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সূচচত্র 

 

অধ্যায় চফফযণ পৃষ্ঠা নম্বয 

 চনফ বাী ায ংক্ষে i-iii 

   

প্রথভ প্রবাফ মূল্যায়ন কাম বক্রক্ষভয আওতায় গৃীত প্রকক্ষেয চফফযণ  

 ক) প্রকক্ষেয টভূচভ ১ 

 খ) প্রকক্ষেয উক্ষেশ্য ১ 

 গ) প্রকে অনুক্ষভাদন ও ংক্ষাধন ২ 

 ঘ) অথ বায়ক্ষনয অফস্থা  ২ 

 ঙ) প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় (প্রাক্কচরত ও ফাস্তফ) ২ 

 চ) ংচেপ্ত অঙ্গচবচিক চফফযণ ৩ 

   

চিতীয় প্রবাফ মূল্যায়ন কাম বক্রক্ষভয কভ বদ্ধচত (Methodology)  

 ক) যাভ বক্ষকয কাম বদ্ধচত ৫ 

 খ) প্রচতক্ষফদন প্রণয়ক্ষনয কভ ব চযকেনা ৬ 

      ১. প্রকে ও ভীো উরচিকযণ ৬ 

      ২. মূল্যায়ন দ্ধচত  ৬ 

      ৩. তথ্য-উাক্ষিয উৎ ১০ 

      ৪. ভীোয চরক চনধ বাযণ ১০ 

      ৫. তথ্য ংগ্রক্ষয উকযণ প্রণয়ন (প্রশ্নভারা) ১০ 

      ৬. ভীোয নমুনা আকায চনধ বাযণ ও চফন্যা ১১ 

      ৭. তথ্য ংগ্র কাম বক্রভ চযচারনা ১৩ 

      ৮. স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারা ১৪ 

      ৯. তথ্য ংগ্রক্ষয ভান চনয়ন্ত্রণ ১৪ 

      ১০. তথ্য ম্পাদনা ও ককাচডং ১৪ 

      ১১. তথ্য চফক্ষেলণ ১৪ 

      ১২. প্রচতক্ষফদন প্রণয়ন ১৪ 

      ১৩. প্রচতক্ষফদন উস্থান ১৪ 

      ১৪. কভ বচযকেনা ১৫ 

   

তৃতীয় প্রকক্ষেয াচফ বক এফং অঙ্গচবচিক (কবৌত ও আচথ বক) রেযভাত্রা ও অজবন উস্থান ও 

ম বাক্ষরাচনা 
 

 ক) অঙ্গচবচিক  (কবৌত ও আচথ বক) রেযভাত্রা ও অজবন ১৭ 

 খ) প্রকক্ষেয ফাস্তফায়ন ম্পচকবত চফচবন্ন ভস্যা চফক্ষেলণ, ম বাক্ষরাচনা ও ম বক্ষফেণ ১৮ 

      ১. আচথ বক ও কবৌত কভ বসূচচ ১৮ 



      ২. ভূচভ অচধগ্রণ ১৯ 

      ৩. অঙ্গচবচিক চফচ্যযচত ম বাক্ষরাচনা ২০ 

      ৪. প্রকে চযচারক ংক্রান্ত তথ্যাচদ ২১ 

      ৫. ভয় ফচধ বতকযক্ষণয কাযণ ২২ 

   

চতুথ ব প্রকক্ষেয আওতায় ম্পাচদত চফচবন্ন ণ্য, কাম ব ও কফা ংগ্রক্ষয ম বাক্ষরাচনা  

 ক) গাড়ী/ ট্রান্সকাট ব ক্রয় ২৩ 

 খ) ণ্য, কাম ব ও কফা ক্রয় ২৩ 

   

ঞ্চভ প্রকক্ষেয উক্ষেশ্য অজবক্ষনয অফস্থা ম বাক্ষরাচনা  

 ক) প্রকক্ষেয উক্ষেক্ষশ্যয অজবন ম বাক্ষরাচনা ২৯ 

   

লষ্ঠ SWOT ম বাক্ষরাচনা  

 ক) ফর চদকমূ ৩১ 

 খ) দুফ বর চদকমূ ৩১ 

 গ) সুক্ষমাগমূ ৩১ 

 ঘ) ঝুঁচকমূ ৩২ 

   

প্তভ প্রকক্ষেয আথ ব াভাচজক অফস্থা ও কবৌত অফকাঠাক্ষভায মূল্যায়ন  

 ক) Quantitative তথ্য ও উাক্ষিয চফক্ষেলণ ৩৩ 

 খ) Qualitative তথ্য ও উাক্ষিয চফক্ষেলণ ৪০ 

      গুরুত্বপূণ ব ব্যচিক্ষদয াোৎকায (Key Informants Interview) ৪০ 

      চনচফড় াোৎকায (In-depth Interview) ৪২ 

      দরীয় আক্ষরাচনা (FGD) ৪৪ 

 গ) স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারায় প্রাপ্ত তথ্য-উাক্ষিয চফক্ষেলণ ৪৬ 

 ঘ) Qualitative ও Quantitative তক্ষথ্যয তুরনামূরক ম বাক্ষরাচনা ৪৮ 

 ঙ) প্রকক্ষেয অফকাঠাক্ষভামূক্ষয ম বাক্ষরাচনা ৫১ 

 চ) ড়কটিয ট্রাচপক কাউন্ট ম বাক্ষরাচনা ৫৬ 

   

অষ্টভ ভীোয পরাপর ও সুাচযভারা  

 ক) ভীোয় প্রাপ্ত মুখ্য পরাপরমূ ৫৯ 

 খ) পরাপক্ষরয চবচিক্ষত সুাচযভারা ৬১ 

 

 

 

 



াযচণয তাচরকা 

 

াযচণ 

নম্বয  

চফফযণ পৃষ্ঠা 

নম্বয 

১.১ প্রকে অনুক্ষভাদন ও ংক্ষাধন ২ 

১.২ প্রকক্ষেয অথ বায়ক্ষনয অফস্থা ২ 

১.৩ প্রকক্ষেয ফাস্তফায়ন ভয় ২ 

১.৪ প্রকক্ষেয ভয় ফচধ বতকযণ ২ 

১.৫ প্রকক্ষেয ংচেপ্ত অঙ্গচবচিক চফফযণ ৩ 

২.১ সুচফধাক্ষবাগী ও কক্ষরার গ্রুক্ষয নমুনা চফন্যা ১২ 

২.২ ভীোয কভ বচযকেনা ১৫ 

৩.১ অঙ্গচবচিক রেযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন ম বাক্ষরাচনা ১৭ 

৩.২ মূর ও ংক্ষাচধত চডচচ অনুমায়ী এচডচ ফযাে ও রেযভাত্রা (চচআয অনুাক্ষয) ১৮ 

৩.৩ ংক্ষাচধত চডচচ অনুমায়ী এচডচ ফযাে ও অগ্রগচত (চচআয অনুাক্ষয) ১৮ 

৩.৪ এচডচ ফযাে ম বাক্ষরাচনা ১৯ 

৩.৫ েচতপূযণ ভাভরায ফতবভান অফস্থা ১৯ 

৩.৬ মূর ও ংক্ষাচধত চডচচ অনুমায়ী প্রকক্ষেয চফচবন্ন অক্ষঙ্গয চফচ্যযচত ম বাক্ষরাচনা ২০ 

৩.৭ ংক্ষাচধত চডচচ ও ফাস্তফাচয়ত কাক্ষজয চফচ্যযচত ম বাক্ষরাচনা ২১ 

৪.১ চচআয এ ফচণ বত (২ ককাটি টাকায কফচ) প্যাক্ষকজমূক্ষয ম বাক্ষরাচনা ২৩ 

৪.২ ড়ক ও জনথ ক্ষত প্রাপ্ত তক্ষথ্যয চবচিক্ষত ক্রয় প্রচক্রয়া ম বাক্ষরাচনা ২৪ 

৪.৩ দযত্র প্রচক্রয়ায় অংগ্রণকাযী এফং জয়ী প্রচতষ্ঠাক্ষনয চফফযণ ২৬ 

৫.১ প্রকক্ষেয উক্ষেক্ষশ্যয অজবন ম বাক্ষরাচনা। ২৯ 

৭.১ ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পক্ষর উকাযমূ ৩৪ 

৭.২ কৃচল ণ্য চযফক্ষণয খযচ (গৃস্থ/ কৃচলকাজ) ৩৫ 

৭.৩ ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পক্ষর কৃচল কেক্ষত্র উন্নয়ন ৩৫ 

৭.৪ ড়কটি ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর ভাছ চাক্ষলয উন্নয়ন ৩৬ 

৭.৫ ড়কটিয ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর চচচকৎা কফায জরবযতা ৩৬ 

৭.৬ ড়কটি ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর ভাছ চাক্ষলয উন্নয়ন ৩৭ 

৭.৭ সুপরক্ষবাগী ও কক্ষরার গ্রুক্ষয উিযদাতাক্ষদয প্রধান আথ ব-াভাচজক সূচক ৪০ 

৭.৮ Qualitative ও Quantitative তক্ষথ্যয তুরনামূরক ম বাক্ষরাচনা ৪৮ 

৭.৯ ২০০৪ াক্ষরয ট্রাচপক কাউন্ট ৫৭ 

৭.১০ ২০০৭ াক্ষরয ট্রাচপক কাউন্ট ৫৭ 

৭.১১ ২০১৩ াক্ষরয ট্রাচপক কাউন্ট ৫৭ 

 

 

 

 



চচক্ষত্রয তাচরকা 

 

চচত্র  

নম্বয 

চফফযণ পৃষ্ঠা 

নম্বয 

৭.১ ভাঠ ম বাক্ষয় জচয চযচারনা ৩৩ 

৭.২ সুচফধাক্ষবাগী ও কক্ষরার গ্রুক্ষয পুরুল এফং ভচরায আনুাচতক ায ৩৪ 

৭.৩ সুচফধাক্ষবাগী এফং কক্ষরার গ্রুক্ষয ফতবভান ভাচক আয় ও ব্যয় ৩৫ 

৭.৪ ড়ক চনভ বাক্ষণয পক্ষর উকাযমূ ৩৬ 

৭.৫ চচচকৎা কফায জরবযতা ৩৭ 

৭.৬ ড়ক দুঘ বটনা কভা ও ফাড়ায ায ৩৮ 

৭.৭ ড়ক দুঘ বটনায কাযণ ৩৮ 

৭.৮ ড়কটি ব্যফাক্ষয ভস্যামূ ৩৯ 

৭.৯ চনচফড় াোৎকায চযচারনা ৪২ 

৭.১০ দরীয় আক্ষরাচনা বা চযচারনা ৪৪ 

৭.১১ কচযভগঞ্জ উক্ষজরা চযকদয বাকক্ষে অনুচষ্ঠত “চকক্ষাযগঞ্জ-কচযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

চভঠাভইন ড়ক উন্নয়ন (চকক্ষাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং)” ীল বক প্রকক্ষেয উয 

আক্ষয়াচজত স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারা 

৪৬ 

৭.১২  ১৩+০০০ থেকে থেইকেজ ১৪+০০০ এর মকে সৃষ্ট থরইে োট ৫১ 

৭.১৩ াড বক্ষাল্ডায চডক্ষপ্রন ৫২ 

৭.১৪ কবক্ষভক্ষন্টয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫২ 

৭.১৫ চনচভ বত কতুয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৩ 

৭.১৬ চনচভ বত কারবাট বমূক্ষয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৩ 

৭.১৭ যোপ্রদ কাক্ষজয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৪ 

৭.১৮ চনচভ বত কেক্ষনয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৫ 

৭.১৯ চকক্ষরাচভটায কাক্ষেয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৫ 

৭.২০ াইন ও চগন্যাক্ষরয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৬ 

৭.২১ চনয়াভতপুয ফাজায ংরগ্ন চফদ্যারক্ষয়য াক্ষয ফাঁক। ৫৬ 

৭.২২ বৃেক্ষযাক্ষণয ফাস্তফায়ন অফস্থা ৫৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ংযুচি 

 

ংযুচি -১: সুচফধাক্ষবাগী গ্রুক্ষয পরাপর াযচণ 

ংযুচি -২: কক্ষরার গ্রুক্ষয পরাপর াযচণ 

ংযুচি -৩: সুচফধাক্ষবাগীক্ষদয জন্য প্রশ্নভারা 

ংযুচি -৪: কক্ষরার গ্রুক্ষয জন্য প্রশ্নভারা 

ংযুচি -৫: প্রকে ংচেষ্ট কভ বকতবাক্ষদয চনচফড় াোৎকাক্ষযয (In-depth Interview) জন্য কচকচরে 

ংযুচি -৬: স্থানীয় গুরুত্বপূণ ব ব্যচিক্ষদয াোৎকাক্ষযয প্রশ্নভারা (KII) 

ংযুচি -৭: দরীয় আক্ষরাচনা বা (FGD) চযচারনায জন্য কচকচরে 

ংযুচি -৮: ডকুক্ষভন্ট চযচবউ (Document Review) কচকচরে 

ংযুচি -৯: অফকাঠাক্ষভায ইচঞ্জচনয়াচযং ম বক্ষফেণ (Engineering Observation) কচকচরে 

ংযুচি -১০: প্রকেটিক্ষত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকে চযচারকবৃক্ষেয তাচরকা 

ংযুচি - ১১: স্থানীয় ম বাক্ষয়য কভ বারায় উচস্থত প্রচতচনচধগক্ষণয তাচরকা 

 

 

চযচষ্ট 

 

চযচষ্ট - ক: চকক্ষাযগঞ্জ ড়ক চফবাকগয অন্তগ বত “চকক্ষাযগঞ্জ-কচযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-চভঠাভইন’’ ড়কটিয 

ম্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbreviation and Glossary 

 

AOI Area of Influence 

AC Asphalt Concrete 

BC Bituminous Concrete 

FGD Focus Group Discussion 

DPP Development Project Proposal/Proforma 

EIA Environmental Impact Assessment 

EIRR Economic Internal Rate of Return 

GPS Global Positioning System 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII Key Informants Interview 

PAF Project Application Form 

PAR Project Appraisal Report 

PCR Project Completion Report 

PPR Public Procurement Rules 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RHD Roads and Highways Department 

RCS Road Condition Survey 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

SE Seal Coat 

ToR Terms of References 
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ননফ বাী ায ংক্ষে 

 

“নিক্ষাযগঞ্জ - িনযভগঞ্জ - চাভড়াঘাট” ড়িটি পূক্ষফ ব নপডায রযাড টাই - এ নক্ষক্ষফ নির। এই ড়িটিক্ষি 

নডজাইন টাই - ৫ এ উন্নীতিযণ িক্ষয বাক্ষরা ও ননযাদ ড়ি রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা স্থাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ভ্রভণ ও 

নযফক্ষণয ভয় িনভক্ষয় ানযানববি এরািায আথ ব াভানজি অফস্থায উন্নয়ন িযা নির এ প্রিক্ষেয উক্ষেশ্য।   

 

ড়িটি গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যিাক্ষযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০৫ রভ, ২০০৫ ইং তানযক্ষে নিক্ষাযগঞ্জ রজরা 

পযিাক্ষর অগ্রানধিাক্ষযয নবনিক্ষত উন্নয়ন/ননভ বাক্ষণয ননক্ষদ ব রদন। যাস্তাটিয রভাট দদঘ বয ২০.০ নিক্ষরানভটায। 

যাস্তাটি নিক্ষাযগঞ্জ দয উক্ষজরা রথক্ষি শুরু ক্ষয় িনযভগঞ্জ উক্ষজরা অনতক্রভ িক্ষয চাভড়াঘাট নদীফন্দক্ষযয 

াক্ষথ ংযুক্ত ক্ষয়ক্ষি। পক্ষর াওড় অধ্যযনলত নিক্ষাযগঞ্জ রজরায জনগক্ষণয আথ ব াভানজি উন্নয়ক্ষনয রক্ষেয 

আক্ষরাচয প্রিেটি গুরুত্বপূণ ব।  

 

প্রিেভুক্ত যাস্তাটিক্ষি রজরা যাস্তায় (নডজাইন টাই ৫) উন্নীতিযণ িযা ক্ষয়ক্ষি। প্রিক্ষেয আওতায় ২০ 

নিিঃনভিঃ ড়ি ৭.৩১ নভটায প্রস্ততায় উন্নীতিযণ, ৮.৫০ নিিঃনভিঃ ড়ি ভজবুতীিযণ, ২০ নিিঃনভিঃ 

াড বক্ষাল্ডায ননভ বাণ, ২০ নিিঃনভিঃ াক্ষপবনং, ১টি ৬৫.২৭ নভটায দীঘ ব রতু ও ২টি িারবাট ব উন্নয়ন/ননভ বাক্ষণয 

ভাধ্যক্ষভ ড়িটি উন্নতয ড়ি রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা স্থানত ক্ষয়ক্ষি। 

 

প্রিেটিয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীোয উক্ষেশ্যমূ ক্ষরা, প্রিক্ষেয নডনন’য ফাস্তফায়ন ম বাক্ষরাচনা িযা, ক্রয় 

ংক্রান্ত নফলয়মূক্ষয ম বাক্ষরাচনা িযা, প্রিক্ষেয ফর, দুফ বর, ঝুঁনি ও সুক্ষমাগমূক্ষয ম বাক্ষরাচনা িযা, 

প্রিক্ষেয অঙ্গনবনিি ফাস্তফায়ন ও প্রিেভুক্ত জনগক্ষণয আথ ব াভানজি অফস্থায ম বাক্ষরাচনা িযা এফং 

ভীোয় প্রাপ্ত পরাপক্ষরয নবনিক্ষত সুানয প্রদান িযা।   

 

Quantitative জনযক্ষ ৪০৫ জন সুনফধাক্ষবাগী ও ২১২ জন িক্ষরার গ্রু, রভাট ৬১৭ জক্ষনয াোৎিায 

গ্রণ িযা ক্ষয়ক্ষি। Qualitative জনযক্ষ ১৪ জন গুরুত্বপূণ ব ব্যনক্তয াোৎিায (KII) গ্রণ িযা ক্ষয়ক্ষি, 

৪টি FGD রত আনুভাননি ৪০ জন স্থানীয় নফনবন্ন রায জনগণ অংগ্রণ িক্ষযন, ও যিাক্ষযয নফনবন্ন 

ম বাক্ষয়য ৫ জন প্রিে ংনিষ্ট িভ বিতবায াোৎিায (In depth Interview) গ্রণ িযা ক্ষয়ক্ষি। 

এিাড়াও ৩৩ জন অংগ্রণিাযীয উনস্থনতক্ষত স্থানীয় ম বাক্ষয় এিটি িভ বারায আক্ষয়াজন িযা য়। প্রিক্ষেয 

রবৌত অফিাঠাক্ষভামূ পুঙ্খানুপুংেবাক্ষফ ম বক্ষফেণ িযা ক্ষয়ক্ষি। প্রিক্ষেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যানদয ম বাক্ষরাচনা 

িযায জন্য প্রিে ংনিষ্ট নফনবন্ন দনররত্র নফক্ষিলণ িযা ক্ষয়ক্ষি   

 

প্রিেটিয মূর নডনন ২২ জানুয়াযী ২০০৬ইং তানযক্ষে ০১.০৭.২০০৬ রথক্ষি ৩০.০৬.২০০৮ রভয়াক্ষদ 

ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য অনুক্ষভাদন রাব িক্ষয। ১৪ জুন ২০১০ইং তানযক্ষে ০১.০৭.২০০৬ রথক্ষি ৩০.০৬.২০১০ 

রভয়াক্ষদ ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য ংক্ষানধত নডনন অনুক্ষভাদন রাব িক্ষয। রভাট ০৫ (াঁচ) ফায ব্যয় বৃনি 

ব্যনতক্ষযক্ষি প্রিেটিয ফাস্তফায়ন ভয় ফনধ বত িযা য়। গত ৩০.০৬.২০১৪ তানযক্ষে প্রিেটিয িাজ ভাপ্ত িযা 

য়। 

 

প্রিেটি ফাংরাক্ষদ যিাক্ষযয ম্পূণ ব ননজস্ব অথ বায়ক্ষন ফাস্তফায়ন িযা ক্ষয়ক্ষি। মূর নডননক্ষত প্রিেটিয ব্যয় 

ধযা ক্ষয়নির ১৮.৫৬ রিাটি টািা মা ংক্ষানধত নডননক্ষত বৃনি িক্ষয ২৪.৯৮ রিাটি টািা িযা য়। প্রিে 

ফাস্তফায়ন রক্ষল ২১.৬২ রিাটি টািা েযচ িযা য় এফং ৩.৩৬ রিাটি টািা অব্যনয়ত রথক্ষি মায়। ডডডড 

অনুমভোদমনয ময অঙ্গডবডিক কোমেয ডযকল্পনো ও ফোস্তফোয়ন শুরু য়। এ কোমে ডকছু ভয় অডতফোডত ময় 

মোওয়োয পমর অমনক ক্ষেমে ব্যয় বৃডি োয়। ডনভ মোণকোযীমদয ভোমে প্রডতমমোগীতোমূরক দযে আহ্বোন কযোয় 

অমনক ক্ষেমে প্রোক্করমনয ক্ষেময় কভ মূমে চুডি ও কোে ম্পন্ন কযো য়। 

 

পূক্ষফ ব যাস্তাটি বাঙ্গা নির এফং মানফান চরাচক্ষর নফঘ্ন ক্ষতা। যাস্তাটিয প্রস্ততা প্রক্ষয়াজক্ষনয তুরনায় িভ নির। 

নফনবন্ন রচইরনক্ষজ িারবাট ব ও াকুয়া ব্রীক্ষজয ননভ বাণ আফশ্যি নির। যাস্তা নযদ বন, ম বক্ষফেণ, 
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quantitative ও qualitative জনযক্ষয তথ্য নফক্ষিলক্ষণ সুস্পস্টবাক্ষফ ফরা মায় রম, প্রিে 

ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর উন্নত ড়ি রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা স্থানত ক্ষয়ক্ষি। 

 

ননযাদ ড়ি রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা স্থাক্ষনয নননভক্ষি ড়িটিক্ষি মথাম্ভফ যরীিযণ িযা ও ননযািায জন্য 

ড়ি ননযািা নচহ্ন স্থান িযায নযিেনা নির। ফ বক্ষভাট ৩০টি ড়ি ননযািা নচহ্ন স্থাক্ষনয নযিেনা 

নির। ভাঠ ম বাক্ষয় নযদ বনিাক্ষর রদো মায় রম, গুরুত্বপূণ ব স্থানগুক্ষরাক্ষত ৩০টি ননযািা নচহ্ন স্থান িযা 

ক্ষয়ক্ষি। াকুয়া ব্রীক্ষজয এক্ষপ্রাক্ষচ ভূনভ অনধগ্রণ ম্ভফ না ওয়ায় যাস্তাটিক্ষি প্রক্ষয়াজনীয় প্রস্ত িযা ম্ভফ য়নন 

মা ননযাদ ড়ি রমাগাক্ষমাক্ষগয জন্য ঝুঁনিপূণ ব। ব্রীজটিয এক্ষপ্রাক্ষচ ফাঁি থািক্ষরও রিান ননযািা নচহ্ন স্থান 

িযা য়নন। ড়িটিয উন্নয়ন/ননভ বাক্ষণয পক্ষর মানফাক্ষনয চরাচর বৃনি রক্ষয়ক্ষি নিন্তু চারিক্ষদয অাফধানতা 

এফং ট্রানপি আইন না ভানায় দুঘ বটনায ায বৃনি রক্ষয়ক্ষি ফক্ষর প্রিে এরািায ফ বাধাযণ ভতাভত নদক্ষয়ক্ষিন। 

 

ভাঠ ম বাক্ষয়য জনযক্ষয তথ্য ভক্ষত ড়িটি উন্নয়ন/ননভ বাক্ষণয পক্ষর ভ্রভণ এফং নযফক্ষণ ভয় িভ রাক্ষগ। 

সুনফধাক্ষবাগী জনগণ গক্ষড় আধা ঘন্টায ভক্ষধ্য রজরা ক্ষয রৌিাক্ষত াক্ষয মা পূক্ষফ বয তুরনায় অক্ষধ বি। প্রিেটিয 

ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর প্রিে এরািায জনগক্ষণয আথ ব াভানজি অফস্থায উন্নয়ন ানধত ক্ষয়ক্ষি। কৃলিক্ষদয 

উৎানদত ক্ষেয জ ফাজাযজাতিযণ ম্ভফ ক্ষয়ক্ষি, নফক্ষলবাক্ষফ াওড় অঞ্চক্ষরয জনগণ তাঁক্ষদয উৎানদত 

স্যানদ ও ভাি ফাজাযজাতিযক্ষণ সুপর রক্ষয়ক্ষিন। জনগক্ষণয গড় আয় ৪২.২৪ তাং রফক্ষড়ক্ষি, উন্নত ড়ি 

রমাগাক্ষমাক্ষগয জন্য জনননযািা রফক্ষড়ক্ষি এফং রমাগাক্ষমাগ ও নযফক্ষণয ভয় ও েযচ িক্ষভক্ষি। ক্ষুদ্র ও 

ভাঝাযী ব্যফা ফানণক্ষজযয প্রাযক্ষণয জন্য এরািায ভানুক্ষলয িভ বংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃনষ্টয পক্ষর রফিাযক্ষত্বয ায 

হ্রা রক্ষয়ক্ষি। প্রিে এরািায ভানুক্ষলয নফক্ষল িক্ষয াওড় অঞ্চক্ষরয ভানুক্ষলয নচনিৎাক্ষফা প্রানপ্ত অক্ষনি 

জ ক্ষয়ক্ষি। পূক্ষফ বয তুরনায় অক্ষনি ক্ষজ, িভ েযক্ষচ এফং দ্রুত রযাগীক্ষি নচনিৎাক্ষফা রিক্ষে ননক্ষয় মাওয়া 

ম্ভফ ক্ষে। নো প্রনতষ্ঠাক্ষন িাত্র-িাত্রীয নযভাণ পূক্ষফ বয তুরনায় প্রায় ২০-৩০% এফং রভক্ষয়ক্ষদয উনস্থনতয 

নযভাণ পূক্ষফ বয তুরনায় প্রায় ৩০-৪০% বৃনি রক্ষয়ক্ষি। 

 

িনযভগঞ্জ উক্ষজরায াকুয়া রভৌজায় ভূনভ অনধগ্রণ ংক্রান্ত এিটি ভাভরা ভাভান্য াইরিাক্ষট ব ভীভাংায 

জন্য চরভান। প্রোপ্ত তথ্য ডফমেলণ ও প্রকমল্পয ক্ষবৌত অফকোঠোমভো ডযদ মন কময ফরো ক্ষমমত োময ক্ষম, ম্পোডদত 

কোম মগুডর ডযকল্পনো অনুোময ও ডডেোইন ভোডপক ম্পন্ন কযো ময়মে। 

 

ড়কটি উন্নত ওয়োয পমর মোনফোমনয েরোের বৃডি ক্ষময়মে (২৬০ তোাং)। েোরকমদয অোফধোনতোয় এফাং 

ট্রোডপক আইন নো ভোনোয় দুঘ মটনোয োয উমেখমমোগ্যবোমফ ক্ষফমড়মে ফমর ফ মোধোযণ ভতোভত ডদময়মেন। ডডেোইন 

ক্ষভোতোমফক ড়ক ডনযোিো োইন ডনভ মোণ কযো মরও তো প্রময়োেমনয তুরনোয় অপ্রতুর। 

 

প্রকমল্পয ফর ডদকমূময ভমে উমেখমমোগ্য মরো, প্রিক্ষেয প্রক্ষয়াজন অনুমায়ী জনফর ননক্ষয়াগ িযা ক্ষয়নির; 

প্রকমল্পয ক্ষবৌত অফকোঠোমভোমূ ডডেোইন ক্ষভোতোমফক ডনভ মোণ কযো ময়ডের; প্রক্ষয়াজনীয় অক্ষথ বয ংস্থান এফং 

মথাভক্ষয় অথ বিাড় রদয়া ক্ষয়নির; প্রিক্ষেয িাম বক্রভ সুনননদ বষ্টবাক্ষফ নাক্ত িযা রগক্ষি; ফিযনবনিি োতওয়াযী 

ফাক্ষজট চানদা ও ফযাে প্রক্ষয়াজন ভানপি নির; ফাৎনযি িভ ব নযিেনা প্রস্তুত ও ফাস্তফায়ন িযা ক্ষয়নির; 

ননভ বাণিাযী প্রনতষ্ঠাক্ষনয পূফ ব অনবজ্ঞতা, িাম বেভতা ও আনথ বি াভথ্যব নির; ভান ম্পন্ন ননভ বাণ াভগ্রী যফযা 

িযা ক্ষয়নির; সুপরক্ষবাগীক্ষদয ক্ষমানগতা াওয়া নগক্ষয়নির; এফং প্রিক্ষেয অনধিাং রেক্ষত্রই প্রক্ষয়াজনীয় 

ভূনভ াওয়া নগক্ষয়নির। 

 

প্রকমল্পয দুফ মর ডদকমূময ভমে উমেখমমোগ্য মরো,  েণ্ডিারীন/অনতনযক্ত দানয়ক্ষত্ব ঘন ঘন প্রিে নযচারি 

ননক্ষয়াগ িযা ক্ষয়নির (৮ ফিক্ষয ২০ জন); প্রিক্ষেয িাম বক্রভ নডননক্ষত উক্ষেনেত ভক্ষয় শুরু িযা ম্ভফ য়নন; 

নডনন অনুক্ষভাদক্ষনয ক্ষয প্রিক্ষেয প্রাথনভি নযিেনা ও িাম বক্যভ শুরু িযা ক্ষয়নির, পরশ্রুনতক্ষত প্রাক্করন 

ফাস্তফনবনিি নির না; প্রিক্ষেয প্লান ও নডজাইন নডনন অনুক্ষভাদক্ষনয ক্ষয শুরু িযায় ভয়ভত ভূনভ অনধগ্রণ 

ম্ভফ য়নন; এফং াড বক্ষাল্ডাক্ষযয নডক্ষপ্রক্ষনয িাযক্ষণ বনফষ্যরত যাস্তাটিয নিনাযা রবক্ষঙ্গ যাস্তায েনত াধন 

িযক্ষত াক্ষয। 



iii 
 

 

সুমমোমগয ভমে উমেখমমোগ্য মরো,  প্রিে এরািায় রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন ক্ষয়ক্ষি; প্রিক্ষেয প্রক্ষয়াজনীয় 

ভারাভার স্থানীয়বাক্ষফ ংগ্র িযা ক্ষয়নির; স্থানীয় জনগণক্ষি প্রিক্ষে দে ও অদে জনফর নাক্ষফ ননক্ষয়াগ 

িযা ক্ষয়নির; সুপরক্ষবাগীক্ষদয স্বপ্রক্ষণানদত ক্ষমানগতা াওয়া নগক্ষয়নির; জাতীয় উন্নয়ক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূনভিা 

রযক্ষেক্ষি; ফানণনজযি এরািায (Growth/Trade Center) রমাগাক্ষমাগ ও উৎানদত ক্ষেয উযুক্ত মূল্য 

প্রানপ্তয সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষি; াাতার ও নো প্রনতষ্ঠাক্ষন জ ও দ্রুত রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা স্থানত ক্ষয়ক্ষি; 

এফং নফনবন্ন রায় ননক্ষয়ানজত ওয়ায সুক্ষমাগ সৃনষ্ট ক্ষয়ক্ষি। 

 

ঝুঁডকয ভমে উমেখমমোগ্য মরো,  প্রিক্ষেয আওতায় নননভ বত াকুয়া ব্রীক্ষজয এক্ষপ্রাক্ষচ ভূনভ অনধগ্রণ ংক্রান্ত 

এিটি ভাভরা (যীট নটিন) চরভান থািায় ভূনভ অনধগ্রণ ম্ভফ য়নন; যাস্তাটিক্ষত ম বাপ্ত নযভাণ রযাড 

ভানিবং, াইন না থািায় ড়ি দুঘ বটনায িাযক্ষণ জনগক্ষণয চরাচক্ষর ঝুঁনি ফাড়ায ম্ভাফনা নফদ্যভান; ম বাপ্ত 

িারবাট ব ননভ বাণ না ওয়ায পক্ষর যাস্তায দুই াক্ষ প্রক্ষয়াজনীয় ানন ননষ্কান ব্যফস্থা রনই, পক্ষর ড়িফাঁক্ষধয 

েনতয ম্ভাফনা আক্ষি; এফং ড়িটিক্ষত ওবাযক্ষরাড িক্ষরারায রনই, পক্ষর নডজাইক্ষনয রচক্ষয় অনতনযক্ত ওজক্ষনয 

গানড় চরাচর িযায জন্য যাস্তাটিয েনতয ম্ভাফনা নফদ্যভান। 

  

ভীেোয োডফ মক ডফমেলমণ প্রডতয়ভোন য় ক্ষম, সুডফধোমবোগী েনগমণয েীফনমোেোয ভোন পূমফ ময তুরনোয় উন্নত 

ময়মে। ডফমল কময ক্ষমোগোমমোগ, ডেো, ডেডকৎো, কভ মাংস্থোন, কৃডলণ্য ডফনন ইতযোডদ। উমেখ্য ক্ষম, পূমফ ম 

এরোকোয অমনক ভোনুল ঢোকো ও ক্ষদময অন্যোন্য অঞ্চমর ডফডবন্ন ক্ষোয় ডনময়োডেত ডের। ডকন্তু যোস্তো 

উন্নয়ন/ডনভ মোমণয পমর কভ মাংস্থোন সৃডি ওয়োয় তোযো ডনে এরোকোয় ডপময এম ক্ষুদ্র ও ভোেোযী ব্যফো, েোরক 

ও অন্যোন্য ক্ষোয় ডনময়োডেত ময়মেন।            

 

ংযুক্ত িাঁচা যাস্তাগুক্ষরায ংক্ষমাগস্থক্ষর প্রক্ষয়াজনভত ভাটি বযাট িযা জরুযী। অন্যথায় উক্তস্থাক্ষন ড়ক্ষিয 

নিনাযা রবক্ষঙ্গ ড়িটিয েনত ানধত ক্ষফ। রবক্ষঙ্গ মাওয়া নিক্ষরানভটায রাস্টগুনর প্রনতস্থান ও অস্পষ্ট রযাড 

াইনগুনর স্পষ্টবাক্ষফ ররো জরুযী। রমফ জায়গায় াড বক্ষাল্ডায রদক্ষফ রগক্ষি রফ জায়গা ড়ি রমাগাক্ষমাক্ষগয 

জন্য ঝুঁনিপূণ ব, তাই জরুযী নবনিক্ষত এগুক্ষরা ঠিি িযা প্রক্ষয়াজন। াকুয়া ব্রীক্ষজয এক্ষপ্রাচ নডজাইন অনুমায়ী প্রস্ত 

না ওয়ায় চরাচর ঝুঁনিপূণ ব। চরভান ভাভরাটি ননষ্পনি িক্ষয উক্ত স্থাক্ষন যাস্তাটি প্রক্ষয়াজনভত প্রস্ত িক্ষয 

ননযাদ মাতায়াক্ষতয ব্যফস্থা িযা জরুযী। ড়ি উন্নয়ন/ননভ বারণয পক্ষর ানন ননষ্কান ও জরাফিতা ননযক্ষন 

প্রক্ষয়াজনীয় দক্ষে প্রণ িযক্ষত ক্ষফ। 

 

“চাভড়াঘাট-নভঠাভইন” এফং “চাভড়াঘাট-ইটনা” ড়ি দু’টিয ননভ বাণ ম্পন্ন ক্ষর মানফান চরাচক্ষরয 

নযভাণ বৃনি াক্ষফ। নননভ বত নিক্ষাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট ড়িটি ফতবভান অফস্থায় থািক্ষর বনফষ্যক্ষত মানজট সৃনষ্ট 

ক্ষফ এফং দুঘ বটনা বৃনি াক্ষফ। ননযাদ ও মানজটমুক্ত ড়ি রমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা অজবক্ষনয রক্ষেয ড়িটিক্ষি 

আক্ষযা প্রস্ত িযায জন্য মথামথ দক্ষে গ্রণ িযা প্রক্ষয়াজন। 

      

প্রিক্ষেয নযিেনা নডনন অনুক্ষভাদক্ষনয পূক্ষফ বই শুরু ক্ষর প্রিক্ষেয প্রাক্করন ও ফাস্তফায়ক্ষনয ভয় ননয়ন্ত্রণ িযা 

ম্ভফ। ঠিি ভক্ষয় ও গুণগত ভান ফজায় রযক্ষে পূণ বিানরন প্রিে নযচারি ননক্ষয়াগ প্রিে ফাস্তফায়ক্ষন ায়ি 

ভূনভিা ারন িযক্ষফ। ভজাতীয় প্রিক্ষেয প্রিে নযচারক্ষিয দানয়ত্ব ননফ বাী প্রক্ষিৌরী ম বাক্ষয় অ বন িযা 

রমক্ষত াক্ষয। 

 

ননয়নভত ড়ি যেণাক্ষফেক্ষণয জন্য প্রক্ষয়াজনীয় অথ ব ফযাে নননিত িযা আফশ্যি। ননযাদ ভ্রভণ নননিত 

িযায রক্ষেয চারিক্ষদয জন্য নফদ্যভান আইন মথামথবাক্ষফ প্রক্ষয়াগ ও ম বাপ্ত ড়ি ননযািা নচহ্ন স্থান িযা 

আফশ্যি। চূড়ান্ত মূল্যায়ন না ওয়া ম বন্ত প্রিক্ষেয মাফতীয় িাজগত্র ংনিষ্ট দপ্তয ির্তবি মথামথবাক্ষফ 

ংযেণ িযা আফশ্যি । 



পৃষ্ঠা - 1 

 

 অধ্যায় - প্রথভ  

প্রবাফ ভল্যায়ন কাম যক্রমভয আতায় গৃীত প্রকমেয বফফযণ 

 

 

ক. প্রকমেয টভূবভ 

বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায (জজড-৩৬০৩) 

উন্নয়ন/বনভ যামণয জন্য গৃীত প্রকেটি ২ ফছয জভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য ২০০৬ ামর অনুমভাদন রাব কময। 

বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন ড়কটিয জভাট দদঘ যয ৩৭.০০ বকিঃবভিঃ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ 

যকামযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০৫ জভ, ২০০৫ ইং তাবযমে বকমাযগঞ্জ জজরা পযকামর উক্ত ড়মকয 

বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং অথ যাৎ জচইমনজ ০+০০০ বকিঃবভিঃ মত ২০+০০০ বকিঃবভিঃ ম যন্ত ড়ক 

প্রস্তকযণ এফং ১৬.০০ বকিঃবভিঃ এ ৬৫.২৭ বভটায দদঘ যয বফবষ্ট বফধ্বস্ত াকুয়া জতুটি পুনিঃবনভ যাণ কাজ 

অগ্রাবধকামযয বববিমত বনভ যামণয বনমদ য জদন। যাস্তাটি শুরু য় বকমাযগঞ্জ দয উমজরা জথমক মা চাভড়াঘাট 

নদীফন্দমযয ামথ ংভেক্ত। চাভড়াঘাট নদীফন্দযটি াড় এরাকায প্রমফথ এফং ইটনা  বভঠাভইন 

উমজরামক জজরা দমযয ামথ ংভেক্ত কময। যাস্তাটি বকমাযগঞ্জ জজরায বকমাযগঞ্জ দয এফং কবযভগঞ্জ 

উমজরায় বফস্তৃত। াড় এরাকায াভাবজক অফস্থায উন্নবত, বচবকৎা জফায প্রাপ্যতা, গ্রাভীণ কৃলকমদয 

উৎাবদত মেয উভেক্ত ভল্য  জ ফাজাযজাতকযণ, বক্ষাপ্রবতষ্ঠামন মাতায়াত এফং ব্যফা ফাবণমজযয 

ম্প্রাযমণয জন্য যাস্তাটি খুফই গুরুত্বপূণ য। অপ্রতুর ধাযণ ক্ষভতা  যাস্তায অফস্থা োযা য়ায কাযমণ 

মানফান চরাচর বফবিত য় এফং বযফমণয ব্যয় বৃবি ায় মায পমর মেয দাভ বৃবি ায়। ব্যফা 

ফাবণমজযয ম্প্রাযমণয জন্য এ যাস্তাটিমক গবতীর কযা গুরুত্বপূণ য ।  

 

 প্রকমেয ফণ যনা  

 ১) প্রকমেয নাভিঃ “বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন ড়ক উন্নয়ন (বকমাযগঞ্জ- 

           চাভড়াঘাট অং)” ীল যক প্রকে।  

২) উমযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগিঃ ড়ক বযফণ  জতু ভন্ত্রণারয়। 

 ৩) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থািঃ ড়ক  জনথ অবধদপ্তয। 

 ৪) প্রকমেয অফস্থানিঃ বকমাযগঞ্জ দয  কবযভগঞ্জ উমজরা, ড়ক বফবাগ, বকমাযগঞ্জ। 

 

বকমাযগঞ্জ ড়ক বফবাজগয অন্তগ যত “বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন’’ ড়কটিয ম্যা বযবষ্ট 

“ক” এ বন্নমফ কযা ময়মছ।   

 

ে. প্রকমেয উমেশ্য 

প্রকেটিয উমেশ্যভ বনম্নরূিঃ 

 

ক) যাস্তাটিমক জজরা যাস্তায় উন্নীতকযণ (বডজাইন টাই-৫) 

ে) বার ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা 

গ) বনযাদ ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা  

ঘ) যাস্তাটি বদময় ভ্রভণ এফং বযফমণয ভয় কভাজনা 

ঙ) াবযাববযক এরাকায আথ য-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন 
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গ. প্রকমেয অনুমভাদন  ংমাধন (ববআয  আইএভইবড এয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতমফদমনয বববিমত) 

 

াযবণ ১.১: প্রকে অনুমভাদন  ংমাধন 

ভর ফ যমল ংমাবধত ব্যয় বৃবি ব্যবতমযমক জভয়াদ বৃবি 

২২ জানুয়াযী 

২০০৬ 
১৪ জুন ২০১০ 

৩০ জুন ২০১৪ 

 

