
 



 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv-1207 

 

 

চূড়ান্ত cÖwZ‡e`b 

“ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) 

(তৃতীয় ংনান্দধত)” ীল ষক প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা 

 

 

 

 

 

যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান 

অআঅযন্দজ লডনবরনভন্ট ান্দব ষন ন্দরন্দভনটড 
wW-5 ‡njwmqb nvBUm, cøU- 2/3, eøK-G Avmv`‡MU,  

wgicyi †ivW, মভাাম্মদপুয, XvKv- 1207 

‡dvb: +88-02-9115870, d¨v·: +88-02-9115871 

B-‡gBj: info@irgdsl.com 
  I‡qemvBU: www.irgdsl.com 

 

 

 

 

মজুন ২০১৯ 

http://www.irgdsl.com/


সূন্দচত্র 

ধ্যায় ন্দফলয় পৃষ্ঠা নং 

 ন্দনন্দফ ষাী ায ংনক্ষ     i-iii 

 Abbreviation and Acronyms iv 

 Glossary v 

প্রথভ প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রনভয অতায় গৃীত ভাপ্ত প্রকনল্পয ন্দফফযণ ১ 

 ১.১ প্রকনল্পয নাভ             ১ 

 ১.২ ঈনযাগী ভন্ত্রণারয়         ১ 

 ১.৩ ন্দফবাগ                     ১ 

 ১.৪ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা      ১ 

 ১.৫ প্রকল্প এরাকা               ১ 

 ১.৬ প্রকনল্পয টভূন্দভ ১ 

 ১.৭  প্রকনল্পয ঈনেশ্য ৩ 

 ১.৮ প্রকনল্পয নুনভাদন, লভয়াদ বৃন্দি  ংনাধন (৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী) ৩ 

 ১.৯  প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় (নুনভান্দদত অযন্দডন্দন্দ নুমায়ী) ৪ 

 ১.১০  থ ষায়ননয ফস্থা ৪ 

       ১.১০.১ প্রাক্কন্দরত ব্যয় ৪ 

       ১.১০.২ ফছয ন্দবন্দিক নুনভান্দদত ন্দডন্দন্দনত/অযন্দডন্দন্দনত ফযাে, এন্দডন্দ/অযএন্দডন্দন্দনত ফযাে  ব্যয় ৪ 

 ১.১১ প্রকল্পটিয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভ   ৫ 

 ১.১২ প্রকনল্পয ভর কাম ষক্রভ/প্রধান প্রধান ঙ্গ  ব্যয়  ৬ 

 ১.১৩ ভর ন্দডন্দন্দ  ফ ষনল নুনভান্দদত ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দয ভনধ্য ঙ্গন্দবন্দিক তুরনাভরক ন্দফফযণী ৭ 

 ১.১৪ প্রকল্প ন্দযচারক ংক্রান্ত তথ্যান্দদ ১০ 

ন্দদ্রৃতীয় প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রনভয কভ ষিন্দত (Methodology) ১১ 

 ২.১ যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কাম ষিন্দত (ToR) ১১ 

 ২.২ প্রন্দতনফদন প্রণয়ননয কভ ষ ন্দযকল্পনা ১২ 

       ২.২.১. প্রকল্প  ভীক্ষা ঈরন্দিকযণ ১২ 

       ২.২.২ ভল্যায়ন িন্দত (Methodology) ১২ 

 ২.৩  তথ্য-ঈানিয ঈৎ ১৫ 

 ২.৪  ভীক্ষায চরক ন্দনধ ষাযণ ১৫ 

 ২.৫  তথ্য ংগ্রনয ঈকযণ প্রণয়ন (প্রশ্নভারা) ১৫ 

 ২.৬  ভীক্ষায নভৄনা অকায ন্দনধ ষাযণ  ন্দফন্যা ১৬ 

       ২.৬.১ ন্দযভাণগত িন্দত (Quantitative) ১৬ 

       ২.৬.২ গুণগত িন্দত (Qualitative) ১৭ 

 ২.৭. প্রনকৌরগত ম ষানরাচনা ১৮ 

 ২.৮  তথ্যংগ্র কাম ষক্রভ ন্দযচারনা ১৮ 

 ২.৯  স্থানীয় ম ষানয় কভ ষারা ১৮ 

 ২.১০ তথ্য ংগ্রনয ভান ন্দনয়ন্ত্রণ ১৯ 

 ২.১১ তথ্য ন্দফনেলণ  প্রন্দতনফদন প্রণয়ন ১৯ 

 ২.১২ প্রন্দতনফদন ঈস্থান ১৯ 

 ২.১৩ ভয় ন্দবন্দিক কভ ষ ন্দযকল্পনা (Time Based Work Plan) ২০ 

তৃতীয় প্রকনল্পয ান্দফ ষক এফং ঙ্গন্দবন্দিক (লবৌত  অন্দথ ষক) রক্ষযভাত্রা  জষন াযন্দণ/লরখন্দচনত্রয ভাধ্যনভ ঈস্থান ও 

ম ষানরাচনা 

২১ 

 ৩.১ ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী ভাপ্ত প্রকল্পটিয ঙ্গন্দবন্দিক লবৌত  অন্দথ ষক রক্ষযভাত্রা এফং প্রকৃত গ্রগন্দত ২১ 

 ৩.২ প্রকনল্পয  ফাস্তফায়ন ম্পন্দকষত ন্দফন্দবন্ন ভস্যা, লমভন থ ষায়নন ন্দফরম্ব, ফাস্তফায়ননয ণ্য, কাম ষ  লফা ংগ্রনয 

লক্ষনত্র ন্দফরম্ব, ব্যফস্থানায় দক্ষতা, প্রকনল্পয লভয়াদ  ব্যয় বৃন্দি আতযান্দদয কাযণ ন্যান্য ন্দদক ন্দফনেলণ, 

২৩ 



 

 

 

  

ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষণ 

চতুথ ষ প্রকনল্পয অতায় ম্পান্দদত ন্দফন্দবন্ন ণ্য, কাম ষ  লফা ংগ্র  ন্দফলনয় ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষণ ২৫ 

  ৪.১ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যান্দদয ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষণ ২৫ 

ঞ্চভ প্রকনল্পয ঈনেশ্য জষননয ফস্থা ম ষানরাচনা  ২৯ 

 ৫.১ প্রকনল্পয ঈনেনশ্যয জষন ম ষানরাচনা ২৯ 

লষ্ঠ SWOT ANALYSIS ৩০ 

 ক) প্রকনল্পয ফর ন্দদকভ (Strengths) ৩০ 

 খ) প্রকনল্পয দুফ ষর ন্দদকভ (Weaknesses) ৩০ 

 গ) প্রকনল্পয সুনমাগভ (Opportunities) ৩০ 

 ঘ) প্রকনল্পয ঝুঁন্দকভ (Threats) ৩১ 

প্তভ ToR নুমায়ী প্রবাফ ভল্যায়ননয ন্দফলয়গুনরা াযন্দণ/লরখন্দচত্র/াআচানট ষয ভাধ্যনভ ঈস্থান, ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষণ ৩২ 

 ৭.১ লবৌত ফকাঠানভায ফস্থা  ৩২ 

 ৭.২ ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) এয ন্দফলনয় কান্দযগন্দয প্রন্দতনফদন ৩২ 

 ৭.৩ অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ম ষানরাচনা ৩৪ 

 (ক) Quantitative তথ্য  ঈাি ন্দফনেলণ  ৩৪ 

 (খ) Qualitative তথ্য  ঈাি ন্দফনেলণ ৪৩ 

      গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) ৪৩ 

      ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) ৪৪ 

 (গ) দরীয় অনরাচনা (FGD) ৪৬ 

 (ঘ) স্থানীয় ম যায়য় কভ যারায় প্রাপ্ত তথ্য  ঈাি ন্দফনেলণ ৪৮ 

 ৭.৪ ন্দডজাআন ন্দযনাট ষ  ন্দনভ ষাণ যফতী ফস্থায ন্দফনেলণ ৫০ 

 ৭.৫ থ ষননন্দতক প্রবাফ ন্দফনেলণ ৫১ 

 ৭.৬ ড়নক দুঘ ষটনায ন্দফনেলণ ৫৩ 

 ৭.৭ মাতায়ানত প্রনয়াজনীয় ভনয়য ম ষানরাচনা ৫৩ 

ষ্টভ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায পরাপনরয অনরানক ম ষনফক্ষণ  সুান্দয ৫৪ 

 (ক) ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপনরয ম ষনফক্ষণ ৫৪ 

 (খ) ভীক্ষায প্রাপ্ত পরাপয়রয ভবভিয়ে সুান্দযভারা ৬১ 



াযন্দণ  

 

াযন্দণ নং ন্দফফযণ পৃষ্ঠা নং 

৫.১ প্রকনল্পয ঈনেনশ্যয জষন ম ষানরাচনা ২৯ 

৭.১ সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রুনয ন্দক্ষাগত লমাগ্যতায তুরনাভরক ম ষানরাচনা ৩৬ 

৭.২ ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত ভয় ৩৮ 

৭.৩ ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায নয ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত ভয় ৩৮ 

৭.৪ ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পনর ন্দকবানফ ঈকৃত নয়নছ ৩৮ 

৭.৫ ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ প্রনয়াজনীয় কাজ কযনত ন্দকন্দক সুন্দফধভ ৩৮ 

৭.৬ ন্দক ন্দক কানজ ড়কটি ব্যফায য় ৩৯ 

৭.৭ কৃন্দল ণ্য ন্দযফননয কানজ ড়কটি ব্যফায ৩৯ 

৭.৮ কৃন্দল ণ্য ন্দযফননয খযচ অনগয তুরনায় কনভনছ ৩৯ 

৭.৯ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন এরাকায ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণ ৪০ 

৭.১০ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ ৪০ 

৭.১১ লকান লকান লক্ষনত্র কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ ৪০ 

৭.১২ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধা ৪১ 

৭.১৩ AADT লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকন ৫২ 

৭.১৪ AADT লপনী-পান্দজরপুয লকন ৫২ 

৭.১৫ কনন্টআনায ঈঠানাভায দক্ষতা, বযন্তযীন এফং অআন্দন্দড (লভন্দিক টন) ৫২ 

৭.১৬ ২০১০ ার নত ২০১৮ ার ম ষন্ত ড়ক দুঘ ষটনায় অত  ন্দননতয তথ্য (দাঈদকান্দন্ন ন্দিজ নত চট্টগ্রাভ ন্দটি 

লগট ম ষন্ত) 

৫৩ 

 

ংনমাজনী 

ংযুন্দি নং ন্দফফযণ পৃষ্ঠা নং 

১ ভীক্ষায পরাপর াযন্দণ ৬৩-৬৫ 

২ সুন্দফধানবাগীনদয জন্য প্রশ্নভারা ৬৬-৬৭ 

৩ কনরার গ্রুনয জন্য প্রশ্নভারা ৬৮-৬৯ 

৪ প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষানদয াক্ষাৎকানযয (In-depth Interview) জন্য লচকন্দরস্ট ৭০-৭৩ 

৫ স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকানযয প্রশ্নভারা (KII) ৭৪ 

৬ ভৄি অনরাচনা বা (এপন্দজন্দড) ন্দযচারায জন্য লচকন্দরস্ট ৭৫-৭৬ 

৭ ডকুনভন্ট ম ষানরাচনায জন্য লচকন্দরস্ট ৭৭ 

৮ ফকাঠানভায আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ লচকন্দরস্ট ৭৮-৭৯ 

৯ দাঈদকান্দন্ন লথনক চট্টগ্রাভ ন্দবভৄনখ ন্দফন্দবন্ন লচআনননজ ড়নকয ফস্থা ৮০-১১৪ 

১০ দাঈদকান্দন্ন লথনক চট্টগ্রাভ ন্দবভৄনখ ন্দফন্দবন্ন লচআনননজ ড়নকয ন্দচত্র ১১৫-১২০ 

১১ লটস্ট ন্দযনাট ষ ১২১-১২৮ 

১২ টাভ ষ প লযপানযন্প (টিঅয) ১২৯-১৩৩ 



i 

 

ন্দনফ ষাী ায ংনক্ষ 
 

 

জাতীয় থ ষনীন্দতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক (N1) ফাংরানদনয  প্রধান জাতীয় জনগুরুত্বপূণ ষ ভাড়ক। অনরাচয 

প্রকল্পটি N1 ভাড়নকয ৩৯.৭ ন্দক.ন্দভ. এ ফন্দস্থত দাঈদকান্দন্ন লথনক শুরু নয় চট্টগ্রাভ নযয ন্দটি লগনট লল নয়নছ মায লভাট 

দদঘ ষয ১৯২.৩ ন্দক.ন্দভ.। এ ভাড়কটি জাতীয় থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন ফড় ভূন্দভকা ারন কযনছ । ফন্নয নগযী চট্টগ্রানভয নঙ্গ যাজধানী 

ঢাকানক ড়কনথ লমাগানমাগ যুনগানমাগী, জতয, দ্রুত, মানজটভৄি  ঈন্নততয কযায রনক্ষয ন্দফযভান ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় 

ভাড়ক ২ লরন নত ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১৭ লভয়ানদ ফাস্তফান্দয়ত য়। 

  

ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়নকয কাঁচপুয (ভৄিযণী) নত দাঈদকান্দন্ন ম ষন্ত ৩৯.৭ ন্দক.ন্দভ.ড়কাং ১ (এক) ন্দভটায প্রস্থ 

ন্দডবাআডায চায লরনন ঈন্নীতকযনণয কাজ অনরাচয প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ ২০০৫-০৬ থ ষ ফছনয ম্পন্ন কযা  য়। ফাংরানদ 

