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সনব ষাহী সার সিংদক্ষি 

সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর সবগি বছরগুদলাদি মহাসড়দকর উন্নয়ন কদর আসদছ সকন্তু জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ জািীয় মহাসড়কটি 

অিযন্ত গুরুত্বপূণ ষ একটি সড়ক হওয়া সদেও িা উন্নয়ন করা সম্ভব হয়সন। উদেখ্য মর্, সবশ্বব্যািংদকর অথ ষায়দন মরাি মসক্টর সরফম ষ 

প্রকদের আওিায় উি সড়কটি সনম ষাদণর প্রস্তাব করা হদয়সছল। প্রকেটি গি ১৪/০৯/২০০৬ িাসরদখ একদনক কতৃষক নীসিগিভাদব 

অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি সবশ্বব্যািংক প্রকেটি অথ ষায়দন অনাগ্রহ প্রকাশ করায় উি প্রকেটি একদনক কতৃষক চূড়ান্তভাদব 

অনুদমাসেি হয়সন। উদেখ্য, জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়কটি N3 জািীয় মহাসড়দকর AADT (Average Annual Daily 

Traffic) অদনক স্থাদন প্রচুর বৃসি িাওয়ায় ২-মলন সবসশষ্ট উি সড়দকর সবসভন্ন স্থাদন প্রসিসনয়ি র্ানজট সৃসষ্ট ও র্ানবাহন 

দুর্ ষটনায় কবসলি হয়। প্রকে এলাকায় সশে-কারখানার সিংখ্যা দ্রুি বৃসি িাওয়ার সাদথ সাদথ এ সড়দকর র্ানবাহন িলািদলর 

িসরমাণও দ্রুি বৃসি িায়। এমিাবস্থায়, প্রকদের আওিায় সড়কটিদক ২-মলন মথদক ৪-মলদন উন্নীিকরদণর প্রস্তাব করা হয়। 

প্রকেটি ০৮/০৬/২০১০ িাসরদখ অনুসষ্ঠি একদনক সভায় ৯০,২২২.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যদয় ০১ জুলাই ২০১০ মথদক ৩০ জুন 

২০১৩ সমদয় বাস্তবায়দনর সনসমদি অনুদমাসেি হয়। সবসভন্ন অদঙ্গর িসরমাণ হ্রাস/বৃসির কারদণ ব্যয় বৃসি িাওয়ায় গি 

১১/১২/২০১১ িাসরদখ িৎকালীন মাননীয় মর্াগাদর্াগ মন্ত্রী কতৃষক প্রকেটি ৯৯,২১০.০৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়ন মময়াে 

০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৩ সনধ ষারণপূব ষক ১ম সিংদশাধন অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি ০৮/১০/২০১৩ িাসরদখ অনুসষ্ঠি 

একদনক সভায় ১৮১,৫১২.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যয় ও ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৫ বাস্তবায়ন মময়াদে প্রকেটির ২য় 

সিংদশাসধি সিসিসি অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি ০৫/০৮/২০১৫ িাসরদখ ব্যয় বৃসি ছাড়া প্রকদের মময়াে বৃসি (০১/০৭/২০১০ হদি 

৩০/৬/২০১৬-এ বাস্তবায়ন) ১৫/০৬/২০১৬ িাসরদখ অভযন্তরীণ সমন্বয় ও ১৫/১৬/২০১৬ িাসরদখ ব্যয় বৃসি ছাড়া ২য় বার প্রকদের 

মময়াে বৃসি করা হয় (০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৭ ির্ ষন্ত)। 

এই প্রকদের মূল উদেশ্য হল সবযমান সড়ক সিংদর্াদগর ৮৭.১৮ সকদলাসমটার জািীয় মহাসড়ক প্রশস্থ ও প্রসাসরি কদর 

জনসাধারণ এবিং িণ্যসামগ্রীর জন্য সনরািে, সনভষরদর্াগ্য এবিং েক্ষ িসরবহন ব্যবস্থা সনসিি করা; সহজ িলািল এবিং িণ্য 

িসরবহন ত্বরাসন্বিকরণ; ভ্রমদণর সময় এবিং সড়ক ব্যবহারকারীর ব্যয় হ্রাসকরণ; এবিং নতুন কাদজর সুদর্াগ তিসর কদর োসরদ্র্য 

হ্রাসকরণ।   

মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান উদেশ্যসমূহ হদলা প্রকদের উদেদশ্যর সবিরীদি অজষন সবদের্ণ ও ির্ ষাদলািনা; সম্পাসেি সবসভন্ন িণ্য, 

কার্ ষ ও মসবা সিংগ্রদহ আইন ও সবসধমালা প্রসিিালন করা হদয়দছ সক না িা ির্ ষদবক্ষণ ও ির্ ষাদলািনা;  প্রকদের SWOT 

সবদের্ণ; এবিং সাসব ষকভাদব সিসিি সবলিা, ত্রুটি, দুব ষলিা বা অসঙ্গসি ির্ ষাদলািনা কদর প্রদয়াজনীয় সুিাসরশ করা। 

সমীক্ষার উদেশ্যসমূহ সঠিকভাদব িসরপূণ ষ করার জন্য সমীক্ষা মূল্যায়দনর প্রদয়াজনীয় িথ্য প্রাইমাসর এবিং মসদকন্ডাসর উৎস মথদক 

সিংগ্রহ করা হদয়দছ। মসদক্ষদত্র খানা জসরি, গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার, কম ষকিষাদের সনসবড় সাক্ষাৎকার ও প্রদকৌশলগি িথ্য 

সিংগ্রহ কদর ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

প্রকদের অনুদমাসেি সিসিসি অনুর্ায়ী মূল পূিষ কাজ ৪টি প্যাদকদজর মাধ্যদম সম্পন্ন করার সিংস্থান সছল। প্যাদকজ ১ ও ২ 

বািংলাদেশ মসনাবাসহনী মিসলদগদটি ওয়াকষ সহসাদব সনম ষাণ কদর। প্যাদকজ ৩ এর ঠিকাোদরর চুসি িার আসথ ষক ও অন্যান্য 

দুব ষলিার জন্য বাসিল কদর িরবিীদি বািংলাদেশ মসনাবাসহনীদক সেদয় সনম ষাণ করা হয়। প্যাদকজ ৪ সনদয়াগকৃি ঠিকাোর 

সনধ ষাসরি সমদয় কাজ মশর্ কদর।  ক্রয় কার্ ষক্রম সরকাদরর নীসিমালা অনুসরণ কদর সম্পন্ন হদয়দছ।  

আইএমইসি‘র সমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসিদবেদনর ির্ ষদবক্ষণ ও সুিাসরশসমূহ র্থার্থ িালদনর জন্য মন্ত্রণালয় সওজ মক সনদে ষশনা প্রোন 

কদর। মস মমািাদবক সওজ সকছু ব্যবস্থা ইদিামদধ্য গ্রহণ কদরদছ, মর্মন রাটিিং ও সাদফষদসর ক্ষয় সনসে ষষ্ট কদর িা মমরামি, 

েখলীকৃি মসাল্ডার উিার, বৃক্ষ মরািণ ও িসরির্ ষা, মরাি মাসকষিং ঠিক করা ইিযাসে।  

প্রকে বাস্তবায়দনর িদর সড়কটি সওজ-এর গাজীপুর সবভাগ (প্যাদকজ ১ ও ২ এর আওিায় ৩০.২৫ সকসম) এবিং ময়মনসসিংহ 

সবভাগদক (প্যাদকজ ৩ ও ৪ এর আওিায় ৫৬.৯৩ সকসম) হস্তান্তর করা হয়। সওজ সনম ষাণ িরবিী রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ কদর 

আসদছ। ক্রয়কৃি র্ানবাহন ও র্ন্ত্রিাসি সওজ মক হস্তান্তর করা হদয়দছ এবিং মসগুদলা সওজ ব্যবহার করদছ বদল জানা র্ায়।  

প্রকেটিদি মকান সাসভ ষস মলদনর ব্যবস্থা রাখা হয়সন। সম্প্রসি সরকার সব জািীয় মহাসড়ক সনম ষাদণ সাসভ ষস মলন সিংদর্াজদনর 

সসিান্ত গ্রহণ কদর।  

ব্যয় বৃসি ব্যসিদরদক বাস্তবায়ন মময়াে ৩০/০৬/২০১৭ ির্ ষন্ত ২ (দুই) েফায় (১৩৩%) বৃসি করা হয়। এছাড়া মূল অনুদমাসেি 

ব্যদয়র তুলনায় প্রকৃি ব্যয় ৯১২৮৯.৮২ লক্ষ টাকা (১০১.১৮%) মবসশ হয়। প্রাপ্ত িথ্যাসে সবদের্ণ কদর মেখা র্ায় মর্ প্রকদের ভূসম 

অসধগ্রহণ ও মভৌি অবকাঠাদমার সনম ষাণ পুদরাপুসর সম্পন্ন হদয়দছ এবিং মমাট ৩৬১.৭৫ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হদয়দছ। 

প্রকদের আওিায় ২৯.৩৬ লঃর্ঃসমঃ মাটির কাজ, ৮৭.১৮ সকঃসমঃ মিভদমন্ট, ৫ টি মসতু, ১৫৬ টি কালভাট ষ, ১ টি ফ্লাইওভার, ১টি 

মরলওদয় ওভারিাস ও ৪ টি ফুট ওভার সিজ সনম ষাণ করায় রাজধানী ঢাকার সাদথ বৃহির ময়মনসসিংহ মজলার সড়ক মর্াগাদর্াগ 
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ব্যবস্থার প্রভূি উন্নয়ন সাসধি হদয়দছ। সড়দকর উভয় িাদশ সকছু এলাকায় মিভদমদন্টর সকনারা ভাঙ্গা, প্রচুর Rutting & 

Shoveling, উভয় িাদশ ময়লা আবজষনা জদম জলাবিিার সৃসষ্ট এবিং অদনক স্থাদন মরাি মাসকষিং মুদছ মগদছ। 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সুসবধাদভাগী জনগদণর আয় উদেখদর্াগ্য হাদর মবদড়দছ। প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ ৪২.১০% জনগদণর 

মাসসক আয় সছদলা টাকা টাকা ১০,১০০-২৫,০০০ র্া প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ৫১.৫%-এ উসন্নি হদয়দছ।  সুসবধাদভাগী এলাকার 

জনগদণর িাদের সনকটবিী মজলা শহদর মর্দি পূদব ষ গদড় ৩.৫৭ র্ন্টা সময় লাগদিা র্া বিষমাদন ১.৮ র্ন্টা লাদগ। 

কৃসর্িণ্য িসরবহন ও বাজারজািকরদণ এলাকাবাসী উিকৃি হদয়দছন। িসরবহন খরি আদগর তুলনায় কদমদছ। প্রায় সকল 

সুসবধাদভাগী উিরোিা (৯৮.১%) বদলদছন মর্, প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ। প্রকে এলাকায় সশোয়ন 

হদে এবিং অদনক নতুন সশে কারখানা গদড় উদঠদছ। এসব সশে কারখানায় প্রকে এলাকার জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ। প্রকে 

এলাকায় প্রচুর কৃসর্ ও মাদছর ফলন হয় এবিং মসখাদনও জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ এবিং োসরদ্র্যিা কদমদছ। 

তুলনামূলক সবদের্দণর জন্য RHD Annual Needs Report-এ প্রাপ্ত উিাি ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। বাৎসসরক প্রসিসেদনর গড় 

ট্রাসফদকর িসরসিংখ্যান সবদের্দণ মেখা র্ায় মর্ ট্রাসফক সিগুণ বৃসি মিদয়দছ (২০১২ সাদল ১১,৪৫০ ও ২০১৯ সাদল ২২,৯৪০)। 

হাইওদয় পুসলদশর কাছ মথদক প্রাপ্ত দুর্ ষটনার িসরসিংখ্যান সবদের্দণ মেখা র্ায় মর্ ২০১৬ ও ২০১৭ সাদল সব ষাসধক দূর্ ষটনা র্দটদছ 

র্া বিষমাদন সকছুটা কম। দ্রুি ও অসনয়সন্ত্রি র্ানবাহন িলািল, অসনধ ষাসরি স্থাদন িাসকষিং, ক্ষুদ্র্ র্ানবাহদনর অববধ িলািল, ও 

জনগদণর সড়ক িারািাদর অসিকষিা দুর্ ষটনার মূল কারণ। 

রাস্তার উন্নয়দনর ফদল মিশার সাদথ রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হদয়দছ সম্পদকষ উিরোিার প্রসিসক্রয়াগুদলার অযাদনাভা এর 

আউটপুট সেদয় সবদের্ণ করা হয়। আমরা মেখদি িাসে মর্ িাৎির্ ষপূণ ষ মানটি ০.০২৯ র্া ০.০৫ এর নীদি রদয়দছ এবিং, র্খন িারা 

রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হয় িখন উিরোিাদের মবশ কদয়কটি মিশার গড় তেদর্ ষযর মদধ্য িসরসিংখ্যানগি ভাদব উদেখদর্াগ্য 

িাথ ষকয রদয়দছ র্ার অথ ষ সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠী রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি হয় মসটি িাদের মিশাগি স্তদর এ ধনাত্নক প্রভাব মফদল।  

প্রকদের পূণ ষাঙ্গ সম্ভাব্যিা সমীক্ষা করা হয়সন। মাঠ ির্ ষাদয় র্থার্থ জসরি ও বাস্তবিার আদলাদক প্রকদের সিসিসি প্রণয়নকাদল 

প্রকদের মভৌি ও অন্যান্য অঙ্গসমূদহর সবস্তাসরি ও সুদূর প্রসাসর প্রদয়াজনীয়িা এবিং গুরুত্ব সবদবিনা কদর িার সম্ভাব্যিা সমীক্ষা 

ও প্রদয়াজনীয়িা সঠিকভাদব সনণ ষয় করা উসিি এবিং প্রকদের প্রাথসমক িসরকেনা, সিজাইন ও প্রাক্কলদন অসধকির গুরুত্বাদরাি 

করদল সিসিসি  বারিংবার সিংদশাধন, মূল্য বৃসি ও সময়দক্ষিণ এড়াদনা সম্ভব।  

সড়দক অসি ভারবাহী র্ান িলািদলর জন্য সড়দকর সকছু স্থাদন সৃষ্ট রাটিিং-এর মূল কারণ সবদবিনায় অসি ভারবাহী র্ানবাহন 

িলািল সনয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রদয়াজন এবিং দু’টি স্থাদন (গাজীপুদরর শ্রীপুদর ও ময়মনসসিংদহর বাইিাস সড়দক) ওভারদলাি সনয়ন্ত্রণ 

মষ্টশন স্থািন করা আবশ্যক। ট্রাসফক আইন মজারোরকরণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল সনয়ন্ত্রণ করদি হদব।  

ক্রমবধ ষমান িণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহদনর জন্য মহাসড়কটির পূণ ষ উিদর্াগীিা ও স্থায়ীত্ব সনসিি করা এবিং মেদশর সাসব ষক উন্নয়ন 

কম ষকান্ড, ভসবষ্যি উন্নয়ন িসরকেনা ও ঢাকা-ময়মনসসিংহ মহাসড়দকর বিষমান অবস্থা এবিং গুরুত্ব সবদবিনায় মহাসড়কটির 

রক্ষণাদবক্ষণ/মজবুসিকরণ/উন্নয়ন কাজ করকর্ হকব।  

মহাসড়দকর দুই িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বড়, মাঝাসর ও ক্ষুদ্র্ সশে কারখানা সনম ষাণ হওয়াদি এবিং কৃসর্ ও মৎস্য িাদর্ সবস্তার র্টায় 

ভসবষ্যদি N3 সড়দক র্ানবাহন সিংখ্যা আদরা বৃসি িাদব সবধায় মহাসড়কটির দুই িাদশ সাসভষস মলনসহ ৪ মলন হদি ৬ বা ৮ মলদন 

উন্নয়দনর িসরকেনা গ্রহণ করা প্রদয়াজন। গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন ির্ ষাপ্ত আন্ডারিাস/ওভারিাস/ফুটওভার সিজ সনম ষাণ করা প্রদয়াজন।  

সড়ক সিি, সেক সনদে ষশনা ও দূরদত্বর বণ ষনা সম্বসলি সনদে ষশনা মবাি ষ আন্তজষাসিক মাদনর, দৃশ্যমান ও ির্ ষাপ্ত সিংখ্যক করদি হদব। 

ডর্ল্প কারখানার বজশ ব্যবস্থাপনা এবিং সমসিয়াদন হাব ষ জািীয়, মসৌন্দর্ ষবধ ষক ও আবহাওয়া উিদর্াগী এবিং মিভদমদন্টর জন্য 

ক্ষসিকর নয় এমন বৃক্ষদরািণ কদর িার র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ করদি হদব। িাসন সনষ্কাশদনর জন্য মেদনজ ব্যবস্থা উন্নি করদি 

হদব। 

মাসিএদেল গাসড়র ব্যবহার বৃসি করার ব্যািাদর িেদক্ষি গ্রহণ কদর মেশব্যাসি সড়দকর স্থায়ীত্ব ও কার্ ষকাসরিা বৃসি করা মর্দি 

িাদর। এদক্ষদত্র সকল মিকদহাল্ডারমক সনদয় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা কদর এদেদলর সিংখ্যা অনুর্ায়ী ট্রাদকর ওজনসীমা 

আন্তজষাসিক মাদন সনধ ষারণ কদর িা বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রকয়াজন।  

প্রকদের আওিায় ভালুকা, সত্রশাল, সাইনদবাি ষ, মিলারর্াট, ও মবলিসলদি রাস্তার একিাদশ সিজ/কালভাট ষ  সনম ষাণ করা হদয়সছল 

এবিং অন্য িাদশ পুরািন সিজ/কালভাট ষ রদয় মগদছ। এই সিজ/কালভাট ষগুদলা এখন ঝুঁসকপূণ ষ এবিং নতুন কদর তিসর করা প্রদয়াজন।  

সকছু অসাধু ব্যবসায়ী রাস্তার িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বালুর সঢসব কদর রাদখ র্া রাস্তা ও িসরদবদশর জন্য ক্ষসিকর। এ সবর্দয় সড়ক 

সবভাগ ও প্রশাসন আইদনর আদলাদক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। বাজারগুদলাদি র্থাসম্ভব প্রশস্থ বাস মব ও র্াত্রী ছাউসন তিসর 

করদি হদব। বাজাদরর ফুটিািগুদলা েখলমুিকরণ সনসিি করদি হদব। 



 

 

Abbreviation and Acronyms 

 

AADT Average Annual Daily Traffic  

AOI    Area of Influence 

BCR Benefit Cost Ratio 

DPP     Development Project Proforma/Proposal 

DF  Degrees of Freedom       

ECNEC     Executive Committee of National Economic Council 

EIA    Environmental Impact Assessment 

EIRR Economic Internal Rate of Return 

FGD Focus Group Discussion 

IMED   Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IRGDSL International Resource Group Development Services Limited 

KII    Key Informants Interview 

MS  Mean Square  

N3 Bangladesh National Highway No. 3 

PAR Project Appraisal Report 

PCR Project Completion Report 

PPR   Public Procurement Rules 

SPSS      Statistical Package for Social Science 

SS Sum of Squares    

SWOT     Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TEC      Tender Evaluation Committee 

ToR      Terms of Reference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glossary 

AADT: মকান একটি সড়ক সকিংবা মহাসড়কদক সারা বছদর িলািলকারী মমাট ট্রাসফক সিংখ্যাদক ৩৬৫ সেদয় ভাগ কদর মর্ 

ট্রাসফক সিংখ্যা হয়, উহাদক এএসিটি বদল, র্া হদলা সারা বছদরর তেসনক গড় ট্রাসফক। িসরবহন  ব্যবস্থার িসরকেনায় এবিং 

িসরবহন প্রদকৌশদল এটি ব্যবহৃি হয়। একটি সড়ক কিটুকু ব্যবহার হদে সকিংবা কি ব্যস্ত িা এএসিটির সিংখ্যা মথদক বুঝা র্ায়। 

উভয়সেদক প্রবাসহি ট্রাসফক সিংখ্যাই এএসিটি। মিভদমদন্টর পুরুত্ব সিজাইদন তেসনক বাসণজযক গাড়ীর সিংখ্যা ব্যবহৃি হয়। 

অিরসেদক সড়দকর মলইন সিংখ্যা ও প্রশস্তিা সিজাইদনর র্াসন্ত্রক ও অর্াসন্ত্রক সব ধরদণর র্ানবাহদনর সিংখ্যা প্রদয়াজন। 

Axle Load: গাড়ীর Axle বলদি মসই অক্ষেন্ডদক বুঝায়-র্াহা ২টি িাকার মকন্দ্রদক সিংযুি কদর। ভারী র্ানবাহদনর সনজস্ব 

ওজন ও র্াত্রী সকিংবা মবাঝাকৃি মালামাদলর মর্ িসরমাণ ওজন একটি Axle এর মাধ্যদম িাকায় ও িাকার মাধ্যদম সরাসসর রাস্তার 

উির িাি মেয়, উহাদক Axle Load বলা হয়। উোহরণ সহদসদব বলা র্ায়, বািংলাদেদশ অদনক মছাট ও মধ্যম ট্রাক আদছ, র্া ২- 

Axle-এ িদল; িদব ট্রাকসমূহ ৩- Axle-এ িদল। ২- Axle-এ ৬ িাকা থাদক এবিং ৩- Axle-এ ১০ িাকা থাদক। সড়ক সিজাইন 

করা হয়  Front Axle প্রসি িাকায় ২ টন এবিং Real Axle  সমূদহ প্রসি িাকায় ৪ টন ওজন সবদবিনা কদর। অিএব, এর মিদয় 

মবসশ মালামাল সনদয় ট্রাক িলািল  করদল সড়দকর ক্ষসি হয়। 

DF: স্বাধীনিার সিসগ্রগুদলা মিটা স্যাম্পলটিদি সব ষাসধক সিংখ্যক লসজকযাল স্বিন্ত্র মানদক মবাঝায় মর্গুদলা মানগুদলার মদধ্য 

িসরবিষদনর স্বাধীনিা রদয়দছ। 

F-value: এফ মান হল এফ সবিরদণ একটি মান। সবসভন্ন িসরসিংখ্যানগি িরীক্ষা একটি এফ মান উৎিন্ন কদর। মানটি িরীক্ষার 

িসরসিংখ্যানগিভাদব িাৎির্ ষপূণ ষ সকনা িা সনধ ষারণ করদি ব্যবহার করা মর্দি িাদর। এফ মানটি তবকসেক সবদের্দণ ব্যবহৃি হয়। 

এটি দুটি গড় মকায়ার সবভি কদর গণনা করা হয়। 

Hard-shoulder: মর্ সকল সড়দক িাকা অিংশ সরু, মস সকল সড়দক উভয়মুখী র্ানবাহন িলািদলর সুসবধাদথ ষ কাঁিা মশাল্ডাদরর 

সকছু অিংশ িাকা করদল এদক হাি ষ মশাল্ডার (Hard-shoulder) বদল। হাি ষ মশাল্ডাদর সাধারণি িথিারী, বাইসাইদকল ও 

অর্াসন্ত্রক ধীর গসির র্ানবাহন িলািল কদর। 

Households (HHs)-খানা: একই চুলায় রান্নায় এক বা একাসধক ব্যসি র্সে খাওয়া োওয়া কদর এবিং একই র্দর বসবাস 

কদর িখন উহাদক খানা (Households) বলা হয়। একই র্দর বসবাস কদর সকন্তু রান্নার চুলা র্সে সভন্ন হয়, িখন প্রদিযকটিদক 

আলাো খানা সবদবিনা করা হয়। 

MS: গড় মকায়ারগুদলা মগাষ্ঠীগুদলার মদধ্য সবসবধিার অনুমান। গড় মকায়ারগুদলার তবকসেক সবদের্দণ ব্যবহৃি হয় এবিং িার 

র্থার্থ স্বাধীনিার সিসগ্র িারা সবভি মকায়াদরর মর্াগফল সহসাদব গণনা করা হয়। 

P-Value: সম্ভাবনা মান পডরসাংখ্যানগর্ োকব, ডপ-মান হল নাল অনুমানটি সঠিক বকল ধকর ডনকয়  একটি পডরসাংখ্যান অনুমাকনর 

পরীক্ষার পর্ শকবক্ষকণর ফলাফকলর মকর্া ফলাফল প্রাডির সম্ভাবনা।  ডপ-মানটি প্রর্যাখার্ পকয়ন্টগুকলার ডবকল্প ডহসাকব ব্যবহৃর্ হয় 

র্াকর্ ক্ষুদ্রর্ম অনুমানটি বাডর্ল হকয় র্ায় মসই ক্ষুদ্রর্ম স্তকরর র্াৎপর্ শটি সরবরাহ ককর। একটি ম ার্ ডপ-মান মাকন ডবকল্প 

অনুমাকনর পকক্ষ আরও র্ডক্তর্ালী প্রমাণ আক ।  

Rutting: মকান সড়দক ট্রায়ার-ওদয় বরাবর ট্রায়াদরর প্রশস্তিার ন্যায় প্রশস্থ অথি লম্বালসম্বভাদব মিভদমন্ট সারদফস settle করা 

বা সনচু হদয় র্াওয়াদক Rutting বলা হয়। মকান মিভদমদন্টর পুরুত্ব কম হদল সকিংবা সনম ষাণ দুব ষলিার কারদণ Rutting সৃসষ্ট হদি 

িাদর। আবার, র্ানবাহদনর ওভার-মলাসিিং এর কারদণও Rutting সৃসষ্ট হয়। বৃসষ্ট হদল rut স্পষ্টিঃ দৃশ্যমান হয়, মকননা বৃসষ্টর 

িাসন হয় rut এর মদধ্য জমা হয়। Rutting এর গভীরিা মমদি সড়দকর Performance মরকি ষ করা হয়। অে Rutting হদল 

বুঝা র্াদব, সড়দকর মিভদমদন্টর সমস্যা এবিং মবসশ Rutting হদল বুঝা র্াদব, সাবদগ্রিও সমস্যা আদছ। বািংলাদেদশ সসদঙ্গল-

মলইন সড়দক ওভার-মলাদিি ২-এদেল ট্রাক িলািদলর ফদল মবসশ Rutting মেখা র্ায়। 



 

 

 

 

Road marking: সড়দকর পৃদষ্ঠ সিসহৃিকরণ মকান সিভাইস বা উিাোন র্া সড়দকর পৃষ্ঠায় অসফসসয়াল িথ্য প্রোদনর জন্য 

ব্যবহৃি হয়। 

Road Signs: ট্রাসফক সিি বা সড়ক সিিগুদলা সড়দকর িাদশ বা উিদর স্থািন করা হয় র্া সড়ক ব্যবহারকারীদের সনদে ষশনা 

প্রোন কদর।  

Soft Shoulder: সড়দকর িাকা অিংদশর দুই িাদশ্বষ কাঁিা সড়ক অিংশদক মশাল্ডার বলা হয়। মশাল্ডার সাধারণিঃ র্ানবাহন 

িলািল কদর না। িদব সাইদকল আদরাহী ও িথিারীদের িলািদলর জন্য মশাল্ডার ব্যবহৃি হয়। সড়দকর মশাল্ডারদক মানুদর্র 

কাঁদধর সাদথ তুলনা করা র্ায়। ২ কাঁধ মাথাদক মর্মন রক্ষা কদর দুই িাদশ্বষ মশাল্ডার ও িাকা সড়কদক রক্ষা কদর। 

SS: বদগ ষর মর্াগফল একটি িসরসিংখ্যান মকৌশল র্া মিটা িদয়দন্টর সবস্তৃসি সনধ ষারণ করদি ব্যবহৃি হয়। লক্ষযটি হ'ল মকানও 

ফািংশদন মিটা সসসরজ কিটা সফট করা র্ার্য় িা মিটা সসসরজ কীভাদব উৎিন্ন হদয়সছল িা ব্যাখ্যা করদি সহায়িা করদি িাদর। 

মকায়াদরর মর্াগফলটি গাসণসিক উিায় সহসাদব ব্যবহৃি হয় ফািংশনটি সন্ধান করদি র্া মিটা মথদক সব ষাসধক সফট হয় (স্বেিম 

িসরবসিষি হয়)। 

Stakeholders: মকান একটি প্রকদের সাদথ সিংসেষ্ট সকিংবা প্রকদের িারা উিকৃি/ক্ষসিগ্রস্ত জনগণ, প্রকদের প্রবিা, সরকাসর 

সিংস্থা, মবসরকাসর সিংস্থা, োিা সিংস্থা ও অন্যান্য সকল িক্ষ র্ারা প্রকে িারা প্রবাসহি বা িাদি আগ্রহী। 
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অধ্যায় - প্রথম 

 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওিায় গৃহীি সমাপ্ত প্রকদের সববরণ 

 

১.১ প্রকদের নাম             :  জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকে  (মজএমআরআইসি) 

১.২ বাস্তবায়নকারী সিংস্থা   :  সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর 

১.৩ উদযাগী মন্ত্রণালয়       :  সড়ক িসরবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়। 

১.৪  প্রকে এলাকা            : 

সারসণ-১.১ প্রকে এলাকা 

মজলা  উিদজলা 

গাজীপুর গাজীপুর সের 

শ্রীপুর  

ময়মনসসিংহ ভালুকা 

সত্রশাল 

ময়মনসসিংহ সের 

সুত্রঃ সরভাইসি সিসিসি 

 

১.৫ প্রকদের িটভূসমঃ 

সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর সবগি বছরগুদলাদি মহাসড়দকর উন্নয়ন কদর আসদছ সকন্তু জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ জািীয় মহাসড়কটি 

অিযন্ত গুরুত্বপূণ ষ একটি সড়ক হওয়া সদেও িা উন্নয়ন করা সম্ভব হয়সন। উদেখ্য মর্, সবশ্বব্যািংদকর অথ ষায়দন মরাি মসক্টর সরফম ষ 

প্রকদের আওিায় উি সড়কটি সনম ষাদণর প্রস্তাব করা হদয়সছল। প্রকেটি গি ১৪/০৯/২০০৬ িাসরদখ একদনক কতৃষক নীসিগিভাদব 

অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি সবশ্বব্যািংক প্রকেটি অথ ষায়দন অনাগ্রহ প্রকাশ করায় উি প্রকেটি একদনক কতৃষক চূড়ান্তভাদব 

অনুদমাসেি হয়সন। উদেখ্য, জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়কটি N3 জািীয় মহাসড়দকর AADT (Average Annual Daily 

Traffic) অদনক স্থাদন প্রচূর বৃসি িাওয়ায় ২-মলন সবসশষ্ট উি সড়দকর সবসভন্ন স্থাদন প্রসিসনয়ি র্ানজট সৃসষ্ট ও র্ানবাহন 

দুর্ ষটনায় কবসলি হয়। প্রকে এলাকায় সশে-কারখানার সিংখ্যা দ্রুি বৃসি িাওয়ার সাদথ সাদথ এ সড়দকর র্ানবাহন িলািদলর 

িসরমাণও দ্রুি বৃসি িায়। এমিাবস্থায়, প্রস্তাসবি প্রকদের আওিায় সড়কটিদক ২-মলন মথদক ৪-মলদন উন্নীিকরদণর প্রস্তাব করা 

হয়। প্রকেটি ০৮/০৬/২০১০ িাসরদখ অনুসষ্ঠি একদনক সভায় ৯০,২২২.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যদয় ০১ জুলাই ২০১০ মথদক ৩০ 

জুন ২০১৩ সমদয় বাস্তবায়দনর সনসমদি অনুদমাসেি হয়। সবসভন্ন অদঙ্গর িসরমাণ হ্রাস/বৃসির কারদণ ব্যয় বৃসি িাওয়ায় গি 

১১/১২/২০১১ িাসরদখ িৎকালীন মাননীয় মর্াগাদর্াগ মন্ত্রী কতৃষক প্রকেটি ৯৯,২১০.০৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়ন মময়াে 

০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৩ সনধ ষারণপূব ষক ১ম সিংদশাধন অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি ০৮/১০/২০১৩ িাসরদখ অনুসষ্ঠি 

একদনক সভায় ১৮১,৫১২.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যয় ও ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৫ বাস্তবায়ন মময়াদে প্রকেটির ২য় 

সিংদশাসধি সিসিসি অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি ০৫/০৮/২০১৫ িাসরদখ ব্যয় বৃসি ছাড়া প্রকদের মময়াে বৃসি (০১/০৭/২০১০ হদি 

৩০/৬/২০১৬-এ বাস্তবায়ন), ১৫/০৬/২০১৬ িাসরদখ অভযন্তরীণ সমন্বয় ও ১৫/১৬/২০১৬ িাসরদখ ব্যয় বৃসি ছাড়া ২য় বার প্রকদের 

মময়াে বৃসি করা হয় (০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৭ ির্ ষন্ত)। 
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সিত্র-১.১: প্রকে এলাকার মলাদকশন ম্যাি 

১.৬ প্রকদের লক্ষয 
 

ক)  মেদশর অথ ষবনসিক প্রবৃসি; 

খ)  প্রকে এলাকার োসরদ্র্যিা হ্রাস; এবিং 

গ) রাজধানী, বন্দর এবিং মেদশর অন্যান্য অিংদশর সাদথ উির অঞ্চদলর সড়ক মর্াগাদর্াদগর উন্নসি। 
 

১.৭ প্রকদের উদেশ্য 

 

এই প্রকদের মূল উদেশ্য হল সবযমান সড়ক সিংদর্াদগর ৮৭.১৮ সকদলাসমটার জািীয় মহাসড়ক প্রশস্ত ও প্রসাসরি কদর সনদমাি 

উদেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করাঃ 

 ক)  জনসাধারণ এবিং িণ্যসামগ্রীর জন্য সনরািে, সনভষরদর্াগ্য এবিং েক্ষ িসরবহন ব্যবস্থা সনসিি করা; 

 খ)  জনসাধারদণর সহজ িলািল এবিং িণ্য িসরবহন ত্বরাসন্বিকরণ;   

 গ)  প্রশস্ত এবিং নতুন মসতু সনম ষাণ কদর ভ্রমদণর সময় এবিং সড়ক ব্যবহারকারীর ব্যয় হ্রাসকরণ; এবিং 

 র্)  সনম ষাণ িরবিী সমদয় নতুন কাদজর সুদর্াগ তিসর কদর োসরদ্র্য হ্রাসকরণ।  
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১.৮ প্রকদের অনুদমােন, মময়াে বৃসি ও সিংদশাধন (২য় সিংদশাসধি সিসিসি ও সিসসআর অনুর্ায়ী) 

সারসন-১.২ প্রকদের অনুদমােন, মময়াে বৃসি ও সিংদশাধন 

 প্রাক্কসলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

মময়ােকাল অনুদমােদনর িাসরখ সিংদশাধদনর কারণ 

প্রাথসমক নীসিগি 

অনুদমােন 

৯০২২২.৩৭ - ১৪ মসদেম্বর, ২০০৯ - 

মূল সিসিসি ৯০২২২.৩৭ ০১ জুলাই, ২০১০ হদি 

৩০  জুন, ২০১৩ 

০৮ জুন, ২০১০ - 

সিসিসি ১ম 

সিংদশাধন 

৯৯২১০.০৫ ০১ জুলাই, ২০১০ হদি 

৩০ জুন, ২০১৩ 

১১ সিদসম্বর, ২০১১ জসম অসধগ্রহণ ও ইউটিসলটি 

স্থানান্তরকরদণর ব্যয় বৃসি করা। 

সিসিসি ২য় 

সিংদশাধন 

১৮১৫১২.১৯ ০১ জুলাই, ২০১০ হদি 

৩০ জুন, ২০১৫ 

১৮ নদভম্বর, ২০১৩ সমাসপ্তর িদর WI-1 এবিং WI-2 

সিদিাসজট ওয়াকষ সহসাদব এসিসিউও 

(িসিম) বািংলাদেশ মসনাবাসহনী 

কার্ ষকর কদরসছল। পূব ষবিীদি 

আনুমাসনক হাদরর িফসসল ২০০৮ 

বিষমান বাজারের অনুর্ায়ী 

মসনাবাসহনীর িারা করা প্রাক্কলন। 

বুদয়ট কতৃষক ফুটিাদথর নকশা 

িসরবিষন করা, সমসিয়াদনর উচ্চিা 

বৃসি,  ও সরসজি মিভদমদন্টর 

অন্তর্ভ ষসি করা। 

মময়াে বৃসি, ১ম 

বার 

১৮১৫১২.১৯ ০১ জুলাই ২০১০ হদি 

৩০ জুন ২০১৬ 

০৫ আগষ্ট, ২০১৫ ব্যয় বৃসি ছাড়া ঠিকাোরদের কাদজর 

মক্ষদত্র ধীরগসির অগ্রগসি  

আন্তঃখাি সমন্বয় ১৮১৫১২.১৯ ০১ জুলাই ২০১০ হদি 

৩০ জুন ২০১৬ 

১৫ জুন, ২০১৬ WI-3 চুসি সমাসপ্তর িদর এসিসিউও 

(িসিম) বািংলাদেশ মসনাবাসহনী 

িৎকালীন কাজটি সম্পন্ন কদরসছল, 

প্যাদকজ WI-3 এর বিষমান বাজার 

মূল্য এবিং সওজ ২০১৫ এর হাদরর 

সময়সূসি অনুসাদর বািংলাদেশ 

মসনাবাসহনী িারা ব্যয় সনধ ষারণ করা 

হদয়দছ। 

বািংলাদেশ মসনাবাসহনী িারা 

বৃক্ষদরািদণর অন্তর্ভ ষসি। ২০১৫ এর 

নতুন মবিন মকল। 

মময়াে বৃসি, ২য়  

বার 

১৮১৫১২.১৯ ০১ জুলাই ২০১০ হদি 

৩০ জুন ২০১৭ 

১৫ জুন, ২০১৬ ব্যয় বৃসি ছাড়া বাসক কাজ মশর্ 

করদি অসিসরি সময় প্রদয়াজন। 

সুত্রঃ প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 
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১.৯ প্রকদের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (অনুদমাসেি আরসিসিসি ও সিসসআর অনুর্ায়ী) 

সারসণ-১.৩ প্রকদের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়   (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কসলি ব্যয়  প্রকৃি ব্যয়  িসরকসেি বাস্তবায়নকাল প্রকৃি 

বাস্তবায়নকাল 

অসিসরি ব্যয় 

(মূল প্রাক্কসলি 

ব্যদয়র %) 

অসিক্রান্ত সময় 

(মূল  

বাস্তবায়নকাদলর 

%) 

মূল সব ষদশর্ 

(২য়) 

সিংদশাসধি 

মূল সব ষদশর্ (২য়) 

সিংদশাসধি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০২২২.৩৭ 

(-) 

 

১৮১৫১২.১৯  ১৮১১৫০.৪৪ 

(-) 

 

০১/০৭/২০১০ 

মথদক  

৩০/০৬/২০১৩ 

০১/০৭/২০১০ 

মথদক  

৩০/০৬/১৭ 

০১/০৭/২০১০ 

মথদক  

৩০/০৬/১৭ 

৯১২৮৯.৮২ 

(১০১.১৮%) 

৪ বছর  

(১৩৩%) 

সুত্রঃ সরভাইসি সিসিসি ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 

ব্যয় বৃসি ব্যসিদরদক বাস্তবায়ন মময়াে ৩০/০৬/২০১৭ ির্ ষন্ত ২ (দুই) েফায় (১৩৩%) বৃসি করা হয়। এছাড়া মূল অনুদমাসেি 

ব্যদয়র তুলনায় প্রকৃি ব্যয় ৯১২৮৯.৮২ লক্ষ টাকা (১০১.১৮%) মবসশ হয়।  

 

১.১০ বছর সভসিক অনুদমাসেি মূল সিসিসি/আরসিসিসি’র ও অগ্রগসি 

 

সারসণ-১.৪: বছর সভসিক অনুদমাসেি মূল সিসিসি/আরসিসিসি’র ও অগ্রগসি     (লক্ষ টাকায়) 
অর্ থবছর মূল ডিডিডি’র সংস্থান  সব থশেষ সংশোডিত ডিডিডি’র সংস্থান অগ্রগডত 

১ ২ ৩ ৫ 

২০১০-১১ ১৫৯৯১.৮৬ ৮৯৬৭.৯৩ ৮৯৬৮.২৩ 

২০১১-১২ ৩৭১৪৪.৮৫ ১২৩৯৯.৮৭ ১২৩৯৯.৮৭ 

২০১২-১৩ ৩৬২৮৭.১৫ ১২০৯৭.৮৯ ১২০৯৮.০৮ 

২০১৩-১৪ ৭৯৮.৫১ ৫১৭৪১.৯৩ ৫১৭৪২.০০ 

২০১৪-১৫ - ৬৯০০৭.৯৬ ৬৯০০৭.৯৪ 

২০১৫-১৬ - ২২৯৯৫.০০ ২২৯৯৪.৯৮ 

২০১৬-১৭ - ৩৯৪২.০০ ৩৯৩৯.২০ 

মমাট ৯০২২২.৩৭ ১৮১৫১২.১৯ ১৮১১৫০.৩০ 

সুত্রঃ প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 

প্রকদের শুরু মথদক মশর্ ির্ ষন্ত বছর সভসিক সিসিসি’র অথ ষ সিংস্থান ও অগ্রগসি সামিস্যপূণ ষ িসরলসক্ষি হয়। 

