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Abbreviations: 

 

AADT  : Annual Average Daily Traffic  

AOI  :  Area of Influence  

BBS  : Bangladesh Bureau of Statistics 

CMS  :  Central Monitoring System  

DBST  :  Double Bituminous Surface Treatment  

DCI  :  Data Collecting Instrument  

DPP  :  Development Project Proposal  

EIRR  :  Economic Internal Rate of Return  

FGD  :  Focus Group Discussion  

HBB  :  Herring Bone Bond  

HIES  : Household Income & Expenditure Survey  

IMED  :  Implementation Monitoring & Evaluation Division  

IRI  :  International Roughness Index  

KII  :  Key Informant Interview  

Km post :  Kilometer Post  

PAF  :  Project Appraisal Framework  

PAR  :  Project Appraisal Report  

PCR  :  Project Completion Report  

PPR  :  Public Procurement Rules  

RCC  :  Reinforced Cement Concrete  

RCS  :  Road Condition Survey  

ROW  :  Right of Way  

SWOT :  Strength, Weakness, Opportunity & Threat  
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তদ ষালী াভ-াংবক্ষধ 

 

আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া  (াংবক্ষবধ এ-ত-ত) ড়ওটি ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ চাঢীয় ফলাড়বওভ ধটিয়া-

ঘন্নদাইয াঢওাতদয়া-মমালাকড়া-ঘবওাতভয়া অাংবযভ ফান্তভাম  তওল্প আঞ্চতমও  ফলাড়ও। বাদালদ 

াংখ্যা বৃতদ্ধভ নবম এাং ঐ এমাওাভ আণ ষ-াফাতচও উন্নয়বদভ প্রবয়াচবদ চদকবডভ তাতভ মপ্রতক্ষবঢ 

ড়ওটিবও আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ তদফ ষাবডভ প্রবয়াচদীয়ঢা অনুভূঢ লয় । ঐ ড়বওভ াঙ্গু দতীবঢ 

তঢমাভিীধ মতু তদফ ষাবডভ নবম ড়ওটি উন্নয়বদভ গুরুত্ব বৃতদ্ধ ধায় । াঙ্গু দতীভ াঁযঔামী প্রান্ত লবঢ প্রওল্পটি 

শুরু লবয় াঁযঔামী  মধক্যয়া লবয় ঘবওাতভয়া উধবচমাভ ঈতফতদ ধব ষন্ত ড়ও এ প্রওবল্পভ আঢার্ভি। 

 

৫২ তওবমাতফঝাভ তীখ ষ ড়ওটি ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ  ওতৃষও াস্তাতয়ঢ লয়। মূম তটতধতধ অনুবায়ী প্রওল্প 

ব্যয় ৫২ মওাটি ৪২ মক্ষ ঝাওা ,  ষবযর াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী অনুবফাততঢ ৫৮ মওাটি ১৪ মক্ষ ঝাওা এাং 

াস্তাতয়ঢ ৫৩ মওাটি ২২ মক্ষ ঝাওা। 

াংখ্যাকঢ  গুডকঢ ধদ্ধতঢ ব্যলাভ ওবভ প্রওল্পটিভ প্রপা মূল্যায়দ ওভা লয়। াংখ্যাকঢ মূল্যায়বদ 

ধতভাংখ্যাবদভ ধদ্ধতঢ অনুভড ওবভ ওাঞাবফাকঢ প্রশ্ন ব্যলাভ ওবভ প্রওবল্পভ উবেশ্যবও াফবদ মভবঔ উধাি 

াংগ্রল ওভা লয়। প্রওবল্পভ AOI-এভ ফধ্যতস্থঢ এমাওাবও তদওঝঢী এাং AOI-এভ াতলবভভ এমাওাবও 

দূভঢী এমাওা তলবব তবঘদা ওভা লবয়বঙ (সুত্রঃ অনুবেত ২.০১) । 
 

প্রওল্প এমাওাভ দমুদা উিভতাঢাকবডভ াক্ষভঢাভ লাভ ৬৮% বা চাঢীয় াক্ষভঢাভ লাবভভ মঘবয় ১৭% মযী 

(আতফশুফাভী, ২০১১ অনুবায়ী াক্ষভঢাভ লাভ ৫১%) এাং Sample Vital Registration System, 

2012, BBS-এভ লাভ (৫৬%)-এভ তুমদায় ১২% মযী।  

প্রওবল্পভ দূভঢী এমাওাভ মঘবয় তদওঝঢী এমাওাভ উিভাতাঢাকড ব্যায়  ঘাক্যভী মধযায় উবল্লঔববাগ্য 

পাব মযী সুববাক মধবয়বঙদ বা বণািবফ ২৫%  ৩৮%। ধক্ষান্তবভ, কৃতরওাবচ দূভঢী এমাওায় ৪১% এাং 

তদওঝঢী এমাওায় ৩৫%। 
দুই-তৃঢীয়াাংয অণ ষাৎ ৬৬% উিভতাঢাভ ধাতভাতভও ফাতও আয় প্রওল্প াস্তায়বদভ পূব ষ ৬০০০ ঝাওাভ ওফ 

তঙম। ঢষফাবদ ঢাঁবতভ ধাতভাতভও আয় ৯০০০ ঝাওাভ মঘবয় মযী (চাঢীয় কড় আবয়ভ ওাঙাওাতঙ)। ২০১০  

াবম চাঢীয় কড় আয় ৯৬৪৮ ঝাওা (সুত্রঃ  Household Income & Expenditure Survey-2010, 

BBS)।   
 

প্রওল্প এমাওাভ আবয়ভ স্তভবপবত মতঔা বায়, প্রওল্প াস্তায়বদভ ধবভ ৬০০০ ঝাওাভ ওফ আয় ফাত্র ১৭% 

উিভতাঢাভ এাং ৮০০০ ঝাওা আয় ৪৮% উিভতাঢাভ । মূল্য-স্ফীতঢ তবঘদা ওবভ প্রওল্প তদফ ষাবডভ ধবভ 

ঢষফাবদ ৮০০০ ঝাওা আয় তাতভদ্রু-ীফা তলবব তবঘদা ওভবম তাতভদ্রু ওবফবঙ ১৮% উিভতাঢাভ। 
ফীক্ষাভ নমানবম মতঔা বায় মব, ড়বওভ তদওবঝ াওাভী চদকড উবল্লঔববাগ্যপাব মযী উধকৃঢ লবে । 
মফাবঝভ উধভ ৪% উিভতাঢা (তদওঝঢী ধতভাভ ৬% এাং দূভঢী ধতভাভ ১.৮%) প্রওবল্পভ াস্তায়বদভ 

ফয় তদফ ষাড ওাবচ মৃ্পি তঙবমদ। 

 

 

 

 



ড়বওভ তদওঝঢী এমাওাভ াংখ্যাকতভষ্ঠ উিভতাঢা (৮৮%) এাং প্রায় ৮২% দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢা 

ঢাঁবতভ ততপন্ন কৃতরচাঢ দ্রব্য বণা- থাদ, যাওতচ, আলু ইঢুাতত ঢাঁভা ধতভলদ ওবভদ । কৃতরচাঢ দ্রব্য 

ঙাড়া গ্রাফাীভা উধকূমঢী চতফবঢ ঘাবরভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত মড ধতভল মদভ ওাবচ এ ড়ও ব্যলাভ 

ওবভদ। ড়ওটিভ াবণ ড়ও ব্যলাভওাভীবতভ তও ফাত্রায় ম্পওষ আবঙ , ঢা চাদাভ চন্য ধতভাংখ্যাবদভ 

ধদ্ধতঢ Chi-square ব্যলাভ ওভা লবয়বঙ,  বাভ নমানম ‘গুরুত্বপূড ষ’  ধায়া তকবয়বঙ। Chi-square-এভ 

নমানম তদবত ষয ওবভ মব, ড়ওটি কৃতরচাঢ দ্রব্যাতত ধতভলবদভ পাম সুববাক সৃতি ওবভবঙ। নবম কৃরওভা 

উধকৃঢ লবয়বঙ এাং ঢাঁবতভ তাতভদ্রু ওবফবঙ বা HIES-2010, BBS উধাবি ফণ ষদ ওভবঙ। 
 

প্রওবল্পভ তদওঝঢী এমাওাভ (৯৪%) এাং দূভঢী এমাওাভ (৯০%) উিভতাঢাই চাদাদ মব, ড়ওটি 

ব্যলাবভভ উধমৄি আবঙ। তদওঝঢী এমাওাভ ৮% এাং দূভঢী এমাওাভ ৫% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভদ মব, 

ভক্ষডাবক্ষড এাং মফভাফঢ ওাবচভ াবণ দুঃস্থ ফতলমাভা ম্পৃি তঙবমদ।  
 

ফীক্ষায় মতঔা বায় প্রায় ৯৯% উিভতাঢা চাদাদ মব, ড়ও  মতু তদফ ষাবডভ নবম নম  উৎধাতদ বৃতদ্ধ 

মধবয়বঙ। ৯৮% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ মতু এাং ওামপাঝ ষ তঢতভভ ধভ এমাওাভ ধাতদ তদঃভড ব্যস্থাভ 

উন্নতঢ লবয়বঙ এাং প্রায় ১০০% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম চমাদ্ধঢা হ্রা 

মধবয়বঙ।  
 

উধওাভবপাকীবতভ প্রায় ওবমই (৯৯.৮%) বমবঙদ মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ। উন্নয়বদভ ধভ বাতন্ত্রও 

বাদালদ অবদও বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং এভ নবম অবদও ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক সৃতি লবয়বঙ। ড়ও, মতু  

ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ ধভ ঢাঁভা উন্নঢঢভ এাং অতথওঢভ কতঢ ম্পন্ন বাদালদ ব্যলাভ ওবভদ এাং দ্রুঢ 

বাঢায়াঢ ওবভদ। 
 

তদওঝঢী এমাওাভ ওবমই (১০০%) এাং দূভঢী এমাওাভ প্রায় ৯৩% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ মব, ঢাঁবতভ 

কৃতরচাঢ ধণ্য াচাভচাঢ ওভাভ সুতথা বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং প্রওল্পটিভ প্রপাব াতডতচুও ওফ ষওাবেভ উন্নয়দ 

লবয়বঙ। এভ নবম ধণ্য াচাভচাঢ ওভবডভ সুববাক সৃতি লবয়বঙ। 
 

প্রওল্প এমাওাভ প্রায় ৯৬% উিভতাঢাবতভ ফবঢ মবাকাববাক মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ  ঔভঘ হ্রা 

মধবয়বঙ, ফাত্র ৩% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভবঙদ ধতভলদ ঔভঘ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং ১% উিভতাঢা বমবঙদ 

ধতভলদ ব্যয় পূব ষভ ফঢ ভবয়বঙ।  
 

ফীক্ষাকৃঢ এমাওাভ ওম উিভতাঢাই ফঢাফঢ প্রওায ওবভদ মব, প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম ঢাঁবতভ 

ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং প্রথাদ মক্টভ লবমা- কৃতর, কৃতর াচাভচাঢওভড, ধতভলদ ঔাঢ, 

অওাঞাবফাভ ঔাঢ, বৃক্ষবভাধড  ধতভঘব ষা, মঙাঝ ব্যা ইঢুাতত। 
৯৯.৬% উিভতাঢা চতদবয়বঙদ, মবাকাববাক  মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ  ব্যয় হ্রা এাং 

আত্মওফ ষাংস্থাদ সৃতিভ নবম আয় বৃতদ্ধল ইঢুাততভ প্রপাব স্কুম, ওবমচ  ফাদ্রাায় ফাধ্যতফও  

উচ্চফাধ্যতফও স্তবভ ঙাত্র-ঙাত্রীভ উধতস্থতঢভ লাভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। এভ নবম ঙাত্র-ঙাত্রীভ ছবভ ধড়াভ লাভ হ্রা 

মধবয়বঙ এাং তবযর ওবভ মফবয়বতভ ওবমবচভ উধতস্থতঢভ লাভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। ১৮% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ 

মব, ড়ওটি উন্নয়দ দা লবম ঢাঁভা মফবয়বতভ ওবমবচ ধাঞাবঢদ দা। 

উধবচমা স্বাস্থু-ওফবেক্স এাং ইউতদয়দ স্বাস্থু-মওবন্ধ বাঢায়াবঢভ ফয় অবদও হ্রা মধবয়বঙ। বাতন্ত্রও 

বাদালদ ঘমাঘম বৃতদ্ধভ নবম অবদও মভাকী পূব ষভ তুমদায় ওফ ফবয় স্বাস্থু-মওবন্ধ তকবয় মা গ্রলড ওভবঢ 

ধাভবঙ। 

 



মওআইআইকড লবঢ প্রাপ্ত ঢবথ্যভ তপতিবঢ মতঔা বায়, ২৬% াক্ষাৎওাভতাঢা চাতদবয়বঙদ , ‘প্রওল্প এমাওাভ 

মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ’। ১৫% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ, ‘প্রওল্প এমাওায় আণ ষ-াফাতচও ব্যস্থাভ 

উন্নয়দ লবয়বঙ’ এাং ১০%  উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ, ‘স্বল্প ফবয় অল্প ঔভবঘ ঘট্টগ্রাফ  ওক্সাচাবভ বাঢায়াঢ 

ম্ভ লবে’।  
প্রায় ৯৩% মওআইআই চাতদবয়বঙদ, ‘দুবব ষাক-হ্রাব প্রওল্পটি খুই লায়ও ভূতফওা’ ভাঔবঙ এাং অতযি প্রায় 

৭% চাতদবয়বঙদ, ‘চাতদদা’।  

 

প্রওল্পটি ম্পবওষ মওআইআইকড ৩১ থভবদভ তবযর ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ। ১২% চাদাদ মব, ‘ড়ওটিভ 

মফভাফঢ অব্যালঢ ভাঔবঢ লব’ । ৬% চাদাদ মব, ‘ভাস্তাটি আভ প্রযস্ত ওভা প্রবয়াচদ’ এাং  ৬% চাদাদ, 

‘ফতদঝতভাং ব্যস্থা মচাভতাভ ওভবঢ লব’।  
 

এনতচতট আবমাঘদায় এঝা চাদা তকবয়বঙ মব, প্রওল্পটি াস্তায়বদভ নবম ধতভববযভ উধভ মওাদ তরূধ প্রপা 

ধবড় তদ; ভাং প্রওল্পটি ধতভববযভ উন্নতঢবঢ লায়ও ভূতফওা ভাঔবঙ। 
প্রওল্প তদফ ষাডওামীদ  তদফ ষাড-ধভঢীবঢ স্থাদীয় চদকড ততপন্নপাব প্রওবল্প ম্পৃি  চতড়ঢ তঙবমদ। পুরুর 

এাং দাভীভ কড় ম্পৃিঢা বণািবফ ৮৬.৬৭% এাং ১৩.৩৩%।  

প্রওল্পটি াস্তায়বদভ চন্য মব ফয়ীফা তদথ ষাভড ওভা লবয়তঙম, াস্তব ঢা অচষদ লয় তদ ভাং অবদও তমতিঢ 

লবয়বঙ। প্রওল্পটিভ ব্যয় বৃদ্ধিয ব্যদ্ধিরযরে ৩ ফায মভয়াদ বৃদ্ধি য় এফং ৪র্ থ দপায় ব্যয় বৃদ্ধি মভয়াদ বৃদ্ধি য়। 

প্রর্ভ ৫ ফছরয প্রেল্পটিয ৭৩% োজ ভাপ্ত ররও ফদ্ধষ্ট োজ ভাদ্ধপ্তরি ৫ ফছয ভয় মররে মায়। 

 

ভাঠ ম থারয় দ্ধেছু দ্ধেছু মেরে মদখা মায়, ভয়ভি র্ থ ফযাদ্দ ও ছাড় না াওয়ায োযরে প্রেল্প দ্ধফরদ্ধিি য়; 

দ্ধেন্তু এ প্রেরল্প ২০০৬-০৭ র্ থ ফছরয ২ মোটি ৪৪ রে টাো, ২০০৭-০৮ র্ থ ফছরয ৬৭ রে টাো এফং 

২০০৮-০৯ র্ থ ফছরয ২৩ রে টাো ভ থে েযা রয়রছ । ২০০৭ ারর দ্ধনভ থাে াভগ্রীয দ্ধফরলিঃ এভ.এ 

যড, আট ও দ্ধফটুদ্ধভরনয মূল্য স্বাবাদ্ধফে বৃদ্ধিয পরর ঠিোদাযেে দ্ধনভ থাে োজ ফন্ধ েরয যারখ। মায পরর এ 

প্রেরল্পয দ্ধনভ থাে োরজয গ্রেদ্ধি খুফআ ব্যাি য়। িাছাড়াও দ্ধেছু ঠিোদারযয ব্যর্ থিা এফং েভ থেিথারদয দুফ থর 

ব্যফস্থানা দ্ধফররিয জরে দায়ী।  

ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় মব, তধতধআভ-এভ ততথমূল ঠিওপাব ধাতমঢ লবয়বঙ এওটি ব্যতঢিফ ঙাড়া। ব্যঢুয় 

খবঝবঙ তধতধআভ-২০০৮ এভ ততথ-১৬ অনুবায়ী াতর ষও িয়-ধতভওল্পদা প্রডয়দ  অনুভড দা ওভায়। 

তধতধআভ চাভীভ ধভ মণবওই চ অতথতপ্তবভ উলা ওাব ষওভ লবয়বঙ এাং িয় প্রতিয়া ২০০৪-২০০৫ অণ ষ ঙভ 

লবঢ CMS-এ ওতম্পউঝাভাইচট তবেবফ তদয়তন্ত্রঢ লবে। 
 

বভচতফবদ ধব ষবক্ষবড মতঔা বায়,  ৫২ তওবমাতফঝাভ ড়বওভ ফবধ্য ৫ তওবমাতফঝাভ ড়ও াঁবথভ  মযাল্ডাবভ 

ধণঘাভীবতভ ঘমাঘবমভ উধববাকী প্রযস্তঢা মদই; ২ তওবমাতফঝাবভ ড়বওভ ঠাবম ফাটি ওফ। 

বভচতফবদ ধব ষবক্ষবড মতঔা বায়, তঢমাভিীধ মতু লবঢ াঁযঔামী ধব ষন্ত ড়ও অাংযটিভ অবদও স্থাবদ 

অস্বাপাতও াঁও আবঙ; প্রওল্পটিভ এই অাংযটিভ উন্নয়বদভ ফয় তদ্যফাদ এমাইদবফন্ট অনুভড ওভা লবয়বঙ। 

দতুদপাব চতভধ ওবভ ড়বওভ এমাইদবফন্ট াংবযাথদল চুাতফতঢও তটচাইদ প্রডয়দ  াস্তায়দ ওভা 

লয়তদ। ড়বওভ ২৭ঢফ, ৩০ঢফ  ৩৭ঢফ তওবমাতফঝাবভ টাম S-curve আবঙ, বা দুখ ষঝদা-প্রড। 

প্রওল্পটিভ মধপবফন্ট তটচাইবদ স্যান্ড-মেদ অন্তর্ভ ষি ওভা লয়তদ। মেতক্সবম মধপবফবন্টভ তভধবত্রভ ঢনতম 

ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায়, তভধবত্র স্যান্ড-মেদ-এভ ব্যস্থা ভাঔা লয়তদ।  



ড়ওটিভ মধপবফন্ট আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ ৫.৫০ তফঝাভ প্রযস্ত ওবভ তদফ ষাড ওভা লবম ড়ওটিবঢ 

মওাদ Bus-bay তদফ ষাড ওভা লয়তদ এাং লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফন্ট এক্সট্রা প্রযস্তঢা তলবব তদফ ষাড ওভা 

লয়তদ। প্রওল্পটিভ াঁযঔামী অাংবযভ ৩৪ তওবমাতফঝাভ অাংবয ভূতফ  হুক্যফতঔম ওভা লয়তদ এাং ঐ অাংবযভ 

ড়বওভ এমাইদবফবন্টভ প্রবয়াচদীয় াংবযাথদ ওভা লয়তদ । ড়বওভ ঐ অাংবযভ লাঝ-াচাভ অাংবয 

মধপবফবন্টভ তন্নওবঝ মতাওাদ-ধাঝ কবড় উবঞবঙ এাং লাঝ-াচাভ অাংবয বাদচবঝভ সৃতি লবে। 

 

বভচতফবদ ড়ওটিভ অতথওাাংয অাংবযভ াভবন পাম মতঔা মকবঙ। ঢব ওবয়ওটি স্থাবদ ওাবধ ষটিাং-এভ ধাণভ 

উবঞ মকবঙ। 

প্রাপ্ত উধাি লবঢ মতঔা বায়, ড়ওটিভ প্রায় ১০% ততবখ ষু  Earthen shoulder লয় প্রযস্তপাব তদতফ ষঢ লয়তদ, 

অণা তদতফ ষঢ লবম উলা স্থায়ী  (stable) লয়তদ। আঞ্চতমও ফলাড়ও তলবব ড়ওটিভ তটতধতধ-মঢ Hard 

shoulder-এভ ওফ ষসূতঘ গ্রলড ওভাভ সুববাক তঙম। 
 

এ প্রওবল্পভ আঢায় ৬টি মতু তদফ ষাবডভ ওাচ লাবঢ মদয়া লয়, ঢম্মমধ্য ৫টি মতু তদতফ ষঢ লয়। ধতভতয ষদওাবম 

মতঔা বায়, মতুমূবল ড় (major) মওাদ ত্রুটি মদই; ঢব মঙাঝ-ঔাঝ (minor) ত্রুটি-তচ্যুতঢ ভবয়বঙ। তদতফ ষঢ 

মতুমূবলভ গুডকঢ ঢথ্য াংগ্রবলভ চন্য মতুভ তয়াতভাংমূল তদফ ষাড ওাচ ঘমাওামীদ মতুবঢ স্থাধবদভ পূব ষ 

মঝে ওভা লবয়তঙম তওদা; মঝে ওভা লবম মওাদ ল্যাবভঝভীবঢ মঝে ওভা লবয়বঙ ইঢুাতত ম্পবওষ ঢথ্য 

ভভাল ওভাভ চন্য াংতেি তদ ষালী প্রবওৌযমীবৃন্নবও অনুবভাথ ওভা লয়; ঢাঁভা তয়াতভাং  প্যাবটভ মওাদ মঝে 

তভবধাঝ ষ ভভাল ওভবঢ ধাবভদতদ। প্রওবল্পভ ৫৮ঢফ তওবমাতফঝাবভ ঝইঝাং মতুভ া-স্ট্রাওঘাভ ধব ষন্ত তদফ ষাড 

ওবভ মতুটি অফাপ্ত অস্থায় আবঙ। মতুটিভ এাঝবফবন্টভ উচ্চঢা ১৫ পৄঝ তলবব তদফ ষাড ওভা লবয়বঙ। 
ঔাবমভ াইচ এাং উপয় ধাববষভ catchment area মতবঔ ইলা প্রঢীয়ফাদ লবয়বঙ মব, ঐ স্থাবদ মতুটিভ 

অশ্যই  প্রবয়াচদীয়ঢা ভবয়বঙ। তওন্তু মতুভ উচ্চঢা ১৫ পৄঝ াস্তঢাভ তুমদীয় অবদও মযী। 
 

 

প্রওবল্পভ যতিযামী ভূতফওাঃ  

 এ প্রওবল্পভ বঘবয় যতিযামী ভূতফওা লবমা ঘট্রগ্রাবফভ াবণ প্রওল্প এমাওাভ  দূভত্ব ২৫ তওবমাতফঝাভ 

হ্রা লয়া; 

 বাঢায়াবঢ ফয়  অণ ষ াশ্রয় এাং 

 প্রওবল্পভ প্রপাব আণ ষ-াফাতচও উন্নতঢ ত্বভাতিঢ লয়া।  

প্রওবল্পভ দু ষমঢাঃ  

 ড়বওভ তঢমাভিীধ লবঢ াঁযঔামী অাংবয ওবয়ওটি অস্বাপাতও াঁও ণাওা; 

 াঁযঔামী অাংবযভ ৩৪ তওবমাতফঝাবভ ভূতফ হুক্যফতঔম দা ওভা এাং  

 ৩০.৫০ তফঝাভ তীখ ষ ঝইঝাং মতু অফাপ্ত ণাওা।  

 

  



সুধাতভযঃ 

 

1. এ-ত-ত ড়ও উন্নয়দ প্রওবল্প ১০ ঙবভ ২২ চদ প্রওল্প ধতভঘামও তাতয়ত্ব ধামদ ওবভদ। উন্নয়দ প্রওল্প 

ঘমাওামীদ প্রওল্প ধতভঘামও বাবঢ খদ খদ তমী/অভ চতদঢ ধতভঢষদ দা ওভা লয়  এাং প্রওল্প 

ধতভঘামও ধতবও মবদ অতঢতভি তাতয়ত্ব ততবয় ঘামাবদা দা লয়, এ তরবয় ড়ও ধতভলদ  ফলাড়ও 

তপাকবও আকাফ ঢওষঢামূমও প্রযাতদও ব্যস্থাধদা তদতিঢ ওভবঢ লব এাং অতঢতভি প্রওল্প 

ধতভঘামওবও Key Role ধামবদভ চন্য তাতয়ত্ব প্রতাদ ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৬ ক)। 
2.  রুটিদ মফভাফঢ ওাবচ এাং তধতভয়তটও াংস্কাভ ওাবচ ফাটিভ ওাচ  hard-shoulder  অন্তর্ভ ষি 

ওভা এাং উলা ফাঞ ধব ষাবয় ঠিওপাব াস্তায়দ তদতিঢ ওভবঢ লব। ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভবও এ 

চবন্য প্রবয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ও এাং ২.০৭ ঘ)। 
3. ভূতফ হুক্যফতঔম ঢণা  ROW ফাতমওাদা ঙাড়া আঞ্চতমও ফলাড়ও ঠিওপাব চুাতফতঢও তটচাইদ  

(Geometric Design) ওবভ তদফ ষাড ওভা বায় দা। আঞ্চতমও ফলাড়ও তলবব এ-ত-ত ড়বওভ 

াঁযঔামী উধবচমাথীদ ৩৪ তওবমাতফঝাভ অাংবযভ ভূতফ হুক্যফতঔম বণাযীঘ্র ম্ভ ম্পন্ন ওভবঢ লব। 

চুাতফতঢও তটচাইদ প্রডয়দ  অনুভড ঙাড়া মওাদ ড়ও া উলাভ অাংয তবযর তদফ ষাড/উন্নয়দ ওভা 

বাব দা (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ঔ  এাং ২.০৯)। 
4. “ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ ওম মেতক্সম মধপবফন্ট তদফ ষাড ওাবচভ তটচাইবদ Sand-drain  

অন্তর্ভ ষি ওভবঢ লব এাং মধপবফন্ট তদফ ষাবডভ ফয় উলা াত মতয়া বাব দা” এ চবন্য প্রবয়াচদীয় 

ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ক)। 
5. এ-ত-ত আঞ্চতমও ফলাড়বওভ  া-েুান্ড গুবমাবঢ Bus-Bay তদফ ষাড এাং লাঝ-াচাভ অাংবয 

মধপবফন্ট extra প্রযস্তওভড ওভাভ ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ক)। 
6. চ অতথতপ্তভ ওতৃষও তটচাইদ ইউতদবঝভ ফাধ্যবফ টআটং মতু এরাো জদ্ধয ও েুাতট েযিঃ 

প্ররয়াজরন দ্ধনদ্ধভ থি এফাটরভরেয অংদ্ধে বাঙ্গা মতু ও ক্র-মযারডয তটচাইদ ওভা এাং উলাভ 

াস্তায়দ তদতিঢ ওভা চরুতভ। ফস্যাভ ববণাধমৄি প্রাবয়াতকও তরয়াতত তবেরড দা ওবভ ভওাভী অণ ষ 

ব্যয় ওভা এাং মতুটি অফাপ্ত ণাওাভ ওাভড অনুন্ধাদ ওবভ ঢতনুবায়ী ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ 

অনুবেত দাং ২.০৭ ঙ)।  

7. প্রতঢ ঙভ তওবমাতফঝাভ মধাে মফভাফঢওভড, তমঔদ তওাংা প্রবয়াচবদ পুদঃতদফ ষাড তদতিঢ ওভবঢ লব; 

তওবমাতফঝাভ মধাবেভ াবণ াবণ ড়বও াইদ-তকন্যাম স্থাধদ/প্রতঢস্থাধদ প্রতঢ ঙভ তদতিঢ 

ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৫.০৮.৩)।   
8. তটতধতধ তাতঔবমভ ফয় াস্তায়দওাভী াংস্থা ওতৃষও প্রস্তাতঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ এাং ততখ ষু   

মতঔাবদা সূঘী দওযা ( Index Line Diagram ) া  Bar-Chart  তাতঔম ওভবঢ লব                  

(সুত্রঃ অনুবেত দাং ৫.০৮.৫)।    
9. তধতআভ-এভ াবণ As built মতু  ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ মতঔাবদা এাং প্রবঢুওটিভ             

particular-ল সূঘী দওযা ( Index line diagram) া  Bar-Chart  তাতঔম ওভবঢ লব                          

(সুত্রঃ অনুবেত দাং ৫.০৮.৫)। 



10. মতুবঢ তয়াতভাং স্থাধবদভ পূব ষ ‘তয়াতভাং প্যাট’-এভ ধভীক্ষা দওযাভ তদবত ষযদা অনুবায়ী BUET তওাংা 

অন্য মওাদ অনুবফাততঢ ধভীক্ষাকাবভ ধভীক্ষাওভড তদতিঢ ওভবঢ লব। ‘তয়াতভাং প্যাট’-এভ মঝবেভ 

নমানম এওাতথও ওফ ষওঢষাভ তপ্তবভ াংভক্ষড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ঘ)। 
11. সুষ্ঠুপাব  ফয়ফঢ প্রওল্প াস্তায়বদভ মবক্ষু তধতধআভ-২০০৮-এভ ততথ-১৬ অনুবায়ী াতর ষও িয় 

ধতভওল্পদা ( Annual Procurement Plan) প্রডয়দ  অনুভড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং 

২.০৮ ক)। 
12. এ-ত-ত ড়ও াংমগ্ন মব স্থাবদ চমাদ্ধঢা সৃতি লবে ঢা বভচতফবদ তঘতিঢ ওবভ ব্যস্থা গ্রলড 

ওভবঢ লব; প্রবয়াচবদ এমতচইতট’ভ াবণ ফতিঢপাব চমাদ্ধঢা তদয়ন্ত্রবডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব 

(সুত্রঃ অনুবেত দাং ৩.১৩  ৩.১৬ )। 
13. ড়ও  ফলাড়বও বৃক্ষবভাধবডভ ফয় াঁবওভ তপঢভ ধাববষ ( Inner side) মওাদরূধ কাঙ মাকাবদা 

বাব দা। াঁবওভ াতলভ ততবও ( Outer side) কাঙ মাকাবদা মববঢ ধাবভ। াঁবওভ তপঢবভ কাঙ ণাওবম 

বাদালদ ঘামবওভ দৃতিীফায় প্রতঢন্ধওঢাভ সৃতি ওবভ। অঢএ, ধতভবয  দ ফন্ত্রডামবয়ভ চাভীকৃঢ 

মপুাাংয ণ্টবদভ াক্যষমাভ এাং দ অতথতপ্তবভভ াবণ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ ১৩-০৪-০২ইাং 

ঢাতভবঔ স্বাক্ষতভঢ ফবছাঢা স্মাভও অনুবায়ী চ অতথতপ্তবভভ তদভাধত তদবত ষযদা ( Safety 

guideline) মফবদ ধতভওতল্পঢপাব আঞ্চতমও ফলাড়ওটিবঢ অতমবি নমচ, দচ  রতথ বৃবক্ষভ 

‘াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ’ গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৪.০৮ ঔ  ৫.০৩)। 
14. এ-ত-ত ড়বওভ দুখ ষঝদা হ্রাব ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব। ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ ওতৃষও ঢাঁবতভ 

াংভতক্ষঢ দুখ ষঝদাভ ঢথ্য এাং াংতেি ণাদায় মভওট ষকৃঢ ঢথ্য াংগ্রল ওবভ দুখ ষঝদা-প্রড স্পঝগুবমা 

তঘতিঢ ওবভ, প্রতঢওাভমূমও ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৩.১২  ৫.০৩)। 
  



প্রণফ অধ্যায় 

প্রওবল্পভ াংতক্ষপ্ত তভড  ফীক্ষাভ উবেশ্য 
 

১.০১  প্রওবল্পভ গ্রলবডভ ধঝভূতফঃ “আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া
১
 ড়ওটি ” ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ চাঢীয় 

ফলাড়বওভ ধটিয়া -ঘন্নদাইয-াঢওাতদয়া-মমালাকড়া-ঘবওাতভয়া অাংবযভ ফান্তভাম   তওল্প  এওটি 

ড়ও। উন্নয়বদভ পূব ষ ড়ওটি রু তঙম। বাদালদ াংখ্যা বৃতদ্ধভ নবম এাং ঐ এমাওাভ আণ ষ-

াফাতচও উন্নয়বদভ প্রবয়াচবদ চদকবডভ তাতভ মপ্রতক্ষবঢ ড়ওটিবও আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ 

তদফ ষাবডভ প্রবয়াচদীয়ঢা অনুভূঢ লয়। ঐ ড়বওভ াঙ্গু দতীবঢ তঢমাভিীধ মতু তদফ ষাবডভ নবম 

ড়ওটি উন্নয়বদভ গুরুত্ব বৃতদ্ধ ধায়। আবদায়াভা লবঢ ঘবওাতভয়াভ দূভত্ব ৭১ তওবমাতফঝাভ লবম 

উন্নয়বদভ চন্য গৃলীঢ প্রওবল্পভ ততখ ষু  ৫২ তওবমাতফঝাভ। আবদায়াভা লবঢ ১০ তওবমাতফঝাভ দূভবত্ব াঙ্গু  

দতীভ াঁযঔামী প্রান্ত লবঢ প্রওল্পটি শুরু লবয় াঁযঔামী  মধক্যয়া লবয় ঘবওাতভয়া মধৌঙাভ ৯ 

তওবমাতফঝাভ আবক  অতস্থঢ ঈতফতদ ধব ষন্ত ড়ও এ প্রওবল্পভ আঢার্ভি। তঢমাভিীধ ল মঢ মধক্যয়া 

ধব ষন্ত ৩১ তওবমাতফঝাভ রু ড়ও অাংযবও প্রয স্ত  ফচবুঢ ওভা এাং অতযি ২১ তওবমাতফঝাভ 

ড়ও ৫.৫০ তফঝাভ  প্রযস্ত তলবব তদফ ষাড অণ ষাৎ ম্পূড ষ ড়ওটি আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ 

তদফ ষাবডভ চন্য প্রওল্পটি প্রডয়দ ওভা লয়।  

১.০২  প্রওবল্পভ ধতভতঘতঢঃ 

(ও) প্রওবল্পভ  দাফঃ আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ 

(ঔ) উবদ্যাকী  তপাক/ফন্ত্রডাময়ঃ ড়ও ধতভলদ  ফলাড়ও তপাক, ড়ও ধতভলদ  মতু ফন্ত্রডাময়  

(ক) াস্তায়দওাভী াংস্থাঃ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ  

(খ) প্রওবল্পভ ততখ ষু ঃ ৫২ তওবমাতফঝাভ 

(গ) ড়ওটিভ মশ্রডী  তপাকঃ আঞ্চতমও ফলাড়ও 

(ঘ)  ড়ওটিভ ধতভতঘতঢ দিভঃ াাংমাবতবযভ ড়ও ফাোভ োদ অনুবায়ী ড়ওটি ‘ আভ-১৭০’-এভ অাংয 

তবযর ( ৫২ তওতফ)। ‘আভ-১৭০’-এভ মফাঝ ততখ ষু  ৭৬ তওবমাতফঝাভ। 

(ঙ) প্রওবল্পভ ঢষফাদ ধব ষায়ঃ জুদ, ২০১২-এ ম্পন্নকৃঢ 

১.০৩ প্রওবল্পভ অস্থাদঃ  

(ও)  প্রযাতদও  মচমা  উধবচমা-য়াভী  

তপাক মচমা উধবচমা ভন্তব্য 

 

ঘট্টগ্রাফ 

ঘট্টগ্রাফ াঁযঔামী অননোয়োযো উনেরোয ীফাবন্ত অতস্থঢ াঙ্গু দতীভ 

াঁযঔামী প্রান্ত নে প্রকল্পটিভ শুরু এাং ঘবওাতভয়া 

উধবচমাভ ঈতফতদ (বা ‘আভ-১৭০’-এভ মযর প্রান্ত) 

ধবয়বন্ট ‘আভ-১৭২’-এভ াবণ তফতমঢ লবয়বঙ। 

ঈতফতদ লবঢ ঘবওাতভয়া ধব ষন্ত (‘আভ-১৭২’ দিভ) 

ড়বওভ দূভত্ব ৯ তওবমাতফঝাভ। 

ওক্সাচাভ মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া 

 

(ঔ)  ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ অতথবক্ষত্র অনুবায়ীঃ 

চ মচাদ চ ড়ও াবওষম চ ড়ও তপাক ড়ও উধতপাক 

ঘট্টগ্রাফ ঘট্টগ্রাফ মতালাচাভী মতালাচাভী 

ওক্সাচাভ  ঘবওাতভয়া 

 

 

১
 প্রওল্পটিভ মুম তটতধতধ প্রডয়বদভ ফয় মধক্যয়া দাফটি অন্তর্ভ ষি ওভা লয়তদ, বতত ঘবওাতভয়া উধবচমাভ ৭টি ইউতদয়দ তদবয়        

২৩-০৪-০২ ঢাতভবঔ মধক্যয়া উধবচমা প্রতঢতষ্ঠঢ লয়।



১.০৪ ড়ও তপাবকভ অতথবক্ষত্র অনুবায়ী ড়বওভ তপাচদঃ  

 (১)  মতালাচাভী ড়ও তপাকঃ ধটিয়া-আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়বওভ ২৫ঢফ তওবমাতফঝাভ 

লবঢ ৫৮ঢফ তওবমাতফঝাভ =৩৪  তওবমাতফঝাভ।  
 (২)  ওক্স াচাভ ড়ও তপাকঃ ধটিয়া-আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়বওভ  ৫৯ঢফ 

তওবমাতফঝাভ লবঢ ৭৬ঢফ তওবমাতফঝাভ = ১৮ তওবমাতফঝাভ। 
  মফাঝ = ৫২ তওবমাতফঝাভ। 
ড়বওভ অস্থাদ মতঔাবদা ড়ও তপাক, মতালাচাভী এাং ওক্সাচাবভভ আাংতযও ম্যাধ  ধতভতযি-‘ও’-মঢ মতয়া 

লবমাঃ  

১.০৫ প্রওল্প ব্যয়ঃ প্রওল্পটি ম্পূ ড ষ তচত অণ ষায়বদ ম্পন্ন লবয়বঙ। াভডী ১.১ -এ মূম প্রওল্প ব্যয়   

াংবযাতথঢ প্রওল্প ব্যয় মতঔামদা লবমাঃ 

াভডী ১.১ প্রওল্প ব্যয়                           

                                                         (মক্ষ ঝাওায়)  

মুদ্রা/ালায্য মূম তটতধতধ অনুবায়ী   ষবযর াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী  

অনুবফাততঢ  াস্তাতয়ঢ 

(ও)    মফাঝ-  

(ঔ)    ঝাওা- 

(ক)    প্রওল্প ালায্য (প্রঃাঃ) 

(খ)    তবততযও মুদ্রা 

(গ)    ব্যয় ধতভবযাথ মবাগ্য (প্রঃ াঃ)  

৫২৪১.৯৪ 

৫২৪১.৯৪ 

- 

- 

- 

৫৮১৩.৬৫ 

৫৮১৩.৬৫ 

- 

- 

-                    

৫৩২২.০২ 

৫৩২২.০২ 

- 

- 

- 

 

১.০৬ প্রওল্প াস্তায়দওাম (implementation period): তদবেভ াভডী ১.২ এ প্রওবল্পভ াস্তায়দ ওাম 

মতঔাবদা লবমাঃ 

াভডী ১.২ প্রওল্প াস্তায়দওাম 

াস্তায়দওাম প্রওল্প শুরুভ ঢাতভঔ  প্রওল্প ফাতপ্তভ ঢাতভঔ মফাঝ ফয়  

(ও)  মূম তধতধ অনুবায়ী (এওবদও ওতৃষও 

অনুবফাতবদভ ঢাতভঔ ১৮-০২-২০০৩) 

০১-০৭-২০০২ ৩১-১২-২০০৬ ৪ ঙভ ৬ ফা  

(ঔ)  ষবযর াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী 

(াংবযাথবদভ ঢাতভঔ ০২-০১-২০১১) 

০১-০৭-২০০২ ৩০-০৬-২০১২ ১০ ঙভ  

(ক)  াস্তা য়দ অনুবায়ী ০১-০৭-২০০২ ৩০-০৬-২০১২ ১০ ঙভ  

 



১.০৭ প্রওবল্পভ অঙ্গতপতিও াস্তায়দ ( Component-wise Implementation): তদবেভ াভডী ১.৩ -এ 

প্রওবল্পভ অঙ্গতপতিও াস্ত  আতণ ষও তপাচদ মতঔাবদা লবমাঃ 

  

াভডী ১.০৩ প্রওবল্পভ প্রথাদ প্রথাদ অবঙ্গভ ব্যয় তপাচদ        

 (মক্ষ ঝাওায়) 

িতফও 

দাং 
অবঙ্গভ দাফ এওও 

 ষবযর াংবযাতথঢ তটতধতধ 

অনুবায়ী মক্ষুফাত্রা  

(target) 

প্রকৃঢ াস্তায়দ 

(achievement) 

াংবযাতথঢ 

তটতধতধ’ভ 

অব্যতয়ঢ অণ ষ 

াস্ত  আতণ ষও াস্ত (%) আতণ ষও (%) ধতভফাড (%)      

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ম্পত াংগ্রলঃ  

১ ভূতফ অতথগ্রলড মলক্টভ ৪৪.৫৯ ৪৫২.০০ ৩৯.৩৯ 

(৮৮.৩৪) 

৪২৪.৫৫ 

(৯৩.৯২) 

২৭.৪৫ 

(৬.০৮) 

 পূঢষ ওাচঃ   

২ মতুভ এুাবপ্রাবঘ ফাটিভ 

ওাচ  ড়ও াঁথ 

তদফ ষাড 

মঃখঃতফঃ ৯.৯৫ ৮৮৮.১২ ৯.৭০ 

(৯৭.৪৮) 

৮৫০.৬২ 

(৯৫.৭৮) 

৩৭.৫ 

(৪.২২) 

৩ তিও মধপবফন্ট (দতুদ 

তদফ ষাড)  

তওতফ ১৩.৪৭ ৪৭১.৪৫ ১৩.৪৭ 

(১০০.০০) 

৪৭১.৪৫ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৪ মধপবফন্ট প্রযস্ত  

যতিযামীওভড 

তওতফ ৩১.০০ ১০০০.০০ ২৪.৯২ 

(৮০.৩৯) 

৬৪৯.৮৬ 

(৬৪.৯৯) 

৩৫০.০০ 

(৩৫.০১) 

৫ তদ্যফাদ তিও 

মধপবফবন্টভ স্থবম 

তটুতফদা মধপবফন্ট 

তওতফ ১৫.৪৭ ৮৬০.০০ ১৪.০৯ 

(৯১.০৮) 

৭৮৩.৪৬ 

(৯১.১০) 

৭৬.৫৪ 

(৮.৯০) 

৬ ফাটিভ অাংবয মধপবফন্ট 

তদফ ষাড 

তওতফ ৪.৬০ ৩৬৭.৬২ ৪.৬০ 

(১০০.০০) 

৩৬৭.৬২ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৭ আভতত মতু তদফ ষাড তফঝাভ ২৬০.০২ ১২৮৪.৫০ ২৬০.০২  

(১০০.০০) 

১২৮৪.৫০ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৮ আভতত ওামপাঝ ষ 

তদফ ষাড 

তফঝাভ ১১৬.০০ ৩৪৮.০০ ১১৬.০০ 

(১০০.০০) 

৩৪৮.০০ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৯ ভক্ষাপ্রত ওাচঃ       

৯.১ তভবঝইতদাং য়াম তফঝাভ ১৩৮৫.০০ ১১০.৮০ ১৩৮৫.০০ 

(১০০.০০) 

১১০.৮০ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৯.২ ল্লা প্যামাাইতটাং  তফঝাভ ১১৩.০০ ১৯.৫৬ ১১৩.০০ ১৯.৫৬ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

৯.৩  খা মাকাবদা  মঃঃতফঃ ২.১১ ১০.৪৫ ২.১১ 

(১০০.০০) 

১০.৪৫ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

১০ তওতফ মধাে তদফ ষাড াংখ্যা ৫৩ ১.১৫ ২০ 

(৩৭.৫৩) 

১.১৫ 

(১০০.০০) 

০.০০ 

মফাঝ  ৫৮১৩.৬৫ - ৫৩২২.০২ ৪৯১.৬৩ 

(৮.৪৬) 

 

 

 

 

 



১.০৮ প্রওবল্পভ উবেশ্যঃ  প্রওবল্পভ মূম উবেশ্য লবমা উন্নঢঢভ ড়ও মবাকাববাক ব্যস্থা স্থাধদ ওভা, বা 

তদেরূধঃ  

(ও)  পূব ষ তদতফ ষঢ মচমা ড়বওভ  মধপবফবন্টভ উপয় ধাববষ প্র যস্তওভড ওবভ ৫.৫০ তফঝাভ প্রযস্থ তলবব  

ড়ও তদফ ষাড, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাড ইঢুাততল ম্পূড ষ ড়ওটিবও আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ 

তদফ ষাড ওভা।  

(ঔ)  আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ  ড়ওটিভ মধপবফবন্টভ  পুরুত্ব বৃতদ্ধ ওবভ পাভী বাদালদ ঘমাঘবমভ 

উধববাকী ওভা। 

(ক)  ন্নভদকভী ঘট্টগ্রাফ লবঢ ধব ষঝদ দকভী ওক্সাচাভ ধব ষন্ত তওল্প উন্নঢঢভ ড়ও মবাকাববাক স্থাধদ ওভা।  

(খ)  প্রওল্প এমাওাভ ড়ও মবাকাববাক লচঢভ, তদভাধত  বাদচঝমুি ওভা।  

(গ)     দুবব ষাকওাবম উধকূমীয় ঝুঁতওপূড ষ এমাওাভ চদাথাভডবও দ্রুঢঢাভ াবণ তদভাধতস্থবম স্থাদান্তভ  ওভাভ 

সুববাক সৃতি ওভা। 

১.০৯  প্রওল্প গ্রলবডভ মবৌতিওঢা ( Rationale or Significance): উধকূমীয় মিদীভ চদকড হুততদ 

মণবও আবদায়াভা-াঁযঔামী- ঘবওাতভয়া ড়ওটিমও ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ড়বওভ তওল্প তলবব তদফ ষাবডভ তাত 

ওবভ এবতঙম। ড়ওটিভ অস্থাদ তদ্যফাদ ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ড়বওভ ফান্তভাম ; ঢব ধতিবফ 

বঙ্গাধাকবভভ উধকূবমভ ওাঙাওাতঙ। আবদায়াভা-াঁযঔামী-ড়ওটি রু তঙম এাং মধপবফবন্টভ  পুরুত্ব ওফ 

তঙম। এফঢাস্থায়, ড়ওটিবও আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ প্রযস্ত  ওভা এফং উোয মধপবফবন্টভ পুরুত্ব  

বৃতদ্ধল াত ষও উন্নয়দ  ওভা  প্রবয়াচদ তঙম। দুবব ষাক-প্র ড (disaster-prone) এমাওা লয়ায় দুবব ষাকওাবম 

চাদফাবমভ তদভাধিা এাং দুবব ষাক ধভঢী ত্রাড-ওাব ষিফ ধতভঘামদাভ চবন্য ড়ওটিভ উন্নয়দ প্রবয়াচদ তঙম। 

ঢদুধতভ ন্নভদকভী ঘট্টগ্রাবফভ াবণ ধব ষঝদ যলভ ওক্সাচাবভভ তওল্প উন্নঢ ড়ও মবাকাববাক স্থাধবদ  

প্রওল্পটিভ াস্তায়দ অগ্রাতথওাভ প্রাপ্য তঙম। এফঢাস্থায়, প্রওল্পটি গ্রলড মৄতিমৄি।  

১.১০ ফীক্ষায় অন্তর্ভ ষতিভ মবৌতিওঢাঃ ৫২ মওাটি ৪১ মক্ষ ৯৪ লাচাভ ঝাওা প্রাক্কতমঢ ব্যবয় প্রওল্পটি চাঢীয় 

অণ ষবদতঢও ধতভরবতভ তদ ষালী ওতফটি ওতৃষও ২০০২-০৩ অণ ষ ঙবভভ মনব্রুয়াতভ ফাব অনুবফাততঢ লয়। 

াস্তায়দ শুরু এওই লয় অণ ষ ঙবভ। প্রওল্পটি ফাতপ্তভ মূম মক্ষুফাত্রা তঙম ৩১-১২-২০০৬ইাং অণ ষাৎ ফয়ীফা 

৪ ঙভ ৬ ফা।  াস্তব প্রওল্পটি ফাপ্ত লয় ৩০-০৬-২০১২ ইাং (াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী)। অণ ষাৎ মফাঝ 

ফয় মমবকবঙ ১০ ঙভ  বা মূম ফয়ীফাভ তিগুবডভ  মযী। প্রওল্পটি ২টি মচমাভ ৩টি উধবচমায় তস্তৃঢ। 

ড়ও অওাঞাবফা তদফ ষাবডভ নবম প্রওল্প এমাওায় আণ ষ -াফাতচও মক্ষবত্র ইতঢাঘও অগ্রকতঢ লয়াঝা 

াঞ্চদীয়। বঙ্গাধাকবভভ উধকূবমভ তদওঝঢী এই ড়ওটি ব্যলাভ ওবভ ঘূতড ষছড়  চবমাচ্ছ্বাবভ ফয় 

ঝুঁতও-প্রড এমাওাভ চদাথাভডবও লবচ এাং দ্রুঢঢাভ াবণ তদভাধত স্থাবদ স্থাদান্তভ ওভা বাব। প্রওল্পটিভ 

াস্তায়বদ তমবিভ ওাভড অনুন্ধাদ এাং প্রওল্পটিভ উবেশ্য াস্তায়বদ ওঢটুক্য নম ঢা বাঘাই ওভা 

ফীঘীদ। এফঢাস্থায় , প্রওল্পটিভ তদফ ষা ড ধভঢী অস্থা , ওাব ষওাতভঢা বাঘাই এাং আণ ষ -াফাতচও মক্ষবত্র 

প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ওভাভ মবক্ষু এই মূল্যায়দ ফীক্ষা ওফ ষসূতঘ গ্রলড মৄতিমৄি। 

 

 

 

 

 

 



১.১১ মূল্যায়দ ফীক্ষাভ প্রথাদ প্রথাদ উবেশ্যঃ ফীক্ষাভ প্রথাদ প্রথাদ উবেশ্য ঢণা ধভাফয ষবওভ ওফ ষ-ধতভতথ 

(TOR) তদেরূধঃ 

(ও)  এই প্রওবল্পভ মক্ষুফাত্রা এাং অতচষঢ অগ্রকতঢ ধব ষাবমাঘদা ওভা এাং তচ্যুতঢ  প্রতঢন্ধওঢাভ 

ওাভডমূল তঘতিঢ ওভা।  

(ঔ)  প্রথাদ প্রথাদ ওাচমূল ধব ষাবমাঘদা ওভা এাং এভ ওাব ষওাতভঢা ম্পবওষ ঢথ্য াংগ্রল ওবভ ফন্তব্য প্রতাদ 

ওভা।  
(ক)  প্রওবল্পভ ফামাফাম াংগ্রল, ওাচ  াতপ ষ প্যাবও চমূবলভ িয় প্রতিয়াওভবড (িয় প্রতিয়া, তভধত্র 

আলাদ, তভধত্র মূল্যায়দ, অনুবফাতদ প্রতিয়া, ওাব ষাবতয প্রতাদ ইঢুাতত) তধতধআভ- এভ ততথমুল  

