জেলা সড়ক উন্নয়ন (সসললট জোন) শীর্ ষক প্রকলের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রসিলবদন

পরামর্শকবৃন্দ

আইএমইডি কমশকর্শাবৃন্দ

প্রককৌর্লী এফ এম এম জালালউদ্দীন আল-কাকেরী
টিম ডলিার

মমাোঃ কামরুজ্জামান
মহাপডরচালক (অডর্ডরক্ত সডচব)

প্রককৌর্লী মুহাম্মে হাডমদুল কডবর
ডমি মলকেল ইডিডনয়ার

কাজী আকনায়ার মহাকসন
পডরচালক (যুগ্ম সডচব)

প্রককৌর্লী রডফক মমাোঃ র্াহডরয়ার
ডিজ ও মরাি মসফটি এক্সপার্ শ

সিয় কমশকার
মূল্যায়ন কমশকর্শা

মমাহাম্মে মাহবুবুল আলম
আর্ শ-সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ

বাস্তবায়কন
পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবোগ-২
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবোগ (আইএমইডি)
পডরকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাকের্ সরকার
মর্কর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা।

জুন-২০২০

সূসিপত্র
অধ্যায়

সবর্য়
সনব ষাহী সার সংলক্ষপ
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Abbreviation and Acronyms
Glossary

প্রথম

সিিীয়

তৃিীয়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রলমর আওিায় গৃহীি সমাপ্ত প্রকলের সববরণ
১.১ প্রকলের নাম
১.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.৩ উলযাগী মন্ত্রণালয়/সবভাগ
১.৪ প্রকে এলাকা
১.৫ প্রকলের পটভূসম
১.৬ প্রকলের লক্ষয
১.৭ প্রকলের উলেশ্য
১.৮ প্রকলের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (অনুলমাসদি আরসিসপসপ ও সপসসআর অনুর্ায়ী)
১.৯ বছর সভসিক অনুলমাসদি মূল সিসপসপ/আরসিসপসপ’রও অগ্রগসি
১.১০ প্রকেটির প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম
১.১১ মূল সিসপসপ ও ১ম সংলশাসধি সিসপসপর মলধ্য অঙ্গসভসিক তুলনামূলক সববরণী
১.১২ প্রকে পসরিালক সংক্রান্ত িথ্যাসদ
১.১৩ লগ জেম
১.১৪ সীমাবদ্ধিা
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রলমর কমষপদ্ধসি (Methodology)
২.১ পরামশষক প্রসিষ্ঠালনর কমষপসরসধ (ToR)
২.২ প্রসিলবদন প্রণয়লনর কমষ পসরকেনা
২.২.১. প্রকে ও সমীক্ষা উপলসিকরণ
২.২.২ মূল্যায়ন পদ্ধসি (Methodology)
২.৩ িথ্য-উপালির উৎস
২.৪ সমীক্ষার িলক সনধ ষারণ
২.৫ িথ্য সংগ্রলহর উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)
২.৬ সমীক্ষার নমুনা আকার সনধ ষারণ ও সবন্যাস
২.৬.১ পসরমাণগি পদ্ধসি (Quantitative)
২.৬.২ গুণগি পদ্ধসি (Qualitative)
২.৭. প্রলকৌশলগি পর্ ষাললািনা
২.৮ িথ্যসংগ্রহ কার্ ষক্রম পসরিালনা
২.৯ স্থানীয় পর্ ষালয় কমষশালা
২.১০ িথ্য সংগ্রলহর মান সনয়ন্ত্রণ
২.১১ িথ্য সবলের্ণ ও প্রসিলবদন প্রণয়ন
২.১২ প্রসিলবদন উপস্থাপন
২.১৩ সময় সভসিক কমষ পসরকেনা (Time Based Work Plan)
ফলাফল পর্ ষাললািনা
৩.১ প্রকলের অঙ্গসভসিক (জভৌি ও আসথ ষক) লক্ষযমাত্রা ও অেষন পর্ ষাললািনা
৩.২ প্রকলের আওিায় সম্পাসদি সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রহ সবর্লয় পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
৩.৩ উলেশ্য অেষন: প্রকলের উলেশ্য ও লগ জেলমর আললালক output, outcome ও impact
পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
৩.৪ প্রভাব মূল্যায়ন
৩.৫ প্রকে ব্যবস্থাপনা: প্রকে পসরিালক সনলয়াগ, েনবল সনলয়াগ , প্রকে ব্যবস্থাপনা কসমটির সভা, প্রকে
সিয়াসরং কসমটির সভা আলয়ােন, কমষপসরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রসিলবদলনর সসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন, অগ্রগসির িথ্য জপ্ররণ ইিযাসদ পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
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৮
৮
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১০
১১
১১
১১
১২
১৩
১৩
১৩
১৩
১৪
১৪
১৫
১৬
১৬
১৭
২০
২১
২২

িতুথ ষ

পঞ্চম
র্ষ্ঠ

৩.৬ প্রকে সমাসপ্তর পর সুষ্ট সুসবধাসদ জটকসসই হলয়লছ সকনা জস সবর্লয়গুললা সারসণ/জলখসিত্র/পাইিালট ষর
মাধ্যলম উপস্থাপন, পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
৩.৬.১ জভৌি অবকাঠালমার অবস্থা
৩.৬.২ আথ ষ-সামাসেক অবস্থার পর্ ষাললািনা
(ক) Quantitative িথ্য ও উপাি সবলের্ণ
(খ) Qualitative িথ্য ও উপাি সবলের্ণ
গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview)
সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)
(গ) দলীয় আললািনা (FGD)
৩.৭ প্রকলের সবলশর্ সফলিা সম্পলকষ আললাকপাি (Success Stories)
৩.৮ ট্রাসফক িাটা (বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য)- AADT
সবল ও দুব ষল সদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক (SWOT) সবলের্ণ
ক) প্রকলের সবল সদকসমূহ (Strengths)
খ) প্রকলের দুব ষল সদকসমূহ (Weaknesses)
গ) প্রকলের সুলর্াগসমূহ (Opportunities)
ঘ) প্রকলের ঝসুঁ কসমূহ (Threats)
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফললর আললালক পর্ ষলবক্ষণ
সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফললর পর্ ষলবক্ষণ
সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফললর সভসিলি সুপাসরশমালা
৬.১ সুপাসরশমালা
৬.২ উপসংহার
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৪১
৪১
৪১
৪২
৪৩
৪৩
৪৬
৪৬
৪৬

সারসণর িাসলকা
সারসণ

সববরণ
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১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬
১.৭
১.৮
২.১
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
৩.৫

প্রকে এলাকা
প্রকলের আওিাভুি জেলা সড়কসমূলহর িাসলকা
প্রকে বাস্তবায়লনর সময় ও ব্যয়
বছর সভসিক অনুলমাসদি মূল সিসপসপ/আরসিসপসপ’র অগ্রগসি
প্রকলের প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম
মুল ও ১ম সংলশাসধি সিসপসপর মলধ্য অংগসভসিক তুলনা
প্রকে পসরিালকগলণর িথ্য
লগ জেম
সময় সভসিক কমষ পসরকেনা
প্রকেটির অংগসভসিক লক্ষযমাত্রা এবং প্রকৃি অগ্রগসি
সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রহ সবর্লয় পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
প্রকলের উলেশ্য অেষন পর্ ষাললািনা
সম্ভাব্য সূিকগুললার মলধ্য সম্পকষ
রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ পসরবিষন হলয়লছ িালদর প্রসিসক্রয়া সনলয় এবং
উিরদািালদর আয় সনলয় ওয়ান-ওলয় অযালনাভা পরীক্ষা
সুসবধালভাগী ও কলরাল গ্রুলপর পসরবালরর জমাট সদস্য সংখ্যার তুলনামূলক পর্ ষাললািনা
সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি সময়
সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পলর বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি সময়
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফলল সকভালব উপকৃি হলয়লছ
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ প্রলয়ােনীয় কাে করলি সকসক অসুসবধার হি
সক সক কালে সড়কটি ব্যবহার হয়
কৃসর্ পণ্য পসরবহলনর কালে সড়কটি ব্যবহার
কৃসর্ পণ্য পসরবহলনর খরি আলগর তুলনায় কলমলছ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন এলাকার ব্যবসা বাসণলেযর পসরবিষন
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ
জকান জকান জক্ষলত্র কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা
এফসেসি পসরিালনার িাসরখ স্থান, স্থান ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২০১৯-২০ সাললর বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য)
২০১২-১৩ সাললর বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য)
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৩.৬
৩.৭
৩.৮
৩.৯
৩.১০
৩.১১
৩.১২
৩.১৩
৩.১৪
৩.১৫
৩.১৬
৩.১৭
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২৬
২৭
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২৯
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সিত্র
সিত্র নং
১.১
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
৩.৫
৩.৬
৩.৭
৩.৮
৩.৯
৩.১০

সববরণ
প্রকে এলাকার জলালকশন ম্যাপ
প্রকলের সড়কসমূলহর সিত্র
উিরদািার প্রধান জপশার শিকরা হার
পূলব ষর ও পলরর মাসসক আয় (সুসবধালভাগীলদর)
পূলব ষর ও পলরর মাসসক আয় (সুসবধালভাগী নয়)
সিসকৎসা জসবা সহেলভযিা
সড়ক দুঘ ষটনার হার
সড়কটির বিষমান অবস্থা
স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার
এফসেসি পসরিালনা
সসরাে হায়দালরর সবলশর্ সফলিা (success stories)
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সংযুসি
সংযুসি নং
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সববরণ
সমীক্ষার ফলাফল সারসণ
সুসবধালভাগীলদর েন্য প্রশ্নমালা
কলরাল গ্রুলপর েন্য প্রশ্নমালা
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সনব ষাহী সার সংলক্ষপ
সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর জেলা সড়কগুললার উন্নয়লনর েন্য “জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে” শীর্ ষক ইলিাপূলব ষ একটি প্রকে গ্রহণ
কলরসছল। সকন্তু সম্পলদর সীমাবদ্ধিা এবং োিীয় ও আঞ্চসলক মহাসড়কগুললার উন্নয়ন অগ্রাসধকার প্রদান করায় জবশ সকছু
জেলা সড়লকর উন্নয়ন কাে আংসশকভালব অসমাপ্ত জথলক র্ায়। উি জেলা সড়কগুললার মলধ্য গুরুত্বপূণ ষ জেলা সড়কসমূলহর
অসমাপ্ত কাে সমাসপ্তর ললক্ষয সওে অসধদপ্তর কতৃক
ষ সসললট জোলনর ১১টি জেলা সড়লকর ১৯৫.০০ সকিঃসমিঃ এর মলধ্য ৯৬.০০
সকিঃসমিঃ সড়ক জমরামি/সনমষা‡ণর GKwU cÖKí প্রস্তাব করা হq। এ জপ্রসক্ষলি সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ কতৃক
ষ
প্রস্তাসবি ৯৯৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যলয় এবং মাি ষ ২০১৫ - জুন ২০১৭ পর্ ষন্ত জময়ালদ “জেলা সড়ক উন্নয়ন (সসললট
জোন)” শীর্ ষক প্রকেটি ০৯/০৬/২০১৫ িাসরলখ অনুসষ্ঠি একলনক সভায় অনুলমাদন করা হয়। পরবিীলি সকছু অলঙ্গর পসরমাণ
ও ব্যয় হ্রাস/বৃসদ্ধ এবং সওে জরট সশসিউল ২০১৫ অনুর্ায়ী দরপত্র প্রাক্কলন করায় cÖK‡íi ms‡kvwaZ g~j¨ োঁড়ায় ১০৩০৬.৭৮
লক্ষ টাকা।
প্রকলের মূল উলেশ্য হলে সসললট সড়ক জোলনর অন্তভুষি ক্ষসিগ্রস্ত ও কম প্রশস্ত জেলা সড়ক র্থার্থভালব উন্নয়ন কলর
আন্তিঃউপলেলা র্ান িলািল সহেির ও সনসব ষঘ্ন করার মাধ্যলম অথ ষননসিক কমষকাণ্ড জোরদার করা। সনসদ ষষ্ট উলেশ্যসমূহ-(ক)
জেলা সড়ক প্রকলের অসমাপ্ত িথা প্রলয়ােনীয় কাে জশর্ করা; (খ) সপএমসপ বা অন্য জকান প্রকলের অন্তভুষি নয় এমন জেলা
সড়কগুললা উন্নি করা; (গ) সসললট জোলন সড়ক জনটওয়ালকষর উন্নয়ন সাধন করা; এবং (ঘ) সসললট জোলনর পাশাপাসশ োিীয়
জনটওয়ালকষ স্মাট ষ ও উন্নিির সড়ক জর্াগালর্াগ স্থাপন করা। মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান উলেশ্য হললা ev¯Íevqb AMÖMwZi Z_¨
msMÖnc~e©K প্রকলের উলেলশ্যর সবপরীলি অসেষি অগ্রগসি সবলের্ণ ও পর্ ষাললািনা K‡i পরবিীলি করণীয় সম্যলে সুপাসরশ
প্রণয়ন।
সমীক্ষা মূল্যায়লনর প্রলয়ােনীয় িথ্য প্রাইমাসর এবং জসলকন্ডাসর উৎস জথলক সংগ্রহ করা হলয়লছ। প্রাইমাসর িথ্যগুললা মাঠ
পর্ ষালয় পর্ ষলবক্ষণ/েসরপ ও সরাসসর সাক্ষাৎকালরর মাধ্যলম সংগ্রহ করা হলয়লছ। প্রাপ্ত িথ্যাসদ সবলের্ণ কলর জদখা র্ায় জর্
প্রকলের জভৌি অবকাঠালমার সনমষাণ পুলরাপুসর সম্পন্ন হলয়লছ এবং প্রকৃি ব্যয় সংলশাসধি সিসপসপর তুলনায় ৩২৪.৭৮ লক্ষ
টাকা কম হলয়লছ; ক্রয় কার্ ষক্রম সরকালরর সবসধ জমািালবক সম্পন্ন হলয়লছ এবং কার্ ষাসদ চুসি মূলল্য ও প্রলদয় সমলয় সমাপ্ত
হলয়লছ। বছর সভসিক সিসপসপ-র সংস্থান ও অগ্রগসি সামিস্যপূণ ষ।
ch©‡eÿYKv‡j ‡`Lv hvq †h, প্রকলের আওিায় ৩.৯২ সকিঃসমিঃ নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ, ৪৩.৬৩ সকিঃসমিঃ জপভলমন্ট
প্রশস্তকরণ, ৩১.৬৩ সকিঃসমিঃ জপভলমন্ট সালফষসসং, ৫টি কংসক্রট সিে সনমষাণ ও ২৮টি কালভাট ষ সনমষাণ এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক
সাইন, সসগন্যাল সকিঃসমিঃ জপাি ও জরাি মাসকষংলয়র gva¨‡g †Rjv moK cÖK‡íi Amgvß কার্ ষাসদ সম্পন্ন করা হয়।
পর্ ষায়ক্রসমক রক্ষণালবক্ষণ কমষসূসিলি (সপএমসপ) বা অন্য জকান প্রকলের অন্তভুষি নয় এমন জেলা সড়কগুললা উন্নি করা
হলয়লছ।
প্রকলের আওিায় সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠালমা উন্নয়লনর ফলল সসললট জোলনর সড়কসমুলহর জনটওয়াকষ উন্নয়ন হলয়লছ।
েনগণ জদলশর সবসভন্ন গন্তলব্য সহলে র্ািায়াি করলি পালর ও পণ্য পসরবহন করলি পালর। কৃসর্পণ্য সবপণলনর সুব্যবস্থা সৃসি
হবার ফলল প্রকে এলাকার েনগণ কৃসর্ উৎপাদলন উৎসাসহি হলে। সড়কগুললা সসললট জোলনর ৪টি সড়ক সবভালগর
আওিাধীন। ফলল পুলরা সসললট এই উন্নয়লনর সুসবধা জপলয়লছ। সসললট জোলনর পাশাপাসশ োিীয় জনটওয়ালকষ স্মাট ষ ও উন্নিির
সড়ক জর্াগালর্াগ স্থাপন করা সম্ভব হলয়লছ।
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সুসবধালভাগী েনগলণর আয় উলেখলর্াগ্য হালর জবলড়লছ। প্রকে বাস্তবায়লনর পূলব ষ †hLv‡b ৫৫.২০%
এর মাসসক আয় সছল টাকা ১০,১০০-২৫,০০০ †mLv‡b প্রকে বাস্তবায়লনর পলর ৮২.৭% এর মাসসক আয় ২৫,১০০-৪০,০০০
টাকা। কলরাল গ্রূলপর সালথ তুলনামূলক সবলের্লণ জদখা র্ায় সুসবধালভাগীর মাসসক আয় অসধক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। প্রায় সকল
সুসবধালভাগী উিরদািা (৯৯.৪%) বলললছন জর্, প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ।
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প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সড়ক জর্াগালর্ালগ সময় কম লাগলছ এবং েনগণ দ্রূি িালদর গন্তলব্য জপোঁছালি পালর। সুসবধালভাগী
এলাকার েনগলণর িালদর সনকটবিী জেলা শহলর জর্লি গলড় ১.১৫ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ০.৭৯ ঘন্টা সময় লালগ।
পক্ষান্তলর কলরাল গ্রূলপর েনগলণর সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ গলড় ২.৩৩ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ১.৭২ ঘন্টা সময়
লালগ। অসধকাংশ (৭৮.০%) উিরদািা বলললছন জর্, কৃসর্ পণ্য পসরবহন খরি অলনক কলমলছ। ফলশ্রূসিলি আথ ষ-সামাসেক
অবস্থা উন্নি হলয়লছ।
তুলনামূলক সবলের্লণর েন্য ২০১২-১৩ ও ২০১৯-২০ সাললর RHD Annual Needs Report-এ প্রাপ্ত উপাি পর্ ষাললািনা
করা হলয়লছ। প্রকলের ১১ টি রাস্তার মলধ্য ৩ টি রাস্তার উপাি পাওয়া জগলছ। িা জথলক জদখা র্ায় জর্, Z-2831 রাস্তায় ৮০.৭%,
Z-2802 রাস্তায় ১১৪.৭৭% এবং Z-2811 রাস্তায় ৬০০% বাৎসসরক প্রসিসদলনর গড় ট্রাসফক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। ধারণা করা র্ায়
জর্ প্রকলের অন্যান্য সড়লকও প্রচুর ট্রাসফক বৃসদ্ধ জপলয়লছ।
অযালনাভা জটলির মাধ্যলম জদখা wM‡q‡Q †h, রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ পসরবিষন হলয়লছ িালি
সুসবধালভাগী জগাষ্ঠীর আলয় ধনাত্নক প্রভাব জফলললছ। প্রকেভূি ১১ টি রাস্তার সমগ্র েনগলণর মধ্য জথলক দদবিয়লনর মাধ্যলম
সনব ষাসিি নমুনা েসরলপর ফলাফল সবলের্লণ ধারণা করা র্ায় জর্ সবগুললা রাস্তার েনগলণর উপলরই এই ধনাত্নক প্রভাব
কার্ ষকর।
আইএমইসি‘র সমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসিলবদলনর পর্ ষলবক্ষন ও সুপাসরশসমুহ র্থার্থ পাললনর েন্য মন্ত্রণালয় সওেলক ‡h সনলদ ষশনা
প্রদান ক‡i‡Q জস জমািালবক সওে সকছু ব্যবস্থা ইসিমলধ্য গ্রহণ কলরলছ Ges সকছু পদলক্ষপ গ্রহণ পসরকেনাসধন আলছ।
সড়কগুললা সনয়সমি রক্ষণালবক্ষণ n‡”Q Ges cÖK‡íi ৩টি মটর জভসহকযাল সংসেষ্ট সড়ক সবভালগ এবং ল্যাবলরটসর
ইকুযপলমন্ট সসললট সালকষলল ব্যবহৃি হলে োনা র্ায়। প্রকলের এসিট প্লান সঠিক বললই প্রিীয়মান।
সড়ক সনমষালণর ফলল সড়লকর দুই পালশ প্রচুর পসরমালণ ব্যবসা বাসণেয (বাোর, মাঝাসর ও ক্ষুদ্র সশে, পর্ ষটন, আলটালমাবাইল,
জদাকানপাট, ইিযাসদ) গলড় উঠায় ভসবষ্যলি র্ানবাহন সংখ্যা আলরা বৃসদ্ধ পালব। সড়কগুললা বিষমান িলািল উপলর্াগী অবস্থায়
থাকললও ভসবষ্যলি র্ানেট সৃসষ্ট এবং দুঘ ষটনা বৃসদ্ধর আশংকা রলয়লছ। সনরাপদ ও র্ানেটমুি সড়ক জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা গলড়
জিালার ললক্ষয সড়কগুললালক আলরা প্রশস্ত করার র্থার্থ পদলক্ষপ প্রহণ করা আবশ্যক।
হাওরাঞ্চললর সড়লকর দুই পালশ েলাশয় ও অলনক পুকুর থাকায় রাস্তার েন্য হুমসক। ‰ewk^K Rjevqy cwieZ©‡bi avivq D³
cwiw¯’wZ Av‡iv fqven n‡q DV‡Z cv‡i| পণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহলনর েন্য সড়লকর পূণ ষ উপয োwগতো ও স্থায়ীত্ব সনসিি
করা এবং জদলশর সাসব ষক উন্নয়ন কমষকান্ড, ভসবষ্যr উন্নয়ন পসরকেনা ও Rjevqy cwieZ©‡bi welqwU we‡ePbvq wb‡q সড়লকর
প্রলয়ােনীয় স্থালন সাইি ওয়াল সনমষাণ কলর মেবুসিকরণ ও উন্নয়ন কাে করা েরুসর।
mvaviYfv‡e G †`‡ki RYM‡Yi gv‡S AvBb Gwo‡q hvIqvi cÖeYZv cÖej| ZvB Zv‡`i‡K m‡PZb Kivi j‡ÿ¨ moK
wbivcËvg~jK MYm‡PZbZv Kvh©µg MÖn‡Yi cvkvcvwk সড়লকর বাোরগুললালি বাস জব অথবা র্াত্রী ছাউসন দিসর করলি হলব
র্ালি র্াত্রী র্থাস্থালন র্ানবাহলন ওঠানামা করলি পালর। এসব স্থানগুললালি অনবধ পাসকষং সনয়ন্ত্রণ কলর দখলমুি করণ সনসিি
করলি হলব। সড়ক সনমষালণর ফলল পাসন সনষ্কাশন ও েলাবদ্ধিা সনরসলনর েন্য কালভালট ষর সংখ্যা বাড়ালনার েন্য প্রলয়ােনীয়
পদলক্ষপ গ্রহণ করলি হলব। এছাড়া সাংকীণ শ ইস্পার্ মসতুগুকলাকক প্রর্স্তকরকণর ব্যবস্থা গ্রহণ করকর্ হকব। সংযুি কোঁিা
রাস্তাগুললার সংলর্াগস্থলল প্রলয়ােনমি মাটি ভরাট করা েরুসর অন্যথায় উি স্থালন সড়লকর সকনারা জভলঙ্গ সড়কটির ক্ষসি
সাসধি হলব। ‡n‡j cov প্যালাসাইসিং, জভলঙ্গ র্াওয়া সকললাসমটার জপাি, অস্পষ্ট জরাি সাইনগুললা, ‡`‡e hvIqv হািষলশাল্ডার
েরুসর সভসিলি জমরামি করা প্রলয়ােন। সনয়সমি সড়ক রক্ষণালবক্ষলণর েন্য প্রলয়ােনীয় অথ ষ বরাে সনসিি করলি হলব।
সড়কটিলি ওভার জলাি কলরাল জষ্টশন স্থাপলনর ব্যবস্থা করলি হলব। সনরাপদ ভ্রমণ সনসিি করার ললক্ষয িালকলদর েন্য
সবযমান আইন র্থার্থভালব প্রলয়াগ ও আন্তেষাসিক মালনর পর্ ষাপ্ত সড়ক সনরাপিা সিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক।
hw`I mgxÿvq bvbv mxgve×Zv wQj, Z_vwc প্রাপ্ত িথ্যসমূহ সবলের্ণ ও পর্ ষাললািনার আললালক বলা র্ায় জর্, এলাকার
েনগলণর আথ ষ-সামাসেক উন্নয়লন প্রকেটির ভূসমকা অপসরসীম। হাওড় অঞ্চললর আথ ষ-সামাসেক উন্নয়লনর েন্য সমোিীয়
প্রকে গ্রহণ করা জর্লি পালর।
ii

Abbreviation and Acronyms

AADT
AOI
BCR
DPP
DF
ECNEC
EIA
EIRR
FGD
IMED
IRGDSL
KII
MS
PAR
PCR
PPR
PSB
SPSS
SS

Average Annual Daily Traffic
Area of Influence
Benefit Cost Ratio
Development Project Proforma/Proposal
Degrees of Freedom
Executive Committee of National Economic Council
Environmental Impact Assessment
Economic Internal Rate of Return
Focus Group Discussion
Implementation Monitoring and Evaluation Division
International Resource Group Development Services Limited
Key Informants Interview
Mean Square
Project Appraisal Report
Project Completion Report
Public Procurement Rules
Portable Steel Bridge
Statistical Package for Social Science
Sum of Squares

SWOT
TEC
ToR

Strength, Weakness, Opportunity and Threat
Tender Evaluation Committee
Terms of Reference

Glossary
AADT: জকান একটি সড়ক সকংবা মহাসড়কলক সারা বছলর িলািলকারী জমাট ট্রাসফক সংখ্যালক ৩৬৫ সদলয় ভাগ
কলর জর্ ট্রাসফক সংখ্যা হয়, উহালক এএসিটি বলল, র্া হললা সারা বছলরর দদসনক গড় ট্রাসফক। পসরবহন ব্যবস্থার
পসরকেনায় এবং পসরবহন প্রলকৌশলল এটি ব্যবহৃি হয়। একটি সড়ক কিটুকু ব্যবহার হলে সকংবা কি ব্যস্ত িা
এএসিটির সংখ্যা জথলক বুঝা র্ায়। উভয়সদলক প্রবাসহি ট্রাসফক সংখ্যাই এএসিটি। জপভলমলন্টর পুরুত্ব সিোইলন
দদসনক বাসণেযক গাড়ীর সংখ্যা ব্যবহৃি হয়। অপরসদলক সড়লকর জলইন সংখ্যা ও প্রশস্তিা সিোইলনর র্াসন্ত্রক ও
অর্াসন্ত্রক সব ধরলণর র্ানবাহলনর সংখ্যা প্রলয়ােন।
Axle Load: গাড়ীর Axle বললি জসই অক্ষদন্ডলক বুঝায়-র্াহা ২টি িাকার জকন্দ্রলক সংযুি কলর। ভারী
র্ানবাহলনর সনেস্ব ওেন ও র্াত্রী সকংবা জবাঝাকৃি মালামাললর জর্ পসরমাণ ওেন একটি Axle এর মাধ্যলম িাকায়
ও িাকার মাধ্যলম সরাসসর রাস্তার উপর িাপ জদয়, উহালক Axle Load বলা হয়। উদাহরণ সহলসলব বলা র্ায়,
বাংলালদলশ অলনক জছাট ও মধ্যম ট্রাক আলছ, র্া ২- Axle-এ িলল; িলব ট্রাকসমূহ ৩- Axle-এ িলল। ২- Axle-এ ৬
িাকা থালক এবং ৩- Axle-এ ১০ িাকা থালক। সড়ক সিোইন করা হয় Front Axle প্রসি িাকায় ২ টন এবং Real
Axle সমূলহ প্রসি িাকায় ৪ টন ওেন সবলবিনা কলর। অিএব, এর জিলয় জবসশ মালামাল সনলয় ট্রাক িলািল করলল
সড়লকর ক্ষসি হয়।
DF: স্বাধীনিার সিসগ্রগুললা জিটা স্যাম্পলটিলি সব ষাসধক সংখ্যক লসেকযাল স্বিন্ত্র মানলক জবাঝায় জর্গুললা মানগুললার
মলধ্য পসরবিষলনর স্বাধীনিা রলয়লছ।
F-value: এফ মান হল এফ সবিরলণ একটি মান। সবসভন্ন পসরসংখ্যানগি পরীক্ষা একটি এফ মান উৎপন্ন কলর।
মানটি পরীক্ষার পসরসংখ্যানগিভালব িাৎপর্ ষপূণ ষ সকনা িা সনধ ষারণ করলি ব্যবহার করা জর্লি পালর। এফ মানটি
দবকসেক সবলের্লণ ব্যবহৃি হয়। এটি দুটি গড় জকায়ার সবভি কলর গণনা করা হয়।
Hard-shoulder: জর্ সকল সড়লক পাকা অংশ সরু, জস সকল সড়লক উভয়মুখী র্ানবাহন িলািললর সুসবধালথ ষ
কোঁিা জশাল্ডালরর সকছু অংশ পাকা করলল এলক হাি ষ জশাল্ডার (Hard-shoulder) বলল। হাি ষ জশাল্ডালর সাধারণি
পথিারী, বাইসাইলকল ও অর্াসন্ত্রক ধীর গসির র্ানবাহন িলািল কলর।
Households (HHs)-খানা: একই চুলায় রান্নায় এক বা একাসধক ব্যসি র্সদ খাওয়া দাওয়া কলর এবং একই ঘলর
বসবাস কলর িখন উহালক খানা (Households) বলা হয়। একই ঘলর বসবাস কলর সকন্তু রান্নার চুলা র্সদ সভন্ন হয়,
িখন প্রলিযকটিলক আলাদা খানা সবলবিনা করা হয়।
MS: গড় জকায়ারগুললা জগাষ্ঠীগুললার মলধ্য সবসবধিার অনুমান। গড় জকায়ারগুললার দবকসেক সবলের্লণ ব্যবহৃি হয়

এবং িার র্থার্থ স্বাধীনিার সিসগ্র িারা সবভি জকায়ালরর জর্াগফল সহসালব গণনা করা হয়।
P-Value: সম্ভাবনা মান পসরসংখ্যানগি ভালব, সপ-মান হল নাল অনুমানটি সঠিক বলল ধলর সনলয় একটি
পসরসংখ্যান অনুমালনর পরীক্ষার পর্ ষলবক্ষলণর ফলাফললর মলিা ফলাফল প্রাসপ্তর সম্ভাবনা। সপ-মানটি প্রিযাখাি
পলয়ন্টগুললার সবকে সহসালব ব্যবহৃি হয় র্ালি ক্ষুদ্রিম অনুমানটি বাসিল হলয় র্ায় জসই ক্ষুদ্রিম স্তলরর িাৎপর্ ষটি
সরবরাহ কলর। একটি জছাট সপ-মান মালন সবকে অনুমালনর পলক্ষ আরও শসিশালী প্রমাণ আলছ।
PSB: বহনক াগ্য ইস্পার্ মসতু। সাধারণর্, বন্যার পাডনর মর্াকর বা অন্য মকান কারকণ মছার্-খার্ কালোর্ শ মেকস বা
মেকে মগকল আপৎকালীন ব্যবস্থা ডহকসকব ঐ স্থাকন ইস্পার্ মসতু বডসকয় মেওয়া হয়। পরবর্ী সুক াকগ উক্ত স্থাকন
প্রকয়াজন অনু ায়ী কনডির্ মসতু বা কালোর্ শ পুনোঃস্থাপন করা হয়। যুক্তরাকজের মবইডল মকাম্পাডন ডনডমশর্ ইস্পার্
মসতু এ মেকর্ বহুল ব্যবহৃর্ বকল এরূপ মসতু এ মেকর্ ‘মবইডল মসতু’ ডহকসকবই সমাডধক পডরডচর্ ম মন ‘মহান্ডা’মক
মমার্র সাইককলর প্রডর্র্ব্দ মকন করা হকর্া।

Rutting: জকান সড়লক ট্রায়ার-ওলয় বরাবর ট্রায়ালরর প্রশস্তিার ন্যায় প্রশস্ত অথি লম্বালসম্বভালব জপভলমন্ট সারলফস
settle করা বা সনচু হলয় র্াওয়ালক Rutting বলা হয়। জকান জপভলমলন্টর পুরুত্ব কম হলল সকংবা সনমষাণ দুব ষলিার
কারলণ Rutting সৃসষ্ট হলি পালর। আবার, র্ানবাহলনর ওভার-জলাসিং এর কারলণও Rutting সৃসষ্ট হয়। বৃসষ্ট হলল
rut স্পষ্টিিঃ দৃশ্যমান হয়, জকননা বৃসষ্টর পাসন হয় rut এর মলধ্য েমা হয়। Rutting এর গভীরিা জমলপ সড়লকর
Performance জরকিষ করা হয়। অে Rutting হলল বুঝা র্ালব, সড়লকর জপভলমলন্টর সমস্যা এবং জবসশ Rutting
হলল বুঝা র্ালব, সাবলগ্রিও সমস্যা আলছ। বাংলালদলশ সসলঙ্গল-জলইন সড়লক ওভার-জলালিি ২-এলিল ট্রাক
িলািললর ফলল জবসশ Rutting জদখা র্ায়।
Road marking: সড়লকর পৃলষ্ঠ সিসহৃিকরণ জকান সিভাইস বা উপাদান র্া সড়লকর পৃষ্ঠায় অসফসসয়াল িথ্য
প্রদালনর েন্য ব্যবহৃি হয়।
Road Signs: ট্রাসফক সিহ্ন বা সড়ক সিহ্নগুললা সড়লকর পালশ বা উপলর স্থাপন করা হয় র্া সড়ক ব্যবহারকারীলদর
সনলদ ষশনা প্রদান কলর।
Soft Shoulder: সড়লকর পাকা অংলশর দুই পালবষ কোঁিা সড়ক অংশলক জশাল্ডার বলা হয়। জশাল্ডার সাধারণিিঃ
র্ানবাহন িলািল কলর না। িলব সাইলকল আলরাহী ও পথিারীলদর িলািললর েন্য জশাল্ডার ব্যবহৃি হয়। সড়লকর
জশাল্ডারলক মানুলর্র কোঁলধর সালথ তুলনা করা র্ায়। ২ কোঁধ মাথালক জর্মন রক্ষা কলর দুই পালবষ জশাল্ডার ও পাকা
সড়কলক রক্ষা কলর।

SS: বলগরষ জর্াগফল একটি পসরসংখ্যান জকৌশল র্া জিটা পলয়লন্টর সবস্তৃসি সনধ ষারণ করলি ব্যবহৃি হয়। লক্ষযটি হল
জকানও ফাংশলন জিটা সসসরে কিটা সফট করা র্ায় িা জিটা সসসরে সকভালব উৎপন্ন হলয়সছল িা ব্যাখ্যা করলি
সহায়িা করলি পালর। জকায়ালরর জর্াগফলটি গাসণসিক উপায় সহসালব ব্যবহৃি হয় ফাংশনটি সোন করলি র্া জিটা
জথলক সব ষাসধক সফট হয় (স্বেিম পসরবসিষি হয়)
Stakeholders: জকান একটি প্রকলের সালথ সংসেষ্ট সকংবা প্রকলের িারা উপকৃি/ক্ষসিগ্রস্ত েনগণ, প্রকলের
প্রবিা, সরকাসর সংস্থা, জবসরকাসর সংস্থা, দািা সংস্থা ও অন্যান্য সকল পক্ষ র্ারা প্রকে িারা প্রবাসহি বা িালি
আগ্রহী।

অধ্যায়- প্রথম
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রলমর আওিায় গৃহীি প্রকলের সববরণ
১.১ প্রকলের নাম
: জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে (সসললট জোন)
১.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা
: সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর
১.৩ উলযাগী মন্ত্রণালয়/সবভাগ : সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ।
১.৪ প্রকে এলাকা:
সারসণ-১.১: প্রকে এলাকা
সবভাগ
সসললট
সসললট
সসললট
সসললট

জেলা
সসললট
সুনামগি
জমৌলভীবাোর
হসবগি

উপলেলা
কানাইঘাট, সববনাথ, জগালাপগি, জফঞ্চুগি
সুনামগি, সবশম্ভরপুর, িাসহরপুর, ছািক, জদায়ারাবাোর
কুলাউড়া ও কমলগি
হসবগি, বাসনয়ািং, নবীগি
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১.৫ প্রকলের পটভূসমিঃ
সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর জেলা সড়কগুললার উন্নয়লনর েন্য “জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে” শীর্ ষক ইলিাপূলব ষ একটি প্রকে গ্রহণ
কলরসছল। সকন্তু সম্পলদর সীমাবদ্ধিা এবং োিীয় ও আঞ্চসলক মহাসড়কগুললার উন্নয়ন অগ্রাসধকার প্রদান করায় জবশ সকছু
জেলা সড়লকর উন্নয়ন কাে আংসশকভালব অসমাপ্ত জথলক র্ায়। উি জেলা সড়কগুললার মলধ্য গুরুত্বপূণ ষ জেলা সড়কসমূলহর
অসমাপ্ত কাে সমাপ্তকরলণর ললক্ষয সওে অসধদপ্তর কতৃক
ষ সসললট জোলনর ১০টি জেলার েন্য ১১টি পৃথক প্রকে প্রস্তাব করা
হয়। সবলবিয প্রকলের আওিায় সসললট জোলনর ১১টি জেলা সড়লকর ১৯৫.০০ সকিঃসমিঃ এর মলধ্য ৮৫.৮৮ সকিঃসমিঃ সড়ক
জমরামি/সনমষালণর প্রস্তাব করা হলয়লছ। এ জপ্রসক্ষলি সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ কতৃক
ষ প্রস্তাসবি ৯৯৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা
প্রাক্কসলি ব্যলয় এবং মাি ষ ২০১৫ হলি জুন ২০১৭ পর্ ষন্ত জময়ালদ “জেলা সড়ক উন্নয়ন (সসললট জোন)” শীর্ ষক প্রকেটি
০৯/০৬/২০১৫ িাসরলখ অনুসষ্ঠি একলনক সভায় অনুলমাদন করা হয় । পরবিীলি সকছু অলঙ্গর পসরমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃসদ্ধ এবং
সওে জরট সশসিউল ২০১৫ অনুর্ায়ী দরপত্র প্রাক্কলন করায় ১৬ জফব্রুয়াসর ২০১৭ িাসরলখ অনুসষ্ঠি সিসপইসস সভার
সুপাসরশক্রলম প্রকেটির ১ম সংলশাধন ১২/০৩/২০১৭ িাসরলখ মাননীয় সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুলমাসদি হয়।
সংলশাসধি প্রকলে ১১টি জেলা সড়লকর দদঘ ষয ৯৬.০০ সকললাসমটার এবং প্রকে ব্যয় দোঁড়ায় ১০৩,০৬.৭৮ লক্ষ টাকা। প্রকলের
আওিাভুি জেলা সড়কসমূলহর িাসলকা সনম্নরূপিঃ
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ক্রম

