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সাংযুরিেঃ ১ (ফমে-১), ১ (ফমে-২), ২, ৩, ৪ ও ৫
পরররশি-০১
িানীয় পর্ োদয়র কমেশালার আদলাকরিত্র

১১২-১৩৩
১৩৫

পরররশি-০২
সমাপ্ত ৪৯টি সসতুর গৃহীত আদলাকরিদত্রর মধ্য সথদক ৩টি

১৩৬-১৩৮

রনব োহী সার-সাংদক্ষপ
“সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম সাংদশারিত)”
শীর্ েক প্রকল্পটি সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর অিীদন সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃক
ে ২০০৯-২০১৫ সময়াদে
সম্পন্ন হয়। রনরবরেন্ন ও রনরাপে র্ানবাহন িলািল রনরিত করার লদক্ষয েীঘ েরেন র্াবৎ রবরভন্ন কারদণ অসমাপ্ত থাকা
৫১টি সসতু সমাপ্তকরদণর জদে সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় (বতেমাদন সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়) কতৃক
ে ২০০৮ সাদল
পৃথক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, র্া ECNEC কতৃক
ে ১৯-৫-২০০৯ তাররদখ অনুদমারেত হয়। মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী
প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় ২৮০ সকাটি ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবাং প্রকদল্পর মূল রনি োররত বাস্তবায়নকাল রছল ০১-০৭২০০৯ তাররখ হদত ৩১-১২-২০১১ তাররখ পর্ েন্ত ২ বছর ৬ মাস।
প্রকদল্পর মূল সময়াদের মদধ্যই রাজপুর-কাঁঠারলয়া আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়দকর জাফরখালী সবইলী সসতুটি অপর
একটি প্রকদল্পর সমাপ্ত হওয়ায় এবাং রপদরাজপুর-নারজরপুর-মাটিভাঙ্গা সড়দকর কালীগি নেীদত নারজরপুর সবইলী
সসতুটি সমরামত খাদত রনরমেত হওয়ায়, সসতু ২টি ১ম সাংদশারিত রিরপরপ’সত বাে সেয়া হয়। এ ছাড়াও সগৌরনেী
আগগলঝাড়া সড়দকর ১৯তম রকদলারমটাদরর পয়সারহাট সসতুদত ৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয়র পর সসতুটি এরিরপভুি অপর
একটি প্রকদল্প িানান্তররত হয়। ফদল, সসতুটিদত ব্যয়কৃত ৬.০০ লক্ষ টাকা সাংদশারিত রিরপরপ’সত অন্তভুেি করা হয়
এবাং আাংরশক রহদসদব িরা হয়; রকন্তু সসতুর বেঘ েয এ প্রকদল্প অন্তভুেি করা হয়রন।
একরেদক উপদরাি সসতু ৩টি বাে সেয়ায়, অপররেদক প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহদণর পররমাণ ও ভূরমর মূল্য বৃরদ্ধ পাওয়ার
কারদণ, রকছু পূতেকাদজর পররমাণ ও েরপত্র মূল্য বৃরদ্ধ পাওয়ায় রবভাগীয় মূল্যায়ন করমটির সুপাররশক্রদম সড়ক পররবহন
ও সসতু মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী ২৬-১২-১১ তাররদখ ৩১-১২-২০১২ পর্ েন্ত সময় রনি োরণ কদর প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত
রিরপরপ অনুদমােন কদরন, র্ার প্রকল্প ব্যয় রনি োরণ করা হদয়রছল ৩০৬ সকাটি ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। পরবতীদত
৩য় বার প্রকদল্পর সময় বৃরদ্ধ অনুদমারেত হয় ৩০-০৬-২০১৫ তাররখ পর্ েন্ত এবাং প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় োঁড়ায়
২৩৯ সকাটি ৮৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ োদয় ভূরম অরিগ্রহদণ জটিলতার কারদণ প্রকৃত ভূরম অরিগ্রহণ
১৩.৪৫ সহক্টর কম হওয়ায়, ২টি সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সসতুর ফাউদেশন রনমোণ কাদজ
বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার ৯৯.০৭% হদলও প্রকৃত আরথ েক ব্যয় হয় লক্ষযমাত্রার ৮৪.৮৪% হওয়ায় এবাং সুপারস্ট্রাকিার রনমোণকাদজ বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার ৯৮.০৭% হদলও আরথ েক ব্যয় হয় লক্ষযমাত্রার ৮৪.৮৪% হওয়ার
ফদল প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় কদমদছ। উদেখ্য সর্, প্রকল্পটি সম্পূণ ে রজওরব অথ েয়াদন বাস্তবারয়ত হয়। প্রকদল্পর ১ম
সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী [৪৮+১ (অাংশ)] টি সসতু এ প্রকদল্পর আওতায় সমাপ্ত করা হয়, র্ার সমাট বেঘ েয ৫৮৫২.৪৫
রমটার। প্রকল্পটি বাাংলাদেদশর প্রায় সকল অঞ্চদলর ২৮টি সজলার ৪০টি উপদজলায় রবস্তৃত। সসতুগুদলা রনমোদণর ফদল
৪০টি উপদজলার ৪২টি সড়দকর রনরবরেন্ন, সহজতর ও সময়-সাশ্রয়ী সর্াগাদর্াগ ব্যবিা রনরিত হদয়দছ। প্রকদল্পর
আওতায় রনরমেত প্রিান প্রিান সসতুসমূহ হদলােঃ (১) সগামস্তাপুর উপদজলািীন মকরমপুর সসতু (গেঘ েয ৩৭২.৫৪ রমটার),
(২) িন্দনাইশ উপদজলািীন সখাদেরহাট সসতু (গেঘ েয ৩৪৮.১২ রমটার), (৩) কক্সবাজার সের উপদজলািীন সিৌফলেেী
সসতু (গেঘ েয ৩৪৬.৭৬ রমটার), (৪) সাঘাটা উপদজলািীন সমলান্দহ সসতু (গেঘ েয ২৬০.৭৬ রমটার), (৫) সবলাদবা
উপদজলািীন আরড়য়াল খাঁ সসতু (গেঘ েয ২৬০.৫৯ রমটার) ও (৬) সগালাপগি উপদজলািীন িন্দরপুর সসতু (গেঘ েয ২৪৯.৩৭
রমটার)।
সাংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পদ্ধরত ব্যবহার কদর প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করা হদয়দছ।
সাংখ্যাগত মূল্যায়দন প্রকদল্পর উদেশ্যদক সামদন সরদখ পররসাংখ্যান পদ্ধরত অনুসরণ কদর কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা
(Structured Questionnaire) ব্যবহাদরর মাধ্যদম উপাি সাংগ্রহ করা হয়। সাংখ্যাগত ও গুণগত মূল্যায়দন প্রাপ্ত
তথ্যারে রনম্নরূপেঃ১৬টি উপশ্লজলার েমুো এলাকায় পবরচ্াবলত সমীক্ষা হশ্লত সিখা ায়, প্রকে এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক
মাবসক গড় আয় ১৬,৩৫৬±৪৯২ টাকা; পক্ষান্তশ্লর কশ্লরাল এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক মাবসক গড় আয়
১৪,৪৮০±৭১১ টাকা। অথ োৎ প্রকে এলাকার পাবরিাবরক মাবসক গড় আয় কশ্লরাল এলাকার পাবরিাবরক মাবসক গড়
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আশ্লয়র তুলোয় প্রায় ১৩% সিবি পাওয়া বগশ্লয়শ্লে। স শ্লহতু প্রকে এলাকার জেসাধারণ সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল দূরিতী
এলাকার জেসাধারশ্লণর তুলোয় সরাসবর সিবি উপকৃত হশ্লয়শ্লেে; সসশ্লহতু আয়-বৃবির অনুকূশ্লল অন্যান্য আে ব-সামাবজক
কমবকাশ্লের ইবতিাচ্ক প্রভাি এিং মুদ্রাস্ফীবত উভয় এলাকার জশ্লন্য একই রূপ বিশ্লিচ্ো করা হশ্লল, আশ্লয়র পাে বকয সেশ্লক
প্রতীয়মাে হয় স , প্রকশ্লের প্রভাশ্লি প্রকে এলাকার জেসাধারশ্লণর পাবরিাবরক গড় আয় কশ্লরাল এলাকার জেগশ্লণর
তুলোয় সিবি বৃবি সপশ্লয়শ্লে।
৯৫% উিরোতার উপলরি সর্, সসতু রনমোদণর ফদল সরাসরর সর্াগাদর্াগ িারপত হওয়ায় গ্রাদমর সলাদকরা সহদজ এবাং
কম খরদি ইউরনয়ন পররর্দে, বাজাদর, হাসপাতাদল এবাং উপদজলা সেদর সর্দত পাদর, ফদল তাঁরা বহুমুখী কমেকাদে
সম্পৃি হদেন। প্রায় ৪০% উিরোতা জানান সর্, সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ার ফদল ছাত্র-ছাত্রীরা স্বােদন্দয স্কুদল
র্াদে। এছাড়াও উিরোতারা জানান, তাঁদের িলািদল রনরাপিা সবদড়দছ র্থােঃ- সনৌকা ডুরবর ভয় সনই, র্ানজট কদমদছ,
র্ানবাহদন সব েত্র ও সব েো িলািল করা র্ায়, সময় সাশ্রয় হদে, আত্ম-কমেসাংিান সৃরি হদয়দছ ইতযারে।
প্রকল্প এলাকার ৩৫% উিরোতা জারনদয়দছন সর্, সসতু রনমোদণর প্রভাদব সসদির সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। ৬০% উিরোতা
জারনদয়দছন, তাঁদের ফসল উৎপােন সবদড়দছ। পক্ষান্তদর, কদরাল এলাকার ৪৫.৬% উিরোতা জারনদয়দছন, তাঁদের
ফসল উৎপােন সবদড়দছ। প্রায় ২৯% উিরোতা জারনদয়দছন, সর্াগাদর্াদগর উন্নরতর ফদল উপদজলা সজলা সের হদত
কৃরর্ অরফসার ও সটকরনরশয়ানদের র্াতায়াত সহজতর হওয়ায় ফসদলর সক্ষদত সসালার পাম্প িারা পারন সসি করা
র্াদে। অোে উিরোতাগদণর মতামত- বতেমাদন বীজ ও সার সময়মত সাংগ্রহ করা র্ায় এবাং সসতুর উভয় পাদবে
পারন পাওয়া র্ায় ইতযারে।
প্রকে এিং কশ্লরাল উভয় এলাকার উত্তরিাতাগণ জাোে স , প্রকে িাস্তিায়ে তো সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব বেকটস্থ
িাজারসমূশ্লহ পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ প্রায় এক ঘণ্টার অবধক সময় ব্যয় হশ্লতা। বকন্তু িতবমাশ্লে উক্ত পণ্য-সামগ্রী
িাজারজাতকরশ্লণ সময় ব্যয় হয় গশ্লড় মাত্র বিি বমবেট। উভয় এলাকার ৩৩% উিরোতা জানান সর্, তাঁরা এখন সহদজ
ও স্বল্প সমদয় রনকটি বাজারসমূদহ তাঁদের উৎপারেত পণ্য পাঠাদত পাদরন। প্ররত িার জদনর একজন উিরোতা জানান,
বতেমাদন তাঁরা তাঁদের উৎপারেত পদণ্যর উপযুি মূল্য পাদেন।
প্রকল্প ও কদরাল এলাকার সাংখ্যাগররষ্ঠ উিরোতা (৯১%) জারনদয়দছন, সসতু রনমোদণর ফদল র্াতায়াত সহজতর হওয়ায়
স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিরত সহজ হদয়দছ; ফদল ছাত্র-ছাত্রীদের রবদশর্তেঃ সমদয়দের
স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসা পবরতযাশ্লগর অেতম প্রিান কারণ সর্াগাদর্াগ ব্যবিার প্ররতবন্ধকতা দূরীভূত হদয়দছ। প্রায় ৮১%
উিরোতার মদত নারীদের উপাজেদনর সুু্দর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ; প্রায় ৯৬% উিরোতার মদত মরহলাদের স্বািযদকদে
র্াতায়াত সহজ হদয়দছ। প্রায় ৬৫% উিরোতা জানায় সর্, মরহলাদের কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ বৃরদ্ধ
সপদয়দছ।
“বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহাশ্লরর সময় সকােরূপ সমস্যার সম্মুখীে হশ্লেে বকো?”-এ প্রশ্লের জিাশ্লি, প্রকে এলাকার প্রায়
১৭% উত্তরিাতা িশ্ললে তাঁরা বকছু সমস্যার সম্মুখীে হশ্লেে। ৮৩% উত্তরিাতা “ো” সূচ্ক জিাি সিে এিং িশ্ললে,
তাঁরা স্বােশ্লযয সসতুসমূহ ব্যিহার করশ্লেে। সমাট উিরোতাগদণর মদধ্য প্রায় ১৬% উিরোতা জারনদয়দছন- এযদপ্রাি
সড়দকর অবিা ভাল নয়, প্রায় ৬% উিরোতা সসতুদত বারত না থাকায় অসুরবিার কথা বদলদছন, প্রায় ৭% উিরোতা
সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক এখদনা িালু হয়রন বদল জানান। এযাদপ্রাি সড়দকর সলদভদলর সিদয় সসতুর সলদভল উঁচু, র্ানবাহন
িাক্কা খাদে বদল জারনদয়দছন প্রায় ৯% উিরোতা।
খানা সমীক্ষা জররদপ ১৬টি সসতুর রনকটবতী এলাকার ৭৬৮টি পররবার প্রিানদেরদক রজজ্ঞাসা করা হয়, “সসতু রনমোদণর
ফদল সড়ক দুঘ েটনা সবদড়দছ, কদমদছ না একই রকম আদছ?”- এ প্রদশ্নর জবাদব ১২% উিরোতার উপলরি ‘দুঘ েটনা
সবদড়দছ’, ৫২% এর উপলরি ‘দুঘ েটনা কদমদছ’ এবাং ৩৬% এর উপলরি সর্, ‘দুঘ েটনা পূদব ের মত আদছ’। প্রকল্পভুি
সসতুসমূদহর এলাকাদভদে জবাদবর এ িরদনর তারতম্য ঘদটদছ। কদয়কটি সসতুদত পূদব ে সাংকীণ ে সবইলী সসতু রছল, তখন
ii

দুঘ েটনা সবরশ হদতা; রকছু এলাকায় সসতুসহ সড়ক ভাল হওয়ায় দুঘ েটনা সবদড়দছ। তদব এ তদথ্যর রকছু সীমাবন্ধতা
রদয়দছ; প্রকৃত তথ্য ও কারণ সাংরেি থানা রকাংবা সওজ এর সরকি ে এর রভরিদত গ্রহণীয়।
রিরপরপ ও রপরসআর পর্ োদলািনা হদত প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায়, প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত সমাট ৮০টি ক্রয়-চুরির মদধ্য
৭৩টি সত OTM, ৬টিদত LTM এবাং ১টি OTM (EGP) পদ্ধরতদত ক্রয়-প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা হয়।প্রকদল্পর ৪টি সসতুর
৪টি ক্রয় চুরি পরীক্ষা কদর এটি প্রতীয়মান হয় সর্, েরপত্র আহ্বান, েরপদত্রর রবজ্ঞরপ্ত প্রিার, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র সখালা,
েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরি স্বাক্ষর ইতযারে ক্রয়-প্ররক্রয়ায় সামাে ব্যতযয় ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর
রবরি-রবিানসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। ব্যতযয়টি হদে ৪টি চুরির সক্ষদত্রই HOPE কতৃক
ে বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনা
(APP) অনুদমােদনর পত্র পাওয়া র্ায়রন।
এছাড়াও পর্ োদলািনায় সেখা র্ায়, ৪টি চুরির ১টিদত (রাজাবাড়ী সসতু) একটি মাত্র েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ এবাং ঐ
Single Tender অনুদমােন করা হদয়দছ; ১টি চুরিদত (দবগমগি সসতু) ৪টি েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ র্ার মদধ্য ২টি

ববি রবদবরিত হদয়দছ; ২টির মদধ্য সব েরনম্ন েরোতার ের অনুদমােন করা হদয়দছ। সমলান্দহ সসতুদত ৫টি েরপত্র পাওয়া
রগদয়দছ র্ার মদধ্য ৪টি ববি রবদবরিত হদয়দছ।
প্রায় ৮০% সকআইআই উত্তরিাতার মশ্লত সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল এলাকার সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ায় ব্যবসা
বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ, কৃরর্র উন্নরত হদয়দছ, কলকারখানা রনমোণসহ কমে-সাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ ও পররবহন েক্ষতা
বৃরদ্ধ সপদয়দছ। প্রায় ৯৭% সকআইআই উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল স াগাশ্ল াগ সহজ হওয়ায় তাঁশ্লির
এলাকার স্কুলসমূশ্লহ োত্র-োত্রীর সংখ্যা বৃবি সপশ্লয়শ্লে এিং এলাকার জেসাধারশ্লণর স্বাস্থযশ্লসিা গ্রহণ সহজ হশ্লয়শ্লে।
প্রায় ৩৫% সাক্ষাৎকারোতা সথদক প্রাপ্ত মন্তব্য হদত সেখা র্ায়, সসতু ও সড়ক ব্যবহারকারীগণ সসতুদত িলািদল ৩টি
সমস্যার সম্মুখীন হদেন; র্থােঃ- এযদপ্রাি সড়দক গতে বতরী হদয়দছ, এযাদপ্রাি সড়ক খাড়া এবাং সড়দকর সারদফস
উঁচুরনচু। ‘সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল পবরশ্লিি ও জীি-বিবচ্শ্লত্র সকােরূপ বিরূপ প্রভাি পশ্লড়শ্লে বকো?’-এ প্রশ্লের জিাশ্লি প্রায়
৯৬% সাক্ষাৎকারিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, “মৎস্য প্রজেশ্লে/চ্াশ্লষ সকাে সমস্যা হশ্লে ো”। ৯৮% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে,
“সেৌ-চ্লাচ্শ্লল সকাে সমস্যা হশ্লে ো”। তশ্লি প্রায় ৫% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, “েিীশ্লত পবল পশ্লড় েিী ভরাট হশ্লে”।
৭টি উপদজলায় অনুরষ্ঠত সফাকাস গ্রুপ আদলািনা সথদক প্রাপ্ত পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায় (সূত্রেঃ অনুদেে ৫.৭):
আগগলঝাড়া সসতু এবাং শ্রীপুর উপদজলািীন রাজাবাড়ী সসতুর এযাদপ্রাি খুব খাড়া হওয়ায় র্ানবাহন উঠানামায় খুবই
অসুরবিা হয়। এযাদপ্রাি সড়ক উঁচু কদর আদরা দূর সথদক পুনেঃরনমোণ করা প্রদয়াজন।
িন্দনাইশ উপদজলািীন সখাদেরহাট সসতুর মাঝখাদনর একটি েযাদনর স্লাব দু’পাদবের েযান সথদক প্রায় ৬ ইরঞ্চ রনদি
আদছ, র্া রনমোণজরনত ত্রুটি। এছাড়াও সসতুটির উভয় প্রাদন্তর সাংদর্াগ সড়ক এলরজইরি’র এবাং সড়কটি খুবই সরু ও
আঁকাবাঁকা। এলরজইরি কতৃক
ে সড়কটি র্থার্থভাদব রনমোণ না করদল ভরবষ্যদত ৩৪৮.১২ রমটার েীঘ ে সসতুটিদত
আশানুরূপ র্ানবাহন িলািদলর সুদর্াগ সৃরি হদব না।
ডুমুররয়া উপদজলািীন বশলগারত সসতুর এলাইনদমদন্ট পররতযি সসতুর পাইলকযাপ ও পাইল অপসারণ না করায় নেীদত
পরল জদম নেী ভরাট হদয় র্াদে এবাং সনৌ িলািদল সমস্যা হদে। রবয়ারনবাজাদরর সোখাল সসতুর নেীর উজাদন ও
ভাটিদত রকছু অাংদশ রক্ষাপ্রে কাজ করা প্রদয়াজন এবাং সসতুর সরইরলাং-এ সরদরা-ররদেরক্টাং রাং করদল সসতুর সসৌন্দর্ ে
বৃরদ্ধ পাদব।
iii

প্রায় সব সফাকাস-গ্রুপ আদলািনায় মতামত পাওয়া রগদয়দছ- সসতু রনমোদণর ফদল এলাকার সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র
উদেখদর্াগ্য অগ্রগরত হদয়দছ, র্ানবাহদনর পররিালনা ব্যয় (VOC) কমদছ, র্াতায়াদত সময় কম লাগদছ অথ োৎ TTC
সাশ্রয় হদে এবাং রনরমেত সসতুসমূহ রজরিরপ প্রবৃরদ্ধদত অবোন রাখদছ।
বেি বাবচ্ত ১৬টি সসতুর মূল সসতু (Main Bridge), এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক, সড়ক বেরাপত্তা ব্যিস্থা, রক্ষাপ্রি/েিীিাসে কাজ
সশ্লরজবমশ্লে প বশ্লিক্ষশ্লণ প্রতীয়মাে হশ্লয়শ্লে স , প বশ্লিক্ষণকৃত সসতুসমূশ্লহর মূল সসতুর কা বকাবরতা ভাল; তশ্লি এযাশ্লপ্রাচ্
সড়শ্লক, সড়ক বেরাপত্তা ব্যিস্থায় ও রক্ষাপ্রি কাশ্লজ ত্রুটি-বিচ্যযবত পাওয়া সগশ্লয়শ্লে। উশ্লেখশ্ল াগ্য বকছু ত্রুটি-বিচ্যযবতসমূহ
বেম্নরূপ (সূত্রেঃ অনুদেে ৫.৭):বিস্তাবরতভাশ্লি প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মশ্লে ১টি োাঃ সখাশ্লিরহাট সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ এিং সাধারণভাশ্লি প বশ্লিক্ষণসহ
আশ্ললাকবচ্ত্র গৃহীত ৩৩টির মশ্লে ১টি োাঃ কুরা-২ সসতু-এর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক এখশ্লো সম্পন্ন ো হওয়ায় ােিাহে চ্লাচ্ল
করশ্লত পাশ্লর ো।
প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মশ্লে ৩টি১(সােঃ) সসতুর স্প্যাশ্লের জশ্লয়শ্লে ােিাহে ধাক্কা খায় এিং ৪টি২(সােঃ) সসতুর
এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ (Protective Work) সটকসই হয়বে ১০টি৩(সােঃ) সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাি
সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা-রনদে েশক
সনই।
ঝালকাঠি সের উপদজলািীন নবগ্রাম সসতুর expansion joint-এর স্টীল আলগা হদয় সগদছ, র্ার ফদল র্ানবাহন িাক্কা
খায় এবাং শব্দ কদর। রাজাবাড়ী সসতুর এযাদপ্রাদির সগ্রি খুব খাড়া (Steep)। সসতুর এযাদপ্রাদি সর্ vertical grade রদয়দছ
তা ৩% এর সবরশ (প্রায় ৬%), এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ Speed control device রনমোণ প্রদয়াজন। সোমগশ্লঞ্জর ধমবপািা উপশ্লজলাধীে
সুনই সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক প্রায় ৬০% ক্ষরতগ্রস্ত; এযাশ্লপ্রাশ্লচ্র রক্ষাপ্রি কাজ মজবুতকরণ ও সড়ক সংস্কার কাজ করা
জরুরী।
বাটাখালী সসতুর িকররয়া প্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়দকর রনকটি এলাকায় িকররয়া-বেরখালী সড়দক ২টি s-curve থাকায়
এ দু’টি েদট প্রায়শেঃ দুঘ েটনা ঘদট। বর্ োকাদল বান্দরবাদন বৃরি হদল মাতামূহুরী নেীদত পারন বৃরদ্ধ সপদয় বো হয় এবাং
নেীর পারন অদনক খরদরাত হদয় র্ায়; এমনরক সড়ক ডুদব র্ায়। বাটাখালী সসতুর উভয় পাদবে গ্রামসমূহ আকরিক
বোয় (Flash-flood) প্লারবত হয় এবাং নেী তীদরর বাড়ীঘরসমূহ ভাঙ্গদনর হুমরকদত আদছ। িাটাখালী সসতুর
বিজাইশ্লের সময় ঐ স্থশ্লল মাতামুহুরী েিীর Hydrological ও Morphological সমীক্ষা করা হয়বে।
কুরমো সের উপদজলািীন সগামতী নেীর উপর রনরমেত টিক্কারির সসতুর শালির প্রাদন্ত এযাদপ্রাদির সশর্ প্রাদন্ত একটি
ক্রস-সড়ক আদছ এবাং সসাজাসুরজ একটি রলাংক সরাি আদছ। রলাংক সড়দকর সলদভল এযাদপ্রাদির তুলনায় অদনক রনচু।
সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এখাদন প্রায়শেঃ দুঘ েটনা ঘদট। এখাদন র্থার্থ রিজাইন করতেঃ সাংদর্াগ সড়দকর
উন্নয়নসহ Tri-section রনমোণ করা প্রদয়াজন।
প বশ্লিক্ষশ্লণ সিখা ায়, বিজাইে স্ট্যাোি ব অনু ায়ী সসতুসমূশ্লহর Sound & Robust Design করা হশ্লয়শ্লে। অবধকাংি
সসতু প্রায় একই টাইশ্লপর (Proto-type) বিজাইে করা হশ্লয়শ্লে। োযবেকতা এিং সসতু এলাকায় সসৌয ব বৃবির বিষয়
বিশ্লিচ্োয় বেশ্লয় বিকে বিজাইে িা োযবেক বিজাইে গ্রহণ করা হয়বে।
১(সােঃ)=

স্বল্পা সসতু, রাজাবাড়ী সসতু ও নবগ্রাম সসতু।
কলাতরল সসতু, সুনই সসতু, স্বতী সসতু ও বশলগাতী সসতু।
৩(সােঃ)= আরড়য়াল খাঁ সসতু, রঝনাই সসতু, কলাতরল সসতু, সোখাল সসতু, সুনই সসতু, সখাকসারহাট সসতু, স্বতী সসতু,
বশলগাতী সসতু, আগগলঝাড়া সসতু ও নবগ্রাম সসতু।
২(সােঃ)=

iv

সসতুর েকিা এিং সস্প্বসবফশ্লকিশ্লের সাশ্লে গুণগত মাশ্লের সংগবত আশ্লে বকো, সসটি পরীক্ষা করার জশ্লন্য মাঠ-প বাশ্লয়
২টি সসতুশ্লত (রাজািাড়ী সসতু ও বিোই সসতু) কংবিশ্লটর Field Test কশ্লর সিখা ায়, এযািাটশ্লমে, স্লাি, গাি বার,
বপয়ার, সরইবলং, বসবস-ব্লশ্লকর িবক্ত মােসম্মত পাওয়া বগশ্লয়শ্লে, শুধু Wearing coarse-এর িবক্ত রাজািাড়ী সসতুশ্লত
স্ট্যাোশ্লি বর বকছুটা বেশ্লম্ন এিং বিোই সসতুশ্লত প্রাবন্তকভাশ্লি মােসম্মত পাওয়া বগশ্লয়শ্লে।
প্রকদল্পর আওতায় সারাদেদশ ৪৮টি সসতু রনমোদণর মাধ্যদম ৪২টি সড়দক রনরবরেন্ন ও রনরাপে সর্াগাদর্াগ িাপনপ্রকদল্পর প্রিান শরিশালী ভূরমকা। সসতু রনমোদণর মাধ্যদম সর্াগাদর্াগ ব্যবিা উন্নত হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আথ েসামারজক অবিার উদেখদর্াগ্য ইরতবািক পররবতেন এদসদছ, মানুদর্র পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ, োররদ্র্য হ্রাস ও
রজরিরপ প্রবৃরদ্ধদত প্রকল্পটি গুরুত্বপূণ ে অবোন রাখদছ- এসবও প্রকদল্পর শরিশালী রেক।
িরগ্রাদমর িন্দনাইদশর সখাদেরহাট সসতু এবাং রসদলদটর সগালাপগি উপদজলার কুরা-২ সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ
অসমাপ্ত থাকায় এ দু’টি সসতুদত এখদনা র্ানবাহন িলািল শুরু না হওয়া প্রকদল্পর প্রিান দুব েলতা। এছাড়াও রনম্নবরণ েত
ত্রুটি-রবচুযরতও প্রকদল্পর দুব েলতা পররলরক্ষত হদয়দছ; সর্মন-কশ্লয়কটি সসতুশ্লত রাস্তা হশ্লত সসতুশ্লত ওঠার ঢাল খাড়া
হওয়া অে বাৎ Vertical gradient সিবি হওয়ায় ােিাহশ্লের ধাক্কা খাওয়া; সখাদেরহাট সসতুটির মাঝখাদন সলদভদলর
ত্রুটি থাকা, এযাদপ্রাি সড়ক সাংকীণ ে এবাং আঁকাবাঁকা ইতযারে।
প্রকশ্লের মােশ্লম সৃষ্ট সশ্ল াশ্লগর অন্যতম হশ্ললাাঃ- সসতু বেমবাশ্লণর মােশ্লম েিীর িাধা দূর হওয়ায় স াগাশ্ল াশ্লগ গবতিীলতা
বৃবি পাওয়া। াতায়াত সবিধা হওয়ায় স্কুল-কশ্ললশ্লজ োত্র-োত্রীর উপবস্থবতর হার বৃবি তো সাক্ষরতার হার বৃবি পাওয়া।
কৃবষজাত পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ সবিধা হওয়ায় কৃষশ্লকরা কৃবষপশ্লণ্যর উপযুক্ত মূল্য পাওয়া ইতযাবি।
প্রকশ্লের সিশ্লচ্শ্লয় সিবি ঝবুঁ ক হশ্লে- ১০০ বমটার দিশ্লঘ বযর উশ্লবব সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পুশ্লি ব Hydro-morphological
সমীক্ষা কদর ব্যবিা না সনয়া; রবদশর্তেঃ বাটাখালী সসতুদত নেীশাসন কাজ না করা। প্রকদল্পর এযাদপ্রাি সড়কসমূহ
আেশে জযারমরতক রিজাইন অনুর্ায়ী রনমোণ না করা এবাং সড়ক রনরাপিামূলক ব্যবিারে র্থােঃ- ইন্টারদসকশন, রবকল্প
রলাংক সড়ক ও Viaduct ইতযারে রনমোণ কার্ েক্রম গ্রহণ না করা সড়ক ব্যবহারকারীদের জদে ঝরুঁ ক সৃরি কদরদছ।
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রেি উদেখদর্াগ্য সুপাররশসমূহ হদলােঃসর্ সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক বেমবাণ এখশ্লো সমাপ্ত হয়বে ( োাঃ- সখাশ্লিরহাট সসতু, কুরা-২ সসতু), সস সকল সসতুর
এযাশ্লপ্রাচ্ বেমবাণ সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর কর্তক
ব দ্রুত সমাবপ্ত কশ্লর ােিাহে চ্লাচ্ল বেবিত করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ
অনুশ্লেি েং ৫.৪.০৪ ও ৫.৫.০২ িবমক েং ১৫ ও ২২)।
১০০ বমটাশ্লরর সিবি দিশ্লঘ বযর স কয়টি সসতু বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব সংবেষ্ট েিীর Hyrological ও Morphological সমীক্ষা
করা হয়বে; অেচ্ িাস্তশ্লি েিীিাসে কাশ্লজর প্রশ্লয়াজেীয়তা অনুভূত হশ্লে ( ো িাটাখালী সসতু), সস সকল সসতুস্থশ্লল
েিীগুশ্ললার Hyrological ও Morphological সমীক্ষা করতেঃ সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপাররশ অনুর্ায়ী সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ রক্ষাশ্লে ব
এিং েিী তীশ্লরর ভাঙ্গে সরাশ্লধ সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় এবাং পারন সম্পে মন্ত্রণালয় কতৃক
ে স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ
করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৫.৩ ক, খ, গ এিং ৬.৫ ও ৮.৫)।
প্রকশ্লের আওতায় বেবমবত স সকল সসতুর স্থশ্লল বিদ্যমাে সিইবল সসতু, িাইভারিাে সসতু বকংিা পবরতযক্ত সসতুর
বভবত্তর পাইল, বপয়ার ইতযাবি স্ট্রাকচ্ার সভশ্লঙ্গ সরাশ্লো হয়বে ( োাঃ- দিলগাতী সসতু), সস সকল পবরতযক্ত
স্ট্রাকচ্ারসমূহ সেৌ-চ্লাচ্শ্ললর সবিধাশ্লে ব এিং েিীশ্লত পবল জমা (Siltation) সরাশ্লধ োসম্ভি দ্রুত অপসারশ্লণর জশ্লন্য
সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর কর্তক
ব ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৬.৩ ও ৮.৪)।
স সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ অতযন্ত খাড়া অে বাৎ Vertical gradient সিবি আশ্লে ( োাঃ- রাজািাড়ী সসতু ও আবগলিাড়া
সসতু), সস সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ স্ট্যাোি ব জযাবমবতক বিজাইে অনু ায়ী কম খাড়া ঢাল (Mild vertical grade) বিশ্লয়
v

এযাশ্লপ্রাচ্ সড়কসমূহ পুোঃবেমবাণ করা প্রশ্লয়াজে। এ বিষশ্লয় সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর ও স্থােীয় সরকার প্রশ্লকৌিল
অবধিপ্তর কর্তক
ব স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ করশ্লত পাশ্লর (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৫.২ঞ ও ৮.৪)।
সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর কর্তক
ব সসতুশ্লত ও সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ো ে ও প বাপ্ত সতকবতামূলক, বেশ্লি বিোমূলক ও
িােতামূলক সাইে বসগোল স্থাপে; সসতুর সরইবলং-এ সরশ্লটা-বরশ্লেবটং িীট স্থাপেকাজ িা রঙকরণ কাজ এিং
এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক সরাি-মাবকবং কশ্লর সড়ক বেরাপত্তামূলক পিশ্লক্ষপ গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৮.৪ ও ৮.৬)।
সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সংলগ্ন িস-শ্লরাি, বলংকশ্লরাি, ইোরশ্লসকিে ( োাঃ- িাটাখালী সসতু, টিক্কারচ্র সসতু) ইতযাবির
জযাবমবতক বিজাইে কশ্লর পুোঃবেমবাণ/উন্নয়ে করা সড়ক বেরাপত্তার দৃবষ্টশ্লকাণ সেশ্লক একান্ত প্রশ্লয়াজে। িাটাখালী সসতুর
িিরখালী প্রাশ্লন্ত Via-duct এিং টিক্কারচ্র সসতুর িালধর প্রাশ্লন্ত ইোরশ্লসকিে বেমবাণ করা স শ্লত পাশ্লর। এ বিষশ্লয়
সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর এিং স্থােীয় সরকার প্রশ্লকৌিল অবধিপ্তর কর্তক
ব স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ
অনুশ্লেি েং ৫.৩গ, ৫.৪.০৪, ও ৮.৬)।
সসতুর কাঠাশ্লমাগত বিজাইশ্লের সময় সকল সসতু একই রকশ্লমর (Proto-type) বিজাইে ো কশ্লর সসতুর অিস্থাে, েিীর
দিবিষ্টয, এলাকার ভূ-প্রকৃবত, প বটকশ্লির আকষ বণ ও বিশ্লোিশ্লের উপশ্ল াবগতা ইতযাবি বিশ্লিচ্ো কশ্লর, সসতুর োযবেকতা
ও সসৌয ব বৃবি কশ্লে স্থাপতয দিবিষ্টযমবেত সসতু বিজাইে এিং অন্যান্য আনুসংবগক সবিধাবি অন্তর্ভবক্ত কশ্লর ভবিষ্যশ্লত
সসতু বেমবাশ্লণর বিষয়টি সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর এিং সড়ক পবরিহে ও সসতু মন্ত্রণালয় কর্তক
ব বিশ্লিচ্ো করা প্রশ্লয়াজে
(সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৫.৫.০৪ ও ৮.৬)।
সর্ উদেদশ্য প্রকল্পটি গৃহীত হদয়দছ, সমীক্ষার ফলাফদল সেখা র্ায়, তা অদনকটাই সফল হদলও ১০০% উদেশ্য এখদনা
অরজেত হয়রন। প্রকদল্পর রনব োরিত সসতুসমূদহর বাস্তব (Physical) পর্ েদবক্ষদণ এটি পররলরক্ষত হদয়দছ সর্, সসতুসমূদহর
মূল সসতু (Main Bridge)-এর কার্ েকাররতা ভাল। রকন্তু সসতুসমূদহর এযাদপ্রাি সড়দক, এযাদপ্রাদির রক্ষাপ্রে কাদজ রকছু
ত্রুটি-রবচুযরত রদয়দছ, র্া সমীক্ষার পর্ েদবক্ষদণ ও SWOT রবদের্দণ উদেখ করা হদয়দছ। এছাড়াও পর্ েদবক্ষদণ এটি
প্রতীয়মান হদয়দছ সর্, অন্ততেঃপদক্ষ একটি সসতুিদল (বাটাখালী সসতু) নেী শাসন কাজ করা প্রদয়াজন। সসতুদত
ববদুযরতক বারত িাপন, সড়ক রনরাপিা ব্যবিার উন্নয়ন, সসতুিদলর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধকরণ ইতযারে কার্ েক্রম গ্রহদণও সড়ক
ব্যবহারকারীগদণর োবী ও আগ্রহ রদয়দছ। সমীক্ষায় এটাও জানা রগদয়দছ সর্, ভরবষ্যদত রনরমেতব্য সসতুসমূদহর নান্দরনক
ও িাপতয ববরশষ্ঠযমরেত ববরিত্রযময় রিজাইন ও রনমোণ কাজ বাস্তবায়দন পেদক্ষপ সনয়া প্রদয়াজন, র্া সুপাররদশ অন্তভুেি
করা হদয়দছ। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, িানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর ও পারন উন্নয়ন সবাি ে এবাং সড়ক পররবহন
ও সসতু মন্ত্রণালয়, এলরজআররি মন্ত্রণালয় ও পারন সম্পে মন্ত্রণালয় সমীক্ষায় প্রেি পর্ েদবক্ষণ ও সুপাররদশর আদলাদক
বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।
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Acronyms
AASHTO

American Association of the State Highway & Transportation Officials

AOI
APP

Area of Influence
Annual Procurement Plan

BMW

Bridge Management Wing

DCI

Data Collecting Instrument

DID
DPP

Difference in Differences
Development Project Proposal

DPEC

Departmental Project Evaluation Committee

ECNEC

Executive Committee of the National Economic Council

FGD

Focus Group Discussions

HOPE

Head of the Procurement Entity

HBB

Herringbone Bond Bricks

IWM

Institute of Water Modeling

KII

Key Informants’ Interview

LD

Liquidated Damage

LGRD

Local Govt. and Rural Development

MRTB

Ministry of Road Transport & Bridges

PC

Pre-stressed Concrete

PCR

Project Completion Report

PPR

Public Procurement Regulations/Rules

PSB

Portable Steel Bridge

RCC

Reinforced Cement Concrete

RTW

River Training Works

SWOT

Strength, Weakness, Opportunity and Threat

TEC

Tender Evaluation Committee

TOC

Tender Opening Committee

VOC

Vehicle Operating Cost

TTC

Travel Time Cost

UAF

Uniform Appraisal Framework
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Glossary
Accident Black Spot: সড়ক বা মহাসড়দকর সকান একটি রনরে েি িাদন র্রে সড়দকর রকাংবা পাররপারবেক
ববরশিগত কারদণ ঘন ঘন দুঘ েটনা সাংঘটিত হদয় হতাহত হয়, তখন তাদক দুঘ েটনা ব্ল্যাক েট বলা হয়।
Hard-shoulder: সর্ সকল সড়দক পাকা অাংশ সরু, সস সকল সড়দক উভয়মুখী র্ানবাহন িলািদলর সুরবিাদথ ে
কাঁিা সশাল্ডাদরর রকছু অাংশ পাকা অাংদশর তুলনায় কম খরদি পাকা করদল তাদক হাি ে সশাল্ডার (Hard-shoulder)
বদল। হাি ে সশাল্ডাদর সািারণত অর্ারন্ত্রক কম গরতর র্ানবাহন িলািল কদর।
Households (HHs)-খানা: একই চুলার রান্নায় এক বা একারিক ব্যরি র্রে খাওয়া োওয়া কদর এবাং একই ঘদর
বসবাস কদর তখন তাদক খানা (Households) বলা হয়। একই ঘদর বসবাস কদর রকন্তু রান্নার চুলা র্রে রভন্ন হয়,
তখন প্রদতযকটিদক আলাো খানা রবদবিনা করা হয়।
Stakeholders: সকান একটি প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি রকাংবা প্রকদল্পর িারা ক্ষরতগ্রস্ত জনগণ, প্রকদল্পর প্রবিা,
সরকারী সাংিা, সবসরকারী সাংিা, োতা সাংিা ও অোে সকল পক্ষ র্ারা প্রকল্প িারা প্রভারবত বা তাদত আগ্রহী।
Super-Elevation: সড়ক রকাংবা সরল-লাইদন বাঁক থাদক। বাঁদক সড়ক রকাংবা সরল-লাইদনর িান ও বাম পাবে
র্রে একই সলদভদল রনমোণ করা হয়, তখন র্ানবাহন িলার সময় বাঁদকর রভতদরর রেদক না ঘুদর বারহদরর রেদক রছটদক
পড়দব। তাই বাঁদক সড়দকর বাইদরর পাবে উঁচু এবাং রভতদরর পাবে রনচু রাখদত হয়। রভতর ও বাইদরর সলদভদলর এ
পাথ েকযদক সুপার-এরলদভশন বলা হয়।
Shoulder: সড়দকর পাকা অাংদশর দুই পাদবে কাঁিা সড়ক অাংশদক সশাল্ডার বলা হয়। সশাল্ডাদর সািারণতেঃ র্ানবাহন
িলািল কদর না। তদব সাইদকল আদরাহী ও পথিারীদের িলািদলর জদে সশাল্ডার ব্যবহ্নত হয়। সড়দকর সশাল্ডারদক
মানুদর্র কাঁদির সাদথ তুলনা করা র্ায়। ২ কাঁি মাথাদক সর্মন রক্ষা কদর দুই পাদবে সশাল্ডারও পাকা সড়কদক রক্ষা
কদর।
S-curve: সড়ক, মহাসড়দকর সকান অাংদশ র্রে পরপর ২টি বাঁক থাদক র্া সেখদত প্রায় ইাংদরজী S-আকৃরতর, তখন
এদক S-curve বলা হয়। S-curve এ দুঘ েটনার ঝরুঁ ক সবরশ। অদনক সময় সড়দক পর পর ২টি S-curve থাদক,
তখন তাদক Double S-curve বলা হয়।
TTC: পররবহন ও সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র ভ্রমদণর সময় ব্যয় একটি বড় িরদনর ব্যয়। সড়ক অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর
ফদল ভ্রমদণর সময় সাশ্রয় হয়। এ সময় সাশ্রয়দক সড়ক ব্যবহারকারীগদণর র্ানবাহদনর রভরিদত ঘন্টায় কত টাকা
সাশ্রয় হয়, তা রনণ েয় করা সম্ভব। একই সড়দক র্াতায়াতকারী রবরভন্ন র্ানবাহদনর সক্ষদত্র এ সময় সাশ্রদয়র মূল্য রবরভন্ন
রকম। সর্মন- সওজ কতৃক
ে বাস্তবারয়ত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর উন্নয়নকৃত সড়দক প্ররত ঘন্টায় সাশ্রয় সমাটর-কাদর
৩৩.৩ টাকা, মাইদক্রাবাদস ৩০ টাকা ও বাদস ১৮.৪ টাকা (সূত্রেঃ এরিরব প্রণীত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর রপরসআর)।
Via-duct: সকান উপতযকা, সমতল বা জলাভূরমদত সছাট সছাট অদনক গুদলা েযাদনর সসতু র্রে উড়াল সসতু রনমোণ
কদর, তদব তাদক Via-duct বলা হয়। শব্দটি ল্যাটিন শব্দ via অথ োৎ ‘সড়ক’ ও ducere অথ োৎ ‘িলা’ যুি কদর
সৃরি হদয়দছ। এটি ‘Acqueduct’ শদব্দর আধুরনক বুৎপরিগত সমাথ েক শব্দ। সরামানদের অতীদত ভায়ািাক্টগুদলা
অদনকগুদলা ‘Acqueduct’-এর মত সমান বেদঘ েযর Arch-এর সমন্বদয় গঠিত হদতা। ভায়ািাক্টস িলভাদগ,
পারনদত বা উভয়িদল রনরমেত হদত পাদর। সসতু রনমোদণর সক্ষদত্র সসতুর উভয় প্রাদন্ত সবরশ উচ্চতার সড়ক-বাঁি রনমোণ
পররহার এবাং সসতুর রনি রেদয় ক্রস-দরাি, রলাংক সড়ক ও োইওভার এর Loop ইতযারে রনমোদণর সুরবিাদথ ে ভায়ািাক্ট
রনমোণ করা হয়। এ সক্ষদত্র ভায়ািাক্ট মূলতেঃ সসতুরই িলভাদগর অাংদশ রনরমেত েযানসমূহ।
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VOC: সড়ক-মহাসড়দক িলািদলর সময় র্ানবাহদনর পররিালনা ব্যয় তথা জ্বালানী খরি, সারভেরসাং খরি, র্ানবাহদনর
র্ন্ত্রাাংশ নি হদয় সগদল তা পররবতেন ব্যয়, টায়ার, টিউব, ব্যাটারর বাবে ব্যয়, র্ানবাহদনর এযাদক্সল েে রকাংবা অোে
অাংদশর পররবতেন জরনত ব্যয় ইতযারে রনব োহ করদত হয়, এ সব ব্যয়দক VOC বলা হয়। সকান সড়দকর সারদফস র্ত
মসৃণ (smooth), এদত র্ানবাহদনর ক্ষয়-ক্ষরতও (wear & tear) তত কম হয়। র্ানবাহন এবাং এর পররিালনা
উপকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ রবদেশ সথদক আমোরন করদত হয়। অতএব, সড়দকর মান ভাল হদল VOC কম হয়। ফদল িানীয়
মুদ্র্া ছাড়াও প্রচুর ববদেরশক মুদ্র্া সাশ্রয় হয়।
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প্রথম অধ্যায়
প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ
পটভূরমেঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃক
ে জুন, ২০০৭ ররেঃ পর্ েন্ত সেদশর রবরভন্ন িাদন গুে প্রকল্পসহ রবরভন্ন
উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় এবাং রক্ষণাদবক্ষণ খাদত অদনক সসতু রনমোদণর কার্ েক্রম গৃহীত হয়। রকন্তু গৃহীত
প্রকদল্পর অনুদমারেত সময় অরতক্রান্ত হওয়ার কারদণ সবশ রকছু সসতুর রনমোণ কাজ র্থাসমদয় সমাপ্ত করা সম্ভব
হয়রন। েীঘ েরেন র্াবৎ এ সকল সসতুর রনমোণ কাজ অসমাপ্ত থাকায় সসতু-সাংরেি সড়কসমূদহর সর্াগাদর্াগ সেদশর
অোে অাংশ সথদক রবরেন্ন রছল। এমতাবিায়, সারাদেদশ রনরবরেন্ন ও রনরাপে র্ানবাহন িলািল রনরিত
করার লদক্ষয সর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় (বতেমাদন সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়) কতৃক
ে ২০০৮ সাদল ৫১টি
অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরদণর জদে পৃথক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় র্া ECNEC কতৃক
ে ১৯-০৫-২০০৯ তাররদখ
অনুদমারেত হয়। প্রকল্পটি ১-৭-২০০৯ হদত ৩০-০৬-২০১৫ সময়াদে সম্পন্ন হয় এবাং প্রকদল্পর আওতায়
৪৮+১(অাংশ) টি সসতুর রনমোণ কাজ সমাপ্ত হয়, র্ার সমাট বেঘ েয ৫৮৫২.৫৪ রমটার। আইএমইরি’র মূল্যায়ন
সসক্টর কতৃক
ে প্ররত বছর করতপয় “সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা” পররিালনা করা হদয় থাদক। িলরত
(২০১৬-২০১৭) অথ ে-বছদরও পরামশেক প্ররতষ্ঠাদনর মাধ্যদম সমীক্ষা করার জে সর্ ১৭টি প্রকল্প রনব োিন করা
হয়, সড়ক সাব-দসক্টদরর অত্র প্রকল্পটি সসগুদলার অেতম। র্থার্থ প্ররক্রয়া অনুসরণ করতেঃ রপরিরপএস
ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টদক উি সমীক্ষা কার্ ে পররিালনার জদে োরয়ত্ব সেয়া হয়।
১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণেঃ
প্রকদল্পর নামেঃ “সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ
সমাপ্তকরণ (১ম সাংদশারিত)” প্রকল্প।
প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগেঃ সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ।
বাস্তবায়নকারী সাংিােঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর।
প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ব্যয়েঃ প্রকল্পটি সম্পূণ ে রজওরব অথ োয়দন বাস্তবারয়ত হদয়দছ। সাররণ ১.০১ এ প্রকদল্পর মূল
প্রাক্করলত ব্যয়, ১ম সাংদশারিত প্রাক্করলত ব্যয় এবাং প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় সেখাদনা হদলা।
সাররণ-১.০১: প্রকল্প ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্করলত ব্যয়
মূল রিরপরপ
১ম সাংদশারিত রিরপরপ
অনুর্ায়ী
অনুর্ায়ী
২৮০৬৫.৭০

প্রকৃত বাস্তবায়ন
ব্যয়

৩০৬৩৩.৮৬

২৩৯৮৪.৪২

ব্যয় হ্রাস/বৃরদ্ধ (-/+)
(মূল রিরপরপ ব্যদয়র তুলনায়)
টাকা
(-) ৪০৮১.২৮

শতকরা হার (%)
(-) ১৪.৫৪

প্রকল্প বাস্তবায়নকালেঃ সাররণ-১.০২-এ প্রকদল্পর মূল বাস্তবায়নকাল ও প্রকৃত বাস্তবায়নকাল সেখাদনা হদলােঃ
সাররণ-১.০২: প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল
রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবায়নকাল
মূল
১ম সাংদশারিত

১
০১-০৭-২০০৯ হদত
৩১-১২-২০১১
= ২ বছর ৬ মাস

২
০১-০৭-২০০৯ হদত ৩১১২-২০১২
= ৩ বছর ৬ মাস

প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
(বরি েত অনুদমারেত
সময়)
৩
০১-০৭-২০০৯ হদত
৩০-০৬-২০১৫
= ৬ বছর

1

অরতররি সময় ব্যয় (Time-Over-Run)
(মূল সমদয়র তুলনায়)
অরতররি
শতকরা হার
অরতক্রান্ত সময়
৪
৫ = (৪÷১)×১০০%
৩ বছর ৬ মাস

১৪০%

প্রকদল্পর অবিানেঃ প্রকল্পটি সেদশর ৮টি প্রশাসরনক রবভাদগর আওতািীন ২৮টি সজলার ৪০টি উপদজলায় রবস্তৃত।
সাররণ-১.০৩-এ রবভাগ, সজলা ও উপদজলাসমূদহর নাম সেয়া হদলা।
সাররণ-১.০৩: প্রকল্পভুি রবভাগ, সজলা ও উপদজলাসমূহ
রবভাগ
সজলা
ঢাকা
১.গাজীপুর
২.নররসাংেী
৩.মারনকগি
৪.মুরিগি
৫.টাঙ্গাইল
৬.মািারীপুর
ময়মনরসাংহ ৭.সশরপুর
৮.সনত্রদকাণা
িট্টগ্রাম
৯.িট্টগ্রাম
১০.কুরমো
১১.ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১২.সনায়াখালী
১৩.কক্সবাজার
রসদলট
১৪.রসদলট
১৫.সুনামগি
১৬.হরবগি
রাজশাহী ১৭.রাজশাহী
১৮.িাঁপাইনবাবগি
১৯.পাবনা
২০.নাদটার
খু লনা
২১.খুলনা
২২.বাদগরহাট
রংপু র
২৩.লালমরনরহাট
২৪.কুরড়গ্রাম
২৫.গাইবান্ধা
২৬.নীলফামারী
বররশাল
২৭.িবরিাল
২৮.িালকাঠি

উপদজলা
১.শ্রীপুর
২.সবলাদবা
৩.রশবালয়
৪.টঙ্গীবারড়
৫.কারলহারত, ৬.সরখপুর, ৭.ঘাটাইল
৮.বিিচ্র
৯.নারলতাবাড়ী
১০.পুব েিলা
১১.িন্দনাইশ, ১২.রাঙ্গুরনয়া
১৩.কুরমো সের
১৪.বাঞ্ছারামপুর
১৫.সবগমগি
১৬.কক্সবাজার সের, ১৭.িদকাররয়া, ১৮.সপকুয়া
১৯.রবয়ারনবাজার, ২০.সগালাপগি
২১.িমেপাশা
২২.নবীগি, ২৩.বারনয়ািাং
ে
২৪.দুগাপুর
২৫.সগামস্তাপুর
২৬.সবড়া
২৭.গুরুোসপুর
২৮.ডুমুররয়া
২৯.শরণদখালা, ৩০.কচুয়া
৩১.লালমরনরহাট, ৩২.আরেতমারী
৩৩.সরৌমারী
৩৪.সাঘাটা, ৩৫.সাদুোপুর, ৩৬.সগারবন্দগি
৩৭.রিমলা
৩৮.িবরিাল সির, ৩৯.আবগলিািা
৪০.িালকাঠি সির

প্রকদল্পর আওতাভুি সসতুসমূদহর অবিান ম্যাপ-১ এ সেখাদনা হদলােঃ
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ম্যাপ-১
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১.৩ প্রকদল্পর উদেশ্যেঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন “সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ
সমাপ্তকরণ” প্রকদল্পর প্রিান প্রিান উদেশ্য রনম্নরূপেঃ
ক) সওজ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত ৪৮+১(অাংশ) টি অসমাপ্ত সসতু সমাপ্ত কদর
রনরাপে ও রনরবরেন্ন (Uninterrupted) সড়ক সর্াগাদর্াগ িাপন করা।
খ) নেী পারাপাদর িায়ী-ক্ররসাং (Fixed crossing) তথা সসতু রনমোদণর মাধ্যদম সড়ক সনটওয়াদকে পররবহন
েক্ষতা বৃরদ্ধ করা এবাং সড়ক রনরাপিা ব্যবিার উন্নয়ন সািন করা।
গ) সেদশর র্াতায়াত ব্যবিায় গরতশীলতা (Mobility) বৃরদ্ধ এবাং োররদ্র্য হ্রাদস (Poverty reduction)
উদেখদর্াগ্য ভূরমকা রাখা।
১.৪ প্রকদল্পর অনুদমােন ও সাংদশািন সাংক্রান্ত তথ্যেঃ ২৮০৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় এবাং ০১-০৭-২০০৯ তাররখ
হদত ৩১-১২-২০১১ তাররখ পর্ েন্ত বাস্তবায়দনর সময় রনি োরণ কদর প্রকল্পটি ১৯-০৫-২০০৯ তাররদখ ECNEC
কতৃক
ে অনুদমারেত হয়। প্রকদল্পর উি সময়াদের সশর্ পর্ োদয় সওজ অরিেপ্তর ব্যয় ৩০৬৩৩.৮৬ লক্ষ টাকা এবাং
সময়াে ৩১-১২-২০১৩ পর্ েন্ত বৃরদ্ধর প্রস্তাব কদর সাংদশারিত রিরপরপ মন্ত্রণালদয় োরখল কদর। ব্যয় বৃরদ্ধর হার
৯.১৫% হওয়ায় রবভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন করমটি (DPEC) ৩১-১২-২০১২ তাররখ পর্ েন্ত সময় রনি োরণ কদর ১ম
সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমােদনর জদে সুপাররশ কদর। সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় (MRTB)-এর মাননীয়
মন্ত্রী ২৬-১২-২০১১ তাররদখ ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমােন কদরন। পরবতীদত ২৭-০১-২০১৩ তাররদখ ১ম
বার ৩১-১২-২০১৩ পর্ েন্ত, ২য় বার ১৯-০১-২০১৪ তাররদখ ৩১-১২-২০১৪ তাররখ পর্ েন্ত এবাং ৩য় বার ২২-০২২০১৫ তাররদখ ৩০-০৬-২০১৫ তাররখ পর্ েন্ত প্রকদল্পর সময় বৃরদ্ধ করা হয়।
১.৫ প্রকদল্পর বছররভরিক বরাদের িারহোর লক্ষযমাত্রা, বছররভরিক এরিরপ বরাে, অথ ে অবমুরি ও অথ ে ব্যয়েঃ
প্রকদল্পর মূল সময়াে অনুর্ায়ী বছর রভরিক আরথ েক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা এবাং ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী
আরথ েক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা সাররণ-১.০৪ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-১.০৪ মূল রিরপরপ ও সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা
অথ ে বৎসর

২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
সমাট =

মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী আরথ েক ও বাস্তব
লক্ষযমাত্রা
টাকা
বাস্তব (%)
১২৬২১.১৭
৪৪.৯৭
১০৬০৭.১১
৩৭.৭৯
৪৮৩৭.৪২
১৭.২৩
২৮০৬৫.৭০
১০০.০০

(লক্ষ টাকায়)
১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী আরথ েক ও
বাস্তব লক্ষযমাত্রা
টাকা
(%)
৩০২১.১৯
৯.৮৬
৩১৭৪.৮২
১০.৩৬
১৫০০.০০
৪.৯০
৪০০০.০০
১৩.০৬
৬৫০০.০০
২১.২২
১২৪৩৭.৮৫
৪০.৬০
৩০৬৩৩.৮৬
১০০.০০

সাররণ-১.০৫-এ প্রকদল্পর বছররভরিক বরাদের িারহোর লক্ষযমাত্রা, বছররভরিক এরিরপ বরাে, অথ ে অবমুরি
ও অথ ে ব্যয় সেয়া হদলা।
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সাররণ-১.০৫: প্রকদল্পর সাংদশারিত এরিরপ বরাে এবাং ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অথ ে বৎসর

সাংদশারিত এরিরপ বরাে ও লক্ষযমাত্রা

অবমুি অথ ে

ব্যয়

১
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
সমাট=

২
৩২০০.০০
৩১৭৪.৮২
১৫০০.০০
৪০০০.০০
৬৫০০.০০
৫৮১০.০০
২৪১৮৪.৮২

৩
৩২০০.০০
৩১৭৪.৮২
১৫০০.০০
৪০০০.০০
৬৫০০.০০
৫৭৮৮.৭১
২৪১৬৩.২২

৪
৩০২১.২০
৩১৭৪.৮২
১৫০০.০০
৪০০০.০০
৬৫০০.০০
৫৭৮৮.০০
২৩৯৮৪.৪২

উপদরাি সাররণ হদত সেখা র্ায়, প্রকদল্পর সমাট ব্যয় সমাট অবমুি অদথ ের ৯৯.২৬%।
১.৬ প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহ (Components):
সারাদেদশ প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত প্রদতযকটি সসতু রনমোণ কাদজর ৪টি প্রিান অাংশ রদয়দছ, র্থােঃ- (ক) মূল
সসতু রনমোণ, (খ) এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ, (গ) নেী শাসন কাজ এবাং (ঘ) এযাদপ্রাি রক্ষাপ্রে কাজ। এ ৪টি অাংদশ
সর্ সকল রনমোণ কাদজর আইদটম রদয়দছ, অত্র প্রকদল্প সস সকল কদম্পাদনন্ট অন্তভুেি কদর রিরপরপ প্রণয়ন করা
হদয়দছ। রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহ রনম্নরূপেঃ
(ক) ভূরম অরিগ্রহণ
(খ) এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণেঃ
▪

সড়ক বাঁি রনমোণ

▪

িাইভারশন সড়ক রনমোণ

▪

সাইট ল্যাবদরটরর রনমোণ

▪

এইিরবরব সপভদমন্ট রনমোণ/দেরক্সবল সপভদমন্ট রনমোণ

(গ) মূল সসতু রনমোণেঃ
▪

ব্রীজ ফাউদেশন রনমোণ

▪

ব্রীজ সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ ও

▪

ব্রীজ সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ

(ঘ) রক্ষাপ্রে কাজ/নেী শাসন কাজ এবাং
(ঙ) সড়ক রনরাপিা কার্ েক্রম (সাইন-রসগনাল, সরাি মারকোং, কাংরক্রট সপাস্ট রনমোণ ইতযারে)
প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গ, কাদজর পররমাণ এবাং ব্যয় অত্র প্ররতদবেদনর তৃতীয় অধ্যাদয়র অনুদেে-৩.২-এ
রবস্তাররত বণ েনা করা হদলা।

5

রিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কমে-পদ্ধরত, নমুনা রিজাইন ও কমে-পররকল্পনা
পরামশেক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বেঃ
কমে-পরররি (TOR) অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদেশ্যাবলী সামদন সরদখ একটি সমরন্বত কমেপররকল্পনায় পরামশেক প্ররতষ্ঠাদনর রনম্নবরণ েত োরয়ত্বসমূহ অন্তভুেি থাকদবেঃ
ক)

প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অথ োয়ন, রিরপরপ
অনুর্ায়ী বছররভরিক বরাে িারহো, িারহো অনুর্ায়ী বছররভরিক এরিরপ বরাে, অবমুরি ও ব্যদয়র
প্রাসাংরগক তথ্য পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলািনা করা;

খ)

প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ েক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ,
সাররণ/দলখরিদত্রর মাধ্যদম উপিাপন ও পর্ োদলািনা করা;

গ)

প্রকদল্পর উদেশ্য অজেদনর অবিা পর্ োদলািনা ও পর্ েদবক্ষণ করা;

ঘ)

প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ে ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জে
প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুসরঙ্গক রবর্য়ারে রনদয় পর্ োদলািনা ও পর্ েদবক্ষণ করা;

ঙ)

প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কার্ ে ও সসবা সাংরেি ক্রয় চুরিদত রনি োররত সেরসরফদকশন,
গুণগত মান ও পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়রছল রকনা
তা র্ািাই করা;

ি)

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকেত রবরভন্ন রবর্য় সর্মন: অথ োয়দন রবলি, পণ্য, কার্ ে ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর
সক্ষদত্র রবলি, প্রকল্প ব্যবিাপনার মান এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারের কারণসহ অোে
রেক রবদের্ণ, পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলািনা করা;

ছ)

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য/কার্ ে ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রিরলত
সাংগ্রহ আইন ও রবরিমালা (PPR) ইতযারে প্ররতপালন করা হদয়দছ রকনা সস রবর্দয় পর্ েদবক্ষণ ও
পর্ োদলািনা করা;

জ)

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কার্ েক্রমসমূদহর কার্ েকাররতা ও উপদর্ারগতা রবদের্ণ এবাং রবদশর্
সফলতা (Success Stories, র্রে থাদক) রবর্দয় আদলাকপাত করা;

ঝ)

প্রকদল্পর সবলরেক, দুব েলরেক, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রবদের্ণ এবাং ভরবষ্যদত একই িরদনর প্রকল্প
গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র র্দথাপযুি সুপাররশ প্রোন করা;

ঞ)

প্রকল্প এলাকায় রনরাপে সড়ক উন্নয়নসহ স্বািয, রশক্ষা, সামারজক রনরাপিার উন্নয়দন, রজরিরপ ও
কমেসাংিান সৃরিদত প্রকল্পটির প্রভাব রনরুপণ করা;

ট)

প্রকল্প এলাকায় রশল্প ও কৃরর্ কার্ েক্রদমর বৃরদ্ধ এবাং োররদ্র্য দূরীকরদণ প্রকল্পটির অবোন পর্ েদবক্ষণ করা;
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ঠ)

প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত সসতুসমূদহর ড্ররয়াং, রিজাইন ও ইউটিরলটিজ র্থার্থ রছল রকনা তা র্ািাইসহ
প্রকদল্পর রবরভন্ন সমস্যা, র্রে থাদক সর্মন- ভূরম অরিগ্রহদণ রবলি, সসতুর ড্ররয়াং প্রণয়দন রবলি ও করাক্ট
ম্যাদনজদমদন্ট রবলি ইতযারে রিরহ্নত করা;

ি)

প্রাপ্ত রবরভন্ন পর্ েদবক্ষদণর আদলাদক প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ প্রকল্প এলাকা সথদক সাংগৃহীত তদথ্যর
রভরিদত মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সাংিা তথা আইএমইরি’র অনুদমােন গ্রহণ করা;

ঢ)

িানীয় পর্ োদয়র একটি ও জাতীয় পর্ োদয়র একটি কমেশালা আদয়াজন কদর মূল্যায়ন কাদজর প্রাপ্ত
তথ্যসমূহ (Findings) অবরহত করা ও কমেশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপাররশসমূহ রবদবিনা কদর মূল্যায়ন
প্ররতদবেনটি চ্যড়ান্তকরণ এবাং
ক্রয়কারী সাংিা (আইএমইরি) কতৃক
ে আদরারপত অোে সাংরেি কাজ সম্পােন করা।

ণ)

২.২ সমীক্ষার কমে সকৌশল (Technincal Approach) ও কমে-পদ্ধরত (Methodology):
২.২.০১ কমে-দকৌশলেঃ আদলািয প্রকল্পটি একটি সর্াগাদর্াগ অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন প্রকল্প। এর মাধ্যদম সড়ক ও
জনপথ অরিেপ্তদরর সারাদেদশ রবস্তৃত সরাি সনটওয়াদকের আওতাভুি রবরভন্ন আকাদরর অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্ত
করা হয়। এটি আজ প্ররতরষ্ঠত সতয সর্, সসতু ও সড়ক অবকাঠাদমা রনমোণ সর্ সকান উন্নয়নশীল সেদশর উন্নয়দনর
জে একটি অপররহার্ ে সমৌরলক উপাোন। সড়ক সনটওয়াদকের েক্ষ (Efficient) ও কার্ েকর (Effective)
উন্নয়দনর মাধ্যদমই ররিত হয় সকান ঐ সেদশর সারব েক উন্নয়দনর রভরি। উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াগ ব্যবিা সেদশর
এক িান হদত অপরাপর িাদন দ্রুত র্াত্রী সািারদণর িলািল ও পণ্য পররবহদন প্রবৃরদ্ধ রনরিত কদর।
সমাপ্ত প্রকল্পটির (দসতুসমূদহর) বতেমান সমীক্ষাটি মূলতেঃ আথ ে-সামারজক প্রভাব মূল্যায়দনর লদক্ষযই গৃহীত
হদয়দছ। এছাড়াও অোে সর্ সকল রবর্য় সমীক্ষায় অন্তভুেি হদয়দছ তা হদেেঃ
•
•
•
•
•
•

প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা এবাং প্রকৃত অরজেত অগ্রগরত পর্ োদলািনা করা।
প্রকদল্পর সময় বৃরদ্ধর কারণসমূহ রিরহ্নত করা।
ক্রয়-প্ররক্রয়ায় রপরপআর-এর রবরিসমূহ র্থার্থ অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা।
পর্ েদবক্ষণ ও র্ািাইদয়র মাধ্যদম কাদজর গুণগত মাদনর মূল্যায়ন করা।
প্রকশ্লের SWOT রবদের্ণ করা।
প্রকদল্পর সকান রবদশর্ সফলতা (Success Story) থাকদল তা তুদল িরা।