বণাবণপাব অনুভড ওভা লবয়বঙ তওদা ঢা ধভীক্ষা ওভা।  

(খ) প্রওবল্পভ ততমমাতত  এমাওাভ অস্থা তবঘদা ওবভ প্রওবল্পভ মূল্যায় মদ SWOT তবেরড ওভা।  

(গ)  প্রওল্পটিভ ফাধ্যবফ ড়ও অওাঞাবফা  ড়ও াঁথ, মধপবফন্ট, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ প্রপাব 

ওফ ষাংস্থাদ সৃতি, কৃতর উৎধাতদ বৃতদ্ধ (মঘ, ধাতদ-তদস্কাযদ  ন্যা-তদয়ন্ত্রড) এাং এগুবমাভ াবণ 

মৃ্পি াতডতচুও ওাব ষিফ, আণ ষ-াফাতচও সুতথাতত প্রাতপ্তবঢ  এাং তাতভদ্রু হ্রাব ভূতফওা তদরূধড 

ওভা।  

(ঘ) এই প্রওবল্পভ অতপজ্ঞঢা   তযক্ষা মণবও ওাব ষওভী মঝওই ব্যস্থাধদা ম্পতওষঢ সুধাতভযফামা প্রডয়দ 

ওভা বাবঢ পতষ্যবঢ আবভা তক্ষঢা  নমঢাভ াবণ প্রওল্প াস্তায়বদ ঢা প্রবয়াক ওভা বায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



তিঢীয় অধ্যায় 

ফীক্ষাভ ওফ ষধদ্ধতঢ, উধাি াংগ্রল এাং টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদা 

 

২.০১ ফীক্ষাভ ধদ্ধতঢঃ “ আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ ” প্রওল্পটি       এওটি মবাকাববাক 

অওাঞাবফা   প্রওল্প। প্রওবল্পভ অওাঞাবফাকঢ তদফ ষাবডভ নবম প্রওবল্পভ এমাওায় চদকবডভ আণ ষ-াফাতচও 

অগ্রকতঢ লয়াই ওাতিঢ।  আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ওটি ২টি মচমাভ ৩টি উধবচমায় তস্তৃঢ । 
বাদালবদভ ফাতমও, বাদালদ ঘামও এাং ওফী ঙাড়া ড়ও ব্যলাভওাভীকড প্রওবল্পভ ভাতভ সুতথাবপাকী। 

ড়বওভ এতভয়া অন ইদফ্লুবয়ন্প (AOI)-এয চদকড ড়বওভ যোরয সুতথাবপাকী। ড়বওভ চবন্য AOI-

ড়বওভ উপয় ততবও  ১তওবমাতফঝাভ ওবভ এাং মতুভ চন্য ২তওবমাতফঝাভ ওবভ প্রযস্ত এমাওাভ চদবকাষ্ঠীবও 

তবঘদা ওভা লয়।  এফঢাস্থায়, প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষাভ আঢায় াত ষও তঘত্র ধায়াভ চবন্য এ 

ফীক্ষাভ প্রাভতম্ভও প্রতঢবতবদ তড ষঢ তদবেভ ৫ টি ঢথ্য াংগ্রবলভ উধায় (DCI) ব্যলাভ ওভা লবয়বঙ। 
(ও) প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ঢণা ওফ ষাংস্থাদ সৃতি , দুঃস্থ ফতলমাবতভ ওফ ষাংস্থাদ, আত্মওফ ষাংস্থাদ, কৃতর 

উৎধাতদ বৃতদ্ধ, ব্যা-াতডচু প্রাভ, ধতভবয উন্নয়দ, এমাওাটিভ আণ ষ-াফাতচও উন্নয়দ এাং 

তাতভদ্রু হ্রা ইঢুাতত বভচতফবদ ঢথ্য াংগ্রবলভ  চন্য ঔাদা চতভধঃ  সুতথাবপাকীবতভ চন্য  

(Beneficiary Household Survey ) ওাঞাবফাকঢ প্রশ্নফামাভ ফাধ্যবফ ঢথ্য-উধাি াংগ্রল ওভা 

লময়বঙ।  
 

(ঔ)  প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়বদভ চন্য প্রওবল্পভ াবণ াংতেি তওাংা তরয়টি ম্পবওষ জ্ঞাঢ ‘গুরুত্বপূড ষ 

ব্যতিবতভ াক্ষাৎওাভ  ( KII) গ্রলড ওভা লয়। এচবন্য অনুবফাততঢ  কাইট মাইবদভ  ফাধ্যবফ ঢাঁবতভ 

িব্য গ্রলড ওভা লময়বঙ। 
 

(ক) প্রওবল্পভ প্রপা তদড ষবয়ভ চন্য  প্রওবল্পভ াবণ াংতযি চদপ্রযাবদভ ওফ ষওঢষা, চদপ্রতঢতদতথ, তযক্ষও, 

সুথীচদ  উধওাভবপাকীবতভ তদবয় মনাওা গ্রুধ আবমাঘদা (এনতচতট) ধতভঘামদা ওভা এাং 

এনতচতট তদবত ষযদা (FGD guideline)-এভ ফাধ্যবফ ঢথ্য াংগ্রল ওভা লময়বঙ। 
 

 

(খ) প্রওবল্পভ ত্রুটি-তচ্যুতঢ প্রতঢন্ধওঢা তমবিভ ওাভড অ নুন্ধাদ, ভূতফ হুক্যফতঔম প্রতিয়া, িয় 

প্রতিয়াওভড, তদফ ষাড ধভঢী মফভাফঢ  ড়বওভ ঢষফাদ অস্থা ইঢুাততভ ওাকচধত্রাতত বাঘাই এভ 

চন্য “টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদা” (Document Review) মঘওতমে অনুবায়ী ঢথ্য-উধাি াংগ্রল ওভা 

লবয়বঙ। 

 

(গ) প্রওবল্পভ ওাবচভ ফাদ, ঢষফাদ অস্থা ইঢুাতত ঢথ্য াংগ্রল ওভাভ চন্য বভচতফবদ ধব ষবক্ষড ওবভ 

অওাঞাবফাভ   "ইতঞ্জতদয়াতভাং ধব ষবক্ষড মঘওতমে" ( Engineering Observation  Checklist) 

অনুবায়ী  ঢথ্য াংগ্রল ওভা লবয়বঙ। 

 

উধবভভ ৫টি েথ্য-উোত্ত ংগ্রনয দ্ধরেয ভনে প্রণফটি ংখ্যোগে এফং য ৪টি গুণগে।  
 



২.০২ ংখ্যোগে উকোযনবোগী খোনো েরযনয নমুনো তটচাইদ (নমুনোয অকোয এফং তন্যা): 

প্রকনল্পয ফস্থোদঃ চট্টগ্রোভ জেরোয ফাঁখোরী উনেরো এফং কক্সফোেোয জেরোয জকুয়ো  চনকোরযয়ো 

উনেরো।  

টোনগ েট পুনরন (Target Population): সুরফধোনবোগী (এরোকোয প্রোরন্তক  দরযদ্র েননগোষ্ঠী) মোযো প্রকল্প 

এরোকোয় স্থোয়ীবোনফ ফফো কনয।  
নমুনোয অকোযঃ দমুদাভ আওাভ তদড ষয় ওভাভ চন্য ধতভাংখ্যাবদভ cluster sampling design   ব্যলাভ 

ওভা লবয়বঙ; ওাভড, sampling frame-এভ চন্য evaluation of the household list ওভাভ ফবয়ভ 

ীফাদ্ধঢা। Randomly selected গ্রাফগুবমাবও cluster তলবব থভা লবয়বঙ। তদবেভ সূত্র ব্যলাভ ওবভ 

দমুদাভ আওাভ তদড ষয় ওভা লবয়বঙ। 

 n= [z
2 

p (1-p)/d
2
]× Design effect 

জমখোনন,  

n= কোরিে নমুনোয অকোয (Desired sample size); 

z= রযরভে স্বোবোরফক চরক (Standard normal variate), োধোযণে ৯৫% অস্থোভ স্তনয 

১.৯৬ ধযো য়; 

ধযো মোক, p= ০.৫০ (র্ েোৎ ৫০% গযীফ জরোনকযো উকৃে নয়নে; ের্ো কভ েংস্থোন নয়নে রকংফো 

কৃরল উৎোদন বৃরদ্ধ জনয়নে)।  

d= রফরভশ্র রনর্ভ েরেো (Absolute precision), মোো ৫% ধযো য়; 

এফং design effect = ২ 

েএফ, নমুনোয আওাভ, n = ৭৬৮  

 

প্রকল্প এরোকোয ৩ উনেরোয় মক্ষুফাত্রা ৭৬৮ খোনো। রডেোআন নুমোয়ী  প্রকল্প এরোকোয় ৩ (রেন) উনেরোয় 

৮টি ইউতদয়বদ ১৬ (=২×৮) গ্রোনভ ৭৬৮ টি খোনো র্ েোৎ প্ররে গ্রোনভ ৭৬৮/১৬ = ৪৮টি খোনো র্ েোৎ প্ররে 

আউরনয়নন  ৯৬টি ঔাদায় চতভধ ধতভঘামদা ওভা লয়।  

নমুনো এরোকোঃ ৩ উনেরোয় প্রকনল্পয অেোয় জভোট ৫২ রকনরোরভটোয ড়বওভ উন্নয়ন কোে কযোয নয়নে, 

বাভ ফবধ্য ৩৪ রকনরোরভটোয চট্টগ্রোভ জেরোয ফাঁখোরী-উনেরোয় ফরস্থে এফং ফরষ্ট ১৮ রকনরোরভটোয 

কক্সফোেোয জেরোভ জকুয়ো  চনকোরযয়ো উনেরোয় ফরস্থে। ভীক্ষোয় ম্পূণ ে ড়নকয ৫০ েোং র্ েোৎ ২৬ 

রকনরোরভটোনযয তন্নতলঢ এমাওায় প্রওবল্পভ প্রপা চতভধ ওভা লয়। মববলতু, মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া উধবচমায় 

মতু  ওামপাঝ ষ মযী মবলতু াঁযঔামী এমাওায় ৪০% অণ ষাৎ প্রায় ১৩ তওবমাতফঝাভ এাং মধক্যয়া  

ঘবওাতভয়া উধবচমায় ৭৫% এমাওা অণ ষাৎ প্রায় ১৩ তওবমাতফঝাভ এমাওা ঢণা প্রায় ২৬ তওবমাতফঝাভ ড়ও  

মতুভ এআই এাং  উোয শ্চোদ এরোকো লবঢ নমুনো উকোযনবোগীনদযজক রনফ েোচন কযো লয়। রননেয োযণী 

২.১-এ ফকোঠোনভো এফং নমুনোয উনেরো-য়োযী তপাচদ জদখোননো নরো।   

 

োযণী ২.১ উনেরো রবরত্তক ফকোঠোনভো এফং নমুনোয রফবোেন 

উনেরোয নোভ ড়ক রনভ েোণ 

কোে (রকরভনে) 

ন্যোন্য ফকোঠোনভো 

(ব্রীে/ওামপাঝ ষ) তদফ ষাড ওাচ 

নমুনো রনভ েোণ কোে  

(রকরভনে) 

নমুনো আউরনয়ন 

 

নমুনো গ্রোভ 

 

অননোয়োযো ০ ০ ০ ০ ০ 

ফাঁখোরী ৩৪ ৩ টি (২১. ২৫ রভ) ১৩ ৪টি ৮টি 

জকুয়ো  

চনকোরযয়ো 

১৮ ৩০ টি (৩৫৪.৫৭ রভ) ১৩ ৪টি ৮টি 

জভোট ৫২ ৩৩ টি (৩৭৬.০২ রভ) ২৬ ৮টি ১৬টি 

 

 

 



নমুনোভ তন্যা (sample distribution): উকোযনবোগী খোনো রনফ েোচননয েন্য ফহুস্তয-রফরষ্ট নমুনো ংগ্র 

দ্ধরে ব্যফোয কযো নয়নে। ১ভ ম েোনয় ৩টি উনেরোয় ৮টি আউরনয়ন (প্ররে উনেরোয় ৪টি আউরনয়ন) 

রনফ েোচন কযো নয়নে। ১৫টি আউরনয়ননয উয রদনয় যোস্তোটি রেক্রভ কনযনে; ১৫টি আউরনয়ন নে ৮টি নমুনো 

আউরনয়ন রনফ েোচন কযো নয়নে। প্ররে উনেরোয় রনফ েোরচে প্রনেক্ট আউরনয়ন লবঢ ২য় ম েোনয় উরিষ্ট কোনেয 

প্ররে রক্ষয জযনখ (purposively) প্ররে আউরনয়ন লবঢ ২টি গ্রোভ রনফ েোচন কযো নয়নে (োযণী ২.২-এ নমুনোয 

তন্যা জদখোননো নরো)। গ্রাফ তদ ষাঘবদভ ফয় ২টি গ্রাফই ড়বওভ তদওঝস্থ (adjacent) এওই দূভবত্ব দা ওবভ 

১টি ড়বওভ তন্নওবঝ এাং অধভটি দূবভ তদ ষাঘদ ওভা নয়নে। গ্রাফ তদ ষাঘদ দদফচয়ননয (randomly) 

ভোেনভ কযো নয়নে। ৩য় ম েোনয় প্ররে গ্রোভ নে প্রনয়োেনীয় ংখ্যক খোনো (রফনলে প্রোরন্তক এফং ততভদ্র) 

রনফ েোচন কযো নয়নে। ঐ গ্রোনভয জভোট প্রোরন্তক এফং দরযদ্র খোনোয ংখ্যো নুমোয়ী একটি রনরদ েষ্ট ংখ্যো ন্তয 

ন্তয (systematically) খোনো রনফ েোচন কযোয কযো লবয়বঙ। ড়নকয রনকটস্থ নমুনো খোনোমূ রনভ েোণ 

ফকোঠোনভোয AOI-এয ফোরন্দো। দমুদা তটচাইবদ ৭৬৮টি ঔাদা মণবও উধাি াংগ্রবলভ ওণা ণাওবম ঢথ্য 

াংগ্রলওাভীকড াস্তব ৭৬৭টি ঔাদা মণবও উধাি াংগ্রল ওবভবঙদ (াভডী ২.২ দ্রিব্য)। 

াভডী ২.২ উধবচমা, ইউতদয়দ এাং গ্রাবফভ দমুদা উিভতাঢাভ তন্যা  

উধবচমাভ 

দাফ 

ইউতদয়বদভ দাফ গ্রাবফভ দাফ চতভধকৃঢ ঔাদাভ াংখ্যা 

ড়বওভ তদওঝঢী ড়বওভ দূভঢী ড়বওভ 

তদওঝঢী 

ড়বওভ 

দূভঢী 

মফাঝ 

 

 

াঁযঔামী 

১। পু ুঁইঙতড় ১। দাবধাড়া ১। পু ুঁইঙতড় ৫০ ৪৮ ৯৮ 

২। ওাতমপুভ ২। ওাতমপুভ ২। ধাবমগ্রাফ ৪৬ ৪৮ ৯৪ 

৩। তমঙতড় ৩। মঘচ্যতভয়া ৩। তমঙতড় ৪৮ ৪৮ ৯৬ 

৪। াথদপুভ ৪। াথদপুভ ৪। াডীগ্রাফ ৪৭ ৪৭ ৯৪ 

 

মধক্যয়া 

৫। ঝইঝাং ৫। ড়ধাড়া ৫। ড়ওাদদ ৪৮ ৪৯ ৯৭ 

৬। াভাতওয়া ৬। াভাতওয়া ৬। ধালাতড়য়াঔাতম ৫১ ৫৭ ৯৮ 

 

ঘবওাতভয়া 

৭। মটবফাতযয়া ৭। মটবফাতযয়া ৭। ঔাধাড়া ৪৮ ৪৬ ৯৪ 

৮। মওাদাঔাতম ৮। ফভাংবখাদা ৮। পূ ষবওাদাঔাতম ৪৮ ৪৭ ৯৫ 

মফাঝ ৮টি ইউতদয়দ ৮টি গ্রাফ ৮টি গ্রাফ ৩৮৬ ৩৮১ ৭৬৭ 

 

 

উত্তযদোেো  (Respondents) তদ ষাঘদঃ  ভীক্ষোয রডেোআনন োক্ষোৎকোয জনয়োয েন্য প্রনেযক খোনোয় 

একেননক রনফ েোচন কযো নয়নে। রমরন রযফোনযয কেেো এফং উোেেনীর ব্যরি খোনো েরযনয প্রশ্নভোরোয 

েফোফ োঁয রনকট জর্নক জনয়ো নয়নে। ররঙ্গ  ফয় তদত ষবযবর দরযদ্র  প্রোরন্তক রযফোয জর্নক উত্তযদোেো 

রনফ েোচন কযো নয়নে। 



২.০৩ উধাি াংগ্রবলভ ধদ্ধতঢমূল  মেওবলাল্ডাভকডঃ  অনুবেত ২.০২-এ তড ষঢ াংখ্যাকঢ উধাি াংগ্রবলভ 

উধায় ঙাড়া  গুডকঢ উধাি াংগ্রল উধায়মূবলভ ফাধ্যবফ প্রওবল্পভ প্রপা াংিান্ত তওাংা ওাব ষওাতভঢা 

ম্পবওষ  ঢথ্য-উধাি াংগ্রল ওভা লয়। এ ওাব ষিবফ াংতেি মেওবলাল্ডাভকবডভ ধতভঘয়  াংখ্যা ধতভতযি ‘ঔ’-

মঢ মতয়া লবমা।  

২.০৪ উধাি াংগ্রল, ঢথ্য-উধাি প্রতিয়াওভড  তবেরডঃ  মূল্যায়দ মক্টভ ওতৃষও  মবাগ্যঢা বাঘাই ওবভ 

প্রস্তুঢকৃঢ ঢাতমওা লবঢ ঢথ্য াংগ্রলওাভীকডবও প্রতযক্ষড প্রতাবদভ ধভ প্রওল্প এমাওায় মপ্রভড ওবভ এমাওা 

তপতিও তাতয়ত্ব ণ্টদ ওভা লয়। মূল্যায়দ মক্টবভভ ওফ ষওঢষাকড উধাি াংগ্রল ওাচ বভচতফবদ প্রঢুক্ষ  

ধবভাক্ষপাব ঢতাভতও ওবভদ। মূল্যায়দ মক্টবভভ ঊর্ধ্ষঢদ ওফ ষওঢষাকড ঢথ্য-উধাবিভ গুডকঢ ফাদ তদতিঢ 

ওভাভ চন্য াত ষওপাব ফতদঝতভাং ওবভদ।  

ফাঞ ধব ষায় মণবও াংগৃলীঢ ঢথ্য-উধাি মওাতটাং  ম্পাতদা ওভা লয়। ম্পাততঢ ( edited)  মওাতটাংকৃঢ  

উধাি প্রশ্নফামা অনুবায়ী SPSS মপ্রাগ্রাফ ব্যলাভ ওবভ ওতম্পউঝাবভ এতি  তবেরড ওভা লবয়বঙ। এঙাড়া 

SPSS প্যাবওবচভ আঢা তল ষতূঢ উধািমূলবও ঢণা গুডকঢ উধািমূলবও াথাভড ধদ্ধতঢবঢ উধস্থাধদ  

তবেরড ওভা লবয়বঙ।  

২.০৫ প্রওবল্পভ টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদাঃ আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া (াংবক্ষবধ এ-ত-ত) ড়ও উন্নয়দ 

প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষা ধতভঘামদাভ প্রথাদ প্রথাদ উবেবশ্যভ অন্যঢফ প্রওবল্পভ মক্ষুফাত্রা এাং অতচষঢ 

অগ্রকতঢ ধব ষাবমাঘদা ওভা এাং তচ্যুতঢ  প্রতঢন্ধওঢাভ ওাভডমূল তঘতিঢ ওভা। এ উবেবশ্য ধতভতযি-‘ক’-এ 

তড ষঢ ওাকচধত্রাতত ধব ষাবমাঘদা ওভা লয়।  

প্রওবল্পভ মক্ষুফাত্রা এাং অতচষঢ অগ্রকতঢভ ধব ষাবমাঘদাঃ আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া (াংবক্ষবধ এ-ত-ত) 

প্রওল্পটি াস্তায়বদভ চন্য মব ফয়ীফা ঢণা মক্ষুফাত্রা তদথ ষাভড ওভা লবয়তঙম াস্তব ঢা অতচষঢ লয়তদ ভাং 

অবদও তমতিঢ লবয়বঙ। াভডী ২.৩-এ ৎভ-য়াভী মক্ষুফাত্রা এাং এভ তধভীবঢ াস্ত অগ্রকতঢ মক্ষ 

ঝাওায় এাং যঢওভা লাবভ মতঔাবদা লবমা। এঙাড়া ৎভ-তপতিও িফপুতঞ্জঢ অগ্রকতঢ মতঔাবদা লবমা।  

 

 

 

 

 



 

াভডী ২.৩  প্রওবল্পভ ৎভয়াভী অগ্রকতঢ    

 

অণ ষ ৎভ 

অগ্রকতঢভ মক্ষুফাত্রা  

(মূম তধতধ অনুবায়ী) 

াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী  অতচষঢ অগ্রকতঢ  

(াংবযাতথঢ তটতধতধ তপতিবঢ াস্তাতয়ঢ ওাচ 

অনুবায়ী ) 

প্রওবল্পভ ব্যয়  

(মক্ষ ঝাওায়) 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়) 

যঢওভা লাভ 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়)  

(%) 

প্রওবল্পভ ব্যয় 

(মক্ষ ঝাওায়) 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়) 

যঢওভা 

লাভ 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়)  

(%) 

প্রওবল্পভ ব্যয় 

 (মক্ষ ঝাওায়) 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়) 

যঢওভা লাভ 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়) 

(%) 

িফপুতঞ্চঢ 

যঢওভা লাভ 

(তদওঝঢফ 

পূড ষাংখ্যায়) 

(%) 

২০০২-০৩ ১১৫৭ ২২  ২০০ ৩ ২০০ ৪ ৪ 

২০০৩-০৪ ১১৬৬ ২২  ৮০১ ১৪ ৮০০ ১৫ ১৯ 

২০০৪-০৫ ১২২৫ ২৩  ১৩০০ ২২ ১৩০০ ২৫ ৪৪ 

২০০৫-০৬ ১২০০ ২৩  ১৫০০ ২৬ ১৫০০ ২৮ ৭২ 

২০০৬-০৭ ৪৯৩ ১০  ৪৪৯ ৮ ৪৪৯ ৮ ৮০ 

২০০৭-০৮ - - ২৬৫ ৫ ২৬৫ ৫ ৮৫ 

২০০৮-০৯ - - ৪৫১ ৮ ৪৫১ ৮ ৯৩ 

২০০৯-১০ - - ০ ০ ০ ০ ৯৩ 

২০১০-১১ - - ৮৪৯ ১৪ ৩৫৭ ৭ ১০০ 

২০১১-১২ - - -  ০ ০ ০ 

মফাঝ ৫২৪২ ১০০ ৫৮১৪ ১০০ ৫৩২২ ১০০ ১০০ 

 

 

উধবভভ াভডী ২.৩, তঘত্র ২.১ লবঢ মতঔা বায় মব, প্রওল্পটিভ মূম মক্ষুফাত্রা তঙম ৫ অণ ষ ঙবভ ১০০% অগ্রকতঢ 

অচষদ; তওন্তু াস্তব ৫ অণ ষ ৎবভ অগ্রকতঢ লবয়বঙ াংবযাতথঢ তটতধতধ অনুবায়ী ৭৩% এাং াংবযাতথঢ 

তটতধতধ’ভ তপতিবঢ াস্তাতয়ঢ ওাবচভ ৮০%। অতযি ২০% অগ্রকতঢ লবয়বঙ ৫ অণ ষ ৎবভ, বাভ ফবধ্য দুই 

অণ ষ ৎবভ (২০০৯-২০১০ এাং ২০১১-২০১২) মওাদ অণ ষই ব্যয় লয়তদ। ০২/০১/২০১১ইাং ব্যয় বৃতদ্ধল তটতধতধ 

াংবযাতথঢ লয় (াভডী ২.৪ দ্রিব্য)। াভডী ২.৪ লবঢ ইলা প্রঢীয়ফাদ লয় মব, তদতত ষি ফয়ীফাভ ফবধ্য প্রওল্পটি 

১০০% ম্পন্ন দা লয়ায় প্রণফঢঃ প্রওল্পটি ভ ফয় বৃতদ্ধওভ মডভ প্রবয়াচদীয়ঢা মতঔা মতয় এাং ধভঢীবঢ 

প্রওল্পটিভ ওবয়ওটি অবঙ্গভ ওাবচভ ধতভফাড বৃতদ্ধচতদঢ ওাভবড মফাঝ ১০.৯১% ব্যয় বৃতদ্ধ অনুবফাততঢ লয়। 

উবল্লখ্য মব, মূল্য বৃতদ্ধচতদঢ মওাদ ব্যয় বৃতদ্ধ লয়তদ; মওদদা ২০১১ াবম ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ Rate 

of Schedule ধতভঢষদ লবম এ প্রওবল্প ২০১১-১২ াবম মওাদ অণ ষ ব্যয় লয়তদ। 

 

    

 

 

 

 

 

 



   তঘত্র ২.১ প্রওবল্পভ ৎভ-য়াভী অগ্রকতঢ (যঢওভা লাবভ) 

 

 

াভডী ২.৪ প্রওবল্পভ  মফয়াত বৃতদ্ধভ তঘত্র  

াস্তায়দওাম আভম্ভ ফাতপ্ত অনুবফাততঢ তটতধতধ মূল্য  

(মক্ষ ঝাওায়) 

মূম অনুবফাততঢ জুমাই,২০০২  তটবিভ,২০০৬ ৫২৪২ 

ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতঢবভবও মফয়াত বৃতদ্ধ (১ফ াভ) জুমাই,২০০২ তটবিভ,২০০৮ ৫২৪২ 

ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতঢবভবও মফয়াত বৃতদ্ধ (২য় াভ) জুমাই,২০০২ জুদ,২০০৯ ৫২৪২ 

ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতঢবভবও মফয়াত বৃতদ্ধ (৩য় াভ) জুমাই,২০০২ জুদ ২০১০ ৫২৪২ 

ব্যয় বৃতদ্ধল মফয়াত বৃতদ্ধ (৪ণ ষ াভ) জুমাই, ২০০২  জুদ ২০১২ ৫৮১৪ 

       

২.০৬ প্রওল্পটি অস্বাপাতও তমতিঢ লয়াভ ওাভড তঘতিঢওভডঃ  

 

(ও) প্রওবল্পভ ফয় তদথ ষাভড  অণ ষ ফধ ষডঃ  প্রওল্পটি মূম ফয় অতঢিান্ত ( Time over-run) ওবভ অবদও 

তমবি ম্পন্ন লবয়বঙ। মববলতু প্রওল্পটি ১মা জুমাই মণবও শুরু লবয়বঙ, মবলতু াস্তায়দ াংস্থা ওতৃষও প্রওবল্পভ 

মূম ফয় ৪ঙভ ৬ফা তদথ ষাভড দা ওবভ পূড ষ ৫ঙভ থভবম পাবমা লবঢা। মেননা র্ থ ফৎরযয রধ থে ভয় 

োজ ররও ফযাদ্দ অর র্ থ ফৎয দ্ধবদ্ধিরি। দ্ধিিীয়িঃ প্রেল্পটিয মল ম থারয় ২০১১-১২ ারর মোন র্ থ 

ব্যয় য়দ্ধন। পরর নুরভাদ্ধদি মভয়াদ বৃদ্ধিয ফাস্তফ প্রদ্ধিপরন প্রায় এে ফছয েভ রয়রছ; দ্ধেন্তু ংরাদ্ধধি 

দ্ধডদ্ধদ্ধ’য প্রায় ৪৯২ রে টাো ব্যয় েযরি ারযদ্ধন। িএফ, প্রকৃিরে প্রেল্পটিয ভাদ্ধপ্তয ভয় জুন, ২০১২ 

না ধরয জুন, ২০১১ দ্ধফরফচনা েযররও ৯ ফছয ভয় দ্ধিক্রান্ত ওয়া মূর ভরয়য ১০০% মফী। ভাঠ ম থারয় 

দ্ধেছু দ্ধেছু মেরে মদখা মায়, ভয়ভি র্ থ ফযাদ্দ ও ছাড় না াওয়ায োযরে প্রেল্প দ্ধফরদ্ধিি য়। দ্ধেন্তু এ 

প্রেরল্পয মেরে উরটা মদখা মায়, ২০০৬-০৭ র্ থ ফছরয ২ মোটি ৪৪ রে টাো, ২০০৭-০৮ র্ থ ফছরয ৬৭ 

রে টাো এফং ২০০৮-০৯ র্ থ ফছরয ২৩রে টাো ভ থে েযা রয়রছ (াযেী ২.৫ দ্রষ্টব্য )। 

 

 

 

 

াযেী ২.৫ প্রেল্পটিয দ্ধফযীরি র্ থ ফযাদ্দ, ফমুদ্ধি ও ব্যয় ংক্রান্ত (২০০২-০৩ রি ২০০৮-০৯ ম থন্ত) 

রে টাোয় 
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র্ থ ফছয  

র্ থ প্রাদ্ধপ্ত 

ব্যয় ব্যদ্ধয়ি র্ থ যোযী মোলাোরয র্ থ 

ভ থে 

২০০২-০৩ ২০০.০০ ২০০.০০ - - 

২০০৩-০৪ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - - 

২০০৪-০৫ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ - - 

২০০৫-০৬ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - - 

২০০৬-০৭ ৬৯৩.৭৫ ৪৪৯.৪৮ ২৪৪.২৭ ২৪৪.২৭ 

২০০৭-০৮ ৩৩১.৫০ ২৬৪.৭৮ ৬৬.৭২ ৬৬.৭২ 

২০০৮-০৯ ৪৭৪.০০ ৪৫০.৮৩ ২৩.১৭ ২৩.১৭ 

মভাট ৫২৯৯.২৫ ৪৯৬৫.০৯ ৩৩৪.১৬ ৩৩৪.১৬ 

    

 (ঔ) তদফ ষাড াফগ্রীভ মূল্য বৃতদ্ধ  িয়-ওাব ষিবফভ প্যাবওচ াংিান্তঃ  অণ ষ ফধ ষবডভ ওাভড অনুন্ধাদ ওবভ 

মতঔা বায় মব, ২০০৭ াবম াভা মতবয আওতস্মওপাব তদফ ষাড াফগ্রীভ তবযরঢঃ এফ.এ ভট, ইঝ  

তটুতফবদভ মূল্য অস্বাপাতও বৃতদ্ধ ধায়। নবম ঠিওাতাভকড মতু, ওামপাঝ ষ  মধপবফন্টল অবদও তদফ ষাড ওাচ 

ন্ধ ওবভ ভাবঔ। াভা াাংমাবতবয ভট, ইঝ  তটুতফদ াংতেি তদফ ষাড ওাবচভ অগ্রকতঢ ব্যালঢ লয়। এ অস্থায় 

তদফ ষাড ওাবচ কতঢযীমঢা আদয়বদভ মবক্ষু উধবভাি ৩টি তদফ ষাড াফগ্রীভ Price Escalation চতদঢ 

ক্ষতঢপূভড প্রতাবদভ চন্য আইএফইতট ওতৃষও ধতভধত্র চাভী ওভা লয়  (ধতভতযি ‘ক’ দ্রিব্য) । ড়ও  চদধণ 

অতথতপ্তবভ আপুন্তভীড তভধবত্র মূল্য বৃতদ্ধ চতদঢ ক্ষতঢপূভড মতয়াভ মওাদ তথাদ তঙম দা, ঢষফাবদ মদই।  

উধবভাি ধতভধত্র মণবও বুছা বায় , তদফ ষাড াফগ্রীভ অস্বাপাতও মূল্য বৃতদ্ধ চতদঢ ওাভবড ফাঞ ধব ষাবয় ২০০৬-

০৭ এাং ২০০৭-০৮ অণ ষ ঙবভ তদফ ষাড ওাবচভ অগ্রকতঢ ফাভাত্মও ব্যালঢ লবয়তঙম এাং অণ ষ ফধ ষড ওভবঢ 

লবয়বঙ । ৫৭টি প্যাবওবচভ ওাভবড প্রওল্প তমতিঢ লবয়বঙ তওদা ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় , ১মওাটি ঝাওাভ তদে 

মূবল্যভ প্যাবওচমূবলভ ৪টিভ ১০০% ওাচ ম্পন্ন লয়তদ এাং অধভততবও , ৩০৪.৯৫ মক্ষ ঝাওা ব্যবয়ভ ঝইঝাং 

মতুভ ৫৪.২৬% ম্পন্ন লবয় ধতভঢুি আবঙ এাং ২০১০-১১ অণ ষ ৎবভ গৃলীঢ ২টি প্যাবওবচভ ৫০%ওাচ 

লবয়বঙ, বাভ ফবধ্য ১টিভ মূল্য প্রায় ২মওাটি ঝাওাভ উবর্ধ্ষ। মব ৫৭টি প্যাবওবচ ওাচ ওভা লবয়বঙ, ঢন্বধ্য মঙাঝ  

প্যাবওচ ফয়ফঢ ম্পন্ন লবয়বঙ; ভাং  ওবয়ওটি ড় প্যাবওচ আাংতযও ফাপ্ত লবয়বঙ। অঢএ, মঙাঝ 

প্যাবওচই প্রওল্প তমতিঢ লয়াভ ওাভড দবল। অনুরূধপাব, ফীক্ষা য় মভওট ষধত্র ধব ষাবমাঘদা ওবভ মতঔা বায়, 

ভূতফ হুক্যফতঔবমভ  ওাভবড প্রওল্পটিভ অগ্রকতঢ ব্যালঢ লয়তদ। ঢব প্রওল্পটিভ তমবিভ চন্য প্রওল্প াস্তায়বদভ 

তাতয়বত্ব ণাওা ওফ ষওঢষাবৃবন্নভ ব্যস্থাধদা দু ষমঢা এাং তওছু ঠিওাতাবভভ ব্যণ ষঢা তায়ী; মওদদা তদতত ষি 

ফয়ীফাভ ফবধ্য ওাচ ম্পন্ন ওভবঢ ধাভবম ঢাঁবতভবও ধভঢী তরূধ ধতভতস্থতঢভ তযওাভ লবঢ লবঢা দা।  

(ক) প্রকল্প রযচোরনকয একোরধক দোরয়ত্ব ম্পতওষঢঃ চট্টগ্রোভ জেোননয রেরযি প্রধোন প্রনকৌরী দোরধকোয 

ক্ষফঢাভ ফনর এ-রফ-র অঞ্চররক ভোড়ক রনভ েোণ কোনেয প্রকল্প রযচোরক রেনরন। রেরন এ প্রকল্পটি েোড়ো 

চট্টগ্রোভ জেোননয ধীন চরভোন ন্যোন্য প্রকনল্পয প্রওল্প রযচোরক রেনরন। চট্টগ্রোভ, কক্সফোেোয, খোগড়োেরড়, 



যোঙ্গোভোটি  ফোন্দভফোন জেরো োঁয রধনক্ষত্র। ররঅয নুমোয়ী জদখো মোয়, উি প্রকনল্পয শুরু জর্নক ভোরি 

ম েন্ত ২২েন প্রকল্প রযচোরক দোরয়ত্ব োরন কনযন। মোয ভনে ৪েন ভোত্র পূড ষকোরীন ৬ফেয দোরয়ত্ব োরন 

কনযন এফং ১৮েন ঔেকোরীন (রেরযি দোরয়ত্ব রননফ) ৪ফেয দোরয়ত্ব োরন কনযন।  

এখোনন উনেখ্য জম, প্রকল্প রযচোরক (রেরযি প্রধোন প্রনকৌরী) েোড়ো প্রকল্প ফোস্তফোয়নন েত্ত্বোফধোয়ক 

প্রনকৌরী রেরযি প্রকল্প রযচোরক রননফ এফং রনফ েোী প্রনকৌরীগণ প্রকল্প ব্যফস্থোক রননফ দোরয়ত্ব 

োরন কনযন। ররনয়য দ রফধোয় রেরযি প্রধোন প্রনকৌরীগণ রধকোংআ ফয গ্রনণয পূনফ ে স্বল্পভয় 

দোরয়ত্ব োরন কনযন। েত্ত্বোফধোয়ক প্রনকৌরী  রনফ েোী প্রনকৌরীগনণয জক্ষনত্র এ রযরস্থরেয সৃরষ্ট য় নো। এ 

প্রকনল্পয রবজ্ঞেো জর্নক জদখো মোয়, ড়ক  েনর্ রধদিনয প্রকল্প  ব্যফস্থোনোয় েত্ত্বোফধোয়ক 

প্রনকৌরীগণনক রধকেয দোরয়ত্ব প্রদোন রেতভি প্রকল্প রযচোরক রননফ Key  Role  োরননয েন্য 

দোরয়ত্ব প্রদোন কযো প্রনয়োেন।  

২.০৭ প্রওবল্পভ প্রথাদ প্রথাদ অঙ্গমূবলভ ওাব ষওাতভঢাঃ 

প্রওল্পটিভ প্রথাদ প্রথাদ অঙ্গ লবমা ড়ও াঁথ, মধপবফন্ট, ওামপাঝ ষ  মতু। ৫ফ অধ্যাবয় প্রওবল্পভ অওাঞাবফা 

ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ঢথ্যাতত উধস্থাধদ ওভা লবয়বঙ। বভচতফবদ প্রাপ্ত ঢথ্য এাং মভওট ষধবত্রভ তপতিবি মা বায় 

মব, প্রওল্পটিভ াত ষও ওাবচভ ফাদ ওাব ষওাতভঢাভ তবঘদায় বন্তারচদও ( Fair); ঢব তওছু ত্রুটি- তচ্যুতঢ  

ভবয়বঙ। 

(ও) ড়ও াঁথঃ  ৫২তওবমাতফঝাভ ড়ও াঁবথভ ফবধ্য ৫তওবমাতফঝাভ ড়ও াঁবথভ মযাল্ডাবভ ধণঘাভীবতভ 

ঘমাঘবমভ উধববাকী প্রযস্তঢা মদই; ২তওবমাতফঝাভ ড়বওভ ঠাবম ফাটি মদই। এঙাড়া মব ৩৪তওবমাতফঝাবভ 

ভূতফ হুক্যফতঔম ওভা লয়তদ, ম  তওবমাতফঝাবভ ড়ও াঁবথভ তওছু তওছু অাংবয  মযাল্ডাবভ এাং মলাবধ ফাটি 

ওফ (াভডী ৫.০২ দ্রিব্য)। এনতচতট আবমাঘদায়, মওআইআইতাঢাকড এাং উধওাভবপাকী উিভতাঢাকবডভ 

চাব উলা স্পি লবয়বঙ মব, ফাটিভ ওাচ আভ ওভা প্রবয়াচদ। প্রওবল্পভ অঙ্গতপতিও ব্যয় তপাচবদ মতঔা 

বায় ফাটিভ ওাবচভ ৩৭ মক্ষ ঝাওা অব্যতয়ঢ তঙম। ঢাঙাড়া প্রওল্প তদফ ষাবডভ ধভ মব ভক্ষডাবক্ষড ওাচ লবয়বঙ, 

ঢাবঢ ফাটিভ ওাচ ওভা লয়তদ।  (াভডী ৫.১৩ দ্রিব্য)।  

(ঔ) ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদঃ  বভচতফবদ ধব ষবক্ষড লবঢ মতঔা বায়, তঢমাভিীধ মতু লবঢ াঁযঔামী 

ধব ষন্ত ড়ও অাংযটিভ ওবয়ওটি স্থাবদ অস্বাপাতও াঁও আবঙ; প্রওল্পটিভ এ অাংযটিভ উন্নয়বদভ ফয় তদ্যফাদ 

এমাইদবফন্ট অনুভড ওভা লবয়বঙ। দতুদপাব ফীক্ষা ওবভ ড়বওভ এমাইদবফন্ট াংবযাথদল চুাতফতঢও 

তটচাইদ প্রডয়দ  াস্তায়দ ওভা লয়তদ। ড়বওভ ২৭ঢফ, ৩০ঢফ, ৩১ঢফ  ৩৭ঢফ তওবমাতফঝাবভ টাম      

S-curve আবঙ, বা দুখ ষঝদা-প্রড। এঙাড়া াঁবও মধপবফবন্টভ প্রযস্তঢা ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদ 

অনুবায়ী ৩০ যঢাাংয মযী লয়াভ তদয়ফ ণাওবম ওভা লবয়বঙ বাচ্চষ ১৫ যঢাাংয (াভডী ৫.৫ দ্রিব্য)। 

অনুরূধপাব, মতঔা বায়, তওছু তওছু াঁবও মব ধতভফাড সুধাভ-এতমবপযদ ( super-elevation ) ওবভ  

মধপবফন্ট তদফ ষাড ওভা প্রবয়াচদ াস্তব ঢা ওভা লয় তদ (াভডী ৫.৪ দ্রিব্য)। প্রওল্পটিভ মূম তটতধতধ’মঢ দওযা 

 চতভধ ওাবচভ চন্য মব ৩ মক্ষ ঝাওা তঙম; ঢা াংবযাতথঢ তটতধতধ’মঢ াত দা ততবয় ব্যলাভ ওভবম পাম 

লবঢা। ফাঞ-ধব ষাবয়ভ প্রবওৌযমীকডবও এ ব্যাধাবভ মধযাকঢ উৎওর ষঢাভ স্বাক্ষভ ভাঔা প্রবয়াচদ তঙম। 

 

(ক) মধপবফন্ট তটচাইদ  তদফ ষাডঃ 



স্যান্ড-মেদ (Sand-drain): এ-ত-ত ড়বওভ মধপবফন্ট তটচাইদ আঞ্চতমও ফলাড়বওভ ঝাইধ তটচাইদ 

অনুভড ওবভ ওভা লবয়বঙ। মধপবফবন্টভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ তফঝাভ ওভা লবয়বঙ। তওন্তু মধপবফন্ট তটচাইবদ স্যান্ড-

মেদ তদফ ষাড মতঔাবদা লয়তদ এাং াস্তব স্যান্ড-মেদ  তদফ ষাড ওভা লয়তদ। মেতক্সবম মধপবফবন্টভ তভধবত্রভ 

ঢনতম ধভীক্ষা ওবভ মতঔা তকবয়বঙ মব, তভধবত্র স্যান্ড-মেদ-এভ ব্যস্থা ভাঔা লয়তদ। তটুতফদা মধপবফবন্টভ 

স্থাতয়বত্বভ চন্য স্যান্ড-মেদ খুই প্রবয়াচদীয় ওাব ষওভ আইবঝফ। আঞ্চতমও ফলাড়বও স্যান্ড-মেদ তদফ ষাড দা ওভা 

ফীঘীদ লয়তদ । ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ তবততযও ালায্য-পুষ্ঠ প্রওবল্প স্যান্ড-মেদ  আতশ্যওপাব তদফ ষাড 

ওভা লয়।   তচত’ভ অণ ষায়বদ ম্পাততঢ প্রওবল্প স্যান্ড-মেদ  তদফ ষাবডভ উবদ্যাক গ্রলড ওভা লবে দা। তটুতফদা 

মধপবফন্ট ধাতদ অপ্রবশ্য দবল; ঢাই বৃতি লয়াভ নবম তওাংা অন্য মওাদপাব মধপবফবন্টভ উধভ ধাতদ চবফ 

ণাওবম ঢা মধপবফবন্টভ তপঢভ ওাবধ ষটিাং  মইচ-মওা ষ লবয় া-মগ্রবট ঘবম বায়; স্যান্ড-মেদ  ণাওবম ঢাভ 

ফাধ্যবফ এ ধাতদ মভ লবয় বায়; অন্যণায় া-মগ্রট ধাতদ চবফ মধপবফবন্টভ স্ট্রাওঘাভ ক্ষতঢগ্রস্ত লয়। ঢঔদ 

মধপবফন্ট উঁচ্যতদচ্য লয় তওাংা দ্রুঢ তদি লয়। 

(খ) া-ম াংিান্তঃ এ-ত-ত ড়ওটিভ মধপবফন্ট আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ ৫.৫০ তফঝাভ প্রযস্ত ওবভ 

তদফ ষাড ওভা লবয়বঙ। এ ড়বও অবদও লাঝ-াচাভ  া-েুান্ড ভবয়বঙ। তওন্তু ড়ওটিবঢ মওাদ Bus-bay 

তদফ ষাড ওভা লয়তদ এাং লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফবন্টভ এক্সট্রা প্রযস্তঢা ওভা লয়তদ। বভচতফবদ মতঔা তকবয়বঙ,            

লাঝ-াচাভমূবল বাদচঝ সৃতি লবে। এভ নবম প্রওবল্পভ অন্যঢফ উবেশ্য ‘প্রওল্প এমাওাভ ড়ও মবাকাববাক 

লচঢভ, তদভাধত  বাদচঝমুি ওভা’ (অনুবেত ১.০৮) ব্যালঢ লবে। ঔাদা চতভধ প্রশ্নফামায় উিভতাঢাকড 

লাঝাচাভগুবমাবঢ বাদচঝ সৃতি লবয়বঙ বম উবল্লঔ ওবভবঙদ। এফঢাস্থায়, প্রওল্পটিভ প্রবয়াচদীয় স্থাবদ Bus-

bay তদফ ষাড এাং লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফবন্টভ উপয় ধাববষ ন্যুদঢফ ২ তফঝাভ ওবভ প্রযস্ত ওভা প্রবয়াচদ। 

(গ) মধপবফবন্টভ াভবনঃ বভচতফবদ ড়ওটিভ অতথওাাংয অাংবযভ াভবন পাম মতঔা মকবঙ। ঢব 

ওবয়ওটি স্থাবদ ধাণভ উবঞ মকবঙ এাং ওবয়ওটি স্থাবদ ওাবধ ষটিাং ক্ষতঢগ্রস্ত মতঔা মকবঙ। ভানবদবভ   

আন্তচষাতঢও েুান্ডাট ষ অনুবায়ী ড়ওটিভ াভবনবভ আইআভআই  (IRI) মবঔাবদ ৫.০০ -এভ তদবঘ ণাওা 

উতঘঢ; ঢা ২০১০ াবম       ২৫ লবঢ ৭৪তওবমাতফঝাবভ কবড় ৬.৩৪ তঙম এাং ২০১২ াবম ৬০ মণবও 

৭৮তওবমাতফঝাবভ কড় ভানবদ তঙম ৯.৩৩। ২০১২ াবম ২৫ লবঢ ৫৯তওবমাতফঝাবভ উধাি াংগ্রল ওভা লয় তদ 

এাং ২০১৩ াবম পুবভা ড়ওটিভ মওাদ roughness data াংগ্রল ওভা লয়তদ (াভডী ৫.১২ দ্রিব্য)। 

ভানবদ উধাি লবঢ মতঔা বায় মব, প্রওবল্পভ ফাধ্যবফ তদফ ষাডকৃঢ মধপবফবন্টভ াভবনবভ ওাচ ওাতিঢ ফাবদভ 

লয়তদ।  

ঢব ঢষফাবদ বভচতফবদ ধব ষবক্ষড ওবভ মতঔা তকবয়বঙ মব, াভবনবভ অস্থা ঢঢ ঔাভাধ দয়, বঢটুক্য 

roughness উধাবি মতঔা বায়। এঔাবদ উবল্লখ্য মব, ইবঢাফবধ্য কঢ ওবয়ও ঙভ াভবনবভ াংস্কাভ ওাচ 

ওভা লবয়বঙ, বা অনুবেত ৫.১৩-এ উবল্লঔ ওভা লবয়বঙ। ওাবধ ষটিাং-এভ ওাচ মঝওই ওভবঢ লবম তটুতফবদভ 

ঢাধফাত্রা তদয়ন্ত্রড এাং তদতত ষি ফবয়ভ ফবধ্য ধাণভ-তটুতফদ তফতক্সাং  তঙাবদাভ ( laying) ওাচ ওভবঢ লয়। 

ধাণভ-তটুতফদ mixing-এভ চন্য অন্তঢঃ Mini Hot Mixing Plant ব্যলাভ ওভা আশ্যও। মঔামা প্যাবদ 

তটুতফদ পৄঝাবম তটুতফবদভ গুডকঢফাদ তদয়ন্ত্রড ওভা বায় দা। এফদতও,  Mini Hot Mixing Plant-এ 

mixing এাং manually laying অণ ষাৎ Semi-labour Intensive Method-এ ওাবচভ ফাদ তদতিঢ 

ওভবঢ লবম তদতড় ঢতাভতওভ প্রবয়াচদ। মঙাঝ মঙাঝ প্যাবওবচ ওাচ ওভবম উলাভ বণাণ ষ ঢতাভতও তদতিঢ 

ওভা আভ মযী প্রবয়াচদ।  

 

 



(ঘ) ড়বওভ মযাল্ডাবভভ অস্থাঃ ড়বওভ মযাল্ডাভ ওাঁঘা লবঢ ধাবভ তওাংা ধাওা লবঢ ধাবভ। তটতধতধ’মঢ 

প্রতি মধপবফবন্টভ দওযায় মতঔা বায়, এ-ত-ত ড়বও Earthen-shoulder-এভ াংস্থাদ তঙম। তদতফ ষঢ 

মযাল্ডাবভভ অস্থা মওফদ ঢা অওাঞাবফাভ ইতঞ্জতদয়াতভাং মঘওতমবেভ ফাধ্যবফ ধব ষবক্ষড ওভা লবয়বঙ। 

ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ঢথ্য অনুবায়ী (াভডী ৫.২ দ্রিব্য) মতঔা বায়, ৫২টি মঘওতমবেভ ৫টি মঘওতমবেই ফন্তব্য 

ধায়া তকবয়বঙ মব, ড়ও  মযাল্ডাবভ ধণঘাভীবতভ ঘমাঘবমভ উধববাকী প্রযস্তঢা মদই। এঙাড়া ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত 

ঢবথ্য (াভডী ৫.৩) মতঔা বায় মব, ৩৭টি ধব ষবক্ষবডভ ফবধ্য ১৭টিভ ফন্তব্য লবমা “মযাল্ডাবভভ প্রযস্তঢা ঠিও 

মদই/মযাল্ডাবভ ফাটি ওফ আবঙ”। এঙাড়া ঔাদা চতভবধভ প্রায় ১৬% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ, “ড়বওভ ধাববষ 

ফাটি পভাঝ দা ণাওায় লাঁঝা  াইবওম ঘামাবদা ওিওভ লবে”।  

অনুরূধপাব, ৭.১৪% মওআইআই প্রতাদওাভী চাতদবয়বঙদ ‘ড়বওভ ধাববষ ফাটি পভাবঝভ প্রবয়াচদ’ এাং ২টি 

এনতচতট পা লবঢই ধভাফয ষ ধায়া তকবয়বঙ মব, মযাল্ডাভ প্রযস্তওভড ওভা প্রবয়াচদ, ১টি এনতচতট পায় 

ড়ও ধাববষ Hard-shoulder তদফ ষাবডভ ধভাফয ষ ধায়া তকবয়বঙ। 
 

উধবভভ ঢথ্য-উধাি লবঢ মতঔা বায় মব, ড়ওটিভ প্রায় ১০% ততবখ ষু  Earthen shoulder ঠিওপাব লয় 

তদ, অণা তদতফ ষঢ লবম ঢা স্থায়ী (stable) লয় তদ। আঞ্চতমও ফলাড়ও তলবব ড়ওটিভ তটতধতধ প্রডয়বদভ 

ফয় Hard shoulder-এভ ওফ ষসূতঘ গ্রলড ওভা মবঢ। এফঢাস্থায়, ড়ওটিভ ঠিও ওাব ষওাতভঢাভ চন্য 

মধপবফবন্টভ উপয় ধাববষ ১তফঝাভ ওবভ Hard shoulder তদফ ষাড ওভা প্রবয়াচদ। 

 

(ঘ) তদতফ ষঢ মতুমূবলভ অস্থাঃ বভচতফবদ ধব ষবক্ষড প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ মতঔা বায়, এ প্রওবল্পভ আঢায় ৬টি 

মতু তদফ ষাবডভ ওাচ লাবঢ মদয়া লয়, ঢন্বধ্য ৫টি মতু তদতফ ষঢ লয়। তদতফ ষঢ এ ৫টি মতুভ ওাব ষওাতভঢাভ ফাদ 

ালুঢঃ ‘পাম’। ধতভতয ষদওাবম visual observation-এ মতঔা বায়, মতুমূবল ড় (major) মওাদ ত্রুটি 

ধতভমতক্ষঢ লয় তদ; ঢব মঙাঝ-ঔাঝ (minor) ত্রুটি-তচ্যুতঢ ভবয়বঙ, বা অনুবেত ৫.০৪-এ উবল্লঔ ওভা লবয়বঙ। 
তদতফ ষঢ মতুমূবলভ গুডকঢ ঢথ্য াংগ্রবলভ চন্য মতুভ তয়াতভাংমূল তদফ ষাড ওাচ ঘমাওামীদ মতু স্থাধবদভ 

পূব ষ মঝে ওভা লবয়তঙম তওদা; মঝে ওভা লবম মওাদ ল্যাবভঝভীবঢ মঝে ওভা লবয়বঙ ইঢুাতত ম্পবওষ ঢথ্য 

ভভাল ওভাভ চন্য তদ ষালী প্রবওৌযমী, চ, ড়ও তপাক, ওক্সাচাভ এাং মতালাচাভীবও অনুবভাথ ওভা 

লয়। ওক্সাচাভ ড়ও তপাক মতুভ তটচাইবদভ অনুতমতধ ভভাল ওবভ, তওন্তু মওাদ মঝে তভবধাঝ ষ ভভাল 

ওভবঢ ধাবভদতদ। অনুরূধপাব, মতালাচাভী ড়ও তপাক মতুভ তয়াভাং প্যাবটভ মওাদ মঝে তভবধাঝ ষ 

ভভাল ওভবঢ ধাবভদতদ। 
 

প্রাপ্ত তটচাইদ ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় দওযামূল চ অতথতপ্তবভভ  তটচাইদ ইউতদঝ ওতৃষও প্রডীঢ এাং 

দওযায়  তয়াতভাং ম্পবওষ মা আবঙ- “ Bearing pad to be tested in BUET before use. 