 

১.১১ প্রকেটির প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম 

সারসণ-১.৫: প্রকেটির প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম  

ক্রসমক 

নিং 

অদঙ্গর নাম একক িসরমাণ 

ক) িরামশ ষক মসবা জনমাস ১১১৭.৫০ 

খ) ভূসম অসধগ্রহণ ও ক্ষসিপূরণ মহক্টর ৮.৬৬ 

গ) মাটির কাজ র্ন সমটার ২,৯৩৬,১৯৩ 

র্) মিভদমন্ট ওয়াকষ সকঃসমঃ ৮৭.১৮ 

ঙ) স্ট্রাকিার সনম ষাণ 

 

সিংখ্যা সিজ-৫, ফ্লাইওভার-১, মরলওদয় ওভারসিজ-১ 

ফুটওভার সিজ- ৪, বে কালভাট ষ-১৫৬ 

ি) ইউটিসলটি সশফটিিং মথাক মথাক বরাে -টাকা ৮৮৪৬.২৮ লক্ষ 

     ছ) ইসন্সদিন্টালস ইিযাসে কার্ ষক্রম মথাক মথাক বরাে -টাকা ২৭৬২ লক্ষ 

জ) র্ানবাহন সিংগ্রহ টি ৮ 

সুত্রঃ আইএমইসি-র মূল্যায়ন প্রসিদবেন 
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১.১২ প্রকদের অঙ্গসভসিক (মভৌি ও আসথ ষক) লক্ষযমাত্রা ও অজষন ির্ ষাদলািনা 

মূল সিসিসি ও সিংদশাসধি সিসিসি অনুর্ায়ী সমাপ্ত প্রকেটির অঙ্গসভসিক মভৌি ও আসথ ষক লক্ষযমাত্রা এবিং প্রকৃি অগ্রগসিঃ 

 

সারসণ-১.৬: অঙ্গসভসিক মভৌি ও আসথ ষক লক্ষযমাত্রা এবিং প্রকৃি অগ্রগসিঃ             (লক্ষ টাকায়) 

অদঙ্গর নাম একক মূল সিসিসি লক্ষযমাত্রা (সিংদশাসধি সিসিসি 

অনুর্ায়ী) 

প্রকৃি অগ্রগসি 

িসরমাণ/ সিংখ্যা ব্যয় িসরমাণ/ সিংখ্যা ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রাজস্বঃ        

কম ষকিষাদের মবিন জনমাস ৮৬.৪ ১৬৫.১২ ৯১২ ১৩১.৪৪ ৮৪০  ১২০.৮১ 

কম ষিাসরদের মবিন  জনমাস ৪৮.০০ ৪৮.০০ ২৪০ ১০.০০ ১৯২  ৮.০৭ 

ভািা মথাক  ২০১.৭০ - ১২৬.৪৫ -  ১১০.৫৩ 

সরবরাহ ও মসবাঃ        

ভ্রমন ব্যয় মথাক  ৩.০০ মথাক  মথাক - 

ট্রান্সফার ভািা মথাক  ১.০০ মথাক  মথাক - 

মিািাল মথাক  ১.০০ মথাক  মথাক - 

মটসলদফান মথাক  ৬.০০ মথাক ৩.৪৬ মথাক ৩.০৩ 

গ্যাস এন্ড জ্বালানী মথাক  ১৫.০০ মথাক ২২.৩০ মথাক ২০.১৯ 

মিদট্রাল ও লুসিদকন্ট মথাক  ১০.০০ মথাক ৩৩.৭৫ মথাক ২৯.৫১ 

সপ্রসন্টিং মথাক  ৩.০০ মথাক ২.২৯ মথাক ২.২৮ 

অসফস কসন্টনদজন্সী 

(মিশনারী, সসল ও িযাম্প) 

মথাক  ১৫.০০ মথাক ৮৭.০০ মথাক ৮৫.০৪ 

িাবসলদকশন ও  সবজ্ঞািন মথাক  ৩.০০ মথাক ৪.০০ মথাক ২.৬২ 

আপ্যায়ন মথাক মথাক ২.০০ - - - - 

আউটদসাসস ষিং জনমাস ১০৫৬ ১১২.৮০ ১১৯৪ ১৮৪.০০ ১১১০ ১৭২.০১ 

িরামশ ষ মসবা  জনমাস ৭৫০ ১০৪৩.৪৬ ১১১৭.৫০ ৩৮৮২.৪৪ ১০৯৫ ৩৮১৯.৫১ 

সম্মানী  মথাক  ২০.০০ মথাক ৫.০০ মথাক ৪.৬৯ 

কসম্পউটার (ল্যািটি ও 

মিকটি) 

টি  ৬.০০ ১০ ৮.০০ ১০ ৬.৯৭ 

অন্যান্য ব্যয় (প্রদজক্ট 

এযালাউন্স ও অন্যান্য) 

মথাক  ৫.০০ মথাক ৪৫২.৪৬ মথাক ৪৫০.৭৫ 

মমরামি, রক্ষণাদবক্ষণ, 

পূনব ষাসনঃ 

       

মটর মভসহকযাল (পুরািন 

১৮টি ও নতুন ৪টি) 

মথাক  ২৫.০০ মথাক ২০.০০ মথাক ১৫.৫৮ 

ফাসন ষিার মথাক  ৩.০০ মথাক ২.০০ মথাক ১.৪৩ 

কসম্পউটার ও অসফস র্ন্ত্রিাসি মথাক  ৩.০০ মথাক ৪.০০ মথাক ৩.৯৬ 

অন্যান্য মমরামি ও 

রক্ষাদবক্ষণ (সসএনসজ 

কনভাস ষন, ইিযাসে) 

মথাক  ২.০০ মথাক ৫.০০ মথাক ১.৯৭ 

উিদমাট-১ (রাজস্ব )    ৩০২৫.০২  ৪৯৮৩.৪৯  ৪৮৫৮.৯৮ 

মূলধন ব্যয়ঃ        

র্ানবাহন টি ৪ ২২০.০০ ৮ ৪৫৬.০০ ৮ ৪৫৫.৮৮ 

মভসহকযাল মপ্রাভাইি, 

অিাদরশন ও মমইনদটন্যান্স 

টি ১৫১২.০০ ৪৩০.০২ ১০ ১৪৫.০০ ১০ ১৪৫.০০ 

ইসিসনয়াসরিং র্ন্ত্রিাসি টি  - ৩ ৩৯০.০০ ৩ ৩৯০.০০ 

অসফস র্ন্ত্রিাসি ও ফাসন ষিার মথাক   মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

বৃক্ষদরািণ সক:সম: ৮৭.৬৭ ২০.০০ ৮৭.১৮ ৪৭৬.৫০ ৮৭.১৮ ৪৭৬.৫০ 

ভূসম অসধগ্রহণ ও ক্ষসিপুরণ মহক্টর ৮.৬৬ ১৬৮০.০০ ৮.৬৬ ৭৯০০.০০ ৮.৬৬ ৭৮৪৮.১৯ 
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অদঙ্গর নাম একক মূল সিসিসি লক্ষযমাত্রা (সিংদশাসধি সিসিসি 

অনুর্ায়ী) 

প্রকৃি অগ্রগসি 

িসরমাণ/ সিংখ্যা ব্যয় িসরমাণ/ সিংখ্যা ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

মভৌি কাজঃ 

       

মজনাদরল ও সাইট 

ফযাসসসলটিস 

মথাক  ৪৯৯.৯৯ মথাক ১৪৬৯.৯৭ মথাক ১৪৬৯.৯৭ 

মাটির কাজ র্:সম: ২২৫৭০৪৮ ৬৮০৪.৫৯ ২৯৩৯১৯৩ ১২০৩৭.৮১ ২৯৩৯১৯৩ ১১৯০১.০৭ 

মিভদমন্ট ওয়াকষ সক:সম: ৮৭.৬৭ ৫৪৯৪০.৫৫ ৮৭.১৮ ১০৫৬৫৫.৫৭ ৮৭.১৮ ১০৫৬৫৫.৪৪ 

স্ট্রাকিার সনম ষাণ টি সিজ-৫টি 
 

সিজ এযাদপ্রাি 
 

কালভাট ষ- 

(নতুন-৯৫টি, 

আিংসশক সনম ষাণ-

১৪টি) 

ফ্লাইওভার-১ 
 

ফুটওভার সিজ-

৩টি, 

৪৩১৫.৫০ 

 

১৫০০.০০ 

 

৩৭২৭.৯২ 

 

 

৪৫০০.০০ 

 

১১১.৪৯ 

সিজ-৫টি, 

ফ্লাইওভার-১টি, 

মরলওদয় 

ওভারসিজ-১টি, 

ফুট ওভারসিজ 

৪টি,বে 

কালভাট ষ-১৫৬টি,  

(নতুন-১১৭টি, 

বসধ ষিকরণ 

(৩৯টি) 

১৪৯৬৪.৫৯ সিজ-৫টি, 

ফ্লাইওভার-১টি, 

মরলওদয় 

ওভারসিজ-১টি, 

ফুট ওভারসিজ-

৪টি, বেকালভাট ষ 

১৫৬টি,  

(নতুন-১১৭টি, 

বসধ ষিকর 

(৩৯টি) 

১৪৯৬৪.৫৯ 

ইসন্সদিন্টালস মথাক  ৪৫০০.১৮ মথাক ৮৮৪৮.২৮ মথাক ৮৮৪৮.২৮ 

সবসবধ উন্নয়ন ব্যয় (ইউটিসলটি 

সশফটিিং) 

মথাক  ১৫০০.০০ মথাক ২৭৬২.০০ মথাক ২৭৬১.৫৯ 

সফসজকযাল কসন্টনদজন্সী মথাক  ৮১৫.৭০ মথাক ১৮৭৭.৯৮ মথাক ১৮৭৬.৯০ 

প্রাইস কসন্টনদজন্সী মথাক  ১৬৩১.৪০ মথাক ১৯৫২০.০০ মথাক ১৯৪৭৩.০৫ 

উি-মমাট মূলধন   ৮৭১৯৭.৩৫  ১৭৬৫২৮.৭০  ১৭৬২৯১.৪৬ 

সব ষদমাট   ৯০২২২.৩৭  ১৮১৫১২.১৯  ১৮১১৫০.৪৪ 

সুত্রঃ সরভাইসি সিসিসি ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 

সিসিসির লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অঙ্গসভসিক কাদজর প্রকৃি অগ্রগসি বাস্তবায়ন সদন্তার্জনক। সিংদশাসধি সিসিসির তুলনায় ৩৬১.৭৫ 

লক্ষ টাকা ব্যয় কম হদয়দছ।  

 

১.১৩ প্রকে িসরিালক সিংক্রান্ত িথ্যাসে 

সারসণ- ১.৭ প্রকে িসরিালক সিংক্রান্ত িথ্যাসে 

ক্রসমক প্রকে িসরিালদকর নাম ও িেবী  োসয়দত্বর ধরণ মর্াগোদনর সময় মন্তব্য 

   মর্াগোন বেলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ মমাঃ শামছুল আলম  

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব 

- - 

 

২ মমাঃ শাহাবুসেন 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ১১.১০.২০১০ ২৮.১১.২০১০  

৩ মমাঃ সফদরাজ ইকবাল 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ২৮.১১.২০১০ ১৫.০৫.২০১১  

৪ িািস কুমার িাল  

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ২৫.০৫.২০১১ ১২.০৬.২০১১  
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ক্রসমক প্রকে িসরিালদকর নাম ও িেবী  োসয়দত্বর ধরণ মর্াগোদনর সময় মন্তব্য 

 

৫ মমাঃ সফদরাজ ইকবাল 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ১২.০৬.২০১১ ২৬.১১.২০১২  

৬ মমাঃ েসলল উসেন 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ২৬.১১.২০১২ ০৬.১২.২০১২  

৭ মমাঃ সফদরাজ ইকবাল 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ০৬.১২.২০১২ ১২.০৩.২০১৩  

৮ মমাঃ হাসফজুর রহমান 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ১২.০৩.২০১৩ ০৮.০১.২০১৪  

৯ মমাঃ হাসফজুর রহমান 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ০৮.০১.২০১৪ ০১.০৯.২০১৬  

১০ মমাঃ শাহাবুসেন খান 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ০১.০৯.২০১৬ ০৩.০১.২০১৭  

১১ মমাঃ মসনরুল ইসলাম 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ০৩.০১.২০১৭ ০৯.০৪.২০১৭  

১২ মমাঃ শামছুল হক 

অসিসরি প্রধান প্রদকৌশলী 

সওজ, মগ্রি-৩ 

পূণ ষোসয়ত্ব ০৯.০৪.২০১৭ ৩০.০৬.২০১৭  

সুত্রঃ প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 

সাি বছর সনম ষাণকালীন সমদয় মমাট ১২ জন প্রকে িসরিালক োসয়ত্ব িালন কদরন। িারা সবাই পূণ ষকালীন োসয়দত্ব সছদলন। 

প্রকে বাস্তবায়দনর শুরুদি ও মশদর্ র্নর্ন প্রকে িসরিালক িসরবিষন হদয়দছ। 
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১.১৪ লগ মেম 

সারসণ-১.৮ লগ মেম  
 

বণ ষনামূলক সার সিংদক্ষি সনরদিক্ষভাদব র্ািাইদর্াগ্য সনদে ষশক তবসিত্রযকরদণর উিায় গুরুত্বপূণ ষ অনুমান 

কম ষসুসির লক্ষয: 

 মেদশর অথ ষবনসিক প্রবৃসি  

 প্রকে এলাকায়  োসরদ্র্যিা হ্রাস 

 রাজধানী, বন্দর এবিং মেদশর অন্যান্য 

অিংদশর সাদথ উির অঞ্চদলর সড়ক 

মর্াগাদর্াদগর উন্নয়ন 

 মমাট মেশীয় িণ্য বৃসি 

 প্রকে এলাকায় কম ষসিংস্থান এবিং উিাজষন 

প্রসাসরি করা 

 সামাসজক সুিকগুদলার উন্নয়ন (স্বাস্থয, 

সশক্ষা সামাসজক সনরািিা ইিযাসে) 

 মেদশর অথ ষবনসিক এবিং 

সামাসজক িথ্য  

 িসরবীক্ষণ এবিং মূল্যায়ন 

প্রসিদবেন  

 

 

প্রকদের উদেশ্য: 

 জািীয় ও আঞ্চসলক  মহাসড়দক 

সনরািে ও সব ষাসধক কার্ ষকর সড়ক 

মনটওয়াকষ গদড় মিালা 

 সবসভন্ন সড়দকর সবযমান র্ানজট হ্রাস  

 কম ষসিংস্থান সৃসি এবিং োসরদ্র্য হ্রাস  

 মালবাহী ও র্াত্রীদের জন্য িসরবহন ব্যয় 

সাশ্রয়  

 র্ানবাহন অিাদরশন ব্যয় এবিং ভ্রমদনর 

সময় ও ব্যয় সাশ্রয় 

 সড়ক দৃর্ ষটনার সিংখ্যা হ্রাস 

 সরকাসর এবিং মবসরকাসর উভয় মক্ষদত্রই 

নতুন কম ষসিংস্থান সৃসষ্ট করা 

 

 প্রকদের কম ষক্ষমিা 

ির্ ষদবক্ষণ জসরি 

 ির্ ষদবক্ষণ এবিং মূল্যায়ন 

প্রসিদবেন 

 প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 সড়ক দুর্ ষটনার িথ্য 

 

 সময় মদিা সিসিসি 

অনুদমােন 

 প্রযুসিগি গদবর্ণা 

সদন্তার্জনক ভাদব সম্পন্ন 

 কাদজর সঠিক নকশা 

 সিংগ্রহ সঠিকভাদব 

সম্পন্ন হদয়দছ 

 সময় মদিা িহসবল 

বরাে 

আউটপুট: 

 ৮৭.১৮সক:সম: জািীয় মহাসড়ক 

উন্নয়ন (প্রশস্তকরণ ও প্রসাসরি) 

 ৫টি সিজ সনম ষাণ করা হদয়দছ 

 ১৫৬টি বে কালভাট ষ সনম ষাণ করা 

হদয়দছ 

 ১টি ফ্লাইওভার সনম ষাণ করা হদয়দছ 

 ৪টি ফুটভার সিজ সনম ষাণ করা হদয়দছ 

 অথ ষবনসিক কার্ ষকাসরিা বৃসি 

 একটি মরলওদয় ওভারিীজ 

 ৩২৯১৯১৮ র্ঃসমঃ রাস্তা বাঁদধর মাটি 

খনদনর কাজ জানুয়াসর, ১৪ এর মাদঝ সম্পন্ন 

হদয়দছ 

 ৮৭.১৮ সক:সম: জািীয় মহাসড়ক উন্নয়ন 
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 সাইন, সসগন্যাল, সকঃসমঃ মিাি স্থািন 
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 সওজ এর মাসসক ও 
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 প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 
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মানুর্ িারা সবির্ ষয় 

র্দটসন। 
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বরাে প্রাসপ্ত 

ইনপুট: 
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 ৩২৯১৯১৮ র্ঃসমঃ মাটি খনন 

 ৮৬৫২৩৪ র্ঃসমঃ সাব মবস 

 ৩৪৫৭৫৪ র্ঃসমঃ এসগ্রদগট মবস টাইি-১ 

 ৪৫৪৯৮৫ র্ঃসমঃ এসগ্রদগট মবস টাইি-২ 

 ১৮১৯১৭ র্ঃসমঃ মবস মকাস ষ 

 ৭৭৮০৫ র্ঃসমঃ ওয়াসরিং মকাস ষ 

 ১৫৬ টি কালভাট ষ সনম ষাণ 

 ৪১১ সমঃ সিজ সনম ষাণ 
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সবসনদয়াগ 

 কালভাট ষ এর জন্য ৫১৫৬ লক্ষ টাকা 

সবসনদয়াগ 

 সিদজর জন্য ৪১১৫ লক্ষ টাকা সবসনদয়াগ 

 ফ্লাইওভাদরর জন্য ৫৫৫২ লক্ষ টাকা 

সবসনদয়াগ 

 ফুটওভার সিজ এর জন্য ৩০১ লক্ষ টাকা 

সবসনদয়াগ 

 মরলওদয় ওভার িাদসর জন্য ৬৬৬.২ 

লক্ষ টাকা সবসনদয়াগ 

 

 িসরকেনা ও নকশা 

অনুদমােন 

 কাজ, িণ্য এবিং মসবার 

জন্য ক্রয় িসরকেনা 

 সওজ এর মাসসক 

অগ্রগসি প্রসিদবেন 

 প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 

 সময় মদিা ভূসম 

অসধগ্রহণ 

 সময় মদিা িহসবল 

বরাে প্রোন 

 সনম ষাণ সামগ্রীর 

প্রিাপ্যিা। 

 মর্াগ্য িরামশ ষোিা 

এবিং ঠিকাোর সনব ষাসিি 

হয় 

সুত্রঃ সরভাইসি সিসিসি 

 

প্রকদের লগদেদম প্রকদের লক্ষয, উদেশ্য, ইনপুট ও আওউটপুট সবস্তাসরিভাদব বণ ষনা করা হদয়দছ ও প্রকে বাস্তবায়দনর সনদে ষশনা 

সুন্দরভাদব উিস্থািন করা হদয়দছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উিাি সবদের্ণ কদর মেখা র্ায়, মর্ উদেদশ্য প্রকে গ্রহণ করা হদয়সছল িা 

অসজষি হদয়দছ। 
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অধ্যায় - সিিীয় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর কম ষিিসি (Methodology) 

 
 

২.১  িরামশ ষক প্রসিষ্ঠাদনর কম ষিসরসধ (ToR) 

 

১        প্রকদের ১০০% প্রভাব মূল্যায়দনর আওিার্ভি সহদসদব সবদবিনা করদি হদব; 

২       প্রকশের ডববরণ (প্রকশের নাম, উশযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কডলত ব্যয়, বছরডিডিক 

         ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকশের উশেশ্য, অনুশমাদন/সংশোিন, অর্ থায়ন, প্রকশের িটভূডম ইতযাডদ সংডিষ্ট সকল তথ্য ির্ থাশলাচনা); 

৩    প্রকশের সাডব থক এবং ডবস্তাডরত অঙ্গডিডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডতর (বাস্তব ও আডর্ থক) তথ্য সংগ্রহ, সডিশবেন, ডবশিষণ, 

সারডণ/ললখডচশের মাধ্যশম উিস্থািন ও ির্ থাশলাচনা; 
 

৪       প্রকশের উশেশশ্যর ডবিরীশত অডজথত অগ্রগডত ডবশিষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

৫ প্রকশের আওতায় সম্পাডদত/চলমান ডবডিি িণ্য, কার্ থ ও লসবা সংগ্রশহর (Procurement) লক্ষশে ডবযমান আইন ও 

ডবডিমালা (ডিডিএ-২০০৬, ডিডিআর-২০০৮) প্রডতিালন করা হশয়শছ ডক না তা ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা (এশক্ষশে দরিে 

প্রডিয়াকরণ ও মূল্যায়ন ির্ থাশলাচনা করা বাঞ্ছনীয়; ডিডিডিশত বডণ থত িয় কার্ থিশমর প্যাশকজসমূহ িাঙ্গা হশয়শছ ডকনা, 

িাঙ্গা হশল তার কারণ র্াচাই এবং র্র্ার্র্ কর্তথিশক্ষর অনুশমাদনিশম হশয়শছ ডকনা তা িরীক্ষা করা প্রশয়াজন);  

৬ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সিংগৃহীিব্য িণ্য, কার্ থ ও লসবা িডরচালনা এবং রক্ষণাশবক্ষশণর জন্য প্রশয়াজনীয় জনবলসহ 

আনুষডঙ্গক ডবষয়াডদ ডনশয় ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

৭ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রশহর প্রডিয়ািীন িণ্য, কার্ থ ও লসবা সংডিষ্ট িয় চুডিশত ডনি থাডরত  BoQ অনুর্ায়ী 

িডরমাণ সংগ্রহ এবং লেডসডিশকেন অনুর্ায়ী গুণগত মান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা 

(এশক্ষশে লেডসডিশকেন অনুর্ায়ী গুণগতমান ডনডিত করা হশয়শছ ডকনা তা মাঠ ির্ থায় হশত নমুনা সংগ্রহ ও গশবষণাগাশর 

িরীক্ষার মাধ্যশম র্াচাই করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া মাঠ ির্ থায় হশত সশরজডমন িডরদে থন Individual Interview, KII (Key 

Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ করশত হশব); 

৮ ডিডিডি-লত বছর ডিডিক কম থ িডরকেনা ও অর্ থ চাডহদার প্রাক্কলন লর্ৌডিকতা এবং প্রকশের শুরু হশত কম থিডরকেনা 

অনুর্ায়ী প্রকে বাস্তবায়ন করা হশয়শছ ডকনা তা িরীক্ষা করা; িডরকেনার সাশর্ ব্যতযয় ঘটশল তা ডচডিত কশর প্রডতকাশরর 

িরামে থ এবং িডবষ্যশতর জন্য সুিাডরে প্রদান; 

৯ প্রকশের বাস্তবায়ন সম্পডকথত ডবডিি সমস্যা লর্মন ভূডম অডিগ্রহণ, ইউটিডলটি স্থানান্তর, অর্ থ ছাশড় ডবলম্ব, প্রকে বাস্তবায়ন 

অর্ থাৎ িণ্য, কার্ থ ও লসবা িয়/সংগ্রশহর লক্ষশে ডবলম্ব, ব্যবস্থািনায় দুব থলতা, প্রকশের লময়াদ ও ব্যয় বৃডি ইতযাডদ কারণসহ 

অন্যান্য ডদক ডবশিষণ, ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

১০ প্রকশের SWOT ডবশিষণ; এশক্ষশে সাডব থকিাশব ডচডিত সবলতা, ত্রুটি, দুব থলতা বা অসঙ্গডত ির্ ষাদলািনা ও ত্রুটি, দুব থলতা 

উশিারশণর লশক্ষয প্রশয়াজনীয় সুিাডরে প্রণয়ন; 

১১ প্রকশের success story ও প্রকশের মাধ্যশম গৃহীত কার্ থিমসমূশহর লটকসইকরণ িডরকেনা (Sustainable plan) 

ডবষশয় সুডনডদ থষ্ট ির্ থশবক্ষণ ও মতামত প্রদান; 

১২`    আর্ থ-সামাডজক লপ্রক্ষািট ডবশবচনায় প্রকেটির প্রিাব মূল্যায়ন;  

১৩     প্রকশের উশেশ্য ও লগশেশমর আশলাশক output, outcome impact ির্ থাশয়র অজথন ির্ থাশলাচনা ও  

         ির্ থশবক্ষণ; 

১৪     প্রকশের BCR ও IRR অজথন ির্ থাশলাচনা ও ির্ থশবক্ষণ; 

1৫     প্রকশের বাস্তবায়শনর আশগ ও িশর এর  ডবডিি রুশট ট্রাডিক িডলউশমর তুলনামূলক ির্ থাশলাচনা; 

1৬    প্রকশের সড়কসমূশহ সাইন-ডসগন্যাল লিাস্ট এর ব্যবহার এবং ট্রাডিক লসবা এবং শংখলায় এগুশলার প্রিাব মূল্যায়ন;  

১৭ উডিডখত প্রাপ্ত ডবডিি ির্ থশবক্ষশণর ডিডিশত প্রশয়াজনীয় সুিাডরেসহ প্রকে এলাকা লর্শক সংগৃহীত তশথ্যর ডিডিশত মূল্যায়ন 

প্রডতশবদন প্রণয়ন ও িয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তথক অনুশমাদন গ্রহণ; 
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১৮ স্থানীয় ির্ থাশয়র একটি ও জাতীয় ির্ থাশয়র একটি কম থোলা আশয়াজন কশর মূল্যায়ন কাশজর ির্ থশবক্ষণসমূহ (Findings) 

অবডহত করা ও কম থোলায় প্রাপ্ত মতামত/সুিাডরেসমূহ ডবশবচনা কশর মূল্যায়ন প্রডতশবদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং 

১৯      ক্রয়কারী সিংস্থা (আইএমইসি) কতৃষক সনধ ষাসরি প্রকে সিংসেষ্ট অন্যান্য সবর্য়াসে। 

 

 

২.২ প্রসিদবেন প্রণয়দনর কম ষ িসরকেনা 
 

২.২.১. প্রকে ও সমীক্ষা উিলসিকরণ 

 

িরামশ ষক কতৃষক প্রকেটি এবিং সমীক্ষাটি সম্পদকষ সম্যক ধারণা প্রাসপ্তর জন্য সমীক্ষাটির ToR, প্রকেটির সিসিসি, সিংদশাসধি 

সিসিসি, সিসসআর, আইএমইসি কতৃষক সম্পাসেি মূল্যায়ন প্রসিদবেন ইিযাসে সিংগ্রহ এবিং সবর্েভাদব ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

এছাড়াও প্রকেটির মভৌি অবকাঠাদমাসমূহ সদরজসমদন ির্ ষদবক্ষদণর জন্য প্রকে এলাকা িসরেশ ষন এবিং উি প্রকদের িারা প্রাপ্ত 

সুফলদভাগীদের সাদথ এবিং সিংসেষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সিংস্থার কম ষকিষাদের সাদথ আদলািনা করা হদয়দছ।   
 

২.২.২ মূল্যায়ন িিসি (Methodology) 

 

জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকে (মজএমআরআইসি) একটি সড়ক মর্াগাদর্াগ অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন প্রকে। প্রকদের 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন/সনম ষাদণর ফদল প্রকে এলাকার জনগদণর আথ ষ-সামাসজক উন্নয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃর্ক, ব্যবসায়ী, 

িাকুসরজীবী, র্ানবাহদনর মাসলক, র্ানবাহন িালক, র্ানবাহন কমী ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীগণ প্রকদের সরাসসর 

সুসবধাদভাগী। সড়দকর এসরয়া অফ ইনফ্লুদয়ন্স (AOI) এর জনগণও সড়দকর সরাসসর সুসবধাদভাগী। এসরয়া অফ ইনফ্লুদয়ন্স সহদসদব 

সড়দকর জন্য সড়দকর উভয়সেদক দুই সকদলাসমটার ির্ ষন্ত এলাকার জনদগাষ্ঠীদক সবদবিনা করা হদয়দছ। এমিাবস্থায়, প্রকেটির 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওিায় সাসব ষক সিত্র িাওয়ার জন্য সনদনাি িথ্য সিংগ্রদহর উিকরণসমূহ ব্যবহার হরা হদয়দছ: 

(ক) প্রকদের ক্রটি/সবচুযসি, প্রসিবন্ধকিা, সবলদম্বর কারণ, ব্যয় সবচুযসির কারণ, ভূসম অসধগ্রহণ প্রসক্রয়া, ক্রয় প্রসক্রয়া, সনম ষাণ 

িরবিী মমরামি ও রক্ষণাদবক্ষণ এবিং সড়দকর বিষমান অবস্থা ইিযাসের কাগজ িত্রাসে র্ািাইদয়র জন্য িকুদমন্ট সরসভউ 

মিকসলি (Document Review Checklist) অনুর্ায়ী িথ্য-উিাি সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

(খ) প্রকদের কাদজর মান, বিষমান অবস্থা ও সনম ষাণ িরবিী রক্ষণাদবক্ষদণর িথ্য সিংগ্রহ করার জন্য সদরজসমদন ির্ ষদবক্ষণ কদর 

ইসিসনয়াসরিং ির্ ষদবক্ষণ মিকসলি (Engineering Observation Checklist) অনুর্ায়ী িথ্য সিংগ্রহ করা হদয়দছ।  

(গ) সমাপ্ত প্রকদের আওিায় মভৌি কাদজর গুণাগুণ ও উিকরণ িরীক্ষার ফলাফল ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ।  

(র্) প্রকদের সিসিসি ির্ ষাদলািনা, প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষা ও প্রকে সিংসেষ্ট অন্যান্যদের সাদথ আদলািনার সভসিদি ও েসলল িত্র 

ির্ ষদবক্ষণ কদর ২০১৩ মথদক ২০১৭ সাল ির্ ষন্ত সকভাদব এবিং সক কারদণ সময় বাড়ল িা ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(ঙ) প্রকদের প্রভাব মূল্যায়ন িথা প্রকদের সুফলদভাগী জনদগাষ্ঠীর কম ষসিংস্থান, কৃসর্ উৎিােন বৃসি, ব্যবসা-বাসণজয সম্প্রসারণ, 

িসরদবশ উন্নয়ন, আথ ষ-সামাসজক উন্নয়ন, সশক্ষা ও সিসকৎসা সুসবধার উন্নয়ন, োসরদ্র্য হ্রাস ইিযাসে িথ্য সদরজসমদন সিংগ্রদহর জন্য 

খানা জসরি করা হদয়দছ। সুসবধাদভাগীদের জন্য কাঠাদমাগি প্রশ্নমালার মাধ্যদম িথ্য-উিাি সিংগ্রহ (Beneficiary 

Household Survey) করা হদয়দছ। তুলনামূলক িথ্য সবদের্দণর জন্য প্রকে এলাকার িাশ্বষবিী উিদজলা মথদক দূরবিী 

উিদজলা হদি র্ারা সরাসসর সুসবধা িায় না এমন এলাকার জনগণ মথদক কদরাল গ্রুদির িথ্য সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

(ি) প্রকদের সবস্তাসরি কম ষিসরকেনা, প্রসকউরদমন্ট, বাস্তবায়ন, িসরিালনা, ব্যবস্থািনা এবিং বাস্তবায়ন িরবিী অবস্থা সনরূিণ 

করার জন্য প্রকে সিংসেষ্ট সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর, সড়ক িসরবহণ ও মসতু মন্ত্রণালয়, িসরকেনা কসমশন, বাস্তবায়ন িসরবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন সবভাদগর প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাদের সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) মনয়া হদয়দছ। 

(ছ) প্রকদের সাদথ সিংসেষ্ট সকিংবা সবর্য়টি সম্পদকষ অবগি গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হদয়দছ। 

(জ) প্রকদের সাদথ সিংসেষ্ট জনপ্রশাসদনর কম ষকিষা, জনপ্রসিসনসধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যসি, এনসজও প্রসিসনসধ, ধমীয় মনিা, 

সশক্ষক, সবসভন্ন ধরদণর র্ানবাহদনর িালক, ব্যবসায়ী ও প্রকদের সুফলদভাগীদের সনদয় মফাকাস গ্রুি আদলািনা (FGD) িসরিালনা 

করা হদয়দছ। 
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(ঝ) প্রকদের সবল ও দুব ষলসেক, সুদর্াগ ও ঝুঁসক (SWOT) সবদের্ণ করা হদয়দছ। প্রকে মূল্যায়ন কম ষিসরকেনায় মর্ সকল িথ্য 

উিাি সিংগ্রহ এবিং সবদের্দণর প্রস্তাব করা হদয়দছ মস সকল িথ্য উিাি সিংগ্রহ পূব ষক সবদের্ণ কদর প্রকেটির সবল ও দুব ষলসেক, 

সুদর্াগ ও ঝুঁসকসমূহ সনাি কদর ভসবষ্যদি একই ধরদণর প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর মক্ষদত্র র্দথািযুি সুিাসরশ প্রোন করা 

হদয়দছ। সননসলসখি সনদে ষশকগুদলা (Indicator) অনুর্ায়ী প্রকদের সবল ও দুব ষল সেক এবিং সুদর্াগ ও ঝুঁসক ির্ ষাদলািনা করা 

হদয়দছ: 

        (১)  সুসনসে ষষ্ট সমদয়র মদধ্য সমাপ্তকরণ; 

        (২)  প্রদয়াজন অনুর্ায়ী জনবল সনদয়াগ; 

        (৩)  প্রকে িসরিালক সনদয়াগ ও বাস্তবায়নকালীন একই প্রকে িসরিালদকর োসয়ত্ব িালন এবিং প্রকে এলাকায় অবস্থান; 

        (৪)  প্রদয়াজনীয় অদথ ষর সিংস্থান ও র্থাসমদয় অথ ষ ছাড়; 

        (৫)  বাৎসসরক কম ষিসরকেনা প্রস্তুি ও বাস্তবায়ন; 

        (৬)  খািওয়ারী বাদজট িাসহো ও বরাে; 

        (৭)  সবভাগ ও মন্ত্রণালয় কতৃষক সনয়সমি মসনটসরিং;  

        (৮)  প্রকদের সিজাইন ও মস্পসসসফদকশন অনুর্ায়ী সনম ষাণ কাজ সম্পন্ন; 

        (৯)  কার্ ষক্রম সুসনসে ষষ্টভাদব সিসিি করা; 

       (১০) সুসনসে ষষ্ট লগদেম ও সিসিসি প্রণয়ন; 

       (১১) সবস্তাসরি সফসজসবসলটি িাসি প্রণয়ন; 

       (১২) জসম অসধগ্রহণ সিংক্রান্ত জটিলিা; 

       (১৩) ক্রদয় জটিলিা ও েীর্ ষসূসত্রিা; 

       (১৪) প্রকদের Exit Plan;  

       (১৫) আন্ত:সিংস্থাসমূদহর মদধ্য সমন্বয়; 

       (১৬) মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; 

       (১৭) কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ; 

       (১৮) স্থানীয় ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সনম ষাণ প্রসিষ্ঠাদনর কাদজর সুদর্াগ; 

       (১৯) ব্যবসা বাসণদজযর সুদর্াগ; 

       (২০) সশক্ষা ও স্বাদস্থর উন্নয়ন;   

       (২১) সড়দকর দুর্ ষটনা ও সনরািিা;  

       (২২) জনগদণর আয় বৃসি; 

       (২৩) প্রকদের কাজ বাস্তবায়দন স্থানীয় প্রভাব; 

       (২৪) প্রাকৃসিক দুদর্ ষাদগ ক্ষয়ক্ষসি; 

       (২৫) িসরদবদশর ভারসাম্যিা প্রভাব; এবিং 

       (২৬) অন্য সিংস্থার সনম ষাণ কাদজর অপ্রিযাসশি সবঘ্নিা। 
 

(ঞ) প্রকে বাস্তবায়ন িরবিী সমদয় রাস্তাটির ব্যবহার, সিংরক্ষণ, প্রদয়াজনীয় মমরামি ও স্থাসয়ত্বকাল বাড়াদনার জন্য সক সক 

ব্যবস্থা মনয়া হদয়দছ এবিং িা বাস্তবায়ন করা হদয়দছ সকনা ইিযাসে ির্ ষদবক্ষণ ও ির্ ষাদলািনা কদর Exit Plan সম্পদকষ মিামি 

প্রোন করা হদয়দছ। 

(ট) প্রকদের সিজাইন, মাঠ ির্ ষাদয়র িসরেশ ষন, FGD, ও হাইওদয় পুসলদশর কাছ মথদক িদথ্যর সভসিদি রাস্তাটির দুর্ ষটনা প্রবণ 

এলাকা সম্পদকষ ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(ঠ) RHD মথদক বরাে িাসহোসমূহ এবিং প্রাপ্ত অথ ষ ও সময় ইিযাসে সবর্েভাদব ির্ ষাদলিনা করা হদয়দছ। 

(ি) প্রকে এলাকায় মকান অববধ েখল আদছ সকনা িা মাঠ ির্ ষাদয় িসরেশ ষদনর মাধ্যদম ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(ঢ) অসিসরি ভার বহদনর জন্য রাস্তার ক্ষসি হদয় থাকদল িার জন্য গৃহীি ব্যবস্থাসমূহ ির্ ষাদলািনা। Axle Load Control 

Station আদছ সকনা এবিং থাকদল ঠিকমি কাজ করদছ সকনা িা ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 
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(ণ) মাঠ ির্ ষাদয় ির্ ষদবক্ষণ ও ইসিসনয়াসরিং মিকসলদির মাধ্যদম রাস্তাটির সজওদমসট্রক সিজাইন, সাইন সসগন্যাল ঠিক সছল সকনা 

িার ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(ি) িসরকেনা অনুর্ায়ী জসমর অসধগ্রহণ সক সছল এবিং বাস্তদব সক িসরমাণ অসধগ্রহণ করা হদয়দছ এবিং িার সঠিক ব্যবহার হদয়দছ 

সকনা িার ির্ ষদবক্ষণ ও ির্ ষাদলািনার মাধ্যদম জসম অসধগ্রহণ প্রসক্রয়ার ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ ক্ষসিগ্রস্ত জনগদণর ক্ষসিপূরণ 

ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(থ) সমাপ্ত প্রকেটির সিজাইন লাইফ, ব্যয় ও মময়াে বৃসির বাস্তব কারণ, প্রকে সমাদপ্তর ির বিষমাদন এর ব্যবস্থািনা িিসি, 

প্রসকউরদমন্ট সিংক্রান্ত িথ্যাসে, অনুদমাসেি প্রকে িকুদমন্ট অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন কাজ র্থার্থ হদয়দছ সক না Axle Load, প্রকে 

বাস্তবায়দন CPM ও Gantt Chart অনুসরণ ও প্রণয়ন সিংক্রান্ত িথ্যাসে, সফসজসবসলটি িাসির সাদথ প্রকদের সিসিসি’র 

সামিস্যিা, প্রকদের ঝুঁসক/দুব ষল সেক প্রভৃসি সবর্য় পুঙ্খানুপুঙ্খ সবিার সবদের্ণ কদর প্রসিদবেন প্রণয়ন করদি হদয়দছ। 

(ে) প্রকে বাস্তবায়দন িযাদলি ও প্রসিবন্ধকিাসমূহ ির্ ষাদলািনা কদর ভসবষ্যদি সমজািীয় প্রকে প্রণয়দন করণীয় ঠিক কদর 

প্রদয়াজনীয় সুিাসরশ করা হদয়দছ। 

(ধ) RHD মথদক িথ্য উিাি সিংগ্রহ, প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাদের সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রকেটির বিষমান অবস্থার সাদথ 

তুলনামূলক ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

(ন) প্রকদের দুর্ ষটনা প্রবণ এলাকাসমূহ (র্সে থাদক) সিসহৃি কদর দুর্ ষটনা হ্রাসকদে করণীয় ব্যবস্থা সুিাসরশ করা হদয়দছ। এ 

ব্যািাদর সওজ এবিং হাইওদয় ট্রাসফক এর কাছ মথদক প্রদয়াজনীয় িথ্য সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

(ি) প্রকদের মরাি মাসকষিং ও সাইন, সসগন্যাল ও সকদলাসমটার মিাি ির্ ষদবক্ষণ কদর মিামি ও সুসনসে ষষ্ট সুিাসরশ প্রোন করা 