নেীবহুল সকান জনপদের সড়দক সসতু ব্যরতদরদক সড়ক-দর্াগাদর্াগ অসম্পূণ েই সথদক র্ায়। সকান সড়ক তখনই
কার্ েকর ভূরমকা পালন কদর র্খন প্রদয়াজনীয় সসতু রনমোদণর মাধ্যদম নেীর উভয় প্রাদন্তর সড়দকর সাংদর্াগ
িারপত হয়। অতএব, সসতু এবাং সাংযুি সড়দকর উপর সমীক্ষা পররিালনার মাধ্যদম রনমোণকৃত সসতুর প্রভাব
রনণ েয় করা সম্ভব।
সামারজক প্রভাব মূল্যায়দনর জদে িানীয় জনগদণর বেনরন্দন জীবন-জীরবকা রনরমেত সসতু ও সড়ক সাংরেি
সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উপর কতটা রনভেরশীল, সস রবর্দয় তাঁদের মতামত গ্রহণ প্রদয়াজন। এ িরদনর সমীক্ষার
কাজ রবরভন্ন পদ্ধরত অনুসরণ কদর করা র্ায়; সর্মনেঃ- (১) সসতুর রনকটবতী এলাকার জনসািারদণর সাক্ষাৎকার
গ্রহদণর ম্যাধ্যদম, (২) সর্ সকল কৃর্ক সড়ক ও সসতু ব্যবহার কদর তাঁদের উৎপারেত কৃরর্পণ্য বাজারজাত কদর,
তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম, (৩) রবরভন্ন িরদনর র্ানবাহদনর মারলক এবাং ব্যবসায়ী (Owners &
Operators) ারা এ সড়শ্লক ােিাহে পবরচ্ালো কশ্লরে তাঁশ্লির সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম। সসতু রনরমেত
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হওয়ার পর উন্নত সর্াগাদর্াগ িারপত হওয়ায় তাঁরা সড়কটি রক রক কাদজ ব্যবহার কদর, র্থােঃ- স্বািয-দসবা
অজেদন, রশক্ষাগ্রহদণ এবাং অোে কাদজ রকভাদব ব্যবহৃত হয়, তা সড়ক ব্যবহারকারীদের জবাব সথদক জানা
র্ায়। কৃরর্-পণ্য বাজারজাতকরদণর সাদথ সম্পৃি কৃর্ক ও ব্যবসারয়দের জবাব সথদক জানা র্ায় সসতুটি রনমোদণর
ফদল র্ানবাহন িলািদলর প্রভাদব তাঁরা রকভাদব উপকৃত হদেন।
২.২.০২ কমে-পদ্ধরত (Methodology): উপদরাি উদেশ্যসমূহ (Objectives) ছাড়াও অত্র সমীক্ষায় আদরা রকছু
রবর্য় মূল্যায়দনর লক্ষয রনি োরণ করা হয়; সর্মনেঃ- প্রকল্পটি সাংরেি এলাকার সড়ক রনরাপিা ব্যবিার উন্নয়নসহ
রশক্ষা, স্বািয, সামারজক রনরাপিা-বলয় সৃরি, রজরিরপ প্রবৃরদ্ধ, কমে-সাংিান সৃরি, োররদ্র্য দূরীকরণ/হ্রাস এবাং
কৃরর্ ও রশল্প উৎপােদন অগ্রগরত ইতযারে সক্ষদত্র রক রক অবোন রাখদছ তা মূল্যায়ন করা।
তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ (DCI’s): উপদরাি উদেশ্যসমূদহর প্ররত লক্ষয সরদখ আদলািয প্রভাব মূল্যায়ন
সমীক্ষায় রনদম্নর তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ ব্যবহার করা হয়- র্থােঃ১) সাংখ্যাগত খানা সমীক্ষা জররপ (Quantitative Household Survey): প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন তথা আথ েসামারজক উন্নয়ন, কমে-সাংিান সৃরি, রশক্ষা, স্বািয, সামারজক রনরাপিার উন্নয়ন, কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধ, ব্যবসা
বারণদজযর প্রসার, পররদবশ উন্নয়ন, োররদ্র্য হ্রাস ইতযারে রবর্দয় সদরজরমদন তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর রনরমদি
কাঠাদমাগত প্রশ্নমালার (Structured Questionnaire) মাধ্যদম সাংখ্যাগত খানা সমীক্ষা জররপ পররিালনা করা
হয়। তথ্য-উপাদির তুলনামূলক রবদের্ণ করার সুরবিাদথ ে প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগী (Beneficiary) এবাং
প্রকল্প সথদক দূরবতী কদরাল এলাকার (Control Area) অ-উপকারদভাগী/কম উপকারদভাগী (NonBeneficieries/Less Beneficieries) উভয় এলাকায় খাো সমীক্ষা পবরচ্ালো করা হয়।
সমীক্ষার জদে নমুনা রনব োিনেঃ প্রকদল্পর সমারপ্ত প্ররতদবেন (PCR) অনুর্ায়ী প্রকদল্পর আওতায় সমাপ্ত সসতুর
সাংখ্যা ৪৮+১(অাংশ) টি এবাং সমাট বেঘ েয ৫৮৫২.৪৫ রমটার অথ োৎ প্ররতটি সসতুর গড় বেঘ েয প্রায় ১২২ রমটার।
সদরজরমদন সমীক্ষা পররিালনার জদে প্রকদল্পর রনব োরিত অঙ্গসমূহ সাররণ-২.০১-এ সেখাদনা হদলােঃ
সাররণ-২.০১: প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কাজসমূহ ও সমীক্ষার জদে রনব োরিত নমুনা।
ক্ররমক নাং
সমাপ্ত কাদজর বণ েনা
সমীক্ষার জদে রনব োরিত নমুনা
১
৪৮+১(অাংশ) টি অসমাপ্ত সসতুর
৩৩% রহদসদব ১৬টি
সমাপ্তকরণ− সমাট বেঘ েয ৫৮৪২.৪৫ রমটার
২
এযাদপ্রাি সড়দক সড়কবাঁি
এযাদপ্রাদি সড়কবাঁি রনমোণ−১৬টি সসতুর এযাদপ্রাি
রনমোণ−১৬,০৮,৪১৮ ঘনরমটার
৩
এযাদপ্রাি সড়দকর সেরক্সবল সপভদমন্ট
১৬টি সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক সেরক্সবল সপভদমন্ট
রনমোণ
ে
রনমোণ−১,৩৯,৬৮৮.৩৫ বগরমটার
৪
১৬টি সসতুর রভরি রনমোণ
সসতুর রভরি রনমোণ−১১,৫৮৫ ঘনরমটার
৫
১৬টি সসতুর সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ
সসতুর সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ− ১০,৮৫১
ঘনরমটার
৬
১৬টি সসতুর সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ
সসতুর সুপার-স্ট্রাকিার (RCC/PC
গাি োর) রনমোণ− ৩২,৫০৪ ঘনরমটার
৭
১৬টি সসতুর রক্ষাপ্রে/নেী শাসন কাজ
রক্ষাপ্রে/নেী শাসন কাজ− ১,৫৩,৭৮২
ে
বগরমটার

খানা সমীক্ষার তথ্য-উপাি সাংগ্রহেঃ সর্ সকান সুপররকরল্পত ও সুসমরন্বত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সক্ষদত্রই
সাংখ্যাগত সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম অরভি তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হয়। সাংখ্যাগত খানা সমীক্ষা জররপ
উপকারদভাগী ও অ-উপকারদভাগী উভয় গ্রুদপর মদধ্য পররিালনা করা হয়, র্াদত প্রকদল্পর প্রভাদব প্রকল্প এলাকার
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জনগদণর আয় বৃরদ্ধ, কমেসাংিান সৃরি ও োররদ্র্য হ্রাস কতটুকু হদয়দছ তা রনণ েয় করা র্ায়। প্রকল্প এলাকায় আথ েসামারজক অবিার সকান Baseline Survey করা থাকদল এ সক্ষদত্র উি উপাদির সাদথ তুলনা করা র্ায়।
রকন্তু সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃক
ে প্রকল্প গ্রহদণর পূদব ে সকান Baseline survey করা হয়রন।
এমতাবিায়, সমীক্ষা পররকল্পনায় প্রকল্পািীন সসতুসমূদহর রনকটবতী এবাং দূরবতী উভয় প্রকার গ্রামসমূহ সথদক
তূলনামূলক অবিা র্ািাইদয়র লদক্ষয নমুনা গ্রাম অন্তভুেি করা হয়। মূল্যায়ন সমীক্ষার কাদজ প্রকদল্পর সমাপ্ত
সসতুর রনকটবতী গ্রামসমূহ প্রকল্পািীন এলাকা (Project Area) এবাং সসতু সথদক আড়াআরড়ভাদব ২
রকদলারমটাদরর সবরশ দূরবতী গ্রামসমূহ রনয়ন্ত্রণ এলাকা (Control Area) রহসাদব রবদবরিত হয়। রনরমেত সসতু ও
এযাদপ্রাি সড়কসমূদহর প্রভাব রনণ েদয়র লদক্ষয তথা উভয় এলাকার প্রাপ্ত তথ্য তুলনা করার জদে ২টি এলাকার
খানা সমীক্ষা জররদপর জদে ২টি আলাো কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) প্রণয়ন করা
হয় (সাংযুরি-১-ফরম-১ এবাং সাংযুরি-১-ফরম-২), র্া ব্যবহার কদর খানা সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম মাঠ
পর্ োদয়র উপাি সাংগ্রহ করা হয়।
এটি রনরিত কদর বলা র্াদব না সর্, একটি প্রকদল্পর প্রভাবারন্বত এলাকায় অপর সকান প্রকদল্পর সকান প্রভাব
পদড়রন। অনুরূপভাদব, প্রকল্প সথদক দূদর রনব োরিত রনয়ন্ত্রণ এলাকা সম্পদকেও বলা র্াদব না সর্, ঐ এলাকায়
বাস্তবারয়ত অে সকান প্রকদল্পর প্রভাব তার উপদর পদড়রন। তদব প্রভাব র্াদত ন্যযনতম হয় এ জদে প্রকল্প এলাকা
রনব োিদনর সময় লক্ষয রাখা হদয়দছ সর্ন সসগুদলা প্রতযন্ত এলাকায় (পেী, হাওর, বাঁওড় , রবল ও সীমান্ত) রনব োিন
করা হয় এবাং লক্ষয রাখা হদয়দছ র্াদত উি এলাকাসমূদহ এ প্রকদল্পর সময়কাদল রকাংবা সম্প্ররত উদেখদর্াগ্য
অে সকান প্রকল্প বাস্তবারয়ত হয়রন। রনয়ন্ত্রণ এলাকা রনব োিদনও অনুরূপ সতকেতা অবলিন করা হদয়দছ র্াদত
রনয়ন্ত্রণ এলাকায় অে সকান প্রকদল্পর প্রভাব ন্যযনতম হয়।
মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা এমনভাদব রিজাইন করা হদয়দছ র্াদত প্রকদল্পর Key outcome variable সমূদহর
পররবতেন সঠিকভাদব রনরূপণ করা সম্ভব হয়। মূল্যায়দনর জদে সর্ কাঠাদমা গ্রহণ করা হয় তা হদলা “পূব েবতীপরবতী এবাং প্রকল্প-কদরাল এলাকার তুলনা” (Before-after and project-control area comparison)।
এ পদ্ধরতর সাহাদে রনয়ন্ত্রণ এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় অরজেত ফলাফলসমূদহর পররবতেন পূব েবতী এবাং
পরবতী সমদয়র জদে পররমাপ করা সম্ভব হদয়দছ। পররমাপগত সকৌশলটি হদলা রিফাদরি-ইন-রিফাদরদিস
মদিল (Difference-in-Differences) বা DID র্ার মাধ্যদম প্রকল্প এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রকল্পপূব েসময় সথদক বতেমান সমদয় রবরভন্ন পাথ েকয রনরূপদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর প্রভাব রনণ েয় করা হয়। DID এর
িারণা (Assumption) অনুর্ায়ী রনয়ন্ত্রণ এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকার সর্ সব আদপরক্ষক পররবতেন
গুরুত্বপূণ েহাদর সবরশ হদয়দছ, তা প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদণই হদয়দছ বদল অত্র প্ররতদবেদন রিরহ্নত করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর প্রভাবারন্বত এলাকা (AOI) এবাং সুরবিাদভাগীেঃ সড়ক প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়দনর জদে সওজ অরিেপ্তর
কতৃক
ে প্রণীত UAF Guide Line অনুর্ায়ী সসতুর AOI১ সসতুর উভয় রেদক দুই রকরম। অতএব, সর্ সড়দক
সসতু রনরমেত হদয়দছ সস সড়দকর উভয় পাদবে আড়াআরড়ভাদব দুই রকদলারমটার পিােভূরম (Buffer) এলাকার
জনগণদকই প্রকদল্পর সরাসরর সুরবিাদভাগী রহদসদব রবদবিনা করা হয়। র্রেও িানীয় েররদ্র্ ও প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীই
মূলতেঃ প্রকদল্পর প্রিান সুরবিাদভাগী সশ্ররণ; তথ্যারপ অোে উপকারদভাগীগণদকও এদত অন্তভুেি করা হয়।

১=

সওজ অরিেপ্তর কতৃক
ে প্রণীত Manual on UAF for Road Projects সসদেির, ২০০৫ অনুর্ায়ী।
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প্রকদল্পর নমুনা রিজাইনেঃ
সাংখ্যাগত খানারভরিক সমীক্ষা এবাং গুণগত রনরবড় তথ্যানুসন্ধান উভয় সক্ষদত্রই “নমুনায়ন” করা হয়। সাংখ্যাগত
সমীক্ষার মাধ্যদম প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল উপকারদভাগী পর্ োদয় সর্ প্রভাব পদড়দছ তা রনরূপণ করা হদয়দছ। আর
গুণগত অনুসন্ধাদনর িারা প্রকদল্পর বতেমান অবিা ও সভৌত অবকাঠাদমাসমূদহর কার্ েকাররতা র্ািাই করা হদয়দছ।
এছাড়া সদিতন ব্যরিবগ ে ও প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি কমেকতোদের রনকট সথদকও প্রকল্প সম্পরকেত তথ্য ও মতামত
সাংগ্রহ করা হয়।
সাংখ্যাগত খানা জররদপর নমুনার আকার (Sample Size) ও নমুনায়ন রবোস (Sampling Distribution):
সমীক্ষার কাদজ খানা (Beneficiary Household) রনব োিদনর জে একটি বহু-পর্ োয়ী স্তররত নমুনায়ন (MultiStage Stratified Sampling) পদ্ধরত অনুসরণ করা হয়। সারাদেদশ ৮টি রবভাগদক এক একটি স্তর (Stratum)
িরা হয় এবাং এসব স্তর সথদক নমুনা সসতুসমূহ রনব োিন করা হয়। প্রথম পর্ োদয় ৮টি রবভাদগর ১৬টি সমাপ্ত সসতু
(র্া সমাট সসতু সাংখার প্রায় ৩৩%) সারা বাাংলাদেদশর সসতুর অবিাদনর ঘনদত্বর অনুপারতক হাদর এবাং
নমুনায়দনর মাধ্যদম রনব োিন করা হয়। সসতু রনব োিদনর সময় সমাপ্ত সসতুসমূদহর বেদঘ েযর রবর্য়টিও রবদবিনায়
রাখা হয়। রিতীয় পর্ োদয় রনব োরিত সসতুসমূদহর প্রদতযকটির রনকটবতী ২টি গ্রাম Purposive Sampling এর
মাধ্যদম রনি োরণ করা হয়। অবদশদর্ রনব োরিত গ্রামসমূহ (সর্খাদন সসতু এবাং এযাদপ্রাি সড়দকর রনমোণ কাজ
হদয়দছ) সথদক রনয়মানুক্ররমক নমুনায়ন (Systematic Sampling) পদ্ধরতর মাধ্যদম খানাসমূহ রনব োিন করা
হয়। একইভাদব কদরাল গ্রামসমূহ সথদকও প্রকল্প এলাকার অদি েক সাংখ্যক রনব োিন করা হয়।
নমুনার আকার (Sample Size):
প্রকল্পািীন এলাকার সুরবিাদভাগী খানার নমুনার আকার রনি োরদণর জদে পররসাংখ্যাদনর রনম্নবরণ েত ফমূ েলাটি
ব্যবহার করা হয়েঃn= [z2p(1-p)/d2] x Design effect
সর্খাদন,
n= কারিত নমুনার আকার (Desired sample size)
z= পরররমত স্বাভারবক িলক (Standard normal variate), সািারণত ৯৫% আিার স্তদর
১.৯৬ িরা হয়।
p= ০.৫০ (িরা র্াক) অথ্যোৎ, ৫০% েররদ্র্ মানুর্ সমাপ্ত সসতুসমুহ সথদক উপকৃত হদয়দছ;
তথা কমেসাংিান হদয়দছ রকাংবা কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
d= রনভুেলতার স্তর (Precision level), র্া ৫% িরা হয় এবাং
Design effect= ২.০
অতএি েমুোর আকার, n=৭৬৮
নমুনা রবোস (Sample distribution):
উপদরাি ফমু েলা অনুর্ায়ী প্রকল্প এলাকায় নমুনার আকার ৭৬৮ অথ োৎ ৮টি রবভাদগর ১৬টি উপদজলায় (১৬টি
সসতুর রনকটবতী) সব েদমাট ৭৬৮টি খানা সমীক্ষার জদে রনব োিন করা হয়। অপরপদক্ষ রনয়ন্ত্রণ এলাকার খানার
সাংখ্যা সনয়া হয় প্রকল্প এলাকার অদি েক অথ োৎ ৩৮৪ খানা। অনুরূপভাদব, সসতুর উভয়পাদবে ১টি কদর সমাট গ্রাদমর
সাংখ্যা হয় ৩২টি এবাং কদরাল এলাকায় গ্রাদমর সাংখ্যা হয় ১৬টি। অতএব প্রকল্প এলাকার প্ররতটি গ্রাদম নমুনা
খানার সাংখ্যা রনি োররত হয় ৭৬৮÷৩২= ২৪ এবাং কদরাল এলাকার প্ররতটি গ্রাদম নমুনা খানার সাংখ্যাও হয়
৩৮৪÷১৬=২৪।
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খানা জররদপর উিরোতা রনব োিন (Selection of Respondents):
খানা জররদপর জে সািারণত প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগী পররবারসমূহ রনব োিন করা হয়। প্রাথরমকভাদব সর্
সকল পুরুর্ পররবাদরর প্রিান এবাং একই সাদথ উপাজেনকারী ব্যরিও বদট সস সকল পররবারই নমুনা খানা
রহদসদব রনব োিন করা হয় এবাং খানা প্রিাদনর সাক্ষাৎকার সনয়া হয়। এরুপ প্ররত ৩ জন পুরুর্ উিরোতা
রনব োিদনর পর ৪থ ে উিরোতা রহদসদব একজন মরহলা রনব োিন করা হয় র্াদত তথ্য সাংগ্রদহ মরহলাদের অাংশগ্রহণ
রনরিত হয়। উি মরহলা উিরোতা সকান পুরর্ প্রিাদনর স্ত্রী রকাংবা পররবার প্রিান হদবন। উদেখ্য সর্, নমুনা
খানাসমূহ র্াদত সম্পুণ ে উপকারদভাগী এলাকার প্ররতরনরিত্ব কদর সস লদক্ষয খানা রনব োিদন রনয়মানুক্ররমক
নমুনায়ন (Systematic Sampling) পদ্ধরত ব্যবহার করা হয়। সাররণ-২.০২ এ সমীক্ষায় অন্তগতে প্রকল্প
এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনা সসতুসমূহ, খানার সাংখ্যা এবাং উিরোতাগদণর নমুনায়ন রবোস উপিাপন
করা হদলা। তথ্য সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রস্টয়াররাং করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সেদশর প্রতযন্ত এলাকার (হাওর, বাঁওড় ,
পাহারড় ও পেী) সসতুসমূহ নমুনায় অন্তভুেি করা হদয়দছ।
সারবণ-২.০২: বেবমবত সসতুর সংখ্যা, েমুো সসতুর সংখ্যা, প্রকে এলাকা ও বেয়ন্ত্রণ এলাকার েমুো গ্রাম, খাোর সংখ্যা
এিং পুরুষ ও মবহলা উত্তরিাতাগশ্লের েমুোয়ে বিন্যাস
িবমক

প্রিাসবেক

বেবমবত

েমুো

েমুো গ্রাশ্লমর

েং

বিভাগ

সসতুর

সসতুর

সংখ্যা

সংখ্যা

সংখ্যা

প্রকে

বেয়ন্ত্রণ

এলাকা

এলাকা

প্রকে এলাকা

বেয়ন্ত্রণ এলাকা

খাো

পুরুষ

মবহলা

খাো

পুরুষ

মবহলা

1

চ্টগ্রাম

8

৩

৬

৩

১৪৪

১০৮

৩৬

৭২

৫৪

১৮

2

ঢাকা

9

3

6

3

144

108

36

72

54

18

3

ময়মেবসংহ

2

1

2

1

48

36

12

24

18

6

4

বসশ্ললট

7

2

৪

২

৯৬

৭২

২৪

৪৮

৩৬

১২

5

রংপুর

9

৩

৬

৩

১৪৪

১০৮

৩৬

৭২

৫৪

১৮

6

রাজিাহী

5

১

২

১

৪৮

৩৬

১২

২৪

১৮

৬

7

খুলো

3

1

২

১

৪৮

৩৬

১২

২৪

১৮

৬

8

িবরিাল

৫+১(অ)

2

৪

২

৯৬

৭২

2৪

৪৮

৩৬

১২

সমাট

4৮+১(অ)

১৬

৩২

১৬

৭৬৮

৫৭৬

১৯২

৩৮৪

২৮৮

৯৬
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সাররণ-২.০৩ এ রনব োরিত নমুনা সসতুসমূদহর উপদজলা, সজলা, সড়ক রবভাগ ও প্রশাসরনক রবভাগ ওয়ারী
অবিান সেখাদনা হদলা। এটি অনুসরণ কদর খানা সমীক্ষা পররিালনা করা হয়।
সারবণ-২.০৩: বেি বাবচ্ত সসতুসমূশ্লহর অিস্থাে এিং োম
িবমক েং
প্রিাসবেক বিভাগ
সজলা/সড়ক বিভাগ

েমুো উপশ্লজলা

সসতুর োম

১
২
৩
৪
৫

চ্টগ্রাম
চ্টগ্রাম
চ্টগ্রাম
ঢাকা
ঢাকা

ব্রাক্ষণিাড়ীয়া
কক্সিাজার
চ্টগ্রাম/শ্লিাহাজারী
গাজীপুর
টাঙ্গাইল

বাঞ্ছারামপুর
চ্শ্লকাবরয়া
িন্দনাইশ
শ্রীপুর
ঘাটাইল

স্বো সসতু
বাটাখালী সসতু
সখাদেরহাট সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
রঝনাই সসতু

৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

ঢাকা
ময়মেবসংহ
বসশ্ললট
বসশ্ললট
রংপুর
রংপুর
রংপুর
রাজিাহী
খুলো
িবরিাল
িবরিাল

েরবসংিী
সেত্রশ্লকাণা
বসশ্ললট
সোমগঞ্জ/শ্লেত্রশ্লকাণা
গাইিান্ধা
েীলফামারী
লালমবেরহাট
চ্াঁপাইেিািগঞ্জ
খুলনা
িবরিাল
িালকাঠি

সিলাশ্লিা
পূি বধলা
বিয়াবেিাজার
ধমবপািা
সাঘাটা
বিমলা
আবিতমাবর
সগামস্তাপুর
ডুমুবরয়া
আবগলিাড়া
িালকাঠি সির

আরড়য়াল খাঁ সসতু
কলাতবল সসতু
সিাখাল সসতু
সুনই সসতু
সমলান্দহ সসতু
সখাকশারহাট সসতু
স্বতী সসতু
মকরমপুর সসতু
বশলগাতী সসতু
আবগলিাড়া সসতু
নবগ্রাম সসতু

প্রকদল্পর আওতািীন [৪৮+১ (অাংশ)] টি সসতুর মদধ্য রনব োরিত ১৬টি সসতুর অবিান ম্যাদপ-২ এ সেখাদনা হদলােঃ-
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ম্যাপ-২
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রনয়ন্ত্রণ এলাকার উিরোতা রনব োিনেঃ
সমীক্ষা জররদপর অভীি লক্ষয অজেদন সর্ সব গ্রাদম/এলাকায় এ প্রকদল্পর আওতায় সকান সসতু রকাংবা এযাদপ্রাি
সড়ক রনরমেত হয়রন এবাং র্া প্রকল্প এলাকা সথদক আড়াআরড়ভাদব ২ রকদলারমটাদরর সবরশ দূদর অবরিত সস সব
গ্রাম/এলাকাদক রনয়ন্ত্রণ এলাকা রহদসদব গণ্য করা হয়। রনব োরিত উপদজলাসমূহ হদত প্রকল্প এলাকার গ্রাদমর
সাংখ্যার ৫০% গ্রাম অথ োৎ ১৬টি গ্রাম রনব োিন করা হয়। প্ররতটি গ্রাম সথদক রনয়মানুক্ররমক নমুনায়ন পদ্ধরতদত
২৪ টি নমুনা খানা রনব োিন করা হদয়দছ।
২) গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাি সাংগ্রহ পদ্ধরতেঃ
গুণগত তথ্য উপাি সাংগ্রদহর জে রনদম্ন বরণ েত পদ্ধরতসমূহ ব্যবহার করা হয়েঃ
(ক) িকুদমন্ট পর্ োদলািনােঃ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন েক্ষতা এবাং অরজেত সাফল্য সম্পদকে সম্যক িারণা অজেদনর জদে
প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথ েক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত রবদের্ণ করা হয়। এদত প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়ন সথদক শুরু কদর
বাস্তবায়ন পর্ েন্ত সকল িকুদমন্ট পর্ োদলািনা করা হয়। এ লদক্ষয প্রকদল্পর রিরপরপ, রপরসআর, রিজাইন-ড্ররয়াং
রবরনদে েশ (Specification), অগ্রগরতর প্ররতদবেনসমূহ, মালামাল পরীক্ষার ফলাফল ইতযারে পর্ োদলািনা করা
হয়। পর্ োদলািনার প্রিান উদেশ্য হদলা প্রকদল্পর সভৌত ও আরথ েক লক্ষযমাত্রা এবাং অরজেত সভৌত (অবকাঠাদমা
রনমোণ, তার ব্যবহার, পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ) ও আরথ েক অগ্রগরতর তুলনা করা ছাড়াও প্রকদল্পর কার্ েকাররতা
ত্রুটি-রবচুযরত, সফলতা-ব্যথ েতা ইতযারে রিরহ্নত করা।
(খ) সকআইআই (KII): রনরবড় গুণগত অনুসন্ধাদনর অেতম পন্থা হদে “সকআইআই”। প্রকদল্পর অবকাঠাদমাগত
রবরভন্ন অদঙ্গর গুণগত মান ও ব্যবহার সম্পদকে সস্টকদহাল্ডারগদণর উপলরি ও মতামত, প্রকদল্পর SWOT
সম্পদকে তথ্য সাংগ্রহ, প্রকদল্পর িারয়ত্ব ও প্রভাব ইতযারে সম্পরকেত তথ্য জানার জদে সকআইআই পররিালনা
করা হয়। মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রিান উদেশ্য অজেদনর লদক্ষয প্রকল্প সম্পদকে জ্ঞাত সরকারী কমেকতো, জনপ্ররতরনরি,
মরহলা প্ররতরনরি, পররবহন সরমরতর প্ররতরনরি, রশক্ষক, র্ানবাহন িালক ও সড়ক ব্যবহারকারী কৃর্ক ও ছাত্রছাত্রীর সকআইআই গ্রহণ করা হয়। সকআইআই োতাগদণর বিব্য গ্রহদণর জদে Semi-Structured
Questionnaire (সাংযুরি-২) ব্যবহার করা হয়। প্রকদল্পর অবিাদনর রবস্তৃরত ইতযারে রবদবিনা কদর সম্পুণ ে প্রকল্প
এলাকায় ৮ রবভাদগর সমাট ১৪৫ জদনর সকআইআই গ্রহদণ লক্ষয ঠিক করা হয়, র্া সাররণ-২.০৪ এ উদেখ করা
হদলা।
সাররণ-২.০৪: সকআইআই-এর সস্টকদহাল্ডারগণ
িবমক
সকআইআই সস্ট্কশ্লহাল্ডার
েং
১
প্রকে সমন্বয়ক (সির িপ্তশ্লর অিবস্থত)
২
বেি বাহী প্রশ্লকৌিলী
৩
স্থােীয় প্রিাসশ্লের কমবকতবা
৪
জে প্রবতবেবধ
৫
উপশ্লজলা কৃবষ কমবকতবা
৬
মবহলা প্রবতবেবধ/স্কুল-কশ্ললশ্লজর বিক্ষক
৭
পবরিহে সবমবতর প্রবতবেবধ, ােিাহে চ্ালক, সড়ক
ব্যিহারকারী কৃষক ও োত্র-োত্রী

সি বশ্লমাট=
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প্রস্তাবিত েমুোর সংখ্যা
১জে
প্রবত সড়ক বিভাশ্লগ ১জে কশ্লর
প্রবত উপশ্লজলায় ১ জে কশ্লর
প্রবত উপশ্লজলায় ১ জে কশ্লর
প্রবত উপশ্লজলায় ১ জে কশ্লর
প্রবত উপশ্লজলায় ১ জে কশ্লর
প্রবত উপশ্লজলায় ৪ জে কশ্লর

= ১জে
= ১৬ জে
= ১৬ জে
= ১৬ জে
= ১৬ জে
= ১৬ জে
= ৬৪ জে

১৪৫ জে

(গ) এফরজরি (FGD):
মাঠ পর্ োদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবিাদথ ে উপদজলা রনব োহী কমেকতোর সভাপরতদত্ব উপদজলা সেদর এফরজরি
অনুষ্ঠান করা হয়। প্ররতটি এফরজরি সত অাংশগ্রহদণর জদে রনব োরিত আদলািকবৃদন্দর তারলকা সাররণ-২.০৫ এ
সেখাদনা হদলা।
সারবণ-২.০৫: এফবজবি’র জশ্লন্য বেি বাবচ্ত আশ্ললাচ্কবৃয
িবমক েং
১
২
৩
৪
৫
৬

আশ্ললাচ্কবৃশ্লযর পিিী/শ্লপিা
উপশ্লজলা বেি বাহী কমবকতবা
সওজ এিং আইএমইবি’র প্রবতবেবধ
উপশ্লজলা প বাশ্লয়র মবহলা কমবকতবা বকংিা স্কুল/কশ্ললশ্লজর মবহলা বিক্ষক
ইউবেয়ে পবরষশ্লির সচ্য়ারম্যাে/সবচ্ি
সড়ক ব্যিহারকারী ওয়াি ব সমম্বার/ স্কুল বিক্ষক অেিা উপকারশ্লভাগী
পবরিহে সবমবতর প্রবতবেবধ/ব্যিসায়ী/পবরিহে চ্ালক
সি বশ্লমাট=

সংখ্যা
১ জে
২ জে
১ জে
২ জে
২ জে
২ জে
১০ জে

এফরজরির রনব োরিত িান এবাং সাংখ্যােঃ
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর উদেদশ্য সাংখ্যাগত খানা সমীক্ষা পররিালনার জে রনব োরিত ৮ রবভাদগর ৭টি সড়ক
রবভাদগর আওতায় ৭টি উপদজলা সেদর এফরজরি পররিালনা করা হয়। এ লদক্ষয এফরজরি প্রশ্নমালা (সাংযুরি৩) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। সফাকাস গ্রুপ আদলািনার জদে রনব োরিত িানসমূদহর নাম সাররণ-২.০৬ এ
সেয়া হদলা।
সাররণ-২.০৬: সফাকাস গ্রুপ আদলািনার জদে রনব োরিত িান
ক্ররমক
প্রশাসরনক
রনব োরিত
অবিান
নাং
রবভাদগর নাম
সসতুসমূদহর নাম
১
চ্টগ্রাম
বাটাখালী সসতু
চ্কবরয়া-িিরখাবল সড়শ্লকর (আর১৭২) ২য় বকাঃবমাঃ
২
ঢাকা ও
রাজাবাড়ী সসতু
সালনা-কাপারসয়া-রাদজেপুর
ময়মেবসংহ
সড়দকর ১০ম রকেঃরমেঃ
৩
বসশ্ললট
সিাখাল সসতু
চ্ারখাই-শ্লিওলা-বিয়াবেিাজারিরইগ্রাম সড়শ্লকর ৪ে ব বকাঃবমাঃ
৪
রংপুর
সমলান্দহ সসতু
সবানার পাড়া- জুম্মারবাড়ীসসানাতলা সড়দকর ১৮তম রকেঃরমেঃ
৫
রাজিাহী
মকরমপুর
রহনপুর-দভালাহাট-রবরজরব কযাম্প
সড়দকর ৩য় রকেঃরমেঃ
৬
খুলনা
বশলগাতী সসতু
সেৌলতপুর-শাহপুর-দশালগাতীচুকনগর সড়দকর ১৮তম রকেঃরমেঃ
৭
িবরিাল
আবগলিাড়া সসতু
সগৌরেিী-আবগলিড়া-পয়সারহাটসকাটালীপাড়া-শ্লগাপালগঞ্জ সড়শ্লকর
৮ম বকাঃবমাঃ
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সসতুর বেঘ েয
(রমটার)
১৭৩.৭২

এফরজরি’র জদে
রনব োরিত িান
িকররয়া, কক্সবাজার

৬২.৫০

শ্রীপুর, গাজীপুর

১৪৮.৬৮

বিয়াবেিাজার, বসশ্ললট

২৬০.৭৬

সাঘাটা, গাইিান্ধা

৩৭২.৫৪
৯০.০০

সগামস্তাপুর,
চ্াঁপাইেিািগঞ্জ
ডুমুবরয়া, খুলো

৩০.০০

আবগলিাড়া

(ঘ) অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষণ (দিকরলদস্টর মাধ্যদম):- প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত সসতু, সসতুর উভয় প্রাদন্তর
এযাদপ্রাি সড়ক, এযাদপ্রাদি রনরমেত কালভাট ে ও সড়ক রনরাপিামূলক সাইন রসগনাল, সরাি মারকোং ইতযারে
কাজসমূহ সদরজরমদন পররেশেন কদর কাজসমূহ ক্রয়চুরিদত রনি োররত সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা
হদয়রছল রকনা এবাং সম্পারেত কাজসমূদহর বতেমান কার্ েকাররতা সকমন তা র্ািাই করা হদয়দছ। এজদে সম্ভাব্য
র্ািাইতব্য আইদটম সিরলত একটি ইরিরনয়াররাং পর্ েদবক্ষণ সিকরলস্ট (সাংযুরি-৪) পূদব ে প্রণয়ন করা হয়।
োরয়ত্বপ্রাপ্ত পরামশেক (পুরদকৌশলী) এবাং টীম রলিাদরর রনদে েশনা অনুর্ায়ী রনদয়ারজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত তথ্যসাংগ্রহকারীগণ উপদরাি সিকরলস্ট অনুর্ায়ী সদরজরমদন তথ্য সাংগ্রহ কদরন। রিদপ্লামা প্রদকৌশলীগণদক এ তথ্য
সাংগ্রদহর োরয়ত্ব সেয়া হয়। টিম রলিার ও রসরভল ইরিরনয়ার রনদজরাও কদয়কটি সসতুর অবিা পর্ েদবক্ষণ ও
সরকি ে কদরন। নমুনা রহদসদব সাররণ-২.০৭ এ বরণ েত ১৬ রবভাদগর ১৬টি সসতুর পর্ েদবক্ষণ করা হয়। রস্টয়াররাং
করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ৪৯টি সসতু এবাং সসতুর এযাদপ্রাদির ছরবও সাংগ্রহ করা হয়।
সাররণ ২.০৭ অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষদণর জদে রনব োরিত সসতুসমূহ
ক্ররমক সড়ক রবভাদগর
নাং
নাম
১
ব্রাক্ষণিাড়ীয়া
২
৩

রনব োরিত
সসতুসমূদহর নাম
স্বো সসতু

৪
৫
৬

কক্সিাজার
চ্টগ্রাম/
সিাহাজারী
গাজীপুর
েরবসংিী
টাঙ্গাইল

বাটাখালী সসতু
সখাদেরহাট সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
রঝনাই সসতু

৭

সেত্রশ্লকাণা

কলাতবল সসতু

৮

বসশ্ললট

সিাখাল সসতু

৯

সুনই সসতু

১০

সোমগঞ্জ/
সেত্রশ্লকাণা
গাইিান্ধা

সমলান্দহ সসতু

১১
১২

েীলফামারী
লালমবেরহাট

সখাকশারহাট সসতু
স্বতী সসতু

১৩
১৪

চ্াঁপাইেিািগঞ্জ
খুলনা

মকরমপুর
বশলগাতী সসতু

১৫

িবরিাল

আবগলিাড়া সসতু

১৬

িালকাঠি

নবগ্রাম সসতু

অবিান
ইবলয়টগঞ্জ-মুরািেগর-রামচ্ন্দ্রপুর-িাঞ্ছারামপুর সড়শ্লকর
১৮তম বকাঃবমাঃ
চ্শ্লকাবরয়া-িিরখাবল সড়শ্লকর (আর-১৭২) ২য় বকাঃবমাঃ
ফুলতলী-কাঞ্চো-শ্লখাশ্লিরহাট সড়শ্লকর ৮ম বকাঃবমাঃ এ িঙ্খ
েিীর উপর।
সালনা-কাপারসয়া-রাদজেপুর সড়দকর ১০ম রকেঃরমেঃ
একেররয়া-দপাড়ারেয়া-আগরপুর সড়দকর ১৬তম রকেঃরমেঃ
ভরাশ্লিািা-সাগরবিঘী-ঘাটাইল-র্ভয়াপুর সড়শ্লকর ৮ম
বকাঃবমাঃ
ব
সূসং-দূগাপুর-বিবরবিবর-পূি বধলা-শ্যামগঞ্জ সড়শ্লকর ১৯ তম
বকাঃবমাঃ
চ্ারখাই-শ্লিওলা-বিয়াবেিাজার-িরইগ্রাম সড়শ্লকর ৪ে ব
বকাঃবমাঃ
িমেপাশা-মধ্যনগর সড়দকর ১৪তম রকেঃরমেঃ
সবানার পাড়া- জুম্মারবাড়ী-দসানাতলা সড়দকর ১৮তম
রকেঃরমেঃ
সবাড়াগাড়ী-দখাকশারহাট-রিমলা সড়দকর রেনাজপুর অাংদশ
োমুরীরহাট-চ্বরতািাড়ী-কুমড়ীরহাট সড়শ্লকর স্বতী েিীর
উপর স্বতী সসতু বেমবাণ।
রহনপুর-দভালাহাট-রবরজরব কযাম্প সড়দকর ৩য় রকেঃরমেঃ
সেৌলতপুর-শাহপুর-দশালগাতী-চুকনগর সড়দকর ১৮তম
রকেঃরমেঃ
সগৌরেিী-আবগলিাড়া-পয়সারহাট-শ্লকাটালীপাড়াসগাপালগঞ্জ সড়শ্লকর ৮ম বকাঃবমাঃ
িালকাঠি-েিগ্রাম-গাভা-একিারাপাড়া সড়শ্লকর ১০ম
বকাঃবমাঃ
সমাট=

16

সসতুর বেঘ েয
(রমটার)
৪২.৬২
১৭৩.৭২
৩৪৮.১২
৬২.৫০
২৬০.৫৯
৮৭.৮৩
৩৬.৬০
১৪৮.৬৮
১৮৬.০৬
২৬০.৭৬
১০৭.৫৬
৫৬.২১
৩৭২.৫৪
৯০.০০
৩০.০০
৬২.৪১
২৬৪৯.৬৫

(ঙ) ক্রয় প্ররক্রয়া পর্ োদলািনােঃ ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করার
জদে কার্ ে (Works) ক্রদয়র চুরিসমূহ পর্ োদলািনা করা হয়। প্রকদল্পর আওতায় সম্পন্নকৃত ৪৮+১(অাংশ) টি
সসতুর জদে ৮০টি প্যাদকদজ কাজ করা হয়। সারব েকভাদব ক্রয়-প্ররক্রয়ার িকুদমন্টসমূহ পরীক্ষা ছাড়াও নমুনা
রহদসদব এ সমীক্ষায় কদয়কটি প্যাদকদজর ক্রয় প্ররক্রয়া রবস্তাররতভাদব পরীক্ষা করা হদয়দছ। সকস স্টারি রহদসদব
ঢাকা, কুরমো, রাংপুর ও বররশাল সজাদন ৪টি ক্রয়চুরি পর্ োদলািনা করা হয়। ক্রয়চুরি পর্ োদলািনা সুষ্ঠুভাদব
করার লদক্ষয একটি ক্রয়চুরি পর্ োদলািনা সিকরলস্ট ( সাংযুরি-৫) পূদব েই প্রণয়ন করা হয়, র্া তথা-সাংগ্রদহর
জদে পরবতীদত অনুসরণ করা হয়।
(ি) িানীয় পর্ োদয়র কমেশালােঃ সমীক্ষা কাদজর কার্ েপরররি অনু ায়ী খাো সমীক্ষা জবরশ্লপর উপাত্ত সংগ্রশ্লহর
সিশ্লষর বিশ্লক মাঠ-প বাশ্লয় একটি “স্থােীয় প বাশ্লয়র কমবিালার” আশ্লয়াজে করা হয়। কমবিালাটি চ্কবরয়া
উপশ্লজলা সিশ্লর গত ১৯-৪-২০১৭ বরাঃ তাবরশ্লখ আশ্লয়াজে করা হয়। কমবিালার মােশ্লম সিশ্লচ্শ্লয় সিবি ফলাফল
(Outcome) াশ্লত অবজবত হয়, তজ্জশ্লন্য তথ্য-সংগ্রহ চ্লাকালীে সমশ্লয়ই আইএমইবি’র কমবকতবাগশ্লণর সাশ্লে
আশ্ললাচ্োিশ্লম কমবিালার জশ্লন্য সময় ও স্থাে বেি বাচ্ে করা হয়।
(ছ) SWOT বিশ্লেষণাঃ উপশ্লর িবণ বত সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ পিবতশ্লত প্রাপ্ত তথ্যউপাশ্লত্তর বভবত্তশ্লত প্রকশ্লের িবক্তিালী বিক, দুি বলতা, সশ্ল াগ ও ঝবুঁ ক ইতযাবি বচ্বিত ও বিশ্লেষণ করা হদয়দছ।
অনুরূশ্লপ উপশ্লরাক্ত পিবতসমূশ্লহর মােশ্লম প্রকশ্লের আওতায় সম্পাবিত মূল কা বিমসমূশ্লহর কা বকাবরতা ও
উপশ্ল াবগতা বিশ্লেষণ করা হয়।
২.৩ তথ্য-সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ, উপাি সাংগ্রহ, পররবীক্ষণ ও মান রনয়ন্ত্রণেঃ সাংখ্যাগত খানা সমীক্ষা জররদপর
জদে প্রণীত প্রশ্নমালা এবাং গুণগত সমীক্ষা পররিালনার জদে প্রণীত প্রশ্নমালা/রনদে েশনা/দিকরলি রস্টয়াররাং
করমটি কতৃক
ে অনুদমােদনর পর মাঠ পর্ োদয় তথ্য সাংগ্রদহর জদে ১৪জন তথ্য সাংগ্রহকারী (৭টি টিম) এবাং ৩জন
সুপারভাইজারদক ২ রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন করা হয়। প্ররশক্ষণ সশদর্ তথ্য সাংগ্রহকারী এবাং সুপারভাইজারগণদক
রনব োরিত নমুনা এলাকায় সপ্ররণ করা হয়। তথ্য সাংগ্রহকারীগণ তাদের রনরে েি এলাকায় উপাি সাংগ্রহ কদরন।
রফল্ড সুপারভাইজারগণ তথ্য সাংগ্রহকারীগদণর উপাি সাংগ্রদহর কার্ েক্রম রনয়রমত তোররক কদরন। র্দথাপযুি
পদ্ধরত র্াদত অনুসরণ করা হয়, সঠিক খানা র্াদত রিরহ্নত করা হয় এবাং কমেসূরি ও লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী সমীক্ষা
পররিালনা হয়, সস লদক্ষয সুপারভাইজার এবাং Key Consultant বৃন্দ তথ্য সাংগ্রহকারী টীমদক প্রদয়াজনীয়
পরামশে প্রোন কদরন।
রফল্ড সুপারভাইজারগদণর রনয়রমত তোররক ছাড়াও টীম রলিার ও মুখ্য পরামশেকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা
পৃথকভাদব (separately) পররেশেন কদর রনরব েদে ও সুষ্ঠুভাদব উপাি সাংগ্রদহর কাজ সম্পন্ন করদত সহায়তা
কদরন এবাং সাংগৃহীত উপাদির কারিত মান অজেন রনরিত কদরন। সাররণ ২.৮ এ উপাি সাংগ্রহ ও মান
রনয়ন্ত্রদণর জদে সর্ সকল কার্ েক্রম গ্রহণ করা হয় তা সেখাদনা হদলা।
সাররণ ২.৮ উপাি সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর কার্ েক্রমসমূহ
১. রিজাইন পর্ োয়
• অরভজ্ঞ ও েক্ষ তথ্য-সাংগ্রহকারী এবাং সুপারভাইজার রনদয়াগ
• তথ্য-সাংগ্রহকারীগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন
• মাঠ পর্ োদয় অনুশীলন
২. তথ্য সাংগ্রহ পর্ োয়
• বাস্তব সাক্ষাৎকাদরর সঠিকতা র্ািাই
• সমীক্ষা টীদমর উপরিরত মরনটর করা
• সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরর পর্ েদবক্ষণ
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৩. উপাি প্ররক্রয়াকরণ পর্ োয়

• সাক্ষাৎকার পরবতী র্ািাইকরণ (৫% নমুনা বেব-িয়দনর মাধ্যদম পরীক্ষা
করা)
• ‘জারননা’ উিরসমূহ (non-responses) বেব-িয়দনর মাধ্যদম মাঠপর্ োদয় পরীক্ষা করা
• সাংগৃহীত অসম্পূণ ে বা ত্রুটিপূণ ে তথ্য পুনেঃ সাংগ্রদহর ব্যবিা করা।
• তথ্য বাে র্াওয়া (missing) রনয়ন্ত্রণ করা
• অদশারিত তথ্য-উপাি (raw data) পরবতীদত সম্পােনা (editing)
করা
• উপাি পররমাজেন ও সাংদশািন
• করম্পউটাদর উপাি প্ররক্রয়াকরদণর পূদব ে ক্রস-দিরকাং করা

২.৪ উপাি প্ররক্রয়াকরণ ও রবদের্ণেঃ খানারভরিক সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত অদশারিত (raw) তথ্য-উপাি
পররমাজেন করা হয়। প্রশ্নমালায় সকারিাং করা হয়রন এমন বহুরবি জবাবসমূহ (multiple responses)
করম্পউটাদর রনদবশ (entry) করার লদক্ষয আলাোভাদব “সকারিাং” করা হয়। তথ্য উপাি করম্পউটাদর এরর
এবাং প্রদয়াজনীয় রবদের্দণর জদে করম্পউটাদর মদিল সপ্রাগ্রাম SPSS প্যাদকজ ব্যবহৃত হদয়দছ। অনুরূপভাদব
গুণগত তথ্য-উপািসমুহ মাঠপর্ োয় হদত তথ্য-সাংগ্রহকারী এবাং Key Technical Personnel কতৃক
ে
প্রশ্নমালা, রনদে েশনা, সিক-রলস্ট এবাং “িানীয় পর্ োদয়র কমেশালা”র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। সাংগৃহীত গুণগত
তথ্য-উপািসমূহ র্দথাপযুি পররসাংখ্যান পদ্ধরত ব্যবহার কদর করম্পউটাদর রবদের্ণ করা হয়। বণ েনামূলক তথ্য
ছাড়াও সাররণ, স্তম্ভরিত্র ও পাই-রিদত্রর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্ররতদবেদন উপিাপন করা হদয়দছ।
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২.৫ কমে-পররকল্পনা (Work Plan):
ক) আইএমইরি ও পরামশেক প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য স্বাক্ষররত চুরি অনুর্ায়ী “সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর
আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ (১ম সাংদশারিত)” শীর্কে প্রকদল্পর প্রভাব
মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ েক্রম িার মাদসর মদধ্য সমাপ্ত করার জে রনব োরিত। আইএমইরির মূল্যায়ন সসক্টদরর
কমেকতোদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা কদর এবাং আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর (Assigned Officer)
রনকট হদত প্রকদল্পর রিরপরপ ও রপরসআর সাংগ্রদহর মাধ্যদম মূল্যায়ন কার্ েক্রদমর সূিনা হয়। িকুযদমন্টসমূহ এবাং
সম্পারেত চুরির কমে-পরররি (TOR) এর রভরিদত সমীক্ষা পররিালনার জদে প্রদয়াজনীয় তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর
পদ্ধরতসমূহ (DCI) ব্যবহার করা হদয়দছ। কমেপদ্ধরত প্রণয়ন করা, উপাি সাংগ্রদহর নমুনা রিজাইন করা, মাঠ
পর্ োয় সথদক তথ্য-উপাি সাংগ্রহ, সাংগৃহীত উপাি প্ররক্রয়াকরণ, উপাি রবদের্ণ এবাং রবদেরর্ত তথ্য-উপাদির
সাহাদে প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ িার পর্ োদয় সম্পন্ন করা হদয়দছ; র্থােঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন, খসড়া প্ররতদবেন,
চ্যড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন ও চ্যড়ান্ত প্ররতদবেন। রনদম্ন প্রবাহ-রিদত্রর সাহাদে কমে-পররকল্পনার প্রিান প্রিান কার্ েক্রম
সেখাদনা হদলােঃ
•আইএমইরির মূল্যায়ন সসক্টদরর কমেকতোদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা করা।
•আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর রনকট হদত প্রকদল্পর িকুযদমন্ট সমূহ সাংগ্রহ করা।
মূল্যায়ন
কার্ েক্রদমর সূিনা •প্রকল্প কমেকতোদের সাদথ আদলািনামূলক সভা করা।
(Kick Off)

প্রাররম্ভক
প্ররতদবেন

খসড়া
প্ররতদবেন

•তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রনব োিন করা।
•নমুনা খানা জররদপর জে রবরিবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) বতরী করা।
•সফাকাসগ্রুপ আদলািনার জে প্রশ্নমালা বতরী করা।
• KII গ্রহদণর জে রনদে েশনামূলক (Guideline) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা।
•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) বতরী করা
•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) সটকরনকযাল করমটিদত উপিাপন এবাং অনুদমােন গ্রহণ করা।
•সটকরনকযাল করমটিদত গৃহীত প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) রস্টয়াররাং করমটিদত উপিাপন করা।
•রস্টয়াররাং করমটির রনদে েশনা অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (চ্যড়ান্ত) োরখল করা।
•মাঠ-পর্ োদয় তথ্য/উপাি সাংগ্রহ করা।
•িাটা সকারিাং করা।
•করম্পউটাদর িাটা এরর, িাটা প্ররক্রয়াকরণ এবাং SPSS করম্পউটার সপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম িাটা রবদের্ণ করা।
•১ম খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুত করা।
•১ম খসড়া প্ররতদবেন সটকরনকযাল করমটিদত উপিাপন করা।
•সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১ম খসড়া প্ররতদবেন সাংদশািন করতেঃ রস্টয়াররাং করমটিদত উপিাপন করা।

•রস্টয়াররাং করমটির রনদে েশনা অনুর্ায়ী ২য় খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা।
খসড়া চ্যড়ান্ত •২য় খসড়া প্ররতদবেন Dissemination কমেশালায় উপিাপন করা।

প্ররতদবেন

চ্যড়ান্ত
প্ররতদবেন

• Dissemination কমেশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চ্যড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োরখল করা।
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খ) “সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ (১ম
সাংদশারিত)” শীর্ েক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ েক্রম িার মাদসর মদধ্য সমারপ্তর লদক্ষয সর্ সময়রভরিক কমেসূরি অনুসরণ করা হয়, তা রনদম্ন গ্যান্ট-িাদট ের মাধ্যদম সেখাদনা হদলা
কার্ েক্রম

সপ্তাহরভরিক কমেসূরি (বার-িাদট ে)

(Activity)

১

প্রকদল্পর িকুযদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা,
আইএমইরি ও প্রকল্প কমেকতোদের সাদথ
আদলািনা

২

প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়ন
এবাং সটকরনকযাল করমটিদত উপিাপন

৩

সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী
প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সাংদশািন করতেঃ
রস্টয়াররাং করমটিদত উপিাপন এবাং
অনুদমােন

৪

তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ

৫

তথ্য-উপাি সাংগ্রহেঃ মাঠ পর্ োদয়
সাংখ্যাগত খানা জররদপর মাধ্যদম উপাি
সাংগ্রহ

৬

গুণগত তথ্য-উপাি সাংগ্রহ

৭

িানীয় পর্ োদয়র কমেশালার আদয়াজন

৮

সাংগৃহীত িাটা সকারিাং, করম্পউটাদর
এরর এবাং রবদের্ণ

৯

১ম খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও
সটকরনকযাল করমটিদত উপিাপন

মাি ে ’১৭

সফব্রুয়ারর’১৭

রস্টয়াররাং করমটির রনদে েশনা অনুর্ায়ী ২য়
খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং
Dissemination ওয়াকেশদপ
উপিাপন

১২

Dissemination ওয়াকেশদপর

সম’১৭

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১ম

২য়

৩য়

৪থ ে

১ম

২য়

৩য়

৪থ ে

১ম

২য়

৩য়

৪থ ে

১ম

২য়

৩য়

৪থ ে

১০ সটকরনকযাল করমটির রনদে েশনা অনুর্ায়ী
১ম খসড়া প্ররতদবেন সাংদশািন ও
রস্টয়াররাং করমটিদত উপিাপন
১১

এরপ্রল’১৭

১

সুপাররশ অনুর্ায়ী চ্যড়ান্ত প্ররতদবেন
প্রণয়ন (বাাংলায় ও ইাংদররজদত)

রিত্র- ২.২ গ্যান্ট-িাদট ে কমে-পররকল্পনা
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তৃতীয় অধ্যায়
প্রকদল্পর আরথ েক ও বাস্তব অগ্রগরত পর্ োদলািনা
ভূরমকােঃ
“সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সসতু সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সাংদশারিত)” শীর্ েক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রিান প্রিান উদেদশ্যর (Objectives) অেতম হদলােঃ
(ক) রিরপরপ অনুর্ায়ী বছররভরিক বরাদের িারহো, িারহো অনুর্ায়ী বছররভরিক বরাে, অথ ে অবমুরি ও ব্যদয়র
তথ্যারে পর্ োদলািনা করা এবাং (খ) প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ েক) তথ্য
পর্ োদলািনা করা। উপদরাি তথ্যারে সাংগ্রদহর জদে প্রকদল্পর রিরপরপ ও রপরসআর পর্ োদলািনা কদর প্রাপ্ত তথ্যারে
রনদম্নর অনুদেেসমূদহ বণ েনা করা হদলা।
৩.২ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরত পর্ োদলািনােঃ
ক) প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক প্রাক্করলত ব্যয়েঃ
মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী ১-৭-২০০৯ হদত ৩১-১২-২০১২ অথ োৎ ২ বছর ৬ মাদসর মদধ্য প্রকল্পটি সমাপ্ত করার
লক্ষযমাত্রা রছল এবাং অনুদমারেত প্রকল্প ব্যয় রছল ২৮০ সকাটি ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। রনদম্নর সাররণ-৩.০১এ মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অঙ্গ (Component) এবাং অঙ্গরভরিক প্রাক্করলত ব্যয়-রবভাজন সেখাদনা হদলা।
সারবণ-৩.০১: প্রকশ্লের প্রধাে প্রধাে অঙ্গ এিং প্রাক্কবলত ব্যশ্লয়র সারাংি
প্রকশ্লের খরশ্লচ্র খাত/কা বািলী
একক
(ক) রাজস্ব
সসিা ও সরিরাহাঃ বসবি-ভযাট ও অন্যান্য
(খ) মূলধে
সম্পি সংগ্রহ
সপাশ্লট বিল বস্ট্ল স্ট্রাস বব্রজ সংগ্রহ-২টি সসতুর জশ্লন্য
ভূবম ও অন্যান্য সম্পি অবধগ্রহণাঃ
ভূবম অবধগ্রহণ
পুতব কাজ
সড়ক বাধঁ রনমোণ (এযাদপ্রাি সরাি)
সেরক্সবল সপভদমন্ট রনমোণ (এযাদপ্রাি সরাি)
এইিরবরব সপভদমন্ট রনমোণ (এযাদপ্রাি সরাি)
সিইবল সসতু স্থাপেসহ িাইভারিাে রাস্তা বেমবাণ

পবরমাণ

(লক্ষ টাকায়)
একক ির
সমাট ব্যয়
(টাকা)

সোক

405.94

বমটার

৩১৭.১০

২.৬৩২৯৫

৮৩৪.৯১

সহটর

৪৫.৬৫

৩০.৬৪৪৬৮

১৩৯৮.৯৩

ঘেবমটার
ঘেবমটার
ঘেবমটার
টি

২২২৭২২২.৭২ ০.০০১৫৪৯৬৯৬
১৩৩৪৯১.৯৮
০.০২০২৭৭৪
৩০৭২২.৪৮
০.০০৭০৫১৮
৫
৩০.৭৫৪

৩৪৫১.৫২
২৭০৬.৮৭
২১৬.৬৫
১৫৩.৭৭

সড়ক রনরাপিা (সাইন, রসগোল, সরাি মারকোং, কাংরক্রট সপাস্ট)

সোক

সোক

-

২৩২.৯১

সসতুর ফাউদেশন রনমোণ
সসতুর সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ
সসতুর সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ (আররসরস/ রপরস গািাে র, সিক স্লাব)
সাইট ল্যাবদরটরর রনমোণ
সসতুর সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ (রপএসরব িাপন)
রক্ষাপ্রে কাজ
উপ-দমাট
রফরজকযাল করন্টদজরি ২%
প্রাইস করন্টদজরি ৫%
সব েদমাট

ঘেবমটার
ঘেবমটার
ঘেবমটার
টি
বমটার
ঘেবমটার

৯০৪৩.৬২
৮৪৪৯.০২
৩০৩৬৭.৯২
৩১
৩১৭.১০
১২৩৩৭৩.২৩

০.১৯০৬০৪
০.২০৮১২২৩৬
০.৩২৭২৬০৫
৩.৭৭৫১
০.৫১১৫
০.০২০৭৪২৯

১৭২৩.৭৫
১৭৫৮.৪৩
৯৯৩৮.২২
১১৭.০৩
১৬.২২
২৫৫৯.১২
২৫৫১৪.২৭
৫১০.২৯
২০৪১.১৪
২৮০৬৫.৭০
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খ) মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরতেঃ মূল রিরপরপ’র প্রকদল্পর সার-সাংদক্ষপ (Projectsummary) পর্ োদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকল্পটি ২ বছর ৬ মাদসর মদধ্য সমারপ্তর জদে লক্ষয রির করা হয়।
রকন্তু বাস্তদব উি সমদয় (রিদসির,২০১১ পর্ েন্ত) প্রকদল্পর অরজেত অগ্রগরত মাত্র ২৪.৭৫% অথ োৎ লক্ষযমাত্রার
সিদয় ৭৫.২৫% রপরছদয় (Lagging) রছল। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বছররভরিক ব্যয় তথা বরাদের িারহো এবাং
প্রকৃত অগ্রগরত সাররণ-৩.০২-এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৩.০২: মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরত
িবমক
অে ব-িৎসর
প্রস্তাবিত িরাশ্লের
লক্ষযমাত্রার
েং
চ্াবহিা তো ব্যশ্লয়র
িতকরা হার
আবে বক লক্ষযমাত্রা
(%)
১
২০০৯-২০১০
১২৬২১.১৭
৪৪.৯৭
২
২০১০-২০১১
১০৬০৭.১১
৩৭.৭৯
৩
২০১১-২০১২ (৩১৪৮৩৭.৪২
১৭.২৪
১২-২০১১ প বন্ত)
সমাট= ২ িৎসর ৬মাস
২৮০৬৫.৭০
১০০

৩০২১.২০
৩১৭৪.৮২

(লক্ষ টাকায়)
অবজবত অগ্রগবত
িতকরা হার
(%)
10.76
11.31

৭৫০.০০

2.67

৬৯৪৬.০২

24.75

অবজবত আবে বক
অগ্রগবত

রনদম্নর রিত্র-৩.০১-এ মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরত স্তম্ভরিদত্রর সাহাদে সেখাদনা হদলা।

শতকরা হার

রিত্র-৩.০১: মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরত স্তম্ভরিত্র
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

৪৪.৯৭
৩৭.৭৯

১৭.২৪
১০.৭৬

১১.৩১
২.৬৭

২০০৯-২০১০

লক্ষযমাত্রার শতকরা হার (%)

২০১০-২০১১

অরজেত অগ্রগরত শতকরা হার
(%)

২০১১-২০১২
(৩১-১২-২০১১
প বন্ত)

অথ েবছর

ইদতামদধ্য প্রকদল্পর ক্রয় কার্ েক্রম সম্পন্ন হয় এবাং ভূরম অরিগ্রহদণর প্ররক্রয়ার উদেখদর্াগ্য অগ্রগরত হয়। মাঠ
পর্ োদয় বাস্তবতা অনুর্ায়ী সেখা র্ায়, প্রকদল্প অন্তভুেি ৫১টি সসতুর মদধ্য ২টি সসতু (জাফরখালী সসতু২ ও নারজরপুর
সসতু৩) র্থাক্রদম অে প্রকদল্পর আওতায় এবাং সমরামত খাদত সমাপ্ত করা হদয়দছ রবিায় অত্র প্রকদল্পর আওতা
হদত বাে সেয়ার প্রস্তাব করা হয়। অপররেদক কদয়কটি সসতু সাংলগ্ন এলাকায় র্ানবাহন িলািল এবাং সড্রদনজ
সুরবিা বজায় রাখার জদে ১৪টি কালভাট ে (গেঘ েয ৪৬.০০ রমটার) এবাং ৫টি আোরপাস (গেঘ েয ৩৬.১০ রমটার)
রনমোদণর প্রস্তাব করা হয়। ফদল সমাট সসতুর বেঘ েয ৫৬৩৯.৬৬ রমটার সথদক বৃরদ্ধ সপদয় ৬১৪৪.০৪ রমটাদর োঁড়ায়।
২=

রাজাপুর-কাঁঠারলয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাট সড়ক (দজি-৮৭০৮)-এর ৫৩তম রকদলারমটাদর অবরিত।
৩= রপদরাজপুর-নারজরপুর-মাটিভাঙ্গা সড়দকর (দজি-৭৭০৪)-এর ১৫ রকদলারমটাদর কারলগি নেীর উপর।
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রকন্তু সগৌরনেী-আগগলঝাড়া-পয়সারহাট সড়দকর পয়সারহাট সসতু রনমোদণ এ প্রকল্প হদত মাত্র ৬.০০ লক্ষ টাকা
ব্যদয়র পর সসতুটি এরিরপভুি “সগৌরনেী-আগগলঝাড়া-পয়সারহাট-দকাটালীপাড়া-দগাপালগি সড়ক
উন্নয়ন(দগাপালগি বাস টারমেনালসহ)” (দময়াে ০১-০৮-২০০৯ হদত ৩০-০৬-২০১৫) প্রকদল্প অন্তভুেি করা হয়।
ফলতেঃ সাংদশারিত রিরপরপ প্রস্তাদব এ সসতুদক আাংরশক িরা; রকন্তু সমাট বেঘ েয বাে সেয়া হয় অথ োৎ সাংদশারিত
রিরপরপ’সত সসতুর সাংখ্যা হয় [ ৪৮+১ (অ)] টি এবাং সসতুর সমাট বেঘ েয ৫৮৫২.৪৫ রমটার।
(গ) সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজেত অগ্রগরতেঃ
প্রকশ্লের মূল সময়াশ্লি তার অগ্রগবত আিানুরূপ হয়বে; তশ্লি এ সমশ্লয়র মশ্লে সসতুর স্ট্রাকচ্ারাল বিজাইে,
েিীিাসে কাশ্লজর সমীক্ষাসহ বিজাইে িয়-কা বিম ইতযাবি সম্পন্ন হওয়ার পর সিখা ায় প্রকশ্লের বিবভন্ন
আইশ্লটশ্লম ব্যয় বৃবি পাশ্লি। এ োড়া ভূবম অবধগ্রহশ্লণর পবরমাণ ও ভূবমর মূল্য বৃবি পাওয়ার কারশ্লণও এ আইশ্লটশ্লম
ব্যয় বৃবি পায়। এ সি কারশ্লণ সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর ব্যয় ৩০৬৩৩.৮৬ লক্ষয টাকা এিং সময়াি ০১-০৭২০০৯ সেশ্লক ৩১-১২-২০১৩ প বন্ত প্রস্তাি কশ্লর প্রকশ্লের ১ম সংশ্লিাবধত বিবপবপ প্রস্তাি মন্ত্রণালশ্লয় সপ্ররণ কশ্লর।
বিবপবপ সভায় প্রকশ্লের সময়াশ্লি এক িের অে বাৎ (৩১-১২-২০১২ প বন্ত) বৃবিসহ সংশ্লিাবধত বিবপবপ মােেীয়
মন্ত্রীর অনুশ্লমািশ্লের জন্য সপাবরি কশ্লর। সড়ক পবরিহে ও সসতু মন্ত্রণালশ্লয়র মােেীয় মন্ত্রী ২৬-১২-২০১১
তাবরশ্লখ তা অনুশ্লমািে কশ্লরে। উক্ত সময়াশ্লি প্রকেটি সমাপ্ত হয়বে। অত্র প্রবতশ্লিিশ্লের অনুশ্লেি ১.৪ অনু ায়ী
প্রকেটির সময়াি ৩০-০৫-২০১৫ প বন্ত বৃবি করা হয়। ১ম সংশ্লিাবধত বিবপবপ অনু ায়ী অঙ্গবভবত্তক ব্যয় বিভাজে
এিং ৩০-০৬-২০১৫ প বন্ত অঙ্গবভবত্তক অগ্রগবত বেশ্লম্নর সারবণ-৩.০৩ সিখাশ্লো হশ্ললা।
সাররণ-৩.০৩: প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক রবভাজন এবাং আরথ েক ও বাস্তব অগ্রগরত

(লক্ষ টাকায়)

১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী
লক্ষযমাত্রা (পররমাণসহ)

ক্ররমক
নাং

অদঙ্গর নাম (রিরপরপ
অনুর্ায়ী)

একক

১

২

৩

অরজেত অগ্রগরত

আরথ েক

বাস্তব (পররমাণ)

আরথ েক
(%)

