গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণার
ফাস্তফান রযফীক্ষণ  মূল্যান রফবাগ
মূল্যান সক্টয

কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াট ফাজায াংদমাগ
অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প (অাং-৩)

ইউসুপ এন্ড এদারদটস্
???????

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা প্ররতদফদন
কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াট ফাজায াংদমাগ
অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প (অাং-৩)
ভীক্ষকবৃন্দ

আইএভইরডয কভমকতমাবৃন্দ

ড.এভ এ তাদয খন্দকায, রইঞ্জ
টিভ ররডায/মূল্যান রফদলজ্ঞ

বফগভ সুফপয়া আফিয়া মাকাফযয়া
ভাফযচারক

ইনামুর ক সচৌদৄযী
আথ মাভারজক রফদলজ্ঞ

জনাফ সভাোঃ সগারাভ কফীয
ফযচারক

প্রদকৌরী সভাোঃ সভাাদেভ সাদন
ররবর ইরঞ্জরনায

জনাফ বভাোঃ ভফউয যভান খান ফভথুন
কাযী ফযচারক

ড. সরার উরিন আদভদ
রযাংখ্যানরফদ
প্রদকৌরী সভা: আরাদ সাদন
সকাঅরড মদনটয

মূল্যায়ন বক্টয
ফাস্তফায়ন ফযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফফবাগ (আইএভইফড)
ফযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজািন্ত্রী ফাাংরাদে যকায

জুন ২০১৭

ইউসুপ এন্ড এদারদট
াউথ এরবরনউ টাায (৫ভ তরা, ফস্দক-এ), ৭ গুরান এরবরনউ, গুরান-১, ঢাকা-১২১২, ফাাংরাদদ

সূরচত্র
রনফ মাী ায-াংদক্ষ
প্রথভ অধ্যা : প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রদভয আতা গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ ১
(ক) টভূরভ ১
(খ) উদিশ্য ২
(গ) অনুদভাদন/াংদাধন ৪
(ঘ) অথ মাদনয অফস্থা ৪
(ঙ) ভ (প্রাক্কররত  ফাস্তফ) ৫
রিতী অধ্যা: প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রদভয কাম মদ্ধরত Methodology
(
)৬
(ক) যাভমদকয কাম মরযরধ ( TOR) ৬
২.১ আথ মাভারজক মূল্যাদনয নমুনা রডজাইন  নমুনা আকায ৭
২.২ সবৌত অফকাঠাদভায নমুনা আকায ৯
২.৩ দ্ধরত, প্রশ্নভারা  সচকররস্ট ততরয ১০
২.৪ যাভমকগণ কর্তক
ম ভাঠ রযদমন ১০
২.৫ প্রকদল্পয অধীদন ক্র কাম মক্রদভ PPA 2006 এফাং PPR 2008 অনুযণ ১১
২.৬ বৃক্ষদযাণ  উকাযদবাগীদদয ম্পৃক্ততা ১১
২.৭ যাস্তা উন্নদনয প্রবাফ ১১
২.৮ যাস্তা ব্যফাযকাযীগদণয খযচ াশ্র ১১
২.৯ খানা ভীক্ষা ১১
২.১০ ফাজায, করভউরনটি  সুদমাগ সুরফধা ভীক্ষা ১১
২.১১ ইউরনন রযলদ বফন ভীক্ষা ১২
২.১২ রযদফদয উয প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা ১২
২.১৩ সপাকা গ্রু আদরাচনা ( Focus Group Discussion) ১২
২.১৪ ভাঠ ম মাদ প্রকল্প াংরিষ্ট ব্যরক্তফদগযম াদথ অাংগ্রণমূরক কভমারা ১২
২.১৫ াংরিষ্ট তথ্য প্ররক্রাকযণ, রফসিলণ  প্ররতদফদন প্রণন ১২
র্ততী অধ্যা: প্রকদল্পয ারফ মক এফাং অঙ্গরবরিক (ফাস্তফ  আরথ মক) রক্ষভাত্রা  অজমন ১৫
৩.১ প্রকদল্পয ারফ মক রক্ষযভাত্রা  অজমন ১৫
৩.২ প্রকদল্পয ফাস্তফান ম্পরকমত রফরবন্ন ভস্যায কাযণ অন্যান্য রদক রফদিলণ ১৭
ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ
চতুথ ম অধ্যা: প্রকদল্পয আতা ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র ২০
আইন  রফরধভারা (ররআয, উন্নন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) অনুযণ
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ভাধ্যদভ সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা
৫.২ প্রকদল্পয উদিশ্য-২: প্রারিক আরথ মক অফস্থায পুরুল  নাযী জনগদণয জন্য অরধকতয ২৩
কভমাংস্থান  আ-বৃরদ্ধ কযা
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৫.৩ প্রকদল্পয উদিশ্য-৩: গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময (network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ ২৪
স্থারতফ  কাম মক্ষভতা (sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ কযা
৫.৪ প্রকদল্পয উদিশ্য-৪: রযফণ  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ কযা ২৪
৫.৫ প্রকদল্পয উদিশ্য-৫: উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ কযা ২৪
৫.৬ প্রকদল্পয উদিশ্য-৬: প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান ২৫
 জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা
লষ্ঠ অধ্যা: SWOT Analysis
৬.১ রক্তারী রদক ২৬
৬.২ দুফ মর রদক ২৭
৬.৩ সুদমাগ ২৭
৬.৪ ঝরুঁ ক ২৭

২৬

প্তভ অধ্যা: ভীক্ষায (TOR) অনুমাী প্রবাফ মূল্যাদনয রফলগুদরা াযরণ/সরখরচত্র/াই চাদট ময
ভাধ্যভ উস্থান, ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ

২৯

7.1
৭.২
৭.৩
৭.৪
৭.৫
৭.৬
7.7.
7.8
7.9
৭.১০
৭.১1
৭.১২
7.13
7.14
৭.১৫

উত্তযোিায (প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রু) আর্ থ-াভাফজক ফযফচফি
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প্রবাফ মূল্যায়দনয ফফলয়গুদরা
30
প্রকদল্পয অফকাঠাদভায গুণগিভান ও ফিথভান অফস্থা
33
বযাণকৃি বৃদক্ষয ব্যাাদয উকাযদবাগীদেয ভিাভি
34
জফভ অীধগ্রণ াংক্রান্ত ব্যাাদয প্রকদল্প প্রবাফ
34
প্রকল্প কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা ৩৫
রযদফ, রক্ষা রফস্তায  অন্যান্য রফলদয প্রকদল্পয প্রবাফ
36
বফফষ্যদি এরূ প্রকল্প গ্রণ াংক্রান্ত ভিাভি
36
প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রুদয তুরনামূরক অফস্থান
36
উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য বক্ষদে ভধ্যস্বদেয অফস্থান
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বগ্রার্ বন্টায ম্পদকথ উত্তযোিাদেয ভিাভি
38
ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণয পদর জনগদণয উকায ম্পফকথি ভিাভি
39
বপাকা গ্রু ফডকাদন (FGD) অাংগ্রণকাযীদেয ভিাভি ও ম থাদরাচনা
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স্থানীয় ম থাদয় বেকদাল্ডাযদেয কভথারা - বনায়াখারী ওয়াক
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সক স্টারড ৪৫

অষ্টভ অধ্যা: ভীক্ষা প্রাপ্ত তদথ্যয ম মদফক্ষদণয রবরিদত প্রদাজনী সুারয
৮.১ ম মদফক্ষণ ৪৮
৮.২ সুারয ৪৯

৪৮

রযরষ্ট ‘‘ক’’ রনফ মারচত নমুনা এফাং স্থান
রযরষ্ট ‘‘খ’’ উকাযদবাগীদদয জন্য প্রশ্নভারা
রযরষ্ট ‘‘গ’’ রফরষ্ট ব্যরক্তফদগযম জন্য প্রশ্নভারা (এররজইরড কভমকতমা, ইউরনন রযলদদয দস্য, ৬৩
সগ্রাথ সন্টায ব্যফস্থানা রযলদ)
রযরষ্ট ‘‘ঘ’’ এপরজরড (FGD) রনদদ মনা ৬৬

৫০
৫৫

রনফ মাী ায-দক্ষ
’’কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াট ফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প (অাং-৩)’’
ীল মক প্রকল্পটিয ফাস্তফান ফাাংরাদদ যকায কর্তক
ম শুরু কযা দরছর জুরাই ২০০৬ াদর। সভাট আট ফছয
সভাদদ ইায ফাস্তফান ম্পন্ন কযা দদছ জুন ২০১৪ াদর। ফাস্তফান কাজ ম্পন্ন কযায প্রা এক ফছয ন
ভা দয ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয ফাস্তফান রযফীক্ষণ  মূল্যান রফবাগ-এয প্রবাফ
মূল্যাদনয ভীক্ষা গ্রণ কদযদছ। প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা  প্ররতদফদন প্রণদনয দারত্ব
ইউসুপ এন্ড
এদারদটস্ যাভমক প্ররতষ্ঠানদক প্রদান কযা দদছ। সপব্রুারয দত সভ ২০১৭ ার ম মি চায ভাদয ভদধ্য
ভাঠ ম মাদয তথ্য-উাি াংগ্র  রফদিলণ এফাং রযদমন, ম মদফক্ষণ  প্রকদল্পয উকাযদবাগী জনগদণয
ভতাভত গ্রণপূফ মক প্রবাফ মূল্যান প্ররতদফদন প্রস্তুত কযা দদছ।
প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা দদছ সদদয দরক্ষণাঞ্চদরয উকূরী ফরযার রফবাদগয ফযগুনা  টুাখারী সজরা
এফাং চট্টগ্রাভ রফবাদগয সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরায সভাট ২৭টি উদজরা । প্রকল্প চরভান থাকা অফস্থা
ঘূরণ মঝড় ‘রডয’ এফাং ‘আইরা’-এয সৃষ্ট প্রাকৃরতক দুদম মাদগ প্রকল্পটিয আাংরক ম্পন্ন কযা এফাং অম্পন্ন
অফকাঠাদভাগুদরা ক্ষরতগ্রস্ত দরছর।
প্রকল্পটিয আতা ফা স্তফারত কাজগুদরা র: (১) াকা ড়ক ৫৯৩ রকোঃরভোঃ; (২) কাঁচা ড়ক ১৩৩৯
রকোঃরভোঃ; (৩) রিজ এফাং কারবাট ম ২,৫৫১ রভটায; (৪) বৃক্ষদযাণ  রযচম মা ১৬০ রকোঃরভোঃ (যাস্তা);
(৫)
াটফাজায এফাং সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নন ৫৭টি; (৬) ইউরনন রযলদ Complex রনভমাণ ২টি; এফাং (৭) রনফ মাী
প্রদকৌরীয অরপ ম্প্রাযণ ৪টি। ফাস্তফ কাজগুদরায অরজমত াপল্য রক্ষযভাত্রায তুরনা তবাগ।
প্রকল্পটিয মূর ব্য প্রাক্করন রছর ৩০০,০০.০০ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয রডরর দুফায াংদাধন কযা দরছর এফাং
ফ মদল াংদাধনীদত প্রকল্প ব্য অনুদভাদন কযা দরছর ৪৭৭,৭৩.৯৭ রক্ষ টাকা । প্রাক্কররত অনুদভারদত ব্যদয
রফযীদত প্রকৃত ব্য দদছ ৪৭৭,৭০.৯৪ রক্ষ টাকা এফাং প্রকৃত ব্যদয ভাত্রা ৯৯.৯৯% (প্রা ১০০%)। প্রকদল্পয
চূড়াি প্রকৃত ব্যদয ২৩১,৮৭.০৯ রক্ষ টাকা (৪৮.৫৪%) ফাাংরাদদ যকায কর্তক
ম অনুদান ফাফদ প্রদান কযা
দদছ এফাং অফরষ্ট অথ ম ২৪৫,৮৩.৮৫ রক্ষ টাকা (৫১.৪৬%) প্রকল্প াায্য রাদফ সডনভাকম যকায
DANIDA-এয ভাধ্যদভ প্রদান কদযদছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ প্রারিক অফস্থায নাযী-পুরুদলয জন্য যারয ৩০ রক্ষ
১০ াজায জন রদফ কভমাংস্থাদনয সৃরষ্ট কযা দরছর মা অতযি ইরতফাচক।
রক্ষযণী সম, প্রকল্পটি গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নদনয একটি প্রকল্প এফাং ইায একটি
অন্যতভ রক্ষয কৃরলখাদত াতা প্রদান কযা। প্রকল্পটিয ফরণ মত উদিশ্যগুদরা রছর: উদজরা ড়ক  সগ্রাথ
সন্টায উন্নন গ্রাভীণ সবৌত অফকাঠাদভায ভাধ্যদভ সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা; প্রারিক আরথ মক অফস্থায
পুরুল  নাযী জনগদণয জন্য অরধকতয কভমাংস্থান  আ-বৃরদ্ধ কযা; গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময
(network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থারত্ব  কাম মক্ষভতা (sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ কযা;
রযফন  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ কযা; উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ
উৎাদন বৃরদ্ধ কযা; এফাং প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয
সুদমাগ সৃরষ্ট কযা।
ভীক্ষায তথ্যারদ াংগ্রদয উদিদশ্য প্রকল্প এরাকায ৮০০ জন এফাং কদরার গ্রুদয ৪০০ জন উিযদাতায
রনকট দত প্রশ্নদত্রয ভাধ্যদভ তথ্য-উাি াংগ্র কযা দরছর। উিদাতাগদনয প্রা ৫০% রছদরন নাযী। এ
ছাড়া সনাাখারী সজরা প্রকদল্পয ফ মস্তদযয উকাযদবাগীগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ একটি ভত রফরনভ
কভমারায আদাজন কদয প্রকদল্পয ারফ মক ব্যাাদয তাঁদদয ভতাভত  সুারয গ্রণ কযা দরছর।
উিযদাতাগদণয ৯০% ফদরদছন প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ অফকাঠাদভায উন্নদনয কাযদণ তাঁদদয জীফনভাদনয উন্নন
দদছ। তকযা আর বাগ উিযদাতা ফদরদছন প্রকদল্পয কাযদণ তাঁদদয সা াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ।
উিযদাতাদদয প্রা ৮৪% ফদরদছন সম, প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফান কযায কাযদণ মাতাাদতয ভ হ্রা
সদদছ; ৮০% ফদরদছন প্রকদল্পয কাযদণ সছদরদভদদদয স্কুদর মাতাাত জ দদছ; প্রা ৪৪% ফদরদছন
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স্বাস্থযদকন্দ্র  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মাতাাত জ দদছ এফাং ৬৪% উিযদাতা ফদরদছন প্রকদল্পয কাযদণ
ব্যফা-ফারণদজযয ম্প্রাযণ দদছ। উিযদাতাদদয ৬৯% ফদরদছন প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয কাযদণ কৃরলজ
ণ্যারদয রযফন ব্য হ্রা সদদছ।
উিযদাতাগদণয প্রা ১১% প্রকল্পটিয আতা আ-ফধ মনমূরক প্ররক্ষণ সদদছন। তাঁদদয প্রা ৭৪% াঁমুযরগ ারন, ৬২% াক-ফরজ চাল, প্রা ২১.৫% বৃক্ষদযাণ কাদজ জরড়ত আদছন।
ভীক্ষা সদখা সগদছ, উিযদাতা নাযীগদণয প্রা ১১% াংাদযয প্রধান মাঁযা রফধফা অথফা স্বাভী কর্তক
ম
রযতযাক্ত। উিযদাতা নাযীগদণয প্রা কদরই এখন ভারক আনুভারনক ১,৬০০ টাকা আ কযদত াদযন।
কভমজীফী নাযীদদয প্রা ৭৭% ফদরদছন সম, তাঁদদয অরজমত আ তাঁযা রনদজদদয ইচ্ছাভারপক ব্য কযদত
াদযন। উিযদাতা ভররাদদয প্রা ৫৪% প্রদাজনী ক্র-রফক্রদয জন্য রনকটস্থ াট-ফাজাদয সমদত াদযন।
উিযদাতা নাযীগদণয ৯৩% সবাট রদদত সদযদছন; ৯৪% ফদরদছন সম, িানদদয সরখাড়া অথফা
সযাজগাদযয ব্যাাদয তাঁদদয স্বাভীগণ তাঁদদয ভতাভত গ্রণ কদযন; ৭৯% ফদরদছন সম, গনা, টাকা-া
অথফা জরভজভা রভররদ তাঁদদয রকছু রযভাণ ম্পদ আদছ। উিযদাতা নাযীগদণয ৮২% তাাং ফদরদছন
সম, াঁ-মুযরগ, ছাগর, গরু  াক-ফরজ চাল কদয তাঁদদয দিালজনক রযভাণ আ ।
প্রকদল্পয আতা রনরভমত অফকাঠাদভায ফতমভান অফস্থা ম্বদে উিযদাতাগদণয ভাদঝ রভশ্র ধাযণা যদদছ।
রনরভমত যাস্তায অফস্থা ফতমভাদন সভাটামুটি বার উদেখ কদযদছন ৫৪%। সযাণকৃত বৃদক্ষয ফতমভান অফস্থা বার
ফদরদছন প্রা ৫৩% উিযদাতা।
উিযদাতগদণয প্রা ৭১% ফদরদছন সম সযাণকৃত বৃদক্ষয মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ কযা । সযাণকৃত বৃদক্ষয
৫% সথদক দফ মাচ্চ ৩০% অাংীদারযত্ব উিযদাতাগদণয যদদছ।
উিযদাতাগদণয ৭৬% ভদন কদযন সম, ড়ক  অফকাঠাদভা উন্নদনয কাযদণ রযদফদয উন্নন দদছ এফাং
৭৩% ভদন কদযন কভমাংস্থাদনয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদদছ।
াকা যাস্তা, কাঁচা যাস্তা, রিজ-কারবাট ম রনভমাণ ছাড়া প্রকদল্পয আতা রনরভমত অন্যান্য অফকাঠাদভা
জনগদণয জীফনভান উন্নন, আ-ফধ মন  রফরবন্ন ধযদনয সফামূরক  নাগরযক সুদমাগ-সুরফধা সৃরষ্টদত াক
দদছ ভদভম উিযদাতাগণ ভতাভত প্রদান কদযদছন।
উিযদাতাগণ এফাং ফাস্তফানকাযী াংস্থায কভমকতমাগণ যাস্তায স্থারত্ব  কাম মক্ষভতা নষ্ট ায কাযণ
রাদফ যাস্তায াদয রম্বা বৃদক্ষয ফল মা সভৌসুদভ দীঘ ম ভ মাফত ারন চুরদ ড়া, বারয গারড় চরাচর কযা,
যাস্তায উয রদদ সরাায চাকামৄক্ত খননমদন্ত্রয চরাচর ইতযারদ উদেখ কদযদছন। রযদমদনয ভদ রক্ষয
কযা রগদদছ যাস্তায রকছু রকছু অাং ক্ষরতগ্রস্ত দদছ।
সগ্রাথ সন্টায রনভমাণ, ইউরনন রযলদ বফন রনভমাণ, বৃক্ষদযাণ-প্রকদল্পয এই ফ কাজ ইরতফাচক ভদভম
উিযদাতাগণ উদেখ কদযদছন।
প্রকদল্পয প্রধান অাংগ রছর াকা  কাঁচা যাস্তা রনভমাণ কযা। যাস্তা, রিজ, কারবাট ম, সগ্রাথ সন্টায-এই ফ
অফকাঠাদভা রফদ্যভান াকা অথফা কাঁচা যাস্তায উদয অথফা ফাজাদয রনভমাণ কযা দদছ; এ ফ কাজ
ফাস্তফাদনয জন্য জনগদণয ব্যাক দারফ  ভথ মন রছর। প্রকল্পটিয প্রবাফ জনগদণয উয ইরতফাচক।
প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয জন্য রকছু রযভাণ জরভ অরধগ্রণ কযা দদছ। জরভ অরধগ্রণ অথফা রনভমাণ কাজ
ফাস্তফান াংক্রাি কাযদণ রকছু াংখ্যক সরাক ক্ষরতগ্রস্ত দদছন। সভাট ৩১ জন উিযদাতা ফা ৪% ফদরদছন
সম, প্রকল্পটি রনভমাদণয ভদ তাঁদদয ফতফারড় অথফা কৃরল জরভ ক্ষরতগ্রস্ত দদছ রকন্তু তাঁযা ঠিক ক্ষরতপূযণ
ান নাই। জরভয ক্ষরতপূযদণয ম্পূণ ম অথ ম এররজইরড কর্তক
ম প্রদান কযা দদছ।
বরফষ্যদত একই ধযদনয অফকাঠাদভা রনভমাদণয দক্ষ উিযদাতাগদণয প্রা ৯৮% ভত প্রদান কদযদছন। নগণ্য
রযভাণ ১.৭৫% উিযদাতা বরফষ্যদত এই ধযদনয প্রকল্প রনভমাদণয রফদযারধতা কদযদছন। তাঁদদয ভদত এই
ধযদনয উন্নন কাদজয কাযদণ গরযফ জনগদণয চাদলয জরভ ক্ষরতগ্রস্ত  এফাং তাঁদদয ক্ষরতয মথামথ
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ক্ষরতপূযণ া না। তাঁদদয ভদত বরফষ্যদত এই ধযদনয প্রকল্প গ্রদণয পূদফ ম জনগদণয ভতাভত গ্রণ কযা
প্রদাজন।
জনগদণয উদযাক্ত ভতাভত, রযদমন, তথ্যারদ ম মাদরাচনা  রফদিলণ-এয রবরিদত রনম্ন ফরণ মত সুারয
প্রদান কযা দরা:
(1) প্রকদল্পয আতা রনভমাণ কযা অফকাঠাদভায মথামথ ব্যফস্থানা, রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ
অব্যাত যাখা প্রদাজন।
(2) মথামথ রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ অব্যাত যাখায জন্য প্রদাজনী ফাদজট ফযাি প্রদান কযায
ব্যফস্থা সনা প্রদাজন।
(3) াকা যাস্তায সছাটখাট সভযাভত (Pot-hole) াংস্থায রনজস্ব জনফর  মন্ত্রারতয িাযা দ্রুত ম্পন্ন
কযা প্রদাজন।
(4) ইউরনন রযলদ বফদনয প্রদাজনী সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ রযলদদয রনজস্ব তরফর দত কযা
প্রদাজন।
(5) ‘সগ্রাথ সন্টায‘-এয প্রদাজনী যক্ষণাদফক্ষণফাজাদযয রনজস্ব আ দত কযা সমদত াদয।
(6) ভররা কণ মায (Women’s Corner)-এয ব্যফস্থানা সজাযদায কযা প্রদাজন।
(7) প্রারিক আরথ মক অফস্থায নাযীগণদক এররজইরড-এয যাস্তায রুটিন সভযাভত কাদজ রনদারজত কযা
সমদত াদয।
(8) প্রকদল্পয আতা রনরভমত কাইখানা-এয দূরলত গ্যা রনন্ত্রদণয জন্য একটি ‘ফাদাগ্যা প্লান্ট‘
রনভমাণ কযা সমদত াদয।
(9) ‘‘কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প
(অাং-৩): টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা (২ াংদারধত)’’ ীল মক প্রকদল্পয
অনুরূ প্রকল্প বরফষ্যদত গ্রণ কযা সমদত াদয।
(10) াকা ড়দকয স্থারত্ব বৃরদ্ধয রদক্ষয উদজরা, ইউরনন  গ্রাভীণ ড়দকয সবদভদন্টয রডজাইন
(মাা ইদতাভদধ্য এররজইরড াংদাধন/উন্নন কদযদছ) অনুযণ কযা সমদত াদয।
(11) গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকদল্পয অনুরূ প্রকদল্প জরভ অরধগ্রদণয
কাযদণ ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরক্তদদয মথামথ ক্ষরতপূযণ প্রারপ্তয রনশ্চতা যাখা এফাং প্রকল্প ভারপ্ত
প্ররতদফদদন (Project Completion Report) তাা উদেখ কযা প্রদাজন।
(12) প্রকল্প এরাকায অফকাঠাদভায দীঘ ম স্থারদত্বয জন্য উকূরী ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁদধয সুষ্ঠু রযচারন 
যাস্তা অতযি অরযাম ম। ফাঁদধয সুষ্ঠু রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয ব্যাাদয এররজইরড এফাং
ফাাংরাদদ ারন উন্নন সফাদড ময ঘরনষ্ঠ দমারগতা থাকা প্রদাজন।
(13) রফশ্ব ব্যাাংক-এয Preparation of Rural Transport Improvement Project II (RTIP II),
March 2012 প্ররতদফদন দত সদখা মা প্রা ৩,৫৫০ রকদরারভটায াকা উদজরা এফাং ইউরনন
ড়ক পুনফ মান এফাং ররযরডক সভযাভদতয একটি প্রকল্প গ্রণ কযা দদছ। এই প্রকদল্প
DANIDA-এয াায্যপুষ্ট প্রা ৪৫০ রকদরারভটায াকা ড়ক অির্ভমক্ত কযা দদছ। এই প্রস্তাফনা
ফরা দদছ ঠিকাদাযগণদক শুদৄভাত্র ভাপ্ত কাদজয রযভাদণয রবরিদত রফর রযদাধ কযা দফ না
ফযাং ভাপ্ত ড়ক সভযাভত কাদজয গুণগত ভাদনয রবরিদত রযদাধ কযা দফ। াকা ড়ক
সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাদজয স্থারত্ব বৃরদ্ধয উদিদশ্য এই নীরত অনুযণ কযা সমদত াদয।
(14) প্রকল্প প্রণয়দনয পূদফ থ বফজ রাইন াদবথয (Baseline Survey) াংস্থান যাখা প্রদাজন।
(15) প্রকদল্পয অফকাঠাদভায স্থারতফ বৃরদ্ধয জন্য জনদচতনতা বৃরদ্ধয ব্যফস্থা সনা প্রদাজন।
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iii

ব্দ-াংদক্ষ
ASPS

Agriculture Sector Programme Support

CD

Custom Duty

DANIDA

Danish International Development Agency

DPP

Development Project Proposal

FFS

Farmers’ Field School

FGD

Focus Group Discussion

HBB

Herring-Bone-Bond

IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division

LCS

Labour Contracting Society

LGED

Local Government Engineering Department

MRD

Maintenance, Research and Development

PCR

Project Completion Report

PPA

Public Procurement Act

PPR

Public Procurement Rules

RCC

Reinforced Cement Concrete

RDPP

Revised Development Project Proposal

RRMAIDP

Rural Roads and Market Access Infrastructure Development Project

SWOT

Strength, Weakness, Opportunity and Threat

ToR

Terms of Reference

VAT

Value Added Tax

Conversion Rate of Currency: BDT 12.50 = 1.0 Danish Crown (DKK)

