ সথদক। ঋণ চুরক্তর সময়সীমা রছল ৩০ রিদসির, 

২০০৮। সস অনুর্ায়ী প্রকদল্পর রনম কাণ কাদজর জন্য রনধীন কাররত সময় রছল সম, ২০০৫। রকন্তু প্রকদল্পর শুরুদত 

িয়-প্ররিয়া েীর্ কারয়ত হওয়ায় প্রকল্পটি রনম কাণ কাজ ৩৫ মাস রবলদি শুরু হয়।   

2. এছাড়াও প্রকদল্পর “সুপাররভশন কনসালট্যান্টস” রনদয়াদগ এবাং পূতককাদজর কার্ কাদেশ প্রোদন এবাং 

সাংদশারধীনত রিরপরপ অনুদমােন প্ররিয়াদতও রবলি হয়। ২০০৫ সাদলর জুন মাদস প্রকদল্পর বাস্তব কাজ শুরু 

হওয়ার কথা থাকদলও প্রকৃতপদক্ষ তা শুরু হয় সম, ২০০৮ এ। 

3. ২০০৮-১০ সমদয় প্রকদল্পর কাজ িলাকালীন সমদয় ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন (Resettlement) কাদজ 

েীর্ কসূত্রতার কারদণ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরিত হয়।  

4. পূতককাদজর রবদশর্তঃ চুরক্ত নাং-আরআইরস-৪ (িট্রগ্রাম-দোহাজারী সড়দকর পটিয়া বাইপাস অাংশ) এর 

ঠিকাোদরর র্থার্থ তৎপরতার অভাব।  

5. সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর এবাং বনরবভাগ কতৃকক ইউটিরলটি সরাদনা এবাং এর গাছ কাটায় অস্বাভারবক 

রবলদির (Inordinate delay) কারদণও প্রকল্প রবলরিত হয়।  

রবলদির কারণসমূহ রবদের্ণঃ 

 এরিরব মূল্যায়ন প্ররতদবেন (appraisal) অনুর্ায়ী- প্রকল্পটির রনম কাণ কাজ সম, ২০০৫ হদত শুরু হদয় রিদসির, 

২০০৮ এ সমাপ্ত হওয়ার জদন্য রনধীন কাররত রছল। রকন্তু প্রকদল্পর শুরুদতই কদয়কটি সক্ষদত্র রবলি হয়। রিরপরপ 

অনুদমারেত হয় নদভির, ২০০৪-এ অথ কাৎ প্রকল্প শুরুর ৪ মাস পদর। 
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 অতঃপর রিজাইন এবাং সটোর িকুদমন্ট ততরীর পর Prequalification আহবান করা হয় ২০০৬ সাদলর সম 

মাদস অথ কাৎ প্রকদল্পর রিজাইদন প্রাক-সটোর পর্ কন্ত সময় ব্যয় হয় প্রায় ১৮ মাস।  

 Prequalification ও সটোর প্ররিয়ায় সময় লাদগ র্থািদম ১৪ মাস ও ৪ মাস অথ কাৎ প্রকদল্পর বাস্তব কাজ 

পূব ক রনধীন কাররত জুন, ২০০৫ এর স্থদল শুরু হয় সম, ২০০৮ এ।  

 উপদরর তথ্য হদত সেখা র্ায়, প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়ন, অনুদমােন, প্রকদল্পর রিজাইন, সটোর িকুদমন্ট ততরী, 

ঠিকাোর রনব কািন, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে প্ররিয়ায় সমাট সময় ব্যয় হদয়দছ ৪৯ মাস। এরিরব’র টাদগ কট হদত 

উহার পাথ ককয ৩৫ মাস হদলও িয়-প্ররিয়া এত মাস প্রলরিত হয়রন। রিরপরপ’র জদন্য ব্যরয়ত ৪ মাস, সটোর 

িকুদমে ততরীর জদন্য ১২ মাস রবদবিনা করদল এবাং সটোদরর জদন্য (৪+৪)=৮ মাস রবদবিনা করদল িয়-

প্ররিয়ায় প্রাক-রনম কাণকালীন প্রকৃত রবলি ৪৯ –(৪+১২+৮)=২৫ মাস।  

৩.০৫ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সড়কসমূদহর রনব কািন পদ্ধরত (Selection Process) পর্ কাদলািনা এবাং প্রকদল্পর আওতায় 

সড়ক রক্ষণাদবক্ষণঃ  

   

৩.০৫.০১ সড়ক রনব কািন পদ্ধরতঃ আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর প্রধীনান উদেশ্য রছল পররবহন েক্ষতা উন্নয়দন সাহায্য 

করা এবাং জাতীয়, আঞ্চরলক ও সজলা সড়দকর সুর্ম উন্নয়দনর মাধ্যদম সমরিত সড়ক সনটওয়াকক শরক্তশালী করা। এ 

উদেশ্যদক সামদন সরদখ এরিরব’র কাররগরর সহায়তা মঞ্জুরীর আওতায় সেদশর উত্তর পরিমাঞ্চল এবাং মধ্য-

উত্তরাঞ্চদলর রেনাজপুর, গাইবাো, কুরড়গ্রাম, লালমরনরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রাংপুর, জামালপুর, রকদশারগি, 

ময়মনরসাংহ, সনত্রদকাণা, এবাং সশরপুর সজলার ২৭টি সড়ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পররিালনা করার জদন্য রনব কািন করা 

হয়। রবরভন্ন সস্টকদহাল্ডার র্থা সরকারী কম ককতকা, সওজ-এর প্রদকৌশলী, এনরজও, জনপ্ররতরনরধীন এবাং সাধীনারণ সড়ক 

ব্যবহারকারীর সাদথ এরিরব টিম অদনকগুদলা পরামশ ককমূলক সভা (extensive consultative meeting) কদরন। 

আদলািনায় প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত ১সসট মানেণ্ড ঠিক করা হয়। এ সকল মানেদণ্ডর সাহাদয্য ২৭টি সড়ক রনব কািন করা 

হয়। ২৭টি সড়দকর ১২টি উত্তর-পরিমাঞ্চদল এবাং ১৫টি মধ্য-উত্তরাঞ্চদল।   

এরিরব সহায়তাপুি সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় ১৭টি সড়কদক রবরনদয়াদগর জন্য উপযুক্ত রহদসদব রিরিত করা হয় 

র্ার সমাট তের্ কয ৫১৬ রকদলারমটার (৩টি জাতীয় মহাসড়ক-১৬৫ রকরম, ১টি আঞ্চরলক মহাসড়ক-৬২ রকরম, এবাং 

১৩টি টাইপ-এ রফিার সড়ক-২৮৯ রকরম)। পররিারলত সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রযুরক্তগত, সামারজক ও আরথ কক সমীক্ষা 

অন্তভু কক্ত রছল- র্া রনম্নরূপ 

 সামারজক রবর্য়ারে র্থা জনসাংখ্যার র্নত্ব, বারড়র ছাদে ব্যবিত উপকরণ এবাং সাক্ষরতার স্তর।  

 অথ কবনরতক স্তর র্থা সবকারদত্বর হার, অকৃরর্ কম কসাংস্থান এবাং অকৃরর্ আদয়র উৎস। 

 সড়দকর অবস্থা ও সড়দকর র্ানবাহদনর সাংখ্যা র্থা সড়দকর রাফদনস সূিদকর স্তর, সড়দকর সারব কক অবস্থা, 

র্ানবাহদনর সাংখ্যার স্তর (Traffic level) এবাং অর্ন্ত্রিারলত র্ানবাহদনর সাংখ্যা।  

 সড়ক সনটওয়াদককর সাংদর্াগ-বৃত্ত (network loop) সমাপ্ত না অসমাপ্ত।  

 সস্টকদহাল্ডারগদণর সুপাররদশর মান।   

অগ্রারধীনকার রভরত্তক রিরিত ১৭টি সড়দকর ৬টি সড়কদক আরএনআইএমরপ-১ এ অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ।  

অবরশি সড়কগুদলা হদত ৪টি সড়কদক আরএনআইএমরপ-২ এর আওতায় উন্নয়দনর জদন্য অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ। 

পরবতীদত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার রভরত্তদত সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তদরর মাধ্যদম সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় প্রকদল্পর অপর 

৩টি কদম্পাদনদন্টর সড়কসমূহ রনব কািন কদর এরিরব’র রনকট সপ্ররণ কদর। চূড়ান্তভাদব রনম্নরূপ ৪টি কদম্পাদনদন্ট 

সড়কসমূহ উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর জদন্য রনব কািন করা হয়ঃ-  

 সড়ক ইমপ্রুভদমন্ট কদম্পাদনন্ট (RIC)  

 রপররয়রিক সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ কদম্পাদনন্ট (PRMC)    
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  পারফরদমন্স সবইজি সড়ক রুটিন রক্ষণাদবক্ষণ কদম্পাদনন্ট (PBRRMC)  

 সড়ক রনরাপত্তা কদম্পাদনন্ট (RIC)   

এরিরব’র একটি রমশন সম, ২০০৩ সথদক জুন, ২০০৩ পর্ কন্ত সমদয় বাাংলাদেশ সফর কদর প্রকদল্পর উপর মূল্যায়ন 

(appraisal) কদরন। 

    

৩.০৫.০২ প্রকবের আওিায় সড়ক রেোবেেে কাজ অন্তভু শক্ত সংরান্তঃ সাধারেি হমরামি ও রেোবেেে 

কাজসমূহ সরকাবরর রাজস্ব খাবির ব্যয় েরাদ্দ দ্বারা সপন্ন করা হয়। তকন্তু সারাবদবর্র সকল সড়ক সাংোৎসতরক 

হমরামি, রেোবেেে ও পুনে শাসবনর জবন্য প্রবয়াজনীয় োবজট েরাদ্দ না পাওয়ায় সড়ক হমরামি কাজ জবম 

থাবক ো Backlog হয়। এ হপ্রতেবি বেবদতর্ক সাহায্যপুষ্ট প্রকেসহ তেতভন্ন  

উন্নয়ন প্রকবে রেোবেেে  কম শসূতচ অন্তভু শক্ত করা হবয় থাবক। এতিতে’র মূল্যায়বনর তভতিবি সমতিি সড়ক 

হনটওয়াকশ স্থাপবনর লবেয আরএনআইএমতপ-২ প্রকবে তপআরএমতস ও তপতেআরআরএমতস িাতলকাভুক্ত সড়কসমূহ 

অন্তভু শক্ত করা হবয়ব ।  

 

৩.০৬ “পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন” কাজ পর্ কাদলািনাঃ  

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় ইহার অন্যতম প্রধীনান উদেশ্য ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মহাপররকল্পনা 

প্রণয়ন কাজ’ মাি ক, ২০০৯ এ সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় কতৃকক প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয় ২ জুন, ২০০৯-এ সড়ক মাস্টার 

প্ল্যান অনুদমােন কদর। উদেখ্য সর্, ইরতপূদব ক এরিরব’র TA প্রকদল্পর আওতায় ১৯৯৪ সাদল ১টি সড়ক মাস্টার প্ল্যান 

প্রণয়ন করা হদয়রছল র্া বতকমান মাস্টার প্ল্যান িারা প্ররতস্থারপত হদয়দছ। উদেখ্য সর্, NLTP১ _এর রনদে কশনা অনুর্ায়ী 

এ মািার প্ল্ান প্রণয়ন করা হদয়দছ। 

 

বতকমান সড়ক মাস্টার প্ল্যাদন সড়ক সসক্টদরর রবযমান সমস্যাসমূহ রবদের্ণ করা হদয়দছ এবাং এ সকল সমস্যা 

সমাধীনাদন স্বল্প ও েীর্ কদময়ােী সমাধীনাদনর সুপাররশ করা হদয়দছ। সরাি মাস্টার প্ল্যান ২০০৯ এর সারব কক অগ্রারধীনকার 

রনম্নরূপঃ 

 সওজ-এর আওতাধীনীন ২১,২৬৪ রকদলারমটার সড়ক প্রদয়াজন অনুর্ায়ী রক্ষণাদবক্ষদণর (Recurrent 

maintenance) জদন্য বছররভরত্তক পূণ ক ব্যয় (Full needs) রনব কাদহর পররকল্পনা গ্রহণ ও ব্যয় রনব কাহ 

করা ১ম অগ্রারধীনকার। 

 জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চরলক মহাসড়ক ও সজলা সড়দকর পুনব কাসন (Rehabilitaiton)ও 

অগ্রারধীনকাররভরত্তক রবদবিনা করদত হদব, রবলি হদল ক্ষরত পুনরুদ্ধাদর ব্যয় বাড়দব। 

 ট্রারফক প্রবৃরদ্ধর সাদথ সঙ্গরত সরদখ ঠিক সর্ সমদয় প্রদয়াজন ঠিক সস সমদয়ই সড়ক ও সসতু প্রকল্প রনম কাদণর 

কম কসূরি গ্রহণ। 

 সসতু প্ররতস্থাপন ও সমরামত কম কসূরিও একটি অগ্রারধীনকার; রকন্তু সওজ-এর জনবদলর সামথ্যক রবদবিনায় সরদখ 

পর্ কায়িদম তা বাস্তবায়ন করা। 

 Axle Load রনয়ন্ত্রণ একটি উচ্চ অগ্রারধীনকার (Utmost priority) 
 

 

 

 

 

 

১  = মন্ত্রীসভা কতৃকক এরপ্রল, ২০০৪ এ অনুদমারেত। 



25 

যানোহবনর হয ওজবনর জবন্য সড়ক তিজাইন করা হয়, উহার হচবয় হেতর্ ওজবনর পণ্য েহন করবল যানোহবনর 

Axle এর মাধ্যবম উহা হপভবমবন্টর ওপর চাপ-সৃতষ্ট কবর। তিজাইনকৃি ভারেহন েমিার অতিতরক্ত ওজনোহী 

যানোহন চলাচবলর ফবল সড়বকর মারাত্মক েতি হয়। এক তহবসবে হদখা হগব - এ েতি পুনরুদ্ধাবর োংলাবদবর্ 

ে বর প্রায় ৩০০ হকাটি টাকা ব্যয় হবে। অপরতদবক, অতিতরক্ত Axle load তেবেচনা কবর সড়ক তিজাইন করাও 

অথ শননতিকভাবে লাভজনক নবহ। এমিােস্থায়, অতিতরক্ত মালামালোহী যানোহন িথা Axle load তনয়িবের হকান 

তেকে হনই।   

 

সড়ক মাস্টার প্ল্যান উপবদষ্টা কতমটি কর্তশক অনুবমাতদি Road Sector Policiy হি Axle load তনয়িবের জবন্য 

নীতিমালা অনুবমাদন করা হবয়ব । উক্ত নীতিমালায় সরকার কর্তশক multi-axle ট্রাবকর আমদাতন উৎসাতহি এেং 

2-axle ট্রাক আমদাতন পয শায়রবম তনতেদ্ধ করার তেধান রবয়ব । হযবহতু 2-axle ট্রাক সড়বকর হেতর্ েতি কবর, 

হসবহতু 2-axle ট্রাক আমদাতন পয শায়রবম েবের পদবেপ হনয়া প্রবয়াজন (সূত্রঃ সড়ক মাস্টার প্ল্যান, ২০০৯)  

 

এ সড়ক মাস্টার প্ল্যান সময়াদে সম্ভাব্য ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ অনুর্ায়ী সর্ সকল সড়ক ও সসতুসমূহ রিরিত করা হদয়দছ, উহার 

তারলকা এবাং বতকমান অবস্থা সারণী ৩.৩ এ সেখাদনা হদলা। 

 

সারণী ৩.৩ পরবতী ২০ বছদরর জদন্য প্রণয়নকৃত সড়ক মাস্টার প্ল্যান (২০০৯) এর প্রারধীনকারভুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন    

িরমক 

নাং 

সড়দকর নাম এবাং নির উন্নয়দনর ধীনরন সমারপ্তর 

টাদগ কট বছর 

 বতকমান অবস্থা (Present Status) 

১. ঢাকা-িট্রগ্রাম (এন-১) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০১০ কুরমো সরলিরসাং ফ্লাইওভার ও মহীপাল, সফনী 

ফ্লাইওভার ব্যতীত সকল কাজ সম্পন্ন হদয়দছ; শীঘ্রই 

সম্পূণ ক িালু হদব।  

২. টঙ্গী-মাওনা (এন-৩) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০১৫ ১ম অাংশ- গাজীপুর সিৌরাস্তা হদত মাওনা পর্ কন্ত ২০১৫ 

সাদল সমাপ্ত হয়।  

২য় অাংশ- টঙ্গী সথদক গাজীপুর সিৌরাস্তা পর্ কন্ত ৬ 

সলইন রহদসদব ২০১৪ সাদল সমাপ্ত। রবআরটি-পৃথক 

সলইন রনম কাণ; এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক কতৃকক ২০ 

রক:রম: তেদর্ কর প্রকল্প গ্রহণ; সাংদশারধীনত লক্ষযমাত্রা- 

জুলাই, ২০১৬ হদত রিদসির, ২০১৮ পর্ কন্ত। 

৩. ময়নামরত-ব্রাক্ষ্মণবারড়য়া 

(এন-১০২) 

সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থা 

উন্নয়দনর জদন্য ঝুঁরকপূণ ক-

বাঁক অপসারণসহ সাংস্কার 

২০১০ ৪ সলইন+ ২ NMV সলইনসহ রনম কাদণর রিরপরপ 

অনুদমােন প্ররিয়াধীনীন। 

৪. রসদলট-সুনামগি সড়ক 

(আর-২৮০) 

সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থা 

উন্নয়দনর জদন্য ঝুঁরকপূণ ক-

বাঁক অপসারণসহ সাংস্কার 

২০১০ ২০১২ সাদল সমাপ্ত। 

৫. ঢাকা-মাওয়া সড়ক (এন-৮) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০১৫ রিরপরপ অনুদমারেত এবাং সড়ক ও জনপথ 

অরধীনেপ্তদরর আওতায় বাাংলাদেশ সসনাবারহনীর 

তিাবধীনাদন প্রাক-রনম কাণ কাজ ইদতামদধ্য শুরু হদয়দছ। 

সমারপ্তর জদন্য রনধীন কাররত সময় ২০১৯। 

৬. রিতীয় সমর্না এবাং সমর্না 

সগামতী ব্রীজ (এন-১) 

নতুন সসতু রনম কাণ ২০১৩ নতুন অন্তভু কক্ত কাঁিপুর সসতুসহ প্রকল্প গৃহীত। রনম কাণ 

ঠিকাোর রনদয়াগ করা হদয়দছ। সমারপ্তর জদন্য 

রনধীন কাররত সময় ২০১৯। 

৭. ঢাকা পূব কাঞ্চল বাইপাস সড়ক 

(এন১-এন৩ রলাংক) 

নতুন রাস্তা রনম কাণ ২০১৫  সভাগরা (জয়দেবপুর) –সেদবাগ্রাম-ভুলতা-নয়াপুর 

বাজার –মেনপুর- সড়ক ইদতামদধ্য ২ সলইদন রনরম কত। 

রবযমান ২ সলইন সড়কদক ৪ সলইন+ ২ সলইন 

SMVT রহদসদব উন্নয়ন করা হদব। মাি ক, ২০১৬ 

রিরপরপ অনুদমারেত 

৮. পদ্মা বহুমুখী সসতু রনম কাণ 

(এন-৮) 

নতুন সসতু রনম কাণ ২০১৫ পদ্মা-বহুমুখী সসতু রনম কাণ প্রকদল্পর রনম কাণ কাজ দ্রুত 

অগ্রসরমান। ইহার সাংদশারধীনত সমারপ্তর লক্ষযমাত্রা 
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(বাাংলাদেদশর বৃহত্তম 

সড়ক+সরল সসতু)  

২০১৮। মূল সসতুর তের্ কয ৬.২১ রকদলারমটার। ইহা 

একটি রিতল সসতু র্ার নীিতলায় সট্রন এবাং উপদরর 

তলায় র্ানবাহন িলািল করদব। 

৯. ঢাকা পরিমাঞ্চল বাইপাস 

সড়ক (এন-৮ ও এন-৫ এর 

রলাংক)  

নতুন সড়ক রনম কাণ ২০১৬ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ প্ররিয়াধীনীন। 

১০. নড়াইল-র্দশার (আর-

৭৫০/সজি-৭৫০৩) 

৪ সলদন প্রশস্তকরণসহ 

উন্নয়ন 

২০১৫ এরিরপদত বরােরবহীন প্রকল্প তারলকাভুক্ত 

১১. ঢাকা-টাঙ্গাইল (এন-৪) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০১৫ ৭০ রকদলারমটার েীর্ ক ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কদক ৪ 

সলদন প্রশস্তকরণসহ উন্নয়দনর জদন্য সাদসক সড়ক 

সাংদর্াগ প্রকদল্পর আওতায় কার্ কাদেশ প্রোন করা 

হদয়দছ। সাংদশারধীনত লক্ষয ২০২০ সাদল সমাপ্ত করা। 

১২. র্দশার-সবনাদপাল (এন-৭০৬) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০২০ এরিরপদত বরােরবহীন প্রকল্প তারলকাভুক্ত 

১৩. ঢাকা-তভরব (এন-২) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০২০ SASEC-III প্রকল্প তারলকাভুক্ত 

১৪. ঢাকা-বারনয়াজুরড় (এন-৫) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০২০ এখদনা সকান পেদক্ষপ সনই 

১৫. িট্রগ্রাম বাইপাস সড়ক (এন-১) নতুন রাস্তা ২০২০ এখদনা সকান পেদক্ষপ সনই 

১৬. কুরমরা-হাটাজারী (এন-১ – 

এন-১০৬ ল িংক) 

নতুন রাস্তা ২০০৩ এখদনা সকান পেদক্ষপ সনই  

১৭. িদকাররয়া-িট্রগ্রাম (এন-১) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০২০ এরিরপদত বরােরবহীন প্রকল্প তারলকাভুক্ত 

১৮. ঢাকার িারররেদক অররবটাল 

সড়ক (এন-১) 

নতুন রাস্তা ২০২৪ বরােরবহীন ২টি প্রকদল্পর আওতায় আাংরশক 

অন্তভু কক্ত  

১৯. বাদনবর-সবলপুকুর (এন-৬) ৪ সলদন প্রশস্তকরণ ২০২৫ এখদনা সকান পেদক্ষপ সনই 

২০. সলবুখালী সফরী প্ররতস্থাপন 

(এন-৮)  

নতুন সসতু ২০২৫ কুদয়ত সরকাদরর অথ কায়দন প্রকল্পটি শুরু হদয়দছ। 

সসতুর েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।  

২১. ঢাকা-িট্রগ্রাম এক্সদপ্রসওদয়  নতুন রাস্তা (সটাল সড়ক) ২০২০ সম্ভাব্যতার জরীপ কাজ িলমান।  

 

উপদরাক্ত তারলকা হদত সেখা র্ায়, সমাট প্রারধীনকার প্রাপ্ত ২১ টি প্রকদল্পর মদধ্য ২টি সমাপ্ত , ১টি ২০১৬ সাদলর মদধ্য 

সমাপ্ত হদব, ২টির রনম কাণকাজ অগ্রসরমান (পদ্মা বহুমুখী সসতু ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক), ১টির (২য় সমর্না, সগামতী 

ও কাঁিপুর সসতু) রনম কাণ কাজ শুরু হদয়দছ। ৭টির প্রাক-রনম কাণ কার্ কিম িলমান, ৪ টি প্রকল্প এরিরপ’সত বরােরবহীন 

প্রকল্প (Donor Hunting) তারলকাভুক্ত এবাং ৪টি সত এখদনা সকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়রন। 

 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকবের আওিায় ২০০৭-এ সাংগৃহীত উপাদত্তর রভরত্তদত ২০০৯ এ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা 

হদয়দছ। ইদতামদধ্য সারাদেদশর সড়ক সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র অদনক গরতশীল পররবতকন সারধীনত হদয়দছ। র্ানবাহদনর 

ধীনরন ও সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। উোহরণ রহদসদব বলা র্ায়, মাস্টার প্ল্যাদন টঙ্গী-মাওনা সড়কদক ৪ সলইদন ২০১৫ 

সাদলর মদধ্য করার প্রস্তাব করা হদয়রছল; রকন্তু বাস্তদব টঙ্গী সথদক গাজীপুর পর্ কন্ত ২০১৪ সাদলই ৬-সলইদন রনম কাণ 

কাজ সমাপ্ত হয় এবাং মাওনা পর্ কন্ত ২০১৫ সাদল ৪ সলইদন সমাপ্ত হয়। তাছাড়া ঢাকায় জনসাংখ্যা দ্রুত বৃরদ্ধ, গাদম কন্টস 

সসক্টরসহ রশল্প সসক্টদরর রপ্তারন প্রবৃরদ্ধর ফদল পে পররবহদন ঢাকা-িট্রগ্রাম মহাসড়দক র্ানবাহদনর িাপ বৃরদ্ধ, পদ্মা 

সসতুর সাদথ সেদশর পূব ক ও পরিমাঞ্চদলর সড়ক ও সরল সর্াগাদর্াগ স্থাপন ইতযারে রবদবিনায় বতকমান সড়ক মাস্টার  

প্ল্যানটি হালনাগাে (up-date) করা প্রদয়াজন। 

 

৩.০৭ প্রকদল্পর িয়-কার্ কিম পর্ কাদলািনাঃ 

৩.০৭.১ প্রকদল্পর পরামশ কক সসবা, মালামাল ও কার্ ক িদয়র তারলকাঃ ১ সকাটি টাকার ঊদধীন ক পরামশ কক সসবা 

(Service) এবাং ২ সকাটি টাকার ঊদধীন ক মালামাল (Goods) ও কার্ ক (Works) িদয়র প্যাদকজসমূদহর তারলকা 

সারণী ৩.৪-দত সেয়া হদলা।  
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সারণী ৩.৪ প্রকদল্পর পরামশ ককদসবা, মালামাল ও কার্ কিদয়র তারলকা 

পরামশ কক সসবা, মালামাল 

ও কার্ ক িয়সমূদহর নাম 

(গৃহীত েরপত্র েরলল 

অনুর্ায়ী) 

 

প্রস্তাব/চুরক্ত মূল্য (দকাটি 

টাকায়) 

প্রস্তাব/েরপত্র সসবা, সরবরাহ ও কার্ ক সমারপ্তর তাররখ 

রিরপরপ 

অনুর্ায়ী 

চুরক্ত মূল্য আহবাদনর 

তাররখ 

চুরক্ত স্বাক্ষর/ 

এলরস সখালার 

তাররখ 

চুরক্ত অনুর্ায়ী 

/বরধীন কত সময় 

অনুর্ায়ী 

বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রিজাইন ও সুপাররভশন 

পরামশ কক সসবা 

৪০৩০.৯০ 

(ট্যাক্স ও ভযাটসহ) 

৪০৩০.৯০ 

(ট্যাক্স ও ভযাটসহ) 

১৮/০৬/২০০৫ 

 

১৭/০৮/২০০৬ 

 

-- ৩০/০৬/২০১৩ 

এরনজও সারভ কস -- ১৩৪.২০ ০৪/০৭/২০০৬ ৩১/০৫/২০০৭ ৩০/০৬/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৩ 

সরাি মাস্টার প্ল্ান প্রণয়ন ৫৭৫.৫০ ৪৫০.০০ ১৮/০৬/২০০৫ ২৩/০৭/২০০৬ -- -- 

আরথ কক ও পারফরদমন্স 

অরিট সসবা 

১৪৬.৫০ ১৪৬.৫০ ০৭/০৩/২০০৭ ০৪/১০/২০০৭ -- -- 

ট্রান্সদপাট ক কররদিার প্রকদল্পর 

রবস্তাররত নকশা প্রণয়দনর 

জদন্য পরামশ কক সসবা 

১৬০৭.৫১ ১৬০৭.৫১ জুন, ২০০৯ সসদেির, 

২০১১ 

-- -- 

পূতককাজঃ       

আরআইরস-১ ২৮১৬২.০০ ১৮৪৭৩.১৪ ২৬/০৭/২০০৭ ২০/০৫/২০০৮ ২৫/০৬/২০১১ ২৪/০৬/২০১২ 

আরআইরস-২ ১৭৭১২.৩৭ ১৩২২৩.৬৯ ২৬/০৭/২০০৭ ২০/০৫/২০০৮ ২৫/০৬/২০১১ ২৪/০৬/২০১২ 

আরআইরস-৩ ২৫০০৯.৩৮ ১৯৯৭১.৫১ ২৬/০৭/২০০৭ ২০/০৫/২০০৮ ২৫/০৬/২০১১ ২৪/০৬/২০১২ 

আরআইরস-৪ ১৩৫৩৭.৫৫ ৯৯৪২.৪৩ ২৬/০৭/২০০৭ ২০/০৫/২০০৮ ২৫/০৬/২০১১ ২৪/০৬/২০১২ 

 রপআরএমরস রিদজি-১ ১১৪৯.৩৬ ১১৪৯.৩৬ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০১ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০১০ 

 রপআরএমরস রিদজি-২ ১০১৮.৩১ ১০১৮.৩১ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০১০ 

রপআরএমরস রিদজি-৩ ৮৪৬.৫৩ ৮৪৬.৫৩ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০১০ 

রপআরএমরস রিদজি-৪ ৮২৬.৩৮ ৮২৬.৩৮ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০১০ 

রপআরএমরস রিদজি-৫ ৬৩৩.৯২ ৬৩৩.৯২ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩১/০৫/২০১০ 

রপআরএমরস রিদজি-৬ ৬৭৭.৩৯ ৬৭৭.৩৯ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ১৭/১২/২০১০ 

রপআরএমরস রিদজি-৭ ৯৯০.৯৬ ৯৯০.৯৬ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০০৯ 

রপআরএমরস আরদজি-১ ৬৪৩.৪৯ ৬৪৩.৪৯ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩১/০৫/২০১০ 

রপআরএমরস আরদজি-২ ৯৯২.২১ ৯৯২.২১ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০০৯ 

রপআরএমরস আরদজি-৩ ১০৩৯.৯২ ১০৩৯.৯২ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ১৫/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০০৯ 

রপআরএমরস আরদজি-৪ ৭১০.৪৪ ৭১০.৪৪ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩১/০৫/২০১০ 

রপআরএমরস আরদজি-৫ ১০৪৪.৬৪ ১০৪৪.৬৪ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩০/০৬/২০০৯ 

রপআরএমরস আরদজি-৬ ৮৮৫.১৪ ৮৮৫.১৪ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩০/০৬/২০০৯ 

রপআরএমরস আরদজি-৭ ৫৮৩.৬৮ ৫৮৩.৬৮ ১১/০৬/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ ২৮/০৪/২০০৯ ৩১/১২/২০০৯ 

রপরবআরআরএমরস রিদজি ৩৭৮.২০ ৩৭৮.২০ ২১/০৬/২০০৭ ২৭/১২/২০০৭ ৩০/০৬/২০১১ ৩০/০৬/২০১১ 

রপরবআরআরএমরস আরদজি ৩৮৯.৬১ ৩৮৯.৬১ ২১/০৬/২০০৭ ২৭/১২/২০০৭ ৩০/০৬/২০১১ ৩০/০৬/২০১১ 

আরএসরস রসিারব্লউ-রিদজি ৩৪৫.০০ ৩৪৫.০০ ২৫/০২/২০০৮ ১৫/০৬/২০০৮ ১৫/০৮/২০১০ ১৫/০৮/২০১০ 

আরএসরস রসিারব্লউ-রসদজি ৪২০.৩০ ৪২০.৩০ ২৫/০২/২০০৮ ১৫/০৬/২০০৮ ৩১/১০/২০১০ ১৫/০৮/২০১০ 

আরএসরস রসিারব্লউ-আরদজি ৩৮৯.৬০ ৩৮৯.৬০ ২৫/০২/২০০৮ ১৯/০৬/২০০৮ ৩১/১০/২০১০ ৩১/১২/২০১০ 

 

পূতককাদজর সমাট চুরক্তর সাংখ্যা-২৩টি র্ার কদম্পাদনন্টওয়ারী সাংখ্যা, চুরক্তমূল্য এবাং সমাট চুরক্তমূল্য সারণী- ৩.৫ –

এ সেয়া হদলাঃ 

 

   সারণী ৩.৫ প্রকদল্পর পূতক কাদজর প্যাদকজসমূহ 

িরমক নাং  কদম্পাদনন্ট চুরক্তর 

সাংখ্যা 

পূতককাদজর  

চুরক্তমূল্য (লক্ষ টাকায়)  

১ আরআইরস ৪টি 61610.77 
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২ রপআরএমরস  ১৪টি 12042.37 

৩ রপরবআরআরএমরস  ২টি 767.81 

৪ আরএসরস  ৩টি 1154.9 

সমাট ২৩টি 75575.85 

 

৩.০৭.২ িয় প্ররিয়ায় রপরপএ-২০০৬ এবাং রপরপআর-২০০৮ এর অনুসরণ সাংিান্তঃ রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পটি শুরু 

হয় ২০০৪ সাদলর জুলাই হদত। প্রকল্প বাস্তবায়দনর ৩টি পর্ কায় র্থাঃ রিজাইন পর্ কায়, িয় প্ররিয়াকরণ পর্ কায় ও 

বাস্তবায়ন পর্ কায় রবদবিনা করদল রনধীন কাররত ৬ বছদরর মদধ্য ৩ বছর রনম কাণ কাদজর জদন্য রনধীন কাররত রছল এবাং ৩ বছর 

রিজাইন, ভূরম অরধীনগ্রহণ, পুনব কাসন এবাং ঠিকাোর রনদয়াদগর জদন্য রবদবিনা করা র্ায়।  

পাবরলক প্ররকউরদমন্ট সরগুদলশান, ২০০৩ (সসদেির, ২০০৩) জারী হওয়ার পর সকল সরকারী িয় কাদজ উহা 

বাধ্যতামূলক করা হদলও তবদেরশক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকদল্পর জদন্য উক্ত সরগুদলশান এর ধীনারা-৪ অনুর্ায়ী িয় কাদজ এ 

সরগুদলশান অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়রন। পরবতীদত জারীকৃত পাবরলক প্ররকউরদমন্ট আইন, ২০০৬ এর ধীনারা ৩ 

(২)(র্) অনুর্ায়ী তবদেরশক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকদল্পর-এ আইন তথা রপরপআর এর প্রদর্াজযতা বাধ্যতামূলক করা হয়রন।  

আরএনআইএমরপ-২ প্রকল্পটি সর্দহতু এরিরপ ও রজওরব’র সর্ৌথ অথ কায়দন বাস্তবারয়ত হদয়দছ, তাই উক্ত ধীনারা অনুর্ায়ী-

এ প্রকদল্প রপরপআর এর প্রদর্াজযতা এরিরব ও রজওরব’র সাদথ সম্পারেত ঋণ-চুরক্তর উপর রনভ করশীল।  

 

৩.০৭.৩ িয়-কার্ কিম র্ািাইঃ রপরসআর, এরিরব’র প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন, প্রকদল্পর ঠিকাোর রনব কািদনর জদন্য 

ব্যবিত প্রাক-সর্াযতা িকুদমন্ট, Bidding document, েরপত্র মূল্যায়ন প্ররতদবেন র্ািাই কদর রপরপআর-

অনুসরণ ও িয় প্ররিয়া সাংিান্ত রনম্নবরণ কত তথ্য পাওয়া র্ায়।  

 এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর প্রকল্প মূল্যায়ন (Projcet appraisal) প্ররতদবেদনর সাদথ সঙ্গরত সরদখ সরকার 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্প সমাটামুটিভাদব এরিরব’র িয় সাংিান্ত গাইি লাইন অনুসরণ করদলও প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র রপরপআরও অনুসরণ করা হদয়দছ। এখাদন উদেখ্য সর্, এরিরব’র িয় সাংিান্ত গাইি লাইন এবাং 

রপরপআর এর সাদথ অদনক রমল ও সামিস্যতা রদয়দছ।  

 আরআইরস কাদজর ঠিকাোর রনদয়াদগর জদন্য এরিরব’র প্ররকউরদমন্ট গাইি লাইন অনুর্ায়ী এরিরব কতৃকক 

প্রণীত “Standard Bidding Document, এরপ্রল, ২০০৬” অনুর্ায়ী FIDIC Format এ েরপত্র 

িকুদমন্ট প্রণয়ন করা হয় এবাং ICB প্ররিয়ায় ঠিকাোর রনব কািন করা হদয়দছ। প্রাক-সর্াযতা তারলকাভুরক্ত 

(Pre-qualification) সহ এরিরব’র ‘Single Stage One Envelope’ পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়দছ। 

উদেখ্য সর্, এ ৪টি চুরক্তর মদধ্য সবদিদয় বড় করাক্ট প্যাদকদজর চুরক্তমূল্য ১৯৯ সকাটি ৭১ লক্ষ ৫১ হাজার 

টাকা (আরআইরস-৩)। 

 রপআরএমরস, রপরবআরআরএমরস ও আরএসরস কাদজর ঠিকাোর রনব কািদন এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর রনকট 

গ্রহণদর্ায LCB প্ররিয়া অনুসরণ করা হদয়দছ। এ প্ররিয়ায় Pre-qualification ছাড়াই ‘Single 

Stage, One Envelope পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়দছ; সকননা এ সকল কাদজর প্যাদকজসমূদহর প্রাক্করলত 

মূল্য কম রছল (সবদিদয় বড় প্যাদকদজর চুতক্ত মূল্য রছল প্রায় ১১ সকাটি ৫০ লক্ষ টাকা)। 

প্রাক-সর্াযতা তারলকাভুরক্তঃ 

 অত্র সমীক্ষা প্ররতদবেদনর সাংযুরক্ত-৫ (িয়-চুরক্ত পর্ কাদলািনা সিকরলস্ট ছক) অনুর্ায়ী আরআইরস-এর ৪টি 

প্যাদকদজর ঠিকাোর রনব কািদনর প্রাক-দর্াযতার প্ররিয়া র্ািাই কদর সেখা র্ায়, প্রাক-বযাগ্যিার হনাটির্ 
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‘সওজ’ এর ওদয়বসাইদট এবাং এরিরব’র Bussiness Opportunity-সত প্রকাশ করা হদয়দছ (সনাটিশ 

জারীর তাররখঃ ১৭/০৫/২০০৬)।  

 তারলকাভুরক্তর আদবেন আহবাদনর ৪৫ রেন পদর ২৮/০৫/২০০৬ তাররদখ আদবেন গ্রহণ করা হয়; 

৪টিপ্যাদকদজ ২২টি আদবেন পাওয়া র্ায়।  

 TEC, সওজ অরধীনেপ্তর, রসরপটিইউ (আইএমইরি) এবাং এরিরব’র সুপাররদশর আদলাদক ২২টি প্ররতষ্ঠানদক 

প্রাক-সর্ায কদর মন্ত্রণালয় ২৬/০৭/২০০৭ তাররদখ আদেশ জারী কদর। তারলকাভুক্ত প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য 

এককভাদব বাাংলাদেদশর ৫টি, িীদনর ৩টি, রসঙ্গাপুদরর ১টি, ভারদতর ১টি, সর্ৌথভাদব িীন+বাাংলাদেশী 

প্ররতষ্ঠান ৮টি, মালদয়রশয়ান +বাাংলাদেশী প্ররতষ্ঠান ২টি, ভারত+বাাংলাদেশীয় প্ররতষ্ঠান ১টি এবাং 

সকাররয়া+বাাংলাদেশী প্ররতষ্ঠান ১টি।  

প্রাক-দর্ায তারলকা হদত রনম কাণ প্ররতষ্ঠান রনব কািদনর িয় প্ররিয়াঃ 

১। েরপত্র আহবান করা হয় ২৬/০৭/২০০৭ তাররদখ। তারলকাভুক্ত ঠিকাোরগদণর রনকট েরপত্র সপ্ররণ করা হয়। 

১২/০৯/২০০৭ ইাং তাররদখ েরপত্র গ্রহণ করা হয়। ৪টি চুরক্তদত সমাট ২৫টি=(৫+৮+৪+৮) প্ররতষ্ঠান েরপদত্র 

অাংশগ্রহণ কদর।  

২। েরপত্র সখালা ও মূল্যায়দনর জদন্য মন্ত্রণালয় কতৃকক টিইরস গঠিত হয় (০৯/০৮/২০০৭ তাররদখ)। টিইরস’র 

সেস্য সাংখ্যা ৬ জন। টিইরস’সত ২জন বরহঃসেস্য রাখা হয়-র্ার ১জন এলরজইরি ও অপরজন গণপূতক 

অরধীনেপ্তদরর রনব কাহী প্রদকৌশলী। অতএব, টিইরস রপরপআর অনুর্ায়ী গঠিত হদয়দছ।  

৩। TEC কতৃকক মূল্যায়দনর পর ৪টি করাক্টই CGC-RC Joint Venture-এর অনুকূদল সুপাররশ কদর এরিরব’র 

সম্মরতর (Concurrence) জদন্য সপ্ররণ করা হয়। এরিরব- তাদত কারে উবেখসহ অসম্মরত জ্ঞাপন কদর 

েরপত্র পুন:মূল্যায়দনর জদন্য সপ্ররণ কদর (০৫/১২/২০০৭ তাররদখ)।  

৪। TEC কতৃকক েরপত্র পুনঃমূল্যায়দনর পর ৪টি-চুরক্ত ৪টি প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল সুপাররশ করা হয়, র্াদত 

২৪/১২/২০০৭ তাররদখ এরিরব সম্মরত প্রোন কদর। সারণী ৩.৬-এ রনম কাতা প্ররতষ্ঠানসমূদহর নাম ও প্রকল্প 

এলাকা সেওয়া হদলা। 

সারণী ৩.৬ রনম কাতা প্ররতষ্ঠান ও প্রকল্প এলাকা  

চুতক্ত নং তনম শািা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা 

আরআইতস-১ তসতজতস-আরতস হজতভ রকদশারগি ও ময়মনরসাংহ 

আরআইতস-২ মতনবকা তলতমবটি হজতভ  পঞ্চগড় 

আরআইতস-৩ এএমএল-তজআইটিইতস হজতভ নীলফামারী ও রেনাজপুর 

আরআইতস-৪ ইসলাম হট্রতিং কনবসাটি শয়াম িট্রগ্রাম 

 

৫। ০৩/০১/২০০৮ ইাং তাররদখ সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় সরকারী অনুদমােদনর আদেশ জারী কদর; অথ কাৎ েরপদত্রর 

তবধীনতার সময়াে (৪ মাস, ১১/০১/২০০৮) উত্তীদণ কর পূদব কই েরপত্র অনুদমারেত হয়।  
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৬। চুতক্ত নং- আরআইতস-১-এ ২৭/০৪/২০০৮ তাররদখ CGC-RC Joint Venture (China Geo-Engg. 