হদয়দছ।  

(ফ) প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সৃষ্ঠ বাজার ও বাসণজয সম্প্রসারণ এবিং অথ ষবনসিক উন্নয়ন ির্ ষাদলািনার জন্য জসরদি প্রাপ্ত িথ্য 

উিাি এবিং মসদকন্ডাসর মাধ্যম হদি প্রাপ্ত িথ্য (প্রকে পূব ষ ও প্রকে িরবিী অবস্থায়) সবদের্ণ করা হদয়দছ। উদেসখি মসদকন্ডাসর 

িথ্য উিািসমূহ সওজ, িসরবহন সসমসি ও ব্যবসায়ী সসমসি মথদক সিংগ্রহ করা হদয়দছ। অত্র প্রকদের আথ ষ-সামাসজক প্রভাব 

মূল্যায়দনর জন্য ব্যবহৃি িলকসমূদহর িথ্যাসে সিংগ্রদহ Likert Scale (প্রদর্াজয মক্ষদত্র) ব্যবহার করা হদয়দছ। 

সিংগৃহীি িথ্যসমূহ র্ািাই বাছাই কদর সবদের্ণপূব ষক প্রসিদবেন প্রণয়ন করা হদয়দছ। 

 

২.৩ িথ্য-উিাদির উৎস 

 

সমীক্ষার উদেশ্যসমূহ সঠিকভাদব িসরপূণ ষ করার জন্য সমীক্ষা মূল্যায়দনর প্রদয়াজনীয় িথ্য প্রাইমাসর এবিং মসদকন্ডাসর উৎস মথদক 

সিংগ্রহ করা হদয়দছ। প্রাইমাসর িথ্যগুদলা মাঠ ির্ ষাদয় ির্ ষদবক্ষণ/জসরি ও সরাসসর সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

প্রদয়াজনীয় প্রাইমাসর িথ্য-উিাি সিংগ্রদহর জন্য Quantitative এবিং Qualitative সবদের্ণ িিসি ব্যবহার করা হদয়দছ। 

মসদকন্ডাসর িথ্যগুদলা সবসভন্ন উৎস মর্মন আইএমইসি, সড়ক িসরবহণ ও মসতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর, িসরবহন 

সসমসি, ব্যবসায়ী সসমসি, হাইওদয় ট্রাসফক পুসলশ এবিং সিংসেষ্ট অন্যান্য সিংস্থা মথদক সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

 

২.৪ সমীক্ষার িলক সনধ ষারণ 

 

প্রশ্নমালাসমূহ প্রণয়দনর জন্য িরামশ ষক কতৃষক সনদন বসণ ষি িলকসমূহ সবদবিনায় মনয়া হদয়দছঃ 

 

ক) জনসমসিকঃ বয়স, তববাসহক অবস্থা, সলঙ্গ 

খ)  সামাসজকঃ মিশা/জীসবকা, মর্াগাদর্াগ, সশক্ষা, সিসকৎসা, সনরািিা ইিযাসে 

গ) অথ ষবনসিকঃ আয়, ব্যয় (প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ ও িদর) 

র্) প্রকে সম্পসকষিঃ 

ঙ)  প্রকদের েরিত্র প্রসক্রয়ার মূল্যায়ন 

ি)  প্রকদের উিাোনসমূদহর বাস্তবায়ন অবস্থা ির্ ষাদলািনা 

ছ)  প্রকদের সবল ও দুব ষল সেকসমূহ এবিং সুদর্াগ ও ঝুঁসক ির্ ষাদলািনা 
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২.৫ িথ্য সিংগ্রদহর উিকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা) 

 

সমীক্ষার উদেশ্য, িসরসধ, ToR, প্রস্তাসবি কম ষিিসির আদলাদক প্রদয়াজনীয় ও প্রাসসঙ্গক প্রশ্নমালা ও মিকসলি প্রণয়ন করা 

হদয়দছ। প্রশ্নমালা ও মিকসলিসমূহ মটকসনকযাল কসমটির সভায় আদলািনা করা হদয়দছ র্া সিয়াসরিং কসমটির সভায় আদলািনার 

আদলাদক সিংদশাধনক্রদম চূড়ান্ত করা হদয়দছ। প্রকদের র্ন্ত্রিাসি ও মালামাল সিংগ্রহ এবিং মসবা গ্রহদণর কার্ ষক্রম িসরিালনার 

মক্ষদত্র প্রকদের প্রধান অসফস  সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর হদি প্রদয়াজনীয় িথ্য সিংগ্রহ করা হদয়দছ।  এ সবর্দয় মিকসলষ্ট সিংযুসি 

করা হদয়দছ। র্ন্ত্রিাসি, মালামাল ও মসবা সিসিএ  ২০০৬ ও সিসিআর ২০০৮ অনুর্ায়ী হদয়দছ সকনা িা র্ািাই করা হদয়দছ। 

প্রাক্কলন, অনুদমােন, মটন্ডার প্রসক্রয়া ও িার মূল্যায়ন, চুসি সম্পােন ও কার্ ষসম্পােন ইিযাসে সময়মি, গুণগি ও িসরমাণগি 

ভাদব হদয়দছ সকনা এবিং কম ষিসরকেনা অনুর্ায়ী অগ্রগসি হদয়দছ সকনা িা িরীক্ষা করা হদয়দছ। র্সে সঠিকভাদব না হদয় থাদক 

িদব িার কারণ সিসিি করার জন্য প্রদয়াজদন সিংসেষ্ট ব্যসিবদগ ষর সদঙ্গ আদলািনা করা হদয়দছ। িথ্য-উিাি সিংগ্রদহর 

উিকরণসমূহ সননরূিঃ 
 

ক)  সুসবধাদভাগী গ্রুদির সাক্ষাৎকাদরর জন্য প্রশ্নমালা; 

খ)  কদরাল গ্রুদির সাক্ষাৎকাদরর জন্য প্রশ্নমালা; 

গ)  প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাদের সনসবড় সাক্ষাৎকাদরর (In-depth Interview) জন্য মিকসলি; 

র্)  স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকাদরর প্রশ্নমালা (KII); 

ঙ)  েলীয় আদলািনা সভা (FGD) িসরিালনার জন্য মিকসলি;  

ি)  িকুদমন্ট সরসভউ (Document Review) মিকসলি; এবিং  

ছ)  অবকাঠাদমার ইসিসনয়াসরিং ির্ ষদবক্ষণ (Engineering Observation) মিকসলি। 

 

২.৬ সমীক্ষার নমুনা আকার সনধ ষারণ ও সবন্যাস 

 

প্রকদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার িথ্যাসের সবদের্ণ দুইটি িিসিদি করা হদয়দছ র্থাঃ িসরমাণগি (Quantitative) ও 

গুণগি (Qualitative) । Quantitative ও Qualitative িিসির নমুনার আকার ও সবন্যাস সননরূিঃ 
 

 

২.৬.১ িসরমাণগি িিসি (Quantitative): 

 
 

 সুসবধাদভাগী গ্রুিঃ  

 

মহাসড়কটি উন্নয়ন/সনম ষাদণর ফদল এলাকার জনসাধারদণর মদধ্য র্ারা সরাসসর উিকৃি হদয়দছন িাদের মধ্য মথদক তেবিয়দনর 

মাধ্যদম সুসবধাদভাগী উিরোিা বাছাই করা হদয়দছ।  
 

নমুনা আকার 

 

 

সননসলসখি িসরসিংখ্যাদনর সূত্র ব্যবহার কদর নমুনা আকার সনণ ষয় করা হদয়দছ। 

 

এখাদন,  

 = নমুনা আকার 

Z= normal Variant র্ার মান 1.96 at 95% confidence level  

p is the part target proportion, এ মক্ষদত্র এর মান 75% ধরা হদয়দছ। িরামশ ষক মদন কদরন মর্ প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল 

এলাকার 75% জনগণ সরাসসর উিকৃি হদয়দছন মর্মন মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, স্বাস্থয মসবা, মলখািড়া, ব্যবসা-বাসণজয এবিং সবসভন্ন 

গুরুত্বপূণ ষ জায়গায় সিংদর্াগ বৃসি ইিযাসে। 
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q =1-p  

e = সঠিকিার মান, র্া 3% ধরা হদয়দছ  

 
              = ৮০০ 

10% Non response ধদর মমাট সুসবধাদভাগী গ্রুদির নমুনা আকার োঁড়ায় ৮৮০ ।  
 

অিএব, মমাট সুসবধাদভাগী গ্রুদির ৫০% কদরাল গ্রুি সহদসদব সবদবিনায় সনদয়সছ র্া োঁড়ায় ৪৪০ জন। 

মমাট নমুনা আকার = ৮৮০+৪৪০=১৩২০ জন। 
 

 

খানা সনব ষািনঃ  

ক্লািার নমুনার মাধ্যদম খানা সনব ষািন করা হদয়দছ। খানা সনব ষািদনর সময় ৮৭.১৮ সক:সম: সড়কটি ৯ মসকশদন আনুমাসনক প্রসি 

১০ সক:সম: অন্তর ৯টি ভাদগ ভাগ কদর ৯টি মভৌগসলক ক্লািার সনধ ষারণ করা হদয়দছ। সড়দকর উভয় িাশ্বষবিী ২ সক:সম: এর মধ্যবিী 

খানাগুদলা তেবিয়দনর মাধ্যদম সনব ষািন করা হদয়দছ। অথ ষবনসিক কম ষকান্ড ও আথ ষ-সামাসজক অবস্থা সবদের্দণর জন্য প্রধান 

মিশাসমূদহর [কৃসর্জীবী, ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর ব্যবসায়ী, িালক (বাস, ট্রাক), িাকুসরজীবী, মজুর] িথ্য উিাি সিংগ্রহ কদর সবর্েভাদব 

ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। 

 

 কদরাল গ্রুিঃ  

সড়দকর িাশ্বষবিী উিদজলা মথদক দূরবিী উিদজলা হদি র্ারা সরাসসর এই সড়দকর সুসবধা িান না িাদের মথদক কদরাল গ্রূদির 

িথ্য প্রোনকারী সনধ ষারণ করা হদয়দছ। নমুনা আকার মমাট সুসবধাদভাগী গ্রুদির ৫০% অথ ষাৎ ৪৪০ জন কদরাল গ্রুদির সিংখ্যা 

হদয়দছ। 

 

২.৬.২ গুণগি িিসি (Qualitative) 

 

সমীক্ষার িসরমাণগি িিসি ছাড়াও গুণগি িিসি ব্যবহার করা হদয়দছ। মর্মন, েলীয় আদলািনা (FGD), গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের 

সাক্ষাৎকার (KII) সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) গ্রহণ।  

 

েলীয় আদলািনা (FGD) 

প্রসিটি উিদজলা মথদক ৮-১০ কদর অিংশগ্রহণকারী সনদয় প্রসি উিদজলায় ১টি কদর FGD িসরিালনা করা হদয়দছ। FGD‘র স্থান 

সহদসদব প্রকে এলাকায় মকান উদেখদর্াগ্য স্থানদক (উিদজলা িসরর্ে/ইউসনয়ন িসরর্ে, বাজার, স্কুল ইিযাসে) সনধ ষারণ করা 

হদয়দছ। মমাট FGD’র সিংখ্যা ৫টি। এফসজসি িসরিালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যসি, স্থানীয় প্রশাসন, সশক্ষক, ব্যবসায়ী, 

বাস/ট্রাক োইভার সনম ষাণ শ্রসমক, মসহলা প্রসিসনসধ, এনসজও প্রসিসনসধ, ধমীয় মনিাদের সাদথ আদলািনা করা হদয়দছ।  

 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview) 

প্রকদের সুসবধাদভাগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের মিামি সিংগ্রদহর জন্য KII মিকসলদষ্টর মাধ্যদম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। 

KII এর আওিায় বাস ও ট্রাদকর মাসলক সসমসি, ব্যবসায়ী, শ্রসমক ইউসনয়ন, স্থানীয় সনম ষাণ প্রসিষ্ঠান, হাইওদয় পুসলশ, এনসজও 

কমী, ট্রাসফক কদরাল ইউসনট, বাস/ট্রাক োইভার, হাসিািাল/সক্লসনদকর কম ষকিষাসহ মমাট ৫০ জদনর (প্রসি উিদজলা হদি ১০ 

জন) সাক্ষাৎকার মনয়া হদয়দছ। 

 

সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) 

প্রকদের িসরকেনা, প্রসকউরদমন্ট, বাস্তবায়ন, িসরিালনা, এবিং ব্যবস্থািনা সম্পদকষ সবস্তর ধারণা লাভ করদি সড়ক ও জনিে 

অসধেপ্তদরর কম ষকিষাদের সনসবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ।  
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২.৭ প্রদকৌশলগি ির্ ষাদলািনা 

 

মূল ও সিংদশাসধি সিসিসির আদলাদক খাি সভসিক বরাে, িাসহো ও বাস্তবায়দনর সবর্ে ির্ ষাদলািনা করা হদয়দছ। প্রকদের সবসভন্ন 

অবকাঠাদমাসমূদহর প্রদকৌশলগি অবস্থার জসরি করার জন্য সিংযুসি-৭ এ বসণ ষি মিকসলি ব্যবহার করা হদয়দছ। প্রসিদবেদন 

প্যাদকজ ওয়ারী ির্ ষদবক্ষণ উিস্থািন করা হদয়দছ। 

 

২.৮ িথ্য সিংগ্রহ কার্ ষক্রম িসরিালনা 

 

িথ্য সিংগ্রহকারী সনদয়াগ 

 

মাঠ ির্ ষায় মথদক Quantitative িথ্য সিংগ্রহ করার জন্য িরামশ ষক প্রসিষ্ঠান কতৃষক ৫ জন সুিারভাইজার, ১০ জন িথ্য 

সিংগ্রহকারী, ১ জন কসম্পউটার অিাদরটর এবিং ১ জন অসফস সহকারী সনদয়াগ মেয়া হদয়দছ। 

 

িথ্য সিংগ্রহকারী এবিং সুিাভাইজার প্রসশক্ষণ 

 

িরামশ ষক প্রসিষ্ঠান িথ্য সিংগ্রহকারী এবিং সুিারভাইজার সনদয়াদগর ির িাঁদের জন্য ২ (দুই) সেদনর প্রসশক্ষণ কম ষসূিীর ব্যবস্থা 

করা হদয়দছ। িরামশ ষকগণ সমীক্ষা কাদজর জন্য সনদয়াসজি িথ্য সিংগ্রহকারী এবিং সুিারভাইজারগদণর প্রসশক্ষণ প্রোন কদরদছন। 

উি কম ষসুসিদি আইএমইসির কম ষকিষাগণদকও আমন্ত্রণ করা হদয়দছ। 

 

মাঠ ির্ ষাদয় িথ্য-উিাি সিংগ্রহ িসরিালনা 
 

 

কম ষিসরকেনা অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহব্যািী িথ্য-উিাি সিংগ্রদহর কাজ িসরিালনা করা হদয়দছ। িথ্য সিংগ্রহকারী সেদন ৫-৬ 

জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদরদছন। প্রসিটি উিদজলায় ২ জন িথ্য সিংগ্রহকারী কাজ কদরদছন। প্রসিটি উিদজলার জন্য ১ জন 

সুিারভাইজার সছল িারা িথ্য সিংগ্রহকারীদের পূরণকৃি প্রশ্নমালার গুণগি মান র্ািাই ও প্রদয়াজনীয় সেক সনদে ষশনা প্রোন 

কদরদছন। িথ্য সিংগ্রদহর কাদজ সনদয়াসজি িথ্য সিংগ্রহকারীদের োসয়ত্ব সননরূিঃ 

 

ক)  উিরোিার সরাসসর সাক্ষাৎকার গ্রহণ; 

খ)  প্রশ্নিত্র অনুসাদর সঠিক মকাদি টিক সিি প্রোন; 

গ)  সঠিক উির সনসিি কদর প্রশ্নমালা পূরণ; 

র্)  সিংগৃহীি িদথ্যর মগািনীয়িা ও সনরািিা রক্ষা করা; এবিং 

ঙ)  সিংগৃহীি িথ্য িরামশ ষক প্রসিষ্ঠাদনর কাদছ প্রোন। 

 

২.৯ স্থানীয় ির্ ষাদয় কম ষশালা 
 

িথ্য সিংগ্রহ িলাকাসলন সমদয় িরামশ ষক প্রসিষ্ঠান প্রকে এলাকায় স্থানীয় ির্ ষাদয় একটি কম ষশালার আদয়াজন কদরদছন। মমাট ৩০ 

জন স্থানীয় সবসভন্ন মিশার জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রসিসনসধ, সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তদরর কম ষকিষাবৃন্দ, সশক্ষক, গণ্যমান্য 

ব্যসি, ও আইএমইসি এর কম ষকিষাবৃন্দ এই কম ষশালায় অিংশগ্রহণ কদরদছন। উন্মুি আদলািনার মাধ্যদম প্রকদের প্রভাব মূল্যায়দনর 

প্রদয়াজনীয় িথ্যাসে সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 
 

২.১০ িথ্য সিংগ্রদহর মান সনয়ন্ত্রণ 

 

িরামশ ষকগণ মাঠকমীদের সাদথ মর্াগাদর্াগ এবিং মাঠ ির্ ষাদয় সৃষ্ঠ সমস্যাগুদলার সমাধান কদরদছন। িরামশ ষকগণ প্রকে এলাকা 

ির্ ষদবক্ষণ ও িথ্য সিংগ্রহ কার্ ষক্রম সদরজসমদন ির্ ষদবক্ষণ কদরদছন। 

 

িথ্য বা িাটা এসিটিিং ও মকাসিিং 

পূরণকৃি প্রশ্নমালা িরামশ ষক প্রসিষ্ঠান কতৃষক মকাসিিং ও এসিটিিং কদর সিংগৃহীি উিাি কসম্পউটাদরর মাধ্যদম িাটাদবজ তিসর 

করা হদয়দছ ও ফে মপ্রা মপ্রাগ্রাদম িাটা এসর করা হদয়দছ। 
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২.১১ িথ্য সবদের্ণ ও প্রসিদবেন প্রণয়ন  

 

িথ্য বা িাটা সবদের্ণ এবিং প্রসিদবেন প্রণয়ন এর মক্ষদত্র সনদনাি সবর্দয়র প্রসি সিকষ দৃসষ্ট রাখা হদয়দছঃ 

(১) সিংগৃহীি িদথ্যর র্থাথ ষিা এবিং গ্রহণদর্াগ্যিা র্থার্থভাদব সবদের্দণর জন্য উন্নি িাটা এসরর উিদর্াগী ও কার্ ষকরী 

সফ্টওয়ার  (ফেদপ্রা) ব্যবহার করা হদয়দছ। 

(২) সিংগৃহীি িথ্য বা িাটা এসসিএসএস (SPSS) সফ্টওয়াদরর মাধ্যদম সবদের্ণ (Co-relation, Mean, Median, 

Minimum, Maximum etc) করা হদয়দছ। 

 

২.১২ প্রসিদবেন উিস্থািন 

 

প্রারসম্ভক প্রসিদবেন  

 

খসড়া প্রারসম্ভক প্রসিদবেন ০৩ মফব্রুয়াসর, ২০২০ িাসরদখ মটকসনকযাল কসমটির সভায় উিস্থািন করা হদয়দছ। মটকসনকযাল 

কসমটির সুিাসরদশর সভসিদি প্রসিদবেনটি সিংদশাধন কদর ১৩ মফব্রুয়াসর, ২০২০ িাসরদখ সিয়াসরিং কসমটির সভায় উিস্থািন করা 

হদয়দছ। সিয়াসরিং কসমটি কতৃষক প্রসিদবেন অনুদমাসেি হওয়ার ির মাঠ ির্ ষাদয় জসরদির কাজ শুরু হদয়দছ। 

 

১ম খসড়া প্রসিদবেন  

 

প্রারসম্ভক প্রসিদবেদনর সভসিদি ৪ সপ্তাদহর মদধ্য মাঠ ির্ ষাদয় সিংগৃহীি সকল িথ্য উিাি ির্ ষদবক্ষণ, সবদের্ণ পূব ষক ১ম খসড়া 

প্রসিদবেনটি মটকসনকযাল কসমটির কাদছ উিস্থািন করা হদয়দছ। মটকসনকযাল কসমটির সুিাসরদশর সভসিদি প্রসিদবেনটি সিংদশাধন 

কদর সিয়াসরিং কসমটির জন্য উিস্থািন করা হদয়দছ। 

 

২য় খসড়া প্রসিদবেন 

 

২য় খসড়া প্রসিদবেন মটকসনকযাল কসমটির জন্য উিস্থািন করা হদয়দছ। মটকসনকযাল কসমটির সভার সুিাসরশক্রদম ২য় খসড়া 

প্রসিদবেন সিয়াসরিং কসমটিদি উিস্থািন করা হদয়দছ। সিয়াসরিং কসমটির সুিাসরশসমূহ সিংদশাধন কদর প্রসিদবেনটি জািীয় 

কম ষশালার জন্য উিস্থািন করা হদয়দছ। জািীয় কম ষশালা মিামি ও সুিাসরদশর সভসিদি র্াবিীয় িথ্য সম্বসলি একটি চূড়ান্ত 

খসড়া প্রসিদবেন প্রস্তুি করা হদয়দছ।  

 

চূড়ান্ত প্রসিদবেন  

 

চুড়ান্ত খসড়া প্রসিদবেন আইএমইসি ও সিংসেষ্ট অন্যান্য েপ্তদরর মিামি ও সনদে ষশনা অনুসাদর ও ১৬.০৬.২০২০ িাসরদখ 

সিয়াসরিং কসমটির সুিাসরদশর সভসিদি প্রস্তুিকৃি চুড়ান্ত প্রসিদবেদনর হাি ষ কসি (বািংলায় ৪০ কসি ও ইিংদরজীদি ২০ কসি) ও সফ্ট 

কসি সনধ ষাসরি সমদয়র মদধ্য আইএমইসির কাদছ োসখল করা হদয়দছ। 
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২.১৩ সময় সভসিক কম ষ িসরকেনা (Time Based Work Plan) 

 

সারসণ-২.১ সময় সভসিক কম ষ িসরকেনা 

Kv‡Ri weeiY 

Kvh©µg Avi‡¤¢i w`b n‡Z gvwmKfv‡e 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pzw³ ¯^vÿi 

 
                              

AvBGgBwW-i mv‡_ wgwUs 

 
                              

WKz‡g›U msMÖn Ges we‡kølY 

 
                              

Kvh© cwiKíbv ˆZwi 

 
                              

civgk©K wb‡qvM 

 
                              

cÖv_wgK Z_¨vbymÜvb                                 

cÖkœgvjv cÖYqb                                 

cÖkœgvjvi cÖvK hvPvBKiY                                 

cÖkœgvjv P‚ovšÍKiY                                 

Bb‡mckb wi‡cvU© তিসর                                 

bgybv cwiKíbvmn Rwic cwiKíbv cÖYqb                                 

‡UKwbK¨vj KwgwU KZ…©K Bb‡mckb wi‡cv‡U© mycvwik cÖ`vb                                 

wóqvwis KwgwU KZ„©K Bm‡mckb wi‡cvU© Aby‡gv`b                                 

DcvË msMÖnKvix wb‡qvM I cÖwkÿY                                 

gvV ch©v‡q mgxÿv cwiPvjbv                                 

DcvË msMÖn                                  

DcvË msMÖn Kvh©µ‡gi Z`viKx                                 

GdwRwW cwiPvjbv Kiv                                 

¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv cwiPvjbv Kiv                                 

msMÖnxZ DcvË‡K cwi”QbœKiY                                 

Lmov AvDUcyU mviwY cÖ¯‘ZKiY                                 

Lmov AvDUcyU mviwY AvBGgBwW KZ…©K Aby‡gv`b                                 

Dcv³ mvRv‡bv                                 

WvUv Gw›Uª I hvPvBKiY                                 

WvUv cÖ‡mwms                                 

WvUv we‡kølY                                 

Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb                                 

Lmov cÖwZ‡e`b `vwLj                                 

‡UKwbK¨vj KwgwUi ch©v‡jvPbv mfvq Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb                                 

‡UKwbK¨vj KwgwUi mycvwi‡ki Av‡jv‡K Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab                                 

wóqvwis KwgwUi mfvq ms‡kvwaZ Lmov cÖwZ‡e`b Dc ’̄vcb                                 

ms‡kvwaZ Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci gZvgZ                                 

P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b তিসর                                 

RvZxq Kg©kvjvq P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb                                 

P‚ovšÍ Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci gZvgZ                                 

Lmov cÖwZ‡e`b P‚ovšÍKiY                                 

P‚ovšÍ cÖwZ‡e`b `vwLj                                 
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অধ্যায় - তৃিীয় 

ফলাফল ির্ ষাদলািনা 

 
 

৩.১. প্রকদের সাসব ষক এবিং অঙ্গসভসিক (মভৌি ও আসথ ষক) লক্ষযমাত্রা ও অজষন উিস্থািন ও ির্ ষাদলািনা 

মূল সিসিসি ও সিংদশাসধি সিসিসি অনুর্ায়ী সমাপ্ত প্রকেটির অঙ্গসভসিক মভৌি ও আসথ ষক লক্ষযমাত্রা এবিং প্রকৃি অগ্রগসিঃ 

 

সারসণ-৩.১ অঙ্গসভসিক মভৌি ও আসথ ষক লক্ষযমাত্রা এবিং প্রকৃি অগ্রগসি (লক্ষ টাকায়) 

অদঙ্গর নাম একক মূল সিসিসি লক্ষযমাত্রা (সিংদশাসধি 

সিসিসি অনুর্ায়ী) 

প্রকৃি অগ্রগসি মূল সিসিসি ও 

সিংদশাসধি সিসিসির  

িাথ ষকয 

িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমা

ণ 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রাজস্বঃ          

কম ষকিষাদের মবিন জনমাস ৮৬.৪ ১৬৫.১২ ৯১২ ১৩১.৪৪ ৮৪০  ১২০.৮১ ৮২৫.৬ (-৩৩.৬৮) 

কম ষিাসরদের মবিন  জনমাস ৪৮.০০ ৪৮.০০ ২৪০ ১০.০০ ১৯২  ৮.০৭ ১৯২ (-৩৮.০০) 

ভািা মথাক  ২০১.৭০ - ১২৬.৪৫ -  ১১০.৫৩ ০ (-৭৫.২৫) 

সরবরাহ ও মসবাঃ          

ভ্রমন ব্যয় মথাক  ৩.০০ মথাক  মথাক - মথাক (-৩.০০) 

ট্রান্সফার ভািা মথাক  ১.০০ মথাক  মথাক - মথাক (-১.০০) 

মিািাল মথাক  ১.০০ মথাক  মথাক - মথাক (-১.০০) 

মটসলদফান মথাক  ৬.০০ মথাক ৩.৪৬ মথাক ৩.০৩ মথাক (-২.৫৪) 

গ্যাস এন্ড জ্বালানী মথাক  ১৫.০০ মথাক ২২.৩০ মথাক ২০.১৯ মথাক ৭.৩ 

মিদট্রাল ও লুসিদকন্ট মথাক  ১০.০০ মথাক ৩৩.৭৫ মথাক ২৯.৫১ মথাক ২৩.৭৫ 

সপ্রসন্টিং মথাক  ৩.০০ মথাক ২.২৯ মথাক ২.২৮ মথাক (-০.৭১) 

অসফস কসন্টনদজন্সী 

(মিশনারী, সসল ও 

িযাম্প) 

মথাক  ১৫.০০ মথাক ৮৭.০০ মথাক ৮৫.০৪ মথাক ৭২.০০ 

িাবসলদকশন ও  

সবজ্ঞািন 

মথাক  ৩.০০ মথাক ৪.০০ মথাক ২.৬২ মথাক ১.০০ 

আপ্যায়ন মথাক মথাক ২.০০ - - - - মথাক (-২.০০) 

আউটদসাসস ষিং জনমাস ১০৫৬ ১১২.৮০ ১১৯৪ ১৮৪.০০ ১১১০ ১৭২.০১ ১৩৮ ৭১.২ 

িরামশ ষ মসবা  জনমাস ৭৫০ ১০৪৩.৪৬ ১১১৭.৫০ ৩৮৮২.৪৪ ১০৯৫ ৩৮১৯.৫১ ৩৬৭.৫ ২৮৩৮.৯৮ 

সম্মানী  মথাক  ২০.০০ মথাক ৫.০০ মথাক ৪.৬৯ মথাক (-১৫.০০) 

কসম্পউটার 

(ল্যািটি ও 

মিকটি) 

টি  ৬.০০ ১০ ৮.০০ ১০ ৬.৯৭ ০ ২.০০ 

অন্যান্য ব্যয় (প্রদজক্ট 

এযালাউন্স ও 

অন্যান্য) 

মথাক  ৫.০০ মথাক ৪৫২.৪৬ মথাক ৪৫০.৭৫ মথাক ৪৪৭.৪৬ 

মমরামি, 

রক্ষণাদবক্ষণ, 

পূনব ষাসনঃ 

মথাক   মথাক      

মটর মভসহকযাল 

(পুরািন ১৮টি ও 

নতুন ৪টি) 

মথাক  ২৫.০০ মথাক ২০.০০ মথাক ১৫.৫৮ মথাক (-৫.০০) 

ফাসন ষিার মথাক  ৩.০০ মথাক ২.০০ মথাক ১.৪৩ মথাক (-১.০০) 

কসম্পউটার ও 

অসফস র্ন্ত্রিাসি 

মথাক  ৩.০০ মথাক ৪.০০ মথাক ৩.৯৬ মথাক ১.০০ 

অন্যান্য মমরামি ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

(সসএনসজ কনভাস ষন, 

মথাক  ২.০০ মথাক ৫.০০ মথাক ১.৯৭ মথাক ৩.০০ 
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অদঙ্গর নাম একক মূল সিসিসি লক্ষযমাত্রা (সিংদশাসধি 

সিসিসি অনুর্ায়ী) 

প্রকৃি অগ্রগসি মূল সিসিসি ও 

সিংদশাসধি সিসিসির  

িাথ ষকয 

িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমাণ/ 

সিংখ্যা 

ব্যয় িসরমা

ণ 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইিযাসে) 

উিদমাট-১ (রাজস্ব )    ৩০২৫.০২  ৪৯৮৩.৪৯  ৪৮৫৮.৯৮  ১৯৫৮.৪৭ 

মূলধন ব্যয়ঃ          

র্ানবাহন টি ৪ ২২০.০০ ৮ ৪৫৬.০০ ৮ ৪৫৫.৮৮  ২৩৬.০০ 

মভসহকযাল 

মপ্রাভাইি, 

অিাদরশন ও 

মমইনদটন্যান্স 

টি ১৫১২.০০ ৪৩০.০২ ১০ ১৪৫.০০ ১০ ১৪৫.০০ (-

১৫০২) 

(-২৮৫.০২) 

ইসিসনয়াসরিং 

র্ন্ত্রিাসি 

টি  - ৩ ৩৯০.০০ ৩ ৩৯০.০০ ৩ ৩৯০.০০ 

অসফস র্ন্ত্রিাসি ও 

ফাসন ষিার 

মথাক   মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

বৃক্ষদরািণ সক:সম: ৮৭.৬৭ ২০.০০ ৮৭.১৮ ৪৭৬.৫০ ৮৭.১৮ ৪৭৬.৫০ (-০.৪৯) ৪৫৬.৫ 

ভূসম অসধগ্রহণ ও 

ক্ষসিপুরণ 

মহক্টর ৮.৬৬ ১৬৮০.০০ ৮.৬৬ ৭৯০০.০০ ৮.৬৬ ৭৮৪৮.১৯ ০ ৬২২০.০০ 

মভৌি কাজঃ          

মজনাদরল ও সাইট 

ফযাসসসলটিস 

মথাক  ৪৯৯.৯৯ মথাক ১৪৬৯.৯৭ মথাক ১৪৬৯.৯৭ মথাক ৯৬৯.৯৮ 

মাটির কাজ র্:সম: ২২৫৭০৪৮ ৬৮০৪.৫৯ ২৯৩৯১৯৩ ১২০৩৭.৮১ ২৯৩৯১৯৩ ১১৯০১.০৭ ৬৮২১৪

৫ 

৫২৩৩.২২ 

মিভদমন্ট ওয়াকষ সক:সম: ৮৭.৬৭ ৫৪৯৪০.৫৫ ৮৭.১৮ ১০৫৬৫৫.৫৭ ৮৭.১৮ ১০৫৬৫৫.৪৪ 
(-০.৪৯) 

৫০৭১৫.০২ 

স্ট্রাকিার সনম ষাণ টি সিজ-৫টি 
 

সিজএযাদপ্রাি 
 

কালভাট ষ- 

(নতুন-৯৫টি, 

আিংসশক 

সনম ষাণ-১৪টি) 

ফ্লাইওভার-১ 
 

ফুটওভারসি

জ-৩টি, 

৪৩১৫.৫০ 

 

১৫০০.০০ 

 

৩৭২৭.৯২ 

 

 

৪৫০০.০০ 
 

১১১.৪৯ 

সিজ-৫টি, 

ফ্লাইওভার-

১টি, 

মরলওদয় 

ওভারসিজ-

১টি, ফুট 

ওভারসিজ 

৪টি,বে 

কালভাট ষ-

১৫৬টি,  

(নতুন-

১১৭টি, 

বসধ ষিকরণ- 

৩৯টি) 

১৪৯৬৪.৫৯ সিজ-৫টি, 

ফ্লাইওভার-

১টি, 

মরলওদয় 

ওভারসিজ-

১টি, ফুট 

ওভারসিজ-

৪টি, 

বেকালভাট ষ 

১৫৬টি,  

(নতুন-

১১৭টি, 

বসধ ষিকরণ- 

৩৯টি) 

১৪৯৬৪.৫৯  ১০৬৪৯.০৯ 

ইসন্সদিন্টালস মথাক  ৪৫০০.১৮ মথাক ৮৮৪৮.২৮ মথাক ৮৮৪৮.২৮ 
মথাক 

৪৩৪৮.১০ 

সবসবধ উন্নয়ন ব্যয় 

(ইউটিসলটি সশফটিিং) 

মথাক  ১৫০০.০০ মথাক ২৭৬২.০০ মথাক ২৭৬১.৫৯ মথাক ১২৬২.০০ 

সফসজকযাল 

কসন্টনদজন্সী 

মথাক  ৮১৫.৭০ মথাক ১৮৭৭.৯৮ মথাক ১৮৭৬.৯০ মথাক ১০৬২.২৮ 

প্রাইস কসন্টনদজন্সী মথাক  ১৬৩১.৪০ মথাক ১৯৫২০.০০ মথাক ১৯৪৭৩.০৫ মথাক ১৭৮৮৮.৬ 

উি-মমাট মূলধন   ৮৭১৯৭.৩৫  ১৭৬৫২৮.৭০  ১৭৬২৯১.৪৬  ৮৯৩৩১.৩৫ 

সব ষদমাট   ৯০২২২.৩৭  ১৮১৫১২.১৯  ১৮১১৫০.৪৪  ৯১২৮৯.৮২ 

সুত্রঃ সরভাইসি সিসিসি ও প্রকে সমাসপ্ত প্রসিদবেন 
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উিদরাি সারসণর (৩.১) িথ্যাসে সবদের্ণ কদর মেখা র্ায় মর্ প্রকদের ভূসম অসধগ্রহণ ও মভৌি অবকাঠাদমার সনম ষাণ পুদরাপুসর 

সম্পন্ন হদয়দছ এবিং মমাট ৩৬১.৭৫ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হদয়দছ। ভূসম অসধগ্রহণ ও মভৌি অবকাঠাদমাগুদলা িসরকেনা মাসফক 

সনসম ষি হদয়দছ। 

 

৩.২ ক্রয় সিংক্রান্ত িথ্যাসের ির্ ষাদলািনা ও ির্ ষদবক্ষন         

প্রকদের অনুদমাসেি সিসিসি অনুর্ায়ী মূল পূিষ কাজ ৪টি প্যাদকদজর মাধ্যদম সম্পন্ন করার সিংস্থান সছল। প্যাদকজ ১ ও ২ 

বািংলাদেশ মসনাবাসহনী মিসলদগদটি ওয়াকষ সহসাদব সনম ষাণ কদর। প্যাদকজ ৩ এর ঠিকাোদরর চুসি িার আসথ ষক ও অন্যান্য 

দুব ষলিার জন্য বাসিল কদর িরবিীদি বািংলাদেশ মসনাবাসহনীদক সেদয় সনম ষাণ করা হয়। প্যাদকজ ৪ সনদয়াগকৃি ঠিকাোর 

সনধ ষাসরি সমদয় কাজ মশর্ কদর।  ক্রয় কার্ ষক্রম সরকাদরর নীসিমালা অনুসরণ কদর সম্পন্ন হদয়দছ। িথ্যানুর্ায়ী ৪টি প্যাদকদজর 

আওিায় পূিষ কাজ সম্পােন করা হদয়দছ। েরিত্র সিংক্রান্ত প্রধান প্রধান িথ্য সননরুি (সারসণ ৩.২):  

 

সারসণ-৩.২ ক্রয় সিংক্রান্ত িথ্যাসের ির্ ষাদলািনা ও ির্ ষদবক্ষণ 

 - প্যাদকজ/কাদজর নাম  

  

-  সিসিসিদি প্রাক্কসলি ব্যয়    

-  চুসি মূল্য 

- সিংদশাসধি চুসি মূল্য 

(মকাটি টাকায়) 

- েরিত্র আহ্বাদনর 

িাসরখ  

- চুসির িাসরখ 

-কাজ সমাসপ্তর িাসরখ 

-ঠিকাোর 

কতৃষক প্রকৃি 

সমাসপ্ত 

 মন্তব্য 

Procurement of New 
vehicles-08 nos 

৪.৫৬ 

৪.৫৬ 

 
 

 

WI-1 & WI-2 ৭৫৮.৮৮ 

৭৫৮.৮৮ 

 

১৭/০১/২০১৩ 

১৭/০১/২০১৩ 

৩০/০৯/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৭ 

বািংলাদেশ আসম ষ কতৃষক মিসলদগদটি 

ওয়াকষ সহসাদব কাজটি করা হদয়দছ। 

WI-3, Mawna- 
Raymoni (PBL) 

২৫৬.৫৯ 

২৮৩.৮৪ 

২৩/০৯/২০১০ 

২৭/০১/২০১১ 

৩১/০৭/২০১৩ 

৩০/০৬/২০১৭ 

চুসির শিষ ভঙ্গ করায় ঠিকাোদরর 

সাদথ চুসি বাসিল করা হদয়দছ। 

WI-3, Mawna- 
Raymoni (Army) 

২২৪.৭৯ 

২২৪.৭৯ 

১৭/০১/২০১৬ 

১৭/০১/২০১৬ 

৩০/০৬/২০১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ 

বািংলাদেশ আসম ষ কতৃষক মিসলদগদটি 

ওয়াকষ সহসাদব অবসশষ্ট কাজটি করা 

হদয়দছ। 

WI-4, Raymoni-
Mymensingh 

২৫৩.৩২ 

২৬৬.২৪ 

২৬২.১৪ 

২৩/০৯/২০১০ 

২৭/০১/২০১১ 

০১/০৮/২০১৩ 

৩০/০৯/২০১৫ 

সনদয়াগকৃি ঠিকাোর সনধ ষাসরি সমদয় 

কাজ মশর্ কদর।   

Outsourcing of Staff ১.৮৪ 

১.৮৪ 

০১/০৭/২০১০ 

০২/০২/২০১১ 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

প্রকদের শুরু মথদক মশর্ ির্ ষন্ত ১১১০ 

জনমাদসর িাফ আউটদসাসস ষিং-এর 

মাধ্যদম মনয়া হদয়সছল। 

Consultancy services ৩৮.৮৩ 

৩৮.৮৩ 

৩১/০৩/২০১০ 

২৭/০১/২০১১ 

৩০/০৬/২০১৬ 

 

প্রকদের শুরু মথদক ২০১৬ সাদলর 

জুন মাস ির্ ষন্ত ১০৯৫ জনমাস 

িরামশ ষ মসবা মনয়া হদয়দছ। 
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৩.৩ প্রকদের উদেদশ্যর অজষন ির্ ষাদলািনা 
 

সারসণ-৩.৩ প্রকদের উদেদশ্যর অজষন ির্ ষাদলািনা 

ক্রসমক  প্রধান উদেশ্য উদেদশ্যর অজষন ির্ ষাদলািনা 

১. জনসাধারণ এবিং িণ্যসামগ্রীর জন্য 

সনরািে, সনভষরদর্াগ্য এবিং েক্ষ 

িসরবহন ব্যবস্থা সনসিি করা; 