যকায (ন্দজন্দফ)  জাানী ঋণ তন্দফর (লজন্দডন্দএপ) এয থ ষায়নন ঈি জাতীয় ভাড়নকয দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ (ন্দটি লগট ম ষন্ত) 

১৯২.৩০ ন্দকনরান্দভটায  ংনক ৪-লরনন প্রস্তকযনণয ন্দনন্দভি ১৬৯৯.০০ লকাটি টাকা ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত ন্দডনম্বয ২০১০ 

ম ষন্ত লভয়ানদ ২৬/১২/২০০৫ তান্দযনখ ন্দফনফচয প্রকল্প একননক কতৃষক কন্দতয় তষ াননক্ষ নীন্দতগত নুনভাদন লদয়া য়। এযয 

২১৬৮.৩৮৪১ লকাটি টাকা ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১২ ম ষন্ত লভয়ানদ  প্রকল্পটি ৩০/০১/২০০৮ তান্দযনখ একননক কতৃষক 

নুনভান্দদত য়। যফতীনত ২৩৮২.১৭০৪ লকাটি টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১২ ম ষন্ত ফাস্তফায়ন লভয়ানদ 

১০/০১/২০১০ তান্দযনখ প্রকল্পটি প্রথভ ংনাধন কযা য়। এযয ১৮/১২/২০১২ তান্দযনখ ২৪১০.১৭৪ লকাটি টাকা ব্যনয় প্রকল্পটিয 

ন্দফনল ংনাধন কযা য়। ০৩/০৩/২০১৩ তান্দযনখ ৩১৯০.২৯৪৩ লকাটি টাকা ব্যনয় প্রকল্পটি ২য় ংনাধন কযা য়। এযয 

০৯/০৩/২০১৬ তান্দযনখ ৩৮১৬.৯৩৫১ লকাটি টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত ন্দডনম্বয ২০১৬ ম ষন্ত প্রকল্পটিয ৩য় 

ংনাধন কযা য়। ফ ষনল ০৫/০১/২০১৭ তান্দযনখ প্রকল্পটিয ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক জুন ২০১৭ ম ষন্ত লভয়াদ বৃন্দি কযা য়। 

  

ভাপ্ত প্রকল্পটিয ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী ড়কটি ২ লরন নত ৪ লরনন ঈন্নীতকযনণ ১০টি প্যানকজ,  লতু ন্দনভ ষানণ ৩টি 

প্যানকজ, যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান ন্দননয়ানগ ১টি  অঈটনান্দ ষং এয ভাধ্যনভ জনফর ন্দননয়ানগ ১টি প্যানকজ লভাট ১৫টি প্যানকনজয 

ংস্থান ন্দছর। প্রকনল্পয অতায় ড়কটিয ১৯২.৩ ন্দক.ন্দভ. ৪ লরনন ঈন্নীতকযণ ছাড়া ২৩টি লতু, ২৪২টি কারবাট ষ, ৩টি লযরনয় 

বাযা এফং ২টি অন্ডাযা ন্দনন্দভ ষত নয়নছ। এছাড়া ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ, ন্দকনরান্দভটায লাস্ট, াআন, ন্দগন্যার  ন্দনযাদ 

ড়ক াযাানযয স্বানথ ষ ৩৪টি স্টীর পৄটবায ন্দিজ ন্দনন্দভ ষত নয়নছ। 

 

অআএভআন্দড কতৃষক গৃীত প্রবাফ ভল্যায়ণ কাম ষক্রনভয ঈনেশ্যভ  ঠিকবানফ ফাস্তফায়ননয জন্য প্রনয়াজনীয়  প্রাআভান্দয এফং 

লনকন্ডান্দয ঈৎ লথনক তথ্য ংগ্র কযা নয়নছ। প্রাআভান্দয তথ্যগুনরা ভাঠ ম ষানয় ম ষনফক্ষণ/জন্দয  যান্দয াক্ষাৎকানযয ভাধ্যনভ 

ংগ্র কযা নয়নছ। প্রনয়াজনীয় প্রাআভান্দয তথ্য-ঈাি ংগ্রনয জন্য Quantitative এফং Qualitative ন্দফনেলণ িন্দত 

ব্যফায কযা নয়নছ। লনকন্ডান্দয তথ্যগুনরা ন্দফন্দবন্ন ঈৎ লমভন অআএভআন্দড, ড়ক ন্দযফন  লতু ভন্ত্রণারয়, ড়ক  জনথ 

ন্দধদপ্তয, চট্টগ্রাভ ফন্নয কতৃষক্ষ, ন্দযফন ন্দভন্দত, ব্যফায়ী ন্দভন্দত এফং ংন্দেষ্ট ন্যান্য ংস্থা লথনক ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

ংনান্দধত ন্দডন্দন্দনত ংস্থানকৃত নথ ষয তুরনায় ৩৭৭৭২.৬৬ রক্ষ টাকা কভ (৮.৯%) ব্যয় কযা নয়নছ। তনফ ভর ন্দডন্দন্দয 

তুরনায় ১২৭০৮২.৪৪ রক্ষ টাকা ব্যয় বৃন্দি লনয়নছ (৫৮.৬১%)। তথ্য ম ষানরাচনা কনয লদখা মায় লম, প্রায় প্রন্দতটি খানত ন্দডন্দন্দনত 

ঈনেন্দখত ব্যনয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় কভ নয়নছ। ১৩টি ন্দনভ ষাণ প্যানকনজ লভাট ৩৩৩.৯১ লকাটি টাকা ব্যয় কভ নয়নছ। শুদৄভাত্র ৩টি 

(জরুন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ, ৭টি মানফান ক্রয়  যাভ ষক লফা) খানতয পূণ ষ ফযাে ব্যয় নয়নছ।  
 

জুন ২০১৭ তান্দযনখ ভাপ্ত প্রকল্পটিয ন্দপন্দজন্দফন্দরটি স্টান্দড কযা য়ন্দন   ঠিক িান্দপক লপাযকাষ্ট নাআ। “ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়কনক ৪ 

লরনন ঈন্নীতকযণ (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) ” ীল ষক ভাপ্ত প্রকনল্পয প্রনজক্ট এযানপ্রআজার লেভয়াকষ নুমায়ী লবনভনন্টয স্থান্দয়ত্ব 

২০ ফছয। ক্ষান্তনয প্রকনল্পয লবনভনন্টয ন্দডজাআন নুমায়ী ১০ ফছনযয আএএএর ৬২ ন্দভন্দরয়ন য়া াননক্ষ লবনভনন্টয স্থান্দয়ত্ব 

১০ ফছয।  
 

প্রকনল্পয প্রাথন্দভক ন্দডন্দন্দ প্রণয়নন দুফ ষরতা ন্দছর মায জন্য ফাযংফায ংনাধন  ভল্য বৃন্দি কযায প্রনয়াজনীয়তা লদখা লদয়। ২০০৬ 

ানর আএএএর ৮.১৬ টন এফং দুআ এযনের ছয় চাকায িানকয জনীভা ১০.২ টন ন্দানফ ভাড়কটিয লবনভন্ট ন্দডজাআন কযা 

য় মা ২০০৪ ানর যকায ন্দনধ ষান্দযত আএএএর (১০ টন) এফং দুআ এযনের ছয় চাকায িানকয জনীভায (১৫ টননয) চাআনত কভ। 

ঈযন্তু ২০১৭ ানরয ফ ষনল যকান্দয ন্দননদ ষনায় নুরূ িানকয নফ ষাচ্চ জনীভা ন্দনধ ষাযণ কযা য় ২২ টনন। 

 



ii 

 

ন্দডজাআন ন্দযনাট ষ (ন্দডনম্বয-২০০৬) লভাতানফক ৬২ ন্দভন্দরয়ন আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) িান্দপক ধনয লবনভনন্টয 

স্তযভ ন্দছর ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড  াফ লগ্রড , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফনফ (আনটয লখায়া) , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফনফ  (লস্টান ন্দচ), ৩৫০ 

ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট লফ, ৮০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন  ফাআন্ডায লকা ষ  ৫০ ন্দভ:ন্দভ: ন্দফটুন্দভন য়ান্দযং কান ষটিং। এভতাফস্থায় ২০১১ 

ানরয ন্দডজাআন ংনাধন কযা য় এফং  স্তয এয পূরুত্ব ভন্নয়  কনয ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড  াফ লগ্রড , ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ 

(আনটয লখায়া), ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ (লস্টান ন্দচ), ৪০০ ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট লফ, ১০০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন ফাআন্ডায লকা ষ 

 ৬০ ন্দভন্দর ন্দভটায ন্দফটুন্দভন কান ষটিং ন্দনধ ষান্দযত য়। 
 

২০১৬ ানরয AADT লভাতানফক আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) এয ভান ১৩৩ ন্দভন্দরয়ন। ফতষভাননয গড় িান্দপক 

২০১৯ ানরয আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) এয ভান দাঁড়ায় ১৭৭ ন্দভন্দরয়ন; মা লগ্রাথ লযট  ১০% এয মফী। ন্দকন্তু 

ন্দডজাআনন ভাত্র ৬% িান্দপক লগ্রাথ ধযা য় মন্দদ জ  লভনুয়ার ভাড়নকয ন্দডজাআনন ১০% লগ্রাথ ধযায ন্দননদ ষনা লদয়া অনছ। 
লপন্দেফর লবনভন্ট ভনয়য ানথ ানথ ন্দতন্দযি বাযফননয জন্য যাটিং সৃন্দষ্ট য় মা ড়নকয ঈন্দযবাগ ন্দফকৃত কনয  মানফাননয 

চাকায নথ সৃষ্ট য়। যাটিং সৃন্দষ্টয পনর ফাআন্ডায লকা ষ  ন্দফটুন্দভন কান ষনটয ক্ষন্দত য়। 
  

ণ্যফাী বাযী িাক/লিআরায চারকনদয ভানন্দক  বযাগত কাযনণ ন্দধকতয ন্দনযািায জন্য ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরন ফযাফয মান 

চারাননায প্রফণতা রক্ষয কযা মায়। এনত কনয ভাড়নকয ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরনন ার্শ্ষফতী লরননয তুরনায় ন্দধক যাটিং/লবনভনন্টয 

ক্ষয়ক্ষন্দতয ন্দযভাণ ন্দযরন্দক্ষত য়। লদখা মায় লম, ভাড়নকয ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ং ফানদ ভাড়কটিয ন্যান্য ংভ 

তুরনাভরক কভ ক্ষন্দতগ্রস্থ নয়নছ। 
 

ড়নকয ফড় দানযাগায াট এনের লরাড ন্দনয়ন্ত্রণ লকন্ধ ন্দযদ ষনকানর জানা মায় লম, ২০১৭ ানরয ননবম্বয ভানয ১ তান্দযখ নত 

বাযফন ীভা পুনঃন্দনধ ষাযণ কনয ছয় চাকা-দুআ এনের িানকয জন্য ২২ টন, দ চাকা-ন্দতন এনের িানকয জন্য ৩০ টন এফং ১৪ 

চাকা-চায এনের িানকয জন্য নফ ষাচ্চ বাযফন ীভা ৪৪ টন ন্দনধ ষাযণ কযা য়, মা ড়নকয ন্দডজাআন প্রণয়ননয অন্তজষান্দতক ভানদনন্ডয 

ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ নয়। ননক ভয় ন্দত বাযফনকাযী মানফান জন্দযভানা ন্দদনয় চরাচর কনয। 
 

ভাড়কটি লবৌত  ন্যান্য ফকাঠানভায  ফতষভান ফস্থা ম ষানরাচনায জন্য ফকাঠানভায আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ লচকন্দরস্ট 

ব্যফায কনয প্রন্দত ন্দকনরান্দভটায তথ্য ংগ্র কযা য়। ড়নকয ঈবয় ানর্শ্ষ লরনন মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায 

১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট ৭.৩ ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। ড়নকয ভর লবনভন্ট লথনক পট লাল্ডায ২-৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু পনর 

ড়ক দুঘ ষটনায অংকা যনয়নছ। ড়নকয াযনপন যাটিং ক্রযাক অনছ। যাটিং এয পনর ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু। ন্দভন্দডয়ানন 

অআল্যান্ড বাঙ্গা। ন্দভন্দডয়াননয ভনধ্য লযাণকৃত বৃনক্ষয ম ষাপ্ত যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা না য়ায় ননক স্থানন তা নষ্ট নয় লগনছ। 
 

ফাংরানদনয ান্দফ ষক থ ষনীন্দতনত প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ননয ন্দনন্দভনি যাস্তায় চরভান মানফাননয ংখ্যা  চট্টগ্রাভ ফন্ননযয ভারাভার 

ঈঠানাভা কযায জন্য কনন্টআনানযয ংখ্যা ংগ্র কনয থ ষননন্দতক ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

ড়নক মানফাননয ংখ্যা পূনফ ষয তুরনায় প্রচুয বৃন্দি লনয়নছ। ড়নক ন্দযফননয ংখ্যা লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকলন ২০০৭ ার 

(লভাট ১২,৯০০)  লথনক ২০১৬ ার (৩০,৮৯০) ম ষন্ত ১৩৯.৪৮% বৃন্দি লনয়নছ এফং লপনী-পান্দজরপুয লকলন ২০০৭ ার 

(১০,৩২৪) লথনক ২০১৬ ার (২২,৯৩৬) ম ষন্ত ১১৫.১৯% বৃন্দি লনয়নছ।  
 

চট্টগ্রাভ ভদ্র ফন্ননযয ভাধ্যনভ ফাংরানদনয ভর দফনদন্দক ফান্দণনজযয কভ ষকান্ড ন্দযচান্দরত য়। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর চট্টগ্রাভ 