৪

৫

৬

বাস্তব
(পররমাণ)
(%)
৭

ক) রাজস্ব
সবতন ভাতারে
সসিা ও সরিরাহাঃ বসবিভযাট ও অন্যান্য

জন-মাস
সথাক

সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর বিদ্যমাে জেিল দ্বারা প্রকে িাস্তিায়ে
করা হয়
-

-

-

-

খ) মুলধে

সম্পি সংগ্রহ
সপাশ্লট বিল বস্ট্ল ট্রাস বব্রজ
সংগ্রহ

বমটার

-

-

-

-

সহক্টর

৪৬৩৬.১৭

৪৫.৫৬

২৮৭২.৯৮
(61.97)

৩২.১১
(70.48)

ঘনরমটার

৩৬৬৪.২৪

২১৩৯৫৭৮.৯৩

ঘনরমটার

৩১২৬.৬০

১৪৯২৬৫.৪৭

২৫৭৭.৪১
(70.34)
১৬৯৭.৮৩
(54.30)

১৬০৮৪১৮.০৫
(75.17)
১৩৯৬৮৮.৩৫
(93.58)

ভূবম ও অন্যান্য সম্পি
অবধগ্রহণাঃ
১

ভূরম অরিগ্রহণ
পুতব কাজ

২
৩

সড়ক বাধঁ রনমোণ (এযাদপ্রাি
সরাি)
সেরক্সবল সপভদমন্ট রনমাণ ে
(এযাদপ্রাি সরাি)
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৪

এইি রব রব সপভদমন্ট রনমোণ
(এযাদপ্রাি সরাি)

ঘনরমটার

১৭৫.৭৩

২৩২১১.৩২

৫

িাইভারশন রনমোণ

নাং

১৪০.১২

৫.০০

৬

সড়ক রনরাপিা (সাইন,
রসগোল, সরাি মারকোং,
কাংরক্রট সপাস্ট)

সথাক

২৪৭.২৭

সথাক

৭

ব্রীজ ফাউদেশন রনমোণ

ঘনরমটার

২০৫১.৫৩

১১৬৯৫.০১

৮

ব্রীজ সাব স্ট্রাকিার রনমোণ

ঘনরমটার

২৩৯৬.৬৬

১১০৬৪.১৫

৯

ব্রীজ সুপার স্ট্রাকিার রনমোণ
(আররসরস/ রপরস গাি োর,
সিক স্লাব)

ঘনরমটার

১০১২৫.৩০

৩২৯২০.৯১

১০

সাইট ল্যাবদরটরর রনমোণ

নাং

১১৫.৩৩

৩৩.৯২

১১

ব্রীজ সুপার স্ট্রাকিার রনমোণ
(দপাদট েবল ইোত সসতু )

রমটার

৪৪.৯২

৪৪২.৫৮

১২

রক্ষাপ্রে কাজ

ঘনরমটার

৩৮৫৩.৩০

১৬০৪৩১.৫৩

১৩

রফরজকযাল করন্টদজরি

৫৫.৭০

সব েদমাট

৩০৬৩৩.৮৬

রনদম্ন স্তম্ভরিদত্রর মাধ্যদম প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত সেখাদনা হদলা।
রিত্র-৩.০২: প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা এবাং আরথ েক অগ্রগরত
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১৭৫.৬৯
(99.98)
১১৮.৯৮
(84.91)

২০৫৪৯.৬৩
(88.53)
৫.০০
(100.00)

২০২.৫০
(81.89)

০.০০
(১০০)

১৭৪০.৫২
(84.84)
১৫৮৩.০২
(66.05)

১১৫৮৫.৭৯
(99.07)
১০৮৫০.৯২
(98.07)

৯৩৪০.৭১
(92.24)

৩২৫০৩.৭৫
(98.73)

৮৭.৭০
(76.04)
১৪.৫৩
(32.35)
৩৫৭২.৫৫
(92.71)
−
২৩৯৮৪.৪২
(78.29)

৩০.০০
(88.44)
১৩৪.১৮
(30.32)
১৫৩৭৮১.৬২
(95.85)

সাররণ-৩.০৩ হদত সেখা র্ায়, প্রকদল্পর প্রায় সকল অদঙ্গই লক্ষযমাত্রার তুলনায় ব্যয় কদমদছ। সকান অদঙ্গই ব্যয়
বৃরদ্ধ পায়রন। রনদম্ন প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অদঙ্গর অরজেত বাস্তব অগ্রগরত রবদের্ণ করা হদলা।
১. ভূরম অরিগ্রহণেঃ ভূরম অরিগ্রহদণ ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রার তুলনায় আরথ েক অগ্রগরত প্রায়
৬২% হদলও বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৭১%। অথ োৎ লক্ষযমাত্রার তুলনায় ভূরম অরিগ্রহদণর পররমাণ ১৩.৪৫ সহক্টর
কম।
২. সড়ক বাঁি রনমোণেঃ লক্ষযমাত্রার তুলনায় আরথ েক অগ্রগরত প্রায় ৭০% এবাং বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৭৫% র্া
লক্ষযমাত্রার তুলনায় অদনক কম। বাস্তব পর্ েদবক্ষদণও সেখা রগদয়দছ ২টি সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর রনমোণ কাজ
অসম্পন্ন থাকা অবিায় প্রকল্প সমাপ্ত করদত হদয়দছ। রপরসআর হদত সেখা র্ায়, ভূরম অরিগ্রহদণ জটিলতার
কারদণ উি কাজ সমাপ্ত হয়রন।
৩. সেরক্সবল সপভদমন্ট রনমোণেঃ এ সক্ষদত্র আরথ েক লক্ষযমাত্রার মাত্র ৫৪ শতাাংদশর রকছু সবরশ ব্যয় হদয়দছ; রকন্তু
বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৯৪%। এদত বুঝা র্ায়, বাস্তদব কম েদর সবরশ কাজ করা সম্ভব হদয়দছ। রকন্তু বাস্তদব ৬%
কাজ না হওয়ার কারদণ ২টি সসতুর এযাদপ্রাি িালু হয়রন।
৪. এইিরবরব রনমোণ কাজেঃ এযাদপ্রাি সড়দক এইিরবরব রনমোণ কাদজ প্রায় ১০০% ব্যয় হদয়দছ; রকন্তু কাজ হদয়দছ
প্রায় ৮৯%; অথ োৎ এদক্ষদত্র প্রাক্করলত মুদল্যর তুলনায় সবরশ েদর কাজ করাদত হদয়দছ।
৫. সসতুর ফাউদেশন রনমোণ কাজেঃ সসতুর ফাউদেশন রনমোণ কাদজ আরথ েক অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার তুলনায় প্রায়
৮৫% হদলও বাস্তব অগ্রগরত হদয়দছ ৯৯%।
৬. সসতুর সব-স্ট্রাকিার রনমোণেঃ সসতুর সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ কাদজর আরথ েক অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার মাত্র ৬৬%
হদলও বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার ৯৮%। এদত প্রতীয়মান হয়, সাব-স্ট্রাকিার রনমোণ কাদজ বাস্তদব কম অথ ে
ব্যদয় প্রায় সম্পূণ ে অদঙ্গর কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হদয়দছ।
৭. সসতুর সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ কাজেঃ সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ কাদজ আরথ েক লক্ষযমাত্রার ৯২% এর রকছু সবরশ
ব্যদয় প্রায় ৯৯% বাস্তব অগ্রগরত হদয়দছ। এদত বুঝা র্ায়, সুপার-স্ট্রাকিার রনমোণ কাদজ ব্যদয়র লক্ষযমাত্রার
তুলনায় প্রকৃত ব্যয় একটু কম হদলও বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার প্রায় সমান।
প্রকদল্পর রপরসআর পর্ োদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর সব েদশর্ বরি েত সময় ৩০-৬-১৫ পর্ েন্ত সমাট
২৩৯৮৪.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ, র্া লক্ষযমাত্রার ৭৮.২৯%। রনদম্নর সাররণ-৩.০৪-এ এবাং রিত্র ৩.০৩-এ
বছররভরিক সাংদশারিত লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত সেখাদনা হদলা।
সাররণ-৩.০৪ ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

:

অথ ে বৎসর
১
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
সমাট=

সাংদশারিত লক্ষযমাত্রা
টাকা
বাস্তব (%)
২
৩
৩০২১.১৯
৯.৮৬
৩১৭৪.৮২
১০.৩৬
৪৮৩৭.৪২
১৫.৭৯
১৯৬০০.৪২
৬৩.৯৮
৩০৬৩৩.৮৬
১০০.০০
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ব্যয় এবাং বাস্তব অগ্রগরত
টাকা
বাস্তব (%)
৫
৬
৩০২১.২০
৯.৮৬
৩১৭৪.৮২
১০.৩৬
১৫০০.০০
৪.৯০
৪০০০.০০
১৩.০৬
৬৫০০.০০
২১.২২
৫৭৮৮.৪০
১৮.৮৯
২৩৯৮৪.৪২
৭৮.২৯

রিত্র ৩.০৩ বছররভরিক সাংদশারিত লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত

৩.৩ প্রকল্প রবলরিত হওয়ার কারণ রবদের্ণ: প্রকদল্পর সমারপ্ত প্ররতদবেন পর্ োদলািনা কদর র্ায় প্রকল্পটির মুল
রনি োররত সময় ২ বছর ৬ মাদস প্রকল্পটির আশানুরুপ অগ্রগরত না হওয়ায় প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত রিরপরপ
অনুর্ায়ী সময় রনি োরণ করা হয় ৩ বছর ৬ মাস অথ োৎ ৩১-১২-২০১২ পর্ েন্ত। রকন্তু প্রকল্প সমারপ্ত রবলরিত হয়
৩০-০৬-২০১৫ পর্ েন্ত। রনদম্নর সাররণ-৩.০৫-এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়-রিত্র সেয়া হদলােঃ
সাররণ-৩.০৫: প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল
১ম সংশ্লিাবধত বিবপবপ অনু ায়ী
িাস্তিায়ে সময়
০১-০৭-২০০৯ হশ্লত ৩১-১২-২০১২
প বন্ত = ৩ িের ৬ মাস

প্রকৃত িাস্তিায়ে সময়

িবধ বত সময় (Time overrun) (%)

০১-০৭-২০০৯ হশ্লত ৩০-০৬-২০১৫
প বন্ত= ৬ িের

৭১.৪৩%

প্রকদল্পর সমারপ্তর কারণ অনুসন্ধান কদর সেখা র্ায়, রপরসআর অনুর্ায়ী প্রকদল্পর রবলদির কারণসমূহ রনম্নরূপেঃ
• ভূরম অরিগ্রহণ প্ররক্রয়ায় রবলি হওয়ায়,
• ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ চুরি বারতল করায়,
• পুণ ে-েরপত্র আহ্বান প্ররক্রয়ায় সময় ব্যয়,
• ঠিকাোদরর র্থাসমদয় ব্যবিা গ্রহদণ ব্যথ েতা এবাং
• সময়মত অথ ে-বরাে না পাওয়া
িকুদমন্ট পর্ োদলািনা ও মাঠ-পর্ োদয় প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়, ভূরম অরিগ্রহদণ জটিলতা তথা রবলদির কারণটিই
প্রকল্প রবলরিত হওয়ার, এমনরক প্রকদল্পর পুদরা সময়াদেও কদয়কটি সসতুর ১০০% কাজ সম্পন্ন না হওয়ার প্রিান
কারণ। উোহরণ রহদসদব সখাদেরহাট সসতু ও কুরা-২ সসতু উদেখদর্াগ্য। ভূরম অরিগ্রহণ সাংক্রান্ত জটিলতার জদে
এ দু’টি সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ এখদনা সমাপ্ত হয়রন।
রিতীয়তেঃ ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ চুরি বারতল হওয়ায় ও নতুন কদর ঠিকাোর রনদয়াগ করদত হয়। েরপত্র
বারতল ও নতুন ঠিকাোর রনদয়াগ প্ররক্রয়ায় ৩-৬ মাস সময় ব্যয় হয়। ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারণ অনুসন্ধাদন
জানা র্ায়, ২০০৮ সাদলর সওজ তফরসদলর ের অনুর্ায়ী ের রনি োরণ কদর েরপত্র আহ্বান করা হয়। ইদতামদধ্য
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৩টি গুরুত্বপূণ ে রনমোণ সামগ্রী রি, রসদমন্ট ও সস্টান-রিপস এর োম অস্বাভারবক বৃরদ্ধ পায়; র্ার ফদল ঠিকাোরগণ
চুরি অনুর্ায়ী কাজ সম্পােদন ব্যথ ে হন। উোহরণ রহদসদব প্যাদকজ তারলকা সথদক সেখা র্ায়, রাজাবাড়ী সসতু,
নলাম সসতু, টরঙ্গবাড়ী সসতু, সুনই সসতু ও বাটাখালী সসতুর পুনেঃেরপত্র আহবান করদত হয়।
তৃতীয়তেঃ রনদয়ারজত ঠিকাোরগণ কাজ বাস্তবায়দন সময়মত পেদক্ষপ গ্রহণ কদর কমে-পররকল্পনা অনুর্ায়ী
জনবল, অথ ে ও মালামাল রনদয়াগ ও সরবরাহ রনরিত করদত ব্যথ ে হওয়ায় কাজ রবলরিত হয়। িতুথ েতেঃ অথ ে
বরাদের রবর্দয় এখাদন উদেখ্য সর্, এরিরপ’সত সর্ অথ ে বরাে করা হয় তা ৪ রকরস্তদত ছাড় সেয়া হয়। এ অথ ে
ছাদড় সকান সকান সময় রবলি হয়। রবলরিত অথ ে ছাদড়র কারদণ সকান সকান সক্ষদত্র ঠিকাোর সময়মত রবল না
সপদল কাদজর গরত বািাগ্রস্ত হয়।
৩.৪ প্রকদল্পর রিজাইন ও সমীক্ষা সাংক্রান্ত তথ্যেঃ প্রকদল্পর আওতাভুি সসতুসমূদহর রিজাইন সড়ক ও জনপথ
অরিেপ্তদরর সসতু ব্যবিাপনা উইাং এর অরতররি প্রথান প্রদকৌশলীর সনতৃদত্ব সসতু রিজাইন সাদকেদলর
প্রদকৌশলীগণ কতৃক প্রণয়ন করা হয়। সসতু রিজাইদন AASHTO রিজাইন স্টাোি ে অনুসরণ করা হয় এবাং
অরতররি প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, সসতু ব্যবিাপনা উইাং, কতৃক
ে অনুদমারেত হয়। রিরপরপ পর্ োদলািনা কদর
সেখা র্ায়, সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর এবাং IWM-এর মদধ্য স্বাক্ষররত চুরির সপ্ররক্ষদত IWM কতৃক
ে সমলান্দহ
সসতু রনমোদণর জদে করদতায়া নেীদত Mathematical Modeling Technique ব্যবহার কদর
Hydrological ও Morphological সমীক্ষা কদরন। রপরসআর হদত সেখা র্ায়, IWM এর Water
modeling সমীক্ষা প্ররতদবেদনর রভরিদত সমলান্দহ সসতুর রিজাইন পররবতেন করা হয়।
৩.৫ প্রকদল্পর কাজ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবিান ও ব্যবিাপনা সাংক্রান্তেঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর সাংরেি সজাদনর
অরতররি প্রিান প্রদকৌশলীগণ স্ব স্ব সজাদনর আওতাভুি সসতুসমূদহর জদে প্রকল্প পররিালক রহদসদব োরয়ত্ব
পালন কদরন। অরতররি প্রিান প্রদকৌশলীগদণর অিীনি তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, রনব োহী প্রদকৌশলী, উপরবভাগীয়
প্রদকৌশলীগণ র্থাক্রদম অরতররি প্রকল্প পররিালক, প্রকল্প ব্যবিাপক ও উপ-প্রকল্প ব্যবিাপক রহদসদব োরয়ত্ব
পালন কদরন। অরতররি প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, সসতু ব্যবিাপনা উইাং, প্রকদল্পর প্রকল্প সমন্বয়ক রহদসদব োরয়ত্ব
পালন কদরন। সওজ প্লারনাং এবাং িাটা সাদকেল তাঁদক োপ্তররক সহায়তা প্রোন কদর।
৩.৬ প্রকদল্পর আওতায় ভূরম অরিগ্রহণ ও বাস্তব রনমোণ কাজেঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক
সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ প্রকদল্পর মূল রিরপরপ’সত ৪৫.৬৫ সহক্টর ভূরম অরিগ্রহদণর সাংিান
রছল। ৫১টি সসতুর কতটিদর ভূরম অরিগ্রহদণর প্রদয়াজন রছল বা কতটিদত ভূরম অরিগ্রহদণর সাংিান রছল তা
উদেখ সনই। অনুরূপভাদব ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ীও ভূরম অরিগ্রহদণর পররমাণ ৪৫.৬৫ সহক্টর। রকন্তু মূল
রিরপরপ’সত ভূরম অরিগ্রহদণর জদে ক্ষরতপূরণ রনি োরণ করা হদয়রছল ১৩৯৮.৯৩ লক্ষ টাকা এবাং সাংদশারিত
রিরপরপ’সত তা বৃরদ্ধ সপদয় োঁড়ায় ৪৬৩৬.১৭ লক্ষ টাকা। রকন্তু বাস্তদব প্রকদল্পর আওতায় ৩২.১১ সহক্টর ভূরম
অরিগ্রহণ করা হয়, র্াদত ব্যয় হদয়দছ ২৮৭২.৯৮ লক্ষ টাকা র্া সাংদশারিত রিরপরপ পররমাদণর ৬১.৯৭%
(সাররণ-৩.০৩ দ্র্িব্য)। এ প্রকল্পটি সম্পূণ ে রজওরব অথ োয়দন বাস্তবারয়ত হওয়ায় প্রকল্পটিদত ভূরম অরিগ্রহদণ
ক্ষরতগ্রস্তদের পুনব োসদনর ব্যবিা করা হয়রন। রপরসআর পর্ োদলািনা কদর সেখা র্ায় মাঠ পর্ োদয় রবরভন্ন জটিলতার
কারদণ সখাদেরহাট সসতু, বাটাখালী সসতু, রশলক সসতু, চ্যরপুর সসতু, রাজািাড়ী সসতু, কুরা-২ সসতু, ও
কাটাফারড় সসতুর ভূরম অরিগ্রহণ রবলরিত হয়।
সমীক্ষাকালীন সসতু পর্ েদবক্ষদণ এবাং আদলাকরিত্র গ্রহণকাদলও সেখা র্ায়, সখাদেরহাট সসতু এবাং কুরা-২ সসতুর
এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ এখদনা সমাপ্ত না হওয়ায় উি ২টি সসতুদত এখদনা র্ানবাহন িলািল শুরু হয়রন।
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িতুথ ে অধ্যায়
প্রকদল্পর ক্রয় কার্ েক্রম পর্ োদলািনা
ভূরমকােঃ
“সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর আওতাধীে সড়ক সেটওয়াশ্লকব অিবস্থত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সংশ্লিাবধত)” িীষ বক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কমে-পরররি (TOR) এর অেতম হদলা প্রকদল্পর
আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ে ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রিরলত সাংগ্রহ আইন ও
রবরিমালা (PPR) ইতযারে প্ররতপালন করা হদয়দছ রকনা সস রবর্দয় পর্ েদবক্ষণ ও পর্ োদলািনা করা।রনদম্নর
অনুদেেসমূদহ প্রকদল্পর ক্রয় প্ররক্রয়া পর্ োদলািনা করা হদলােঃ
৪.২ প্রকদল্পর ক্রয় কার্ েসমূহেঃ
অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ প্রকশ্লে অন্তর্ভবক্ত সসতুসমূশ্লহর বিজাইে সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর বেজস্ব বিজাইে
ইউবেট কর্তক
ব প্রণীত হয় এিং সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর বফল্ড বিভাগসমূশ্লহর প্রশ্লকৌিলীগণ প্রকশ্লের বেমবাণ
কাজ সপারবভিে কশ্লরে। এমতািস্থায়, প্রকশ্লের আওতায় সকাে সসিা (Service) িয় করা হয়বে। এোড়াও
প্রকশ্লের সসতু বেমবাণকাশ্লজ ব্যিহৃত মালামাল (Goods) আলািাভাশ্লি িয় করা হয়বে; সকেো সড়ক ও জেপে
অবধিপ্তশ্লরর অনুশ্লমাবিত তফবসশ্ললর ির (Schedule of Rates) অনু ায়ী কা ব (Works) প্যাশ্লকশ্লজর
আইশ্লটশ্লম তা অন্তর্ভবক্ত। বিবপবপশ্লত িবণ বত িাবষ বক িয় পবরকেোয় (APP) অন্তর্ভবক্ত তাবলকা হশ্লত সিখা ায়,
প্রকশ্লে শুধুমাত্র কা ব (Works) িয় করা হশ্লয়শ্লে এিং কা ব (Works) িশ্লয়র সমাট প্যাশ্লকজ সংখ্যা ৮০টি।
সারবণ-4.01ক-এ বপবসআর এিং বিবপবপ অনু ায়ী পূতব কাশ্লজ দুই সকাটি টাকার উশ্লবব (Works) িশ্লয়র
প্যাশ্লকজসমূশ্লহর বিিরণ সিয়া হশ্ললা।
সারবণ-4.0১ক: দুই সকাটি টাকার উশ্লবব কা ব (Work) িশ্লয়র প্যাশ্লকজসমূশ্লহর বিিরণী
িবমক েং
প্যশ্লকজসমূশ্লহর োম
িরপত্র
বিবপবপ
চ্যবক্ত মূল্য
আহিাশ্লের
চ্যবক্ত স্বাক্ষর/
অনু ায়ী
তাবরখ
এলবস সখালার
িবমক েং
তাবরখ
১
২
৩
৪
গাজীপুর সড়ক বিভাগ
১
সালো-কাপাবসয়া-শ্লতাক-মেশ্লখালা
276.37 03.08.2009
07.02.2010
সড়শ্ল
ক
র
১০ম
বকাঃবমাঃ
এ
৬২.৫০
১
বমটার িীঘ ব আরবসবস রাজািাড়ী সসতু
বেমবাণ।
সালো-কাপাবসয়া-শ্লতাক-মতশ্লখালা
সড়শ্লকর ১০ম বকাঃবমাঃ এ ৬২.৫০
249.35
01.01.2013
02.06.2013
বমটার িীঘ ব আরবসবস রাজািাড়ী সসতু
বেমবাণ।
২
েরবসংিী সড়ক বিভাগ
একিবরয়া-শ্লপাড়াবিয়া-আগরপুর
299.93
07.08.2009
15.03.2010
২
সড়শ্লকর ১৬তম বকাঃবমাঃ এ
১৫৫.৪৩বমাঃ(৪x৩৮.২১বমাঃ) িীঘ ব
আবড়য়াল খাঁ বপবস সসতু বেমবাণ।
একিবরয়া- সপাড়াবিয়া -আগরপুর
244.25
08.09.2014
09.03.2015
৩
সড়শ্লকর ১৭তম বকাঃবমাঃ এ পুরাতে
ব্রহ্মপুত্র সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক
৫
বেমবাণ।
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(লক্ষয টাকায়)
কা ব সমাবপ্তর তাবরখ
চ্যবক্ত অনু ায়ী
িাস্তি
৫

৬

31.12.2012

05.08.2012

30.09.2013

23.11.2014

31.12.2011

24.09.2014

07.06.2015

24.06.2015

৪
৫

৫
৬

৬
৮
৭
৯
৮
১০

৯
১১
১০
১৩

১১
১৪

১২
১৫

মাবেকগঞ্জ সড়ক বিভাগ
োলাম-বিমুবলয়া সড়শ্লকর ৩য়
বকাঃবমাঃ এ ৯৩.৭৩ বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতুর সড়ক িাঁধ, সপার
স্ট্রাকচ্ার, এযাশ্লপ্রাচ্ সপভশ্লমে ও
রক্ষাপি কাজ।
োলাম-বিমুবলয়া সড়শ্লকর ৩য়
বকাঃবমাঃ এ ৯৩.৭৩ বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু বেমবাণ।
মুবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ
ফতুো-মুবিগঞ্জ-শ্ললৌহজং-মাওয়া
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ
টঙ্গীিাবড় খাশ্ললর উপর বেবমবত
৭৪.৪৫বমাঃ(৩x২৪বমাঃ) িীঘ ব আরবসবস
গাি বার সসতু (টবঙ্গিাবড় সসতু) বেমবাণ।
ফতুো-মুবিগঞ্জ-শ্ললৌহজং-মাওয়া
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ
টবঙ্গিাবড় খাশ্ললর উপর বেবমবত
৭৪.৪৫বমাঃ(৩x২৪বমাঃ) িীঘ ব আরবসবস
গাি বার সসতু (টবঙ্গিাবড় সসতু)।
টাংগাইল সড়ক বিভাগ
কাবলহাবত-রতেগঞ্জ-সবখপুর সড়শ্লকর
৯ম বকাঃবমাঃ এ িংিাই সসতুর
এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক।
ভরাশ্লিািা-সাগরবিঘী-ঘাটাইল-র্ভয়াপুর
সড়শ্লকর ৮ম বকাঃবমাঃ এ ৮৭.৮৩বমাঃ
িীঘ ব আরবসবস সসতু (বিোই সসতু)।
সেত্রশ্লকাণা সড়ক বিভাগ
ব
বধলাসূসং-দূগাপুর-বিবরবিবর-পূি
শ্যামগঞ্জ সড়শ্লকর ১৯ তম বকাঃবমাঃ এ
৩৬.৬০ বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু
(কলাতবল সসতু) বেমবাণ।
কুবমো সড়ক বিভাগ
কুবমো িহর সংলগ্ন সগামতী েিীর
উপশ্লর টিক্কারচ্র বপবস গাি বার সসতু
এিং এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক বেমবাণ।
সোয়াখালী সড়ক বিভাগ
সিগমগঞ্জ-িাগেভূইয়া-শ্লফেী সড়শ্লকর
১ম বকাঃবমাঃ এ ৪২.৬২ বমাঃ িীঘ ব
বপবস গাি বার সসতু (শ্লিগমগঞ্জ সসতু)
বেমবাণ।
বসশ্ললট সড়ক বিভাগ
চ্ারখাই-শ্লিওলা-বিয়াবেিাজারিরইগ্রাম সড়শ্লকর ৪ে ব বকাঃবমাঃ এ
১৪৮.৬৮ বমাঃ (৪x৩৬.৪০ বমাঃ) িীঘ ব
বপবস গাি বার সসতু (সিাখাল সসতু)
বেমবাণ।
সগালাপগঞ্জ-ঢাকািবক্ষণ ভাশ্লিশ্বর
সড়শ্লকর ১২তম বকাঃবমাঃ এ বপবস
গাি বার কুরা-২ সসতুর (৩*৩৬.৬০

318.37

03.08.2009

31.01.2010

31.01.2012

03.06.2011

209.51

27.01.2014

10.03.2014

08.06.2014

15.06.2015

260.11

03.08.2009

21.03.2010

12.09.2011

12.09.2011

310.24

03.01.2012

20.05.2012

14.02.2013

10.06.2015

286.62

02.09.2013

03.10.2013

31.05.2014

14.12.2014

226.88

09.12.2009

31.03.2010

31.03.2011

24.01.2012

249.15

06.10.2009

11.03.2010

11.03.2011

08.10.2011

393.24

11.08.2009

14.12.2009

15.092010

25.06.2012

367.80

17.08.2009

23.12.2009

24.06.2011

03.06.2011

527.72

22.02.2009

08.10.2009

05.07.2010

02.02.2011

210.53

14.05.2014

08.07.2014

04.01.2015

20.06.2015
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বমটার=১১১.৩২ বমটার) অসমাপ্ত
কাজ সমাপ্তকরণ।
ঢাকািবক্ষণ-সোমপুর -চ্যরপুরবিয়ােীিাজার সড়শ্লকর কুবিয়ারা েিীর
উপশ্লর ২৪৯.৩৭ বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার
সসতু (চ্যরপুর সসতু) বেমবাণ।
সোমপুর-চ্যরপুর সড়শ্লক চ্যরপুর
সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক (২টি
Submerged িক্স কালভাট ব সহ)
বেমবাণ।
সোমগঞ্জ সড়ক বিভাগ
ধমবপািা-মেেগর সড়শ্লকর ১৪তম
বকাঃবমাঃ এ ১৮৫.৯৪ বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু (সেই সসতু) বেমবাণ।
ধমবপািা-মেেগর সড়শ্লকর ১৪তম
বকাঃবমাঃ এ ১৮৫.৯৪ বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতুর (সেই সসতু) এযাশ্লপ্রাচ্
সড়ক বেমবাণ।
হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ
িাবেয়াচ্ং-েিীগঞ্জ সড়শ্লকর ১০তম
বকাঃবমাঃ এ কাগাপািা সসতুর
িাবেয়াচ্ং প্রাশ্লন্ত জরুরী রক্ষাপ্রি কাজ।
চ্ট্ট্রগ্রাম সড়ক বিভাগ
হাজী দসয়ি আলী সরফ ভাটা সড়শ্লকর
১১তম বকাঃবমাঃ এ বিলক খাশ্ললর
উপর ১১৯.৪২৫ বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার
সসতু (বিলক সসতু) বেমবাণ।
সিাহাজারী সড়ক বিভাগ
ফুলতলী-কাঞ্চো-শ্লখাশ্লিরহাট সড়শ্লকর
৮ম বকাঃবমাঃ এ িঙ্খ েিীর উপর
৩৪৮.১২ বমাঃ বপবস গাি বার সসতু
(শ্লখাশ্লিরহাট সসতু) বেমবাণ।
কক্সিাজার সড়ক বিভাগ
কুরুিকুল-শ্লচ্ৌফলিবে-ঈিগাও
সড়শ্লকর ৯ম বকাঃবমাঃ এ সচ্ৌফলিবে
খাশ্ললর উপর
৩৪৬.৭৬বমাঃ(৮x৪২.৬৮বমাঃ) িীঘ ব
বপবস গাি বার সসতু (শ্লচ্ৌফলিবে সসতু)
বেমবাণ।
চ্শ্লকাবরয়া-িিরখাবল সড়শ্লকর (আর১৭২) ২য় বকাঃবমাঃ এ মাতামুহুবর
েিীর উপর ১৫০.০৭বমাঃ িীঘ ব
(পবরিবতবত দিঘ বয ১৭৩.৭২ বমাঃ) বপবস
গাি বার সসতু (িাটাখালী সসতু) বেমবাণ।
চ্শ্লকাবরয়া-িিরখাবল সড়শ্লকর (আর১৭২) ২য় বকাঃবমাঃ এ মাতামুহুবর
েিীর উপর ১৫০.০৭বমাঃ িীঘ ব
(পবরিবতবত দিঘ বয ১৭৩.৭২ বমাঃ) বপবস
গাি বার সসতু (িাটাখালী সসতু) বেমবাণ।

1073.39

22.11.2013

17.12.13

12.12.2014

25.04.2015

518.37

22.12.2013

11.03.2014

07.09.2015

18.05.2015

423.53

27.08.2009

05.01.2010

15.05.2011

30.06.2010

200.02

19.09.2012

31.12.2012

29.06.2013

05.12.2013

447.58

09.04.2011

15.12.2009

15.06.2011

05.06.2011

290.01

05.11.2009

15.03.2010

30.06.2012

10.06.2012

1468.10

21.07.2011

08.08.2011

05.02.2013

25.06.2015

865.38

28.06.2010

27.09.2010

30.06.2012

28.06.2012

664.65

29.06.2010

18.01.2011

11.07.2012

11.07.2012

1082.06

22.09.2014

08.12.2014

06.06.2015

06.06.2015
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একতািাজার-পাহাড়চ্াযা-মগোমাঘাট
সড়শ্লকর (শ্লজি-১১২৫) ১৬তম
বকাঃবমাঃ এ ৭৫.০৫ বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু (কাটাফাবড় সসতু) বেমবাণ।
রাজিাহী সড়ক বিভাগ
পুঠিয়া-িাঘমারা সড়শ্লকর ১৭তম
ব খাশ্ললর উপর
বকাঃবমাঃ এ মুগািাহ
৩৭.৮০ বমাঃ(৩x১২.২বমাঃ) িীঘ ব
আরবসবস সসতু বেমবাণ।
ব
বিিপুর-দুগাপুর-তাশ্লহরপুর
সড়শ্লকর
ব সসতু বেমবাণ।
৯ম বকাঃবমাঃ-এ দুগাপুর
চ্াঁপাইেিািগঞ্জ সড়ক বিভাগ
সরাশ্লহােপুর-শ্লভালাঘাট বিবজবি কযাম্প
সড়শ্লকর (শ্লজি-৬৮০৫) ৩য় বকাঃবমাঃ
এ সওজ এর অধীশ্লে মকরমপুর সসতু
বেমবাণ।
োশ্লটার সড়ক বিভাগ
আহশ্লমিপুর-িরাইগ্রাম-গুরুিািপুর
সড়শ্লকর ২৭তম বকাঃবমাঃ এ িড়াল
েিীর উপর ১২৪.২৮বমাঃ (৪x৩১.০৭
বমাঃ) িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু (চ্াচ্বকড়
সসতু) বেমবাণ।
লালমবেরহাট সড়ক বিভাগ
কুলাঘাশ্লটর বেকটিতী রত্নাই েিীর
উপর ৯ ১.৯৫বমাঃ(৪x২২.৫০ বমাঃ)
িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু (সািবরখাে
সসতু) বেমবাণ।
গাইিান্ধা সড়ক বিভাগ
সিাোরপাড়া-জুমারিাড়ী-শ্লসাোতলা
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ িাঙ্গাবল
েিীর উপর ২২২.৫০বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু (শ্লমলাযহ সসতু) বেমবাণ।
সিাোরপাড়া-জুমারিাড়ী-শ্লসাোতলা
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ
৩১.১৯৮বমাঃ(১x৩০.৪৮৮বমাঃ) িীঘ ব
বপবস গাি বার সসতু বেমবাণ এিং িাে
তীর রক্ষামূলক কাজ।
সিাোরপাড়া-জুমারিাড়ী-শ্লসাোতলা
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ সমলাযহ
সসতু এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লকর ঢাল সরক্ষা
িাঁধ বেমবাণ।
সিাোরপাড়া-শ্লসাোতলা সড়শ্লকর ৩য়
বকাঃবমাঃ এ িাঙ্গাবল েিীর উপর
৭৪.৭২বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার
সসতুবেমবাণ।
সিাোরপাড়া-শ্লসাোতলা সড়শ্লকর ৩য়
বকাঃবমাঃ এ িাঙ্গাবল েিীর উপর
৭৪.৭২বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার
সসতুবেমবাণ।

219.20

22.03.2010

22.07.2013

18.01.2014

30.03.2015

236.67

19.01.2010

06.05.2010

30.07.2011

30.10.2013

৩৫৮.৬৪

১৯.০১.২০১০

০৬.০৫.২০১০

৩০.১০.২০১৩

৩০.১০.২০১৩

203.36

21.01.2010

29.03.2010

27.06.2010

10.06.2010

496.49

10.11.2009

31.01.2010

30.01.2011

25.06.2015

251.28

29.09.2009

17.01.2010

17.04.2011

30.09.2013

1155.56

02.09.2009

07.03.2010

06.03.2013

24.02.2015

1244.31

07.03.2012

28.11.2012

29.05.2014

01.09.2014

204.36

06.01.2015

02.04.2015

02.06.2015

28.05.2015

305.92

16.08.2009

13.01.2010

07.07.2011

19.04.2011

591.14

18.04.2013

26.06.2013

25.12.2013

23.06.2015
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সাদুোপুর-লক্ষ্মীপুর সড়শ্লকর ১ম
বকাঃবমাঃ এ ঘাগট েিীর উপর
৯৯.১০বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু
(ঘাগট সসতু) বেমবাণ।
সাদুোপুর-লক্ষ্মীপুর সড়শ্লকর ১ম
বকাঃবমাঃ এ ঘাগট েিীর উপর
৯৯.১০বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু
(ঘাগট সসতু) বেমবাণ।
সগাবিযগঞ্জ-শ্লঘাড়াঘাট-বিরামপুরবিোজপুর সড়শ্লকর ২য় বকাঃবমাঃ এ
৪০.৩৫৫বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার ও
আরবসবস গাি বার সসতু (খুলবি সসতু)
বেমবাণ।
েীলফামারী সড়ক বিভাগ
সিাড়াগাড়ী-শ্লখাকসারঘাট-বিমলা
সড়শ্লকর ৯ম বকাঃবমাঃ এ বুবড়বতস্তা
েিীর উপর ১০৭.৫৬বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু বেমবাণ।
সিাড়াগাড়ী-শ্লখাকসারঘাট-বিমলা
সড়শ্লকর ৯ম বকাঃবমাঃ এ বুবড়বতস্তা
েিীর উপর ১০৭.৫৬বমাঃ িীঘ ব বপবস
গাি বার সসতু বেমবাণ।
খুলো সড়ক বিভাগ
সিৌলতপুর-িাহপুর-বিলগাতী-চ্যকেগর
সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ এ
৯০.০০বমাঃ (২x১৯.৮৬৫+৪৮.৮০)
বমাঃ িীঘ ব আরবসবস গাি বার এিং বপবস
গাি বার সসতু (বিলগাতী সসতু) বেমবাণ।
িাশ্লগরহাট সড়ক বিভাগ
সাইেশ্লিাি ব-শ্লমাশ্লরলগঞ্জ-রাশ্লয়যািরণশ্লখালা-িবগ সড়শ্লকর রাশ্লয়যা
সসতুর উভয় প্রাশ্লন্তর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লকর
উভয় পাি বেমবাণ।
িাশ্লগরহাট সজলার কচ্যয়া োোর সিশ্লষ
প্রাশ্লন্ত মীর সাখাওয়াত আলী িারু
সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক (বিঘ বয২৩৪৫.০০বমাঃ) বেমবাণ।
িবরিাল সড়ক বিভাগ
িবরিাল (তালতলী)-িাশ্লয়স্তািািফবকরিাড়ী (সাবরশ্লকাল) সড়শ্লকর ৩য়
বকাঃবমাঃ এ তালতলী সসতু
182.9৩বমাঃ (বপবস গাি বার, সিক
স্লাি, সরইবলং,এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক)
বেমবাণ।
সগৌরেিী-আবগলিাড়া-পয়সারহাট
সড়শ্লক ১৮তম বকাঃবমাঃ-এ (শ্লজি৮০৩১) পয়সারহাট সিইলী সসতু
বেে বাণ।

465.99

16.08.2009

13.01.2010

03.01.2012

12.10.2011

674.42

03.04.2013

03.07.2013

01.01.2014

22.06.2015

288.24

28.03.2013

10.06.2013

09.12.2013

30.11.2013

212.33

01.10.2009

01.02.2010

28.11.2010

30.09.2013

228.04

14.09.2014

03.11.2014

31.12.2014

31.12.2014

750.70

11.10.2010

26.01.2011

26.01.2013

21.05.2014

303.74

28.01.2010

30.03.2010

30.03.2011

29.12.2011

682.72

আগস্ট্,2012

07.01.2013

07.01.2014

17.12.2013

472.80

20.12.2009

15.03.2010

06.09.2011

23.12.2011

৩৩৭.৮৪

১১.০৬.২০০

২৮.০২.২০০১

২৮.০২.২০০৪

২৮.০২.২০০৪
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রনদম্ন (সাররণ-৪.০১খ)-এ রিরপরপ’র তারলকা অনুর্ায়ী দুই সকাটি টাকার কম প্রাক্করলত মুদল্যর কার্ ে (Work)
ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর রববরণ সেয়া হদলা।
সারবণ-৪.০১খাঃ দুই সকাটি টাকার বেশ্লম্ন কা ব (Work) িশ্লয়র প্যাশ্লকজসমূশ্লহর বিিরণী
প্যদকজ ক্রদয়র বণ েনা (রিরপরপ
প্রাক্করলত
েরপত্র
অনুর্ায়ী)
মুল্য
আহিাশ্লের
তাবরখ
মাবেকগঞ্জ সড়ক বিভাগ
৩৬
আবরচ্া-বঘওর-শ্লিৌলতপুর-টাঙ্গাইল
১৪৯.৬৯
০২.০৮.২০০৯
সড়শ্লক সাশ্লহলী সসতু বেমবাণ।
০৪
সিরপুর সড়ক বিভাগ
৩৭
েবলতািাবড়-পাবপয়াঝবড় সড়শ্লকর ৯ম ৫৩.৫০
০৯-০১-২০০৯
বকাঃবমাঃ এ পাবপয়াঝবড় সসতু বেমবাণ।
০৭
ব্রাক্ষণিাবড়য়া সড়ক বিভাগ
৩৮
ইবলয়টগঞ্জ-মুরািেগর-রামচ্ন্দ্রপুর১৮৬.৬০
০২-০৮-২০০৯
িাঞ্ছারামপুর সড়শ্লকর ১৮তম বকাঃবমাঃ
১২
এ স্বো সসতু বেমবাণ।
হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ
৩৯
িাশ্লয়স্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-েিীগঞ্জ-শ্লিরপুর
১০৮.২৯
০৫-০৩-২০০৯
(আউিকাবয) সড়শ্লকর ৩৪/১ েং
১৯
(আর-২৪০) সসতু বেমবাণ।
৪০
িাশ্লয়স্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-েিীগঞ্জ-শ্লিরপুর
১৩৭.৯৬
০৫-০৩-২০০৯
(আউিকাবয)
সড়শ্ল
ক
র
৪৯/১
েং
২০
(আর-২৪০) সসতু বেমবাণ।
পািো সড়ক বিভাগ
৪১
িাশ্লধরহাট-কাবজরহাট-েবতিপুর
১৬.৬৩
০৭-০৩-২০১১
সড়শ্লকর ৩য় বকাঃবমাঃ এ মরা পদ্মা
২৯
েিীর উপর সিইলী সসতু বেমবাণ।
লালমবেরহাট সড়ক বিভাগ
৪২
োমুরীরহাট-চ্বরতািাড়ী-কুমড়ীরহাট
৯২.২৯
৩১-০৮-২০০৯
সড়শ্লকর ভাশ্লটশ্বর েিীর উপর ভাশ্লটশ্বর
৩২
সসতু বেমবাণ।
৪৩
োমুরীরহাট-চ্বরতািাড়ী-কুমড়ীরহাট
১৪৮.৩০
৩১-০৮-২০০৯
সড়শ্লকর স্বতী েিীর উপর স্বতী সসতু
৩৩
বেমবাণ।
কুবড়গ্রাম সড়ক বিভাগ
৪৪
াদুরচ্র-মািারটিলা সড়শ্লকর ৩য়
১৭৮.৯৬
৩০-০৯-২০০৯
বকাঃবমাঃ এ াদুরচ্র সসতু বেমবাণ।
৩৪
িবরিাল সড়ক বিভাগ
৪৫
সগৌরেিী-আবগলিাড়া-পয়সারহাট১০০.৭৭
১০-১২-২০০৯
সকাটালীপাড়া-শ্লগাপালগঞ্জ সড়শ্লকর
৪৬
(িবরিাল অংি) ৫ম বকাঃবমাঃ এ ৩০
বমাঃ স্প্যাে রেশ্লখালা সসতু বেমবাণ।
৪৬
সগৌরেিী-আবগলিাড়া-পয়সারহাট১১৯.৪৪
১০-১২-২০০৯
সকাটালীপাড়া-শ্লগাপালগঞ্জ সড়শ্লকর ৮ম
৪৭
বকাঃবমাঃ এ ৩০ বমাঃ স্প্যাে
আবগলিাড়া সসতু বেমবাণ।
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চ্যবক্ত স্বাক্ষশ্লরর
তাবরখ

কা ব সমাবপ্তর
বেধ বাবরত তাবরখ

০৭.০৩.২০১০

১৫.০৬.২০১১

১০-০৭-২০০৯

২৭-০৭-২০০৯

০৯-১১-২০০৯

৩০-০৬-২০১১

১৫-০৯-২০০৯

১৫-০২-২০১১

১০-০৯-২০০৯

০৭-০৯-২০১০

১০-০৪-২০১১

২৫-০৫-২০১১

২৯-১২-২০০৯

০৯-০৪-২০১১

১৬-০৬-২০১০

৩০-০৬-২০১৩

১১-০২-২০১০

২৪-০৪-২০১২

০৫-০৪-২০১০

৩০-০৬-২০১২

০৫-০৪-২০১০

৩০-০৬-২০১২

৪৭
৪৪
৪৮
৪৮
৪৯
৪৯

সগৌরেিী-আবগলিাড়া-পয়সারহাট
সড়শ্লক ১৯তম বকাঃবমাঃ-এ (শ্লজি৮০৩১) পয়সারহাট সসতু বেমবাণ।
িালকাঠি সড়ক বিভাগ
িালকাঠি-েিগ্রাম-গাভা-একিারাপাড়া
সড়শ্লকর ১০ম বকাঃবমাঃ এ ৬২.৪১ বমাঃ
িীঘ ব েিগ্রাম সসতু বেমবাণ। (গ্রুপ ১-৮)
মািারীপুর সড়ক বিভাগ
পাঁচ্চ্র-বিিচ্র-মািারীপুর সড়শ্লক
সিখপুর সসতু বেমবাণ।

৬.০০

-

-

-

১৬৩.১৮

১৮-০৫-২০০৯

২৫-০৬-২০০৯

২৮-০৭-২০১২

১১৯.০৫

১০-১১-১৯৯৯

০২-১১-২০০০

২২-০১-২০১০

৪.৩ ক্রয়কৃত প্যাদকজসমূদহর ক্রয়-পদ্ধরত এবাং নমুনা চুরি রনব োিনেঃ
রিরপরপ ও রপরসআর প্ররর্াদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর আওতায় সমাট ৮০টি ক্রয়-চুরির মদধ্য ৭৩টি সত
OTM, ৬টিদত LTM এবাং ১টি OTM (EGP) পদ্ধরতদত ক্রয়-প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
কাদজর সীরমত সময় রবদবিনায় এবাং রপরপএ-২০০৬ এর িারা ২৪(৩) অনুসাদর বেবিয়দনর মাধ্যদম কার্ ে
(Work) ক্রদয়র সমাট প্যাদকজ হদত কুরমো, ঢাকা, বররশাল ও রাংপুর অঞ্চল হদত একটি কদর ক্রয়চুরি রনব োিন
ও পর্ োদলািনা করা হদয়দছ (সাররণ-৪.০২)।
সাররণ-৪.০২: কার্ ে (Work) ক্রদয়র রনব োরিত প্যাদকজসমূহ

ক্ররমক
নাং
১

২

৩

৪

প্যাদকজ নাং/ সটোর নাং

িয়চ্যবক্তর োম

সিগমগঞ্জ-িাগেভূইয়া-শ্লফেী সড়শ্লকর ১ম বকাঃবমাঃ এ
৪২.৬২ বমাঃ িীঘ ব বপবস গাি বার সসতু (শ্লিগমগঞ্জ সসতু)
বেমবাণ।
2012-2013 অে বিেশ্লর গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীে
০১(এক)/২০১২সালো-কাপাবসয়া-সতাক-মেশ্লখালা সড়শ্লকর ১০ম
২০১৩/এসই/বিআরবস বকাঃবমাঃ এ ৬২.৫০ বমটার িীঘ ব আরবসবস রাজািাড়ী
সসতু বেমবাণ।
২০০৯-১০ইং অে ব িৎসশ্লর িালকাঠী সড়ক বিভাগাধীে
২৪/২০০৯িালকাঠি-েিগ্রাম-গাভা-একিারাপাড়া সড়শ্লকর ১০ম
১০/সজআরবি,গ্রুপ েং-৫ বকাঃবমাঃ-এ েিগ্রাম সসতু এযশ্লপ্রাশ্লচ্ সস্লাপ সপ্রাশ্লটকিে ও
ম্যািোরী সটা-ওয়াল বেমবাণ কাজ।
সিাোরপাড়া-জুমারিাড়ী-শ্লসাোতলা সড়শ্লকর ১৮তম
আরশ্লজি/অাঃশ্লসাঃ/
বকাঃবমাঃ এ িাঙ্গাবল েিীর উপর ২২২.৫০বমাঃ িীঘ ব
২০০৯-১০
বপবস গাি বার সসতু (শ্লমলাযহ সসতু) বেমবাণ।
এেআরবস/ওটিএম/০১
অি ২০০৯-২০১০

চ্যবক্তমুল্য (লক্ষ
টাকায়)

িয় পিবত

৩৭১.১২

OTM

২৩৯.০৬

OTM

২৪.৮১

OTM

1155.56

OTM

৪.৪ নমুনা চুরিসমূদহর উপাি সাংগ্রহ এবাং পরীক্ষাকরণেঃ
প্রকদল্পর কার্ ে (Works) ক্রয়সমূদহর মদধ্য রনব োরিত চুরিসমূদহর বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন, েরপত্র
আহবান, রবজ্ঞরপ্ত প্রিার, েরপত্র সখালা, েরপত্র মূল্যায়ন, চুরি স্বাক্ষদরর জে সনাটিশ প্রোন (NOA), চুরি
সম্পােন ইতযারে সক্ষদত্র রবরিমালা-২০০৮ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা র্ািাইদয়র জদে প্রাররম্ভক
প্ররতদবেদন বরণ েত সিকরলস্ট (সাংযুরি-৫) ফরম্যাদট তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।
সিকরলদস্টর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী রনব োরিত ক্রয়চুরিসমূদহর ক্রয়-প্ররক্রয়ার সার-সাংদক্ষপ সাররণ-৩.৭ক
এবাং সাররণ-৩.৭খ-এ সেয়া হদলােঃ
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সারবণ-৩.৭ক : কা বিশ্লয়র িয় প্রবিয়ার তথ্য- সিগমগঞ্জ ও রাজািাড়ী সসতু
ক্রেঃনাং

কার্ েক্রম (Activity)

১.

বারর্ েক ক্রয়-পররকল্পনা
অনুদমােন হদয়দছ রকনা?

২.

রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ করা হদয়দছ
রকনা?

সবগমগি সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
প্রদর্াজয রবরি
প্রকৃত অবিা
প্রদর্াজয রবরি
প্রকৃত অবিা
সমাতাদবক করণীয়
সমাতাদবক করণীয়
রবরি ১৬(৫),১৬(৭)
HOPE-এর
রবরি ১৬(৫),১৬(৭)
HOPE-এর
অনুর্ায়ী HOPE
অনুদমােন পত্র
অনুর্ায়ী HOPE
অনুদমােন পত্র
কতৃেক অনুদমারেত
পাওয়া র্ায়রন।
কতৃেক অনুদমারেত
পাওয়া র্ায়রন।
হদত হদব।
রিরপরপ’র ক্রয়
হদত হদব
রিরপরপ’র ক্রয়
পররকল্পনায়
পররকল্পনায় অন্তভুেি
অন্তভুেি
রবরি ৯০ (২ক)
২টি পরত্রকায়েঃ
রবরি ৯০ (২ক)
৩টি পবত্রকায়াঃ
অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
১.বেরনক ইনরকলাব অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
১. দিবেক সভাশ্লরর
১টি ইাংদরজী পরত্রকায় ২. The Financial ১টি ইাংদরজী পরত্রকায় কাগজ
২. দিবেক সমকাল
Express
৩. The Financial
Express

৩.

রসরপটিইউ’র ওদয়বসাইট
প্রকাশ করা হদয়দছ রকনা?

৪

কতটি েরপত্র রবক্রয়
হদয়রছল?
কত জন েরপদত্র অাংশগ্রহণ
কদররছল?
েরপত্র োরখদলর জে
কতরেন সময় সেয়া
হদয়দছ?
েরপত্র উন্মুিকরণ করমটির
(টিওরস) সেস্য সাংখ্যা কত
জন?
টিওরসদত টিইরস’র সেস্য
সাংখ্যা কত জন?
টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত
জন?

৫
৬.
৭.
৮.

রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী
প্রকারশত হদয়দছ
প্রাক্করলত মূল্য ১.০
সকাটির উদবে রবিায়
CPTU Website-এ
প্রকাশদর্াগ্য
তথ্য পাওয়া র্ায় রন

-

১(এক) জন

রবরি ৬১(৪) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ২১ রেন

২২ রেন

রবরি ৬১(৪) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ২১ রেন

২২ রেন

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ৩
জন

০৬(ছয়)জন

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ৩
জন

৩ জন

০৬(ছয়) জন

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ২
জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ৫, সব োরিক
৭ জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
২ জন

৩ জন

টিইরস-দত বরহেঃি েপ্তদরর
সেস্য সাংখ্যা কত জন?

১১.

ববি (Responsive)
েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?

-

০৬(ছয়) জন
০২(দুই) জন

০২(দুই) টি

ক) বারতল রবদবরিত

(ক) ০২(দুই) জন
(১) সমানামী
ইন্টারোশনাল
প্রাইদভট রলরমদটি।

(Non-responsive)
েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?

১টি

০৪(িার) জন

১০.

১২.

প্রকারশত হদয়দছ

-

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ২
জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ৫, সব োরিক
৭ জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
২ জন

৯.

রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী
প্রাক্করলত মূল্য ১.০
সকাটির উদবে রবিায়
CPTU Website-এ
প্রকাশদর্াগ্য
-

-
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-

৬ জন
২ জন
গণপূতে ও জনস্বািয
অরিেপ্তদরর রনব োহী
প্রদকৌশলী
১টি
M/S. Richi
Enterprise

(ক) প্রদর্াজয নদহ
-

খ) েরপত্র বারতল রবদবরিত
হওয়ার কারণ রক রক?

১৩.
েরপত্র গ্রহদণর কত রেদনর
মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন
হদয়দছ?
১৪.

মূল্যায়ন প্ররতদবেন
সরাসরর অনুদমােনকারী
কতৃেপদক্ষর রনকট সপ্ররণ
করা হদয়রছল রকনা?

রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
৩ সপ্তাহ

(২) পপুলার
কিরাকশন
সকাম্পারন।
(খ) রনমোণ কাদজর
বারর্ েক টান েওভার,
রলকুইি এযাদসট
এবাং কাদজর
অরভজ্ঞতার তথ্য
টিরিএস ররদপাদট ের
সাদথ সামিস্যপূণ ে
নয়।
১৭(সদতর) রেন
েরপত্র গ্রহণেঃ ০৬১০-২০০৯
মূল্যায়নেঃ ২২-১০২০০৯
হযাঁ

-

রপরপআর এর সাংরেি রবরি
অনুর্ায়ী র্থাসমদয় েরপত্র
অনুদমােন হদয়রছল রকনা?

রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
প্রারপ্তর ২ সপ্তাদহর
মদধ্য

১৬

ক) েরপদত্রর ববিতার
সময়াে কতরেন রছল?
খ) েরপদত্রর মূল ববিতার
সময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত
হদয়রছল রকনা?

েরপদত্রর শতে অনুর্ায়ী (ক) ১২০ রেন

১৮

১৯

ক) ববিতার সময়াে বরি েত
করা হদয়রছদলা রকনা?
খ) চুরি স্বাক্ষদরর তাররখেঃ
মূল ববিতার সময়াদে
চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয় না
থাকদল তার কারণ রক
রছদলা?
ক) চুরি অনুর্ায়ী কাজ
সম্পােদনর তাররখেঃ
খ) প্রকৃত সম্পােদনর
তাররখেঃ
গ) কাজ সম্পােদন রবলি
হদল তার কারণ রক?
ঘ) রবলদির জদে
জররমানা (L.D) আদরাপ
করা হদয়রছদলা রকনা?
হদল তার রববরণেঃ

রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
৩ সপ্তাহ

৭ রেন
েরপত্র গ্রহণেঃ২৫০৪-২০১৩
মূল্যায়নেঃ ০২-০৫২০১৩
হযাঁ

-

১৫.

১৭

(খ) প্রদর্াজয নদহ

-

হযাঁ

রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
প্রারপ্তর ২ সপ্তাদহর
মদধ্য

হযাঁ
১৭ রেদনর মদধ্য

েরপদত্রর শতে অনুর্ায়ী (ক) ১২০ রেন

(খ) হযাঁ

(খ) হযাঁ

(ক) না

(ক) না

(খ) ২১-১২-২০০৯

-

প্রদর্াজয নদহ
-

(খ) ০২/০৬/২০১৩
প্রদর্াজয নদহ

(ক) ২২/০৬/১১

(ক) ৩০-০৯-২০১৩

(খ) ০৩/০৬/১১

(খ) ৩০-১১-২০১৪

(গ) প্রদর্াজয নয়

-

(ঘ) প্রদর্াজয নয়
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-

(গ) জানা র্ায়রন
(ঘ) জানা র্ায়রন

সাররণ ৩.৭খেঃ কার্ েক্রদয়র ক্রয়-প্ররক্রয়ার তথ্য-নবগ্রাম সসতু ও সমলান্দহ সসতু
ক্রেঃনাং
নবগ্রাম সসতু
কার্ েক্রম (Activity)
প্রদর্াজয রবরি
প্রকৃত অবিা
সমাতাদবক করণীয়
১.
বারর্ েক ক্রয়-পররকল্পনা
রবরি ১৬(৫),১৬(৭)
HOPE-এর
অনুদমােন হদয়দছ রকনা?
অনুর্ায়ী HOPE
অনুদমােন পত্র
কতৃেক অনুদমারেত
পাওয়া র্ায়রন।
হদত হদব
রিরপরপ’র ক্রয়
পররকল্পনায়
অন্তভুেি
২.
রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ করা
রবরি ৯০ (২ক)
৩টি পরত্রকায়েঃ
হদয়দছ রকনা?
অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
১. বেরনক সভাদরর
১টি ইাংদরজী পরত্রকায় কাগজ
২. The

সমলান্দহ সসতু
প্রদর্াজয রবরি
প্রকৃত অবিা
সমাতাদবক করণীয়
রবরি ১৬(৫),১৬(৭)
অনুশ্লমাবিত (গুে
প্রকের্ভক্ত)
অনুর্ায়ী HOPE
কতৃেক অনুদমারেত হদত
হদব
রবরি ৯০ (২ক)
অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা,
১টি ইাংদরজী পরত্রকায়

Independent

Bangladesh
Today

৩.

রসরপটিইউ’র ওদয়বসাইট
প্রকাশ করা হদয়দছ
রকনা?

৪

কতটি েরপত্র রবক্রয়
হদয়রছল?
কত জন েরপদত্র
অাংশগ্রহণ কদররছল?
েরপত্র োরখদলর জে
কতরেন সময় সেয়া
হদয়দছ?
েরপত্র উন্মুিকরণ
করমটির (টিওরস) সেস্য
সাংখ্যা কত জন?
টিওরসদত টিইরস’র সেস্য
সাংখ্যা কত জন?
টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা
কত জন?

৫
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

টিইরস-দত বরহেঃি
েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা
কত জন?
ববি (Responsive)
েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?
ক) বারতল রবদবরিত

(Nonresponsive)

৩. বেরনক
সমকাল
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী প্রদর্াজয নদহ
রবরি ৯ (২ঝ) অনুর্ায়ী
প্রাক্করলত মূল্য ১.০
(১.০ সকাটি টাকার প্রাক্করলত মূল্য ১.০
সকাটির রনদম্ন রবিায়
রনদম্ন রবিায়)
সকাটির উদবে রবিায়
CPTU WebsiteCPTU Website-এ
এ প্রকাশদর্াগ্য নয়।
প্রকাশদর্াগ্য।
তথ্য পাওয়া র্ায়
রন
৫ জন
রবরি ৬১(৪) অনুর্ায়ী
ন্যযনতম ১৪ রেন
রবরি ৭ অনুর্ায়ী ৩
জন
রবরি ৭ অনুর্ায়ী ২
জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ৫, সব োরিক
৭ জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
২ জন

২৫ রেন
তাররখেঃ
২০/০৭/২০১০
৩ জন

রবরি ৬১(৪) অনুর্ায়ী
ন্যযনতম ২৮ রেন

৩ জন

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ২ জন

৫ জন

রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী
কমপদক্ষ ৫, সব োরিক ৭
জন
রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী ২
জন

২ জন

-
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০৫ জন
৩৭ রেন

০৫ জন
০৫ জন
০২ জন
০৪টি
ক) ০১টি

-

েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?

০৫টি

রবরি ৭ অনুর্ায়ী ৩ জন

প্রদর্াজয নদহ
-

প্রকারশত হদয়দছ

০৫ জন

৫টি

-

৩টি পবত্রকায়াঃ
১. দিবেক িগুড়া
২. দিবেক সংিাি
৩. The Daily

১৩.
১৪.

১৫.

১৬

১৭

১৮

১৯

খ) েরপত্র বারতল
রবদবরিত হওয়ার কারণ
রক রক?
েরপত্র গ্রহদণর কত
রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন
৩ সপ্তাহ
কাজ সম্পন্ন হদয়দছ?
মূল্যায়ন প্ররতদবেন
সরাসরর অনুদমােনকারী
কতৃেপদক্ষর রনকট সপ্ররণ
করা হদয়রছল রকনা?
রপরপআর এর সাংরেি
রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
রবরি অনুর্ায়ী র্থাসমদয়
প্রারপ্তর ২ সপ্তাদহর
েরপত্র অনুদমােন
মদধ্য
হদয়রছল রকনা?
ক) েরপদত্রর ববিতার
েরপদত্রর শতে অনুর্ায়ী
সময়াে কতরেন রছল?
খ) েরপদত্রর মূল
ববিতার সময়াদে চুরিপত্র
স্বাক্ষররত হদয়রছল
রকনা?
ক) ববিতার সময়াে
বরি েত করা হদয়রছদলা
রকনা?
খ) চুরি স্বাক্ষদরর
তাররখেঃ
মূল ববিতার সময়াদে
চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয়
না থাকদল তার কারণ রক
রছদলা?
-

ক) চুরি অনুর্ায়ী কাজ
সম্পােদনর তাররখেঃ
খ) প্রকৃত সম্পােদনর
তাররখেঃ
গ) কাজ সম্পােদন রবলি
হদল তার কারণ রক?

খ) অপর্ োপ্ত
টাণ েওভার
৭ রেন

রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
৩ সপ্তাহ

না
(৬৯ রেন)

হযাঁ

হযাঁ
-

হযাঁ

হযাঁ
রবরি ৩৬(৬) অনুর্ায়ী
প্রারপ্তর ২ সপ্তাদহর মদধ্য

(ক) ৯০ রেন

েরপদত্রর শতে অনুর্ায়ী

(ক) ১২০ রেন

(খ) হযাঁ

(খ) না, (১৪৩ রেন)

(ক) না

(ক) হযাঁ
-

(খ) ২৭-০৭-২০১০

(খ) ০৭-০৩-২০১০

প্রদর্াজয নদহ

০২/০৯/২০০৯
তাররদখ েরপত্র
মূল্যায়ন প্ররতদবেন
অনুদমােনকারী
কতৃেপদক্ষর রনকট
সপ্ররণ করা হয়। র্াহা
২৭/০১/২০১০
তাররদখ অনুদমারেত
হয়।
ক) ০৬/০৩/২০১৩

-

(ক) ২৫-০৯২০১০

খ) ২৪/০২/২০১৫
(খ) ২৪-০৯-২০১০
(গ) প্রদর্াজয নদহ
(ঘ) প্রদর্াজয নদহ

ঘ) রবলদির জদে
জররমানা (L.D)
আদরাপ করা হদয়রছদলা
রকনা? হদল তার
রববরণেঃ
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-

গ) নেীর গরতপথ
পররবতেন ও IWMএর সুপাররদশর
সপ্ররক্ষদত পরপর দুই
েফায় সসতুর নক্সা
পররবতেন এবাং
তৎদপ্ররক্ষদত
Variation
Order অনুদমােন।
ঘ) না

২০

ক) েরপত্র ফ্রন্ট
সলাদিি/আন ব্যাদলিি
রছল রকনা?
খ) হযাঁ হদল, র্দথি কার্ ে
সম্পােন জামানত
(Performance
Security) রাখা হশ্লয়শ্লে
বকো?