প্রকদের আওিায় ২৯.৩৬ লঃর্ঃসমঃ মাটির কাজ, ৮৭.১৮ সকঃসমঃ মিভদমন্ট, ৫ 

টি মসতু, ১৫৬ টি কালভাট ষ, ১ টি ফ্লাইওভার, ১টি মরলওদয় ওভারিাস ও ৪ টি ফুট 

ওভার সিজ সনম ষাণ করায় রাজধানী ঢাকার সাদথ বৃহির ময়মনসসিংহ মজলার 

সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার প্রভৃি উন্নয়ন সাসধি হদয়দছ। ফদল প্রকদের প্রধান 

উদেশ্য অসজষি হদয়দছ। িদব সড়দকর উভয় িাদশ মিভদমদন্টর সকনারা ভাঙ্গা, 

প্রচুর Rutting & Shoveling উভয় িাদশ ময়লা আবজষনা জদম 

জলাবিিার সৃসষ্ট এবিং অদনক স্থাদন মরাি মাসকষিং মুদছ মর্দি মেখা মগদছ। এ 

জন্য সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ প্রদয়াজন। 

২. জনসাধারদণর সহজ িলািল এবিং 

িণ্য িসরবহন ত্বরাসন্বিকরণ;  

সড়দকর উন্নয়দনর ফদল মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হদয়দছ। উন্নি িসরবহন 

ব্যবস্থার প্রবিষন হদয়দছ। জনগণ মেদশর সবসভন্ন গন্তদব্য সহদজ র্ািায়াি করদি 

িাদর ও িণ্য িসরবহন করদি িাদর। কৃসর্িণ্য সবিণদনর সুব্যবস্থা সৃসষ্ট হবার 

ফদল প্রকে এলাকার জনগণ কৃসর্ উৎিােদন উৎসাসহি হদে। মৎস্য িার্ প্রকে 

এলাকায় ব্যািক সবস্তার লাভ কদরদছ 

৩. প্রশস্ত এবিং নতুন মসতু সনম ষাণ কদর 

ভ্রমদণর সময় এবিং সড়ক 

ব্যবহারকারীর ব্যয় হ্রাসকরণ; 

উন্নি সড়দকর কারদণ উন্নি র্ানবাহন িালু হদয়দছ সবধায় ভ্রমদনর সময় এবিং 

সড়ক মর্াগাদর্াদগ ব্যয় হ্রাস মিদয়দছ। এসব সুফল প্রকে এলাকার জনগণ 

সরাসসর মভাগ করদছ। 

৪. সনম ষাণ িরবিী সমদয় নতুন কাদজর 

সুদর্াগ তিসর কদর োসরদ্র্য 

হ্রাসকরণ। 

প্রকে এলাকায় সশোয়ন হদে এবিং অদনক নূিন সশে কারখানা গদড় উদঠদছ। 

অদনক ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশদের স্থািনাও গদড় উদঠদছ। এসব সশে কারখানায় 

প্রকে এলাকার জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ। প্রকে এলাকায় প্রচুর কৃসর্ ও 

মাদছর ফলন হয় এবিং মসখাদনও জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ। ফলশ্রুসিদি 

োসরদ্র্যিা কদমদছ। 

 

৩.৪  প্রভাব মুল্যায়ন 

 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত উিাদির িযাটিসিকাল মটদির মাধ্যদম প্রভাব মূল্যায়ন সননরূিঃ 

 

সারসণ-৩.৪: সম্ভাব্য সূিকগুদলা মদধ্য সম্পকষ 

সূিক সুসবধাদভাগী সুসবধাদভাগী নয় 

সি-মান সি-মান 

উিরোিার সশক্ষার সাদথ সম্ভাব্য সূিকগুদলার সম্পকষ-  

রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি ০.০১৫* ০.০২৬* 

রাস্তা র্াদটর উন্নয়দনর ফদল কৃসর্র িসরবিষন হদয়দছ ০.০৪৪* ০.০৪০* 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ বৃসি মিদয়দছ ০.০১৮* ০.০০০* 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল সিসকৎসা মসবা মনয়া সহজ হদয়দছ ০.০১৯* ০.০৩৩* 

প্রকেটি বাস্তবায়দন সড়ক দুর্ ষটনার হার িসরবসিষি হদয়দছ ০.০০৫* ০.১৩৭ 

রাস্তার উন্নয়দনর ফদল এলাকার ব্যবসা িসরদবদশ মর্ মকানও িসরবিষন হদয়দছ ০.০২০* ০.০১০* 

উিরোিার মূল মিশাসহ সম্ভাব্য সূিকগুদলার সম্পকষ- 

রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি হদয়দছ ০.০৩৪* ০.৫৯২ 

রাস্তা র্াদটর উন্নয়দনর ফদল কৃসর্র িসরবিষন হদয়দছ ০.০১৭* ০.০২১* 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ বৃসি মিদয়দছ ০.৪৪৪ ০.৭২৯ 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল সিসকৎসা মসবা মনয়া সহজ হদয়দছ ০.৯১৬ ০.০০৩* 

প্রকেটি বাস্তবায়দনর সড়ক দুর্ ষটনার হার িসরবসিষি হদয়দছ ০.০৪২* ০.৯৭৩ 

রাস্তার উন্নয়দনর ফদল এলাকার ব্যবসা িসরদবদশ মর্ মকানও িসরবিষন হদয়দছ ০.০০০* ০.৫৯২ 

“*” ইসঙ্গি মেয় মর্ অনুমানগুদলা িসরসিংখ্যানগি ভাদব ৫% িাৎির্ ষপূণ ষ স্তদর িাৎির্ ষপূণ ষ 
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এই সারসণটি উিরোিাদের সশক্ষা এবিং মিশাগি স্তর এর সাদথ সম্ভাব্য সূিকগুদলার সিংযুসি মেখায় মর্ িারা িাদের উির সনভষর 

কদর সক কদর না। মবশ কদয়কটি সূিক উিরোিাদের সশক্ষার স্তর এবিং মিশার উির সনভষরিা মেসখদয়দছ. র্খন সি-মান ০.০৫ এর 

মিদয় কম হয়, এটি িসরসিংখ্যানগি ভাদব িাৎির্ ষপূণ ষ বদল সবদবসিি হয় এবিং আমরা বলদি িাসর মর্ একটি সূিক অন্যটির উির 

সনভষরশীল বা অন্যটির সাদথ যুি। রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি সম্পদকষ প্রসিসক্রয়া র্থাক্রদম সুসবধাদভাগী এবিং সুসবধাদভাগী নয় 

উভয় মগাষ্ঠীর জন্যই িাদের সশক্ষার স্তদরর উির সনভষরশীল (০.০১৫<০.০৫ এবিং ০.০২৬<০.০৫)। একইভাদব, রাস্তা র্াদটর 

উন্নয়দনর ফদল কৃসর্ কাজ সম্পদকষ প্রসিসক্রয়া (০.০৪৪<০.০৫ এবিং ০.০৪০<০.০৫) এবিং কম ষসিংস্থান সুদর্াগ বৃসি (০.০১৮<০.০৫ 

এবিং ০.০০০<০.০৫) সম্পদকষ প্রসিসক্রয়া উভয় মক্ষদত্রই উিরোিার সশক্ষা িাৎির্ ষপূণ ষ। িদুিসর, এটি আমাদের দৃসষ্ট আকর্ ষণ 

কদরদছ মর্ সুসবধাদভাগী এবিং সুসবধাদভাগী নয় উভয় মগাষ্ঠীর মদধ্যই উিরোিার সশক্ষার স্তরটি রাস্তার উন্নয়দনর সবর্দয় িাদের 

প্রসিসক্রয়াটির সাদথ সম্পসকষি র্া এই অঞ্চদলর ব্যবসা িসরদবদশ মকানও িসরবিষন আনদি িসরিাসলি কদরদছ (০.০২০<০.০৫ 

এবিং ০.০১০<০.০৫)। িদব, প্রকেটি বাস্তবায়দন সড়ক দুর্ ষটনার হারটি মকবল সুসবধাদভাগী গ্রুদির সশক্ষার স্তদরর সাদথ জসড়ি 

(০.০০৫<০.০৫) সকন্তু সুসবধাদভাগী নয় মগাষ্ঠীর মক্ষদত্র এটি িাৎির্ ষপূণ ষ নয় (০.১৩৭>০.০৫)। 

এখন, মানুদর্র মিশাগি অবস্থান কখনও মকানও সমস্যা সম্পদকষ িাদের প্রসিসক্রয়াগুদলাদি প্রভাব মফদল। উিদরর মটসবল মথদক 

আমরা মেখদি িাসে মর্ রাস্তা প্রকদের কারদণ কৃসর্ মক্ষদত্রর িসরবিষন সম্পদকষ সুসবধাদভাগী এবিং সুসবধাদভাগী নয় উভয় গ্রুদির 

প্রসিসক্রয়া িাদের মিশার উির সনভষরশীল (০.০১৭<০.০৫ এবিং ০.০২১<০.০৫). রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি হওয়া সম্পদকষ 

িাদের প্রসিসক্রয়া সনভষর কদর মকবল সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠীর মিশায় (০.০৩৪<০.০৫) িদব সুসবধাদভাগী নয় মগাষ্ঠীর মক্ষদত্র এটি 

িাদের মিশার উির সনভষর কদর না। িদব, প্রকেটি বাস্তবায়দন সিসকৎসা মসবা মনয়া সহজ কদর সেদয়দছ প্রসিসক্রয়াগুদলা মকবল 

মাত্র সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠীর মিশার উির সনভষর কদর (০.০০৩<০.০৫)। সবিরীদি, রাস্তার উন্নয়দন এলাকার ব্যবসা িসরদবদশর মর্ 

মকানও িসরবিষদনর সেদক িসরিাসলি কদরদছ প্রসিসক্রয়াগুদলা মকবল মাত্র সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠীর মিশার সাদথ সম্পসকষি 

(০.০০০<০.০৫)।  

সারসণ-৩.৫: রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকার মিদয়দছ িাদের প্রসিসক্রয়া সনদয় এবিং উিরোিাদের মিশা সনদয় 

ওয়ান-ওদয় অযাদনাভা িরীক্ষা 

ওয়ান-ওদয় অযাদনাভা 

  এসএস সিএফ এমএস এফমান িাৎির্ ষপূণ ষ মান 

গ্রুদির মদধ্য ৮.৫৪৮ ২৫ ০.৩৪১ ৩.৯৩০ 

 

০.০২৯ 

 গ্রুিগুদলার মদধ্য ৭৪.৭৩৭ ৮৫৩ ০.০৮৭ 

মমাট ৮৩.২৮৫ ৮৭৮ 
    

এই মটসবলটি উিরোিাদের মিশাগি স্তর-এর মদধ্য রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হওয়ায় িসরসিংখ্যানগি ভাদব মকানও 

িাৎির্ ষপূণ ষ আদছ সকনা িা মেখার জন্য উিরোিাদের মিশার সাদথ রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হদয়দছ সম্পদকষ উিরোিার 

প্রসিসক্রয়াগুদলার অযাদনাভা এর আউটপুট মেখায়। আমরা মেখদি িাসে মর্ িাৎির্ ষপূণ ষ মানটি ০.০২৯ র্া ০.০৫ এর নীদি রদয়দছ 

এবিং সুিরািং, র্খন িারা রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হয় িখন উিরোিাদের মবশ কদয়কটি মিশার গড় তেদর্ ষযর মদধ্য একটি 

িসরসিংখ্যানগি ভাদব উদেখদর্াগ্য িাথ ষকয রদয়দছ। এর অথ ষ র্খন সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠী রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি হয় মসটি িাদের 

মিশাগি স্তর এ ধনাত্নক প্রভাব মফদল। প্রকদের সুফল সমগ্র মেশবাসী মভাগ করদছ। 

৩.৫ প্রকে ব্যবস্থািনাঃ প্রকে িসরিালক সনদয়াগ, জনবল সনদয়াগ, প্রকে ব্যবস্থািনা কসমটির সভা, প্রকে সিয়াসরিং 

কসমটির সভা আদয়াজন, কম ষিসরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রসিদবেদনর সসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগসির িথ্য 

মপ্ররণ ইিযাসে ির্ ষাদলািনা ও ির্ ষদবক্ষণ। 

সাি বছর সনম ষাণকাসলন সমদয় মমাট ১২ জন প্রকে িসরিালক োসয়ে িালন কদরদছন। প্রাপ্ত িথ্যমদি িারা সবাই পূণ ষকাসলন 

োসয়দত্ব সছদলন। প্রকদের প্রারসম্ভক সমদয়র িসরকেনা ও ঠিকাোর সনদয়াগকাসলন সমদয় খুব র্ন র্ন প্রকে িসরিালক সনদয়াগপ্রাপ্ত 

হন সকন্তু প্রকদের সনম ষাণকাসলন সমদয় মিমনটা হয়সন। প্রকে িসরিালদকর র্ন র্ন িসরবিষন প্রকদের গসিদক বাধাগ্রস্থ কদর। 
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সমীক্ষায় জানা র্ায় মর্ প্রকে ব্যবস্থািনা কসমটির সভা, প্রকে সিয়াসরিং কসমটির সভা, কম ষিসরকেনা প্রণয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগসির 

িথ্য মপ্ররণ ইিযাসে কার্ ষাসে সুষু্ঠভাদব সম্পােন করা হদয়দছ। 

৩.৬ প্রকে সমাসপ্তর ির সৃষ্ট সুসবধাসে মটকসই হদয়দছ সকনা মস সবর্য়গুদলা সারসণ/দলখসিত্র/িাইিাদট ষর মাধ্যদম উিস্থািন 

ির্ ষাদলািনা ও ির্ ষদবক্ষণ 

৩.৬.১  মভৌি অবকাঠাদমার অবস্থা 

ক) প্যাদকজঃ ১ - জয়দেবপুর মিৌরাস্তা-রাদজন্দ্রপুর (১২.৬৫ সক.সম.) জয়দেবপুর মিৌরাস্তা মথদক এই মহাসড়দকর শুরু। 

মহাসড়দকর এই অিংশ গাজীপুর সওজ সবভাদগর আওিাধীন। N3 মহাসড়দকর দুই িাদশ অদনক সশে কারখানা আদছ মর্মন 

এদিে হসসিটাল, অরাম মসাদয়টার সলসমদটি, স্মাগ মসাদয়টার সলসমদটি, মটে ইউদরাি সবসি সলসমদটি, হাদয়স এন্ড হাদয়র 

অযাসিদয়ন্স সলসমদটি, সবআরটিসস মসরাল সলসমদটি, সান ইয়াি িসলসভনাইল সলসমদটি ইিযাসে। এই সড়দকর ৬ সক.সম. মিইদনজ 

মথদক দুই িাদশ বনাঞ্চল শুরু। এই প্যাদকদজর মিভদমন্ট এর অবস্থা ভাদলা আদছ। সমসিয়ান এর অবস্থা খুব ভাদলা এবিং সমসিয়ান 

অদনক প্রশস্ত। সমসিয়াদনর বৃক্ষদরািণ খুব সুন্দর কদর করা হদয়দছ। সড়দকর এই প্যাদকদজ মবশ সকছু স্পীি মিকার লক্ষয করা 

র্ায়। এই প্যাদকদজর মকাদনা বাজাদর সরসজি মিভদমন্ট িাওয়া র্ায় সন। 

খ) প্যাদকজঃ ২- রাদজন্দ্রপুর হদি মাওনা (১৭.৬০ সক.সম.)  মহাসড়দকর এই অিংশ গাজীপুর সওজ সবভাদগর আওিাধীন। এই 

প্যাদকজটি রাদজন্দ্রপুর মথদক শুরু হদয়দছ। এই প্যাদকদজ সমসিয়াদন প্রচুর িসরমাদণ ফুদলর গাছ মেখা র্ায়। এমসস বাজার এবিং 

শ্রীপুর বাজাদর মকাদনা সরসজি মিভদমন্ট িাওয়া র্ায়সন। ২২ সক.সম. মিইদনজ এ িটদহাল মেখা র্ায়। এই প্যাদকদজ মাওনা 

ফ্লাইওভার সবযমান। এই ফ্লাইওভাদরর সনদি প্রচুর িাসন জদম থাদক, িাসন সনষ্কাশন ব্যবস্থা খারাি। এই প্যাদকদজর সড়দকর িাদশ 

সওজ মরি হাউজ, অসলসম্পক ফযাশন সলসমদটি, ফারর সসরাসমক সলসমদটি, হামজা অযাদিরালস সলসমদটি, ন্যাশনাল সফি 

সলসমদটি, মগাদল্ডন মরসফট গাদম ষন্টস সলসমদটি, মমর্না সনট মকাদম্পাসজট সলসমদটি, সভনদটজ মিসনম সলসমদটি, সাবলাইম 

সগ্রনদটে সলসমদটি, সমরাদকল ইন্ডাসস্ট্রজ সলসমদটি, ইয়াসসমন সশসিিং সলসমদটি, মনামান ওয়াসরিং সলসমদটি অবসস্থি। সকছু 

জায়গায় রাস্তা প্রশস্তকরণ কাজ িলদছ। মবশ সকছু সক.সম. মিাি ভাঙ্গা এবিং সকছু জায়গায় দৃশ্যমান নয়। এই প্যাদকদজ সমসিয়ান 

আদগর প্যাদকদজর তুলনায় কম প্রশস্ত। 

    

সিত্র-৩.১: জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ মহাসড়ক 

 

গ) প্যাদকজঃ ৩ - মাওনা হদি রায়মসন (২৯.৬০ সক.সম.) মহাসড়দকর এই অিংশ ময়মনসসিংহ সওজ সবভাদগর আওিাধীন।  এই 

প্যাদকদজ বৃক্ষদরািণ এর অবস্থা খুব খারাি, র্থার্থ িসরির্ ষা হয় না। এই প্যাদকদজর প্রসিটি বাজাদর (মর্মনঃ তজনা বাজার 

মািার বাসড়, সীিদিার বাজার এবিং ভালুকা মিৌরসভা বাজার) সরসজি মিভদমন্ট িাওয়া মগদছ। সকন্তু বাজারগুদলাদি িাসন 

সনষ্কাশন ব্যবস্থা খারাি। স্থানীয় সরকাদরর সনদর্ধাজ্ঞা থাকা সদিও বাজাদরর ফুটিাদি প্রচুর মোকান লক্ষয করা র্ায়। ভালুকা 

বাজাদরর ির মথদক মিভদমদন্ট সকছুটা উঁচু সনচু িাওয়া মগদছ,র্া ঝুঁসকপূণ ষ। ভালুকা বাজাদর ফুটওভার সিজ আদছ, সকন্তু এটা খুব 

কম ব্যবহার হয়। এই প্যাদকদজ সড়দকর দুই িাদশই প্রচুর সশে কারখানা লক্ষয করা র্ায়। এর মদধ্য উদেখদর্াগ্য প্যারািাইস 
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সস্পসনিং সমলস সলসমদটি, ইউসন মলাসর সাইদকল ইন্ডাসস্ট্রজ সলসমদটি, সিসবএল সসরাসমক সলসমদটি, আর এ সসরাসমক সলসমদটি, 

নাসসর লাস সলসমদটি, আইসিয়াল সস্পসনিং সমলস সলসমদটি, সান এন্ড মসাদয়টার সলসমদটি, ক্রাউন ওয়ার প্রাইদভট সলসমদটি, 

মরসিশা মিদন্ডি সলসমদটি, এসএমসস এন্টারপ্রাইজ, লাদভন্দ্রা গাদম ষন্টস সলসমদটি, হাসমে মটে বািংলাদেশ সলসমদটি, সুলিানা 

মসাদয়টারস সলসমদটি, আরটি মকাদম্পাসজট সলসমদটি, সবকন ফাম ষাসসউটিকযালস সলসমদটি, বাটারফ্লাই ম্যানুফযাকিাসরিং মকাম্পাসন 

সলসমদটি, কয়ার ট্যােকম সলসমদটি, িাফসরে মকাদটান সমলস সলসমদটি, এেদিসরয়যান্স মটেটাইল সলসমদটি, নরদটে মটেটাইল 

সলসমদটি, সমসনিার হাই-মটক িাকষ সলসমদটি ইিযাসে। এই প্যাদকদজও সক.সম. মিাি ভাঙ্গা অদনক, সকছু সকছু জায়গায় প্রায় 

মেখা র্ায় না। রাস্তার সনদে ষশনা মিাি থাকদলও িা অির্ ষাপ্ত। সকছু জায়গায় রাটিিং দৃশ্যমান এবিং সকছু জায়গায় িা মমরামি করা 

হদয়দছ মেখা র্ায়। সমসিয়ান এই অিংদশ তুলনামুলক কম প্রশস্ত। এই প্যাদকদজ এর একটি সিজ পুরািন র্া মমরামদির প্রদয়াজন। 

বাজারগুদলাদি বাস মব প্রশস্ত নয়। বাস মব মি প্রচুর ট্রাক োঁসড়দয় থাদক। মিলারর্াট রাস্তার মর্ অিংদশ মলাি আদছ মসখাদন প্রচুর 

দূর্ ষটনা র্দট। 

র্)  প্যাদকজঃ ৪ - রায়মসন হদি ময়মনসসিংহ মমসিদকল কদলজ (২৭.৩৩ সক.সম.)  মহাসড়দকর এই অিংশ ময়মনসসিংহ সওজ 

সবভাদগর আওিাধীন। এই প্যাদকদজ সমসিয়াদন সরদফ্লক্টর সবযমান। সমসিয়াদন বৃক্ষদরািণ এর অবস্থা খুব খারাি। সমসিয়ান র্দথষ্ট 

প্রশস্ত নয়, সকন্তু ভাদলা অবস্থায় আদছ। এই প্যাদকদজ প্রসিটা বাজাদর (দর্মনঃ তভলর বাজার, সত্রশাল বাজার, চুরখাই বাজার) 

সরসজি মিভদমন্ট িাওয়া মগদছ। এই প্যাদকদজ সড়দকর দুই িাদশ অদনক সশে কারখানা লক্ষয করা র্ায়। এর মদধ্য উদেখদর্াগ্য 

মজনসভও ফাম ষা সলসমদটি, প্রগসি হরটিকালিার ফাম ষ এন্ড নাস ষাসর সলসমদটি, কসমউসনটি মবসি মমসিকযাল কদলজ সলসমদটি। সকছু 

সকছু জায়গায় সড়দকর উিদরর সাদফষস মমরামি করা হদয়দছ, কারণ এসব স্থাদন রাটিিং মেখা মগদছ। এই প্যাদকদজ দুইটি ফুটওভার 

সিজ রদয়দছ, একটি সত্রশাল বাজাদর ও অন্যটি ময়মনসসিংহ মমসিদকল কদলদজর সামদন। সত্রশাল বাজাদর ওভার মহি সক.সম. মিাি 

আদছ সকন্তু িা অদনকািংদশ নষ্ট হদয় মগদছ। সত্রশাল বাজাদর বাস মব প্রশস্ত নয়। সত্রশাল বাজাদর ফুটিাদি প্রচুর ফদলর মোকান লক্ষয 

করা র্ায়। সাইন মিািগুদলা মছাট ও ঠিক ভাদব মেখা র্ায় না। এই প্যাদকদজ সকছু সকছু সক.সম. মিাি ঠিক আদছ। ইউ টান ষ সাইন 

অদনক মছাট, র্া ট্রাক োইভারদের মক্ষদত্র দৃসষ্ট মগাির হয় না। সের্ারকান্দা এলাকায় সড়দকর দুই িাদশ তবদুযসিক মিাি মেখা 

র্ায়। 

ঙ) প্যাদকজ ১ ও ২-এ দুইিাদশ ৭.৩ সমটার কযাদরজওদয় সহ ৫ সমটার প্রদস্থর সমসিয়ান, ২ সমটার হাি ষ মশাল্ডার ও ১ সমটার সফট 

মশাল্ডার আদছ। প্যাদকজ ৩ ও ৪-এ দুইিাদশ ৭.৩ সমটার কযাদরজওদয় সহ ১ সমটার প্রদস্তর সমসিয়ান, ২ সমটার হাি ষ মশাল্ডার ও ১ 

সমটার সফট মশাল্ডার আদছ। 

ি) WI-১ ও WI-২ এর আওিায় ৩০.২৫০ সকঃসমঃ সড়দকর জন্য ৩০০ সমঃসমঃ Improved sub grade, ৪০০ সমঃসমঃ 

Sub base, ২৫০ সমঃসমঃ Aggregate Base Type-II (Bricks), ১৫০ সমঃসমঃ Aggregate Base Type-I 

(Crushed stone), ১৩০সমঃসমঃ Bituminous Binders course এবিং ৪০ সমঃসমঃ Bituminous wearing 

course িারা সড়কটি সনম ষাদণর সিংস্থান সছল। প্যাদকজ নিং- WI-৩ এর আওিায় ২৯.৩০ সকঃসমঃ সড়দকর জন্য ৩০০ সমঃসমঃ 

Improved sub grade, ৩৫০ সমঃসমঃ Sub base, ২২৫ সমঃসমঃ Aggregate Base Type-II (Bricks), ১৫০ 

সমঃসমঃ Aggregate Base Type-I (Crushed stone), ১২০সমঃসমঃ Bituminous Binders course এবিং ৪০ 

সমঃসমঃ Bituminous wearing course এবিং প্যাদকজ নিং WI-৪ এর আওিায় ২৭.৩২১ সকঃসমঃ সড়দকর জন্য ৩০০ 

সমঃসমঃ Improved sub grade, ৩৫০ সমঃসমঃ Sub base, ২০০ সমঃসমঃ Aggregate Base Type-II (Bricks), 

১৫০ সমঃসমঃ Aggregate Base Type-I (Crushed stone), ১১০সমঃসমঃ Bituminous Binders course এবিং 

৪০ সমঃসমঃ Bituminous wearing course এর িারা মিভদমন্ট সনম ষাণ সিংস্থান সছল।  

ছ) রাস্তাটি সনম ষাদণর িদর IMED কতৃষক িসরেশ ষনকাদল (আগি ২০১৮) প্যাদকজ নিং ১, ২, ৩ ও ৪ হদি ১টি কদর মকার কাটাদরর 

সাহাদে মমাট ৪টি মকার মকদট সবটুসমনাস বাইন্ডার মকাস ষ ও ওয়াসরিং মকাস ষ একসত্রিভাদব র্থাক্রদম ১৭০সমঃসমঃ (গ্রহণদর্াগ্য ১৭০ 

সমঃসমঃ), ১৭০সমঃসমঃ (গ্রহণদর্াগ্য ১৭০ সমঃসমঃ), ১৭০সমঃসমঃ (গ্রহণদর্াগ্য ১৭০ সমঃসমঃ) এবিং ১৫০সমঃসমঃ (গ্রহণদর্াগ্য ১৫০ 

সমঃসমঃ) িাওয়া মগদছ। এছাড়া সড়দকর ৯টি বাজার অিংদশ  (জয়দেপুর-৩৫০ সমটার, মাওনা- ৩০০ সমটার, তজনা- ৩২৫ সমটার, 
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মািারবাড়ী-৩০০ সমটার, সবজ িলা-৪০০ সমটার, ভালুকা-৮০০ সমটার, সত্রশাল- ৬০০ সমটার, বয়লার-২৩০ সমটার, ও িড়খাই 

বাজার- ২০০ সমটার) মমাট ৩.৫০৫ সকঃসমঃ সরসজি মিভদমন্ট সড়ক সনম ষাণ করা হদয়দছ।  

জ) সিসিসি অনুর্ায়ী সড়দকর ভালুকা, বানার, খীরু, সুসিয়া এবিং িাগাসরয়া নামক স্থাদন মমাট ৫টি মসতু (৪২৯ সমটার), সড়দকর 

সবসভন্ন স্থাদন ১১৭ টি নতুন কালভাট ষ এবিং ৩৯ টি সবযমান কালভাট ষ প্রশস্তকরণ, মাওনায় ১টি ফ্লাইওভার (৪৫০ সমটার) এবিং 

জয়দেবপুর, ভালুকা, সত্রশাল ও ময়মনসসিংহ ১টি কদর ফুট ওভার সিজ সনম ষাণ করা হদয়দছ।  

ঝ) সিসিসি অনুর্ায়ী সমসিয়াদনর উচ্চিা ০.২৫০ সমটার হদলও সড়ক সনরািিা সবদবিনায় সিংদশাসধি সিসিসিদি সমসিয়াদনর 

উচ্চিা ০.৪৫০ সমটার ধরা হয়। মস আদলাদক সমসিয়ানসমূহ সনম ষাণ করা হদয়দছ মেখা র্ায়। িসরেশ ষনকাদল জানা র্ায়, মুল 

সিসিসিদি সমসিয়াদন ১৫৫ টি ওদিসনিং সছল। িরবিীদি সিয়াসরিং কসমটি সভার সুিাসরদশর মপ্রসক্ষদি সমসিয়াদনর ওদিসনিং-এর 

সিংখ্যা হ্রাস কদর ৩৫ টি করা হয় এবিং বাসকগুদলা বন্ধ কদর মেয়া হয়। িসরেশ ষনকাদল সড়দকর সরজাভষ ফদরি অিংদশ িক ব্যবহার 

কদর সমসিয়ান সনম ষাণ করা হয়সন মেখা র্ায়। উি অিংদশ কাঁিা সমসিয়াদনর প্রশস্তিা সদব ষাচ্চ ৯.০০ সমটার এবিং ৩.০০ সমটার, 

সমসিয়াদনর এ অিংদশ কাঁিা মেন িসরলসক্ষি হদয়দছ এবিং মকান আউটদলট মেখা র্ায়সন। ফদল ভারী বৃসষ্টর সময় জলাবিিা সৃসষ্ট 

হদয় মিভদমন্ট ক্ষসিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দছ। িসরেশ ষনকাদল দু’ একটি স্থাদন কাঁিা সমসিয়ান অসিক্রম কদর গাসড় একিাশ 

মথদক অিরিাদশ র্াওয়ার সমসিয়াদনর মাদঝ গদিষর সৃসষ্ট হদয়দছ মেখা র্ায়।  

ঞ) রাসত্রকাসলন িলািদল িালদকর সুসবধাদথ ষ সমসিয়াদনর িাদশ ষ লাইট সরদফ্লক্টর দৃশ্যমান র্া অিযন্ত উিদর্াগী। এগুদলা সনম ষাণ 

িরবিীকাদল স্থািন করা হদয়দছ বদল জানা মগদছ। 

ট) সিসিসি অনুর্ায়ী সনসম ষি সড়দক সাইন, সসগন্যাল, সকঃসমঃ মিাি স্থািন ও মরাি মাসকষিং এর সিংস্থান সছল। মস অনুর্ায়ী 

প্রদয়াজনীয় সিংখ্যক  সাইন, সসগন্যাল, সকঃসমঃ মিাি স্থািন ও মরাি মাসকষিং করা হদয়দছ িদব অদনক স্থাদন সাইন, সসগন্যাল, 

সকঃসমঃ মিাি মলখা ও মরাি মাসকষিং মুদছ মগদছ ও আঁকাবাঁকা হদয় মগদছ।  

৩.৬.২ আথ ষ-সামাসজক অবস্থার ির্ ষাদলািনা 

প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য প্রকে এলাকা হদি Quantitative এবিং Qualitative এ দুই ধরদণর িথ্য সিংগ্রহ করা 

হদয়দছ। এছাড়াও প্রকে সিংসেষ্ঠ কম ষকিষাগণ, িালক, ব্যবসায়ী, সশক্ষক, মসহলা প্রসিসনসধ, স্থানীয় জনগদণর উিসস্থসিদি একটি 

স্থানীয় ির্ ষাদয়র কম ষশালার আদয়াজন করা হদয়দছ। 

 

ক) Quantitative িথ্য ও উিাদির সবদের্ণ 

 

আথ ষ-সামাসজক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন দু’ধরদণর (সুসবধাদভাগী ও কদরাল গ্রুি) উিরোিাদের সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত 

িথ্য ও উিাি সবদের্ণ কদর করা হদয়দছ। আথ ষ-সামাসজক অবস্থার ির্ ষাদলািনা করার জন্য প্রকে এলাকার সবসভন্ন মশ্রসণ মিশার 

মানুদর্র আয় ব্যয়, সশক্ষা, সিসকৎসা, কৃসর্, কম ষসিংস্থান, র্ািায়াদির সময় ইিযাসের ির্ ষদবক্ষণ করা হদয়দছ। সুসবধাদভাগী ও 

কদরাল গ্রুদির অবস্থাদনর তুলনামূলক সবদের্ণ কদর এ প্রকদের প্রভাব মূল্যায়ন করা হদয়দছ। জসরি কাদজ সুসবধাদভাগী গ্রুদির 

৮৮০ জন ও কদরাল গ্রুদির ৪৪০ জন, মমাট ১৩২০ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 

মাঠ ির্ ষাদয় আথ ষ-সামাসজক  জসরি কাদজর ফলাফলঃ 

 

মাঠ ির্ ষাদয় আথ ষ-সামাসজক জসরি কাদজর উির সভসি কদর সনদন্মাি ফলাফল ির্ ষদবক্ষণ করা হদলা। 
 

১. উিরোিা পুরুর্/মসহলাঃ 

 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল আথ ষ-সামাসজক প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য িসরমাণগি জসরি করা হয়। সুসবধাদভাগী গ্রূদির ৮৮০ ও 

সুসবধাদভাগী নয় (কদরাল গ্রূি) মথদক ৪৪০ জনদক তেবিয়দনর মাধ্যদম সনব ষািন কদর প্রশ্নমালার মাধ্যদম জসরি কদর সবসভন্ন িথ্য-

উিাি সিংগ্রহ করা হয়। সুসবধাদভাগী গ্রূদি ৭১৩ জন পুরুর্ (৮১.২%) ও ১৬৭ জন মসহলার (১৮.০২%) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। 

কদরাল গ্রূদির মমাট সাক্ষাৎকারোিাদের মদধ্য ৩১৮ জন পুরুর্ (৮১.৪%) ও ৮২ জন (১৮.৬%) মসহলা। সবস্তাসরি সিংযুসি-১ 

এর সারসণ- ১ এ উদেখ করা হদয়দছ। 



 

26 
 

 

 

২. সশক্ষাগি মর্াগ্যিাঃ 

 
 

সুসবধাদভাগী উিরোিাদের মদধ্য মাধ্যসমক ির্ ষাদয় মলখািড়া জানা উিরোিার সিংখ্যা সব ষাসধক (২৬.৫%)। প্রাথসমক ির্ ষাদয় 

সশসক্ষদির সিংখ্যাও উদেখদর্াগ্য (১৬.৮%)। কদরাল গ্রূদির সশক্ষার হারও প্রায় একই রকম। সবস্তাসরি সিংযুসি-১ এর সারসণ- ২ এ 

উদেখ করা হদয়দছ। 

 

 

৩. মিশাঃ 

 

প্রকের্ভি এলাকার জনগণ সবসভন্ন মিশায় সনদয়াসজি মর্মন, কৃসর্, সেনমজুর, গাসড় িালক, ক্ষুদ্র্ ব্যবসা/ক্ষুদ্র্ কুটির সশে, সরকাসর 

িাকসর, মবসরকাসর িাকসর ইিযাসে। জসরদি উিরোিাদের মদধ্য প্রায় ৭.৮% গাসড় িালক, ৩১% ক্ষুদ্র্ ব্যবসা/ক্ষুদ্র্ কুটির সশে, ও 

প্রায় ১৯.৫% সরকাসর/মবসরকাসর িাকুসরদি সনদয়াসজি। িক্ষান্তদর, কদরাল গ্রূদি ক্ষুদ্র্ ব্যবসা/ক্ষুদ্র্ কুটির সশদের সিংখ্যা সব ষাসধক 

(১৭.৫%)। সবস্তাসরি সনদনাি সিদত্র (৩.২) মেখান হদলা।  

 

 

৪. িসরবাদরর সেস্য সিংখ্যাঃ 

 

মমাট সুসবধাদভাগী ও কদরাল গ্রূদির সব ষাসধক সিংখ্যক িসরবাদরর সেস্য সিংখ্যা গদড় ৫-৬ জন। িসরবাদরর মমাট সেস্য সিংখ্যার 

সবদের্ণ সনদনর সারসণদি (৩.৬)  মেয়া হল। 

 

সারসণ ৩.৬: সুসবধাদভাগী ও কদরাল গ্রুদির িসরবাদরর মমাট সেস্য সিংখ্যার তুলনামূলক ির্ ষাদলািনা 

সেস্য সিংখ্যা সুসবধাদভাগী  সুসবধাদভাগী নয় 

সিংখ্যা শিকরা হার সিংখ্যা শিকরা হার 

1-2 72 8.2 32 7.2 

3-4 231 26.2 120 27.2 

5-6 375 42.6 165 37.6 

6 + 202 23.0 123 28.0 

লমাট 880 100 440 100 

 

৫. মাসসক আয়ঃ 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সুসবধাদভাগী জনগদণর আয় উদেখদর্াগ্য হাদর মবদড়দছ। প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ ৩১.৮% জনগদণর 

মাসসক আয় সছদলা টাকা ৫,১০০-১০,০০০; ৪২.১০% এর টাকা ১০,১০০-২৫,০০০ ও ১৩.৭%-এর সছদলা টাকা ২৫,১০০ মথদক 

৪০,০০০। প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ১০.৫% এর মাসসক আয় টাকা ৫,১০০ মথদক ১০,০০০; ৫১.৫% এর টাকা  ১০,১০০-২৫,০০০, 
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২৪.১% এর ২৫,১০০-৪০,০০০।  কদরাল গ্রূদির সাদথ তুলনামূলক সবদের্দণ মেখা র্ায় সুসবধাদভাগীর মাসসক আয় অসধক বৃসি 

মিদয়দছ। সবস্তাসরি সিত্র ৩.৩ ও ৩.৪ লত উদেখ করা হদয়দছ। 

 

 

 

৬. র্ািায়াদির সময়ঃ 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক মর্াগাদর্াদগ সময় কম লাগদছ এবিং জনগণ দ্রূি িাদের গন্তদব্য মিাঁছাদি িাদর। সুসবধাদভাগী 

এলাকার জনগদণর িাদের সনকটবিী মজলা শহদর মর্দি গদড় ৩.৫৭ র্ন্টা সময় লাগদিা র্া বিষমাদন ১.  ৮ র্ন্টা সময় লাদগ। 

িক্ষান্তদর কদরাল গ্রূদির জনগদণর সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ গদড় ৪.১২ র্ন্টা সময় লাগদিা র্া বিষমাদন ২.৭৪ র্ন্টা সময় 

লাদগ। 

 

 সারসণ ৩.৭: সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ বাসড় মথদক মজলা শহদর মর্দি সময় 

র্ন্টা গড় সদব ষাচ্চ সব ষসনন 

সুসবধাদভাগী ৩.৫৭ ৬ ০.৫ 

সুসবধাদভাগী নয় ৪.১২ ৭ ১.৯ 
 

সারসণ ৩.৮: সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার িদর বাসড় মথদক মজলা শহদর মর্দি সময় 

র্ন্টা গড় সদব ষাচ্চ সব ষসনন 

সুসবধাদভাগী ১.৮ ৩ ০.৩ 

সুসবধাদভাগী নয় ২.৭৪ ৫ ১.১ 
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৭. সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফদল সবসবধ উিকারঃ 
 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল জনগদণর সবসবধ উিকার হদয়দছ মর্মন, উন্নি ও দ্রুি মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, অে সমদয় ও কম খরদি 

র্ািায়াদির সুসবধা, জসমর মূল্য বৃসি মিদয়দছ, সিসকৎসা মসবা সুসবধা ইিযাসে। সবস্তাসরি সারসণ- ৩.৯ মি মেখান হদলা। 

 

সারসণ- ৩.৯: সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফদল সকভাদব উিকৃি হদয়দছ 

উিকৃি হওয়ার ধরণ সুসবধাদভাগী (শিকরা হার) 

সময় কম লাদগ ১২.৭ 

কম ষসিংস্থান হদয়দছ ৪.৪ 

র্ানজট মভাগাসন্ত কদমদছ ১৮.২ 

রাস্তার িাদশ জসমর োম মবদড়দছ ৩.১ 

অসি দ্রূি মরাগীদক িািাদরর কাদছ মনয়া র্ায় ১২.৯ 

স্কুদল সহদজ মর্দি িাদর ৩.১ 

সশক্ষার সম্প্রসারণ ০.৪ 

ভাদলা র্ানবাহন িাওয়া র্ায় ২.৮ 

ব্যবসার বাসণদজযর প্রসার র্দটদছ ৭.২ 

প্রশস্থ রাস্তা ১.৪ 

সশে কারখানা বাড়দছ ৪.৯ 

বাসা ভাড়া মেয়া র্াদে ০.২ 

সিংসাদরর আয় মবদড়দছ ১.২ 

কৃসর্িণ্য দ্রুি শহদর মনয়া র্ায় ৪.১ 

র্ািায়াি ব্যয় কম হয় ৩.৯ 

অভাব দূর হদয়দছ ২.৫ 

অে সমদয় ঢাকা র্াওয়া  ৩.৭ 

বাজার করদি সুসবধা হয় ০.২ 

সবসভন্ন অসফদসর শাখা তিসর হদয়দছ ১.৫ 

র্ািায়াদির সুসবধা/ আরামোয়ক ৯.৭ 

মালামাল িসরবহদনর সুসবধা ১.৯ 

একাসধক উির ১০০ 

 