সড়ক
পসরসিসি

০১
০২

Z-2011

০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

Z-2831

১০
১১

Z-2405

Z-2016

Z-2802
Z-2804
Z-2811
Z-2807
Z-2009
Z-2403

Z-2003

সারসণ-১.২: প্রকলের আওিাভুি জেলা সড়কসমূলহর িাসলকা
সড়লকর দদঘ ষয প্রকলের অধীলন
সড়লকর নাম
সকিঃসমিঃ
কালের দদঘ ষয
দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক
২৫.০০
১৮.০০
রসশদপুর-সববনাথ-রামপাশা-লামা কােী
১৭.০০
৭.০০
সড়ক
ভলদবর-সমরাগি-মসনলকাণা-জফঞ্চুগি সড়ক
১৪.০০
৩.৩৫৪
জগাসবন্দগি-ছািক-জদায়ারাবাোর সড়ক
২৬.১৩
১১.৬৩৪
সুনামগি-কাসঞ্চঘাট-সববম্ভরপুর সড়ক
১৬.০০
১৪.৭০
জদায়ারাবাোর-সুনামগি সড়ক
১৮.৫০
৩.০৬
মদনপুর-সদরাই-শাো সড়ক
৪৬.০০
১০.৭৯
শালয়স্তাগি-পুরাণ বাোর-কসলমনগর সড়ক
৩.০০
৩.০০
হসবগি-বাসনয়ািং সড়ক
১৮.০০
৮৩.৮৬
সম:জসতু
বাসনয়ািং-নবীগি (নবীগি-কাগাপাশা) সড়ক
১৭.০০
৯.০০
কুলাউড়া-শমলসরনগর-শ্রীমঙ্গল সড়ক
৪১.০০
১৭.০০
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সিত্র-১.১: প্রকে এলাকার জলালকশন ম্যাপ
2

সড়ক সবভাগ
সসললট
সসললট
সসললট
সুনামগি
সুনামগি
সুনামগি
সুনামগি
হসবগি
হসবগি
হসবগি
জমৌলভীবাোর

১.৬ প্রকলের লক্ষযিঃ
(ক) পসরবহন খালির উন্নয়লনর মাধ্যলম জদলশর অথ ষননসিক প্রবৃসদ্ধ;
(খ) প্রকে এলাকার দাসরদ্রয হ্রাস; এবং
(গ) সসললট সবভালগর সকল উপলেলালক জেলা সড়কসমূলহর সালথ সড়ক জর্াগালর্ালগর উন্নসি।
১.৭ প্রকলের উলেশ্যিঃ
প্রকলের মূল উলেশ্য হলে সসললট সড়ক জোলনর অন্তভুষি ০৪টি সড়ক সবভালগর আওিাধীন ১১টি সড়লকর ৯৬.০০ সকিঃসমিঃ
ক্ষসিগ্রস্ত ও কম প্রশস্ত জেলা মহাসড়ক র্থার্থভালব উন্নয়ন কলর আন্তিঃউপলেলা র্ান িলািল সহেির ও সনসব ষঘ্ন করার
মাধ্যলম অথ ষননসিক কমষকাণ্ড জোরদার করা। সনসদ ষষ্ট উলেশ্যসমূহ সনম্নরূপ:
ক) জেলা সড়ক প্রকলের অসমাপ্ত িথা প্রলয়ােনীয় কাে জশর্ করা;
খ) পর্ ষায়ক্রসমক রক্ষণালবক্ষণ কমষসূসিলি (সপএমসপ) বা অন্য জকান প্রকলের অন্তভুষি নয় এমন জেলা সড়কগুললা উন্নি করা;
গ) সসললট জোলন সড়কসমূলহর জনটওয়ালকষর উন্নয়ন সাধন করা; এবং
ঘ) সসললট জোলনর পাশাপাসশ োিীয় জনটওয়ালকষ স্মাট ষ ও উন্নিির সড়ক জর্াগালর্াগ স্থাপন করা।
১.৮ প্রকলের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (অনুলমাসদি আরসিসপসপ ও সপসসআর অনুর্ায়ী)
প্রাক্কসলি ব্যয়
মূল
১ম
সংলশাসধি
১
২

প্রকৃি ব্যয়

সারসণ-১.৩: প্রকে বাস্তবায়লনর সময় ও ব্যয়
পসরকসেি বাস্তবায়নকাল
প্রকৃি
বাস্তবায়নকাল
মূল
১ম সংলশাসধি

৩

৯৯৯৮.৩৮ ১০৩০৬.৭৮ ৯৯৮২.০০

(লক্ষ টাকায়)
অসিসরি ব্যয় (মূল
প্রাক্কসলি ব্যলয়র %)

৪

৫

৬

৭

০১/০৩/২০১৫
জথলক
৩০/০৬/২০১৭

০১/০৩/২০১৫
জথলক
৩০/০৬/২০১৭

০১/০৩/২০১৫
জথলক
৩০/০৬/১৭

(-)০.১৬%

সুত্রিঃ সরভাইসি সিসপসপ ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন

সনধ ষাসরি সময় ও ব্যলয় প্রকে বাস্তবায়ন হলয়লছ।
১.৯ বছর সভসিক অনুলমাসদি মূল সিসপসপ/আরসিসপসপ’রও অগ্রগসি:
সারসণ-১.৪: বছর সভসিক অনুলমাসদি মূল সিসপসপ/আরসিসপসপ’র অগ্রগসি

(লক্ষ টাকায়)
অগ্রগডত

অর্ থবছর

মূল ডিডিডি’র সংস্থান

সব থশেষ সংশোডিত ডিডিডি’র সংস্থান

১

২

৩

৫

২০১৪-১৫

০.০০

০.০০

০.০০

২০১৫-১৬

৬৬৬৩.৭৯

৩০০০.০০

৩০০০.০০

২০১৬-১৭
জমাট

৩৩৩৪.৫৯

৭৩০৬.৭৮

৬৯৮২.০০

৯৯৯৯৮.৩৮

১০৩০৬.৭৮

৯৯৮২.০০

সুত্রিঃ প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন

বছর সভসিক সিসপসপ’র সংস্থান ও অগ্রগসি সামিস্যপূণ ষ।

3

১.১০ প্রকেটির প্রধান প্রধান কার্ ষক্রমিঃ
সারসণ-১.৫: প্রকলের প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম

ক্রসমক নং
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
ি)
ছ)
ে)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
ি)
ঢ)

একক

অলঙ্গর নাম
মাটির কাে
নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ
জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ
জপভলমন্ট সালফষসসং
প্রশস্তকরলণ েন্য সালফষসসং
সবযমান জপভলমন্ট সালফষসসং
সবযমান জপভলমন্ট সালফষসসং
কংসক্রট সিে সনমষাণ
কালভাট ষ সনমষাণ
জটা-ওয়াল
সসসস ব্লকসহ সেও-জটিটাইল
সসার জেন সনমষাণ

পসরমাণ

লিঃঘিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সমটার
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
টি
টি
সমটার
ষ
বগসমটার
সমটার

২.৬১ ল: ঘ:সম:
৩.৯২ সকিঃসমিঃ
৪৩.৬৩ সকিঃসমিঃ
১১.২০ সকিঃসমিঃ৩.৭০ সমটার প্রশস্ত
২০.৩৯ সকিঃসমিঃ ৫.৫০ সমটার প্রশস্ত
৪.৯৭ সকিঃসমিঃ ৩.৭০ সমটার প্রশস্ত
১০.৮১ সকিঃসমিঃ (২X০.৯০) সমটার
১০.৪৫ সকিঃসমিঃ ৩,৭০ সমটার প্রশস্ত
৫.৪০ সকিঃসমিঃ ৫,৫০ সমটার প্রশস্ত
৫টি ১৩২ সমটার
২৮টি ১৩৫.৪২ সমটার
৫৯৪৫.০০ সমটার
ষ
২০০৬০ বগসমটার
৫৩১৬ সমটার

সুত্রিঃ আইএমইসি-র মূল্যায়ন প্রসিলবদন

১.১১ মূল সিসপসপ ও ১ম সংলশাসধি সিসপসপ মলধ্য অঙ্গসভসিক তুলনামূলক সববরণীিঃ
অলঙ্গর নাম

১

সারসণ-১.৬: মুল ও ১ম সংলশাসধি সিসপসপর মলধ্য অংগসভসিক তুলনা
একক
মূল সিসপসপ
লক্ষযমাত্রা (১ম সংলশাসধি
সিসপসপ অনুর্ায়ী)
পসরমাণ/
ব্যয়
পসরমাণ/সংখ্যা
ব্যয়
সংখ্যা
২
৩
৪
৫
৬

রােস্বিঃ
জমাটর জভসহলকল
ল্যাবলরটসর/ল্যাবলরটসর ইকুযইপলমন্ট
মাটির কােিঃ
নতুন ইমব্যাংকলমন্ট সনমষাণ
ইমব্যাংকলমন্ট প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ
জেসিবল জপভলমন্ট সনমষাণিঃ
নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ
জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ (২X০.৯০ সমটার)
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ (৩.৭০ সমটার
প্রশস্ত)
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ (৫.৫০ সমটার
প্রশস্ত)
সালফষসসং (কালপষটিং ও সসল জকাট)
নতুন সনমষালণর েন্য সালফষসসং (৩.৭০
সমটার প্রশস্ত)
প্রশস্তকরলণর েন্য সালফষসসং (২X০.৯০
সমটার)
সবযমান জপভলমলন্টর েন্য সালফষসসং

(লক্ষ টাকায়)
প্রকৃি অগ্রগসি
পসরমাণ/
সংখ্যা
৭

ব্যয়
৮

টি
টি

৩.০০
৪.০০

১২০.০০
১২.০০

৩.০০
৪.০০

৯৫.৭৩
১২.০০

৩.০০
৪.০০

৯৫.৭৩
১২.০০

ল:ঘ:সম:
ল:ঘ:সম:

১.১৬০
১.৪৮০

২৯০.০০
৩৭০.০০

০.৯০
১.৭১

১৭৩.৩৪
৩৭৪.২৮

০.৯০
১.৭১

১৭৩.৩৪
৩৮৪.৫১

সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ

৩.৩২৫
৪৬.০৫০
১১.২০০

২১৪.৪৬
১৪৮৫.১১
৩৭৬.৩২

৩.৯২
৪৩.৬৩
১১.২০

২৩০.৪৭
১২২৬.৯৭
২৮৭.৯২

৩.৯২
৪৩.৬৩
১১.২০

২৩০.৪৭
১২৪৩.৯৩
৩০৩.৯৭

সকিঃসমিঃ

৭.১৩০

৩৫০.০৮

২০.৩৯

১০৪০.৩১

১৭.৯০

৯০০.৩৬

সকিঃসমিঃ

৪.৮৩০০

১৩৫.২৪

৪.৯৭

১৪৫.৬৮

৪.৯৭

১৪৫.৬৮

সকিঃসমিঃ

১২.৩৫০

১৬৯.৮১

১০.৮১

১২৫.৫৩

১০.৮১

১২৫.৫৩

সকিঃসমিঃ

৯.৯০০

২৫৫.৯২

১০.৪৫

২৯৯.৩১

১০.৪৫

২৯৯.৩১
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অলঙ্গর নাম

একক

১

২

মূল সিসপসপ
পসরমাণ/
সংখ্যা
৩

ব্যয়
৪

লক্ষযমাত্রা (১ম সংলশাসধি
সিসপসপ অনুর্ায়ী)
পসরমাণ/সংখ্যা
ব্যয়
৫

প্রকৃি অগ্রগসি
ব্যয়

৬

পসরমাণ/
সংখ্যা
৭

২৭৫.২৮

৫.৪০

২৭৫.২৮

১৫.৭২

০.৪৫

১৫.৭২

৪১০.৫২

৩৩.৯০

৪১৬.৫২

৯১৯.৮৭

৩৮.৮৪

৯৩৬.৬৬

১২৭৮.৪৮

৩০.২৬

১২৭৯.৭০

১৪২৯.৮৪
১১৭৮.৫১

১৩২.৪০
১৩৫.৪২

১৪৩৫.০৪
১১৮৩.১০

১৮৮.২১
২৫৫.৫২

৫৯৪৫.০০
১৫২৪.৫৫

১৮৮.২১
২০২.৩৯

৮৭.৮৮
৪৬.৮৬
৭.৩২

৫৩১৬.০০
জথাক
জথাক

৮৭.৮৮
৪৬.৮৬
৬.১৮

১০০.৬২
১০০.৬২
১০৩০৬.৭৮

জথাক
জথাক

৯৯৮২.০০

৮

(৩.৭০ সমটার প্রশস্ত)
সবযমান জপভলমলন্টর েন্য সালফষসসং
সকিঃসমিঃ ৪.৮০০
১৮৩.৮৪
৫.৪০
(৫.৫০ সমটার প্রশস্ত)
সালফষসসং (DBS ওয়াসরং জকাস ষ)
নতুন সনমষালণর েন্য সালফষসসং (৩.৭০
সকিঃসমিঃ
০.০০
০.৪৫
সমটার প্রশস্ত)
প্রশস্তকরলণর েন্য সালফষসসং (২X০.৯০
সকিঃসমিঃ
৩৩.৭০০
৪১১.১৪
৩৩.৯০
সমটার)
সবযমান জপভলমলন্টর েন্য সালফষসসং
সকিঃসমিঃ
৩৩.৭০০
৭৫৮.২৫
৩৮.৮৪
(৩.৭০ সমটার প্রশস্ত)
সবযমান জপভলমলন্টর েন্য সালফষসসং
সকিঃসমিঃ
১৭.৬৩০
৫৯৫.০১
৩০.২৬
(৫.৫০ সমটার প্রশস্ত)
কংসক্রট সিে সনমষাণ (৫টি)
সমটার
১২৮.৫০০ ১৬৭০.৫০
১৩২.৪০
কালভাট ষ সনমষাণ (২৮টি)
সমটার
১৪০.১৭০
১৪০১.৭০
১৩৫.৪২
রক্ষাপ্রদ কােিঃ
জটা-ওয়াল
সমটার
৫৩৬০.০০ ২০০.৪৬
৫৯৪৫.০০
ষ
সসসস ব্লকসহ সেও-জটিটাইল
বগসমটার
২১৮০০.০০ ৩৩৫.৭৩
২০০৬০.০০
সনমষাণ ও পূিষ কােিঃ
সসার জেন সনমষাণ
জথাক
জথাক
১২৬.৬৯
৫৩১৬.০০
সাইন, সসগন্যাল স্থাপন
জথাক
জথাক
৪৬.০০
জথাক
ইউটিসলটি স্থানান্তর
১৪.০০
জথাক
উপ-জমাট (মূলধন ব্যয়)
৯৫২২.২৬
সফসেকযাল কসন্টনলেসন্স
২%
২%
১৯০.৪৫
জথাক
প্রাইস কসন্টনলেসন্স
৩%
৩%
২৮৫.৬৭
জথাক
সব ষলমাট
৯৯৯৮.৩৮
সুত্রিঃ সরভাইসি সিসপসপ ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন

সিসপসপর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকৃি অগ্রগসি ও অঙ্গসভসিক বাস্তবায়ন সলন্তার্েনক।
১.১২ প্রকে পসরিালক সংক্রান্ত িথ্যাসদিঃ
সারসণ-১.৭: প্রকে পসরিালকগলণর িথ্য

ক্রসমক নং
১
১

প্রকে পসরিাললকর নাম ও পদবী

২
ইফলিখার কসবর,
অসিসরি প্রধান প্রলকৌশলী
সওে, সসললট জোন, সসললট
২
জমািঃ শাহ নওয়াে
অসিসরি প্রধান প্রলকৌশলী
সওে, সসললট জোন, সসললট
সুত্রিঃ প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন

দাসয়লত্বর ধরণ

জর্াগদালনর সময়
জর্াগদান

বদলী

৩
অসিসরি দাসয়ত্ব

৪
১২/০১/২০১৪

৫
২৪/০৭/২০১৬

অসিসরি দাসয়ত্ব

২৪/০৭/২০১৬

৩০/০৬/২০১৭

প্রকে বাস্তবায়নকালল দুইেন প্রকে পসরিালক দাসয়ত্ব পালন কলরন র্ারা অসিসরি দাসয়লত্ব সছললন।
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মন্তব্য
৬

১.১৩ লগ জেমিঃ
সারসণ-১.৮: লগ জেম
কমষসুসির
লক্ষয

প্রকলের
উলেশ্য

আউটপুট

বণ ষনামূলক সার সংলক্ষপ
সনরলপক্ষভালব র্ািাইলর্াগ্য সনলদ ষশক
 প্রকে এলাকায় অথনষ নসিক  ক্ষুদ্র সশে ও কুসর্সভসিক সশে বুসদ্ধ
প্রবৃসদ্ধ ও দাসরদ্রযিা হ্রাস
 জমাট জদশীয় পণ্য বৃসদ্ধ
 কমষসংস্থান এবং উপােষন প্রসাসরি করা
 সামাসেক সুিকগুললা/সনলদ ষশক উন্নি
করা
 প্রকে এলাকায় পসরবহলনর  ভ্রমন সময় সাশ্রয় করা
দক্ষিা বৃসদ্ধ
 র্াত্রীলদন েন্য পসরবহন ব্যয় সাশ্রয় করা
 র্ানবাহন পসরিালন ব্যয় সাশ্রয় করা
 সড়লক বাধ সনমষাণ করা
হলয়লছ
 সবযমান জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ
 সবযমান জপভলমন্ট সিলকরণ
 নতুন সবযমান জপভলমন্ট
সনমষাণ করা হলয়লছ
 সালফষসসং কাে জশর্ হলয়লছ
 সিে সনমষাণ করা হলয়লছ
 কালভাট ষ সনমষাণ করা হলয়লছ
 অন্যান্য আনুর্সঙ্গক কাে জশর্
করা হলয়লছ










ইনপুট






সড়লক বাধ সনমষাণ
সবযমান জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ
সবযমান জপভলমন্ট সিল করা
নতুন সবযমান জপভলমন্ট
সনমষাণ
 সিে সনমষাণ
 কালভাট ষ সনমষাণ









দবসিত্রযকরলণর উপায়
 সওে প্রসিলবদন
 আইএমইসি
প্রসিলবদন

 শারীসরক দবসিত্রয
 প্রকে
সমাসপ্ত
প্রসিলবদন
 সওে প্রসিলবদন
 আইএমইসি প্রসিলবদন
২.৬১ ল:ঘ:সম: মাটির কাে জুন, ২০১৭  EE িারা স্পট জিক
সম্পন্ন হলয়লছ
 EE's নসথ
৪৩.৯০ সক:সম: রাস্তা প্রশস্তকরণ জুন,  সওে প্রসিলবদন
২০১৭ সম্পন্ন হলয়লছ
 আইএমইসি প্রসিলবদন
২১,৫৯ সক:সম: ক্ষসিগ্রস্থ রাস্তা জুন,  প্রকে
সমাসপ্ত
২০১৭ সিল করা হলয়লছ
প্রসিলবদন
৩,৯২ সক:সম: নতুন সবযমান জপভলমন্ট
জুন, ২০১৭ সনমষাণ করা হলয়লছ
১৩৪.২৮০ সক:সম: এলাকায় রাস্তা জুন
২০১৭ সালল সবটুসমনাস কাে করা
হলয়লছ
১৩২.৪০ সমটার সপসস গািাষ র সিে
সনমষাণ জুন, ২০১৭ সম্পন্ন হলয়লছ
১৩৫.৪২ সমটার আরসসসস কালভাট ষ
জুন, ২০১৭ সম্পন্ন হলয়লছ
অন্যান্য আনুর্সঙ্গক কাে ২০১৭ এর
মলধ্য সম্পন্ন হলয়লছ
জুন, ২০১৭ সালল ৫৫৭.৮৫ লক্ষ টাকা  বাসর্ ষক
উন্নয়ন
সবসনলয়াগ
পসরকেনা
জুন ২০১৭ সালল ১২৪৩.৯৩ লক্ষ টাকা  EE's নসথ ও অগ্রগসি
সবসনলয়াগ
প্রসিলবদন
জুন, ২০১৭ সালল ১৩২৯.৭১ লক্ষ টাকা  ঠিকাদালরর নসথ ও
সবসনলয়াগ
প্রসিলবদন
জুন ২০১৭ সালল ২৩০.৪৭ লক্ষ টাকা
সবসনলয়াগ
জুন, ২০১৭ সালল ১৪৩৫.০৪ লক্ষ টাকা
সবসনলয়াগ
জুন, ২০১৭ সালল ১১৮১.৯৫ লক্ষ টাকা
সবসনলয়াগ
জুন, ২০১৭ সালল ৮৩৩.৪৩ লক্ষ টাকা
সবসনলয়াগ

গুরুত্বপূণ ষ অনুমান

 জ্বালানী পুনরুদ্ধার
সস্থসিশীল খরি
 জকান প্রাকৃসিক বা
মানুর্ িারা সবপর্ ষয়
ঘলটসন।
 অথাষ য়লনর জটকসই
উৎস প্রসিষ্ঠা করা
 জকান প্রাকৃসিক বা
মানুর্ িারা সবপর্ ষয়
ঘলটসন।

 িহসবল সময়মি
প্রাপ্যিা
 েসম
অসধগ্রহলণ
জকান বাধা জনই
 জকান
প্রাকৃসিক
দুলর্ ষাগ ঘলট না
 সনমষাণ
সামগ্রীর
সময় মি প্রাপ্যিা

সুত্রিঃ সরভাইসি সিসপসপ

প্রকলের লগলেলম প্রকলের লক্ষয, উলেশ্য, ইনপুট ও আউটপুট সবস্তাসরিভালব বণ ষনা করা হলয়লছ ও প্রকে বাস্তবায়লনর
সনলদ ষশনা সুন্দরভালব উপস্থাপন করা হলয়লছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উপাি সবলের্ণ কলর জদখা র্ায়, জর্ উলেশ্য প্রকে গ্রহণ করা
হলয়সছল িা অসেষি হলয়লছ।
1.14 mxgve×Zv
cÖ`Ë mg‡q mgxÿvi Kvh©µg h_vh_fv‡e m¤úbœ Kiv wQj GKwU cÖavb P¨v‡jÄ| G mxgve×Zv KvwU‡q IVvi D‡`¨vM
MÖnY Kiv n‡jI mvwe©K cwiw¯’wZ‡Z Zv m¤¢e Kiv `yiæn wQj| AwaKZi mgq I A_© wb‡qvwRZ K‡i cÖKí GjvKvi
cwi‡ek-cÖwZ‡e‡ki welq¸‡jv we‡ePbvq †bIqv n‡j GKwU mg„×Zi mgxÿv m¤úbœ Kiv m¤¢e n‡Zv|
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অধ্যায় - সিিীয়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রলমর কমষপদ্ধসি (Methodology)
২.১ পরামশষক প্রসিষ্ঠালনর কমষপসরসধ (ToR)
১
২

৩
৪
৫

৬
৭

৮

৯

১০
১১
১২
১৩
১৪
1৫
১৬

প্রকলের ৬০% প্রভাব মূল্যায়লনর আওিাভুি সহলসলব সবলবিনা করলি হলব;
প্রকলের সববরণ (প্রকলের নাম, উলযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কসলি ব্যয়, বছরসভসিক
ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকলের উলেশ্য, অনুলমাদন/সংলশাধন, অথ ষায়ন, প্রকলের পটভূসম ইিযাসদ সংসেষ্ট সকল িথ্য
পর্ ষাললািনা)
প্রকলের সাসব ষক এবং সবস্তাসরি অঙ্গসভসিক বাস্তবায়ন অগ্রগসির (বাস্তব ও আসথ ষক) িথ্য সংগ্রহ, সসন্নলবশন, সবলের্ণ,
সারসণ/জলখসিলত্রর মাধ্যলম উপস্থাপন ও পর্ ষাললািনা;
প্রকলের উলেলশ্যর সবপরীলি অসেষি অগ্রগসি সবলের্ণ ও পর্ ষাললািনা;
প্রকলের আওিায় সম্পাসদি/িলমান সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রলহর (Procurement) জক্ষলত্র সবযমান
আইন ও সবসধমালা (সপসপএ-২০০৬, সপসপআর-২০০৮) প্রসিপালন করা হলয়লছ সক না িা পর্ ষলবক্ষণ ও পর্ ষাললািনা
(এলক্ষলত্র দরপত্র প্রসক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্ ষাললািনা করা বাঙ্ছণীয়; সিসপসপলি বসণ ষি ক্রয় কার্ ষক্রলমর প্যালকেসমূহ
ভাঙ্গা হলয়লছ সকনা, ভাঙ্গা হলল িার কারণ র্ািাই এবং র্থার্থ কতৃপষ লক্ষর অনুলমাদনক্রলম হলয়লছ সকনা িা পরীক্ষা
করা প্রলয়ােন);
প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহশ াগ্য িণ্য, কা থ ও সসবা িডরচালনা এবং রক্ষণাশবক্ষশণর জন্য প্রশয়াজনীয়
জনবলসহ আনুষডিক ডবষয়াডি ডনশয় ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা;
প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রশহর প্রডিয়ািীন িণ্য, কা থ ও সসবা সংডিষ্ট িয়চুডিশত ডনি থাডরত BoQ অনু ায়ী
িডরমাণ সংগ্রহ এবং সেডসডিশকেন অনু ায়ী গুণগত মান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা
(এশক্ষশে সেডসডিশকেন অনু ায়ী গুণগতমান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা মাঠ ি থায় হশত নমুনা সংগ্রহ ও
গশবষণাগাশর িরীক্ষার মাধ্যশম াচাই করা বাঙ্ছণীয়। এছাড়া মাঠ ি থায় হশত সশরজডমন িডরিেথন Individual
Interview, KII (Key Informant’s Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যশম তথ্য
সংগ্রহ করশত হশব);
ডিডিডি-সত বছর ডিডিক কমথ িডরকেনা ও অর্ থ চাডহিার প্রাক্কলন স ৌডিকতা এবং প্রকশের শুরু হশত কমথ িডরকেনা
অনু ায়ী প্রকে বাস্তবায়ন করা হশয়শছ ডকনা তা িরীক্ষা করা; িডরকেনার সাশর্ ব্যতযয় ঘটশল তা ডচডিত কশর
প্রডতকাশরর িরামেথ এবং িডবষ্যশতর জন্য সুিাডরে প্রিান;
প্রকশের বাস্তবায়ন সম্পডকথত ডবডিন্ন সমস্যা স মন ইউটিডলটি স্থানান্তর, অর্ থ ছাশড় ডবলম্ব, প্রকে বাস্তবায়ন অর্ থাৎ িণ্য,
কা থ ও সসবা িয়/সংগ্রশহর সক্ষশে ডবলম্ব, ব্যবস্থািনায় দুব থলতা, প্রকশের সময়াি ও ব্যয় বৃডি ইতযাডি কারণসহ অন্যান্য
ডিক ডবশিষণ, ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা;
প্রকশের SWOT ডবশিষণ; এশক্ষশে সাডব থকিাশব ডচডিত সবলতা, ত্রুটি, দুব থলতা বা অসিডত পর্ ষাললািনা ও ত্রুটি,
দুব থলতা উশিারশণর লশক্ষয প্রশয়াজনীয় সুিাডরে প্রণয়ন;
প্রকশের success story ও প্রকশের মাধ্যশম গৃহীত কা থিমসমূশহর সটকসইকরণ িডরকেনা (Sustainable
plan) ডবষশয় সুডনডি থষ্ট ি থশবক্ষণ ও মতামত প্রিান;
আর্ থ-সামাডজক সপ্রক্ষািট ডবশবচনায় প্রকেটির প্রিাব মূল্যায়ন;
প্রকশের উশেশ্য ও লগশেশমর আলশক output, outcome ও impact ি থাশয়র অজথন ি থাশলাচনা ও ি থশবক্ষণ;
প্রকশের BCR ও IRR অজথন ি থাশলাচনা ও ি থশবক্ষণ;
প্রকলের বাস্তবায়লনর আলগ ও পলর এর সবসভন্ন রুলট ট্রাসফক ভসলউলমর তুলনামূলক পর্ ষাললািনা;
প্রকলের সড়কসমূলহ সাইন-সসগন্যাল জপাি এর ব্যবহার এবং ট্রাসফক জসবা এবং শংখলায় এগুললার প্রভাব মূল্যায়ন;
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১৭
১৮
১৯

উসেসখি প্রাপ্ত সবসভন্ন পর্ ষলবক্ষলণর সভসিলি প্রলয়ােনীয় সুপাসরশসহ প্রকে এলাকা জথলক সংগৃহীি িলথ্যর সভসিলি
মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইসি) কতৃক
ষ অনুলমাদন গ্রহণ;
স্থানীয় ি থাশয়র একটি ও জাতীয় ি থাশয়র একটি কমথোলা আশয়াজন কশর মূল্যায়ন কাশজর ি থশবক্ষণ (Findings)
সমূহ অবডহত করা ও কমথোলায় প্রাপ্ত মতামত/সুিাডরেসমূহ ডবশবচনা কশর মূল্যায়ন প্রডতশবিনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইসি) কতৃক
ষ সনধ ষাসরি প্রকে সংসেষ্ট অন্যান্য সবর্য়াসদ।

২.২ প্রসিলবদন প্রণয়লনর কমষ পসরকেনা
২.২.১. প্রকে ও সমীক্ষা উপলসিকরণ
পরামশষক কতৃক
ষ প্রকেটি এবং সমীক্ষাটি সম্পলকষ সম্যক ধারণা প্রাসপ্তর েন্য সমীক্ষাটির ToR, প্রকেটির সিসপসপ, সংলশাসধি
সিসপসপ, সপসসআর, আইএমইসি কতৃক
ষ সম্পাসদি মূল্যায়ন প্রসিলবদন ইিযাসদ সংগ্রহ এবং সবর্দভালব পর্ ষাললািনা করা
হলয়লছ। এছাড়াও প্রকেটির জভৌি অবকাঠালমাসমূহ সলরেসমলন পর্ ষলবক্ষলণর েন্য প্রকে এলাকা পসরদশষন এবং উি প্রকলের
িারা প্রাপ্ত সুফললভাগীলদর সালথ এবং সংসেষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কমষকিষালদর সালথ আললািনা করা হলয়লছ।
২.২.২ মূল্যায়ন পদ্ধসি (Methodology)
জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে (সসললট জোন) একটি সড়ক জর্াগালর্াগ অবকাঠালমাগি উন্নয়ন প্রকে। প্রকলের অবকাঠালমা
সনমষালণর ফলল প্রকে এলাকার েনগলণর আথ ষ-সামাসেক উন্নয়ন হওয়া বাঙ্ছনীয়। কৃর্ক, ব্যবসায়ী, িাকুসরেীবী, র্ানবাহলনর
মাসলক, র্ানবাহন িালক, র্ানবাহন কমী ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীগণ প্রকলের সরাসসর সুসবধালভাগী। সড়লকর এসরয়া
অফ ইনফ্লুলয়ন্স (AOI) এর েনগণও সড়লকর সরাসসর সুসবধালভাগী। এসরয়া অফ ইনফ্লুলয়ন্স সহলসলব সড়লকর েন্য সড়লকর
উভয়সদলক দুই সকললাসমটার পর্ ষন্ত সবস্তৃি এলাকার েনলগাষ্ঠীলক সবলবিনা করা হলয়লছ।
এমিাবস্থায়, প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওিায় সাসব ষক সিত্র পাওয়ার েন্য সনলম্নাি িথ্য সংগ্রলহর উপকরণসমূহ
ব্যবহার হরা হলয়লছ:
(ক) প্রকলের ত্রুটি-সবচুযসি, প্রসিবেকিা, সবললম্বর কারণ, ব্যয় সবচুযসির কারণ, ক্রয় প্রসক্রয়া, সনমষাণ পরবিী জমরামি ও
রক্ষণালবক্ষণ এবং সড়লকর বিষমান অবস্থা ইিযাসদর কাগে পত্রাসদ র্ািাইলয়র েন্য িকুলমন্ট সরসভউ জিকসলি (Document
Review Checklist) অনুর্ায়ী িথ্য-উপাি সংগ্রহ করা হলয়লছ।
(খ) প্রকলের কালের মান, বিষমান অবস্থা ও সনমষাণ পরবিী রক্ষণালবক্ষলণর িথ্য সংগ্রহ করার েন্য সলরেসমলন পর্ ষলবক্ষণ
কলর ইসিসনয়াসরং পর্ ষলবক্ষণ জিকসলি (Engineering Observation Checklist) অনুর্ায়ী িথ্য সংগ্রহ করা
হলয়লছ।
(গ) সমাপ্ত প্রকলের আওিায় জভৌি কালের গুণাগুণ ও উপকরণ পরীক্ষার ফলাফল পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ঘ) প্রকলের প্রভাব মূল্যায়ন িথা প্রকলের সুফললভাগী েনলগাষ্ঠীর কমষসংস্থান, কৃসর্ উৎপাদন বৃসদ্ধ, ব্যবসা-বাসণেয সম্প্রসারণ,
পসরলবশ উন্নয়ন, আথ ষ-সামাসেক উন্নয়ন, সশক্ষা ও সিসকৎসা সুসবধার উন্নয়ন, দাসরদ্রয হ্রাস ইিযাসদ িথ্য সলরেসমলন সংগ্রলহর
েন্য খানা েসরপ করা হলয়লছ। সুসবধালভাগীলদর েন্য কাঠালমাগি প্রশ্নমালার মাধ্যলম িথ্য-উপাি সংগ্রহ (Beneficiary
Household Survey) করা হলয়লছ। তুলনামূলক িথ্য সবলের্লণর েন্য সড়লকর পাবষবিী এলাকা জথলক ২ সকিঃসমিঃ দূলরর
র্ারা সরাসসর সুসবধা পায় না এমন এলাকার েনগণ জথলক কলরাল গ্রুলপর িথ্য সংগ্রহ করা হলয়লছ।
(ঙ) প্রকলের সবস্তাসরি কমষপসরকেনা, প্রসকউরলমন্ট, বাস্তবায়ন, পসরিালনা, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন পরবিী অবস্থা সনরূপণ
করার েন্য প্রকে সংসেষ্ট সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর, সড়ক পসরবহণ ও জসতু মন্ত্রণালয়, পসরকেনা কসমশন, বাস্তবায়ন
পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সবভালগর প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষালদর সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) জনয়া হলয়লছ।
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(ি) প্রকলের সালথ সংসেষ্ট সকংবা সবর্য়টি সম্পলকষ অবগি গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হলয়লছ।
(ছ) প্রকলের সালথ সংসেষ্ট েনপ্রশাসলনর কমষকিষা, েনপ্রসিসনসধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যসি, এনসেও প্রসিসনসধ, ধমীয় জনিা,
সশক্ষক, সবসভন্ন ধরলণর র্ানবাহলনর িালক, ব্যবসায়ী ও প্রকলের সুফললভাগীলদর সনলয় জফাকাস গ্রুপ আললািনা (FGD)
পসরিালনা করা হলয়লছ।
(ে) প্রকলের সবল ও দুব ষলসদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক (SWOT) সবলের্ণ করা হলয়লছ। প্রকে মূল্যায়ন কমষপসরকেনায় জর্ সকল
িথ্য উপাি সংগ্রহ এবং সবলের্লণর প্রস্তাব করা হলয়লছ জস সকল িথ্য উপাি সংগ্রহপূব ষক সবলের্ণ কলর প্রকেটির সবল ও
দুব ষলসদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ কসমূহ সনাি কলর ভসবষ্যলি একই ধরলণর প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়লনর জক্ষলত্র র্লথাপযুি সুপাসরশ
প্রদান করা হলয়লছ। সনম্নসলসখি সনলদ ষশকগুললা (Indicator) অনুর্ায়ী প্রকলের সবল ও দুব ষলসদক এবং সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক
পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ:
(১) সুসনসদ ষষ্ট সমলয়র মলধ্য সমাপ্তকরণ;
(২) প্রলয়ােন অনুর্ায়ী েনবল সনলয়াগ;
(৩) প্রকে পসরিালক সনলয়াগ ও বাস্তবায়নকালীন একই প্রকে পসরিাললকর দাসয়ত্ব পালন এবং প্রকে এলাকায় অবস্থান;
(৪) প্রলয়ােনীয় অলথ ষর সংস্থান ও র্থাসমলয় অথ ষ ছাড়;
(৫) বাৎসসরক কমষপসরকেনা প্রস্তুি ও বাস্তবায়ন;
(৬) খািওয়ারী বালেট িাসহদা ও বরাে;
(৭) সবভাগ ও মন্ত্রণালয় কতৃক
ষ সনয়সমি মসনটসরং;
(৮) প্রকলের সিোইন ও জস্পসসসফলকশন অনুর্ায়ী সম্পন্ন;
(৯) কার্ ষক্রম সুসনসদ ষষ্টভালব সিসহ্নি করা;
(১০) সুসনসদ ষষ্ট লগলেম ও সিসপসপ প্রণয়ন;
(১১) সবস্তাসরি সফসেসবসলটি িাসি প্রণয়ন;
(১২) ক্রলয় েটিলিা ও দীঘ ষসূসত্রিা;
(১৩) প্রকলের Exit Plan;
(১৪) আন্তিঃসংস্থাসমূলহর মলধ্য সমন্বয়;
(১৫) জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(১৬) কমষসংস্থালনর সুলর্াগ;
(১৭) স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সনমষাণ প্রসিষ্ঠালনর কালের সুলর্াগ;
(১৮) ব্যবসা বাসণলেযর সুলর্াগ;
(১৯) সশক্ষা ও স্বালস্থযর উন্নয়ন;
(২০) সড়লকর দুঘ ষটনা ও সনরাপিা;
(২১) েনগলণর আয় বৃসদ্ধ;
(২২) প্রকলের কাে বাস্তবায়লন স্থানীয় প্রভাব;
(২৩) প্রাকৃসিক দুলর্ ষালগ ক্ষয়ক্ষসি;
(২৪) পসরলবলশর ভারসাম্যিা প্রভাব; এবং
(২৫) অন্য সংস্থার সনমষাণ কালের অপ্রিযাসশি সবঘ্নিা।
(ঝ) প্রকে বাস্তবায়ন পরবিী সমলয় রাস্তাটির ব্যবহার, সংরক্ষণ, প্রলয়ােনীয় জমরামি ও স্থাসয়ত্বকাল বাড়ালনার েন্য সক সক
ব্যবস্থা জনয়া হলয়লছ এবং িা বাস্তবায়ন করা হলে সকনা ইিযাসদ পর্ ষলবক্ষণ ও পর্ ষাললািনা কলর Exit Plan সম্পলকষ মিামি
প্রদান করা হলয়লছ।
(ঞ) প্রকলের সিোইন, মাঠ পর্ ষালয়র পসরদশষন, FGD, হাসপািাল ও থানা জথলক প্রাপ্ত িলথ্যর সভসিলি রাস্তাটির দুঘ ষটনা প্রবণ
এলাকা সম্পলকষ পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
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(ট) RHD জথলক বরাে িাসহদাসমূহ এবং প্রাপ্ত অথ ষ ও সময় ইিযাসদ সবর্দভালব পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ঠ) প্রকে এলাকায় জকান অনবধ দখল আলছ সকনা িা মাঠ পর্ ষালয় পসরদশষলনর মাধ্যলম পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ি) অসিসরি ভার বহলনর েন্য রাস্তার ক্ষসি হলয় থাকলল িার েন্য গৃহীি ব্যবস্থাসমূহ পর্ ষাললািনা। Axle Load
Control Station আলছ সকনা এবং থাকলল ঠিকমি কাে করলছ সকনা িা পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ঢ) মাঠ পর্ ষালয় পর্ ষলবক্ষণ ও ইসিসনয়াসরং জিকসললির মাধ্যলম রাস্তাটির সেওলমসট্রক সিোইন, সাইন সসগন্যাল ঠিক সছল
সকনা িার পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ণ) প্রকলের আওিাধীন সড়কগুললার সনমষাণ/জমরামি কাে একই সড়লকর সবসভন্ন জিইলনলে সম্পন্ন হওয়ার এর প্রভাব অন্যান্য
আলাদা সড়ক সনমষাণ প্রকে হলি পৃথক হলব সবর্য়টি সবলবিনায় সনলয় সরলপালট ষ প্রসিফলন ঘটালনা হলয়লছ;
(থ) সমাপ্ত প্রকেটির সিোইন লাইফ, ব্যয় ও জময়াদ বৃসদ্ধর বাস্তব কারণ, প্রকে সমালপ্তর পর বিষমালন এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি
প্রসকউরলমন্ট সংক্রান্ত িথ্যাসদ, অনুলমাসদি প্রকে িকুলমন্ট অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন কাে র্থার্থ হলয়লছ সক না, প্রকে বাস্তবায়লন
CPM ও Gantt Chart অনুসরণ ও প্রণয়ন সংক্রান্ত িথ্যাসদ, সফসেসবসলটি িাসির সালথ প্রকলের সিসপসপ’র সামিস্যিা
প্রকলের ঝসুঁ ক/দুব ষল সদক প্রভৃসি সবর্য় পুঙ্খানুপুঙ্খ সবিার সবলের্ণ কলর প্রসিলবদন প্রণয়ন করলি হলয়লছ।
(দ) প্রকে বাস্তবায়লন িযাললি ও প্রসিবেকিাসমূহ পর্ ষাললািনা কলর ভসবষ্যলি সমোিীয় প্রকে প্রণয়লন করণীয় ঠিক কলর
প্রলয়ােনীয় সুপাসরশ করা হলয়লছ।
(ধ) RHD জথলক িথ্য উপাি সংগ্রহ, প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষালদর সাক্ষাৎকালরর মাধ্যলম প্রকেটির বিষমান অবস্থার সালথ
তুলনামূলক পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
(ন) প্রকলের দূঘ ষটনা প্রবণ এলাকাসমূহ (র্সদ থালক) সিসহৃি কলর দূঘ ষটনা হ্রাসকলে করণীয় ব্যবস্থা সুপাসরশ করা হলয়লছ।
(প) প্রকলের জরাি মাসকষং ও সাইন, সসগন্যাল ও সকললাসমটার জপাি পর্ ষলবক্ষণ কলর মিামি ও সুসনসদ ষষ্ট সুপাসরশ প্রদান করা
হলয়লছ।
(ফ) প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সৃষ্ঠ বাোর ও বাসণেয সম্প্রসারণ এবং অথ ষননসিক উন্নয়ন পর্ ষাললািনার েন্য েসরলপ প্রাপ্ত িথ্য
উপাি এবং জসলকন্ডাসর মাধ্যম হলি প্রাপ্ত িথ্য (প্রকে পূব ষ ও প্রকে পরবিী অবস্থায়) সবলের্ণ করা হলব। উলেসখি জসলকন্ডাসর
িথ্য উপািসমূহ সওে, পসরবহন সসমসি ও ব্যবসায়ী সসমসি জথলক সংগ্রহ করা হলব। অত্র প্রকলের আথ ষ-সামাসেক প্রভাব
মূল্যায়লনর েন্য ব্যবহৃি িলকসমূলহর িথ্যাসদ সংগ্রলহ Likert Scale (প্রলর্ােয জক্ষলত্র) ব্যবহার করা হলয়লছ। সংগৃহীি
িথ্যসমূহ র্ািাই বাছাই কলর সবলের্ণপূব ষক প্রসিলবদন প্রণয়ন করা হলয়লছ।
২.৩ িথ্য-উপালির উৎসিঃ
সমীক্ষার উলেশ্যসমূহ সঠিকভালব পসরপূণ ষ করার েন্য সমীক্ষা মূল্যায়লনর প্রলয়ােনীয় িথ্য প্রাইমাসর এবং জসলকন্ডাসর উৎস
জথলক সংগ্রহ করা হলয়লছ। প্রাইমাসর িথ্যগুললা মাঠ পর্ ষালয় পর্ ষলবক্ষণ/েসরপ ও সরাসসর সাক্ষাৎকালরর মাধ্যলম সংগ্রহ করা
হলয়লছ। প্রলয়ােনীয় প্রাইমাসর িথ্য-উপাি সংগ্রলহর েন্য Quantitative এবং Qualitative সবলের্ণ পদ্ধসি ব্যবহার
করা হলয়লছ। জসলকন্ডাসর িথ্যগুললা সবসভন্ন উৎস জর্মন আইএমইসি, সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও েনপথ
অসধদপ্তর, পসরবহন সসমসি, ব্যবসায়ী সসমসি, হাইওলয় ট্রাসফক পুসলশ এবং সংসেষ্ট অন্যান্য সংস্থা জথলক সংগ্রহ করা হলয়লছ।