ক) প্রদর্াজয নয়

ক) ফ্রন্ট সলাদিি
রছল

খ) প্রদর্াজয নয়

খ) ২০% পারফদমেি
রসরকউররটি রাখা
হদয়দছ; র্া
সািারণতেঃ ১০%
রাখা হয়।

৪.৫ ক্রয়-প্ররক্রয়া পর্ োদলািনায় প্রাপ্ত পর্ েদবক্ষণেঃ প্রকদল্পর ৪টি সসতুর ৪টি ক্রয় চুরি পর্ োদলািনা কদর এটি
প্রতীয়মান হয় সর্- েরপত্র আহ্বান, েরপদত্রর রবজ্ঞরপ্ত প্রিার, েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র সখালা, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র
অনুদমােন ও চুরি স্বাক্ষর ইতযারে ক্রয়-প্ররক্রয়ায় রনদম্নর ব্যতযয় ছাড়া রপরপআর-২০০৮ এর রবরিরবিান অনুসরণ
করা হদয়দছ। ব্যতযয়েঃ
• ৪টি চুরির সক্ষদত্রই HOPE কতৃক
ে বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনা (APP) অনুদমােদনর পত্র পাওয়া র্ায়রন।
র্রেও রিরপরপ’সত বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনার প্যাদকজসমূদহর তারলকা প্রোন করা হদয়দছ (গুে
প্রকল্পভুি রহদসদব)
এছাড়াও পর্ োদলািনায় সেখা র্ায়, ৪টি চুরির ১টিদত (রাজাবাড়ী সসতু) একটি েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ এবাং ঐ
Single Tender অনুদমােন করা হদয়দছ; ১টি চুরিদত (দবগমগি সসতু) ৪টি েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ র্ার মদধ্য

২টি ববি রবদবরিত হদয়দছ। ২টির মদধ্য সব েরনম্ন েরোতাদক কার্ োদেশ প্রোন করা হদয়দছ। সমলান্দহ সসতুদত ৫টি
েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ, র্ার মদধ্য ৪টি ববি রবদবরিত হদয়দছ।
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পঞ্চম অধ্যায়
গুণগত উপাি সাংগ্রহ প্ররক্রয়ায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাদির রবদের্ণ
ভূরমকােঃ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কমে-পরররিদত অন্তভুেি প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ অজেদনর অবিা পর্ োদলািনার
জদে রবরভন্ন গুণগত উপাি সাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাদির রবদের্ণ এ অধ্যাদয় ৩টি অাংদশ ভাগ কদর
উপিাপন করা হদলা।
অাংশ-কেঃ সকআইআই, এফরজরি ও িানীয় পর্ োদয়র কমেশালার মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ।
৫.১ সকআইআই এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণ
ক) সকআইআই প্রোনকারী সিকদহাল্ডারগণ
মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রিান উদেশ্য অজেদনর লদক্ষয তথ্য সাংগ্রদহর অেতম উপায় (DCI) হদে প্রকল্প সম্পদকে
অবরহত বা উপকারদভারগদের ব্যরিগত সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম রনরে েি wel‡q তথ্য সাংগ্রহ Kiv। অত্র
প্ররতদবেদনর অনুদেে ২.০২.২ (২) (খ) অনুর্ায়ী সমীক্ষার সমদয়র সীমাবদ্ধতা, প্রকদল্পর অবিাদনর রবস্তৃরত
ইতযারে রবর্য় রবদবিনা কদর সম্পূণ ে প্রকল্প এলাকার প্ররতরনরিত্বমূলক নমুনা রহদসদব ১৬টি সজলার ১৬টি
উপদজলার ১৪৫ জন ব্যরির সকআইআই গ্রহণ করা হয় (সাররণ-৫.০১)।
সাররণ-৫.০১: সকআইআই- সস্টকদহাল্ডারগণ
ক্ররমক নাং সকআইআই সস্টকদহাল্ডারগণ
১
িানীয় প্রশাসদনর কমেকতো
২
সওজ এর কমেকতো
৩
উপদজলা কৃরর্ কমেকতো
৪
জনপ্ররতরনরি
৫
মরহলা প্ররতরনরি/ স্কুল/কদলদজর রশক্ষক
৬
পররবহন সরমরতর প্ররতরনরি, র্ানবাহন িালক
৭
সড়ক ব্যবহারকারী কৃর্ক / ছাত্র-ছাত্রী
সমাট

সাংগৃহীত নমুনার সাংখ্যা
১৭জন
১৭জন
১৬জন
২১জন
২০জন
২৮জন
২৬জন
১৪৫ জন

খ) সসতু রনমোদণর ফদল প্রকল্প এলাকায় আথ ে-সামারজক পররবতেন
এ রবর্দয় সকআইআই এর মাধ্যদম ১৩ িরদনর উির পাওয়া র্ায়। সাররণ-৫.০২ সথদক সেখা র্ায় সর্, প্রায় ৮০%
উিরোতা বদলদছন সর্, ”সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হদয়দছ; প্রায় ৪৫% বদলদছন “কারখানা” ও “কমেসাংিান
বৃরদ্ধ সপদয়দছ” এবাং ৪০% বদলদছন ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ।
সাররণ-৫.০২: আথ ে-সামারজক উন্নরত সম্পদকে মতামত (multiple response).
ক্ররমক
উিদরর সাংখ্যা
আথ ে-সামারজক উন্নরতর রবর্য়
১
২
৩
৪
৫
৬

সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হদয়দছ
কারখানা এবাং কম©সাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ
ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ
কৃwর্ ব্যবিার উরন্নত হদয়দছ
ছাত্র-ছাত্রী†ের র্াতায়াদতর সুwবিা হদয়দছ/রশক্ষার হার বাড়দছ
পwরবহন সাংখ্যা বৃwদ্ধ সপদয়দছ
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১১৬
৯৭
৫৮
৫৫
৫১
১৯

শতকরা হার
৮০.০০
৬৬.৯
৪০.০০
৩৭.৯৩
৩৫.১৭
১৩.১০

৭
৮
৯
১০

১৫
১৪
৭
২

স্বািয সক†ে র্াওয়ার সুwবিা হদয়দছ
†জলা সের/ঢাকা সর্†ত সুwবিা হদয়দছ
এলাকার সসৌন্দেে বৃwদ্ধ সপদয়দছ
নেী ভাঙ্গন †রাি হদয়দছ

১০.৩৪
৯.৬৫
৪.৮৩
১.৩৮

অতএব, এটি প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর প্রভাদব এলাকায় দৃশ্যমান আথ ে-সামারজক উন্নরত হদয়দছ।
গ) সসতু রনমোদণর পর র্াতায়াত সহজ হওয়ায় আথ ে-সামারজক সুরবিা প্রারপ্ত
সসতু রনমোদণর পর র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রনরে েি রকছু আথ ে-সামারজক সুরবিা প্রারপ্ত ঘদটদছ রক না রজজ্ঞাসার
জবাদব প্রায় ৯৫% জানান “কৃরর্ পদণ্যর সবিাদকনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ; প্রায় ৯৭% জানান, স্বািয সসবা গ্রহণ সহজ
হদয়দছ এবাং স্কুদল িাত্র-ছাত্রীদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ (সাররণ-৫.০৩)।
সাররণ-৫.০৩: সসতু রনমোদণর পর র্াতায়াত সহজ হওয়ায় আথ ে-সামারজক সুরবিা প্রারপ্ত সম্পদক© মতামত
প্রশ্ন
জবাব
১। কৃরর্ পদণ্যর সবিা সকনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
২। স্কুদল ছাত্র ছাত্রীদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
৩। স্বািযদসবা গ্রহণ সহজ হদয়দছ রক?

হযাঁ

%

না

%

১৩৭
১৪০
১৪১

৯৪.৪৮
৯৬.৫৫
৯৭.২৪

৮
৫
৪

৫.৫২
৩.৪৫
২.৭৬

ঘ) সসতু রনমোদণর জে ভূরম অরিগ্রহণ সম্পরকেত মতামতেঃ
সসতু রনমোদণর জে ‘ভূরম অরিগ্রহণ’ করা হদয়রছল রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব ‘হযাঁ’ সূিক জবাব রেদয়দছন প্রায়
৫৪%উিরোতা। অপর রেদক ‘না’ সূিক উির রেদয়দছন প্রায় ৩২% উিরোতা এবাং “এ সম্পদকে জারননা” বদল
মন্তব্য কদরন ১৪ % এর সবরশ সাক্ষাৎকারোতা (সাররণ-৫.০৪ দ্র্িব্য)।
সাররণ-৫.০৪: ভূরম অরিগ্রহণ সাংক্রান্ত মতামত।
উির
হযাঁ
না
জারননা
সব েদমাট

উিরোতার সাংখা
৭৮
৪৬
২১
১৪৫

শতকরা হার
৫৩.৭৯
৩১.৭২
১৪.৪৯
১০০.০০

ঙ) রনরমেত সসতুর উভয় প্রাদন্তর সড়দকর বতেমান অবিােঃ
সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর রনকট প্রশ্ন করা হদয়রছল “রনরমেত সসতু ও এর উভয় প্রাদন্তর সড়দকর বতেমান অবিা
সকমন, সকানরূপ সমস্যার সম্মুখীন হদেন রক?”-এ প্রদশ্নর একারিক উির পাওয়া রগদয়দছ। সাররণ-৫.০৫-এ
সকআইআইোতাগদণর মতামত সাংখ্যা ও শতকরা হার উদেখ করা হদলা।
সাররণ-৫.০৫: রনরমেত সসতু ও এর উভয় প্রাদন্তর সড়দকর বতমোন অবিা। (একারিক জবাব)
ক্ররমক রনরমেত সসতু ও উভয় প্রাদন্তর সড়দকর বতমোন অবিা
মতামদতর সাংখ্যা
১
২
৩
৪
৫

এযাদপ্রাি সড়ক িলািল উপদর্ারগ আদছ
সসতু ও সড়ক সদন্তার্জনক অবিায় আদছ
সড়দক গতে বতরী হদয়দছ
এযাদপ্রাি সড়ক খাড়া
সড়ক উচু রনচু

১০৯
১৭
২৪
১৫
১২
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শতকরা হার
৭৫.১৭
১১.৭
১৬.৫৫
১০.৩৪
৮.২৮

প্রায় ৩৫% সাক্ষাৎকারোতা সথদক প্রাপ্ত মন্তদব্য সেখা র্ায় সসতু ও সড়ক ব্যবহারকারীগণ সসতুদত িলািদল ৩টি
সমস্যার সম্মুখীন হদেন; র্থােঃ- সড়দক গতে বতরী হদয়দছ, এযাদপ্রাি সড়ক খাড়া এবাং সড়ক উঁচু রনচু।
ি) সসতুর রনমোণ কাদজ মরহলাদের অাংশ গ্রহণ সাংক্রান্ত মতামতেঃ
“প্রকল্পটিদত মরহলাদের অাংশ গ্রহণ সকমন রছল?”-এ প্রদশ্নর জবাদব সাক্ষাৎকার োতাদের মতামত সাররণ৫.০৬ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.০৬: সসতু প্রকদল্প মরহলাদের অাংশগ্রহণ সম্পরকেত মতামত।
ক্ররমক মতামত
১
মরহলাদের অাংশগ্রহণ ৩০% রছল
২
মরহলাদের অাংশগ্রহণ ২০% রছল
৩
মরহলাদের অাংশগ্রহণ ১০% রছল
৪
জানা সনই
সমাট

উির োতার সাংখা
১৬
১৭
৩০
৮২
১৪৫

শতকরা হার
১১.০৪
১১.৭২
২০.৬৯
৫৬.৫৫
১০০.০০

সাররণ হদত সেখা র্ায় িানদভদে প্রকদল্প মরহলাদের অাংশগ্রহণ ১০% সথদক ৩০% পর্ েন্ত রছল।
ছ) সসতু রনমোদণর ফদল উপদজলা সের, সজলা সের বা ঢাকা সর্দত সময় সাশ্রয় সাংক্রান্তেঃ
সসতু রনমোদণর ফদল প্রকল্প এলাকা সথদক এখন উপদজলা সের, সজলা সের বা ঢাকা র্াতায়াদতর সক্ষদত্র সর্
সমদয়র সাশ্রয় হদে তা সকআইআইোতাদের জবাব অনুর্ায়ী সাররণ-৫.০৭ এ সেয়া হদলা। প্রাপ্ত মতামত সথদক
সেখা র্ায় সর্, এলাকাদভদে এবাং সসতুিল সথদক উপদজলার দূরত্ব সভদে
সাশ্রয় হদে।

১
২

১

ঘন্টা সথদক ১ ঘন্টার সবরশ সময়
২

সাররণ-৫.০৭: সসতু রনমোদণর ফদল উপদজলা সের, সজলা সের বা ঢাকা সর্দত সময় সাশ্রয়
ক্ররমক সসতু রনমোদণর ফদল প্রকল্প এলাকা সথদক র্াতায়াত করদত পূদব ের উির োতারসাংখ্যা
তূলনায় কত সময় সাশ্রয় হদে
১
১/২ঘন্টা
৫৪
২
১ ঘন্টা
৪৮
৩
১.৫ ঘন্টা
৬
৪
১.৫ ঘন্টার সবরশ
৩০
৫
উির পাওয়া র্ায় রন
৭
সমাট
১৪৫

শতকরা হার
%
৩৭.২৪
৩৩.১০
৪.১৪
২০.৬৯
৪.৮৩
১০০.০০

জ) সসতু রনমোদণর সম্ভাব্য রবরুপ প্রভাব
সসতু রনমোদণর সম্ভাব্য রবরুপ প্রভাব সম্পদক ৪ টি রনি োররত প্রদশ্নর ‘হযাঁ’ ও ‘না’ সূিক জবাব সথদক সেখা র্ায় সর্
“জরমদত সসি রেদত সমস্যা হদে রক না” প্রদশ্নর উিদর ‘না’ সূিক জবাব রেদয়দছ প্রায় ৯৭%; “মৎস্য
প্রজনদন/িাদর্ সমস্যা হদে রকনা” প্রদশ্নর উিদর ‘না’ সূিক জবাব রেদয়দছ প্রায় ৯৬%; “সনৌ িলািদল সমস্যা
রক না” প্রদশ্নর উিদর ‘না’ সূিক জবাব রেদয়দছন প্রায় ৯৮%; এবাং “পরল পদড় নেী ভরাট হদে রক না” প্রদশ্নর
উিদর ‘হযাঁ’ সূিক জবাব রেদয়দছ প্রায় ৫% (রবস্তাররত সাররণ-৫.০৮ দ্র্িব্য)।
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সাররণ-৫.০৮: সসতু রনমোদণর সম্ভাব্য রবরুপ প্রভাব
ক্ররমক
সম্ভাব্য রবরুপ প্রভাব

১

পারন প্রবাদহ রকাংবা জরমদত সসি রেদত সকান সমস্যা
হদে রক না।
মৎস্য প্রজনদন/িাদর্ সমস্যা হদে রক না
সনৌ িলািদল সমস্যা রক না
পরল পদড় নেী ভরাট হদে রক না

২
৩
৪

উির োতার সাংখ্যা ও শতকরা হার
হযাঁ
না
সাংখ্যা
%
সাংখ্যা
%
৩
২.৭৬
১৪১
৯৭.২৪
৫
২
৭

৪.১৪
২.০৭
৪.৮৩

১৩৯
১৪২
-

৯৫.৮৬
৯৭.৯৩
-

ঝ) শরিশালী রেকেঃ
“সবদিদয় শরিশালী রেক রক?” এ প্রদশ্নর একারিক উির পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত সমাট ১০ িরদনর উির wবোস
কদর সাররণ-৫.০৯ এ সেয়া হদলা। সাররণ সথদক সেখা র্ায় প্রায় ৮০ শতাাংশ উির োতা বদলদছন, ‘সর্াগাদর্াগ
ব্যবিার উন্নরত হওয়ায় সময় সাশ্রয় হদে’; প্রায় ১৪ শতাাংশ বদলদছন, ’ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ’ এবাং
প্রায় ১৩ শতাাংশ বদলদছন, স্কুদল র্াওয়া সহজ হদয়দছ এবাং ছাত্র ছাত্রীদের সাংখ্যা বাড়দছ।
সাররণ-৫.০৯: শরিশালী রেক
ক্ররমক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

মতামত

সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ার ফদল সময় সাশ্রয় হদে
স্কুদল র্াতায়াত সহজ হওয়ায় স্কুদল ছাত্র ছাত্রীদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ
সপদয়দছ
ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ
কৃরর্ কাদজর প্রসার হদয়দছ এবাং কৃর্ক োে মূল্য পাদে
কমেসাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ
উদপজলা সের, হাট বাজাদর ও স্বািয সকদে র্াওয়া সহজ হদয়দছ
দুঘ েটনা কদমদছ

উির োতার
সাংখ্যা

শতকরা হার
%

১০৭
৩৫

৭৩.৭৯
২৪.১৪

২৬
১৫
১৩
১২
৬

১৭.৯৩
১০.৩৪
৮.৯৭
৮.২৮
৪.১৭

ঞ) সসতুর দুব েল রেকেঃ
“সসতুর দুব েল রেক রক?” এ প্রদশ্নর ও একারিক উির পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত সমাট ৮ িরদনর উির সাররণ-৫.১২ এ
সেয়া হদলা। সাররণ সথদক সেখা র্ায় ৬০ শতাাংশ সসতুর সকান দুব েল রেক সনই; ৭.৫৯ শতাাংশ বদলদছন সসতু
বতরী হদত েীঘ ে সময় সলদগদছ। সাররণ-৫.১০ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.১০: সসতুর সবদিদয় দুব েল রেক
ক্ররমক
সসতুর সবদিদয় দুব েল রেক
১

সকান দুব েল রেক সনই

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

েীঘ ে সময় িদর সসতু রনমোণ করা হদয়দছ
†সতুর উভয় পাদশ রাস্তা পাকা করা হয়রন। রাস্তা ভাাংগা
সসতুদত রসগনাল ও লাইট সনই
নেীদত পরল পড়দছ তাই নেী খনন করদত হদব
বোর সময় রাস্তা সভদঙ্গ র্ায়, িলািদল অসুwবিা হয়
†সতুর সামদন বাজার থাকায় র্ানজট থা†ক
প্রদকল্পর বাদজট কম wছল
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উির োতার সাংখ্যা
(n=১৪৫)
৮৭

শতকরা হার
%

১১
১০
৮
৬
৪
৩
২

৭.৫৯
৬.৯০
৫.৫১
৪.১৪
২.৭৬
২.০৭
১.৩৮

৬০.০০

ট) সসতু বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুদর্াগেঃ
সসতুর ব্যবহারকারীগণ জারনদয়দছন সর্, সসতু রনমোদণর ফদল এলাকায় অদনক নতূন সুদর্াগ সৃরি হদয়ছ।
উিরোতারা সমাট ৭টি সুরবিার প্রারপ্তর কথা জারনদয়দছন। এর মদধ্য সব োরিক প্রায় ৪৫% বদলদছন “ব্যবসা
বারণদজযর সূদর্াগ সৃরি হদয়দছ এবাং রজরিরপ বাড়দছ”। প্রাপ্ত সবকয়wট উির সাররণ-৫.১১ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.১১: সসতু রনমোদণর ফদল এলাকাবাসীর জে সৃি সুদর্াগ
ক্ররমক নাং
সৃি সুদর্াগ
১
ব্যবসায় বারণদজযর সূদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ এবাং রজরিরপ বাড়দছ
২
সর্াগাদর্াগ ব্যবিা সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হদয়দছ
৩
কমে-সাংিাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ
৪
কৃwর্ পণ্য বাজারজাতকরদণ সুwবিা হদয়†ছ
৫
স্কুদল ছাত্র ছাত্রীদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ
৬
স্বািয সকদে র্াওয়া সহজ হদয়দছ

উির (জন)
৬৫
৫৩
৩৫
২৯
২৪
১২

শতকরা হার
৪৪.৮৩
৩৬.৫৫
২৪.১৪
২০.০০
১৬.৫৫
৮.২৮

ঠ) সসতু রক্ষণাদবক্ষদণ ঝরুঁ ক বা িযাদলি
“সসতু রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত সকান ঝরুঁ ক আদছ রক” না এমন প্রদশ্নর জবাদব ৫ িরদনর উির পাওয়া র্ায়। এর
মদধ্য প্রায় ৭৮% জানান সর্ “সসতু রক্ষণাদবক্ষদণ সকান ঝরুঁ ক সনই”। প্রাপ্ত সবকয়wট উির সাররণ-৫.১২ এ সেয়া
হদলা।
সাররণ-৫.১২: সসতু রক্ষণাদবক্ষদণ ঝরুঁ ক বা িযাদলি
ক্ররমক নাং
সসতু রক্ষণাদবক্ষদণর ঝরুঁ ক বা িযাদলি
১
২
৩
৪
৫

সকান ঝরুঁ ক সনই
এযাদপ্রাি সড়দক গতে থাকায়/ উঁচু রনচু থাকায় র্ানবাহন িলািদল ঝরুঁ ক আদছ
এযাদপ্রাি সড়দকর অবিা ভাঙ্গাদিারা, র্ানবাহন িলািল করদত পাদর না
রবদশর্তেঃ বর্ োকাদল সবরশ অসুরবিা হয়
অদটা ররকসার জদে রনকটি বাজাদর র্ানজট হয়
রাস্তা সরু হওয়ায় দুঘ েটনার ঝরুঁ ক আদছ

উির
(n=১৪৫)

শতকরা
হার

১১৩
১৬
১৮

৭৭.৯৩
১১.০৩
১২.৪২

১

০.৬৯

৫

৩.৪৫

ি) সসতু রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক রনরাপিা রবর্য়ক মতামতেঃ
“সসতু রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত সকান মতামত আদছ রক না” এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রায় ১২% সকান মতামত সেন
রন। প্রায় ৩৯% জানান সর্ সসতু রক্ষণাদবক্ষদণর উপর সজার রেদত হদব। এযাদপ্রাি সড়দকর প্রশস্ততা বাড়া‡নার
সুপাwরশ কদরদছ প্রায় ১৪% উিরোতা। wবস্তাwরত মতামত সাররণ-৫.১৩ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.১৩: সসতু রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকে মতামত (Multiple response).
ক্ররমক নাং
সসতু রক্ষণাদবক্ষণ সদম্পকে মতামত
১
২
৩
৪

‡সতুর রক্ষণাদবক্ষদণর উপর †জার রেদত হদব
সাইন wসগনাল িাপন এবাং সসতু রক্ষণা‡বক্ষণ করা েরকার
এযাদপ্রাি সড়দকর প্রশস্ততা বাড়া‡ত হদব
সসতুদত পর্ োপ্ত আদলার ব্যবিা থাকদত হদব
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উির
(n=১৪৫)
৫৬
২১
২০

শতকরা
হার

১৭

১১.৭২

৩৮.৬২
১৪.৫৮
১৩.৭৯

ক্ররমক নাং

সসতু রক্ষণাদবক্ষণ সদম্পকে মতামত

৫

সসতু ও নেী তীর রক্ষার কাজ করা জরুরী

উির
(n=১৪৫)
১০

শতকরা
হার

৬

সসতুর উভয় প্রাদন্ত সড়ক পাকা করা জরুরী

৮

৫.৫২

৭

সসতুর উভয় প্রাদন্ত গরত সীরমতকরণ ব্যবিা করা েরকার

৫

৩.৪৫

৮

৪

২.৭৬

৯

সসতুর †রwলাং রাং করদল সসৌন্দেে বৃwদ্ধ পা‡ব / Retro-Reflecting রঙ করদত
হদব
সসতুর উভয় পাদবে বৃক্ষ †রাপণ করা জরুরী

৪

২.৭৬

১০

মতামত সনই

১৭

১১.৭২

৬.৯০

৫.২ এফরজরি এর মািদম্য প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণেঃ
ক) আদলািকবৃন্দেঃ
gvV ch©v‡qi ev¯Íe Z_¨ cÖvwßi myweav‡_© Dc‡Rjv wbevnx Kg©KZv©i mfvcwZ‡Z¡ Dc‡Rjv m`‡i সফাকাস
গ্রুপ আশ্ললাচ্ো Abyôvb Kiv nq| G‡Z Dcw¯’Z wQ‡jb Dc‡Rjv wbev©nx Kg©KZv© QvovI mIR Ges
AvBGgBwW cÖwZwbwa, Dc‡Rjv ch©v‡q gwnjv Kg©KZv© ev ¯‹yj/K‡j‡Ri gwnjv wkÿK, BDwbqb cwil‡`i
†Pqvig¨vb ev mwPe, †mZz e¨enviKvix, ¯‹zj/K‡j‡Ri wkÿK ev DcKvi‡fvwM, cwienb mwgwZi প্রবতবেবধ,
ব্যিসায়ী ও পবরিহে চ্ালক।
খ) এফরজরি অনুষ্ঠাদনর িান এবাং তাররখেঃ cÖK‡íi cÖfve g~j¨vq‡bi লদক্ষয Lvbv mgxÿv cwiPvjbvi D‡Ï‡k¨
8wU wefv‡Mi আওতাভুি 7wU moK wefv‡Mi 7 wU Dc‡Rjv m`‡i GdwRwW অনুরষ্ঠত nq| ‡dvKvm MÖæc
Av‡jvPbv অনুষ্ঠাদনর ¯’vb mg~‡ni bvg I GdwRwWÕi ZvwiL mviwY-5.14 ‡Z †`qv n‡jv|
সারররণ-৫.১৪: সফাকাসগ্রুপ আদলািনার জে রনব োরিত িান, তাররখ ও সসতু সম্পরকেত তথ্য।
µwgK cÖkvmwbK wefvM
wbev©wPZ †mZz
‡mZzi ˆ`N©¨
GdwRwWÕi ¯’vb I ZvwiL
bs
mg~‡ni bvg
(wgUvi)
1
ewikvj
Av‰Mjঝvov †mZz
30.00 আগগলঝাড়া, ewikvj; 10 GwcÖj,2017
2

PÆMÖvg

‡Lv‡`invU ‡mZz

34৮.12

P›`bvBk, ‡`vnvRvix, PÆMÖvg; 24 GwcÖj, 2017

3

XvKv I
gqgbwmsn

রাজাবাড়ী †mZz

62.50

শ্রীপুর, গাজীপুর; ১৯ এরপ্রল, ২০১৭

4
5
6
7

Lyjbv
ivRkvnx
iscyi
wm‡jU

বশলগাতী †mZz
gKigcyi †mZz
‡gjv›`n †mZy
m`vLvj †mZy

90.00
372.54
২৬০.৭৬
১৪৮.৬৮

Wzgywiqv,Lyjbv; 18 GwcÖj,2017
‡Mvg¯Ívcyi, PvcvBbeveMÄ; 11 GwcÖj,2017
mvNvUv, MvBevÜv; 10 GwcÖj, 2017
weqvwbevRvi, wm‡jU; ২৮ এরপ্রল, ২০১৭
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গ) Av‰Mjঝov †mZz, ewikvj এবাং ‡Lv‡`invU ‡mZz, P›`bvBk, PÆMÖvg এর এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারে
প্রদশ্নর
ক্ররমক
2

3

4

cÖkœ

DËi
Av‰Mjঝাড়া †mZz

Acbv‡`i Rvbvg‡Z †mZz wbg©vY cÖKí
ev¯Íevq‡bi m‡½ GjvKvi RbMY †Kvbfv‡e
RwoZ wQ‡jb wK ?
_vK‡j wKfv‡e RwoZ wQ‡jb Ges gwnjviv
RwoZ _vK‡j তাঁদের AskMÖnY KZUzKy wQj?
wbwg©Z †mZzi Kvh©KvwiZv m¤ú‡K© Avcbv‡`i
gZvgZ wK?

n¨uv

n¨uv

gwnjviv gvwU KvUv, gvjvgvj
cwienb I XvjvB‡qi Kv‡R
RwoZ wQ‡jb
gwnjv-cyiæl AbycvZ 20:80
†mZz w`‡q cÖwZw`b হাজার
হাজার gvbyl PjvPj K‡i

gwnjviv gvwU KvUv I evwj Uvbvi
Kv‡R wQ‡jb
gwnjv-cyiæl AbycvZ 30:70

Avcbv‡`i g‡Z †mZz রনমোদণর d‡j AÎ
GjvKvi RbM‡Yi Avq e„w× cv‡”Q wK?

Avq e„w× ‡c‡q‡Q

e„w× n‡j wKfv‡e Zv e¨³ Kiæb

5
•
•
•
•
•

‡Lv‡`invU ‡mZz

†mZzi Dfq পাদবে iv¯Ív এখদনা
m¤ú~Y© nq bvB, d‡j ‡mZzwU
GL‡bv c~‡ivcywi Kvh©Ki bq
e„w× cv‡”Q, wKš‘ Avkvbyiæc bq
KviY G¨v‡cÖvP ‡iv‡Wi KvR
m¤ú~Y© bv nIqvq †mZz w`‡q
GL‡bv me িরদনর hvbevnb
PjvPj Ki‡Z cvi‡Q bv
cÖ‡hvR¨ bq

†`vKvb I e¨emv evwY‡R¨i
cÖmvi nIqvq gvby‡li
Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó
n‡q‡Q| ফদল োররদ্র্য হ্রাস
পাদে
‡mZzwU wbg©v‡Yi d‡j র্াতায়াত mnR হওয়ায় wb‡¤œi cÖfvemg~n m¤ú‡K© gZvgZ cÖ`vb Kiæb
হযাঁ
হযাঁ
K…wl c‡b¨i †ePv †Kbv e„w× †c‡q‡Q wK?
হযাঁ
হযাঁ
¯‹z‡j QvÎ-QvÎx‡`i msL¨v e„w× †c‡q‡Q wK?
হযাঁ
হযাঁ
GL‡bv nq রন| Z‡e GjvKvq
cÖ¯ÍvweZ B‡KvbwgK †Rvb
ˆZix n‡j wkí KviLvbv গদড়
উঠদব
‡mZzwUi G¨v‡cÖvP moK †ewk
খাড়া nIqvq hvbevnb PjvP‡j
Amyweav nq

¯^v¯’¨‡mev MÖnY mnR n‡q‡Q wK?
K…wl Dৎcv`b e„w× †c‡q‡Q wK?
wkí-KviLvbvi m„wó n‡q‡Q wK?

হযাঁ
হযাঁ
GL‡bv nq রন

6

‡mZzwUi wbg©vY KvR ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q wK? G wel‡q আপনাদের
gZvgZ e¨³ Kiæb।

7
K

‡mZz wbg©v‡Yi d‡j GjvKvi †Kvb cwi‡ekMZ weiæc cÖfve c‡o‡Q wK? সর্মনেঃ
না
না
cvwb cÖev‡n †Kvb mgm¨v n‡”Q wK?

L
M
N

Rwg‡Z †mP w`‡Z mgm¨v n‡”Q wK?
Ab¨ †Kvb ai‡bi mgm¨v n‡”Q wK?
GjvKvi cwi‡ekMZ Ges Rxe ববরিত্রয
ÿwZMÖ¯Í n‡”Q wK?
Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi kw³kvjx
(strength) w`K wK?

8

না
না
না
•
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‡mZzwU ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q| বতেমাদন
GLvb †_‡K PÆMÖvg hvIqv mnR
n‡q‡Q

না
না
না
‡Rjv I Dc‡Rjv‡Z
র্াতায়াত mnR n‡q‡Q

•

‡mZzi d‡j GjvKvi Av_©mvgvwRK Dbœq‡b e¨vcK
cÖfve পদড়দছ

Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi `ye©j (weakness)
w`K wK?

9

•
•
•

10

‡mZz, এযাদপ্রাি moK I b`x kvmb Kv‡Ri
রক্ষণাদবক্ষণ m¤ú‡K© Avcbv‡`i †Kvb gZvgZ
Av‡Q wK? _vK‡j 2wU D‡jøL Kiæb

•

11

‡mZz, এর এযাদপ্রাি moK, রক্ষাপ্রে Kv‡Ri
¯’vwqZ¡ wKsev moK wbivcËv wbwðZ Kivi
j‡ÿ¨ Avcbv‡`i †Kvb civgk© _vK‡j Zv
cÖ`vb করুন।

•

•
†mZzwUi ¯ú¨vb-জদয়দন্ট
hvbevnb PjvP‡j av°v
Lv‡”Q
•
সসতুর G¨v‡cÖvসির
ররদটইরনাং ওয়াল সদর
সগদছ
G¨v‡cÖvP সড়দকর তুলনায়
†mZzi D”PZv A‡bK
†ewk| hvbevnb ও
পথিারীদের PjvP‡j
Amyweav nq
b`x kvm‡bi †Zgb
•
`iKvi †bB&, Z‡e Ki‡j
fv‡jv nq
•
সসতুর দু প্রাদন্তর
•
এযাদপ্রাদির ঢাল সরইনকাট
সৃরি হদয়দছ
•
•
•

‡mZzi gvSLv‡b সলদভদলর
ÎæwU Av‡Q
G¨v‡cÖvP †ivW h‡_ó cÖk¯Í
bq

G¨v‡cÖvP সড়দকর ঢাদল
h_vh_fv‡e ব্ল্ক wcwPs Kiv
n‡q‡Q
b`x kvm‡bi KvR n‡q‡Q
2wU KvjfvU© (7.6২ রমটার
I 5.০০ রমটার) রনমোণ
cÖ‡qvRb
সসতুদত ববদুযরতক বারত
িাপন করা প্রদয়াজন
দু প্রাদন্ত এযাদপ্রাি moK cÖk¯Í
Kiv cÖ‡qvRb
†mZzwU পুদরাপুরর Pvjy n‡j
Gi রক্ষণাদবক্ষণ gwbUwis
Kiv cÖ‡qvRb

ঘ) রাজাবাড়ী সসতু, শ্রীপুর, গাজীপুর ও বশলগাতী সসতু, ডুমুররয়া খুলনা এর এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারেেঃ
প্রদশ্নর
ক্ররমক
2

3

cÖkœ

DËi
রাজাবাড়ী †mZz

Acbv‡`i Rvbvg‡Z †mZz wbg©vY cÖKí
ev¯Íevq‡bi m‡½ GjvKvi RbMY †Kvbfv‡e
RwoZ wQ‡jb wK ?
_vK‡j wKfv‡e RwoZ wQ‡jb Ges gwnjviv
RwoZ _vK‡j তাঁদের AskMÖnY KZUzKy
wQj?
wbwg©Z †mZzi Kvh©KvwiZv m¤ú‡K©
Avcbv‡`i gZvgZ wK?

হযাঁ

হযাঁ

gwnjviv gvwU KvUv I wbg©vY
Kv‡R RwoZ wQ‡jb
gwnjv cyiæl AbycvZ 20:80

gwnjviv gvwU KvUv I evwj Uvbvi
Kv‡R wb‡qvwRZ wQ‡jb
gwnjv cyiæl AbycvZ-30:70

•
•

•

•
4

Avcbv‡`i g‡Z †mZz রনমোদণর d‡j AÎ
GjvKvi RbM‡Yi Avq e„w× cv‡”Q wK?

বশলগাতী †mZz

হযাঁ
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†mZz LyeB Kvh©Ki n‡q‡Q
wK‡kviMÄ I সনত্রদকাণা
m‡½ †hvMv‡hvM mnR
n‡q‡Q
gvby‡li †fvMvwšÍ K‡g‡Q

হযাঁ

Kvh©KvwiZv A‡bK fv‡jv|
mvZÿxivi mv‡_ Lyjbvi
†hvMv‡hvM mnR n‡q‡Q

প্রদশ্নর
ক্ররমক

cÖkœ

DËi
রাজাবাড়ী †mZz

বশলগাতী †mZz

e„w× n‡j wKfv‡e Zv e¨³ Kiæb

•

wkí-KviLvbvi m„wó n‡q‡Q wK?
‡mZzwUi wbg©vY KvR ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q wK? G wel‡q
আপনাদের gZvgZ e¨³ Kiæb।

সৃরি n‡q‡Q

BU fvUv ˆZix n‡q‡Q Ges n‡”Q

•

cv‡k evwj fivU Kiv
cÖ‡qvRb
• ‡mZzi ‡mŠ›`h© e„w× Kiv
†h‡Z cv‡i
• G¨v‡cÖvP moK ms®‹vi
Kiv cÖ‡qvRb
‡mZz wbg©v‡Yi d‡j GjvKvi †Kvb cwi‡ekMZ weiæc cÖfve c‡o‡Q wK? সর্মনেঃ
না
cvwb cÖev‡n †Kvb mgm¨v n‡”Q wK ?
না
Rwg‡Z †mP w`‡Z mgm¨v n‡”Q wK?
না
Ab¨ †Kvb ai‡bi mgm¨v n‡”Q wK?

•

N

GjvKvi cwi‡ekMZ Ges Rxe ববরিত্রয
ÿwZMÖ¯Í n‡”Q wK?

না

8

Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi kw³kvjx
(strength) w`K wK?

•

Av‡Mi cvBwjs এর স্ট্রাকিার
সরাদনা না হওয়ায় b`x‡Z cwj
co‡Q
• ‡mZzi d‡j GjvKvi mv‡_
‡hvMv‡hvM e„w× †c‡q Av_©mvgvwRK Dbœqb n‡”Q

5
•
•
•
•
•
6

7
K
L
M

K…wl I e¨emv evwY‡R¨i
• K…wl Drcv`b I e¨emv
cÖmvi †e‡o‡Q
evwbR¨ e„w×i d‡j Avq
evo‡Q
• gvby‡li RxebhvÎvi gvb
evo‡Q
• োররদ্র্য হ্রাস পাদে
‡mZzwU wbg©v‡Yi d‡j র্াতায়াত mnR হওয়ায় wb‡¤œi cÖfvemg~n m¤ú‡K© gZvgZ cÖ`vb Kiæb
হযাঁ
হযাঁ
K…wl c‡b¨i †ePv †Kbv e„w× †c‡q‡Q wK?
হযাঁ
¯‹z‡j QvÎ-QvÎx‡`i msL¨v e„w× †c‡q‡Q wK? হযাঁ
হযাঁ
হযাঁ
¯^v¯’¨‡mev MÖnY mnR n‡q‡Q wK?
হযাঁ
হযাঁ
K…wl Dৎcv`b e„w× †c‡q‡Q wK?

•
•
•

9

Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi `ye©j
(weakness) w`K wK?

10

‡mZz, এযাদপ্রাি moK I b`x kvmb Kv‡Ri
রক্ষণাদবক্ষণ m¤ú‡K© Avcbv‡`i †Kvb
gZvgZ Av‡Q wK? _vK‡j 2wU D‡jøL Kiæb

•

‡mZz, এর এযাদপ্রাি moK, রক্ষাপ্রে Kv‡Ri
¯’vwqZ¡ wKsev moK wbivcËv wbwðZ Kivi
j‡ÿ¨ Avcbv‡`i †Kvb civgk© _vK‡j Zv
cÖ`vb করুন।

•

11

•

•
•
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না
না
না

†hvMv‡hvM e¨e¯’vi উন্নরত
n‡q‡Q
e¨emv evwYR¨ I wkÿvi
cÖmvi NU‡Q
gvby‡li Kg©ms¯’vb n‡”Q
`xN© mgq a‡i wbg©vY কাজ •
Kiv n‡q‡Q
G¨v‡cÖvP mo‡Ki সস্লাপ
Lvov n‡q‡Q
G¨v‡cÖvP mo‡Ki cÖk¯ÍZv
Kg n‡q‡Q
jvBwUs cÖ‡qvRb, mvBb I
wmMb¨vj cÖ‡qvRb
G¨v‡cÖvP mo‡Ki cÖk¯ÍZv
e„w× Ki‡Z n‡e
G¨v‡cÖvP moK I †mZzi
g‡a¨ †j‡fj cv_©K¨

‡mZzwU ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y©fv‡e Kiv n‡q‡Q|
‡mZzwU Av‡M n‡j Av‡iv
fv‡jv n‡Zv

•

•

eZ©gvb †mZzi wb‡P cyivZb
cvBwjs †_‡K hvIqvq b`x‡Z
cwj R‡g b`x fivU n‡”Q|
G¨v‡cÖvP ‡iv‡W সছাট সছাট
গতে (cU‡nvjস) ˆZix n‡q‡Q

G¨v‡cÖvP mo‡Ki GK cÖv‡šÍ
gw›`i, Ab¨ cÖv‡šÍ gmwR` ও
AvÛvicvm mo‡K evRvi
Av‡Q| RbMY‡K †mZz cvi
n‡Z ev DV‡Z Kó Ki‡Z

প্রদশ্নর
ক্ররমক

cÖkœ

DËi

•

রাজাবাড়ী †mZz
†ewk, গাড়ীদত SvKzwb
jv‡M
e„wó n‡j †mZzi Dci
cvwb R‡g _v‡K

বশলগাতী †mZz
nq| সসতুর `y cv‡k `ywU wmuwo
cÖ‡qvRb

ঙ) মকরমপুর সসতু, সগামাস্তাপুর, রাজশাহী এবাং সমলান্দহ সসতু, সাঘাটা, রাংপুর এর এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারেেঃ
µwgK bs
(প্রদশ্নর
ক্ররমক)
2

3

4

5
•

cÖkœ

DËi
gKigcyi †mZy

Acbv‡`i Rvbvg‡Z †mZz wbg©vY cÖKí
ev¯Íevq‡bi m‡½ GjvKvi RbMY †Kvbfv‡e
RwoZ wQ‡jb wK ?
_vK‡j wKfv‡e RwoZ wQ‡jb Ges gwnjviv
RwoZ _vK‡j তাঁদের AskMÖnY KZUzKy
wQj?

হযাঁ
wbg©vb kÖwgK wnmv‡e ¯’vbxq
RbMY KvR K‡i‡Qb

‡gjv›`n †mZy
হযাঁ
হযাঁ, রনমোণ শ্ররমক রহদসদব জরড়ত
রছদলন

gwnjviv gvwU KvUv, evwj Uvbv
gwnjviv gvwU KvUv, evwj Uvbv I
I wbg©vণ kÖwgK রহদসদব KvR
†hvMvwj রহদসদব wb‡qvwRZ
K‡i‡Qb| মরহলা-cyiæl AbycvZ wQ‡jb| মরহলা-cyiæl AbycvZ
30:70
40:60
wbwg©Z †mZzi Kvh©KvwiZv m¤ú‡K©
• সসতু ¯’vbxq RbM‡Yi Rb¨ • e¸ov Ges XvKvi mv‡_
Avkxe©v` ¯^iæc
†hvMv‡hvM mnR n‡q‡Q
Avcbv‡`i gZvgZ wK?
• এখন ¯^v¯’¨ †mev MÖnY
• GwU we‡bv`‡bi ¯’vb
A‡bK mnR n‡q‡Q&
রহসাদবও KvR Ki‡Q
• Avq †ivRMvi e„w×
• K…wl cY¨ evRviRvZ Kivi
cvIqvq gvby‡li
myweav nIqvq K…lK‡`i Avq
RxebhvÎvi gvb e„w×
evo‡Q
cv‡”Q
• QvÎ-QvÎx‡`i ¯‹z‡j hvIqv
mnR nIqvq wkï‡`i
¯‹z‡j hvIqvi cÖeYZv
evo‡Q
Avcbv‡`i g‡Z †mZz রনমোদণর d‡j AÎ
হযাঁ
হযাঁ
• hvbevnb PjvPj mnR
• K…wl cY¨ evRviRvZ Kiv
GjvKvi RbM‡Yi Avq e„w× cv‡”Q wK?
nIqvq †eKvi hye‡Kiv
mnR ও অথ ে-সাশ্রয়ী n‡q‡Q|
e„w× n‡j wKfv‡e Zv e¨³ Kiæb
সড়দক hvbevnb Pvwj‡q Avq
d‡j K…lK‡`i AvqKi‡Q
†ivRMvi e„w× cv‡”Q
• K…wl cY¨ m¯Ívq evRviRvZ
• kÖwgK‡`i Kg© ms¯’vb e„w×
Kivi d‡j K…l‡Ki jvf
cv‡”Q
†ewk n‡”Q
• সসতুর ফদল A_©‰bwZK
ZrciZv e„w× cvIqv
kÖwgKiv Av‡iv †ewk KvR
cv‡”Q
‡mZzwU wbg©v‡Yi d‡j র্াতায়াত mnR হওয়ায় wb‡¤œi cÖfvemg~n m¤ú‡K© gZvgZ cÖ`vb Kiæb
হযাঁ
হযাঁ
K…wl c‡b¨i †ePv †Kbv e„w× †c‡q‡Q wK?
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•

¯‹z‡j QvÎ-QvÎx‡`i msL¨v e„w× †c‡q‡Q wK?

হযাঁ

হযাঁ

•
•

¯^v¯’¨‡mev MÖnY mnR n‡q‡Q wK?
K…wl Dৎcv`b e„w× †c‡q‡Q wK?
wkí-KviLvbvi m„wó n‡q‡Q wK?
‡mZzwUi wbg©vY KvR ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q wK? G wel‡q
আপনাদের gZvgZ e¨³ Kiæb।

হযাঁ
হযাঁ

হযাঁ
হযাঁ

•
6

•
•

Rym d¨v±wi M‡o D‡V‡Q
‡mZzwU ¯’vbxq Awaevmx‡`i
`xN© w`‡bi Pvwn`v wQj,
ZvB Gi wbg©vY ¯’vbxq
RbM‡Yi Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y© n‡q‡Q|

•
•
•

7

‡mZz wbg©v‡Yi d‡j GjvKvi †Kvb cwi‡ekMZ weiæc cÖfve c‡o‡Q wK? সর্মনেঃ

K

cvwb cÖev‡n †Kvb mgm¨v n‡”Q wK ?

না

না

L
M
N

Rwg‡Z †mP w`‡Z mgm¨v n‡”Q wK?
Ab¨ †Kvb ai‡bi mgm¨v n‡”Q wK?
GjvKvi cwi‡ekMZ Ges Rxe ববরিত্রয
ÿwZMÖ¯Í n‡”Q wK?
Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi kw³kvjx
(strength) w`K wK?

না
না
না

না
না
না

•

9

Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi `ye©j
(weakness) w`K wK?

•

‡hvMv‡hvM e¨e¯’vq Avgyj •
cwieZ©b Avmvq ¯’vbxq
gvby‡li Avq †ivRMvi e„w×
cv‡”Q Ges র্াতায়াত mnR
nIqvq mvgvwRK m¤úK©
e„w× cv‡”Q
†mZz‡Z Av‡jvi e¨e¯’v
•
†bB
•

10

‡mZz, এযাদপ্রাি moK I b`x kvmb Kv‡Ri
•
রক্ষণাদবক্ষণ m¤ú‡K© Avcbv‡`i †Kvb
gZvgZ Av‡Q wK? _vK‡j 2wU D‡jøL Kiæb

8

gZvgZ †bB

•
•

11

‡mZz, এর এযাদপ্রাি moK, রক্ষাপ্রে Kv‡Ri
¯’vwqZ¡ wKsev moK wbivcËv wbwðZ Kivi
j‡ÿ¨ Avcbv‡`i †Kvb civgk© _vK‡j Zv
cÖ`vb করুন।

•

‡mZyi cv‡k we‡bv`b
GjvKv M‡o †Zvjv hvq

•
•
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†cvjwUª wkí M‡o D‡V‡Q
‡mZzwU ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_
mvgÄm¨c~Y©fv‡e ˆZix Kiv
n‡q‡Q
GLb mn‡RB e¸ovi gZ
eo kn‡i hvIqv Avmv Kiv
hvq, Av‡M A‡bK Ny‡i †h‡Z
n‡Zv e‡j mgq Ges LiP
†ewk n‡Zv

‡hvMv‡hvM e¨e¯’vq Avgyj
cwieZ©b Avmvq ¯’vbxq
gvby‡li Avq †ivRMvi e„w×
cv‡”Q

†mZz‡Z evwZ †bB|
G¨v‡cÖvP mo‡Ki wbg©vY gvb
m¤úbœ bq
dzjQwo-‡gjv›`n iv¯Ív‡K
RvZxq mo‡K DbœxZ Kiv
†h‡Z cv‡i
MvBevÜv-nvcvwbqv-‡mvbvZjv
iv¯Ív‡K GKwU cÖavb iv¯Ívq
cwiYZ Kiv n‡j MvBevÜv
†_‡K GB GjvKvi `~iZ¡
n«vm cv‡e
†mZzwU রক্ষণাদবক্ষদণর Rb¨
wbweofv‡e gwbUwis Ki‡Z
n‡e
†mZz‡Z Av‡jvi e¨e¯’v
Ki‡Z n‡e

ি) সোখাল সসতু, রবয়ারনবাজার, রসদলট এর এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারেেঃ
µwgK bs
(প্রদশ্নর
ক্ররমক)
2

3
4

5
K

cÖkœ

DËi
mv`vLvj †mZy

Avcbv‡`i Rvbvg‡Z †mZz wbg©vY cÖKí ev¯Íevq‡bi
m‡½ GB GjvKvi RbMY †Kvbfv‡e RwoZ wQ‡jb wK
?
wKfv‡e RwoZ wQ‡jb Ges gwnjviv RwoZ _vK‡j
Zv‡`i AskMÖnY KZUzKz wQj?
wbwg©Z †mZzi Kvh©KvwiZv m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZvgZ
wK?
Avcbv‡`i g‡Z †mZz wbg©v‡bi d‡j AÎ GjvKvi
RbM‡Yi Avq e„w× ‡c‡q‡Q wK?
e„w× n‡j wKfv‡e Zv e¨³ Kiæb।

Rvbv †bB
Rvbv †bB

•

†mZz ¯’vbxq RbM‡Yi Rb¨ fv‡jv n‡q‡Q| g‡b
nq GwU mwVK Av‡Q

হযাঁ
•
•

র্াতায়াত সহজ হওয়ায় ব্যবসা বারণজয সবদড়দছ।
পররবহন ব্যয় কদম র্াওয়ায় কৃর্করা কৃরর্ পণ্য
সথদক লাভ সবরশ পাদে
‡mZzwU wbg©v‡Yi d‡j র্াতায়াত mnR nIhvq wb‡¤œi cÖfvemg~n m¤ú‡K© gZvgZ cÖ`vb Kiæb
বাদড় রন
¯’vbxq †`vKv‡bi msL¨v e„w× †c‡q‡Q wK?
iv¯Ívi cv‡k bZ~b bZ~b e¨emv cÖwZô‡bi msL¨v e„w×
সপ‡q‡Q wK?
K…wl c‡b¨i †ePv-†Kbv e„w× †c‡q‡Q wK?
¯‹z‡j QvÎ-QvÎx‡`i msL¨v e„w× †c‡q‡Q wK?
¯^v¯’¨‡mev MÖnY mnR n‡q‡Q wK?
K…wl Dৎcv`b e„w× †c‡q‡Q wK?

বাদড় রন

wkí-KviLvbvi m„wó n‡q‡Q wK?
‡mZzwUi wbg©vY KvR ¯’vbxq Pvwn`vi mv‡_ mvgÄm¨c~Y©
n‡q‡Q wK? G wel‡q Avcbvi gZvgZ e¨³ Kiæb|

‡Kvb cwieZ©b nq রন

7

‡mZzwU ¯’vbxq Awaevmx‡`i Pvwn`vi mv‡_
m¤ú~Y© mvgÄm¨c~Y© nq bvB
• GwU h‡_ó `„wób›`b নয়
• †mZzi cv‡k c_Pvix‡`i `vuov‡bvi Rb¨ ch©vß
RvqMv †bB
‡mZz wbg©v‡Yi d‡j GjvKvi †Kvb cwi‡ekMZ weiæc cÖfve c‡o‡Q wK? সর্মনেঃ

K

cvwb cÖev‡n †Kvb mgm¨v n‡”Q wK ?

না

L
M
N

Rwg‡Z †mP w`‡Z mgm¨v n‡”Q wK?
Ab¨ †Kvb ai‡bi mgm¨v n‡”Q wK?
GjvKvi cwi‡ekMZ Ges Rxe ˆewPÎ ÿwZMÖ¯Í n‡”Q
wK?
Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi kw³kvjx (strength) w`K
wK?
Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi `ye©j (weakness) w`K
wK?

না
না
না

L
M
N
O
P
Q
6

8
9
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হযাঁ
হযাঁ
হযাঁ
হযাঁ
•

র্াতায়াত mnR nIqvq hvÎx Ges cY¨ cwienY `ªæZ
Ges mnR n‡q‡Q
cÖKí m¤ú‡K© ¯’vbxq cÖkvmb, ¯’vbxq RbMY Ges
¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i AewnZ bv K‡i cÖKí
ev¯Íevqb Kiv nq

10

11

‡mZz, G¨v‡cÖvP moK I b`x kvmb Kv‡Ri
রক্ষণাদবক্ষণ m¤ú‡K© Avcbv‡`i †Kvb gZvgZ Av‡Q
wK?

•

‡mZz এবাং এর G¨v‡cÖvP moK রক্ষণাদবক্ষণ Kv‡Ri
¯’vwqZ¡ wKsev moK wbivcËv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨
Avcbv‡`i †Kvb civgk© _vK‡j Zv cÖ`vb করুন।

•

•

•
•

G¨v‡cÖvP moK Ges †mZzi g‡a¨ ‡j‡f‡j
ZviZg¨ †ewk
b`xi DRv‡b Ges fvwU‡Z রক্ষণাদবক্ষণ KvR
Kiv cÖ‡qvRb
G¨v‡cÖvP moK cÖk¯Í Kivmn MvBW wcjvi
¯’vcb Ki‡Z n‡e
†mZz‡Z ররদেরক্টাং kxU jvMv‡bv cÖ‡qvRb|
G¨v‡cÖvP moK Ges †mZzi g‡a¨ ‡j‡fj wVK
Ki‡Z n‡e

জ) এফরজরি সথদক প্রাপ্ত তথ্যারে ও পরামশেেঃ
আদলািকবৃদন্দর মতামত অনুর্ায়ী সসতু প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত সুরবিারে (benefits):
• সসতুসমূহ রনরমেত হওয়ায় অরিকাাংশ সসতু এলাকা এবাং তার আদশ পাদশর এলাকায় সর্াগাদর্াগ
ব্যবিার প্রভূত উন্নরত সারিত হদয়দছ। র্াতায়াত দ্রুত, সহজ এবাং সময় সাশ্রয়ী হদয়দছ।
• আয় সরাজগার বৃরদ্ধ পাওয়ায় মানুদর্র জীবন মান বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
• স্বািযদসবা গ্রহণ অদনক সহজ হদয়দছ।
• র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রশশুদের স্কুদল র্াওয়ার প্রবণতা সবদড়দছ।
• সর্াগাদর্াগ ব্যবিা সহজ হওয়ায় ব্যবসা বারণজয প্রসার লাভ কদরদছ।
• সসতু সাংলগ্ন এবাং বাজার এলাকায় সোকাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
• িানীয় এলাকায় ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
• কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণ পররবহন খরি কম হওয়ায় সবিা সকনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ এবাং কৃরর্ উৎপােন
বৃরদ্ধ পাদে ।
• সসতুসমূহ রনমোণ কাদল েররদ্র্ মরহলাদের কমে সাংিান হদয়রছল।
• সসতু রনমোদণর ফদল অথ েগনরতক তৎপরতা বৃরদ্ধ পাওয়ায় শ্রমজীবী মানুদর্র কমেসাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
• সসতুসমূদহর রনি রেদয় সনৌকা িলািল শুরু হওয়ায় মারঝদের কমেসাংিান সৃরি হদয়দছ।
• সকাথাও সকাথাও ইদটর ভাটা, জুস ফযক্টরর ও সপারি রশল্প গদড় উদঠদছ।
আদলািকবৃদন্দর মদত সসতুসমূদহর প্রকদল্পর শরিশালী রেক ( strength):
• সসতু সমূহ রনরমেত হওয়ায় সজলা ও উপদজলা সেদর র্াতায়াত সহজতর হদয়দছ।
• সসতু রনমোদণর ফদল এলাকায় আথ ে-সামারজক অবিার ব্যাপক ইরতবািক পররবতেন এদসদছ।
• সারব েক সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ায় ব্যবসা বারণদজযর প্রসার ঘদটদছ,রশক্ষার প্রসার ঘদটদছ,
কমেসাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ, মানুদর্র আয় সরাজগার এবাং সামারজক কমেকাে বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
• র্াত্রী এবাং পণ্য পররবহন সহজ,দ্রুত এবাং অথ ে-সাশ্রয়ী হদয়দছ।
আদলািকবৃদন্দর মদত সসতুসমূদহর দুব েল রেক ( weakness):
• বররশাদলর আগগলঝাড়া সসতুটির েযান জদয়ন্ট দুব েল হদয় রগদয়দছ, র্ার ফদল র্ানবাহন িলািদলর
সময় িাক্কা খায়। সসতুর এযাদপ্রাদি আররসরস স্লযাদবর রক্ষাপ্রে কাজ সহদল রগদয়দছ। এযাদপ্রাি সড়ক
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•
•
•
•
•
•
•

সথদক সসতুর উচ্চতা অদনক সবরশ। র্ানবাহন িলািদল অসুরবিা হয়। বৃদ্ধ মানুর্দের সসতুদত উঠদত কি
হয়।
িট্টগ্রাদমর িন্দনাইশ উপদজলার সখাদের হাট সসতুটির মাঝখাদন সলদভদল ত্রুটি আদছ। এযাদপ্রাি
সড়দকর প্রশস্ততা কম।
গাজীপুদরর শ্রীপুদরর রাজাবাড়ী সসতুর এযাদপ্রাি অস্বাভারবক খাড়া এবাং এযাদপ্রাদি র্ানবাহন িাক্কা
খায়।
খুলনার বশলগারত সসতুর এলাইনদমদন্ট পররতযি সসতুর পাইলকযাপ ও পাইল অপসারণ না করায়
নেীদত পরল জদম নেী ভরাট হদয় র্াদে এবাং সনৌ িলািদল সমস্যা হদে।
িাঁপাইনবাবগদির সগামাস্তপুদরর মকরমপুর সসতুর উপর সকান আদলার ব্যবিা সনই।
গাইবান্ধার সমলান্দহ সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর রনমোণ ভাল হয়রন।
রসদলদটর রবয়ারনবাজাদরর সোখাল সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর সদঙ্গ সসতুর সলদভদলর পাথ েকয সবরশ।
সোখাল সসতুটি দৃরিনন্দন করার সকান ব্যবিা সনয়া হয়রন।

ঞ) সসতুর রক্ষণাদবক্ষণ, িারয়ত্ব ও সড়ক রনরাপিা সম্পদকে আদলািকবৃদন্দর পরামশেেঃ
আগগলঝাড়া সসতু
• সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর Vertical gradient কম রেদয় তা পুনেঃরনমোণ প্রদয়াজন। সাদথ সাদথ
এযাদপ্রাদি সওজ অরিেপ্তদরর রিজাইন ইউরনদটর পরামশে/রিজাইন অনুর্ায়ী রক্ষাপ্রে কাজ করদত
হদব।
সখাদের হাট সসতুz
•
•
•
•
•

অসমাপ্ত এযাদপ্রাি সড়দকর সপভদমন্ট দ্রুত রনমোণ করা প্রদয়াজন
এযাদপ্রাি সড়দক ২টি কালভাট ে (৭.৬০ রম: ও ৫.০০ রম:) প্রদয়াজন।
সসতুর উপর ববদুযরতক বারত িাপন প্রদয়াজন।
এযাদপ্রাি সড়ক প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।
সসতুটি পররপূণ েভাদব িালু হদল এর রক্ষণাদবক্ষদণ পেদক্ষপ রনদত হদব।