Corporation and Rising Construction JV) সক NOA ইসুয করা হয় এবাং ২০/০৫/২০০৮ তাররদখ চুরক্ত 

স্বাক্ষররত হয়। এ চুরক্তর আওতাভুক্ত সড়ক ২টি হদলাঃ  

 (১)  নাযাইল রকদশারগি সড়ক (R360) – ৩০.৬ রকরম এবাং  

 (২) ভালুকা-গফরগাঁও-রকদশারগি সড়ক (১৩.৩০ রকরম গফরগাঁও বাইপাসসহ) = ৩১.৬০ রকরম।  

পর্ কদবক্ষণঃ আরএনআইএমরপ-২ এর ২৩টি প্যাবকজ হবি রনব কারিত আরআইতস কবপাবনবন্টর ৪টি প্যাবকবজর মদধ্য 

১টির েরপত্র আহবান হবি চুরক্ত স্বাক্ষর পর্ কন্ত এবাং ৩টি’র েরপত্র আহবান হদত েরপত্র মূল্যায়ন পর্ কন্ত িয়-প্ররিয়া 

পরীক্ষা কদর প্রতীয়মান হয় সর্, িয়-প্ররিয়ায় রপরপআর-২০০৩ ও রপরপএ-২০০৬ এর সাংরেি রবরধীন ও ধীনারা এবাং 

এরিরব’র গাইি লাইন সমরিত (Harmonized) কদর অনুসরণ করা হদয়দছ। িবে আরআইতস কবপাবনবন্টর 

ঠিকাদার তনে শাচবন ICB রয় প্রতরয়ায় এতিতে’র “Standard single-stage one-envelope procedure 

with pre-qualification” অনুসরে করা হবয়ব । এ প্রতরয়ায় ১ম ধীনাদপ  ঠিকাোর প্রাক-সর্াযতা 

তারলকাভুরক্তকরণ প্ররিয়ায় প্রায় ১৪ মাস সময় ব্যয় হদয়দছ এবাং ২য় ধীনাদপ প্রাক-সর্ায তারলকা হদত ঠিকাোর রনব কািন 

দ্রুি (৪ মাদসর মদধ্য) সম্পন্ন হদয়দছ। অপর ৩টি কদম্পাদনদন্টর ১৯টি প্যাদকদজর মূল্যমান কম হওয়ায় এ সকল 

প্যাদকদজর ঠিকাোর রনব কািদন এরিরব’র রনকট গ্রহণদর্ায LCB রয়-প্রতরয়ায় “Single-stage one-

envelope procedure” অনুসরে করা হবয়ব ।  

 

৩.০৮ পটিয়া বাইপাস সড়দকর কাজ অসমাপ্ত থাকা সম্পরককতঃ  

প্রকদল্পর ৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ এবাং রপরসআর পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর পূতককাদজর আরআইতস’র 

কদম্পাদনদন্টর চুরক্ত নাং-৪ এর কাদজর অগ্রগরত মাত্র ৮.৪৬% হওয়ার পর সাংরেি ঠিকাোর কাজ েীর্ করেন বে রাখার 

কারদণ চুরক্তটি বারতল (Terminate) করা হয়। এ চুরক্তর আওতায় ৩টি সসতুর আাংরশক এবাং ২টি কালভাদট কর 

আাংরশক সম্পন্ন হদয়দছ। পটিয়া বাইপাস অাংদশর তের্ কয ৫.২ রকদলারমটার এবাং উহার ভূরম অরধীনগ্রহদণর কার্ কিম এ 

প্রকদল্পর আওতায় পুদরাপুরর সম্পন্ন হদয়দছ। পটিয়া বাইপাস সড়দকর ভূরম অরধীনগ্রহণ কার্ কিম িলাকাদল এলাইনদমদন্ট 

একটি মরযর থাকার কারদণ জটিলতার সৃরি হয়; ফলতঃ এলাইনদমন্ট পররবতকন করদত হয়। পরবতীদত পররবরতকত 

এলাইনদমদন্ট ভূরম অরধীনগ্রহণ সম্পন্ন কদর রনম কাতা প্ররতষ্ঠান সক সাইট বুরঝদয় সেয়া হয়। রকন্তু বারাংবার তাগাো সেয়া 

সদিও রনম কাতা প্ররতষ্ঠান (Islam Trading Consortium)  কাজটি সমাপ্ত করদত পাদররন। রনম কাতা প্ররতষ্ঠাদনর 

দুব কল তৎপরতা (under performance) ছাড়াও অথ ক-প্রবাদহ (cash-flow) সমস্যার কারদণ কাজটি সমাপ্ত 

হয়রন। উদেখ্য, পটিয়া বাইপাস সড়দকর অসমাপ্ত কাজ এখনও শুরু হয়রন। তদব ঢাকা-িট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়দকর 

ইন্দ্রপুর সথদক িিশালা পর্ কন্ত বাঁক সরলীকরণ প্রকদল্পর রিরপরপ অনুদমারেত হদয়দছ; েরপত্র গৃহীত হদয়দছ। উক্ত প্রকদল্প 

পটিয়া বাইপাস অাংশ অন্তভু কক্ত আদছ।   

 

৩.০৯ প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহদণ ক্ষরতগ্রস্থদের পুনব কাসন (Resettlement): আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর ১ম 

সাংদশারধীনত রিরপরপ ০৪ আগস্ট, ২০০৯-এ ECNEC কতৃকক অনুদমারেত হয়। ১ম সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত LARAP 

খাদত সমাট ১৫৭০৫.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রছল (ভূরম অরধীনগ্রহণ কাদজ ১০২৫৬.১০ লক্ষ টাকা এবাং পুনব কাসন খাদত 

৫৪৪৮.৯০ লক্ষ টাকা)। রকন্তু প্রকল্প এলাকায় জরমর অস্বাভারবক মূল্যবৃরদ্ধর কারদণ বরােকৃত অথ ক অপ্রতুল হদয় র্ায়। 

সস কারদণ ২য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত শুধু ভূরম অরধীনগ্রহণ ক্ষরতপূরদণর জদন্য ১৬৬৭৮.৭৯ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা 

হয়। এছাড়াও এরিরব’র “Involuntary Resettlement Plan of 1995” অনুর্ায়ী RAP বাস্তবায়দনর িারহো 

পূরদণর জদন্য ২য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত পুনব কাসন খাদত ৯৮৭২.৪২ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  
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২১-০৪-২০০৮ ইাং তাররদখ মন্ত্রণালয় কতৃকক RAP অনুদমােন করা হদয়দছ। ইহা একটি instant policy 

document. 

RAP অনুর্ায়ী পুনব কাসন ২ প্রকার; র্থা:- 

১. সজলা প্রশাসক কতৃকক নগে অথ ক পররদশাধীন; 

২. সওজ কতৃকক (INGO এর মাধ্যদম) অথ শ পররদশাধীন তকংো অেকাঠাবমা পুনঃ তনম শাে।  

সজলা প্রশাসক কতৃকক ভূরম অরধীনগ্রহণ আইন অনুর্ায়ী এদকায়ারকৃত জরম ও স্ট্রাকিার অথ্যকাৎ সম্পরত্তর নগে অদথ ক 

ক্ষরতপূরণ (cash compensation under law) হদয়া হয়। ভূতমর েতিপূরে  াড়াও গা পালার/ফসবলর 

েতিপূরে, ব্যেসাবয়র েতিপূরে ও আয়-উপাজশবনর েতিপূরে হদয়া হয়।  

 

অপররেদক RAP অনুর্ায়ী সজলা প্রশাসন কতৃকক ভূরম অরধীনগ্রহণ আইদন বরণ কত ক্ষরতপূরণ ছাড়াও সওজ-এর মাধ্যদম 

অরতররক্ত হয সকল ক্ষরতপূরণ সেয়া হয় তা ২য় প্রকাদরর ক্ষরতপূরণ। রনদম্ন ইহার কদয়কটি উোহরণ সেয়া হদলাঃ-  

 ব্যবসাদয়র ক্ষরতপূরণ (Business loss): মারলকানা স্বদত্বর অরধীনকারী (Titled) অথবা স্বদত্বর অরধীনকারী 

নন (Non-titled) সকল ক্ষরতগ্রস্তদেরদক ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়। সপশাগত ক্ষরতর ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়। 

তাছাড়াও বৃদ্ধ, রবধীনবা, প্ররতবেী, রবকলাঙ্গ সলাকদের পুনব কাসন ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়। 

 সকল প্রকার সাধীনারণ সম্পরত্তর (common property) ক্ষরতপূরণ; সর্মন:- স্কুল, কদলজ, কবরস্থান, 

শ্মশান, উপাসনালয়, প্রাথ কনার স্থান ইতযারে অবকাঠাদমা পুনঃ রনম কাদনর ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়। 

 এমন সকান োবী র্া ভূরম অরধীনগ্রহদণর আইদন প্রদর্াজয নদহ, তদব ক্ষয়-ক্ষরত রবদবিনাদর্ায উহার ক্ষরতপূরণ 

সেয়া হয়। 

 এমনরক সকান অস্থাবর সম্পরত্তর আাংরশক পড়দলও পুদরা সম্পরত্তর ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়।   

 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন কার্ কিদমর সরকি কপত্রারে পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, ভূরম 

অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসদনর ক্ষরতপূরণ রনধীন কারদণ জটিলতার জদন্য প্রকদল্পর কাজ দুই ভাদব রবলরিত হদয়দছ; র্থাঃ- 

১. মাঠপর্ কাদয়র পুনব কাসন ক্ষরতপূরণ রনণ কদয়র Joint Verification-এর প্রাক্কাদল রকছু সুরবধীনাবােী সলাদকরা 

সড়দকর এলাইনদমদন্ট রাতারারত স্ট্রাকিার রনম কাণ কদর স্ট্রাকিাদরর ক্ষরতপূরণ োবী কদর এবাং তারা 

ব্যবসাদয়র ক্ষরতও োবী কদর। এসদবর কারদণ ক্ষরতপূরদণর স্বাভারবক পররমাদণর সিদয় Joint 

Assessment-এ অদনক সবরশ অরতররিত ক্ষরতপূরদণর োবী আদস। রকন্তু প্রকদল্পর মূল রিরপরপদত উহার 

সাংস্থান রছল না। ফদল রিরপরপ সাংদশাধীনন করদত রগদয় সময় ব্যয় হদয়দছ।  

২. সজলা প্রশাসন কতৃকক সররজরস্ট্র েরলদলর মূল্য অনুর্ায়ী সর্ অথ ক ক্ষরতপূরণ সেয়া হদয়দছ, তা বাজার মূদল্যর 

সিদয় কম হদল অরতররক্ত টাকা Maximum Allowable Replacement Value (MARV) 

রহদসদব রেদত হদয়দছ; ফদল অরতররক্ত অথ ক সাংস্থান ও অথ ক পররদশাদধীন সময় ব্যয় হদয়দছ।  

ফলতঃ প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন খাদত ৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’সত ৫৯৮.৫৪ একর ভূরমর রবপরীদত ১৯৩ 

সকাটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার বরাে অনুদমারেত হয়। ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন কাদজ মূল রিরপরপ, ১ম, ২য় ও 

৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’র ব্যয়-রবভাজদনর পাথ ককয সারণী ৩.৭ এ সেয়া হদলাঃ 
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সারণী ৩.৭  অরধীনগ্রহণকৃত ভূরমর পররমাণ  এবাং ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন ব্যয়                            (সকাটি 

টাকায়) 

প্রকদল্পর অঙ্গ রিরপরপ অনুর্ায়ী জরমর পররমাণ ও ব্যয় 

মূল রিরপরপ ১ম সাংদশারধীনত ২য় সাংদশারধীনত ৩য় সাংদশারধীনত 

পররমাণ ব্যয় পররমাণ ব্যয় পররমাণ ব্যয় পররমাণ ব্যয় 

ভূরম অরধীনগ্রহণ ৪৩২ একর ৪৪.২৫ 

 

৭৫৪ একর ১০২.৫৬  ৬০০ একর ১১৬.৭৯ ৫৯৮.৫৪ একর ১৩৩.২৯ 

পুনব কাসন ৫৪.৪৯ ৯৮.৭২ ৫৯.৯০ 

সমাট ৪৩২ একর ৪৪.২৫ ৭৫৪ একর ১৫৭.০৫  ২১৫.৫১ ৫৯৮.৫৪ একর ১৯৩.১৯ 

 

৩.১০ প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহণ ও বাস্তব রনম কাণ কাজঃ  

প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহণ রবদশর্ত সড়ক প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহণ একটি সময়-সাধ্য প্ররিয়া। অরধীনকন্ত 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর ভূরম অরধীনগ্রহদণর রবস্তৃরত রছল ৬ সজলায়। ময়মনরসাংহ, রকদশারগি, নীলফামারী 

সজলায় ১টি কদর, পঞ্চগড় ও িট্রগ্রাদম ২টি কদর এবাং রেনাজপুদর ৫টি অথ কাৎ সমাট ১২টি এল. এ সকইি এর আওতায় 

সমাট ৫৯৮.৫৪ একর ভূরম অরধীনগ্রহণ করা হয়। অরধীনগ্রহণ প্রস্তাব সপশ করা হয় ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ এবাং ২০০৯-

১০ অথ ক বছদর এবাং প্রকদল্পর বাস্তব কাজ শুরু হয় ২০০৮-০৯ অথ ক বছদর। অতএব, ভূরম অরধীনগ্রহণ প্ররিয়া প্রকদল্পর 

বাস্তব কাজ শুরু হওয়ার পূদব ক সমাপ্ত হয়রন। ফলতঃ ভূরম অরধীনগ্রহদণ রবলদির কারদণ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরিত 

হদয়দছ। ভূরম অরধীনগ্রহণ প্ররিয়া প্রকদল্পর প্রথম ৩ বছর অথ কাৎ ২০০৬-০৭ অথ ক বছদরর মদধ্য সম্পন্ন হদলও প্রকল্প 

বাস্তবায়দন রবঘ্ন সৃরি হদতা না।    
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িতুথ ক অধ্যায় 

খানারভরত্তক সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত উপাদত্তর রবদের্ণ 
 

 

সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষন প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২) এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্ররতদবেন 

প্রণয়দনর লদক্ষয সাংখ্যাগত রবদের্দণর জদন্য তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর প্রধীনান টুলস রহদসদব প্রকল্প এলাকার ৮টি সজলার 

১৪টি উপদজলাধীনীন ৪২টি গ্রাদম ১২০০ উপকারদভাগী খানা জররপ (Beneficiary Household Survey) 

পররিালনা করা হয়। এদত প্রকল্প এলাকার ৮০০ খানা ও কদরাল এলাকা সথদক ৪০০ খানায় জররপ পররিালনা করা 

হয়। রনদম্নর অনুদেেসমূদহ উদেরখত ৮০০ ও ৪০০ খানার নমুনা জররদপ প্রাপ্ত তথ্য-উপাদত্তর এক বা একারধীনক মাত্রার 

রবদের্ণ করা হদলা।  
 

৪.০১ আথ ক-সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক রবর্য়ক 

উত্তরোতাগদণর রলঙ্গ রবভাজনঃ সারণী ৪.১ সথদক সেখা র্ায়, জররপকৃত এলাকার ৯০% উত্তরোতা পুরুর্ এবাং ১০% 

উত্তরোতা মরহলা; এর মদধ্য প্রকল্প এলাকার প্রায় ৮৯.৫% উত্তরোতা পুরুর্ এবাং কদরাল এলাকার প্রায় ৯১.৮% 

উত্তরোতা পুরুর্। উভয় এলাকার রলঙ্গ রবভাজদনর হাদর সতমন উদেখদর্ায সকান পাথ ককয সনই।  

সারণী ৪.১ রলঙ্গদভদে উত্তরোতাগদণর রবভাজন (শতকরা হাদর) 

 

 

 

উত্তরোতাগদণর বয়সঃ সারণী ৪.২ এ উপকারদভাগী জররদপ সাক্ষাৎকার প্রোন কারীদের বয়স-রভরত্তক রবভাজন 

সেখাদনা হদলা। সমীক্ষা এলাকার ৪০% এর সবশী উত্তরোতার বয়স ৪০ বছদরর উদদ্ধক এবাং মাত্র ৩.৩% উত্তরোতার 

বয়স ২০ বছদরর রনদম্ন। প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকা উভয় এলাকার উত্তরোতাগদণর গড় বয়স প্রায়ই সমান (৩৯ 

বছর ও ৩৮ বছর)।  

সারণী ৪.২ বয়দসর সশ্রণীদভদে উত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর) 

 বয়দসর সশ্রণী প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

 n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

15-19 28 3.5 11 2.8 39 3.3 

20-24 54 6.8 37 9.3 91 7.6 

25-29 131 16.4 68 17.0 199 16.6 

30-34 127 15.9 68 17.0 195 16.3 

35-39 103 12.9 57 14.3 160 13.3 

40-44 88 11.0 27 6.8 115 9.6 

45-49 66 8.3 26 6.5 92 7.7 

50-54 56 7.0 33 8.3 89 7.4 

55-59 52 6.5 24 6.0 76 6.3 

60-64 39 4.9 28 7.0 67 5.6 

65+ 56 7.0 21 5.3 77 6.4 

সমাট= 800 100.0 400 100.0 1200 100.0 

গড় বয়স ৩৯ বছর ৩৮ বছর ৩৮.৬৭ বছর 
 

২ n= উত্তরোতার (Respondent) সাংখ্যা  

উত্তরোতার রলঙ্গ প্রকল্প এলাকা কলরাল এলাকা যমাট 

n২ শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

পুরুর্ 716 89.5 367 91.8 1083 90.3 

মরহলা 84 10.5 33 8.3 117 9.8 

সমাট 800 100.0 400 100.0 1200 100.0 
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রশক্ষাগত সর্াযতাঃ সারণী ৪.৩ সথদক প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকা উভয় সক্ষদত্র ১৮% রনরক্ষর 

অথবা শুধু নাম েস্তখত করদত পাদর। অপরপদক্ষ, প্রকল্প এলাকার ৫২% উত্তরোতা এসএসরস/এইিএসরস বা রিগ্রী 

উত্তীণ ক এবাং কদরাল এলাকার ৫৭% উত্তরোতা এসএসরস/এইিএসরস বা রিগ্রী উত্তীণ ক। উদেখ্য সর্, প্রকল্প এলাকায় 

উত্তরোতাগদণর সাক্ষরতার হার ৮১% র্া জাতীয় সাক্ষরতার হাদরর সিদয় ৩০% সবরশ (আেমশুমারী, ২০১১ অনুর্ায়ী 

সাক্ষরতার হার ৫১%)। 

সারণী ৪.৩ রশক্ষাগত সর্াযতার স্তর সভদে উত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর) 

পশক্ষার স্তর (িলি ঘাচ্চ যেপি) প্রকল্প এলাকা  কদরাল এলাকা সমাট 

 n শতকরা হার n শতকরা 

হার 

n শতকরা হার 

পনরক্ষর িা শুধু িাক্ষর করলত 

িালর 

146 18.3 73 18.3 219 18.3 

প্রাথপমক  233 29.1 99 24.8 332 27.7 

মাধ্যপমক 271 33.9 150 37.5 421 35.1 

উচ্চ-মাধ্যপমক  84 10.5 44 11.0 128 10.7 

স্নাতক এিং তদুর্ধ্ঘ 66 8.3 34 8.5 100 8.3 

যমাট= 800 100.0 400 100.0 1200.০ 100.0 

 

রিত্রঃ ৪.২ রশক্ষাগত সর্াযতার স্তর সভদে উত্তরোতার রবভাজন 

 

সপশাঃ সারণী ৪.৪ হদত সেখা র্ায় সর্, উত্তরোতাগণ রবরভন্ন সপশা-কৃরর্, ব্যবসা, িাকুরী, ররক্সািালক, হস্তরশল্প ইতযারে 

কাদজ রনদয়ারজত হওয়ার সুদর্াগ সপদয়দছন। কদরাল এলাকার সিদয় প্রকল্প এলাকার ব্যবসায়ী ও িাকুরীজীরব 

উদেখদর্াযভাদব সবরশ সুদর্াগ সপদয়দছন র্া র্থািদম ৩৩% ও ১০.৯%। অপর পদক্ষ কদরাল এলাকার হার র্থািদম 

২৮% ও ৭.৬%। উপাত্ত হদত আদরা সেখা র্ায়, সড়ক, সসতু ও কালভাট ক রনম কাদণর ফদল মরহলাদের সপশায় পররবতকন 

এদসদছ। কদরাল এলাকার মরহলাদের এ সুদর্াগ সতমন বৃরদ্ধ পায়রন। কদরাল এলাকার ৯০% মরহলার এখদনা গৃহ 

কাজ ও কৃরর্ কাজ কদর র্া প্রকল্প এলাকার মরহলাদের তুলনায় সবশী (৭৫%)।  
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সারণী ৪.৪ বতকমান সপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর) 

সপশা প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা 

পুরুর্ মরহলা সমাট পুরুর্ মরহলা সমাট 

কৃরর্ 26.1 4.8 23.9 34.3 9.1 32.3 

গৃহকাজ 2.1 70.8 10.3 1.1 81.8 6.0 

রেনমজুর/ররক্সািালক/সজদল 11.2 9.0 10.0 9.3 - 8.5 

িাকুরী 10.9 2.4 10.0 7.6 - 7.0 

ব্যবসা (বড়/মাঝারী/সছাট) 33.0 1.2 29.6 28.3 9.1 26.8 

হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ 2.4 6.0 2.8 1.9 - 1.8 

ছাত্র/ছাত্রী 0.7 - 0.6 2.5 - 2.3 

অন্যান্য 13.7 6.0 12.9 15.0 - 15.5 

যমাট= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

রিত্রঃ ৪.৩ বতকমাদন সপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন। 

 

 

পাররবাররক মারসক আয়ঃ সারণী ৪.৫ এ উত্তরোতাগদণর মারসক গড় আয় সেখাদনা হদয়দছ। উপাত্ত সথদক সেখা র্ায়, 

প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক আয় ৬৭% বৃরদ্ধ সপদয়দছ; পূদব ক 7, 906 (±406) টাকা এবাং বতকমাদন 

13, 226  (±673) টাকা । অপরপদক্ষ, কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক মারসক গড় আয় ৪৪% বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ; পূদব ক 7817 (±527) এেং েিশমাবন 11, 228 (±767) টাকা। অতএব, প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর 

মারসক গড় আয় বৃরদ্ধ এবাং কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর মারসক গড় আয় বৃরদ্ধর পাথ ককয ২৩%, র্া 

পররসাংখ্যানগতভাদব উদেখদর্ায বা statistically significant (Z=3.65, P=0.001)।    
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সারণী ৪.৫ প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার পুরুর্ ও মরহলা উত্তরোতাগদণর গড় মারসক পাররবাররক আয় (টাকায়) 

আয় প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

 পুরুর্ মরহলা সমাট পুরুর্ মরহলা সমাট পুরুর্ মরহলা সমাট 

প্রকদল্পর আদগ 

পররবাদরর 

মারসক আয় 

7952 

(±429) 

7519  

(±1250) 

7906 

(±406) 

7843 

(±562) 

7522 

(±1312) 

7817 

(±527) 

7915 

(±342) 

 

7520 

(±968) 

 

7876 

(±322) 

 
প্রকদল্পর পদর 

পররবাদরর 

মারসক আয় 

13506 

(±727) 

 

10833 

(±1559) 

 

13226 

(±673) 

 

11257 

(±800) 

 

10903 

(±2719) 

 

11228 

(±767) 

 

12744 

(±555) 

 

10853 

(±1350 

 

12560 

(±519) 

 
বরধীন কত আয় 

(আদগ-পদর) 

5555 

(±468) 
3314 

(±711) 
5320 

(±428) 
3414 

(±476) 

 

3382 

(±2587) 

 

3411 

(±485) 

 

4829 

(±354) 

 

3333 

(±883) 

 

4683 

(±332) 

 
আয় বৃরদ্ধর 

শতকরা হার 

69.9 44.1 67.3 43.5 45.0 43.6 61.0 44.3 59.5 

রবঃ দ্র্ঃ- টাকার অাংকসমূহ গড় মারসক আয় ± ২SE (Standard Error) রহদসদব সেখাদনা।  

৪.০২ প্রকদল্পর কার্ কিমসমূদহর প্রভাব (সড়দকর ব্যবহার এবাং প্রভাব/সুফল) 

স্থানীয় জনগদণর সম্পকৃ্ততাঃ বতকমান প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ৪টি রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টর অধীনীদন রনম কাণ ও 

রক্ষণাদবক্ষন কাদজ স্থানীয় জনগদণর রক পররমাণ সম্পৃক্ততা রছল তা রনণ কয় করা হয় (রিত্র-৪.৪)। নমুনা খানা জররপ 

সথদক সেখা র্ায়, সামরগ্রকভাদব ২০% উত্তরোতা জানায় সর্, তাদের পররবাদরর সকউ না সকউ প্রকদল্পর রনম কাণ ও 

রক্ষণাদবক্ষন কাদজ জরড়ত রছল। এদত বুঝা র্ায়, প্রকল্প এলাকার জনগণই প্রকদল্পর কম ককাে সথদক সবরশ উপকৃত 

হদয়দছ। সমীক্ষায় সেখা র্ায়, সর্খাদন রপরবআরআরএমরস কদম্পাদনদন্টর কাজ হদয়দছ সসখাদনই সদব কাচ্চ ৪২% 

জনগদণর সম্পৃক্ততা রছল। অপর পদক্ষ, সর্খাদন আরএমরস’র কাজ হদয়দছ সসখাদন মাত্র ৪.৩% জনগদণর কাদজর 

সাদথ সম্পৃক্ততা রছল।  

রিত্রঃ ৪.৪ স্থানীয় জনগদণর সম্পৃক্ততা 
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স্থানীয় জনগণ কতৃকক সড়দকর ব্যবহারঃ প্রকদল্পর ৪টি কদম্পাদনদন্টর অধীনীদন বাস্তবারয়ত সড়কসমূহ স্থানীয় জনগণ 

ব্যবহার কদর রকনা এ প্রদশ্নর জবাদব ৯৭.৯% উত্তরোতাই হাঁ-সূিক জবাব সেন (রিত্র- ৪.৫) । রিত্র ৪.৫ সথদক ইহাও 

প্ররতভাত হয় সর্, রাস্তার ধীনরনদভদে ৯৬.২, ৯৮.২ ৯৯.৪ ও ৯৯.১ শতাাংশ জনগণ সড়কসমূহ ব্যবহার কদরন। অথ কাৎ 

রাস্তার ৪টি কদম্পাদনন্ট/ধীনরদনর মদধ্য ব্যবহাদরর উদেখদর্ায সকান তারতম্য সনই।   

রিত্র ৪.৫ স্থানীয় জনগণ কতৃকক সড়দকর ব্যবহার 

 

অপররেদক সারণী ৪.৬ হদত সেখা র্ায় সর্, RIC, PRMC ও RSC সড়ক এলাকার অরধীনকাাংশ উত্তরোতাই 

(র্থািদম ৯০.৮%, ৭৫.৯%, ৭০.৪%) জারনদয়দছন সর্, তারা সড়কটি স্বােদযয ব্যবহার করদছন। রকন্তু 

PBRRMC এলাকার মাত্র ৫২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তারা স্বােদযয সড়দক র্াতায়াত কদরন। এছাড়াও 

৭১% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, বাস্তবারয়ত সড়কগুরল িলািদলর উপযুক্ত।  

সারণী ৪.৬ সড়দকর বতকমান অবস্থা সম্পদকক উত্তরোতাগদণর জবাব শতকরা হাদর (multiple জবাব) 

সড়দকর অবস্থা ইমপ্রুভদমন্ট/রক্ষণাদবক্ষদনর ধীনরন  সমাট 

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস আরএসরস 

n ২৯০ ২২০ ১৭৪ ১১৬ ৮০০ 

সড়কটি স্বােদযয ব্যবহার করদছন ৯০.৮ ৭৫.৯ ৫২.৮ ৭০.৪ ৭৫.৭ 

সড়কটি িলািদলর উপযুক্ত ৮০.৬ ৮০.০ ৬১.৩ ৪৬.১ ৭১.০ 

সড়কটির উপররভাগ িলািদলর 

উপদর্াগী নদহ 

১.১ ১.১ ৩.১ ৪.৩ ২.০ 

সড়কটিদত সকান রকদম র্ানবাহন 

িলািল কদর 

০.৪ ৮.২ ৩৪.৪ ৭.০ ১০.৭ 

সড়দক সছাট সছাট গদতকর সৃরি 

হদয়দছ 

২.১ ২৬.২ ৪২.৩ ৬০.০ ২৫.৮ 

উঁচু রনচু হওয়ায় র্ানবাহন 

িলািদলর সময় ঝাঁকুরন হদে 

০.৭ ৮.৭ ৪১.৭ ৪২.৬ ১৮.০ 
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সারণী ৪.৭ সথদক সেখা র্ায়, সড়ক রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা হয় রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব ৭২.৮% উত্তরোতা হযাঁ 

সূিক জবাব প্রোন কদরন; আরআইরস এলাকার ৪৯.১% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সড়ক সময়মত রক্ষণাদবক্ষণ হয় 

না। উদেখ্য সর্, আরএসরস এলাকার শুধুমাত্র সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্টর কাজ হদয়দছ; সকান সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ 

হয়রন।  

সারণী ৪.৭ সড়দকর রক্ষণাদবক্ষন ও সাংস্কার সম্পদকক উত্তরোতাগদণর জবাব (শতকরা হাদর) 

রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষন 

করা হয় 

রক্ষণাদবক্ষন কাদজর ধীনরন 

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস আরএসরস সমাট 

হযাঁ 77.9 75.8 77.5 49.1 72.8 

না 12.3 15.5 15.0 50.0 19.5 

জারননা 9.8 8.7 7.5 0.9 7.7 

সমাট 100 100 100 100 100 

n 290 220 174 116 800 

 

সড়ক রনম কাণ ও রক্ষণাদবক্ষন কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহণঃ সারণী ৪.৮ হদত প্রতীয়মান হয় সর্, প্রায় দুই-তৃতীয়াাংশ 

জবাবোতা (৬৩.৮%) জারনদয়দছন সর্, মরহলারা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষন কাদজ জরড়ত রছল। মরহলাদের সম্পৃক্ততা 

আরএসরস এলাকায় কম রছল (২৭%) এবাং রপরবআরআরএমরস এলাকায় সবরশ রছল (৮৯.৩%)।   

সারণী ৪.৮ সড়ক রনম কাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহণ (শতকরা হাদর) 

মরহলাদের সম্পকৃ্ততা রক্ষণাদবক্ষদণর ধীনরন 

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস আরএসরস সমাট  

হযাঁ 55.7 75.1 89.3 27.0 63.8 

না 44.3 24.9 10.7 73.0 36.2 

সমাট 100 100 100 100 100 

n 290 220 174 116 800 
  

৪.০৩ ভূরম অরধীনগ্রহণ সাংিান্ত মতামতঃ 

প্রকদল্পর একমাত্র সরাি ইমপ্রুভদমন্ট কদম্পাদনদন্টর আওতাভুক্ত সড়কসমূদহ ভূরম অরধীনগ্রহণ হদয়দছ। সমীক্ষা জররদপ 

প্রদশ্নর জবাদব ১১.৮% উত্তরোতা জারনদয়দছন, তাঁদের ভূরম অরধীনগ্রহণ হদয়দছ (সারণী ৪.৯) । ‘হযাঁ’ জবাবোতাগণদক 

রজজ্ঞাসা করা হয় তাঁরা ভূরম অরধীনগ্রহদণর ক্ষরতপূরণ সপদয়দছন রকনা?- জবাদব ৯১.২% ‘হযাঁ’ উত্তরোতা জারনদয়দছন, 

তাঁরা ক্ষরতপূরদণর অথ ক বুদঝ সপদয়দছন।  

                   সারণী ৪.৯ ভূরম অরধীনগ্রহণ সাংিান্ত মতামত (শতকরা হাদর)  

ভূরম অরধীনগ্রহণ হদয়দছ রকনা?  ‘আরআইরস’-কদম্পাদনন্ট 

হযাঁ ১১.৮ 

না ৮৮.২ 

n ২৯০ 

ক্ষরতপূরণ সপদয়দছন রকনা?  

হযাঁ ৯১.২ 

না ৮.৮ 

সমাট ১০০ 

n ৩৪ 
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৪.০৪ রনরম কত সসতু ও কালভাদট কর ব্যবহার এবাং প্রভাব/সুফলঃ 

সারণী ৪.১০ সথদক সেখা র্ায়, ৯৭.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তাঁরা রনরম কত সসতু ও কালভাট কসমূহ ব্যবহার 

করদছন। শুধু আরআইরস-এর সড়কসমূদহ সসতু/কালভাট ক রনরম কত হদয়দছ। ৯৮.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সসতু ও 

কালভাদট কর রনি রেদয় পারন িলািল করদছ।  

              সারণী ৪.১০ সসতু ও কালভাদট কর অবস্থা ও পারন প্রবাহ সাংিান্ত জবাব 

তবরশি জবাব প্রকল্প এলাকা 

(আরআইরস) % 

আপনার এলাকায় সসতু ও কালভাট ক আদছ রকনা? হযাঁ                              ৯৭.  ৯৭.২ 

না ২.৮ 

সমাট ১০০.০ 

n ২৯০  

রনরম কত সসতু ও কালভাট ক ব্যবহার করদছন রকনা? হযাঁ ৯৭.২ 

না ২.৮ 

সমাট ১০০.০ 

n ২৮২ 

সসতু ও কালভাদট কর রনি রেদয় পারন িলািল করদছ 

রকনা? 