Bearing type is elastomeric rubber bearing & size (400mmX300mmX72mm)। 

অধভততবও, মতুভ তভধবত্রভ ঢনতম ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় মব,  ঢনতবম তয়াতভাং প্যাবটভ 

specification তওরূধ লব তস্তাতভঢ উবল্লঔ মদই; শুদৄ ‘ভাাভ তয়াতভাং’ এাং াইচ উবল্লঔ আবঙ।  
প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ মতঔা বায়,  তয়াতভাং-এভ উধভ তও ধতভফাড working load ধবড়বঙ ঢা  দওযায় উবল্লঔ 

ণাওা মবফদ প্রবয়াচদ, মঢফতদ দওযাবঢ তয়াতভাং প্যাবটভ  specification- উবল্লঔ ণাওা প্রবয়াচদ বাবঢ 

ফাঞ ধব ষাবয় ঢা অনুভড ওভা বায়। ফাঞ ধব ষাবয় াস্তায়বদভ তাতয়বত্ব ণাওা কভ েকেেোগণনক অশ্যই তয়াতভাং 

প্যাট ধভীক্ষা ওভাবদাভ ধভই ব্যলাবভভ অনুফতঢ ততবঢ লয়; তওন্তু এ মক্ষবত্র ৫টি মতুভ মওাদটিভই তয়াতভাং 

ধভীক্ষাভ নমানম ভভাল ওভবঢ দা ধাভায় মতুমূবলভ গুডকঢ ফাদ প্রশ্নতদ্ধ লবমা।  



(চ) অফাপ্ত/ধতভঢুি ঝইঝাং মতুঃ অনুবেত ৫.০৪-এ ঝইঝাং মতুভ ধতভঢুি অস্থাভ মব ঢথ্য উবল্লঔ ওভা 

লবয়বঙ এঙাড়া আবভা ঢথ্য াংগ্রল ওভা লবয়বঙ । মতুটিভ দওযা ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায়, মতুটিভ 

এাঝবফবন্টভ উচ্চঢা ১৫ পৄঝ তলবব তটচাইদ ওভা লবয়বঙ। প্রালফাদ মদাদাঙতড় ঔামটি ড়ওটিবও skew 

angle-এ অতঢিফ ওবভবঙ এাং ঔাবমভ ধায ততবয় এওটি ড়ও আবঙ। ঔাবমভ প্রযস্তঢা এাং উপয় ধাববষভ 

catchment area মতবঔ এঝা প্রঢীয়ফাদ লবয়বঙ মব, ঐ স্থাবদ মতুটিভ অশ্যই  প্রবয়াচদীয়ঢা ভবয়বঙ।  
তওন্তু মতুভ এুাবপ্রাবঘভ  উচ্চঢা (১৫+৫) া ২০  পৄঝ াস্তঢাভ তুমদায় অবদও মযী। মতুভ তদবঘ ড়বও 

underpass ভাঔা, উচ্চঢা ২০ পৄঝ তদফ ষাড অস্বাপাতও। েোেোড়ো জতু এমাওায় চদতঢ ভবয়বঙ । েএ, 

রনরভ েে এফোটনভনেয উয জতু তদফ ষাড ওভবম মতুভ এুাবপ্রাবঘভ উচ্চঢা অস্বাপাতও লব এাং উলাভ ব্যয় 

অবদও াড়ব; মতুভ উপয় ধাববষভ এুাবপ্রাঘ অবদও দূয মণবও তফমাবঢ লব, বা ওভা অববৌতিও লব। 
অধভততবও, িকৃঢ ড়ওটিবও ব্লও ওভা ফীঘীদ লব দা।  
এফঢাস্থায়, এওটি মবৌতিও ফাথাদ মভ ওভাভ চন্য মতু এমাওা চতভধ ওভঢঃ এওাতথও তটচাইদ  

প্রাক্কমদ ওবভ াস্তম্মঢ ১টি ফাথাদ গ্রলড ওভবঢ লব। ঢষফাবদ এওটি মইমী মতুভ diversion-এভ 

ফাধ্যবফ ড়ও মবাকাববাক ঘালু ণাওবম মব মওাদ ফয় মবাকাববাক তঘ্ন লবঢ ধাবভ। অস্থায়ীপাব তদতফ ষঢ দু ষম 

 পুভাঢদ মইমী মতু বঢততদ ণাওব ঢঢততদ এ-ত-ত ড়বওভ ওাব ষওাতভঢাভ খুই ওফ অতচষঢ লব।  
ঢষফাদ অস্থায় মতুটিভ অফাপ্ত ওাচ ওভবঢ লবম  মতুভ এাঝবফন্টবও ওফধবক্ষ ৭ পৄঝ মপবঙ্গ এভ উধভ 

Girder স্থাধদ ওভা মববঢ ধাবভ । এভ নবম মতুভ তদঘ ততবয় ৮ পৄঝ তিয়াভ ণাওব; নবম ওফ উচ্চঢায় 

বাদালদ ঘমাঘম ওভবঢ ধাভম। পতষ্যবঢ মযী উচ্চঢায় বাদালদ ঘমাঘম ওভবম িকৃঢ ড়ওটিভ 

এমাইদবফন্ট ধতভঢষদ ওভবঢ লব  তওাংা এবপ্রাবঘ viaduct  tunnel-এভ combination অণ ষাৎ এওটি 

Box-culvert তদফ ষাড ওভা বাব।  

মতুটিভ া-স্ট্রাওঘাভ অণ ষাৎ প্রায় ৬৫% ওাচ মযর লয়াভ ধভ ঠিওাতাভবও ৫৫% অণ ষাৎ প্রায় ১ মওাটি ৬৫ 

মক্ষ ঝাওা ধতভবযাথ ওভা লয় (ওাকচধত্র অনুবায়ী মতঔা বায়) এাং াংতেি ঠিওাতাভ ঐ ফবয় ফাভা বাদ। 

অতযি ওাচ তটচাইদ অনুবায়ী তওাংা প্রবয়াচদীয় াংবযাথদীভ ধভ তদফ ষাবডভ ঢাতকত ঠিওাতাবভভ ধক্ষ মণবও 

আব তদ। তদ ষালী প্রবওৌযমীভ তপ্তভ লবঢ অতযি ওাচ ম্পবন্নভ চন্য দতুদ তভধত্র আহ্বাদ ওভা লবয়তঙম; 

তওন্তু তদতফ ষঢ এাঝবফবন্টভ উধভ মতু তদফ ষাড অস্বাপাতও তবঘদা ওবভ উলাভ ওাব ষিফ গ্রলড ওভা লয়তদ।  

“ইোদ ষ াাংমাবতয িীচ ইফপ্রুপবফন্ট” প্রবচবক্টভ আঢায় অফাপ্ত ওাচ ম্পাতবদভ উবদ্যাক গ্রলড ওভা লব 

বম চ অতথতপ্তবভভ  প্রতঢতদতথ ৩০-০৯-২০১০ইাং ঢাতভবঔ অনুতষ্ঠঢ ‘তধইত’ পায় উবল্লঔ ওবভতঙবমদ। 

তওন্তু াস্তব এঔবদা ম্ভ লয় তদ। এঔাবদ উবল্লখ্য মব, তটচাইদ ইউতদঝ মওদ এরূধ অস্বাপাতও উচ্চঢা ততযি 

মতু তটচাইদ ওভম, দওযায় এভ মওাদ ব্যাখ্যা মদই; দওযায় underpass ম্পবওষ মওাদ ঢথ্য মদই। ফাঞ 

ধব ষায় মণবও অনুবভাথ ঙাড়া মতুভ উচ্চঢা এঢ মযী ওভাভ ওণা দয়। 

এফঢাস্থায়, ফস্যাভ ববণাধমৄি ওাতভকতভ ততও তবেরড দা ওবভ ভওাভী অণ ষ ব্যয় ওভা এাং মতুটি 

অফাপ্ত মভবঔ প্রওবল্পভ াত ষও সুতথা প্রাতপ্তবঢ চদকডবও তঞ্চঢ ওভাভ ওাভড অনুন্ধাদ ওবভ ঢতনুবায়ী 

ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব। 

 

 

(ছ) টআটং জতু-স্থনরয Morphological & Hydrological Study াংিান্তঃ চ-এভ তটচাইদ ইউতদঝ 

তটচাইবদভ পূব ষ মতুভ াইবঝভ চতভধ ওবভ এাং ততখ ষু  ৫০ তফঝাবভভ তদবে লবম তদবচভাই লাইবোমতচওুাম 



টাঝা াংগ্রল ওবভ তটচাইদ ওবভ ণাবও। এ মতুটিভ  ততখ ষু  মববলতু ৫০তফঝাবভভ তদবে ঢাই এভ মওাদ 

লাইবোমতচওুাম েুাতট ওভা লয়তদ। ঢব মতুভ স্পুাদ ওফ লবম ঔাবমভ meandering অস্থা তবঘদা 

ওবভ উি মতু স্থবমভ Hydrological Study ওভবম পাম লবঢা। 

২.০৮ প্রওবল্পভ িয়-ওাব ষিফ ধব ষবমাঘদাঃ   

ও) প্রওবল্প ‘ওাব ষ’  (work)-এভ প্যাবওচ াংিান্তঃ  এ-ত-ত প্রওবল্প ভূতফ  হুক্যফতঔম ওাব ষিফ এাং তদফ ষাড 

ওাবচ অণ ষাৎ মপৌঢ অওাঞাবফা তদফ ষাডওাবচ মফাঝ ব্যয় লবয়বঙ ৫৩২২.০২ মক্ষ ঝাওা। প্রওবল্পভ তটচাইদ  

দওযা চ অতথতপ্তবভভ াংতেি তটচাইদ ইউতদঝ প্রডয়দ ওবভ । প্রওল্পটিভ তদফ ষাড ওাচ আপুন্তভীড তভধবত্রভ 

ফাধ্যবফ স্থাদীয় ঠিওাতাভকবডভ িাভা ম্পন্ন লবয়বঙ তথায় তদফ ষাড ওাচ ঢতাভতওভ চন্য ধভাফয ষও তদবয়াবকভ 

চন্য মওাদ সুববাক তঙম দা। ঢব প্রওবল্পভ মূম তটতধতধ’মঢ চতভধ  দওযা প্রডয়বদভ চন্য ৩ মক্ষ ঝাওা ভাদ্ধ 

ণাওবম াংবযাতথঢ তটতধতধ প্রস্তাব ঢা াত মতয়া লয়।  

 

  াভডী ২.৬ প্রওবল্পভ মপৌঢ অওাঞাবফাভ ব্যয় 

প্রথাদ ওাচ/াতপ ষ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়) 

মফাঝ প্রওল্প ব্যয়- ৫৩২২.০২ 

ওদামমঝদত াতপ ষ- ০.০০ 

চতভধ ওাচ- ০.০০ 

ভূতফ অতথগ্রলড ( -  ) ৪২৪.৫৫ 

পূঢষ ওাবচ ব্যয় ৪৮৯৭.৪৭ 

 

উধবভভ াভডী ২.৬-এ তড ষঢ ৪৮৯৭.৪৭ মক্ষ ঝাওা ভ ওাচ ম্পাতবদভ মবক্ষু িয় ওাব ষিবফ মওাদ ফামাফাম 

িবয়ভ (Goods) তভধত্র আহ্বাবদভ প্রবয়াচদ  লয়তদ; মওদদা চ অতথতপ্তবভভ specification  তবভভ 

ঢনতম অনুবায়ী ঠিওাতাভ ওতৃষও ফামাফাম ভভালল তদফ ষাড ওাচ ম্পাতবদভ ব্যস্থা ভবয়বঙ। অঢএ,  

প্রওবল্পভ িয়-ওাব ষিবফভ ওম প্যাবওচই ‘ওাব ষ’ (Work) িবয়ভ  প্যাবওচ। তদবেভ াভডী ২.৭-এ ম্পাততঢ 

িয়-ওাব ষিবফভ ধতভাংখ্যাদ মতয়া লবমা। 
 

াভডী ২.৭  িয় ওাব ষিবফভ প্যাবওচ ম্পতওষঢ 

 

ড়ও তপাক 

২ মওাটি ঝাওাভ ঊবর্ধ্ষভ প্যাবওচ ২ মওাটি ঝাওাভ তদবেভ প্যাবওচ মফাঝ  

ম্পাততঢ ওাবচভ মূল্য 

(মক্ষ ঝাওায়) 

প্যাবওচ 

াংখ্যা 

ম্পাততঢ ওাবচভ মূল্য 

(মক্ষ ঝাওায়) 

প্যাবওচ 

াংখ্যা 

ম্পাততঢ 

ওাবচভ মূল্য 

(মক্ষ ঝাওায়) 

প্যাবওচ 

াংখ্যা 

মতালাচাভী - - ১১২৮.০৮ ২৬ টি ১১২৮.০৮ ২৬ টি 

ওক্সাচাভ ২৩২৪.০০ ৬ টি ১৪৪৫.৩৯ ২৫ টি ৩৭৬৯.৩৯ ৩১ টি 

মফাঝ  ২৩২৪.০০ ৬ টি ২৫৭৩.৪৭ ৫১ টি ৪৮৯৭.৪৭ ৫৭টি 

 

াভডী ২.৭ লবঢ মতঔা বায়, প্রওবল্পভ ওাচ া স্তায়বদ মঙাঝ প্যাবওচ াংখ্যা মযী ওভা লবয়বঙ। তটতধতধ 

ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় মব, প্রওল্পটিভ তধতধ তাতঔম ওভা লয় এতপ্রম , ২০০৩। উি তধতধ-মঢ প্রওবল্পভ ৎভ -

য়াভী আতণ ষও মক্ষুফাত্রা অনুবায়ী 'াস্তায়দ ততটউম’ তাতঔম ওভা লয়, মওাদ িয়-ধতভওল্পদা তাতঔম ওভা 

লয়তদ।  

(ঔ) মঙাঝ প্যাবওবচভ ওাভবড প্রওবল্পভ গুডকঢফাদ  অগ্রকতঢ ব্যালঢ লবয়বঙ তওদা বাঘাইঃ এওটি আঞ্চতমও 

ফলাড়ও উন্নয়বদভ চন্য িয়-ওাব ষিবফ মযী মঙাঝ প্যাবওচ প্রওবল্পভ গুডকঢফাবদভ চন্য  অগ্রকতঢভ চন্য 



লায়ও লয়াভ ওণা দয়; এবঢ প্রওল্প ব্যস্থাধদায় এাং ঢতাভতওবঢ ফস্যাভ সৃতি লয়। আবমাঘু মক্ষবত্র 

প্যাবওচ ঢাতমওা অনুবায়ী অগ্রকতঢ ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় মঙাঝ প্যাবওচমূবলভ ওাচ তমতিঢ লয়তদ। বাঘাই 

ওবভ মতঔা বায়, ৫৭টি প্যাবওবচভ ফবধ্য ঝইঝাং মতুল ৫টি প্যাবওবচভ ওাচ ব্যঢীঢ অন্যান্য ওম প্যাবওচ 

ফয়ফঢ ম্পন্ন লবয়বঙ। তপন্ন তপন্ন প্যাবওবচভ আঢায় ম্পাততঢ ওাবচভ অওাঞাবফা ধব ষবক্ষড 

মঘওতমবেভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত ঢথ্য মণবও এাং ড়ও ধতভতয ষবদভ ফাধ্যবফ বাঘাই ওবভ মতঔা মকবঙ মব, ওাবচভ 

গুডকঢ এাং ওাব ষওাতভঢাভ ফাবদভ ঢাভঢম্য প্যাবওবচভ ওাভবড লয়তদ, ভাং ড়বওভ অস্থাদকঢ ওাভবড 

লবয়বঙ। মবফদ- মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া অাংবয ভূতফ হুক্যফতঔমল ফাটিভ ওাচ লয়ায় ঐ অাংবয ড়ও াঁবথভ 

মযাল্ডাভ  ঠাবম ফাটিভ ওাচ পাম লবয়বঙ; অধভততবও , াঁযঔামী অাংবয ড়ও াঁবথভ মযাল্ডাবভ ঠাবম ফাটি 

ওফ আবঙ। মধপবফবন্টভ াভবনবভ অস্থাদ মপবত গুডকঢ মব ঢাভঢম্য মতঔা বায়, ঢা খু উবল্লঔববাগ্য 

(significant) দয়।  

 

 

(ক) তধতধআভ ২০০৮-এভ ততথতথাদ প্রতঢধামদ াংিান্তঃ  ফীক্ষাথীদ প্রওবল্পভ  িয় ওাব ষিফ শুরু লয় 

০১/০৭/২০০২ ঢাতভঔ লবঢ। অধভততবও, তধতধআভ (ধাতমও প্রতওউভবফন্ট মভগুবমযাদ) চাভী ওভা লয় 

মবন্ফিভ, ২০০৩ াবম। প্যাবওচ তমে তস্তাতভঢ ধভীক্ষা ওবভ মতঔা বায় মব, ২০০২-০৩ অণ ষ ৎবভ 

অবদওগুবমা তভধত্র গৃলীঢ ওভা লয়। ধভঢীবঢ ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯ 

াবম এাং  ষবযর  ২০১০-১১ াবম তভধত্র গৃলীঢ লয়। তধতধআভ (ধাতমও প্রতওউভবফন্ট মভগুবমযাদ)-২০০৩ 

এাং তধতধআভ (ধাতমও প্রতওউভবফন্ট রুমস্)- ২০০৮ বণাবণপাব অনুভড ওভা লবয়বঙ তওদা বাঘাই ওভাভ 

চন্য ওবয়ওটি প্যাবওচ ধভীক্ষা ওভা লয়। এভ ফবধ্য অন্যঢফ  মতালাচাভী ড়ও তপাবকভ তভধত্র তজ্ঞতপ্ত দাং-

৪/০০৫-০৬ এাং  ৪/০৬-০৭ বা’ভ প্রাপ্ত ঢথ্য তদেরুধঃ  

(i) তভধত্র তজ্ঞতপ্ত দাং- ৪/০৫-০৬ (গ্রুধ-১) 

 ওাবচভ দাফঃ মেতক্সম মধপবফন্ট তদফ ষাড ওাচ। 

 তভধত্র মূল্যঃ ৮১.৭ মক্ষ ঝাওা এাং প্রাক্কতমঢ মূল্য ৯৭.৮ মক্ষ ঝাওা। 

 তভধত্র তজ্ঞতপ্ত আহ্বাবদভ ঢাতভঔ ১৩-৯-২০০৫ ইাং এাং তভধত্র মঔামাভ ঢাতভঔ ১১-১০-২০০৫ ইাং।  

 তভধত্র প্রওাতযঢ ধতত্রওাভ দাফঃ ১। তততদও ইবিনাও ২। াাংমাবতয অচাভপাভ ৩। তততদও মৄকান্তভ।  

 চ-এভ website এ তজ্ঞতপ্ত প্রওায ওভা লবয়বঙ। ১ মওাটি ঝাওাভ তদবে লয়ায় CTPU 

website-এ মপ্রভড ওভা লয় তদ। 
 

 (ii) তভধত্র তজ্ঞতপ্ত দাং- ৪/০৬-০৭ (গ্রুধ-২) 

 ওাবচভ দাফঃ মেতক্সম মধপবফন্ট তদফ ষাড ওাচ। 

 তভধত্র মূল্যঃ ৮৫.৬৮ মক্ষ ঝাওা এাং প্রাক্কতমঢ মূল্য ৮৬.৭৫ মক্ষ ঝাওা। 

 তভধত্র তজ্ঞতপ্ত আহ্বাবদভ ঢাতভঔ ১১-১২-০৬ইাং এাং তভধত্র গ্রলড  মঔামাভ ঢাতভঔ ১০-১-০৭ইাং।  

 তভধত্র প্রওাতযঢ ধতত্রওাভ দাফঃ ১। তততদও পূ ষবওাড ২। তততদও আচাতী  ৩। তত াাংমাবতয 

অচাভপাভ   ৪। তত মটইতম মাইন।   

 চ-এভ website-এ তজ্ঞতপ্ত প্রওায ওভা লবয়বঙ।  

 

 

 

উপয় তভধত্র তজ্ঞতপ্তভ মক্ষবত্র প্রববাচু:  



তদ ষালী প্রবওৌযমীভ তপ্তবভভ তভধত্র মূল্যায়দ ওতফটিভ তস্য ৫চদ, বাভ ফবধ্য  ২চদ ফরঃতস্য তঙবমদ। 

এওচদ তঙবমদ চদস্বাস্থু প্রবওৌযম অতথতপ্তবভভ ধটিয়া উধতপাবকভ উধতপাকীয় প্রবওৌযমী ; অধভচদ 

উধবচমা প্রবওৌযমী, এমতচইতট, াঢওাতদয়া। 

ঢিাথায়ও প্রবওৌযমী , চ ঘট্টগ্রাফ মূল্যায়দ প্রতঢবতদমূল সুধাতভয ওবভদ। অতঢতভি প্রথাদ প্রবওৌযমী 

ঘট্টগ্রাফ মচাদ, ঘট্টগ্রাফ তভধত্র অনুবফাতদ ওবভদ । এ-ত-ত প্রওবল্পভ িয়-ওাব ষিবফভ ঢথ্য তবেরড ওভবম 

তদবেভ তঘত্র ধায়া বায়ঃ 

 

 তধতধআভ-২০০৮ (চানুয়াভী ২৮, ২০০৮) ততথ-১৬ অনুবায়ী িয় ধতভওল্পদা প্রডয়দ ওম িয়ওাভীভ 

চন্য াধ্যঢামূমও। তওন্তু তধতধআভ-২০০৩-এ িয় ধতভওল্পদা াংিান্ত মওাদ থাভা তঙম দা। অঢএ, 

বতত ২০০৭ ধব ষন্ত াতর ষও িয় ধতভওল্পদা গ্রলড ওভা ম্ভ দা লয় ঢব ২০০৮ লবঢ াতর ষও িয় 

ধতভওল্পদা গ্রলড ওবভ অগ্রভ লবম প্রওল্প ফাতপ্তবঢ তমি ওফ লবঢা, প্রওবল্পভ অণ ষ অব্যতয়ঢ ণাওবঢা 

দা এাং প্রওবল্পভ ওবয়ওটি অবঙ্গভ (component) তওছু ওাচ অফাপ্ত ণাওবঢা দা।  

  এ অধ্যাবয়ভ অনুবেত ২.০৬ লবঢ মতঔা বায়, ১ মওাটি ঝাওাভ তদবেভ প্যাবওচমূল ফয়ফঢ ম্পন্ন 

লবয়বঙ; অধভততবও ১ মওাটি ঝাওাভ ঊবর্ধ্ষভ প্যাবওচমূল ম্পন্ন লয়তদ; আাংতযও ম্পন্ন লবয়বঙ। এ 

লবঢ মতঔা বায়, তভধত্র আহ্বাদ, তজ্ঞতপ্ত চাভীওভড, তভধত্র মূল্যায়দ ইঢুাতত মক্ষবত্র তধতধআভ-এভ 

ততথমূল ঠিওপাব ধাতমঢ লবয়বঙ। প্যাবওবচভ আওাবভভ ওাভবড মঢফদ তরূধ প্রপা ধবড়তদ; ঢব 

তধতধআভ-২০০৮-এভ ব্যঢুয় খবঝবঙ াতর ষও িয় ধতভওল্পদা প্রডয়দ  অনুভড দা ওভায় অণ ষাৎ 

াতর ষও িয় ধতভওল্পদা প্রডয়দ  অনুভড ব্যঢীঢ তধতধআভ-এভ অন্যান্য ততথমূল বণাবণপাব 

অনুভড ওভা লবয়বঙ। তধতধআভ চাভীভ ধভ মণবও ই চ অতথতপ্তবভ ঢা ওাব ষওভ লবয়বঙ এাং িয় 

প্রতিয়া ২০০৪-২০০৫ অণ ষ ঙ ভ লবঢ  CMS-এ ওতম্পউঝাভাইচট তবেবফ  তদয়তন্ত্রঢ লবে; মবলতু 

ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভ তধতধআভ এড়াবদাভ সুববাক খুই ওফ। 
  

২.০৯ প্রওবল্পভ ভূতফ হুক্যফতঔম ওাব ষিফ ধব ষাবমাঘদাঃ  

(ও) ভূতফহুক্যফ তঔবমভ অস্থাদ  ধতভফাডঃ  ৫২ তওবমাতফঝাভ তীখ ষ প্রওল্পটিভ ম্পূড ষ ততবখ ষু  ভূতফহুক্যফতঔম 

ওভা লয় তদ। মতালাচাভী ড়ও তপাকাথীদ অাংবয মওাদ ভূতফহুক্যফতঔম লয়তদ। ওক্সাচাভ ড়ও তপাবকভ 

অাংবয মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া উধবচমাভ আঢার্ভি ১৮  তওবমাতফঝাবভ ভূতফ হুক্যফতঔম ওভা লবয়বঙ। তদবেভ 

াভডী ২.৮-এ  ভূতফ হুক্যফতঔবমভ অস্থাদ মতঔাবদা লবমাঃ 

াভডী ২.৮ ভূতফ হুক্যফতঔবমভ উধবচমা-য়াভী অস্থাদ 

িতফও 

 

উধবচমা ড়বওভ ততখ ষু  

(তওতফ) 

ভূতফ হুক্যফতঔবমভ 

ততখ ষু  (তওতফ) 

ভূতফ হুক্যফতঔবমভ 

ধতভফাড (মলক্টভ) 

ফন্তব্য 

১ আবদায়াভা ০  -  - প্রযাতদও অনুবফাতদ 

 প্রাপ্ত ৪৮.১২ মলক্টভ; অণ ষ 

ধতভবযাথ ৩৯.৩৯ মলক্টভ 

২ াঁযঔামী ৩৪ - - 

৩ মধক্যয়া ৯ ৯ ২৪.০২ 

৪ ঘবওাতভয়া ৯ ৯ ২৪.১০ 

 মফাঝ                ৫২ ১৮ ৪৮.১২ 

 

ভূতফহুক্যফতঔবমভ াংিান্ত ওাকচধত্রাতত বাঘাই ওবভ মতঔা বায় , ফীক্ষাথীদ প্রওবল্প মফাঝ ৪৮ .১২ মলক্টভ ভূতফভ 

প্রযাতদও অনুবফাতদ ধায়া মকবঙ। তওন্তু তধতআভ এাং জুদ/২০১২ইাং ফাবভ অগ্রকতঢভ প্রতঢবতদ লবঢ 

মতঔা বায়, ৩৯.৩৯ মলক্টভ ভূতফভ অণ ষ ধতভবযাথ ওভা লবয়বঙ। ভূতফ অতথগ্রলড প্রতিয়াভ প্রস্তা মধয, ফন্ত্রডামবয়ভ 

প্রযাতদও অনুবফাতদ  প্রাতপ্ত, মচমা ভূতফ ভাে ওতফটিভ অনুবফাতদ, ভূতফ ফন্ত্রডামবয়ভ  অনুবফাতদ ইঢুাতত 



প্রতিয়ায় অস্বাপাতও মযী ফয় ব্যয় লয়তদ। ভূতফ হুক্যফতঔবমভ নবম ক্ষতঢগ্র স্ত অওাঞাবফাভ ক্ষতঢপূভবডভ 

প্রাক্কমদ কডপূঢষ তপাক লবঢ প্রাতপ্তভ চন্য ধত্র মবাকাববাক লবঢ মতঔা বায়, ২৪- ০২-০৫ইাং ঢাতভঔ ধব ষন্ত কডপূঢষ 

তপাক লবঢ মূল্য তদথ ষাভবডভ  প্রাক্কমদ ধায়া বায়তদ । 

মভওট ষধত্র লবঢ আবভা মতঔা বায় , ১৩-২-০৬ইাং মচমা প্রযাও  প্রাক্কমদ মপ্রভড ওবভদ। আবভা মতঔা বায় মব , 

ড়ও ধতভলদ  মতু  ফন্ত্রডাময়  ১২-৩-০৬ইাং ঢাতভবঔ এম, এ, প্রাক্কমদ অনুবফাতদ ওবভদ। উি ঢথ্য লবঢ 

মতঔা বায়, ভূতফ হুক্যফতঔবম ভ ওম প্রস্তাবভ ওাব ষিফ  ২০০৫-০৬ অণ ষ ৎবভভ পূব ষ ম্পূড ষ ফাপ্ত লয়তদ। 

প্রওবল্পভ তদফ ষাডওাচ ভূতফ হুক্যফতঔম প্রতিয়া ঘমফাদ অস্থায়ই শুরু লয় এাং তদত ষবঘ্ন অগ্রভ লবয়বঙ। এ 

তরবয় হুক্যফতঔমকৃঢ র্ভতফভ ফাতমওবতভ লববাতকঢা ধায়া মকবঙ। মনাওা গ্রুধ আবমাঘদা এাং মওআইআই-

এভ ফাধ্যফ লবঢ প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ প্রঢীয়ফাদ লয় মব, র্ভতফ হুক্যফতঔম প্রতিয়া পুবভাপুতভ ম্পন্ন দা লবম এভ 

ওাভবড তদফ ষাড ওাচ ব্যালঢ লয়তদ।  

(ঔ) াঁযঔামী অাংবয র্ভতফ হুক্যফতঔম দা ওভায় সৃি ফস্যাঃ   প্রওল্পটিভ াঁযঔামী অাংবযভ ৩৪ তওবমাতফঝাভ 

অাংবয ভূতফ হুক্যফতঔম ওভা লয়তদ এাং ঐ অাংবযভ ড়বওভ এমাইদবফবন্টভ প্রবয়াচদীয় াংবযাথদ ওভা লয়তদ 

। ড়বওভ ঐ অাংবযভ লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফবন্টভ তন্নওবঝ মতাওাদ-ধাঝ কবড় উবঞবঙ এাং লাঝ-াচাভ 

অাংবয বাদচবঝভ সৃতি লবে। নবম ড়ওটি উন্নয়বদভ ওাতিঢ সুতথা ধায়া বাবে দা। এফঢস্থায়, ড়বওভ 

এ অাংবযভ ৩৪ তওবমাতফঝাবভ ROW অচষবদভ চবন্য ভূতফ হুক্যফতঔম ওাব ষিফ বণাশ্রীঘ্র ম্ভ গ্রলড ওভা 

প্রবয়াচদ। 

(ক) ন্যুদঢফ চতফ অতথগ্রলড াংিান্তঃ ঘবওাতভয়া  মধক্যয়া অাংবযভ ভূতফ হুক্যফতঔম েুাদ ধভীক্ষা ওবভ মতঔা 

বায়, ভূতফ হুক্যফতঔবমভ প্রযস্তঢা  (ROW) ৮০ ‘=(৪০‘+৪০‘) া ২৪ .৩৯ তফ ঝাভ তদথ ষাভড ওভা লবয়বঙ; বা 

ন্যুদঢফ এাং আঞ্চতমও ফলাড়বওভ চন্য চ অতথতপ্তবভভ েুান্ডাট ষ  এফং ধতভওল্পদা ওতফযদ ওতৃষও 

অনুবফাততঢ।  

(খ) ক্ষতঢগ্রস্তবতভ ক্ষতঢপূভড প্রতাদ এাং এম, এ, প্রতিয়ায় াথা-তঘ্ন াংিান্তঃ ওাকচধত্রাতত ধব ষাবমাঘদা লবঢ 

মতঔা বায়, হুক্যফতঔমকৃঢ ভূতফভ মূল্য প্রতাদ এাং ক্ষতঢগ্রস্ত অওাঞাবফাভ ক্ষতঢপূভড প্রতাবদ মওাদ প্রতঢন্ধওঢা 

সৃতি লয়তদ া ফাফমা মফাওােফা  লয়তদ । প্রতিয়া ম্পন্ন ওবভ অণ ষ প্রতাদ তওছুঝা তমতিঢ লবয়বঙ, ঢব অণ ষ 

প্রতাবদ মওাদ খাঝতঢ তঙম দা ।         

২.১০ মভওট ষধত্রাতত প্রাপ্যঢায় লববাতকঢা  ীফাদ্ধঢাঃ প্রাভতম্ভও প্রতঢবতদ প্রডয়বদভ ফয় ফাঞ ধব ষাবয়ভ 

চ ওফ ষওঢষাবৃন্ন ঘাতলতাকৃঢ ঢথ্যাতত াংগ্রল ওবভ মনাবদ  ই-মফইবম মপ্রভড ওবভবঙদ। ধভঢীবঢ, প্রওল্প 

ধতভতয ষদওাবম তভধত্র আহ্বাদ, বধতদাং, তভধত্র ঢনতম, দওযা এাং তভধত্র  মূল্যায়দ াংিান্ত 

ওাকচধত্রাততভ ঘাতলতা মধয ওভাভ ধভ াংতেি তপ্তভ এ ওা কচধবত্রভ আাংতযও ভভাল ওভবঢ মধবভবঙদ; 

ওাভড তলবব উবল্লঔ ওবভবঙদ মব, ততপন্ন ফবয় ততপন্ন ওতৃষধবক্ষভ ঘাতলতাভ ওাভবড  চা প্রস্তুঢ ওভবঢ 

মববয় অবদও টক্যুবফন্ট ঢষফাবদ ধায়া বাবে দা। ওফ ষওঢষা  এাং ওফ ষঘাভী স্বল্পঢাভ ওাভবড ওাকচধত্র খু ুঁবচ 

মভ ওভা বাবে দা।  ঢব প্রওল্প ধতভতয ষদ  ফীক্ষাওাবচ  এমাওায় অস্থাদওাবম ওাকচধত্রাতত  ভভাল 

ওভবঢ দা ধাভবম ধভঢীবঢ  ওফ ষওঢষাকড ততপন্ন ফবয় টাওববাবক/ই-মফইবম প্যাবওচ তমেল অবদও 

ওাকচধত্রাতত/ঢথ্যাতত ভভাল ওবভবঙদ। 

 



তৃঢীয় অধ্যায় 

ঔাদা চতভবধ প্রাপ্ত উধাবিভ তবেরড 

“আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ” প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষা প্রডয়বদভ মবক্ষু াংখ্যাকঢ 

তবেরবডভ চন্য ঢথ্য -উধাি াংগ্রবলভ প্রথাদ টুম তলবব প্রওল্প এমাওাভ ৩টি উধবচমাভ ৮টি ইউতদয়বদভ 

১৬টি গ্রাবফ উধওাভবপাকী ঔাদা চতভধ (Beneficiary Household Survey) ধতভঘামদা ওভা লয়। রননেয 

নুনেদমূবল ৭৬৭ উকোযনবোগী রযফোনযয নমুনো েরযন প্রোি েথ্য-উধাবিভ এও া এওাতথও ফাত্রাভ  

রফনেলণ কযো লবমা।  

৩.০১ আণ ষ-াফাতচও এাং চদাংখ্যাঢাতিও তরয়ওঃ   

াভডী ৩.১ লবঢ মতঔা বায়, চতভধকৃঢ এমাওাভ ৯৫% উিভতাঢা পুরুর এাং ৫% ফতলমা; এভ ফবধ্য ড়বওভ 

তদওঝঢী এমাওাভ প্রায় ৯৩% উিভতাঢা পুরুর এাং ড়ও মণবও দূভঢী এমাওাভ প্রায় ৯৭% উিভতাঢা 

পুরুর। উপয় এমাওায় তমঙ্গ তপাচবদভ লাবভ মঢফদ উবল্লঔববাগ্য ধাণ ষওু মদই।  

াভডী ৩.১ তমঙ্গবপবত উিভতাঢাকবডভ তপাচদ (যঢওভা লাবভ)  

উিভতাঢাভ তমঙ্গ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n
২ 

যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

পুরুর ৩৬০ ৯৩.৩ ৩৬৮ ৯৬.৬ ৭২৮ ৯৪.৯ 

ফতলমা ২৬ ৬.৭ ১৩ ৩.৪ ৩৯ ৫.১ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০০ ৩৮১ ১০০.০০ ৭৬৭ ১০০.০০ 

 

ঊিভতাঢাকবডভ য় াংিান্তঃ াভডী ৩.২-এ উধওাভবপাকী চতভবধ াক্ষাৎওাভ গ্রলডওাভীবতভ য়-তপতিও 

তপাচদ মতঔাবদা লবমা। ফীক্ষা এমাওাভ ৫০%-এভ মযী উিভতাঢাভ য় ৪০ ঙবভভ উবদ্ধষ এাং ফাত্র ২% 

উিভতাঢাভ য় ২০ ঙবভভ তদবঘ।  তদওঝঢী  দূভঢী উপয় এমাওাভ উিভতাঢাভ কড় য় প্রায়ই ফাদ  

(৪১ ঙভ  ৪২ ঙভ)। 

াভডী ৩.২ য়বভ মশ্রডী মপবত উিভতাঢাভ তপাচদ (যঢওভা লাবভ) 

 

য়বভ মশ্রডী 

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

১৫-১৯ ১১ ২.৮ ৬ ১.৬ ১৭ ২.২ 

২০-২৪ ২৪ ৬.২ ১৭ ৪.৫ ৪১ ৫.৩ 

২৫-২৯ ৬৯ ১৭.৯ ৫০ ১৩.১ ১১৯ ১৫.৫ 

৩০-৩৪ ৩১ ৮.০ ৩১ ৮.১ ৬২ ৮.১ 

৩৫-৩৯ ৬৪ ১৬.৬ ৭৫ ১৯.৭ ১৩৯ ১৮.১ 

৪০-৪৪ ৪০ ১০.৪ ৪৬ ১২.১ ৮৬ ১১.২ 

৪৫-৪৯ ৪৯ ১২.৭ ৫২ ১৩.৬ ১০১ ১৩.২ 

৫০-৫৪ ২৭ ৭.০ ৩৮ ১০.০ ৬৫ ৮.৫ 

৫৫-৫৯ ২৮ ৭.৩ ২৬ ৬.৮ ৫৪ ৭.০ 

৬০-৬৪ ২২ ৫.৭ ১৫ ৩.৯ ৩৭ ৪.৮ 

৬৫+ ২১ ৫.৪ ২৫ ৬.৬ ৪৬ ৬.০ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০০ ৩৮১ ১০০.০০ ৭৬৭ ১০০.০০ 

কড় য় এাং ধতভতফঢ 

তচ্যুতঢ (SD) 

৪০.৪ এাং ১৪.৪ ৪১.৫ এাং ১৩.১ ৪০.৯ এাং ১৩.৮ 

 

২
 n= উিভতাঢাভ (Respondent) াংখ্যা া কডাংখ্যা (Frequency) 



তঘত্র ৩.১-এ উিভতাঢাভ কড় য়  (mean age) মতঔাবদা লবমা। মতঔা বায় মব, পুরুর উিভতাঢাকবডভ  কড় 

য় ৪১ ঙভ এাং ফতলমা উিভতাঢাকবডভ কড় য় ৩৭। 

 

     তঘত্র ৩.১ তমঙ্গবপবত এমাওাতপতিও উিভতাঢাকবডভ কড় য় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তযক্ষাকঢ মবাগ্যঢাঃ াভডী ৩.৩ লবঢ প্রঢীয়ফাদ লয় মব , প্রওবল্পভ তদওঝঢী এমাওাভ ৩১% উিভতাঢা 

তদভক্ষভ অণা শুদৄ দাফ তস্তঔঢ ওভবঢ ধাবভ; অণঘ দূভঢী এমাওাভ ৩৩% উিভতাঢা  তদভক্ষভ অণা শুদৄ 

দাফ তস্তঔঢ ওভবঢ ধাবভ। অতথওন্তু তদওঝঢী এমাওাভ ৩৭% উিভতাঢা এএত/এইঘএত া তটগ্রী 

উিীড। অধভততবও, দূভঢী এমাওাভ ৩০% উিভতাঢা এএত/এইঘএত া তটগ্রী উিীড ষ। প্রওল্প  এমাওা  

দমুদা উিভতাঢাকবডভ াক্ষভঢাভ লাভ ৬৮% বা চাঢীয় াক্ষভঢা লাবভভ মঘবয় ১৭% মযী (আতফশুফাভী, 

২০১১ অনুবায়ী াক্ষভঢাভ লাভ ৫১%) এাং Sample Vital Registration System, 2012, BBS-এভ 

লাভ
৩
     (৫৬%)-এভ তুমদায় ১২% মযী।  

াভডী ৩.৩ তযক্ষাকঢ মবাগ্যঢাভ স্তভ মপবত উিভতাঢাভ তপাচদ (যঢওভা লাবভ)  

তযক্ষাভ স্তভ  

(ব ষাচ্চ মশ্রডী)  

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

তদভক্ষভ শুদৄ স্বাক্ষভ 

ওভবঢ ধাবভ  

১১৯ ৩০.৪ ১২৭ ৩৩.৩ ২৪৬ ৩২.১ 

প্রাণতফও  ১২৫ ৩২.৪ ১৩৩ ৩৪.৯ ২৫৮ ৩৩.৬ 

ফাধ্যতফও ১১৩ ২৯.৩ ১০৪ ২৭.৩ ২১৭ ২৮.৩ 

উচ্চ-ফাধ্যতফও  ১৭ ৪.৪ ৯ ২.৪ ২৬ ৩.৪ 

স্দাঢও এাং ঢদুর্ধ্ষ ১২ ৩.১ ৮ ২.১ ২০ ২.৬ 

মফাঝ ৩৪৮ ১০০.০০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

কড় এাং ধতভতফঢ 

তচ্যুতঢ (SD) 

৪.৮৪ এাং ৪.২ ৪.৩ এাং ৩.৯ ৪.৬ এাং ৪.১ 

 

 
  

 

 

 

৩
-Literacy Rate of Population 7+ 

 
years (percent); 56.3 

     তঘত্রঃ৩.২ তযক্ষাকঢ মবাগ্যঢাভ স্তভ মপবত উিভতাঢাভ তপাচদ 
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মধযাঃ াভডী ৩.৪ লবঢ প্রঢীয়ফাদ লয় মব, উিভতাঢাকড ততপন্ন মধযা-কৃতর, ব্যা, ঘাক্যভী, তভক্সাঘামদা, 

লস্ততযল্প ইঢুাতত ওাবচ তদবয়াতচঢ লয়াভ সুববাক মধবয়বঙদ। দূভঢী এমাওাভ মঘবয় তদওঝঢী এমাওায় 

ব্যায়ী  ঘাওতভচীী উবল্লঔববাগ্য পাব মযী সুববাক মধবয়বঙদ বা বণািবফ ২৫%  ৩৮%। উধাি লবঢ 

আভ মতঔা বাবে মব, ড়ও, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ ধভ ফতলমাবতভ মধযায় ধতভঢষদ এববঙ। প্রওল্প লবঢ 

দূভঢী এমাওাভ ফতলমাবতভ এ সুববাক মঢফদ বৃতদ্ধ ধায় তদ। ৮৫% ফতলমাভা এঔদ গৃলওাচ  কৃতর ওাচ ওবভ 

বা তদওঝঢী এমাওাভ ফতলমাবতভ তুমদায় মযী। 

 

াভডী ৩.৪ ঢষফাদ মধযাবপবত উিভতাঢাভ তপাচদ (যঢওভা লাবভ) 

 

মধযা   

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

পুরুল ফতলমা  জভোট  পুরুল ফতলমা  জভোট  

কৃতর ৩৬.৯ - ৩৪.৫ ৪১.৬ ২৩.১ ৪০.৯ 

গৃলওাচ ১.১ ৬৯.২ ৫.৭ ১.১ ৬১.৫ ৩.১ 

ততদফজুভ/তভক্সঘামও/মচবম  ১১.৭ ৭.৭ ১১.৪ ১৪.৪ - ১৩.৯ 

ঘাক্যভী  ৬.৪ ৭.৭ ৬.৫ ২.২ - ২.১ 

ব্যা  (ড়/ফাছাভী/মঙাঝ) ৩৩.১ ৩.৮ ৩১.১ ২৩.৪ - ২২.৬ 

লস্ততযল্প ওাতভকবভভ ওাচ ০.৬ ৩.৮ ০.৮ ২.৭ ৭.৭ ২.৯ 

ঙাত্র/ঙাত্রী ১.৯ ৩.৮ ২.১ ২.৪ ৭.৭ ২.৬ 

অন্যান্য  ৮.১ ৩.৮ ৭.৮ ১২.২ - ১১.৮ 

মফাঝ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
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তঘত্রঃ ৩.৩ ঢষফাদ মধযাবপবত উিভতাঢাভ তপাচদ 

 

 

ধাতভাতভও ফাতও আয়ঃ াভডী ৩.৫-এ উিভতাঢাকবডভ কড় ফাতও আয় মতঔাবদা লবমা। এ মণবও প্রঢীয়ফাদ 

লয় মব, এ ফবয়ভ ফবধ্য প্রওবল্পভ তদওঝঢী এমাওাভ পুরুবরভ ধাতভাতভও আয় উবল্লঔববাগ্য বৃতদ্ধ মধবয়বঙ 

(পূব ষ ঝাঃ ৫৯৫৪, ঢষফাদ ঝাঃ ৯৩৬০)। পুরুরবতভ ঢষফাদ ফাতও কড় আয় গ্রাফীড ধতভাবভভ চাঢীয় ফাতও 

কড় আয় অণ ষাৎ ঝাঃ ৯৬৪৮ (সুত্রঃ আয়  ব্যবয়ভ ঔাদা চতভধ,  ততএ, ২০১০)-এভ ওাঙাওাতঙ। অধভততবও, 

দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢা পুরুরবতভ কড় ফাতও আয় ঝাঃ ৮৬৬১, বা তদওঝঢী এমাওাভ মঘবয় ওফ। 

উিভতাঢাবতভ কড় আয় তদওঝঢী এমাওায় ৫৭% এাং দূভঢী এমাওায় ৫৪% বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। 

 

াভডী ৩.৫ তদওঝঢী  দূভঢী এমাওাভ পুরুর   মুতলমা উিভতাঢাকবডভ কড় ফাতও ধাতভাতভও আয় (ঝাওায়) 

 

আয়   

তদওঝঢী এমাওা  দূভঢী এমাওা মফাঝ 

পুরুল ফতলমা  জভোট  পুরুল ফতলমা  জভোট  পুরুল ফতলমা  জভোট  

প্রওবল্পভ আবক ধতভাবভভ 

ফাতও আয় 

৫৯৫৪ ৪৬৫০ ৫৯১৮ ৫৬১০ ৩৯৫০ ৫৫৬৫ ৫৭৮১ ৪৩০০ ৫৭৪০ 

প্রওবল্পভ ধবভ ধতভাবভভ ফাতও 

আয় 

৯৩৬০ ৬৯০০ ৯২৯২ ৮৬৬১ ৫৮০০ ৮৫৮৪ ৯০০৭ ৬৩৫০ ৮৯৩৫ 

আয় বৃতদ্ধভ যঢওভা লাভ  ৫৭.২ ৪৮.৪ ৫৭.০ ৫৪.৪ ৪৬.৮ ৫৪.২ ৫৫.৮ ৪৭.৭ ৫৫.৬ 

 

 

াভডী ৩.৬ এাং তঘত্র ৩.৪ লবঢ স্পি মব, প্রায় দুই-তৃঢীয়াাংয (৬৬%) উিভতাঢাভ ধাতভাতভও আয় প্রওল্প 

াস্তায়বদভ পূব ষ  ৬০০০ ঝাওাভ ওফ তঙম। ঢষফাবদ প্রতঢ ৩ চবদভ ২ চদ উিভতাঢাভ ধাতভাতভও আয় 

৯০০০ ঝাওাভ মঘবয় মযী। 

 

 

 

 

 

 

াভডী ৩.৬ ধাতভাতভও আয়বপবত (ঝাওায়) তদওঝঢী  দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢাকবডভ ণ্টদ (যঢওভা লাবভ)  
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আবয়ভ স্তভ তদওঝঢী  এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

পূব ষ ধবভ পূব ষ ধবভ পূব ষ ধবভ 

<৫০০০ ২৭.৩ ৩.৬ ৩৪.১ ৪.৩ ৩০.৭ ৪.০ 

৫০০১-৫৯৯৯ ৩৪.২ ১২.১ ৩৭.৩ ১৩.২ ৩৫.৭ ১২.৭ 

৬০০০-৬৯৯৯ ১২.৪ ৮.৩ ৭.৩ ১০.৩ ৯.৮ ৯.৩ 

৭০০০-৭৯৯৯ ১৫.২ ২১.২ ১১.৯ ২২.৭ ১৩.৫ ২২.০ 

৮০০০-৮৯৯৯ ১.৪ ১৭.৪ ১.১ ১৯.৫ ১.২ ১৮.৪ 

৯০০০-৯৯৯৯ ৬.১ ২২.০ ৭.৩ ১৪.৩ ৬.৭ ১৮.১ 

১০০০০-১৪৯৯৯ ২.৫ ১০.৭ ১.১ ১১.৪ ১.৮ ১১.১ 

≤১৫০০০ ১.১ ৪.৭ - ৪.৩ ০.৫ ৪.৫ 

মফাঝ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

  তঘত্র ৩.৪ তদওঝঢী  দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢাকবডভ কড় ফাতও ধাতভাতভও আয় (ঝাওায়) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দমুদা চতভধ এমাওা মণবও ড়বওভ দূভত্বঃ দমুদা এমাওাভ তদওঝঢী গ্রাবফভ াড়ী মণবও প্রওবল্পভ দূভত্ব কবড় 

প্রায় অথ ষ তওবমাতফঝাভ এাং দূভঢী গ্রাবফভ াড়ী মণবও প্রওবল্পভ দূভত্ব কবড় প্রায় ২ তওবমাতফঝাভ। ওক্সাচাভ 

মচমাথীদ তদ ষাতঘঢ দূভঢী গ্রাবফভ চতভধকৃঢ ঔাদামূবলভ দূভত্ব (২.২৭ তওতফ) ঘট্টগ্রাফ মচমাথীদ তদ ষাতঘঢ 

দূভঢী গ্রাবফভ ঔাদামূবলভ  দূভবত্বভ (১.৫২ তওতফ) তুমদায় মযী।  
 

   তঘত্র ৩.৫  তদফ ষাডকৃঢ  ড়ও মণবও াড়ীভ কড় দূভত্ব (তওবমাতফঝাবভ)  
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৩.০২ প্রওবল্পভ ওাব ষিবফভ প্রপা তদথ ষাভডঃ 

স্থাদীয় চদবকাষ্ঠীভ ম্পৃিঢাঃ প্রওবল্পভ াস্তায়বদভ ফয় তদফ ষাড ওাবচ স্থাদীয় চদবকাষ্ঠীভ মৃ্পিঢা  বাঘাই 

ওভা লয়। ৪% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভদ মব, ঢাঁবতভ ধতভাবভ মওল দা মওল ড়ও তদফ ষাড ওাবচভ াবণ চতড়ঢ 

তঙবমদ (তঘত্র ৩.৬)। ড়বওভ তদওঝঢী ধতভাভ ওাবচভ াবণ তুমদামূমওপাব মযী ম্পৃি তঙম; তদওঝঢী 

ধতভাভ ৬% এাং দূভঢী ধতভাভ ১.৮%। ড়বওভ তদওবঝ াওাভী চদকড উবল্লঔববাগ্যপাব মযী 

উধকৃঢ লবে।  

 তঘত্র ৩.৬ প্রওবল্পভ ওাবচ ধতভাবভভ তস্যবতভ ম্পৃিঢাভ অস্থা (যঢওভা লাবভ)  

 

 

 

 

 

 

 

স্থাদীয় চদবকাষ্ঠী ওতৃষও ড়বওভ ব্যলাভঃ াভডী ৩.৭ লবঢ মতঔা বায়, ওম উিভতাঢাই ড়ওটি ব্যলাভ 

ওভবঙদ। ৯১% উিভতাঢা চাদাদ ঢাঁভা াচাবভ তওাংা যলভ মববঢ ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ, ৯৪% ওফ ষবক্ষবত্র 

ওাবচ মববঢ এাং ৮২% মঙবম মফবয়বতভবও স্কুবম ধাঞাবঢ ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ। মধযাভ ওাবচ তদওঝঢী 

এমাওাভ াতন্নাভা দূভঢী এমাওাভ াতন্নাবতভ মঘবয় ড়ওটি মযী ব্যলাভ ওবভদ; বতত ধাণ ষওুঝা মঢফদ 

উবল্লঔববাগ্য (significant) দবল।  

াভডী ৩.৭ উিভতাঢাবতভ ড়ওটি ব্যলাভ ম্পতওষঢ তুমদামূমও অস্থা  

প্রশ্ন উিভ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n % n % n % 

ঢষফাবদ ড়ওটি 

ব্যলাভ ওভবঙদ 

তওদা? 