২.৪ সমীক্ষার িলক সনধ ষারণিঃ
প্রশ্নমালাসমূহ প্রণয়লনর েন্য পরামশষক কতৃক
ষ সনলম্ন বসণ ষি িলকসমূহ সবলবিনায় জনয়া হলয়লছিঃ
(১) েনসমসিকিঃ বয়স, দববাসহক অবস্থা, সলঙ্গ, সামাসেকিঃ জপশা/েীসবকা, জর্াগালর্াগ, সশক্ষা, সিসকৎসা, সনরাপিা ইিযাসদ;
(২) অথ ষননসিকিঃ আয়, ব্যয় (প্রকে বাস্তবায়লনর পূলব ষ ও পলর); (৩) প্রকে সম্পসকষিিঃ (ক) প্রকলের দরপত্র প্রসক্রয়ার মূল্যায়ন
(খ) প্রকলের উপাদানসমূলহর বাস্তবায়ন অবস্থা পর্ ষাললািনা (গ) প্রকলের সবল ও দুব ষল সদকসমূহ এবং সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক
পর্ ষাললািনা।
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২.৫ িথ্য সংগ্রলহর উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)
সমীক্ষার উলেশ্য, পসরসধ, ToR, প্রস্তাসবি কমষপদ্ধসির আললালক প্রলয়ােনীয় ও প্রাসসঙ্গক প্রশ্নমালা ও জিকসলি প্রণয়ন করা
হলয়লছ। প্রশ্নমালা ও জিকসলিসমূহ জটকসনকযাল কসমটির সভায় আললািনা করা হলয়লছ র্া সিয়াসরং কসমটির সভায়
আললািনার আললালক সংলশাধনক্রলম চূড়ান্ত করা হলয়লছ। প্রকলের র্ন্ত্রপাসি, মালামাল সংগ্রহ স্থাপন এবং জসবা গ্রহলণর
কার্ ষক্রম পসরিালনার জক্ষলত্র প্রকলের প্রধান অসফস সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর, সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়, হলি
সহায়ক সকল িথ্য সংগ্রহ করা হলয়লছ। র্ন্ত্রপাসি, মালামাল ও জসবা সপসপআর ২০০৬ ও ২০০৮ অনুর্ায়ী হলয়লছ সকনা িা
র্ািাই করা হলয়লছ। প্রাক্কলন, অনুলমাদন, জটন্ডার প্রসক্রয়া ও িার মূল্যায়ন, চুসি সম্পাদন ও কার্ ষসম্পাদন ইিযাসদ সময়মি
গুণগি ও পসরমাণগি ভালব হলয়লছ সকনা এবং কমষপসরকেনা অনুর্ায়ী অগ্রগসি হলে সকনা িা পরীক্ষা করা হলয়লছ। র্সদ
সঠিকভালব না হলয় থালক, িলব িার কারণ সিসহ্নি করার েন্য প্রলয়ােলন সংসেষ্ট ব্যসিবলগরষ সলঙ্গ আললািনা করা হলয়লছ।
িথ্য-উপাি সংগ্রলহর উপকরণসমূহ সনম্নরূপিঃ
(১) সুসবধালভাগী গ্রুলপর সাক্ষাৎকালরর েন্য প্রশ্নমালা, (২) কলরাল গ্রুলপর সাক্ষাৎকালরর েন্য প্রশ্নমালা, (৩) প্রকে সংসেষ্ট
কমষকিষালদর সনসবড় সাক্ষাৎকালরর (In-depth Interview) েন্য জিকসলি, (৪) স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকালরর
প্রশ্নমালা (KII), (৫) দলীয় আললািনা সভা (FGD) পসরিালনার েন্য জিকসলি, (৬) িকুলমন্ট সরসভউ (Document
Review) জিকসলি, এবং (৭) অবকাঠালমার ইসিসনয়াসরং পর্ ষলবক্ষণ (Engineering Observation) জিকসলি।
২.৬ সমীক্ষার নমুনা আকার সনধ ষারণ ও সবন্যাস
প্রকলের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার িথ্যাসদর সবলের্ণ দুইটি পদ্ধসিলি করা হলয়লছ র্থািঃ পসরমাণগি (Quantitative) ও
গুণগি (Qualitative) । Quantitative ও Qualitative পদ্ধসির নমুনার আকার ও সবন্যাস সনম্নরূপিঃ
২.৬.১ পসরমাণগি পদ্ধসি (Quantitative):
K. সুসবধালভাগী গ্রুপিঃ
মহাসড়কটি উন্নয়ন/সনমষালণর ফলল এলাকার েনসাধারলণর মলধ্য র্ারা সরাসসর উপকৃি হলয়লছন িালদর মধ্য জথলক দদবিয়লনর
মাধ্যলম সুসবধালভাগী উিরদািা বাছাই করা হলয়লছ।
নমুনা আকার
অোনা েনসংখ্যার েন্য গ্রহণলর্াগ্য নমুনা সনধ ষারলনর সনসমলি সনম্নসলসখি পসরসংখ্যালনর সূত্র ব্যবহার কলর নমুনা আকার
সনণ ষয় করা হলয়লছ

এখালন,
= নমুনা আকার
Z= normal Variant র্ার মান 1.96 at 95% confidence level

p is part of the target proportion, এ জক্ষলত্র এর মান 75% ধরা হলয়লছ। পরামশষক মলন কলরন জর্

প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল এলাকার 75% েনগণ সরাসসর উপকৃি হলয়লছন জর্মন জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা, স্বাস্থয জসবা
জলখাপড়া, ব্যবসা-বাসণেয এবং সবসভন্ন গুরুত্বপূণ ষ োয়গায় সংলর্াগ বৃসদ্ধ ইিযাসদ।
q =1-p
e = সঠিকিার মান, র্া 3% ধরা হলয়লছ
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= ৮০০
10% Non response ধলর জমাট সুসবধালভাগী গ্রুলপর নমুনা আকার দোঁড়ায় ৮৮০ ।

অিএব, জমাট সুসবধালভাগী গ্রুলপর ৫০% কলরাল গ্রুপ সহলসলব সবলবিনায় সনলয়সছ র্া দোঁড়ায় ৪৪০ েন।
জমাট নমুনা আকার = ৮৮০+৪৪০=১৩২০ েন।
খানা সনব ষািনিঃ
ক্লািার স্যামসপ্লং এর মাধ্যলম খানা সনব ষািন করা হলয়লছ। প্রকেভুি ১১টি সড়কলক ১১টি জভৌগসলক ক্লািালর ভাগ কলর
সড়লকর উভয় পাবষবিী ২ সকিঃসমিঃ এর মধ্যবিী খানাগুললা দদবিয়লনর মাধ্যলম সনব ষািন করা হলয়লছ। অথনষ নসিক কমষকান্ড ও
আথ ষ-সামাসেক অবস্থা সবলের্লণর েন্য প্রধান জপশাসমূলহর [কৃসর্েীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর ব্যবসায়ী, িালক (বাস, ট্রাক),
িাকুসরেীবী, মজুর] িথ্য উপাি সংগ্রহ কলর সবর্দভালব পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
L. কলরাল গ্রুপিঃ
সড়লকর পাবষবিী এলাকা জথলক ২ সকিঃসমিঃ দূলরর র্ারা সরাসসর এই সড়লকর সুসবধা পান না িালদর জথলক কলরাল গ্রূলপর িথ্য
প্রদানকারী সনধ ষারণ করা হলয়লছ। নমুনা আকার জমাট সুসবধালভাগী গ্রুলপর ৫০% অথ ষাৎ ৪৪০ েন কলরাল গ্রুলপর সংখ্যা হলয়লছ।

২.৬.২ গুণগি পদ্ধসি (Qualitative)
সমীক্ষার পসরমাণগি পদ্ধসি ছাড়াও গুণগি পদ্ধসি ব্যবহার করা হলয়লছ। জর্মন, দলীয় আললািনা (FGD), গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর
সাক্ষাৎকার (KII) সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)
দলীয় আললািনা (FGD)
প্রকলের আওিাভুি জেলা সড়লকর ১০টি সড়ক হলি ১টি কলর জমাট ১০টি এফসেসি পসরিালনা করা হলয়লছ। প্রসিটি সড়ক
জথলক ৮-১০ কলর অংশগ্রহণকারী সনলয় এফসেসি পসরিালনা করা হলয়লছ। এফসেসির স্থান সহলসলব প্রকে এলাকায় জকান
উলেখলর্াগ্য স্থানলক (উপলেলা পসরর্দ/ইউসনয়ন পসরর্দ, বাোর, স্কুল ইিযাসদ) সনধ ষারণ করা হলয়লছ। এফসেসি পসরিালনা
করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যসি, স্থানীয় প্রশাসন, সশক্ষক, ব্যবসায়ী, বান/ট্রাক োইভার, সনমষাণ শ্রসমক, মসহলা প্রসিসনসধ
এনসেও প্রসিসনসধ, ধমীয় জনিালদর সালথ আললািনা করা হলয়লছ।
গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview)
প্রকলের সুসবধালভাগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর মিামি সংগ্রলহর েন্য KII জিকসললষ্টর মাধ্যলম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হলয়লছ। KII এর আওিায় ব্যবসায়ী, শ্রসমক ইউসনয়ন, স্থানীয় সনমষাণ প্রসিষ্ঠান, এনসেও কমী, ট্রাসফক কলরাল ইউসনট,
বাস/ট্রাক োইভার, হাসপািাল/সক্লসনলকর কমষকিষাসহ জমাট ৭০ েলনর (প্রসি উপলেলা হলি ৫ েন) সাক্ষাৎকার জনয়া হলয়লছ।
সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)
প্রকলের পসরকেনা, প্রসকউরলমন্ট, বাস্তবায়ন, পসরিালনা, এবং ব্যবস্থাপনা সম্পলকষ সবস্তর ধারণা লাভ করলি সড়ক ও েনপথ
অসধদপ্তর ২ েন, সড়ক ও জসতু মন্ত্রণালয় ১ েন, পসরকেনা কসমশন ১ েন এবং আইএমইসির ১ েন (জমাট ৫ েন) কমষকিষার
সনসবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলয়লছ।
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২.৭ প্রলকৌশলগি পর্ ষাললািনা
মূল ও ১ম সংলশাসধি সিসপসপর আললালক খাি সভসিক বরাে, িাসহদা ও বাস্তবায়লনর সবর্দ পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ।
প্রকলের সবসভন্ন অবকাঠালমাসমূলহর প্রলকৌশলগি অবস্থার েসরপ করার েন্য সংযুসি-৭ এ বসণ ষি জিকসলি ব্যবহার করা
হলয়লছ। প্রসিলবদলন প্যালকে ওয়ারী পর্ ষলবক্ষণ উপস্থাপন করা হলয়লছ।
২.৮ িথ্য সংগ্রহ কার্ ষক্রম পসরিালনা
িথ্য সংগ্রহকারী সনলয়াগ
মাঠ পর্ ষায় জথলক Quantitative িথ্য সংগ্রহ করার েন্য পরামশষক প্রসিষ্ঠান কতৃক
ষ ২ েন সুপারভাইোর, ১৪ েন িথ্য
সংগ্রহকারী, ১ েন কসম্পউটার অপালরটর এবং ১ েন অসফস সহকারী সনলয়াগ জদয়া হলয়লছ।
িথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপাভাইোর প্রসশক্ষণ
পরামশষক প্রসিষ্ঠান িথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইোর সনলয়ালগর পর িোঁলদর েন্য ২ (দুই) সদলনর প্রসশক্ষণ কমষসূিীর ব্যবস্থা
করা হলয়লছ। পরামশষকগণ সমীক্ষা কালের েন্য সনলয়াসেি িথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইোরগলণর প্রসশক্ষণ প্রদান
কলরলছন। উি কমষসুসিলি আইএমইসির কমষকিষাগণলকও আমন্ত্রণ করা হলয়লছ।
মাঠ পর্ ষালয় িথ্য-উপাি সংগ্রহ পসরিালনা
কমষপসরকেনা অনুর্ায়ী ৪ (িার) সপ্তাহব্যাপী িথ্য-উপাি সংগ্রলহর কাে পসরিালনা করা হলয়লছ। িথ্য সংগ্রহকারী সদলন ৬-৭
েলনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কলরলছন। প্রসিটি উপলেলায় ১ েন িথ্য সংগ্রহকারী কাে কলরলছন। দুইটি জেলার েন্য ১ েন
সুপারভাইোর সছললন িারা িথ্য সংগ্রহকারীলদর পূরণকৃি প্রশ্নমালার গুণগি মান র্ািাই ও প্রলয়ােনীয় সদক সনলদ ষশনা প্রদান
কলরলছন। িথ্য সংগ্রলহর কালে সনলয়াসেি িথ্য সংগ্রহকারীলদর দাসয়ত্ব সনম্নরূপিঃ
(ক) উিরদািার সরাসসর সাক্ষাৎকার গ্রহণ, (খ) প্রশ্নপত্র অনুসালর সঠিক জকালি টিক সিহ্ন প্রদান, (গ) সঠিক উির সনসিি কলর
প্রশ্নমালা পূরণ, (ঘ) সংগৃহীি িলথ্যর জগাপনীয়িা ও সনরাপিা রক্ষা করা, এবং (ঙ) সংগৃহীি িথ্য পরামশষক প্রসিষ্ঠালনর কালছ
প্রদান।
২.৯ স্থানীয় পর্ ষালয় কমষশালা
িথ্য সংগ্রহ িলাকা‡j পরামশষক প্রসিষ্ঠান প্রকে এলাকায় স্থানীয় পর্ ষালয় একটি কমষশালার আলয়ােন করা হ‡q‡Q। আনুমাসনক
২৫-৩০ েন স্থানীয় সবসভন্ন জপশার েনগণ, স্থানীয় প্রশাসন, েনপ্রসিসনসধ, সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তলরর কমষকিষাবৃন্দ, সশক্ষক,
গণ্যমান্য ব্যসি, ও আইএমইসি এর কমষকিষাবৃন্দ এই কমষশালায় অংশগ্রহণ ক‡i‡Qন। উন্মুি আললািনার মাধ্যলম প্রকলের
প্রভাব মূল্যায়লনর প্রলয়ােনীয় িথ্যাসদ সংগ্রহ করা হ‡q‡Q।
২.১০ িথ্য সংগ্রলহর মান সনয়ন্ত্রণ
পরামশষকগণ মাঠকমীলদর সালথ জর্াগালর্াগ এবং মাঠ পর্ ষালয় সৃষ্ট সমস্যাগুললার সমাধান কলরলছন। পরামশষকগণ প্রকে
এলাকা পর্ ষলবক্ষণ ও িথ্য সংগ্রহ কার্ ষক্রম সলরেসমলন পর্ ষলবক্ষণ কলরলছন।
িথ্য বা িাটা এসিটিং ও জকাসিং
পূরণকৃি প্রশ্নমালা পরামশষক প্রসিষ্ঠান কতৃক
ষ জকাসিং ও এসিটিং কলর সংগৃহীি উপাি কসম্পউটালরর মাধ্যলম িাটালবে দিসর
করা হলয়লছ ও ফি জপ্রা জপ্রাগ্রালম িাটা এসর করা হলয়লছ।
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২.১১ িথ্য সবলের্ণ ও প্রসিলবদন প্রণয়ন
িথ্য বা িাটা সবলের্ণ এবং প্রসিলবদন প্রণয়ন এর জক্ষলত্র সনলম্নাি সবর্লয়র প্রসি সিকষ দৃসষ্ট রাখা হলয়লছ।
(১) সংগৃহীি িলথ্যর র্থাথ ষিা এবং গ্রহণলর্াগ্যিা র্থার্থভালব সবলের্লণর েন্য উন্নি িাটা এসরর উপলর্াগী ও কার্ ষকরী
সফ্টওয়ালর ব্যবহার করা হলয়লছ।
(২) সংগৃহীি িথ্য বা িাটা এসসপএসএস (SPSS) সফ্টওয়ালরর মাধ্যলম সবলের্ণ (Co-relation, Mean, Median,
Minimum, Maximum etc.) করা হলয়লছ।
২.১২ প্রসিলবদন উপস্থাপন
প্রারসম্ভক প্রসিলবদন
খসড়া প্রারসম্ভক প্রসিলবদন ০৩ জফব্রুয়াসর, ২০২০ wLª. িাসরলখ জটকসনকযাল কসমটির সভায় উপস্থাপন করা হলয়লছ।
জটকসনকযাল কসমটির সুপাসরলশর সভসিলি প্রসিলবদনটি সংলশাধন কলর ১৩ জফব্রুয়াসর, ২০২০ wLª. িাসরলখ সিয়াসরং কসমটির
সভায় উপস্থাপন করা হলয়লছ। সিয়াসরং কসমটি কতৃক
ষ প্রসিলবদন অনুলমাদলনর পর মাঠ পর্ ষালয় েসরলপর কাে শুরু হলয়লছ।
১ম খসড়া প্রসিলবদন
প্রারসম্ভক প্রসিলবদলনর সভসিলি ৪ সপ্তালহর মলধ্য মাঠ পর্ ষালয় সংগৃহীি সকল িথ্য উপাি পর্ ষলবক্ষণ, সবলের্ণ পূব ষক ১ম খসড়া
প্রসিলবদনটি জটকসনকযাল কসমটির কালছ উপস্থাপন করা হলয়লছ। জটকসনকযাল কসমটির সুপাসরলশর সভসিলি প্রসিলবদনটি
সংলশাধন কলর সিয়াসরং কসমটির েন্য উপস্থাপন করা হলয়লছ।
২য় খসড়া প্রসিলবদন
২য় খসড়া প্রডর্কবেন মর্কডনকোল কডমটির জন্য উপস্থাপন করা হকয়কছ। জটকসনকযাল কসমটির সভার সুপাসরশক্রলম ২য় খসড়া
প্রসিলবদন সিয়াসরং কসমটিলি উপস্থাপন করা হলয়লছ। সিয়াসরং কসমটির সুপাসরশসমূহ সংলশাধন কলর প্রসিলবদনটি োিীয়
কমষশালার েন্য উপস্থাপন করা হলয়ছ। োিীয় কমষশালার মিামি ও সুপাসরলশর সভসিলি র্াবিীয় িথ্য সম্বসলি একটি চূড়ান্ত
খসড়া প্রসিলবদন প্রস্তুি করা হলয়লছ।
চূড়ান্ত প্রসিলবদন
চূড়ান্ত খসড়া প্রসিলবদন আইএমইসি ও সংসেষ্ট অন্যান্য দপ্তলরর মিামি ও সনলদ ষশনা অনুসালর ও ১৬.০৬.২০২০ িাসরলখর
সিয়াসরং কসমটির সুপাসরলশর সভসিলি প্রস্তুিকৃি চূড়ান্ত প্রসিলবদলনর হাি ষ কসপ (বাংলায় ৪০ কসপ ও ইংলরেীলি ২০ কসপ) ও
সফ্ট কসপ সনধ ষাসরি সমলয়র মলধ্য আইএমইসির কালছ দাসখল করা হলয়লছ।
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২.১৩ সময় সভসিক কমষ পসরকেনা (Time Based Work Plan)
সারসণ-২.১ সময় সভসিক কমষ পসরকেনা
Kv‡Ri weeiY

Kvh©µg Avi‡¤¢i w`b n‡Z gvwmKfv‡e
1

2
1

2

3

4

3
5

Pzw³ ¯^vÿi
AvBGgBwW-i mv‡_ wgwUs
WKz‡g›U msMÖn Ges we‡kølY
Kvh© cwiKíbv ˆZwi
civgk©K wb‡qvM
cÖv_wgK Z_¨vbymÜvb
cÖkœgvjv cÖYqb
cÖkœgvjvi cÖvK hvPvBKiY
cÖkœgvjv P‚ovšÍKiY
Bb‡mckb wi‡cvU© দিসর
bgybv cwiKíbvmn Rwic cwiKíbv cÖYqb
‡UKwbK¨vj KwgwU KZ…©K Bb‡mckb wi‡cv‡U©
mycvwik cÖ`vb
wóqvwis KwgwU KZ„©K Bm‡mckb wi‡cvU©
Aby‡gv`b
DcvË msMÖnKvix wb‡qvM I cÖwkÿY
gvV ch©v‡q mgxÿv cwiPvjbv
DcvË msMÖn
DcvË msMÖn Kvh©µ‡gi Z`viKx
GdwRwW cwiPvjbv Kiv
¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv cwiPvjbv Kiv
msMÖnxZ DcvË‡K cwi”QbœKiY
Lmov AvDUcyU mviwY cÖ¯‘ZKiY
Lmov AvDUcyU mviwY AvBGgBwW KZ…©K
Aby‡gv`b
Dcv³ mvRv‡bv
WvUv Gw›Uª I hvPvBKiY
WvUv cÖ‡mwms
WvUv we‡kølY
Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb
Lmov cÖwZ‡e`b `vwLj
‡UKwbK¨vj KwgwUi ch©v‡jvPbv mfvq Lmov
cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb
‡UKwbK¨vj KwgwUi mycvwi‡ki Av‡jv‡K Lmov
cÖwZ‡e`b ms‡kvab
wóqvwis KwgwUi mfvq ms‡kvwaZ Lmov
cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb
ms‡kvwaZ Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci gZvgZ
P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b দিসর
RvZxq Kg©kvjvq P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b
Dc¯’vcb
P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci gZvgZ
Lmov cÖwZ‡e`b P‚ovšÍKiY
P‚ovšÍ cÖwZ‡e`b `vwLj
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অধ্যায়-তৃিীয়
ফলাফল পর্ ষাললািনা
৩.১ প্রকলের অঙ্গসভসিক (জভৌি ও আসথ ষক) লক্ষযমাত্রা ও অেষন পর্ ষাললািনা
প্রকলের প্রধান অংগসমুহ সছল এমব্যাংকলমন্ট-এর েন্য মাটির কাে, জেসিবল জপভলমন্ট, সালফষসসং (কালপষটিং ও সসললকাট,
সিসবএসটি, ওয়াসরং জকাস ষ), রক্ষাপ্রদ কাে (লটা-ওয়াল, সসসস ব্লক, সেও জটিটাইল), সসার জেন সনমষাণ, সাইন-সসগনাল স্থাপন
ও ইউটিলটি স্থানান্তর। প্রাপ্ত িথ্য-উপািমলি সব অলঙ্গর সনমষাণ কাে সুষ্ঠুভালব সম্পাসদি হলয়লছ। সারসণর (৩.১) িথ্যাসদ
সবলের্ণ কলর জদখা র্ায় জর্ প্রকলের প্রকৃি ব্যয় সংলশাসধি সিসপসপর তুলনায় ৩২৪.৭৮ লক্ষ টাকা কম হলয়লছ। র্সদও ১ম
সংলশাধনীলি ৩০৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় জবসশ ধরা হলয়সছল সকন্তু অসিসরি ব্যয় প্রলয়ােন হয়সন।
অলঙ্গর নাম

একক

১

২

রােস্বিঃ
জমাটর জভসহলকল
ল্যাবলরটসর/ল্যাবলরটসর
ইকুযইপলমন্ট
মাটির কােিঃ
নতুন এমব্যাংকলমন্ট
সনমষাণ
এমব্যাংকলমন্ট
প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ
জেসিবল জপভলমন্ট
সনমষাণিঃ
নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ
জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ
(২X০.৯০ সমটার)
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ
(৩.৭০ সমটার প্রশস্ত)
জপভলমন্ট মেবুসিকরণ
(৫.৫০ সমটার প্রশস্ত)
সালফষসসং (কালপষটিং ও
সসল জকাট)
নতুন সনমষালণর েন্য
সালফষসসং (৩.৭০ সমটার
প্রশস্ত)
প্রশস্তকরলণর েন্য
সালফষসসং (২X০.৯০
সমটার)
সবযমান জপভলমলন্টর
েন্য সালফষসসং (৩.৭০
সমটার প্রশস্ত)
সবযমান জপভলমলন্টর
েন্য সালফষসসং (৫.৫০
সমটার প্রশস্ত)

সারসণ-৩.১: প্রকেটির অংগসভসিক লক্ষযমাত্রা এবং প্রকৃি অগ্রগসি
মূল সিসপসপ
লক্ষযমাত্রা (১ম
প্রকৃি অগ্রগসি
সংলশাসধি সিসপসপ
অনুর্ায়ী)
পসরমাণ/
ব্যয়
পসরমাণ/
ব্যয়
পসরমাণ/
ব্যয়
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
৩
৪
৫
৬
৭
৮

(লক্ষ টাকায়)
মূল সিসপসপ ও ১ম
সংলশাসধি সিসপসপর
পাথ ষকয
পসরমাণ
ব্যয়
৯

১০

টি
টি

৩.০০
৪.০০

১২০.০০
১২.০০

৩.০০
৪.০০

৯৫.৭৩
১২.০০

৩.০০
৪.০০

৯৫.৭৩
১২.০০

০
০

(-২৪.২৭)
০

ল:ঘ:সম:

১.১৬০

২৯০.০০

০.৯০

১৭৩.৩৪

০.৯০

১৭৩.৩৪

(-০.২৬)

(-১১৬.৬৬)

ল:ঘ:সম:

১.৪৮০

৩৭০.০০

১.৭১

৩৭৪.২৮

১.৭১

৩৮৪.৫১

(-০.২৩)

৪.২৮

সকিঃসমিঃ
সকিঃসমিঃ

৩.৩২৫
৪৬.০৫০

২১৪.৪৬
১৪৮৫.১১

৩.৯২
৪৩.৬৩

২৩০.৪৭
১২২৬.৯৭

৩.৯২
৪৩.৬৩

২৩০.৪৭
১২৪৩.৯৩

(০.৬)
(-২.৪২)

১৬.০১
(-২৫৮.১৪)

সকিঃসমিঃ

১১.২০০

৩৭৬.৩২

১১.২০

২৮৭.৯২

১১.২০

৩০৩.৯৭

০

(-৮৮.৪)

সকিঃসমিঃ

৭.১৩০

৩৫০.০৮

২০.৩৯

১০৪০.৩১

১৭.৯০

৯০০.৩৬

(১৩.২৬)

৬৯০.২৩

সকিঃসমিঃ

৪.৮৩০০

১৩৫.২৪

৪.৯৭

১৪৫.৬৮

৪.৯৭

১৪৫.৬৮

(০.১৪)

১০.৪৪

সকিঃসমিঃ

১২.৩৫০

১৬৯.৮১

১০.৮১

১২৫.৫৩

১০.৮১

১২৫.৫৩

(-১.৫৪)

(-৪৪.২৮)

সকিঃসমিঃ

৯.৯০০

২৫৫.৯২

১০.৪৫

২৯৯.৩১

১০.৪৫

২৯৯.৩১

(০.৫৫)

৪৩.৩৯

সকিঃসমিঃ

৪.৮০০

১৮৩.৮৪

৫.৪০

২৭৫.২৮

৫.৪০

২৭৫.২৮

(০.৬)

৯১.৪৪
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অলঙ্গর নাম

১

একক

২

মূল সিসপসপ
পসরমাণ/
সংখ্যা
৩

ব্যয়
৪

সালফষসসং (DBS ওয়াসরং
জকাস ষ)
নতুন সনমষালণর েন্য
সকিঃসমিঃ
০.০০
সালফষসসং (৩.৭০ সমটার
প্রশস্ত)
প্রশস্তকরলণর েন্য
সকিঃসমিঃ
৩৩.৭০০
৪১১.১৪
সালফষসসং (২X০.৯০
সমটার)
সবযমান জপভলমলন্টর
সকিঃসমিঃ
৩৩.৭০০
৭৫৮.২৫
েন্য সালফষসসং (৩.৭০
সমটার প্রশস্ত)
সবযমান জপভলমলন্টর
সকিঃসমিঃ
১৭.৬৩০
৫৯৫.০১
েন্য সালফষসসং (৫.৫০
সমটার প্রশস্ত)
কংসক্রট সিে সনমষাণ
সমটার
১২৮.৫০০ ১৬৭০.৫০
(৫টি)
কালভাট ষ সনমষাণ (২৮টি)
সমটার
১৪০.১৭০
১৪০১.৭০
রক্ষাপ্রদ কােিঃ
জটা-ওয়াল
সমটার
৫৩৬০.০০
২০০.৪৬
ষ
সসসস ব্লকসহ সেওবগসমটার
২১৮০০.০০ ৩৩৫.৭৩
জটিটাইল
সনমষাণ ও পূিষ কােিঃ
সসার জেন সনমষাণ
জথাক
জথাক
১২৬.৬৯
সাইন, সসগন্যাল স্থাপন
জথাক
জথাক
৪৬.০০
ইউটিসলটি স্থানান্তর
১৪.০০
উপ-জমাট (মূলধন ব্যয়)
৯৫২২.২৬
সফসেকযাল কসন্টনলেসন্স
২%
২%
১৯০.৪৫
প্রাইস কসন্টনলেসন্স
৩%
৩%
২৮৫.৬৭
৯৯৯৮.৩৮
সব ষলমাট
সুত্রিঃ সরভাইসি সিসপসপ ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন

৩.২

লক্ষযমাত্রা (১ম
সংলশাসধি সিসপসপ
অনুর্ায়ী)
পসরমাণ/
ব্যয়
সংখ্যা
৫
৬

প্রকৃি অগ্রগসি

মূল সিসপসপ ও ১ম
সংলশাসধি সিসপসপর
পাথ ষকয
পসরমাণ
ব্যয়

পসরমাণ/
সংখ্যা
৭

ব্যয়
৮

৯

১০

০.৪৫

১৫.৭২

০.৪৫

১৫.৭২

০.৪৫

১৫.৭২

৩৩.৯০

৪১০.৫২

৩৩.৯০

৪১৬.৫২

(-০.২)

-০.৬২

৩৮.৮৪

৯১৯.৮৭

৩৮.৮৪

৯৩৬.৬৬

(-৫.১৪)

১৬১.৬২

৩০.২৬

১২৭৮.৪৮

৩০.২৬

১২৭৯.৭০

(১২.৬৩)

৬৮৩.৪৭

১৩২.৪০

১৪২৯.৮৪

১৩২.৪০

১৪৩৫.০৪

(৩.৯)

-২৪০.৬৬

১৩৫.৪২

১১৭৮.৫১

১৩৫.৪২

১১৮৩.১০

(-৪.৭৫)

(-২২৩.১৯)

৫৯৪৫.০০
২০০৬০.০০

১৮৮.২১
২৫৫.৫২

৫৯৪৫.০০
১৫২৪.৫৫

১৮৮.২১
২০২.৩৯

৫৮৫.০০
(-১৭৪০.০০)

(-১২.২৫)
(-৮০.২১)

৫৩১৬.০০
জথাক
জথাক

৮৭.৮৮
৪৬.৮৬
৭.৩২

৫৩১৬.০০
জথাক
জথাক

৮৭.৮৮
৪৬.৮৬
৬.১৮

৫৩১৬.০০
জথাক
জথাক

(-৩৮.৮১)
০.৮৬
-৬.৬৮

জথাক
জথাক

১০০.৬২
১০০.৬২

জথাক
জথাক

-

জথাক
জথাক

(-৮৯.৮৩)
(-১৮৫.০৫)

১০৩০৬.৭৮

৯৯৮২.০০

৩০৮.৪০

প্রকলের আওিায় সম্পাসদি সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রহ সবর্লয় পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ

প্রকলের অনুলমাসদি সংলশাসধি সিসপসপ অনুর্ায়ী মূল পূিষ কাে ১০টি প্যালকলের মাধ্যলম সম্পন্ন করার সংস্থান সছল।
সপসসআর এ উলেসখি িথ্যানুর্ায়ী ১০টি প্যালকলের আওিায় পূিষ কাে সম্পাদন করা হলয়লছ। সারসণ ৩.২-এ বসণ ষি প্যালকে
ওয়াসর ক্রয় কার্ ষক্রম ও প্রাপ্ত িথ্য উপাি পর্ ষাললািনা কলর জদখা র্ায় জর্ ক্রয় কার্ ষক্রম সরকালরর সবসধ জমািালবক সম্পন্ন
হলয়লছ এবং কার্ ষাসদ চুসি মূলল্য ও প্রলদয় সমলয় সমাপ্ত হলয়লছ। দরপত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান িথ্য সনম্নরুপ।
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- প্যালকে/কালের নাম

সারসণ-৩.২: সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রহ সবর্লয় পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণ
- সিসপসপলি প্রাক্কসলি ব্যয় - দরপত্র আহ্বালনর িাসরখ
- চুসি মূল্য
- চুসির িাসরখ
(জকাটি টাকায়)
-কাে সমাসপ্তর িাসরখ

প্যালকে নং-১
Widening & Strenghening of existing pavement
with surfacing at different Km. (Ch. 00+000 to
18+000) of Darbost-Kanaighat-Shabag Road (Z2011) under Sylhet road Division, Sylhet and
DBS Wearing course at Ch. 00+000 to 02+900
of Shaistagonj-Puranbzar-Kalimnagar Road (Z
2009) under Hobigonj Road Division during the
year 2015-2016.
প্যালকে নং-২

মন্তব্য

১৯২১.২৫

২৩/০৯/২০১৫
০৭/০১/২০১৬
০৬/০১/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Construction of new embankment, Flexible
pavement & carpeting seal coat work from Ch.
2+790 to 3+640, 12+485 to 13+320 &
Ch.14+770 to 14+910 & Construction of 5 Nos.
1X3.00mX3.00m box culverts at 3rd &13th Km.
of Vadeshwar-Mirganj-Manikona-Fenchuganj
Road (Z-2831) & Strenthening & surfacing work
(DBS-wearing course) from Ch. 0+000 to 7+000
& reconstruction of 1 No. 1X 4.00m X2.5m box
culvert at 6th 1 No.-2X4.50m X2.50m box
culvert at 10th & 11th Km. of RashidpurBishwanath Rampasha-Lamakazi Road (Z-2016)
under Sylhet Road Division of Road Zone,
Sylhet during the year 2015-2016.
প্যালকে নং-৩

৯৩২.৩৫

২৩/০৯/২০১৫
০৭/০১/২০১৬
০৬/০১/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Improvement of Dowarbazar-Sunamganj Road
(Z-2811) (Ch. 15+500 to 18+500) and
Sunamganj-Kachirgati-Bishwamberpur Road (Z2804) (Ch. 01+700 to 16+400) under
Sunamganj Road Division during the year 201516.
প্যালকে নং-৪

১০৮২.০৮

২৩/০৯/২০১৫
০৪/০১/২০১৬
০৩/০১/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Widening from 14th to 27th Km and
Construction of 25.74 meter (1X24.40m) PC
Girder in place of a Bailey Brige at 18th Km.
(Gap No. 18/1) on Gobindaganj-ChatakDowarbazar Road under 2nd phase of Zonal Zilla
Road improvement project of Sunamganj Road
Division during the year 2015-16.
প্যালকে নং-৫

১০৬৪.৫০

২৫/০৪/২০১৬
৩১/০৮/২০১৬
১৬/০৬/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Strenthening the existing pavement and
surfacing work at different Km. of MadanpurDirai-Sulla Road under Sunamganj Road

৪৯৩.৬৮

১৫/০১/২০১৭
০২/০৪/২০১৭
১৯/০৬/২০১৭

কাে সমাপ্ত
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- প্যালকে/কালের নাম

- সিসপসপলি প্রাক্কসলি ব্যয় - দরপত্র আহ্বালনর িাসরখ
- চুসি মূল্য
- চুসির িাসরখ
(জকাটি টাকায়)
-কাে সমাসপ্তর িাসরখ

মন্তব্য

Division during the year 2016-17.
প্যালকে নং-৬
Strenthening the existing pavement and
surfacing work at different Km. of MadanpurDirai-Sulla Road under Sunamganj Road
Division during the year 2016-17
প্যালকে নং-৭

৬৫০.১১

১৫/০১/২০১৭
০২/০৪/২০১৭
১৮/০৬/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Widening of existing flexible oavement and
surfacing at Ch. 9=000 to h. 17+670 of
Baniachong-Nobiganj Road (Z-2405) under
Hobigonj Road Division during the year 20152016.
প্যালকে নং-৮

৭৪১.৯৯

২৩/০৯/২০১৫
২২/১২/২০১৫
৩১/০৩/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Construction of 34.08m long P.C Girder Bridge
(Atukura Bridge), 21.89 m long RCC Girder
Bridge (Nagerkhal Bridge), RCC Girder Bridge
(Moder patta Bridge) & 1X6.00mX5.50m RCC
Box Culvert (Bibirmokam Culvert) of Hobiganj
Road Division during the year 2015-2016.
প্যালকে নং-৯

৯৫৩.০৬

১১/১০/২০১৫
১৬/০২/২০১৬
১৭/০৬/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Construction of 28.78m long P.C Girder Bridge
at 29th Km and RCC Box Culvert of different size
(67.00m) including Saucer drain & Toe wall at
different Km of kulaura- ShamshernagarSreemongal Road (Z-2003) under Moulvibazar
Road Division of Road Zone Sylhet during the
year 2015-16.
প্যালকে নং-১০

১০০৬.৮৭

১১/১০/২০১৫
২৬/০১/২০১৬
১৯/০৬/২০১৭

কাে সমাপ্ত

Widening, Strenthening & Surfacing by DBS
Wearing Course from 26th Km to 42th Km of
kulaura Shamshernagar-Sreemongal Road
under Road Dvision Moulvbazar of Road Zone
Sylhet Sylhet during the year 2015-16.`

১০৩৭.৩৭

২৩/০৯/২০১৫
০৪/০১/২০১৬
০৩/০১/২০১৭

কাে সমাপ্ত

সুত্রিঃ সরভাইসি সিসপসপ ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিলবদন ও সংগৃহীি িথ্য

গাসড়/ট্রান্সলপাট ষ/জমসশনারীে ক্রয়িঃ প্রকলের আওিায় ৩টি মটর জভসহকযাল ৯৫.৭৩ লক্ষ টাকায় এবং ৪টি ল্যাবলরটসর
ইকুযপলমন্ট ১২.০০ লক্ষ টাকায় ক্রলয়র সংস্থান সছল। সপসসআর অনুর্ায়ী ৩টি মটর জভসহকযাল ৯৫.৭৩ লক্ষ টাকা এবং ৪টি
ল্যাবলরটসর ইকুযপলমন্ট ১২.০০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হলয়লছ। প্রকে সমাসপ্তর পর ৩টি মটর জভসহকযাল সংসেষ্ট সড়ক সবভালগ
এবং ল্যাবলরটসর ইকুযপলমন্ট িত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশলী, সসললট সালকষলল ব্যবহৃি হলে োনা র্ায়।
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৩.৩ উলেশ্য অেষনিঃ প্রকলের উলেশ্য ও লগ জেলমর আললালক Output, Outcome ও Impact পর্ ষাললািনা ও
পর্ ষলবক্ষণিঃ
ক্রসমক
১.