ভৄদ্র  ফন্নলযয কনন্টআনায ব্যফস্থানায ক্ষভতা ২০১৩-১৪ (৫৩,৫৭৭,৫৫১ TEUs) লথনক ২০১৭-১৮ (৯২,৯২৩,২২৮ TEUs) ম ষন্ত  

৭৩.৪৪% বৃন্দি লনয়নছ মায পনর অন্তজষান্দতক ফান্দণজয বৃন্দি নয়নছ এফং লদনয থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন সুপর ফনয় এনননছ। ফতষভানন 

৯৯.৫২% (৭৮,০৫০,৪৪৭ TEUs) কনন্টআনায ড়ক নথ ন্দযফন কযা য়  এফং ভাত্র ০ .৪৮% (৪৪৬,২৩৪  TEUs) লযর নথ 

ন্দযফন কযা য়। 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর সুন্দফধানবাগী জনগনণয অয় ঈনেখনমাগ্য ানয লফনড়নছ। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ ৩২.১% এয ভান্দক অয় 

ন্দছর টাকা ১৫০০১-২০০০০, ২৮.৪% এয ২০,০০১-২৫,০০০  ২২.৬% এয টাকা ২৫,০০১-৩০,০০০। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয নয 

৩৫.৯% এয ভান্দক অয় ২৫,০০১-৩০,০০০, ২৭.৩% এয ২০,০০১-২৫,০০০ এফং ২১.৩% এয ৩০,০০১-৩৫,০০০। কনরার গ্রূনয 

ানথ তুরনাভরক ন্দফনেলনণ লদখা মায় সুন্দফধানবাগীয ভান্দক অয় ন্দধক বৃন্দি লনয়নছ।  
 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঈন্নত ড়ক লমাগানমাগ ব্যফস্থা সৃন্দষ্ট য়ায় ভ্রভন ভয় কনভনছ।  সুন্দফধানবাগী এরাকায জনগনণয তানদয 

ন্দনকটফতী লজরা নয লমনত গনড় ২.৯১ ঘন্টা ভয় রাগনতা মা ফতষভানন ১.২ ঘন্টা ভয় রানগ। ক্ষান্তনয কনরার গ্রূনয জনগনণয 

ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ গনড় ৩.২ ঘন্টা ভয় রাগনতা মা ফতষভানন ১.৭ ঘন্টা ভয় প্রনয়াজন। প্রকনল্পয শুরুয  অংন্দকবানফ 



iii 

 

ঈন্ুি কযায নয মাতায়ানত গনড় ভয় রাগনতা ৮-৯ ঘন্টা মা ফতষভানন ৬ ঘন্টা। ান্দফ ষকবানফ অভযা ফরনত ান্দয লম, প্রকল্প 

ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা লথনক চট্টগ্রাভ লৌুঁছানত গনড় প্রায় ৩-৪ ঘন্টা ভয় কভ রানগ। 
 

প্রকল্প এরাকায জনগনণয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ। স্কুর কনরনজয ছাত্র ছাত্রীয ংখ্যা বৃন্দি লনয়নছ। ত্র ঞ্চনরয জনগনণয 

মাতায়াত সুন্দফধা স্যান্দদ ফাজাযজাতকযণ পরতা লনয়নছ। ঈন্নত  দ্রূত লমাগানমাগ ব্যফস্থায পনর কৃলকনদয ঈৎান্দদত নণ্যয 

জ ফাজাযজাতকযণ ম্ভফ নয়নছ। কৃন্দল ণ্য ন্দযফন ব্যয় কনভনছ। পনর ঈৎান্দদত কৃন্দল নণ্যয ন্যায্য ভল্য ায়া মায়। জ, 

দ্রূত লমাগানমাগ ব্যফস্থায জন্য লযাগীনক ন্দচন্দকৎা লফা লকনন্ধ কভ খযনচ এফং দ্রূত ন্দননয় মায়া ম্ভফ নে পনর ভানুনলয জীফননয 

ন্দনযািা বৃন্দি লনয়নছ। 
 

ল্প গন্দত ম্পন্ন গান্দড় চরাচনরয জন্য পৃথক লকান লরননয ব্যফস্থা লনআ। ড়নকয গুরুত্বপূণ ষ স্থানন অন্ডাযানয ব্যফস্থা লনআ, ম ষাপ্ত 

লযাড াআন নাআ। চারকনদয তকষ গান্দড় চারনা এফং ম ষাপ্ত লযাড াআন না থাকায কাযনণ ড়ক দুঘ ষটনা ঘটনছ। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয 

জন্য ড়নকয গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ কযা এফং যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান 

চরাচনর ন্দনয়ন্ত্রণ কযা প্রনয়াজন । লজিা ক্রন্দং যাখনত নফ। এন্দজংগুনরা মানত নয না মায় তা ন্দনয়ন্দভত তদাযন্দক কযনত নফ। 
ংনমাগ ড়কগুনরা বারবানফ াকা  কান ষটিং কযনত নফ। চারকনদয তকষ গান্দড় চারনা এফং ম ষাপ্ত লযাড াআন না থাকায 

কাযনণ ড়ক দুঘ ষটনা ঘটনছ। িান্দপক অআন নুযণ কযনত নফ। ড়নকয দুঘ ষটনা  মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান 

অরাদা ান্দব ষ লরন ন্দনভ ষাণ কযা দযকায। 
 

ভল্যায়ন ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপর, দূফ ষরতা  ঝুঁন্দকয অনরানক সুান্দযভারাঃ (১) ক্রভফধ ষভান ণ্য  মাত্রীফাী মানফাননয জন্য 

ভাড়কটিয পূণ ষ ঈনমাগীতা  স্থায়ীত্ব ন্দনন্দিত কযা এফং লদনয ান্দফ ষক ঈন্নয়ন কভ ষকান্ড, বন্দফষ্যৎ ঈন্নয়ন ন্দযকল্পনা  ঢাকা-

চট্টগ্রাভ ভাড়নকয ফতষভান ফস্থা এফং গুরুত্ব ন্দফনফচনায় ভাড়কটিয যক্ষণানফক্ষণ/ভজবুন্দতকযণ/ঈন্নয়ন কাজ জরু ন্দয; (২) প্রতুর 

ন্দফটুন্দভনা য়ান্দযং লকা ষ  ড়নক ন্দত বাযফাী মান চরাচ লরয জন্য পুনযা  ড়কব্যান্দ সৃষ্ট যাটিং-এয ভর কায ণ ন্দফনফচনায় ন্দত 

বাযফাী মানফান চরাচর ন্দনয়ন্ত্র ণ  ড়ক ন্দযফন  ভাড়ক ন্দফবাগ কতৃষক অশু কাম ষকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা  একান্ত প্রনয়াজন 

এফং বাযনরাড ন্দনয়ন্ত্রনণয জন্য এখনআ  দু’টি স্থানন (কুন্দভোয ভয়নাভন্দত  চট্টগ্রানভয লাট ষ কাননন্দক্টং ড়নক) বাযনরাড ন্দনয়ন্ত্র ণ 

লষ্টন স্থান কযা অফশ্যক; (৩) প্রকনল্পয চান্দদা/প্রনয়াজন নুানয গুরুত্বপূণ ষ স্থানন ম ষাপ্ত অন্ডাযা/বাযা লযনখ কভ গন্দতয 

মানফাননয জন্য অরাদা ান্দব ষ লরন  পৄটবায ন্দিজ ন্দনভ ষাণ কযা প্রনয়াজন; (৪) ড়ক ন্দচহ্ন, ন্দদক ন্দননদ ষনা  দূযনত্বয ফণ ষনা 

ম্বন্দরত ন্দননদ ষনা লফাড ষ দৃশ্যভান  ম ষাপ্ত ংখ্যক কযনত নফ এফং ন্দনযাদ লমাগানমানগয জন্য অন্তজষান্দতক ভাননয লযাড াআন  

ন্দগনানরয ব্যফস্থা কযা লমনত ানয ;  (৫) য মানফাননয জন্য ঈন্ুি কযা ২য় কাঁচপুয ন্দিজ  ন্দনভ ষাণাধীন ২য় লভঘনা  ২য় 

লগাভন্দত লতু চালু কযায নয N1 ড়নক মানফান অনযা ফাড়নফ ন্দফধায় লদনয ব্যস্ততভ এআ জাতীয় ভাড়কটিয ২ ান ান্দব ষ 

লরন ৪ লরন নত ৬ ফা ৮ লরনন ঈন্নয়ননয ন্দযকল্পনা গ্রণ কযা লমনত ানয; (৬) ড়নকয ন্দনধ ষান্দযত স্থানন ান্দকষং, চারকনদয 

ন্দনয়ন্দন্ত্রত  লফলযায়া মানফান চারনা, রাআনন্প ন্দফীন ব্যন্দিয মানফান চারনা আতযান্দদ ন্দনয়ন্ত্রণ কনয এফং িান্দপক অআননয 

মথামথ প্রনয়াগ  ও ইন্টাযয়কন/ মরাথ মন্টায স্থায়ন ইন্টাযয়েঞ্জ/ইউলু ভনভ যাণ কয়য মানজট মুক্ত ও ভনযাদ মমাগায়মাগ ব্যফস্থা 

ভনভিে কযা মময়ে ায়য; (৭) দূযাল্লায ড্রাইবায়যয়দয খন্ডকাভরন ভফশ্রায়ভয জন্য ভাড়য়কয ায় কয়য়কটি জায়গায় উন্মুক্ত স্থায়নয 

প্রয়য়াজন। মমখায়ন গাড়ী াভকযিং, মৌোগায, ো-ানীয় ইেযাভদয সুভফধা থাকাটা জরুভয। এয়ে মত্রেত্র গাড়ী াভকযিং এয ভস্যা 

দূযীভুে য়ফ; (৮) েট্টরাভ ফন্দয়যয এয়েরয়রাড মেন/মগট ও ওজ এয এয়েরয়রাড মেন কাম যকযী কযায ভনভভয়ি ফন্দয কর্তযক্ষ, 

ওজ, ফাভণজয ভন্ত্রণারয়, স্বযাে্য ভন্ত্রণারয় অন্যান্য মেকয়াল্ডাযয়দয ায়থ আয়রােনা কয়য এ ভফলয়য় কযণীয় ভনধ যাযণ কযা ও 

ফাস্তফায়ন জরুভয; (৯) ন্দযনফ  জনস্বাস্থয সুযক্ষায জন্য ৫ ন্দভটায প্র স্ত ন্দভন্দডয়ানন াফ ষ জাতীয়,  লৌন্নম ষ ফধ ষক  অফায়া 

ঈনমাগী এফং লবনভনন্টয জন্য ক্ষন্দতকয নয় এভন বৃক্ষনযাণ কনয তায মথামথ যক্ষণানফক্ষণ কযনত নফ; (১০) লটার অদানয়য 

লক্ষনত্র অদৄন্দনক ব্যফস্থা লমভন Smart Card, Touch & Go আতযান্দদ প্রফতষন কযা লমনত ানয ; (১১) ভান্দিএনের গাড়ী ব্যফায 

বৃন্দি কযায ব্যানয দনক্ষ গ্রণ কনয লদব্যান্দ ড়নকয স্থায়ীত্ব  কাম ষকান্দযতা বৃন্দি কযা লয়নত ানয। এনক্ষনত্র ফান্দণজয ভন্ত্রণারয়, 

ড়ক  ভাড়ক ন্দফবাগ, ব্যফায়ী  ন্দযফন ন্যান্য লস্টকনাল্ডায ন্দননয় একটি অন্ত:ভন্ত্রণারয় বা কনয এনেনরয ংখ্যা 

নুমায়ী িানকয জনীভা অন্তজষান্দতক ভানন পুন:ন্দনধ ষাযণ কনয তা ফাস্তফায়ন কযা লমনত ানয; (১২) এনেরনরাড জনীভা 

অন্তজষান্দতক ভাননয ানথ ভন্বয় কনয জরুন্দয ন্দবন্দিনত  স্বল্প ভনয়য ভনধ্য ন্দনধ ষাযণ  প্রণয়ন কযা প্রনয়াজন; (১৩) লকান ন্দফন্দননমাগ 

প্রকনল্পয এরাআননভনন্ট ভূন্দভ ন্দধগ্রণ গুরুত্ব ষণ ষ স্থানা/আঈটিন্দরটি স্থানান্তয কযা প্রনয়াজন নর তা ভয়নক্ষন ন্দফনফচনায় ভূন্দভ 

ন্দধগ্রণ আঈটিন্দরটি/স্থানা স্থানান্তনযয পৃথক প্রকল্প গ্রণ কনয যফতী ভর ন্দফন্দননয়াগ প্রকল্প গ্রণ কযা লমনত নয: (১৪) ভাঠ 

ম ষানয় মথামথ জন্দয  ফাস্তফতায অনরানক প্রকনল্পয ন্দডন্দন্দ প্রণয়নকানর প্রকনল্পয লবৌত  ন্যান্য ঙ্গভনয ন্দফস্তান্দযত সুদুয 

প্রান্দয প্রনয়াজনীয়তা এফং গুরুত্ব ন্দফনফচনা কনয তায ম্ভাব্যতা ভীক্ষা  প্রনয়াজনীয়তা ঠিকবানফ ন্দনণ ষয় কযা ঈন্দচৎ এফং প্রকনল্পয 

প্রাথন্দভক ন্দযকল্পনা, ন্দডজাআন  প্রাক্করনন ন্দধকতয গুরুত্বানযা কযনর ন্দডন্দন্দ ফাযংফায ংনাধন, ভল্য বৃন্দি  ভয়নক্ষণ 

এড়াননা ম্ভফ। 
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Abbreviation and Acronyms 

 

AADT Average Annual Daily Traffic  

AOI    Area of Influence 

DPP     Development Project Proforma/Proposal 

ECNEC     Executive Committee of National Economic Council 

e-GP Electronic Government Procurement 

EIA    Environmental Impact Assessment 

EIRR Economic Internal Rate of Return 

ESAL Equivalent Single Axle Load 

FGD Focus Group Discussion 

IMED   Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IRGDSL International Resource Group Development Services Limited 

JDCF Japan Debt Cancellation Fund 

KII    Key Informants Interview 

PAR Project Appraisal Report 

PCR Project Completion Report 

PPR   Public Procurement Rules 

SPSS      Statistical Package for Social Science 

SWOT     Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TEC      Tender Evaluation Committee 

TEUs Twenty Feet Equivalent Units 

ToR      Terms of Reference 
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Glossary 

 
 

 

Bulk Specific Gravity: The bulk specific gravity test is used to determine the specific gravity of 
a compacted sample by determining the ratio of its weight to the weight of an equal volume of 
water. 