লুাঁ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮০ ৯৯.৭ ৭৬৬ ৯৯.৯ 

দা  ০ ০.০ ১ ০.৩ ১ ০.১ 

মফাঝ  ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

মব প্রবয়াচবদ 

ড়ওটি ব্যলাভ 

ওভবঙদ? 

াচাবভ া যলবভ বাঢায়াঢ  ৩৫৯ ৯৩.০ ৩৪০ ৪৯.৫ ৬৯৯ ৯১.৩ 

ওফ ষবক্ষবত্র বাঢায়াঢ  ৩৮৪ ৯৯.৫ ৩৬৭ ৯৬.৬ ৭৫১ ৯৮.০ 

মঙবম মফবয়বতভ স্কুবম ধাঞাবঢ ৩০৮ ৭৯.৮ ৩২২ ৮৪.৭ ৬৩০ ৮২.২ 

 

াংখ্যাকতভষ্ঠ উিভতাঢাভ (৭৪%) ফঢাফবঢ এঝা প্রওায ধায় মব, ঢাঁভা ড়ওটি উন্নয়বদভ পূব ষ াথাভডঢঃ ধাবয় 

মেঁবঝ ঘমাঘম ওভবঢদ। ঢাঁবতভ ঘমাঘবমভ তিঢীয় ালদ তঙম তভক্সা। ড়বওভ তদওঝঢী এাং দূভঢী এমাওাভ 

খু ওফ াংখ্যও মমাওই াইাইবওম  মঝম্পু ব্যলাভ ওভবঢদ।  

াভডী ৩.৮ ড়ওটিভ উন্নয়দ লয়াভ পূব ষ উিভতাঢাভা মব উধাবয়/বাদালবদ ঘমাঘম ওভবঢদ উলাভ যঢওভা তপাচদ 

(multiple response)  
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ড়ও  উন্নয়বদভ পূব ষ ব্যহৃঢ 

ফাধ্যফ/বাদালদ 

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ধাবয় লাঁঝা  ২৮০ ৭২.২ ২৯১ ৭৬.৪ ৫৭১ ৭৪.৪ 

মদৌওা  ৪৫ ১১.৭ ২৮ ৭.৩ ৭৩ ৯.৫ 

াইাইবওম  ২০ ৫.২ ২২ ৫.৮ ৪২ ৫.৪ 

তভক্সা  ২০১ ৫২.১ ১৭৯ ৪৭.০ ৩৮০ ৪৯.৫ 

অবঝা তভক্সা ৭৬ ১৯.৭ ৭৫ ১৯.৭ ১৫১ ১৯.৬ 

া  ১১ ২৮.৭ ৯৭ ২৫.৫ ২০৮ ২৭.১ 

মঝম্পু  ৫৬ ১৪.৫ ৪৪ ১১.৫ ১০০ ১৩.০ 

 
 

কৃতর ধণ্য ধতভলবদ ড়বওভ ব্যলাভঃ  াভডী ৩.৯ লবঢ প্রঢীয়ফাদ লয় মব, ড়বওভ তদওঝঢী এমাওাভ 

াংখ্যাকতভষ্ঠ উিভতাঢা (৮৮%) এাং প্রায় ৮২% দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢা ঢাঁবতভ কৃতরচাঢ ধণ্য 

ধতভলবদভ চন্য ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ। ততপন্ন থভবডভ কৃতর চাঢ দ্রব্য থাদ, যাওতচ, আলু ইঢুাতত ঢাঁভা 

ধতভলদ ওবভ। কৃতরচাঢ দ্রব্য ঙাড়া গ্রাফাীভা উধকূমঢী চতফবঢ ঘাবরভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত মড ধতভলবদভ 

ওাবচ এ ড়ও ব্যলাভ ওবভদ। ড়ওটিভ াবণ ড়ও ব্যলাভওাভীবতভ ম্পবওষভ ফাত্রা তদথ ষাভবডভ চন্য 

Chi-square Test ব্যলাভ ওবভ ‘গুরুত্বপূড ষ’ নমানম ধায়া তকবয়বঙ। Chi-square-এভ নমানম তদবত ষয 

ওবভ মব, ড়ওটি কৃতরচাঢ দ্রব্যাতত ধতভলবদভ পাম ম্পওষ ভবয়বঙ  াস্ত উন্নয়বদভ াবণ। নবম কৃরওভা 

উধকৃঢ লবয়বঙ এাং ঢাঁবতভ তাতভদ্রু ওবফবঙ; Household Income & Expenditure Survey-2010, 

BBS)-এ তবেরডবও ফণ ষদ ওবভ। 

 

াভডী ৩.৯ ড়ও ব্যলাভ ওবভ কৃতরচাঢ ধণ্য ধতভলদ াংিান্ত চা 

প্রশ্ন চা তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

কৃতরচাঢ ধণ্য ধতভলবদভ চন্য 

ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ তওদা? 

লুাঁ ৩৪১ ৮৮.৩ ৩১১ ৮১.৬ 

দা  ৪৫ ১১.৭ ৭০ ১৮.৪ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ 

Chi-square = ৬.৭ এাং P< ০.০১; where, p means Probability 

 

মব মব ধণ্য ধতভলদ ওবভদ 

 (এওাতথও উিভ) 

থাদ  ২৮৭ ৮৪.৭ ২৬৩ ৮৪.৮ 

যতচ ৩২৬ ৯৬.২ ২৯০ ৯৩.৫ 

আলু  ৮৬ ২৫.৪ ১২১ ৩৯.০ 

 ঘারকৃঢ মড  ১৪ ৪.১ ১২ ৩.৯ 

 

ড়বওভ ঢষফাদ অস্থা ম্পবওষ ফঢাফঢঃ  প্রওবল্পভ  তদওঝঢী এমাওাভ (৯৪%) এাং দূভঢী এমাওাভ 

(৯০%) অতথওাাংয উিভতাঢাই চাদাদ মব, ড়ওটি ব্যলাবভভ উধমৄি লবয়বঙ। মই াবণ তদওঝঢী এমাওাভ 

(৩৯%) এাং দূভঢী এমাওাভ এও-তৃঢীয়াাংয (৩২%) উিভতাঢাই বমদ মব, ড়ওটি মফভাফঢ ওভা 

তভওাভ। তদওঝঢী এমাওাভ ৩৪% এাং দূভঢী এমাওাভ ২৯% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভদ মব, ড়বও 

ধঝবলাম  নাঝম সৃতি লবয়বঙ। তদওঝঢী ১০% এাং দূভঢী ৮% এমাওাভ উিভতাঢা ফঢাফঢ মতদ মব, 

ড়ওটি উঁচ্য তদচ্য লয়াভ ওাভবড বাদালদ ঘমাঘবম অনুধমৄি লবয় ধবড়বঙ। ঢাঁভা আভ চাতদবয়বঙদ মব, 

অতঢতভি বৃতি/ন্যাভ নবম ড়ও াঁবথভ ক্ষয়ক্ষতঢ লবয়বঙ।  

াভডী ৩.১০ উিভতাঢাকবডভ উিবভভ তপতিবঢ ড়বওভ ঢষফাদ অস্থা (যঢওভা লাবভ) (multiple response)  
 

উিভ (এও া এওাতথও) তদওঝঢী এমাওা 

n=৩৮৬ 

দূভঢী এমাওা 

n=৩৮১ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 



ড়ও ব্যলাবভভ উধমৄি আবঙ   ৩৬২ ৯৩.৪ ৩৪১ ৮৯.৫ 

ড়ও মফভাফবঢভ প্রবয়াচদ  ১৫২ ৩৯.৪ ১১২ ৩২.০ 

ড়বও ধঝবলাম  নাঝম সৃতি লবয়বঙ  ১৩২ ৩৪.২ ১১২ ২৯.৪ 

ড়ও উঁচ্য-তদচ্য লয়াভ ওাভবড ব্যলাবভভ অনুধববাকী ৩৯ ১০.১ ৩০ ৭.৯ 

অতঢতভি বৃতিধাঢ/ন্যায় ড়ও াঁবথভ ক্ষতঢ লবয়বঙ  ৫৪ ১৪.০ ৬২ ১৬.৩ 

ড়বও মওাদ মফভাফঢ ওাচ ওভা লয় দা ৭৩ ১৮.৯ ৭৫ ১৯.৭ 

অন্যান্য  ০ ০.০ ১ ০.৩ 

 

ড়ও ব্যলাবভ ফস্যাভ ম্মুঔীদ াংিান্তঃ  ড়ওটিভ তদওঝঢী এমাওাভ উিভতাঢাভ ৬৯% এাং দূভঢী 

এমাওাভ প্রায় ৬১% চদকড ড়ও ব্যলাবভ ফস্যাভ ম্মুঔীদ লদ। ঢাঁভা মব থভবদভ ফস্যাভ ম্মুঔীদ 

লবয়বঙদ, মগুবমা লবমা- ড়বওভ কঢষ লয়ায় বাদালদ ঘমাঘবম ফস্যাভ সৃতি লয়; ড়বওভ ধাববষ ফাটি ওফ 

ণাওায় লাঁঝা অণা াইবওম ঘামাবদা ওিওভ লয়। তধভীঢমুঔী বাদালদ অতঢিফ ওভাভ ফয় দুখ ষঝদাভ পয় 

লয়।  

 

াভডী ৩.১১ উিভতাঢাকবডভ ড়ও ব্যলাবভ মওাদ ফস্যাভ মু্মঔীদ লয়া (যঢওভা লাভ)  

প্রশ্ন উিভ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ফস্যাভ মু্মঔীদ লবয়বঙদ তওাংা 

ঢষফাবদ মু্মঔীদ লবেদ তওদা?    

 

লুাঁ ২৬৮ ৬৯.৪৩ ২৩২ ৬০.৮৯ 

দা ১১৮ ৩০.৫৭ ১৪৩ ৩৯.১১ 

মফাঝ  ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ 

 

 

 

ফস্যাভ থভদ 

ধঝবলামগুবমাভ ওাভবড 

বাদালদ ঘমাঘবম তঘ্ন লবে।  

১৮৭ ৪৮.৪৫ ১৬৯ ৪৪.৩৬ 

ড়বওভ ধাববষ ফাটি পভাঝ দা 

ণাওায় লাঁঝা  াইবওম ঘামদা 

ওিওভ  

৭৩ ১৮.৯১ ৫০ ১৩.১২ 

তধভীঢমুঔী বাদালদ 

ঘমাওাবম দুখ ষঝদাভ পয় লয়  

৮ ২.০৭ ১৩ ৩.৪১ 

 

 

ড়বও মফভাফঢ ওাবচভ থভদ াংিান্তঃ াভডী ৩.১২ লবঢ মক্ষু ওভা বায় মব, ড়ওটি তদওঝঢী এমাওাভ 

৪০% এাং দূভঢী এমাওাভ ৩২% উিভতাঢা বমবঙদ মব, বণাবণপাব ড়ওটিভ ভক্ষডাবক্ষড এাং 

মফভাফবঢভ ওাচ লয়। ম্পন্নকৃঢ মফভাফঢ ওাচগুবমাভ থভদ লবে ; ড়ওটিভ ধাওা অাংবয মফভাফঢ লবয়বঙ 

ধাণভ এাং তটুতফদ ততবয়; মফভাফঢ ওাচ ওভা লবয়বঙ ইঝ  ালু ততবয়  এাং ড়ওটিভ মযাল্ডাবভ ফাটি পভাঝ 

ওভা লবয়বঙ। তদওঝঢী এমাওাভ ৮% এাং দূভঢী এমাওাভ ৫% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভদ মব, ভক্ষডাবক্ষড 

এাং মফভাফঢ ওাবচভ াবণ দুঃস্থ ফতলমাভা ম্পৃি তঙবমদ।  

 

 

 

াভডী ৩.১২ ভক্ষডাবক্ষড  মফভাফঢ ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফঢ  

প্রশ্ন উিভ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ড়ওটি ঠিওপাব লুাঁ ১৫৫ ৪০.২ ১২১ ৩১.৮ 



ভক্ষডাবক্ষড  াংস্কাভ ওভা 

লবয়বঙ তওদা? 

দা ১২৭ ৩২.৯ ১৪৭ ৩৮.৬ 

চাতদদা  ১০৪ ২৬.৯ ১১৩ ২৯.৭ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ 

 

 

  মফভাফবঢভ থভদ 

ড়বওভ ধাওা অাংবয 

তটুতফদ ধাণভ িাভা 

মফভাফঢ ওভা লয়।  

৭৩ ১৮.৯১ ৫৯ ১৫.৪৯ 

ড়বওভ ধাওা অাংবয ইঝ 

ালু িাভা মফভাফঢ ওাচ   

১৪৮ ৩৮.৩৪ ৯৫ ২৪.৯৩ 

মযাল্ডাবভ ফাটি পভাঝ ওাচ 

ওভা লয়   

৯৭ ২৫.১৩ ৫৪ ১৪.১৭ 

ভক্ষডাবক্ষড  াংস্কাভ 

কোনেয োনর্ দঃস্থ 

ভররোনদয ম্পৃিেো আবঙ 

তওদা? 

লুাঁ ৩২ ৮.২৯ ১৯ ৪.৯৯ 

দা ৪৩ ১১.১৪ ৮১ ২১.২৬ 

চাতদদা ৮০ ২০.৭৩ ২১ ৫.৫১ 

মফাঝ ১৫৫ ৪০.১৬ ১২১ ৩১.৭৬ 

 

৩.০৩ ড়বও তদতফ ষঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ ব্যলাভ, প্রপা / সুনমঃ  

াভডী ৩.১৩ লবঢ মক্ষু ওভা বায় মব, তপুম াংখ্যা কতভষ্ঠ (৯৬%) উিভতাঢাই তদতফ ষঢ মতু া ওামপাঝ ষমূল 

ব্যলাভ ওবভদ। দূভঢী এমাওাভ মঘবয় তদওঝঢী এমাওাভ উিভতাঢাভাই তদতফ ষঢ মতুমূল মযী ব্যলাভ 

ওবভদ।  

াভডী ৩.১৩ ড়বও তদতফ ষঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ ব্যলাভ প্রপা/সুনম  

ড়বওভ তদতফ ষঢ মতু 

 ওামপাবঝ ষভ ব্যলাভ   

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

লুাঁ ৩৭৬ ৯৭.৮ ৩৬১ ৯৫.৪ ৭৩৭ ৯৬.১ 

দা ১০ ৫.২ ২০ ২.৬ ৩০ ৩.৯ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

াভডী ৩.১৪  লবঢ প্রঢীয়ফাদ মব, তদওঝঢী এমাওাভ (৯৪%) এাং দূভঢী এমাওাভ (৯০%) অতথওাাংয 

উিভতাঢাই প্রায় তদয়তফঢ এ  মতু  ওামপাঝ ষমূল ব্যলাভ ওবভদ। মই াবণ তদওঝঢী এাং দূভঢী 

উপয় এমাওাভ প্রায় ৬% উিভতাঢা বমবঙদ, মতু  ওামপাঝ ষ মফভাফঢ ওভা প্রবয়াচদ। ঢব ফাত্র ২% 

উিভতাঢা ‘এ  মতু া ওামপাঝ ষ ব্যলাবভভ অনুধমৄি লবয়বঙ’-এ ওণা বমবঙদ।  

াভডী ৩.১৪ মতু  ওামপাবঝ ষভ ঢষফাদ অস্থা ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফঢ (যঢওভা লাবভ) 

মতু  ওামপাবঝ ষভ ঢষফাদ অস্থা তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

মতু  ওামপাঝ ষ ঘমাঘবমভ উধববাকী ৩৬১ ৯৩.৮ ৩৪২ ৮৯.৮ 

মতু  ওামপাঝ ষ মফভাফঢ প্রবয়াচদ ২৪ ৫.৯       ২১       ৫.৬ 

মতু  ওামপাঝ ষ ঘমাঘবমভ উধববাকী দবল ০ ০.০ ৯        ২.৩ 

অন্যান্য ১         ০.৩ ৯        ২.৩ 

 

াভডী ৩.১৫ এভ উধাি  লবঢ মতঔা বায় মব,  ৭% তদওঝঢী এাং ৬% দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢা 

চাতদবয়বঙদ মব, তদতফ ষঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ ভক্ষডাবক্ষড  মফভাফবঢভ ওাচ ওভা লবয়বঙ। ৪% উিভতাঢা 

চাতদবয়বঙদ, মতু  ওামপাবঝ ষভ এুাবপ্রাবঘ ফাটিভ ওাচ ওভা লবয়বঙ। 

 

াভডীঃ ৩.১৫ তদওঝঢী এাং দূভঢী এমাওায় তদতফ ষঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ ভক্ষডাবক্ষড  মফভাফবঢভ ওাচমূল 



প্রশ্ন উিভ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

মতু  ওামপাঝ ষ  

ভক্ষডাবক্ষড  

মফভাফঢ ওভা লবয়বঙ 

তওদা?  

 

লুাঁ 

 

২৭ 

 

৭.০ 

 

২২ 

 

৫.৮ 

 

৪৯ 

 

৬.৪ 

দা  ২৯৫ ৭৬.৪ ৩১৩ ৮২.৪ ৬০৮ ৭৯.৪ 

চাতদদা  ৬৪ ১৬.৬ ৪৫ ১১.৮ ১০৯ ১৪.২ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

মতু  ওামপাবঝ ষ 

তও থভবদভ মফভাফঢ 

ওাচ ওভা লবয়বঙ? 

এুাবপ্রাবঘ ফাটিভ ওাচ 

ওভা লবয়বঙ  

 

২০ 

 

৫.১৮ 

 

১০ 

 

২.৬২ 

 

৩০ 

 

৩.৯১ 

মভইতমাং এ োিাভ 

িাভা মফভাফঢ ওাচ 

৬  ১.৫৫ ১২ ৩.১৫ ১৮ ২.৩৫ 

কাইট মধাে  

মভইতম-এ ভবগভ ওাচ 

১ ০.২৬ ০ ০ ১ ০.১৩  

 

৩.০৪ ড়বওভ ধাববষ সৃতচঢ দায়বদভ ব্যলাভ এাং প্রপা/সুনমঃ  
 

কাঙ প্রাকৃতঢও মৌন্নব ষ সৃতি ওবভ, ধাতঔভ াা াঁথাভ  আশ্রয় মদয়াভ অনুকূম আা; কাঙ ধাতঔবও ঔাাভ 

মতয়, এওই াবণ কাঙ  াঁথ  ঔাবমভ ফাটি ক্ষয় প্রতঢবভাথ ওবভ। এ ফীক্ষাভ ফাধ্যবফ অনুন্ধাদ ওভা লবয়বঙ 

মব, ড়ও তদফ ষাবডভ ধভ ড়ও  চদধণ  অতথতপ্তভ তওাংা দ তপাক ওতৃষও মওাদ দায়দ ওভা লবয়বঙ তওদা। 

প্রওল্প এমাওাভ স্বল্প াংখ্যও উিভতাঢা (৬%) চাদাদ মব, ড়ও তদফ ষাবডভ ধভ বৃক্ষবভাধড ওভা লবয়বঙ। 

দূভঢী  তদওঝঢী উপয় এমাওাভ উিভতাঢাভ উিভ এওই (াভডী ৩.১৬)। ড়ওটি উন্নয়বদভ ধভ প্রওল্প 

এমাওায় দ তপাক ওতৃষও দায়দ দা লবম ড়ও াংমগ্ন চতফভ তওছু ফাতমও দায়দ ওবভবঙদ। 

 

াভডী ৩.১৬ বৃক্ষবভাধড ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফঢ 

বৃক্ষবভাধবডভ অস্থা তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

 n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

লুাঁ ২৪ ৬.২ ২৪ ৬.৩ 

দা ৩৬২ ৯৩.৮ ৩৫৭ ৯৩.৭ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ 

 

এমাওাাী বৃক্ষবভাধড মণবও তওপাব সুতথা ধাবেদ উলাভ উধাি াংগ্রল ওভা লবয়বঙ। “লুাঁ” উিভতাঢাকড  

মব উিভ ততবয়বঙদ মগুবমা লবেঃ 

 কাঙ মণবও জ্বামাদী ওাঞ মধবয় ণাবওদ।  

 শ্রফ তাদ ওবভ অণ ষ উধাচষদ ওবভদ।  

 মতঔাশুদা ওবভ অণ ষ উধাচষদ ওবভদ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতথওন্তু বৃক্ষবভাধড ওফ ষসূতঘ অপাগ্রস্ত ফতলমা মকাষ্ঠীবও ঘাভা মভাধড, ধতভঘব ষা  মতঔাশুদাভ ওাবচ চতড়ঢ 

ওবভ ঢাবতভ ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক সৃতি ওবভবঙ। তদবেভ াভডীভ উধাি লবঢ মতঔা বায় মব, ড়বওভ ধাববষ 

বৃক্ষবভাধবডভ নবম অবদও সুনম ধায়া বাবে বাভ ওবয়ওটি  উবল্লঔ ওভা লবমাঃ  

 দায়দ ব্যস্থাধদা, মতঔাশুদা  ঘাভাবভাধড ওাবচ দুঃস্থ ( destitute) ফতলমাবতভবও তদবয়াতচঢ 

ণাওবঢ লায়ঢা ওভবঙ । 

 দাভী ফাবচভ তবযরঢঃ অেম (vulnerable) ফতলমাবতভ ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক সৃতি ওভবঙ।  



 ধতভবয তধব ষয় মঞওাবঢ াস্তুাংস্থাদ ( ecology) এাং চীবতঘবত্রুভ (bio-diversity)                          

পাভাম্য ভক্ষায় লায়ও ভূতফওা ভাঔবঙ। 

 াঢাবভ প্রাল-মভাথও তলবব ওাচ ওবভ এাং প্রময়াংওাভী ঘূতড ষছড় এাং অন্যান্য প্রাকৃতঢও 

দুবব ষাবকভ আিফবডভ ঢীিঢা ীতফঢ ওবভ।  

 

াভডী ৩.১৭ বৃক্ষবভাধবডভ ফাধ্যবফ ফীক্ষা এমাওাভ উন্নয়দ ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফঢ (যঢওভা লাবভ) 

প্রশ্ন লুাঁ উিভতাঢাকবডভ (২৪ চদ) ফঢাফঢ  

 

তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬) 

দূভঢী এমাওা (n=৩৮১) 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ফতলমাভা 

বৃক্ষবভাধড ওাবচ 

 উলাভ বত্ন 

মদয়াভ ওাবচ 

তদবয়াতচঢ তওদা? 

লুাঁ ৩ ০.৭৮ ২ ০.৫২ 

দা ১৪ ৩.৬৩ ১ ০.২৬ 

 

চাতদদা  

 

৭ 

 

১.৮১ 

 

২১ 

 

৫.৫১ 

 

 

ড়ওটি 

উন্নয়দ এাং 

বৃক্ষবভাধবডভ নবম 

সৃি সুববাক 

(n=২৪)  

কাঙ লবঢ লবচই জ্বামাদী ওাঞ ধায়া 

বাবে (multiple response) 

১৯ ৪.৯২ ১৯ ৪.৯৯ 

ন্যা, জ্ববমাচ্ছ্বা এাং ঘূতড ষছবড়ভ ফয় 

ড়বওভ ক্ষয় হ্রা ধায় ( multiple 

response) 

 

২০  

 

৫.১৮ 

 

২১ 

 

৫.৫১ 

বৃক্ষবভাধবডভ ব্যস্থাধদায় এাং বত্ন 

মদয়াভ ওাবচ দুঃস্থ ফতলমাভা অাংযগ্রলড 

ওভবঢ ধাবভ  (multiple 

response) 

 

৬ 

 

১.৫৫ 

 

১১ 

 

২.৮৯ 

াস্তুাংস্থাদ  চীবতঘবত্রুভ  পাভাম্য 

ভক্ষা ওভাভ চন্য লায়ও ( multiple 

response) 

০ ০ ৩ ০.৭৮ 

 
 

৩.০৫  কৃতর  মবঘভ উধভ প্রপাঃ  

প্রওল্প এমাওায় ড়ও  মতু তদফ ষাবডভ নবম মবাকাববাক মদঝয়াবওষভ উন্নয়দ াতথঢ লয়। কৃতর ওাবচভ চন্য 

প্রবয়াচদীয় উধওভড লবচ মধৌুঁতঙবঢ ধাবভ, ভূতফ ব্যলাবভভ থভদ, যবস্যভ খদত্ব এাং নম উৎধাতবদভ 

ধতভফাড বৃতদ্ধ ধায়। কৃতর-তপতিও তযবল্পভ প্রাভ খবঝ এাং উধওাভবপাকীল ওম চদাথাভবডভ উৎধাততঢ 

নম াচাভচাঢ ওভবডভ সুববাক সুতথা  বৃতদ্ধ ওবভ। এ ফীক্ষাভ ফাধ্যবফ ড়ও  মতু তদফ ষাবডভ নবম ভূতফ 

ব্যলাবভভ থভদ, নম উৎধাতদ, কৃতর-তপতিও তযল্প স্থাধদ ইঢুাতত মক্ষবত্র মব ইতঢাঘও প্রপা ধবড়বঙ ঢা 

তদড ষয় ওভাভ মঘিা ওভা লবয়বঙ। ফীক্ষাভ নমানবম  (াভডী ৩.১৮) মতঔা বায়, প্রায় ৯৯% উিভতাঢা উধমতি 

ওবভবঙদ মব, ড়ও  মতু তদফ ষাবডভ নবম নম  উৎধাতদ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ।  

 

প্রাপ্ত ঢবথ্য মতঔা বায়, প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম ভূতফ ব্যলাবভভ প্রকৃতঢ এাং নম ওাঝাভ  ফবয়ভ অবদও 

ইতঢাঘও  ধতভঢষদ এববঙ। ধাতদ মবঘভ ফাধ্যবফ ধতঢঢ চতফ ব্যলাভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং নম উৎধাতদ 

বৃতদ্ধ মধবয়বঙ।  

াভডী ৩.১৮ মঘ ব্যস্থাভ উধভ প্রওবল্পভ প্রপা (যঢওভা লাবভ)  

প্রশ্ন  উিভ তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

িীচ এাং ওামপাঝ ষ তঢতভভ 

ধভ এমাওাভ মঘ ব্যস্থাভ 

উন্নতঢ লবয়বঙ তওদা? 

লুাঁ ৩৮৬ ১০০ ৩৬৭ ৯৬.৩ ৭৫৩ ৯৮.২ 

দা ০ ০ ১৪ ৩.৭ ১৪ ১.৮ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 



যস্য উৎধাতদ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ 

তওদা? 

লুাঁ ৩৮৫ ৯৯.৭ ৩৭৩ ৯৭.৯ ৭৪৩ ৯৮.৮ 

দা ১ ০.৩ ৮ ২.১ ৯ ১.২ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

াভডী ৩.১৯ এ প্রায় ওম উিভতাঢাই বমবঙদ মব, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম চমাদ্ধঢা ওবফবঙ। 

ঢাঁভা আভ চাতদবয়বঙদ মব, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম চতফভ প্রবয়াচবদভ অতঢতভি ধাতদ তদঃভবড 

(outflow) সুতথা লবয়বঙ। 

াভডী ৩.১৯  ভূতফ ব্যলাভ এাং চমাদ্ধঢাভ অস্থা  

ঢষফাদ অস্থা   তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

িীচ এাং ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ ধভ  

কৃতর চতফ মণবও ধাতদ প্রাবলভ 

উন্নতঢ  

লুাঁ ৩৮৬ ১০০ ৩৭৫ ৯৮.৭ ৭৬২ ৯৯.৩ 

দা ০ ০ ৫ ১.৩ ৫ ০.৭ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৬৬ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

মতু এাং ওামপাঝ ষ িাভা 

চমাদ্ধঢা হ্রা ধায়া   

লুাঁ ৩৮৬ ১০০ ৩৮০ ৯৯.৭ ৭৬৬ ৯৯.৯ 

দা ০ ০ ১ ০.৩ ১ ০.১ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৬৬ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

৩.০৬  মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দঃ 

গ্রাফাীভা এঔদ স্বল্প ব্যবয় উধবচমা তবভ, মচমা তঘাভামবয়, লাধাঢাবম স্কুম/ওবমচ/ফাদ্রাায়, াচাভ  

যলবভ মববঢ ধাবভ; তদতফ ষঢ মতু  ঢাঁবতভ াত ষও আণ ষ-াফাতচও ফব ষাতা বৃতদ্ধবঢ লায়ঢা ওবভবঙ এাং 

ততপন্নমুঔী উন্নয়দ ওফ ষওাবেভ াবণ াংতেি লবঢ ালায্য ওবভবঙ।  াভডী ৩.২০ লবঢ প্রঢীয়ফাদ লয় মব, 

মবাকাববাবকভ ালদ মবটিই মলাও দা মওদ; প্রওবল্পভ তদওঝঢী  দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢাকবডভ মবাকাববাক 

সুতথা ম্পবওষ  উধমতিভ মওাদ ধাণ ষওু মদই ।  

াভডী ৩.২০ মবাকাববাক ব্যস্থাভ সুতথা ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ উধমতি  (perception) ( যঢওভা লাবভ) 

 

ঢষফাদ অস্থা  

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

পাবমা ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮০ ৯৯.৭ ৭৬৬ ৯৯.৮৭ 

পাবমা দয় ০ ০.০ ১ ০.৩ ১ ০.১৩ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 
 

 

 

 

তদবেভ াভডী ৩.২১ তবেরড পূ ষও মতঔা বায় মব, উধওাভবপাকী উিভতাঢাবতভ ফঢাফঢ অনুবায়ী প্রওল্প ম্পন্ন 

লয়াভ ধভ বাতন্ত্রও বাদালদ অবদও বৃতদ্ধ মধবয়বঙ।  

 

াভডী ৩.২১ ড়ওটি উন্নয়বদভ পূব ষ এাং ধবভ তদওঝঢী এাং দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢাকবডভ ব্যহৃঢ বাদালবদভ থভদ 

(multiple response) 

ব্যহৃঢ বাদালবদভ থভদ তদওঝঢী এমাওা (n=৩৮৬) দূভঢী এমাওা (n=৩৮১) 

পূব ষ ঢষফাবদ পূব ষ ঢষফাবদ 

মদৌওা ৮.৭ ১.৮ ১১.৩ ১.৫ 

াইবওম ৬.২ ১১.২ ৫.৪ ৯.৩ 



তফতদা*
 

৩০.০ ৪০.৬ ৩৮.৫ ৩৭.৮ 

অবঝাতভওযা* ২৯.০ ৭০.৬ ৩৬.৫ ৬৯.৩ 

চীধ* ৭.৫ ৩৬.২ ৮.২ ৩৯.৫ 

মঝম্পু* ২.৮ ৩৮.১ ৭.৩ ৩৭.০ 

তভওযা ১২.৪ ১৩.৭ ১০.০ ৭.৯ 

ধাবয় লাঁঝা ৬২.৫ ৭.০ ৫৪.৫ ৫.৩ 

তফতদ ট্রাও* ১.৩ ২.৮ ০.০ ১.৮ 

মফাঝভাইও* ০.৫ ২.৩ ০.৩ ০.৮ 

*বাতন্ত্রও বাদালদ 

 

উধবভভ াভডী লবঢ মতঔা বায় মব, ধতভলবদভ ফাধ্যফ তদত ষবযবর, উপয় এমাওাভ চদকডই প্রায় এওই থভবদভ 

বাদালদ ব্যলাভ ওবভদ, বা ঢাঁভা ড়ও, মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ পূব ষ ওভবঢদ। তওন্তু ড়ও মতু  

ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ ধভ ঢাঁভা উন্নঢঢভ এাং অতথওঢভ কতঢ ম্পন্ন বাদালদ ব্যলাভ ওবভদ এাং দ্রুঢ 

বাঢায়াঢ ওবভদ।  

 

উিভতাঢাবতভ ফঢাফবঢভ তপতিবঢ প্রওল্প তদফ ষাবডভ পূব ষ এাং ধভঢীবঢ বাদালদ ব্যলাবভভ মব ধতভঢষদ 

লবয়বঙ উলাভ (তদওঝঢী  দূভঢী উপয় এমাওাভ) তুমদামূমও  উধাি তদবে মতয়া লবমাঃ  

 

 অবঝাতভওযাভ ব্যলাভ তদওঝঢী এমাওাভ ২৯% মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৭১% লবয়বঙ এাং দূভঢী 

এমাওাভ ৩৭% মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৬৯% লবয়বঙ 

 মঝম্পুভ ব্যলাভ তদওঝঢী এমাওাভ ৩% মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৩৮% লবয়বঙ এাংদূভঢী এমাওাভ ৭% 

মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৩৭% লবয়বঙ 

 তফতদাবভ ব্যলাভ তদওঝঢী এমাওাভ ৩০% মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৪১% লবয়বঙ এাং দূভঢী এমাওাভ 

৩৯% মণবও হ্রা মধবয় ৩৮% লবয়বঙ 

 তচবধভ ব্যলাভ তদওঝঢী এমাওাভ ৮% মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৩৬% লবয়বঙ এাং দূভঢী এমাওাভ ৮% 

মণবও বৃতদ্ধ মধবয় ৪০% লবয়বঙ 

 মদৌওাভ ব্যলাভ তদওঝঢী  দূভঢী উপয় এমাওাভ পূব ষভ তুমদায় অবদও ওবফবঙ। 

 

৩.০৭ াতডতচুও ওফ ষওাবেভ উন্নয়দঃ  স্থাদীয়পাব াচাভচাঢ ওভবডভ সুতথা দা ণাওবম কৃরওভা ঢাঁবতভ 

উৎধাততঢ কৃতরধবণ্যভ উধমৄি মূল্য ধাদ দা। তদওঝঢী এমাওায় ওবম (১০০%) এাং দূভঢী এমাওাভ প্রায় 

৯৩% উিভতাঢা উধমতি ওবভদ মব, ঢাঁবতভ কৃতরচাঢ ধণ্য াচাভচাঢ ওভাভ সুতথা বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। এবঢ 

প্রঢীয়ফাদ লয় মব, প্রওল্পটিভ প্রপাব াতডতচুও ওফ ষওাবেভ উন্নয়দ লবয়বঙ (তঘত্র ৩.৭)। 



তঘত্র ৩.৭ মবাকাববাক ব্যস্থা উন্নয়বদভ নবম াচাভ সুতথা সৃতি াংিান্ত উধমতি 

 

 

৩.০৮ মবাকাববাক মদঝয়াবওষভ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ ব্যয় হ্রাঃ 

োযণী ৩.২২-এয উোত্ত এাং তঘত্র ৩.৮ নে জদখো মোয় জম, রফপুর ংখ্যোগরযষ্ঠ উিভতাঢা (৯৬%)  উনেখ 

কনযনেন জম, মবাকাববাক মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম রযফন ব্যয় হ্রো জনয়নে, ভোত্র ৩% উিভদোেো উনেখ 

কনযনেন রযফন খযচ বৃরদ্ধ জনয়নে এাং ১% উিভতাঢা বমবঙদ ধতভলদ খযচ পূব ষভ ফঢ ভবয়বঙ।  

 

 

োযণী ৩.২২ প্রকল্প এরোকোয রযফন োয়ো ম্পরকেে  

রযফন ব্যনয়য অস্থা  তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

হ্রো ৩৮৬ ১০০.০ ৩৫০ ৯১.৯ ৭৩৬ ৯৫.৯ 

বৃরদ্ধ  ০ ০ ২৬ ৬.৮ ২৬ ৩.৪ 

পূব ষভ ফঢ   ০ ০ ৫ ১.৩ ৫ ০.৭ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

 

তঘত্র ৩.৮ লবঢ মতঔা বায় মব, ৯৬% উিভতাঢা বমবঙদ ধতভলদ ব্যয় হ্রো জনয়নে, ৩% উিভতাঢা বমবঙদ 

ধতভলদ ব্যয় বৃরদ্ধ জনয়নে এফং ১% উত্তযদোেো বমবঙদ ধতভলদ ব্যয় পূনফ েয ভে যনয়নে। 
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তঘত্রঃ ৩.৮ প্রকল্প এরোকোয রযফন ব্যয় হ্রো-বৃরদ্ধ োয়ো ম্পরকেে 

 

 

৩.০৯ অত্মকভ েংস্থোন সৃতিঃ ফীক্ষা এরোকোয কর উিভদোেোআ ভেোভে প্রকো কনযন জম, প্রকল্প 

ফোস্তফোয়ননয পনর োঁনদয কভ েংস্থোননয সুনমোগ বৃরদ্ধ জনয়নে এফং প্রধোন জক্টয নরো- মর্োক্রনভ কৃরল, কৃরল 

ফোেোযেোেকযণ, রযফন খোে, অওাঞাবফাভ ঔাঢ, বৃক্ষবভাধড  ধতভঘব ষা, জেোট ব্যফো আেযোরদ  (োযণী 

৩.২৩ এফং রচত্র ৩.৯)। 
 

   োযণী ৩.২৩ প্রকল্প ফোস্তফোয়ননয দ্বোযো পুরুনলয কভ েংস্থোননয সুনমোগ বৃরদ্ধ ংক্রোন্ত ভেোভে (েকযো োনয) 

 

তরয় চা 

তদওঝঢী এমাওা  দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

ওফ ষাংস্থাবদভ 

সুববাক বৃতদ্ধ 

লুাঁ ৩৮৬ ১০০ ৩৭৫ ৯৮.৪ ৭৬১ ৯৯.২ 

দা ০ ০ ৬ ১.৬ ৬ ০.৮ 

জভোট ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

 

 

ওফ ষাংস্থাবদভ 

সুববাক সৃতিওাভী 

ঔাঢমূল  

চা (multiple 

response) 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

কৃরল ২৯০ ৭৫.১ ২৩০ ৬১.৩ ৫২০ ৬৮.৩ 

কৃরল ফোেোযেোে ৩৪৪ ৮৯.১ ৩২৪ ৮৬.৪ ৬৬৮ ৮৭.৮ 

মোনফোন খোে/ 

রযক্সো/বযোন টোনো, গোড়ী 

চোরোননো 

৩২৭ ৮৪.৭ ৩৩১ ৮৮.৩ ৬৫৮ ৮৬.৫ 

ফকোঠোনভোগে উন্নয়ন 

এফং জভযোভে কোে 

২৮৪ ৭৩.৬ ১৫৮ ৪২.১ ৪৪২ ৫৮.১ 

বৃক্ষবভাধড, ধতভঘব ষা 

এাং মতঔাশুদা 

৮৯ ২৩.১ ৭৪ ১৯.৪ ১৬৩ ২১.২৫ 

জেোট ব্যফো ২২৪ ৫৮.০ ২১৮ ৫৮.১ ৪৪২ ৫৭.৬ 
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 রচত্র ৩.৯ রফরবন্ন জক্টনয কভ েংস্থোননয সুনমোগ বৃরদ্ধ ংক্রোন্ত ভেোভে (েকযো োনয) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১০ স্কুম, ওবমচ  ফাদ্রাাভ ঙাত্রঙাত্রীবতভ উধতস্থতঢ াংিান্ত ঢথ্যঃ  

ফীক্ষাভ উধাি লবঢ এঝা সুস্পি মব, উন্নঢঢভ মবাকাববাক ব্যস্থা ঢাঁবতভ মঙবমবফবয়বতভবও তযক্ষা-প্রতঢষ্ঠাবদ 

মপ্রভবড লায়ঢা ওবভবঙ। াভডী ৩.২৪ লবঢ মতঔা বায় মব, তপুম াংখ্যাকতভষ্ঠ চাতাঢা (৯৯%) বমবঙদ 

মব, স্কুবম ঙাত্রঙাত্রী কফবদভ াংখ্যা বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং ছবভ ধড়াভ লাভ ওবফবঙ; অতথওন্তু প্রওবল্পভ তদওঝঢী 

চতভধ এমাওাভ উিভতাঢাভা চাদাদ মব, মফবয়ভা ওবমবচ বাবে। মফাবঝভ উধভ ১৮% উিভতাঢা চাদাদ মব, 

ড়ওটিভ উন্নয়দ দা লবম ঢাঁভা ওবমবচ মফবয়বতভবও ধাঞাবঢদ দা। অত্রএ, প্রাপ্ত উধাি লবঢ মতঔা বায় মব, 

তযক্ষায় ানল্য অচষদ বৃতদ্ধবঢ তবযরঢঃ ফতলমাবতভ তযক্ষাভ উন্নয়বদ প্রওল্পটি পাম প্রপা মভবঔবঙ।  

 

োযণী ৩.২৪  ড়ক, জতু ের্ো উন্নে ড়ক জনটয়োকে স্থোননয পনর প্রকল্প এরোকোয স্কুর/কনরে/ভোদ্রোোগোভী েোত্র েোত্রীনদয 

সুনমোগ সৃরষ্টয রফলনয় উিভদোেোনদয ভেোভনেয রযংখ্যোন  

 

তরয় 

 

চা 

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা 

লাভ 

স্কুরগোভী েোত্র েোত্রীয ংখ্যো বৃরদ্ধ 

জনয়নে রকনো? 

লুাঁ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৭৮ ৯৯.২ ৭৬৪ ৯৯.৬ 

দা ০ ০ ৩ ০.৮ ৩ ০.৪ 

স্কুরগোভীনদয ঝনয ড়োয োয হ্রো  যাঁ ৩৮২ ৯৯.০ ৩৭৬ ৯৪.৭ ৭৫৮ ৯৮.৮ 

নো ৪ ১.০ ৫ ১.৩ ৯ ১.২ 

রযফোনযয  জভনয়যো কনরে মোয়  লুাঁ ৭১ ১৮.৪ ৮৭ ২২.৮ ১৫৮ ২০.৬ 

দা ৩১৫ ৮১.৬ ২৯৪ ৭৭.২ ৬০৯ ৭৯.৪ 

মরদ যোস্তো দেরয নো নেো েোনর 

রক েোযো কনরনে মোফোয নুভরে 

জে? (n=৭১+৮৭; েকযো 

োনয n=৭৬৭) 

লুাঁ ৮ ২.১ ১০ ২.৬ ১৮ ২.৩ 

দা ৬৩ ১৬.৩ ৭৭ ২০.২ ১৪০ ১৮.৩ 

মফাঝ ৭১ ১৮.৪ ৮৭ ২২.৮ ১৫৮ ২০.৬ 
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৩.১১ ড়ও উন্নয়বদভ প্রপাব স্বাস্থু মায় সুনমঃ  

প্রওবল্পভ তদওঝঢী  দূভঢী উপয় এমাওাভ উিভতাঢাকডবও প্রশ্ন ওভা লয় ড়ওটি উন্নয়বদভ নবম স্বাস্থু 

ওফবেক্স মববঢ পূব ষ ওঢ ফয় মাকবঢা এাং ঢষফাবদ ওঢ ফয় মাবক। াভডী ৩.২৫-এ লবঢ মতঔা বায়, 

তদওঝঢী এমাওাভ াতন্নাবতভ আা বায়ায় প্রায় ২ খণ্টা এাং দূভঢী াতন্নাবতভ প্রায় ২.৫০ খণ্টা ফয় 

াশ্রয় লবয়বঙ।   

াভডী ৩.২৫ ড়ও উন্নয়বদভ  নবম স্বাস্থু ওফবেক্স মববঢ ফয় াশ্রয় 

উধবচমা স্বাস্থু 

ওফবেক্স 

তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা 

পূব ষভ ফয় 

(খন্টায়) 

ঢষফাবদ 

ফয় 

(খন্টায়) 

ফয় াশ্রয় 

(খন্টায়) 

পূব ষভ ফয় 

(খন্টায়) 

ঢষফাবদ ফয় 

(খন্টায়) 

ফয় াশ্রয় 

(খন্টায়) 

াঁযঔামী ১.২৪ ০.৬২ ০.৬২ ১.২০ ০.৫৩ ০.৬৭ 

মধক্যয়া ১.৯৫ ০.৮৫ ১.১০ ১.৯৫ ০.৮৫ ১.১০ 

ঘবওাতভয়া ২.১০ ১.০০ ১.১০ ২.৯৩ ০.৮৬ ২.০৭ 

কড় ১.৭৬ ০.৮২ ০.৯৪ ২.০৩ ০.৭৫ ১.২৮ 

  

৩.১২ ড়ও দুখ ষঝদা ম্পতওষঢ ঢথ্যঃ 

ড়ওটি উন্নয়বদভ ধবভ তকঢ এও ঙবভ াংখটিঢ দুখ ষঝদা ম্পবওষ ঢথ্য াংগ্রবলভ চন্য উিভতাঢাকডবও প্রশ্ন 

ওভা লবম ঢাঁবতভ তদওঝ মণবও মব চা ধায়া বায় ঢা াভডী ৩.২৬-এ মতয়া লবমাঃ  

 

         াভডী ৩.২৬ কঢ এও ঙবভ ড়ওটিবঢ াংখটিঢ দুখ ষঝদাভ ঢথ্য 

প্রশ্ন চা তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

 n n n  

কঢ এও ঙবভ দুখ ষঝদা লবয়বঙ 

তও? (প্রশ্ন দাং ৩০) 

লুাঁ ৮ ৩৩ ৪১ 

দা ৩৭৮ ৩৪৮ ৭২৬ 

মফাঝ ৩৮৬ ৩৮১ ৭৬৭ 

 দুখ ষঝদাভ াংখ্যা    

দুখ ষঝদাভ াংখ্যা (প্রশ্ন দাং 

৩০ও- লুাঁ লবম ওয়টি?) 

১ ৪ ১০ ১৪ 

২ ২ ১১ ১৩ 

৩ ০ ৪ ৪ 

৪ ০ ৪ ৪ 

৫ ২ ৪ ৬ 

মফাঝ ৮ ৩৩ ৪১ 

কড় (Mean) ২.২৫ ২.৪২ ২.৩৯ 

মওউ ফাভা তকবয়বঙ তওদা? 

(প্রশ্ন দাং ৩০ ঔ) 

লুাঁ ৪ ১৭ ২১ 

দা ৪ ১৭ ২১ 

 মৃবঢভ াংখ্যা    

মৃবঢভ াংখ্যা (প্রশ্ন দাং 

৩০ঔ.১- লুাঁ লবম ওঢচদ?) 

১ ১ ৮ ৯ 

২ ৩ ৬ ৯ 

৪ ০ ২ ২ 

৭ ০ ১ ১ 

 ৪ ১৭ ২১ 



 কড় (Mean) ১.৭৫ ২.০৬ ২ 

মওউ আলঢ লবয়বঙ তওদা? 

(প্রশ্ন দাং ৩০ ক) 

লাঁ ৬ ২০ ২৬ 

দা ২ ১৩ ১৫ 

মফাঝ ৮ ৩৩ ৪১ 

 আলবঢভ াংখ্যা    

আলবঢভ াংখ্যা (প্রশ্ন দাং 

৩০ক.১- লুাঁ লবম ওঢচদ?) 

২ ২ ৪ ৬ 

৩ ০ ৪ ৪ 

৫ ০ ২ ২ 

৬ ১ ০ ১ 

৭ ০ ১ ১ 

১০ ২ ১ ৩ 

১১ ০ ২ ২ 

১২ ০ ১ ১ 

১৩ ১ ০ ১ 

২০ ০ ৩ ৩ 

৩৩ ০ ১ ১ 

৪৫ ০ ১ ১ 

 ৬ ২০ ২৬ 

 কড় (Mean) ৭.১৭ ১০.৯৫ ১০.০৮ 

 

উবল্লখ্য মব, উি দুখ ষঝদাভ ঢথ্য এাং তদলঢ  আলবঢভ াংখ্যা উিভতাঢাকবডভ ফঢাফঢ অনুবায়ী বঢটুক্য ঢাঁভা 

চাবদদ এাং শুবদবঙদ।  

 

৩.১৩ ধতভবয  চীবতঘবত্রুভ উধভ প্রওবল্পভ ম্ভাব্য তরূধ প্রপাঃ  

াভডী ৩.২৭ লবঢ মতঔা বায় মব, প্রওল্পটিভ প্রপাব ধতভববযভ উধভ তবযরঢ যব্দ দূরড  ায়ু দূরড লবে 

বম াংখ্যা কতভষ্ঠ উিভতাঢাভা চাতদবয়বঙদ। ফাত্র ৫% চাতদবয়বঙদ, চমাদ্ধঢা সৃতি লবয়বঙ এাং ৮% 

চাতদবয়বঙদ, বৃতিভ নবম ন্যাভ সৃতি লয়। উিভতাঢাবতভ ৯% চাতদবয়বঙদ, বৃক্ষবভাধড দা ওভায় ধতভববযভ 

পাভাম্যলীদঢা সৃতি লবে। াস্তুাংস্থাদ ( ecology) এাং ধতভববযভ পাভাম্য ভক্ষায় বৃক্ষবভাধবডভ ভূতফওা 

ম্পবওষ উিভতাঢাকড অতলঢ। যব্দ দূরড এাং ায়ু দূরড প্রতঢবভাবথ বৃক্ষবভাধবডভ ভূতফওা ভবয়বঙ। 

 

োযণী ৩.২৭ প্রকনল্পয প্রবোফ রযনফনয উয ক্ষরেকয রকনো এ রফলনয় উিভদোেোনদয উররি ংক্রোন্ত রযংখ্যোন (ভোরির 

েফোফ)  

ধতভববযভ উধভ প্রওবল্পভ প্রপা  তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

মফাঝ 

(n=৭৬৭) 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা 

লাভ 

চমাদ্ধঢা সৃতি লবে  ৩০ ৮ ৭ ১.৮ ৩৭ ৪.৮ 

অল্প বৃতিবঢ ন্যাভ সৃতি লয়  ৩৪ ১.১ ২৪ ৬.৩ ৫৮ ৭.৬ 

ড়বওভ ধাববষ বৃক্ষবভাধড দা ওভায় ধতভববযভ 

পাভাম্যলীদঢা  

৩৪ ৯.১ ২৯ ৭.৬ ৬৩ ৮.২ 

মগ্রাণ মন্টাভ এাং াচাবভ ছকড়া-তাত বৃতদ্ধ ধাবে  ৪৮ ১২.৯ ৫৩ ১৩.৯ ১০১ ১৩.২ 

বাতত্রও বাদালদ ঘমাঘবমভ নবম ায়ু দূতরঢ লবে  ৩৩৭ ৯০.৩ ৩৫০ ৯১.৯ ৬৮৭ ৮৯.৬ 

বাতত্রও বাদালদ ঘমাঘবমভ নবম যব্দ দূরড লবে  ২৮১ ৭৫.৩ ৩২৯ ৮৪.৩ ৬০২ ৭৮.৫ 

 

৩.১৪  ভূতফ হুক্যফতঔম ম্পতওষঢঃ 



চতভবধ প্রবশ্নভ চাব ৪.৬% উিভতাঢা চাদাদ, ঢাঁবতভ ভূতফ প্রওবল্পভ চন্য হুক্যফতঔম ওভা লবয়বঙ (াভডী 

৩.২৬ এাং তঘত্র ৩.১০) তদওঝঢী ৬% উিভতাঢা এাং দূভঢী এমাওাভ ৩.৪% উিভতাঢা উি চা মতদ। 

ঢাঁবতভবও আভ তচজ্ঞাা ওভা লয়, ঢাঁভা হুক্যফতঔমকৃঢ র্ভতফভ ক্ষতঢপূভবডভ অণ ষ মধবয়বঙদ তওদা। প্রতঢ ৪ 

চবদ ৩ চদ চাদাদ, ঢাঁভা ক্ষতঢপূভবডভ অণ ষ মধবয়বঙদ। ক্ষতঢগ্রস্ত ওবম চাদাদ মব, ‘ক্ষতঢপূভবডভ ঝাওা মধবঢ 

মওাদ অণ ষ ঔভঘ ওভবঢ লয়তদ। 

 

োযণী ৩.২৮ এ প্রকনল্প ভূরভ হুকুভদখর এয রফলনয় উিভদোেোনদয উররি রফনেলণ  

প্রশ্ন  চা তদওঝঢী এমাওা দূভঢী এমাওা মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ভূরভ হুকুভদখর  কযো নয়নে রকনো? লুাঁ ২২ ৫.৭ ১৩ ৩.৪ ৩৫ ৪.৬ 

দা ৩৬৪ ৯৪.৩ ৩৬৮ ৯৬.৬ ৭৩২ ৯৫.৪ 

মফাঝ  ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

ভূরভ হুকুভদখনর ক্ষরেপূযণ  জনয়নে 

রকনো? (যঢওভা লাবভ n=২২+১৩) 

যাঁ ১৬ ৭২.৭ ১০ ৭৬.৯ ২৬ ৭৪.৩ 

নো ৬ ২৭.৩ ৩ ২৩.১ ৯ ২৫.৭ 

ক্ষরেপূযনণয টোকো জনে জকোন র্র্ 

ব্যয় কযনে নয়নে রকনো? 