রাজাবাড়ী সসতু
• সসতুদত লাইটিাং ও রসগনাল িাপন করা প্রদয়াজন।
• এযাদপ্রাি সড়দকর প্রশস্ততা বৃরদ্ধ করদত হদব।
• সসতুর ফুটপাথ প্রশস্ত করা প্রদয়াজন।
• এযাদপ্রাি সড়ক ও সসতুর মদধ্য সলদভল ঠিক করদত হদব। অথ োৎ এযাদপ্রাি সড়দকর Vertical
gradient কমাদত দূদর সথদক সড়ক পুনেঃরনমোণ করদত হদব।
• সালনা-কাপারসয়া-রাদজেপুর সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক রহদসদব রনমোণ করা প্রদয়াজন।
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বশলগাতী সসতু
• সসতুর দুই পাদবে জনসািারদণর উঠানামার জদে রিঁরড় রনমোদণর রবর্য়টি রবদবিনা করদত হদব।
মকরমপুর সসতু
• সসতুর পাদবে রবদনােন পাকে রকাংবা Echo-park গদড় সতালা র্ায়।
সমলান্দহ সসতু
• সসতুটি রক্ষণাদবক্ষদণর জে রনরবড়ভাদব মরনটররাং করদত হদব।
• সসতুদত লাইটিাং এর ব্যবিা করদত হদব।
• ফুলছরড়-সমলান্দহ রাস্তাদক জাতীয় সড়দক উন্নীত করা প্রদয়াজন।
• গাইবান্ধা-হাপারনয়া-দসানাতলা রাস্তাদক একটি প্রিান রাস্তায় পররণত করা n‡j MvBevÜv †_‡K GB
GjvKvi `~iZ¡ n«vm cv‡e|
• পথিারীদের রনরাপে িলািদলর জে সুরবিাদথ ে সসতুর `yB পাদবে `ywU wmuwo cÖ‡qvRb|
সোখাল সসতুy
• এযাদপ্রাি সড়ক সাংস্কারসহ প্রশস্ত করা এবাং গাইি রপলার িাপন করদত হদব।
• সসতুদত সরইরলাং এ ররদেরক্টাং শীট লাগাদনা প্রদয়াজন।
• এযাদপ্রাি সড়ক এবাং সসতুর মদধ্য সলদভল ঠিক করদত হদব।
• সসতু িদল নান্দরনকতা বৃরদ্ধর জে লাইটিাংসহ অোে ব্যবিা গ্রহণ করদত হদব।
৫.৩ িানীয় পর্ োদয়র কমেশালার অনুষ্ঠাদন মাধ্যদম প্রাপ্ত পর্ েদবক্ষণ ও সুপাররশেঃ
কমবিালা অনুষ্ঠাোঃ সমীক্ষার পবরবধ অনু ায়ী খাো জবরশ্লপর উপাত্ত সংগ্রশ্লহর সিষ প বাশ্লয় একটি কমবিালার
আশ্লয়াজে করা হয়। কমবিালার ফলাফল াশ্লত সিশ্লচ্শ্লয় ভাশ্ললা পাওয়া ায় এ জশ্লন্য খাো জবরশ্লপর সময়ই
কমবিালাটি আশ্লয়াজে করা হয়।
১৯-০৪-২০১৭ বরাঃ তাবরশ্লখ চ্কবরয়া উপশ্লজলা সশ্লম্মলে কশ্লক্ষ উপশ্লজলা বেি বাহী অবফসার-এর সভাপবতশ্লে উক্ত
“স্থােীয় প বাশ্লয়র কমবিালা” অনুবষ্ঠত হয়। মহাপবরচ্ালক, মূল্যায়ে সসটর, আইএমইবি’র কমবিালায় প্রধাে
অবতবে বহশ্লসশ্লি উপবস্থত বেশ্ললে। আইএমইবি’র সহকারী পবরচ্ালক, মূল্যায়ে কমবকতবা, চ্কবরয়া উপশ্লজলা
পবরষশ্লির সচ্য়ারম্যাে, একজে মবহলা ভাইস-শ্লচ্য়ারম্যাে, কক্সিাজার সড়ক বিভাশ্লগর বেি বাহী প্রশ্লকৌিলী,
চ্কবরয়া উপশ্লজলা কৃবষ কমবকতবা, ােিাহে মাবলক ও পবরিহে ব্যিসায়ী সবমবতর প্রবতবেবধ, সসতু এলাকার
জেপ্রবতবেবধ, ােিাহে চ্ালক, এলাকার স্কুল-কশ্ললজ-মাদ্রাসার বিক্ষক, সসতু-প্রকশ্লের সরাসবর উপকারশ্লভাগী,
মৎস্য ও লিণ চ্াষীশ্লির প্রবতবেবধ, সপ্রসক্লাশ্লির প্রবতবেবধ উক্ত ওয়াকবিশ্লপ উপবস্থত বেশ্ললে। কমবিালায় কক্সিাজার
সজলায় “অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ প্রকে”-এর আওতায় বেবমবত ৩টি সসতুর মশ্লে মাতামুহূরী েিীর উপর
“িাটাখালী সসতু”-এর প্রভাি মূল্যায়ে সমীক্ষার জশ্লন্য পবরচ্াবলত খাো সমীক্ষা জবরপ, সকআইআই এিং
অিকাঠাশ্লমা প বশ্লিক্ষশ্লণ ইশ্লতামশ্লে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ সমীক্ষার টীম বলিার কর্তক
ব উপস্থাপে করা হয়।
উপস্থাপোর পর মহাপবরচ্ালক মশ্লহািশ্লয়র আহ্বাশ্লে কমবিালায় অংিগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আশ্ললাচ্োয় অংিগ্রহণ
কশ্লরে। উন্মুক্ত আশ্ললাচ্োয় বিবভন্ন ব্যবক্তিশ্লগরব মশ্লে মত বিবেময় সেশ্লক প্রাপ্ত মতামতসমূহ বেশ্লম্ন প্রিত্ত হশ্ললা।
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রিত্রেঃ ৫.০১ িকররয়া উপদজলা সদম্মলন কদক্ষ অনুরষ্ঠত “িানীয় পর্ োদয়র কমেশালা”
ক) কমবিালায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ (Findings):
১. সসতুটি বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব উক্ত স্থশ্লল একটি সংকীণ ব সিইলী সসতু বেল া বিশ্লয় একসশ্লঙ্গ উভয়মুখী ােিাহে
চ্লাচ্ল করশ্লত পারত ো। ১৬ িের প বন্ত এখাশ্লে সিইবল সসতুটি বেল, া এ িীঘ ব সমশ্লয় অতযন্ত জরাজীণ ব হশ্লয়
পশ্লড়। সংকীণ ব হওয়ায় সসতুটিশ্লত প্রচ্ে ােজট সলশ্লগই োকশ্লতা।
২. সসতুর উভয় প্রাশ্লন্ত প্রায়ই দুঘ বটো ঘটত।
৩. এ সসতুর উপর বিশ্লয় মশ্লহিখালী-কুতুিবিয়াগামী ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর োশ্লক।
৪. সসতুটি বেবমবত হওয়ার ফশ্লল স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা অশ্লেক সহজতর ও সময়-সাশ্রয়ী হশ্লয়শ্লে।
৫. ১৯৮০ সাশ্ললর আশ্লগ মাতামুহুরী েিীশ্লত সেৌকায় পারাপার হশ্লত হশ্লতা। ৮০ সাশ্ললর পর সবইলী সসতু; অতেঃপর
বতেমাদনর ভাল সসতুটি িকররয়াবাসীর জদে আশীব োেস্বরূপ।
৬. মাতামুহুরী নেীর পূব ে পাদবের ভাঙ্গন সরাদি নেীশাসন কার্ েক্রম হাদত সনয়া প্রদয়াজন।
৭. সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক ২টি প্রায় ৯০ রিগ্রী বাঁক রদয়দছ; সর্খাদন প্রায়ই দুঘ েটনা ঘদট।
৮. সসতু রনমোদণর সময় ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়দছ; তদব মারলক রছদলন মাত্র একজন।
৯. সসতুর উভয় পাদবে নেীর তীদর ব্ল্ক-রপরিাং করা প্রদয়াজন।
১০. সসতুটি রনরমেত হওয়ায় মৎস্য-িার্ী ও ব্যবসায়ীগণ এ অঞ্চদলর উৎপারেত রিাংরড়সহ অোে মাছ সহদজই
বাজারজাত করার সুদর্াগ পাদেন।
১১. সসতু রনমোদণর পূদব ে মৎস্যবাহী রাকসমূহ ২-৩ঘন্টা পর্ েন্ত র্ানজদট আটদক থাকদতা; এখন অদনক দ্রুত সসতু
পারাপার হদে।
১২. সসতুটিদত লাইটিাং এর ব্যবিা করা প্রদয়াজন।
১৩. বর্ োকাদল মাতামুহুরী নেী পারন বৃরদ্ধ পাওয়ার ফদল নেী অদনক খরদরাতা হদয় র্ায়; বর্ োকাদল নেীর পারন
অদনক বৃরদ্ধ পায়। সসতুর উভয় প্রাদন্ত নেী ভাঙ্গন সরাদি নেীশাসন কাজ করা প্রদয়াজন।
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১৪. মাতারবাড়ী রবদুযৎ প্রকদল্পর জদে ভারী র্ন্ত্রপারত রনদয় Over-loaded রাকসমূহ সসতুর উপর রেদয় িলািল
করদছ, এদত সসতুর আয়ুস্কাল কমদব।
১৫. সসতুর উভয় রেদকর সড়দক েীি সব্রকার থাকা প্রদয়াজন।
১৬. সসতুর পূব ে প্রাদন্ত ২টি বাঁদক প্ররতরেনই দুঘ েটনা হদে। বাঁক ২টি সহজ করা প্রদয়াজন।
১৭. সসতুর উপর এবাং এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ভারী রাকসহ অোে র্ানবাহদনর অগবি পারকোং করা হয়।
১৮. উপদজলা সিয়ারম্যান, িকররয়া প্রস্তাব কদরন- অরবলদি সসতুিদল মাতামূহূরী নেীদত কমপদক্ষ ২ সিইন
কদর ব্ল্ক রপরিাং করতেঃ সসতুটি ঝরুঁ কমুি করা প্রদয়াজন।
১৯. রনব োহী প্রদকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার জানান▪ বান্দরবাদন বৃরি হদল মাতামূহূরী নেীদত পারন বৃরদ্ধ পায় এবাং ভূরম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নেীদত ইদতাপুদব ে
অদনক siltation হদয়দছ, ফদল বর্ োকাদল পারন over-flow হদয় সড়ক ডুদব র্ায়।
▪ দুঘ েটনায় পথিারী সবরশ মারা র্াদে; তাই Awareness develop (সদিতনতা সৃরি) করা প্রদয়াজন।
এ রবর্দয় স্কুদলর ছাত্র-ছাত্রীদের সদিতনতা সৃরির জদে রতরন রকছু প্রিারনামূলক পেদক্ষপ সনয়া শুরু
কদরদছন।
▪ েীি-দব্রকার সকান সমািান নয়; েীি-দব্রকাদরই অদনক সময় দুঘ েটনা ঘদট।
▪ রনব োহী প্রদকৌশলী, সওজ, কক্সবাজার জানান- overloading রনয়ন্ত্রদণর জদে পর্ োয়ক্রদম পেদক্ষপ
গ্রহণ তথা Weigh Bridge িাপন করা হদব।
▪ সমীক্ষার টীম রলিাদরর রজজ্ঞাসার জবাদব, রতরন জানান, সসতুর রিজাইন তথা রনমোদণর পূদব ে বাটাখালী
সসতুিদল মাতামুহুরী নেীর Hydrological এবাং Morphological সমীক্ষা করা হয় রন।
২০. সসতুটি রনরমেত হওয়ায় মদহশখালীর রমঠা পান এবাং িকররয়ার রিাংরড় ও লবণ বাজারজাতকরণ সহজ
হদয়দছ।
২১. সসতুটি রনরমেত হওয়ায় সসতুর পরিম প্রান্ত সথদক িদকাররয়ায় আসা রকাংবা পরীক্ষার সময় ওপাদর মাদ্র্াসা
সকদে াতায়াতকারী োত্রোত্রীশ্লির অবভশ্ল াগ এখে আর সিাো ায় ো।
২২. স্কুশ্লল পূশ্লি ব অশ্লেক োত্র-োত্রী অবেয়বমত বেল; এখে উপবস্থবতর হার সিশ্লড়শ্লে; অবেয়বমত োত্র-োত্রীর সংখ্যা
কশ্লমশ্লে।
২৩. সসতুটি বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব মাইশ্ললর পর মাইল ােজট হশ্লতা। জরুরী প্রশ্লয়াজে োড়াও পরীক্ষােীশ্লির ২ ঘো
হাশ্লত সরশ্লখ রওয়াো বিশ্লত হশ্লতা। এখে ১০ বমবেশ্লট েিী পার হওয়া ায়।
২৪. িতবমাশ্লে সসতুর উপর গাড়ী পাবকবং কশ্লর সসতুর অশ্লধ বকই (প্রিস্ততার বিশ্লক) ব্লক কশ্লর রাখা হয়। এশ্লত স
সকাে সময় দুঘ বটো হওয়ার সমূহ আিংকা রশ্লয়শ্লে।
২৫. খরশ্লরাতা েিী মাতামূহূরীর ভাঙ্গে সরাশ্লধ পাবে উন্নয়ে সিাি ব েিী িাসশ্লের কাজ করশ্লত পাশ্লর।
২৬. বচ্ংবড় ব্যিসায়ী ও লিণচ্াষী িশ্ললে, সসতুটি বেবমবত হওয়ায় বচ্ংবড় ও লিণ িাজারজাতকরণ সহজ হশ্লয়শ্লে;
ফশ্লল ব্যিসায়ীগে অবধক মূল্য পাশ্লেে।
২৭. সসতুটি বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব েিীর ওপার সেশ্লক উচ্চ বিদ্যালশ্লয় োত্রোত্রী কম আসত, এখে সিবি আশ্লস; আশ্লগ এক
ঘণ্টা সময় লাগশ্ললও িতবমাশ্লে ১০ বমাঃ সময় লাশ্লগ।
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২৮. সসতু হওয়ায় পূশ্লি ব ওপাশ্লরর সমশ্লয়রা ৫ম সশ্রবণর সিবি পড়াশ্লিাো করশ্লত পারত ো; এখে মাস্ট্াস ব বিগ্রী প বন্ত
পড়াশ্লিাো কশ্লর।
২৯. সসতু বেবমবত হওয়ার পর উন্নত চ্াষািাি পিবত প্রিিবশ্লে ও সিখাশ্লত কৃবষ অবফসারগণ সহশ্লজ ওপাশ্লর াশ্লেে।
িাজারজাতকরণ সহজ হওয়ায় কৃষক পূশ্লি বর তুলোয় ২০-৩০% সিবি িাম পাশ্লেে।
৩০. উপশ্লজলা বেি বাহী অবফসার তাঁর িাস্তি অবভজ্ঞতা সেশ্লক িশ্ললে,
• ২০১৪ সাশ্লল ব্রীশ্লজ পুবলি বিশ্লয় ৫-৬ ঘোর ােজট সামবলশ্লয় এসএসবস পরীক্ষা বেশ্লয়বে। এখে
াতায়াত অশ্লেক সহজ হশ্লয়শ্লে; তশ্লি িড় গাড়ীর সংখ্যা বৃবি সপশ্লয়শ্লে।
• সড়কটি আশ্লরা প্রিস্ত করশ্লত হশ্লি (িতবমাে প্রিস্থতা ১৮ ফুট)।
• সসতুর উপর এিং সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ অবিধ পাবকবং সরাধ করশ্লত হশ্লি।
• সসতুস্থশ্লল মাতামূহূরী েিীশ্লত েিীিাসে তো Block- Pitching করা প্রশ্লয়াজে এিং সড়কটি স শ্লহতু
িষ বায় পাবেশ্লত ডুশ্লি ায়, তাই এটিশ্লক RCC করা প্রশ্লয়াজে।
• মাতামুহুরী েিী খেে করা প্রশ্লয়াজে ।
• িাটাখালী সসতুর পবিম প্রাশ্লন্তর সংশ্ল াগ সড়শ্লকর শুরুশ্লত সড়ক অংিটি বেরাপিভাশ্লি বেমবাণ করা
প্রশ্লয়াজে।
খ) ওয়াকবিশ্লপ এিং ওয়াকবিপ-পরিতী সসতু পবরিিবশ্লে প্রাপ্ত প বশ্লিক্ষণসমূহ
ওয়াকবিপ সিশ্লষ সসতু এিং এর আশ্লি পাশ্লির সাবি বক অিস্থা স্বচ্শ্লক্ষ পবরিিবশ্লের জশ্লন্য মূল্যায়ে সসটশ্লরর
মহাপবরচ্ালক ও সমীক্ষা টীম বলিার সসতু এলাকা পবরিিবে কশ্লরে। ওয়াকবিপ এিং সসতু পবরিিবশ্লে প্রাপ্ত
প বশ্লিক্ষণ বেম্নরূপাঃ
১। সসতুটি বেবমবত হওয়ার ফশ্লল স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা অশ্লেক সহজতর হশ্লয়শ্লে ও ২-৩ ঘো সময়-সাশ্রয়ী হশ্লয়শ্লে।
এ সসতুর উপর বিশ্লয় চ্টগ্রাম সেশ্লক মশ্লহিখালী-কুতুিবিয়াগামী ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর োশ্লক।
২। মাতামুহুরী নেীর পূব ে পাদবে ভাঙ্গন লক্ষয করা র্ায়।
৩। সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক ২টি প্রায় ৯০ রিগ্রী বাঁক রদয়দছ; িানীয় জনগদণর মদত এখাদন প্রায়ই দুঘ েটনা ঘদট।
৪। সসতুর উভয় পাদবে নেীর তীদর ব্ল্ক রপরিাং এর কাজ করা হয়রন; শুধু এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ব্লক িসাশ্লো হশ্লয়শ্লে।
ে সকান ববদুযরতক বারতর ব্যবিা সনই। রাদত্র দুঘ েটনা ঘটার আশাংকা আদছ।
৫। সসতুটিদত
৬। বর্ োকাদল মাতামুহুরী নেী অদনক খরদরাত হদয় পদড়; এ সময় নেী ভাঙ্গন হয়।
৭। মাতারবাড়ী রবদুযৎ প্রকদল্পর জদে ভারী র্ন্ত্রপারত রনদয় Over-loaded রাকসমূহ সসতুর উপর রেদয় িলািল
করদছ, এদত সসতুর আয়ুস্কাল কদম র্াওয়ার সম্ভবাবনা রদয়দছ।
৮। সসতুর উপর এবাং এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ভারী রাকসহ অোে র্ানবাহন অগবি পারকোং করা হয়। সসতুর উপর গাড়ী
পাবকবং কশ্লর সসতুর প্রায় অশ্লধ বক প্রিস্ততা ব্লক কশ্লর রাখা হয়। এশ্লত স সকাে সময় দুঘ বটো হওয়ার সমূহ আিংকা
রশ্লয়শ্লে।
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৯। বান্দরবাদন বৃরি হদল মাতামূহূরী নেীদত পারন বৃরদ্ধ পায় এবাং ভূরম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবাং নেীদত siltation হয়।
ফদল বর্ োকাদল নেীর পারনর over-flow হদয় সড়ক ডুদব র্ায়।
১০। সদিতনতার অভাদব সড়ক দুঘ েটনায় পথিারীগণ প্রায়ই দুঘ েটনার রশকার হদে।
১১। সসতু বেবমবত হওয়ার পর উন্নত চ্াষািাি পিবত প্রিিবশ্লে ও প্রবিক্ষশ্লণর জন্য কৃবষ অবফসারগণ সহশ্লজ ওপাশ্লর
স শ্লত পারশ্লেে। এশ্লত কৃবষ উৎপািে িাড়শ্লে। এোড়া িাজারজাতকরণ সহজ হওয়ায় কৃষকরা পূশ্লি বর তুলোয়
২০-৩০% সিবি িাম পাশ্লেে।
১২। িাটাখালী সসতুর বিজাইশ্লের সময় ঐ স্থশ্লল মাতামুহুরী েিীর Hydrological এিং Morphological
সমীক্ষা করা হয়বে; বিও ১০০ বমটাশ্লরর উশ্লধ ব সসতুসমূশ্লহ এ ধরশ্লের সমীক্ষা কদর রিজাইন করার জদে
পররকল্পনা করমশদনর রনদে েশনা রদয়দছ।
গ) ওয়াকবিশ্লপ মতবিবেমশ্লয় এিং সসতু পবরিিবশ্লে প্রাপ্ত সপাবরিসমূহ
ওয়াকবিপ সেশ্লক বেম্ন িবণ বত সপাবরি পাওয়া ায়:
১। মাতামুহুরী নেীর পূব ে পাদবের ভাঙ্গন সরাদি Hydrological এিং Morphological সমীক্ষার কদর
র্দথাপযুি নেীশাসন কার্ েক্রম হাদত সনয়া প্রদয়াজন।
২। বাটাখালী সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক ২টি প্রায় ৯০ রিগ্রী বাঁকসহ অোে বাঁকসমূহ সহজীকরণ করা প্রদয়াজন।
৩। দুঘ েটনার আশাংকা কমাদত সসতুটিদত লাইটিাং এর ব্যবিা করা প্রদয়াজন।
৪। বর্ োকাদল মাতামুহুরী নেী পারন বৃরদ্ধ পাওয়ার ফদল নেী অদনক খরদরাত হদয় পদড়, এদত নেী ভাঙ্গন হয়।
সসতুর উভয় প্রাদন্ত এবাং নেীর তীদর ভাঙ্গন সরাদি ব্ল্ক-রপরিাংসহ নেীশাসন কাজ করা প্রদয়াজন। এ লদক্ষয সড়ক
ও জনপথ অরিেপ্তর এবাং পারন উন্নয়ন সবাি েদক স্ব স্ব ব্যবিা গ্রহদণর অনুদরাি।
৫। সসতুর উভয় রেদকর সড়দক গারড়র গরত রনয়ন্ত্রদণর ব্যবিা থাকা প্রদয়াজন।
৬। সসতুর পূব ে প্রাদন্ত ২টি বাঁদক প্রায় রেনই দুঘ েটনা হয়। বাঁক ২টি সহজ করা প্রদয়াজন।
৭। সসতুর উপর এবাং এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক ভারী রাকসহ অোে র্ানবাহদনর অগবি পারকোং বন্ধ করদত হদব।
৮। সড়ক দুঘ েটনা সরাদি িানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও জনসািারদণর মদধ্য সদিতনতা সৃরি করদত হদব।
৯। সড়কটি শ্লেষ্ট প্রিস্ত েয় (িতবমাে প্রিস্থতা ১৮ ফুট), এটি িতবমাে আঞ্চবলক মহাসড়ক বহশ্লসশ্লি বেবমবত;
মাতারিাড়ী বিদুযৎ প্রকে বেমবাশ্লণর সপ্রবক্ষশ্লত সড়কটিশ্লক জাতীয় মহাসড়শ্লকর মাশ্লে বেমবাণ করা প্রশ্লয়াজে।
১০। েিীশ্লত পবল জমায় েিীর পাবে ধারণ ক্ষমতা বৃবির জন্য মাতামুহুরী েিী খেে করা প্রশ্লয়াজে।
১১। িাটাখালী সসতুর পবিম প্রাশ্লন্ত বলংক সড়কটি সসতুর Via-duct বেমবাশ্লণর মােশ্লম বকংিা এযাশ্লপ্রাশ্লচ্র উভয়
পাশ্লশ্বব ভূবম অবধগ্রহণ কশ্লর নূতে এলাইেশ্লমে বলংক সড়ক ও ইোরশ্লসকিাে বেমবাণ কশ্লর বেরাপি চ্লাচ্শ্ললর
উপশ্ল াগী করা প্রশ্লয়াজে।
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৫.৪.০০ অংি-খাঃ অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত উপাদির রবদের্ণেঃ
৫.৪.০১ ভূরমকােঃ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ
সমাপ্তকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ েক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অেতম কমে-পরররি হদলা প্রিান প্রিান
কাজসমূহ পর্ েদবক্ষণ করা এবাং তার কার্ েকাররতা সম্পদকে মন্তব্য প্রোন করা। এ লদক্ষয প্ররতদবেদনর অনুদেে
অনুর্ায়ী রনব োরিত ১৬টি সসতু সদরজরমদন পররেশেন কদর প্রকদল্পর মূল সসতু, কালভাট ে/আোরপাস, এযাদপ্রাি
সড়দকর সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট এবাং সড়ক রনরাপিামূলক কার্ েক্রদমর প্ররতদবেদনর (সাংযুরি-৪ অনুর্ায়ী)
সসতু-রভরিক উপাি সাংগ্রহ করা হয়। রনরমেত সমাট ৪৮+১(অাংশ) টি সসতুর মদধ্য সদরজরমদন পর্ েদবক্ষণকৃত
১৬টি সসতু অথ োৎ প্রায় ৩৩% নমুনা সসতুর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ; (সাররণ-৫.১৫ দ্র্িব্য)।

রিত্রেঃ ৫.০২ পরামশেক প্ররতষ্ঠাদনর তথ্য সাংগ্রহকারী খুলনার ডুমুররয়ার বশলগাতী সসতু পর্ েদবক্ষণ করদছ।

সাররণ-৫.১৫: পর্ েদবক্ষণকৃত সসতুসমূদহর তারলকা।
ক্ররমক নাং সজলা/সড়ক রবভাদগর নাম পর্ েদবক্ষণকৃত সসতুসমূদহর নাম
১
ব্রাক্ষণিাড়ীয়া
স্বো সসতু
২
কক্সিাজার
বাটাখালী সসতু
৩
চ্টগ্রাম/শ্লিাহাজারী
সখাদেরহাট সসতু
৪
গাজীপুর
রাজাবাড়ী সসতু
৫
েরবসংিী
আরড়য়াল খাঁ সসতু
৬
টাঙ্গাইল
রঝনাই সসতু
৭
সেত্রশ্লকাণা
কলাতবল সসতু
৮
বসশ্ললট
সিাখাল সসতু
৯
সোমগঞ্জ
সুনই সসতু
১০
গাইিান্ধা
সমলান্দহ সসতু
১১
েীলফামারী
সখাকশারহাট সসতু
১২
লালমবেরহাট
স্বতী সসতু
১৩
চ্াঁপাইেিািগঞ্জ
মকরমপুর
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সসতুর িরন
আরবসবস
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
আরবসবস
বপবস গাি বার
আরবসবস
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার

সসতুর বেঘ েয (রমটার)
৪২.৬২
১৭৩.৭২
৩৪৮.১২
৬২.৫০
২৬০.৫৯
৮৭.৮৩
৩৬.৬০
১৪৮.৬৮
১৮৬.০৬
২২২.৫০
১০৭.৫৬
৫৬.২১
৩৭২.৫৪

১৪
১৫
১৬

খুলনা
িবরিাল
িালকাঠি

বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
বপবস গাি বার
সমাট=

বশলগাতী সসতু
আবগলিড়া সসতু
নবগ্রাম সসতু

৯০.০০
৩০.০০
৬২.৪১
২৬৪৯.৬৫

৫.৪.০২ সসতুর বতেমান অবিা (status): অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং সিকরলস্ট অনুর্ায়ী সদরজরমদন প্রাপ্ত
উপাি অনুর্ায়ী সেখা র্ায় পর্ েদবক্ষণকৃত সসতুসমূদহর বতেমান অবিা ভাল; তদব রকছু রবচুযরত রদয়দছ। রনদম্নর
সাররণ-৫.১৬ হদত সেখা র্ায় আইদটম নাং-২ এ রবচুযরত ৬.২৫%, আইদটম নাং-৭ রবচুযরত ১৮.৭৫%, আইদটম
নাং ৯ এ রবচুযরত ২৫%, আইদটম নাং-১০ এ রবচুযরত ৩১.২৫% এবাং অোে আইদটদম রবচুযরত কম বা শূে।
পর্ েদবক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মদধ্য ৮টি সসতুদত নেী শাসন কাজ করা হয়রন; ক্ররমক নাং ১০-এ উদেখ করা হদলা।

রিত্রেঃ ৫.০৩ চ্যোইি উপশ্লজলাধীে সখাশ্লিরহাট সসতুর িতবমাে অিস্থা।

সাররণ-৫.১৬: সসতুর বতেমান অবিা
িবমক
াচ্াইতব্য আইশ্লটম
েং
1

২
৩
৪
৫

৬

িতবমাে অিস্থা
সংখ্যা

(ক) সসতুর Sub-structure এ Concrete এর কাশ্লজর
মাে (Workmanship) দৃশ্যতাঃ ভাল বকো?
(খ) সসতুর Super-structure এ Concrete এর কাশ্লজর
মাে (Workmanship) দৃশ্যতাঃ ভাল বকো?
সসতুর ঢালাই কাশ্লজ সকােরূপ Honey-comb আশ্লে বকো?
সসতুর দিঘ বয েিীর প্রিস্ততা অনু ায়ী প বাপ্ত হশ্লয়শ্লে বকো?
সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) সেৌচ্লাচ্শ্ললরজশ্লন্য প্রশ্লয়াজেীয় উচ্চতায় আশ্লে বকো?
ক) সসতুর বেচ্ বিশ্লয় সেৌ চ্লাচ্শ্ললর মত পাবে প্রিাহ আশ্লে
বকো?
খ) বেবমবত সসতুটিশ্লত Navigation সমস্যা আশ্লে বকো?
সসতুর সকাে অংশ্লি সকােরূপ সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-crack)
আশ্লে বকো?
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হযাঁ
১৬

ো
০

িতকরা হার
হযাঁ % ো %
১০০
০

১৬

০

১০০

০

১
১৬
১৬

১৫
০
০

৬.২৫
১০০
১০০

৯৩.৭৫
০
০

১২

৪

৭৫

২৫

১

১৫

৬.২৫

৯৩.৭৫

০

১৬

০

১০০

িবমক
েং

াচ্াইতব্য আইশ্লটম

িতবমাে অিস্থা
সংখ্যা

৭
৮

সসতুর বিবভন্ন স্প্যাশ্লের জশ্লয়শ্লে ােিাহে ধাক্কা খায় বকো?

৯

সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ (Protective Work) করা
হশ্লয় োকশ্লল তা সটকসই আশ্লে বকো ?
েিীর উভয় তীশ্লরর েিী িাসশ্লের (RTW) কাজ ভাল আশ্লে
বকো?
ক) স সকল সসতুশ্লত েিীিাসে কাজ করা হশ্লয়শ্লে (৮টি)
খ) স সকল সসতুশ্লত েিীিাসে কাজ করা হয়বে। (৮টি)
সসতুর সিক-স্লযাশ্লির উপবরভাগ ভাল আশ্লে বকো িা
রক্ষণাশ্লিক্ষণ হয় বকো

১০

১১

সসতুর Bearing-এ সকাে ত্রুটি পবরলবক্ষত হশ্লে বকো?

িতকরা হার
হযাঁ % ো %
১৮.৭৫ ৮১.২৫
০
১০০

হযাঁ
৩
০

ো
১৩
১৬

১২

৪

৭৫

২৫

৭

১

৪৩.৭৫

৬.২৫

৮
১৫

প্রশ্ল াজয েয়
১

৯৩.৭৫

৬.২৫

সসতুসমূহ পররেশেন কাদল সিকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাি সাংগ্রদহর সময় সসতুর গুণগত মাদনর পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত
রবচুযরতসমূহ এবাং সাংরেি সসতুর নাম সাররণ-৫.১৭ এ সেয়া হদলা। এখাদন লক্ষযণীয় সর্, সবদিদয় সবরশ রবচুযরত
আদছ আইদটম নাং-৯ এ (দসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ) এবাং তারপর কম রবচুযরত হদয়দছ আইদটম নাং-১০।
সাররণ-৫.১৭: সসতুর বতেমান অবিার পর্ েদবক্ষণ
ক্ররমক
পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য
সড়ক
(দিকরলস্ট
রবভাদগর নাম
অনুর্ায়ী)
৩
বতেমান সসতুটির বেঘ েয রবদ্যমান (পুরাতন) সবইলী সসতুর সিদয়
গাজীপুর
৬ রমটার সবশী আদছ। বতেমান মূল িযাদনদলর প্রশস্ততা প্রায় ২৫
রমটার।
৫ (ক)
পারন প্রবাহ খুব কম, নেী খনন করা প্রদয়াজন।
বসশ্ললট
বর্ োকাদল পারন প্রবাহ বৃরদ্ধ পায়, বতেমাদন সনৌ িলািদলর জে
গাজীপুর
প্রদয়াজনীয় পারনর গভীরতা সনই, বতেমান পারনর গভীরতা ১.২৫
রমটার মাত্র।
সসতুটি সকান নেীর উপর নয় তদব রবল এলাকায় রনরমেত, সসতুর সেত্রশ্লকাণা
দুই পাদশ ফসরল জরম।
নেীদত ৬মাস পারন থাদক, তাই বতেমাদন (এরপ্রল, ২০১৭) পারন েীলফামারী
প্রবাহ সনই।
৫ (খ)
গাজীপুর
নেীটি BIWTA-এর সনৌ িলািদলর তারলকাভুি নদহ।
িানীয়ভাদব সনৌকা বা Shallow Engine boat িলািল
কদর।
নেীদত সনৌ িলািল কদর না।
েীলফামারী
৭
িালকাঠি
সসতুর expansion joint-এর স্টীল আলগা হদয় সগদছ, র্ার
ফদল র্ানবাহন খুব িাক্কা খায় এবাং শব্দ কদর।
গাজীপুর
সসতুর শুরু এবাং সশর্ প্রাদন্তর ২টি জদয়দন্ট Level
difference আদছ অপর ২টি expansion joint সলদভদল
আদছ।
৯
এদপ্রাদির এক প্রাদন্তর রকছু অাংদশ রক্ষাপ্রে কাজ
খুলো
((Protective work) করা হদয়দছ।
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সসতুর নাম
(উপদজলার নাম)
রাজাবাড়ী সসতু, শ্রীপুর

সিাখাল সসতু, বিয়াবেিাজার
রাজাবাড়ী সসতু, শ্রীপুর
কলাতবল সসতু, পূি বধলা
সখাকশারহাট সসতু
রাজাবাড়ী সসতু

সখাকশারহাট সসতু, রিমলা
নবগ্রাম সসতু, ঝালকাঠি সের
রাজাবাড়ী সসতু, শ্রীপুর

বশলগাতী সসতু, ডুমুররয়া

১০

সসতুর রক্ষাপ্রে কাজ ((Protective work) এর ব্ল্ক সদর
সগদছ, বতেমান অবিা খুবই খারাপ।
এক প্রাদন্ত রকছু অাংশ রক্ষাপ্রে কাজ ((Protective work)
করা হদয়দছ।
রক্ষাপ্রে কাজ (Protective work) এর উপর সোকান
আদছ।
প্রকদল্পর আওতায় নেী শাসদনর কাজ অন্তভুেি রছল না।
প্রকদল্পর আওতায় নেী শাসদনর কাজ অন্তভুেি রছল না।
প্রকদল্পর আওতায় নেী শাসদনর কাজ অন্তভুেি রছল না।
সসতুর এদপ্রাদি রকছু অাংদশ RTW কাজ করা হদয়দছ। নেীটি
রবল এলাকায় রবিায়, বোর সময় নেীর পাবে প্লারবত হদে।
প্রকদল্পর আওতায় নেী শাসদনর কাজ অন্তভুেি রছল না।
সসতুর দুই পাদশর গ্রাম আকরিক বোয় (Flash-flood) -এ
প্লারবত হদে এবাং ভাঙ্গদনর হুমরক আদছ, বোর সময় নেীর
পাবে-প্লারবত হদে।

সোমগঞ্জ/
সেত্রশ্লকাো
সেত্রশ্লকাণা

সুনই সসতু,
িমেপাশা
কলাতবল সসতু, পূি বধলা

টাঙ্গাইল

রঝনাই সসতু, ঘাটাইল

িবরিাল
িালকাঠি
খুলো
বসশ্ললট

আগগলঝাড়া সসতু, আগগলঝাড়া
নবগ্রাম সসতু, ঝালকাঠি সের
বশলগাতী সসতু, ডুমুররয়া
সিাখাল সসতু, বিয়াবেিাজার

েরবসংিী
কক্সিাজার

আরড়য়াল খাঁ সসতু, সবলাদবা
বাটাখালী, িকররয়া

অোে পর্ েদবক্ষণেঃ
১.
িন্দনাইদশর ‘সখাদেরহাট সসতুর’ এযাশ্লপ্রাচ্ সড়দকর রনমোণ কাজ এখদনা িলমান, র্ানবাহন িলািল
শুরু হয়রন।
২.
সখাদেরহাট সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক আঁকাবাঁকা ও সুরু।

৫.৪.০৩ রনরমেত কালভাট ে ও আোরপাসসমূদহর বতেমান অবিােঃ সর্ সকল নমুনা সসতুদত
কালভাট ে/আোর পাস কালভাট ে আদছ সসই সকল সসতুর কালভাদট ের জে সিকরলস্ট পূরণ করা হয়। ১৬টি নমুনা
সসতুর মদধ্য সমাট ৪টি কালভাট ে পাওয়া সগদছ। র্ার মদধ্য ৩টি আোর পাস কালভাট ে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সাররণ৫.১৮-এ সেয়া হদলা। তাদত বারহযক পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায় কালভাট ে/আোরপাসসমূদহর বতেমান কার্ েকাররতা
ভাদলা। ৩টি আোর পাস কালভাট ে থাকায় ক্ররমক নাং ১৫, ১৬ এবাং ১৭ এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি ছদক ব্যবহার
করা হদয়দছ।

রিত্রেঃ ৫.০৪ ঝালকাঠি’র নবগ্রাম সসতুর আোরপাস কালভাট ে
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সাররণ-৫.১৮: কালভাট েসমূদহর বতেমান অবিা।
িতবমাে অিস্থা
ক্ররমক
নাং

র্ািাইতব্য আইদটম

১২

কালভাশ্লট বর কাশ্লজর মাে (Workmanship) দৃশ্যতাঃ
ভাল বকো?
কালভাশ্লট বর সকাে অংশ্লি সকাশ্লো সূক্ষ্ম ফাটল (Haircrack) আশ্লে বকো?
কালভাশ্লট বর কেবিশ্লট সকােরূপ Honey-comb
সিখা াশ্লে বকো?
খাল িা োলার তুলোয় কালভাশ্লট বর দিঘ বয (Span) কম
বকো?

১৩
১৪
১৫

হযাঁ
৪

সংখ্যা
ো প্রশ্ল াজয
েয়
০
-

িতকরা হার
হযাঁ % ো % প্রশ্ল াজয
েয় %
১০০
০
-

০

৪

-

০

১০০

-

০

৪

-

০

১০০

-

০

১

৩

০

২৫

৭৫

১৬

চ্যাশ্লেশ্ললর উধ বশ্লরাশ্লতর বিশ্লক বকংিা বেম্নশ্লরাশ্লতর বিশ্লক
সকােরূপ জলািিতা পবরলবক্ষত হশ্লে বকো?

০

১

৩

০

২৫

৭৫

১৭

কালভাশ্লট বর সবন্নকশ্লট আড়াআবড়ভাশ্লি চ্যাশ্লেশ্লল পাবেপ্রিাহ ব্লক করা হশ্লয়শ্লে বকো? (প বশ্লিক্ষশ্লণ বেবি বষ্ট
কালভাশ্লট বর বিিরণ বিে)।

১

০

৩

২৫

০

৭৫

১৮

বেবমবত কালভাশ্লট বর উপর বিশ্লয় চ্লাচ্শ্ললর সময়
ােিাহে ধাক্কা (Jerking) খায় বকো?

০

৪

-

০

১০০

-

পর্ েদবক্ষদণ আদরা সেখা র্ায়, পররমাণগত আইদটম সকানরূপ ত্রুটি-রবচুযরত পাওয়া র্ায়রন; তদব কাদজর
রনমোণকালীন শুদ্ধতা র্া বারহযক দৃরিদগাির হদয়দছ এমন ত্রুটি রবচুযরতসমূহ ও সাংরেি সসতুর নাম রনদম্নর সাররণ৫.১৯-এ রনরে েি কালভাদট ের ত্রুটি-রবচুযরত উদেখ করা হদলােঃ
সাররণ-৫.১৯: কালভাট ে/আোরপাদসর পর্ েদবক্ষণসমূহ
ক্ররমক
পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য
(দিকরলস্ট
অনুর্ায়ী)
১৫
কালভাট েটি ক্রস-সড়দকর আোরপাস
কালভাট েটি ক্রস-সড়দকর আোরপাস
কালভাট েটি ক্রস-সড়দকর আোরপাস
১৬
প্রদয়াজয নদহ।
প্রদয়াজয নদহ।
প্রদয়াজয নদহ।
১৭
প্রদয়াজয নদহ।
প্রদয়াজয নদহ।
প্রদয়াজয নদহ।
১৮
কালভাদট ে র্ানবাহন িাক্কা খায়
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সড়ক রবভাদগর
নাম

সসতুর নাম

খুলো
িালকাঠি
েরবসংিী
খুলো
িালকাঠি
েরবসংিী
খুলো
িালকাঠি
েরবসংিী
বসশ্ললট

বশলগাতী সসতু
নবগ্রাম সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
বশলগাতী সসতু
নবগ্রাম সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
বশলগাতী সসতু
নবগ্রাম সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
সোখাল সসতু

৫.৪.০৪ এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁি ও সপভদমদন্টর বতেমান অবিা (status): অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং সিকরলস্ট
অনুর্ায়ী সদরজরমদন প্রাপ্ত উপাি অনুর্ায়ী সেখা র্ায় অরিকাাংশ সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁি ও সপভদমদন্টর
অবিা ভাল হদলও তদব রকছু উদেখদর্াগ্য রবচুযরত রদয়দছ। রনদম্নর সাররণ-৫.২০ হদত সেখা র্ায় আইদটম নাং২০ (দশাল্ডার সাংক্রান্ত) এ রবচুযরত ৪৩.৭৫%, আইদটম নাং-২১ (ঢাদল সরইনকাট সাংক্রান্ত) এ রবচুযরত ৫৬.২৫%,
আইদটম নাং-২৪ (সারদফস সাংক্রান্ত) এ রবচুযরত ৩১.২৫% এবাং অোে আইদটদমও রবচুযরত আদছ।

বচ্ত্রাঃ ৫.০৫ সোমগশ্লঞ্জ ধমবপািায় সেই সসতুর এযাদপ্রাি সড়শ্লকর িতবমাে অিস্থা
সাররণ-৫.২০: এযাদপ্রাি সড়ক ও সপভদমদন্টর বতেমান অবিা
ক্ররমক

র্ািাইতব্য আইদটম

নাং
১৯

এযাদপ্রাি সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ

িতবমাে অিস্থা
সংখ্যা
িতকরা হার
হযাঁ
ো হযাঁ % ো %
১১
৪ ৬৮.৭৫ ৩১.২৫

(Comfortably) িলািল করদছ রক না?
২০

এযাদপ্রাি সড়দকর সশাল্ডার পথিারীদের িলািদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা

৯

৭

৫৬.২৫ ৪৩.৭৫
৪৩.৭৫ ৫৬.২৫

হদয়দছ রকনা?
২১

এযাদপ্রাি সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দছ রকনা?

৭

৯

২২

এযাদপ্রাি সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulated)

৪

১২

২৫

৭৫
১২.৫

রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা খায় রকনা?
২৩

এযাদপ্রাি সড়দকর ঢাল সঠিক আদছ রকনা?

১৪

২

৮৭.৫

২৪

সড়দকর সারদফদস সকানরূপ সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) সেখা র্াদে রকনা?

৫

১১

৩১.২৫ ৬৮.৭৫

২৫

সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস গতে (Pot holes) আদছ রকনা?

৩

১৩

১৮.৭৫ ৮১.২৫

২৬

এদপ্রাি সড়দকর সারদফস ভাল আদছ রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা?

১৩

৩

৮১.২৫ ১৮.৭৫
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সসতুটি পররেশেন কাদল সিকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাি সাংগ্রদহর সময় এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁি ও সপভদমদন্টর গুণগত
মাদনর পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচুযরতসমূহ সকান সকান সসতুদত পাওয়া রগদয়দছ তা সাররণ-৫.২১ এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.২১: এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁি ও সপভদমদন্টর পর্ েদবক্ষণ
ক্ররমক
পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য
(দিকরলস্ট
অনুর্ায়ী)
১৯
এযাদপ্রাদি সড়দকর বেঘ েয প্রায় ২×৭৫ রমটার এবাং প্রশস্ততা গদড় ৭ রমটার। এযাদপ্রাি
সড়দকর Vertical gradient খুব খাড়া ফদল অর্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন িলািদল
অসুরবিা হদে। Vertical gradient আদরা সহজ এবাং এযাদপ্রাি সড়দকর প্রশস্ততা
বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন।
২০
সশাল্ডার খুব কম।
সশাল্ডার সনই।
এযাদপ্রাি সড়দকর সশাল্ডার সভদঙ্গ সগদছ, সমরামত করা প্রদয়াজন।
সশাল্ডার এক পাদবে আদছ, অে পাদবে িওড়া কম আদছ এবাং ফুটপাত সনই।
২১
এযাদপ্রাদির এক প্রাদন্ত রাস্তার উভয় পাদশ বড় িরদনর দুইটি সরইনকাট সৃরি হদয়দছ;
সাংস্কার করা জরুরী।
সসতুর এক প্রাদন্তর এযাদপ্রাদির উভয় পাদবে প্রায় ৮-১০টি সরইনকাট হদয়দছ, সাংস্কার
করা খুবই জরুরী।
এযাদপ্রাদি ব্ল্ক রপরিাং করা আদছ।
২২
এযাদপ্রাদির উঠা-নামায় র্ানবাহন একটু িাক্কা খায়।
এযাদপ্রাি সড়ক উঁচুরনচু আদছ, র্ানবাহন িাক্কা খায়।
২৩
সস্লাপ খুব খাড়া (Steep) আদছ; তদব Earthen নয়; Block Pitching করা।
২৪
এযাদপ্রাি সড়দকর সারদফদস অদনক সূক্ষ ফাটল আদছ (Hair-crack) আদছ।
২৫
রকছু অাংদশ গতে আদছ।
২৬
রকছু ফাটল ও গতে আদছ; রক্ষণাদবক্ষণ করা েরকার
এযাদপ্রাি সড়ক সফব্রুর্ারী, ২০১৭ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদয়দছ।
জানুয়ারর, ২০১৭ একটু রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদয়দছ।
মাি ে, ২০১৭ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ করা হদয়দছ।
এযাদপ্রাি সড়ক প্রায় ৬০% ক্ষরতগ্রি, সাংস্কার করা অতযন্ত জরুরী
রকছু রকছু জায়গায় সপভদমদন্ট সূক্ষ-ফাটল (Hair-crack) আদছ।

সসতুর নাম
রাজাবাড়ী সসতু

নবগ্রাম সসতু
বশলগাতী সসতু
সুনই সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
বশলগাতী সসতু
সুনই সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
আগগলঝাড়া সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
সুনই সসতু
সুনই সসতু
আগগলঝাড়া সসতু
নবগ্রাম সসতু
বশলগাতী সসতু
সিাখাল সসতু
সুনই সসতু
রাজাবাড়ী সসতু

অোে পর্ েদবক্ষণেঃ
১.
ডুমুররয়ার ‘বশলগাতী সসতুর’ এযাদপ্রাদি আোর পাস সড়দক বাজার থাকায় এবাং এযাদপ্রাি সড়দকর
এক পাদশ মসরজে ও অে পাদশ মরন্দর থাকায় জনসািারদণর এযাদপ্রাি সড়দক উঠদত অদনক কি
হয়। তাই দুই পাদবে দুইটি রসরড় রনমোণ অতযন্ত জরুরী।
২.
সোহাজারী সড়ক রবভাদগর অিীদন িন্দনাইশ উপদজলািীন ‘সখাদেরহাট সসতুর’ এযাদপ্রাি সপভদমন্ট
রনমোণ কাজ এখদনা িলমান।
৩.
নীলফামারী সড়ক রবভাদগর অিীদন রিমলা উপদজলািীন ‘সখাকসারহাট সসতুর’ এযাদপ্রাি সড়কটি
সসারলাং করা রছল; বতেমাদন সসারলাং তুদল রবটুরমনাস সপভদমন্ট রনমোদণর কাজ িলদছ।
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রবদশর্ পর্ েদবক্ষণেঃ ‘সখাদেরহাট সসতুর’ উভয় প্রাদন্তর সড়ক এলরজইরি’র রনয়ন্ত্রদণ। সড়কটি খুবই সাংকীণ ে এবাং
আঁকাবাঁকা। এলরজইরি সড়কটি রনমোণ না করদল ভরবষ্যদত সসতুটি ব্যবহার করা র্াদব না। ৩৪৮.১২ রমটার েীঘ ে
রবশাল সসতুটিদত আশানুরূপ র্ানবাহন িলািল করদত পারদব না।
কুরমো সের উপদজলািীন সগামতী নেীর উপর রনরমেত ‘টিক্কারির সসতুর’ শালির প্রাদন্ত এযাদপ্রাদির সশর্ প্রাদন্ত
একটি ক্রস-সড়ক আদছ এবাং সসাজাদসারজ একটি রলাংক সরাি আদছ। রলাংক সড়দকর সলদবল এযাদপ্রাদির তুলনায়
অদনক রনদি। সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এখাদন প্রায়শই দুঘ েটনা ঘদট। এখাদন র্থার্থ রিজাইন করতেঃ
সাংদর্াগ সড়দকর উন্নয়নসহ Tri-section রনমোণ করা প্রদয়াজন।
৫.৪.০৫ সড়ক রনরাপিামূলক কার্ েক্রমেঃ
সদরজরমদন সড়দকর জযারমরতক রিজাইন (Geometric design) ও সড়ক রনরাপিা (Road safety)
সাংক্রান্ত আইদটমসমূদহর প্রাপ্ত উপাি রনদম্নর সাররণ-৫.২২-এ সেখাদনা হদলা। সাররণ হদত সেখা র্ায় আইদটম
নাং-৩২-(খ) (দরাি মারকোং) এ সবদিদয় সবরশ রবচুযরত (৭৫%) রদয়দছ; তারপর কম রবচুযরত (৬২.৫%) আইদটম
নাং-২৭, ৩০, ৩২ (ক) এ এবাং তারপর কম রবচুযরত আইদটম নাং-২৯ এ (১৮.৭৫%)।
সাররণ-৫.২২: সড়ক রনরাপিামূলক কার্ েক্রম।
িতবমাে অিস্থা
ক্ররমক
নাং

র্ািাইতব্য আইদটম

২৭

সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাি সড়দক সাইনরসগনাল পর্ োপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপিা রনদে েশক
আদছ রকনা?
এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবে অরত-উচ্চতা
(Super-elevation) রহসাদব সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট
রনমোণ করা হদয়দছ রকনা?
এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা অাংদশর
তুলনায় সবরশ িওড়া রহদসদব রনমোণ করা হদয়দছ রকনা?

৬

সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের
ফদল র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে
রকনা?
সসতু রকাংবা এযাদপ্রাি সড়দকর একই িাদন (Spot)
বারাংবার দুঘ েটনা হয় এমন দুঘ েটনা প্রবণ েট
(Accident-prone Spot) আদছ রকনা?
সাইন-রসগনাল পর্ োপ্ত রকনা?
(ক) সসতুর সরইবলং-এ reflectory sign স্থাপে করা
হশ্লয়শ্লে বকো?
(খ) সসতুর এশ্লপ্রাশ্লচ্ সরাি মাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?

২৮

২৯
৩০
৩১

৩২

হযাঁ

সংখ্যা
ো প্রশ্ল াজয
েয়
১০
-

িতকরা হার
হযাঁ % ো % প্রশ্ল াজয
েয় %
৩৭.৫ ৬২.৫
-

৯

২

৫

৫৬.২৫

১২.৫

৩১.২৫

৮

৩

৫

৫০

১

১০

৫

৬.২৫

৬২.৫

৩১.২৫

০

১৬

-

০

১০০

-

৬

১০

-

৩৭.৫

৬২.৫

-

৪

১২

-

২৫

৭৫

-

১৮.৭৫ ৩১.২৫

প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়, পর্ েদবক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মদধ্য ৫টি সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক সকান বাঁক সনই; তাই
ক্ররমক নাং ২৮, ২৯, ৩০ এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি ছদক ব্যবহার করা হদয়দছ।
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সড়ক রনরাপিার পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচুযরতসমূদহর িরন রনদম্নর সাররণ-৫.২৩-এ সেয়া হদলা। সাররণ হদত সেখা
র্ায়, র্ািাইকৃত সসতুগুদলার মদধ্য ১টি সত s-curve আদছ। আবার কদয়কটি সসতুর এযাদপ্রাদি সছাট সছাট দুঘ েটনা
হদে। এগুদলা Accident black spot না হদলও দুঘ েটনা-প্রবণ (Accident-prone) পদয়ন্ট। তাই s-curve এবাং
এ সকল দুঘ েটনা-প্রবণ পদয়দন্ট দুঘ েটনা বদন্ধ প্ররতকারমূলক ব্যবিা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।
সাররণ-৫.২৩ সড়ক রনরাপিা সাংক্রান্ত পর্ েদবক্ষণেঃ
ক্ররমক
পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য
(দিকরলস্ট
অনুর্ায়ী)
২৭
সতকেতামূলক সাইন-রসগনাল সনই
সতকেতামূলক সাইন-রসগনাল সনই
সতকেতামূলক সাইন-রসগনাল সনই
২৮, ২৯, এযাদপ্রাি সড়দক বাঁক না থাকায় আইদটমটি প্রদর্াজয নয়
৩০
এযাদপ্রাি সড়দক বাঁক না থাকায় আইদটমটি প্রদর্াজয নয়
এযাদপ্রাি সড়দক বাঁক না থাকায় আইদটমটি প্রদর্াজয নয়
এযাদপ্রাি সড়দক বাঁক না থাকায় আইদটমটি প্রদর্াজয নয়
সপভদমন্ট রনমোণ সমাপ্ত হয়রন রবিায় প্রদর্াজয নদহ।
৩১
সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর পাদবে স্কুল থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা সছাট সছাট
দুঘ েটনার রশকার হদে।
সসতুর এযাদপ্রাি সড়দক সছাট িরদনর দুঘ েটনা হয়।

৩২ (ক)
৩২ (খ)

সসতুর এযাদপ্রাদি সর্ vertical grade তা ৩% এর সবরশ (প্রায় ৬%)।
এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ Speed control device রনমোণ প্রদয়াজন।
সরইরলাং এর Reflectory sign নি হদয় সগদছ।
লাল-সাো সািারণ মারকোং করা আদছ।
এযাদপ্রাদি সরাি মারকোং পর্ োপ্ত নদহ।
এযাদপ্রাদি সরাি মারকোং পর্ োপ্ত নদহ।
এযাদপ্রাদি সরাি মারকোং পর্ োপ্ত নদহ।
এযাদপ্রাদি সরাি মারকোং আদছ, তদব কম।

সড়ক রবভাদগর
নাম

সসতুর নাম

িবরিাল
িালকাঠি
খুলো
িবরিাল
েরবসংিী
গাজীপুর
গাইিান্ধা
সিাহাজারী
ঝালকাঠি

আগগলঝাড়া সসতু
নবগ্রাম সসতু
বশলগাতী সসতু
আগগলঝাড়া সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
সমলান্দহ সসতু
সখাদেরহাট সসতু
নবগ্রাম সসতু

খুলনা

বশলগাতী সসতু

গাজীপুর

রাজাবাড়ী সসতু

ব্রাক্ষণিাড়ীয়া
গাজীপুর
িবরিাল
সোমগঞ্জ
খুলনা
ব্রাক্ষণিাড়ীয়া

স্বো সসতু
রাজাবাড়ী সসতু
আগগলঝাড়া সসতু
সুনই সসতু
বশলগাতী সসতু
স্বো সসতু

অোে পর্ েদবক্ষণেঃ
১.
ঝালকাঠির ‘নবগ্রাম সসতুর’ এযাদপ্রাদির বাঁদক সোকান থাকায় দৃরি সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে।
২.
বাটাখালী সসতুর িকররয়া প্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়দকর রনকটি এলাকায় িকররয়া-বেরখালী সড়দক ২টি
s-curve আদছ।
৩.
স্বল্পা উপদজলািীন ‘স্বল্পা’ সসতুর এযাদপ্রাদি কড়া বাঁক আদছ। বাঁকসমূহ সহজীকরণ করা প্রদয়াজন।
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৫.৫.০০ অাংশ-গ প্রকল্পভুি সসতুসমুদহর রনমোণ পূব েবতী ও পরবতী তথ্য এবাং বতেমান কার্ েকাররতােঃ
ভুরমকােঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর অনুদেে ৩.৫ (ঘ) অনুর্ায়ী প্রকল্পভুি ৪৯টি সসতুর বাস্তব রিত্র গ্রহণ করা হয়।
মূল সসতু, সসতুর এযাদপ্রাি এবাং নেী-শাসন কাদজর (সর্খাদন বাস্তবারয়ত হদয়দছ) আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হদয়দছ।
অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষণ সিকরলস্ট (সাংযুরি-০৪)-এর অনুদেে (ঙ)-১.০ অনুর্ায়ী ৪৮টি সসতুর ‘অসমাপ্ত থাকা
সম্পরকেত তথ্য’ সাংগ্রহ করা হয়। পরবতী অনুদেেসমূদহ এ সাংক্রান্ত তথ্য-উপাি উপিাপন করা হদলা। এছাড়াও
উি সিকরলদস্টর অনুদেে (ঙ) ২.০ এবাং (ঙ) ৩.০ অনুর্ায়ী সসতুর রনমোণ কাজ িলাকালীন সম্পন্নকৃত রকছু
পরীক্ষার ফলাফদলর তথ্যও এ অধ্যাদয় উপিাপন করা হদলা। সসতুর আদলাকরিত্রসমূহ পরররশি-১ এ পৃথকভাদব
সেয়া হদলা।
৫.৫.০২ রনরমেত সসতুসমূদহর বাস্তব অবিােঃ
১. রাজাবাড়ী সসতুেঃ রাজাবাড়ী সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুর ছরব রিত্র পরররশি-২ এ সেয়া হদলা। পূদব ে সসতুটির প্রায় 30% কাজ সম্পন্ন
হদয়রছল। সম্পূণ ে পাইরলাং-এর কাজ এবাং ১টি এযাবাটদমদন্টর পাইল কযাপ পর্ েন্ত কাজ সম্পন্ন হদয়রছল। র্থার্থ
বরাে না পাওয়ায় পূদব ে সসতুটির রনমোণ কাজ সমাপ্ত করা র্ায়রন।
২. আরড়য়াল খাঁ সসতুেঃ আরড়য়াল খা সসতু বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুর ছরব রিত্র পরররশি-২ এ সেয়া হদলা। সসতুটির প্রায় ৯০% কাজ সম্পন্ন হদয়
অসমাপ্ত অবিায় রছল। মূল সসতুর রনমোণ কাজ সমারপ্তর পর এযাদপ্রাি সড়দকর কাজ অসমাপ্ত রছল। সসতুটি
রনমোদণর জে পূদব ে ৮৯৩.৪১ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। বরাদের স্বল্পতার কারদণ ও ভূরম অরিগ্রহদণর
জটীলতার কারদণ বারক কাজ অসমাপ্ত অবিায় রছল।
৩. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয়। সেখা র্ায়, সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৬৮% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটির ৩টি েযান
স্লাবসহ সমাপ্ত হওয়ার পর অবরশি একটি েযান ও এযাদপ্রাি অাংশ অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
312.82 লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। ভূরম অরিগ্রহণ সাংক্রান্ত জটিলতা এবাং বরাদের স্বল্পতার কারদণ সসতুটির
বাকী কাজ অসমাপ্ত রছল।
৪. সাদহলী সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয়। সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। পূদব ের প্রকদল্পর মাধ্যদম সসতুটির ২৬% কাজ সমাপ্ত হদয়রছল এবাং পাইল
পুদরাপুরর ও সাব-স্ট্রাকিাদরর ৪৮% কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জদে পূদব ে
৫৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাে রছল। রপরস গাি োর রবরশি সসতুটির সাব-স্ট্রাকিাদরর অাংশ রবদশর্ সমারপ্তর পর
ঠিকাোর আর বারক কাজ সম্পন্ন করদত পাদররন।
৫. নলাম সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয়। সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। পূদব ের প্রকদল্পর মাধ্যদম সসতুটির প্রায় ২৮% কাজ সমাপ্ত হদয়রছল এবাং
শুধুমাত্র ফাউদেশদনর কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জদে পূদব ে ১৮৮.৪০ লক্ষ
টাকা ব্যয় বরাে রছল। সাব-স্ট্রাকিাদরর আাংরশক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সবইলী রফটিাং এর বরাে না পাওয়ার
পরবতীদত ঠিকাোর আর বারক কাজ সম্পন্ন কদররন।
৬. টঙ্গীবারড় সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয়। সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। পূদব েসসতুটির পাইরলাং পর্ েন্ত কাজ হদয়রছল র্া সম্পূণ েকাদজর প্রায় ৩০%।
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ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ সসতুটি পূদব ে সমাপ্ত হয়রন। সসতুটি রনমোদণর জদে পূদব ের বরাে রছল ৩১৫.০৫ লক্ষ
টাকা।
৭. পারপয়াঝরড় সসতুেঃ পারপয়াঝরড় সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। পূদব ের প্রকদল্পর মাধ্যদম সসতুটির ৭২% কাজ সমাপ্ত হদয়রছল; সুপার-স্ট্রাকিাদরর
রকছু অাংশ সমাপ্ত হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। রছল। সসতুটি রনমোদণর জদে পূদব ে ১৩৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়
বরাে রছল। সময়মত বরাদের অপ্রতুলতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত রছল।
৮. বাংশাই সসতুেঃ সদরজরমদন সসতুটির আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয় এবাং সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
৯. রঝনাই সসতুেঃ রঝনাই সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৪৫% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। অসমাপ্ত সসতুটি রনমোদণর জে
পূদব ের টাকা বরাে সম্পদকে তথ্য জানা র্ায়রন। বরাে স্বল্পতার কারদণ অসমাপ্ত রছল।
১০. কলাতরল সসতুেঃ কলাতরল সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০% কাজ সম্পন্ন (পাইল পর্ েন্ত) হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। বাদজট
স্বল্পতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত রছল।
১১. টিক্কারির সসতুেঃ টিক্কারির সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটির প্রায় ৩৫% কাজ পূদব ে সম্পন্ন হদয়রছল, রপয়ার কযাপ পর্ েন্ত (সাবস্ট্রাকিার) সম্পন্ন হওয়ার পর ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ ও বরাে স্বল্পতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত রছল।
১২. স্বল্পা সসতুেঃ স্বল্পা সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন
িলািল করদছ।
১৩. সবগমগি সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতু পর্ েদবক্ষণ করা হয় এবাং সসতুর আদলাকরিত্র সাংগ্রহ করা হয়। সেখা
র্ায় সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। ২ (দুই) সলন সসতুর মদধ্য সমাপ্তকৃত ১ম সলন সসতুর
(অথ োৎ ৫০%) কাজ সমাপ্ত হদয়রছল এবাং সিৌমুহনী হদত সবগমগি মুখী ১(এক) সলন অাংশটুকু সমাপ্ত হওয়ার
পর সবগমগি হদত সিৌমুহনী মুখী অপর সলদনর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ১৭৫.৮৮ লক্ষ
টাকা বরাে সেয়া হয়। সময়মত প্রদয়াজনীয় বরাে না পাওয়ার কারদণ সসতুটির কাজ অসমাপ্ত রছল।
১৪. সোখাল সসতুেঃ সোখাল সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সাব-স্ট্রাকিার সম্পন্ন, গাি োর আাংরশক সম্পন্ন। সসতুটির ৬৫% কাজ সম্পন্ন হদয়
অসমাপ্ত অবিায় রছল। বাদজট স্বল্পতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত রছল।
১৫. কুরা-২ সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ করা হয়। সেখা র্ায়, মূল সসতুর কাজ এবাং
একপ্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়দকর কাজ সমাপ্ত হদলও অপর প্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়ক এখদনা রনরমেত হয়রন।ফদল সকানরূপ
র্ানবাহন িলািল করদছনা। সসতুর ছরব রিত্র পরররশি-২ এ সেয়া হদলা।
১৬. িন্দরপুর সসতুেঃ সদরজরমদন উি সসতু পর্ েদবক্ষণ করা হয় এবাং সসতুর আদলাকরিত্র সাংগ্রহ করা হয়। সসতুটি
সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুর, সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক এবাং রক্ষাপ্রে কাদজ
কার্ েকাররতা ভাল।
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১৭. সুনই সসতুেঃ সুনই সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটির ৬০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
৪২ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত রছল।
১৮. কাগাপাশা সসতুেঃ কাগাপাশা সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণ কাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
১৯. আউশকারন্দ (৩৪/১ নাং) সসতুেঃ আউশকারন্দ (৩৪/১ নাং) সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি
সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
২০. আউশকারন্দ (৪৯/১নাং) সসতু: আউশকারন্দ (৪৯/১ নাং) সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি
সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
২১. রশলক সসতুেঃ রশলক সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ।
২২. সখাদেরহাট সসতুেঃ সখাদেরহাট সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, মূল সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ; রকন্তু
এযাদপ্রাি সড়দকর কাজ অসম্পূণ ে রদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািদলর পররমাণ খুবই কম। শুধুমাত্র সমাটরসাইদকল,
বাইসাইদকল িলািল করদত পাদর। সসতুটির সাব-স্ট্রাকিার পর্ েন্ত প্রায় ৪০% ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায়
রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ৩৭৩.৭৬ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। ভূরম অরিগ্রহদণর জটিলতার কারদণ
অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ প্রকদল্পও সসতুটি রনমোদণ রবলি হয় এবাং বতেমাদন এযাদপ্রাি সড়দকর কাজ িীর গরতদত
িলদছ।
২৩. সচ্ৌফলিবে সসতুাঃ সিৌফলেরে সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৫০% কাজ সম্পন্ন (সাব-স্ট্রাকিার এর কাজ) হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল।
সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে প্রায় ৭৫৮ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। বরাদের অপ্রতুলতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত
অবিায় রছল।
২৪. িাটাখালী সসতুাঃ বাটাখালী সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি মাত্র ১৫% ভাগ সম্পন্ন (পাইরলাং সম্পন্ন হদয়রছল) হদয় অসমাপ্ত অবিায়
রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ১০৬ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়।সমরামত খাত হদত েরপত্র আহ্বাদনর কারদণ,
বরাদের অপ্রতুলতা এবাং ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর ব্যথ েতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত অবিায় রছল। অসমাপ্ত সসতু
প্রকদল্পর আওতায় সসতুটি রনমোণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়; রকন্তু সসতুিদল মাতামুহুরী নেীর নেীরশাসন কাজ করা
হয়রন।
২৫. কাটাফাঁবড় সসতুাঃ কাটাফাঁরড় সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০% কাজ সম্পন্ন (ফাউদেশন এর কাজ) হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল।
সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। বরাদের অপ্রতুলতা এবাং ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠাদনর
ব্যথ েতার কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত অবিায় রছল।
ব সসতুাঃ মুগাোহ
ে সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
২৬. মুগািহ
র্ানবাহন িলািল করদছ।
ব সসতুাঃ দূগাপুর
ে সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
২৭. দূগাপুর
র্ানবাহন িলািল করদছ।
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২৮. মকররমপুর সসতুাঃ মকররমপুর সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। পূদব ে সসতুটির ৭০% কাজ সম্পন্ন হদয়রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
প্রায় ৯৬১ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। ২০০৮ সাদল রনমোণ সামগ্রীর রবদশর্তেঃ রদির মুল্য অস্বাভারবক বৃরদ্ধ,
সসতুর রিজাইন পররবতেন (দবইলী সসতুর পররবদতে রপরস গাি োর সসতু) ইতযারে কারদণ সসতুটির ৩০ শতাাংশ কাজ
পূদব ে সমাপ্ত হয়রন।
২৯. মরা পদ্মা সসতুাঃ মরা পদ্মা সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ।
৩০. চ্াচ্বকড় সসতু (িরাইগ্রাম): িািগকড় সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
৩১. সািবরখাে সসতুাঃ সাবররখান সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন
িলািল করদছ। সসতুটি ৬০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ২৪১.২২ লক্ষ
টাকা বরাে সেয়া হয়। অসমাপ্ত থাকার কারণ রহদসদব বরাে সাংকদটর কথা জানা র্ায়।
৩২. সভশ্লটশ্বর সসতুাঃ সভদটবর সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন
িলািল করদছ। সসতুটি ৫০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। অসমাপ্ত সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
৭৬.৯২ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। অসমাপ্ত থাকার কারণ রহদসদব বরাে সাংকট ও কাদজর সরট কম থাকার
কথা জানা র্ায়।
৩৩. স্বতী সসতুাঃ স্বতী সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৫০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
১০৯.৪৬ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। অসমাপ্ত থাকার কারণ রহদসদব বরাে সাংকদটর কথা জানা র্ায়।
৩৪. াদুরচ্র সসতুাঃ র্াদুরির সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। well foundation এর কাজ
সম্পন্ন হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে34.54 লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। অসমাপ্ত
থাকার কারণ রহদসদব বরাে সাংকদটর কথা জানা র্ায়।
৩৫. সমলাযহ সসতুাঃ সমলান্দহ সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৬০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। বতেমান সসতুর ৭টি
েযাদনর মদধ্য সাঘাটা প্রাদন্তর ২টি েযাদনর সমাট ৮টি গাি োর সমাপ্ত হদয় সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর
জে পূদব ে ২৮৬.৯০ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। নেীর গরতপথ পররবতেন এবাং রনমোণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধজরনত
কারদণ ঠিকাোর ১৯৯৯-২০০০ সাদলর রসরিউল সরইদট অবরশি কাজ সম্পােদন অসম্মরত জ্ঞাপন কদরন।
৩৬. সসাোতলা সসতুাঃ সসানাতলা সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০ ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। sub-structure এর কাজ
সম্পন্ন হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ১২৪.৬৩ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। সাবস্ট্রাকিাদরর উপর সবইলী সসতু রনমোদণর ব্যবিা থাকদলও সবইলী না থাকায় সুপার স্ট্রাকিার রহদসদব সবইরল
িাপন করা হয়রন।
৩৭. ঘাগট সসতুাঃ ঘাগট সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০% কাজ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। sub-structure এর কাজ
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সম্পন্ন হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে 119.00 লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। পূদব ে
সসতুটির সাব-স্ট্রাকিাদরর কাজ সম্পন্ন হদয়রছল, সাব-স্ট্রাকিাদরর উপর সবইলী িাপদনর ব্যবিা রাখা হদয়রছল।
পরবতীদত সবইলী মজুে না থাকায় সুপার-স্ট্রাকিার রহদসদব সবইলী িাপন করা হয়রন।
৩৮. খুলবি সসতুাঃ খুলরশ সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ২৯ ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। sub-structure এর কাজ সম্পন্ন
হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত রছল। সসতুটি পূদব ে অসমাপ্ত থাকার জদে বরাে স্বল্পতাদক োয়ী করা হয়।
৩৯. সখাকসারহাট সসতুাঃ সখাকসারহাট সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৬০ ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। একটি গাি োর পর্ েন্ত
কাজ সম্পন্ন হদয়রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে ২৩২.৭০ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়।সসতুটি পূদব ে অসমাপ্ত
থাকার জদে বরাে স্বল্পতাদক োয়ী করা হয়।
৪০. দিলগাতী সসতুাঃ বশলগাতী সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৩০ ভাগ সম্পন্ন (পাইল কযাপ পর্ েন্ত) হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি
রনমোদণর জে পূদব ের বরাে জানা র্ায়রন। অসমাপ্ত থাকার কারণ রহদসদব ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কথা জানা র্ায়।
৪১. রাশ্লয়যা সসতুাঃ রাদয়ন্দা সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ।
৪২. মীর সাখাওয়াত আলী িারূ সসতু,কচ্যয়াাঃ মীর সাখাওয়াত আলী োরূ সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা
র্ায়, সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৪০ ভাগ সম্পন্ন (গাি োর পর্ েন্ত) হদয় অসমাপ্ত
অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। অসমাপ্ত থাকার কারণ রহদসদব
পরবতী বরাে না থাকার কথা জানা র্ায়।
৪৩. পয়সারহাট সিইলী সসতুাঃ পয়সারহাট সবইলী সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব
সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
৪৪. পয়সারহাট সসতু (আংবিক): পয়সারহাট সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায় সসতুটি সম্পূণ েভাদব
সমাপ্ত হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। এ প্রকদল্পর আওতায় মাত্র ৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয়র পর সসতুটি
“সগৌরনেী-আগগলঝাড়া-পয়সারহাট-দকাটালীপাড়া-দগাপালগি সড়ক উন্নয়ন(দগাপালগি বাস টারমেনালসহ)”
(দময়াে ০১-০৮-২০০৯ হদত ৩০-০৬-২০১৫) প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত হয়। তাই ১ম সাংদশারিত রিরপরপ’সত
সসতুটি আাংরশক সেখাদনা হয়।
৪৫. তালতলী সসতুাঃ সদরজরমদন উি সসতুর আদলাকরিত্র সাংগ্রহ করা হয়। সেখা র্ায় সসতুটি সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৪৫% ভাগ সম্পন্ন (গাি োর পর্ েন্ত) হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর
জে পূদব ের টাকা বরাে সম্পদকে তথ্য জানা র্ায়রন। ঠিকাোদরর ব্যথ েতার কারদণ ও বরাে স্বল্পতার কারদণ
অসমাপ্ত অবিায় রছল।
৪৬. রেশ্লখালা সসতুাঃ রথদখালা সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ
এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ।
৪৭. আবগলিাড়া সসতুাঃ আগগলঝাড়া সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত
হদয়দছ এবাং র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৬০% (সাব-স্ট্রাকিার পর্ েন্ত) ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায়
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রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ের বরাে কত রছল জানা র্ায়রন। ঠিকাোদরর কাদজ ব্যথ েতায় অসমাপ্ত অবিায়
রছল।
৪৮. েিগ্রাম সসতুাঃ নবগ্রাম সসতুর বাস্তব অবিা পর্ েদবক্ষদণ সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ। সসতুটি ৫৫% ভাগ সম্পন্ন হদয় অসমাপ্ত অবিায় রছল। সসতুটি রনমোদণর জে পূদব ে
৩১৫.২৯ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া হয়। অপর্ োপ্ত বরাদের কারদণ সসতুটি অসমাপ্ত অবিায় রছল।
৪৯. সিখপুর সসতুাঃ সশখপুর সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণকাদল সেখা র্ায়, সসতুটি সম্পূণ েভাদব সমাপ্ত হদয়দছ এবাং
র্ানবাহন িলািল করদছ।
৫.৫.০৩ রনরমেত সসতুর রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টরর গুণগত মান পর্ োদলািনােঃ
সমীক্ষার কমে-পরররি’র অনুদেে ২.২ (ঙ) অনুর্ায়ী ক্রয়-চুরিদত রনি োররত সেরসরফদকশন, গুণগত মান অনুর্ায়ী
প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাই-এর মাধ্যদম কার্ ে সম্পােন হদয়রছল রকনা তা পরীক্ষা করার লদক্ষয অবকাঠাদমা
পর্ েদবক্ষদণর জদে রনব োরিত ১৬টি সসতুর রনমোণ কাদজর মাঠপর্ োদয়র রকাংবা গদবর্ণাগাদরর পরীক্ষার
ফলাফদলর তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। এ জদে অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষণ সিকরলস্ট (সাংযুরি-৪) এর অনুদেে (ঙ)
২.০এর ২.১ হদত ২.৬ পর্ েন্ত তথ্যারে সাংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ রনদম্ন সেয়া হদলা।
সসতুর পাইদলর Load Test/Intergrity Test সাংক্রান্তেঃ
সসতুর পাইরলাং-এর সময় Integrity Test করা হদয়রছলা রকনা জানার প্রদিিা সনয়া হয়। অসমাপ্ত সসতুর
সমাপ্তকরণ প্রকদল্পর আওতািীন প্রায়ই সকল সসতুর আাংরশক কাজ হওয়ার পর রবরভন্ন কারদণ কাজ বন্ধ হদয়
র্ায়। কাজ বদন্ধর পূদব ে সািারণতেঃ সাব-স্ট্রাকিার পুদরা রকাংবা আাংরশক সম্পন্ন হদয়দছ। সুপার স্ট্রাকিার ও
এযাদপ্রাি সড়দকর সকান কাজ পূদব ে হয়রন। নেী শাসন কাজও পূদব ে হয়রন।
১৬টি সসতুর প্রাপ্ত তথ্য হদত সেখা র্ায়, অত্র প্রকল্প শুরু হওয়ার পূদব েই ১৫টি সসতুর রভরির কাজ সমাপ্ত হদয়রছল,
তাই এ সমীক্ষা সক্ষদত্র এটি প্রদর্াজয নদহ। ১টি সসতুর (কলাতরল সসতু) পাইল রনমোদণর পর সসটির Load Test
করা হদয়দছ। ফলাফল সেখা র্ায়, Load Test-এ settlement ৩.২০৫ রমেঃরমেঃ র্া Allowable Range
(৬রমেঃরমেঃ) এর মদধ্য। এছাড়াও সখাকশারহাট সসতু ও সমলান্দহ সসতুর রভরিদত pier এর জদে Well
Foundation করা হদয়দছ। এছাড়াও প্রাপ্ত তদথ্য সেখা র্ায় সমলান্দহ সসতুর এবাটদমদন্টর পাইদলর কাদজ
Intergrity Test করা হদয়দছ।