প্রথভ অধ্যা
প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রদভয আতা গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ
(ক) টভূরভ
পৃরথফীয অতযি ঘনফরতপূণ ম সদগুররয ভদধ্য ফাাংরাদদ অন্যতভ। প্রকল্প গ্রণ কাদর (২০০৬ াদর)
ম
জনাংখ্যায ঘনত্ব প্ররত ফগরকদরারভটাদয
রছর ৯৬৬ জন এফাং ভাথারছু গড় আ রছর ৫২৩ ভারকমন ডরায
(সূত্র: Statistical Pocket Book, Bangladesh 2009, Page 8  12)। স ভদ সভাট জনাংখ্যায প্রা
৭৭% গ্রাভঞ্চদর ফা কযত। খাদ্য গ্রদণয রফদফচনা এই গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয প্রা ৪৮% জনাংখ্যা দারযদ্র্য
ীভায রনদচ ফফা কযত।
প্রকল্পটিয মূর রূকল্প দচ্ছ দারযদ্র্য হ্রাকযদণ অফদান যাখা এফাং েী অঞ্চদরয অরত-দরযদ্র্ সশ্ররণয অথ মননরতক
অফস্থায উন্নন কযা। গ্রাভীণ ড়দকয অফস্থায উন্নন কযা, কাম মক্ষভতা  নীতা বৃরদ্ধ কযা এফাং াট
ফাজাদযয অফস্থা েী অফকাঠাদভা উন্নন  ম্প্রাযণ কযা এই প্রকদল্পয অন্যতভ উদিশ্য। প্রকদল্পয
রফদল উদিশ্য দচ্ছ: (ক) াট ফাজায  সফা সকন্দ্রগুদরাদত খানাগুদরায কভ খযদচ অরবগম্য বৃরদ্ধকযণ এফাং
প্রারিক নাযীগদণয কভমাংস্থাদনয সুদমাগ বৃরদ্ধকযণ; এফাং (খ) এররজইরড-এয যক্ষণাদফক্ষণ ব্যফস্থানা
উন্নদনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ড়ক সনটাকম-এয স্থারত্ব  কাম মক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ ।
উদেখ্য সম, সদদয াভরগ্রক উন্নরতয জন্য ভরিত েী উন্নন কভমসূরচয ব্যাকতা বৃরদ্ধ কযায প্রদাজনীতা
অনুভূত ায সপ্ররক্ষদত যকায কর্তক
ম ফাাংরাদদ েী অফকাঠাদভা উন্নন সকৌর রনধ মাযণ কযা  মায
মূর উাদানমূ রনম্নরূ: (ক) উদজরা ড়ক  সগ্রাথ সন্টায উন্নন গ্রাভীণ সবৌত অফকাঠাদভায ভাধ্যদভ
সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা; (খ) প্রারিক আরথ মক অফস্থায পুরুল  নাযী জনগদণয জন্য অরধকতয
কভমাংস্থান  আ বৃরদ্ধ কযা; (গ) গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময ( network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থারত্ব 
কভমক্ষভতা ( sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ কযা; (ঘ) রযফন  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ
কযা; (ঙ) উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ কযা; (চ) প্রকল্প এরাকা
কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা ।
উদযাক্ত সকৌরমূ ৬ষ্ঠ ঞ্চফারল মক রযকল্পনা গ্রাভীণ কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্টয মূর সকৌরমূদয
াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম। অম মাপ্ত সবৌত অফকাঠাদভা গ্রাভীণ উন্নদনয প্রধান ফাধা রাদফ রচরিত দদছ। এ ছাড়া
রফদ্যভান গ্রাভীণ রযফণ ব্যফস্থা কৃরলণ্য ফাজাযজাতকযদণ অরতরযক্ত ব্য, আদৄরনক কৃরল প্রমৄরক্ত অফরম্বদন
 পদরয ফহুমুখীকযদণ অসুরফধা, অকৃরলখাদত কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্টদত অসুরফধা ইতযারদ কৃলকদদয
অরধকতয কৃরল উৎাদন ফাধাগ্রস্ত কযদছ। এ ফ অসুরফধা টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা
তীিবাসফ রফযাজভান রছর। সবৌত অফকাঠাদভাগত অসুরফধামূ উিযদণয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ জনগদণয আথ মাভারজক অফস্থায উন্নদনয প্রদাজন আফরশ্যক রফদফরচত দরছর।
স্থানী জনগদণয আথ ম-াভারজক অফস্থায উন্নন  আরথ মক অগ্রগরতয উদিদশ্য এফাং জনরক্তয জন্য
কভমাংস্থান সৃরষ্টয রদক্ষযম ফাাংরাদদ যকায এফাং DANIDA-এয আরথ মক দমারগতা স্থানী যকায
প্রদকৌর অরধদপ্তয কর্তক
ম ‘‘কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা
Project Completion Report of “Rural Roads & Market Access Infrastructure Development Project (Component-3)”, October 2014,
Page 11.
Project Completion Report of “Rural Roads & Market Access Infrastructure Development Project (Component-3)”, October 2014,
Page 11.
PCR of “Rural Road & Market Access Infrasturcture Development Project (Component-3) of Agriculture Sector Programme Support,
ASPSOII (2nd Revised, Interoitem Adjusted)
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উন্নন প্রকল্প (অাং-৩): টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা (২ াংদারধত)’’ ীল মক প্রকল্প
গ্রণ কযা  মাা জুরাই ২০০৬ ভদ শুরু কদয এফাং জুন ২০১৪ াদর ভাপ্ত কযা 
“RRMAIDP”
ীল মক প্রকদল্পয ধাযাফারকতা ‘‘কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  ফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা
উন্নন প্রকল্প (অাং-৩)’’ ীল মক উন্নন প্রকল্পটি টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরায জন্য গ্রণ
কযা । এই চাযটি সজরায ২৭টি উদজরা প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা ।
(খ) প্রকদল্পয উদিশ্য
প্রকল্পটিয উদিশ্যগুদরা রনদম্ন উদ্ধৃত কযা দরা।
(১) উদজরা ড়ক  সগ্রাথ সন্টায উন্নন গ্রাভীণ সবৌত অফকাঠাদভায ভাধ্যদভ সমাগাদমাগ
ব্যফস্থা উন্নত কযা;
(২) প্রারিক আরথ মক অফস্থায পুরুল  নাযী জনগদণয জন্য অরধকতয কভমাংস্থান  আ-বৃরদ্ধ কযা;
(৩) গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময (network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থারতফ  কাম মক্ষভতা
(sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ কযা;
(৪) রযফন  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ কযা;
(৫) উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ কযা;
(৬) প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ
সৃরষ্ট কযা।

প্রকল্প এরাকা
প্রকল্প এরাকাগুরর রনদম্নয ভানরচদত্র প্রদমন কযা দদছ।
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৮৯0

৯০0

৯২0

৯১0

বাংাটিল
পঞ্চগড়
ামনিরহাট
নিফামারী

ঠাকুরগাঁও
২৬0

উঃ

কুনড়গ্রাম
নিিাজপুর

রংপুর

০

বগুরা

মমটহরপুর

কুনিয়া

সুিামগঞ্জ

গাজীপুর

িরনিংিী
ব্রাক্ষণবানড়য়া
মানিকগঞ্জ ঢাকা
িারায়ণগঞ্জ
রাজবাড়ী
ফনরিপুর

ভারত

২৪0

মুন্সীগঞ্জ

কুনমল্লা
লরীয়তপুর চাঁিপুর
িড়াই
মািারীপুর
যটলার
মগাপাগঞ্জ
মফণী
ক্ষ্মীপুর
বনরলা
মিায়াখাী
খুিা
নপটরাজপুর
িাতক্ষীরা
বাটগরহাট ঝাকাঠী মভাা
পটুয়াখাী

ভারত

২৫0

হনবগঞ্জ মমৌভীবাজার

নকটলারগঞ্জ

পাবিা

মাগুরা

নিটট

ময়মিনিংহ

নিরাজগঞ্জ টাঙ্গাই

চুয়াডাঙ্গা
নঝিাইিহ

২৩0

মিত্রটকািা

জামাপুর

রাজলাহী

২৪0

৭৫

মলরপুর

িওগাঁ

িাটটার

৫০

ভারত

জয়পুরহাট

িবাবগঞ্জ

N

নকটানমটার

গাইবান্ধা

ভারত
২৫0

২৫

২৬0

খাগড়াছনড়
২৩0

রাঙামাটি

বরগুিা
চট্টগ্রাম

২২0

র

মঙ্গা

ব

প

িা

বান্দরবাি

২২0

বান্দরবন

গ

কক্সবাজার
২১0

২১0

প্রকল্প সজরা
৮৯0
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৯০0

৯১0

৯২0

(গ) অনুদভাদন/াংদাধন

মূর প্রকল্প প্রস্তাদফ ইায সবৌত কাজগুদরা জুরাই ২০০৬ াদর আযম্ভ কদয জুন ২০১১ াদর ভাপ্ত
কযায রযকল্পনা সনা দরছর। দয ভাচ ম ২০১০ াদর প্রকল্পটি ভারপ্তয সভাদ জুন ২০১৩ ম মি
দুই ফছয বৃরদ্ধ অনুদভাদন কযা দরছর। এই সভাদ বৃরদ্ধয রযভাণ রছর ৪০%। রকন্তু কাজ
ফাস্তফানাধীন থাকা অফস্থা প্রকদল্পয সভাদ জানুাযী ২০১৩ াদর পুনোঃ জুন ২০১৪ ম মি আদযা এক
ফছয অথ মাৎ ২০% বৃরদ্ধ কযা দরছর। এইবাদফ দুই দপা সভাট ৬০% সভাদ বৃরদ্ধ কযা দরছর।
প্রকল্পটি ারফ মকবাদফ এই ফরধ মত সভাদ জুন ২০১৪ াদর ভাপ্ত দরছর। প্রকল্পটিয অনুদভাদন/াংদাধন
াংরিষ্ট তথ্যরদ রনদম্নয াযরণ ১.১ এ উদ্ধৃত কযা দরা।
াযরণ ১.১: প্রকদল্পয অনুদভাদন/াংদাধন াংক্রাি তথ্য
অনুদভাদন/াংদাধন
(ক) মূর
(খ) ১ভ াংদারধত
(গ) ২  ফ মদল াংদারধত
(ঘ) প্রকৃত

শুরুয তারযখ
১ জুরাই ২০০৬
১ জুরাই ২০০৬
১ জুরাই ২০০৬
১ জুরাই ২০০৬

ভারপ্তয তারযখ
৩০ জুন ২০১১
৩০ জুন ২০১৩
৩০ জুন ২০১৪
৩০ জুন ২০১৪

মূর ভদয তুরনা
অরতক্রাি ভ (%)
৪০%
৬০%
৬০%

(ঘ) অথ মাদনয অফস্থা
ফাাংরাদদ যকায এফাং DANIDA-এয আরথ মক দমারগতা প্রকল্পটি ফাস্তফারত দদছ। প্রকল্প গ্রণকাদর
অথ মাদনয উৎ রদদফ ফাাংরাদদ যকাদযয অাং রছর ৩০% এফাং
DANIDA-এয অাং রছর ৭০%।
যফরতমদত এটি চূড়ািবাদফ রযফতমন কদয (রিতী াংদাধনী, জানুারয ২০১৩) ফাাংরাদদ যকাদযয অাং
৪৮.৫৪% এফাং DANIDA-এয অাং ৫১.৪৬% কযা ।
প্রকল্প অথ মাদনয রযভাণ এফাং ায রযফতমদনয কাযণ র: (ক) মূর প্রাক্করদন LCS-সদয জন্য অম মাপ্ত ফযাি,
(খ) ‘রডয’ ঘূরণ মঝদড় ক্ষরতগ্রস্ত অফকাঠাদভায পুনফ মাদনয অথ ম ফযাি, (গ) রনভমাণ াভগ্রীয মূল্য বৃরদ্ধ, (ঘ)
শ্রভ রদফ কভমাংস্থাদনয রক্ষযভাত্রা অজমদনয রফযীদত অরতরযক্ত অথ ম ফযাি, (ঙ) রপরজকযার করন্টন্’সজরি
এয াদথ ফযাদিয ভি, (চ) DANIDA-য মুদ্র্ায রফরনভ ায ভিদ কযা (ফাাংরাদদ মুদ্র্ায রফযীদত
অনুভান কযা দরছর টাকা ১২.৩৫; রকন্তু প্রকৃতদক্ষ এই মুদ্র্ায রফরনভ ায রছর টাকা ১২.৫০)। উদেখ্য সম,
মূর ব্যদয তুরনা অরতক্রাি ব্য ৫৯% সফর দদছ (সূত্র: 1st RDPP, 2010, Page-3)। প্রকদল্পয অথ মাদনয
অফস্থা াযরণ নাং ১.২ এফাং ফছয রবরিক ফযাি, অফমুরক্ত  ব্যদয তথ্য াযরণ ১.৩ এ উস্থান কযা দরা।
াযরণ ১.২: প্রকদল্পয অথ মাদনয অফস্থা
(রক্ষ টাকা)

প্রাক্কররত
ব্যদয উৎ
রজরফ
প্রকল্প াতা
সভাট

মূর ব্য
৯০,০০.০০
২১০,০০.০০
৩০০,০০.০০
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১ভ াংদারধত ২  ফ মদল
ব্য
াংদারধত ব্য
২১৩,০২.৩৫
২১২,৫০.০০
৪২৫,৫২.৩৫

২৩১,৮৭.৬৬
২৪৫,৮৬.৩১
৪৭৭,৭৩.৯৭

প্রকৃত ব্য
২৩১,৮৭.০৯
২৪৫,৮৩.৮৫
৪৭৭,৬১.৯৪

মূর ব্যদয তুরনা
অরতক্রাি ব্য
(%)
১৫৮
১৭.০৭
৫৯%
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াযরণ ১.৩: প্রকদল্পয ফছযরবরিক ফযাি, অফমুরক্ত  ব্যদয তথ্য/রফদিলণ
অথ ম ফছয

ফযাি
(রক্ষ টাকা)
২
২৫,৫০.০০
৩৭,০০.০০
৮৭,০০.০০
৯৩,৪১.০০
৮২,০০.০০
৬৮,৪৮.০০
৫৮,১৬.০০
৪০,৩৮.০০

১
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪

অফমুরক্ত
(রক্ষ টাকা)
৩
২৫,৫০.০০
৩৭,০০.০০
৮৭,০০.০০
৯৩,৪১.০০
৮২,০০.০০
৬৮,৪৮.০০
৫৮,১৬.০০
৪০,৩৮.০০

ব্য
(রক্ষ টাকা)
৪
২৫,০৪.৪৮
৩৫,৬৮.৯১
৮৬,৮৬.৫১
৯২,৯২.০০
৮১,৫৮.৪২
৫৭,৬৫.০৮
৫৭,৫৮.১১
৪০,২৮.৪৩

ব্যদয ভাত্রা (%)
৫
৯৮.২১
৯৬.৪৫
৯৯.৮৪
৯৯.৪৮
৯৯.৪৯
৮৪.১৯
৯৯.০০
৯৯.৭৬

াযরণ সথদক সদখা মা সম, পুঞ্জীভূত ফছয-াযী অথ ম ফযাি রডরর (২ াংদারধত) ব্য অদক্ষা াভান্য
সফর রছর, পদর রকছু রযভাণ সফর অথ ম অফমুক্ত দদছ মাা সল ফছদয ভি কযা দরছর।
াযরণ ১.৩ এয রযাংখ্যান দত সদখা মা, ২০১১-২০১২ অথ মফছদয ফ মরনম্ন অফমুক্তকৃত অদথ ময ৮৪.১৯%
ব্য দদছ। এ ছাড়া প্ররত অথ ম ফছদযই ব্যদয তকযা ায ৯৬% এয সফর রছর এফাং দফ মাচ্চ রছর ২০০৮২০০৯ অথ ম ফছদয ৯৯.৮৪%। াধাযণত ফারল মক উন্নন ফযাদিয ৯৫% ফা তায অরধক অজমনদক পর
ব্যফস্থানা রাদফ গণ্য কযা দ থাদক। প্রকল্পটিয ফছযরবরিক ফযাদিয সম রফবাজন ফা কভমরযকল্পনা গ্রণ
কযা দরছর তায এক ফছয ফাদদ প্ররত ফছয ৯৬% এয সফর অজমন কযা ম্ভফ দরছর।
(ঙ) ভ (প্রাক্কররত  ফাস্তফ)
প্রকল্পটিয সভাদ দুই দপা বৃরদ্ধ কযা দরছর। প্রথভ দপা মূর াঁচ ফছয দত দুই ফছয এফাং রিতী
াংদাধরনদত পুনোঃ এক ফছয অথ মাৎ সভাট রতন ফছয বৃরদ্ধ কযা দরছর। প্রকল্পটিয ভ (প্রাক্কররত  ফাস্তফ)
াংক্রাি তথ্যারদ াযরণ নাং ১.৪ এ উদেখ কযা দরা।
াযরণ ১.৪: প্রকল্পটিয ভ (প্রাক্কররত  ফাস্তফ) াংক্রাি তথ্যারদ
অনুদভাদন/াংদাধন
(ক) মূর
(খ) ১ভ াংদারধত
(গ) ২  ফ মদল াংদারধত
(ঘ) প্রকৃত
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প্রাক্কররত শুরুয তারযখ
(ফাস্তফ শুরুয তারযখ)
১ জুরাই ২০০৬
(ঐ)
১ জুরাই ২০০৬
(ঐ)
১ জুরাই ২০০৬
(ঐ)
১ জুরাই ২০০৬
(ঐ)

প্রাক্কররত ভারপ্তয তারযখ
(ফাস্তফ ভারপ্তয তারযখ)
৩০ জুন ২০১১
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৩
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৪
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৪
(৩০ জুন ২০১৪)
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রিতী অধ্যা
প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রদভয কাম মদ্ধরত (Methodology)
পরাপর রফদিলণ কাদজয রযকল্পনা প্রণন, সদকন্ডারয তথ্যমূ ম মাদরাচনা পরাপর রফদিলণ,
দযজরভদন রযকল্পনাপূফ মক প্রাথরভক তথ্য াংগ্র, প্রকদল্পয সুপরদবাগী অন্যান্যদদয দঙ্গ আদরাচনা
ইতযারদ এই অধ্যাদ ফণ মনা কযা দদছ। তথ্য প্ররক্রাকযণ  রফদিলণ, প্ররতদফদন প্রণন এফাং উস্থান
াংক্রাি রফলারদ রনম্নরূোঃ
(ক) যাভমদকয কাম মরযরধ (ToR)
উদদষ্টাগদণয কাম মাফরর (ToR) ক্রকাযী াংস্থা আইএভইরড কর্তক
ম রনম্নরূ রনধ মাযণ কযা দদছ:
(ক) প্রকদল্পয টভূরভ, উদিশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্য, ফাস্তফান কার  অথ মান, রডরর
অনুমাী ফছযরবরিক ফযাি চারদা, চারদা অনুমাী ফছযরবরিক এরডর ফযাি, অফমুরক্ত 
ব্যদয প্রারঙ্গক তথ্য ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা;
(খ) প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক ফাস্তফান অগ্রগরতয (ফাস্তফ  আরথ মক) তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, রফদিলণ,
াযরণ/সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান  ম মাদরাচনা;
(গ) প্রকদল্পয উদিশ্য অজমদনয অফস্থা ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ;
(ঘ) প্রকদল্পয আতা ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য/কাম ম  সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত
াংগ্র আইন  রফরধভারা ( PPR, উন্নন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা দদছ
রকনা স রফলদ ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ;
(ঙ) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য
প্রদাজনী জনফর আনুলারঙ্গক রফলারদ রনদ ম মাদরাচনা/ম মদফক্ষণ;
(চ) প্রকদল্পয আতা াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংরিষ্ট ক্র চুরক্তদত রনধ মারযত
সেররপদকন, গুণগত ভান  রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/মাচাইদয ভাধ্যদভ
াংগ্র কযা দরছর রকনা তা মাচাই কযা;
(ছ) প্রকদল্পয ফাস্তফান ম্পারকমত রফরবন্ন রফল সমভন: অথ মাদন রফরম্ব, ণ্য, কাম ম  সফা
ক্র/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান  প্রকদল্পয সভাদ  ব্য বৃরদ্ধ ইতযারদয
কাযণ অন্যান্য রদক রফদিলণ, ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা;
(জ) প্রকদল্পয আতা ম্পারদত মূর কাম মক্রভ মূদয কাম মকারযতা  উদমারগতা রফদিলণ এফাং
রফদল পরতা (Success Stories, মরদ থাদক) রফল আদরাকাত;
(ঝ) প্রকদল্পয রক্তারীরদক, দুফ মররদক, সুদমাগ  ঝরুঁ ক (SWOT) রফদিলণ এফাং বরফষ্যদত একই
ধযদণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফাদনয সক্ষদত্র মদথামৄক্ত সুারয প্রদান;
(ঞ) প্রকল্প এরাকা গ্রাভীণ ড়ক  ফাজায অফকাঠাদভায সটকই উন্নদনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ দরযদ্র্
জনদগারষ্ঠয দারযদ্র্যতা হ্রা  অথ মননরতক প্রবৃরদ্ধ অজমন দদছ রকনা তা মাচাইকযণ;
(ট) প্রারিক/দরযদ্র্র ভররাদদয জন্য কভমাংস্থান সৃজদনয ভাধ্যদভ স্থাী আফধ মক কভমকান্ড রফকাদ
প্রকল্পটিয অফদান রনরুণ;
(ঠ) এররজইরড’য যক্ষণাদফক্ষণ ব্যফস্থানায উন্নদনয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ড়ক সনটাকম সটকই 
ভজবুত দদছ রকনা তা মাচাইকযণ;
(ড) উরেরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম মদফক্ষদণয রবরিদত প্রদাজনী সুারয প্রকল্প এরাকা সথদক াংগৃীত
তদথ্যয রবরিদত মূল্যান প্ররতদফদন প্রণন  ক্রকাযী াংস্থা (আইএভইরড) কর্তক
ম অনুদভাদন
গ্রণ;
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(ঢ) স্থানী ম মাদয  জাতী ম মাদয একটি কভমারা আদাজন কদয মূল্যান কাদজয
ম মদফক্ষণমূ (Findings) অফরত কযা  কভমারা প্রাপ্ত ভতাভত/সুারযমূ রফদফচনা কদয
মূল্যান প্ররতদফদনটি চূড়ািকযণ; এফাং
(ণ) ক্রকাযী াংস্থা (আইএভইরড) কর্তক
ম আদযারত অন্যান্য াংরিষ্ট কাজ ম্পাদন।
উদযাক্ত কাম মরযরধ (ToR) অনুযণ পূফ মক প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা রযচারনায উদিশ্যোঃ
‘‘কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প (অাং-৩):
টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা (২ াংদারধত)’’ [Rural Roads and Market Access
Infrastructure Development Project (Component-3) of Agriculture Sector Programme Support
(ASPS-II)] ীল মক প্রকদল্পয ঠিক তথ্য গ্রণ এফাং কাম মরযরধ অাংমূদয রপডব্যাক প্রারপ্তয রদক্ষয

যাভমকগণ কর্তক
ম প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদন একটি রদক রনদদ মনামূরক প্রস্তাফ উস্থান কযা দরছর। এদত
প্রকদল্পয অঙ্গমূদয ফাস্তফান, সরাকফর রনদাগ, সবৌত অফকাঠাদভা, াংগ্র/ক্র, সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ,
কনারদটরি, ভূরভ অরধগ্রণ এফাং প্ররক্ষণ ইতযারদ অির্ভমক্ত রছর। প্রবাফ মূল্যাদনয উদিশ্যমূ রফদিলণ
এফাং রযরধ  কাম মক্রভমূ তাাদত সুষ্ঠুবাদফ একীভূত কযা দরছর। ইায ভাধ্যদভ প্রকদল্পয উদিশ্যমূ
এফাং ফাস্তফানকাযী াংস্থায াযপযদভি, প্রাপ্ত/সৃষ্ট সফামূ িাযা গ্রাভীণ অথ মনীরত, কভমাংস্থান এফাং েী
উন্নদন প্রকল্পটিয ফাস্তফাদনয প্রবাফ রনণ ম কযা দদছ। প্রবাফ মূল্যান কাদজ যাভমকগণ কর্তক
ম রনম্ন
ফরণ মত সকৌর, সুরনরদ মষ্ট ধা এফাং কাম মক্রভ অনুযণ কযা দদছ:
 ভীক্ষা কাজ সুরনরদ মষ্টবাদফ প্রকদল্পয উদিশ্যমূদয ভদধ্য ীভাফদ্ধ যাখা দদছ;
 প্রকল্প ফাস্তফাদনয অফস্থা রনরূদণয জন্য সদকন্ডারয তথ্য াংগ্র কযা দদছ;
 অফকাঠাদভা দযজরভদন রযদমনপূফ মক সুরফধাদবাগীদদয রনকট সথদক প্রাইভারয তথ্য াংগ্র কযা
দদছ;
 প্রকল্প ভীক্ষায ভাধ্যদভ ভাঠকভীদদয িাযা প্রাথরভক তথ্য াংগ্র কযা দদছ;
 দযজরভদন মাচাই এফাং এপরজরড (FGD) এয ভাধ্যদভ প্রশ্নগত তথ্য াংগ্র কযা দদছ;
 সুরফধা এফাং প্রবাফ রনণ মদয জন্য স্থানী ম মাদ কভমারায আদাজন কযা দদছ।
যাভমকগণ সকৌর, সুরফধা  প্রবাফ মূল্যা দনয সক্ষদত্র প্রকদল্প প্রাপ্ত সুরফধা  প্রবাফ অির্ভমক্ত কদযদছ। এদত
RDPP-সত উরেরখত রনরদ মষ্ট এরাকামূ মথা: ফরযার রফবাদগয টুাখারী  ফযগুনা সজরা এফাং চট্টগ্রাভ
রফবাদগয সনাাখারী এফাং রক্ষ্মীপুয সজরা এরাকায অফকাঠাদভামূদয রনভমাণ কাদজয গুণগতভান নমুনা
অনুাদয জরযদয  যীক্ষায ভাধ্যদভ মূল্যান কযা দদছ। প্রকদল্পয ফাস্তফান াযপযদভি মূল্যাদনয
জন্য ফাস্তফ এফাং আরথ মক অগ্রগরত, ব্যরত অথ ম এফাং ফাস্তফারত কাদজয রযভাণ, গুণগতভান  ভ
রফদফচনা/ রফদিলণপূফ মক মূল্যান কযা দদছ।
প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যাদনয সক্ষদত্র এছাড়া রনরভমত অফকাঠাদভামূদয ব্যারপ্ত, অথ মননরতক উন্নন, দারযদ্র্য
দূযীকযণ, নাযীদদয অাংগ্রণ, অফকাঠাদভামূদয ফতমভান অফস্থা এফাং ভারাভার রযফদণ ব্য  ভ
াশ্র, কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট, এছাড়া রযদফদয উয প্রবাফ এফাং অন্যান্য সুরফধারদ রফদফচনা কযা
দদছ। রনদভণ াংরক্ষপ্তবাদফ প্রবাফ মূল্যান কাম মক্রদভয কাম মদ্ধরত উদেখ কযা দরাোঃ
২.১

আথ ম-াভারজক মূল্যাদনয নমুনা রডজাইন নমুনা আকায

ভীক্ষায আতা আথ ম-াভারজক মূল্যাদনয জন্য প্রকল্পর্ভক্ত ৫০% উদজরা নমুনা অির্ভমক্ত কযা দদছ।
রযাংখ্যানগতবাদফ প্ররতরনরধত্বমূরক াংখ্যা রনম্নরররখত সূত্র ব্যফায কদয রনধ মাযণ কযা দদছ।
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নমুনায আকায রনণ মদ প্রকল্প এরাকায রফরবন্ন উসূচদকয ভান ব্যফায কদয খানায াংখ্যা রনফ মাচন কযা
দদছ। নমুনায আকায রনণ মদ ৯৫% আস্থাস্তয, ৫% র্ভদরয ভাত্রা ায ব্যফায কযা দদছ । ফহুস্তয রফরষ্ট
নমুনা দ্ধরতদত রডজাইন ইদপক্ট ২.০ ব্যফায কযা দদছ। প্রদি প্রাদুবমাদফয ায, আস্থাস্তয এফাং রডজাইন
ইদপক্ট ব্যফায কদয রনম্নরররখত সূত্র ব্যফায কদয নমুনায আকায রনধ মাযণ কযা দদছ।
n=

z2pq
-------- x (deff) = 768
e2

এখাদন,
n = নমুনায আকায
Z = Standard normal variate (Confidence interval at 5% level of significance which is
1.96)
p = টাদগটম প্যাযারভটায, ৫০% (েী এরাকা ভররা শ্রভ রক্ত)
q = 1-p
deff=রডজাইন ইদপক্ট = ২.০
e = র্ভদরয ভাত্রায ায = ৫%

আথ ম-াভারজক তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র উকাযদবাগীদদয ভধ্য সথদক উদয ফরণ মত রনদভ ৮০০ জন (নমুনা
াংখ্যা) পুরুল  নাযী সুরফধাদবাগী রনফ মাচন কদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দদছ। সভাট নমুনায ৫০% নাযী
রনফ মাচন কযা দদছ। প্রশ্নত্র ব্যফায কদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দদছ এফাং তদফচন দ্ধরতদত উিযদাতা
রনফ মাচন কযা দদছ।
ফরণ মত প্রকল্পটি ৪টি সজরায ২৭টি উদজরা ফাস্তফান কযা দদছ; এয ৫০% উদজরা অথ মাৎ ১৪টি
উদজরা নমুনা রাদফ রনফ মাচন কযা দদছ।
প্রকদল্পয উকাযদবাগী ছাড়া াক্ষাৎকায গ্রদণয জন্য ’কদরার গ্রু’ উিযদাতা রনফ মাচন কযা দদছ। সকান
উন্নন প্রকদল্পয প্রবাফ নাই এভন এরাকা দত ’প্রকৃত কদরার গ্রু’-এয উিযদাতা রনফ মাচন কযা
দদছ।
প্রকদল্পয উকাযদবাগী নমুনা াংখ্যায ৫০% রযভাণ অথ মাৎ ৮০০ x ৫০% = ৪০০ জন রছদরন ’প্রকৃত
কদরার গ্রু’ উিযদাতা।
এছাড়া প্রকল্প ফাস্তফান াংক্রাি তথ্য  উািমূদয জন্য প্রকল্প কভমকতমা, স্থানী যকাদযয প্ররতরনরধ,
ম াক্ষাৎকায গ্রদণয জন্য রনফ মাচন
সগ্রাথ সন্টায ব্যফস্থানা করভটিয দস্য  স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগদক
কযা দদছ। ফ রভররদ নমুনা উিযদাতায াংখ্যা ১,৩৮২ জন। নমুনা উিযদাতাদদয ধযন অনুাদয াংখ্যা
াযরণ ২.১-এ উস্থান কযা দরা।
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াযরণ ২.১: ধযন অনুমাী নমুনা উিযদাতাদদয াংখ্যা
ক্ররভক
নম্বয
১
১
২
৩
৪
৫
৬

২.২

উিযদাতাদদয ধযন

নমুনা উিযদাতাদদয াংখ্যা

২

৩
৮০০
৪০০
১৪
১৪
১৪
১৪০

প্রকল্প গ্রু উিযদাতা
Control গ্রু উিযদাতা
ফাস্তফানকাযী াংস্থায স্থানী প্ররতরনরধ
স্থানী জনপ্ররতরনরধ
স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ম
স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ,ম রক্ষক এফাং াংরিষ্ট ব্যরক্তফদগযম াদথ
১৪টি এপরজরড
সভাট

১,৩৮২

সবৌত অফকাঠাদভায নমুনা আকায

মূল্যাদনয জন্য উদজরায ১৬ রক.রভ. াকা  ১০ রক.রভ. কাঁচা যাস্তা; ইউরনদনয ২০ রক.রভ. াকা  ২১
রক.রভ. কাঁচা যাস্তা এফাং গ্রাভীণ এরাকা ২৩ রক.রভ. াকা  ১০৪ রক.রভ. কাঁচা যাস্তা রনফ মাচন কযা দদছ।
উদজরা ড়দক ১১০ রভটায এফাং ইউরনন ড়দকয ৭০ রভটায এফাং গ্রাভীণ ড়দক ৭৭ রভটায রিজ এফাং
কারবাট ম নমুনা রাদফ রনফ মাচন কযা দদছ। এই ফ নমুনা স্ব স্ব দপায ফাস্তফারত কাদজয ১০%।
এ ছাড়া ফাস্তফানকৃত াটফাজায এফাং সগ্রাথ সন্টাদযয ৫৭টি দত ৬টি (১১%), বৃক্ষদযাণ  রযচম মায ১৬০
রক.রভ.-এয ১৬ রক.রভ. (১০%); রনভমাণকৃত ২টি ইউরনন রযলদ কভদপ্লক্স (১০০%) এফাং রনফ মাী
প্রদকৌরীয অরপ ম্প্রাযণ ৪টি (১০০%) নমুনা রাদফ জরয/মূল্যান কযা দদছ।
যক্ষণাদফক্ষণ কাদজয রযভাণ প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতদফদদন সথাক রাদফ উদেখ কযা আদছ। ভাঠ ম মাদ
অফকাঠাদভা জরয/মূল্যাদনয ভদ ’যক্ষণাদফক্ষণ’ কাজ যীক্ষা কদয সদখা
দদছ। রনফ মাচনকৃত
অফকাঠাদভা  নমুনায তাররকা াযরণ ২.২ এ উস্থান কযা দরা। রনফ মারচত রফস্তারযত নমুনা রযরষ্ট ’’ক’’
এ উস্থান কযা দদছ।
াযরণ ২.২: সবৌত অফকাঠাদভায নমুনা
ক্ররভক
নম্বয
১
১
২
৩
৪
৫