প্রধান উলেশ্য

সারসণ-৩.৩: প্রকলের উলেশ্য অেষন পর্ ষাললািনা
উলেশ্যর অেষন পর্ ষাললািনা

জেলা সড়ক প্রকলের অসমাপ্ত িথা সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর ইলিাপূলব ষ ৮টি জোলনর মাধ্যলম ৮টি “জেলা সড়ক
প্রলয়ােনীয় কাে জশর্ করা।
উন্নয়ন প্রকে” এবং “ক্ষসিগ্রস্ত সড়কসমূলহর েরুসর পুনব ষাসন” শীর্ ষক অন্য
একটি প্রকে গ্রহণ কলরসছল। সকন্তু সম্পলদর সীমাবদ্ধিা এবং োিীয় ও
আঞ্চসলক মহাসড়কগুললার উন্নয়ন অগ্রাসধকার প্রদান করায় জবশ সকছু জেলা
সড়লকর উন্নয়ন কাে আংসশকভালব অসমাপ্ত জথলক র্ায়।
উি জেলা সড়কগুললার মলধ্য গুরুত্বপূণ ষ জেলা সড়কসমূলহর অসমাপ্ত কাে
সমাপ্তকরলণর ললক্ষয সওে অসধদপ্তর কতৃক
ষ সসললট জোলনর ১০টি জেলার েন্য
১১টি জেলা সড়ক উন্নয়লনর েন্য আললািয প্রকে গ্রহণ করা হয়। সবলবিয
প্রকলের আওিায় সসললট জোলনর ১১টি জেলা সড়লকর ১৯৫.০০ সকিঃসমিঃ এর
মলধ্য ৮৫.৮৮ সকিঃসমিঃ সড়ক জমরামি/সনমষালণর প্রস্তাব করা হলয়লছ। এ
জপ্রসক্ষলি সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ কতৃক
ষ প্রস্তাসবি ৯৯৯৮.৩৮ লক্ষ
টাকা প্রাক্কসলি ব্যলয় এবং মাি ষ ২০১৫ হলি জুন ২০১৭ পর্ ষন্ত জময়ালদ “জেলা
সড়ক উন্নয়ন (সসললট জোন)” শীর্ ষক প্রকেটি ০৯/০৬/২০১৫ িাসরলখ অনুসষ্ঠি
একলনক সভায় অনুলমাদন করা হয় ।
পরবিীলি সকছু অলঙ্গর পসরমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃসদ্ধ এবং সওে জরট সশসিউল
২০১৫ অনুর্ায়ী দরপত্র প্রাক্কলন করায় ১৬ জফব্রুয়াসর ২০১৭ িাসরলখ অনুসষ্ঠি
সিসপইসস সভার সুপাসরশক্রলম প্রকেটির ১ম সংলশাধন ১২/০৩/২০১৭ ইং
িাসরলখ মাননীয় সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুলমাসদি হয় র্ার মূল্য
সছল ১০৩০৬.৭৮ লক্ষ টাকা।
প্রকলের আওিায় ২.৬১ ল:ঘ:সম: মাটির কাে, নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ ৩.৯২
সকিঃসমিঃ জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ ৪৩.৬৩ সকিঃসমিঃ জপভলমন্ট সালফষসসং-৩১.৬৩
সকিঃসমিঃ, কংসক্রট সিে সনমষাণ (৫টি) ১৩২ সমটার, কালভাট ষ সনমষাণ (২৮টি)
১৩৫.৪২ সমটার, জটা-ওয়যাল ৫৯৪৫ সমটার সসসস ব্লকসহ সেও জটিটাইল
ষ
২০০৬০ বগসমটার,
সসার জেন সনমষাণ ৫৩১৬ সমটার ও প্রলয়ােনীয় সংখ্যক
সাইন, সসগন্যাল সকিঃসমিঃ জপাি ও জরাি মাসকষংলয়র কার্ ষাসদ সম্পন্ন করা হয়।

২.

পর্ ষায়ক্রসমক
রক্ষণালবক্ষণ
কমষসূসিলি (সপএমসপ) বা অন্য
জকান প্রকলের অন্তভুষি নয় এমন
জেলা সড়কগুললা উন্নি করা।

আললািয প্রকলের সড়কগুললা উন্নয়লনর মাধ্যলম পর্ ষায়ক্রসমক রক্ষণালবক্ষণ
কমষসূসিলি (সপএমসপ) বা অন্য জকান প্রকলের অন্তভুষি নয় এমন জেলা
সড়কগুললা উন্নি করা হলয়লছ। সড়লকর উন্নয়লনর ফলল জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার
উন্নয়ন হলয়লছ। উন্নি পসরবহন ব্যবস্থার প্রবিষন হলয়লছ। েনগণ জদলশর সবসভন্ন
গন্তলব্য সহলে র্ািায়াি করলি পালর ও পণ্য পসরবহন করলি পালর। কৃসর্পণ্য
সবপণলনর সুব্যবস্থা সৃসি হবার ফলল প্রকে এলাকার েনগণ কৃসর্ উৎপাদলন
উৎসাসহি হলে।
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৩.

সসললট জোলন সড়কসমূলহর প্রকলের আওিায় সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠালমা উন্নয়লনর ফলল সসললট
জনটওয়ালকষর উন্নয়ন সাধন করা।
জোলনর সড়কসমুলহর জনটওয়াকষ উন্নয়ন হলয়লছ। সড়কগুললা সসললট জোলনর
৪ টি সড়ক সবভালগর আওিাধীন। ফলল পুলরা সসললট এই উন্নয়লনর সুসবধা
জপলয়লছ।

৪.

সসললট জোলনর পাশাপাসশ োিীয় জেলা সড়কগুললা োিীয় মহাসড়ক জনটওয়ালকষর সালথ সম্পৃি। ফলল প্রিযন্ত
জনটওয়ালকষ স্মাট ষ ও উন্নিির এলাকার েনগণ এই উন্নয়লনর সুসবধা জভাগ করলছ। সসললট জোলনর পাশাপাসশ
সড়ক জর্াগালর্াগ স্থাপন করা।
োিীয় জনটওয়ালকষ স্মাট ষ ও উন্নিির সড়ক জর্াগালর্াগ স্থাপন করা সম্ভব
হলয়লছ।
উন্নি সড়লকর কারলণ উন্নি র্ানবাহন িালু হলয়লছ সবধায় ভ্রমলনর সময় এবং
সড়ক জর্াগালর্ালগ ব্যয় হ্রাস জপলয়লছ। এসব সুফল প্রকে এলাকার েনগণ
সরাসসর জভাগ করলছ।
েনগণ জদলশর সবসভন্ন গন্তলব্য সহলে র্ািায়াি করলি পালর ও পণ্য পসরবহন
করলি পালর। কৃসর্পণ্য সবপণলনর সুব্যবস্থা সৃসি হবার ফলল প্রকে এলাকার
েনগণ কৃসর্ উৎপাদলন উৎসাসহি হলে।

৩.৪ প্রভাব মুল্যায়ন
সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপালির িযাটিসিকাল জটলির মাধ্যলম প্রভাব মূল্যায়ন সনম্নরূপিঃ
সারসণ- ৩.৪: সম্ভাব্য সূিকগুললার মলধ্য সম্পকষ
সুসবধালভাগী
সুসবধালভাগী নয়
সপ-মান
সপ-মান
উিরদািার সশক্ষার সালথ সম্ভাব্য সূিকগুললার সম্পকষরাস্তার উন্নয়ন জথলক উপকৃি
০.০০০*
০.০১৩*
রাস্তা ঘালটর উন্নয়লনর ফলল কৃসর্র পসরবিষন হলয়লছ
০.০২০*
০.০০৭*
প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ বৃসদ্ধ জপলয়লছ
০.৭৬৫
০.০০৯*
প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল সিসকৎসা জসবা জনয়া সহে হলয়লছ
০.৭৭৫
০.০০০*
প্রকেটি বাস্তবায়লন সড়ক দুঘ ষটনার হার পসরবসিষি হলয়লছ
০.০১২*
০.০০৪*
রাস্তাটি ব্যবহার করলি সমস্যা
০.০৩০*
০.০০২*
উিরদািার মূল জপশাসহ সম্ভাব্য সূিকগুললার সম্পকষরাস্তার উন্নয়ন জথলক উপকৃি
০.০০০*
০.০৪০*
রাস্তা ঘালটর উন্নয়লনর ফলল কৃসর্র পসরবিষন হলয়লছ
০.০০২*
০.৮৮০
প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ বৃসদ্ধ জপলয়লছ
০.৬২৪
০.৭৮৪
প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল সিসকৎসা জসবা জনয়া সহে হলয়লছ
০.০০৪*
০.০০০*
প্রকেটি বাস্তবায়লন সড়ক দুঘ ষটনার হার পসরবসিষি হলয়লছ
০.২৭১
০.০১০*
“*” ইসঙ্গি জদয় জর্ অনুমানগুললা পসরসংখ্যানগি ভালব ৫% িাৎপর্ ষপূণ ষ স্তলর িাৎপর্ ষপূণ ষ
সূিক

এই সারসণটি উিরদািালদর সশক্ষা এবং জপশাগি স্তর এর সালথ সম্ভাব্য সূিকগুললার সংযুসি জদখায় জর্ িারা িালদর উপর
সনভষর কলর সক কলর না। জবশ কলয়কটি সূিক উিরদািালদর সশক্ষার স্তর এবং জপশার উপর সনভষরিা জদসখলয়লছ. র্খন সপ-মান
০.০৫ এর জিলয় কম হয়, এটি পসরসংখ্যানগি ভালব িাৎপর্ ষপূণ ষ বলল সবলবসিি হয় এবং আমরা বললি পাসর জর্ একটি সূিক
অন্যটির উপর সনভষরশীল বা অন্যটির সালথ যুি। জটসবল জথলক জদখা র্ালে জর্, রাস্তার উন্নয়ন জথলক উপকৃি সম্পলকষ প্রসিসক্রয়া
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(০.০০০<০.০৫ এবং ০.০১৩<০.০৫) এবং রাস্তাঘালটর উন্নয়লনর ফলল কৃসর্ কাে সম্পলকষ প্রসিসক্রয়া (০.০২০<০.০৫ এবং
০.০০৭<০.০৫) র্থাক্রলম সুসবধালভাগী এবং সুসবধালভাগী নয় উভয় জগাষ্ঠীর েন্যই িালদর সশক্ষার স্তলরর উপর সনভষরশীল।
অসিসরি, কমষসংস্থান সুলর্াগ সম্পলকষ প্রসিসক্রয়া (০.০০৯<০.০৫) শুধু মাত্র সুসবধালভাগী নয় জগাষ্ঠীর সশক্ষার স্তলরর উপর
সনভষরশীল সকন্তু সুসবধালভাগী জগাষ্ঠীর সশক্ষার স্তলরর উপর সনভষরশীল নয়। একইভালব, প্রকেটি বাস্তবায়লন সিসকৎসা জসবা জনয়া
সহে কলর তুলললছ প্রসিসক্রয়াগুললাও (০.০০০<০.০৫) শুধুমাত্র সুসবধালভাগী নয় জগাষ্ঠীর সশক্ষার স্তলরর উপর সনভষরশীল। িলব
রাস্তাটি ব্যবহার করলি সমস্যা হয় প্রসিসক্রয়াগুললা (০.০৩০<০.০৫ এবং ০.০০২<০.০৫) এবং প্রকেটি বাস্তবায়লন সড়ক
দুঘ ষটনার হার (০.০১২<০.০৫ এবং ০.০০৪<০.০৫) সুসবধালভাগী এবং সুসবধালভাগী নয় উভয় জশ্রসণর সশক্ষার স্তলরর উপর
সনভষরশীল।
এখন, মানুলর্র জপশাগি অবস্থান কখনও জকানও সমস্যা সম্পলকষ িালদর প্রসিসক্রয়াগুললালি প্রভাব জফলল। উপলরর জটসবল
জথলক আমরা জদখলি পাসে জর্ রাস্তার উন্নয়ন জথলক উপকৃি সম্পলকষ প্রসিসক্রয়া (০.০০০<০.০৫ এবং ০.০৪০<০.০৫) এবং
প্রকেটি বাস্তবায়লন সিসকৎসা জসবা (০.০০৪<০.০৫ এবং ০.০০০<০.০৫) র্থাক্রলম সুসবধালভাগী এবং সুসবধালভাগী নয় উভয়
জগাষ্ঠীর েন্যই িালদর জপশার উপর সনভষরশীল। রাস্তা ঘালটর উন্নয়লনর ফলল কৃসর্ কাে সম্পলকষ প্রসিসক্রয়া (০.০০২<০.০৫)
শুধুমাত্র সুসবধালভাগী জগাষ্ঠীর জপশার উপর সনভষরশীল। সবপরীলি, শুধুমাত্র সুসবধালভাগী নয় জগাষ্ঠীর প্রসিসক্রয়া প্রকেটি
বাস্তবায়লন সড়ক দুঘ ষটনার হালরর উপর িালদর জপশার উপর সনভষরশীল।
সারসণ-৩.৫: রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ পসরবিষন হলয়লছ িালদর প্রসিসক্রয়া সনলয় এবং উিরদািালদর আয়
সনলয় ওয়ান- ওলয়অযালনাভা পরীক্ষা
ওয়ান- ওলয়অযালনাভা
গ্রুলপর মলধ্য

এসএস
১১.৯৪৩

সিএফ
৩৪

এমএস
০.৩৫১

গ্রুপগুললার মলধ্য
জমাট

৮৮.১৬৭
১০০.১১

৮৪৪
৮৭৮

০.১০৪

এফমান

িাৎপর্ ষপূণ ষ মান

৩.৩৭৫

০.০৪৭

এই সারসণটি (৩.৫) উিরদািালদর আয় এর মলধ্য রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকানও পসরবিষন
হলয়লছ িার জকান পসরসংখ্যানগি ভালব িাৎপর্ ষপূণ ষ আলছ সকনা িা জদখার েন্য উিরদািালদর আয় এর সালথ রাস্তার
উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকানও পসরবিষন সম্পলকষ উিরদািার প্রসিসক্রয়াগুললার অযালনাভা এর আউটপুট
জদখায়। আমরা জদখলি পাসে জর্ িাৎপর্ ষপূণ ষ মানটি ০.০৪৭ র্া ০.০৫ এর নীলি রলয়লছ এবং সুিরাং, র্খন িারা রাস্তার
উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকানও পসরবিষন হয় িখন উিরদািালদর আলয়র গড় দদলঘ ষযর মলধ্য একটি
পসরসংখ্যানগি ভালব উলেখলর্াগ্য পাথ ষকয রলয়লছ। এর অথ ষ র্খন সুসবধালভাগী জগাষ্ঠী রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা
পসরলবলশ জর্ জকান পসরবিষন হয় িখন িালদর আলয় ধনাত্নক প্রভাব জফলললছ। প্রকেভূি ১১ টি রাস্তার সমগ্র েনগলণর মধ্য
জথলক দদবিয়লনর মাধ্যলম সনব ষাসিি নমুনা েসরলপর ফলাফল সবলের্লণ ধারণা করা র্ায় জর্ সবগুললা রাস্তার েনগলণর উপলরই
এই ধনাত্নক প্রভাব কার্ ষকর। উপলরাি পর্ ষাললািনা জথলক বলা র্ায় জর্ আললািয প্রকলের রাস্তার উন্নয়ন হওয়ায় েনগলণর
েীবনর্াত্রার মালন শুভ ফল বলয় এলনলছ।
৩.৫ প্রকে ব্যবস্থাপনািঃ প্রকে পসরিালক সনলয়াগ, েনবল সনলয়াগ, প্রকে ব্যবস্থাপনা কসমটির সভা, প্রকে সিয়াসরং কসমটির
সভা আলয়ােন, কমষপসরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রসিলবদলনর সসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগসির িথ্য জপ্ররণ ইিযাসদ
পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণিঃ
সনমষাণকাসলন সমলয় (২০১৫ জথলক ২০১৭ সাল) জমাট ২ েন প্রকে পসরিালক দাসয়ত্ত্ব পালন কলরলছন র্ারা খন্ডকাসলন দাসয়ত্ব
পালন কলরণ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত িলথ্য োনা র্ায় জর্ প্রকে িলাকাসলন সমলয় সওে প্রলয়ােনীয় েনবল সনলয়াগ কলর। সমীক্ষায়
োনা র্ায় জর্ প্রকে ব্যবস্থাপনা কসমটির সভা, প্রকে সিয়াসরং কসমটির সভা, কমষপসরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অগ্রগসির
িথ্য জপ্ররণ ইিযাসদ কার্ ষাসদ সুষ্ঠুভালব সম্পাদন করা হলয়লছ।
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৩.৬ প্রকে সমাসপ্তর পর সৃষ্ট সুসবধাসদ জটকসই হলয়লছ সকনা জস সবর্য়গুললা সারসণ/ললখসিত্র/পাইিালট ষর মাধ্যম, উপস্থাপন,
পর্ ষাললািনা ও পর্ ষলবক্ষণিঃ
৩.৬.১ জভৌি অবকাঠালমার অবস্থা
সমীক্ষায় ৯ টি প্যালকলের মলধ্য ৫ টি প্যালকলের িথ্য উপাি পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ র্ার জমাট দদঘ ষয ৬৫.৭ সকিঃসমিঃ র্া
সনম্নরূপিঃ
ক) দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক ( জেি-২০১১ ): সিসপসপ অনুর্ায়ী বসণ ষি সড়লকর উন্নয়লনর েন্য ০.৪৯ লক্ষ ঘিঃসম মাটির
কাে বাবদ ৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা, ৯.২০ সকিঃসমিঃ জপভলমন্ট-এর উভয় পালশ ০.৯০ সমটার প্রশস্তকরণ বাবদ ২৪১.৮০ লক্ষ টাকা,
৯.২০ সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট ৩.৭০ সমটার প্রশস্তিায় শসিশালীকরণ বাবদ ২২৭.৮৫ লক্ষ টাকা, ৮.০৭ সকিঃসমিঃ
সবযমান জপভলমন্ট ৫.৫০ সমটার প্রশস্তিায় শসিশালী করণ বাবদ ৩৪৭.৮৭ লক্ষ টাকা, ১৭.২৭ সকিঃসমিঃ উন্নয়নকৃি জপভলমন্ট
৫.৫০ সমটার প্রশস্তিায় সালফষসসং (সিসবএস ওয়যাসরং জকাস ষ) বাবদ ৬৭৫.৬৮ লক্ষ টাকা, ২৭.৪২ সমটার (২টি) বি কালভাট ষ
সনমষাণ বাবদ ১৭৭.৫২ লক্ষ টাকা, ২০০ সমটার জটা-ওয়াল সনমষাণ বাবদ ৬.০০ লক্ষ টাকা, ১০০০ বগ ষ সমটার সেও জটিটাইল
সসসস ব্লক সনমষাণ বাবদ ১৩.৬০ লক্ষ টাকা, ৪৫০ সমটার সসার জেন সনমষাণ বাবদ ৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক
সাইন, সসগন্যাল ও জরাি মাসকষং বাবদ ৭.৬৯ লক্ষ টাকার সংস্থান সছল। বসণ ষি কােসমূহ সম্পাদন করা হলয়লছ। িলব সনসমষি
সড়লকর কলয়কটি স্থালন উভয় পালশ জেন ময়লা আবেষনা িারা পূণ ষ হলয় সালফষস ক্ষসিগ্রস্থ হলে। সড়লক জকান পটলহাল ও
সকনারা ভাঙ্গা নাই। সড়লকর ৯ম ও ১২িম সকললাসমটালর ৩-জভন্ট সবসশষ্ট ২টি বি কালভাট ষ সনমষাণ করা হলয়লছ। সড়লক পর্ ষাপ্ত
পসরমাণ সকিঃসমিঃ ও সাইন জপাি স্থাপন করা হলয়লছ।
আইইসমসি-র পসরদশষন টিম সনমষাণ পরবরিী সমলয় সড়লকর কানাইঘাট প্রালন্ত জপভলমন্ট খুলড় সালফষসসং ৫২ সমিঃসমিঃ পোয়
(গ্রহণলর্াগ্য ৫০ সমিঃসমিঃ)।
খ) রসশদপুর-সববনাথ-রামপাশা-লামাকাসে (লেি-২০১৬) : সিসপসপ অনুর্ায়ী বসণ ষি সড়লকর উন্নয়লনর েন্য ১.০০ সকিঃসমিঃ
সবযমান জপভলমন্ট ৫.৫০ সমটার প্রশস্থিায় শসিশালীকরণ বাবদ ৩৭.৩৭ লক্ষ টাকা, ৭ সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট ৫.৫০
সমটার প্রশস্থিায় সালফষসসং (সিসবএস ওয়যাসরং জকাস ষ) বাবদ ২৫৪.৭৪ লক্ষ টাকা, ১৯.০০ সমটার (৪টি) বি কালভাট ষ সনমষাণ
বাবদ ১৬৫.৩৯ লক্ষ টাকা, ২০০ সমটার সসার জেন সনমষাণ বাবদ ৩.৬০ লক্ষ টাকা এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক সাইন, সসগন্যাল
ও জরাি মাসকষং বাবদ ২.৬০ লক্ষ টাকার সংস্থান সছল। এই প্যালকলের অধীন বসণ ষি কােসমূহ সম্পাদন করা হলয়লছ।
সড়কটির অবস্থা সলন্তার্েনক মলন হললও সনসমষি সড়লকর অলনক স্থালন সালফষলস ক্রযাক, সীল জকাট ক্ষয় পসরলসক্ষি হয়।
সড়লকর সববনাথপুর থানার সামলন উভয় পালশ জেন ময়লা আবেষনা িারা পূণ ষ হলয় পাসন েলম থালক। সড়লকর ৬ষ্ঠ (৬/১),
৭ম (৭/১), ১০ম (১০/১) ও ১১ িম (১১/১) সকললাসমটালর জমাট ৪ টি বি কালভাট ষ সনমষাণ করা হলয়লছ। সড়লক সকিঃসমিঃ ও
সাইন জপাি স্থাপন করা হলয়লছ।
গ) সুনামগি-কাসঞ্চরঘাট-সববম্ভরপুর সড়ক (লেি-২৮০৪) : সিসপসপ অনুু্র্ায়ী বসণ ষি সড়লকর উন্নয়লনর েন্য ০.১৫
লিঃঘিঃসমিঃ নতুন মাটির কাে বাবদ ৩২.০৪ লক্ষ টাকা, ৩.৭০ সমটার প্রশস্থিায় ৯.০১ সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট সালফষসসং
(কালপষটিং ও সীললকাট) বাবদ ২৫৬.৮ লক্ষ টাকা, ৫.৫০ সমটার প্রশস্থিার ৫.৪০ সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট সালফষসসং
(কালপষটিং ও সীললকাট) বাবদ ২৭৫.২৮ লক্ষ টাকা, ৩০০০ সমটার জটা-ওয়াল সনমষাণ বাবদ ৮৪.০০ লক্ষ টাকা, ১৪৯১০ বগ ষ
সমটার সেও জটিটাইলসহ সসসস ব্লক সনমষাণ বাবদ ১৭৫.১৯ লক্ষ টাকা, ১২০০ সমটার সসার জেন সনমষাণ বাবদ ১.৯২ লক্ষ টাকা
এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক সাইন, সসগন্যাল ও জরাি মাসকষং বাবদ ৫.৪৫ লক্ষ টাকার সংস্থান সছল। এই প্যালকলের অধীন বসণ ষি
কােসমূহ সম্পাদন করা হলয়লছ। সড়কটির অবস্থা সলন্তার্েনক মলন হললও অলনক স্থালন সালফষলস ক্রযাক ও সীল জকাট ক্ষয়
হলি জদখা র্ায়। সড়ক বোঁলধর অলনক স্থালন জরইন কাট ও রক্ষাপ্রদ কাে ক্ষসিগ্রস্থ হলি জদখা জগলছ। সড়লক সকিঃসমিঃ ও সাইন
জপাি স্থাপন করা হলয়লছ িলব জকান স্থালন জরাি মাসকষং মুলছ জর্লি জদখা জগলছ।
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ঘ) কুলাউড়া- শমলসরনগর- শ্রীমঙ্গল জরাি ( জেি ২০০৩ ) : সিসপসপ অনুর্ায়ী বসণ ষি সড়লকর উভয় পালশ ৩ ফুট কলর
বসধ ষি/উঁচুকরলণর েন্য ০.২৭৫৯ লিঃঘিঃসমিঃ মাটির কাে বাবদ ৪৬.৭৭ লক্ষ টাকা, ১২.২২৫ সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট উভয়
পালশ ৩ ফুট কলর বসধ ষি করণ বাবদ ৪০১.০৬ লক্ষ টাকা, ০.৫০ সকিঃসমিঃ সবযমান সড়ক ৩.৭০ সমটার প্রশস্থিায়
শসিশালীকরলণর েন্য ১২.৫৬ লক্ষ টাকা, ১৭.০০ সকিঃসমিঃ জেসিবল জপভলমন্ট ৫.৫০ সমটার প্রশস্থিায় সালফষসসং (সিসবএস
ওয়যাসরং জকাস ষ) বাবদ ৫৬৪.৪৭ লক্ষ টাকা, ২৮.০৮ সমটার (১টি) দীঘ ষ আরসসসস সিে সনমষাণ বাবদ ৩৬২.০০ লক্ষ টাকা, ৬৮
সমটার (১৬টি) বি কালভাট ষ সনমষাণ বাবদ ৬১২ লক্ষ টাকা, ৪০০ সমটার জটা-ওয়াল সনমষাণ বাবদ ৯.০০ লক্ষ টাকা, ১২০০
সমটার সসার জেন সনমষাণ বাবদ ২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক সাইন, সসগন্যাল, জরাি মাসকষং বাবদ ১২.৫৭ লক্ষ
টাকার সংস্থান সছল। এই প্যালকলের অধীন বসণ ষি কােসমূহ সম্পাদন করা হলয়লছ। সড়লকর জকান জকান স্থালন পর্ ষাপ্ত
জেন/আউটললট না থাকায় েলাবদ্ধিা সৃসষ্ট হলি জদখা র্ায়। সড়লক জকান পটলহাল জদখা র্ায়সন িলব বাোর অংলশ দু’একটি
স্থালন জপভলমলন্টর সকনারা ভাঙ্গা ও সালফষস ক্ষয় লক্ষ করা র্ায়। সড়লক জরাি মাসকষং, সকিঃসমিঃ ও সিলরকশনাল সাইন জপাি
আলছ। সাসব ষকভালব সড়লকর গুণগি মান সলন্তার্েনক পাওয়া জগলছ।
ঙ) বাসনয়ািাং-নবীগি সড়ক (নবীগি-কাগাপাশা অংশ) (লেি-২৪০৫) : অনুলমাসদি সংলশাসধি সিসপসপ অনুর্ায়ী বসণ ষি
সড়ক প্রশস্থ/উঁচুকরলণর েন্য ০.৫৩৪ লিঃঘিঃসমিঃ মাটির কাে বাবদ, ১৪০.৪৪ লক্ষ টাকা, ৩.৭০ সমটার প্রশস্থিার ৮.৩৯
সকিঃসমিঃ সবযমান জপভলমন্ট উভয় পালশ ৩ ফুট কলর বসধ ষি করণ বাবদ ২৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা, ৮.৩৯ সকিঃসমিঃ উন্নয়নকৃি
জপভলমন্ট ৫.৫০ সমটার প্রশস্থিায় সালফষসসং (সিসবএস ওয়যাসরং জকাস ষ) বাবদ ৩১২.৭৫ লক্ষ টাকা, ৮০০ সমটার জটা-ওয়াল
সনমষাণ বাবদ ৩২.০১ লক্ষ টাকা, ৫২০ সমটার সসার জেন সনমষাণ বাবদ ৮.০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রলয়ােনীয় সংখ্যক সাইন,
সসগন্যাল, জরাি মাসকষং বাবদ ৫.২৬ লক্ষ টাকার সংস্থান সছল। এই প্যালকলের অধীন বসণ ষি কােসমূহ সম্পাদন করা হলয়লছ।
সড়কটির অবস্থা সলন্তার্েনক মলন হললও অলনক স্থালন সালফষলস ক্রযাক ও সীল জকাট ক্ষয় হলি জদখা র্ায়। সড়ক বোঁলধর
অলনক স্থালন জরইন কাট ও রক্ষাপ্রদ কাে ক্ষসিগ্রস্থ হলি জদখা জগলছ। সকিঃসমিঃ ও সাইন জপাি জদখা জগলছ। িলব জকান স্থালন
জরাি মাসকষং মুলছ জর্লি জদখা জগলছ।

রসশদপুর-সববনাথ-রামপাশা-লামাপাশা সড়ক

কুলাউড়া-শমলসরনগর-শ্রীমঙ্গল সড়ক

দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক

সুনামগি-কাসঞ্চঘাট-সববম্ভরপুর সড়ক
ডচত্র-৩.১: প্রককল্পর সড়কসমূকহর ডচত্র
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৩.৬.২ আথ ষ-সামাসেক অবস্থার পর্ ষাললািনা
প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন করার েন্য প্রকে এলাকা হলি Quantitative এবং Qualitative এ দুই ধরলণর িথ্য সংগ্রহ
করা হলয়লছ।
ক) Quantitative িথ্য ও উপালির সবলের্ণ
আথ ষ-সামাসেক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন দু’ধরলণর (সুসবধালভাগী ও কলরাল গ্রুপ) উিরদািালদর সাক্ষাৎকার গ্রহলণর মাধ্যলম
প্রাপ্ত িথ্য ও উপাি সবলের্ণ কলর করা হলয়লছ। আথ-ষ সামাসেক অবস্থার পর্ ষাললািনা করার েন্য প্রকে এলাকার সবসভন্ন জশ্রসণ
জপশার মানুলর্র আয় ব্যয়, সশক্ষা, সিসকৎসা, কৃসর্, কমষসংস্থান, র্ািায়ালির সময় ইিযাসদর পর্ ষলবক্ষণ করা হলয়লছ।
সুসবধালভাগী ও কলরাল গ্রুলপর অবস্থালনর তুলনামূলক সবলের্ণ কলর এ প্রকলের প্রভাব মূল্যায়ন করা হলয়লছ।
েসরপ কালে সুসবধালভাগী গ্রুলপর ৮৮০ েন ও কলরাল গ্রুলপর ৪৪০ েন, জমাট ১৩২০ েলনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলয়লছ।
আথ ষ-সামাসেক অবস্থার পর্ ষাললািনা
১. উিরদািা পুরুর্/মসহলািঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল আথ ষ-সামাসেক প্রভাব মূল্যায়লনর েন্য পসরমাণগি েসরপ করা হয়। সুসবধালভাগী গ্রূলপর ৮৮০ ও
সুসবধালভাগী নয় (কলরাল গ্রূপ) জথলক ৪৪০ েনলক দদবিয়লনর মাধ্যলম সনব ষািন কলর প্রশ্নমালার মাধ্যলম েসরপ কলর সবসভন্ন
িথ্য-উপাি সংগ্রহ করা হয়। সুসবধালভাগী গ্রূলপ ৬৬৩ েন পুরুর্ (৭৫.৩%) ও ২১৭ েন মসহলার (২৪.৭%) এর সাক্ষাৎকার
গ্রহণ করা হয়। কলরাল গ্রূলপর জমাট সাক্ষাৎকারদািালদর মলধ্য ৩২৬ েন পুরুর্ (৭৪.১%) ও ১১৪ েন (২৫.৯%) মসহলা।
সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর সারসণ-১ এ উলেখ করা হলয়লছ।
২. সশক্ষাগি জর্াগ্যিািঃ
সুসবধালভাগী উিরদািালদর মলধ্য প্রাথসমক পর্ ষালয় জলখাপড়া োনা উিরদািার সংখ্যা সব ষাসধক (২৭.৮%)। মাধ্যসমক পর্ ষালয়
সশসক্ষলির সংখ্যাও উলেখলর্াগ্য (২২.৪%)। কলরাল গ্রূলপর সশক্ষার হারও প্রায় একই রকম। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর ২ এ
উলেখ করা হলয়লছ।
৩. জপশািঃ
প্রকেভুি এলাকার েনগণ সবসভন্ন জপশায় সনলয়াসেি জর্মন, কৃসর্, সদনমজুর, গাসড় িালক, ক্ষুদ্র ব্যবসা/ক্ষুদ্র কুটির সশে,
সরকাসর িাকসর, জবসরকাসর িাকসর ইিযাসদ। েসরলপ উিরদািালদর মলধ্য প্রায় ৬.৮% গাড়ী িালক, ২২.৭% জমাট ক্ষুদ্র ব্যবসা
ও ক্ষুদ্র কটির সশে, ও প্রায় জমাট ১২.৩% সরকাসর ও জবসরকাসর িাকুসরলি সনলয়াসেি। পক্ষান্তলর, কলরাল গ্রূলপ ক্ষুদ্র
ব্যবসা/ক্ষুদ্র কুটির সশলের সংখ্যা সব ষাসধক (২২.৫%)। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর সারসণ-৩ এ উলেখ করা হলয়লছ।
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৪. পসরবালরর সদস্য সংখ্যািঃ
জমাট সুসবধালভাগী ও কলরাল গ্রূলপর সব ষাসধক সংখ্যক পসরবালরর সদস্য সংখ্যা গলড় ৫-৬ েন। পসরবালরর জমাট সদস্য
সংখ্যার সবলের্ণ সনলম্নর সারসণলি জদয়া হল।
সারসণ- ৩.৬: সুসবধালভাগী ও কলরাল গ্রুলপর পসরবালরর জমাট সদস্য সংখ্যার তুলনামূলক পর্ ষাললািনা
সদস্য সংখ্যা
1-2
3-4
5-6
6+
জমাট

গড় সদস্য সংখ্যা

সুসবধালভাগী
সংখ্যা
62
249
375
194
880

শিকরা হার
7.1
28.3
42.6
22.0
100

4.3

সুসবধালভাগী নয়
সংখ্যা
শিকরা হার
25
5.6
114
25.8
219
49.8
82
18.8
440
100

4.6

৫. মাসসক আয়িঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সুসবধালভাগী েনগলণর আয় উলেখলর্াগ্য হালর জবলড়লছ। প্রকে বাস্তবায়লনর পূলব ষ ৪২.৬% এর মাসসক
আয় সছল টাকা ৫,১০০-১০,০০০ ও ৫৫.২০% এর টাকা ১০,১০০-২৫,০০০। প্রকে বাস্তবায়লনর পলর ১৩.৬০% এর মাসসক
আয় ১০,১০০-২৫,০০০ ও ৮২.৭% এর ২৫,১০০-৪০,০০০। কলরাল গ্রূলপর সালথ তুলনামূলক সবলের্লণ জদখা র্ায়
সুসবধালভাগীর মাসসক আয় অসধক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর সারসণ ৪ ও ৫ এ উলেখ করা হলয়লছ।
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৬. র্ািায়ালির সময়িঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সড়ক জর্াগালর্ালগ সময় কম লাগলছ এবং েনগণ দ্রূি িালদর গন্তলব্য জপোঁছালি পালর। সুসবধালভাগী
এলাকার েনগলণর িালদর সনকটবিী জেলা শহলর জর্লি গলড় ১.১৫ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ০.৭৯ ঘন্টা সময় লালগ।
পক্ষান্তলর, কলরাল গ্রূলপর েনগলণর সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ গলড় ২.৩৩ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ১.৭২ ঘন্টা সময়
লালগ।
ঘন্টা
সুসবধালভাগী
সুসবধালভাগী নয়
ঘন্টা
সুসবধালভাগী
সুসবধালভাগী নয়