(যঢওভা লাবভ n=২২+১৩) 

লুাঁ ০ ০.০ ০ ০.০ ০ ০.০ 

দা ২২ ১০০.০ ১৩ ১০০.০ ৩৫ ১০০.০ 

 

তঘত্র ৩.১০ প্রওবল্প ভূতফ হুক্যফতঔম ম্পবওষ উিভতাঢাবতভ ফঢাফঢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১৫ প্রওবল্পভ যতিযামী ভূতফওা ম্পতওষঢ ফঢাফঢ (Perception): 

প্রতঢ ৩চবদভ ২চদ উিভতাঢা ফঢাফঢ প্রওায ওবভদ মব, ‘লচ  স্বােন্নু মবাকাববাক মদঝয়াওষ’-ই প্রওবল্পভ 

প্রথাদ যতি (াভডী ৩.২৯)। মবাকাববাক  ধতভলদ ব্যস্থা উন্নয়বদভ নবম মঙবমবফবয়বতভ স্কুবম বাঢায়াবঢভ 

ধণ সুকফ লবয়বঙ। অন্যান্য যতিযামী ভূতফওা তদেরূধঃ  

  যলবভভ াবণ লচ মবাকাববাক 

 ব্যায়  াতডবচুভ প্রাভ  

 স্বাস্থু মওবন্ধভ াবণ মবাকাববাক  ধতভলদ মদঝয়াবওষভ উন্নয়দ 
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োযণী ৩.২৯ প্রওবল্পভ যতিযামী তরয় ম্পতওষঢ ফঢাফবঢভ তপাচদ 

 

যতিযামী তরয় 

তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬)  

(multiple 

response) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

(multiple 

response) 

 

মফাঝ 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

লচ এাং স্বােন্নু মবাকাববাক মদঝয়াওষ ২৪৫ ৬৩.৬ ২৫২ ৬৬.১ ৪৯৭ ৬৪.৯ 

যলবভভ াবণ লচ মবাকাববাক ২১৮ ৫৬.৬ ২২১ ৫৮.০ ৪৩৯ ৫৭.৩ 

ব্যায় াতডবচুভ প্রাভ ২০৮ ৫৪.০ ১৮১ ৪৭.৫ ৩৮৯ ৫০.৮ 

স্কুম/ওবমচ/ফাদ্রাাভ াবণ মবাকাববাক  

ধতভলদ মদঝয়াবওষভ উন্নয়দ  

১১৪ ২৯.৬ ১০২ ২৬.৮ ২১৬ ২৮.২ 

স্বাস্থু মওবন্ধভ াবণ মবাকাববাক  ধতভলদ 

মদঝয়াবওষভ উন্নয়দ  

৮৫ ২২.১ ৮৯ ২৩.৪ ১৭৪ ২২.৭ 

কৃতরচাঢ ধবণ্যভ াচাভচাঢ ওভবডভ সুতথা বৃতদ্ধ  ৮৩ ২১.৬ ৫৭ ১৫.০ ১৪০ ১৮.৩ 

ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক বৃতদ্ধ মধবয়বঙ ৭৩ ১৯.০ ৬৬ ১৭.৩ ১৩৯ ১৮.১ 

তযক্ষায় ানল্য বৃতদ্ধ  ৫২ ১৩.৫ ২৯ ৭.৬ ৮১ ১০.৬ 

ন্যোন্য  ৩৩ ৮.৬ ৪৩ ১১.৩ ৭৬ ১০.০ 

 

৩.১৬ প্রওবল্পভ দু ষমঢা ম্পবওষ ফঢাফঢঃ 

প্রওবল্পভ  দু ষম ততওগুবমা ম্পবওষ ৪৬% উিভতাঢাই মওাদ ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ তদ (াভডী ৩.৩০ দ্রিব্য)। 

াভডী ৩.৩০ প্রওবল্পভ দু ষমঢা ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ চা (response) 

ফঢাফঢ প্রতাবদভ অস্থা তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

মফাঝ 

(n=৭৬৭) 

n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ n যঢওভা লাভ 

ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভবঙদ ২১২ ৫৪.৯ ২০৫ ৫৩.৮ ৪১৭ ৫৪.৪ 

ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদতদ ১৭৪ ৪৫.১ ১৭৬ ৪৬.২ ৩৫০ ৪৫.৬ 

মফাঝ ৩৮৬ ১০০.০ ৩৮১ ১০০.০ ৭৬৭ ১০০.০ 

 

 

বঢ % উিভতাঢা ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভবঙদ, ঢাঁবতভ ফবঢ দু ষম ততওগুবমা াভডী ৩.৩১-এ প্রতাদ ওভা লবমা। 

প্রাপ্ত ফঢাফবঢভ ফবধ্য উবল্লঔববাগ্য ৫টি তদেরূধঃ 

 ভাস্তাটিভ প্রযস্তঢা ওফ 

 ড়ও াঁবথভ ঠাবম এাং মযাল্ডাবভ ফাটি ওফ 

 ভাস্তায় পৄঝধাণ দা ণাওা 

 ড়ও দুখ ষঝদা বৃতদ্ধ 

 ভাস্তাভ ধাববষ াচাভ ায় বাদচঝ সৃতি লয়া 

 

 

 

 

োযণী ৩.৩১ প্রওবল্পভ দু ষমঢা ম্পবওষ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফবঢভ তপাচদ 



 

 

উিভতাঢাকবডভ ফবঢ দু ষমঢা  

তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬)  

(ফাতিধম চা) 

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

(ফাতিধম চা) 

মফাঝ 

(n=৭৬৭) 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা 

লাভ 

n যঢওভা 

লাভ 

ভাস্তাটিভ প্রযস্তঢা ওফ ৬৪ ১৬.৬ ৫০ ১৩.১ ১১৪ ১৪.৯ 

ড়ও াঁবথভ ঠাবম এাং মযাল্ডাবভ ফাটি ওফ ৩৩ ৮.৫ ২৯ ৭.৬ ৬২ ৮.১ 

ভাস্তায় পৄঝধাণ দা ণাওা ২০ ৫.২ ১৩ ৩.৪ ৩৩ ৪.৩ 

ড়ও দুখ ষঝদা বৃতদ্ধ ১৩ ৩.৪ ১৭ ৪.৫ ৩০ ৩.৯ 

ভাস্তাভ ধাববষ াচাভ ায় বাদচঝ সৃতি লয়া ১২ ৩.১ ১৩ ৩.৪ ২৫ ৩.৩ 

অস্থায়ী চমাদ্ধঢা সৃতি লয়া ২৭ ৭.০ ১১৯ ৫.০ ৪৬ ৬.০ 

ড়ও তদফ ষাবডভ নবম কৃতর/নমী চতফভ ক্ষতঢ লয়া ১৭ ৪.৪ ২০ ৫.২ ৩৭ ৪.৮ 

ভাস্তায় ঝুঁতওপূড ষ াঁও ণাওা ১৫ ৩.৯ ১ ০.৩ ১৬ ২.১ 

বাতন্ত্রও বাদালদ ঘমাঘবমভ নবম ধতভবয দূরড লয়া ৩ ০.৮ ৭ ১.৮ ১০ ১.৩ 

ভাস্তাভ ফাবছ তটপাইটাভ দা ণাওা ৮ ২.১ ২ ০.৬ ১০ ১.৩ 

মফভাফঢ  ঢতাভতও ওফ লয়া ২ ০.৫ ৭ ১.৮ ৯ ১.২ 

অফাপ্ত ওাচ ফাপ্ত দা ওভা ২ ০.৫ ০ ০ ২ ০.৩ 

ন্যোন্য ২২ ৫.৭ ৩০ ৭.৯ ৫২ ৬.৮ 

মফাঝ ২৩৮ ৬১.৭ ২০৮ ৫৪.৬ ৪৪৬ ৫৯.১ 

 

তঘত্র ৩.১১ ঢথ্য াংগ্রলওাভীকড উধওাভবপাকী ঔাদা চতভবধভ প্রশ্নফামাভ উিভ তমঔবঙদ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.১৭ উিভতাঢাকবডভ সুধাতভযঃ   

াভডী ৩.৩২-এ মতঔা বায় মব, ‘প্রওবল্পভ ড়ও, মতু এাং ওামপাঝ ষ বাবঢ ব্যলাভ উধববাকী  পাম ণাবও, ম 

ম্পবওষ ২১% উিভতাঢা চাদাদ মব, ‘ড়ওটি প্রযস্ত ওভা প্রবয়াচদ’। 
 

 

াভডী ৩.৩২ উিভতাঢাকবডভ সুধাতভযমূবলভ কডাংখ্যা  তদবযদ (frequency distribution) 

 

িতফও 

 

সুধাতভয 

তদওঝঢী এমাওা 

(n=৩৮৬)  

Multiple Response  

দূভঢী এমাওা 

(n=৩৮১) 

Multiple Response 

মফাঝ 

(n=৭৬৭) 

Multiple Response 

n যঢওভা লাভ 

% 

n যঢওভা লাভ 

% 

n যঢওভা লাভ 

% 

1.  পাম মবাকাববাক  ধতভলবদভ চন্য 

ড়ওটিভ প্রযস্ত ওভা প্রবয়াচদ 

৮৮ ২২.৮ ৭২ ১৮.৯ ১৬০ ২১.০ 

2.  ড়ওটি তদয়তফঢ মফভাফঢ  

ভক্ষডাবক্ষড ওভা তভওাভ 

৬৫ ১৬.৮ ৪৫ ১১.৮ ১১০ ১৪.৩ 

3.  তমাংও ড়বওভ এুাবপ্রাবঘভ উচ্চঢা বৃতদ্ধ 

ওভা প্রবয়াচদ  

৫৭ ১৪.৮ ৫২ ১৩.৬ ১০৯ ১৪.২ 

4.  ফয়ফঢ মফভাফঢ  ভক্ষডাবক্ষবডভ 

চন্য ওাব ষওভ ফতদঝতভাং ব্যস্থা প্রবয়াচদ 

৬৩ ১৬.৩ ৪১ ১০.৮ ১০৪ ১৩.৬ 

5.  দুখ ষঝদা প্রতঢবভাবথ তটপাইটাভ তদফ ষাড ওভা 

প্রবয়াচদ 

৬৩ ১৬.৩ ৪৯ ১০.৮ ১০৪ ১৩.৬ 

6.  মতুভ এুাবপ্রাবঘ ওাবধ ষটিাং ওভা প্রবয়াচদ ৪৮ ১২.৪ ২০ ৫.২ ৬৮ ৮.৯ 

7.  ড়বওভ উপয় ধাববষ তভবঝইতদাং য়াম 

এাং ভক্ষাপ্রত ওাচ ওভা প্রবয়াচদ 

৪৫ ১১.৭ ৩৪ ৮.৯ ৭৯ ১০.৩ 

8.  ওামপাঝ ষ তদফ ষাড প্রবয়াচদ  ৩৭ ৯.৬ ২৮ ৭.৩ ৬৫ ৮.৫ 

9.  বণাবণ ঢিাথাদ তদতিঢ ওভবঢ লব ৩৬ ৯.৩ ২৪ ৬.৩ ৬০ ৭.৮ 

10.  কতঢবভাথও প্রবয়াচদ ২৪ ৬.২ ২৩ ৬.০ ৪৭ ৬.১ 

মফাঝ ৫২৬ ১৩৬.২ ৪০০ ৯৯.৬ ৯২৬ ১১৮.৩ 

   



চতুর্ ে অধ্যায় 

গুডকঢ উধাি াংগ্রবলভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত ঢবথ্যভ তবেরড 

 

৪.০১ মওআইআই প্রতাদওাভী মেওবলাল্ডাভকডঃ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষাভ প্রথাদ উবেশ্যমূল অচষবদভ মবক্ষু 

গুডকঢ উধাি াংগ্রবলভ চন্য প্রাভতম্ভও প্রতঢবতবদভ াংমৄতি-২ অনুবায়ী াভডী ৪.১-এ তড ষঢ ‘গুরুত্বপূড ষ’ ঢথ্য 

প্রতাদওাভীকবডভ াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লয়।  

 

াভডী ৪.১ মওআইআই প্রতাদওাভী মেওবলাল্ডাভকড  

িতফও  মওআইআইতাঢা/মেওবলাল্ডাভ   মওআইআই তাঢাভ াংখ্যা  

 ১ চদপ্রযাবদভ ওফ ষওঢষা ৫ 

২ চ-এভ  ওফ ষওঢষা ২ 

৩ চদপ্রতঢতদতথ ৮ 

৪ ফতলমা প্রতঢতদতথ ৩ 

৫ উধওাভবপাকী/তযক্ষও/ব্যায়ী/ড়ও ব্যলাভওাভী ১০ 

মফাঝ ২৮ 

 

৪.০২ মওআইআই-এভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত ঢবথ্যভ তবেরডঃ 

 

(ও) প্রওল্পটিভ উন্নয়দ ম্পতওষঢ বঘঢদঢা (awareness): াস্তায়দকৃঢ প্রওল্প াস্তায়দ ম্পবওষ অতলঢ 

তওদা এফদ প্রবশ্নভ চাব ২৭ চদ উিভ তাঢা “লুাঁ” সূঘও চা ততবয়বঙদ। তদবেভ াভডী ৪.২-এ বঘঢদঢাভ 

তঘত্র মতয়া লবমাঃ 

াভডী ৪.২ উিভতাঢাকবডভ বঘঢদঢা ম্পতওষঢ 

উিভ 

(Response )  

উিভতাঢা  

(Respondent) 

যঢওভা লাভ  

(%) 

লুাঁ সূঘও ২৭ ৯৬.৪৩ 

দা সূঘও  ১ ৩.৫৭ 

মফাঝ ২৮ ১০০ 

 

(ঔ) প্রওল্পটি াস্তায়বদভ নবম প্রওল্প এমাওাভ দৃশ্যফাদ ধতভঢষদমূলঃ  তদবেভ াভডী ৪.৩ লবঢ মতঔা বায় 

মব, প্রওল্পটি াস্তায়বদভ নবম দৃশ্যফাদ ইতঢাঘও ধতভঢষদ লবয়বঙ। মওআইআই-এভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত দৃশ্যফাদ 

ইতঢাঘও ধতভঢষদ াংিান্ত প্রাপ্ত ১৮টি ফঢাফবঢভ ফবধ্য ৫টি উবল্লঔ ওভা লবমাঃ   

াভডী ৪.৩ দৃশ্যফাদ ধতভঢষদমূল 

িতফও দৃশ্যফাদ ধতভঢষবদভ তরয় কড াংখ্যা 

(Frequency )  

যঢওভা লাভ  

(%) 

1.  প্রওল্প এমাওাভ মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ ১৯ ২৫.৬৭ 

2.  প্রওল্প এমাওাভ চদাথাভবডভ আণ ষ-াফাতচও অস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ ১১ ১৪.৮৬ 

3.  অল্প ফবয় ঘট্টগ্রাফ  ওক্সাচাবভ বাঢায়াঢ ম্ভ লবে ৭ ৯.৪৬ 

4.  ব্যাতয়ও প্রতঢষ্ঠাদ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ; ব্যাভ প্রাভ লবয়বঙ ৬ ৮.১১ 

5.  ওফ ফবয় তদতত ষি স্থাবদ মধৌুঁঙা বায় ৬ ৮.১১ 

 

(ক) প্রওল্পটিভ াস্তায়দ তমবিভ ওাভডমূলঃ এ াংিান্ত প্রবশ্নভ উিবভ ১১টি প্রাপ্ত ফঢাফঢ লবঢ মতঔা বায়, 

প্রায় ১৮% উিভতাঢা চাদাদ মব, ‘তমবিভ ওাভড ঢাঁবতভ চাদা মদই/মাথকম্য দয়’; অনুরূধ াংখ্যও উিভতাঢা 



চাতদবয়বঙদ,  ’ঠিওাতাবভভ অবলমাভ ওাভবড’ এাং পুদঃ অনুরূধ াংখ্যও উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ ‘বণাবণ 

ঢতাভতওভ অপাব’ প্রওল্প াস্তায়দ তমতিঢ লবয়বঙ। তদবেভ াভডী ৪.৪-এ ১১টি ফঢাফবঢভ ফবধ্য ৩টি উবল্লঔ 

ওভা লবমাঃ  

 

াভডী  ৪.৪ তমবিভ ওাভড ম্পতওষঢ ফঢাফঢ 

িতফও  চামূল (Responses) চাবভ াংখ্যা 

(Frequency ) 

যঢওভা লাভ  

(%) 

1.  চাদা মদই/মাথকম্য দয় ৬ ১৭.৬৪ 

2.  ঠিওাতাবভভ  অবলমা ৬ ১৭.৬৪ 

3.  বণাবণ ঢতাভতওভ অপা ৬ ১৭.৬৪ 
 

(খ) ভূতফ হুক্যফতঔম প্রতিয়ায় স্থাদীয় চদকবডভ লববাতকঢাঃ ভূতফ হুমুফতঔম প্রতিয়ায় মব লববাতকঢা ধায়া 

তকবয়বঙ, ঢা তদেরূধঃ 
 

াভডী  ৪.৫ ভূতফহুক্যফতঔম ওাবচ চদকবডভ লববাতকঢা াংিান্ত  

িতফও চা চাতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

১ স্থাদীয় চদকবডভ  ষাত্মও লববাতকঢা ধায়া তকবয়বঙ ১৫ ৫৩.৫৭ 

২ ভাস্তাখাবঝভ উন্নয়বদ চদাথাভড ববণি ইতঢাঘও ভূতফওাই ধামদ 

ওবভবঙ।  

৯ ১০.৭১ 

৩ পাম/বন্তারচদও ৩ ৩২.১৪ 

৪ স্থাদীয় চদকড লববাতকঢা দা ওভবম তবভাতথঢা ওভবঙ বম 

আফাভ ফবদ লয়তদ। 

১ ৩.৫৭ 

মফাঝ ২৮ ১০০.০০ 

 

(গ) প্রওল্প াস্তায়দওাবম দুই া ঢবঢাতথও গ্রুবধভ ফবধ্য স্বাবণ ষভ িন্দ াংিান্তঃ ‘প্রওল্প াস্তায়দওাবম দুই া 

ঢবঢাতথও গ্রুবধভ ফবধ্য স্বাবণ ষভ িন্দ মক্ষু ওবভতঙবমদ তও?’-এফদ প্রবশ্নভ চাব মওআইআই উিভতাঢাকবডভ 

প্রায় ৮২% চাতদবয়বঙদ, মওাদ িন্দ-াংখাঢ মক্ষু ওবভদতদ এাং প্রায় ১১% চাতদবয়বঙদ, িন্দ-াংখাঢ মক্ষু 

ওবভবঙদ। তদবেভ াভডী  ৪.৬-এ উিভতাঢাকবডভ ফঢাফবঢভ তঘত্র মতয়া লবমাঃ 

 

াভডী ৪.৬ প্রওল্প াস্তায়দওাবম স্বাবণ ষভ িন্দ াংিান্ত 

চা উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

"দা"  সূঘও ২৩ ৮২.১৪ 

"লুাঁ" সূঘও ৩ ১০.৭১ 

চাতদদা ২ ৭.১৪ 

মফাঝ ২৮ ১০০ 

 
 

 

 

 

 

(ঘ) প্রওল্প াস্তায়বদ তমবিভ চন্য ঠিওাতাভকবডভ তক্ষঢাভ এাং আতণ ষও াফবথ্যষভ অপা ওঢটুক্য তায়ীঃ 

প্রওল্প াস্তায়বদ তমবিভ তরবয় প্রাপ্ত ৮টি ফঢাফবঢভ ফবধ্য ৩টি উবল্লঔ ওভা লবমাঃ  
 

াডী ৪.৭ তমবিভ তরবয় প্রাপ্ত চা 



িতফও   ফঢাফঢ চাতাঢাভ াংখ্যা  যঢওভা লাভ 

(%) 

1.  তক্ষঢাভ অপা ৬ ২১.৪৩ 

2.  ঠিওাতাভবতভ অবলমা  আতণ ষও াফথ্যষ তায়ী ৬ ২১.৪৩ 

3.  মাথকম্য দয়/চাদা মদই ৫ ১৭.৮৬ 

 

(ঙ) প্রওল্পটি াস্তায়বদভ তমবিভ চন্য ভওাবভভ অণ ষ ভাবেভ তওাংা  ঙাবড়ভ তমি ওঢটুক্য তায়ীঃ  

াভডী ৪.৮ াস্তায়দ তমবিভ চন্য অণ ষ ভাে তওাংা  ঙাবড়ভ তরবয় ফঢাফঢ 

চা উিভতাঢাভ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

চাতদদা ১৩ ৪২.৮৬ 

"দা"  সূঘও ৮ ২৮.৫৭ 

"লুাঁ" সূঘও ৮ ২৮.৫৭ 

মফাঝ ২৮ ১০০.০০ 

 

(চ) দুবব ষাকঝুঁতও হ্রাব প্রওল্পটিভ লায়ও ভূতফওাঃ দুবব ষাক-ঝুঁতও হ্রা প্রওবল্পভ অন্যঢফ উবেশ্য। মওআইআই 

তাঢাকবডভ ৯৩% চাদাদ মব, প্রওল্পটি দুবব ষাক-ঝুঁতও হ্রাব লায়ও র্ভতফওা ধামদ ওভবঙ।  

াভডী ৪.৯ দুবব ষাক ঝুঁতও হ্রাব প্রওবল্পভ ভূতফওা ম্পবওষ ফঢাফঢ  

চা উিভতাঢাভ াংখ্যা 

(n) 

যঢওভা লাভ 

(%) 

"লুাঁ" সূঘও ২৬ ৯২.৮৬ 

চাতদদা ২ ৭.১৪ 

"দা"  সূঘও ০ ০.০০ 

মফাঝ ২৮ ১০০.০০ 

  

২৮চবদভ ফবধ্য ২৬চদ উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ, প্রওল্পটি দুবব ষাক ঝুঁতও হ্রাব লায়ও ভূতফওা ভাঔবঙ। ঢাঁবতভ 

‘লুাঁ’ সূঘও চাবভ ধবক্ষ প্রতি ব্যাখ্যা াভডী ৪.১১-এ প্রতাদ ওভা লবমাঃ  

 

াভডী ৪.১০ দুবব ষাক হ্রাব তওপাব লায়ও ভূতফওা ধামদ ওবভবঙ উলাভ ব্যাখ্যা 

িতফও   চা  চাতাঢাভ াংখ্যা  

1.  দুবব ষাক মফাওাবমায় ড়ওটি অঢুন্ত ‘গুরুত্বপূড ষ’ ভূতফওা ভবয়বঙ। মবফদ- ফানুর ড়ওটি ব্যলাভ 

ওবভ বণাবণ ফবয় তদভাধত চায়কায় বভ মববঢ ধাবভ।  

৯ 

2.  দুবব ষাকওামীদ ফবয় উধকূমাীবও লবচ এাং দ্রুঢঢফ ফবয়ভ ফবধ্য তদভাধত আশ্রয় মওবন্ধ 

তদবয় আা ম্ভ লবে।  

৭ 

3.  ভাস্তা লয়াবঢ ভাস্তাভ দুই ধাববষ অবদও কাঙ মাকাবদা লবয়বঙ, বা দুবব ষাক ঝুঁতও হ্রাব লায়ও।  ৪ 

4.  মবাকাববাক মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম স্বল্প ফবয় ফাইতওাং ওভা  আশ্রয় মওবন্ধভ াবণ মবাকাববাক 

ওভা ম্ভ লবে 

২ 

5.  খু পাম ভূতফওা ধামদ ওভবঙ। চবমাচ্ছ্বাবভ ফয় বঙ্গাধাকবভভ ধাতদ ড়বওভ তপঢবভভ ধাববষ 

আবঢ াথা প্রতাদ ওভবঙ 

২ 

6.  ন্যাভ ওম মণবও ভক্ষা ধায়া বাবে ১ 

7.  ঘট্টগ্রাফ যলভ মণবও দূভত্ব হ্রা ধায়াবঢ দুবব ষাকপূড ষ স্থাবদ ত্রাড-াফগ্রী লবচই তঢভড ওভা বায়। 

প্রাকৃতঢও দুবব ষাবকভ ফয় (চবমাচ্ছ্বাবভ মক্ষবত্র) ভাস্তাটি প্রতঢবভাথ তলবব ওাচ ওবভ  

১ 

মফাঝ ২৬ 

(ছ) প্রওল্পটিভ ড়ও, মতু এাং ওামপাঝ ষমূবলভ ঢষফাদ ওাব ষওাতভঢাভ ফাদঃ মওআইআই তাঢাকড ড়ওটি 

ব্যলাভওাভী বঝ; ড়ও, মতু  ওামপাবঝ ষভ ওাব ষওাতভঢাভ ফাদ ম্পবওষ ঢাঁবতভ ফঢাফঢ তদেরূধঃ 

াভডী ৪.১১ মতু  ওামপাবঝ ষভ ওাব ষওাতভঢা ম্পবওষ ফঢাফঢ  

িতফও     চা  চাতাঢাভ াংখ্যা  যঢওভা লাভ 

(%)  



1.  পাবমা ১২ ৪২.৮৬ 

2.  মফাঝামুটি পাবমা ৭ ২৫.০০ 

3.  মওাদ ফন্তব্য মদই  ৫ ১৭.৮৫ 

4.  বন্তারচদও/ফাদম্মঢ  ৪ ১৪.২৮ 

মফাঝ  ২৮ ১০০.০০ 

 

(জ) ড়ওটিভ দু ষম ততও ম্পবওষ প্রাপ্ত ফঢাফঢঃ ড়ওটিভ দু ষম ততও ম্পবওষ ২৮চদ মওআইআই তাঢাকবডভ 

১৩ চবদভ ফঢাফঢ ধায়া তকবয়বঙ। ১৫ চদ মওাদ ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদতদ। 

 

াভডী ৪.১২ ড়ওটিভ দু ষম তরয় ম্পতওষঢ ফঢাফঢ  

িতফও    চা  চাতাঢাভ াংখ্যা  

1.  উধকূমঢী ড়ও লয়ায় ড়ও াঁথ তদয়তফঢ মফভাফঢ ওভবঢ লয়। ৩ 

2.  ভাস্তাঝা আবভা প্রযস্ত ওভা তভওাভ ৩ 

3.  তওছু তওছু চায়কায় অল্প ফবয় দি লবয় মকবঙ। ২ 

4.  ফবয় অফবয় ড়ওটি মওাদ মওাদ চায়কায় ব বায় ১ 

5.  খু দ্রুঢ ভাস্তাভ ওাবধ ষটিাং উবঞ বায়া ১ 

6.  ওবয়ওটি মতু এঔবদা ঝুঁতওপূড ষ; মগুবমাভ দ্রুঢ উন্নয়দ প্রবয়াচদ ১ 

7.  আবভা মফভাফবঢভ প্রবয়াচদ ১ 

8.  তওছু তওছু ওামপাঝ ষ মফভাফঢ ওভা তভওাভ ১ 

মফাঝ ১৩ 

 

(ঝ) প্রওল্পটিবঢ াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ ঘালু ম্পতওষঢ ফঢাফঢঃ “ প্রওল্পটিবঢ াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ 

ঘালু আবঙ তওদা”-এ াংিান্ত প্রবশ্নভ উিবভ প্রাপ্ত ফঢাফঢ াভডী ৭.১৪-এ মতয়া লবমাঃ 

 

াভডী ৪.১৩ াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ ঘালু ম্পতওষঢ ঢথ্য  

িতফও    চা  চাতাঢাভ  

াংখ্যা  

যঢওভা লাভ  

(%) 

1.  লুাঁ ১৩ ৪৬.৪৩ 

2.  দা  ৮ ২৮.৫৭ 

3.  তওছু চায়কায় আবঙ  ৫ ১৭.৮৫ 

4.  চাদা মদই  ১ ৩.৫৭ 

5.  াফাতচও দায়দ ঘালু দা ণাওবম পুবভা 

ড়ও জুবড় কাঙ মাকাবদা আবঙ 

১ ৩.৫৭ 

মফাঝ ২৮ ১০০.০০ 

 



(ঞ) প্রওল্পটিভ তধতভয়তটও ভক্ষডাবক্ষড তরবয় ধভাফয ষঃ াক্ষাৎওাভ তাঢাবতভ প্রতি ১৪টি ধভাফয ষ লবঢ 

ব ষাচ্চ কডাংখ্যা অনুবায়ী ৪টি ধভাফয ষ  াভডী ৪.১৪-এ  মতয়া লবমাঃ 

াভডী ৪.১৪ উিভতাঢাকবডভ ধভাফয ষ 

িতফও     াক্ষাৎওাভ তাঢাবতভ ধভাফয ষ  উিভতাঢাভ 

াংখ্যা  

যঢওভা লাভ 

(%)   

১. তদতত ষি ফয় ধভ ধভ ভাস্তাভ মফভাফঢ ওভা/তদয়তফঢ মফভাফঢ ওভা উতঘঢ  ৭ ২৫.০০ 

২. প্রওবল্পভ তধতভয়তটও ভক্ষডাবক্ষড ওভা প্রবয়াচদ  ৬ ২১.৪৩ 

৩. প্রওবল্পভ ধাববষ ফাটি িাভা পভাঝ ওভা প্রবয়াচদ ২ ৭.১৪ 

৪. রুটিদফাতনও াংস্কাভ প্রবয়াচদ  ১ ৩.৫৭ 
 

(ট) ড়ও তদভাধিাভ ( Road Safety)  দৃতিবওাড মণবও ড়ওটিভ  দু ষমঢাঃ ড়ও তদভাধিাভ দৃতিবওাড 

মণবও মওআইআই তাঢাকবডভ চা তদেরূধঃ 
 

াভডী ৪.১৫ ড়ওটিভ ড়ও তদভাধিা াংিান্ত দু ষমঢা ম্পতওষঢ ফঢাফঢ 

িতফও দাং    চা  চাতাঢাভ  

াংখ্যা  

যঢওভা লাভ 

(%)  

১ লুাঁ ১৭ ৬০.৭১ 

২ দা ৮ ৩৫.৭১ 

৩ চাতদ দা ১ ৩.৫৭ 

মফাঝ ২৮ ১০০.০০ 
 

 

৪.০৩ প্রওল্পটি ম্পবওষ মওআইআই প্রতাদওাভীবতভ তবযর ফঢাফঢঃ প্রওল্পটি ম্পবওষ ২৮ মওআইআই 

প্রতাদওাভী ৩১ থভবদভ তবযর ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ, ঢা লবঢ ব ষাচ্চ কডাংখ্যা অনুবায়ী ৪টি ফঢাফঢ াভডী 

৪.১৬-এ মতঔাবদা লবমাঃ  

াভডী ৪.১৬ উিভতাঢাকবডভ তবযর ফঢাফঢ 

িতফও     ফঢাফঢ কডাংখ্যা  

 

যঢওভা লাভ  

(%) 

১ ড়ওটিভ মফভাফঢ অব্যালঢ ভাঔবঢ লব ৬ ১২ 

২ ভাস্তাটি আবভা প্রযস্ত লবম চদকবডভ সুতথা লবঢা ৩ ৬ 

৩ ফতদঝতভাং ব্যস্থা মচাভতাভ ওরুদ ৩ ৬ 

৪ ভাস্তাভ দুই ধাববষ ক্ষয় লয়া ফাটিভ ওাচ ওভা মলাও ২ ৪ 
 
 

৪.০৪ মওআইআই-এভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত ঢথ্য/ফঢাফবঢভ প্রথাদ প্রথাদ তরয়মূল ( Salient Features): 

অনুবেত ১.১১ তড ষঢ ফীক্ষাভ উবেশ্যমূবলভ মব ওয়টিভ চা ধায়া তকবয়বঙ ঢা তদেরূধঃ 
 

াভডী ৪.১৭ মওআইআই-এভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত প্রথাদ প্রথাদ তরয় 

িতফও  ফীক্ষাভ উবেশ্য   

(১.১১ অনুবেবতভ িফল) 

মওআইআই-এভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত চা 

 

 

১ 

(ও)  এই প্রওবল্পভ মক্ষুফাত্রা এাং 

অতচষঢ অগ্রকতঢ ধব ষাবমাঘদা ওভা 

এাং তচ্যুতঢ  প্রতঢন্ধওঢাভ 

ওাভডমূল তঘতিঢ ওভা। 

১।  ঠিওাতাবভভ অবলমা, তক্ষঢা  াফবথ্যষভ অপাব প্রওল্পটি 

তমবি ম্পন্ন লবয়বঙ  

২।  িয়, ধতভওল্পদা অনুবায়ী এাং ঠিও ফবয় অণ ষ ভাে তওাংা 

ঙাড়   দা ধায়ায় প্রওল্প তমতিঢ লবয়বঙ।  

৩।  বণাবণ ঢতাভতওভ অপা এাং প্রমতিঢ র ষাভ ওাভবড ওাচ 

তমতিঢ লবয়বঙ।  

২ (ঔ)  প্রথাদ প্রথাদ ওাচমূল ধব ষাবমাঘদা 

ওভা এাং উলাভ ওাব ষওতভঢা 

ম্পবওষ ঢথ্য াংগ্রল এাং এভ 

উধভ ফন্তব্য প্রতাদ। 

 

১।  প্রওবল্পভ ড়ও, মতু  ওামপাবঝ ষভ ওাব ষওাতভঢাভ ফাদ পাম, 

ফাদম্মঢ ধায়া তকয়াবঙ।  

২।  দুবব ষাবকভ ফয় ড়ওটি ‘গুরুত্বপূড ষ’ ভূতফওা ধামদ ওবভ; দুবব ষাক 

আিান্ত উধকূমাী এ ড়ওটি ব্যলাভ ওবভ লবচ  দ্রুঢ 

তদভাধত আশ্রয় মওবন্ধ মববঢ ধাভবঙ।  

 (খ)     প্রওবল্পভ ততমমাতত  প্রওল্প ১।  মঢাঃ দুবব ষাবকভ ফয় ড়ওটি খুই লায়ও ভূতফওা ধামদ 



 

 

৩ 

এমাওাভ অস্থা তবঘদা ওবভ 

উলাভ মূল্যায়বদ  ময়াঝ 

(SWOT) তবেরড  প্রবয়াক 

ওভা। অণ ষাৎ প্রওবল্পভ অন্ততদতল ষঢ 

মস্ট্রন্থ, দু ষমঢা, সুববাক এাং 

তধতাযাংওা তবেরড ওভা। 

ওবভ।  

২।  দু ষমঢাঃ ভাস্তাটিভ প্রযস্তঢা প্রবয়াচবদভ তুমদায় ওফ                              

৩।  সুববাকঃ ভাস্তাটি আণ ষ-াফাতচও মক্ষবত্র ‘গুরুত্বপূড ষ’ অতাদ 

ভাঔবঙ।  

৪।  ঝুঁতওঃ মওাদ তধতাযাংওা া তরূধ প্রপা মদই ভাং ধতভবয 

াংভক্ষবড  উন্নয়বদ লায়ও।  

 
 

৪.০৫ এনতচতট’মঢ অাংযগ্রলডওাভী মেওবলাল্ডাভকডঃ 

প্রাভতম্ভও প্রতঢবতদ অনুবায়ী অাংযগ্রলডওাভীভ ধতভতঘতঢ ধতভতযি ‘ঔ’-এ মতয়া লবয়বঙ। গুডকঢ উধাি 

াংগ্রবলভ অন্যঢফ ফাধ্যবফ ‘মনাওা গ্রুধ আবমাঘদা’ পায় অাংযগ্রলডওাভীকবডভ  (participants)- াংখ্যা 

াভডী ৪.১৯-এ প্রতাদ ওভা লবমাঃ  

াভডী ৪.১৮  এনতচতট পায় অাংযগ্রলডওাভীবতভ াংখ্যা 

িতফও উধবচমাভ দাফ পাস্থম অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা 

০১ আবদায়াভা  আবদায়াভা উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষাভ ওাব ষাময়  ৮ চদ 

০২  াঁযঔামী াঁযঔামী উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষাভ ওাব ষাময়  ১১ চদ 

০৩ মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া  ঘবওাতভয়া উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষাভ  ওাব ষাময়  ৯ চদ 

 

 

তঘত্র ৪.১ ঘবওাতভয়া উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষাভ ওাব ষামবয় অনুতষ্ঠঢ এনতচতট পা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.০৬ মনাওা গ্রুবধভ আবমাঘদায় প্রাপ্ত ঢবথ্যভ তবেরডঃ এনতচতট পাভ আবমাঘদা অনুবায়ী তম্মতমঢ 

তদ্ধান্ত তদবেভ অনুবেতমূবল প্রশ্ন-য়াভী উবল্লঔ ওভা লবমা। 

(ও) ড়ওটি উন্নয়দ ম্পবওষ বঘঢদঢাঃ ৩টি পায় ওবমই ড়ওটি উন্নয়দ ম্পবওষ অতলঢ আবঙদ বম 

চাতদবয়বঙদ।  

 

 

(ঔ) প্রওল্পটিভ ওাব ষওতভঢা ম্পবওষ অতপফঢঃ তদবেভ াভডীবঢ অতপফঢ তুবম থভা লবমাঃ                     

াভডী ৪.১৯ প্রওবল্পভ ওাব ষওাতভঢা ম্পতওষঢ 



িতফও  পাভ স্থাদ  ফঢাফঢ 

১ আবদায়াভা খু পাম 

২ াঁযঔামী নমপ্রসূ লবয়বঙ 

৩ ঘবওাতভয়া নমপ্রসূ এাং ‘গুরুত্বপূড ষ’ ড়ও প্রওল্প 

 

(ক) প্রওল্পটিভ াবণ এমাওাভ চদকবডভ  ম্পৃি ঢাঃ ‘প্রওল্পটিভ াবণ এমাওাভ চদকড মওাদ পাব চতড়ঢ 

তঙবমদ তওদা?’-এফদ  প্রবশ্নভ চাব ৩টি পাবঢই  "লুাঁ" সূঘও উিভ ততবয়বঙদ। এঙাড়া প্রওবল্প ফতলমাভা 

অাংযগ্রলড ওবভদ। তমঙ্গতপতিও তপাচবদ ৩টি পাভ ফঢাফঢ অনুবায়ী প্রওবল্প পুরুর  ফতলমাভ অাংযগ্রলড 

তঙম তদেরূধঃ 

াভডী ৪.২০ প্রওবল্পভ ওাবচভ  ফতলমাবতভ অাংযগ্রলড াংিান্ত 

িতফও  উধবচমাভ দাফ পুরুবরভ অাংযগ্রলড ফতলমাভ অাংযগ্রলড 

১ আবদায়াভা ৯০% ১০% 

২ াঁযঔামী ৮০% ২০% 

৩  মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া ৯০% ১০% 

 

(খ) প্রওল্পটিভ নবম স্থাদীয় চদকড প্রাপ্ত সুতথামুলঃ ‘প্রওল্পটি স্থাদীয় চদকবডভ চন্য সুতথা তও তও সৃতি 

ওবভবঙ’-এফদ প্রবশ্নভ চাব এনতচতট আবমাঘদাভ ৩টি পাবঢই উি প্রবশ্নভ "লুাঁ" সূঘও তদ্ধান্ত ধায়া 

তকবয়বঙ। সুতথামূল (Benefits) তদেরূধঃ 

াভডী ৪.২১ প্রওবল্পভ সুনমমূল  

িতফও সুতথামূল (Benefits) 

১ কৃতরধণ্য ধতভলবদ সুতথা  

২ বাঢায়াঢ ব্যস্থায় ফয় াশ্রয়  

৩ বাদালদ াংখ্যা বৃতদ্ধভ নবম ঘমাঘবম  স্বােন্নু  

৪ উৎধাততঢ তঘাংতড় ধতভলবদ সুতথা  

৫ ফবলযঔামীভ ধাদ ধতভলবদ সুতথা  

৬ চবমাচ্ছ্বাবভ ফয় আশ্রয় মওন্ধ তলবব ড়ও ব্যহৃঢ লয়।  

৭ ঘট্টগ্রাবফভ াবণ উধকূমীয় এমাওাভ চদাথাভবডভ বাঢায়াবঢভ দূভত্ব প্রায় ২৫ তওতফ ওবফ মকবঙ  

 

(গ) প্রওল্পটিভ দওযা স্থাদীয় চদকবডভ ঘাতলতা তওাংা প্রবয়াচদীয়ঢাভ াবণ াফঞ্জস্যপূড ষ তওদা? 

উি তরবয় এনতচতট আবমাঘদায় প্রাপ্ত ফঢাফঢ তদেরূধঃ 

াভডী ৪.২২ ড়বওভ তটচাইবদভ াফঞ্জস্যঢা ম্পতওষঢ 

 িতফও  ফঢাফঢ  

১ াঁযঔামী অাংবয ড়বওভ প্রযস্তঢা আভ বৃতদ্ধ ওভা প্রবয়াচদ।   

২ তওছু খাঝতঢ ভবয়বঙ; ৮০% ঠিও আবঙ।  

৩ ড়বওভ উচ্চঢা বৃতদ্ধ লবম পাম লবঢা।  

 

 

(ঘ) প্রওল্প াস্তায়দওামীদ াংতেি াংস্থাভ ওফ ষওঢষা এাং ঠিওাতাভবতভ তাতয়ত্ব ধামদ ওঢটুক্য বণাণ ষ 

লবয়বঙ?-উি প্রবশ্নভ চাব আবমাঘওবৃন্ন তদেরূধ ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ। 

 



াভডী ৪.২৩ প্রওল্প তদফ ষাবড াংিান্ত াংস্থাভ ওফ ষওঢষা  ঠিওাতাভবতভ তাতয়ত্ব ধামবদভ বণাণ ষঢা 

   িতফও  ফঢাফঢ  

১ অতলঢ দদ   

২ প্রণফঢঃ ঠিওাতাভবৃবন্নভ কাতনমতঢ তঙম: ধভঢীবঢ অবদও মবাকাববাবকভ মপ্রতক্ষবঢ 

প্রওবল্পভ ওাচ মযর লয় 

৩ মফাঝামুটি বন্তারচদও  

 

(ঙ) প্রওল্পটিভ াস্তায়দ ধতভববযভ উধভ ক্ষতঢওভ প্রপা াংিান্তঃ  ‘প্রওল্পটিভ নবম ধতভববযভ উধভ 

ক্ষতঢওভ প্রপা ধবড়বঙ তওদা?’-এ প্রবশ্নভ চাব ৩টি পাবঢই “দা” সূঘও চা ধায়া বায়।  বা তদেরূধঃ   

াভডী ৪.২৪ ধতভববযভ উধভ প্রপা 

িতফও চামূল (Responses) 

১ দা  

২ ক্ষতঢওভ প্রপা ধবড় তদ  

৩ তরূধ প্রপা লয় তদ ভাং ধতভববযভ উন্নতঢ লবয়বঙ।   

 

(চ) ম্পাততঢ  প্রওবল্পভ বঘবয় মতয উধওাতভঢা ম্পতওষঢ ফঢাফঢঃ এনতচতট আবমাঘদায় এ তরবয় 

তদেরূধ ফঢাফঢ ধায়া তকবয়বঙ। 

াভডী ৪.২৫  প্রওবল্পভ যতিযামী ভূতফওা 

িতফও দাং প্রাপ্ত ফঢাফঢ 

১ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ  

২ বাঢায়াঢ, ধণ্য ভভাল, ব্যায়  তযক্ষায় উন্নতঢ  

৩ ৩৫ তওবমাতফঝাভ (ঘট্টগ্রাফ মণবও ওক্সাচাভ) ততখ ষু  ওবফ বায়ায় বাঢায়াবঢভ ফয়  

অবণ ষভ াশ্রয় লবে  

 

(ছ) প্রওবল্পভ বঘবয়  দু ষম ততও ম্পতওষঢ ফঢাফঢঃ প্রওবল্পভ দু ষমঢা ম্পবওষ ৩টি এনতচতট পায় মব ৪টি 

চা ধায়া বায় ঢা াভডী ৪.২৬-এ উবল্লঔ ওভা লবমাঃ 

 া 

ভডী ৪.২৬  প্রওবল্পভ দু ষমঢামুল 

িতফও বঘবয় দু ষমঢা ম্পতওষঢ ফঢাফঢ 

১ তঢমাভিীধ মতুভ ধভ ওবয়ওটি ঝুঁতওপূড ষ াঁও ভবয়বঙ।  

২ ড়ওটিভ তওছু াঁও,ড়ওটিভ দু ষম ততও।  

৩ ড়ওটিভ উচ্চঢা ওফ ফবদ লয়।  

৪ ড়বওভ শুরুবঢ াঁও ভবয় মকবঙ।  

 

 

(জ) হুক্যফতঔমকৃঢ চতফ ঠিওপাব ওাবচ মমবকবঙ তওদা উলাভ অস্থাঃ মনাওা গ্রুধ আবমাঘদায় চাদা বায় 

মব, াঁযঔামী উধবচমাভ আঢাথীদ ড়ও অাংবযভ চন্য মওাদ ভূতফ হুক্যফতঔম লয়তদ। মধক্যয়া  ঘবওাতভয়া   

উধবচমায় মব ভূতফ হুক্যফতঔম লবয়বঙ, ঢা ঠিওপাব ওাবচ মমবকবঙ।  

 

 

(ঝ) প্রওল্পটি াস্তায়বদভ ধভ ভক্ষডাবক্ষড ম্পবওষ মওাদরূধ অতপববাক ম্পতওষঢ ফঢাফঢঃ উি তরবয় 

তদেরূধ ফঢাফঢ ধায়া তকবয়বঙ। 

াভডী ৪.২৭  ভক্ষডাবক্ষড ম্পতওষঢ ফঢাফঢ 

িতফও  ফঢাফঢ  



১ ড়বওভ ধাববষ ফাটিভ িাভা মফভাফঢ লয় দা।  

২ াথদপুবভভ এমাওায় ধালাবড়ভ ধাববষ য়াম-ওাফ-মেদ তদফ ষাড ওভা প্রবয়াচদ।  

৩ এ প্রওবল্প আবক মওাদ মফভাফঢ ওাচ লয়তদ; ঢষফাবদ মফভাফঢ ওাচ ঘমবঙ।  

৪ াভবনব তবযরঢঃ মতু  ওামপাবঝ ষভ এুাবপ্রাবঘ মফভাফঢ ওভা লয়তদ।  

 

 

৪.০৭ প্রওবল্পভ স্থাতয়বত্বভ ( sustainability) চন্য এনতচতট পায় প্রাপ্ত ধভাফয ষঃ তদবেভ  াভডী-মঢ প্রাপ্ত 

ধভাফয ষমূল মতয়া লবমাঃ  

 

াভডী ৪.২৮ প্রওবল্পভ স্থাতয়বত্বভ চন্য ধভাফয ষমূল 

িতফও  প্রাপ্ত ধভাফয ষ  চা (n) 

১ ড়বওভ লাঝ াচাভ অাংয মূবল Drain-cum-footpath তদফ ষাড/ড়ও প্রযস্তওভড  মেদ 

তদফ ষাড  

৩ 

২ ড়বওভ ধাববষ ধতভওতল্পঢ দায়দ ওভা/নমচ বৃক্ষ মভাধদ ওভা  ২ 

৩ ড়বওভ মযাল্ডাবভ এাং ঠাবম ফাটিভ ওাচ ওভা/মযাল্ডাভ প্রযস্তওভড ওভা ২ 

৪ ড়ওটি ৪-মমবদ উন্নীঢ ওবভ তদফ ষাড/চাঢীয়  ফলাড়ও তলবব উন্নয়দ  ২ 

৫ ড়ওটিভ াভবনব DBST  ওভা ১ 

৬ এই ড়বওভ াবণ Link road মূবলভ এুাবপ্রাঘ প্রওবল্পভ আঢার্ভি ওবভ তদফ ষাড  ১ 

৭ ড়ও ধাববষ Hard shoulder তদফ ষাড ১ 

৮ ড়বওভ াঁওমূল লচীওভড ১ 

৯ াচাভ অাংবয চ-এভ চায়কা অবথতঔম মুি ভাঔা এাং পতষ্যবঢভ  চন্য ভূতফ হুক্যফতঔম  ওভা  ১ 

১০ ঈতফতদ মাম িীচ লবঢ মঘৌধমতন্ডী লবয় ওক্সাচাভ ধব ষন্ত ড়ও তদফ ষাড/উন্নয়দ (ঈতফতদ লবঢ 

ওক্সাচাবভভ  দূরুত্ব ২৩ তওতফ ওফব)।  

১ 

 

৪.০৮ অগ্রাতথওাভ তপতিও ধভাফয ষমূবলভ ম্ভাব্যঢা ধব ষাবমাঘদাঃ 

(ও) এ-ত-ত আঞ্চতমও ফলাড়ওবও চাঢীয় ফলাড়ও তলবব উন্নীঢওভডল উন্নয়দঃ এ ড়ওটি ঘট্টগ্রাফ-

ওক্সাচাভ চাঢীয় ফলাড়বওভ তওল্প  ফান্তভাম ড়ও। চাঢীয় ফলাড়ও N1-এভ অাংয ঘট্টগ্রাফ-

তযওমালা-ধটিয়া-ঘন্নদাইয-ঘবওাতভয়া-ওক্সাচাভ চাঢীয় ফলাড়বওভ দূভত্ব ১৫৮ তওবমাতফঝাভ। অধভততবও, 

ঘট্টগ্রাফ-তযওমালা’ভ দূভত্ব ৩তওবমাতফঝাভ। তযওমালা-আবদায়াভা’ভ দূভত্ব ৯ তওতফ এাং আবদায়াভা-

তঢমাভিীধ অাংবযভ দূভত্ব ৭ তওতফ। তঢমাভিীধ লবঢ ঈতফতদ অাংবযভ দূভত্ব ৫২ তওতফ এাং ঈতফতদ লবঢ 

ঘবওাতভয়া ৯ তওতফ; অণ ষাৎ ঘট্টগ্রাফ-তযওমালা-াঁযঔামী-ঈতফতদ-ঘবওাতভয়া’ভ ড়বওভ দূভত্ব 