সবৌত অফকাঠাদভায ফণ মনা

একক

অরজমত রযভাণ

২

৩

৪

উদজরা ড়ক
াকা যাস্তা
কাঁচা যাস্তা
রিজ এফাং কারবাট ম
ইউরনন ড়ক
াকা যাস্তা
কাঁচা যাস্তা
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ভীক্ষায জন্য
রনফ মারচত নমুনা
৫

রকোঃরভোঃ
রকোঃরভোঃ
রভটায

১৬১
৯০
১,১০০

১৬
১০
১১০

রকোঃরভোঃ
রকোঃরভোঃ

২০২
২০৬

২০
২১
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ক্ররভক
সবৌত অফকাঠাদভায ফণ মনা
নম্বয
৬
রিজ এফাং কারবাট ম
গ্রাভীণ ড়ক
৭
াকা যাস্তা
৮
কাঁচা যাস্তা
৯
রিজ এফাং কারবাট ম
অন্যান্য কাজ
১০
বৃক্ষদযাণ  রযচম মা
১১
াটফাজায এফাং সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নন
১২
ইউরনন রযলদ Complex রনভমাণ
১৩
রনফ মাী প্রদকৌরীয অরপ ম্প্রাযণ
১৪
যক্ষণাদফক্ষণ

একক

অরজমত রযভাণ

ভীক্ষায জন্য
রনফ মারচত নমুনা
৭০

রভটায

৬৮৬

রকোঃরভোঃ
রকোঃরভোঃ
রভটায

২৩০
১,০৪৩
৭৬৫

২৩
১০৪
৭৭

রকোঃরভোঃ
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
রকোঃরভোঃ

১৬০
৫৭
২
৪
সথাক

১৬
৬
২
৪
১৪

যাস্তা, সগ্রাথ সন্টায, ইউরনন রযলদদয অফকাঠাদভা রনভমাদণয উাদিয াাার াভারজক সুরফধা,
সমাগাদমাগ, ব্যফায উন্নন, কৃরল উৎাদন, আ, দারযদ্র্য রফদভাচন  রযদফদয অফস্থায উাি াংগ্র কযা
দদছ। বৃক্ষদযাণ  সগ্রাথ সন্টাদযয ফজময ব্যফস্থানায তথ্য  উাি াংগ্র কযা দদছ।
২.৩

দ্ধরত, প্রশ্নভারা  সচকররস্ট ততরয

দ্ধরত  মূল্যান সকৌদরয আদরাদক মূল্যাদনয উদিশ্য রযপূণ ম কযায সুরনরদ মষ্ট অরবপ্রাদ প্রকদল্পয
উদিদশ্যয রফত্মৃরত রফদফচনা কদয এফাং সগুরর রযপূণ ম কযায জন্য দ্ধরত  প্রশ্নত্র ততরয কযা দদছ। রবন্ন
রবন্ন অদঙ্গয ( Component) জন্য রবন্ন রবন্ন দ্ধরত, সকৌর উস্থাদনয ভাধ্যদভ াংখ্যাফাচক  গুণফাচক
তথ্য াংগ্র কযা দদছ এফাং FGD-এয ভাধ্যদভ Checklist ব্যফায কদয গুণফাচক তথ্য াংগ্র কযা দদছ।
উকাযদবাগীদদয জন্য প্রশ্নভারা রযরষ্ট ‘‘খ’’ -সত সদখাদনা দদছ। এ ছাড়া
Key Informant
Interview-এয জন্য প্রশ্নভারা রযরষ্ট ‘‘গ’’ এফাং FGD Checklist রযরষ্ট ‘‘ঘ’’-সত প্রদান কযা দদছ।
২.৪ যাভমকগণ কর্তক
ম ভাঠ রযদমন
যাভমক প্ররতষ্ঠাদনয রফদলজ্ঞগণ তথ্য াংগ্র  এপরজরড বায ভদ ভাঠ ম মাদ রযদমন কদযদছন।
রযদমদনয ভদ যাভমকগণ অঙ্গগুররয রনভমাণ গুণাগুণ এফাং ফতমভান অফস্থা মাচাই কদযদছন। তদফচদনয
ভাধ্যদভ রনফ মারচত ( Randomly selected) প্রকদল্পয উকাযদবাগী এফাং প্রকল্প াংরিষ্ট ব্যরক্তফদগযম াদথ
তাঁযা আদরাচনা কদযদছন। প্রকদল্পয ক্রাংক্রাি রফলদ (দযত্র আফান, দযত্র মূল্যান, দযত্র অনুদভাদন
প্ররক্রা, চুরক্ত ম্পাদন ইতযারদ) ফতমভাদন রফদ্যভান াফররক ক্রনীরতভারা অনুযদণয রদকগুরর মাচাই কযা
দদছ। যাভমকগণ কর্তক
ম অফকাঠাদভা (উদজরা, ইউরনন  গ্রাভীণ ড়ক, ইউরনন রযলদ কভদপ্লক্স 
ফাজায ইতযারদ) রনভমাদণয ভান  ভাত্রা যীক্ষা কযা দদছ।
যাভমকগণ এফাং দরদনতা ভাঠ রযদমদন অাংগ্রণ কদযদছন। যাভমকগণ ভাঠ রযদমনকাদর প্রধানত
অফকাঠাদভা রনভমাদণয গুণগতভান ম মদফক্ষণ, রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয মূল্যান, এফাং তথ্য াংগ্রকাযী
কর্তক
ম তথ্য াংগ্র কাদজয তদাযরককযণ কদযদছন।
যাভমকগণ স্থানী যকায প্রদকৌর অরধদপ্তদযয কভমকতমাগদণয াদথ আদরাচনা কদযদছন, রফদল কদয ভাঠ
ম মাদয অরপাযগদণয দঙ্গ আদরাচনা কদযদছন এফাং অফকাঠাদভা রযদমন কদযদছন। উকাযদবাগী,
স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্ত মাঁদদয রনভমাদণয ভান ম্পদকম ধাযণা আদছ তাঁদদয াদথ যাভমকগণ াক্ষাৎ কদযদছন
ইউসুপ এন্ড এদারদটস্ পৃষ্ঠা

10

এফাং তাঁদদয ভতাভত গ্রণ কদযদছন। যাভমকগণ রযদফগত রদক এফাং প্রকদল্পয কাম মক্রভ ম মাদরাচনা
কদযদছন, এফাং প্রকল্প রযকল্পনা, ফাস্তফান, যক্ষণাদফক্ষণ  রযচারনা স্থানী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাত্রা
মাচাই কদযদছন।
যাভমকগণ প্রকদল্পয ফতমভান অফস্থা এফাং প্রকদল্পয নরথদত্রয উয রবরি কদয প্রকল্প ফাস্তফাদনয ফর 
দুফ মর রদকগুরর, এফাং সুদমাগ  হুভরকয রফলারদ (SWOT) রফদিলণ কদযদছন।
২.৫. প্রকদল্পয অধীদন ক্র কাম মক্রদভ PPA 2006 এফাং PPR 2008 অনুযণ
যাভমকগণ নমুনা রনফ মাচদনয রবরিদত প্রকদল্পয অধীদন ণ্য, কাজ  সফা ক্র কাম মক্রদভয দযত্র আফান 
মূল্যান, অনুদভাদন দ্ধরত, চুরক্ত ম্পাদদন PPA 2006 এফাং PPR 2008 অনুযণ কযা দদছ রকনা তাা
মাচাই কযা দদছ।
২.৬. বৃক্ষদযাণ  উকাযদবাগীদদয ম্পৃক্ততা
যাভমকগণ কর্তক
ম তদফচন দ্ধরতদত প্রকদল্পয আতা বৃক্ষদযাণ যাস্তা/স্থান রনফ মাচন কদয তথ্য াংগ্র
কযা দদছ। এই ফ তদথ্যয ভদধ্য জীরফত চাযায ায, রযচম মা  বৃদক্ষয অাংীদারযত্ব অির্ভমক্ত কযা দদছ।
২.৭ যাস্তা উন্নদনয প্রবাফ
প্রবাফ মূল্যাদন াভারজক এফাং অথ মননরতক দুই ধযদনয প্রবাফই অির্ভমক্ত কযা দদছ। রনম্নফরণ মতবাদফ আথ মাভারজক প্রবাফ মূল্যান কযা দদছ।
১. যাস্তা ব্যফাযকাযীগণ তুরনামূরক কভ বাড়া, রফকল্প রযফণ ব্যফস্থায সুরফধা সদত াদযন। স্বল্প
বাড়ায জন্য ব্যরক্ত ম মাদ ঞ্চদয সুদমাগ আদছ।
২. যাস্তা উন্নদনয পদর সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নরত দফ: কৃরলকাদজ অাংগ্রণ জতয দফ এফাং
কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধ াদফ।
২.৮ যাস্তা ব্যফাযকাযীগদণয খযচ াশ্র
যাস্তা ব্যফাযকাযীগদণয মাতাাত খযচ যাস্তা উন্নদনয পদর প্রকল্প গ্রু  কদরার গ্রু উিযদাতাদদয
প্রশ্নদত্রয ভাধ্যদভ াংগ্র কদয খযদচয াথ মকয রনণ ম কযা দদছ। রযফণ ব্যফাযকাযীদদয জন্য রযফণ
খযচ রনণ ম কযা দদছ।
২.৯ খানা ভীক্ষা
খানা ভীক্ষা তদথ্যয ভদধ্য আথ ম-াভারজক, স্বাস্থয, আ, কভমাংস্থাদনয অফস্থা ইতযারদ অির্ভমক্ত কযা রছর।
খানা ভীক্ষায সক্ষদত্র নমুনা (াযরণ ২.১) অনুাদয রনফ মারচত গ্রাদভ আদভশুভারয দ্ধরত ব্যফায কদয রযফায
রনফ মাচন কযা দদছ। তদফচন দ্ধরত ব্যফায কদয আনুারতক াদয উিযদাতা রনফ মাচন কযা দদছ। প্রশ্নত্র
ব্যফায কদয াক্ষাৎকায গ্রদণয ভাধ্যদভ রনফ মারচত খানায তথ্য াংগ্র কযা দদছ।
২.১০ ফাজায , করভউরনটি  সুদমাগ-সুরফধা ভীক্ষা
গ্রাভ ম মাদ কৃরল  অকৃরল শ্ররভক, সভৌসুরভ এফাং গড়-সভৌসুরভ ভজুরয, অফস্থান  ধযন অনুমাী জরভয মূল্য,
অপ্ররতষ্ঠারনক ঋদণয উয সুদদয ায, সদচয খযচ, াদযয খযচ ইতযারদ াংক্রাি তথ্য াংগ্র কযা দদছ।
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২.১১ ইউরনন রযলদ বফন ভীক্ষা
ইউরনন রযলদ বফন রনভমাদণয ভান মূল্যান কযা দদছ। রনরভমত স্থাদনয ব্যফায, সফায প্রাপ্যতা এফাং
সফা প্রদান, প্রমৄরক্ত স্তািয, সফায জন্য কৃলকদদয ইউরনন রযলদদ আা, সফাগ্রীতাদদয ন্তুরষ্ট, ইউরনন
রযলদ রনভমাণ এফাং সফা প্রদাদনয ফর  দুফ মর রদক ভীক্ষা কদয সদখা দদছ।
২.১২ রযদফদয উয প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা
উদজরা, ইউরনন  গ্রাভীণ যাস্তায দুই াদশ্বম বৃক্ষদযাণ, রনযাদ স্থাদন ফাজাদযয ফজময সপরা, যাস্তা এফাং
ফাজায উন্নদনয পদর জরাফদ্ধতা, রনষ্কান দ্ধরত এফাং ফাজাদযয আদ াদ ভরমূত্র তযাদগয আচযদণয
রবরিদত রযদফদয উয প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যান কযা দদছ।
২.১৩ সপাকা MÖæ আদরাচনা (Focus Group Discussion)
ভাদজয গতানুগরতক রকছু তথ্য াংগ্র কযায জন্য াভারজক সপাকা গ্রু আদরাচনা কযা দদছ। সপাকা
গ্রু আদরাচনা ( FGD) প্রকদল্পয সুরফধাদবাগী, Control গ্রু দস্য, স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ,ম ভররা
প্ররতরনরধ এফাং াংরিষ্ট ১০-১২ জন অাংগ্রণ কদযদছন। তথ্য াংগ্রদয সল ম মাদ FGD বা কযা দদছ।
FGD বা যাভমক দদরয একজন Facilitator রযচারনা কদযদছন; রতরন ফাইদক স্বাধীনবাদফ কথা
ফরদত উৎারত কদযদছন এফাং প্রদতযদকয ভতাভত মথামথ গুরুত্ব কাদয শ্রফণ কদয রররফদ্ধ কদযদছন।
২.১৪ ভাঠ ম মাদ প্রকল্প াং রিষ্ট ব্যরক্তফদগযম াদথ অাংগ্রণমূরক কভমারা
প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষায প্রদাজদন তথ্য াংগ্র কযায সল ম মাদ (প্তাদ) সনাাখারী সজরা দদয
একরদদনয একটি অাংগ্রণমূরক কভমারায আদাজন কযা দদছ।
কভমারায প্রধান উদিশ্য রছর াংরিষ্ট ব্যরক্তফদগযম াদথ প্রাপ্ত তদথ্যয ব্যাাদয ভতরফরনভ কযা। রফদল কদয
প্রকদল্পয কাদজয ভান, ফাস্তফান, ভকার, আর ভ ফা ভাত্রা সথদক রফচুযরতয কাযণ এফাং পরাপর, সফা
প্রদান, সফা গ্রণকাযীদদয ন্তুরষ্ট একই ধযদনয প্রকল্প বরফষ্যদত ফাস্তফান-ইতযারদ ব্যাাদয প্রকদল্পয
’’অাংীদাযগদণয’’ যাভম গ্রণ কযা।
সনাাখারী সজরা দদয অনুরষ্ঠত ভত রফরনভ বা সভাট ৫৩ জন প্রকল্প াংরিষ্ট ব্যরক্ত অাং গ্রণ কদযদছন;
এঁদদয ভাদঝ ২১ জন (৪০%) রছদরন নাযী।
২.১৫ তথ্য প্ররক্রাকযণ, রফ‡køলণ  প্ররতদফদন প্রণনকযণ
(ক) টিভ ররডাদযয সনর্তত্ব যাভমক দর প্রাপ্ত তথ্য/উাি রফদিলণ কদযদছন। প্রবাফ মূল্যান প্ররতদফদদন
খানায তফরষ্টয, প্রকল্প ফাস্তফান, অফকাঠাদভায গুণগতভান, ব্যফায, অফকাঠাদভায যক্ষণাদফক্ষণ, সমাগাদমাগ,
রযফন, কৃরল উৎাদন, কভমাংস্থান সৃরষ্ট, নাযীয ক্ষভতান  গরতীরতা, রফরনদাগ, রযদফগত অফস্থা;
এফাং প্রকদল্পয াপল্য/ব্যথ মতা-ইতযারদ উদেখ কযা দদছ। প্রকদল্পয রক্তারী রদক, দুফ মর রদক, সৃষ্ট সুদমাগ
এফাং ঝরুঁ ক প্ররতদফদদন রফদিলণ কযা দদছ। বরফষ্যদত অনুরূ প্রকল্প গ্রণ এফাং ফাস্তফাদনয ব্যাাদয মথামথ
সুারয কযা দদছ।
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(খ) প্ররতদফদন প্রণদন কভম রযকল্পনা
প্ররতদফদন প্রণদনয কভম রযকল্পনা াযরণ নাং ২.৩ এ উস্থান কযা র।
াযরণ ২.৩: কভম রযকল্পনা
ম মা
ভকার প্তা
ম মা-১:
১৫ রদন
প্রাযরম্ভক
(০.৫০ ভা)
প্ররতদফদন প্রণন
 দারখর

ম মা-২:
তথ্য াংগ্র
কাম মক্রভ

৪৫ রদন
(১.৫০ ভা)

ম মা-৩:
৬০ রদন
মূল্যান
(২.০০ ভা)
প্ররতদফদন প্রণন
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প্রধান কাজ এফাং Output
 প্রস্ত্িরত গ্রণ কযা
 মূল্যান ভীক্ষা ফাস্তফান রযকল্পনা ততরয কযা
 নরথ  তথ্য াংগ্র কযা
 প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন প্রণন কযা
 প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন  ভীক্ষা Design টি কারযগরয করভটি কর্তমক অনুদভাদন
কযা
 প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন  ভীক্ষা Design টি রস্টারযাং করভটি কর্তমক অনুদভাদন
কযা
 জরয প্রশ্নভারা ভাঠ ম মাদ যীক্ষা  চূড়ািকযণ
 ভাঠ কভীদদয প্ররক্ষণ প্রদান
 তথ্য াংগ্র কযা
 এপরজরড (FGD) বা কযা
 রফদলজ্ঞ দর কর্তমক ভাঠ রযদমন কযা
 স্থানী ম মাদ কভমারায ব্যফস্থা কযা
 তথ্য প্ররক্রা কযায জন্য করম্পউটায সপ্রাগ্রাভ Design কযা
 সডটা এরর এফাং প্ররক্রাকযণ
 প্ররক্রাকৃত তথ্য রফদিলণ এফাং াভরগ্রক অফস্থা মূল্যানকযণ
 ১ভ মূল্যান প্ররতদফদন প্রণনকযণ  দারখর কযা
 ১ভ মূল্যান প্ররতদফদন কারযগরয করভটি কর্তমক অনুদভাদন কযা
 ১ভ মূল্যান প্ররতদফদনটি রস্টারযাং করভটি কর্তমক অনুদভাদন কযা
 ২ খড়া চূড়াি প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ এফাং দারখর কযা
 জাতী ম মাদ কভমারা ২ চূড়াি খড়া প্ররতদফদন উস্থান কযা
 চূড়াি মূল্যান প্ররতদফদন প্রণন  দারখরকযণ
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(গ) কভমসূরচ
মূল্যান কাম মক্রভ দ্ধরতয উয রবরি কদয চায ভাদয ভদধ্য প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা ম্পন্ন কযায রযকল্পনা
কযা দদছ। ফাস্তফান কভমসূরচ াযরণ নাং ২.৪ এ প্রদান কযা দরা।
াযরণ ২.৪: প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষা ফাস্তফান কভমসূরচ
কাম মক্রভ
(ক) তথ্য াংগ্রকযণ, প্রবাফ মূল্যাদনয রযকল্পনা চূড়ািকযণ
 প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন প্রস্ত্িতকযণ
(খ) প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন অনুদভাদন, প্রশ্নত্র চূড়ািকযণ 
তথ্যাংগ্রকাযীদরদক প্ররক্ষণ প্রদান
(গ) ভাঠ ম মাদ তথ্য াংগ্র
স্থানী ম মাদ কভমারা (১ রদন)
তথ্য ব্যফস্থানা, প্ররক্রাকযণ  রফদিলণ
১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রণন
১ভ খড়া প্ররতদফদন উস্থান  াংদাধন (সটকরনকযার
করভটি)
(জ) ১ভ খড়া প্ররতদফদন উস্থান  াংদাধন (রস্টারযাং
করভটি)
(ঝ) জাতী ম মাদ কভমারা (১ রদন)
(ঞ) চূড়াি প্ররতদফদন প্রণন  মুদ্র্ণ
(ট) চূড়াি প্ররতদফদন দারখর
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
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তারযখ/ভ
১-১৫সপিম্নারয ২০১৭

স্থান (সজরা)
ঢাকা

১৬ সপিম্নারয -১৪ ভাচ ম ২০১৭
১৫ ভাচ ম - ১০ এরপ্রর ২০১৭

ঢাকা

২৫ এরপ্রর ২০১৭
১২-২৫ এরপ্রর ২০১৭
২৬ এরপ্রর - ১৩ সভ ২০১৭
১১ সভ ২০১৭

টুাখারী, ফযগুনা,
সনাাখারী, রক্ষ্মীপুয।
সনাাখারী। (এক রদন।)
ঢাকা।
ঢাকা।
ঢাকা।

৩০ সভ ২০১৭

ঢাকা।

১৯ জুন ২০১৭
২০-২৩ জুন ২০১৭
২৩ জুন ২০১৭

ঢাকা।
ঢাকা।
ঢাকা।
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র্ততী অধ্যা
প্রকদল্পয ারফ মক এফাং অঙ্গরবরিক (ফাস্তফ  আরথ মক) রক্ষযভাত্রা  অজমন
প্রকল্প এরাকা সবৌত অফকাঠাদভাগত অসুরফধামূ উিযদণ গ্রাভীণ জনগদণয আথ ম-াভারজক অফস্থায উন্নদন
প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা দদছ। প্রকল্পটিয সফ কদকটি অঙ্গ রছর সমভনোঃ সবৌত অফকাঠাদভা রনভমাণ, াট
ফাজায, ইউরনন রযলদ বফন এফাং অন্যান্য, যক্ষণাদফক্ষণ, যফযা  সফা (কভমচাযীদদয ভ্রভণ বাতা এফাং
প্ররক্ষণ/দক্ষতা বৃরদ্ধ), মন্ত্রারত (কযাদভযা/প্রদকৌর যঞ্জাভ সযারায, সপ্লট কম্পযাকটয ইতযারদ), মানফান,
আফাফত্র  যঞ্জাভ, সফতন  বাতা, গদফলণা রযফীক্ষণ  মূল্যান  জরভ অরধগ্রণ।
৩.১ প্রকদল্পয ারফ মক রক্ষযভাত্রা  অজমন
ফাস্তফ কাজ
(১) উদজরা াকা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ১৬১ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ১৬১
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(২) ইউরনন াকা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ২০২ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ২০২
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৩) গ্রাভীণ াকা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ২৩০ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ২৩০
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৪) উদজরা কাঁচা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ৯০ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ৯০
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৫) ইউরনন কাঁচা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ২০৬ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ২০৬
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৬) গ্রাভীণ কাঁচা ড়ক রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রকযযভাত্রা রছর ১০৪৩ রকোঃরভোঃ। অরজমত াপল্য রছর ১০৪৩
রকোঃরভোঃ। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৭) উদজরা রিজ-কারবাট ম রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ১১০০ রভটায। অরজমত াপল্য রছর
১১০০ রভটায। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৮) ইউরনন রিজ-কারবাট ম রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ৬৮৬ রভটায। অরজমত াপল্য রছর
৬৮৬ রভটায। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
(৯) গ্রাভীণ রিজ-কারবাট ম রনভমাণোঃ ফাস্তফ কাদজয রক্ষযভাত্রা রছর ৭৬৫ রভটায। অরজমত াপল্য রছর ৭৬৫
রভটায। রক্ষযভাত্রা অজমদনয ভাত্রা ১০০%।
অন্যান্য ফাস্তফ কাজগুররয ভাদঝ রতনটি প্রধান কাজ রছর: (ক) াটফাজায/সগ্রাথ সন্টায উন্নন; (খ) ইউরনন
রযলদ কভদপ্লক্স রনভমাণ; এফাং (গ) বৃক্ষদযাণ  রযচম মা। এ কাজগুদরায রক্ষযভাত্রা  অজমন রনদম্ন উদেখ
কযা দরা।
(১০) াটফাজায/সগ্রাথ সন্টায উন্নন কাজোঃ প্রকদল্পয আতা ৫৭টি াটফাজায/সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নদনয
রক্ষযভাত্রা রছর। এয রফযীদত ৫৭টি াটফাজায/সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নদনয কাজ ম্পন্ন কযা দদছ।
এই সক্ষদত্র অরজমত াপল্য ১০০%।
(১১) ইউরনন রযলদ বফন রনভমাণ কাজোঃ প্রকদল্পয আতা ২টি াটফাজায/সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নদনয
রক্ষযভাত্রা রছর। এয রফযীদত ২টি ইউরনন রযলদ কভদপ্লক্স রনভমাণ কাজ ম্পন্ন কযা দদছ। এই
সক্ষদত্র অরজমত াপল্য ১০০%।
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(১২) বৃক্ষদযাণ  রযচম মায কাজোঃ প্রকল্পটিয আতা ১৬০ রকোঃরভোঃ যাস্তা বৃক্ষদযাদণয রক্ষযভাত্রা রছর।
এয রফযীদত পূণ ম তদঘ ময ১৬০ রকদরারভটাদয বৃক্ষদযাণ কাজ ম্পন্ন কযা দদছ। এই সক্ষদত্র অরজমত
াপল্য ১০০%।
প্রকল্পটিয ফাস্তফান অগ্রগরতয তথ্য রফদিলদণ সদখা মা সম, প্ররত দপা ফাস্তফ কাজ রক্ষযভাত্রায তবাগ
অরজমত দদছ। প্রকদল্পয ারফ মক এফাং অঙ্গরবরিক (ফাস্তফ  আরথ মক) রক্ষযভাত্রা  অজমন াযরণ ৩.১ এ
প্রদমন কযা দরা।
াযরণ ৩.১: প্রকদল্পয ারফ মক এফাং অঙ্গরবরিক (ফাস্তফ  আরথ মক) রক্ষযভাত্রা  অজমন
প্রকদল্পয অাংগরবরিক কাদজয নাভ

ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা  অজমন
আরথ মক রক্ষযভাত্রা  অজমন
একক রক্ষযভাত্রা অজমন অজমদনয রক্ষযভাত্রা
অজমন
অজমদনয
ভাত্রা (%) (রক্ষ টাকা) (রক্ষ টাকা) ভাত্রা (%)
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

১
১. সবৌত অফকাঠাদভা রনভমাণ
উদজরা ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
রক.রভ.
(খ) কাঁচা যাস্তা
রক.রভ.
(গ) সতু  কারবাট ম
রভটায
ইউরনন ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
রক.রভ.
(খ) কাঁচা যাস্তা
রক.রভ.
(গ) সতু  কারবাট ম
রভটায
গ্রাভীণ ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
রক.রভ.
(খ) কাঁচা যাস্তা
রক.রভ.
ম
(গ) সতু  কারবাট
রভটায
(ঘ) বৃক্ষ সযাণ  রযচম মা
রক.রভ.
২. াট-ফাজায, ইউরনন রযলদ বফন এফাং
অন্যান্য:
(ক) গুরুত্বপূণ ম াট ফাজায  সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নন াংখ্যা
(খ) ইউরনন রযলদ বফন রনভমাণ
াংখ্যা
(গ) রনফ মাী প্রদকৌরী অরপ ম্প্রাযণ
াংখ্যা
(ঘ) ইউরনন রযলদ রক্তারীকযণ
সথাক
৩. যক্ষণাদফক্ষণ :
(ক) সভাটয গারড়, আফাফত্র, অরপ 
সথাক
করম্পউটায যঞ্জাভারদ প্রদকৌর অরপ 
যীক্ষাগায মন্ত্রারত
খ) যাস্তা যক্ষণাদফক্ষণ (আইরাদত ক্ষরতগ্রস্থ পুনফ মান রক.রভ.
এফাং রনরভত যক্ষণাদফক্ষণ)
(গ) ফাজাদযয াদথ াংদমাগকৃত খার পুন:খনন
রক.রভ.
(ঘ) অন্যান্য  আনুলরঙ্গক যক্ষণাদফক্ষণ
সথাক
রক.রভ.
(ঙ) এভ আয রড (MRD)
৪. যফযা  সফা (কভমচাযীদদয ভ্রভণ বাতা এফাং সথাক
প্ররক্ষণ/দক্ষতা বৃরদ্ধ)
৫. মন্ত্রারত (কযাদভযা/ প্রদকৌর যঞ্জাভ সযারায, সথাক
সপ্লট কম্পযাকটয ইতযারদ)
৬. মানফান
সথাক
৭. আফাফত্র  যঞ্জাভ
সথাক
৮. সফতন  বাতা
সথাক
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১৬১
৯০
১১০০

