প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিববদন
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ েরকার

জুন ২০১৬

প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষা প্ররতদবেন
wØZxq MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí
েমীক্ষক

আইএমইরি’র কমমকতমাবৃন্দ

ড. মমা: জাতিদ মিাবসন খান
wUg wjWvi/g~j¨vqb we‡klÁ

জনাব খন্দকার আহোন সহাদেন
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শব্দ-সংবক্ষপ
AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

CPM

Critical Path Method

DFID

Department for International Development

FGD

Focus Group Discussion

FSO

Female Shop Owner

GIZ

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenerbeit, GmbH

IRC

Indian Road Congess

KfW

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (German Development Bank)

LCS

Labor Contracting Society

LGED

Local Government Engineering Department

LTM

Limited Tendering Method

OTM

Open Tendering Method

PPA

Public Procurement Act

PPRs

Public Procurement Rules

PRSP

Poverty Reduction Strategy Paper

RCC

Reinforced Cement Concrete

RHB

Rural Hat Bazaar

RIIP-II

Second Rural Infrastructure Improvement Project

RPA

Reimbursable Project Assistance

SR

Submersible Road

SWOT

Strength Weakness Opportunity and Threat

TOR

Terms of Reference

TSTM

Two Stage Tendering Method

UNR

Union Road

UP

Union Parishad

UPC

Union Parishad Complex

UZR

Upazila Road
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তনব বািী সারসংবক্ষপ
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার তবভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালবয়র
অধীবন স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তর বাস্তবায়ন কবর। প্রকল্পটি মমাট ২৩ মজলায় বাস্তবায়ন করা িয়। মজলাগুবলা
িবলা রংপুর তবভাবগর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, তদনাজপুর, নীল ামারী, রংপুর, লালমতনরিাট, কুতড়গ্রাম ও গাইবাো মজলা,
ঢাকা তবভাবগর মশরপুর, জামালপুর, ময়মনতসংি, তকবশারগঞ্জ, মনত্রবকানা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, মাতনকগঞ্জ, গাজীপুর,
নরতসংদী, নারায়ণগঞ্জ ও মুতিগঞ্জ মজলা এবং িট্টগ্রাম তবভাবগর িাহ্মণবাতড়য়া, কুতমল্লা এবং িাঁদপুর মজলা।
মভৌি অবকাঠাবমাগি অসুতবধাসমূি উত্তরবণ ও গ্রামীণ জনগবণর আথ ব-সামাতজক অবস্থার উন্নয়বন বাংলাবদশ সরকার
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, মকএ ডতিউ, তডএ আইতড এবং GIZ এর আতথ বক সিবর্াতগিায় প্রকল্পটি গ্রিণ কবর। প্রকবল্পর
বাস্তবায়নকাল ১লা জুলাই ২০০৬ মথবক ৩০ জুন ২০১৩ পর্ বন্ত। প্রকল্প বাস্তবায়বন ব্যয় িয় ১৫০,৮৮১.৩১ লক্ষ টাকা।
প্রকবল্পর মূল উবেশ্য তছল এলাকায় মটকসই অথ বননতিক প্রবৃতদ্ধ, পল্লী উন্নয়ন এবং অবকাঠাবমা উন্নয়বনর মাধ্যবম গ্রামীণ
জনগবণর আয় বৃতদ্ধ ও দাতরদ্র্য হ্রাস করা। প্রকবল্পর কবয়কটি অঙ্গ তছল মর্মনঃ জনবল, অবকাঠাবমা তনমবাণ, িয় কার্ বিম,
সংস্কার ও রক্ষণাববক্ষণ, পরামশবক, ভূতম অতধগ্রিণ ও প্রতশক্ষণ।
প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য আইএমইতড কতৃক
ব স্থানীয় পরামশবক ামব ইউসু এে এবসাতসবয়টসবক আউটবসাতস বং
এর মাধ্যবম তনবয়াগ করা িয়। প্রভাব মূল্যায়বনর উবেশ্য তছল প্রকবল্পর আওিায় বাস্তবাতয়ি কাবজর লক্ষয ও প্রকৃি
অগ্রগতি পর্ বাবলািনা এবং মকান তবচ্যযতি িবয় থাকবল িার কারণ মবর করা।
আইএমইতডর প্রদত্ত TOR অনুর্ায়ী ৫০% প্রকল্প মজলা নমুনায় অন্তর্ভবক্ত করা িয়। অিীি অতভজ্ঞিার উপর তনভবর কবর
১৫-৩০% উপবজলা, তনমতিি ও ইউতনয়ন সড়ক, ৫% তিজ এবং কালভাট ব নমুনা তিবসবব তনব বািন করা িয়। প্রতিটি
তনব বাতিি মজলা মথবক ১টি ইউতনয়ন কমবেক্স ভবন, ১টি মগ্রাথ মসন্টার নমুনায় অন্তর্ভবক্ত করা িয়। মগ্রাথ মসন্টার মাবকববটর
প্রধান কার্ বালয় ১টি, মতিলা মাবকবট ১৬টি, বন্যা পুনব বাসন ১টি, ঘাট ২টি এবং ২৭ তকবলাতমটার বৃক্ষবরাপণ নমুনা তিবসবব
তনব বািন করা িয়। উপবরাক্ত এলাকা মথবক পতরসংখ্যানগিভাবব প্রতিতনতধত্বমূলক সংখ্যক উপকারবভাগী সাক্ষাৎকার
গ্রিবণর জন্য তনব বািন করা িয়। এক পতরবার মথবক এক জন কবর উপকারবভাগীর সাক্ষাৎকাবরর জন্য তনব বািন করা িয়।
প্রকবল্পর অবকাঠাবমা তনমবাবণ উপবজলা সড়ক, ইউতনয়ন সড়ক, তনমতিি সড়ক, তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ, গ্রামীণ সড়ক
সংষ্কার, াংশনাল তবতডং তনমবাণ, মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা অত স তনমবাণ, মগ্রাথ মসন্টার তনমবাণ, গ্রামীণ িাট বাজার
উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাণ, মতিলা কন বার তনমবাণ ও বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র তনমবাণ অন্তর্ভবক্ত তছল।
অবকাঠাবমা তনমবাবণ অঙ্গবভবদ ৯৫% মথবক ১০০% বাস্তব অগ্রগতি িয়।
প্রকবল্প ৩০০ তক.তম. রাস্তার পাববব বৃক্ষবরাপবণর মক্ষবত্র ২৬১.১৮ তক.তম. বৃক্ষবরাপণ করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার
৮৭.০৬% অতজবি িবয়বছ। িবয়র মবধ্য রবয়বছ র্ানবািন, র্ন্ত্রপাতি, কতম্পউটার ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ এবং আসবাবপত্র
িয়। সব মক্ষবত্র লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। মভৌি অবকাঠাবমা তনমবাণ, মালামাল িয় ও মসবা িবয়র মক্ষবত্র
স্থানীয়ভাবব প্রতিবর্াতগিার মাধ্যবম িয় করা িবয়বছ। প্রকবল্পর অধীবন মালামাল িয়, কাজ ও মসবা কার্ বিবম (দরপত্র
আিবান ও মূল্যায়ন, অনুবমাদন পদ্ধতি, চ্যতক্ত সম্পাদন ইিযাতদ) PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা িবয়বছ মবমব
প্রিীয়মান িয়।
সড়ক রক্ষণাববক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রতশক্ষণ কমবসূতির মাধ্যবম ২৩ মজলার তনব বািী প্রবকৌশলীর ক্ষমিা মজারদার করার
জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জতড়ি মমাট ১৩৭ জন এলতজইতড কমীবদর প্রতশক্ষণ মদওয়া িয়। ইউতপ ব্যবস্থাপনা ও মজোর
ক্ষমিায়ন তবষয়ক প্রতশক্ষণ ইউতপ মিয়ারম্যান, সদস্য এবং ইউতপ এর সতিববদর সমন্ববয় ২৫,৬৪৮ জনবক প্রদান করা
িবয়বছ। বৃক্ষবরাপণ কাবজর তবষয়বস্তু এবং গাছ র্বের উপর labor Contracting Society এর ২৫০৮ জন মতিলাবক
মমৌতলক প্রতশক্ষণ প্রদান করা িয় এবং Labor Contracting Society এর ১৫২৭ জন মতিলাবক ব্যবসাতয়ক দক্ষিা,
স্বাক্ষরিা এবং তিসাবরক্ষবণর উপর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িয়।

পৃষ্ঠা v

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়বন তিন ধরবনর আন্তজবাতিক এবং জািীয় পরামশবকবদর মসবা গ্রিণ করা িবয়বছ। তিন ধরবনর মবধ্য
রবয়বছ ব্যবস্থাপনা তডজাইন এবং িত্ত্বাবধান পরামশবক, প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ পরামশবক এবং দক্ষিা উন্নয়ন পরামশবক।
মমাট ২৮৩.৭ জনমাস আন্তজবাতিক এবং ২,৭৮৭ জনমাস জািীয় পরামশবকবদর মসবা গ্রিণ করা িবয়বছ।
প্রথবম প্রকবল্পর প্রাক্কতলি ব্যয় ধরা িয় ১,৭৩৭.৫০ মকাটি টাকা এবং িা পবর ১,৫৩৬.৮৮ মকাটি টাকায় সংবশাধন করা
িয়। এ বরাবের তবপরীবি মমাট ব্যয় িয় ১,৫০৮.৮১ মকাটি টাকা অথ বাৎ ৯৮.১৭% ব্যয় িবয়বছ।
িয় কার্ বিম পর্ বাবলািনায় মদখা র্ায় মর্, ১৭টি িয় কার্ বিবমর মবধ্য ১৪টির সময়মি কার্ বাবদশ মদওয়া সম্ভব িবয়বছ
অবতশষ্ট ৩টি পুন:মূল্যায়বনর জন্য তনধ বাতরি সমবয়র মিবয় ৪২ তদন, ৪৫ তদন, ৬১তদন মবতশ সময় মলবগতছল।
প্রকবল্পর SWOT তববিষণ করা িয়। SWOT মথবক প্রকল্প বাস্তবায়বনর সবল তদকগুতল িবলা - মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থার
উন্নয়ন, মরাগীবদর সিবজ কম সমবয় িাসপািাবল মনওয়া, আয় বৃতদ্ধ, আইন শংখলা পতরতস্থতির উন্নয়ন, এলাকার মানুবষর
সাতব বক সিবর্াতগিা, কাবজর মতনটতরং ব্যবস্থা, কৃতষপণ্য বাজারজািকরণ বৃতদ্ধ পাওয়া, আথ ব-সামাতজক উন্নয়ন ও
সরকাতর সুবর্াগ সুতবধা বৃতদ্ধ প্রভৃতি।
দুব বলতদকগুতলর মবধ্য অন্যিম িবলা অবকাঠাবমাগুবলা সময়মি রক্ষণাববক্ষণ িয় না, প্রকল্প এলাকায় জনগণ মাটি তদবি
অনীিা ও পর্ বাপ্ত মাটির অভাব, প্রকল্প িলাকালীন তডএ আইতড কতৃক
ব অথ বায়বন অপারগিায় প্রকল্প সমাপ্তকরণ তবলতিি
িয় এবং প্রকবল্পর আওিায় তনতমবিব্য অবকাঠাবমার পতরমাণ হ্রাস করবি িবয়বছ। তডএ আইতড কতৃক
ব িাবদর অথ বায়বনর
Strategy পতরবিববনর জন্য অথ বায়ন বে করা িবয়বছ ববল উবল্লখ করা িবয়বছ।
সুবর্াগসমূবির মবধ্য উবল্লখবর্াগ্য িবলা সব আবিাওয়ায় র্ািায়াবির ব্যবস্থা সৃতষ্ট িওয়ায় মছবলবমবয়বদর তনয়তমি স্কুবল
উপতস্থতির সুবর্াগ িবয়বছ, মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বনর বল নতুন কমবসংস্থান সুবর্াগ িবয়বছ এবং কমবস্থবল র্ািায়াবির
সুতবধা িবয়বছ, মতিলাবদর বাজাবর ব্যবসা পতরিালনার সুবর্াগ সৃতষ্ট িবয়বছ, তবতভন্ন কতমটিবি মতিলাবদর অন্তর্ভবক্ত করার
ব্যবস্থা িবয়বছ এবং তসদ্ধান্ত গ্রিবণ মতিলাবদর ভূতমকা রাখার সুবর্াগ সৃতষ্ট িবয়বছ।
ঝতূঁ কসমূি পর্ বাবলািনা কবর মদখা র্ায় মর্, মকান মকান মক্ষবত্র রাস্তা তনমবাবণর সময় পাতন তনষ্কাশন/জলাবদ্ধিা সমস্যা
সম্মুখীন িবি িবিা, রাস্তা তনমবাবণর মক্ষবত্র বাতড় ঘর স্থানান্তবরর সময় সমস্যা সম্মুখীন িবি িবিা, ঠিকাদার সঠিক
কাবজর মান বজায় রাখার অনীিা, সঠিক মাবনর তনমবাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যিা ও স্থানীয় প্রভাব প্রভৃতি।
প্রকল্প বাস্তবায়বনর বল এলাকার র্ািায়াি ব্যবস্থার উন্নতি িবয়বছ, স্কুল কবলবজ র্ািায়াবির সুতবধা িবয়বছ, কমবসংস্থান
বৃতদ্ধ মপবয়বছ, তশক্ষার িার বৃতদ্ধ মপবয়বছ, মপশার পতরবিবন িবয়বছ, রাস্তা উন্নয়বনর বল র্ািায়াি ব্যয় ও সময় আবগর
মথবক কবমবছ, কৃতষ পণ্য িাড়ািাতড় বাজাবর তবতি করা র্ায়, সিবজ িাট-বাজার করা র্ায় এবং মরাগীবদর সিবজ কম
সমবয় িাসপািাবল মনওয়া র্ায়।
প্রকবল্পর তকছু মনতিবািক প্রভাব লক্ষয করা র্ায় মর্মন - র্ানজট মববড়বছ, শব্দ ও বায়ু দূষণ মববড়বছ, আবাদী জতম ও
বসিবাতড় জতমর সংখ্যা কবমবছ ও ক্ষতিগ্রস্ত িবয়বছ, রাস্তা বাঁকার কারবণ দুঘ বটনা মবতশ িয়, রাস্তা পারাপাবর অসুতবধা
িয়, গাতড় িলািবলর বল ধূলা বাতল মবতশ উবড় এবং ঘর বাতড় নষ্ট িয়।
আবলািয সমীক্ষায় মর্ সব সুপাতরশ প্রদান করা িবয়বছ মসগুবলার মবধ্য উবল্লখবর্াগ্য িলঃ রাস্তার ঢাল এবং বামব মথবক
মাটি কাটা র্াবব না। বৃতষ্টর পাতন সিবজ র্াবি রাস্তা মথবক িবল মর্বি পাবর মস ব্যবস্থা করা প্রবয়াজন। রাস্তার দুই পাশ
ঢালু রাখা এবং রাস্তার দুই পাবশ ঘাস এবং গুল্মজািীয় গাছ লাগাবনা প্রবয়াজন। রাস্তা তনমবাবণর সময় এলাকায় গতরব
পুরুষ এবং মতিলাবদর শ্রতমক তিবসবব কাবজ লাগাবনা মর্বি পাবর। মমইন রাস্তার সাবথ শাখা রাস্তার সংবর্াগ তডজাইন
কবর উন্নি করা দরকার। রাস্তার প্রতিটি মমাড় বা বাঁক সুতবধাজনক করা মর্বি পাবর। ইউতনয়ন পতরষবদ মসবা কাবজ
তনবয়াতজি সব তবভাবগর কমবকিবা/কমবিারীবদর তনধ বাতরি সমবয় উপতস্থতি তনতিি করা প্রবয়াজন।
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ভতবষ্যবি এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়বন এলতজইতডর মতনটতরং প্রতিয়া শতক্তশালী করা প্রবয়াজন। রাস্তার মমরামি ও
রক্ষণাববক্ষবণর খাবি পর্ বাপ্ত বরাবের ব্যবস্থা রাখা মর্বি পাবর। বৃক্ষবরাপণ কার্ বিবম স্থানীয় জনগবণর অংশীদারমূলক
অংশগ্রিণ ও বৃক্ষবরাপবণর প্রিারণা বৃতদ্ধ করা মর্বি পাবর। মতিলাগণ র্াবি সিবজ মর্বি পাবর এবং মতিলাবােব সামগ্রী
তবতি িয় এমন স্থাবন মতিলা কন বার তনমবাণ করা প্রবয়াজন। মতিলা কন বাবর বরােকৃি মদাকানসমূি মতিলাবদর িারা
পতরিালনার ব্যবস্থা গ্রিণ করা মর্বি পাবর।
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প্রথম অধ্যায়
প্রকবল্পর পটভূতম
১.১

সূিনা

প্রকল্প গ্রিণকাবল বাংলাবদবশ জনসংখ্যা তছল ১৪ মকাটি ৬ লক্ষ (Statistical Pocket Book Bangladesh, 2008
ব
Page-7)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বগতকবলাতমটাবর
৯৫৩ জন তছল। ঐ সময় ৭৫% মলাক গ্রাম অঞ্চবল বসবাস করবিন।
তশক্ষার িার তছল ৫৫.৬৯%। পল্লী এলাকায় এ িার তছল ৪৬.৯৯% (Statistical Pocket Book Bangladesh, 2008
Page-368)। গ্রাবম জনসংখ্যার প্রায় ৫৯.৪% মলাক কৃতষ কাবজ তনবয়াতজি। (Statistical Year Book of
Bangladesh 2008 Page-74)। মাথা তপছু গড় আয় তছল ৩১২ মাতকবন ডলার (Statistical Pocket Book
Bangladesh 2008 Page-11)। ২০০৫ সাবল বাংলাবদবশ কাঁিা রাস্তার পতরমাণ তছল ২০৯৯৫ তকবলাতমটার।
(Statistical Year Book Of Bangladesh 2008 Page-259-260) ।
গ্রামাঞ্চবল মানুবষর মমৌতলক প্রবয়াজনসমূবির অভাব তছল। র্ার বল মদবশর সামতগ্রক উন্নতির জন্য সমতন্বি পল্লী উন্নয়ন
কমবসূতির ব্যাপকিা বৃতদ্ধর প্রবয়াজনীয়িা অনুভব করা িয়। এমিাবস্থায় বাংলাবদশ পল্লী অবকাঠাবমা উন্নয়ন মকৌশল
তনধ বারণ করা িয় র্ার মূল উপাদানসমূি তনম্নরুপঃ (ক) উপবজলা সড়ক ও মগ্রাথ মসন্টার উন্নয়নসি গ্রামীণ মভৌি
অবকাঠাবমা উন্নি করা, (খ) মসি তভতত্তক কৃতষ, বন্যা তনয়ন্ত্রণ ও মছাট মসি প্রকবল্পর সৃতষ্ট করা, (গ) গ্রামীণ
অবকাঠাবমাসমূি অংশগ্রিণমূলক উন্নয়বনর মাধ্যবম গ্রামীণ দতরদ্র্ জনগবণর দাতরদ্র্য তববমািবন সািায্য করা, (ঘ) গ্রামীণ
দতরদ্র্ জনবগাষ্ঠীর জন্য আবরা মবতশ উৎপাদবনর সুবর্াগ সুতবধা বৃতদ্ধ এবং কমবসংস্থাবনর সুবর্াগ তিতরর জন্য প্রণীি
কমবসূতির সূিনা করা1 ।
উপতর-উক্ত মকৌশলসমূি ৬ষ্ঠ পঞ্চবাতষ বক পতরকল্পনায় গ্রামীণ কমবসংস্থাবনর সুবর্াগ সৃতষ্টর প্রধান মকৌশলসমূবির মিই।
অপর্ বাপ্ত মভৌি অবকাঠাবমা গ্রামীণ উন্নয়বনর প্রধান বাধা তিবসবব তিতিি িবয়বছ। এছাড়া তবদ্যমান গ্রামীণ পতরবিণ
ব্যবস্থায় কৃতষপণ্য বাজারজািকরবণ অতিতরক্ত ব্যয়, আধুতনক কৃতষ প্রযুতক্ত অবলিবন ও সবলর বহুমুখীকরবণ অসুতবধা,
অকৃতষখাবি কমবসংস্থাবনর সুবর্াগ সৃতষ্টবি অসুতবধা ইিযাতদ কৃষকবদর উচ্চির কৃতষ উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করবছ। বতণ বি
অসুতবধাসমূি বৃিত্তর ঢাকা, কুতমল্লা, ময়মনতসংি, রংপুর এবং তদনাজপুর মজলাসমূবি িীি আকাবর মপৌূঁবছবছ। মভৌি
অবকাঠাবমাগি অসুতবধাসমূি উত্তরবণ গ্রামীণ জনগবণর আথ ব-সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন প্রবয়াজন। স্থানীয় জনগবণর
আথ ব-সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন ও অতধক জনশতক্তর জন্য কমবসংস্থান সৃতষ্টর লবক্ষয বাংলাবদশ সরকার এশীয় উন্নয়ন
ব্যাংক, মকএ ডতিউ, তডএ আইতড এবং GIZ এর আতথ বক সিবর্াতগিায় স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তর তিিীয়
গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রিণ কবর র্া ২০০৬ - ২০০৭ অথ ববছবর শুরু িয় এবং জুন ২০১৩ সাবল মশষ িয়।
ব
প্রকল্পটি মমাট ২ বার সংবশাধন করা িয়। প্রকল্পটি মমাট ২৩টি মজলার ১৮৩টি উপবজলার ৪৭,১৫২ বগতকবলাতমটার
এলাকায় বাস্তবায়ন করা িয়। পল্লী অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প-১ র্া বৃিত্তর খুলনা র্বশার ও বতরশাল তবভাবগ ১৬টি মজলায়
বাস্তবায়ন করা িয়। খুলনা তবভাবগর কুতষ্টয়া, মমবিরপুর, চ্যয়াডাঙ্গা, র্বশার, মাগুরা, তিনাইদাি, নড়াইল, বাবগরিাট,
খুলনা ও সািক্ষীরা, বতরশাল তবভাবগর বতরশাল, মভালা, বরগুনা, পটুয়াখালী, তপবরাজপুর ও িালকাঠি মজলা। এর
ধারাবাতিকিায় তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্পটি বৃিত্তর ঢাকা, ময়মনতসংি, কুতমল্লা, রংপুর এবং তদনাজপুর
এলাকার জন্য গ্রিণ করা িয়। প্রকল্পটির সংতক্ষপ্ত তববরণ তনম্নরুপঃ
(ক) প্রকবল্পর নামঃ তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প (RIIP-II)
(খ) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/তবভাগঃ স্থানীয় সরকার তবভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তর (LGED)
(ঘ) প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর তবভাবগর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, তদনাজপুর, নীল ামারী, রংপুর, লালমতনরিাট, কুতড়গ্রাম ও
গাইবাো মজলা। ঢাকা তবভাবগর মশরপুর, জামালপুর, ময়মনতসংি, তকবশারগঞ্জ, মনত্রবকানা, টাঙ্গাইল, ঢাকা,
মাতনকগঞ্জ, গাজীপুর, নরতসংদী, নারায়ণগঞ্জ ও মুতিগঞ্জ মজলা এবং িট্টগ্রাম তবভাবগর িাহ্মণবাতড়য়া, কুতমল্লা ও
িাঁদপুর মজলা।
1

Revised Development Project Proposal (RDPP), Special Revision (Re-cast), Page 175-176, Second Rural Infrastructure Improvement
Project (RIIP-II), January 2013.
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নকটলানমটার

র

250

25

উঃ
N

নপটরাজপু
বাটগরহাট র
িালকাঠী

লক্ষীপু
র

খাগড়াছনড়
মফণী
230

মিায়াখালী

রাঙামাষ্টট

ম ালা

পটু য়াখালী

চট্টগ্রাম

বরগুিা
220

220

বান্দরবাি

র

মঙ্গাা

ব

প

িা

বান্দরবি

গ

কক্সবাজার
210

নিবানচত
ব
মজলা
নিবানচত
ব
ইউনিয়ি

210

890

0

নিবানচত
ব
ইউনিয়ি90

910

920
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১.৩

প্রকবল্পর মমৌতলক িথ্যসমূি

(ক) প্রকবল্পর তবতনবয়াগ খরিঃ
প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ক. মমাট
খ. বাংলাবদশ সরকার
গ. তববদতশক মুদ্র্া
ঘ. প্রকল্প সািায্য
ঙ. আরতপত্র (RPA)

মূল
১৭৩,৭৫০.০০
৫৩,৯৮০.০০
৭,৬০০.০০
১১৯,৭৭০.০০
১১২,১৭০.০০

সব ববশষ সংবশাতধি
১৫৩,৬৮৮.২৬
৫৪,১৪৭.০৪
১০,৮২১.৭২
৯৯,৫৪১.২২
৮৮,৭১৯.৫০

(খ) উন্নয়ন সিবর্াগীবদর প্রকবল্প ব্যতয়ি অবথ বর পতরমাণঃ
১
২
৩
৪
৫

অথ বায়বনর উৎস
বাংলাবদশ সরকার
এশীয় উন্নয়ন বাংক
মকএ ডতিউ
তজআইবজড
তডএ আইতড
মমাট

মমাট বরাে (লক্ষ টাকা)
৫৪,১৪৭.০৪
৭২৭৯৬.৫২
১৮০৪৯.২
৪৮৩০.০
৩৮৬৫.৫০
১৫৩,৬৮৮.২৬

মমাট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৫৩৯৩৩.৮১
৭১৪৬৫.০০
১৭০৭৮.০০
৪৮৩০.০০
৩৫৭৪.৫০
১৫০৮৮১.৩১

উৎসঃ স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তবরর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিববদন মসবেির ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩।

(গ) বাস্তবায়নকালঃ
বাস্তবায়নকাল
মূল
সব ববশষ সংবশাতধি
প্রকৃি

শুরুর িাতরখ
১লা জুলাই ২০০৬
১লা জুলাই ২০০৬
১লা জুলাই ২০০৬

মশষ িওয়ার িাতরখ
৩০ জুন ২০১১
৩০ জুন ২০১৩
৩০ জুন ২০১৩

(ঘ) প্রকবল্পর প্রধান অঙ্গসমূিঃ
অঙ্গসমূি
(ক) মভৌি অবকাঠাবমা তনমবাণ
(খ) িয় কার্ বিম
(গ) সংস্কার ও রক্ষণাববক্ষণ
(ঘ) পরামশবক
(ঙ) ভূতম অতধগ্রিণ
(ি) প্রতশক্ষণ
(ছ) মবিন ও ভািা
মমাট

তডতপতপ অনুর্ায়ী
তপতসআর অনুর্ায়ী
আতথ বক (লক্ষ টাকায়) আতথ বক (লক্ষ টাকায়)
১২৭,৯৭৮.৩৪
১২৫,৫৯০.৮৮
৩,২৪২.৪৪
৩,২০৪.৮৮
৮২৬.৪৭
৭৬৩.৬৮
৯,০০৫.০৬
৮,৯৩৯.৮৫
৪৩৪.৭৩
৩২৪.২১
৩,৪৭৪.৯৪
৩,৩৯১.১২
৮,৭২৬.২৮
৮,৬৬৬.৬৯
১৫৩,৬৮৮.২৬
১৫০,৮৮১.৩১

আতথ বক অজবন
(%)
৯৮.১৩
৯৪.৮৪
৯২.৪০
৯৯.২৮
৭১.৫৮
৯৭.৫৯
৯৯.৩২
৯৮.১৭

উৎসঃ
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১.৪

প্রকবল্পর উবেশ্য

প্রকল্প এলাকায় মটকসই অথ বননতিক প্রবৃতদ্ধ, পল্লী উন্নয়ন এবং উন্নি অবকাঠাবমা উন্নয়বনর মাধ্যবম গ্রামীণ জনগবণর আয়
বৃতদ্ধ ও দাতরদ্র্য হ্রাস করা। স্থানীয় প্রশাসবনর অংশগ্রিবণর মাধ্যবম মটকসই গ্রামীণ অবকাঠাবমা, সামাতজক ও মজোর
উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীর অথ বননতিক সুবর্াগ বৃতদ্ধ করা। প্রকল্প পতরিালনা এবং রক্ষণাববক্ষণসি
প্রকল্প পতরকল্পনায় স্থানীয় দতরদ্র্ এবং অন্যান্য মস্টকবিাডারবদর সম্পৃক্ত করা। অথ বননতিক উন্নয়বনর জন্য পবরাক্ষভাবব
অংশীদারমূলক ব্যবস্থাপনা তিতর করা। রাস্তা ব্যবিারকারীবদর পতরবিণ খরি কমাবনা, গ্রামীণ জনগবণর অথ বননতিক ও
সামাতজক কমবকাবে অংশগ্রিবণর বাধা দূর করা এবং PRSP এর আবলাবক সকল প্রকার আবিাওয়ায় উপবজলা এবং
ইউতনয়ন সড়ক, তিজ এবং কালভাট ব িলািবলর উপযুক্ত রাখা এবং মগ্রাথ মসন্টার/বাজার এবং ঘাট সিল রাখা।
অবকাঠাবমা উন্নয়ন ও রক্ষণাববক্ষণ কার্ বিবমর মাধ্যবম কৃতষ ও অকৃতষ খাবি গ্রামীণ মতিলাসি দতরদ্র্বদর স্বল্প মময়াদী
এবং দীঘ ব মময়াদী কমবসংস্থান সৃতষ্ট করা। তকবশারী ও মতিলাবদর অতধকার মজারদারকরবণর মাধ্যবম তশশুবদর অতধকার
তনতিি করা এবং এলতসএস সদস্যবদর প্রতশক্ষণ ও সবিিনিামূলক কমবকাবের মাধ্যবম জনগবণর সামাতজক উন্নয়ন
তনতিি করা। সড়ক ও পল্লী অবকাঠাবমা উন্নয়বনর মাধ্যবম নারী ও তকবশারীবদর িাট বাজার, ঋণ ও সামাতজক কমবকাবে
সিবজ অংশগ্রিণ তনতিি করা। তববশষ কবর তকবশারীবদর স্কুবল তনরাপত্তা প্রদান, আইতন সিায়িা, সামাতজক তনরাপত্তা,
মজোর ও উন্নয়ন সিায়িা প্রদান করা। এলতসএস (LCS) কার্ বিম, মতিলা কন বার তিতর, প্রতশক্ষণ ইিযাতদর মাধ্যবমর
মতিলাবদর ক্ষমিায়ন করা এবং একই ধরবনর কাবজর মজুতরর মক্ষবত্র সমিা তনতিি করা।
১.৫

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ ২০১৫-২০১৬ অথ ববছবর প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা
উন্নয়ন প্রকল্পটি (RIIP-II) তনব বািন কবর। প্রকল্পটি বাংলাবদশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যুক্তরাবজযর আন্তজবাতিক
উন্নয়ন তবভাগ (DFID) এবং GIZ এর অথ বায়বন বাস্তবাতয়ি। প্রকল্পটি দুই বছর বতধ বি সময়সি ২০০৬ সাবলর জুলাই এ
শুরু িবয় জুন ২০১৩ মি সমাপ্ত িয়। প্রকবল্পর প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য স্থানীয় পরামশবক ামব ইউসু এে এবসাতসবয়টসবক
আউটবসাবস বর মাধ্যবম তনবয়াগ করা িয়। প্রভাব মূল্যায়বনর উবেশ্য তনম্নরূপঃ
প্রকবল্পর আওিায় বাস্তবাতয়ি কাবজর লক্ষয ও প্রকৃি অগ্রগতি পর্ বাবলািনা এবং মকান তবচ্যযতি িবয় থাকবল িার কারণ
মবর করা। পর্ বববক্ষণ ও মন্তবব্যর মাধ্যবম তনব বাতিি এলাকায় কাবজর বিবমান অবস্থার মূল্যায়ন করা। প্রকবল্পর অধীবন
মালামাল িয়, কাজ ও মসবা কার্ বিবম (দরপত্র আিবান ও মূল্যায়ন, অনুবমাদন পদ্ধতি, চ্যতক্ত সম্পাদন ইিযাতদ) PPA
2006, PPR 2008 অনুসরণ করা িবয়বছ তকনা িা র্ািাই করা। প্রকল্প এলাকার বিবমান অবস্থা তনরূপবণর জন্য SWOT
তববিষণ করা। অবকাঠাবমা তনমবাণ (রাস্তা, তিজ/কালভাট ব) ঘাট ও বাজার উন্নয়বনর মাধ্যবম গ্রামীণ অথ বনীতিবি এর
প্রভাব তনরূপণ করা। দতরদ্র্ নারী ও অন্যান্য সুতবধা বতঞ্চিবদর জীতবকা ও অথ বননতিক সুতবধা উন্নয়বন স্বল্প ও দীঘ ব মময়াদী
কমবসংস্থাবনর (কৃতষ ও অকৃতষ মক্ষবত্র) সুবর্াগ সৃতষ্ট মূল্যায়ন করা। গ্রামীণ অবকাঠাবমা পতরকল্পনা, বাস্তবায়ন, সামাতজক
এবং মজোর উন্নয়ন, রক্ষণাববক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ নারীগবণর অংশগ্রিণ মূল্যায়ন করা। জনগবণর মবধ্য তশশু
অতধকার, মতিলাবদর অতধকার এবং সামাতজক উন্নয়বনর মূল্যায়ন করা। গ্রামীণ অবকাঠাবমা ও উন্নয়বনর মাধ্যবম বাজার,
ঋণ, সামাতজক কার্ বিম, মজোর উন্নয়ন, তলগ্যাল এইড, সামাতজক তনরাপত্তা, স্বাস্থয ও অন্যান্য সুবর্াগ সুতবধায় নারী ও
তকবশারীবদর অংশগ্রিবণর মাত্রা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা। প্রকবল্পর কার্ বিম আরও কার্ বকর করা ও মটকসই ব্যবস্থাপনা
এবং ভতবষ্যৎ প্রকবল্প প্রবয়াবগর জন্য সবব বাত্তম কার্ বিম অনুসরণ করার জন্য র্থার্থ সুপাতরশ করা।
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তিিীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন তডজাইন
২.১

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়বন তবতভন্ন পদ্ধতি ও িথ্য সংগ্রবির জন্য তবতভন্ন পদ্ধতি ব্যবিার করা িয় র্ার মবধ্য রবয়বছ নতথ পর্ বাবলািনা
(মবইজলাইন, তমডলাইন ও িয়সংিান্ত নতথ পর্ বাবলািনা), মাঠ পর্ বায় মথবক িথ্য সংগ্রি ও আবলািনা, সুতবধাবভাগী ও
অন্যান্য সংতিষ্ট ব্যতক্তববগরব সাবথ কমবশালা, মকস স্টাতড, দলীয় আবলািনা ইিযাতদ।
িথ্য সংগ্রবির জন্য িার মসট প্রশ্নপত্র ব্যবিার করা িয় এবং িা পতরতশষ্ট-ক এ উপস্থাপন করা িবয়বছ। প্রকবল্পর প্রকৃতি
ও কার্ বিম তবববিনা কবর প্রভাব মূল্যায়বনর িবথ্যর গুণাগুবণর ওপর তববশষ গুরুত্ব প্রদান করা িয়। উপকারবভাগীবদর
সাবথ আবলািনা, গণ্যমান্য ব্যতক্তববগরব সাক্ষাৎকার ও সবরজতমবন পতরদশবন কবর গুণগি িথ্য সংগ্রি করা িয়। প্রশ্নমালার
মাধ্যবম উপকারবভাগীবদর তনকট মথবক িথ্য সংগ্রি করা িয়।
২.২

নমুনা তডজাইন ও নমুনা আকার

আইএমইতড কতৃক
ব প্রদত্ত TOR অনুর্ায়ী ৫০% প্রকল্প মজলা নমুনায় অন্তর্ভবক্ত করা িয়। অিীি অতভজ্ঞিার উপর তনভবর
কবর ১৫-৩০% উপবজলা, তনমতিি ও ইউতনয়ন সড়ক, ৫% তিজ এবং কালভাট ব নমুনা তিসাবব তনব বািন করা িয়।
প্রতিটি তনব বাতিি মজলা মথবক ১টি ইউতনয়ন কমবেক্স ভবন, ১টি মগ্রাথ মসন্টার নমুনায় অন্তর্ভবক্ত করা িয়। মগ্রাথ মসন্টার
মাবকববটর প্রধান কার্ বালয় ১টি, মতিলা মাবকবট ১৬টি, বন্যা পুনব বাসন ১টি, ঘাট ২টি এবং ২৭ তকবলাতমটার বৃক্ষবরাপণ
নমুনা তিবসবব তনব বািন করা িয়। প্রকল্প এলাকা মথবক পতরসংখ্যানগিভাবব প্রতিতনতধত্বমূলক সংখ্যক উপকারবভাগী
সাক্ষাৎকার গ্রিবণর জন্য তনব বািন করা িয়। এক পতরবার মথবক এক জন কবর উপকারবভাগীর সাক্ষাৎকাবরর জন্য
তনব বািন করা িয়।
নমুনার আকার তনণ ববয় প্রকল্প এলাকার তবতভন্ন উপসূিবকর মান ব্যবিার কবর খানার সংখ্যা তনব বািন করা িবয়বছ। নমুনার
আকার তনণ ববয় ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% সূক্ষ্মিা স্তর ব্যবিার করা িবয়বছ। বহুস্তর তবতশষ্ট নমুনা পদ্ধতিবি ২.০ তডজাইন
ইব ক্ট ব্যবিার করা িবয়বছ। প্রদত্ত প্রাদুভবাববর িার, আস্থাস্তর এবং তডজাইন ইব ক্ট ব্যবিার কবর তনম্ন তলতখি সূত্র
ব্যবিার কবর নমুনার আকার তনধ বারণ করা িবয়বছ।
z2pq
n=