ঘ. অথ যায়মনয অফস্থা 

 

াযবণ ১.২: প্রকমেয অথ যায়মনয অফস্থা 

(জকাটি টাকায়) 

ফণ যনা প্রাক্কবরত ব্যয় 

 

প্রকৃত ব্যয় অবতক্রান্ত ব্যয় (ভর প্রাক্কবরত ব্যময়য %) 

ভর ফ যমল ংমাবধত 

বজবফ ১৮.৫৬ ২৪.৯৮ ২১.৬২ ১৬.৪৫% 

 

ঙ. প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় (প্রাক্কবরত  ফাস্তফ) (ববআয এয বববিমত) 

 

াযবণ ১.৩: প্রকমেয ফাস্তফায়ন ভয় 

ফণ যনা বযকবেত 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অবতক্রান্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়নকামরয %) 

 ভর ফ যমল 

ংমাবধত 

আযম্ভ ০১.০৭.২০০৬ ০১.০৭.২০০৬ ০১.০৭.২০০৬ ৩০০% 

জল ৩০.০৬.২০০৮ ৩০.০৬.২০১০ ৩০.০৬.২০১৪ 

 

 ভয় ফবধ যতকযণিঃ   

 

াযবণ ১.৪: প্রকমেয ভয় ফবধ যতকযণ 

ক্রবভক নম্বয ফবধ যত ভয় 

১ ০১.০৭.২০০৬ জথমক ৩০.০৬.২০০৯ 

২ ০১.০৭.২০১০ জথমক ৩০.০৬.২০১১ 

৩ ০১.০৭.২০১১ জথমক ৩০.০৬.২০১২ 

৪ ০১.০৭.২০১২ জথমক ৩০.০৬.২০১৩ 

৫ ০১.০৭.২০১৩ জথমক ৩০.০৬.২০১৪ 
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চ. ংবক্ষপ্ত অঙ্গবববিক বফফযণ 

 

াযবণ ১.৫: প্রকমেয ংবক্ষপ্ত অঙ্গবববিক বফফযণ  

(জকাটি টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকমেয উাদান একক ফ যমল ংমাবধত বডবব অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

(Target) 

জবৌত আবথ যক আবথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ভূবভ অবধগ্রণ জক্টয ১৫.৭৯৯ ৯.০৭ ৩৬.৩১৬ 

২ জেবিফর জবমভন্ট বনভ যাণ     

 ক) ভাটিয কাজ রক্ষ  ঘন বভিঃ ১.৭০ ১.১০ ৪.৪০৪ 

 ে)াড যজাল্ডায বনভ যাণ  বকিঃবভিঃ ২০.০০ ৪.১০ ১৬.৪১৬ 

 গ) ভজবুবতকযণ বকিঃবভিঃ ৮.৫০ ১.৩০ ৫.২০৫ 

 ঘ) নতুন বনভ যাণ  বকিঃবভিঃ ১.০৭ ০.৬৬ ২.৬৪৩ 

৩ ামপযবং (বাযমর) বকিঃবভিঃ ২০.০০ ৪.১০ ১৬.৪১৬ 

৪ আযবব (RCC)  জতু বনভ যাণ  (১টি) বভিঃ ৬৫.৩০ ৩.২৯ ১৩.১৭৩ 

৫ আযবব (RCC) ফি কারবাট য বনভ যাণ  (২টি) বভিঃ ২৫.০০ ০.৬০ ২.৪০২ 

৬ যক্ষাপ্রদ কাজ ফিঃবভিঃ ৫৪৭.২০ ০.১৫ ০.৬০১ 

৭ জেন বনভ যাণ বভিঃ ২০০০.০০ ০.২৫ ১.০০১ 

৮ াইন, বগন্যার বনভ যাণ নম্বয ৩০.০০ ০.০৩ ০.১২০ 

৯ বকিঃবভিঃ জাস্ট স্থান নম্বয ২০.০০ ০.০১ ০.০৪০ 

১০ বৃক্ষমযাণ বকিঃবভিঃ ৩.৭৫ ০.০১৫ ০.০৬০ 

১১ বনভ যাণকারীন যক্ষণামফক্ষণ জথাক - ০.৩০ ১.২০১ 

১২ জবয  নিা জথাক - - - 

১৩ প্রাই কবন্টনমজবন্প জথাক - - - 

 জভাট   ২৪.৯৮  
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অধ্যায় -বিতীয় 

প্রবাফ ভল্যায়ন কাম যক্রমভয কভ যিবত (Methodology) 

 

 

ক. যাভ যমকয কাম যিবত (ToR) 

যাভ যমকয কাম যবযবধ/দাবয়ত্ব (ToR) তথা ভীক্ষায উমেশ্যভ বনম্নরূিঃ 

 

১. প্রকমেয টভূবভ, উমেশ্য, অনুমভাদন/ংমাধন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার  অথ যায়ন, বডবব অনুমায়ী 

ফছযবববিক ফযাে চাবদা, চাবদা অনুমায়ী ফছযবববিক এবডব ফযাে, অফভৄবক্ত  ব্যময়য প্রাবঙ্গক তথ্য 

ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনা; 

 

২. প্রকমেয অঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয (জবৌত  আবথ যক) তথ্য ংগ্র, বন্নমফ, বফমেলণ, াযবণ/ 

জরেবচমত্রয ভাধ্যমভ উস্থান  ম যামরাচনা; 

 

৩. প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থা ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণ; 

 

৪. প্রকমেয আতায় ম্পাবদত বফববন্ন ে/কাম য  জফা ংগ্রময (Procurement) জক্ষমত্র প্রচবরত 

ংগ্র আইন  বফবধভারা (PPR, উন্নয়ন মমাগীয গাইডরাইন ইতযাবদ) প্রবতারন কযা ময়মছ বকনা জ 

বফলময় ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণ; 

 

৫. প্রকমেয আতায় ংগৃীত বফববন্ন ে, কাম য  জফা বযচারনা এফং যক্ষণামফক্ষমণয জন্য প্রময়াজনীয় 

জনফর আনুলবঙ্গক বফলয়াবদ বনময় ম যামরাচনা/ম যমফক্ষণ; 

 

৬. প্রকমেয আতায় ংগৃীত ে, কাম য  জফা ংবেষ্ট ক্রয় চুবক্তমত বনধ যাবযত জেববপমকন, গুণগত 

ভান  বযভাণ অনুমায়ী প্রময়াজনীয় বযফীক্ষণ/মাচাইময়য ভাধ্যমভ ংগ্র কযা ময়বছর বকনা তা মাচাই 

কযা; 

 

৭. প্রকমেয ফাস্তফায়ন ম্পবকযত বফববন্ন বফলয় জমভন: অথ যায়মন বফরম্ব, ে, কাম য  জফা ক্রয়/ংগ্রময জক্ষমত্র 

বফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকমেয জভয়াদ  ব্যয় বৃবি ইতযাবদয কাযণ অন্যান্য বদক বফমেলণ, 

ম যমফক্ষণ  ম যাজরাচনা; 

 

৮. প্রকমেয আতায় ম্পাবদত ভর কাম যক্রভভময কাম যকাবযতা  উমমাবগতা বফমেলণ; 

 

৯. প্রকমেয ফরবদক, দুফ যরবদক, সুমমাগ  ঝুঁবক (SWOT) বফমেলণ এফং ববফষ্যমত একই ধযমনয প্রকল্ 

গ্রণ  ফাস্তফায়মনয জক্ষমত্র মমথাভেক্ত সুাবয প্রদান; 

 

১০. প্রকমেয exit plan ম্পমকয ম যামরাচনা  ভতাভত প্রদান; 

 

১১. প্রকেটি ফাস্তফায়ামনয পমর ঐ যাস্তায় দুঘ যটনায ায কমভমছ বক না তায একটি ম যামরাচনা; 

 

১২. প্রাপ্ত বফববন্ন তথ্যাবদ ম যমফক্ষমণয বববিমত াবফ যক ম যামরাচনা; 
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১৩. বনযাদ জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থামনয রমক্ষয বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট ড়ক প্রস্তকযণ  

ভজবুবতকযমণয পমর ঐ এরাকায় আথ য-াভাবজক অফস্থায বক বযফতযন এমমছ তায বফমেলণ, ম যমফক্ষণ  

ম যাজরাচনা; 

 

১৪. বডবব অনুমায়ী যাস্তা উন্নয়ন/বনভ যামণয কাজ ময়মছ বকনা, এ বফলময় একটি ম যামরাচনা; 

 

১৫. প্রকে ংবেষ্ট অন্যান্য প্রাবঙ্গক বফলয়াবদ; 

 

১৬. প্রকে এরাকা জথমক ংগৃীত তমথ্যয বববিমত একটি ভল্যায়ন প্রবতমফদন প্রণয়ন এফং ক্রয়কাযী ংস্থা 

(আইএভইবড) কর্তযক অনুমভাদন গ্রণ এফং জাতীয় ম যাময়য একটি কভ যারা আময়াজন কময ভল্যায়ন কামজয 

ম যমফক্ষণভ (Finding) অফবত কযা  কভ যারায় প্রাপ্ত ভতাভত/ সুাবযভ বফমফচনা কময 

প্রবতমফদনটি চূড়ান্ত কযা; 

 

১৭. যাভ যক কর্তযক প্রকে এরাকায ১০০% এরাকা Covarage কযা। 

 

১৮. যাভ যমকয ামথ আমরাচনাপূফ যক ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইবড) কর্তযক আমযাবত অন্যান্য ংবেষ্ট 

কাজ; 

 

ে. প্রবতমফদন প্রণয়জনয কভ য বযকেনা 

 

১. প্রকে  ভীক্ষা উরবিকযণ 

যাভ যক কর্তযক প্রকেটি এফং ভীক্ষাটি ম্পমকয ম্যক ধাযণা প্রাবপ্তয জন্য ভীক্ষাটিয ToR, প্রকেটিয 

বডবব, ংমাবধত বডবব, ববআয, আইএভইবড কর্তযক ম্পাবদত ভল্যায়ন প্রবতমফদন ইতযাবদ ংগ্র 

এফং বফদবামফ ম যামরাচনা কযা ময়মছ। এছাড়া প্রকেটিয জবৌত অফকাঠামভাভ মযজবভমন 

ম যমফক্ষমণয জন্য প্রকে এরাকা বযদ যন এফং উক্ত প্রকমেয িাযা প্রাপ্ত সুপরমবাগীমদয ামথ এফং ংবেষ্ট 

ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কভ যকতযামদয ামথ আমরাচনা কযা জয়মছ।   

 

২. ভল্যায়ন িবত (Methodology) 

“বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) ড়ক উন্নয়ন” ীল যক প্রকেটি 

একটি জমাগামমাগ অফকাঠামভাগত উন্নয়ন প্রকে। প্রকমেয অফকাঠামভা উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর প্রকে এরাকায 

জনগমণয আথ য-াভাবজক উন্নয়ন য়া ফাঞ্ছনীয়। প্রকেটি বকমাযগঞ্জ জজরায ২টি (দুই) উমজরায় বফস্তৃত। 

কৃলক, ভৎস্যচালী, ব্যফায়ী, মানফামনয ভাবরক, মানফান চারক, মানফান কভী  অন্যান্য ড়ক 

ব্যফাযকাযীগণ প্রকমেয যাবয সুবফধামবাগী। ড়মকয এবযয়া অপ ইনফ্লুময়ন্প (AOI) এয জনগণ ড়মকয 

যাবয সুবফধামবাগী। এবযয়া অপ ইনফ্লুময়ন্প বমমফ ড়মকয জন্য ড়মকয উবয়বদমক এক বকমরাবভটায 

এফং জতুয জন্য জতুয উবয়বদমক দুই বকমরাবভটায ম যন্ত বফস্তৃত এরাকায জনমগাষ্ঠীমক বফমফচনা কযা য়।  

 

এভতাফস্থায়, প্রকেটিয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায আতায় াবফ যক বচত্র ায়ায জন্য বনমম্নাক্ত তথ্য ংগ্রময 

উকযণভ ব্যফায যা জয়মছিঃ 

ক. প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন তথা প্রকমেয সুপরমবাগী জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থান, কৃবল উৎাদন বৃবি, ব্যফা-

ফাবণজয ম্পাযণ, বযমফ উন্নয়ন, আথ য-াভাবজক উন্নয়ন, দাবযদ্র্য হ্রা ইতযাবদ তথ্য মযজবভমন ংগ্রময 

জন্য োনা জবয। সুবফধামবাগীমদয জন্য (Beneficiary Household Survey) কাঠামভাগত 
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প্রশ্নভারায ভাধ্যমভ তথ্য-উাি ংগ্র কযা ময়মছ। তুরনাভরক তথ্য বফমেলমণয জন্য কমরার গ্রু বমমফ 

প্রকে এরাকায ড়ক জমাগামমাগ বফবিন্ন জনমগাষ্ঠীয বনকট জথমক তথ্য ংগ্র কযা ময়মছ। 

 

ে. প্রবাফ ভল্যায়মনয জন্য প্রকমেয বফস্তাবযত কভ যবযকেনা, প্রবকউযমভন্ট, ফাস্তফায়ন, বযচারনা, ব্যফস্থানা 

এফং ফাস্তফায়ন যফতী অফস্থা বনরূণ কযায জন্য প্রকে ংবেষ্ট ড়ক  জনথ অবধদপ্তয, ড়ক বযফণ 

 জতু ভন্ত্রণারয়, বযকেনা কবভন, ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবামগয প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযামদয 

বনবফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) জনয়া ময়মছ। 

 

গ. প্রবাফ ভল্যায়মনয জন্য প্রকমেয ামথ ংবেষ্ট বকংফা বফলয়টি ম্পমকয অফগত গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয 

াক্ষাৎকায (KII) গ্রণ কযা ময়মছ। 

 

ঘ. প্রবাফ ভল্যায়মনয জন্য প্রকমেয ামথ ংবেষ্ট জন প্রামনয কভ যকতযা, জনপ্রবতবনবধ, বক্ষক, বফববন্ন 

ধযমনয মানফামনয চারক, ব্যফায়ী  প্রকে পরজবাগীমদয বনময় জপাকা গ্রু আমরাচনা (FGD) বযচারনা 

কযা ময়মছ। 

 

ঙ. প্রকমেয ত্রুটি-বফচুযবত, প্রবতফন্ধকতা, বফরমম্বয কাযণ, ব্যয় বফচুযবতয কাযণ, ভূবভ অবধগ্রণ প্রবক্রয়া, ক্রয় 

প্রবক্রয়া, বনভ যাণ যফতী জভযাভত  যক্ষণামফক্ষণ এফং ড়মকয ফতযভান অফস্থা ইতযাবদয কাগজত্রাবদ 

মাচাইময়য জন্য ডকুমভন্ট বযববউ জচকবরস্ট (Document Review Checklist) অনুমায়ী তথ্য-উাি 

ংগ্র কযা ময়মছ। 

 

চ. প্রকমেয কামজয ভান, ফতযভান অফস্থা ইতযাবদয তথ্ম ংগ্র কযায জন্য মযজবভমন ম যমফক্ষণ কময 

ইবঞ্জবনয়াবযং ম যমফক্ষণ জচকবরস্ট (Engineering Observation Checklist) অনুমায়ী তথ্য ংগ্র কযা 

ময়মছ। 

 

ছ. প্রকমেয ফর  দুফ যরবদক, সুমমাগ  ঝুঁবক (SWOT) বফমেলণ কযা ময়মছ। প্রকে ভল্যায়ন 

কভ যবযকেনায় জম কর তথ্য উাি ংগ্র এফং বফমেলমণয প্রস্তাফ কযা ময়মছ জ কর তথ্য উাি ংগ্র 

পূফ যক বফমেলণ কময প্রকেটিয ফর  দুফ যরবদক, সুমমাগ  ঝুঁবকভ নাক্ত কময ববফষ্যমত একই ধযমনয 

প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়মনয জক্ষমত্র মমথাভেক্ত সুাবয প্রদান কযা ময়মছ। বনম্নবরবেত বনমদ যকগুমরা 

(Indicator) অনুমায়ী প্রকমেয ফর  দুফ যর বদক এফং সুমমাগ  ঝুঁবক ম যামরাচনা কযা ময়মছিঃ 

 

প্রকমেয ফর বদমকয বনমদ যক (Indicator): 

(১) বনয়বভত প্রকে বযচারক বনময়াগ; 

(২) প্রকমেয প্রময়াজন অনুমায়ী জনফর বনময়াগ; 

(৩) প্রময়াজনীয় অমথ যয ংস্থান; 

(৪) মথাভময় অথ যছাড়; 

(৫) প্রকমেয কাম যক্রভ সুবনবদ যষ্টবামফ নাক্তকযণ; 

(৬) ফৎয বববিক োতয়াযী ফামজট চাবদা  ফযাে; 

(৭) ফাৎবযক কভ য বযকেনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন; 

(৮) বফবাগ  ভন্ত্রণারয় কর্তযক বনয়বভত ভবনটবযং; 

(৯) ভান ম্পন্ন বনভ যাণ াভগ্রী যফযা; 
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(১০) বনভ যাণ প্রবতষ্ঠামনয পূফ য অববজ্ঞতা, কাম যক্ষভতা  আবথ যক াভথ য; 

(১১) সুপরমবাগীমদয মমাবগতা; 

(১২) উভেক্ত ভময় প্রকমেয বডজাইন, েইং  জেববপমকন প্রাবপ্ত এফং  

(১৩) প্রকমেয জন্য প্রময়াজনীয় ভূবভয প্রাপ্যতা। 

 

প্রকমেয দুফ যর বদমকয বনমদ যক (Indicator) 

(১) েণ্ডকারীন/ অবতবযক্ত দাবয়মত্ব ঘন ঘন প্রকে বযচারক বনময়াগ; 

(২) ংস্থান অনুমায়ী জনফর বনময়াগ না কযা; 

(৩) কামজয তুরনায় অম যাপ্ত অথ য ফযাে; 

(৪) অথ যছামড় বফরম্ব; 

(৫) প্রকমেয কাম যক্রভ সুবনবদ যষ্টবামফ বচবিত না কযা; 

(৬) ফাৎবযক কভ যবযকেনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন না কযা; 

(৭) কাম য ক্রময় জটিরতা  দীঘ য ভয় ব্যয়; 

(৮) ক্রুটিপূণ য বডজাইন, েইং  জেববপমকন; 

(৯) ভূবভ অবধগ্রমণ দীঘ যসূত্রতা; 

(১০) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তযক তদাযকীয অবাফ এফং 

(১1) সুপরমবাগীমদয অমমাবগতা। 

 

প্রকমেয সুমমামগয বনমদ যক (Indicator) 

(১) প্রকে এরাকায় জমাগামমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

(২) প্রকমে দক্ষ  অদক্ষ জনফর বনময়াগ; 

(৩) সুপরমবাগীমদয স্বপ্রমনাবদত মমাবগতা; 

(৪) জাতীয় উন্নয়মন গুরুত্ব; 

(৫) ফাবণবজযক এরাকায (Growth/Trade center) জমাগামমাগ স্থান; 

(৬) াাতার  বক্ষা প্রবতষ্ঠামন জমাগামমাগ স্থান এফং 

(৭) বফববন্ন জায় বনময়াবজত য়ায সুমমাগ সৃবষ্ট। 

 

প্রকমেয ঝুঁবকয বনমদ যক (Indicator) 

(১) সুপরমবাগীমদয জকান্দর; 

(২) জা বযফতযন; 

(৩) প্রকমেয কাজ ফাস্তফায়মন ফবযাগতমদয অননবতক স্তমক্ষ; 

(৪) ভূবভ অবধগ্রমণ ক্ষবতগ্রস্ত জনগমণয পুনফ যান;  

(৫) প্রাকৃবতক দুমম যামগ ক্ষয়ক্ষবত  

(৬) প্রকমেয চরাচমরয যাস্তা বফবিত মর বফববন্ন কভ যকামেয ঝুঁবক ফাড়ায ম্ভাফনা এফং  

(৭) বযমফময বাযাম্য বফবিত য়া। 
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জ. প্রকে ফাস্তফায়ন যফতী ভময় যাস্তাটিয ব্যফায, ংযক্ষণ, প্রময়াজনীয় জভযাভত  স্থাবয়ত্বকার ফাড়ামনায 

জন্য বক বক ব্যফস্থা জনয়া ময়মছ এফং তা ফাস্তফায়ন কযা মি বকনা ইতযাবদ ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনা কময 

exit plan ম্পমকয ভতাভত প্রদান কযা ময়মছ। 

 

ঝ. প্রকে ফাস্তফায়মনয পমর সুবফধামবাগীমদয ভামঝ উমেেমমাগ্যবামফ জম কর সুপর ফময় এমনমছ তায বফদ 

ফণ যনা ভল্যায়ন প্রবতমফদমন ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ঞ. যাস্তাটিয বডজাইন  েবয়ং অনুমায়ী বনভ যাণ কযা ময়মছ বকনা তা ফাস্তমফয ামথ বভবরময় জনয়ায ভাধ্যমভ 

যাস্তাটি পূমফ যয তুরনায় কাম যকযী ময়মছ বকনা তা ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ট. প্রকমেয বডবব ম যামরাচনা, প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযা  প্রকে ংবেষ্ট অন্যান্যমদয ামথ আমরাচনায 

বববিমত  দবররত্র ম যমফক্ষণ কময ২০১০ জথমক ২০১৪ ার ম যন্ত বকবামফ এফং বক কাযমণ ভয় ফাড়র তা 

ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ঠ. প্রকে এরাকায ভৎস্যজীফী  অন্যান্য জাজীফী ভানুমলয জায বযফতযন ময়মছ বকনা এফং ময় থাকমর 

তায কাযণভ ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ড. প্রকমেয বডজাইন, ভাঠ ম যাময়য বযদ যন, FGD, াাতার  থানা জথমক প্রাপ্ত তমথ্যয বববিমত 

যাস্তাটিয দুঘ যটনা প্রফণ এরাকা ম্পমকয ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ঢ. চাভড়াঘাট ফন্দময FGD কযায ভাধ্যমভ কুবরয়াযচয জথমক চাভড়াঘামট ফন্দমযয স্থান বযফতযমনয 

কাযণভ ম্পমকয তথ্য ংগ্র কময ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ণ. ই টনা এফং বভঠাভইন যাস্তাটিয ামথ ংভেক্ত মর ট্রাবপক ববরউভ জফমড় মায়ায দরুণ বক বক প্রবাফ 

ড়মত াময তায বফদ ম যামরচনা কময ময়মছ। 

 

ত. RHD জথমক ফযাে চাবদাভ এফং প্রাপ্ত অথ য  ভয় ইতযাবদ বফদবামফ ম যামরচনা কযা ময়মছ। 

 

থ. প্রকে এরাকায় জকান অনফধ দের আমছ বকনা তা ভাঠ ম যাময় বযদ যমনয ভাধ্যমভ ম যামরাচনা কযা 

ময়মছ। 

 

দ. ভাঠ ম যাময় ম যমফক্ষণ  ইবঞ্জবনয়াবযং জচকবরমস্টয (ংভেবক্ত ৯) ভাধ্যমভ যাস্তাটিয বজমভবট্রক বডজাইন, 

াইন বগন্যার ঠিক বছর বকনা তায ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ধ. বযকেনা অনুমায়ী জবভয অবধগ্রণ বক বছর এফং ফাস্তমফ বক বযভাণ অবধগ্রণ কযা ময়মছ এফং তায 

ঠিক ব্যফায ময়মছ বকনা তায ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনায ভাধ্যমভ জবভ অব্যফহৃত ময় আমছ বক না তায 

ম যামরচনা কযা ময়মছ। ক্ষবতগ্রস্ত জনগমণয ক্ষবতপূযণ ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ন. যাস্তাটিয জাল্ডায, ফনায়ন ঠিক আমছ বকনা তায ম যামরচনায কযায জন্য ইবঞ্জবনয়াবযং জচকবরমস্টয 

(ংভেবক্ত ৯) ব্যফায কযা ময়মছ। 
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. RHD কভ যকতযামদয াক্ষাৎকায এফং এ ংক্রান্ত দবররাবদ বফদবামফ ম যমফক্ষণ  ম যামরাচনায ভাধ্যমভ 

দয বৃবিয কাযণ ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

প. ংবেষ্ট কভ যকতযামদয াক্ষাৎকায  দবররাবদ ম যমফক্ষমণয ভাধ্যমভ প্রমজক্ট বস্টয়াবযং কবভটি বছর বকনা 

তায ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ফ. RHD জথমক প্রময়াজনীয় তথ্য উাি ংগ্র কময প্রকে ফাস্তফায়ন য়ায পূমফ য  প্রকে ফাস্তফায়ন য়ায 

য ট্রাবপক ববরউভ, বডজাইন, প্রস্থ ইতযাবদয ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ব. RHD জথমক তথ্য উাি ংগ্র, প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযামদয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ প্রকেটিয EIA কযা 

ময়বছর বক এফং কযা ময় থাকমর ফতযভান অফস্থায ামথ তুরনাভরক ম যামরাচনা কযা ময়মছ। 

 

ংগৃীত তথ্যভ মাচাই ফাছাই কময বফমেলণপূফ যক প্রবতমফদন প্রণয়ন কযা ময়মছ। 

 

৩. তথ্য-উামিয উৎ 

 

ভীক্ষায উমেশ্যভ ঠিকবামফ বযপূণ য কযায জন্য ভীক্ষা ভল্যায়মনয িবত বমমফ প্রময়াজনীয় তথ্য 

প্রাইভাবয এফং জমকোবয উৎ জথমক ংগ্র কযা ময়মছ। প্রাইভাবয তথ্যগুমরা ভাঠ ম যাময় যাবয 

াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ ংগ্র কযা ময়মছ। প্রময়াজনীয় প্রাইভাবয তথ্য-উাি ংগ্রময জন্য 

Quantitative এফং Qualitative বফমেলণ িবত ব্যফায কযা ময়মছ। জমকোবয তথ্যগুমরা বফববন্ন 

উৎ জমভন আইএভইবড, ড়ক বযফণ  জতু ভন্ত্রণারয়, ড়ক  জনথ অবধদপ্তয এফং ংবেষ্ট অন্যান্য 

ংস্থা জথমক ংগ্র কযা ময়মছ। 

 

৪. ভীক্ষায চরক বনধ যাযণ 

প্রশ্নভারাভ প্রণয়মনয জন্য যাভ যক কর্তযক বনমম্ন ফবণ যত চরকভ বফমফচনায় জনয়া জয়মছ 

 

 জনবভবতকিঃ ফয়, দফফাবক অফস্থা, বরঙ্গ 

 াভাবজকিঃ জা/জীবফকা, জমাগামমাগ, বক্ষা, বচবকৎা, বনযািা ইতযাবদ 

 অথ যননবতকিঃ আয়, ব্যয় (প্রকে ফাস্তফায়মনয পূমফ য  ময) 

 প্রকে ম্পবকযতিঃ 

 প্রকমেয দযত্র প্রবক্রয়ায ভল্যায়ন 

 প্রকমেয উাদানভময ফাস্তফায়ন অফস্থা ম যামরাচনা 

 প্রকমেয ফর  দুফ যর বদকভ এফং সুমমাগ  ঝুঁবক ম যামরাচনা 

 

৫. তথ্য ংগ্রময উকযণ প্রণয়ন (প্রশ্নভারা) 

ভীক্ষায উমেশ্য, বযবধ, ToR, প্রস্তাবফত কভ যিবতয আমরামক প্রময়াজনীয়  প্রাবঙ্গক প্রশ্নভারা  

জচকবরস্ট প্রণয়ন কযা ময়মছ। প্রশ্নভারা  জচকবরস্টভ জটকবনকযার কবভটিয বায় আমরাচনা কযা ময়মছ 

মা বস্টয়াবযং কবভটিয বায় আমরাচনায আমরামক ংমাধনক্রমভ চূড়ান্ত কযা ময়মছ। তথ্য-উাি ংগ্রময 

উকযণভ বনম্নরূিঃ 

 

 সুবফধামবাগী গ্রুময াক্ষাৎকামযয (Beneficiary Household Survey) জন্য প্রশ্নভারা; 

 কমরার গ্রুময াক্ষাৎকামযয জন্য প্রশ্নভারা;   
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 প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযামদয বনবফড় াক্ষাৎকামযয (In-depth Interview) জন্য জচকবরস্ট; 

 স্থানীয় গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয াক্ষাৎকামযয প্রশ্নভারা (KII); 

 দরীয় আমরাচনা বা (FGD) বযচারনায জন্য জচকবরস্ট; 

 ডকুমভন্ট বযববউ (Document Review) জচকবরস্ট;  

 অফকাঠামভায ইবঞ্জবনয়াবযং ম যমফক্ষণ (Engineering Observation) জচকবরস্ট। 

 

৬. ভীক্ষায নভৄনা আকায বনধ যাযণ  বফন্যা 

প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্যাবদয বফমেলণ দুইটি িবতমত কযা ময়মছ মথািঃ বযভাণগত 

(Quantitative)  গুণগত (Qualitative) । Quantitative  Qualitative িবতয 

নভৄনায আকায  বফন্যা বনম্নরূিঃ 

 

৬.১ বযভাণগত িবত (Quantitative): 

 

 সুবফধামবাগী গ্রুিঃ  

ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর এরাকায জনাধাযমণয ভমধ্য মাযা যাবয উকৃত ময়মছন তামদয ভধ্য 

জথমক দদফচয়মনয ভাধ্যমভ সুবফধামবাগী উিযদাতা ফাছাই কযা ময়মছ। 

 

 নভৄনা আকায 

বনম্নবরবেত বযংখ্যামনয সূত্র ব্যফায কময নভৄনা আকায বনণ যয় কযা ময়মছ। 

𝑛 =
z2pq

e2
 

এোমন,  

𝑛 = নভৄনা আকায 

Z= normal variate মায ভান 1.96 at 95% confidence level  

p is the target proportion, এ জক্ষমত্র এয ভান ৫০% ধযা ময়মছ মা p এয variance এয 

ভানমক maximize কময। যাভ যক ভমন কমযন জম প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর এরাকায ৫০% 

জনগণ যাবয উকৃত ময়মছন জমভন জমাগামমাগ ব্যফস্থা, স্বাস্থয জফা, জরোড়া, ব্যফা-ফাবণজয 

এফং বফববন্ন গুরুত্বপূণ য জায়গায় ংমমাগ বৃবি ইতযাবদ। 

q =1-p, মামত p+q=1 

e = ঠিকতায ভান, মা ৫% ধযা ময়মছ  

 𝑛 =
 1.96 2x0.50x0.50

 0.05 2
 

                =384 

5% Non response ধময জভাট নভৄনা আকায দাঁড়ায় ৪০২। এ অফস্থায় সুবফধামবাগী গ্রুময নভৄনা ংখ্যা 

৪০০ জন বনধ যাবযত কযা ময়মছ। ভাঠ ম যাময় ৪০৫ জমনয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। 
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 োনা বনফ যাচনিঃ  

বফববন্ন জেবণয জায় বনময়াবজত োনা দদফচয়মনয ভাধ্যমভ বনফ যাচন কযা ময়মছ। োনা বনফ যাচমনয ভয় ম্পূণ য 

ড়কটি ১০টি বামগ বাগ কযা ময়মছ। যাস্তায াম এফং এক বকমরাবভটামযয ববতময োনাগুমরা দদফচয়মনয 

ভাধ্যমভ বনফ যাচন কযা ময়মছ। যাস্তায উবয় ামবয অমধ যক কামছ  অমধ যক দূময নভৄনা বফন্যা কময তথ্য ংগ্র 

কযা ময়মছ।  

 

 কমরার গ্রুিঃ         

যাস্তাটি বকমাযগঞ্জ জথমক কবযভগঞ্জ ময় চাভড়াঘাট ম যন্ত বনভ যাণ ম্পন্ন ময়মছ। এ দুটি উমজরায় াড় 

অধ্যযবলত অঞ্চমর অমনক জনগণ আমছন মাযা ড়ক জমাগামমাগ মত বফবছন্ন। এভন জনমগাষ্ঠীমক কমরার গ্রু 

উিযদাতা বমমফ গ্রণ কযা ময়মছ। 

 

ভল্যায়মনয জন্য প্রকে ভুক্ত সুবফধামবাগী গ্রুময অমধ যক (৫০%) অথ যাৎ ২০০ জন কমরার উিযদাতা বমমফ 

বফমফচনা কযা ময়মছ। ভাঠ ম যাময় ২১২ জমনয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। 

 

 নভৄনা বফন্যািঃ 

বকমাযগঞ্জ দয  কবযভগঞ্জ উমজরায জনগমণয জায প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী জায বফন্যা  জ অনুমায়ী 

নভৄনায বফন্যা বনম্নরূিঃ 

 

াযবণ ২.১: সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময নভৄনা বফন্যা 

ক্রবভক 

নম্বয 

জা তকযা সুবফধামবাগী গ্রু (ংখ্যা) কমরার গ্রু (ংখ্যা) 

১ কৃবলজীফী ৩২.১০ ১৩০ ৭০ 

২ ক্ষুদ্র্  ভাঝাবয 

ব্যফায়ী ১৬.০৫ 

৬৫ ৩০ 

৩ চারক (ফা, ট্রাক, 

বযিা, বযান) ০২.৯৬ 

১২ ০৮ 

৪ চাকুবযজীফী ১৯.০১ ৭৭ ৪০ 

৫ ভজুয ২৯.৮৮ ১২১ ৬৪ 

 জভাট ১০০ ৪০৫ ২১২ 

 

৬.২ গুণগত িবত (Qualitative) 

 

গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) 

প্রকমেয গুরুত্ব  প্রবাফ ম যামরাচনায জন্য স্থানীয় গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয ামথ KII জচকবরমস্টয ভাধ্যমভ 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। ফা-ট্রাক ভাবরক (৪ জন), বৃৎ ব্যফায়ী (২ জন), স্থানীয় বনভ যাণকাযী (২ 

জন), উমজরা বযলমদয কভ যকতযা মথা কাযী কবভনায (ভূবভ), কৃবল কভ যকতযা, প্রাবণম্পদ কভ যকতযা, 

স্থানীয় যকায প্রমকৌর অবধদপ্তমযয কভ যকতযা (৪ জন), াাতার/বিবনক এয প্রধান (২ জন) জভাট ১৪ 

জমনয KII এয আতায় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। 
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বনবফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

প্রকমেয বফস্তাবযত বযকেনা, প্রবকউযজভন্ট, ফাস্তফায়ন, বযচারনা, ব্যফস্থানা এফং ফাস্তফায়ন যফতী অফস্থা 

বনরূণ কযায জন্য প্রকে ংবেষ্ট ড়ক  জনথ অবধদপ্তয, ড়ক বযফণ জতু ভন্ত্রণারয়, বযকেনা 

কবভন, ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবামগয প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযামদয াক্ষাৎকায জনয়া ময়মছ (ভাঠ 

ম যাময় ড়ক  জনথ অবধদপ্তময ৩টি, ড়ক বযফণ জতু ভন্ত্রণামরময় ১টি, বযকেনা কবভমন ১টি এফং 

ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবামগ ১টি) । 

 

দরীয় আমরাচনা (FGD) 

প্রকে এরাকায় জভাট ৪টি (চায) এপবজবড কযা ময়মছ, তন্মধ্য বকমাযগঞ্জ দয উমজরায় ২টি (দুই) মা 

ড়মকয াময ফড় ফাজায ফা ইউবনয়ন বযলদ এফং কবযভগঞ্জ উমজরায় ২টি (দুই) মা চাভড়াঘাট ফন্দময 

একটি  জকান ফড় ফাজাময অন্যটি। এপবজবড বযচারনা কযায ভয় ড়ক ব্যফাযকাযী স্থানীয় জনগণ, 

স্থানীয় প্রান, চারক, ব্যফায়ী, ভৎস্যজীফী, জনৌকাচারক বক্ষক, ধভীয় জনতা, ভবরা প্রবতবনবধমদয ামথ 

আমরাচনা কযা ময়মছ। 

 

৭. প্রমকৌরগত ম যামরাচনা 

ভর  ংমাবধত বডববয আমরামক োত বববিক ফযাে, চাবদা  ফাস্তফায়মনয বফদ ম যামরাচনা কযা 

ময়মছ। প্রকমেয বফববন্ন অফকাঠামভাভময প্রমকৌরগত ম যমফক্ষণ বযচারনা কযায জন্য ংভেবক্ত-৯ এ 

ফবণ যত জচকবরস্ট ব্যফায কযা ময়মছ। 

 

৮. তথ্য ংগ্র কাম যক্রভ বযচারনা 

 

৮.১ তথ্য ংগ্রকাযী বনময়াগ 

ভাঠ ম যায় জথমক Quantitative তথ্য ংগ্র কযায জন্য যাভ যক কর্তযক ৪ (চায) জন তথ্য 

ংগ্রকাযী বনময়াগ জদয়া ময়বছর। 

 

৮.২ তথ্য ংগ্রকাযীগণমক প্রবক্ষণ প্রদান 

তথ্য ংগ্রকাযী বনময়ামগয য তাঁমদয জন্য ২ (দুই) বদমনয প্রবক্ষণ কভ যসূচীয ব্যফস্থা কযা ময়বছর। 

যাভ যক আইএভইবডয দপ্তমযয ংবেষ্ট কভ যকতযাগমণয মমাবগতায় তথ্য ংগ্রকাযীমদযমক প্রবক্ষণ প্রদান 

কমযন।  

 

৮.৩ ভাঠ ম যাময় তথ্য/উাি ংগ্র বযচারনা 

কভ য বযকেনা অনুমায়ী ২ (দুই) প্তা ব্যাী তথ্য-উাি ংগ্রময কাজ বযচারনা কযা ময়মছ। তথ্য 

ংগ্রময কামজ বনময়াবজত তথ্য ংগ্রকাযীমদয দাবয়ত্ব বনম্নরূিঃ 

 

 উিযদাতায যাবয াক্ষাৎকায গ্রণ 

 প্রশ্নত্র অনুাময ঠিক জকামড টিক বচি প্রদান 

 ঠিক উিয বনবিত কময প্রশ্নভারা পূযণ 

 ংগৃীত তমথ্যয জগানীয়তা  বনযািা যক্ষা কযা এফং 

 ংগৃীত তথ্য যাভ যমকয কামছ প্রদান কযা। 
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৯. স্থানীয় ম যাময়য কভ যারা 

তথ্য ংগ্র চরাকাবরন ভময় যাভ যক স্থানীয় ম যাময় একটি কভ যারায আময়াজন কমযন। ৩৩ (জতবত্র) জন 

স্থানীয় বফববন্ন জায জনগণ, স্থানীয় প্রান জনপ্রবতবনবধ, RHD কভ যকতযাবৃন্দ  IMED এয কভ যকতযাবৃন্দ 

এই কভ যারায় অংগ্রণ কমযন। উন্ুক্ত আমরাচনায ভাধ্যমভ ভল্যায়ন ভীক্ষায প্রময়াজনীয় তথ্যাবদ ংগ্র 

কযা ময়মছ। 

 

১০. তথ্য ংগ্রময ভান বনয়ন্ত্রণ 

যাভ যক ভাঠকভীমদয ামথ জমাগামমাগ এফং ভাঠম যাময় সৃষ্ট ভস্যাগুমরায ভাধান প্রদান কমযন। যাভ যক 

 আইএভইবডয কভ যকতযাগণ প্রকে এরাকা বযদ যন  তথ্য ংগ্র কাম যক্রভ মযজবভমন ম যমফক্ষণ কমযন। 

 

১১. তথ্য ম্পাদনা  জকাবডং 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভ যক কর্তযক জকাবডং  ম্পাদনা কময ংগৃীত উাি পি জপ্রা জপ্রাগ্রামভ এবর কযা 

ময়মছ। 

 

১২. তথ্য বফমেলণ 

ংগৃীত তথ্য SPSS-20 বা যন পটয়যামযয ভাধ্যমভ বফমেলণ (Mean, Median, Minimum, 

Maximum, etc) কযা ময়মছ।  

 

১৩. প্রবতমফদন প্রণয়ন 

অনুমিদ ৫ এ ফবণ যত ৭টি (াত) তথ্য ংগ্র উকযমণয ভাধ্যমভ ংগৃীত তথ্য মাচাই-ফাছাই  বফমেলণ 

জমল তা প্রবতমফদন প্রণয়মন ব্যফায কযা ময়মছ। 

 

১৪. প্রবতমফদন উস্থান 

 

 প্রাযবম্ভক  প্রবতমফদন 

চুবক্তমত্রয তয বমমফ ভীক্ষায কভ যবযকেনা  িবত, তথ্য ংগ্রময জন্য প্রশ্নভারা  জচকবরস্ট, নভৄনায 

আকায এফং ভীক্ষা এরাকা বনবদ যষ্টকযণ ইতযাবদ বফফযণ ম্ববরত প্রাযবম্ভক প্রবতমফদন চুবক্ত স্বাক্ষমযয ১৫ 

(মনয) বদমনয ভমধ্য ২০ কব দাবের কযা য়। দাবেরকৃত প্রবতমফদমনয উয ২৮.১২.২০১৬ তাবযমে  

জটকবনকযার কবভটিয বা অনুবষ্ঠত য়। জটকবনকযার কবভটিয বিান্ত অনুমায়ী ংমাবধত প্রাযবম্ভক 

প্রবতমফদমনয ২০ কব বস্টয়াবযং কবভটিয বায জন্য দাবের কযা য়। বস্টয়াবযং কবভটি কর্তযক উক্ত 

প্রবতমফদন অনুমভাবদত য়ায য ভাঠ ম যাময় কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা ময়মছ। 

 

 প্রথভ েড়া প্রবতমফদন 

ভাঠ ম যাময় ংগৃীত কর তথ্য-উাি ম যমফক্ষণ  বফমেলণ পূফ যক একটি েড়া প্রবতমফদমনয ২০ কব 

দাবের কযা য়। দাবেরকৃত েড়া প্রবতমফদমনয উয গত ১০.০৪.২০১৭ তাবযমে জটকবনকযার কবভটিয বা 

অনুবষ্ঠত য়। জটকবনকযার কবভটিয বিান্ত অনুমায়ী ংমাবধত েড়া প্রবতমফদমনয উয গত ২৭.০৪.২০১৭ 

তাবযমে বস্টয়াবযং কবভটিয বা অনুবষ্ঠত য়।  
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 বিতীয় েড়া প্রবতমফদন 

বিতীয় েড়া প্রবতমফদমনয ৬০ কব জাতীয় ম যাময়য কভ যারায জন্য দাবের কযা মফ।  

 

 চূড়ান্ত প্রবতমফদন 

 

আইএভইবড  ংবেষ্ট দপ্তযভময ভতাভত  বনমদ যনা অনুাময চূড়ান্ত প্রবতমফদন দতবয কযা মফ। চূড়ান্ত 

প্রবতমফদমনয ৬০ কব (ফাংরায় ৪০ কব  ইংমযবজমত ২০ কব) ভাবযচারক ভল্যায়ন াো, আইএভইবড 

ফযাফয দাবের কযা মফ।  

 

১৫. কভ যবযকেনা 

 

াযবণ ২.২: ভীক্ষায কভ যবযকেনা 

ক্রিঃ নং কাম যাফরী ভাবপ্তয ভয় 

ক) প্রাযবম্ভক প্রবতমফদন  প্রশ্নভারা ০৭ বডমম্বয ২০১৬ 

ে) তথ্য ংগ্রকাযীমদয প্রবক্ষণ ০৮ জপব্রুয়াযী ২০১৭ 

গ) তথ্য ংগ্র বযচারনা  তত্ত্বাফধায়ন ১১ জপব্রুয়াযী ২০১৭ জথমক ২৫ জপব্রুয়াযী ২০১৭ 

ঘ) স্থানীয় ম যাময়য কভ যারা ১৯ জপব্রুয়াযী ২০১৭ 

ঙ) ডাটা প্রমবং  এনারাইব ২৮ জপব্রুয়াযী ২০১৭ 

চ) প্রথভ েড়া প্রবতমফদন দতবয ২৭ ভাচ য ২০১৭ 

ছ) বিতীয় েড়া প্রবতমফদন দতবয ১৬ এবপ্রর ২০১৭ 

জ) জাতীয় ম যাময়য কভ যারায আময়াজন ২৪ এবপ্রর ২০১৭ 

ঝ) কভ যারায ভতাভমতয বববিমত চূড়ান্ত প্রবতমফদন 

দতবয 

১৫ জভ ২০১৭ 
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অধ্যায় - র্ততীয় 

প্রকমেয াবফ যক এফং অঙ্গবববিক (জবৌত  আবথ যক) রক্ষযভাত্রা  অজযন উস্থান  

ম যামরাচনা 

 

 

ক)  অঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববআয এয বববিমত) 

 

াযবণ ৩.১: অঙ্গবববিক রক্ষযভাত্রা  ফাস্তফায়ন ম যামরাচনা 

(জকাটি টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 

প্রকমেয 

উাদান 

একক ভর বডবব অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

(Target) 

ফ যমল ংমাবধত বডবব 

অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

(Target) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(Achievement) 

 

ংমাবধত বডববয 

অব্যবয়ত অথ য 

জবৌত আবথ যক আবথ যক 

(%) 

জবৌত আবথ যক আবথ যক 

(%) 

জবৌত আবথ যক আবথ যক 

(%) 

আবথ যক আবথ যক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ভূবভ অবধগ্রণ জক্টয ২৫.০

০ 

১.৮৮ ১০ ১৫.৭৯৯ ৯.০৭ ৩৬.৩১

৬ 

৬.৮০৯ ৬.৫৩ ৩০.২০ ২.৫৪ ৭৫.৮২ 

২ জেবিফর জবমভন্ট বনভ যাণ 

 ক) ভাটিয কাজ রক্ষ  

ঘন বভিঃ 

১.৫২ ১.৫৫ ৮.৩৫ ১.৭০ ১.১০ ৪.৪০৪ ১.১৮৫ ১.১০ ৫.০৯ - - 

 ে)াড যজাল্ডায 

বনভ যাণ  

বকিঃবভিঃ ২০.০০ ৪.৩৮ ২৩.৬ ২০.০০ ৪.১০ ১৬.৪১৬ ১৯.১২ ৪.১০ ১৮.৯৬ - - 

 গ) 

ভজবুবতকযণ 

বকিঃবভিঃ ১০.০০ ১.৫৩ ৮.২৪ ৮.৫০ ১.৩০ ৫.২০৫ ৭.১৮ ১.১০ ৫.০৯ ০.২০ ৫.৯৭ 

 ঘ) নতুন বনভ যাণ  বকিঃবভিঃ ১.০০ ০.৬২ ৩.৩৪ ১.০৭ ০.৬৬ ২.৬৪৩ ০.৯০ ০.৩২ ১.৪৮ ০.৩৪ ১০.১৫ 

৩ ামপযবং 

(বাযমর) 

বকিঃবভিঃ ২০.০০ ৪.১৫ ২২.৩৬ ২০.০০ ৪.১০ ১৬.৪১৬ ১৮.৫৭ ৩.৯৯ ১৮.৪৫ ০.১১ ৩.২৮ 

৪ আযবব 

(RCC)  জতু 

বনভ যাণ  (১টি) 

বভিঃ ৬৫.৩

০ 

৩.২৬ ১৭.৫৬ ৬৫.৩০ ৩.২৯ ১৩.১৭

৩ 

৬৩.৩৯ ৩.২৬ ১৫.০৮ ০.০৩ ০.৯০ 

৫ আযবব 

(RCC) ফি 

কারবাট য বনভ যাণ  

(২টি) 

বভিঃ ১৭.০০ ০.৫১ ২.৭৫ ২৫.০০ ০.৬০ ২.৪০২ ২০.৫০ ০.৪৯ ২.২৭ ০.১১ ৩.২৮ 

৬ যক্ষাপ্রদ কাজ ফিঃবভিঃ ১৫২৫.