১৬১
৯০
১১০০

১০০
১০০
১০০

৪,৪২৬.২৮
৩৩৮.২৮
৩,৯০৯.৭৯

৪,৪২৬.২৮
৩৩৮.২৮
৩,৯০৯.৭৯

১০০
১০০
১০০

২০২
২০৬
৬৮৬

২০২
২০৬
৬৮৬

১০০
১০০
১০০

৭,৭৩০.১১
৫১২.১৮
২,৪০০.০০

৭,৭৩০.১১
৫১২.১৮
২,৪০০.০০

১০০
১০০
১০০

২৩০
১০৪৩
৭৬৫
১৬০

২৩০
১০৪৩
৭৬৫
১৬০

১০০
১০০
১০০
১০০

৫,৬০৩.৭৭
৩,৬৬৩.৮৫
১,০১৩.৩৩
২৫৫.০৮

৫,৬০৩.৭৭
৩,৬৬৩.৪৯
১,০১৩.৩৩
২৫৫.০৮

১০০
৯৯.৯৯
১০০
১০০

৫৭
২
৪

৫৭
২
৪

১০০
১০০
১০০

৪৯১.৭৬
১৩৯.৫০
৫৬৯.০০
৫০৭.৯৯

৪৯১.৭৬
১৩৯.৫০
৫৬৯.০০
৫০৭.৯৯

১০০
১০০
১০০
১০০

৯২৭.৪২

৯২৭.১৫

৯৯.৯৭

১৩৪

১৩৪

১০০

২,০৬৫.০১

২,০৬৪.৯১

৯৯.৯৯

৪০

৪০

১০০

৮৫.৮০

৮৫.৮০

১০০

৩৭২.০০
১০৮.০৭
৪৪৮.০৩
৮,৩৮৫.১৫

৩৭২.০০
১০৮.০৫
৪৪৮.০৩
৮,৩৮১.১০

১০০
৯৯.৯৮
১০০
৯৯.৯৫

১,৪৫২.১০

১,৪৫২.১০

১০০

৪৮৬.৫৫
২২৭.২৫
১,৪৪২.৮৮

৪৮৬.৫৫
২২৭.২৫
১,৪৩৫.৬৫

১০০
১০০
১০০
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প্রকদল্পয অাংগরবরিক কাদজয নাভ
১
৯. গদফলণা রযফীক্ষণ  মূল্যান
১০. জরভ অরধগ্রণ
১১. ররড বযাট (CD VAT)
১২. রপরজকযার করন্টদজজরি
১৩. প্রাইস্ করন্টদজজরি
সভাট

ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা  অজমন
আরথ মক রক্ষযভাত্রা  অজমন
একক রক্ষযভাত্রা অজমন অজমদনয রক্ষযভাত্রা
অজমন
অজমদনয
ভাত্রা (%) (রক্ষ টাকা) (রক্ষ টাকা) ভাত্রা (%)
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
সথাক
৪৮.৫৯
৪৮.৫৯
১০০
একয
৮.৫০
৮.৫০
১০০
৫০.০০
৫০.০০
১০০
সথাক
২০০.০০
২০০.০০
১০০
সথাক
সথাক
৪৭,৭৭৩.৯৭ ৪৭,৭৭০.৯৪
৯৯

প্রকদল্পয অনুদভারদত ব্য রছর ৪৭৭,৭৩.৯৭ রক্ষ টাকা। এয রফযীদত সভাট ৪৭৭,৭০.৯৪ রক্ষ টাকা প্রকৃত ব্য
দদছ আরথ মক অজমদনয ায ৯৯% (প্রা)। সবৌত কাদজয প্ররত দপা এফাং অনুরূবাদফ অন্যান্য দপা দপাাযী ফযাি ১০০% ব্য দদছ।
৩.২ প্রকদল্পয ফাস্তফান ম্পরকমত রফরবন্ন ভস্যায কাযণ অন্যান্য রদক রফদিলণ, ম মাদরাচনা 
ম মদফক্ষণ
৩.২.১ অথ মান
যকাদযয অনুসৃত নীরত-দ্ধরত প্রকদল্পয অথ মাদনয সক্ষদত্র প্রদাগ কযা দদছ। এ জন্য ফাদজট প্রণন 
অনুদভাদন এফাং তরফর ছাড়কযদণয প্রদাজন দদছ। এই ফ কাজকভম স্বাবারফক রনভ দ্ধরত অনুাদয
কযা দদছ। ফরণ মত প্রকল্পটি অদথ ময সমাগাদনয ৫১.৪৬% সডনভাকম যকায কর্তম ক প্রদান কযা দদছ।
তফদদরক াতায অদথ ময সমাগান মথাভদ প্রদাজন ভারপক াা রগদদছ। এ ছাড়া তফদদরক
াতায অদথ ময রফর মথাভদ পুনবমযণ কযা দদছ। অথ মাদন রফরম্ব  নাই ভদভম প্রতীভান দদছ।
৩.২.২ ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্র
ণ্য এফাং কাম ম াংগ্রদয জন্য প্রকদল্পয চাযটি (ফযগুনা, টুাখারী, সনাাখারী এফাং রক্ষ্মীপুয) সজরা
প্রদাজনী াংখ্য ক দযত্র প্যাদকজ আফান, মূল্যান, অনুদভাদন কযা দদছ; এফাং কাম মাদদ সদা
দদছ।
কাম ম াংগ্রদয কাদজ রফরম্ব দদছ। প্রাকৃরতক দুদম মাগ রছর এয অন্যতভ কাযণ। প্রকল্পটিয ফাস্তফ কাজ শুরু কযা
দরছর জুরাই ২০০৬ াদর। কাজ আযম্ভ কযায অল্প ভ দয নদবম্বয ২০০৭ াদর ঘূরণ মঝড় ‘‘রডয’’ এফাং
অতোঃয ২০০৯ াদর সৃষ্ট ঘূরণ মঝড় ‘‘আইরা’’-এয দুদম মাদগয কাযদণ কাম ম াংগ্র রফরিত দদছ। প্রকৃরত সৃষ্ট
দুদম মাগ ফাাংরাদদদ অস্বাবারফক ন। ফরণ মত প্রকল্পটি উকূরফতী চাযটি সজরা ফাস্তফান কযা দদছ।
উকূরী সজরাগুদরা (করথত চাযটি সজরা) উকূরী ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁদধয িাযা াংযরক্ষত থাকায
প্রদাজনীতা যদদছ। করথত ঘূরণ মঝড় দুটিয িাযা ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁধ ভাযাত্মকবাদফ ক্ষরতগ্রস্ত দরছর;
পরশ্রুরতদত গ্রাভীণ অফকাঠাদভা ক্ষরতগ্রস্ত দরছর। এদত কদয কাম ম াংগ্র রফররম্বত দদছ; এফাং
ারফ মকবাদফ প্রকল্প ভারপ্ত রফররম্বত দদছ।
অন্য একটি কাযদণ কাম ম াংগ্র রফররম্বত দদছ। প্রকল্প চরভান থাকা অফস্থা ফাস্তফ কাদজয ১২টি
কাম মাদদ ফযগুনা সজরা ফারতর কযা দদছ। কাদজয অরজমত অগ্রগরতয ভাত্রা কাম মাদদ ফারতদরয ভদ
মতটুকু রছর তা চূড়াি অজমন (১০০%) সঘালণা কদয রনষ্পরি কযা দরছর। কাম মাদদ ফারতর কযা কাম মগুদরায
সকান সকানটিয অগ্রগরত রছর শূন্য। ঠিকাদাযগদণয অদক্ষতা, আরথ মক অস্বচ্ছ্বরতা এফাং দক্ষ ব্যফস্থানায ঘাটরত
এ কর কাম মাদদগুদরা ফারতর ায অন্যতভ কাযণ। স্থানী জনগদণয সকাদনারূ অদমারগতা অথফা
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রফবাগী কভমকতমাগদণয সকান রফরূ আচযণ অথফা রফযাগ এদত সকান প্রবাফ সপদর নাই ভদভম প্রতীভান
দদছ।
সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব  নাই। উন্নন দমাগী াংস্থা রাদফ
DANIDA কর্তক
ম সফা াংগ্রদয
(যাভমক রনদাগ কযায) কাজ ম্পন্ন কযা দরছর। প্রকদল্পয প্রাযম্ভ ম মা দত যাভমকগণ দারত্ব ারন
কদযদছন/সফা প্রদান কদযদছন।
৩.২.৩ ব্যফস্থানা
ঈরিত উদিশ্য অজমন, মাা ইরতফাচক রযফতমন, উন্নন অথফা াধাযণবাদফ নাগরযক, রযদফ মা
জীফনফরচদত্রযয জীফনভান উন্নদনয সুরনরদ মষ্ট রক্যমন্ গ্রণ  ফাস্তফান কযা  - এরূ কাম মক্রভ ফা প্রকল্প
ফাস্তফাদনয দারত্ব একজন অথফা একদর ব্যরক্তয উয ন্যাস্ত কযা রফজ্ঞানম্মত এফাং পৃরথফী ব্যার
অনারধকার দত অনুসৃত রনভ। রনভ-শাংঙ্খরা অনুাদয প্রকল্প ফাস্তফান ঈরিত উদিশ্য অজমদনয জন্য
অরযাম ম। ারফ মক রফদফচনা একটি দপ্তয অথফা াংস্থায ব্যফস্থানা প্রাদনয ব্যাাদয জনফর, উৎাদন,
অথ মান, রাফ এফাং ফাজাযজাতকযণ - ইতযারদ গুরুত্বপূণ ম রফধা ফরণ মত প্রকদল্পয ফাস্তফান ব্যফস্থানায াদথ
ফাজাযজাতকযণ (marketing) উাদানটি যারয জরড়ত ন। রকন্তু অন্য উাদানগুদরা জরড়ত যদদছ। এই
প্রকল্পটিয ব্যফস্থানায ভান, দক্ষতা  অদক্ষতা মূল্যাদনয জন্য জনফর মথামথবাদফ ব্যফহৃত দদছ রকনা,
প্রকদল্পয কাজ গুণগত ভান রনন্ত্রণ কদয মথাভদ ফাস্তফান কযা দদছ রকনা, অথ মান মথামথবাদফ এফাং
ভানুাদয আনুারতক াদয দদছ রকনা; অথ মাদনয রাফ মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযা দদছ রকনা এফ রকছু মুখ্য উাদান রাদফ রফদচনা কযা দদছ।
প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয জন্য প্রদাজনী যকারয জনফদরয াংস্থান এফাং তাাদদয সফতনবাতায াংস্থান
প্রকদল্পয রড,র,র,-সত াংস্থান কযা রছর। প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য কভমকতমা/কভমচাযীদদয সমাগ্যতা 
(প্রদমাজযদক্ষদত্র) অরবজ্ঞতা যকায কর্তক
ম রনধ মাযণ কযা রছর। প্রকল্প ফাস্তফাদনয ভদ প্রদাজনী সমাগ্যতা
 অরবজ্ঞতা ম্পন্ন কভমকতমা/কভমচাযীগণ রনদারজত রছদরন। তাঁযা দক্ষতায াদথ ব্যফস্থানা  ফাস্তফাদনয
দারত্ব ারন কদযদছন। প্রকল্প ফাস্তফানকারীন ব্যফস্থানা অদক্ষতায কাযদণ সকান কভমকতমা/কভমচাযীদক
অাযণ/ ফযখাস্ত কযা  নাই অথফা সকান কভমকতমা/কভমচাযীয রফরুদদ্ধ শঙ্খরামূরক ব্যফস্থা গ্রদণয প্রদাজন
 নাই ভদভম প্রকল্প ফাস্তফানকারীন ভদয প্রকল্প রযচারক রনরশ্চত কদযদছন। প্রতীভান  সম, প্রকল্প
ব্যফস্থানা যকাযী কভমকতমা/কভমচাযীগদণয অদক্ষতা রছর না।
৩.২.৪ প্রকদল্পয সভাদ
মূর রযকল্পনা প্রকল্পটি াঁচ ফছয সভাদদ জুরাই ২০০৬ দত জুন ২০১১ াদর ভাপ্ত কযায রক্ষযভাত্রা
রনধ মাযণ কযা দরছর। দয প্রকল্প ভারপ্তয সভাদ জুন ২০১৩ ম মি দুই ফছয (৪০%) বৃরদ্ধ কযা । দয
আয এক ফছয (২০%) সভাদ বৃরদ্ধ কদয প্রকল্পটি জুন ২০১৪ ভদ ভাপ্ত কযায রক্ষযভাত্রা রনধ মাযণ কযা
। ারফ মকবাদফ অরতক্রাি ভদয রযভাণ রছর ৬০%। প্রাকৃরতক দুদম মাগজরনত Force Majure রফদফচনা
এফাং প্রাকৃরতক দুদম মাদগ ক্ষরতগ্রস্ত অফকাঠাদভা সভযাভত/পুনফ মাদনয প্রদাজন রফদফচনা সভাদ বৃরদ্ধ সমৌরক্তক
প্রতীভান । প্রকল্পটিয সভাদ বৃরদ্ধ াংক্রাি তথ্যারদ াযরণ নাং ৩.২ এ উদেখ কযা দরা।
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াযরণ ৩.২: প্রকদল্পয সভাদ বৃরদ্ধ াংক্রাি তথ্যারদ
প্রকদল্পয সভাদ বৃরদ্ধয
ম মা/তথ্যারদ

প্রাক্কররত শুরুয তারযখ
(ফাস্তফ শুরুয তারযখ)

(ক) মূর

১ জুরাই ২০০৬

(খ) ১ভ াংদারধত

১ জুরাই ২০০৬

(গ) ২  ফ মদল াংদারধত

১ জুরাই ২০০৬

(ঘ) প্রকৃত

১ জুরাই ২০০৬

প্রাক্কররত ভারপ্তয তারযখ
(ফাস্তফ ভারপ্তয তারযখ)
৩০ জুন ২০১১
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৩
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৪
(৩০ জুন ২০১৪)
৩০ জুন ২০১৪
(৩০ জুন ২০১৪)

মূর ভদয
তুরনা অরতক্রাি
ভ (%)
৪০%
৬০%
৬০%

৩.২.৫ প্রকদল্পয ব্য

রডরর ম মাদরাচনা কদয সদখা মা সম, মূর ব্য প্রাক্করদন ফাাংরাদদ যকাদযয অনুদান রছর ৩০%।
উন্নন দমাগীয অনুদাদনয ভাত্রা রছর ৭০%। অতোঃয প্রথভ াংদারধত প্রকল্প ব্য প্রাক্করন রছর
৪২৫,৫২.৩৫ রক্ষ টাকা; এদত ফাাংরাদদ যকাদযয অনুদান রছর ২১৩,০২.৩৫ রক্ষ টাকা ফা ৫০%।
রিতী াংদাধনীদত াংদারধত ব্য রনরূরত দরছর ৪৭৭,৭৩.৯৭ রক্ষ টাকা। এয ভদধ্য ফাাংরাদদ
যকাদযয অনুদান রছর ২৩১,৮৭.০৯ রক্ষ টাকা ফা প্রা ৪৮.৫৪%। মূর ব্যদয তুরনা অরতক্রাি ব্য
বৃরদ্ধ রছর ৫৯% সফর। রিতী াংদারধত ব্য প্রাক্করদন ফাাংরাদদ যকাদযয অনুদান ৪৮.৫৪% মা
মূর সভাট ব্য প্রাক্করদনয তুরনা প্রা ৭৭.২৯%। ারফ মকবাদফ এই প্রকদল্প মূর ব্য প্রাক্করদনয তুরনা
ফাাংরাদদ যকাদযয অনুদান প্রা ১৫৮% বৃরদ্ধ সদদছ অয দক্ষ প্রকল্প াায্য বৃরদ্ধ সদদছ
১৫.৭০% ভাত্র। প্রকল্পটিয ব্যবৃরদ্ধ াংক্রাি তথ্য াযরণ নাং ৩.৩ এ উদেখ কযা দরা।
াযরণ ৩.৩: প্রকল্পটিয ব্যবৃরদ্ধ াংক্রাি তথ্যারদ
(রক্ষ টাকা)

প্রাক্কররত
ব্যদয উৎ

মূর ব্য

রজরফ
প্রকল্প াতা
সভাট

৯০,০০.০০
২১০,০০.০০
৩০০,০০.০০

১ভ াংদারধত ২  ফ মদল
ব্য
াংদারধত ব্য
২১৩,০২.৩৫
২১২,৫০.০০
৪২৫,৫২.৩৫

২৩১,৮৭.৬৬
২৪৫,৮৬.৩১
৪৭৭,৭৩.৯৭

প্রকৃত ব্য
২৩১,৮৭.০৯
২৪৫,৮৩.৮৫
৪৭৭,৭০.৯৪

মূর ব্যদয তুরনা
অরতক্রাি ব্য
(%)
১৫৮%
১৭.০৭%
৫৯%

প্রকল্পটি এরাকা ফাাংরাদদ যকায  DANIDA-য অথ মাদন যাস্তা  াট ফাজায উন্নন প্রকল্প
রদদফ রযরচরত রাব কদযদছ। প্রকল্প দত জনগণ আথ ম-াভারজকবাদফ রফরবন্ন সুদমাগ সুরফধা রাব
কদযদছন। এ ব্যাাদয প্রচায প্রচাযণা সজাযদায কযায প্রদাজন যদদছ।
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চতুথ ম অধ্যা
প্রকদল্পয আতা ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র
আইন  রফরধভারা (ররআয, উন্নন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) অনুযণ
প্রকদল্পয আতা ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র আইন  রফরধভারা
(ররআয, উন্নন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) অনুযণ কযা দদছ ভদভম তথ্যারদ দৃদষ্ট প্রতীভান দদছ।
ফাাংরাদদ যকাদযয অথ মাদনয অাংদয কাদজয দযত্র এররজইরড-এয দারত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প রযচারক মথামথ
দ্ধরত অনুযণ কদয গ্রণ/রনষ্পরি কদযদছন। প্রকদল্পয াায্যপুষ্ট অাংদয কাম ম  সফা াংগ্রদয কাজ উন্নন
দমাগী াংস্থায গাইডরাইন অনুাদয উন্নন দমাগী াংস্থা DANIDA কর্তক
ম ম্পন্ন কযা দদছ।
স্ব স্ব সজরায রনফ মাী প্রদকৌরী স্বী অরধদক্ষদত্রয ফাস্তফ কাদজয দযত্র জাতী তদরনক রত্রকা রনধ মারযত
সভাদদ রফজ্ঞরপ্ত প্রদান কদয আফান কদযদছন এফাং গ্রণ কদযদছন। অতোঃয যকাদযয ক্ষভতাপ্রাপ্ত রফবাগী
কভমকতমা কর্তক
ম র,র,আয-২০০৮-এয াংরিষ্ট রনভ অনুযদণ গঠিত একটি করভটি িাযা দযত্রগুদরা
র,র,আয-২০০৮-এয রনভ অনুযণ কদয মূল্যান ম্পন্ন কযা দদছ। এ প্ররক্রা এররজইরড-এয
সডররদগান অফ এডরভরনদেটিব এন্ড পাইনানরার াায (
Delegation of Adminstrative &
Financial Power)-এ প্রদি ক্ষভতা ফদর মদথামৄক্ত কভমকতমা (প্রকল্প রযচারক) দযত্র রনষ্পরি কদযদছন।
ম মদফক্ষণকৃত তথ্যভদত র,র,আয-২০০৮ এফাং যকাদযয প্রদমাজয রনভ অনুযণপূফ মক ণ্য  কাম ম াংগ্র
কযা দদছ।
প্রকল্পটিয প্রকল্প াদয্যয অথ মান সডনভাকম যকায কর্তক
DANIDA
ম কযা দদছ। প্রকল্প াাদয্যয অথ ম
কর্তক
DANIDA কর্তক
ম রনন্ত্রণ কযা দদছ। প্রকল্প াদয্যয ফাস্তফ কাজগুদরা
ম পৃথকবাদফ াংগ্র কযা
দদছ।
প্রকল্প াতায অথ মাদন এর,র,এ, ( LCS)-এয ভাধ্যদভ ৩.১০ রভররন কভমরদফ ফাস্তফ কাজ কযাদনা
দদছ। সভাট ১৭,০২৭টি নাযী এর,র,এ, গঠন কযা দরছর। এই নাযীগদণয ১৫,০০৪ জনদক (৮৮%)
এপ,এপ,এ, ( Farmers’ Field School; FFS)-এ ম্পৃক্ত কযা দদছ। নাযীগদণয িাযা কাজ যারয
ক্র দ্ধরতদত (Direct Procuement Method) কযাদনা দদছ।
ণ্যগুদরা প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয কর্তক
ম ররআয-২০০৮ এয রনভ অনুযণ কদয াংগ্র কযা দদছ।
প্রকদল্পয আতা ণ্য ক্র কযা দদছ সভাট রতন রট ( Lot)। এগুদরা দরা: (১) মন্ত্রারত (কযাদভযা/
প্রদকৌর যঞ্জাভ, সযারায, সপ্লট কম্পযাক্টয ইতযারদ); (২) মানফান এফাং (৩) আফাফত্র।
ণ্যগুদরা প্রকল্প রযচারক কর্তক
ম চাযটি সজরায রনফ মাী প্রদকৌরীগদণয অনুকূদর ফন্টন কযা দদছ। প্রকদল্পয
জন্য াংগ্র কযা কাম ম এফাং সফা ম্বদে উদয আদরাকাত কযা দদছ। প্রকদল্পয ফাস্তফ কাম মগুদরায রুটিন ফা
তদনরন্দন যক্ষণাদফক্ষণ াংরিষ্ট দপ্তযগুদরা কর্তক
ম ম্পন্ন কযা । এরূ রুটিন সভযাভদতয সকাদনা সুরনরদ মষ্ট কযা
জনফর কর্তম দক্ষয নাই।
ফাাংরাদদ যকাদযয অথ মাদন াংগ্র কযা ণ্য এফাং কাম মচুরক্তগুদরা ররআয-২০০৮ অনুযণ কদয
ঠিকাদাযগদণয দঙ্গ স্বাক্ষয কযা দদছ। াংরিষ্ট ক্র চুরক্তদত রনধ মারযত সেররপদকন, গুণগতভান 
রযভাণ অনুমাী প্রদাজনী রযফীক্ষণ/মাচাইদয ভাধ্যদভ ইরিত ণ্য/কাম ম াংগ্র কযা দারত্ব াংরিষ্ট চুরক্ত
ম্পাদনকাযী কভমকতমা অথফা তায িাযা দারত্ব অরমত কভমকতমায উদয ন্যস্ত থাদক।
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ফযগুনা সজরা কদকটি ফাস্তফ কাদজয কাম মাদদ ফারতর কযা দরছর। কদকটি কাজ চুরক্ত মূদল্যয সচদ
অদক্ষাকৃত কভ মূদল্য ভাপ্ত সঘালণা কদয ১০০% বাগ ভাপ্ত রাদফ রফর চূড়াি কযা দরছর। কভমকতমাগণ
াধাযণবাদফ ফদরদছন ঠিকাদাদযয অদক্ষতা  আরথ মক অস্বচ্ছ্বরতাজরনত কাযদণ কাদজয ইরিত অগ্রগরত
অরজমত না া কাম মাদদ ফারতর কযায প্রদাজন দদছ।
সফা াংগ্র: প্রকল্পটিয কারযগরয াতা (সফা াংগ্র) সডরনডা ( DANIDA) কর্তক
ম যারয কযা দদছ। এ
খাদত রফদদর একজন রফদলজ্ঞ প্রকৃত ৭৫ জন-ভা সফা প্রদান কদযদছন। অন্য একজন রফদদর উদদষ্টা ১০
জন-ভা সফা প্রদান কদযদছন। সফা খাদত সদী রফদলদজ্ঞয প্রদানকৃত রযভাণ রছর ৮৩ জন-ভা।
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ঞ্চভ অধ্যা
প্রকদল্পয উদিশ্য অজমদনয অফস্থা ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা
প্রকদল্পয ঈরিত উদিশ্য রছর সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা। মূরত স্থর সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযাই রছর
একভাত্র রক্ষয। এই রক্ষয অজমদনয জন্য প্রকল্প রযকল্পনা উদজরা, ইউরনন এফাং গ্রাভীণ এরাকায ৫৯৩
রকোঃ রভোঃ াকা ড়ক এফাং ১৩৩৯ রকোঃ রভোঃ কাঁচা যাস্তা অন্তর্ভথক্ত কযা দরছর। এ ছাড়া উদজরা,
ইউরনন এফাং গ্রাভীণ এরাকা ২৫৫১ রভটায সতু  কারবাট ম
রনভমাণ কযা াংস্থান কযা দরছর। এই
অফকাঠাদভাগুদরায ফই মূর সমাগাদমাদগয প্রধান অফকাঠাদভা। রযকল্পনার্ভক্ত অফকাঠাদভা রনভমাণ রক্ষযভাত্রা
১০০% অরজমত দদছ। প্রকল্প প্রস্তাফনায ৫৭ টি গুরুত্বপূণ ম াট ফাজায  সগ্রাথ সন্টায ফকটি ফাস্তফান কযা
দদছ।
প্রকল্প ফাস্তফান ম মাদয পূদফ ম প্রকল্প এরাকায ২৭ টি উদজরা ড়ক সমাগাদমাগ ব্যফস্থা রছর দুফ মর। কাঁচা
যাস্তাগুদরা রছর ভূরভ ভতর দত াভান্য উচুুঁ। পদর ফল মা সভৌসুদভ সগুদরা প্রাই ারনদত রনভরেত দতা। এ
ছাড়া প্রদাজনী যক্ষণাদফক্ষদণয অবাদফ সগুদরা ক্রভাগত নষ্ট দ সমত। যাস্তায ভাটি ভজবুত না ায
কাযদণ রফরবন্ন মানফান চরাচদর সগুদরাদত গদতময সৃরষ্ট দতা। প্রকল্প এরাকায সকান সকান যাস্তা এভন রক
ম এ ফ
২০০ রভরররভটায (৮ ইরঞ্চ) গবীয গতম সৃরষ্ট দতা। পদর ভাটিয যাস্তা রদদ মাতাাত ব্যফস্থা রছর দুগভ।
যাস্তা রদদ াইদকর এফাং রযক্সা এফাং সঠরাগারড় ছাড়া মারন্ত্রক মানফান চরাচর কযদত াযত না। এ কাযদণ
কাঁচা যাস্তাগুদরা রদদ সমাগাদমাগ রছর ধীযগরতয এফাং ভ াদক্ষ।
াাার রফদ্যভান াকা ড়কগুদরা রছর রু, যাস্তায সবদভন্ট (Pavement) রছর বাঙ্গা। রফদ্যভান পুযাদনা
াকা ড়কগুদরা রছর অপ্রস্থ। এগুদরাদত সটকই সতু এফাং কারবাট ম রছর না। পদর এ ফ াকা যাস্তা রদদ
সমাগাদমাগ ব্যফস্থা রছর ভন্থয। মারন্ত্রক মানফান এ ফ যাস্তা রদদ চরাচদরয ভ দুঘ মটনা রতত দতা।
মাত্রীগণ এ ফ ড়ক ভ্রভদণয ভ ভাযাত্নক দুদবমাদগয ম্মুখীন দতন।
প্রকদল্পয আতা ৫৯৩ রকোঃরভোঃ াকা ড়ক রনভমাণ কযা দদছ। কাঁচা ড়ক রনভমাণ কযা দদছ ১৩৩৯
রকোঃরভোঃ; সতু কারবাট ম রনভমাণ কযা দদছ ২৫৫১ রভটায। ড়কগুদরা রফটুরভনা সবদভদন্টয এফাং এগুদরা
এররজইরড এয সকন্দ্রীবাদফ অনুদভারদত নকা অনুযণ কদয রনভমাণ কযা দদছ। কাঁচা যাস্তাগুদরা
সকন্দ্রীবাদফ নকা  রনদদ ম অনুযণ কদয ফাস্তফান কযা দদছ। কাঁচা যাস্তায ভাটি ৯৫% দৃঢকযণ
(Compaction) কদয রনভমাণ কযা দদছ। সতু এফাং কারবাট ম আযরর
(Reinforced cement
concreate) কাঠাদভা রাদফ রনভমাণ কযা দদছ প্রতীভান  প্রকল্পটি সবৌত কাঠাদভায ভাধ্যদভ
সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নন কযায ঈরিত উদিশ্য অরজমত দদছ।
৫.১ প্রকদল্পয উদিশ্য-১: উদজরা ড়ক  সগ্রাথ সন্টায উন্নন গ্রাভীণ সবৌত অফকাঠাদভায ভাধ্যদভ
সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা
প্রকদল্পয অন্যতভ উদিশ্য রছর উদজরা ড়ক  সগ্রাথ সন্টায উন্নন গ্রাভীণ সবৌত অফকাঠাদভায
উন্নদনয ভাধ্যদভ সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত কযা। প্রকদল্পয াংদারধত আযরডরর সভাতাদফক প্রা তবাগ
অফকাঠাদভায উন্নন কযা দদছ। অফকাঠাদভা উন্নদনয রচত্র াযরণ নাং ৫.১ এ প্রদান কযা দরা।
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াযরণ ৫.১: প্রকদল্পয উদজরা ড়ক  সগ্রাথ সন্টায সবৌত অফকাঠাদভায রক্ষযভাত্রা  অজমন
প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক কাদজয নাভ

ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা  অজমন
একক রক্ষযভাত্রা
অজমন
১

১. সবৌত অফকাঠাদভা রনভমাণ
উদজরা ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
(খ) কাঁচা যাস্তা
(গ) সতু  কারবাট ম
ইউরনন ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
(খ) কাঁচা যাস্তা
(গ) সতু  কারবাট ম
গ্রাভীণ ড়ক:
(ক) াকা ড়ক
(খ) কাঁচা যাস্তা
(গ) সতু  কারবাট ম
২. াট-ফাজায, ইউরনন রযলদ বফন এফাং অন্যান্য:
(ক) গুরুত্বপূণ ম াট ফাজায  সগ্রাথ সন্টাদযয উন্নন