(৩+৯+৭+৫২+৯)=৮০তওতফ। অণঘ ঘট্টগ্রাফ-ধটিয়া-ঘবওাতভয়াভ দূভত্ব ১০০ তওতফ। ঘবওাতভয়া মণবও 

ওক্সাচাবভভ দূভত্ব ৫৮ তওতফ। ঈতফতদ লবঢ ঘবওাতভয়াভ ততবও দা মববয় মঘৌধমতেী লবয় ওক্সাচাভ ধব ষন্ত 

short route-এ ড়ও ভবয়বঙ। এ Route-এভ তদ্যফাদ ড়ও উন্নয়দ ওভা লবম ওক্সাচাভ ধব ষন্ত দূভত্ব 

আভ প্রায় ২০ তওবমাতফঝাভ ওফব অণ ষাৎ ঘট্টগ্রাফ-আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঈতফতদ লবয় ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাবভভ 

দূভত্ব প্রায় ৪০ তওবমাতফঝাভ ওফব। স্বাপাতওপাব, এ-ত-ত আঞ্চতমও ফলাড়ওবও  চাঢীয় ফলাড়ও 

তলবব তদফ ষাড ওভাভ তরয় অদূভ পতষ্যবঢ তবঘদা ওভবঢ লব।  

এ-ত-ত ড়বও ট্রাতনবওভ াংখ্যাভ থাভডা অনুবেত ৫.০৬ (ও) -মঢ উধস্থাধদ ওভা লবয়বঙ। মববলতু ২০১৪ 

াবমভ মওাদ ট্রাতনও টাঝা মদই, ঢাই তেয়াতভাং ওতফটিভ তদ্ধান্ত অনুাবভ এ-ত-ত ড়বওভ শুরুবঢ বভচতফবদ 

ট্রাতনও কডদা ওভা লয়। উি কডদা অনুবায়ী মতঔা বায়, ঢষফাবদ তততদও ট্রাতনও প্রায় ৮৫০০; বাভ ফবধ্য 

তএদতচ অবঝাতভওযা খুই মযী (প্রায় ৬৫০০), মঙাঝ ট্রাও প্রায় ৫৫০, া ২৫০ ইঢুাতত। মববলতু ঢষফাবদ 



ঘমফাদ পাভী ( Heavy) বাদালবদভ ঘমাঘম ওফ এাং ড়ওটিভ ১টি মতু অম্পন্ন আবঙ এাং ড়ওটিভ 

ঈতফতদ-ঘবওাতভয়া অাংযটি ঘবওাতভয়া উধবচমা যলবভভ ফধ্য ততবয় অতঢিান্ত লবয়বঙ; মবলতু ড়ওটিভ তদফ ষাড-

ধভঢী ওাবম পাভী বাদালবদভ প্রবৃতদ্ধ আযানুরূধ লয়তদ। এ প্রতঢন্ধওঢামূল দূভ লবম ড়ওটিভ ট্রাতনও 

প্রবৃতদ্ধ দ্রুঢ াড়ব।এফঢাস্থায়, ঘট্টকাফ-তযওমালা-আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঈতফতদ-মঘৌধমতেী-ওক্সাচাভ 

ড়ওটিবও ঘট্টকাফ-ওক্সাচাভ ড়বওভ তওল্প চাঢীয় ফলাড়ও তলবব তদফ ষাবডভ চন্য এঔদ মণবও 

ধতভওল্পদা গ্রলড  ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা ধতভঘামদা শুরু ওভা প্রবয়াচদ।        
 

(ঔ) দায়দ ওফ ষসূতঘঃ মওাদ ড়ও উন্নয়বদভ/তদফ ষাবডভ ধভ চ অতথতপ্তভ তওাংা দ তপাক ওতৃষও ড়বওভ 

ধাববষ বৃক্ষবভাধড ওভা লয়। এ-ত-ত ড়বওভ প্রপা মূল্যায়বদ াংখ্যাকঢ  গুডকঢ উধাি াংগ্রবলভ ফাধ্যবফ 

প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ মতঔা বায়, ড়ওটিবঢ াফাতচও দায়বদভ মওাদ উবদ্যাক গ্রলড ওভা লয়তদ। ঢব ড়ওটিভ 

২৫ঢফ, ২৬ঢফ ২৮ঢফ, ২৯ঢফ, ৩৪ঢফ, ৩৫ঢফ, ৩৭ঢফ, ৩৯ঢফ, ৪৪ঢফ, ৪৫ঢফ এাং ৬০ মণবও ৭৬ঢফ 

তওবমাতফঝাবভ দায়দ আবঙ। এ ওম দায়বদভ অতথওাাংয বৃক্ষ ইউওুাতমধঝা এাং তওছু তওছু মভইদতট্র 

আবঙ। নমচ  রতথ কাঙ মদই। ঢাঙাড়া মক্ষু ওভা তকবয়বঙ মব, ড়ও াঁবথভ াঁবও Inner-side-এ কাঙ 

আবঙ; অণঘ Outer-side-এ কাঙ মদই, বা বৃক্ষবভাধবডভ চন্য চ অতথতপ্তবভভ তদবত ষযদাভ ঠিও উবিা। 

অওাঞাবফা বাঘাই ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত উধাি লবঢ মতঔা বায়, ৫২ তওবমাতফঝাবভভ ফবধ্য ১২ তওবমাতফঝাবভ 

“ড়বওভ াঁবও বৃক্ষবভাধড” তওাংা আকাঙা ণাওাভ নবম বাদালবদভ দৃতি ীফায় প্রতঢন্ধওঢা সৃতি লবে; 

ড়ও তদভাধিাভ দৃতিবঢ বা খুই তধতচদও। 

 

অধভততবও, ধতভববযভ পাভাম্য ভক্ষায়, দুবব ষাক প্রতঢবভাবথ, ড়ও াঁবথভ ক্ষয়বভাবথ এাং তাতভদ্রু দূভীওভবড 

তবযরঢঃ দুঃস্থ ফতলমাবতভ ওফ ষাংস্থাবদ ‘াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ’ ‘গুরুত্বপূড ষ' অতাদ ভাবঔ। ধতভবয  

দ ফন্ত্রডামবয়ভ চাভীকৃঢ মপুাাংয ণ্টবদভ াক্যষমাভ এাং দ অতথতপ্তবভভ াবণ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ            

১৩-০৪-০২ইাং ঢাতভবঔ স্বাক্ষতভঢ ফবছাঢা স্মাভও অনুবায়ী চ অতথতপ্তবভভ তদভাধত তদবত ষযদা ( Safety  

guideline) মফবদ ধতভওতল্পঢপাব আঞ্চতমও ফলাড়ওটিবঢ অতমবি নমচ, দচ  রতথ বৃবক্ষভ 

‘াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ’ গ্রলড ওভা প্রবয়াচদ। 



ধঞ্চফ অধ্যায় 

প্রওবল্পভ অওাঞাবফা বাঘাই 
 

৫.০১   প্রাভতম্ভও প্রতঢবতবদভ াংমৄতি-৫ অনুবায়ী প্রওল্পটি ধতভতয ষদ ওভঢঃ তওবমাতফঝাভ তপতিও -উধাি 

াংগ্রল  

ওভা লয়। 

 
তঘত্র ৫.১ ব্যতি ধভাফয ষও  আইএফইতট’ভ মপ্রাগ্রাফাভ ফীক্ষাথীদ প্রওবল্পভ  অওাঞাবফা বাঘাই-এভ  ওাচ ঢতাভতও ওভবঙদ  

 

তদবেভ াভডীবঢ অওাঞাবফা বাঘাই-এভ  মঘওতমে  অনুবায়ী  ধতভাংখ্যাদ মতয়া লবমাঃ   

াভডী ৫.১ তওবমাতফঝাভ অনুবায়ী এ-ত-ত ড়বওভ ধব ষবক্ষড 

দূভত্ব (তওতফ) ধব ষবক্ষড মঘওতমে াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

২৫-৩৪ ১০ টি ১৯.২ 

৩৫-৪৪ ১০ টি ১৯.২ 
৪৫-৫৪ ১০ টি ১৯.২ 
৫৫-৬৪ ১০ টি ১৯.২ 
৬৫-৭৪ ১০ টি ১৯.২ 
৭৫-৭৬ ২ টি ৩.৮ 

মফাঝ ৫২ টি ১০০.০০ 
 

াভডী ৫.১ লবঢ মতঔা বায় মব, প্রওল্পটি ধটিয়া লবঢ ২৫ঢফ তওবমাতফঝাভ দূভত্ব  লবঢ শুরু লবয়বঙ এাং ৭৬ঢফ 

তওবমাতফঝাবভ মযর লবয়বঙ। ২৪ঢফ তওবমাতফঝাবভ তঢমাভিীধ মতু বা আবদায়াভা উধবচমাভ তভ লবঢ 

১০তওবমাতফঝাভ দূবভ অতস্থঢ এাং আবদায়াভা  াঁযঔামী উধবচমাভ ীফাবন্ত অতস্থঢ ড়ওটি তঢমাভিীধ 

মতু লবঢ াঁযঔামী  মধক্যয়া লবয় ঈতফতদবঢ মযর লবয়বঙ। ঈতফতদ লবঢ ঘবওাতভয়াভ দূভত্ব  ৯ তওবমাতফঝাভ। 



৫.০২ ড়ও াঁথ  মধপবফবন্ট ভ ঢষফাদ অস্থা  (status): অওাঞাবফাভ ইতঞ্জতদয়াতভাং মঘওতমে অনুবায়ী 

বভচতফবদ প্রাপ্ত উধাি অনুবায়ী মতঔা বায়, প্রওবল্পভ ড়ও াঁথ  মধপবফবন্টভ অস্থা পাম; ঢব তওছু তচ্যুতঢ 

ভবয়বঙ। তদবেভ াভডী ৫.২ লবঢ মতঔা বায়, আইবঝফ দাং-২ এ তচ্যুতঢ ৯.৬%, আইবঝফ দাং ৭-এ ৭.৭% এাং 

অন্যান্য আইবঝবফ তচ্যুতঢ আবভা ওফ। 

াভডী ৫.২ ড়ও াঁথ  মধপবফবন্টভ ঢষফাদ অস্থা 

মঘওতমে ৫২ টি 

িতফও 

(মঘওতমে 

অনুবায়ী) 

 

বাঘাইকৃঢ আইবঝফ 

 

চা 

 

াংখ্যা 

যঢওভা 

লাভ 

(%) 

1.  ড়বওভ মধপবফবন্টভ উধভ ততয়া বাদালদ স্বােবন্ন ঘমাঘম ওভবঙ তও 

দা? 
লুাঁ ৫০ ৯৬.২ 

দা ২ ৩.৮ 

2.  ড়বওভ মযাল্ডাভ ধণঘাভীবতভ ঘমাঘবমভ উধববাকী প্রযস্তঢা আবঙ 

তওদা? 
লুাঁ ৪৭ ৯০.৪ 

দা ৫ ৯.৬ 

3.  মধপবফবন্টভ এাং মযাল্ডাবভ আড়াআতড় ওুািাভ/ঠাম আবঙ তও দা? 
লুাঁ ৫২ ১০০ 

দা ০ ০ 

4.  ড়বওভ াভবন উঁচ্যতদচ্য তওদা বাদালদ থাক্কা ঔায় তওদা? 

লুাঁ ৩ ৫.৮ 

দা ৪৯ ৯৪.২ 

5.  ড়বওভ মযাল্ডাভ মধপবফবন্টভ ফাদ মমবপম তওাংা উচ্য মমবপবম 

তওদা? (তবযরঢ লাঝাচাভ অাংয) 
লুাঁ ০ ০ 

দা ৫২ ১০০ 

6.  ড়ও াঁবথভ ঠাবম ফাটি আবঙ তওদা? (তবযরঢ লাঝ-াচাভ  া মগ্রাণ 

মন্টাভ ব্যঢীঢ অন্য অাংবয) 
লুাঁ ৫০ ৯৬.২ 

দা ২ ৩.৮ 

7.  ড়বওভ াভবনব মওাদ নাঝম মতঔা বাবে তওদা? লুাঁ ৪ ৭.৭ 

দা ৪৮ ৯২.৩ 

8.  ড়বওভ মধপবফবন্টভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ তফঝাভ আবঙ তওদা? লুাঁ ৫২ ১০০.০ 

দা ০ ০ 

                                                                        মফাঝ  ৫২ ১০০.০ 

ড়ওটি ধতভতয ষদ ওাবম মঘওতমে অনুবায়ী উধাি াংগ্রবলভ ফয় ড়বওভ গুডকঢ ফাবদভ ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত 

তচ্যুতঢমূল এাং তচ্যুতঢভ কডাংঔা ( frequency) তদবেভ াভডী ৫.৩-এ মতয়া লবমা। এঔাবদ মক্ষুডীয় 

মব, বঘবয় মযী তচ্যুতঢ আবঙ আইবঝফ দাং-৬ এ এাং এভধভ ওফ তচ্যুতঢ লবয়বঙ আইবঝফ দাং ২-এ ।  

 

 

 

 

 

 

 

াভডী ৫.৩ ড়ও াঁথ  মধপবফবন্টভ ধব ষবক্ষডঃ 



িতফও 

(মঘওতমে 

অনুবায়ী) 

 

ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ঢথ্য 

 

কডাংখ্যা 

১ ১। ড়বও ফাবছ ফাবছ ধঝবলাম আবঙ ০৩ 

২। তওছু তওছু অাংবয াভবনব তধঘ ঠামাই উবঞ মকবঙ ০৩ 

৩। এুাবপ্রাঘ াভবন দি লবয় মকবঙ   ০১ 

২ ১। মযাল্ডাবভ  তওছু rain-cut আবঙ ০১ 

২। তওতফ মধাে মপবঙ্গ ধবড় আবঙ/তওতফ মধাে মদই ০৭ 

৩ ১। মধপবফবন্টভ আড়াআতড় ঠাম ফাবছ ফাবছ ওফ আবঙ ০১ 

৪ ১। তওছু তওছু অাংবয বাদালদ থাক্কা ঔায় ০১ 

৬ ১। তওছু তওছু অাংবয মযাল্ডাবভভ প্রযস্তঢা ঠিও মদই অণা মযাল্ডাবভ ফাটি ওফ আবঙ ১৭ 

২। ড়ও াঁবথ ঠাবম ফাটি ওফ আবঙ ০১ 

৭ ১। তওছু তওছু অাংবয াভবনব চ্যম-নাঝম (hair-crack) আবঙ ০১ 

 মফাঝ ৩৭ 

উবল্লখ্য মব, ফাবছ ফাবছ তওবমাতফঝাভ মধাে দা ণাওায় অওাঞাবফা বাঘাই-এভ ওাচ ধব ষবক্ষবড এাং মভওবট ষ 

খুই অসুতথা লবয়বঙ।                                                                                                        

৫.০৩ ড়ও তদভাধিাভ ঢষফাদ অস্থা  (status): বভচতফবদ ড়ও তদভাধিা ( Road Safety) াংিান্ত 

আইবঝফমূবলভ প্রাপ্ত উধাি াভডী ৫.৪-এ মতঔাবদা লবমা। াভডী লবঢ মতঔা বায়, আইবঝফ দাং-৯ এ বঘবয় 

মযী তচ্যুতঢ (৭১.২%); এভধভ ওফ তচ্যুতঢ বণািবফ, আইবঝফ দাং-১১-এ (২৩.১%) এাং আইবঝফ দাং-১০-

এ (১১.৫%)। আইবঝফ দাং-৯  ১০ ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদ াংিান্ত এাং আইবঝফ দাং-১১ ড়বওভ 

ধাববষ দায়দ াংিান্ত। 
াভডী ৫.৪ ড়ও তদভাধিাভ ঢষফাদ তঘত্র          মঘওতমে-

৫২টি 

িতফও 

(মঘওতমে 

অনুবায়ী) 

বাঘাইকৃঢ আইবঝফ চা াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

৯ ড়বওভ াঁবওভ াতলবভভ ধাববষ অতঢ-উচ্চঢা ( Super-

elevation) তলাব ড়ও াঁথ  মধপবফন্ট তদফ ষাড ওভা 

লবয়বঙ তওদা?  

লুাঁ ১৫ ২৮.৪ 

দা ৩৭ ৭১.২ 

১০ াঁবও ড়বওভ প্রযস্তঢা মযী আবঙ তও দা?  লুাঁ ৪৬ ৮৮.৫ 

দা ৬ ১১.৫ 

১১ ড়বওভ াঁবও বৃক্ষবভাধড ইঢুাততভ নবম বাদালবদভ দৃতি ীফায় 

প্রতঢন্ধওঢা লবে তওদা?  

লুাঁ ১২ ২৩.১ 

দা ৪০ ৭৬.৯ 

১২ ড়বওভ এই অাংবয এওই স্থাবদ াভাংাভ দুখ ষঝদা লয় এফদ 

দুখ ষঝদা স্পঝ (accident Black Spot) আবঙ তওদা? 

লুাঁ ২ ৩.৮ 

দা ৫০ ৯৬.২ 

                                                                          মফাঝ  ৫২ ১০০.০০ 

ড়ও তদভাধিাভ ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত তচ্যুতঢমূবলভ থভদ তদবেভ াভডী ৫.৫-এ মতয়া লবমা। াভডী লবঢ মতঔা 

বায়, ড়বওভ ততপন্ন স্থাবদ ওবয়ওটি S-curve আবঙ। আাভ ওবয়ওটি স্থবম দুখ ষঝদা খবঝবঙ। এগুবমা দুখ ষঝদা-



প্রড স্পঝ লবম এওম স্পবঝ ফাভাত্মও দুখ ষঝদা ( fatal accident) লয়তদ। ঢাই accident Black 

Spot  আবঙ মা বাব দা। ঢব ঐ ওম স্থাবদ ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদ ঠিও লয়তদ; ঢাই দুখ ষঝদা বন্ধ 

ব্যস্থা গ্রলড াঞ্ছদীয়। 

 

াভডী ৫.৫ ড়ও তদভাধিা াংিান্ত ধব ষবক্ষড 

িতফও 

(মঘওতমে 

অনুবায়ী) 

ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত তচ্যুতঢ/ ত্রুটিমূল াংখ্যা 

০৯ ১।  ২৮ঢফ তওতফবঢ াঁও ওফ লয়ায় Super elevation-ওভা লয়তদ ০১ 

১০ ১।   ২৫ঢফ, ২৮ঢফ, ৩১ঢফ তওতফবঢ াঁও অাংবয ৫.৬৩ তফ/৫.৭০তফ ওবভ প্রযস্তঢা আবঙ ০১ 

 

১১ 

১। ২৭ঢফ, ৩৭ঢফ তওতফবঢ াঁবওভ Inner side-এ আকাঙা আবঙ, বা দৃতিীফাভ প্রতঢন্ধওঢা সৃতি ওবভ ০১ 

২।  ৬৪ঢফ, ৭০ঢফ, তওতফবঢ াঁবওভ Inner side-এ কাঙ আবঙ, তওন্তু Outer side-এ কাঙ মদই ০১ 

 

 

 

১২ 

 

১।  ২৫ঢফ তওতফবঢ ৩ ফা আবক এওটি তএদতচ অবঝাতভওযা তদয়ন্ত্রড লাতভবয় উবি এওচদ তদলঢ লবয়বঙ  ০১ 

২।  ২৬ঢফ তওতফবঢ কঢ দুই ঙবভ ২টি দুখ ষঝদা খবঝবঙ, আলঢ লবয়বঙ তওন্তু মওউ তদলঢ লয়তদ। ০১ 

৩।     ২৮ঢফ তওতফবঢ দুখ ষঝদা প্রড স্পঝ আবঙ, কঢ এও ঙবভ ৩টি দুখ ষঝদা খবঝবঙ তওন্তু মওউ তদলঢ লয়তদ ০১ 

৪।  ২৭ঢফ, ৩০ঢফ, ৩১ঢফ, ৩৭ঢফ তওতফবঢ ২টি ওবভ S-curve আবঙ ০১ 

৫।  ৩৮ঢফ তওতফবঢ দুখ ষঝদা প্রড স্পঝ আবঙ, কঢ তঢদ ঙবভ এওটি দুখ ষঝদা খবঝবঙ তওন্তু  মওউ তদলঢ লয়তদ ০১ 

৬।  ৪২ঢফ তওতফবঢ দুখ ষঝদা প্রড স্পঝ আবঙ, ম্প্রতঢ এওটি দুখ ষঝদা খবঝবঙ তওন্তু মওউ ফাভা বায়তদ ০১ 

৭।  ৪৮ঢফ, ৫৮ঢফ তওতফবঢ দুখ ষঝদা প্রড স্পঝ আবঙ, ফাবছ ফাবছ দুখ ষঝদা খবঝবঙ তওন্তু  মওউ ফাভা বায়তদ ০১ 

৮।  ৫৭ঢফ তওতফবঢ ম্প্রতঢ এওটি  তএদতচ অবঝাতভওযা  তধওাধ াংখবর ষ এওচদ তদলঢ লবয়বঙ  ০১ 

মফাঝ ১৩ 

                                                                                                                                            

 

৫.০৪ তদতফ ষঢ মতুমূবলভ ঢষফাদ অস্থাঃ বভচতফবদ মতু ধব ষবক্ষড ওবভ প্রাপ্ত ঢথ্য (Findings) াভডী 

৫.৬-এ মতঔাবদা লবমা। াভডী লবঢ মতঔা বায়, তদফ ষাডকৃঢ মতুমূবলভ গুডকঢ ফাদ এাং ওাব ষওাতভঢা 

(Functional) ‘পাম’। ঢব আইবঝফ দাং-১৬-এ মতঔা বায়, মতুভ এুাবপ্রাঘ পাম দয় (২০%) এাং আইবঝফ 

দাং-২১-এ মতুভ চবয়বন্ট বাদালদ ঘমাঘবম থাক্কা ঔায় (২০%) এাং আইবঝফ দাং-১৭-এ ভক্ষাপ্রত ওাচ 

মঝওই লয় তদ (২০%) ধায়া তকয়াবঙ । ঢব লুাঁ/দা চাব  ত্রুটি-তচ্যুতঢ ম্পবওষ সুতদতত ষি থাভডা ধায়া 

বাব দা।  

 

 

 

 

 

 

াভডী ৫.৬ মতুভ ঢষফাদ অস্থা       

মঘওতমে-৫টি 



িতফও 

(মঘওতমে 

অনুবায়ী) 

বাঘাইকৃঢ আইবঝফ উিভ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

১৩ মতুভ মওাদ অাংবয মওাদরূধ নাঝম আবঙ তওদা?   লুাঁ ০ ০ 

দা ৫ ১০০ 

১৪  

মতুভ ওদতিবঝ মওাদরূধ honey-comb মতঔা বাবে তওদা? 

লুাঁ ০ ০ 

দা ৫ ১০০ 

১৫  

মতুভ দীঘ ততয়া মদৌ ঘমাঘবমভ ফঢ ধাতদ প্রাল আবঙ তওদা?  

লুাঁ ৩ ৬০ 

দা ২ ৪০ 

১৬ মতুভ উপয় ধাববষভ এুাবপ্রাঘ পাম আবঙ তওদা? লুাঁ ৪ ৮০ 

দা ১ ২০ 

১৭ মতুভ এুাবপ্রাবঘ ভক্ষাপ্রত ওাচ ওভা লবয় ণাওবম মঝওই আবঙ 

তওদা? 
লুাঁ ৪ ৮০ 

দা ১ ২০ 

১৮ মতুভ ততখ ষু  ধব ষাপ্ত তওদা? লুাঁ ৫ ১০০ 

দা ০ ০ 

১৯ মতুভ উচ্চঢা  মদৌ-ঘমাঘবমভ উধববাকী তওদা? লুাঁ ৩ ৬০ 

দা ২ ৪০ 

২০ মতুভ এুাবপ্রাবঘ দতী পাঙ্গদ প্রডঢা আবঙ তওদা? লুাঁ ০ ০ 

দা ৫ ১০০ 

 

২১ 

 

মতুভ ততপন্ন স্পুামদভ চবয়ন্ট এ বাদালদ থাক্কা ঔায় তওদা?

লুাঁ ১ ২০ 

দা ৪ ৮০ 

                                                                 মফাঝ  ৫ ১০০.০ 

 

 

      তঘত্র ৫.২ প্রওবল্পভ ৭০ঢফ তওবমাতফঝাবভ তদতফ ষঢ াকগুচাভা মতু 

 

 

অঢএ, মতু ধব ষবক্ষবডভ ফয় প্রাপ্ত তচ্যুতঢভ থভদ তদবে াভডী ৫.৭-এ মতয়া লবমাঃ 

াভডী ৫.৭ মতুভ ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ত্রুটি-তচ্যুতঢ 



িতফও  ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ফন্তব্য াংখ্যা 

 

১৬ 

১। ৬১ঢফ তওতফবঢ মতুভ উপয় ধাববষভ এুাবপ্রাঘ তদচ্য লবয় তকবয়বঙ ০১ 

২। ৭৬ঢফ তওতফবঢ মতুভ উপয় ধাববষভ এুাবপ্রাঘ ক্ষতঢগ্রস্ত মতঔা তকবয়বঙ ০১ 

 

ধতভঢুি ঝইঝাং মতুঃ ড়বওভ ৫৮ঢফ তওবমাতফঝাভ ঝইঝাং দাফও স্থাবদ ৩০ ৪.৯৫ মক্ষ ঝাওা ব্যবয় ৩০ .৫০ 

তফঝাভ  তীখ ষ ঝইঝাং মতুভ তদফ ষাড ওাচ শুরু ওভা লয়। া-স্ট্রাওঘাভ ধব ষন্ত তদফ ষাড ওবভ মতুটিভ তদফ ষাড ওাচ 

প্রায় ৫ ঙভ পূব ষ ন্ধ লবয় মকবঙ। মতুটি অফাপ্ত মভবঔ মতুভ ধায ততবয় টাইপাভযদ ড়ও তদফ ষাড ওভা 

লবয়বঙ। আইএফইতট’ভ ৩০-০৯-০৯ইাং ঢাতভবঔভ ধতভতয ষদ প্রতঢবতদ লবঢ মতঔা বায়, মতুটিভ া-স্ট্রাওঘাভ 

ধব ষন্ত  প্রায় ৬৫% ওাচ ফাপ্ত লবয়বঙ। মতুটিভ ধতভঢুি লয়াভ ওাভড তলবব মা লয়, মতুভ তদঘ ততবয় 

আন্ডাভ-ধা তদফ ষাবডভ তরয় তবঘদা ওবভ এ থভবদভ মতু তটচাইদ ওভা লবম ঐ স্থাবদ আন্ডাভ-ধাবভ 

প্রবয়াচদীয়ঢা মদই এাং উঁচ্য ওবভ মতু তটচাইদ ওভা ফীঘীদ লয়তদ। ধভঢীবঢ ৩০-০৯- ১০ইাং অনুতষ্ঠঢ 

ধতভওল্পদা ওতফযবদভ ‘তধইত’ভ পায় প্রওবল্পভ ঝইঝাং মতু তদফ ষাড ওাচ ফাপ্ত দা লয়াভ চন্য তায়ী 

ওফ ষওঢষাবতভ তঘতিঢ ওবভ ব্যস্থা গ্রলড ওভাভ চন্য তদ্ধান্ত গৃলীঢ লয়। াস্তায়দওাভী াংস্থা ওতৃষও অন্য মওাদ 

প্রওবল্পভ আঢায় তদফ ষাবডভ উবদ্যাক গ্রলবডভ তরয়টি অতলঢ ওভবডভ মপ্রতক্ষবঢ াংবযাতথঢ তটতধতধ-মঢ 

অফাপ্ত মতুটি ভাঔা লয়তদ। 

 

 

তঘত্র ৫.৩ প্রওবল্পভ ৫৮ঢফ তওবমাতফঝাবভ অফাপ্ত/ধতভঢুি ঝইঝাং মতু 



৫.০৫ তদতফ ষঢ ওামপাবঝ ষভ ঢষফাদ অস্থাঃ মব ওম তওবমাতফঝাবভ ওামপাঝ ষ আবঙ, মই ওম তওবমাতফঝাবভ 

ওামপাবঝ ষভ চন্য মঘওতমে পূভড ওভা লয়। প্রাপ্ত ঢথ্য তদবেভ াভডী ৫.৮-এ মতয়া লবমা। াতলুও ধব ষবক্ষবড 

(Visual observation) মতঔা বায়, ওামপাবঝ ষভ workmanship (আইবঝফ-২২) ১৪.২% ‘পাম’ দয়। 

াভডী ৫.৮ ওামপাবঝ ষভ ঢষফাদ অস্থা 

িতফও  বাঘাইকৃঢ আইবঝফ চা াংখ্যা যঢওভা লাভ 

(%) 

 

২২ 

 

ওামপাবঝ ষভ ওাবচভ ফাদ workmanship দৃশ্যঢ পাম তওদা?  

লুাঁ ১২ ৮৫.৮ 

দা ২  ১৪.২ 

২৩ ওামপাবঝ ষভ মওাদ অাংবয নাঝম আবঙ তওদা?  লুাঁ ১ ৭.১ 

দা ১৩ ৯২.৯ 

 

২৪ 

 

ওামপাবঝ ষভ  ওদতিবঝ মওাদরূধ honey-comb মতঔা বাবে 

তওদা?  

লুাঁ ০ ০ 

দা ১৪ ১০০ 

 

২৫ 

 

ওামপাবঝ ষভ উইাংয়াম মলবম মকবঙ তওদা া tilt লবয়বঙ তওদা? 

লুাঁ ০ ০ 

দা ১৪ ১০০ 

 

২৬ 

 

তদতফ ষঢ ওামপাবঝ ষভ প্রযস্তঢা ৯ তফঝাভ তওাংা ঢদুর্ধ্ষ আবঙ তওদা? 

লুাঁ ১৪ ১০০ 

দা ০ ০ 

২৭ মওাদ ওামপাবঝ ষভ উপয় ধাববষ ফাটি িাভা মওাদরূধ ব্লও ওভা লবয়বঙ 

তওদা? (ধব ষবক্ষবড তদতত ষি ওামপাবঝ ষভ তভড ততদ) 

লুাঁ ০ ০ 

দা ১৪ ১০০ 

২৮ ঘুাবদবমভ তুমদায় ওামপাবঝ ষভ স্পুাদ ওফ তওদা?  

 

লুাঁ ০ 

 

 

০ 

দা ১৪ ১০০ 

                                                                          মফাঝ   ১৪ ১০০.০০ 

 

ধব ষবক্ষবড আবভা মতঔা বায়, ধতভফাডকঢ আইবঝবফ মওাদরূধ ত্রুটি- তচ্যুতঢ ধায়া বায়তদ; ঢব ওাবচভ 

তদফ ষাডওামীদ শুদ্ধঢা বা াতলুও দৃতিবকাঘভ লয় এরূধ তওছু তচ্যুতঢ ধতভমতক্ষঢ লবয়বঙ। তদবেভ াভডীবঢ তদতত ষি 

ওামপাবঝ ষভ ত্রুটি-তচ্যুতঢ উবল্লঔ ওভা লবমাঃ 

াভডী ৫.৯ ওামপাবঝ ষভ ধব ষবক্ষড 

িতফও  ধব ষবক্ষবড ধাপ্ত ত্রুটি-তচ্যুতঢ াংখ্যা 

 

২২ 

১।  ২৯ঢফ তওতফবঢ ওামপাটি ষভ উইাং য়াবমভ উধবভভ ততবওভ াভবন মমবম লয় তদ  ০১ 

২।  ওামপাবঝ ষ  এুাবপ্রাঘ তওছু ধতভফাড তদচ্য লবয়বঙ (৬০ঢফ, ৬৩ঢফ তওতফবঢ) ০২ 

৩।  ৬৪ঢফ তওতফবঢ ওামপাটি ষভ মভতমাং-এভ োোভ উবঞ মকবঙ ০১ 

২৪ ১।  ওামপাঝ ষ টি  াফান্য honey-comb আবঙ (২৯ঢফ এাং ৬৩ঢফ তওতফবঢ) ০২ 

২৫ ১।  ৬৩ঢফ তওবমাতফঝাবভভ ২য় ঢফ ওামপাটি ষভ উইাং য়াম তওছুঝা মলবম মকবঙ ০১ 

 

৫.০৬ প্রওবল্পভ এুাবপ্রইচাম, ট্রাতনও প্রবৃতদ্ধ, ড়বওভ আভতএ টাঝা াংিান্তঃ   তটতধতধ’ভ এুাবপ্রইচাম 

প্রতঢবতদ ধব ষাবমাঘদা ওবভ মতঔা বায়,প্রওল্প প্রডয়দওাবম প্রওবল্প ট্রাতনও াংখ্যা তঙম ২৫৪৬ এএতটটি এাং 

ড়বওভ আইআভআই থভা লবয়তঙম ৯.০। ট্রাতনও প্রবৃতদ্ধ (growth) ১০% এাং তদফ ষাবডভ ধভ ভানবদ ৩.০০ 

থবভ প্রবচক্ট এুাবপ্রইচাম তভবধা মঝ ষ ইআইআভআভ ১০ .০০ ধায়া তকয়াবঙ। তদবেভ অনুবেতমূবল ধভঢীবঢ 

চতভবধ  প্রাপ্ত উধাি মতয়া লমমাঃ         

(ও) প্রওবল্পভ ট্রাতনও প্রবৃতদ্ধ ধব ষাবমাঘদাঃ   এ-ত-ত ড়বওভ তঢমাভিীধ াঁযঔামী মওযবদভ গুদাইকতভ 

ধবয়বন্ট চ অতথতপ্তভ ওতৃষও মব ট্রাতনও াবপ ষ ওভা লয়, ঢা তদবেভ াভডী ৫.১০-এ মতয়া লবমা । প্রওবল্পভ 



শুরুবঢ (২৫ঢফ তওতফ-মঢ) মওাদ  ট্রাতনও চতভধ ওভা লয়তদ । গুদাইতকতভ ধবয়ন্টটি ড়বওভ ৩৫ঢফ তওতফ-মঢ 

অতস্থঢ। 

াভডী ৫.১০ ততপন্ন ৎবভভ ট্রাতনও টাঝা (মেযদঃ গুদাইতকতভ)  

িতফও ট্রাতনবওভ থভদ ট্রাতনও  াংখ্যা (এএতটটি ) 

  াম 

২০০৪ ২০০৭ ২০০৮ ২০১৩ 

(ও) বাতন্ত্রও     

১ পাভী ট্রাও ০ ১৯৪ ০ ০ 

২ তফতটয়াফ ট্রাও ২৫০ ৫১৩ ৪৩ ১০৭ 

৩ মঙাঝ ট্রাও ১৪৭ ৩৩৫ ৬৮ ৮১ 

৪ ড় া ০ ১৮৮ ০ ১০১ 

৫ ফধ্যফ া ৪১৪ ৩৯৮ ২২৫ ৪৭ 

৬ ফাইবিা া ১৪৮ ২৮৬ ৩৩ ১০৫ 

৭ ইউটিতমটি ৩৭৭ ২৩৬ ১০ ১০ 

৮ ওাভ ৬৭ ১৭৫ ১১ ১৫০ 

৯ অবঝাতভক্সা ৭২২ ৭০৬ ১২৩৩ ২২৪১ 

১০ মফাঝভাইবওম ২৩৫ ৩২৩ ১৭৬ ৩৪৪ 

 মফাঝ ২৩৬০ ৩৩৫৪ ১৭৯৯ ৩১৮৬ 

(ঔ) অ-বাতন্ত্রও  

১১ াইাইবওম ৫০৬ ৪৪৫ ১৮০ ১৫৩ 

১২ াইবওম তভক্সা ৭৬৯ ৫৫৭ ৫০৩ ৩৮৯ 

১৩ মঞমাকাতড় ৩২ ২২ ৭ ০ 

 মফাঝ ১৩০৭ ১০২৪ ৬৯০ ৫৪২ 

 ফ েনভোট (ক+খ) ৩৬৬৭ ৪৩৭৮ ২৪৮৯ ৩৭২৮ 

   

উধবভভ াভডী ৫.১০ লবঢ মতঔা বায় মব, উন্নয়বদভ ধভঢী ফবয় (২০১৩ াবম) উি ড়বও ঘমাঘমওাভী 

বাদালবদভ  প্রবৃতদ্ধ আযানুরূধ লয়তদ। াভডী লবঢ আবভা মতঔা বায়, ড়ওটি ভ বাতন্ত্রও বাদালদ ২০০৪ াম 

লবঢ ২০১৩ াম ধব ষন্ত ৯ ঙভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ (৩১৮৬-২৩৬০)=৮২৬টি বা প্রায় ৩৫%।  

অধভততবও, অবাতন্ত্রও বাদালবদভ াংখ্যা হ্রা মধবয়বঙ (১৩০৭-৫৪২)=৭৬৫ টি বা প্রায় ৫৮% (৯ ঙবভ)। 

াভডী লবঢ মতঔা বাবে মব, ২০০৪ াবমভ ধভ ২০০৭ াবমভ ট্রাতনও বৃতদ্ধ মধবয়বঙ (৪৩৭৮-৩৬৬৭)=৯১১ া 

প্রবৃতদ্ধ ল মে ২০ .৮%। অঢএ, ড়ওটিবঢ ট্রাতনও ম্পবওষ তফশ্র তঘত্র ধায়া বাবে। তফশ্র  অাংকঢ তঘত্র 

ধায়াভ ওাভড তদেরূধঃ  

 ১।  তদফ ষাডওামীদ ফবয় ড়ওটিবঢ ড়ও তদফ ষাবডভ ফামাফাম ধতভলবদভ চন্য অতথও াংখ্যও ট্রাও 

ঘমাঘম ওভবঙ (২০০৭ াবম ১৯৪টি পাভী ট্রাও)।  

 ২।  অধভততবও, তদফ ষাড ধভঢীবঢ ২০১৩ াবমভ ট্রাতনও াংখ্যা আযানুরূধ বৃতদ্ধ দা ধায়াভ ওাভড 

ঝইঝাং মতু অফাপ্ত ণাওা।   

(ঔ) প্রওবল্পভ মধপবফবন্টভ াভবনমভ অস্থাভ ধব ষাবমাঘদাঃ ড়ও  চদধ ণ অতথতপ্তবভভ টাঝাবইচ তপাক 

লবঢ াভা মতবযভ ততপন্ন ড়বওভ াভবনবভ অস্থা (আভতএ) চতভধ ঢণা ধতভফাধ গ্রলড ওভা লয়। াভডী 

৫.১১-এ আন্তচষাতঢওপাব স্বীকৃঢ ভানবদবভ ফাবদভ ততপন্ন মভবঞ্জভ ফবধ্য আঞ্চতমও ফলাড়বওভ চন্য 

প্রববাচু মভঞ্জ উবল্লঔ ওভা লবয়বঙ। াভডী লবঢ মতঔা বায়, মওাদ ড়বওভ ভানবদ বতত ৫ এভ ওফ লয়, ঢব 

বুছবঢ লব ড়ওটিভ াভবনবভ অস্থা ‘পাম’।  



াভডী ৫.১১  আঞ্চতমও ফলাড়বওভ আইআভআই (IRI) সূঘও-এভ মভঞ্জ মূল 

আইআভআই ফাদ আইআভআই এভ মস্কাভ 

পাম (Good) < ৫ 

বন্তারচদও (Fair) ৫-৭ 

ঔাভাধ (Poor) ৭-৯ 

অঢুন্ত ঔাভাধ (Very poor) ৯+ 

 

াভডী ৫.১২ এ টাঝাবচ তপাক ওতৃষও ধতভফাধকৃঢ ভানবদ (Roughness) টাঝা উবল্লঔ ওভা লমমা। এওটি 

ড়বও ভানবদ প্রতঢ ১০০ তফঝাভ অন্তভ  অন্তভ ধতভফাধ ওভা লয়। টাঝা উধস্থাধবদভ সুতথাবণ ষ প্রতঢ 

তওবমাতফঝাবভ প্রাপ্ত ১০টি টাঝাভ কড় ওবভ তওবমাতফঝাবভভ কড় আইআভআই  এাং অনুরূধপাব , ৫ 

তওবমাতফঝাবভ প্রাপ্ত  আইআভআই-এভ কড় ওবভ টাঝা  াভডীবঢ উধস্থাধদ ওভা লবয়বঙ।  

াভডী ৫.১২ এ-ত-ত ড়বওভ ততপন্ন ৎবভ মভওট ষকৃঢ ভানবদ সূঘও আইআভআই (কড় উধাি) 

তওবমাতফঝাভ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৭ ২০০৯ ২০১০ ২০১২ ২০১৩ 

২৫-২৯ ১৯.১১ ৭.৫৭ ৯.০৬ ৬.১০ ৮.২৬ * * 

৩০-৩৪ * ৭.৬৪ ১০.৩৪ ৫.৭৪ ৭.৩৪ * * 

৩৫-৩৯ * ৯.৬৮ ১৮.৫০ ৬.৬০ ৬.১৬ * * 

৪০-৪৪ ৭.৩৭ ৭.৪৫ ১৩.৬৫ ৪.১৮ ৭.১৩ * * 

৪৫-৪৯ ৯.৩৩ ৯.৮৩ ৫.১১ ৫.০৮ ৬.৬০ * * 

৫০-৫৪ ১১.৭৭ ১০.৮০ * ৫.১৪ ৯.৪২ * * 

৫৫-৫৯ * * * ৩.৭৬ ৫.২০ * * 

৬০-৬৪ * * * ৫.৯০ ৫.৯৮ ১১.৫৭ * 

৬৫-৬৯ * * * * ৬.৯৪ ৯.০২ * 

৭০-৭৪ * * * * ৪.৩৫ ৭.৪০ * 

৭৫-৭৬ * * * * * * * 

উধাি াংগৃলীঢ লয়তদ 

৫.০৭ প্রওল্প ফাতপ্তভ ধভ ভাচস্ব ঔাবঢভ আঢায় ম্পাততঢ ওাচ  ব্যয়ঃ  প্রওল্প ফাতপ্তভ ধভ ভাচস্ব ঔাবঢভ 

আঢায় ম্পাততঢ ওাবচ  ড়ও তপাক -য়াভী ব্যয় াভডী ৫.১২-মঢ মতয়া লবমা। এঝা লবঢ বুছা বায় মব, 

প্রওল্প াস্তায়বদভ ধভ ইবঢাফবধ্য তদবে তড ষঢ ভক্ষডাবক্ষড ওাচ ওভা দা লবম ড়ওটিভ মধপবফবন্টভ অস্থা 

আবভা ঔাভাধ লবয় মববঢা।  

াভডী ৫.১৩ প্রওল্প ফাতপ্তভ ধভঢী ভাচস্ব ব্যয়  

ড়ও তপাক অণ ষ ৎভ তধতভয়তটও ভক্ষডামক্ষড ওাচ ব্যয় ভাে  

(মক্ষ ঝাওায়) 

মতালাচাভী ২০১২-১৩ যক্ষোপ্রদ কোে, জবনভে জভযোভে ১৯৮.২০

২০১৩-১৪ ক্ষরেগ্রস্ত জবনভে জভযোভে ২৭.১৮ 

ওক্সাচাভ ২০১২-১৩ ফচবুতঢওভড ওাবধ ষটিাং  তমবওাঝ ওাচ ৬৮.৪৯ 

২০১৩-১৪ ওাবধ ষটিাং  তমবওাঝ ওাচ ৩৬.৭৫ 

মফাঝ ৩৩০.৬২ 

 

 

 

৫.০৮ বভচতফবদ ধব ষবক্ষবডভ তপতিবঢ আবমাঘদা  ফন্তব্যঃ 



১.১ আবমাঘদাঃ  াাংমাবতবযভ ড়ও মদঝয়াবওষভ ১দাং চাঢীয় ফলাড়ও-এভ ধটিয়া লবঢ শুরু ওবভ 

আবদায়াভা, াঁযঔামী, মধক্যয়া  ঈতফতদ লবয় ঘবওাতভয়া ধব ষন্ত ড়ওটি পুদভায় N1 ড়বওভ াবণ তফতমঢ 

লবয়বঙ। ড়ওটিভ দাং R-170 । আবদায়াভা লবঢ ১০ তওবমাতফঝাভ দূবভ তঢমাভিীধ মতু।  

ফীক্ষাথীদ প্রওল্প "আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ প্রওল্প" মা লবম বভচতফবদ এভ অস্থা 

অনুবায়ী প্রওল্পটিভ দাফ লয়া উতঘঢ “ধটিয়া-আবদায়াভা-াঁযঔামী-মধক্যয়া-ঈতফতদ ড়বওভ তঢমাভিীধ মতু 

লবঢ াঁযঔামী-মধক্যয়া-ঈতফতদ ড়ও অাংয উন্নয়দ প্রওল্প” । ধটিয়া লবঢ ঈতফতদ ধব ষন্ত ড়বওভ ততখ ষু  

৭৬তওবমাতফঝাভ এাং তঢমাভিীধ মতু লবঢ ঈতফতদ ধব ষন্ত ড়বওভ ততখ ষু  (৭৬-২৪) অণ ষাৎ ৫২তওবমাতফঝাভ। 

ধটিয়া লবঢ তঢমাভিীধ ড়ও অাংযটি R-170-এভ অাংয লবম ঈতফতদ লবঢ ঘবওাতভয়া ড়ওটি R-170-এভ 

অাংয দয়; উলাভ দিভ  R-172। অঢএ, R-172-এভ আঢায় ঈতফতদ লবঢ ঘবওাতভয়া ড়ওটিভ উন্নয়দ 

লবয়বঙ। ফীক্ষাথীদ প্রওবল্পভ আঢায় উলাভ মওাদ ওাচ লয়তদ।  
১.২ ফন্তব্যঃ  উধবভভ বভচতফবদভ অস্থাদ তপতিও ঢথ্য লবঢ মতঔা বায় আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া 

ড়ও উন্নয়দ প্রওল্পটিভ তটতধতধ প্রডয়বদভ ফয় লচবাধ্যঢাভ চবন্য এওটি উধবচমা লবঢ শুরু লবয় আবভওটি 

উধবচমা তভ লবয় ৩য় উধবচমা তবভ ফাপ্ত তলাব প্রওবল্পভ দাফওভড ওভা লবয়বঙ। ফাঞধব ষাবয় াস্তঢাভ 

তলঢ-এভ াফঞ্জস্যঢা মদই। ফাঞ-ধব ষায় মণবও এ থভবদভ দাফওভড ওভা  ফীঘীদ লয়তদ।  
 

২.১ আবমাঘদাঃ প্রওল্পটিভ অওাঞাবফা বাঘাই ওভাভ ফয় ড়ওটিভ ততপন্ন তওবমাতফঝাবভ তওতফ মধাে দা 

ণাওায় ঢথ্য-উধাি াংগ্রবল ফস্যায় ধড়বঢ লয়; ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ মতঔা বায় মব, ৫২ তওবমাতফঝাভ 

ড়বও ৭ টি তওবমাতফঝাভ মধাে মদই। ঢাঙাড়া, অবদওগুবমা তওবমাতফঝাভ মধাবে মমঔা অস্পি।  

২.২ ফন্তব্যঃ মওাদ ড়ও প্রওবল্পভ ধতভঘামদা  ভক্ষডাবক্ষড ( O & M) ব্যস্থাধদায় াস্তায়দওাভী াংস্থা  

ড়ও ব্যলাভওাভীকবডভ চন্য তওবমাতফঝাভ মধাে তদফ ষাড  ভক্ষডাবক্ষড ‘গুরুত্বপূড ষ’ লবম াংতেি ওতৃষধক্ষ 

অবদও ফয় এ ওাচটিবও গুরুত্ব তলবব গ্রলড ওবভ দা।  
 

৩.১ আবমাঘদাঃ  প্রওবল্পভ অন্যঢফ প্রথাদ অঙ্গ মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাড। প্রওবল্পভ াংবযাতথঢ তটতধতধ 

ধব ষাবমাঘদা ওবভ মতঔা বায় মব, ফীক্ষাথীদ প্রওবল্প ২৬০.০২ তফঝাভ মতু এাং ১১৬ তফঝাভ ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ 

াংস্থাদ ভবয়বঙ। ২৬০.০২ তফঝাবভ ওয়টি মতু উবল্লঔ মদই এাং ১১৬ তফঝাবভ ওামপাবঝ ষভ াংখ্যা ওয়টি মঝা 

উবল্লঔ মদই। তধতআভ ধব ষাবমাঘদা ওবভ মতঔা বায় মব, মতুভ াংখ্যা ৬টি; তওন্তু ওামপাবঝ ষভ াংখ্যা ওয়টি ঢা 

ওাকচধবত্র মওাণা মদই।  

মববলতু ড়ওটি এবওাবভ দতুদ দয় এাং এ প্রওল্প শুরুভ পূব ষ এ ড়বও মতু/ওামপাঝ ষ তদতফ ষঢ লবয়বঙ; 

মবলতু মওাদগুবমা এ প্রওবল্পভ আঢায় তদতফ ষঢ এাং মওাদগুবমা পূব ষ তদতফ ষঢ ঢা বভচতফবদ দাি ওভা 

ওঠিদ। বতত তটতধতধ এাং তধতআভ-এ মতু  ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ মতঔাবদা সূঘী দওযা ( Index line 

diagram) ম্যাধ তওাংা াভ ঘাঝ ষ মতয়া লবঢা, ঢা অনুবায়ী ফাবঞ দাি ওভা লচ লবঢা । তিঢীয়ঢঃ চ 

অতথতপ্তবভভ মতুমূবল উবিাথদী নমবও তদফ ষাড ফাতপ্তভ ঢাতভঔ ণাওবম মওাদ ওামপাবঝ ষ এভ অস্থাদ তওাংা 

তদফ ষাবডভ ফয় িতমঢ মওাদ নমও মদই।  

৩.২ ফন্তব্যঃ এঔাবদ উবল্লখ্য মব, ফাঞ ধব ষাবয় স্ব স্ব উধ-তপাবক মতু  ওামপাবঝ ষভ Inventory তঢতভ ওভা 

লয়; ঐ ঢবথ্যভ তপতিবঢ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ মওন্ধীয়পাব টাঝা াংভক্ষড ওবভ। Bridge Condition 

Survey-এয ভোেনভ প্রস্তুঢকৃঢ Inventory-মঢ মতু/ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ  তদফ ষাড াম ধায়া বাব।  

াংভতক্ষঢ Inventoty-মঢ মতুভ ঢথ্য ঠিও লবম ওামপাবঝ ষভ ঢথ্য বণাণ ষ দা লবঢ ধাবভ, মওদদা ফাঞ 

ধব ষাবয় এভ মওাদ মভওট ষ ভাঔা লবে দা। 



রষ্ঠ অধ্যায় 

ধব ষবক্ষড 

 

আঞ্চতমও ফলাড়ও তলবব তদতফ ষঢ এ-ত-ত ড়বওভ ফীক্ষা চতভবধ প্রাপ্ত  উধািমূল তবেরবডভ ফাধ্যবফ 

প্রাপ্ত নমানবমভ ধব ষবক্ষডমূল তদবে মতয়া লবমাঃ  

৬.০১ খোনো েরয নে প্রাপ্ত ঢথ্যাততঃ 

১. তযক্ষাকঢ মবাগ্যঢাঃ প্রওল্প  এমাওা  দমুদা উিভতাঢাকবডভ াক্ষভঢাভ লাভ ৬৮% বা চাঢীয় াক্ষভঢাভ 

লাবভভ মঘবয় ১৭% মযী (আতফশুফাভী, ২০১১ অনুবায়ী াক্ষভঢাভ লাভ ৫১%) এাং  Sample Vital 

Registration System, 2012, BBS-এভ লাভ (৫৬%)-এভ তুমদায় ১২% মযী।  

২. মধযাঃ দূভঢী এমাওাভ মঘবয় তদওঝঢী এমাওাভ উিভাতাঢাকড ব্যায়  মধযায় উবল্লঔববাগ্য পাব 

মযী সুববাক মধবয়বঙদ বা বণািবফ ২৫%  ৩৮%; ধক্ষান্তবভ, কৃতরওাবচ দূভঢী এমাওায় ৪১% এাং 

তদওঝঢী এমাওায় ৩৫% উিভতাঢা তদবয়াতচঢ আবঙদ। 

৩. ধাতভাতভও ফাতও আয়ঃ দুই-তৃঢীয়াাংয (৬৬%) উিভতাঢাভ ধাতভাতভও আয় প্রওল্প াস্তায়বদভ পূব ষ 