সারসণ-৩.৭: সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি সময়
গড়
সলব ষাচ্চ
সব ষসনম্ন
১.১৫
২.৩৩

১.৯০
২.৫০

০.৪০
০.৭০

সারসণ- ৩.৮: সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পলর বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি সময়
গড়
সলব ষাচ্চ
সব ষসনম্ন
০.৭৯
১.৭২

০.৯০
২.১০
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০.২০
০.৫০

৭. সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফলল সবসবধ উপকারিঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল েনগলণর সবসবধ উপকার হলয়লছ জর্মন, উন্নি ও দ্রুি জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা, অে সমলয় ও কম খরলি
য়ািায়ালির সুসবধা, েসমর মূল্য বৃসদ্ধ জপলয়লছ, সিসকৎসা জসবা সুসবধা ইিযাসদ। সবস্তাসরি সারসণ ৩.৯ এ জদখান হললা।
সারসণ- ৩.৯: সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফলল সকভালব উপকৃি হলয়লছ
উপকৃি হওয়ার ধরণ
সময় কম লালগ
কমষসংস্থান হলয়লছ
র্ানেট জভাগাসন্ত কলমলছ
রাস্তার পালশ েসমর দাম জবলড়লছ
অে সমলয় জরাগীলক িািালরর কালছ জনয়া র্ায়
স্কুলল সহলে জর্লি পালর
সশক্ষার সম্প্রসারণ
ভাললা র্ানবাহন পাওয়া র্ায়
ব্যবসার প্রসার ঘলটলছ
প্রশস্ত রাস্তা হলয়লছ
সশে কারখানা জবলড়লছ
বাসা ভাড়া জদয়া র্ালে
সংসালরর আয় জবলড়লছ
কৃসর্পণ্য দ্রুি শহলর জনয়া র্ায়
র্ািায়াি ব্যয় কম হয়
সবসভন্ন অসফলসর শাখা দিসর হলয়লছ
র্ািায়ালির সুসবধা হলয়লছ
মালামাল পসরবহলনর সুসবধা
জমাট

সংখ্যা
৯৯
৩৯
১৪৩
৭১
১১৪
২৭
১২
২৪
৯৯
১২
৪৩
২
১০
৩৬
৩৪
১৩
৮৫
১৭
৮৮০

শিকরা হার
১১.১
৪.৪
১৬.২
৮.১
১২.৯
৩.১
১.৪
২.৮
১১.২
১.৪
৪.৯
০.২
১.২
৪.১
৩.৯
১.৫
৯.৭
১.৯
১০০

৮. সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ অসুসবধাসমূহিঃ
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ সবসভন্ন অসুসবধা হি জর্মন, র্ািায়াি করলি সময় ও খরি জবশী লাগি, কৃসর্োি পলণ্যর
বাোরোিকরণ অসুসবধা হি, সড়ক দুঘ ষটনা জবশী হি, জরাগীলদর জসবা জকলন্দ্র সনলি সমস্যা হি। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১০ এ
জদখান হললা।
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সারসণ- ৩.১০: সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ প্রলয়ােনীয় কাে করলি সকসক অসুসবধার হি
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ সবসভন্ন অসুসবধা
সংখ্যা
শিকরা হার
র্ািায়ালি সময় জবসশ লাগি
১১২
১২.৭
রাস্তা ভাঙ্গা সছল
১২২
১৩.৯
বর্ ষায় কাদা হি
৬৪
৭.৩
রাস্তা প্রশস্ত সছল না
৩৭
৪.২
ব্যবসায়ীলদর মন্দা অবস্থা সছল
২৭
৩.১
ভাললা র্ানবাহন পাওয়া জর্ি না
২৫
২.৮
জেলনে সমস্যা সছল
৪৭
৫.৪
গাসড় িালালি অসুসবধা হি
১০
১.১
সশক্ষাথীলদর স্কুল জর্লি সময় জবসশ লাগি
১৪
১.৬
র্ািায়াি ব্যয় জবসশ সছল
১৩
১.৫
র্ানেলটর কারলণ কোঁিামাল নষ্ট হি
৫
০.৬
দূঘ ষটনা ঘটি
৫৫
৬.৩
র্ানেট থাকি
৬১
৬.৯
সশে কারখানা সছল না
৪২
৪.৮
েলবদ্ধিা সৃসষ্ট হি
৪৭
৫.৪
কমষসংস্থান কম সছল
৭৩
৮.৩
ধূলাবাসল থাকি
১০
১.১
কৃসর্ পণ্য পসরবহলন অসুসবধা হি
২০
২.৩
জরাগীলদর র্ািায়ালির অসুসবধা সছল
৯৪
১০.৭
জমাট
৮৮০
১০০
৯. সড়কটি ব্যবহার
সবসভন্ন কালে সড়কটি ব্যবহার হয় জর্মন, হাট বাোর/শহলর র্ািায়ালির েন্য, সনেস্ব জপশার কালে র্ািায়ালির েন্য
জছলললমলয়লদর স্কুল কলললে র্ািায়ািসহ নানাসবধ কালে সড়কটি ব্যবহার করা হয়। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১১ এ জদখান হললা।
সারসণ- ৩.১১: সক সক কালে সড়কটি ব্যবহার হয়
সড়ক ব্যবহার
সংখ্যা
হাট বাোর /শহলর র্ািায়ালির েন্য
৩২৮
সনেস্ব জপশার কালে র্ািায়ালির েন্য
২৯৯
জছলললমলয়লদর স্কুল কলললে জপ্ররলণর েন্য
২৫৩
জমাট
৮৮০

শিকরা হার
৩৭.২
৩৪
২৮.৮
১০০

ৎ

১০. কৃসর্ পণ্য পসরবহলন সড়কটি ব্যবহারিঃ
কৃসর্ পণ্য পসরবহলনর কালে সড়কটি ব্যবহার সম্পলকষ মিামি প্রদান কলরণ জর্মন, অলনক ব্যবহার (৫৬.৮%), অে ব্যবহার
(১৯.৮%), জমাটামুটি ব্যবহার (২৩.২%) এবং কখনও কখনও ব্যবহার (০.২%)। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১২-জি জদখান হললা।
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সারসণ- ৩.১২: কৃসর্ পণ্য পসরবহলনর কালে সড়কটি ব্যবহার
কৃসর্ পণ্য পসরবহলন সড়কটি ব্যবহার
সংখ্যা
অলনক ব্যবহার
৫০০
অে ব্যবহার
১৭৪
জমাটামুটি ব্যবহার
২০৪
কখনও কখনও ব্যবহার
২
জমাট
৮৮০

শিকরা হার
৫৬.৮
১৯.৮
২৩.২
.২
১০০

১১. কৃসর্ পণ্য পসরবহলন তুলনামূলক খরিিঃ
কৃসর্পণ্য পসরবহন ও বাোরোিকরলণ এলাকাবাসী উপকৃি হলয়লছন। পসরবহন খরি আলগর তুলনায় কলমলছ। অসধকাংশ
(৭৮.০%) উিরদািা বলললছন জর্, কৃসর্ পণ্য পসরবহন খরি অলনক কলমলছ এবং ২২.০% উিরদািা বলললছন জর্ অে
কলমলছ। ফলশ্রূসিলি আথ ষ-সামাসেক অবস্থা উন্নি হলয়লছ। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১৩-জি জদখান হললা।
কৃসর্ পণ্য পসরবহন খরি
অলনক কলমলছ
অে কলমলছ
জকান পসরবিষন জনই
সকছু জবলড়লছ
অলনক কলমলছ
জমাট

সারসণ- ৩.১৩: কৃসর্ পণ্য পসরবহলনর খরি আলগর তুলনায় কলমলছ
সংখ্যা
৬৮৬
১৯৪
০
০
০
৮৮০

শিকরা হার
৭৮
২২
০
০
০
১০০

১২. এলাকার ব্যবসা বাসণলেযর পসরবিষনিঃ

প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা বাসণলেযর পসরবিষন সবর্লয় মিামি জদন জর্মন, ৯৬.১% জলাক বলললছন জর্
পসরবিষণ হলয়লছ এবং ৩.৯% বলললছন হয়সন। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১২ এ জদখান হললা।
মিামি
হযোঁ
না
জমাট

সারসণ- ৩.১৪: প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন এলাকার ব্যবসা বাসণলেযর পসরবিষন
সংখ্যা
শিকরা হার
৮৪৫
৯৬.১
৩৫
৩.৯
৮৮০
১০০

১৩. কমষসংস্থালনর সুলর্াগিঃ
প্রায় সকল সুসবধালভাগী উিরদািা (৯৯.৫%) বলললছন জর্, প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ। জর্মন
কৃসর্ কাে (২৩.৬%), কৃসর্ পণ্য বাোরোিকরণ (২২.৮%), র্ানবাহন িলািললর জক্ষলত্র (২১.৯%), অবকাঠালমা সনমষাণ ও
সংকালরর কাে (সড়ক, জসতু সনমষাণ, উন্নয়ন, সংকার) (১৪.৩%), এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৭.৪%)। সবস্তাসরি সারসণ ৩.১৫ এবং
৩.১৬-জি জদখান হললা।
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মিামি
হযোঁ
না
জমাট

সারসণ- ৩.১৫: প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ
সংখ্যা
৮৭৫
৫
৮৮০

সারসণ- ৩.১৬: জকান জকান জক্ষলত্র কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ
কমষসংস্থালনর সুলর্াগ
সংখ্যা
কৃসর্ কাে
২০৭
কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণ
২০১
র্ানবাহন িলািললর জক্ষলত্র
১৯৩
অবকাঠালমা সনমষাণ ও সংকালরর কাে (সড়ক, জসতু সনমষাণ,
১২৬
উন্নয়ন, সংকার)
ক্ষুদ্র ব্যবসা
১৫৩
জমাট
৮৮০

শিকরা হার
৯৯.৫
.৬
১০০

শিকরা হার
২৩.৬
২২.৮
২১.৯
১৪.৩
১৭.৪
১০০

১৪. সিসকৎসা জসবা সহেলভযিািঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সবসভন্ন জসবা প্রাসপ্তলি সবলশর্ সুসবধা েনগণ জভাগ করলছ। ১০০% েনগণ িালদর সুফল প্রাসপ্তর কথা
স্বীকার কলরলছন। সময় কম লালগ (৪৩.৯%), এযাম্বুললন্স ও ভাল র্ানবাহন পাওয়া র্ায় (৩৪.৮%) এবং র্ািায়াি ব্যয় কম
হয় (২১.৩%)। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর সারসণ-৬ ও ৭ ও সিত্র ৩.৫ এ উলেখ করা হলয়লছ।

১৫. বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধািঃ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা সম্পলকষ উিরদািাগণ মিামি জদন জর্মন, বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা
খুব ভাল (৭৯.২%), বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা ভাল (২০.২%) সবস্তাসরি সারসণ ৩.১৭ এ জদখান হললা।
সারসণ- ৩.১৭: প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা
বিষমালন র্ািায়ালির সুসবধা
সংখ্যা
খুব ভাল
৬৯৭
ভাল
১৭৮
অপসরবসিষি
৫
জমাট
৮৮০
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শিকরা হার
৭৯.২
২০.২
.৬
১০০

১৬. সড়ক দুঘ ষটনািঃ
রাস্তায় দুঘ ষটনা হালরর পসরবিষলনর ব্যপালর ৯৯.০% উিরদািা বলললছন জর্, রাস্তায় দুঘ ষটনা কলমলছ। সকন্তু ০.৮% উিরদািা
মলন কলরণ জর্, দুঘ ষটনা হার অপসরবসিষি আলছ, অলনক কলমলছ (৭৯.২%), সকছু কলমলছ (১৯.৮%)। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর
সারসণ ৮ ও সিত্র ৩.৬ এ উলেখ করা হলয়লছ।

১৭. সড়কটির বিষমান অবস্থািঃ
সড়লকর বিষমান অবস্থা সম্পলকষ সুসবধালভাগী েনগণ সবসভন্ন মিামি জদয় জর্মন, সড়কটি ব্যবহালরর উপযুি আলছ
(৫৩.১০%), জমরামি করা প্রলয়ােন (২৫.৪০%), গলিষর সৃসষ্ঠ হলয়লছ (১১.০০%), উঁচুসনচু (১০.৫০%)। সবস্তাসরি সংযুসি-১
এর সারসণ- ৯ ও সিত্র ৩.৭ এ উলেখ করা হলয়লছ।

১৮. প্রকেটির ভসবষ্যলির উন্নয়লনর মিামিিঃ
প্রকলের স্থাপনাসমূলহর স্থাসয়ত্বকাল বাড়ালনা, কার্ ষকর রাখা ও ভসবষ্যি উন্নয়লনর েন্য সবসভন্ন মিামি জদন জর্মন, দুঘ ষটনা ও
র্ানেট কমালনার েন্য সনলদ ষশনা সবললবাি ষ দরকার (১০.২%), রাস্তার দুই পালশ বৃক্ষলরাপণ করলি হলব (৮.১%), স্পীিলিকার
সিসহ্নিকরণ (৮.২%), মাসসক মসনটসরং দল গঠণ (১৮.৩%), গাসড়র গসিসীমা সনয়ন্ত্রণ (৪.৯%) এবং নতুন জেলনে সসলিম
েরুসর (৪.২%)। সবস্তাসরি সংযুসি-১ এর সারসণ ১০ এ উলেখ করা হলয়লছ।
32

খ) Qualitative িথ্য ও উপালির সবলের্ণ
Qualitative িথ্যসমূহ ৩টি উপালয় সংগ্রহ করা হলয়লছ র্থা; গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার (Key Informant’s
Interview), সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), এবং দলীয় আললািনা (FGD)। প্রকেটির বাস্তবায়ন অবস্থা,

প্রকে পূব ষবিী অবস্থা, সশক্ষা, সিসকৎসা, জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা, কৃসর্ পণ্য বাোরোলি সুসবধা, বিষমালন রাস্তাটি ব্যবহালর সুসবধাঅসুসবধা ইিযাসদ সদকসমূহ সবলবিনায় সনলয় Qualitative উপালয় িথ্য সংগ্রহ করা হলয়লছ।
গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview)
প্রকলের গুরুত্ব ও প্রভাব পর্ ষাললািনা করার েন্য স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সালথ KII জিকসললষ্টর মাধ্যলম সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হলয়লছ। KII এর আওিায় বাস ও ট্রালকর মাসলক সসমসি (৪ েন), ব্যবসায়ী (১০ েন), শ্রসমক ইউসনয়ন (৬ েন), স্থানীয়
সনমষাণ প্রসিষ্ঠান, (৮ েন) হাইওলয় পুসলশ (৭ েন), এনসেও কমী (৫ েন), ট্রাসফক কলরাল ইউসনট (৪ েন), বাস/ট্রাক
োইভার (১২ েন), হাসপািাল/সক্লসনলকর কমষকিষা (৬ েন) িাকুরীেীবী (৮ েন) জমাট ৭০ েলনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হলয়লছ। KII হলি প্রাপ্ত িথ্যসমূহ সনলম্ন বণ ষনা করা হলিঃ
১. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর মলি িারা এ প্রকলের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পলকষ অবগি আলছ। এ প্রকলের
ষ হাওর অঞ্চললর জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়লনর ফলল প্রকেভুি এলাকার েনগলণর
মাধ্যলম অবলহসলি, অনুন্নি ও দুলগাম
েীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন হলয়লছ।
২. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর মলি, প্রকে বাস্তবায়লন ফলল স্থানীয় েনগলণর সুসবধা হলয়লছ জর্মন-র্ািায়ালির দূলভষাগ
কলমলছ। র্ািায়ালি অথ ষ ও সময় সাশ্রয় হলয়লছ। কৃসর্পণ্য সহলে বাোরোি করলি পারলছ। পর্ ষটকলদর আগমন জবলড়লছ।
আলশ পালশর েসমর মূল্য বৃসদ্ধ জপলয়লছ। এলাকার েনসাধারলণর েীবনর্াত্রার মান উন্নি হলয়লছ। পসরবহন িলািলল স্বােন্দ
হওয়ায় ঢাকা জকাি, জলাকাল বাস, সসএনসে, অলটা সরিা, মটর সাইলকলসহ অন্যান্য পসরবহন িলািল জবলড়লছ সবধায় এই সব
পসরবহন জসক্টলর কমষসংস্থালনর সুলর্াগ বৃসদ্ধ জপলয়লছ। আধুসনক কৃসর্ র্ন্ত্রপাসি সদলয় িার্াবাদ জবলড়লছ। সারা জদলশর সালথ
জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা সহে হলয়লছ। মানুলর্র আয় বৃসদ্ধ জপলয়লছ। স্থানীয় ভালব পাইকারী বাোর গলড় উলঠছ। ছাত্র ছাত্রীলদর সশক্ষা
প্রসিষ্ঠালন র্ািায়ালির সুসবধা হলয়লছ সবধায় সশক্ষা জক্ষলত্র ব্যাপক উন্নয়ন হলয়লছ। সিসকৎসা ব্যবস্থা আধুসনকায়ন হলয়লছ ফলল
এলাকার েনগণ অসি দ্রূি েরুসর সিসকৎসা জসবা গ্রহন করলি পারলছ। সহলে মালামাল আনা জনয়া করা র্ায় সবধায় ব্যবসা
বাসণেয বৃসদ্ধ জপলয়লছ জর্মন রাইস সমল, ইটভাটা, জলদ জমসশন, ওলয়লসিং, মটর পাট ষ, জমাবাইল, কসম্পউটার, ইললকট্রসনি,
খাবার জহালটল ইিযাসদ।
৩. প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল র্ািায়াি সহেির হওয়ায় নতুন নতুন কমষসংস্থান সৃসষ্ট হলয়লছ জর্মন মৎস্য খামার, মটর
পাট ষস জদাকান, ওলয়লসিং, জলদ কারখানা, খাবার জহালটল, জমাবাইল ইন্টারলনট ব্যবসা, মুসদ জদাকান, সসএনসে, অলটা িালক,
পসরবহন জসক্টর ইিযাসদ।
৪. গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর মলি, প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল র্ািায়াি ব্যবস্থা সহেির হওয়ায় স্কুল কলললে ছাত্র-ছাত্রীর পসরমাণ
পূলব ষর তুলনায় র্লথষ্ট জবলড়লছ। এলদর মালঝ ছাত্রী সশক্ষাথীলদর পসরবিষন র্লথষ্ট লক্ষযণীয়। এলাকার স্থানীয় ব্যসিবলগরষ মলি
ছাত্রী সশক্ষাথীলদর হার অলনক জবসশ। প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সশক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘলটলছ।
৫. প্রকলের সবল সদক হাওর অঞ্চললর জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলয়লছ। র্ািায়ালি েনগলণর দূলভষাগ লাঘব হলয়লছ। সশক্ষা,
স্বাস্থযসহ অন্যান্য জসবা প্রাসপ্ত মানুলর্র জদোঁড় জগাড়ায় জপৌুঁলছ জদয়া সম্ভব হলয়লছ। উৎপাসদি কৃসর্পণ্য খুব সহলে জদলশর সবসভন্ন
অঞ্চলল বাোরোি করলি পারলছ। জেলা শহলরর সালথ কম সমলয় ও সহলে জর্াগালর্াগ স্থাপন করা সম্ভব হলয়লছ। অসভজ্ঞ
ইসিসনয়ার, ঠিকাদার এবং পরামশষক িারা কাে সম্পন্ন করা। সনধ ষাসরি সমলয়র মলধ্য বরােকৃি অথ ষ পাওয়া জগলছ। প্রকলের
কালে স্থানীয় েনসাধারণলদর কমষসংস্থালনর ব্যবস্থা করা।
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সিত্র- ৩.৮: স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যাসিলদর সাক্ষাৎকার

৬. স্থানীয় ব্যসিবগ ষ মলন কলরণ প্রকলের দুব ষল সদক হলে কালের গুণগিমান ভাললা হয় নাই এবং প্রকে বাস্তবায়লনর সকছু
সদলনর মলধ্য রাস্তা জভলঙ্গ জগলছ, সপি উলঠ জগলছ র্থাসমলয় রক্ষণালবক্ষণ করা হয় নাই। বন্যা পাসন জথলক রাস্তা রক্ষা করার
েন্য সকছু রাস্তা আলরা ৩'/৪' উঁচু করা দরকার সছল । রাস্তায় সনম্নমালনর সনমষাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হলয়লছ র্া প্রকলের কালে
সংসেষ্ট জকউ সঠিকভালব মসনটসরং কলর নাই। ঠিকাদালরর ইোমি কাে সম্পন্ন কলরলছ সংসেষ্ট জকউ নেরদারী কলর নাই।
৭. িারা মলন কলরণ জর্, প্রকে বাস্তবায়লন ফলল স্থানীয় েনগলণর অলনক সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ জর্মন হাওর অঞ্চললর রাস্তার
উন্নয়ন হলয়লছ। পর্ ষটকলদর আগমন বৃসদ্ধ জপলয়লছ। কমষসংস্থান সৃসষ্ট হলয়লছ। সশক্ষা ও স্বাস্থয খালি উন্নয়ন হলয়লছ। র্ািায়ালির
সময় ও অথ ষ সাশ্রয় হলয়লছ। উৎপাসদি কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণর সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ। ব্যবসা বাসণলেযর প্রসার ঘলটলছ।
েনসাধারলণর িলািল ও েীবনর্াত্রার মান উন্নি হলয়লছ।
৮. প্রকলের ঝসুঁ কপূণ ষ সদক হলে সনম্নমালনর সনমষাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হলয়লছ। প্রকে বাস্তবায়লন কালের গুণগি মান সনসিি
করা হয়সন/অসনয়ম করা হলয়লছ। রাস্তার মালঝ অলনক োয়গায় কাপষ/জছাট জছাট হালকা গিষ সৃসষ্ট হলয়লছ। এই সব োয়গায়
বৃসষ্টর পাসন ঢুলক রাস্তার ফাটল সৃসষ্ট করলছ। জেিা ক্রসসং, মাসকষং, বোঁক, সাইন জবাি ষ সকছুই লাগাললা হয় নাই ফলল দূঘ ষটনা
ঘটার সম্ভবনা জবশী। টাসন ষং পলয়ন্টগুললা জসাো না করার কারলণ দূঘ ষটনার আশংকা রলয়লছ। রাস্তার উপর বাোর বসা এবং
গাসড় পাসকষং কসরলয় রাখা সনয়ন্ত্রণ না করলি না পারা। ওভার জলাি পসরবহন সনয়ন্ত্রণ করলি না পারা। রাস্তা র্লথষ্ট উচু না
হওয়ার কারলণ হাওর বন্যায় রাস্তা িসললয় র্াবার সম্ভবনা রলয়লছ।
৯. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর মলি, সড়কটি সংকার/রক্ষণালবক্ষণ করা হললও সকছু সকছু সড়লক রক্ষণালবক্ষলণর অবলহলা
আলছ। জকাথাও এলিা নীচু হলয়লছ জর্ সামান্য বৃসষ্ট হলল রাস্তায় পাসন েলম। জেি-২৮০৪ সড়লকর লালপুর বাোর জথলক িারপন
সিন মাথা পর্ ষন্ত রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সপি উলঠ জগলছ, গলিষর সৃসষ্ট হলয়লছ, জকাথাও উচু নীচুু্ প্রায় ৪ সকললাসমটার রাস্থার
অবস্থা খুবই খারাপ। জেি-২৮১১ এই সড়লকর ৩ সকললাসমটার অংশই ভাঙ্গা। জকান জমরামি ও রক্ষণালবক্ষণ করা হয় না।
জকাথাও জকাথাও মাটি ধলস রাস্তা সরু হলয়লছ। জকাথাও গলিষর সৃসষ্ট হলয়লছ আবার জকাথাও উচু নীচু।
১০. এ প্রকলের স্থাসয়লত্বর েন্য অসিসরি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রণ/বে করলি হলব। রাস্তাগুললা সনয়সমি
রক্ষণালবক্ষণ করা প্রলয়ােন। রাস্তা আলরা উচু করা প্রলয়ােন র্ালি বন্যার পাসন না উঠলি পালর। সড়লকর দুই পালশ অলনক
েলাশয় আলছ, দুই পালশ সাইি ওয়াল জদয়া প্রলয়ােন র্ালি রাস্তা ভাঙ্গলি না পালর। সকছু সড়লক জকান বাস িযান্ড না থাকায়
বা টাসমষনাল না থাকায় ঢাকা জথলক আগি গাসড়গুললা রাস্তায় দোঁসড়লয় থালক র্ার ফলল রাস্তার ক্ষসি হলে। রাস্তার কাপষগুললা
ভরাট করা দরকার র্ালি বৃসষ্টর পাসন ঢুলক রাস্তার ফাটল ধরলি না পালর। রাস্তার দুই পালশ অলনক পুকুর আলছ জসসব োয়গায়
রাস্তার েন্য হুমসক। জস সব োয়গায় সাইট ওয়াল সনমষাণ করা। রাস্তার ক্ষসিগ্রস্থ স্থানগুললা দ্রূি জমরামি করা দরকার।
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সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview)
সড়ক সনমষাণ ও ব্যবস্থাপনার সালথ েসড়ি কমষকিষালদর সালথ সনসবড় সাক্ষাৎকালর প্রাপ্ত িথ্যাসদ সনম্নরুপ:
১. প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষাগণ োনান জর্, প্রকে বাস্তবায়লন ফলল হাওর অঞ্চললর রাস্তার উন্নয়ন হলয়লছ। পর্ ষটকলদর আগমন
বৃসদ্ধ জপলয়লছ। কমষসংস্থান সৃসষ্ট হলয়লছ। সশক্ষা ও স্বাস্থয খালি উন্নয়ন হলয়লছ। র্ািায়ালির সময় ও অথ ষ সাশ্রয় হলয়লছ।
উৎপাসদি কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণর সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ। ব্যবসা বাসণলেযর প্রসার ঘলটলছ। েনসাধারলণর িলািল স্বােন্দ
ও েীবনর্াত্রার মান উন্নি হলয়লছ।
২. রাস্তার মালঝ জবশ সকছু সিল সিে আলছ জর্গুললা রাস্তার জিলয় প্রলস্থ সরু এবং ঝসুঁ কপূণ ষ। একটি গাসড় এলল আলরকটি গাসড়র
দোঁসড়লয় থাকলি হয়। রাস্তার পাশাপাসশ সিল সিেগুললা সংকার না করায় ঝসুঁ ক সনলয় র্ানবাহন িলািল করলছ। রাস্তার প্রস্ত কম
করা হলয়লছ ও টাসন ষং পলয়ন্ট/বোঁকগুললা জসাো করা হয়সন ফলল গাসড় িলািলল সবঘ্ন সৃসষ্ট হয়।
৩. সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর প্রলয়ােন জমািালবক সনয়সমি রক্ষণালবক্ষলণর অংশ সহসালব সড়ক সিল রাখার েন্য
রক্ষণালবক্ষণ কমষকান্ড কলর থালক।
৪. সড়ক জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা সনসভষঘ্ন ও সনরাপদ করার সনসমলি সড়কটিলক সনরাপিা সিহ্ন স্থাপন করা হলয়লছ। রাস্তার গুরুত্বপূণ ষ
স্থানগুললালি সনরাপিা সিহ্ন ভাঙ্গা, প্রলয়ােনীয় সংখ্যক জরাি মাসকষং জনই। সড়লকর অলনক স্থালন জেিা ক্রসসং, সিট জিকার,
মাসকষং, বোঁক, সাইন জবািসষ হ জকান সংলকসিক সিহ্ন লাগালনা হয় নাই র্া অলনক জক্ষলত্র দুঘ ষটনা ঘটলছ। গুরত্বপূণ ষ স্থান ও
বাোরগুললালি র্ত্রিত্র অনবধ পাসকষং কলর রাখা হয়। রাস্তার সকছু অংলশ পাসন েলম থালক। অলনক স্থালন সাইন জপািগুললা
ভাঙ্গা জমরামি করা প্রলয়ােন। সড়ক সনমষালণর ফলল র্ানবাহলনর িলািল বৃসদ্ধ জপলয়লছ। সকন্তু িালকলদর অসাবধানিা এবং
ট্রাসফক আইন না মানায় দুঘ ষটনার হার বৃসদ্ধ জপলয়লছ।
৫. প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষাগণ সড়ক ব্যবস্থার জক্ষলত্র অপর্ ষাপ্ত সড়ক রক্ষণালবক্ষণলক প্রধান সমস্যা সহলসলব উলেখ কলরণ।
ট্রাসফক ব্যবস্থাপনা দুব ষল। অসিসরি ভার বহনকারী র্ান িলািল। রাস্তা উন্নি হওয়ায় পসরবহলনর িলািল জবলড়লছ সকন্তু
পসরবহন রাখার মলিা জকান টাসমষনাল ব্যবস্থা জনই র্ার ফলল গাসড়গুললা রাস্তার উপলর দোঁসড়লয় জথলক র্ানবাহন িলািলল বাধা
সুসষ্ট করলছ। ট্রাসফক আইন জোরদার করণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল বে করা প্রলয়ােন। সলব ষাপসর সনয়সমি রক্ষণালবক্ষণ
করলি হলব।
৬. সড়কটি সদলয় বাস, সমসন বাস, কাভাি ষ ভযান, প্রাইলভট কার/েীপ মটর সাইলকল, ভারী ট্রাক, হালকা ট্রাকসহ উলেখলর্াগ্য
সংখ্যক গাসড় র্ািায়াি কলর।
৭. সড়লক অসি ভারবাহী র্ান িলািললর েন্য সড়লকর সকছু সকছু স্থালন রাটিং সৃসষ্ট হলে এবং অনুলমাদন সবহীন র্ানবাহন
িলািল এর কারলণ র্ানেলটর সৃসষ্ট এবং প্রায়শই সড়ক দুঘ ষটনা ঘটলছ।
৮. ট্রাসফক ব্যবস্থাপনা দুব ষলিার কারলণই মূলি সড়লক অসিসরি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রণ করা র্ালে না। সড়ক
পলথ অসিসরি ওভার জলাি সনয়ন্ত্রলণর েন্য হাইওলয় পুসললশর সাহালে সবযমান আইলনর কার্ ষকর প্রলয়াগ ও পদলক্ষপ অসি
েরুসর। সড়লক গাসড় ধারণ ক্ষমিা পরীক্ষা করার েন্য সড়ক সবভালগর জকান ওভারললাি সনয়ন্ত্রণ জষ্টশন জনই। অসি ভারবাহী
র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রলণর েন্য প্রলয়ােনীয় স্থালন ওভারললাি সনয়ন্ত্রণ জষ্টশন স্থাপন করা প্রলয়ােন।
৯. সড়ক সনমষালণর ফলল সড়লক পসরবহলনর সংখ্যা ও েনগলণর র্ািায়াি অলনক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। ফলল প্রচুর ট্রাসফক হলে
ভসবষ্যলি এর সংখ্যা আলরা বৃসদ্ধ পালব জর্ কারলণ রাস্তাটি আলরা প্রশস্ত করা েরুসর। সড়লকর গুরুত্বপূণ ষ স্থালন জর্মনিঃ সশক্ষা
প্রসিষ্ঠান ও সশে প্রসিষ্ঠান এবং বাোলরর সামলন পর্ ষাপ্ত জরাি সাইন নাই। প্রকলের মাধ্যলম স্থানীয় েনগলণর িাসহদা
সামসয়কভালব পূরণ হললও ভসবষ্যলি রাস্তা প্রশস্তসহ জেলনে ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা করা দরকার।
১০. সংসেষ্ট কমষকিষাগলণর মিামি অনুর্ায়ী সড়কটির উন্নয়ন কাে সড়ক ব্যবহারকারীলদর বাস্তব িাসহদা সামসয়কভালব
অলনকটাই পূরলণ সক্ষম হললও ভসবষ্যলি রাস্তা প্রশস্থসহ জেলনে ব্যবস্থা, ও অসি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রলণর েন্য
ওভারললাি সনয়ন্ত্রণ জষ্টশন স্থাপন করা প্রলয়ােন।
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১১. উঁচুসনচু রাস্তা, দুব ষল ট্রাসফক ব্যবস্থা, সাইন জপািগুললা ভাঙ্গা, ইিযাসদ সবর্য়গুসল সবলবিনায় প্রলয়ােনীয় সংকার আশু
প্রলয়ােন।
১২. প্রকলের ক্রয় সংক্রান্ত র্াবিীয় কাে PPR অনুসরণ কলর করা হয়।
১৩. প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষাগণ বললন জর্, প্রকে সম্পাদন করার েন্য সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠালনর র্লথষ্ট পসরমাণ দক্ষিা এবং
অসভজ্ঞিা সছল, সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠান সঠিক র্ন্ত্রপাসি ব্যবহার কলর, প্রকে সম্পাদন করার েন্য প্রকলের ঠিকাদার স্থানীয়
শ্রসমক ব্যবহার কলর।
১৪. প্রকে িলাকাসলন সমলয় সড়ক সবভালগর কমষকিষাগণ প্রকলের এলাকা সনয়সমি পসরদশষন কলরসছললন এবং িোঁরা
সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠালনর কালের প্রসি সন্তুষ্ট।
১৫. প্রকলের আওিায় সনসমষি সবসভন্ন অবকাঠালমা সম্পলকষ িোঁরা বললন জর্, সনসমষি সড়ক, জসতু এবং কালভাট ষগুললা বিষমালন
কার্ ষকর আলছ এবং জসবা প্রদান করলছ।
১৬. প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষাগণ মলন কলরণ জর্, সপসপআর এর সঠিক বাস্তবায়লনর মাধ্যলম সড়ক উন্নয়ন/সনমষাণ কালে
প্রসিলর্াসগিা বাড়ালনা এবং সঠিক িত্ত্বাবধালনর মাধ্যলম সড়ক সবভাগ িার কালের আরও উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।
১৭. আইএমইসি‘র সমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসিলবদলনর পর্ ষলবক্ষন ও সুপাসরশসমুহ র্থার্থ পাললনর েন্য মন্ত্রণালয় সওেলক
সনলদ ষশনা প্রদান কলর। জস জমািালবক সওে সকছু ব্যবস্থা ইলিামলধ্য গ্রহণ কলরলছ, জর্মন ক্রযাক, সসল জকাট, ও সালফষলসর ক্ষয়
সনসদ ষি কলর িা জমরামি, জরাি মাসকষং ঠিক করা, ইিযাসদ। সকছু পদলক্ষপ গ্রহলণর পসরকেনাসধন আলছ।
১৮. প্রকে সমাসপ্তর পর ৩টি মটর জভসহকযাল সংসেষ্ট সড়ক সবভালগ এবং ল্যাবলরটসর ইকুযপলমন্ট িত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশলী,
সসললট সালকষলল ব্যবহৃি হলে োনা র্ায়।
গ) দলীয় আললািনা (FGD) এর মাধ্যলম িথ্য উপালির সবলের্ণিঃ
প্রকলের আওিাভুি জেলা সড়লক ১০টি সড়ক হলি ১টি কলর জমাট ১০টি (দশ) এফসেসি করা হলয়লছ। এফসেসি পসরিালনা
করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যসি, স্থানীয় প্রশাসন, সশক্ষক, ব্যবসায়ী, বাস/ট্রাক োইভার, সনমষাণ শ্রসমক, মসহলা প্রসিসনসধ,
এনসেও প্রসিসনসধ, ধমীয় জনিালদর সালথ আললািনা করা হলয়লছ। সনলম্ন এফসেসি পসরিালনার িাসরখ স্থান ও অংশগ্রহণকারীর
সংখ্যা প্রদান করা হললািঃ
সারসণ- ৩.১৮: এফসেসি পসরিালনার িাসরখ স্থান, স্থান ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
িাসরখ
১০.০৩.২০২০
১২.০৩.২০২০
১২.০৩.২০২০
১২.০৩.২০২০
১৩.০৩.২০২০
১৩.০৩.২০২০
১৪.০৩.২০২০
১৪.০৩.২০২০
১৪.০৩.২০২০
১৭.০৩.২০২০

এফসেসি পসরিালনা স্থান
মীরগি সি-পাসক্ষক উচ্চ সবযালয়, জগালাপগি, সসললট
সববনাথ বাোর, সববনাথ, সসললট
পূব ষ িাক্ষণবাোর বাস এবং সসএনসে িযান্ড, কুলাউড়া, জমৌলভীবাোর
আেমপুর সরকাসর প্রাথসমক সবযালয়, জদায়ারা বাোর, সুনামগি
নতুন সিে সংলগ্ন বাস িযান্ড, শালয়স্তাগি, হসবগি
জগৌরারং ইউসনয়লনর খালপুর বাোলর স্থানীয় ইউসপ সদলস্যর অসফস, সদর
উপলেলা, সুনামগি
মদনপুর সদরাই শাো সড়ক, সদরাই, সুনামগি
জদায়ারা বাোর ছািক সড়ক (মৎস সসমসির অসফস), জদায়ারা বাোর,
সুনামগি
দরবস্ত বাোর, দেন্তাপুর, সুনামগি
নবীগি বাোর বড় মাঠ সংলগ্ন, নবীগি, হসবগি

অংশগ্রহণকারীর সংখা
০৮ েন
০৯ েন
১০ েন
১০ েন
১০ েন
১০ েন
৮ েন
১৪ েন
১০ েন
০৯ েন

১. এই প্রকলের কার্ ষকাসরিা সম্পলকষ আললািনা সভায় উপসস্থি ব্যসিলদর মলি, সুনামগি-কাসঞ্চরঘাট-সববম্ভপুর সড়ক
ষ সববম্ভপুর ও িালহরপুর উপলেলা সছললা। এই প্রকলের বাস্তবায়লনর ফলল এসব উপলেলার উন্নি
জর্াগালর্াগ সবসেন্ন দূলগাম
জর্াগালর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ। সিনটি উপলেলা হলে সদর, িালহরপুর ও সববম্ভপুর। প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল টাঙ্গুয়ার হাওর,
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সনলাসদ্র, সশমুল বাগালন প্রচুর পসরমালণ পর্ ষটক আগমন বৃসদ্ধ জপলয়লছ। আধুসনকায়লন এলসলছ েীবন র্াত্রার মালনর, কলমলছ
ষ পলথ র্ািায়ালির জভাগাসন্ত, জবলড়লছ সনিয নতুন কৃসর্ পলণ্যর আবাদ, দিসর হলয়লছ নতুন নতুন কমষসংস্থান, জবলড়লছ
দূলগাম
সশক্ষা, স্বাস্থয জসবা প্রাসপ্তর সুলর্াগ, মূল্য জবলড়লছ আলশপালশর েসমর। এছাড়া জগাসবন্দগি-ছািক-জদায়ারাবাোর সড়ক লাফােষ
ঘাট জথলক জদায়ারা বাোর পর্ ষন্ত সড়কটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ষ একটি সড়ক। ২টি উপলেলার মানুর্ এই সড়কটি ব্যবহার কলর।
ভাঙ্গা রাস্তা থাকায় জদায়ারা বাোর উপলেলার মানুলর্র খুবই কষ্ট কলর র্ািায়াি করলি হলিা। এই প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল
র্ািায়ালির দুলভষাগ কলমলছ এবং মালামাল পসরবহনসহ ব্যবসা বাসণলেযর উন্নয়ন হলয়লছ। মদনপুর-সদরাই-শাো সড়ক রাস্তা
সছললা সরু ভাঙ্গা। একটি গাসড় এলল সাইি জদয়ার েন্য আলরকটি গাসড় দোঁসড়লয় থাকলিা, জেলা শহলর জর্লি ২.০০- ২.৩০
ঘন্টা সময় লাগলিা। প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল েীবন র্াত্রার মালন পসরবিষন এলসলছ, আধুসনকায়ন হলয়লছ সশক্ষা ও স্বাস্থয
ব্যবস্থার।