পাইরলাং-এর কাদজ কাংরক্রট শরি পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্তেঃ পাইরলাং ঢালাই কাজ শুরুর পূদব ে কাংরক্রদন্টর
রমক্সার রিজাইন করদত হয়। অনুদমারেত রমক্সি অনুপাত অনুর্ায়ী কাংরক্রদটর শরি ল্যাবদরটররদত পরীক্ষা কদর
গ্রহণদর্াগ্য হদল, ঢালাই-এর অনুমরত রেদত হয়। এ সাংক্রান্ত রকাংবা ঢালাই কাজ িলাকালীন কাংরক্রদটর শরি
পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যও সেখা র্ায়, একমাত্র কলাতরল সসতুর পাইরলাং এর কাজ হদয়দছ। পাইদলর
কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষার ফলাফল মানসম্মত পাওয়া রগদয়দছ,র্া 22.42 MPa অথ োৎ প্রদয়াজনীয় 20 MPa
এর সিদয় সবরশ আদছ। সমলান্দহ সসতুর পাইদলর কাংরক্রদটর শরি 20 Mpa এর সিদয় সবরশ পাওয়া রগদয়দছ।
সসতুর সাব-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরির ফলাফল সাংক্রান্তেঃ সসতুর পাইল কযাপ, এযাবাটদমন্ট সবইজ ইতযারেদত
আররসরস’র কাজ হদয়দছ, তার কাংরক্রদটর ল্যাবদরটররদত পরীক্ষার ফলাফল সাংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষদত্র সসতুর
কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া রগদয়দছ র্া সাররণ-৫.২৭-এ সেয়া
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সাররণ-৩.২৭: ল্যাবদরটরীদত সাব-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল
ক্ররমক নাং

সসতুর নাম

১

কলাতরল সসতু

২
৩

সখাকশারহাট সসতু
সমলান্দহ সসতু

সাব-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর
শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল
২৪.০০ MPa4

মন্তব্য

প্রদয়াজনীয় সীমা ২০ MPa এর
সিদয় সবরশ; অতএব, মানসম্মত
সদন্তার্জনক
২২.৪০ MPa
Well foundation করা হদয়দছ, Pier এর কাংরক্রদটর শরি ২০
MPa +

এছাড়াও সমলান্দহ সসতুদত ব্যবহৃত রদির পরীক্ষা বুদয়দট করা হদয়দছ। রদির Yield Strength সব েরনম্ন
৬৫,০০০ psi পাওয়া রগদয়দছ র্া স্টাোি ে ৬০,০০০ psi এর সবরশ আদছ।
সসতুর সুপার-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরির ফলাফল সাংক্রান্তেঃ সসতু রপয়ার, এযাবাটদমন্ট, গাি োর, স্লাব ইতযারে
সুপার-স্ট্রাকিাদরর আররসরস কাদজর কাংরক্রদটর শরি ল্যাবদরটররদত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ-৫.২৭ এ
সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.২৮: ল্যাবদরটররদত সুপার-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল
ক্ররমক নাং
সসতুর নাম
সুপার-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর
মন্তব্য
শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল
১
স্বো সসতু
ভাল
২
বাটাখালী সসতু
মানসম্মত
40 MPa
৩
সখাদেরহাট সসতু
ভাল
মানসম্মত
৪
রাজাবাড়ী সসতু
ফলাফল ভাল
সরাসরর পরীক্ষা করা হদয়দছ
৫
আরড়য়াল খাঁ সসতু
প্রদর্াজয নয়
মুল সসতু পূদব েই সমাপ্ত
৬
রঝনাই সসতু
ভাল
ঐ
৭
কলাতবল সসতু
মানসম্মত
39 MPa
৮
সিাখাল সসতু
ফলাফল ভাল
৯
সুনই সসতু
ভাল
ঐ
১০
সমলান্দহ সসতু
মানসম্মত
৩৫ MPa
১১
সখাকশারহাট সসতু
সদন্তার্জনক সর্দহতু প্রদয়াজনীয় ২৫
২৩.৬২ MPa
MPa এর সবরশ
১২
স্বতী সসতু
মানসম্মত
২৭.৮ MPa
১৩
মকররমপুর সসতু
ভাল
১৪
বশলগাতী সসতু
ভাল
ঐ
১৫
আবগলিাড়া সসতু
ভাল
ঐ
১৬
নবগ্রাম সসতু
প্রদর্াজয নয়
মুল সসতু পূদব েই সমাপ্ত
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৪=

MPa = Mega Pascal

সসতুর রবয়াররাং প্যাি ল্যাবদরটররদত পরীক্ষা সাংক্রান্তেঃ সসতুর রবরভন্ন েযাদনর প্রাদন্ত িারপত রবয়াররাং প্যাি
ল্যাবদরটররদত পরীক্ষার পর িাপন করার অনুমরত রেদত হয়। রবয়াররাং প্যাি এর Compressive Strength
বা Hardness র্থার্থ রকনা তা BUET রকাংবা অপর সকান Recognized Laboratory-সত পরীক্ষা করার
রনয়ম। এদক্ষদত্র প্রকৃত অবিা সাররণ-৫.২৮-এ সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.২৮: ল্যাবদরটররদত পরীক্ষায় প্রাপ্ত রবয়াররাং প্যাদির Hardness এর ফলাফল।
ক্ররমক নাং
সসতুর নাম
রবয়াররাং প্যাদির পরীক্ষার
মন্তব্য
ফলাফল
১
স্বো সসতু
ভাল
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
২
বাটাখালী সসতু
Hardness
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
Top-64
ফলাফল মানসম্মত, সর্দহতু স্টযাোি ে
Bottom-62
Hardness 60±5
৩
সখাদেরহাট সসতু
ভাল
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
ফলাফল শীট পাওয়া র্ায়রন।
৪
৫

রাজাবাড়ী সসতু
আরড়য়াল খাঁ সসতু

সদন্তার্জনক

৬

রঝনাই সসতু

৭

কলাতবল সসতু

৮

সিাখাল সসতু

৯
১০

সুনই সসতু
সমলান্দহ সসতু

১১

সখাকশারহাট সসতু

১২

স্বতী সসতু

Hardness
Top-65
Bottom-64

১৩
১৪

মকরমপুর সসতু
বশলগাতী সসতু

সদন্তার্জনক

১৫

আবগলিাড়া সসতু

Hardness
Top-61
Bottom-60
Hardness
Top-62
Bottom-61
Hardness
Top-60
Bottom-60
Hardness
Top-63
Bottom-61

ফলাফল ভাল
Hardness
Top-58
Bottom-59
Hardness
Top-62
Bottom-61

Hardness
Top-62
Bottom-62
Hardness
Top-63
Bottom-60
75

বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ;
ফলাফল মানসম্মত
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
ফলাফল মানসম্মত
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ,
ফলাফল মানসম্মত।
ডুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ।
বুদয়ট কতৃক
ে পরীক্ষা করা হদয়দছ।
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ; ফলাফল
রনরে েি সীমার মদধ্য আদছ।
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ;
ফলাফল মানসম্মত, সর্দহতু গ্রহণদর্াগ্য
স্টাোি ে ৬০±৫
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ;
ফলাফল মানসম্মত।
পরীক্ষা করা হদয়দছ।
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ;
ফলাফল মানসম্মত।
বুদয়দট পরীক্ষা করা হদয়দছ;
ফলাফল মানসম্মত।

১৬

নবগ্রাম সসতু

প্রদর্াজয নদহ

মূল সসতুর কাজ পূদব েই সমাপ্ত।

রক্ষাপ্রে/নেীশাসন কাদজর ব্ল্ক পরীক্ষা সাংক্রান্তেঃ সসতুর এযাদপ্রাি রক্ষাপ্রে কাজ রকাংবা নেী তীদর নেীশাসন
কাদজ কাংরক্রদটর ব্ল্ক-রপরিাং করা হয়। এ সব ব্ল্দকর কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ-৫.২৯ এ
সেয়া হদলা।
সাররণ-৫.২৯: ব্ল্দকর কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল।
ক্ররমক নাং
সসতুর নাম
ব্ল্দকর কাংরক্রদটর শরি
পরীক্ষার ফলাফল
১
স্বো সসতু
ভাল
২
বাটাখালী সসতু
20MPa
৩
সখাদেরহাট সসতু
প্রদর্াজয নয়
৪

রাজাবাড়ী সসতু

ভাল

৫
৬

আরড়য়াল খাঁ সসতু
রঝনাই সসতু

প্রদর্াজয নয়
ভাল

৭
৮
৯
১০

কলাতবল সসতু
সিাখাল সসতু
সুনই সসতু
সমলান্দহ সসতু

ভাল
প্রদর্াজয নয়
সমাটামুটি ভাল

১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

সখাকশারহাট সসতু
স্বতী সসতু
মকরমপুর সসতু
বশলগাতী সসতু
আবগলিাড়া সসতু
নবগ্রাম সসতু

রসরস ব্ল্ক ১০ MPa+
গ্রাইদটড ররপরযাপ ২০ MPa+

প্রদর্াজয নয়
প্রদর্াজয নয়
প্রদর্াজয নয়
ফলাফল ভাল
ফলাফল ভাল
ফলাফল ভাল

মন্তব্য
সমথ েদন পরীক্ষার শীট পাওয়া র্ায়রন।
মানসম্মত।
সসতু প্রকদল্পর আওতায় নেী শাসদনর
কাজ অন্তভুেি রছল না।
সমথ েদন পরীক্ষার শীট পাওয়া র্ায়রন;
Hammer Test করা হদয়দছ।
পূদব েই সমাপ্ত হদয়দছ।
সমথ েদন পরীক্ষার শীট পাওয়া র্ায়রন;
Hammer Test করা হদয়দছ।
সমথ েদন ফলাফল শীট পাওয়া র্ায়রন।
ফলাফল মানসম্মত।
ব্ল্ক-রপরিাং এর কাজ করা হয়রন।
ব্ল্ক-রপরিাং এর কাজ করা হয়রন।
তথ্য পাওয়া র্ায়রন।
সমথ েদন ফলাফল শীট পাওয়া র্ায়রন।
সমথ েদন ফলাফল শীট পাওয়া র্ায়রন।
সমথ েদন ফলাফল শীট পাওয়া র্ায়রন।

৫.৫.০৪ সসতুর উন্নত রিজাইন, নান্দরনকতা ও পাররপারশেক সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধকরণ রবর্দয় প্রাপ্ত তথ্যেঃ
সসতুর কাঠাদমাগত নান্দরনকতােঃ এ প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত সসতুসমূদহর মদধ্য পর্ েদবক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর
বাস্তব পররেশেদন সেখা র্ায়, সসতুসমূদহর Structural প্রদয়াজদনর রেদক লক্ষয সরদখ সসতুর েযান, সুপারস্ট্রাকিাদরর কাঠাদমা এবাং রভরি রিজাইন করা হদয়দছ। নান্দরনকতা এবাং সসতু এলাকার সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধর রবর্য়
রবদবিনায় রনদয় রবকল্প রিজাইন কদর নান্দরনক রিজাইন গ্রহণ করা হয়রন।
পাররপারবেক অবিা রবদবিনায়, সসতুর রিজাইদন পররবতেন কদর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধ সাংক্রান্তেঃ বাাংলাদেশ নেীমাতৃক
সেশ; রকন্তু এটির ভূতারত্ত্বক গঠদন ববরিত্রয রদয়দছ। শহর এবাং পেী এলাকার মদধ্য পাথ েকয রদয়দছ। বাাংলাদেদশর
এদকক অঞ্চদলর প্রাকৃরতক সসৌন্দর্ ে এদকক রকম। রকন্তু সসতুসমূহ রিজাইদন িাপতয রবর্য়টি রবদবিনায় রনদয়
রবরভন্ন টাইদপর সসতু রিজাইন করা সম্ভব। অরিকাাংশ সসতু প্রায় একই টাইদপর (Proto-type) রিজাইন করা
হদয়দছ। মাঠ-পর্ োদয় তথ্য-সাংগ্রহকালীন সেখা সগদছ, নান্দরনক রিজাইদনর প্ররত সড়ক ব্যবহারকারীসহ রবরভন্ন
সস্টকদহাল্ডারগদণর আগ্রহ ও োবী রদয়দছ।
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সসতু এলাকার ভূরমর গঠন সাংক্রান্তেঃ তথ্য সাংগ্রহ কদর সেখা সগদছ প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত এবাং সমীক্ষার
জদে রনব োরিত ১৬টি সসতুর মদধ্য ৯টি পেী এলাকায়, ৩টি হাওর এলাকায়, ২টি রবল এলাকায় ১টি শহদরর
রনকটবতী এবাং ১টি সীমান্তবতী এলাকায় অবরিত। প্রদতযকটি নেীর অবিান, প্রশিতা, নাব্যতা, সনৌসর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র গুরুত্ব, পর্ েটদনর গুরুত্ব ইতযারে রবদবিনা কদর,প্রদতযকটি সসতুর আলাো স্ট্রাকিারাল ও
িাপতয রিজাইন করদল তা নান্দরনক ও িাপতয ববরশিযপূণ ে হদতা।
সসতু ও সসতু এলাকার সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধ এবাং নান্দরনক কাঠাদমা রিজাইদনর জদে সম্ভাব্য পেদক্ষপ ও সীমাবদ্ধতা
সাংক্রান্তেঃ প্রকদল্পর আওতাভুি সসতুসমূহ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর সসতু রিজাইন ইউরনদটর প্রদকৌশলীগণ
কতৃক
ে রিজাইন করা হদয়দছ। সসদক্ষদত্র রিজাইন স্টযাোি ে অনুর্ায়ী Sound & Robust Design এর প্ররত দৃরি
সেয়া হদয়দছ। সসতু এবাং সসতুিদলর নান্দরনক অথি শরিশালী কাঠাদমা রিজাইন সহজ নদহ এবাং ব্যয়বহুল। এ
রবর্দয় সাংরেি কতৃপে দক্ষর রনদে েশনা ইরতবািক হদল নান্দরনক রিজাইন প্রণয়ন করা সমীিীন।
তদব সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদর জনবল কাঠাদমায় সকান িপরত সনই। এজদে সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক
out-sourcing করদত হদব। অপররেদক সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর সাংরেি প্রদকৌশলীদের প্রযুরিগত েক্ষতা
ও বাস্তব অরভজ্ঞতা অজেদনর জদে স্বল্প ও েীঘ ে সময়ােী পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। সাদথ সাদথ সেশীয় সসতু
রনমোণ প্ররতষ্ঠানগুদলাদকও এ রবর্দয় সুদর্াগ ও প্ররশক্ষণ প্রোন করদত হদব। এ লক্ষয অজেদন প্রযুরি হস্তান্তদরর
সুরবিাদথ ে একটি রনরে েি সীমার সবরশ বেদঘ েযর (র্থােঃ-২০০ রমটাদরর সবরশ েীঘ ে) সসতুর রিজাইন সেশী ও রবদেশী
পরামশেদকর Joint-venture participation-এর সাংিান সরদখ পরামশেক সসবা ক্রয় করা সর্দত পাদর অথবা
Design-Built পদ্ধরত ব্যবহার কদর ICB সসবা-কাম-কার্ ে ক্রদয়র মাধ্যদম সসতু রনমোণ করা সর্দত পাদর।
৫.৬ সসতুর ড্ররয়াং, রিজাইন ও সেরসরফদকশন পর্ োদলািনা ও সদরজরমদন গুণগত মান পরীক্ষাকরণেঃ প্রকদল্পর
আওতায় সমাপ্তকৃত সসতুসমূদহর মদধ্য সমীক্ষার জদে পর্ েদবক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মদধ্য রনদম্নর ২টি সসতুর ড্ররয়াং,
রিজাইন ও সেরসরফদকশন রবস্তাররতভাদব পর্ োদলািনা করা হয়। সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী কাজ সম্পােন করা
হদয়দছ রকনা তার র্থাথ েতা রনরূপদণর জদে এ ২টি সসতুর এযাবাটদমন্ট, রপয়ার, গাি োর, স্লাব, সরইরলাং ও ব্ল্করপরিাং-এর কাংরক্রদটর মান পরীক্ষা করা হয়। দ্রুততার সাদথ স্বল্প সমদয় কাংরক্রদটর বা স্ট্রাকিাদরর সকান ক্ষরত
না কদর Non-destructive “ Schmidt Hammer Test” পররিালনা করা হয়। সসতু ২টি উপদরাি অঙ্গসমূদহর
কাংরক্রদটর সেরসরফদকশন ও পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল রনম্নরুপেঃ
১। রাজাবাড়ী সসতুেঃ রনদম্ন রাজাবাড়ী সসতুর রিজাইন সেরসরফদকশন এবাং সাররণ-৫.৩০-এ কাংরক্রদটর পরীক্ষার
ফলাফল সেয়া হদলা।
রাজাবাড়ী সসতুর ড্ররয়াং-রিজাইন ও েরপদত্রর সেরসরফদকশনেঃ
ড্ররয়াং এবাং েরপদত্রর সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী এবাটদমদন্টর কাংরক্রদটর শরি রনি োরণ করা হদয়দছ
f’c = 3000 psi, রদির fy= 60,000 psi বা ৬০ সগ্রি
গাি োদরর কাংরক্রদটর প্রদয়াজনীয় শরি রনি োরণ করা হদয়দছ f’c = 3000 psi,
রদির fy= 60,000 psi বা ৬০ সগ্রি
সেরসরফদকশন অনুর্ায়ীেঃ
ফাউদেশন class-20,এযাবাটদমন্ট, রপয়ার ইতযারে Class-20, গাি োর Class-20
স্লাদবর উপদর Wearing coarse, class-35, স্লাি- , Class-20
ব্লক বপবচ্ং-এর কংবিশ্লটর প্রশ্লয়াজেীয় িবক্ত- Class-10
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বচ্ত্র- ৫.০৬ রাজািাড়ী সসতুর এযািাটশ্লমশ্লের হযামার সটস্ট্ এর বচ্ত্র।
সাররণ-৫.৩০: রাজাবাড়ী সসতুর কাংরক্রট পরীক্ষার ফলাফল (Schmidt Hammer Test)
পদয়ন্ট
নাং

১

সসতুর
অদঙ্গর নাম

এযািাটশ্লমে

অবিান ও
(Hammer
angle)

মেখাশ্লে (০০)

২

স্লাি (িবহাঃস্থ
আিরণসহ)

মেখাশ্লে (০০)

৩

সরইবলং

মেখাশ্লে (০০)

Rebound এর
সাংখ্যার রভরিদত
কাংরক্রদটর শরি
(MPa)
30
28
3৩
34
32
3৩
34
3৫
3৩
30
32
32
30
34
35
3১
24
25
25
28
24
26
25
29
27
24
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মন্তব্য
গড় শরি (MPa)
২০ MPa-এর অশ্লেক
সিবি; অতএি মােসম্মত।
3২.৩৮ MPa
(4৬৯৫ psi)

৩২.১৩ MPa
(৪৬৫৮ psi)

35 MPa-এর সিদয় কম
তদব ২০ MPa-এর অশ্লেক
সিবি; অতএি স্লাি
মােসম্মত, তশ্লি wearing
coarse-এর িবক্ত বকছুটা
কম আশ্লে।

23.3 MPa
(3378 psi)

২০ MPa-এর সিবি;
অতএি মােসম্মত।

৪

মেখাশ্লে (০০)

ব্লক-বপবচ্ং

20
19
26
24
20
20
22
21
20
24

21.6 MPa
(3132 psi)

১০ MPa-এর সিবি;
অতএি মােসম্মত।

২। বিোই সসতুাঃ বেশ্লম্ন বিোই সসতুর বিজাইে সস্প্বসবফশ্লকিে এিং সারবণ-৫.৩১ এ তার কংবিশ্লটর পরীক্ষার
ফলাফল সিয়া হশ্ললা।
ড্ররয়াং এবাং েরপদত্রর সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী এবাটদমদন্টর কাংরক্রদটর শরি রনি োরণ করা হদয়দছ
f’c = 3000 psi, রদির fy= 60,000 psi বা ৬০ সগ্রি
গাি োদরর কাংরক্রদটর প্রদয়াজনীয় শরি রনি োরণ করা হদয়দছ f’c = 3000 psi,
রদির fy= 60,000 psi বা ৬০ সগ্রি
সেরসরফদকশন অনুর্ায়ীেঃ
ফাউদেশন class-20,এযাবাটদমন্ট, রপয়ার ইতযারে Class-20, গাি োর Class-20
স্লাদবর উপদর Wearing coarse, Class-35, স্লাি- , Class-20
সাররণ- ৫.৩১: Hammer Test অনুর্ায়ী কাংরক্রদটর শরি (রঝনাই সসতু)।
পদয়ন্ট নাং

১

সসতুর অদঙ্গর
নাম

এযািাটশ্লমে

অবিান ও
(Hammer
angle)

মেখাশ্লে (০০)

২

স্লাি (িবহাঃস্থ
আিরণসহ)

মেখাশ্লে (০০)

৩

রপয়ার

মেখাশ্লে (০০)

Rebound এর সাংখ্যার
রভরিদত কাংরক্রদটর শরি
(MPa)
23
25
24
25
20
21
23
27
28
24
38
39
36
36
36
31
38
3১
৩5
39
৩৫
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মন্তব্য
গড় শরি (MPa)
২০ MPa-এর সিবি;
অতএি মােসম্মত।

২৪ MPa
(3480 psi)

৩৫.৯ MPa
(5205 psi)

35 MPa-এর সামান্য
সিবি; অতএি
Wearing course
প্রাবন্তকভাশ্লি মােসম্মত।
স শ্লহতু ২০ MPa এর সচ্শ্লয়
সিবি; স্লাি মােসম্মত।

৪

গাি োর

মেখাশ্লে (০০)

৫

সরইবলং

মেখাশ্লে (০০)

৬২
৫১
৪৮
৫১
৫৫
২৮
৪৩
৬৮
৫৯
৩৬
২৮
২৯
২৭
৩১
২৫
২৯
৩৪
৩৮
৩০
2৫
৩২
৩২
২০
২৬
26
৩১
2৮
2০
২২

স শ্লহতু ২০ MPa এর সচ্শ্লয়
অশ্লেক সিবি; অতএি
মােসম্মত।
৫০ MPa
(৭২৫০ psi)

30.7 MPa
(445২ psi)

২০ MPa এর সচ্শ্লয় সিবি;
অতএি মােসম্মত।

২৬.২ MPa
(৩৭৯৯ psi)

২০ MPa-এর সিবি;
অতএি, মােসম্মত।

প বশ্লিক্ষণাঃ সসতু ২টির েকিা ও সটোর িকুশ্লমে প বাশ্ললাচ্ো কশ্লর সিখা ায় স , কংবিশ্লটর প্রশ্লয়াজেীয়
কমশ্লপ্রবসভ িবক্তর বিষশ্লয় েকিার বেশ্লি বিো এিং সটোশ্লর প্রিত্ত সস্প্বসবফশ্লকিে-এর মশ্লে সামান্য অসংগবত
রশ্লয়শ্লে া বেম্নরূপাঃেকিায় িলা হশ্লয়শ্লে- কংবিশ্লটর কমশ্লপ্রবসভ িবক্ত হশ্লত হশ্লি- ৩০০০ Psi।
অেচ্ সটোর সস্প্বসবফশ্লকিশ্লে িলা হশ্লয়শ্লে Class-20 কংবিট হশ্লত হশ্লি। Class-20 সক convert করশ্লল
হয় ২৯০০ Psi।
মন্তব্যাঃ- অতএি, েকিার বেশ্লি বিো অনু ায়ী সওজ তফবিশ্লল প্রিত্ত বিবভন্ন Class of Concrete অে বাৎ
Class-20 ও Class-25 এর মশ্লে Class-25 ব্যবহার করদল ভাল হদতা। এখাদন উদেখ্য সর্, Field Test
এর ফলাফল 3000 psi এর সবরশ পাওয়া রগদয়দছ।
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৫.৭ অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচ্যযরতর সসতু-রভরিক অবিার সাংরক্ষপ্ত-সারেঃ
রবস্তাররত পর্ েদবক্ষণকৃত ১৬টি সসতু এবাং সসতুর আদলাকরিত্র গ্রহণসহ সািারণ পর্ েদবক্ষণকৃত ৩৩টি সসতুর মদধ্য
সর্ সকল সসতুর উদেখদর্াগ্য ত্রুটি-রবচ্যযরত রকাংবা দুব েলতা পাওয়া রগদয়দছ তা রনদম্নর সাররণ ৫.৩২-এ উদেখ
করা হদলা।
সাররণ-৫.৩২: অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষদণ এবাং গুণগত মান পরীক্ষাকরদণ সসতু-রভরিক প্রাপ্ত তথ্য
ক্ররমক
নাং
১

২

পর্ েদবক্ষদণ ও রফল্ড পরীক্ষাকরদণ প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচ্যযরত

সসতুর নাম ও অবিান
স্বল্পা সসতু, বাঞ্ছারামপুর
উপদজলািীন
বাটাখালী সসতু,
িকররয়া উপদজলািীন

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
৩

সখাদেরহাট সসতু,
িন্দনাইশ উপদজলািীন

▪
▪
▪

৪

রাজাবাড়ী সসতু,
শ্রীপুর উপদজলািীন

▪

▪
▪

▪

এযাদপ্রাদি কড়া বাঁক আদছ; বাঁক সহজীকরণ প্রদয়াজন।
সসতুর সরইরলইাং-এ reflectory রঙ নি হদয় সগদছ।
সসতুর েযাদনর জদয়দন্ট র্ানবাহন িাক্কা খায়।
সসতুর িকররয়া প্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়দকর রনকটি এলাকায় িকররয়া বের-খালী
সড়দক ২টি s-curve থাকায় এ দু’টি েদট প্রায়শেঃ দূঘ েটনা ঘদট।
বেরখালী প্রাদন্তর এযাদপ্রাদির রলাংক সড়দক র্ানবাহন অতযন্ত ঝরুঁ কপূণ েভাদব
িলািল কদর। এখাদন রবকল্প রলাংক সড়ক রকাংবা viaduct রনমোণ করা
প্রদয়াজন।
বাটাখালী সসতুর উভয় পাদবে গ্রামসমূহ বর্ োকাদল আকরিক বোয় (flashflood) প্লারবত হয় এবাং নেীর পারন খরদরাত হদয় র্ায়; এমনরক সড়ক ডুদব
র্ায়।
বাটাখালী সসতুর রিজাইদনর সময় ঐ িদল মাতামূহুরী নেীর HydroMorphological সমীক্ষা করা হয়রন।
Hydro-Morphological সমীক্ষা করতেঃ প্রাপ্ত সুপাররশ অনুর্ায়ী এযাদপ্রাি
রক্ষাদথ ে ও নেীতীদরর ভাঙ্গন সরাদি ব্যবিা গ্রহণ প্রদয়াজন।
সসতুটির এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ এখদনা সম্পন্ন না হওয়ায় র্ানবাহন িলািল
করদত পাদর না।
সসতুর মাঝখাদনর একটি েযাদনর স্লাব দু’পাদবের েযান সথদক প্রায় ৬ ইরঞ্চ
রনদি আদছ; র্া রনমোণ জরনত ত্রুটি।
সসতুটির উভয় প্রাদন্তর এযাদপ্রাদি সড়ক এলরজইরি’র এবাং সড়কটি খুবই সরু ও
আঁকাবাঁকা। এলরজইরি কতৃক
ে সড়কটি র্থার্থভাদব রনমোণ না করদল
ভরবষ্যদত ৩৪৮.১২ রমটার েীঘ ে সসতুটিদত আশানুরূপ র্ানবাহন িলািদলর
সুদর্াগ সৃরি হদব না।
সসতুর এযাদপ্রাদির সগ্রি খুব খাড়া (steep)। সসতুর এযাদপ্রাদির vertical
grade ৩% হওয়া উরিত; রকন্তু বতেমাদন এটি প্রায় ৬% এযাদপ্রাি সড়ক উঁচু
কদর দূর সথদক পুনেঃরনমোণ করা প্রদয়াজন।
এযাদপ্রাদি speed control device রনমোণ প্রদয়াজন।
সসতুর নকশা এবাং সেরসরফদকশদনর সাদথ গুণগত মাদনর সাংগরত আদছ
রকনা সসটি র্ািাই করার জদে রাজাবাড়ী সসতুর কাংরক্রদটর রফল্ড সটস্ট কদর
সেখা র্ায়, এবাটদমন্ট, স্লাব, সরইরলাং ও ব্ল্ক-রপরিাং এর কাংরক্রদটর শরি
মানসম্মত পাওয়া রগদয়দছ; শুধু wearing coarse-এর শরি স্টযাোদি ের
রনদম্ন পাওয়া রগদয়দছ।
রাজাবাড়ী সসতুর েযাদনর জদয়দন্ট র্ানবাহন িাক্কা খায়।
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৫

আরড়য়াল খাঁ,
সবলাদবা উপদজলািীন

৬

রঝনাই সসতু,
ঘাটাইল উপদজলািীন

৭

কলাতরল সসতু,
পুব েিলা উপদজলািীন

৮

সোখাল সসতু,
রবয়ারনবাজার
উপদজলািীন

৯

সুনই সসতু, িমেপাশা
উপদজলািীন তদব
সনত্রদকাণা সড়ক রবভাদগর
আওতাভুি

১০

সখাকসারহাট সসতু,
রিমলা উপদজলািীন

১১

স্বতী সসতু, আরেতমারী
উপদজলািীন

১২

বশলগাতী সসতু,
ডুমুররেয়া উপদজলািীন

▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ সসতুর সিক-স্লাদবর wearing coarse িাদন িাদন উদঠ রগদয়দছ।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ সসতুর নকশা এবাং সেরসরফদকশদনর সাদথ গুনগত মাদনর সাংগরত আদছ
রকনা সসটি র্ািাই করার জদে রঝনাই সসতুর কাংরক্রদটর রফল্ড সটস্ট কদর
সেখা র্ায়, এবাটদমন্ট, স্লাব, রপয়ার, গাি োর ও সরইরলাং এর কাংরক্রদটর শরি
স্টযাোদি ের সিদয় অদনক সবরশ পাওয়া রগদয়দছ; তদব wearing coarse এর
কাংরক্রদটর শরি প্রারন্তকভাদব মানসম্মত পাওয়া রগদয়দছ।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ এযাদপ্রাদি রক্ষপ্রে কাজ সটকসই হয়রন।
▪ সোখাল সসতুর নেীর উজান ও ভাটিদত রকছু অাংদশ রক্ষাপ্রে কাজ করা
প্রদয়াজন।
▪ সসতুর সরইরলাং-এ সরদরা-ররদেরক্টাং রঙ করদল সসতুর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধ পাদব এবাং
সড়ক-রনরাপিা ব্যবিার উন্নরত হদব।
▪ সুনই সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক এবাং এযাদপ্রাি সড়দক রক্ষাপ্রে কাজ প্রায় ৬০%
ক্ষরতগ্রি; এযাদপ্রাি সড়ক সাংস্কার কাজ এবাং এযাদপ্রাদির রক্ষাপ্রে কাজ
মজবুতকরণ করা জরুরী।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ ‘সখাকসারহাট সসতুর’ এযাদপ্রাি সড়কটি সসারলাং করা রছল; বতেমাদন সসারলাং
তুদল রবটুরমনাস পাকা সড়দকর কাজ িলদছ।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ এযাদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ সটকসই হয়রন।
▪ সসতুর এলাইদমদন্ট পররতযি সসতুর পাইল কযাপ ও পাইল অপসারণ না করায়
নেীদত পরল জদম নেী ভরাট হদয় র্াদে এবাং সনৌ-িলািদল সমস্যা হদে।
▪ এযাদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ সটকসই হয়রন।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
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১৩

আগগলঝাড়া সসতু,
আগগলঝাড়া উপদজলািীন

১৪

নবগ্রাম সসতু, ঝালকাঠি
সের উপদজলািীন

১৫

কুরা-২ সসতু, রসদলদটর
সগালাপগি উপদজলািীন

১৬

টিক্কারির সসতু, কুরমো
সের উপদজলািীন

▪ আগগলঝাড়া সসতুর এযাদপ্রাি খুব খাড়া হওয়ায় র্ানবাহন উঠানামায় খুবই
অসুরবিা হয়। এযাদপ্রাি সড়ক উঁচু কদর দূর সথদক পুনেঃরনমোণ করা প্রদয়াজন।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ সসতুর expansion joint-এ স্টীল আলগা হদয় সগদছ, র্ানবাহন িাক্কা খায়
এবাং শব্দ কদর।
▪ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত ও এযাদপ্রাদি সড়দক পর্ োপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগনাল
িাপন করা হয়রন, রঙকরণ কাজ করা হয়রন রকাংবা সড়ক রনরাপিা রনদে েশক
সনই।
▪ সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক রনমোণ এখদনা সম্পন্ন না হওয়ায় র্ানবাহন িলািল
করদত পাদর না।
▪ সগামতী নেীর উপর রনরমেত টিক্কারির সসতুর শালির প্রাদন্ত এযাদপ্রাদির সশর্
প্রাদন্ত একটি ক্রস সড়ক এবাং সসাজাদসারজ একটি রলাং সরাি আদছ (উভয় সড়ক
এলরজইরি’র আওতাভুি)। রলাংক সড়দকর সলদভল এযাদপ্রাদির তুলনায়
অদনক রনচু। সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এখাদন প্রায়শেঃ দুঘ েটনা ঘদট।
এখাদন র্থার্থ রিজাইন করতেঃ সাংদর্াগ সড়দকর উন্নয়নসহ Tri-section
রনমোণ করা প্রদয়াজন।
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ষষ্ঠ অোয়
SWOT বিশ্লেষণ

ভূবমকাাঃ খাো বভবত্তক সমীক্ষা জবরপ, সস্ট্কশ্লহাল্ডারগশ্লণর সকআইআই গ্রহণ, সফাকাস গ্রুপ আশ্ললাচ্ো, স্থােীয়
প বাশ্লয়র কমবিালা, বেি বাবচ্ত 16টি সসতু সশ্লরজবমশ্লে প বশ্লিক্ষণ এিং ৩৩টি সসতুর আশ্ললাকবচ্ত্র গ্রহশ্লণর মােশ্লম
প্রাপ্ত বিবভন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ কশ্লর প্রকশ্লের িবক্তিালী বিক, দুি বল বিক, সূশ্ল াগ ও ঝবুঁ ক/চ্যাশ্ললঞ্জসমূহ বেশ্লম্ন
প্রিত্ত হশ্ললা।
৬.২ প্রকশ্লের িবক্তিালী বিকসমূহাঃ
❖ প্রকদল্পর আওতায় সারাদেদশ ৪৮টি সসতু রনমোদণর মাধ্যদম ৪২টি সড়দক রনরবরেন্ন ও রনরাপে
সর্াগাদর্াগ িাপন- প্রকদল্পর প্রিান শরিশালী ভূরমকা।
❖ সসতু রনমোদণর মাধ্যদম সর্াগাদর্াগ ব্যবিা উন্নত হওয়ায় এলাকায় আথ ে-সামারজক অবিার উদেখদর্াগ্য
ইরতবািক পররবতেন এদসদছ, মানুদর্র পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ, োররদ্র্য হ্রাস ও রজরিরপ প্রবৃরদ্ধদত
প্রকল্পটি গুরুত্বপূণ ে অবোন রাখদছ- এসবই প্রকদল্পর শরিশালী রেক।
❖ র্াত্রী ও পণ্য পররবহন দ্রুততর ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়া এবাং র্ানজট হ্রাস পাওয়াও প্রকদল্পর অেতম
শরিশালী রেক।
❖ াতায়াত সহজ হওয়ায় বেকটস্থ বিক্ষা প্রবতষ্ঠাশ্লে োত্রোত্রীশ্লির উপবস্থবতর সংখ্যা বৃবিও প্রকশ্লের
িবক্তিালী ভূবমকা।
❖ কমে-সাংিাদনর সুু্দর্াগ সৃরি হদয়দছ ও ব্যিসা-িাবণশ্লজযর প্রসারও প্রকশ্লের িবক্তিালী বিক।
❖ কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধদত এবাং কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর মাধ্যদম কৃর্দকরা উপযুি মূল্য পাওয়াও
প্রকদল্পর অবোন- এটিও প্রকদল্পর শরিশালী রেক।
৬.৩ প্রকশ্লের দুি বলবিকসমূহাঃ
➢ িরগ্রাদমর িন্দনাইদশর সখাদেরহাট সসতু এবাং রসদলদটর সগাপালগি উপদজলার কুরা-২ সসতুর এযাদপ্রাি
সড়ক রনমোণ অসমাপ্ত থাকায় এ দু’টি সসতুদত এখদনা র্ানবাহন িলািল শুরু না হওয়া প্রকদল্পর প্রিান
দুব েলতা।
➢ প্রকদল্পর রনম্নবরণ েত ত্রুটি-রবচুযরতও প্রকদল্পর দুব েলতা; র্থােঃ
▪ এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক গতব োকা এিং সারশ্লফস েষ্ট হশ্লয় াওয়া।
▪ কশ্লয়কটি সসতুশ্লত রাস্তা হশ্লত সসতুশ্লত উঠার ঢাল খাড়া হওয়ায় অে বাৎ Vertical gradient সিবি
হওয়া এিং ােিাহে ধাক্কা খাওয়া।
▪ সসতুর উভয় প্রাশ্লন্ত সড়ক অপ্রিস্ত
▪ প্রকশ্লে িাস্তিায়শ্লে সময় সিবি লাগা।
▪ সসতুশ্লত িাবতর ব্যিস্থা ো োকা।
▪ িট্টগ্রাদমর িন্দনাইশ উপদজলার সখাদের হাট সসতুটির মাঝখাদন সলদভদলর ত্রুটি থাকা এবাং এযাদপ্রাি
সড়ক সাংকীণ ে এবাং আঁকাবাঁকা থাকা প্রকদল্পর দুব েলতা।
▪ কদয়কটি সসতুর এযদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ সটকসই না হওয়া।
▪ বশলগারত সসতুিদল নেীদত পররতযি সসতুর পাইল, পাইল-কযাপ ইতযারে অপসারণ না করায়
নেীদত পরল জদম নেী ভরাট হওয়া এবাং সনৌ িলািদল সমস্যা হওয়া প্রকদল্পর একটি দুব েল রেক।
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৬.৪ প্রকশ্লের িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল সৃষ্ট সু্শ্ল াগ (Opportunity) ও সম্ভািোসমূহাঃ
প্রকশ্লের আওতায় সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর ফশ্লল সৃষ্ট সশ্ল াগ/সম্ভািোসমূহ বেম্নরূপাঃ
❖ সসতু বেমবাশ্লণর মােশ্লম েিীর িাধা দূর হওয়ায় স াগাশ্ল াশ্লগ গবতিীলতা সিশ্লড়শ্লে।
❖ াতায়াত সবিধা হওয়ায় স্কুল-কশ্ললশ্লজ োত্র-োত্রীর উপবস্থবতর হার বৃবি সপশ্লয়শ্লে, তো সাক্ষরতার হার
বৃবি পাশ্লে।
❖ কৃবষজাত পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ সবিধা হওয়ায় কৃষশ্লকরা কৃবষপশ্লণ্যর উপযুক্ত মূল্য পাশ্লেে।
❖ সি সময় ােিাহে পাওয়া াশ্লে, চ্লাচ্শ্ললর সময় সাশ্রয় হশ্লে ও পবরিহে ব্যয় কশ্লমশ্লে।
❖ নূতে ব্যিসায় বকংিা চ্াকুরীর সশ্ল াগ সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে।
❖ োরীশ্লির চ্াকুবরশ্লত ও স্ব-কমবসংস্থাশ্লে বেশ্লয়াবজত হওয়ায় সশ্ল াগ সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে।
❖ স্বাস্থয সসিা প্রাবপ্ত সহজ হশ্লয়শ্লে।
❖ কৃবষ উপকরণ প্রাবপ্ত সহজ হশ্লয়শ্লে।
৬.৫ প্রকশ্লের ঝবুঁ ক িা চ্যাশ্ললঞ্জসমূহাঃ
➢ প্রকশ্লের সিশ্লচ্শ্লয় সিবি ঝবুঁ ক হশ্লে- ১০০বমটার দিশ্লঘ বযর উশ্লবব সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পুশ্লি ব Hydromorphological সমীক্ষা কদর ব্যবিা না সনয়া; রবদশর্তেঃ বাটাখালী সসতুদত নেীশাসন কাজ না
করা।
➢ প্রকদল্পর এযাদপ্রাি সড়কসমূহ আেশে জযারমরতক রিজাইন অনুর্ায়ী রনমোণ না করা এবাং সড়ক
রনরাপিামূলক ব্যবিারে র্থােঃ- ইন্টারদসকশন, রবকল্প রলাংক সড়ক ও Viaduct ইতযারে রনমোণ
কার্ েক্রম গ্রহণ না করা সড়ক ব্যবহারকারীদের ঝরুঁ ক সৃরি কদরদছ।
➢ সসতু ও এযাদপ্রাি সড়দকর ত্রুটি-রবচুযরতও প্রকদল্পর জদে ঝরুঁ কপূণ ে। র্থােঃ• কশ্লয়কটি সসতুশ্লত সড়ক ও সসতুর সলশ্লভশ্ললর পাে বকয হওয়ায় ােিাহে চ্লাচ্শ্লল দুঘ বটোর
আিংকা।
• সসতুশ্লত আশ্ললার ব্যিস্থা ো োকা।
• কশ্লয়কটি সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক অপ্রিস্ত হওয়ায় দুঘ বটোর ঝবুঁ ক আশ্লে।
• আকবিক অবত বৃবষ্টশ্লত এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক সভশ্লঙ্গ াওয়া, বশ্লস াওয়া বকংিা পাবেশ্লত ডুশ্লি
াওয়া।
• এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লকর গতব োকা, উঁচ্যবেচ্য হওয়ায় ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর সময় িাঁকুবে সৃবষ্ট হশ্লে।
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সপ্তম অোয়
খাো সমীক্ষা জবরশ্লপ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ
সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর আওতাধীে সড়ক সেটওয়াশ্লকব অিবস্থত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সংশ্লিাবধত) িীষ বক প্রকশ্লের প্রভাি মুল্যায়ে সমীক্ষা প্রবতশ্লিিে প্রণয়শ্লের লশ্লক্ষয সংখ্যাগত বিশ্লেষশ্লণর জশ্লন্য
তথ্য-উপাত্ত সংগ্রশ্লহর প্রধাে টুলস বহশ্লসশ্লি প্রকে এলাকার ১৬ সজলার ১৬ উপশ্লজলাধীে ৪৮ গ্রাশ্লম ৭৬৮
উপকারশ্লভাগী খাো জবরপ (Beneficiary Household Survey) পবরচ্ালো করা হয়। এশ্লত প্রকে
এলাকার ৭৬৮ খাো ও কশ্লরাল এলাকা সেশ্লক ৩৮৪ খাো অন্তর্ভবক্ত করা হয়। বেশ্লম্নর অনুশ্লেিসমূশ্লহ উশ্লেবখত
৭৬৮ ও ৩৮৪ খাোর েমুো জবরশ্লপ প্রাপ্ত তথ্য-উপাশ্লত্তর এক িা একাবধক মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হশ্ললা।
৭.1 আে ব-সামাবজক এিং জেসংখ্যাতাবিক বিষয়কাঃ
উত্তরিাতাগশ্লণর বলঙ্গ বিভাজোঃ সারবণ-৭.0১ সেশ্লক সিখা ায়, সমীক্ষাকৃত প্রকে ও কশ্লরাল এলাকার সমাট
৭৩.৪% উত্তরিাতা পুরুষ এিং ২৬.৬% উত্তরিাতা মবহলা; এিং পৃেকভাশ্লি উভয় এলাকার পুরুষ উত্তরিাতা
োিশ্লম ৭৩.৬% ও ৭৩.২% ও মবহলা উত্তরিাতাগশ্লণর িতকরা হার োিশ্লম ২৬.৪% ও ২৬.৮% অে বাৎ
উভয় এলাকার বলঙ্গ বিভাজশ্লের হাশ্লর সতমে সকাে পাে বকয সেই।
সারবণ-৭.0১: বলঙ্গশ্লভশ্লি উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হাশ্লর)
উত্তরিাতার
বলঙ্গ
পুরুষ
মবহলা
সমাট

প্রকে এলাকা
N৫
565
203
768

%
73.6
26.4
100.0

কশ্লরাল এলাকা
n
281
103
384

%
73.2
26.8
100.0

সমাট
n
846
306
1152

%
73.4
26.6
100.0

উত্তরিাতার িয়সাঃ সারবণ-৭.0২ এ উপকারশ্লভাগী জবরশ্লপ সাক্ষাৎকার প্রিােকারীশ্লির িয়স-বভবত্তক বিভাজে
সিখাশ্লো হশ্ললা। সমীক্ষা এলাকার ৪০% এর সিবি উত্তরিাতার িয়স ৪০ িেশ্লরর ঊশ্লবব এিং মাত্র ৫% উত্তরিাতার
িয়স ২০ িেশ্লরর বেশ্লম্ন। প্রকে এলাকা ও কশ্লরাল এলাকা উভয় এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর গড় িয়স প্রায় সমাে
(৩৮.১±১৪.৬ িের এিং ৩৮.২±১৪.৪ িের)।
সারবণ-৭.0২: িয়শ্লসর সশ্রবণশ্লভশ্লি উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হাশ্লর)
িয়শ্লসর সশ্রণী
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
সমাট
গড়±
৫n=

প্রকে এলাকা
n
%
43
5.6
101
13.2
92
12
104
13.5
106
13.8
70
9.1
65
8.5
54
7
45
5.9
39
5.1
49
6.4
768
100.0
38.1±14.6

কশ্লরাল এলাকা
n
%
15
3.9
43
11.2
50
13
70
18.2
56
14.6
31
8.1
31
8.1
23
6
14
3.6
26
6.8
25
6.5
384
100.0
38.2±14.4

উত্তরিাতার (Respondent) সংখ্যা
86

সমাট
n
%
58
5.0
144
12.5
142
12.3
174
15.1
162
14.1
101
8.7
96
8.3
77
6.7
59
5.1
65
5.6
74
6.4
1152
100.0
38.12±14.5

Mean age in year

বচ্ত্রাঃ ৭.0১ োরী-পুরুষশ্লভশ্লি জবরপকৃত এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর গড় িয়শ্লসর অিস্থা
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0

39.6 40.1

38.1 38.2
33.9 33.0

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Male

Female
Project area

Total

Control area

বিক্ষাগত স াগ্যতাাঃ সারবণ-৭.0৩ সেশ্লক সিখা ায়, স খাশ্লে প্রকে এিং কশ্লরাল এলাকার সমাট ১৬.৫%
উত্তরিাতা বেরক্ষর বকংিা শুধুমাত্র োম িস্তখত করশ্লত পাশ্লর, সসখাশ্লে ৮৩.৫% উত্তরিাতার বিক্ষাগত স াগ্যতা
প্রােবমক সেশ্লক স্নাতক সশ্রবণ প বন্ত। প্রকে এলাকার ৮২.৮% উত্তরিাতার বিক্ষাগত স াগ্যতা রশ্লয়শ্লে প্রােবমক,
মােবমক, উচ্চমােবমক ও স্নাতক বিগ্রী প বন্ত। অপরপশ্লক্ষ, কশ্লরাল এলাকার ৮৪.৯% উত্তরিাতার একই
প বাশ্লয়র বিক্ষাগত স াগ্যতা সিখা ায়। প্রকে এলাকা ও কশ্লরাল এলাকার উশ্লেবখত বিক্ষার হার ( োিশ্লম
৮৩% ও ৮৫%) জাতীয় সাক্ষরতার হাশ্লরর সচ্শ্লয় োিশ্লম ৩২% ও ৩৪% সিবি ( আিমশুমাবর, ২০০৫ অনু ায়ী
জাতীয় সাক্ষরতার হার ৫১%)।
সাররণ-৭.0৩: বিক্ষাগত স াগ্যতার স্তরশ্লভশ্লি উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হাশ্লর)।
বিক্ষার স্তর
বেরক্ষর
প্রােবমক
মােবমক
উচ্চ-মােবমক
স্নাতক এিং তদুবব
সমাট

প্রকে এলাকা
n
%
132
17.2
249
32.4
261
34.0
72
9.4
54
7
768
100.0

কশ্লরাল এলাকা
n
%
58
15.1
137
35.7
132
34.4
37
9.6
20
5.2
384
100.0

সমাট
n
190
386
393
109
74
1152

বচ্ত্রাঃ ৭.0২ বিক্ষাগত স াগ্যতার স্তরশ্লভশ্লি উতরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হার)
6.0
9.5

16.5
No Education
Primary
Secondary

34.2

33.8

Higher Secondary
Bachlor or above
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%
16.5
33.8
34.2
9.5
6
100.0

সপিাাঃ সারবণ-৭.0৫ সেশ্লক সিখা ায় স , উত্তরিাতাগণ বিবভন্ন সপিা স মে- কৃবষ, ব্যিসা, চ্াকুবর, বরক্সাচ্ালো,
হস্তবিে ইতযাবি কাশ্লজ বেশ্লয়াবজত হওয়ার সশ্ল াগ সপশ্লয়শ্লেে। কশ্লরাল এলাকার সচ্শ্লয় প্রকে এলাকার
উত্তরিাতাগণ ব্যিসা ও কৃবষকাশ্লজ সিবি বেশ্লয়াবজত রশ্লয়শ্লেে া োিশ্লম ২৫% ও ২৩% এিং ২০% ও ২১%।
উপাত্ত সেশ্লক আর সিখা ায় স , সসতু ও কালভাট ব বেমবাশ্লণর ফশ্লল প্রকে এলাকার মবহলাশ্লির সপিায় কশ্লরাল
এলাকার মবহলাশ্লির তুলোয় সিবি পবরিতবে এশ্লসশ্লে। কশ্লরাল এলাকায় স খাশ্লে ৯০% মবহলা এখশ্লো গৃহকশ্লম ব
বেশ্লয়াবজত রশ্লয়শ্লে সসখাশ্লে প্রকে এলাকায় ৮২% মবহলা গৃহকশ্লমব বেশ্লয়াবজত।
সারবণ-৭.0৪: িতবমাে সপিাশ্লভশ্লি উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হাশ্লর)।
প্রকে এলাকা
সপিা
পুরুষ
মবহলা
সমাট
ব্যিসাাঃ িড়/মািারী/শ্লোট
32.4
4.5
25.2
কৃবষ
30.0
3.0
22.9
গৃহস্থাবল কাজ
1.4
82.4
22.5
বিেমজুর/বরক্সাচ্ালো/মাবি
9.4
2.0
7.5
চ্াকুবর
6.7
1.5
5.4
হস্তবিে
0.7
0.5
0.7
সিকার
4.8
1.0
3.8
অন্যান্য
14.2
5.0
11.8
সমাট
100.0
100.0
100.0
অন্যান্যাঃ সজশ্লল, ড্রাইভার, কাঠবমবি

পুরুষ
36.2
28.3
2.5
12.9
4.7
0.4
2.9
12.2
100.0

কশ্লরাল এলাকা
মবহলা
1.0
1.0
90.2
2.0
1.0
0.0
0.0
4.9
100.0

সমাট
20.8
21.0
32.0
10.0
3.7
0.3
2.1
10.2
100.0

Percent

বচ্ত্রাঃ ৭.0৩ িতবমাে সপিাশ্লভশ্লি উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজে (িতকরা হাশ্লর)
35
30
25
20
15
10
5
0

32
25

21

23

21

23

8

12 10

10
5 4

Project area

1 0

4 2

Control area

পাবরিাবরক মাবসক আয়াঃ সারবণ-৭.0৫ এ উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক মাবসক গড় আয় সিখাশ্লো হশ্লয়শ্লে। এশ্লত
সিখা ায়, প্রকে এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক মাবসক গড় আয় (১৬,৩৫৬±৪৯২ টাকা) কশ্লরাল
এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর গড় আশ্লয়র (১৪,৪৮০±৭১১ টাকা) সচ্শ্লয় সিবি। এমেবক কশ্লরাল এলাকার পুরুষশ্লির
মাবসক গড় আশ্লয়র (১৫,৫৫০±৯২১ টাকা) সচ্শ্লয়ও প্রকে এলাকার পুরুষশ্লির গড় আয় (১৭,২২০±৬৩২ টাকা)
সিবি। অথ োৎ প্রকে এলাকার পাবরিাবরক মাবসক গড় আয় কশ্লরাল এলাকার পাবরিাবরক মাবসক গড় আশ্লয়র
তুলোয় প্রায় ১৩% সিবি পাওয়া বগশ্লয়শ্লে। স শ্লহতু প্রকে এলাকার জেসাধারণ সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল দূরিতী
এলাকার জেসাধারশ্লণর তুলোয় সরাসবর সিবি উপকৃত হশ্লয়শ্লেে; সসশ্লহতু আয়-বৃবির অনুকূশ্লল অন্যান্য আে ব88

সামাবজক কমবকাশ্লের ইবতিাচ্ক প্রভাি এিং মুদ্রাস্ফীবত উভয় এলাকার জশ্লন্য একই রূপ বিশ্লিচ্ো করা হশ্লল,
আশ্লয়র পাে বকয সেশ্লক প্রতীয়মাে হয় স , প্রকশ্লের প্রভাশ্লি প্রকে এলাকার জেসাধারশ্লণর পাবরিাবরক গড় আয়
কশ্লরাল এলাকার জেগশ্লণর তুলোয় সিবি বৃবি সপশ্লয়শ্লে।
সারবণ-৭.0৫: প্রকে এলাকা এিং কশ্লরাল এলাকা উভয় এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর মাবসক গড় আয় (টাকায়)।
প্রকে এলাকা
গড় আয়
SE
17200.2
632.1
13958.1 554.6
16356.5 492.0

উত্তরিাতাগশ্লণর বলঙ্গ
পুরুষ
মবহলা
সমাট

কশ্লরাল এলাকা
গড় আয়
SE
15550.7
921.1
11495.0
739.9
14480.0
711.1

সমাট
গড় আয়
16644.3
13117.2
15722.0

SE
521.9
448.7
405.5

সোটাঃ SE= Standard Error of Mean
৭.২ প্রকশ্লের কা বসমূশ্লহর প্রভাি (সসতুর ব্যিহার এিং প্রভাি/সফল)।
স্থােীয় জেগশ্লণর সম্পৃক্ততাাঃ িতবমাে প্রভাি মূল্যায়ে সমীক্ষায় সসতু, কালভাট ব, এযাশ্লপ্রাচ্ সসতু, ইতযাবি বেমবাশ্লণ
স্থােীয় জেগশ্লণর বক পবরমাণ সম্পৃক্ততা বেল তা বেণ বয় করা হয় (বচ্ত্র-৭.0৪)। েমুো খাো জবরপ সেশ্লক সিখা
ায়, সামবগ্রকভাশ্লি ১৪% উত্তরিাতা বেশ্লজ এিং তাঁশ্লির পবরিাশ্লরর সকউ ো সকউ সসতু বেমবাণ, এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক
বেমবাণ, কালভাট ব/আণ্ডারপাস বেমবাণ ইতযাবির সকাে ো সকাে কাশ্লজ জবড়ত বেল (বচ্ত্র-৭.0৪)। এশ্লত বুিা ায়,
প্রকে এলাকার জেগণই (১৬%) প্রকশ্লের কমবকাণ্ড সেশ্লক কশ্লরাল এলাকার (১০.৪%) সচ্শ্লয় সিবি উপকৃত
হশ্লয়শ্লে।
বচ্ত্রাঃ ৭.0৪ স্থােীয় জেগশ্লণর পবরিাশ্লরর সিস্যশ্লির প্রকশ্লের কাশ্লজ সম্পৃক্ততার িতকরা হার।
100

89.6

84

85.9

Percent

80
60

Yes

40
20

No
16

10.4

14.1

0
Project area

Control area

Total

স্থােীয় জেগণ কর্তক
ব সসতুর ব্যিহারাঃ বেবমবত সসতুসমূহ স্থােীয় জেগণ ব্যিহার করশ্লে বকো এ প্রসশ্লঙ্গ তাঁশ্লির
প্রে করা হয়। জিাশ্লি ৯৭.৫% উত্তরিাতা জাোয় স , তারা বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহার করশ্লেে (বচ্ত্র-৭.0৫)।
েমুো জবরপ সেশ্লক সিখা ায় স , প্রকে এলাকার ৯৮.৭% উত্তরিাতা এিং কশ্লরাল এলাকার ৯৫.১% উত্তরিাতা
বেবমবত সসতু, কালভাট ব/আোরপাস ও এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক ব্যিহার কশ্লর োশ্লক। উত্তরিাতাগশ্লণর জিাি সেশ্লক
প্রতীয়মাে হয় স , বেবমবত সসতু, কালভাট ব ইতযাবি ব্যিহাশ্লরর হাশ্লরর সক্ষশ্লত্র প্রকে এলাকা এিং কশ্লরাল এলাকার
জেগশ্লণর মশ্লে সকাে উশ্লেখশ্ল াগ্য পাে বকয সেই।
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বচ্ত্রাঃ ৭.0৫ স্থােীয় জেগণ কর্তক
ব সসতু, কালভাট ব ইতযাবি ব্যিহাশ্লরর অিস্থা।
120

Percent

100

98.7

97.5

95.1

80
60

Yes

40

No

20

4.9

1.3

2.5

0
Project area

Control area

Total

সারবণ-৭.0৬ সেশ্লক সিখা ায় স , প্রকে এলাকা এিং কশ্লরাল এলাকা উভয় এলাকার অবধকাংি উত্তরিাতাই
(৮৭%) সাপ্তাবহক হাট-িাজার াওয়ার সক্ষশ্লত্র বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহার কশ্লর োশ্লক। উভয় এলাকার প্রায় ৭৪%
উত্তরিাতা জাোয় স , তাঁশ্লির সন্তােগণ স্কুল, কশ্ললজ এিং মাদ্রাসায় স শ্লত বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহার কশ্লর োশ্লক।
অপরপশ্লক্ষ, প্রায় ৬৬% উত্তরিাতা জাোয়, উপশ্লজলা সির ও ইউবেয়ে পবরষি অবফশ্লস স শ্লতও উক্ত সসতুসমূহ
তাঁরা ব্যিহার কশ্লরে।
সারবণ-৭.০৬: বেবমবত সসতু ব্যিহারকারীগশ্লণর গন্তব্য সম্পবকবত জিাি
াতায়াশ্লতর
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
গন্তব্যসমূহ
%
%
n
n
সাপ্তাবহক হাট িা
িাজার
664
86.5
341
88.8
সন্তােশ্লির
স্কুল/কশ্ললজ/মাদ্রাসা
562
73.2
286
74.5
উপশ্লজলা সির
527
68.6
263
68.5
ইউবেয়ে পবরষি
485
63.2
251
65.4
অন্যান্য
178
23.2
104
27.1

সমাট
n

%

1005

87.2

848
790
736
282

73.6
68.6
63.9
24.5

সসতু বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব পারাপাশ্লরর মােম সংিান্ত তথ্যাঃ
সারবণ 7.0৭-এ সিখা ায় স , প্রায় ৪৩% উত্তরিাতা জাোয়- সসতু বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব উক্ত স্থাশ্লে েিী পারাপাশ্লর
তাঁরা সেৌকা/ইবঞ্জে সিাট ব্যিহার করশ্লতে; ১২% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে তাঁরা সফরীশ্লত পারাপার হশ্লতে ইতযাবি।
সারবণ-৭.0৭: সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব উত্তরিাতাগণ ঐ সকল স্থাে স ভাশ্লি পারপার হশ্লতে।
স্থাে পারাপাশ্লরর
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
সমাট
পন্থাসমুহ
%
%
%
n
n
n
সেৌকা/ইবঞ্জে সিাট
3৩৫
4৩.৬
1৫৮
৪১.০
৪৯৩
4২.৮
সফরী
৯১
১১.৯
৪৭
১২.২
১৩৮
১২.০
সিইলী সসতু
১৯৫
২৫.৪
৯৯
২৫.৮
২৯৪
২৫.৫
সংকীণ ব দুি বল সসতু
১৪৭
১৯.১
৮০
২১.০
২২৭
১৯.৭
অন্যান্য
768
100
384
100
1152
100
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উপশ্লরাক্ত তথ্য সেশ্লক প্রতীয়মাে হয়, প্রকের্ভক্ত সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর ফশ্লল বিবেন্ন স াগাশ্ল াগ সরাসবর সংশ্ল াগ
করা হশ্লয়শ্লে এিং সিইলী সসতু ও সংকীণ ব দুি বল সসতু প্রবতস্থাপে করা হশ্লয়শ্লে।
সসতু বেমবাশ্লণর পর ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর ধরোঃ সারবণ-৭.০৮ এিং বচ্ত্র ৭.০৬ সেশ্লক সিখা ায়, সকাে বিশ্লিষ
বিে স মে- সাপ্তাবহক হাট িা সমলায় াতায়াশ্লতর সক্ষশ্লত্র প্রকে এিং কশ্লরাল উভয়ই এলাকায়ই সসতুর উপর
বিশ্লয় িতবমাশ্লে সমাটামুটি একই ধরশ্লের ােিাহে চ্লাচ্ল করশ্লে। বকন্তু ইবঞ্জে িা সমাটরচ্াবলত ােিাহেসমূহ
(শ্ল মে- িাস, ট্রাক, বসএেবজ সিবি সটবক্স, সমাটরিাইক) কশ্লরাল এলাকার সচ্শ্লয় প্রকে এলাকায়ই সিবি চ্লাচ্ল
করশ্লে।
সারবণ-৭.০৮: সকাে বিশ্লিষ বিশ্লে িা হাশ্লটর বিশ্লে উত্তরিাতাগণ কর্তক
ব প্রিত্ত ব্যিহৃত ােিাহশ্লের ধরে ও িতকরা হার
(একাবধক জিাি)।
ােিাহশ্লের ধরে
প্রকে এলাকা (n)
কশ্লরাল এলাকা (n)
সমাট (%)
ব্যাটাবর চ্াবলত অশ্লটা
75
76
75.3
বসএেবজ চ্াবলত বরকসা
62
59
60.6
ট্রাক
54
24
43.9
সমাটরসাইশ্লকল
49
40
45.7
বরকিা
47
52
48.8
ভযাে
46
47
45.9
িাস
40
38
39.2
িাইসাইশ্লকল
20
62
33.5
ট্রবল
8
4
7.0
মাইশ্লিািাস
8
6
9.0
অন্যান্য
16
16
16

Percent

বচ্ত্র ৭.০৬: উত্তরিাতাগশ্লণর মশ্লত সকাে বিশ্লিষ বিশ্লে িা হাশ্লটর বিশ্লে ব্যিহৃত
ব্যিহারকারীগশ্লণর িতকরা হার।
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ােিাহশ্লের ধরে অনু ায়ী

75 76

62 59

62
54

49
40

47

52

46 47

40 38

24

20
8 4

Project area

8 6

16 16

Control area

বচ্ত্রাঃ ৭.০৬ ও সারবণ-৭.০৮ সেশ্লক সিখা ায়, প্রকে ও কশ্লরাল উভয় এলাকায় চ্লাচ্লকারী অ াবন্ত্রক
ােিাহেসমূহ প্রায় একই ধরশ্লের, বিও এটি কশ্লরাল এলাকায় বকছুটা সিবি। এশ্লত প্রতীয়মাে হয় স , উভয়
এলাকার স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থার উন্নয়শ্লে বেবমবত সসতুসমূশ্লহর প্রভাি রশ্লয়শ্লে।
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বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহারকারী বেকটিতী গ্রাশ্লমর সংখ্যাাঃ বচ্ত্র ৭.০৭ সেশ্লক প্রতীয়মাে হয় স , বেবমবত
সসতুসমূশ্লহর চ্াবরপাশ্লশ্ববর গশ্লড় প্রায় ১৫টি গ্রাশ্লমর জেসাধারণ উক্ত সসতুসমূহ সরাসবর ব্যিহার কশ্লর। সি ববেম্ন
সংখ্যক গ্রাশ্লমর জেসাধারণ বেবমবত সসতু ব্যিহার কশ্লর লালমবেরহাশ্লট। অপরপশ্লক্ষ, সশ্লি বাচ্চ সংখ্যক গ্রাশ্লমর
জেসাধারণ সসতু ব্যিহার কশ্লর োশ্লক গাইিান্ধা সজলায়।

Number of village

বচ্ত্র 7.0৭: বিবভন্ন সজলায় বেবমবত সসতুর বেকটিতী গ্রাশ্লমর গড় সংখ্যা

19

15
12
10

10

14

13
11

17
15

9

11

15
12

11
7

5

বেবমবত সসতু ব্যিহাশ্লর সমস্যাসমূহাঃ সমীক্ষায় রনরমেত সসতুসমূহ ব্যবহাদরর সমস্যাসমূহ জানার সিিা করা হয়।
সাররণ-৭.০৯ সথদক সেখা র্ায়, প্রায় ১৭% উিরোতা সসতুসমূহ ব্যবহাদর সমস্যা রদয়দছ বদল জানান। পক্ষান্তদর,
৮৩% উিরোতা “না” সূিক জবাব সেন। সমস্যা উদেখকারী উিরোতাগদণর হার কদরাল এলাকার (১৩.৬%)
সিদয় প্রকল্প এলাকায়ই সবরশ (১৯.৮%) পাওয়া রগদয়দছ।
সারবণ-7.০৯: সসতু ব্যিহারকারী উত্তরিাতাগণ সকাে ো সকাে সমস্যার সম্মুখীে হশ্লয়বেল বকো এমে বিভাজে
(িতকরা হার)
সসতু ব্যিহারকারী
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
সমাট
উত্তরিাতাগণ সকাে
সমস্যার সম্মুখীে
%
%
%
n
n
n
হশ্লয়বেশ্ললে বকো?
হযাঁ
১৪৪
১৯.৮
৫২
১৩.৬
১৯৬
১৭.১
ো
৬২৪
৮১.২
৩৩২
৮৬.৪
৯৫৬
৮২.৯
সমাট
768
100.০০
384
100.০০
1152
100

প্রকল্প এলাকার উিরোতাগদণর সসতুর উপর রেদয় র্াতায়াদতর সময় সর্ সব সমস্যা লক্ষয কদরদছন এর মদধ্য
১৫.৬% উিরোতা জারনদয়দছন- এযদপ্রাি সড়দকর অবিা ভাল নয়, ৫.৮% উিরোতা বদলদছন সসতুদত বারত না
থাকায় অসুরবিার কথা, ৬.৮% উিরোতা সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক এখদনা িালু হয়রন বদল জানান এবাং এযাদপ্রাি
সড়দকর সলদভদলর সিদয় সসতু অদনক উঁচু হবার কথা জানান ৮.৬% উিরোতা। কদরাল এলাকার অরিকাাংশ
উিরোতাও উদেখ কদরন সর্, এযাদপ্রাদির সিদয় সসতুর সলদভল উঁচু।
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সারবণ-7.১০: বেবমবত সসতুশ্লত চ্লাচ্শ্ললর সময় স সি সমস্যার সম্মুখীে হশ্লয়শ্লেে তার িতকরা হার (একাবধক জিাি)
সসতুশ্লত চ্লাচ্শ্ললর সময় বিবভন্ন ধরশ্লের
সমস্যা
এযশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লকর অিস্থা ভাল েয়
সসতুর উপর বিশ্লয় চ্লাচ্শ্ললর সময় লাইশ্লটর
অভাি
সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক এখশ্লো চ্ালুর হয়বে
এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লকর সলশ্লভশ্ললর সচ্শ্লয় সসতু
অশ্লেক উঁচ্য
অন্যান্য

প্রকে এলাকা
(n=৭৬৮)

কশ্লরাল এলাকা
(n=৩৮৪)

সমাট
(n=1152)

n
৭২

%
৯.৪

n
২৪

%
৬.২

n
96

%
15.6

২৪

৩.২

১০

২.৬

34

5.8

৪০

৫.২

১৬

১.৬

56

6.8

৪৬

৬.০

১০

২.৬

56

8.6

৪৮

৬.৩

14

1.8

62

8.1

ভূবম অবধগ্রহণ সংিান্ত মতামতাঃ সমীক্ষায় েমুো খাোর উত্তরিাতাগণশ্লক তাঁশ্লির সকাে ভূবম অবধগ্রহণ করা
হশ্লয়বেল বকো বজজ্ঞাসা করা হয়। উত্তশ্লর ১৩.৬% উত্তরিাতা জাোে স , তাঁশ্লির ভূবম অবধগ্রহণ করা হশ্লয়বেল
(সারবণ-7.১১)। এোড়াও তাঁশ্লিরশ্লক তাঁশ্লির অবধগ্রহণকৃত ভূবমর মূল্য পবরশ্লিাধ করা হশ্লয়বেল বকো বজজ্ঞাসা
করা হয়। জিাশ্লি, ৯০.৪% উত্তরিাতা তাঁশ্লির ভূবমর মূল্য পবরশ্লিাধ করা হশ্লয়শ্লে িশ্লল জাোে।
সারবণ-7.১১: প্রকশ্লের অধীশ্লে ভূবম অবধগ্রহণ সম্পশ্লকব উত্তরিাতাগশ্লণর বিভাজশ্লে িতকরা হার
ভূরম অরিগ্রহণ করা
হদয়দছ রকনা?
হযাঁ
না
সমাট
ক্ষরতপূরণ সেয়া হদয়দছ
রকনা?
হযাঁ
না
সমাট

প্রকে এলাকা

কশ্লরাল এলাকা

সমাট

n

%

n

%

n

%

129
636
765

16.9
83.1
100.০

27
356
383

7.০
93.০
100.০

156
992
1148

13.6
86.4
100

121
8
129

93.8
6.2
100.০

20
7
27

74.1
25.9
100.০

141
15
156

90.4
9.6
100.০

রনরমেত সসতুসমূদহর রনি রেদয় পারন প্রবাদহর অবিােঃ
রনরমেত সসতুসমূদহর রনি রেদয় পারন প্রবাহ আদছ রকনা এবাং থাকদল সকমন আদছ তা জানাদনার জে প্রশ্ন করা
হয়। ৯৩.৫% উিরোতা জানান সর্, সসতুর রনি রেদয় নেীদত পারন প্রবাহ রদয়দছ (সাররণ-৭.১২)। ৫৫% জানান
সর্, সারা বছরই পারন প্রবাহ অব্যাহত থাদক; ৭৪% জানান সর্, বছদর ৯মাস প্রবাহ থাদক; ২৮% জানান, বছদর
৬ মাস এবাং ৯.২% উিরোতা বছদর ৪ মাস পারন প্রবাদহর কথা উদেখ কদরদছন।
সাররণ-৭.১২: ‘সসতুর রনি রেদয় বছদর কত মাস পারন প্রবাহ থাদক’-এ সম্পরকেত প্রদশ্নর জবাদবর শতকরা হার।
জবাব
প্রশ্ন (Variable)
n
%
পারন প্রবাহ আদছ রকনা?
হযাঁ
718
93.5
না
50
6.5
সমাট
768
100
বছদর কয় মাস পারন প্রবাহ থাদক?
সারা বছর
395
55.0
৯ মাস
53
7.4
93

৬ মাস
৪ মাস
সমাট

204
66
718

28.4
9.2
100.0

উপদরর উপাি হদত সেখা র্ায়, প্রায় ৬.৫% সসতু অথ োৎ ১৬টির মদধ্য ১টি সসতুর রনদি নেীদত এরপ্রল, ২০১৭
মাদস সকান পারন রছল না।
৭.৩ সামারজক রনরাপিা বলয় তথা োররদ্র্য দূরীকরণ সাংক্রান্ত তথ্যেঃ
েররদ্র্ সলাক ও দুেঃি মরহলাগদণর সসতু রনমোদণ সম্পৃিতােঃ সাররণ-৭.১৩ এর উপাি সথদক সেখা র্ায় সর্, প্রায়
৭২% উিরোতা জানান - প্রকল্পািীন সসতুসমূহ রনমোদণ েররদ্র্ সলাকজনদেরদক রনদয়ারজত করা হয়। প্রায় ৫৯%
উিরোতা রনমোণ কাদজ মরহলাদেরদক রনদয়ারজত করা হয় বদল জানান। ৯৫% উিরোতা উদেখ কদরন সর্,
সসতুসমূহ রনমোদণর ফদল জনসািারদণর বয়স্ক ভাতা/রবিবা ভাতা/স্বািয-ভাতা পাওয়া সহজ হদয়দছ। এসব
ফলাফল প্রমাণ কদর সামারজক রনরাপিা বলয় সৃরিদত রনরমেত সসতুসমূদহর প্রভাব রদয়দছ। প্রাপ্ত ফলাফদল সেখা
র্ায়, কদরাল এলাকার সিদয় প্রকল্প এলাকার জনসািারণ এসব সুদর্াগ সবরশ সভাগ করদছন।
সাররণ-৭.১৩: দুেঃি সলাক ও েররদ্র্ মরহলাদের সসতুর রনমোণ কাদজ সম্পৃিতার অবিা ও শতকরা হাদরর রবভাজন।
প্রশ্ন
প্রকল্প এলাকা
কদরাল এলাকা
সমাট
জবাব
n
%
n
%
n
%
িানীয় েররদ্র্ সলাকদের
হযাঁ
595
77.5
233
60.7
828
71.9
সসতু রনমোদণ সম্পৃিতা
না
173
22.5
151
39.3
324
28.1
রছল রকনা?
মরহলাদের সসতু রনমোণ
হযাঁ
484
63.0
191
49.7
675
58.6
কাদজ অাংশগ্রহণ রছল
না
284
37.0
193
50.3
477
41.4
রকনা?
বয়স্কভাতা/রবিবা
হযাঁ
744
96.9
350
91.1
1094
95.0
ভাতা/স্বািয ভাতা সহজ
না
24
3.1
34
8.9
58
5.0
হদয়দছ রকনা?