 

৮. সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ অসুসবধাসমূহঃ 

 

সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ সবসভন্ন অসুসবধা হি মর্মন, র্ািায়ি করদি সময় ও খরি মবশী লাগি, কৃসর্জাি িদণ্যর 

বাজারজািকরণ অসুসবধা হি, সড়ক দুর্ ষটনা মবশী হি, মরাগীদের মসবা মকদন্দ্র সনদি সমস্যা হি, মরাগীদের মসবা মকদন্দ্র সনদি 

সমস্যা হি। সবস্তাসরি সারসণ- ৩.১০ মি মেখান হদলা। 

 

সারসণ- ৩.১০: সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ প্রদয়াজনীয় কাজ করদি সকসক অসুসবধার হি 

সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ অসুসবধা সুসবধাদভাগী (শিকরা হার) 

র্ািায়াদি সময় মবসশ লাদগ ১০.৭ 

রাস্তা ভাঙ্গা সছল/গিষ সছল ৮.৯ 

বর্ ষায় কাো হয় ৭.৩ 

রাস্তা প্রশস্ত নয় ৪.২ 

ব্যবসায়ীদের মন্দা সছল ৩.১ 

র্ত্রিত্র িাসকষিং মবসশ সছল ১.৩ 

মজলা শহদর মর্দি সময় মবসশ লাগি ০.২ 

ভাদলা র্ানবাহন িাওয়া মর্ি না ২.৮ 

িসরবহদন সুসবধা ৫.৪ 
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গাসড় িালাদি অসুসবধা হি ১.১ 

সশক্ষাথীদের স্কুল মর্দি সময় মবসশ লাগি ১.৬ 

বর্ ষার সময় বন্যা হি ১.৭ 

র্ািায়াি ব্যয় মবসশ ১.৫ 

র্ানজদটর কারদণ কাঁিামাল নষ্ট হি ০.৪ 

দুর্ ষটনা র্টি ৬.৩ 

র্ানজট থাকি ১০.৯ 

সশে কারখানা সছল না ৪.৮ 

জলবিিা সৃসষ্ট হি/ মেদনজ সমস্যা ৫.৪ 

কম ষসিংস্থান কম সছল ৮.৩ 

ধূলাবাসল থাকি ১.১ 

কৃসর্িণ্য/িণ্য িসরবহদন অসুসবধা ২.৩ 

মরাগীদের র্ািায়াদির অসুসবধা সছল / সিসকৎসা ব্যবস্থা অনুন্নি ১০.৭ 

একাসধক উির ১০০ 

 

৯. সড়কটি ব্যবহার 

 

সবসভন্ন কাদজ সড়কটি ব্যবহার হয় মর্মন, হাট বাজার/শহদর র্ািায়াদির জন্য, সনজস্ব মিশার কাদজ র্ািায়াদির জন্য, 

মছদলদমদয়দের স্কুল কদলদজ র্ািায়ািসহ নানাসবধ কাদজ সড়কটি ব্যবহার করা হয়। সবস্তাসরি সারসণ- ৩.১১ মি মেখান হদলা।   

সারসণ- ৩.১১: সক সক কাদজ সড়কটি ব্যবহার হয় 

সড়ক ব্যবহার শিকরা হার 

হাট বাজার/শহদর র্ািায়াদি    ৩৮.৬ 

সনজস্ব মিশার কাদজ র্ািায়াদি ৩৩.৬ 

মছদলদমদয়দের স্কুল কদলদজ র্ািায়াদি ২৭.৬ 

অন্যান্য .২ 

একাসধক উির ১০০ 

 

১০. কৃসর্ িণ্য িসরবহদন সড়কটি ব্যবহারঃ 

কৃসর্ িণ্য িসরবহদনর কাদজ সড়কটি ব্যবহার সম্পদকষ মিামি প্রোন কদরণ মর্মন, অদনক ব্যবহার (৪০.২%),  অে ব্যবহার 

(২৯.৮%), মমাটামুটি ব্যবহার (১১.৯%), কখনও কখনও ব্যবহার (৩.৪%) এবিং সনয়সমি ব্যবহার ( ১৪.৭%) সবস্তাসরি সারসণ- 

৩.১২ মি মেখান হদলা। 

সারসণ- ৩.১২: কৃসর্ িণ্য িসরবহদনর কাদজ সড়কটি ব্যবহার 

কৃসর্ িণ্য িসরবহদন সড়কটি ব্যবহার শিকরা হার 

অদনক ব্যবহার   ৪০.২ 

অে ব্যবহার ২৯.৮ 

মমাটামুটি ব্যবহার   ১১.৯ 

কখনও কখনও ব্যবহার   ৩.৪ 

ব্যবহার কসর না ১৪.৭ 

একাসধক উির ১০০ 
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১১. কৃসর্ িণ্য িসরবহদন তুলনামূলক খরিঃ 

 

কৃসর্িণ্য িসরবহন ও বাজারজািকরদণ এলাকাবাসী উিকৃি হদয়দছন। িসরবহন খরি আদগর তুলনায় কদমদছ। অসধকািংশ 

(৪৯.১%) উিরোিা বদলদছন মর্, কৃসর্ িণ্য িসরবহন খরি অদনক কদমদছ এবিং ৭৩% উিরোিা বদলদছন মর্ উৎিাসেি ফসদলর 

বাজারজািকরণ অদনক মবদড়দছ। ফলশ্রূসিদি আথ ষ-সামাসজক অবস্থা উন্নি হদয়দছ। 
 

সারসণ-৩.১৩:  কৃসর্ িণ্য িসরবহদনর খরি আদগর তুলনায় কদমদছ 

কৃসর্ িণ্য িসরবহন খরি শিকরা হার 

অদনক কদমদছ ৪৯.১ 

অে কদমদছ ৪৬.৭ 

মকান িসরবিষন মনই ২.৮ 

সকছু মবদড়দছ   ১.৪ 

একাসধক উির ১০০ 

 

১২. উৎিাসেি ফসল বাজারজািকরণঃ 

 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল এলাকার উৎিাসেি ফসল বাজারজািকরণ সবর্দয় মিামি মেন মর্মন, উৎিাসেি ফসল 

বাজারজািকরণ অদনক কদমদছ (৭৩.০%), সকছু মবদড়দছ (২৬.৬%), এবিং অিসরবসিষি  (০.২%) সবস্তাসরি সারসণ- ৩.১৪ মি 

মেখান হদলা। 

সারসণ- ৩.১৪:  প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন এলাকার উৎিাসেি ফসল বাজারজািকরণ 

উৎিাসেি ফসল বাজারজািকরণ শিকরা হার 

অদনক মবদড়দছ   ৭৩.০ 

সকছু মবদড়দছ  ২৬.৬ 

অিসরবসিষি .২ 

অদনক কদমদছ .২ 

একাসধক উির ১০০ 

 

১৩. কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগঃ 

 

প্রায় সকল সুসবধাদভাগী উিরোিা (৯৮.১%) বদলদছন মর্, প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ। মর্মন কৃসর্ 

কাজ (৮৩%), কৃসর্ িণ্য বাজারজািকরণ (৭০.২%), ক্ষুদ্র্ ব্যবসা (৫৭%) ইিযাসে। সবস্তাসরি সারসণ- ৩.১৫ মি মেখান হদলা।  

 

সারসণ- ৩.১৫: প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ 

মিামি সিংখ্যা শিকরা হার 

হযাঁ ৮২৭ ৯৪.০ 

না ৫৩ ৬.০ 

মমাট  ৮৮০ ১০০ 
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সারসণ- ৩.১৬: মকান মকান মক্ষদত্র কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ 

কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ শিকরা হার 

কৃসর্ কাজ ১৫.৮ 

কৃসর্ িণ্য বাজারজািকরদণ ২০.২ 

র্ানবাহন িলািদলর মক্ষদত্র ২২.৭ 

অবকাঠাদমা সনম ষাণ ও সিংকাদরর কাজ  ১৩.০ 

বৃক্ষদরািণ ও এর িসরির্ ষার কাজ ৭.২ 

ক্ষুদ্র্ ব্যবসা ২০.২ 

অন্যান্য .৮ 

একাসধক উির ১০০ 

 

১৪. সিসকৎসা মসবা সহজলভযিাঃ 

 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সবসভন্ন মসবা প্রাসপ্তদি সবদশর্ সুসবধা জনগণ মভাগ করদছ। ১০০% জনগণ িাদের সুফল প্রাসপ্তর কথা 

স্বীকার কদরদছন। সময় কম লাদগ ( ৩৯.৭%), এযামু্বদলন্স ও ভাল র্ানবাহন িাওয়া র্ায় (৩৬.৩%) এবিং র্ািায়াি ব্যয় কম হয় 

(২৪.১%)। সবস্তাসরি সিংযুসি-১ এর সারসণ- ৬ ও ৭ ও সিত্র ৩.৫ মি উদেখ করা হদয়দছ। 

 

 

 

১৫. বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধাঃ 

প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধা সম্পদকষ উিরোিাগণ মিামি মেন মর্মন, বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধা খুব 

ভাল  (৬৬.৪%), বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধা ভাল (৩৩.৬%) সবস্তাসরি সারসণ- ৩.১৭ মি মেখান হদলা।   

 

সারসণ ৩.১৭: প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধা 

বিষমাদন র্ািায়াদির সুসবধা শিকরা হার 

খুব ভাল   ৬৬.৪ 

ভাল   ৩৩.৬ 

মমাট ১০০ 
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১৬. সড়ক দুর্ ষটনাঃ 

রাস্তায় দুর্ ষটনা হাদরর িসরবিষদনর ব্যিাদর ৯৬.৪% উিরেিা বদলদছন মর্, রাস্তায় দুর্ ষটনা কদমদছ সকন্তু ১.৮% উিরোিা মদন 

কদরণ মর্, দুর্ ষটনা হার অিসরবসিষি আদছ। িারা বদলন মর্ দুর্ ষটনা অদনক কদমদছ (৪৮.৭%) এবিং সকছু কদমদছ (৪৭.৭%)। 

সিংযুসি-১ এর সারসণ- ৮ ও সনদনাি সিত্র  ৩.৬ মি সবস্তাসরি উদেখ করা হদয়দছ। 

 
 

 

 

১৭. সড়কটির বিষমান অবস্থাঃ  

 

সড়দকর বিষমান অবস্থা সম্পদকষ সুসবধাদভাগী জনগণ সবসভন্ন মিামি মেয় মর্মন, সড়কটি ব্যবহাদরর উিযুি আদছ (৮৮.৫%), 

মমরামি করা প্রদয়াজন ( ৯.৭%), গদিষর সৃসষ্ঠ হদয়দছ ( ১.৪%), উঁচুসনচু ( ০.২০%) এবিং সড়দকর বাধ মভদঙ্গ মগদছ বদলদছন 

০.২%)। সনদনাি সিত্র ও সিংযুসি-১ এর সারসণ- ৯ ও সিত্র ৩.৭ মি সবস্তাসরি উদেখ করা হদয়দছ। 

 

 

 

১৮. প্রকেটির ভসবষ্যদির উন্নয়দনর মিামিঃ 

 

প্রকদের স্থািনাসমূদহর স্থাসয়ত্বকাল বাড়াদনা, কার্ ষকর রাখা ও ভসবষ্যি উন্নয়দনর জন্য সবসভন্ন মিামি মেন মর্মন, দুর্ ষটনা ও 

র্ানজট কমাদনার জন্য রাস্তার উভয় িাদশ আলাো সাসভ ষস মলন প্রদয়াজন (৮.০%), রাস্তার দুই িাদশ সঠিকভাদব মেদনজ 

সসদিদমর ব্যবস্থা করা  (৭.০%), ওভার সিজ তিসর করা (১৩.০%), আন্ডারিাস তিসর করা (৪%), রাস্তার দুই িাদশ বৃক্ষদরািণ 

করদি হদব (১১%), সাইন মিাি লাগাদনা (১৫%), বাস মব তিসর করা (৮%), সসসসটিসভ কযাদমরা লাগাদনা (৯%), মাসসক 

মসনটসরিং েল গঠন (১০%) এবিং অন্যান্য (১০%)। সবস্তাসরি সিংযুসি-১ এর সারসণ- ১০ ও সিত্র ৩.৮ মি উদেখ করা হদয়দছ। 
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৩.৬.৩  Qualitative িথ্য ও উিাদির সবদের্ণ 
 

 

Qualitative িথ্যসমূহ ৩টি উিাদয় সিংগ্রহ করা হদয়দছ র্থা; গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার (Key Informants 

Interview), সনসবড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), এবিং েলীয় আদলািনা (FGD) । প্রকেটির বাস্তবায়ন অবস্থা, 

প্রকে পূব ষবিী অবস্থা, সশক্ষা, সিসকৎসা, মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, কৃসর্ িণ্য বাজারজাদি সুসবধা, বিষমাদন রাস্তাটি ব্যবহাদর সুসবধা-

অসুসবধা ইিযাসে সেকসমূহ সবদবিনায় সনদয় Qualitative উিাদয় িথ্য সিংগ্রহ করা হদয়দছ। 

 

৩.৬.৩.১  গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview) 

 

প্রকদের গুরুত্ব ও প্রভাব ির্ ষাদলািনা করার জন্য স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাদথ KII মিকসলদষ্টর মাধ্যদম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা 

হদয়দছ। KII এর আওিায় বাস ও ট্রাদকর মাসলক সসমসি (৪ জন), ব্যবসায়ী (৮ জন), শ্রসমক ইউসনয়ন (৪ জন), স্থানীয় সনম ষাণ 

প্রসিষ্ঠান, (৬ জন) হাইওদয় পুসলশ (৫ জন), এনসজও কমী (৪ জন), ট্রাসফক কদরাল ইউসনট (৩ জন), বাস/ট্রাক োইভার (৭ জন), 

হাসিািাল/সক্লসনদকর কম ষকিষা (৪ জন) িাকুরীজীবী (৫জন) মমাট ৫০ জদনর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। KII হদি প্রাপ্ত 

িথ্যসমূহ সনদন বণ ষনা করা হলঃ 

 

সিত্র-৩.৯: স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকার িসরিালনা 

 

১. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের মদি িারা এ প্রকদের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পদকষ অবগি আদছ। এ প্রকদের ফদল 

জীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন হদয়দছ । 
 

২. স্থানীয় ব্যসিবগ ষ মদন কদরণ মর্, এ প্রকেটি স্থানীয় জনগদণর জন্য অদনক সুসবধার সৃসষ্ট কদরদছ। প্রকেটি বাস্তবায়ন হওয়ার 

ফদল দ্রুি র্ািায়াদির সুসবধা হদয়দছ। িণ্য িসরবহন সহজ হদয়দছ। সিসকৎসা মসবার উন্নসি হদয়দছ। কম ষসিংস্থান হদয়দছ, র্ািায়াি 
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ব্যয় কদমদছ, জসমর োম বৃসি মিদয়দছ, ও কৃসর্ মসবা িাওয়া র্াদে। সাসব ষকভাদব জনগদণর সামাসজক ও অথ ষবনসিক উন্নয়ন 

সাসধি হদয়দছ। 

৩. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের মদি প্রকেটির নকশা স্থানীয় জনগদণর িাসহো সকিংবা প্রদয়াজনীয়িার সাদথ সামিস্যপূণ ষভাদব 

প্রণয়ন করা হদয়দছ। িদব মছাট র্ানবাহন ও স্থানীয় ির্ ষাদয় র্ািায়াদির জন্য দুই িাদশ আলাো মলন প্রদয়াজন। 

 

৪. অিংশগ্রহনকারীদের মদি রাস্তার আদশ িাদশ অদনক মছাট মছাট মোকান, মুসের মোকান তিসর হদয়দছ। অদনক মানুর্ নতুন নতুন 

সশে কারখানায় কাজ মিদয়দছ। অদনদক মছাট বড় র্ানবাহন িালাদনা সশদখদছ। প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সবসভন্ন ধরদণর ব্যািংক, 

বীমা অসফদস এলাকার মানুদর্র কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ হদয়দছ । সদব ষািসর ব্যািক িসরমাদণ কম ষসিংস্থান র্দটদছ। প্রকে বাস্তবায়দনর 

ফদল মিশার মক্ষদত্র িসরবিষন র্দটদছ । অদনদক মছাট মিশা মথদক বড় মিশার সেদক ঝুঁদকদছ। মকউ কৃসর্ কাদজর িাশািাসশ মছাট 

মছাট মোকান সেদয়দছ । মমকাসনক ও গ্যাদরদজর সিংখ্যা মবদড়দছ। 

 

৫. স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের মদি, প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল স্কুল কদলদজ ছাত্র-ছাত্রীর িসরমাণ পূদব ষর তুলনায় ব্যািক মবদড়দছ। 

সকছু সকছু এলাকায় িসরবিষন লক্ষয করা না মগদলও মবসশর ভাগ অঞ্চদল ছাত্র-ছাত্রীর িসরমাণ র্দথষ্ট মবদড়দছ। এদের মাদঝ মমদয় 

সশক্ষাথীদের িসরবিষন র্দথষ্ট লক্ষযণীয় । এলাকার ব্যসিবদগ ষর মদি মমদয় সশক্ষাথীদের হার অদনক মবসশ। প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল 

সশক্ষার ব্যািক প্রসার র্দটদছ।  

 

৬. অিংশগ্রহনকারীদের মদি এ প্রকদের সবল সেক হদে র্ানজট কদমদছ ও দুর্ ষটনা হ্রাস মিদয়দছ। স্বে সমদয় ও স্বে ব্যয় 

র্ািায়াি করা র্ায়। এলাকার সশোয়ন র্দটদছ ও ব্যবসার উন্নয়ন হদয়দছ। প্রকদের এলাকায় নতুন কম ষসিংস্থান সৃসষ্ট হদয়দছ। 
  

৭. অিংশগ্রহনকারীদের মদি এ প্রকদের দুব ষল সেকসমূহ উচ্চ গসিদি গাসড় িদল মবসশ ও ট্রাসফক আইন অমান্য করা। মকাদনা 

সাসভ ষস মলন নাই ও রাস্তার িাদশ ফুটিাি এর অভাব। ির্ ষাপ্ত িসরমাদণ ফুটওভার সিদজর অভাব ও ির্ ষাপ্ত লাইটিিং এর অভাব। 

বাজারগুদলাদি বাস মব না থাকা এবিং মেদনজ ব্যবস্থার সমস্যা। রাস্তায় আন্ডার িাস না থাকা ও ইউ টান ষ র্থাস্থাদন না থাকা। সাইন 

মিািগুদলা ভাঙ্গা। 

 

৮. অদনদকর মদি সশে কারখানা মবদড়দছ ও সশক্ষা প্রসিষ্ঠান মবদড়দছ। ব্যবসার উন্নয়ন হদয়দছ ও সকল ধরদণর িদণ্যর রপ্তাসন বৃসি 

মিদয়দছ। নতুন নতুন ব্যািংক বৃসি মিদয়দছ। কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ হদয়দছ। প্রাইদভট অসফদসর সিংখ্যা বৃসি মিদয়দছ ।  

 

৯. িাঁরা মদন কদরণ এ প্রকদের ঝুঁসকসমূহ সড়দকর গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন আন্ডারিাদসর ব্যবস্থা মনই, ির্ ষাপ্ত মরাি সাইন মনই। িালকদের 

অসিকষ গাসড় িালনা এবিং ির্ ষাপ্ত মরাি সাইন না থাকার কারদণ সড়ক দুর্ ষটনা র্টদছ। 
 

১০. অিংশগ্রহনকারীদের মদি এ প্রকদের হুকুমেখলকৃি সকল জসম সঠিকভাদব কাদজ মলদগদছ । 

 

১১. িাঁরা মদন কদরণ সনসম ষি সড়কটির রক্ষণাদবক্ষদণ অবদহলা আদছ। ফুটিাি েখলমুি করা হয়সন। মেদনজ সসদিম মকান 

িসরবিষন হয়সন। বৃক্ষদরািণ করা হদলও িাদের ির্ ষাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ হয়না। অদনক জায়গায় রাটিিং আদছ মর্গুদলা মমরামি হয়সন। 

 

১২. স্থানীয় ব্যসিবগ ষ মদন কদরণ মর্, এ প্রকদের স্থাসয়দত্বর জন্য ট্রাসফক আইন মজারোর করদি হদব। মেদনজ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

করদি হদব ও সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ করদি হদব । বাজারগুদলাদি বাস মব তিসর করা। ল্যাম্প মিাদির সুব্যবস্থা করা ও অববধ 

িাসকষিং বন্ধ করদি হদব । সাসভ ষস মলন তিসর করদি হদব। সদব ষািসর জনসাধারদণর সদিিনিা বৃসি করা েরকার।  

 

৩.৬.৩.২   সনসবড় সাক্ষাৎকার  (In-depth Interview) 

সড়ক সনম ষাণ ও ব্যবস্থািনার সাদথ জসড়ি কম ষকিষাদের সাদথ সনসবড় সাক্ষাৎকাদর প্রাপ্ত িথ্যাসে সননরুিঃ 

 

১. প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ জানান মর্, প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল ঢাকা ও ময়মনসসিংদহর সাদথ মেদশর সবসভন্ন মজলার সড়ক 

মর্াগাদর্াগ সহজ হদয়দছ এবিং জনগদণর সামাসজক ও অথ ষবনসিক উন্নয়ন সাসধি হদয়দছ। প্রচুর সশে কারখানা গদড় উদঠদছ। র্ার 

ফদল এলাকায় সশোয়ন র্দটদছ। র্ািায়াদির সময় ও ব্যয় কদমদছ এবিং প্রচুর িসরমাদণ নতুন র্ানবাহন সড়দক মেখা র্াদে। 

সড়দকর উন্নয়দনর ফদল মবকারত্ব হ্রাস মিদয়দছ অদনকািংদশ। পূদব ষর তুলনায় জীবনমান আরামোয়ক হদয়দছ, সড়দক র্ানজট 

কদমদছ, দুর্ ষটনার ঝুঁসক হ্রাস মিদয়দছ, র্ানবাহদনর িসরিালনায় ব্যয় কদমদছ এবিং সাসব ষকভাদব ব্যবসার ব্যািক প্রসার র্দটদছ। 
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২. প্রকেটির কাজ শুরু হদি সবলম্ব হওয়ার সিছদন ভূসম অসধগ্রহণ জটিলিা একটি কারণ। প্রকেটির ১ম ও ২য় প্যাদকদজর কাজ 

ঠিকাোররা সনদলও সময় মদিা কাজ শুরু করদি িাদরসন। এর প্রধান কারণ িারা মর্ মূল্য ধদর কাজ সনদয়সছল িা কাজ শুরু 

সমদয়র বাজাদরর তুলনায় অদনক কম। অন্যসেদক ঠিকাোররা আসথ ষক ভাদব অক্ষম সছল। িরবিীদি চুসি বাসিল ও নতুন চুসি 

প্রণয়দন সময় মবসশ লাদগ। বািংলাদেশ মসনাবাসহনীদক সেদয় িরবিীদি কাজগুদলা সম্পন্ন করা হয়। 

 

৩. সকছু সকছু স্থাদন সিজ নতুন কদর তিসর করা উসিি, এসব সিজ প্রকদের সময় শুধুমাত্র মমরামি করা হদয়সছল, এগুদলা অদনকটা 

ঝুঁসকপুণ ষ অবস্থায় আদছ। সনসম ষি সড়ক, মসতু এবিং কালভাট ষগুদলা বিষমাদন কার্ ষকর আদছ। 

 

৪. প্রকদের আওিায় সনসম ষি সবসভন্ন অবকাঠাদমা সম্পদকষ িাঁরা বদলন মর্, সনসম ষি সড়ক, মসতু এবিং কালভাট ষগুদলা বিষমাদন 

কার্ ষকর আদছ এবিং মসবা প্রোন করদছ। সকন্তু ভালুকার একটি সিজ শুধুমাত্র মমরামি করা হদয়দছ, র্া অসবলদম্ব িসরবিষন করা 

জরুসর।  

 

৬. সনম ষাণ িরবিীকাদল প্রকদের আওিায় ক্রয়কৃি র্ানবাহন ও র্ন্ত্রিাসি সওজ মক হস্তান্তর করা হদয়দছ এবিং মসগুদলা সওজ 

ব্যবহার করদছ বদল জানা মগদছ। 

 

৭. প্রকদের আওিায় বৃক্ষদরািণ কম ষসূসির মাধ্যদম রাস্তার মমসিয়াদন বৃক্ষদরািণ করা হদয়দছ। সকন্তু সমসিয়াদন মাটির সাদথ বালুর 

সমশ্রন থাকায় গাছগুদলার র্থার্থ িসরির্ ষার িদরও িা নষ্ট হদয় র্াদে। 

 

৮. সনরািে সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থািদনর সনসমদি সড়কটিদক সনরািিা সিি স্থািন করা হদয়দছ। গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুদলাদি 

সনরািিা সিি ভাঙ্গা, সকছু সকছু স্থাদন আদরা সকছু সনরািিা সিি স্থািন করা প্রদয়াজন। প্রদয়াজনীয় সিংখ্যক মরাি মাসকষিং মনই। 

সবসভন্ন সড়ক সিি, সেক সনদে ষশনা ও দূরদত্বর বণ ষনা সম্বসলি সনদে ষশনা মবাি ষ দৃশ্যমান ও ির্ ষাপ্ত সিংখ্যক মনই। গুরত্বপূণ ষ স্থান  ও 

বাজারগুদলাদি র্ত্রিত্র অববধ িাসকষিং করা হয়। 

 

৯. সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর িাদের সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষদণর অিংশ সহসাদব সকছু সকছু জায়গায় রাটিিং এর মমরামি কদরদছ। সকছু 

সিদজর শুরুদি মমরামি কাজ করা হদয়দছ। সড়কটি িালু রাখার জন্য সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ কম ষকান্ড কদর থাদক। 
 

১০. বাজারগুদলাদি বাস মব এর জায়গা ির্ ষাপ্ত না থাকায় র্ানজদটর সৃসষ্ট হদে। বাস মব মি বালুর ট্রাক োঁসড়দয় রাখা হয়। মিলার 

র্াট সিদজ প্রচুর উঁচু সনচু ও গিষ মেখা র্ায়। সড়দকর সবসভন্ন জায়গায় বালু জসমদয় রাখা হদয়দছ র্া দুর্ ষটনার সৃসষ্ট কদর। 
 

১১. প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ বািংলাদেদশর সড়ক ব্যবস্থার মলাদির অসিসরি ভার বহনকারী র্ান িলািল প্রধান সমস্যা সহদসদব 

উদেখ কদরণ। ট্রাসফক ব্যবস্থািনা দুব ষল। সড়দকর মকাল মর্দর্ বাসড়র্র ও বাজার তিসর করা হদয়দছ। রক্ষণাদবক্ষদণর বাদজট 

স্বেিা। মছাট ও কম গসির গাসড়র িলার জন্য সাসভষস মলন নাই ফদল সুদর্াগ বুদঝ মছাট র্ানবাহনগুদলা মূল সড়দক প্রদবশ কদর 

র্ানজদটর সৃসষ্ট হয় এবিং অদনক সময় দুর্ ষটনা র্দট।  

১২. সড়কটি সেদয় বাস, সমসন বাস, মটর সাইদকল, ট্রাক্টর, ভারী ট্রাক, হালকা ট্রাক, কদন্টইনার ট্রাক, কাভাি ষ ভযান, প্রাইদভট 

কার/জীি এবিং উদেখদর্াগ্য সিংখ্যক গাসড় র্ািায়াি কদর। এর সাদথ আদরা মছাট মছাট র্ানবাহন িলািল করদি মেখা র্ায়। 
 

১৩. ট্রাসফক ব্যবস্থািনা দুব ষলিার কারদণই মূলি সড়দক অসিসরি ভারবাহী র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রণ করা র্াদে না। 

১৪. বিষমান সড়ক সবভাদগর ব্যবস্থািনা সম্পদকষ সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ বদলন মর্, গাসড় ধারণ ক্ষমিা িরীক্ষা করার জন্য সড়ক 

সবভাদগর Axle Load Control Station নাই। 
 

১৫. সিংসেষ্ট কম ষকিষাগদণর মিামি অনুর্ায়ী সড়কটির উন্নয়ন কাজ সড়ক ব্যবহারকারীদের বাস্তব িাসহো অদনকািংদশ পূরদণ 

সক্ষম হদয়দছ।  
 

১৬. সড়কটির উন্নয়দনর ফদল এই সড়দক িসরবহদনর সিংখ্যা ও জনগদণর র্ািায়াি অদনক বৃসি মিদয়দছ। ফদল প্রচুর ট্রাসফক হদে 

ভসবষ্যদি এর সিংখ্যা আদরা বৃসি িাদব মর্ কারদণ রাস্তাটি আদরা প্রশস্ত করা জরুসর। সাসভষস মলন ও ির্ ষাপ্ত বাস মব জরুসর। প্রকদের 

মাধ্যদম স্থানীয় জনগদণর িাসহো সামসয়কভাদব পূরণ হদলও ভসবষ্যদি রাস্তা প্রশস্তসহ মেদনজ ব্যবস্থা এবিং ফুটিাি েখলমুি 

করণ জরুসর। 
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১৭. প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ মদন কদরণ মর্, সিসিআর এর সঠিক বাস্তবায়দনর মাধ্যদম সড়ক উন্নয়ন/সনম ষাদণর সনম ষাণ কাদজ 

প্রসিদর্াসগিা বাড়াদনা সম্ভব। e-GP িালুর মাধ্যদম স্বেিা ও প্রসিদর্াসগিা সঠিকভাদব িালন করা সম্ভব। িাঁদের মিামি অনুর্ায়ী 

সঠিক িত্বাবধাদনর মাধ্যদম সড়ক সবভাগ িার কাদজর আরও উন্নয়ন সাধন করদি সম্ভব হদব।   

১৮. আইএমইসি‘র সমাসপ্ত মূল্যায়ন প্রসিদবেদনর ির্ ষদবক্ষন ও সুিাসরশসমূহ র্থার্থ িালদনর জন্য মন্ত্রণালয় সওজ মক সনদে ষশনা 

প্রোন কদর। মস মমািাদবক সওজ সকছু ব্যবস্থা ইদিামদধ্য গ্রহণ কদরদছ, মর্মন রাটিিং ও সাদফষদসর ক্ষয় সনসে ষষ্ট কদর িা মমরামি, 

েখলীকৃি মসাল্ডার উিার, বৃক্ষ মরািন, মরাি মাসকষিং ঠিক করা, ইিযাসে। সকছু স্থায়ী িেদক্ষি গ্রহদণর িসরকেনাসধন আদছ। ক্রয়কৃি 

র্ানবাহন ও র্ন্ত্রিাসি এবিং রাদজন্দ্রপুর সওজ মরি হাউস সড়ক ও জনিদথর সনকট হস্তান্তর হদয়দছ।  

১৯. প্রকেটি প্রণয়দনর সময় সাসভ ষস মলদনর প্রদয়াজনীয়িা অনুভব করা হয়সন ও প্রকদে মকান সাসভ ষস মলদনর ব্যবস্থা রাখা হয়সন। 

সম্প্রসি সরকার সব জািীয় মহাসড়ক সনম ষাদণ সাসভ ষস মলন সিংদর্াজদনর সসিান্ত গ্রহণ কদর।  

 

৩.৬.৩.৩   েলীয় আদলািনা (FGD) এর মাধ্যদম িথ্য উিাদির সবদের্ণঃ 

 

প্রকে এলাকায় প্রসি উিদজলায় ১টি কদর মমাট ৫টি এফসজসি করা হদয়দছ। এফসজসি িসরিালনা করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য 

ব্যসি, স্থানীয় প্রশাসন, সশক্ষক, ব্যবসায়ী, বাস/ট্রাক োইভার সনম ষাণ শ্রসমক, মসহলা প্রসিসনসধ, এনসজও প্রসিসনসধ, ধমীয় মনিাদের 

সাদথ আদলািনা করা হদয়দছ। সনদন এফসজসি িসরিালনার িাসরখ স্থান ও অিংশগ্রহণকারীর সিংখ্যা প্রোন করা হদলাঃ 

সারসণ- ৩.১৮: এফসজসি িসরিালনার িাসরখ, স্থান,ও অিংশগ্রহণকারীর সিংখ্যা 

 

১. প্রকে এলাকার স্থানীয় জনগণ এ প্রকদের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পদকষ অবসহি আদছন। অিংশগ্রহণকারীগণ মদন 

কদরণ মর্, প্রকেটি মর্ উদেদশ্য গ্রহণ করা হদয়সছল িা সফল হদয়দছ এবিং এলাকার উন্নয়ন িথা জনগদণর জীবনমাদনর উন্নয়দন 

মক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ষ ভূসমকা িালন করদছ। 

২. েলীয় আদলািনা সভা মথদক প্রকে বাস্তবায়দনর সাদথ অদনদকই জসড়ি সছদলন সম্পদকষ সবসভন্ন মিামি িাওয়া র্ায়। িাঁরা  

অদনদক ক্ষুদ্র্ ঠিকাোর ও শ্রসমক সহদসদব এ প্রকদের সাদথ জসড়ি সছদলন। অদনদক রাদি নাইট গাদি ষর োসয়ত্ব িালন কদরদছন। 

অদনক ক্ষুদ্র্ ব্যবসায়ীরা সনম ষাণ কাদজ সবসভন্ন দ্র্ব্যাসে সরবরাদহর মাধ্যদম এ প্রকদের সাদথ জসড়ি সছদলন। অদনদক কযাটাসরিং 

সাসভ ষদসর মাধ্যদম খাবার সেদয়সছদলন ।  
 

৩. আদলািনায় অিংশগ্রহণকারীদের অদনদকই মদন কদরন মর্, এ প্রকেটি স্থানীয় জনগদণর র্ািায়াদির সুসবধা হদয়দছ। অদনদকর 

মদি র্ানজট সনরসন হদয়দছ ও দুর্ ষটনা অদনকািংদশ কদমদছ। সড়কটির সনম ষাদণর ফদল ক্ষুদ্র্ ও মাঝারী ব্যবসা বাসণজয, সশে 

প্রসিষ্ঠান, হাসিািাল, সক্লসনক, মহাদটল ইিযাসে প্রসাদরর ফদল এলাকার মানুদর্র কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ এবিং মবকারত্ব 

হ্রাস মিদয়দছ। এলাকায় সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদনর সিংখ্যা বাড়দছ এবিং সশক্ষাথীদের হার আদগর তুলনায় অদনক মবদড়দছ। গাসড় িালদকর 

সিংখ্যা মবদড়দছ। অদনক নতুন ও উন্নি র্ানবাহন িাওয়া সগদয়দছ। র্ানবাহদনর সিংখ্যা বাড়ার ফদল র্ানবাহদনর মমরামদির জন্য 

মমকাসনদকর সিংখ্যা মবদড়দছ।  

৪. এ প্রকে সরাসসর মকান ক্ষসিকর প্রভাব মফদল নাই। সকন্তু িদরাক্ষভাদব প্রভাব সবস্তার করদছ। মর্মনঃ প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল 

সশোয়ন র্দটদছ। র্ার ফদল সশে কারখান মথদক সনসৃি সশে বজষয কৃসর্ জসমর গুণাগুণ নষ্ট করদছ এবিং সগ্রন হাউস ইদফদক্ট র্দথষ্ট 

র্ভসমকা রাখদছ। এই বজষয মৎস্য উৎিােদন ব্যার্াি র্টাদে। এ প্রকদের ফদল প্রচুর আবাসে জসম নষ্ট হদয়দছ। প্রচুর িসরমাদণ গাছ 

সনধন হদয়দছ। র্া িসরদবদশর জন্য র্দথষ্ট ক্ষসিকর। প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ির্ ষাপ্ত বৃক্ষদরািণ হয়সন। 

িাসরখ এফসজসি িসরিালনা স্থান অিংশগ্রহণকারীর সিংখ্যা 

১০.০৩.২০২০ আমলীিলা উচ্চ সবযালয়, ২৬ নিং ওয়াি ষ ময়মনসসিংহ ১৭ জন 

১১.০৩.২০২০ বাজাদরর মমকাসনদকর মোকান, সত্রশাল, ময়মনসসিংহ ০৯ জন 

১৩.০৩.২০২০ বাসনয়ার িালা, বাদর্র বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর ১০ জন 

১২.০৩.২০২০ সালনা বাজার এর মুসের মোকান, গাজীপুর সের  ১২ জন  

১২.০৩.২০২০ ভালুকা ইউসনয়ন িসরর্ে ১২ জন 
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৫. েলীয় আদলািনা সভা মথদক এ প্রকদের সবল সেকসমূহ সম্পদকষ সবসভন্ন মিামি িাওয়া র্ায়। অিংশগ্রহণকারীদের মদি 

সড়দকর িাদশর জসমর োম অদনক মবদড়দছ এবিং প্রচুর সশে কারখানা গদড় উদঠদছ। সনরািে সড়ক িলািল অদনকািংদশ সনসিি 

হদয়দছ ও বিষমাদন দুর্ ষটনা অদনকািংদশ কদমদছ। স্বে সময় ও অে ব্যদয় র্ািায়াি করা সম্ভব হদয়দছ। সশক্ষার মান মবদড়দছ ও 

নারী সশক্ষার প্রসার র্দটদছ। সিসকৎসার মান উন্নয়ন হদয়দছ । 

৬. িাঁদের মদি এ প্রকদের দুব ষল সেকসমূহ হদে সাসভ ষস মলন মনই। ির্ ষাপ্ত িসরমদণ ফুটওভার সিজ ও মজিা ক্রসসিং এর অভাব। 

মাওয়া ফ্লাই ওভাদরর সনদি িাসন জদম থাদক। রাস্তার সকছু অিংদশ িাসন জদম থাদক ও রাটিিং মেখা র্ায়। আন্ডারিাস মনই। 

প্রসিবসন্ধদের িলািদলর মকান আলাো রাস্তা বা ফুটওভার সিজ মনই। 

৭. প্রকদের মাধ্যদম অদনক সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ। নতুন কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ হদয়দছ। এলাকার সাসব ষক উন্নয়দনর সুদর্াগ হদয়দছ। 

প্রকে এলাকার মানুদর্র অথ ষবনসিক উন্নসি হদয়দছ। নতুন নতুন সশে কারখানা তিসর হদে। িসরবহন খরি অদনকািংদশ কদম 

মগদছ। ব্যবসা বাসণদজযর সুদর্াগ হদয়দছ। নতুন কৃসর্ দ্র্দব্যর িাসহো বাড়দছ । 

৮. ঝুঁসক সম্মদন্ধ উদেখ কদরণ মর্ বাজারগুদলাদি র্ত্রিত্র অববধ িাসকষিং করা, সফটদনস সবহীন ও লাইদসন্স সবহীন গাসড় িলািল, 

ট্রাসফক আইন অমান্য করা, উচ্চ গসিদি গাসড় িলািল করা, মমসিয়াদন  সেদয় মলাকজন িারািার করা, সাসভ ষস মলন না থাকা, ও 

ইউ টান ষ র্থার্থ স্থাদন না থাকা। বাজাদর বাস মব না থাকায় ঝুঁসক সৃসষ্ট হদে। ির্ ষাপ্ত িসরমাদণ ফুটওভার সিজ মনই। 

৯. হুকুমেখল কৃি সকল জসম সঠিক ব্যবহার হদয়দছ। সকছু সকছু জসমদি অববধ স্থািনা গদড় উদঠদছ বদল অদনদকর মিামি ।   

১০. অদনদকর অসভদর্াগ আদছ। বৃক্ষদরািণ করা হদলও িার র্থার্থ িসরির্ ষা হদে না। রাস্তায় সকছু জায়গায় রাটিিং মেখা র্ায় র্া 

এখনও ভাদলাভাদব মমরামি হয়সন। লাইটিিং এর ব্যবস্থা করদি হদব। ির্ ষাপ্ত মসনটসরিং এর অভাব। ফুটিাি েখলমুি করদি হদব। 

রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকষ আরও মবসশ হওয়া জরুসর বদল সবার মিামি। রাস্তার িাসন সনষ্কাশদনর জন্য রাস্তার িাদশ মেন সনম ষাণ করা 

প্রদয়াজন। 

১১. আদলািনা সভাদি উিসস্থি ব্যসিদের মদি এ প্রকদের স্থাসয়দত্বর (Sustainability) জন্য ভারী র্ানবাহন িলািল বন্ধ 

করদি হদব ও সাসভ ষস মলন করা অসিব জরুসর। িাসন সনষ্কাশদনর জন্য মেদনজ ব্যবস্থা উন্নি করদি হদব। সকছু দুষ্ট িক্র রাস্তার 

িাদশ বালু রাদখ, এদের জন্য আইসন ব্যবস্থা গ্রহণ করদি হদব। অববধ স্থািনা উদেে ও ফূটিাি েখলমুি করদি হদব। নতুন 