সিত্র- ৩.৯ এফসেসি পসরিালনা

২. আললািনা সভায় উপসস্থি ব্যসিলদর মলি, প্রকে বাস্তবায়লন স্থানীয় েনগলণর সম্পৃকিিা সছল। প্রকে িলাকাসলন সমলয়
স্থানীয় অসধবাসসলদর ব্যাপক কমষসংস্থালনর সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়সছল। স্থানীয় নারী/পুরুর্ দদসনক মজুসর সভসিলি কালের ব্যবস্থা
হলয়সছললা প্রায় ৭৩% পুরুর্ ২৭% নারীর কমষসংস্থান হলয়সছললা। মজুসর প্রাসপ্তলি নারী পুরুলর্র জকান জভদালভদ সছললা না,
সছললা না জকান দবর্ম্য সকললই জর্াগ্যিার সভসিলি মজুসর জপলয়সছল। স্থানীয় ট্রাক/ট্রাক্টর িাললকলদর মাটি, বাসল ও অন্যান্য
সামগ্রী আনা জনয়া করার সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়সছললা। সশসক্ষি ৩ যুবলকর সাইট সুপারভাইোর সহলসলব প্রকলের জময়াদ পর্ ষন্ত
িাকুসরর ব্যবস্থা হলয়সছল। কাে িলমান োয়গায় অস্থায়ী জদাকান ও মাছ িরকাসরর বাোর গলড় উলঠসছললা জর্গুললা স্থানীয়
েনগণ িারা পসরিাসলি হলিা। স্থানীয় ভালব ইট, বাসল, সরবরাহ কলরলছ।
৩. আললািনা সভায় উপসস্থি ব্যসিলদর মলি, এই প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল স্থানীয় েনগলণর অলনক সুসবধা সৃসষ্ট হলয়লছ।
র্ািায়ালির দূলভষাগ কলমলছ। র্ািায়ালির এলসলছ আধুসনকায়ন এবং সময় ও ব্যয় কলমলছ। কৃসর্ পণ্য খুব সহলে বাোরোি
করা সম্ভব হলে। আলশ পালশর েসমর মূল্য বৃসদ্ধ জপলয়লছ। পসরবহন িলািল স্বােন্দ হওয়ায় মটর সাইলকল, সসএনসে অলটা
িলািল জবলড়লছ সালথ সালথ এই সব জপশার সালথ সম্পৃি হলয় েীবীকা সনব ষাহ জবলড়লছ। ছাত্র/ছাত্রীলদর র্ািায়াি সুসবধা
হলয়লছ। স্বাস্থয জসবা প্রাসপ্ত সহেির হলয়লছ। র্ানবাহন িলািল বৃসদ্ধ পাওয়ায় জসগুললার র্ন্ত্রপাসি ও জমরামলির কারখানা গলড়
উলঠলছ। ব্যবসা বাসণেয বৃসদ্ধ জপলয়লছ। নতুন নতুন কমষসংস্থান সৃসষ্ট হলয়লছ। জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়ন হওয়ায় আধুসনক কৃসর্
র্ন্ত্রপাসি িারা িার্াবাদ করলি পারলছ। স্থানীয় েনগলণর েীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন হলয়লছ। উৎপাসদি কৃসর্োি পণ্য ও
মালামাল জদলশর সবসভন্ন স্থালন পসরবহন সহে হলয়লছ। সসএনসে, মটর সাইলকলসহ অন্যান্য পসরবহন িলািল করায়
কমষসংস্থান বৃসদ্ধ জপলয়লছ। সিসকৎসা জসবা জপলি অসি দ্রূি র্ািায়াি সম্ভব হলয়লছ। সশক্ষা ব্যবস্থার আধুসনকায়ন হলয়লছ। জেলা
শহলরর সালথ কম সমলয় জর্াগালর্াগ স্থাসপি হলয়লছ। উলিাসলি পাথর, বাসল, কম খরলি ও কম সমলয় জদলশর সবসভন্ন স্থালন
পসরবহন করা সহে হলয়লছ।
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৪. সভায় উপসস্থি ব্যসিবগ ষ মলন কলরণ এই প্রকে বাস্তবায়লন অত্র এলাকার মারাত্বক ক্ষসিকর প্রভাব জফললি পালর নাই। িলব
রাস্তা উচু করা এবং রাস্তার দুই পালশ মাটি ভরাট করার কালে পালশর েসম জথলক মাটি উলিালন করার ফলল আবাদ েসম
সকছুটা নীচু হলয়লছ। রাস্তার কাে িলমান অবস্থায় ধুললা, কাললা জধায়া পসরলবলশর সামান্য ক্ষসি হলয়লছ।
৫. সভায় উপসস্থি অংশগ্রহণকারী মলন কলরণ প্রকে বাস্তবায়লন জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলয়লছ এবং র্ািায়ালির সময়
কলমলছ। কৃসর্ পণ্য পসরবহন বাোরোিকরণ সহে হলয়লছ। সশক্ষা এবং স্বাস্থয জসবা প্রসপ্তর সুসবধা হলয়লছ। টুসরি আগমন বৃসদ্ধ
জপলয়লছ। েসমর মূল্য বৃসদ্ধ জপলয়লছ। ব্যবসা বাসণলেযর প্রসার ঘলটলছ। পাথর বাসল খুব অে সমলয় কম খরলি জদলশর সবসভন্ন
স্থালন পাঠালনা র্ায়। িলািলল স্বােন্দ এবং পসরলবশ সুন্দর হলয়লছ। র্ািায়াি সহেির হওয়ায় নতুন নতুন কমষসংস্থান সৃসষ্ট
হলয়লছ জর্মন মৎস্য খামার মটর পাট ষস জদাকান, ওলয়লসিং, জলদ কারখানা, খাবার জহালটল, জমাবাইল ইন্টারলনট ব্যবসা, মুসদ
জদাকান, সসএনসে, অলটা িালক, পসরবহন জসক্টর ইিযাসদ। জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নি হওয়ায় েনগলণর আয় জবলড়লছ জসই
সালথ েীবন র্াত্রার মান অলনক উন্নয়ন হলয়লছ।
৬. প্রকলের সবলিলয় দুব ষল সদক সম্পলকষ সভায় উপসস্থি ব্যসিবগ ষ মলন কলরণ উি প্রকলে কালের গুণগি মান ভাললা হয়সন।
রাস্তার জললভল ভাললা হয় নাই। র্ািায়ালি খুব ঝাকুসন হয়। আলরা ২'X৩' উঁচু করা দরকার সছললা র্ালি বন্যার পাসন না উঠলি
পালর। সিন বছলরর মাথায় রাস্তাটি িলািললর অনুপলর্াগী হলয় পলড়লছ। সনম্ন মালনর সামগ্রী ব্যবহার করা হলয়লছ। প্রস্ত কম করা
হলয়লছ। টাসন ষং পলয়ন্ট/বোঁকগুললা ভাললা হয়সন। দুই বছলরর মাথায় রাস্তার অলনক অংশ জভলঙ্গ জগলছ, পাথর উলঠ জগলছ,
জকাথাও জদলব জগলছ, জকাথাও উচু নীচু হলয়লছ। সনমষালণর পর ঠিকমি রক্ষণালবক্ষণ করা হয় নাই। নদীর পার সদলয় রাস্তা
হওয়ায় অলনক োয়গায় নদী ভাঙ্গলন রাস্তার ক্ষসি হলে। রাস্তার মালঝ জবশ সকছু সিল সিে আলছ জর্গুললা রাস্তার জিলয় প্রলস্ত
সরু এবং ঝসুঁ কপূণ ষ। একটি গাসড় আসলল আলরকটি গাসড় দোঁসড়লয় থাকলি হয় রাস্তার পাশাপাসশ সিল সিেগুললা সংকার দরকার
সছললা। রাস্তা উন্নি হওয়ায় পসরবহলনর িলািল জবলড়লছ সকন্তু পসরবহন রাখার মলিা জকান টাসমষনাল ব্যবস্থা জনই র্ার ফলল
গাসড়গুললা রাস্তার উপলর দোঁসড়লয় থালক ফলল রাস্তার ক্ষসি হলে। রাস্তার দুই পালশ বাোর গলড় ওঠায় রাস্তার উপলর জদাকানসহ
সসএনসে, অলটা ও অন্যান্য পসরবহন অবস্থান কলর জসগুললা সনয়ন্ত্রণ করলি না পারায় প্রায় সময় র্ানেট জললগ থালক।
৭. সভায় উপসস্থি ব্যসিবগ ষ মলন কলরণ প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল নতুন নতুন কমষসংস্থালনর সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ। এত্র
এলাকার েনগলণর আয় বৃসদ্ধ পাওয়ায় েীবন র্াত্রার মান উন্নি হলয়লছ। আধুসনক র্ানবাহন িলািললর সুলর্াগ হলয়লছ। সশক্ষা ও
স্বাস্থয জসবা পাওয়ার সুলর্াগ বৃসদ্ধ জপলয়লছ। উৎপাসদি কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণর সুলর্াগ হলয়লছ। টুসরি আগমন জবলড়লছ
জসই সালথ টুসরলির জসবা জদয়ার কমষ সৃসষ্ট হলয়লছ।
৮. প্রকলের ঝসুঁ কপূণ ষ সদক সম্পলকষ সভায় অংশগ্রহণকারীলদর মলি, হাওর অঞ্চলল অবসস্থি হওয়ায় হাওর বন্যায় রাস্তা পাসনলি
িসললয় র্ায় ফলল রাস্তা ক্ষসিগ্রস্ত হয়। বন্যার পাসন জথলক রক্ষা জপলি আলরা ৩'X৪' উচু করা দরকার। টাসন ষং পলয়ন্টগুললা
জসাো না করার কারলণ দুঘ ষটনা ঘটার সম্ভবনা জবশী। প্রসি বছর বন্যার পাসন রাস্তায় উলঠ। পাসন েলম থাকার কারলণ রাস্তার
ফাটল জরাধ সম্ভব হলে না। রাস্তার মালঝ অলনক োয়গায় কাপষ/নীচু জছাট হালকা গিষ হলয়লছ র্ার ফলল বর্ ষা জমৌসুলম জসই সব
জছাট জছাট নীচু োয়গায় বৃসষ্টর পাসন েলম রাস্তার ফাটল সৃসষ্ট করলব। টাসন ষং পলয়ন্টগুললা ঝসুঁ কপূণ ষ। অলনক স্থালন জেিা ক্রসসং,
সস্পি জিকার, মাসকষং, বোঁক, সাইন জবািসষ হ জকান সংলকসিক সিহ্ন লাগালনা হয় নাই।
৯. প্রকে বাস্তবায়লনর পর জথলক এখন পর্ ষন্ত রাস্তার অলনক অংলশ ঠিকমি জমরামি বা রক্ষণালবক্ষণ করা হয় নাই। সড়লকর
অলনক অংশ ভাঙ্গা, রাস্তা আলরা উচু করা দরকার, সামান্য বৃসষ্ট হলল পাসন েলম থালক। িলািলরি অবস্থায় প্রচুর ঝোঁকুসন হয়।
নদীর পালড় সিপার না সদলল রাস্তার ভাঙ্গন বৃসদ্ধ পালব। সকছু রাস্তার রক্ষণালবক্ষণ না হওয়ায় রাস্তার অলনক োয়গায় উচু নীচু
হলয়লছ, িলািলল খুবই অসুসবধা হয়। অলনক োয়গায় দুই পালশর মাটি জদলব জগলছ।
১০. দলীয় আললািনা সভায় উপসস্থি ব্যসিলদর মলি, প্রকলের স্থায়ীলত্বর েন্য পসরকসেি ভালব প্রকে বাস্তবায়ন করা
প্রলয়ােন। অসধক মালামাল পসরবহন িলািল সনয়ন্ত্রণ করা। মালঝ মালঝ রক্ষণালবক্ষণসহ ক্ষসিগ্রস্থ অংশ অসি দ্রূি জমরামি
করা, অন্যথায় রাস্তা জবশী সদন টিকলব না। রাস্তার অলনক অংলশ পুকুর বা জিাবা আলছ জসসব োয়গা ভাঙ্গন জথলক রক্ষা
করার েন্য সাইট ওয়াল সনমষাণ করা। অলনক োয়গায় মাটি ধলস জগলছ জসসব োয়গা মাটি সদলয় পুরণ করা অথবা পূণ ষ সনমষাণ
প্রলয়ােন। বন্যার পাসন জথলক রক্ষা পাওয়ার েন্য রাস্তা উঁচু করা প্রলয়ােন। নদীর পাড় ভাঙ্গলনর হাি জথলক রাস্তা রক্ষার েন্য
নদীর পাড় বাধা এবং সিপার জদয়া প্রলয়ােন। রাস্তা সনলয়াসমি রক্ষণালবক্ষণ করা। পাথর এবং বাসল পসরবহন সনয়ন্ত্রণ
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৩.৭ প্রকলের সবলশর্ সফলিা সম্পলকষ আললাকপাি (Success Stories)
জকস িাসিিঃ একেন মটর সাইলকল িালক জথলক মটর জমকাসনক, মটর পাট ষস সবলক্রিা এবং ওলয়সল্ডং জদাকালনর মাসলক
হলয় ওঠার গে।
শুরুর গেিঃ নাম সসরাে হায়দার, বয়স ৩৮, েন্ম ও জবলড় ওঠা সববম্ভপুর উপলেলার পলাশ ইউসনয়লনর গাসেরগোঁও গ্রালম। মাত্র
অষ্টম জশ্রসণ পর্ ষন্ত পড়ালশানা কলরলছন। দাসরদ্রযিার কারলণ খুব জবশী পড়ালশানা করা সম্ভব হয় নাই। সংসালরর িাসহদা পুলরাণ
করার েন্য সদন রাি ভাবলি থালকন সক করলবা, সক করা র্ায়। ভাবনা সিন্তার মালঝই স্বপ্নগুললা ঘুরপাক খালে সকন্তু সকছু আর
করার পথ পালে না। গেটা ২০১৫ সাললর। িখন সববম্ভপুর, িালহরপুর জথলক র্ািায়ালির ব্যবস্থা খুবই খারাপ সছললা রাস্তা
অিটা ভাললা সছললা না, জর্াগালর্াগ এবং র্ািায়ালির মাধ্যম সছললা অে সকছু সসএনসে আর মটর সাইলকল। সসদ্ধান্ত সনললন
মটর সাইলকল িাসললয় েীসবকা সনব ষাহ করলবন সকন্তু মটর সাইলকল জকনার মলিা এলিা টাকা জনই। সনলের এই সসদ্ধান্ত
পসরবারলক োনালনার পলর পসরবার িালক েমালনা সকছু টাকা, উৎপাসদি েসমর ধান এবং স্থানীয় একটি এনসেও জথলক ঋণ
সনলয় ৯৫,০০০ (পঁিানব্বই হাোর) টাকায় একটি মটর সাইলকল সকলন সদললন। পলরর সদন জথলক সসরাে সময়ার েীবন নতুন
অধ্যায় শুরু হললা। সদন রাি সকল র্াত্রীলক সনরাপলদ িার গন্তলব্য জপঁলছ জদবার সংগ্রাম।
সফলিার শুরুিঃ এভালব ২০১৮ সাল পর্ ষন্ত সফলভালব িার জপশাগি দাসয়ত্ব পালন করসছললন এবং মটর সাইলকল িালালি
িালালি মটর সাইলকললর ভার্া জর্ন সিসন রপ্ত কলর সনলয়লছন। মটর সাইলকললর ক্রটি হলল সকংবা নষ্ট হলল খুব সহলেই সিসন
সাসরলয় সনলি পারলিন এবং অন্য কালরা মটর সাইলকললর সমস্যা হলল সিসন সাসরলয় সদলিন। এভালব সিসন ভাললা একেন
মটর সাইলকল জমকার সহসালব সুনাম অেষন কলরলছন। এমিাবস্থায় সড়ক উন্নয়ন প্রকলের কাে সমাপ্ত হওয়া মানুলর্র
র্ািায়াি জবলড় জগল, জসই সালথ জবলড় বৃসদ্ধ জপলয়লছ র্ানবাহলনর সংখ্যাও। টাঙ্গুয়ার হাওর, সনলাসদ্র, সশমুল বাগান জদখার েন্য
জদলশর সবসভন্ন স্থান জথলক আগি টুসরলির সংখ্যাও বাড়লি থাকললা। সকন্তু র্ানবাহলনর প্রলয়ােনীয় মালামাল এবং জমরামি
করার মলিা জকান প্রসিষ্ঠান না থাকায় র্ানবাহন সবকল হলয় অথবা প্রলয়ােনীয় র্ন্ত্রাংলশর অভালব িরম জভাগাসন্তর সশকার হলি
হলিা। িখন সসরাে সময়া ভাবললন র্সদ একটি মটর পাট ষস এবং মটর সাইলকল জমরামলির েন্য একটি জদাকান জদয়া র্ায়
িাহলল ভাললাই িললব।
ভাবনা জমািালবক সিসন িার সপ্রয় মটর সাইলকলটি ৬০,০০০ (র্াট হাোর) টাকায় সবসক্র করললন এবং পসরবার জথলক আলরা
সকছু েমালনা টাকা সনলয় ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাোর) টাকা পুসে সনলয় প্রসিষ্ঠা করললন জমলয়র নালম “বুশরা
জমসশনারীে এবং ওলয়লসিং” জদাকান (২০১৮ সালল)। হাি র্শ ভাললা থাকায় অে সদলন সুনাম ছসড়লয় পড়ললা এবং ব্যবসা
বৃসদ্ধ জপলি থাকললা।
জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়ায় আধুসনক কৃসর্ র্ন্ত্রপাসি সদলয় িার্াবাদ পসরিাসলি হওয়ায় ট্রাক্টর, ধান মাড়াই জমসশলনর
টুকটাক কােও কলর সদলিন। এভালব সদন সদন পসরশ্রম কলর প্রসিষ্ঠানলক একটি ভাললা অবস্থালনর সদলক সনলয় জর্লি
থাকললন। শুরুলি সিসন সনলেই পুলরা জদাকান সামাল সদলিন, প্রসিষ্ঠালনর সুনাম বৃসদ্ধ পাওয়ায় কাষ্টমার বাড়লি থাকললা এবং
আয়ও জবশ ভাললা হলি লাগললা।

সিত্র- ৩.১০ সসরাে হায়দালরর সবলশর্ সফলিা (success stories)
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বিষমান অবস্থািঃ বিষমালন িার জদাকালন মটর সাইলকল, পাট ষস, সসএনসে পাট ষস, অলটা ব্যাটসরর পাসন, কৃসর্ র্ন্ত্রাংশ, ওলয়সল্ডং
জমসশন আলছ জসই সালথ িার প্রসিষ্ঠালন ৩ েলনর কমষসংস্থালনর ব্যবস্থা হলয়লছ। শুরুর সমলয় মালস ৮,০০০-১০,০০০ টাকা
জরােগার হললও বিষমালন কমষিারী জবিন, জদাকালনর অন্যান্য খরি বালদ মালস িার ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা লাভ থালক র্া
িার সংসালর এলনলছ স্বেলিা। একমাত্র জর্াগালর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়ার কারলণ মানুলর্র র্ািায়াি বৃসদ্ধ জপলয়লছ, বৃসদ্ধ
জপলয়লছ পসরবহনও। আর জমধা, শ্রলম ও সিিায় সসরাে হায়দার হলয়লছন একেন সফল ব্যবসায়ী এবং সফল উলযািা।
৩.৮ ট্রাসফক িাটা (বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য) - AADT

তুলনামূলক সবলের্লণর েন্য ২০১২-১৩ ও ২০১৯-২০ সাললর RHD Annual Needs Report-এ প্রাপ্ত উপাি পর্ ষাললািনা
করা হলয়লছ (সারসণ ৩.১৭ ও সারসণ ৩.১৮)। প্রকলের ১১ টি রাস্তার মলধ্য ৩ টি রাস্তার উপাি পাওয়া জগলছ। িা জথলক জদখা
র্ায় জর্, Z-2831 রাস্তায় ৮০.৭%, Z-2802 রাস্তায় ১১৪.৭৭% এবং Z-2811 রাস্তায় ৬০০% বাৎসসরক প্রসিসদলনর গড়
ট্রাসফক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। ধারণা করা র্ায় জর্ প্রকলের অন্যান্য সড়লকও প্রচুর ট্রাসফক বৃসদ্ধ জপলয়লছ।
সড়ক পসরসিসি
Z-2011
Z-2016
Z-2831
Z-2802
Z-2804
Z-2811
Z-2807
Z-2009
Z-2403
Z-2405
Z-2003

সারসণ-৩.১৯: ২০১৯-২০ সাললর বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য
জিইলনে
সড়লকর নাম
দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক
Km 006.80-006.90
রসশদপুর-সববনাথ-রামপাশা-লামাকােী সড়ক
Km 004.36-004.46
ভলদবর-সমরাগি-মসনলকাণা-জফঞ্চুগি সড়ক
Km 000.00-002.50
জগাসবন্দগি-ছািক-জদায়ারাবাোর সড়ক
Km 011.10-012.20
সুনামগি-কাসঞ্চরগাসি-সববম্ভরপুর সড়ক
Km 004.10-007.20
জদায়ারাবাোর-সুনামগি সড়ক
Km 004.10-010.50
মদনপুর-সদরাই-শাো সড়ক
শালয়স্তাগি-পুরাণবাোর-কসলমনগর সড়ক
Km 000.00-000.20
হসবগি-বাসনয়ািংসড়ক
Km 007.70-011.10
বাসনয়ািং-নবীগি (নবীগি-কাগাপাশা) সড়ক
Km 011.70-015.70
কুলাউড়া-শমলসরনগর-শ্রীমঙ্গল সড়ক
Km 002.59-002.69

AADT
২০৯৬
৯২৩৪
১৭৭৪
৫০১৭
৮১৭৬
১০৪৩
৪৫১৭
৩১৭৯
৮২১
৩৮০৮

Source: RHD Annual Needs Report 2019-20

সড়কপসরসিসি
Z-2011
Z-2016
Z-2831
Z-2802
Z-2804
Z-2811
Z-2807
Z-2009
Z-2403
Z-2405
Z-2003

সারসণ- ৩.২০: ২০১২-১৩ সাললর বাৎসসরক গলড় প্রসিসদলনর ট্রাসফক িথ্য
জিইলনে
সড়লকর নাম
দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক
রসশদপুর-সববনাথ-রামপাশা-লামাকােী সড়ক
ভলদবর-সমরাগি-মসনলকাণা-জফঞ্চুগি সড়ক
Km 000.00-002.80
জগাসবন্দগি-ছািক-জদায়ারাবাোর সড়ক
Km 000.00-012.89
সুনামগি-কাসঞ্চরগাসি-সববম্ভরপুর সড়ক
জদায়ারাবাোর-সুনামগি সড়ক
Km 004.10-004.14
মদনপুর-সদরাই-শাো সড়ক
শালয়স্তাগি-পুরাণবাোর-কসলমনগর সড়ক
হসবগি-বাসনয়ািংসড়ক
বাসনয়ািং-নবীগি (নবীগি-কাগাপাশা) সড়ক
কুলাউড়া-শমলসরনগর-শ্রীমঙ্গল সড়ক

Source: RHD Annual Needs Report 2012-13
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AADT

৯৭১
২৩৩৬
১৪৯

অধ্যায় - িতুথ ষ
সবল ও দুব ষল সদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক (SWOT) সবলের্ণ
প্রকলের সবল ও দুব ষল সদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ ক (SWOT) সবলের্ণ করা হলয়লছ। প্রকলের মূল্যায়ন সমীক্ষার কমষপসরকেনায় জর্
সকল িথ্য উপাি সংগ্রহ এবং সবলের্লণর প্রস্তাব করা হলয়লছ জস সকল িথ্য উপাি সংগ্রহপূব ষক সবলের্ণ কলর প্রকেটির সবল
ও দুব ষল সদক, সুলর্াগ ও ঝসুঁ কসমূহ সনাি কলর ভসবষ্যলি একই ধরলণর প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়লনর েন্য র্লথাপযুি সুপাসরশ
প্রদান করা হলয়লছ।
ক) প্রকলের সবল সদকসমূহ (Strengths)
(১) অসভজ্ঞ ইসিসনয়ার, ঠিকাদার এবং পরামশষক িারা কাে সম্পন্ন করা হলয়সছল;
(২) প্রকলে প্রলয়ােন অনুর্ায়ী েনবল সনলয়াগ করা হলয়সছল;
(৩) প্রলয়ােনীয় অলথ ষর সংস্থান ও সনধ ষাসরি সমলয়র মলধ্য বরােকৃি অথ ষছাড় করা হলয়সছল;
(৪) মান সম্পন্ন সনমষাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হলয়সছল;
(৫) সুফললভাগীলদর সহলর্াসগিা পাওয়া সগলয়সছল;
(৬) প্রকলেলর কালে স্থানীয় েনসাধারলণর কমষসংস্থালনর ব্যবস্থা করা হলয়সছল; এবং
(৭) সনধ ষাসরি সমলয়র মলধ্য প্রকলের কাে জশর্ করা সম্ভব হলয়সছল।
খ) প্রকলের দুব ষল সদকসমূহ (Weaknesses)
(১) দুব ষল প্রাথসমক সিসপসপ প্রণয়ন করা হলয়সছল জর্ করলণ সিসপসপ সংলশাধন করলি হলয়সছল;
(২) প্রকেভুি সড়কগুললা আংসশক সনমষাণ কাে করা হলয়সছল জর্ কারলণ বিষমালন সড়কগুললা পূণ ষ সনমষাণ কালের
প্রলয়ােনীয়িা জদখা জদয়;
(৩) রাস্তা র্লথষ্ষ্ষ্ট উঁচু না হওয়ার কারলণ হাওলরর বন্যায় রাস্তা িসললয় র্াবার সম্ভবনা রলয়লছ;
(৪) রাস্তা প্রস্থ কম করা হলয়লছ টাসন ষং পলয়ন্ট/বোঁকগুললা ভাললা হয়সন ফলল গাসড় িলািলল সবঘ্ন সুসষ্ট হলে;
(৫) সড়ক সিহ্ন অপ্রতুল ও অলনক জছাট আকালরর র্া অলনক জক্ষলত্র দৃশ্যমান নয়;
(৬) রাস্তা উন্নি হওয়ায় পসরবহলনর িলািল জবলড়লছ। সকন্তু গাসড় রাখার মলিা জকান টাসমষনাল ব্যবস্থা জনই র্ার ফলল
গাসড়গুললা রাস্তার উপলর দোঁসড়লয় থালক ফলল রাস্তার ক্ষসি হলে এবং র্ানবাহন িলািলল বাধা সৃসষ্ট করলছ;
(৭) ওভার জলাি পসরবহন সনয়ন্ত্রণ করলি না পারায় রাস্তা ক্ষসিগ্রস্ত হলে; এবং
(৮) রাস্তার মালঝ জবশ সকছু সিল সিে আলছ জর্গুললা রাস্তার জিলয় প্রলস্থ সরু এবং ঝসুঁ কপূণ ষ। একটি গাসড় আসলল আলরকটি
গাসড় দোঁসড়লয় থাকলি হয়। রাস্তার পাশাপাসশ সিল সিেগুললা সংকার না করায় ঝসুঁ ক সনলয় র্ানবাহন িলািল করলছ।
গ) প্রকলের সুলর্াগসমূহ (Opportunities)
ষ হাওর অঞ্চললর রাস্তার উন্নয়ন হওয়ায় এলাকায় উন্নি জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা সৃসষ্ট হলয়লছ ও উন্নয়নমূলক কার্ ষক্রম বৃসদ্ধ
(১) দুলগাম
জপলয়লছ;
(২) প্রকে এলাকায় জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা সহেির হলয়লছ;
(৩) পর্ ষটকলদর আগমন বৃসদ্ধ জপলয়লছ;
(৪) ক্ষুদ্র ও মাঝাসর ও সবসভন্ন প্রকার ব্যবসা এবং সশক্ষা প্রসিষ্ঠান গলড় উলঠলছ;
(৫) উৎপাসদি কৃসর্পণ্য বাোরোি করণ ও উপযুি মূল্য প্রাসপ্তর সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ;
(৬) দ্রুি সিসকৎসা জসবা সনসিি হলয়লছ;
(৭) পসরবহন ব্যয় ও সময় কম লালগ;
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(৮) এলাকায় েসমর মূল্য বৃসদ্ধ জপলয়লছ;
(৯) প্রকেভুি এলাকার েনগলণর সবসভন্ন জপশায় সনলয়াসেি হওয়ার সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ; এবং
(১০) এলাকায় েনগলণর আয় বৃসদ্ধ পাওয়ায় েীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন হলয়লছ;
ঘ) প্রকলের ঝসুঁ কসমূহ (Threats)
(১) টাসন ষং পলয়ন্টগুললা জসাো না করার কারলণ পলয়ন্টগুললা ঝসুঁ কপূণ ষ অবস্থায় আলছ ফলল দূঘ ষটনার আশংকা রলয়লছ;
(২) সড়লকর অলনক স্থালন জেিা ক্রসসং, সস্পি জিকার, জরাি মাসকষং, বোঁক, সাইন জবািসষ হ জকান সংলকসিক সিহ্ন লাগালনা হয়
নাই র্া অলনক জক্ষলত্র দুঘ ষটনা ঘটায়;
(৩) রাস্তার মালঝ অলনক োয়গায় কাপষ/নীচু জছাট হালকা গিষ হলয়লছ র্ার ফলল বর্ ষা জমৌসুলম জসই সব জছাট ও নীচু োয়গায়
বৃসষ্টর পাসন েলম রাস্তার ফাটল সৃসষ্ট কলর র্া র্ান িলািললর েন্য ঝসকপুণ ষ;
(৪) হাওর অঞ্চলল অবসস্থি হওয়ায় হাওলরর বন্যায় রাস্তা পাসনলি িসললয় র্ায় ফলল রাস্তা ক্ষসিগ্রস্ত হওয়ায় এলাকার েনগণ
ঝসুঁ ক সনলয় সড়ক পারাপার কলর;
(৫) প্রকলের অসধকাংশ রাস্তা হাওর অঞ্চলল সবধায় প্রসি বছর বন্যার পাসন রাস্তায় উলঠ েলম থাকার কারলণ রাস্তার ফাটল
জরাধ সম্ভব হলে না;
(৬) রাস্তা নদীর পালশ হওয়ায় ভাঙ্গলনর সম্ভাবনা জবশী; এবং
(৭) রাস্তার উপর বাোর বসা এবং গাসড় পাসকষং কসরলয় রাখা সনয়ন্ত্রণ না করলি পারায় িলািলল প্রসিবেকিা ও র্ানেট সৃসি
কলর।
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অধ্যায় - পঞ্চম
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফললর আললালক পর্ ষলবক্ষণ
সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফললর পর্ ষলবক্ষণিঃ
১. প্রকেটির সনধ ষাসরি জময়ালদ শুরু এবং সমাপ্ত হলয়লছ র্া আশাব্যিক। িলব প্রকেটির ১ বার সংলশাধন করা হলয়লছ।
প্রকেটির মকান Time over run ও Cost over run হয়ডন।
২. প্রকেটির বাস্তবায়ন জময়াদকালল ১ম অথ ষ বছলর জকান এসিসপ বরাে জদয়া না হললও পরবিী ২ অথ ষ বছলর পর্ ষাপ্ত অথ ষ বরাে
প্রদান করা হলয়লছ। ফলল প্রকেটি সনধ ষাসরি জময়ালদ সমাপ্ত হলয়লছ। সনধ ষাসরি সময় ও ব্যলয় প্রকে বাস্তবায়ন হলয়লছ। বছর
সভসিক সিসপসপ-র সংস্থান ও অগ্রগসি সামিস্যপূণ ষ। সিসপসপর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকৃি অগ্রগসি ও অঙ্গসভসিক বাস্তবায়ন
সলন্তার্েনক। প্রকেটি বাস্তবায়লন ৩ অথ ষ বছলর ২ েন প্রকে পসরিালক দাসয়ত্ব পালন কলরলছন।
৩. প্রকলের অনুলমাসদি সংলশাসধি সিসপসপ অনুর্ায়ী মূল পূিষ কাে ১০টি প্যালকলের মাধ্যলম সম্পন্ন করার সংস্থান সছল।
সপসসআর এ উলেসখি িথ্যানুর্ায়ী ১০টি প্যালকলের আওিায় পূিষ কাে সম্পাদন করা হলয়লছ। সারসণ ২.৩-এ বসণ ষি
প্যালকেওয়াসর ক্রয় কার্ ষক্রম ও প্রাপ্ত িথ্য উপাি পর্ ষাললািনা কলর জদখা র্ায় জর্ ক্রয় কার্ ষক্রম সরকালরর সবসধ জমািালবক
সম্পন্ন হলয়লছ এবং কার্ ষাসদ চুসি মূলল্য ও প্রলদয় সমলয় সমাপ্ত হলয়লছ।
৪. প্রকলের লগলেলম প্রকলের লক্ষয, উলেশ্য, ইনপুট ও আওউটপুট সবস্তাসরিভালব বণ ষনা করা হলয়লছ ও প্রকে বাস্তবায়লনর
সনলদ ষশনা সুন্দরভালব উপস্থাপন করা হলয়লছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উপাি সবলের্ণ কলর জদখা র্ায়, জর্ উলেলশ্য প্রকে গ্রহণ করা
হলয়সছল িা অসেষি হলয়লছ।
৫. প্রকলের সড়লকর অলনক স্থালন উভয় পালশ জেন ময়লা আবেষনা িারা পূণ ষ হলয় সালফষস ক্ষসিগ্রস্থ হলয়লছ। সড়লক জকান
পটলহাল বা সকনারা ভাঙ্গা পসরলসক্ষি হয়সন।
৬. সড়লকর অলনক স্থালন সালফষলস ক্রযাক, সীল জকালট ক্ষয় পসরলসক্ষি হলয়লছ। জকান জকান স্থালন জরাি মাসকষং মুলছ জর্লি
জদখা জগলছ।
৭. কুলাউড়া- শমলসরনগর- শ্রীমঙ্গল সড়লকর জকান জকান স্থালন পর্ ষাপ্ত জেন/আউটললট না থাকায় েলাবদ্ধিা সৃসষ্ট এবং বাোর
অংলশ দু’একটি স্থালন জপভলমলন্টর সকনারা ভাঙ্গা ও সালফষস ক্ষয় হলি জদখা জগলছ।
৮. বাসনয়ািাং-নবীগি সড়লকর নবীগি-কাগাপাড়া অংলশ অলনক স্থালন সালফষলস েযাক, সীল জকাট ক্ষয়, জরইন কাট ও
রক্ষাপ্রদ কাে ক্ষসিগ্রস্ত হলয়লছ এবং জকান জকান স্থালন জরাি মাসকষং মুলছ জর্লি জদখা জগলছ।
৯. ট্রাসফক ব্যবস্থাপনা দুব ষলিার কারলণই মূলি সড়লক অসিসরি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রণ করা র্ালে না। অসি
ভারবাহী র্ান িলািললর েন্য সড়লকর সকছু সকছু স্থালন সৃষ্ট রাটিংসহ অন্যান্য সমস্যার সৃসষ্টর কারণ সবলবিনায় সড়লকর ওভার
জলাি সনয়ন্ত্রলণর েন্য হাইওলয় পুসললশর সাহালে সবযমান আইলনর কার্ ষকর প্রলয়াগ ও পদলক্ষপ গ্রহণ করা জর্লি পালর।
১০. সড়ক জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা সনসব ষঘ্ন ও সনরাপদ করার সনসমলি সড়লক সনরাপিা সিহ্ন স্থাপন করা হলয়লছ। সকন্তু রাস্তার
গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুললালি সনরাপিা সিহ্ন ভাঙ্গা, প্রলয়ােনীয় সংখ্যক জরাি মাসকষং জনই। সড়লকর অলনক স্থালন জেিা ক্রসসং, সস্পি
জিকার, মাসকষং, বোঁক, সাইন জবািসষ হ জকান সংলকসিক সিহ্ন নাই র্া অলনক জক্ষলত্র দুঘ ষটনা ঘটলছ। গুরত্বপূণ ষ স্থান ও
বাোরগুললালি র্ত্রিত্র অনবধ পাসকষং কলর রাখা হয়। রাস্তার সকছু অংলশ পাসন েলম থালক। অলনক স্থালন সাইন জপািগুললা
ভাঙ্গা সড়লক সনরাপিা সনসিি করার ললক্ষয উলেসখি স্থানগুললা জমরামি করা জর্লি পালর।
১১. সড়ক ও প্রকলের জভৌি অবকাঠালমাসমুহ সনমষালণর পলর সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তলরর ৪ টি সড়ক সবভাগ গ্রহণ কলর এবং
প্রলয়ােন জমািালবক সনয়সমি রক্ষণালবক্ষণ কলর থালক। সড়লকর অলনক স্থালন রাস্তা উঁচুসনচু, জপভলমলন্টর সকনারা ভাঙ্গা,
সাইন জপািগুললা ভাঙ্গা, ইিযাসদ সবর্য়গুললা সবলবিনায় প্রলয়ােনীয় সংকার করা প্রলয়ােন।
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১২. সড়মকর মবর্ ককয়কটি স্থাকন সড়ক প্রর্স্তর্ার তুলনায় অপ্রর্স্ত বহনক াগ্য ইস্পার্ মসতু রকয়কছ ম গুকলা অকনক সময়ই
সড়কক ানজকর্র সৃডি করকছ। এ সকল মসর্গুকলা প্রর্স্ত করা মগকল সড়কক ান চলাচল আরও সুগম হকর্া।
১৩. প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল র্ািায়াি সহেির হওয়ায় নতুন নতুন কমষসংস্থান সৃসষ্ট হলয়লছ জর্মন মৎস্য খামার, মটর
পাট ষস জদাকান, ওলয়লসিং, জলদ কারখানা, খাবার জহালটল, জমাবাইল ইন্টারলনট ব্যবসা, মুসদ জদাকান, সসএনসে, অলটা িালক,
পসরবহন জসক্টর ইিযাসদ। আধুসনক র্ানবাহন িলািললর সুলর্াগ হওয়ায় টুসরি আগমন জবলড়লছ জসই সালথ টুসরলির জসবা
জদয়ার কমষ সৃসষ্ট হলয়লছ। ফলল এলাকার েনগলণর আয় বৃসদ্ধ পাওয়ায় েীবনর্াত্রার মান উন্নি হলয়লছ।
১৪. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সুসবধালভাগী েনগলণর আয় উলেখলর্াগ্য হালর জবলড়লছ। প্রকে বাস্তবায়লনর পূলব ষ ৮.০% এর
মাসসক আয় সছল টাকা ১০০০-৫০০০, ৩১.৮% এর ৫,১০০-১০,০০০ ও ৪২.১০% এর টাকা ১০,১০০-২৫,০০০। প্রকে
বাস্তবায়লনর পলর ৫১.৫% এর মাসসক আয় ১০,১০০-২৫,০০০, ২৪.১% এর ২৫,১০০-৪০,০০০ এবং ৮.৫০% এর ৪০,১০০৬০,০০০। কলরাল গ্রূলপর সালথ তুলনামূলক সবলের্লণ জদখা র্ায় সুসবধালভাগীর মাসসক আয় অসধক বৃসদ্ধ জপলয়লছ।
১৫. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সড়ক জর্াগালর্ালগ সময় কম লাগলছ এবং েনগণ দ্রূি িালদর গন্তলব্য জপোঁছালি পালর।
সুসবধালভাগী এলাকার েনগলণর িালদর সনকটবিী জেলা শহলর জর্লি গলড় ১.১৫ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ০.৭৯ ঘন্টা
সময় লালগ। পক্ষান্তলর কলরাল গ্রূলপর েনগলণর সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ গলড় ২.৩৩ ঘন্টা সময় লাগলিা র্া বিষমালন ১.৭২
ঘন্টা সময় লালগ।
১৬. প্রায় সকল সুসবধালভাগী উিরদািা (৯৯.৪%) বলললছন জর্, প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ। জর্মন
কৃসর্ কাে (২৩.৬%), কৃসর্ পণ্য বাোরোিকরণ (২২.৮%), র্ানবাহন িলািললর জক্ষলত্র (২১.৯%), অবকাঠালমা সনমষাণ ও
সংকালরর কাে (সড়ক, জসতু সনমষাণ, উন্নয়ন, সংকার) (১৪.৩%), এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৭.৪%)।
১৭. কৃসর্পণ্য পসরবহন ও বাোরোিকরলণ এলাকাবাসী উপকৃি হলয়লছন। পসরবহন খরি আলগর তুলনায় কলমলছ। অসধকাংশ
(৭৮.০%) উিরদািা বলললছন জর্, কৃসর্ পণ্য পসরবহন খরি অলনক কলমলছ এবং ২২.০% উিরদািা বলললছন জর্ অে
কলমলছ। ফলশ্রূসিলি আথ ষ-সামাসেক অবস্থা উন্নি হলয়লছ।
১৮. সড়ককর ট্রাডফককর তুলনামূলক সবলের্লণর েন্য ২০১২-১৩ ও ২০১৯-২০ সাললর RHD Annual Needs Report-এ
প্রাপ্ত উপাি পর্ ষাললািনা করা হলয়লছ। প্রকলের ১১ টি রাস্তার মলধ্য ৩ টি রাস্তার উপাি পাওয়া জগলছ। িা জথলক জদখা র্ায় জর্,
Z-2831 রাস্তায় (ভলদবর-সমরাগি-মসনলকাণা-জফঞ্চুগি সড়ক) ৮০.৭০%, Z-2802 (জগাসবন্দগি-ছািক-জদায়ারাবাোর
সড়ক) রাস্তায় ১১৪.৭৭% এবং Z-2811 (জদায়ারাবাোর-সুনামগি সড়ক) রাস্তায় ৬০০% বাৎসসরক প্রসিসদলনর গড় ট্রাসফক
বৃসদ্ধ জপলয়লছ। ধারণা করা র্ায় জর্ প্রকলের অন্যান্য সড়লকও প্রচুর ট্রাসফক বৃসদ্ধ জপলয়লছ। প্রকলের মাধ্যলম স্থানীয় েনগলণর
িাসহদা সামসয়কভালব পূরণ হললও ভসবষ্যলি রাস্তা প্রশস্তকরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা জর্লি পালর।
১৯. সড়লক উপর বাোর বলস এবং গাসড় পাসকষং কলর জরলখ র্ান িলািলল প্রসিবেকিা ও র্ানেট সৃসি এবং সড়লক
র্ানবাহলনর সংখ্যা জবলড় র্াওয়ায় দুঘ ষটনার হার পূলব ষর তুলনায় জবলড় জগলছ বলল স্থানীয় েনগণ মিামি জদন। িাললকর
অসাবধানিা, অসিসরি র্ানবাহন ও ট্রাসফক আইন অমান্য করার েন্য দুঘ ষটনা জবলড়লছ।
২০. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল স্থানীয় েনগলণর অলনক সুসবধা সৃসষ্ট হলয়লছ। র্ািায়ালির দূলভষাগ কলমলছ। র্ািায়ালির এলসলছ
আধুসনকায়ন এবং সময় ও ব্যয় কলমলছ। কৃসর্ পণ্য খুব সহলে বাোরোি করা সম্ভব হলে। আলশ পালশর েসমর মূল্য বৃসদ্ধ
জপলয়লছ। ছাত্র-ছাত্রীলদর সশক্ষা প্রসিষ্ঠালন র্ািায়ালির জক্ষলত্র সুসবধা হলয়লছ। স্বাস্থয জসবা প্রাসপ্ত সহেির হলয়লছ। র্ানবাহন
িলািল বৃসদ্ধ পাওয়ায় জসগুললার র্ন্ত্রপাসি ও জমরামলির কারখানা গলড় উলঠলছ। জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়ন হওয়ায় আধুসনক
কৃসর্ র্ন্ত্রপাসি িারা িার্াবাদ করলি পারলছ।
২১. সড়ক ব্যবস্থার জক্ষলত্র অপর্ ষাপ্ত সড়ক রক্ষণালবক্ষণ একটি প্রধান সমস্যা। র্কব দুব ষল ট্রাসফক ব্যবস্থাপনা ও অসিসরি ভার
বহনকারী র্ান িলািলও অন্যর্ম কারণ। রাস্তা উন্নি হওয়ায় পসরবহলনর িলািল জবলড়লছ সকন্তু পসরবহন রাখার মলিা জকান
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টাসমষনাল ব্যবস্থা জনই র্ার ফলল গাসড়গুললা রাস্তার উপলর দোঁসড়লয় জথলক র্ানবাহন িলািলল বাধা সৃসষ্ট করলছ। ট্রাসফক আইন
জোরদার করণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল বে ও সনয়সমি রক্ষণালবক্ষণ করা প্রলয়ােন।
২২. সড়লক গাসড় ধারণ ক্ষমিা পরীক্ষা করার েন্য সড়ক সবভালগর জকান ওভারললাি সনয়ন্ত্রণ জষ্টশন জনই। সড়কটির উন্নয়ন
কাে সড়ক ব্যবহারকারীলদর বাস্তব িাসহদা সামসয়কভালব অলনকটাই পূরলণ সক্ষম হললও ভসবষ্যলি রাস্তা প্রশস্তসহ জেলনে
ব্যবস্থা, ও অসি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রলণর েন্য ওভারললাি সনয়ন্ত্রণ জষ্টশন স্থাপন করা প্রলয়ােন।
২৩. প্রকলের স্থাসয়লত্বর েন্য অসিসরি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রণ করা। রাস্তা আলরা উচু করা প্রলয়ােন র্ালি বন্যার
পাসন না উঠলি পালর। সড়লকর দুই পালশ অলনক েলাশয় আলছ ও পুকুর আলছ র্া রাস্তার েন্য হুমসক, দুই পালশ সাইি ওয়াল
জদয়া র্ালি রাস্তা ভাঙ্গলি না পালর। রাস্তার কাপষগুললা ভরাট করা দরকার র্ালি বৃসষ্টর পাসন ঢুলক রাস্তার ফাটল ধরলি না
পালর। রাস্তার ক্ষসিগ্রস্থ স্থানগুললা দ্রূি জমরামি করা দরকার। ক্রমবধ ষমান পণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহলনর েন্য সড়কগুললার পূণ ষ
উপলর্াগীিা ও স্থায়ীত্ব সনসিি করা এবং বিষমান অবস্থা এবং গুরুত্ব সবলবিনায় সড়কগুললার রক্ষণালবক্ষণ ও উন্নয়ন কাে করা
প্রলয়ােন।
২৪. রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ পসরবিষন হলয়লছ িার জকান পসরসংখ্যানগি ভালব িাৎপর্ ষপূণ ষ আলছ
সকনা িা জদখার েন্য উিরদািালদর আয় এর সালথ রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকানও পসরবিষন
সম্পলকষ উিরদািার প্রসিসক্রয়াগুললার অযালনাভা জটলির মাধ্যলম জদখা র্ায় জর্ িাৎপর্ ষপূণ ষ মানটি ০.০৪৭ র্া ০.০৫ এর নীলি
রলয়লছ এবং সুিরাং, র্খন িারা রাস্তার উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকানও পসরবিষন হয় িখন উিরদািালদর
আলয়র গড় দদলঘ ষযর মলধ্য একটি পসরসংখ্যানগি ভালব উলেখলর্াগ্য পাথ ষকয রলয়লছ। এর অথ ষ র্খন সুসবধালভাগী জগাষ্ঠী রাস্তার
উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা পসরলবলশ জর্ জকান পসরবিষন হয় িখন িালদর আলয় ধনাত্নক প্রভাব জফলললছ। প্রকেভূি ১১ টি
রাস্তার সমগ্র েনগলণর মধ্য জথলক দদবিয়লনর মাধ্যলম সনব ষাসিি নমুনা েসরলপর ফলাফল সবলের্লণ ধারণা করা র্ায় জর্ সবগুললা
রাস্তার েনগলণর উপলরই এই ধনাত্নক প্রভাব কার্ ষকর।
২৫. প্রকে িলাকাসলন সড়ক উন্নয়লনর অন্য জকান প্রকে বাস্তবাসয়ি হয়সন। জস সবলবিনায় পর্ ষলবক্ষন প্রাপ্ত প্রভাবসমুহ এই
প্রকলের প্রভাব সহসালব সবলবিনা করা র্ায়।
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অধ্যায় - র্ষ্ঠ
সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফললর সভসিলি সুপাসরশমালা
৬.১ সুপাসরশমালািঃ