৫.২ প্রকদল্পয উদিশ্য-২
আ-বৃরদ্ধ কযা

২

৩

৪

রক.রভ.
রক.রভ.
রভটায

১৬১
৯০
১১০০

১৬১
৯০
১১০০

রক.রভ.
রক.রভ.
রভটায

২০২
২০৬
৬৮৬

২০২
২০৬
৬৮৬

রক.রভ.
রক.রভ.
রভটায

২৩০
১০৪৩
৭৬৫

২৩০
১০৪৩
৭৬৫

াংখ্যা

৫৭

৫৭

: প্রারভত্মক আরথ মক অফস্থায পুরুল  নাযী জনগদণয জন্য অরধকতয কভমাংস্থান 

প্রকদল্পয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ড়ক  অফকাঠাদভা উন্নদনয পদর উিযদাতাযা রফরবন্ন উকায  সুদমাগ সুরফধা
সদদছন। উিযদাতাদদয ৭৩% ফদরদছন তাদদয কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সফদড়দছ। উিযদাতাদদয ভদধ্য ৪৬ %
ফদরদছন এখন কৃরলজাত ণ্য দজ ফাজাযজাত কযা মা, ৪4% তাাং ফদরদছন সযাগীদক দজ
স্বাস্থযদকদন্দ্র সনা মাদচ্ছ, ৩১% ফদরদছন অফকাঠাদভায উন্নদনয পদর অদনদকয আ সফদড়দছ। গ্রাভীণ যাস্তা
উন্নয়দনয পদর জনগদণয আর্ থ-াভাফজক কভথকাদেয ফফফবন্ন ধযদনয সুফফধা দয়দছ। উত্তযোিা বেয ৫৫%
ফদরদছন: কভমাংস্থান সৃরষ্ট দদছ, সফকায ভস্যা দূয দদছ, আ বৃরদ্ধ সদদছ, সদাকাদনয াংখ্যা বৃরদ্ধ
সদদছ, তথ্য প্রমৄরক্ত আদান-প্রদান জ দদছ, ব্যফায ম্প্রাযণ দদছ, ব্যফায উন্নরত দদছ।
প্রকদল্পয আতা এররএ এয ভাধ্যদভ দুস্থ  গরযফ ভররা ড়ক উন্নন , ভাটিয কাজ  যক্ষণাদফক্ষদণয
কাজ কদযদছন তাঁদদযদক রফরবন্ন আফধ মক কাদজয উয প্ররক্ষণ প্রদান কযা দরছর। ৮২ জন প্ররক্ষণপ্রাপ্ত
ভররাদদয ভদধ্য ৭৪% াসঁ-মুযরগ ারদনয উয প্ররক্ষণ সদদছন; ৬২% ভররা াক-ফরজ এফাং ১৪%
ধানচাদলয উয প্ররক্ষণ সদদছন । কবুিয ারদনয উয ৯%, বৃক্ষদযাদণয উয 21% এফাং ভাত্র ১%
নাযী সভৌচাদলয উয প্ররক্ষণ সদদছন। তাদদয প্রাপ্ত প্ররক্ষদণয দক্ষতা ফাস্তফ সক্ষদত্র কাদজ রাগাদচ্ছন এফাং
অথ ম উাজমন কযদছন এফাং তাদদয রযফাদযয রফরবন্ন উৎ সথদক আ সফদড়দছ – এভন তথ্য ১০০% নাযী
প্রদান কদযদছন। এররএর্ভক্ত নাযীগদণয আ বৃরদ্ধ াংক্রাি তথ্য াযরণ ৫.২ এ সদা দরা।
নমুনাকৃি ৩৭৭ জন ভফরায ভদধ্য ১১% এখন াংাদযয/খানায প্রধান। িাঁদেয অদনদকই ফফধফা এফাং স্বাভী
ফযিযাক্তা। নাযীগদণয ৮২% ফদরদছন িাঁযা ফনদজযা াঁ , মুযফগ, ছাগর, গরু ও ফফজ চাল কযদছন এফাং িা
দি বফ ফকছু ফযভাণ অর্ থ আয় কযদছন। নাযীগদণয ৪২% ফদরদছন িাঁযা দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ াংস্থায েস্য
দয়দছন এফাং ক্ষুদ্রঋণ গ্রণ কযদছন ; উযন্ত িবাগ ফনয় ফভি ঋণ ফযদাধ কযদছন। প্রকদল্পয ভাধ্যদভ
প্রাফন্তক আফর্ থক অফস্থায পুরুল ও নাযী জনগদণয অফধকিয কভমাংস্থান ও আয়-বৃফিয াংস্থান দয়দছ।
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াযরণ 5.2: প্রকল্প সথদক এররএর্ভক্ত নাযীগদণয আ বৃরদ্ধ াংক্রাি প্ররক্ষণ
প্ররক্ষণ কাম মক্রভ
প্রকদল্পয অধীদন কতজন প্ররক্ষণ সদদছন
কী কী প্ররক্ষণ সদদছন: (n=৮২)
1. াসঁ-মুযরগ ারন
2. াকফরজ
3. ধান চাল
4. কবুতয ারন
5. বৃক্ষদযাণ
6. সভৌচাল
7. অন্যান্য
8. প্রাপ্ত প্ররক্ষণ ব্যফায কদয সকান আ কযদচ্ছ
9. ফযফাদযয ফফফবন্ন উৎ বর্দক আয় বৃফি (n=720)

াংখ্যা
৮২

তাাং
11

৬১
৫১
১১
৭
১৭
১
২
-৬৪৭

৭৪
৬২
১৩
9
21
1
2
১০০
৯০

৫.৩ প্রকদল্পয উদিশ্য-৩ : গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময (network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থারতফ 
কাম মদক্ষতা (sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ কযা
প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রনরভমত অফকাঠাদভামূদয স্থারত্ব  কাম মদক্ষতা বৃরদ্ধ কদল্প ৩,৯২০.৫৩ রক্ষ টাকা ফযাি
যাখা দরছর। ঐ অদথ ময ১০০% উক্ত উদিদশ্য খযচ কযা দদছ। রযদমনকাদর সফ কদকটি অফকাঠাদভা
সভযাভদতয কাজ রযররক্ষত দদছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময
(network)
যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থারত্ব  কাম মদক্ষতা ( sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ দদছ। বরফষ্যদত
এররজইরডয সভযাভত ম্যানুদর অনুমাী যক্ষণাদফক্ষণ কযা দফ ফদর প্রকল্প াংরিষ্ট কভমকতমাগণ জারনদদছন।
রনরভমত অফকাঠাদভায স্থারত্ব  কাম মদক্ষতা বৃরদ্ধয রযকল্পনা আদছ। প্রতীভান  সম প্রকদল্পয উদিশ্য
অরজমত দদছ।
৫.৪ প্রকদল্পয উদিশ্য-৪

: রযফণ  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ কযা

প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষায প্রদাজদন সুশঙ্খর দ্ধরত ব্যফায কদয নমুনা অনুাদয রযফণ 
ফাজাযজাতকযদণয তথ্য-উাি াংগ্র কদয রফদিলণ কযা দদছ। তথ্য-উাি রফচায রফদিলদণয ভাধ্যদভ
সদখা মা সম প্রকদল্প কৃরলজ দ্র্ফারদ রযফন খযচ কদভদছ, মাতাাদত ভ াশ্র দচ্ছ, ব্যফা ফারণদজযয
ম্প্রাযণ ঘদটদছ, সছদরদভদদদয স্কুর মাতাাত জ দদছ, রযফ ণ ব্যফস্থা দ্রুত দদছ, ড়ক মাতাাত
জতয দদছ, মারন্ত্রক মানফাদনয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদদছ । এছাড়া কৃরলজাত দ্র্ব্যারদ ফাজাযজাতকযণ জ
দদছ, দূযাঞ্চর দত ব্যফাম ম ণ্যারদ রযফ ণ জতয দদছ, স্বাস্থযদকন্দ্র  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মাতাাত
জ দদছ, রযফন কাদজ কারক শ্রভ কভ প্রদাজন দচ্ছ। প্রকল্পটিয এ উদিশ্য অরজমত দদছ।
৫.৫ প্রকদল্পয উদিশ্য-৫: উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ কযা
রযদমন, ম মদফক্ষণ এফাং তথ্য-উাি রফদিলণ এফাং উকাযদবাগী জনগদণয প্রদি ভতাভত ম থাদরাচনা কদয
প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয কাযদণ উকাযদবাগী জনগদণয অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ সদদছ ফদর
প্রিীয়ভান য়। উত্তযোিাদেয ৫৪% এ ব্যাাদয ইরতফাচক ভতাভত প্রদান কদযদছন। সমাগাদমাগ ব্যফস্থা
উন্নদনয পদর কৃরল উকযণ রযফণ জতয দদছ। যাস্তা রনভমাদণয কাযদণ কৃরলকাজ জ দদছ এফাং
উৎাদন বৃরদ্ধ সদদছ ফদর জাফনদয়দছন 75% উত্তযোিা।
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৫.৬ প্রকদল্পয উদিশ্য-৬: প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা
উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা
প্রকল্প াতায অথ মাদন এর,র,এ, (LCS)-এয ভাধ্যদভ ৩০ রক্ষ ১০ াজায শ্রভ রদফ ফাস্তফ কাজ কযাদনা
দদছ। সভাট ১৭,০২৭টি নাযী এর,র,এ, গঠন কযা দরছর। এ নাযীগদণয ১৫,০০৪ জনদক (৮৮%)
এপএপএ (Farmers’ Field School; FFS)-এ ম্পৃক্ত কযা দদছ।
উত্তযোিা ৩৭৭ জন নাযীয ১৩০ জন (৩৫%) ড়ক উন্নয়ন ও বভযাভদিয কাজ এফাং আয়ফধ থক কাজ কদযন
এফাং ফতমভাদন গদড় ৬,৩৫০ টাকা আয় কদযন। নাযী উত্তযোিায ভদধ্য ৭৭% ফদরদছন বম, িাঁদেয ফনদজদেয
অফজথি আয় িাযা ফনবজয ইচ্ছাভি ব্যয় কযদি াদযন।
বফফয বাগ নাযী (প্রায় ৭৯%) ফদরদছন বম , িাযা ফনদজয স্বাভীয আয় কযা অর্ থ দি ফকছু টাকা ফনদজয
ইচ্ছাভি ব্যয় কযদি াদযন এফাং ৫৪% ফদরদছন দেফনক প্রদয়াজনীয় ক্রয়-ফফক্রয় কযায জন্য িাযা ফনকটস্থ
াট ফাজাদয বমদি াদযন।
ফফগি ফনফ থাচদন উত্তযোিা নাযীগদণয ৯৩% ববাট ফেদয়দছন এফাং িাঁবেয ভধ্য দি ৮৪% ফদরদছন বম, িাঁবেয
ফনজ ছদেয ব্যফক্তদক ববাট ফেদি বদযদছন।
উত্তযোিা ৯৪% নাযী ফদরদছন বম, ন্তানদেয বরখাড়া অর্ফা বযাজগাদযয ব্যাাদয িাঁ বেয স্বাভী িাবেয
দে যাভথ কদয কাজ কদযন। উত্তযোিাদেয ভদধ্য
৭৯% ফদরদছন গনা অর্ফা টাকা য়া অর্ফা
জফভজভা ফভফরদয় িায ফনজস্ব ফকছু ম্পে আদছ।
প্রায় ৮২% উত্তযোিা নাযী ফদরদছন বম, িাঁযা ফনদজযা াঁ , মুযফগ, ছাগর, গরু ও ফফজ চাল কদযদছন এফাং
িা দি ফকছু ফযভাণ অর্ থ আয় কদযদছন। নাযী উত্তযোিদেয ৪২% দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ াংস্থায েস্য
দয়দছন এফাং িাঁযা ক্ষুদ্রঋণ গ্রণ কদযদছন । কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা
আযদণয সুদমাগ সৃরষ্টয উদিশ্য প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা অরজমত দদছ।
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লষ্ঠ অধ্যা
SWOT Analysis
ব্যরক্ত অথফা প্ররতষ্ঠান-এই দফয দঙ্গ প্রকৃরতগতবাদফ জরড়ত থাদক ফর ফা াভথ্যম (strength) এফাং দুফ মরতা
(weakness)। একটু রফস্তারযতবাদফ ফরদর াভথ্যমদক রক্তয উৎ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুদবমদ্যতা, ফরফিতা
অথফা ন্যায্যতা রাদফ রফদফচনা কযা । াাার দুফ মরতাদক ত্রুটি  সদাল রাদফ রফদফচনা কযা মা।
প্রকদল্পয সক্ষদত্র সমই কর উদিশ্য রক্ষয কদয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফান কযা  সই উদিশ্য ফা উদিশ্যমূ
অরজমত দর তা প্রকদল্পয strength রাদফ গণ্য; রকন্তু মরদ ঈরিত উদিশ্য অরজমত না  তদফ তা প্রকদল্পয
দুফ মরতা রাদফ রফদফচয । একটি উন্নন প্রকদল্পয াভথ্যম  দুফ মরতায াাার সুদমাগ (opportunity)
থাদক অথফা প্রকল্পটি সুদমাগ সৃরষ্ট কদয; এফাং ইায ঝরুঁ ক
(threat) থাকদত াদয মাাদক ‘‘আন্ন
অভঙ্গদরয াংদকত (an indication of coming evil)’’ ফরা সমদত াদয।
প্রকল্পটিয SWOT অথফা রক্তারী রদক, দুফ মর রদক, সুদমাগ এফাং ঝরুঁ কগুদরা যাভমকগণ উদযাক্তভদত
ম মদফক্ষণ, রফদিলণ  রফদফচনা কদযদছন। ারফ মক রফদফচনা এইগুদরা রনম্নরূ:
৬.১ রক্তারী রদক
-

প্রকল্পটিয প্রস্তাফনা মথামথ রছর।
প্রকল্প প্রস্তাফনা অির্ভমক্ত প্রধান ফাস্তফ কাম মগুদরায ব্যাাদয জনগদণয ব্যাক চারদা/দারফ রছর।
প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয জন্য সমাগ্য  অরবজ্ঞ স্থাী জনফদরয াংস্থান রছর।
প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য দাপ্তরযক অফকাঠাদভা এফাং ন্যযনতভ মানফান প্রকদল্পয ফাস্তফ কাজ আযম্ভ
কযায পূদফ ম ভজুদ রছর।
প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য ব্যফস্থানা মথামথ রছর।
প্রকল্প ফাস্তফাদনয াংরিষ্ট এরাকায জনগদণয ঘরনষ্ঠ ম্পৃক্ততা রছর।
প্রকদল্পয জন্য প্রদাজনী ফারল মক উন্নন কভমসূরচদত প্রদতযক অথ ম ফছদয প্রদাজন অনুাদয অথ ম ফযাি
রছর; এফাং চারদা অনুাদয তরফর অফমুক্ত কযা দরছর।
ভাঠ ম মাদয চাযজন রনফ মাী প্রদকৌরীয দপ্তযগুদরায াদথ প্রকল্প রযচারদকয সমাগাদমাগ ঘরনষ্ঠ রছর।
প্রকল্প ব্যফস্থানা প্রদতযক দপ্তয রডরজটার দ্ধরতদত সমাগাদমাগ এফাং রাফ াংযক্ষণ কযদত সদযদছ।
প্রকদল্পয সবৌত কাজ ফাস্তফান এফাং ভান রনন্ত্রদণয দারত্ব ারদনয জন্য এররজইরড,-এয দারত্বপ্রাপ্ত
কভমকতমাগণ ছাড়া উন্নন দমাগী াংস্থায রনদারজত যাভমকগণ রছদরন।
প্রকদল্পয প্রধান ফাস্তফ কাম মগুদরা (াকা এফাং কাঁচা ড়ক) ফাস্তফাদনয জন্য পূফ ম দত অফকাঠাদভা
রফদ্যভান রছর।
প্রকদল্পয রফরবন্ন অদঙ্গয রনভমাদণয জন্য স্থানীবাদফ শ্ররভদকয প্রাপ্যতা ম মাপ্ত রছর।
প্রকল্প ফাস্তফাদনয জন্য প্রধান রনভমাণ াভগ্রী রছর ভাটি; এই দ্র্ব্যটি দজ রনকটফতী স্থান দত াা
রগদদছ।
প্রারিক নাযীগণ প্রকল্প ফাস্তফাদনয কাদজ রফপুর শ্রভ প্রদান কদযদছন এফাং প্ররতরদনই কাজ কদযদছন।
প্রকদল্পয ফাস্তফ কাজ রনরফড়বাদফ রযফীক্ষণ কযা দরছর।
প্রকদল্পয ফাস্তফাদনয জন্য ভূরভ অরধগ্রদণয রযভাণ রছর অতযি নগণ্য।
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৬.২ দুফ মর রদক
প্রকদল্পয দুফ মর রদকগুদরা দরা:
- কাইখানায রফলাক্ত গ্যা রনন্ত্রদণয ব্যফস্থা সনই।
- ফাজায উন্নদনয অাং রাদফ রনরভমত প্লাটপভমগুদরায উদয ছাউরন রনভমাণ কযা রন, এ কাযদণ
এইগুদরা বৃরষ্ট এফাং প্রখয সযাদ রনদযাধক রন। এদত প্রারিক জনগণ পূণ ম উকায রাদব ক্ষভ দচ্ছন
না।
- ফাজায উন্নদনয াদথ াংরিষ্ট সছাট াংদমাগ ড়কগুদরা ‘‘সরযাং সফাদনা ফন্ড’’ ইদটয যাস্তা কযা
দদছ; এইগুদরা রযফদতম র,র, ড়ক কযা বাদরা দতা।
- রনভমাণ কযা বফনগুদরাদত বৃরষ্টয ারন (Rain water) ধাযণ কদয যাখায ব্যফস্থা কযা রন।
- রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য অথ ম ফযাি সুরনরদ মষ্ট ন।
- প্রকদল্পয সবৌত কাজ ফাস্তফাদনয জন্য রকছু রযভাণ জরভ অরধগ্রদণয প্রদাজন দদছ; এদত কৃরল
জরভয ফযভাণ হ্রা সদদছ।
৬.৩ সুদমাগ
প্রকল্পটি রফরবন্ন ধযদনয ম মাপ্ত সুদমাগ সৃরষ্ট কদযদছ:
- ড়ক সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত দদছ। জনগদণয মাতাাদতয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদদছ এফাং দ্রুত দদছ।
- কৃরল ণ্য অন্যান্য ণ্য াভগ্রীয যফযা, ফাজাযজাতকযণ, রযফন জতয দদছ।
- জনগণ কৃরলদণ্যয অরধকতয মূল্য াদচ্ছ; এফাং স্থানীবাদফ উৎাদন না া দ্র্ব্য াভগ্রীয প্রাপ্যতা
জতয দদছ।
- চনীর কৃরলণ্য, সমইগুদরা গুদাভজাত কদয যাখায সুদমাগ সনই, সইগুদরা দ্রুত অন্য স্থাদন রযফণ
কদয রনদ মাা এফাং রফরক্র কযায সুদমাগ সৃরষ্ট দদছ।
- কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধয সুদমাগ সৃরষ্ট দদছ।
- প্রারভত্মক নাযী-পুরুল ারফ মক বাদফ শ্রভজীফী জনগদণয রফরবন্ন উাজমনমূরক কাদজ রনদারজত
ায সুদমাগ বৃরদ্ধ সদদছ।
- প্রারিক জনগদণয িানদদয রক্ষা গ্রণ কযায সুদমাগ সৃরষ্ট দদছ।
- জ অরবগম্য সৃরষ্টজরনত কাযদণ জনগদণয স্বাস্থযদফা এফাং অন্যান্য সফা াায সুদমাগ জতয
দদছ।
- ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয একদচটিা সুদমাগ গ্রণ হ্রা াা াধাযণ জনগদণয উকায দদছ।
৬.৪ ঝরুঁ ক
কর উন্নন প্রকদল্পযই রকছু ঝরুঁ ক থাদক। এই কর ঝরুঁ ক রফরবন্ন ধযদনয ফা প্রকৃরতয দত াদয। ম্ভাব্যতা
ভীক্ষায ভদ প্রকদল্পয ঝরুঁ ক যীক্ষা কদয সদদখ স ফ ঝরুঁ ক (মরদ থাদক) রনযন কযায রযকল্পনা
ভীক্ষা অির্ভমক্ত কযা একটি সমৌরক্তক আগাভ সকৌর ভদভম স্বীকৃত। এই কর ম্ভাব্য ঝরুঁ কগুদরা মথাক্রদভ(১) রযদফ াংক্রাি ঝরুঁ ক, (২) যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রাি ঝরুঁ ক, (৩) রনভমাণ াভগ্রীয মূল্য বৃরদ্ধ াংক্রাি ঝরুঁ ক; (৪)
প্রাকৃরতক দুদম মাদগয (মা ভানুদলয রনন্ত্রণ ক্ষভতায আতাধীন ন) ঝরুঁ ক; (৫) সটকইীনতায ঝরুঁ ক; (৬)
জনগদণয অদমারগতাজরনত ঝরুঁ ক; (৭) ভাভরা-সভাকিভাজরনত ঝরুঁ ক, ইতযারদ।
- প্রকদল্পয আতা রনরভমত াকা ড়দকয প্রা ১০-২০% ইদতাভদধ্য ক্ষরতগ্রস্ত দদছ। সম রডজাইন
অনুাদয াকা যাস্তা রনভমাণ কযা দদছ তা সটকই ন ভদভম এররজইরড-এয ভাঠ ম মাদয কভমকতমাগণ
জারনদদছন। রফদল কদয ২৫ রভরররভটায পুরু সবদভদন্টয উদযয ৭ রভরররভটায পুরু ‘‘রর সকাট’’
(Seal coat) দীঘ ম স্থাী না ায প্রফণতা রযররক্ষত  ভদভম তাঁযা উদেখ কদযদছন। এই ধযদনয
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Design সটকই না ায কাযদণ এররজইরড, ইদতাভদধ্য সকন্দ্রীবাদফ ‘‘সবদভন্ট  রর সকাট’’এয রযফদতম ‘‘রনরফড় কাদমটিাং’’ ( Dense carpeting) রডজাইন অনুদভাদন কদযদছ। সুতযাাং

প্রকল্পটিয আতা রনরভমত াকা ড়কগুদরা ঝরুঁ কদত আদছ। এইগুদরায যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদাজন
অনুাদয অগ্রারধকায রবরিদত ফাৎরযক অথ ম ফযাি প্রদান কযায প্রদাজন দফ।
- উকূরী এরাকায ভূরভয গড় উচ্চতা মুদ্র্তদরয তুরনা াভান্য উঁচু। ফছদযয রফরবন্ন ভদ জরভ বযা
কাটাদরয ভদ রনভরেত া স্বাবারফক। ইা ছাড়া ঘূরণ মঝড়  জদরাচ্ছ্বাদয ভদ মুদদ্র্য ারনয
উচ্চতায স্তয অরতরযক্ত বৃরদ্ধ া। সই কাযদণ জরভ অরধকতয গবীযতা রনভরেত । এই অফস্থা
দত জরভ, প্রাণ  ম্পদ যক্ষা কযায জন্য উকূরী এরাকাগুদরা ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁধ িাযা সুযরক্ষত কযা
আদছ। রকন্তু দুদম মাদগয ভাত্রা বৃরদ্ধ সদর ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁধ রফধ্বস্থ দ মা এফাং এরাকায অফকাঠাদভা
ভাযাত্মকবাদফ ক্ষরতগ্রস্ত  (’রডয’ ঘূরণ মঝদড় এইরূ ক্ষরতগ্রস্ত দরছর)। ফযগুনা, টুাখারী,
সনাাখারী এফাং রক্ষ্মীপুদযয চাযটি সজরা এরূ প্রাকৃরতক দুদম মাদগয প্রফণতা সফর। এদত প্রাকৃরতক
দুদম মাদগ প্রকদল্পয অফকাঠাদভা ক্ষরতগ্রস্ত ায ঝরুঁ ক যদদছ। প্রকদল্পয অফকাঠাদভায স্থারত্ব বৃরদ্ধয জন্য
উকূরী ফাঁধ ভজবুত া এফাং রনরভত যক্ষণাদফক্ষণ কযায প্রদাজন যদদছ।
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প্তভ অধ্যা
ভীক্ষায (TOR) অনুমাী প্রবাফ মূল্যাদনয রফলগুদরা উস্থান
ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা
7.1

উত্তযোিায (প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রু) আর্ থ-াভাফজক ফযফচফি

এ ভীক্ষায ভাধ্যদভ প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য প্রকল্প গ্রু দি ৮০০ জন এফাং কদরার গ্রু দি ৪০০ জন
উত্তযোিায াক্ষাৎকায বনওয়া দয়ফছর। প্রকল্প গ্রুদয উত্তযোিাগদণয ভদধ্য ৪২৩ জন পুরুল ও ৩৭৭ জন
(47.13%) নাযী ফছদরন। কদরার গ্রু উত্তযোিাদেয ভদধ্য ২২৯ জন পুরুল ও ১৭১ জন (42.75%) নাযী
ফছদরন।
প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রু ফযফাদযয গড় েস্য াংখ্াোঃ াযফণ 7.১ এ দি বেখা মাদচ্ছ বম , প্রকল্প গ্রু ও
কদরার গ্রু ফযফাদযয পুরু ল েদস্যয গড় াংখ্া মর্াক্রদভ ২.5 এফাং ৩.২ এফাং ভফরা েদস্যয গড় াংখ্া
মর্াক্রদভ ২.৪ এফাং ২.৮। উবয় গ্রুদয ফযফাদযয গড় াংখ্া মর্াক্রদভ 4.9 এফাং ৬.০।
াযফণ 7.1: প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রু ফযফাদযয গড় েস্য াংখ্া
ফরদেয ধযণ
পুরুল েদস্যয গড়
ভফরা েদস্যয গড়
বভাট গড়

প্রকল্প গ্রু

কদরার গ্রু
২.5
৩.২
২.4
২.৮
4.9
৬.০

উত্তযোিায ফক্ষাগি বমাগ্যিা: উত্তযোিাদেয ফক্ষাগি বমাগ্যিা াযফণ ৭.২ এ উস্থান কযা দরা।
াযফণ 7.২: উত্তযোিায ফক্ষাগি বমাগ্যিা
ফক্ষাগি অফস্থা
1. ফনযক্ষয
2. ১ভ-৫ভ বেফণ
3. ৬-৮ভ বেফণ
4. এ.এ.ফ
5. এইচ.এ.ফ
6. ফফ.এ
7. এভ.এ
বভাট

ইউসুপ এন্ড এদারদটস্ পৃষ্ঠা

প্রকল্প গ্রু
াংখ্া
িাাং
৮৯
১১.১
৩১৬
৩৯.৫
১৮২
২২.৮
১৩৪
১৬.৮
৪৫
৫.৬
২১
২.৬
১৩
১.৬
৮০০
-

কদরার গ্রু
াংখ্া
িাাং
71
17.8
158
39.5
94
23.5
52
13.0
17
4.2
8
2.0
৪০০
-
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উত্তযোিায বা: াযফণ ৭.৩ উত্তযোিাবেয বা াংক্রান্ত িথ্য প্রোন কযা দরা।
াযফণ 7.3: উত্তযোিায ফযফাদযয বা
ফযফাদযয বা
1. কৃফলজীফী ফযফায
2. অকৃফলজীফী ফযফায
3. ফক্ষক
4. ধভীয় বনিা
5. ইউরনন রযলদ বচয়াযম্যান/বভম্বয
6. চাকুফযজীফী
7. ভৎস্যজীফী
বভাট

প্রকল্প গ্রু
াংখ্া
িাাং
৩২২
৪০.৩
৩৭৪
৪৬.৮
৯
১.১
৩
0.৪
৭
0.৯
৬০
৭.৫
২৫
৩.১
৮০০
-

কদরার গ্রু
াংখ্া
িাাং
193
48.3
145
36.3
9
2.3
2
0.5
8
2.0
20
5.0
23
5.8
৪০০
-

উত্তযোিাদেয ফাফল থক গড় আয় , কৃফল ও ফি জফভয গড় ফযভাণ : াযফণ 7.৪ এ উবয় গ্রুদয ফাফল থক
াফযফাফযক গড় আয় মর্াক্রদভ টাকা 2.11 রাখ টাকা ও ১.৪১ রাখ টাকা। প্রকল্প গ্রণকাদর অর্ থাৎ ২০০৬
াদর ভার্াফছু আয় ফছর ৩৬,১১৬ টাকা প্রকল্প বদল ২০১৭ াদর ফাফল থক ভার্াফছু আয় ৪২,৪৯৭ টাকা
দয়দছ। প্রকল্প গ্রুদয কৃফল জফভয গড় ফযভাণ ০.৮৭ একয এফাং ফি ফাফড়য জফভয ফযভাণ 0.19 একয।
কদরার গ্রুদয কৃফল জফভয গড় ফযভাণ 0.83 একয এফাং ফি ফাফড়য জফভয ফযভাণ 0.17 একয। আর্ থাভাফজক বপ্রক্ষাদট কদরার গ্রুদয বচদয় প্রকল্প গ্রুবয াফযফাফযক অফস্থান উন্নি।
াযফণ 7.৪: উত্তযোিাদেয ফাফল থক গড় আয়, কৃফল ও ফি জফভয গড় ফযভাণ
গ্রুদয ধযণ
1. ফাফল থক গড় আয় (টাকা)
2. কৃফল জফভয গড় ফযভাণ (একয)
3. ফি ফাফড়য জফভয ফযভাণ (একয)