Gradation: The particle size distribution of an aggregate. 

Overload: A furrow or track in the ground, especially one made by the passage of vehicles. 

Road Marking:  Road surface marking is any kind of device or material that is used on a road 
surface in order to convey official information. 

Road Signs: Traffic signs or road signs are signs erected at the side of or above roads to give 
instructions or provide information to road users. 

Stability and Flow: Mississippi State Highway Department formulated Marshall Stability test– 
flow test on bitumen and is applicable to hot mix design of bitumen and aggregates of maximum 
size 2.5 cm. 
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ধ্যায়- প্রথভ 

প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রনভয অতায় গৃীত ভাপ্ত প্রকনল্পয ন্দফফযণ 

 

১.১ প্রকনল্পয নাভ            :  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং)  

                                    (তৃতীয় ংনান্দধত) 

১.২ ঈনযাগী ভন্ত্রণারয়        :  ড়ক ন্দযফন  লতু ভন্ত্রণারয়। 
১.৩ ন্দফবাগ                    :  ড়ক ন্দযফন  ভাড়ক ন্দফবাগ।   
১.৪ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা     :  ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয। 
১.৫ প্রকল্প এরাকা              : 

লজরা  ঈনজরা 

কুন্দভো 

দাঈদকান্দন্ন 

ভৄযাদনগয 

চান্দন্ননা 

বুন্দড়চং 

কুন্দভো দয 

লচৌেগ্রাভ 

লপনী 
লপনী দয 

লানাগাজী 

ছাগরনাআয়া 

চট্টগ্রাভ 

ন্দভনযযযাআ 

ীতাকুন্ডু 

চট্টগ্রাভ দয 

 

১.৬ প্রকনল্পয টভূন্দভঃ 

 

জাতীয় থ ষনীন্দতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক  (N1) ফাংরানদনয প্রধান জাতীয় জনগুরুত্বপূণ ষ  ভাড়ক। 
অনরাচয প্রকল্পটি N1 ভাড়নকয ৩৯.৭ ন্দক.ন্দভ. এ ফন্দস্থত দাঈদকান্দন্ন লথনক শুরু নয় চট্টগ্রাভ নযয ন্দটি লগনট লল 

নয়নছ মায লভাট দদঘ ষয ১৯২.৩ ন্দক.ন্দভ. । এ ভাড়কটি জাতীয় থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন ফড় ভূন্দভকা ারন কযনছ। ফন্নয নগযী 

চট্টগ্রানভয নঙ্গ যাজধানী ঢাকানক ড়কনথ লমাগানমাগ যুনগানমাগী, জতয, দ্রুত, মানজটভৄি   ঈন্নততয কযায 

রনক্ষয ন্দফযভান ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়ক  ২ লরন নত  ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১৭ 

লভয়ানদ ফাস্তফায়ননয রনক্ষয নুনভাদন কযা য়। ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড় লকয কাঁচপুয (ভৄিযণী) নত দাঈদকান্দন্ন 

ম ষন্ত ৩৯.৭ ন্দক.ন্দভ.ড়কাং  ১  (এক) ন্দভটায প্রস্থ ন্দডবাআডায চায লরনন ঈন্নীতকযনণয কাজ অনরাচয প্রকল্প 

ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ ২০০৫-০৬ থ ষ  ফছনয ম্পন্ন  কযা য় । ফাংরানদ যকায ( ন্দজন্দফ)  জাানী ঋণ তন্দফর 

(লজন্দডন্দএপ) এয থ ষায়নন ঈি জাতীয় ভাড়নকয দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ (ন্দটি লগট ম ষন্ত) ১৯২.৩০ ন্দকনরান্দভটায ংনক 

৪-লরনন প্রস্তকযলণয ন্দনন্দভি ১৬৯৯.০০ লকাটি টাকা ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত ন্দডনম্বয ২০১০ ম ষন্ত লভয়ানদ 

২৬/১২/২০০৫ তান্দযনখ ন্দফনফচয প্রকল্প একননক কতৃষক কন্দতয় তষ াননক্ষ নীন্দতগত নুনভাদন লদয়া য়। এযয 

২১৬৮.৩৮৪১ লকাটি টাকা ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১২ ম ষন্ত লভয়ানদ  প্রকল্পটি ৩০/০১/২০০৮ তান্দযনখ  একননক 

কতৃষক নুনভান্দদত য়। যফতীনত ২৩৮২.১৭০৪ লকাটি টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত জুন ২০১২ ম ষন্ত 

ফাস্তফায়ন লভয়ানদ ১০/০১/২০১০ তান্দযনখ প্রকল্পটি প্রথভ ংনাধন কযা য়। এয য ১৮/১২/২০১২ তান্দযনখ ২৪১০.১৭৪ 

লকাটি টাকা ব্যনয় প্রকল্পটিয ন্দফনল ংনাধন কযা য় । ০৩/০৩/২০১৩ তান্দযনখ ৩১৯০.২৯৪৩ লকাটি টাকা ব্যনয় প্রকল্পটি 

২য় ংনাধন কযা য়। এযয ০৯/০৩/২০১৬ তান্দযনখ ৩৮১৬.৯৩৫১ লকাটি টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত 
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ন্দডনম্বয ২০১৬ ম ষন্ত প্রকল্পটিয ৩য় ংনাধন কযা য়। ফ ষনল ০৫/০১/২০১৭ তান্দযনখ  প্রকল্পটিয ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক জুন 

২০১৭ ম ষন্ত লভয়াদ বৃন্দি কযা য়। ভাপ্ত প্রকল্পটিয ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী ড়কটি ২ লরন নত ৪ লরনন 

ঈন্নীতকযনণ ১০টি প্যানকজ ,  লতু ন্দনভ ষানণ ৩টি প্যানকজ , যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান ন্দননয়ানগ ১টি  অঈটনান্দ ষং এয ভাধ্যনভ 

জনফর ন্দননয়ানগ ১টি প্যানকজ লভাট ১৫টি প্যানকলজয ংস্থান ন্দছর। প্রকনল্পয অতায় ড়কটিয ১৯২.৩ ন্দক.ন্দভ. ৪ লরনন 

ঈন্নীতকযণ ছাড়া ২৩টি লতু, ২৪২টি কারবাট ষ, ৩টি  লযরনয় বাযা এফং ২টি অন্ডাযা ন্দনন্দভ ষত নয়নছ। এছাড়া  

ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ, ন্দকনরান্দভটায লাস্ট, াআন, ন্দগন্যার   ন্দনযাদ ড়ক াযাানযয স্বানথ ষ ৩৪টি স্টীর পৄটবায ন্দিজ 

ন্দনন্দভ ষত নয়নছ। 
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১.৭ প্রকনল্পয ঈনেশ্যঃ  

 

ক) ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রাভ ন্দটি লগআট ম ষন্ত  ১৯২.৩০ ন্দক:ন্দভ: ন্দফযভান ২ লরন ভাড়কনক 

৪ লরনন ঈন্নীতকযণ কনয ভাড়কটিয ড়ক ন্দযফননয দক্ষতা বৃন্দি; 

খ) যাজধানী ঢাকা  ফান্দণন্দজযক ফন্নয নগযী চট্টগ্রাভ এয ভনধ্য ম ষাপ্ত  দক্ষ ন্দযফন ব্যফস্থা গনড় লতারায জন্য ফাজায 

ম্প্রাযণ  অন্তজষান্দতক ফান্দণজয বৃন্দি এফং থ ষননন্দতক ঈন্নয়ন; 
 

গ) দন্দক্ষণ-পূফ ষ ঞ্চনর থ ষননন্দতক  াভান্দজক ঈন্নয়ন ন্দনন্দিত কযা, যফতী প্রজনন্য কভ ষংস্থাননয ন্দফলয় রক্ষয লযনখ      

ব্যফা ফান্দণনজযয ঈন্নত সুন্দফধা সৃন্দষ্টয জন্য াভন্দগ্রক ায়তা, ম ষটন ন্দনল্পয ঈন্নয়ন, ংন্দতকযণ এফং ফ ষনান্দয লদনয 

দান্দযদ্র হ্রা কনয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নয়ন; এফং 
 

ঘ) ড়ক ন্দনযািা ব্যফস্থা ঈন্নতকযণ। 
 

১.৮ প্রকনল্পয নুনভাদন, লভয়াদ বৃন্দি  ংনাধন (৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী): 

 লভয়াদকার প্রাক্কন্দরত ব্যয় 

(লকাটি টাকায়) 

নুনভাদননয তান্দযখ ভন্তব্য 

নীন্দতগত নুনভাদন জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত 

ন্দডনম্বয, ২০১০ 

১৬৯৯.০০০০ ২৬ ন্দডনম্বয, ২০০৫ কন্দতয় তষ াননক্ষ একননক কতৃষক প্রাথন্দভক 

নুনভাদন য়। 
ভর ন্দডন্দন্দ জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত 

জুন, ২০১২ 

২১৬৮.৩৮৪১ ৩০ জানুয়ান্দয, ২০০৮ ২৬ ন্দডনম্বয ২০০৫ তান্দযনখ প্রকল্পটি নীন্দতগত 

নুনভাননয য ভরত ৩০/০১/২০০৮ তান্দযনখ 

একননক বায় প্রকল্পটি চূড়ান্ত নুনভাদন য়। 
এযয প্রকল্পটিয ভর কাম ষক্রভ শুরু য়।   

ন্দডন্দন্দ ১ভ ংনাধন জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত 

জুন, ২০১২ 

২৩৮২.১৭০৪ ১০ জানুয়ান্দয, ২০১০ ৫ ন্দভটায লভন্দডয়ান ন্তর্ভ ষি, লপ্রাপাআর ংনাধন, 

পুযাননা যাস্তায় ৫০ ন্দভ:ন্দভ: কান ষটিং 

ন্দফনল ংনাধন জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত  

ন্দডনম্বয, ২০১৩ 

২৪১০.১৭০৪ ১৮ ন্দডনম্বয, ২০১২ ভূন্দভ ন্দধগ্রনণয ব্যয় ভন্বনয়য জন্য ন্দফনল 

ংনান্দধত য়। 
২য় ংনাধন জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত  

ন্দডনম্বয, ২০১৪ 

৩১৯০.২৯৪৩ ৩ ভাচ ষ,  ২০১৩ ন্দডজাআন ংনাধন কযা, ফাজায এরাকায়  ন্দযন্দজড 

লবনভন্ট, ভাটিয কাজ, লপ্রাপাআর ংনাধন, 

পুযাতন লযানডয জরুন্দয লভযাভত এফং ভন্দার 

ফ্লাআবায ন্তর্ভ ষি কযা প্রভৃন্দত কাযনণ ২য় 

ংনাধন কযা য়। 
ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক 

লভয়াদ বৃন্দি, ১ভ ফায 

জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত  

ন্দডনম্বয, ২০১৫ 

৩১৯০.২৯৪৩ - ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক লভয়াদ বৃন্দি। 

ন্দডন্দন্দ ৩য় ংনাধন জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত  

ন্দডনম্বয, ২০১৬ 

৩৮১৬.৯৩৫১ ৯ ভাচ ষ,  ২০১৬ ভল্য ভন্বয়, ৬টি ভানকষট এরাকায় ন্দযন্দজড 

লবনভন্ট, গন্দতনযাধক াযণ, কুন্দভো 

কযান্টনভনন্টয অন্ডাযানয জন্য আঈটিন্দরটি 

স্থানান্তয, লভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ, ভন্দার 

ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ ঙ্গ ফাদ, লভয়াদ বৃন্দি প্রভৃন্দত 

কাযনণ ৩য় ংনাধন কযা য়। 

ন্দডন্দন্দ ব্যয় বৃন্দি 

ব্যন্দতনযনক লভয়াদ 

বৃন্দি ২য় ফায 

জানুয়ান্দয, ২০০৬ নত  

জুন, ২০১৭ 

৩৮১৬.৯৩৫১ ৫ জানুয়ান্দয, ২০১৭ প্রকনল্পয লল ভনয়য কাম ষান্দদ গুন্দছনয় লল কযনত 

ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক লভয়াদ বৃন্দি। 
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১.৯ প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় (নুনভান্দদত অযন্দডন্দন্দ নুমায়ী) 

(লকাটি টাকায়) 

প্রাক্কন্দরত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয়  ন্দযকন্দল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ন্দতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কন্দরত 

ব্যনয়য %) 

ন্দতক্রান্ত ভয় (ভর  

ফাস্তফায়নকানরয %) ভর ফ ষনল (৩য়) 