হযাঁ ৯৮.২ 

না ১.৮ 

সমাট ১০০ 

n ২৮২ 

 

সারণী ৪.১১ হদত সেখা র্ায়, প্রায় ১১% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সসতু ও কালভাট ক রনম কাণ সদিও তাঁদের এলাকায় 

জলাবদ্ধতা সৃরি হদে; পক্ষান্তদর কদরাল এলাকায় ২৫.৮% উত্তরোতা জারনদয়দছন তাঁদের এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃরি 

হদে। উদেখ্য সর্, আরআইরস কদম্পাদনদন্ট সসতু ও কালভাট ক রনরম কত হদয়দছ।  

                 সারণী ৪.১১ জলাবদ্ধতার অবস্থা (শতকরা হাদর) 

সসতু ও কালভাট ক রনরম কত 

এলাকার জলাবদ্ধতা 

প্রকল্প এলাকা (আরআইরস) 

% 

কদরাল এলাকা 

% 

হযাঁ ১১.২ ২৫.৮ 

না ৮৮.৮ ৭৪.২ 

সমাট ১০০.০ ১০০.০ 

n ২৮২ ১৪১ 

 

৪.০৫ কৃরর্ ও সসি ব্যবস্থার উপর প্রভাবঃ 

প্রকল্প এলাকায় সড়ক ও সসতু রনম কাদণর ফদল সর্াগাদর্াগ সনটওয়াদককর উন্নয়ন সারধীনত হয়। কৃরর্ কাদজর জন্য 

প্রদয়াজনীয় উপকরণ সহদজ সপৌুঁছাদত পাদর, ভূরম ব্যবহাদরর ধীনরন, শদস্যর র্নত্ব এবাং ফসল উৎপােদনর পররমাণ বৃরদ্ধ 

পায়। কৃরর্-রভরত্তক রশদল্পর প্রসার র্দট এবাং উপকারদভাগীসহ সকল জনসাধীনারদণর উৎপারেত ফসল 

বাজারজাতকরদণর সুু্দর্াগ সুরবধীনা বৃরদ্ধ কদর। এ সমীক্ষার মাধ্যদম সড়ক ও সসতু রনম কাদণর ফদল ভূরম ব্যবহাদরর ধীনরন, 
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ফসল উৎপােন, কৃরর্-রভরত্তক রশল্প স্থাপন ইতযারে সক্ষদত্র সর্ ইরতবািক প্রভাব পদড়দছ তা রনণ কয় করার সিিা করা 

হদয়দছ।  

সমীক্ষার ফলাফদল (সারণী ৪.১২ হদত) সেখা র্ায়, সাংখ্যাগররষ্ঠ (৯৩%) উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, সড়ক, সসতু ও 

কালভাট ক রনম কাদণর ফদল প্রকল্প এলাকার সসি ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দছ; তদব তা কদরাল এররয়ায় কম (৬৬.৮%) । 

সারণী ৪.১২ কৃরর্ ও সসি ব্যবস্থার উপর প্রভাব 

সড়ক, সসতু ও 

কালভাট ক রনম কাদণর 

ফদল সসি ব্যবস্থার 

উন্নরত  

প্রকল্প এলাকা কদরাল 

এলাকা 

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস আরএসরস প্রদজক্ট  

% % % % % % 

হযাঁ ৯৪.৮ ৮৬.৮ ৯৪.৩ ৯৬.৬ ৯৩.০ ৬৬.৮ 

না  ৫.২ ১৩.২ ৫.৭ ৩.৪ ৭.০ ৩৩.৩ 

সমাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ       

হযাঁ ৯৬.৯ ৯১.২ ৯৪.৮ ৯৪.৮ ৯৫.০ ৬৮.২ 

না ৩.১ ৮.৮ ৫.২ ৫.২ ৫.০ ৩১.৮ 

সমাট  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

n ২৯০ ২২০ ১৭৪ ৮০০ ৮০০ ৪০০ 

 

সারণী ৪.১২ হদত আদরা সেখা র্ায়, প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৯৫% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সসি ব্যবস্থার উন্নয়দনর ফদল 

তাঁদের ফসল উৎপােন সবদড়দছ; তদব কদরাল এলাকায় প্রায় ৬৮.২% উত্তরোতা ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ বদল  

জারনদয়দছন।   

৪.০৬ সড়দকর পাদবক সৃরজত বনায়দনর ব্যবহার এবাং প্রভাব/সুফলঃ 

গাছ প্রাকৃরতক সসৌযর্ ক সৃরি কদর, পারখর বাসা বাঁধীনার ও আশ্রয় সনয়ার অনুকূল আবাস; গাছ পারখদকর খাবার সেয়, 

একই সাদথ গাছ বাঁধীন ও খাদলর মাটি ক্ষয় প্ররতদরাধীন কদর। এ সমীক্ষার মাধ্যদম অনুসোন করা হদয়দছ সর্, সড়ক 

রনম কাদণর পর সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর রকাংবা বন রবভাগ কতৃকক সকান বনায়ন করা হদয়দছ রকনা। সারণী ৪.১৩ হদত 

সেখা র্ায়, ৮২.৩% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সড়ক বনায়ন করা হদয়দছ; রকন্তু তা আরআইরস এলাকায় (৬৩%) 

রপআরএমরস (৮৯.৫%), রপরবআরএমরস (৯৬.৬%) ও আরএসরস (৯৩.১%) এলাকার তুলনায় উদেখদর্াযভাদব 

কম। অপররেদক কদরাল এলাকায় প্রায় ৫৮% উত্তরোতাও জারনদয়দছন, সড়দক বনায়ন করা হদয়দছ।  

 

সারণী ৪.১৩ বনায়দনর অবস্থা সম্পদকক উত্তরোতাগদণর জবাব (শতকরা হাদর)  

বনায়দনর অবস্থা আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস  আরএসরস প্রদজক্ট কদরাল 

হযাঁ ৬৩.৮ ৮৯.৫ ৯৬.৬ ৯৩.১ ৮২.৩ ৫৭.৮ 

না ৩৬.২ ১০.৫ ৩.৪ ৬.৯ ১৭.৮ ৪২.২ 

সমাট  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

n ২৯০ ২২০ ১৭৪ ১১৬ ৮০০ ৪০০ 
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৪.০৭ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বারণরজযক কম ককাদের প্রসার এবাং কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরিদত প্রকদল্পর প্রভাবঃ 

৪.০৭.১ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ ও উন্নয়দনর ফদল গ্রাদমর সলাদকরা পূদব কর তুলনায় স্বল্প খরদি 

ও স্বল্প সমদয় রনকটস্থ হাট-বাজাদর ও উপদজলা সেদর সর্দত পাদর, র্া তাদেরদক বহুমুখী উন্নয়ন কম ককাদে জরড়ত 

হদত সাহায্য করদছ।   

রিত্র ৪.৬ হদত প্রতীয়মান হয় সর্, সর্াগাদর্াগ সুরবধীনা র্াই সহাক না সকন, পূদব কর তুলনায় বতকমাদন উপদজলা সেদর 

র্াতায়াত সময় প্রায় অদধীন কক কদমদছ। পূদব ক সর্খাদন এলাকাদভদে ৪৪ রমরনট সথদক ৫২ রমরনট সময় লাগদতা সসখাদন 

বতকমাদন ১৯ রমরনট সথদক ২৮ রমরনট সময় লাদগ।   

রিত্র ৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব কর তুলনায় উপদজলা সেদর র্াতায়াদতর সময়  

 

রিত্র ৪.৭ এবাং ৪.৮ হদত প্রতীয়মান হয় সর্, সর্াগাদর্াদগর ধীনরন র্াই সহাক না সকন, উভয় এলাকার জনগণই প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর পূদব ক প্রায় একই রকম র্ানবাহন ব্যবহার করদতন। রকন্তু সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর পদর প্রকল্প 

এলাকায় জনগণ উন্নততর এবাং দ্রুতগামী র্ানবাহন ব্যবহার করদছন। 

রিত্র ৪.৭ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক প্রকল্প এলাকায় এবাং কদরাল এলাকায় ব্যবহৃত র্ানবাহদনর ধীনরন  
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রিত্র ৪.৮ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর প্রকল্প এলাকায় এবাং কদরাল এলাকায় ব্যবহৃত র্ানবাহদনর ধীনরন  

 

রবদের্দণ আরও সেখা র্ায় সর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক রবরভন্ন কদম্পাদনদন্ট ভারী র্ানবাহন িলািদলর মদধ্য 

উদেখদর্ায পাথ ককয রছল। রকন্তু প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর ভারী র্ানবাহন িলািদলর হার সকল কদম্পাদনদন্ট বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ। গ্রামবাসীদের উপলরি সথদক সেখা র্ায়, কদরাল এলাকার সিদয় প্রকল্প এলাকায় র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন 

িলািদলর হার রিগুণ (সারণী ৪.১৫ এবাং ৪.১৬ দ্র্িব্য) 

সারণী ৪.১৫ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক ব্যবহৃত র্ানবাহদনর ধীনরন (শতকরা হাদর)  

ব্যবহৃত র্ানবাহদনর 

ধীনরন  

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস  আরএসরস প্রদজক্ট  কদরাল  

ভযান 66.6 65.8 92.0 50.9 69.6 54.8 

বাইসাইদকল 81.0 77.2 42.0 37.9 65.2 66.5 

ররকশা 66.6 74.9 39.7 75.0 64.2 44.3 

মটর সাইদকল 47.6 41.1 5.2 25.9 33.4 25.8 

গরু/মরহদর্র গাড়ী 22.1 38.8 55.7 0.0 30.8 35.5 

সঠলাগাড়ী 32.8 22.8 29.3 3.4 25.0 9.3 

বাস 11.0 18.3 35.6 45.7 23.4 38.3 

সটম্পু 17.2 21.9 20.7 2.6 17.1 0.0 

রমরনবাস 16.6 20.5 7.5 11.2 14.9 0.0 

ট্রাক 5.2 7.8 14.9 34.5 12.3 11.8 

মাইদিাবাস 3.1 26.0 3.4 11.2 10.6 0.0 

কররমন 10.0 16.0 1.7 0.0 8.4 0.5 

ট্রাক্টর  12.4 7.8 6.3 1.7 8.3 0.8 

অন্যান্য  20.6 36.0 15.9 56.0 29.1 28.7 

অন্যান্যঃ সববীট্যারক্স, রমরন ট্রাক, সর্াড়ার গাড়ী, অদটাদমাবাইল, রপকআপ  
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সারণী ৪.১৬ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর ব্যবহৃত র্ানবাহদনর ধীনরন (শতকরা হাদর) 

ব্যবহৃত র্ানবাহদনর 

ধীনরন  

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস  আরএসরস প্রদজক্ট  কদরাল  

ট্রাক 88.3 71 90.8 82.8 83 46 

বাস 71.7 63.6 93.7 77.6 75 56 

ব্যাটারীিারলত 

অদটাররক্সা 

65.5 47.5 84.5 87.1 68 40 

রসএনরজিারলত 

অদটাররক্সা 

48.3 30 31 84.5 45 32 

মটরসাইদকল 46.2 54.4 27.6 40.5 44 52 

ররক্সা 20.3 40.1 12.1 13.8 23 50 

জীপ 27.2 20.3 1.7 31 20 0 

মটর ভযান 30.7 22.6 3.4 10.3 20 2 

বাইসাইদকল 7.9 36.4 15.5 6.9 17 40 

রপক-আপ 24.1 10.1 21.8 6 17 1 

রমরনবাস 17.9 34.1 0.6 2.6 16 0 

ভযান 11 15.7 16.7 3.4 12 13 

ট্রাক্টর  16.6 6.5 6.9 7.8 10 3 

প্রাইদভট কার/ট্যারক্স 10.3 12 5.7 7.8 9 13 

অন্যান্য 19.3 36.8 10.9 4.3 20 50 

 অন্যান্যঃ সটম্পু, মারহন্দ্র, নরসমন, কারদগা, সর্াড়ার গাড়ী  

৪.০৭.২ বারণরজযক কম ককাদের উন্নয়নঃ 

স্থানীয়ভাদব বাজারজাতকরদণর সুরবধীনা না থাকদল কৃর্করা তাদের উৎপারেত কৃরর্পদের উপযুক্ত মূল্য পায় না। 

আদলািয প্রকল্প এলাকার ৯৮.৫% উত্তরোতাই জারনদয়দছন সর্, বাস্তবারয়ত ৪ ধীনরদণর সড়ক উন্নয়দনর ফদল 

প্ররতদক্ষদত্রই তাদের উৎপারেত কৃরর্জাত পে বাজারজাতকরদণর সুরবধীনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ (রিত্র ৪.০৯)। এদত প্রতীয়মান 

হয় সর্, প্রকল্পটির প্রভাদব উক্ত এলাকায় বারণরজযক কম ককাদের উন্নয়ন হদয়দছ। প্রায় একই ধীনরদনর জবাব (৯৯.২%) 

পাওয়া র্ায় কদরাল এলাকার উত্তরোতাদের রনকট সথদক। সেখা র্ায়, উভয় এলাকায় প্রায় একই ধীনরদনর পে সকনা-

সবিা হয়।  

রিত্র ৪.০৯ কৃরর্জাত পদের বাজারজাতকরদণর উপর মতামত (শতকরা হাদর)  
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সমীক্ষার প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকা সথদক সর্ সকল কৃরর্-পে বাজারজাত করা হয়, সসগুদলা সম্পদকক প্রাপ্ত 

তথ্যারে সারণী ৪.১৭-সত উদেখ করা হদয়দছ।  

 

সারণী ৪.১৭ প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকায় বাজারজাতকৃত কৃরর্-পদের উপর মতামত (শতকরা হাদর) 

বাজারজাতকৃত 

কৃরর্-পে 

প্রদজক্ট এলাকা  

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস  আরএসরস 

প্রদজক্ট 

এলাকা  

কদরাল 

এলাকা 

ফল  14.9 54.1 4.০ 3.5 21.7 21.2 

মসলা 43.9 51.8 40.8 7.9 40.3 45.5 

প্রধীনান শস্যারে 99.০ 97.3 100.০ 94.7 98.1 99.2 

শাক-সবরজ  80.6 73.6 92.০ 92.1 82.8 85.7 

অন্যান্য  56.4 55.০ 21.8 71.1 50.6 33.8 

 

সারণী ৪.১৮ প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকায় কৃরর্পদের প্রকৃত মূল্য সম্পদকক উত্তরোতাদের মতামত (শতকরা 

হাদর)   

কৃর্কগণ 

কৃরর্পদের 

প্রকৃত মূল্য 

সপদয় থাদক 

রকনা?  

রনম কাণ/ রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর ধীনরন কদরাল এলাকা  

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমস

র  

আরএসরস প্রদজক্ট এলাকা  

n % n % n % n % n % n % 

হযাঁ ২৬০ 89.9 ২০৩ 92.2 ১৬৪ 94.3 ১০৮ 93 ৭৩৫ 91.9 ২৬১ 65.2 

না ৩০ 10.1 ১৭ 7.8 ১০ 5.7 ৮ 7 ৬৫ 8.1 ১৩৯ 34.8 

সমাট  ২৯০ 100 ২২০ 100 ১৭৪ 100 ১১৬ 100 ৮০০ 100 ৪০০  100 

  

সমীক্ষার কদরাল এলাকায় কৃরর্ পে বাজারজাতকরদণর রবরভন্ন অসুরবধীনার কথা জানা র্ায়। প্রায় ৫৮% উত্তরোতা 

অরভদর্াগ কদরন তাদের এলাকা সথদক পে পররবহণ ব্যয় খুবই সবরশ এবাং পদের উপযুক্ত মূল্য তারা পান না।  

সারণী ৪.১৯ কদরাল এলাকা সথদক কৃরর্ পে বাজারজাতকরদণ সমস্যাসমূহ (multiple response)  

সমস্যাসমূহ  জবাবোতার সাংখ্যা (n=২৬১) শতকরা হার  

পদের মূল্য কম  ১৫০  ৫৭.৫  

কৃরর্ পদের প্রকৃত মূল্য পারে না 104 39.8 

মালামাল/কৃরর্পে পঁদি র্ায় 78 29.9 

বাজারজাতকরদণ সমস্যা 75 28.7 

সময়মত পে রবরি করদত পাদরন না  58 22.2 

পে স্থানান্তর ব্যয় সবরশ 24 9.2 

সবসময় র্ানবাহন পাওয়া র্ায় না 21 8.০ 

উৎপােন সবসময় কম  15 5.7 

সমাট ৫২৫ ১০০  
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৪.০৭.৩ আত্মকম কসাংস্থান সৃরিঃ 

সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার ৯৮.৭% উত্তরোতাই মত প্রকাশ কদরন সর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল তাঁদের কম কসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ (সারণী ৪.২০) । উত্তর অনুর্ায়ী তাঁদের প্রধীনান প্রধীনান সসক্টর হদলা- কৃরর্, কৃরর্ বাজারজাতকরণ, 

পররবহণখাত, গবারে পশু পালন, সবরজ উৎপােন, মৎস্য উৎপােন, ক্ষুদ্র্ ব্যবসা, অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ, 

বৃক্ষ সরাপণ ও নাস কারর, মাটি কাটা ইতযারে।  

সারণী ৪.২০ প্রকল্প এলাকায় পুরুদর্র কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি সাংিান্ত মতামত (শতকরা হাদর) 

কম কসাংস্থান সৃরির খাতসমূহ রনম কাণ/রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর ধীনরন 

আরআইরস  রপআরএমরস  রপরবআরআরএমরস আরএসরস প্রকল্প  

% % % % % 

কম কসাংস্থান বৃরদ্ধ  ৯৯.০  ৯৮.২ ৯৮.৯ ৯৯.১ ৯৮.৭  

কৃরর্-পদের রবপণন/বাজারজাতকরণ 89.9 90.8 80.1 75.7 86.0 

পররবহণখাত 

(ররক্সা/সঠলাগাড়ী/সমাটরগাড়ী) 

77.8 86.2 84.3 68.7 80.2 

কৃরর্ কাজ  78.8 72.0 66.3 74.8 73.7 

গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগী ইতযারে পালন  46.5 47.7 66.3 34.8 49.3 

সবরজ উৎপােন  47.2 31.7 41.6 51.3 42.3 

ক্ষুদ্র্ ব্যবসা 42.0 23.4 59.0 21.7 37.5 

মৎস্য িার্ 21.9 25.7 12.0 44.3 24.1 

রশল্প-কারখানার কাজ 17.7 36.2 7.8 39.1 23.9 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও সমরামত কাজ 20.5 15.1 15.1 22.6 18.2 

বনায়ন ও নাস কারী 19.4 13.3 12.7 22.6 16.8 

তাঁত ও হস্তরশল্প  5.6 14.7 2.4 8.7 7.9 

সামারজক উন্নয়ন কাজ 1.0 4.6 1.2 19.1 4.7 

রবরবধীন ব্যবসা 5.9 3.2 1.2 3.5 3.8 

মাটি কাটা  4.5 0.5 1.8 0.0 2.2 
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রিত্র ৪.১০ রবরভন্ন সসক্টদর কম কসাংস্থাদনর সুু্দর্াগ সম্পরককত মতামত (শতকরা হাদর)  

 

অপরপদক্ষ কদরাল এলাকার উত্তরোতাগণ সমীক্ষাকালীন সমদয় তাঁদের ১২টি রবরভন্ন ধীনরদনর সমস্যার কথা তুদল 

ধীনদরন। প্রধীনান প্রধীনান সমস্যার মদধ্য ব্যবসা পররিালনায় সমস্যা, পররবহণ ও সর্াগাদর্াগ সমস্যা, কৃরর্-পে উৎপােদনর 

জন্য সার, বীজ ও কীটনাশক ইতযারে সপদত রবলি, জরুরী প্রদয়াজদন হাসপাতাল র্াতায়দত অরধীনক সময় ব্যয় ইতযারে 

রবদশর্ভাদব উদেখদর্ায (সারণী ৪.২১) । প্রকল্প সথদক দূরবতী এলাকার এসব সমস্যাই প্রমাণ কদর সর্, উদেরখত 

সড়কসমূদহর রনম কাণ ও সমরামদতর ফদল প্রকল্প-সাংলগ্ন এলাকার জনগণ কদরাল এলাকার জনগদণর সিদয় অরধীনক 

উপকৃত হদয়দছ। 

সারণী ৪.২১ কদরাল এলাকায় উত্তরোতাগদণর রনকট সথদক প্রাপ্ত রবরভন্ন সমস্যা ও তাঁদের শতকরা হার  

সমস্যার ধীনরন/খাত  উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার (%)  

সর্াগাদর্াগ সমস্যা ৬৯ ২৬ 

সবধীনরদনর পে রবিীদত সমস্যা ৫৭ ২১.৫ 

জরুরী প্রদয়াজদন পররবহণ প্রারপ্তদত সমস্যা  ৪৭ ১৭.৭ 

কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ না থাকা ৪৫ ১৭.০ 

ব্যবসা পররিালনায় অসুরবধীনা ৪০ ১৫.৪ 

অরধীনক পররবহণ খরি ৩৪ ১২.৮ 

কৃরর্-পে উৎপােদন সার, বীজ, কীটনাশক সপদত রবলি  ৩১ ১১.৭ 

জরুরী প্রদয়াজদন হাসপাতাদল সর্দত অরধীনক সময় ব্যয়  ৩০ ১১.৩ 

জীবন-র্াত্রার মান উন্নয়ন না হওয়া  ২৬ ৯.৮ 

শহদর অবস্থানরত িাক্তারদের গ্রাদম আসদত অনাগ্রহ ১৩ ৪.৯ 

 

৪.০৮ স্কুল/কদলদজ ছাত্র-ছাত্রীদের উপরস্থরত বৃরদ্ধসহ মরহলাদের রবরভন্ন কম ককাদে অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ সৃরিঃ 

সারণী ৪.২২ অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, প্রকল্প এলাকার সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ বাস্তবারয়ত হওয়ায় ৯৯.৪% 

উত্তরোতা স্কুল/কদলদজ ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ, ৮২.৩% উত্তরোতা নারীদের কৃরর্-পে বাজারজাতকরদণ অাংশগ্রহণ, 
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৯৮.১% উত্তরোতা নারীদের স্বাস্থয-সকদন্দ্র র্াওয়ার সুদর্াগ বৃরদ্ধ এবাং ৯০% উত্তরোতা নারীদের উপাজকদনর সুু্দর্াগ 

বৃরদ্ধ সপদয়দছ বদল মত প্রকাশ কদরদছন।  
 

সারণী ৪.২২ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরতর ফদল  

 

 

বতকমান অবস্থা  

প্রদজক্ট  এলাকা কদরাল 

এলাকা 

আরআইরস রপআরএমরস রপরবআরআরএমরস আরএসরস সমাট  
% % % % % % 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর 

ফদল ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কদলদজ 

র্াওয়ার হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ 

      

হযাঁ 99 100 100 98.3 99.4 - 

না 1 0 0 1.7 0.6 - 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরতর 

ফদল মরহলাদের কৃরর্জাত পে 

বাজারজাতকরদণ অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ 

      

হযাঁ 81.7 81.2 84.4 82.6 82.3 40.9 

না 18.3 18.8 15.6 17.4 17.7 59.1 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরতর 

ফদল নারীরা স্বাস্থয-সসবা সকদন্দ্র 

র্াতায়াত করদত পারদছন 

      

হযাঁ 98.3 97.7 97.7 99.1 98.1 64.2 

না 1.7 2.3 2.3 0.9 1.9 35.8 

নারীদের উপাজকদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ 

      

হযাঁ 86.8 94 92.5 89.6 90.4 45.1 

না 13.2 6 7.5 10.4 9.6 54.9 

সমাট 100 100 100 100 100 0 

n 290 220 174 116 800 400 

সারণী ৪.২২ সথদক সেখা র্ায়, প্রকল্প এলাকার সদব কাচ্চ ৯৮.১% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ হওয়ায় এলাকার নারীদের জন্য স্বাস্থয-সকদন্দ্র র্াওয়া অতযন্ত সহজ হদয়দছ। অপরপদক্ষ, কদরাল 

এলাকার ৬৪.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন নারীদের র্াতায়াত সহজ হদয়দছ। সুতরাাং এটি বলা র্ায় সর্, সড়ক 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর ফদল প্রকল্প এলাকার জনগণ কদরাল এলাকার জনগদণর সিদয় সবরশ উপকৃত হদয়দছন।   

 

৪.০৯ পররদবশ দূর্ণ সম্পরককত তথ্য 

সারণী ৪.২৩ সথদক সেখা র্ায়, প্রকল্প এলাকার রনকটবতী গ্রামসমূদহর পররদবদশর উপর প্রকল্প কার্ কিদমর সকান রবরূপ 

প্রভাব হদে রকনা এ ধীনরদনর প্রদশ্নর জবাদব ৯০.৫% উত্তরোতা ‘না’-সূিক জবাব রেদয়দছন এবাং ৯.৫% উত্তরোতা 

‘হযাঁ’ সূিক জবাব রেদয়দছন। সমাট উত্তরোতার  ৭.৫% শব্দ দূর্ণ, ২.৬% সধীনাঁয়া সথদক সৃি বায়ু-দূর্দণর ন্যায় রবরূপ 

প্ররতরিয়ার কথা উদেযখ কদরদছন।  
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সারণী ৪.২৩ পররদবদশর উপর প্রকদল্পর প্রভাদব সম্পদকক উত্তরোতাগদণর মতামত (শতকরা হাদর)  

পররদবশ ও জীবববরিদত্রর 

উপর রবরূপ প্রভাব 

আরআইপি পিআরএমপি পিপিআরআরএমপি আরএিপি যমাট 

n % n % n % n % % 

হযাঁ ১৭ 5.9 ২৩ 10.6 ৩৩ 19.1 ২ 1.8 9.5 

না ২৭৩ 94.1 ১৯৭ 89.4 ১৪১ 80.9 ১১৪ 98.2 90.5 

সমাট ২৯০ 100 ২২০ 100 ১৭৪ 100 ১১৬ 100 100 

পররদবদশর উপর রবরূপ 

প্রভাব পদড়দছ 

     

(ক) র্ারন্ত্রক র্ানবাহন 

িলািদলর ফদল শব্দ-দূর্ণ 

হদে 

১৩ ৪.৪৮ ১৮ ৮.১৮ ২৭ 83.9 ২ ১.৭২ ৭.৫ 

(খ) র্ানবাহন সথদক 

কাদলা সধীনায়া রনগ কত 

হওয়ায় বায়ু-দূর্ণ হদে 

৮ ২.৭৬ ৫ ২.২৭ ৬ 22.6 ২ ১.৭২ ২.৬ 

 

৪.১০ সড়ক দুর্ কটনা সম্পদকক উত্তরোতাগদণর উপলরি   

‘প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক দুর্ কটনা সবদড়দছ, কদমদছ, না একই রকম আদছ’-এ প্রদশ্নর জবাদব ৫১.৭% 

উত্তরোতা বদলদছন-দুর্ কটনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ, ৪৩.৭% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা কদমদছ এবাং ৪.৬% উত্তরোতা 

বদলদছন দুর্ কটনা পূদব কর মতই আদছ (সারণী ৪.২৪ ও রিত্র-৪.১১)। সারণী হদত আদরা সেখা র্ায় সর্, আরআইরস 

কদম্পাদনন্ট এলাকার প্রায় ৫৭.৯% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা সবদড়দছ, পিআরএমপি’র ৫৪.৯%, 

পিপিআরআরএমপি’র ৪৪.৩% এিং আরএিপি’র ৪১.৪% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা সবদড়দছ। সারণী হদত সেখা 

র্াদে সর্, আরএিপি এলাকার প্রায় ৫২% উত্তরদাতা িলললেন যে দুর্ ঘটনা হ্রাি যিলয়লে। উলেখ্য যে, আরএিপিভুক্ত 

িড়লক িড়ক পনরািত্তামূলক কাে ঘক্রম িাস্তিায়ন করা হলয়লে।  

সারণী ৪.২৪ দুর্ কটনার হার সম্পদকক উত্তরোতাগদণর উপলরি  

উপলরি আরআইপি পিআরএমপি পিপিআরআরএমপি আরএিপি যমাট 

n % n % n % n % n % 

দুর্ ঘটনা বৃপি যিলয়লে 168 57.9 121 54.9 77 44.3 48 41.4 414 51.7 

হ্রাি যিলয়লে 109 37.6 93 42.4 87 50 60 51.7 349 43.7 

পূলি ঘর মত 13 4.5 6 2.7 10 5.7 8 6.9 37 4.6 

 290 100 220 100 174 100 116 100 800 100.0 
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রিত্র ৪.১১ দুর্ কটনার হার সম্পদকক উত্তরোতাগদণর উপলরি 

 

৪.১১ প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সম্পরককত মতামত (Perception) 

প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সম্পদকক নমুনা-খানার উত্তরোতাগণদক রনধীন কাররত রকছু জবাব সম্পদকক প্রশ্ন রাখা হদল প্রায় 

১৮টি সম্ভাব্য জবাব পাওয়া র্ায় (সারণী ৪.২৫)। িারটি কদম্পাদনদন্টর রবরভন্ন সাংখ্যক উত্তরোতার মদধ্য ৪০% 

উত্তরোতা সড়দকর শরক্তশালী ভূরমকা রহসাদব সড়দক সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ও পররবহন  ব্যবস্থার উন্নয়নদক রিরিত কদর। 

৩৮.৪% উত্তরোতা সড়দকর প্রশস্ততা ও উচ্চতা পূদব কর সিদয় বৃরদ্ধর কথা উদেখ কদরন। এছাড়াও ১২.৪% উত্তরোতা 

রশক্ষার হার বৃরদ্ধ, ১৪.৭% উত্তরোতা শহদরর সাদথ সহজ ও দ্রুত সর্াগাদর্াগ করা ছাড়াও অন্যান্য শরক্তশালী 

রেকসমূদহর কথা উদেখ কদরন।  

 

সারণী ৪.২৫ প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সম্পরককত মতামত 

শপক্তশালী ভূপমকা/পদক আরআইপি পিাআরএমপি পিপিআরআরএমপি আরএিপি যমাট 

যোোলোে ও িপরিহন যনটওয়াকঘ উন্নয়ন 48.8 11.4 45.2 64 40.0 

িড়লকর অিস্থা পূলি ঘর যেলয় ভাল 

(প্রশস্ততায় এিং উচ্চতায়) 35.2 80.7 9.6 2.7 38.4 

কম ঘিংস্থালনর সুলোে বৃপি 15.2 8.7 13 21.9 14.0 

পশক্ষার হার বৃপি 10.0 3.7 19.2 26.3 12.4 

িহলজ এিং দ্রুত শহলরর িপহত 

যোোলোে করা োয় 8.7 36.3 4.2 2.7 14.7 

ব্যিিা-িাপিলজের প্রিার 6.6 6 12.3 12.3 8.3 

জীিনোত্রার মালনর উন্নপত 2.1 1.8 17.8 12.3 6.5 

িড়লকর িালবঘ ব্যিিা-িাপিলজের প্রিার  2.8 14.2 1.4 5.3 6.1 

েলােললর িময় িােয় হলে 4.8 7.8 6.8 4.4 6 

ইপমলেশন ও ট্রানপজট সুপিধা শুরু হলয়লে 21.8 1.9 0.7 0 8.9 

নতুন কালভাট ঘ এিং যিতু পনপম ঘত হলয়লে 4.5 8.7 0 0 4.2 

স্বাস্থেলিিা িাপভ ঘলির উন্নপত হলয়লে 9 0 4.1 0 4.2 

কৃপিজাত িণ্য িাজারজাতকরলি সুপিধা 

িম্প্রিাপরত হলয়লে 

8 0 3.4 0 3.7 

পিপভন্ন ব্যিিায় েথা-িাথর উলত্তালন এিং 

িাজারজাতকরন িম্প্রিাপরত হলয়লে 

5.5 0.5 0 0 2.2 

অন্যান্য 7.4 16.3 20.6 5.4 12 
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৪.১২ প্রকদল্পর দুব কলতা সম্পদকক মতামত  

সারণী ৪.২৬ সথদক সেখা র্ায়, প্রকদল্পর দুব কল রেকসমূহ সম্পদকক রজজ্ঞাসা করা হদল উত্তরোতাদের পক্ষ সথদক প্রায় 

১৫টি দুব কল রেক উদেখ করা হয়। তন্মদধ্য ২০% উত্তরোতা সড়দকর সাংকীণ কতার কারদণ গাড়ী িলািদলর অসুরবধীনাদক 

রিরিত কদরন। ১৫.৯% উত্তরোতা রাস্তায় স্পীি-সব্রকাদরর সাংখ্যা ‘কম’ অথবা ‘সনই’ বদল উদেখ কদরন। তদব ১৫% 

উত্তরোতা নূতন সড়ক রনম কাণ/সমরামদতর ফদল দূর্ কটনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ বদল মতামত প্রকাশ কদরন। এমনরক ১৩.২% 

উত্তরোতা সড়দকর সকান দুব কল রেক সনই বদলও উদেখ কদরন।  

সারণী ৪.২৬ প্রকদল্পর দুব কলতা সম্পদকক মতামত 

দুি ঘল পদক আরআইপি পিআরএমপি পিপিআরআরএমপি আরএিপি যমাট 

িংকীি ঘ িড়লকর োনিাহন েলােলল পিঘ্ন 

র্টলে 2.8 11.2 45.3 38.6 20.0 

যকান স্পীড যেকার যনই পকংিা িংখ্যা 

কম 26 11.6 10.6 6.1 15.9 

িড়ক দূর্ ঘটনা বৃপি যিলয়লে 28.7 12.1 2.4 4.4 15 

িড়লকর যিাল্ডালরর প্রশস্ততা কম 10.7 19.5 15.9 6.1 13.6 

যকান িাইন পিেনাল যনই পকংিা কম 

আলে 14.9 11.2 2.9 0.9 9.3 

িড়লক যকান পজো ক্রপিং যনই 9 16.3 3.5 3.5 9 

যকান িদোরী যিতু যনই 3.5 15.3 1.8 3.5 6.3 

রাস্তার যিাল্ডালর েতঘ থাকা 2.8 7.4 7.6 7 5.7 

রাস্তায় ফাটল (crack) যদখা যেলে  4.5 0.5 14.7 0 4.9 

রাস্তার ফুটিাথ যনই 2.4 7 8.2 0.9 4.7 

অলনক োনিাহন েলােল করলে 1 6.5 2.9 10.5 4.3 

িাপন পনষ্কাশলনর ব্যিস্থা যনই 1.4 5.6 3.5 3.5 3.3 

অন্যান্য  25.1 33.8 21.9 12.3 24.8 

দুি ঘল পদক যনই 10 12.6 12.4 23.7 13.2 

 

৪.১৩ প্রকদল্পর ঝুঁরক/দুব কলতা দূরীকরদণ উত্তরোতাগদণর পরামশ ক 

প্রকদল্পর ঝুঁরক/দুব কলতা দূরীকরদণ উত্তরোতাগণ সর্ পরামশ ক প্রোন কদরন তা সারণী ৪.২৭ এ উদেখ করা হদলাঃ 

সারণী ৪.২৭ এ এ ধীনরদণর প্রকদল্পর ঝুঁরক/দুব কলতা দূরীকরদণ পরামশ ক 

িরামশ ঘ আরআইপি পিআরএমপি পিপিআরআরএমপি আরএিপি যমাট 

উন্নত যোোলোে ও 

িপরিহলনর জলন্য 

িড়কিমূহ প্রশস্ত করা 

প্রলয়াজন 

4.9 18.3 64.7 43.4 27.2 

স্পীড যেকার প্রলয়াজন 25.0 11.9 10.4 15.0 16.7 

পনয়পমত যমরামত ও 

রক্ষিালিক্ষন প্রলয়াজন 

13.4 9.1 16.2 .9 11.0 

িড়লকর উভয় িালবঘ 

িনায়ন করা প্রলয়াজন 

16.2 6.8 9.8 .0 9.9 
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ওজন যেল যমরামত ও 

রক্ষিালিক্ষন করা উপেত 

13.7 4.6 1.2 ০.9 6.6 

িড়লকর উির িদোরী 

যিতু পনম ঘাি করুন 

3.9 8.2 1.2 15.9 6.2 

িড়লকর যশাল্ডার প্রশস্ত 

করা প্রলয়াজন 

3.2 4.1 11.0 5.3 5.4 

িাইন পিেনাল স্থািন 

প্রলয়াজন 

9.9 4.1 ০.6 ০.0 4.8 

িড়লক অলটাপরক্সা েলােল 

িন্ধ করা/পনয়ন্ত্রি করা 

প্রলয়াজন 

1.8 10.5 1.2 6.2 4.7 

িড়লকর আইল্যান্ড পনম ঘাি 

করা প্রলয়াজন 

3.9 6.4 1.7 3.5 4.1 

িড়লক েরু-োেল েরালনা 

িন্ধ করলত হলি 

7.7 4.6 ০.0 ০.0 4.1 

অন্যান্য*  10.2 33.3 26.0 23.0 21.9 

 

*অন্যান্যঃ পূরাতন ও মরাগাছ কাটদত হদব, র্াত্রী ছাউনী রনম কাণ করদত হদব, রাস্তার মাদঝ রিভাইিার রনম কাণ করদত 

হদব, পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নরত করদত হদব ইতযারে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

গুণগত উপাত্ত সাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ 

৫.০১ সকআইআই প্রধীনানকারী সস্টকদহাল্ডারগণঃ 

মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধীনান প্রধীনান উদেশ্য অজকদনর লদক্ষয তথ্য সাংগ্রদহর অন্যতম উপায় (DCI) রহদসদব প্রকল্প সম্পদকক 

জ্ঞাত স্থানীয় প্রশাসদনর কম ককতকা, সওজ এর কম ককতকা, জনপ্ররতরনরধীন, মরহলা প্ররতরনরধীন, উপকারদভাগী, সড়ক 

ব্যবহারকারী র্থা; এলাকার সমিার, স্কুলরশক্ষক, পররবহণ সরমরতর সেস্য ও র্ানবাহন িালক ইতযারে 

Stakeholder গদণর সকআইআই গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষার সমদয়র সীমাবদ্ধতা, প্রকদল্পর অবস্থাদনর রবস্তৃরত ইতযারে 

রবদবিনা কদর সম্পূণ ক প্রকল্প এলাকার প্ররতরনরধীনত্বমূলক নমুনা রহদসদব ৮টি সজলার ১৪টি উপদজলার সারণী ৫.১ এ 

বরণ কত সাংখ্যক সকআইআই গ্রহণ করা হয়।   

 

সারণী ৫.১ সকআইআই-এর সস্টকদহাল্ডারগণ   

িরমক নাং সকআইআই সস্টকদহাল্ডার সাংগৃহীত নমুনার সাংখ্যা 

১ স্থানীয় প্রশাসদনর কম ককতকা ১৪ জন 

২ সওজ এর কম ককতকা  ৯ জন 

৩ জনপ্ররতরনরধীন ১৪ জন 

৪ মরহলা প্ররতরনরধীন ১৪ জন 

৫ এলাকার সমিার, স্কুলরশক্ষক, পররবহণ সরমরতর সেস্য ও 

র্ানবাহন িালক  

৬৭ জন 

                                                                                   সমাট = ১১৮ জন 

 

৫.০২ সকআইআই-এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ  

(ক) সড়কটির উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ বাস্তবায়ন সম্পদকক সদিতনতাঃ বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প সম্পদকক অবরহত 

রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রায় ৯৭% উত্তরোতা ‘হযাঁ’-সূিক জবাব রেদয়দছন। সারণী ৫.২ এ প্রাপ্ত তথ্য সেয়া হদলা।  

সারণী ৫.২ উত্তরোতাগদণর সদিতনতা সম্পরককত   

উত্তর উত্তরোতা শতকরা হার (%) 

হযাঁ- সূিক ১১৪ ৯৬.৬২ 

না- সূিক ৪ ৩.৩৮  

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 

  

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ ক-সামারজক উন্নরতসমূহঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ ক-

সামারজক উন্নরত হদয়দছ। সারণী ৫.৩ হদত সেখা র্ায় সর্, প্রায় ২২% উত্তরোতা বদলদছন সর্, “সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার 

উন্নরত হদয়দছ/সময় সাশ্রয়ী হদয়দছ”, প্রায় ১৮% বদলদছন “জীবনর্াত্রার মান উন্নত হদয়দছ/আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ” এবাং 

১৩% বদলদছন “কম ক সাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ”। সকআইআই এর মাধ্যদম প্রাপ্ত দৃশ্যমান আথ ক-সামারজক উন্নরত 

সাংিান্ত প্রাপ্ত ২০টি মতামদতর মদধ্য সবদিদয় সবরশ সাংখ্যকবার প্রাপ্ত ৬টি মতামত উদেখ করা হদলা। 
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সারণী ৫.৩ আথ ক-সামারজক উন্নরত সম্পদকক মতামত (multiple response) 

িরমক আথ ক-সামারজক উন্নরতর রবর্য় জবাদবর সাংখ্যা  

(n=১১৮) 

শতকরা হার 

১ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দছ/সময় সাশ্রয়ী হদয়দছ  ৭৩ ২১.৭৯ 

২ জীবনর্াত্রার মান উন্নত হদয়দছ/আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ ৫৯ ১৭.৬১ 

৩ কম ক সাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ ৪৪ ১৩.১৩ 

৪ ব্যবসার মালামাল ও কৃরর্ পে পররবহন সহজতর হদয়দছ ৩৩ ৯.৮৫ 

৫ রশক্ষার হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ   ৩১ ৯.২৫ 

৬ ব্যবসা বারণদজযর উন্নরত ও প্রসার হদয়দছ   ২৭ ৮.০৫ 

৭ অন্যান্য  ৬৮ ২০.২৯ 

 সমাট ৩৩৫ ১০০.০০ 

 

 

রিত্র ৪.১ তথ্য সাংগ্রহকারী কতৃকক রনব কাহী প্রদকৌশলী, সওজ, নীলফামারীর সকআইআই গ্রহণ করা হদে 

 

(গ) সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল স্থানীয় জনগদণর উপকার হদয়দছ রকনাঃ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর িারা 

স্থানীয় জনগণ উপকৃত হদয়দছ রকনা এমন প্রদশ্নর উত্তদর ৯৮.৩০% জারনদয়দছন সর্ তাঁরা উপকৃত হদয়দছন র্া সারণী 

৫.৪-এ সেখাদনা হদলাঃ 

 

 

 



54 

সারণী ৫.৪ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল স্থানীয় জনগদণর উপকাররতা সম্পরককত জবাব  

জবাব জবাব সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

হযাঁ- সূিক ১১৬ ৯৮.৩০ 

না- সূিক ২ ১.৭০ 

সব কদমাট ১১৮ ১০০.০০ 

  

(র্) সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য ভূরম েখল করা হদয়রছদলা রকনাঃ ভূরম েখল করা হদয়রছদলা রকনা এমন 

প্রদশ্নর জবাদব ‘হযাঁ’ সূিক জবাব রেদয়দছ প্রায় ২৪% উত্তরোতা। অপরপদক্ষ ‘না’ সূিক জবাব রেদয়দছন প্রায় ৭৪% 

উত্তরোতা এবাং এ সম্পদকক জারননা- বদল মন্তব্য কদরন ২% এর সবরশ উত্তরোতা। সারণী ৫.৫ এ সেয়া হদলাঃ 

সারণী ৫.৫ ভূরম হুকুমেখল সাংিান্ত মতামত   

জবাব উত্তরোতার সাংখা শতকরা হার (%) 

হযাঁ ২৮ ২৩.৭৩ 

না ৮৭  ৭৩.৭৩ 

জারননা  ৩ ২.৫৪ 

সব কদমাট ১১৮ ১০০.০০ 

 

হযাঁ-সূিক উত্তরোতাগণদক প্রশ্ন করা হয় সর্ ভূরম েখদলর জন্য ক্ষরতগ্রস্তদের পুনব কাসদনর ব্যবস্থা বা আরথ কক ক্ষরতপূরণ 

সেয়া হদয়রছদলা রকনা। জবাব সারণী ৫.৬ এ সেখাদনা হদলাঃ 

সারণী ৫.৬ ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরতপূরদণর ব্যবস্থা সাংিান্ত 

িরমক ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরতপূরদণর ব্যবস্থা  জবাব  শতকরা হার (%) 

১ ক্ষরতগ্রস্থদের আরথ কক ক্ষরতপূরণ সেয়া হদয়দছ।  ১০ ৩৫.৭১ 

২ পুনব কাসন করা হদয়দছ। ১৪ ৫০.০০ 

৩ পুনব কাসন করা হয়রন। ৪ ১৪.২৮ 

সমাট ২৮ ১০০.০০ 

 

(ঙ) প্রকদল্প মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার রকরূপ রছদলাঃ প্রকল্পটিদত মরহলাদের অাংশগ্রহণ সম্পরককত প্রদশ্নর জবাদব 

প্রায় ২৭% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, মরহলাদের অাংশগ্রহণ ‘সদন্তার্জনক (১০%-১৫%), প্রায় ২৫% উত্তরোতা 

জারনদয়দছন, মরহলাদের অাংশগ্রহণ প্রায় ২০%-২৫% এবাং প্রায় ২১% উত্তরোতা জারনদয়দছন ‘মরহলারা অাংশগ্রহণ 

কদরনরন’ র্া সারণী ৫.৭-এ উদেখ করা হদলাঃ 

 

সারণী ৫.৭ মরহলাদের অাংশগ্রহণ সম্পরককত মতামত  

িরমক মতামত   জবাব োতার সাংখা শতকরা হার (%) 

১ সদন্তার্জনক  (১০%-১৫%) ৩২ ২৭.১১ 

২ প্রায় ২০%- ২৫%   ২৯ ২৪.৫৭ 

৩ মরহলারা অাংশগ্রহণ কদরনরন। ২৫ ২১.১৯ 

৪ কম রছদলা। ২০ ১৬.৯৫ 

৫ জারন না  ১২ ১০.১৭ 

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 
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(ি) সড়ক উন্নয়ন/সমরামত করার পর পূদব কর তুলনায় র্ানবাহন িলািল সহজ বা সময় সাশ্রয়ী হদয়দছ রকনাঃ সড়ক 