প্রকল্প গ্রু
কদরার গ্রু
211,049
১৪১,৮২৮
0.87
0.83
0.19
0.17

৭.২ প্রবাফ মূল্যায়দনয ফফলয়গুদরা
ড়ক  অফকাঠাদভায উন্নদনয কাযদণ ব্যফাযকাযীগণ রফরবন্ন ধযদনয উকায  সুরফধা রাব কদযদছ।
৭.২.১ ড়ক  অফকাঠাদভায উন্নদনয ইরতফাচক প্রবাফ
গ্রাভীণ ড়ক ব্যফাযকাযী ৭২০ জন রফরবন্ন উকায  সুদমাগ সুরফধায কথা জারনদদছন। উিযদাতা ৭২০ জন
যাস্তা ব্যফাযকাযীয ভদধ্য প্রা ৬৯% ফদরদছন সম, ফতমভাদন কৃরল দ্র্ফারদয রযফণ খযচ পূদফ ময তুরনা
কদভদছ। উিযদাতাগদণয ৮৪ % ফদরদছন মাতাাত ভ অদনক হ্রা সদদছ। উিযদাতাদদয ভদধ্য ৬৪%
ফদরদছন যাস্তা উন্নদনয কাযদণ ব্যফা ফারণদজযয ম্প্রাযণ ঘদটদছ। ৮০% ফদরদছন তাঁদদয সছদরদভদদদয
স্কুদর মাতাাত জ , রনযাদ  াশ্র দদছ; এফাং ৩৯% ফদরদছন ড়ক দথ মাতাাত আযাভদাক
দদছ। উিযদাতাদদয ৩০% ফদরদছন মারন্ত্রক  বারয মানফাদনয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদদছ এফাং এয পদর
পূদফ ময তুরনা কভ ভ  কভ খযদচ সফর রযভাণ রফরবন্ন কৃরলজাত দ্র্ব্যারদ ফাজাযজাত কযা জ দদছ।
প্রা ২০% উিযদাতা ফদরদছন, এখন দূযাঞ্চর দত ব্যফাম ম ণ্যারদ রযফণ জ দদছ । উিযদাতাদদয
৪৪% ফদরদছন, স্বাস্থযদকন্দ্র  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মাতাাত দ্রুত দদছ এফাং ১৩% উিযদাতা ভদন কদযন
রযফণ কাদজ শ্ররভদকয ব্যফায পূদফ ময তুরনা কদভ সগদছ। অফকাঠাদভায উন্নদনয ম্পদকম উিযদাতাদদয
ভতাভত াযরণ ৭.৫ এ সদা দরা।
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াযরণ 7.5: ড়ক  অফকাঠাদভায উন্নদনয কাযদণ ব্যফাকাযীয উকায  সুরফধা
উকায  সুদমাগ সুরফধায ধযণ (n=720)
1. কৃলজ দ্র্ফারদ রযফন খযচ কদভদছ
2. মাতাাদত ভ কভ রাদগ
3. ব্যফা ফারণদজযয ম্প্রাযণ ঘদটদছ
4. সছদরদভদদদয স্কুর মাতাত জ দদছ
5. রযফন ব্যফস্থা দ্রুত দদছ
6. ড়ক মাতাাত আযাভদাক দদছ
7. মানফাদনয াংখ্যা বৃরদ্ধ সদদছ
8. মাতাত ভ াশ্র দদছ
9. কৃরলজাত দ্র্ব্যারদ ফাজাযজাত জ দদছ
10. দূযাঞ্চর দত ব্যফাম ম ণ্যারদ রযফন
11. স্বাস্থযদকন্দ্র  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মাতাাত
12. রযফন কাদজ কারক শ্রভ কভ রাগদছ
13. অন্যান্য
(একারধক উিয)

াংখ্যা
৪৯৬
৬০৮
৪৬১
৫৭৯
২৬৯
২৭৯
২১৩
২৭৩
২৪৫
১৪৬
৩১৪
৯২
১০

তাাং
৬৯.০
৮৪.৪
৬৪.০
৮০.৪
৩৭.৪
৩৮.৮
২৯.৬
৩৮.০
৩৪.০
২০.৩
৪৩.৬
১২.৮
১.৪

৭.২.২ কৃফলকাজ, আয় ও জীফন ভাদনয উয প্রবাফ
উিযদাতাগদণয ৮৩% ফদরদছন, যাস্তা রনভমাদণয কাযদণ ফতমভাদন কৃরল দ্র্দব্যয মূল্য পূদফ ময সচদ সফর াদচ্ছন
এফাং ভাংখ্যক উিযদাতা ফদরদছন কৃরল কাজ জ াদত তাঁদদয কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধ সদদছ
।
উিযদাতাগদণয ৮৬% ফদরদছন ফতমভাদন তাদদয আ বৃরদ্ধ সদদছ এফাং ৯০% ভদন কদযন যাস্তা  সতু
কারবাদট ময কাযদণ গ্রাভীণ জনগদণয জীফনভাদনয উন্নন ঘদটদছ। এ াংক্রাি জরযদয তথ্য াযরণ ৭.৬ এ
প্রদান কযা দরা।
াযরণ 7.6: যাস্তায কাযদণ কৃরল কাজ, আ  জীফন ভাদনয উন্নন
কাম মক্রভ (উিযদাতায সভাট াংখ্যা=720)
1. উৎারদত কৃরল দ্র্ব্যারদয মূল্য পূদফ ময সথদক সফর াদচ্ছন
2. কৃরল কাজ জ াদত কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধ সদদছ
3. আ বৃরদ্ধ সদদছ
4. জীফন-ভাদনয উন্নন দদছ

াংখ্যা
৫৯৪
৫৯৪
৬২১
৬৪৮

তাাং
৮২.৫
৮২.৫
৮৬.৩
৯০.০

উকাযদবাগীদেয জীফন ভাদনয উয প্রকদল্পয প্রবাফ ফচে ৭.১ এ উস্থান কযা দরা
রচত্র 7.১: কৃরল কাজ, আ  জীফন ভাদনয উয প্রকদল্পয প্রবাফ াংক্রাি তথ্য
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৭.২.৩ কৃফল ণ্য ফাজাদয বনওয়ায খযদচয উয প্রকদল্পয প্রবাফ
উিযদাতাদদয ৫৮% ভদন কদযন কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযচ আদগয তুরনা কদভদছ। াাার
৩৫% ফদরদছন, কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযচ পূদফ ময তুরনা রকছুটা সফদড়দছ। অল্প াংখ্যক (
৮%)
উিযদাতা ভদন কদযন, কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযচ আদগয ভতই আদছ। এ তথ্যারদ রনদভণ রচত্র নাং ৭.২
এ উস্থান কযা দরা। জরযদয তথ্যারদ াযরণ ৭.৭ এফাং ৭.৮ এ সদা দদছ।
াযরণ 7.7: কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযদচয উয প্রকদল্প প্রবাফ
আদগয তুরনা কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযচ
1. সফদড়দছ
2. কদভদছ
3. আদগয ভতই আদছ

াংখ্যা
২৫১
৪১৫
৫৪

তাাং
৩৫.০
৫৭.৬
৭.৫

রচত্র 7.2: আদগয তুরনা কৃরল ণ্য ফাজাদয সনায খযচ হ্রা/বৃরদ্ধ

৭.২.৪ কৃরল, ভৎস্য চাল, সা  প্রারণ ম্পদ-এয উয প্রকদল্পয প্রবাফ
উিযদাতাগদণয ৮৪% ফদরদছন কৃরল াংক্রাি কাজ জ দদছ ; ৫৪% ফদরদছন ভৎস্য চাল াংক্রাি কাজ
জ দদছ; ৮০% ফদরদছন সা াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ এফাং ৬৩% ফদরদছন প্রারণম্পদ াংক্রাি
কাজ জ দদছ মাা াযরণ ৭.৮ এ উস্থান কযা দদছ।
াযরণ 7.8: কৃরল, ভৎস্য চাল, সা  প্রারণ ম্পদ াংক্রাি কাদজয উয প্রকদল্পয প্রবাফ
কৃরল, ভৎস্য চাল, সা  ারন ম্পদদয উয প্রবাফ (n=৭২০)
1. কৃরল াংক্রাি কাজ জ দদছ
2. ভৎস্য চাল াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ
3. সা াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ
4. প্রারণ াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ
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াংখ্যা
৬০৫
৩৯২
৫৭৩
৪৫০

তাাং
৮৪.০
৫৪.৪
৮০.০
৬২.৫
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৭.২.৫ এরফএর্ভক্ত নাযীদেয আয় বৃফিমূরক কাজকদভথয উদয প্রকদল্পয প্রবাফ
প্রকদল্পয আতা এররএ-এয ভাধ্যদভ দুস্থ  গরযফ নাযীযা ড়ক উন্নন , ভাটিয কাজ  যক্ষণাদফক্ষদণয
কাজ কদযদছন তাদদযদক রফরবন্ন আফধ মক কাদজয উয প্ররক্ষণ প্রদান কযা দরছর। ৮২ জন প্ররক্ষণপ্রাপ্ত
নাযী ৭৪% াসঁ -মুযরগ ারদনয উয প্ররক্ষণ সদদছন ; ৬২% নাযী াক-ফরজ চাল; ১৪% ধানচাদলয
উয; ৯% কবুতয ারদনয উয ; ২১% বৃক্ষদযাদণয উয এফাং ১% সভৌচাদলয উয প্ররক্ষণ সদদছন
প্ররদক্ষদণয প্রাপ্ত দক্ষতা ফাই ফাস্তফ সক্ষদত্র কাদজ রাগাদচ্ছন এফাং আরথ মক উাজমন কযদছন। াযরণ ৭.৯ নাং
এ প্রদমন কযা দরা।
াযরণ 7.9: এররএর্ভক্ত নাযীদদয আ বৃরদ্ধমূরক কাজকদভময উদয প্রকদল্পয প্রবাফ
াংখ্যা
৮২

প্রকদল্পয প্ররকক্ষণ (n=৭২০)
প্রকদল্পয অধীদন প্ররক্ষণ প্রাপ্ত নাযী
প্ররক্ষণ াা রফলারদ (n=82)
১.াসঁ-মুযরগ ারন
২. াকফরজ
৩. ধান চাল
৪. কবুতয ারন
৫. বৃক্ষদযাণ
৬. সভৌচাল
৭. অন্যান্য
৮. প্রাপ্ত প্ররক্ষণ ব্যফায কদয সকান আ কযদচ্ছ
৯. ফযফাদযয ফফফবন্ন উৎ বর্দক আয় বৃফি (n=720)

৬১
৫১
১১
৭
১৭
১
২
-৬৪৭

তাাং
১১.৪
৭৪.৪
৬২.২
১৩.৪
৮.৫
২০.৭
১.২
২.৪
১০০.০
৯০.০

৭.৩ প্রকদল্পয অফকাঠাদভায গুণগিভান ও ফিথভান অফস্থা
প্রকদল্পয যাস্তা  রিজ /কারবাট ম  সযাণকৃত বৃদক্ষয ফতমভান অফস্থা ম্বদে ৫৪% ফদরদছন ফতমভাদন যাস্তায
অফস্থা সভাটামুটি বার। উিযদাতাগদণয ৩৪%-এয দৃরষ্টদত যাস্তায ফতমভান অফস্থা বার; ১৫% ব্যফাকাযী
ফদরদছন ফতমভাদন যাস্তায রকছু রকছু জাগা খাযা অফস্থা আদছ। যাস্তায সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ
ভভত  না ফদর তাঁযা উদেখ কদযদছন।
প্রা ৫৯% উিযদাতা ফদরদছন ফতমভাদন সতু  কারবাদট ময অফস্থা বার । উিযদাতাদদয ৬% ফদরদছন
ফতমভাদন রিজ  কারবাদট ময রকছু রকছু জাগা খাযা অফস্থা আদছ। সদলাক্ত উিযদাতাগণ সতু,
কারবাদট ময এদপ্রাচ াংক্রাি ব্যাাদয সনরতফাচক ভিব্য কদযদছন। এ াংক্রাি তথ্যারদ াযরণ ৭.১০ এ উস্থান
কযা দরা।
াযরণ 7.10: যাস্তা  রিজ/কারবাট ম ফতমভান অফস্থা াংক্রাি ভতাভত
অফকাঠাদভায ফতমভান অফস্থা
1. যাস্তায ফতমভান অফস্থা (n=720)
2. রিজ  কারবমাদটয ফতমভান অফস্থা (n=443)
3. সযাণকৃত বৃদক্ষয ফতমভান অফস্থা (n=148)
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বার (%)
৩১.০
৫৯.০
৪৪.০

সভাটামুটি বার
(%)
৫৪.০
৩৫.৪
৫৩.৪

খাযা (%)
১৫.০
৫.৬
২.৭
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যাস্তা  রিজ  কারবাদট ময কাদজয গুণগতভান ম্পদকম উিযদাতগদণয ভতাভত: াযরণ 7.1১ উস্থান কযা
দরা। উত্তযোিাগদণয ৪২% ফদরদছন যাস্তায কাদজয ভান বার, ৫২% ব্যফাযকাযীয দৃরষ্টদত যাস্তায কাদজয
গুণগতভান সভাটামুটি বার দদছ; ৬% উিযদাতা ফদরদছন যাস্তায কাদজয গুণগতভান খাযা রছর। রিজ 
কারবাট ম ব্যফাকাযীগদণয ৪৭% রিজ  কারবাদট ময কাদজয গুণগতভান
বার ফদরদছন। অয দক্ষ
৪৭%ব্যফাযকাযীয দৃরষ্টদত রিজ  কারবাট ম কাদজয ভান সভাটামুটি বার দদছ এফাং ৬% উিযদাতা ভদত
রিজ  কারবাদট ময কাদজয ভান খাযা রছর।
াযরণ 7.1১: যাস্তা  রিজ  কারবাদট ময কাদজয ভান ম্পরকমত ভতাভত
অফকাঠাদভায কাদজয ভান (n=720)
1. যাস্তায কাদজয ভান
2. রিজ  কারবাদট ময কাদজয ভান

বার (%)
৪২.০
৪৭.০

সভাটামুটি বার (%)
৫২.০
৪৭.০

খাযা (%)
৬.০
৬.০

৭.৪ বযাণকৃি বৃদক্ষয ব্যাাদয উকাযদবাগীদেয ভিাভি
উিযদাতাদদয ১৯% ফদরদছন, তাদদয প্রকল্পর্ভক্ত যাস্তায দুাদ বৃক্ষদযাণ কযা দদছ।
উিযদাতাগদণয
৫৩% এয দৃরষ্টদত গাছগুদরা সভাটামুটি বার আদছ; ৪৪% এয ভদত গাছগুদরায ফতমভান অফস্থা বার। প্রা ৩%
উিযদাতা ভদন কদযন গাছগুদরায ফতমভান অফস্থা খাযা। তাঁদদয ভদত সফ রকছু গাছ মদত্নয অবাদফ ফড় দচ্ছ
না এফাং মৃতুযপ্রা অফস্থা আদছ।
উিযদাতাগদণয ৭২% ফদরদছন প্রকল্পর্ভক্ত যাস্তায দুাদ গাদছয মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ কযা  এফাং ২৮%
উিযদাতা ভদন কদযন গাদছয মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ কযা  না। উিযদাতাগদণয ২৬% তাাং ফদরদছন সম,
সযাণকৃত বৃদক্ষ তাদদয অাংীদারযত্ব আদছ। তাঁযা ফদরদছন সযাণকৃত বৃদক্ষয ভাররকানা তাদদয প্রা ৫%
দত ৩০% অাংীদারযত্ব আদছ। বৃদক্ষয যক্ষণাদফক্ষণ  ভাররকানা াংক্রাি জরযদয তথ্যারদ াযরণ ৭.১২ এ
উস্থান কযা দরা।
াযরণ 7.1২: বৃদক্ষয যক্ষণাদফক্ষদণয অফস্থা এফাং ভাররকানা অাং াংক্রাি জরযদয তথ্য
বৃদক্ষয যক্ষণাদফক্ষণ  ভাররকানা (n=148)
1. বৃদক্ষয মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ 
2. সযাণকৃত বৃদক্ষ অাং আদছ
3. বৃদক্ষয ভাররকানা অাং

যাঁ (%)
না (%)
৭১.৬
২৮.৪
২৫.৭
৭২.৩
৫% সথদক ৩০%

৭.৫ জফভ অফধগ্রণ াংক্রান্ত ব্যাাদয প্রকদল্প প্রবাফ
জরভ অরধগ্রণ ফা ক্ষরতগ্রস্ত ায কাযদণ মথামথ ক্ষরতপূযণ না াায রফলটি প্রকদল্প সনরতফাচক প্রবাফ
সপদরদছ। উিযদাতাগদণয ১৮৬ জন জারনদদছন যাস্তা ততরযদত জরভ অরধগ্রদণয পদর এফাং অন্যবদফ তাঁযা
ক্ষরতগ্রস্ত দদছন এফাং ক্ষরতগ্রস্তদদয ভদধ্য ভাত্র ২১ জন (১২%) আরথ মকবাদফ ক্ষরতপূযণ সদদছন। এ রফলটি
প্রকদল্পয প্রবাফ রাদফ ইরতফাচক রন। াযরণ ৭.১৩ এ জরযদয পর উস্থান কযা দরা।

াযরণ 7.13: জরভ অরধগ্রণ ফা ক্ষরতগ্রস্ত া কাযদণ ক্ষরতপূযদণয প্রারপ্ত
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সজরা

জরভ অরধগ্রণ ফা ক্ষরতগ্রস্ত (%)
াংখ্যা
তাাং
৯১
৫০.৬
২৮
১২.৭
৪৫
৩০.০
২২
১৩.০
১৮৬
২৫.৮

1. ফযগুনা
2. টুাখারী
3. রক্ষ্মীপুয
4. সনাাখারী
ফ মদভাট

ক্ষরতপূযণ াা (%)
াংখ্যা
তাাং
১
১.১
১
৩.৬
৮
১৭.৮
১১
৫০.০
২১
১১.৮

৭.৬ প্রকল্প কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা
প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যদভ নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা
প্রকল্পটিয একটি অন্যতভ প্রধান উদিশ্য। এই ব্যাায জরযকৃত উিযদাতাদদয রক্ষা াংক্রাি তথ্যারদ াযরণ
৭.১৪ এ প্রদান কযা দরা
াযরণ 7.14: ভফরা উত্তযোিায ফক্ষাগি বমাগ্যিা
ফক্ষাগি অফস্থা (n=377)
1. ফনযক্ষয
2. ১ভ-৫ভ বেফণ
3. ৬ষ্ঠ-৯ভ বেফণ
4. এ.এ.ফ
5. এইচ.এ.ফ
6. ফফ.এ
7. এভ.এ
বভাট

াংখ্া
৬৩
১৬৪
৭৬
৫১
১৫
৮
৩৭৭

িাাং
১৭.০
৪৪.০
১৯.৫
১৩.৫
৪.০
২.০
-

উত্তযোিা ৩৭৭ জন নাযীয ১৩০ জন (৩৫%) ফদরদছন িাঁযা ড়ক উন্নয়ন ও বভযাভদিয কাজ এফাং আয়ফধ থক
কাজ কদযন এফাং এখন ভাদ গদড় ৬,৩৫০ টাকা আয় কদযন এফাং ৭৭% ফদরদছন বম, িাঁবেয ফনদজদেয
অফজথি আয় িাঁযা ফনদজয ইচ্ছাভি ব্যয় কযদি াদযন।
উত্তযোিাগদণয ৭৯% ফদরদছন বম, িাঁযা ফনদজয স্বাভীয আয় কযা অর্ থ দি ফকছু অথ ম ফনবজয ইচ্ছাভি ব্যয়
কযদি াদযন এফাং ৫৪% ফদরদছন, দেফনক প্রদয়াজনীয় ক্রয় -ফফক্রয় কযায জন্য ফনদজযা িাঁ যা ফনকটস্থ াট
ফাজাদয বমদি াদযন।
ফফগি াধাযণ ফনফ থাচদন উত্তযোিাগদণয ৯৩% ববাট ফেদয়দছন এফাং িাঁবেয ৮৪% ফদরদছন বম, িাঁবেয ফনজ
ছদেয ব্যফক্তদক ববাট ফেদি বদযবছন।
উত্তযোিাগদণয ৯৪% ফদরদছন, ন্তানদেয বরখাড়া অর্ফা বযাজগাদযয ব্যাাদয িাদেয স্বাভী িাঁদেয দে
যাভথ কদযন এফাং ৭৯% ফদরদছন, গনা অর্ফা টাকা য়া অর্ফা জফভজভা ফভফরদয় িাঁদেয ফনজস্ব ফকছু
ম্পে আদছ।
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উত্তযোিাগদণয ৮২% ফদরদছন িাঁযা ফনদজযা াঁ , মুযফগ, ছাগর, গরু ারন কদযন এফাং াক ফফজ চাল
কদযবছন এফাং িা দি বফ ফকছু ফযভাণ অর্ থ আয় কদযদছন। নাযীগদণয ৪১% দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ াংস্থায
েস্য দয়দছন এফাং িাঁযা ক্ষুদ্রঋণ গ্রণ কদযদছন ও ফনয়ফভি ঋণ ফযদাধ কযদছন। নাযীয ক্ষভতান 
কভমাংস্থান সৃরষ্টয ব্যাাদয প্রকল্পটিয প্রবাফ ইরতফাচক।
7.7. রযদফ, রক্ষা রফস্তায  অন্যান্য রফলদয প্রকদল্পয প্রবাফ
সভাট ৮০০ জন উিযদাতায ৭৬% ফদরদছন সম, গ্রাভীণ ড়ক  অফকাঠাদভা উন্নদনয পদর রযদফদয
উন্নরত দদছ এফাং ৭৩ % ফদরদছন কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সফদড়দছ। উিযদাতাগদণয ৮১ % ফদরদছন যাস্তায
উন্নদনয পদর রশুযা বাদরাবাদফ স্কুদর মাতাাত কযদত াদয।
উত্তযোিাগদণয ৫৮% ফদরদছন, এখন এরাকায সরাকজন বারবাদফ এফাং কভ ভদ সফাদকদন্দ্র সমদত
াদযন, ৪৬% ফদরদছন এখন কৃরলজাত ণ্য দজ ফাজাযজাত কযা মা এফাং ৪৪% ফদরদছন সযাগীদক
দজ স্বাস্থযদকদন্দ্র সনা মাদচ্ছ । উত্তযোিাগদণয ৩১% ফদরদছন, অফকাঠাদভায উন্নদনয পদর অদনদকয
আ সফদড়দছ। প্রাপ্ত তথ্য রফদিলদণ সদখা মা এ সক্ষদত্র প্রকদল্পয প্রবাফ ইরতফাচক। ভীক্ষা তথ্যারদ াযরণ
৭.১৫ এ প্রদমন কযা দরা।
াযরণ 7.15: ড়ক  অফকাঠাদভায উন্নদনয কাযদণ জনগদণয উকায  সুরফধা
উকাদযয ধযণ (n=800)
1. রযদফদয উন্নরত দদছ
2. কভমাংস্থাদনয সুদমাগ সফদড়দছ
3. রশুযা বারবাদফ স্কুদর সমদত াদয
4. এরাকায সরাকজন বারবাদফ/কভ ভদ সফা সকদন্দ্র সমদত াদয
5. কৃরলজাত ণ্য দজ ফাজাযজাত কযা মা
6. সযাগী দজ াাতাদর সনা মা
7. আ সফদড়দছ
8. অন্যান্য

াংখ্যা
৬০৫
৫৮০
৬৪৫
৪৬৩
৩৬৪
৪৪৪
২৫০
২১

তাাং
৭৬.০
৭৩.০
৮১.০
৫৮.০
৪৬.০
৫৬.০
৩১.০
৩.০

7.8 বফফষ্যদি এরূ প্রকল্প গ্রণ াংক্রান্ত ভিাভি
উত্তযোিাগদণয ৯৮%-এয দৃরষ্টদত বরফষ্যদত এরূ প্রকল্প গ্রণ ভথ মনদমাগ্য। অযদক্ষ অফফষ্ট ২%
উত্তযোিা এ ব্যাাদয বনফিফাচক ভিাভি প্রোন কদযদছন। িাঁবেয ভদি এ ধযদণয প্রকদল্প গ্রাদভয অদনক
গরযফ জনগদণয চাদল য জরভয ক্ষরত  এফাং তাযা মথামথ ক্ষরতপূযণ া ন না। বরফষ্যদত এ ধযদনয প্রকল্প
(যাস্তা) ফাস্তফায়দনয পূদফ ম এরাকায জনভত  ইচ্ছাদক রফদফচনা আনা উরচত ভদভথ িাঁযা উদেখ কদযদছন।
7.9

প্রকল্প গ্রু ও কদরার গ্রুদয তুরনামূরক অফস্থান

কদরার গ্রুদয 400 উত্তযোিায ১০০% ফদরদছন গ্রাভীণ ড়ক ও াট ফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নয়ন
প্রকদল্পয কাযদণ সৃষ্ট সুফফধাফে িাঁ যা ান না। িাঁযা ফদরদছন , প্রকদল্পয সুফফধা না াওয়ায কাযদণ িাঁ বেয
জীফনভান ফফছদয় যদয়দছ।
কৃফলজ দ্রব্যা ফে দজ ফাজাযজাি কযায সুফফধা : কদরার গ্রুদয প্রায় ২০% উত্তযোিা ফদরদছন, কৃফলজ
ণ্যাফে ফাজাযজাি কযায অফস্থা আদগ বমভন ফছর িায বচদয় ফিথভাদন জ ও ােয়ী দয়দছ।
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ফাজাদয কৃফল ণ্য বনওয়ায ভ য় ও কৃফল উৎােদনয ফযভাণ : প্রকল্প গ্রু বয ৯৩% উত্তযোিা ফদরদছন
ফাজাদয কৃফল ণ্য বনওয়ায ভয় কদভদছ এফাং িাঁ বেয ৭% ফদরদছন অফস্থায ফযফতমন য়ফন। প্রকল্প গ্রুদয
100% ভদন কদযন কৃফল উৎােন বফদড়দছ ; কাযণ দ্রুি ফযফন , বগ্রার্ বন্টাদয ফাজাযজাি সুফফধা , কৃফল
দণ্যয বার োদভয প্রাফি ও উদজরা কৃফল অফপ বর্দক স্যা ফেয বযাগফারাই ফনযদনয দ্রুি যাভথ
িাঁবেযদক কৃফল উৎােদন উৎাফি কয বছ। ইা প্রকদল্প য উন্নি বমাগাদমাগ ব্যফস্থায ইফিফাচক প্রবাফ ফদর
িাঁযা ভদন কদযন।
অযদক্ষ কদরার গ্রুদয ৬৮% উত্তযোিা ভদন কদযন উৎাফেি কৃফল ণ্য ফাজাদয বনওয়ায ভয় আদগয
ভিই আদছ, ১৫% জাফনদয়দছন এখন ফাজাদযয বনওয়ায ভয় আদগয বচদয় বফফ রা বগ এফাং 17% ফদরদছন
উৎাফেি ণ্য ফাজাদয বনওয়ায ভয় এখন আদগয বচদয় কদভদছ। কদরার গ্রুদয ৫৫% ভদন কদযন কৃফল
জফভদি উৎােদনয ায আদগয ভিই আদছ এফাং ভাে ৩৫% জাফনদয়দছন উৎােদনয ফযভাণ বফদড়দছ এফাং
আয ১০% ভদন কদযন িাদেয কৃফল উৎােন কদভ বছ। এ াংক্রান্ত ভীক্ষায িথ্য াযফণ ৭.১৮ এ এফাং ফচে
৭.৩ এফাং ফচে ৭.৪ এ উস্থান কযা দরা।
াযফণ 7.18: ফাজাদয কৃফল ণ্য বনওয়ায ভয় ও কৃফল উৎােদনয ফযভাণ াংক্রান্ত ভিাভি
ফাজাদয কৃফল ণ্য বনওয়ায ভয়:
1. বফদড়দছ
2. কদভবছ
3. আদগয ভিই আদছ
কৃফল উৎােদনয ফযভাণ:
1. বফদড়দছ
2. কদভদছ
3. আদগয ভিই আদছ

প্রকল্প গ্রু %

কদরার গ্রু %

৯৩
৭

১৫
১৭
৬৮

১০০
-

৩৫
১০
৫৫

রচত্র 7.3: ফাজাদয কৃফল ণ্য বনওয়ায ভয় বফদড়দছ/কদভদছ

রচত্র 7.4: কৃফল উৎােদনয ফযভাণ বফদড়দছ/কদভদছ

৭.১০ উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য
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প্রকল্প গ্রুদয ৫৩% উত্তযোিা ফদরদছন বম, বমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নয়দনয পদর উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য বক্ষদে
ভধ্যস্বেদবাগীয াংখ্া পূদফ থয তুরনায় কদভদছ , ৩৫% ফদরদছন ভধ্যস্বেদবাগীয প্রবাফ বফদড়দছ। িাঁ বেয
অদনদকয ধাযণা যাস্তা ও অফকাঠাদভায উন্নয়দনয পদর কৃফল উৎােদনয ধযন এফাং ফযভাণ বৃফি বদয়দছ।
চালীদেয ফনদজদেয ভাধ্যদভ ব্যফস্থানা ম্ভফ য়না ফফধায় ভধ্যস্বেদবাগীদেয প্রবাফ বৃফি বদয়দছ ফদর িাঁযা
ভদন কদযন। কদরার গ্রুদয ৩৬% উত্তযোিা ফদরদছন বম, উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য বক্ষদে ভধ্যস্বেদবাগীবেয
প্রবাফ পূদফ থয তুরনায় ফকছুটা কদভদছ , ২৫% প্রবাফ কদভদছ এফাং ৩৯% উত্তযোিা ফদরদছন ভধ্যস্বেববাগীয
প্রবাফ আদগয ভিই আদছ। এ জফযদয িথ্য াযফণ ৭.১৯ এ এফাং ফচে ৭.৫ এ উস্থান কযা দরা।
াযফণ 7.19: উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য বক্ষদে ভধ্যস্বদেয অফস্থান
ভধ্যস্বদেয প্রবাফ
1. কদভদছ
2. বফদড়দছ
3. আদগয ভিই আদছ