১. সড়ক সনমষালণর ফলল সড়লকর দুই পালশ প্রচুর পসরমালণ ব্যবসা বাসণেয গলড় উঠায় ভসবষ্যলি র্ানবাহন সংখ্যা আলরা বৃসদ্ধ
পালব। সড়কগুললা বিষমান িলািল উপলর্াগী অবস্থায় থাকললও ভসবষ্যলি র্ানেট সৃসষ্ট এবং দুঘ ষটনা বৃসদ্ধর আশংকা রলয়লছ।
সনরাপদ ও র্ানেটমুি সড়ক জর্াগালর্াগ ব্যবস্থা গলড় জিালার ললক্ষয সড়কগুললালক আলরা প্রশস্ত করার েন্য র্থার্থ পদলক্ষপ
প্রহণ করা আবশ্যক।
২. হাওরাঞ্চললর সড়লকর দুই পালশ েলাশয় ও অলনক পুকুর থাকায় রাস্তার েন্য হুমসক। পণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহলনর েন্য
সড়লকর পূণ ষ উপলর্াডগিা ও স্থায়ীত্ব সনসিি করা এবং জদলশর সাসব ষক উন্নয়ন কমষকান্ড, ভসবষ্যি উন্নয়ন পসরকেনা ও উি
সড়লকর বিষমান অবস্থা এবং গুরুত্ব সবলবিনায় সড়লকর প্রলয়ােনীয় স্থালন সাইি ওয়াল সনমষাণ কলর মেবুসিকরণ ও উন্নয়ন
কাে করা েরুসর।
৩. সড়লকর বাোরগুললালি বাস জব অথবা র্াত্রী ছাউসন দিসর করলি হলব র্ালি র্াত্রী র্থাস্থালন র্ানবাহলন ওঠানামা করলি
পালর। এছাড়া গুরত্বপূণ ষ স্থান ও বাোরগুললালি র্ত্রিত্র অনবধ পাসকষং কলর রাখা হয়। এ স্থানগুললালি অনবধ পাসকষং সনয়ন্ত্রণ
কলর দখলমুি করণ সনসিি করলি হলব।
৪. সড়ক সনমষালণর ফলল পাসন সনষ্কাশন ও েলাবদ্ধিা সনরসলনর েন্য কালভালট ষর সংখ্যা বাড়ালনার েন্য প্রলয়ােনীয় পদলক্ষপ
প্রহণ করলি হলব। সংযুি কোঁিা রাস্তাগুললার সংলর্াগস্থলল প্রলয়ােনমি মাটি ভরাট করা েরুসর অন্যথায় উি স্থালন সড়লকর
সকনারা জভলঙ্গ সড়কটির ক্ষসি সাসধি হলব।
৫. ান চলাচল সুগম ও েডবষ্যৎ ানজর্ পডরহাকরর লকক্ষে সড়ক প্রর্স্তর্ার তুলনায় অপ্রর্স্ত মসতুগুকলাকক অডধকর্র প্রর্স্ত
ককর ডনমশাণ করা আবশ্যক। সম্ভব হকল এ মক্ষকত্র প্রর্স্ত কনডির্ মসতু ডনমশাণ, নকচৎ প্রর্স্ত ডপএসডব ব্যবহার করা ম কর্ পাকর।
৬. জর্সব োয়গায় প্যালাসাইসিং জহলল পলড়লছ জসগুললা েরুসর সভসিলি জমরামি করা প্রলয়ােন। জভলঙ্গ র্াওয়া সকললাসমটার
জপািগুললা প্রসিস্থাপন ও অস্পষ্ট জরাি সাইনগুললা স্পষ্টভালব জলখা আবশ্যক।
৭. জর্সব োয়গায় হািষলশাল্ডার জদলব জগলছ জসসব োয়গা সড়ক জর্াগালর্ালগর েন্য ঝসুঁ কপূণ ষ। েরুসর সভসিলি এগুললা জমরামি
করা প্রলয়ােন।
৮. সনয়সমি সড়ক রক্ষণালবক্ষলণর েন্য প্রলয়ােনীয় অথ ষ বরাে সনসিি করলি হলব। সড়লক ওভার জলাি কলরাল জষ্টশন
স্থাপলনর ব্যবস্থা করলি হলব।
৯. সনরাপদ ভ্রমণ সনসিি করার ললক্ষয িালকলদর েন্য সবযমান আইন র্থার্থভালব প্রলয়াগ ও আন্তেষাসিক মালনর পর্ ষাপ্ত
সড়ক সনরাপিা সিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক।
১০. প্রকেভুি এলাকার েনগলণর আথ ষ-সামাসেক উন্নয়লন প্রকেটির ভূসমকা অপসরসীম। হাওড় অঞ্চললর আথ ষ-সামাসেক
উন্নয়লনর েন্য সমোিীয় প্রকে গ্রহণ করা জর্লি পালর।
1১. mvaviYfv‡e G †`‡ki RbM‡Yi gv‡S AvBb bv gvbvi cÖeYZv jÿ¨ Kiv hvq| Kv‡RB Zv‡`i‡K m‡PZb Kivi
j‡ÿ¨ moK wbivcËvg~jK MYm‡PZbZv Kvh©µg MÖnY GKvšÍ cÖ‡qvRb|
৬.২ উপসংহারিঃ
সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উপাি সবলের্ণ কলর জদখা র্ায় জর্, এলাকার আথ ষ-সামাসেক উন্নয়লন প্রকেটির উলেখলর্াগ্য ভূসমকা
রলয়লছ। সড়ক বালধর উচ্চিা, এলাকার েলসনষ্কাশন ব্যবস্থা, কসিপয় জসতুর প্রশস্তিা বা সড়ক সনরাপিা মূলক জরাি
মাসকষং,সাইন-সসগন্যাল স্থাপন সংক্রান্ত সকছু সীমাবদ্ধিা থাকললও সাসব ষক সবলবিনায় এটি একটি সফল প্রকে। হাওর অঞ্চললর
উন্নয়লনর েন্য এরূপ আরও প্রকে গ্রহণ করা জর্লি পালর।
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সংলর্ােনী/পসরসশষ্ট
সংযুসি- ১
সমীক্ষার ফলাফললর সারসণ
সারসণ- ১: উির দািালদর সলঙ্গ অনুসালর বণ্টন
পুরুর্/মসহলা
সুসবধালভাগী
সংখ্যা
শিকরা হার
পুরুর্
৬৬৩
৭৫.৩
মসহলা
২১৭
২৪.৭
জমাট
৮৮০
১০০
সারসণ- ২: সশক্ষাগি জর্াগ্যিা
সশক্ষাগি জর্াগ্যিা
অসশসক্ষি
শুধু স্বাক্ষর সদলি পালরন
প্রাথসমক (১-৫)
মাধ্যসমক (৬-১০)
এসএসসস পাশ
এইিএসসস পাশ
স্নািক
স্নািলকাির
জমাট

সুসবধালভাগী
সংখ্যা
শিকরা হার
৯২
১০.৫
১০১
১১.৫
২৪৫
২৭.৮
১৯৭
২২.৪
১০৩
১১.৭
৭০
৭.৯
৪৬
৫.৩
২৬
২.৯
৮৮০
১০০

সারসণ- ৩: উিরদািার প্রধান জপশা
জপশা
সংখ্যা
কৃসর্
২২৫
সদন মজুর
৯৬
সসএনসে িালক
৭৩
ক্ষুদ্র কুটির সশে
৩৪
ক্ষুদ্র ব্যবসা
১৬৫
জসলাইলয়র কাে
৪০
গাসড় িালক
৬০
জবসরকাসর িাকসর
৭১
সরকাসর িাকসর
৩৭
অন্যান্য
৭৯
জমাট
৮৮০

সুসবধালভাগী
শিকরা হার
২৫.৬
১০.৯
৮.৩
৩.৯
১৮.৮
৪.৫
৬.৮
৮.১
৪.২
৮.৯
১০০
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সংখ্যা
৩২৬
১১৪
৪৪০

সুসবধালভাগী নয়
শিকরা হার
৭৪.১
২৫.৯
১০০

সংখ্যা
৭২
৪৭
৯৯
৯০
৬৭
৩৫
১৯
১১
৪৪০

সুসবধালভাগী নয়
শিকরা হার
১৬.৪
১০.৭
২২.৫
২০.৫
১৫.২
৭.৯
৪.৩
২.৫
১০০

সংখ্যা
৮৫
৬৭
৫৩
২৪
৭৭
২১
১৯
৪০
৯
৪৫
৪৪০

সুসবধালভাগী নয়
শিকরা হার
১৯.৩
১৫.২
১২.১
৫.৪
১৭.৫
৪.৮
৪.৩
৯.১
২.১
১০.২
১০০

সারসণ- ৪: পসরবালরর গড় মাসসক আলয়র পসরমাণ (প্রকলের বাস্তবায়লনর পূলব ষর)
আয়
সুসবধালভাগী
পূলব ষর
সংখ্যা
শিকরা হার
১০০০-৫০০০
৭
.৮
৫১০০-১০০০০
৩৭৫
৪২.৬
১০১০০-২৫০০০
৪৮৬
৫৫.২
২৫১০০-৪০০০০
১০
১.২
৪০১০০-৬০০০০
২
.২
জমাট
৮৮০
১০০

সুসবধালভাগী নয়
পূলব ষর
সংখ্যা
শিকরা হার
৭
১.৬
২২০
৫০.০
২১১
৪৮.০
০
০
২
.৪
৪৪০
১০০

সারসণ- ৫: পসরবালরর গড় মাসসক আলয়র পসরমাণ (প্রকলের বাস্তবায়লনর পলরর)
আয়
সুসবধালভাগী
পলরর
সংখ্যা
শিকরা হার
সংখ্যা
১০০০-৫০০০
০
০
৫
৫১০০-১০০০০
১২০
১৩.৬
৯২
১০১০০-২৫০০০
৭২৮
৮২.৭
৩৩৪
২৫১০০-৪০০০০
৩২
৩.৭
৭
৪০১০০-৬০০০০
০
০
২
জমাট
৮৮০
১০০
৪৪০

সুসবধালভাগী নয়
পলরর
শিকরা হার
১.২০
২০.৯০
৭৫.৮০
১.৬০
.৫
১০০

সারসণ- ৬: প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সিসকৎসা জসবা জপলি সহে হলয়লছ
মিামি
হযোঁ
না
জমাট

সংখ্যা
৮৭১
৯
৮৮০

শিকরা হার
৯৯.০
১.০
১০০

সারসণ- ৭: হোঁ হলল সকভালব
সিসকৎসা জসবা সহেলভযিা
সময় কম লালগ
ভাল র্ানবাহন পাওয়া র্ায়
র্ািায়াি ব্যয় কম হয়
অন্যান্য
জমাট

সংখ্যা
৩৮৭
৩০৬
১৮৭
০
৮৮০

শিকরা হার
৪৩.৯
৩৪.৮
২১.৩
০
১০০
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সারসণ- ৮: প্রকেটি বাস্তবায়ালনর ফলল রাস্তায় দুঘ ষটনার হালরর পসরবিষন হলয়লছ
সড়ক দুঘ ষটনা
অলনক কলমলছ
অে কলমলছ
অপসরবসিষি
সকছু জবলড়লছ
অলনক জবলড়লছ
জমাট

সংখ্যা
৬৯৭
১৭৪
৭
২
০
৮৮০

শিকরা হার
৭৯.২
১৯.৮
.৮
.২
০
১০০

সারসণ- ৯: সড়কটির বিষমান অবস্থা
সড়লকর বিষমান অবস্থা
সড়কটি ব্যবহালরর উপযুি আলছ
জমরামি করা প্রলয়ােন
গলিষর সৃসষ্ঠ হলয়লছ
উচুসনচু
সড়লকর বাধ জভলঙ্গ জগলছ
সড়কটি ব্যবহালরর উপযুি আলছ
জমাট

সংখ্যা
৪৬৭
২২৩
৯৮
৯২
০
০
৮৮০

শিকরা হার
৫৩.১
২৫.৪
১১.০
১০.৫
০
০
১০০

সারসণ- ১০: প্রকেটির ভসবষ্যলির উন্নয়লনর েন্য
সুসবধালভাগী

ভসবষ্যলি উন্নয়লনর মিামি
রাস্তার পুকুর বা জিাবা স্থালন ভাঙ্গন জথলক রক্ষা করার েন্য সাইট
ওয়াল সনমষাণ করা
বন্যার পাসন জথলক রক্ষা পাওয়ার েন্য রাস্তা উঁচু করা প্রলয়ােন
সনলদ ষশনা সবললবাি ষ দরকার
গাসড়র গসিসীমা সনয়ন্ত্রণ
ধূলাবাসল সনষ্কাশলন সুসবধা
স্পীিলিকার সিসহ্নিকরণ
বৃক্ষলরাপণ করা
ইউ টান ষ পলয়লন্ট গাছ না থাকলল ভাল হয়
নতুন প্রকে গ্রহন কলর সম্পূণ ষ রাস্তা পূণ ষ সনমষাণ প্রলয়ােন
র্াত্রী ছাউসন হলল ভাললা হয়
বাোর স্থালন বাস জব করলি হলব
ট্রাসফক আইন সনয়ন্ত্রণ
রাস্তার কাপষগুললা ভরাট করা দরকার
নতুন জেলনে সসলিম েরুসর
মাসসক মসনটসরং দল গঠণ
রাস্তা সনলয়াসমি রক্ষণালবক্ষণ করা
জমাট
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সংখ্যা

শিকরা

১২৮

১৪.৬

৪০
৯০
৪৩
১৮
৭২
৭১
৫৫
৬৮
১৬
১৮
১২
২৪
৩৭
১৬১
২৫
৮৮০

৪.৫
১০.২
৪.৯
২.১
৮.২
৮.১
৬.৩
৭.৭
১.৮
২.১
১.৪
২.৭
৪.২
১৮.৩
২.৯
১০০

সংযুসি -২
সুসবধালভাগীলদর েন্য প্রশ্নমালা
Section- A উিরদািার ব্যসিগি িথ্যাসদিঃ
A.1
উিরদািার নামিঃ
A.2
উিরদািার বয়স (বছলর)
A.3
পুরুর্/মসহলািঃ
১. পুরুর্ ২. মসহলা
A.4
স্থায়ী ঠিকানািঃ
গ্রামিঃ____________________ইউসনয়নিঃ____________________
উপলেলািঃ________________জেলািঃ ____________________
A.5
উিরদািার জমাবাইল নম্বরিঃ
A.6
সশক্ষাগি জর্াগ্যিািঃ ১. অসশসক্ষি, ২. শুধু স্বাক্ষর সদলি পালরন, ৩. প্রাথসমক (১-৫), ৪. মাধ্যসমক (৬-১০)
৫. এসএসসস পাশ, ৬. এইিএসসস পাশ, ৭. স্নািক, ৮. স্নািলকাির
A.7

প্রধান জপশািঃ ১. কৃসর্, ২. সদন মজুর, ৩. সসএনসে িালক, ৪. ক্ষুদ্র কুটির সশে, ৫. ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. জসলাইলয়র কাে, ৭. গাসড় িালক, ৮. জবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর, ১০. অন্যান্য------

সিিীয় জপশািঃ ১. কৃসর্, ২. সদন মজুর, ৩. সসএনসে িালক, ৪. ক্ষুদ্র কুটির সশে, ৫. ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. জসলাইলয়র কাে, ৭. গাসড় িালক, ৮. জবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর, ১০. অন্যান্য---A.8
A.9

আপনার পসরবালরর জমাট সদস্য সংখ্যা কি?
পুরুর্ -------------------মসহলা---------------------প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পূলব ষর আপনার পসরবালরর গড় মাসসক আয় ও ব্যলয়র পসরমাণ?
আয়=
ব্যয়=

A.10

প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পর আপনার পসরবালরর গড় মাসসক আয় ও ব্যলয়র পসরমাণ?
আয়=
ব্যয়=

Section- B সড়ক সম্পসকষি িথ্যাসদিঃ
B.1 আপনার বাসড় জথলক সড়কটির দুরত্ব কি সকললাসমটার?
B.2 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ আপনার বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি কি ঘন্টা সময় লাগি?
B.3 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফলল বিষমালন জেলা শহলর জর্লি কি ঘন্টা সময় লালগ?
B.4 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফলল আপসন উপকৃি হলয়লছন সক?
১. হযোঁ ২. না
B.5
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফলল সকভালব উপকৃি হলয়লছন বলল মলন কলরন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
B.6
সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূলব ষ প্রলয়ােনীয় কাে করলি সকসক অসুসবধার সম্মুসখন হলিন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
B.7
সক সক কালে আপনারা সড়কটি ব্যবহার কলরন? ১. হাট বাোর / শহলর র্ািায়ালির েন্য,
২. সনেস্ব জপশার কালে র্ািায়ালির েন্য, ৩. জছলললমলয়লদর স্কুল কলললে জপ্ররলণর েন্য ৪. অন্যান্য-----B.8
B.9
B.10
B.11

B.12
B.13
B.14

কৃসর্ পণ্য পসরবহলণর কালে সড়কটি ব্যবহার কলরন সক?
১. অলনক ব্যবহার ২. অে ব্যবহার ৩. জমাটামুটি ব্যবহার ৪. কখনও কখনও ব্যবহার ৫. ব্যবহার কসর না
কৃসর্ পণ্য পসরবহলণর খরি আলগর তুলনায় কলমলছ সক?
১. অলনক কলমলছ ২. অে কলমলছ ৩. জকান পসরবিষন জনই ৪. সকছু জবলড়লছ ৫. অলনক জবলড়লছ
আপসন সক মলন কলরন সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফলল কৃসর্ জক্ষলত্র পসরবিষন হলয়লছ?
১. হযোঁ ২. না
জকান জকান জক্ষলত্র পসরবিষন হলয়লছ বলল আপসন মলন কলরন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
আপসন সক মলন কলরন সড়কটি উন্নয়লনর ফলল এলাকার ব্যবসা বাডণশজযর জকান পসরবিষন হলয়লছ?
১. হযোঁ ২. না
হযোঁ হলল জকান জকান জক্ষলত্র? ১.-------------২.----------------৩.-----------------৪.----------------- -----সিে/কালভাট ষ সনমষালণর ফলল কৃসর্ কালের কী কী সুসবধা হলয়লছ?
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1. েলাবদ্ধিা কলমলছ, 2.কৃসর্ েসমর পাসন সনষ্কার্লণর সুসবধা হলয়লছ, 3.কৃসর্ েসমলি জসলির সুসবধা হলয়লছ ৪. অন্যান্য-B.15
B.16
B.17

B.18
B.19
B.20

আপসন সক মলন কলরন প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন আপনালদর এলাকার উৎপাসদি ফসল
বাোরোিকরণ জবলড়লছ? ১.অলনক জবলড়লছ ২.সকছু জবলড়লছ ৩. অপসরবসিষি ৪. সকছু কলমলছ ৫. অলনক কলমলছ
প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল আপনালদর কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ সক?
১. হযোঁ ২. না
হযোঁ হলল জকান জকান জক্ষলত্র?
১. কৃসর্ কাে
২. কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণ
৩. র্ানবাহন িলািললর জক্ষলত্র
৪. অবকাঠালমা সনমষাণ ও সংকালরর কাে (সড়ক, জসতু সনমষাণ, উন্নয়ন, সংকার)
৫ ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. অন্যান্য
আপসন সক মলন কলরন প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল সিসকৎসা জসবা জপলি সহে হলয়লছ?
১. হযোঁ ২. না
হোঁ হলল সকভালব, ১. সময় কম লালগ, ২. ভাল র্ানবাহন পাওয়া র্ায়, ৩.র্ািায়াি ব্যয় কম হয় ৪.অন্যান্য-----প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন আপনার বা আপনালদর র্ািায়ালির সুসবধা জকমন?
১. খুব ভাল ২ ভাল ৩. অপসরবসিষি ৪.খারাপ ৫.খুব খারাপ

B.21

প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল বিষমালন র্ািায়াি ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমগুললা সক সক?
১. --------------------------- ২. ----------------------- ৩. ---------------------------- ৪. ---------------- ---

B.22
B.23

প্রকেটি বাস্তবায়ালনর ফলল রাস্তায় দুঘ ষটনার হালর সক পসরবিষন হলয়লছ?
১. অলনক কলমলছ ২.সকছু কলমলছ ৩. অপসরবসিষি ৪. সকছু জবলড়লছ ৫. অলনক জবলড়লছ
সড়কটির বিষমান অবস্থা জকমন? ১. সড়কটি ব্যবহালরর উপযুি আলছ, ২. জমরামি করা প্রলয়ােন,
৩. গলিষর সৃসষ্ঠ হলয়লছ, ৪. উচুসনচু, ৫. সড়লকর বাধ জভলঙ্গ জগলছ ৬.অন্যান্য---------------

B.24
B.25

B.26
B.27
B.28
B.29
B.30
B.31

সড়কটি ব্যবহালর জকান সমস্যার সম্মুখীন হলেন সক?
১. হযোঁ ২. না
হলল সক সক?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
সড়কটি র্ধার্থভালব রক্ষণালবক্ষণ ও সংকার হয় সক?
১. হযোঁ ২. না
সনসমষি সিে/কালভাট ষ সক আপসন বা আপনারা ব্যবহার করলি পারলছন?
১. হযোঁ ২. না
সনসমষি সিে/কালভাট ষগুললার বিষমান অবস্থ জকমন? ১. ব্যবহালরর উপযুি আলছ, ২. জমরামি করা প্রলয়ােন
সনসমষি সিে/কালভাট ষগুললার রক্ষণালবক্ষণ ও জমরামি করা হয় সক?
১. হযোঁ ২. না
হযোঁ হলল সকভালব? ১. এলপ্রাি রাস্তার মাটির কাে করা হয় ২. িালব ও জরসলংএ ঢালাই িারা জমরামি
করা হয় ৩ .অন্যান্য-----------প্রকেটির ভসবষ্যলির উন্নয়লনর েন্য আপনার মিামি?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________

িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
সুপারভাইোলরর নামিঃ

স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
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িাসরখিঃ
িাসরখিঃ:

সংযুসি -৩
কলরাল গ্রুলপর েন্য প্রশ্নমালা
Section- A উিরদািার ব্যসিগি িথ্যাসদিঃ
A.1
উিরদািার নামিঃ
A.2
উিরদািার বয়স (বছলর)
A.3
পুরুর্/মসহলািঃ
১. পুরুর্ ২. মসহলা
A.4
স্থায়ী ঠিকানািঃ
গ্রামিঃ____________________ইউসনয়নিঃ____________________
উপলেলািঃ________________জেলািঃ ____________________
A.5
উিরদািার জমাবাইল নম্বরিঃ
A.6
সশক্ষাগি জর্াগ্যিািঃ ১. অসশসক্ষি, ২. শুধু স্বাক্ষর সদলি পালরন, ৩. প্রাথসমক (১-৫), ৪. মাধ্যসমক (৬-১০)
A.7

৫. এসএসসস পাশ, ৬. এইিএসসস পাশ, ৭. স্নািক, ৮. স্নািলকাির
প্রধান জপশািঃ ১. কৃসর্, ২. সদন মজুর, ৩. সসএনসে িালক, ৪. ক্ষুদ্র কুটির সশে, ৫. ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. জসলাইলয়র কাে, ৭. গাসড় িালক, ৮. জবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর, ১০. অন্যান্য----

সিিীয় জপশািঃ ১. কৃসর্, ২. সদন মজুর, ৩. সসএনসে িালক, ৪. ক্ষুদ্র কুটির সশে, ৫. ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. জসলাইলয়র কাে, ৭. গাসড় িালক, ৮. জবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর, ১০. অন্যান্য---A.8
A.9

আপনার পসরবালরর জমাট সদস্য সংখ্যা কি?
পুরুর্ ------------------- মসহলা---------------------প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পূলব ষর আপনার পসরবালরর গড় মাসসক আয় ও ব্যলয়র পসরমাণ?
আয়=
ব্যয়=

A.10

প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পর আপনার পসরবালরর গড় মাসসক আয় ও ব্যলয়র পসরমাণ?
আয়=
ব্যয়=

Section-B সড়ক সম্পসকষি িথ্যাসদিঃ
B.1 আপনার বাসড় জথলক সড়কটির দুরত্ব কি সকললাসমটার?
B.2 আপনার বাসড় জথলক জেলা শহলর জর্লি কি ঘন্টা সময় লালগ?
B.3 আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল জেলা শহলর জর্লি কি ঘন্টা সময় লাগি?
B.4 আপনার এলাকার সড়কটি উন্নয়ন হলল আপসন সক উপকৃি হলিন?
B.5

B.6

B.7

১. হযোঁ ২. না

আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল সকভালব উপকৃি হলিন বলল মলন কলরন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন না হওয়ার ফলল প্রলয়ােনীয় কাে করলি সকসক অসুসবধার সম্মুসখন হন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন না হওয়ার ফলল কৃসর্ পণ্য পসরবহলণর খরি জবশী

লালগ?

১. হযোঁ ২. না

আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল কৃসর্ জক্ষলত্র উন্নয়ন হি? ১. হযোঁ ২. না
সকভালব উন্নয়ন হি বলল মলন কলরন?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
B.10 আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল এলাকার ব্যবসা বাডণশজযর উন্নয়ন হলিা?
B.8
B.9

১. হযোঁ ২. না
B.11

আপনার এলাকার সিে/কালভাট ষ সনমষাণ হলল কৃসর্ কালের কী কী সুসবধা হি বলল মলন কলরন?

1. েলাবদ্ধিা কলম জর্ি, 2.কৃসর্ েসমর পাসন সনষ্কার্লণর সুসবধা হি, 3.কৃসর্ েসমলি জসলির সুসবধা হি ৪. অন্যান্য-B.12 আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল আপনার উৎপাসদি ফসল বাোরোিকরণ
জবলড় জর্ি?
১. হযোঁ ২. না
B.13 হযোঁ হলল সকভালব? ১.------------------২.-------------------.৩.--------------------৪.-------------------B.14 আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল কমষসংস্থালনর সুলর্াগ হি?
১. হযোঁ ২. না
B.15 হযোঁ হলল জকান জকান জক্ষলত্র?
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B.16

১. কৃসর্ কাে
২. কৃসর্পণ্য বাোরোি করলণ
৩. র্ানবাহন িলািললর জক্ষলত্র
৪. অবকাঠালমা সনমষাণ ও সংকালরর কাে (সড়ক, জসতু সনমষাণ, উন্নয়ন, সংকার)
৫ ক্ষুদ্র ব্যবসা
৬. অন্যান্য
আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল সিসকৎসা জসবা জপলি সহে হি?
১. হযোঁ ২. না

B.17
B.18

হোঁ হলল সকভালব, ১. সময় কম লাগি, ২. ভাল র্ানবাহন পাওয়া জর্ি, ৩.র্ািায়াি ব্যয় কম হয়
আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন না হওয়ালি বিষমালন আপনালদর র্ািায়ালির সুসবধা জকমন?

B.19

বিষমালন র্ািায়াি ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমগুললা সক সক?

B.20

আপসন সক মলন কলরন আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়ন হলল দুঘ ষটনার হার কম হি?

১. খুব ভাল ২ ভাল ৩.অপসরবসিষি ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ
১.--------------------- ২.-----------------------. ৩.--------------------------. ৪.------------------------

B.21
B.22

১. হযোঁ ২. না
১. হযোঁ ২. না

বিষমালন সড়কটি ব্যবহালর জকান সমস্যার সম্মুখীন হলেন সক?
হলল সক সক?
১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________

B.23 ভসবষ্যলির আপনার এলাকার সড়কটির উন্নয়লনর েন্য আপনার মিামি?

১.________________________________________২.________________________________________
৩._________________________________________৪.________________________________________
িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
সুপারভাইোলরর নামিঃ

স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
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িাসরখিঃ
িাসরখিঃ:

সংযুসি-৪
প্রকে সংসেষ্ট কমষকিষালদর সনসবড় সাক্ষাৎকালরর (In-depth Interview) েন্য জিকসলি
কমষকিষার নামিঃ
দপ্তরিঃ

পদবী:

জমাবাইল নাম্বার:

সাধারণ প্রশ্নাবলীিঃ
১.

প্রকেটির বাস্তবায়লনর ফলল সক সক দৃশ্যমান পসরবিষন হলয়লছ?

২.

প্রকেটির লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বাস্তবায়লন সবলম্ব হওয়ার কারণ সক সক?

৪.

প্রকে বাস্তবায়নকালল সক সক বাধার সন্মুখীন হলয়লছন?

৫.

প্রকেটি বাস্তবায়লন সবললম্বর েন্য জকান পলক্ষর দায় সছল বলল আপসন মলন কলরন?

৬.

দুলর্ ষাগ ঝসুঁ ক হ্রালস প্রকেটি কী সহায়ক ভূসমকা পালন করলছ?

৭.

প্রকেটির সড়ক, জসতু এবং কালভাট ষ বিষমালন কিটা কার্ ষকর বলল মলন কলরন?

৮.

প্রকেটি রক্ষণালবক্ষলণ সক সক ব্যবস্থা বিষমালন িালু আলছ?