০০ 

০.১৬ ০.৮৬ ৫৪৭.২০ ০.১৫ ০.৬০১ ৫২৫.০

০ 

০.১৩ ০.৬০ ০.০২২ ০.৬০ 

৭ জেন বনভ যাণ বভিঃ ২০০০.

০০ 

০.১৯ ১.০২ ২০০০.

০০ 

০.২৫ ১.০০১ ১৮৮০.

৮৯ 

০.২৫ ১.১৬ - - 

৮ াইন, বগন্যার 

বনভ যাণ 

নম্বয ৪০.০০ ০.০২ ০.১১ ৩০.০০ ০.০৩ ০.১২০ ৩০.০০ ০.০৩ ০.১৪ - - 

৯ বকিঃবভিঃ জাস্ট 

স্থান 

নম্বয ২০.০০ ০.০১ ০.০৫ ২০.০০ ০.০১ ০.০৪০ ১৫.০০ ০.০১ ০.০৫ - - 

১০ বৃক্ষমযাণ বকিঃবভিঃ ৫.০০ ০.০২ ০.১১ ৩.৭৫ ০.০১৫ ০.০৬০ ৩.৭৫ ০.০১৫ ০.০৭ - - 

১১ বনভ যাণকারীন 

যক্ষণামফক্ষণ 

জথাক - ০.২০ ১.০৮ - ০.৩০ ১.২০১ জথাক ০.৩০ ১.৩৯ - - 

১২ জবয  নিা জথাক - ০.০৩  - - - - - - - - 

১৩ প্রাই 

কবন্টনমজবন্প 

জথাক - ০.০৫  - - - - - - - - 

 জভাট  - ১৮.৫৬   ২৪.৯৮   ২১.৬২  ৩.৩৫০  

 

ভর বডববমত প্রকেটিয ব্যয় ধযা ময়বছর ১৮.৫৬ জকাটি টাকা মা ংমাবধত বডববমত বৃবি কময ২৪.৯৮ 

জকাটি টাকা কযা য়। প্রকে ফাস্তফায়ন জমল ২১.৬২ জকাটি টাকা েযচ কযা য় এফং ৩.৩৬ জকাটি টাকা 
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অব্যবয়ত জথমক মায়। ডিডিডি অনুমমোদমের িমর অঙ্গডভডিক কোমের িডরকল্পেো ও বোস্তবোয়ে শুরু য়। এ 

কোমে ডকছু ময় অডিবোডি ময় যোওয়োর ফম অমেক ক্ষেমে ব্যয় বৃডি িোয়। ডেম মোণকোরীমদর মোমে 

প্রডিমযোগীিোমূক দরিে আহ্বোে করোয় অমেক ক্ষেমে প্রোক্কমের ক্ষেময় কম মূমে চুডি ও কোে ম্পন্ন করো 

য়। 

 

মূ ডিডিডিমি ২৫ ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রণ বোবদ ১.৮৮ ক্ষকোটি টোকো বরোদ্দ িরো ময়ডি অর্ মোৎ প্রডি ক্ষক্টমরর 

মূে িরো য় ৭.৫২ ে টোকো। ডকন্তু ংমলোডিি ডিডিডিমি ১৫.৭৯৯ ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রমণর েন্য ৯.০৭ 

ক্ষকোটি বরোদ্দ করো য় অর্ মোৎ প্রডি ক্ষক্টর ভূডমর মূে ৫৭.৪০ ে টোকো ডেি মোরে করো য়। প্রকৃি বোস্তবোয়মের 

িথ্য িয মোমোেেোয় ক্ষদখো যোয় ক্ষয মোে ৬.৮০৯ ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রণ করো য় এবং িোর ডবিরীমি ৬.৫৩ ক্ষকোটি 

টোকো খরে য় অর্ মোৎ ক্ষক্টর প্রডি ৯৫.৯০ টোকো খরে য় যো মূ ডিডিডির প্রোয় ১৩ গুণ ক্ষবডল। 

 

ে)  প্রকমেয ফাস্তফায়ন ম্পবকযত বফববন্ন ভস্যা বফমেলণ, ম যামরাচনা  ম যমফক্ষণ। 

 

১. আবথ যক  জবৌত কভ যসূবচ 

 

বডবব ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত দবররত্র ংগ্র কযা য় বকন্তু পূণ যাঙ্গ তথ্য উাি ায়া মায়বন। বনমম্নাক্ত াযবণ 

৩.২ জথমক ৩.৪ এ আবথ যক ফযাে ম্পবকযত তথ্যাবদ ফণ যনা কযা মরা। তথ্যাবদ ম যামরাচনায় জদো মায় জম, 

বডবব অনুমায়ী এবডব ফযাে মথামথ বছর। 
 

াযবণ ৩.২: ভর  ংমাবধত বডবব অনুমায়ী এবডব ফযাে  রক্ষযভাত্রা (ববআয অনুাময) 

অথ য ফছয ভর ফযাে  রক্ষযভাত্রা (রক্ষ টাকায়) ংমাবধত ফযাে  রক্ষযভাত্রা (রক্ষ টাকায়) 

 জভাট টাকা প্রকে াায্য জবৌত রক্ষযভাত্রা জভাট টাকা প্রকে াায্য জবৌত রক্ষযভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০০৬-২০০৭ ৯৯২.৫০ - - ৫৩.৪৬% - - - - 

২০০৭-২০০৮ ৮৬৩.৭০ - - ৪৬.৫৩% - - - - 

২০০৮-২০০৯ - - - - ১৬৪৩.৩০ ১৬৪৩.৩০ - ৬৫.৭৯% 

২০০৯-২০১০ - - - - ৮৫৪.৫৫ ৮৫৪.৫৫ - ৩৪.২১% 

২০১০-২০১১ - - - - - - - - 

২০১১-২০১২ - - - - - - - - 

২০১২-২০১৩ - - - - - - - - 

 ১৮৫৬.২০   ১০০% ২৪৯৭.৮৫ ২৪৯৭.৮৫  ১০০% 
 

াযবণ ৩.৩: ংমাবধত বডবব অনুমায়ী এবডব ফযাে  অগ্রগবত (ববআয অনুাময) 

অথ য ফছয ংমাবধত ফযাে  রক্ষযভাত্রা  (রক্ষ টাকায়) টাকা 

অফভৄবক্ত 

ব্যয়  ফাস্তফ অগ্রগবত (রক্ষ টাকায়) 

 জভাট টাকা প্রকে াায্য জবৌত 

রক্ষযভাত্রা 

 জভাট টাকা প্রকে াায্য জবৌত রক্ষযভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-২০০৭ ৩০০ ৩০০ - ১২.৩৭% ৩০০ ৩০০ ৩০০ - ১৩.৮৮% 

২০০৭-২০০৮ ১১০০ ১১০০ - ৪৫.৩৬% ১১০০ ১০২০.৬২ ১০২০.৬২ - ৪৭.২২% 

২০০৮-২০০৯ ৩০০ ৩০০ - ১২.৩৭% ৩০০ ১৪৫.৯৫ ১৪৫.৯৫ - ৬.৭৫% 

২০০৯-২০১০ ২৩৫ ২৩৫ - ৯.৬৯% ২২৫ ২৩৫ ২৩৫ - ১০.৮৭% 

২০১০-২০১১ ৫০ ৫০ - ২.০৬% ৫০ ৪৯.৯৮ ৪৯.৯৮ - ২.৩১% 

২০১১-২০১২ ৪০০ ৪০০ - ১৬.৫০% ৩৭০ ৩৭০ ৩৭০ - ১৭.১২% 

২০১২-২০১৩ ৪০ ৪০ - ১.৬৫% ৪০ ৪০ ৪০ - ১.৮৫% 

 ২৪২৫ ২৪২৫  ১০০%  ২১৬১.৫৫   ১০০% 

 

প্রাপ্ত তথ্য বফমেলমণ ফরা মায় ফছয বববিক এবডব ফযাে রক্ষভাত্রা অনুমায়ী ঠিক বছর। 
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াযবণ ৩.৪: এবডব ফযাে ম যামরাচনা (রক্ষ টাকায়)। 

অথ য ফছয ংমাবধত ফযাে চাবদায বযভাণ টাকা অফভৄবক্ত ব্যয় 

২০০৬-২০০৭ ৩০০ ায়া মায় নাই ৩০০ ৩০০ 

২০০৭-২০০৮ ১১০০ ায়া মায় নাই ১১০০ ১০২০.৬২ 

২০০৮-২০০৯ ৩০০ ায়া মায় নাই ৩০০ ১৪৫.৯৫ 

২০০৯-২০১০ ২৩৫ ায়া মায় নাই ২২৫ ২৩৫ 

২০১০-২০১১ ৫০ ায়া মায় নাই ৫০ ৪৯.৯৮ 

২০১১-২০১২ ৪০০ ায়া মায় নাই ৩৭০ ৩৭০ 

২০১২-২০১৩ ৪০ ায়া মায় নাই ৪০ ৪০ 

ফ যমভাট ২৪২৫  ২৩৮৫ ২১৬১.৫৫ 

 

জ অবধদপ্তমযয ফছযবববিক চাবদা  এবডব ফযামেয তুরনাভরক ম যামরাচনা কযায রমক্ষয াযবণ ৩.৪ 

অনুমায়ী তথ্য ংগ্রময জচষ্টা কযা ময়মছ। বকন্তু জ অবধদপ্তয মত চাবদামত্রয জকান তথ্য ায়া মায়বন। 

এবডব ফযাে, টাকা অফভৄবক্ত  ব্যময়য তথ্য ম যামরাচনা কময জদো মায় জম, ২০০৭-২০০৮  ২০০৮-২০০৯ 

অধ যফছময ফযাে অনুমায়ী টাকা েযচ কযা য়বন।  

 

২. ভূবভ অবধগ্রণিঃ 

ংমলোডিি ডিডিডি অনুযোয়ী বাঁক রীকরণ ও এমপ্রোে ড়ক উন্নয়ে/ডেম মোমণর মেে ১৫.৭৯৯ ক্ষক্টর ভূডম 

অডিগ্রণ বোবদ ৯০৬.৯২ ে টোকোর ংস্থোে ডি। িমব ক্রুটিপূণ ম প্রোক্কে, ভূডমর উচ্চমূে, মোমো ংক্রোন্ত 

েটিিোর কোরমণ ৬.৮০৯ ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রণ বোবদ ৬৫৩.২৬ ে টোকো ব্যয় করো ময়মি। অনুমোমের উির 

ডভডি কমর মূ ডিডিডিমি ভূডম অডিগ্রমণর িডরকল্পেো করো ময়ডি। ডিেোইে ম্পমন্নর ির ভূডম অডিগ্রণ 

কম প্রময়োেে য়। উন্নয়ে/ডেম মোমণর ময় ভূডম অডিগ্রমণর ডবময় মোমো ওয়োয় কম েডম অডিগ্রণ করো 

ময়মি। এ ডবময় েোেো যোয়, ভূডম অডিগ্রণকোীে মময় েডিগ্রস্ত ব্যডিগণ কর্তমক আদোমি মোমো দোময়র 

করো ম ডবয়টি মীমোংো মি অডিডরি ময় ক্ষমগ যোয়। স্থোেীয় েটিিোর ক্ষপ্রডেমি বাঁক রীকরণ 

বোবদ দুটি এএ ক্ষকই কর্তমিমের ডিোন্তক্রমম বোদ ক্ষদয়ো য় । প্রকল্প মোপ্ত মও েডিগ্রস্ত ব্যডি কর্তমক 

একটি েডিপূরণ মোমো অদ্যোবডি মোমোন্য োইমকোমট ম ডবেোরোিীে রময়মি। মোমোটির বিমমোে অবস্থো োরডণ 

৩.৫ এ বণ মেো করো । 

াযবণ ৩.৫: ক্ষবতপূযণ ভাভরায ফতযভান অফস্থা 

ফাদী  বফফাদীয নাভ ভাভরায 

জেবণ 

ভাভরায নং এফং 

জম আদারমত 

ভাভরা দাময়য 

কযা ময়মছ 

ভাভরাটি 

ফতযভামন জম 

আদারমত 

বফচাযাধীন 

আমছ 

ভাভরায 

ফ যমল অফস্থা  

জ কর্তযক গৃীত 

দমক্ষ 

ভাভরায বফচাজয 

বফলয় 

ভন্তব্য 

জভািঃ আবুর কামভ 

বতািঃ ভত জামরভান 

জফাযী 

গ্রাভিঃ বাটিয়া 

উমজরািঃ কবযভগঞ্জ 

জজরািঃ বকমাযগঞ্জ 

 

ফনাভ 

 

জজরা প্রাক, 

বকমাযগঞ্জ 

ভূবভ অবধগ্রণ 

কভ যকতযা, বকমাযগঞ্জ 

বনফ যাী প্রমকৌিঃ জ, 

বকমাযগঞ্জ 

যীট বটিন যীট বটিন নং- 

১৬০১১/২০১২ 

 

বফচাযবত  

জনাফ নাইভা 

ায়দায এফং  

বফচাযবত জনাফ 

জভাাম্মদ খুযবদ 

আরভ যকায 

াইজকাট য 

বফবাগ 

জফাফ প্রদান 

কযা ময়মছ। 

জ এয 

শুনানী ভাপ্ত। 

জজরা প্রাক, 

বকমাযগমঞ্জয 

শুনানী চরভান 

তত্বাফধায়ক 

প্রমকৌরী প্রান 

 ংস্থান কর্তযক 

আইনজীফী বনময়াগ 

কযা ময়মছ এফং 

উক্ত ভাভরায 

ংবেষ্ট কাগজত্র 

আইনজীফীমক 

জপ্রযণ কযা ময়মছ। 

অবধগ্রণকৃত 

ভূবভয উয 

স্থায়ী বনমলধাজ্ঞা 

প্রাথ যনা 

ভাভরা বনেবি 

না য়া ম যন্ত  

Status-

quo আমদ 

ফরফৎ। 



পৃষ্ঠা - 20 

 

৩. অঙ্গবববিক বফচুযবত ম যামরাচনা  

 

াযবণ ৩.৬: ভর  ংমাবধত বডবব অনুমায়ী প্রকমেয বফববন্ন অমঙ্গয বফচুযবত ম যামরাচনা। 

অঙ্গভময 

নাভ 

অনুমভাবদত বডবব প্রথভ ংমাবধত বডবব বফচুযবত বফচুযবতয কাযণ  

 বযভাণ/

ংখ্যা 

একক ভল্য (রক্ষ 

টাকায়)  

বযভাণ/

ংখ্যা 

একক ভল্য (রক্ষ 

টাকায়) 

বযভাণ/ং

খ্যা 

একক ভল্য (রক্ষ 

টাকায়) 

ভূবভ অবধগ্রণ ২৫ জক্টয ১৮৭.৫০ ১৫.৭৯৭ জক্টয ৯০৬.৯২ -৯.২০৩ জক্টয ৭১৯.৪২ প্রাক্করন ত্রুটিপূণ য বছর। ঠিক প্রাক্করমনয 

জন্য ভূবভ অবধগ্রণ বফরবম্বত য়ায় 

ভূবভয ভল্য কময়ক ফছময উমেেমমাগ্য 

াময বৃবি ায়। ত্রুটিপূণ য প্রাক্করন  জবভয 

উচ্চভল্য বফমফচনা কময অবধগ্রমণয জন্য 

ভূবভয বযভাণ হ্রা ায় 

ড়কফাঁমধ 

ভাটিয কাজ 

১.৫২ রিঃ

ঘিঃ

বভিঃ 

১৫৫.০০ ১.৭০০ রিঃ

ঘিঃ

বভিঃ 

১১০.০০ ০.১৮০ রিঃঘিঃ

বভিঃ 

-৪৫.০০ বাফকৃত দমযয জচময় ঠিকাদায িাযা 

দাবেরকৃত দয কভ য়ায কাযমণ 

বযভাণ ফাড়মর ভল্য হ্রা জময়মছ 

াড যজাল্ডায 

বনভ যাণ 

২০.০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪৩৮.৫০ ২০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪১০.০০ ০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

-২৮.০০ বাফকৃত দমযয জচময় ঠিকাদায িাযা 

দাবেরকৃত দয কভ য়ায কাযমণ 

বযভাণ অবযফবতযত থাকমর ভল্য হ্রা 

জময়মছ 

বফযভান 

জবমভন্ট 

ভজবুতীকযণ 

১০.০০ বকিঃ

বভ 

১৫৩.৩০ ৮.৫০০ বকিঃ

বভিঃ 

১৩০.০০ -১.৫০০ বকিঃ

বভিঃ 

-২৩.৩০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ভল্য 

দুমটাই হ্রা জময়মছ 

নতুন জেবিফর 

জবমভন্ট 

বনভ যাণ 

১.০০ বকিঃ

বভিঃ 

৬২.১০ ১.০৭০ বকিঃ

বভিঃ 

৬৬.৫০ ০.০৭০ বকিঃ

বভিঃ 

৪.৪০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ভল্য 

দুমটাই বৃবি জময়মছ 

ামপযবং ২০.০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪১৫.০০ ২০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪১০.০০ ০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

-৫.০০ ঠিকাদায িাযা দাবেরকৃত দয অনুমায়ী 

বযভাণ অবযফবতযত থাকমর ভল্য হ্রা 

জময়মছ 

আযবব ব্রীজ 

বনভ যাণ 

৬৫.২৭ বভিঃ ৩২৬.৩০ ৬৫.২৭০ বভিঃ ৩২৮.৯৩ ০.০০০ বভিঃ ২.৬৩ ঠিকাদায িাযা দাবেরকৃত দয অনুমায়ী 

বযভাণ অবযফবতযত থাকমর ভল্য বৃবি 

জময়মছ 

আযবব ফি 

কারবাট য 

বনভ যাণ 

১৭.০০ বভিঃ ৫১.০০ ২৫.০০০ বভিঃ ৬০.০০ ৮.০০০ বভিঃ ২.৬৩ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ভল্য 

দুমটাই বৃবি জময়মছ 

যক্ষাপ্রদ কাজ ১৫২৫.০ ফিঃ

বভিঃ 

১৬.০০ ৫৫৭.২৪ ফিঃ

বভিঃ 

১৫.০০ -৯৬৭.৭৬০ ফিঃবভিঃ -১.০০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ভল্য 

দুমটাই হ্রা জময়মছ 

জেন বনভ যাণ ২০০০.০ বভিঃ ১৮.৫০ ২০০০.০ বভিঃ ২৫.০০ ০.০০০ বভিঃ ৬.৫০ ২০০৮ ামরয জযট ববডউর অনুমায়ী 

বযভাণ অবযফবতযত থাকমর ভল্য বৃবি 

জময়মছ 

াইন এফং 

বগন্যার 

স্থান  

৪০.০০ ং

খ্যা 

২.০০ ৩০.০০ ং

খ্যা 

৩.০০ -১০.০০০ ংখ্যা ১.০০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ কমভমছ 

বকন্তু ভল্য বৃবি জময়মছ 

বকিঃবভিঃ জাস্ট 

স্থান 

২০.০০ ং

খ্যা 

১.০০ ২০.০০ ং

খ্যা 

১.০০ ০.০০ ংখ্যা ০.০০ বযভাণ এফং ভল্য দুমটাই অবযফবতযত 

বৃক্ষমযাণ ৫.০০ বকিঃ

বভিঃ 

২.০০ ৩.৭৫ বকিঃ

বভিঃ 

১.৫০ -১.২৫০ বকিঃ

বভিঃ 

-০.৫০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ভল্য 

দুমটাই কমভমছ 

যক্ষনামফক্ষণ ০.০০ জথাক ২০.০০ ০.০০০ জথাক ৩০.০০ ০.০০০ জথাক ১০.০০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন ভল্য বৃবি জময়মছ 

জবয  নিা ০.০০ জথাক ৩.০০ ০.০০০ জথাক ০.০০০ ০.০০০ জথাক -৩.০০ আযএইচবডয বনজস্ব জনফর িাযা এ কাজ 

কযা য় তাই প্রময়াজন জনই 

প্রাই 

কবন্টনমজবন্প 

০.০০ জথাক ৫.০০ ০.০৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮০ ০.০০ -৫.০০ ংমাবধত বডববমত ফাস্তফ বযভাণ  

ভল্য প্রদান কযা ময়মছ 

ফ যমভাট   ১৮৫৬.২০   ২৪৯৭.৮৫   ৬৪২.১৫  

 

ভর বডবব অনুমভাদমনয ময প্রকমেয কভ যকাে শুরু য়। প্রকমেয বডবব অনুমভাদমনয পূমফ য প্রাক্করন বছর 

অনুভান বববিক। বকন্তু প্রকমেয কভ যকাে শুরু য়ায ময ফাস্তফ প্রাক্করমন বফচুযবত জদো মায়। ভয় 

অবতফাবত ময় মায়ায জন্য প্রকমেয বনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য বৃবি ায় পরশ্রুবতমত প্রাক্করন বযফবতযত য়। 
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াযবণ ৩.৭: ংমাবধত বডবব  ফাস্তফাবয়ত কামজয বফচুযবত ম যামরাচনা। 

অঙ্গভময 

নাভ 

প্রথভ ংমাবধত বডবব ফাস্তফাবয়ত বফচুযবত বফচুযবতয কাযণ 

বযভাণ/ 

ংখ্যা 

একক ভল্য বযভাণ/

ংখ্যা 

একক ভল্য বযভাণ/

ংখ্যা 

একক ভল্য 

ভূবভ অবধগ্রণ ১৫.৭৯৭ জক্টয ৯০৬.৯২ ৬.৮০৯ জক্টয ৬৫৩.২৬ -৮.৯৮৮ জক্টয -২৫৩.৬৬ প্রাক্করন ত্রুটিপূণ য বছর। ভূবভ অবধগ্রণ 

ংক্রান্ত ভাভরায জন্য বযভাণ হ্রা ায় 

এফং ভয় বৃবি ায়। প্রাক্করমনয তুরনায় 

ব্যয় কভ মর ভূবভয দয বৃবি ায় 

ড়কফাঁমধ 

ভাটিয কাজ 

১.৭০০ রিঃ

ঘিঃ

বভিঃ 

১১০.০০ ১.১৮৫ রিঃ

ঘিঃ

বভিঃ 

১১০.০০ -০.৫১৫ রিঃঘিঃ

বভিঃ 

০.০০ ক্রুটিপূণ য প্রাক্করমনয জন্য বযভাণ হ্রা 

জময়মছ বকন্তু ব্যময়য জক্ষমত্র জকান বফচুযবত 

য়বন 

াড যজাল্ডায 

বনভ যাণ 

২০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪১০.০০ ১৯.১২ বকিঃ

বভিঃ 

৪১০.০০ -০.৮৮ বকিঃবভিঃ ০.০০ ক্রুটিপূণ য প্রাক্করমনয জন্য বযভাণ হ্রা 

জময়মছ বকন্তু বকন্তু ব্যময়য জক্ষমত্র জকান 

বফচুযবত য়বন 

বফযভান 

জবমভন্ট 

ভজবুতীকযণ 

৮.৫০০ বকিঃ

বভ 

১৩০.০০ ৭.১৮ বকিঃ

বভিঃ 

১১০.১৬ -১.৩২ বকিঃবভিঃ -১৯.৮৪ ক্রুটিপূণ য প্রাক্করমনয জন্য বযভাণ এফং 

ব্যয় দুমটাই হ্রা জময়মছ 

নতুন জেবিফর 

জবমভন্ট 

বনভ যাণ 

১.০৭০ বকিঃ

বভিঃ 

৬৬.৫০ ০.৯০ বকিঃ

বভিঃ 

৩২.০০ -০.১৭ বকিঃবভিঃ -৩৪.৫০ ক্রুটিপূণ য প্রাক্করমনয জন্য বযভাণ এফং 

ব্যয় দুমটাই হ্রা জময়মছ 

ামপযবং ২০.০০০ বকিঃ

বভিঃ 

৪১০.০০ ১৮.৫৭ বকিঃ

বভিঃ 

৩৯৮.৭৬ -১.৪৩ বকিঃবভিঃ -১১.২৪ ক্রুটিপূণ য প্রাক্করমনয জন্য বযভাণ এফং 

ব্যয় দুমটাই হ্রা জময়মছ 

আযবব ব্রীজ 

বনভ যাণ 

৬৫.২৭০ বভিঃ ৩২৮.৯৩ ৬৩.৩৯ বভিঃ ৩২৫.৫২ -১.৮৮ বভিঃ -৩.৪১ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ব্যয় 

দুমটাই হ্রা জময়মছ 

আযবব ফি 

কারবাট য 

বনভ যাণ 

২৫.০০ বভিঃ ৬০.০০ ২০.৫০ বভিঃ ৪৮.৫০ -৪.৫০ বভিঃ -১১.৫০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ব্যয় 

দুমটাই হ্রা জময়মছ 

যক্ষাপ্রদ কাজ ৫৫৭.২৪ ফিঃ

বভিঃ 

১৫.০০ ৫২৫.০০ ফিঃ

বভিঃ 

১২.৮৫ -৩২.২৪ ফিঃবভিঃ -২.১৫ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ এফং ব্যয় 

দুমটাই হ্রা জময়মছ 

জেন বনভ যাণ ২০০০.০

০০ 

বভিঃ ২৫.০০ ১৮৮০.৮

৯ 

বভিঃ ২৫.০০ -১১৯.১১ বভিঃ ০.০০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ হ্রা 

জময়মছ বকন্তু ব্যময়য জক্ষমত্র জকান বফচুযবত 

য়বন 

াইন এফং 

বগন্যার 

স্থান  

৩০.০০ ং

খ্যা 

৩.০০ ৩০ ং

খ্যা 

৩.০০ ০.০০ ংখ্যা ০.০০ জকান বফচুযবত য়বন 

বকিঃবভিঃ জাস্ট 

স্থান 

২০.০০ ং

খ্যা 

১.০০ ১৫ ং

খ্যা 

১.০০ -৫.০০ ংখ্যা ০.০০ ফাস্তফতায প্রময়াজমন বযভাণ হ্রা 

জময়মছ বকন্তু ব্যময়য জক্ষমত্র জকান বফচুযবত 

য়বন। 

বৃক্ষমযাণ ৩.৭৫ বকিঃ

বভিঃ 

১.৫০ ৩.৭৫ বকিঃ

বভিঃ 

১.৫০ ০.০০ বকিঃবভিঃ ০.০০ জকান বফচুযবত য়বন 

যক্ষনামফক্ষণ - জথাক ৩০.০০ - জথাক ৩০.০০ - জথাক ০.০০ জকান বফচুযবত য়বন 

ফ যমভাট   ২৪৯৭.৮৫   ২১৬১.৫৫   -৩৩৬.৩০  

 

৪. প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদিঃ 

 

প্রকেটি ড়ক  জনথ অবধদপ্তমযয ভাঠ ম যাময়য বনজস্ব জনফর িাযা ফাস্তফাবয়ত ময়মছ। প্রকে ফাস্তফায়মনয 

৮ ফছময জ এয ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরী মদ কভ যযত জভাট ২০ জন েণ্ডকাবরন প্রকে 

বযচারমকয দাবয়ত্ব ারন কমযন। প্রকে বযচারকবৃমন্দয তাবরকা ংভেবক্ত ১১ জত জদয়া ময়মছ। 

 

ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতযমনয কাযণিঃ 

 

জ এয ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরী েণ্ডকারীন বমমফ প্রকে বযচারমকয দাবয়ত্ব ারন 

কমযন। জ এয ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রমকৌরী মদ ঘনঘন কভ যকতযা ফদবরয কাযমণ প্রকে বযচারক 

মদ ঘনঘন কভ যকতযা বযফতযন ময়মছ। 
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৫. ভয় ফবধ যতকযমণয কাযণিঃ 

 

প্রকমেয বযকেনা  ফাস্তফায়ন বডবব অনুমভাদমনয ময শুরু য়ায় প্রকমেয প্রাক্করন  ফাস্তফায়মনয 

ভয় বনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ য়বন। ভূবভ অবধগ্রণ একটি ভয় ামক্ষ বফলয়। প্রকেটি ২০০৬ জথমক ২০০৮ ম যন্ত 

দুই ফছয জভয়ামদ ফাস্তফায়ন কযায কথা থাকমর প্রকমেয কাজ শুরু কযমতই বফরম্ব য়, এ ম যাময় ২০০৬ 

জথমক ২০০৯ ম যন্ত একফায ভয় ফধ যন কযা য়। যফতীমত প্রকমেয অঙ্গবববিক প্রাক্করন বফচুযবতয কাযমণ 

২০০৬ জথমক ২০১০ জভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য বডবব ংমাধন কযা য়। প্রময়াজনীয় ভূবভ অবধগ্রণ বনময় 

জটিরতা দতবয য়ায় আমযা ৪ জভয়ামদ ভয় ফবধ যতকযণ কযা য়। বফস্তাবযত াযবণ ১.৩  ১.৪ এ ফণ যনা 

কযা ময়মছ।  
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অধ্যায় - চতুথ য 

প্রকমেয আতায় ম্পাবদত বফববন্ন ে, কাম য  জফা ংগ্র ম যামরাচনা 

 

 

ক) গাড়ী/ ট্রান্পজাট য ক্রয়িঃ প্রকমেয আতায় জকান গাড়ী/ট্রান্পমাট য ক্রময়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্পমাট য 

ক্রয় কযা য়বন। 

 

ে) ে, কাম য  জফা ক্রয়িঃ 

 

াযবণ ৪.১: ববআয এ ফবণ যত (২ জকাটি টাকায জফব) প্যামকজভময ম যামরাচনা 

(জকাটি টাকায়) 

ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় 

ংক্রান্ত বফফযণী 

দযমত্রয ভল্য দযত্র আহ্বান প্রবক্রয়া কাম য, জফায ভাবপ্তয তাবযে 

বব 

অনুাময 

চুবক্ত 

ভল্য 

প্রকৃত আহ্বামনয 

তাবযে 

দযত্র 

গ্রমণয 

জল 

তাবযে 

দযত্র 

উন্ুমক্তয 

তাবযে 

চুবক্তয তাবযে চুবক্ত  

অনুাময 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ ৬  ৬ ৭ ৮ 

১ ২০০৭-২০০৮ ফছমযয 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফযভান জবমভন্ট 

ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয 

কাজ এফং ১২, ১৩  ১৪ তভ 

বকিঃবভিঃ এ আযবব ফি 

কারবাট য বনভ যাণ   

১.৩০ ২.৫৪ ২.৪৭ ২০.০৯.০

৭ 

২৫.১০.

০৭ 

২৫.১০.০

৭ 

০৩.০১.২০০৮ ০১.০৭.২০০৮ ৩০.০৬.২০১৩ 

২ ২০০৭-২০০৮ ফছমযয 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফযভান জবমভন্ট 

ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয 

কাজ এফং ১৫, ১৬  ১৭ তভ 

বকিঃবভিঃ এ আযবব ফি 

কারবাট য বনভ যাণ   

১.৬২৫ ২.৪৪ ১.৫৭ ২০.০৯.০

৭ 

২৫.১০.

০৭ 

২৫.১০.০

৭ 

০৩.০১.২০০৮ ০১.০৭.২০০৮ ২৪.০৯.২০০৮ 

৩ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফযভান জবমভন্ট 

ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয 

কাজ  

২.০৩৭

৮ 

২.২৫ ২.২১ ১৬.০২.০

৭ 

১২.০৩.

০৭ 

১২.০৩.০

৭ 

২০.০৫.২০০৭ ১৭.১০.২০০৭ ১৯.০৫.২০০৮ 

৪ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

২.৫১২৪ ২.৫২ ২.৩৭ ১৬.০২.০

৭ 

১২.০৩.

০৭ 

১২.০৩.০

৭ 

২০.০৫.২০০৭ ১৭.১০.২০০৭ ১৮.০২.২০০৮ 
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ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় 

ংক্রান্ত বফফযণী 

দযমত্রয ভল্য দযত্র আহ্বান প্রবক্রয়া কাম য, জফায ভাবপ্তয তাবযে 

বব 

অনুাময 

চুবক্ত 

ভল্য 

প্রকৃত আহ্বামনয 

তাবযে 

দযত্র 

গ্রমণয 

জল 

তাবযে 

দযত্র 

উন্ুমক্তয 

তাবযে 

চুবক্তয তাবযে চুবক্ত  

অনুাময 

প্রকৃত 

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফযভান জবমভন্ট ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয 

কাজ 

৫ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফযভান জবমভন্ট ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয 

কাজ 

২.৫৪ ২.৫২ - - - - ২০.০৫.২০০৭ ১৭.১০.২০০৭ ১৮.০২.২০০৮ 

৬ বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-

চাভড়াঘাট-বভঠাভইন 

(বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট 

অং)  যাস্তায ১৬ তভ 

বকিঃবভ এ নযসুন্দা নদীয য 

৬৫.২৭ বভিঃ আযবব গাড যায 

ব্রীজ বনভ যাণ, ামপয জেন 

বনভ যাণ,  বকিঃবভিঃ জাস্ট 

স্থান  

৩.২৮৯ ৩.৩৪ ৩.২৯ ১৯.০৫.০

৫ 

২২.০৬.

০৫ 

২২.০৬.০

৫ 

১৪.১২.২০০৫ ১৪.১২.২০০৭ ১৪.১২.২০০৭ 

 

াযবণ ৪.২: ড়ক  জনথ মত প্রাপ্ত তমথ্যয বববিমত ক্রয় প্রবক্রয়া ম যামরাচনা 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় 

ংক্রান্ত বফফযণী 

দযমত্রয ভল্য  দযত্র আহ্বান প্রবক্রয়া কাম য, জফায ভাবপ্তয তাবযে 

বব 

অনুাময 

চুবক্ত 

ভল্য 

প্রকৃত আহ্বামনয 

তাবযে 

দযত্র 

গ্রমণয 

জল 

তাবযে 

দযত্র 

উন্ুমক্তয 

তাবযে 

চুবক্তয তাবযে চুবক্ত  

অনুাময 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ২০০৫-২০০৬ বকমাযগঞ্জ 

ড়ক বফবামগয  অন্তগ যত 

“বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-

চাভড়াঘাট-বভঠাভইন 

(বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট 

অং)” ড়মকয ৪, ১০, ১৩ 

এফং ১৪তভ বকমরাবভটাময 

ভাটিয কাজ 

 ৪.৯৭ ৪.৯৬ - - - - ২৬.০১.২০০৬ - 

২ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১, 

২, ১২ এফং ১৪ তভ বকিঃবভিঃ 

এ আযবব ফি কারবাট য 

পুনিঃবনভ যাণ, ামপয জেন 

বনভ যাণ এফং বকমরাবভটায 

জাস্ট স্থান  

 ৩৭.৬

৬ 

৩৩.৩

৮ 

- - - - ১২.০৮.২০০৯ ২০.০৮.২০১০ 

৩ ২০০৯-২০১০ অথ য ফছময  ১১.৩২ ১১.০১ - - - - ৩১.০৩.২০১০ ০১.০২.২০১০ 
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ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় 

ংক্রান্ত বফফযণী 

দযমত্রয ভল্য  দযত্র আহ্বান প্রবক্রয়া কাম য, জফায ভাবপ্তয তাবযে 

বব 

অনুাময 

চুবক্ত 

ভল্য 

প্রকৃত আহ্বামনয 

তাবযে 

দযত্র 

গ্রমণয 

জল 

তাবযে 

দযত্র 

উন্ুমক্তয 

তাবযে 

চুবক্তয তাবযে চুবক্ত  

অনুাময 

প্রকৃত 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১, 

২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 

এফং ১১ তভ বকিঃবভিঃ এ 

ভাটিয কাজ  ীর জকাট 

৪ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফববন্ন বকমরাবভটামযয বব 

ব্লক পুনিঃস্থান এফং ভাটিয 

কাজ 

 ৯.৬৩ ৯.৬২ - - - - ২৩.১০.২০০৯ ১০.০৮.২০০৯ 

৫ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায 

বফববন্ন বকমরাবভটামযয াইন 

 বগন্যার স্থান 

 ১.৯৬ ১.৯৬ - - - - ০৫.০৭.২০০৯ ৩০.০৬.২০০৯ 

৬ ২০০৭-২০০৮ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৮, 

১৯, এফং ২০ তভ 

বকমরাবভটাময বফযভান ড়ক 

ভজবুবতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ এফং 

ভাটিয কাজ 

২.০৪ ১৬২.৪

৬ 

১৬১.