-------- x (deff) = 766.3992 say 766
e2

এখাবন,
n = নমুনার আকার
Z = Standard normal variate (Confidence interval at 5% level of significance which is 1.96)
p

= টাবগটব প্যারাতমটার, ৪৭.৫% (কৃতষ, বন এবং মৎস্য) মক্ষবত্র কমবসংস্থান, (উৎসঃ

Statistical Yearbook of

Banlgadesh-2011, page 74)

q = 1-p

তডজাইন ইব ক্ট = ২.০
e = র্ভবলর মাত্রার িার = ৫%।
আথ ব-সামাতজক িথ্য সংগ্রবির মক্ষবত্র উপকারবভাগীবদর মধ্য মথবক নমুনা সংখ্যক সুতবধাবভাগী তনব বািন কবর সাক্ষাৎকার
গ্রিণ করা িয়। নমুনা রাস্তার তনমবাণকৃি তিজ অথবা তিজ না থাকবল ইউতনয়ন পতরষবদর তনকবটর গ্রাম মথবক
উপকারবভাগী তনব বািন কবর প্রশ্নপত্র ব্যবিার কবর সাক্ষাৎকার গ্রিণ করা িয় এবং তদবিয়ন পদ্ধতিবি উত্তরদািা তনব বািন
করা িয়। প্রকল্পটি ২৩টি মজলায় বাস্তবায়ন করা িবয়বছ, এর ৫০% মজলা অথ বাৎ ১২টি মজলা নমুনা তিবসবব তনব বািন করা
িবয়বছ। প্রতি তনব বাতিি মজলা মথবক ২টি কবর প্রকল্প উপবজলা তদবিয়ন তভতত্তবি সমীক্ষার জন্য তনব বািন করা িবয়বছ।
c„ôv 5

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

গবড় প্রতি তনব বাতিি উপবজলা মথবক ৩২টি কবর খানা সমীক্ষার জন্য তনব বািন করা িবয়বছ। মমাট তনব বাতিি খানার সংখ্যা
৩২x২৪= ৭৬৮ জন। এ খানাগুতল তনব বাতিি রাস্তার তিজ/কালভাট ব/মগ্রাথ মসন্টার/ইউতনয়ন পতরষদ কমবেবক্সর তনকটবিী
গ্রাম/স্থান মথবক তনব বািন করা িয়। তনব বাতিি নমুনা এবং স্থান পতরতশষ্ট “খবি” উপস্থাপন করা িবয়বছ।
প্রকল্প উপকারবভাগী ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রিবণর জন্য কবরাল গ্রুপ উত্তরদািা তনব বািন করা িয়। তনমবাণকৃি অবকাঠাবমা
মথবক অন্তি ২ তকবলাতমটার দূবর কবরাল গ্রুপ মথবক উত্তরদািা তনব বািন করা িয়। ধবর মনওয়া িবয়বছ মর্, ২ তকবলাতমটার
দূবর প্রকবল্পর মকান প্রভাব পড়বব না। প্রকল্প উপকারবভাগী উত্তরদািার অবধ বক সংখ্যক উত্তরদািা কবরাল গ্রুপ মথবক
তনব বািন করা িয়। কবরাল গ্রুবপর উত্তরদািাবদর সংখ্যা ১৬ x ২৪=৩৮৪ জন।
এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন সংিান্ত িথ্য ও উপাত্তসমূবির জন্য প্রকল্প কমবকিবা, স্থানীয় সরকাবরর প্রতিতনতধ, মগ্রাথ মসন্টার
ব সাক্ষাৎকার গ্রিবণর জন্য তনব বািন করা িয়। বাস্তবায়ন সংস্থার
ব্যবস্থাপনা কতমটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যতক্তবগবক
মাঠ পর্ বাবয়র অত স মথবক প্রাসতঙ্গক িথ্য সংগ্রি তসট ব্যবিার কবর সংগ্রি করা িয়।
উত্তরদািাগবণর আথ ব-সামাতজক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন করা িয়। এই মূল্যায়ন প্রধানি খানার প্রকবল্পর পূবব বএবং পবরর
আয়, ব্যয়, িয় ক্ষমিা, ক্ষমিায়ন, জীবন মাবনর অবস্থা ইিযাতদ িথ্য তববিষণ কবর মূল্যায়ন করা িয়। মবইজ লাইন
িথ্য প্রকল্প বাস্তবায়বন পূবব বর িথ্য তিবসবব তবববিনা করা িয়। পূবব ব এবং পবরর িথ্যই প্রকবল্পর প্রভাব তিবসবব তবববিনা
করা িয় ।
২.৩

নমুনা তনব বািন

তনতমবি অবকাঠাবমার নমুনা তনব বািবন আইএমইতড প্রদত্ত TOR অনুসরণ কবর তদবিয়ন তভতত্তবি Remote মজলা ও
উপবজলা, উপকূলীয় ও িাওর মজলাসি ৫০% প্রকল্প মজলা অথ বাৎ ১২টি মজলা তনব বািন করা িবয়বছ। তনব বাতিি মজলা
মথবক তদবিয়ন তভতত্তবি প্রকল্প উপবজলা এবং বাস্তবাতয়ি অবকাঠাবমা তনব বািন করা িবয়বছ। তনব বাতিি অবকাঠাবমার
িাতলকা পতরতশষ্ট “খ” এ উপস্থাপন করা িবয়বছ। তনম্নতলতখি সারতণবি তনব বাতিি নমুনার সংখ্যা উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ২.১: নমুনা সংখ্যা
বণ বনা

প্রকল্প মথবক বাস্তবাতয়ি প্রকল্প মথবক সমীক্ষার জন্য নমুনার িার
কাবজর পতরমাণ বাস্তবাতয়ি সংখ্যা নমুনা সংখ্যা (শিাংশ)
৩৪টি প্যাবকজ
৩৪টি প্যাবকজ
১টি
৩%
৮৭২.১২তক.তম
৮২টি
১৫টি
১৫%
৩৯৭.৭৮তক.তম.
৩০টি
১০টি
৩৩%
৫৩৩৫তমটার (৯০টি)
২৬টি
১০টি
৩৮%

১ াংশনাল তবতডং (সংখ্যা)
২ উপবজলা সড়ক উন্নয়ন (তক:তম:)
৩ ইউতনয়ন রাস্তার উন্নয়ন (তক:তম:)
৪ উপবজলা এবং ইউতনয়ন মরাবডর উপর
মসতু/কালভাট ব (তমটার)
৫ তনমতিি রাস্তা তনমবাণ (তক:তম:)
৪৮তক.তম.
৬ গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার (তক:তম:)
১০৫তক.তম.
৭ গ্রাম্য রাস্তায় তনতমবি কালভাট ব (তমটার)
৮৭.০০তমটার (২৫টি)
৮ মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান
৪টি
কার্ বালয় তনমবাণ (সংখ্যা)
৯ মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন (সংখ্যা)
৩৪টি
১০ গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন (সংখ্যা)
৫২টি
১১ ঘাট উন্নয়ন (সংখ্যা)
২টি
১২ ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ (সংখ্যা)
৫৫টি
১৩ মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ (সংখ্যা)
৪০টি
১৪ বন্যা পুনব বাসন মকন্দ্র তনমবাণ (সংখ্যা)
২টি
১৫ বৃক্ষবরাপণ (তক:তম:)
২৬১.১৮তক.তম.

৬টি
৫৬টি
২৫টি
৪টি

১টি
৫টি
৩টি
১টি

১৭%
৯%
১২%
২৫%

৩৪টি
৫২টি
২টি
৫৫টি
৪০টি
২টি
২৬১.১৮তক.তম

১২টি
১২টি
২টি
১২টি
১৬টি
১টি
২৭ তক.তম.

৩৫%
২৩%
১০০%
২২%
৪০%
৫০%
১০%
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সুতবধাবভাগী, Control গ্রুপ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার অত স, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যতক্তবগ ব এবং Labor
Contracting Society এর সদস্যবদর সাক্ষাৎকার গ্রিণ করা িয়। মর্ সব খানা প্রকল্প মথবক সরাসতর মকান উপকার
পায় নাই এবং প্রকবল্পর প্রভাব পবড় এমন স্থাবনর অতধক (২ তকবলাতমটার) দূরবত্ব র্াবদর অবস্থান িাবদরবক Control
গ্রুপ তিবসবব গণ্য করা িয়। তনতমবি রাস্তা মথবক দুই তকবলাতমটাবরর মবতশ দূরবত্বর গ্রাম মথবক Control area প্রকল্প
ইউতনয়বনর বাইবরর ইউতনয়ন মথবক তনব বািন করা িয়। Control গ্রুপ মথবক অন্তি ৫০% মতিলার সাক্ষাৎকার গ্রিণ
করা িয়। ধরন অনুর্ায়ী উত্তরদািাবদর তবিরণ সারতণ নং ২.২ এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতন ২.২: ধরন অনুর্ায়ী নমুনা উত্তরদািাবদর তবিরণ
উত্তরদািাবদর ধরন
১
২
৩
৪

সুতবধাবভাগী উত্তরদািা ৩২ x ২৪ (সংখ্যা)
কবরাল গ্রুপ উত্তরদািা ১৬ x ২৪ (সংখ্যা)
বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিতনতধ ১x২৪ (সংখ্যা)
স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যতক্তবগ,ব প্রকবল্পর সুতবধাবভাগী, কবরাল গ্রুপ
সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যতক্তবগ,ব মতিলা প্রতিতনতধ এবং সংতিষ্ট
ব্যতক্তববগরব অংশগ্রিবণ ১২টি এ তজতড (সদস্য সংখ্যা ১০ x ১২)
মমাট

নমুনা উত্তরদািাবদর
সংখ্যা
৭৬৮
৩৮৪
২৪
১২০
১২৯৬

প্রকৃি উত্তরদািাবদর
সংখ্যা
৯৭৬
৪১৪
৫১
১৩৯
১৫৮০

তনতমবি অবকাঠাবমার গুণগি মান, প্রকল্প মথবক প্রাপ্ত সুতবধা এবং এর প্রভাব মূল্যায়বনর জন্য মাঠ পর্ বাবয় সমীক্ষা
তডজাইন করা িয়। এক মসট নমুনা প্রশ্নপত্র প্রতিববদবন সংযুক্ত করা িবলা। কাঠাবমাগি প্রশ্নপত্র িারা অবকাঠাবমার
িথ্য-উপাত্ত সংগ্রি করা িয়। রাস্তা, মগ্রাথ মসন্টার, ইউতনয়ন পতরষবদর অবকাঠাবমা তনমবাবণর উপাবত্তর পাশাপাতশ
সামাতজক সুতবধা, মর্াগাবর্াগ, ব্যবসার উন্নয়ন, কৃতষ উৎপাদন, আয়, দাতরদ্র্য তববমািন ও পতরবববশর অবস্থার উপাত্ত
সংগ্রি করা িয়। বৃক্ষবরাপণ ও মগ্রাথ মসন্টাবরর বজবয ব্যবস্থাপনার িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রি করা িয়। প্রকবল্পর Log frame
impact indicator এর আবলাবক Actual consequence মূল্যায়ন করা িয়।
২.৪

PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ

প্রকবল্পর অধীবন মালামাল, কাজ ও মসবা িয় কার্ বিবমর দরপত্র আিবান ও মূল্যায়ন, অনুবমাদন পদ্ধতি, চ্যতক্ত সম্পাদবন
PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা িবয়বছ তকনা িা র্ািাই করা িয়। এলতজতডর প্রধান কার্ বালয় মথবক িথ্য
সংগ্রি কবর তদবিয়ন পদ্ধতিবি মালামাল, কাজ ও মসবা িবয়র নমুনা সংগ্রি করা িয়।
২.৫

বৃক্ষবরাপণ ও উপকারবভাগীবদর সম্পৃক্তিা

তদবিয়ন পদ্ধতিবি প্রকবল্পর রাস্তা/স্থান তনব বািন কবর িথ্য সংগ্রি করা িয়। এই সব িবথ্যর মবধ্য গাবছর প্রজাতি, জীতবি
িারার িার, বৃবক্ষর বৃতদ্ধ, পতরির্ বা ও এর অংশীদাতরত্ব অন্তর্ভবক্ত রবয়বছ। উপকারবভাগীগণ ও এলতজইতডর মবধ্য
অংশীদাতরবত্বর চ্যতক্ত িবয়বছ তকনা িা র্ািাই করা িবয়বছ এবং চ্যতক্তর তবষবয় উপকারবভাগীগবণর সবিিনিার িথ্য
সংগ্রি করা িয়।
২.৬

ম াকাস গ্রুপ আবলািনা

কাঠাবমাগি সাক্ষাৎকার িারা সমাবজর গিানুগতিক তকছু িথ্য সংগ্রি করা র্ায় না, র্া সংগ্রি করবি সামাতজক ম াকাস
গ্রুপ আবলািনা প্রবয়াজন। একটি ম াকাস গ্রুপ আবলািনায় ১০-১২ সংখ্যক সদবস্যর মবধ্য প্রকবল্পর সুতবধাবভাগী, কবরাল
গ্রুপ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যতক্তবগ,ব মতিলা প্রতিতনতধ এবং সংতিষ্ট ব্যতক্তববগরব অংশগ্রিবণ করা িয়। িথ্য সংগ্রবির
মশষ পর্ বাবয় FGD সম্পাদন করা িয়। এ তজতড সভা একজন Facilitator িারা পতরিালনা করা িয়, সবাইবক
স্বাধীনভাবব কথা বলবি উৎসাতিি করা িয়।
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২.৭

মকস স্টাতড

পরামশবকগণ উপবজলা রাস্তা, তনমতিি রাস্তা এবং ইউতনয়ন রাস্তা, বাজার এবং ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স এর জন্য
মকস স্টাতড তিতর কবরন। মমাট ১২টি মকস স্টাতড তিতর করা িয়। উপবজলা রাস্তা, তনমতিি রাস্তা, মগ্রাথ মসন্টার (বাজার)
ও ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স; প্রতি ধরন মথবক ২টি কবর মকস স্টাতড মমাট ৮টি মকস স্টাতড এবং মতিলা কণ বাবরর ৪টি
মকস স্টাতড তিতর করা িয়। মাঠ পর্ বাবয় সমীক্ষা করার সময় মকস স্টাতড তিতরর জন্য অবকাঠাবমা তনব বািন করা িয়।
২.৮

মাঠ পর্ বাবয় প্রকল্প সংতিষ্ট ব্যতক্তববগরব সাবথ অংশগ্রিণমূলক কমবশালা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অধীবন িথ্য সংগ্রি করার সময় নীল ামারী মজলায় এলতজইতড তমলনায়িবন ২২ এতপ্রল ২০১৬
িাতরবখ একতদবনর অংশগ্রিণমূলক কমবশালা আবয়াজন করা িয়। কমবশালায় আইএমইতডর যুগ্ন সতিব মবিাদয় প্রধান
অতিতথ তছবলন এবং এলতজইতডর নীল ামারী মজলার তনব বািী প্রবকৌশলী মবিাদয় সভাপতিত্ব কবরন। সভায় স্থানীয়
গণ্যমান্য ব্যতক্তগণ, ইউতনয়ন পতরষদ মিয়ারম্যান, মমিার, তশক্ষক, এলতসএস মতিলা সদস্য, মতিলা ব্যবসায়ীগণ, মাঠ
পর্ বাবয়র প্রবকৌশলীবৃন্দ ও সুতবধাবভাগীগণ অংশগ্রিণ কবরন। কমবশালার প্রধান উবেশ্য তছল সংতিষ্ট ব্যতক্তববগরব সাবথ
প্রাপ্ত িবথ্যর মিতবতনময় করা। তববশষ কবর প্রকবল্পর কাবজর মান, বাস্তবায়ন, সময়কাল, সময় বা মাত্রা মথবক তবচ্যযতির
কারণ এবং লা ল, মসবা প্রদান, মসবা গ্রিণকারীবদর সন্তুতষ্ট, প্রকবল্পর সবল ও দুব বল তদক তনণ বয় এবং একই রকম
প্রকল্প ভতবষ্যবি বাস্তবায়বনর জন্য পরামশব গ্রিণ প্রভৃতি।
২.৯

িথ্য প্রতিয়াকরণ, তববিষণ ও প্রতিববদন তিতরকরণ

সময়মি কাজটি মশষ করার লবক্ষয িথ্য সংগ্রি এবং মডটা এতর কাজটি একসাবথ করা িয়। মাঠ পর্ বাবয়র কাজ মশষ
িওয়ার পরপরই সমুদয় পূরণকৃি প্রশ্নপত্র মডটা প্রতিয়াকরবণর জন্য পরামশবক াবমবর সদর দপ্তবর মপ্ররণ করা িয় এবং
মডটা প্রতিয়ার কাজটি সম্পাদনা করা িয়, প্রবশ্নর উত্তর অসংগতিপূণ ব মডটা থাকবল িা পতরিার করা িয়, মকাড করা িয়,
মডটা এতর করা িয়। মডটা এতরর জন্য Access স টওয়ার ব্যবিার কবর মপ্রাগ্রাম তিতর করা িয় এবং এনালাইতসস এর
জন্য SPSS Verson 22 এবং Excel স টওয়ার প্রবয়াগ করা িয়। মডটা এতর করার সময় র্াবি র্ভল সনাক্ত করা র্ায়
িার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার শিব (শবিবর মবধ্য লতজকযাল এবং পতরসীমা পতরবীক্ষণ) সতন্নববতশি করা িয়। মডটা
এতরর মান তনয়ন্ত্রবণর জন্য তদবিয়ন তভতত্তবি ২০ শিাংশ প্রশ্নপত্র বাছাই কবর পুনরায় এতর করা িয়। মূল্যায়বনর
উবেবশ্যর সাবথ সঙ্গতিপূণ ব সকল তনবদ বশবকর জন্য প্রবয়াজনীয় মটতবল এবং িস মটতবল তিতর করা িয়।
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টিম তলডাবরর মনতৃবত্ব তববশষজ্ঞ দল কতৃক
ব প্রাপ্ত িথ্য/উপাত্ত তববিষণ করা িয় এবং একটি
বণ বনামূলক প্রতিববদন তিতর করা িয়। প্রতিববদবনর মূল তবষয়বস্তু িবে খানার তবতশষ্টয, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অবকাঠাবমার
গুণগিমান, ব্যবিার, অবকাঠাবমার রক্ষণাববক্ষণ, মর্াগাবর্াগ, পতরবিন, কৃতষ উৎপাদন, কমবসংস্থান সৃতষ্ট, নারীর
ক্ষমিায়ন ও গতিশীলিা, তবতনবয়াগ, ব্যবসার পণ্য সামগ্রীর সরবরাবির অবস্থা, পতরববশগি অবস্থা ইিযাতদর বণ বনা
প্রতিববদবন উবল্লখ করা িয়। প্রকবল্পর সবল ও দুব বল তদক তুবল ধরা িয়। ভতবষ্যবি অনুরূপ প্রকল্প গ্রিণ এবং বাস্তবায়বনর
জন্য কতিপয় পরামশব প্রদান করা িয়।
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তৃিীয় অধ্যায়
প্রকল্প বাস্তবায়ন
মভৌি অবকাঠাবমাগি অসুতবধাসমূি উত্তরবণ গ্রামীণ জনগবণর আথ ব-সামাতজক অবস্থার উন্নয়বন বাংলাবদশ সরকার এশীয়
উন্নয়ন ব্যাংক, মকএ ডতিউ, তডএ আইতড এবং GIZ এর আতথ বক সিবর্াতগিায় স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তর
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৬-২০১৩ অথ ববছবর বাস্তবায়ন কবর। প্রকবল্পর কবয়কটি অঙ্গ তছল মর্মনঃ
জনবল, অবকাঠাবমা তনমবাণ, িয়, সংস্কার ও রক্ষণাববক্ষণ, পরামশবক, ভূতম অতধগ্রিণ ও প্রতশক্ষণ। প্রতিটি অঙ্গ তভতত্তক
অগ্রগতির সংতক্ষপ্ত তববরণ নীবির অনুবেদগুবলাবি বণ বনা করা িবলা।
৩.১

অবকাঠাবমা তনমবাণ

প্রকবল্পর অবকাঠাবমা তনমবাবণ প্রধানি উপবজলা সড়ক, ইউতনয়ন সড়ক, তনমতিি সড়ক, তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ,
গ্রামীণসড়ক সংস্কার, াংশনাল তবতডং তনমবাণ, মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা অত স তনমবাণ, মগ্রাথ মসন্টার তনমবাণ, গ্রামীণ
িাট বাজার উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, ইউতনয়ন ভবন তনমবাণ, মতিলা কন বার তনমবাণ ও বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র তনমবাণ। অবকাঠাবমা
তনমবাবণর তিত্র সারতণ নং ৩.১ এ প্রদান করা িবলা।
সারতণ নং ৩.১: অবকাঠাবমা তনমবাবণর তিত্র
িতমক
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

অবকাঠাবমার ধরন
াংশনাল তবতডং
উপবজলা সড়ক উন্নয়ন
ইউতনয়ন রাস্তার উন্নয়ন
উপবজলা এবং ইউতনয়ন মরাবডর উপর মসতু/ কালভাট ব
তনমতিি রাস্তা তনমবাণ
গ্রাম্য রাস্তার সংষ্কার
গ্রাম্য রাস্তায় তনতমবি কালভাট ব
মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান কার্ বালয়
তনমব
মগ্রাথাণমসন্টাবরর উন্নয়ন
গ্রাম্য িাট বাজাবরর (RHB) উন্নয়ন
ঘাট উন্নয়ন
ইউতনয়ন পতরষদ Complex তনমবাণ
মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ
বন্যা পুনব বাসন মকন্দ্র তনমবাণ
বৃক্ষবরাপণ
ভূতম অতধগ্রিণ
পরামশবক
আন্তজবাতিক
জািীয়

একক

লক্ষযমাত্রা

অজবন

প্যাবকজ
তক.তম
তক.তম.
তমটার
তক.তম.
তক.তম.
তমটার
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
তক.তম.
একর

৩৪
৮৭৪.১২
৩৯৮
৫৩৩৫
৪৮
১০৫
৯১
৪
৩৪
৫২
২
৫৫
৪০
২
৩০০
১১.৬৫

৩৪
৮৭২.১২
৩৯৭.৭৮
৫৩৫
৪৬.১১
১০৫
৮৭.০০
৪
৩৪
৫২
২
৫৫
৪০
২
২৬১.১৮
১১.৬৫

অজববনর
মাত্রা (%)
১০০
৯৯.৮
৯৯.৯
১০০
৯৬.১
১০০
৯৫.৬
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
৮৭.১
১০০

জনমাস
জনমাস

২৮৬.৭
২৮০২

২৮৩.৭
২৭৮৭

৯৯
৯৯
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৩.২

াংশনাল তবতডং তনমবাণ

ব
মমাট ৩৪টি াংশনাল তবতডং এর ১২৪২৮ বগতমটার
তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয় বাস্তববও এ পতরমাণ ভবন তনমবাণ
করা িবয়বছ। ৩৪টি াংশনাল তবতডংএর স্থানগুতল িবলা - িাহ্মণবাতড়য়া, িাঁদপুর, কুতমল্লা, গাজীপুর-২টি, তকবশারগঞ্জ৩টি, মাতনকগঞ্জ, মুতিগঞ্জ-২টি, ময়মনতসংি-৩টি, নারায়ণগঞ্জ-২টি, নরতসংদী, মনত্রবকানা-২টি, পঞ্চগড়-২টি, মশরপুর,
টাঙ্গাইল-৩টি, ঠাকুরগাঁও-২টি, গাইবাো, কুতড়গ্রাম-২টি, লালমতনরিাট, নীল ামারী, রংপুর-২টি।
াংশনাল তবতডং মবধ্য রবয়বছ অত স ভবন, িত্ত্বাবধায়ক প্রবকৌশলীর বাস ভবন, তনব বািী প্রবকৌশলীর অত স ভবন,
তনব বািী প্রবকৌশলীর বাস ভবন, সিকারী প্রবকৌশলীর অত স ভবন, সিকারী প্রবকৌশলীর বাস ভবন, আঞ্চতলক প্রতশক্ষণ
ভবন। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৯.৮%।
৩.৩

উপবজলা সড়ক

মমাট ৮২টি উপবজলা সড়বকর ৮৭২.১২ তক.তম. তনমবাণ করা িয়। প্রকল্প মথবক ৮৭৪.১২ তক.তম. উপবজলা সড়ক তনমবাবণর
লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। এর তবপরীবি ৮৭২.১২ তক.তম. তনমবাণ করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ৯৯.৮% অতজবি
িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৯.২%।
৩.৪

ইউতনয়ন সড়ক

মমাট ৩০টি ইউতনয়ন সড়বকর ৩৯৭.৭৮ তক.তম. উন্নয়ন করা িয়। প্রকল্প মথবক ৩৯৮ তক.তম. ইউতনয়ন সড়ক উন্নয়বনর
লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ৯৯.৯% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৭.৬%।
৩.৫

তনমতিি সড়ক

মমাট ছয়টি তনমতিি সড়বকর ৪৬.১১ তক.তম. উন্নয়ন করা িয়। প্রকল্প মথবক ৪৮ তক.তম. তনমতিি সড়ক তনমবাবণর
লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ৯৬.১% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৪.২%।
৩.৬

তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ

প্রকল্প মথবক ৯০টি অথ বাৎ ৫৩৩৫ তমটার তিজ ও কালভাট ব তনমবাবণর লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার
১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৬.৫%।
৩.৭

গ্রামীণ সড়ক সংস্কার

মমাট ৫৬টি গ্রামীণসড়ক সংস্কার ১০৫ তক.তম. উন্নয়ন করা িয়। প্রকল্প মথবক ১০৫ তক.তম. গ্রামীণ সড়ক তনমবাবণর
লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৪.৩%।
৩.৮

গ্রাম্য রাস্তায় কালভাট ব তনমবাণ

প্রকল্প মথবক গ্রামীণ রাস্তায় ২৫টি অথ বাৎ ৯১ তমটার কালভাট ব তনমবাবণর লক্ষযমাত্রা তনধ বারণ করা িয়। তনমবাণ করা িবয়বছ
৮৭ তমটার বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ৯৫.৬% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৭৯.৪%।
৩.৯

মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান কার্ বালয় তনমবাণ

প্রকল্প মথবক মমাট ৪টি মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান কার্ বালয় তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয় বাস্তবব ৪টি
মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান কার্ বালয় তনমবাণ করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ।
আতথ বক অজবন িবয়বছ ৮৩.৫%।
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৩.১০

মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন

প্রকল্প মথবক মমাট ৩৪টি মগ্রাথ মসন্টার উন্নয়ন করার পতরকল্পনা করা িয়। বাস্তবব ৩৪টি মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন করা
িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৮.২%।
৩.১১

গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন

প্রকল্প মথবক মমাট ৫২টি গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন করার পতরকল্পনা করা িয়। বাস্তবব ৫২টি গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন
করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৯.৪%।
৩.১২

ঘাট উন্নয়ন

প্রকল্প মথবক মমাট দুটি ঘাট উন্নয়ন করার পতরকল্পনা করা িয়। বাস্তবব দুটি ঘাট উন্নয়ন করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার
১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৭.৪%।
৩.১৩ ইউতনয়ন পতরষদ Complex তনমবাণ
প্রকল্প মথবক মমাট ৫৫টি ইউতনয়ন পতরষদ Complex তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয়; বাস্তবব ৫৫টি ইউতনয়ন পতরষদ
Complex তনমবাণ করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৮.৮%।
৩.১৪

মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ

প্রকল্প মথবক মমাট ৪০টি মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয়; বাস্তবব ৪০টি মগ্রাথ মসন্টাবর
মতিলা কন বার তনমবাণ করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৭.৬%।
৩.১৫ বন্যা পুনব বাসন মকন্দ্র তনমবাণ
প্রকল্প মথবক মমাট দুটি বন্যা পুনব বাসন মকন্দ্র তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয়; বাস্তবব দুটি বন্যা পুনব বাসন মকন্দ্র তনমবাণ
করা িবয়বছ। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০% অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ১০০%।
অবকাঠাবমা তনমবাণ মথবক প্রিীয়মান িয় মর্, বাস্তবব প্রায় সব তনমবাণ বা উন্নয়ন ১০০% িবলও আতথ বক ব্যয় সব মক্ষবত্রই
১০০% নীবি রবয়বছ অথ বাৎ গবড় ৯৮.১৭%।
৩.১৬ ভূতম অতধগ্রিণ
প্রকল্প বাস্তবায়বন মমাট ১১.৬৫ একর ভূতম অতধগ্রিণ করা িবয়বছ। ভূতম অতধগ্রিবণ ৪৩৪.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় তনধ বারণ করা
িবয়তছল, প্রকৃি ব্যয় িবয়বছ ৩২৪.২১ লক্ষ টাকা র্া লক্ষযমাত্রার ৭১.৫৮%। ভূতম অতধগ্রিণ ম্যানুবয়ল অনুসরণ কবর ভূতম
অতধগ্রিণ করা িবয়বছ। ভূতম অতধগ্রিবণ ত্রুটি পতরলতক্ষি িয় নাই।
৩.১৭

প্রতশক্ষণ

সড়ক রক্ষণাববক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ২৩ মজলার তনব বািী প্রবকৌশলী ক্ষমিা মজারদার করার জন্য মমাট ১৩৭ জন প্রকবল্পর
ব্যবস্থাপনায় জতড়ি এলতজইতড কমীবদর প্রতশক্ষণ মদওয়া িয়। প্রকবল্পর প্রশাসতনক এবং আতথ বক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন,
ট্যাক্স মূল্যায়ন, বাবজবটর প্রস্তুতি, তস্কম তনব বািন, নাগতরকবদর অংশগ্রিবণর সমন্বয়সি ৪২০ জন ইউতনয়ন পতরষদ
প্রতিতনতধবদর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িয়। ইউতপ ব্যবস্থাপনা ও মজোর ক্ষমিায়ন তবষয়ক প্রতশক্ষণ ইউতপ মিয়ারম্যানবদর
সব সদস্য এবং ইউতপ এর সতিববদর সমন্ববয় ২৫,৬৪৮ ব্যতক্তবক প্রদান করা িবয়বছ। উপরন্ত, সািজন মতিলা
মিয়ারম্যানসি ১,৫৬৪ ইউতপ মিয়ারম্যানবদর এবং ৪,৮০৩ নারী ইউতপ সদস্য ও সতিববদর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ।
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একটি তবস্তাতরি প্রতশক্ষণ িাতিদা তনরূপণ (টিএনএ) কবর এলতজইতডর প্রকবল্পর কমীবদর (৭৭৯ ব্যতক্ত, ৭৫৪ পুরুষ ও ২৫
জন নারী) মজোর উন্নয়বনর তবষয় প্রতশক্ষণ মদওয়া িয় িার উপর তভতত্ত কবর সামতগ্রকভাবব ৬,৪২৪ এলতজইতডর কমবকিবা
কমবিারীবদর ১৩,৭০৮ প্রতশক্ষণাথী তদন প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ। এলতজইতডর কমবকিবারা ২,৬৪৯ প্রতশক্ষণাথী তদন
জন্য ১৬ মকাবস ব তববদবশ প্রতশক্ষণ গ্রিণ কবরন। প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত কমবকিবাগণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মক্ষবত্র (৪৩%) প্রকল্প
িদারতক ও মান তনয়ন্ত্রবণর মক্ষবত্র (৪৯%) প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞান কাবজ লাতগবয়বছন।
প্রকল্প মশবষ ৩০৮ জন নারী ব্যবসা শুরু কবরন এবং বাতকরা শীঘ্রই শুরু করববন। ব্যবসাতয়ক দক্ষিা প্রতশক্ষণ ২৮৭ জন
FSOsমক প্রদান করা িবয়বছ। স্থাতয়বত্বর জন্য প্রকল্প এবং এলতজইতড ব্যবস্থাপনা আঞ্চতলক কার্ বালয় মথবক স্থানীয়
ব্যাংক, এনতজও এবং কমাস ব অযাে ইোতি বাংলাবদশ উইবমন মিিাবর এই FSO মদর একটি িাতলকা প্রদান কবর।
বৃক্ষবরাপণ কাবজর তবষয়বস্তু এবং গাছ র্বের উপর ২৫০৮ জন LCS মতিলাবক মমৌতলক প্রতশক্ষণ প্রদান করা িয়। প্রকল্প
মথবক ১৫২৭ জন LCS মতিলাবক ব্যবসাতয়ক দক্ষিা, স্বাক্ষর এবং তিসাব রক্ষবণর উপর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িয়। চ্যতক্ত
মশবষর প্রথম ছয় মাবস ২৩৩ জন LCS মতিলাবক চ্যতক্তবদ্ধ এনতজও িারা আয় কার্ বিবমর উপর প্রতশক্ষণ প্রদান করা
িয়।
প্রকবল্পর পুরুষ এবং মতিলাবদর মবধ্য মজুতর তবষম্য হ্রাবস ইউতপ মিয়ারম্যান ও সদস্যবদর প্রতশক্ষণ মদওয়া িয় এবং
িাবদর ভূতমকা এবং দাতয়ত্ব উপর তভতত্ত কবর স্থায়ী কতমটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কতমটিবি নারীবদর সদস্যপদ তনতিি
করা িয়।
৩.১৮ প্রকল্প বাবজট ও ব্যয়
প্রকবল্পর প্রাক্কতলি ব্যয় ধরা িয় প্রথবম ১৭৩৭.৫০ মকাটি টাকা এবং িা পবর ১৫৩৬.৮৮ মকাটি টাকায় সংবশাধন করা
িয়। এই বরাবের তবপরীবি মমাট ব্যয় িয় ১৫০৮.৮১ মকাটি টাকা (ব্যয় ৯৮.১৭%)। বরাে ও ব্যবয়র বছর তভতত্তক
তবভাজন সারতণ ৩.২ এ প্রদান করা িবলা।
সারতণ ৩.২: প্রকবল্পর বছর তভতত্তক প্রাক্কতলি বরাে ও প্রকৃি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)
অথ ব বছর
১
২০০৬-০৭

সংবশাতধি বরাে ও লক্ষযমাত্রা
টাকা ছাড়পত্র
মমাট
টাকা
তপএ
মভৌি িার তজওতব
তপএ
২
৩
৪
৫
৬
৭
১৭৫০.০০
২৫০.০০ ১৫০০.০০ ৩.০০% ১৯৭.২৭ ৩৪১৮.৩৮
৪২০০.০০ ১৩.০২% ১৩১৮.৫১ ২৭৬৫.৫৭

ব্যয় ও মভৌি অগ্রগতি
মমাট
টাকা
তপএ
মভৌি িার
৮
৯
১০
১১
৪৬২.২৭
১৯৭.২৭ ২৬৫.০০ ৩.০০%

২০০৭-০৮

৬৩৩৫.০০

২১৩৫.০০

৪২৫৯.০৩

১১৯৫.০৯ ৩০৬৩.৯৪ ১৩.০২%

২০০৮-০৯

২২০০০.০০

৭০০০.০০ ১৫০০০.০০ ১৩.৯১% ৬৯০০.৮৪ ৪৬০৭.১২ ১২৭৮৩.১৪ ৬৯০০.৮৪ ৫৮৮২.৩০ ১৩.৯১%

২০০৯-১০

৩৭৩০০.০০

৮৯০০.০০ ২৮৪০০.০০ ১৫.২৬% ৮৭৮৬.৫৩ ২৪১৫৩.৮৯ ৩০৫৭৫.২৭ ৮৭৮৬.৫৩ ২১৭৮৮.৭৪ ১৫.২৬%

২০১০-১১

৩৫০০০.০০ ১০০০০.০০ ২৫০০০.০০ ২০.৮৬% ৯৯৭২.৯২ ২৩২৬৮.৭০ ৩৪৫৭৯.৭৭

২০১১-১২

৩৯৫০০.০০ ১৫০০০.০০ ২৪৫০০.০০ ২০.৮৮% ১৪৯৮৩.২৫ ২৪৩৪৮.১১ ৩৯৫৯৬.৭৭ ১৪৯৮৩.২৫ ২৪৬১৩.৫২ ২০.৮৮%

২০১২-১৩

৩১২৪০.০০ ১১৯৪৮.০০ ১৯২৯২.০০ ১৩.০৭% ১১৯৪৮.০০ ১৪৭২০.৭৮ ২৮৬২৫.০৬ ১১৮৯৭.৯১ ১৬৭২৭.১৫ ১৩.০৭%

৯৯৭২.৯২ ২৪৬০৬.৮৫ ২০.৮৬%

মমাট
১৭৩১২৫.০০ ৫৫২৩৩.০০ ১১৭৮৯২.০০ ১০০% ৫৪১০৭.৩২ ৯৭২৮২.৫৫ ১৫০৮৮১.৩১ ৫৩৯৩৩.৮১ ৯৬৯৪৭.৫০
উৎস: স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তবরর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিববদন মসবেির ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩১।