ংনান্দধত 

ভর ফ ষনল (৩য়) 

ংনান্দধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৬৮.৩৮৪১ 

 

৩৮১৬.৯৩৫১  ৩৪৩৯.২০৮৪ 

 

০১/০১/২০০৬ 

লথনক  

৩০/০৬/১২ 

০১/০১/২০০৬ 

লথনক  

৩০/০৬/১৭ 

০১/০১/২০০৬ 

লথনক  

৩০/০৬/১৭ 

(+) 

১২৭০.৮২৪৩ 

(৫৮.৬১%) 

৫ ফছয  

(৭৬.৯২%) 

 

ব্যয় বৃন্দি ব্যন্দতনযনক ফাস্তফায়ন লভয়াদ ৩০/০৬/২০১৭ ম ষন্ত ৩ (ন্দতন) দপায় ৭৬.৯২% বৃন্দি কযা য়। এছাড়া ভর 

নুনভান্দদত ব্যনয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ১২৭০.৮২৪৩ লকাটি টাকা (৫৮.৬১%) লফন্দ য়।  
 

১.১০ থ ষায়ননয ফস্থাঃ 

১.১০.১ প্রাক্কন্দরত ব্যয় 

(লকাটি টাকায়) 

 ভর ফ ষনল (৩য়) ংনান্দধত 

লভাট ২১৬৮.৩৮৪১ ( লজন্দডন্দএপ, ৪০০.০০) ৩৮১৬.৯৩৫১ ( লজন্দডন্দএপ, ৪০০.০০) 

টাকা ২১৬৮.৩৮৪১ ( লজন্দডন্দএপ, ৪০০.০০) ৩৮১৬.৯৩৫১ ( লজন্দডন্দএপ, ৪০০.০০) 

 

১.১০.২ ফছয ন্দবন্দিক নুনভান্দদত ন্দডন্দন্দনত/অযন্দডন্দন্দনত ফযাে, এন্দডন্দ/অযএন্দডন্দন্দনত ফযাে  ব্যয়: 

                                  (রক্ষ টাকায়) 

অথ থফছয ডডডড/আযডডডড  এডডড/আযএডডড ফযাদ্দ টাকা অফমুডি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-০৬ 74.00 74.00 74.00 74.00 

২০০৬-০৭ 473.42 473.42 473.42 473.42 

২০০৭-০৮ 264.34 264.34 264.34 264.34 

২০০৮-০৯ 2238.15 2238.15 2238.15 2238.15 

২০০৯-১০ 19544.49 19544.49 19544.49 19544.49 

২০১০-১১ 10127.73 10127.72 10127.72 10127.72 

২০১১-১২ 32017.91 32017.92 32017.92 32017.92 

২০১২-১৩ 47455.66 47455.67 47455.67 47455.67 

২০১৩-১৪ 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 

২০১৪-১৫ 69932.00 69932.00 69932.00 69932.00 

২০১৫-১৬ 153509.75 76619.99 76619.99 76619.99 

২০১৬-১৭ 1056.04 40178.01 40178.01 40178.01 

লভাট ৩৮১৬৯৩.৫১  ৩৪৩৯২০.৮৪ ৩৪৩৯২০.৮৪ 
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১.১১ প্রকল্পটিয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভঃ 

 

ক) ৪-লরনন ঈন্নীত ড়নকয লভাট দদঘ ষয ১৯২.৩০ন্দকনরান্দভটায (দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রাভ ন্দটি লগট ম ষন্ত)  

খ) ভূন্দভ ন্দধগ্রণ- ৩৭.৭৭৩৯ একয 

গ) ড়ক ফাঁধ ন্দনভ ষাণ-১৩২.৪৩ রঃঘঃন্দভঃ 

ঘ) ড়ক ফাআা- ১৪টি (৩২.১৫ ন্দকনরান্দভটায) 

ঙ) লফ্লন্দেফর লবনভন্ট নতুন ন্দনভ ষাণ-১৭৪.৩১ ন্দকঃন্দভঃ 

চ) কংন্দক্রট লবনভন্ট - ১৫.৬৬ ন্দকনরান্দভটায 

ছ) ফা-লফ/ ফা স্ট - ৬১ টি 

জ) ন্দস্টর পৄটবায ন্দিজ - ৩৪ টি 

ঝ) অন্ডাযা - ২ টি (১৪ ন্দভটায) 

ঞ) অযন্দন্দ ন্দিজ ন্দনভ ষাণ- ২৩টি (১০৬৭ ন্দভটায) 

ট) অযন্দন্দ কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ- ২৪২ টি (১০৫০ ন্দভটায)  

ঠ) যাভ ষ লফা (৬৫৬.৫০ জনভা) 

ড) ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ (১৪৩৪০৩ ন্দভটায) 

ঢ) াআন, ন্দগন্যার  ন্দক.ন্দভ. লাস্ট (৩১৩৫২ টি) 

ণ) লেননজ (২১৩৭৪৬ ন্দভটায) 

ত) লযাড ভান্দকষং (১১৪৫২০ ফ:ন্দভটায) 

থ) দফনদন্দক প্রন্দক্ষণ (১৭৫ ন্দদন) 

দ) জরুন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ (৩৭৫০৩ ন্দভটায) 

ধ) মানফান ংগ্র (৭টি) 
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১.১২ প্রকনল্পয ভর কাম ষক্রভ/ প্রধান প্রধান ঙ্গ  ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকা) 
নঙ্গয নাভ ন্দযভাণ/ংখ্যা নুনভান্দদত ব্যয় 

ভূন্দভ ন্দধগ্রণ  ক্ষন্দতপূযণ ৩৭.৭৭ একয ৭৫০০.০০ 

ন্দপ্রন্দরন্দভনান্দযজ লথাক ১২৬১.৩২ 

ন্দিয়ান্দযং এন্ড গ্রান্দফং ৬১০৭৫৮৬ ঘ.ন্দভ. ১২৯৬.৯৫ 

ভাটিয কাজ ১৩৪৬৫১০১ ঘ.ন্দভ. ২৬২৬৩.৬৫ 

নয়র/এনগ্রনগআট লবনভন্ট ২৪৯৬৬৪১ ঘ.ন্দভ. ৪৯৫০৩.৫৭ 

লবনভন্ট (ন্দফটুন্দভনা  ন্দযন্দজড) ৫১৫৭৭৪ ঘ.ন্দভ. ৭৪৬২১.৩৯ 

যক্ষাপ্রদ কাজ ২০৫৪২৯ ফ.ন্দভ. ১৯৮৬.৮১ 

পৄটবায ন্দিজ ৩৪ টি ২২৩৮.৫০ 

লযাড ন্দডবাআডায ১৮৮৪৯ ন্দভ. ৮৬৮.৩৭ 

াআন, ন্দগন্যার, ন্দক.ন্দভ.লাস্ট ৩১৩৫২ টি  ১৭৩৮.৭০ 

লযাড ভান্দকষং ১১৪৫২০ ফ.ন্দভ. ১০৪০.১৯ 

লেননজ      ২১৩৭৪৬ ন্দভ. ২৬৪৬.৫৯ 

পৄটাত ৭২২১৫ ফ.ন্দভ. ৪১৮৫.২৬ 

ফা-লফ এফং ফা স্টনজ ৬১ টি ৫১৫.২৬ 

আন্টাযনকন/আন্টাযনচআঞ্জ ন্দনভ ষাণ ৬৪১ টি ৬৫৭১.৫৬ 

ফে কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ ১০৫০ন্দভ: ৬২০৫.৫৯ 

লতু ন্দনভ ষাণ ১০৬৭ ন্দভ. ১৩০২৩.০৪ 

বাযা/ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ ৪৬৩ ন্দভ. ১৫৮৫৯.৯৯ 

অন্ডাযা ন্দনভ ষাণ ১৪ ন্দভ ১৫৮.৮৩ 

এনপ্রাচ ড়ক ৮৪৫ ন্দভ. ১৩৭০.৬৯ 

ড়ক ংরগ্ন ফনায়ন ২১৬৬১২৭ ফ.ন্দভ: ১৬৬.৫৯ 

ধভীয় স্থানা  স্কুর  পুনঃস্থান - ১২২৭.০০ 

জরুন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ কাজ (পুনঃন্দনভ ষাণ  বাযনর) ৩৭৫০৩.০০ ন্দভ. ৫৮৪৩.৭১ 

ন্দভন্দডয়ান বৃক্ষনযাণ ১৪৩৪০৩.০০ ন্দভ. ৯৭৯.৮৩ 
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১.১৩ ভর ন্দডন্দন্দ  ফ ষনল নুনভান্দদত ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দয ভনধ্য ঙ্গন্দবন্দিক তুরনাভরক ন্দফফযণীঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

নঙ্গয নাভ একক ভর ন্দডন্দন্দ ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ াথ ষকয 

ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ংখ্যা ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

যাজস্বঃ        

কভ ষকতষানদয লফতন জনভা ৪০ ২৭১.০৭ ৩৫  ৬৮৫.০৬ -৫ ৪১৩.৯৯ 

কভ ষচান্দযনদয লফতন (লপ্রলনণ) জনভা ১৪ ৯৭.৩৮ ১৯  ৪৩.২২ ৫ -৫৪.১৬ 

বাতা (কভ ষকতষা  কভ ষচান্দয) লথাক - ১৯৫.০০ ৭৯  ৭৭৭.৯৮ ৭৯ ৫৮২.৯৮ 

কভ ষচান্দযনদয লফতন (ন্য ঈৎ) জনভা ৩,৩৬০ ২২৯.১১ - - ৩৩৬০ -২২৯.১১ 

কভ ষচান্দযনদয লফতন (যান্দয 

ন্দননয়াগ) 

জনভা ১,২০০ 

 

৬৭.৪২ ২৫  ৩৪৪.২৫ -১১৭৫ ২৭৬.৮৩ 

যফযা  লফাঃ        

ভ্রভন ব্যয় লথাক লথাক - লথাক ১০.০০ লথাক ১০ 

লটে/বযাট লথাক লথাক ১০.০০ লথাক - লথাক -১০ 

ডাক লথাক লথাক ৪.০০ লথাক ০.৫০ লথাক -৩.৫ 

লটন্দরনপান লথাক লথাক ৮.০০ লথাক ৫.০০ লথাক -৩ 

লটনরে/পযাে লথাক লথাক ৫.০০ লথাক ০.৫০ লথাক -৪.৫ 

গ্যা (ন্দএনন্দজ) লথাক লথাক - লথাক ৩০০.০০ লথাক ৩০০ 

লনিার  লুন্দিনকট লথাক লথাক ৮৯৯.৮৪ লথাক ৪০০.০০ লথাক -৪৯৯.৮৪ 

ভৄদ্রণ  প্রকানা লথাক লথাক ৪.০০ লথাক ৪.০০ লথাক ০ 

ন্দফজ্ঞান লথাক লথাক ০ লথাক ১০.০০ লথাক ১০ 

লিন্দনং এফং স্টান্দড টুযয ব্জন ন্দদন লথাক - ১৭৫  ১২৫.০০ ১৭৫  ১২৫ 

লস্টনাযী, ন্দর  স্টযাম্প লথাক লথাক ৬০.০০ লথাক ১০.০০ লথাক -৫০ 

কন্দম্পঈটায াভগ্রী লথাক লথাক ১৫.০০ লথাক ৮.০০ লথাক -৭ 

কনারনটন্দন্প ান্দব ষ 

(সুাযন্দবন লপআজ) 

জনভা জনভা ০ ১৪৪৪ ৫২০০.০০ ১৪৪৪ 

 

৫২০০ 

ম্মানী বাতা (ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটি, 

টিআন্দ  প্যাননর ফ এোট ষ 

লথাক লথাক ৩০.০০ লথাক ১৫০.০০ লথাক ১২০ 

ায়ান্দযং চাজষ (স্টাপ 

অঈটনান্দ ষং) 

জনভা জনভা ০ ৪২১৩  ৬৭৬.৭০ ৪২১৩ 

  

৬৭৬.৭ 

কনারনটন্দন্প ান্দব ষ 

অন্তজষান্দতক 

জনভা ৪১৩.৫০ ১,৪৩৭.১৬ - - ৪১৩.৫০ 

 

-১৪৩৭.১৬ 

কনারনটন্দন্প ান্দব ষ জাতীয় জনভা ২০১৭.০০ ১,৪১৬.২৮  - ২০১৭.০০ 

 

-১৪১৬.২৮ 

এনন্দজ ান্দব ষ (আঅআএ 

ফাস্তফায়ন) 

লথাক লথাক ৩০০.০০  - লথাক -৩০০ 

বযাট/লটে (যাভ ষক লফা) লথাক লথাক ৪১৩.৭৫ লথাক - লথাক -৪১৩.৭৫ 

লভযাভত, যক্ষণানফক্ষণ, 

পূনফ ষানঃ 

লথাক লথাক      

মানফান লভযাভত  

যক্ষণানফক্ষণ (৭টি নতুন  ৪৫টি 

পুযাতন) 

লথাক লথাক ২০০.০০ লথাক ২০০.০০ লথাক ০ 

কন্দম্পঈটায  ন্দপ যঞ্জাভ লথাক লথাক ২০.০০ লথাক ১০.০০ লথাক -১০ 

ন্যান্য লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ লথাক লথাক ১০.০০ লথাক - লথাক -১০ 
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নঙ্গয নাভ একক ভর ন্দডন্দন্দ ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ াথ ষকয 

ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ংখ্যা ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঈনভাট-১ (যাজস্ব)    ৫৬৯৩.০১  ৮৯৬০.২১  ৩২৬৭.২০ 