গ্রামীণ হাট বাজারসমূদহর উন্নয়ন সম্পরকেত মতামতেঃ
সাররণ-৭.১৪ সথদক সেখা র্ায় সর্, উিরোতাগদণর রসাংহভাগই (৯৮%) সসতু রনমোদণর ফদল তাঁদের স্ব স্ব
এলাকায় গ্রামীণ বাজার/দগ্রাথ সসন্টার সবদড়দছ বদল মত প্রকাশ কদরন। প্রায় ৯৪% উিরোতা জারনদয়দছন সর্,
এদত কৃরর্ পণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ সবদড়দছ।
সাররণ-৭.১৪: গ্রামীণ হাট-বাজার/দগ্রাথ সসন্টার বৃরদ্ধ এবাং কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণ সুদর্াগ সৃরি সম্পরকেত তথ্য
প্রোনকারী উিরোতাগদণর হাদরর রবভাজন।
প্রশ্ন
গ্রামীণ হা-িাজার/শ্লগ্রাে
সসোর সিশ্লড়শ্লে বক?

জবাব
হযাঁ

না
কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণ হযাঁ
সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
না

প্রকল্প এলাকা
n
%
757
98.6

কদরাল এররয়া
n
%
368
95.8

n
1125

%
97.7

11
712
56

16
365
19

27
1077
75

2.3
93.5
6.5

1.4
92.7
7.3

94

4.2
95.1
4.9

সমাট

৭.৪ কৃবষ ও সসচ্ ব্যিস্থার উপর প্রভািাঃ
এটা কাবিত স , সকাে এলাকার সড়শ্লক সসতু বেবমবত হশ্লল, ঐ এলাকায় কৃষকশ্লির কৃবষকাশ্লজর জশ্লন্য প্রশ্লয়াজেীয়
উপকরণ সহশ্লজ সপৌুঁোশ্লত পাশ্লর, ভূবমর ব্যিহাশ্লরর ধরশ্লে উন্নবত হয়, িশ্লস্যর ঘেে ও ফসল উৎপািশ্লের পবরমাণ
বৃবি পায়; কৃবষ-বভবত্তক বিশ্লের প্রসার ঘশ্লট এিং উপকাবরশ্লভাগীসহ সকল জেসাধারশ্লণর উৎপাবিত ফসল
িাজারজাতকরশ্লণর সশ্ল াগ-সবিধা বৃবি পায়। এ সমীক্ষার মােশ্লম সসতু ও এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক বেমবাশ্লণর ফশ্লল ভূবমর
ব্যিহাশ্লরর ধরে, ফসল উৎপািে, কৃবষ-বভবত্তক বিে স্থাপে ইতযাবি সক্ষশ্লত্র স ইবতিাচ্ক প্রভাি পশ্লড়শ্লে, তা
বেণ বশ্লয়র সচ্ষ্টা করা হশ্লয়শ্লে। সমীক্ষার ফলাফল (সারবণ-৭.১৫) হশ্লত সিখা ায়, প্রকে এলাকায় ৩৫% উত্তরিাতা
জাবেশ্লয়শ্লেে স , সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল সসশ্লচ্র সবিধা বৃবি সপশ্লয়শ্লে এিং ৬০% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, তাঁশ্লির
ফসল উৎপািে সিশ্লড়শ্লে। পক্ষান্তশ্লর, কশ্লরাল এলাকার ৩৩% উত্তরিাতা িশ্ললশ্লেে তাঁশ্লির সসশ্লচ্র সবিধা বৃবি
সপশ্লয়শ্লে এিং ৪৫.৬% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে তাঁশ্লির ফসল উৎপািে সিশ্লড়শ্লে।
সারবণ-৭.১৫: সসচ্ সবিধা বৃবি এিং ফসল উৎপািে বৃবি সংিান্ত মতামত
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
প্রাপ্ত
সবিধাবি
হযাঁ
266
34.6
127
33.1
সসশ্লচ্র
ো
502
65.4
257
66.9
সবিধা বৃবি
সমাট
768
100
384
100
সসশ্লচ্র
হযাঁ
461
60
175
45.6
মােশ্লম
ফসল
ো
307
40
209
54.4
উৎপািে
বৃবি
সমাট
সমাট
768
100
384
100

সি বশ্লমাট
393
759
1152
636

34.1
65.9
100
55.2

516

44.8

1152

100

সমীক্ষার ফলাফশ্লল সিখা ায় (সারবণ-৭.১৬:), উভয় এলাকার ৪৬% উত্তরিাতার উপলবি স , প্রকে িাস্তিায়শ্লের
পূশ্লি ব জলািিতা বেল এিং বৃবষ্ট হশ্লল ফসশ্ললর ক্ষবত হশ্লতা। ৮% উত্তরিাতা জাোে- সসতুর প্রিস্থতা কম বিধায়
চ্লাচ্শ্লল বিঘ্ন ঘটশ্লতা; ৫.৩% জাোে স , সসশ্লচ্র জশ্লন্য খাল খেে কশ্লর েিীর পাবে আেশ্লত হশ্লতা এিং ১২%
জাোে- িীজ ও সার সংগ্রহ করশ্লত িাজাশ্লর স শ্লত সমস্যা হশ্লতা।
সারবণ-৭.১৬: প্রকে িাস্তিায়শ্লের পূশ্লি ব সসচ্ সবিধার অিস্থা
প্রকে এলাকা
প্রকে-িাস্তিায়শ্লের পূশ্লি ব
(%)
জলািিতার কারশ্লণ বৃবষ্ট হশ্লল ফসশ্ললর ক্ষবত
৪৪.৮
হশ্লতা
সংকীণ ব সসতু পারাপাশ্লর সভাগাবন্ত হশ্লতা
6.4
েিীর পাবে খাল খেে কশ্লর আেশ্লত হশ্লতা
6.0
িীজ ও সার সংগ্রহ করশ্লত িাজাশ্লর স শ্লত
৯.০
সমস্যা হশ্লতা
পাম্প সমবিে/গভীর েলকূশ্লপর ন্ত্রাংি
১৮.০
সংগ্রশ্লহ সময় সিবি লাগত
অন্যান্য সমস্যা
১৫.৮
সমাট
১০০.০
95

কশ্লরাল এলাকা
(%)

সমাট িতকরা
হার (%)

৪৭.৩

৪৫.৬

11.8
3.9

8.1
5.3

১৮.৯

১২.২

২.৪

১৩.০

১৫.৭
১০০.০

১৫.৮
১০০.০

সারবণ-৭.১৭ সেশ্লক সিখা ায়- সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল প্রায় ৩৪% উত্তরিাতার উপলবি, সসতু বেমবাশ্লণর পর
জলািিতা দূর হশ্লয়শ্লে। প্রায় ২৯% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, স াগাশ্ল াশ্লগর উন্নবতর ফশ্লল কৃবষ অবফসার ও
সটকবেবিয়ােশ্লির আসার সবিধা হওয়ায় সক্ষশ্লত সসালার পাম্প দ্বারা পাবে সসচ্ করা াশ্লে। গভীর েলকূপ এখে
সহজপ্রাপ্য হশ্লয়শ্লে, িীজ ও সার সময়মত সংগ্রহ করা ায় এিং সসতুর উভয় পাশ্লশ্বব পাবে পাওয়া ায়- ইতযাবি
অপরাপর উত্তরিাতাগশ্লণর মতামত।
সারবণ-7.১৭: সসতু বেমবাশ্লণর পর সসচ্ ব্যিস্থার উন্নবত সম্পশ্লকব উত্তরিাতাগশ্লের মতামত (িতকরা হাশ্লর)
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
প্রকে িাস্তিায়শ্লের পর
সমাট
(%)
(%)
জলািিতা দূর হশ্লয়শ্লে
31.6
37.8
33.6
প্রবিক্ষকশ্লির আসার সবিধা হওয়ায় এখে সসালার
30.8
24.4
28.8
পাশ্লম্পর সাহাশ্লে সক্ষশ্লত পাবে সসচ্ সিয়া হশ্লে
গভীর েলকূপ এিং ন্ত্রাংি এখে সহশ্লজ পাওয়া
10.5
7.1
9.4
ায়
সময়মত িীজ ও সার সহশ্লজ পাওয়া ায়
৬.৪
৭.০
৬.৬
সসতুর উভয়প্রাশ্লন্ত পাবে পাওয়া ায়
3.8
0.0
2.5
অন্যান্য
১৮.০
৯.৪
১৫.৩
৭.৫ সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নয়নেঃ রিত্র ৭.০৮ হদত প্রতীয়মান হয় সর্, ৯৫% উিরোতার উপলরি, সসতু রনমোদণর
ফদল সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হদয়দছ। সাররণ ৭.১৮ হদত সেখা র্ায়, সসতু রনমোদণর ফদল গ্রাদমর সলাদকরা
সহদজ এবাং কম খরদি ইউরনয়ন পররর্দে, বাজাদর, হাসপাতাদল এবাং উপদজলা সেদর সর্দত পাদর; ফদল তাঁরা
বহুমুখী কমেকাদে সম্পৃি হদেন; প্রায় ৪০% উিরোতা জানান, সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ার ফদল ছাত্রছাত্রীরা স্বােদন্দয স্কুদল র্াদে। এছাড়াও উিরোতাগণ জানান, তাঁদের িলািদল রনরাপিা সবদড়দছ র্থােঃ- সনৌকা
ডুরবর ভয় সনই, র্ানজট কদমদছ, র্ানবাহদন সব েত্র ও সবসময় িলািল করা র্ায়, সময় বাঁদি ইতযারে। এ ছাড়াও
দুঘ েটনা কদমদছ, ব্যবসায়-বারণদজযর পররদবশ উন্নত হদয়দছ, আত্ম-কমেরসাংিান সৃরি হদয়দছ। সারব েকভাদব প্রকল্প
ও কদরাল উভয় এলাকার জনগণ প্রায় একই রকম সুদর্াগ-সুরবিা পাদেন।
রিত্র ৭.০৮: সর্াগাদর্াগ ব্যবিা উন্নয়ন সম্পদকে উিরোতাগদণর উপলরি (শতকরা হাদর)।
100

94

94

94
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সাররণ-৭.১৮: সসতু রনমোদণর ফদল সর্াগাদর্াদগর ব্যবিার সক্ষদত্র রক িরদনর উন্নরত হদয়দছ এ সম্পদকে
উিরোতাগদণর মতামদতর শতকরা হার।
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মতামত
পররবহন ও র্াতায়াত ব্যবিা সহজ হদয়দছ।
সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হদয়দছ; ছাত্র-ছাত্রীরা স্বােদন্দয স্কুদল র্াদে।
র্াতায়াত ব্যবিা উন্নরতর ফদল বাজাদর র্াতায়াত সহজ হদয়দছ।
র্াতায়াত ব্যবিার উন্নরতর ফদল ইউরনয়ন পররর্ে ও হাসপাতাল র্াওয়া সহজ
হদয়দছ।
উপদজলা সেদর র্াতায়াত সহজ হদয়দছ।
আদগর তুলনায় রারফক জযাম কদমদছ।
সনৌকা ডুরবর আর সকান ঝরুঁ ক সনই।
র্াতায়াত সময় কদমদছ।
পূদব ের তুলনায় র্াতায়াত ও পররবহন খরি কদমদছ।
র্ানবাহন রনদয় সব েত্র র্াতায়াত করা র্ায়।
দুঘ েটনা কদমদছ।
হাটা-িলার পররদবশ উন্নত হদয়দছ।
আত্ম-কমে সাংিান সৃরির সুদর্াগ বতরী হদয়দছ।
ব্যবসার পররদবশ উন্নত হদয়দছ।
অোে।

প্রকল্প
এলাকা
44.7
40.2
27.6
25.2

কদরাল
এলাকা
21.9
37.7
30.5
19.1

সমাট
37.1
39.4
28.6
23.2

16.5
11.2
5.0
17.1
১৪.৮
14.3
5.0
1.1
4.4
3.9
14.5

22.7
24.9
34.3
3.9
১৮.৫
3.3
9.1
16.3
3.0
3.0
5.4

18.6
15.8
14.8
12.7
১৬.১
10.6
6.4
6.2
4.0
3.6
11.4

Percent

৭.৬ ব্যবসা বারণদজযর উন্নয়নেঃ
িানীয়ভাদব বাজারজাতকরদণর সুরবিা না থাকদল কৃর্করা তাঁদের উৎপারেত কৃরর্ পদণ্যর উপযুি মূল্য পায়
না। আদলািয প্রকল্প এলাকায় সসতুসমূহ রনরমেত হওয়ার ফদল প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার ৯০%
উিরোতাই জারনদয়দছন সর্, তাঁদের উৎপারেত কৃরর্জাত পণ্য বাজারজাতকরদণর সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দছ (রিত্র৭.০৯) এদত প্রতীয়মান হয় সর্, সসতুসমূহ রনমোদণর প্রভাদবই উি এলাকাসমূদহ ব্যবসায় ও বারণরজযক কমেকাদের
উন্নয়ন হদয়দছ।
রিত্র-৭.০৯: সসতুসমূহ রনমোদণর ফদল কৃরর্-পণ্য বাজারজাতকরণ ও তথা ব্যবসা-বারণদজযর উন্নয়ন সম্পরকেত
উিরোতাগদণর মতামত (শতকরা হাদর)।
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10.6

Total

সাররণ-৭.১৯ সথদক সেখা র্ায়, প্রকল্প এলাকা এবাং কদরাল উভয় এলাকার উিরোতাগণ রনরমেত সসতুসমূহ সথদক
প্রায় একই িরদনর সুরবিা পাদেন। উভয় এলাকার ৩৩% উিরোতা জানান সর্, তাঁরা এখন সহদজ ও স্বল্প সমদয়
রনকটি বাজারসমূদহ তাঁদের উৎপারেত পণ্য পাঠাদত পাদরন। প্ররত িার জদনর একজন উিরোতা বতেমাদন
তাঁদের উৎপারেত পদণ্যর উপযুি মূল্য পাদেন বদল উদেখ কদরন। আদলািয সমীক্ষা জররপ কদরাল এলাকার
কৃরর্ পণ্য বাজারজাতকরণ সমস্যার উপরও অনুসন্ধান িালায়। ব্যবসা-বারণদজযর সক্ষদত্র অোে সর্ সব সুদর্াগসুরবিা উভয় এলাকার জনগণ সভাগ করদছ তা হদলােঃ-পূদব ের তূলনায় কৃরর্ পদণ্যর উৎপােন সবদড়দছ, রবরভন্ন
এলাকা সথদক ব্যবসায়ীগণ কৃরর্ পণ্য/মালামাল ক্রদয়র জে প্রকল্প এলাকায় আসদছ, আদগর তুলনায় পদণ্যর মূল্য
কম হওয়া, পণ্য বাজারজাতকরদণ কম সময় লাগা, স্বল্প সমদয় উপদজলা সের ও স্বািয সকদে সর্দত পারা
ইতযারে। রনরমেত ন্যতন সসতুসমূদহর কারদণ পণ্যসমূহ গাড়ীর মাধ্যদম পররবহদনর সুরবিা হদয়দছ এবাং
ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কাদজর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
সাররণ-৭.১৯: সসতু রনমোদণর ফদল বাজারজাতকরদণর সুরবিা বৃরদ্ধর উপর উিরোতাগদণর মতামত (বহুরবি জবাব)
কদরাল
বাজারজাতকরদণর উন্নত সুরবিারের িরন
প্রকল্প এলাকা
সমাট
এলাকা
বাজাদর স্বল্প সমদয় পণ্য সরবরাহ করা র্াদে
25.1
47.8
32.7
পণ্য-পররবহন সহজ হদয়দছ
41.9
13.4
32.4
কৃর্ক উৎপারেত পদণ্যর উপযুি মূল্য পাদে
22.3
30.9
25.2
আদগর তুলনায় পণ্য উৎপােন সবদড়দছ
8.8
32.9
16.9
রবরভন্ন এলাকা সথদক ব্যবসায়ীগণ পণ্য ক্রদয় আদস
17.4
14.9
16.6
আদগর তুলনায় উৎপােন খরি কদমদছ
13.8
16.3
14.6
তুলনামূলক কম সমদয় বাজারজাত করা র্ায়
13.6
10.5
12.6
তুলনামূলক কম সমদয় উপদজলা স্বািয-দকদে র্াওয়া র্ায়
8.7
13.7
10.3
রনরমেত সসতু পণ্যসামগ্রী গাড়ীর সাহাদে পররবহদণ সহায়ক ভূরমকা
রাখদছ
9.8
7.0
8.9
ব্যবসায়ীদের ব্যবসার উন্নরতদত সসতুসমূহ উপকারী ভূরমকা রাখদছ
6.7
6.4
6.6

পণ্য বাজারজাতকরদণ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়েঃ সারবণ ৭.২০ সেশ্লক সিখা ায়, প্রকে এিং কশ্লরাল উভয় এলাকার
উত্তরিাতাগণ জাোে স , প্রকে িাস্তিায়ে তো সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব বেকটস্থ িাজারসমূশ্লহ পণ্য
িাজারজাতকরশ্লণ প্রায় ১ ঘণ্টার অবধক সময় ব্যয় হশ্লতা। বকন্তু িতবমাশ্লে উক্ত পণ্য-সামগ্রী িাজারজাতকরশ্লণ গশ্লড়
সময় ব্যয় হয় প্রায় ৩০ বমবেট; অে বাৎ প্রকে িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল িতবমাশ্লে পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ পবরিহশ্লের
সময় কশ্লমশ্লে। সারবণ সেশ্লক এটাও সিখা ায় স , িতবমাশ্লে পবরিহে খরচ্ও ২০-২৫ টাকা কম হশ্লে।
সারবণ ৭.২০: সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব ও পশ্লর পণ্য-সামগ্রী িাজারজাতকরশ্লণ গশ্লড় স পবরমাণ সময় ও পবরিহে খরচ্
লাশ্লগ তার বচ্ত্র।
কশ্লরাল
প্রকে এলাকা
এলাকা
সমাট
সসতু বেমবাশ্লণর পর হ্রাসকৃত সময় ও পবরিহে খরচ্
গড়
গড়
গড়
পূশ্লি ব স সময় লাগত (বমবেট)
64.0
85.1
71
িতবমাশ্লে স সময় লাশ্লগ (বমবেট)
28.1
35.8
31
পূশ্লি ব িাজাশ্লর স শ্লত স পবরমাণ খরচ্ হশ্লতা (টাকা)
109.1
97.5
105.2
িতবমাশ্লে িাজাশ্লর স শ্লত স পবরমাণ খরচ্ হয় (টাকা)
89.8
71.3
83.6
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৭.৭ আত্ম-কমেসাংিান সৃরিেঃ প্রকল্প এলাকার প্রায় সকল উিরোতাই মত প্রকাশ কদরদছন সর্, প্রকদল্পর অিীদন
সসতু, এযাদপ্রাি সড়ক, কালভাট ে ইতযারে রনমোদণর ফদল সাংরেি এলাকার নতুন আত্ম-কমেসাংিাদনর সৃরি হদয়দছ।
এর মশ্লে প্রধাে প্রধাে খাতসমূহ হশ্লে- কৃবষ উৎপািে, কৃবষপণ্য িাজারজাতকরণ, পবরিহে, হাঁস-মুরগীর খামার,
মৎস্য চ্াষ, সিবজ উৎপািে, ক্ষুদ্র ব্যিসা এিং অিকাঠাশ্লমা উন্নয়ে (সারবণ-৭.২১)।
সারবণ-৭.২১: প্রকে িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল সৃষ্ট আত্ম-কমবসংস্থাশ্লের উপর মতামত (িতকরা হাশ্লর)
সসতুসমুহ বেমবাশ্লণর ফশ্লল কমবসংস্থাে সিশ্লড়শ্লে
প্রকে এলাকা
কশ্লরাল এলাকা
বকো?
n
%
n
%

সমাট
n

%

হযাঁ
ো
সমাট
কমবসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ সিশ্লড়শ্লে স সি খাশ্লত
কৃবষকাজ
কৃবষপণ্য িাজারজাতকরণ
পবরিহে খাত (সঠলাগাবড়/গাবড় চ্ালো)

732
30
762

96.1
3.9
100

364
18
382

95.3
4.7
100

1096
48
1144

95.8
4.2
100

637
642
597

82.9
83.6
77.7

339
322
319

88.3
83.9
83.1

976
964
916

84.7
83.7
79.5

গরু/োগল/হাস-মুরবগর খামার
মৎস্য চ্াষ
মাটি কাটা
গাে লাগাশ্লো
সিবজ চ্াষ
অিকাঠাশ্লমা উন্নয়ে
হস্তবিে
বিে-কারখাোর কাজ
ক্ষুদ্র ব্যিসা
সামাবজক উন্নয়ে
অন্যান্য

466
451
282
272
555
405
201
210
467
445
78

60.7
58.7
36.7
35.4
72.3
52.7
26.2
27.3
60.8
57.9
10.2

247
227
139
117
297
224
85
80
213
215
32

64.3
59.1
36.2
30.5
77.3
58.3
22.1
20.8
55.5
56.0
8.3

713
678
421
390
852
529
286
290
680
660
110

61.9
58.9
36.5
33.9
74.0
45.9
24.8
25.2
59.0
57.3
9.5

৭.৮ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিরত বৃরদ্ধসহ মরহলাদের রবরভন্ন কমেকাদে অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ সৃরিেঃ
সাররণ ৭.২২ অনুর্ায়ী সেখা র্ায়, প্রকল্প ও কদরাল এলাকার সাংখ্যাগররষ্ঠ উিরোতা (৯১%) জারনদয়দছন, সসতু
রনমোদণর ফদল র্াতায়াত সহজতর হওয়ায় স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিরত সহজ হদয়দছ; ফদল
ছাত্র-ছাত্রীদের রবদশর্তেঃ সমদয়দের স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসা পবরতযাশ্লগর অেতম প্রিান কারণ সর্াগাদর্াগ ব্যবিার
প্ররতবন্ধকতা দূরীভূত হদয়দছ। প্রায় ৮১% উিরোতার মদত নারীদের উপাজেদনর সুু্দর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ; প্রায়
৯৬% উিরোতার মদত মরহলাদের স্বািদকদে র্াতায়াত সহজ হদয়দছ। প্রায় ৬৫% উিরোতা জানায় সর্,
মরহলাদের কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ। অতএব, প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হদত প্রতীয়মান হয়েঃসসতুসমূহ রনমোদণর মাধ্যদম রনরবরেন্ন ও উন্নততর সড়ক সর্াগাদর্াগ িারপত হওয়ায় রশক্ষা অজেদনর হারও বৃরদ্ধ
সপদয়দছ। উপদর বরণ েত সূিকসমূদহর উপর প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার প্রাপ্ত তদথ্যর তুলনা করদল সেখা
র্ায়, অরিকাাংশ সুিদকই প্রকল্প এলাকার অজেন সবরশ; অথ োৎ সসতু রনমোদণর ফদল প্রকল্প এলাকার জনগণ কদরাল
এলাকার জনগদণর সিদয় সবরশ উপকৃত হদে।
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সারবণ ৭.২২: সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল বিবভন্ন সশ্ল াগ-সবিধা বৃবি সংিান্ত
প্রাপ্ত জিাি অনু
প্রকে এলাকা
n
%
স্কুল/কশ্ললজ/মাদ্রাসায় উপবস্থবত সিশ্লড়শ্লে
697
90.8
মবহলাশ্লির উপাজবশ্লের সশ্ল াগ বৃবি
625
81.4
সপশ্লয়শ্লে
মবহলাশ্লির স্বাস্থয সকশ্লন্দ্র াতায়াত সহজ
747
97.3
হশ্লয়শ্লে।
মবহলাশ্লির কৃবষপণ্য িাজারজাতকরশ্লণ
সশ্ল াগ বৃবি সপশ্লয়শ্লে বকো
হযাঁ
484
63.0
পূশ্লি বর মত
284
37.0
সমাট
768
100
মবহলারা সকোকাটার জশ্লন্য সহশ্লজ
729
94.9
িাজাশ্লর স শ্লত পাশ্লর
সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল পূশ্লি বর তুলোয় সময়
সাশ্রয়
15 বমবেট
201
28.7
30 বমবেট
208
29.7
45 বমবেট
197
28.1
1 ঘণ্টা ও তদুবব
94
13.4
সমাট 768
100

ায়ী বিবভন্ন সশ্ল াগ-সবিধা বৃবির অিস্থা
কশ্লরাল এলাকা
সমাট
n
%
n
%
348
90.6
1045
90.7
303
78.9
928
80.5
367

90.2

1114

95.6

264
120
384
355

68.8
31.3
100.০
90.7

748
404
1152
1084

65.0
35.0
100.০
92.8

70
99
102
77
384

20.1
28.4
29.3
22.1
100.০

271
307
299
171
1152

25.9
29.3
28.5
16.3
100.০

৭.৯ পররদবশ ও জীব-ববরিদত্রর সাংরক্ষণ ও টিদক থাকার প্ররক্রয়ায় সসতু রনমোদণর সম্ভাব্য সনরতবািক প্রভাব
সম্পদকে মতামতেঃ “সসতু রনমোদণর ফদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দছ রকনা” এমন প্রদশ্নর জবাদব
প্রায় ৭৬% উিরোতা “না” সূিক জবাব সেন; মাত্র ৩% উিরোতা “হযাঁ” সূিক জবাব সেন (সাররণ ৭.২৩) ।
“হযাঁ’- সূিক উিরোতাগণ সর্ সকল উির রেদয়দছন, তা পররদবদশগত নয়; বরাং সামারজক পররদবশগত; সর্মনেঃ(ক) সসতুিদল খারাপ সলাকজদনর আড্ডা সবদড়দছ, (খ) সসতুদত এবাং সসতুর এযাদপ্রাদি অগবি গারড় পারকোং করা
হদে ইতযারে।
সাররণ-৭.২৩: পররদবদশর উপর সম্ভাব্য রবরূপ প্রভাব সাংক্রান্ত মতামত
পবরশ্লিি ও জীিবিবচ্শ্লত্রর উপর ক্ষবতকর প্রভাি পশ্লড়শ্লে বকো?
হযাঁ
ো
জাবেো
সমাট
“হযাঁ” সূচ্ক উত্তরিাতাগশ্লণর মতামত
(ক) সসতু এলাকায় খারাপ সলাশ্লকর আড্ডা সিশ্লড়শ্লে
(খ) সসতুর উপশ্লর এিং সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ মালামাল সিািাই ট্রাক পাবকবং করা হশ্লে

100

প্রকে এলাকার
উত্তরিাতাগশ্লণর জিাি
n
%
23
3.0
587
76.4
158
20.6
768
100.0
১০
১৩

১.৩০
১.৭০

৭.১০ পররদবশগত দৃশ্যমান ইরতবািক প্রভাবেঃ “সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল পবরশ্লিিগত দৃশ্যমাে সকাে ইবতিাচ্ক
প্রভাি পবরলবক্ষত হশ্লে বকো”- এমে প্রশ্লের জিাশ্লি ৩২.২% উত্তরিাতা “হযাঁ” সূচ্ক জিাি প্রিাে কশ্লরে,
৪৫.১% উত্তরিাতা “ো” সূচ্ক এিং ২২.৭% উত্তরিাতা “জাবেো” জিাি প্রিাে কশ্লরে (সারবণ-৭.২৪)। “বক
ধরশ্লের ইবতিাচ্ক প্রভাি পশ্লড়শ্লে” –এ প্রশ্লের সপ্রবক্ষশ্লত প্রায় ১৭% উত্তরিাতা জাোে, সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল
জলািিতা কশ্লমশ্লে। ৯% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, স্থােীয় জেগণ সড়শ্লকর পাশ্লশ্বব তাঁশ্লির বেজস্ব জবমশ্লত
বৃক্ষশ্লরাপণ কশ্লরশ্লেে এিং প্রায় ৫% জাবেশ্লয়শ্লেে, তাঁশ্লির এলাকার পাবে বেষ্কািে ব্যিস্থার উন্নবত হশ্লয়শ্লে।
সাররণ ৭.২৪ প্রকদল্পর ইরতবািক প্রভাব সম্পদকে উিরোতাগদণর মতামত
জিািিাতা
পবরশ্লিশ্লির উপর ইবতিাচ্ক সকাে প্রভাি পশ্লড়শ্লে বকো?
(n)
হযাঁ
247
ো
346
জারননা
17৫
সমাট
76৮
বক ধরশ্লের ইবতিাচ্ক প্রভাি পশ্লড়শ্লে সস বিষশ্লয় মতামত
জিাশ্লির
(একাবধক মতামত)
সংখ্যা
জলািিতা কশ্লমশ্লে।
127
স্থােীয় জেগণ সড়শ্লকর পাশ্লশ্বব বেজস্ব জবমশ্লত িোয়ে
69
করশ্লেে।
বৃক্ষশ্লরাপশ্লণর মােশ্লম পবরশ্লিশ্লির উন্নবত করশ্লেে।
40
এলাকায় পাবে বেষ্কািে দ্রুত হশ্লে।
38
সমাট
২৭৪

িতকরা হার(%)
32.2
45.1
22.7
100.০
িতকরা হার (‘n’-এর
বভবত্তশ্লত)
১৬.৫৪
৮.৯৮
৫.২১
৪.৯৫
৩৫.৬৮

৭.১১ সড়ক দুঘ েটনা সম্পদকে উিরোতাগদণর উপলরিেঃ “সসতু রনমোদণর ফশ্লল সড়ক দুঘ বটো সিশ্লড়শ্লে, কশ্লমশ্লে ো
একই রকম আশ্লে” এ প্রশ্লের জিাশ্লি- ১২% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে ‘দুঘ বটো সিশ্লড়শ্লে’, ৫২% জাবেশ্লয়শ্লেে
‘দুঘ বটো কশ্লমশ্লে’ এিং ৩৬% জাবেশ্লয়শ্লেে স , দুঘ বটো পূশ্লি বর মত আশ্লে (সারবণ-৭.২৫ এিং বচ্ত্র-৭.১০)।
সারবণ-৭.২৫: দুঘ বটো সম্পশ্লকব উত্তরিাতাগশ্লণর উপলবি
দুঘ বটোর অিস্থা
n
দুঘ বটো সিশ্লড়শ্লে
94
দুঘ বটো কশ্লমশ্লে
400
দুঘ বটো পূশ্লি বর মত
274
সমাট
768

%
12.2
52.1
35.7
100.০

বচ্ত্র ৭.১0: দুঘ বটোর হার সম্পশ্লকব উত্তরিাতাগশ্লণর উপলবি
12%

36%

52%
দুঘ েটনা সবদড়দছ

দুঘ েটনা কদমদছ
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দুঘ েটনা পূদব ের মত

প্রকল্পভুি সসতুসমূদহর এলাকাদভদে জবাদবর এ িরদনর তারতম্য ঘদটদছ। কদয়কটি সসতুদত পূদব ে সাংকীণ েসবইলী
সসতু রছল, তখন দুঘ েটনা সবরশ হদতা; রকছু এলাকায় সসতুসহ সড়ক ভাল হওয়ায় দুঘ েটনা সবদড়দছ। তদব এ তদথ্যর
রকছু সীমাবন্ধতা রদয়দছ; প্রকৃত তথ্য ও কারণ সাংরেি থানা রকাংবা সওজ এর সরকি ে এর রভরিদত গ্রহণীয়।
৭.১২ প্রকদল্পর শরিশালী (Strength) ভূরমকা সম্পরকেত মতামতেঃ
প্ররত ২জদন ১জন উিরোতা (৪৯%) জারনদয়দছন, প্রকদল্পর সবদিদয় শরিশালী রেক হদলা র্ানবাহন রনদয় নেী
অরতক্রদম সর্ সভাগারন্ত হদতা রকাংবা আদেৌ অরতক্রম করা সর্ত না তা দূর হওয়া (সাররণ-৭.২৬) সমাদটর উপর
১১% উিরোতা জারনদয়দছন, সর্াগাদর্াগ ও পররবহন ব্যবিার উন্নয়দনর ফদল গরতশীলতা বৃরদ্ধ পাওয়ায়
সছদলদমদয়দের রশক্ষা অজেদনর হার সবদড়দছ। ২১% উিরোতা জারনদয়দছন, কমে-সাংিাদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
এসবই প্রকদল্পর গুরুত্বপূণ ে শরিশালী রেক। উপদরাি শরিশালী ভূরমকাসহ উিরোতাগদণর উপলরি অনুর্ায়ী
প্রকদল্পর শরিশালী অোে ভূরমকাসমূহ সাররণ-৭.২৬-এ সেয়া হল।
সাররণ-৭.২৬: প্রকদল্পর শরিশালী ভূরমকা সম্পদকে উিরোতাগদণর মতামত। (Multiple response)।
উিরোতার
শতকরা
মতামত
সাংখ্যা
হার
(n=৭৬৮)
সসতু রনরমেত হওয়ায় র্ানবাহন িলািদল/র্াতায়াদত কি দূর হদয়দছ
৩৭৭
৪৯.১
কমে-সাংিাদনর সুু্দর্াগ সৃরি হদয়দছ
১৬২
২১.০
সসতু, এযাদপ্রাি সড়ক এবাং রক্ষাপ্রে কাজ ভাল হওয়া
১৬০
২০.৮
পণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবিা হদয়দছ
১১৮
১৫.৩
র্াত্রী ও পণ্য পররবহন সহজতর দ্রুততর ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়া এবাং র্ানজট হ্রাস
৯৮
১২.৮
পাওয়া
স্কুদল উপরিরতর হার বৃরদ্ধর মাধ্যদম রশক্ষার হার বৃরদ্ধ
৮৬
১১.২
ব্যবসায় বারণদজযর প্রসার হদয়দছ
৭০
৯.১
আয় বৃরদ্ধ পাদে
৪১
৫.৪
র্ানবাহদনর িলািল বৃরদ্ধ সপদয়দছ
৩৫
৪.৬
ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ
৩৩
৪.৩
এলাকার সামারজক ও অথ েগনরতক উন্নয়ন বৃরদ্ধ পাদে
২৬
৩.৪
উৎপারেত কৃরর্জাত পদণ্যর বাজার সুরবিা সম্প্রসাররত হদয়দছ
২৯
২.৫
রিরকৎসা সসবা-সুরবিারের প্রারপ্ত সহজ হদয়দছ
১২
১.৬
সসতুর আদশ পাদশর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধ সপদয়দছ
৯
১.২
পারন রনস্কাশন ব্যবিার উন্নরত
৭
০.৯

৭.১৩ প্রকদল্পর দুব েলতা (Weakness) সম্পদকে উিরোতাগদণর উপলরিেঃ
সমাট ৭৬৮ জন উিরোতার মদধ্য ৩৮.৪১% উিরোতা জারনদয়দছন সসতুর সকান দুব েলতা সনই। ৩৫.৫৫%
উিরোতা সকান মন্তব্য কদরনরন। ১৪.১৯ % উিরোতার মদত ‘সসতুদত বারত না থাকা সসতুর দুব েলতা’, ৭.৯৪%
উিরোতা মদন কদরন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়দন সময় সবরশ লাগা প্রকদল্পর দুব েলতা’। সাররণ-৭.২৭-এ উিরোতাদের
অোে মতামত সেয়া হদলা।

102

সাররণ-৭.২৭: প্রকদল্পর দুব েলতা সম্পরকেত মতামত (Multiple response)
দুব েলতা
সসতুদত বারতর ব্যবিা না থাকা
এযাদপ্রাি সড়দকর খারাপ অবিা
প্রকদল্প বাস্তবায়দন সময় সবরশ লাগা
অরতররি মালামাল সবাঝাই র্ানবাহদনর কারদণ রক্ষণাদবক্ষদণ সমস্যা
রাস্তা হদত সসতুদত উঠার ঢাল (slope) অদনক খাড়া
সসতুর উভয় প্রাদন্ত সড়ক অপ্রশস্ত
সকান দুব েলতা সনই
সকান মন্তব্য সনই

উিরোতার সাংখ্যা
(n=৭৬৮)
১০৯
৯৩
৬১
১৪
১২
৯
২৯৫
২৭৩

শতকরা হার
১৪.১৯
১২.১০
৭.৯৪
১.৮২
১.৫৬
১.১৭
৩৮.৪১
৩৫.৫৫

৭.১৪ প্রকদল্পর সুদর্াগ (Opportunity) সম্পদকে মতামতেঃ
উিরোতাগদণর মতামত অনুর্ায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সর্ সুদর্াগসমূহ সৃরি হদয়দছ তা সাররণ ৭.২৮-এ
সেয়া হদলা।
সাররণ-৭.২৮: উিরোতাগদণর মতামত অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহ। (Multiple response).
প্রকদল্পর সুদর্াগ সম্পরকেত মতামত
ন্যতন ব্যবসায় রকাংবা িাকুরী সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ
রবরেন্ন সর্াগাদর্াগ সাংযুি হদয়দছ
স্কুল-কদলদজ র্াতায়াত সুরবিা হওয়ায় উপরিরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দছ
কৃরর্জাত পণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবিা হদয়দছ
জনসািারদণর আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ
সসতুর রনকদট মাদকেট গদড় উদঠদছ
সব সময় র্ানবাহন পাওয়া র্ায়
িলািদল সময় সাশ্রয় হদে
পররবহন ব্যয় কম
সরাগীদক হাসপাতাদল সহদজ সনয়া র্াদে
রশক্ষাথীদের স্কুল-কদলদজ সর্দত সহায়ক হদয়দছ
কৃরর্ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দছ
সামারজক ও আরথ েক উন্নরত হদয়দছ
সহদজ বাজাদর সর্দত পাদরন
কৃরর্ পদণ্যর উপযুি মূল্য পাদেন
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উিরোতার
সাংখ্যা
(n=৭৬৮)
২৮১
২১০
১৩৭
৮১
৭৭
৭৩
৭০
৬৯
৫৩
৪৬
৩১
২৮
২৮
২৭
১৫

শতকরা হার
৩৬.৬
২৭.৩
১৭.৮
১০.৫
১০.০
৯.৫
৯.১
৮.৯
৬.৯
৫.৯
৪.০
৩.৬
৩.৬
৩.৫
২.০

৭.১৫ প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝরুঁ ক (Threat) সম্পদকে মতামতেঃ
প্রকদল্পর ঝরুঁ ক সম্পদকে উিরোতাগদণর মতামত (সাররণ-৭.২৯) হদত সেখা র্ায় প্রায় ৫১% উিরোতা রবরভন্ন
ঝরুঁ কর রবর্য় উদেখ কদরদছন।
সাররণ-৭.২৯: উিরোতাদের মতামত অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ঝরুঁ কসমূহ।
ঝরুঁ কসমূহ
সসতু এবাং সড়দকর সলদভদল পাথ েকয হওয়ায় র্ানবাহন িাক্কা খাদে
নেীর উভয় তীদর বাঁি রনমোণ না করদল সসতু ও এযাদপ্রাি সড়ক ঝরুঁ কদত থাকদব
এযাদপ্রাি সড়দকর সমরামত করা না হদল ঝরুঁ ক থাকদব
সসতুদত আদলার ব্যবিা না থাকায় দুঘ েটনা বৃরদ্ধ পাদব
সড়ক অপ্রশস্ত হওয়ায় দুঘ েটনার ঝরুঁ ক রদয়দছ
সসতুর সুরক্ষামূলক এবাং সসতুর এযাদপ্রাদি সমরামত কাজ করা না হদল ঝরুঁ কদত
থাকদব
আকরিক অরত বৃরিদত এযাদপ্রাি সড়ক সভদঙ্গ র্াদে/িদস র্াদে
ন্যতন রনরমেত সসতুর সকান সাইন রসগনাল সড়দক সেখা র্াদে না
সকান মন্তব্য সনই
সমাট
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উিরোতার
সাংখ্যা
(n=৭৬৮)
৬৯
৬১
৫৪
৫০
৫০
৪৭

শতকরা হার
(%)

৪৩
১৭
৩৫
৪২৬

৫.৬
২.২
৪.৬
৫৫.৪

৯.০
৭.৯
৭.০
৬.৫
৬.৫
৬.১

অষ্টম অোয়
সাবি বক প বশ্লিক্ষণ
খাো সমীক্ষা জবরপ সেশ্লক প্রাপ্তাঃ
পাবরিাবরক মাবসক গড় আয়াঃ
১৬টি উপশ্লজলার েমুো এলাকায় পবরচ্াবলত সমীক্ষা হশ্লত সিখা ায়, প্রকে এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক
মাবসক গড় আয় ১৬,৩৫৬±৪৯২ টাকা; পক্ষান্তশ্লর কশ্লরাল এলাকার উত্তরিাতাগশ্লণর পাবরিাবরক মাবসক গড়
আয় ১৪,৪৮০±৭১১ টাকা। অথ োৎ প্রকে এলাকার পাবরিাবরক মাবসক গড় আয় কশ্লরাল এলাকার পাবরিাবরক
মাবসক গড় আশ্লয়র তুলোয় প্রায় ১৩% সিবি পাওয়া বগশ্লয়শ্লে। স শ্লহতু প্রকে এলাকার জেসাধারণ সসতু বেমবাশ্লণর
ফশ্লল দূরিতী এলাকার জেসাধারশ্লণর তুলোয় সরাসবর সিবি উপকৃত হশ্লয়শ্লেে; সসশ্লহতু আয়-বৃবির অনুকূশ্লল
অন্যান্য আে ব-সামাবজক কমবকাশ্লের প্রভাি এিং মুদ্রাস্ফীবত বিশ্লিচ্ো করশ্ললও আশ্লয়র পাে বকয সেশ্লক প্রতীয়মাে
হয় স , প্রকশ্লের প্রভাশ্লি প্রকে এলাকার জেসাধারশ্লণর পাবরিাবরক গড় আয় কশ্লরাল এলাকার জেগশ্লণর তুলোয়
সিবি বৃবি সপশ্লয়শ্লে।
সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নয়নেঃ
৯৫% উিরোতার উপলরি সর্, সসতু রনমোদণর ফদল সরাসরর সর্াগাদর্াগ িারপত হওয়ায় গ্রাদমর সলাদকরা সহদজ
এবাং কম খরদি ইউরনয়ন পররর্দে, বাজাদর, হাসপাতাদল এবাং উপদজলা সেদর সর্দত পাদর; ফদল তাঁরা বহুমুখী
কমেকাদে সম্পৃি হদত পাদরন। প্রায় ৪০% উিরোতা জানান, সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ার ফদল ছাত্রছাত্রীরা স্বােদন্দয স্কুদল র্াদে। এছাড়াও তাঁরা আদরা জানান, তাঁদের িলািদল রনরাপিা সবদড়দছ র্থােঃ- সনৌকা
ডুরবর ভয় সনই, র্ানজট কদমদছ, র্ানবাহদন সব েত্র ও সবসমদয় িলািল করা র্ায়, সময় সাশ্রয় হদে, আত্মকমেরসাংিান সৃরি হদয়দছ ইতযারে।
কৃরর্ ও সসি ব্যবিার উপর প্রভাবেঃ
প্রকল্প এলাকার ৩৫% উিরোতা জারনদয়দছন সর্, সসতু রনমোদণর ফদল সসদির সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দছ এবাং ৬০%
উিরোতা জারনদয়দছন, তাঁদের ফসল উৎপােন সবদড়দছ। পক্ষান্তদর, কদরাল এলাকার ৪৫.৬% উিরোতা
জারনদয়দছন, তাঁদের ফসল উৎপােন সবদড়দছ।
প্রায় ২৯% উিরোতা জারনদয়দছন, সর্াগাদর্াদগর উন্নরতর ফদল উপদজলা ও সজলা সের হদত কৃরর্ অরফসার ও
সটকরনরশয়ানদের র্াতায়াত সহজতর হওয়ায় ফসদলর সক্ষদত সসালার পাম্প িারা পারন সসি করা র্াদে।
এছাড়াও গভীর নলকূপ এখন সহজ প্রাপ্য, বীজ ও সার সময়মত সাংগ্রহ করা র্ায় এবাং সসতুর উভয় পাদবে পারন
পাওয়া র্ায়- ইতযারে অোে উিরোতাগদণর মতামত।
পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়াঃ
প্রকে এিং কশ্লরাল উভয় এলাকার উত্তরিাতাগণ জাোে স , প্রকে িাস্তিায়ে তো সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব
বেকটস্থ িাজারসমূশ্লহ পণ্য িাজারজাতকরশ্লণ প্রায় ১ ঘণ্টার অবধক সময় ব্যয় হশ্লতা। বকন্তু িতবমাশ্লে উক্ত পণ্যসামগ্রী িাজারজাতকরশ্লণ সময় ব্যয় হয় গশ্লড় ২০ বমবেট। উভয় এলাকার ৩৩% উিরোতা জানান সর্, তাঁরা
এখন সহদজ ও স্বল্প সমদয় রনকটি বাজারসমূদহ তাঁদের উৎপারেত পণ্য পাঠাদত পাদরন। প্ররত িার জদনর একজন
উিরোতা জানান, বতেমাদন তাঁরা তাঁদের উৎপারেত পদণ্যর উপযুি মূল্য পাদেন।
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রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিরত বৃরদ্ধসহ মরহলাদের রবরভন্ন কমেকাদে অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ সৃরিেঃ
প্রকল্প ও কদরাল এলাকায় সাংখ্যাগররষ্ঠ উিরোতা ৯১% জারনদয়দছন, সসতু রনমোদণর পর র্াতায়াত সহজতর
হওয়ায় স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপরিরতর সহজ হদয়দছ ফদল ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল/কদলজ/মাদ্র্াসা
পবরতযাশ্লগর অেতম কারণ সর্াগাদর্াগ ব্যবিার প্ররতবন্ধকতা দূরীভূত হদয়দছ। প্রায় ৮১% উিরোতার মদত
নারীদের উপাজেদনর সুু্দর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ; প্রায় ৯৬% উিরোতার মদত মরহলাদের স্বািদকদে র্াতায়াত সহজ
হদয়দছ, প্রায় ৬৫% উিরোতা জানান সর্, মরহলাদের কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
বেবমবত সসতু ব্যিহাশ্লর স্বােযয ও সমস্যাসমূহাঃ
সমীক্ষায় বেবমবত সসতুসমূহ ব্যিহাশ্লর সময় সকােরূপ সমস্যার সম্মুখীে হশ্লেে বকো? এ প্রশ্লের জিাশ্লি, প্রায়
১৭% উত্তরিাতা িশ্ললে তাঁরা বকছু সমস্যার সম্মুখীে হশ্লেে। পক্ষান্তশ্লর ৮৩% উত্তরিাতা “ো” সূচ্ক জিাি সিে;
তাঁরা স্বােশ্লযয সসতু ব্যিহার করশ্লেে। প্রকল্প এলাকার সমাট উিরোতাগদণর মদধ্য প্রায় ১৬% উিরোতা
জারনদয়দছন- এযদপ্রাি সড়দকর অবিা ভাল নয়, প্রায় ৬% উিরোতা বদলদছন সসতুদত বারত না থাকায় অসুরবিার
কথা, প্রায় ৭% উিরোতা সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক এখদনা িালুর হয়রন বদল জানান এবাং এযাদপ্রাি সড়দকর
সলদভদলর সিদয় সসতুর সলদভল উঁচু, র্ানবাহন িাক্কা খাদে জারনদয়দছন প্রায় ৯% উিরোতা।
সড়ক দুঘ েটনা সম্পদকে উিরোতাগদণর উপলরিেঃ
“সসতু রনমোদণর ফদল সড়ক দুঘ েটনা সবদড়দছ, কদমদছ না একই রকম আদছ?”- এ প্রদশ্নর জবাদব ১২%
উিরোতার উপলরি ‘দুঘ েটনা সবদড়দছ’, ৫২% এর উপলরি ‘দুঘ েটনা কদমদছ’ এবাং ৩৬% উপলরি সর্, ‘দুঘ েটনা
পূদব ের মত আদছ’। প্রকল্পভুি সসতুসমূদহর এলাকাদভদে জবাদবর এ িরদনর তারতম্য ঘদটদছ। কদয়কটি সসতুদত
পূদব ে সাংকীণ ে সবইলী সসতু রছল, তখন দুঘ েটনা সবরশ হদতা; রকছু এলাকায় সসতুসহ সড়ক ভাল হওয়ায় দুঘ েটনা
সবদড়দছ। তদব এ তদথ্যর রকছু সীমাবন্ধতা রদয়দছ; প্রকৃত তথ্য ও কারণ সাংরেি থানা রকাংবা সওজ এর সরকি ে
এর রভরিদত গ্রহণীয়।
৮.২ িকুদমন্টস র্ািাই সথদক প্রাপ্তেঃ
রিরপরপ ও রপরসআর প্ররর্াদলািনা কদর সেখা র্ায়, প্রকদল্পর আওতায় সমাট ৮০টি ক্রয়-চুরির মদধ্য ৭৩টি সত
OTM, ৬টিদত LTM এবাং ১টি OTM (EGP) পদ্ধরতদত ক্রয়-প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা হয়।
প্রকদল্পর ৪টি সসতুর ৪টি ক্রয় চুরি পরীক্ষা কদর এটি প্রতীয়মান হয় সর্, েরপদত্রর রবজ্ঞরপ্ত প্রিার, েরপত্র গ্রহণ,
েরপত্র সখালা, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন, চুরি স্বাক্ষর ইতযারে ক্রয়-প্ররক্রয়ায় রনদম্নর ব্যতযয় ছাড়া
রপরপআর-২০০৮ এর রবরিরবিানসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছ। ব্যতযয়েঃ ৪টি চুরির সক্ষদত্রই HOPE কতৃক
ে বারর্ েক
ক্রয় পররকল্পনা (APP) অনুদমােদনর পত্র পাওয়া র্ায়রন; তদব রিরপরপ’সত বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনার
প্যাদকজসমূদহর তারলকা (গুে প্রকল্প রহদসদব) প্রোন করা হদয়দছ।
এছাড়াও পর্ োদলািনায় সেখা র্ায়, ৪টি চুরির ১টিদত (রাজাবাড়ী সসতু) একটি েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ এবাং ঐ
Single Tender অনুদমােন করা হদয়দছ; ১টি চুরিদত (দবগমগি সসতু) ৪টি েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ র্ার মদধ্য

২টি ববি রবদবরিত হদয়দছ। ২টির মদধ্য সব েরনম্ন েরোতার ের অনুদমােন করা হদয়দছ। সমলান্দহ সসতুদত ৫টি
েরপত্র পাওয়া রগদয়দছ র্ার মদধ্য ৪টি ববি রবদবরিত হদয়দছ।
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৮.৩ সকআইআই সেশ্লক প্রাপ্তাঃ
• প্রায় ৮০% সকআইআইিাতার মশ্লত এলাকার সর্াগদর্াগ ব্যবিার উন্নরত হওয়ায় ব্যবসায় বারণদজযর
প্রসার ঘদটদছ, কৃরর্র উন্নরত হদয়দছ, কলকারখানা, কমে-সাংিান বৃরদ্ধ সপদয়দছ ও পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধ
সপদয়দছ।
• প্রায় ৯৭% সকআইআই প্রিােকারী জাবেশ্লয়শ্লেে সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল স াগাশ্ল াগ সহজ হওয়ায় তাঁশ্লির
এলাকার স্কুলসমূশ্লহ োত্র-োত্রীর সংখ্যা বৃবি সপশ্লয়শ্লে এিং তাঁশ্লির এলাকার জেসাধারশ্লণর স্বাস্থযশ্লসিা
গ্রহণ সহজ হশ্লয়শ্লে।
• সাক্ষাৎকার প্রিােকারীশ্লির মশ্লে ৪৩%-এর মতামত অনু ায়ী প্রকশ্লে মবহলাশ্লির অংিগ্রহণ বেল
সি ববেম্ন ১০% এিং সশ্লি বাচ্চ ৩০%।
• সাক্ষাৎকার প্রিােকারীশ্লির জিাশ্লি সিখা ায়- সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল তাঁশ্লির উপশ্লজলা সির, সজলা সির
বকংিা ঢাকা স শ্লত পূশ্লি বর তুলোয় এলাকাশ্লভশ্লি কমপশ্লক্ষ আধা ঘণ্টা সেশ্লক সিড় ঘোরও সিবি সময়
সাশ্রয় হশ্লে।
• প্রায় ৩৫% সাক্ষাৎকারোতা সথদক প্রাপ্ত মন্তদব্য সেখা র্ায়- সসতু ও সড়ক ব্যবহারকারীগণ সসতুদত
িলািদল ৩টি সমস্যার সম্মুখীন হদেন; র্থােঃ- সড়দক গতে বতরী হদয়দছ, এযাদপ্রাি সড়ক খাড়া এবাং
সড়ক উঁচু রনচু।
• সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল পবরশ্লিি ও জীি-বিবচ্শ্লত্র সকােরূপ বিরূপ প্রভাি পশ্লড়শ্লে বকো, এ ধরশ্লের প্রশ্লের
জিাশ্লি প্রায় ৯৭% উত্তরিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, েিীশ্লত পাবে প্রিাহ বকংিা জবমশ্লত পাবে সসশ্লচ্ সমস্যা
সেই; প্রায় ৯৬% সাক্ষাৎকারিাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, মৎস্য প্রজেশ্লে/চ্াশ্লষ সকাে সমস্যা হশ্লে ো। ৯৮%
উত্তরািাতা জাবেশ্লয়শ্লেে, সেৌ-চ্লাচ্শ্লল সকাে সমস্যা হশ্লে ো। তশ্লি প্রায় ৫% সাক্ষাৎকারিাতা
জাবেশ্লয়শ্লেে, “েিীশ্লত পবল পশ্লড় েিী ভরাট হশ্লে”।
৮.৪ এফরজরি সথদক প্রাপ্তেঃ
• আগগলঝাড়া সসতু এবাং রাজাবাড়ী সসতুর এযাদপ্রাি খুব খাড়া হওয়ায় র্ানবাহন উঠানামায় খুবই
অসুরবিা হয়। এযাদপ্রাি সড়ক উঁচু কদর আদরা দূর সথদক পুনেঃরনমোণ করদত হদব।
• সখাদেরহাট সসতুর মাঝখাদনর একটি েযাদনর স্লাব দু’পাদবের েযান সথদক প্রায় ৬ ইরঞ্চ রনদি আদছ;
র্া রনমোণজরনত ত্রুটি। এছাড়াও সসতুটির উভয় প্রাদন্তর সাংদর্াগ সড়ক এলরজইরি’র। সড়কটি খুবই সরু
এবাং আঁকাবাঁকা। এলরজইরি সড়কটি র্থার্থভাদব রনমোণ না করদল ভরবষ্যদত ৩৪৮ রমটার েীঘ ে
রবশাল সসতুটিদত আশানুরূপ র্ানবাহন িলািদল সুদর্াগ সৃরি হদব না।
• খুলনার বশলগারত সসতুর এলাইনদমদন্ট পররতযি সসতুর পাইলকযাপ ও পাইল অপসারণ না করায়
নেীদত পরল জদম নেী ভরাট হদয় র্াদে এবাং সনৌ িলািদল সমস্যা হদে।
• রবয়ারনবাজাদরর সোখাল সসতুর নেীর উজাদন ও ভাটিদত রক্ষণাদবক্ষণ কাজ এবাং সসতুর সরইরলাং-এ
সরদরা-ররদেরক্টাং রাং করদল সসতুর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধ পাদব।
• প্রায় সব সফাকাস-গ্রুপ আদলািনায় মতামত পাওয়া রগদয়দছ, সসতু রনমোদণর ফদল এলাকার
সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র উদেখদর্াগ্য অগ্রগরত হদয়দছ, র্ানবাহদনর পররিলনা ব্যয় (VOC) কমদছ এবাং
র্াতায়াদত সময় কম লাগদছ অথ োৎ TTC সাশ্রয় হদে এবাংরনরমেত সসতুসমূহ রজরিরপ প্রবৃরদ্ধদত
আবোন রাখদছ।

107

• সসতুসমূহ রনরমেত হওয়ায় সসতু এবাং এর আদশ পাদশর এলাকায় সর্াগাদর্াগ ব্যবিার প্রভূত উন্নরত
সারিত হদয়দছ। ফদল র্াতায়াত দ্রুত, সহজ এবাং সময়-সাশ্রয়ী হদয়দছ।
• র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রশশুদের স্কুদল র্াওয়ার প্রবণতা সবদড়দছ।
• সর্াগাদর্াগ ব্যবিা সহজ হওয়ায় ব্যবসা বারণজয প্রসার লাভ কদরদছ।
• কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণ পররবহন খরি কম হওয়ায় সবিা সকনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ এবাং কৃরর্ উৎপােন
বৃরদ্ধ পাদে ।
• সসতুসমূহ রনমোণ কাদল েররদ্র্ মরহলাদের কমে সাংিান হদয়রছল।
৮.৫ ওয়াকেশপ সথদক প্রাপ্তেঃ
• িাটাখালী সসতুটি বেবমবত হওয়ার ফশ্লল স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা অশ্লেক সহজতর হশ্লয়শ্লে ও ২-৩ ঘো সময়সাশ্রয় হশ্লয়শ্লে। এ সসতুর উপর বিশ্লয় চ্টগ্রাম সেশ্লক মশ্লহিখালী-কুতুিবিয়াগামী ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর
োশ্লক।
• মাতামুহুরী নেীর পূব ে পাদবের নেী তীদরর ভাঙ্গন প্রবণতা আদছ, র্া সসতুর জদেও হুমরক হদত পাদর।
• সসতুর উভয় পাদবে নেীর তীদর ব্ল্ক-রপরিাং এর কাজ করা হয়রন; শুধু এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ব্লক িসাশ্লো হশ্লয়শ্লে।
• মাতারবাড়ী রবদুযৎ প্রকদল্পর জদে ভারী র্ন্ত্রপারত রনদয় Over-loaded রাকসমূহ বাটাখালী সসতুর
উপর রেদয় িলািল করদছ, এদত সসতুর আয়ুিকাল কদম র্াওয়ার সম্ভবাবনা রদয়দছ।
• বাটাখালী সসতুর উপর এবাং এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ভারী রাকসহ অোে র্ানবাহদনর অগবিভাদব পাবকবং কশ্লর
সসতুর প্রায় অশ্লধ বক প্রিস্ততা ব্লক কশ্লর রাখা হয়। এশ্লত স সকাে সময় দুঘ বটো হওয়ার সমূহ আিংকা
রশ্লয়শ্লে।
• বান্দরবাদন বৃরি হদল মাতামূহূরী নেীদত পারন বৃরদ্ধ পায় এবাং ভূরম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবাং নেীদত siltation
হয়। ফদল বর্ োকাদল নেী পারনর over-flow হদয় সড়ক ডুদব র্ায়।
• বাটাখালী সসতুর িকররয়া প্রাদন্ত এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক ২টি কড়া িাঁক োকায় এিং িিরখালী প্রাশ্লন্ত বলংক
সড়শ্লকর ইোরশ্লিকিাে ো োকায় সদিতনতার অভাদব সড়ক দুঘ েটনায় পথিারীগণ প্রায়ই দুঘ েটনার
রশকার হদেন।
• িাটাখালী সসতুর বিজাইশ্লের সময় ঐস্থশ্লল মাতামুহুবর েিীর Hydrological এিং
Morphological সমীক্ষা করা হয়বে।
৮.৬ অবকাঠাদমা পর্ েদবক্ষদণ প্রাপ্তেঃ
বেি বাবচ্ত ১৬টি সসতুর মূল সসতু (Main Bridge), এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক, সড়ক বেরাপত্তা ব্যিস্থা, রক্ষাপ্রি/েিীিাসে
কাজ সশ্লরজবমশ্লে প বশ্লিক্ষশ্লণ প্রতীয়মাে হশ্লয়শ্লে স , প বশ্লিক্ষণকৃত সসতুসমূশ্লহর মূল সসতুর কা বকাবরতা ভাল;
তশ্লি এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক, সড়ক বেরাপত্তা ব্যিস্থায় ও রক্ষাপ্রি কাশ্লজ ত্রুটি-বিচ্যযবত পাওয়া সগশ্লয়শ্লে। উশ্লেখশ্ল াগ্য
বকছু ত্রুটি-বিচ্যযবত বেম্নরূপাঃ1. বিস্তাবরতভাশ্লি প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টি সসতুর মশ্লে ১টি োাঃ সখাশ্লিরহাট সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ এিং
সাধারণভাশ্লি প বশ্লিক্ষণসহ আশ্ললাকবচ্ত্র ৩৩টির মশ্লে ১টি োাঃ কুরা-২ সসতু-এর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক
এখশ্লো সম্পন্ন ো হওয়ায় ােিাহে চ্লাচ্ল করশ্লত পাশ্লর ো।

108

2. প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টির মশ্লে ৩টি৬ (১৮.৭৫%) সসতুর স্প্যাশ্লের জশ্লয়শ্লে ােিাহে ধাক্কা খায়।
3. প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টির মশ্লে ৪টি৭ (২৫%) সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ (Protective Work)
সটকসই হয়বে।
4. প বশ্লিক্ষণকৃত ১৬টির মশ্লে ১০টি৮ (৬২.৫%) সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাি সড়দক পর্ োপ্ত
সাইন-রসগনাল রকাংবা রনরাপিা রনদে েশ সনই।
5. বাটাখালী সসতুর িকররয়া প্রাদন্ত এযাদপ্রাি সড়দকর রনকটি এলাকায় িকররয়া-বেরখালী সড়দক ২টি scurve থাকায় এ দুটি েদট প্রায়শেঃ দুঘ েটনা ঘদট। অরত বৃরিদত মাতামূহুরী নেীদত পারন বৃরদ্ধ সপদয়
বো হয়; এমনরক সড়ক ডুদব র্ায় এবাং নেীর তীদর ভাঙ্গন সেখা সেয়।
6. বাটাখালী সসতুর দুই পাদশর গ্রাম আকরিক বোয় (Flash-flood) প্লারবত হদে এবাং ভাঙ্গদনর
হুমরক আদছ, বোর সময় নেীর পাবে-প্লারবত হয়।
7. ঝালকাঠি সের উপদজলািীন নবগ্রাম সসতুর expansion joint-এর স্টীল আলগা হদয় সগদছ, র্ার
ফদল র্ানবাহন খুব িাক্কা খায় এবাং শব্দ কদর।
8. রাজাবাড়ী সসতুর শুরু এবাং সশর্ প্রাদন্তর ২টি জদয়দন্ট Level difference আদছ, অপর ২টি
expansion joint সলদভদল আদছ।
9. রাজাবাড়ী সসতুর সস্লাপ খুব খাড়া (Steep)।
10. সুনই সসতুর এযাদপ্রাি সড়ক প্রায় ৬০% ক্ষরতগ্রি, সাংস্কার করা অতযন্ত জরুরী।
11. নীলফামারী সড়ক রবভাদগর অিীদন রিমলা উপদজলািীন ‘সখাকসারহাট সসতুর’ এযাদপ্রাি সড়কটি
সসারলাং করা রছল; বতেমাদন সসারলাং তুদল রবটুরমনাস পাকা সড়দকর কাজ িলদছ।
12. গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীে রাজািাড়ী সসতুর এযাদপ্রাদি সর্ vertical grade তা ৩% এর সবরশ (প্রায়
৬%) এযাশ্লপ্রাচ্ speed control device রনমোণ প্রদয়াজন।
13. কুরমো সের উপদজলািীন সগামতী নেীর উপর রনরমেত টিক্কারির সসতুর শালির প্রাদন্ত এযাদপ্রাদির সশর্
প্রাদন্ত একটি ক্রস-সড়ক আদছ এবাং সসাজাদসারজ একটি রলাংক সরাি আদছ। রলাংক সড়দকর সলদবল
এযাদপ্রাদির তুলনায় অদনক রনদি। সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী এখাদন প্রায়শই দুঘ েটনা ঘদট। এখাদন
র্থার্থ রিজাইন করতেঃ সাংদর্াগ সড়দকর উন্নয়নসহ Tri-section রনমোণ করা প্রদয়াজন।
14. সসতুর কাঠাশ্লমাগত বিজাইশ্লের সময় সকল সসতু একই রকশ্লমর (Proto-type) বিজাইে ো কশ্লর
সসতুর অিস্থাে, েিীর দিবিষ্টয, এলাকার ভূ-প্রকৃবত, প বটকশ্লির আকষ বণ ও বিশ্লোিশ্লের উপশ্ল াবগতা
ইতযাবি বিশ্লিচ্ো কশ্লর, সসতুর োযবেকতা ও সসৌয ব বৃবি কশ্লে স্থাপতয দিবিষ্টযমবেত সসতু বিজাইে
এিং অন্যান্য আনুসাংবগক সবিধাবি অন্তর্ভবক্ত কশ্লর ভবিষ্যশ্লত সসতু বেমবাণ করার প্রশ্লয়াজে।
15. সসতুর েকিা ও সস্প্বসবফশ্লকিশ্লের সাশ্লে গুণগত মাশ্লের সংগবত আশ্লে বকো, সসটি পরীক্ষা করার জশ্লন্য
মাঠ-প বাশ্লয় ২টি সসতুশ্লত কংবিশ্লটর Field Test কশ্লর সিখা ায়, এযািাটশ্লমে, স্লাি, গাি বার, বপয়ার,
সরবলং, বসবস-ব্লশ্লকর িবক্ত মােসম্মত পাওয়া বগশ্লয়শ্লে, শুধু Wearing course-এর িবক্ত রাজািাড়ী
সসতুশ্লত স্ট্যাোশ্লি বর সচ্শ্লয় বকছু কম এিং বিোই সসতুশ্লত প্রাবন্তকভাশ্লি মােসম্মত পাওয়া বগশ্লয়শ্লে।
৬=

স্বল্পা সসতু, রাজাবাড়ী সসতু ও নবগ্রাম সসতু।
৭= কলাতরল সসতু, সুনই সসতু, স্বতী সসতু ও বশলগাতী সসতু।
৮= আরড়য়াল খাঁ সসতু, রঝনাই সসতু, কলাতরল সসতু, সোখাল সসতু, সুনই সসতু, সখাকসারহাট সসতু, স্বতী সসতু,
বশলগাতী সসতু, আগগলঝাড়া সসতু ও নবগ্রাম সসতু।
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নবম অধ্যায়
সুপাররশ ও উপসাংহার
সুপাররশেঃ
রনরবরেন্ন, রনরাপে ও সময়-সাশ্রয়ী সর্াগাদর্াগ িাপদনর লদক্ষয গৃহীত প্রকল্পটির প্রায় ১০০% উদেশ্য
(Objectives) অজেদনর লদক্ষয প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রনদম্ন বরণ েত সুপাররশ করা
হদলােঃ১.