৩.১৯

১০০%

তডতপতপ পর্ বাবলািনা

তডতপতপ পর্ বাবলািনা করা িয় এবং মদখা র্ায় তডতপতপবি অন্তবর্ভক্ত সকল কমবপাবনন্ট বাস্তবাতয়ি িবয়বছ।
কমবপাবনন্টসমূি প্রকবল্পর জন্য র্বথষ্ট তছল। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়বনর জন্য ঠিকাদার িাতলকার্ভক্ত
কবর প্রতশক্ষণ কার্ বিম গ্রিণ করবি পাবর। প্রতশক্ষণ কার্ বিবম এই তবষয়টি অন্তবর্ভক্ত করা মর্বি পাবর।
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িতুথ ব অধ্যায়
তনমবাণ ও িয় কার্ বিম
প্রকবল্পর আওিায় মভৌি কার্ বিম, মালামাল ও মসবা িয় করা িয়। িয় কার্ বিম তবতভন্ন পদ্ধতি মর্মন উন্মুক্ত মটোতরং
পদ্ধতি, অভযন্তরীণ প্রতিবর্াতগিামূলক পদ্ধতি, আন্তজবাতিক প্রতিবর্াতগিামূলক পদ্ধতি, মলবার করাতক্টং মসাসাইটি তনবয়াগ
পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। মভৌি অবকাঠাবমা তনমবাণ, মালামাল িয় ও মসবা িবয়র মক্ষবত্র স্থানীয়ভাবব প্রতিবর্াতগিার
মাধ্যবম িয় করা িবয়বছ। প্রকবল্পর অধীবন মালামাল িয়, কাজ ও মসবা কার্ বিবম (দরপত্র আিবান ও মূল্যায়ন,
অনুবমাদন পদ্ধতি, চ্যতক্ত সম্পাদন ইিযাতদ) PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা িবয়বছ। তপতপআর তবতধ অনুর্ায়ী
স্থানীয় ও জািীয় পতত্রকা এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান পূব বক িয়, কাজ
ও মসবা কার্ বিম সম্পন্ন করা িবয়বছ। পতত্রকায় প্রকাতশি নমুনা তবজ্ঞতপ্তর কতপ পতরতশষ্ট “গ” মি উপস্থাপন করা িবয়বছ।
৪.১

াংশনাল তবতডং তনমবাণ

াংশনাল তবতডং তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৩৪টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৩৪টি াংশনাল তবতডং তনমবাণ করা িয়। াংশনাল তবতডং তনমবাবণ
মমাট ১,৯৪০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ১,৯৩৫.৬৮ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৯.৮%।
৪.২

উপবজলা সড়ক তনমবাণ

উপবজলা সড়ক তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ১৭৪টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৮২টি উপবজলা সড়ক তনমবাণ করা িয়। উপবজলা সড়ক তনমবাবণ মমাট
৬৯,৯৪৫.৬২ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ৬৯,৩৯৪.৯২ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৯.২%।
৪.৩

ইউতনয়ন সড়ক তনমবাণ

ইউতনয়ন সড়ক তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৪৬টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৩০টি ইউতনয়ন সড়ক তনমবাণ করা িয়। ইউতনয়ন সড়ক তনমবাবণ মমাট
২৩,৩৬৬.৪৮ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ২২,৮০২.৩৮ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৭.৬%।
৪.৪

তনমতিি সড়ক তনমবাণ

তনমতিি সড়ক তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ১৪টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৬টি তনমতিি সড়ক তনমবাণ করা িয়। তনমতিি সড়ক তনমবাবণ মমাট
৪,৫৮১.৫০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ৪,৩১৫.৯৮ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৪.২%।
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৪.৫

তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ

তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ২৬টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৫৩৩৫ তমটার তিজ ও কালভাট ব তনমবাণ করা িয়। তিজ ও কালভাট ব
তনমবাণ মমাট ১৭,৪২১.৪৯ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ১৬,৮১৭.৯৬ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৬.৫%।
গ্রাম্য রাস্তায় কালভাট ব তনমবাবণও উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়।
৪.৬

মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন

মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও
পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৩৪টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৩৪টি মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়ন করা িয়। মগ্রাথ মসন্টাবরর উন্নয়বন মমাট
১,৬৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ১,৫৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৮.২%। মমাট ৪টি
প্যাবকবজর মাধ্যবম ৪টি মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা কতমটির প্রধান কার্ বালয় তনমবাণ করা িয়। মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা
কতমটির প্রধান কার্ বালয় তনমবাবণ মমাট ২২০.০০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ১৮৩.৬৭ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া
লক্ষযমাত্রার ৮৩.৫%।
৪.৭

গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন

গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬
ও পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব
সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত
স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৫২টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৫২টি গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়ন করা িয়। গ্রাম্য িাট বাজাবরর উন্নয়বন
মমাট ১,৯৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ১,৯৫৮.৪৮ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৯.৪%।
৪.৮

ঘাট উন্নয়ন

ঘাট উন্নয়ন উন্নয়ন কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবতলক
প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউ-এর ওবয়ব সাইবট
তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর চ্যতক্ত স্বাক্ষর করা
িয়। মমাট ২টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ২টি ঘাবটর উন্নয়ন করা িয়। ঘাট উন্নয়বন মমাট ৮৭.০০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি
৮৪.৭১ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার ৯৭.৪%।
৪.৯

ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ

ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন,
২০০৬ ও পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউএর ওবয়ব সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর
চ্যতক্ত স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৫৫টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৫৫টি ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ করা িয়। ইউতনয়ন
পতরষদ কমবেক্স তনমবাবণ মমাট ৩,৯০০.২৫ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ৩,৮৫৩.১২ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া
লক্ষযমাত্রার ৯৮.৮%।

c„ôv 14

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

৪.১০

মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ

মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ কার্ বিবম উন্মুক্ত মটোতরং পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। পাবতলক প্রতকউরবমন্ট আইন,
২০০৬ ও পাবতলক প্রতকউরবমন্ট তবতধমালা, ২০০৮ অনুসরণ কবর স্থানীয় ও জািীয় খববরর কাগবজ এবং তসতপটিইউএর ওবয়ব সাইবট তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান করা িয়। দরপত্র দাতখবলর পর মূল্যায়ন ও অনুবমাদন কবর
চ্যতক্ত স্বাক্ষর করা িয়। মমাট ৪০টি প্যাবকবজর মাধ্যবম ৪০টি মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ করা িয়। মগ্রাথ মসন্টাবর
মতিলা কন বার তনমবাবণ মমাট ৬১১.০০ লক্ষ টাকা বরাবের তবপরীবি ৫৯৬.৩৭ লক্ষ টাকা খরি িবয়বছ র্া লক্ষযমাত্রার
৯৭.৬%।
৪.১১

র্ানবািন িয়, কতম্পউটার ও অন্যান্য র্ন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র িয়

র্ানবািন িবয় আন্তজবাতিক প্রতিবর্াতগিামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা িয় ও র্ন্ত্রপাতি িবয় অভযন্তরীণ প্রতিবর্াতগিামূলক
পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। লক্ষযমাত্রা ও অজবন তনবম্ন সারতণ ৪.১ এ প্রদান করা িবলা।
সারতণ ৪.১: র্ানবািন ও র্ন্ত্রপাতি িবয়র লক্ষযমাত্রা ও অজবন
অঙ্গ

মভৌি
লক্ষযমাত্রা অজবন

র্ানবািন িয় (সংখ্যা)
জীপ
মাইবিাবাস
তপকআপ
মমাটর সাইবকল
র্ন্ত্রপাতি
আসবাবপত্র
অত স সরঞ্জামাতদ
কতম্পউটার ও আনুষতঙ্গক র্ন্ত্রপাতি

১৫
১
১৫
৩০০
২৪৬
১৮২
৫২
২৬৮

১৫
১
১৫
৩০০
২৪৬
১৮২
৫২
২৬৮

আতথ বক (লক্ষ টাকা)
বাবজট (টাকা) খরি (টাকা)

অজববনর িার

৯২৫.৫০

৯২৫.৫০

১০০%

১৭৪০.২৮
১৫৬.৬৯
৯৬.৪০
১৭৩.৫৭

১৭৪০.২৮
১৫৬.৬৯
৯৬.৪০
১৭৩.৫৭

১০০%
১০০%
১০০%
১০০%

িয়কৃি র্ানবািন জীপ ১৫টি, তপকআপ ১৫টি, মাইবিাবাস ১টি এবং মমাটর সাইবকল ৩০০টি তবিরণ িাতলকা অনুর্ায়ী
তবতভন্ন দপ্তবর ব্যবহৃি িবে। র্ন্ত্রপাতি মমাট ৫৬৬টি এবং আসবাবপত্র ১৮২টি তবতভন্ন অত বস মপ্ররণ করা িবয়বছ এবং
ব্যবহৃি িবে। তপতপআর তবতধ অনুর্ায়ী স্থানীয় এবং জািীয় পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম দরপত্র আিবান পূব বক
িয়, কাজ ও মসবা কার্ বিম সম্পন্ন করা িবয়বছ। িয়কৃি র্ানবািবনর িাতলকা পতরতশষ্ট “ঘ” এবং র্ন্ত্রপাতির িাতলকা
পতরতশষ্ট “ঙ” এ প্রদান করা িবলা।
৪.১২

পরামশবক মসবা

প্রকল্প বাস্তবায়বন পরামশবক মসবা গ্রিণ করা িবয়বছ। তিন ধরবনর আন্তজবাতিক এবং জািীয় পরামশবকবদর মসবা গ্রিণ
করা িবয়বছ। তিন ধরবনর মবধ্য রবয়বছ ব্যবস্থাপনা, তডজাইন এবং িত্ত্বাবধান পরামশবক; প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ পরামশবক
এবং দক্ষিা উন্নয়ন পরামশবক। পরামশবক তনবয়াবগ আন্তজবাতিক প্রতিবর্াতগিামূলক ও অভযন্তরীণ প্রতিবর্াতগিামূলক
পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। মমাট ২৮৩.৭ জনমাস আন্তজবাতিক এবং ২৭৮৭ জনমাস জািীয় পরামশবকবদর মসবা গ্রিণ
করা িবয়বছ। পরামশবক মসবা গ্রিবণর পতরমাণ লক্ষযমাত্রার ৯৯.৪২%। পরামশবক মসবা গ্রিবণর আতথ বক ব্যয় লক্ষযমাত্রার
৯৯.২৮%। পরামশবকবদর মসবা গ্রিবণর তিত্র সারতণ ৪.২ ও ৪.৩ এ প্রদান করা িবলা।
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সারতণ ৪.২: পরামশবক মসবা গ্রিণ
পরামশবকবদর ধরন

১৫৩.৭

আন্তজবাতিক
প্রকৃি
পরামশবকবদর পতরকতল্পি
জনমাস
মসবা গ্রিবণর জনমাস
িার (%)
১৫৩.৭
১০০
১৯৪১

০
১৩৩
২৮৬.৭

০
১৩০
২৮৩.৭

পতরকতল্পি
জনমাস
১ ব্যবস্থাপনা, তডজাইন এবং
িত্ত্বাবধান পরামশবক
২ প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ পরামশবক
৩ দক্ষিা উন্নয়ন পরামশবক
মমাট

০
৯৮
৯৯

১৩৮
৭২৩
২৮০২

জািীয়
প্রকৃি পরামশবকবদর
জনমাস মসবা গ্রিবণর
িার (%)
১৯৪১
১০০
১৩৮
৭০৮
২৭৮৭

১০০
৯৮
৯৯

সারতণ ৪.৩: পরামশবকবদর মসবা গ্রিবণর বণ বনা
পরামশববকর নাম

আরতডতপতপ
বরাে
লক্ষ টাকা
তড এে এস কনসালবটন্ট
৪৫৯০.৪৪
আইএসটি
কনসালবটন্ট ৩৪৫৬.৬৭
(তজআইবজট)
আইএসটি কনসাবটন্ট
৪৩২.৯৬
পার রবমি অতডট
৩৫৯.০৯
তবএমই/ াইনাল স্টাতড
১৬৫.৭২

৪.১৩

দরপত্র মূল্য
দরপত্র
চ্যতক্ত
কাজ সমাতপ্তর িাতরখ
লক্ষ টাকা আিবাবনর সম্পাদবনর চ্যতক্ত অনুর্ায়ী
প্রকৃি
িাতরখ
িাতরখ
৪৫৯০.৪৪ ২৪.১২.২০০৫ ১০.১২.২০০৭ ৩০.৬.২০১১ ৩০.৬.২০১৩
৩৪৫৬.৬৭ তজআইবজট
মম ২০০৭ মসবেির ২০১১ মসবেির ২০১১
৪৩২.৯৬ ২৪.১২.২০০৫ ১০.১২.২০০৭
৩৫৯.০৯ জুন ২০১০ ৯.১২.২০১০
১৬৫.৭২ ১.১২.২০১২ ২৪.১.২০১৩

৩০.১১.২০১০
৮.১২.২০১১
৩০.৬.২০১৩

১২.১.২০১৩
৮.১২.২০১১
৩০.৬.২০১৩

তপতপআর ২০০৮ অনুসরণ

প্রকবল্প আন্তজবাতিক পরামশবক ও মদশীয় পরামশবক তনবয়াগ করা িবয়বছ। আন্তজবাতিক পরামশবক তনবয়াবগ উন্নয়ন সিবর্াগী
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংবকর পরামশবক তনবয়াবগর নীতিমালা (ADB’S Guideline for Procurement of Consulting
Services) অনুর্ায়ী Two Envelope পদ্ধতির দরপত্র আিবান করা িয় এবং QCBS পদ্ধতি অনুসরণপূব বক পরামশব
প্রতিষ্ঠান তনব বািন করা িয়। মদশীয় পরামশবক তনবয়াবগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংবকর সম্মতিিবম PPR-2008 অনুসরণ করা
িয়। দরপত্র আিবান এবং তনব বািন প্রতিয়ায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা িয়। প্রকবল্প আন্তজবাতিক পরামশবক ও মদশীয়
পরামশবক তনবয়াবগ উন্নয়ন সিবর্াগীবদর ও সরকাবরর অনুবমাদন মনওয়া িয়।
মভৌি কাবজ ঠিকাদার তনব বািবন উন্নয়ন সিবর্াগীবদর সম্মতিিবম PPR-2008 অনুর্ায়ী CPTU সি স্থানীয় ও জািীয়
পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম উন্মুক্ত ও প্রতিবর্াতগিামূলক দরপত্র আিবান করা িয়। ঠিকাদার তনব বািন চূড়ান্তকরবণ
উন্নয়ন সিবর্াগীসি (প্রবয়াজন অনুসাবর) র্থার্থ কতৃপব বক্ষর অনুবমাদন গ্রিণ করা িয়। দরপত্র আিবান, মূল্যায়ন এবং
তনব বািন প্রতিয়া পতরতশষ্ট “ছ” এ উপস্থাপন করা িবলা। পরামশবক ামব ১৭টি িয় কার্ বিম পর্ বাবলািনা কবরবছ িার
মবধ্য ১৪টি সময়মি কার্ বাবদশ মদওয়া সম্ভব িবয়বছ অবতশষ্ট ৩টি পুন:মূল্যায়বনর জন্য তনধ বাতরি সমবয়র মিবয় ৪২ তদন,
৪৫ তদন, ৬১তদন মবতশ সময় মলবগতছল।
অনুসরবণর তবষবয় কবল্প ৮২টি উপবজলা মরাড এর মধ্য মথবক ১২টি চ্যতক্তপত্র পর্ বববক্ষণ করা িয়। ২টি
ঘাবটর মবধ্য ১টি ঘাবটর চ্যতক্তপত্র ৪০টি মতিলা মাবকববটর ১টি, ৫৫টি ইউতনয়ন পতরষবদর ১টি, ৫২টি গ্রাম্য িাট বাজাবরর
মধ্য মথবক ১টি এবং ৩৪টি মগ্রাথ মসন্টাবরর মধ্য মথবক ১টি চ্যতক্তপত্র তদবিয়ন পদ্ধতিবি তনব বািন করা িয়। িয় কার্ বিবমর
নতথ পর্ বববক্ষণ কবর মদখা র্ায় মর্, সকল মক্ষবত্রই খববরর কাগবজর মাধ্যবম Invitation for Tender (IFT) পদ্ধতি
অনুসরণ করা িয়। প্রতিটি মক্ষবত্রই ২টি কবর খববরর কাগবজ Tender Notice ছাপাবনা িয়।
PPR-2008
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প্রতিটি মক্ষবত্রই Tender জমা মদওয়ার সময় দুই মথবক পাঁি সপ্তাি পর্ বন্ত তছল। প্রতিটি Tender এর Validity তছল
১২০টি। তনব বাতিি ১৭টি চ্যতক্তর মবধ্য ১৪টির চ্যতক্ত ১২০ তদবনর মবধ্য করা িবয়বছ। ৩টি মক্ষবত্র পুন:মূল্যায়বনর জন্য ১২০
তদবনর মবতশ সময় মলবগতছল। এক মক্ষবত্র ৪২ তদন অপর দুই মক্ষবত্র ৪৭ তদন ও ৬১ তদন মবতশ সময় মলবগতছল।
মূল্যায়বনর প্রতিববদন জমা মদওয়ার সমবয়র অবনক িারিম্য তছল। এই সময় ৭ তদন মথবক ১২০ তদন পর্ বন্ত তছল। িবব
পুন:মূল্যায়ন ব্যিীি অন্য সব মক্ষবত্র সবব বাচ্চ ৩৮ তদন মলবগতছল। প্রকল্প পতরিালবকর দরপত্র মূল্যায়বনর প্রতিববদন মপবি
১ মথবক ২৮ তদন পর্ বন্ত মলবগতছল।
চ্যতক্তপবত্রর অনুবমাদবনর সময় সাধারণি ২ মথবক ৫ সপ্তাি সময় মলবগতছল। দরপত্র অনুবমাদবনর পবর কার্ বাবদশ প্রদাবনর
সময় সব বতনম্ন ৩ তদন ও সবব বাচ্চ ৩৫ তদন তছল। পর্ বাবলািনাকৃি সকল কার্ বিমই স লভাবব বাস্তবায়ন করা িবয়বছ। িয়
কার্ বিম তপতপআর ২০০৮ অনুসরণ করা িবয়বছ ববল প্রিীয়মান িয়।
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পঞ্চম অধ্যায়
প্রকবল্পর SWOT তববিষণ
প্রকবল্পর বিবমান অবস্থা তনরুপবণর SWOT তববিষণ তনবম্ন মদওয়া িবলা।
প্রকবল্পর সবল তদকগুতল িবলাঃ















মর্াগাবর্াগ উন্নয়ন িবয়বছ,
মরাগীবদর িাসপািাবল মনওয়া সম্ভব িবে,
আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ,
আইন শংখলা পতরতস্থতির উন্নয়ন িবয়বছ,
এলাকার মানুবষর সাতব বক সিবর্াতগিা পাওয়া মগবছ,
শ্রতমক সিজলভযিা িবয়বছ,
কাবজ মতনটতরং এর ব্যবস্থা তছল,
কৃতষপণ্য বাজারজািকরণ বৃতদ্ধ পাওয়ায় আথ ব-সামাতজক উন্নয়ন িবয়বছ,
মবকারত্ব কবমবছ,
জনসাধারবণর সিবর্াতগিাপূণ ব মবনাভাব সৃতষ্ট িবয়বছ,
তশক্ষা ব্যবস্থাসি প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নয়ন সাতধি িবয়বছ,
কাতরগতর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ,
সরকাতর সুবর্াগ সুতবধা বৃতদ্ধ মপবয়বছ,
সামাতজক বনায়ন ও ইতরবগসন তসবস্টম উন্নয়ন।

প্রকবল্পর দুব বলতদকগুতল িবলাঃ
 সময়মি রক্ষণাববক্ষণ িয় না,
 প্রকল্প এলাকায় জনগণ মাটি তদবি অনীিা ও পর্ বাপ্ত মাটির অভাব,
 প্রকল্প িলাকালীন তডএ আইতড কতৃক
ব অথ বায়বন অপারগিায় প্রকল্প সমাপ্তকরণ তবলতিি িয় এবং প্রকবল্পর
আওিায় তনতমবিব্য অবকাঠাবমা মর্মন মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, গ্রাম্য িাট বাজার, বৃক্ষবরাপবণর পতরমাণ হ্রাস
করবি িবয়বছ। তডএ আইতড কতৃক
ব িাবদর অথ বায়বনর Strategy পতরবিববনর জন্য অথ বায়ন বে করা িবয়বছ
ববল উবল্লখ করা িবয়বছ (পতরতশষ্ট “ি”)।
 মতিলা কন বার পতরিালনা কতমটি কার্ বকর না,
 মেন তনমবাণ প্রবয়াজন তছল,
 রাস্তা বাঁকা মবতশ,
 মালামাল পতরবিবন কষ্টসাধ্য ও জতম অতধগ্রিণ সমস্যা।
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প্রকবল্পর সুবর্াগসমূিঃ





সব আবিাওয়ায় র্ািায়াবির ব্যবস্থা সৃতষ্ট িওয়ায় মছবল-মমবয়বদর তনয়তমি স্কুবল উপতস্থতির সুবর্াগ িবয়বছ,
মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বনর বল নতুন কমবসংস্থান সুবর্াগ িবয়বছ এবং কমবস্থবল র্ািায়াবির সুতবধা িবয়বছ,
মতিলাবদর বাজাবর ব্যবসা পতরিালনার সুবর্াগ সৃতষ্ট িবয়বছ,
তবতভন্ন কতমটিবি মতিলাবদর অন্তর্ভবক্ত করার ব্যবস্থা িবয়বছ এবং তসদ্ধান্ত গ্রিবণ মতিলাবদর ভূতমকা রাখার সুবর্াগ
সৃতষ্ট িবয়বছ।

প্রকবল্পর কাবজর ঝতূঁ কসমূিঃ





মকান মকান মক্ষবত্র রাস্তা তনমবাবণর সময় পাতন তনষ্কাশন/জলাবদ্ধিা সমস্যা সম্মুখীন িবি িবিা,
রাস্তা তনমবাবণর মক্ষবত্র বাতড় ঘর স্থানান্তর এর সময় সমস্যা সম্মুখীন িবি িবিা,
ঠিকাদার সঠিক কাবজর মান বজায় রাখার অনীিা,
সঠিক মাবনর তনমবাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যিা ও স্থানীয় প্রভাব।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
সমীক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন
প্রকবল্পর অন্যিম উবেশ্য িবলা প্রকল্প এলাকায় মটকসই অথ বননতিক প্রবৃতদ্ধ, পল্লী উন্নয়ন এবং উন্নি অবকাঠাবমা উন্নয়বনর
মাধ্যবম গ্রামীণ জনগবণর আয় বৃতদ্ধ ও দাতরদ্র্য হ্রাস করা। প্রকল্প মশষ িওয়ার পর উপকারবভাগীবদর সাক্ষাৎকাবরর
মাধ্যবম িাবদর িথ্য ও মিামি সংগ্রি করা িয়। প্রকবল্পর শুরুবি এসব িথ্য মবইজলাইন সাবভবর মাধ্যবম সংগৃিীি িয়।
প্রভাব মূল্যায়বন প্রাপ্ত িথ্যাতদ মবইজলাইন িবথ্যর সাবথ তুলনা কবর প্রকবল্পর প্রভাব মূল্যায়ন করা িয়।
প্রকবল্পর প্রভাব সমীক্ষায় মমাট ৮২৭ খানা মথবক িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ খানাগুতলর মবধ্য উপবজলা সড়ক, ইউতনয়ন
সড়ক, তনমতিি সড়ক, তিজ ও কালভাট ব, গ্রামীণসড়ক, াংশনাল তবতডং, মগ্রাথ মসন্টার ব্যবস্থাপনা অত স, মগ্রাথ
মসন্টার, গ্রামীণ িাট বাজার, ঘাট উন্নয়ন, ইউতনয়ন ভবন, মতিলা কন বার ও বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র সংতিষ্ট উপকারবভাগীগণ
অন্তর্ভবক্ত। খানা তনব বািবনর তবতশষ্টয অনুর্ায়ী তনব বািন কবর িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। উত্তরদািাবদর তশক্ষাগি মর্াগ্যিার
তববরণ সারতণ ৬.১ এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.১: উত্তরদািাবদর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা
পূবব ব

তববরণ
মলখাপড়া জাবনন না
প্রথম মথবক পঞ্চম মশ্রতণ পর্ বন্ত
৬ষ্ঠ-৮ম মশ্রতণ পর্ বন্ত
নবম মশ্রতণ
এস.এস.তস
এইি.এস.তস
তবএ
এম.এ
মমাট

পবর

সংখ্যা
৬৯০
১২১৪
৫২৪

শিাংশ
২৭.৪
৪৮.২
২০.৮

৯১

৩.৬

২৫১৯

১০০

সংখ্যা
১৫০
২৮৬
১৩৮
৫০
১২৩
৪৩
২১
১৬
৮২৭

শিাংশ
১৮.১৪
৩৪.৫৮
১৬.৬৯
৬.০৫
১৪.৮৭
৫.২০
২.৫৪
১.৯৩
১০০

উৎস: মবনসমাকব সাবভব RIIP-II Project, page 4-5 and প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

৬.১

উপবজলা সড়ক, ইউতনয়ন সড়ক ও তনমতিি সড়ক

উপবজলা সড়ক, ইউতনয়ন সড়ক, তনমতিি সড়ক
ব্যবিারকারী ৪৩৭ খানা মথবক িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ
খানাগুতলর সদস্য সংখ্যা গবড় ৫.৮৪ জন র্া জািীয় গবড়র
মিবয় মবতশ। জািীয় গড় ৪.৪৪ (Statistical
Pocketbook Bangladesh Page 8) জন। খানার
সদস্যবদর মবধ্য পুরুষ ১৩২৫ জন ও মতিলা ১২২৭ জন।
পুরুষ ও মতিলাবদর অনুপাি ৫২: ৪৮।
উত্তরদািাগণ জাতনবয়বছন মর্, এলাকায় তবতভন্ন ধরবনর
অবকাঠাবমা প্রকল্প মথবক তনমবাণ করা িবয়বছ।
অবকাঠাবমাগুতল িবলা রাস্তা, তিজ, কালভাট ব, িাটবাজাবরর
উন্নয়ন, মগ্রাথ মসন্টার, নদীর মজটি/ঘাট, বন্যা আশ্রয় স্থল
ও ইউতনয়ন পতরষদ। উত্তরদািাবদর প্রায় এক-িতুথ বাংশ তিত্র নং ৬.১: ভাদুতরয়া দাউদপুর রাস্তা, নবাবগঞ্জ, তদনাজপুর
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অবকাঠাবমা উন্নয়বনর সাবথ জতড়ি তছল।
অবকাঠাবমা উন্নয়বন ৬২% উত্তরদািার মপশার
পতরবিবন িবয়বছ। পতরবতিবি মপশাগুতল প্রধানি
কৃতষ, ব্যবসা, তশক্ষকিা ও িাকতর। মপশার
পতরবিবন সারতণ ৬.২ এবং তিত্র নং ৬.২ এ
উপস্থাপন করা িবলা। উত্তরদািাবদর আয় মববড়বছ
প্রায় ৬৮%। প্রকল্প গ্রিবণর সময় খানার বাতষ বক
আয় তছল ১,০৭,৯১৫ টাকা র্া মববড় বিবমাবন
িবয়বছ ১,৮১,৫৭৮ টাকা।

৩৮%
পরিবর্তন হয়েয়ে
পরিবর্তন হে নাই
৬২%

তিত্র নং ৬.২: অবকাঠাবমা উন্নয়বন মপশার পতরবিবন
সারতণ ৬.২: অবকাঠাবমা উন্নয়বন মপশার পতরবিবন
পূবব বর মপশা

বিবমান মপশা

মবকার
কৃতষ
মবকার
মবকার
ছাত্র

কৃতষ
ব্যবসা
তশক্ষকিা
মিয়ারম্যান/মমিার
িাকতর
মমাট

পতরবিবন িবয়বছ
সংখ্যা (N=827)
শিকরা িার
২৬০
৩১.৪৪
২১৩
২৫.৭৬
৫
০.৬০
১৪
১.৬৯
২০
২.৪২
৫১২
৬১.৯১

উত্তরদািাবদর প্রায় এক-িতুথ বাংশ অবকাঠাবমা উন্নয়বন জতম অতধগ্রিণ বা অন্য মকানভাবব ক্ষতিগ্রস্ত িবয়বছন। ক্ষতিগ্রস্ত
উত্তরদািা ক্ষতিপূরণ মপবয়বছন। মবতশর ভাগ উত্তরদািা জাতনবয়বছন রাস্তার বিবমান অবস্থা ভাল (৯৭%) এবং ৯৮%
উত্তরদািা জাতনবয়বছন রাস্তা তনমবাবণ িাঁবদর উপকার িবয়বছ। উত্তরদািাবদর সকবলই জাতনবয়বছন িাঁবদর খানার
সদস্যগণ রাস্তা ব্যবিার কবরন। ৬৩% জাতনবয়বছন রাস্তার রক্ষাববক্ষণ িয়।
রাস্তায় তবতভন্ন ধরবনর র্ানবািন িলািল কবর। িলািলকৃি র্ানবািবনর ধরন িবলা গাতড়, ভযান, মমাটর সাইবকল,
সাইবকল ও অন্যান্য। উত্তরদািাবদর মবি িলািলকৃি র্ানবািবনর ধরন সারতণ ৬.৩ এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.৩: রাস্তায় িলািলকৃি র্ানবািবনর ধরন
র্ানবািবনর িলার ধরন
গাতড়
ভযান
মমাটর সাইবকল
সাইবকল
অন্যান্য

সংখ্যা (N=437)
১৫
৪০৫
৪২৫
৩৮৮
৫৯

শিাংশ
৩.৪
৯২.৭
৯৭.৩
৮৮.৮
১৩.৫

উৎস: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬।

রাস্তা িওয়ার বল কৃতষজ দ্র্ব্যাতদ সিবজ বাজারজাি সম্ভব িবয়বছ ববলবছন ৯৬% উত্তরদািা। র্ানবািন এবং রাস্তার
জন্য উৎপাতদি কৃতষ দ্র্বব্যর মূল্য পূবব বর মিবয় মবতশ পান ববলবছন ৭৮% উত্তরদািা। উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার
খরি কবমবছ ববলবছন ৮১% উত্তরদািা, ৬% ববলবছন আবগর মিই িবব ১৩% উত্তরদািা ববলবছন মববড়বছ।
উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার খরবির তিত্র তিত্র নং ৬.৩ এ উপস্থাপন করা িবলা।
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উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার সময় কবমবছ ববলবছন ৮৯% উত্তরদািা, ৪% ববলবছন আবগর মিই িবব ৭%
উত্তরদািা ববলবছন মববড়বছ। উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার সমবয়র তিত্র তিত্র নং ৬.৪ এ উপস্থাপন করা িবলা।
৬%

৪%

১৩%

৭%

সবদেদে

সবদেদে

কদমদে

কদমদে

আদগর মতই

আদগর মতই

৮১%

৮৯%

তিত্র নং ৬.৩: উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার খরি

তিত্র নং ৬.৪: উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার সময়

কৃতষ জতমর উৎপাদন বৃতদ্ধ মপবয়বছ জাতনবয়বছন ৫৫%। তবিয়বর্াগ্য পণ্য িবলা ধান, গম, তিলবীজ, রতবশস্য, মাছ,
শাকসবতজ ও অন্যান্য। মর্ সব এলাকায় রাস্তা করা িবয়বছ মস সব এলাকার ৫১% উত্তরদািা ববলবছন মগ্রাথ মসন্টার
আবছ। মগ্রাথ মসন্টাবর মবিা মকনার জন্য র্ায় ববলবছন ৪৯%। ৭৮% খানার তবতভন্ন উৎস মথবক আয় মববড়বছ এবং
কবরাল গ্রুবপর ৬১% খানার আয় মববড়বছ। উৎপাতদি উিৃত্ত কৃতষজ দ্র্ব্যাতদ তবতির ব্যবস্থা মববড়বছ ববলবছন ৭৮%।
প্রকবল্পর অধীবন নতুন তিজ/কালভাট ব তনতমবি িবয়বছ জাতনবয়বছন ৮৬%। তিজটির/কালভাট বটির বিবমান অবস্থা ভাল
ববলবছন ৬২%। তিজ/কালভাবট বর এবপ্রাবির বিবমান অবস্থা ভাল ববলবছন ৫১%। কালভাট ব পাতন িলািবলর উপবর্াগী
ববলবছন ৯৮%। সব সময় পাতন সরবরাি থাবক ববলবছন ৭৩% এবং পাতনবসবির সমস্যা িয় না ববলবছন ৮৫%।
কালভাট ব এবং জলবসবির জন্য কৃতষ উৎপাদন মববড়বছ ববলবছন ৭৪%।
এলাকার রাস্তায় প্রকবল্পর অধীবন বৃক্ষবরাপণ িবয়বছ ববলবছন ৩৪%। মরাপণকৃি বৃক্ষসমূবির বিবমান অবস্থা ভাল
ববলবছন ৪৮%, মমাটামুটি ভাল ববলবছন ৪৪% এবং খারাপ ববলবছন ৮%। মরাপণকৃি বৃক্ষসমূবির সঠিক রক্ষণাববক্ষণ
িয় ববলবছন ৬৪%। মরাপণকৃি বৃক্ষসমূবির মাতলকানা আবছ ৯%। মাতলকানায় অংশীদাতরত্ব ১৯% ববল জাতনবয়বছন।
রাস্তার কাবজর মান সম্পবকব মিামি তদবয়বছন উত্তরদািাগণ। িাঁবদর মবি রাস্তার কাবজর মান ভাল ববলবছন ৫০%,
মমাটামুটি ভাল ববলবছন ৪৮% এবং খারাপ ববলবছন ২%। অনুরূপভাবব তিজ ও কালভাবট বর মান সম্পবকব মিামি
তদবয়বছন উত্তরদািাগণ। িাঁবদর মবি তিজ ও কালভাবট বর মান ভাল ববলবছন ৪৭%, মমাটামুটি ভাল ববলবছন ৫০%
এবং খারাপ ববলবছন ৩%। তিজ ও কালভাবট বর মান সম্পবকব মিামি সারতণ নং ৬.৪ এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.৪: তিজ ও কালভাবট বর মান সম্পবকব মিামি
তিজ ও কালভাবট বর মান
ভাল
মমাটামুটি
খারাপ
মমাট

সংখ্যা (N=437)
২০৫
২১৭
১৫
৪৩৭

শিাংশ
৪৬.৯
৪৯.৭
৩.৪
১০০.০
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৬.২

মগ্রাথ মসন্টার

তদনাজপুর মজলার তবরল উপবজলার ধুকুরজার মগ্রাথ
মসন্টার মাবকবট, খানসামা উপবজলার রামকুলা মগ্রাথ
মসন্টার মাবকবট, রংপুর মজলার ছবনরিাট মগ্রাথ মসন্টার
মাবকবট, গাইবাো মজলার সুন্দরগঞ্জ উপবজলার
নগরকাঠগড়া মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, সাঘাটা উপবজলার
জুমার বাতড় মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, জামালপুর মজলার
ইসলামপুর উপবজলার মববনায়ার ির মগ্রাথ মসন্টার
মাবকবট, তকবশারগঞ্জ মজলার তনকতল উপবজলার তশংপুর
মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, টাঙ্গাইল মজলার মদলদুয়ার
উপবজলার সতলমপুর মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, মগাপালপুর
উপবজলার িায়াইল বাজার মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট,
নারায়ণগঞ্জ মজলার আড়াই িাজার উপবজলার মগাপালতদ
বাজার মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট, িাহ্মণবাতড়য়া মজলার
আশুগঞ্জ উপবজলার লালপুর মগ্রাথ মসন্টার মাবকবট,
নাতসরনগর উপবজলার িতরণবার মগ্রাথ মসন্টার মাবকবটসি
তিত্র নং ৬.৫: খানসামা উপবজলা িাটবাজার,
মমাট ১২টি মগ্রাথ মসন্টার মথবক িথ্য উপাত্ত সংগ্রি করা
িয়। মগ্রাথ মসন্টার ব্যবিারকারী ১৩০ খানা মথবক িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ খানাগুতলর সদস্য সংখ্যা গবড় ৫.৭ জন
র্া জািীয় গবড়র মিবয় মবতশ। জািীয় গড় ৪.৪৪ (Statistical Pocketbook Bangladesh 2013 Page 8) জন।
খানার সদস্যবদর মবধ্য পুরুষ ৩৯৩ জন ও মতিলা ৩৫২ জন। পুরুষ ও মতিলাবদর অনুপাি ৫৩:৪৭।
উত্তরদািাবদর ১৬% অবকাঠাবমা উন্নয়বনর সাবথ
জতড়ি তছবলন। অবকাঠাবমা উন্নয়বন ৭০%
উত্তরদািার মপশার পতরবিবন িবয়বছ। মপশার
পতরবিববনর তিত্র, তিত্র নং ৬.৬ এ উপস্থাপন করা
িবলা।