উন্নয়ন/সমরামদতর ফদল সময় সাশ্রয় ও িলািদলর সক্ষদত্র সুরবধীনা হদয়দছ রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব সর্ সব উত্তর পাওয়া 

র্ায়, তা সারণী ৫.৮ এ সেখাদনা হদলাঃ 

সারণী ৫.৮ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল র্াতায়াদত সুরবধীনা বৃরদ্ধ 

জবাব জবাব োতার সাংখ্যা  শতকরা হার (%) 

হযাঁ ১১৩ ৯৫.৭৬ 

না ৪ ৩.৩৮ 

জারননা  ১ ০.৮৪  

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 
 

(ছ) সড়দকর বতকমান অবস্থা রকরূপঃ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর পদর সড়কটির বতকমান অবস্থা র্ান িলািদলর 

উপদর্াগী রকনা এ সাংিান্ত প্রদশ্নর জবাদব উত্তরোতাগদণর রনকট সথদক মতামতসমূহ পাওয়া র্ায় তা সারণী ৫.৯ এ 

সেয়া হদলা 

সারণী ৫.৯ সড়দকর বতকমান অবস্থা সম্পরককত মতামত  

িরমক মতামত  জবাব োতার সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

১ ভাদলা, িলািদলর উপদর্াগী   ১১১ ৯৪.০৬ 

২ সমরামত প্রদয়াজন, তদব িলািদলর উপদর্াগী  ৭ ৫.৯৩ 

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 
 

(জ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল দুর্ কটনার সাংখ্যা ্াস সপদয়দছ রকনাঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল দুর্ কটনার হাদর রকরূপ 

পররবতকন এদসদছ এর জবাদব সবরশর ভাগ উত্তরোতা দুর্ কটনার পররমাণ কদমদছ বদল মন্তব্য কদরন। সারণী ৫.১০ এ 

মতামত সেয়া হদলাঃ 

সারণী ৫.১০ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবতী দুর্ কটনা সম্পরককত মতামত  

িরমক দুর্ কটনা সম্পরককত মতামত  জবাব োতার সাংখ্যা  শতকরা হার % 

১ কদমদছ    ৬০ ৫০.৮৪ 

২ সবদড়দছ  ৫৩ ৪৪.৯১ 

৩ জারননা  ৫ ৪.২৩ 

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 

 

(ঝ) সড়ক উন্নয়ন/সমরামদতর ফদল এলাকাবাসীর আদয়র উপর প্রভাবঃ  সড়ক উন্নয়ন/সমরামদতর ফদল এলাকাবাসীর 

আদয়র সর্ পররবতকন হদয়দছ তা সম্পদকক উত্তরোতাদের মতামত সারণী ৫.১১ এ সেয়া হদলা। 
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সারণী ৫.১১ সড়ক উন্নয়ন/সমরামদতর ফদল এলাকাবাসীর আয় বৃরদ্ধ বা ্াস সম্পরককত 

িরমক আদয়র উপর প্রভাব সম্পরককত মতামত    জবাব শতকরা হার (%) 

১ আয় সবদড়দছ  ১০৮ ৯১.৫২ 

২ আয় কদমদছ  ৫ ৪.২৩ 

৩ পূদব কর মদতাই আদছ  ৫ ৪.২৩ 

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 

 

(ঞ) সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল ঢাকা সর্দত সময় সাশ্রয় হদে রকনাঃ  সড়কটির উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল 

প্রকল্প এলাকা সথদক ঢাকা র্াতায়দতর সক্ষদত্র সমদয়র সর্ সাশ্রয়ী হদে তা উত্তরোতাদের জবাব অনুর্ায়ী সারণী ৫.১২-

এ সেয়া হদলাঃ  

সারণী ৫.১২ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল ঢাকা র্াতায়াদত সময় সাশ্রয় সাংিান্ত 

িরমক সড়কটি উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর পর প্রকল্প এলাকা সথদক ঢাকা 

র্াতায়াদত সময় সাশ্রয়      

জবাব োতার 

সাংখ্যা 

শতকরা হার 

% 

১ ১/২ র্ন্টা সময় সাশ্রয়  ১০ ৮.৪৭ 

২ ১ র্ন্টা সময় সাশ্রয়  ২৪ ২০.৩৩ 

৩ ২ র্ন্টা সময় সাশ্রয়  ৩৩ ২৭.৯৬ 

৪ ৩ র্ন্টা সময় সাশ্রয়  ৪৩ ৩৬.৪৪ 

৫ ৪ র্ন্টা সময় সাশ্রয়   ৪ ৩.৩৮ 

৬ ৬ র্ন্টা সময় সাশ্রয়  ৪ ৩.৩৮ 

সমাট ১১৮ ১০০.০০ 

 

৫.০৩ প্রকল্পটি সম্পদকক সকআইআই োতাগদণর রবদশর্ মতামতঃ সড়কটি ভাদলা এবাং িলািল উপদর্াগী রাখার 

সক্ষদত্র উত্তরোতাদের রনকট হদত ১৯টি মতামত পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত মতামতসমূদহর মদধ্য রসাংহভাগ মতামতসমূদহর 

বণ কনা রনদম্নর সারণী ৫.১৩-এ সেয়া হদলাঃ 
 

সারণী ৫.১৩ সড়ক ভাদলা ও ব্যবহার উপদর্াগী রাখদত করণীয় রবর্য়সমূহ  

িরমক সড়কটি ব্যবহাদরর উপদর্াগী থাদক/ভাল থাদক সস রবর্দয়  উত্তরোতার 

মতামত     

জবাব 

(n=১১৮) 

শতকরা 

হার 

১ রনরে কি সময় পরপর সমরামত করা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ করা ৬৪ ৪৪.১৩ 

২ রাস্তা প্রশস্ত করা  ২৫ ১৭.২৪ 

৩ রাস্তার সশাল্ডার বৃরদ্ধ করা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ করা   ১৬ ১১.০৩ 

৪ সড়দকর পাদশ বৃক্ষদরাপণ করদত হদব  ১৬ ১১.০৩ 

৫ ওজন রনয়ন্ত্রণ সকন্দ্র র্থার্থ ব্যবহার করদত হদব  ৯ ৬.২০ 

৬ সড়দকর সশাল্ডার ভাাংগন সথদক মুক্ত রাখদত হদব এবাং সড়দকর উপররতদল 

র্াদত পারন না জমদত পাদর তা লক্ষয রাখদত হদব 

৮ ৫.৫১ 

৭ মারহন্দ্র/ইরজবাইক/রসএনরজ/নরসমন৩/কররমন৪ সড়ক িলািল বে করদত হদব 

করদত হদব 

৭ ৪.৮২  

 সমাট ১৪৫ ১০০.০০ 

 

৩ নরসমন- স্যাদলা ইরিন িারলত রি হুইলার র্ানবাহন র্ার ছাে আদছ।  ৪ কররমন- রি হুইলার সববী সটরক্স। 
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৫.০৪ এফরজরি-দত অাংশগ্রহণকারী সস্টকদহাল্ডারগণঃ কম কপদ্ধরতর অনুদেে ৩.০৫ (র্) অনুর্ায়ী মাঠ পর্ কাদয়র 

বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবধীনাদথ ক উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার সভাপরতদত্ব উপদজলা সেদর এফরজরি অনুরষ্ঠত হয়। 

পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর সসারসওদলরজকযাল কনসালট্যান্টস এফরজরিসমূহ পররিালনা কদর। প্ররতটি এফরজরি সত 

আদলািকবৃয রছল রনম্নরূপঃ 

সারণী ৫.১৪ এফরজরি সভায় অাংশগ্রহণকারীদের সাংখ্যা 

িরমক 

নাং 

উপদজলার নাম  সভাস্থল এফরজরি অনুষ্ঠাদনর 

তাররখ 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

১ ফুলবারড় ফুলবারড় উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার কার্ কালয় ০২-০৪-২০১৬ ১১ জন 

২ পঞ্চগড় সের পঞ্চগড় সের উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার 

কার্ কালয় 

০৩-০৪-২০১৬ 

পূব কাহ্ণ 

১০ জন  

৩ তসয়েপুর তসয়েপুর উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার কার্ কালয় ০৩-০৪-২০১৬ 

অপরাহ্ণ 

১১ জন  

৪ রকদশারগি রকদশারগি সের উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার 

কার্ কালয় 

০৬-০৪-২০১৬ 

পূব কাহ্ণ 

১২ জন  

৫ সনত্রদকাণা সনত্রদকাণা সের উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার 

কার্ কালয় 

০৬-০৪-২০১৬ 

অপরাহ্ণ 

১১ জন  

৬ বরুড়া বরুড়া উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার কার্ কালয় ২৩-০৪-২০১৬ ১০ জন  

 

 

রিত্র ৫.১ সনত্রদকাণা সের উপদজলা রনব কাহী অরফসাদরর কদক্ষ অনুরষ্ঠত এফরজরি সভা। পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর টিম 

রলিার ও আইএমইরি’র সপ্রাগ্রামার এ এফরজরি সভায় উপরস্থত রছদলন।  
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৫.০৫ সফাকাস গ্রুদপর আদলািনায় প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণঃ 

ক) ফুলবারড় সথদক প্রাপ্ত তথ্যঃ   

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ, কাজ হদয়দছ। 

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার 

বসবাসকারীগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? তাঁদের জরড়ত 

থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন রছল? 

হযাঁ, রবরভন্নভাদব জরড়ত রছল।  

নারীরা অাংশগ্রহণ কদরদছন প্রায় ২০%, পুরুদর্রা প্রায় ৮০%। 

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) 

সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

 

হযাঁ, কার্ ককরী হদয়দছ; কার্ ককর রেকগুদলার মদধ্য অন্যতম হদেঃ 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল র্াতায়দত অদনক সময় সাশ্রয় হদয়দছ।  

 রাস্তাটি আদগর তুলনায় প্রশস্ত হদয়দছ।  

৪. প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা সৃরি 

কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? রকাংবা পূদব কর 

তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয কদরদছন রক? হযাঁ 

হদল রক রক? 

 

স্থানীয় জনগদণর জদন্য ভাল সুরবধীনা সৃরি কদরদছ। সর্সব পররবতকন লক্ষয 

করা সগদছ তা হদলাঃ 

 কম কসাংস্থান বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 কয়লাখরনদত কাদজর জন্য র্াতায়াদত সুরবধীনা হদয়দছ। 

 িাকুররজীেী মানুদর্র র্াতায়াদত সুরবধীনা হদয়দছ।  

 পে পররবহদন সুরবধীনা হদয়দছ।  

 র্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নরতর জন্য পর্ কটদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ। 

 ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হদয়দছ। 

৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় 

মতামত ব্যক্ত করুন। 

হযাঁ।  

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের 

এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক 

(পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)? 

সকান ক্ষরতকর প্রভাব পদড় রন। তদব রাস্তার গাছ সকদট সফলার কারদণ 

পররদবদশর রকছুটা ক্ষরত হদয়দছ। জরুরীরভরত্তদত বৃক্ষদরাপদণর পদক্ষ 

সব কসম্মত মতামত পাওয়া রগদয়দছ। 

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল 

রেক রক?  

 র্াতায়াত ব্যয় কদমদছ এবাং  সময় সাশ্রয় হদে। 

 

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল 

রেক রক?  

 রবরভন্ন জায়গায় রাস্তার পাদশর মাটি ধীনদস সগদছ।  

৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক 

সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল দুটি উদেখ 

করুন। 

হযাঁ, রাস্তাটি রক্ষণাদবক্ষদণর জদন্য সকান বরাে সনই। 

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা 

সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান পরামশ ক 

থাকদল তাহা প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ ৫টি ) 

(ক) সড়দকর বাঁদক সড়ক প্রশস্ত করা উরিত  

(খ) রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন।  

(গ) রাস্তার স্থারয়দত্বর জদন্য র্ানবাহদনর ওজন রনয়ন্ত্রণ করা জরুরী। 

(র্) ড্রাইভারদের আদরা েক্ষ ও প্ররশরক্ষত হওয়া প্রদয়াজন।  
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খ) পঞ্চগড় সথদক প্রাপ্ত তথ্যঃ 

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ-৮০% 

না-২০% (িাকুরীদত বেরলজরনত কারদণ)  

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার 

বসবাসকারীগণ এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? তাঁদের জরড়ত 

থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন 

রছল? 

হযাঁ, রবরভন্নভাদব জরড়ত রছল। নারীরা অাংশগ্রহণ কদরদছন প্রায় ৪০%, 

পুরুর্দের অাংশগ্রহণ রছদলা প্রায় ৬০%।  

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) 

সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

 

হযাঁ, কার্ ককরী হদয়দছ; 

 পঞ্চগড় সজলার জদন্য এ প্রকল্প আশীব কাে স্বরূপ। 

 মানুদর্র জীবনর্াত্রার মান বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 সমদয়র সাশ্রয় হদয়দছ। 

 সেঁতুরলয়া সথদক ঢাকাগামী পররবহন সাংখ্যা অদনক বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ। 

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা 

সৃরি কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? 

রকাংবা পূদব কর তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয 

কদরদছন রক? হযাঁ হদল রক রক? 

 

স্থানীয় জনগদণর জদন্য ভাল সুরবধীনা সৃরি কদরদছ। সর্সব পররবতকন 

লক্ষয করা সগদছ তা হদলাঃ 

 স্থানীয় কাঁিামাল সহদজ বাজারজাত করা হদে। 

 কৃরর্ ও অন্যান্য পে পররবহদণ সুরবধীনা হদয়দছ।  

 রশক্ষার হার বৃরদ্ধদত সহায়ক হদে। 

 স্বাস্থয সসবা সুরবধীনা প্রারপ্তদত সহজ হদয়দছ।  

৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় 

মতামত ব্যক্ত করুন। 

হযাঁ, তদব সারককট হাউস সথদক করদতায়া ব্রীজ পর্ কন্ত রিজাইন অনুর্ায়ী 

কাজ সম্পন্ন হয়রন, এখনও রকছু কাজ বারক রদয়দছ। 

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের 

এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক 

(পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)? 

সকান ক্ষরতকর প্রভাব পদড়রন। 

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল 

রেক রক?  

 

 

 রাস্তা আন্তজকারতক মাদনর হদয়দছ। 

 রাস্তাটির উন্নয়ন হওয়ায় বাাংলাবাো সীমান্ত রেদয় প্ররতরনয়ত 

উভয় সেদশর মালামাল-পে পররবহণ সহজ হদয়দছ। 

 ঢাকার সাদথ সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাোর সর্াগাদর্াগ সহজ হদয়দছ। 

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় 

দুব কল রেক রক?  

 

 ২০ টদনর পররবদতক ৪০ টন পর্ কন্ত পাথর সবাঝাই ট্রাক প্ররতরনয়ত 

িলািল করদছ; ওজন সমরশন বসাদনার ১ মাদসর মদধ্য তা নি 

হদয় সগদছ। 

 দুর্ কটনা সাংর্ঠিত হওয়া 

 সকান সকান জায়গায় রাস্তার সাদথ বারড়র্র গদড় উদঠদছ। 

 

৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ 

সম্পদকক সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল 

দুটি উদেখ করুন। 

(ক) রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য ব্যয় বরাে অপ্রতুল।  

(খ) অতিতরক্ত পণ্যোহী যানোহন চলাচবল তনয়িে হনই।  

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা 

সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান 

পরামশ ক থাকদল তাহা প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ 

৫টি )।  

(ক) প্ররত বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদত হদব। 

(খ) রাস্তার উপদর রনম কাণসামগ্রী রাখা র্াদব না।   

(গ) Over-loaded র্ানবাহন িলািল বে করদত হদব। 

 



60 

গ) তসয়েপুর সথদক প্রাপ্ত তথ্যঃ 

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ, অবরহত রছলাম। 

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার 

বসবাসকারীগণ এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? তাঁদের জরড়ত 

থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন 

রছল? 

 

নারীদের অাংশগ্রহণ-৪০%; তদব আধুরনক সমরশন ব্যবহাদরর ফদল 

স্থানীয় জনগদণর অাংশগ্রহণ তুলনামূলক কম রছদলা।  

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) 

সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

 

প্রকল্পটি ভাদলা, তদব তসয়েপুদর- খুব কম কাজ হদয়দছ। কার্ ককরী 

রেকগুদলা হদলাঃ 

 নীলফামারীর সাদথ সড়ক সর্াগাদর্াদগর রকছুটা উন্নয়ন 

হদয়দছ, তদব খুব সবরশ পররবতকন হয়রন। 

 পূদব কর রাস্তাটি সরু রছদলা; বতকমাদন রাস্তাটি প্রশস্ত হদয়দছ।  

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা 

সৃরি কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? 

রকাংবা পূদব কর তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয 

কদরদছন রক? হযাঁ হদল রক রক? 

 

হযাঁ, জনগদণর সুরবধীনা হদয়দছ।  

 কম কসাংস্থাদনর সৃরি হদয়দছ। 

 রাস্তাটি রেদয় নীলফামারী-পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও সজলার গারড় 

িলািল কদর বদল এসব এলাকার সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাদলা 

হদয়দছ। 

 কাঁিামাল দ্রুত বাজারজাতকরদণর ফদল কৃর্দকরা অরধীনকতর 

লাভবান হদেন। 

 দুর্ কটনা কদমদছ।  

৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় 

মতামত ব্যক্ত করুন। 

স্থানীয় িারহোর সাদথ সমাটাদমাটি সামিস্যপূণ ক। 

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের 

এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক 

(পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)? 

 

 বায়ু দূর্ণ বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 রাস্তায় গারড়র গরত বৃরদ্ধ পাওয়ায় পাবকবতী ফসলী জরমর 

ফসল ঝদর পদড়।  

 বনায়ন কম হওয়ায় পররদবদশ রকছুটা ভারসাম্যহীনতা সেখা 

র্াদে। 

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল 

রেক রক?  

 

 

 র্াতায়াদত সময় সাশ্রয়। 

 দুর্ কটনা ্াস পাওয়া। 

 মানুদর্র জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন। 

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় 

দুব কল রেক রক?  

 

 নীলফামারী-বসয়েপুর সড়দকর সিৌমুহনী নামক স্থাদন ফাটল 

সেখা সগদছ। 

 অরতররক্ত ওজন রনদয় পাথরবাহী ট্রাক িলািল করায় রাস্তার 

দ্রুত অবনরত হদে। 

 সড়দকর সশাল্ডাদর জলাবদ্ধতা সৃরি হওয়া।  
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৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ 

সম্পদকক সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল 

দুটি উদেখ করুন। 

(ক) রনয়রমত মরনটররাং হয় না।  

(খ) রেোবেেবে বরাে কম।   

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা 

সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান 

পরামশ ক থাকদল তাহা প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ ৫টি 

) 

(ক) র্ানবাহন িলািদল মরনটররাং বৃরদ্ধ করদত হদব। 

(খ) সওজ-এর ফাে বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন। 

(গ) সকাথাও সকান ফাটল সেখা রেদল তাৎক্ষরণকভাদব তা সমরামদতর 

ব্যবস্থা করদত হদব। 

(র্) সওজ-এর জনবল বৃরদ্ধ করদত হদব। 

(ঙ) জলাবদ্ধতা কমাদত হদব।  

 

র্) রকদশারগি হদত প্রাপ্ত তথ্যঃ  

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ, কাজ হদয়দছ। 

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার 

বসবাসকারীগণ এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? তাঁদের জরড়ত 

থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন 

রছল? 

হযাঁ, রবরভন্নভাদব জরড়ত রছল। নারীরা অাংশগ্রহণ কদরদছন প্রায় ১০%, 

পুরুদর্র অাংশগ্রহণ প্রায় ৯০%।   

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) 

সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

হযাঁ, কার্ ককরী হদয়দছ।  

  

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা 

সৃরি কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? 

রকাংবা পূদব কর তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয 

কদরদছন রক? হযাঁ হদল রক রক? 

 

স্থানীয় জনগদণর জদন্য ভাল সুরবধীনা সৃরি কদরদছ। সর্সব পররবতকন 

লক্ষয করা সগদছ তা হদলাঃ 

 র্াতায়াদত সময় সাশ্রয় হদে। 

 কৃরর্ ও অন্যান্য পে পররবহদণ সুরবধীনা হদয়দছ। 

 রশক্ষার হার বৃরদ্ধদত সহায়ক হদে। 

 মাতৃ-স্বাস্থয সসবার সুরবধীনাপ্রারপ্ত সহজ হদয়দছ।  

 মানুদর্র জীবনর্াত্রার মান বৃরদ্ধ সপদয়দছ।  

৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় 

মতামত ব্যক্ত করুন। 

হযাঁ।  

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের 

এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক 

(পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)? 

সকান ক্ষরতকর প্রভাব পদড় রন। 

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল 

রেক রক?  

 র্াতায়াদত স্বােযয বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 কৃরর্পে বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় 

দুব কল রেক রক?  

 

 সড়দক রদঙর মারককাং (Road  marking) সময়মত renew 

করদত হদব । 

 সশাল্ডার নীচু depressed হওয়ায় মটর সাইদকল ও অন্যান্য 

র্ান িলািদল অসুরবধীনার সম্মুখীন হদত হয়।  
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৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ 

সম্পদকক সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল 

দুটি উদেখ করুন। 

নরসমন-কররমন িলািল বে করদত হদব । 

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা 

সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান 

পরামশ ক থাকদল তাহা প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ 

৫টি ) 

 

 

(ক) প্ররত বছর রক্ষণাদবক্ষণ করদত হদব। 

(খ) সশাল্ডাদর জলাবদ্ধতা সর্ন না হয় তা সখয়াল রাখদত হদব।  

(গ) রকদলারমটার সপাদি ররদফ্লরক্টাং রঙ করদত হদব।  

(র্) সামারজক বনায়ন করদত হদব । 

 

ঙ) সনত্রদকাণা হদত প্রাপ্ত তথ্যঃ 

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ, কাজ হদয়দছ। 

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার বসবাসকারীগণ এ 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? 

তাঁদের জরড়ত থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন 

রছল? 

বাইদরর ঠিকাোর, সমরশনপত্র এবাং সলাকজন এদন অত্র 

এলাকায় কাজ কদরদছ।  

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) সম্পদকক 

আপনাদের মতামত রক?   

ভাল। 

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা সৃরি 

কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? রকাংবা পূদব কর 

তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয কদরদছন রক? হযাঁ হদল রক 

রক? 

স্থানীয় জনগদণর জদন্য ভাল সুরবধীনা সৃরি কদরদছ। 

সর্াগাদর্াগ সক্ষদত্র উন্নত সুরবধীনা সৃরি কদরদছ।  

৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় মতামত 

ব্যক্ত করুন। 

সনত্রদকাণা-সকন্দুয়া সড়ক প্রশস্ত করদল ভাল হয়। সশাল্ডাদর 

মাটির কাজ প্রদয়াজন।  

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের এলাকায় 

সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক (পররদবশগত/জীব-

তবরিত্র/সামারজক)? 

সকান ক্ষরতকর প্রভাব পদড়রন; সড়দকর গাছ কাটা হয়রন।  

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল রেক 

রক?  

 

 

 

 

 সড়দকর পাদবক অদনক সগািাউন রনম কাণ করা হদয়দছ; 

ফদল ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হদয়দছ। 

 কৃরর্পদের বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা হদয়দছ। 

 রিরকৎসা সুরবধীনা প্রারপ্ত সহজ হদয়দছ। 

 গভকবতী ও প্রসূরত মরহলাদের সময় মত রিরকৎসা সসবা 

প্রারপ্ত সহজ হদয়দছ।  

 স্কুদল ছাত্র-ছাত্রীদের উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল রেক 

রক?  

 স্হানীয় প্ররতরনরধীন কাজ িলাকালীন সমৃ্পক্ত না থাকা। 

 প্রকল্প িলাকালীন সড়ক প্রকদল্পর রবরভন্ন স্থাদন 

সাইনদবাি ক না থাকা। 

৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক সকান 

অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল দুটি উদেখ করুন। 

 

 

সকান অরভদর্াগ সনই। তদব র্া করা উরিত তা হদলা 

Timely maintenance. জবাদব উপ-রবভাগীর্ 

প্রদকৌশলী, সওজ সনত্রদকাণা বদলন, রক্ষণাদবক্ষণ করা হদে; 



63 

 

 

তদব জনবল সাংরেি ও সরিাম সাংকদটর কারদণ প্রারধীনকার 

রভরত্তদত খারাপ সড়দক আদগ কাজ করা হয়; সর্মন-

শ্যামগি-জাররয়া-রবরররশরর সড়কটি বতকমাদন সবরশ খারাপ। 

তাই উহাদক সমরামদত অগ্রারধীনকার সেয়া হয়। তাছাড়া রবরভন্ন 

সড়দক Over-loaded Truck (২০ টদনর সবরশ) িলািল 

করার ফদল সড়ক ক্ষরতগ্রস্থ হদে। 

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা সড়ক 

রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান পরামশ ক থাকদল তাহা 

প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ ৫টি ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) সনত্রদকাণা-সকন্দুয়া সড়কটি তাৎক্ষরণক সমরামত কদর 

ঠিক রাখদত হদব। 

(খ) রসঙ্গাইর, বাাংলাবাজার স্থানটি দুর্টনা-প্রবণ। এ স্থাদন 

প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

(গ) অদনক স্থাদন অববধীন স্থাপনা (Encroachment) 

আদছ; এগুদলা সরাদত হদব।  

(র্) সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-সধীনাবাউড়া সড়কটিদক প্রশস্তকরণ ও 

উন্নয়ন করা প্রদয়াজন। 

(ঙ) পররকরল্পতভাদব সামারজক বনায়ন করা সর্দত পাদর । 

তদব সড়দকর সশাল্ডাদর না কদর ঢাদল এবাং জরমদন বনায়ন 

করা র্ায়। 

 

ি) বরুড়া সথদক প্রাপ্ত তথ্যঃ 

িরমক 

নাং 

প্রশ্ন জবাব 

১. আপনারা এ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

হযাঁ, অবরহত আরছ।   

২. আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার 

বসবাসকারীগণ এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ 

সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক? তাঁদের জরড়ত 

থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন রছল? 

হযাঁ, রবরভন্নভাদব জরড়ত রছল। নারীরা অাংশগ্রহণ কদরদছন প্রায় ২০%, 

পুরুর্দের অাংশগ্রহণ রছদলা প্রায় ৮০%।  

৩. এ প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) 

সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

 

প্রকল্পটির কার্ ককাররতার ভাল।  

 র্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 িাঁেপুর শহদর দ্রুতগরতদত কৃরর্পে পররবহণ করা র্ায়। 

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা 

সৃরি কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? রকাংবা 

পূদব কর তুলনায় সকান পররবতকন লক্ষয কদরদছন রক? 

হযাঁ হদল রক রক? 

 

প্রকল্প বাস্তবায়দন এলাকার জনগদণর সর্ সকল সুরবধীনা হদয়দছ এেং হয 

সকল ইতিোচক পতরেিশন হবয়ব  তা হদলাঃ 

 সড়ক রনরাপত্তা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 দুর্ কটনা ্াস সপদয়দছ। 

 রাস্তা পারাপার রনরাপে হদয়দছ।  

 র্াত্রী-ছাউনী হওয়ায় র্াত্রীদের সুরবধীনা হদয়দছ।  

 সড়ক রনরাপত্তামূলক কাজ হওয়ায় সড়ক ব্যবহারকারীদের 

ঝুঁরক কদমদছ।  
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৫. বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ 

সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় 

মতামত ব্যক্ত করুন। 

কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ সামিস্যপূণ ক। 

৬. এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের 

এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক 

(পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)? 

না, সর্ন ক্ষরতকর প্রভাব পদড় রন, র্দথি সামারজক বনায়ন হদয়দছ।  

৭. আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল 

রেক রক?  

বাস-দব রনম কাণ ও র্াত্রী-ছাউনী রনম কাণ প্রকদল্পর ভাল রেক।  

৮. আপনাদের জানা মদত এ প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল 

রেক রক?  

কদয়কটি রকদলারমটার সপাস্ট ও সাইন-রসগনাদলর সলখা মুদছ সগদছ।  

৯. প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক 

সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল দুটি উদেখ 

করুন। 

হযাঁ, আদছঃ 

(ক) রক্ষণাদবক্ষদণ বরাে কম। 

(খ) সময়মি মতনটতরং-এর অভাে।   

১০. এ সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা 

সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান পরামশ ক 

থাকদল তাহা প্রোন করুন  (সদব কাচ্চ ৫টি ) 

(ক) সড়কটির সশাল্ডার প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।  

(খ) কদয়কটি স্থাদন পেিারী সসতু রনম কাণ প্রদয়াজন।  

 

৫.০৬ এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্য ও পরামশ কঃ  

৫.০৬.১ প্রাপ্ত প্রধীনান তথ্যসমূহঃ 

(ক) এফরজরি আদলািকবৃদযর মদত প্রকদল্পর সথদক প্রাপ্ত সুরবধীনারে (Benefits)  

 র্াতায়াত ব্যয় কদমদছ এবাং সময় সাশ্রয় হদে। 

 রাস্তা আন্তজকারতক মাদনর হদয়দছ। 

 রাস্তা হওয়ায় বাাংলাবাো সীমান্ত রেদয় প্ররতরনয়ত উভয় সেদশর মালামাল-পে পররবহণ সহজ হদয়দছ। 

 ঢাকার সাদথ সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাোর সর্াগাদর্াগ সহজ হদয়দছ। 

 দুর্ কটনা কদমদছ। 

 র্াতায়াদত স্বােযয বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 কৃরর্পে বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হদয়দছ/সড়দকর পাদবক অদনক সগািাউন রনরম কত হদয়দছ।  

 রিরকৎসা সুরবধীনা প্রারপ্ত সহজ হদয়দছ। 

 গভকবতী মরহলা ও প্রসূরতর সময় মত রিরকৎসা পাওয়া সহজ হদয়দছ।  

 রশক্ষার উন্নরত হদয়দছ। 

 স্কুদল ছাত্র-ছাত্রীদের উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 রাস্তা ভাাংগন সথদক রক্ষা সপদয়দছ।  

 জলাবদ্ধতা কদমদছ। 
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(খ) আদলািকবৃদযর মদত প্রকদল্পর দুব কল রেকঃ  

 দুর্ কটনা সাংর্ঠিত হওয়ায়। 

 রবরভন্ন জায়গায় রাস্তার পাদশর মাটি ধীনদস র্াওয়া।  

 পঞ্চগড়-দততুরলয়া সড়দক ২০ টদনর পররবদতক ৪০ টন পর্ কন্ত পাথর সবাঝাই ট্রাক প্ররতরনয়ত িলািল করদছ; 

ওজন সমরশন বসাদনার ১ মাদসর মদধ্য তা নি হদয় সগদছ। 

 সকান সকান জায়গায় রাস্তার সাদথ বারড়র্র গদড় উদঠদছ। 

 নীলফামারী-বসয়েপুর সড়দক সিৌমুহনী নামক স্থাদন ফাটল ধীনদরদছ। 

 অরতররক্ত ওজন রনদয় পাথরবাহী ট্রাক িলািল করায় রাস্তার দ্রুত অবনরত হদে। 

 তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর সশাল্ডাদর জলাবদ্ধতা সৃরি হদে। 

 সড়দক রদঙর মারককাং (Road  marking) সময়মত renew করা হয় না।  

 সশাল্ডার রনচু (depressed) থাকায় মটর সাইদকল ও অন্যান্য র্ান িলািদল অসুরবধীনার সম্মুখীন হদত হয়।  

 স্থানীয় প্ররতরনরধীন কাজ িলাকালীন সম্পকৃ্ত না থাকা। 

 প্রকল্প িলাকালীন সড়ক প্রকদল্পর রবরভন্ন স্থাদন সাইনদবাি ক না থাকা। 

 কদয়কটি রকদলারমটার সপাস্ট ও সাইন-রসগনাদলর সলখা মুদছ রগদয়দছ (কুরমো-িাঁেপুর সড়ক- আরএসরস)। 

 

(গ) প্রকদল্পর রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক আদলািকবৃদযর অরভদর্াগঃ 

 রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য ব্যয় বরাে অপ্রতুল।  

 অতিতরক্ত পণ্যোহী যানোহন চলাচবল তনয়িে হনই।  

 রনয়রমত মরনটররাং হয় না।  

 নরসমন-কররমন িলািল বে করদত হদব । 

 সময়মি রেোবেেে হয় না।  

জবাদব উপ-রবভাগীয় প্রদকৌশলী (সওজ) সনত্রদকাণা জানান, রক্ষণাদবক্ষণ করা হদে; তদব জনবল সাংকট ও 

সরিাম সাংকদটর কারদণ প্রারধীনকার রভরত্তদত খারাপ সড়দক আদগ কাজ করা হয়; সর্মন-শ্যামগি-জাররয়া-

রবরররশরর সড়কটি বতকমাদন সবরশ খারাপ। তাই উহার সমরামদত অগ্রারধীনকার সেয়া হয়।  

 

৫.০৬.২ সড়ক সম্পদকক এফরজরি আদলািকবৃদযর পরামশ কঃ   

 সড়দকর বাঁকসমূদহ সড়ক প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।  

 রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন।  

 রাস্তার স্থারয়দত্বর জদন্য র্ানবাহদনর ওজন রনয়ন্ত্রণ করা জরুরী। 

 ড্রাইভারদের আদরা েক্ষ ও প্ররশরক্ষত হওয়া প্রদয়াজন। 

 সওজ-এর নজরোরী বৃরদ্ধ করদত হদব।     

 Over-loaded র্ানবাহন িলািল বে করদত হদব।  

 সওজ-এর বরাে বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন।  
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 সকাথাও সকান ফাটল সেখা রেদল তাৎক্ষরণকভাদব তা সমরামদতর ব্যবস্থা করদত হদব। 

 সওজ-এর জনবল বৃরদ্ধ করদত হদব। 

 জলাবদ্ধতা কমাদত হদব।  

 রকদলারমটার সপাদি ররদফ্লরক্টাং রঙ করদত হদব।  

  সনত্রদকাণা-সকন্দুয়া সড়দকর তাৎক্ষরণক সমরামত কদর ঠিক রাখদত হদব। 

 রসঙ্গাইর বাাংলাবাজার স্থানটি দুর্টনা-প্রবণ। এখাদন প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

 অববধীন স্থাপনাসমূহ (Encroachment) সরাদত হদব।   

 সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-সধীনাবাউড়া সড়কটিদক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা প্রদয়াজন (বতকমান প্রশস্ততা ১২ ফুট )  

 পররকরল্পতভাদব সামারজক বনায়ন করা সর্দত পাদর। তদব সড়দকর সশাল্ডাদর নয়, বরাং  ঢাদল ও জরমদন 

বনায়ন করা র্ায়। 

 কুরমো-িাঁেপুর সড়দক রবদশর্ রবদশর্ জায়গায় ওভারব্রীজ েরকার। 

 তৃণমূল পর্ কাদয় মরনটররাং বাড়াদত হদব। 

 সড়দকর সশাল্ডার প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।  

৫.০৭ স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালায় প্রাপ্ত তথ্যারেঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর উদেরখত সমীক্ষার কম কপদ্ধরতর অন্যতম উপায় 

রহদসদব সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-দধীনাবাউড়া সড়দকর সশর্ প্রাদন্ত অবরস্থত সধীনাবাউড়া উপদজলা সেদর উপদজলা সদম্মলন 

কদক্ষ গত ২০-৪-২০১৬ তাররদখ “স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালার” আদয়াজন করা হয়। উপদজলা রনব কাহী কম ককতকার 

সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত কম কশালায় মূল্যায়ন সসক্টদরর পররিালক জনাব আল মামুন ও সপ্রাগ্রামার জনাব সমাহাম্মে 

সমায়াদেম সহাদসন উপরস্থত রছদলন। স্থানীয় জনপ্ররতরনরধীন সওজ-এর কম ককতকা, পররবহন সরমরতর প্ররতরনরধীন, 

সাাংবারেক, সড়ক ব্যবহারকারী ও উপকারদভাগীদের প্ররতরনরধীন উক্ত ওয়াককশদপ উপরস্থত রছদলন। সমীক্ষা কাদজ 

রনদয়ারজত প্ররতষ্ঠাদনর টিম রলিার প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত তথ্য ওয়াককশদপ উপস্থাপন কদরন।  

 

রিত্রঃ ৫.০১ সধীনাবাউড়া সের উপদজলা সদম্মলন কদক্ষ অনুরষ্ঠত “স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালা” 
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মাঠ পর্ কাদয় প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন, সস্টকদহাল্ডার ও উপকারদভাগীদের সাদথ মতরবরনময় সশদর্ ওয়াককশদপ পর্ কদবক্ষণ 

ও সুপাররশমালা প্রণয়ন করা হয়। সধীনাবাউড়া উপদজলা সেদর র্াওয়ার পদথ সড়ক পররেশ কন করা হয়। সড়ক পররেশ কদন 

প্রাপ্ত তথ্য এবাং ওয়াককশদপর পর্ কদবক্ষণ ও সুপাররশসমূহ রনম্নরূপঃ- 

প্রাক-ওয়াককশপ সড়ক পররেশ কনঃ 

উপদরাক্ত ওয়াককশদপ সর্াগোদনর পূদব ক আইএমইরি’র পররিালক, সপ্রাগ্রামার ও পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর টিম রলিার 

সড়কটি পররেশ কন কদরন। পররেশ কদনর সময় সেখা র্ায়; সড়কটির রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ করার ফদল সড়কটির 

সারদফস এখদনা ভাল আদছ। তদব রকছু জায়গায় টায়ারওদয়দত hair-crack সৃরি হদয়দছ। এছাড়া রনদম্ন বরণ কত ত্রুটি-

রবচুযরত সেখা র্ায়ঃ-    

 সড়কটির পূব কধীনলা সথদক গুয়াতলা অাংদশ ৩টি কড়া বাঁক রদয়দছ। ২৬তম রকদলারমটাদর ২টি বাঁক রদয়দছ। 

উহার একটি সূক্ষ্মদকাণী বাঁক এবাং অপরটি s-curve । ২৭তম রকদলারমটাদরও একটি s-curve আদছ।  

সড়কটির রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষদণর সময় এ ৩টি curve সহজীকরণ করা হয়রন, র্া সড়ক রনরাপত্তার 

দৃরিদকাণ সথদক অতযন্ত ঝুঁরকপূণ ক।  

 সড়কটির সব কত্র ১২ ফুট প্রশস্ত; হাটবাজার অাংদশ রকাংবা বাস-স্টযাদেও িওড়া সবরশ করা হয়রন।  

 সড়দকর সশাল্ডাদর রবদুযৎ-এর খু ুঁটি রদয়দছ।  

 ২৭তম রকরমদত ১টি সরু সসতু রদয়দছ।  

 লিআরএমলস কাদজর শুরু ১৪তম রকরম হদত এবাং সশর্ ২৮তম রকরমদত।  

 

পর্ কদবক্ষণসমূহঃ 

 পূব কধীনলা-দধীনাবাউড়া সড়দকর রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল এলাকার জনগণ সুফল সপদয়দছ। র্াতায়াত সুগম ও সময় 

সাশ্রয়ী হদয়দছ।  

 রাস্তাটির রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর  ফদল ছাত্র-রশক্ষক জনগদণর র্াতায়াদতর দুদভ কাগ অদনক লার্ব 

হদয়দছ।  

 পূব কধীনলা সথদক গুয়াতলা অাংদশ ৩টি কড়া বাঁক আদছ, ১টি সসতুর এদপ্রাি খারাপ আদছ।  

 সড়দকর সশাল্ডাদর অদনক স্থাদন মাটি সনই।  

 সড়দক কদয়কটি বাঁদক সাইন-রসগনাল সনই।  

 সড়কটি িওড়া করা েরকার (বতকমাদন প্রশস্ততা ১২ ফুট। 

 ৭০ রকরম েীর্ ক সধীনাবাউড়া-ময়মনরসাংহ সড়ক অতযন্ত খারাপ।  

 সড়দকর পাদশ ক সওজ অরধীনেপ্তদরর জায়গা আদছ, তাদত রপলার িারা রিরিত সনই। ফদল অববধীন েখদলর 

সুদর্াগ রদয়দছ।  

 তদব রাস্তাটিদত অরতররক্ত মালামাল বহনকারী ট্রাক িলািল কদর।  

 সড়দকর সশাল্ডাদর পেী রবদুযতায়ন সবাদি কর খু ুঁটি আদছ; এগুদলা র্ানবাহন িলািদলর জদন্য ঝুঁরকপূণ ক।  
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ওয়াককশদপ গৃহীত সুপাররশসমূহঃ  