৮৯ 

৩০.১২.০

৭ 

৩১.১২.

০৭ 

৩১.১২.০

৭ 

০৭.০২.০৮ ১৩.০৯.২০০৮ ০৪.০২.২০০৯ 

৭ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৮ 

এফং ১৯ তভ বকমরাবভটাময 

কাম যটিং এফং ীর জকাট 

িাযা ক্ষবতগ্রস্ত যাস্তায প্যাবচং 

 ২.৯৮ ২.৯৮ - - - - ০৪.০৭.২০০৭ ২৫.০৬.২০০৭ 

৮ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৭ 

এফং ১৮ তভ বকমরাবভটাময 

ভাটিয কাজ 

 ৩.৬৮ ৩.৬৮ - - - - ২০.০১.২০০৭ ১৫.০৬.২০০৭ 

৯ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময  ৪.১৫ ৪.১৩ - - - - ২৬.১১.২০০৬ ২৫.১১.২০০৬ 
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ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় 

ংক্রান্ত বফফযণী 

দযমত্রয ভল্য  দযত্র আহ্বান প্রবক্রয়া কাম য, জফায ভাবপ্তয তাবযে 

বব 

অনুাময 

চুবক্ত 

ভল্য 

প্রকৃত আহ্বামনয 

তাবযে 

দযত্র 

গ্রমণয 

জল 

তাবযে 

দযত্র 

উন্ুমক্তয 

তাবযে 

চুবক্তয তাবযে চুবক্ত  

অনুাময 

প্রকৃত 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ৮, 

৯ এফং ১৬ তভ বকমরাবভটাময 

ভাটিয কাজ 

১

০ 

২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময 

বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয 

অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-

কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-

চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ৪ 

এফং ৭ তভ বকমরাবভটাময 

বৃক্ষমযাণ 

 ১.৪২ ১.৪২ - - - - ২৭.১০.২০০৬ - 

 

জ অবধদপ্তময ক্রয় ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য  দবররত্র প্রকে বযচারমকয দপ্তয কর্তযক ংযক্ষণ কযা য়। 

আমরাচয প্রকমেয ক্রয় ংক্রান্ত দবররত্র ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরীয দপ্তময ংযবক্ষত বছর। 

ভাননীয় াইজকামট যয আমদম ঢাকায যভনাস্থ ড়ক বফন জুন ২০১২ ামর জছমড় বদমত য়। তেন ভস্ত 

দবররত্র তবড়ঘবড় কময বফববন্ন জগাডাউন  অযবক্ষত জায়গায় স্থানান্তয কযা য়। যফতীমত প্রকেটি 

ভয়ভনবং জজামন স্থানান্তবযত য়। তথ্যাবদ ংগ্রময মাফতীয় জচষ্টা কযা মর ম্পূণ য তথ্য ায়া মায়বন। 

প্রাপ্ত তথ্যাবদ বফমেলণ  ংবেষ্ট কভ যকতযামদয ামথ আমরাচনায় জানা মায় জম অবতবযক্ত ভময়য জন্য 

দযত্রগুমরায জভয়াদ বৃবি কযা ময়বছর। 

 

াযবণ ৪.৩: দযত্র প্রবক্রয়ায় অংগ্রণকাযী এফং জয়ী প্রবতষ্ঠামনয বফফযণ 

ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় ংক্রান্ত বফফযণী জয়ী প্রবতষ্ঠামনয নাভ দযত্র প্রবক্রয়ায় 

অংগ্রণকাযী 

প্রবতষ্ঠামনয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ২০০৭-২০০৮ ফছমযয বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফযভান জবমভন্ট ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয কাজ এফং ১২, ১৩  ১৪ তভ বকিঃবভিঃ এ আযবব ফি কারবাট য বনভ যাণ   

াভীভ এন্টাযপ্রাইজ 

প্রাইজবট বরবভমটড 

প্রাপ্ত =৬ 

ফাবতর =৪ 

দফধ    =২ 

২ ২০০৭-২০০৮ ফছমযয বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফযভান জবমভন্ট ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয কাজ এফং ১৫, ১৬  ১৭ তভ বকিঃবভিঃ এ আযবব ফি কারবাট য বনভ যাণ   

াভীভ এন্টাযপ্রাইজ 

প্রাইজবট বরবভমটড 

প্রাপ্ত =৬ 

ফাবতর =৩ 

দফধ    =৩ 

৩ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফযভান জবমভন্ট ভজবুতকযণ, ামপযবং, 

াড যজাল্ডায বনভ যাণ, ভাটিয কাজ  

াভীভ এন্টাযপ্রাইজ 

প্রাইজবট বরবভমটড 

প্রাপ্ত =২ 

ফাবতর =০ 

দফধ    =২ 
৪ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফযভান জবমভন্ট ামপযবং, াড যজাল্ডায বনভ যাণ, 

ভাটিয কাজ 

াভীভ এন্টাযপ্রাইজ 

প্রাইজবট বরবভমটড 

প্রাপ্ত =২ 

ফাবতর =০ 

দফধ    =২ 
৫ ২০০৬-২০০৭ ফছমযয বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফযভান জবমভন্ট ামপযবং, াড যজাল্ডায বনভ যাণ, 

ভাটিয কাজ 

ায়া মায় নাই প্রাপ্ত =২ 

ফাবতর =০ 

দফধ    =২ 
৬ বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং)  যাস্তায ১৬ তভ বকিঃবভ এ 

নযসুন্দা নদীয য ৬৫.২৭ বভিঃ আযবব গাড যায ব্রীজ বনভ যাণ, ামপয জেন বনভ যাণ,  বকিঃবভিঃ জাস্ট 

স্থান  

জভা য াীর 

এন্টাযপ্রাইজ 

প্রাপ্ত =৩ 

ফাবতর =১ 

দফধ    =২ 
৭ ২০০৫-২০০৬ বকমাযগঞ্জ ড়ক বফবামগয  অন্তগ যত “বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন ফাফ আভানত - 
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ক্রিঃ

নং 

দযত্র অনুমায়ী প্রকমেয ক্রয় ংক্রান্ত বফফযণী জয়ী প্রবতষ্ঠামনয নাভ দযত্র প্রবক্রয়ায় 

অংগ্রণকাযী 

প্রবতষ্ঠামনয ংখ্যা 

(বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং)” ড়মকয ৪, ১০, ১৩ এফং ১৪তভ বকমরাবভটাময ভাটিয কাজ এমাবময়ট 

৮ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১, ২, ১২ এফং ১৪ তভ বকিঃবভিঃ এ আযবব ফি 

কারবাট য পুনিঃবনভ যাণ, ামপয জেন বনভ যাণ এফং বকমরাবভটায জাস্ট স্থান 

ব্রাটা য কভাব যয়ার 

এমজবন্প 

- 

৯ ২০০৯-২০১০ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এফং ১১ তভ বকিঃবভিঃ এ 

ভাটিয কাজ  ীর জকাট 

জভা য বায়ার 

কন্পট্রাকন 

- 

১০ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফববন্ন বকমরাবভটামযয বব ব্লক পুনিঃস্থান এফং 

ভাটিয কাজ 

জভা য ভৄবপকুয 

যবভ কাঞ্চন,  

- 

১১ ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায বফববন্ন বকমরাবভটামযয াইন  বগন্যার স্থান 

জভা য াভা জট্রডা য - 

১২ ২০০৭-২০০৮ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৮, ১৯, এফং ২০ তভ বকমরাবভটাময বফযভান ড়ক 

ভজবুবতকযণ, ামপযবং, াড যজাল্ডায বনভ যাণ এফং ভাটিয কাজ 

বযময়ন্ট জট্রবডং এফং 

বফল্ডা য বরবভমটড 

প্রাপ্ত =৩ 

ফাবতর =০ 

দফধ    =৩ 

১৩ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৮ এফং ১৯ তভ বকমরাবভটাময কাম যটিং এফং ীর 

জকাট িাযা ক্ষবতগ্রস্ত যাস্তায প্যাবচং 

জভািঃ আবু ামদক - 

১৪ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ১৭ এফং ১৮ তভ বকমরাবভটাময ভাটিয কাজ 

জভািঃ জযাকন উবেন - 

১৫ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ৮, ৯ এফং ১৬ তভ বকমরাবভটাময ভাটিয কাজ 

জভা য ইরাভ 

প্রজকৌর ংস্থান 

- 

১৬ ২০০৬-২০০৭ অথ য ফছময বকমাযগঞ্জ জযাড বডববমনয অন্তগ যত বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-

বভঠাভইন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং) যাস্তায ৪ এফং ৭ তভ বকমরাবভটাময বৃক্ষমযাণ 

জভািঃ ইবদ্র্ আরী - 
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অধ্যায় - ঞ্চভ 

প্রকমেয উমেশ্য অজযমনয অফস্থা ম যামরাচনা 

 

ক) প্রকমেয উমেমশ্যয অজযন ম যামরাচনািঃ   

 

াযবণ ৫.১: প্রকমেয উমেমশ্যয অজযন ম যামরাচনা। 

ক্রিঃ নং প্রকমেয উমেশ্য উমেমশ্যয অজযন 

ক) যাস্তাটিমক জজরা যাস্তায় উন্নীতকযণ (বডজাইন 

টাই-৫) 

প্রকেভুক্ত যাস্তাটিমক জজরা যাস্তায় (বডজাইন 

টাই ৫) উন্নীতকযণ কযা ময়মছ। প্রকমেয 

আতায় ২০ বকিঃবভিঃ ড়ক ৭.৩১ বভটায 

প্রস্ততায় উন্নীতকযণ, ৮.৫০ বকিঃবভিঃ ড়ক 

ভজবুতীকযণ, ২০ বকিঃবভিঃ াড যজাল্ডায বনভ যাণ, 

২০ বকিঃবভিঃ ামপযবং, ১ টি ৬৫.২৭ বভটায দীঘ য 

জতু  ২টি কারবাট য বনভ যামণয ভাধ্যমভ ড়কটি 

উন্নতয ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থাবত ময়মছ। 

ে) বার ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা পূমফ য যাস্তাটি বাঙ্গা বছর এফং মানফান চরাচমর 

বফি মতা। যাস্তাটিয প্রস্ততা প্রময়াজমনয তুরনায় 

কভ বছর। বফববন্ন জচইজনমজ কারবাট য  াকুয়া 

ব্রীমজয বনভ যাণ আফশ্যক বছর। যাস্তা বযদ যন, 

ম যমফক্ষণ, Quantitative  

Qualitative জবযময তথ্য বফমেলমণ 

সুেস্টবামফ ফরা মায় জম, প্রকে ফাস্তফায়মনয 

পমর উন্নত ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থাবত 

ময়মছ।      

গ) বনযাদ ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থান কযা বনযাদ ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থামনয 

বনবভমি ড়কটিমক মথাম্ভফ যরীকযণ কযা  

বনযািায জন্য ড়ক বনযািা বচি স্থান 

কযায বযকেনা বছর। প্রকমেয আতায় 

ফ যমভাট ৩০টি ড়ক বনযািা বচি স্থামনয 

বযকেনা বছর। ভাঠ ম যাময় বযদ যনকামর জদো 

মায় জম, গুরুত্বপূণ য স্থানগুমরামত ৩০টি বনযািা 

বচি স্থান কযা ময়মছ। তমফ বকছু বকছু স্থাজন 

আমযা বকছু বনযািা বচি স্থান কযা প্রময়াজন। 

াকুয়া ব্রীমজয এমপ্রামচ ভূবভ অবধগ্রণ ম্ভফ না 

য়ায় যাস্তাটিমক  প্রময়াজনীয় প্রস্ত কযা ম্ভফ 

য়বন মা বনযাদ ড়ক জমাগামমামগয জন্য 

ঝুঁবকপূণ য। ব্রীজটিয এমপ্রামচ ফাঁক থাকমর জকান 

বনযািা বচি স্থান কযা য়বন। প্রময়াজন 

ংখ্যক জযাড ভাবকং জনই  

 

ড়কটিয উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর মানফামনয 
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চরাচর বৃবি জময়মছ বকন্তু চারকমদয 

অাফধানতা এফং ট্রাবপক আইন না ভানায় 

দুঘ যটনায ায বৃবি জময়মছ ফমর প্রকে এরাকায 

ফ যাধাযণ ভতাভত বদময়মছন। 

ঘ) যাস্তাটি বদময় ভ্রভমণয এফং বযফমণয ভয় 

কভামনা 

ভাঠ ম যাময়য জবযময তথ্য ভমত ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর ভ্রভণ এফং বযফমণ ভয় 

কভ রামগ।  

 

সুবফধামবাগী জনগমণয জজরা ময জমমত পূমফ য 

গমড় ০.৫৬ ঘন্টা ভয় রাগত। প্রকে ফাস্তফায়মনয 

য গমড় ০.২৭ ঘন্টা ভয় রামগ মা পূমফ যয 

তুরনায় প্রায় অমধ যক। 

ঙ) াবযাববযক এরাকায আথ য-াভাবজক অফস্থায 

উন্নবতকযণ 

প্রকেটিয ফাস্তফায়মনয পমর প্রকে এরাকায 

জনগমণয আথ য াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন াবধত 

ময়মছ। কৃলকমদয উৎাবদত মেয জ 

ফাজাযজাতকযণ ম্ভফ ময়মছ বফমলবামফ াড় 

অঞ্চমরয জনগণ তামদয উৎাবদত স্যাবদ  

ভাছ ফাজাযজাতকযমণ সুপর জময়জছন।  

 

জনগণেয গড় আয় বফণড়ণে (পূণফ েয ৯৬০৪ টাকা, 

ণযয ১৩৬৬১ টাকা) উন্নত ড়ক বমাগাণমাণগয 

জন্য জনননযাত্তা বফণড়ণে এফং  বমাগাণমাগ ও 

নযফণেয ভয় (পূণফ েয ০.৫৬, ণযয ০.২৭) ও 

খযচ ( গণড় ১৫%) কণভণে। 

 

ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী ব্যফা ফানেণজেয প্রাযণেয জন্য 

এরাকায ভানুণলয কভ েংস্থাণনয সুণমাগ সৃনিয 

পণর বফকাযণেয ায হ্রা বণয়ণে।  

 

প্রকল্প এরাকায ভানুণলয নফণল কণয াওড় 

অঞ্চণরয ভানুণলয নচনকৎাণফা প্রানি অণনক 

জ ণয়ণে। পূণফ েয তুরনায় অণনক ণজ, কভ 

খযণচ এফং দ্রুত বযাগীণক নচনকৎাণফা বকণে 

ননণয় মাওয়া ম্ভফ ণে। 

 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাণন োত্র-োত্রীয নযভাে পূণফ েয 

তুরনায় প্রায় ২০-৩০% এফং বভণয়ণদয 

উনস্থনতয নযভাে পূণফ েয তুরনায় প্রায় ৩০-

৪০% বৃনি বণয়ণে। 
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অধ্যায় - লষ্ঠ 

SWOT ম যামরাচনা 

 

প্রকমেয ফর  দুফ যরবদক, সুমমাগ  ঝুঁবক (SWOT) বফমেলণ কযা ময়মছ। প্রকে ভল্যায়ন কভ যবযকেনায় 

জম কর তথ্য উাি ংগ্র এফং বফমেলমণয প্রস্তাফ কযা ময়মছ জ কর তথ্য উাি ংগ্র পূফ যক বফমেলণ 

কময প্রকেটিয ফর  দুফ যরবদক, সুমমাগ  ঝুঁবকভ নাক্তকযত: ববফষ্যমত একই ধযমনয প্রকে গ্রণ  

ফাস্তফায়মনয জন্য মমথাভেক্ত সুাবয প্রদান কযা ময়মছ।  

 

ক) প্রকমেয ফর বদকভ (Strengths): 

(১) প্রকমেয প্রময়াজন অনুমায়ী জনফর বনময়াগ কযা ময়বছর; 

(২) প্রকমেয জবৌত অফকাঠামভা বডজাইে ক্ষমোিোমবক ডেম মোণ করো ময়ডি; 

(৩) প্রময়াজনীয় অমথ যয ংস্থান এফং মথাভময় অথ যছাড় জদয়া ময়বছর; 

(৪) প্রকমেয কাম যক্রভ সুবনবদ যষ্টবামফ নাক্ত কযা জগমছ; 

(৫) ফছয বববিক োতয়াযী ফামজট চাবদা  ফযাে প্রময়াজন ভাবপক বছর; 

(৬) ফাৎবযক কভ য বযকেনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন কযা ময়বছর; 

(৭) বনভ যাণকাযী প্রবতষ্ঠামনয পূফ য অববজ্ঞতা, কাম যক্ষভতা  আবথ যক াভথ্যয বছর; 

(৮) ভান ম্পন্ন বনভ যাণ াভগ্রী যফযা কযা ময়বছর; 

(৯) সুপরমবাগীমদয মমাবগতা ায়া বগময়বছর; এফং 

(১০) প্রকমেয অবধকাং জক্ষমত্রই প্রময়াজনীয় ভূবভ ায়া বগময়বছর। 

 

ে) প্রকমেয দুফ যর বদকভ (Weeknesses): 

(১) েণ্ডকারীন/অবতবযক্ত দাবয়মত্ব ঘন ঘন প্রকে বযচারক বনময়াগ কযা ময়বছর (৮ ফছময ২০ জন);  

(২) প্রকমেয কাম যক্রভ বডববজত ফবণ যত ভময় শুরু কযা ম্ভফ য়বন; 

(৩) বডবব অনুমভাদমনয ময প্রকমেয প্রাথবভক বযকেনা  কাম যক্রভ শুরু কযা ময়বছর, 

পরশ্রুবতমত প্রাক্করন ফাস্তফবববিক বছর না; এফং 

(৪) প্রকমেয প্লান  বডজাইন বডবব অনুমভাদমনয ময শুরু কযায় ভয়ভত ভূবভ অবধগ্রণ ম্ভফ 

য়বন। 

(৫) াড যমাল্ডামযয বডমপ্রমনয কাযমণ ববফষ্যমত যাস্তাটিয বকনাযা জবমঙ্গ যাস্তায ক্ষবত াধন কযমত 

াময। 

 

গ) প্রকমেয সুমমাগভ (Opportunities): 

(১) প্রকে এরাকায় জমাগামমাগ ব্যফস্থা জতয ময়মছ; 

(২) প্রকমেয প্রময়াজনীয় ভারাভার স্থানীয়বামফ ংগ্র কযা ময়বছর;  

(৩)স্থানীয় জনগণমক প্রকমে দক্ষ  অদক্ষ জনফর বামফ বনময়াগ কযা ময়বছর; 

(৪) সুপরমবাগীমদয স্বপ্রমণাবদত মমাবগতা ায়া বগময়বছর; 

(৫) ফাবণবজযক এরাকায (Growth/Trade Center) জমাগামমাগ  উৎাবদত মেয উভেক্ত 

ভল্য প্রাবপ্তয সুমমাগ সৃবষ্ট ময়মছ; এফং 

(৬) বফববন্ন জায় বনময়াবজত য়ায সুমমাগ সৃবষ্ট ময়মছ। 
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ঘ) প্রকমেয ঝুঁবকভ (Threats): 

(১) প্রকমেয আতায় বনবভ যত াকুয়া ব্রীমজয এমপ্রামচ ভূবভ অবধগ্রণ ংক্রান্ত একটি ভাভরা (যীট 

বটিন) চরভান থাকায় ভূবভ অবধগ্রণ ম্ভফ য়বন;  

(২) যাস্তাটিমত ম যাপ্ত বযভাণ জযাড ভাবকযং, াইে েো র্োকোয় ড়ক দুঘ যটনায কাযমণ জনগমণয 

চরাচমর ঝুঁবক ফাড়ায ম্ভাফনা বফযভান;  

(৩) ম যাপ্ত কারবাট য বনভ যাণ না য়ায পমর যাস্তায দুই াম প্রময়াজনীয় াবন বনষ্কান ব্যফস্থা জনই, 

পমর ড়কফাঁমধয ক্ষবতয ম্ভাফনা আমছ; এফং  

(৪) ড়কটিমত বাযমরাড কমরারায জনই, পমর বডজাইজনয জচময় অবতবযক্ত জমনয গাবড় চরাচর 

কযায জন্য যাস্তাটিয ক্ষবতয ম্ভাফনা বফযভান। 
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অধ্যায় - প্তভ 

প্রকমেয আথ য াভাবজক অফস্থা  জবৌত অফকাঠামভায ভল্যায়ন 

 

 

ভূবভকািঃ 

প্রকেটিয প্রবাফ ভল্যায়ন কযায জন্য প্রকে এরাকা মত Quantitative এফং Qualitative এ দুই 

ধযমনয তথ্য ংগ্র কযা ময়মছ। এছাড়া প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ, চারক, ব্যফায়ী, বক্ষক, ভবরা 

প্রবতবনবধ, স্থানীয় জনগমণয উবস্থবতমত একটি স্থানীয় ম যাময়য কভ যারায আময়াজন কযা ময়মছ।   

 

ক) Quantitative তথ্য  উামিয বফমেলণ 

আথ য াভাবজক অফস্থায প্রবাফ ভল্যায়ন দু’ধযমনয (সুবফধামবাগী  কমরার গ্রু) উিযদাতামদয াক্ষাৎকায 

গ্রমণয ভাধ্যমভ প্রাপ্ত তথ্য-উাি বফমেলণ কময কযা ময়মছ। আথ য াভাবজক অফস্থা ম যামরাচনা কযায জন্য 

প্রকে এরাকায বফববন্ন জেবণ জায ভানুমলয আয়-ব্যয়, বক্ষা, বচবকৎা, কৃবল, কভ যংস্থান, মাতায়ামতয ভয় 

ইতযাবদয ম যমফক্ষণ কযা ময়মছ। সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময অফস্থামনয তুরনাভরক বফমেলণ এফং 

উিযদাতামদয পূমফ যয  ফতযভান অফস্থা তুরনা কময এ প্রকমেয প্রবাফ ভল্যায়ন কযা ময়মছ। 

 

জযী কামজ সুবফধামবাগী গ্রুময ৪০৫ জন  কমরার গ্রুময ২১২ জন, জভাট ৬১৭ জমনয াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা ময়মছ। 

 

 

 

বচত্র ৭.১: ভাঠ ম যাময় জবয বযচারনা 

 

ভাঠ ম যাময় জযী কামজয পরাপরিঃ 

ভাঠ ম যাময় চারামনা জযী কামজয উয বববি কময বনমম্নাক্ত পরাপর ম যমফক্ষণ কযা মায়। 

 

১. উিযদাতা পুরুল/ভবরািঃ 

সুবফধামবাগী গ্রুময াক্ষাৎকাযদাতাগমণয ভমধ্য ৯০.৮% পুরুল  ৯.২% ভবরা। ক্ষান্তময, কমরার গ্রুময 

াক্ষাৎকাযদাতাগমণয ভমধ্য ৮৫.০% পুরুল  ১৫.০% ভবরা। 
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বচত্র ৭.২: সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময পুরুল এফং ভবরায আনুাবতক ায।  

 

২. জািঃ 

উিযদাতামদয অবধক ংখ্যক কৃলক (সুবফধামবাগী গ্রু ৩২.১%, কমরার গ্রু ৩৩.০২%)  ভজুয 

(সুবফধামবাগী ২৯.৯%, কমরার গ্রু ৩০.১৯%) । উিযদাতামদয একটি ফড় অং চাকুবযজীফী (সুবফধামবাগী 

১৯%, কমরার গ্রু ১৮.৮৭%) । সুবফধামবাগীমদয ফতযভান  পূমফ যয জায বফদ ফণ যনা ম যামরাচনায় জা 

বযফতযমনয জতভন জকান াথ যকয রক্ষয কযা মায় না। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১, ১ক এফং ২ এয াযবণজত উমেে 

কযা ময়মছ। 

 

৩. বক্ষাগত জমাগ্যতািঃ 

উিযদাতামদয বক্ষাগত জমাগ্যতায তুরনাভরক বফমেলমণ জদো মায় সুবফধামবাগী গ্রুময জনগণ কমরার গ্রুময 

জনগমণয জচময় বক্ষায় অগ্রযভান। উদাযণস্বরূ ফরা জমমত াময ১১.৪% সুবফধামবাগী এএব া, 

ক্ষান্তময, ৯.৫% কমরার গ্রুময উিযদাতা এএব া। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণমত উমেে 

কযা ময়মছ।  

 

াযবণ ৭.১: সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময বক্ষাগত জমাগ্যতায তুরনাভরক ম যামরাচনা 

বক্ষাগত জমাগ্যতা সুবফধামবাগী (তাং) কমরার (তাং) 

শুধ্য স্বাক্ষয কযমত াময ১৮.৩ ২৬.৪ 

জেবণ-১ মত ৫ জেবণ ৩১.১ ২৮.৮ 

জেবণ-৬ মত ১০ জেবণ ২৮.৯ ২৪.১ 

এএব ১১.৪ ৯.৫ 

এইচএব ৭.৭ ৬.৬ 

বফএ ১.৫ ২.৮ 

এভএ ১ ১.৯ 

বফবফএ ০.২ ০ 

 

৪. ভাবক আয়িঃ 

সুবফধামবাগী গ্রুময গড় ভাবক আয় ড়কটি ফাস্তফাবয়ত য়ায ময পূমফ যয তুরনায় জফমড়মছ। সুবফধামবাগী 

প্রুময প্রকে ফাস্তফায়মনয পূমফ যয গড় ভাবক আয় বছর ৯,৬০৪ টাকা, ফতযভান গড় ভাবক আয় ১৩,৬৬১ 

টাকা। কমরার গ্রুময ফতযভান গড় ভাবক আয় ১১,৩৮২ টাকা। বফমেলমণ ফরা মায় জম সুবফধামবাগী গ্রুময 

জনগণ তুরনাভরকবামফ জফী আয় কমযন। বচত্র ৭.৩ এয ভাধ্যমভ তুরনাভরক বফমেলণ জদোমনা ময়মছ। 

পুরু (লিোংল) মডো (লিোংল)

৯০.৮

৯

৮৫.

১৫

সুডবিোমভোগী কমরো 
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বচত্র ৭.৩: সুবফধামবাগী এফং কমরার গ্রুময গড় ভাবক আয়  ব্যয়। 

 

৫. ভূবভ অবধগ্রণিঃ 

জভাট ৪০৫ জন উিযদাতাগমণয ভমধ্য ১৮ জমনয ভূবভ অবধগ্রণ কযা ময়মছ। তন্মধ্য ১৬ জন ফমরমছন তাযা 

তামদয ক্ষবতপূযণ জময়মছন, বকন্তু ফাকী ২ জন ানবন। 

 

৬. ফাড়ী জথমক ড়মকয দূযত্ব  ভয়িঃ 

 

াযবণ ৭.২: বনবভ যত ড়কটি মত সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময ফাড়ীয দূযত্ব 

দূযত্ব (বকমরাবভটায) সুবফধামবাগী গ্রু কমরার গ্রু 

গড় ০.৭০ ২.২৩ 

মফ যাচ্চ ৪.২ ৫.৭০ 

ফ যবনম্ন ০.৬১ ০.৭২ 

স্টাোড য জডববময়ন ০.৫৫ ০.৪৭ 

 

সুবফধামবাগী গ্রুময ফাড়ী জথমক ড়মকয গড় দূযত্ব ০.৭০ বকিঃবভিঃ। ক্ষান্তময কমরার গ্রুময উিযদাতাগমণয 

ফাবড় জথমক ড়মকয গড় দূযত্ব ২.২৩ বকিঃবভিঃ। 

 

াযবণ ৭.৩: সুবফধামবাগী  কমরার গ্রুময জজরা ময জৌছামত অবতফাবত ভয়।  

ভয় (ঘন্টা) সুবফধামবাগী গ্রু কমরার গ্রু 

 পূমফ যয ফতযভান ফতযভান যাস্তা দতবয মর 

গড় ০.৫৬ ০.২৭ ১.২৪ ০.৮০ 

মফ যাচ্চ ১.৭২ ০.৭৯ ১.৭৬ ১.১৭ 

ফ যবনম্ন ০.১২ ০.০৯ ০.৫৪ ০.২৯ 

স্টাোড য জডববময়ন ০.৩৩ ০.১৮ ১.৩৫ ০.৫৪ 

 

ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর জজরা ময মাতায়ামত আমগয তুরনায় প্রায় অমধ যক ভয় রামগ। কমরার 

গ্রুময উিযদাতা জাবনময়মছন তামদয ড়ক জমাগামমাগ থাকমর তামদয ভয় অমধ যক রাগত।  

 

 

গড় মোডক আয় (টোকো) গড় মোডক ব্যয় (টোকো)

১৩৬৬১

১১৬৬২১১৩৮২

৯৪৫৬

সুডবিোমভোগী গ্রুি কমরো গ্রুি
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৭. ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর উকাযভিঃ 

 

 

বচত্র ৭.৪: ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর উকাযভ 

 

উিযদাতাগণ জাবনময়মছন জম, ড়কটিয উন্নয়ন য়ায পমর তাযা দ্রুত মাতায়াত কযমত ামযন, াাতামর 

দ্রুত জযাগী বনমত ামযন, মাতায়ামতয েযচ কমভমছ, ভয় কভ রামগ, দ্রুত ভারাভার আনা জনয়া কযা মায়, 

জবভয ভল্য বৃবি জময়মছ  ব্যফা ফাবনমজয ক্রয় বফক্রয় জফমড়মছ। ক্ষান্তময, কমরার গ্রুময উিযদাতাগণ 

জাবনময়জছন জম, ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয যাবয সুমমাগ জমর তাযা উমযাক্ত সুবফধা জমতন।  

 

৮. কৃবল ে বযফমণ তুরনাভরক েযচিঃ 

াযবণ-৭.৪:কৃবল ে বযফমণয েযচ (কৃবলকাজ) 

কত তাং কমভমছ কৃবলকাজ ( তাং) 

গড় ১৯ 

মফ যাচ্চ ৪০ 

ফ যবনম্ন ২ 

 

সুবফধামবাগী গ্রুময উিযদাতামদয কৃবল ে বযফমণ ব্যয় ম্পমকয বজজ্ঞাা কযা মর কমরই ফমরমছন 

ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর কৃবলমেয বযফণ েযচ কমভমছ মায গড় ায ১৯%।  

 

৯. ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর কৃবল জক্ষমত্রয উন্নয়নিঃ 

 

াযবণ-৭.৫:ড়কটিয উন্নয়ন য়ায পমর কৃবল জক্ষমত্র উন্নয়ন 

উন্নয়ন/বনভ যামণয জক্ষত্র উিযদাতা 

ংখ্যা তকযা ায 

উৎাবদত ে দ্রুত বফববন্ন জায়গায় াঠামনা মায়  127 97.6 

উন্নত জামতয ফীজ  ায ংগ্র কযা মায় 117 90.0 

বযফণব্যয় কভ য় 98 75.3 

* 130 

 

* একাবধক উিয বববিক 

দ্রুি যোিোয়োি করো 

যোয়, ৯৪.৪৪%

েডমর মূে বৃডি 

ক্ষিময়মি, ৩১.৯৬%

ডবক্রয় বৃডি 

ক্ষিময়মি, ৩৬.১৭%
দ্রুি মোোমো আেো-

ক্ষেওয়ো করো 

যোয়, ৬৭.৭৭%

দ্রুি োিোিোম 

যোওয়ো 

যোয়, ৬৯.৭৬%

যোিোয়োি খরে কম 

য়, ৮৩.৫২%

ময় কম 

োমগ, ৯০.৩৬%
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ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর কৃবলমক্ষমত্রয উন্নয়ন ম্পমকয জানমত চায়া মর তাযা ফমরমছন, উৎাবদত ে 

দ্রুত বফববন্ন জায়গায় াঠামনা মায় (৯৭.৬%), উন্নতজামতয ফীজ  ায ংগ্র কযা মায় (৯০.০%) এফং 

বযফণ ব্যয় কমভমছ (৭৫.৩%) ।  

 

১০. ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর ভাছ চামলয উকাযভিঃ 

 

াযবণ-৭.৬: ড়কটি ফাস্তফায়মনয পমর ভাছ চামলয উন্নয়ন 

বকবামফ উন্নয়ন ময়মছ জভাট 

ংখ্যা তকযা ায 

ভামছয উন্নত জানা ংগ্র কযা মায় 121 93.0 

উৎাবদত ভাছ দ্রুত ময াঠামনা মায় 98 75.3 

ন্যায্য ভল্য ায়া মায় 78 60.0 

* 130 

 

* একাবধক উিয বববিক 

 

সুবফধামবাগী উিযদাতাগণ জাবনময়মছন ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর ভামছয উন্নত জানা ংগ্র কযা মায়, 

উৎাবদত ভাছ দ্রুত ময াঠামনা মায়। ক্ষান্তময, কমরার গ্রুময উিযদাতাগণ ফমরমছন জম, ড়ক 

উন্নয়ন/বনভ যামণয যাবয সুবফধা জমর তাযা একই সুবফধা জমতন এফং চামলয ভাছ নষ্ট ত না।  

 

১১.  বচবকৎা জফা জরবযতািঃ 

 

উিযদাতাগণ ফমরমছন জম, ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর বচবকৎা জফায ভয় কভ রামগ, বার মানফান 

ায়া মায়, মাতায়াত ব্যয় কভ য়। অযবদমক, কমরার গ্রুময উিযদাতাগণ জাবনময়মছন জম, ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয যাবয সুমমাগ জমর তাযা উময ফবণ যত সুবফধা জমতন।  

 

 

বচত্র ৭.৫: বচবকৎা জফায জরবযতা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ময় কম 

োমগ, ১০০.০

ভো যোেবোে িোওয়ো 

যোয় , ৯১.৬

যোিোয়ি ব্যয় কম 

য়, ৯০.১

অন্যোন্য, ১০.৮
 মন্তব্য ক্ষেই, ৩.৯



পৃষ্ঠা - 38 

 

১২. ড়ক দুঘ যটনা 

 

াযবণ-৭.৬: ড়ক দুঘ যটনা কভা  ফাড়ায ায। 

 

 

বচত্র ৭.৭: ড়ক দুঘ যটনায কাযণ। 

 

দুঘ যটনা ম্পমকয উিযদাতামদয বজজ্ঞাা কযা মর তাযা অবধকাং ফমরমছন ড়ক দুঘ যটনা জফমড়মছ। কাযণ 

জানমত চায়া মর তাযা ফমরমছন, চারমকয অদক্ষতা, প্রময়াজনীয় পৄটাত এফং বায ব্রীমজয অবাফ, েীড 

জব্রকায না থাকা, ংকীণ য যাস্তা, চারমকয অমচতনতা, অবতবযক্ত গাবড়য চা।  

 

১৩. বৃক্ষমযাণিঃ 

ড়মকয াম বৃক্ষমযাণ ম্পমকয উিযদাতামদয কামছ জানমত চায়া মর ৯০% জনগণ ফমরমছন বৃক্ষমযাণ 

কযা ময়মছ ফাবক ১০% না ফমরমছ। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণজত উমেে কযা জয়মছ। 

 

১৪. ড়কটিয ফতযভান অফস্থািঃ  

সুবফধামবাগী উিযদাতামদয ড়কটিয ফতযভান অফস্থা ম্পমকয জানমত চায়া মর, অবধকাং জনগণ ফমরমছন 

ড়কটি ব্যফামযয উভেক্ত আমছ (৯৮.৭%), জভযাভত কযা প্রময়াজন (২.১১%), গমতযয সৃবষ্ট ময়মছ (০.৮%), 

উঁচুবিঁচু (০.৮%), ড়মকয ফাঁধ জবমঙ্গ জগমছ (৪.৬%)। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণজত উমেে কযা 

জয়মছ। 

 

 

 

 

 

কমমমি, ৮.৬৭

ক্ষবমড়মি, ৯৩.০৬

লিোংল

েোমকর 

অদেিো, ৭১.২৩%

প্রময়োেেীয় ফুটিোি 

এবং ওভোরব্রীমের 

অভোব, ৬৬%

স্পীি ক্ষব্রকোর 

েোই, ৭৯.১৩%
ংকীণ ম রোস্তো, ৭৭.৬%

েোমকর 

অমেিেো, ৮১.৮%

অডিডরি গোডড়র 

েোি, ৭১.৫৩%
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১৫. ড়কটি ব্যফামযয ভস্যািঃ 

 

 

বচত্র ৭.৮: ড়কটি ব্যফাময ভস্যাভ। 

 

উিযদাতাগণ ড়ক ব্যফামযয ভস্যা ম্পমকয ফমরমছন জম, যাস্তাটিমত গাড়ীয ংখ্যা জফব, ঘনঘন ড়ক 

দুঘ যটনা ঘমট, গাড়ীগুমরা দ্রুত গবতমত চমর, যাস্তায় পৄটবায ব্রীজ জনই, যাস্তায় মানজট থামক এফং যাস্তাটি 

ংকীণ য।  

 

১৬. বনবভ যত ব্রীজ/কারবাট যগুমরায ফতযভান অফস্থািঃ 

উিযদাতাগণমক বনবভ যত ব্রীজ/কারবাট যগুমরায ফতযভান অফস্থা ম্পমকয জানমত চায়া মর কমরই ফমরমছন 

(১০০%) বনবভ যত ব্রীজ/কারবাট যগুমরা ব্যফামযয উভেক্ত আমছ। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণজত 

উমেে কযা জয়মছ। 

 

১৭. ব্রীজ/ কারবাট য বনভ যামণ কৃবল কামজয সুবফধািঃ 

সুবফধামবাগী উিযদাতামদয ব্রীজ/কারবাট য বনভ যামণ কৃবল কামজয সুবফধা ম্পমকয বজজ্ঞাা কযা মর তাযা 

ফমরমছন, জরাফিতা কমভমছ (১০০%), কৃবল জবভয াবন বনষ্কামনয সুবফধা (৬৪.৪%), এফং কৃবল জবভমত 

জমচয সুবফধা (৫৮.৭%) । বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণজত উমেে কযা জয়মছ। 

 

১৮. প্রকেটিয ফর বদকভিঃ 

সুবফধামবাগী উিযদাতাগণমক প্রকেটিয ফর বদকভ ম্পমকয বজজ্ঞাা কযা মর উিময ফমরমছন, জবভয 

ভল্য বৃবি জময়মছ, জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন ময়মছ, মাতায়ামতয ব্যয় কমভমছ, ভময়য ােয় ময়মছ, মজ 

স্কুর/কমরমজ জমমত াময, দ্রুত াাতামর মায়া য়ায়। বফস্তাবযত ংভেবক্ত ১ এফং ২ এয াযবণজত উমেে 

কযা ময়মছ। 

 

 

 

 

রোস্তোটিমি গোডড়র 

ংখ্যো ক্ষবলী , ৯১.৭৩

ঘেঘে ড়ক দূঘটেো 

ঘমট, ৭৪.৭

গোড়ীগুমো দ্রুি গডিমি 

েম, ৬৯.৫

রোস্তোয় ফুটিোি 

ওভোরব্রীে 

ক্ষেই, ৬৭.২৩

রোস্তোয় েেোম 

র্োমক, ৭৩.৩

রোস্তো ংকীণ ম, ৪২.২
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১৯. সুপরমবাগী  কমরার গ্রুময উিযদাতামদয প্রধান আথ য-াভাবজক সূচকভময াযবণ: 

 

াযবণ-৭.৭: সুপরমবাগী  কমরার গ্রুময উিযদাতামদয প্রধান আথ য-াভাবজক সূচক 

সূচক সুপরমবাগী  কমরার গ্রু 

উিযদাতা পুরুল/ভবরা পুরুল : ৯০.৮ 

ভবরা: ৯.২ 

পুরুল : ৮৫.০ 

ভবরা: ১৫.০ 

জা কৃবলকাজ : ৩২.১ 

ক্ষুদ্র্  ভাঝাবয ব্যফায়ী: ১৬.০ 

চারক (ফা, ট্রাক, বযিা, বযান): ৩.০ 

চাকুবযজীফী: ১৯.০ 

ভজুয :২৯.৯ 

কৃবলকাজ : ৩৩.০২ 

ক্ষুদ্র্  ভাঝাবয ব্যফায়ী: ১৪.১৫ 

চারক (ফা, ট্রাক, বযিা, বযান): ৩.৭৭ 

চাকুবযজীফী: ১৮.৮৭ 

ভজুয :৩০.১৯ 

বক্ষাগত জমাগ্যতা শুধ্য স্বাক্ষয কযমত াময : ১৮.৩ 

জেবণ-১ মত ৫ : ৩১.১ 

জেবণ-৬ মত ১০ : ২৮.৯ 

SSC  : ১১.৪ 

HSC : ৭.৭ 

BA : ১.৫ 

MA : ১.০ 

MBA : ০.২ 

শুধ্য স্বাক্ষয কযমত াময : 26.4 

জেবণ-১ মত ৫ : 28.8 

জেবণ-৬ মত ১০ : ২৪.১ 

SSC  : ৯.৫ 

HSC : ৬.৬ 

BA : ২.৮ 

MA : ১.৯ 

MBA : - 

গড় ভাবক আয় (টাকা) ১৩,৬৬১ ১১,৩৮২ 

গড় ভাবক ব্যয় (টাকা) ১১,৬৬২ ৯,৪৫৬ 

ফাবড় জথমক ড়মকয গড় দুযত্ব 

(বকমরাবভটায) 

০.৭০ ২.২৩ 

জজরা ময জৌছামত ভয় রামগ 

(ঘন্টা)  

০.২৭ ১.২৪ 

 

ে) Qualitative তথ্য  উামিয বফমেলণ 

Qualitative তথ্যভ ৩টি উাময় ংগ্র কযা ময়মছ মথা; গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয াক্ষাৎকায (Key 

Informants Interview), বনবফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) এফং দরীয় আমরাচনা (FGD) । 