৩০%
সপশার পররবতমন হদয়দে
সপশার পররবতমন হয় নাই

মগ্রাথ মসন্টার িওয়ার বল এলাকাবাসী তবতভন্ন ভাবব
উপকৃি িবয়বছন। উপকারগুতল িবলা এলাকার কাঁিা
৭০%
মাল দ্রুি তবতি করা র্ায়, মগ্রাথ মসন্টার মথবক কৃতষ ও
প্রবয়াজনীয় পণ্য মকনা ও তবতি করা র্ায়, কমবসংস্থান
সৃতষ্ট িবয়বছ, ভাল দাম পাওয়া র্ায়, আয় বৃতদ্ধ
তিত্র নং ৬.৬ মগ্রাথ মসন্টাবরর জন্য মপশার পতরবিবন
মপবয়বছ, ব্যবসা বৃতদ্ধ মপবয়বছ, মর্াগাবর্াগ বৃতদ্ধ
মপবয়বছ/িথ্য প্রযুতক্তর ব্যবিার মববড়বছ, এলাকার ও বাতিবরর মলাবকরা ব্যবসা বাতণজয কবর, উৎপাতদি কৃতষ পবণ্যর
দাম বৃতদ্ধ মপবয়বছ (ধান, গম, সবতজ ইিযাতদ), সামাতজক পতরবববশর উন্নয়ন িবয়বছ, দূবরর মলাকজন বাজার করবি
আবস, মবকারত্ব কবম এবসবছ, স্বাস্থয ও ডাক্তাতর মসবা পাওয়া র্ায়, তনিয প্রবয়াজনীয় পণ্য সামগ্রী সিবজ কম দাবম
পাওয়া র্ায়, কৃতষ পণ্য, উপকরণ ও কাঁিা বাজার খুব সিবজ পাওয়া র্ায় ও বাজার জাি করা র্ায়, বাজাবর সবার সাবথ
মদখা িয় িাই মখাঁজ খবর মনওয়া র্ায়, মদাকাবন মাল আনবি সুতবধা িয়, দূবর বাজাবর িয় ও তবতি করবি মর্বি িয়
না িাই সময় কম লাবগ, িাবটর উন্নয়ন িবয়বছ, মাংস, িাবলর ও তবতভন্ন রকম মদাকান আলাদা আলাদা ববস, মালামাল
রাখার ব্যবস্থা আবছ, ব্যবসা কবর সংসার ভাল িবল, মসলাই প্রতশক্ষণ িয়, কৃতষ পণ্য আবগর মি নষ্ট িয় না, মতিলাবদর
জন্য আলাদা কন বার থাকার কারবণ মতিলারা ব্যবসা করবি পারবছ, সল তবতির সমস্যা সমাধান িবয়বছ, িাট/মদাকান
বড় িবয়বছ িাই িলাব রার সুতবধা িবয়বছ, তনরাপত্তা মববড়বছ, মরাদ বৃতষ্ট মথবক রক্ষা পাওয়া র্ায়, বাজাবরর পতরববশ
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ভাল িবয়বছ, টয়বলট ব্যবিার করা র্ায়, কীটনাশক, সার ও বীজ সিবজ পাওয়া র্ায়, র্ািায়াি ব্যয় কম, র্ানবািন
িলািবল সুতবধা মববড়বছ ও মালামাল বিবন সুতবধা িবয়বছ প্রভৃতি।
উত্তরদািাবদর ৫২% ববলবছন মর্ মগ্রাথ মসন্টার এ মতিলাবদর জন্য কন বার আবছ িবব মতিলা কণ বাবরর বরােকৃি স্থান
৩৭% পুরুবষরাই ব্যবিার কবর। সকবলই ববলবছন মগ্রাথ মসন্টার এ মতিলাবদর জন্য টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ। মগ্রাথ
মসন্টাবরর টয়বলটগুবলা পতরষ্কার ববলবছন ৫১% উত্তরদািা। মগ্রাথ মসন্টাবরর ময়লা/আবজবনা তনতদ বষ্ট স্থাবন অপসারণ
কবর বলবছন ৬৬% উত্তরদািা।
মগ্রাথ মসন্টারটির সাবথ এলাকার মর্াগাবর্াগ তবতভন্নভাবব িবয় থাবক মর্মন- মগ্রাথ মসন্টাবর ভটভটি, ভযান, তরক্সা, মটম্পু,
তসএনতজ, সাইবকল, অবটা-তরক্সা, মিাো, নতসমন, কতরমন ইিযাতদ িলািল কবর। মগ্রাথ মসন্টাবরর আবশ পাবশর মানুষ
পাবয় মিবট আবস, শাখা রাস্তা তদবয় মলাক মবতশ আবস, রাস্তা ভাল িওয়াবি অন্য ইউতনয়বনর মলাক সিবজ িাবট আসবি
পাবর। মগ্রাথ মসন্টার িওয়ার বল তবতভন্ন উৎস মথবক আয় মববড়বছ ববলবছন ৮২%।
মগ্রাথ মসন্টাবর মালামালও তবতভন্নভাবব আনা - মনওয়া করা িয়। আনা - মনওয়ার উপায়গুতল িবলা মনৌকা, ভযান, নতছমন,
কতরমন, অবটা বাইক, সাইবকল, তপকআপ, ট্রাক, মঠলা গাতড়, মঘাড়ার গাতড়, ইিযাতদবি কবর মালামাল আনা ও মনওয়া
িয়। মকউ মকউ মাথায় কবর তনবয় আবস, পাবয় মিবট তনবজ বিন কবর তনবয় আবস।
এলাকার জনগণ তবতভন্ন স্থাবন উৎপাতদি কৃতষপণ্য মবতশর ভাগ সময় তবতি কবর। স্থানগুতল িবলা তনজ বাতড়, গ্রাবমর
বাজার, মগ্রাথ মসন্টার ও শিবরর বাজার। পণ্য তবতির স্থানগুতল সারতণ নং ৬.৫ এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.৫: উৎপাতদি কৃতষপণ্য মবতশর ভাগ সময় তবতির স্থান
তবিবয়র স্থান

তনজ বাতড় মথবক
গ্রাবমর বাজাবর
মগ্রাথ মসন্টাবর
শিবরর বাজাবর
মমাট

পূবব ব
সংখ্যা
৪১৪
১৫১৭
৬৬২
০
২৫৯৩

পবর
শিাংশ
১৬.০
৫৮.৫
২৫.৫
০
১০০

প্রকল্প গ্রুপ
সংখ্যা
শিাংশ
৪৬
১৯.৪
৬৫
২৭.৩
১০৬
৪৪.৫
২১
৮.৮
২৩৮
১০০

কবরাল গ্রুপ
সংখ্যা
শিাংশ
১৯৪
২৮.২
৩০৭
৪৪.৫
৯৮
১৪.২
৯০
১৩.১
৬৮৯
১০০.০

উৎস: মবনসমাকব সাবভব RIIP-II Project, page 4-19 and প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

৬.৩

গ্রাম্য িাট বাজার

পঞ্চগড় মজলার মদবীগঞ্জ উপবজলার
মিপতরগঞ্জ বাজার, তদনাজপুর মজলার
ফুলবাতড় উপবজলার আন্তপুকুর বাজার,
গাইবাো মজলার পলাশবাতড় উপবজলার কাজী
বাজার, জামালপুর বকশীগঞ্জ উপবজলার নতুন
বািঘর বাজার, মমলান্দ উপবজলার গুনাতর
িলা বাজার, তকবশারগঞ্জ মজলার ইটনা
উপবজলার জনিাগঞ্জ বাজার, মুতিগঞ্জ মজলার
তসরাজতদখান উপবজলার ভবাতনপুর বাজার,
টাঙ্গাইল মজলার নাগরপুর উপবজলার
শািবুিপুর বাজার, নারায়ণগঞ্জ মজলার
তিত্র নং ৬.৭: নারায়নগঞ্জ মজলার আড়াই িাজার উপবজলার জাঙ্গাতলয়া বাজার
আড়াই িাজার উপবজলার জাঙ্গাতলয়া
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বাজার, রূপগঞ্জ উপবজলার মগালাকান্দাইল বাজার, বাহ্মণবাতড়য়া মজলার কশবা উপবজলার মগাতপনাথপুর বাজার, িাঁদপুর
মজলার িাইমির উপবজলার রাবয়র বাজারসি মমাট ১২টি গ্রাম্য িাটবাজাবরর সুতবধাবভাগীবদর তনকট মথবক িথ্য সংগ্রি
করা িয়।
গ্রাম্য িাট বাজার ব্যবিারকারী ১২০ খানা মথবক
িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ খানাগুতলর সদস্য
সংখ্যা গবড় ৫.৭১ জন র্া জািীয় গবড়র মিবয়
মবতশ। জািীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যবদর
মবধ্য পুরুষ ৩৬৪ জন ও মতিলা ৩২২ জন। পুরুষ
ও মতিলাবদর অনুপাি ৫৩: ৪৭।
উত্তরদািাবদর ২০% অবকাঠাবমা উন্নয়বনর সাবথ
জতড়ি তছবলন। অবকাঠাবমা উন্নয়বন ৬৫%
উত্তরদািার মপশার পতরবিবন িবয়বছ। মপশার
পতরবিববনর তিত্র তিত্র নং ৬.৮ এ উপস্থাপন করা
িবলা।
৬.৪

৩৫%
পররবতমন হদয়দে
পররবতমন হয় নাই
৬৫%

তিত্র নং ৬.৮: গ্রাম্য িাটবাজাবরর উন্নয়বন মপশার পতরবিবন

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র

বন্যা আশ্রয় মকবন্দ্রর আশপাবশর ১০ খানা
মথবক িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ
খানাগুতলর সদস্য সংখ্যা গবড় ৭.১ জন র্া
জািীয় গবড়র মিবয় মবতশ। জািীয় গড় ৪.৪৪
জন। খানার সদস্যবদর মবধ্য পুরুষ ৩৬ জন
ও মতিলা ৩৫ জন। পুরুষ ও মতিলাবদর
অনুপাি ৫১: ৪৯।
উত্তরদািাবদর ৯০% অবকাঠাবমা উন্নয়বনর
সাবথ জতড়ি তছবলন। এলাকায় বন্যা আশ্রয়
মকন্দ্র থাকার কথা সব উত্তরদািাই জাবনন
এবং ১০০% উত্তরদািা জাতনবয়বছন বন্যা
অথবা প্রাকৃতিক দুবর্ বাবগ জনগণ মসখাবন
আশ্রয় মনন।

তিত্র নং ৬.৯: বন্যায় আশ্রয়বকন্দ্র, লতঙ্গমারা, িাঁদপুর

মবতশর ভাগ উত্তরদািা (৭০%) জাতনবয়বছন বন্যা আশ্রয় মকন্দ্রটি পতরষ্কার পতরেন্ন থাবক। মসখাবন টয়বলট এবং খাবার
পাতনর ব্যবস্থা আবছ এবং মতিলাবদর জন্য আলাদা টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ। বন্যা আশ্রয় মকবন্দ্র মতিলারা তকছু সমস্যার
সম্মুখীন িন। সমস্যাগুতল িবলা পুরুষ ও মতিলা আলাদাভাবব না থাকায় মাবি মবধ্য সমস্যা িয়, আশ্রয় মকন্দ্র মথবক
পায়খানার দূরত্ব মবতশ িওয়ার কারবণ বষ বার সময় আসা র্াওয়ায় সমস্যা িয়, মতিলাবদর টয়বলট সংখ্যা কম িওয়া,
তনতদ বষ্ট কবর তলতখি না থাকার কারবণ বন্যার সময় পুরুবষরা মর্ মকান সময় মর্ মকান টয়বলট ব্যবিার কবর। প্রবয়াজবনর
তুলনায় টয়বলট কম, িাই সময় মি টয়বলবট মর্বি পাবর না। সব উত্তরদািাই জাতনবয়বছন বন্যা আশ্রয় মকন্দ্রটি
র্থার্থভাবব ব্যবিার করা িয়। িবব র্থার্থভাবব রক্ষণাববক্ষণ করা দরকার।
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৬.৫

ঘাট তনমবাণ

ঘাবটর আশপাবশর ২০ খানা মথবক িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এ খানাগুতলর সদস্য সংখ্যা গবড় ৬.০৫ জন র্া জািীয়
গবড়র মিবয় মবতশ। জািীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যবদর মবধ্য পুরুষ ৫৭ জন ও মতিলা ৬৪ জন। পুরুষ ও মতিলাবদর
অনুপাি ৪৭: ৫৩।
উত্তরদািাবদর ১০ শিাংশ অবকাঠাবমা উন্নয়বনর সাবথ জতড়ি তছল। অবকাঠাবমা উন্নয়বন ৫০% উত্তরদািার মপশার
পতরবিবন িবয়বছ।

তিত্র নং ৬.১০ ও ৬.১১: জাঙ্গাতলয়া বাজার ঘাট, আড়াই িাজার, নারায়নগঞ্জ
এলাকায় ঘাট থাকার কথা সব উত্তরদািাই জাবনন এবং উত্তরদািাগণ জাতনবয়বছন মর্, ঘাবট তবতভন্ন ধরবনর মনৌর্ান
র্ািায়াি কবর। র্ানবািবনর মবধ্য রবয়বছ মনৌকা, ট্রলার, জািাজ, আর মাবি মবধ্য কাবগাব আবস র্খন পাতন মবতশ িয়।
মবতশর ভাগ উত্তরদািা (৯০%) জাতনবয়বছন ঘাটটি র্ািায়াবির জন্য উপবর্াগী।
ঘাবট মতিলাবদর জন্য টয়বলট ও তবশ্রামগাবরর ব্যবস্থা নাই। ঘাটটি এলাকার জনগবণর উন্নয়বনর জন্য তবতভন্নভাবব সািায্য
করবছ মর্মন পারাপার ও মালপত্র বিবনর সুতবধা িবয়বছ, ব্যবসায় সুবর্াগ মববড়বছ, শ্রতমকবদর কমবসংস্থান মববড়বছ, নদী
ভাঙন মথবক রক্ষা মপবয়বছ, নদীবি মগাসল করবি পাবর, কৃতষ পণ্য বাজাবর মনওয়া র্ায়, আয় বৃতদ্ধ িবয়বছ ও মলখাপড়ার সুবর্াগ িবয়বছ। নদীর ঘাট তিতরর বল র্ািায়াি/মালামাল পতরবিবনর সংখ্যা মববড়বছ জাতনবয়বছন ৮৫%।
৬.৬

ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ

তনতমবি ইউতনয়ন পতরষদ কমবেবক্সর এর
আশপাবশর ১১০ খানা মথবক িথ্য সংগ্রি করা
িবয়বছ। এ খানাগুতলর সদস্য সংখ্যা গবড় ৫.৫৭
জন র্া জািীয় গবড়র মিবয় মবতশ। জািীয় গড়
৪.৪৪ জন। খানার সদস্যবদর মবধ্য পুরুষ ৩৩৩ জন
ও মতিলা ২৭৯ জন। পুরুষ ও মতিলাবদর অনুপাি
৫৪:৪৬।
উত্তরদািাবদর ১৮ শিাংশ অবকাঠাবমা উন্নয়বনর
সাবথ জতড়ি তছল। অবকাঠাবমা উন্নয়বন ৪৯%
উত্তরদািার মপশার পতরবিবন িবয়বছ।

তিত্র নং ৬.১২: কাজীিাল ইউতপ ভবন, ফুলবাড়ী, তদনাজপুর
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উত্তরদািাগণ জাতনবয়বছন মর্, ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাবণর বল অবনক সুতবধা িবয়বছ। সুতবধাগুতল িবলা ভাল বসার
ব্যবস্থা িবয়বছ, িথ্য আদান প্রদান সিজ িবয়বছ, িথ্য মসবা পাওয়া র্ায়, দতরদ্র্ মানুবষর জন্য ত্রাণ তবিরণ কবর থাবক,
অন লাইবন িাকতর ও পরীক্ষার মরজাল্ট মদখা র্ায়, বয়স্ক ভািা, তরতল ভািা, জন্ম তনবেন, িাতরতত্রক সনদ, িতল্লশ
তদবনর কমবসূতিবি মাটি কাটার কাজ করা র্ায়, মছাট খাট তবিাবরর জন্য আদালি ভবন িবয়বছ, বড় মকান আদালবি
মর্বি িয় না, বরর্াত্রীবদর বসবি তদবি পাবর, কমবসংস্থান বৃতদ্ধ িবয়বছ, কৃতষ, মৎস্য, জতম, পশু মসবা পাওয়া র্ায়, িথ্য
মকবন্দ্রর মাধ্যবম তবতভন্ন সময় দরখাস্ত করা র্ায়, সব ধরবনর মসবা পাওয়া র্ায়, মতিলাবদর কাবজর সুবর্াগ কবর মদওয়া
িবয়বছ, ভাল পতরবববশ কাজ করা র্ায়, আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করা র্ায়, ভবন তনমবাবণর বল এলাকার ও
জনসাধারবণর জতম জতরপ, খানা জতরপ, মভৌবগাতলক সুতবধা ইিযাতদ সংরক্ষণ করা র্ায়, তমটিং করা, বন্যা বা দুবর্ বাবগ
আশ্রয় মনওয়া র্ায়।
মবতশর ভাগ (৫৬%) উত্তরদািাগণ জাতনবয়বছন মর্, ইউতনয়ন পতরষদ মথবক র্ানবািবনর লাইবসি মদওয়া িয়। মর্
ধরবনর র্ানবািবনর লাইবসি মদওয়া িয় িা িবলা ভযান, সাইবকল, তরক্সা, মঠলা গাতড়, অবটা-তরক্সা। এ র্ানবািনগুতল
এলাকায় িবল জাতনবয়বছন ৫৭% উত্তরদািা।
উত্তরদািাগণ জাতনবয়বছন মর্, ইউতনয়ন পতরষদ মথবক তবতভন্ন ধরবনর মসবা পাওয়া র্ায়। মসবাগুতলর ধরন িবলা িথ্য
মসবা, জন্ম তনবেন, মৃতুয তনবেন, নাগতরক সনদ, িাতরতত্রক সনদ, গতরববদর জন্য তরতল , বয়স্ক ভািা, তবধবা ভািা,
কৃষকবদর সার বীজ, জতম জমার ওয়াতরশ সাটিতব বকট, মাটি কাটা, তভতজতড কাড ব, িাকতরর আববদন মব, মট্রড লাইবসি,
পাসবপাবট বর আববদন, কবলবজর ভতিব মব পূরণ অন-লাইবন কবর থাবক। ইন্টারবনট থাকার কারবণ সব িথ্য সিবজ
পাওয়া র্ায় ও তভতডও কল করা র্ায়, সরকার মর্ সব সািায্য কবর থাবকন মসগুবলা ইউতনয়ন পতরষদ মথবক আনবি
পারা র্ায়। প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র ও িথ্য পাওয়া র্ায়। গবাতদ পশুর মরাগ তনণ বয় করা র্ায়, তবতভন্ন সমস্যার সমাধান
পাওয় র্ায়। তবিার সাতলবশর মসবা পাওয়া র্ায়।
সংতিষ্ট অত সার তনতদ বষ্ট তদবন সময় মি আসার কথা জাতনবয়বছন ৭৯% উত্তরদািা। ইউতনয়ন পতরষদ মথবক স্থানীয়
উন্নয়ন পতরকল্পনায় জনগণবক সম্পৃক্ত করার কথা জাতনবয়বছন ৪৬% উত্তরদািা এবং উপ-প্রকল্প তনব বািবন স্থানীয়
জনগণবক সম্পৃক্ত করার কথা জাতনবয়বছন ৩৪% উত্তরদািা। গ্রামীণ সড়ক মমরামবির জন্য প্রবয়াজনীয় অথ ব বরাে
করার কথা জাতনবয়বছন ৬২% উত্তরদািা। সড়ক উন্নয়ন ও মমরামবি মতিলা ও গতরববদর সম্পৃক্ত করার কথা
জাতনবয়বছন ৯১% উত্তরদািা।
ইউতনয়ন পতরষদ মথবক আদায়কৃি কর উন্নয়বনর জন্য র্বথষ্ট জাতনবয়বছন ২৩% ইউতনয়ন পতরষবদর সতিব। বাতক
৭৭% জাতনবয়বছন এ কর র্বথষ্ট নয়। এ কর িারা মাত্র ২৭% উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব।
ইউতনয়ন পতরষদ ও স্থানীয় প্রশাসন উন্নয়বন উত্তরদািাগণ কবয়কটি পরামশব তদবয়বছন। পরামশবগুতল িবলা মাদক দ্র্ব্য
মরাধ করার ব্যবস্থা গ্রিণ করবি িবব, তশতক্ষি যুবকবদর কমবসংস্থাবনর ব্যবস্থা করবি িবব, মতিলাবদর িাবির কাবজর
প্রতশক্ষবণর ব্যবস্থা করবি িবব, মিৌতকদার িারা রাবি গ্রাম/ইউতনয়ন পতরষদ/ওয়াড ব তভতত্তক পািারা মদওয়ার ব্যবস্থা
করবি িবব, মি প্রকাবশর মসবা িালু করবি িবব, জনসাধারণবক সকল কাবজ সম্পৃক্তিা বাড়াবি িবব, গতরব ধনী মভদামভদ না মরবখ তবিার করবি িবব, মিয়ারম্যাবনর ভূতমকা আবরা ব্যাপক িবি িবব, কৃতষ, স্বাস্থযসি তবতভন্ন মসবা দ্রুি িালু
ব তবতভন্ন কমবকাবে জতড়ি রাখবি িবব, সবার উন্নয়ন িয় িার তদবক লক্ষয মরবখ
করবি িবব, সৎ ও স্থানীয় ব্যতক্তবগবক
কাজ করবি িবব, মসবার মান বাড়াবি িবব, তনয়তমি তমটিং করবি িবব, তবধবা ভািার সংখ্যা বাড়াবি িবব, বরাে ও
ইউতনয়ন পতরষবদর ক্ষমিা বৃতদ্ধ করবি িবব।
৬.৭

আথ ব-সামাতজক উন্নয়বন প্রকবল্পর প্রভাব

প্রকল্প গ্রুবপর পতরবাবরর মছবল-মমবয়বদর স্কুল-কবলবজ র্াওয়ার িার ৯১% এবং ৮৬% উত্তরদািা জাতনবয়বছন স্কুলকবলবজ পড়ুয়া মছবল-মমবয়র সংখ্যা মববড়বছ। অপর পবক্ষ কবরাল গ্রুপ পতরবাবরর মছবল-মমবয়বদর স্কুল-কবলবজ র্াওয়ার
িার ৮৯% এবং ৮৬% উত্তরদািা জাতনবয়বছন স্কুল-কবলবজ পড়ুয়া মছবল-মমবয়র সংখ্যা মববড়বছ। প্রকল্প এবং কবরাল
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গ্রুপ উভয়বক্ষবত্রই স্কুল-কবলবজ পড়ুয়া তশক্ষাথীবদর সংখ্যা সমানই মববড়বছ। রাস্তা/ঘাট ও বাজার উন্নয়বনর
উৎপাতদি পণ্য তবিবয়র সুতবধা মববড়বছ জাতনবয়বছন ৯১% উত্তরদািা।

বল

খানার খাবার পাতনর উৎস িবলা নলকূপ (৯৯.৩%), সাোই পাতন (০.৬%) এবং মকান মকান মক্ষবত্র কূয়ার পাতন।
স্বাস্থযসম্মি পায়খানা ব্যবিার কবর ৮৩.৮% খানার জনগণ। গিব পায়খানা ১৫.৬% ও ঝুলন্ত পায়খানা ০.২% ব্যবিার
কবর িবব অল্প তকছু খানা মখালা জায়গায় মল িযাগ কবর।
মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বনর বল, উৎপাতদি পণ্য তবিবয়র মক্ষবত্র মধ্যস্বত্ববভাগীর সংখ্যা মববড়বছ জাতনবয়বছন ৫৭%
উত্তরদািা, কবমবছ জাতনবয়বছন ৩৬% ও আবগর মি আবছ জাতনবয়বছন ৭%। রাস্তা-ঘাট উন্নয়বনর বল র্ািায়াি ব্যয়
কবমবছ জাতনবয়বছন ৮৯% উত্তরদািা। রাস্তা-ঘাট উন্নয়বনর বল উত্তরদািাগণ তবতভন্নভাবব উপকৃি িবয়বছন।
উপকারগুতল সারতণ নং ৬.৬-এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ নং ৬.৬: রাস্তা-ঘাট উন্নয়বনর বল উপকারসমূি
রাস্তা ঘাট উন্নয়বনর ল
পতরবববশর উন্নতি িবয়বছ
কমবসংস্থাবনর সুবর্াগ মববড়বছ
তশশুরা ভালভাবব স্কুবল মর্বি পাবর
এলাকার মলাকজন ভালভাবব/কম সমবয় মকবন্দ্র মর্বি পাবর
কৃতষজাি পণ্য সিবজ বাজারজাি করা র্ায়
মরাগী সিবজ িাসপািাবল মনওয়া র্ায়
আয় মববড়বছ
অন্যান্য

সংখ্যা
৬৭১
৬৬৭
৬৬৬
১০৭১
২৬৯
১৩৭
৩৭৯
১৯

শিাংশ
১৭.৩০
১৭.২০
১৭.১৭
২৭.৬১
৬.৯৩
৩.৫৩
৯.৭৭
০.৪৯

উৎস: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

রাস্তা উন্নয়বন আথ ব-সামাতজক কমবকাবের নানাতবধ সুতবধা িবয়বছ। সুতবধাসমূি িবলা দ্রুি আসা র্াওয়ার সুতবধা িবয়বছ,
র্ািায়ি ব্যবস্থার সুতবধা িবয়বছ, স্কুল-কবলবজ র্ািায়াবির সুতবধা, পড়া-শুনার িার বৃতদ্ধ মপবয়বছ, কমবসংস্থান বৃতদ্ধ
মপবয়বছ, তশক্ষার িার বৃতদ্ধ মপবয়বছ, কৃতষ মসবা ও জ্ঞান বৃতদ্ধ মপবয়বছ, তবতভন্ন প্রকার মপশা বৃতদ্ধ মপবয়বছ, রাস্তা উন্নয়বনর
বল ব্যয় আবগর মিবয় অবনক কবমবছ, মদাকানদার মবতশ িবয়বছ, আয় মববড়বছ, কৃতষ পণ্য িাড়ািাতড় বাজাবর তবতি
করা র্ায়, দাম মবতশ পাওয়া র্ায়, সিবজ িাট-বাজার করা র্ায়, মালামাল আনা মনওয়া সিজ িবয়বছ এবং খরি কম
িয়, ব্যবসার প্রসার মববড়বছ, অল্প সমবয় বাজাবর তনবয় মর্বি পাবর, কাঁিামাবলর মদাকান ও কৃতষ সুতবধা মববড়বছ, অল্প
সমবয় ও সিবজ িাসপািাবল র্াওয়া র্ায়, দূর অঞ্চবলর জনগবণর সাবথ ব্যবসায়ী সম্পকব সৃতষ্ট িবয়বছ, র্ানবািবনর সংখ্যা
বৃতদ্ধ মপবয়বছ, পতরববশ ভাল িবয়বছ, এলাকার উন্নয়ন িবয়বছ, সামাতজক মর্ বাদার অবস্থার পতরবিবন িবয়বছ,
সামাতজকভাবব মর্াগাবর্াগ বৃতদ্ধ মপবয়বছ, জতমর দাম মববড়বছ, রাস্তার আবশ পাবশ বাতড় ঘর মববড়বছ, জীবনর্াত্রার মান
উন্নয়ন িবয়বছ, রাস্তা ও বাজার িওয়ার বল মমবয়বদর তববয় সঠিক সমবয় িয়, সার প্রাতপ্ত সিজ িবয়বছ, বাজাবর বসার
জায়গা িবয়বছ, মালামাল বিবন সুতবধা িবয়বছ, িথ্য ও মসবা পাওয়া র্ায়, সাতলশ ও গ্রাম্য আদালি ববস।
রাস্তা উন্নয়বনর বল মকান মকান মক্ষবত্র অসুতবধাও িবয়বছ। অসুতবধাসমূি িবলা রাস্তা উন্নয়বনর বল র্ানজট মববড়বছ,
শব্দ,বায়ু ও পতরববশ দূষণ মববড়বছ, আবাতদ জতম, বসি বাতড় জতমর সংখ্যা কবমবছ ও ক্ষতিগ্রস্ত িবয়বছ, প্রাকৃতিক
পতরববশ নষ্ট িবয়বছ, রাস্তা বাঁকার কারবণ দুঘ বটনা মবতশ িয়, পাতন তনষ্কাশন িয় না, দুঘ বটনার পতরমাণ বৃতদ্ধ মপবয়বছ, রাস্তা
পারাপাবর অসুতবধা িয়, অবনক গাছ কাটা মগবছ, মবপবরায়াভাবব মাতিন্দ্র গাতড় িালায়, ধূলাবাতল মবতশ উবড় এবং ঘরবাতড়
নষ্ট িয়, গাতড়র শবব্দ ও িবণ বর জন্য মরাগব্যাতধর সমস্যা িবে, বৃতষ্ট িবল পাতন ও কাদা জবম।
উত্তরদািাগণ ভতবষ্যবি এরূপ রাস্তা তনমবাবণ তকছু পরামশব তদবয়বছন। পরামশবসমূি িবলা মানুবষর জীববনর তনরাপত্তার
কথা তবববিনা কবর রাস্তা তনমবাণ করবি িবব, র্ানজট র্াবি না িয় মস তদবক লক্ষয মরবখ রাস্তা তনমবাণ করবি িবব, সঠিক
সামগ্রী তদবয় রাস্তা তনমবাণ করবি িবব মর্মন: তবটুতমন, কংতিট, ত তনতসং করা, কাবজর গুণগি মান ভাল করবি িবব,
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তনয়তমি রক্ষণাববক্ষণ করা, রাস্তা িওড়া করবি িবব, পাতন তনষ্কাশবনর ব্যবস্থা করা, দক্ষ প্রবকৌশলী তনবয়াগ করা, উন্নি
প্রযুতক্ত ব্যবিার করা, ক্ষতিপূরবণর ব্যবস্থা করা, র্থা স্থাবন তিজ কালভাট ব স্থাপন করবি িবব, রাস্তার দুই পাবশ গাছ
লাগাবি িবব, রাস্তা র্াবি না ভাবঙ্গ িার জন্য রাস্তার পাবশ গাছ লাগাবি িবব, রাস্তার দুই পাবশ ঢালু থাকবি িবব, পাথর
তদবয় রাস্তা তনমবাণ করবি িবব, বাঁক ও মমাড় রাস্তাগুতল মসাজা করবি িবব, রাস্তার দুইপাবশ ইট তদবয় গাঁথুতন তদবল ভাল
িয়, ফুটপাি মরবখ রাস্তা তনমবাণ করবি িবব, তিজ বা কালভাবট বর প্রস্থ বাড়াবি িবব এবং দুই পাবশ protection তদবি
িবব, রাস্তার দুই ধার খাড়া করা র্াবব না, র্াত্রী ছাউতন তিতর করবি িবব, বড় গাতড় ও বাস িলািবলর উপবর্াগী কবর
রাস্তা তিতর করবি িবব, রাস্তা উচ্য ও সমিল করবি িবব, রাস্তা তিতর করার সময় মাটি মবশ শক্ত করবি িবব, রাস্তার
সাইবডর মাটি মকবট রাস্তায় মদয়া র্াবব না, বড় রাস্তার সাবথ মলাকাল রাস্তা তিতর করবি িবব, রাস্তার পাবশ মেন থাকা
দরকার, রাস্তার পাবশ গিব থাকবল প্রতিবরাধ ব্যবস্থা তনবি িবব রাস্তা মর্ন সিবজ মভবঙ্গ না র্ায়, শাখা রাস্তাগুতল আবরা
ভাল ও পাকা করা দরকার, তিজ এর এবপ্রাি মর্ন ভাল িয় িার ব্যবস্থা করবি িবব, বাজাবরর বাতিবর গাতড় রাখার
ব্যবস্থা করবি িবব, এরূপ রাস্তা তনতমবি িবল সমাজ ব্যবস্থা উন্নতি িয় তবধায় ভূতম অতধগ্রিণ কবর িবলও মর্াগাবর্াগ
ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা তনমবাণ করা দরকার।
৬.৮

মতিলাবদর আথ ব-সামাতজক উন্নয়বন প্রকবল্পর প্রভাব

প্রকল্প মথবক মমাট ৪০টি মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলা কন বার তনমবাণ করার পতরকল্পনা করা িয়। বাস্তবব লক্ষযমাত্রার ১০০%
অতজবি িবয়বছ। আতথ বক অজবন িবয়বছ ৯৭.৬%। প্রভাব মূল্যায়বন মতিলা কন বার মথবক ১৪৯ জন মতিলা উত্তরদািার
সাক্ষাৎকার গ্রিণ করা িয়। উত্তরদািাবদর িথ্য তনবম্ন বণ বনা করা িবয়বছ।
৬.৯

মতিলা সুতবধাবভাগীবদর তশক্ষার িার

মতিলা সুতবধাবভাগীবদর ১২% মলখাপড়া জাবনন না, প্রথম মথবক পঞ্চম মশ্রতণ পর্ বন্ত মলখাপড়া জানার সংখ্যাই মবতশ,
এরপর রবয়বছ ৬ষ্ঠ-৮ম মশ্রতণ পর্ বন্ত মলখাপড়া জাবনন। িবব তকছু সংখ্যক উত্তরদািার উচ্চ তশক্ষাও আবছ। উত্তরদািাবদর
তশক্ষার তিত্র নং ৬.১৩ মি উপস্থাপন করা িবলা।
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০

লেখাপড়া জায়নন না

প্রথম লথয়ে পঞ্চম লেরি

পূয়ব ত

৬ষ্ঠ লেরি লথয়ে
এইচ.এস.রস

রবএ লথয়ে এম.এ

পয়ি

তিত্র নং ৬.১৩: মতিলা কণ বাবরর উত্তরদািাবদর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা

৬.১০

পতরবাবর তসিান্ত গ্রিবণ মতিলাবদর ভূতমকা

খানায় তসদ্ধান্ত গ্রিণ একটি জরুতর তবষয়। মবতশর ভাগ মক্ষবত্র উত্তরদািাবদর তসদ্ধান্ত গ্রিবণ ভূতমকা মগৌণ। খানার পুরুষ
সদস্য তসদ্ধান্ত গ্রিবণ মুখ্য ভূতমকা পালন কবরন। তকছু তকছু মক্ষবত্র ৩১% পতরবাবর তসদ্ধান্ত গ্রিবণ মুখ্য ভূতমকা পালন
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কবরন। মকান ভূতমকা নাই এমন খানাও রবয়বছ। উত্তরদািাবদর খানায় তসদ্ধান্ত গ্রিবণর তিত্র সারতণ নং ৬.৭ মি উপস্থাপন
করা িবলা।
সারতণ ৬.৭: খানায় তসদ্ধান্ত গ্রিবণ মতিলাবদর ভূতমকা
তসদ্ধান্ত গ্রিবণর ভূতমকার ধরন
মুখ্য
মগৌণ
মকান ভূতমকা নাই
মমাট

৬.১১

সংখ্যা
৪৬
৮৮
১৫
১৪৯

শিাংশ
৩১
৫৯
১০
১০০

সামাতজক কমবকাবে মতিলাবদর ভূতমকা

সামাতজক কমবকাবে উত্তরদািাবদর অংশগ্রিবণর তিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র ১২% উত্তরদািার সামাতজক কমবকাবে
অংশগ্রিণ মবতশ। িবব ৬৫% উত্তরদািার অংশগ্রিণ মমাটামুটি এবং ২৩% উত্তরদািার অংশগ্রিণ নাই। উত্তরদািাবদর
সামাতজক কমবকাবে অংশগ্রিবণর তিত্র সারতণ নং ৬.৮ মি উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.৮: মতিলাবদর সামাতজক কমবকাবে অংশগ্রিবণর তিত্র
সামাতজক কমবকাবে অংশগ্রিণ
মবতশ
মমাটামুটি
নাই
মমাট

৬.১২

সংখ্যা
১৮
৯৬
৩৫
১৪৯

শিাংশ
১২
৬৫
২৩
১০০

পতরবাবরর আতথ বক তবষবয় মতিলাবদর ভূতমকা

উত্তরদািাবদর খানার আতথ বক তবষবয় ভূতমকার তিত্র সারতণ নং ৬.৯ মি উপস্থাপন করা িবলা। মাত্র ১৭% উত্তরদািা
খানার আতথ বক তবষবয় ভূতমকা রাবখন। িবব ৭২% উত্তরদািার ভূতমকা মমাটামুটি এবং ১১% উত্তরদািার ভূতমকা নাই।
সারতণ ৬.৯: মতিলাবদর খানার আতথ বক তবষবয় ভূতমকার তিত্র
আতথ বক তবষবয় ভূতমকা
মুখ্য
মগৌণ
নাই
মমাট

সংখ্যা
২৬
১০৭
১৬
১৪৯

শিাংশ
১৭
৭২
১১
১০০

প্রকল্প মথবক অবকাঠাবমা উন্নয়বনর বল উত্তরদািাবদর জীববন তবতভন্নভাবব প্রভাব পবরবছ। উত্তরদািাবদর জীববন মর্
সব প্রভাব পবরবছ িার প্রধানগুতল িবলা মপশার পতরবিবন, অবকাঠাবমা উন্নয়ন কমবকাবের সাবথ জতড়ি িওয়া, রাস্তা
তনমবাবণ উপকার িওয়া, রাস্তা তনমবাবণ আয় বৃতদ্ধ পাওয়া, রাস্তা তনমবাবণ সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ পাওয়া, রাস্তা তনমবাবণ
সামাতজক অবস্থা উন্নতি িওয়া। উত্তরদািাবদর জীববন প্রকবল্পর প্রভাববর তিত্র সারতণ নং ৬.১০ মি উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৬.১০: অবকাঠাবমা উন্নয়বনর বল মতিলাবদর জীববন প্রকবল্পর প্রভাব
প্রকবল্পর প্রভাব
মপশার পতরবিবন
অবকাঠাবমা উন্নয়ন কমবকাবে অংশগ্রিণ
রাস্তা তনমবাবণ উপকার িবয়বছ
রাস্তা তনমবাবণ আয় বৃতদ্ধ
রাস্তা তনমবাবণ সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ
রাস্তা তনমবাবণ সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন

সংখ্যা
১০৮
১৫
১৪৬
১২০
১৩৪
১৩০

শিাংশ
৭২
১০
৯৮
৮১
৯০
৮৭
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৬.১৩ মগ্রাথ মসন্টাবরর সাবথ মতিলাবদর সম্পৃক্তিা
উত্তরদািাবদর মগ্রাথ মসন্টাবরর সাবথ সম্পৃক্তিা সম্পবকব
িথ্য সংগ্রি করা িবয়বছ। এর মবধ্য উবল্লখবর্াগ্য
তবষয়গুতল িবলা কণ বাবর মদাকান বরাে আবছ তকনা,
তনবজ ব্যবসা পতরিালনা কবর তকনা বা ভাড়ায় ব্যবসা
পতরিালনা কবর তকনা অথবা বরাে প্রাপ্ত মদাকান বে
তকনা। উবল্লতখি প্রশ্নমালা সমূবি ১৪৯ জন মতিলা
মিামি প্রদান কবরন। উত্তরদািাগণ উবল্লখ কবরন মর্,
মতিলাবদর জন্য মগ্রাথ মসন্টাবর তনধ বাতরি সংখ্যাক
মদাকান মতিলাবদর জবন্যই বরাে করা িবয়বছ।
অবধ ববকর মিবয় মবতশ (৬০%) বরাে প্রাপ্তরা তনবজরা
ব্যবসা পতরিালনা কবরন। প্রায় একদশমাংশ বরাে
প্রাপ্তরা ভাড়ায় মদাকান পতরিালনা কবরন। প্রায় ৩১% বা
একতৃিীয়াংশ বরাে প্রাপ্তরা মদাকান বে মরবখবছন।
তনবজ ব্যবসা পতরিালনার মক্ষবত্র বরাে প্রাপ্ত মতিলাই
তিত্র নং ৬.১৪: তিত্র: মতিলা মাবকবট, নবাবগঞ্জ, তদনাজপুর
ব্যবসা পতরিালনা কবরন (৪%)। তকছু তকছু মক্ষবত্র স্বামী
(১১%), পুত্র/কন্যা (৩%) ও আত্মীয় (৫%) িারা ব্যবসা পতরিালনা কবরন। তনবজ ব্যবসা পতরিালনা না করার
উত্তরদািাগণ তকছু কারণ উবল্লখ কবরবছন। কারণগুতল িবলা সাংসাতরক িাবমলা, আতথ বক সমস্যা, শারীতরক অবর্াগ্যিা,
এখনও ব্যবসার জন্য উপযুক্ত িয়তন, মতিলারা বাজাবর আসবি িায়না, কুসংস্কার, সমাজ ভাল মিাবখ মদবখ না ও বাতড়র
কাবজ তনবয়াতজি।
৬.১৪

মতিলা কন বার সম্পবকব উত্তরদািাগবণর মিামি

মতিলা কন বার সম্পবকব উত্তরদািাগণ িাঁবদর মিামি ব্যক্ত কবরবছন। িাঁবদর মিামি িবলা মতিলা কন বার িওয়াবি
আতথ বক অবস্থা ভাল িবয়বছ, স্বামীর কাবছ মূল্যায়ন পায়, মতিলা মাবকবট িওয়াবি স্বাধীনভাবব ব্যবসা করবি পাবর এবং
মকনাকাটা করবি সুতবধা িয়, দতরদ্র্ মতিলারা কম টাকায় মদাকান তনবয় ব্যবসা করবি পাবর, নারীর ক্ষমিায়ন মববড়বছ,
মবকারত্ব কবমবছ, কমবসংস্থাবনর ব্যবস্থা িবয়বছ, বাতড়বি মছাট মদাকান তছল এখন মতিলা কণ বাবর বড় মদাকান, মতিলাবদর
আবয়র উৎস তিতর িবয়বছ, আয় মবতশ িবয়বছ, মদাকান পতরিালনায় দক্ষিা মববড়বছ, িয় তবিবয়র অতভজ্ঞিা িবয়বছ।
মদাকান বরাে প্রাপ্তবদর মবধ্য ৪৫% প্রতশক্ষণ মপবয়বছন। প্রতশক্ষবণর তবষয় িবলা দতজবর কাজ, িাবয়র মদাকান, পালবার,
ব্যবসা পতরিালনা, তিতকৎসার উপর প্রতশক্ষণ, তজতনস িয় তবিবয়র উপর প্রতশক্ষণ, স্বল্প পুতূঁ জবি র্থাবপাযুক্ত ব্যবসা
তনব বািন।
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সপ্তম অধ্যায়
মুখ্য ব্যতক্তববগরব মূল্যায়ন
৭.১

পতরতিতি

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকবল্পর প্রভাব জানার জন্য ৫১ জন Key Informant Interview এর মাধ্যবম
সংতিষ্ট ব্যতক্তববগরব মিামি গ্রিণ করা িয়। এই সকল ব্যতক্তববগরব মবধ্য তছবলন উপবজলা প্রবকৌশলী, উপ-সিকারী
প্রবকৌশলী ও সাবভবয়ার।
প্রকবল্পর উন্নয়ন কাবজ ৫৩% উত্তরদািা সম্পৃক্ত তছবলন। মর্ ধরবনর কাবজর সাবথ সম্পৃক্ত তছবলন মসগুতল িবলা
পতরকল্পনা, মটোর ডকুবমন্ট প্রস্তুি, কাবজর চ্যতক্ত সম্পাদন, কাজ িলাকালীন িদারতক, কাবজর গুণগি মান তনয়ন্ত্রণ,
ঠিকাদাবরর তবল সাটি ব াই করা। Key Informant Interview মথবক জানা র্ায় মর্, কাজ িলাকালীন তবতভন্ন পর্ বাবয়
িদারতকর জন্য প্রবিযবক গবড় ৩০ বার সাইবট তগবয়বছন। কাবজর গুণগি মান তনয়ন্ত্রবণর জন্য তবতভন্ন ব্যবস্থা গ্রিণ করা
িবয়তছল। ব্যবস্থাগুতল িবলা মাতসক সভায় িদারতক, কাজ িদারতক, ত ড মটস্ট, ল্যাববরটতর মটস্ট ও অন্যান্য।
৭.২

প্রকবল্পর অধীবন প্রতশক্ষণ

প্রকবল্পর অধীবন উত্তরদািাগণ প্রধানি তিন ধরবনর প্রতশক্ষণ মপবয়বছন। প্রতশক্ষণগুতল িবলা তনমবাণ ব্যবস্থাপনা,
রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। মর্ তবষবয়র উপর প্রতশক্ষণ মপবয়বছন িার জবনর সংখ্যা সারতণ নং ৭.১
এ উপস্থাপন করা িবলা।
সারতণ ৭.১: প্রতশক্ষবণর সংখ্যা
প্রতশক্ষবণর তবষয়
তনমবাণ ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষণ (মদবশ)
রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষণ (মদবশ)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষণ (মদবশ)

সংখ্যা (N= ৮১)
১৮
১২
১০

শিাংশ
৩৫
২৪
২০

প্রতশক্ষবণ প্রাপ্ত জ্ঞান অবনকভাবব কাবজ লাগান মর্মন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা মক্ষবত্র, িদারতক ও মান তনয়ন্ত্রবণর মক্ষবত্র। পূবব ব
প্রতশক্ষণ মপবয়বছ এমন তবষবয়ও পুনরায় প্রতশক্ষণ দরকার ববল মি প্রকাশ কবরবছন। তবষয়গুতল িবলা তনমবাণ ব্যবস্থাপনা,
রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। নতুন আরও তকছু তবষবয় প্রতশক্ষণ দরকার আবছ ববল মি প্রকাশ
কবরবছন। তবষয়গুতল িবলা তনমবাণ ব্যবস্থাপনা, মাস্টার েযান, রাস্তার রক্ষণাববক্ষণ, রাস্তায় গাছ লাগাবনা ও মরাড
মনটওয়াকব।
৭.৩

প্রকবল্পর কাবজর সময় সমস্যা

কাবজর সময় তবতভন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন িন। প্রধান সমস্যাগুতল িবলা উদ্ধবিনবদর কাছ মথবক মিামি মপবি তবলি
িবিা, প্রকবল্প জন্য অথ ব মপবি তবলি িবিা, ঠিকাদাররা ঠিকমি কথা শুনি না, জতমর মাতলকানা তনবয় িন্দ্ব, বৃতষ্ট, বন্যা
ইিযাতদ। মকান মকান মক্ষবত্র রাস্তা তনমবাবণর সময় পাতন তনষ্কাশন/জলাবদ্ধিা সমস্যার সম্মুখীন িবি িবিা। রাস্তা তনমবাবণর
মক্ষবত্র বাতড় ঘর স্থানান্তর এর সময় সমস্যার সম্মুখীন িবি িবিা।
রাস্তা, মসতু/কালভাট ব, মগ্রাথ মসন্টার, ইউতনয়ন পতরষবদর কাজ বাস্তবায়বন অসুতবধাসমূি িবলা ঠিকাদার সঠিক কাবজর
মান বজায় রাখার অনীিা, সঠিক মাবনর তনমবাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যিা ও স্থানীয় প্রভাব।
রাস্তা উন্নয়ন প্রকবল্প সংতিষ্ট ব্যতক্তবদর মিামি িবলা রাস্তা আরও িওড়া করা দরকার, রাস্তার তভি আরও মজবুি করা
দরকার, আরও গাছ লাগাবনা দরকার, রাস্তার ঢাল আরও মজবুি করা দরকার, রাস্তায় তনয়তমি রক্ষণাববক্ষণ দরকার।
সঠিক সময় সুষ্ঠু িদারতকর জন্য প্রবকৌশলীগবণর পর্ বাপ্ত র্ানবািবনর ব্যবস্থা থাকা দরকার।
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৭.৪

প্রকবল্প মতিলাবদর সম্পৃক্ত করা

প্রকল্প এলাকায় মতিলাবদরবক উন্নয়ন কাবজ তবতভন্নভাবব সম্পৃক্ত করা িয়। সম্পৃক্ত করার তদকগুতল িবলা মাটিকাটা ও
তনমবাণ শ্রতমক তিবসবব কাবজ লাতগবয়, মতিলা শ্রতমক িারা ৪০ তদন ও ৬০ তদবনর কমবসূতি িারা বষ বায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা
মমরামি করা, রাস্তার উন্নয়ন কাবজ তনযুক্ত করা, তদতনক িাতজরা তভতত্তক ও এলতসএস এর মাধ্যবম প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা।
৩৫% উত্তরদািা জাতনবয়বছন মতিলাবদরবক প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ।
তবতভন্নভাবব মতিলা উবেযাক্তা তনব বািন করা িবয়বছ। তবধবা, স্বামী পতরিযাক্ত ও দুস্থ মতিলাবদর তনব বািন করা, িাট
এলাকায় তমটিং করার মাধ্যবম, লটাতরর মাধ্যবম, এলতসএস এর মাধ্যবম তবতভন্ন রাস্তার কার্ বপ্রদান করা িয়।
স্থানীয় দতরদ্র্বদর প্রকল্প উন্নয়ন কাবজ তবতভন্নভাবব সম্পৃক্ত করা িয়। সম্পৃক্ত করার তদকগুতল িবলা তনমবাণ শ্রতমক তিবসবব
কাবজ লাতগবয় (মাটি কাটা), তদতনক মজুরীর তভতত্তবি স্থানীয় দতরদ্র্বদর প্রকল্প উন্নয়ন কাবজ সম্পৃক্ত করা িবয়বছ,
ঢালাইবয়র কাবজ শ্রতমক তিবসবব তনযুক্ত কবর, তদতনক িাতজরা তভতত্তক, এলতসএস এর মাধ্যবম। বৃক্ষবরাপণ কাবজ ১৯৪
জন মতিলাবক তনযুক্ত করা িয়। এ ছাড়া প্রকবল্প ৬৬৬ জন মতিলা এলতসএস এর মাধ্যবম দুই বছবরর জন্য বৃক্ষবরাপণ,
৩০০ তক.তম. উপবজলা এবং ইউতনয়ন মরাড রক্ষণাববক্ষণ ও ১০০ তক.তম. গ্রামীণ রাস্তা তনমবাণ কাবজ তনযুক্ত করা িয়।
৭.৫

সামাতজক তনরাপত্তা মবষ্টনী (Social Safety Net) ব্যবিার

প্রকল্প বাস্তবায়বন সামাতজক তনরাপত্তা মবষ্টনী (Social Safety Net) প্রকবল্প ব্যবিার করা িবয়বছ জাতনবয়বছন ৪৯%
উত্তরদািা। (Social Safety Net) কার্ বিবম মতিলাবদরবক তবতভন্নভাবব সম্পৃক্ত করা িয়। সম্পৃক্ত করার তদকগুতল িবলা
দতরদ্র্ মতিলাবদর অগ্রাতধকাবরর তভতত্তবি তনবয়াগ, তবধবা ভািা প্রদান, তভতজতড কাড বধারী মতিলাবদর কাবজ সম্পৃক্ত করা
িবয়বছ। রাস্তার Level ঠিক করার কাবজ শ্রতমক তিবসবব ব্যবিার কবর, এলতসএস এর মাধ্যবম মতিলাবদরবক
সুপারভাইজার এর মাধ্যবম সাইবট িদারতক করা িবয়বছ। প্রতশক্ষবণর মাধ্যবম সামাতজক সবিিনিা বৃতদ্ধ, কমবদক্ষিা
বৃতদ্ধ ও স্বাস্থযসবিিনিা বৃতদ্ধ করা িবয়বছ।
৭.৬

রাস্তা রক্ষণাববক্ষণ

রাস্তা রক্ষণাববক্ষবণর জন্য ব্যবস্থা গ্রিণ করার তবতভন্ন তদকগুতল িবলা মমাবাইল মমইনবটবনবির মাধ্যবম তপট মিাল
তরতপয়ার এবং তিজ এবপ্রাি ঠিক করা িবয়বছ, তিন বৎসর অতিিম িওয়ার পর রক্ষণাববক্ষবণর জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুি
পূব বক এলতজইতড সদর দপ্তবর মপ্ররণ করা িবয়বছ। তজওতব রক্ষণাববক্ষণ খাবি অথ ব িারা তবটুতমনাস সারব স ক্ষতিগ্রস্ত
অংশ মমরামি করা িয়, তনয়তমি মতনটতরং এর মাধ্যবম রক্ষণাববক্ষণ করা িবে, রাস্তার পাবশ মসালডারগুবলা মাটি
ম বল ঠিক রাখা িবয়বছ ও এলতসএস তনবয়াগ মদওয়া িবয়বছ।
৭.৭

প্রকবল্পর সবল তদক

প্রকল্প বাস্তবায়বনর বল এলাকায় আথ ব-সামাতজক অবস্থার পতরবিবন িবয়বছ। পতরবিববনর তদকগুতল িবলা কমবসংস্থান
বৃতদ্ধ মপবয়বছ, মর্াগাবর্াবগর উন্নতি িবয়বছ, আইন শংখলা পতরতস্থতির উন্নতি িবয়বছ, আথ ব-সামাতজক মর্াগাবর্াগ বৃতদ্ধ
মপবয়বছ, দাতরদ্র্য হ্রাস মপবয়বছ, আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ, উৎপাতদি পণ্য তনবজরাই বাজারজাি করবি পারবছ। মরাগীবদর
সিবজ ও কম সমবয় িাসপািাবল মনওয়া র্ায়।
প্রকল্প বাস্তবায়বনর সবল তদকগুতল িবলা সময়মি প্রকবল্পর টাকা ছাড় মদওয়া, কাবজর গুণগি মান ঠিক রাখা, মর্াগাবর্াগ
উন্নয়ন িবয়বছ, আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ, আইন শংখলা পতরতস্থতির উন্নয়ন িবয়বছ, র্থাসমবয় প্রকল্পটি বাস্তবাতয়ি িবয়বছ,
এলাকার মানুবষর সাতব বক সিবর্াতগিা পাওয়া মগবছ, শ্রতমক সিজলভযিা, কাবজ মতনটতরং এর ব্যবস্থা তছল, কৃতষপণ্য
বাজারজািকরণ বৃতদ্ধ পাওয়ায় আথ ব-সামাতজক উন্নয়ন িবয়বছ, মবকারত্ব কবমবছ, জটিলিা ছাড়া ঠিকাদার তনবয়াগ, তনমবাণ
সামগ্রী প্রাতপ্তর মকান সমস্যা মনই, জনসাধারণ সিবর্াতগিাপূণ ব, তশক্ষা ব্যবস্থাসি প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নয়ন সাতধি িবয়বছ,
কাতরগতর প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ, মটকসই উন্নয়ন িবয়বছ, সরকাতর সুবর্াগ সুতবধা বৃতদ্ধ, সামাতজক বনায়ন ও
ইতরবগসন তসসবটম উন্নয়ন।
c„ôv 33

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

৭.৮.

প্রকবল্পর দুব বল তদক

প্রকল্প বাস্তবায়বনর বল এলাকায় অসুতবধাসমূি িবলা দ্রুি গতির গাতড়বি দুঘ বটনায় িাস-মুরতগ, গরু-ছাগল ও মানুবষর
ক্ষতি িবে, রক্ষণাববক্ষণ িিতবল না থাকার্ তিজ/কালভাট ব এর এযাবপ্রাি ধবস র্ায়, কৃতষ জতম কবম র্াবে, কাঁিা বাজাবর
আবজবনা ও ময়লা পাতন জবম, জতম অতধগ্রিবণ সমস্যা িবয়বছ ও স্থানীয় প্রতিতনতধবদর সিবর্াতগিার অভাব।
প্রকল্প বাস্তবায়বনর দুব বল তদকগুতল িবলা সময়মি রক্ষণাববক্ষণ িয় না, প্রকল্প এলকায় জনগণ মাটি তদবি িায়না ও পর্ বাপ্ত
মাটির অভাব, মতিলা কন বার পতরিালনা কতমটি কার্ বকর না, মেন তনমবাণ প্রবয়াজন তছল, রাস্তা বাঁকা মবতশ, মালামাল
পতরবিবন কষ্টসাধ্য ও জতম অতধগ্রিণ সমস্যা।

c„ôv 34

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

অষ্টম অধ্যায়
ম াকাস গ্রুপ আবলািনা ও স্থানীয় ওয়াকবশপ
প্রভাব মূল্যায়বন ম াকাস গ্রুপ আবলািনা, মকস স্টাতড ও স্থানীয় ওয়াকবশবপর িথ্য ব্যবিার করা িবয়বছ। পরামশবকগণ
১২টি ম াকাস গ্রুপ আবলািনা, মাঠ পর্ বাবয় রাস্তা, বাজার ও ইউতনয়ন পতরষবদর মকস স্টাতড এবং ১টি স্থানীয় পর্ বাবয়
মস্টক মিাডারবদর কমবশালার আবয়াজন কবরন। ম াকাস গ্রুপ আবলািনা, মকস স্টাতড এবং স্থানীয় পর্ বাবয় কমবশালা
মথবক প্রাপ্ত িথ্য তনবম্ন আবলািনা করা িবলা।
৮.১

ম াকাস গ্রুপ আবলািনা

প্রবিযক তনব বাতিি মজলায় ১টি কবর মমাট ১২টি ম াকাস গ্রুপ আবলািনা করা িয়। ১২টি ম াকাস গ্রুপ আবলািনায় মমাট
১৩৯ জন আবলািক অংশগ্রিণ কবরন। উপতস্থি অংশগ্রিণকারী সকল সদবস্যরই তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন
প্রকল্প সম্পবকব ভাল ধারণা তছল। িাবদর মবি তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার উন্নয়বন অবনক অবদান
মরবখবছন। ম াকাস গ্রুপ আবলািনায় অগ্রিণকারীবদর মিামি তনবম্ন বণ বনা করা িবলা।
৮.২

রাস্তা

৮.২.১ রাস্তা তনমবাবণর পূবব ব সমস্যা
পাকা রাস্তা করার আগ পর্ বন্ত মাটির রাস্তা তছল এবং বৃতষ্টর সময় রাস্তা তদবয় িলািল করা অিযন্ত কষ্টকর তছল। মকান
মালামাল এবং অসুস্থ মরাগীবক কাবধ তনবয় বড় রাস্তায় মর্বি িবিা। বষ বার সময় মছবল মমবয়বদর স্কুবল মর্বি সমস্যা
িবিা। গ্রাবমর মতিলাবদর কাবজর মিমন ব্যবস্থা তছল না। বষ বার সময় মকান আত্মীয় বাতড়বি আসবি িাইবিা না। শুকবনা
মমৌসুবম তববয় তদবি িবিা। রাস্তা না থাকার দরুন মছবল মমবয়বদর সিে আসবল সিবজ তববয় িবিা না। পূবব ব কৃতষপণ্য
বাজাবর তনবি কষ্ট িবিা এবং অবনক সময় লাগবিা। বল ন্যায্য মূল্য পাওয়া মর্ি না। বষ বার সময় মনৌকায় ও ট্রলাবর
র্ািায়াি করবি িবিা। সার,কীটনাশক আনবি কষ্ট িবিা।
৮.২.২ রাস্তা তনমবাবণর পবর সুতবধা
রাস্তা িওয়ার বল িাট-বাজার, স্কুল, কবলজ, মদাকান-পাট মববড়বছ, র্ার জন্য তনিয প্রবয়াজনীয় তজতনসপত্র সব সময়
সব জায়গায় পাওয়া র্াবে। রাস্তা তনমবাবণর বল বিবমাবন তবতভন্ন ধরবনর র্ানবািন িলািল কবর িাবি অল্প সমবয়র
মবধ্য এক স্থান মথবক অন্য স্থাবন র্াওয়া র্ায়।
তনমতিি রাস্তার এলাকায় শুকনা মমৌসুবম পাবয় মিবট িলাব রা করি। রাস্তা করার পর অবটা তদবয় িলাব রা করবি
পাবর। বছবর ৬ মাস রাস্তা পাতনর নীবি থাবক। িখন মনৌকা, ট্রলার তদবয় িলাব রা কবর। ভাঙ্গা রাস্তা তদবয় পার িবি
িবিা, বৃতষ্টর সমবয় আবাদী সল নষ্ট িবিা। তনমতিি রাস্তা িওয়ায় সামাতজক ও অথ বননতিক সুতবধা িবয়বছ।
রাস্তা ভাল িওয়ার কারবণ কৃতষ উপকরণ, মর্মন বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃতষ র্ন্ত্রপাতি সিবজই পাওয়া র্ায়। অন্যতদবক
উৎপাতদি কৃতষ পণ্য দ্রুি বাজাবর তনবয় র্াওয়ার ব্যবস্থা িবয়বছ। রাস্তা ভাল িওয়ায় মছবল-মমবয়রা সিবজ স্কুল-কবলবজ
মর্বি পারবছ। রাস্তা করার পর সিবজই সব িাসপািাবল তিতকৎসার জন্য র্াওয়া র্ায়। এমনতক মুমূর্ষ ব মরাগীবদরও সিবজই
ভাল তিতকৎসার জন্য দ্রুি শিবর মনওয়া র্ায়। আয় বৃতদ্ধমূলক কমবসংস্থান মববড়বছ, সামাতজক মর্াগাবর্াগ মববড়বছ এবং
নতুন নতুন কমবসংস্থাবনর সৃতষ্ট িবয়বছ। গ্রমীণ অবকাঠাবমা উন্নয়বনর বল মতিলারা সিবজই বাজাবর আসবি পাবরন,
ব্যাংবক টাকা মলনবদন করবি পাবরন, স্বাস্থযবসবা তনবি িাসপািাবল মর্বি পাবরন। সবব বাপতর মতিলাবদর কমবসংস্থাবনর
সৃতষ্ট িবয়বছ। রাস্তা তনমবাবণর বল রাস্তার দুই পাশ তদবয় গাছ লাগাবনার কারবণ পতরববশ সুন্দর িবয়বছ।
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৮.৩

তিজ/কালভাট ব

৮.৩.১ তিজ/কালভাট ব তনমবাবণর পূবব ব সমস্যা
তিজ/কালভাট ব িওয়ার পূবব ব অবনক সময় পাতনর মবধ্য তদবয় মিবট মর্বি িবিা। র্ার বল িাঁবদর সময় অপিয় িবিা,
সাঁবকাবি িলাব রা করবি িবিা, সাঁবকা ভাল না থাকায় বা মনৌকা না থাকার কারবন সময় মি স্কুল, কবলজ বা কমববক্ষবত্র
মর্বি অসুতবধা িবিা। তিজ না থাকার কারবন এলাকায় মকান ধরবনর গাতড় আসি না। বল কৃতষ পণ্য তনবি খরি ও
সময় মবতশ লাগি এবং কৃতষ পবণ্যর মূল্যও কম পাওয়া মর্ি।
আবগ প্রবয়াজন অনুর্ায়ী তিজ/কালভাট ব তছল না, দুই একটা থাকবলও িা সরু ও িলািবলর অনুবপাবর্াগী তছল। র্ার বল
সুষ্ঠুভাবব পাতন তনষ্কাশন িবিা না। জলাবদ্ধিা মদখা তদি।
৮.৩.২ তিজ/কালভাট ব তনমবাবণর পবর সুতবধা
তিজ/কালভাট ব করার বল জনগবণর তবতভন্নভাবব সুতবধা িবয়বছ। মর্মন, ঠিক সময় মি এলাকার তশক্ষাথী ও জনগণ
স্কুল, কবলজ, ব্যবসা ও কমবস্থবল মপৌূঁছবি পাবর। রাস্তা/তিজ/কালভাট ব িওয়ার বল র্ািায়াি ব্যবস্থা ভাল িবয়বছ।
সিবজই কৃতষ পণ্য বাজাবর আনা মনওয়া করা র্ায়।
তিজ/কালভাট ব তনমবাণ করার বল রাস্তার দুই পাবশ মকানভাবব জলাবদ্ধিা বা জলশূন্যিা লক্ষয করা র্ায় না। সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপনার মাধ্যবম িা দূর করা িবয়বছ, বল সময় মি কৃতষ জতমর মসি কার্ বিম পতরিালনা করা র্ায় এবং কৃতষজ
উৎপাদন বৃতদ্ধ মপবয়বছ। রাস্তা উন্নয়বনর বল মসি/কৃতষ কাবজর জন্য তবতভন্ন প্রকার র্ন্ত্রপাতির ব্যবিার বৃতদ্ধ মপবয়বছ।
বল িমান্ববয় কৃতষ উৎপাদন বৃতদ্ধ পাবে, মর্ কারবণ অথ বননতিক অবস্থা ভাল িবয়বছ।
তনিয প্রবয়াজনীয় তজতনস িবয়র সুতবধা আবগর মিবয় অবনক মববড়বছ। এখন সিবজই র্ানবািন ব্যবিার কবর মিিা
তববিিারা িাবদর প্রবয়াজনীয় তজতনস বাতড়বি তকংবা বাজাবর তগবয় তবতি করবি পারবছ।
৮.৪

ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাণ

ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাবণ সুতবধাসমূি িবলা ইউতনয়ন পতরষদ কতৃক
ব পতরিয় পত্র পাওয়া, জন্ম তনবেন সনদ পাওয়া,
তবতভন্ন িথ্য মসবা মর্মন িাকতরর খবর, তভতডও কবলর মাধ্যবম কথা বলা, িথ্য অতধকার মসবা, ইন্টারবনট সুতবধা পাওয়া
র্ায়। কৃতষ মসবা িথ্য, সমবায় পল্লী উন্নয়ন, স্যাতনবটশন সুতবধা, আবস বতনক পরীক্ষাসি নানাতবধ সুতবধা িবয়বছ। তবপদ
আপবদ মর্ মকান সময় সমস্যার সমাধান, উন্নিমাবনর গাভী, বীজ ও পশু ডাক্তার পাওয়া র্ায়, জতমর খাজনা মদওয়া
র্ায়। গ্রাবমর তবধবা মতিলাবদর রাস্তার কাবজ কমবসংস্থাবনর ব্যবস্থা িবয়বছ। দুস্থ গতরব মতিলা তভতজতড পায়, তভতজএ
পায়, বয়স্কভািা, তবধবা, গভবকালীন ভািা, পঙ্গুভািা, ভযান, তরক্সা, সাইবকবল লাইবসি পায়। সিবজই মমিার
মিয়ারম্যাবনর সাবথ মদখা করার সুবর্াগ পায়।
ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাবণর বল নাগতরক সুতবধা বৃতদ্ধ মপবয়বছ। মর্মন- ইউতনয়ন িথ্য মসবা, ইউতনয়ন পতরষবদর
সভা, জনসাধারবণর সাতলশ তবঠক এবং আইন শংখলার উন্নতি িবয়বছ।
৮.৫

মগ্রাথ মসন্টার তনমবাণ

পূবব ব মদাকানদাররা তনতদ বষ্ট স্থাবন বসবি পারবিা না। সব সময় তজতনসপত্র পাওয়া মর্ি না। বৃতষ্টর সময় মালামাল নষ্ট
িবয় মর্ি। মরাবদ মবতশ সময় বসা মর্ি না। মর্খাবন মসখাবন ময়লা পবড় পতরববশ নষ্ট িবিা। কৃষকরা িাবদর পবণ্যর
সঠিক মূল্য মপি না। পণ্য পতরবিবণর খরি মবতশ লাগি।
মগ্রাথ মসন্টাবরর বল বাজাবর সবতকছু মকনা মবিা করা র্ায়, কাছাকাতছ তনিয প্রবয়াজনীয় তজতনসপত্র পাওয়া র্ায়,
সাধারণ মানুবষর জীবনর্াত্রার মান বৃতদ্ধ মপবয়বছ, ব্যবসা করার সুবর্াগ এবং অথ বননতিক উন্নতি িবয়বছ। মগ্রাথ মসন্টাবর
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মতিলাবদর জন্য আলাদা কবর ব্যবসা করার জন্য মতিলা কন বার করা িবয়বছ। মর্খাবন অবনক অসিায় এবং মমধাবী
মতিলার কমবসংস্থাবনর ব্যবস্থা করার সুবর্াগ মপবয়বছ ও িাবদর জীবনর্াত্রার মান ও অথ বননতিকভাবব উন্নতি িবয়বছ।
মদাকানদারবদর বসার তনতদ বষ্ট স্থান িবয়বছ। কমবসংস্থান মববড়বছ। মানুবষর আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ। মতিলারা বাজাবর
মকনাকাটা করবি পাবর। মানুবষর আয় মববড়বছ। মদাকাবন সব সময় মকনাববিা করা র্ায়। পতরবববশর উন্নতি িবয়বছ।
বাজার উন্নয়বনর বল জতমর দাম মববড়বছ। মগ্রাথ মসন্টাবরর সাবথ এখানকার মর্াগাবর্াগ ও র্ািায়াি ব্যবস্থা ভাল
থাকায়, মগ্রাথ মসন্টার মথবক সরাসতর তপক আপ বা ট্রাবক কবর কৃতষ পণ্য দূরবিী মকান স্থাবন তনবি সুতবধা িবে।
মগ্রাথ মসন্টার উন্নয়বন সুতবধা অবনক ভাসমান সবতজ ও মাছ ব্যবসায়ীরা তনতদ বষ্ট স্থাবন ববস ব্যবসা করবি পারবছন। গ্রাম
অঞ্চবল উৎপাতদি কৃতষপণ্য সিবজ তবতি করবি পারবছন। মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়বন মধ্যস্বিয মভাগীর সংখ্যা কবম
মগবছ। উপবজলা ও মজলা শির মথবক পাইকারী বা সরাসতর কৃষবকর কাছ মথবক কৃতষ পণ্য িয় করবি পারবছন।
৮.৬

ঘাট তনমবাণ

নদী মথবক মানুষ উঠানামা করবি অসুতবধা িবিা। মাল উঠানামার তনতদ বষ্ট স্থান তছল না। উঠানামার সময় পবড় মর্বয়
দুঘ বটনা ঘটি। এলাকার মানুবষর মগাসবলর তনতদ বষ্ট স্থান তছল না। পাতন কাঁদা জবম পতরববশ নষ্ট িবিা।
ঘাট তনমবাবণর বল মানুষ সিবজ র্ািায়াি করবি পাবর। তবতভন্ন স্থান মথবক মালামাল আনা মনওয়া সিজ িবয়বছ।
পতরবববশর উন্নয়ন িবয়বছ। এলাকার অবনক মানুষ এখাবন মগাসল করবি পাবর। ঘাট তদবয় নদী পারাপার সিজ িবয়বছ।
৮.৭

ভতবষ্যৎ এরূপ প্রকবল্পর জন্য সুপাতরশ

ভতবষ্যৎ প্রকবল্প আরও উন্নি মসবা মপবি আশা কবরন। মর্ মসবাগুতলবি প্রবিযক মানুবষর উপকার িয়। প্রকল্প উন্নয়বন
আরও সবিিন িবি িবব। আরও জবাবতদতিিা, মানুবষর সুতবধা ও অসুতবধার তদক তিন্তা করা, তকভাবব মতিলাবদর
অংশগ্রিণ বৃতদ্ধ করা র্ায় িা মদখবি িবব।
রাস্তার মাটি উন্নি র্ন্ত্র তদবয় শক্ত করা প্রবয়াজন, রাস্তার পাশ মথবক অবশ্যই মাটি কাটা র্াবব না। বৃতষ্টর পাতন সিবজ
র্াবি রাস্তা মথবক িবল মর্বি পাবর মস জন্য রাস্তার মাবি মাবি পাইপ স্থাপন করা দরকার। রাস্তার গুণগি মান মর্ন
ভাল িয় িা অবশ্যই মখয়াল রাখা প্রবয়াজন। রাস্তার দুই পাশ ঢালু রাখা এবং রাস্তার দুই পাবশ ঘাস এবং গাছ লাগাবনা
প্রবয়াজন। রাস্তা তনমবাবণর সময় এলাকায় গতরব পুরুষ এবং মতিলাবদর শ্রতমক তিবসবব কাবজ লাগাবনা মর্বি পাবর।
মমইন রাস্তার সাবথ শাখা রাস্তাগুবলাবি র্াওয়া আসা মর্ন কষ্ট না িয় মসতদবক মখয়াল রাখা দরকার। রাস্তার প্রতিটি মমাড়
বা বাঁক অবশ্যই সুতবধাজনক করা দরকার। ইউতনয়ন পতরষবদর মসবার মান আরও বাড়াবনা, শাখা রাস্তা তিতর, গাছ
লাগাবনা, উন্নি মাবনর সরঞ্জামাতদ তদবয় সব তকছু তিতর করা দরকার র্াবি সিবজ নষ্ট না িয়।
ভতবষ্যবি গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকবল্প বড় বড় উঁচ্য রাস্তা করা দরকার, ভাল মালামাল ব্যবিার করা দরকার,
রাস্তার পাবশ বৃক্ষবরাপণ করা প্রবয়াজন। কমবকিবাবদর স্বেিা, জবাবতদতিিা ও নজরদাতর বাড়াবনা এবং বাবজট বাড়াবনা
প্রবয়াজন।
প্রবিযক মাবকববট মতিলা কন বার কবর তদবল অবনক গতরব বা তবধবা মতিলাবদর কমবসংস্থান িবিা। বাজাবর লাইটিং এর
ব্যবস্থা কবর মদওয়া দরকার। বাজাবরর কাবছ একটা তিতকৎসা মকন্দ্র করবল ভাল িয়। মলাক অনুর্ায়ী টয়বলবটর সমস্যা
িয়। পাতনর টিউবওবয়ল আরও প্রবয়াজন।
ভতবষ্যবি র্তদ এ রকম গ্রামীণ মাবকবট করা িয় িবব, মতিলা কণ বাবর আর মবতশ কবর কক্ষ রাখা মর্বি পাবর। মাছ ও
সবতজ মসবডর মবধ্য মেবনজ ব্যবস্থার উন্নি করা প্রবয়াজন। মতিলাবদর জন্য টয়বলট এবং বসার স্থান করা প্রবয়াজন।
টয়বলট পতরেন্ন রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। তনতমবি অবকাঠাবমা তনয়তমি রক্ষণাববক্ষণ করা প্রবয়াজন।
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৮.৮