 সনত্রদকাণা সথদক সধীনাবাউড়া পর্ কন্ত সম্পূণ ক সড়কটিদক ১৮ ফুট রহদসদব রনম কাণ করার প্রদয়াজন।  

 পূব কধীনলা-দধীনাবাউড়া অাংদশ সর্ কয়টি বাঁক আদছ, সসগুদলা সহজীকরণ করদত ঐ অাংদশ সড়দকর জযারমরতক 

রিজাইন কদর, ভূরম অরধীনগ্রহণ কদর সড়ক অাংশটি পুনঃরনম কাণ করা েরকার।  

 ২৭তম রকদলারমটাদর সুরু সসতুটি (Narrow Bridge) র্ত দ্রুত সম্ভব প্ররতস্থাপন প্রদয়াজন।  

 সনত্রদকাণা সথদক সধীনাবাউড়া পর্ কন্ত সড়দকর হাটবাজার অাংদশ সড়ক প্রশস্তকরণ করা এবাং প্রদয়াজনীয় স্থাদন 

Bus-bay রনম কাণ করা প্রদয়াজন।  

 সড়কটির উভয় পাদশ ক ROW রপলার স্থাপন কদর সীমানা রিরিত করা জরুরী।  

 দুর্ কটনার ঝুঁরক ্াদস পেী রবদুযতায়ন সবাদি কর খু ুঁটিসমূহ রনরাপে দূরদত্ব সররদয় পুনঃস্থাপন করা জরুরী।  

 সড়দকর সশাল্ডাদর ও ঢাদল প্ররত বছর মাটি িারা রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা প্রদয়াজন। 
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র্ষ্ঠ অধ্যায় 

প্রকদল্পর অবকাঠাদমা র্ািাই 

৬.০১ ভূরমকাঃ 

সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্যতম 

কম ক-পরররধীন  হদলা প্রধীনান প্রধীনান কাজসমূহ পর্ কাদলািনা করা, উহার কার্ ককাররতা সম্পদকক তথ্যসাংগ্রহ। এ লদক্ষয 

প্রকল্পটির রনব কারিত ১০টি সড়দকর সমাট ৯৩ রকদলারমটার সড়ক সদরজরমদন পররেশ কন কদর প্রকদল্পর সপভদমন্ট, সসতু 

ও কালভাট ক ইতযারে অঙ্গ (component)-এর সাংখ্যাগত এবাং এ প্ররতদবেদনর সাংযুরক্ত-৪ অনুর্ায়ী রকদলারমটার  

রভরত্তক উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। ৮ সজলার ১৪টি উপদজলার রনরম কত অবকাঠাদমাসমূদহর বাস্তব র্ািাইদয়র জদন্য 

প্রকদল্পর সমাট সড়দকর তেদর্ কযর ২৫% হদত ৩০% নমুনা অবকাঠাদমার তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ, র্া সারণী ৬.১ এ 

সেয়া হদলা।  

 

রিত্র ৬.১ পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর তথ্য সাংগ্রহকারী রকদশারগি-সহাদসনপুর সড়দকর অবকাঠাদমা র্ািাই করদছ 

 

সারণী ৬.১ সজলা রভরত্তক অবকাঠাদমা এবাং নমুনার রবভাজন 

সজলা অঙ্গ সড়দকর নাম প্রকদল্প রনরম কত 

অবকাঠাদমা 

(রকরম) 

মাঠ পর্ কাদয় র্ািাইতব্য 

নমুনা অবকাঠাদমা 

(রকরম) 

পঞ্চগড় আরআইরস পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়ক ৫৩.১ ১৫ 

রেনাজপুর  আরআইরস পাব কতীপুর-ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া সড়ক ২৭.৫  ১০ 

নীলফামারী রপআরএমরস  তসয়েপুর-নীলফামারী সড়ক  ১৬.০০ ৮ 

রকদশারগি 

  

আরআইরস  নাযাইল –রকদশারগি সড়ক 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়ক 

১৫.৮ 

১৪.৭৭৫ 

৫  

৫ 

কুরড়গ্রাম রপআরএমরস কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়ক ১৬.০ ৫ 

সনত্রদকাণা 

 

রপআরএমরস সনত্রদকাণা সকন্দুয়া সড়ক 

 

১৪.০০ ৫ 
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সনত্রদকাণা 

  

রপরবআরআরএমরস ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-

সনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি 

সড়ক (R370)  

১০.০০ ৫ 

 

রেনাজপুর 

  

রপরবআরআরএমরস সগারবযগি-দর্াড়ার্াট-রবরামপুর-ফুলবারড়-

রেনাজপুর সড়ক 

৫৫.০  ১৫ 

কুরমো  আরএসরস কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি 

সড়ক  

৬৩.৭ ২০ 

 সব কদমাট ২৯০.৮৭৫  ৯৩ 

 

৬.০২ সড়ক বাঁধীন ও সপভদমদন্টর বতকমান অবস্থা (status): অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং সিকরলস্ট অনুর্ায়ী 
সদরজরমদন প্রাপ্ত উপাত্ত অনুর্ায়ী সেখা র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁধীন ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; তদব রকছু রবচুযরত রদয়দছ। 

রনদম্মর সারণী ৬.২ হদত সেখা র্ায় আইদটম নাং-২ এ রবচুযরত ৬.৪৬%, আইদটম নাং-৬ এ রবচুযরত ১২.৯০%, আইদটম 

নাং-৫ এ রবচুযরত ২৬.৮৮% এবাং অন্যান্য আইদটদম রবচুযরত কম। 

 

রিত্র ৬.২ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দক ১ম রকরমদত রাস্তার বতকমান অবস্থা। 

 

সারণী ৬.২ সড়ক বাঁধীন ও সপভদমদন্টর বতকমান অবস্থা 

িরমক 

নাং 

র্ািাইতব্য আইদটম জবাব আরআইরস 

সাংখ্যা (%) 

রপআরএমরস 

সাংখ্যা (%) 

রপরবআরআর

এমরস সাংখ্যা 

(%) 

আরএসরস 

সাংখ্যা (%) 

সমাট  

সাংখ্যা % 

1 সড়দকর সপভদমদন্টর উপর 

রেয়া র্ানবাহন স্বােদয 

িলািল করদছ রক না? 

হযাঁ ৩৫  ১৮  ২০  ২০  ৯৩ ১০০.০০ 

না  ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

2 সড়দকর সশাল্ডার পথিারীদের 

িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত 

রকনা?  

হযাঁ ৩৫  ১৩ 

(৭২.২২)  

১৯ (৯৫%) ২০  ৮৭ ৯৩.৫৪ 

না  ০ ৫ (২৭.৭৮) ১ (৫%) ০ ৬ ৬.৪৬ 

3 সপভদমদন্টর এবাং সশাল্ডাদর 

আড়াআরড় কযাম্ভার/ঢাল আদছ 

রক না?  

হযাঁ ৩৫  ১৮  ২০  ২০  ৯৩ ১০০.০০ 

না  ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

4 হযাঁ ০ ১ 

(৫.৮৮%) 

 ২ (১০%) ৩ ৩.২৩ 
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সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু 

রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধীনাক্কা 

খায় রকনা?  

না  ৩৫  ১৭ 

(৯৪.১২%) 

২০  ১৮ (৯০%) ৯০ ৯৬.৭৭ 

5 সড়দকর সশাল্ডার সপভদমদন্টর 

সমান সলদভল রকাংবা উচু 

সলদভদল রকনা? (রবদশর্ত 

হাট-বাজার অাংশ) 

হযাঁ ২ 

(৫.৭২%) 

৫ 

(২৭.৭৮%) 

১৮ (৯০%) ০ ২৫ ২৬.৮৮ 

না  ৩৩ 

(৯৪.২৮%) 

১৩ 

(৭২.২২%) 

২ (১০%) ২০  ৬৮ ৭৩.১২ 

6 সড়দকর সারদফদস সকান 

ফাটল সেখা র্াদে রকনা?  

 

হযাঁ ০ ৩ 

(১৬.৬৭%) 

৭ (৩৫%) ২ (১০%) ১২ ১২.৯০ 

না  ৩৫ 

(১০০%) 

১৫ 

(৮৩.৩৩%) 

১৩ (৬৫%) ১৮ (৯০%) ৮১ ৮৭.১০ 

7 সড়দকর সপভদমদন্টর 

সারদফদস গতক আদছ রকনা? 

হযাঁ ১ 

(২.৮৬%) 

০ ০ ১ ২ ২.১৫ 

না  ৩৪ 

(৯৭.১৪%) 

১৮  ২০  ১৯ (৯৫%) ৯১ ৯৭.৮৫ 

 

 

প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায়, সড়দকর সশাল্ডার সপভদমদন্টর সিদয় উঁচু সলদভদল আদছ ২৬.৮৮% তের্ কয; র্া সপভদমদন্টর জদন্য 

ক্ষরতকর। অবশ্য এ তথ্য রনব কারিত সড়ক অাংদশর সব কদত্রর জদন্য প্রদর্াজয নদহ। সকান রকদলারমটাদরর ৫০% সবরশ 

তেদর্ কয সশাল্ডার উঁচু থাকদল “হযাঁ” রবদবিনা করা হদয়দছ। অতএব, এ পররসাংখ্যান Indicative. কদম্পাদনন্ট-ওয়ারী 

রবভাজদনও সেখা র্ায়, সর্খাদন উন্নয়ন হদয়দছ র্থা-আরআইরস কদম্পাদনদন্ট সশাল্ডার উঁচুদত কম; অপররেদক সর্খাদন 

সমরামত কাজ হদয়দছ, সসখাদন তথা রপআরএমরস ও রপরবআরআরএমরস কদম্পাদনদন্ট সশাল্ডার উঁচু সবরশ তেদর্ কয র্া 

র্থািদম ২৭.৭৮% ও ৯০%। 

 

সড়কটি পররেশ কন কাদল সিকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাত্ত সাংগ্রদহর সময় সড়দকর গুণগত মাদনর পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচুযরতসমূহ 

এবাং রবচুযরতর গণসাংখা (frequency) সারণী ৬.৩ এ সেয়া হদলা। এখাদন লক্ষযণীয় সর্, সবদিদয় সবরশ রবচুযরত 

আদছ আইদটম নাং-৬ এ এবাং তারপর কম রবচুযরত হদয়দছ আইদটম নাং-২-এ ।  

সারণী ৬.৩ সড়ক বাঁধীন ও সপভদমন্ট-এর পর্ কদবক্ষণ 

িরমক 

(দিকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য 

 

গণসাংখ্যা 

(frequency) 

১ তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দক ৬ষ্ঠ রকরমদত রাস্তা খুবই ভাল; র্ানবাহন িলার জন্য খুবই উপদর্াগী  ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত বাজার অাংদশ সড়দকর সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত  ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দক ২য় ও ৮ম রকরমদত সারদফদস undulation আদছ  ০২  

২ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ৫ম রকরমদত সড়দকর রকনারায় প্রায় ২%সভদঙ্গ সগদছ  ০১ 

ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ১ম, 

২য় রকরমদত রাস্তার প্রায় ২% অাংদশ সশাল্ডাদর মাটি সনই 

০২ 

নাযাইল-রকদশারগি সড়দকর ৩য় রকরমদত সশাল্ডাদর মাটি সনই ০১ 

পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ২য়, ৪থ ক রকরমদত সশাল্ডাদরর ভাঙ্গা অাংশ সমরামত করা 

প্রদয়াজন  

০২ 

পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ৪থ ক রকরমদত রকছু রকছু সশাল্ডার ভাঙ্গা আদছ, রবদশর্ কদর 

বারড়র রাস্তার সাংদর্াগ এলাকায়   

০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত দুগ কাপুর বাজার অাংদশ সকান সশাল্ডার নাই  ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দক ১ম, ২য় ৬ষ্ঠ, রকরমদত, রকছু রকছু জায়গায় সশাল্ডার কম ০৩ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৭ম রকরমদত প্রায় ৪০% কম ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৯ম রকরমদত সশাল্ডাদরর  প্রশস্তা কম রদয়দছ প্রায় ২৫% রাস্তায় ০১ 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়দকর ৩য়, ৪থ ক, ৬ষ্ঠ রকরমদত রকছু রকছু জায়গায় সশাল্ডার কম ০৩ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১ম রকরম-দত সশাল্ডাদর সোকান আদছ    ০১ 
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রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১৫তম রকরম- সশাল্ডার আদছ রকন্তু সপভদমন্ট সথদক অদনক রনচু ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৪থ ক রকরম-দত প্রায় ৫০% সশাল্ডার Undulation আদছ। মাটি 

সফদল রাখদছ।  

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১৪তম রকরম-দত উভয় পাদশ ক প্রায় ৩˝কদর আদছ। রকন্তু ররকশা, 

রসএনরজ োঁরড়দয় থাদক।  

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৬ষ্ঠ, ১২তম রকরম-দত সপভদমন্ট সথদক সশাল্ডার অদনক রনচু ০২ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১১তম রকরম-দত সশাল্ডার একেমই সনই ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১০ম রকরম-দত প্রায় ১০% সশাল্ডার আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৯ম রকরম-দত শুধু মাত্র এক পাদশ সশাল্ডার আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৯ম রকরম-দত ট্রাক িলািদলর কারদণ মাটি সেদব সগদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১১তম রকরম-দত প্রায় ৫০% সশাল্ডার িলািদলর 

উপদর্াগী নয়  

০৪ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৯তম রকরম-দত hard shoulder সনই ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ২৪ম, ১৬তম রকরমদত িলািদলর উপদর্াগী আথ ক-দশাল্ডার সনই ০২ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ১২তম, ১৪তম, ২১তম, ২৬তম রকরমদত 

সশাল্ডার কম 

০৪ 

৩ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ১ম রকরমদত আগুরজয়া ইউরনয়দনর রামপুর বাজার অাংদশ সারদফস 

ক্ষরতগ্রস্ত  

০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত প্রায় ৫% রাস্তায় undulation আদছ ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দক ১ম রকরমদত পারন জদম আদছ ০১ 

৪ 

সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ১ম রকরমদত আগুরজয়া ইউরনয়দনর রামপুর বাজার অাংদশ সারদফস 

ঠিক সনই  

০১ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ৭ম রকরমদত রকছু রকছু জায়গায় ধীনাক্কা খায় ০১ 

৫ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ৪থ ক রকরমদত বাজার অাংদশ সড়দকর সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত  ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত দুগ কাপুর বাজার অাংদশ সপভদমদন্টর এর তুলনায় 

উঁচু 

০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৫ম, ৭ম রকরমদত সপভদমদন্টর তুলনায় সশাল্ডার অদনক রনচু  ০২ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৬ষ্ঠ, ১১তম, ১৩তম রকরম-দত সোকানপাট সড়ক সথদক উচুদত, 

পারন জদম থাদক  

০৩ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ২৪ম রকরমদত রাস্তার তুলনায় সশাল্ডার অদনক রনচু ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দক ১ম রকরমদত সশাল্ডার সড়দকর সমান সলদভদল আদছ ০১ 

৬  ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ৫ম 

রকরমদত মাদঝ মাদঝ রকছু ফাটল (hair crack) আদছ প্রায় ৫% 

০১ 

নাযাইল-রকদশারগি সড়দকর ১ম, ৪থ ক রকরমদত রকছু ফাটল আদছ প্রায় ৫% ২ 

সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ৩য়, ৫ম রকরমদত রকছু রকছু জায়গায় ফাটল আদছ প্রায় ৫% ০২ 

ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ২য়, 

৩য়, ৪থ ক রকরমদত মাদঝ রকছু ফাটল আদছ প্রায় ২% 

০৩ 

নাযাইল-রকদশারগি সড়দকর ২য়, ৩য়, ৫ম রকরমদত সড়দকর মাদঝ রকছু ফাটল (hair crack) 

আদছ 

০৩ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১৫তম রকরম- রকছু রকছু অাংদশ ফাটল আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৪থ ক রকরম-দত  প্রায় ৫০% অাংদশ ফাটল আদছ ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৭ম, ৮ম, ৯ম রকরমদত ফাটল আদছ প্রায় ২০-৩০% ০৩ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১৩তম রকরম-দত প্রায় ৩০% অাংদশ 

ফাটল আদছ 

০৭ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ১১তম রকরমদত ৪নাং বারপাড়ার রবজয়পুর 

বাজাদরর পাদশ সরলদগদটর দুই পাদশ ফাটল রদয়দছ  

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১১তম, ১৪তম, ১৫তম, ৯ম রকরম-দত প্রায় ৪০% অাংদশ ফাটল 

(hair crack) আদছ 

০৪ 
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পাব কতীপুর-ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া সড়দকর ১০তম, ১১তম রকরমদত সড়দকর সারদফস রকছুটা ফাটল 

সেখা র্াদে, প্রায় ২০-২৫% 

০২ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৬ষ্ঠ রকরমদত সামান্য পররমাণ ফাটল আদছ, র্াহা প্রায় ৩০% ০১ 

৭  পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ১৫ রকরমদত রব্রজ সাংলগ্ন রাস্তার মদধ্য গতক সেখা সগদছ ০১ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ৭ম, ৮ম রকরমদত রকছু রকছু জায়গায় গতক 

আদছ 

০২ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ০৮ তম রকরমদত রবজয়পুর বাজাদরর পাদশ 

সরলদগদটর দুই পাদশ গতক আদছ 

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৩য় রকরম-দত সছাট সছাট গতক আদছ ০১ 

 

অন্যান্য পর্ কদবক্ষণঃ  

১. কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১৪ম রকরমদত বাস-দব নাই।  

২. কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১৪ম রকরমদত বাজার অাংদশ স্পীি সব্রকার সনই/ স্কুদলর সামদন স্পীি 

সব্রকার সনই।   

৩. রকদলারমটার সপাস্ট ভাঙ্গা- ৩টি।    

৪. কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ১৯তম, ২৩ তম, রকরমদত রকদলারমটার সপাদস্টর 

সলখা মুদছ সগদছ- ০২টি। 

৫. কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ২০তম, রকরমদত রকদলারমটার সপাস্ট সহদল সগদছ- 

০২টি।  

৬. কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ১০তম, ১১তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৬তম, রকরমদত 

রকদলারমটার সপাস্ট পাওয়া র্ায় রন- ০৬টি স্থাদন।  

৭. রকদশারগি সহাদসনপুর সড়দক রবননাটি-পুরয ইউরনয়দনর ৭ম রকরমদত একটি s-কাভক আদছ।  

৮. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৪থ ক রকদলারমটাদর রাস্তা পারাপাদর সকান সজব্রা িরসাং সনই।  

৯. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৪থ ক, ১৫তম রকদলারমটাদর স্পীি সব্রকাদরর সাইন আদছ রকন্তু স্পীি 

সব্রকার সনই- ০২টি স্থাদন।  

১০. কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ০৮ তম রকরমদত মধ্যম রবজয়পুর স্কুদলর সামদন 

স্পীি সব্রকার সনই-০১।  

 

উদেখ্য সর্, মাদঝ মাদঝ রকদলারমটার সপাস্ট না থাকায় অবকাঠাদমা র্ািাই এর কাজ পর্ কদবক্ষদণ এবাং সরকদি ক খুবই 

অসুরবধীনা হদয়দছ।                                                                                                     

 

৬.০৩ সড়ক রনরাপত্তার বতকমান অবস্থা (status):  

সদরজরমদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন (Geometric design) ও সড়ক রনরাপত্তা (Road safety) সাংিান্ত 

আইদটমসমূদহর প্রাপ্ত উপাত্ত রনদম্নর সারণী ৬.৪-এ সেখাদনা হদলা। সারণী হদত সেখা র্ায় আইদটম নাং-৯ এ সবদিদয় 

সবরশ রবচুযরত (২৬.৮৮ %); তারপর কম রবচুযরত (১৬.১৩%) আইদটম নাং-১২ এ এবাং তারপর কম রবচুযরত আইদটম 

নাং-৮ এ (১৫.০৫%)।  
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সারণী ৬.৪ জযারমরতক রিজাইন ও সড়ক রনরাপত্তার বতকমান অবস্থা 

িরমক 

নাং 

র্ািাইতব্য আইদটম জবাব আরআইরস 

সাংখ্যা (%) 

রপআরএমরস 

সাংখ্যা (%) 

রপরবআরআর

এমরস সাংখ্যা 

(%) 

আরএসরস 

সাংখ্যা (%) 

সমাট  

সাংখ্যা % 

8 সড়ক রনরাপত্তা উন্নয়দনর কাজ 

হদয়দছ রক না?  

হযাঁ ৩৩ 

(৯৪.২৮%) 

১৮  ৭ (৩৫%) ২০  ৭৮ ৮৪.৯৫ 

না  ২ 

(৫.৭২%) 

০ ১৩ (৬৫%) ০ ১৫ ১৫.০৫ 

9 সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবক 

অরত-উচ্চতা (Super-

elevation) রহসাদব সড়ক বাঁধীন 

ও সপভদমন্ট রনম কাণ করা হদয়দছ 

রকনা? 

হযাঁ ৩৩ 

(৯৪.২৯৬%) 

১৬  ২০  ০ ৬৮ ৭৩.১২ 

না  ২  

(৫.৭১%) 

২ ১ ২০   ২৫ ২৬.৮৮ 

10 বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সবরশ 

আদছ রক না? 

হযাঁ ৩৪ 

(৯৭.১৫%) 

১৮  ৭ (৩৫%) ২০   ৭৯ ৮৪.৯৫ 

না  ১ 

(২.৮৫%) 

০ ১৩ (৬৫%) ০ ১৪ ১৫.০৫ 

11 সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ 

ইতযারের ফদল র্ানবাহদনর দৃরি 

সীমায় প্ররতবেকতা হদে রকনা? 

 

হযাঁ ০ ২ (১১.১২%) ৮ (৪০%) ০ ১০ ১০.৭৫ 

না  ৩৫  ১৬ 

(৮৮.৮৮%) 

১২ (৬০%) ২০  ৮৩ ৮৯.২৫ 

১২ সড়দকর এ অাংদশ একই স্থাদন 

বারাংবার দুর্ কটনা হয় এমন 

দুর্ কটনা স্পট (Accident 

Black Spot) এখনও আদছ 

রকনা? 

হযাঁ ১ 

(২.৮৬%) 

৩ 

(১৬.৬৭%) 

৮ (৪০%) ৩ (১৫%) ১৫ ১৬.১৩ 

না  ৩৪ 

(৯৭.১৪%) 

১৫ 

(৮৩.৩৩%) 

১২ (৬০%) ১৭ (৮৫%) ৭৮ ৮৩.৮৭ 

১৩ প্রকদল্পর আওতায় রনরম কত সাইন-

রসগনাল পর্ কাপ্ত রকনা?  

 

হযাঁ ৩০ 

(৮৫.৭১%) 

১৫ 

(৮৩.৩৩%) 

২০  ২০  ৮৫ ৯১.৪০ 

না  ৫ 

(১৪.২৯%) 

৩ 

(১৬.৬৭%) 

০ ০ ৮ ৮.৬০ 

 

 

প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়, ৪টি কদম্পাদনদন্টর মদধ্য তুলনামূলকভাদব RIC কদম্পাদনদন্ট রবচূযরত কম। আইদটম নাং-

৯ এ সেখা র্ায় সারব কক রবচূযরত ২৬.৮৮% হদলও শুধু আরআইরস কদম্পাদনদন্ট রবচূযরত ৫.৭১% এবাং অথি আরএসরস 

কদম্পাদনদন্ট রবচূযরত ১০০% এর কারণ হদলা-আরএসরস কদম্পাদনদন্ট সড়ক উন্নয়দনর কাজ হয়রন; শুধু সরাি সসফটি 

কদম্পাদনদন্টর কাজ হদয়দছ। িরমক নাং-১২ এর প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায়, সড়দক দুর্ কটনা হয় এমন স্পট এখনও আদছ 

প্রায় ১৬.১৩% তেদর্ কয। কদম্পাদনন্ট-ওয়ারী রবভাজদন সেখা র্ায় রপআরএমরসদত ১৬.৬৭% তেদর্ কযএবাং 

রপরবআরএমরসদত ৪০% তেদর্ কয দুর্ কটনা সাংর্টিত হয়।  

 

সড়ক রনরাপত্তার পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচুযরতসমূদহর ধীনরন রনদম্নর সারণী ৬.৫-এ সেয়া হদলা। সারণী হদত সেখা র্ায়, 

সড়দকর রবরভন্ন স্থাদন কদয়কটি s-curve আদছ। আবার কদয়কটি স্থদল দুর্ কটনা র্দটদছ। এগুদলা দুর্ কটনা প্রবণ স্পট 

হদলও মারাত্মক দুর্ কটনা (fatal accident) হয়রন। তাই accident black spot আদছ বলা র্াদব না। তদব ঐ 

সকল স্থাদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন সঠিক হয়রন তাই দুর্ কটনা বদে ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। 
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সারণী ৬.৫ সড়ক রনরাপত্তা সাংিান্ত পর্ কদবক্ষণঃ 

িরমক 

(দিকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচুযরত/ত্রুটিসমূহ  

 

সাংখ্যা 

৮ পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ৫ম, ৪থ ক, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০তম রকরমদত র্থার্থ সাইন-রসগনাল ও মারজকন 

লাইন এর কাজ করা হদয়দছ   

০৫ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ২৪তম রকরমদত উভয় পাদবক প্রশস্ত করা হদয়দছ  ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত উভয় পাদবক প্রশস্ত করা হদয়দছ ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১৪ম, ১৬ তম, ২০তম রকরমদত সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ ও Carpeting করা 

হদয়দছ 

০৩ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ৭ম রকরমদত রসগনাদলর রকছু সলখা মুদছ সগদছ  ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ ক, ৫ম রকরমদত রাস্তা রররপয়াররাং করা হদয়দছ। বতকমান অবস্থা 

ভাল 

০৫ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ২২ তম রকরমদত রবজরা বাজাদর দুই পাদবক বাড়াদনা 

হদয়দছ।  

০১ 

কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ৯ম রকরমদত সাইন রসগনাল ও স্পীি সব্রকাদরর কাজ 

করা হদয়দছ  

০১ 

৯ রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়দকর ৩য় রকরমদত বাঁদক ৩০˝ ফুট প্রস্থ আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ১১তম রকরম-দত একটি s-curve আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর ৫তম রকরম-দত ৫০% super elevation আদছ ০১ 

১০ কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১৬তম রকরমদত বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা আদছ রকন্তু র্ানবাহন িলািদলর 

উপদর্াগী নয় 

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ১ম, ২তম, ৩তম, ৬তম, ১০তম, ১৫তম রকরম -দত বাঁদক  প্রশস্ততা 

সবরশ সনই, (রাস্তা ১৮˝ফুট আদছ) 

০৬ 

১১ ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ৪থ ক রকরমদত 

বাাংলা বাজাদরর সমাদড় গাছ কাটদত হদব ও সরলওদয়র একটি র্দরর কারদণ দৃরি সীমায় প্ররতবেকতা হদে  

০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত শুধুমাত্র দুগ কাপুর ব্রীদজর েরক্ষণ পাদবক প্ররতবেকতা আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ১ম রকরম-দত  ঢাকা সমাদড়র বাঁদক লরর ও ট্রযাক োঁড় করা থাদক। আর 

একটি কলাবাগান সমাড়  

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৯তম রকরম-দত গাদছর কারদণ র্ানবাহদনর দৃরি সীমায় প্ররতবদ্ধকতা 

হদে  

০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৫তম রকরম-দত খদড়র রঢরব থাকার কারদণ র্ানবাহদনর দৃরি সীমায় 

প্ররতবদ্ধকতা হদে 

০১ 

১২ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ১ম রকরমদত আগুরজয়া ইউরনয়দনর রামপুর বাজার অাংদশ টাওয়াদরর পাদশ রকছু 

রেন আদগ দুর্ কটনায় পথিারী মারা রগদয়দছ 

০১ 

ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ৪থ ক রকরমদত 

বাাংলা বাজাদর বার বার দুর্ কটনা হদে  

০১ 

পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ৩য় রকরমদত ৩/৪ টি black spot-sharp curve আদছ সর্খাদন 

দুর্ কটনা র্দট থাদক  

০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১০ম রকরমদত শুধুমাত্র দুগ কাপুর ব্রীদজর েরক্ষণ পাদবক বারাংবার দুর্ কটনা হয়  ০১ 

কুরড়গ্রাম-উরলপুর-রিলমারী সড়দক ১৪ম রকরমদত রশববারড় বাজার অাংদশ দুর্ কটনা বারাংবার হয়।  কারণ এখাদন 

র্ানবাহন দ্রুত িদল, এখাদন সকান স্পীি সব্রকার নাই।  

০১ 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়দকর ৩য় রকরমদত মাররয়া ইউরনরয়দন যুব ভবদনর সামদন প্রায়ই দুর্ কটনা র্দট  ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৪থ ক রকরম-দত মসরজদের সমাদড় বারাংবার দুর্ কটনা হয় ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৬ষ্ঠ রকরম-দত জয়নগর বাজাদরর সিৌরাস্তায় accident spot আদছ ০১ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৬ষ্ঠ রকরম-দত রিরব সমাদড় accident spot আদছ ০১ 

তসয়েপুর-নীলফামারী সড়দকর ৩য় রকরমদত সাংগলশী ইউরনয়দনর শুটকার বারড়র সমাদড় বারাংবার দুর্ কটনা হয় ০১ 

পাব কতীপুর-ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া সড়দকর ১১তম রকরমদত হাবড়া ইউরনয়দনর সশরপুর স্কুল সমাদড় দুর্ কটনা হয়।  ০১ 

১৩ রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৪থ ক, ৫ম রকরম-দত প্রায় ৪০% জায়গায় সাইন-রসগন্যাল আদছ ০২ 
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রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৩য়, ৬ষ্ঠ রকরম-দত সাইন-রসগন্যাল পর্ কাপ্ত আদছ রকন্তু কদয়কটিদত 

কালার সনই 

০২ 

রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৮ম, ৯ম, ১৪তম রকরম-দত পারাপাদরর সাইন আদছ রকন্তু সজব্রা িরসাং 

সনই 

০৩ 

 

অন্যান্য পর্ কদবক্ষণঃ  

১. পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দকর ১৫তম রকরমদত ২নাং রতরনইহাদট ওজন সস্টশন সিল রাখা 

প্রদয়াজন। 

২. পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ৭ম রকরমদত রকছু শাপ ক টান ক আদছ র্া রট্রটদমন্ট করা উরিত।  

৩. কুরমো-লালমাই-িাঁেপুর-লক্ষীপুর-সবগমগি সড়দকর ১৩তম, ১৪তম, ১৭তম, ২১তম, ২৫তম রকরমদত 

Rumble Strips সেওয়া হদয়দছ- ০৫টি স্পদট।  

৪. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৪থ ক, ৫ম, ৮ম, ১১তম, ১০ম, ১২তম রকদলারমটাদর রকদলারমটার 

সপাস্ট সনই- ০৭টি স্থাদন।  

৫. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর  ১২তম রকদলারমটাদর অদনক সুযর বৃক্ষ সরাপণ হদয়দছ।  

৬. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১৫তম রকদলারমটাদর উভয় পাদশ ক বৃক্ষদরাপদণর 

পাশা পারশ অদনক সুযর ভাদব িারা সরাপণ করা হদয়দছ। 

৭. রবরামপুর-ফুলবারড়-রেনাজপুর সড়দকর ৭ম রকদলারমটাদর Rumble Strips আদছ রকন্তু প্রায় ৭০% নি 

হদয় সগদছ। 

                                                                                                                                            

৬.০৪ রনরম কত সসতুসমূদহর বতকমান অবস্থাঃ  

সদরজরমদন সসতু পর্ কদবক্ষণ কদর প্রাপ্ত তথ্য (findings) সারণী ৬.৬-এ সেখাদনা হদলা। সারণী হদত সেখা র্ায় 

রনম কাণকৃত সসতু সমূদহর গুণগত মান এবাং কার্ ককাররতা (functional) ভাল।  
 

সারণী ৬.৬ সসতুর বতকমান অবস্থা 

িরমক 

নাং 

র্ািাইতব্য আইদটম জবাব সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

১৪ সসতুর সকান অাংদশ সকানরূপ ত্রুটি সেখা র্াদে?  হযাঁ ০ ০ 

না ০৪ ১০০ 

১৫ সসতুর নীি রেয়া সনৌ িলািদলর মত পারন প্রবাহ 

আদছ রকনা?  

হযাঁ ০৪ ১০০ 

না ০ ০ 

১৬ সসতুর Bearing-এ সকান ত্রুটি আদছ রকনা? হযাঁ ০ ০ 

না ০৪ ১০০ 

১৭ সসতুর এযাদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ করা হদয় থাকদল 

সটকসই আদছ রকনা?  

হযাঁ ০৪ ১০০ 

না ০ ০ 

১৮ সসতুর তের্ কয পর্ কাপ্ত রকনা? 

 

 

হযাঁ ০৪ ১০০ 

না ০ ০ 

১৯ সসতুর উচ্চতা  সনৌ-িলািদলর উপদর্াগী রকনা?  হযাঁ ০৪ ১০০ 

না ০ ০ 

২০ হযাঁ ০৪ ১০০ 
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িরমক 

নাং 

র্ািাইতব্য আইদটম জবাব সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

 সসতুর এযাদপ্রাদি সম্পারেত নেী শাসদনর 

(RTW) কাজ ভাল আদছ রকনা?  

না ০ ০ 

২১ সসতুর রবরভন্ন স্পযাদনর জদয়দন্ট র্ানবাহন ধীনাক্কা 

খায় রকনা?  

হযাঁ ০ ০ 

না ০৪ ১০০ 

 

                   

 

রিত্র ৬.৩ পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ১৫ তম রকরমদত সভরাং সসতু 

 

অতএব, সসতু পর্ কদবক্ষদণর সময় প্রাপ্ত রবচুযরতর ধীনরন রনদম্ন সারণী ৬.৭-এ সেয়া হদলা। 

 

সারণী ৬.৭ সসতুর পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচুযরত  
 

িরমক 

(সিকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত মন্তব্য  

 

গণসাংখ্যা 

১৭ পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ১৫তম রকরমদত সভরাং সসতুর পাদশ ক মাটি সেদব রগদয় ব্লক 

গুদলা সদর সগদছ  

০১ 

 ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ২য় 

রকরমদত সসতু হালকা ভাঙ্গা 

০১ 
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৬.০৫ রনরম কত কালভাট কসমূদহর বতকমান অবস্থাঃ  

সর্ সকল রকদলারমটাদর কালভাট ক আদছ, সসই সকল রকদলারমটাদর কালভাদট কর জন্য সিকরলস্ট পূরণ করা হয়। প্রাপ্ত 

তথ্য সারণী ৬.৮-এ সেয়া হদলা। উহাদত বারহযক পর্ কদবক্ষদণ সেখা র্ায় ৩৯ টি কালভাদট কর মদধ্য ( আইদটম-২৮) ৫টি 

কালভাদট কর (১২.৮২%) কার্ ককাররতা ভাদলা নয়।   

 

 

রিত্র ৬.৪ সনত্রদকাণা-দমাহনগি সড়দকর ৪থ ক রকরমদত বক্স কালভাদট কর এদপ্রাদির বতকমান অবস্থা। 

 

সারণী ৬.৮ কালভাদট কর বতকমান অবস্থা 

িরমক 

নাং 

র্ািাইতব্য আইদটম জবাব  

 

সাংখ্যা 

 

শতকরা হার 

(%) 

22 কালভাদট কর কাদজর মান (Workmanship) 

দৃশ্যতঃ ভাল রকনা?  

হযাঁ ৩৯ ১০০ 

না ০ ০ 

23 কালভাদট কর সকান অাংদশ ফাটল আদছ রকনা?  হযাঁ ০ ০ 

না ৩৯ ১০০ 

24 কালভাদট কর  কনরিদট সকানরূপ Honey-comb 

সেখা র্াদে রকনা?  

হযাঁ ০ ০ 

না ৩৯ ১০০ 

25 কালভাদট কর উইাংওয়াল সহদল সগদছ রকনা বা Tilt 

হদয়দছ রকনা? 

হযাঁ ০ 

 

০ 

না ৩৯ ১০০ 

26 রনরম কত কালভাদট কর এদপ্রাদি র্ানবাহন ধীনাক্কা খায় 

রক না?  

হযাঁ 

 

০ ০ 

না ৩৯ ১০০ 

27 িযাদনদলর তুলনায় কালভাদট কর স্পযান কম রকনা?  হযাঁ ০ ০ 

না ৩৯ ১০০ 

28 হযাঁ ০৫ ১২.৮২ 
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কালভাদট কর উভয় পাদবক মাটি িারা সকানরূপ ব্লক 

করা হদয়দছ রকনা? (পর্ কদবক্ষদণ রনরে কি 

কালভাদট কর রববরণ রেন) 

না ৩৪ ৮৭.১৮ 

 

পর্ কদবক্ষদণ আদরা সেখা র্ায়, পররমাণগত আইদটম সকানরূপ ত্রুটি-রবচুযরত পাওয়া র্ায়রন; তদব কাদজর রনম কাণকালীন 

শুদ্ধতা র্া বারহযক দৃরিদগাির হয় এরূপ রকছু রবচুযরত পররলরক্ষত হদয়দছ। রনদম্নর সারণীদত রনরে কি কালভাদট কর ত্রুটি-

রবচুযরত উদেখ করা হদলা। 

 

সারণী ৬.৯ কালভাদট কর পর্ কদবক্ষণ 

িরমক 

(সিকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচুযরত   

 

গণসাংখ্যা 

২২ সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দক ২য় রকরমদত কালভাট কটি কর সমইন ওয়াল ক্ষয় হদয় R.C.C সেখা র্াদে ০১ 

পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ৯ম, ১১তম, ১৪তম রকরমদত কালভাট ক এর বতকমান অবস্থা খুরব 

ভাল, পারন িলািদলর জন্য র্দথি উপদর্াগী  

০৩ 

২৫ পঞ্চগড়-সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক ১৩তম রকরমদত উইাংওয়াদলর রভতদর আগাছা জদন্মদছ, তা 

পররস্কার করা েরকার  

০১ 

২৭ নাযাইল-রকদশারগি সড়দকর ৩য় রকরমদত িযাদনদলর মুদখ অদধীন কক অববধীন েখল আদছ  ০১ 

২৮ ১ম, ৮ম রকরমদত রকছু অাংশ মাটি িারা ভরাট আছ  ০৩ 

সনত্রদকাণা-দকন্দুয়া সড়দকর ১ম রকরমদত কালভাট কটির িযাদনদলর রভতদর ১০% মাটি িারা ভরাট হদয় 

সগদছ   

০১ 

নাযাইল- রকদশারগি সড়দকর ১ম, ৪থ ক রকরমদত রকছু অাংশ মাটি িারা ভরাট আদছ ০২ 

ময়মনরসাংহ (রিরস অরফস)-রঘুনাথপুর-দনত্রদকাণা-দমাহনগি-জামালগি সুনামগি সড়দকর ৪থ ক 

রকরমদত বাাংলা বাজার স্থাদন অববধীন েখদলর কারদণ কালভাদট কর িযাদনলটি ভরাট করা আদছ, পারন 

র্ায় না 

০১ 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়দকর ৩য়, ৪থ ক, ৫ম, ৭ম, রকরমদত কালভাদট কর উত্তর পাদশ মাটি িারা 

ভরাট কদর সোকান ততরর করা হদয়দছ।  

০৪ 

রকদশারগি- সহাদসনপুর সড়দকর ৪থ ক রকরমদত ময়লা আবজকনা এবাং রসদমন্ট প্ল্াস্টাদরর ভাঙ্গা 

মালামাল িারা ব্লক করা হদয়দছ 

০১ 

 

৬.০৬ রনব কারিত সড়দক সড়ক রনরাপত্তা কম কসূরির আওতায় সম্পারেত কাদজর পর্ কাদলািনাঃ 

সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্টর আওতায় আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্প ৩টি সড়দক কাজ হয় র্া পরররশি-‘ক’ সত উদেখ 

করা হদয়দছ। ৩টি সড়দকর মদধ্য মাঠ-পর্ কাদয় র্ািাই এবাং সম্পারেত কাদজর প্রভাব রনণ কদয়র জদন্য কুরমো-লালমাই-

িাঁেপুর-লক্ষ্মীপুর-সবগমগি সড়কদক নমুনা রহদসদব রনব কািন করা হয়। 

এ সড়দক আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় রনম্নবরণ কত কাজ সম্পারেত হদয়দছঃ 

১. সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ ও বাস-সব রনম কাণ (ইন্টারদসকশাদন, বাজার অাংদশ এবাং স্টদপদজ)। 

২. কাংরিদটর কাজ (রিভাইিার রনম কাণ, আইল্যাে রনম কাণ)। 

৩. গরত রনয়ন্ত্রণকারী রিভাইস (গরত করমদয় আনার পন্থা)-র্থাঃ Rumble Strips, Raised                      

    Pedestrain Crossing.  