প্রকেটিয ফাস্তফায়ন অফস্থা, প্রকে পূফ যফতী  যফবতয অফস্থা, বক্ষা, বচবকৎা, জমাগামমাগ ব্যফস্থা, কৃবলে 

ফাজাযজামত সুবফধা, ফতযভামন যাস্তাটি ব্যফাময সুবফধা-অসুবফধা ইথ্যাবদ বদকভ বফমফচনায় বনময় 

Qualitative উাময় তথ্য ংগ্র কযা ময়মছ।   

 

 গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview- KII) 

 

প্রকমেয গুরুত্ব  প্রবাফ ম যামরাচনায জন্য স্থানীয় গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয ামথ KII জচকবরমস্টয ভাধ্যমভ 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। ফা-ট্রাক ভাবরক (৪ জন), বৃৎ ব্যফায়ী (২ জন), স্থানীয় বনভ যাণকাযী (২ 

জন), উমজরা বযলমদয কভ যকতযা মথা কাযী কবভনায (ভূবভ), কৃবল কভ যকতযা, প্রাবণম্পদ কভ যকতযা, 

স্থানীয় যকায প্রমকৌর অবধদপ্তমযয কভ যকতযা (৪ জন), াাতার/বিবনক এয প্রধান (২ জন) জভাট ১৪ 

জমনয KII এয আতায় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মছ। KII মত ায়া তথ্যভ বনমম্ন ফণ যনা কযা রিঃ  
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১. স্থানীয় গুরুত্বপূণ য ব্যবক্তমদয ামথ াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ জানা মায় জম, তাঁযা ড়ক উন্নয়ন ম্পমকয অফগত 

আমছন। 

 

২. স্থানীয় ব্যবক্তফগ য ভমন কমযন জম, ড়কটি উন্নত কযায পমর উন্নত  দ্রুত জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থাবত ময়মছ। 

অে ভময়  কভ েযমচ মাতায়ামতয সুবফধা দতবয ময়মছ।  

 

৩. তাঁমদয ভমত ড়কটিয উন্নয়ন য়ায় বফববন্ন জায সুমমাগ দতবয ময়মছ পমর ভানুমলয নতুন 

কভ যংস্থামনয ব্যক সুমমাগ দতবয ময়মছ। ড়কটিয উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর এরাকায ভানুমলয জফকাযত্ব হ্রা 

জময়মছ। মাযা এক ভয় জকান কাজ কযত না তাযা যাস্তা য়ায পমর বফববন্ন জায় বনময়াবজত ময়মছ। 

গাড়ী চারমকয ংখ্যা জফমড়মছ (বএনবজ চারক, ইবজ ফাইক, বযান চারক, অমটাবযিা চারক ইতযাবদ)। ক্ষুদ্র্  

ভাঝাযী ব্যফায ংখ্যা জফমড়মছ। জভকাবনমকয ংখ্যা জফমড়মছ। 

 

৪. াড় এরাকা য়ায় অবধকাং জরাক কৃবলকামজয ামথ ভেক্ত বছর। যাস্তায উন্নয়ন য়ায পমর কৃবল 

কামজয বযফমতয তাযা বফববন্ন ধযমনয গাড়ী চারক, ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী ব্যফা, জভকাবনক নানাবফধ কামজ 

ম্পৃক্ত ময়মছ।  

 

৫. াড় অঞ্চমরয জনগণ মাতায়াত সুবফধা স্যাবদ ফাজাযজাতকযমণ সুপর জময়মছন। উন্নত  দ্রুত 

জমাগামমাগ ব্যফস্থায পমর কৃলকমদয উৎাবদত মেয জ ফাজাযজাতকযণ ম্ভফ ময়মছ। কৃবল মেয 

বযফণ ব্যয় কমভমছ। 

 

৬. জজরা য এফং াযা জদময ামথ উন্নত জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থামনয পমর ভৎস্যজীফীযা তাঁমদয আবযত 

ভাছ মজ এফং দ্রুত ফাজাযজাত কযমত াযমছন। ভৎস্যফন্দযটি কুবরয়াচয মত চাভড়াঘামট স্থানান্তমযয পমর 

ভৎস্যজীফীজদয ভাছ ফাজাযজাতকযমণ বনযািাীনতা দূয ময়মছ।  

  

৭. জ, দ্রুত জমাগামমাগ ব্যফস্থায জন্য জযাগীমক বচবকৎা জফা জকমে কভ েযমচ এফং দ্রুত বনময় মায়া 

ম্ভফ মি পমর ভানুমলয জীফমনয বনযািা বৃবি জময়মছ। 

 

৮. তাঁমদয ভমত স্কুর কমরমজ ছাত্র-ছাত্রীয বযভাণ পূমফ যয তুরনায় প্রায় ৩০ তাং এফং বফমল কময 

জভময়মদয বযভাণ পূমফ যয তুরনায় প্রায় ৪০ তাং বৃবি জময়মছ। 

 

৯. আমযা জানা মায় জম, জনগমণয চাবদা ম্পূণ যবামফ পূযণ য়বন, জকাথা জকাথা াবন প্রফাম প্রবতফন্ধকতা 

সৃবষ্ট ময়মছ, প্রময়াজমনয তুরনায় যাস্তা প্রস্ত নয়, ম যাপ্ত জযাড াইন নাই। প্রময়াজমনয তুরনায় ংকীণ য যাস্তা, 

চারকমদয অতকয গাবড় চারনা এফং ম যাপ্ত জযাড াইন না থাকায কাযমণ ড়ক দুঘ যটনা জফমড়জছ। 

 

১০. প্রকমেয হুকুভদেরকৃত জবভ ঠিকবামফ এেন পুমযাপুবয কামজ রাগামত াময নাই। অমনক জায়গা 

এেন অব্যফহৃত আমছ। 

 

১১. তাঁযা ভমন কমযন বনবভ যত ড়কটিয যক্ষণামফক্ষমণ অফমরা আমছ। এয কাযণ বমমফ তাঁযা বরংমকজ 

জযামড ভাটি বযাট কযা না কযামক উমেে কমযন। যাস্তাটিয বনয়বভত যক্ষণামফক্ষণ কযা প্রময়াজন ফমর তাঁযা 

ভমন কমযন।   

 

১২. স্থানীয় ব্যবক্তফমগ যয ভতাভত অনুাময প্রকমেয ভাধ্যমভ স্থানীয় জনগমণয চাবদা াভবয়কবামফ পূযণ 

মর ববফষ্যমত যাস্তা প্রস্তকযণ জেমনজ ব্যফস্থায উন্নয়ন, পৄটাত  অন্যান্য প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা প্রময়াজন, কাযণ চাভড়াঘাট মত বভঠাভইন  ইটনা যাস্তাটি চালু মর এ যাস্তায় জনগমণয মাতায়াত  

বযফণ জফমড় মামফ, পমর মানফামনয বযভাণ বৃবি ামফ। 
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 বনবফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

 

  

 

বচত্র ৭.৯: বনবফড় াক্ষাৎকায বযচারনা 

 

প্রকমেয বফস্তাবযত টভূবভ, বনভ যাণকাজ, গুণগত ভান ম যমফক্ষণ  বনয়ন্ত্রণ, ফতযভান অফস্থা, ইতযাবদ 

ম যামরাচনায জন্য বযকেনা কবভমনয কভ যকতযা, ড়ক বযফণ ভন্ত্রণারময়য কভ যকতযায, প্রকে বযচারক, 

বনফ যাী প্রমকৌরী, উ-বফবাগীয় প্রমকৌরী  ংবেষ্ট কভ যকতযামদয াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ বনমম্নাক্ত তথ্য-

উাি ংগ্র কযা য়িঃ  

 

১. প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ জানান জম, প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর মাতায়ামতয ভয় কমভমছ, পূমফ যয তুরনায় 

জীফনভান আযাভদায়ক ময়মছ, দুমম যাজগয ঝুঁবক হ্রা জময়মছ, মানফামনয বযচারনায় ব্যয় হ্রা জময়মছ এফং 

াবফ যকবামফ জনগমণয াভাবজক  অথ যননবতক উন্নয়ন াবধত ময়মছ। 

 

২. প্রকেটিয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযমত বফরজম্বয কাযণ বমমফ প্রথভ বদমক ফযাে বছর না 

এফং ভূবভ অবধগ্রমণ বফরম্ব ময়বছর ফমর তাযা ভত প্রকা কমযন। বডবব অনুমভাদমনয ময প্রকমেয 

কাম যক্রভ শুরু য়। জবভ অবধগ্রণ প্রবক্রয়ায় বকছু জবভ ফামদ পূণ য মমাবগতা ায়া বগময়বছর। 

 

৩. প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ফাংরামদময ড়ক ব্যফস্থায জক্ষমত্র অম যাপ্ত ড়ক যক্ষণামফক্ষণমক প্রধান 

ভস্যা বমমফ উমেে কমযন। 

 

৪. ড়কটি বদময় বযকা, ফাই াইমকর, ফা, স্কুটায, বভবন ফা, ভটয াইমকর, বাযী ট্রাক, ারকা ট্রাক, 

কমন্টইনায ট্রাক, কাবাড য বযান, জঠরা গাড়ী, প্রাইমবট কায/জী এফং উমেেমমাগ্য ংখ্যক ঝুঁবকপূণ য নবভন, 

টভটভ (ইবজফাইক) মাতায়াত কময। 

 

৫. ড়কটি বদময় াড় এরাকায কৃবল ে জমভন ভাছ, ধান, চার, আটা, াট, াকফবজ, বফববন্ন বনতয 

প্রময়াজনীয় ে, কাযোনায কাচাভার, মন্ত্রাং ইতযাবদ বযফণ কযা য়। কভ যকতযামদয ভতাভত অনুাময 

প্রকে এরাকায় কৃবলকামজয বযভাণ পূমফ যয তুরনায় বৃবি জময়মছ। 

 

৬. প্রকল্ ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ভমন কমযন জম, ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর াযা জদময ামথ উন্নত 

জমাগামমাগ ব্যফস্থা স্থাবত ময়মছ, বফণন ব্যফস্থা ম্প্রাবযত ময়মছ, ছাত্র-ছাত্রীমদয বক্ষা প্রবতষ্ঠামন 

মাতায়ামতয জক্ষমত্র সুবফধা ময়মছ।  
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৭. প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর বফববন্ন জেবণ-জায জমভন ম্প্রাযণ ময়মছ জতভন নতুন কভ যংস্থামনয সৃবষ্ট 

ময়মছ। সৃষ্ট এফং ম্প্রাবযত জাভ মরা গাড়ী েোক, কৃড, ব্যবো, ডলেো, ডেডকৎোমবো ইিেোডদ। 

 

৮. ফতযভান ড়ক বফবামগয ব্যফস্থানা ম্পমকয ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ফমরন জম, মানফামনয ধাযণ ক্ষভতা 

যীক্ষা কযায জন্য ড়ক বফবামগয জকান াো ফতযভামন বনময়াবজত জনই। ড়ক বফবাগ এ ড়কটিয বনয়বভত 

অফস্থাগত তথ্য ংগ্র কময না বকন্তু বনয়বভত বযদ যন কযা য়  প্রময়াজনীয় যক্ষনামফক্ষণ  জভযাভত কযা 

য়।  

 

৯. ংবেষ্ট কভ যকতযাগমণয ভতাভত অনুমায়ী ড়কটিয উন্নয়ন কাজ ড়ক ব্যফাযকাযীমদয ফাস্তফ চাবদা 

পূযমণ ক্ষভ ময়মছ। বকন্তু যক্ষণামফক্ষণ োমত ফযামেয স্বেতায কাযমণ জনগমণয অববমমামগয বববিমত ড়ক 

ব্যফস্থায উময দ্রুত জকান দমক্ষ বনমত াময না। 

 

১০. প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ফমরন জম, প্রকে ম্পাদন কযায জন্য বনভ যাণকাযী প্রবতষ্ঠামনয মমথষ্ট বযভাণ 

দক্ষতা এফং অববজ্ঞতা বছর, বনভ যাণকাযী প্রবতষ্ঠান ঠিক মন্ত্রাবত ব্যফায কময, প্রকে ম্পাদন কযায জন্য 

প্রকমেয ঠিকাদায স্থানীয় েবভক ব্যফায কময তমফ ভবরা েবভক ায়া মায়বন। প্রকে চরাকাবরন ভয় 

প্রকমেয ঠিকাদায মমথষ্ট বনযািাভরক ব্যফস্থা গ্রণ কময। 

 

১১. প্রকে চরাকাবরন ভময় ড়ক বফবামগয কভ যকতযাগণ প্রকমেয এরাকা বনয়বভত বযদ যন কমযবছজরন 

এফং তাঁযা বনভ যাণকাযী প্রবতষ্ঠামনয কামজয প্রবত ন্তুষ্ট।  

 

১২. বভটাভইন  ইটনা ম যন্ত নতুন যাস্তা দু’টি বনবভ যত মর যাস্তাটিমত মানফান চরাচমরয বযভাণ পূমফ যয 

তুরনায় বৃবি ামফ। মানফান বৃবিয পমর জমন মানজমটয সৃবষ্ট না য় জজন্য যাস্তাটিমক প্রস্ত কযা প্রময়াজন 

ফমর প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ভত প্রকা কমযন। 

 

১৩. প্রকমেয আতায় বনবভ যত বফববন্ন অফকাঠামভা ম্পজকয তাঁযা ফমরন জম, বনবভ যত ড়ক, জতু এফং 

কারবাট যগুমরা ফতযভাজন কাম যকায আমছ এফং বার জফা প্রদান কযমছ। ড়মকয বফববন্ন বনযািায বচি এফং 

ংমকতগুমরা ঠিক জায়গায় স্থান কযা ময়মছ এফং জগুমরা মজ অনুধাফনমমাগ্য।  

 

১৪. প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ভমন কমযন জম, ববআয এয ঠিক ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ ড়ক 

উন্নয়ন/বনভ যামণয বনভ যাণ কামজ প্রবতমমাবগতা ফাড়ামনা ম্ভফ। e-GP চালুয ভাধ্যমভ স্বিতা  প্রবতমমাবগতা 

ঠিকবামফ ারন কযা ম্ভফ। তাঁমদয ভতাভত অনুমায়ী ঠিক তত্বাফধামনয ভাধ্যমভ ড়ক বফবাগ তায কামজয 

আয উন্নয়ন াধন কযজত ম্ভফ মফ।    

 

১৫. ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ ভমন কমযন জম, যাস্তাটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর প্রকে এরাকায় ড়ক দুঘ যটনা ফামড়বন। 

প্রকমেয গুণগত ভান বনয়ন্ত্রমণ মফ যাচ্চ তকযতা অফরম্বন কযা প্রময়াজন ফমর তায ভমন কমযন। 

 

১৬. জবভ অবধগ্রণ ম্পবকযত জটিরতায কাযমণ প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার ২০১৪ ম যন্ত দীঘ যাবয়ত য়। 

 

১৭. প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযা জানান জম, প্রকমেয জন্য জকান জপ্রামজক্ট বস্টয়াবযং কবভটি (PSC) বছর না। 

প্রকেটিয জকান ম্ভাব্যতা (Feasibility Study)  বযমফগত প্রবাফ ভল্যায়ন (EIA) মাচাই কযা 

য়বন।  
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 দরীয় আমরাচনা (FGD) 

প্রকে এরাকায় জভাট ৪টি (চায) এপবজবড কযা ময়মছ, তন্মধ্য বকমাযগঞ্জ দয উমজরায় ২টি (দুই) মায 

একটি একযাভপুয ফাজাময এফং অন্যটি তার প্রাইভাবয জভামড় এফং কবযভগঞ্জ উমজরায় ২টি (দুই) মা 

চাভড়াঘাট ফন্দময একটি  নয়াকাবন্দ জভামড় অন্যটি। এপবজবড বযচারনা কযায ভয় ড়ক ব্যফাযকাযী 

স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় প্রান, চারক, ব্যফায়ী, ভৎস্যজীফী, জনৌকাচারক বক্ষক, ধভীয় জনতা, ভবরা 

প্রবতবনবধমদয ামথ আমরাচনা কযা ময়মছ। 

 

  

ক) ে) 

  

গ) ঘ) 

বচত্র ৭.১০: দরীয় আমরাচনা বা বযচারনা 

 

১. প্রকে এরাকায স্থানীয় জনগণ প্রকেটি ম্পমকয অফবত আমছন। তাযা ভমন কমযন জম, প্রকেটি জম উমেমশ্য 

গ্রণ কযা ময়বছর তা পর ময়মছ এফং এরাকায উন্নয়ন তথা জনগমণয জীফনভামনয উন্নয়মন জক্ষমত্র 

গুরুত্বপূণ য ভূবভকা ারন কযমছ। 

 

২. তাঁযা ভণন কণযন বম, প্রকণল্পয উণেশ্য পর ণয়ণে, উন্নত ও দ্রুত বমাগাণমাগ ব্যফস্থা স্থানত ণয়ণে পণর 

অল্প ভণয় ও কভ খযণচ মাতায়াণতয সুনফধা সৃনি ণয়ণে। নফণল কণয াওড় অঞ্চণরয জনগণেয বজরা ণয 

এফং বজরা য বথণক াযাণদণ দ্রুত ও কভ ভণয় মাতায়াত সুনফধা সৃনি ণয়ণে।  

 

৩. কৃলকণদয উৎানদত ণেয জ ফাজাযজাতকযে ম্ভফ ণয়ণে। াওড় অঞ্চণরয জনগে তাণদয 

উৎানদত স্যানদ ও ভাে ফাজাযজাতকযণে সুপর বণয়ণেন। 

 

৪. তাঁণদয ভণত ড়কটিয উন্নয়ন/ননভ োণেয পণর ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী ব্যফা ফানেজে প্রাণযয জন্য এরাকায 

ভানুণলয কভ েংস্থাণনয সুণমাগ সৃনি ণয়ণে এফং বফকাযত্ফ হ্রা বণয়ণে। মাযা এক ভয় বকান কাজ কযত 

না তাঁযা যাস্তা ওয়ায পণর নফনবন্ন বায় ননণয়ানজত ণয়ণেন। গাড়ী চারণকয ংখ্যা বফণড়ণে (নএননজ, 
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ইনজ ফাইক, বোন, অণটানযক্সা চারক ইতোনদ)। ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী ব্যফায ংখ্যা বফণড়ণে। মানফাণনয ংখ্যা 

ফাড়ায পণর মানফাণনয বভযাভণতয জন্য বভকাননণকয ংখ্যা বফণড়ণে।  

 

৫. াওড় এরাকা ওয়ায় অনধকাং বরাক কৃনলকাণজয াণথ যুক্ত নের। যাস্তায উন্নয়ন/ননভ োে ওয়ায পণর 

কৃনলকাণজয নযফণতে তাযা নফনবন্ন ধযণনয গাড়ী চারক, ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী ব্যফা, বভকাননক নানানফধ কাণজ 

ম্পৃক্ত ণয়ণে। 

 

৬. ড়কটিয উন্নয়ন/ননভ োণেয পণর এরাকায ভানুণলয নফণল কণয াওড় অঞ্চণরয ভানুণলয নচনকৎা বফা 

প্রানি অণনক জ ণয়ণে। পূণফ েয তুরনায় অণনক ণজ, কভ খযণচ এফং দ্রুত বযাগীণক নচনকৎাবফা বকণে 

ননণয় মাওয়া ম্ভফ ণে। 

 

৭. আণরাচনা বায় অংগ্রেকাযীগণেয ভণত নক্ষাণক্ষণত্রয উন্নয়ণনয জন্য ড়কটি গুরুেপূে ে ভূনভকা ারন 

কযণে। নক্ষাপ্রনতষ্ঠাণন োত্র-োত্রীয নযভাে পূণফ েয তুরনায় প্রায় ২০-৩০% এফং বভণয়ণদয উনস্থনতয 

নযভাে পূণফ েয তুরনায় প্রায় ৩০-৪০% বৃনি বণয়ণে।  

 

৮. কুনরয়াযচণয বনৌকায় চরাচণর জনগণেয ননযাত্তাীনতা নের, ভয় বফন রাগত পণর ভৎস্য ব্যফায়ীগে 

কুনরয়াযচয ণত ভৎস্যফন্দযটি চাভড়াঘাট ফন্দণয ননণয় আণন। ড়ক বমাগাণমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন/ননভ োণেয 

পণর ভয় ও খযচ কভ রাণগ এফং ব্যফায রাব বফণড়ণে। 

 

৯. মুক্ত আণরাচনা বায় অংগ্রেকাযীগে জানান বম, প্রকল্পটি চরাকারীন ভণয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায 

কভ েকতো এফং ননভ োেকাযীবৃণন্দয দানয়ে ম্পণকে তাঁযা অফগত নেণরন না। 

 

১০. প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয াণথ স্থানীয় জনগণেয ম্পৃক্ততা কভ, তণফ যাস্তায ভাটি বযাণটয কাণজ স্থানীয় 

জনগণেয অংগ্রে নের। 

 

১১. প্রকণল্পয হুকুভদখরকৃত জনভ ঠিকবাণফ এখনও পুণযাপুনয কাণজ রাগাণত াণয নাই। অণনক জায়গা 

এখনও অব্যফহৃত আণে। 

 

১২. দরীয় আণরাচনা বায় অংগ্রেকাযীণদয ভণত, যাস্তাটিয যক্ষোণফক্ষণে অফণরা আণে। কাযে নরংণকজ 

বযাণড ভাটি বযাট কযা য়না। 

 

১৩. নননভ েত যাস্তাটিয দুঘ েটনা প্রফে এরাকায় বযাড াইন কভ, নরংণকজ বযাণড ভাটি বযাট ঠিকবাণফ য়নন। 

ঠিক ানন ননষ্কাণনয ব্যফস্থা না থাকায কাযণে বকাথাও বকাথাও ানন প্রফাণ প্রনতফন্ধকতা সৃনি ণে এফং 

ার্শ্েফতী ফানড়য ভণে ানন প্রণফ কযণে। 

 

১৪. অংগ্রেকাযীগে ভণন কণযন বম, দুঘ েটনা প্রফে এরাকায় বযাড াইন না থাকা, ংকীে ে যাস্তা ইতোনদয 

কাযণে নদন নদন ড়ক দুঘ েটনায ায বৃনি াণে। 

 

১৫. মুক্ত আণরাচনা বায় অংগ্রেকাযীগে ভণন কণযন বম, নভঠাভইন ও ইটনা যাস্তাটি চালু ণর এ যাস্তায় 

জনগণেয মাতায়াত বফণড় মাণফ, পণর মানফাণনয নযভাে বৃনি াণফ বম কাযণে যাস্তাটি প্রস্ত কযা জরুযী। 

প্রকণল্পয ভােণভ স্থানীয় জনগণেয চানদা াভনয়কবাণফ পূযে ণরও বনফষ্যণত যাস্তা প্রস্ত ম োি বযাড 

াইন স্থান, ঠিক ানন ননষ্কান ব্যফস্থা, ফুটাত প্রণয়াজন।  
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গ) স্থানীয় ম যাময়য কভ যারায় প্রাপ্ত তথ্য-উামিয বফমেলণ 

 

ভীক্ষা এরাকািঃ বকমাযগঞ্জ দয  কবযভগঞ্জ উমজরা। 

ভতবফবনভয় বায স্থানিঃ কবযভগঞ্জ উমজরা বযলমদয বাকক্ষ। 

বায তাবযেিঃ ২৩ জপব্রুয়াযী ২০১৭ 

ভয়িঃ জফরা ১২.০০ ঘটিকা 

 

  
(ক) (ে) 

  
(গ) (ঘ) 

বচত্র ৭.১১: কবযভগঞ্জ উমজরা বযলমদয বাকমক্ষ অনুবষ্ঠত “বকমাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভইন 

ড়ক উন্নয়ন (বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং)” ীল যক প্রকমেয উয আময়াবজত স্থানীয় ম যাময়য কভ যারা। 

 

উন্ুক্ত আমরাচনািঃ 

আইএভইবড, স্থানীয় প্রান  জ অবধদপ্তমযয কভ যকতযামদয উবস্থবতমত ২৩ জপব্রুয়াবয ২০১৭ তাবযমে 

স্থানীয় ম যাময়য একটি কভ যারায আময়াজন কযা য় জমোমন প্রকে ংবেষ্ট কভ যকতযাগণ, চারক, ব্যফায়ী, 

বক্ষক, ভবরা প্রবতবনবধ, স্থানীয় জনগণ উবস্থত বছমরন। কভ যারায় উবস্থত দস্যমদয তাবরকা ংভেবক্ত ১০ 

এ জদয়া ময়মছ। কভ যারায় উবস্থত দস্যবৃন্দ বনম্ন ফবণ যত বফলয়গুমরায উয গুরুত্বাজযা কমযন।  

 

১. আমরাচনা বায় অংগ্রণকাযীগণ ভমন কমযন জম, প্রকেটি ফাস্তফায়মনয পমর জবভয ভল্য জফমড়মছ। 

 

২. বকমাযগঞ্জ জযর জগমট ট্রাবপক কনমজন জফমড়মছ। ইবজ ফাইজকয ংখ্যা  তামদয ব্যফস্থানা ঠিকবামফ 

কযা প্রময়াজন। 

 

৩. পূফ য নয়াকাবন্দমত যাস্তায াবন ফাবড়মত প্রমফ কময মা বনষ্কামনয জায়গা জনই। 
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৪. জফকাযত্ব হ্রা জময়মছ। কভ যংস্থামনয ব্যক সুমমাগ দতযী ময়মছ। মাযা এক ভয় জকান কাজ কযত না 

তাযা যাস্তা য়ায পমর তাযা বফববন্ন জায় বনময়াবজত ময়মছ। গাড়ী চারমকয ংখ্যা জফমড়মছ (বএনবজ, 

ইবজ ফাইক, বযান, অমটা বযিা চারক ইতযাবদ)। ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী ব্যফায ংখ্যা জফমড়মছ। াড় এরাকা 

য়ায় অবধকাং জরাক কৃবলকামজয ামথ ভেক্ত বছর। যাস্তা উন্নয়ন য়ায পমর কৃবল কামজয বযফমতয তাযা 

বফববন্ন ধযমনয গাড়ী চারক, ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী ব্যফা, জভকাবনক নানাবফধ কামজ ম্পৃক্ত ময়মছন। 

 

৫. মাযা কৃবল কাজজয ামথ জবড়ত বছর তাযা গাড়ী চারক, জভকাবনক, ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী ব্যফা নানবফধ 

জাময় বনময়াবজত ময়মছন। এরাকায অমনক ভানুল জদময বফববন্ন জায়গায় বযিা চারাত  অন্য জায় 

বনময়াবজত বছর তাযা এেন এরাকায় বপময এম অমটা বযিা চারায়  ব্যফা ফাবণজয কময। 

 

৬. াকুয়া ব্রীমজ প্রমফময আমগ যাস্তা রু য়ায় মাতায়াত ঝুঁবকপূণ য। 

 

৭. কবযভগঞ্জ জৌযবায় ৮ নং য়াড য জথমক ৯ নং য়ামড য াবন বনষ্কামনয ব্যফস্থা নাই।   

 

৮. বভঠাভইন  ইটনা যাস্তাটি চালু মর এ যাস্তায় জনগমনয মাতায়াত জফমড় মামফ, পমর প্রচুয ট্রাবপক মফ জম 

কাযমন যাস্তাটি প্রস্ত কযা জরুযী। প্রকমেয ভাধ্যমভ স্থানীয় জনগমনয চাবদা াভবয়কবামফ পূযণ মর 

ববফষ্যমত যাস্তা প্রস্ত জেমনইজ ব্যফস্থা, পৄটাত  অন্যান্য ব্যফস্থা কযা দযকায।  

 

৯. কুবরয়াযচময জনৌকায় চরাচমর জনগমনয বনযািাীনতা বছর। ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা উন্নবত ময়মছ। 

পমর ভয়  েযচ কভ রামগ পরশ্রুবতমত ব্যফায রাব জফমড়মছ। 

 

১০. ফর বদকভ ম্বমন্ধ ভন্তব্য কমযন - উন্নত  দ্রুত জমাগামমাগ ব্যফস্থা, অে ভময়  কভ েযমচ 

য়াতায়ামতয সুবফধা, কৃবলজাত মেয জ ফাজাযজাতকযণ সুবফধা, ব্যফা ফাবণমজযয প্রায ঘমটমছ, জফকাযত্ব 

হ্রা জময়মছ এফং এরাকায জনগমণয আথ য-াভাবজক অফস্থায উন্নবত ময়মছ। 

 

১১. দুফ যর বদকভ ম্বমন্ধ ভন্তব্য কমযন - জনগমণয চাবদা পুমযাপুবয পূযণ য়বন। জকাথা জকাথা াবন 

প্রফাম প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট ময়মছ, প্রময়জমনয তুরনায় যাস্তা প্রস্ত না য়ায় ড়ক দুঘ যটনা বৃবি জময়মছ, 

ম যাপ্ত জযাড াইন নাই, পৄটাত নাই এফং াবন বনষ্কামনয ব্যফস্থা বার না। 

 

১২. জমাগামমাগ ব্যস্থা উন্নত ময়মছ। কৃবল মেয বযফণব্যয় কমভমছ। কভ েযমচ  অে ভময় মাতায়াত 

কযা মায়। কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট ময়মছ। ২৪ ঘন্টা মাতায়াত কযা মায়। 

 

১৩. ড়ক দুঘ যটনা জফমড়জছ। প্রময়াজমনয তুরনায় ংকীণ য যাস্তা, পৄটাত এফং ম যাপ্ত জযাড াইন নাই। 

 

১৪. প্রকমেয হুকুভদেরকৃত জবভ ঠিকবামফ এেন পুমযাপুবয কামজ রাগামত াময নাই। অমনক জায়গা 

এেন অব্যফহৃত আমছ। 
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ঘ) Qualitative  Quantitative তমথ্যয তুরনাভরক ম যামরাচনািঃ 

 

াযবণ ৭.৮: Qualitative  Quantitative তমথ্যয তুরনাভরক ম যামরাচনা 

বফলয়  Quantitative Qualitative 

সুবফধামবাগী গ্রু কমরার গ্রু KII In  Dept FGD 

উিযদাতায 

ংখ্যা 

৪০৫ ২১২ ১৪ ৫ ৪০ 

জা উিযদাতামদয 

অবধক ংখ্যক 

কৃলক (৩২.১%)  

ভজুয (২৯.৯%)। 

উিযদাতামদয 

একটি ফড় অং 

চাকুবযজীফী 

(১৯%,) 

উিযদাতামদয ভমধ্য 

কৃলক (৩৩.০২%) 

 ভজুয ৩০.১৯%) 

অবধক ংখ্যক। 

একটি ফড় অং 

চাকুবযজীফী 

(১৮.৮৭%)  

গাড়ী চারমকয 

ংখ্যা জফমড়মছ। 

ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী 

ব্যফায ংখ্যা 

জফমড়মছ। 

জভকাবনমকয 

ংখ্যা জফমড়মছ। 

াড় এরাকা 

য়ায় অবধকাং 

জরাক কৃবলকামজয 

ামথ ভেক্ত বছর। 

যাস্তায উন্নয়ন 

য়ায পমর কৃবল 

কামজয বযফমতয 

তাযা বফববন্ন 

ধযমনয গাড়ী 

চারক, ক্ষুদ্র্  

ভাঝাযী ব্যফা, 

জভকাবনক 

নানাবফধ কামজ 

ম্পৃক্ত ময়মছ  

 

বফববন্ন জেবণ-

জায জমভন 

ম্প্রাযণ 

ময়মছ জতভন 

নতুন 

কভ যংস্থামনয 

সৃবষ্ট ময়মছ। 

সৃষ্ট এফং 

ম্প্রাবযত 

জাভ মরা 

গাড়ী েোক, 

কৃড, ব্যবো, 

ডলেো, 

ডেডকৎোমবো 

ইিেোডদ। 

ড়কটিয 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর ক্ষুদ্র্  ভাঝাযী 

ব্যফা ফাবণজয 

প্রামযয জন্য 

এরাকায ভানুমলয 

কভ যংস্থামনয সুমমাগ 

সৃবষ্ট ময়মছ এফং 

জফকাযত্ব হ্রা 

জময়মছ 

বক্ষা সুবফধামবাগী গ্রুময 

জনগণ কমরার 

গ্রুময জনগমণয 

জচময় বক্ষায় 

অগ্রযভান। 

সুবফধামবাগী গ্রুময 

এএব াময 

ায ১১.৪%  

কমরার গ্রুময 

জনগণ 

সুবফধামবাগীজনগমণ

য জচময় বক্ষায় 

ববছময় আমছ। 

কমরার   গ্রুময 

এএব াময 

ায ৯.৫% 

স্কুর কমরমজ ছাত্র-

ছাত্রীয বযভাণ 

পূমফ যয তুরনায় 

প্রায় ৩০ তাং 

এফং বফমল কময 

জভময়মদয বযভাণ 

পূমফ যয তুরনায় 

প্রায় ৪০ তাং 

বৃবি জময়মছ 

ছাত্র-ছাত্রীমদয 

বক্ষা প্রবতষ্ঠামন 

মাতায়ামতয 

জক্ষমত্র সুবফধা 

ময়মছ 

 

বক্ষা প্রবতষ্ঠামন 

ছাত্র-ছাত্রীয বযভাণ 

পূমফ যয তুরনায় প্রায় 

২০-৩০% এফং 

জভময়মদয উবস্থবতয 

বযভাণ পূমফ যয 

তুরনায় প্রায় ৩০-

৪০% বৃবি জময়মছ 

কৃবল ড়ক 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর কৃবলমেয 

বযফণ েযচ 

কমভমছ মায গড় 

ায ১৯%। 

৯৭.৬%  জানান 

জম, উৎাবদত ে 

দ্রুত বফববন্ন জায়গায় 

াঠামনা মায়, 

কমরার গ্রুময 

এরাকায় ড়ক 

বনবভ যত মর 

তামদয 

কৃবলমেয 

বযফণ েযচ 

কভমতা এফং 

বফববন্ন সুমমাগ 

বফধা জমতন 

উন্নত  দ্রুত 

জমাগামমাগ 

ব্যফস্থায পমর 

কৃলকমদয 

উৎাবদত মেয 

জ 

ফাজাযজাতকযণ 

ম্ভফ ময়মছ। 

াড় অঞ্চমরয 

জনগণ মাতায়াত 

কভ যকতযামদয 

ভতাভত 

অনুাজয প্রকে 

এরাকায় 

কৃবলকামজয 

বযভাণ পূমফ যয 

তুরনায় বৃবি 

জময়মছ 

 

কৃলকমদয উৎাবদত 

মেয জ 

ফাজাযজাতকযণ 

ম্ভফ ময়মছ। াড় 

অঞ্চমরয জনগণ 

তামদয উৎাবদত 

স্যাবদ 

ফাজাযজাতকযমণ 

সুপর জময়মছন 
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৯০.০% জানান জম, 

উন্নতজামতয ফীজ 

 ায ংগ্র কযা 

মায় ৭৫.৩% 

জানান জম বযফণ 

ব্যয় কমভমছ 

সুবফধা স্যাবদ 

ফাজাযজাতকযমণ 

সুপর জময়মছন 

ভাছ চাল সুবফধামবাগী 

উিযদাতাগণ 

জাবনময়মছন 

ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর ভামছয উন্নত 

জানা ংগ্র কযা 

মায়, উৎাবদত 

ভাছ দ্রুত ময 

াঠামনা মায় 

কমরার গ্রুময 

উিযদাতাগণ 

ফমরমছন জম, ড়ক 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

যাবয সুবফধা 

জমর তাযা একই 

সুবফধা জমতন এফং 

চামলয ভাছ নষ্ট ত 

না 

জজরা য এফং 

াযা জদময ামথ 

উন্নত জমাগামমাগ 

ব্যফস্থা স্থামনয 

পমর ভৎস্যজীফীযা 

তাঁমদয আবযত 

ভাছ মজ এফং 

দ্রুত ফাজাযজাত 

কযমত াযমছন 

প্রকে এরাকায 

জনগণ ভাছ 

চামলয জক্ষমত্র 

রাবফান 

ময়মছন 

কুবরয়াযচময জনৌকায় 

চরাচমর জনগমণয 

বনযািাীনতা বছর, 

ভয় জফব রাগত 

পমর ভৎস্য 

ব্যফায়ীগণ 

কুবরয়াযচয মত 

ভৎস্যফন্দযটি 

চাভড়াঘাট ফন্দময 

বনময় আমন। ড়ক 

জমাগামমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর ভয়  েযচ 

কভ রামগ এফং 

ব্যফায রাব 

জফমড়মছ 

বচবকৎামফা ড়কটি 

ফাস্তফায়মনয পমর 

বচবকৎা জফায 

ভয় কভ রামগ, 

বার মানফান 

ায়া মায়, 

মাতায়াত ব্যয় কভ 

য়। 

ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

যাবয সুমমাগ 

জমর তাযা 

সুবফধামবাগীমদয 

ভত সুবফধা জমতন  

 

জ, দ্রুত 

জমাগামমাগ 

ব্যফস্থায জন্য 

জযাগীমক বচবকৎা 

জফা জকমে কভ 

েযমচ এফং দ্রুত 

বনময় মায়া ম্ভফ 

মি 

বচবকৎামফা 

প্রাবপ্ত জতয 

ময়মছ 

 

ড়কটিয 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর এরাকায 

ভানুমলয বফমল কময 

াড় অঞ্চজরয 

ভানুমলয বচবকৎা 

জফা প্রাবপ্ত অমনক 

জ ময়মছ 

আয়  ব্যয় সুবফধামবাগী গ্রুময 

গড় ভাবক আয় 

ড়কটি ফাস্তফাবয়ত 

য়ায ময পূমফ যয 

তুরনায় জফমড়মছ। 

সুবফধামবাগী প্রুময 

প্রকে ফাস্তফায়মনয 

পূমফ যয গড় ভাবক 

আয় বছর ৯৬০৪ 

টাকা, ফতযভান গড় 

ভাবক আয় 

১৩৬৬১ টাকা। 

 

সুবফধাজবাগী গ্রুময 

ফতযভান গড় ভাবক 

ব্যয় ১১৬৬২ টাকা 

কমরার গ্রুময 

ফতযভান গড় ভাবক 

আয় ১১৩৮২ টাকা 

 

কমরার গ্রুময 

ফতযভান গড় ভাবক 

ব্যয় ৯৪৫৬ টাকা 

ড়কটিয উন্নয়ন 

য়ায় বফববন্ন 

জায সুমমাগ 

দতবয ময়মছ পমর 

ভানুমলয নতুন 

কভ যংস্থামনয 

ব্যক সুমমাগ 

দতবয ময়মছ 

প্রকে এরাকায 

জনগমণয আয় 

জফমড়মছ  

আয় জফমড়মছ 

ড়ক 

জমাগামমামগয 

সুবফধা 

ড়কটিয উন্নয়ন 

য়ায পমর তাযা 

দ্রুত মাতায়াত 

কমরার গ্রুময 

উিযদাতাগণ 

জাবনময়মছন জম, 

ড়কটি উন্নত 

কযায পমর উন্নত 

 দ্রুত জমাগামমাগ 

প্রকেটি 

ফাস্তফায়মনয 

পমর 

উন্নত  দ্রুত 

জমাগামমাগ ব্যফস্থা 

স্থাবত ময়মছ পমর 
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কযমত ামযন, 

াাতামর দ্রুত 

জযাগী বনমত ামযন, 

মাতায়ামতয েযচ 

কমভমছ, ভয় কভ 

রামগ, দ্রুত 

ভারাভার আনা 

জনয়া কযা মায়, 

জবভয ভল্য বৃবি 

জময়মছ  ব্যফা 

ফাবনজজয ক্রয় 

বফক্রয় জফমড়মছ 

ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

যাবয সুমমাগ 

জমর তাযা 

উমযাক্ত সুবফধা 

জমতন 

ব্যফস্থা স্থাবত 

ময়মছ। অে 

ভময়  কভ 

েযমচ মাতায়ামতয 

সুবফধা দতবয 

ময়মছ 

 

মাতায়ামতয 

ভয় কমভমছ, 

পূমফ যয তুরনায় 

জীফনভান 

আযাভদায়ক 

ময়মছ, 

দুমম যামগয ঝুঁবক 

হ্রা জময়মছ, 

মানফামনয 

বযচারনায় 

ব্যয় হ্রা 

জময়মছ এফং 

াবফ যকবামফ 

জনগমণয 

াভাবজক  

অথ যননবতক 

উন্নয়ন াবধত 

ময়মছ 

অে ভময়  কভ 

েযমচ মাতায়ামতয 

সুবফধা সৃবষ্ট ময়মছ। 

বফমল কময াড় 

অঞ্চমরয জনগমণয 

জজরা ময এফং 

জজরা য জথমক 

াযামদম দ্রুত  

কভ ভময় মাতায়াত 

সুবফধা সৃবষ্ট ময়মছ 

মাতায়াত  

বযফমণ ভয়  

ড়কটি 

উন্নয়ন/বনভ যামণয 

পমর জজরা ময 

মাতায়ামত আমগয 

তুরনায় প্রায় অমধ যক 

ভয় রামগ 

কমরার গ্রুময 

উিযদাতা 

জাবনময়মছন তামদয 

ড়ক জমাগামমাগ 

থাকমর তামদয 

ভয় অমধ যক রাগত 

অে ভময়  কভ 

েযমচ মাতায়ামতয 

সুবফধা দতবয 

ময়মছ 

 