ভরধন ব্যয়ঃ        

ভূন্দভ ন্দধগ্রণ  ক্ষন্দতপূযণ একয ৫১ ৭,০০০.০০ ৩৭.৭৭  ৭৫০০.০০ -১৩.২৩ ৫০০ 

ঈনভাট-২   ৭,০০০.০০  ৭৫০০.০০  ৫০০ 

ন্দনভ ষাণ কাজঃ        

ন্দপ্রন্দরন্দভনান্দযজ লথাক লথাক ১,১১৪.৭৬ লথাক ১২৬১.৩২ লথাক ১৪৬.৫৬ 

ন্দিয়ান্দযং এন্ড গ্রান্দফং ঘ:ন্দভ: ৮০৫১০৬৩ ২,০৪৯.১৮ ৬১০৭৫৮৬.৩৯ ১২৯৬.৯৫ ১৯৪৩৪৭৬.৬১ -৭৫২.২৩ 

ভাটিয কাজ ঘ:ন্দভ: ১০৯৪৯৭৩৪ ১৬,৭৪২.৯৭ ১৩৪৬৫১০১.৫০ ২৬২৬৩.৬৫ ২৫১৫৩৬৭.৫ ৯৫২০.৬৮ 

নয়র এন্দগ্রনগট লবনভন্ট ঘ:ন্দভ: ২৯৪৫০৫১ ৫৪,৭৩১.৩৩ ২৪৯৬৬৪১.৩৫ ৪৯৫০৩.৫৭ -৪৪৮৪০৯.৬৫ -৫২২৭.৭৬ 

লবনভন্ট (ন্দফটুন্দভন) ঘ:ন্দভ: ২৭৯৬৪৫ ২৯,৮৯০.৫৯ ৪৬৩০৩৯.১৩ ৬৩০১২.২৫ ১৮৩৩৯৪.১৩ ৩৩১২১.৬৬ 

লবনভন্ট (ন্দযন্দজড) ঘ:ন্দভ: - - ৫২৭৩৫ ১১৬০৯.১৪ ৫২৭৩৫ ১১৬০৯.১৪ 

যক্ষাদ কাজ ফ:ন্দভ: ৪৭৮৮৯০ ৫,৯৮৭.৬৬ 205429 1986.81 -২৭৩৪৬১ -৪০০০.৮৫ 

পৄটবায ন্দিজ টি ৩৩ ৪,৯৫০.০০ 34 2238.50 ০১ -২৭১১.৫ 

লযাড ন্দডবাআডায ন্দভ: ৪১৮৩৪ ২,০৩৮.৫৭ 18849 868.37 -২২৯৮৫ -১১৭০.২ 

াআন, ন্দগন্যার  লাস্ট টি ৩৪৫৩৬ ৩,০৩৪.১৩ 31352 1738.70 -৩১৮৪ -১২৯৫.৪৩ 

লযাড ভান্দকষং ফ:ন্দভ: ৬৩০২৪ ৫৫১.০৮ 114520 1040.19 ৫১৪৯৬ ৪৮৯.১১ 

লেননজ ন্দভ: ৬৭৫২১০ ১৫,৩৯১.৩১ 213746 2646.59 -৪৬১৪৬৪ -১২৭৪৪.৭২ 

পৄটাত ফ:ন্দভ: ১৩৬৪১০ ৬,৯৫৭.৬৫ 72215 4185.26 -৬৪১৯৫ -২৭৭২.৩৯ 

ফা-লফ এন্ড ফা স্টনজ টি ৬১ ৩,৮৩৭.৯৬ 61  515.26 ০ -৩৩২২.৭ 

আন্টাযনকন/আন্টাযনচঞ্জ ন্দনভ ষাণ টি ৬৭৭ ৩,৮১৮.২৯ 641  6571.56 -৩৬ ২৭৫৩.২৭ 

ফে কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ ন্দভ: ৯০৮ ৫,৭৮৪.৬১ 1050 6205.59 ১৪২ ৪২০.৯৮ 

লতু ন্দনভ ষাণ ন্দভ: ১০৯৩ ১৩,৫৯৬.১৭ 1067 13023.04 -২৬ -৫৭৩.১৩ 

বাযা/ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ ন্দভ: ৪৬৩ ১০,৩১০.৪৮ 463 15859.99 ০ ৫৫৪৯.৫১ 

অন্ডাযা ন্দনভ ষাণ ন্দভ: ৬ ৫১.৮৫ 14 158.83 ০৮ ১০৬.৯৮ 

এনপ্রাচ ড়ক ন্দভ: ৬০০ ৭৭২.৯২ 845 1370.69 ২৪৫ ৫৯৭.৭৭ 

ড়ক ংরগ্ন ফনায়ন ফ:ন্দভ: ২২৪১০৯৩ ২২০.১৩ 2166127 166.59 -৭৪৯৬৬ -৫৩.৫৪ 

কভপাযনভটন্দয ন্দজনটকন্দনকযার 

আননবন্দস্টনগন 

- - ১৫৭.৮০ - ৯৭.৩৩ ০ -৬০.৪৭ 

ধভীয় স্থানা  স্কুর পুনঃস্থান  - - - ১২২৭.০০ ০ ১২২৭ 

লড-য়াকষ লথাক লথাক  লথাক ৮১৯.৬৫ লথাক ৮১৯.৬৫ 

ন্দপন্দজকযার কন্দন্টননজন্দন্প (৫%) - - ৮,৯৬৮.৮৯ - ২৪৭৩.১২ ০ -৬৪৯৫.৭৭ 

প্রাআজ এডজাস্টনভন্ট (৫%) - - ৮,৯৬৮.৮৯ - ১২২৬৯৩.১০ ০ ১১৩৭২৪.২১ 

জরুন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ 

কাজ (পুনঃন্দনভ ষাণ  বাযনর) 

ন্দভ:  - ৩৭৫০৩ ৫৮৪৩.৭১ ৩৭৫০৩ ৫৮৪৩.৭১ 

ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ ন্দভ:  - ১৪৩৪০৩ ৯৭৯.৮৩ ১৪৩৪০৩ ৯৭৯.৮৩ 

অআটি-বযাট ভন্বয় লথাক  ০ লথাক ৫৮৭৩.০১ লথাক ৫৮৭৩.০১ 

ঈনভাট-৩   ১,৯৯,৯১৭.৪২  ৩,৫১,৫২৯.৬০  ১,৫১,৬১২.১৮ 

ন্দযফন লফাঃ        

মানফান ংগ্র (জী টাআ-এ) টি ৭ ২৫২.০০ ৭  ২৪৯.৪৮ ০ -২.৫২ 
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নঙ্গয নাভ একক ভর ন্দডন্দন্দ ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ াথ ষকয 

ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ংখ্যা ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(৭ টি) 

বাড়ায় মানফান (জী-২৫টি) ১০০ 

ন্দক:ন্দভ: 

০ ০ ২৯৪৭২ ৭৮৩.৫৪ ২৯৪৭২ ৭৮৩.৫৪ 

বাড়ায় মানফান টাআ-ন্দফ  

(১৫ টি) 

১০০ 

ন্দক:ন্দভ: 

১৯৪১০ ৫৪৩.৪৮ ২৮৩০৭ ৬২৬.৩৪ ৮৮৯৭ ৮২.৮৬ 

বাড়ায়  মানফান টাআ-ন্দ 

(১০টি) 

১০০ 

ন্দক:ন্দভ: 

৯৩০০ ২৩২.৫০ - ০ ৯৩০০ -২৩২.৫ 

ঈনভাট-৪   ১,০২৭.৯৮  ১,৬৫৯.৩৬  ৬৩১.৩৮ 

ন্যান্য ব্যয়ঃ        

যাভ ষ লফা  জনভা  ০ ৬৫৬.৫০ ৭৯৯.৪৮ ৬৫৬.৫০ ৭৯৯.৪৮ 

ন্দফন্দফধ ঈন্নয়ন ব্যয় (ন্দফন্দফধ ব্যয়) লথাক - ৭০০.০০ লথাক ২৫০.০০ লথাক -৪৫০ 

আঈটিন্দরটি ন্দপটিং লথাক - ২৫০০.০০ লথাক ১০৯৯৪.৮৫ লথাক ৮৪৯৪.৮৫ 

ঈনভাট-৫ (ভরধন)   ৩২০০.০০  ১২০৪৪.৩৩  ৮৮৪৪.৩৩ 

লভাট যাজস্ব-(১)   ৫,৬৯৩.০১  ৮৯৬০.২১  ৩২৬৭.২০ 

লভাট ভরধন (২-৫)   ২১১,১৪৫.৪০  ৩৭২৭৩৩.৩০  ১৬১৫৮৭.৯০ 

ফ ষনভাট-(১- ৫)    ২১৬,৮৩৮.৪১  ৩৮১৬৯৩.৫১  ১৬৪৮৫৫.১ 

 

১.১৪ প্রকল্প ন্দযচারক ংক্রান্ত তথ্যান্দদঃ 

কভ ষকতষায নাভ, দফী  লফতন লের দান্দয়নত্বয ধযণ লমাগদাননয ভয় 

লমাগদান ফদরী 

১ ২ ৫ ৬ 

লভাঃ াবুন্দেন, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

পূণ ষদান্দয়ত্ব ০৪.০৪.২০০৬ ০৩.০১.২০০৯ 

কান্দজ লগারাভ লভাস্তপা, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

পূণ ষদান্দয়ত্ব ০৪.০১.২০০৯ ০৬.০৬.২০০৯ 

তরুন তন লদয়ান, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০  

পূণ ষদান্দয়ত্ব ০৭.০৬.২০০৯ ৩১.০১.২০১০ 

অন্দভনুয যভান রেয 

ন্দতন্দযি প্রকল্প ন্দযচারক 

ন্দতন্দযি দান্দয়ত্ব ০১.০২.২০১০ ০৯.০২.২০১০ 

লভাঃ  ভন্দপজুর আরাভ, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০  

পূণ ষদান্দয়ত্ব ১০.০২.২০১০ ১১.০৭.২০১০ 

ন্দদন্দর কুভায গুা 

ন্দতন্দযি প্রকল্প ন্দযচারক 

ন্দতন্দযি দান্দয়ত্ব ১২.০৭.২০১০ ০৯.০৮.২০১১ 

অন্দযপৄয যভান, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

পূণ ষদান্দয়ত্ব ১০.০৮.২০১১ ১৬.০৬.২০১১ 

লভাঃ জায়াদ অরভ 

ন্দতন্দযি প্রকল্প ন্দযচারক 

ন্দতন্দযি দান্দয়ত্ব ১৭.০৬.২০১১ ০৭.০৭.২০১১ 

লভাঃ ন্দপকুর আরাভ, প্রকল্প ন্দযচারক পূণ ষদান্দয়ত্ব ০৬.০৭.২০১১ ১০.১১.২০১১ 
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কভ ষকতষায নাভ, দফী  লফতন লের দান্দয়নত্বয ধযণ লমাগদাননয ভয় 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

লভাঃ জায়াদ অরভ 

ন্দতন্দযি প্রকল্প ন্দযচারক 

ন্দতন্দযি দান্দয়ত্ব ১১.১১.২০১১ ২৬.০২.২০১২ 

আফনন অরভ াান, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

পূণ ষদান্দয়ত্ব ২৭.০২.২০১২ ০৬.১২.২০১৫ 

লভাঃ অপতাফ লানন খান, প্রকল্প ন্দযচারক 

২৫৭৫০-৩৩৭৫০ 

পূণ ষদান্দয়ত্ব ০৭.১২.২০১৫ ৩০.০৬.২০১৭ 
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ধ্যায়-ন্দদ্রৃতীয় 

প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রনভয কভ ষিন্দত (Methodology) 

 
 

২.১ যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কাম ষিন্দত (ToR) 

 

১.   প্রকনল্পয ন্দফফযণ (প্রকনল্পয নাভ , ঈনযাগী ভন্ত্রণারয় , ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা , ফাস্তফায়নকার, প্রাক্কন্দরত ব্যয় , 

ফছযন্দবন্দিক ব্যয় প্রাক্করন, প্রকনল্পয ঈনেশ্য, নুনভাদন/ংনাধন, থ ষায়ন, প্রকনল্পয টভূন্দভ আতযান্দদ ংন্দেষ্ট কর 

তথ্য ম ষানরাচনা); 

২. প্রকনল্পয ান্দফ ষক এফং ন্দফস্তান্দযত ঙ্গন্দবন্দিক ফাস্তফায়ন গ্রগন্দতয (ফাস্তফ  অন্দথ ষক ) তথ্যংগ্র, ন্দন্ননফন, 

ন্দফনেলণ, াযন্দণ/লরখন্দচনত্রয ভাধ্যনভ ঈস্থান  ম ষানরাচনা  

৩.  প্রকনল্পয ঈনেনশ্যয ন্দফযীনত ন্দজষত গ্রগন্দত ন্দফনেলণ  ম ষানরাচনা ; 

৪.  প্রকনল্পয অতায় ম্পান্দদত /চরভান ন্দফন্দবন্ন ণ্য , কাম ষ  লফা ংগ্রনয (Procurement) লক্ষনত্র ন্দফযভান 

অআন  ন্দফন্দধভারা (ন্দন্দঅয, ঈন্নয়ন নমাগীয গাআড রাআনস্ আতযান্দদ ) প্রন্দতারন কযা নয়নছ /নে ন্দকনা তা 

ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনা (এনক্ষনত্র দযত্র প্রন্দক্রয়াকযণ  ভল্যায়ন ম ষানরাচনা কযা ফাঞ্ছনীয়; ন্দডন্দন্দনত ফন্দণ ষত 