৪. ট্রারফক গাইরিাং রিভাইস (সাইন, রসগন্যাল, সড়ক মারককাং ইতযারে)। 

৫. পথিারীদের জদন্য সুরবধীনারে (ফুটপাথ রনম কাণ, র্াত্রী ছাউরন রনম কাণ)। 

৬. রনরাপত্তা রনদে কশনা এবাং সদিতনতামূলক রিভাইস- রবলদবাি ক স্থাপন।  
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৭. ট্রারফক িযাদনলাইদজশান (সড়ক প্রশস্তকরণ, রিভাইিার রনম কাণ)। 

উক্ত সড়দকর কুরমো (পদুয়া বাজার সমাড়) হদত শুরু কদর মুোফফরগি বাজার পর্ কন্ত ২২ রকদলারমটাদর রনরম কত সড়ক 

রনরাপত্তা ব্যবস্থা র্ািাই করা হয়। এদত সেখা র্ায়, প্রণীত নকশার রভরত্তদত উপদর বরণ কত সব আইদটদমর কাজ হদয়দছ। 

সম্পারেত প্রধীনান প্রধীনান কাদজর পররমাণ রনদম্ন সেয়া হদলাঃ 

১. বাস-সব রনম কাণঃ ১২টি;  

২. ফুটপাথ রনম কাণঃ ১টি; 

৩. Rumble Strip রনম কাণঃ ৪৯টি; 

৪. Raised Pedestrian রনম কাণঃ ২৬টি; 

৫. প্যাদসিার সশিার রনম কাণঃ ১০টি;  

৬. সলদভল িরসাং-এ বাঁক সহজীকরণঃ ১টি স্পদট ; 

৭. ইন্টারদসকশাদন সপভদমন্ট প্রশস্তকরণঃ ১টি স্পদট;  

৮. রিভাইিার রনম কাণঃ ১টি স্পদট; 

৯. গাইি রপলারঃ ৮০টি (৪টি স্পদট);  

১০. অন্যান্য সাইন-রসগন্যাল ও মারককাং র্থা- বাধ্যতামূলক, সতককতামূলক ও রনদে কশনামূলক সাইনঃ নকশা অনুর্ায়ী 

উদেখ্য সর্, সদরজরমদন তথ্য সাংগ্রহ কদর জানা রগদয়দছ উক্ত সড়দক আরএনআইএমরপ-২ প্রকল্পভুক্ত আরএসরস 

কদম্পাদনদন্টর আওতায় কাজ হওয়ার পর আর সকান সরাি সসফটির কাজ হয়রন। 

 

৬.০৭ অবকাঠাদমা র্ািাই-এ প্রাপ্ত প্রধীনান প্রধীনান তথ্যারেঃ  

 

 রনব কারিত সড়কসমূদহর অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁধীন ও 

সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; তদব সড়দকর প্রায় ৮.৬০% তেদর্ কয সশাল্ডার পথিারীদের িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত 

নদহ, ১৫.০৫% তেদর্ কয সড়দকর সারদফদস ফাটল (hair crack) আদছ এবাং ২৬.৮৮% তেদর্ কয সড়দকর 

সশাল্ডার সপভদমদন্টর সিদয় উঁচু সলদভদল আদছ।  

 সদরজরমদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন ও সড়ক রনরাপত্তা সাংিান্ত আইদটম সমূদহর প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা 

র্ায় রনব কারিত সড়দকর ২৬.৮৮% তেদর্ কযর বাঁকসমূদহর বারহদরর পাদবক অরত-উচ্চতা (Super-elevation) 

রহদসদব সড়ক বাঁধীন ও সপভদমন্ট রনম কাণ করা হয়রন। তাছাড়া রিজাইন স্টযাোি ক অনুর্ায়ী- বাঁদক সপভদমন্ট প্রায় 

৩০% সবরশ প্রশস্ত করার কথা থাকদলও প্রায় ১৫.০৫% তেদর্ কয তা করা হয়রন; রবদশর্তঃ রপরবআরআরএমরস 

কদম্পাদনন্ট ৬৫% তেদর্ কয বাঁকসমূদহ তা সনই।  

 রনব কারিত সড়কসমূদহর একই স্থাদন বারাংবার দুর্ কটনা হয় এমন স্পট আদছ ১৬.১৩% তেদর্ কয। এগুদলাদক 

এরক্সদিন্ট ব্লযাক স্পট বলা র্াদব না, তদব এগুদলা দুর্ কটনা প্রবণ স্পট।  

 র্ািাইকৃত ৩৯টি কালভাদট কর মদধ্য ৫টি (১২.৮২%) কালভাদট কর িযাদনদলর উজাদন বা ভাটিদত প্ররতবেকতা 

বা ব্লক আদছ; ফদল পারন রনস্কাশন বাধীনাপ্রাপ্ত হদে।  
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 সদরজরমদন নমুনা সড়দকর সসতুসমূহ পর্ কদবক্ষদণ বারহযকভাদব প্রতীয়মান হয়, রনম কাণকৃত সসতু সমূদহর 

কাদজর মান ভাল এবাং  কার্ ককাররতায়ও সকান সমস্যা সনই।    

  সদরজরমদন কদয়কটি সড়ক পররেশ কন কদর সেখা র্ায়, আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতায় সম্পন্নকৃত 

সড়কসমূদহর প্রশস্ততা এবাং মান ভাদলা হওয়ায় র্ানবাহন সবপদরায়া িলািল কদর। ফদল রবরভন্ন স্পদট 

দুর্ কটনার আশাংকা সবদড়দছ রবধীনায় সড়ক ব্যবহারকারীগণ স্পীি সব্রকার স্থাপদনর জদন্য োবী কদরদছন। 

  

 সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্টর আওতাভুক্ত কুরমো-িাঁেপুর সড়দক সড়ক রনরাপত্তামূলক সর্ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দছ তা অতযন্ত ফলপ্রসূ হদয়দছ। এমতাবস্থায় আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতাভুক্ত সড়কসমূদহ 

দুর্ কটনা সরাদধীন Rumble Strip, Raised Pedestrian Crossing ইতযারে রনম কাণ করা প্রদয়াজন।   

 

৬.০৮ সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়দনর জদন্য কনদভক্স সসইফটি রমরর-এর ব্যবহারঃ  

র্নবসরতপূণ ক বাাংলাদেদশর সড়ক ও মহাসড়দকর বাস্তব অবস্থা অনুর্ায়ী বাঁক এড়াদনার সকান সুদর্াগ সনই। সড়দকর 

বাঁদক উভয়মুখী র্ানবাহদন সাংর্র্ ক এড়াদনা রকাংবা িলািলকারী র্ানবাহন র্াদত িালদকর রনয়ন্ত্রদণ থাদক সসজদন্য 

বাঁদকর জযারমরতক রিজাইন ও গাইরিাং রিভাইস রহদসদব সতককতামূলক সাইনদবাি ক স্থাপন সবসময় র্দথি নয়। 

আধুরনক প্রযুরক্তর ‘কনদভক্স সসইফটি রমরর’ স্থাপন করদল রবপরীত রেদকর দ্রুতগরতর র্ানবাহন দূদর থাকদতই 

িালদকর দৃরিসীমায় আদস। এর ফদল গারড় িালক বাঁদকর অপর প্রান্ত সথদক আগত গারড়সমূহ সেখদত পান এবাং সস 

অনুর্ায়ী গারড়র গরত রনয়ন্ত্রদণর মাধ্যদম সড়ক দুর্ কটনা এড়াদত পাদরন।  

কনদভক্স সসইফটি রমরর সাধীনারণত সস সব সড়দক ব্যবহৃত হয় সর্ সকল সড়দক ট্রারফক ভরলউম খুব সবরশ থাদক 

অথবা সর্ সকল বাঁদকর বিতা (curvature) সবরশ। সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর সড়ক ও মহাসড়দক এ ধীনরদনর সকান 

সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থা এখদনা গ্রহণ কদররন। তদব অদূর ভরবষ্যদত সড়ক ও মহাসড়দকর সাংকটপূণ ক (critical) 

বাঁকসমূদহ সড়ক রনরাপত্তামূলক পেদক্ষপ রহদসদব ‘কনদভক্স সসইফটি রমরর’ এর ব্যবহার রবদবিনা করা প্রদয়াজন।  

৬.০৯  প্রকবের আওিায় “সড়ক রনরাপত্তা অরিট কার্ ক পররিালনা” সাংিান্তঃ 

আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর অন্যতম  উদেশ্য  প্রকদল্প রনদয়ারজত সুপাররভশন কনসালট্যাদন্টর মাধ্যদম রবযমান 

৮০০ রকদলারমটার  সড়দকর রনরাপত্তা অরিট পররিালনা করা। প্রকদল্পর রিরপরপ, রপরসআর, এরিরব সমারপ্ত প্ররতদবেন 

পর্ কাদলািনা কদর সড়ক রনরাপত্তা অরিট পররিালনা সাংিান্ত সকান পৃথক বরাে (allocation), ব্যয় রকাংবা এ কাদজর 

অগ্রগরত সম্পরককত সকান তথ্য পাওয়া র্ায়রন। এ সাংিান্ত তথ্য সাংগ্রদহর জদন্য সমাপ্ত এ প্রকদল্পর সমারপ্ত পরবতী 

োরয়দত্ব রনদয়ারজত সাদসক প্রকদল্পর কম ককতকাগদণর সাদথ আদলািনা কদরও সকান কাগজপত্রারে বা তথ্যারে পাওয়া 

র্ায়রন।  

 

তদব প্রকদল্পর রিরপরপ পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, আরএসরস’র আওতায় ৩টি চুরক্তদত ৩টি সড়দক সমাট ১৯৪.৭ 

রকদলারমটার সড়দক সড়ক রনরাপত্তামূলক পূতক কাজ করা হদয়দছ (পরররশি-ক দ্র্িব্য)। এ সকল কাজ করার পূদব ক 

আরএসরস’র রিজাইন করদত হদয়দছ। সুপাররভশন কনসালট্যান্টস রনদয়াগ সেয়া হদয়দছ ১৭/০৮/২০০৬ তাররদখ এবাং 

আরএসরস’র কাজ শুরু হদয়দছ ১৫/০৬/২০০৮ তাররদখ। ‘সাদসক’ প্রকল্প অরফস সথদক সাংগৃহীত কুরমো-িাঁেপুর 

সড়দকর সড়ক রনরাপত্তা সাংিান্ত কাদজর নকশা পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, রনদয়ারজত সুপাররভশন কনসালট্যান্টস 

M/S. Roughton International U.K. & Others কতৃকক উহার নকশা প্রণয়ন করা হদয়দছ। নকশায় সর্ 

সকল রনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আদছ তা ৬.০৬ নাং অনুদেদে উদেখ করা হদয়দছ। িকুদমন্ট প্রারপ্তর সীমাবদ্ধতার কারদণ 

এ খাদত ব্যয় এবাং সমাট কত রকদলারমটার সড়দকর সড়ক রনরাপত্তা অরিট কার্ ক পররিালনা করা হদয়দছ, তা বণ কনা 

করা সম্ভব হদলা না।  
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৬.১০ প্রকবের সামতগ্রক মূল্যায়নঃ প্রকদল্পর সামরগ্রক মূল্যায়দন উহার ইনপুট-আউটপুট ও প্রভাব রবদের্ণ করা হয়। 

অত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত সাংখ্যাগত তথ্য ও গুণগত তথ্য হদত ইনপুট ও আউটপুট সারণী ৬.১০ক ও ৬.১০খ সেয়া হদলাঃ 

 

সারণী ৬.১০ক প্রকদল্পর ইনপুট 

আইদটম ব্যয় (রমরলয়ন িলার) 

 ভূরম অরধীনগ্রহণ, পূতককাজ ও প্রশাসরনক ব্যয় ১১৮.৭৮৬ 

কনসালদটন্সী সারভ কস ৬.৬৪ 

করন্টদজন্সী এবাং রনম কাণকালীন সুে ১.৩০৪ 

প্রকল্প অথ কায়ন-এরিরব ৭১.৬৯ 

প্রকল্প অথ কায়ন-রজওরব ৫৫.৪৫ 

সমাট ২৫৩.৮৭ 

 
 

সারণী ৬.১০খ প্রকদল্পর আউটপুট 

কদম্পাদনন্ট সড়দকর ধীনরন তের্ কয 

আরআইরস  জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চরলক 

মহাসড়ক ও সজলা সড়ক 

১৪৫.১৭৫ রকরম 

রপআরএমরস জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চরলক 

মহাসড়ক ও সজলা সড়ক 

৪৩০ রকরম 

রপরবআরএমরস আঞ্চরলক মহাসড়ক ও সজলা 

সড়ক   

১০৫ রকরম 

আরএসরস জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চরলক 

মহাসড়ক 

১৯৪.৭ রকরম 

সড়ক মাস্টার প্ল্যান জুন, ২০০৯-এ সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় কতৃকক অনুদমারেত 

 

প্রকবের প্রভাে িথা অজশনঃ  প্রকদল্পর প্রধীনান প্রভাবসমূহ রনম্নরূপ 

 রজরিরপ গড় ৬% এর উপর গত ২০০৭-২০১৩ বৎসদর।  

 জাতীয় োররদ্র্যতা-সূিক ৪০% (২০০৫) সথদক সনদম ৩১.৫% (২০১০-এ) হদয়দছ।  

 সড়দকর মান-উন্নয়দনর ফদল র্ানবাহদনর অপাদরশন ব্যয় (VOC) ২৫% হ্রাস।  

 জািীয় মহাসড়ক ও আিতলক মহাসড়বকর সাবথ তফিার সড়কসমূবহর উন্নি সড়ক সংবযাবগর ফবল পেী 

এলাকার অথ শননতিক কম শকান্ড বৃতদ্ধ হপবয়ব  এেং সুু্বযাগ-সুতেধা ত্বরাতিি হবয়ব ।  
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প্রকবের সাতে শক পারফরবমবের সংখ্যাগি মানঃ 

এরিরব প্রণীত রপরসআর অনুর্ায়ী আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর প্রাপ্ত সরটিাং সারণী ৬.১১ এ সেয়া হদলা।  

 

সারেী ৬.১১ প্রকবের সাতে শক হরটিং 

মানদন্ড মূল্যায়ন হরটিং (০-৩) গুোংক % গুোংক হরটিং 

সামঞ্জস্যিা খুেই সামঞ্জস্যিা ৩ ২০ ০.৬০ 

কায শকাতরিা কম কায শকর ১ ৩০ ০.৩০ 

দেিা কম দে ১ ৩০ ০.৩০ 

হটকসই েমিা হটকসই ২ ২০ ১.৬০ 

সাতে শক হরটিং সফল 

 

এতিতে’র হরটিং পদ্ধতির মান-এর ব্যখ্যা তনম্নরূপঃ 

হরটিং মানঃ ২.৭০ এর হেতর্ = খুেই সফল, ১.৬০ হবি ২.৭০ এর তনবম্ন = সফল, ০.৮ হবি ১.৬ এর তনবম্ন = 

আংতর্ক সফল এেং ০.৮ এর তনবম্ন = অসফল। সারেী ৬.১২ এ এতিতে হরটিং পদ্ধতি উবেখ করা হবলা।  

 

সারেী ৬.১২ এতিতে হরটিং পদ্ধতি  

হরটিং মান সামঞ্জস্যিা কায শকাতরিা দেিা হটকসই েমিা 

৩ খুেই সামঞ্জস্যিা খুেই কায শকর খুেই দেিা খুেই হটকসই 

২ সামঞ্জস্যিা কায শকর দে হটকসই 

১  আংতর্ক 

সামঞ্জস্যিা 

কম কায শকর কম দে কম হটকসই 

০ অসামঞ্জস্যিা অকায শকর অদে হটকসই নবহ 

  

িথ্য সূত্রঃ- এতিতের তপতসআর-মাচ শ, ২০১৪ 

 

মন্তব্যঃ  

অনুবেদ ৬.১০ অনুযায়ী, এতিতে কর্তশক সাতে শক মূল্যায়বন প্রকেটি ‘সফল’ তহবসবে তচতহ্নি করা হবয়ব । অত্র প্রভাে 

মূল্যায়ন সমীো হবি প্রাপ্ত িবথ্যর তভতিবি উপহরাক্ত হরটিং পয শাবলাচনা করবল হদখা যায়, প্রকবের ‘কায শকাতরিা’, 

‘দেিা’, ও ‘হটকসই েমিা’ এই ৩টির হরটিং এতিতে’র হরটিং এর হচবয় হেতর্ তনধ শারে করা যায়; তেবের্িঃ 

আরআইতস কবপাবনবন্টর হটকসই েমিা তেবেচনায়; হকননা োস্তবে আরআইতস কবপাবনন্টভুক্ত সড়কসমূবহর কাজ 

েিশমাবন হের্ ভাল আব । োস্তোয়নকারী সংস্থাবক এ প্রকবের দুে শল পারফরবমে হবি তর্ো তনবয় ভতেষ্য প্রকেসমূবহ 

“খুেই সফল” হরটিং প্রাতপ্তর লবেয সিকশ পদবেপ গ্রহে করবি হবে। 
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সপ্তম অধ্যায় 

SWOT রবদের্ণ  
 

৭.০১ ভূরমকাঃ  

খানারভরত্তক সমীক্ষা, সস্টকদহাল্ডারগদণর সকআইআই গ্রহণ, সফাকাস গ্রুপ আদলািনা, স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালা, 

িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা কদর এবাং প্রকল্প এলাকা সদরজরমদন পররেশ কদনর মাধ্যদম প্রাপ্ত রবরভন্ন তথ্য-উপাত্ত রবদের্ণ 

কদর প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক, দুব কল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক/িযাদলি সমূহ রনদম্ন প্রেত্ত হদলাঃ 

৭.০২ প্রকদল্পর শরক্তশালী রেকঃ  

1. উত্তর-পরিম ও মধ্য-উত্তরাঞ্চদলর জাতীয় মহাসড়ক ৫৮.৩০ রকদলারমটার, আঞ্চরলক মহাসড়ক ২৭.৩৫ 

রকদলারমটার ও সজলা সড়ক ৫৯.৫২৫ রকদলারমটার উন্নয়দনর মাধ্যদম সমরিত সড়ক সনটওয়াকক 

(integrated road network) স্থাপন, শরক্তশালীকরণ এবাং পররবহন েক্ষতা (transport 

efficiency) বৃরদ্ধ। 

২. প্রকদল্পর আওতায় রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ (PRMC) ও পারমরদমন্স-দবইজি রুটিন রক্ষণাদবক্ষণ 

(PBRMC)-এর মাধ্যদম সমাট ৫৫৪ রকদলারমটার অনুন্নত সড়দকর মান উন্নয়ন। 

৩. প্রকদল্পর আওতায় “পরবতী ২০ বছর জদন্য সড়ক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন”। 

৪. ১৯৪.৭ রকদলারমটার সড়দকর রনব কারিত দুর্ কটনা-প্রবণ অাংদশ রনরাপত্তামূলক পূতককাদজর মাধ্যদম সড়ক দুর্ কটনা 

্াদসর পেদক্ষপ।  

৫. র্াতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় সেদশ ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার লাভ করা। 

৬. সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সহজ ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়ার ফদল সরকারর ও সবসরকারর সসক্টদর নারীর অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ 

এবাং তাদের আদয়র সুদর্াগ প্রসাররত হওয়া। 

৭. সড়দকর পাদবক ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার লাভ করা।  

৮. সীমান্ত সড়ক উন্নয়দনর ফদল ইরমদগ্রশন ও ট্রানরজট সুরবধীনা সহজ হওয়া। 

৯. কৃরর্জাত পে বাজারজাতকরদণ সুদর্াগ-সুরবধীনা সম্প্রসাররত হওয়া। 

১০. রবরভন্ন ব্যবসা র্থা- পাথর উদত্তালন এবাং বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ সম্প্রসাররত হওয়া। 

 

৭.০৩ প্রকদল্পর দুব কলতা/দুব কল রেকঃ 

 

১. প্রকবের আওতাভুক্ত কদয়কটি সজলা সড়ক সরু (৩.৬৬ রমঃ প্রশস্ত) হওয়ায় র্ানবাহন িলািদল রবঘ্ন সৃরিসহ 

সড়ক দুর্ কটনা সাংর্টিত হওয়া।   

২. সড়দকর উভয় পাদবক  অপ্রশস্ত সশাল্ডার রকাংবা সশাল্ডাদর মাটি না থাকা।  

৩. প্রকদল্পর মূল রিরপরপ-দত অন্তভু কক্ত পটিয়া বাইপাস সড়ক সম্পন্ন না হওয়া।   

৪. সকান সাইন রসগনাল সনই; থাকবলও অপ্রতুল।  
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৫. সকান পেিারী সসতু না থাকা। 

৬. রাস্তার সশাল্ডাদর গতক থাকা। 

৭. শহরাাংদশ কদয়কটি সড়দক ফুটপাত না থাকা। 

৮. সকান স্পীি সব্রকার সনই রকাংবা সাংখ্যায় কম থাকা। 

৯. রাস্তায় ফাটল (crack) সৃরি হওয়া।  

১০. পারন রনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না থাকা।   

 

৭.০৪ প্রকদল্পর সুদর্াগ/সম্ভাবনাঃ  

প্রকদল্পর আওতায় সড়ক-দনটওয়াকক উন্নয়দনর ফদল সৃি সুদর্াগ/সম্ভাবনাসমূহ রনম্নরূপঃ  

১. বারণরজযক কম ককাে বৃরদ্ধ সপদয়দছ এমনরক সছাট আকাদরর রশল্প গদড় উদঠদছ।  

২. জরমর মূল্য বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

৩. সীমান্ত সড়ক উন্নয়দনর ফদল সীমান্ত-বারণদজযর পে পররবহন সহজ হদয়দছ।  

৪. প্রতযন্ত এলাকার নারীরা িাকররদত রনদয়াদগর সুদর্াগ পাদে।    

 

৭.০৫ প্রকদল্পর ঝুঁরক/িযাদলিসমূহ (Threats):   

১. প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-হুগলা-দধীনাবাউড়া (Z3707) সড়কটি সরু (প্রশস্ততা ৩.৬৬ রমটার) 

হওয়ায় এবাং Hard Shoulder না থাকায়  সড়ক দুর্ কটনা সাংর্টিত হওয়া  

২. প্রকদল্পর আওতাভূক্ত পঞ্চগড়-দততুরলয়া-বাাংলাবাো সড়দক Over-loaded ট্রাক িলািল রনয়ন্ত্রদণর জদন্য 

স্থারপত Weighing Machine সিল না থাকা।   

৩. তভরব-রকদশারগি-দনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-হুগলা-দধীনাবাউড়া সড়দক পাথর ও বারল বহনকারী Over-loaded 

ট্রাক িলািল কদর। এ Route-এ Axle load রনয়ন্ত্রদণর জদন্য সকান Weighing Machine না 
থাকা।  

৪. সড়দক নরসমন, কররমনসহ স্যাদলা ইরিন িারা িারলত র্ানবাহন িলািল করার ফদল দুর্ কটনা সাংর্টিত 

হওয়া।   

৫. কদয়কটি সজলা সড়ক র্থা- রবরামপুর-ফুলবারড় ও পূব কধীনলা-দধীনাবাউড়া সড়ক অাংশসমূদহ কদয়কটি Sharp 

curve  থাকা।   

৬. জনসদিতনতার অভাব ও রকছু অববধীন কার্ ককলাদপর রবরূপ প্রভাব সর্মনঃ- সাইন-রসগনাদল সপাস্টার লাগাদনা, 

সড়ক পাবকস্ত সড্রদন ময়লা সফদল সড্রন বে করা, সড়দক গরু-ছাগল িরাদনা, সড়দকর সশাল্ডাদর মাটি ভরাট 

কদর সশাল্ডার সপভদমদন্টর সিদয় উঁচু করা এবাং কালভাদট কর িযাদনল ভরাট কদর পারন প্রবাহ বে করা।  
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অিম অধ্যায় 

পর্ কদবক্ষণ  

 

৮.০১ খানারভরত্তক সমীক্ষা হদত প্রাপ্ত তথ্যারেঃ  

নমুনা খানাসমূদহর আথ ক-সামারজক তবরশিযঃ 

প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকা উভয় সক্ষদত্রই পুরুর্ উত্তরোতাগদণর গড় বয়স ৪০ বছর এবাং মরহলা উত্তরোতাগদণর 

গড় বয়স ৩২ বছর পাওয়া র্ায়। 

উভয় নমুনা এলাকার উত্তরোতাগদণর মদধ্য ৮২% নূযনতম স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবাং ৫০% উত্তরোতা মাধ্যরমক ও 

উচ্চতর রিগ্রী প্রাপ্ত। সবরশর ভাগ উত্তরোতাই কৃরর্কাদজ রনদয়ারজত। এরপদর সদব কাচ্চ উত্তরোতাগদণর সপশা ব্যবসা। 

অন্যান্য সপশা হদে িাকুরী, ররক্সা িালনা, হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ ইতযারে।  

প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক আয় ৬৭% বৃরদ্ধ সপদয়দছ; পূদব ক 7, 906 (±406) টাকা এবাং বতকমাদন 

13, 226  (±673) টাকা । অপরপদক্ষ, কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক মারসক গড় আয় ৪৪% বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ; পূদব ক 7817 (±527) এেং েিশমাবন 11, 228 (±767) টাকা। অতএব, প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর 

মারসক গড় আয় বৃরদ্ধ এবাং কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর মারসক গড় আয় বৃরদ্ধর পাথ ককয ২৩%, র্া 

পররসাংখ্যানগতভাদব উদেখদর্ায বা Statistically significant (Z=3.65, P=0.001)।    

 

সড়ক, সসতু ও কালভাট ক রনম কাণ ও রক্ষণাদবক্ষদণর প্রভাবঃ RIC, PRMC ও RSC সড়ক এলাকার অরধীনকাাংশ 

উত্তরোতাই (র্থািদম ৯০.৮%, ৭৫.৯%, ৭০.৪%) জারনদয়দছন সর্, তাঁরা সড়কটি স্বােদযয ব্যবহার করদছন। রকন্তু 

PBRRMC এলাকার মাত্র ৫২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তাঁরা স্বােদযয সড়দক র্াতায়াত কদরন। এছাড়াও 

৭১% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, বাস্তবারয়ত সড়কগুরল িলািদলর উপযুক্ত।  

৯৭.২% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, তাঁরা রনরম কত সসতু ও কালভাট কসমূহ ব্যবহার করদছন। ৯৮.২% উত্তরোতা 

জারনদয়দছন সসতু ও কালভাদট কর রনি রেদয় পারন িলািল করদছ। প্রায় ১১% উত্তরোতা জারনদয়দছন, সসতু ও কালভাট ক 

রনম কাণ সদিও তাঁদের এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃরি হদে; পক্ষান্তদর কদরাল এলাকায় ২৫.৮% উত্তরোতা জারনদয়দছন 

তাঁদের এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃরি হদে। উদেখ্য সর্, শুধু আরআইরস কদম্পাদনদন্ট সসতু ও কালভাট ক রনরম কত হদয়দছ।  

খানা সমীক্ষা সথদক সেখা র্ায়, সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল গ্রাদমর সলাদকরা পূদব কর তুলনায় স্বল্প খরদি ও 

স্বল্প সমদয় রনকটস্থ হাট-বাজাদর ও উপদজলা সেদর সর্দত পাদর, র্া তাদেরদক বহুমুখী উন্নয়ন কম ককাদে জরড়ত হদত 

সাহায্য করদছ। পূদব ক সর্খাদন এলাকাদভদে উপদজলা সেদর সর্দত ৪৪ সথদক ৫২ রমরনট সময় লাগদতা, সসখাদন 

বতকমাদন ১৯ সথদক ২৮ রমরনট সময় লাদগ অথ্যকাৎ প্রায় অদধীন কক সময় সাশ্রয় হদে অথ কাৎ TTC কদমদছ। 

উভয় এলাকার জনগণই প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক প্রায় একই রকম র্ানবাহন ব্যবহার করদতন। রকন্তু সড়ক উন্নয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর পদর প্রকল্প এলাকায় জনগণ উন্নততর এবাং দ্রুতগামী র্ানবাহন ব্যবহার করদছন। প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর পূদব ক রবরভন্ন কদম্পাদনদন্ট ভারী র্ানবাহন িলািদলর মদধ্য উদেখদর্ায পাথ ককয রছল। রকন্তু প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর পর ভারী র্ানবাহন িলািদলর হার সকল কদম্পাদনদন্ট বৃরদ্ধ সপদয়দছ। গ্রামবাসীদের উপলরি সথদক সেখা 

র্ায়, কদরাল এলাকার সিদয় প্রকল্প এলাকায় র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন িলািদলর হার রিগুণ। 
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কৃরর্জ উৎপােদনর উপর প্রভাবঃ প্রকল্প এলাকায় ৯৩% উত্তরোতা জারনদয়দছন সর্, সড়ক, সসতু ও কালভাট ক রনম কাদণর 

প্রভাদব সসি ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দছ। অপররেদক কদরাল এররয়ায় এ সাংখ্যা অদনক কম (৬৬.৮%)। প্রকল্প এলাকায় 

৯৫% উত্তরোতাই উপলরি কদরদছন সর্, সড়ক, সসতু ও কালভাট ক রনম কাদণর কারদণ ভূরমর ব্যবহার ও সসি ব্যবস্থায় 

উন্নরত হওয়ায় ফসল উৎপােন সবদড়দছ। পক্ষান্তদর, কদরাল এলাকার ৬৮.২% উত্তরোতা ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ 

বদল জারনদয়দছন। 

 

বারণরজযক কার্ কিদমর উপর প্রভাবঃ বাজারজাতকরদণর সুরবধীনা ছাড়া কৃর্করা তাঁদের কৃরর্জাত পদের উপযুক্ত মূল্য 

পায় না। খানারভরত্তক সমীক্ষা জরীদপ সাংখ্যাগররষ্ঠ উত্তরোতা (প্রায় ৯০%) জারনদয়দছন, কৃর্করা তাঁদের উৎপারেত 

পদের বাজারজাত করার সুদর্াদগ এখন প্রকৃত মূল্য পাদেন। প্রকদল্পর সকল কদম্পাদনন্ট এলাকার জনগণই প্রায় একই 

রকম সুরবধীনা পাদেন বদল জারনদয়দছন।  

সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার ৯৮.৭% উত্তরোতাই মত প্রকাশ কদরন সর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল তাঁদের কম কসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।   

 

মরহলাদের কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরিঃ প্রায় সকল উত্তরোতাই জারনদয়দছন সর্, সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর পর 

রবদশর্ভাদব মরহলাদের কম কসাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ। কৃরর্জাত পদের রবিয়, পররবহন সসক্টর, হাঁসমুরগীর 

খামার, গরু/ছাগল পালন, সবরজ িার্ ও মৎস্য িার্ ইতযারে সক্ষদত্রও সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।     

খানা সমীক্ষায় সেখা র্ায়- সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর ফদল স্থানীয় জনগণ রনদম্নর কদয়কটি সক্ষদত্র উপকৃত হদয়দছ 

র্থাঃ- প্রকদল্পর কাদজ জরড়ত থাকা, দ্রুত পে পররবহদণ ও র্াতায়াদতর সুরবধীনা পাওয়া, ব্যবসায় বারণদজযর সলনদেদনর 

পররমাণ ও পরররধীন বৃরদ্ধ পাওয়া, কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধ পাওয়া, সছদলদমদয়দের রশক্ষা অজকদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ পাওয়া 

ইতযারে।  

অনগ্রসরতা দূরীকরদণ প্রকদল্পর প্রভাবঃ প্রকল্প এলাকার ৯৯.৪% উত্তরোতা বদলদছন- প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর 

স্কুল/কদলদজ ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ, ৮২.৩% উত্তরোতা বদলদছন- নারীদের কৃরর্-পে বাজারজাতকরদণ 

অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ সপদয়দছ, ৯৮.১% উত্তরোতা বদলদছন- নারীরা স্বাস্থয-সকদন্দ্র সর্দত পারদছন এবাং ৯০% উত্তরোতা 

বদলদছন- নারীদের উপাজকদনর সুু্দর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।  

 

সড়ক দুর্ কটনা ্াদস প্রকদল্পর ভূরমকাঃ‘প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক দুর্ কটনা সবদড়দছ, কদমদছ, না একই রকম 

আদছ’-এ প্রদশ্নর জবাদব আরআইরস কদম্পাদনন্ট এলাকার প্রায় ৫৭.৯% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা সবদড়দছ, 

পিআরএমপি’র ৫৪.৯%, পিপিআরআরএমপি’র ৪৪.৩% এিং আরএিপি’র ৪১.৪% উত্তরোতা বদলদছন দুর্ কটনা 

সবদড়দছ। আরএিপি এলাকার প্রায় ৫২% উত্তরদাতা িলললেন যে দুর্ ঘটনা হ্রাি যিলয়লে। এলত স্পষ্ট হয় যে, আরএিপি 

এলাকায় িড়ক পনরািত্তামূলক কাে ঘক্রম করায় উহার সুফল িাওয়া যেলে।  

 

৮.০২ িকুদমন্ট পর্ কাদলািনা হদত প্রাপ্ত তথ্যারেঃ প্রকদল্পর ৩য় সাংদশারধীনত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রা ও অরজকত অগ্রগরত 

পরীক্ষা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর প্রধীনান প্রধীনান অদঙ্গর প্রদতযকটির ব্যয় সীমা রিরপরপ মূদল্যর সিদয় কম আদছ এবাং 

সারব কক অরজকত অগ্রগরত ৯৫%। তকন্তু মুল তিতপতপ’র তুলনায় ব্যয় কবমব  প্রায় ১৬১ হকাটি ৭৮ লে ৫৬ হাজার যা 

মূল তিতপতপ’র ১৪.৮০%। 

 

প্রকল্পটি মূল সময়াে ৬ বছদর সম্পন্ন হয়রন; প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সমাট সময় ব্যয় হদয়দছ ৯ বছর অথ্যকাৎ প্রকদল্পর  

Time-over-run ১৫০ শতাাংশ। ইহার মদধ্য রিরপরপ অনুদমােন ও িয়-প্ররিয়ায় ২ বছর এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দন 

১ বছর সবরশ সময় ব্যয় হয়।     
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প্রকদল্পর শুরুদতই রিরপরপ প্রণয়ন ও অনুদমােন এবাং িয় প্ররিয়া প্রলরিত হওয়ার কারদণ প্রকদল্পর রনম কাণ কাজ 

এরিরব’র ঋণচুরক্তর টাদগ কদটর ৩৫ মাস পদর শুরু হয়। এছাড়াও ভূরম অরধীনগ্রহণ ও এরিরব’র Resettlement Plan 

অনুর্ায়ী ক্ষরতগ্রস্থদের পুনব কাসন কাজ বাস্তবায়দন েীর্ কসূত্রতার কারদণও প্রকল্প রবলরিত হয়।  
 

প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়ন, অনুদমােন, প্রকদল্পর রিজাইন, সটোর িকুদমন্ট ততরী, ঠিকাোর রনব কািন, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে 

প্ররিয়ায় সমাট সময় ব্যয় হদয়দছ ৪৯ মাস। এরিরব’র টাদগ কট হদত উহার পাথ ককয ৩৫ মাস হদলও িয়-প্ররিয়া এত মাস 

প্রলরিত হয়রন। রিরপরপ’র জদন্য ব্যরয়ত ৪ মাস, সটোর িকুদমন্ট ততরীর জদন্য ১২ মাস রবদবিনা করদল এবাং 

সটোদরর জদন্য (৪+৪)=৮ মাস রবদবিনা করদল িয়-প্ররিয়ায় প্রাক-রনম কাণকালীন প্রকৃত রবলি ৪৯–

(৪+১২+৮)=২৫ মাস। অবরশি ১১ মাস রনম কাণকালীন রবলি।  

 
 

আরএনআইএমরপ-২ এর ২৩টি প্যাবকজ হবি রনব কারিত ৪টি প্যাবকবজর মদধ্য ১টির েরপত্র আহবান হবি চুরক্ত স্বাক্ষর 

পর্ কন্ত এবাং ৩টি’র েরপত্র আহবান হদত েরপত্র মূল্যায়ন পর্ কন্ত িয়-প্ররিয়া পরীক্ষা কদর প্রতীয়মান হয় সর্, িয়-

প্ররিয়ায় রপরপআর-২০০৩ এবাং রপরপএ-২০০৬ এর সাংরেি রবরধীন ও ধীনারা এবাং এরিরব’র গাইি লাইন সমরিত 

(Harmonized) কদর অনুসরণ করা হদয়দছ। িবে আরআইতস কবপাবনবন্টর ঠিকাদার তনে শাচবন ICB রয় 

প্রতরয়ায় এতিতে’র “Standard single-stage, one-envelope procedure with prequalification” 

অনুসরে করা হবয়ব । এ প্রতরয়ায় ১ম ধীনাদপ  ঠিকাোর প্রাক-সর্াযতা তারলকাভুরক্তকরণ প্ররিয়ায় প্রায় ১৪ মাস সময় 

ব্যয় হদয়দছ এবাং ২য় ধীনাদপ প্রাক-সর্ায তারলকা হদত ঠিকাোর রনব কািন দ্রুি (৪ মাদসর মদধ্য) সম্পন্ন হদয়দছ। অপর 

৩টি কদম্পাদনদন্টর প্যাদকদজর মূল্যমান কম হওয়ায় এ সকল প্যাদকদজর ঠিকাোর রনব কািদন এরিরব’র রনকট 

গ্রহণদর্ায “Single-stage, one-envelope procedure” রয়-প্রতরয়া অনুসরে করা হবয়ব ।  

 
 

প্রকদল্পর আওতায় প্রণীত ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য সড়ক মহাপররকল্পনা প্রণয়ন কাজ’ পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, 

এ মাস্টার প্ল্যান সময়াদে সম্ভাব্য ট্রারফক প্রবৃরদ্ধর রভরত্তদত রিরিত প্রারধীনকার প্রাপ্ত ২১টি প্রকদল্পর মদধ্য ২টি সমাপ্ত, ১টি 

২০১৬ সাদলর মদধ্য সমাপ্ত হদব, ২টির রনম কাণকাজ অগ্রসরমান (পদ্মা বহুমুখী সসতু ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক), ১টির 

(২য় সমর্না, সগামতী ও কাঁিপুর সসতু) রনম কাণ কাজ শুরু হদয়দছ। ৭টির প্রাক-রনম কাণ কার্ কিম িলমান, ৪টি প্রকল্প 

বরােরবহীনভাদব এরিরপ’সত অন্তভু কক্ত হদয়দছ এবাং ৪টি সত এখদনা সকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়রন।  

 

সড়ক মহাপররকল্পনায় রবযমান সওজ সড়ক, মহাসড়ক ও সসতু রক্ষণাদবক্ষণ, পুনব কাসন ও প্ররতস্থাপন; ট্রারফক প্রবৃরদ্ধর 

সাদথ সাংগরত সরদখ নূতন সড়ক ও সসতু রনম কাণ/প্ররতস্থাপন এবাং Axle load রনয়ন্ত্রণদক উচ্চ অগ্রারধীনকার প্রোন করা 

হদয়দছ।  

 

যানোহবনর হয ওজবনর জবন্য সড়ক তিজাইন করা হয়, উহার হচবয় হেতর্ ওজবনর পণ্য েহন করবল যানোহবনর 

Axle এর মাধ্যবম উহা হপভবমবন্টর ওপর চাপ-সৃতষ্ট কবর। তিজাইনকৃি ভারেহন েমিার অতিতরক্ত ওজনোহী 

যানোহন চলাচবলর ফবল সড়বকর মারাত্মক েতি হয়। এক তহবসবে হদখা হগব - এ েতি পুনরুদ্ধাবর োংলাবদবর্ 

ে বর প্রায় ৩০০ হকাটি টাকা ব্যয় হবে। অপরতদবক, অতিতরক্ত Axle load তেবেচনা কবর সড়ক তিজাইন করাও 

অথ শননতিকভাবে লাভজনক নহহ। এমিােস্থায়, অতিতরক্ত মালামালোহী যানোহন িথা Axle load তনয়িবের হকান 

তেকে হনই।   

 

সড়ক মাস্টার প্ল্যান উপবদষ্টা কতমটি কর্তশক অনুবমাতদি Road Sector Policiy হি Axle load তনয়িবের জবন্য 

নীতিমালা অনুবমাদন করা হবয়ব । উক্ত নীতিমালায় সরকার কর্তশক multi-axle ট্রাবকর আমদাতন উৎসাতহি এেং 

2-axle ট্রাক আমদাতন পয শায়রবম তনতেদ্ধ করার তেধান রবয়ব । হযবহতু 2-axle ট্রাক সড়বকর হেতর্ েতি কবর, 