সর্ সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক বেমবাণ এখশ্লো সমাপ্ত হয়বে ( োাঃ- সখাশ্লিরহাট সসতু, কুরা-২ সসতু),
সস সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ বেমবাণ সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর কর্তক
ব দ্রুত সমাবপ্ত কশ্লর ােিাহে চ্লাচ্ল
বেবিত করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৫.৪.০৪ ও ৫.৫.০২ িবমক েং ১৫ ও ২২)।

২.

১০০ বমটাশ্লরর সিবি দিশ্লঘ বযর স কয়টি সসতু বেমবাশ্লণর পূশ্লি ব সংবেষ্ট েিীর Hyrological ও
Morphological সমীক্ষা করা হয়বে। অেচ্ িাস্তশ্লি েিীিাসে কাশ্লজর প্রশ্লয়াজেীয়তা অনুভূত হশ্লে
( ো িাটাখালী সসতু), সস সকল সসতুস্থশ্লল েিীগুশ্ললার Hyrological ও Morphological সমীক্ষা
করতেঃ সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপাররশ অনুর্ায়ী সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ রক্ষাশ্লে ব এিং েিী তীশ্লরর ভাঙ্গে সরাশ্লধ সড়ক
পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় এবাং পারন সম্পে মন্ত্রণালয় কতৃক
ে স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ
অনুশ্লেি েং ৫.৩ ক, খ, গ এিং ৬.৫ ও ৮.৫)।

৩.

প্রকশ্লের আওতায় বেবমবত স সকল সসতুর স্থশ্লল বিদ্যমাে সিইবল সসতু, িাইভারিাে সসতু বকংিা
পবরতযক্ত সসতুর বভবত্তর পাইল, বপয়ার ইতযাবি স্ট্রাকচ্ার সভশ্লঙ্গ সরাশ্লো হয়বে ( োাঃ- দিলগাতী সসতু),
সস সকল পবরতযক্ত স্ট্রাকচ্ারসমূহ সেৌ-চ্লাচ্শ্ললর সবিধাশ্লে ব এিং েিীশ্লত পবল জমা (Siltation) সরাশ্লধ
োসম্ভি দ্রুত অপসারশ্লণর জশ্লন্য সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর কর্তক
ব ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ
অনুশ্লেি েং ৬.৩ ও ৮.৪)।

৪.

স সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ অতযন্ত খাড়া অে বাৎ Vertical gradient সিবি আশ্লে ( োাঃ- রাজািাড়ী সসতু
ও আবগলিাড়া সসতু), সস সকল সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ স্ট্যাোি ব জযাবমবতক বিজাইে অনু ায়ী কম খাড়া ঢাল
(Mild Vertical grade) বিশ্লয় এযাশ্লপ্রাচ্ সড়কসমূহ পুোঃবেমবাণ করা প্রশ্লয়াজে। এোড়াও এ বিষশ্লয়
সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর ও স্থােীয় সরকার প্রশ্লকৌিল অবধিপ্তর স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ করশ্লত পাশ্লর (সূত্রাঃ
অনুশ্লেি েং ৫.২ঞ ও ৮.৪)।

৫.

সসতুশ্লত ও সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ো ে সতকবতামূলক, বেশ্লি বিোমূলক ও িােতামূলক সাইে বসগোল
স্থাপে; সসতুর সরইবলং-এ সরশ্লটা-বরশ্লেবটং রংকরণ স্থাপেকাজ ও এযাশ্লপ্রাচ্ সড়শ্লক সরাড়-মাবকবং কশ্লর
সড়ক বেরাপত্তামূলক পিশ্লক্ষপ গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৮.৪ ও ৮.৬)।

৬.

সসতুর এযাশ্লপ্রাচ্ সংলগ্ন িস-শ্লরাি, বলংকশ্লরাি, ইোরশ্লসকিে ( োাঃ- িাটাখালী সসতু, টিক্কারচ্র সসতু)
ইতযাবির জযাবমবতক বিজাইে কশ্লর পুোঃবেমবাণ /উন্নয়ে করা সড়ক বেরাপত্তার দৃবষ্টশ্লকাণ সেশ্লক একান্ত
প্রশ্লয়াজে। িাটাখালী সসতুর িিরখালী প্রাশ্লন্ত Via-duct এিং টিক্কারচ্র সসতুর িালধর প্রাশ্লন্ত
ইোরশ্লসকিে বেমবাণ করা স শ্লত পাশ্লর। এ বিষশ্লয় সড়ক ও জেপে অবধিপ্তর এিং স্থােীয় সরকার
প্রশ্লকৌিল অবধিপ্তর কর্তক
ব স্ব স্ব ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং ৫.৩গ, ৫.৪.০৪, ও
৮.৬)।

৭.

সসতুর কাঠাশ্লমাগত বিজাইশ্লের সময় সকল সসতু একই রকশ্লমর (Proto-type) বিজাইে ো কশ্লর সসতুর
অিস্থাে, েিীর দিবিষ্টয, এলাকার ভূ-প্রকৃবত, প বটকশ্লির আকষ বণ ও বিশ্লোিশ্লের উপশ্ল াবগতা ইতযাবি
বিশ্লিচ্ো কশ্লর, সসতুর োযবেকতা ও সসৌয ব বৃবি-কশ্লে স্থাপতয দিবিষ্টযমবেত সসতু বিজাইে এিং
অন্যান্য আনুসংবগক সবিধাবি অন্তর্ভবক্ত কশ্লর ভবিষ্যশ্লত সসতু বেমবাশ্লণর বিষয়টি সড়ক ও জেপে
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অবধিপ্তর এিং সড়ক পবরিহে ও সসতু মন্ত্রণালয় কর্তক
ব বিশ্লিচ্ো করা প্রশ্লয়াজে (সূত্রাঃ অনুশ্লেি েং
৫.৫.০৪ ও ৮.৬)।

৯.২ উপসাংহারেঃ
িাংলাশ্লিশ্লির বিবভন্ন অঞ্চশ্লল ২৮টি সজলাধীে ৪০টি উপশ্লজলায় েীঘ েরেন িদর রবরভন্ন কারদণ অসমাপ্ত থাকা
সসতুসমূহ সমাপ্তকরদণর লদক্ষয প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প অনুদমােন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইতযারে কার্ েক্রম গ্রহণ সাংরেি
বাস্তবায়নকারী সাংিা, প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ এবাং পররকল্পনা করমশন তথা পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অতযন্ত
দূর-দৃরিসম্পন্ন ও ভাল উদদ্যাগ। প্রকদল্পর আওয়তায় ৪৮+১(অাংশ)টি সসতুর রনমোণ কাজ বাস্তবারয়ত হওয়ায়
৪০টি উপদজলার ৪২টি সড়দকর রনরবরেন্ন, সহজতর ও সময়-সাশ্রয়ী সর্াগাদর্াগ ব্যবিা রনরিত হদয়দছ।
সর্ উদেদশ্য প্রকল্পটি গৃহীত হদয়দছ, সমীক্ষার ফলাফদল সেখা র্ায়, তা অদনকটাই সফল হদয়দছ। প্রকদল্পর
আওতাভুি সসতুসমূহ সমাপ্তকরদণর ফদল সসতু এলাকার জনগদণর আথ ে-সামারজক সক্ষদত্র উদেখদর্াগ্য অগ্রগরতর
সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ। সসতু রনমোদণর মাধ্যদম সড়ক সর্াগাদর্াগ রবরেন্নতা দূর হওয়ায় র্াতায়াদত গরতশীলতা
সবদড়দছ, পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধ পাওয়ায় পণ্য পররবহন দ্রুততর হদয়দছ; কৃরর্জাতপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ
হদয়দছ, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র ছাত্রীদের রবদশর্তেঃ সমদয়দের উপরিরতর হার সবদড়দছ, স্বািয-দসবা প্রারপ্ত সহজ
হদয়দছ।
প্রকদল্পর রনব োরিত সসতুসমূদহর বাস্তব (Physical) পর্ েদবক্ষদণ এটি পররলরক্ষত হদয়দছ সর্, সসতুসমূদহর মূল সসতু
(Main Bridge)-এর কার্ েকাররতা ভাল; রকন্তু সসতুসমূদহর এযাদপ্রাি সড়দক, এযাদপ্রাদির রক্ষাপ্রে কাদজ রকছু
ত্রুটি-রবচুযরত রদয়দছ, র্া সমীক্ষার পর্ েদবক্ষদণ ও SWOT রবদের্দণ উদেখ করা হদয়দছ। এছাড়াও পর্ েদবক্ষদণ
এটি প্রতীয়মান হদয়দছ সর্, অন্ততেঃপদক্ষ একটি সসতুিদল (বাটাখালী সসতু) নেী শাসন কাজ করা প্রদয়াজন।
সসতুদত ববদুযরতক বারত িাপন, সড়ক রনরাপিা ব্যবিার উন্নয়ন, সসতুিদলর সসৌন্দর্ ে বৃরদ্ধকরণ ইতযারে কার্ েক্রম
গ্রহদণও সড়ক ব্যবহারকারীগদণর োবী ও আগ্রহ রদয়দছ। সমীক্ষায় এটাও জানা রগদয়দছ সর্, ভরবষ্যদত রনরমেতব্য
সসতুসমূদহ সসতুর নান্দরনক ও িাপতয ববরশিযমরেত ববরিত্রযময় রিজাইন ও রনমোণ কাজ বাস্তবায়দন পেদক্ষপ
সনয়া প্রদয়াজন, র্া সুপাররদশ অন্তভুেি করা হদয়দছ। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, িানীয় সরকার প্রদকৌশল
অরিেপ্তর ও পারন উন্নয়ন সবাি ে এবাং সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, এলরজআররি মন্ত্রণালয় ও পারন সম্পে
মন্ত্রণালয় সমীক্ষায় প্রেি পর্ েদবক্ষণ ও সুপাররদশর আদলাদক বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।
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সাংযুরিসমূহ
সাংযুরিেঃ ১ (ফমে-১)
সাংযুরিেঃ ১ (ফমে-২)
সাংযুরিেঃ ২-৫
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সংযু ক্তিঃ ১ (ফর্ম -১)
“সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর আওতাধীে সড়ক সেটওয়াশ্লকব অিবস্থত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সংশ্লিাবধত)” িীষ বক প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে সমীক্ষা

খানা জররপ প্রশ্নমালা
(প্রদজক্ট এররয়ার জে: সর্ এলাকায় সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ
সমাপ্তকরণ কাজ হদয়দছ)
ভূরমকা: আমরা আইএমইরি (পররকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর পক্ষ সথদক মাঠ পর্ োদয় মূল্যায়ন সমীক্ষার জদে এদসরছ। সমীক্ষার উদেশ্য
হদে; সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত সসতুসমূদহর কাজ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম আপনাদের এলাকার সড়ক সর্াগাদর্াগ ও সড়ক রনরাপিা
ব্যবিার উন্নয়নসহ স্বািয, রশক্ষা, সামারজক রনরাপিার উন্নয়ন, কৃরর্ উৎপােন , ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার এবাং সুরবিাদভাগীদের
আয় ও কমেসাংিাদনর সুদর্াগ-সুরবিা সকমন সৃরি হদয়দছ সস রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ করা। এ রবর্দয় মূল্যবান মতামত প্রোদন আপনার
সহদর্ারগতা কামনা কররছ।
সমীক্ষা এলাকার বেকটস্থ প্রকশ্লের আওতায় বেবমবত সসতুর োমাঃ...............................................
সকস নাং:
সজলা : ...........................................
উপদজলা: ...........................................
ইউরনয়ন / সপৌরসভা:...............................
গ্রাম/ওয়াি ে: .........................................

সকাি নাং :
সকাি নাং :
সকাি নাং :
সকাি নাং :

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : ......................................সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখ:
সুপারভাইজাদরর নাম

/

/ ২০১৭

: .................................................

সসকশন-১: সািারণ তথ্যাবলী
১. উিরোতার নাম:.......................................................... সফান/দমাবাইল নির ......................................
২. খানা প্রিাদনর সাদথ উিরোতার সম্পকে ১. রনজ ২. স্বামী ৩. স্ত্রী ৪. পুত্র ৫. পুত্রবধূ
৩. উিরোতার রলঙ্গ:

১.পুরুর্ ২. মরহলা

৪. উিরোতার বয়স (পূণ ে বছদর):.......................
৫. উিরোতার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (দকান সশ্ররণ পাশ তা সরকি ে করদত হদব):
৬. উিরোতার প্রিান সপশােঃ ১. কৃরর্ ২. গৃরহণী ৩. রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ ৪.িাকরর ৫. ব্যবসা: বড়/মাঝারী/ক্ষুদ্র্
৬. হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ ৭. সবকার
৮.অোে--------------------৭. পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা কতজন?
৮. বতেমাদন আপনার পররবাদরর মারসক আয় (সকল উৎস সথদক) কত (টাকায়)?
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সসকশন-২: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (দসতু/কালভাট ে/এদপ্রাি সড়ক, সামারজক রনরাপিা ও গ্রামীণ হাটবাজার
সম্পরকেত)
সসতু, এযাদপ্রাি সড়ক ও কালভাট ে সম্পরকেত তথ্য:
৯. সড়ক ও জনপথ রবভাগ কতৃেক সসতুটি রনমোণ করার সময় আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ এ কাদজর সাদথ জরড়ত
রছদলন রক?
১. হযাঁ
২. না
১০. (ক) বতেমাদন আপরন বা আপনারা সসতুটি ব্যবহার করদছন রক?
১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

(খ) বতেমাদন সসতুটি ব্যবহার সর্াগ্য আদছ রক?
১১. সসতুর রনমোদণর আদগ (২০০৯-২০১৫) ঐ িানটি রকভাদব পার হদতন?
........................................................................................................................................................
১২. সসতু রনমোদণর পদর বতেমাদন রক রক র্ানবাহন িলািল কদর?
সময়

র্ানবাহদনর িরন

সকান রবদশর্ রেন বা হাদটর রেন
অোে রেন
১৩. রনরমেত সসতুটি ব্যবহার কদর আপরন/আপনারা রনকটি সকান সকান িাদন র্াতায়াত কদরন?
(১) হাটবাজার (২) স্কুল-কদলজ-মাদ্র্াসায় (৩) উপদজলা সেদর (৪) ইউরনয়ন পররর্ে/ ইউরনয়ন তথ্যদকে (৪) অোে
১৪. এ অঞ্চদলর কতটি ইউরনয়ন/গ্রাদমর জনসািারণ সসতুটি ব্যবহার কদর?
.......................................................................................................................................................
আনুমারনক জনসাংখ্যা উদেখ করুন.................................................

১৫. সসতুটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদয়দছন বা হদেন রক?
১. হযাঁ

২. না

“হযাঁ” হদল রক রক িরদনর
১।
২।
৩।
১৬. সসতুর সাদথ রনরমেত সসতুর উভয় প্রাদন্তর সড়দকর অবিা সকমন?
৪. উঁচুরনচু হদয় র্াওয়ায় র্ানবাহন িলািদলর সময় ঝাঁকুরন
১. এলাকার সলাকজে স্বােশ্লযয(comfortably)
হদে
ব্যিহার করশ্লত পাশ্লর
২. ব্যবহাদরর উপযুি আদছ
৫.অোে................
৩. সছাট সছাট গদতের সৃরি হদয়দছ
১৭. সসতুটি রনমোদণর সময় আপনার পররবাদরর সকান জরম অরিগ্রহণ করা হদয়দছ রক?
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১. হযাঁ

২. না

(ক) “হযাঁ” হদল, অরিগ্রহণকৃত জরমর জে পুনব োসন/ক্ষরতপূরণ সপদয়দছন রকনা?
(ক-১) “না” হদল কারণ উদেখ করুন−
............................................................................................
১৮.

সসতুটির রনি রেদয় পারন িলািল কদর রকনা?
“হযাঁ” হদল বছদর কত মাস পারন িলািল কদর ?
(ক) সারাবছর (খ) ৯ মাস (গ) ৬ মাস (ঘ) ৪ মাস

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ ২. না

সামারজক রনরাপিা সম্পরকেত তথ্য:
১৯. সসতু রনমোণ কাদজ আপরন বা আপনার এলাকার েররদ্র্ সলাদকরা কাজ করার সুদর্াগ সপদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ ২. না
২০. সসতু রনমোদণর পর আপনার এলাকায় বয়স্ক/রবিবা/স্বািয ভাতা প্রারপ্ত সহজতর হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
২১. সসতু রনমোদণর কাদজ এলাকার দ্র্ররদ্র্ মরহলারা অাংশগ্রহণ কদরদছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন সম্পরকেত তথ্য:
২২. আপনার এলাকায় সগ্রাথ সসন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার আদছ রক?

১. হযাঁ

২. না

২৩. সসতু রনমোদণর ফদল আপনার এলাকায় কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
১. হযাঁ

২. না

সসকশন ৩: কৃরর্ রবর্য়ক তথ্য:
২৪. সসতু রনমোদণর ফদল কৃরর্ জরমদত পারন রনস্কাশন রকাংবা সসদির সুরবিা হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
‘হযাঁ’ হদলক) পূদব ে রকরূপ রছল?
.................................................................................
খ) এখন রকরূপ সুরবিা হদয়দছ?
.................................................................................
২৫. সসদির মাধ্যদম পূদব ের তুলনায় বতেমাদন ফসল উৎপােন সবদড়দছ রকনা?
১. হযাঁ

২. না

সসকশন ৪: সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ এবাং কমেসাংিান বৃরদ্ধ
২৬. সসতু রনমোদণর এর ফদল পূদব ের তুলনায় বতেমাদন আপনাদের র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
‘হযাঁ’ হদল রকভাদব?
১।
২।
৩।
২৭. সসতু রনমোদণর ফদল পণ্য বাজারজাতকরদণ আপনাদের সকান সুরবিা হদয়দছ রক?
১. হযাঁ
২. না
ক. ‘হযাঁ’ হদল রক িরদনর সুরবিা হদয়দছ?
১।
২।
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২. না

২৮. সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ কত সময় লাদগ?
পূদব ে

বতেমাদন

ক. পূদব ে প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগত?

ক. বতেমাদন প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদছ?

...............(রমরনট)

...............(রমরনট)

খ. পূদব ে সর্দকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররত রকেঃরমেঃ

খ. বতেমাদন সর্দকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররত রকেঃরমেঃ

গদড় কত খরি হত: ............................টাকা এবাং

গদড় কত খরি হয়: ............................টাকা এবাং

বাজাদরর দূরত্ব কত রকেঃরমেঃ........................

বাজাদরর দূরত্ব কত রকেঃরমেঃ........................

গ. পূদব ে সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররতবাদর গদড়

গ. বতেমাদন সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররতবাদর

কত খরি হত: ............................টাকা

গদড় কত খরি হয়: ............................টাকা

২৯.সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল আপনাদের কমেসাংিাদনর সুদর্াগ সবদড়দছ রক?
১. হযাঁ ২. না
‘হযাঁ’ হদল সকান্ সকান্ খাদত কমেসাংিাদনর সুদর্াগ সবদড়দছ?
১. কৃরর্ কাজ
২. কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সক্ষদত্র
৩. র্ানবাহন িলািদলর সক্ষদত্র (পররবহন সসক্টদর)
৪. গরু/ছাগল/হাঁস/মুরগী পালদন
৫. মৎস্য িাদর্
৬. মাটি খনন কাদজ
৭. বৃক্ষদরাপণ (বনায়ন) এবাং এর পররির্ োর কাজ

৮. শাক-সবরজর িাদর্
৯. োলান-দকাঠা, সড়ক, সসতু, কালভাট ে ও অোে
অবকাঠাদমা রনমোণ ও সাংস্কাদরর কাজ
১০. কুটির রশদল্পর কাদজ
১১. কলকারখানার কাদজ
১২. ক্ষুদ্র্ পণ্য ব্যবসায়
১৩. সািারণ সামারজক উন্নয়নমূলক কাদজ
১৪. অোে (রনরে েি করুন) ..........................

৩০. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল কৃরর্পণ্য সবিাদকনায় মরহলাদের অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ সপদয়দছ
রকনা?
১. বৃরদ্ধ সপদয়দছ
২. পুদব ের মত আদছ
৩১. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল মরহলাদের স্বািযদকদে র্াওয়া সহজতর হদয়দছ রকনা ?
১. হযাঁ
২. না
৩২. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল মরহলারা শহদর/বাজাদর সর্দত সুরবিা হদয়দছ রকনা ?
১. হযাঁ
২. না
‘হযাঁ’ হদল কতটা সময় সাশ্রয় হদে?
১ ১

৩

৪ ২

৪

/ /

/ ১ / তদুবে (ঘণ্টা)

৩৩. সসতু রনমোদণর ফদল আপনার পররবাদরর সমদয়দের স্কুদল/কদলদজ/মাদ্র্াসায় র্াতায়াদত সুদর্াগ সবদড়দছ রকনা ?
১. হযাঁ ২. না ৩. প্রদর্াজয নয়
৩৪. সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিার উন্নয়দনর ফদল মরহলাদের আদগর তুলনায় আদয়র সুদর্াগ সবদড়দছ রক?
১. হযাঁ ২. না
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সসকশন ৫: পররদবশ ও দুঘ েটনা সম্পরকেত তথ্য
৩৫ । সসতুটি রনমোদণর ফদল পররদবদশর উপর সকানরূপ রবরূপ প্রভাব পদড়দছ রক?
১. হযাঁ ২. না ৩. জারন না
‘হযাঁ’ হদল রক রক?
..........................................................................................................................................
৩৬। আপনার মদত সসতুটি রনমোদণর ফদল দৃশ্যমান পররদবশগত ইরতবািক প্রভাব সেখা র্াদে রকনা?
১. হযাঁ ২. না ৩. জারন না
‘হযাঁ’ হদল রক রক?
.........................................................................................................................................
৩৭. সসতুটি রনমোদণর ফদল সসতুর উভয় প্রাদন্তর সড়দক দুঘ েটনার হার সবদড়দছ, কদমদছ না একই রকম আদছ?
১. সবদড়দছ ২.কদমদছ ৩. একই রকম আদছ

সসকিে ৬: SWOT বিশ্লেষণ বিষয়ক তথ্য
৩৮. আপনার মদত বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর শরিশালী রেকগুরল (Strength) রক রক?
১।...........................................................................................................
২।...........................................................................................................
৩৯. আপনার মদত বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর দুব েল রেকগুরল (Weakness) রক রক?
১।...........................................................................................................
২।...........................................................................................................
৪০. প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হওয়ার ফদল রক িরদনর সুদর্াগ (Opportunity) সৃরি হদয়দছ?
১।...........................................................................................................
২।...........................................................................................................
৪১. আপনার মদত বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর রক িরদনর অসুরবিা/ঝরুঁ ক (Threat) রদয়দছ?
১।...........................................................................................................
২।...........................................................................................................
(আপোর সহশ্ল াবগতার জন্য ধন্যিাি)
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োম:--------------------------পরামিবক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবিবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস।
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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:-----------------------------------

সংযু ক্তিঃ ১ (ফর্ম -২)

“সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ
সমাপ্তকরণ (১ম সাংদশারিত)” শীর্ েক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
খানা জররপ প্রশ্নমালা
(কদরাল এররয়ার জে: প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত সসতুর অবিান হদত ২ রকদলারমটাদর অরিক দূদর অবরিত)
ভূরমকা: আমরা আইএমইরি (পররকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর পক্ষ সথদক মাঠ পর্ োদয় মূল্যায়ন সমীক্ষার জদে এদসরছ। সমীক্ষার উদেশ্য
হদে; সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত সসতুসমূদহর কাজ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম আপনাদের এলাকার সড়ক সর্াগাদর্াগ ও সড়ক রনরাপিা
ব্যবিার উন্নয়নসহ স্বািয, রশক্ষা, সামারজক রনরাপিার উন্নয়ন, কৃরর্ উৎপােন , ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার এবাং সুরবিাদভাগীদের
আয় ও কমেসাংিাদনর সুদর্াগ-সুরবিা সকমন সৃরি হদয়দছ সস রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ করা। এ রবর্দয় মূল্যবান মতামত প্রোদন আপনার
সহদর্ারগতা কামনা কররছ।
কদরাল এররয়া হদত দূদর অবরিত প্রকদল্পর আওতায় রনরমেত সসতুর নাম: ..................................
সকস নাং:
সজলা: ...........................................
উপদজলা: ............................................
ইউরনয়ন:.............................................
গ্রাম : ................................................

সকািনাং :
সকাি নাং :
সকাি নাং :
সকাি নাং :

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : .................................................সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখ:
সুপারভাইজাদরর নাম

/

/২০১৭

: .................................................

সসকশন-১: সািারণ তথ্যাবলী
১. উিরোতার নাম:.......................................................... সফান/দমাবাইল নির ......................................
২. খানা প্রিাদনর সাদথ উিরোতার সম্পকে ১. রনজ ২. স্বামী ৩. স্ত্রী ৪. পুত্র ৫. পুত্রবধূ
৩. উিরোতার রলঙ্গ:

১.পুরুর্ ২. মরহলা

৪. উিরোতার বয়স (পূণ ে বছদর):.......................
৫. উিরোতার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (দকান সশ্ররণ পাশ তা সরকি ে করদত হদব):
৬. উিরোতার প্রিান সপশােঃ ১. কৃরর্ ২. গৃরহণী ৩. রেনমজুর/ররক্সািালক/মারঝ ৪.িাকরর ৫. ব্যবসা: বড়/মাঝারী/ক্ষুদ্র্
৬.হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ ৭. সবকার ৮.অোে--------------------৭. পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা কতজন?
৮. বতেমাদন আপনার পররবাদরর মারসক আয় (সকল উৎস সথদক) কত (টাকায়)?
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সসকশন-২: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (দসতু/কালভাট ে/এদপ্রাি সড়ক, সামারজক রনরাপিা ও গ্রামীণ হাটবাজার
সম্পরকেত)
সসতু, এযাদপ্রাি সড়ক ও কালভাট ে সম্পরকেত তথ্য:
৯. সড়ক ও জনপথ বভাগ কতৃেক সসতুটি রনমোণ করার সময় আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ এ কাদজর সাদথ জরড়ত রছদলন
রক?
১. হযাঁ
২. না
১০. বতেমাদন আপরন বা আপনারা সসতুটি ব্যবহার করদছন রক?
১. হযাঁ
২. না
১১. সসতুর রনমোদণর আদগ (২০০৯-২০১৫) ঐ িানটি রকভাদব পার হদতন?
........................................................................................................................................................
১২. সসতু রনমোদণর পদর বতেমাদন রক রক র্ানবাহন িলািল কদর?
সময়

র্ানবাহদনর িরন

সকান রবদশর্ রেন বা হাদটর রেন
অোে রেন
১৩. রনরমেত সসতুটি ব্যবহার কদর আপরন/আপনারা রনকটি সকান সকান িাদন র্াতায়াত কদরন?
(১) হাটবাজার (২) স্কুল-কদলজ-মাদ্র্াসায় (৩) উপদজলা সেদর (৪) ইউরনয়ন পররর্ে/ ইউরনয়ন তথ্যদকে (৪) অোে
১৪. এ অঞ্চদলর কতটি ইউরনয়ন/গ্রাদমর জনসািারণ সসতুটি ব্যবহার কদর?
.......................................................................................................................................................
আনুমারনক জনসাংখ্যা উদেখ করুন.................................................

১৫. সসতুটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদয়দছন বা হদেন রক?
১. হযাঁ

২. না

“হযাঁ” হদল রক রক িরদনর
১।
২।
৩।
১৬. আপনার পাদবের এলাকায় সসতু হওয়াদত আপনার সকান এলাকায় সকান উপকার হদয়দছ রক?
১. হযাঁ
২. না
“হযাঁ” হদল রক িরদনর উপকার হদয়দছ?
.................................................................................
১৭. সসতুটি রনমোদণর সময় আপনার পররবাদরর সকান জরম অরিগ্রহণ করা হদয়দছ রক?
(ক) “হযাঁ” হদল, অরিগ্রহণকৃত জরমর জে পুনব োসন/ক্ষরতপূরণ সপদয়দছন রকনা?
(ক-১) “না” হদল কারণ উদেখ করুন−
............................................................................................
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১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

১৮. সসতুটি রনমোদণর ফদল আপনার এলাকায় সকান রবরূপ প্ররতরক্রয়া হদে রক?
১. হযাঁ

২. না

“হযাঁ” হদল রক রক?
............................................................................................

সামারজক রনরাপিা সম্পরকেত তথ্য:
১৯. সসতু রনমোণ কাদজ আপরন বা আপনার এলাকার েররদ্র্ সলাদকরা কাজ করার সুদর্াগ সপদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ ২. না
২০. সসতু রনমোদণর পর আপনার এলাকায় বয়স্ক/রবিবা/স্বািয ভাতা প্রারপ্ত সহজতর হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
২১. সসতু রনমোদণর কাদজ এলাকার দ্র্ররদ্র্ মরহলারা অাংশগ্রহণ কদরদছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন সম্পরকেত তথ্য:
২২. আপনার এলাকায় সগ্রাথ সসন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার আদছ রক?

১. হযাঁ

২. না

২৩. সসতু রনমোদণর ফদল আপনার এলাকায় কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
১. হযাঁ

২. না

সসকশন ৩: কৃরর্ রবর্য়ক তথ্য:
২৪. সসতু রনমোদণর ফদল কৃরর্ জরমদত পারন রনস্কাশন রকাংবা সসদির সুরবিা হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
‘হযাঁ’ হদলক) পূদব ে রকরূপ রছল?
.................................................................................
খ) এখন রকরূপ সুরবিা হদয়দছ?
.................................................................................
২৫. সসদির মাধ্যদম পূদব ের তুলনায় বতেমাদন ফসল উৎপােন সবদড়দছ রকনা?
১. হযাঁ

সসকশন ৪: সর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ এবাং কমেসাংিান বৃরদ্ধ
২৬. সসতু রনমোদণর এর ফদল পূদব ের তুলনায় বতেমাদন আপনাদের র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ রকনা?
১. হযাঁ
২. না
‘হযাঁ’ হদল রকভাদব?
১।
২।
৩।
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২. না

২. না

২৭. সসতু রনমোদণর ফদল পণ্য বাজারজাতকরদণ আপনাদের সকান সুরবিা হদয়দছ রক?
১. হযাঁ

২. না

‘হযাঁ’ হদল রক িরদনর সুরবিা হদয়দছ?
১।
২।
৩।
২৮. সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ কত সময় লাদগ?
পূদব ে

বতেমাদন

ক. পূদব ে প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগত?

ক. বতেমাদন প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদছ?

...............(রমরনট)

...............(রমরনট)

খ. পূদব ে সর্দকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররত রকেঃরমেঃ

খ. বতেমাদন সর্দকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররত রকেঃরমেঃ

গদড় কত খরি হত: ............................টাকা এবাং

গদড় কত খরি হয়: ............................টাকা এবাং

বাজাদরর দূরত্ব কত রকেঃরমেঃ........................

বাজাদরর দূরত্ব কত রকেঃরমেঃ........................

গ. পূদব ে সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররতবাদর গদড়

গ. বতেমাদন সর্ সকান পণ্য বাজারজাতকরদণ প্ররতবাদর

কত খরি হত: ............................টাকা

গদড় কত খরি হয়: ............................টাকা

২৯. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল আপনাদের কমেসাংিাদনর সুদর্াগ সবদড়দছ রক?
১. হযাঁ ২. না
ক. ‘হযাঁ’ হদল সকান্ সকান্ খাদত কমেসাংিাদনর সুদর্াগ সবদড়দছ?
১. কৃরর্ কাজ

৮. শাক-সবরজর িাদর্

২. কৃরর্পণ্য বাজারজাতকরদণর সক্ষদত্র

৯. োলান-দকাঠা, সড়ক, সসতু, কালভাট ে ও অোে
অবকাঠাদমা রনমোণ ও সাংস্কাদরর কাজ

৩. র্ানবাহন িলািদলর সক্ষদত্র (পররবহন সসক্টদর)

১০. কুটির রশদল্পর কাদজ

৪. গরু/ছাগল/হাঁস/মুরগী পালদন

১১. কলকারখানার কাদজ

৫. মৎস্য িাদর্

১২. ক্ষুদ্র্ পণ্য ব্যবসায়

৬. মাটি খনন কাদজ

১৩. সািারণ সামারজক উন্নয়নমূলক কাদজ

৭. বৃক্ষদরাপণ (বনায়ন) এবাং এর পররির্ োর কাজ

১৪. অোে (রনরে েি করুন) ..........................
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৩০. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল কৃরর্পণ্য সবিাদকনায় মরহলাদের অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ সপদয়দছ
রকনা?
১. বৃরদ্ধ সপদয়দছ
২. পুদব ের মত আদছ
৩১. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল মরহলাদের স্বািযদকদে র্াওয়া সহজতর হদয়দছ রকনা ?
১. হযাঁ
২. না
৩২. সসতুটি রনমোণ তথা সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিা উন্নয়দনর ফদল মরহলারা শহদর/বাজাদর সর্দত সুরবিা হদয়দছ রকনা ?
১. হযাঁ
২. না
‘হযাঁ’ হদল কতটা সময় সাশ্রয় হদে?
১ ১

৩

৪ ২

৪

/ /

/ ১ / তদুবে (ঘণ্টা)

৩৩. সসতু রনমোদণর ফদল আপনার পররবাদরর সমদয়দের স্কুদল/কদলদজ/মাদ্র্াসায় র্াতায়াদত সুদর্াগ সবদড়দছ রকনা ?
১. হযাঁ ২. না ৩. প্রদর্াজয নয়
৩৪. সড়ক সনটওয়াকে ব্যবিার উন্নয়দনর ফদল মরহলাদের আদগর তুলনায় আদয়র সুদর্াগ সবদড়দছ রক?
১. হযাঁ ২. না

(আপোর সহশ্ল াবগতার জন্য ধন্যিাি)
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োম:--------------------------পরামিবক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবিবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস।
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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:------------------------------------

সাংযুরিেঃ-২
“সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর আওতাধীে সড়ক সেটওয়াশ্লকব অিবস্থত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সংশ্লিাবধত)” িীষ বক প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে সমীক্ষা
“গুরুেপূণ ব তথ্য প্রিােকারীর সাক্ষাৎকার (KII)” এর বেশ্লি বিো (Guideline)
ভূবমকাাঃ আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাশ্লিি সরকাশ্লরর পবরকেো মন্ত্রোলশ্লয়র অধীেস্থ িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ে বিভাশ্লগর
পক্ষ সেশ্লক উপশ্লরাক্ত প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে বিষয়ক সমীক্ষার কাশ্লজ এ প্রকে সংবেষ্ট একজে গুরুেপূণ ব তথ্য প্রিােকারী বহশ্লসশ্লি
আপোর সাক্ষাৎকার বেশ্লত এশ্লসবে। আপবে অিবহত আশ্লেে স , সিি তো জেগশ্লণর আে ব-সামাবজক উন্নয়ে ও অগ্রগবতর অন্যতম
বভবত্ত উন্নত স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা। সরকার বিবভন্ন সমশ্লয় সিশ্লির স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থার উন্নয়শ্লে ব্যাপক কা বিম গহণ কশ্লর আসশ্লে এিং
তা িাস্তিায়েও কশ্লর াশ্লে। এরই ধারািাবহকতায় উপশ্লরাক্ত প্রকশ্লের আওতার্ভক্ত ৮ বিভাশ্লগর ২৮টি সজলার ৪০টি উপশ্লজলায়
৪৮+১(অংি) টি সসতু বেমবাণ করা হয়। এোড়াও প্রকশ্লের আওতায় ৪৫.৫৬ সহটর ভূবম অবধগ্রহণ, এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক বেমবাণ এিং
েিী তীশ্লর রক্ষাপ্রি কাজ ইতযাবি সম্পন্ন করা হয়। সসতুসমূহ বেমবাশ্লণর ফশ্লল স্থােীয় স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থায় ব্যাপক পবরিতবে এশ্লসশ্লে
এিং জেগশ্লণর আে ব-সামাবজক অিস্থার ইবতিাচ্ক পবরিতবে সূবচ্ত হশ্লয়শ্লে। সস সপ্রবক্ষশ্লত অত্র এলাকায় বেবমবত বেশ্লম্নাক্ত সসতুর
প্রভাি মূল্যায়শ্লের জন্য আমরা আপোর কাে সেশ্লক বেম্নিবণ বত তথ্যািলী জােশ্লত আগ্রহী।
সসতুর োম ও অিস্থাে:-------------------------------------------------------------------------------------------------সড়ক বিভাশ্লগর োম: ---------------------------উত্তরিাতার োম ও ঠিকাো:--------------------------------------------পিিী/সপিা :-------------------------------------সমািাইল েম্বর: ------------------------------------------ইউবেয়ে :----------------------------উপশ্লজলা:-------------------------------সজলা:------------------------

প্রেসমূহাঃ
১। সসতুটির বেমবাণ/উন্নয়শ্লের কাজ সমাপ্ত হশ্লয়শ্লে। এ ব্যাপাশ্লর আপবে অিবহত আশ্লেে বক?

1.হযাঁ ২.ো

২। সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল অত্র এলাকায় আে ব-সামাবজক বক বক পবরিতবে এশ্লসশ্লে ? ৩টি উশ্লেখ করুে।
ক) -------------------------------------------------------------------------------------খ)--------------------------------------------------------------------------------------গ)-------------------------------------------------------------------------------------৩। সসতু বেমবাশ্লণর পর াতায়াত সহজ হওয়ায়াঃ
ক) িানীয় বাজাদর সোকাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
খ) রাস্তার পাদশ নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান বতরী হদয়দছ রক ?
গ) কৃরর্ পদণ্যর সবিা-দকনা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক?
ঘ) স্কুদল ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক ?
ঙ) স্বািয-দসবা গ্রহণ সহজ হদয়দছ রক ?

১. হযাঁ
১. হযাঁ
১. হযাঁ
১. হযাঁ
১. হযাঁ

২. না
২. না
২. না
২. না
২. না

৪। আপোর জাোমশ্লত সসতু বেমবাশ্লণর জশ্লন্য ভূবম অবধগ্রহণ করা হশ্লয়বেল বকো ? ১. হযাঁ ২. ো
‘হযাঁ’ হশ্লল ক্ষবতগ্রস্তশ্লির ক্ষবতপূরণ প্রিাে বকংিা পুেি বাসে করা হশ্লয়শ্লে বক ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------৫। বেবমবত সসতু এিং উভয় প্রাশ্লন্তর সড়শ্লকর িতবমাে অিস্থা সকমে? সকােরূপ সমস্যার সম্মুখীে হশ্লেে বক?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

123

৬। সসতু বেমবাণ কাশ্লজ মবহলাশ্লির অংি গ্রহণ বেল বক ?
১. হযাঁ ২. ো
োকশ্লল বলঙ্গবভবত্তক বিভাজে সকমে বেল? ---------------------------------------------------৭। সসতু বেমবাশ্লণর পর এখে উপশ্লজলা, সজলা সির িা ঢাকা স শ্লত কতটুকু সময় সাশ্রয় হশ্লে?
--------------------------------------------------------------------------------------৮। ক) সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল সকাে বিরূপ প্রভাি সপশ্লড়শ্লে বক?
স মোঃ১) পাবে প্রিাশ্লহ বকংিা জবমশ্লত সসচ্ বিশ্লত সকাে সমস্যা হশ্লে বক?------------১. হযাঁ ২. ো
২) মৎস্য প্রজেশ্লে/মৎস্য চ্াশ্লষ সমস্যা হশ্লে বক?------------------১. হযাঁ ২. ো
৩) সেৌ চ্লাচ্শ্লল সমস্যা হশ্লে বক?------------------১. হযাঁ ২. ো
খ) অন্য সকাে বিরূপ প্রবতবিয়া হশ্লল উশ্লেখ করুে।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------৯। আপোর মশ্লত সসতু/প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয় িবক্তিালী বিক বক?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১০। আপোর মশ্লত সসতু/প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক বক?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১। সসতু/প্রকেটি িাস্তিাবয়ত হওয়ার ফশ্লল বক বক ধরশ্লের সশ্ল াগ (Opportunity) সৃরি হদয়দছ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১২। সসতু/প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষশ্লণ সকাে ঝবুঁ ক (Threat) িা চ্যাশ্ললঞ্জ রশ্লয়শ্লে বকো?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৩। সসতু/প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষণ এিং সড়ক বেরাপত্তার (road safety) স্বাশ্লে ব আপোর অন্য সকাে মতামত োকশ্লল উশ্লেখ
করুে।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(আপোর সহশ্ল াবগতার জন্য ধন্যিাি)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োম:--------------------------পরামিবক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবিবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস।
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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সাংযুরি-৩
“সড়ক ও জেপে অবধিপ্তশ্লরর আওতাধীে সড়ক সেটওয়াশ্লকব অিবস্থত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ
(১ম সংশ্লিাবধত)” িীষ বক প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে সমীক্ষা
সফাকাস গ্রুপ আশ্ললাচ্ো (FGD)
পবরচ্ালোয়: মূল্যায়ে সসটর, আইএমইবি,পবরকেো মন্ত্রণালয়
এফবজবি এর স্থাে :..............................উপশ্লজলা:....................................সজলা:.........................................
সসতুর োম ও অিস্থাে:.............................................................................................................................
সড়ক বিভাশ্লগর োমাঃ..............................................................................................................................
ভূবমকাাঃ আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাশ্লিি সরকাশ্লরর পবরকেো মন্ত্রোলশ্লয়র অধীেস্থ িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ে বিভাশ্লগর
পক্ষ সেশ্লক উপশ্লরাক্ত সসতু প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে বিষয়ক সমীক্ষার কাশ্লজ এ প্রকে সম্পশ্লকব আপোশ্লির মতামত সংগ্রহ করশ্লত
এশ্লসবে। আপোরা অিবহত আশ্লেে স , সিি তো জেগশ্লণর আে ব-সামাবজক উন্নয়ে ও অগ্রগবতর অন্যতম বভবত্ত উন্নত সড়ক
স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা। সরকার সিশ্লির সড়ক স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থার উন্নয়শ্লে ব্যাপক কা বিম গ্রহণ কশ্লরশ্লে এিং তা িাস্তিায়ে কশ্লর
াশ্লে। অবিবেন্ন স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা স্থাপে তো সফরী িা সখয়াবিহীে সড়ক স াগাশ্ল াগ বেবিত করার স্বাশ্লে ব সোট/িড় েিীশ্লত সসতু
বেমবাণ করা আিশ্যক। সস লশ্লক্ষয উপশ্লরাক্ত প্রকশ্লের আওতার্ভক্ত ৮ বিভাশ্লগর ২৮টি সজলার ৪০টি উপশ্লজলায় ৪৮+১(অংি) টি সসতু
বেমবাণ করা হশ্লয়শ্লে। এ সকল সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল স্থােীয় তো সিশ্লির সাবি বক সড়ক স াগাশ্ল াগ ব্যিস্থার ব্যাপক উন্নয়ে সাবধত
হশ্লয়শ্লে এিং এর ফশ্লল জেগশ্লণর আে ব-সামাবজক অিস্থার ইবতিাচ্ক পবরিতবে সাবধত হশ্লয়শ্লে। আপোশ্লির এলাকায় বেবমবত
উপশ্লরাক্ত সসতুর প্রভাি মূল্যায়শ্লের জন্য আমরা আপোশ্লির সাশ্লে গ্রুপ আশ্ললাচ্োর মােশ্লম বেম্নিবণ বত তথ্যািলী জােশ্লত আগ্রহী।

প্রেসমূহাঃ
১। আপোশ্লির এলাকায় সসতুটির বেমবাণকাজ িাস্তিাবয়ত হশ্লয়শ্লে। আপোরা অিবহত আশ্লেে বক?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২। আপোশ্লির জাোমশ্লত এই সসতু বেমবাণ প্রকে িাস্তিায়শ্লের সশ্লঙ্গ এই এলাকার জেগণ সকােভাশ্লি জবড়ত বেশ্ললে বক ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বকভাশ্লি জবড়ত বেশ্ললে এিং মবহলারা সম্পৃক্ত োকশ্লল তাঁশ্লির অংিগ্রহণ কতটুকু বেল?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৩। বেবমবত এই সসতুটির কা বকাবরতা সম্পশ্লকব আপোশ্লির মতামত বিে।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৪। আপোশ্লির মশ্লত এই সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল অত্র এলাকার জেগশ্লণর আয়-উপাজবে বৃবি পাশ্লে বক ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বৃবি হশ্লল বকভাশ্লি তা ব্যক্ত করুে।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৫। সসতুটি বেমবাশ্লণর পর াতায়াত সহজ হওয়ায় বেশ্লম্নর প্রভািসমূহ সম্পশ্লকব মতামত প্রিাে করুে।
ক) স্থােীয় িাজাশ্লর সিাকাশ্লের সংখ্যা বৃবি সপশ্লয়শ্লে বক? ----------- ------------------------------খ) রাস্তার পাশ্লি েতুে েতুে ব্যিসা প্রবতষ্ঠাে স্থাবপত হশ্লয়শ্লে বক ?---------------------------------
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গ) কৃবষপশ্লণ্যর সিচ্াশ্লকো বৃবি সপশ্লয়শ্লে বক?-------------------------------------------------------ঘ) বিক্ষা প্রবতষ্ঠাশ্লে োত্র/োত্রীর সংখ্যা বৃবি সপশ্লয়শ্লে বক ?----------------------------------------ঙ) স্বাস্থযশ্লসিা গ্রহণ সহজ হশ্লয়শ্লে বক ?------------------------------------------------------------চ্) কৃবষ উৎপািে বৃবি সপশ্লয়শ্লে বক ?-------------------------------------------------------------ে) বিে, কলকারখাো সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে বক?----------------------------------------------------------৬। সসতুটির বেমবাণ কাজ স্থােীয় চ্াবহিার সাশ্লে সামঞ্জস্যপূণ বভাশ্লি করা হশ্লয়শ্লে বক? এ বিষশ্লয় মতামত ব্যক্ত করুে।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৭। সসতু বেমবাশ্লণর ফশ্লল এলাকায় সকাে পবরশ্লিিগত বিরূপ প্রভাি পশ্লড়শ্লে বক ? স মে,
ক) পাবে প্রিাশ্লহ সকাে সমস্যা হশ্লে বক?------------------------------------------------------------------খ) জবমশ্লত সসচ্ বিশ্লত সমস্যা হশ্লে বক ?------------------------------------------------------------------গ) অন্য সকাে ধরশ্লের সমস্যা হশ্লে বক ? -----------------------------------------------------------------ঘ) এলাকার পবরশ্লিিগত এিং জীি দিবচ্ত্র ক্ষবতগ্রস্ত হশ্লে বক ?--------------------------------------------৮। আপোশ্লির মশ্লত এই প্রকশ্লের িবক্তিালী বিক (strength) বক বক?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৯। আপোশ্লির জাোমশ্লত এই সসতু প্রকশ্লের সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক (Weakness) বক ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১০। সসতু, এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক ও েিী িাসে কাশ্লজর রক্ষণাশ্লিক্ষণ সম্পশ্লকব আপোশ্লির সকাে মতামত আশ্লে বক? োকশ্লল ২টি উশ্লেখ
করুে।
ক) ------------------------------------------------------------------------------------------খ) -------------------------------------------------------------------------------------------১১। এই সসতু, তার এযাশ্লপ্রাচ্ সড়ক, রক্ষাপ্রি কাশ্লজর স্থায়ীে িা বকংিা সড়ক-বেরাপত্তা বেবিত করার লশ্লক্ষয আপোশ্লির সকাে
পরামিব োকশ্লল তা প্রিাে করুণ (সশ্লি বাচ্চ ৫টি)।
িবমক
বিিরণ
েং
ক
খ
গ
ঘ
ঙ

(আপোশ্লির সহশ্ল াবগতার জন্য ধন্যিাি)
এফবজবি পবরচ্ালোকারী:---------------------------------------পরামিবক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবিবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস।
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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:----------------------------------------

সাংযুরি-৪
“সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সাংদশারিত)” শীর্ েক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং পর্ েদবক্ষণ সিকরলস্ট
সড়ক বিভাশ্লগর োমাঃ.........................................................
সড়ক/সড়ক অাংদশর নামেঃ.............................................পর্ েদবক্ষনািীন সসতুর নামেঃ......................................
সসতুর িরনেঃ- রপরস গাি োর/আররসরস/রপএসরব

সসতুর বেঘ েযেঃ-................রমটার

পর্ েদবক্ষনািীন সসতুর অবিানেঃ সড়দকর..........তম রকেঃরমেঃ
গ্রাম/ ওয়াি েেঃ..........................

ইউরনয়ন/শহরেঃ...........................

উপদজলােঃ.............................

সজলােঃ......................................

(ক) সসতুেঃ (নমুনার সাংখ্যােঃ ১৬টি)
িবমক েং

াচ্াইতব্য আইশ্লটম

িতবমাে অিস্থা
হযাঁ (১)
ো (২)

1 (ক) সসতুর Sub-structure এ Concrete এর কাশ্লজর মাে
(Workmanship) দৃশ্যতাঃ ভাল বকো?
(খ) সসতুর Super-structure এ Concrete এর কাশ্লজর মাে
(Workmanship) দৃশ্যতাঃ ভাল বকো?
২ সসতুর ঢালাই কাশ্লজ সকােরূপ Honey-Comb আশ্লে বকো?
৩ সসতুর দিঘ বয েিীর প্রিস্থতা অনু ায়ী প বাপ্ত হশ্লয়শ্লে বকো?
৪ সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance ) সেৌচ্লাচ্শ্ললর- জশ্লন্য
প্রশ্লয়াজেীয় উচ্চতায় আশ্লে বকো?
৫ ক) সসতুর বেচ্ বিশ্লয় সেৌ চ্লাচ্শ্ললর মত পাবে প্রিাহ আশ্লে বকো?
খ) বেবমবত সসতুটিশ্লত Navigation সমস্যা আশ্লে বকো?
৬ সসতুর সকাে অংশ্লি সকােরূপ সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-crack) আশ্লে
বকো?
৭ সসতুর বিবভন্ন স্প্যাশ্লের জশ্লয়শ্লে ােিাহে ধাক্কা খায় বকো?
৮ সসতুর Bearing-এ সকাে ত্রুটি পবরলবক্ষত হশ্লে বকো?
৯ সসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ (Protective Work) করা
হশ্লয় োকশ্লল তা সটকসই আশ্লে বকো ?
১০ েিীর উভয় তীশ্লরর েিী িাসশ্লের (RTW) কাজ ভাল আশ্লে
বকো?
১১ সসতুর সিক-স্লযাশ্লির উপবরভাগ ভাল আশ্লে বকো িা রক্ষশ্লণশ্লিক্ষণ
হয় বকো
পর্ েদবক্ষণেঃ [উপদরর ক্ররমক সমূদহ “হাঁ” রকাংবা “না” ছাড়া অোে পর্ েদবক্ষণ এখাদন উদেখ করদত হদব]
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(খ) কালভাট েেঃ (প্রদর্াজয সক্ষদত্র)
ক্ররমক নাং

র্ািাইতব্য আইদটম

বতেমান অবিা
হযাঁ

না

১২ কালভাশ্লট বর কাশ্লজর মাে (Workmanship) দৃশ্যতাঃ ভাল
বকো?
১৩ কালভাশ্লট বর সকাে অংশ্লি সকাশ্লো সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack)
আশ্লে বকো?
১৪ কালভাশ্লট বর কেবিশ্লট সকােরূপ Honey-comb সিখা াশ্লে
বকো?
১৫ খাল িা োলার তুলোয় কালভাশ্লট বর দিঘ বয (Span) কম
বকো?
১৬ চ্যাশ্লেশ্ললর উধ বশ্লরাশ্লতর বিশ্লক বকংিা বেম্নশ্লরাশ্লতর বিশ্লক
সকােরূপ জলািিতা পবরলবক্ষত হশ্লে বকো?
১৭ কালভাশ্লট বর সবন্নকশ্লট আড়াআবড়ভাশ্লি চ্যাশ্লেশ্লল পাবে-প্রিাহ
ব্লক করা হশ্লয়শ্লে বকো? (প বশ্লিক্ষশ্লণ বেবি বষ্ট কালভাশ্লট বর
বিিরণ বিে)।
১৮ বেবমবত কালভাশ্লট বর উপর বিশ্লয় ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর সময়
ােিাহশ্লের ধাক্কা (Jerking) খায় বক ো?
পর্ েদবক্ষণ: [উপশ্লরর িবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি]

(গ) এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁি ও সপভদমন্টেঃ (নমুনার সাংখ্যােঃ ১৬টি)
ক্ররমক নাং

বতেমান অবিা

র্ািাইতব্য আইদটম

হযাঁ (১)

১৯ এযাদপ্রাি সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন
স্বােদন্দ (Comfortably) িলািল করদছ রক না?
২০ এযাদপ্রাি সড়দকর সশাল্ডার পথিারীদের িলািদলর
উপদর্াগী প্রশস্ত করা হদয়দছ রকনা?
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না (২)

২১ এযাদপ্রাি সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি
হদয়দছ রকনা?
২২ এযাদপ্রাি সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulated)
রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা খায় রকনা?
২৩ এযাদপ্রাি সড়দকর ঢাল সঠিক আদছ রকনা?
২৪ সড়দকর সারদফদস সকানরূপ সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack)
সেখা র্াদে রকনা?
২৫ সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস গতে (Pot holes) আদছ
রকনা?
২৬ এদপ্রাি সড়দকর সারদফস ভাল আদছ রকনা বা
রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা?
পর্ েদবক্ষণ: [উপশ্লরর িবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি]

(ঘ) সড়ক রনরাপিামূলক কার্ েক্রমেঃ (নমুনার সাংখ্যােঃ ১৬টি)
ক্ররমক নাং
২৭

বতেমান অবিা

র্ািাইতব্য আইদটম

হযাঁ (১)

সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাি সড়দক সাইনরসগনাল পর্ োপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপিা রনদে েশক আদছ
রকনা?

২৮ এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবে অরত-উচ্চতা
(Super-elevation) রহসাদব সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট
রনমোণ করা হদয়দছ রকনা?
২৯

এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা অাংদশর
তুলনায় সবরশ িওড়া রহদসদব রনমোণ করা হদয়দছ রকনা?

৩০ সসতুর এযাদপ্রাি সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের ফদল
র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে রকনা?
৩১ সসতু রকাংবা এযাদপ্রাি সড়দকর একই িাদন (Spot)
বারাংবার দুঘ েটনা হয় এমন দুঘ েটনা প্রবণ েট (Accident
prone Spot) আদছ রকনা?
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না (২)

৩২ সাইন-রসগনাল পর্ োপ্ত রকনা?
(ক) সসতুর সরইবলং-এ reflectory sign স্থাপে করা
হশ্লয়শ্লে বকো?
(খ) সসতুর এশ্লপ্রাশ্লচ্ সরাি মাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?
পর্ েদবক্ষণেঃ [উপশ্লরর িবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি]

(ঙ) অোে তথ্য র্া সাংগ্রহ কদর সমীক্ষায় অন্তভুেি করা হদবেঃ
১.০ সসতু অসমাপ্ত থাকা সম্পরকেত তথ্য (নমুনা সাংখ্যা ৪৮টি)।
১.১। অসমাপ্ত সসতু সমাপ্তকরণ প্রকদল্পর আওতায় সসতুটি পুদরাপুরর সমাপ্ত হদয়দছ রকনা?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১.২। রক কারদণ পূদব ের সসতুটির কাজ অসমাপ্ত রছল?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১.৩। পূদব ের প্রকদল্পর মাধ্যদম সসতুটির কতভাগ কাজ সমাপ্ত হদয়রছল এবাং সকান পর্ েন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর সসতুটি অসমাপ্ত
রছল?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১.৪। অসমাপ্ত সসতু রনমোদণ পূদব ে রকরূপ ব্যয় বরাে রছল?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২.০ সসতুর গুণগত মান সম্পরকেত (নমুনা সাংখ্যা ১৬টি)।
২.১। সসতুর পাইরলাং এর সময় Integrity Test করা হদয়রছল রকনা? করা হদল ফলাফল সকমন?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২.২। পাইরলাং কাদজ কাংরক্রদটর শরি (Concrete Strength) এর পরীক্ষার ফলাফল সকমন?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২.৩। সসতুর সাব-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরির ফলাফল সকমন?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২.৪। সসতুর সুপার-স্ট্রাকিাদরর কাংরক্রদটর শরি ফলাফল সকমন?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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২.৫। সসতুর সবয়াররাং প্যাি ল্যাবদরটররদত পরীক্ষা করা হদয়রছল রকনা? সকান ল্যাবদরটররদত পরীক্ষা করা হদয়রছল?
ফলাফল সকমন?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২.৬। সসতুর নেী শাসন কাদজ িারপত ব্ল্দকর কাংরক্রদটর শরি পরীক্ষার ফলাফল সকমন strength)-এর (প্রদর্াজয
সক্ষদত্র)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৩.০ সসতুর উন্নত রিজাইন, নান্দরনকতা ও পাররপারবেক সসৌন্দেে বৃরদ্ধকরণ সাংক্রান্ত (নমুনা সাংখ্যা-১৬)
৩.১। রনরমেত সসতুটির কাঠাদমাগত নান্দরনকতা পররলরক্ষত হদে রক?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৩.২। পাররপারবেক অবিা রবদবিনায় সসতুটির গঠনগত পররবতেন করা হদল সসৌন্দেে বৃরদ্ধ হদব রকনা?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৩.৩। সসতু এলাকার ভূরমর গঠন সকমন? (টিক রেন)
পেী এলাকা/শহর/সমতল/রবল/হাওর/পাহারড় এলাকা।
৩.৪। রক িরদনর পেদক্ষপ করদল সসতু ও সসতু এলাকার সসৌন্দেে বৃরদ্ধ পাদব?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------৩.৫। সসতুর নান্দরন,ক কাঠাদমা রিজাইদন সকানরূপ সীমাবদ্ধতা আদছ রকনা?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

তথ্যসংগ্রহকারীর োম :------------------------------------------পরামিবক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবিবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস।
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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:----------------------------------------

সাংযুরি-৫
“সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সড়ক সনটওয়াদকে অবরিত অসমাপ্ত সসতুসমূহ সমাপ্তকরণ (১ম
সাংদশারিত)” শীর্ েক প্রকদল্প ক্রয় কার্ েক্রদম রপরপআর-২০০৮ এর রবরিসমূহ অনুসরণ সাংক্রান্ত--

ক্রয় চুরি পর্ োদলািনা সিকরলস্ট
১। ক্রয় চুরির নামেঃ .........................................................................................................
২। চুরি মূল্যেঃ..........................................
৩। ক্রয় পদ্ধরতেঃ........................................
প্রদর্াজয রবরি
ক্ররমক
সমাতাদবক
প্রকৃত অবিা
কার্ েক্রম (Activity)
নাং
করণীয়
1. বারর্ েক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত রকনা?
2. ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রছল রকনা?
খ) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, পরত্রকার নাম১।
২।
৩।
3. রসরপটিইউ’র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়রছল রকনা?
4.

কতটি েরপত্র রবক্রয় হদয়রছল?

5.

কত জন েরপদত্র অাংশগ্রহণ কদররছল?

6.

েরপত্র োরখদলর জে কতরেন সময় সেয়া হদয়রছল?

7.

েরপত্র উন্মুি করমটির (টিওরস) সেস্য সাংখ্যা কত জন?

8.

টিওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন?

9.

েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য সাংখ্যা কত
জন?

10.

টিইরস-দত বরহেঃি েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত জন?

11.

ববি (Responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?

12.

13.

ক) বারতল রবদবরিত (Non-responsive) েরপদত্রর
সাংখ্যা কতটি?
খ) েরপত্র বারতল রবদবরিত হওয়ার কারণ রক রক?
েরপত্র গ্রহদণর কত রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন
হদয়দছ?
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14.
15.

মূল্যায়ন প্ররতদবেন সরাসরর অনুদমােনকারী কতৃপে দক্ষর
রনকট সপ্ররণ করা হদয়রছল রকনা?
রপরপআর এর সাংরেি রবরি অনুর্ায়ী র্থাসমদয় েরপত্র
অনুদমােন হদয়রছল রকনা?

16.

ক) েরপদত্রর ববিতার সময়াে কতরেন রছল?
খ) েরপদত্রর মূল ববিতার সময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত
হদয়রছল রকনা?

17.

ক) ববিতার সময়াে বরি েত করা হদয়রছদলা রকনা?
খ) চুরি স্বাক্ষদরর তাররখেঃ

18.
19.

20.

মূল ববিতার সময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয় না থাকদল
তার কারণ রক রছদলা?
ক) চুরি অনুর্ায়ী কাজ সম্পােদনর তাররখেঃ
খ) প্রকৃত সম্পােদনর তাররখেঃ
গ) কাজ সম্পােদন রবলি হদল তার কারণ রক?
গ) রবলদির জদে জররমানা (L.D) আদরাপ করা
হদয়রছদলা রকনা? হদল তার রববরণেঃ
ক) েরপত্র ফ্রন্ট সলাদিি/আন ব্যাদলিি রছল রকনা?
খ) হযাঁ হদল, র্দথি কার্ ে সম্পােন জামানত
(Performance Security) রাখা হদয়দছ রকনা?

সারব েক পর্ েদবক্ষণেঃ

উপাি সাংগ্রহকারী পরামশেদকর নামেঃ -------------------------------পরামশেক প্ররতষ্ঠানেঃ “রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস”
স্বাক্ষর ও তাররখেঃ --------------------------------------------------
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পরররশিসমূহ
পরররশি-১
পরররশি- ২ক, ২খ, ২গ
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পরররশি-১

135

পরররশি-২ক
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পরররশি-২খ
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পরররশি-২গ
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