৬০০০ ঝাওাভ ওফ তঙম। ঢষফাবদ প্রতঢ ৩ চবদভ ২ চদ উিভতাঢাভ ধাতভাতভও আয় ৯০০০ ঝাওাভ মঘবয় 

মযী, বা চাঢীয় কড় আবয়ভ ওাঙাওাতঙ।  প্রওল্প এমাওাভ আবয়ভ স্তভবপবত মতঔা বায়, প্রওবল্পভ াস্তায়বদভ 

ধবভ ৬০০০ ঝাওাভ ওফ আয় ১৭% উিভতাঢাভ। পূব ষভ ৬০০০ ঝাওাভ াবণ মুদ্রাস্ফীতঢ ৫ ঙবভ ৩৩% মবাক 

ওভবম ঢষফাবদ ৮০০০ ঝাওাভ ওফ আয় ৪৮% উিভতাঢাভ অণ ষাৎ তাতভবদ্রুভ লাভ ১৮% ওবফবঙ। ২০১০ াবম 

চাঢীয় কড় আয় ৯৬৪৮ ঝাওা (সুত্রঃ Household Income & Expenditure Survey-2010, BBS)।  
৪. স্থাদীয় চদবকাষ্ঠীভ ম্পৃিঢাঃ চতভবধভ নমানবম মতঔা বায় মব, ড়বওভ তদওবঝ াওাভী চদকড 

উবল্লঔববাগ্যপাব মযী উধকৃঢ লবে । মফাবঝভ উধভ ৪% উিভতাঢা (তদওঝঢী ধতভাভ ৬% এাং দূভঢী 

ধতভাভ ১.৮%) প্রওবল্পভ াস্তায়বদভ ফয় তদফ ষাড ওাবচ মৃ্পি তঙবমদ। 

৫. কৃতর ধণ্য ধতভলবদ ড়বওভ ব্যলাভঃ ড়বওভ তদওঝঢী এমাওাভ াংখ্যাকতভষ্ঠ উিভতাঢা (৮৮%) এাং 

প্রায় ৮২% দূভঢী এমাওাভ উিভতাঢা ঢাঁবতভ কৃতরচাঢ ধণ্য ধতভলবদভ চন্য ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ। 

ততপন্ন থভবদভ কৃতর চাঢ দ্রব্য বণা- থাদ, যাওতচ, আলু ইঢুাতত ঢাঁভা ধতভলদ ওবভ । কৃতরচাঢ দ্রব্য 

ঙাড়া গ্রাফাীভা উধকূমঢী চতফবঢ ঘাবরভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত মড ধতভল মদভ ওাবচ এ ড়ও ব্যলাভ 

ওবভদ। ড়ওটিভ াবণ ড়ও ব্যলাভওাভীবতভ তও ফাত্রায় ম্পওষ আবঙ , ঢা চাদাভ চন্য ধতভাংখ্যাবদভ 

ধদ্ধতঢ Chi-square  ব্যলাভ ওভা লবয়বঙ,  বাভ নমানম ‘গুরুত্বপূড ষ’ ধায়া তকবয়বঙ। Chi-square-এভ 

নমানম তদবত ষয ওবভ মব, ড়ওটি কৃতরচাঢ দ্রব্যাতত ধতভলবদভ পাম সুববাক সৃতি ওবভবঙ। নবম কৃরওভা 

উধকৃঢ লবয়বঙ এাং ঢাঁবতভ তাতভদ্রু ওবফবঙ বা Household Income & Expenditure Survey-2010, 

BBS উধাবি ফণ ষদ ততবয়বঙ। 

৬. ড়বওভ ঢষফাদ অস্থাঃ প্রওবল্পভ  তদওঝঢী এমাওাভ (৯৪%) এাং দূভঢী এমাওাভ (৯০%) অতথওাাংয 

উিভতাঢাই চাদাদ মব, ড়ওটি ব্যলাবভভ উধমৄি আবঙ। 
৭. ড়ও ব্যলাবভ ফস্যাভ ম্মুঔীদ লয়াঃ ড়ওটিভ তদওঝঢী এমাওাভ উিভতাঢাভ ৬৯% এাং দূভঢী 

এমাওাভ প্রায় ৬১% চদকড ড়ও ব্যলাবভ ফস্যাভ ম্মুঔীদ লদ। ফস্যাভ থভদ তলাব ঢাঁভা বুছাবঢ 

মঘবয়বঙদ মব, ড়বও ধঝবলাম ণাওা, ড়বওভ মযাল্ডাভ প্রযস্ত দা ণাওা এাং ড়বওভ ফাছঔাবদ তটপাইটাভ দা 

ণাওা ইঢুাতত। 



৮.ড়বও মফভাফঢ ওাবচভ থভদঃ ড়ওটিভ তদওঝঢী এমাওাভ ৪০% এাং দূভঢী এমাওাভ ৩২% 

উিভতাঢা বমবঙদ মব, বণাবণপাব ড়ওটিভ ভক্ষডাবক্ষড এাং মফভাফবঢভ ওাচ লবয়বঙ। তদওঝঢী 

এমাওাভ ৮% এাং দূভঢী এমাওাভ ৫% উিভতাঢা স্বীওাভ ওবভদ মব, ভক্ষডাবক্ষড এাং মফভাফঢ ওাবচভ 

াবণ দুঃস্থ ফতলমাভা ম্পৃি তঙবমদ।  

৯. ড়বও তদতফ ষঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ ব্যলাভ, প্রপা/সুনমঃ প্রওবল্পভ তদওঝঢী এাং দূভঢী উপয় এমাওাভ 

প্রায় ৬% উিভতাঢা বমবঙদ, মতু  ওামপাঝ ষ মফভাফঢ ওভা প্রবয়াচদ। ঢব ফাত্র ২% উিভতাঢা বমবঙদ 

‘তদতফ ষঢ মতু া ওামপাঝ ষ ব্যলাবভভ অনুধমৄি লবয়বঙ’। 

১০. কৃতর  মবঘভ উধভ প্রপাঃ ফীক্ষায় মতঔা বায় , প্রায় ৯৯% উিভতাঢা উধমতি ওবভবঙদ মব, ড়ও  

মতু তদফ ষাবডভ নবম নম উৎধাতদ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। ৯৮% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ , িীচ এাং ওামপাঝ ষ তঢতভভ 

ধভ এমাওাভ ধাতদ প্রাল ব্যস্থাভ উন্নতঢ লবয়বঙ ।

১১. মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দঃ উধওাভবপাকীবতভ প্রায় ওবমই (৯৯.৮%) বমবঙদ মবাকাববাক ব্যস্থাভ 

উন্নয়দ লবয়বঙ। উন্নয়বদভ ধভ বাতন্ত্রও বাদালদ অবদও বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং এভ নবম অবদও ওফ ষাংস্থাবদভ 

সুববাক সৃতি লবয়বঙ। ড়ও মতু  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ ধভ ঢাঁভা উন্নঢঢভ এাং অতথওঢভ কতঢ ম্পন্ন 

বাদালদ ব্যলাভ ওবভদ এাং দ্রুঢ বাঢায়াঢ ওবভদ। 

১২. াতডতচুও ওফ ষওাবেভ উন্নয়দঃ তদওঝঢী এমাওাভ ওবমই (১০০%) এাং দূভঢী এমাওাভ প্রায় ৯৩% 

উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ মব, ঢাঁবতভ কৃতরচাঢ ধণ্য াচাভচাঢ ওভাভ সুতথা বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং প্রওল্পটিভ 

প্রপাব াতডতচুও ওফ ষওাবেভ উন্নয়দ লবয়বঙ। এভ নবম ধণ্য াচাভচাঢওভবডভ সুববাক সৃতি লবয়বঙ। 

১৩. মবাকাববাক মদঝয়াবওষভ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ ব্যয় হ্রাঃ প্রওল্প এমাওাভ প্রায় ৯৬% উিভতাঢাবতভ 

ফবঢ মবাকাববাক মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ ঔভঘ হ্রা মধবয়বঙ, ফাত্র ৩% উিভতাঢা উবল্লঔ ওবভবঙদ 

ধতভলদ ঔভঘ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ এাং ১% উিভতাঢা বমবঙদ ধতভলদ ব্যয় পূব ষভ ফঢ ভবয়বঙ।  
১৪. আত্ম ওফ ষাংস্থাদ সৃতিঃ চতভধওকৃঢ এমাওাভ প্রায় ওম উিভতাঢাই (৯৯%) ভেোভে প্রকো কনযন জম, 

প্রকল্প ফোস্তফোয়ননয পনর োঁনদয কভ েংস্থোননয সুনমোগ বৃরদ্ধ জনয়নে এফং প্রধোন জক্টয নরো- মর্োক্রনভ কৃরল, 

কৃরল ফোেোযেোেকযণ, রযফন খোে, অওাঞাবফাভ ঔাঢ, বৃক্ষবভাধড  ধতভঘব ষা, জেোট ব্যফো আেযোরদ। 
১৫. স্কুম, ওবমচ  ফাদ্রাাভ ঙাত্রঙাত্রীবতভ উধতস্থতঢভ লাভ বৃতদ্ধঃ মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়বদভ নবম বাতন্ত্রও 

বাদালবদভ াংখ্যা বৃতদ্ধ এাং মবাকাববাক  মদঝয়াওষ উন্নয়বদভ নবম ধতভলদ ব্যয় হ্রা ইঢুাততভ প্রপাব স্কুম, 

ওবমচ  ফাদ্রাায় ফাধ্যতফও  উচ্চফাধ্যতফও স্তবভ ঙাত্র-ঙাত্রীভ উধতস্থতঢভ লাভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। নবম ঙাত্র-

ঙাত্রীভ ছবভ ধড়াভ লাভ হ্রা মধবয়বঙ এাং তবযর ওবভ মফবয়বতভ ওবমবচভ উধতস্থতঢভ লাভ বৃতদ্ধ মধবয়বঙ। 

মফাবঝভ উধভ ১৮% উিভতাঢা চাদাদ মব, ড়ওটিভ উন্নয়দ দা লবম ঢাঁভা মফবয়বতভ ওবমবচ ধাঞাবঢদ দা। 

প্রাপ্ত উধাি লবঢ মতঔা বায়, তযক্ষায় ানল্য অচষদ বৃতদ্ধবঢ তবযরঢঃ ফতলমাবতভ তযক্ষাভ উন্নয়বদ প্রওল্পটি 

‘পাম’ প্রপা মভবঔবঙ। 

১৬. ড়ও উন্নয়বদভ প্রপাব স্বাস্থু মায় সুনমঃ উধবচমা স্বাস্থু-ওফবেক্স এাং ইউতদয়দ স্বাস্থু-মওবন্ধ 

বাঢায়াবঢভ ফয় অবদও হ্রা মধবয়বঙ। নবম অবদও মভাকী পূব ষভ তুমদায় ওফ ফবয় স্বাস্থু-মওবন্ধ তকবয় 

মা গ্রলড ওভবঢ ধাভবঙ। 

 



১৭. ধতভবয  চী-ততঘবত্রুভ উধভ প্রওবল্পভ ম্ভাব্য তরূধ প্রপাঃ ফাত্র ৫% চাতদবয়বঙদ চমাদ্ধঢা সৃতি 

লবয়বঙ এাং ৮% চাতদবয়বঙদ বৃতিভ নবম ন্যাভ সৃতি লয়। উিভতাঢাবতভ ৯% চাতদবয়বঙদ বৃক্ষবভাধড দা 

ওভায় ধতভববযভ পাভাম্যলীদঢা সৃতি লবে। াস্তুাংস্থাদ ( ecology) এাং ধতভববযভ পাভাম্য ভক্ষায় 

বৃক্ষবভাধবডভ ভূতফওা ম্পবওষ উিভতাঢাকড অতলঢ। যব্দ-দূরড এাং ায়ু-দূরড প্রতঢবভাবথ বৃক্ষবভাধবডভ 

ভূতফওা ভবয়বঙ। গ্রোভীণ এরোকোয় মোনফোননয ংখ্যো কভ য়ায় দূলনণয েীব্রেো কভ।   

১৮.ভূতফ হুকুভতঔমঃ খোনো েরযন প্রোয় ৫% উত্তযদোেো েোনোন জম, োঁনদয েরভ হুকুভদখর কযো নয়নে। ঐ 

৫% উত্তযদোেোয ৭৪% েোনোন ‘োঁযো ক্ষরেপূযনণয র্ ে জনয়নেন’। ১০০% উত্তযদোেো েোনোন ‘ক্ষরেপূযনণয 

টোকো জনে জকোন অণ ষ ব্যয় কযনে য়রন’।  

১৯. প্রকল্পটিয রিোরী ভূরভওাঃ প্রকল্পটিয রিোরী ভূরভকো ম্পনকে ৬৫% উত্তযদোেো ফনরন “ে  

স্বোেন্দয জমোগোনমোগ জনটয়োকে” চোলু য়োটো প্রকনল্পয প্রধোন রিযামী র্ভতফওা।  

২০.প্রকনল্পয দফ েমঢাঃ ১৫% উত্তযদোেোগণ চাতদবয়বঙ, ড়ওটি রু এাং ৮% উিভতাঢা বমবঙদ, ড়কফাঁনধ 

 জলোন ভোটি ওফ এাং ৬% চাতদবয়বঙদ, অস্থায়ী চমাদ্ধঢা সৃতি লয়। ৪৬% উিভতাঢা ড়বওভ দু ষমঢা 

ম্পবওষ মওাদ ফঢাফঢ মতদতদ। 

২১. উত্তযদোঢাকবডভ সুধাতভযঃ ‘প্রকনল্পয ড়ক, জতু  কোরবোট ে মোনে ব্যফোয উনমোগী  বোনরো র্োনক জ 

চবন্য রক কযো উরচে’-এ রফলনয় ২১% উত্তযদোেো ভেোভে প্রদোন কনযন জম, ড়কটি প্রস্ত কযো প্রনয়োেন। 

১৪% উত্তযদোেো ফনরন “দঘ েটনো প্ররেনযোনধ রডবোআডোয রনভ েোণ কযো প্রনয়োেন। নুরূ ১৪% কনয উত্তযদোেো 

ফনরন ড়কটি রনয়রভে যক্ষণোনফক্ষণ কযো দযকোয এফং ররংক ড়নকয এযোনপ্রোনচয উচ্চেো বৃরদ্ধ প্রনয়োেন।  

৬.০২ মওআইআই মণবও প্রাপ্ত ঢথ্যাততঃ 

১. প্রওবল্পভ সুতথামূলঃ  মওআইআইকবডভ প্রতি ঢবথ্যভ তপতিবঢ মতঔা বায়, ২৬% াক্ষাৎওাভতাঢা 

চাতদবয়বঙদ ‘প্রওল্প এমাওাভ মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ। ১৫% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ প্রওল্প এমাওায় 

আণ ষ-াফাতচও ব্যস্থাভ উন্নয়দ লবয়বঙ’ এাং ১০% উিভতাঢা চাতদবয়বঙদ ‘স্বল্প ফবয় অল্প ঔভবঘ ঘট্টগ্রাফ  

ওক্সাচাবভ বাঢায়াঢ ম্ভ লবে’।  

২. প্রওবল্পভ তমবিভ ওাভডঃ মওআইআইকবডভ ফবধ্য ১৮% াক্ষাৎওাভকড চাতদবয়বঙদ, ঠিওাতাবভভ অবলমা, 

অনুরূধ ১৮% চাতদবয়বঙদ বণাবণ  ঢতাভতওভ অপা এাং ১৮% বমবঙদ, ‘প্রওল্প াস্তায়বদভ তমবিভ’ 

ওাভড চাদা  মদই। 

৩. ভূতফহুক্যফতঔম ওাবচ লববাতকঢাঃ অতথওাাংযই (৫৪%) মওআইআইতাঢাকড চাতদবয়বঙদ ভূতফ হুক্যফতঔম 

প্রতিয়ায় স্থাদীয় চদকবডভ লববাতকঢা ধায়া মকবঙ।  

৪. দুবব ষাক ওাবম ভূতফওাঃ  প্রায় ৯৩% মওআইআইতাঢা চাতদবয়বঙদ, দুবব ষাক-হ্রাব প্রওল্পটি খুই লায়ও 

ভূতফওা ভাঔবঙ এাং অতযি প্রায় ৭% চাতদবয়বঙদ, ‘চাতদদা’। 

৫. ড়বওভ দু ষমঢাঃ  ৭১% মওআইআইতাঢাকড চাতদবয়বঙদ ড়ও তদভাধিাভ দৃতিবওাড মণবও ড়ওটিভ 

দু ষমঢা ভবয়বঙ। ওাভড তলবব ঢাঁভা বমবঙদ ‘ড়বওভ উপয় ধাববষ ঔাম, পুক্যভ ণাওায় ড়বওভ প্রযস্তঢা ওফ 

লয়া, অবথ স্থাধদা, লাঝ াচাভ ণাওা, ভাস্তাভ দুইধাবয ধণঘাভীবতভ চবন্য চায়কা দা ণাওা ইঢুাতত’।  

৬. াত ষও ফঢাফঢঃ প্রওল্পটি ম্পবওষ মওআইআইতাঢাকডবও তবযর ফঢাফঢ প্রতাদ ওভবঢ মা লবম ঢাঁভা 

৩১ থভবদভ তবযর ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ, মব ওম ফঢাফঢ প্রতাদ ওবভদ উলাভ  ফবধ্য ১২% চাদাদ মব, 

‘ড়ওটিভ মফভাফঢ অব্যালঢ ভাঔবঢ লব’। ৬% চাদাদ মব, ‘ভাস্তাটি আবভা প্রযস্ত ওভা প্রবয়াচদ’ এাং  ৬% 

চাদাদ, ‘ফতদঝতভাং ব্যস্থা মচাভতাভ ওভবঢ লব’।  

৬.০৩ এনতচতট মণবও প্রাপ্ত ঢথ্যাততঃ 



১. প্রওবল্পভ নবম সৃি সুতথাঃ  প্রওল্পটিভ স্থাদীয় চদকবডভ অবদও সুতথা সৃতি ওবভবঙ। মনাওা গ্রুধ  

আবমাঘদায় মব ওম সুতথা প্রাতপ্তভ ওণা মা লবয়বঙ, উলাভ ফবধ্য ‘গুরুত্বপূড ষ’ লবমা ঘট্টগ্রাবফভ াবণ দূভত্ব ২৫ 

তওবমাতফঝাভ ওবফ বায়া, চবমাচ্ছ্বাবভ ফয় আশ্রয় মওন্ধ তলবব ড়ওটি ব্যলাভ  ফবলরঔামীভ ধাদ 

ধতভলবদ এাং এমাওাভ াংমগ্ন উধকূবম উৎধাততঢ তঘাংতড় ধতভলবদ সুতথা ; কৃতরধণ্য ধতভলবদ সুতথা 

ইঢুাতত।  

২. ধতভববযভ উধভ প্রপাঃ  এনতচতট আবমাঘদায় চাদা বায় প্রওল্পটিভ নবম ধতভববযভ উধভ মওাদ তরূধ 

প্রপা ধবড়তদ ভাং ধতভবয উন্নতঢবঢ লায়ও লবয়বঙ।  

৩.দূভত্ব হ্রাঃ এনতচতট আবমাঘদায় চাদা বায়, প্রওল্পটিভ নবম ঘট্টগ্রাফ মণবও ওক্সাচাবভভ দূভত্ব প্রায় ৩৫ 

তওবমাতফঝাভ ওফাভ সুববাক সৃতি লবয়বঙ।  

৪. ড়বওভ ফাটিভ ওাচঃ  ড়ওটিভ উন্নয়দ ধভঢী ভক্ষডাবক্ষড ম্পবওষ এনতচতট আবমাঘদায় মব ফঢাফঢ 

ধায়া মকবঙ ইলাবঢ প্রতঢপাঢ লয় মব, ড়ওটিভ মযাল্ডাভ এাং মলাধ ভক্ষাবণ ষ তদয়তফঢ ফাটিভ ওাচ ওভা 

প্রবয়াচদ।  

৫. প্রওবল্পভ ওাব ষওাতভঢা (Effectiveness):  মব উবেবশ্য এ-ত-ত  ড়ওটি উন্নয়দ ওভা লবয়বঙ ঢা অঢুন্ত 

নমপ্রসূ লবয়বঙ বম এনতচতট পায় অতপফঢ প্রওায ওভা লবয়বঙ।  

৬. প্রওল্প এমাওায় স্থাদীয় চদকবডভ ম্পৃিঢা (Involvement):  প্রওল্প তদফ ষাডওামীদ  তদফ ষাড ধভঢীবঢ 

স্থাদীয় চদাথাভড ততপন্নপাব ম্পৃি  চতড়ঢ তঙবমদ। পুরুর এাং দাভীভ কড় ম্পৃিঢা বণািবফ 

৮৬.৬৭% এাং ১৩.৩৩%। 

৭. প্রওল্পটি াস্তায়বদভ প্রথাদ উধওাতভঢা  ( Benefits): ঘট্রগ্রাবফভ াবণ উধকূমীয় চদকবডভ ড়ও 

মবাকাববাবকভ মক্ষবত্র দূভত্ব ২৫ তওবমাতফঝাভ হ্রা মধবয়বঙ। বাভ নবম বাঢায়াঢ, ধণ্য ধতভলদল াত ষও আণ ষ-

াফাতচও প্রবৃতদ্ধবঢ ইতঢাঘও প্রপা উধওাভবপাকীল ওম মেওবলাল্ডাভকড ওতৃষও স্বীকৃঢ লবয়বঙ। 

৮. প্রওবল্পভ দওযাভ ধতভপূড ষঢা  (completeness) ম্পবওষ ফঢাফঢঃ আবমাঘওকড (Discussants)-এভ 

ফঢাফঢ মণবও প্রতঢপাঢ লবয়বঙ মব , ড়ওটিভ প্রযস্তঢা  উচ্চঢা আবভা বৃতদ্ধ ওভা প্রবয়াচদ অণ ষাৎ ড়ওটি 

আঞ্চতমও ফলাড়বওভ মশ্রডী মণবও চাঢীয় ফলাড়বওভ মশ্রডীবঢ উন্নীঢওভডল উন্নয়দ প্রবয়াচদ।   

৯. প্রওবল্পভ যতিযামী ভূতফওাঃ এ প্রওবল্পভ বঘবয় যতিযামী ভূতফওা লম ঘট্রগ্রাবফভ াবণ প্রওল্প এমাওাভ 

দূভত্ব হ্রা ধায়াবঢ ফয়  অণ ষ াশ্রয়, চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়দ; বাঢায়াঢ, ধণ্য ভভাল, ব্যায়  

তযক্ষায় উন্নতঢ।  

১০. প্রওবল্পভ দু ষমঢাঃ এনতচতট’ভ আবমাঘওবৃবন্নভ দৃতিবঢ ‘ড়ওটিভ প্রযস্তঢা  উচ্চঢা ওফ এাং প্রওবল্পভ 

শুরুবঢ ওবয়ওটি  ঝুঁতওপূড ষ াঁও ণাওা’ ড়ওটিভ দু ষমঢা। 



১১. প্রওবল্পভ স্থাতয়বিভ চবন্য এনতচতট পায় প্রাপ্ত ধভাফয ষঃ প্রাপ্ত ধভাফয ষমূল লবঢ  ৪টি তদবে উবল্লঔ ওভা 

লবমাঃ 

1. প্রওল্পটিবও চাঢীয় ফলাড়ও তলবব উন্নয়দ । 

2. ড়বওভ ধাববষ নমচ, দচ  রতথ বৃবক্ষভ ধতভওতল্পঢ দায়দ। 

3. ড়বওভ াঁওমূল লচীওভড ওভা। 
4. ড়ও ধাববষ Hard shoulder তদফ ষাড ওভা। 

 

৬.০৪ প্রওবল্পভ টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদায় প্রাপ্ত ঢথ্যাততঃ 

১. প্রওবল্পভ মক্ষুফাত্রা এাং অতচষঢ অগ্রকতঢঃ এ-ত-ত ড়ও উন্নয়দ যীর ষও প্রওল্পটি া স্তায়বদভ চন্য মব 

ফয়ীফা ঢণা মক্ষুফাত্রা তদথ ষাভড ওভা লবয়তঙম ঢা াস্তব ঢা অচষদ লয় তদ ভাং অবদও তমতিঢ লবয়বঙ। 

তদতত ষি ফয়ীফাভ ফবধ্য প্রওল্পটিভ ৭৩% ম্পন্ন লয়ায় প্রণফঢঃ প্রওল্পটি ভ ফয় বৃতদ্ধওভমডভ প্রবয়াচদীয়ঢা 

মতঔা মতয় এাং ধভঢীবঢ প্রওল্পটিভ ততপন্ন অবঙ্গভ  ধতভফাড বৃতদ্ধচতদঢ ওাভবড মফাঝ ১০.৯১% ব্যয় বৃতদ্ধ 

অনুবফাততঢ লয়।  

২. প্রওল্পটি অস্বাপাতও তমতিঢ লয়াভ ওাভডঃ 

ভাঠ ম থারয় দ্ধেছু দ্ধেছু মেরে মদখা মায়, ভয়ভি র্ থ ফযাদ্দ ও ছাড় না াওয়ায োযরে প্রেল্প দ্ধফরদ্ধিি য়; 

দ্ধেন্তু এ প্রেরল্পয মেরে উরটা মদখা মায়, ২০০৬-০৭ র্ থ ফছরয ২ মোটি ৪৪ রে টাো, ২০০৭-০৮ র্ থ ফছরয 

৬৭ রে টাো এফং ২০০৮-০৯ র্ থ ফছরয ২৩ রে টাো ভ থে েযা রয়রছ। 

র্ থ ভ থরেয োযে নুন্ধান েরয মদখা মায় মম, ২০০৭ ারর িত্ত্বাফধায়ে যোরযয অভরর মদর 

অেদ্ধিেবারফ দ্ধনভ থাে াভগ্রীয দ্ধফরলিঃ এভ.এ যড, আট ও দ্ধফটুদ্ধভরনয মূল্য স্বাবাদ্ধফে বৃদ্ধি ায়। পরর 

ঠিোদাযেে মতু, োরবাট থ ও মবরভে রনে দ্ধনভ থাে োজ ফন্ধ েরয যারখ। াযা ফাংরারদর দ্ধনভ থাে 

োরজয গ্রেদ্ধি র্ভরে মায়। ভীো জযীর ও মযেড থে ম থাররাচনা েরয মদখা মায়, ভূদ্ধভ হুকুভদখররয 

োযরে প্রেল্পটিয গ্রেদ্ধি ব্যাি য়দ্ধন। ঢব প্রওল্পটিভ তমবিভ চন্য প্রওল্প াস্তায়বদভ তাতয়বত্ব ণাওা 

ওফ ষওঢষাবৃবন্নভ ব্যস্থাধদা দু ষমঢা এাং তওছু ঠিওাতাভ তায়ী; মওদদা তদতত ষি ফয়ীফাভ ফবধ্য ওাচ ম্পন্ন 

ওভবঢ ধাভবম ঢাঁমতভবও ধভঢী তরূধ ধতভতস্থতঢভ তযওাভ লবঢ লবঢা দা।  

৩. তধতধআভ-এভ ততথ-তথাদ প্রতঢধামদ াংিান্তঃ মভওট ষধত্র লবঢ মতঔা বায়, তভধত্র আহ্বাদ, তজ্ঞতপ্ত 

চাভীওভড, তভধত্র মূল্যায়দ ইঢুাতত মক্ষবত্র তধতধআভ-এভ ততথমূল ঠিওপাব ধাতমঢ লবয়বঙ; ঢব ব্যঢুয় 

খবঝবঙ তধতধআভ-২০০৮ এভ ততথ-১৬ অনুবায়ী াতর ষও িয় ধতভওল্পদা প্রডয়দ  অনুভড দা ওভায়। তধতধআভ 

চাভীভ ধভ মণবওই চ অতথতপ্তবভ উলা ওাব ষওভ লবয়বঙ এাং িয় প্রতিয়া ২০০৪-০৫ অণ ষ ঙভ লবঢ CMS-

এ ওতম্পউঝাভাইচট তবেবফ তদয়তন্ত্রঢ লবে; মবলতু ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভ তধতধআভ এড়াবদাভ সুববাক 

খুই ওফ। 

৬.০৫ প্রওবল্পভ অওাঞাবফা ধব ষবক্ষবড প্রাপ্ত ঢথ্যাততঃ 

১. ড়ও াঁথঃ  ৫২ তওবমাতফঝাভ ড়ও াঁবথভ ফবধ্য ৫ তওবমাতফঝাভ ড়ও াঁবথভ  মযাল্ডাবভ ধণঘাভীবতভ 

ঘমাঘবমভ উধববাকী প্রযস্তঢা মদই; ২ তওবমাতফঝাভ ড়বওভ ঠাবম ফাটি মদই। মব ৩৪ তওবমাতফঝাবভ ভূতফ 

হুক্যফতঔম ওভা লয়তদ, ম  তওবমাতফঝাবভ ড়ও াঁবথভ মযাল্ডাবভ এাং মলাবধ ফাটি ওফ। 
 

২. ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদঃ  বভচতফবদ ধব ষবক্ষড লবঢ মতঔা বায়, তঢমাভিীধ মতু লবঢ াঁযঔামী 

ধব ষন্ত ড়ও অাংযটিভ অবদও স্থাবদ অস্বাপাতও াঁও আবঙ; প্রওল্পটিভ এ অাংযটিভ উন্নয়বদভ ফয় তদ্যফাদ 

এমাইদবফন্ট অনুভড ওভা লবয়বঙ। দতুদপাব চতভধ ওবভ ড়বওভ এমাইদবফন্ট াংবযাথদল চুাতফতঢও 

তটচাইদ প্রডয়দ  াস্তায়দ ওভা লয়তদ। ড়বওভ ২৭ঢফ, ৩০ঢফ  ৩৭ঢফ তওবমাতফঝাবভ টাম S-curve 

আবঙ, বা দুখ ষঝদা-প্রড। এঙাড়া াঁবও মধপবফবন্টভ প্রযস্তঢা ড়বওভ চুাতফতঢও তটচাইদ অনুবায়ী ৩০ 

যঢাাংয মযী লয়াভ তদয়ফ ণাওবম উলা ওভা লবয়বঙ ব ষাচ্চ ১৫%। অনুরূধপাব, িঢাভ তটতগ্র (Degree 

of curvature ) অনুবায়ী  াঁবও মব ধতভফাড সুধাভ-এতমবপযদ ( Super-elevation ) মতয়াভ প্রবয়াচদ 

াস্তব উলাভ মঘবয় ওফ আবঙ।  



৩. াঁযঔামী অাংবয র্ভতফ হুক্যফতঔম দা ওভায় সৃি ফস্যাঃ   প্রওল্পটিভ াঁযঔামী অাংবযভ ৩৪ তওবমাতফঝাভ 

অাংবয ভূতফ হুক্যফতঔম দা ওভা লয়তদ ঐ অাংবযভ ড়বওভ এমাইদবফবন্টভ প্রবয়াচদীয় াংবযাথদ ওভা লয়তদ। 

ড়বওভ ঐ অাংবযভ লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফবন্টভ তন্নওবঝ মতাওাদ-ধাঝ কবড় উবঞবঙ এাং লাঝ-াচাভ 

অাংবয বাদচবঝভ সৃতি লবে। 

৪. স্যান্ড-মেদ (Sand-drain): এ-ত-ত ড়বওভ মধপবফন্ট তটচাইবদ স্যান্ড-মেদ তদফ ষাড মতঔাবদা লয়তদ এাং 

াস্তব স্যান্ড-মেদ তদফ ষাড ওভা লয়তদ। মেতক্সবম মধপবফবন্টভ তভধবত্রভ ঢনতম ধভীক্ষা ওবভ ঢা মতঔা 

তকবয়বঙ, তভধবত্র স্যান্ড-মেদ-এভ ব্যস্থা ভাঔা লয়তদ।  

৫. া-ম াংিান্তঃ এ-ত-ত ড়ওটিভ মধপবফন্ট আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ ৫.৫০ তফঝাভ প্রযস্ত ওভা 

লবয়বঙ। এ ড়বও অবদও লাঝ-াচাভ  া-েুান্ড ভবয়বঙ। তওন্তু ড়ওটিবঢ মওাদ Bus-bay তদফ ষাড ওভা 

লয়তদ এাং লাঝ-াচাভ অাংবয মধপবফবন্টভ এক্সট্রা প্রযস্তঢা ওভা লয়তদ।  

৬. মধপবফবন্টভ াভবনঃ বভচতফবদ ড়ওটিভ অতথওাাংয অাংবযভ াভবন পাম মতঔা মকবঙ। ঢব 

ওবয়ওটি স্থাবদ ওাবধ ষটিাং-এভ ধাণভ উবঞ মকবঙ এাং ওবয়ওটি স্থাবদ ওাবধ ষটিাং ক্ষতঢগ্রস্ত মতঔা মকবঙ।  

৭. ড়বওভ মযাল্ডাবভভ অস্থাঃ প্রাপ্ত উধাি লবঢ মতঔা বায়, ড়ওটিভ প্রায় ১০% ততবখ ষু  Earthen 

shoulder লয় ঠিওপাব লয়তদ, অণা তদতফ ষঢ লবম ঢা স্থায়ী  (stable) লয়তদ। আঞ্চতমও ফলাড়ও 

তলবব ড়ওটি উন্নয়বদভ ফয় Hard shoulder-এভ ওফ ষসূতঘ গ্রলড ওভা মববঢা। 
৮. তদতফ ষঢ মতুমূবলভ অস্থাঃ বভচতফবদ ধব ষবক্ষড প্রাপ্ত ঢথ্য লবঢ মতঔা বায়, এ প্রওবল্পভ আঢায় ৬টি 

মতু তদফ ষাবডভ ওাচ লাবঢ মদয়া লয়, ঢন্বধ্য ৫টি মতু তদতফ ষঢ লয়। ধতভতয ষদওাবম Visual observation-

এ মতঔা বায় মতুমূবল ড় (major) মওাদ ত্রুটি মদই; ঢব মঙাঝ-ঔাঝ (minor) ত্রুটি-তচ্যুতঢ ভবয়বঙ, বা অত্র 

প্রতঢবতবদভ ৫ফ অধ্যাবয়  উবল্লঔ ওভা লবয়বঙ। তদতফ ষঢ মতুমূবলভ গুডকঢ ঢথ্য াংগ্রবলভ চন্য মতুভ 

তয়াতভাংমূল তদফ ষাড ওাচ ঘমাওামীদ মতু স্থাধবদভ পূব ষ  মঝে ওভা লবয়তঙম তওদা; মঝে লবম মওাদ 

ল্যাবভঝভীবঢ মঝে ওভা লবয়বঙ ইঢুাতত ম্পবওষ ঢথ্য াংতেি ওফ ষওঢষাকড ভভাল ওভবঢ ধাবভদতদ। 
৯. অফাপ্ত/ধতভঢুি ঝইঝাং মতুঃ ১ মওাটি ৬৫ মক্ষ ঝাওা ধতভবযাবথ া-স্ট্রাওঘাভ ধব ষন্ত তদফ ষাড ওবভ মতুটি 

অফাপ্ত আবঙ। মতুটিভ এাঝবফবন্টভ উচ্চঢা ১৫ পৄঝ তলবব তটচাইদ ওভা লবয়বঙ। প্রালফাদ মদাদাঙতড় 

ঔামটি ড়ওটিবও skew angle-এ অতঢিফ ওবভবঙ এাং ঔাবমভ ধায ততবয় এওটি ড়ও আবঙ। ঔাবমভ 

াইচ এাং উপয় ধাববষভ catchment area মতবঔ ইলা প্রঢীয়ফাদ লবয়বঙ মব, ঐ স্থাবদ মতুটিভ অশ্যই  

প্রবয়াচদীয়ঢা ভবয়বঙ। তওন্তু মতুভ উচ্চঢা ১৫ পৄঝ াস্তঢাভ তুমদীয় অবদও মযী। মতুভ তদবঘ ড়বও 

underpass ভাঔা, এবপ্রাবঘভ উচ্চঢা (১৫+৫) া ২০ পৄঝ তদফ ষাড অস্বাপাতও এাং এরূধ উচ্চঢায় মতুভ 

এবপ্রাঘ তদফ ষাড ওভা অববাতিও এাং উলামঢ ব্যয় অবদও াড়ব। ঢব মতুভ তদঘ ততবয় ি কৃঢ ড়ওটিবও 

ব্লও ওভা ফীঘীদ লব দা।  
৬.০৬ ফন্তব্যঃ াংখ্যাকঢ ঔাদা চতভবধ (াংমৄতি-১) প্রওবল্পভ মঝওতদ ওুাম তরবয় প্রাপ্ত চা পুবভাপুতভ ঠিও 

দা থভা মকবম ড়ও ব্যলাভওাভী তওাংা উধওাভবপাকী তলবব ঢাঁবতভ িবব্যভ াংখ্যাকঢ চাবভ পাাণ ষ 

তবঘদা ওবভ এাং গু ডকঢ তবেরবড প্রাপ্ত ঢথ্য ফিয় ওবভ ধভঢী অধ্যাবয় সুধাতভয প্রডয়দ ওভা লবমা। 

অধভততবও, গুডকঢ ঢথ্য  াংগ্রবলভ উধায়মূল (াংমৄতি ২,  ৩, ৪  ৫) -এভ ফাধ্যবফ প্রওবল্পভ অওাঞাবফাকঢ 

অস্থাভ াংখ্যাকঢ তপাচদ ধায়া মকবম এ ওম উধাি লবঢ গুডকঢ ঢথ্যবও গ্রলড ওভা লবয়বঙ।  
 

 

 

তঘত্র ৬.১: ৩০-০৪-২০১৫ ঢাতভবঔ অনুতষ্ঠঢ তেয়াতভাং ওতফটিভ পায় ফীক্ষা উধস্থাধদ  আবমাঘদা 





প্তফ অধ্যায় 

  সুধাতভয এাং উধাংলাভ 

 

পূব ষভ অধ্যায়মূবল আবমাতঘঢ উধাি তবেরবডভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত নমানবম ভ তপতিবঢ বণাবণ ওতৃষধবক্ষভ 

তবঘদাভ চন্য তদেরূধ সুধাতভয ওভা লবমাঃ  

৭.০১  সুধাতভযঃ     

15. এ-ত-ত ড়ও উন্নয়দ প্রওবল্প ১০ ঙবভ ২২ চদ প্রওল্প ধতভঘামও তাতয়ত্ব ধামদ ওবভদ। উন্নয়দ প্রওল্প 

ঘমাওামীদ প্রওল্প ধতভঘামও বাবঢ খদ খদ তমী/অভ চতদঢ ধতভঢষদ দা ওভা লয়  এাং প্রওল্প 

ধতভঘামও ধতবও মবদ অতঢতভি তাতয়ত্ব ততবয় ঘামাবদা দা লয়, এ তরবয় ড়ও ধতভলদ  ফলাড়ও 

তপাকবও আকাফ ঢওষঢামূমও প্রযাতদও ব্যস্থাধদা তদতিঢ ওভবঢ লব এাং অতঢতভি প্রওল্প 

ধতভঘামওবও Key Role ধামবদভ চন্য তাতয়ত্ব প্রতাদ ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৬ ক)। 
16.  রুটিদ মফভাফঢ ওাবচ এাং তধতভয়তটও াংস্কাভ ওাবচ ফাটিভ ওাচ  hard-shoulder  অন্তর্ভ ষি 

ওভা এাং ঢা ফাঞ ধব ষাবয় ঠিওপাব াস্তায়দ তদতিঢ ওভবঢ লব। ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভবও 

এ চবন্য প্রবয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ও এাং ২.০৭ ঘ)। 
17. ভূতফ হুক্যফতঔম ঢণা ROW ফাতমওাদা ঙাড়া আঞ্চতমও ফলাড়ও ঠিওপাব চুাতফতঢও তটচাইদ 

ওবভ তদফ ষাড ওভা বায় দা। আঞ্চতমও ফলাড়ও তলবব এ-ত-ত ড়বওভ াঁযঔামী উধবচমাথীদ ৩৪ 

তওবমাতফঝাভ অাংবযভ ভূতফ হুক্যফতঔম বণাযীঘ্র ম্ভ ম্পন্ন ওভবঢ লব। চুাতফতঢও তটচাইদ 

(Geometric Design) প্রডয়দ  অনুভড ঙাড়া মওাদ ড়ও া উলাভ অাংয তবযর তদফ ষাড/উন্নয়দ 

ওভা বাব দা (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ঔ  এাং ২.০৯)। 

18. “ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ ওম মেতক্সম মধপবফন্ট তদফ ষাড ওাবচভ তটচাইবদ Sand-drain  

অন্তর্ভ ষি ওভবঢ লব এাং মধপবফন্ট তদফ ষাবডভ ফয় উলা াত মতয়া বাব দা” এ চন্য প্রবয়াচদীয় 

ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭-ক)। 
19. এ-ত-ত আঞ্চতমও ফলাড়বওভ  া-েুান্ড গুবমাবঢ Bus-Bay তদফ ষাড এাং লাঝ-াচাভ অাংবয 

মধপবফন্ট extra প্রযস্তওভড ওভাভ ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব (সূত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭-ক)। 
20. চ অতথতপ্তভ ওতৃষও তটচাইদ ইউতদবঝভ ফাধ্যবফ টআটং মতু এরাো জদ্ধয ও েুাতট েযিঃ 

প্ররয়াজরন দ্ধনদ্ধভ থি এফাটরভরেয অংদ্ধে বাঙ্গা মতু ও ক্র-মযারডয তটচাইদ ওভা এাং উলাভ 

াস্তায়দ তদতিঢ ওভা চরুতভ। ফস্যাভ ববণাধমৄি প্রাবয়াতকও তরয়াতত তবেরড দা ওবভ ভওাভী 

অণ ষ ব্যয় ওভা এাং মতুটি অফাপ্ত ণাওাভ ওাভড অনুন্ধাদ ওবভ ঢতনুবায়ী ব্যস্থা গ্রলড ওভবঢ লব 

(সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ঙ)।  

21.  প্রতঢ ঙভ তওবমাতফঝাভ মধাে মফভাফঢওভড, তমঔদ তওাংা প্রবয়াচবদ পুদঃতদফ ষাড তদতিঢ ওভবঢ 

লব; তওবমাতফঝাভ মধাবেভ াবণ াবণ ড়বও াইদ-তকন্যাম স্থাধদ/প্রতঢস্থাধদ প্রতঢ ঙভ 

তদতিঢ ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৫.০৮.৩)।   

22.  তটতধতধ তাতঔবমভ ফয় াস্তায়দওাভী াংস্থা ওতৃষও প্রস্তাতঢ মতু  ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ এাং 

ততখ ষু   মতঔাবদা সূঘী ম্যাধ ( Index Line Diagram ) া Bar-Chart তাতঔম ওভবঢ লব (সুত্রঃ 

অনুবেত দাং ৫.০৮.৫)।    



23.  তধতআভ-এভ াবণ As built মতু  ওামপাবঝ ষভ অস্থাদ মতঔাবদা এাং প্রবঢুওটিভ particular-

ল সূঘী দওযা (Index Line Diagram) া Bar-Chart তাতঔম ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং 

৫.০৮.৫)। 

24.  মতুবঢ তয়াতভাং স্থাধবদভ পূব ষ ‘তয়াতভাং প্যাট’-এভ ধভীক্ষা দওযাভ তদবত ষযদা অনুবায়ী BUET 

তওাংা অন্য মওাদ অনুবফাততঢ ধভীক্ষাকাবভ ধভীক্ষাওভড তদতিঢ ওভবঢ লব। ‘তয়াতভাং প্যাট’-এভ 

মঝবেভ নমানম এওাতথও ওফ ষওঢষাভ তপ্তবভ াংভক্ষড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ২.০৭ ঘ)। 

25.  সুষ্ঠুপাব  ফয়ফঢ প্রওল্প াস্তায়বদভ মবক্ষু তধতধআভ-২০০৮-এভ ততথ-১৬ অনুবায়ী াতর ষও িয় 

ধতভওল্পদা (Annual Procurement Plan) প্রডয়দ  অনুভড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং 

২.০৮ ক)। 

26.  এ-ত-ত ড়ও াংমগ্ন মওাদ মওাদ স্থবম চমাদ্ধঢা সৃতি লবে ঢা বভচতফবদ তঘতিঢ ওবভ ব্যস্থা 

গ্রলড ওভবঢ লব; প্রবয়াচবদ এমতচইতট’ভ াবণ ফতিঢপাব চমাদ্ধঢা তদয়ন্ত্রবডভ ব্যস্থা গ্রলড 

ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৩.১৩  ৩.১৬ )। 

27.  ড়ও  ফলাড়বও বৃক্ষবভাধবডভ ফয় াঁবওভ তপঢভ ধাববষ ( Inner side) মওাদরূধ কাঙ মাকাবদা 

বাব দা। াঁবওভ াতলভ ধাববষ ( Outer side) কাঙ মাকাবদা মববঢ ধাবভ। াঁবওভ তপঢভ ধাববষ কাঙ 

ণাওবম বাদালদ ঘামবওভ দৃতিীফায় প্রতঢন্ধওঢাভ সৃতি ওবভ। অঢএ, ধতভবয  দ ফন্ত্রডামবয়ভ 

চাভীকৃঢ মপুাাংয ণ্টবদভ াক্যষমাভ এাং দ অতথতপ্তবভভ াবণ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তবভভ ১৩-

০৪-০২ইাং ঢাতভবঔ স্বাক্ষতভঢ ফবছাঢা স্মাভও অনুবায়ী চ অতথতপ্তবভভ তদভাধত তদবত ষযদা 

(Safety guideline) মফবদ ধতভওতল্পঢপাব আঞ্চতমও ফলাড়ওটিবঢ অতমবি নমচ, দচ  

রতথ বৃবক্ষভ ‘াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ’ গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৪.০৮ ঔ  ৫.০৩)। 

28.  এ-ত-ত ড়বওভ দুখ ষঝদা হ্রাব ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব। ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ ওতৃষও ঢাঁবতভ 

াংভতক্ষঢ দুখ ষঝদাভ ঢথ্য এাং াংতেি ণাদায় মভওট ষকৃঢ ঢথ্য াংগ্রল ওবভ দুখ ষঝদা-প্রড স্পঝগুবমা 

তঘতিঢ ওবভ, প্রতঢওাভমূমও ধতবক্ষধ গ্রলড ওভবঢ লব (সুত্রঃ অনুবেত দাং ৩.১২  ৫.০৩)। 
৭.০২ উধাংলাভঃ মব উবেবশ্য ড়ও   চদধণ অতথতপ্তভ ওতৃষও আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ওটিবও 

আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ তদফ ষাড ওভা লবয়বঙ, ফীক্ষাভ নমানবম মতঔা বায়, ঢা অবদওঝাই পূভড 

লবয়বঙ। ঐ এমাওাভ মবাকাববাক মদঝয়াওষ লচ  ফয়-াশ্রয়ী লবয়বঙ। প্রওল্পটিভ ফাধ্যবফ অওাঞাবফাকঢ 

উন্নয়বদভ প্রপাব এমাওাভ চদকবডভ আণ ষ-াফাতচও মক্ষবত্র ইতঢাঘও অগ্রকতঢ লবয়বঙ। উবল্লঔববাগ্য লবমা- 

াক্ষুভঢাভ লাভ বৃতদ্ধ, ধাতভাতভও ফাতও আয় বৃতদ্ধ ঢণা তাতভদ্রু হ্রা, ওফ ষাংস্থাদ সৃতি, কৃতর উৎধাতদ বৃতদ্ধ, 

কৃতরচাঢ দ্রব্য াচাভচাঢওভবডভ সুতথা বৃতদ্ধ, ব্যা-াতডবচুভ প্রাভ, স্বল্পঢফ ফবয় স্বাস্থু-মা প্রাতপ্ত 

ইঢুাতত। দুবব ষাক-ধভঢী ওাব ষিবফ প্রওল্পটি লায়ও ভূতফওা ধামদ ওভবঙ। ঢব াংবযাতথঢ তটতধতধ-মঢ 

অনুবফাততঢ ৫৮ মওাটি ১৩ মক্ষ ঝাওাভ ফবধ্য াস্তায়দওাভী াংস্থা প্রায় ৪ মওাটি ৯২ মক্ষ ঝাওা ব্যয় ওভবঢ 

ধাবভতদ। ফীক্ষাভ ধব ষবক্ষবড মতঔা মকবঙ, প্রওল্পটিভ তওছু অবঙ্গভ অম্পূড ষঢা ভবয়বঙ এাং প্রওবল্পভ স্থাতয়বত্বভ 

চবন্য আবভা তওছু ওাচ ওভা প্রবয়াচদ। এঙাড়া ড়বওভ স্বােন্নু  তদভাধত ব্যলাবভভ চবন্য এাং আণ ষ-

াফাতচও মক্ষবত্র ওাতিঢ প্রবৃতদ্ধ অচষবদভ মবক্ষু তওছু ওাব ষিফ গ্রলবডভ ওভা প্রবয়াচদ, বা উধবভভ 

সুধাতভযফামায় প্রতঢনতমঢ ওভা লবয়বঙ।  ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ এাং ড়ও ধতভলদ  ফলাড়ও তপাক 

এ ধব ষবক্ষড  সুধাতভয অনুবায়ী ওাব ষিফ গ্রলড ওভব, ঢা এওান্ত াঞ্ছদীয়।                          



  

  

  

  

  

 

 

 

 

াংমৄতি ১-৫ 

এাং 

ধতভতযি  



 

 

ঔাদা চতভধ (সুতথাবপাকীবতভ চন্য) প্রশ্নফামা 

মচমা : ..........................................  

উধবচমা: ............................................              

ইউতদয়দ:.............................................         

গ্রাফ :  ................................................    

ভূতফওা :  আামামু আমাইক্যফ। ধতভওল্পদা ফন্ত্রদামবয়ভ  াস্তায়দ ধতভীক্ষদ  মূল্যায়দ তপাবকভ মূল্যায়দ মক্টভ মণবও প্রতঢ 

ঙভ ওতঢধয় ফাপ্ত প্রওবল্পভ মূল্যায়দ ওভা লয়। ঢষফাদ ঙবভ ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ ওতৃষও াস্তাতয়ঢ “আবদায়াভা- 

াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ ” প্রওল্পটিভ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষাভ চন্য তদ ষাঘদ ওভা লবয়বঙ। প্রওল্পটিভ প্রপা মূল্যায়বদভ 

মবক্ষু ঢথ্য-উধাি াংগ্রল ওভাভ চন্য আফভা আইএফইতটভ ধক্ষ মণবও এবতঙ। প্রওল্পটি আঞ্চতমও ফলাড়ও তলাব তদফ ষাড ওভা 

লয়। ধতভওল্পদা ওতফযদ ওতৃষও ৫২ তওবমাতফঝাভ তীখ ষ এই ড়ওটি উন্নয়বদভ চন্য মূম তটতধতধবঢ ৫২৪১.৯৪ মক্ষ ঝাওা 

অনুবফাততঢ লয় । প্রওল্পটি ফাতপ্তভ ফয় তঙম ৪ ঙভ ৬ ফা । তওন্তু াস্তব ফয় ব্যয় লবয়বঙ ১০ ঙভ । াংবযাতথঢ ব্যয় 

৫৩২২.০২ মক্ষ ঝাওা । প্রওল্পটিভ তদফ ষা মডভ নবম ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ড়ও মবাকাববাবক উবল্লঔ মবাগ্য অগ্রকতঢ লবয়বঙ এাং ঐ 

এমাওাভ আণ ষাফাতচও উন্নয়দ াতথঢ লবয়বঙ । উি প্রওল্পটিভ িাভা আধদাভা তওপাব ওঢটুক্য উধকৃঢ লবেদ া মওাদরূধ 

অসুতথাভ মু্মঔীদ লবেদ তওদা ঢা প্রশ্নামীভ উিবভভ ফাধ্যবফ াংগ্রল ওভবা।  

াথাভড ঢথ্যামীঃ 

১. উিভতাঢা/ (ঔাদা প্রথাদ)-এভ দাফ :........................................................................................................ 