সাইন মিাি সনসে ষষ্ট স্থাদন বসাদি হদব। বাজাদর বাস মব তিসর করদি হদব। সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদনর সামদন আন্ডারিাস বা ওভার সিজ 

েরকার এবিং ইউ টান ষ র্থার্থ জায়গায় বসাদনা জরুসর। ট্রাসফক আইন মজারোর করণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল বন্ধ করদি হদব। 

সদব ষািসর সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ করদি হদব। 
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৩.৬.৩.৪  স্থানীয় ির্ ষাদয়র কম ষশালায় প্রাপ্ত িথ্য ও উিাদির সবদের্ণ 

সমীক্ষা এলাকাঃ জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকে (মজএমআরআইসি) 

মিসবসনময় সভার স্থানঃ fvjyKv Dc‡Rjv cwil‡`i mfv Kÿ 

সভার িাসরখঃ 16 gvP© 2020Bs †ivR ‡mvgevi 

সময়ঃ mKvj 11.00 NwUKv 

 

সিত্র-৩.১১: ভালুকা উিদজলা িসরর্দের সভা কদক্ষ অনুসষ্ঠি “জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন” শীর্ ষক প্রকদে  আদয়াসজি স্থানীয় 

ির্ ষাদয়র কম ষশালা। 

 

উম্মিু আদলািনাঃ 

 

আইএমইসি, স্থানীয় প্রশাসন ও সওজ অসধেপ্তদরর কম ষকিষাদের উিসস্থসিদি ১৬ মাি ষ ২০২০ িাসরদখ স্থানীয় ির্ ষাদয়র একটি 

কম ষশালার আদয়াজন করা হয়। প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ, ব্যবসায়ী, সশক্ষক, মসহলা প্রসিসনসধ, োইভার, িাকুরজীবী, এনসজও 

কমী, স্থানীয় জনগণ উিসস্থি সছদলন। কম ষশালায় উিসস্থি সেস্যবৃন্দ সনন বসণ ষি সবর্য়গুদলার উির গুরুত্বাদরাি কদরণ। 
 

স্থানীয় ির্ ষাদয়র কম ষশালায় উিসস্থি প্রসিসনসধগদণর িাসলকা 

১. জনাব কাজী আদনায়ার মহাদসন, িসরিালক (যুগ্ম সসিব) আইএমইসি, মসক্টর-২, িসরকেনা মন্ত্রণালয় 

২. জনাব মমা: মাসুে কামাল, উিদজলা সনব ষাহী অসফসার, ভালুকা উিদজলা প্রশাসন 

৩. জনাব মীর আব্দুল মান্নান, উি-সবভাগীয় প্রদকৌশলী, ভালুকা সড়ক উি-সবভাগ, সড়ক ও জনিথ, ময়মনসসিংহ 

৪. জনাব সিয় কম ষকার, মূল্যায়ন কম ষকিষা, আইএমইসি, মসক্টর-২, িসরকেনা মন্ত্রণালয় 

৫. জনাব প্রদকৌশলী সুখরিন সুিার, টিম সলিার, জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকে (মজএমআরআইসি) 

৬. স্থানীয় অিংশগ্রহণকারীদের নামঃ 

 

সারসণ- ৩.১৯: স্থানীয় ির্ ষাদয়র কম ষশালায় অিংশগ্রহণকারীদের নাম ও িেবী 

অিংশগ্রহণকারীদের নাম িেবী 

মমাঃ হাসববুর রহমান খান ইউসি সেস্য 

আশরাফুন নাহার সলসল সশক্ষক 

মমাঃ োরুল ইসলাম িাঠান সশক্ষক 

এ.মক.এম.শরীফুল ইসলাম ব্যবসায়ী 

এ.সব.এম সজয়া উসেন সভািসি,মুসিযুি মিিনা 

মমাঃ মজাবাদয়র মহাদসন খানমাসনক সািংবাসেক 
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মমাঃ নুরুল ইসলাম শ্রসমক 

মমাঃ সরিন সময়া োইভার 

মমাঃ ওমর ফারুক মমৌলভী 

মমাঃ মমাজাদম্মল হক ব্যবসায়ী 

মমাঃ ফজলুল হক িালুকোর ব্যবসায়ী 

মমাঃ ইসমাইল মহাদসন কৃর্ক 

মমাঃ সসরাজুল হক ইউসি সেস্য 

মমাঃ মমাফাদেল মহাদসন সশক্ষক 

আসলমুল আল রাজু (ছাত্র) ছাত্র 

মমাঃ আফিাব উসেন িাঠান কৃর্কলীগ সভািসি 

মাহমুদুল হাসান ফরহাে সািংবাসেক 

তসয়ে জবামসন সািংবাসেক 

মমাঃ আশরাফুল ইসলাম উি-সহকারী প্রদকৌশলী 

মমাঃ শসফকুল ইসলাম শসফক সািংবাসেক 

মাসজরুল ইসলাম এনসজও কমী 

মমাঃ আল আসমন ব্যবসা 

 

১. উমু্মি আদলািনা মাধ্যদম জানা র্ায় মর্, িাঁরা সড়ক উন্নয়ন প্রকদের বাস্তবায়ন সম্পদকষ পুদরাপুসর অবসহি আদছন। প্রকেটি 

বাস্তবায়দনর ফদল এলাকার উন্নয়ন িথা জনগদণর জীবনমাদনর উন্নয়দনর মক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ষ ভূসমকা িালন করদছ। 

২. কম ষশালায় অিংশগ্রহণকারীগণ মদন কদরণ মর্, প্রকদের উদেশ্য সফল হদয়দছ, উন্নি ও দ্রুি মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থাসিি হদয়দছ 

ফদল অে সমদয় ও কম খরদি র্ািায়াদির সুসবধা সৃসষ্ট হদয়দছ। র্ানজট সনরসন হদয়দছ, মানুদর্র দুদভষাগ কদমদছ। সড়ক দুর্ ষটনা 

হ্রাস মিদয়দছ, সড়দক র্ািায়াি করা সনরািে হদয়দছ। ঢাকা ও ময়মনসসিংদহর সাদথ সবসভন্ন মজলার সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সহজ 

হদয়দছ।   

৩. অিংশগ্রহণকারীদের অসধকািংশ মদন কদরণ মর্, এ প্রকেটি স্থানীয় জনগদণর র্ািায়াদির সুসবধা হদয়দছ। অদনদকর মদি সনরসন 

হদয়দছ ও দুর্ ষটনা অদনকািংদশ কদমদছ। সড়কটির সনম ষাদণর ফদল ক্ষুদ্র্ ও মাঝারী ব্যবসা বাসণজয, সশে প্রসিষ্ঠান, হাসিািাল, 

সক্লসনক, মহাদটল ইিযাসে প্রসাদরর ফদল এলাকার মানুদর্র কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ এবিং মবকারত্ব হ্রাস মিদয়দছ। 

এলাকায় প্রচুর সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদনর সিংখ্যা বাড়দছ এবিং সশক্ষাথীদের হার আদগর তুলনায় অদনক মবদড়দছ। কৃর্কদের উৎিাসেি কৃসর্ 

িণ্য সহদজ ও কম খরদি বাজারজাি করা সম্ভব হদে। গাসড় িালদকর সিংখ্যা মবদড়দছ। অদনক নতুন ও উন্নি র্ানবাহন িাওয়া 

সগদয়দছ। র্ানবাহদনর সিংখ্যা বাড়ার ফদল র্ানবাহদনর মমরামদির জন্য মমকাসনদকর সিংখ্যা মবদড়দছ। 

৪. িাঁদের মদি এ প্রকদের সবদিদয় দুব ষল সেকসমূহ হদে সাসভ ষস মলন মনই। বাজারগুদলাদি র্ত্রিত্র অববধ িাসকষিং করা। ির্ ষাপ্ত 

িসরমদণ ফুটওভার সিজ ও মজিা ক্রসসিং এর অভাব। মাওয়া ফ্লাই ওভাদরর সনদি িাসন জদম থাদক। রাস্তার সকছু অিংদশ িাসন জদম 

থাদক ও রাটিিং মেখা র্ায়। মকাদনা আন্ডারিাস মনই। প্রসিবসন্ধদের িলািদলর মকান আলাো রাস্তা বা ফুটওভার সিজ মনই। বাজাদর 

বাস মব না থাকায় ঝুঁসক সৃসষ্ট হদে। সাইন মিািগুদলা ভাঙ্গা। 

৫. উমুি আদলািনা সভায় অিংশগ্রহণকারীদের মদি এ প্রকে িসরদবদশর উির ক্ষসিকর প্রভাব মফদলদছ। প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল 

সশোয়ন র্দটদছ। র্ার ফদল সশে কারখান মথদক সনসৃি সশে বজষয র্া কৃসর্ জসমর গুণাগুণ নষ্ট করদছ।  এই বজষয মৎস্য উৎিােদন 

ব্যার্াি র্টাদে। এ প্রকদের ফদল প্রচুর আবাসে জসম নষ্ট হদয়দছ। প্রচুর িসরমাদন গাছ সনধন হদয়দছ। র্া িসরদবদশর জন্য র্দথষ্ট 

ক্ষসিকর। প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ির্ ষাপ্ত বৃক্ষদরািণ হয়সন। 
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৬. অদনদকর অসভদর্াগ আদছ বৃক্ষদরািণ করা হদলও িার র্থার্ি িসরির্ ষা হদে না। রাস্তায় সকছু জায়গায় রাটিিং মেখা র্ায়, র্া 

এখনও ভাদলাভাদব মমরামি হয়সন। লাইটিিং এর ব্যবস্থা করদি হদব। ির্ ষাপ্ত মসনটসরিং এর অভাব। ফূটিাি েখলমুি করদি হদব। 

রাস্তার িাসন সনষ্কাশদনর জন্য রাস্তার িাদশ মেন সনম ষাণ করা প্রদয়াজন। 

৭. উমুি আদলািনা সভায় অিংশগ্রহণকারীগণ মদন কদরণ মর্, এ প্রকদের স্থাসয়দত্বর (Sustainability) জন্য ভারী র্ানবাহন 

িলািল বন্ধ করদি হদব ও সাসভ ষস মলন করা অসি জরুসর। বাজাদর বাস মব তিসর করদি হদব। িাসন সনষ্কাশদনর জন্য মেদনজ 

ব্যবস্থা উন্নি করদি হদব। নতুন সাইন মিাি সনসে ষষ্ট স্থাদন বসাদি হদব। সকছু দুষ্ট িক্র রাস্তার িাদশ বালু রাদখ, এদের জন্য আইসন 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদি হদব। অববধ স্থািনা উদেে ও ফূটিাি েখলমুি করদি হদব। সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদনর সামদন আন্ডারিাস বা ওভার 

সিজ েরকার এবিং ইউ টান ষ র্থার্থ জায়গায় বসাদনা জরুসর। ট্রাসফক আইন মজারোর করণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল বন্ধ করদি 

হদব। সদব ষািসর সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ করদি হদব। 

 

৩.৭ হাইওদয় পুসলশ, গাজীপুর সরসজয়ন, গাজীপুর হদি প্রাপ্ত জয়দেবপুর ক্রসসিং হদি ময়মনসসিংহ মমসিদকল কদলজ 

এন-৩ মহাসড়দক সড়ক  দুর্ ষটনার িথ্যাসেঃ 

 

সনদনাি সারসণ দুইটির দুর্ ষটনার িসরসিংখ্যান সবদের্দণ মেখা র্ায় মর্ ২০১৬ ও ২০১৭ সাদল সব ষাসধক দুর্ ষটনা র্দটদছ র্া বিষমাদন 

সকছুটা কম। দ্রুি ও অসনয়সন্ত্রি র্ানবাহন িলািল, অসনধ ষাসরি স্থাদন িাসকষিং, ক্ষুদ্র্ র্ানবাহদনর অববধ িলািল, ও জনগদণর সড়ক 

িারািাদর অসিকষিা দুর্ ষটনার মূল কারণ। 

সারসণ-৩.২০: সড়ক দুর্ ষটনায় মৃতুযর ও জখদমর সিংখ্যা 
 

ক্র
সম

ক
 ন

িং
 

ব
ছ
র
 

সড়ক দুর্ ষটনায় মৃতুযর সিংখ্যা সড়ক দুর্ ষটনায় জখদমর সিংখ্যা মমাট 

সড়ক 

দুর্ ষটনার 

সিংখ্যা 

পুরুর্ মসহলা সশশু মমাট গুরুির জখম সামন্য জখম 

পুরুর্ মসহলা সশশু মমাট পুরুর্ মসহলা সশশু মমাট 

১ ২০১৫ ৭৭ ২১ ০১ ৯৯ ৪১ ১৯ ০ ৬০ ৩০ ২০ ০১ ৫১ ১০৬ 

২ ২০১৬ ১০৮ ৩১ ০৬ ১৪৫ ১১১ ১৭ ০১ ১২৯ ১৯ ১১ ০ ৩০ ১৪৭ 

৩ ২০১৭ ১১৭ ২৬ ১১ ১৫৪ ৫৪ ১৩ ০২ ৬৯ ১৮ ১৬ ০ ৩৪ ১৩৫ 

৪ ২০১৮ ১০৫ ২০ ০৪ ১২৯ ৫২ ০৩ ০ ৫৫ ২২ ০ ০ ২২ ১২৪ 

৫ ২০১৯ ৬০ ০৯ ০২ ৭২ ৫৭ ১৪ ০১ ৭২ ৪৪ ১৫ ০১ ৬০ ১০১ 

 

সারসণ-৩.২১: সড়ক দুর্ ষটনা কবসলি র্ানবাহদনর সববরণ 
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সড়ক দুর্ ষটনায় কবসলি র্ানবাহদনর সববরণ মমাট সড়ক  

দুর্ ষটনার  

সিংখ্যা 
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১ ২০১৫ ৩৮ ২৬ ০৪ ০২ ০৬ ২০ ০১ ০২ ২৬ ১২৫ ১০৬ ৫৩ 

২ ২০১৬ ৩৮ ৩১ ০৪ ০১ ১১ ২৪ ০ ০৭ ২১ ১৩৭ ১৪৭ ৯৩ 

৩ ২০১৭ ২৭ ২৭ ১২ ০৪ ১৩ ৩০ ০৪ ০৪ ২৫ ১৪৬ ১৩৫ ১৩২ 

৪ ২০১৮ ২৮ ৩১ ০২ ০৫ ১৪ ৩৮ ০ ০২ ২৫ ১৪৫ ১২৪ ১২৪ 

৫ ২০১৯ ২৮ ২৪ ০১ ০৭ ০৮ ৩৯ ০ ০২ ১৩ ১২২ ১০১ ৭১ 
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৩.৮  ট্রাসফক িাটা (বাৎসসরক গদড় প্রসিসেদনর ট্রাসফক িথ্য) -AADT  

তুলনামূলক সবদের্দণর জন্য ২০১২-১৩ ও ২০১৯-২০ সাদলর RHD Annual Needs Report-এ প্রাপ্ত উিাি ির্ ষাদলািনা করা 

হদয়দছ (সারসণ ৩.২২ ও সারসণ ৩.২৩)। প্রকদের ৪ টি স্থাদনর (দিইদনজ ২২, ৪৯, ৫৫ ও ৯০) বাৎসসরক প্রসিসেদনর গড় ট্রাসফদকর 

িসরসিংখ্যান (২০১২ সাদল ১১,৪৫০ ও ২০১৯ সাদল ২২,৯৪০) সবদের্দণ মেখা র্ায় মর্ ট্রাসফক সিগুণ বৃসি মিদয়দছ। 

 

সারসণ-৩.২২: ২০১৯-২০ সাদলর বাৎসসরক গদড় প্রসিসেদনর ট্রাসফক িথ্য  

সড়ক িসরসিসি সড়দকর নাম মরাি সিসভশদনর নাম মিইদনজ AADT 
(Left Side) 

AADT 
(Right Side) 

Total 
AADT 

N3 Dhaka – Joydevpur 
- Mymensingh 

Gazipur Km 020.91-021.11 14238 15387 29626 

  Gazipur Km 034.21-034.31 10272 10440 22940 

  Mymensingh Km 057.11-057.31 10272 10440 22940 

  Mymensingh Km 094.51-094.71 10272 10440 22940 
Source: RHD Annual Needs Report 2019-20 

সারসণ- ৩.২৩: ২০১২-১৩ সাদলর বাৎসসরক গদড় প্রসিসেদনর ট্রাসফক িথ্য 

সড়ক িসরসিসি সড়দকর নাম মরাি সিসভশদনর নাম মিইদনজ AADT  

N3 Dhaka – Joydevpur - 
Mymensingh 

Gazipur Km 022.30-023.20 11451 

  Gazipur Km 049.03-055.40 11451 

  Mymensingh Km 055.40-055.80 11451 

  Mymensingh Km 090.00-094.00 11451 
Source: RHD Annual Needs Report 2012-13 
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অধ্যায় - িতুথ ষ 

সবল ও দুব ষল, সুদর্াগ ও ঝুঁসক (SWOT) সবদের্ণ  

 

প্রকদের সবল ও দুব ষল সেক, সুদর্াগ ও ঝুঁসক (SWOT) সমূহ সবদের্ণ করা হদয়দছ। প্রকদের মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ষিসরকেনায় 

মর্ সকল িথ্য উিাি সিংগ্রহ এবিং সবদের্দণর প্রস্তাব করা হদয়দছ মস সকল িথ্য উিাি সিংগ্রহপূব ষক সবদের্ণ কদর প্রকেটির সবল 

ও দুব ষল সেক, সুদর্াগ ও ঝুঁসকসমূহ সনাি কদর ভসবষ্যদি একই ধরদণর প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য র্দথািযুি সুিাসরশ 

প্রোন করা হদয়দছ। 
 
 

 

 

ক) প্রকদের সবল সেকসমূহ (Strengths) 
 

(১) প্রকদের মভৌি অবকাঠাদমা সিজাইন মমািাদবক সনম ষাণ করা হদয়সছল;  

(২) প্রদয়াজনীয় অদথ ষর সিংস্থান এবিং র্থাসমদয় অথ ষছাড় করা হদয়সছল; 

(৩) মান সম্পন্ন সনম ষাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হদয়সছল; 

(৪) সুফলদভাগীদের সহদর্াসগিা িাওয়া সগদয়সছল;   

(৫) প্রকদে প্রদয়াজন অনুর্ায়ী জনবল সনদয়াগ করা হদয়সছল; এবিং 

(৬) প্রকদের জন্য প্রদয়াজনীয় ভূসম িাওয়া সগদয়সছল। 

 

খ) প্রকদের দুব ষল সেকসমূহ (Weaknesses) 
 

(১) দুব ষল প্রাথসমক সিসিসি প্রণয়ন ও বারিংবার সিসিসি সিংদশাধন ও সময় বৃসি; 

(২) প্রকের্ভি এলাকায় বাজাদরর দুই িাদশ গুরুত্বপূণ ষ অিংদশ মেদনজ ব্যবস্থা করা হদলও িা প্রদয়াজদনর তুলনায় র্দথষ্ট নয় এবিং 

রক্ষণাদবক্ষণ হয় না;   

(৩) সড়দকর উভয় িাদশ কম গসির গাসড় িলািদলর জন্য সাসভষস মলদনর ব্যবস্থা নাই; 

(৪) সড়ক সিি অপ্রতুল ও অদনক মছাট আকাদরর র্া অদনক মক্ষদত্র দৃশ্যমান নয়; 

(৫) গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন ফুটওভার সিজ বা আন্ডারিাস না থাকায় এক িাদশর জনগদণর অন্য িাদশ র্ািায়াি সবদশর্ কদর 

মছদলদমদয়দের স্কুদল র্ািায়াি অসুসবধা হদে;  

(৬) সড়দক কম গসির র্ানবাহন িলািদলর সুদর্াগ নাই সবধায় অে দূরদত্ব র্ািায়াদির অসুসবধা; এবিং 

(৭) ওভারদলাি সনয়ন্ত্রণ না করায় সড়দক রাটিিং সৃসষ্ট হদয়দছ। 

 

গ) প্রকদের সুদর্াগসমূহ (Opportunities) 
 

(১) প্রকে এলাকায় মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সহজির হদয়দছ; 

(২) এলাকায় উন্নি মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সৃসষ্ট হওয়ায় উন্নয়নমূলক কার্ ষক্রম বৃসি মিদয়দছ; 

(৩) সড়দকর উভয় িাদশ সশে কারখানা, ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর এবিং সবসভন্ন প্রকার ব্যবসা, হাসিািাল/সক্লসনক, সশক্ষা প্রসিষ্ঠান গদড় 

উদঠদছ;   

(৪) এলাকায় ব্যবসা বাসণদজয প্রসার হদয়দছ; 

(৫) প্রকের্ভি এলাকার জনগদণর সবসভন্ন মিশায় সনদয়াসজি হওয়ার সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ; 

(৬) উৎিাসেি িদণ্যর উিযুি মূল্য প্রাসপ্তর সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ;  

(৭) দ্রুি সিসকৎসা মসবা সনসিি হদয়দছ; 

(৮) িসরবহন ব্যয় ও সময় কম লাদগ;   

(৯) এলাকায় জনগদণর আয় বৃসি িাওয়ায় জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন হদয়দছ; এবিং  

(১০) এলাকায় জসমর মূল্য বৃসি মিদয়দছ। 
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র্) প্রকদের ঝুঁসকসমূহ (Threats)  

(১) সড়দকর গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন আন্ডারিাস, ির্ ষাপ্ত িসরমাদণ ফুটওভার সিজ ও মজিা ক্রসসিং মনই। িালকদের অসিকষ গাসড় িালনা 

এবিং ির্ ষাপ্ত মরাি সাইন না থাকার কারদণ সড়ক দুর্ ষটনা র্টদছ। 

(২) ির্ ষাপ্ত আন্ডারিাস না থাকায় এক িাদশর জনগদণর অন্য িাদশ র্ািায়াি সবদশর্ কদর স্কুদলর মছদলদমদয়রা ঝুঁসক সনদয় সড়ক 

িারািার কদর; 

(৩) সমসিয়াদনর ইউ-টাদন ষ ও বাস-মব/বাস িদিদজর জায়গায় গাসড় িাসকষিং কদর প্রসিবন্ধকিা ও র্ানজট সৃসি কদর; 

(৪) সড়ক সিি অপ্রতুল ও দৃশ্যমান না হওয়ায় িালকদের ভূল গন্তদব্য প্রদবশ; 

(৫) অদনক স্থাদন সড়দকর মিভদিন্ট মথদক সফট মশাল্ডার অদনক সনচু র্া দুর্ ষটনা র্টায়; 

(৬) সমসিয়াদনর িাশ মেঁদর্ ভাসর র্ানবাহদনর ক্রমাগি িলািদল প্রকদের সমগ্র রাস্তায় রাটিিং ও অদনক জায়গায় উঁচু সনচু হওয়ায় 

র্ান িলািল ঝুঁসকপুণ ষ; এবিং 

(৭) সিভাইিার উঁচু না হওয়ার কারদণ জনগণ ফুটওভার সিজ ব্যবহার কদর না সবধায় দুর্ ষটনার আশঙ্কা থাদক। 



 

44 
 

 

অধ্যায় -িঞ্চম 
 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফদলর আদলাদক ির্ ষদবক্ষণ 

 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফদলর আদলাদক ির্ ষদবক্ষণসমুহ সননরূিঃ 

১. প্রকেটির প্রার্ডমক প্রাক্কসলি ব্যয় ৯০২২২.৩৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়ন মময়াে ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৩ ির্ ষন্ত সছল। 

প্রকেটির মমাট দুই েফায় সিংদশাধন পূব ষক ১৮১১৫০.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কসলি ব্যয় ও ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/১৭ মময়াদে 

বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। এদক্ষদত্র মূল প্রাক্কসলি ব্যদয়র তুলনায় অসিসরি  ৯১২৮৯.৮২ লক্ষ টাকা  মবশী (১০১.১৮%) ব্যদয় 

এবিং মূল মময়াদের তুলনায় ৪ বছর  মবশী (১৩৩%) সমদয় প্রকেটি বাস্তবাসয়ি হদয়দছ। 

২. প্রকদের প্রাথসমক সিসিসি প্রণয়দন দুব ষলিা সছল র্ার জন্য বারিংবার সিংদশাধন ও মূল্য বৃসি করার প্রদয়াজনীয়িা মেখা মেয়। 

মাঠ ির্ ষাদয় র্থার্থ জসরি ও বাস্তবিার আদলাদক প্রকদের সিসিসি প্রণয়নকাদল প্রকদের মভৌি ও অন্যান্য অঙ্গসমূদহর সবস্তাসরি 

ও সুদূর প্রসাসর প্রদয়াজনীয়িা এবিং গুরুত্ব সবদবিনা কদর িার সম্ভাব্যিা সমীক্ষা ও প্রদয়াজনীয়িা  সঠিকভাদব সনণ ষয় করা উসিৎ 

এবিং প্রকদের প্রাথসমক িসরকেনা, সিজাইন ও প্রাক্কলদন আসধকির গুরুত্বাদরাি করদল সিসিসি  বারিংবার সিংদশাধন, মূল্য বৃসি ও 

সময়দক্ষিণ এড়াদনা সম্ভব।  

৩. প্রকদের শুরু মথদক মশর্ ির্ ষন্ত বছর সভসিক সিসিসি’র অথ ষ সিংস্থান ও অগ্রগসি সামিস্যপূণ ষ ড ল। সিসিসির লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী 

অঙ্গসভসিক কাদজর প্রকৃি অগ্রগসি বাস্তবায়ন সদন্তার্জনক। সিংদশাসধি সিসিসির তুলনায় ৩৬১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হদয়দছ।  

৪.  প্রকদের অনুদমাসেি সিসিসি অনুর্ায়ী মূল পূিষ কাজ ৪টি প্যাদকদজর মাধ্যদম সম্পন্ন করা হয়।  প্যাদকজ ১ ও ২ বািংলাদেশ 

মসনাবাসহনী মিসলদগদটি ওয়াকষ সহসাদব সনম ষাণ কদর। প্যাদকজ ৪ সনদয়াগকৃি ঠিকাোর সনধ ষাসরি সমদয় কাজ মশর্ কদর।  ক্রয় 

কার্ ষক্রম সরকাদরর নীসিমালা অনুসরণ কদর সম্পন্ন হদয়দছ। প্যাদকজ ৩ এর ঠিকাোদরর চুসি িার আসথ ষক ও অন্যান্য দুব ষলিার 

জন্য বাসিল কদর িরবিীদি বািংলাদেশ মসনাবাসহনী মক সেদয় সনম ষাণ করা হয়। সনদয়াদগর প্রসক্রয়ায় ঠিকাোরদের দূব ষলিার কারণ 

সমূহ (প্রদকৌশল ও সহদর্াগী জনবল, র্ন্ত্রিাসি, আসথ ষক সঙ্গসি, পূব ষ অসভজ্ঞিা, ইিযাসে) সবস্তাসরি ির্ ষাদলািনা করা আবশ্যক।   

৫. প্রকদের লগদেদম প্রকদের লক্ষয, উদেশ্য, ইনপুট ও আওউটপুট সবস্তাসরিভাদব বণ ষনা করা হদয়দছ ও প্রকে বাস্তবায়দনর 

সনদে ষশনা সুন্দরভাদব উিস্থািন করা হদয়দছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উিাি সবদের্ণ কদর মেখা র্ায়, মর্ উদেদশ্য প্রকে গ্রহণ করা 

হদয়সছল িা অসজষি হদয়দছ। 

৬. সাি বছর সনম ষাণকালীন সমদয় মমাট ১২ জন প্রকে িসরিালক োসয়ত্ব িালন কদরন। িারা সবাই পূণ ষকালীন োসয়দত্ব সছদলন। 

প্রকে বাস্তবায়দনর শুরুদি ও মশদর্ র্নর্ন প্রকে িসরিালক িসরবিষন হদয়দছ। 

৭. সড়দক অসি ভারবাহী র্ান িলািদলর জন্য সড়দকর সকছু সকছু স্থাদন সৃষ্ট রাটিিং-এর মূল কারণ সবদবিনায় ভারবাহী র্ানবাহন 

িলািল সনয়ন্ত্রণ ও সড়ক িসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ কতৃষক আশু কার্ ষকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রদয়াজন এবিং ওভারদলাি 

সনয়ন্ত্রদণর জন্য দু’টি স্থাদন (গাজীপুদরর শ্রীপুদর ও ময়মনসসিংদহর বাইিাস সড়দক) ওভারদলাি সনয়ন্ত্রণ মষ্টশন স্থািন করা 

প্রদয়াজন। 

৮. সড়কটিদি মকান এদেলদলাি কদরাল মিশন নাই র্ার ফদল অসধক ওজদনর র্ানবাহন িলািল কদর রাস্তায় রাটিিং ও অন্যান্য 

ক্ষসি হদে। সড়ক িদথ অসিসরি Axle Load/ ওভার মলাি সনয়ন্ত্রদণর জন্য হাইওদয় পুসলদশর সাহাদে সবযমান আইদনর 

কার্ ষকর প্রদয়াগ ও ির্ ষদবক্ষণ করা জরুসর।  
৯. মহাসড়দকর দুই িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বড়, মাঝাসর ও ক্ষুদ্র্ সশে কারখানা ডনডম শর্ হওয়াদি ও কৃসর্ ও মৎস্যিাদর্র সবস্তার 

র্টায় ভসবষ্যদি N3 সড়দক র্ানবাহন সিংখ্যা আদরা বৃসি িাদব এবাং িখন এই জািীয় মহাসড়কটির ২ িাদশ সাসভষস মলনসহ ৪ 

মলন হদি ৬ বা ৮ মলদন উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয়িা মেখা সেদি িাদর।  

১০. প্রকদের আওিায় বৃক্ষদরািণ কম ষসূিীর মাধ্যদম রাস্তার সমসিয়াদন বৃক্ষদরািণ করা হদয়দছন সকন্তু িা সুিসরকসেি নয়। 

মসৌন্দেষ বৃসি করার জন্য মর্ ফুল গাছ লাগাদনা হদয়দছ িা সনম ষাণ িরবিী সমদয় সঠিক িসরির্ ষা/রক্ষণাদবক্ষণ হয়ডন। সওজ নূর্ন 

ককর আবারও বৃক্ষ মরাপণ করক । 

১১. সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর িাদের সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষদণর অিংশ সহসাদব র্খন মর্খাদন প্রদয়াজন সভসিদি ও সড়কটি িালু 

রাখার জন্য সনয়সমি রক্ষণাদবক্ষণ কম ষকান্ড কদর থাদক।  
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১২. সনরািে সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থািদনর সনসমদি সনরািিা সিি স্থািন করা হদয়দছ। মাঠ ির্ ষাদয় িসরেশ ষনকাদল মেখা র্ায় 

মর্, অকনক গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুদলাদি সনরািিা সিি ভাঙ্গা, সকছু সকছু স্থাদন আদরা সকছু সনরািিা সিি স্থািন করা প্রদয়াজন। সনরািে 

সড়ক ব্যবস্থার জন্য আন্তজষাসিক মাদনর মরাি সাইন ও সসগনাদলর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।  সবসভন্ন সড়ক সিি, সেক সনদে ষশনা ও 

দূরদত্বর বণ ষনা সম্বসলি সনদে ষশনা মবাি ষ দৃশ্যমামনর আকার ও ির্ ষাপ্ত সিংখ্যক করদি হদব।  

১৩. হাইওদয় পুসলদশর কাছ মথদক প্রাপ্ত দুর্ ষটনার িসরসিংখ্যান সবদের্দণ মেখা র্ায় মর্ ২০১৬ ও ২০১৭ সাদল সব ষাসধক দুর্ ষটনা 

র্দটদছ র্া বিষমাদন সকছুটা কম। দ্রুি ও অসনয়সন্ত্রি র্ানবাহন িলািল, অসনধ ষাসরি স্থাদন িাসকষিং, ক্ষুদ্র্ র্ানবাহদনর অববধ িলািল, 

ও জনগদণর সড়ক িারািাদর অসিকষিা দুর্ ষটনার মূল কারণ। 

১৪. প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাগণ মদন কদরণ মর্, সড়কটি সনম ষাদণর ফদল উন্নি ও দ্রুি মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, অে সমদয় ও কম খরদি 

র্ািায়াদির সুসবধা, সিসকৎসা মসবা সুসবধা, সবিণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদন র্ািায়াদির মক্ষদত্র 

সুসবধা হদয়দছ। এলাকার জনগদণর আথ ষ-সামাসজক অবস্থার উন্নসি হদয়দছ। 

১৫. সড়কটির অবস্থা তুলনামূলকভাদব এখনও ভাল থাকদলও অিযসধক সিংখ্যক অননুদমাসেি ভারবাহী র্ানবাহন িলািদলর 

কারদণ মহাসড়কটি ক্ষসিগ্রস্ত হদে। ক্রমবধ ষমান িণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহদনর জন্য মহাসড়কটির পূণ ষ উিদর্াগীিা ও স্থায়ীত্ব 

সনসিি করা এবিং মেদশর সাসব ষক উন্নয়ন কম ষকান্ড, ভসবষ্যি উন্নয়ন িসরকেনা ও ঢাকা-ময়মনসসিংহ মহাসড়দকর বিষমান অবস্থা 

এবিং গুরুত্ব সবদবিনায় মহাসড়কটির রক্ষণাদবক্ষণ/মজবুসিকরণ/উন্নয়ন কাজ করা প্রদয়াজন। 

১৬. প্রকেটির এলাইনদমদন্ট সকছু গুরুত্বপূণ ষ স্থািনা থাকায় এগুদলা অিসারণ/স্থানান্তকর অসধক সময় অসিবাসহি হওয়ার ফদল 

প্রকেটি বাস্তবায়দন অডর্ডরক্ত সময় লাগার অন্যিম কারণ সহসাদব সবদবসিি। এ মপ্রসক্ষদি ভসবষ্যদি মকান সবসনদয়াগ প্রকদের 

এলাইদমদন্টর ভূসম অসধগ্রহণসহ গুরুত্বপূণ ষ স্থািনা স্থানান্তর প্রদয়াজন হদল পৃথক ভূসম অসধগ্রহণসহ স্থািনা/ইউটিসলটি স্থানান্তর প্রকে 

গ্রহণ কদর িরবিীদি মূল সবসনদয়াগ প্রকে গ্রহণ করা মর্দি িাদর। 

১৭. সড়কটি সিংকার/রক্ষণাদবক্ষদণ দুব ষলিা আদছ। অদনক জায়গায় রাস্তার ঢাদল বৃসষ্টর িাসন সনষ্কাশদনর ফদল রাস্তা মভদঙ্গ মগদছ। 

রাস্তার মাঝখাদন উঁচু সনচু। রাস্তায় সকছু জায়গায় রাটিিং মেখা র্ায়, র্া এখনও ভাদলাভাদব মমরামি হয়সন। বাজার এলাকার সড়কক 

লাইটিিং এর ব্যবস্থা করদি হদব। ফূটিাি েখলমুি করদি হদব।  

১৮. গুরত্বপূণ ষ স্থান  ও বাজারগুদলাদি র্ত্রিত্র অববধ িাসকষিং করা হয়। মাওনা ফ্লাই ওভাদরর সনদি িাসন জদম থাদক। রাস্তার সকছু 

অিংদশ িাসন জদম থাদক ও রাটিিং মেখা র্ায়। প্রসিবসন্ধদের িলািদলর মকান সবদশর্ ব্যবস্থা নাই। নুিন অদনক বাজার সৃসষ্ট হদয়দছ 

মর্খাদন মকান বাস মব না থাকায় ঝুঁসক সৃসষ্ট হদয়দছ।  

১৯. বাজারগুদলাদি বাস মব অথবা র্াত্রী ছাউসন তিসর করদি হদব র্াদি র্াত্রী র্থাস্থাদন র্ানবাহন উঠদি িাদর। বাজাদরর 

ফুটিািগুদলা েখলমুি করণ সনসিি করদি হদব। 

২০. প্রকদের আওিায় ভালুকা, সত্রশাল, সাইনদবাি ষ, মিলারর্াট, ও মবলিসলদি রাস্তার একিাদশ সিজ/কালভাট ষ  সনম ষাণ করা 

হদয়সছল এবিং অন্য িাদশ পুরািন সিজ/কালভাট ষ রদয় মগদছ মর্গুদলা শুধুমাত্র মমরামি করা হদয়সছল। এই সিজ/কালভাট ষগুদলা এখন 

ঝুঁসকপূণ ষ এবিং নতুন কদর তিসর করা প্রদয়াজন।   

২১. প্রকে বাস্তবায়দনর িদর সড়কটি সওজ-এর গাজীপুর সবভাগ (প্যাদকজ ১ ও ২ এর আওিায় ৩০.২৫ সক.সম.) এবিং 

ময়মনসসিংহ সবভাগদক (প্যাদকজ ৩ ও ৪ এর আওিায় ৫৬.৯৩ সক.সম.) হস্তান্তর করা হয়। সিসিসি-মি প্রকদের এসেট িান উদেখ 

নাই। সমীক্ষায় জানা র্ায় মর্ সওজ সনম ষাণ িরবিী রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ কদর আসদছ সকন্তু রক্ষণাদবক্ষদণর বাদজট স্বেিা 

সবযমান।  সনম ষাণ িরবিীকাদল প্রকদের আওিায় ক্রয়কৃি র্ানবাহন ও র্ন্ত্রিাসি সওজ মক হস্তান্তর করা হদয়দছ এবিং মসগুদলা 

সওজ ব্যবহার করদছ বদল জানা মগদছ। 

২২. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সুসবধাদভাগী জনগদণর আয় উদেখদর্াগ্য হাদর মবদড়দছ। প্রকে বাস্তবায়দনর পূদব ষ ৩১.৮% জনগদণর 

মাসসক আয় সছদলা টাকা ৫,১০০-১০,০০০; ৪২.১০% এর টাকা ১০,১০০-২৫,০০০ ও ১৩.৭%-এর সছদলা টাকা ২৫,১০০ মথদক 

৪০,০০০। প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ১০.৫% এর মাসসক আয় টাকা ৫,১০০ মথদক ১০,০০০; ৫১.৫% এর টাকা  ১০,১০০-২৫,০০০, 

২৪.১% এর ২৫,১০০-৪০,০০০।  কদরাল গ্রূদির সাদথ তুলনামূলক সবদের্দণ মেখা র্ায় সুসবধাদভাগীর মাসসক আয় অসধক বৃসি 

মিদয়দছ। 

২৩. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সড়ক মর্াগাদর্াদগ সময় কম লাগদছ এবিং জনগণ দ্রূি িাদের গন্তদব্য মিৌুঁছাদি িাদর। সুসবধাদভাগী 

এলাকার জনগণ িাদের সনকটবিী মজলা শহদর মর্দি গদড় ৩.৫৭ র্ন্টা সময় লাগদিা র্া বিষমাদন ১.  ৮ র্ন্টা সময় লাদগ। 
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িক্ষান্তদর কদরাল গ্রূদির জনগদণর সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ গদড় ৪.১২ র্ন্টা সময় লাগদিা র্া বিষমাদন ২.৭৪ র্ন্টা সময় 

লাদগ। 

২৪. কৃসর্িণ্য িসরবহন ও বাজারজািকরদণ এলাকাবাসী উিকৃি হদয়দছন। িসরবহন খরি আদগর তুলনায় কদমদছ। অদনক 

(৪৯.১%) উিরোিা বদলদছন মর্, কৃসর্ িণ্য িসরবহন খরি অদনক কদমদছ এবিং ৭৩% উিরোিা বদলদছন মর্ উৎিাসেি ফসদলর 

বাজারজািকরণ অদনক মবদড়দছ। ফলশ্রূসিদি আথ ষ-সামাসজক অবস্থা উন্নি হদয়দছ। 

২৫. প্রায় সকল সুসবধাদভাগী উিরোিা (৯৮.১%) বদলদছন মর্, প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ। মর্মন 

কৃসর্ কাজ (৮৩%), কৃসর্ িণ্য বাজারজািকরণ (৭০.২%), ক্ষুদ্র্ ব্যবসা (৫৭%) ইিযাসে। 

২৬. সকছু দুষ্ট িদক্রর মলাক রাস্তার িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বালুর সঢসব কদর রাখা হয়, এ সবর্দয় স্থানীয় সড়ক পুসলশ নতুন আইদনর 

প্রণয়দনর মাধ্যদম এদেরদক আইদনর আওিায় আনা উসিি। 

২৭. প্রকেটির মাধ্যদম স্থানীয় জনগদণর িাসহো সম্পূণ ষভাদব পূরণ হয়সন, অে গসি সম্পন্ন গাসড় িলািদলর জন্য পৃথক মকান মলদনর 

ব্যবস্থা মনই। সড়দকর গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন মর্মনঃ সশক্ষা প্রসিষ্ঠান ও সশে প্রসিষ্ঠান এবিং বাজাদরর সামদন ির্ ষাপ্ত ফুট ওভারসিজ বা  