মকইস স্টাতড

(১) প্রকবল্পর সমীক্ষাকাবল ঢাকা মজলার ধামরাই উপবজলা িবি দতক্ষণ-পতিবম প্রায় ২০ তকবলাতমটার দূবর ধানিারা
বাজার পতরদশবন করা িয়। জানা র্ায় মর্, ১৫০ বছর আবগর ঐতিিযবািী এই ধানিারা বাজাবর আজ মথবক ২০ বছর
আবগ দূর-দূরান্ত িবি ২তদন আবগই মানুষ বাজাবর এবস অবস্থান করি। বিবমাবন প্রতিতদনই এই বাজাবরর মদাকান পাট
মখালা থাবক। িবব সপ্তাবির প্রতি মসামবার জাকজমকপূণ বভাবব বাজার ববস। প্রতি মসামবার ১০ মথবক ১২ ট্রাক কাঁিা
সবতজ এই বাজার মথবক মদবশর তবতভন্ন জায়গায় র্ায়।
সাি (৭) বছর আবগ সরকার কতৃক
ব বাজাবরর অনবধ দখলদারবদর ঘর ভাঙ্গার মপ্রাগ্রাম িাবি তনবয় র্থারীতি ২০ মথবক
৫০টি ঘর ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন কবর এবং ভাঙ্গার কাজ িলমান থাবক। তকন্তু বাজাবরর সমস্ত মদাকান মাতলকরা এক
মজাট িবয় মদাকান ভাঙ্গার কাবজ বাধা প্রদান কবর। পরবিীবি মদাকান ভাঙ্গা বে িবয় র্ায়। মদখা র্ায় াঁকা জায়গায়
রাবির অেকাবর ঘর তুবল দখল কবর ম বলবছ। বাজাবরর মধ্যকার একটি অংবশ মতিলাবদর কমবসংস্থান সৃতষ্টর জন্য
মতিলা কন বার নাবম একটি জায়গা মমবপ তিতিি করা িয়। মসখাবনও অবনক বাধা তবপতত্ত আবস। মদখা র্ায় তনধ বাতরি
মতিলা কন বার জায়গায় প্রভাবশালীরা বাঁশ, তসবমবন্টর খুটি মগবড় জায়গা দখল করবি থাবক। এমিাবস্থায় িৎকালীন
এমতপ এর িস্তবক্ষবপ মতিলা কন বার মাবকবট তনমবাবণর জন্য জায়গা চূড়ান্ত করা িয়।
ব
মতিলা কন বার মাবকবটটি তনমবাণ করবি প্রায় িার মথবক পাঁি মাস সময় লাবগ। মাবকবটটির আয়িন প্রায় ১৫০০ বগফুট
(তসতড় এবং বারান্দাসি) মাবকববট মমাট ৮ (আট) টি মদাকান আবছ। প্রতিটি মদাকাবনর তদঘ বয প্রবস্থর মাপ সমান। মাবকববটর
উপবর দুইিালা টিন এবং িাতরতদবক বারান্দা সুদৃশ্য অংবশর উপবর টিন আবছ। মাবকববটর িার পাবশ তিঁতড় আবছ। িবব
মাবকববটর পতিম পাবশ ঢালু তিঁতড় রবয়বছ। মাবকববটর িার কণ বাবরর মদাকানগুবলাবি দুইটি কবর সাটার এবং অন্য
িারটিবি একটি কবর সাটার আবছ। প্রবিযক মদাকাবনর জন্য সরকার কতৃক
ব প্রথবম একটি যান, এক টিউবলাইট এবং
একটি গ্যাস বাল্ব তদবয়তছল। মাবকববটর উত্তর পাবশ শুধু মতিলাবদর ব্যবিাবরর জন্য দুই কক্ষ তবতশষ্ট টয়বলট স্থাপন
কবরতছল। মসখাবন মমাটবরর মাধ্যবম পাতন সরবরাবির ব্যবস্থা আবছ। তকন্তু আজ অবতধ এক বছর র্াবৎ মমাটর নষ্ট
িওয়ার কারবণ পাতনর সুতবধা িবি মতিলারা বতঞ্চি িবে।
মাবকবটটি তিতর িওয়ার পর ইউতনয়ন পতরষদ কতৃক
ব মটোবরর মাধ্যবম দরখাস্ত আহ্বান করা িয়। প্রায় ২০ জন মদাকান
বরাে মনওয়ার জন্য ইো প্রকাশ কবরন। পরবিীবি টিএনও অত বস তগবয় ২৫০ টাকার স্টযাবম্প তলতখি দতলল কবর ৮
জনবক মদাকান বরাে মদওয়া িয়। প্রথম মথবকই িারজন তনবজবদর নাবম মদাকান তনবয় িা অবন্যর কাবছ মবতশ টাকা
পাওয়ার আশায় ভাড়া মদয়। মাবকববটর িার কণ বাবরর মদাকানগুবলায় ভাড়া প্রতি মাবস ১৭৫ টাকা এবং অবতশষ্ট
মদাকানগুবলায় ভাড়া প্রতি মাবস ১২৫ টাকা। িবব মর্ সমস্ত মদাকান তনজ নাবম বরাে তনবয় তনবজ না িাতলবয় ভাড়া
তদবয়বছ। মসই মদাকানগুবলার ভাড়া প্রায় ৭০০ মথবক ৮০০ টাকা তনবয় থাবকন। অবশ্য মদাকাবনর ভাড়া ১২৫ টাকা এবং
১৭৫ টাকা তিসাববই ইউতনয়ন পতরষবদ জমা িয়।
শুরুবি মদাকানগুবলা মবশ ভালই িলতছল। তকছুতদন পর মদখা র্ায় তকছু তকছু মদাকাবন মতিলা না ববস পুরুবষরা মদাকান
পতরিালনা কবর র্া একতদবক মর্মন শিব ভঙ্গ িয় অন্য তদবক অন্যান্য মতিলাবদর মদাকান পতরিালনা করা কষ্টকর িবয়
র্ায়। র্া আজ পর্ বন্ত অব্যািি আবছ।
এই মাবকববটর ২টি মদাকান প্রায় দুই বছর র্াবৎ মখাবল না। একটি মদাকান কীটনাশক গুদাম তিবসবব ব্যবিার করা িবে।
এখাবন মটইলাস ব, তবউটি পালবার এবং তিতকৎসবকর মিিার আবছ। িবব তিতকৎসবকর মিিাবর পুরুষ ববসন। তিতকৎসবকর
স্ত্রীর নাবম মদাকান বরাে তনবলও তিতন কখনই মদাকাবন ববসন না।
মাবকবটটি পতরিালনার জন্য মকান মাবকবট কতমটি নাই। নাইটগাড ববক মকান টাকা তদবি িয় না। প্রবিযক রুবম সাবতমটার
থাকা সবত্ত্বও র্ারা মদাকান িালায় িারাই শুধু তবদুযৎ তবল তদবয় থাবক।
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মাবকবটটি সকাল নয়টা মথবক সেযা পর্ বন্ত মখালা থাবক। প্রতিতদন বিবমাবন প্রায় ৮০ মথবক ১০০ জন এই মাবকবট মথবক
মসবা তনবয় থাবক। মাবকবটটি করার সময় তনতদ বষ্ট পবণ্যর মদাকান করবি িবব এমন মকান নীতিমালা তছল না। প্রতি পাঁি
বছর পরপর নবায়ন করা িয়।
মাবকবটি মজনাবরটবরর মকান ব্যবস্থা নাই। এলাকাবাসী মতিলাবদর কমবসংস্থান সৃতষ্টর জন্য মতিলা কন বার তনমবাবণর
তসদ্ধান্তবক স্বাগি জাতনবয়বছ। মাবকববটর বিবমান অবস্থা অথ বাৎ ইবটর গাঁথুতন এবং োস্টার, মলার মমাটামুটিভাবব ভাল
আবছ।
(২) তদনাজপুর মজলার নবাবগঞ্জ উপবজলার তববনাদনগর ইউতনয়বন অন্তগিব নবাবগঞ্জ বাজাবর ২০১০ সাবল ৮টি মতিলা
কন বার রুম তিতর কবর এবং পাববব একটি মতিলা টয়বলট তনমবাণ কবর। এই মতিলা কন বার তনমবাবণর পূবব ব রাস্তা-ঘাট বাজার
খুব ভাল তছল না। সাধারণ মানুবষর জীবনর্াত্রার মান খুব খারাপ তছল। অসিায় দুস্থ গতরব তবধবা িিদতরদ্র্ মতিলাবদর
জন্য মকান কাবজর ব্যবস্থা তছল না, গৃিকমব তছল িাবদর একমাত্র কাজ। এলাকার গতরব অসিায় মতিলাবদর মবধ্য মথবক
৮ জন মতিলাবদরবক একটি কবর রুম বরাে পায় িাবদর মবধ্য সকবলই মদাকান কবর অথ বননতিকভাবব লাভবান িবয়বছন।
মতিলা কন বার িওয়ার বল িাবদর কাবজর পতরবিবন িবয়বছ। বল িাবদর পাতরবাতরক আতথ বক অবস্থার উন্নতি িবয়বছ
এবং মছবল মমবয়বদরবক পড়াশুনা করার সুবর্াগ িবয়বছ। মতিলা কন বার িওয়ার কারবণ মতিলাবদর কমবসংস্থান বৃতদ্ধ
মপবয়বছ। মতিলা কণ বাবর মতিলাবদর জন্য মতিলা টয়বলট আবছ। মর্টা শুধু মতিলারা ব্যবিার কবরন, পতরষ্কার পতরেন্নিা
কম এবং সব সময় িালা লাগাবনা থাবক। বল মতিলাবদর তনরাপত্তা বৃতদ্ধ মপবয়বছ। সবব বাপতর মতিলা কন বার িওয়ার
বল গ্রাবমর মতিলাবদর জীবনর্াত্রার মান এবং অথ বননতিক উন্নতি িবয়বছ।
(৩) মুতিগঞ্জ মজলার তসরাজতদখান উপবজলায় উপবজলা সড়ক মকয়াইন ইউতনয়বনর উপর মাওয়া িাইওবয় মরাবড
অবতস্থি বড় তিজ এর তনবি তিঁতড়বগট র্ার নাম কুতিয়ামাড়া এই রাস্তাটি তদঘ বয ৯.৯ তকবলাতমটার এবং প্রস্থ ১২ ফুট। এই
রাস্তাটি তিনটি ইউতনয়ন এর মধ্য তদবয় িবল মগবছ। তিনটি ইউতনয়নবাসীর জন্য এই রাস্তাটি ব্যবিার উপবর্াগী। এই
রাস্তার শুরু তিঁতড়বগবটর পাবশ মকয়াইবন একটি মগ্রাথ মসন্টার আবছ র্া এই রাস্তার বলই তিতর িবয়বছ। রাস্তাটি িওয়ার
বল মছবল/মমবয়রা সিবজ স্কুল-কবলবজ আসবি পাবর এবং মগ্রাথ মসন্টাবর মবিাবকনা করবি পাবর। ৯.৯ তকবলাতমটার
রাস্তায় ৯টি তিজ আবছ িার মবধ্য প্রকল্প মথবক ৪টি তিতর িবয়বছ র্ার বল আবগর িাইবি মবতশ িলািল এই রাস্তায়
মববড়বছ। এই রাস্তা িওয়ার দরুন অবনক ইবটর ভাটা িবয়বছ র্া ৩টি ইউতনয়নবাসীর জন্য ব্যাপক কমবসংস্থান তিতর
িবয়বছ। রাস্তা িওয়ার বল ব্যাপক কমবসংস্থাবনর পতরবিবন িবয়বছ মর্মন, মদাকান মববড়বছ, অবটাতরক্সা িালক, তসএনতজ
িালক, মাতিবন্দ্রা, তরক্সািালক, ভযান, ট্রাক মমাটরিাতলি অন্যান্য গাতড়।
রাস্তা/তিজ/কালভাট ব িওয়ার বল জতমর দাম আবগর মিবয় অবনকগুণ বৃতদ্ধ মপবয়বছ। কৃতষপণ্য মনওয়ার সময় কম লাবগ
বাজাবর মনওয়ার খরি কম লাবগ। কৃতষপবণ্যর দাম মবতশ পাওয়া র্ায়। কৃতষপবণ্যর উৎপাদন আবগর মিবয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ।
তিজ/কালভাট ব রাস্তা িওয়ার বল মাছ িাবষর সুবর্াগ সৃতষ্ট িবয়বছ। রাস্তা/তিজ/কালভাট ব িওয়ার বল তিন
ইউতনয়নবাসীর মছবল মমবয়বদর স্কুল/কবলবজ র্াওয়ার িার বৃতদ্ধ মপবয়বছ এবং কম সমবয় মর্বি পাবর। রাস্তা িওয়ার
বল রাস্তার ঢাবল এলাকাবাসী বৃক্ষবরাপণ কবরবছ। রাস্তা িওয়ার বল এনতজও কার্ বিম বৃতদ্ধ মপবয়বছ, পশুপালন এবং
মুরতগর খামার বৃতদ্ধ মপবয়বছ। রাস্তা/তিজ/কালভাট ব িওয়ার বল স্বাস্থযবসবা সিবজই পাওয়া র্ায়। রাস্তা তিজ/কালভাট ব
িওর্ার বল জতমবি জলাবদ্ধিা িয় না। জতমবি মসি সুতবধা মববড়বছ।
সবব বাপতর রাস্তা/তিজ/কালভাট ব িওয়ার বল সবধরবণর সুবর্াগ সুতবধা ও সামাতজক মর্ বাদা বৃতদ্ধ মপবয়বছ। এছাড়া রাস্তাটি
প্রকবল্পর তনয়ম কানুন মমবন তিতর করা িবয়বছ। রাস্তা/তিজ তিতরবি মর্ সকল উপাদান প্রবয়াজন িয় িা ভালমাবনর তছল।
রাস্তাটি আবরা দীঘ বতদন িলািবলর উপবর্াগী থাকবব ববল মবন িয়। এই রাস্তাটি মশষ িবয়বছ লিব্দী তগবয়।
(৪) িাঁদপুর মজলার কচ্যয়া উপবজলার অন্তগিব মগইট, আশ্রা পুর ও জগিপুর ৩টা ইউতনয়বনর পাশ তদবয় উপবজলা
সড়কটি তগবয়বছ। প্রকল্প রাস্তা শুরু কচ্যয়া, কুতমল্লা সড়বকর রতিমা নগর বাজাবরর মধ্যখান মথবক বাম পাশ মথবক শুরু
এবং িাঁদপুর ও কুতমল্লা তবব মরাবডর জগিপুর বাজাবরর কাছাকাতছ মশষ।
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এখন রাস্তাটি সুন্দর অবস্থায় আবছ এবং পাবববিী জনগবণর জীববনর িাকা সিল মরবখবছ। এই রাস্তায় মছাট বড় মমাট
১৩টি কালভাট ব আবছ। বষ বার সময় সঠিকভাবব পাতন িলািল কবর।
(৫) তকবশারগঞ্জ মজলার তমঠামইন উপবজলায় তনমতিি রাস্তাটির অবস্থান। এলাকার জনসাধারবণর তনমতিি রাস্তা
িওয়ার বল শুকনা মমৌসুবম অবটা তদবয় উপবজলা পর্ বাবয় আসা র্াওয়া ও প্রবয়াজনীয় কাজ সমাধা করবি পাবর। তনিয
প্রবয়াজনীয় তজতনস িয় ও তবিয় করার সুতবধা িবে। আথ ব-সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন িবে। এই রাস্তার উন্নয়বনর বল
ব্যবসার পতরমাণ বৃতদ্ধ মপবয়বছ। মানুবষর আিার আিরবণর পতরবিবন িবয়বছ।
তনমতিি রাস্তা তনমবাবণর বল দতরদ্র্িা হ্রাস মপবয়বছ, মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থার উন্নতি িবয়বছ, আইন শঙ্খলা পতরতস্থতির
উন্নতি িবয়বছ। ব্যবসা বাতণবজযর প্রসার ঘবটবছ। মসি সুতবধা বৃতদ্ধ মপবয়বছ। মসি সরঞ্জামাতদ প্রাপ্যিা বৃতদ্ধ মপবয়বছ।
এলাকার মছবলবমবয়রা স্কুল-কবলবজ মর্বি পারবছ। কৃতষ দ্র্ব্যাতদ সিবজ বাজারজাি সম্ভব িবয়বছ। উৎপাতদি পণ্য
বাজাবর মনওয়ার খরি ও সময় কবমবছ।
(৬) নারায়ণগঞ্জ মজলার রুপগঞ্জ উপবজলায় উপবজলা রাস্তাটির অবস্থান। মাতিনা মাদ্র্াসা মথবক শুরু িবয় নাওড়া নদীর
ঘাট পর্ বন্ত মশষ। প্রায় ৫.২ তকবলাতমটার দীঘ ব এর মবধ্য তিজ, কালভাট ব ও মছাট মছাট বক্স কালভাট ব আবছ।
রাস্তা পূবব বর অবস্থাঃ রাস্তাটি তছল মাটির উঁচ্য ও বড় বড় গিব। মকান র্ানবািন িলি না। মানুষ মিবট িলাব রা করি।
সল বাজাবর মনওয়া তছল খুব কষ্ট সাধ্য। বষ বার মমৌসুবম এখাবন অবনক পাতন কাদা িবিা। অসুস্থ মরাগীবক বাঁবশর মািা
মপবি ঘাবড় কবর মসবা মকবন্দ্র তনবয় র্াওয়া দুস্কর এ কারবণ গভববিী মা মারা মর্ি। বাচ্চারা স্কুবল মর্বি পারি না। রাস্তা
না থাকার কারবণ বষ বার সময় নদীর পাতন োতবি িবয় মক্ষবির সল নষ্ট িবয় মর্ি। িাছাড়া পাতন ঢুবক মানুবষর ঘরবাতড় নষ্ট িবয় মর্ি। অবনক সময় এলাকায় পাতন বাতিি মরাগ ছড়াি। মর্াগাবর্াবগর জন্য রাস্তাটির গুরুত্ব তছল অপতরসীম।
তকন্তু এর গুরুত্ব থাকা সবত্ত্বও অবথ বর অভাবব রাস্তাটি তিতর করবি পারতছল না। বল এই প্রকল্পটি এলাকার জন্য আতশববাদ
স্বরূপ।
রাস্তার বিবমান অবস্থাঃ রাস্তাটি তিতর িওয়ার বল মানুবষর এখন িলা ম রা করার সুবর্াগ মববড়বছ। সিবজ কৃতষর লন
বাজাবর তনবি পাবর। এই রাস্তা তদবয় সব ধরবনর গাতড় িলা ম রা কবর। মানুষ এখন অল্প সমবয় দূর দূরাবন্ত মর্বি পাবর।
স্বল্প খরবি মরাগীবদর স্বল্প সময় মসবা মকবন্দ্র তনবয় মর্বি পাবর। তশশুরা এখন আনন্দ তনবয় স্কুবল র্ায়। রাস্তাটি িওয়ার
বল অবনক মানুবষর কমবসংস্থাবনর সৃতষ্ট িবয়বছ। মকউ মকউ তরক্সা, গাতড়, ভযান, তসএনতজ িাতলবয় জীতবকা তনব বাি
করবছ। আবার মকউ রাস্তার পাবশ মদাকান তদবয়বছ। শিবরর সাবথ মর্াগাবর্াগ মববড়বছ, মানুবষর জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন
িবয়বছ। জতমর মূল্য মববড়বছ। পতরববশ উন্নি িবয়বছ। িবব তকছু িাউতজং প্রকল্প কৃতষ জতমবি বালু ভরাট করার বল
শস্য উৎপাদন কবম মগবছ।
(৭) জামালপুর মজলার ইসলামপুর উপবজলায় মবনুয়ার ির গ্রাবম মবনুয়ার ির বাজাবরর অবস্থান। মগ্রাথ মসন্টারটি ১১নং
িরপুটিমাতর ইউতনয়বনর অধীবন এমন তক ইউতনয়ন পতরষবদর পাবববই অবতস্থি। বাজার বা মগ্রাথ মসন্টারটিবি প্রকল্প
মথবক ৫টি মশড ঘর করা আবছ। িার মবধ্য ১টি ঘর মাবছর জন্য, ১টি ঘর শুটতক, ১টি ঘর মাংবসর জন্য এবং দুটি ঘর
কাঁিাবাজাবরর জন্য ব্যবিার িবে। এই মগ্রাথ মসন্টাবর বাজার পতরিালনা কতমটির জন্য একটি অত স ঘর এবং আলাদা
টয়বলবটর ব্যবস্থাও রবয়বছ। এখাবন ৮০ মথবক ৮৫টির অতধক মদাকান রবয়বছ। মশড ঘরগুতলর িার পাবশ পয়:তনষ্কাশবনর
জন্য পর্ বাপ্ত মেবনজ ব্যবস্থা করা িবয়বছ। মেনগুতল প্রতি মাবস একবার পতরষ্কার করা িয় ববল কতমটি জানান।
বাজারটি ইউতনয়বনর প্রাণ মকবন্দ্র অবতস্থি ববল সকল তদক মথবক মর্াগাবর্াবগর সুতবধাও রবয়বছ। বাজাবরর টয়বলটটিও
মবশ পতরষ্কার রবয়বছ তকন্তু মমাটর বা পাম্পটি নষ্ট িওয়ায় পাতন পাবশর একটি টিউবওবয়ল মথবক তনবয় আসবি িয়।
এলাকাবাসী খুবই সন্তুষ্ট বাতড়র সাবথ মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা ভাল, সকল সময় তরক্সা, ভযান, অবটাতরক্সা ইিযাতদ র্ানবািন
অন্যান্য গাতড় এই বাজাবর পাওয়া র্ায়। মগ্রাথ মসন্টারটি ইউতনয়বনর কাবছ িওয়ায় অবনক িথ্য ও িাড়ািাতড় মর্াগাড়
করা র্ায়। উৎপাতদি কৃতষজ দ্র্ব্য, সিবজ বাজারজাি করা র্ায়। মগ্রাথ মসন্টারটি থাকায় নতুন নতুন কমবসংস্থান মববড়বছ,
অবনক দতরদ্র্ মলাক বাজাবর মছাট খাট পুতূঁ জ িারা ব্যবসা কবর জীতবকা তনব বাি করবছন। অবনবক তরক্সা, ভযান, অবটাতরক্সা
িাতলবয় জীবনর্াপন করবছন। অবনবক বাতড়র আবশ পাবশর মছাট খাল তবল মথবক মাছ ধবর বাজাবর তবতি কবর জীতবকা
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তনব বাি করবছন। মগ্রাথ মসন্টারবক মকন্দ্র কবর মবসরকাতর তকছু তশক্ষা প্রতিষ্ঠান গবড় উবঠবছ এবি তকছু মবকারত্ব দূর
িবয়বছ। তশক্ষা ব্যবস্থা ভাল িবয়বছ। আইন শংখলা অবনকাংবশ উন্নতি িবয়বছ।
(৮) গাইবাো মজলার সুন্দরগঞ্জ উপবজলার বামন ডাঙ্গা ইউতনয়বনর একটি গ্রাম নগর কাঠগড়া। এখাবন অবনক আবগ
মথবকই তকছু মানুবষর আনাবগানা ও দুই একটি মদাকান পাট তছল। তকন্তু িি সুতবধাজনক না থাকায় এটি জনগবণর মিমন
মকান িাতিদা পূরণ করবি পাবরতন। এলতজইতড এইখাবন একটি বাজার ব্যবস্থাপনায় দাতয়ত্ব মনয় এবং সম্পন্ন কবর। এই
বাজাবর মতিলাবদর একটি মাবকবট বরাে আবছ। শাতিনা নাবম একজন মতিলাবক মদাকাবন তবতিরি অবস্থায় পাওয়া
র্ায়। বাজাবরর মদাকান পাট তকছু মখালা তকছু বে পাওয়া র্ায়। িবব মতিলাবদর ও বাজাবর প্রববশকারীবদর জন্য
বরােকৃি টয়বলট ২টি অপতরষ্কার এবং অব্যবহৃি। ভতবষৎবি এগুবলা ব্যবিার ও পতরষ্কার পতরেন্ন রাখবল বাজারটি
আবরা উন্নি িবব।
(৯) এক সমবয়র জরাজীণ ব ভঙ্গুর ইউতনয়ন পতরষদ ভবন এখন দৃতষ্টনন্দন অট্টাতলকা। পীরগঞ্জ উপবজলার সানার িাট
ইউতনয়ন পতরষদটি অবনক কাল আবগই স্থাতপি িবয়তছল। িখনকার প্রবয়াজন ও িাতিদা অনুর্ায়ী মাত্র তিনটি কক্ষ
তবতশষ্ট ভবন তনতমবি িবয়তছল। কাবলর তববিববন পতরষবদর কাবজর পতরতধ ও কমব িৎপরিা মববড় র্ায়। প্রবয়াজন িবয়
পবড় জরুতর কাগজপত্র সংরক্ষণ, তরতলব র দ্র্ব্য সামগ্রী, জরুতর কাবজ আসা মলাকজনবদর দাঁড়াবনা ও বসার স্থান,
মতিলাবদর বসা ও টয়বলবটর সমস্যা, তবিার কাজ পতরিালনা, সরকাতর কবয়কটি দপ্তবরর কার্ বিম পতরিালনা ইিযাতদ
অসম্ভব িবয় পবড়। মিয়ারম্যান িার মছাট কবক্ষ জরুতর াইলপত্র ও তবিারকাজ পতরিালনা করবলও সরকাতর ভযাবটনাতর
প্রাতণসম্পদ, উপ-সিকারী কৃতষ কমবকিবা, আনছার, তভতডতপ ও ডাকঘবরর কার্ বিম পতরষদ ভববনর বারান্দাবি অিযন্ত
নাজুক অবস্থাবি করবি িবিা।
২০১১ সাবলর অবক্টাবর মাবস RIIP-II এর ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাবণর কাজ মশষ িয়। ১২টি কক্ষ তবতশষ্ট দৃতষ্টনন্দন
মদািালা ভববন থাবক মিয়ারম্যাবনর তনজস্ব কক্ষ ও টয়বলবটর সু-ব্যবস্থা, মতিলা সদস্যবদর জন্য কক্ষ, এছাড়াও সরকাতর
উপ-সিকারী কৃতষকমবকিবা, প্রাতণসম্পদ, আনছার, তভতডতপ প্রবিযবকই একটি কবর কবক্ষর বরাে পায়। Submersible
Pump এর সািাবয্য একিলা ও মদািলায় পাতন সরবরাবির ব্যবস্থা করা িয়। জানালাগুবলাবি থাই গ্লাস ত টিং র্া তছল
একসময় অকল্পনীয়, মতিলাবদর জন্য আলাদা টয়বলট, সতিববর জন্য তনজস্ব কক্ষ, িলরুবমর জন্য আসবাবপত্র, আলমাতর,
াইল কযাতববনট, মরক এবং যান এর ব্যবস্থা করা িয়। বিবমাবন ভবনটি পূণ বাঙ্গ সুবর্াগ সুতবধা ও তনরাপত্তা তনবয়
ইউতনয়ন পতরষদ িার কার্ বিম পতরিালনা করবছ।
(১০) টাঙ্গাইল মজলার মগাপালপুর উপবজলার িাওয়াইবল মগ্রাথ মসন্টার িওয়ার বল িাবদর সব কৃতষ জতমর কৃতষপণ্য
তবিবয়র সুতবধা িবয়বছ। তববশষ কবর এই মগ্রাথ মসন্টাবরর সাবথ এখানকার মর্াগাবর্াগ ও র্ািায়াি ব্যবস্থা ভাল থাকায়,
মগ্রাথ মসন্টার মথবক সরাসতর তপক আপ বা ট্রাক এ কবর কৃতষ পণ্য দূরবিী মকান স্থাবন তনবি সুতবধা িবে। এই িাওয়াইল
মগ্রাথ মসন্টাবর পাবববিী এলাকায় পাবটর র্বথষ্ট িাতিদা রবয়বছ। এখানকার পাবটর গুণগি মান ভাল থাকায় কৃষক মবতশ
লাভবান িবে।
িাওয়াইল বাজাবর মগ্রাথ মসন্টার িওয়ায় অবনকটাই উপকৃি িবয়বছ মানুবষর, তকন্তু এখাবন আরও তকছু সমস্যা আবছ।
মর্মন মলাক অনুর্ায়ী টয়বলবটর সমস্যা িয়। পাতনর টিউবওবয়ল আরও প্রবয়াজন। বাজাবর লাইটিং এর ব্যবস্থা কবর
মদওয়া দরকার। এ বাজাবর অবনক মলাবকর সমাগম িওয়ায় প্রায় সময় মানুষ অসুস্থ িবয় পবর। এবক্ষবত্র বাজাবরর কাবছ
একটা তিতকৎসা মকন্দ্র করবল ভাল িবিা।
মতিলা কন বার মথবক একটি মদাকান বরাে পাওয়ায় মখাবদজা অবনকটাই উপকৃি িবয়বছন। মখাবদজার জীতবকা তনব বাবির
জন্য একমাত্র অবলিন িবে এই মদাকানটি র্া মথবক তিতন মমবয়র পড়াবলখার খরি এবং অন্যান্য িাতিদা পূরণ কবর
থাবকন। এই প্রকল্প মথবক মখাবদজা র্তদ আতথ বক সিবর্াতগিা মপবিন বা আতথ বক সিায়িা তদবল অিযন্ত উপকৃি িবিন
এবং ব্যবসা আবরা উন্নি করবি পারবিন। এখাবন কাবরবন্টর ব্যবস্থা কবর তদবল ভাল িবিা।
(১১) িাহ্মণবাতড়য়া মজলার আশুগঞ্জ উপবজলা লালপুর ইউতনয়ন মমঘনার ির অঞ্চল, এখাবন মর্মন র্ািায়াি ব্যবস্থা
খারাপ মিমতন ব্যবসার মক্ষবত্র অবনক তপতছবয়, উক্ত এলাকায় লালপুর বাজারটি খুবই পুরািন। এখাবন মদাকান পাট ভাল
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তকন্তু মাছ ও সবতজ ব্যবসায়ীবদর তনজস্ব মকান স্থান বা ঘর তছল না। ২০০৯ সাবল গ্রামীণ অবকাঠবমা উন্নয়ন প্রকবল্পর
আওিায় লালপুর মগ্রাথ মসন্টার তনতমবি িয়। এখাবন ক্ষুদ্র্ মাছ ব্যবসায়ীবদর জন্য একটি মসড, সবতজ ব্যবসায়ীবদর জন্য
দুইটি মসড ও মতিলাবদর জন্য একটি মসবডর মবধ্য আটটি কক্ষ মবড়াসি তিতর কবর প্রকৃি ক্ষুদ্র্ ব্যবসায়ীবদর মাবি
তনব বািী প্রবকৌশলী, িাহ্মণবাতড়য়া ও স্থানীয় মিয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যতক্তববগরব উপতস্থতিবি ২০১১ সাবল মাতসক ভাড়ায়
প্রদান করা িয়। আবগ ব্যবসায়ীগণ (ক্ষুদ্র্ সবতজ ও মাছ তববিিা) মরাদ ও বৃতষ্টর মবধ্য ববস মাছ ও সবতজ তবতি করবিন।
প্রকবল্পর অধীবন রাস্তা ও বাজার উন্নয়ন িওয়ার বল মর্াগাবর্াগ ও ব্যবসার উন্নতি িবয়বছ। এখাবন মাবছর মসবড ১৬
জন মাছ ব্যবসায়ী ব্যবসা করবি পাবরন। সবতজর দুইটি মসবড ৩২ জন ব্যবসা করবি পাবরন আর মতিলা কণ বাবর ৮ জন
মতিলা িাবদর প্রতিতনতধবদর িারা ব্যবসা িাতলবয় র্াবেন। আবগর অবস্থা ও বিবমান অবস্থা তবববিনা করবল মদখা র্ায়
মগ্রাথ মসন্টার তনমবাণ করার বল ক্ষুদ্র্ ব্যবসায়ীগণ িাবদর ব্যবসা করার একটি সুন্দর স্থান মপবয়বছন। ব্যবসা কবর আয়উন্নতি করবছন র্া পূবব বর মিবয় অবনক ভাল। মতিলা ব্যবসায়ী ও উবদ্যাক্তা উক্ত ির অঞ্চবল কল্পনাও করা র্ায় না তকন্তু
গ্রামীণ অবকাঠবমা উন্নয়ন প্রকবল্পর বল এখাবন মতিলাগণ ব্যবসায় এতগবয় এবসবছন।
পূবব ব ক্ষুদ্র্ ব্যবসায়ীগণ সবতজ ও মাছ বাজাবর আসার পর মর্খাবন মসখাবন ববস ব্যবসা করবিন। এখন তনতদ বষ্ট স্থান
মপবয়বছন। বল িাবদর জীবনর্াত্রার মান বৃতদ্ধ মপবয়বছ। তনবজরা স্বাবলিী িবেন। মছবল মমবয় মলখাপড়া করবছ। সমাবজ
িাবদর গ্রিণবর্াগ্যিা বৃতদ্ধ পাবে, র্া RIIP- II এর পূবব ব কল্পনা করা মর্ি না। মগ্রাথ মসন্টার িওয়ার পর উপবজলা ও
মজলার সবতজ ব্যবসায়ীগণ এখাবন সবতজ িয় করবি আবসন। ির অঞ্চবল সবতজ ভাল িয়। এবি এলাকার সবতজ িাতষরা
উপকৃি িবয়বছন। িাই বলা র্ায় RIIP- II দতরদ্র্ মানুবষর আথ ব সামাতজক উন্নয়বনর অগ্রপতথক।
(১২) পঞ্চগড় মজলার, মবাদা উপবজলার রাস্তাটি মবাদার মীরপাড়া মথবক বলরামিাট িবয় পািগীর তজতস পার িবয় রাম
মগাতবন্দ তবরাগীপাড়া পর্ বন্ত তনমবাণ করা িবয়বছ। রাস্তাটির কাজ ২০১১ সাবল তনমবাণ কাজ মশষ করা িবলও বিবমান রাস্তার
অবস্থা খুবই ভাল আবছ। িবব রাস্তাটি পতরদশবনকালীন তিজ/কালভাট ব এর এযাবপ্রাি মদবখ মবািা র্ায় মর্, তনমবাণকালীন
তিজ/কালভাট ব আর রাস্তার এযাবপ্রাি এর সংবর্াগ স্থল অবনক খাড়া তছল। র্া পরবিীবি মমরামি কবর সিনশীল করার
মিষ্টা করা িবয়বছ। এ সবত্বও প্রায় ২/৩ ইতঞ্চ খাড়া আবছই। র্া জনসাধারবণর র্ানবািন িালনা বা মরাগী পতরবিবনর
সময় কষ্ট িয়। রাস্তা পাবশ কম িওয়ায় র্ানবািন িলািবল সমস্যা িয়।
রাস্তাটি তনমবাবণর বল রাস্তার উভয় পাববব অবনক নতুন জনবসতি ও মদাকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গবড় উবঠবছ। পুরািন
িাট/বাজারগুতল আবরা বৃতদ্ধ প্রাপ্ত িবয়বছ। রাস্তা িওয়ায় র্ান িলািল বৃতদ্ধ পাওয়ার অবনবক মপশা তিবসবব গাতড় িালনা
মপশা তনবয়বছ এবং অবনবক নতুন ব্যবসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠাবন কমবরি িবয়বছন।
র্ািায়াি সুতবধা িওয়ায় এবং র্ানবািন প্রাতপ্ত প্রতুল পাওয়ায় পাইকারী ব্যবসায়ীগণ এলাকায় এবস মালামাল িয় অথবা
কৃষকগণ তনজপণ্য স্থানীয় বাজার বা শিবর আড়বি তনবয় তবিয় করবি পারায় পূব বাবপক্ষা পবণ্যর মূল্য মবতশ পায়।
তিজ/কালভাট ব তনমবাণ করায় এলাকার বন্যা প্রবণিা/জলাবদ্ধিা দূর িবয়বছ। পুবরাপুতর পাতন তনষ্কাশন িওয়ার পূবব ব
কৃষকগণ মর্খাবন ২ বার সল িাষ করবিা, এখন মসখাবন ৩/৪ বার িাষ করবছ। বল উৎপাদন পূবব বর তুলনায় তিগুন
বৃতদ্ধ মপবয়বছ। অপর তদবক জলাবদ্ধিা না থাকায় মানুষ মাছ িাবষর তনভবরিা মপবয় িা আবরা মবতশ কবর িাষ করবি
পাবর। বল মৎস্য উৎপাদনও বৃতদ্ধ মপবয়বছ। আর এলাকার িাতিদা পূরণ কবরও মাছ শিবর তনবয় তবতি করবি পারায়
মাবছর দাম মবতশ পাবে।
সাতব বকভাবব মানুবষর পাতরবাতরক আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ। তনিয প্রবয়াজনীয় পবণ্যর প্রাতপ্ত সিজ িবয়বছ এবং িার মূল্য
পূব বাবপক্ষা হ্রাস মপবয়বছ। িবব রাস্তাটি পাবশ কম িওয়ায় গ্রাম্য িাবটর তদন বড় ধরবনর র্ানজট মলবগ থাবক। িাই
এলাকার সকল মানুবষর একই দাতব রাস্তা আবরা িওড়া অথ বাৎ প্রশস্ত করবি িবব।
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৮.৯