৯.

সড়ক সনরাপিার সদক জথলক সড়কটির জকান দুু্ব ষলিা লক্ষয কলরলছন সক?

১০.

প্রকেটি সাসব ষক অবস্থা সম্পলকষ আপনার মিামি উলেখ করুণ।

১১.

বাংলালদলশর সড়ক ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা সক বলল মলন কলরন?
১. দুব ষল সড়ক সনমষাণ
৫. পুরািন র্ানবাহন
২. দুব ষল সড়ক রক্ষণালবক্ষণ ৬. অপসরকসেি রাস্তা
৩. অপয়ষাপ্ত মূলধন
৭. র্ানেট
৪. ভারী র্ানবাহন
৮. অন্যান্য
এ সড়লক সক সক র্ানবাহন িলািল কলর?
১. বাস
৮. স্কুটার
২. সমসন বাস
৯. জমাটর সাইলকল
৩. ভারী ট্রাক
১০. সরকশা
৪. হালকা ট্রাক
১১. বাই সাইলকল
৫. কলন্টইনার ট্রাক
১২. গরু/মসহলর্র গাড়ী
৬. কাভাট ষ ভযান
১৩. জঠলা গাড়ী
৭. প্রাইলভট কার/েীপ
১৪. অন্যান্য

১২.

১৩.

এ সড়লক অসিসরি র্ানবাহন িলািল কলর সক?

১৪.

অসিসরি র্ানবাহন িলািল কবলল িা সনয়ন্ত্রলণর ব্যবস্থা আলছ সক?

১৫.

এ সড়ক সদলয় কী কী ধরলণর মালামাল পসরবহণ করা হয়?
১. িাল
৬. সনি প্রলয়ােনীয় পণ্য
২. আটা
৭. কারখানার কোঁিামাল
৩. পাট
৮. রপ্তানী পণ্য
৪. আখ
৯. র্ন্ত্রাংশ
৫. শাকসবসে
১০. অন্যান্য
আপসন সক মলন কলরন এ সড়কটি সনমষাণ বা উন্নয়ন করার ফলল কলকারখানা এবং কৃসর্ পলণ্যর উৎপাদন জবলড়লছ?

১৬.
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১৭.

এ সড়কটি সনমষালণর বা উন্নয়লনর ফলল সক নতুন কমষসংস্থালনর সৃসষ্ট হলয়লছ?

বিষমান সড়ক সবভালগর ব্যবস্থাপনািঃ
১৮.

র্ানবাহলনর ধারণ ক্ষমিা পরীক্ষা করার েন্য সড়ক সবভালগর জকান্ শাখা সনলয়াসেি আলছ সক?

১৯.

২০.
২১.

জশর্ কখন এ সড়কটির জমরামি কাে সম্পাদন করা হলয়লছ?
১. ০-৬ মাস পূলব ষ
২. ৬-১২ মাস পূলব ষ
৩. োসননা
সড়ক সবভাগ সক সনয়সমি এ সড়কটির অবস্থাগি িথ্য সংগ্রহ কলর?
এ সড়কটির উন্নয়ন বা সনমষাণ কালের সালথ এর বাস্তব িাসহদার জকান সামিস্য আলছ সক?

২২.

এ সড়কটির উন্নয়ন কােটি সক সড়ক ব্যবহারকারীলদর বাস্তব িাসহদা পূরলণ সক্ষম হলয়লছ?

২৩.

২৪.

র্সদ না কলর থালক িাহলল জকান জকান সবর্য়গুসল বাদ পলড়লছ?
১. সরু রাস্তা
৪. উঁচুসনচু রাস্তা
২. দুব ষল রাস্তা
৫. দুব ষল সংলকি
৩. আঁকাবোঁকা রাস্তা ৬. অন্যান্য
সড়ক সবভালগর সক জকান স্থায়ী প্রসক্রয়া আলছ র্া ব্যবহারকারীলদর মিামি এবং সন্তুসষ্ট েসরপও সংগ্রহ করলি পালর?

২৫.

সড়ক সবভাগ সক েনগলণর অসভলর্ালগর সভসিলি সড়ক ব্যবস্থার উপলর দ্রুি জকান পদলক্ষপ সনলি পালর?

২৬.

প্রকলের আলগ ও পলর ট্রাসফক কাউন্ট?

প্রসকউরলমন্ট পদ্ধসি ও কালের মান সম্পসকষিিঃ
২৭.

ক্রয় সংক্রান্ত র্াবিীয় কাে সক PPR জমলন হলয়লছ?

২৮.

প্রকে সম্পাদলনর পলর সড়লকর গুণগিমান সক আরামদায়ক র্ানবাহন পসরিালনার েন্য র্লথষ্ঠ? না হলল িার কারণ?

২৯.

প্রকে সম্পাদন করার ফলল সক র্ানবাহলনর জ্বালানী সাশ্রয় হলয়লছ?

৩০.

প্রকে সম্পাদন করার ফলল সক র্ািায়ালির সময় হ্রাস জপলয়লছ?

৩১.

সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠান কখন বাস্তালব কাে শুরু কলর?

৩২.

প্রকে সম্পাদন করার েন্য সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠালনর সক র্লথষ্ট পসরমাণ দক্ষিা এবং অসভজ্ঞিা সছল?

৩৩.

প্রকে সম্পাদন করার েন্য সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠালনর সক সঠিক র্ন্ত্রপাসি ব্যবহার কলর?

৩৪.

প্রকে সম্পাদন করার েন্য প্রকলের ঠিকাদার সক স্থানীয় শ্রসমক ব্যবহার কলর?

৩৫.

প্রকে িলার সময় প্রকলের ঠিকাদার সক র্লথষ্ট সনরাপিামূলক ব্যবস্থা কলর?

৩৬.

সড়ক সবভালগর কমষকিষাগণ সক প্রকলের এলাকা সনয়সমি পসরদশষন কলরসছললন?

৩৭.

সনমষাণকালে িদারসকর েন্য সড়ক সবভালগর সক প্রলয়ােনীয় েনবল সনলয়াসেি সছল?

৩৮.

আপসন সক সনমষাণকারী প্রসিষ্ঠালনর কালের প্রসি সন্তুষ্ট?

৩৯.

প্রকেটি বাস্তবায়লনর ফলল সক র্ানবাহলনর জমরামি ব্যয় হ্রাস জপলয়লছ?

৪০.

সড়লকর সিহ্ন এবং সংলকিগুললা সক সঠিক োয়গায় স্থাপন করা হলয়লছ? জসগুললা সক সহলে অনুধাবনলর্াগ্য?
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৪১.

আপসন সক মলন কলরন প্রকে বাস্তবায়লন র্ানবাহলনর পসরিালনা ব্যয় হ্রাস জপলয়লছ?

৪২.

আপনার সক জকান মিামি আলছ র্া সড়ক সবভাগ িার কালে আরও উন্নয়ন সাধন করলি পালর?

৪৩.

প্রকলের সবল সদকসমূহ সক সক?
--------------------------------------------------প্রকলের দুব ষল সদকসমূহ সক সক?
--------------------------------------------------প্রকলের সুলর্াগসমূহ সক সক?
--------------------------------------------------প্রকলের ঝসুঁ কপূণ ষ সদকসমূহ সক সক?
--------------------------------------------------অথ ষ বরাে সময়মি পাওয়া জগলছ সক না? না পাওয়া জগলল িার কারণসমূহ সক সক?
--------------------------------------------------প্রকলের পূলব ষ ও পলর দুঘ ষটনার পসরমাণ বৃসদ্ধ জপলল িার কারণসমূহ সক সক?
---------------------------------------------------

৪৪.
৪৫.
৪৬.
৪৭.
৪৮.

িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
স্বাক্ষর ও িাসরখিঃ
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সংযুসি -৫
স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিলদর সাক্ষাৎকালরর প্রশ্নমালা (KII)
১. উিরদািার নামিঃ _________________২. বয়স __________জমাবাইল নম্বর------------------৩. পুরুর্/ মসহলািঃ
৪. জেলা _________________________
৬. ইউসনয়ন ______________________-

১=পুরুর্ ২=মসহলা
৫. উপলেলা ______________________
৭. গ্রাম _________________________

৮. সশক্ষাগি জর্াগ্যিািঃ
৯. জপশািঃ
১০. এ প্রকলের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পলকষ আপনার মিামি সক?
১১. এ প্রকেটি স্থানীয় েনগলণর েন্য সকসক সুসবধা সৃসষ্ট কলরলছ?
১২. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল আপনালদর কমষসংস্থালনর সুলর্াগ জবলড়লছ জকান জকান জক্ষলত্র?
১৩. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল জপশার জক্ষলত্র জকান পসরবিষন হলয়লছ সক? হলয় থাকলল জকন?
১৪. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল স্কুল কলললে ছাত্র-ছাত্রীর পসরমাণ পূলব ষর তুলনায় জবলড়লছ সক?
১৫. র্সদ বালড় সক পসরমাণ
উিরিঃ ১. র্লথষ্ট জবলড়লছ ২. জমাটামুটি জবলড়লছ ৩. জকান পসরবিষন হয় নাই
১৬. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল স্কুল কলললে জমলয়লদর পসরমাণ পূলব ষর তুলনায় জবলড়লছ সক?
১৭. র্সদ বালড় সক পসরমাণ
উিরিঃ ১. র্লথষ্ট জবলড়লছ ২. জমাটামুটি জবলড়লছ ৩. জকান পসরবিষন হয় নাই
১৮. আপনা মলি এ প্রকলের সবলিলয় জবসশ উপকাসরিা/সবল সদকসমূহ সক সক?
১৯. আপনার োনা মলি এ প্রকলের সবলিলয় দুব ষল সদকসমূহ কী কী?
২০. প্রকে বাস্তবায়লনর ফলল কী কী নতুন সুলর্াগ সৃসষ্ট হলয়লছ?
২১. আপনার োনা মলি এ প্রকলের ঝসুঁ কসমূহ সক সক?
২২. আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের হুকুমদখলকৃি েসম সঠিকভালব কালে জললগলছ সক?
উিরিঃ ১. সঠিকভালব জললগলছ ২.সকছুটা জললগলছ ৩. জমাটসমুটি জললগলছ ৪. লালগসন
২৩. প্রকেটি বাস্তবায়লনর পর জথলক রক্ষণালবক্ষণ সম্পলকষ জকান অসভলর্াগ আলছ সক? হযোঁ হলল উলেখ করুণ।
২৪. এ প্রকলের স্থাসয়লত্বর (Sustainability) েন্য আপনালদর জকান পরামশষ থাকলল িা প্রদান করুন?
িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
স্বাক্ষর ও িাসরখিঃ
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সংযুসি -৬
দলীয় আললািনা সভা (এফসেসি) পসরিালার েন্য জিকসলি
‡dvKvm MÖæc Av‡jvPbvi ¯’vb
এলাকা
সবভাগ
জেলা
উপলেলা
স্থান
িাসরখ
ক্রসমক
অংশগ্রহণকারীলদর নাম
নং
1
2

বয়স

জপশা

সশক্ষা

জমাবাইল নং

স্বাক্ষর

3
4
5
6
7
8
9
10
১.

এ প্রকলের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পলকষ আপনালদর মিামি সক?

২.

আপনালদর োনামলি প্রকে এলাকার বসবাসকরীগণ এ প্রকে বাস্তবায়লনর সালথ জকানভালব েসড়ি সছললন সক?
(িোঁলদর েসড়ি থাকার ধরণ/সলঙ্গ সভসিক সবভােন জকমন/ িাকুরী প্রাসপ্ত ইিযাসদ)

৩.

এ প্রকেটি স্থানীয় েনগলণর েন্য জকান সুসবধা সৃসষ্ট কলরলছ সক?

৪.

আপনারা সক মলন কলরন এ প্রকেটি সকংবা এর জকান অঙ্গ আপনালদর এলাকার জকান মারাত্মক ক্ষসিকর
প্রভাব সবস্তার কলরলছ? (পসরলবশগি/ইলকাললাসেকাল)

৫.
৬.

আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের সবলিলয় জবসশ উপকাসরিা/সবল সদকসমূহ সক সক?
আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের সবলিলয় দুব ষল সদকসমূহ কী কী?

৭.

আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের সুলর্াগসমূহ কী কী?

৮.

আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের ঝসুঁ কপূণ ষ সদকসমূহ কী কী?

৯.

আপনালদর োনা মলি এ প্রকলের হুকুমদখলকৃি েসম সঠিকভালব কালে জললগলছ সক না?

১০.
১১.

প্রকেটি বাস্তবায়লনর পর জথলক রক্ষণালবক্ষণ সম্পলকষ জকান অসভলর্াগ আলছ সক? হযোঁ হলল উলেখ করুন
এ প্রকলের স্থাসয়লত্বর (Sustainability) েন্য আপনালদর জকান পরামশষ থাকলল িা প্রদান করুন?

এফসেসি পসরিালনাকারীর নামিঃ
স্থান ও িাসরখিঃ
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সংযুসি -৭
িকুলমন্ট পর্ ষাললািনার (Document Review) েন্য জিকসলি
িকুলমন্ট প্রদানকারী কমষকিষার নামিঃ
দপ্তলরর নামিঃ
ক্রসমক পর্ ষাললািনার সবর্য়
নম্বর
১

২

৩

সম্পাদনকৃি সকল কালের
বাস্তব ও আসথকষ অগ্রগসি

পর্ ষলবক্ষণিঃ
ক্রয় প্রসক্রয়ার মূল্যায়ন ও
কার্ ষালদশ প্রদালন সপসপআর২০০৮ র্থাথ ষভালব অনুসরণ
করা হলয়লছ সক না?

পর্ ষলবক্ষণিঃ
সিসপসপ’র PAR
পর্ ষাললািনাসহ আথ-ষ
সামাসেক সূিলকর বিষমান
অবস্থা (outcome)

জর্ সকল প্রসিলবদন/ িকুলমন্ট র্ািাই করা হলব

সিসপসপ প্রণয়ন ও অনুলমাদন সংক্রান্ত িধ্যাসদ
সফসেসবসলটি িাসি সরলপাট ষ
বাৎসসরক অগ্রগসির প্রসিলবদনসমূহ
প্রকে সমাসপ্তর প্রসিলবদন (সপসসআর)
মূল সিসপসপ
সংলশাসধি সিসপসপ
অথ ষ বরাে ও ছাড় সংক্রান্ত
দরপত্র আহবালনর সবজ্ঞসপ্তসমূহ
দরপলত্রর প্যালকে সনধ ষারলণর সভসি িথা প্রাক্কলনসমূহ
দরপত্র মূল্যায়ন কসমটি (টিইসস) গঠন সংক্রান্ত
দরপত্র মূল্যায়ন শীট
অনুলমাদন প্রসক্রয়া
কার্ ষালদশ প্রদান
দরপত্র সনষ্পসিলি জকানরূপ েটিলিা সংক্রান্ত িথ্যাসদ
অনুলমাসদি PAR
প্রকলের ট্রাসফক িাটা (গি ১০ বছলরর)
সড়লকর সারলফলসর অবস্থা (Road Condition
Survey Data)

প্রকে সমাসপ্তর পর অযবসধ রােস্ব খালির আওিায়
সম্পাসদি কাে ও ব্যয় সংক্রান্ত
PAR অনুর্ায়ী প্রকলের সুফললর িথ্য র্থা EIRR
অনুর্ায়ী সবসভন্ন সূিলক বিষমান outcome
Exit Plan

পর্ ষলবক্ষণিঃ
িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
স্বাক্ষর ও িাসরখিঃ
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পর্ ষাললািনা/র্ািাই করা
হললা সক না?
হযোঁ
না

সংযুসি -৮
অবকাঠালমার ইসিসনয়াসরং পর্ ষলবক্ষণ (Engineering Observation) জিকসলি
প্রকলের নামিঃ
পর্ ষলবক্ষণাধীন অংলশর অবস্থানিঃ সড়লকর ------িম হলি ------িম জিইলনে
ইউসনয়নিঃ
উপলেলািঃ
জেলািঃ
ক) সড়ক বোঁধ ও জপভলমন্টিঃ
ক্রসমক নং
র্ািাইলর্াগ্য উপাদান
বিষমান অবস্থা
১
সড়লকর জপভলমলন্টর উপর সদলয় র্ানবাহন স্বােলন্দয িলািল করলছ সক না?
হযোঁ
না
২
সড়লকর জশাল্ডার পথিারীলদর িলািললর উপলর্াগী প্রশস্তিা আলছ সক না?
৩
জপভলমন্ট এবং জশাল্ডালর আড়াআসড় কযাম্বার/ঢাল আলছ সক না?
৪
সড়লকর সারলফস উঁচুসনচু সক না?
৫
সড়লকর জশাল্ডার জপভলমলন্টর সমান জললভল সকংবা উঁচু জললভলল সক না? (হাট বাোর বা
জগ্রাথ জসন্টার ব্যিীি অন্য অংলশ?
৬
সড়লকর বোঁলধর ঢালল মাটি আলছ সক না? (হাট বাোর বা জগ্রাথ জসন্টার ব্যিীি অন্য অংলশ?
৭
সড়লকর সারলফলস জকান ফাটল বা পটলহাল জদখা র্ালে সক না?
৮
সড়লকর জপভলমলন্টর প্রশস্তিা সিোইন জমািালবক আলছ সক না
৯
Rutting আলছ সকনা? থাকলল গভীরিা কি?
১০
Rutting জমরামি করা হলয় থাকলল কলব?
পর্ ষলবক্ষণিঃ
খ) সড়ক সনরাপিািঃ
ক্রসমক নং
র্ািাইলর্াগ্য উপাদান
১১
সড়লকর বোঁলকর বাইলরর পালবষ অসি উচ্চিা (Super-elevation) সহসালব সড়ক বোঁধ ও
জপভমলন্ট সনমষাণ করা হলয়লছ সক না?
১২
বোঁলক সড়লকর প্রশস্তিা জবশী আলছ সক না?
১৩
সড়লকর সারলফস উঁচুসনচু সক না?
পর্ ষলবক্ষণিঃ
গ) জসতুিঃ
ক্রসমক নং
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
পর্ ষলবক্ষণিঃ

র্ািাইলর্াগ্য উপাদান
জসতুর জকান অংলশ জকানরূপ ফাটল আলছ সক না?
জসতুর কনসক্রলট জকানরূপ (Honey-comb) জদখা র্ালে সক না?
জসতুর সনি সদলয় জনৌ িলািললর মি পাসনর প্রবাহ আলছ সক না?
জসতুর উভয় পালবষর এযালপ্রাি ভাল আলছ সক না?
জসতুর এযালপ্রালি রক্ষাপ্রদ কাে করা হলয় থাকলল জটকলসই আলছ সক না?
জসতুর দদঘ ষয পর্ ষাপ্ত সক না?
জসতুর উচ্চিা জনৌ িলািললর উপলর্াগী সক না?
জসতুর এযালপ্রালি নদীভাঙ্গন প্রবণিা আলছ সক না?
জসতুর সবসভন্ন স্পযালনর েলয়ন্ট এ র্ানবাহন ধাক্কা খায় সক না?
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বিষমান অবস্থা
হযোঁ
না

বিষমান অবস্থা
হযোঁ

না

ঘ) কালভাট ষিঃ
ক্রসমক নং
র্ািাইলর্াগ্য উপাদান
২৩
কালভালট ষর কালের মান দৃশ্যি ভাল সক না?
২৪
কালভালট ষর জকান অংলশ ফাটল আলছ সক না?
২৫
কালভালট ষর কনসক্রলট জকানরূপ Honey-comb জদখা র্ালে সক না?
২৬
কালভালট ষর উয়ং ওয়াল জহলল জগলছ সক না বা Tilt হলয়লছ সক না?
২৭
সনসমষি কালভালট ষর প্রশস্তিা সঠিক আলছ সকনা?
২৮
জকান কালভালট ষর উভয় পালবষ মাটি িারা জকানরূপ ব্লক করা হলয়লছ সক না?
২৯
িযালনললর তুলনায় কালভালট ষর স্পযান কম সক না?
পর্ ষলবক্ষণিঃ
ঙ) সড়লকর সিহ্নিঃ
ক্রসমক নং
র্ািাইলর্াগ্য উপাদান
৩০
সড়লকর সনরাপিা সিহ্ন আলছ সক না?
৩১
সড়লকর সকললাসমটার জপাি সিোইন অনুর্ায়ী আলছ সক না?
৩২
সড়লকর মলধ্য ও জশর্ বরাবর সিহ্ন আলছ সক না?
পর্ ষলবক্ষণিঃ
ি) সক.সম. জপাষ্ট, সাইন ও সসগন্যাল
ছ) জেলনে
ে) সনমষাণ পরবিী রক্ষণালবক্ষণ প্রাপ্ত িথ্য উপাি

িথ্য সংগ্রহকারীর নামিঃ
স্বাক্ষর ও িাসরখিঃ
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বিষমান অবস্থা
হযোঁ
না

বিষমান অবস্থা
হযোঁ
না

সংযুসি- ৯
প্রভাব মূল্যায়লনর েন্য সনব ষাসিি প্রকলের সববরণী ও পরামশষক প্রসিষ্ঠালনর কার্ ষপসরসধ (ToR):
ক)

প্রকলের সংসক্ষপ্ত সববরণ :

১.০
২.০
৩.০

প্রকলের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
উলযাগী মন্ত্রণালয়/সবভাগ

৪.০
৫.০
৬.০

প্রকলের অবস্থান
প্রকলের অনুলমাসদি ব্যয়
প্রকলের বাস্তবায়নকাল

৭.০

প্রকলের পটভূসমিঃ

: জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে (সসললট জোন)
: সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর
: সড়ক পসরবহন ও জসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক
সবভাগ
: সুু্নামগি, জমৌলভীবাোর ও হসবগি জেলার সবসভন্ন উপলেলা।
: ১০৩০৬.৭৮ লক্ষ টাকা(সেওসব অথ ষায়ন)।
: ০১-০৩-২০১৫ জথলক ৩০-০৬-২০১৭

সড়ক ও েনপথ অসধদপ্তর ইলিাপূলব ষ ৮টি জোলনর মাধ্যলম ৮টি “জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকে”এবং “ক্ষসিগ্রস্ত সড়ক সমূলহর
েরুসর পুনব ষাসন” শীর্ ষক অন্য একটি প্রকে গ্রহণ কলরসছল। সকন্তু সম্পলদর সীমাবদ্ধিা এবং োিীয় ও আঞ্চসলক
মহাসড়কগুললার উন্নয়ন অগ্রাসধকার প্রদান করায় জবশ সকছু জেলা সড়লকর উন্নয়ন কাে আংসশকভালব অসমাপ্ত জথলক র্ায়।
উি জেলা সড়কগুললার মলধ্য গুরুত্বপূণ ষ জেলা সড়লকর অসমাপ্ত কাে সমাপ্তকরলণর ললক্ষয সওে অসধদপ্তর কতৃক
ষ ১০ টি
জোলনর েন্য ১০টি পৃথক প্রকে প্রস্তাব করা হয়। সবলবিয প্রকলের আওিায় সসললট জোলনর ১০টি জেলা সড়লকর ১৯৫.০০
সক:সম: এর মলধ্য ৮৫.৮৮ সক:সম: সড়ক জমরামি/সনমষালণর প্রস্তাব করা হলয়লছ। এ জপ্রসক্ষলি সড়ক পসরবহন ও মহাসড়ক
সবভাগ কতৃক
ষ ৯৯৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যলয় এবং মাি ষ ২০১৫ হলি জুন ২০১৭ পর্ ষন্ত জময়ালদ জেলা সড়ক উন্নয়ন
(সসললট জোন)” শীর্ ষক প্রকেটি ০৯/০৬/২০১৫ িাসরলখ অনুসষ্ঠি একলনক সভায় অনুলমাদন করা হয় । পরবিীলি জকান জকান
অলঙ্গর পসরমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃসদ্ধ এবং সওে জরট সসসিউল ২০১৫ অনুর্ায়ী দরপত্র প্রাক্কলন করায় ১৬ জফব্রুয়াসর ২০১৭
িাসরলখ অনুসষ্ঠি সিসপইসস সভার সুপাসরশক্রলম প্রকেটির ১ম সংলশাধন ১২/০৩/২০১৭ িাসরলখ মাননীয় সড়ক পসরবহন ও
জসতু মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুলমাসদি হয় ।
৮.০ প্রকলের উলেশ্য: প্রকলের মূল উলেশ্য হলে সসললট সড়ক জোলনর অন্তভুষি ০৪টি সড়ক সবভালগর আওিাধীন ১১টি
সড়লকর ৯৬.০০ সকিঃসমিঃ ক্ষসিগ্রস্ত ও কম প্রশস্ত জেলা মহাসড়ক র্থার্থভালব উন্নয়ন কলর আন্তিঃউপলেলা র্ান িলািল
সহেির ও সনসব ষঘ্ন করার মাধ্যলম অথ ষননসিক কমষকাণ্ড জোরদার করা।
৯.০

প্রকলের মূল প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম:
নতুন সড়কবোঁধ সনমষাণ,
সড়কবোঁধ প্রশস্তকরণ/উচুুঁকরণ,
৩.৯২ সক.সম. নতুন জপভলমন্ট সনমষাণ,
৪৩.৬৩ সক. সম. জপভলমন্ট প্রশস্তকরণ (২x০.৯০ সমটার),
১১.২০ সক. সম. জপভলমন্ট মেবুসিকরণ (৩.৭০ সমটার প্রশস্ত),
৪.৯৭ সকললাসমটার নতুন সনমষাণলর েন্য সালফষসসং (৩.৭০ সমটার প্রশস্ত),
১০.৮১ সকললাসমটার প্রশস্তকরলণর েন্য সালফষসসং (২x০.৯০),
১০.৪৫ সকললাসমটার সবযমান জপভলমন্ট এর েন্য সালফষসসং (৩.৭০ সমটার প্রশস্ত),
কংসক্রট সিে সনমষাণ (৫টি), কালভাট ষ সনমষাণ (২৮টি), জটা-ওয়াল সনমষাণ,
সসসস ব্লকসহ সেও-জটিটাইল ইিযাসদ কার্ ষক্রম।
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১০.০

পরামশষক প্রসিষ্ঠালনর দাসয়ত্বিঃ

১০.১ প্রকলের ৬০% প্রভাব মূল্যায়লনর আওিাভুি সহলসলব সবলবিনা করলি হলব;
১০.২ প্রকলের সববরণ (প্রকলের নাম, উলযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কসলি ব্যয়, বছরসভসিক
ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকলের উলেশ্য, অনুলমাদন/সংলশাধন, অথ ষায়ন, প্রকলের পটভূসম ইিযাসদ সংসেষ্ট সকল িথ্য
পর্ ষাললািনা);
১০.৩ প্রকলের সাসব ষক এবং সবস্তাসরি অঙ্গসভসিক বাস্তবায়ন অগ্রগসির (বাস্তব ও আসথ ষক) িথ্য সংগ্রহ, সসন্নলবশন, সবলের্ণ,
সারসণ/জলখসিলত্রর মাধ্যলম উপস্থাপন ও পর্ ষাললািনা;
১০.৪ প্রকলের উলেলশ্যর সবপরীলি অসেষি অগ্রগসি সবলের্ণ ও পর্ ষাললািনা;
১০.৫ প্রকলের আওিায় সম্পাসদি/িলমান সবসভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও জসবা সংগ্রলহর (Procurement) জক্ষলত্র সবযমান
আইন ও সবসধমালা (সপসপএ-২০০৬, সপসপআর-২০০৮) প্রসিপালন করা হলয়লছ সক না িা পর্ ষলবক্ষণ ও পর্ ষাললািনা
(এলক্ষলত্র দরপত্র প্রসক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্ ষাললািনা করা বাঙ্ছণীয়; সিসপসপলি বসণ ষি ক্রয় কার্ ষক্রলমর প্যালকেসমূহ
ভাঙ্গা হলয়লছ সকনা, ভাঙ্গা হলল িার কারণ র্ািাই এবং র্থার্থ কতৃপষ লক্ষর অনুলমাদনক্রলম হলয়লছ সকনা িা পরীক্ষা
করা প্রলয়ােন);
১০.৬ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহশ াগ্য িণ্য, কা থ ও সসবা িডরচালনা এবং রক্ষণাশবক্ষশণর জন্য প্রশয়াজনীয়
জনবলসহ আনুষডিক ডবষয়াডি ডনশয় ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা;
১০.৭ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রশহর প্রডিয়ািীন িণ্য, কা থ ও সসবা সংডিষ্ট িয়চুডিশত ডনি থাডরত BoQ অনু ায়ী
িডরমাণ সংগ্রহ এবং সেডসডিশকেন অনু ায়ী গুণগত মান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা
(এশক্ষশে সেডসডিশকেন অনু ায়ী গুণগতমান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা মাঠ ি থায় হশত নমুনা সংগ্রহ ও
গশবষণাগাশর িরীক্ষার মাধ্যশম াচাই করা বাঙ্ছণীয়। এছাড়া মাঠ ি থায় হশত সশরজডমন িডরিেথন Individual
Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যশম তথ্য
সংগ্রহ করশত হশব);
১০.৮ ডিডিডি-সত বছর ডিডিক কমথ িডরকেনা ও অর্ থ চাডহিার প্রাক্কলন স ৌডিকতা এবং প্রকশের শুরু হশত কমথ িডরকেনা
অনু ায়ী প্রকে বাস্তবায়ন করা হশয়শছ ডকনা তা িরীক্ষা করা; িডরকেনার সাশর্ ব্যতযয় ঘটশল তা ডচডিত কশর
প্রডতকাশরর িরামেথ এবং িডবষ্যশতর জন্য সুিাডরে প্রিান;
১০.৯ প্রকশের বাস্তবায়ন সম্পডকথত ডবডিন্ন সমস্যা স মন ইউটিডলটি স্থানান্তর, অর্ থ ছাশড় ডবলম্ব, প্রকে বাস্তবায়ন অর্ থাৎ িণ্য,
কা থ ও সসবা িয়/সংগ্রশহর সক্ষশে ডবলম্ব, ব্যবস্থািনায় দুব থলতা, প্রকশের সময়াি ও ব্যয় বৃডি ইতযাডি কারণসহ অন্যান্য
ডিক ডবশিষণ, ি থশবক্ষণ ও ি থাশলাচনা;
১০.১০ প্রকশের SWOT ডবশিষণ; এশক্ষশে সাডব থকিাশব ডচডিত সবলতা, ত্রুটি, দুব থলতা বা অসিডত পর্ ষাললািনা ও ত্রুটি,
দুব থলতা উশিারশণর লশক্ষয প্রশয়াজনীয় সুিাডরে প্রণয়ন;
১০.১১ প্রকশের success story ও প্রকশের মাধ্যশম গৃহীত কা থিমসমূশহর সটকসইকরণ িডরকেনা (Sustainable
plan) ডবষশয় সুডনডি থষ্ট ি থশবক্ষণ ও মতামত প্রিান;
১০.১২ আর্ থ-সামাডজক সপ্রক্ষািট ডবশবচনায় প্রকেটির প্রিাব মূল্যায়ন;
১০.১৩ প্রকশের উশেশ্য ও লগশেশমর আলশক output, outcome ও impact ি থাশয়র অজথন ি থাশলাচনা ও ি থশবক্ষণ;
১০.১৪ প্রকশের BCR ও IRR অজথন ি থাশলাচনা ও ি থশবক্ষণ;
১০.1৫ প্রকলের বাস্তবায়লনর আলগ ও পলর এর সবসভন্ন রুলট ট্রাসফক ভসলউলমর তুলনামূলক পর্ ষাললািনা;
১০.১৬ প্রকলের সড়কসমূলহ সাইন-সসগন্যাল জপাি এর ব্যবহার এবং ট্রাসফক জসবা এবং শংখলায় এগুললার প্রভাব মূল্যায়ন;
১০.১৭ উসেসখি প্রাপ্ত সবসভন্ন পর্ ষলবক্ষলণর সভসিলি প্রলয়ােনীয় সুপাসরশসহ প্রকে এলাকা জথলক সংগৃহীি িলথ্যর সভসিলি
মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইসি) কতৃক
ষ অনুলমাদন গ্রহণ;
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১০.১৮ স্থানীয় ি থাশয়র একটি ও জাতীয় ি থাশয়র একটি কমথোলা আশয়াজন কশর মূল্যায়ন কাশজর ি থশবক্ষণ (Findings)
সমূহ অবডহত করা ও কমথোলায় প্রাপ্ত মতামত/সুিাডরেসমূহ ডবশবচনা কশর মূল্যায়ন প্রডতশবিনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
১০.১৯ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইসি) কতৃক
ষ সনধ ষাসরি প্রকে সংসেষ্ট অন্যান্য সবর্য়াসদ।
১1.০
ক্র: নং

িামথ ও িাশমথর িরামেথশকর প্রকৃডত ও স াগ্যতা:

১)

ফামষ ও ফালমষর
পরামশষক
পরামশষক ফামষ

২)

ক) টিম সলিার-

সশক্ষাগি জর্াগ্যিা

অসভজ্ঞিা

-

 গলবর্ণা এবং প্রকে পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত
িযাসি পসরিালনায় ন্যযনিম ১ (এক) বছলরর অসভজ্ঞিা;

সসসভল ইসিসনয়াসরং -এ স্নািক 
সিগ্রীসহ সংসেষ্ট সবর্লয়
মািাস/ষ উচ্চির সিগ্রী থাকলল 
অগ্রাসধকার প্রদান করা হলব।




খ) সমি-জললভল
ইসিিঃ

ন্যযনিম সসসভল ইসিসনয়াসরং এ স্নািক সিসগ্র






গ) সড়ক
সনরাপিা
সবলশর্জ্ঞ

ন্যযনিম সসসভল ইসিসনয়াসরং এ স্নািক সিসগ্র





ঘ) আথ-ষ
সামাসেক
সবলশর্জ্ঞ

অথ ষনীসি/সমােসবজ্ঞান/
পসরসংখ্যান সবর্লয় ন্যযনিম
স্নািলকাির সিসগ্র
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সসসভল ইসিসনয়াসরং কালে কমপলক্ষ ১০ (দশ) বছলরর
অসভজ্ঞিা;
টীম সলিার সহলসলব কাে করার কমপলক্ষ ৩(সিন)
বছলরর অসভজ্ঞিা/জিপুটি টীম সলিার সহলসলব কাে
করার কমপলক্ষ ৫(পোঁি) বছলরর অসভজ্ঞিা;
সড়ক ও জসতু সনমষাণ সংক্রান্ত কালে ন্যযনিম ০৫ (পোঁি)
বছলরর বাস্তব অসভজ্ঞিা;
পাবসলক প্রসকউরলমন্ট এযাক্ট (সপসপএ) ও পাবসলক
প্রসকউরলমন্ট রুলস (সপসপআর) -এর সবর্লয় কাে করার
অসভজ্ঞিা;
কসম্পউটার সবর্লয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবং প্রকলের
বাস্তবায়ন/পসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়ন ও
উপস্থাপনায় সবলশর্ দক্ষিা।
সসসভল ইসিসনয়াসরং কালে কমপলক্ষ ৫ (পোঁি) বছলরর
অসভজ্ঞিা;
সড়ক ও জসতু সনমষাণ সংক্রান্ত কালে ন্যযনিম ০৩ (সিন)
বছলরর বাস্তব অসভজ্ঞিা;
পাবসলক প্রসকউরলমন্ট এযাক্ট (সপসপএ) ও পাবসলক
প্রসকউরলমন্ট রুলস (সপসপআর) -এর সবর্লয় কাে করার
অসভজ্ঞিা;
কসম্পউটার সবর্লয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবং প্রকলের
বাস্তবায়ন/পসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়লণ সবলশর্
দক্ষিা।
সসসভল ইসিসনয়াসরং কালে কমপলক্ষ ৫ (পোঁি) বছলরর
অসভজ্ঞিা;
সড়ক সনরাপিা সংক্রান্ত কালে ৩(সিন) বছলরর বাস্তব
অসভজ্ঞিা;
কসম্পউটার সবর্লয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবং প্রকলের
বাস্তবায়ন/পসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়লণ সবলশর্
দক্ষিা।
আথ ষ-সামাসেক গলবর্ণা সংসেষ্ট কালে কমপলক্ষ ৫
(পোঁি) বছলরর অসভজ্ঞিা;
সবসভন্ন Statistical Software Package
পসরিালনায় দক্ষিা;
কসম্পউটার সবর্লয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবং প্রকলের
বাস্তবায়ন/পসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিলবদন প্রণয়লণ সবলশর্
দক্ষিা।

১২.০

পরামশষক প্রসিষ্ঠান কতৃক
ষ সনম্নবসণ ষি প্রসিলবদনসমূহ দাসখল করলি হলবিঃ

ক্রসমক
১.

প্রসিলবদলনর নাম
প্রারসম্ভক প্রসিলবদন (বাংলায়)

দাসখললর সময়
চুসি সম্পাদলনর ১৫ সদলনর মলধ্য

২.

১ম খসড়া প্রসিলবদন (বাংলায়)

চুসি সম্পাদলনর ৭৫ সদলনর মলধ্য

৩.

২য় খসড়া প্রসিলবদন (বাংলায়)

চুসি সম্পাদলনর ৯০ সদলনর মলধ্য

৪.

২য় খসড়া প্রসিলবদন (বাংলায় ও
ইংলরেী)
চূড়ান্ত প্রসিলবদন (বাংলা ও ইংলরেী)

চুসি সম্পাদলনর ১০০ সদলনর মলধ্য

৫.
*

চুসি সম্পাদলনর ১২০ সদলনর মলধ্য

সংখ্যা
৪০ (জটকসনকযাল ২০ +
সিয়াসরং ২০) কসপ
৪০ (জটকসনকযাল ২০ +
সিয়াসরং ২০) কসপ
১২০ কসপ (োিীয়
কমষশালা)
৪০ (জটকসনকযাল ২০ +
সিয়াসরং ২০) কসপ
৬০ (বাংলা ৪০+ইংলরেী
২০)=৬০ টি

সকল প্রসিলবদন মহাপসরিালক, পসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-২ (পসরবহন), আইএমইসি বরাবর দাসখল করলি
হলব। প্রসিলবদনগুললা Nikosh Font হলি হলব।

১৩.০ ক্লালয়ন্ট কতৃক
ষ প্রলদয়:
 প্রকে দসলল ও প্রকে সংসেষ্ট সবসভন্ন প্রসিলবদন (জর্মন: সিসপসপ/আরসিসপসপ/পসরদশষন প্রসিলবদন); এবং
 সবসভন্ন জিকলহাল্ডালরর সালথ জর্াগালর্ালগর েন্য প্রলয়ােনীয় সহলর্াসগিা প্রদান।
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পরামশষক
আইআরসে জিলভলপলমন্ট সাসভষলসস সলসমলটি
েলয়ন্ট জভঞ্চার উইথ

বাসস্থান ইসিসনয়াস ষ এন্ড কন্সাল্ট্যান্টস সলসমলটি
wW-5 ‡njwmqb nvBUm, cøU- 2/3, eøK-G Avmv`‡MU,
wgicyi †ivW, মমাহাম্মেপুর, XvKv- 1207
‡dvb: +88-02-9115870, d¨v·: +88-02-9115871
B-‡gBj: info@irgdsl.com
I‡qemvBU: www.irgdsl.com

66