ও) তমঙ্গ 

১. পুরুর 

২. ফতলমা 

ঔ) য় ক) ঔাদাভ থভদ 

১. কৃতর তদপ ষভযীম 

২. ড় ব্যাবয়ভ উধভ তদপ ষভযীম 

৩. মঙাঝ ব্যাবয়ভ উধভ তদপ ষভযীম 

৪. অন্যান্য 

 

২. ঔাদা প্রথাবদভ তযক্ষাকঢ মবাগ্যঢা: মওাদ মশ্রতড উিীড ষ? (০০-২০ মশ্রতড)     

[০-৫=প্রাণতফও, ৬-১০=ফাধ্যতফও, ১১-১২=উচ্চ-ফাধ্যতফও, ১৩-১৬=স্দাঢও, ১৭=স্দাঢবওািভ, ১৮=তধএইঘতট  ইঢুাতত] 

৩. মধযাঃ ১. কৃতর ২. গৃতলডী ৩. ততদফজুভ/তভক্সাঘামও/ফাতছ ৪. ঘাক্যতভ ৫. ব্যাঃ ড়/ফাছাভী/ক্ষুদ্র  

             ৬. লস্ততযল্প ওাতভকবভভ ওাচ ৭. মওাভ ৮. ঙাত্র/ঙাত্রী  ৯. অন্যান্য:..................................... 

৪. আধদাভ ধতভাবভভ মফাঝ আবয়ভ ধতভফাড:  

ও) প্রওল্প াস্তাতয়ঢ লয়াভ পূব ষ কড় ফাতও আয় (ঝাওায়): 

ঔ) ঢষফাদ কড় ফাতও আয় (ঝাওায়): 

ড়ও ম্পতওষঢ ঢথ্য:  

৫. ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ ওতৃষও ড়ওটি তদফ ষাবডভ ফয় / উন্নয়বদভ ফয়, আধতদ া আধদাভ ধতভাবভভ মওউ তদফ ষাড 

ওাবচভ াবণ চতড়ঢ তঙবমদ তও?     

         ১.  লুাঁ        ২.  দা 

 

াংমৄতি-১ 

 

 

 

 



 

 

৬. আধদাভ াড়ী মণবও ভাস্তাটিভ দূভত্ব ওঢ তওবমাতফঝাভ? ................... 

 

      ৭. ঢষফাবদ আধতদ া আধদাভা ড়ওটি ব্যলাভ ওভবঙদ তও?        

         ১.  লুাঁ        ২.  দা 

 

  ৭ও. লুাঁ লবম তও তও ওাবচ আধদাভা ড়ওটি ব্যলাভ ওভবঙদ?  

১. লাঝ-াচাভ তওাংা যলবভ বাঢায়াবঢভ চন্য। 

২. তদচস্ব মধযাভ ওাবচ বাঢায়াবঢভ চন্য। 

৩. মঙবমবফবয়বতভ স্কুম-ওবমবচ মপ্রভবডভ চন্য। 

          

         ৭ঔ. ড়ওটি উন্নয়দ লয়াভ পূব ষ আধদাবতভ প্রবয়াচদীয় ওাচ ওভবঢ আধদাভা তওপাব বাঢায়াঢ ওভবঢদ?  

            

            --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ৮. ততপন্ন কৃতরধণ্য ধতভলবদভ (আদা  মদয়াভ) চন্য আধদাভা এই ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ তও?      

         ১.   লুাঁ      ২.   দা 

 

   ৮ও. লুাঁ লবম  তও তও কৃতরধণ্য ধতভলবদভ চন্য আধদাভা এই ড়ওটি ব্যলাভ ওবভদ? 

  ১. থাদ/ঘাম  

  ২. যাও-তচ (ততপন্ন প্রওাভ যাও, পৄমওতধ, াথাওতধ, মঠড়য, তযফ, ভটি, ঝবফবঝা, যা)  

  ৩. আলু    

  ৪. ঘারকৃঢ মড   

          

৯.     ড়ওটিভ ঢষফাদ অস্থা মওফদ?  

  ১. ড়ওটি ব্যলাবভভ উধমৄি আবঙ 

  ২. ড়ওটি মফভাফঢ ওভা প্রবয়াচদ  

  ৩. ড়ওটি মপবঙ্গ তকবয় কবঢষভ সৃতি লবয়বঙ  

  ৪. ড়ওটি উঁচ্যতদচ্য লবয় বাদালদ ঘমাঘবমভ অনুধববাকী লবয় আবঙ  

  ৫. অতঢ বৃতি/ন্যায় ড়বওভ াঁথ মপবঙ্গ মকবঙ  

  ৬. ড়বও মওাদ ভক্ষডাবক্ষড ওাচ ওভা লয় দা 

  ৭. অন্যান্য (উবল্লঔ ওরুদ)................................... 

 

১০.   ড়ওটি ব্যলাবভ মওাদ ভওফ ফস্যাভ মু্মঔীদ লবয়বঙদ া লবেদ তও?  

 ১.  লুাঁ        ২.  দা 

   ১০ও. লুাঁ লবম তও তও থভবদভ ফস্যা লবে?  

 ১. ড়বও কঢষ ণাওায় বাদালবদ ঘমাঘবমভ ফয় ওি লবে। 

 ২. ড়বওভ ধাবয ফাটি দা ণাওায় লাঝাভ ফয় তওাংা াইবওবম ঘমাভ ফয় ওি লবে।  

  ৩. বাদালবদ ঘমাওামীদ তধভীঢমুঔী কাড়ী িতাং-এভ ফয় দুখ ষঝদাভ পয় লয়। 

 

১১. ড়ওটি বণাবণপাব ভক্ষডাবক্ষড  াংস্কাভ ওভা লয় তও?     

        ১.    লুাঁ        ২. দা      ৩. চাতদ  দা 

          ১১ও. লুাঁ লবম তও তও থভবদভ ভক্ষডাবক্ষড  াংস্কাভ ওাচ ওভা লয়?  

 ১. ড়বওভ ধাওা অাংবয তটুতফদ-ধাণভ িাভা মফভাফঢ ওাচ ওভা লয়।  

 ২. ড়বওভ ধাওা অাংবয ইঝ-ালু িাভা কঢষ মফভাফবঢভ ওাচ ওভা লয়।  

 ৩. ড়বওভ মযাল্ডাবভ ফাটিভ ওাচ ওভা ওভা লয়। 

          ১১ ঔ. লুাঁ লবম ড়ওটি ভক্ষডাবক্ষড  াংস্কাবভভ ওাবচ এমাওাভ ততভদ্র ফতলমাভা অাংযগ্রলড ওবভ তও?     

 ১.  লুাঁ       ২.  দা 



 

ড়বও তদতফ ষঢ িীচ/ওামপাঝ ষ ম্পতওষঢ ঢথ্য: 

১২.   ঢষফামদ ড়বওভ উধভ তদতফ ষঢ িীচ/ওামপাঝ ষটি আধতদ া আধদাভা ব্যলাভ ওভবঢ ধাভবঙদ তও?     

       ১.   লুাঁ       ২.  দা 

  

১৩.   িীচ/ ওামপাঝ ষটিভ ঢষফাদ অস্থা মওফদ?  

   ১.  িীচ/ওামপাঝ ষটি ব্যলাবভভ উধমৄি আবঙ 

   ২. িীচ/ওামপাঝ ষটি মফভাফঢ ওভা প্রবয়াচদ 

           ৩. িীচ/ওামপাঝ ষটি ব্যলাবভভ উধমৄি দয় 

   ৪. অন্যান্য (উবল্লঔ ওরুদ) ......................... 

 

      ১৪.   িীচ/ওামপাঝ ষটি বণাবণপাব ভক্ষডাবক্ষড  মফভাফঢ ওভা লয় তও?     

       ১.    লুাঁ         ২. দা ৩. চাতদ  দা 

      

      ১৪ও. লুাঁ লবম তও তও থভবদভ ভক্ষডাবক্ষড  মফভাফঢ ওভা লয়? 

          ১. এবপ্রাবঘ ফাটিভ ওাচ ওভা লয়। 

            ২. লাব/মভইতমাং-এ ঠামাই িাভা মফভাফঢ ওাচ ওভা লয়।  

  ৩. কাইট-মধাে  মভইতমাং-এ ভবগভ ওাচ ওভা লয়। 

 

ড়বওভ ধাবয বৃক্ষবভাধদ ম্পতওষঢ ঢথ্য:  

১৫. ড়ও  চদধণ অতথতপ্তভ/দতপাক ওতৃষও ড়বওভ ধাবয বৃক্ষবভাধদ লবয়বঙ তও? 

         ১.    লুাঁ         ২. দা 

 

         ১৫ও. লুাঁ  লবম, বৃক্ষবভাধদ লয়ায় আধদাভা ঢষফাবদ তওপাব মাপাদ লবেদ া তও সুতথা লবয়বঙ? 

   ১. ‘াফাতচও দায়দ’ লয়ায় মতঔাবযাদা  ধতভঘব ষা ওবভ প্রতঢঙভ ওঢষদকৃঢ ঠাম-ধামাভ মযয়াভ ধাতে।  

   ২. ‘াফাতচও দায়দ ওফ ষসূঘীভ’ তস্য তলবব তদতত ষি ফয় অন্তভ ওঢষদকৃঢ কাবঙভ অাংযীতাতভত্ব তপতিও     

        অণ ষ ধাতে। 

   ৩. বৃক্ষ লবঢ জ্বামাদী ওাঞ ধাতে। 

   ৪. শ্রতফও তলবব ওাচ ওবভ অণ ষ আয় ওভতঙ। 

   ৫. ধালাভাতাভ তলবব ওাচ ওবভ অণ ষ আয় ওভতঙ। 

      

 ১৬. বৃক্ষবভাধবদভ ওাবচ  তদয়তফঢ মতঔাবযাদা ওভা া বত্ন মদয়াভ ওাবচ এমাওাভ ততভদ্র ফতলমাভা অাংযগ্রলড  ওবভ    

            তও?    

          ১.   লুাঁ    ২.   দা   ৩.  চাতদ দা 

 

  ১৬ও. লুাঁ  লবম তও তও থভবদভ ওফ ষওাবন্ড অাংযগ্রলড ওবভ? 

   ১. করু-ঙাকম-ফতলবরভ আিফড লবঢ সৃতচঢ কাঙ ভক্ষাবণ ষ ধালাভা মতয়াভ ওাচ ওবভ।  

   ২. কাবঙভ ধতভঘব ষা ওবভ; মবফদঃ- ফাটি ,াভ, ধাতদ মতয়; আকাঙা ধতভষ্কাভ ওবভ।  

   ৩. কাঙ  ঠামধামা বাবঢ চ্যতভ লবঢ দা ধাবভ, ঢৎচন্য ধালাভা মতয়।  

 

১৭.  আধদাভ এমাওায় ড়ও তদফ ষাড এাং ড়বওভ ধাবয বৃক্ষ মভাধবদভ নবম তও তও সুতথা লবয়বঙ?  

   ১. ড়বওভ ধাববষ বৃক্ষ মভাধবদভ নবম জ্বামাদী ওাঞ লচমপু লবয়বঙ। 

   ২. বৃক্ষবভাধদ ওভায় ন্যা, চবমাচ্ছ্বা তওাংা ছবড়ভ ফয় ড়বওভ ক্ষয়ক্ষতঢ ওবফবঙ।  

   ৩. দ ধতভঘব ষা  মতঔাবযাদাভ ওাবচ শ্রতফবওভ ওফ ষাংস্থাদ লবয়বঙ। 

 ৪. দায়বদভ নবম শ্যাফম-যান্ত ধতভববযভ সৃতে লবয়বঙ। 



 

কৃতর  মঘ তরয়ও ঢথ্য: 

১৮.  িীচ/ ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম চমাদ্ধঢা ওবফবঙ তও?  

  ১.   লুাঁ      ২.   দা  

১৯.  িীচ/  ওামপাঝ ষ তদফ ষাবদভ নবম কৃতর চতফভ ধাতদ তদস্কাযমদভ সুতথা লবয়বঙ তও? 

         ১.   লুাঁ      ২.   দা  

২০. িীচ/ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম কৃতর চতফবঢ মবঘভ সুতথা লবয়বঙ তও?  

         ১.   লুাঁ      ২.   দা  

        ২০ও. উিভ লুাঁ লবম মবঘভ ফাধ্যবফ নম উৎধাতদ বৃতি ধাবে তওদা? 

         ১.   লুাঁ      ২.   দা  

 

মবাকাববাক ব্যস্থা উন্নয়দ, ব্যা-াতদবচুভ ম্প্রাভড এাং ওফ ষাংস্থাদ বৃতদ্ধ: 

২১.  প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম পূব ষভ তুমদায় ঢষফাবদ আধদাভ া আধদাবতভ বাঢায়াবঢভ সুতথা মওফদ?  

         ১. খু পাবমা  ২. পাবমা ৩. ঔাভাধ 

         বতত ‘খু পাবমা’ লয়, পূব ষ বাঢায়াবঢ ওঢ ফয় মাকবঢা?.................................. 

         ঢষফাবদ ওঢ ফয় মাবক?........................... 

২২.  আধদাভ এমাওায় প্রওল্প াস্তায়বদভ পূব ষ  ঢষফাবদ বাঢায়াঢ ব্যস্থাভ প্রথাদ ফাধ্যফগুবমা তও তও?  

         পূব ষ : 

         ঢষফাবদ: 

২৩. প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম (ড়ও/িীচ- ওামপাঝ ষ) কৃতরধবণ্যভ াচাভ (ততি  প্রাপ্যঢায়) পূব ষভ তুমদায় মবড়বঙ তও? 

          ১. মবড়বঙ  ২. ওবফবঙ  ৩. পূব ষভ ফঢ  

 

 ২৩ ও. বতত ‘ওবফবঙ’ মা লয়, ঢব তও ওাভবড ওবফবঙ? ........................................ 

 

২৪.  মবাকাববাক ব্যস্থা ভ উন্নয়বদভ (প্রওল্প াস্তায়বদভ ) নবম পূব ষভ তুমদায় ঢষফাবদ ধতভলদ ঔভঘ ওবফবঙ দা  

        মবড়বঙ?    

          ১. ওবফবঙ ২. মবড়বঙ   ৩. পূব ষভ ফঢ 

 

২৫.   প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম ঢষফাবদ আধদাবতভ উৎধাততঢ নম াচাভচাঢওভড মবড়বঙ তও? 

          ১. মবড়বঙ             ২. ওবফবঙ   ৩. পূব ষভ ফঢ 

 

২৬.   আধদাভ এমাওায় প্রওল্প াস্তায়বদভ  নবম আধদাবতভ ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক মবড়বঙ তও?     

   ১. লুাঁ     ২. দা  

         ২৬ও. লুাঁ লবম, মওাদ মওাদ ঔাবঢ ওফ ষাংস্থাবদভ সুববাক মবড়বঙ? 

            ১. কৃতর ওাচ 

    ২.  কৃতরধণ্য াচাভচাঢওভবদভ মক্ষবত্র    

             ৩. বাদালদ ঘমাঘবমভ মক্ষবত্র 

    ৪. অওাঞবফা তদফ ষাড  াংস্কাবভভ ওাচ (ড়ও, খাঝ, মতু তদফ ষাড  াংস্কাবভভ ওাচ এাং অন্যান্য) 

    ৫. বৃক্ষবভাধদ (দায়দ) এাং এভ ধতভঘব ষাভ ওাচ             

    ৬. ক্ষুদ্র ব্যায় 

    ৭. ততপন্ন ব্যা-াতদচু (তদতত ষি ওরুদ) ..................................... 

    ৮. অন্যান্য (তদতত ষি ওরুদ) ...................................................... 



২৭. প্রওল্পটি াস্তায়বদভ নবম স্কুম/ওবমবচভ ঙাত্র/ঙাত্রীভ াংখ্যা মবড়বঙ তও?  

         ১. লুাঁ  ২. দা  

        ২৭ও. স্কুম ধব ষাবয় ববভ ধড়াভ লাভ ওবফবঙ তওদা? 

         ১. লুাঁ  ২. দা 

 

২৮. আধদাভ াড়ী মণবও মওাদ মফবয় ওবমবচ বায় তও?  

         ১. লুাঁ  ২. দা  

        ২৮ও. লুাঁ লবম, ড়ওটি দা লবম ঢাবও ওবমবচ ধাঞাবঢদ তও?  

 ১. লুাঁ  ২. দা 

 

২৯. আধদাভ াড়ী মণবও উধবচমা স্বাস্থু ওফবেক্স ওঢ দূবভ?...................... 

 ২ ৯ও. ড়ওটি উন্নয়বদভ নবম স্বাস্থু ওফবেবক্স মববঢ  

  ঢষফাবদ ওঢ ফয় মাবক?...................  

  পূব ষ ওঢ ফয় মাকঢ?...................... 

 

৩০.  কঢ এও ঙবভ এই ড়বও মওাদ দুখ ষঝদা লবয়বঙ তও?  

  ১. লুাঁ  ২. দা 

         ৩০ও. লুাঁ লবম, ওয়টি দুখ ষঝদা লবয়বঙ?..................... 

         ৩০ঔ. এবঢ মওউ তও ফাভা তকবয়বঙ?  

          ১. লুাঁ  ২. দা  

         ৩০ঔ ১. লুাঁ লবম, ওঢচদ ফাভা তকবয়বঙ?....................... 

         ৩০ক. এবঢ মওউ তও আলঢ লবয়বঙ? 

         ১. লুাঁ  ২. দা  

         ৩০ক ১. লুাঁ লবম, ওঢচদ আলঢ লবয়বঙ?....................... 

৩১.  প্রওল্প াস্তায়বদভ নবম (ড়ও, িীচ/ ওামপাঝ ষ তদফ ষাবডভ নবম ) তও তও অসুতথাভ সৃতি লবয়বঙ-মবফদ তবযর ওবভ 

ধতভববযভ উধভ?  

   ১.  ড়ও তদফ ষাবডভ নবম চমাদ্ধঢা সৃতি লবয়বঙ 

   ২. াফান্য বৃতিবঢ ন্যাভ সৃতি লয় 

   ৩. ড়ওভ থাবভ বৃক্ষবভাধদ দা ওভায় ধতভববযভ পাভাম্য দি লবে  

   ৪. মগ্রাণ মন্টাভ/ফাবওষঝগুবমাবঢ চদ ফাকফ মবড় বায়ায় ছকড়া-তাত মবড় মকবঙ 

   ৫. বাতন্ত্রও বাদালদ ঘমাঘবমভ নবম ায়ু-দূরড লবে ?  

   ৬. বাতন্ত্রও বাদালদ ঘমাঘবমভ নবম যব্দ -দূরড লবে ? 

          ৭. অন্যান্য (তদতত ষি ওরুদ) ............................................. 

 

৩২. আধদাভ মওাদ চতফ এ প্রওবল্প অতথগ্রলড লবয়বঙ তও? 

         ১. লুাঁ  ২. দা 

 ৩২ও.লুাঁ লবম, চতফভ ক্ষতঢপূভমদভ অণ ষ মধবয়বঙদ তও? 

        ১. লুাঁ  ২. দা  

        ৩২ঔ. ঝাওা মধবঢ মওাদ অণ ষ ব্যয় ওভবঢ লবয়বঙ তও?   

        ১. লুাঁ  ২. দা      



৩৩. এই প্রওবল্পভ পাবমা ততওগুবমা তও তও? 

        ১. ........................................................ 

২. ....................................................... 

       ৩. ....................................................... 

 

৩৪. এই প্রওবল্পভ দু ষম ততওগুবমা তও তও? 

        ১. .................................................. 

        ২. .................................................. 

        ৩. ................................................. 

 
৩৫. াস্তাতয়ঢ প্রওল্পগুবমা বাবঢ  ফবয়ভ চন্য ব্যলাভ -উধববাকী  পাবমা ণাবও (ওাব ষওভ ণাবও) মচন্য তও ওভা উতঘঢ 

বম আধতদ ফবদ ওবভদ?  

 

অওাঞাবফা সুধাতভয  ব ষাচ্চ (২টি) 

ড়ও ১। 

 

২। 

 

িীচ 

 

১। 

 

২। 

 

ওামপাঝ ষ 

 

১। 

 

২। 

 

(আধদাভ লববাতকঢাভ চন্য থন্যাত) 

 
 

          ঢথ্যাংগ্রলওাভীভ দাফ : ................................................... 

         স্বাক্ষভ  ঢাতভঔ : .......................................................... 

 



"গুরুত্বপূড ষ ঢথ্যপ্রতাদওাভীভ াক্ষাৎওাভ"-এভ তদবত ষযদা (KII Guidelines) 

"আবদায়াভা াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ"-যীর ষও প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ 

 

র্ভতফওাঃ আামামু আমাইক্যফ,  

আফভা ধতভওল্পদা ফন্ত্রডামবয়ভ াস্তায়দ ধতভীক্ষড  মূল্যায়দ তপাক মণবও তড ষঢ প্রওবল্পভ গুরুত্বপূড ষ ঢথ্যপ্রতাদওাভীভ 

াক্ষাৎওাভ গ্রলবডভ উবেবশ্য এবতঙ। ফানুবরভ আণ ষ-াফাতচও উন্নয়দ  অগ্রকতঢভ অন্যঢফ তপতি উন্নঢ মবাকাববাক ব্যস্থা। 
তকঢ দুই তযবও মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়বদ ভওাভ ততপন্ন থভবডভ ধতভওল্পদা গ্রলড ওবভবঙদ।  এই ধতভওল্পদাভ ফবধ্য 

আবদায়াভা-াঁযঔামী ড়ওটি এওটি অন্যঢফ গুরুত্বপূড ষ ড়ও মবাকাববাক ফাধ্যফ। অঢীবঢ ড়ওটি অঢুন্ত রু তঙম  পুরুত্ব ওফ 

তঙম; বাভ নবম এমাওাাী বাঢায়াবঢ অবদও ফস্যাভ মু্মঔীদ লঢ। বাদালমদভ াংখ্যা বৃতদ্ধভ নবম এাং ঐ এমাওাভ আণ ষ-

াফাতচও উন্নয়বদভ প্রবয়াচবদ চদকবডভ তাতভ মপ্রতক্ষবঢ ড়ওটি আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ তদফ ষাবডভ প্রবয়াচদীয়ঢা 

অনুভূঢ লয়। ধতভওল্পদা ওতফযদ ওতৃষও ৫২ তওবমাতফঝাভ তীখ ষ উি ড়ওটি উন্নয়বদভ চন্য মূম তটতধতধবঢ ৫২৪১.৯৪ মক্ষ ঝাওা 

অনুবফাততঢ লয় । প্রওল্পটি ফাতপ্তভ ফয় তঙম ৪ ঙভ ৬ ফা । তওন্তু াস্তব ফয় ব্যয় লবয়বঙ ১০ ঙভ । াংবযাতথঢ ব্যয় 

৫৩২২.০২ মক্ষ ঝাওা । প্রওল্পটিভ তদফ ষা মডভ নবম ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ড়ও মবাকাববাবক উবল্লঔববাগ্য অগ্রকতঢ লবয়বঙ এাং ঐ 

এমাওাভ আণ ষাফাতচও উন্নয়দ াতথঢ লবয়বঙ। আফভা প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়বদভ ঢথ্যগুতম াক্ষাৎওাবভভ ফাধ্যবফ াংগ্রল ওভ।   
 

উিভতাঢাভ দাফ : 

ধতী/মধযা : 

ইউতদয়দ  : 

উধবচমা : 

মচমা  : 

প্রশ্নমূলঃ 

১.   ‘ড়ওটিভ উন্নয়দ লবয়বঙ’- এ ম্পবওষ আধতদ তও অতলঢ আবঙদ?  

 

 

২.  প্রওল্পটি াস্তায়বদভ নবম এই এমাওায় তও তও দৃশ্যফাদ ধতভঢষদ লবয়বঙ ? ৩টি উবল্লঔ ওরুদঃ  

ও) 

 

ঔ) 

 

ক) 

 

৩.  প্রওল্পটি াস্তায়দ মক্ষুফাত্রা অনুবায়ী অতচষঢ লয় দাই; অবদও তমতিঢ লবয়বঙ । এই তমবিভ ওাভড তও বম আধতদ 

ফবদ ওবভদ? 

 

 

 

৪. প্রওল্পটি াস্তায়দওাবম ভূতফ হুক্যফতঔম প্রতিয়ায় এাং তদফ ষাডওাবচ স্থাদীয় চদকবডভ লববাতকঢা মওফদ ধায়া 

তকয়াবঙ ঢা উবল্লঔ ওরুদ।  
 

 

৫.  প্রওল্প াস্তায়দওাবম মওাদ ২টি গ্রুধ তওাংা এওাতথও গ্রুবধভ ফবধ্য স্বাবণ ষভ িন্দ ( conflict of interest)  

মক্ষু ওবভবঙদ তও? ‘লুাঁ’ লবম তও তও তরবয় এাং মওাদ মওাদ গ্রুবধভ ফবধ্য ঢা উবল্লঔ ওরুদ। 
 

৬. প্রওল্পটি াস্তায়বদ তমবিভ চন্য ঠিওাতাভকবডভ তক্ষঢাভ অপা এাং আতণ ষও াফবথ্যষভ অপা তও তায়ী তঙম? 

   

 

 

 

 

াংমৄতি-২ 



৭. প্রওল্পটি াস্তায়দ তমবিভ চন্য ভওাবভভ ভাবেভ তওাংা ঙাবড়ভ তমি তও তায়ী? বতত ‘লুাঁ’ লয় ঢব তওপাব? 

  

 

 

৮. বতত অণ ষ ভাে ৎভ তপতিবঢ াড়াবদা লবঢা, ঢব তও প্রওল্পটি আবভা আবক ম্পন্ন লঢ? 

 

 

৯. দুবব ষাক ঝুঁতও হ্রাব প্রওল্পটি তও লায়ও ভূতফওা ধামদ ওভবঙ? তওপাব উবল্লঔ ওরুদ ।  
 

 

 

১০. প্রওল্পটিভ ড়ও, মতু এাং ওামপাঝ ষমূবলভ ঢষফাদ ওাব ষওাতভঢা ভ ফাদ মওফদ? মওাদ দু ষম ততও মক্ষু ওভবম ঢা 

উবল্লঔ ওরুদ।  
 

 

১১.  প্রওল্পটিবঢ াফাতচও দায়দ ওফ ষসূতঘ ঘালু আবঙ তওদা?  

 

 

 

১২. প্রওল্পটিভ তধতভয়তটও ভক্ষডাবক্ষড তরবয় আধদাভ ধভাফয ষ তও? 

 

 

 

 

১৩.  ড়ও তদভাধিাভ দৃতিবওা ড মণবও ড়ওটিভ মওাদ দু ষমঢা মক্ষু ওবভবঙদ তও? ‘লাঁ’ লবম উবল্লঔ ওরুদ।  
 

 

 

 

 

১৪. প্রওল্পটি   ম্পবওষ আধদাভ অন্য মওাদ ফঢাফঢ ণাওবম ব ষাচ্চ ৩টি উবল্লঔ ওরুদ ।  
 

 

 

 

 

 

(আধদাভ লববাতকঢাভ চন্য থন্যাত) 

 

                                 াক্ষাৎওাভ গ্রলডওাভীভ দাফঃ..................................................... 

        স্বাক্ষভ  ঢাতভঔঃ.................................................. 



মনাওা গ্রুধ আবমাঘদা (FGD)  

“আবদায়াভা-াঁযঔামী-ঘবওাতভয়া ড়ও উন্নয়দ” প্রওবল্পভ প্রপা মূল্যায়দ 

ধতভঘামদায় :  মূল্যায়দ মক্টভ, আইএফইতট, তচত।  

এনতচতট এভ স্থাদ :………………..উধবচমা :……………..মচমা:………………. 

র্ভতফওাঃ আমামু আমাইক্যফ,  

আফভা ধতভওল্পদা ফন্ত্রডামবয়ভ াস্তায়দ ধতভীক্ষড  মূল্যায়দ তপাক মণবও তড ষঢ প্রওবল্পভ তমতপতিও আবমাঘদাভ উবেবশ্য 

এবতঙ। মতয ঢণা ফানুবরভ আণ ষ-াফাতচও উন্নয়দ  অগ্রকতঢভ অন্যঢফ তপতি উন্নঢ মবাকাববাক ব্যস্থা। তকঢ দুই তযবও 

মবাকাববাক ব্যস্থাভ উন্নয়বদ ভওাভ ততপন্ন থভমদভ ধতভওল্পদা গ্রলড ওবভবঙদ। উি ধতভওল্পদা ফবধ্য আবদায়াভা-াঁযঔামী 

ড়ওটি এওটি অন্যঢফ গুরুত্বপূড ষ ড়ও মবাকাববাক ফাধ্যফ। অঢীবঢ ড়ওটি অঢুন্ত রু  পুরুত্ব ওফ তঙম বাভ নবম এমাওাাী 

বাঢায়াবঢ অবদও ফস্যাভ মু্মঔীদ লঢ। বাদালদ াংখ্যা বৃতদ্ধভ নবম এাং ঐ এমাওাভ আণ ষ-াফাতচও উন্নয়বদভ প্রবয়াচবদ 

চদকবডভ তাতভ মপ্রতক্ষবঢ ড়ওটি আঞ্চতমও ফলাড়বওভ েুান্ডাবট ষ তদ ষফাবডভ প্রবয়াচদীয়ঢা অনুভূঢ লয়। ধতভওল্পদা ওতফযদ 

ওতৃষও ৫২ তওবমাতফঝাভ তীখ ষ এই ড়ওটি উন্নয়বদভ চন্য মূম তটতধতধবঢ ৫২৪১.৯৪ মক্ষ ঝাওা অনুবফা ততঢ লয়। প্রওল্পটি ফাতপ্তভ 

ফয় তঙম ৪ ঙভ ৬ ফা । তওন্তু াস্তব ফয় ব্যয় লবয়বঙ ১০ ঙভ । াংবযাতথঢ ব্যয় ৫৩২২.০২ মক্ষ ঝাওা । প্রওল্পটিভ তদফ ষামডভ 

নবম ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ড়ও মবাকাববাবক উবল্লঔ মবাগ্য অগ্রকতঢ লবয়বঙ এাং ঐ এমাওাভ আণ ষ -াফাতচও উন্নয়দ াতথঢ 

লবয়বঙ। আফভা প্রওবল্পভ প্রপা তদথ ষাভবডভ ঢথ্যগুতম গ্রুধ আবমাঘদাভ ফাধ্যবফ াংগ্রল ওভ।    
প্রশ্নফামা: 

১।   আধদাভা তও এই ড়ও উন্নয়দ প্রওবল্পভ াস্তায়দ ম্পবওষ অতলঢ আবঙদ? 

 

 

 

২।   এই প্রওবল্পভ ওাব ষওাতভঢা (effectiveness) ম্পবওষ আধদাবতভ ফঢাফঢ তও?   

 

 

৩।   আধদামতভ চাদাফবঢ প্রওল্প এমাওাভ াওাভীকড এই প্রওল্প াস্তায়বদভ াবণ মওাদপাব চতড়ঢ তঙবমদ তও?      

       (ঢাঁবতভ চতড়ঢ ণাওাভ থভদ/তমঙ্গ তপতিও তপাচদ মওফদ/ ঘাক্যতভ প্রাতপ্ত ইঢুাতত 

 

 

 

৪।  এই প্রওল্পটি স্থাদীয় চদকবডভ চন্য মওাদ সুতথা সৃতি ওবভবঙ তও?  

 

 

 

৫। আধদাভা তও ফবদ ওবভদ াস্তাতয়ঢ প্রওল্পটিভ দওযা স্থাদীয় চদকবডভ ঘাতলতা তওাংা প্রবয়াচদীয়ঢাভ াবণ াফঞ্জস্যপূড ষপাব 

প্রডয়দ ওভা লবয়বঙ? 

 

৬।  আধদাভা তও ফবদ ওবভদ াস্তাতয়ঢ প্রওল্পটি ঘমাওামীদ ফবয় াস্তায়দওাভী াংস্থাভ ওফ ষওঢষা এাং ঠিওাতাভবৃন্ন 

বণাবণপাব তাতয়ত্ব ধামদ ওবভবঙদ? 

 

 

৭।  আধদাভা তও ফবদ ওবভদ এই প্রওল্পটি তওাংা এভ মওাদ অঙ্গ আধদাবতভ এমাওায় মওাদ ফাভাত্মও ক্ষতঢওভ প্রপা 

[ধতভবযকঢ/ইবওামতচওুাম (চী-ততঘত্রু) এাং াফাতচও তস্তাভ ওবভবঙ? 

 

 

৮।  আধদাবতভ ফবঢ এই প্রওবল্পভ বঘবয় মতয উধওাতভঢা তও?  

 

 

 

াংমৄতি-৩ 



৯।  আধদাবতভ চাদা ফবঢ এই প্রওবল্পভ বঘবয় দু ষম ততও তও?  

 

 

১০।  আধদামতভ চাদা ফবঢ এই প্রওবল্পভ হুক্যফতঔমকৃঢ চতফ ঠিওপাব ওাবচ মমবকবঙ তওদা?  

 

১১।  প্রওল্পটি াস্তায়বদভ ধভ মণবও ভক্ষডাবক্ষড ম্পবওষ মওাদ অতপববাক আবঙ তও? ‘লুাঁ’ লবম দুটি উবল্লঔ ওরুদ। 
 

 

 

১২।  এই প্রওবল্পভ স্থাতয়বত্বভ (sustainability) চন্য আধদাবতভ মওাদ ধভাফয ষ ণাওবম ঢা প্রতাদ ওরুদ  (ব ষাচ্চ ৫টি ) 

িতফও তভড লুাঁ 

(১) 

দা 

(২) 

(ও)    

(ঔ)    

(ক)    

(খ)    

(গ)    

 

(আধদাবতভ ওবমভ লববাতকঢাভ চন্য থন্যাত) 

 

এনতচতট ধতভঘামদাওাভী  : 

 

স্থাদ  ঢাতভঔ :



টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদা মঘওতমে  

ড়ও তপাবকভ দাফঃ  

টক্যুবফন্ট প্রতাদওাভী ওফ ষওঢষাভ দাফ  ধতীঃ  

টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদাওাভীভ দাফঃ 

প্রওবল্পভ আবমাঘু অাংযটিভ অস্থাদ অনুবায়ী মচমাভ দাফঃ………………………………………… 

িতফও দাং ধব ষাবমাঘদাভ তরয় মব ওম প্রতঢবতদ/ 

টক্যুবফন্ট বাঘাই ওভা লব। 
ধব ষাবমাঘদা/ 

বাঘাই ওভা লবমা তও দা? 

লুাঁ দা 

১ ম্পাতদকৃঢ ওম ওাবচভ 

াস্ত  আতণ ষও অগ্রকতঢ 

ধব ষাবমাঘদা  

১।  তটতধতধ প্রডয়দ তাতঔম  অনুবফাতদ 

াংিান্ত ঢথ্যাতত; 

২। াৎতভও  অগ্রকতঢভ 

প্রতঢবতদমূল;  

৩।  প্রওল্প ফাতপ্তভ প্রতঢবতদ      

        (তধতআভ);  

৪।  মূম তটতধতধ ; 

৫। াংবযাতথঢ তটতধতধ;  

৬।  অণ ষ ভাে  ঙাড় াংিান্ত ।   

  

ধব ষবক্ষডঃ 

২ িয়-প্রতিয়াওভড মূল্যায়দ  

ওাব ষাবতয প্রতাবদ তধতধআভ-

২০০৮ বণাণ ষপাব অনুভড 

ওভা লবয়বঙ তওদা?  

১।  তভধত্র আলাবদভ তজ্ঞতপ্তমূল;  

২।  তভধবত্রভ প্যাবওচ তদথ ষাভবডভ 

তপতি ঢণা প্রাক্কমদমূল;  

৩ । তভধত্র মূল্যায়দ ওতফটি (টিইত) 

কঞদ াংিান্ত; 

৪।  তভধবত্রভ মূল্যায়দ যীঝ;  

৫।  অনুবফাতদ প্রতিয়া;  

৬।  ওাব ষাবতয প্রতাদ; 

৭।  তভধত্র তদষ্পতিবঢ মওাদরূধ 

চটিমঢা াংিান্ত ঢথ্যাতত; 

  

ধব ষবক্ষড: 

 

 

 

াংমৄতি-৪ 



িতফও দাং ধব ষাবমাঘদাভ তরয় মব ওম প্রতঢবতদ/ 

টক্যুবফন্ট বাঘাই ওভা লব। 
ধব ষাবমাঘদা/ 

বাঘাই ওভা লবমা তও দা? 

লুাঁ দা 

৩ ভূতফ  হুক্যফ তঔম প্রতিয়া  ১।  ভূতফ হুক্যফতঔম প্রস্তা াংিান্ত;  

২।  প্রস্তা অনুবফাতদ াংিান্ত;  

৩।  অণ ষ ভাে াংিান্ত; 

৪।  ফাফমা-মফাওেফা 

(Litigation)  স্বাবণ ষভ িন্দ 

াংিান্ত;  

৫।  ক্ষতঢগ্র স্তমতভ ক্ষতঢপূভড প্রতাদ  

াংিান্ত;  

৬।  ন্যুদঢফ চতফ অতথগ্রলড লবয়বঙ 

 তওদা ঢতাংিান্ত ঢথ্যাতত। 

  

ধব ষবক্ষড: 

 

 

িতফও 

দাং 
ধব ষাবমাঘদাভ তরয় মব ওম প্রতঢবতদ/  

টক্যুবফন্ট বাঘাই ওভা লব। 

ধব ষাবমাঘদা/ 

 বাঘাই ওভা লবমা তও দা? 

লুাঁ দা

 তটতধতধ’ভ ধব ষাবমাঘদা ল 

আণ ষ-াফাতচও সূঘবওভ ঢষফাদ 

অস্থা (outcome)

১। অনুবফাততঢ  

২। প্রওবল্পভ ট্রাতনও টাঝা (কঢ ওবয়ও 

ঙবভভ);  

৩। ড়বওভ াভবনবভ অস্থা (Road 

Condition Survey Data) ; 

৪। প্রওল্প ফাতপ্তভ ধভ অদ্যাতথ ভাচস্ব 

ঔাবঢভ আঢায় ম্পাততঢ ওাচ  ব্যয় 

াংিান্ত; 

৫। অনুবায়ী প্রওবল্পভ সুনবমভ ঢথ্য 

বণা  এাং PAF অনুবায়ী ততপন্ন 

সুঘবও ঢষফাদ outcome।  

  

 

ধব ষবক্ষড: 

 

 

 

 

 

                                       

                                   

           

                                                                            টক্যুবফন্ট ধব ষাবমাঘদাওাভীভ স্বাক্ষভঃ............................  

                                                                                                               ঢাতভঔঃ............................



অওাঞাবফাভ ইতঞ্জতদয়াতভাং ধব ষবক্ষড মঘওতমে 

প্রওবল্পভ দাফঃ ............................................................................................  

ধব ষবক্ষডাথীদ অাংবযভ অস্থাদঃ ড়বওভ .................... ঢফ তওতফ   

ইউতদয়দঃ  ........................................ 

উধবচমাঃ .....................................  

মচমাঃ  ..................................... 

(ও) ড়ও াঁথ  মধপবফন্টঃ 

 

িতফও দাং 

 

বাঘাইঢব্য আইবঝফ 

ঢষফাদ অস্থা 

লুাঁ (১) দা (২)  

১ ড়বওভ মধপবফবন্টভ উধভ ততয়া বাদালদ স্বােবন্নু 

ঘমাঘম ওভবঙ তও দা? 

  

২ ড়বওভ মযাল্ডাভ ধণঘাভীবতভ ঘমাঘবমভ উধববাকী 

প্রযস্তঢা আবঙ তওদা?  

  

৩ মধপবফবন্টভ এাং মযাল্ডাবভ আড়াআতড় ওুাম্ভাভ/ঠাম 

আবঙ তও দা?  

  

৪ ড়বওভ াভবন উঁচ্যতদচ্য তওদা বাদালদ থাক্কা ঔায় 

তওদা?  

  

৫ ড়বওভ মযাল্ডাভ মধপবফবন্টভ ফাদ মমবপম তওাংা 

উচ্য মমবপবম তওদা? (তবযরঢ লাঝ-াচাভ অাংয) 

  

৬ ড়ও াঁবথভ ঠাবম ফাটি আবঙ তওদা? (তবযরঢ লাঝ-

াচাভ  া মগ্রাণ মন্টাভ ব্যতঢঢ অন্য অাংবয) 

  

৭ ড়বওভ াভবনব মওাদ নাঝম মতঔা বাবে তওদা?   

 

 

৮ ড়বওভ মধপবফবন্টভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ তফঝাভ আবঙ 

তওদা? 

  

 

ধব ষবক্ষড : 

 

 

 

াংমৄতি-৫ 



(ঔ) ড়ও তদভাধিাঃ 

 

িতফও দাং 

 

বাঘাইঢব্য আইবঝফ 

ঢষফাদ অস্থা 

লুাঁ (১) দা (২) 

৯ ড়বওভ াঁবওভ াতলবভভ ধাববষ অতঢ-উচ্চঢা 

(Super-elevation)  তলাব ড়ও াঁথ  

মধপবফন্ট তদফ ষাড ওভা লবয়বঙ তওদা?  

  

১০ াঁবও ড়বওভ প্রযস্তঢা মযী আবঙ তও দা?   

 

 

 

১১ ড়বওভ াঁবও বৃক্ষবভাধদ ইঢুাততভ নবম বাদালবদভ 

দৃতি-ীফায় প্রতঢন্ধওঢা লবে তওদা?  

 

 

 

১২ ড়বওভ এই অাংবয এওই স্থাবদ াভাংাভ দুখ ষঝদা লয় 

এফদ দুখ ষঝদা স্পঝ (Accident Black 

Spot) আবঙ তওদা? 

  

ধব ষবক্ষড : 

 

 

 

(ক) মতুঃ 

 

িতফও দাং 

 

বাঘাইঢব্য আইবঝফ 

ঢষফাদ অস্থা 

লুাঁ (১) দা (২) 

১৩ মতুভ মওাদ অাংবয মওাদরূধ নাঝম আবঙ তওদা?    

 

 

১৪ মতুভ ওদতিবঝ মওাদরূধ honey-comb মতঔা 

বাবে তওদা? 

  

 

১৫ মতুভ দীঘ ততময় মদৌ ঘমাঘবমভ ফঢ ধাতদ প্রাল আবঙ 

তওদা?  

  

১৬ মতুভ উপয় ধাববষভ এুাবপ্রাঘ পাম আবঙ তওদা?  

 

 

  



১৭ মতুভ এুাবপ্রাবঘ ভক্ষাপ্রত ওাচ ওভা লবয় ণাওবম 

মঝওই আবঙ তওদা?  

  

১৮ মতুভ ততখ ষু  ধব ষাপ্ত তওদা? 

 

 

  

১৯ মতুভ উচ্চঢা  মদৌ-ঘমাঘবমভ উধববাকী তওদা?  

 

  

২০  মতুভ এুাবপ্রাবঘ দতী পাঙ্গদ প্রডঢা আবঙ তওদা?   

 

 

২১ মতুভ ততপন্ন স্পুাবদভ চবয়ন্ট এ বাদালদ থাক্কা ঔায় 

তওদা?  

 

 

 

ধব ষবক্ষডঃ  

 

 

 
 

(খ) ওামপাঝ ষঃ  

 

িতফও দাং 

 

বাঘাইঢব্য আইবঝফ 

ঢষফাদ অস্থা 

লুাঁ দা 

২২ ওামপাবঝ ষভ ওাবচভ ফাদ Workmanship দৃশ্যঢ 

পাম তওদা?  

  

২৩ ওামপাবঝ ষভ মওাদ অাংবয নাঝম আবঙ তওদা?   

 

 

২৪ ওামপাবঝ ষভ  ওদতিবঝ মওাদরূধ honey-comb 

মতঔা বাবে তওদা?  

  

২৫ ওামপাবঝ ষভ উইাংয়াম মলবম মকবঙ তওদা া tilt 

লবয়বঙ তওদা? 

  

 

  



২৬ তদতফ ষঢ ওামপাবঝ ষভ প্রযস্তঢা ৯ তফঝাভ তওাংা ঢদুর্ধ্ষ 

আবঙ তওদা?  

 

 

 

২৭ মওাদ ওামপাবঝ ষভ উপয় ধাববষ ফাটি িাভা মওাদরূধ ব্লও 

ওভা লবয়বঙ তওদা? (ধব ষবক্ষবড তদতত ষি ওামপাবঝ ষভ 

তভড ততদ) 

  

২৮ ঘুাবদবমভ তুমদায় ওামপাবঝ ষভ স্পুাদ ওফ তওদা?  

 

  

ধব ষবক্ষড: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ঢথ্যাংগ্রলওাভীভ দাফ : ........................................................... 

স্বাক্ষভ  ঢাতভঔ : ................................................................. 

 

 

 

  



 

  

  



ধতভতযি-ঔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

উধাি াংগ্রবলভ উধায়মূল এাং মেওবলাল্ডাভকড 

িতফও তটতআই/টক্যুমফবন্টভ দাফ চাতাঢাভ তওাংা অাংযগ্রলডওাভী/ঢথ্য 

প্রতাদওাভীভ ধতভঘয় 

চাতাঢাভ /অাংযগ্রলডওাভীভ 

/মঘওতমমেভ াংখ্যা 

১. ঔাদা চতভধ (সুতথাবপাকীবতভ 

চন্য) প্রশ্নফামা (াংমৄতি-১) 

প্রওল্প এমাওাভ সুতথাবপাকী  

৩ উধবচমা 
৭৬৮ চদ 

২. ‘গুরুত্বপূড ষ’ ঢথ্য প্রতাদওাভীভ 

াক্ষাৎওাভ (KII)  

(াংমৄতি-২) 

প্রওল্প ধতভঘামও ১ চদ 

ঢিাথায়ও প্রবওৌযমী ১ চদ 

মচমা প্রযাও তওাংা ঢাঁভ প্রতঢতদতথ :  ২ 

মচমা   

২ চদ 

উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষা: 

৩ উধবচমা 

৩চদ 

তআভটিএ-ভ ওফ ষওঢষা তওাংা ধতভলদ 

ফাতমও তফতঢভ প্রতঢতদতথ: ৩ উধবচমা  

৩চদ 

ধতভলদ ঘামও তফতঢ: 

৩ উধবচমা 

৩চদ 

ফতলমা তফতঢভ প্রতঢতদতথ :  

৩ উধবচমা 

৩চদ 

ইউতদয়দ ধতভরত মঘয়াভম্যাদ/তঘ   

প্রতঢ উধবচমা লবঢ ২ টি ইউতদয়দ 

৬ চদ 

উধওাভবপাকী : ৩ উধবচমা 

তযক্ষও/কৃতরচীী / ব্যায়ী/শ্রফচীী 

৬ চদ 

মফাঝ ২৮ চদ 

৩. মনাওা গ্রুধ আবমাঘদা (এনতচতট) 

(াংমৄতি-৩) 

৩ উধবচমা তবভ ৩টি; উধবচমা তদ ষালী 

ওফ ষওঢষাভ  পাধতঢবত্ব অনুতষ্ঠঢ লব। 
 

 

গ্রুধ আবমাঘদাভ আবমাঘওবৃন্ন : 

১।  উধবচমা তদ ষালী ওফ ষওঢষা  

১ চদ 

 

 

২। চ এাং আইএফইতট’ভ     প্রতঢতদতথ-       ২ চদ 

 

৩।  উধবচমা ধব ষাবয়ভ ফতলমা ওফ ষওঢষা 

তওাংা ওবমচ/স্কুবমভ ফতলমা তযক্ষও-           

১ চদ 

 

৪।  ইউতদয়দ ধতভরবতভ মঘয়াভম্যাদ/তঘ-   ২ চদ 

 

 

৫।  ড়ও ব্যলাভওাভী য়াট ষ মফিভ/স্কুম 

তযক্ষও সুতথাবপাকী     

৩ চদ 

মফাঝ ৯ চদ 



িতফও তটতআই/টক্যুমফবন্টভ দাফ চাতাঢাভ তওাংা অাংযগ্রলডওাভী/ঢথ্য 

প্রতাদওাভীভ ধতভঘয় 

চাতাঢাভ /অাংযগ্রলডওাভীভ 

/মঘওতমমেভ াংখ্যা 

৪. িয় ওাব ষিফ, ভূতফ  হুক্যফতঔম 

ওাব ষিফ এাং প্রওবল্পভ আণ ষ 

াফাতচও সূঘও মূবলভ ঢষফাদ 

অস্থা াংিান্ত টক্যুবফন্ট 

ধব ষাবমাঘদা মঘওতমি   

 (াংমৄতি-৪) 

১।  ঢিাথায়ও প্রবওৌযমী (চ) 

২। তদ ষালী প্রবওৌযমী (চ) এাং ৩। 
উধতপাকীয় প্রবওৌযমী, চ 

১ 

২ 

২ 

৫টি 

৫. বভচতফবদ অওঞাবফা/অঙ্গমূল 

ধতভতয ষবদভ ধভ ওাবচভ 

গুডকঢফাদ, ওাব ষওতভঢা তওাংা 

ভক্ষডাবক্ষড বাঘাই াংিান্ত 

ধব ষবক্ষড মঘওতমে (াংমৄতি-৫) 

প্রতঢ তওবমাতফঝাবভ ড়ও, মতু/ 

ওামপাঝ ষ : ১টি 

(৫২ তওবমাতফঝাভ) 

১।  ব্যতি ধভাফয ষও স্বয়াং 

২। মূল্যায়দ তপাক ওতৃষও তদবয়াতচঢ ঢথ্য-

াংগ্রলওাভী -৬ চদ  

৫২টি 

  



ধতভতযি-ক 

          ধব ষাবমাঘদাকৃঢ টক্যুবফন্টমূল এাং প্রাতপ্তভ উৎ 

 

িতফও াংগৃলীঢ প্রতঢবতদ/টক্যুবফবন্টভ দাফ ভভালওাভী তপ্তভ 

১ তধতআভ মূল্যায়দ মক্টভ, আইএফইতট 

২ মূম তটতধতধ মূল্যায়দ মক্টভ, আইএফইতট 

৩ াংবযাতথঢ তটতধতধ মূল্যায়দ মক্টভ, আইএফইতট 

৪ 

াৎতভও অগ্রকতঢভ প্রতঢবতদমূল ওক্সাচাভ ড়ও তপাক                

মতালাচাভী ড়ও তপাক 

৫ তভধত্র আহ্বাদ  মূল্যায়দ াংিান্ত ওক্সাচাভ ড়ও তপাক               

মতালাচাভী ড়ও তপাক 

৬ 
তভধবত্রভ প্যাবওচ তমে ওক্সাচাভ ড়ও তপাক                

মতালাচাভী ড়ও তপাক 

৭ ভূতফ হুক্যফতঔম াংিান্ত ওাকচধত্রাতত ওক্সাচাভ ড়ও তপাক 

৮ অনুবফাততঢ  তধএআভ মূল্যায়দ মক্টভ, আইএফইতট 

৯ ধতভতয ষদ প্রতঢবতদ  মবাকাববাক  স্থাদীয় ভওাভ মক্টভ,আইএফইতট 

১০ প্রওবল্পভ ট্রাতনও টাঝা টাঝাবইচ তপাক, চ, ড়ও পদ, ঠাওা 

১১ প্রওবল্পভ আভতএ টাঝা টাঝাবইচ তপাক, চ,ড়ও পদ, ঠাওা 

১২ প্রওল্প ফাতপ্তভ ধভঢীবঢ ভাচস্ব ঔাবঢভ 

আঢায় ম্পাততঢ ওাচ  ব্যয় াংিান্ত 

ওক্সাচাভ ড়ও তপাক                

মতালাচাভী ড়ও তপাক 

১৩ তদতফ ষঢ মতুভ দওযা  তভধবত্রভ ঢনতম ওক্সাচাভ ড়ও তপাক 

১৪ দায়দ াংিান্ত ধতভবয  দ ফন্ত্রডাময়-এভ 

াক্যষমাভ (দাং-৫১৪ ঢাতভঔ ১৬-১০-০১)  

মতালাচাভী ড়ও তপাক 

১৫ 
Price-Escalation চতদঢ ক্ষতঢপূভড 

াংিান্ত ধতভধত্র  

(দাং-আইএফইতট/ততধটিইউ/২০০৮/১৭৮  

ঢাতভঔ ২৭-০৪-০৮) 

মতালাচাভী ড়ও তপাক 



 

 