স্থানীয় পর্ বাবয় মস্টকবিাডারবদর কমবশালা

মাঠ পর্ বাবয় সমীক্ষার মাধ্যবম িথ্য সংগ্রি করার সময় স্থানীয় মস্টকবিাডাবদর তনবয় ২২মশ এতপ্রল ২০১৬ স্থানীয় সরকার
প্রবকৌশল অতধদপ্তবরর নীল ামারী মজলার তনব বািী প্রবকৌশলীর অত বসর সভা কবক্ষ স্থানীয় কমবশালার আবয়াজন করা
িয়। এই কমবশালায় আইএমইতড, স্থানীয় সরকার প্রবকৌশল অতধদপ্তবরর উর্ধ্বিন কমবকিবা ও ৪৫ জন স্থানীয় পর্ বাবয়
সুতবধাবভাগী ও মসবা প্রদানকারী সংস্থার ব্যতক্তবগ ব অংশগ্রিণ কবরন।
মূল্যায়ন স্টাতড টিম তলডার প্রকবল্পর উবেশ্য এবং পটভূতম ব্যাখ্যা কবরন। তিতন প্রকবল্পর উবেশ্য অজববনর জন্য
কমবশালার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কবরন। তিতন স্টাতড তডজাইন, প্রভাব সূিক, ব্যবহৃি সরঞ্জাম এবং নমুনাসি সমীক্ষার
বাস্তবায়বনর তবতভন্ন তদক উপস্থাপন কবরন।
অংশগ্রিণকারীবদর মবি প্রকবল্পর কাজ খুব ভাল িবয়বছ এবং এলাকার জনগণ র্বথষ্ট উপকৃি িবয়বছ। িাবদর মবি
অবকাঠাবমা উন্নয়বনর জন্য গুরুত্বপূণ ব। মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বন জনগবণর উপকার িয়। অবকাঠাবমা তনমবাণ মটকসই
িবি িবব। স্থানীয় জনগণবক প্রকল্প তডজাইবন এবং স্থানীয় প্রতিতনতধবদরবক প্রকল্প বাস্তবায়বন সম্পৃক্ত করা প্রবয়াজন।
প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধিা নাই। িাট-বাজাবরর তভিবরর রাস্তা আরতসতস করবল ভাল িবব। পাতন তপবির রাস্তার বড় শত্রু
িাই পাতন না দাঁড়াবনার ব্যবস্থা করবি িবব। রাস্তার মসাডার থাকবি িবব। রাস্তার পাশ মথবক মাটি কাটা বে করবি
িবব। পাওয়া টিলাবরর মলািার িাকা রাস্তার তকনারা নষ্ট কবর ম বল, রাস্তা তদবয় পাওয়া টিলার িলািবল রাবাবরর িাকা
ব্যবিাবরর ব্যবস্থা গ্রিণ করবি িবব। সবিিনিা মূলক তমটিং কবর জনগবণর সবিিনিা বাড়াবি িবব।
মতিলা কন বার িওয়ার বল মতিলারা বাতির মুখী িবয়বছ, মদাকাবন ব্যবসা পতরিালনা করবছ। মতিলা কন বাবর আরও
মদাকান করবি িবব।
নীল ামারী মজলায় আরও রাস্তা করবি িবব। তনতমবি অবকাঠাবমা তনয়তমি মমরামি করবি িবব। মেবন ময়লা ম লা
বে করবি িবব। িাট বাজার উচ্য করবি িবব র্াবি পাতন না জবম।
এলতসএস মতিলাবদর প্রকল্প মথবক প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ। এলতসএস মতিলাগণ মবিন বৃতদ্ধর কথা ববলবছন। গাছ
লাগাবনার জন্য মতিলাবদর তনবয়াগ করা িবয়বছ। গাছ কাটার পর মকয়ার মটকার পাবব ৪০%, জতমর মাতলক পাবব ৪০%
এবং ইউতনয়ন পতরষদ পাবব ২০%। গাছ লাগাবনার প্রথম মদড় বছর প্রকল্প মথবক গাবছর রক্ষণাববক্ষণ করা িয়।
ইউতনয়ন পতরষবদ সংতিষ্ট তবভাবগর মলাকবদর তনয়তমি বসার ব্যবস্থা করবি িবব। ইউতনয়ন পতরষবদ গ্রাম্য আদালি
িালু রাখার ব্যবস্থা করবি িবব। ইউতনয়ন কমবেক্স ভববনর কক্ষসমূি সঠিক ব্যবিাবরর ব্যবস্থা তনবি িবব এবং খাতল
অবস্থায় ম বল রাখা ঠিক িবব না।
জতম অতধগ্রিবণর মক্ষবত্র ভূতম অত স কতৃক
ব তনধ বাতরি স্থানীয় মমৌজা মরট মদওয়া িয়। স্থানীয় বাজার মূল্য অতধক িওয়ায়
জতম মাতলকগণ ক্ষতিগ্রস্ত িন এবং স্থানীয় বাজার দবর মূল্য প্রদাবনর অনুবরাধ কবরন।
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নবম অধ্যায়
প্রকল্প মূল্যায়বনর পর্ বববক্ষণ ও সুপাতরশ
৯.১

রাস্তা (উপবজলা সড়ক ও ইউতনয়ন সড়ক)

স্থানীয় প্রবকৌশল অতধদপ্তর ২০০৫ সাবল অতধদপ্তর কতৃক
ব প্রণীি Road Design Standard অনুর্ায়ী রাস্তা তনমবাণ
কবর। প্রণীি Design Standard অনুর্ায়ী উপবজলা রাস্তার প্রস্থ ৭.৩০ তমটার, পাকা অংশ (Carriage Way) ৩.৭০
তম:, কাধ (Shoulder) ৩.৬ তম: (১.৮ তম+১.৮ তম:) এবং ইউতনয়ন রাস্তার প্রস্থ ৫.৫ তম:, পাকা অংশ (Carriage
Way) ৩.০০ তম:, কাধ (Shoulder) ২.৫ তম: (১.২৫ তম: + ১.২৫ তম:)।
িথ্য সংগ্রি ও পতরদশবনকাবল মদখা র্ায় মর্, পাকা Design Standard অনুর্ায়ী রাস্তার পাকা অংবশর প্রস্থ সঠিক
আবছ। িবব কাবধর প্রস্থ (Shoulder) মকান মকান অংবশ তকছুটা কম এবং রাস্তার ঢাল (Side Slope) সঠিক অবস্থায়
নাই (সারতণ ৯.১)। রাস্তার ঢাল সঠিক না থাকার কারবণ ঐ সকল অংবশ বৃতষ্টর পাতন জবম ও তনষ্কাশবন মদতর িয়। বল
রাস্তার কাধ ক্ষতিগ্রস্ত িবে এবং রাস্তার পাকা অংবশ াটল (Cracks) ও গবিবর (Pot Holes) সৃতষ্ট িবে। বল
সড়বকর তপি অংবশর (Bituminous Layer) দুব বল িবয় র্াওয়ার সম্ভাবনা থাকবছ। সড়বকর এই ক্ষতিগ্রস্ত কাধ ও ঢাল
এবং পাকা অংশ তনয়তমি মমরামবির আওিায় (Regular Maintenances) সিবজই মমরামি করা মর্বি পাবর।
সারতণ ৯.১: মসাডার (উভয় পাববব)
১
২
৩
৪

মসাডার (উভয় পাববব) (তমটার)
০
০.৬-০.৯
১.৫
২.০ -৪.৮
মমাট

সংখ্যা
২
৫
২
৪
১৩

শিাংশ
১৫.৪
৩৮.৪
১৫.৪
৩০.৮
১০০

রাস্তার বাঁক তডজাইবন গাতড়র Speed এবং Sight Distance তবববিনায় আনবি িয়। গাতড়র গতি অনুর্ায়ী রাস্তার
Sight, Distance তনধ বারণ কবর রাস্তার বাঁবক Radious of Curvature, Length এবং Super Elevation Design
করবি িয়। মর্বিতু বাঁক সিজীকরবণর জন্য মকান প্রকার ভূতম অতধগ্রিণ করা িয় নাই, মসবিতু শুধুমাত্র Super
Elevation সংবশাধন কবর সড়বকর বাঁক সিজীকরবণর প্রবিষ্টা মনওয়া িবয়বছ। এই প্রবিষ্টায় তবদ্যমান বাঁকসমূি সম্পূণ ব
ঝুতূঁ কমুক্ত করা সম্ভবপর িয় নাই।
সড়ক এলাকা পতরদশবনকাবল মদখা র্ায় মর্, সড়ক বাঁক সিজীকরবণর জন্য মকান প্রকার জতম অতধগ্রিণ করা িয় নাই।
জতম অতধগ্রিণ শুধুমাত্র মসতু এবং কালভাট ব তনমবাণ এলাকার মবধ্য সীতমি তছল। প্রকবল্প সম্পৃক্ত এলতজইতডর
প্রবকৌশলীবদর সতিি আবলািনাবিও সড়ক বাঁক সিজীকরবণর জন্য জতম অতধগ্রিণ না করার তবষয়টি পরামশবক কতৃক
ব
তনতিি করা িয়।
রাস্তার মকান মকান বাঁবক (Road Curve) সঠিক (Curvature ও Super Elevation) না থাকায় র্ানবািন িলািল
তকছুটা ঝুতূঁ কপূণ ব (Black Spot)| রাস্তায় তববশষি রাস্তার বাঁক, বাজার এলাকা, স্কুল, মাদ্র্াসার তনকটবিীস্থাবন
সিকীকরণ তনবদ বশনা (Road Sign) না থাকায় এই সকল স্থান দুঘ বটনা প্রবণ। দুঘ বটনা এড়াবনার জন্য রাস্তার বাঁক সঠিক
করা এবং মরাড সাইন স্থাপন প্রবয়াজন। উপবজলা সড়ক ও ইউতনয়ন সড়ক মথবক মূল সড়বক সংবর্াগ মকান মকান
সড়বক মবশ ঝুতূঁ কপূণ ব। ঝুতূঁ ক এড়াবনার জন্য এই সংবর্াগগুতল (Highway Access) পতরদশবন কবর প্রবয়াজনীয় সংবশাধন
করা প্রবয়াজন।
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বাজার এলাকায় মেন না থাকার কারবণ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত িবে। এই সকল স্থাবন ক্ষতি এড়াবনার জন্য মরাড সাইড মেন
তনমবাণ করা প্রবয়াজন। রাস্তার তনমবাণ কাজ সমাপ্ত িওয়ার পর Routine Maintenance ছাড়া সড়বক মকান ধরবনর
সংস্কার কাজ িাবি মনওয়া িয় নাই। মর্বিতু সড়ক তনমবাণ কাজ সমাপ্ত িওয়ার পর ৩ বৎসর অতিিান্ত মসবিতু সড়ক
Pavement এর স্থাতয়বত্বর জন্য Road Condition Survey কবর Periodic Maintenance এর আওিায়
প্রবয়াজনীয় রাস্তা সংরক্ষবণর কাজ িাবি মনওয়া দরকার।
LGED এর মাঠ পর্ বাবয়র কমবকিবাবদর সাবথ আবলািনায় জানা র্ায় মর্, বিবমাবন রাস্তায় ভাতর র্ান িলািল খুবই সীতমি।

িবব রাস্তা উন্নি িওয়ার বল অথ বননতিক কমবকাে বৃতদ্ধ পাওয়ায় রাস্তায় িমান্ববয় ভাতর র্ান িলািল বৃতদ্ধ পাবে।
এমিাবস্তায় রাস্তার ক্ষতি এড়াবনার জন্য Design Axle Load এর অতধক ওজন বিনকাতর ভাতর র্ান িলািবল তবতধতনবষধ আবরাপ করা আবশ্যক।
৯.২

মসতু ও কালভাট ব

স্থানীয় প্রবকৌশল অতধদপ্তবরর ২০০৫ সাবলর প্রণীি Design Standard অনুসরণ কবর প্রকবল্পর মসতু ও কালভাট বতনমবাণ
করা িয়। সংগৃিীি িথ্য ও পতরদশবন অনুর্ায়ী মসতু ও কালভাবট বর তনমবাণ কাজ সবন্তাষজনক। িবব মকান মকান সড়বক
তকছু তকছু মসতুর এবপ্রাি মরাবডর ঢাল মবশ খাড়া (Steep) (সারতণ ৯.২)। বল ওজন মবািাই র্ান ও ধীর গতির
র্ানসমূবির মসতুর উপর ওঠা কষ্টকর িয়। এছাড়াও মকান মকান মসতু ও কালভাবট বর এবপ্রাি মডবব র্াওয়ায় মসতু ও
কালভাবট বর উপর ওঠার সময় িাঁকুতন িয়। এবি মসতু/কালভাট ব ও র্ানবািবনর ক্ষতি িয়। এ সকল মক্ষবত্র মসতুর এবপ্রাি
সড়বকর ঢাল নমনীয় করা বাঞ্ছনীয় এবং এবপ্রাবির মডবব র্াওয়া অংশ মমরামি করা প্রবয়াজন।
সারতণ ৯.২: মরাড এবপ্রাবির অবস্থা
১
২
৩

মরাড এবপ্রাবির অবস্থা
ভাল
মমাটামুটি
খারাপ
মমাট

সংখ্যা
১০৮
৩৬
৯
১৫৩

শিাংশ
৭০.৬
২৩.৫
৫.৯
১০০

প্রকবল্প তনতমবি মসতুর প্রস্থ (Carriage Way) ৫.৪৮ তমটার। এবি পাশাপাতশ দুইটি র্ানবািন অতিিম করা কষ্টকর ও
ঝুতূঁ কপূণ ব। এই তবববিনায় অন্যান্য সড়ক ও মসতু তনমবাণ সংস্থার সাবথ সমন্বয় কবর ভতবষ্যবি তনতমবিব্য মসতুর প্রস্থ
(Carriage Way) আবরা বাড়াবনা সমীিীন িবব।
৯.৩

মগ্রাথ মসন্টার

মগ্রাথ মসন্টাবর তনতমবি অবকাঠাবমার গুণগি মান সবন্তাষজনক। িবব ব্যবিাবরর বিবমান পর্ বাবয় তকছু সংস্কার ও
রক্ষণাববক্ষবণর (Repair and Maintenance) কাজ িাবি মনওয়া প্রবয়াজন। মগ্রাথ মসন্টাবর তনতমবি মেন মমাটামুটি
পর্ বাপ্ত, ল্যাতট্রন, পাতনর ব্যবস্থা ভাল। িবব পয়: ও বজবয তনষ্কাশন ব্যবস্থা আরও কার্ বকর করা দরকার (সারতণ ৯.৩)। ।
ল্যাতট্রবনর সংখ্যা আরও বৃতদ্ধর প্রবয়াজন।
সারতণ ৯.৩: বজবয ও পয়: তনস্কাশন ব্যবস্থাপনা
অবস্থা
১
২
৩

ভাল
মমাটামুটি
খারাপ
মমাট

বজবয ব্যবস্থাপনা
সংখ্যা
শিাংশ
৩
৩৭.৫
৫
৬২.৫
০
০
৮
১০০

পয়: তনস্কাশন ব্যবস্থাপনা
সংখ্যা
শিাংশ
০
০
৬
৭৫.০
২
২৫.০
৮
১০০
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৯.৪

মতিলা কন বার

মতিলা কন বাবরর আবশ পাবশ পুরুষবদর মদাকান থাকায় মতিলারা মতিলা কণ বাবর আসবি তকছুটা সংবকাি মবাধ কবর।
মতিলাবদর জন্য তনতমবি ল্যাতট্রন দূবর থাকায় মতিলারা ল্যাতট্রন ব্যবিাবর অস্বতস্ত মবাধ কবর। মতিলাবদর ব্যবসাবয় আরও
উবদ্যাগী করার জন্য এবং মতিলাবদর মতিলা কণ বাবর র্ািায়াি পতরববশ বােব করার জন্য আগামীবি তনতমবিব্য মতিলা
কণ বাবরর নকশা প্রণয়বন এসব তদকগুতল আরও সিকবিার সাবথ তবববিনায় রাখা সমীিীন িবব।
৯.৫

ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স তনমবাণ

সংগৃিীি িথ্য ও পতরদশবন অনুর্ায়ী ইউতনয়ন পতরষদ কমবেক্স ভবন তনমবাণ কাবজর মান সবন্তাষজনক (সারতণ ৯.৪)।
ভবনগুতলবি স্থানীয় পর্ বাবয় মসবাদানকারী সকল সরকাতর সংস্থাসমূবির অত বসর জন্য কক্ষ বরাে করা আবছ র্াবি
জনগণ একই জায়গা মথবক সকল প্রকার সরকাতর মসবা, সিবর্াতগিা ও সািায্য মপবি পাবর। মসবাদানকারী সরকাতর
সকল সংস্থার কমবকিবা/কমবিারীবদর তনধ বাতরি সমবয় পতরষদ ভববন উপতস্থতি তনতিি করা প্রবয়াজন।
সারতণ ৯.৪: ইউতনয়ন পতরষদ ভববনর অবস্থা
আরতসতস কাবজর তিক ওয়াকব দরজা/জানালার োষ্টাবরর গুণগি পর্ বাপ্ত মেবনর টয়বলবটর অবস্থা
গুণগি মান
কাবজর গুণগি
অবস্থা
মান
ব্যবস্থা
মান
সংখ্যা শিাংশ সংখ্যা শিাংশ সংখ্যা শিাংশ সংখ্যা শিাংশ সংখ্যা শিাংশ সংখ্যা শিাংশ
ভাল
৮ ৭২.৭
৭ ৬৩.৬
৭ ৬৩.৬
৫ ৪৫.৫
৬ ৫৪.৫
৩ ২৭.৩
খারাপ
২ ১৮.২
৩ ২৭.৩
৪
০
৫
৯.০
১ ৩৬.৪
৮
০
মমাটামুটি
১
৯.১
১
৯.১
০ ৩৬.৪
১ ৪৫.৫
৪
৯.১
০ ৭২.৭
মমাট
১১ ১০০
১১ ১০০
১১ ১০০
১১ ১০০
১১ ১০০
১১ ১০০
অবস্থা

৯.৬

গ্রাম্য িাট বাজার

গ্রাম্য িাট বাজাবর তনতমবি অবকাঠাবমাসমূবির গুণগি মান ভাল। িবব দীঘ ব সময় ব্যবিাবরর বল, তকছু মমরামি ও
রক্ষণাববক্ষবণর কাজ িাবি মনওয়া জরুতর। তনতমবি মেন তনষ্কাশবনর জন্য পতরষ্কার রাখা প্রবয়াজন। বজবয ও পয়ঃতনস্কাশন
ব্যবস্থা আরও কার্ বকর িওয়া দরকার।
৯.৭

ঘাট তনমবাণ

তনতমবি ঘাট দুইটির কাবজর গুণগি মান ভাল। িবব ঘাবটর সংবর্াগ সড়ক পাকাঁ িওয়া দরকার। ঘাবট মতিলাবদর জন্য
র্াত্রী ছাউতন ও ল্যাতট্রবনর ব্যবস্থা থাকা দরকার।
৯.৮

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র দুইটির অবকাঠাবমার গুণগি মান ভাল। আশ্রয় মকন্দ্র দুইটি র্থার্থভাবব রক্ষণাববক্ষণ করা দরকার।
মতিলাবদর থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা দরকার। মতিলাবদর জন্য আশ্রয়বকবন্দ্রর সুতবধাজনক স্থাবন আরও মবতশ
সংখ্যক পতরেন্ন ল্যাতট্রন এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।
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৯.৯

সুপাতরশ
 সড়বকর স্থাতয়ত্ব তনতিিকরবণর জন্য সড়ক বাঁবধর ঢাল উভয় পাববব ন্যযনিম ২:১ িাবর এবং ববড়া তপবটর পাববব
সঠিক মাত্রার বামব রাখা প্রবয়াজন। রাস্তার ঢাল এবং বামব মথবক মকান িবমই মাটি না কাটা।
 র্াতন্ত্রক র্ানবািন সুষ্ঠুভাবব িলািল এবং দুঘ বটনা এড়াবনার জন্য রাস্তার জযাতমতিক এলাইনবমন্ট সুষ্ঠুভাবব
তনধ বারণ করা প্রবয়াজন। গাতড়র তনধ বাতরি গতিসীমা অনুর্ায়ী রাস্তার বাঁক এবং মূল সড়বক প্রববশ পথ অবশ্যই
সঠিকভাবব তডজাইন করা প্রয়াজন এবং দুঘ বটনা এড়াবনার জন্য রাস্তায় মরাড সাইন স্থাপন করা মর্বি পাবর
এবং বাজার এলাকায় Road Side Drain তনমবাণ করা প্রবয়াজন।


আওিায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত পাকা অংশ (Pavement) এবং কাধ (Shoulder)
মমরামি করবি িবব এবং সড়বকর স্থাতয়বত্বর জন্য রাস্তার বিবমান অবস্থা জতরপ কবর (Road Condition
Survey) Periodic Maintenance এর আওিায় প্রবয়াজনীয় সংস্কাবরর কাজ (Development Work)
সম্পন্ন করা প্রবয়াজন।
Regular Maintenance

 সড়ক ও মসতুর স্থাতয়বত্বর জন্য তনতদ বষ্ট ওজন সীমার অতধক ওজন বিনকারী র্ানবািন িলািল তনতষদ্ধ করা
উতিি।
 গাতড়র একবসল মলাড, গাড়ী িলািবলর তদতনক গড় (Average Daily Traffic), Attracted ট্রাত ক,
Generated ট্রাত ক ও Future ট্রাত ক এবং সড়বকর আয়ুষ্কাল তিসাব কবর Pavement Design করা
প্রবয়াজন।


এবং বন্যার গতি-প্রকৃতি পর্ বাবলািনা কবর মসতু ও কালভাবট বর স্থান,
Length, Span এবং সংখ্যা তনধ বারণ করা প্রবয়াজন। সড়ক ও মসতু/কালভাট ব তনমবাবণ অবশ্যই National
Standard এবং International Specification র্থা AASHTO, IRC ইিযাতদ অনুসরণ করা প্রবয়াজন এবং
তনতমবি স্থাপনাসমূবির গুণগি মান তনতিি করা প্রবয়াজন।
Catchment area, Hydrology

 প্রকল্প এলাকায় তনতমবি সড়বকর Up-stream এবং Down-stream এর পাতনর উচ্চিার পাথ বকয এবং সড়ক
বাঁবধ Pore Water Pressure, Seepage কমাবনা এবং সড়ক বাঁধ ও Pavement রক্ষার জন্য তিতিি
স্থানগুতলবি পাইপ কালভাট ব তনমবাণ করা দরকার।
 সড়ক বাঁধ ও Pavement তনমবাবণ গুণগি মান অবশ্যই তনতিি করবি িবব। পাতনর মঢউ এবং মরইন কাট
মথবক সড়ক বাঁধ রক্ষার জন্য রাস্তার দুইপাববব ঘাস এবং গুল্মজািীয় গাছ লাগাবল ভাল িবব।


RCC িারা

তনমতিি সড়ক তনমবাণ করা বাঞ্ছনীয় এবং এই ধরবনর সড়বকর Pavement Design সিকবিার
সাবথ করা সমীিীন।

 রাস্তা মমরামি ও সংরক্ষবণর জন্য পর্ বাপ্ত বরাে রাখা প্রবয়াজন। র্াবি প্রকল্প সমাতপ্তর পর মমরামি ও
প্রবয়াজনীয় সংরক্ষবণর কাজ করা র্ায়।
 মতিলা কণ বাবর নারী উবদ্যাক্তাবদর অতধকির অংশগ্রিণ উৎসাতিি করার জন্য সকল নারী উবদ্যাক্তাবদর সাবথ
মিতবতনময় করা, কুসংস্কার দূরীকরবণর জন্য সামাতজক সবিিনিা বৃতদ্ধ করা এবং মতিলাবদর তনরাপত্তা
তনতিি করা প্রবয়াজন।
 মতিলা কন বাবরর বরােকৃি মদাকানসমূি মতিলাবদর িারা পতরিালনার ব্যবস্থা গ্রিণ করা মর্বি পাবর এবং
পতরিালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কবর ব্যবস্থা গ্রিণ করা প্রবয়াজন।
 মতিলাগণ র্াবি সিবজ র্ািায়াি করবি পাবরন এবং মতিলা বােব তজতনসপত্র মবতশ তবতি িয় এমন স্থাবন
মতিলা কন বার করা দরকার। মতিলা কন বার পতরববশ বােব িওয়া বাঞ্ছনীয়।
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 বন্যা আশ্রয় মকবন্দ্র মতিলাবদর জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা প্রবয়াজন।
 প্রকবল্পর মান তনয়ন্ত্রবণ Monitoring Mechanism Develop করা প্রবয়াজন এবং Monitoring এর জন্য
র্ানবািবনর অভাব আবছ, প্রবয়াজনীয় র্ানবািবনর ব্যবস্থা করা মর্বি পাবর।
 বৃক্ষবরাপণ কার্ বিবম স্থানীয় জনগবণর অংশীদাতরত্ব তনতিি করা মর্বি পাবর এবং গাছ রক্ষা করার ব্যবস্থা
থাকা প্রবয়াজন। বৃক্ষবরাপবণর তবষয় প্রিারণা বৃতদ্ধ এবং জনসবিিনিা সৃতষ্ট করা মর্বি পাবর।
 ইউতনয়ন পতরষদ ভববন সরকাবরর তবতভন্ন সংস্থার স্থানীয় পর্ বাবয়র সকল অত বসর ব্যবস্থা থাকা দরকার র্াবি
জনগণ ওয়ান পবয়ন্ট সাতভবস মপবি পাবর। ইউতনয়ন পতরষবদ মর্ সকল অত স আবছ মর্মন তশক্ষা, স্বাস্থয পতরবার
পতরকল্পনা; কৃতষ, মৎস্য ও পশুপালন; জনস্বাস্থয; সমাজকল্যাণ; আইন শঙ্খলা; গ্রাম্য অবকাঠাবমা উন্নয়ন,
সংরক্ষণ ও রক্ষণাববক্ষণ ইিযাতদ সকল মসবা কাবজ তনবয়াতজি কমবকিবা/কমবিারীবদর তনধ বাতরি সমবয়
ইউতনয়ন পতরষদ ভববন অবস্থান তনতিি করা প্রবয়াজন।
 ইউতনয়ন পতরষদ মথবক আদায়কৃি কর র্বথষ্ট নয়। এলাকার উন্নয়বন নতুন কর খাি তিতিি কবর আয় বৃতদ্ধর
ব্যবস্থা মনওয়া মর্বি পাবর।
 িাট বাজার/মগ্রাথ মসন্টাবর ময়লা আবজবনা অপসারণ ও পাতন তনষ্কাশবনর কার্ বকরী ব্যবস্থা গ্রিণ করা প্রবয়াজন।
 ঘাট ব্যবিারকারীবদর সুতবধাবথ ব এবং মালামাল পতরবিবন তনতমবি ঘাবটর সংবর্াগ সড়ক উন্নি িওয়া প্রবয়াজন।
 প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রিীয়মান িয় মর্, উন্নি অবকাঠাবমার কারবণ জনগবণর আয় বৃতদ্ধ মপবয়বছ এবং
অথ বননতিক সুবর্াগ বৃতদ্ধ মপবয়বছ। এ উন্নয়ন ধবর রাখবি িবল তনতমবি অবকাঠাবমাসমূি সাব বক্ষতণক রক্ষণাববক্ষণ
করা প্রবয়াজন।
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পতরতশষ্টসমূিঃ
পতরতশষ্ট “ক” প্রশ্নমালা
পতরতশষ্ট “খ” তনব বাতিি নমুনা এবং স্থান
পতরতশষ্ট “গ” দরপত্র আিবান, মূল্যায়ন ও কার্ বাবদশ প্রদান এবং পতত্রকায় প্রকাতশি নমুনা তবজ্ঞতপ্তর কতপ
পতরতশষ্ট “ঘ” র্ানবািন িয়
পতরতশষ্ট “ঙ” র্ন্ত্রপাতি িয়
পতরতশষ্ট “ি” তডএ আইতডর অথ বায়ন ববের তিঠির কতপ
পতরতশষ্ট “ছ” দরপত্র আিবান, মূল্যায়ন এবং তনব বািন প্রতিয়া
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পতরতশষ্ট “ক”
সুতবধাবভাগী পতরবাবরর জন্য প্রশ্নপত্র
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
সুতবধাবভাগী পতরবাবরর জন্য প্রশ্নপত্র
প্রশ্নপত্র -১
তসতডউল নং
পতরবাবরর ধরন

সাক্ষাৎকাবরর িাতরখ.............................................
[১=কৃতষজীবী পতরবার, ২=অকৃতষজীবী পতরবার, ৩=তশক্ষক, ৪=ধমীয় মনিা, ৫=মিয়ারম্যান/মমির, ৬=িাকতরজীবী]

অবকাঠাবমার ধরনঃ [1=UZR, 2=UNR, 3=Submersible Road 4=Growth Center, 5=Flood Refuge, 6=Ghat, 7=UP]
অবকাঠাবমার নাম ..............................................................................................................................................
রাস্তার মক্ষবত্র
রাস্তা শুরু স্থাবনর নাম......................................................... মশষ স্থাবনর নাম .............................................................
তদঘ বয............................................................................................................... তক:তম:
উত্তরদািার নাম.................................................................................................. তশক্ষাগি মর্াগ্যিা
মমাবাইল নং
গ্রাম: ....................................... ইউতনয়ন:……………উপবজলা: ...................................... মজলা:........................
১. আপনার পতরবাবরর সদস্য সংখ্যা কি জন?

সংখ্যা

মমাট

পুরুষ

মতিলা

২. মমাট কৃতষ জতমর পতরমাণ

শিাংশ

৩. মমাট বসি বাতড়র জতমর পতরমাণ

শিাংশ

৪. আপনাবদর এলাকায় উবল্লতখি মকান অবকাঠাবমা িবয়বছ

১=রাস্তা, ২=তিজ
৩=কালভাট ব
৪=িাটবাজাবরর উন্নয়ন
৫=মগ্রাথ মসন্টার,৬=র্ানবািন
৭=নদীর মজটি/ঘাট
৮=বন্যা আশ্রয় স্থল
৯=ইউতনয়ন পতরষদ

৫. অবকাঠাবমা উন্নয়বন আপনার মপশার মকান পতরবিবন িবয়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬. আপতন মকান অবকাঠাবমার সাবথ জতড়ি তছবলন তক?

১=িযাঁ, ২=না

উপবজলা সড়ক/গ্রামীণ সড়ক ও তনমতিি সড়ক ব্যবিারকারীবদর জন্য
৭. রাস্তা তিতরবি আপনার মকান জতম অতধগ্রিণ বা আপতন মকানভাবব ক্ষতিগ্রস্থ িবয়বছন তক?

১=িযাঁ, ২=না

৮. িবয় থাকবল ক্ষতিপূরণ মপবয়বছন তক?

১=িযাঁ, ২=না

৯. রাস্তার বিবমান অবস্থা তকরূপ?

১=ভাল
২=মমাটামুটি
৩=খারাপ

১০. রাস্তায় আপনাবদর তক উপকার িবয়বছ?

১=িযাঁ, ২=না

১১. আপনাবদর খানার মলাক মসই রাস্তা ব্যবিার কবর তক?

১=িযাঁ, ২=না

১২. উত্তর িযাঁ িবল মসই রাস্তার রক্ষণাববক্ষবণর কাজ িয় তকনা?

১=িযাঁ, ২=না
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১৩. আপনাবদর এই রাস্তা তদবয় তক তক র্ানবািন িবল?

১=গাতড়
২=ভযান
৩=মটর সাইবকল
৪=সাইবকল, ৫=অন্যান্য

১৪. এ রাস্তা িওয়ার দরুন কৃতষজ দ্র্বাতদ সিবজ বাজারজাি সম্ভব িবয়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

১৫. র্ানবািন এবং রাস্তার জন্য আপনার উৎপাতদি কৃতষ দ্র্বব্যর মূল্য পূবব বর মিবয় মবতশ

১=িযাঁ, ২=না

পান তক?
১৬. উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার খরি

১=মববড়বছ, ২=কবমবছ
৩=আবগর মিই
১=মববড়বছ, ২=কবমবছ
৩=আবগর মিই

১৭. উৎপাতদি পণ্য বাজাবর মনওয়ার সময়
১৮. আপনার কৃতষ জতম থাকবল িার উৎপাদন মববড়বছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

১৯. বছবর উৎপাতদি পণ্য কিটুকু তবিয় করবি পাবরন?
ধান
গম
তিলবীজ
রতবশস্য
মাছ
শাকশতি
অন্যান্য

মকতজ
মকতজ
মকতজ
মকতজ
মকতজ
মকতজ
মকতজ

২০. আপনাবদর এলাকায় মকান মগ্রাথ মসন্টার আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

২১. িযাঁ িবল মগ্রাথ মসন্টাবর আপতন মবিা মকনার জবন্য র্ান তক?

১=িযাঁ, ২=না

২২. আপনার পতরবাবরর তবতভন্ন উৎস মথবক আয় মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

২৩. আপনার উৎপাতদি উিৃত্ত কৃতষজ দ্র্বাতদ তবতির ব্যবস্থা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

২৪. আপনাবদর এলাকায় প্রকবল্পর অধীবন নুিন মকান তিজ/কালভাট ব তনতমবি িবয়বছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

২৫. উত্তর িযাঁ িবল, তিজটির/কালভাট বটির বিবমান অবস্থা তকরূপ?

১=ভাল,২=মমাটামুটি,৩=খারাপ

২৬. উত্তর িযাঁ িবল, তিজটির/কালভাবট বর এবপ্রাবির বিবমান অবস্থা তক রকম?

১=ভাল,২=মমাটামুটি,৩=খারাপ

২৭. উত্তর িযাঁ িবল, কালভাট ব পাতন িলািবলর উপবর্াগী তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

২৮. উত্তর িযাঁ িবল, সব সময় পাতন সরবরাি থাবক তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

২৯. জলবসবির মকান সমস্যা িয় তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৩০. এই কালভাট ব এবং জলবসবির জন্য কৃতষ উৎপাদন মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৩১. আপনার এলাকার রাস্তায় প্রকবল্পর অধীবন মকান বৃক্ষ মরাপণ িবয়বছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৩২. উত্তর িযাঁ িবল, মরাপণকৃি বৃক্ষসমূবির বিবমান অবস্থা তক?

১=ভাল,২=মমাটামুটি,৩=খারাপ

৩৩. উত্তর িযাঁ িবল, উক্ত মরাপণকৃি বৃক্ষসমূবির সঠিক রক্ষণাববক্ষণ িয় তক?

১=িযাঁ, ২=না

৩৪. উত্তর িযাঁ িবল, উক্ত মরাপণকৃি বৃক্ষ আপনার মাতলকানা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না
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৩৫. উত্তর িযাঁ িবল, উক্ত মাতলকানায় আপনার অংশীদাতরত্ব কিটুকু?

শিাংশ

৩৬. রাস্তার কাবজর মান সম্পবকব আপনার মিামি তক?

১=ভাল, ২=মমাটামুটি
৩=খারাপ

৩৭. তনতমবি তিজ ও কালভাবট বর মান সম্পবকব আপনার মিামি তক?

১=ভাল, ২=মমাটামুটি
৩=খারাপ

মগ্রাথ মসন্টার ব্যবিারকারীবদর জন্য
৩৮. মগ্রাথ মসন্টারটি িওয়ার বল আপনার এলাকার মলাক তকভাবব উপকৃি িবয়বছন?

১।
২।
৩।
৪।
৩৯. মগ্রাথ মসন্টার এ মতিলাবদর জন্য মকান কণ বার আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৪০. উত্তর িযাঁ িবল, মগ্রাথ মসন্টার এর মতিলাবদর জন্য টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৪১. মগ্রাথ মসন্টার এর টয়বলটগুবলা পতরষ্কার রাখা িয় তক?

১=িযাঁ, ২=না

৪২. আপনার পতরবাবরর তবতভন্ন উৎস মথবক আয় মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৪৩. মতিলা কণ বাবরর বরােকৃি স্থান/স্থানসমূি মক/কািারা ব্যবিার কবর?

১=পুরুষ, ২=মতিলা

৪৪. মগ্রাথ মসন্টারটির সাবথ এলাকার মর্াগাবর্াগ তকভাবব িবে?

১।
২।
৩।
৪৫. মগ্রাথ মসন্টার মথবক মালামাল তকভাবব আনা এবং মনওয়া িবে?

১।
২।
৩।
৪৬. উৎপাতদি কৃতষপণ্য মবতশর ভাগ সমবয় মকাথায় তবিয় কবরন?

১=তনজ বাতড় মথবক
২=গ্রাবমর বাজাবর
৩=মগ্রাথ মসন্টাবর
৪=শিবরর বাজাবর

৪৭. ময়লা/আবজবনা অপসারণ মকাথায় কবরন?

১=মর্খাবন মসখাবন
২=তনতদ বষ্ট স্থাবন

বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র এলাকার উত্তরদািাবদর জন্য
৪৮. আপনাবদর এলাকায় বন্যা আশ্রয় মকন্দ্র আবছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৪৯. উত্তর িযাঁ িবল, বন্যা িবল অথবা মকান প্রাকৃতিক দুবর্ বাবগ এলাকার জনগণ মসখাবন

১=িযাঁ, ২=না

আশ্রয় মনয় তকনা?
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৫০. বন্যা আশ্রয় মকন্দ্রটি পতরষ্কার পতরেন্ন থাবক তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৫১. টয়বলট এবং খাবার পাতনর ব্যবস্থা আবছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৫২. মতিলাবদর জন্য আলাদা টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৫৩. উত্তর িযাঁ িবল, এই জন্য মতিলাবদর তক তক ধরবনর সমস্যার সম্মুখীন িবে?

৫৪. বন্যার আশ্রয় মকন্দ্রটি ব্যবিার র্থার্থভাবব িবে তক?

১=িযাঁ, ২=না

৫৫. এর র্থার্থ রক্ষণাববক্ষণ করা িয় তক?

ঘাট ব্যবিারকারীবদর জন্য
৫৬. আপনাবদর এলাকায় নদীপবথ িলািবলর জন্য মকান ঘাট আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৫৭. মসই ঘাবট তক তক ধরবনর জলজ র্ানবািন র্ািায়াি কবর?

৫৮. ঘাটি র্ািায়াবির জন্য উপবর্াগী তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৫৯. ঘাবট মতিলাবদর জন্য তবশ্রামাগাবরর ব্যবস্থা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬০. মতিলাবদর জন্য টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬১. ঘাটটি এলাকার জনগবণর তক তক উন্নয়বন সািায্য করবছ?
৬২. নদীর ঘাট তিতরর বল র্ািায়াি/মালামাল পতরবিন সুতবধা মববড়বছ না কবমবছ?

১=মববড়বছ, ২=কবমবছ
৩=একই রকম

ইউতনয়ন পতরষবদর জন্য প্রশ্নপত্র
৬৩. ইউতনয়ন পতরষদ ভবন তনমবাবণ আপনাবদর তক ধরবনর সুতবধা িবয়বছ?
৬৪. ইউতনয়ন পতরষদ মথবক র্ানবািবনর লাইবসি মদওয়া িয় তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬৫. উত্তর িযাঁ িবল, তক ধরবনর র্ানবািবনর লাইবসি মদওয়া িয়?
৬৬. উক্ত র্ানবািন আপনাবদর এলাকায় িবল তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬৭. ইউতনয়ন পতরষদ মথবক তক ধরবনর মসবা আপনারা পান?
৬৮. সংতিষ্ট অত সার তনতদ বষ্ট তদবন সময়মি আবসন তক?