ওভারিাস/আন্ডারিাদসর ব্যবস্থা নাই, ির্ ষাপ্ত মরাি সাইন নাই।  

২৮. প্রকেটি বাস্তবায়দন ফদল উন্নি ও দ্রুি মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থাসিি হদয়দছ ফদল অে সমদয় ও কম খরদি র্ািায়াদির সুসবধা 

সৃসষ্ট হদয়দছ। র্ানজট সনরসন হদয়দছ, মানুদর্র দুদভষাগ কদমদছ। সড়ক দুর্ ষটনা হ্রাস মিদয়দছ, সড়দক র্ািায়াি সনরািে হদয়দছ। 

ঢাকা ও ময়মনসসিংদহর সাদথ সবসভন্ন মজলার সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সহজ হদয়দছ।  

২৯. সড়কটির সনম ষাদণর ফদল ক্ষুদ্র্ ও মাঝারী ব্যবসা বাসণজয, সশে প্রসিষ্ঠান, হাসিািাল, সক্লসনক, মহাদটল ইিযাসে প্রসাদরর ফদল 

এলাকার মানুদর্র কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ এবিং মবকারত্ব হ্রাস মিদয়দছ। এলাকায় প্রচুর সশক্ষা প্রসিষ্ঠাদনর সিংখ্যা বাড়দছ 

এবিং সশক্ষাথীদের হার আদগর তুলনায় অদনক মবদড়দছ। কৃর্কদের উৎিাসেি কৃসর্ িণ্য সহদজ ও কম খরদি বাজারজাি করা 

সম্ভব হদে। গাসড় িালদকর সিংখ্যা মবদড়দছ। অদনক নতুন ও উন্নি র্ানবাহন িাওয়া সগদয়দছ। জনগদণর র্ািায়াদির সুসবধা হদয়দছ 

এবিং সড়ক দুর্ ষটনা অদনকািংদশ কদমদছ। র্ানবাহদনর সিংখ্যা বাড়ার ফদল র্ানবাহদনর মমরামদির জন্য মমকাসনদকর সিংখ্যা 

মবদড়দছ। 

৩০. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সশোয়ন র্দটদছ। র্ার ফদল সশে কারখানা মথদক সনসৃি সশে বজষয র্া কৃসর্ জসমর গুণাগুণ নষ্ট করদছ 

এবিং সগ্রন হাউস ইদফদক্ট র্দথষ্ট র্ভসমকা রাখদছ। এই বজষয মৎস্য উৎিােদন ব্যার্াি র্টাদে। এ প্রকদের ফদল প্রচুর আবাসে জসম 

নষ্ট হদয়দছ। প্রচুর িসরমাদণ গাছ সনধন হদয়দছ র্া িসরদবদশর জন্য র্দথষ্ট ক্ষসিকর। প্রকে বাস্তবায়দনর িদর ির্ ষাপ্ত বৃক্ষদরািণ 

হয়সন। 

৩১. সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রভাব আদলািয প্রকদের বাস্তবায়দনর ফদল অসজষি হদয়দছ বদল প্রিীয়মান হয়। প্রকে এলাকার জনগদণর 

উন্নয়ন মেদশর সব ষত্র প্রভাব মফদলদছ এবিং প্রকদের সুফল সমগ্র মেশবাসী মভাগ করদছ। 

৩২. রাস্তার উন্নয়দনর ফদল মিশাগি স্তর-এর মদধ্য রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হওয়ায় িসরসিংখ্যানগি ভাদব মকানও িাৎির্ ষপূণ ষ 

আদছ সকনা িা মেখার জন্য উিরোিাদের মিশার সাদথ রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হদয়দছ সম্পদকষ উিরোিার 

প্রসিসক্রয়াগুদলার অযাদনাভা এর আউটপুট সেদয় সবদের্ণ করা হয়। আমরা মেখদি িাসে মর্ িাৎির্ ষপূণ ষ মানটি ০.০২৯ র্া ০.০৫ 

এর নীদি রদয়দছ এবিং, র্খন িারা রাস্তার সবকাশ মথদক উিকৃি হয় িখন উিরোিাদের মবশ কদয়কটি মিশার গড় তেদর্ ষযর মদধ্য 

িসরসিংখ্যানগি ভাদব উদেখদর্াগ্য িাথ ষকয রদয়দছ। এর অথ ষ র্খন সুসবধাদভাগী মগাষ্ঠী রাস্তার উন্নয়ন মথদক উিকৃি হয় মসটি িাদের 

মিশাগি স্তদর এ ধনাত্নক প্রভাব মফদল।  

৩৩. প্রকদের সনম ষাণ কাজ ২০১০ সাদল শুরু হদয় ২০১৩ সাদল মশর্ করার িসরকেনা থাকদলও পূণ ষ সনম ষাণ কাজ ২০১৭ সাদল। 

সমীক্ষায় জানা র্ায় মর্ বাজারের অনুয়ার্ী মসনাবাসহনী িারা প্রাক্কলন িসরবিষন, ফুটিাদথর নকশা িসরবিষন, সমসিয়াদনর উচ্চিা 

বৃসি, বাজার এলাকায় সরসজি মিভদমন্ট অন্তর্ভ ষসি, ঠিকাোদরর কাদজর ধীরগসি, ইিযাসে কারদণ সিসিসি সিংদশাধন ও ব্যয় বৃসি 

ব্যসিদরদক বাকী কাজ মশর্ করদি অসিসরি সময় প্রদয়াজন হয়। সময়মি সনম ষাণ কাজ মশর্ হদল িার বছর আদগই জনগণ 

সুসবধাসমূহ মভাগ করদি িারদিন এবিং আথ ষ-সামাসজক উন্নয়ন আরও আদগ ত্বরাসন্বি হি। 
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অধ্যায় - র্ষ্ঠ 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফদলর সভসিদি সুিাসরশমালা 

 

ক) সুিাসরশমালা 

 

১. মাঠ ির্ ষাদয় র্থার্থ জসরি ও বাস্তবিার আদলাদক প্রকদের সিসিসি প্রণয়নকাদল প্রকদের মভৌি ও অন্যান্য অঙ্গসমূদহর 

সবস্তাসরি ও সুদূর প্রসাসর প্রদয়াজনীয়িা এবিং গুরুত্ব সবদবিনা কদর িার সম্ভাব্যিা সমীক্ষা ও প্রদয়াজনীয়িা  সঠিকভাদব সনণ ষয় করা 

উসিৎ এবিং প্রকদের প্রাথসমক িসরকেনা, সিজাইন ও প্রাক্কলদন আসধকির গুরুত্বাদরাি করদল সিসিসি  বারিংবার সিংদশাধন, মূল্য 

বৃসি ও সময়দক্ষিণ এড়াদনা সম্ভব। 

২.  সিসিসি-মি প্রকদের এসেট িান উদেখ থাকা আবশ্যক র্াদি কদর প্রকে বাস্তবায়ন মশদর্ বাস্তবায়নকারী সিংস্থা সুষু্ঠভাদব 

প্রকে হস্তান্তর করদি িাদর এবিং গ্রহণকারী র্াবিীয় প্রস্তুসি গ্রহণ কদর রক্ষণাদবক্ষদণর সুব্যবস্থা করদি িাদর। 

৩. ক্রমবধ ষমান িণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ানবাহদনর জন্য মহাসড়কটির পূণ ষ উিদর্াগীিা ও স্থায়ীত্ব সনসিি করা এবিং মেদশর সাসব ষক 

উন্নয়ন কম ষকান্ড, ভসবষ্যি উন্নয়ন িসরকেনা ও ঢাকা-ময়মনসসিংহ মহাসড়দকর বিষমান অবস্থা এবিং গুরুে সবদবিনায় মহাসড়কটির 

রক্ষণাদবক্ষণ/মজবুসিকরণ/উন্নয়ন কাজ করদি হদব।  

৪. সড়দক অসি ভারবাহী র্ান িলািদলর জন্য সড়দকর সকছু সকছু স্থাদন সৃষ্ট রাটিিং-এর মূল কারণ সবদবিনায় অসি ভারবাহী 

র্ানবাহন িলািল সনয়ন্ত্রদণ ও সড়ক িসরবহন ও মহাসড়ক সবভাগ কতৃষক আশু কার্ ষকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রদয়াজন এবিং 

ওভারদলাি সনয়ন্ত্রদণর জন্য দু’টি স্থাদন (গাজীপুদরর শ্রীপুদর ও ময়মনসসিংদহর বাইিাস সড়দক) ওভারদলাি সনয়ন্ত্রণ মষ্টশন স্থািন 

করা আবশ্যক। ট্রাসফক আইন মজারোরকরণ ও উচ্চ গসির গাসড় িলািল সনয়ন্ত্রণ করদি হদব।  

৫. সড়দকর গুরুত্বপূণ ষ স্থাদন মর্মন সশক্ষা প্রসিষ্ঠান, সশে প্রসিষ্ঠান এবিং বাজাদরর সামদন ির্ ষাপ্ত আন্ডারিাস/ওভারিাস ও  

ফুটওভার সিজ সনম ষাণ করা প্রদয়াজন।  

৬. সনরািে সড়ক ব্যবস্থার জন্য আন্তজষাসিক মাদনর মরাি সাইন ও সসগন্যাদলর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।  সবসভন্ন সড়ক সিি, সেক 

সনদে ষশনা ও দূরদত্বর বণ ষনা সম্বসলি সনদে ষশনা মবাি ষ দৃশ্যমান ও ির্ ষাপ্ত সিংখ্যক করদি হদব।  

৭. প্রকদের আওিায় ভালুকা, সত্রশাল, সাইনদবাি ষ, মিলারর্াট, ও মবলিসলদি রাস্তার একিাদশ সিজ/কালভাট ষ  সনম ষাণ করা 

হদয়সছল এবিং অন্য িাদশ পুরািন সিজ/কালভাট ষ রদয় মগদছ মর্গুদলা শুধুমাত্র মমরামি করা হদয়সছল। এই সিজ/কালভাট ষগুদলা এখন 

ঝুঁসকপূণ ষ এবিং নতুন কদর তিসর করা প্রদয়াজন।   

৮. িসরদবশ ও জনস্বাস্থয সুরক্ষার জন্য সশে কারখানার বজষ ব্যবস্থািনা, সমসিয়াদন হাব ষ জািীয়, মসৌন্দর্ ষবধ ষক ও আবহাওয়া 

উিদর্াগী এবিং মিভদমদন্টর জন্য ক্ষসিকর নয় এমন বৃক্ষদরািণ কদর িার র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ করদি হদব। িাসন সনষ্কাশদনর 

জন্য মেদনজ ব্যবস্থা উন্নি করদি হদব। 

৯. মাসিএদেল গাসড় ব্যবহার বৃসি করার ব্যািদর িেদক্ষি গ্রহণ কদর মেশব্যাসি সড়দকর স্থায়ীত্ব ও কার্ ষকাসরিা বৃসি করা মর্দি 

িাদর। এদক্ষদত্র বাসণজয মন্ত্রণালয়, সড়ক ও মহাসড়ক সবভাগ, ব্যবসায়ী ও িসরবহন সসমসিসহ অন্যান্য মিকদহাল্ডার সনদয় একটি 

আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা কদর এদেদলর সিংখ্যা অনুর্ায়ী ট্রাদকর ওজনসীমা অন্তজষাসিক মাদন সনধ ষারণ কদর িা বাস্তবায়ন করা 

আবশ্যক। 

১০. সকছু অসাধু ব্যবসায়ী রাস্তার িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বালুর সঢসব কদর রাদখ র্া রাস্তা ও িসরদবদশর জন্য ক্ষসিকর।  এ সবর্দয় 

আইদনর আদলাদক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

১১. বাজারগুদলাদি র্থাসম্ভব প্রশস্ত বাস মব ও র্াত্রী ছাউসন তিসর করদি হদব র্াদি র্াত্রী র্থাস্থাদন র্ানবাহদন ওঠানামা করদি 

িাদর। বাজাদরর ফুটিািগুদলা েখলমুি করণ সনসিি করদি হদব। 
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১২. মহাসড়দকর দুই িাদশ প্রচুর িসরমাদণ বড়, মাঝাসর ও ক্ষুদ্র্ সশে কারখানা সনম ষাণ হওয়াদি ও কৃসর্ ও মৎস্য িাদর্ সবস্তার 

র্টায় ভসবষ্যদি N3 সড়দক র্ানবাহন সিংখ্যা আদরা বৃসি িাদব সবদবিনায় ভসবষ্যদি এই জািীয় মহাসড়কটির দুই িাদশ সাসভষস 

মলনসহ ৪ মলন হদি ৬ বা ৮ মলদন উন্নয়দনর িসরকেনা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

খ)  উিসিংহার 

 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য-উিাি সবদের্ণ কদর মেখা র্ায় মর্ বাস্তবায়দনর ফদল প্রকের্ভি এলাকা সহ সমগ্র বািংলাদেদশর আথ ষ-

সামাসজক উন্নয়দন প্রকেটি উদেখজনক ভূসমকা মরদখদছ। প্রকদের আওিায় সবসভন্ন অিংগসহ ৮৭.১৮ মহাসড়ক সনম ষাণ করায় 

রাজধানী ঢাকার সাদথ বৃহির ময়মনসসিংহ মজলার সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার প্রভৃি উন্নয়ন সাসধি হদয়দছ। ফদল প্রকদের প্রধান 

উদেশ্য অসজষি হদয়দছ। উন্নি িসরবহন ব্যবস্থার প্রবিষন হদয়দছ এবিং জনগণ মেদশর সবসভন্ন গন্তদব্য সহদজ র্ািায়াি করদি িাদর 

ও িণ্য িসরবহন করদি িাদর। কৃসর্িণ্য সবিণদনর সুব্যবস্থা সৃসষ্ট হবার ফদল প্রকে এলাকার জনগণ কৃসর্ উৎিােদন উৎসাসহি 

হদে। মৎস্য িার্ প্রকে এলাকায় ব্যািক সবস্তার লাভ কদরদছ। উন্নি সড়দকর কারদণ উন্নি র্ানবাহন িালু হদয়দছ সবধায় ভ্রমদনর 

সময় এবিং সড়ক মর্াগাদর্াদগ ব্যয় হ্রাস মিদয়দছ। প্রকে এলাকায় সশোয়ন হদে এবিং অদনক নূিন সশে কারখানা গদড় উদঠদছ। 

অদনক ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশদের স্থািনাও গদড় উদঠদছ এবিং এসব সশে কারখানায় প্রকে এলাকার জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ। 

প্রকে এলাকায় প্রচুর কৃসর্ ও মাদছর ফলন হয় এবিং মসখাদনও জনগদণর কম ষসিংস্থান হদয়দছ সবধায় োসরদ্র্যিা কদমদছ। ভসবষ্যদি 

N3 সড়দক র্ানবাহন সিংখ্যা আদরা বৃসি িাদব সবদবিনায় ভসবষ্যদি এই জািীয় মহাসড়কটির দুই িাদশ সাসভষস মলনসহ ৪ মলন 

হদি ৬ বা ৮ মলদন উন্নয়দনর িসরকেনা গ্রহণ করা মর্দি িাদর।  
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সিংদর্াজনী/িসরসশষ্ট 

সিংযুসি- ১ 

 

সমীক্ষার ফলাফদলর সারসণ 

 

 

সারসণ- ১: উিরোিাদের সলঙ্গ অনুসাদর বণ্টন 

পুরুর্/মসহলা সুসবধাদভাগী সুসবধাদভাগী নয় 

 সিংখ্যা শিকরা হার সিংখ্যা শিকরা হার 

পুরুর্ ৭১৩ ৮১.০২ ৩৫৮ ৮১.৪ 

মসহলা  ১৬৭ ১ ১৮.৮  ৮২ ১৮.৬ 

মমাট ৮৮০ ১০০ ৪৪০ ১০০ 

 

সারসণ-২: সুসবধাদভাগী ও কদরাল গ্রুদির সশক্ষাগি মর্াগ্যিার তুলনামূলক ির্ ষাদলািনা 

সশক্ষাগি মর্াগ্যিা সুসবধাদভাগী সুসবধাদভাগী নয় 

সিংখ্যা শিকরা হার সিংখ্যা শিকরা হার 

অসশসক্ষি ১৫৬ ১৭.৭০ ৫৬ ১২.৭ 

শুধু স্বাক্ষর সেদি িাদরন ৮২ ৯.৩০ ৬৩ ১৪.৩ 

প্রাথসমক (১-৫)    ১৪৮ ১৬.৮০ ৮৭ ১৯.৮ 

মাধ্যসমক (৬-১০) ২৩৩ ২৬.৫০ ৯৫ ২১.৬ 

এসএসসস িাশ ১০২ ১১.৬০ ৫৮ ১৩.২ 

এইিএসসস িাশ ৭৩ ৮.৩০ ৩৯ ৮.৯ 

স্নািক ৪৯ ৫.৬০ ২৩ ৫.২ 

স্নািদকাির ৩৭ ৪.২০ ১৯ ৪.৩ 

মমাট ৮৮০ ১০০ ৪৪০ ১০০ 

 

সারসণ- ৩: সুসবধাদভাগী ও কদরাল গ্রুদির মিশার শিকরা হার 

 মিশা 

সুসবধাদভাগী সুসবধাদভাগী নয় 

সিংখ্যা শিকরা হার সিংখ্যা 
শিকরা 

হার 

কৃসর্ ৯১ ১০.৩ ৭০ ১৫.৯ 

সেন মজুর ৭৩ ৮.৩ ৪৬ ১০.৫ 

সসএনসজ িালক ৪৪ ৫ ৫০ ১১.৪ 

ক্ষুদ্র্ কুটির সশে ৬১ ৬.৯ ২৩ ৫.২ 

ক্ষুদ্র্ ব্যবসা ২৭৩ ৩১ ৭৭ ১৭.৫ 

মসলাইদয়র কাজ ৩৮ ৪.৩ ১৬ ৩.৬ 

গাসড় িালক ৬৯ ৭.৮ ৪০ ৯.১ 

মবসরকাসর িাকুসর ১১৭ ১৩.৩ ৫৪ ১২.৩ 

সরকাসর িাকুসর ৫৩ ৬.২ ২৭ ৬.১ 

অন্যান্য ৬১ ৬.৯ ৩৭ ৮.৪ 

মমাট ৮৮০ ১০০ ৪৪০ ১০০ 
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সারসণ- ৪: িসরবাদরর গড় মাসসক আদয়র িসরমাণ (প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পূদব ষর গড় মাসসক আয়) 

আয় পূদব ষর 

সুসবধাদভাগী (শিকরা হার) সুসবধাদভাগী নয় (শিকরা হার) 

১০০০-৫০০০ ৮.০ ৭.১ 

৫১০০-১০০০০ ৩১.৮ ৪০.৯ 

১০১০০-২৫০০০ ৪২.১ ৪৩.৩ 

২৫১০০-৪০০০০ ১৩.৭ ৬.০ 

৪০১০০-৬০০০০ ২.৪ ২.০ 

৬০০০০ এর উিদর ২.০ .৪ 

মমাট ১০০ ১০০ 

 

 

সারসণ ৫: িসরবাদরর গড় মাসসক আদয়র িসরমাণ (প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার িদরর আয়) 

আয় িদরর 

সুসবধাদভাগী (শিকরা হার) সুসবধাদভাগী নয় (শিকরা হার) 

১০০০-৫০০০ ১.০ ৪.৪০ 

৫১০০-১০০০০ ১০.৫ ৩০.৫০ 

১০১০০-২৫০০০ ৫১.৫ ৪৬.০০ 

২৫১০০-৪০০০০ ২৪.১ ১৩.৫০ 

৪০১০০-৬০০০০ ৮.৫ ৩.২০ 

৬০০০০ এর উিদর ৪.৪ ২.৪০ 

মমাট ১০০ ১০০ 

 

 

সারসণ- ৬:  আিসন সক মদন কদরন প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সিসকৎসা মসবা মিদি সহজ হদয়দছ (সিংখ্যা=৮৮০) 

 মিামি শিকরা হার 

হযাঁ ৯৯.৬ 

না .৪ 

মমাট ১০০ 

 

 

সারসণ- ৭:  হাঁ হদল সকভাদব (সিংখ্যা=৮৭৬) 

সিসকৎসা মসবা সহজলভযিা শিকরা হার 

সময় কম লাদগ ৩৯.৭ 

ভাল র্ানবাহন িাওয়া র্ায় ৩৬.৩ 

র্ািায়াি ব্যয় কম হয় ২৪.১ 

অন্যান্য .১ 

মমাট ১০০ 
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সারসণ- ৮: প্রকেটি বাস্তবায়াদনর ফদল রাস্তায় দুর্ ষটনার হাদর সক িসরবিষন হদয়দছ (সিংখ্যা=৮৮০) 

 সড়ক দুর্ ষটনা শিকরা হার 

অদনক কদমদছ ৪৮.৭ 

অে কদমদছ ৪৭.৭ 

অিসরবসিষি ১.৮ 

সকছু মবদড়দছ  ০.৮ 

অদনক মবদড়দছ   ১.০ 

মমাট ১০০ 

 

সারসণ- ৯:  সড়কটির বিষমান অবস্থা (সিংখ্যা=৮৮০) 

 সড়কটির বিষমান অবস্থা শিকরা হার 

সড়কটি ব্যবহাদরর উিযুি আদছ ৮৮.৫ 

মমরামি করা প্রদয়াজন ৯.৭ 

গদিষর সৃসষ্ঠ হদয়দছ ১.৪ 

উচুসনচু .২ 

সড়দকর বাধ মভদঙ্গ মগদছ .২ 

মমাট ১০০ 

 

সারসণ- ১০ : প্রকেটির ভসবষ্যদির উন্নয়দনর জন্য আিনার মিামি? (সিংখ্যা=৮৮০) 

ভসবষ্যদি উন্নয়দনর মিামি শিকরা হার 

প্রদয়াজনীয় স্থাদন ওভারসিজ সনম ষাণ করা উসিি  ১২.৬ 

আন্ডারিাস েরকার ৩.৫ 

সনদে ষশনা সবলদবাি ষ েরকার ১৪.৪ 

গাসড়র গসিসীমা সনয়ন্ত্রণ ৪.৯ 

সাসভষস মলন মেওয়া/দলা মুসভিং মভসহদকল এর মলন ৮.৪ 

বৃক্ষদরািণ করা ১১.৪ 
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সিংযুসি-২ 

সুসবধাদভাগীদের জন্য প্রশ্নমালা 

Section- A  উিরোিার ব্যসিগি িথ্যাসেঃ  

A.1 উিরোিার নামঃ   

A.2 উিরোিার বয়স (বছদর)  

A.3 পুরুর্/মসহলাঃ        ১. পুরুর্   ২. মসহলা  

A.4 স্থায়ী ঠিকানাঃ   গ্রামঃ____________________ইউসনয়নঃ____________________ 

  উিদজলাঃ________________মজলাঃ    ____________________ 

 

A.5 উিরোিার মমাবাইল নম্বরঃ  

A.6 সশক্ষাগি মর্াগ্যিাঃ ১. অসশসক্ষি,   ২. শুধু স্বাক্ষর সেদি িাদরন,   ৩. প্রাথসমক (১-৫),   ৪. মাধ্যসমক (৬-১০) 

   ৫.  এসএসসস িাশ,  ৬. এইিএসসস িাশ,  ৭. স্নািক,  ৮. স্নািদকাির  

 

A.7 প্রধান মিশাঃ ১. কৃসর্, ২. সেন মজুর, ৩. সসএনসজ িালক,    ৪. ক্ষুদ্র্ কুটির সশে,  ৫. ক্ষুদ্র্ ব্যবসা  
  ৬. মসলাইদয়র কাজ,   ৭. গাসড় িালক, ৮. মবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর, ১০. অন্যান্য------ 

 

      সিিীয় মিশাঃ ১. কৃসর্, ২. সেন মজুর, ৩. সসএনসজ িালক,    ৪. ক্ষুদ্র্ কুটির সশে,  ৫. ক্ষুদ্র্ ব্যবসা  
  ৬. মসলাইদয়র কাজ,   ৭. গাসড় িালক,  ৮. মবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর,  ১০. অন্যান্য---- 

 

 

 

 

A.8 আিনার িসরবাদরর মমাট সেস্য সিংখ্যা কি?  পুরুর্ -------------------মসহলা---------------------- 

A.9 প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পূদব ষর আিনার িসরবাদরর গড় মাসসক আয় ও ব্যদয়র িসরমাণ? 

আয়= ব্যয়= 
 

 

A.10 প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার ির আিনার িসরবাদরর গড় মাসসক আয় ও ব্যদয়র িসরমাণ? 

আয়= ব্যয়= 
 

 

Section- B সড়ক সম্পসকষি িথ্যাসেঃ  

B.1 এ প্রকদে আিনার মকান জসম অসধগ্রহণ হদয়দছ সক?    ১. হযাঁ ২. না  

B.2 হদয় থাকদল কি শিািংশ?  

B.3 আিনার বাসড় মথদক সড়কটির দুরত্ব কি সকদলাসমটার?  

B.4 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ আিনার বাসড় মথদক মজলা শহদর মর্দি কি র্ন্টা সময় লাগি?  

B.5 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফদল বিষমাদন মজলা শহদর মর্দি কি র্ন্টা সময় লাদগ?  

B.6 এই সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফদল আিসন উিকৃি হদয়দছন সক?   ১. হযাঁ ২. না  

B.7 সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার ফদল সকভাদব উিকৃি হদয়দছন বদল মদন কদরন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.8 সড়কটির উন্নয়ন হওয়ার পূদব ষ প্রদয়াজনীয় কাজ করদি সকসক অসুসবধার সম্মুসখন হদিন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.9 সক সক কাদজ আিনারা সড়কটি ব্যবহার কদরন? ১. হাট বাজার / শহদর র্ািায়াদির জন্য,    

 ২. সনজস্ব মিশার কাদজ র্ািায়াদির জন্য,   ৩. মছদলদমদয়দের স্কুল কদলদজ মপ্ররদণর জন্য  ৪. অন্যান্য----------- 

 

B.10 কৃসর্ িণ্য িসরবহদণর কাদজ সড়কটি ব্যবহার কদরন সক? 

 ১. অদনক ব্যবহার  ২. অে ব্যবহার ৩. মমাটামুটি ব্যবহার  ৪. কখনও কখনও ব্যবহার  ৫. ব্যবহার কসর না 
 

B.11 কৃসর্ িণ্য িসরবহদণর খরি আদগর তুলনায় কদমদছ সক?     

            ১. অদনক কদমদছ ২. অে কদমদছ ৩. মকান িসরবিষন মনই ৪. সকছু মবদড়দছ  ৫. অদনক মবদড়দছ 

 

B.12 আিসন সক মদন কদরন সড়কটি উন্নয়ন হওয়ার ফদল কৃসর্ মক্ষদত্র িসরবিষন হদয়দছ?          ১. হযাঁ ২. না  

B.13 মকান মকান মক্ষদত্র িসরবিষন হদয়দছ বদল আিসন মদন কদরন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.14 আিসন সক মদন কদরন সড়কটি উন্নয়দনর ফদল এলাকার ব্যবসা বাডণশজযর মকান িসরবিষন হদয়দছ? 

                                                                                                                  ১. হযাঁ ২. না                               

 

B.15     হযাঁ হদল মকান মকান মক্ষদত্র?  ১.------------- ২.----------------৩.-----------------৪.----------------- ----  

B.16 সিজ/কালভাট ষ সনম ষাদণর ফদল কৃসর্ কাদজর সক সক সুসবধা হদয়দছ?  
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 1. জলাবিিা কদমদছ, 2.কৃসর্ জসমর িাসন সনষ্কার্দণর সুসবধা হদয়দছ, 3.কৃসর্ জসমদি মসদির সুসবধা হদয়দছ ৪. অন্যান্য-- 

B.17 আিসন সক মদন কদরন প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন আিনাদের এলাকার উৎিাসেি ফসল 

            বাজারজািকরণ মবদড়দছ?  ১.অদনক মবদড়দছ  ২.সকছু মবদড়দছ ৩. অিসরবসিষি  ৪. সকছু কদমদছ ৫. অদনক কদমদছ 
 

B.18 প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল আিনাদের কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ সক?   ১. হযাঁ  ২. না  

B.19 হযাঁ হদল মকান মকান মক্ষদত্র? 

১. কৃসর্ কাজ 

২. কৃসর্িণ্য বাজারজাি করদণ 

৩. র্ানবাহন িলািদলর মক্ষদত্র  

৪. অবকাঠাদমা সনম ষাণ ও সিংকাদরর কাজ (সড়ক, মসতু সনম ষাণ, উন্নয়ন, সিংকার) 

৫. বৃক্ষদরািণ ও এর িসরির্ ষার কাজ 

৬ ক্ষুদ্র্ ব্যবসা 

৭. অন্যান্য 

 

B.20 আিসন সক মদন কদরন প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সিসকৎসা মসবা মিদি সহজ হদয়দছ? ১. হযাঁ ২. না  

B.21 হাঁ হদল সকভাদব,  ১. সময় কম লাদগ,  ২. ভাল র্ানবাহন িাওয়া র্ায়,  ৩.র্ািায়াি ব্যয় কম হয়  ৪.অন্যান্য------   

B.22 প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন আিনার বা আিনাদের র্ািায়াদির সুসবধা মকমন? 

             ১. খুব ভাল  ২ ভাল  ৩. অিসরবসিষি  ৪.খারাি  ৫.খুব খারাি 

 

B.23 প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল বিষমাদন র্ািায়াি ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমগুদলা সক সক? 

           ১. --------------------------- ২. ----------------------- ৩. ---------------------------- ৪. ---------------- ---             

 

B.24 প্রকেটি বাস্তবায়াদনর ফদল রাস্তায় দুর্ ষটনার হাদর সক িসরবিষন হদয়দছ?    

 ১. অদনক কদমদছ ২.সকছু কদমদছ ৩. অিসরবসিষি ৪. সকছু মবদড়দছ ৫. অদনক মবদড়দছ 

 

B.25 উন্নয়নকৃি সড়দক বৃক্ষদরািণ করা হদয়দছ সক?    ১. হযাঁ ২. না  

B.26 সড়কটির বিষমান অবস্থা মকমন? ১. সড়কটি ব্যবহাদরর উিযুি আদছ, ২. মমরামি করা প্রদয়াজন,    

 ৩. গদিষর সৃসষ্ঠ হদয়দছ,  ৪. উচুসনচু,   ৫. সড়দকর বাধ মভদঙ্গ মগদছ ৬.অন্যান্য--------------- 

 

B.27 সড়কটি ব্যবহাদর মকান সমস্যার সম্মুখীন হদেন সক?    ১. হযাঁ ২. না  

B.28 হদল সক সক?

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.29 সড়কটি র্থার্থভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও সিংকার হয় সক?    ১. হযাঁ ২. না  

B.30 সনসম ষি সিজ/কালভাট ষ সক আিসন বা আিনারা ব্যবহার করদি িারদছন?  ১. হযাঁ ২. না  

B.31 সনসম ষি সিজ/কালভাট ষগুদলার বিষমান অবস্থ মকমন?  ১. ব্যবহাদরর উিযুি আদছ, ২. মমরামি করা প্রদয়াজন  

B.32 সনসম ষি সিজ/কালভাট ষগুদলার রক্ষণাদবক্ষণ ও মমরামি করা হয় সক?   ১. হযাঁ ২. না  

B.33    হযাঁ হদল সকভাদব? ১. এদপ্রাি রাস্তার মাটির কাজ করা হয় ২. লাদব ও মরসলিংএ ঢালাই িারা মমরামি 

            করা হয় ৩ .অন্যান্য------------ 

 

B.34 প্রকেটির ভসবষ্যদির উন্নয়দনর জন্য আিনার মিামি? 

             ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

িথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ     স্বাক্ষর    িাসরখঃ  

mycvifvBRv‡ii bvg :     ¯̂v¶i:   ZvwiL:  
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সিংযুসি- ৩ 

কদরাল গ্রুদির জন্য প্রশ্নমালা 

Section- A উিরোিার ব্যসিগি িথ্যাসেঃ  

A.1 উিরোিার নামঃ   

A.2 উিরোিার বয়স (বছদর)  

A.3 পুরুর্/মসহলাঃ        ১. পুরুর্   ২. মসহলা  

A.4 স্থায়ী ঠিকানাঃ   গ্রামঃ____________________ইউসনয়নঃ____________________ 

  উিদজলাঃ________________মজলাঃ    ____________________ 

 

A.5 উিরোিার মমাবাইল নম্বরঃ  

A.6 সশক্ষাগি মর্াগ্যিাঃ ১. অসশসক্ষি,   ২. শুধু স্বাক্ষর সেদি িাদরন,    ৩. প্রাথসমক (১-৫),   ৪. মাধ্যসমক (৬-১০) 

   ৫.  এসএসসস িাশ,  ৬. এইিএসসস িাশ,  ৭. স্নািক,  ৮. স্নািদকাির  

 

A.7     প্রধান মিশাঃ   ১. কৃসর্, ২. সেন মজুর, ৩. সসএনসজ িালক,    ৪. ক্ষুদ্র্ কুটির সশে,  ৫. ক্ষুদ্র্ ব্যবসা ৬. মসলাইদয়র  

                                    কাজ,   ৭. গাসড় িালক,  ৮. মবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর,  ১০. অন্যান্য------ 
 

         সিিীয় মিশাঃ ১. কৃসর্, ২. সেন মজুর, ৩. সসএনসজ িালক,    ৪. ক্ষুদ্র্ কুটির সশে,  ৫. ক্ষুদ্র্ ব্যবসা ৬. মসলাইদয়র 

                                   কাজ,   ৭. গাসড় িালক,  ৮. মবসরকাসর িাকসর, ৯. সরকাসর িাকসর,  ১০. অন্যান্য---- 

 

A.8 আিনার িসরবাদরর মমাট সেস্য সিংখ্যা কি?  পুরুর্ ------------------- মসহলা---------------------- 

A.9 প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার পূদব ষর িসরবাদরর মমাট গড় মাসসক আয় ও ব্যয় 

আয়= ব্যয়= 
 

 

A.10 প্রকে বাস্তবাসয়ি হওয়ার ির িসরবাদরর মমাট গড় মাসসক আয় ও ব্যয় 

আয়= ব্যয়= 
 

 

Section-B সড়ক  সম্পসকষি িথ্যাসেঃ  

B.1 আিনার বাসড় মথদক সড়কটির দুরত্ব কি সকদলাসমটার?  

B.2 আিনার বাসড় মথদক মজলা শহদর মর্দি কি র্ন্টা সময় লাদগ?  

B.3 আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল মজলা শহদর মর্দি কি র্ন্টা সময় লাগি?  

B.4 আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল আিসন সক উিকৃি হদিন?  ১. হযাঁ  ২. না  

B.5 আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে ফদল সকভাদব উিকৃি হদিন বদল মদন কদরন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.6 আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে না হওয়ার ফদল প্রদয়াজনীয় কাজ করদি সকসক অসুসবধার সম্মুসখন হন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.7 আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে না হওয়ার ফদল কৃসর্ িণ্য িসরবহদণর খরি 

মবশী লাদগ?             ১. হযাঁ ২. না 

 

B.8 আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল কৃসর্ মক্ষদত্র উন্নয়ন হি? ১. হযাঁ ২. না  

B.9 সকভাদব উন্নয়ন হি বদল মদন কদরন? 

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.10   আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল এলাকার ব্যবসা বাডণশজযর উন্নয়ন হদিা?  

                                                                                                                             ১. হযাঁ ২. না 

 

B.11 আিনার এলাকায় সিজ/কালভাট ষ সনম ষাণ হদল কৃসর্ কাদজর সক সক সুসবধা হি বদল মদন কদরন? 

 1. জলাবিিা কদম মর্ি, 2.কৃসর্ জসমর িাসন সনষ্কার্দণর সুসবধা হি, 3.কৃসর্ জসমদি মসদির সুসবধা হি  ৪. অন্যান্য--  

 

B.12   আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল আিনার উৎিাসেি ফসল বাজারজািকরণ 

মবদড় মর্ি?          ১. হযাঁ ২. না 

 

B.13    হযাঁ হদল সকভাদব? ১.------------------২.-------------------.৩.--------------------৪.--------------------  

B.14    আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ হি? ১. হযাঁ ২. না  
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B.15 হযাঁ হদল মকান মকান মক্ষদত্র? 

১. কৃসর্ কাজ 

২. কৃসর্িণ্য বাজারজাি করদণ 

৩. র্ানবাহন িলািদলর মক্ষদত্র  

৪. অবকাঠাদমা সনম ষাণ ও সিংকাদরর কাজ (সড়ক, মসতু সনম ষাণ, উন্নয়ন, সিংকার) 

৫. বৃক্ষদরািণ ও এর িসরির্ ষার কাজ 

৬ ক্ষুদ্র্ ব্যবসা 

৭. অন্যান্য 

 

B.16 আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল সিসকৎসা মসবা মিদি সহজ হি?  

                                                                                                                             ১. হযাঁ ২. না 

 

B.17 হাঁ হদল সকভাদব,  ১. সময় কম লাগি,  ২. ভাল র্ানবাহন িাওয়া মর্ি,  ৩.র্ািায়াি ব্যয় কম হয়  

B.18 আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে কাজ না হওয়াদি বিষমাদন আিনাদের র্ািায়াদির সুসবধা মকমন? 

    ১. খুব ভাল  ২ ভাল  ৩.অিসরবসিষি  ৪. খারাি  ৫. খুব খারাি 

 

B.19 বিষমাদন র্ািায়াি ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমগুদলা সক সক? 

           ১.---------------------  ২.-----------------------. ৩.--------------------------.  ৪.------------------------ 
 

B.20 আিসন সক মদন কদরন আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়ন প্রকে হদল দুর্ ষটনার হার কম হি? ১. হযাঁ ২. না  

B.21 আিনার এলাকায় সড়ক ব্যবহাদর মকান সমস্যার সম্মখুীন হদেন সক?   ১. হযাঁ ২. না  

B.22 হদল সক সক?

 ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

B.23   ভসবষ্যদির আিনার এলাকায় সড়ক উন্নয়দনর জন্য আিনার মিামি? 

  ১.________________________________________২.________________________________________ 

 ৩._________________________________________৪.________________________________________ 

 

িথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ     স্বাক্ষর    িাসরখঃ  

mycvifvBRv‡ii bvg :     ¯̂v¶i:   ZvwiL:  
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সিংযুসি- ৪ 

প্রকে সিংসেষ্ট কম ষকিষাদের সনসবড় সাক্ষাৎকাদরর (In-depth Interview) জন্য মিকসলি 

 

কম ষকিষার নামঃ 

েপ্তরঃ     িেবী: 

মমাবাইল নাম্বার:  

সাধারণ প্রশ্নাবলীঃ 
 

১. প্রকেটির বাস্তবায়দনর ফদল সক সক দৃশ্যমান িসরবিষন হদয়দছ? 

 

২. প্রকেটির লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বাস্তবায়দন সবলম্ব হওয়ার কারণ সক সক? 

  

৩. প্রকেটি বাস্তবায়কাদল ভূসম হুকুমেখল প্রসক্রয়ায় এবিং সনম ষাণ কাদজ স্থানীয় জনগদণর সহদর্াগীিা মকমন িাওয়া  

            সগদয়দছ? 

 

৪. প্রকে বাস্তবায়নকাদল সক সক বাধার সন্মুখীন হদয়দছন? 

  

৫.  প্রকেটি বাস্তবায়দন সবলদম্বর জন্য মকান িদক্ষর োয় সছল বদল আিসন মদন কদরন? 

  

৬. দুদর্ ষাগ ঝুঁসক হ্রাদস প্রকেটি সক সহায়ক ভূসমকা িালন করদছ? 

 

৭. প্রকেটির সড়ক, মসতু এবিং কালভাট ষ বিষমাদন কিটা কার্ ষকসর বদল মদন কদরন?  

  

৮. প্রকেটির সামাসজক বনায়ন কম ষসূসি িালু আদছ সক? 

  

৯. প্রকেটি রক্ষণাদবক্ষদণ সক সক ব্যবস্থা বিষমাদন িালু আদছ?  

  

১০. সড়ক সনরািিার সেক মথদক সড়কটির মকান দুু্ব ষলিা লক্ষয কদরদছন সক? 

 

১১. প্রকেটি সাসব ষক অবস্থা সম্পদকষ আিনার মিামি উদেখ করুণ। 

  

১২. বািংলাদেদশর সড়ক ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা সক বদল মদন কদরন? 

১. দুব ষল সড়ক সনম ষাণ ৫. পুরািন র্ানবাহন 

২. দুব ষল সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ ৬. অিসরকসেি রাস্তা 

৩. অিয়ষাপ্ত মূলধন  ৭. র্ানজট 

৪. ভারী র্ানবাহন  ৮. অন্যান্য 

 

১৩. এ সড়দক সক সক র্ানবাহন িলািল কদর? 