ক্রয় কাম ষক্রনভয প্যানকজভ বাঙ্গা নয়নছ ন্দকনা , বাঙ্গা নর তায কাযণ মাচাআ এফং মথামথ কতৃষনক্ষয 

নুনভাদনক্রনভ নয়নছ ন্দকনা তা যীক্ষা কযা প্রনয়াজন );  

৫.  প্রকনল্পয অতায় ংগৃীত /ংগৃীতব্য ণ্য , কাম ষ  লফা ন্দযচারনা এফং যক্ষণানফক্ষনণয জন্য প্রনয়াজনীয় 

জনফর অনুলন্দঙ্গক ন্দফলয়ান্দদ ন্দননয় ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনা ; 

৬.  প্রকনল্পয অতায় ংগৃীত/ংগ্রনয প্রন্দক্রয়াধীন ণ্য , কাম ষ  লফা ংন্দেষ্ট ক্রয় চুন্দিনত ন্দনধ ষান্দযত BoQ নুমায়ী 

ন্দযভাণ ংগ্র এফং লেন্দন্দপনকন নুমায়ী গুণগত ভান ন্দনন্দিত কযা নে ন্দকনা তা ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনা 

(এনক্ষনত্র লেন্দন্দপনকন নুমায়ী গুণগতভান ন্দনন্দিত কযা নে ন্দকনা তা ভাঠ ম ষায় নত নভৄনা ংগ্র  

গনফলণাগানয যীক্ষায ভাধ্যনভ মাচাআ কযা ফাঞ্ছনীয়। এছাড়া ভাঠ ম ষায় নত নযজন্দভন ন্দযদ ষন Individual 

Interview, KII (Key Informant’s Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এয 

ভাধ্যনভ  তথ্য ংগ্র কযনত নফ); 

৭. ন্দডন্দন্দ-লত ফছয ন্দবন্দিক কভ ষ ন্দযকল্পনা  থ ষ চান্দদায প্রাক্করন লমৌন্দিকতা এফং প্রকনল্পয শুরু নত কভ ষ 

ন্দযকল্পনা নুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ /নে ন্দকনা তা যীক্ষা কযা ; ন্দযকল্পনায ানথ ব্যতযয় ঘটনর তা 

ন্দচন্দহ্নত কনয প্রন্দতকানযয যাভ ষ এফং বন্দফষ্যনতয জন্য সুান্দয প্রদান; 

 

৮. প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পন্দকষত ন্দফন্দবন্ন ভস্যা লমভন ভূন্দভ ন্দধগ্রণ , আঈটিন্দরটি স্থানান্তয , থ ষ ছানড় ন্দফরম্ব , প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন থ ষাৎ ণ্য , কাম ষ  লফা ক্রয় /ংগ্রনয লক্ষনত্র ন্দফরম্ব , ব্যফস্থানায় দুফ ষরতা, প্রকনল্পয লভয়াদ  ব্যয় বৃন্দি 

আতযান্দদ কাযণ ন্যান্য ন্দদক ন্দফনেলণ , ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনা; 

৯.  প্রকনল্পয SWOT ন্দফনেলণ; এনক্ষনত্র ান্দফ ষকবানফ ন্দচন্দহ্নত ফরতা , ত্রুটি, দুফ ষরতা ফা ঙ্গন্দত ম ষানরাচনা  ত্রুটি, 

দুফ ষরতা ঈনিাযনণয রনক্ষয প্রনয়াজনীয় সুান্দয প্রণয়ন; 
 

১০.  অথ ষ-াভান্দজক লপ্রক্ষাট ন্দফনফচনায় প্রকল্পটিয প্রবাফ ভল্যায়ন;  
 

১১.  প্রকনল্পয ফাস্তফায়ননয অনগ  নয এয  ন্দফন্দবন্ন রুনট িান্দপক বন্দরঈনভয তুরনাভরক ম ষানরাচনা;  

১২.    প্রকনল্পয ড়কভন াআন-ন্দগন্যার লাস্ট এয ব্যফায এফং িান্দপক লফা এফং শৃঙ্খরায় এগুনরায প্রবাফ ভল্যায়ন;  

১৩.    ঈন্দেন্দখত প্রাপ্ত ন্দফন্দবন্ন ম ষনফক্ষনণয ন্দবন্দিনত প্রনয়াজনীয় সুান্দয প্রকল্প এরাকা লথনক ংগৃীত তনথ্যয ন্দবন্দিনত 

        ভল্যায়ন  প্রন্দতনফদন প্রণয়ন  ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভআন্দড) কতৃষক নুনভাদন গ্রণ; 
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১৪.   স্থানীয় ম ষানয়য একটি  জাতীয় ম ষানয়য একটি কভ ষারা অনয়াজন কনয ভল্যায়ন কানজয ম ষনফক্ষণভ  

       (Findings) ফন্দত কযা  কভ ষারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুান্দযভ ন্দফনফচনা কনয ভল্যায়ন প্রন্দতনফদনটি  

        চূড়ান্তকযণ; এফং 

 

১৫.   ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভআন্দড) কতৃষক ন্দনধ ষান্দযত প্রকল্প ংন্দেষ্ট ন্যান্য ন্দফলয়ান্দদ। 

 

২.২ প্রন্দতনফদন প্রণয়ননয কভ ষ ন্দযকল্পনা 
 

২.২.১. প্রকল্প  ভীক্ষা ঈরন্দিকযণ 

 

যাভ ষক কতৃষক প্রকল্পটি এফং ভীক্ষাটি ম্পনকষ ম্যক ধাযণা প্রান্দপ্তয জন্য ভীক্ষাটিয ToR, প্রকল্পটিয ন্দডন্দন্দ, 

ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ, ন্দন্দঅয, অআএভআন্দড কতৃষক ম্পান্দদত ভল্যায়ন প্রন্দতনফদন আতযান্দদ ংগ্র এফং ন্দফদবানফ 

ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। এছাড়া প্রকল্পটিয লবৌত ফকাঠানভাভ নযজন্দভনন ম ষনফক্ষনণয জন্য প্রকল্প এরাকা ন্দযদ ষন 

এফং ঈি প্রকনল্পয দ্রৃাযা প্রাপ্ত সুপরনবাগীনদয ানথ এফং ংন্দেষ্ট ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কভ ষকতষানদয ানথ 

অনরাচনা কযা নয়নছ।   
 

২.২.২ ভল্যায়ণ িন্দত (Methodology) 

ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং)  ীল ষক প্রকল্পটি একটি ড়ক লমাগানমাগ 

ফকাঠানভাগত ঈন্নয়ন প্রকল্প। প্রকনল্পয ফকাঠানভা ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয পনর প্রকল্প এরাকায জনগনণয অথ ষ-াভান্দজক 

ঈন্নয়ন য়া ফাঞ্ছনীয়। কৃলক, ভৎস্য চালী , ব্যফায়ী, মানফাননয ভান্দরক, মানফান চারক, মানফান কভী  ন্যান্য 

ড়ক ব্যফাযকাযীগণ প্রকনল্পয যান্দয সুন্দফধানবাগী। ড়নকয এন্দযয়া প আনফ্লুনয়ন্প (AOI) এয জনগণ  ড়নকয 

যান্দয সুন্দফধানবাগী। এন্দযয়া প আনফ্লুনয়ন্প ন্দননফ ড়নকয জন্য ড়নকয ঈবয়ন্দদনক দ ন্দকনরান্দভটায ম ষন্ত ন্দফস্তৃত 

এরাকায জননগাষ্ঠীনক ন্দফনফচনা কযা নয়নছ।  
 

এভতাফস্থায়, প্রকল্পটিয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায অতায় ান্দফ ষক ন্দচত্র ায়ায জন্য ন্দনননাি তথ্যংগ্রনয ঈকযণভ 

ব্যফায কযা নয়নছঃ 
 

(ক) প্রকনল্পয ত্রুটি-ন্দফচুযন্দত, প্রন্দতফন্ধকতা, ন্দফরনম্বয কাযণ, ব্যয় ন্দফচুযন্দতয কাযণ, ভূন্দভ ন্দধগ্রণ প্রন্দক্রয়া, ক্রয় প্রন্দক্রয়া, ন্দনভ ষাণ 

যফতী লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ এফং ড়নকয ফতষভান ফস্থা আতযান্দদয কাগজ ত্রান্দদ মাচাআনয়য জন্য ডকুনভন্ট ন্দযন্দবঈ 

লচকন্দরস্ট (Document Review Checklist) নুমায়ী তথ্য-ঈাি ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

(খ) প্রকনল্পয কানজয ভান, ফতষভান ফস্থা  ন্দনভ ষাণ যফতী যক্ষণানফক্ষনণয তথ্যংগ্র কযায জন্য নযজন্দভনন ম ষনফক্ষণ 

কনয আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ লচকন্দরস্ট (Engineering Observation Checklist) নুমায়ী তথ্যংগ্র কযা 

নয়নছ।  
(গ) ভাপ্ত প্রকনল্পয অতায় লবৌত কানজয গুণাগুণ  ঈকযণ যীক্ষায পরাপর ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

ভাড়নকয গুণাগুণ মাচাআনয়য জন্য বুনয়নটয প্রন্দতন্দনন্দধ ৭ দস্য ন্দফন্দষ্ট ড়ক ন্দযফন  ভাড়ক ন্দফবাগ কতৃষক 

৩১/০১/২০১৯ তান্দযনখ গঠিত লটকন্দনকযার কন্দভটিয ভাড়কটিয ন্দফন্দবন্ন স্থাননয Core Cutting যীক্ষায ভযয়াট য/  

পরাপর প্রবাফ ভল্যায়ন প্রন্দতনফদনন ঈনেখ কযা নয়নছ। 
 

(ঘ) প্রকনল্পয ন্দডন্দন্দ ম ষানরাচনা, প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষা  প্রকল্প ংন্দেষ্ট ন্যান্যনদয ানথ অনরাচনায ন্দবন্দিনত  

দন্দরর ত্র ম ষনফক্ষণ কনয ২০১২ লথনক ২০১৭ ার ম ষন্ত ন্দকবানফ এফং ন্দক কাযনণ ভয় ফাড়র তা ম ষানরাচনা কযা 

নয়নছ। 
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(ঙ) প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন তথা প্রকনল্পয সুপরনবাগী জননগাষ্ঠীয কভ ষংস্থান, কৃন্দল ঈৎাদন বৃন্দি, ব্যফা-ফান্দণজয 

ম্প্রাযণ, ন্দযনফ ঈন্নয়ন, Av_©-াভান্দজক ঈন্নয়ন, ন্দক্ষা  ন্দচন্দকৎা সুন্দফধায ঈন্নয়ন, দান্দযদ্রয হ্রা আতযান্দদ তথ্য 

নযজন্দভনন ংগ্রনয জন্য খানা জন্দয কযা নয়নছ। সুন্দফধানবাগীনদয জন্য কাঠানভাগত প্রশ্নভারায ভাধ্যনভ তথ্য-ঈাি 

ংগ্র (Beneficiary Household Survey) কযা নয়নছ। তুরনাভরক তথ্য ন্দফনেলনণয জন্য প্রকল্প এরাকায 

ার্শ্ষফতী ঈনজরা লথনক দূনযয ঈনজরা নত যান্দয সুন্দফধা ায় না এভন এরাকায জনগণ লথনক কনরার গ্রুনয তথ্য 

ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

(চ) প্রকনল্পয ন্দফস্তান্দযত কভ ষন্দযকল্পনা, প্রন্দকঈযনভন্ট, ফাস্তফায়ন, ন্দযচারনা, ব্যফস্থানা এফং ফাস্তফায়ন যফতী ফস্থা 

ন্দনরূণ কযায জন্য প্রকল্প ংন্দেষ্ট ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয, ড়ক ন্দযফণ  লতু ভন্ত্রণারয়, ন্দযকল্পনা কন্দভন, 

ফাস্তফায়ন ন্দযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ন্দফবানগয প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষানদয ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

লনয়া নয়নছ। 
 

(ছ) প্রকনল্পয ানথ ংন্দেষ্ট ন্দকংফা ন্দফলয়টি ম্পনকষ ফগত গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (KII) গ্রণ কযা নয়নছ। 
 

(জ) প্রকনল্পয ানথ ংন্দেষ্ট জনপ্রাননয কভ ষকতষা, জনপ্রন্দতন্দনন্দধ, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যন্দি, এনন্দজ প্রন্দতন্দনন্দধ, ধভীয় লনতা, 

ন্দক্ষক, ন্দফন্দবন্ন ধযনণয মানফাননয চারক, ব্যফায়ী  প্রকনল্পয সুপরনবাগীনদয ন্দননয় লপাকা গ্রু অনরাচনা (FGD) 

ন্দযচারনা কযা নয়নছ। 
 

(ঝ) প্রকনল্পয ফর  দুফ ষরন্দদক, সুনমাগ  ঝুঁন্দক (SWOT) ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। প্রকল্প ভল্যায়ন কভ ষন্দযকল্পনায় লম কর 

তথ্য ঈাি ংগ্র এফং ন্দফনেলনণয প্রস্তাফ কযা নয়নছ ল কর তথ্য ঈাি ংগ্র পূফ ষক ন্দফনেলণ কনয প্রকল্পটিয ফর  

দুফ ষরন্দদক, সুনমাগ  ঝুঁন্দকভ নাি কনয বন্দফষ্যনত একআ ধযনণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ননয লক্ষনত্র মনথাযুি সুান্দয 

প্রদান কযা নয়নছ। ন্দননন্দরন্দখত ন্দননদ ষকগুনরা (Indicator) নুমায়ী প্রকনল্পয ফর  দুফ ষর ন্দদক এফং সুনমাগ  ঝুঁন্দক 