প্রকল্প গ্রু %
৫৩.০
৩৫.০
১২.০

কদরার গ্রু %
৩৬.০
২৫.০
৩৯.০

রচত্র 7.5: উৎাফেি ণ্য ফফক্রদয়য বক্ষদে ভধ্যস্বদেয অফস্থান বফদড়দছ/কদভদছ

7.১১

বগ্রার্ বন্টায ম্পদকথ উত্তযোিাদেয ভিাভি

বগ্রার্ বন্টায ব্যফাযকাযীগদণয ৬৫% ভদন কদযন বম, বগ্রার্ বন্টায ফনভথাদণয পদর দ্রুি কাঁচা ভার ফফফক্র কযা
মাদচ্ছ; ৬৮% ফদরদছন এখন কৃফল ও প্রদয়াজনীয় ণ্য ফফক্রয় কযা মায় এফাং বগ্রার্ বন্টাদযয কাযদণ
কভথাংস্থান সৃফষ্ট দয়দছ। এছাড়াও ৪৮% ফদরদছন কৃফল দণ্যয (ধান, াট, ফফজ) বার/রাবজনক মূল্য
াওয়া মায়, পদর িাঁবেয আয় বৃফি ববয়দছ। উত্তযোিাবেয ৫% ফদরদছন বমাগাদমাগ ও িথ্য প্রমৄফক্তয
ব্যফায বৃফি বদয়দছ। উত্তযোিাগদণয ১৩% ফদরদছন বগ্রার্ বন্টাদযয কাযদণ াভাফজক ফযদফদয উন্নয়ন
দয়দছ। এদেয ১০% ফদরদছন বগ্রার্ বন্টাদযয কাযদণ এরাকায় ফকছু াংখ্ক মৄফদকয কভথ াংস্থান দয়দছ।
উত্তযোিাগদণয মর্াক্রদভ ১৭% এফাং ২৭% ফদরদছন কভ মূদল্য ফনিয প্রদয়াজনীয় ণ্য াভগ্রী াওয়া মাদচ্ছ
এফাং কৃফল ণ্য দজ ফাজাযজাি কযা মাদচ্ছ। জফযদ প্রাি িথ্যাফে াযফণ ৭.২০ এ উস্থান কযা দরা।

াযফণ 7.20: বগ্রার্ বন্টাদযয উকায ও সুফফধা ম্পদকথ বগ্রার্ বন্টায ব্যফাযকাযীদেয ভিাভি
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সুফফধা ও উকাদযয ধযণ (n=60)
1. কাঁচা ভার দ্রুি ফফফক্র কযা মায়
2. কৃফল ও প্রদয়াজনীয় ণ্য ক্রয় ও ফফক্রয় কযা মায়
3. কভথাংস্থান সৃফষ্ট দয়দছ
4. কৃফল দণ্যয বার/রাবজনক মূল্ম াওয়া মায়
5. আয় বৃফি বদয়দছ
6. বমাগাদমাগ ও িথ্য প্রমৄফক্তয ব্যফায বৃফি বদয়দছ
7. উৎাফেি কৃফল দণ্যয োভ বৃফি বদয়দছ
8. াভাফজক ফযদফদয উন্নয়ন দয়দছ
9. এরাকায বফকাযে কদভদছ
10. কভমূদল্য ফনিয প্রদয়াজনীয় ণ্য াভগ্রী াওয়া মায়
11. কৃফল উকযণ ও কাঁচাভার খুফ দজ ফাজাযজাি কযা মায়।
12. ব্যফা কদয াংায বার চদর
13. কৃফল দ্রব্যাফে আদগয ভি নষ্ট য় না
14. কীটনাক, ায, ফীজ ইিযাফে দজ াওয়া মায়
15. ভারাভার ফদন সুফফধা দয়দছ
16. বগ্রার্ বন্টায ওয়ায কাযদণ ফযফাদযয ফফফবন্ন উৎ বর্দক আয় বফদড়দছ

াংখ্া
৩৯
৪১
৪১
২৯
২৯
৩
৯
৮
৬
১৬
১০
২৪
৫
২
৬
৫৫

িাাং
৬৫.০
৬৮.৩
৬৮.৩
৪৮.৩
৪৮.৩
৫.০
১৫.০
১৩.৩
১০.০
২৬.৭
১৬.৭
৪০.০
৮.৩
৩.৩
১০.০
৯১.৭

7.12 ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণয পবর জনগদণয উকায ম্পফকথি ভিাভি
ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণয পদর সৃষ্ট সুদমাগ ও সুফফধা ম্পদকথ উত্তযোিাগদণয ভিাভি াযফণ 7.21 এ
উস্থান কযা দদছ। উত্তযোিাগদণয ৫৫% ফবরদছন বম, ইউফনয়ন ফযলে বফনগুদরাদি বাদরাবাদফ ফায
ব্যফস্থা দয়দছ , ২০% ফদরদছন ইউফনয়ন ফযলে বফন ওয়াদি িদথ্যয আোন প্রোন জিয দয়দছ।
উত্তযোিাদেয ৯৫% ফদরদছন, ফয়স্ক বািা , ফযফরপ বািা , জন্ম ফনফেন ও চাফযফেক নেে মর্া ভয়
াওয়া মাদচ্ছ ।
বছাটখাদটা ফফচাদযয জন্য নতুন বফন খুফই কাম থকয দয়দছ ভদভথ ২৫% উত্তযোিা জাফনদয়দছন এফাং এয পদর
এখন ফােী ও ফফফােীদক বকান ফড় আোরদি বমদি য় না।
উত্তযোিাগদণয ২২% এয ভদি এখন কৃফল , ভৎস্য, জফভ, প্রাফণদফা াংফিষ্ট কভথকিথাদেয বর্দক প্রদয়াজনীয়
যাভথ ও দমাফগিা াওয়া মাদচ্ছ। উত্ত যোিাগদণয ভদধ্য ১০% ফদরদছন ইউফনয়ন ফযলদেয িথ্যদকদেয
ভাধ্যদভ ফফফবন্ন ভদয় েযখাস্ত (চাকফযয আদফেন পভথ,াদাদট থয আদফেন, কদরজ বফিথয পভথ পুযণ ইিযাফে)
কযা মায়। এছাড়াও ২০% ফদরদছন ইউফনয়ন ফযলদেয ভাধ্যদভ নাযীদেয কাদজয সুদমাগ কদয বেওয়া
দয়দছ।

াযফণ 7.2১: ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণ উকায ও সুফফধা ম্পদকথ ব্যফাযকাযীদেয ভিাভি
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সুফফধা ও উকাদযয ধযন
1. ফায বার ব্যফস্থা দয়দছ
2. িথ্য আোন প্রোন জ দয়দছ
3. ফয়স্ক বািা, ফযফরপ বািা, জন্ম ফনফেন, চাফযফেক নেে াওয়া মায়
4. চফে ফেদনয কভথ সূফচদি ভাটি কাটায কাজ কযা মায়
5. বছাট খাট ফফচাদযয জন্য বফন দয়দছ
6. কভথাংস্থান বৃফি দয়দছ
7. কৃফল, ভৎ, জফভ, শু বফা াওয়া মায়
8. িথ্য বকদেয ভাধ্যদভ ফফফবন্ন ভয় েযখাস্ত কযা মায়
9. ফ ধযদনয বফা াওয়া মায়
10. ভফরাদেয কাদজয সুদমাগ কদয বেওয়া দয়দছ
11. বার ফযদফদ কাজ কযা মায়
12. এরাকায ও জনাধাযদনয জফভ জফয, খানা জফয, ববৌগফরক সুফফধা
ইিযাফে াংযক্ষণ কযা মায়

াংখ্া
১১
৪
১৯
৬
৫
১
৫
২
৩
৪
১
২

িাাং
৫৫.০
২০.০
৯৫.০
৩০.০
২৫.০
৫.০
২৫.০
১০.০
১৫.০
২০.০
৫.০
১০.০

7.13 বপাকা গ্রু ফডকাদন (FGD) অাংগ্রণকাযীদেয ভিাভি ও ম থাদরাচনা
এপরজরড কযায উদেশ্য ফছর যাস্তা, রিজ/কারবাট ম, াট ফাজায/বগ্রার্ বন্টায ও ইিযাফে অফকাঠাদভা উন্নয়ন
কাম মক্রদভয পদর প্রকল্প এরাকায জনগদণয পূদফ ময তুরনা সুদমাগ সুরফধা বৃরদ্ধ এফাং জীফন ভাদনয ইরতফাচক
রযফতমন এফাং এরাকায আথ ম-াভারজক  রযদফগত উন্নন রফলারদ ম্পদকম দরগত আদরাচনা
য়
অাংগ্রণকাযীদদয ভতাভত এফাং ম মদফক্ষণ ম্পদকম ধাযণা সনা। এপরজরড-সত প্রকদল্পয সুরফধাদবাগী পুরুল,
নাযী, কদরার গ্রু দস্য, স্থানী গণ্যভান্য ব্যরক্তফগ ম উফস্থি ফছদরন। এ ভীক্ষায িথ্য াংগ্রদয জন্য ৪ টি
সজরায ১৪ টি উদজরা এরাকা ১টি কদয
এপরজরড রভটিাং কযা দদছ। এপরজরড-এয রনদদ মনা
(guideline) সভাতাফক গ্রাভীণ অফকাঠাদভায উন্নদনয রফলগুদরা জনগদণয ভতাভত  ম মদফক্ষণ রনদম্ন
ম মাদরাচনা কযা দরা।
যাস্তা কযায পূদফ থয ভস্যা/অসুফফধামূ: যাস্তা, রিজ/কারবাট ম ফনভথাণ ও অফকাঠাদভা উন্নয়দনয পূদফ থ গ্রাভীণ
এরাকায় উন্নি, দ্রুি এফাং মাফন্ত্রক মানফান চরাচর কযদি াযদিা না। এয পদর চালীদেয জফভয পর ফফফক্র
কযদি দর বফফ টাকা বাড়া ও বফফ ভয় রাগি। গফযফ কৃলকযা ভয় ভি াটফাজাদয বমদি না াযায
কাযদণ কৃফল দণ্যয রাবজনক মূল্য বি না। বমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নি না র্াকায কাযদণ আধুফনক কৃফল
উকযণ ও প্রমৄফক্ত ব্যফায কযা বমিনা। বছদর বভদয়দেয স্কুর বমদি অদনক খযচ ও বফফ ভয় রাগি, অদনক
বছদর বভদয়য অফববাফকদেয ইচ্ছা এফাং আফর্ থক াভথ্যথ র্াকা দেও উদজরা েদয বার স্কুর ও কদরদজ
ড়ায সুদমাগ বি না। বার যাস্তা ও দ্রুি মানফাদনয চরাচর না র্াকায কাযদণ জটির বযাগী এফাং গবথফিী
ভাদয়দেয মর্ামর্ ভয় াাািাদর বনয়া বমি না ফফধায় ভা ও ফশুয মৃতুয ঝফুঁ ক বফফ ফছর। পূদফ থ বার ও
উন্নি যাস্তাঘাট না র্াকায কাযদণ প্রকল্প এরাকায় বোকান াট, কফভউফনটি ফিফনক, াট ফাজায, স্কুর ও
কদরজ, ভফজে ভাদ্রাা ইিযাফে প্রফিষ্ঠানগুদরা ফছর না ফফধায় এরাকায় কভথব্যফস্থা ফছর না এফাং মৄফকযা
কভথীনবাদফ ভয় কাটাি।
যাস্তা উন্নয়ন কযায য সুফফধামূ: যাস্তা ফনভথাণ ও উন্নয়ন কযায পদর জনগণ িাদেয ফনজ এরাকা ফা
উদজরায প্রদিযক অঞ্চদরয াদর্ আদযক অঞ্চদরয অফফস্থি বছাট ফাজায ফা অন্য উদজরা দযয াদর্
এখন দজই বমাগাদমাগ কযদি াযদছ। এদি িাদেয ভয় ও অর্ থ ব্যয় অদনক কদভ বগদছ। গ্রাভীণ েফযদ্র ও
ফফধফা ভফরাদেয কভথাংস্থান ও ফফফবন্ন অফকাঠাদভা উন্নয়দন ম্পৃক্ত ওয়ায সুদমাদগয পদর িাদেয আফর্ থক
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অফস্থায স্থায়ী উন্নয়ন ম্ভফ দয়দছ। যাস্তা, রিজ/কারবাট ম ফনভথাণ ও অফকাঠাদভা উন্নয়দনয কাযদণ এরাকায
বফকায মৄফদকযা এখন ফএনফজ, অদটা-ফযক্সা চাফরদয় বার আদয়য ভাধ্যদভ ফনদজদেয াভাফজক অফস্থা উন্নি
কদযদছ। প্রাফন্তক গ্রাদভয বছদর বভদয়যা এখন কভ খযদচ উদজরা েদয বার স্কুর ও কদরদজ ড়ায সুদমাগ
াদচ্ছ। গ্রাদভয াধাযণ বযাগী এফাং গবথফিী ভাদয়যা এখন উদজরা/বজরায় বমদয় উন্নি ফচফকৎায সুদমাগ
াদচ্ছ এফাং এয পদর ভা ও ফশু মৃতুয ায কদভ বগদছ। বমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নি ওয়ায কাযদণ কৃলকযা
আধুফনক কৃফল উকযণ, প্রমৄফক্ত ব্যফায ও কৃফল অফপ দি দস্যয বযাগফারাই দি মুক্ত ওয়ায ব্যাাদয
যাভথ দজ াদচ্ছ ফফধায় িাযা অফধক কৃফল উৎােদন উৎাফি দচ্ছ। এফাং বার যাস্তা ও দ্রুি মানফাদনয
কাযদণ কৃলকযা িাদেয কৃফলজ দ্রব্যাফেয রাবজনক মূল্য াদচ্ছ। যাস্তা, রিজ/কারবাট ম ফনভথাণ ও অফকাঠাদভা
উন্নয়দনয পদর অদনক এরাকায় ফফদুযৎ চদর আাদি ফফক্ষি মৄফকযা াসঁ-মুযফগ, ভাছ ও ছাগর ও গরু ারদন
উৎাফি দয়দছ।
ফিজ/কারবাট থ কযায পূদফ থ এরাকায অফস্থা/ভস্যামূ: পূদফ থ গ্রাভীণ এরাকায় ফিজ/কারবাট থ না র্াকাদি
ফফফবন্ন জায়গা মাওয়া ফা কৃফল ণ্য বনৌকা ফা ররায ভাধ্যদভ আনা বনওয়া কযদি চালী ও ব্যফায়ীদেয অদনক
ভয় ও অর্ থ ব্যয় কযদি দিা। বজায়ায বাটা ও াফন ফনষ্কাদনয অবাদফ অদনক অঞ্চদর জরাফিিা সৃফষ্ট
দিা ও রফণাক্তিায কাযদণ কৃফল জফভয উৎােনীরিা কদভ বমি এফাং চালীযা োরুনবাদফ ক্ষফিগ্রস্ত দিা।
পদর কৃলক ও স্থানীয় বরাকজদনয জীফনমাদনয ভান খুফ ফনম্নস্তদয ফছর।
ফিজ/কারবাট থ কযায য এরাকায সুফফধামূ: ফিথভাদন ফযকফল্পি বাদফ ফিজ, কারবথাট দিফযয কযায পদর
কৃফল ণ্য ও অন্যান্য ভারাভার দ্রুি ফনদয় মাওয়া জ দয়দছ এফাং পদর িাদেয চনীর কৃফল ণ্য, ভাছ ও
দুধ দ্রুি ফফফক্র কদয রাবজনক মূল্য াদচ্ছ। এরাকায জনগণ ফফফবন্ন প্রকায বফা অফি িাড়ািাফড় ফনদি াযদছ
মায কাযদণ িাদেয জীফনমাো ভান আদযা বৃফি বদয়দছ। ফিজ/কারবাট থগুদরা মর্া স্থাদন ওয়াদি াফন দ্রুি
ফনষ্কাদনয পদর পদরয ক্ষফি কদভদছ এফাং এয পরশ্রুফিদি কৃফল দণ্যয উৎােন বৃফি বদয়দছ।
আফাফে জফভয জন্য ম থাি ায াওয়ায সুদমাগ ও সুফফধামূ: যাস্তা ও মানফান চরাচর বার ওয়াদি
আফাফে জফভয জন্য কৃলকযা য বর্দক ম থাি ফযভাদণ ায মর্াভদয় আনদি াযদছ এফাং দ্রুি ও কভ
ভদয় াদিয কাদছ ায ও কীটনাক াওয়াদি উা মর্াভদয় জফভদি ব্যফায কযদি াযদছ ফফধায়
িাদেয কৃফল উৎােদনয ফযভাণ বৃফি বদয়দছ। উ-কাযী কৃফল কভথকিথা/কৃফল অফপ বর্দক কৃফল
বযাগফারাই যাভথ দজই াওয়া মাদচ্ছ ফফধায় িাদেয দস্যয ক্ষফি কদভদছ।
ফনিয প্রদয়াজনীয় ফজফন ক্রদয়য ফফধ থি সুফফধামূ: মাফন্ত্রক মানফাদনয/ফযফদনয কাযদণ অফি কভ ভদয়
উদজরা/বজরা য বর্দক ফনিয প্রদমাজনীয় ফজফন ক্রয় কযা মায় এফাং এদি খযচ ফাদচ, োভ ােয় য়।
এক জায়গা বর্দক প্রদয়াজনীয় ফজফন বকনায সুফফধা ফাড়দছ।
কর সুদমাগ সুফফধাগুদরা ধদয যাখায ব্যফস্থা: েরগি আদরাচনায অাংগ্রণকাযীদেয ধাযণা ভদি ভয়ভি
যাস্তা, ফিজ/কারবাট থ এফাং বগ্রার্ বন্টাদযয মর্ামর্ যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ কাজ কদয বমদি াযদর এ
প্রকদল্পয উন্নয়দনয সুদমাগসুফফধাগুদরা জনগণ স্থায়ীবাদফ ববাগ কযদি াযদফ। িদফ এ ব্যাাদয জনগদণযও
যাস্তা ব্যফাদয দচিন দি দফ এফাং যাস্তায ধাদয ম থাি ফযভাদণ গাছ রাগাদি দফ অফধকন্ত, যাস্তায় অফি
বাফয মানফান প্রদফ না কযায ব্যাাদয জনভি সৃফষ্ট কযদি দফ । সুদমাগ সুফফধাগুদরা ধদয যাখদি দর ফিজ
কারবাট থ এয পূনফনভথাণ ব্যফস্থা কযা ও কাদজয উকযদণ মদর্ষ্ট গুণগিভান ফজায় বযদখ ম্পন্ন কযদি দফ
এফাং কাদজয ভাদনয ম থাি ভফনটফযাং ফনফিি কযদি দফ।
প্রকদল্পয প্রিযাফি উদেশ্যমূ: (আর্-াভাফজক অফস্থায উন্নয়ন, কভথাংস্থান ও কৃফল দণ্যয ঠিক মূল্য):
েরগি আদরাচনায অাংগ্রণকাযীদেয ধাযণায ভদি প্রকদল্পয প্রিযাা অনুমায়ী যাস্তা দফ, কারবাট থ দফ,
যাস্তায াদ গাছ রাগাদনা দফ এফাং এরাকায বরাকজন প্রফক্ষণ াদফ এফাং কভথাংস্থাদনয ব্যফস্থা দফ এফাং
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কৃফল ণ্য দজ ফাজাযজাি কযায সুদমাগ দফ; বছবরদভদয়দেয দজ কভ ভদয় স্কুর ও কদরদজ মাওয়ায
সুদমাগ; প্রদয়াজনীয় ফজফন দজই াদিয কাদছ াওয়া; এফাং কৃফল দ্রব্যাফেয ঠিক মূল্য াওয়া এফাং
দূযাঞ্চর বর্দক বক্রিাদেয ফজফন ক্রদয়য জন্য াট/ফাজাদয আায প্রিযাাগুদরা অজথন কযা ইিযাফে ।
প্রকদল্পয প্রিযাা পূযণ: েরগি আদরাচনায অাংগ্রণকাযীদেয ভদি ফাস্তফ বক্ষদে প্রকদল্পয প্রিযাা অনুমায়ী
বমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন দয়দছ িদফ বনায়াখারী বজরায বানামুড়ীয ওয়াদকপুয এরাকায় যাস্তায াদ
গাছ রাগাদনা ও জনগদণয প্রফক্ষণ াওয়ায প্রিযাা পূযণ য়ফন। েরগি আদরাচনা বর্দক দজই প্রিীয়ভান
দচ্ছ অদনক কৃলদকয কৃফল ণ্য দজ ফাজাযজাি কযায সুদমাগ অজমন কযা বগদছ; নতুন কভথাংস্থান
ফফদলকদয দুস্থ ও গফযফ নাযীদেয জন্য সুদমাগ ওয়া এফাং বছদরদভদয়দেয দজ কভ ভদয় স্কুর ও কদরদজ
মাওয়ায সুদমাগ দয়দছ। এরাকায জনগণ ফফদল কদয চালীযা িাদেয প্রদয়াজনীয় ফজফন দজই াদিয
কাদছ াদচ্ছ; কৃফল দ্রব্যাফেয ঠিক মূল্য; কৃফল কাদজয ও পদরয উকযণ ও যাভথ এফাং দূযাঞ্চর বর্দক
বক্রিাদেয ফজফন ক্রদয়য জন্য াট/ফাজাদয আায প্রিযাাগুদরা অফজথি দয়দছ।
াভাফজক ও ফযদফগি সুফফধা ও অসুফফধা: েরগি আদরাচনায অাংগ্রণকাযীদেয আদরাচনা ও ভিাভি
বর্বক বুঝা মাদচ্ছ প্রকদল্পয পূদফ থ াভাফজক ব্যফস্থা ফাদফ গ্রাভাঞ্চদর ফক্ষায ায কভ ফছর, বফকাযে বফফ
ফছর, ফচফকৎা বফা বার ফছর না এফাং ব্যফা ফাফণদজযয প্রায কভ ফছর। পূদফ থ নেীফাফি অঞ্চদর বজাযায
বাটায কাযদণ জরাফিিা ও রফরাক্তিায পদর প্রচুয প্রকৃিগি সৃষ্ট গাছারায ব্যাক ক্ষফি দিা এখন
প্রকদল্পয আওিায় প্রফক্ষণ ও ফনায়ন সৃফষ্ট কযায পদর জনগণ রাবফান দচ্ছ। এখন এরাকায ভাজ ও
ফযদফদয অফস্থা আদগয বচদয় ফেন ফেন বাদরা দচ্ছ; যাস্তায াদর্ না দরও অদনদক অন্য প্রকায গাছ ফাফড়য
আফঙনায় বযাণ কযদছ এফাং আধুফনক উাদয় চালাফাে কবয িাদেয আফর্ থক ও জীফনভাদনয অফস্থায
ইফিফাচক ফযফিথন আনদি বদযদছ।
বগ্রার্ বন্টায উন্নয়দন সুফফধা ও অসুফফধামূ: বগ্রার্ বন্টায ফনভথাদণয আদগ ভফরাযা যাস্তায উয বযাে
বৃফষ্টদি ফবদজ বফচা বকনা কযি এখন িাযা বার বাদফ ফাজাদয বফচা বকনা কযদি াযদছ; আদগ বৃফষ্ট দর
ফাজাদয অদনক াফন জভি, কাঁোয় াটা বমিনা এখন আয এফ ভস্যা বনই। িদফ রক্ষ্মীপুয বজরায যায়পুয
উদজরায উত্তয চযফাংী ইউফনয়দনয নতুন বগ্রার্ বন্টাযটিয খুফ ফনকটফিী এরাকায় দুটি ফাজায ও একটি
বগ্রার্ বন্টায র্াকায কাযদণ ফিথভাদন এ বন্টাদয ব্যফায়ীযা ব্যফা ফাফণজয কযদছ না। বগ্রার্ বন্টাযটি ফনভথাণ
কযায আদগ এ স্থানগি অসুফফধা ফা site selection টি মর্ামর্ য়ফন।
ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণয পদর সুফফধামূ: নতুন ইউফনয়ন ফযলদে e-বফায ভাধ্যদভ ফযক্সা বযান
এফাং অন্যান্য গাফড়য রাইদন্স াওয়া; জন্ম ফনফেন, চাফযফেক নে, েযে ফফফক্র ইিযাফে ব্যাাযগুদরা এখন
জ দয়দছ এফাং গফযফদেয ফফফবন্ন ধযদনয াায্য (social safety net)-বমভন ফবফজফড কভথসূফচ, ফয়স্ক
বািা ইিযাফে এখন এক জায়গা বর্দক াওয়া মায় ফফধায় অমর্া ভয়দক্ষণ ও য়যাফনয প্রফণিা কদভদছ।
আদরাচকবেয ভদি কৃফল বফা, নাগফযক বফা ও স্বাস্থযদফা ইিযাফে ফডফজটার কযায সুফফধা এফাং আইন
শৃঙ্খরা ও বমদকান ভস্যা বকান একটি ফনফে থষ্ট ফেদন স্থানীয় বচয়াযম্যান ও বভম্বাযদেয াংদগ আদরাচনা কযায
সুদমাগ সৃফষ্ট ওয়াদি জনগণ এখন িাদেয অফধকায ও োফয়ে ম্পদকথ দচিন দয়দছ।
ইউফনয়ন ফযলে বফন ফনভথাদণয পদর অসুফফধামূ: আদরাচকদেয ভদি এরাকায় ইউফনয়ন বফন ফনভথাদণ
ব্যফক্ত ফফদদলয বকান ক্ষফি য়ফন- শুধুভাে যকাফয ফকছু খা জফভয অাংদ ফকছু গফযফ বরাদকয চালাফাে ফে
দয়দছ। ইউফনয়ন বফন ফনভথাদণ ফফদল বকান অসুফফধা য়ফন মফেও েরীয় বরাকজন ভাদঝভদধ্য ঝাদভরা কযায
বচষ্টা কদযফছর।
গ্রাভীণ অফকাঠাদভা উন্নয়দন আয প্রদয়াজনীয় কাজমূ: আদরাচকদেয ভদি এরাকায় গ্রাভীণ
অফকাঠাদভাগুদরা ফফদল কদয যাস্তা ও ইউফ বফন প্রফি ফছয প্রদয়াজনীয় বভযাভি ও যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ
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ফজায় যাখা উফচি। গ্রাভীণ অফকাঠাদভাগুদরায উন্নয়দনয াাাফ ভফরাদেয আয় ফধ থনমূরক প্রফক্ষদণয
ব্যফস্থা যাখদর িাযা িাদেয আফর্ থক অফস্থায উন্নয়ন কযদি াদয; প্রকদল্পয চফে ফেদনয কভথসূফচ এফাং িথ্য
প্রমৄফক্ত প্রফক্ষণ প্রোদনয ভাধ্যদভ এরাকায বফকায ফফক্ষি মৄফ ফক্তদক আয়ফধ থন কাদজ ফনদয়াফজি কযা বমদি
াদয। বগ্রার্ বন্টাদয ভাধ্যদভ ভফরা কণ থায সৃফষ্ট কদয বফকায ও দুস্থ ভফরাদেয কভ খযদচ বোকান বাড়ায়
িাদেয ব্যফায় স্ব-উদযাগী কযা প্রদয়াজন। যাস্তায উবয় াদ রাবজনক অাংীোফযদে এরাকায জনগদণয
গাছ বযাদণ উৎাফি কযা; জনগণদক যাস্তা ব্যফাদয আদযা দচিন কযা এফাং এরাকায ফফফবন্ন
অফকাঠাদভায উন্নয়ন কাদজ স্থানীয়/েরীয়/ চাোঁফাফজয ভদনাবাফ ফযায কযায জন্য প্রবাফারীদেয উদযাগ
ফনদি দফ । এরাকায ফিজ/কারবাট থ ভজবুি ও মর্ামর্বাদফ ফনভথাণ কযা উফচি মাদি দ্রুি াফন ফনষ্কাদনয
সুফফধা র্াদক এফাং জদরাচ্ছ্বা ও ঝড়/ফন্যায় দজ নষ্ট না য়।
গ্রাভীণ অফকাঠাদভা উন্নয়দন ভফরাদেয উকায: অফকাঠাদভা উন্নয়দনয পদর মানফাদনয চরাচর জ
ওয়াদি ভফরাযা অফিদজ কভ ভদয় ফনদজদেয প্রদমাজনীয় ও ছদেয াভগ্রী ক্রয় কযদি াযদছ; ফকছু
ফকছু ভফরা ভাটিয কাজ কদয এফাং ফকছু ফকছু ভফরা বগ্রার্ বন্টাদয বোকান কদয অর্ থ উাজথন কযদছ;
ভফরাযা যাস্তায ধাদয গাছাারায বফামত্ন ও াাযা ফেদয় জীফফকা অজমন কযদছ; এফাং ভফরাযা িাদেয
অফধকাদযয ব্যাাদয আদযা দচিন দয়দছ এফাং স্বাধীনবাদফ ফনদজয ভিাভি প্রকা কযদি াযদছ।
বফফষ্যদি এরূ প্রকল্প উন্নয়ন ও গ্রদণ FGD আদরাচকদেয যাভথ: যাস্তা ও ফিজ/কারবাদট থয স্থাফয়ে ও
কাম থক্ষভিা ফজায় যাখায জন্য ঠিক ফযকল্পনা কযা, ঠিক স্থান ফনফ থাচন কযা, অফকাঠাদভা ফনভথাদণয
উাোন ঠিক ভাদনয য় িা ফনফিি কযা। ফযকল্পনা বর্দক শুরু কদয কাজ বল কযায কর াংফিষ্ট
ব্যফক্তদেয কাদজয জফাফফেফিা িবাগ ফনফিি কযা। অফকাঠাদভা ফনভথাণ ও উন্নয়ন কাদজ চাোঁফাফজ ও
প্রবাফারীদেয স্তদক্ষ ফে যাখা ফনফিি কযদি দফ। যাস্তায় বাফয মানফান প্রদফ কযদি না বেওয়ায জন্য
ফফকল্প ব্যফস্থা ফনদি দফ এফাং যাস্তায উবয় াদ গাছ রাগাদনা ব্যাাদয যাস্তা াংরগ্ন এরাকায জনগণদক
উৎাফি কযদি দফ। বে ও েদয উন্নয়দনয জন্য এ ধযদণয কাম থক্রভ কর অঞ্চদর অব্যাি যাখায জন্য
বফফষ্যবি এই ধযদণয প্রকল্প বনয়া প্রদয়াজন িদফ অদনদকয ভদি স্থানীয় জনভি জফযদয ভাধ্যদভ ফনদয়
িাদেয চাফো বভািাদফক কাজ কযদর আদযা বফফ াংখ্ক জনগণ সুফফধাদবাগী ওয়ায সুদমাগ াদফ।
প্রকদল্পয কর কভথকাদে স্থানীয়/এরাকায পুরুল ও ভফরাদেয কাদজ ফনদয়াফজি কযা বগদর গ্রাদভয উন্নয়ন
কাদজ নাযী ও পুরুলযা দমাফগিামূরক ফযদফদ জ ও ফনযাদে চরাদপযা ও ব্যফা ফাফণজয কযদি
াযদফ।
7.14 স্থানীয় ম থাদয় বেকদাল্ডাযদেয কভথারা - বনায়াখারী ওয়াক
ভাঠ ম থাদয় ভীক্ষায ভাধ্যদভ িথ্য াংগ্র কযায রদক্ষয স্থানীয় বেকদাল্ডাযদেয ফনদয় গি ২৫ব এফপ্রর,
২০১৭ রনফ মাী প্রদকৌরী এররজইরড, সনাাখারী এয বা কদক্ষ উদেষ্টা প্রফিষ্ঠান কর্তক
থ একটি কভথারা
আদয়াজন কযা দয়ফছর। কভথারায় প্রধান অরতরথ ফছদরন জনাফ সভাোঃ সগারাভ করফয, রযচারক,
আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণার; রফদল অরতরথ রাদফ ফছদরন জনাফ সভাোঃ সভাস্তপা াান, কাযী
রযচারক, আইএভইরড, বারত রছদরন জনাফ এভ এ ছািায, রনফ মাী প্রদকৌরী, এররজইরড সনাাখারী।
ইউসুপ এন্ড এদাদটস্ এয দক্ষ বাই বপ্রফদডন্ট জনাফ প্রদকৌরী আওরাে বাদন এফাং প্রকল্প মূল্যায়দনয
োফয়েপ্রাি টিভ ফরডায ডোঃ বভাাম্মে আবু িাদয খন্দকায, এররজইরড-এয কভমকতমাগণ এফাং যামকগণ
কভমারা অাংগ্রণ কদযন। কভথারায় বভাট 53 জন অাংগ্রণকাযী উফস্থি ফছদরন । এই কভমারায
কাম মক্রবভয প্রর্ভ দফ থ-এ প্রকদল্পয মূল্যায়ন োফড টিভ ফরডায প্রকদল্পয উদেশ্য ও টভূফভ ব্যাখ্া কদযন। ফিফন
প্রকদল্পয উদেশ্য অজদন থয জন্ম কভথারায িফি ব্যাখ্া কদযন। কভমারায কাম মক্রভ ফিিীয় দফ ম
অাংগ্রণকাযীগণদক মুক্ত আদরাচনায জন্য আহ্বান কযা য়।
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মুক্ত আদরাচনা: অাংগ্রণকাযীগণ এরফজইফড কর্তক
থ জুন ২০০৬ - জুরাই ২০১৪ ম থন্ত ফাস্তফাফয়ি ফফফবন্ন
অফকাঠাদভা উন্নয়ন কভথকাদেয উয মুক্ত আদরাচনা কদযন, িাঁদেয ভিাভি ও ম থদফক্ষণ প্রোন কদযন।
সুপরদবাগী: একজন পুরুল অাংগ্রণকাযী ফদরন, প্রকল্প সথদক ফাজাদয ফিফন একটি সদাকান বদয়দছন।
আদগ সদাকান রছর না, এখন সদাকান াদত ব্যফা কযদত াযদছন এফাং াংাদযয আ সফদড়দছ, স্বচ্ছরতা
আদছ। সছদরদভদদদযদক ড়াদরখা কযাদত াযদছন।
একজন ভফরা অাংগ্রণকাযী ফদরন প্রকদল্পয আদগ ঘদয কাজ কযদিন।প্রকদল্পয ভাটিয কাজ কযাদি এখন
স্বাভী  িাঁয সযাজগাদয াংায সভাটামুটি বার চদর। যাস্তা ফনভথাণ াদত সমাগাদমাগ উন্নি দদছ। এখন
সছদরদভদদদযদক ড়াদরখা কযাদত াযদছন।িাঁযা াংাদয আদগয সচদ আ সফদড়দছ। আদগ যাস্তা ারনকাঁদা রছর; এখন াকা যাস্তা দদছ; চরাচর জ দয়দছ।
কভমারা অাংগ্রণকাযী কদক জন ব্যফাীয ভদত ফাজায উন্নন কযায কাযদণ ফাজাদয সদাকান াংখ্া
সফদড়দছ। ফাজাদযয ভদধ্য সড ততরয দদছ, াকা যাস্তা দদছ। এখন
িাঁযা স্বাচ্ছদন্দ ব্যফা কযদত
াযবছন।গ্রাদভয চালীযা তাদদয উৎারদত ণ্য দজ ফাজাদয আনা সনা কযদত াদযন। তাঁদদয ণ্য সফর
দাদভ রফক্র কযদত াদযন। যাস্তা াকা াদত অদনক দূয সথদক াইকাযী অদনক ব্যফাীযা আদন,
ভারাভার ক্র রফক্রদয ভাধ্যদভ তাঁদদয আ সফদড়দছ। তাঁযা ফদরদছন ফাজাদয টদরট দদছ এফাং সুরফধা
দদছ। সতু ফা কারবাট ম ফনভথাদণয পদর অদনক উকায দদছ। আদগ স্থানীবাদফ জরাফদ্ধতা দতা। এখন
রিজ ফা কারবাট ম াদত জরাফদ্ধতা  না; ারন দজ রনষ্কান ।
অন্যান্য অাংগ্রণকাযীগদণয ভদি প্রকদল্পয কাজ বার দয়দছ এফাং বমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নয়দন পদর
জনগদণয উকায সদছ। যাস্তায় অফি বাফয মানফান চরাচর ীফভি কযা প্রদয়াজন ফদর তাঁযা জারনদদছন।
এ ব্যাাদয ফফকল্প ফচন্তা ও দচিনিামূরক ফভটিাং কদয জনগদণয দচিনিা ফাড়াদি দফ ভদভম তাঁযা উদেখ
কদযদছন।
একজন ইউর সচাযম্যান ফদরদছন, ফাজাদযয উন্নন দদছ; সড রনভমাণ কযা দদছ। যাস্তা াদত ফাজায
ব্যফস্থানায উন্নরত দদছ। কৃরলণ্য দজ সকনা সফচা কদয কৃলকগণ রাবফান দচ্ছ ন। তাঁয এরাকা একটি
ফড় ফাজায আদছ; আদগ সখাদন গরু জফাই ত; পদর ভরা আফজমনা রযদফ দূলণ ত এফাং দুগেম ছড়াি।
এখন এরফজইফড-এয প্রকল্প সথদক কাইখান কযায জন্য একটি সড ততরয কযা দয়দছ। এখন আয ভরা
আফ মজনা না; রযদফ বার থাদক। শুদৄ তাই নয়,এই ভরা আফ মজনা াংযক্ষণ কদয ভাদছয খাদ্য রাদফ
ব্যফায কযা । িাঁয ভদি ফাজায ব্যফস্থানায আয উন্নরত দর ফা প্রকল্প সথদক আয নতুন নতুন ফাজায
প্রকদল্পয আতা এদন উন্নন কযদর কৃলক তাদদয উৎারদত ণ্য দজ ফাজাদয সকনা সফচা কদয রাবফান
দফন।
সনাাখারী দয উদজরা প্রদকৌরী ফদরন, সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নরত দর ভানুদলয আথ ম-াভারজক উন্নরত
। এররজইরড উন্নন কদয; এররজইরডয উন্নন ভাদন যকাদযয উন্নন; আথ ম-াভারজক উন্নন। করফয
াদট একটা খার খনন কযা দদছ। খাদরয গবীযতা সফর; এখন খাদর ভাছ চাল । গ্রাভ সথদক ইউরনন
রযলদ এফাং ইউর সথদক উদজরা রযলদদ আায প্রা ফ যাস্তা উন্নন কযা দয়দছ। প্রকল্প সথদক যাস্তা
সভযাভদতয সম নীরতভারা য বয়দছ িা ফাস্তফায়ন কযদি াযদর আগাভীদত সভযাভদতয ভস্যা আযও কদভ
মাদফ।
প্রধান অরতরথ তাঁয ভিদব্য - াকা যাস্তা ায পদর সমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নদনয াদথ াদথ ভানুদলয আথ মাভারজক অফস্থায উন্নন দদছ উদেখ কদযন। রতরন ফদরন, ভানুদলয বাদগ্যয উন্নন দদছ। রতন ফছয য
যাস্তা সভযাভত কযদর যাস্তায স্থাফয়ে ও কাম থক্ষভিা বৃফি াসফ ভদভম রতরন উদেখ কদযন। বারত ফদরন, মুক্ত
আদরাচনা অদনক তথ্য উদঠ এদদছ সমটা বরফষ্যদত এ প্রকদল্পয উন্নন আয সটকই  জনকল্যাণমুখী
কযা াক দফ।
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(১) এররএ-এ কাজ কদযন এভন ১০ জন ভররায াদথ সনাাখারীদত আরা কদয জানা মা সম তাঁদদয
কদরই যাস্তায রনভমাদণয ভ ভাটিয কাজ কদযদছন। তাঁদদয কাদজয ধযন রছদরা দুযমুজ রদদ ভাটি ভজবুত
কযা; যাস্তায ঢাদর দুফ মাঘা রাগাদনা; বৃক্ষদযাণ কযা। এই কাদজয জন্য তাঁযা রনধ মারযত াদয ারযশ্ররভক
সদতন। যাস্তায কাজ কযায পদর তাঁদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ সদদছ; াংাদয তাদদয ভম মদা সফদড়দছ; াংাদযয
আ বৃরদ্ধ সদদছ; তাঁদদয ভত্মাদনযা স্কুদর সমদত াযদছ। তাঁদদয প্রদতযদকযই স্বাভী জীরফত আদছন; একজন
অষ্টভ সশ্ররণ এফাং অন্য দুজন চতুথ ম সশ্ররণ ম মি ড়াশুনা কযদছন। অন্যযা প্রদতযদক নাভ দস্তখত কযদত াদযন।
অরধকাাং নাযীয ভত্মান াংখ্যা দুজন।
সবৌত কাজ কযদত রগদ তাঁদদযদক দ মায ব্যাাদয সকান ভস্যায ম্মুরখন দত রন। প্রথদভই তাঁাযা স্ব স্ব
স্বাভীয রনকট দত অব সদদছন। সক্ষত্র
রফদদল তাঁযা রনদজদদয বাদরা আচযণ িাযা
রযরস্থরত অনুকূদর আনদত ভথ ম দরছদরন।
ঘদযয ফারদয মতটুকু দ মা সভদন চরায দযকায
ততটুকু তাঁযা কদর সভদন চদরন, ারীনবাদফ
চরাদপযা কদযন। তাঁযা জানান সম, এ প্রকল্প
তাঁদদযদক থ সদরখদদছ। কারক শ্রভ কযায
অথফা কদঠায দ মা না ভানায সম
রজ্জা তা
িাঁবেয সবদঙ্গ সগদছ। ঘদযয ফারয ায
রো সমদতু সবদঙ্গদছ সদতু ৎ সযাজগাদযয
জন্য এখন িাঁসদয থ সখারা, ফাধাীন ফদর
তাঁযা আস্থাফান। তাঁদদয দঙ্গ াক্ষাৎকাদযয
একটি আদরাকরচত্র রচত্র নাং ৭.৬ এ প্রদান কযা দরা।
রচত্র ৭.৬ঃোঃ এররএ-এ কাজ কদযন এভন ১০ জন ভররায ছরফ