১. বাস   ৮. স্কুটার 

২. সমসন বাস  ৯. মটর সাইদকল 

৩. ভারী ট্রাক  ১০. সরকশা 

৪. হালকা ট্রাক  ১১. বাই সাইদকল 

৫. কদন্টইনার ট্রাক  ১২. গরু/মসহদর্র গাসড় 

৬. কাভাট ষ ভযান  ১৩. মঠলা গাসড় 

৭. প্রাইদভট কার/জীি ১৪. অন্যান্য 

 

১৪. এ সড়দক অসিসরি র্ানবাহন িলািল কদর সক? 

  

১৫. করা হদয় থাকদল িা সনয়ন্ত্রদণর ব্যবস্থা আদছ সক? 

 

১৬. এ সড়ক সেদয় সক সক ধরদণর মালামাল িসরবহণ করা হয়? 

১. িাল  ৬. সনি প্রদয়াজনীয় িণ্য 

২. আটা  ৭. কারখানার কািামাল 
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৩. িাট  ৮. রপ্তানী িণ্য 

৪. আখ  ৯. র্ন্ত্রািংশ 

৫. শাকসবসজ ১০. অন্যান্য 

 

১৭. আিসন সক মদন কদরন এ সড়কটি সনম ষাণ বা উন্নয়ন করার ফদল কলকারখানা এবিং কৃসর্ িদণ্যর উৎিােন মবদড়দছ? 

 

১৮. এ সড়কটি সনম ষাদণর বা উন্নয়দনর ফদল সক নতুন কম ষসিংস্থাদনর সৃসষ্ট হদয়দছ? 

  
 

বিষমান সড়ক সবভাদগর ব্যবস্থািনাঃ 
 

১৯. র্ানবাহদনর ধারণ ক্ষমিা িরীক্ষা করার জন্য সড়ক সবভাদগর মকান শাখা সনদয়াসজি আদছ সক? 

  

২০. মশর্ কখন এ সড়কটির মমরামি কাজ সম্পােন করা হদয়দছ?  

 ১.  ০-৬ মাস পূদব ষ 

২.  ৬-১২ মাস পূদব ষ 

৩.  জাসননা 

২১. সড়ক সবভাগ সক সনয়সমি এ সড়কটির অবস্থাগি িথ্য সিংগ্রহ কদর? 

 

২২. এ সড়কটির উন্নয়ন বা সনম ষাণ কাদজর সাদথ এর বাস্তব িাসহোর মকান সামিস্য আদছ সক? 

  

২৩. এ সড়কটির উন্নয়ন কাজটি সক সড়ক ব্যবহারকারীদের বাস্তব িাসহো পূরদণ সক্ষম হদয়দছ? 

  

২৪.  র্সে না কদর থাদক িাহদল মকান মকান সবর্য়গুসল বাে িদড়দছ? 

১. সরু রাস্তা  ৪. উঁচুসনচু রাস্তা 

২. দুব ষল রাস্তা ৫. দুব ষল সিংদকি 

            ৩. আকাবাঁকা রাস্তা ৬. অন্যান্য 

২৫. সড়ক সবভাদগর সক মকান স্থায়ী প্রসক্রয়া আদছ র্া ব্যবহারকারীদের মিামি এবিং সন্তুসষ্ট জসরিও সিংগ্রহ করদি িাদর? 

 

২৬. সড়ক সবভাগ সক জনগদণর অসভদর্াদগর সভসিদি সড়ক ব্যবস্থার উিদর দ্রুি মকান িেদক্ষি সনদি িাদর? 

  

২৭. প্রকদের আদগ ও িদর ট্রাসফক কাউন্ট? 

  
 

প্রসকউরদমন্ট িিসি ও কাদজর মান সম্পসকষিঃ 

 

২৮.  ক্রয় সিংক্রান্ত র্াবিীয় কাজ সক PPR মমদন হদয়দছ?  

  

২৯. প্রকে সম্পােদনর িদর সড়দকর গুণগিমান সক আরামোয়ক র্ানবাহন িসরিালনার জন্য র্দথষ্ঠ? না হদল িার কারণ? 

  

৩০. প্রকে সম্পােন করার ফদল সক র্ানবাহদনর জ্বালানী সাশ্রয় হদয়দছ? 

 

৩১. প্রকে সম্পােন করার ফদল সক র্ািায়াদির সময় হ্রাস মিদয়দছ? 

  

৩২. সনম ষাণকারী প্রসিষ্ঠান কখন বাস্তদব কাজ শুরু কদর? 

  

৩৩. প্রকে সম্পােন করার জন্য সনম ষাণকারী প্রসিষ্ঠাদনর সক র্দথষ্ট িসরমাণ েক্ষিা এবিং অসভজ্ঞিা সছল? 

  

৩৪. প্রকে সম্পােন করার জন্য সনম ষাণকারী প্রসিষ্ঠাদনর সক সঠিক র্ন্ত্রিাসি ব্যবহার কদর? 

  

৩৫. প্রকে সম্পােন করার জন্য প্রকদের ঠিকাোর সক স্থানীয় শ্রসমক ব্যবহার কদর? 

 

৩৬. প্রকে িলার সময় প্রকদের ঠিকাোর সক র্দথষ্ট সনরািিামূলক ব্যবস্থা কদর? 

  

৩৭. সড়ক সবভাদগর কম ষকিষাগণ সক প্রকদের এলাকা সনয়সমি িসরেশ ষন কদরসছদলন? 
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৩৮. সনম ষাণকাদজ িোরসকর জন্য সড়ক সবভাদগর সক প্রদয়াজনীয় জনবল সনদয়াসজি সছল? 

  

৩৯. আিসন সক সনম ষাণকারী প্রসিষ্ঠাদনর কাদজর প্রসি সন্তুষ্ট? 

  

৪০. প্রকেটি বাস্তবায়দনর ফদল সক র্ানবাহদনর মমরামি ব্যয় হ্রাস মিদয়দছ? 

 

৪১. সড়দকর সিি এবিং সিংদকিগুদলা সক সঠিক জায়গায় স্থািন করা হদয়দছ? মসগুদলা সহদজ অনুধাবনদর্াগ্য? 

  

৪২. আিসন সক মদন কদরন প্রকে বাস্তবায়দন র্ানবাহদনর িসরিালনা ব্যয় হ্রাস মিদয়দছ? 

  

৪৩. আিনার সক মকান মিামি আদছ র্া সড়ক সবভাগ িার কাদজ আরও উন্নয়ন সাধন করদি িাদর? 

  

৪৪. প্রকদের সবল সেকসমূহ সক সক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৪৫. প্রকদের দুব ষল সেকসমূহ সক সক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৪৬.  প্রকদের সুদর্াগসমূহ সক সক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৪৭. প্রকদের ঝুঁসকপূণ ষ সেকসমূহ সক সক? 

 

৪৮. অথ ষ বরাে সময়মি িাওয়া মগদছ সক না? না িাওয়া মগদল িার কারণসমূহ সক সক? 

 --------------------------------------------------- 

৪৯. প্রকদের পূদব ষ ও িদর দুর্ ষটনার িসরমাণ বৃসি মিদল িার কারণসমূহ সক সক? 

 --------------------------------------------------- 

  

                                                                                     

িথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ  

স্বাক্ষর ও িাসরখঃ 
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সিংযুসি -৫ 

স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যসিদের সাক্ষাৎকাদরর প্রশ্নমালা (KII) 

 

১.  উিরোিার নামঃ _________________২. বয়স __________মমাবাইল নম্বর------------------- 

৩.  পুরুর্/ মসহলাঃ         ১=পুরুর্   ২=মসহলা   

৪.   মজলা _________________________        ৫. উিদজলা ______________________ 

৬.   ইউসনয়ন ______________________-         ৭. গ্রাম _________________________ 

৮.    সশক্ষাগি মর্াগ্যিাঃ  

৯.   মিশাঃ     

১০. এ প্রকদের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পদকষ আিনার মিামি সক? 

 

১১. এ প্রকেটি স্থানীয় জনগদণর জন্য সকসক সুসবধা সৃসষ্ট কদরদছ? 

 

১২. প্রকেটির নকশা স্থানীয় জনগদণর িাসহো সকিংবা প্রদয়াজনীয়িার সাদথ সামিস্যপূণ ষভাদব প্রণয়ন করা হদয়দছ সক? 

 

১৩.  প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল আিনাদের কম ষসিংস্থাদনর সুদর্াগ মবদড়দছ মকান মকান মক্ষদত্র?    

 

১৪. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল মিশার মক্ষদত্র মকান িসরবিষন হদয়দছ সক? হদয় থাকদল মকন? 

 

১৫. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল স্কুল কদলদজ ছাত্র-ছাত্রীর িসরমাণ পূদব ষর তুলনায় মবদড়দছ সক? 

 

১৬..র্সে বাদড় সক িসরমাণ। 

উিরঃ  ১. র্দথষ্ট মবদড়দছ  ২. মমাটামুটি মবদড়দছ  ৩. মকান িসরবিষন হয় নাই 

 

১৭. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল স্কুল কদলদজ মমদয়দের িসরমাণ পূদব ষর তুলনায় মবদড়দছ সক? 

 

১৮. র্সে বাদড় সক িসরমাণ। 

উিরঃ ১. র্দথষ্ট মবদড়দছ  ২. মমাটামুটি মবদড়দছ  ৩. মকান িসরবিষন হয় নাই 

 

১৯. আিনা মদি এ প্রকদের সবদিদয় মবসশ উিকাসরিা/সবল সেকসমূহ সক সক? 

 

২০. আিনার জানা মদি এ প্রকদের সবদিদয় দুব ষল সেকসমূহ সক সক? 

 

২১. প্রকে বাস্তবায়দনর ফদল সক সক নতুন সুদর্াগ সৃসষ্ট হদয়দছ?  

 

২২. আিনার জানা মদি এ প্রকদের ঝুঁসকসমূহ সক সক? 

 

২৩. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের হুকুমেখলকৃি জসম সঠিকভাদব কাদজ মলদগদছ সক? 

উিরঃ ১. সঠিকভাদব মলদগদছ  ২.সকছুটা মলদগদছ  ৩. মমাটসমুটি মলদগদছ  ৪. লাদগসন 

 

২৪. প্রকেটি বাস্তবায়দনর ির মথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকষ মকান অসভদর্াগ আদছ সক? হযাঁ হদল উদেখ করুণ। 

 

২৫. এ প্রকদের স্থায়ীদত্বর (Sustainability) জন্য আিনাদের মকান িরামশ ষ থাকদল িা প্রোন করুণ? 

 

িথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ 

স্বাক্ষর ও িাসরখঃ 
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সিংযুসি- ৬ 

েসলয় আদলািনা সভা (এফসজসি) িসরিালার জন্য মিকসলি 

 

‡dvKvm MÖæc Av‡jvPbvi ¯’vb 
এলাকা 

সবভাগ  
মজলা  
উিদজলা  

স্থান  

িাসরখ  

ক্রসমক 

নিং 

অিংশগ্রহণকারীদের নাম বয়স মিশা সশক্ষা মমাবাইল নিং স্বাক্ষর 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

১. এ প্রকদের কার্ ষকাসরিা (Effectiveness) সম্পদকষ আিনাদের মিামি সক? 

২. আিনাদের জানামদি প্রকে এলাকার বসবাসকরীগণ এ প্রকে বাস্তবায়দনর সাদথ মকানভাদব জসড়ি সছদলন সক? (িাঁদের 

জসড়ি থাকার ধরণ/ সলঙ্গ সভসিক সবভাজন মকমন/ িাকুরী প্রাসপ্ত ইিযাসে) 

৩. এ প্রকেটি স্থানীয় জনগদণর জন্য মকান সুসবধা সৃসষ্ট কদরদছ সক? 

৪. আিনারা সক মদন কদরন এ প্রকেটি সকিংবা এর মকান অঙ্গ আিনাদের এলাকার মকান মারাত্মক ক্ষসিকর 

            প্রভাব সবস্তার কদরদছ? (িসরদবশগি/ইদকাদলাসজকাল) 

৫. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের সবদিদয় মবসশ উিকাসরিা/সবল সেকসমূহ সক সক? 

৬. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের সবদিদয় দুব ষল সেকসমূহ সক সক? 

৭. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের সুদর্াগসমূহ সক সক? 

৮. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের ঝুঁসকপূণ ষ সেকসমূহ সক সক? 

৯. আিনাদের জানা মদি এ প্রকদের হুকুমেখলকৃি জসম সঠিকভাদব কাদজ মলদগদছ সক না? 

১০. প্রকেটি বাস্তবায়দনর ির মথদক রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকষ মকান অসভদর্াগ আদছ সক? হযাঁ হদল উদেখ করুন। 

১১. এ প্রকদের স্থায়ীদত্বর (Sustainability) জন্য আিনাদের মকান িরামশ ষ থাকদল িা প্রোন করুন? 

 

এফসজসি িসরিালনাকারীর নামঃ 

স্থান ও িাসরখঃ 
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সিংযুসি- ৭ 

িকুদমন্ট ির্ ষাদলািনার (Document Review) জন্য মিকসলি 
 

িকুদমন্ট প্রোনকারী কম ষকিষার নামঃ 

েপ্তদরর নামঃ 

ক্রসমক 

নম্বর 

ির্ ষাদলািনার সবর্য় মর্ সকল প্রসিদবেন/ িকুদমন্ট র্ািাই করা হদব ির্ ষাদলািনা/র্ািাই করা হদলা সক না? 

হযাঁ না 

১ সম্পােনকৃি সকল কাদজর 

বাস্তব ও আসথ ষক অগ্রগসি 

সিসিসি প্রণয়ন ও অনুদমােন সিংক্রান্ত িধ্যাসে   

সফসজসবসলটি িাসি সরদিাট ষ   

বাৎসসরক অগ্রগসির প্রসিদবেনসমূহ   

প্রকে সমাসপ্তর প্রসিদবেন (সিসসআর)   

মূল সিসিসি   

সিংদশাসধি সিসিসি   

অথ ষ বরাে ও ছাড় সিংক্রান্ত   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

২ ক্রয় প্রসক্রয়ার মূল্যায়ন ও 

কার্ ষাদেশ প্রোদন সিসিআর-

২০০৮ র্থাথ ষভাদব অনুসরণ 

করা হদয়দছ সক না? 

েরিত্র আহবাদনর সবজ্ঞসপ্তসমূহ    

েরিদত্রর প্যাদকজ সনধ ষারদণর সভসি িথা প্রাক্কলনসমূহ   

েরিত্র মূল্যায়ন কসমটি (টিইসস) গঠন সিংক্রান্ত   

েরিত্র মূল্যায়ন শীট   

অনুদমােন প্রসক্রয়া   

কার্ ষাদেশ প্রোন   

েরিত্র সনষ্পসিদি মকানরূি জটিলিা সিংক্রান্ত িথ্যাসে   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

৩ ভূসম হুকুম েখল প্রসক্রয়া ভূসম হুকুমেখল প্রস্তাব সিংক্রান্ত   

প্রস্তাব অনুদমােন সিংক্রান্ত   

অথ ষ বরাে সিংক্রান্ত   

মামলা-মমাকেমা (Litigation) ও স্বাদথ ষর িন্দ্ব 

সিংক্রান্ত 

  

ক্ষসিগ্রস্তদের ক্ষসিপূরণ প্রোন সিংক্রান্ত   

নূযনিম জসম অসধগ্রহণ হদয়দছ সক না িেসিংক্রান্ত 

িথ্যাসে 

  

ির্ ষদবক্ষণঃ 

৪ সিসিসি’র PAR 

ির্ ষাদলািনাসহ আথ ষ-

সামাসজক সূিদকর বিষমান 

অবস্থা (outcome) 

অনুদমাসেি PAR   

প্রকদের ট্রাসফক িাটা (গি ১০ বছদরর)   

সড়দকর সারদফদসর অবস্থা (Road Condition 

Survey Data) 

  

প্রকে সমাসপ্তর ির অযবসধ রাজস্ব খাদির আওিায় 

সম্পাসেি কাজ ও ব্যয় সিংক্রান্ত 

  

PAR অনুর্ায়ী প্রকদের সুফদলর িথ্য র্থা EIRR  

অনুর্ায়ী সবসভন্ন সূিদক বিষমান outcome 

  

Exit Plan   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

 

িথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ 

স্বাক্ষর ও িাসরখঃ 
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সিংযুসি- ৮ 

অবকাঠাদমার ইসিসনয়াসরিং ির্ ষদবক্ষণ (Engineering Observation) মিকসলি 

প্রকদের নামঃ  

ির্ ষদবক্ষণাধীন অিংদশর অবস্থানঃ সড়দকর ------িম হদি ------িম মিইদনজ 

ইউসনয়নঃ 

উিদজলাঃ 

মজলাঃ  

 

ক) সড়ক বাঁধ ও মিভদমন্টঃ 

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

১ সড়দকর মিভদমদন্টর উির সেদয় র্ানবাহন স্বােদন্দয িলািল করদছ সক না? হযাঁ না 

২ সড়দকর মসাল্ডার িথিারীদের িলািদলর উিদর্াগী প্রশস্তিা আদছ সক না?   

৩ মিভদমন্ট এবিং মশাল্ডাদর আড়াআসড় কযাম্বার/ঢাল আদছ সক না?   

৪ সড়দকর সারদফস উঁচুসনচু সক না?   

৫ সড়দকর মশাল্ডার মিভদমদন্টর সমান মলদভল সকিংবা উঁচু মলদভদল সক না? (হাট বাজার বা মগ্রাথ 

মসন্টার ব্যিীি অন্য অিংদশ? 

  

৬ সড়দকর বাঁদধর ঢাদল মাটি আদছ সক না? (হাট বাজার বা মগ্রাথ মসন্টার ব্যিীি অন্য অিংদশ?   

৭ সড়দকর সারদফদস মকান ফাটল বা িটদহাল মেখা র্াদে সক না?   

৮ সড়দকর মিভদমদন্টর প্রশস্তিা সিজাইন মমািাদবক আদছ সক না   

৯ Rutting আদছ সকনা? থাকদল গভীরিা কি?   

১০ Rutting মমরামি করা হদয় থাকদল কদব?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

খ) সড়ক সনরািিাঃ 

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

৯ সড়দকর বাঁদকর বাসহদরর িাদশ্বষ অসি উচ্চিা (Super-elevation) সহসাদব সড়ক বাঁধ ও 

মিভমদন্ট সনম ষাণ করা হদয়দছ সক না? 

হযাঁ না 

১০ বাঁদক সড়দকর প্রশস্তিা মবশী আদছ সক না?   

১১ সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরািন ইিযাসের ফদল র্ানবাহদনর দৃসষ্ট-সীমায় প্রসিবন্ধকিা হদে সক না?   

১২ সড়দকর সারদফস উঁচুসনচু সক না?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

গ) মসতুঃ  

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

১৩ মসতুর মকান অিংদশ মকানরূি ফাটল আদছ সক না? হযাঁ না 

১৪ মসতুর কনসক্রদট মকানরূি (Honey-comb) মেখা র্াদে সক না?   

১৫ মসতুর সনি সেদয় মনৌ িলািদলর মি িাসনর প্রবাহ আদছ সক না?   

১৬ মসতুর উভয় িাদশ্বষর এযাদপ্রাি ভাল আদছ সক না?   

১৭ মসতুর এযাদপ্রাদি রক্ষাপ্রে কাজ করা হদয় থাকদল মটকদসই আদছ সক না?   

১৮ মসতুর তের্ ষয ির্ ষাপ্ত সক না?   

১৯ মসতুর উচ্চিা মনৌ িলািদলর উিদর্াগী সক না?   

২০ মসতুর এযাদপ্রাদি নেীভাঙ্গন প্রবণিা আদছ সক না?   

২১ মসতুর সবসভন্ন স্পযাদনর জদয়ন্ট এ র্ানবাহন ধাক্কা খায় সক না?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 
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র্) কালভাট ষঃ 

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

২২ কালভাদট ষর কাদজর মান দৃশ্যি ভাল সক না? হযাঁ না 

২৩ কালভাদট ষর মকান অিংদশ ফাটল আদছ সক না?   

২৪ কালভাদট ষর কনসক্রদট মকানরূি Honey-comb মেখা র্াদে সক না?   

২৫ কালভাদট ষর উয়িং ওয়াল মহদল মগদছ সক না বা Tilt  হদয়দছ সক না?   

২৬ সনসম ষি কালভাদট ষর প্রশস্তিা সঠিক আদছ সকনা?   

২৭ মকান কালভাদট ষর উভয় িাদশ্বষ মাটি িারা মকানরূি িক করা হদয়দছ সক না?   

২৮ িযাদনদলর তুলনায় কালভাদট ষর স্পযান কম সক না?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

ঙ) সড়দকর সিিঃ 

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

২৯ সড়দকর সনরািিা সিি আদছ সক না? হযাঁ না 

৩০ সড়দকর সকদলাসমটার মিাি সিজাইন অনুর্ায়ী আদছ সক না?   

৩১ সড়দকর মদধ্য ও মশর্ বরাবর সিি আদছ সক না?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

ি) বৃক্ষদরািণ 

ক্রসমক নিং র্ািাইিব্য উিাোন বিষমান অবস্থা 

৩২ িসরকেনা মমািাদবক বৃক্ষদরািন করা হদয়দছ সক? হযাঁ না 

৩৩ মরািদনর িদর িার প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষণ ও িসরির্ ষা হদে সক?   

ির্ ষদবক্ষণঃ 

 

ছ) ওভারিাস/আন্ডারিাস 

জ) সমসিয়ান সিভাইিার 

ঝ) সকসম মিাষ্ট, সাইন ও সসগন্যাল 

ঞ) ফুটওভার সিজ 

ট) মেদনজ 

ঠ) সনম ষাণ িরবিী রক্ষণাদবক্ষণ প্রাপ্ত িথ্য উিাি 

 

 

তথ্য সিংগ্রহকারীর নামঃ 

স্বাক্ষর ও িাসরখঃ 
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সিংযুসি- ৯ 

প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য সনব ষাসিি প্রকদের সববরণী ও িরামশ ষক প্রসিষ্ঠাদনর কার্ ষিসরসধ (ToR): 
 

ক) প্রকদের সিংসক্ষপ্ত সববরণ : 
 

১.০ প্রকদের নাম : জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকে 

(মজএমআরআইসি) 

২.০ বাস্তবায়নকারী সিংস্থা : সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর 

৩.০ উদযাগী মন্ত্রণালয়/সবভাগ : সড়ক িসরবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক িসরবহন ও মহাসড়ক 

সবভাগ 

৪.০ প্রকদের অবস্থান : গাজীপুর সের, শ্রীপুর, ভালুকা, সত্রশাল, ময়মনসসিংহ সের 

৫.০ প্রকদের অনুদমাসেি ব্যয় : ১৮১৫১২.১৯  লক্ষ টাকা (সম্পূণ ষ সজওসব অথ ষায়দন) 

৬.০ প্রকদের বাস্তবায়নকাল : ০১-০৭-২০১০ মথদক ৩০-০৬-২০১৭ 

৭.০ প্রকদের িটভূসমঃ সড়ক ও জনিথ অসধেপ্তর কতৃষক সবগি ২০ বছদর মেদশর প্রায় ২১০০০ সকঃসমঃ জািীয়  মহাসড়দকর 

উন্নয়ন সম্পন্ন হদয়দছ। িদব জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ জািীয় মহাসড়কটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ষ একটি সড়ক হওয়া সদেও িা উন্নয়ন 

করা হয়সন। উদেখ্য মর্, সবশ্বব্যািংদকর অথ ষায়দন মরাি মসক্টর সরফম ষ প্রকদের আওিায় উি সড়কটি সনম ষাদণর প্রস্তাব করা হদয়সছল। 

প্রকেটি গি ১৪/০৯/২০০৬ িাসরদখ একদনক কতৃষক নীসিগিভাদব অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি সবশ্বব্যািংক প্রকেটি অথ ষায়দন 

অনীহা প্রকাশ করায় উি প্রকেটি একদনক কতৃষক চূড়ান্তভাদব অনুদমাসেি হয়সন। উদেখ্য, জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ সড়কটি N3 

জািীয় মহাসড়দকর একটি অিংশ এবিং এ সড়দকর AADT (Average Annual Daily Traffic) অদনক স্থাদন ৩০,০০০ অসিক্রম 

কদরদছ। এ িসরমাণ ট্রাসফক ভসলউম ২-মলন সবসশষ্ট উি সড়দকর জন্য অিযন্ত মবশী এবিং এর ফদল সড়দকর সবসভন্ন স্থাদন 

প্রসিসনয়ি র্ানজট সৃসষ্ট  ও র্ানবাহন দুর্ ষটনায় কবসলি হয়। প্রকে এলাকায় সশে-কারখানার সিংখ্যা দ্রুি বৃসি িাওয়ার সাদথ সাদথ 

এ সড়দকর র্ানবাহন িলািদলর িসরমাণও দ্রুি বৃসি িাদে। এমিাবস্থায়, প্রস্তাসবি প্রকদের আওিায় সড়কটিদক ২-মলন মথদক ৪-

মলদন উন্নীিকরদণর প্রস্তাব করা হয়। প্রকেটি গি ০৮/০৬/২০১০ িাসরদখ অনুসষ্ঠি একদনক সভায় ৯০২২২.৩৭ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কসলি ব্যদয় অনুদমাসেি হয়। সবসভন্ন অদঙ্গর িসরমাণ হ্রাস/বৃসির কারদণ ব্যয় বৃসি িাওয়ায় গি ১১/১২/২০১১ িাসরদখ 

িৎকালীন মাননীয় মর্াগাদর্াগ মন্ত্রী কতৃষক প্রকেটি ৯৯২১০.০৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়ন মময়াে ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৩ 

সনধ ষারণপূব ষক ১ম সিংদশাধন অনুদমাসেি হয়। িরবিীদি ০৮/১০/২০১৩ িাসরদখ অনুসষ্ঠি একদনক সভায় ১৮১৫১২.১৯ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কসলি ব্যয় ও ০১/০৭/২০১০ হদি ৩০/০৬/২০১৫ বাস্তবায়ন মময়াদে প্রকেটির ২য় সিংদশাসধি সিসিসি অনুদমাসেি হয়। 

 

৮.০ প্রকদের উদেশ্যঃ 

প্রকদের মূল উদেশ্য হদলা ৮৭.৬৭ সকঃসমঃ েীর্ ষ জয়দেবপুর-ময়মনসসিংহ জািীয় মহাসড়ক উন্নয়ন এর মাধ্যদম রাজধানী ঢাকার 

সাদথ বৃহির ময়মনসসিংহ মজলার সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

৯.০ প্রকদের মূল প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম: 

 িরামশ ষকদসবা (১১১৭.৫০ জনমাস),  

 ৮.৬৬ মহক্টর ভূসম অসধগ্রহণ ও ক্ষসিপূরণ,  

 ২,৯৩৬,১৯৩ র্ন সমটার মাটির কাজ, 

  ৮৭.১৮ সকঃসম মিভদমন্ট ওয়াকষ, 

 স্ট্রাকিার সনম ষাণ (সিজ ৫টি, ফ্লাইওভার-১টি, মরলওদয়  ওভার সিজ-১টি, ফুটওভার সিজ-৪টি বে কালভাট ষ-১৫৬ টি),  

 ইউটিসলটি সশফটিিং, 

  ইসন্সদিন্টালস ইিযাসে কার্ ষক্রম  

 র্ানবাহন ক্রয় (২৫টি জীি, ০৩ টি মাইদক্রাবাস, ০১ টি সিকআি, ১৫ টি মমাটরসাইদকল, ০২ টি স্প্রীি মবাি ষ) 
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১০.০  িরামশ ষক প্রসিষ্ঠাদনর োসয়ত্বঃ 

১০.১  প্রকদের ১০০% প্রভাব মূল্যায়দনর আওিার্ভি সহদসদব সবদবিনা করদি হদব; 

১০.২ প্রকশের ডববরণ (প্রকশের নাম, উশযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কডলত ব্যয়, বছরডিডিক ব্যয় 

প্রাক্কলন, প্রকশের উশেশ্য, অনুশমাদন/সংশোিন, অর্ থায়ন, প্রকশের িটভূডম ইতযাডদ সংডিষ্ট সকল তথ্য ির্ থাশলাচনা); 

১০.৩ প্রকশের সাডব থক এবং ডবস্তাডরত অঙ্গডিডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডতর (বাস্তব ও আডর্ থক) তথ্য সংগ্রহ, সডিশবেন, ডবশিষণ, 

সারডণ/ললখডচশের মাধ্যশম উিস্থািন ও ির্ থাশলাচনা; 

১০.৪     প্রকশের উশেশশ্যর ডবিরীশত অডজথত অগ্রগডত ডবশিষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

১০.৫ প্রকশের আওতায় সম্পাডদত/চলমান ডবডিি িণ্য, কার্ থ ও লসবা সংগ্রশহর (Procurement) লক্ষশে ডবযমান আইন ও 

ডবডিমালা (ডিডিএ-২০০৬, ডিডিআর-২০০৮) প্রডতিালন করা হশয়শছ/হশে ডক না তা ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা (এশক্ষশে দরিে 

প্রডিয়াকরণ ও মূল্যায়ন ির্ থাশলাচনা করা বাঞ্চণীয়; ডিডিডিশত বডণ থত িয় কার্ থিশমর প্যাশকজসমূহ িাঙ্গা হশয়শছ ডকনা, িাঙ্গা 

হশল তার কারণ র্াচাই এবং র্র্ার্র্ কর্তথিশক্ষর অনুশমাদনিশম হশয়শছ ডকনা তা িরীক্ষা করা প্রশয়াজন);  

১০.৬ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সিংগৃহীিব্য িণ্য, কার্ থ ও লসবা িডরচালনা এবং রক্ষণাশবক্ষশণর জন্য প্রশয়াজনীয় জনবলসহ 

আনুষডঙ্গক ডবষয়াডদ ডনশয় ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

১০.৭ প্রকশের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রশহর প্রডিয়ািীন িণ্য, কার্ থ ও লসবা সংডিষ্ট িয়চুডিশত ডনি থাডরত  BoQ অনুর্ায়ী 

িডরমাণ সংগ্রহ এবং লেডসডিশকেন অনুর্ায়ী গুণগত মান ডনডিত করা হশে ডকনা তা ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা (এশক্ষশে 

লেডসডিশকেন অনুর্ায়ী গুণগতমান ডনডিত করা হশে ডকনা তা মাঠ ির্ থায় হশত নমুনা সংগ্রহ ও গশবষণাগাশর িরীক্ষার মাধ্যশম 

র্াচাই করা বাঞ্চণীয়। এছাড়া মাঠ ির্ থায় হশত সশরজডমন িডরদে থন Individual Interview, KII (Key Informant 

Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ করশত হশব); 

১০.৮ ডিডিডি-লত বছর ডিডিক কম থ িডরকেনা ও অর্ থ চাডহদার প্রাক্কলন লর্ৌডিকতা এবং প্রকশের শুরু হশত কম থ িডরকেনা 

অনুর্ায়ী প্রকে বাস্তবায়ন করা হশয়শছ/হশে ডকনা তা িরীক্ষা করা; িডরকেনার সাশর্ ব্যতযয় ঘটশল তা ডচডিত কশর প্রডতকাশরর 

িরামে থ এবং িডবষ্যশতর জন্য সুিাডরে প্রদান; 

১০.৯ প্রকশের বাস্তবায়ন সম্পডকথত ডবডিি সমস্যা লর্মন ভূডম অডিগ্রহণ, ইউটিডলটি স্থানান্তর, অর্ থ ছাশড় ডবলম্ব, প্রকে বাস্তবায়ন 

অর্ থাৎ িণ্য, কার্ থ ও লসবা িয়/সংগ্রশহর লক্ষশে ডবলম্ব, ব্যবস্থািনায় দুব থলতা, প্রকশের লময়াদ ও ব্যয় বৃডি ইতযাডদ কারণসহ 

অন্যান্য ডদক ডবশিষণ, ির্ থশবক্ষণ ও ির্ থাশলাচনা; 

১০.১০ প্রকশের SWOT ডবশিষণ; এশক্ষশে সাডব থকিাশব ডচডিত সবলতা, ত্রুটি, দুব থলতা বা অসঙ্গডত ির্ ষাদলািনা ও ত্রুটি, দুব থলতা 

উশিারশণর লশক্ষয প্রশয়াজনীয় সুিাডরে প্রণয়ন; 

১০.১১ প্রকশের success story ও প্রকশের মাধ্যশম গৃহীত কার্ থিমসমূশহর লটকসইকরণ িডরকেনা (Sustainable plan) 

ডবষশয় সুডনডদ থষ্ট ির্ থশবক্ষণ ও মতামত প্রদান; 

১০.১২ আর্ থ-সামাডজক লপ্রক্ষািট ডবশবচনায় প্রকেটির প্রিাব মূল্যায়ন;  

১০.১৩ প্রকশের উশেশ্য ও লগশেশমর আশলাশক output, outcome impact ির্ থাশয়র অজথন ির্ থাশলাচনা ও ির্ থশবক্ষণ; 

১০.১৪ প্রকশের BCR ও IRR অজথন ির্ থাশলাচনা ও ির্ থশবক্ষণ; 

১০.1৫ প্রকশের বাস্তবায়শনর আশগ ও িশর এর  ডবডিি রুশট ট্রাডিক িডলউশমর তুলনামূলক ির্ থাশলাচনা; 

১০.1৬ প্রকশের সড়কসমূশহ সাইন-ডসগন্যাল লিাস্ট এর ব্যবহার এবং ট্রাডিক লসবা এবং শংখলায় এগুশলার প্রিাব মূল্যায়ন; 

১০.১৭ উডিডখত প্রাপ্ত ডবডিি ির্ থশবক্ষশণর ডিডিশত প্রশয়াজনীয় সুিাডরেসহ প্রকে এলাকা লর্শক সংগৃহীত তশথ্যর ডিডিশত 

মূল্যায়ন প্রডতশবদন প্রণয়ন ও িয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তথক অনুশমাদন গ্রহণ; 

১০.১৮ স্থানীয় ির্ থাশয়র একটি ও জাতীয় ির্ থাশয়র একটি কম থোলা আশয়াজন কশর মূল্যায়ন কাশজর ির্ থশবক্ষণ (Findings) সমূহ 

অবডহত করা ও কম থোলায় প্রাপ্ত মতামত/সুিাডরেসমূহ ডবশবচনা কশর মূল্যায়ন প্রডতশবদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং 

১০.১৯ ক্রয়কারী সিংস্থা (আইএমইসি) কতৃষক সনধ ষাসরি প্রকে সিংসেষ্ট অন্যান্য সবর্য়াসে। 
 



 

66 
 

১1.০ িাম থ ও িাশম থর িরামে থশকর প্রকৃডত ও লর্াগ্যতা:  

ক্র: 

নিং 

ফাম ষ ও ফাদম ষর িরামশ ষক সশক্ষাগি মর্াগ্যিা অসভজ্ঞিা 

১) িরামশ ষক ফাম ষ -  গদবর্ণা এবিং প্রকে িসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

সিংক্রান্ত িযাসি িসরিালনায় নূযনিম ১ (এক)  বছদরর 

অসভজ্ঞিা; 

২) ক) টিম সলিার- সসসভল ইসিসনয়াসরিং -এ স্নািক 

সিগ্রীসহ সিংসেষ্ট সবর্দয় 

মািাস ষ/উচ্চির সিগ্রী থাকদল 

অগ্রাসধকার প্রোন করা হদব।  

 

 সসসভল ইসিসনয়াসরিং কাদজ কমিদক্ষ ১০ (েশ) 

বছদরর অসভজ্ঞিা; 

 টিম সলিার সহদসদব কাজ করার কমিদক্ষ 

৩(সিন) বছদরর অসভজ্ঞিা /মিপুটি টিম সলিার সহদসদব 

কাজ করার কমিদক্ষ ৫(িাঁি) বছদরর অসভজ্ঞিা; 

 সড়ক ও মসতু সনম ষাণ সিংক্রান্ত কাদজ নূযনিম 

০৫ (িাঁি) বছদরর বাস্তব অসভজ্ঞিা; 

 িাবসলক প্রসকউরদমন্ট এযাক্ট (সিসিএ) ও 

িাবসলক  প্রসকউরদমন্ট রুলস (সিসিআর) -এর সবর্দয় 

কাজ করার অসভজ্ঞিা; 

 কসম্পউটার সবর্দয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবিং  

প্রকদের বাস্তবায়ন/িসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিদবেন প্রণয়ন 

ও উিস্থািনায় সবদশর্ েক্ষিা। 

 খ)  সমি-মলদভল ইসিঃ নূযনিম সসসভল ইসিসনয়াসরিং -

এ স্নািক সিসগ্র 

 সসসভল ইসিসনয়াসরিং কাদজ কমিদক্ষ ৫ (িাঁি) 

বছদরর অসভজ্ঞিা; 

 সড়ক ও মসতু সনম ষাণ সিংক্রান্ত কাদজ নূযনিম 

০৩ (সিন) বছদরর বাস্তব অসভজ্ঞিা; 

 িাবসলক প্রসকউরদমন্ট এযাক্ট (সিসিএ) ও 

িাবসলক  প্রসকউরদমন্ট রুলস (সিসিআর) -এর সবর্দয় 

কাজ করার অসভজ্ঞিা; 

 কসম্পউটার সবর্দয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবিং  

প্রকদের বাস্তবায়ন/িসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিদবেন প্রণয়দণ 

সবদশর্ েক্ষিা। 

 গ)  সড়ক সনরািিা 

সবদশর্জ্ঞ  

নূযনিম সসসভল ইসিসনয়াসরিং -

এ স্নািক সিসগ্র 

 সসসভল ইসিসনয়াসরিং কাদজ কমিদক্ষ ৫ (িাঁি) 

বছদরর অসভজ্ঞিা;  

 সড়ক সনরািিা সিংক্রান্ত কাদজ ৩ (সিন) বছদরর 

বাস্তব অসভজ্ঞিা;  

 কসম্পউটার সবর্দয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবিং  

প্রকদের বাস্তবায়ন/িসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিদবেন প্রণয়দণ 

সবদশর্ েক্ষিা। 

 র্) আথ ষ-সামাসজক   

সবদশর্জ্ঞ 

অথ ষনীসি/সমাজসবজ্ঞান/  

িসরসিংখ্যান সবর্দয় 

নূযনিমস্নািদকাির সিসগ্র 

 আথ ষ-সামাসজক গদবর্ণা সিংসেষ্ট কাদজ 

কমিদক্ষ ৫ (িাঁি) বছদরর অসভজ্ঞিা; 

 সবসভন্ন Statistical Software 

Package িসরিালনায় েক্ষিা; 

 কসম্পউটার সবর্দয় ব্যবহাসরক জ্ঞান এবিং  

প্রকদের বাস্তবায়ন/িসরবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রসিদবেন প্রণয়দণ 

সবদশর্ েক্ষিা। 
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১২.০ িরামশ ষক প্রসিষ্ঠান কতৃষক সননবসণ ষি প্রসিদবেনসমূহ োসখল করদি হদবঃ 
 

ক্রসমক প্রসিদবেদনর নাম  োসখদলর সময় সিংখ্যা 

১. প্রারসম্ভক প্রসিদবেন (বািংলায়) 

 

চুসি সম্পােদনর ১৫ সেদনর মদধ্য ৪০ (মটকসনকযাল ২০ + সিয়াসরিং 

২০) কসি 

২. ১ম খসড়া প্রসিদবেন (বািংলায়) চুসি সম্পােদনর ৭৫ সেদনর মদধ্য ৪০ (মটকসনকযাল ২০ + সিয়াসরিং 

২০) কসি 

৩. ২য় খসড়া প্রসিদবেন (বািংলায়) চুসি সম্পােদনর ৯০ সেদনর মদধ্য ১২০ কসি (জািীয় কম ষশালা)  

৪. ২য় খসড়া প্রসিদবেন (বািংলায় ও ইিংদরজী) চুসি সম্পােদনর ১০০ সেদনর 

মদধ্য 

৪০ (মটকসনকযাল ২০ + সিয়াসরিং 

২০) কসি 

৫. চূড়ান্ত প্রসিদবেন (বািংলা ও ইিংদরজী) চুসি সম্পােদনর ১২০ সেদনর 

মদধ্য 

৬০ (বািংলা ৪০+ইিংদরজী 

২০)=৬০ টি 

 

*  সকল প্রসিদবেন মহািসরিালক, িসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টর-২ (িসরবহন), আইএমইসি বরাবর োসখল করদি হদব। 

প্রসিদবেনগুদলা Nikosh Font হদি হদব 

১৩.০ ক্লাদয়ন্ট কতৃষক প্রদেয়: 

 প্রকে েসলল ও প্রকে সিংসেষ্ট সবসভন্ন প্রসিদবেন (মর্মন: সিসিসি/আরসিসিসি/িসরেশ ষন প্রসিদবেন); এবিং 

 সবসভন্ন মিকদহাল্ডাদরর সাদথ মর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগিা প্রোন। 
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