১=িযাঁ, ২=না

৬৯. ইউতনয়ন পতরষদ মথবক স্থানীয় উন্নয়ন পতরকল্পনায় আপনাবদর সম্পৃক্ত কবর তক?

১=িযাঁ, ২=না
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৭০. উপ-প্রকল্প তনব বািবন আপনাবদর সম্পৃক্ত কবর তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭১. গ্রামীণ সড়ক মমরামবির জন্য প্রবয়াজীয় অথ ব বরাে কবর তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭২. উক্ত র্ানবািন আপনাবদর এলাকায় িবল তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭৩. ইউতনয়ন পতরষদ ও স্থানীয় শাসন উন্নয়বন আপনার পরামশব তক?

ইউতনয়ন পতরষবদর সতিববর তনকট মথবক
৭৪. আদায়কৃি কর উন্নয়ন কাবজর জন্য র্বথষ্ট তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭৫. না িবল আদায়কৃি কর িারা কি শিাংশ উন্নয়ন করা সম্ভব?

শিাংশ

সব ধরবনর উত্তরদািাবদর জন্য
৭৬. আপনার পতরবাবরর মছবল মমবয়রা এখন মকান স্কুবল, কবলবজ র্ায় তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭৭. স্কুল কবলবজ পড়ুয়া মছবল মমবয়র সংখ্যা মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৭৮. রাস্তা/ঘাট ও বাজার উন্নয়বনর বল উৎপাতদি পণ্য তবিবয়র সুতবধা

১=মববড়বছ, ২=কবমবছ,
৩=আবগর মিই

৭৯. খাবার পাতনর উৎস?

১=নলকূপ, ৩=পুকুর
৪=নদী , ৫=সাোই পাতন

৮০. তক

১=স্বাস্থযসম্মি পায়খানা
২=গিব পায়খানা
৩=ঝুলন্ত পায়খানা
৪=মখালা জায়গা

ধরবনর ল্যাতট্রন ব্যবিার কবরন?

৮১. সবব বাপতর রাস্তা ঘাট, বাজার উন্নয়বনর বল আপনার পতরবাবর তক তক

কমব সংস্থাবনর সৃতষ্ট িবয়বছ?

৮২. মর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বনর বল, উৎপাতদি পণ্য তবিবয়র মক্ষবত্র

মধ্যস্বত্ব মভাগীর সংখ্যা কবমবছ বা মববড়বছ?
৮৩. রাস্তা ঘাট উন্নয়বনর বল আপনার র্ািায়াি ব্যয় কবমবছ তকনা?

১=রাস্তায় কাজ, ২=ব্যবসা
৩=তরক্সা/ভযান িালনা
৪=মটম্পু িালনা
৫=অন্যান্য (উবল্লখ করুন)
১=মববড়বছ, ২=কবমবছ
৩=আবগর মি আবছ
১=িযাঁ, ২=না
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৮৪. এই রাস্তা উন্নয়বনর বল আপনারা তকভাবব উপকৃি িবয়বছন?

১=পতরবববশর উন্নতি িবয়বছ
২=কমবসংস্থাবনর সুবর্াগ
মববড়বছ
৩=তশশুরা ভালভাবব স্কুবল
মর্বি পাবর
৪=এলাকার মলাকজন
ভালভাবব/কম সমবয়
মসবা মকবন্দ্র মর্বি পাবর
৫=কৃতষজাি পণ্য সিবজ
বাজারজাি
করা র্ায়
৬=মরাগী সিবজ িাসপািাবল
মনওয়া র্ায়
৭=আয় মববড়বছ
৮=অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

৮৫. রাস্তা উন্নয়বন আথ ব-সামাতজক কমবকাবের তক তক সুতবধা িবয়বছ?

৮৬. রাস্তা উন্নয়বনর বল তক তক অসুতবধা িবয়বছ?

৮৭. ভতবষ্যবি এরূপ রাস্তা তনমবাবণ আপনার পরামশব তক?

উত্তরদািার নাম ও স্বাক্ষর

...............................................................

িথ্যসংগ্রিকারীর নাম ও স্বাক্ষর ...............................................................
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ইউসু এে এবসাতসবয়টস্
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
মতিলা সুতবধাবভাগীবদর জন্য প্রশ্নপত্র
প্রশ্নপত্র -২
তসতডউল নং

সাক্ষাৎকাবরর িাতরখ………………….

পতরবাবরর ধরন [১=কৃতষজীবী পতরবার, ২=অকৃতষজীবী পতরবার, ৩=তশক্ষক, ৪=ধমীয় মনিা, ৫=মিয়ারম্যান/মমির,৬=িাকতরজীবী]
অবকাঠাবমার ধরনঃ [1=UZR, 2=UNR, 3=Submersible Road 4=Growth Center, 5=Flood Refuge, 6=Ghat]
অবকাঠাবমার নাম …………………………………………………
উত্তরদািার নাম ……………………………………………………
মমাবাইল নং.

তশক্ষাগি মর্াগ্যিা

গ্রাম:…………….. ইউতনয়ন:………………উপবজলা:……….…… মজলা:………………

১.

আপনার পতরবাবরর সদস্য সংখ্যা কি জন?

সংখ্যা
মমাট

পুরুষ

মতিলা

২.

আপনার সন্তান কিজন?

সংখ্যা

৩.

সন্তাবনরা স্কুলগামী তকনা?

১=িযাঁ, ২=না

৪.

আপনার পতরবাবরর তসদ্ধান্ত গ্রিবণ আপনার ভূতমকা তকরূপ?

১=মূখ্য, ২=মগৌণ,
৩=মকান ভূতমকা

৫.

সামাতজক কমবকাবে অংশগ্রিবণ আপনার ভূতমকা কিটুকু?

১=মবশী,২=মমাটামুটি,৩=নাই

৬.

পতরবাবর আতথ বক তবষবয় আপনার ভূতমকা তকরূপ?

১=মবশী,২=মমাটামুটি,৩=নাই

৭.

অবকাঠাবমা উন্নয়বনর বল আপনার মপশার মকান পতরবিবন িবয়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

৮.

আপতন মকান অবকাঠাবমার উন্নয়ন কমবকাবের সাবথ জতড়ি তছবলন তক?

১=িযাঁ, ২=না

৯.

রাস্তা তনমবাবণ আপনার উপকার িবয়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

১০.

রাস্তা তনমবাবণ আপনার আয় মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

১১.

রাস্তা তনমবাবণ আপনার এবং আপনার সন্তানবদর সামাতজক তনরাপত্তা মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

১২.

রাস্তা তনমবাবণ আপনার সামাতজক অবস্থাবনর উন্নতি িবয়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=ন

১৩.

মগ্রাথ মসন্টাবর মতিলাবদর জন্য মকান কণ বার আবছ তক?

১=িযাঁ,২=না,৩=একই রকম

১৪.

উত্তর িযাঁ িবল, মগ্রাথ মসন্টার এ মতিলাবদর জন্য টয়বলবটর ব্যবস্থা আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

মসন্টার এর টয়বলটগুবলা পতরষ্কার রাখা িয় তক?

মগ্রাথ

১=িযাঁ, ২=না

১৬.

মতিলা কণ বাবর আপনার বরাে আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

১৭.

িযাঁ িবল উক্ত বরােকৃি স্থান আপতন তকভাবব ব্যবিার কবরন?

১=তনবজর ব্যবসা,
২=ভাড়ায়
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১৮.

তনবজর ব্যবসায় ব্যবিার িবল উক্ত ব্যবসা পতরিালনা কবরন তকভাবব?

১৯.

তনবজ ব্যবসা পতরিালনা না করবল িার কারণ তক?

২০.

মতিলা কণ বার সম্পবকব আপনার মিামি তক?

২১.

আপতন প্রকল্প মথবক মকান প্রকার প্রতশক্ষণ মপবয়বছন তক?

২২.

িযাঁ িবল মকান তবষবয়র উপর প্রতশক্ষণ মপবয়বছন?

২৩.

প্রাপ্ত প্রতশক্ষণ আপনার বাস্তব কাবজ তকভাবব প্রবয়াগ কবরন?

২৪.

এই রাস্তা উন্নয়বনর বল আপনার সন্তানবদর তক তক উপকার িবয়বছ?

২৫.

আপনার অন্য মকান উৎস মথবক আয় আবছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

২৬.

িযাঁ িবল আয় মববড়বছ তক?

১=িযাঁ, ২=না

উত্তরদািার নাম ও স্বাক্ষর

১=তনবজ
২=স্বামীর িারা
৩=পুত্র/কন্যা িারা
৪=আত্মীয় িারা
৫=অংশীদারবদর মাধ্যম

১=িযাঁ, ২=না

……………………………………….

িথ্যসংগ্রিকারীর নাম ও স্বাক্ষর ……………………………………….
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ইউসু এে এবসাতসবয়টস্
তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
এলতজইতড কমবকিবাবদর জন্য প্রশ্নপত্র
প্রশ্নপত্র - ৩
তসতডউল নং
সাক্ষাৎকাবরর িাতরখ ……………………উপবজলা………………. মজলা …………………
উত্তরদািার নাম …………………..

পদবী

[১=উপবজলা প্রবকৌশলী, ২=উপসিকারী প্রবকৌশলী,
৩=সাবভবয়ার, ৪= ার্রম ব সিকারী]

মমাবাইল নং
কমবস্থল ………………………………………..
১. আপতন তক এই রাস্তা উন্নয়বনর কাবজ সম্পৃক্ত তছবলন?

১=িযাঁ, ২=না

২. উত্তর িযাঁ িবল, মকান্ মকান্ কাবজ সম্পৃক্ত তছবলন?

১=পতরকল্পনা,
২=মটোর ডকুবমন্ট প্রস্তুি
৩=মটোর মূল্যায়ন,
৪= কাবজর চ্যতক্ত সম্পাদন
৫= কাজ িলাকালীন িদারতক
৬= কাবজর গুনগি মান তনয়ন্ত্রণ
৭= ঠিকাদাবরর তবল সাটি ব াই করা
৮= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

৩. প্রকল্প িলাকালীন িদারতকর জন্য কিবার সাইবট তগবয়বছন?

সংখ্যা

৪. কাবজর গুণগি মান তনয়ন্ত্রবণ তক তক ব্যবস্থা তনবয়বছন?

১= মাতসক সভায় িদারতক,
২= কাজ িদারতক,
৩= ত ড মটষ্ট
৪= ল্যাববরটরী মটষ্ট,
৫= প্রবর্াজয নবি,
৬= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

৫. এই প্রকবল্পর অধীবন আপতন মকান্ তবষবয় প্রতশক্ষণ মপবয়বছন?

১= তনমবাণ বাবস্থাপনা,
২= রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনা
৩= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা,
৪= প্রতশক্ষণ পাই নাই
৫= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

৬. মকান তবষবয় কি তদবনর প্রতশক্ষণ মপবয়বছন?
তনমবাণ বাবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (মদবশ)
তনমবাণ বাবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (তববদবশ)

তদন

রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (মদবশ)
রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (তববদবশ)

তদন

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (মদবশ)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রতশক্ষবণর সময় (তববদবশ)

তদন

৭. প্রতশক্ষবণ প্রাপ্ত জ্ঞান আপতন মকান কাবজ লাতগবয়বছন?

১= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা মক্ষবত্র
২= িদারতক ও মান তনয়ন্ত্রবণর মক্ষবত্র
৩= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)
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৮. পূবব ব প্রতশক্ষণ মপবয়বছন এমন মকান্ তবষবয় পুনরায় প্রতশক্ষণ দরকার মবন কবরন?

১=তনমবাণ ব্যবস্থাপনা,
২=রক্ষণাববক্ষণ ব্যবস্থাপনা,
৩= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
৪= দরকার নাই,
৫= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

৯. মকান্ মকান্ তবষবয় আপনার প্রতশক্ষণ দরকার আবছ ববল আপতন মবন কবরন?

১= তনমবাণ ব্যবস্থাপনা,২= মাষ্টার োন
৩= রাস্তার রক্ষণাববক্ষণ,
৪= রাস্তায় গাছ লাগাবনা
৫= দরকার নাই,৬= মরাড মনটওয়াকব
৭= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

১০. রাস্তা উন্নয়বনর সময় আপতন তক তক সমস্যার সম্মুখীন িবয়তছবলন?

১= উদ্ধিবনবদর কাছ মথবক মিামি মপবি মদতর িবিা
২= প্রকবল্প জন্য অথ ব মপবি মদতর িবিা
৩= ঠিকাদাররা ঠিকমি কথা শুনি না
৪= জতমর মাতলকানা তনবয় গেবগাল
৫= পতরববশগি দুঘ বটনা/দুবর্ বাগ
৬= মকান সমস্যা িয় নাই
৭= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

১১. এই রাস্তা তনমবাবণর মক্ষবত্র আপতন পাতন তনষ্কাশন/জলাবদ্ধিা সমস্যার
সম্মুখীন িবয়বছন তক?

১= িযাঁ, ২= না,

১২. এই রাস্তা তনমবাবণর মক্ষবত্র বাতড় ঘর স্থানান্তর এর সময় তক আপতন
মকান সমস্যার সম্মুখীন িবয়বছন?

১= িযাঁ, ২= না, ৩=প্রবর্াজয নবি

১৩. রাস্তা মসতু/কালভার্রট ব, ইউতনয়ন পতরষদ বা মগ্রাথ মসন্টার তনমবাণ কাবজর
দরপত্র আহ্বাবন তবদ্যমান পাবতলক িয় নীতিমালা অনুসরণ করা িবয়বছ তক?

১= িযাঁ, ২= না,

১৪. না িবয় থাকবল মকন?

১= টাকার পতরমাণ মকাটি টাকার নীবি
২= স্থানীয় ব্যতক্তর প্রভাব,৩= অন্যান্য

১৫. এই রাস্তার উন্নয়বন ঠিকাদার তনবয়াবগর মক্ষবত্র আপতন মকান ধরবনর
মবািাসমস্যায় পবড়বছন?

১= ঠিকাদার তনবয়াবগর তনয়ম কানুন না
২= মটোর মূল্যায়বন অসুতবধা,
৩= তবল অব মকায়াতন্টটি তনবয়
৪= নন মটোর আইবটম তনবয়,
৫=মকান সমস্যা িয় নাই
৬= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

১৬. রাস্তা, মসতু/কালভাট ব, মগ্রাথ মসন্টার, ইউতনয়ন পতরষবদর কাজ বাস্তবায়বন
আপতন মকান ধরবনর অসুতবধার সম্মুখীন িবয়বছন?

১= ঠিকাদার সঠিক কাবজর মান বজায় রাখার অনীিা
২= সঠিক মাবনর তনমবাণ সামগ্রীর দুস্প্রাপ্যিা
৩= স্থানীয় প্রভাব, ৪= অন্যান্য

১৭. এই রাস্তার উন্নয়বনর প্রাক্কাবল আপনার ধারণা তক?

১= ব্যবসার পতরমাণ বাড়বব,
২= আবশ পাবশ সবলর পতরমাণ বাড়বব
৩= দতরদ্র্িা হ্রাস পাবব,
৪= কাবজর পতরমাণ বাড়বব
৫= প্রাতিষ্ঠাতনক উন্নয়ন িবব,
৬= মানুবষর আিার আিরবনর পতরবিবন িবব
৭= সরকারী সুতবধা প্রিযন্ত অঞ্চবল আসবব,
৮= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)

১৮. এই রাস্তা উন্নয়ন কবল্প আপনার মিামি তক?

১= রাস্তা আরও িওড়া করা দরকার,
২= রাস্তার তভি আরও মজবুি করা দরকার
৩= আরও গাছ লাগাবনা দরকার
৪= রাস্তার ঢাল আরও মজবুি করা দরকার
৫= রাস্তায় তনয়তমি রক্ষণাববক্ষণ দরকার
৬= অন্যান্য (উবল্লখ করুন)
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১৯. এই প্রকল্প বাস্তবায়বন কিটুকু জতম অতধগ্রিণ করা িবয়বছ?

একর

২০. প্রকল্প এলাকায় মতিলাবদরবক উন্নয়ন কাবজ তকভাবব সম্পৃক্ত কবরবছন?

২১. মতিলাবদর মকান প্রতশক্ষণ প্রদান করা িবয়বছ তক?

১= িযাঁ, ২= না,

২২. িবয় থাকবল কিজন মতিলাবক প্রতশক্ষণ মদওয়া িবয়বছ?

সংখ্যা

২৩. মতিলা উবোক্তা তকভাবব তনব বািন করা িবয়বছ?
২৪. স্থানীয় দতরদ্র্বদর প্রকল্প উন্নয়ন কাবজ তকভাবব সম্পক্ত করা িবয়বছ?
২৫. প্রকল্প বাস্তবায়বন Social Safety Net এ প্রকবল্প ব্যবিার িবয়বছ তক?

১= িযাঁ, ২= না,

২৬. Social Safety Net কার্ বিবম মতিলাবদরবক তকভাবব সম্পৃক্ত করা িবয়তছল?
২৭. রাস্তা রক্ষণাববক্ষবণর জন্য তক ব্যবস্থা গ্রিণ করা িবয়বছ?
২৮. এলাকায় জলাবদ্ধিা থাকবল িার জন্য তক তক ব্যবস্থা গ্রিণ করা মর্বি পাবর?

২৯. প্রকল্প বাস্তবায়বনর বল এলাকায় আথ ব-সামাতজক অবস্থার (দাতরদ্র্িা হ্রাস, কমবসংস্থান বৃতদ্ধ,
মর্াগাবর্াগ উন্নয়ন, আয় বৃতদ্ধ সামাতজক মর্াগাবর্াগ বৃতদ্ধ, আইন শঙ্খলা পতরতস্তর উন্নয়ন ইিযাতদ)
তক তক পতরবিবন িবয়বছ?
৩০. প্রকল্প বাস্তবায়বনর বল এলাকায় তক তক অসুতবধা িবয়বছ?
৩১. প্রকল্প বাস্তবায়বনর দুব বল তদকগুবলা উবল্লখ করুন
৩২. প্রকল্প বাস্তবায়বনর সবল তদকগুবলা উবল্লখ করুন
সাক্ষাৎকার গ্রিণকারীর নাম ও স্বাক্ষর………………………
উত্তরদািার নাম ও স্বাক্ষর …………………………….
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প্রধান কার্ বালয় মথবক িথ্য সংগ্রবির তসট
১।

প্রকবল্পর অঙ্গ অনুর্ায়ী মভৌি ও আতথ বক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগতি

A½
jÿ¨gvÎv

†fŠZ
AR©b

Avw_©K
ev‡RU (UvKv) LiP (UvKv)

মভৌি অবকাঠাবমা তনমবাণ
র্ানবািন িয়
জীপ
মাইবিাবাস
তপকআপ
মটর সাইবকল
র্ন্ত্রপাতি
আসবাবপত্র
সংস্কার ও রক্ষণাববক্ষণ
পরামশবক তনবয়াগ
পরামশবক তনবয়াবগর প্রবয়াজন িবয়তছল মকন?
স্থানীয় পরামশবক
কি জন
KZ gvm
Kv‡Ri aib
তববদশী পরামশবক
কি জন
কি মাস
কাবজর ধরন
ভূতম অতধগ্রিণ
প্রতশক্ষণ
মদবশ প্রতশক্ষণ
কি জন
কি মাস
তববদবশ প্রতশক্ষণ
কি জন
কি মাস
প্রতশক্ষণাথী তনব বািবন তক তক তবষয় তবববিনা
করা িবয়তছল
প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত জনবল বিবমাবন এই ধরবনর
প্রকবল্প কাজ কবরন তক
২। মালামাল িয়, অবকাঠাবমা তনমবাণ ও পরামশবক তনবয়াবগ PPA/PPR নুসরণ করা িবয়বছ তক িা নমূনা তনব বািবনর
মাধ্যবম পরীক্ষা করা িবব। িবয়র প্যাবকজ তকভাবব করা িবয়তছল। মকান প্যাবকজ মকান পদ্ধতি (OTM, LTM, TSTM
etc.) অনুসরণ কবর করা িবয়তছল িা সংগ্রি করা িবব এবং মূল্যায়ন করা িবব।
৩।

র্ানবািবনর বিবমান অবস্থা ও ব্যবিাবরর িথ্য সংগ্রি করা িবব।

৪।

পরামশবক তনবয়াবগর ও ব্যবিাবরর িথ্য সংগ্রি করা িবব।
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পতরতশষ্ট “খ”

Location of Selected Samples
District

Upazila road
(km.)

1. Panchagarh Improvement of Boda
to Panchpir GC via
Balaramhat Road
(Ch: 00-11775m)
11.693 km UP–
Balarampur, Boda

Union road (km.)

Structure
on UZR/
UNR/ SR
(m)

Submersible
road (km.)

Village
road (km.)

bridge / Culvert Growth
Growth Center
(m)
Center
(No .)
Management
Office (No.)

Improvement of
Mirzapur UP
(R&H)-Dhamor
UP-ShiktirhatBarogat i-5.975
km – Atwari

Improvement
of Rural Hat
Bazar
(No.)
Tepriganj
BazarDebiganj

Improve
ment of
Jetty/
Ghat
(No.)

Construction Construction Construction Tree
of UPC (No.) of Women
of Flood
Plantation
Section (No.) Refuge
(km)
Center
Radahanagar
UPC- Atwari

Boda
7.5

Satnala –
Chirirbandar

Nawabganj
8.0

Improvement of
Sakoya UP to
Bamonhat via
Nayadigi Road
(Ch: 00-8582m)UP Sakoya, Boda
2.Dinajpur

Improvement of
Chirrbandar (Choto
Bowl) - Laxrnitola
Road via Bhiail UP
Office Road, (Ch: 0012700m),12.502 km –
UP-Bhiail
Chirirbandar

100

3.Rangpur

Improvement of
Upazila Health
Complex to
Dholaighat via
Burirhat GC Road
(Ch:00-10205m) ,
UP–Kursha ,
Taraganj

36

Nawabganj Dhukurjharj
Antopukur
Bazar Growth Growth Center Bazar, Fulbari
Center Market Market, Birol
- Nawabganj
Ramkola
Growth Center
Market,
Khansama

Construction of
3vx4.5mx3.00
box culvert at
ch. 3730m &
0.75mx0.75m
U-drain at ch
900m on the
road of
pallimari

Cvx4 mx3.00m
box culvert at
ch. 3730m &
0.75mx0.75m
U-drain at ch
900m on the
road of
Pallimari
Tahsilder-H/Q

Shanerhat
Growth Center
Market, Pirganj

Women
Market
Section at
Kazihal UPC, Kutubdanga
Fulbari
Growth
Center –
Chirirbandar
Women
Market
Section at
Nawabganj
Bazar,
Nawabganj
Antakapur
women’s
Market
Section,
Fulbari
Shanerhat
Women
UPC, Pirganj Market
Section at
Kandirhat,
Pirgacha
Madarganj
GCM, Pirganj
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District

4.Gaibandha

Upazila road
(km.)

Union road (km.)

Structure
on UZR/
UNR/ SR
(m)

Village
road (km.)

bridge / Culvert Growth
Growth Center
(m)
Center
(No .)
Management
Office (No.)

Tahsilder- H/O
Paglababu
under
Haragach
Union-Kaunia

Paglababu
under
Haragach
Union

Improvement of
Earth Road
Start from
Sardearpara
Pucca RoadWAPDA
Embankment
via Abason,
Gangachara
Improvement
by Earth work
of Younus
Bazar (RHD) –
Mirazpur Kheya
Ghat Road
(2.400 km Sundarganj

Improvement of
Nagar Katgora GC Laxmipur GC Road
via Balachari Road
(Ch: 9754-15000m)
19.232 km – UPLaxmipur,Sundarganj
Improvement of
Bonarpara GCMohimaganj GC
Road, (Ch:00-7220m)
7.005 km, UPBonarpara,Saghata

Submersible
road (km.)

70

Box Culvert on
KUNDU
PARA Wapda
Embankment
(3.00 m) at Ch:
1225m

Box Culvert on
KUNDU
Patibari
PARA Wapda
Assraon Project
Embankment
– Dhakin
(3.00 m) at Ch:
Digholkandi by
1800m
earth work
2.950kmSaghata

Improvement
of Rural Hat
Bazar
(No.)

Improve
ment of
Jetty/
Ghat
(No.)

Construction Construction Construction Tree
of UPC (No.) of Women
of Flood
Plantation
Section (No.) Refuge
(km)
Center
Gurjipara
RHB, Pirganj
Women
Market
Section at
Goshi Hat,
Mithapukur

Nagar Katgora Kazi Bazar,
Growth Center Palashbari
Market,
Sundarganj

Chha
Parhati –
Sundarganj

Jumarbari
Growth Center
Market,
Saghata

Nagar
Katgora
Growth
Center Market
– Sundarganj
Nakai Hat
GCM,
Gobindagonj

Falia BazarBanga bari
Khewa ghat
road (Folia
Bazar-Chakoli
via Jalaltair)
2.322kmSaghata
5.Jamalpur

Improvement of
Tinanipara-Kamarjura
GC via Lawchapara
Road (Ch: 0012985m) W-JAMA-

Hatibhanga UP – 22
Vatikhawa Bazar
via Saomari Road
(Ch: 00-2000m)
3.881km [W-JMA-

Benoarchar
growth center
market Islampur

Notton
Battgor Bakshiganj
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Dhanua
Kamalpur
UPC Bakshiganj

Bakshi
Ganj Bakshiganj

Islampur
7.0

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
District

Upazila road
(km.)

Union road (km.)

Structure
on UZR/
UNR/ SR
(m)

Submersible
road (km.)

Village
road (km.)

bridge / Culvert Growth
Growth Center
(m)
Center
(No .)
Management
Office (No.)

Bakshiganj-UZR-09- Dewanganj-UNR- 554
102
09-54(a)]

6.Kishoreganj

Improvement of
Aramnagar GC-Koria
GC Via Satpoa UP
Road,(Ch:0011100m) 9.960km,
Up Satpoa, Sharisha
Bari
Improvement of
Taljanga GC-Mussuli
RHD via Shahbag
Chowrasta Road (Ch:
00-4277m) [W-KISHUP Taljanga, TarailUZR-08-28]

7.Munsiganj

Improvement of
Kuhiamora R&H
Latabdi UPSirajdikhan GC Road
(Ch:00-5000m) WMUNS-, UP Latabdi,
Sirajdikhan-UZR -0945(a)

8.Tangail

Improvement of
Silimpur to Karatia
Road (Ch: 00-8744m)
[W-TANG-, UP
Patharail, DelduarUZR-09-40]

Jinari UP HQ —
Gobindapur
Chowrasta
Road 9.990 km –
Hossainpur
Improement of
Angiadi-Hossendi
UP Kondalia Hat
via Narandi UP
Road (Ch: 004357
m), Pakundia
Improvement of
251
Jurpal Bazar
(R&H)- KhidirparaBatimbhogChaltitala Road
(Sirajdikhan Part)
(Ch:3100-7385 m)
[W-MUNSSirajdikhan-UNR09-34]
Improvement of
45
Chacua UZRKalibari BazarKokdohara UPKalihati Polic
Station Road
(Ch:00-4500m)

Improvement
of Rural Hat
Bazar
(No.)
Gunaritola
Bazar Maderganj

Mithamain UP
HQ -Katakhal
CC 11.551 km
– UPMithamain,
Mithamain

Shingpur
Janataganj Growth Center Itna
Market, Nikli

Improve
ment of
Jetty/
Ghat
(No.)

Construction Construction Construction Tree
of UPC (No.) of Women
of Flood
Plantation
Section (No.) Refuge
(km)
Center
Charputimari
UPC, Islampur

Chandripasha Women
UPC,
Market
Pakundia
Section at
Adampur
GCM,
Astagram

Bhabanipur
Bazar,
Sirajdikhan

Salimpur,
Shahbotpur
Growth Center Bazar,
Market Delduar Nagorpur
Jhawail Bazar
Growth Center
Market,
Gopalpur
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Salimabad
UPC,
Nagorpur

Women
Market
Section at
Basail Bazar,
Basail
Women
Market
Section at
Nalin Bazar,
Gopalpur

Hossainpur
5.0

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
District

Upazila road
(km.)

Union road (km.)

Structure
on UZR/
UNR/ SR
(m)

Submersible
road (km.)

Village
road (km.)

bridge / Culvert Growth
Growth Center
(m)
Center
(No .)
Management
Office (No.)

Improvement
of Rural Hat
Bazar
(No.)

Improve
ment of
Jetty/
Ghat
(No.)

Construction Construction Construction Tree
of UPC (No.) of Women
of Flood
Plantation
Section (No.) Refuge
(km)
Center

Women
Market
Section at
Nikrail,
Bhuapur
9.Narayanganj Improvement of
Rampura-Volta
(RHD) Road-Nawra
Baraid GC) Road via
Majina Road
(Ch:5180m) [WNARN, UP Volta,
Rupganj-UZR-09-98]
10. Dhaka
Improvement of
Dohar-KatakhaliNikara-GobindapurTikarpur-Galimpur
Road (Ch:2450m5800m) [W-DHAK,
UP Galimpur,
Nawabganj-UZR-12141]
11.B.Baria
Improvement of
Chandura NHWNurpur GC-Sinerbeel
GC Road (Ch: 001650-21545m)
-UP Akhaura

12.Chandpur

Improvement of
Sarail-Aorail Hat
Road, (Ch:0013837m) 13.479
km,UP-Sarail, Sarail
Improvement of
RahimanagarMashnigachaJagatpur Bazar Road
(Ch:00-7553m) [WCHAN-Kachua-UZR10-89]

50

Gopaldi
Jangalia
bazaar Growth Bazar Center Market Araihazar
Araihazar
Golakan
dail Bazar Rupganj

Improvement of
Aricha Boliarpur
Bongaon UP
(Konda Bazar) –
Chakulia Bazar
Road (Ch:004881m)
Salimabad –
Rupshadi East UP
Road (Ch: 007000m
7.219km
Bancharampur

Sujatpur – Pathan
Bazar – Shatnal
UP Road 16.026
km – Matlab-North

Jangaiua Duptara UPC Bazar Araihazar
Araihazar

Patiljhap
Ghat,
Nawab
ganj

Lalpur Growth Gopinathpur
Center Market Bazar Kashba
Ashuganj

78

Harinbar
Growth Center
Market,
Nasirnagar

Rayer Bazar,
Haimchar
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Shollah UPC, Dhantara
Nawabganj
women’s
Market
Section,
Dhamrai

Rupashdi East Lalpur
- Bancharam women’s
pur
Market
Section,
Ashuganj

Loggimari Sadar

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

পতরতশষ্ট “গ”
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
পতরতশষ্ট “ঘ”

র্ানবািন িয়
Type of
transport
4 WD Jeep

Number as per
RDPP
15

Microbus
4 WD Double
Cabin pick-up
Motor Cycles

1
15
300

Procured with date
5 nos. 05.11.2007
7 nos. 05.11.2007
3 nos. 18.03.2008
10.05.2010
8 nos. 05.11.2007
7 nos. 05.11.2007
70 nos. 15.10.2008
54 nos. 02.03.2009
55 nos.08.06.2009
46 nos.27.08.2009
40 nos.23.11.2009
35 nos.01.04.2010

Transferred to O&M with
date
01.12.2007
01.12.2007
20.04.2008
15.06.2010
10.12.2007
10.12.2007
20.11.2008
05.04.2009
12.07.2009
30.09.2009
25.12.2009
05.05.2010

Remarks
Under use in the project
districts
Under use in EA
Under use in the project
districts
Under use in the project
districts
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
পতরতশষ্ট “ঙ”

র্ন্ত্রপাতি িয়
Description of items
Vibratory Roller
Static Road Roller
Laboratory Equipments

Quantity as
per RDPP
23 nos.
23 nos.
200 set

Procured with date
23 nos. 9.6.2008
23 nos. 22.5.2008
200 set 7.10.2010

Transferred to O&M with
date
10.7.2008
25.6.2008
10.12.2010

Remarks
Under use in the project
districts.
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তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
পতরতশষ্ট “ি”
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দরপত্র আিবান, মূল্যায়ন ও কার্ বাবদশ প্রদান (Tender invitation, evaluation, award of contact and completion of works)
Name UZR

1
2
3

5

6

7

8

9

District

Time of
submission
of TER
(days)
8

Time of
receiving
TER by PD
(days)
1

Time of
approval
of contract
(days)
40

Time of Total Original Remarks
issuance time validity
of NOA (days) (days)
(days)
12
61
120

13

6

45

3

67

120

13

6

45

3

67

120

89

1

73

4

167

120

Delay due
to Reevaluation

116

11

31

4

162

120

Delay due
to Reevaluation

7

25

44

7

83

120

7

25

44

7

83

120

15

5

62

8

90

120

15

5

62

8

90

120

পতরতশষ্ট “ছ”

c„ôv 74

Estimated Date of
Publication
Time of
cost (Lakh IFT
through (name opening
taka)
publication of newspape) of tender
(days)
Improvement of Chirirbandar W-DINDinajpur
295.16 11 Feb.
Daily Inquilab
20
(Chito Bowl) – Laxitola Road Chirirbandar –
2010
The News
via Bhiail UP Office
UZR-09-85(b)
Today
Improvement of Chandura W-BBAR-Sadar- B. Baria
653.31 16 Feb
The Daily
34
NHW-Nurpur GC-Sinerbeel UZR-09-57(a)
2010
Sangbad
GC Road (Ch:00-8000m)
The F. Exp
Improvement of Chandura W-BBAR-Sadar- B. Baria
657.41 16 Feb
The Daily
34
NHW-Nurpur GC-Sinerbeel UZR-09-57(b)
2010
Sangbad
GC Road (Ch: 8000The F. Exp
16750m)
Improvement of Jaforganj- W-COMIComilla
375.03 7 Feb
The Daily
23
Pirjanj GC Road (Ch:00Devidwar-UZR2010
Inquilab
9000m)
09-104 (a)
The
Independent
Improvement of Jaforganj- W-COMIComilla
306.94 7 Feb
The Daily
23
Pirganj GC Road (Ch:
Devidwar-UZR2010
Inquilab
11000-15848m)
09-104 (c)
The
Independent
Improvement of
W-CHANChandpur 238.77 28 Jan
The Daily
27
Rahimanagar-Mashnigacha- Kachua-UZR2010
Sangbad
Jagatpur Bazar Road (Ch:00- 10-89 (a)
Bangladesh
3800m)
Improvement of
W-CHANChandpur 247.73 28 Jan
Today
27
Rahimanagar-Mashnigacha- Kachua-UZR2010
The Daily
Jagatpur Bazar Road (Ch: 10-89 (b)
Sangbad
3800-7553m)
Bangladesh
Improvement of Latifpur
W-GAZIGazipur
377.30 28 Jan
The Daily
34
Bridge RNH-Vowul Mirzapur Kaliakoir-UZR2010
Inquilab
GC Road (Ch: 650009-101 (a)
10550m)
Improvement of Latifpur
W-GAZIGazipur
378.26 28 Jan
The Daily Star
34
Bridge RNH-Vowul Mirzapur Kaliakoir-UZR2010
GC Road (Ch: 1055009-101 (b)
15000m)

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প
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Reference
number

Name UZR

10
11

13

Construction of Patiljap
Bazar Ghat

14

Improvement of Women
Market Section at Beried
Bazar Growth Center Market

15

Reconstruction of Solla
Union Parisad Complex

16

Improvement of Rajfulbaria
Bazar (RHB)
Improvement of Baried
Bazar Growth Center Market

17

District

Estimated Date of
Publication
Time of
cost (Lakh IFT
through (name opening
taka)
publication of newspape) of tender
(days)
W-JAMAJamalpur
278.96 28 Jan
Financial
18
Sharishabari2010
Express
UZR-09-84 (a)
Manob Zomin
W-JAMAJamalpur
246.07 28 Jan
Financial
18
Sharishabari2010
Express
UZR-09-84 (b)
Manob Zomin
W-DHAKDhaka
180.24 23 Nos.
The Daily
38
Dhamrai-UZR2008
Inquilab
08-24 (a)
The
Independent
W-DHAKDhaka
50.57 6 Jun
NewAge
33
Nawabganj2009
Amardesh
GHAT-09-2
W-DHAKDhaka
14.34 29 Oct
The Daily
27
Tejgaon Circle2008 and Inquilab
WMS-08-23
1 Nov
The
2008
Bangladesh
Observer
W-DHAKDhaka
87.73 1 Dec
News Today
23
Nawabganj2009
Manobzamin
UPC-09-58
W-DHAK-Savar- Dhaka
29.67 28 Mar
Independent
33
RHB- 09-37
2009
and Amardesh
W-DHAKDhaka
52.10 28 Jan
Daily
27
Tejgaon Circle2009
Janakantha
GCM- 08-23
Financial
Expresses

Time of
submission
of TER
(days)
13

Time of
receiving
TER by PD
(days)
1

Time of
approval
of contract
(days)
31

Time of Total Original Remarks
issuance time validity
of NOA (days) (days)
(days)
5
50
120

13

1

31

5

50

120

23

28

19

35

105

120

119

21

6

35

181

120

37

21

25

3

86

120

38

28

1

16

83

120

35

18

2

20

75

120

26

15

3

13

47

120

তিিীয় গ্রামীণ অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প

12

Improvement of Aramnagar
GC-Koyra GC Via Satpoa
Road (Ch: 00-4000m)
Improvement of Aramnagar
GC-Koyra GC Via Satpoa
Road (Ch: 4000-7550m)
Improvement of Dhantara
GC-Kashura GC Road (Ch:
00-3630m)

Reference
number
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