মাতায়াত  

বযফমণ ভয় 

কমভমছ 

অে ভময়  কভ 

েযমচ মাতায়ামতয 

সুবফধা সৃবষ্ট ময়মছ 

দুঘ যটনা দুঘ যটনা ম্পমকয 

উিযদাতামদয 

বজজ্ঞাা কযা মর 

তাযা অবধকাং 

ফমরমছন ড়ক 

দুঘ যটনা জফমড়মছ 

দুঘ যটনা জফমড়মছ দুঘ যটনা জফমড়মছ দুঘ যটনা জফমড়মছ দুঘ যটনা জফমড়মছ 

ভস্যা যাস্তাটিমত গাড়ীয 

ংখ্যা জফব, ঘনঘন 

ড়ক দুঘ যটনা ঘমট, 

গাড়ীগুমরা দ্রুত 

গবতমত চমর, 

যাস্তায় পৄটবায 

ব্রীজ জনই, যাস্তায় 

মানজট থামক এফং 

যাস্তাটি ংকীণ য 

কমরার গ্রুময 

উিযদাতাগণ একই 

যকভ ভস্যায কথা 

উমেে কমযমছন 

বনবভ যত ড়কটিয 

যক্ষণামফক্ষমণ 

অফমরা আমছ। 

এয কাযণ বমমফ 

তাঁযা বরংমকজ 

জযামড ভাটি বযাট 

কযা না কযামক 

উমেে কমযন 

প্রকে ংবেষ্ট 

কভ যকতযাগণ 

ফাংরামদময 

ড়ক ব্যফস্থায 

জক্ষমত্র অম যাপ্ত 

ড়ক 

যক্ষণামফক্ষণমক 

প্রধান ভস্যা 

বমমফ উমেে 

কমযন 

দুঘ যটনা প্রফণ 

এরাকায় জযাড াইন 

কভ, বরংমকজ জযামড 

ভাটি বযাট 

ঠিকবামফ য়বন। 

ঠিক াবন 

বনষ্কামনয ব্যফস্থা না 

থাকায কাযমণ 

জকাথা জকাথা 

াবন প্রফাম 

প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট 

মি এফং াবযফতী 

ফাবড়য ভমধ্য াবন 

প্রমফ কযমছ 
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ঙ) প্রকমেয অফকাঠামভাভময ম যামরাচনা 

 

১. ড়ক ফাঁমধ ভাটিয কাজিঃ 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ড়ক ফাঁমধয উচ্চতা অবযফবতযত  জলা ১:২ ফজায় জযমে ২০ বকিঃবভ বফযভান 

ড়ক ফাঁধ ফ যবনম্ন ৫.৪০ বভ  মফ যাচ্চ ৬.৭৫ বভটায প্রস্ততা মত ৭.৩১ বভটায প্রস্ততা উবন্নতকযমণয রমক্ষয 

১.৭০ রিঃঘিঃবভিঃ ভাটিয কাজ ফাফদ ১১০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। বযদ যনকামর ১.১৮৫ রিঃঘিঃবভিঃ 

ভাটিয কাজ ফাফদ ১১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কময ফবণ যত ড়ক ৭.৩১ বভটায প্রস্ততায় উন্নীত কযা ময়মছ জদো 

মায়। তমফ বযদ যনকামর ড়ক ফাঁমধয জডাফা, জরায়  পুকুয ংরগ্ন বকছু বকছু অংম ভাটি ক্ষয় ময় ঢার 

ময় জগমছ এফং ফাঁমধয জলা ১:২ এয বযফমতয অবধকাং জায়গায় জলা ায়া মায় ১:১। এছাড়া জচইমেে 

১৩+০০০ ক্ষর্মক ক্ষেইমেে ১৪+০০০ এর মমে জযইনকাট জদো জগমছ। 

 

  

বচত্র ৭.১২:  ১৩+০০০ ক্ষর্মক ক্ষেইমেে ১৪+০০০ এর মমে সৃষ্ট ক্ষরইে কোট। 

 

২. বনবভ যত াড যমাল্ডামযয ফাস্তফায়ন অফস্থা 

ক) ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ম্পূণ য ২০.০০ বকিঃ বভিঃ জবমভমন্টয উবয় াম ০.৯১ বভটায াড যমাল্ডায 

উন্নয়ন/বনভ যামণয ংস্থান বছর। বযদ যনকামর এফং জমকোবয তথ্য-উাি বফমেলণ কময াড যমাল্ডায 

ায়া জগমছ জভাট ১৯.১২ বকিঃবভিঃ। এছাড়া জচইমেে ১৩+০০০ ক্ষর্মক ক্ষেইমেে ১৪+০০০ এর মমে ক্ষকোে 

োি মমলোল্ডোর িোওয়ো যোয়ডে। 

 

ে) বযদ যনকামর জদো মায় জম, অবধকাং জায়গায় াড যমাল্ডায ভর যাস্তায তুরনায় ৫-৬ ইবঞ্চ জদমফ জগমছ। 

বফমলত বনবভ যত ড়টিয ামথ ংমমাগ ড়কগুমরা জম জায়গায় বভবরত ময়মছ। এফ বডমপ্রমনয কাযমণ 

ববফষ্যমত যাস্তাটিয বকনাযা জবমঙ্গ যাস্তায ক্ষবত াধন কযমত াময। (বচত্র ৭.১৩) 

 

  
ক) ে) 
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গ) ঘ) 

বচত্র ৭.১৩: াড যমাল্ডায বডমপ্রন। 

 

৩. জবমভমন্টয ফাস্তফায়ন অফস্থািঃ 

ক) ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ৫.৫ বভটায প্রস্ততায় ১.০৭ বকিঃবভিঃ, ২৫০ বভবভ ইমপ্রুভি োবমগ্রি 

(আইএবজ), ১৫০ বভবভ াফ জফই  ১৫০ বভবভ জফইজ টাই ১ এফং ৫০ বভবভ জডন্প বফটুবভনা ামপযবং 

(বডবফএ) য়াবযং জকা য িাযা নতুন জবমভন্ট বনভ যামণয জন্য ংস্থান বছর। বযদ যনকামর এফং জমকোবয 

তথ্য-উাি বফমেলণ কময ০.৯০ বকিঃবভিঃ নতুন বনভ যাণ ায়া মায়।  

 

ে) বকমাযগঞ্জ জযর জগইট ংরগ্ন জচইজনজ ০+০০০ মত ১+০০০ ম যন্ত ১ বকিঃবভিঃ এফং ১০+০০০ মত 

১৭+৫০০ ম যন্ত ৭.৫ বকিঃবভিঃ  জভাট ৮.৫ বক বভ, ক্ষবতগ্রস্ত ড়ক ১৫০ বভবভ, জফইজ টাই ১ িাযা 

বক্তারীকযমণয জন্য অনুমভাবদত ংমাবধত বডববমত ংস্থান বছর। বযদ যনকামর জচইজনজ ০+০০০ 

মত ১৭+৫০০ এয ভমধ্য জভাট ৭.১৮ বকিঃবভিঃ ভজবুতকৃত জেবিফর জবমভন্ট ায়া মায়। 

 

গ) ড়মকয জচইজনজ ১+০০০ মত ২০+০০০ ম যন্ত অংম ৩.৬৭ বভটায প্রস্ততায় ১৯.০ বকিঃবভিঃ জবমভন্ট 

৫০ বভবভ বডবফএ য়যাবযং জকা য িাযা ামপযবং এয ংস্থান বছর। বকন্তু বযদ যনকামর এফং জমকোবয 

তথ্য-উাি বফমেলণ কময ামপযবংকৃত যাস্তা ায়া মায় জভাট ১৮.৫৭ বকিঃবভিঃ। ামপযময জকাথা জকান 

ধযমনয জবমভন্ট বডমট্র (টমার, পাটর ইতযাবদ) ায়া মায়বন। 

 

 

  

বচত্র ৭.১৪: জবমভমন্টয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 

 

৪. বনবভ যত জতু  কারবাট যভময ফতযভান অফস্থািঃ 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ড়মকয ১৬তভ বকমরাবভটাময ৬৫.৩০ বভটা দদঘ যয  ১০.২৫ বভটায প্রস্থবফবষ্ট 

১টি আযবব ব্রীজ বনভ যাণ ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। বযদ যনকামর ড়মকয ১৬তভ 

বকমরাবভটাময ৬৫.৩০ বভটায দদঘ যয  ১০.২৫ বভটায প্রস্থ বফবষ্ট বতন েযামনয ৫ গাড যায বফবষ্ট একটি 
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আযবব ব্রীজ এফং ১৩তভ বকমরাবভটাময বতন জবন্ট (১৫ বভটায)  ১৫ তভ বকমরাবভটাময দুই জবমন্টয (৬.০ 

বভটায) ২টি কারবাট য বনভ যাণ কযা ময়মছ জদো মায় । বযদ যনকামর ব্রীজ  কারবাট যগুমরা কাম যকয  চর 

জদো জগমছ।  

 

  
  

  
 

বচত্র ৭.১৫: বনভ যত জতুয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 
 

  

  

  

বচত্র ৭.১৬: বনবভ যত কারবাট যভময ফাস্তফায়ন অফস্থা। 
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৫. যক্ষাপ্রদ কামজয ফতযভান অফস্থািঃ 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ড়ক ফাঁমধয জডাফা, পুকুয  োর ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ অংম ৫৪৭.২০ ফগ যবভটায 

আযবব ব্লক  প্যারাাইবডং বনভ যাণ ফাফদ ১৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। ৫২৫ ফগ যবভটায আযবব ব্লক 

 প্যারাাইবডং বনভ যাণ ফাফদ ১২.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ জানা মায়। বযদ যনকামর ৩ বভটায রম্বা 

জামস্টয উয ১০০০ বভবভ x ৬০০ বভবভ x ৭৫ বভবভ বযভামণয আযবব প্যারাাইবডং স্থান কযা ময়মছ 

জদো মায়। এছাড়া বযদ যনকামর জকান জকান স্থামন প্যারাাইবডংগুমরা জমর ড়মত জদো জগমছ।   

 

  

আযবব ব্লক জপ্রামটকন 

 

  

আযবব প্যারাাইবডং 

 

বচত্র ৭.১৭: যক্ষাপ্রদ কামজয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 

 

৬. বনবভ যত জেমনয ফতযভান অফস্থািঃ 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ড়ক ফাঁমধয উমজরা দয, জগ্রাথ জন্টায, ফাজায প্রভৃবত অংম াবন 

অাযমণয রমক্ষয ২০০০ বভটায জেন বনভ যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ংস্থান বছর। ংগৃীত তথ্য অনুমায়ী 

১৮৮০.৮৯ বভটায ইউ জেন বনভ যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ। কবযভগঞ্জ ফাজায  চাভড়াঘামট 

অফবস্থত জদাকানগুমরায ভয়রা আফজযনা  ফজযয াবন িাযা বনবভ যত জেনগুমরা বযাট ময় প্রায় অমকমজা ময় 

জগমছ। 
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বচত্র ৭.১৮: বনবভ যত জেমনয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 

 

৭. বনবভ যত বকমরাবভটায জামস্টয ফতযভান অফস্থািঃ 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ফ যমভাট ২০টি বকিঃবভিঃ জাস্ট স্থামনয ংস্থান বছর বকন্তু বকমরাবভটায জাস্ট 

স্থান কযা ময়মছ ভাত্র ১৫টি। এছাড়া ৫  ১২ তভ বকমরাবভটাময স্থাবত জাস্ট দুটি বাঙ্গা অফস্থায় ায়া 

মায় এফং অমনক বকমরাবভটায জামস্টয জরো অেষ্ট ময় জগমছ।  

 

  
  

  

বচত্র ৭.১৯: বকমরাবভটায জামস্টয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 
 

৮. বনবভ যত াইন বগন্যামরয ফতযভান অফস্থািঃ 

ফ যমভাট ৩০টি জযাড াইন স্থামনয ংস্থান বছর। বযদ যনকামর ৩০টি জযাড াইন ায়া জগমছ বকন্তু বকছু 

বকছু জায়গায় ড়ক বনযািা াইে স্থোিে করো প্রমযোেে যো ডেে ৫.২১ ক্ষি ক্ষদখোমেো ময়মি।  
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বচত্র ৭.২০: াইন  বগন্যামরয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 

 
 

  

বচত্র ৭.২১: বনয়াভতপুয ফাজায ংরগ্ন বফযারময়য াময ফাঁক। 
 

৯. বৃক্ষমযানিঃ  

অনুমভাবদত ংমাবধত বডবব অনুমায়ী জচইজনজ ৩+০০০ জথমক জচইজনজ ৭+০০০ এয ভমধ্য ৩.৭৫ বকিঃবভিঃ 

বৃক্ষমযামণয ংস্থান বছর। বযদ যনকামর উমেবেত ৩.৭৫ বকিঃবভিঃ ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বফববন্ন ফনজ  

পরজ গাছ ায়া মায়। 
 

  
 

বচত্র ৭.২২: বৃক্ষমযামণয ফাস্তফায়ন অফস্থা। 
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চ) ড়কটিয ট্রাবপক কাউন্ট ম যামরাচনািঃ 

ড়কটিয ট্রাবপক কাউন্ট জ অবধদপ্তমযয এইচ বড এভ ামকযর জথমক ংগ্র কযা ময়মছ মা বনজম্নাক্ত 

াযবণভম জদয়া ময়মছ। প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী প্রকে পূমফ য যাস্তাটিয দদবনক গড় ট্রাবপক কাউন্ট বছর ৩,৯৬৮ 

এফং জল ম যাময় ১০,৩১৪ মা প্রকে পূমফ যয ২৬০ তাং জফব।   

 

াযবণ ৭.৯: ২০০৪ ামরয ট্রাবপক কাউন্ট 

ভমটাযাইজড (MT) নন-ভমটাযাইজড (NMT) জভাট জভাট 

এএবডটি 

(AADT) 

ট্রাক ফা ইউটিবরটি কায অমটাবযিা জভাটয 

াইজকর 

ফাই -

াইজকর 

াইজকর 

বযিা 

কাট য MT NMT 

বাবয ভাঝাবয জছাট ফড় ভাঝাবয ভাইজক্রা 

১৩৩ ১২৩ ২৩০ ৪ ১১২ ৪৫ ৬১ ৩২ ৩৮৫ ৫৫৩ ৮৫৫ ১৪৩৪ ১ ১৬৭৮ ২২৯০ ৩৯৬৮ 

 

াযবণ ৭.১০: ২০০৭ ামরয ট্রাবপক কাউন্ট 

 

াযবণ ৭.১১: ২০১৩ ামরয ট্রাবপক কাউন্ট 

ভমটাযাইজড (MT) নন-ভমটাযাইজড (NMT) জভাট জভাট 

এএবডটি 

(AADT) 

ট্রাক ফা ইউটিবরটি কায অমটাবযিা জভাটযাই

জকর 

ফাই -

াইজকর 

াইজকর 

বযিা 

কাট য MT NM

T 
বাবয ভাঝাবয জছাট ফড় ভাঝাবয ভাইজক্রা 

০ ২৬১ ১৮৪ ১২৬ ০ ১২৫ ১১০ ১৪০ ৪৮২৫ ৪৬২ ২৭০ ৩৮১১ ০ ৬২৩৩ ৪০৮১ ১০৩১৪ 

ভমটাযাইজড (MT) নন-ভমটাযাইজড (NMT) জভাট জভাট 

এএবডটি 

(AADT) 

ট্রাক ফা ইউটিবরটি কায অমটাবযিা জভাটয 

াইজকর 

ফাই -

াইজকর 

াইজকর 

বযিা 

কাট য MT NMT 

বাবয ভাঝাবয জছাট ফড় ভাঝাবয ভাইজক্রা 

০ ১৫০ ১৯৩ ১৪০ ৬ ৪৮ ০ ২৬ ৫৮০ ৭৬৭ ১৯৭৩ ২২৫২ ০ ১৯১০ ৪২২৫ ৬১৩৫ 
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অধ্যায় - অষ্টভ  

ভীক্ষায পরাপর  সুাবযভারা 

 

ক) ভীক্ষায় প্রাপ্ত ভৄখ্য পরাপরভিঃ 

 

ভয়  ব্যয় বৃবি ংক্রান্ত 

প্রকেটি ২০০৬ জথমক ২০০৮ ম যন্ত দুই ফছয জভয়ামদ ফাস্তফায়ন কযায কথা থাকমর প্রকমেয কাজ শুরু 

কযমতই বফরম্ব য়, এ ম যাময় ২০০৯ ম যন্ত একফায ভয় ফধ যন কযা য়। যফতীমত প্রকমেয অঙ্গবববিক 

প্রাক্করন বফচুযবতয কাযমণ ২০০৬ জথমক ২০১০ জভয়ামদ ফাস্তফায়মনয জন্য বডবব ংমাধন কযা য়। 

প্রময়াজনীয় ভূবভ অবধগ্রণ বনময় জটিরতা দতবয য়ায় আমযা ৪ জভয়ামদ ভয় ফবধ যতকযণ কযা য়। 

 

প্রকমেয বডবব অনুমভাদমনয পূমফ যয প্রাক্করন আনুভাবনকবামফ দতবয কযা ময়বছর এফং ভর বডবব 

অনুমভাদমনয ময প্রকমেয কভ যকাে শুরু য়। প্রকমেয কভ যকাে শুরু য়ায ময ফাস্তফ প্রাক্করমন বফচুযবত 

জদো মায়। ভয় অবতফাবত ময় মায়ায জন্য প্রকমেয বনভ যাণ াভগ্রীয ভল্য বৃবি ায় পরশ্রুবতমত প্রাক্করন 

বযফবতযত য়। 

 

ক্রয় প্রবক্রয়া ংক্রান্ত 

জ অবধদপ্তময ক্রয় ংক্রান্ত বকছু তথ্য  দবররত্র প্রকে বযচারমকয দপ্তয কর্তযক ংযক্ষণ কযা য়। 

আমরাচয প্রকমেয ক্রয় ংক্রান্ত দবররত্র ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরীয দপ্তময ংযবক্ষত বছর। 

ভাননীয় াইজকামট যয আমদম ঢাকায যভনাস্থ ড়ক বফন জুন ২০১২ ামর জছমড় বদমত য়। তেন ভস্ত 

দবররত্র তবড়ঘবড় কময বফববন্ন জগাডাউন  অযবক্ষত জায়গায় স্থানান্তয কযা য়। যফতীমত প্রকেটি 

ভয়ভনবং জজামন স্থানান্তবযত য়। তথ্যাবদ ংগ্রময মাফতীয় জচষ্টা কযা মর পূণ যাঙ্গ তথ্য ায়া মায়বন। 

 

প্রকে বযচারক ংক্রান্ত 

প্রকেটি ড়ক  জনথ অবধদপ্তমযয ভাঠ ম যাময়য বনজস্ব জনফর িাযা ফাস্তফাবয়ত ময়মছ এফং জ এয 

ঢাকা জজামনয অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরী মদ কভ যযত জভাট ২০ কভ যকতযা জন েণ্ডকাবরন প্রকে বযচারমকয 

দাবয়ত্ব ারন কমযন। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবরয কাযমন কামজয গবত ফাধাগ্রস্ত ময়মছ ফমর প্রবতয়ভান 

য়। এ জাতীয় প্রকমেয জন্য অবতবযক্ত প্রধান প্রমকৌরী ম যাময়য ীল য কভ যকতযায প্রময়াজন আমছ ফমর ভমন 

য় না। 

 

জবৌত অফকাঠামভায ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

যাস্তাটিমক জজরা যাস্তায় উন্নীতকযণ কযা ময়মছ। প্রকমেয আতায় ২০ বকিঃবভিঃ ড়ক ৭.৩১ বভটায 

প্রস্ততায় উন্নীতকযণ, ৮.৫০ বকিঃবভিঃ ড়ক ভজবুতীকযণ, ২০ বকিঃবভিঃ াড যমাল্ডায বনভ যাণ, ২০ বকিঃবভিঃ 

ামপযবং, ১ টি ৬৩.৩৯ বভটায দীঘ য জতু  ২টি (২০.৫০ বভটায) কারবাট য বনভ যাণ কযা ময়মছ। ফ যমভাট 

৩০টি জযাড াইন স্থামনয ংস্থান বছর। বযদ যনকামর ৩০টি জযাড াইন ায়া জগমছ বকন্তু বকছু জায়গায় 

ড়ক বনযািা াইে স্থোিে করো য়ডে। প্রকল্পটি োওড় অঞ্চম ওয়ো েন্য প্রময়োেমের তুেোয় কোভোট ম কম 

ডেম মোণ করো ময়মি ফম িোডে ডেষ্কোলমে মস্যো মে বম প্রিীয়মোে। অবধকাং জায়গায় াড যমাল্ডায ভর 

যাস্তায তুরনায় ৫-৬ ইবঞ্চ জদমফ জগমছ, বফমলত বনবভ যত ড়টিয ামথ ংমমাগ ড়কগুমরা জম জায়গায় বভবরত 

ময়মছ।  
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১৮৮০.৮৯ বভটায ইউ জেন বনভ যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ। কবযভগঞ্জ ফাজায  চাভড়াঘামট 

অফবস্থত জদাকানগুমরায ভয়রা আফজযনা  ফজযয াবন িাযা বনবভ যত জেনগুমরা বযাট ময় প্রায় অমকমজা ময় 

জগমছ। 

 

ংমাবধত বডবব অনুমায়ী ড়ক ফাঁমধয জডাফা, পুকুয  োর ংরগ্ন বাঙ্গন প্রফণ অংম ৫৪৭.২০ ফগ য বভটায 

আযবব ব্লক  প্যারাাইবডং বনভ যাণ ফাফদ ১৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান বছর। ৫২৫ ফগ য বভটায আযবব ব্লক 

 প্যারাাইবডং বনভ যাণ ফাফদ ১২.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ময়মছ জানা মায়। বযদ যনকামর ৩ বভটায রম্বা 

জামস্টয উয ১০০০ বভবভ x ৬০০ বভবভ x ৭৫ বভবভ বযভামণয আযবব প্যারাাইবডং স্থান কযা ময়মছ 

জদো মায়। বযদ যনকামর জদো মায় জকান জকান স্থামন প্যারাাইবডংগুমরা জমর মড়মছ। ড়কটিমত 

বাযমরাড কমরারায জযই।  

 

ভূবভ অবধগ্রণ ংক্রান্ত 

ংমলোডিি ডিডিডি অনুযোয়ী ১৫.৭৯৯ ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রমণর ংস্থোে ডি। িমব ত্রুটিপূণ ম প্রোক্কে, যর্োমময় 

ভূডম অডিগ্রণ শুরু েো করোয় েডমর মূে বৃডি এবং ভূডম অডিগ্রণ ংক্রোন্ত েমোে মোমোর কোরমণ ৬.৮০৯ 

ক্ষক্টর ভূডম অডিগ্রণ করো ময়মি। এ ডবময় েোেো যোয়, ভূডম অডিগ্রণকোীে মময় েডিগ্রস্ত ব্যডিগণ কর্তমক 

আদোমি মোমো দোময়র করো ম ডবয়টি মীমোংো মি অডিডরি ময় ক্ষমগ যোয়। প্রকল্প মোপ্ত মও 

েডিগ্রস্ত ব্যডি কর্তমক দোময়রকৃি একটি েডিপূরণ মোমো অদ্যোবডি মোমোন্য োইমকোমট ম ডবেোরোিীে রময়মি।  

 

মানফামনয ংখ্যা বৃবি ংক্রান্ত 

জ অবধদপ্তমযয এইচ বড এভ ামকযর জথমক ড়কটিয ংগৃীত ট্রাবপক কাউন্ট অনুমায়ী প্রকে পূমফ য 

যাস্তাটিয দদবনক গড় ট্রাবপক কাউন্ট বছর ৩৯৬৮ এফং জল ম যাময় ১০৩১৪ মা প্রকে পূমফ যয তুরনায় ২৬০ 

তাং জফব।   

 

দুঘ যটনা ংক্রান্ত 

ড়কটিমত মানফামনয ংখ্যা জফমড় মায়ায় দুঘ যটনায ায পূমফ যয তুরনায় জফমড় জগমছ ফমর স্থানীয় জনগণ 

ভতাভত জদন। চারমকয অাফধানতা, অবতবযক্ত মানফান  ট্রাবপক আইন অভান্য কযায জন্য দুঘ যটনা 

জফমড়মছ।  

 

প্রকেভুক্ত এরাকায জনগমণয আথ য াভাবজক অফস্থা ংক্রান্ত 

উিযদাতামদয বক্ষাগত জমাগ্যতায তুরনাভরক বফমেলমণ জদো মায় সুবফধামবাগী গ্রুময জনগণ কমরার গ্রুময 

জনগমণয জচময় বক্ষায় অগ্রযভান। উদাযণস্বরূ ফরা জমমত াময ১১.৪% সুবফধামবাগী এএব া, 

ক্ষান্তময, ৯.৫% কমরার গ্রুময উিযদাতা এএব া। জমাগামমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন বক্ষা বফস্তাময ভূবভকা 

জযমেমছ ফমর প্রবতয়ভান য়। 

 

সুবফধামবাগী গ্রুময গড় ভাবক আয় ড়কটি ফাস্তফাবয়ত য়ায ময পূমফ যয তুরনায় ৪২.২৮ তাং জফমড়মছ। 

সুবফধামবগী প্রুময প্রকে ফাস্তফায়মনয পূমফ যয গড় ভাবক আয় বছর ৯৬০৪ টাকা, ফতযভান গড় ভাবক আয় 

১৩৬৬১ টাকা মা পূমফ যয তুরনায় ৪২.২৪ তাং জফব। কমরার গ্রুময ফতযভান গড় ভাবক আয় ১১৩৮২ 

টাকা। 
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সুবফধামবাগী গ্রুময ফাড়ী জথমক ড়মকয গড় দূযত্ব ০.৭০ বকিঃবভিঃ। ক্ষান্তময কমরার গ্রুময উিযদাতাগমণয 

ফাবড় জথমক ড়মকয গড় দূযত্ব ২.২৩ বকিঃবভিঃ। ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর জজরা ময মাতায়ামত আমগয 

তুরনায় প্রায় অমধ যক ভয় রামগ। কমরার গ্রুময উিযদাতা জাবনময়মছন তামদয ড়ক জমাগামমাগ থাকমর 

তামদয ভয় অমধ যক রাগত।  

 

উিযদাতাগণ জাবনময়মছন জম, ড়কটিয উন্নয়ন/বনভ যাণ য়ায পমর তাযা দ্রুত মাতায়াত কযমত ামযন, 

াাতামর দ্রুত জযাগী বনমত ামযন, মাতায়ামতয েযচ কমভমছ, ভয় কভ রামগ, দ্রুত ভারাভার আনা জনয়া 

কযা মায়, জবভয ভল্য বৃবি জময়মছ  ব্যফা ফাবনমজয ক্রয় বফক্রয় জফমড়মছ। 

 

সুবফধামবাগী গ্রুময উিযদাতামদয কৃবল ে বযফমণ ব্ময় ম্পমকয বজজ্ঞাা কযা মর কমরই ফমরমছন 

ড়ক উন্নময়ন পমর কৃবলমেয বযফণ েযচ কমভমছ মায গড় ায ১৯%। উিযদাতামদয ড়ক 

উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর কৃবলমক্ষমত্রয উন্নয়ন ম্পমকয জানমত চায়া মর তাযা ফমরমছন, উৎাবদত ে দ্রুত 

বফববন্ন জায়গায় াঠামনা মায় (৯৭.৬%), উন্নতজামতয ফীজ  ায ংগ্র কযা মায় (৯০.০%) এফং বযফণ 

ব্যয় কমভমছ (৭৫.৩%) ।  

 

সুবফধামবাগী উিযদাতাগণ জাবনময়মছন ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর ভামছয উন্নত জানা ংগ্র কযা মায়, 

উৎাবদত ভাছ দ্রুত ময াঠামনা মায়  ভামছয ঠিক ভল্য ায়া মায়। 

 

উিযদাতাগণ ফমরমছন জম, ড়কটি উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর বচবকৎা জফায ভয় কভ রামগ, বার মানফান 

ায়া মায়, মাতায়াত ব্যয় কভ য়  বদন-যামতয জম জকান ভয় ভভর্ষ য জযাবগমক াাতামর জনয়া মায়। 

 

সুবফধামবাগী উিযদাতামদয ড়কটিয ফতযভান অফস্থা ম্পমকয জানমত চায়া মর, অবধকাং জনগণ ফমরমছন 

ড়কটি ব্যফামযয উভেক্ত আমছ (৯৮.৭%), জভযাভত কযা প্রময়াজন (২.১১%), গমতযয সৃবষ্ট ময়মছ (০.৮%), 

উঁচুবিঁচু (০.৮%), ড়মকয ফাঁধ জবমঙ্গ জগমছ (৪.৬%)। 

 

ে) পরাপমরয বববিমত সুাবযভারািঃ 

 

ভয়  ব্যয় বৃবি ংক্রান্ত 

প্রকমেয বযকেনা বডবব অনুমভাদমনয পূমফ যই শুরু মর প্রকমেয প্রাক্করন  ফাস্তফায়মনয ভয় বনয়ন্ত্রণ কযা 

ম্ভফ। 

 

ক্রয় প্রবক্রয়া ংক্রান্ত  

চূড়ান্ত ভল্যায়ন না য়া ম যন্ত প্রকমেয মাফতীয় কাজগত্র ংবেষ্ট দপ্তয কর্তযক মথামথবামফ ংযক্ষণ কযা 

আফশ্যক। 

 

প্রকে বযচারক ংক্রান্ত 

প্রকে ফাস্তফায়মন পূণ যকাবরন প্রকে বযচারক বনময়াগ ঠিক ভময়  Qualitative ভান ফজায় জযমে 

প্রকে ফাস্তফায়মন ায়ক ভূবভকা ারন কযমফ। ভজাতীয় প্রকমেয প্রকে বযচারমকয দাবয়ত্ব বনফ যাী 

প্রমকৌরী ম যাময় অ যন কযমর প্রকমেয ফাস্তফায়ন ঠিকবামফ কযা ম্ভফ। 
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জবৌত অফকাঠামভায ংক্রান্ত 

ড়ক উন্নয়ন/বনভ যামণয পমর াবন বনষ্কান  জরাফিতা বনযমনয জন্য কারবাজট যয ংখ্যা ফাড়ামনায জন্য 

প্রময়াজনীয় দমক্ষ প্রণ কযমত মফ; ংভেক্ত কাঁচা যাস্তাগুমরায ংমমাগস্থমর প্রময়াজনভত ভাটি বযাট কযা 

জরুযী অন্যথায় উক্তস্থামন ড়মকয বকনাযা জবমঙ্গ ড়কটিয ক্ষবত াবধত মফ; দুঘ যটনা প্রফণ এরাকাগুমরামত 

ট্রাবপক াইন  বগন্যার ফামনা, জমফ জায়গায় প্যারাাইবডং জমর মড়মছ জগুমরা জরুযী বববিমত 

জভযাভত কযা প্রময়াজন; জমফ জায়গায় াড যজাল্ডায জদমফ জগমছ জফ জায়গা ড়ক জমাগামমামগয জন্য 

ঝুঁবকপূণ য, তাই জরুযী বববিমত এগুমরা জভযাভত কযা প্রময়াজন; জবমঙ্গ মায়া বকমরাবভটায জাস্টগুবর 

প্রবতস্থান  অেষ্ট জযাড াইনগুবর েষ্টবামফ জরো আফশ্যক; বনয়বভত ড়ক যক্ষণামফক্ষমণয জন্য 

প্রময়াজনীয় অথ য ফযাে বনবিত কযমত মফ। ড়কটিমত বায জরাড কমরারায স্থামনয ব্যফস্থা কযমত মফ। 

 

ভূবভ অবধগ্রণ ংক্রান্ত 

ড়ক বনভ যাণ  উন্নয়মন ভূবভ অবধগ্রমণয প্রময়াজন মর এ ংক্রান্ত ভৄদয় অথ য দ্রুত ফযাে বনবিত কযা 

জরুযী। ক্ষবতগ্রস্ত ভূবভ ভাবরকমদয দ্রুত  স্বিতায ামথ মমথাভেক্তবামফ ক্ষবতপূযমনয ব্যফস্থা কযমত মফ। 

াকুয়া ব্রীমজয এমপ্রাচ বডজাইন ভত প্রস্ত কময বনভ যাণ না য়ায় চরাচর ঝুঁবকপূণ য। চরভান ভাভরাটি বনষ্পবি 

কময উক্ত স্থামন যাস্তাটি প্রময়াজনভত প্রস্ত কময বনযাদ মাতায়ামতয ব্যফস্থা কযা আফশ্যক। 

 

মানফামনয ংখ্যা বৃবি ংক্রান্ত 

চাভড়াঘাট-বভঠাভইন এফং চাভড়াঘাট-ইটনা এ ড়ক দু’টিয বনভ যাণ ম্পন্ন মর মানফান চরাচমরয বযভাণ 

বৃবি ামফ। বনবভ যত বকমাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট ড়কটি ফতযভান অফস্থায় থাকমর ববফষ্যমত মানজট সৃবষ্ট মফ এফং 

দুঘ যটনা বৃবি ামফ। বনযাদ  মানজটভৄক্ত ড়ক জমাগামমাগ ব্যফস্থা অজযমনয রমক্ষয ড়কটিমক আমযা প্রস্ত 

কযায জন্য মথামথ দমক্ষ প্রণ কযা আফশ্যক।   

 

দুঘ যটনা ংক্রান্ত 

বনযাদ ভ্রভণ বনবিত কযায রমক্ষয চারকমদয জন্য বফযভান আইন মথামথবামফ প্রময়াগ  ম যাপ্ত ড়ক 

বনড়ািা বচি স্থান কযা আফশ্যক। 

 

প্রকেভুক্ত এরাকায জনগমণয আথ য াভাবজক অফস্থা ংক্রান্ত 

ভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যভ বফমেলণ  ম যামরাচনায আমরামক ফরা মায় জম, প্রকেভুক্ত এরাকায জনগমণয আথ য- 

াভাবজক উন্নয়মন প্রকেটিয ভূবভকা অবযীভ। ভজাতীয় প্রকেভ াড় অঞ্চমরয আথ য াভাবজক 

উন্নয়মনয জন্য গ্রণ কযা জমমত াময। 
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ংযুক্তি 

 

ংযুক্তি -১: সুক্তফধাভবাগী গ্রুভয পরাপর াযক্তণ 

 

াযক্তণ-১ ভক্তরা ও পুরুভলয ংখ্যা  

সুক্তফধাভবাগীভদয ধযন সুক্তফধাভবাগী মভাট 

পুরুল ভক্তরা 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

কৃক্তলজীফী ১১৯ ৯১.৫ ১১ ৮.৫ ১৩০ ৩২.১ 

ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী ৬১ ৯৩.৮ ৪ ৬.২ ৬৫ ১৬.০ 

চারক (ফা, ট্রাক, ক্তযক্সা, বযান) ১১ ৯৭.৭ ১ ৮.৩ ১২ ৩.০ 

চাকুক্তযজীফী ৬৪ ৮৩.১ ১৩ ১৬.৯ ৭৭ ১৯.০ 

ভজুয ১১৩ ৯৩.৩ ৮ ৬.৭ ১২১ ২৯.৯ 

মভাট ৩৬৮ ৯০.৮ ৩৭ ৯.২ ৪০৫ ১০০ 

 

াযক্তণ-১ক  সুবফধাভবাগীভের ফর্তভান ও পূভফ তর পশার বফশে বফফরণ 

  বর্ত মান পেশা পূপফ তর পশা 

পশা নাম্বার শর্করা নাম্বার শর্করা 

কৃক্তলজীফী 108 26.7 109 26.9 

ভৎস্যচাল 9 2.2 9 2.2 

হাঁস মুরবগ ালন 11 2.7 10 2.5 

কৃবিশ্রবভক 2 0.5 2 0.5 

মুবে পোকান 21 5.2 20 4.9 

কৃবি ণ্য 5 1.2 6 1.5 

ভৎস্য 4 1.0 3 0.7 

হাঁস মুরবগ  3 0.7 2 0.5 

গফাবেশু 1 0.2 1 0.2 

পসলাই 3 0.7 4 1.0 

 পুরার্ন ভালাভাল, পভলর ব্যফসা, 

পর্ভলর ব্যফসা, কাচাভাভলর ব্যফসা 

28 6.9 29 7.2 

ফাস চালক 1 0.2 1 0.2 

ট্রাক চালক 4 1.0 3 0.7 

বযান চালক   0.0 1 0.2 

অভ া চালক 5 1.2 4 1.0 

বসএনবি চালক 2 0.5 3 0.7 

সরকারী চাকুবর 9 2.2 9 2.2 

পফসরকারী চাকুবর 51 12.6 51 12.6 

এনবিও চাকুবর 13 3.2 13 3.2 

বশক্ষকর্া 4 1.0 4 1.0 

কৃবি ভজুর 82 20.2 85 21.0 

বনভ তাণ ভজুর 25 6.2 23 5.7 

কুবল 9 2.2 8 2.0 

চুবি বববিক কাি 5 1.2 5 1.2 

পভা  405 100.0 405 100.0 
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াযক্তণ-২ ক্তক্ষাগত মমাগ্যতা 

ক্তক্ষাগত মমাগ্যতা কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

শুদৄ স্বাক্ষয কযভত াভয ২৭.৭ - ৩৩.৩ - ২৮.১ ৭৪ ১৮.৩ 

মেক্তণ-১ ভত ৫ ৩৩.১ ২৬.২ ১৬.৭ ১৯.৫ ৪০.৫ ১২৬ ৩১.১ 

মেক্তণ-৬ ভত ১০ ২৬.৯ ৩৩.৮ ৫০.০ ৩২.৫ ২৪.০ ১১৭ ২৮.৯ 

SSC ৬.২ ১৮.৫ - ২৩.৪ ৬.৬ ৪৬ ১১.৪ 

HSC ৬.২ ১৩.৮ - ১৬.৯ ০.৮ ৩১ ৭.৭ 

BA - ৪.৬ - ৩.৯ - ৬ ১.৫ 

MA - ১.৫ - ৩.৯ - ৪ ১.০ 

MBA - ১.৫ - - - ১ ০.২ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ ১০০.০ 

 

াযক্তণ-৩ ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয ভাক্তক আয় 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<=৫০০০ ১৯.২ ৯.২ ১৬.৭ ৭.৮ ২৬.৪ ৭১ ১৭.৫ 

৫০০১ ভত ১০০০০ ৫২.৩ ৪১.৫ ৬৬.৭ ৫৮.৪ ৫০.৪ ২০৯ ৫১.৬ 

১০০০১ ভত  ১৫০০০ ২৫.৪ ৩২.৩ ১৬.৭ ২৪.৭ ২২.৩ ১০২ ২৫.২ 

১৫০০১ ভত ২০০০০ ২.৩ ১২.৩ - ৬.৫ ০.৮ ১৭ ৪.২ 

২০০০১ ভত ৩০০০০ ০.৮ ১.৫ - ২.৬ - ৪ ১.০ 

৩০০০০ উভয - ৩.১ - - - ২ ০.৫ 

মভাট ১৩০ ৫৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ ১০০.০ 

গড় ৯১৯২ ১১৯১৫ ৮৩৭৫ ১০১৫৫ ৮৩৮৭ ৯৬০৪  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৩৯১৫ ৬৭৬৮ ৩১৪১ ৩৯৬৪ ৩৩৬৭ ৪২৩১  

 

াযক্তণ-৪: ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য ভাক্তক আয় 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<=৫০০০ ৪.৬ ৩.১ - ১.৩ ১.৭ ১১ ২.৬ 

৫০০১ ভত ১০০০০ ৩৬.২ ২১.৫ ৫০.০ ২৭.৩ ৪৫.৫ ১৪৩ ৩৫.৩ 

১০০০১ ভত  ১৫০০০ ৪০.৮ ৩৬.৯ ৩৩.৩ ৪৮.১ ৪৩.৮ ১৭১ ৪২.৪ 

১৫০০১ ভত ২০০০০ ১৪.৬ ২০.০ - ২০.৮ ৯.১ ৫৯ ১৪.৬ 

২০০০১ ভত ৩০০০০ ৩.১ ১৬.৯ ১৬.৭ ২.৬ - ১৯ ৪.৭ 

৩০০০০ উভয ০.৮ ১.৫ - - - ২ ০.৫ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ ১০০.০ 

গড় ১২৮৮০ ১৬৯৮৪ ১৩৮৩৩ ১৩১২৯ ১১৪৮১ ১৩৬৬১  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৫৮২৩ ১০০১৬ ৭৯২৯ ৩৮০৮ ৩৮৭৭ ৬২৯০  
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াযক্তণ-৫: ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয ভাক্তক ব্যয় 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<=৫০০০ ২৩.১ ৯.২ ১৬.৭ ৬৭.৫ ২৮.১ ১২৪ ৩০.৬ 

৫০০১ ভত ১০০০০ ৫৮.৮ ৫২.৩ ৬৬.৭ ৩২.৫ ৫৭.০ ২১২ ৫২.৪ 

১০০০১ ভত  ১৫০০০ ১৬.৯ ২৯.২ ১৬.৭ - ১৪.৯ ৬১ ১৫.১ 

১৫০০১ ভত ২০০০০ ০.৮ ৭.৭ - - - ৬ ১.৫ 

২০০০১ ভত ৩০০০০ ০.৮ ১.৫ - - - ২ ০.৫ 

৩০০০০ উভয - - - - - ০ ০.০ 

মভাট ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ ১০০.০ 

গড় ৮৬১১ ১০৭০০ ৭৮৩৩ ৯৫০০ ৭৯০০ ৮৯০৯  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৩৫৭১ ৫৩২০ ৩০৯৯ ৩৪৪৪ ২৯৬৮ ৩৬৮০  

 

াযক্তণ-৬: ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য ভাক্তক ব্যয় 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<=৫০০০ ৬.২ ৪.৬ - ১.৩ ১২.৪ ২৭ ৬.৭ 

৫০০১ ভত ১০০০০ ৪০.০ ২৬.২ ৬৬.৭ ৩৬.৪ ৪৪.৬ ১৫৯ ৩৯.৯ 

১০০০১ ভত  ১৫০০০ ৪৩.১ ৪১.৫ ২৫.০ ৪৫.৫ ৩৯.৭ ১৬৯ ৪১.৭ 

১৫০০১ ভত ২০০০০ ৮.৫ ২৩.১ ৮.৩ ১৫.৬ ৩.৩ ৪৩ ১০.৬ 

২০০০১ ভত ৩০০০০ ১.৫ ৩.১ - ১.৩ - ৫ ১.২ 

৩০০০০ উভয ০.৮ ১.৫ - - - ২ ০.৫ 

মভাট ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ ১০০.০ 

গড় ১১৬৬৫ ১৪১২৩ ১০৪১৬ ১১৯৪৮ ১০১৬১ ১১৬৬২  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৫৬৫০ ৮৩২০ ৩৮০০ ৩৬০৫ ৩৫৪৭ ৪৯৮৪  