হসবহতু 2-axle ট্রাক আমদাতন পয শায়রবম েবের পদবেপ হনয়া প্রবয়াজন (সূত্রঃ সড়ক মাস্টার প্ল্যান, ২০০৯)।   

 

প্রকদল্পর রিরপরপ এবাং রপরসআর পর্ কাদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর সরাি ইম্প্রুভদমন্ট কদম্পাদনদন্টর চুরক্ত নাং-৪ 

(পটিয়া বাইপাস সড়ক) এর কাদজর অগ্রগরত মাত্র ৮.৪৬% হওয়ার পর সাংরেি ঠিকাোর কাজ েীর্ করেন বে রাখার 
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কারদণ চুরক্তটি বারতল (Terminate) করা হয়। এ চুরক্তর আওতায় ৩টি সসতুর আাংরশক এবাং ২টি কালভাদট কর 

আাংরশক সম্পন্ন হদয়রছল। পটিয়া বাইপাস অাংদশর তের্ কয ৫.২ রকদলারমটার এবাং উহার ভূরম অরধীনগ্রহদণর কাজ প্রকদল্পর 

আওতায় সম্পূণ ক সমাপ্ত হদয়দছ।  

৮.০৩ সকআইআই সথদক প্রাপ্ত তথ্যারেঃ  

সকআইআই উত্তর োতাগদণর প্রায় ৯২% বদলদছন- আয় সবদড়দছ, প্রায় ৪% বদলদছন- আয় কদমদছ এবাং প্রায় ৪% 

বদলদছন- আয় পূদব কর মদতাই আদছ।  

সকআইআই উত্তর োতাগদণর প্রেত্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়- ৫১% উত্তরোতা জারনদয়দছন-প্রকল্প এলাকার সর্াগাদর্াগ 

ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দছ; ৪৪% উত্তরোতা জারনদয়দছন কম ক-সাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ; ৩৩% উত্তরোতা বদলদছন 

ব্যবসার মালামাল ও কৃরর্ পে পররবহন সহজ হদয়দছ এবাং ৩১% উত্তরোতা বদলদছন রশক্ষার হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক দুর্ কটনা কদমদছ না সবদড়দছ এ প্রদশ্নর জবাদব ৫১% উত্তরোতা জানান-সড়ক দুর্ কটনা 

কদমদছ; ৪৫% উত্তরোতা বদলদছন- সড়ক দুর্ কটনা সবদড়দছ এবাং ৪% উত্তরোতা বদলদছন- জানা সনই।  

সময় সাশ্রয় সাংিান্ত প্রদশ্নর জবাদব সকআইআই উত্তর োতাগণ জারনদয়দছন- স্থানদভদে তাঁদের ঢাকা র্াওয়ার সময় 

১/২ র্ণ্টা সথদক ৬ র্ণ্টা পর্ কন্ত সাশ্রয় হদে। 

৮.০৪ এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারেঃ  

আদলািকবৃদযর মদত প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত সুরবধীনারে (Benefits)  

 র্াতায়াত ব্যয় কদমদছ এবাং সময় সাশ্রয় হদে। 

 রাস্তা হওয়ায় বাাংলাবাো সীমান্ত রেদয় প্ররতরনয়ত উভয় সেদশর মালামাল-পে পররবহণ সহজ হদয়দছ। 

 ঢাকার সাদথ সেঁতুরলয়া-বাাংলাবাোর সর্াগাদর্াগ সহজ হদয়দছ। 

 র্াতায়াদত স্বােযয বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 কৃরর্পে বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হদয়দছ/সড়দকর পাদবক অদনক সগািাউন রনরম কত হদয়দছ।  

 রিরকৎসা সুরবধীনা প্রারপ্ত সহজ হদয়দছ। 

 স্কুদল ছাত্র-ছাত্রীদের উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 জলাবদ্ধতা কদমদছ। 
 

  

আদলািকবৃদযর মদত প্রকদল্পর দুব কল রেকঃ  

 রবরভন্ন জায়গায় রাস্তার পাদশর মাটি ধীনদস সগদছ।  

 পঞ্চগড়-দততুরলয়া সড়দক ২০ টদনর পররবদতক ৪০ টন পর্ কন্ত পাথর সবাঝাই ট্রাক প্ররতরনয়ত িলািল করদছ; 

ওজন-সমরশন বসাদনার ১ মাদসর মদধ্য তা নি হদয় সগদছ। 

 বর্ কাকাদল মানুর্ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীসহ রাস্তায় স্থান রনদে। 

 নীলফামারী-বসয়েপুর সড়দক সিৌমুহনী নামক স্থাদন ফাটল ধীনদরদছ। 

 রনম কাণ ত্রুটির ফদল জলাবদ্ধতা সৃরি হয়। 

 সড়দক রদঙর মারককাং (Road  marking) সময়মত renew করা হয় না।  

 সশাল্ডার নীচু (depressed) থাকায় মটর সাইদকল ও অন্যান্য র্ান িলািদল অসুরবধীনার সম্মুখীন হদত হয়। 

 স্থানীয় প্ররতরনরধীন কাজ িলাকালীন সম্পকৃ্ত না থাকা। 
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প্রকদল্পর রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক আদলািকবৃদযর অরভদর্াগঃ 

 রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য ব্যয় বরাে অপ্রতুল।  

 সওজ এর মরনটররাং পর্ কাপ্ত নদহ।  

 নরসমন-কররমন িলািল বে করদত হদব । 

 Timely Maintenance হয় না। 

 

এফরজরি আদলািকবৃদযর পরামশ কঃ   

 সড়দকর বাঁকসমূদহ সড়ক প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।  

 ওভার হলাবিি র্ানবাহন িলািল বে করদত হদব।  

 সওজ-এর বরাে বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন।  

 সকাথাও সকান ফাটল সেখা রেদল তাৎক্ষরণকভাদব তা সমরামদতর ব্যবস্থা করদত হদব। 

 জলাবদ্ধতা কমাদত হদব।  

 রকদলারমটার সপাদি ররদফ্লরক্টাং রঙ করদত হদব।  

  রসঙ্গাইর বাাংলাবাজার স্থানটি দুর্টনা-প্রবণ; এখাদন প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রহণ করদত হদব।  

 সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-সধীনাবাউড়া সড়কটিদক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা প্রদয়াজন (বতকমাদন প্রশস্ততা ১২ ফুট )।  

 সামারজক বনায়ন করা সর্দত পাদর, তদব পররকরল্পতভাদব। সড়দকর সশাল্ডাদর নয়; বরাং  ঢাদল ও জরমদন 

বনায়ন করা র্ায়। 

 কুরমো-িাঁেপুর সড়দক রবদশর্ রবদশর্ জায়গায় ওভারব্রীজ েরকার। 

 পর্ কাপ্ত রনরাপত্তা sign ব্যবহার করা প্রদয়াজন।  

 

৮.০৫ সধীনাবাউড়াদত অনুরষ্ঠত স্থানীয় পর্ কাদয়র কম কশালায় প্রাপ্ত তথ্যারেঃ  

 পূব কধীনলা-গুয়াতলা সড়ক অাংদশ ৩টি রিটিকযাল কাভ ক রদয়দছ (২টি s-curve ও ১টি acute angle curve); 

১টি সসতুর এদপ্রাি খারাপ রদয়দছ।  

 সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-দধীনৌবাউড়া সড়কটি সরু হওয়ায় (বতকমাদন প্রশস্ততা ১২ ফুট) র্ানবাহন িলািদল রবঘ্ন 

র্টদছ। 

 সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-দধীনৌবাউড়া সড়দকর সশাল্ডাদর পেী রবদুযৎতায়ন সবাদি কর সর্সব খু ুঁটি রদয়দছ, সসগুরল 

র্ানবাহন িলািদলর জদন্য ঝুঁরকপূণ ক।  

 সনত্রদকাণা-পূব কধীনলা-দধীনৌবাউড়া রাস্তাটিদত বারল পররবহনকারী ওভার হলাবিি ট্রাক িলািল কদর।   

 

৮.০৬ প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যারেঃ  

 অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং পর্ কদবক্ষদণ প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁধীন ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; 

তদব সড়দকর প্রায় ৬.৪৬% তেদর্ কয সশাল্ডার পথিারীদের িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত নদহ, ১২.৯০% তেদর্ কয 

সড়দকর সারদফদস সূক্ষ্ম-ফাটল (hair-crack) আদছ এবাং ২৬.৮৮% তেদর্ কয সড়দকর সশাল্ডার সপভদমদন্টর 

সিদয় উঁচু সলদভদল আদছ।  

 সদরজরমদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন ও সড়ক রনরাপত্তা সাংিান্ত আইদটম সমূদহর প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা 

র্ায় সড়দকর (২৬.৮৮%) তেদর্ কযর বাঁকসমূদহর বারহদরর পাদবক অরত-উচ্চতা (Super-elevation) রহসাদব 

সড়ক বাঁধীন ও সপভদমন্ট রনম কাণ করা হয়রন।  
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 তাছাড়া রিজাইন স্টযাোি ক অনুর্ায়ী- বাঁদক সপভদমন্ট প্রায় ৩০% সবরশ প্রশস্ত করার কথা থাকদল ১৫.৫৫% 

তেদর্ কয তা করা হয়রন; রবদশর্তঃ রপরবআরআরএমরস কদম্পাদনন্ট ৬৫% তেদর্ কয তা সনই।  

 সড়দকর এ অাংদশ একই স্থাদন বারাংবার দুর্ কটনা হয় এমন দুর্ কটনা স্পট এখনও আদছ ১৬.১৩% তেদর্ কয। 

এগুদলাদক Accident Black Spot বলা র্াদব না তদব এগুদলা দুর্ কটনা প্রবণ স্পট।  

 র্ািাইকৃত ৩৯টি কালভাদট কর মদধ্য ৫টি (১২.৮২%) কালভাদট কর িযাদনল মাটি িারা ব্লক করা আদছ; ফদল 

জলাবদ্ধতা কারিত মাত্রায় কদমরন।  

 সদরজরমদন নমুনা সড়দকর সসতুসমূহ পর্ কদবক্ষণ কদর প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায় রনম কাণকৃত সসতু সমূদহর 

কাদজর মান এবাং কার্ ককাররতা ভাল।   

  সদরজরমদন কদয়কটি সড়ক পররেশ কন কদর সেখা র্ায় আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতায় সম্পন্নকৃত 

সড়কসমূদহর প্রশস্ততা এবাং মান ভাদলা হওয়ায় অদনক সময় র্ানবাহন সবপদরায়া িলািল কদর। ফদল রবরভন্ন 

স্পদট দুর্ কটনার আশাংকা সবদড়দছ রবধীনায় সড়ক ব্যবহারকারীগণ স্পীি সব্রকার স্থাপদনর জদন্য োবী কদরদছন। 

 সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্টর আওতাভুক্ত কুরমো-িাঁেপুর সড়দক সড়ক রনরাপত্তামূলক সর্ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দছ তা অন্ততয ফলপ্রসূ হদয়দছ। এমতাবস্থায় আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতাভুক্ত সড়ক সমূদহ 

দুর্ কটনা সরাদধীন Rumble strip, Raised Pedestrian Crossing ইতযারে রনম কাণ করা হদল দুর্ কটনা 

সরাদধীন সহায়ক হদব।    
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নবম অধ্যায় 

সুপাররশ  

 

১. সকান সড়দকর রনম কাণ র্া উন্নয়ন সমারপ্তর পর এর জীবন সময় (Life time)-এ সপভদমদন্টর উপর রনরে কি ওজদনর 

এবাং সাংখ্যার এদক্সল িলািল করদব সসই রবদবিনার সড়ক সপভদমন্ট রিজাইন করা হয়। সড়দক িলািলকারী 

ভারী র্ানবাহদনর এদক্সল ওজন রনয়ন্ত্রদণর জন্য সড়ক সনটওয়াদককর রবরভন্ন স্ট্র্যাবটতজক সলাদকশদন এদক্সল সলাি 

কদরাল সস্টশন স্থাপন করা আবশ্যক। আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত রবরভন্ন 

সড়দক অতিতরক্ত ওজবনর পণ্যোহী ট্রাক িলািল রনয়ন্ত্রণ করার জদন্য রবকল ওজন-পতরমাপক হমতর্ন সিল 

রকাংবা প্ররতস্থাপনসহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য সড়দক ট্রাতফক জতরপ কবর িার তভতিবি আবরা এদক্সল সলাি ওজন-

পতরমাপক হমতর্ন স্থাপদনর লদক্ষয সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রঃ অনুদেে 

৩.০৬, ৪.১৩, ৫.০৩ ও ৫.০৬ (খ)।  

২. স্বােযয ও রনরাপে র্াতায়াত রনরিত করার লদক্ষয আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ১২ ফুট প্রশস্ত 

সড়কসমূদহর মদধ্য সর্ সকল সড়দক ট্রারফক সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ, সস সকল সড়কদক ১৮ ফুট রহদসদব প্রশস্তকরণ 

এবাং অন্যান্য সড়কসমূদহ প্রবয়াজনীয় প্রর্স্তিায় হাি শ হর্াল্ডার রনম কাদণর জদন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

উদযাগ গ্রহণ করবি পাবর (সূত্রঃ অনুদেে ৪.১২, ৪.১৩, ৫.০৩ ও ৫.০৭)।  

৩. ‘পরবতী ২০ বছদরর জদন্য প্রণীত সড়ক মাস্টার প্ল্যান-২০০৯’ বাস্তবায়দন সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ  

রনদম্নর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করদত পাদর (সূত্রঃ অনুদেে ৩.০৬ ও ৮.০২)।  

(ক) ২০০৭ সাদলর উপাদত্তর রভরত্তদত প্রণীত সড়ক মাস্টার প্ল্যান সক হালনাগাে করা। 

(খ) সড়ক মাস্টার প্ল্যাদন সড়ক ও সসতু রনম কাণ/উন্নয়দনর সময়াবদ্ধ সর্ অগ্রারধীনকার প্রোন করা হদয়দছ, তা 

অনুর্ায়ী কার্ কিম গ্রহণ এবাং পরবতী প্রকল্প গ্রহণ করা।  

(গ) সড়ক মাস্টার প্ল্যাদনর রনদে কশনা অনুর্ায়ী মারি-এদক্সল ট্রাক আমোতন উৎসারহত করা এবাং দুই-এদক্সল 

ট্রাক আমোরন পর্ কায়িদম বদের পেদক্ষপ অনরতরবলদি শুরু করা।  

৪. আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর আওতায় রপরবআরআরএমরস ও রপআরএমরস কযাটাগরীভুক্ত সর্ সকল 

সড়ক/সড়কাাংদশ স্টযাোি ক জযারমরতক রিজাইন অনুসরণ কদর এলাইনদমদন্টর প্রদয়াজনীয় সাংদশাধীনন করা হয়রন; 

সওজ অরধীনেপ্তর সস সকল সড়ক/সড়কাাংদশ অাংশ-সমূহ রিরিত কদর সাংকটপূণ ক বাঁকসমূহ সহজীকরদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর (সূত্রঃ অনুদেে ৫.০৭ ও ৭.০৫)।  

৫. আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর উন্নয়নকৃত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত সড়কসমূদহ দুর্ কটনা ্াদস সড়ক ও জনপথ 

অরধীনেপ্তদরর সাংররক্ষত দুর্ কটনার তথ্য এবাং সাংরেি থানায় সরকি ককৃত তদথ্যর রভরত্তদত দুর্ কটনা-প্রবণ স্পটগুদলা 

রিরিত কদর প্ররতকারমূলক পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর (সুত্রঃ অনুদেে নাং ৪.১০, ৪.১২, ৫.০২-জ, ৫.০৬ ও 

৬.০৩)।  

৬. আরআইরস কদম্পাদনদন্টর আওতায় সম্পন্নকৃত সড়কসমূদহ সবপদরায়া র্ানবাহন িলািল রনয়ন্ত্রণ করা তথা 

দুর্ কটনা সরাদধীন রাম্বল তস্ট্র্প, হরইজি পথচারী রতসং, সড়ক, তেভাজক ইতযারে সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ কিম 

বাস্তবায়দন সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রঃ অনুদেে নাং ৬.০৬ 

ও ৬.০৭)।  

৭. প্রকল্প এলাকার সর্ সকল কালভাদট কর উজান বা ভাটিদত প্ররতবেকতা বা ব্লক আদছ, সসই সব কালভাদট ক পারন 

রনস্কাশন বাধীনাপ্রাপ্ত হদয় জলাবদ্ধতা সৃরি হদে। সদরজরমদন পররেশ কন কদর ব্লককৃত িযাদনলসমূহ পররস্কার করা 
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এবাং জলবদ্ধতার কারণসমূহ দূরীকরদণ সওজ-এর রফল্ড রবভাগসমূদহর মাধ্যদম সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর 

কার্ ককরী পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর (সূত্রঃ অনুদেে নাং ৪.০৪, ৬.০৫ ও ৬.০৭)।   

৮. আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা হদত সেখা র্ায়, ভূরম অরধীনগ্রহণ, পুনব কাসন, ইউটিরলটি স্থানান্তর ও বৃক্ষ 

অপসারণ  প্ররিয়া সম্পন্ন না কদর সকান প্রকদল্পর রনম কাণ কাজ শুরু করদল প্রকদল্পর কারিত অগ্রগরত না হদয় 

প্রকল্প রবলরিত হয়। অতএব, ভরবষ্যদত রিরপরপ প্রণয়দনর সময় সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক এমনভাদব 

কম ক-পররকল্পনা গ্রহণ করদত হদব র্াদত ভূরম অরধীনগ্রহণসহ প্রাগুক্ত প্ররিয়াসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর বাস্তব রনম কাণ 

কাজ শুরু হয় (সূত্রঃ অনুদেে ৩.১০)। 

৯. আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা সথদক প্রতীয়মান হয়, প্রাক-দর্াযতা প্ররিয়া বা Prequalification 

System (PQ)-এ তনম শািা প্রতিষ্ঠান তনে শাচন প্রতরয়ায় সময় হেতর্ ব্যয় হয়। PQ system এর পতরেবিশ 

Single stage 2-envelope system-এ তনম শািা প্রতিষ্ঠান তনে শাচবনর তেেয়টি সড়ক ও জনপথ অতধদপ্তর 

এেং সড়ক পতরেহন ও মহাসড়ক তেভাগ তেবেচনা করবি পাবর।  (সূত্রঃ অনুবেদ ৩.০৭.৩)। 

১০. ভূরম অরধীনগ্রহণ ও পুনব কাসন জটিলতা এবাং ঠিকাোদরর ব্যথ কতার কারদণ প্রকদল্পর আওতা হদত বাে পড়া (দর্মন 

পটিয়া বাইপাস সড়ক) সড়ক/সড়কাাংশসমূদহর রনম কাণ কাজ র্থাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন (সূত্রঃ অনুবেদ ৩.০৮)।  

১১. সর্ সকল সড়দক র্ানবাহদনর সাংখ্যা সবরশ সস সকল সড়দকর সাংকটপূণ ক (critical বাঁকসমূদহ সড়ক 

রনরাপত্তামূলক পেদক্ষপ রহদসদব ‘কনদভক্স সসইফটি রমরর’ স্থাপবনর তেেয়টি সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর রবদবিনা 

করদত পাদর। (সূত্রঃ অনুদেে ৬.০৮)।  

১২. ভরবষ্যদত প্রকদল্পর সামিস্যতা, কার্ ককাররতা, েক্ষতা ও সটকসই ক্ষমতার সরটিাং র্াদত খুবই সফল হয়, সস লদক্ষয 

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন উপযু কক্ত ৪টি মানেদে খুবই ভাল সরটিাং প্রারপ্তর জদন্য সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তরদক 

পূদব কই সতকক হদত হদব। (সূত্রঃ অনুদেে ৬.১০)।  
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েশম অধ্যায় 

 উপসাংহার 

 

সর্ উদেদশ্য সড়ক  ও জনপথ অরধীনেপ্তর কতৃকক আরএনআইএমরপ-২ প্রকদল্পর সড়কসমূহ উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ করা 

হদয়দছ, সমীক্ষার ফলাফদল সেখা র্ায়, তা অদনকটাই পূরণ হদয়দছ। প্রকল্প এলাকার সর্াগাদর্াগ সনটওয়াকক সহজ ও 

সময়-সাশ্রয়ী হদয়দছ। প্রকদল্পর মাধ্যদম অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর প্রভাদব এলাকার জনগদণর আথ ক-সামারজক সক্ষদত্র 

ইরতবািক অগ্রগরত হদয়দছ। প্রকে ও কবরাল উভয় এলাকার জনগণই প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক প্রায় একই রকম 

র্ানবাহন ব্যবহার করদতন। রকন্তু সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সমারপ্তর পদর প্রকল্প এলাকার জনগণ উন্নততর 

এবাং দ্রুতগামী র্ানবাহন ব্যবহার করদছন। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ক রবরভন্ন কদম্পাদনদন্ট ভারী র্ানবাহন িলািদলর 

মদধ্য উদেখদর্ায পাথ ককয রছল। রকন্তু প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর ভারী র্ানবাহন িলািদলর হার সকল কদম্পাদনদন্টই বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ।  

উদেখ্য সর্, সরাি ইম্প্রুভদমন্ট কদম্পাদনদন্ট সম্পারেত কাজ সবশ উন্নতমাদনর এবাং ফলপ্রূস হদয়দছ। তদব দুর্ কটনা ্াদস 

এ সকল সড়দক সরাি সসফটি কদম্পাদনদন্টর অনুরূপ কাজ করা প্রদয়াজন। অনুরূপভাদব সড়ক, সসতু, ও কালভাট ক 

রনম কাদণর পর রনরে কি সমদয়র জদন্য এ গুদলার রুটিন রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব রনম কাতা প্ররতষ্ঠানদক সেয়ায় সুদর্াগ সৃরি 

করা সর্দত পাদর, সর্ভাদব রপরবআরআরএমরস কদম্পাদনদন্ট রনম কাদণর পর ৩ বছর পর্ কন্ত সাংরেি রনম কাতা প্ররতষ্ঠানদক 

রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব সেয়া হদয়রছল।    

প্রকল্পটির কদম্পাদনন্ট এর সাংখ্যা  সবরশ এবাং প্রকল্পটির আওতা বাাংলাদেদশর রবরভন্ন এলাকায় রবস্তৃত রছল, ফদল 

রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টর িয়-প্ররিয়া সম্পন্ন করবি অবনক সময় প্রবয়াজন হবয়ব । ভূতম অতধগ্রহে, পুনে শাসন ও 

ইউটিতলটি স্থানান্তবর তেলবম্বর কারবে প্রকবের আওিাভুক্ত তকছু সড়ক/সড়কাংর্ পরেিীবি প্রকে হবি োদ তদবি 

হবয়ব । ভতেষ্যবি প্রকে তনে শাচবনর সময় যুতক্তযুক্তভাবে কবপাবনন্ট এর সংখ্যা ও প্রকবের তেস্তৃতি তনধ শারে করা 

সমীচীন হবে। এ াড়া ভূতম অতধগ্রহে, পুনে শাসন ও ইউটিতলটি স্থানান্তর না কবর ঠিকাদার যাবি তনবয়াগ করা না হয় 

িার প্রতি লেয রাখবি হবে। সড়দকর স্বােযয ও রনরাপে ব্যবহার ও আথ ক-সামারজক সক্ষদত্র কারিত প্রবৃরদ্ধ অজকদনর 

লদক্ষয এবাং এ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা কাদজ লারগদয় ভরবষ্যদত প্রকল্প বাস্তবায়দন েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষযও রকছু ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা প্রদয়াজন; র্া সুপাররদশ অন্তভু কক্ত করা হদয়দছ। সড়ক ও জনপথ অরধীনেপ্তর এবাং সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ এ সমীক্ষায় প্রেত্ত পর্ কদবক্ষণ ও সুপাররশসমূদহর আদলাদক বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।   

 

 

 

__ 
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সাংযুরক্তসমূহ  

সাংযুরক্ত-১ (ফম ক-১)  

সাংযুরক্ত-১ (ফম ক-২)  

 সাংযুরক্তঃ ২-৫  

  



96 

 

 সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ-২ (আরএনআইএমরপ-২) 

kxl©K cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 
 

Lvbvরভরত্তক সমীক্ষার cÖkœgvjv   

(cÖ‡R± Gwiqvi Rb¨: †h GjvKvq iv —̄v, eªxR-KvjfvU© রনম কাণ ও i¶Yv‡e¶‡Yi KvR n‡q‡Q) 

 

f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg| Avgiv AvBGgBwW (cwiKíbv gš¿Yvjq) Gi c¶ †_‡K gvV ch©v‡q সড়ক নেটওয়াকক  উন্নয়ে ও 

রক্ষণাবেক্ষণ কাবের g~j¨vqb সমীক্ষার D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| সমীক্ষার D‡Ïk¨ n‡”Q, Avcbv‡`i GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v, K…wl 

Drcv`b, e¨emv-evwণ‡R¨i aiে Ges myweav‡fvMx‡`i Avq I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM-myweav †Kgb ‡m wel‡q Z_¨ msMÖn Kiv| Avgiv 

G m¤ú‡K© Avcbvi সহব াগীতা চাই । Avcbvi †`qv Z_¨ ও মতামত m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e|   
 

 

‡Km bst  

 

DËi`vZvi এলাকায় সম্পন্নকৃত কাবের aib: RIC/ PRMC/ PBRRMC/ RSC 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg : ................................................. mv¶vrKvi MÖn‡Yi ZvwiL:    /     /2016 

 

mycvifvBRv‡ii bvg : .................................................  

 

‡mKkb-1: mvaviY Z_¨vejx  

 

1. DËi`vZvi bvg: ...........................................................  †gvevBj b¤^i     ................ 

 

2. DËi`vZvi wj½:  1.cyiyl 2. মwnjv 

 

3. DËi`vZvi  eqmt---------(c~Y© eQ‡i)  

 

4. DËi`vZvi wk¶vMZ †hvM¨Zv: ‡Kvb †kÖwY DËxY©? (00-20 †kÖwY)  

  

5. DËi`vZvi cªavb †ckvt 1. K…wl 2. M„wnণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4. চাকুরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6.n Í̄wkí KvwiMনরর 

কাে     7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

  

 

6. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v KZ? 

         

7. cwiev‡ii gvwmK Avq:  

ক) cÖKí ev¯ —evwqZ nIqvi c~‡e© (২০০৫-২০১২) Mo gvwmK Avq (UvKvq) 

খ) eZ©gv‡b Mo gvwmK Avq (UvKvq)  

 

 

 

‡Rjv : ...........................................            †KvWbs :   

Dc‡Rjv: ............................................              †KvW bs :  

BDwbqb:.............................................        †KvW bs :   

MÖvg :  ................................................              ‡KvW bs :          

সাংযুরক্ত-১ (ফম ক-১) 
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‡mKkb-2: AeKvVv‡gv msµvš— Z_¨ (iv —̄v, eªxR/KvjfvU© এবাং gv‡K©U/nvU-evRvi সম্পরককত)       

 

moK m¤úwK©Z Z_¨:  

 

8. moK wefvM KZ©„K উন্নয়ে/i¶Yv‡e¶‡Yi mgq, Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD G Kv‡Ri mv‡_ RwoZ wQ‡jb wK?     

                                                                                                                         1.  nu¨v    2. bv 

 

9. eZ©gv‡b Avcwb ev Avcbviv iv —̄vwU e¨envi Ki‡Qb wK?                                                    1.  nu¨v    2. bv    

10. iv —̄vwUi eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

 

1. GjvKvi †jvKRb iv¯—vwU স্বাচ্ছবযে (comfortably) 

e¨envর করবত পাবর 

2. iv¯ —vwU e¨env‡ii Dchy³ Av‡Q 

3.  iv¯ —vটির DcwifvM (surface) PjvP‡ji Dc‡hvMx নয়   

4. iv —̄vটিদত †Kvb iKনম PjvPj Kiv hvq  

5. iv¯ —vwUতে  ‡QvU †QvU M‡Z©i m„wó n‡q‡Q   

6. iv —̄vwU DuPzwbPy n‡q  াওয়ায় hvbevnb PjvP‡ji সময় ঝাাঁ কুরে হবচ্ছ 

 

     

11. iv —̄vwU রনয়রমত i¶Yv‡e¶Y I ms¯‹vi Kiv nq wK bv?                                       1. nu¨v    2. bv  3. Rvwbbv 

       

    K.  nu¨v  n‡j,   iv —̄v i¶Yv‡e¶Y I ms¯‹v‡ii Kv‡R  GjvKvi ª̀wi ª̀ gwnjviv AskMÖnণ K‡i‡Q wK?             1. nu¨v    2. bv 

 

12. moK wefvM KZ©„K iv —̄vwU Dbœq‡bi/i¶Yv‡e¶‡Yi mgq Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q wK?     

                                                                                                                                    1. nu¨v     2. bv 

K.   ‘nu¨v’  n‡j, AwaMÖnYK…Z Rwgi Rb¨ cybe©vmb/¶wZc~iY †c‡q‡Qb wK bv|                                     1. nu¨v     2. bv 

       ‘না’ হদল সকন?........................................................................  

 

mo‡K wbwg©Z eªxR/KvjfvU© m¤úwK©Z Z_¨: 

 

13. Avcbvi এলাকার wbKU িওজ িড়লক eªxR/KvjfvU© Av‡Q wKbv?                                                       1. nu¨v    2.bv 

ক.  e ªxR/KvjfvU©wU e¨env‡ii Dchy³ Av‡Q wKbv?                                                                       1. nu¨v    2.bv 

 

খ.   eªxR/KvjfvU©wUi রেচ w`‡q cvwb PjvPj K‡i wKbv?                                                               1. nu¨v    2.bv 

 

14. আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতা আদছ রকনা?                                                                                          1. nu¨v     2.bv 

      ক. হযাঁ হদল, জলাবদ্ধতা দূরীকরদণ আপনার পরামশ ক রক? 

      …………………………………………......   

 

 

MÖvgxY nvU-evRvi Dbœqb m¤úwK©Z Z_¨:  

 

১৫. Avcbvi GjvKvq MÖvgxY nvU-evRvi/†MÖv_ †m›Uvi Av‡Q wK?                                                      1.  nu¨v    2.bv    

 

১৬. িওজ iv —̄v উন্নয়ে/i¶Yv‡e¶নণর d‡j eZ©gv‡b MÖvgxY nvU-evRviwU‡Z Avcwb Av‡Mi †P‡q mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvসরb wK?  

                                                                                                                                1. nu¨v    2.bv                                                                                                                                                                 

        

       ক. আপনার এলাকা সথদক হাট-বাজার সর্দত পূদব ক কত সময় লাগদতা, এখন কত সময় লাদগ? 

          ……………………………………………………………  
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‡mKkb ৩: K…wl welqK Z_¨: 

১৭. eªxR/KvjfvU© Dbœqb ev wbg©vY Gi d‡j K…wl Rwg‡Z cvwb wb¯‹vkb রকাংবা †m‡Pi  myweav n‡q‡Q wK?               1. n¨uv    2. bv 

 

     ক. পূদব ক রকরূপ রছল, এখন রকরূপ? 

 

১৮. সসদির মাধ্যদম পূদব কর (২০০৫-২০১২) তুলনায় বতকমাদন কৃরর্ উৎপােন সবদড়দছ রক?                                1. n¨uv   2. bv 

 

১৯. mo‡Ki cv‡k e„¶‡ivcে n‡q‡Q  wK?                                                                                               1. n¨uv    2.bv 

 

‡mKkb ৪: †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœqb, evRviRvZKiY Ges Kg©ms¯’vb e„w× 

 

২০. আপনার এলাকা সথদক উপদজলা সেদর সর্দত আদগ (২০০৫-২০১২ এর পূদব ক) কত সময় লাগদতা এবাং বতকমাদন কত সময় লাদগ? 

      …………………………………………………………………………………. 

 

২১. রাস্তাসহ রাস্তার উপর ব্রীজ/কালভাট ক এর ফদল পূদব কর তুলনায় বতকমাদন সড়দক রক রক ধীনরদনর র্ানবাহন িলািল কদর।    

       

পূদব কর র্ানবাহন বতকমাদন র্ানবাহন 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

৫. ৫. 

৬. ৬. 

৭. ৭. 

৮. ৮. 

 

 

২২.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল রক রক পে বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা হদয়দছ?                                                     

  

১.  ৬. 

২.  ৭. 

৩.  ৮. 

৪.  ৯. 

৫.  ১০. 

 

২৩. সওজ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর ফদল আপনার এলাকায় কৃরর্পে বাজারজাতকরদণ সুরবধীনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?       1. nu¨v     2.bv 

    

        ক. হযাঁ হদল, Avcbvi GjvKvq K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi d‡j K…l‡Kiv mwVK g~j¨ cv‡”Qb wKbv?                  1. nu¨v     2.bv    

 

২৪.  †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j Avcbv‡`i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM †e‡o‡Q wK?                                       1. nu¨v    2. bv  

 

       K. n üv n‡j, †Kvb& †Kvb& Lv‡Z Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM †e‡o‡Q?  

 

1.  K…wl KvR 8.  AeKvV‡gv wbg©vY I ms¯‹v‡ii KvR (iv¯—vNvU, †mZz  

     wbg©vY I ms¯‹v‡ii KvR I Ab¨vb¨) 

2. K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi †¶‡Î 9. e„¶‡ivcY (ebvqb) Ges Gi cwiPh©vi KvR             

3. hvbevnb PjvP‡ji †¶‡Î 10.  kvK-mewRi evMvb 

4.  Mi“/QvMj/nuvm/gyiMx cvjb 11.  ¶z`ª e¨emv 

5. KjKviLvbvi KvR 12. grm¨ Pvl 

6.  KzwUi wk‡íi KvR 13. wewfbœ e¨emv-evরণR¨ (wbw`©ó Ki“b) .......................... 

7.  gvwU কাটার KvR 14. mvaviY mvgvwRK Dbœqbg~jK Kv‡Ri †¶‡Î 
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২৫. ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j K…wlcY¨ ‡ePv‡Kbvq gwnjv‡`i AskMÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q wK?          1. n¨uv     2.bv 

        

২৬.  ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j gwnjviv ¯̂v¯’¨‡K‡› ª̀ ‡h‡Z cv‡i wK ?                                             1. n üv     2.bv 

 

২৭. সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর ফদল সছদল/সমদয়দের স্কুল/কদলদজ র্াওয়ার হার সবদড়দছ রক ?                1. n¨uv     2.bv 

       

২৮.  ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi d‡j gwnjv‡`i Av‡Mi Zzjbvq Av‡qi my‡hvM †e‡o‡Q wK?          1. nu¨v    2.bv 

 

‡mKkb ৫: পররবেশ ও দুর্কটো সম্পরকক ত তথ্ে 

 

২৯.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল আপনার এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দছ রক?           1. nu¨v    2.bv 

 

       ক.  হোাঁ  হবল রক রক? 

1|---------------------------------------------------------  

2|--------------------------------------------------------- 

3|--------------------------------------------------------- 

৩০. আপনার এলাকায় রাস্তায় দূর্ কটনার হার সবদড়দছ, কদমদছ না একই রকম আদছ? 

                                                                                          ১.  সবদড়দছ   ২. কদমদছ    ৩. একই রকম আদছ 
 

‡mKkb ৬: SWOT রবর্য়ক তথ্য 

 

৩১.  Avcbvi g‡Z ev —̄evwqZ cÖK‡íi শরক্তশালী w`K¸wj (Strength) wK wK?   

1|--------------------------------------------------------- 

2|--------------------------------------------------------- 

3|--------------------------------------------------------- 

 

৩২.  Avcbvi g‡Z ev —̄evwqZ cÖK‡íi ỳe©j w`K¸wj (Weakness) wK wK?   

1|----------------------------------------------------------  

2|---------------------------------------------------------- 

3|---------------------------------------------------------- 

 

৩৩. প্রকল্পটি োস্তোরয়ত হওয়ার ফবল রক রক ধরবের সুব াগ (Opportunity) সৃষ্ট হবয়বে? 

১।----------------------------------------------------------------------- 

 ২।----------------------------------------------------------------------- 

 

৩৪. Avcbvi g‡Z ev —̄evwqZ প্রকদল্পর রক ধীনরদনর অসুরবধীনা/ঝরক (Threat) রদয়দছ? 

১।----------------------------------------------------------------------- 

 ২।----------------------------------------------------------------------- 

৩৫. উন্নয়নকৃত/রক্ষণাদবক্ষণকৃত সড়কটির অসুরবধীনা/ঝুঁরক দূরীকরদণ আপনার পরামশ ক রক রক? 

 ১।------------------------------------------------------------- 

 ২।------------------------------------------------------------- 

(ab¨ev` w`‡q mv¶vrKvi MÖnY †kl Ki“b) 

         িথ্য সংগ্রহকারীর স্বােরঃ  

পরামশকক প্ররতষ্ঠােঃ রপরিরপএস ইরিরেয়াররিং কেসালটোন্টস 

                 ঠিকাোঃ ৯০৬/১, পূেক  নশওড়াপাড়া, রমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 
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সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ-২ (আরএনআইএমরপ-২) kxl©K cÖK‡íi 

cÖfve g~j¨vqb 

 

Lvbvরভরত্তক সমীক্ষার cÖkœgvjv   

 (K‡›Uªvj Gwiqvi Rb¨: †h GjvKvq iv —̄v, eªxR-KvjfvU© রেমকাণ/ i¶Yv‡e¶সণi KvR nqwb) 

 

f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg| Avgiv AvBGgBwW (cwiKíbv gš¿Yvjq) Gi c¶ †_‡K gvV ch©v‡q সড়ক নেটওয়াকক  উন্নয়ন ও 

রক্ষণাবেক্ষণ কাবের g~j¨vqb সমীক্ষার D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| সমীক্ষার D‡Ïk¨ n‡”Q, Avcbv‡`i GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v, K…wl 

Drcv`b, e¨emv-evwণ‡R¨i aiে Ges এলাকাবাসীর Avq I Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †Kgb ‡m wel‡q Z_¨ msMÖn Kiv| Avgiv 

G m¤ú‡K© Avcbvi সহব াগীতা চাই । Avcbvi †`qv Z_¨ ও মতামত m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e|   

 

  

‡Km bst  
 

 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg : ................................................. mv¶vrKvi MÖn‡Yi ZvwiL:    /     /2016 

 

mycvifvBRv‡ii bvg : .................................................  

 

‡mKkb-1: mvaviY Z_¨vejx  

 

1. DËi`vZvi  bvg:........................................................... †gvevBj b¤^i     ................ 

 

2. DËi`vZvi  wj½:  1.cyiyl 2. মwnjv 

 

3. DËi`vZvi  eqm (c ~Y© eQ‡i): 

 

4. DËi`vZvi  wk¶vMZ †hvM¨Zv: ‡Kvb †kÖwY DËxY©? (00-20 †kÖwY)  

  

 

5. DËi`vZvi cªavb †ckvt  1. K…wl 2. M„wnণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4.PvKzরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6.n Í̄wkí KvwiMনরর 

কাে 7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

 

6. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v KZ? 

 

7. cwiev‡ii gvwmK Avq:  

ক. c~‡e© (2004-2012) Mo gvwmK Avq (UvKvq) 

 

খ. eZ©gv‡b Mo gvwmK Avq (UvKvq)  

 

‡mKkb-2: AeKvVv‡gv msµvš— Z_¨  

 

moK m¤úwK©Z Z_¨:  

 

‡Rjv : ...........................................            †KvWbs :   

Dc‡Rjv: ............................................              †KvW bs :  

BDwbqb:.............................................        †KvW bs :   

MÖvg :  ................................................              ‡KvW bs :          

সাংযুরক্ত-১ (ফম ক-২) 

 



101 

 

8. Avcbvi GjvKv n‡Z moK wefvM KZ©„K AeKvVv‡gv Dbœqb/রক্ষণাবেক্ষণ eªxR/KvjfvU©, KZ ~̀‡i?   

                                                                                                                                রক. রম.  

 

9. Avcbvi cv‡ki GjvKvq iv —̄v-NvU/ eªxR/KvjfvU© nIqv‡Z Avcbvi/GjvKvi †Kvb DcKvi n‡q‡Q wK?         1. nu¨v      2.bv 

 

K. nu¨v n‡j, wK ধরবের উপকার হবয়বে?  

1।................................................................................................................................................................ 

২।................................................................................................................................................................ 

 

10. Avcbvi GjvKvq iv —̄v/ eªxR/KvjfvU© -Gi Dbœqb/রক্ষণাবেক্ষণ KvR n‡j Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM evoZ wK?       1. nu¨v     2.bv  

 

১১.  সওজ সড়ক সথদক দূদর অবস্থান করায় আপনারা রক রক অসুরবধীনার সমু্মখীন হদেন? 

1।................................................................................................................................................................ 

২।................................................................................................................................................................ 