(২) প্রকদল্পয আতা টুাখারী সজরা রনরভমত অফকাঠাদভাগুদরায একটি নাভ নন্দীগ্রাভ রিজ। রিজটি
ভাদাযবুরনা ইউরনদন অফরস্থত। এই রিজটিয েযান ৯০.৪০ রভটায। রিজটি রনভমাণ কযা দদছ উিযদরক্ষদণ নন্দী গ্রাভ খাদরয উদয। খারটি পূফ ম-রশ্চভ রদদক প্রফারত দচ্ছ; খাদরয ারনদত সজাায-বাটায
প্রবাফ আদছ। রিজটিয উিয াদড় রতনটি গ্রাভ যদদছ; এগুদরায জনাংখ্যা প্রা ৫,০০০ জন। রিজটি রনভমাণ
কযায পূদফ ম উিয াদড়য সরাকজন ণ্য ক্ররফক্রদয প্রদাজদন একটি সখা সনৌকা রদদ
দরক্ষণ াদড় মাতাাত কযদতা। খারটিয সকাদনা
াদড়ই সখা সনৌকা বনাঙয কযায জন্য এফাং সখা
সনৌকা দত নাভা-উঠায জন্য সকাদনা ধযদনয াকা
ঘাট রছর না। সুতযাাং দুই াদড়ই াযাাযকাযী
সরাকজনদক ারনদত এফাং কাঁদা ভাটিদত অফতযণ
কযদত দতা। এছাড়া দুদম মাগপূণ ম আফাা এফাং
বৃরষ্টয ভদ জনগদণয দুদবমাগ বৃরদ্ধ সদতা।
ভফরাসদয জন্য দুদবমাদগয ভাো আযও বফফ ফছর।
রিজটি রনভমাদণয পদর গ্রাভগুররয সরাকজদনয
চরাচদরয সুরফধা দদছ। রিজটিয একটি
আদরাকরচত্র রচত্র নাং ৭.৭ এ উস্থান কযা দরা।
রচত্র ৭.৭ঃোঃ নন্দীগ্রাভ রিজ
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(৩) ফযগুনা সজরায দয উদজরা সগৌযীচন্না ফাজায-বুযজীয াট ম মি ২.০ রক.রভ.াকা ড়ক রনভমাণ কযা
দদছ। ড়কটি রশ্চভ রদদক সগৌযীচন্না ফাজায দত প্রা ৪ রকোঃ রভোঃ ফাদ রদদ সল রদদক ২ রকোঃ রভোঃ
সবদভন্ট (Pavement) রনভমাণ কযা দদছ। রশ্চভ রদদকয সই অাংদ প্রকদল্পয আতা কাজ কযা  নাই
সই অাংটুকু এভন ভাত্রা ক্ষরতগ্রস্ত দ আদছ সম গারড় রদদ অথফা াদ সেঁদট ারড় সদা মন্ত্রণাদাক!
এয দযয অাংটুকু, সমটুকু প্রকদল্পয আতা রনভমাণ কযা দদছ, ভসৃণ- ৩০ রকোঃরভোঃ গরতদত গারড় চারাদনা
মা। যাস্তা রনভমাদণয পূদফ ম যাস্তাটি রছর ভাটিয ততরয।
যাস্তাটি রছর াশ্বমফতী জরভ সথদক াভান্য উঁচু; ফল মা
সভৌসুদভ যাস্তা দ সমত কদ মভাক্ত। কাদায ভাদঝ া
ডুদফ সমত। কাঁদায গবীযতা দতা প্রা ১৫০ দত
২০০ রভরররভটায। যাস্তা রনভমাদণয পদর মাতাাদতয
ভ হ্রা সদদছ। আদগ সমখাদন সমদত ভ রাগত
৪০ রভরনট ফতমভাদন ভ রাদগ ১০ রভরনট। এদত
ভ াশ্র  এফাং রযশ্রভ কভ । আদগ
াদ সদট চরাচর কযদত দতা ফতমভাদন
ইরজফাইদক চরাচর কযা মা। যাস্তাটিয একটি
আদরাকরচত্র (রচত্র নাং ৭.৮) াংদমাজন কযা দরা।

রচত্র ৭.৮:

সগৌযীচন্না ফাজায-বুযজীয াট ড়ক

(৪) চযভটুা ইউরনদনয উদ াদৄয াদট প্রকল্পটিয আতা একটি ‘‘কাইখানা’’ ( Slaughter-house)
রনভমাণ কযা দদছ। াটটি সনাাখারী দয উদজরায ১নাং চযভটুা ইউরনদন অফরস্থত। কাইখানাটি
চারযরদক সখারা সছাট আকাদযয একটি াকা সড। এয দঙ্গ একটি সররিন রনভমাণ কযা দদছ। কাইখানায
ম
ফায়ু সফ বা ফয। রফলাক্ত-দুগেমৄক্ত
গ্যাদ চারযরদক বযপুয দ আদছ। সগাফয এফাং জফাই কযা শুয ফদজময
ম
কাই খানাটিয চায া বদয আদছ। কাইখানায সভদঝদত একটি ফগাকায
ম্যানদার ( Manhole) আদছ।
সই ম্যানদারটি কানা কানা শু ফজমযপূণ ম। কাইখানায রতন াশ্বম সগাফয এফাং শু ফদজময রযপূণ ম দ
আদছ।
কাইখানা দত প্রা সদড়ত রভটায দূযদত্ব
ানারভা র.এপ. উচ্চ রফদ্যার 
ানারভা যকারয প্রাথরভক রফদ্যার
অফরস্থত। প্রা ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
রফদ্যারটিদত অধ্যন কদয। এদদয অিত
৪০% কাইখানায জঞ্জার সরযদ
রফদ্যারদ মাতাাত কদয। উৎকন্ঠায ব্যাায
দরা কাই খানায ফদজমযয দুগেম এফাং
রফলাক্ত গ্যা ফাতাদ ফারত দ দজই
রফদ্যারদ সৌুঁদছ। এ কাযদণ রফদ্যারদয
রক্ষাথীদদয স্বাস্থযারন ায আঙ্কা
যদদছ। কাইখানায একটি আদরাকরচত্র
(রচত্র নাং ৭.৯) রনদভণ প্রদান কযা দরা। রচত্র ৭.৯ঃোঃ চযভটুা ইউরনদনয উদ াদৄয াদট প্রকল্পটিয আতা
একটি ‘‘কাইখানা’’
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(৫) রক্ষ্মীপুয সজরায কভরনগয উদজরায অরধদক্ষদত্র একটি “Women’s Corner” রনভমাণ কযা দদছ।
“Women’s Corner”-টি একটি একতরা াকা বফন, দরক্ষণমুখী। এটি াজীয াট ফাজাদয অফরস্থত। ৭নাং
াজীয াট ইউরনন রযলদ বফদনয রফযীত রদদক প্রস্থ াকা ড়দকয াদ
“Women’s Corner”
বফনখারন রনভমাণ কযা দদছ। নাযীদদয জন্য বফনটিদত াঁচটি সদাকান ঘয আদছ। ফকটি সদাকান ঘয
তারাফদ্ধ। সদাকানঘযগুদরা ম্প্ররত কখন সদাকান রাদফ ব্যফহৃত রন। বফনটিয াঁচটি সদাকান ঘদযয পূফ ম
াদ বফদনয রবতদয টদরট ঘযটি অফরস্থত। টদরদটয সদারগুদরা ম্প্ররত বাঙ্গা দদছ নতুন একটি
গুদাভ ঘয রনভমাদণয জন্য।
মাঁদদযদক “Women’s Corner”-এয সদাকানঘযগুদরা ফযাি
প্রদান কযা দরছর তাঁযা এগুদরা াফ-সরট রদদদছন।
সদাকানঘযগুদরা এখন গুদাভঘয রাদফ ব্যফহৃত দচ্ছ।
“Women’s Corner”-রনভমাদণয ভৎ উদদ্যাগটি এখন পর 
নাই। ইায মথামথ ব্যফায কদয উদিশ্য প র কযায জন্য
স্থানী প্রান  জন প্ররতরনরধগদণয রম্মররত উদদ্যাগ গ্রণ
কযা আফশ্যক। “Women’s Corner”-এয একটি আদরাকরচত্র
(রচত্র নাং ৭.১০) াংদমাজন কযা দরা। রচত্র ৭.১০ঃোঃ
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অষ্টভ অধ্যা
ভীক্ষা প্রাপ্ত তদথ্যয ম মদফক্ষদণয রবরিদত প্রদাজনী সুারয
৮.১ ম মদফক্ষণ
প্রকল্পটিয রযকল্পনা অির্ভমক্ত সবৌত কাম মগুদরায ফাস্তফান রক্ষযভাত্রায তুরনা তকযা একত বাগ অরজমত
দদছ। ইায াাার অনুদভারদত প্রকল্প ব্য সভাট ৪৭৭,৭৩.৯৭ রক্ষ টাকা-এয রফযীদত ৪৭৭,৬১.৯৪ রক্ষ
টাকা ব্য কযা দদছ। ব্যদয ভাত্রা অনুদভারদত প্রাক্কররত ব্যদয প্রা ১০০%।
রযদমন, ম মদফক্ষণ এফাং তথ্য-উাি রফদিলণ এফাং উকাযদবাগী জনগদণয প্রদি ভতাভত অনুাদয প্রকল্পটি
ফাস্তফাদনয কাযদণ সমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত দদছ এফাং প্রারিক আরথ মক অফস্থায পুরুল  নাযী জনগদণয
জন্য অরধকতয কভমাংস্থান  আবৃরদ্ধ দদছ এফাং আ বৃরদ্ধয সুদমাগ সৃরষ্ট দদছ। এ ছাড়া প্রকল্পটিয
ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ড়ক সনটাদকময
(network) যক্ষণাদফক্ষদণয ভাধ্যদভ স্থা
ফয়ত্ব  কভমক্ষভতা
(sustainability and efficiency) বৃরদ্ধ দদছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ প্রারিক অফস্থায নাযী-পুরুদলয জন্য
যারয ৩০ রক্ষ ১০ াজায জন-রদফ কভমাংস্থাদনয সৃরষ্ট কযা দরছর মা অতযি ইরতফাচক। জনগদণয
জন্য প্রকল্পটি িাযা রযফণ  ফাজাযজাতকযদণয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদদছ এফাং উকাযদবাগী জনগদণয
অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ কৃরলজ উৎাদন বৃরদ্ধ সদদছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ প্রকল্প এরাকা কভমাংস্থান সৃরষ্ট
া নাযীদদয ক্ষভতান  জীরফকা উন্নদনয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদদছ।
প্রকল্প এরাকায উিযদাতাগদণয ৯০% ফদরদছন প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ অফকাঠাদভায উন্নদনয কাযদণ তাঁদদয
জীফনভাদনয উন্নন দদছ। প্রকদল্পয কাযদণ তাঁদদয সা াংক্রাি কাম মক্রভ জ দদছ এইরূ ভতাভত
প্রদান কদযদছন ৮০% উিযদাতা। উিযদাতাগদণয ৮৪% ফদরদছন সম, প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফান কযায কাযদণ
মাতাাদতয ভ হ্রা সদদছ, ৮০% ফদরদছন প্রকদল্পয কাযদণ সছদরদভদদদয স্কুদর মাতাাত জ দদছ,
৪৪% ফদরদছন স্বাস্থযদকন্দ্র  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মাতাাত জ দদছ, এফাং ৬৪% উিযদাতা ফদরদছন
প্রকদল্পয কাযদণ ব্যফা-ফারণদজযয ম্প্রাযণ দদছ। উিযদাতাদদয ৬৯% ফদরদছন প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয
কাযদণ কৃরলজ ণ্যারদয রযফণ ব্য হ্রা সদদছ।
উিদাতাগদণয প্রা ১১% প্রকল্পটিয আতা আ-ফধ মনমূরক প্ররক্ষণ সদদছন। তাঁদদয প্রা ৭৪% াঁমুযরগ ারন, ৬২% াক-ফরজ চাল, প্রা ২১.৫% বৃক্ষদযাণ কাদজ জরড়ত আদছন। নাযী উিযদাতাগণ
জারনদদছন প্রকদল্পয ভাধ্যদভ তাঁদদয আ দদছ, াংাদয ভান ভম মাদা বৃরদ্ধ সদদছ এফাং তাঁদদয
ক্ষভতান বৃরদ্ধ সদদছ।
াকা যাস্তা, কাঁচা যাস্তা, রিজ-কারবাট ম রনভমাণ ছাড়া প্রকদল্পয আতা রনরভমত অন্যান্য অফকাঠাদভা
জনগদণয জীফনভান উন্নন, আ-ফধ মন  রফরবন্ন ধযদনয সফামূরক  নাগরযক সুদমাগ-সুরফধা সৃরষ্টদত াক
দদছ ভদভম উিযদাতাগণ ভতাভত প্রদান কদযদছন।
প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গ রছর াকা  কাঁচা যাস্তা রনভমাণ কযা। যাস্তা, রিজ, কারবাট ম, সগ্রাথ সন্টায-এ ফ
অফকাঠাদভা রফদ্যভান াকা অথফা কাঁচা যাস্তায উয রদদ অথফা ফাজাদয রনভমাণ কযা দদছ। কাজ
ফাস্তফাদনয জন্য জনগদণয ব্যাক দারফ  ভথ মন রছর। প্রকল্পটিয প্রবাফ জনগদণয উয ইরতফাচক। প্রকল্প
এরাকায ৯৮% জনগণ এ ধযদনয প্রকল্প বরফষ্যদত রনভমাণ কযায দক্ষ ভতাভত প্রদান কদযদছন।
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৮.২ সুারয
জনগদণয উদযাক্ত ভতাভত, তথ্যারদ ম মাদরাচনা  রফদিলণ-এয রবরিদত রনম্নফরণ মত সুারয প্রদান কযা
দরা:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

প্রকদল্পয আতা রনভমাণ কযা অফকাঠাদভায মথামথ ব্যফস্থানা, রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ
অব্যাত যাখা প্রদাজন।
মথামথ রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ অব্যাত যাখায জন্য প্রদাজনী ফাদজট ফযাি প্রদান কযায
ব্যফস্থা সনা প্রদাজন।
াকা যাস্তায সছাটখাট সভযাভত (Pot-hole) াংস্থায রনজস্ব জনফর  মন্ত্রারতয িাযা দ্রুত ম্পন্ন
কযা প্রদাজন।
প্রারিক আরথ মক অফস্থায নাযীগণদক এররজইরড-এয যাস্তায রুটিন সভযাভত কাদজ রনদারজত কযা
সমদত াদয।
াকা ড়দকয স্থারতফ বৃরদ্ধয রদক্ষয উদজরা, ইউরনন  গ্রাভীণ ড়দকয সবদভদন্টয রডজাইন
(মাা ইদতাভদধ্য এররজইরড াংদাধন/উন্নন কদযদছ) অনুযণ কযা সমদত াদয।
গ্রাভীণ ড়ক  াট ফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকদল্পয অনুরূ প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্ত
ব্যরক্তদদয মথামথ ক্ষরতপূযণ প্রারপ্তয রনশ্চতা রফধান কযা সমদত াদয এফাং প্রকল্প ভারপ্ত
প্ররতদফদদন (Project Completion Report) তা উদেখ কযায রফধান যাখা সমদত াদয।
প্রকল্প এরাকায অফকাঠাদভায দীঘ ম স্থারদত্বয জন্য উকূরী ফন্যা রনন্ত্রণ ফাঁদধয সুষ্ঠু রযচারন 
যক্ষণাদফক্ষণ অতযি অরযাম ম। ফাঁদধয সুষ্ঠু রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয ব্যাাদয এররজইরড এফাং
ফাাংরাদদ ারন উন্নন সফাদড ময ঘরনষ্ঠ দমারগতা থাকা প্রদাজন।
‘সগ্রাথ সন্টায’-এয প্রদাজনী যক্ষণাদফক্ষণ ফাজাদযয রনজস্ব আ দত কযা সমদত াদয।
Women’s Corner-এয ব্যফস্থানা সজাযদায কযা প্রদাজন।
প্রকদল্পয আতা রনরভমত ‘কাইখানা‘-এয দূরলত গ্যা রনন্ত্রদণয জন্য একটি ‘ফাদাগ্যা প্লান্ট‘
রনভমাণ কযা প্রদাজন।
ইউরনন রযলদ বফদনয প্রদাজনী সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাজ রযলদদয রনজস্ব তরফর
ব্য কদয রনফ মা কযা প্রদাজন।
রফশ্ব ব্যাাংক-এয Preparation of Rural Transport Improvement Project II (RTIP
II), March 2012 দত সদখা মা প্রা ৩,৫৫০ রকদরারভটায উদজরা এফাং ইউরনন াকা
ড়ক পুনফ মান এফাং ররযরডক সভযাভদতয একটি প্রকল্প গ্রণ কযা দদছ। এই প্রকদল্প
DANIDA-এয াায্যপুষ্ট প্রা ৪৫০ রকদরারভটায াকা ড়ক অির্ভমক্ত কযা দদছ। এই
প্রস্তাফনা ফরা দদছ ঠিকাদাযগণদক শুদৄভাত্র ভাপ্ত কাদজয রযভাদণয রবরিদত রফর রযদাধ
কযা দফ না; ফযাং ভাপ্ত ড়ক সভযাভত কাদজয গুণগত ভাদনয রবরিদত রযদাধ কযা দফ।
াকা ড়ক সভযাভত  যক্ষণাদফক্ষণ কাদজয স্থারত্ব বৃরদ্ধয উদিদশ্য এই নীরত প্ররতারন কযা
সমদত াদয।
‘‘কৃরলখাত াতা কভমসূরচ-২: গ্রাভীণ ড়ক  াটফাজায াংদমাগ অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প
(অাং-৩): টুাখারী, ফযগুনা, সনাাখারী  রক্ষ্মীপুয সজরা (২ াংদারধত)’’ ীল মক প্রকদল্পয
অনুরূ প্রকল্প বরফষ্যদত গ্রণ কযা সমদত াদয।
প্রকল্প প্রণয়দনয পূদফ থ বফজ রাইন াদবথয (Baseline Survey) াংস্থান যাখা প্রদাজন।
প্রকদল্পয অফকাঠাদভায স্থারত্ব বৃরদ্ধয জন্য জনদচনতা বৃরদ্ধয ব্যফস্থা সনা প্রদাজন।
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