 

াযক্তণ-৭:  ড়কটিভত কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ 

জক্তভয ক্তযভাণ (তাং) কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তাং তাং তাং তাং তাং 

গড় ৫.৪৪ ২.৮ ২৬.০ ২ ৩ 

ভফ োচ্চ ২২ ৫ ৫০ ২ ৪ 

ফ েক্তনম্ন ২ ১ ২ ২ ২ 

মভাট  ৯ ৩ ২ ১ ৩ 

াযক্তণ-৮:   জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ  

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

যাঁ  ৭৭.৮ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

না  ২২.৮ - - - - 

মভাট  ৯ ৩ ২ ১ ৩ 
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াযক্তণ-৯:  ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায 

ড়কটিয গড় 

দূযত্ব 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায 

গড় ০.৫ ০.৭৫ ২.৭ ১.২ ০.২৫ ০.৭০ 

ভফ োচ্চ ৩.২ ৫ ৫ ৪ ২.৬ ৪.২ 

ফ েক্তনম্ন ০.২৫ ০.১৫ ১ ০.১০ ০.১৫ ০.৬১ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ 

 

াযক্তণ-১০:  ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে মজরা ভয মমভত গভড় কত ঘন্টা ভয় রাগত 

গভড় কত ঘন্টা 

ভয় রাগত 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা 

গড় ০.৬১ ০.৫৩ ০.৭০ ০.৫৩ ০.৪৫ ০.৫৬ 

ভফ োচ্চ ২ ২ ২ ১.৫ ১.১০ ১.৭২ 

ফ েক্তনম্ন ০.১ ০.০২ ০.২০ ০.১০ ০.২০ ০.১২ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১২ ৪০৫ 

 

াযক্তণ-১১:  ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর মজরা ভয মমভত গভড় কত ঘন্টা ভয় রাভগ 

গভড় কত ঘন্টা 

ভয় রাগত 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা 

গড় ০.২৭ ০.২৩ ০.৩০ ০.২৫ ০.৩০ ০.২৭ 

ভফ োচ্চ ১ ১ ১ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৭৯ 

ফ েক্তনম্ন ০.১০ ০.১ ০.০৫ ০.১০ ০.১০ ০.০৯ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১ ৪০৫ 

 

াযক্তণ-১২:   ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয গড় 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায  

দ্রুত মাতায়াত কযা মায় ৮৪.৬ ৯৬.৯ ১০০.০ ৯৭.৪ ৯৩.৩ ৯৪.৪৪ 

জক্তভয মূল্য বৃক্তি মভয়ভছ ৪২.৩ ১৩.৮ ২৫.০ ৬৮.৮ ৯.৯ ৩১.৯৬ 

ক্তফক্রয় বৃক্তি মভয়ভছ ১১.৫ ৮৯.২ - ৭.৮ - ৩৬.১৭ 

দ্রুত ভারাভার আনাভনওয়া 

কযা মায় 

৬৫.৪ ১০০.০ - ৩৭.৬ - ৬৭.৭৭ 

দ্রুত াাতাভর মাওয়া মায় ৯৬.৯ ৬৬.৬ ৮৪.২ ৩১.৫ ৬৯.৬ ৬৯.৭৬ 

মাতায়াত খযচ কভ য় ৬৯.২ ৯০.৭ ৭৫.০ ৮৪.৪ ৯৮.৩ ৮৩.৫২ 

ভয় কভ রাভগ ৯৯.২ ৬৯.২ ৯১.৬ ৯৩.৫ ৯৮.৩ ৯০.৩৬ 

মভাট  ১৩০ ৬৫ ১২ ৭৭ ১২১  

 

াযক্তণ-১৩:   ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন 

অসুক্তফধামূ কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

মাতায়াত ব্যয় মফী ত 100.0 78.4 58.3 83.0 98.3 

দ্রুত ফ জায়গায় মাওয়া মমত না 86.1 96.9 91.6 92.2 69.4 

বার মানফান াওয়া মমত না 93.0 80.0 - 53.2 63.6 

ভয় মফী রাগত 96.1 90.7 83.3 85.7 93.3 

াাতাভর মমভত ভস্যা ত 66.1 50.7 25.0 58.4 68.5 

মভাট  130 65 12 77 121 
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াযক্তণ-১৪:   ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কযা ভয় থাভক 

ক্তক ক্তক কাভজ ব্যফায কযা য়  কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

াট ফাজায/ ভয মাতায়ভতয জন্য   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়ভতয জন্য 100.0 100.0 100.0 100.0 70.0 

মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য 93.8 87.7 25.0 90.5 100.0 

স্বাস্থ্য মকভে মাতায়ভতয জন্য 84.6 86.2 83.3 98.6 65.0 

অন্যান্য- 26.9 16.9 - 5.3 - 

মভাট  130 65 12 77 121 

 

াযক্তণ-১৫:  কৃক্তল ণ্য ক্তযফভণয খযচ আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ (কৃক্তলকাজ) 

 

মভাট 

ংখ্যা তকযা ায 

কভভভছ 130 100.0 

মফভড়ভছ - - 

মভাট  130 100.0 

 

াযক্তণ-১৬:   কভভর কত তাং (১০) 

কত তাং কৃক্তলকাজ 

তাং 

গড় 15 

ভফ োচ্চ 40 

ফ েক্তনম্ন 2 

মভাট   

 

াযক্তণ-১৭:  ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর কৃক্তল মক্ষভে ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ 

ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ মভাট 

ংখ্যা তকযা ায 

উৎাক্তদত ণ্য দ্রুত ক্তফক্তবন্ন জায়গায় াঠাভনা মায় 127 97.6 

উন্নত জাভতয ফীজ ও ায ংগ্র কযা মায় 117 90.0 

ক্তযফন ব্যয় কভ য় 98 75.3 

একাক্তধক উত্তয 130 

 

াযক্তণ-১৮:  ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ভাছ চাভলয মক্ষভে ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ মভাট 

ংখ্যা তকযা ায 

ভাভছয উন্নত মানা ংগ্র কযা মায় 121 93.0 

উৎাক্তদত ভাছ দ্রুত ভয াঠাভনা মায় 98 75.3 

ন্যায্য মূল্য াওয়া মায় 78 60.0 

একাক্তধক উত্তয 130 

াযক্তণ-১৯:  ড়কটিয ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফায ক্তকবাভফ জরবযতা 

ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ 

জরবয ভয়ভছ? 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয গড় 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায  

ভয় কভ রাভগ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ১০০ 

বার মানফান াওয়া মায়  100.0 100.0 83.3 100.0 74.7 ৯১.৬ 

মাতায়ত ব্যয় কভ য় 91.4 100.0 100.0 97.4 61.5 ৯০.০৬ 

অন্যান্য 4.7 - - 16.9 - ১০.৮ 

 ভন্তব্য মনই 2.3 - 8.1 1.3 - ৩.৯ 

একাক্তধক উত্তয 130 65 12 77 121 ৮১ 
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াযক্তণ-২০:   ড়কটি ফাস্তফায়াভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনা 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয গড় 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায  

কভভভছ 3.8 3.1 - 1.3 26.5 ৮.৬৭৫ 

মফভড়ভছ 96.2 96.9 100.0 98.7 73.5 ৯৩.০৬ 

মভাট  130 65 12 77 121 ৮১ 

 

াযক্তণ-২১:  দুঘ েটনা বৃক্তিয কাযণ 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয  

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায  

চারভকয অদক্ষতা 61.6 96.8 - 55.8 70.7 ৭১.২৩ 

প্রভয়াজনীয় পৄটাত এফং 

ওবাযব্রীভজয অবাফ 

50.4 84.1 - 72.2 57.3 

৬৬. 

স্পীড মব্রকায নাই 90.4 73.0 58.3 94.8 - ৭৯.১৩ 

ংকীণ ে যাস্তা 77.6 - - - - ৭৭.৬ 

চারভকয অভচতনা 70.4 - 75.0 100.0 - ৮১.৮ 

অক্ততক্তযি গাক্তড়য চা 74.4 76.2 - - 64.0 ৭১.৫৩ 

মভাট  125 63 12 76 89  

 

াযক্তণ-২২:   উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

যাঁ  68.5 76.9 75.0 71.4 73.6 

 না 31.5 23.1 25.0 28.6 26.4 

মভাট  130 65 12 77 121 

 

াযক্তণ-২৩:   ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ  100.0 100.0 100.0 98.7 100.0 

মভযাভত কযা প্রভয়াজন 0.8 - - 1.3 - 

গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ  0.8 - - - - 

উচুক্তনচু  0.8 - - - - 

ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ  4.6 - - - - 

অন্যান্য - - - - - 

মভাট  130 65 12 77 121 

 

াযক্তণ-২৪:   ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয গড় 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায  

যাস্তাটিভত গাক্তড়য ংখ্যা 

মফী  

85.5 89.2 - 92.2 100.0 ৯১.৭৩ 

ঘনঘন ড়ক দূঘটনা ঘভট 73.1 72.3 - - 78.7 ৭৪.৭ 

গাড়ীগুভরা দ্রুত গক্ততভত 

চভর 

57.7 50.7 91.6 79.2 68.1 ৬৯.৫ 

যাস্তায় পৄটাত 82.4 66.1 - 53.2 - ৬৭.২৩ 
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ওবাযব্রীজ মনই 

যাস্তায় জযাভ থাভক 77.3 90.7 58.3 81.8 58.4 ৭৩.৩ 

যাস্তা ংকীণ ে 42.2 - - - - ৪২.২ 

একাধক উত্তয 97 65 12 77 113 ৭২.৮ 

 

াযক্তণ-২৫:   ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন 

ফতেভান অফস্থ্া মকভন কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

ব্যফাভযয উযুি আভছ  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

মভযাভত কযা প্রভয়াজন - - - - - 

মভাট  130 65 12 77 121 

 

াযক্তণ-২৬:   ব্রীজ/কারবাট ে ক্তনভ োভণয পভর কৃক্তল কাভজয ক্তক ক্তক সুক্তফধা ভয়ভছ 

সুক্তফধামূ কৃক্তলকাজ 

তকযা ায 

জরাফিতা কভভভছ,   100.0 

কৃক্তল জক্তভয াক্তন ক্তনষ্কাভনয সুক্তফধা ভয়ভছ 64.4 

কৃক্তল জক্তভভত মভচয সুক্তফধা ভয়ভছ 58.7 

মভাট  130 

 

াযক্তণ-২৭:  প্রকল্পটিয বার ক্তদকমূ উভেখ করুন 

বারক্তদকমূ কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

জীফন মাোয ভান উন্নয়ন ভয়ভছ 93.0 81.5 - 55.8 52.0 

জক্তভয মূল্য বৃক্তি মভয়ভছ 85.3 90.7 - 94.8 66.9 

মাতায়াত ব্যয় কভভভছ 59.2 78.4 66.6 66.2 79.3 

ভভয়য ােয় ভয়ভছ 86.1 69.2 91.6 100.0 63.6 

ভজ স্কুর/কভরভজ মমভত াভয 53.0 55.3 - 53.6 29.7 

দ্রুত াাতাভর মাওয় মায় 74.6 66.1 - 77.5 35.5 

মভাট  130 65 12 77 121 
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ংযুক্তি -২: কভরার গ্রুভয পরাপর াযক্তণ। 

 

াযক্তণ-১ পুরুল/ভক্তরা 

মা অনুাভয কভরার মভাট 

পুরুল ভক্তরা 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

কৃক্তলকাজ 6২ ৮৮.৫ ৮ 1১.৫ 70 ৩৩.০২ 

ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী ২৫ ৮৩.৩ ৫ ১৬.৭ 30 ১৪.১৫ 

চারক (ফা, ট্রাক, ক্তযক্সা, বযান) 8 100.0 - - 8 ৩.৭৭ 

চাকুক্তযজীফী 3০ ৭৫.০ 1০ 2৫. 40 ১৮.৮৭ 

ভজুয ৫৫ ৮৬.০ ৯ ১৪.০ 64 ৩০.১৯ 

মভাট ১৮০ ৮৫.০ ৩২ ১৫.০ 212 100.0 

 

াযক্তণ-২: ক্তক্ষাগত মমাগ্যতা 

ক্তক্ষাগত মমাগ্যতা কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট  

তকযা 

ায 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

শুদৄ স্বাক্ষয কযভত াভয 42.9 23.3 - - 29.7 56 26.4 

মেক্তণ-১ ভত ৫ 28.6 33.3 25.0 7.5 40.6 61 28.8 

মেক্তণ-৬ ভত ১০ 22.9 13.3 25.0 27.5 28.1 51 24.1 

SSC 4.3 20.0 25.0 20.0 1.6 20 9.5 

HSC 1.4 6.7 25.0 22.5 - 14 6.6 

BA/ - 3.3 - 12.5 - 6 2.8 

MA - - - 10.0 - 4 1.9 

MBA - - - - - 0 0.0 

মভাট  70 30 8 40 64 212 100.0 

 

াযক্তণ-৩: গড় ভাক্তক আয় 

 কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায ংখ্যা তকযা 

ায 

<=5000 21.4 3.3 - - 20.3 29 13.7 

5001 হভর্ 10000 45.7 50.0 37.5 42.5 56.3 103 48.6 

10001 হভর্  15000 24.3 20.0 62.5 30.0 18.8 52 24.5 

15001 হভর্ 20000 7.1 10.0 - 22.5 4.7 20 9.4 

20001 হভর্ 30000 1.4 13.3 - 5.0 - 7 3.3 

30000 উভর  3.3 - - - 1 0.5 

পভা   70 30 8 40 64 212 100.0 

গড় ৯৭২৮ ১৩৩৩৩ ১১৬২৫ ১৩২২২ ৯০০০ ১১৩৮২  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৪৮৮৬ ৭০৭৭ ৩০৬৭ ৪৭০৩ ৩৬৯০ ৪৬৮৫  
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াযক্তণ-৪: গড় ভাক্তক ব্যয় 

 কৃবিকাি ক্ষুদ্র ও ভাঝাবর 

ব্যফসায়ী 

চালক  চাকুবরিীফী ভজুর পভা  

শর্করা হার শর্করা হার শর্করা হার শর্করা হার শর্করা হার সংখ্যা শর্করা হার 

<=5000 22.9 10.0 12.5  25.0 36 17.0 

5001 হভর্ 10000 61.4 56.7 75.0 60.0 60.9 129 60.8 

10001 হভর্  15000 11.4 16.7 12.5 35.0 14.1 37 17.5 

15001 হভর্ 20000 4.3 10.0 - 5.0 - 8 3.8 

20001 হভর্ 30000 - 6.7 - - - 2 0.9 

30000 উভর - - - - - 0 0.0 

পভা   70 30 8 40 64 212 100.0 

গড় ৮৩৬৪ ১১২৬৬ ৮৬২৫ ১১০৪০ ৭৯৮৪ ৯৪৫৬  

স্টান্ডাড ে মডক্তবভয়ন ৩৬১৯ ৫৩৬৮ ২১৯৯ ৩১২৩ ২৮৩১ ৩৪২৮  

 

াযক্তণ-৫ ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায 

ড়কটিয গড় 

দুযত্ব 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায ক্তকভরাক্তভটায 

গড় 1.96 2.3 3.5 1.3 2.1 2.23 

ভফ োচ্চ 5.0 7.0 6.7 4.5 5.3 5.70 

ফ েক্তনম্ন 0.5 0.6 1.5 0.5 0.5 0.72 

মভাট  70 30 8 40 64 212 

 

াযণী-৬ ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত গভড় কত ঘন্টা ভয় রাভগ 

গভড় কত ঘন্টা 

ভয় রাগত 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা 

গড় 0.8 1.1 1.4 1.6 1.3 1.24 

ভফ োচ্চ 1.50 1.6 2.0 2.0 1.70 1.76 

ফ েক্তনম্ন 0.20 0.5 0.7 0.6 0.70 0.54 

মভাট  70 30 8 40 64 212 

 

াযণী-৭ ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর মজরা ভয মমভত গভড় কত ঘন্টা ভয় রাগত 

গভড় কত ঘন্টা 

ভয় রাগত 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক চাকুক্তযজীফী ভজুয মভাট 

ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা 

গড় 0.30 0.9 1.0 1.1 0.7 0.80 

ভফ োচ্চ 0.55 1.0 1.3 1.7 1.3 1.17 

ফ েক্তনম্ন .05 0.2 .40 0.4 0.4 0.29 

মভাট  70 30 8 40 64 212 
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াযণী-৮ ড়কটিয উন্নয়ন ভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন 

ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

দ্রুত মাতায়াত কযা মমত 78.6 76.6 100.0 100.0 89.0 

বার মানফান াওয়া মমত 87.1 63.3 - 37 75.0 

উৎাক্তদত ণ্য ক্তফক্রয় কযা জ ত 82.9 100.0 - 5 - 

দ্রুত ভারাভার আনাভনওয়া কযা মমত 75.7 100.0 - 9 10.9 

দ্রুত াাতাভর মাওয়া মমত 60.0 83.3 87.5 26 43.5 

মাতায়াত খযচ কভ ত 84.3 93.3 62.5 32 73.4 

ভয় কভ রাগভতা 94.3 96.6 37.5 38 82.8 

মভাট  70 30 8 40 64 

 

াযণী-৯  ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কযভতন 

ক্তক ক্তক কাভজ ব্যফায কযা য়  

 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

াট ফাজায/ ভয মাতায়ভতয জন্য   100.0 100.0 75.0 92.5 92.1 

ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়ভতয জন্য 100.0 96.6 100.0 100.0 65.6 

মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয 

জন্য 

94.3 90.0 62.5 72.5 73.4 

স্বাস্থ্য মকভে মাতায়ভতয জন্য 95.7 76.6 37.5 47.5 76.5 

মভাট  70 30 8 40 64 

 

াযণী-১০ ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর কৃক্তল ণ্য ক্তযফন খযচ কভ ত ক্তকবাভফ 

ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ কৃক্তলকাজ 

ংখ্যা তকযা ায 

উৎাক্তদত ণ্য দ্রুত ক্তফক্তবন্ন জায়গায় াঠাভনা মমত 57 81.4 

উন্নত জাভতয ফীজ ও ায ংগ্র কযা মমত 61 87.1 

ভয় কভ রাগত 59 84.2 

ক্তযফন ব্যয় কভ ত 45 64.2 

ণ্য নি ত না  39 55.7 

একাক্তধক উত্তয 70 

 

াযণী-১১ ড়ক ংভমাগ থাকভর ভাছ চাভলয মক্ষভে ক্তকবাভফ উকৃত ভতন 

ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ কৃক্তলকাজ 

ংখ্যা তকযা ায 

ভাভছয উন্নত মানা ংগ্র কযা মমত 69 98.5 

উৎাক্তদত ভাছ দ্রুত ভয াঠাভনা মমত 67 95.7 

ন্যায্য মূল্য াওয়া মায় মমত 63 90.0 

ভাছ নি ত না 47 67.1 

একাক্তধক উত্তয 70 
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াযণী-১২ ড়ক ংভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত 

ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ 

জরবয ভয়ভছ? 

কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয ব্যফায়ী চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

ভয় কভ রাগত 100.0 90.0 100.0 100.0 100.0 

বার মানফান াওয়া মমত  100.0 63.3 87.5 95.0 82.8 

মাতায়ত ব্যয় কভ ত 98.6 100.0 87.5 100.0 57.8 

 ভন্তব্য মনই - - 12.5 - 4.6 

একাক্তধক উত্তয 69 30 8 40 64 

 

াযণী-১৩ ড়ক ংভমাগ না থাকায় ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন 

বারক্তদকমূ কৃক্তলকাজ ক্ষুদ্র ও ভাঝাক্তয 

ব্যফায়ী 

চারক  চাকুক্তযজীফী ভজুয 

তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায তকযা ায 

জীফন মাোয ভান উন্নয়ন ব্যত ভে 94.3 96.7 25.0 82.5 - 

উৎাক্তদত ণ্য ভজ ফাজাযজাত 

কযা মাভে না 

98.6 100.0 - 47.5 - 

মাতায়াত ব্যয়  মফী ভে 72.9 70.0 50.0 72.5 85.9 

ভভয়য  অচয় ভে 61.4 90.0 75.0 57.5 67.2 

ভজ স্কুর/কভরভজ মমভত াযভছ না 54.3 76.7 12.5 70.0 59.4 

দ্রুত াাতাভর মাওয় মায় না 65.7 86.7 25.0 42.5 42.2 

একাক্তধক উত্তয 70 30 8 40 64 
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ংযুক্তি -৩ (ক): সুক্তফধাভবাগীভদয জন্য প্রশ্নভারা (কৃক্তল) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 ফতেভান মূর মািঃ  ১. কৃক্তলকাজ, ২. ভৎস্যচাল, ৩. াঁ মুযক্তগ ারন, ৪. অন্যান্য-------      

A.8 পূভফ েয মূর মািঃ  ১. কৃক্তলকাজ, ২. ভৎস্যচাল, ৩. াঁ মুযক্তগ ারন, ৪. অন্যান্য-------      

A.9 মা ক্তযফতেন ভর কাযণ ক্তক? -----------------------------------------------------------------------      

A.10 মা ক্তযফতেন ওয়ায় আক্তন ক্তক মকান ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?   ১. যাঁ ২. না      

A.11 উত্তয যাঁ ভর ক্তক ধযভণয ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?---------------------------------------------------  

A.12 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.13 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.14 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.15 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.16 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

A.17 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.18 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 এ ড়কটিভত আনায কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ?      

B.2 জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ মভয়ভছন ক্তক না?    ১. যাঁ ২. না  

B.3 আনায ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.4 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর ফতেভাভন মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.6 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩.  

B.7 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.8 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কভযন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.9 কৃক্তল ণ্য ক্তযফভণয খযচ আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ? ১. কভভভছ     ২. মফভড়ভছ  

B.10 কভভর কত তাং ---------------ফাড়ভর কত তাং ------------ 

 ফাড়ভর ক্তক কাযভণ মফভড়ভছ? ------------------------------- 

 

B.11 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর কৃক্তল মক্ষভে ক্তকবাভফ উন্নয়ন ভয়ভছ ফভর আক্তন ভভন কভযন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.12    ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ভাছ চাভলয মক্ষভে ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.13 ড়কটিয ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জরবয ভয়ভছ?  

 ১. ভয় কভ রাভগ, ২. বার মানফান াওয়া মায়,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়,   ৪.অন্যান্য (উভেখ করুন)--- 

 ৫. ভন্তব্য মনই 

 

B.14 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ফতেভাভন মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

১.                   ২.                     ৩. 

 

B.15 ড়কটি ফাস্তফায়াভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনায ায কভভভছ না মফভড়ভছ?  ১. কভভভছ  ২.মফভড়ভছ  
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B.16 কভভভছ মকন?----------------------------------মফভড়ভছ মকন?----------------------------------  

B.17 উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান কযা ভয়ভছ ক্তক?   ১. যাঁ ২. না  

B.18 ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া মকভন? ১. ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা প্রভয়াজন,    

 ৩. গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ, ৪. উচুক্তনচু,   ৫. ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ, ৬. অন্যান্য (উভেখ করুন)------------- 

 

B.19 ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

 

B.20 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন?  ১. ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা 

প্রভয়াজন 

 

B.21 ব্রীজ/কারবাট ে ক্তনভ োভণয পভর কৃক্তল কাভজয ক্তক ক্তক সুক্তফধা ভয়ভছ? 

 ১. জরাফিতা কভভভছ, ২. কৃক্তল জক্তভয াক্তন ক্তনষ্কাভনয সুক্তফধা ভয়ভছ,   ৩ কৃক্তল জক্তভভত মভচয সুক্তফধা 

ভয়ভছ, ৪. অন্যান্য ----------- 

 

B.22 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ক্তনয়ক্তভত যক্ষণাভফক্ষণ ও মভযাভত ক্তকবাভফ কযা য়?              

১. এভপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য়   

২. স্লাভফ ও মযইক্তরং এ ঢারাই দ্বাযা মভযাভত কযা য় 

 ৩. অন্যান্য ----------- 

 

B.23    প্রকল্পটিয বার ক্তদকমূ উভেখ করুন? 

১. 

২. 

৩. 

 

B.24 যাস্তাটিয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  
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ংযুক্তি -৩ (খ): সুক্তফধাভবাগীভদয জন্য প্রশ্নভারা (ব্যফায়ী) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া 

 

 

A.7 ফতেভান প্রাথক্তভক মািঃ  ১. মুক্তদ মদাকান, ২. কৃক্তলণ্য, ৩. ভৎস্য, ৪. াঁ মুযক্তগ,   5. মগাফাক্তদশু, 

                                                      ৬.মরাই    7.অন্যান্য---------- 

 

A.8 পূভফ েয প্রাথক্তভক মািঃ ১. মুক্তদ মদাকান, ২. কৃক্তলণ্য, ৩. ভৎস্য, ৪. াঁ মুযক্তগ, ৫. মগাফাক্তদশু,   

৬.ফস্ত্র/মরাই ৭.অন্যান্য-- 

 

A.9 মা ক্তযফতেন ভর কাযণ ক্তক? -----------------------------------------------------------------------      

A.10 মা ক্তযফতেন ওয়ায় আক্তন ক্তক মকান ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?   ১. যাঁ ২. না      

A.11 উত্তয যাঁ ভর ক্তক ধযভণয ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?---------------------------------------------------  

A.12 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.13 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.14 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.15 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.16 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

A.17 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.18 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 এ ড়কটিভত আনায কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ?      

B.2 জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ মভয়ভছন ক্তক না?    ১. যাঁ ২. না  

B.3 আনায ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.4 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর ফতেভাভন মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.6 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ব্যফাক্তয়ক মক্ষভে ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩.  

B.7 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.8 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কভযন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.9 ব্যফাক্তয়ক ভারাভার ক্তযফভণয খযচ আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ? ১. কভভভছ   ২. মফভড়ভছ  

B.10 কভভর কত তাং? ---------------ফাড়ভর কত তাং? ------------ 

 ফাড়ভর ক্তক কাযভণ মফভড়ভছ? ------------------------------- 

B.11 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জরবয ভয়ভছ?  

 ১. ভয় কভ রাভগ, ২. বার মানফান াওয়া মায়, ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়,   ৪.অন্যান্য (উভেখ করুন)-                

৫. ভন্তব্য মনই 

 

B.12 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ফতেভাভন মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

১.                   ২.                     ৩. 

 

B.13 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনায ায কভভভছ না মফভড়ভছ?  ১. কভভভছ  ২.মফভড়ভছ  

B.14 কভভভছ মকন?------------------------------,  মফভড়ভছ মকন?--------------------------------  



পৃষ্ঠা -78 

 

B.15 উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান কযা ভয়ভছ ক্তক?   ১. যাঁ ২. না  

B.16 ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া মকভন? ১. ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা প্রভয়াজন,    

 ৩. গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ, ৪. উচুক্তনচু,   ৫. ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ, 6. অন্যান্য (উভেখ করুন)------------- 

 

B.17 ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

 

B.18 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন?  ১. ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা 

প্রভয়াজন 

 

B.19 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ক্তনয়ক্তভত যক্ষণাভফক্ষণ ও মভযাভত ক্তকবাভফ কযা য়?              

১. এভপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য়   

২. স্লাভফ ও মযইক্তরং এ ঢারাই দ্বাযা মভযাভত কযা য় 

 ৩. অন্যান্য ----------- 

 

B.20    ড়কটিয বার ক্তদকমূ উভেখ করুন? 

১. 

২. 

৩. 

 

B.21 যাস্তাটিয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  
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ংযুক্তি -৩ (গ): সুক্তফধাভবাগীভদয জন্য প্রশ্নভারা (চারক) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 ফতেভান প্রাথক্তভক মািঃ ১. ফাচারক, ২.ট্রাক চারক, ৩.বযান/ক্তযক্সা চারক, ৪. অভটাচারক,   ৫.অন্যান্য--  

A.8 পূভফ েয প্রাথক্তভক মািঃ ১. ফাচারক, ২.ট্রাক চারক, ৩.বযান/ক্তযক্সা চারক, ৪. অভটাচারক,   ৫.অন্যান্য---  

A.9 মা ক্তযফতেন ভর কাযণ ক্তক? -----------------------------------------------------------------------      

A.10 মা ক্তযফতেন ওয়ায় আক্তন ক্তক মকান ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?   ১. যাঁ ২. না      

A.11 উত্তয যাঁ ভর ক্তক ধযভণয ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?---------------------------------------------------  

A.12 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.13 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.14 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.15 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.16 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

A.17 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.18 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 এ ড়কটিভত আনায কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ?      

B.2 জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ মভয়ভছন ক্তক না?    ১. যাঁ ২. না  

B.3 আনায ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.4 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর ফতেভাভন মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.6 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩.  

B.7 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.8 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কভযন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.9 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায ক্তযফভনয বাড়া আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ?    

 ১. কভভভছ   ২. মফভড়ভছ   ৩. একই আভছ 

 

B.10 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায কত তাং ভয় ােয় ভয়ভছ?  

B.11 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জরবয ভয়ভছ?  

 ১. ভয় কভ রাভগ, ২. বার মানফান াওয়া মায়,  ৩.মাতায়ত ব্যয় কভ য়,   ৪.অন্যান্য (উভেখ করুন)--- 

 ৫. ভন্তব্য মনই 

 

B.12 প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর ফতেভাভন মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

১.                   ২.                     ৩. 

 

B.13 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনায ায কভভভছ না মফভড়ভছ?  ১. কভভভছ  ২.মফভড়ভছ  

B.14 কভভভছ মকন?------------------------------ মফভড়ভছ মকন?----------------------------------  

B.15 উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান কযা ভয়ভছ ক্তক?   ১. যাঁ ২. না  

B.16 ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া মকভন? ১. ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা প্রভয়াজন,    

 ৩. গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ,  ৪. উচুক্তনচু,   ৫. ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ 

 



পৃষ্ঠা -80 

 

B.17 ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

 

B.18 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন?  ১. ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা 

প্রভয়াজন 

 

B.19 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ক্তনয়ক্তভত যক্ষণাভফক্ষণ ও মভযাভত ক্তকবাভফ কযা য়?              

১. এভপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য়   

২. স্লাভফ ও মযইক্তরং এ ঢারাই দ্বযা মভযাভত কযা য় 

 ৩. অন্যান্য ----------- 

 

B.20    ড়কটি বার ক্তদকমূ উভেখ করুন? 

১. 

২. 

৩. 

 

B.21 যাস্তাটিয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  
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ংযুক্তি -৩ (ঘ): সুক্তফধাভবাগীভদয জন্য প্রশ্নভারা (চাকুক্তয) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 ফতেভান প্রাথক্তভক মািঃ  ১. যকাযী, ২.মফযকাযী,  ৩.এনক্তজও,  ৪.ক্তক্ষকতা,   5.অন্যান্য------  

A.8 পূভফ েয প্রাথক্তভক মািঃ        ১. যকাযী, ২.মফযকাযী,  ৩.এনক্তজও,  ৪.ক্তক্ষকতা,   5.অন্যান্য------  

A.9 মা ক্তযফতেন ভর কাযণ ক্তক -----------------------------------------------------------------------      

A.10 মা ক্তযফতেন ওয়ায় আক্তন ক্তক মকান ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?   ১. যাঁ ২. না      

A.11 উত্তয যাঁ  ভর ক্তক ধযভণয ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন---------------------------------------------------  

A.12 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.13 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.14 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.15 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.16 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

A.17 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.18 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 এ ড়কটিভত আনায কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ?      

B.2 জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ মভয়ভছন ক্তক না?    ১. যাঁ ২. না  

B.3 আনায ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.4 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর ফতেভাভন মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.6 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩.  

B.7 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.8 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কভযন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.9 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায মাতায়াভতয খযচ আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ?    

 ১. কভভভছ   ২. মফভড়ভছ   ৩. একই আভছ 

 

B.10 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায মাতায়ভত ক্তক ক্তক সুক্তফধা ভয়ভছ? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.11 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায কত তাং ভয় ােয় ভয়ভছ?  

B.12 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জরবয ভয়ভছ?  

 ১. ভয় কভ রাভগ, ২. বার মানফান াওয়া মায়,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়,   ৪.অন্যান্য (উভেখ করুন)-- 

 ৫. ভন্তব্য মনই 

 

B.13 প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর ফতেভাভন মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

১.                   ২.                     ৩. 

 

B.14 ড়কটি ফাস্তফায়াভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনায ায কভভভছ না মফভড়ভছ?  ১. কভভভছ  ২.মফভড়ভছ  

B.15 কভভভছ মকন?------------------------------মফভড়ভছ মকন?-----------------------------  

B.16 উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান কযা ভয়ভছ ক্তক?   ১. যাঁ ২. না  



পৃষ্ঠা -82 

 

B.17 ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া মকভন? ১. ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা প্রভয়াজন,    

 ৩. গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ, ৪. উচুক্তনচু,   ৫. ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ 

 

B.18 ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

 

B.19 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন?  ১. ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা 

প্রভয়াজন 

 

B.20 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ক্তনয়ক্তভত যক্ষণাভফক্ষণ ও মভযাভত ক্তকবাভফ কযা য়              

১. এভপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য়   

২. স্লাভফ ও মযইক্তরং এ ঢারাই দ্বযা মভযাভত কযা য় 

 ৩. অন্যান্য ----------- 

 

B.21    ড়কটিয বার ক্তদকমূ উভেখ করুন? 

১. 

২. 

৩. 

 

B.22 যাস্তাটিয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  
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ংযুক্তি -৩ (ঙ): সুক্তফধাভবাগীভদয জন্য প্রশ্নভারা (ক্তদনভজুয) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 ফতেভান প্রাথক্তভক মািঃ  ১. কৃক্তল, ২.ক্তনভ োণ  ৩.কুক্তর,  ৪.অন্যান্ম------  

A.8 পূভফ েয প্রাথক্তভক মািঃ         ১. কৃক্তল, ২.ক্তনভ োণ  ৩.কুক্তর,  ৪.অন্যান্য------  

A.9 মা ক্তযফতেন ভর কাযণ ক্তক -----------------------------------------------------------------------      

A.10 মা ক্তযফতেন ওয়ায় আক্তন ক্তক মকান ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন?   ১. যাঁ ২. না      

A.11 উত্তয যাঁ  ভর ক্তক ধযভণয ক্ষক্ততয মু্মখীন ভয়ভছন---------------------------------------------------  

A.12 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.13 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.14 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.15 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.16 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায পূভফ েয গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

A.17 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.18 ড়কটি ফাস্তফাক্তয়ত ওয়ায য গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 এ প্রকভল্প আনায কত তাং জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ?      

B.2 জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয় থাকভর ক্ষক্ততপূযণ মভয়ভছন ক্তক না?    ১. যাঁ ২. না  

B.3 আনায ফাক্তড় মথভক ড়কটিয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.4 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এ ড়কটি উন্নয়ন ওয়ায পভর ফতেভাভন মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.6 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর ক্তকবাভফ উকৃত ভয়ভছন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩.  

B.7 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পূভফ ে প্রভয়াজনীয় কাজ কযভত ক্তক ক্তক অসুক্তফধায মু্মখীন ভতন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

B.8 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কভযন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.9 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায মাতায়ভতয খযচ আভগয তুরনায় কভভভছ না মফভড়ভছ   ? 

 ১. কভভভছ   ২. মফভড়ভছ   ৩. একই আভছ 

 

B.11 ড়কটিয উন্নয়ন ওয়ায পভর আনায কত তাং ভয় ােয় ভয়ভছ?  

B.12 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জরবয ভয়ভছ?  

 ১. ভয় কভ রাভগ, ২. বার মানফান াওয়া মায়,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়,   ৪.অন্যান্য (উভেখ করুন)-- 

 ৫. ভন্তব্য মনই 

 

B.13 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর ফতেভাভন মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

১.                   ২.                     ৩. 

 

B.14 ড়কটি ফাস্তফায়ভনয পভর যাস্তায় দুঘ েটনায ায কভভভছ না মফভড়ভছ?  ১. কভভভছ  ২.মফভড়ভছ  

B.15 কভভভছ মকন?------------------------------,---- --- মফভড়ভছ মকন?-----------------------------  

B.16 উন্নয়নকৃত ড়ভকয াভ বৃক্ষভযান কযা ভয়ভছ ক্তক?   ১. যাঁ ২. না  

B.17 ড়কটিয ফতেভান অফস্থ্া মকভন? ১. ড়কটি ব্যফাভযয উযুি আভছ, ২. মভযাভত কযা প্রভয়াজন,    

 ৩. গভতেয সৃক্তি ভয়ভছ, ৪. উচুক্তনচু,   ৫. ড়ভকয ফাধ মবভে মগভছ 
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B.18 ড়কটি ব্যফাভয ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন? 

 ১.                                            ২.                                               ৩. 

 

B.19 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ফতেভান অফস্থ্া মকভন?  ১. ব্যফাভযয উযুি আভছ,  ২. মভযাভত কযা 

প্রময়াজন 

 

B.20 ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/কারবাট েগুভরায ক্তনয়ক্তভত যক্ষণাভফক্ষণ ও মভযাভত ক্তকবাভফ কযা য়?              

১. এভপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য়   

২. স্লাভফ ও মযইক্তরং এ ঢারাই দ্বযা মভযাভত কযা য় 

 ৩. অন্যান্য ----------- 

 

B.21    ড়কটিয বার ক্তদকমূ উভেখ করুন? 

১. 

২. 

৩. 

 

B.22 যাস্তাটিয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  
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ংযুক্তি -৪ (ক):কভরার গ্রুভয জন্য প্রশ্নভারা (কৃক্তল) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 ফতেভান মািঃ  ১. কৃক্তলকাজ, ২. ভৎস্যচাল,  ৩. াঁ মুযক্তগ ারন,  ৪. অন্যান্য-------      

A.8 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.9 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 আনায গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.12 আনায গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 আনায ফাক্তড় মথভক ড়ভকয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.2 আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.3 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 ড়ভকয উন্নয়ন ভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

B.5 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়ক ব্যফায কযভতন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.6 ড়ক ংভমাগ থাকভর কৃক্তল ণ্য ক্তযফভনয খযচ কভ ত ক্তকবাভফ? 

  ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

B.7    ড়ক ংভমাগ থাকভর ভাছ চাভল ক্তকবাভফ উকৃত ভতন? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

B.8 ড়ক ংভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত?  

 ১. ভয় কভ রাগত, ২. বার মানফান াওয়া মমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ ত,  ৪.ভন্তব্য মনই 

 

B.9 আনাভদয মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

  ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

B.10 ড়ক ংভমাগ না থাকায় ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

B.11 যাস্তায বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

   ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

  ৩._______________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  

 

 

 



পৃষ্ঠা -86 

 

ংযুক্তি -৪ (খ):কভরার গ্রুভয জন্য প্রশ্নভারা (ব্যফায়ী) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 মািঃ  ১. মুক্তদ মদাকান, ২. কৃক্তলণ্য, ৩. ভৎস্য, ৪. াঁ মুযক্তগ,   ৫.মগাফাক্তদশু,   ৬.ফস্ত্র/মরাই  

7.অন্যান্য------ 

 

A.8 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.9 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 আনায গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.12 আনায গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 আনায ফাক্তড় মথভক ড়ভকয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.2 আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.3 ড়ক মমাগাভমাগ ভর মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

 

B.5 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়ক ব্যফায কযভতন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.6 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ব্যাফাক্তয়ক মক্ষভে ক্তকবাভফ উন্নয়ন ত ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

B.7 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত?  

 ১. ভয় কভ রাগত,  ২. বার মানফান াওয়া মমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ ত,   ৪.ভন্তব্য মনই 

 

B.8 আনাভদয মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _____________________________________ 

 

B.9 ড়ক মমাগাভমাগ না থাকায় ক্তক ক্তক ভস্যায মু্মখীন ভেন?  

 ১._______________________________________ 

  ২. ______________________________________ 

 

B.10 ড়ভকয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

  ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  

 

 

 

  



পৃষ্ঠা -87 

 

ংযুক্তি -৪ (গ):কভরার গ্রুভয জন্য প্রশ্নভারা (চারক) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 মািঃ  ১. ফাচারক, ২.ট্রাক চারক,  ৩.বযান/ক্তযক্সা চারক,  ৪. অভটাচারক,   5.অন্যান্য------  

A.8 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.9 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 আনায গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.12 আনায গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 আনায ফাক্তড় মথভক ড়ভকয দুযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.2 আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.3 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

  ৩._______________________________________  

 

B.5 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়ক ব্যফায কযভতন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.6 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর আনায ক্তযফন ব্যফস্থ্ায় ক্তক ক্তক সুক্তফধা ত? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

  ৩._______________________________________ 

B.7 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর আনায কত তাং ভয় ােয় ত? 

 

 

B.8 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর আনায আয় কত তাং বৃক্তি ত? 

 

 

B.9 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত?  

 ১. ভয় কভ রাগত,  ২. বার মানফান াওয়া মমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ ত,   ৪.ভন্তব্য মনই 

 

B.10 আনাভদয মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

৩._______________________________________ 

 

B.11 ড়ভকয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

   ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

  ৩._______________________________________ 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  

 

 



পৃষ্ঠা -88 

 

ংযুক্তি -৪ (ঘ):কভরার গ্রুভয জন্য প্রশ্নভারা (চাকুক্তয) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 মািঃ  ১. যকাযী, ২.মফযকাযী,  ৩.এনক্তজও,  ৪.ক্তক্ষকতা,   5.অন্যান্য------  

A.8 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.9 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

 

A.10 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

 

A.11 আনায গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.12 আনায গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 আনায ফাক্তড় মথভক ড়ভকয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.2 আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.3 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________  

B.5 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কযভতন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

B.6 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর আনায কত তাং ভয় ােয় ত?  

B.7 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত?  