 

১২.  আপনার এলাকার রনকটবতী সড়দক eªxR/KvjfvU© Av‡Q wKbv?                                                     1. nu¨v     2.bv 

 

১২ক  eªxR/KvjfvU©wU e¨env‡ii Dchy³ Av‡Q wKbv?                                                                       1. nu¨v     2.bv 

 

১২খ. eªxR/KvjfvU©wUi রনি w`‡q cvwb PjvPj K‡i wKbv?                                                                 1. nu¨v     2.bv 

 

১৩. আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতা আদছ রকনা?                                                                           1. nu¨v     2.bv 

      ক. হযাঁ হদল, জলাবদ্ধতা দূরীকরদণ আপনার পরামশ ক রক? 

      …………………………………………......   

 

MÖvgxY nvU-evRvi Dbœqb m¤úwK©Z Z_¨:  

 

১৪. Avcbvi GjvKvq †MÖv_ †m›Uvi/MÖvgxY nvU-evRvi Av‡Q wK?                                                   1. nu¨v     2.bv   

 

15. আপনার এলাকা সথদক হাট-বাজাদর র্াওয়া র্ায় রক?                                                                           1. nu¨v     2.bv           

 

১৫. eZ©gv‡b MÖvgxY nvU-evRviwU‡Z Avcwb পূদব কর (২০০৫-২০১২) †P‡q mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvসরb wK?           1. nu¨v     2.bv 

     ক. হযাঁ হদল, পূদব ক কত সময় লাগদতা, এখন কত সময় লাদগ? 

         ---------------------------------------------------------------------- 

‡mKkb ৩: K…wl welqK Z_¨: 

 

১৬. Avcbvi GjvKvq K…wl Rwg‡Z cvwb wb¯‹vkb Z_v †m‡Pi  myweav Av‡Q wKbv?                                           1. n¨uv     2.bv 

 

১৭. Avcbvi GjvKvq ‡m‡Pi gva¨‡g  c~‡e©i (২০০৫-২০১২) Zzjbvq eZ©gv‡b dmj Drcvদন ‡e‡o‡Q wKbv?          1.n¨uv      2.bv 

 

১৮. Avcbvi GjvKvq mo‡Ki cv‡k e„¶‡ivcb হদয়দছ wK?                                                                        1. n¨uv     2.bv 

 

‡mKkb ৪: †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœqb, evRviRvZKiY Ges Kg©ms¯’vb e„w× 

 

১৯. আপনাদের এলাকায় সওজ রাস্তা না থাকায় অসুরবধীনা হদে রক?                                                   1. n¨uv     2.bv 

 

     ক. হযাঁ হদল রক রক সমস্যা হদে? 

     1।................................................................................................................................................................ 

      ২।................................................................................................................................................................ 
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২০. আপনার এলাকা সথদক হাট-বাজাদর র্াওয়া র্ায় রক?                                                            1. n¨uv     2.bv 

 

২১. আপনার এলাকার সছদল-সমদয়রা স্কুল/কদলদজ সর্দত পাদর রক?                                                1. n¨uv     2.bv 

 

২২ আপনারা তেনরযন কাদজ/সপশাগত কাদজ র্াওয়ার জদন্য রক রক ধীনরদণর র্ানবাহন পূদব ক (২০০৫-২০১২) ব্যবহার করদতন এবাং 

     বতকমাদন রক রক র্ানবাহন ব্যবহার কদরন? 

পূদব কর র্ানবাহন বতকমাদন র্ানবাহন 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

৫. ৫. 

৬. ৬. 

৭. ৭. 

৮. ৮. 

 

২৩. আপনার এলাকা হদত রক রক কৃরর্পে বাজারজাতকরণ করা হয়? 

১.  ৬. 

২.  ৭. 

৩.  ৮. 

৪.  ৯. 

৫.  ১০. 

 

২৪. সওজ রাস্তার মাধ্যদম hvZvqv‡Zi myweav না হওয়ার d‡j K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Y Avcbv‡`i †Kvb অmyweav হদে wK?    

                                                                                                                                 1. n üv     2.bv 

       K. nu¨v n‡j, wK ai‡bi অmyweav n‡q‡Q?  

      1|----------------------------------------------------------------------------- 

      2|----------------------------------------------------------------------------- 

      3|----------------------------------------------------------------------------- 

 

২৫. Avcbvi GjvKvq K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi d‡j K…l‡Kiv mwVK g~j¨ cv‡”Qb wKbv?                             1.nu¨v     2.bv    

 

 

২৬.  আপনার এলাকায় K…wlcY¨ ‡ePv‡Kbvq gwnjv‡`i AskMÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q wK?                                     1. n üv     2.bv 

       

২৭. আপনার এলাকার gwnjviv ¯̂v¯’¨‡K‡›`ª ‡h‡Z cv‡i wKbv ?                                                             1. n¨uv     2.bv 

 

২৮.  আপনার এলাকার gwnjv‡`i Av‡Mi Zzjbvq Av‡qi my‡hvM †e‡o‡Q wK?                                            1.nu¨v      2.bv 

 

 

(ab¨ev` w`‡q mv¶vrKvi MÖnY †kl Ki“b)  

                                        িথ্য সংগ্রহকারীর স্বােরঃ 

পরামশকক প্ররতষ্ঠােঃ রপরিরপএস ইরিরেয়াররিং কেসালটোন্টস 

ঠিকাোঃ ৯০৬/১, পূেক  নশওড়াপাড়া, রমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 
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“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)"-শীর্ কক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

"গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারীর সাক্ষাৎকার"-এর রনদে কশনা (KII Guidelines) 

 

 

ভুরমকাঃ আসসালামু আ’লাইকুম,  

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীনীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর 

পক্ষ সথদক উপযু কক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারী রহদসদব আপনার 

সাক্ষাৎকার রনদত  এদসরছ। আপরন অবশ্যই অবগত আদছন সর্, সেশ তথা জনগদণর আথ ক-সামারজক উন্নয়ন ও 

অগ্রগরতর অন্যতম রভরত্ত- উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। রবগত দুই েশদক সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার রবরভন্ন 

ধীনরদনর কার্ কিম গ্রহণ কদরদছ। এরই মদধ্য সড়ক সনট-ওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্পটি সেদশর ১৪টি সজলার 

৫৭টি উপদজলায় বাস্তবায়দনর লদক্ষয হাদত সনওয়া হয় এবাং এর অরধীনকাাংশ কার্ কিমই সমাপ্ত হদয়দছ। প্রকল্পধীনীন 

কার্ কিদমর মদধ্য রদয়দছ-(ক) ১৪৫.১৭৫ রকরম সড়ক উন্নয়ন, (খ) ৪৪৯ রকরম রপররয়রিক সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ, (গ) 

১০৫ রকরম রুটিন সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ, (র্) ১৯৫ রকরম সড়ক রনরাপত্তা উন্নয়ন, (ঙ) ৩টি সরলওদয় সলদভল িরসাং 

রনম কাণ, (ি) ৫৯৮.৫৪ একর ভূরম অরধীনগ্রহণ ইতযারে। আশা করা র্ায়- এ সকল কার্ কিম বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উদেরখত 

সজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, সর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসারসহ আথ ক-সামারজক অবস্থার প্রভূত উন্নরত 

সারধীনত হদয়দছ। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন আমরা রনম্নরলরখত তথ্যাবলী আপনার সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম জানদত িাই।     

 

সড়দকর নাম: ................................................................................................................  

উত্তরোতার নাম:................................................................................................................  

পেবী/দপশা: ..................................................ইউরনয়ন:................................................... 

উপদজলা :................................................... সজলা: ....................................................। 

প্রশ্নসমূহঃ 

১.    এ সড়কটির উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ বাস্তবায়ন হদয়দছ। এ ব্যাপাদর আপরন জাদনন রক?              1.nu¨v      2.bv            

 

২.  প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল আথ ক-সামারজক সক্ষদত্র রক রক উন্নরত হদয়দছ? ৩টি উদেখ করুনঃ  

ক) 

 

খ)    

 

গ) 

 

৩.  সড়কটি উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণর িারা স্থানীয় জনগণ সকানভাদব উপকৃত হদয়দছ রক?                         1.nu¨v       2.bv         

 

 

৪. সড়কটি উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষদণ ভূরম হুকুমেখল করা হদয়রছল রক?                                              1.nu¨v      2.bv         

            ‘nu¨v’ হদল ক্ষরতগ্রস্তদেরদক পুনব কাসন করা হদয়দছ রকনা? 

 

 

 

৫. এ প্রকদল্প মরহলাদের অাংশগ্রহণ কতটুকু রছল?  
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৬.          সড়কটি উন্নয়ন/দমরামত করার পর পূদব কর তুলনায় র্ানবাহন িলািল সহজ বা সময় সাশ্রয় হদয়দছ রকনা? 

 

   

 

 

 

৭. সড়কটির বতকমান অবস্থা সকমন? িলািদলর উপদর্াগী রকনা?  

  

 

 

 

৮. প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সড়ক দুর্ কটনা কদমদছ না সবদড়দছ? আপনার বাস্তব অরভজ্ঞতার আদলাদক মন্তব্য করুন।  

 

 

 

 

৯. সড়কটি উন্নয়ন/দমরামদতর ফদল এলাকাবাসীর আয় রক সবদড়দছ, কদমদছ, নারক পূদব কর মতই আদছ? 

 

 

 

 

১০.        সড়কটি উন্নয়ন/ রক্ষণাদবক্ষণ-এর পর আপনার এলাকা সথদক ঢাকা সর্দত পূদব ক কত সময় লাগত, বতকমাদন কত সময় লাদগ?  

 

 

 

 

১১. সড়কটি র্াদত ব্যবহাদরর উপদর্াগী থাদক বা ভাল থাদক সস রবর্দয় আপনার মতামত রেন।  

 

 

 

 

 

 

 

(আপনার সহদর্ারগতার জন্য ধীনন্যবাে) 

 

 

 

 

                                  সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ................................................... 

                              পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস। 

        স্বাক্ষর ও তাররখঃ.................................................. 

  



105 

 

“সড়ক সনটওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্প-২ (আরএনআইএমরপ-২)” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

সফাকাস গ্রুপ আদলািনা (FGD) 

পররিালনায় : মূল্যায়ন সসক্টর, আইএমইরি, রজওরব।    

এফরজরি এর স্থান :………………..উপদজলা :……………..সজলা:………………. 

ভুরমকাঃ আসসলামু   আলাইকুম,  

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীনীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর 

পক্ষ সথদক উপযু কক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ ক তথ্যপ্রোনকারী রহসাদব 

আপনাদের সাক্ষাৎকার রনদত  এদসরছ। আপনারা অবশ্যই অবগত আদছন সর্, সেশ তথা জনগদণর আথ ক-সামারজক 

উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অন্যতম রভরত্ত- উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। রবগত দুই েশদক সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার 

রবরভন্ন ধীনরদনর কার্ কিম গ্রহণ কদরদছ। এরই মদধ্য সড়ক সনট-ওয়াকক উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রকল্পটি সেদশর ১৪টি 

সজলার ৫৭টি উপদজলায় বাস্তবায়দনর লদক্ষয হাদত সনওয়া হয় এবাং এর অরধীনকাাংশ কার্ কিমই সমাপ্ত হদয়দছ। প্রকল্পধীনীন 

কার্ কিদমর মদধ্য রদয়দছ-(ক) ১৪৫.১৭৫ রকরম সড়ক উন্নয়ন, (খ) ৪৪৯ রকরম রপররয়রিক সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ, (গ) 

১০৫ রকরম রুটিন সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ, (র্) ১৯৫ রকরম সড়ক রনরাপত্তা উন্নয়ন, (ঙ) ৩টি সরলওদয় সলদভল িরসাং 

রনম কাণ, (ি) ৫৯৮.৫৪ একর ভূরম অরধীনগ্রহণ ইতযারে। আশা করা র্ায়- এ সকল কার্ কিম বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উদেরখত 

সজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, সর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার ছাড়াও আথ ক-সামারজক অবস্থার প্রভূত 

উন্নরত সারধীনত হদয়দছ। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন আমরা রনম্নরলরখত তথ্যাবলী আপনাদের সাদথ গ্রুপ-আদলািনার 

মাধ্যদম সাংগ্রহ করদত িাই।  

প্রশ্নমালা: 

১।   আপনারা এই সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাদবক্ষণ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পদকক অবরহত রছদলন রক?  

 

 

 

২।   আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকার বসবাসকারীগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সকানভাদব জরড়ত রছদলন রক?  

      তাঁদের জরড়ত থাকার ধীনরন/রলঙ্গ রভরত্তক রবভাজন সকমন রছল?  

 

 

 

৩।   এই প্রকদল্পর কার্ ককাররতা (effectiveness) সম্পদকক আপনাদের মতামত রক?   

 

 

 

৪।   এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগদণর জন্য রকরূপ সুরবধীনা সৃরি কদরদছ বদল আপনারা মদন কদরন? রকাংবা পূদব কর তুলনায় সকান পররবতকন      

      লক্ষয কদরদছন রক? হযাঁ হদল রক রক? 

 

 

 

৫।    বাস্তবারয়ত কাজটি স্থানীয় িারহোর সাদথ সামিস্যপূণ কভাদব করা হদয়দছ রক? এ রবর্দয় মতামত ব্যক্ত করুন।  
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৬।  এ প্রকল্পটি রকাংবা এর সকান অঙ্গ আপনাদের এলাকায় সকান ক্ষরতকর প্রভাব সফদলদছ রক (পররদবশগত/জীব-ববরিত্র/সামারজক)?  

 

 

 

৭।  আপনাদের মদত এই প্রকদল্পর সবদিদয় সবরশ ভাল রেক রক?  

 

 

 

৮।  আপনাদের জানা মদত এই প্রকদল্পর সবদিদয় দুব কল রেক রক?  

 

 

 

 

৯।  প্রকল্পটি সমারপ্তর পর সথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকক সকান অরভদর্াগ আদছ রক? ‘হযাঁ’ হদল দুটি উদেখ করুন। 

 

 

 

 

১০।  এই সড়দকর স্থারয়দত্বর (sustainability) বা সড়ক রনরাপত্তার জদন্য আপনাদের সকান পরামশ ক থাকদল তাহা প্রোন করুন  

(সদব কাচ্চ ৫টি ) 

 

িরমক রববরণ 

(ক)  

 

(খ)  

 

(গ)  

 

(র্)  

 

(ঙ)  

 

 

 

 

 

(আপনাদের সকদলর সহদর্ারগতার জন্য ধীনন্যবাে) 

 

 

 

 

 

এফরজরি পররিালনাকারী  : 

 

                                     পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর নাম : রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস 

 

                                     স্থান ও তাররখ             : 
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অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং পর্ কদবক্ষণ সিকরলস্ট 

সম্পন্নকৃত কাদজর ধীনরনঃ RIC/PRMC/PBRRMC/RSC 

[ RIC-এর জদন্য (ক),(খ),(গ) ও (র্) প্রদর্াজয, PRMC/PBRRMC/RSC -এর জদন্য (ক) ও (খ) প্রদর্াজয ] 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামঃ................................................................................ 

 

পর্ কদবক্ষনাধীনীন অাংদশর অবস্থানঃ সড়দকর....................... তম রকঃরমঃ 

   

ইউরনয়নঃ .....................................................        সকাি নাং  

 

উপদজলাঃ......................................................       সকাি নাং 

   

সজলাঃ.......................................................... সকাি নাং 

(ক) সড়ক বাঁধীন ও সপভদমন্টঃ 

 

িরমক নাং 

 

র্ািাইতব্য আইদটম 

বতকমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২)  

1 সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদয 

িলািল করদছ রক না? 

  

2 সড়দকর সসাল্ডার পথিারীদের িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত 

রকনা?  

  

3 সপভদমদন্টর এবাং সসাল্ডাদর আড়াআরড় কযাম্ভার/ঢাল 

আদছ রক না?  

  

4 সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধীনাক্কা 

খায় রকনা?  

  

5 সড়দকর সসাল্ডার সপভদমদন্টর সমান সলদভল রকাংবা উচু 

সলদভদল রকনা? (রবদশর্ত হাট-বাজার অাংশ) 

  

6 সড়দকর সারদফদস সকান ফাটল সেখা র্াদে রকনা?  

 

  

7 সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস গতক আদছ রকনা?  

 

 

পর্ কদবক্ষণ: 

 

 

সাংযুরক্ত-৪ 
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(খ) সড়ক রনরাপত্তাঃ 

 

িরমক নাং 

 

র্ািাইতব্য আইদটম 

বতকমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২) 

8 সড়ক রনরাপত্তা উন্নয়দনর কাজ হদয়দছ রক না? হযাঁ হদল 

রক রক কাজ হদয়দছ? সম্পারেত কাদজর বতকমান অবস্থা। 

  

  

9 সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবক অরত-উচ্চতা (Super-

elevation) রহসাদব সড়ক বাঁধীন ও সপভদমন্ট রনম কাণ করা 

হদয়দছ রকনা? 

 

 

 

10 বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সবশী আদছ রক না?  

 

 

11 সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপন ইতযারের ফদল র্ানবাহদনর দৃরি 

সীমায় প্ররতবেকতা হদে রকনা? 

 

  

১২ সড়দকর এই অাংদশ একই স্থাদন বারাংবার দুর্ কটনা হয় এমন 

দুর্ কটনা স্পট (Accident Black Spot) এখনও আদছ 

রকনা? 

  

১৩ প্রকদল্পর আওতায় রনরম কত সাইন-রসগনাল পর্ কাপ্ত রকনা?  

 

  

পর্ কদবক্ষণঃ 

 

 

 

(গ) সসতুঃ 

 

িরমক নাং 

 

র্ািাইতব্য আইদটম 

বতকমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২) 

1৪ সসতুর সকান অাংদশ সকানরূপ ত্রুটি সেখা র্াদে?    

 

 

15 সসতুর নীি রেয়া সনৌ িলািদলর মত পারন প্রবাহ আদছ 

রকনা?  

  

16 সসতুর Bearing-এ সকান ত্রুটি আদছ রকনা?  
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িরমক নাং 

 

র্ািাইতব্য আইদটম 

বতকমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২) 

17 সসতুর এযাদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ করা হদয় থাকদল সটকসই 

আদছ রকনা?  

  

18 সসতুর তের্ কয পর্ কাপ্ত রকনা? 

 

 

  

19 সসতুর উচ্চতা  সনৌ-িলািদলর উপদর্াগী রকনা?  

 

  

20  সসতুর এযাদপ্রাদি সম্পারেত নেী শাসদনর (RTW) কাজ 

ভাল আদছ রকনা?  

 

 

 

21 সসতুর রবরভন্ন স্পযাদনর জদয়দন্ট র্ানবাহন ধীনাক্কা খায় 

রকনা?  

 

 

 

পর্ কদবক্ষণঃ  

 

 

 
 

(র্) কালভাট কঃ  

 

িরমক নাং 

 

র্ািাইতব্য আইদটম 

বতকমান অবস্থা 

হযাঁ না 

22 কালভাদট কর কাদজর মান (Workmanship) দৃশ্যতঃ 

ভাল রকনা?  

  

23 কালভাদট কর সকান অাংদশ ফাটল আদছ রকনা?   

 

 

24 কালভাদট কর  কনরিদট সকানরূপ Honey-comb সেখা 

র্াদে রকনা?  

  

25 কালভাদট কর উইাংওয়াল সহদল সগদছ রকনা বা Tilt হদয়দছ 

রকনা? 
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 26 রনরম কত কালভাদট কর এদপ্রাদি র্ানবাহন ধীনাক্কা খায় রক না?   

 

 

27 িযাদনদলর তুলনায় কালভাদট কর স্পযান কম রকনা?  

 

  

28 সকান কালভাদট কর উভয় পাদশ মাটি িারা সকানরূপ ব্লক করা 

হদয়দছ রকনা? (পর্ কদবক্ষদণ রনরে কি কালভাদট কর রববরণ 

রেন) 

  

পর্ কদবক্ষণ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

        তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম : ........................................................... 

পরামশ কক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস 

        স্বাক্ষর ও তাররখ : ................................................................. 
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            সাংযুরক্ত-৫ 

(আরএনআইএমরপ-২) শীর্ কক প্রকদল্পর িয় কার্ কিদম রপরপআর/এরিরব গাইিলাইন- এর রবরধীনসমূহ অনুসরণ 

সাংিান্ত-  

িয় চুরক্ত পর্ কাদলািনা সিকরলস্ট 

১। িয় চুরক্তর নামঃ ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

২। চুরক্ত মূল্যঃ..........................................     ৩। িয় পদ্ধরতঃ........................................  

িরমক 

নাং 
কার্ কিম (Activity) 

প্রদর্াজয রবরধীন এবাং 

রবরধীন সমাতাদবক 

করণীয় 

প্রকৃত অবস্থা 

1.  ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রছল রকনা? 

খ) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল পরত্রকার নাম-  

  

2.  রসরপটিইউ’র  ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়রছল রকনা? 

 

  

3.  কতটি েরপত্র রবিয় হদয়রছল? 

 

  

4.  কত জন েরপদত্র অাংশগ্রহণ কদররছল?  

 

  

5.  েরপত্র উনু্মক্ত করমটির (টিওরস) সেস্য সাংখ্যা কতজন?   

6.  টিওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন?   

7.  েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য সাংখ্যা কত?   

8.  টিইরস-দত বরহঃস্থ েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

 

  

9.  তবধীন (Responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?  

  

  

10.  ক) বারতল রবদবরিত (Non-responsive) 

েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?  

খ) েরপত্র বারতল রবদবরিত হওয়ার কারণ রক রক? 

  

11.  র্থাসমদয় অনুদমােন হদয়রছল রকনা?   

12.  েরপদত্রর মূল তবধীনতার সময়াদে চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত হদয়রছল 

রকনা? সময়াে কতরেন রছল।  

  

সারব কক পর্ কদবক্ষণঃ 
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পরররশিসমূহ 

পরররশিঃ ক-খ    
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পরররশষ্ট-‘ক’ 

প্রকদল্পর আওতাভূক্ত সড়কসমূদহর তারলকা 

১। ‡ivW ইম্প্রুভবমন্ট K‡¤úv‡b›U (AviAvBwm) Gi moK ZvwjKv 

Pzw³ bs mo‡Ki bvg ‰`N© (wK:wg:) Kv‡Ri AMÖMwZ(kZKiv) 

Pzw³ bs-1 bv›`vBj-wK‡kvরMÄ (R360)  15.8 98.00% 

wK‡kvরMÄ-‡nv‡mbcyi moK (Z) 14.775 

Pzw³ bs-2 cÂMo- সেঁZzwjqv-evsjvevÜv moK (N5) 53.10 99.71% 

Pzw³ bs-3 cve©Zxcyi-dzjevox-ga¨cvov moK (R558), 

(Z5857) 

27.5 98.00% 

‡ev`v-‡`exMÄ-‡Wvgvi-bxjdvgvix moK 

(Z5003), (Z5707) 

28.8 

Pzw³ bs-4* PÆMÖvg-‡`vnvRvix moK Gi cwUqv evBcvm 

Ask  (N1) 

5.2 8.46% 

                  সমাট ১৪৫.১৭৫  

* 
এ চুরক্তর আওতায় ৩টি সসতুর আাংরশক এবাং ২টি কালভাদট কর আাংরশক সম্পন্ন হওয়ার পর ঠিকাোর েীর্ করেন কাজ বে রাখায় সম’২০১২ তাররদখ 

চুরক্তটি Terminate করা হয়। 

২। রপwiIwWK †ivW †gBbU¨v‡bÝ K‡¤úv‡b›U (wcAviGgwm) Gi moK ZvwjKv: 

Pzw³ bs mo‡Ki bvg ‰`N©¨ 

(wK:wg:) 

Kv‡Ri AMÖMwZ 

(kZKiv) 

PRMC-RZ-1 XvKv (wgicyi)-D_wj-পাটুররয়া-bv‡UvK‡Lvjv-Kvwkbv_cyi- e¸ov-

iscyi-evwjqvWvsMv-evsjvevÜv moK (N5) 

41.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-RZ-2 

 

XvKv (wgicyi)-D_wj-পাটুররয়া-bv‡UvK‡Lvjv-Kvwkbv_cyi- e¸ov-

iscyi-evwjqvWvsMv-evsjvevÜv moK (N5) 

12.00 KvR m¤úbœ 

100% 

cjvkevwo-MvBevÜv moK (R555) 15.00 

PRMC-RZ-3 XvKv (wgicyi)-D_wj- পাটুররয়া-bv‡UvK‡Lvjv-Kvwkbv_cyi- e¸ov-

iscyi-evwjqvWvsMv-evsjvevÜv moK (N5) 

24.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-RZ-4 iscyi-বড়evwo-KywoMÖvg moK(N505) 20.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-RZ-5 iscyi-e`iMÄ-cve©Zxcyi-w`bvRcyi moK (Z5025) 60.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-RZ-6 ‰mq`cyi-bxjdvgvix moK (R570) 16.00 KvR m¤úbœ 

100% 

নীjdvgvix জjXvKv moK (Z-5701) 14.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-RZ-7 KzwoMÖvg-Dwjcyi-wPjgvix moK (Z5621) 16.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-DZ-1 gqgbwmsn (iNybv_cyi) wK‡kviMÄ (বটতলী) ‰fie evRvi moK 

(R360) 

27.00 63.60% 
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PRMC-DZ-2 gqgbwmsn (iNybv_cyi) wK‡kviMÄ (বটতলী) ‰fie evRvi moK 

(R367) 

29.00 12.54% 

PRMC-DZ-3 BU‡Lvjv-gV‡Lvjv -কূwUqvw` moK (R211) 13.00 KvR m¤úbœ 

100% নাযাইল †PŠiv Í̄v-ZvivBj moK (Z3607) 16.00 

PRMC-DZ-4 gqgbwmsn(wWwm Awdm)-iNybv_cyi-‡bÎ‡Kvbv-‡gvnbMÄ-RvgvjMÄ-

mybvgMÄ moK (R370) 

10.00 KvR m¤úbœ 

100% 

‡bÎ‡Kvbv-‡K› ỳqv moK  (Z3706) 14.00 KvR m¤úbœ 

100% ‡bÎ‡Kvbv-cye©ajv-ûMjv-সধীনাবাউড়া moK (Z3707) 15.00 

PRMC-DZ-5 w`Mc_-mwilvevwo-ZvivKvw›` moK (Z4023) 22.00 KvR m¤úbœ 

100% 

PRMC-DZ-6 wÎkvj-evwjcvov- নাযাইল (Kvbyivgcyi) moK (Z3034) 14.00 97% 

dzjevwoqv-gy³vMvQv moK (Z4105) 16.00 

PRMC-DZ-7 Rvgvjcyi(bw›`evRvi)-avbyqv-Kvgvjcyi-‡iŠgvix-োঁতভাাংগা moK 

(Z4606) 

55.00 KvR m¤úbœ 

100% 

সমাট ৪৪৯.০০  

 

3 | cvidi‡gÝ †KBRW iywUb †ivW †gBbU¨v‡bÝ K‡¤úv‡b›U (wcweAviAviGgwm)Gi moK ZvwjKv: 

Pzw³ bs mo‡Ki bvg ‰`N© 

(wK:wg:) 

Kv‡Ri AMÖMwZ 

(kZKiv) 

PBRRMC-DZ gqgbwmsn(wWwm Awdm)-iNybv_cyi-‡bÎ‡Kvণা-‡gvnbMÄ-RvgvjMÄ-

mybvgMÄ moK (R370) 

39.00 KvR m¤úbœ 

100% 

gqgbwmsn (iNybv_cyi)dzjcyi-bKjv-‡kicyi moK (R371) 7.00 

gqgbwmsn-dzjevwoqv moK (Z3035) 4.00 

PBRRMC-RZ ‡Mvwe›`MÄ-‡NvovNvU-weivgcyi-dzjevwo-রেbvRcyi moK (R585) 55.00 KvR m¤úbœ 

100% 

সমাট ১০৫.০০  

 

4| †ivW †mdwU ক‡¤úv‡b›U(AvরGmwm) Gi moK ZvwjKv: 

Pzw³ bs mo‡Ki bvg ‰`N© 

(wK:wg:) 

Kv‡Ri 

AMÖMwZ(kZKiv) 

RSC-DZ gqgbwmsn(iNybv_cyi) wK‡kviMÄ (বটতলী)‰fie evRvi moK (R360) 56.3 KvR m¤úbœ 100% 

RSC-CZ Kzwgল্লা-jvjgvB-িাঁ`cyi-লক্ষ্মীপুর-‡eMgMÄ moK (R140) 63.7 KvR m¤úbœ 100% 

RSC-RZ XvKv (wgicyi)-D_wj- পাটুররয়া-bv‡UvK‡Lvjv-Kvwkbv_cyi- e¸ov-iscyi-

evwjqvWvsMv-evsjvevÜv moK (N5) 
74.7 90% 

সমাট ১৯৪.৭  
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পরররশি-খ 

Terms of Reference (ToR) for Consulting Firm 

Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II) 

01. Name of the Project : Road Network Improvement and Maintenance Project-II 

(RNIMP-II) 

02. Administrative 

Ministry/Division 

: Road Transport and Highways Division, Ministry of Road 

Transport and Bridges. 

03. Executing Agency : Roads and Highways Department. 

04. Location of the Project : 01. 

 

 

Road Improvement Component (RIC): 

Division District Upazila 

Dhaka, 

Rangpur 

and 

Chittagong 

Mymensingh, 

Kishoregonj, 

Dinajpur, 

Panchagar, 

Nilphamari 

and 

Chittagong 

Kishoregonj, Hossainpur, 

Nandail, Gaffargaon, 

Bhaluka, Patia, 

Chansanaish/Anwara, 

Parbatipur, Fulbari, 

Nilphamari, Domar, 

Boda/Debiganj, Panchagar 

and Tetulia. 

02. Periodic Road Maintenance Component (PRMC): 

Division District Upazila 

Dhaka, 

Rangpur 

and 

Chittagong 

Mymensingh, 

Jamalpur, 

Netrokona, 

Kishoregonj, 

Sherpur,  

Dinajpur, 

Panchagar, 

Nilphamari, 

Kurigram and 

Chittagong 

Mymensingh Sadar, Fulbari, 

Muktagasa, Trisal, Nandail, 

Sribordi, Sherpur Sadar, 

Bokshigonj, Dewangonj, 

Netrokona Sadar, 

Purbodhala, Dhobaura, 

Barhattra, Kendua, 

Kishoregonj, Nandai, Vairab, 

Kuliarchar, Bajitpur, Kotiadi, 

Pakundia, Tarait, Tarakandi, 

Sarishabari, Jamalpur Sadar, 

Chiribandar, Parbhamari, 

Rangpur Sadar, Ulipur, 

Chilmari, Nilphamari Sadar, 

Saidpur, Mithapukur, 

Pirganj, palashbari and 

Gobindhopur. 

 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiA9p-BxcnHAhUNCI4KHRD3CpM&url=http%3A%2F%2Fwww.rthd.gov.bd%2F&ei=eiffVYDRKo2QuASQ7quYCQ&usg=AFQjCNF0kQ5xwmspZCh9i_K2eU0pHuliYA
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwiA9p-BxcnHAhUNCI4KHRD3CpM&url=http%3A%2F%2Fwww.rhd.gov.bd%2FVVIPProfile%2Fminister.asp&ei=eiffVYDRKo2QuASQ7quYCQ&usg=AFQjCNHmrRC6dbdSmRpCGW9cxRhmCMhAdQ
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwiA9p-BxcnHAhUNCI4KHRD3CpM&url=http%3A%2F%2Fwww.rhd.gov.bd%2FVVIPProfile%2Fminister.asp&ei=eiffVYDRKo2QuASQ7quYCQ&usg=AFQjCNHmrRC6dbdSmRpCGW9cxRhmCMhAdQ
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   03. Performance Based Routine Road Maintenance 

Component (PBRRMC): 

Division District Upazila 

Dhaka and 

Rangpur 

Mymensingh, 

Netrokona, 

Dinajpur and 

Gaibandha 

Mymensingh Sadar, 

Gouripur, Netrokona Sadar, 

Fulbari, Birampur, Ghoraghat 

and Gobindhagonj. 

04. Road Safety Component (RSC): 

Division District Upazila 

Dhaka, 

Rangpur 

and 

Chittagong 

Rangpur, 

Gaibanda, 

Cimilla and 

Chandpur 

Kishoregonj, katiadi, 

Kuliarchar, Bhairab, Comilla 

Sadar, Barura, Shaharasti, 

Hajigonj, Chandpur Sadar, 

Rangpur Sadar, Mithapukur, 

Pirganj, Palashbari and 

Gobindhagonj. 

 

05. Estimated Cost (in Lac taka): Original Latest Revised 

a. Total Tk. 109293.00 Tk. 98034.00 

b. GOB  Tk. 35366.00 Tk. 43495.23 

c. Project Aid  Tk. 44073.00 Tk. 24710.91 

d. RPA Tk. 29854.00 Tk. 29827.86 

 

06. Implementation Period Date of Commencement Date of Completion 

a. Original 01-07-2004 30-06-2010 

b. Latest Revised 01-07-2004 31-12-2011 

c. Actual 01-07-2004 30-06-2013 
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07.  

 

 

Background of the Project: 

The project title “Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II)” 

has been jointly financed by ADB and the Government of Bangladesh. The objectives of 

the Project were to response the infrastructure development focus of GOB to support 

the maintenance of the RHD road network, upgrade the strategic regional highways and 

district (zilla) roads in poor areas in the Northwest and central North regions of 

Bangladesh, provide better access to the border point in Bangladesh and to complete 

some missing links in the main road network. Aside from the sectoral strategy for the 

roads sub-sector as set out in the Fifth Five Year plan (1997-2002), the project is 

consistent with the Bangladesh Integrated Transport system Study (June 1998) and the 

Road Master Plan (1994). The latter is financed by UNDP and implemented by ADP. The 

project has been developed in accordance with the Country Operational Strategy for 

Bangladesh, which emphasizes the importance of the road network for regional 

cooperation. 
 

08.  Major Components of the Project: 

a. Consultancy. 

b. NGO Service. 

c.  Construction of Office Building. 

d. Road Improvement, Routine and Periodic Maintenance, Road Safety Works etc. 

e. Purchase Transport Vehicle.  

f. Land Acquisition and Resettlement. 

g. Utility Shifting. 

h. Railway Level Crossing. 

 

09.  

 

 

 

 

Project Objectives: 

a. Improve 145.175 Km roads including 58.3 Km Zilla under Road Improvement Component 

(RIC) in Rangpur, Dhaka and Chittagong Zones to a higher standard. 

b. Periodic Maintenance of 449 Km of existing RHD roads under Periodic Road Maintenance 

Component (PRMC). 

c. Routine Maintenance of 105 Km of existing RHD roads under Performance Based Routine 

Road Maintenance Component (PBRRMC). 

d. Enhancement of road safety by improving selected accident-prone road sections of 195 

Km of RHD roads by civil works under Road Safety Component (RSC). 
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e. Execution of Road Safety Audit on about 800 Km of existing RHD roads under Supervision 

Consultancy Services of the Project. 

f. Preparation of a Road Master Plan for next twenty years that will assist in taking future 

road projects under Roads and Highways Department. 

 

10.  

 

 

Objectives of the Current Assignment: 

a. To review the target and actual financial and physical progress of items of work 

implemented under the project and provide reasons for any deviation. 

b. To review the quality of work implemented under the project and provide reasons for any 

deviation. 

c. To observe and comment on the present functional status of major items of work in the 

areas (Road Improvement, Routine and Periodic Maintenance, Road Safety Works etc.) to 

be selected for survey. 

d. To assess impact of development of various road infrastructure on road safety, employment 

creation, agriculture production (irrigation, drainage, flood control) and related commercial 

activities and overall socioeconomic benefits and poverty reduction of the community of 

the project areas. 

 

11.  Responsibilities of the Consulting Firm: 

a. Consulting firm will cover 30% project area of each District for this evaluation. 

b. Consulting firm will address all the stated objectives (Road Improvement, Routine and 

Periodic Maintenance, Road Safety Works, Preparation of a Road Master Plan etc.) of 

current assignment. 

c. Conducting field test for questioner validation. 

d. Conducting interview with beneficiaries. 

e. To conduct FGD (Focus Group Discussion) meetings with beneficiaries, community leaders, 

local elite, teachers, students and concerned stakeholders etc. 

f. Consulting firm will conduct in-depth discussions and consultative meetings with PD, field 

officials and concerned stakeholders. 

g. Arrange one local level workshop in any of the project areas to hold discussion with 

stakeholders and beneficiaries during data collection. 

h. To examine whether the procurement process (Invitation of tender, evaluation of tender, 

approval procedures, contract awards etc) of the packages (goods, works and services) 

under this project was done complying existing procurement Act/Rules. 
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12. Professionals required for the evaluation works: 

Nos. 
Type of 

professionals 

Educational Qualifications 

Experience required 
Experience required 

a. Team Leader - 

Evaluation 

Specialist. 

At least B.Sc in Civil 

Engineering from any 

recognized University. Ph.D 

degree in relevant field will 

be given preference.  

 

A least 7 years experience in 

conducting relevant/related studies. 

Experience as team leader for impact 

evaluation is required. 

b. 

 

Civil Engineer At least B.Sc in Civil 

Engineering. Masters/higher 

degree especially in relevant 

field will be given 

preference. 

A least 5 years experience in 

conducting studies in relevant field. 

Experience of conducting impact 

evaluation studies will be given 

preference. 

c. Socio-

Economist 

At least Masters degree in 

Economics/Sociology. 

A least 5 years experience in 

conducting studies in relevant field. 

Experience of conducting impact 

evaluation studies will be given 

preference. 

d. Statistician B.Sc. (Hon’s) and M.Sc. 

degree in Statistics/ Applied 

Statistics. 

At least 5 years experience in 

conducting survey researches and 

data management activities related 

to impact evaluation. 

 

i. To apply SWOT analysis as to review the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

toward implementation of project activities. 

j. Arrange one national level workshop for dissemination of the study findings and finalize 

the report incorporating workshop inputs. 

k.  Prepare evaluation report based on the collected data from the project area and get 

approval from the authority concerned. 

l. To recommend measures and lessons for more effective and sustainable management of 

project activities and replication of best practices in future projects. 

m. All reports must be written in using Unicode Based Font. 

n. Any other related works assigned by the Procuring Entity (IMED). 
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13.  Methodology: 

The Methodology should be a sound one mentioning target population to be interviewed and 

sufficient to meet the objectives of this evaluation assignment. It is also necessary mentioning 

precision level and level of significance used for determining the sample size of this evaluation. 

Sampling technique to be followed for collecting data should also be mentioned in the 

methodology for this evaluation. List of relevant indicators in conformity with this evaluation 

should be mentioned.  The data collection method for the study should be of both qualitative 

and quantitative nature. Since the purpose of the assignment is to assess the implementation 

status of the project as well as the impact of the project on the life of beneficiaries,  it is desirable 

that an appropriate evaluation design should be used which must cover the changes occurred 

due to interventions of the major components of the project. 

 

14.  List of Reports, Schedule of deliveries, and Period of Performance: 

a. Following are the primary identified outputs, which could be redesigned and extended in 

consultation with the  procuring entity on the basis of the needs of evaluation achieve its 

overall objectives. 

i. Inception Report  (written in Bangla); 

ii. Draft Report (written in Bangla); 

iii. Draft Final Report for Workshop (written in Bangla); 

iv. Final Report (40 copies will be written in Bangla and 10 copies will be written in 

English). 

b. Inception report including study design and data collection instruments (DCIs) should be 

submitted within fifteen (15) days after signing of contract agreement for approval. The 

report will include the work plan along with detailed task, specific manpower allocation and 

details of surveys and data collection needed, actions to be taken on the progress of these 

activities. 

c. The consulting firm will prepare the draft study design and questionnaires of study and 

obtain approval of the Technical and Steering committee before collection of data from the 

field level (required number of relevant documents including set of questionnaire will have 

to be provided for each meeting). 

d. Draft report should be prepared and placed to the technical and steering committee for 

approval. 

e. Before submission of the final report, a national level workshop/seminar will be organized 

to disseminate the study findings. For this seminar 60 (sixty) copies of draft report should 

be submitted for distribution among the participants of the seminar. Output of the 

workshop/seminar would be incorporated in the final report. The expenditure of the 
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workshop will be provided by the respective consulting firm and it should be mentioned in 

the financial proposal. 

 

f.  Report will be written in both Bangla and English. Printed 50 (fifty) copies (40 copies will be 

written in Bangla and 10 copies will be written in English) of the final report will be 

submitted to the Director General, Evaluation Sector, IMED. 

 

15.  The client will provide only the following project related documents (if available): 

a. Development Project Proposal (DPP/RDPP); 

b. Project Completion Report and so forth. 
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