 ১. ভয় কভ রাগত, ২. বার মানফান াওয়া মমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ ত,   ৪.ভন্তব্য মনই 

 

B.8 আনাভদয মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

৩._______________________________________ 

 

B.9 ড়ভকয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

   ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

  ৩._______________________________________ 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা -89 

 

ংযুক্তি -৪ (ঙ):কভরার গ্রুভয জন্য প্রশ্নভারা (ক্তদনভজুয) 

 

Section A উত্তযদাতায ব্যক্তিগত তথ্যাক্তদিঃ  

A.1 উত্তযদাতায নাভিঃ   

A.2 উত্তযদাতায ফয় (ফছভয):  

A.3 পুরুল/ভক্তরািঃ        ১. পুরুল   ২. ভক্তরা  

A.4 স্থ্ায়ী ঠিকানািঃ   গ্রাভিঃ____________________ইউক্তনয়নিঃ____________________ 

  উভজরািঃ________________মজরািঃ    ____________________ 

 

A.5 উত্তযদাতায মভাফাইর নম্বযিঃ  

A.6 ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  --------------------া  

A.7 মািঃ  ১. কৃক্তল, ২.ক্তনভ োণ  ৩.কুক্তর,  ৪.অন্যান্য------  

A.8 আনায ক্তযফাভযয মভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভক্তরা---------------------- 

A.9 মভাট মছভরভভভয়য ংখ্যা কত?    মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ড়াভানা কভয, এভন মছভর মভভয়য ংখ্যা? মছভরয ংখ্যা -----------মভভয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 আনায গড় ভাক্তক আয় টাকায়  

A.12 আনায গড় ভাক্তক ব্যয় টাকায়  

Section B ড়ক ম্পক্তকেত তথ্যাক্তদ  

B.1 আনায ফাক্তড় মথভক ড়ভকয দূযত্ব কত ক্তকভরাক্তভটায?  

B.2 আনায ফাক্তড় মথভক মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাভগ?  

B.3 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর মজরা ভয মমভত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 ড়ক উন্নয়ন ভর ক্তকবাভফ উকৃত ভতন ফভর ভভন কভযন? 

 ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

B.5 ক্তক ক্তক কাভজ আনাযা ড়কটি ব্যফায কযভতন? ১. াট ফাজায/ ভয মাতায়াভতয জন্য,    

 ২. ক্তনজস্ব মায কাভজ মাতায়াভতয জন্য,    ৩. মছভরভভভয়ভদয স্কুর কভরভজ মপ্রযভণয জন্য,  

             ৪. স্বাস্থ্য মকভে মাতায়াভতয জন্য,   ৫. অন্যান্য---------------------------------- 

 

 

B.6 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর উআনায কাভজয ক্তক ক্তক সুক্তফধা ত? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

B.7 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর আনায কত তাং ভয় ােয় ত? 

 

 

B.8 ড়ক মমাগাভমাগ থাকভর ক্তচক্তকৎা মফা ক্তকবাভফ জ ত?  

 ১. ভয় কভ রাগত, ২. বার মানফান াওয়া মমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ ত,   ৪.ভন্তব্য মনই 

 

B.9 আনাভদয মাতায়াত ব্যফস্থ্ায প্রধান ভাধ্যভগুভরা ক্তক ক্তক? 

 ১._______________________________________ 

 ২. _______________________________________ 

 

B.10 ড়ভকয বক্তফষ্যভতয উন্নয়ভনয জন্য আনায ভতাভত? 

   ১._______________________________________ 

  ২. _______________________________________ 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ     স্বাক্ষয    তাক্তযখিঃ  

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা -90 

 

ংযুক্তি -৫: প্রকল্প ংক্তিি কভ েকতোভদয ক্তনক্তফড় াক্ষাৎকাভযয (In-depth Interview) জন্য 

মচকক্তরস্ট 

 

১. নাভিঃ _________________________ ২. দফীিঃ _________________________  

৩. দপ্তযিঃ _____________________  ৪.  মভাফাইর নম্বযিঃ_________________________ 

 

প্রক্তকউযভভন্ট িক্তত ম্পক্তকেত 

 

ক্তক্তআয -২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার / মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফরী 

১ ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ  

২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থ্া  

৩ প্রকভল্পয নাভ  

৪ দযে অনুমায়ী কাভজয নাভ  

৫ দযে প্রকাভয ভাধ্যভ (জাতীয়/আন্তজোক্ততক)  

৬ দযে ক্তফক্রয় শুরুয তাক্তযখ  

৭ দযে ক্তফক্রয় মল তাক্তযখ  

৮ ংফাদভেয ক্তফজ্ঞাভন ক্তক পূফ ে অক্তবজ্ঞতায ক্তফলয় উভেখ কযা য়?  

৯ দযে প্রভণয মল তাক্তযখ ও ভয়  

১০ প্রাপ্ত মভাট দযভেয ংখ্যা  

১১ দযে মখারায মল তাক্তযখ  

১২ মযনক্তব দযভেয ংখ্যা  

১৩ নন মযনক্তব দযভেয ংখ্যা  

১৪ দযে মূল্যায়ন কক্তভটি ঠিকবাভফ গঠিত ভয়ক্তছর ক্তক না?  

১৫ দযে মূল্যায়ন কক্তভটিয বায তাক্তযখ  

১৬ কাম েক্তফফযণী অনুভভাদভনয তাক্তযখ  

১৭ ক্তএ ততক্তযয তাক্তযখ  

১৮ ক্তএ অনুভভাদভনয তাক্তযখ  

১৯ (Notification of award) প্রদাভনয তাক্তযখ  

২০ মভাট চুক্তিয মূল্য  

২১ চুক্তি স্বাক্ষভযয তাক্তযখ  

২২ কাম োভদ প্রদাভনয তাক্তযখ  

২৩ কাম োভদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তাক্তযখ  

২৪ ভয় বৃক্তি ধাকভর, কতক্তদন বৃক্তি এফং কাযণ  

২৫ কাম োভদ অনুমায়ী কাজ ভাক্তপ্তয তাক্তযখ  

২৬ ক্রভয়য মক্ষভে যকাক্তয ক্রয় নীক্ততভারা অনুযণ কযা ভয়ক্তছর ক্তক না?  

২৭ না ভর মকন কযা য়ক্তন কাযণ জানা মায় ক্তক?  

২৮ ড়ক ব্যফস্থ্ায কাজ ংক্রান্ত এফং প্রকল্প ংক্রান্ত তথ্য ক্তক জনগভণয 

জন্য উন্মুি কযা য়? 

 

২৯ প্রকভল্পয নাভ এফং ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠাভনয নাভ ক্তক জনগভণয জন্য 

উন্মুি কযা য়? 

 

৩০ যাস্তায কাভজয অগ্রগক্তত এফং তথ্য জনগভণয জন্য ক্তক উন্মুি কযা য়?  
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াধাযণ প্রশ্নাফরী 

 

১. প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তক ক্তক দৃশ্যভান ক্তযফতেন ভয়ভছ?  

উত্তযিঃ 

২. প্রকল্পটিয রক্ষযভাো অনুমায়ী ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযভত ক্তফরম্ব ওয়ায কাযণ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

৩. প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকাভর ভূক্তভ হুকুভদখর প্রক্তক্রয়ায় এফং ক্তনভ োণকাভজ স্থ্ানীয় জনগভণয ভমাক্তগতা মকভন াওয়া ক্তগভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

৪. প্রকল্প ফাস্তফায়নকাভর মকান মগাক্তষ্ঠয ভভধ্য স্বাভথ েয দ্বন্দ্ব রক্ষয কভযভছন ক্তক? 

উত্তযিঃ 

৫.  প্রকল্পটি ফাস্তফায়ভন ক্তফরম্ব ভয় থাকভর তায কাযণমূ ফণ েনা করুন। 

উত্তযিঃ 

৬. দুভম োগ ঝুঁক্তক হ্রাভ প্রকল্পটি ক্তক ায়ক ভূক্তভকা ারন কযভছ? 

উত্তযিঃ 

৭. প্রকল্পটিয ড়ক, মতু এফং কারবাভট েয ফতেভান কাম েকাক্তযতায ভান উভেখ করুন? 

উত্তযিঃ 

৮. প্রকল্পটিভত াভাক্তজক ফনায়ন কভ েসূক্তচ চালু আভছ ক্তক না? 

উত্তযিঃ 

৯. প্রকল্পটি যক্ষণাভফক্ষণ কযা ভে ক্তক না? 

উত্তযিঃ 

১০. ড়ক ক্তনযাত্তায ক্তদক মথভক ড়কটিয মকান দুু্ফ েরতা রক্ষয কভযভছন ক্তক না? 

উত্তযিঃ 

১১. প্রকল্পটি ম্পভকে আনায ভতাভত উভেখ করুন? 

উত্তযিঃ 

১২. ফাংরাভদভয ড়ক ব্যফস্থ্ায দুইুট ফা ক্ততনটি প্রধান ভস্যা উভেখ করুন? 

১. দুফ ের ড়ক ক্তনভ োণ ৫. পুযাতন মানফান 

২. দুফ ের ড়ক যক্ষণাভফক্ষণ ৬. অক্তযকক্তল্পত যাস্তা 

৩. অয়োপ্ত মূরধন  ৭. মানজট 

৪. বাযী মানফান   ৮. অন্যান্য 

১৩. এ ড়ভক ক্তক ক্তক মানফান চরাচর কভয? 

১. ফা    ৮. স্কুটায 

২. ক্তভক্তন ফা   ৯. ভটয াইভকর 

৩. বাযী ট্রাক   ১০. ক্তযকা 

৪. ারকা ট্রাক   ১১. ফাই াইভকর 

৫. কভন্টইনায ট্রাক   ১২. গরু/ভক্তভলয গাড়ী 

৬. কাবাড বযান   ১৩. মঠরা গাড়ী 

৭. প্রাইভবট কায/জী  ১৪. অন্যান্য 

 

১৪. এ ড়ভক ক্তক অক্ততক্তযি মানফান চরাচর কভয? 

উত্তযিঃ 

১৫. এ ড়ভক ক্তক অক্ততক্তযি বাযী মানফান চরাচর কভয? 

উত্তযিঃ 

১৬. এ ড়ক ক্তদভয় ক্তক ক্তক ধযভনয ভারাভার ক্তযফণ কযা য়? 

১. চার   ৭. ক্তনত্ত প্রভয়াজনীয় ণ্য 

২. আটা   ৮. কাযখানায কাচাভার 

৩. াট   ৯. যপ্তানী ণ্য 
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৪. আখ   ১০. মন্ত্রাং 

৫. াকফক্তজ  ১১. অন্যান্য 

৬. ভাছ 

১৭. আক্তন ক্তক ভভন কভযন এ ড়কটি ক্তনভ োণ ফা উন্নয়ন কযায পভর করকাযখানা এফং কৃক্তল ভণ্যয উৎাদন মফভড়ভছ? 

উত্তযিঃ 

১৮. এ ড়কটি ক্তনভ োভণয ফা উন্নয়ভনয পভর আক্তন ক্তক ক্তক ধযভণয সুক্তফধা আা কভযন? 

১. উন্নত মমাগাভমাগ ব্যফস্থ্া 

২. উন্নত ক্তফণন ব্যফস্থ্া 

৩. ছাে/ছােীভদয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাভন মাতায়াভতয সুক্তফধা 

৪. অন্যান্য 

 ১৯. এ ড়কটি ক্তনভ োভণয ফা উন্নয়ভনয পভর কী নতুন কভ েংস্থ্াভনয সৃক্তি ভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

 

ফতেভান ড়ক ক্তফবাভগয ব্যফস্থ্ানা 

১. মানফাভনয ধাযণ ক্ষভতা যীক্ষা কযায জন্য ড়ক ক্তফবাভগয মকান াখা ক্তনভয়াক্তজত আভছ ক্তক?  

উত্তযিঃ 

২. মল কখন এ ড়কটিয মভযাভত কাজ ম্পাদন কযা ভয়ভছ? উত্তযিঃ 

১. এক ফছয পূভফ ে অথফা ০-৬ ভা পূভফ ে 

২. দুই ফছয পূভফ ে ৬-১২ ভা পূভফ ে 

৩. জাক্তননা 

৩. ড়ক ক্তফবাগ ক্তক ক্তনয়ক্তভত এ ড়কটিয অফস্থ্াগত তথ্য ংগ্র কভয? উত্তযিঃ 

৪. এ ড়কটিয উন্নয়ন কাজটি ক্তক ড়ক ব্যফাযকাযীভদয ফাস্তফ চাক্তদা পূযভণ ক্ষভ ভয়ভছ? উত্তযিঃ 

৫. ক) মক্তদ না ভয় থাভক তাভর মকান মকান ক্তফলয়গুক্তর ক্তফভফচনায় আনা য়ক্তন? 

১.  ৪.  

২.  ৫.  

৩.  ৬.  

৬. ড়ক ক্তফবাভগয ক্তক মকান স্থ্ায়ী প্রক্তক্রয়া আভছ মা ব্যফাযকাযীভদয ভতাভত এফং ন্তুক্তি জক্তয ংগ্র কযভত াভয? 

উত্তযিঃ 

৭. ড়ক ক্তফবাগ ক্তক জনগভণয অক্তবভমাভগয ক্তবক্তত্তভত ড়ক ব্যফস্থ্ায উভয দ্রুত মকান দভক্ষ ক্তনভত াভয? 

উত্তযিঃ 

৮. প্রকভল্পয আভগ ও ভয ট্রাক্তপক কাউন্ট? 

উত্তযিঃ 

 

প্রকভল্পয কাভজয ভান ম্পক্তকেত 

১. ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠাভনয নাভ ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২. ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠান কখন ফাস্তভফ কাজ শুরু কভয? 

উত্তযিঃ 

৩. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠাভনয ক্তক মভথি ক্তযভাণ দক্ষতা এফং অক্তবজ্ঞতা ক্তছর? 

উত্তযিঃ 

৪. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠান ক্তক ঠিক মন্ত্রাক্তত ব্যফায কভয? 

উত্তযিঃ 

৫. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য প্রকভল্পয ঠিকাদায ক্তক স্থ্ানীয় েক্তভক ব্যফায কভয? 

উত্তযিঃ 

৬. প্রকভল্পয ঠিকাদায ক্তক ভক্তরা ও পুরুল েক্তভভকয ভতা ফজায় যাভখ? 

উত্তযিঃ 

৭. প্রকল্প চরায ভয় প্রকভল্পয ঠিকাদায ক্তক মভথি ক্তনযাত্তামূরক ব্যফস্থ্া গ্রণ কভয? 

উত্তযিঃ 
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৮. প্রকল্প জয়ী প্রক্ততষ্ঠান এফং প্রকল্প ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠান ক্তক একই? 

উত্তযিঃ 

৯. মক্তদ না য় প্রকল্প জয়ী প্রক্ততষ্ঠাভনয নাভ ক্তক? 

উত্তযিঃ 

১০. প্রকল্প ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠান ক্তক প্রকল্প ক্তনকটফতী স্থ্াভন কভযক্তছর ক্তফক্তবন্ন ধযভণয যীক্ষা কযায জন্য ক্তফজ্ঞানাগায প্রক্ততষ্ঠা 

কভযক্তছর? 

উত্তযিঃ 

১১. ড়ক ক্তফবাভগয কভ েকতোগণ ক্তক প্রকভল্পয এরাকা ক্তযদ েন কভযক্তছর? 

উত্তযিঃ 

১২. উন্নত ড়ক ব্যফস্থ্ায পভর ক্তক অথ েনীক্তত এফং াভক্তজক ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন াধন ভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

১৩. আক্তন ক্তক ক্তনভ োণকাযী প্রক্ততষ্ঠাভনয কাভজয প্রক্তত ন্তুি? 

উত্তযিঃ 

১৪. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ভনয পভর ক্তক মানফাভনয মভযাভত ব্যয় হ্রা মভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

১৫. ড়ভকয ক্তচহ্ন এফং ংভকতগুভরা ক্তক ঠিক জায়গায় স্থ্ান কযা ভয়ভছ? মগুভরা মজ অনুধাফনভমাগ্য? 

উত্তযিঃ 

১৬. আক্তন ক্তক ভভন কভযন প্রকল্প ফাস্তফায়ভন মানফাভনয ক্তযচারায় হ্রা মভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

১৭.আনায ভভত ড়ক উন্নয়ভনয ক্তনভ োণ কাভজ প্রক্ততভমাগীতা ক্তকবাভফ ফাড়াভনা মায়? 

উত্তযিঃ 

১৮. আনায ক্তক মকান ভতাভত আভছ মা ড়ক ক্তফবাগ তায কাভজয আযও উন্নয়ন াধন কযভত াময?    

উত্তযিঃ 

১৯. প্রকভল্পয ফর ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২০. প্রকভল্পয দুফ ের ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২১. প্রকভল্পয ঝুঁক্তকয ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২২. প্রকভল্পয সুভমাগ-সুক্তফধায ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২৩. অথ ে ফযাদ্দ ভয়ভত াওয়া মগভছ ক্তক না? না াওয়া মগভর তায কাযণমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২৪. প্রকভল্পয পূভফ ে ও ভয দূঘ েটনায ক্তযভাণ বৃক্তি মভর তায কাযণমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

 

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ  

স্বাক্ষয ও তাক্তযখিঃ 
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ংযুক্তি -৬: স্থ্ানীয় গুরুত্বপূণ ে ব্যক্তিভদয াক্ষাৎকাভযয প্রশ্নভারা (KII) 

১| উত্তযদাতায নাভিঃ _________________২| ফয় __________মভাফাইর নম্বয------------------- 

৩| পুরুল/ ভক্তরািঃ         ১=পুরুল   ২=ভক্তরা   

৪| মজরা ____________________________৫| উভজরা ______________________ 

৬| ইউক্তযয়ন_____________   ৭| গ্রাভ ___________ 

৮|  ক্তক্ষাগত মমাগ্যতািঃ  

৯| মািঃ     

 

১০| আক্তন ক্তক এ ড়ক উন্নয়ন প্রকভল্পয ফাস্তফায়ন ম্পভকে অফক্তত আভছন?  

 

১১| এ প্রকভল্পয কাম েকাক্তযতা (Effectiveness) ম্পভকে আনায ভতাভত ক্তক? 

উত্তযিঃ 

 

১২| এ প্রকল্পটি স্থ্ানীয় জনগভণয জন্য ক্তকক্তক সুক্তফধা সৃক্তি কভযভছ? 

উত্তযিঃ 

 

১৩| প্রকল্পটিয নকা স্থ্ানীয় জনগভণয চাক্তদা ক্তকংফা প্রভয়াজনীয়তায াভথ াঞ্জস্যপূণ েবাভফ প্রণয়ন কযা ভয়ভছ ক্তক? 

উত্তযিঃ 

 

১৪| আক্তন ক্তক ভভন কভযন ফাস্তফাক্তয়ত প্রকল্পটি চরাকারীন ভভয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থ্ায কভ েকতো এফং ক্তনভ োণকাযীবৃন্দ 

মথামথবাভফ দাক্তয়ত্ব ারন কভযভছন? 

উত্তযিঃ 

 

১৫|  প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর আনাভদয কভ েংস্থ্াভনয সুভমাগ মফভড়ভছ মকান মকান মক্ষভে?    

উত্তযিঃ 

 

১৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর মায ক্তযফতেন ভয়ভছ? ভয় থাকভর মকন? 

উত্তযিঃ 

 

১৭| ভৎস্যফন্দয কুক্তরয়াযচয ভত চাভড়াঘাভট স্থ্ানান্তভযয কাযন ক্তক? 

উত্তযিঃ 

 

১৮| প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর স্কুর কভরভজ ছাে-ছােীয ক্তযভাণ পূভফ েয তুরনায় মফভড়ভছ না কভভভছ? 

উত্তযিঃ 

 

১৯| প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর স্কুর কভরভজ মভভয়ভদয ক্তযভাণ পূভফ েয তুরনায় মফভড়ভছ না কভভভছ? 

উত্তযিঃ 

 

২০| আনা ভভত এ প্রকভল্পয ফভচভয় মফক্ত উকাক্তযতা/ফর ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

 

২১| আনায জানা ভভত এ প্রকভল্পয ফভচভয় দুর্ফর ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 
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২২| আনায জানা ভভত এ প্রকভল্পয সুভমাগমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২৩| আনায জানা ভভত এ প্রকভল্পয হুভক্তকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

২৪| আনাভদয জানা ভভত এ প্রকভল্পয হুকুভদখরকৃত জক্তভ ঠিকবাভফ কাভজ মরভগভছ ক্তক না? 

উত্তযিঃ 

২৫| প্রকল্পটি ফাস্তফায়ভনয য মথভক যক্ষনাভফক্ষণ ম্পভকে মকান অক্তবভমাগ আভছ ক্তক? যাঁ ভর উভেখ করুন। 

উত্তযিঃ 

২৬| এ প্রকভল্পয স্থ্ায়ীভত্বয (Sustainability) জন্য আনাভদয মকান যাভ ে থাকভর তা প্রদান করুন? 

উত্তযিঃ 
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ংযুক্তি -৭: দরীয় আভরাচনা বা (FGD) ক্তযচারনায জন্য মচকক্তরস্ট 

 

এপক্তজক্তড এয স্থ্ানিঃ     উভজরািঃ   মজরািঃ 

১. আনাযা ক্তক এ ড়ক উন্নয়ন প্রকভল্পয ফাস্তফায়ন ম্পভকে অফক্তত আভছন?  

উত্তযিঃ 

২. এ প্রকভল্পয কাম েকাক্তযতা (Effectiveness) ম্পভকে আনাভদয ভতাভত ক্তক? 

উত্তযিঃ 

৩. আনাভদয জানাভভত প্রকল্প এরাকায ফফাকযীগণ এ প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয াভথ মকানবাভফ জক্তড়ত ক্তছভরন ক্তক? ( তাঁভদয 

জক্তড়ত থাকায ধযণ/ ক্তরে ক্তবক্তত্তক ক্তফবাজন মকভন/ চাকুযী প্রাক্তপ্ত ইতযাক্তদ) 

উত্তযিঃ 

৪. এ প্রকল্পটি স্থ্ানীয় জনগভণয জন্য মকান সুক্তফধা সৃক্তি কভযভছ ক্তক? 

উত্তযিঃ 

৫. আনাযা ক্তক ভভন কভযন ফাস্তফাক্তয়ত প্রকল্পটিয নকা স্থ্ানীয় জনগভণয চাক্তদা ক্তকংফা প্রভয়াজনীয়তায াভথ াঞ্জস্যপূণ েবাভফ 

প্রণয়ন কযা ভয়ভছ? 

উত্তযিঃ 

৬. আনাযা ক্তক ভভন কভযন ফাস্তফাক্তয়ত প্রকল্পটি চরাকারীন ভভয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থ্ায কভ েকতো এফং ক্তনভ োণকাযীবৃন্দ 

মথামথবাভফ দাক্তয়ত্ব ারন কভযভছন? 

উত্তযিঃ 

৭. আনাযা ক্তক ভভন কভযন এ প্রকল্পটি ক্তকংফা এয মকান অে আনাভদয এরাকায় মকান ভাযাত্মক ক্ষক্ততকয প্রবাফ ক্তফস্তায 

কভযভছ? (ক্তযভফগত/ইভকাভরাক্তজকার) 

উত্তযিঃ 

৮.  প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর আনাভদয কভ েংস্থ্াভনয সুভমাগ মফভড়ভছ মকান মকান মক্ষভে?    

উত্তযিঃ 

9. প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর মায ক্তযফতেন ভয়ভছ? ভয় থাকভর মকন  

উত্তযিঃ 

10. ভৎস্যফন্দয কুক্তরয়াযচয ভত চাভড়াঘাভট স্থ্ানান্তভযয কাযন ক্তক 

উত্তযিঃ 

১১. প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর স্কুর কভরভজ ছাে-ছােীয ক্তযভাণ পূভফ েয তুরনায় মফভড়ভছ না কভভভছ? 

উত্তযিঃ 

1২. প্রকল্প ফাস্তফায়ভনয পভর স্কুর কভরভজ মভভয়ভদয ক্তযভাণ পূভফ েয তুরনায় মফভড়ভছ না কভভভছ? 

উত্তযিঃ 

১৩. আনাভদয ভভত এ প্রকভল্পয ফভচভয় মফক্ত উকাক্তযতা/ফর ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

১৪. আনাভদয জানা ভভত এ প্রকভল্পয ফভচভয় দুফ ের ক্তদকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

১৫. আনাভদয জানা ভভত এ প্রকভল্পয সুভমাগমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

১৬. আনাভদয জানা ভভত এ প্রকভল্পয হুভক্তকমূ ক্তক ক্তক? 

উত্তযিঃ 

১৭.  আনাভদয জানা ভভত এ প্রকভল্পয হুকুভদখরকৃত জক্তভ ঠিকবাভফ কাভজ মরভগভছ ক্তক না? 

উত্তযিঃ 

১৮. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ভনয য মথভক যক্ষনাভফক্ষণ ম্পভকে মকান অক্তবভমাগ আভছ ক্তক? যাঁ ভর উভেখ করুন। 

উত্তযিঃ 

১৯. এ প্রকভল্পয স্থ্ায়ীভত্বয (Sustainability) জন্য আনাভদয মকান যাভ ে থাকভর তা প্রদান করুন? 

এপক্তজক্তড ক্তযচারনাকাযীয নাভ  

স্থ্ান ও তাক্তযখিঃ 
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ংযুক্তি -৮: ডকুভভন্ট ক্তযক্তবউ (Document Review) মচকক্তরস্ট 

 

ডকুভভন্ট প্রদানকাযী কভ েকতোয নাভ ও দক্তফিঃদপ্তভযয নাভিঃ 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

ম োভরাচনায ক্তফলয় মম কর প্রক্ততভফদন/ ডকুভভন্ট মাচাই কযা ভফ ম োভরাচনা/মাচাই 

কযা ভরা ক্তক না? 

যাঁ না 

১ ম্পাদনকৃত কর কাভজয ফাস্তফ 

ও আক্তথ েক অগ্রগক্তত 

ক্তডক্তক্ত প্রণয়ন ও অনুভভাদন ংক্রান্ত তধ্যাক্তদ   

ফাৎক্তযক অগ্রগক্ততয প্রক্ততভফদনমূ   

প্রকল্প ভাক্তপ্তয প্রক্ততভফদন (ক্তক্তআয)   

মূর ক্তডক্তক্ত   

ংভাক্তধত ক্তডক্তক্ত   

অথ ে ফযাদ্দ ও ছাড় ংক্রান্ত   

ম েভফক্ষণিঃ 

২ ক্রয় প্রক্তক্রয়ায মূল্যায়ন ও কাম োভদ 

প্রদাভন ক্তক্তআয-২০০৮ 

মথাথ েবাভফ অনুযণ কযা ভয়ভছ 

ক্তক না? 

দযে আফাভনয ক্তফজ্ঞক্তপ্তমূ    

দযভেয প্যাভকজ ক্তনধ োযভণয ক্তবক্তত্ত তথা 

প্রাক্করনমূ 

  

দযে মূল্যায়ন কক্তভটি (টিইক্ত) গঠন ংক্রান্ত   

দযে মূল্যায়ন ীট   

অনুভভাদন প্রক্তক্রয়া   

কাম োভদ প্রদান   

দযে ক্তনষ্পক্তত্তভত মকানরূ জটিরতা ংক্রান্ত তথ্যাক্তদ   

ম েভফক্ষণিঃ 

৩ ভূক্তভ হুকুভ দখর প্রক্তক্রয়া ভূক্তভ হুকুভদখর প্রস্তাফ ংক্রান্ত   

প্রস্তাফ অনুভভাদন ংক্রান্ত   

অথ ে ফযাদ্দ ংক্রান্ত   

ভাভরা-মভাকদ্দভা (Litigation) ও স্বাভথ েয দ্বন্দ্ব 

ংক্রান্ত 

  

ক্ষক্ততগ্রস্তভদয ক্ষক্ততপূযণ প্রদান ংক্রান্ত   

ন্যযনতভ জক্তভ অক্তধগ্রণ ভয়ভছ ক্তক না তদংক্রান্ত 

তথ্যাক্তদ 

  

ম েভফক্ষণিঃ 

৪ ক্তডক্তক্ত’য PAR ম োভরাচনা 

আথ ে-াভাক্তজক সূচভকয ফতেভান 

অফস্থ্া (outcome) 

অনুভভাক্তদত  PAR   

প্রকভল্পয ট্রাক্তপক ডাটা (গত কভয়ক ফছভযয)   

ড়ভকয াযভপভয অফস্থ্া (Road 

Condition Survey Data) 

  

প্রকল্প ভাক্তপ্তয য অদ্যাফক্তধ যাজস্ব খাভতয আওতায় 

ম্পাক্তদত কাজ ও ব্যয় ংক্রান্ত 

  

PAR অনুমায়ী প্রকভল্পয সুপভরয তথ্য মথা 

EIRR  এফং PAF  অনুমায়ী ক্তফক্তবন্ন সূচভক 

ফতেভান outcome 

  

ম েভফক্ষণিঃ 

 

ডকুভভন্ট ংগ্রকাযীয নাভিঃ  

স্বাক্ষয ও তাক্তযখিঃ 
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ংযুক্তি -৯: অফকাঠাভভায ইক্তঞ্জক্তনয়াক্তযং ম েভফক্ষণ (Engineering Observation) মচকক্তরস্ট 

 

প্রকভল্পয নাভিঃ  

ইউক্তনয়নিঃ 

উভজরািঃ 

মজরািঃ  

 

ক) ক্তনক্তভ েত যাস্তায ম েভফক্ষণিঃ 

পভ ে- ০১ 

 

যাস্তায নাভিঃ 

যাস্তা নম্বযিঃ 

GPS: 

বাজে মাল্ডায পৄটাথ কযাভযজওভয় পৄটাথ মাল্ডায বাজে 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

টাই 

 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

টাই 

 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

াভপেভয 

টাই 

 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

টাই 

 

প্রস্থ্ 

(ক্তভটায) 

টাই 

 

            

 

বাজে টাই মাল্ডায টাই াভপেভয টাই 

১. ভাটি ১. ভাটি ১. ক্তফটুক্তভন 

২. নাই ২. ক্তফটুক্তভন ২. ক্তভভন্ট কনক্তক্রট 

 ৩. অন্যান্য ৩. অন্যান্য 

 ৪. নাই ৪. নাই 

 

পভ ে- ০২ 

 

স্তভযয নম্বয স্তভযয নাভ স্তভযয ক্তনভ োণ াভগ্রী স্তভযয পুরুত্ব (ক্তভক্তভ) 

        

        

        

        

        

 

স্তভযয নাভ স্তভযয ক্তনভ োণ াভগ্রী 

১. াভপেক্তং ১. এপাল্ট কনক্তক্রট (AC) 

২. মফ  টাইক্ত -১ ২. ক্তর মকাট (SC) 

৩. মফ  টাইক্ত -২ ৩. ক্তফটুক্তভনা কনক্তক্রট (BC) 

৪. াফ-মফ ৪. ভাটি 

৫. ইভপ্রুবড াফভগ্রড ৫. গ্রাভবর 

৬. াফভগ্রড ৬. কনক্তক্রট 

 ৭. ফালু 

 ৮. ইমটয মখায়া 
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পভ ে- ০৩ 

 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

অফস্থ্ান মবভভভন্টয অফস্থ্া  

টভার মব্রাভকন এজ  

তদঘ েয 

ক্রযাক্তকং যাটিং মযভবক্তরং ক্তিক্তডং ক্তডপযভভন প্যাক্তচং মাক্তবং 

টাই >৩ ক্তভক্তভ <৩ ক্তভক্তভ গবীযতা তদঘ েয 

(ংখ্যা) (ক্তভ) (ফগ ে ক্তভ.) (ফগ ে ক্তভ.) (ক্তভ) (ক্তভ) (ফগ ে ক্তভ.)  (ফগ ে ক্তভ.) (ফগ ে ক্তভ.)  

১ 

            

 

২ 

            

 

৩ 

            

 

৪ 

            

 

৫ 

            

 

৬ 

            

 

৭ 

            

 

৮ 

            

 

৯ 

            

 

১০ 

            

 

 

 

াক্তফ েক ম েভফক্ষণিঃ 
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খ) ক্তনক্তভ েত মেভনয ম েভফক্ষণিঃ 

 

 

আযম্ভ মল তদঘ েয প্রস্থ্ টাই 

যাস্তায ফাভ 

াভয 

যাস্তায ডান 

াভয 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

াক্তফ েক ম েভফক্ষণিঃ 
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গ) ক্তনক্তভ েত ব্রীজ/ কারবাভট েয ম েভফক্ষণিঃ 

 

১. অফকাঠাভভায অফস্থ্ান 

অফকাঠাভভায নাভ  

ক্তনভ োভণয তাক্তযখ  

  RHD ক্তডক্তবভনয নাভ  

যাস্তায নাভ  

GPS Lat.  

Lon  

২. অফকাঠাভভায ধযণ আযক্তক্ত ব্রীজ  কারবাট ে  

৩.  Superstructure এয ফণ েনা 

মস্পভনয ংখ্যা  মস্পভনয 

তদঘ েয 

 

মভাট তদঘ েয  

মভাট প্রস্থ্  

Carriageway এয  

প্রস্থ্  

 

Sidewalk এয  প্রস্থ্  

Wearing 

Surface  এয ধযণ 

ক্তফটুক্তভন  কনক্তক্রট  নাই  

Railing এয ধযণ আযক্তক্ত মাস্ট এফং মযইর  ক্তরড  মভনাক্তয  নাই  

ফীভভয ংখ্যা  

৪. ক্তবক্তত্তয ধযণ অযাফাটভভন্ট  ায়ায  অন্যান্য  

৫. Sun-structure এয ফণ েনা 

 কাঠাভভায ধযণ উাদান  

 আযক্তক্ত ম্যানাক্তয ভাটি স্টীর নাই 

অযাফাটভভন্ট       

ায়ায/ ফক্স ওয়ার       

উইং ওআল       

৬.   যক্ষাপ্রদ কাজ যাঁ  না  যাঁ ভর এয ক্তযভাণ কত?  

৭. উাদানমূভয ম েভফক্ষণ 

ধযণ ফণ েনািঃ (অফস্থ্ান, ক্তযভাণ) 

স্কাউক্তযং  

ক্তরক্তনং/টিরটিং  

মভটরভভন্ট  

অফস্ট্রাকন  

পাটর  

কনক্তক্রভটয  Spalling  

কনক্তক্রভটয  Honey 

comb 

 

ক্ষক্ততগ্রস্ত/ াক্তযভয় মাওয়া 

অং 

 

মতুয উচ্চতা   

মনৌ চরাচভরয ভত াক্তনয 

প্রফা 
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াক্তফ েক ম েভফক্ষণিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

ঙ) যাস্তাটিয াইন, ক্তগন্যার ও ক্তকভরাক্তভটায মাভস্টয ম েভফক্ষণিঃ 

 

াইন ম েভফক্ষণ 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

টাই অফস্থ্ান (চেইনেজ/ জজজিএস) ভন্তব্য 

    

    

    

    

    

 

 

1. Regulatory 

2. Cationary 

3. Informatory  

 

ক্তগন্যার ম েভফক্ষণ 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

অফস্থ্ান (চেইনেজ/ জজজিএস) ভন্তব্য 

   

   

   

   

   

 

ক্তকভরাক্তভটায মাস্ট ম েভফক্ষণ 

ক্রক্তভক 

নম্বয 

অফস্থ্ান (চেইনেজ/ জজজিএস) ভন্তব্য 
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াক্তফ েক ম েভফক্ষণিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ  

স্বাক্ষয ও তাক্তযখিঃ 
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ংযুক্তি - ১০: প্রকল্পটিভত দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প ক্তযচারকবৃভন্দয তাক্তরকা 

 

ক্রক্তভক 

নং 

প্রকল্প ক্তযচারভকয নাভ ও দফী দাক্তয়ভত্বয 

ধযণ 

কভ েকার 

মমাগদান ফদরী 

১ জনাফ নুরূর আভযক্তপন 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০১.০৭.০৬ ২৯.০৩.০৭ 

২ জনাফ মভািঃ মুজাভম্মর ক 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২৯.০৩.০৭ ০৯.০১.০৮ 

৩ জনাফ মভািঃ আভতউভদ্দৌরা 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২৭.০১.০৮ ১৫.১০.০৮ 

৪ জনাফ মভািঃ আব্দুর ওয়াদুদ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১৫.১০.০৮ ২৭.১১.০৮ 

৫ জনাফ কাজী মগারাভ মভাস্তপা 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২৭.১১.০৮ ০৪.০১.০৯ 

৬ জনাফ তরুন তন মদওয়ান 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০৪.০১.০৯ ১৫.০৬.০৯ 

৭ জনাফ মভািঃ খুযীদ আরভ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১৫.০৬.০৯ ২৯.০৬.০৯ 

৮ জনাফ তরুন তন মদওয়ান 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২৯.০৬.০৯ ০১.০৭.০৯ 

৯ জনাফ াাবুদ্দীন 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০১.০৭.০৯ ০৩.১১.০৯ 

১০ জনাফ এএপএভ ক্তযাজুর ইরাভ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০৩.১১.০৯ ১২.১১.০৯ 

১১ জনাফ াাবুদ্দীন 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১২.১১.০৯ ১৭.১১.০৯ 

১২ জনাফ তরুন তন মদওয়ান 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১৭.১১.০৯ ১৭.১২.০৯ 

১৩ জনাফ এএপএভ ক্তযাজুর ইরাভ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১৭.১২.০৯ ১১.০১.১০ 

১৪ জনাফ তরুন তন মদওয়ান 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১১.০১.১০ ১৭.০১.১০ 

১৫ জনাফ মভািঃ ফাভয়ক্তজদ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১৭.০১.১০ ২১.০১.১০ 

১৬ জনাফ মভািঃ মাযাফ উক্তদ্দন ক্তভয়া 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২১.০১.১০ ০৯.০২.১০ 

১৭ জনাফ াাবুদ্দীন 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০৯.০২.১০ ০২.০২.১১ 

১৮ জনাফ মভািঃ আব্দুর কুদ্দু 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ০২.০২.১১ ১০.০১.১২ 

১৯ জনাফ মভািঃ ভক্তপজুর ইরাভ 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ১২.০১.১২ ৩১.০১.১৩ 

২০ জনাফ মভািঃ াক্তফবুর ক 

অিঃ প্রিঃ প্রভকৌিঃ ওজ, ঢাকা মজান, ঢাকা 

খণ্ডকারীন ২৬.০২.১৩ ০৯.০৭.১৪ 
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ংযুক্তি - ১১: স্থ্ানীয় ম োভয়য কভ োরায় উক্তস্থ্ত প্রক্ততক্তনক্তধগভণয তাক্তরকা 

 

 

১. জনাফ মভািঃ আজগয আরী, কাযী ক্তযচারক, আইএভইক্তড, মূল্যায়ন মক্টয, ক্তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

২. জনাফ ক্তযভত ফড়ুয়া, উ-ক্তফবাগীয় প্রভকৌরী, ক্তকভাযগঞ্জ, ড়ক ও জনথ অক্তধদপ্তয। 

৩. জনাফ তযক্তজত যায় দা, কাক্তয কক্তভনায (ভূক্তভ), কক্তযভগঞ্জ উভজরা। 

৪. জনাফ সুখযঞ্জন সুতায, যাভ েক, “ক্তকভাযগঞ্জ-কক্তযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-ক্তভঠাভইন ড়ক উন্নয়ন 

(ক্তকভাযগঞ্জ-চাভড়াঘাট অং)” ীল েক প্রকল্প, আইএভইক্তড, মূল্যায়ন মক্টয, ক্তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৫.  স্থ্ানীয় অংগ্রণকাযীভদয নাভিঃ 

 

মভািঃ কাভরুজ্জাভান ভঞ্জু – মভয়য মভািঃ মগারা ক্তভয়া –কাউক্তিরয 

মভািঃ জারার উক্তদ্দন – কাউক্তিরয আব্দুর ান্নান ক্তভয়া –কাউক্তিরয 

মভািঃ যক্তপকুর ইরাভ -  অফযপ্রাপ্ত মনাফাক্তনীয 

দস্য 

জক্তযনা মফগভ – গৃক্তনী 

মভািঃ আভনায়ায মাভন – ঠিকাদায প্রবাতী -  মস্বোভক্তফকা 

মভািঃ ন্যরুর ক - অফযপ্রাপ্ত ক্তক্ষক াইভা ইপাত যাতী – কাউক্তিরয 

মভািঃ ওয়াক্তভ আকযাভ – ব্যফায়ী সুক্তপয়া মফগভ - কাউক্তিরয 

ভাওিঃ এ মক এভ ন্যরুো – খক্ততফ  

(নয়াকাক্তন্দ মভাড় জাভভ ভক্তজদ) 

ভাছুভা আিায – কাউক্তিরয 

মভািঃ ান্নান – ব্যফায়ী যত্না আিায – মটইরয 

মভািঃ আবুর কারাভ ক্তভয়া – ব্যফায়ী ভামুদা আিায – মটইরয 

মভািঃ াভছুর – কৃলক নাক্তদয়া আিায -  গৃক্তনী 

মপযভদৌী মফগভ – ব্যফায়ী মভািঃ ভঞ্জুয যাী (াযভবজ) – চাকুক্তযজীফী 

মভািঃ আবু ফক্কয – চারক মভািঃ জক্তরুর ইরাভ – ব্যফায়ী 

মভািঃ ক্তক্তদ্দক – চারক দীা আিায –গৃক্তনী 

মভািঃ কাঞ্চন – চারক মভািঃ ভাক্তনক ক্তভয়া- কাউক্তিরয 

মভািঃ দীন ইরাভ – কাউক্তিরয  
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ক্তযক্তি 

 

ক্তযক্তি –ক: ক্তকভাযগঞ্জ ড়ক ক্তফবাভগয অন্তেগত “ক্তকভাযগঞ্জ-কক্তযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-ক্তভঠাভইন’’ ড়কটিয ম্যা। 

 

 

 