ম ষানরাচনা কযা নয়নছঃ 
 

       (১)  সুন্দনন্দদ ষষ্ট ভনয়য ভনধ্য ভাপ্তকযণ; 

       (২)  প্রনয়াজন নুমায়ী জনফর ন্দননয়াগ; 

       (৩)  ফাস্তফায়নকারীন একআ প্রকল্প ন্দযচারনকয দান্দয়ত্ব ারন; 

       (৪)  মথাভনয় থ ষ ছাড়; 

       (৫)  প্রনয়াজনীয় নথ ষয ংস্থান; 

       (৬)  ফাৎন্দযক কভ ষন্দযকল্পনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন; 

       (৭)  খাতয়াযী ফানজট চান্দদা  ফযাে; 

       (৮) ন্দফবাগ  ভন্ত্রণারয় কতৃষক ন্দনয়ন্দভত ভন্দনটন্দযং;  

       (৯)  প্রকনল্পয ন্দডজাআন  লেন্দন্দপনকন নুমায়ী ম্পন্ন; 

      (১০) কাম ষক্রভ সুন্দনন্দদ ষষ্টবানফ ন্দচন্দহ্নত কযা; 

      (১১) জন্দভ ন্দধগ্রণ ংক্রান্ত জটন্দরতা; 

      (১২) ক্রনয় জটিরতা  দীঘ ষসূন্দত্রতা; 

      (১৩) প্রকনল্পয Exit Plan;  

      (১৪) অন্ত:ংস্থাভনয ভনধ্য ভন্বয়; 

      (১৫) লমাগানমাগ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন; 

      (১৬) কভ ষংস্থাননয সুনমাগ; 

      (১৭) স্থানীয় ক্ষুদ্র  ভাঝান্দয ন্দনভ ষাণ প্রন্দতষ্ঠাননয কানজয সুনমাগ; 
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      (১৮) ব্যফা ফান্দণনজযয সুনমাগ; 

      (১৯) ন্দক্ষায ঈন্নয়ন;   

      (২০) স্বাস্থযয ঈন্নয়ন;  

      (২১) জনগনণয অয় বৃন্দি; 

      (২২) প্রকনল্পয কাজ ফাস্তফায়নন স্থানীয় প্রবাফ; 

      (২৩) প্রাকৃন্দতক দুনম ষানগ ক্ষয়ক্ষন্দত; 

      (২৪) ন্দযনফনয বাযাম্যতা প্রবাফ; এফং 

      (২৫) ন্য ংস্থায ন্দনভ ষাণ কানজয প্রতযান্দত ন্দফঘ্নতা। 
 

(ঞ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন যফতী ভনয় যাস্তাটিয ব্যফায, ংযক্ষণ, প্রনয়াজনীয় লভযাভত  স্থান্দয়ত্বকার ফাড়াননায জন্য ন্দক 

ন্দক ব্যফস্থা লনয়া নয়নছ এফং তা ফাস্তফায়ন কযা নে ন্দকনা আতযান্দদ ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনা কনয Exit Plan ম্পনকষ 

ভতাভত প্রদান কযা নয়নছ। 
 

(ট) প্রকনল্পয ন্দডজাআন, ভাঠ ম ষানয়য ন্দযদ ষন, FGD, াাতার  থানা লথনক প্রাপ্ত তনথ্যয ন্দবন্দিনত যাস্তাটিয দুঘ ষটনা 

প্রফণ এরাকা ম্পনকষ ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ঠ) RHD লথনক ফযাে চান্দদাভ এফং প্রাপ্ত থ ষ  ভয় আতযান্দদ ন্দফদবানফ ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ড) প্রকল্প এরাকায় লকান নফধ দখর অনছ ন্দকনা তা ভাঠ ম ষানয় ন্দযদ ষননয ভাধ্যনভ ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ঢ) ন্দতন্দযি বাযফননয জন্য যাস্তায ক্ষন্দত নয় থাকনর তায জন্য গৃীত ব্যফস্থাভ ম ষানরাচনা। Axle Load 

Control Station ঠিকভত কাজ কযনছ ন্দকনা তা ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ণ) ভাঠ ম ষানয় ম ষনফক্ষণ  আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং লচকন্দরনস্টয ভাধ্যনভ যাস্তাটিয ন্দজনভন্দিক ন্দডজাআন, াআন ন্দগন্যার ঠিক ন্দছর 

ন্দকনা তায ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ত) ন্দযকল্পনা নুমায়ী জন্দভয ন্দধগ্রণ ন্দক ন্দছর এফং ফাস্তনফ ন্দক ন্দযভাণ ন্দধগ্রণ কযা নয়নছ এফং তায ঠিক ব্যফায 

নয়নছ ন্দকনা তায ম ষনফক্ষণ  ম ষানরাচনায ভাধ্যনভ জন্দভ ন্দধগ্রণ প্রন্দক্রয়ায ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। ক্ষন্দতগ্রস্ত জনগনণয 

ক্ষন্দতপূযণ ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(থ) RHD লথনক প্রনয়াজনীয় তথ্য ঈাি ংগ্র কনয প্রকল্প ফাস্তফায়ন য়ায পূনফ ষ  প্রকল্প ফাস্তফায়ন য়ায য িান্দপক 

বন্দরঈভ [(Avarage Annual Daily Traffic (AADT)] ন্দডজাআন, প্রস্থ আতযান্দদয ম ষানরাচনা কযা লয়নছ। 
 

(দ) RHD লথনক তথ্য ঈাি ংগ্র, প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষানদয াক্ষাৎকানযয ভাধ্যনভ প্রকল্পটিয EIA কযা নয়ন্দছর 

ন্দকনা এফং কযা নয় থাকনর ফতষভান ফস্থায ানথ তুরনাভরক ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। 
 

(ধ) প্রকনল্পয লযাড ভান্দকষং  াআন, ন্দগন্যার  ন্দকনরান্দভটায লাস্ট ম ষনফক্ষণ কনয ভতাভত  সুন্দনন্দদ ষষ্ট সুান্দয প্রদান 

কযা নয়নছ। লটার অদায়নক ম ষানরাচনা কনয গন্দতীর  অদৄন্দনকায়ননয জন্য প্রনয়াজনীয় সুান্দয কযা নয়নছ। 
 

(ন) প্রকল্প ফাস্তফায়লনয পনর সৃষ্ঠ ফাজায  ফান্দণজয ম্প্রাযণ এফং থ ষননন্দতক ঈন্নয়ন ম ষানরাচনায জন্য জন্দযন প্রাপ্ত 

তথ্য ঈাি এফং লনকন্ডান্দয ভাধ্যভ নত প্রাপ্ত তথ্য (প্রকল্প পূফ ষ  প্রকল্প যফতী ফস্থায়) ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। ঈনেন্দখত 

লনকন্ডান্দয তথ্য ঈািভ চট্টগ্রাভ ফন্নয কতৃষক্ষ, জ, ন্দযফন ন্দভন্দত  ব্যফায়ী ন্দভন্দত লথনক ংগ্র কযা নয়নছ। 
ত্র প্রকনল্পয অথ ষ-াভান্দজক প্রবাফ ভল্যায়ননয জন্য ব্যফহৃত চরকভনয তথ্যান্দদ ংগ্রন Likert Scale ব্যফায কযা 

নয়নছ। 
() ভধ্য  দীঘ ষ লভয়ানদ এ ভাড়ক যক্ষণানফক্ষনণয জ এয বন্দফষ্যত ন্দযকল্পনা ম্পনকষ এফং ড়ক ব্যফস্থানা 

লৌন্নম ষফধ ষন, ড়ক ন্দনযািা ন্দফলনয় সুান্দয/ভতাভত প্রন্দতনফদনন ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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(প) ভাড়কটিয ডডবাইডায ংরগ্ন লরনন প্রায় ১৫-২০ ডভ.ডভ. সৃষ্ট যাটিং এয কাযণ ন্দক নত ানয এফং এ ন্দফলনয় একটি 

ভতাভত প্রবাফ ভল্যায়ন প্রন্দতনফদনন ঈনেখ কযা নয়নছ। 
 

ংগৃীত তথ্যভ মাচাআ ফাছাআ কনয ন্দফনেলণপূফ ষক প্রন্দতনফদন প্রণয়ন কযা নয়নছ। 
 

২.৩. তথ্য-ঈানিয ঈৎ 
 

ভীক্ষায ঈনেশ্যভ ঠিকবানফ ন্দযপূণ ষ কযায জন্য ভীক্ষা ভল্যায়ননয িন্দত প্রনয়াজনীয় তথ্য প্রাআভান্দয এফং 

লনকন্ডান্দয ঈৎ লথনক ংগ্র কযা নয়নছ। প্রাআভান্দয তথ্যগুনরা ভাঠ ম ষানয় ম ষনফক্ষণ/জন্দয  ন্দননফ যান্দয 

াক্ষাৎকানযয ভাধ্যনভ ংগ্র কযা নয়নছ। প্রনয়াজনীয় প্রাআভান্দয তথ্য-ঈাি ংগ্রনয জন্য Quantitative এফং 

Qualitative ন্দফনেলণ িন্দত ব্যফায কযা নয়নছ। লনকন্ডান্দয তথ্যগুনরা ন্দফন্দবন্ন ঈৎ লমভন অআএভআন্দড, ড়ক 

ন্দযফণ  লতু ভন্ত্রণারয়, ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয, চট্টগ্রাভ ফন্নয কতৃষক্ষ, ন্দযফন ন্দভন্দত, ব্যফায়ী ন্দভন্দত, এফং 

ংন্দেষ্ট ন্যান্য ংস্থা লথনক ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

২.৪. ভীক্ষায চরক ন্দনধ ষাযণ 

প্রশ্নভারাভ প্রণয়ননয জন্য যাভ ষক কতৃষক ন্দননন ফন্দণ ষত চরকভ ন্দফনফচনায় লনয়া নয়নছঃ 
 

 জনন্দভন্দতকঃ ফয়, দফফান্দক ফস্থা, ন্দরঙ্গ 

 াভান্দজকঃ লা/জীন্দফকা, লমাগানমাগ, ন্দক্ষা, ন্দচন্দকৎা, ন্দনযািা আতযান্দদ 

 থ ষননন্দতকঃ অয়, ব্যয় (প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ  নয) 

 প্রকল্প ম্পন্দকষতঃ 

 প্রকনল্পয দযত্র প্রন্দক্রয়ায ভল্যায়ন 

 প্রকনল্পয ঈাদানভনয ফাস্তফায়ন ফস্থা ম ষানরাচনা 

 প্রকনল্পয ফর  দুফ ষর ন্দদকভ এফং সুনমাগ  ঝুঁন্দক ম ষানরাচনা 

 

২.৫ তথ্য ংগ্রনয ঈকযণ  প্রণয়ন (প্রশ্নভারা) 
 

ভীক্ষায ঈনেশ্য, ন্দযন্দধ, ToR, প্রস্তান্দফত কভ ষিন্দতয অনরানক প্রনয়াজনীয়  প্রান্দঙ্গক প্রশ্নভারা  লচকন্দরস্ট প্রণয়ন 

কযা নয়নছ। প্রশ্নভারা  লচকন্দরস্টভ লটকন্দনকযার কন্দভটিয বায় অনরাচনা কযা নয়নছ মা ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটিয বায় 

অনরাচনায অনরানক ংনাধনক্রনভ চূড়ান্ত কযা নয়নছ। প্রকনল্পয মন্ত্রান্দত, ভারাভার ংগ্র স্থান এফং লফা গ্রনণয 

কাম ষক্রভ ন্দযচারনায লক্ষনত্র প্রকনল্পয প্রধান ন্দপ  ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয, ড়ক ন্দযফন   লতু ভন্ত্রণারয় নত 

ায়ক কর তথ্য ংগ্র কযা নয়নছ।  এ ন্দফলনয় লচকন্দরষ্ট ংযুি কযা নয়নছ। মন্ত্রান্দত, ভারাভার  লফা ন্দন্দঅয  

২০০৬  ২০০৮ নুমায়ী নয়নছ ন্দকনা তা মাচাআ কযা নয়নছ। প্রাক্করন, নুনভাদন, লটন্ডায প্রন্দক্রয়া  তায ভল্যায়ণ, চুন্দি 

ম্পাদন  কাম ষম্পাদন আতযান্দদ ভয়ভত, গুণগত  নয়নছ ন্দকনা এফং কভ ষন্দযকল্পনা নুমায়ী গ্রগন্দত নে ন্দকনা তা 

যীক্ষা কযা নয়নছ। তথ্য-ঈাি ংগ্রনয ঈকযণভ ন্দননরূঃ 

 

 সুন্দফধানবাগী গ্রুনয াক্ষাৎকানযয জন্য প্রশ্নভারা 

 কনরার গ্রুনয াক্ষাৎকানযয জন্য প্রশ্নভারা 

 প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষানদয ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকানযয (In-depth Interview) জন্য লচকন্দরস্ট 

 স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকানযয প্রশ্নভারা (KII) 

 দরীয় অনরাচনা বা (FGD) ন্দযচারনায জন্য লচকন্দরস্ট 

 ডকুনভন্ট ন্দযন্দবঈ (Document Review) লচকন্দরস্ট 

 ফকাঠানভায আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ (Engineering Observation) লচকন্দরস্ট 
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২.৬ ভীক্ষায নভৄনা অকায ন্দনধ ষাযণ  ন্দফন্যা 

প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্যান্দদয ন্দফনেলণ দুআটি িন্দতনত কযা নয়নছ মথাঃ ন্দযভাণগত (Quantitative)  

গুণগত (Qualitative) । Quantitative  Qualitative িন্দতয নভৄনায অকায  ন্দফন্যা ন্দননরূঃ 

 

২.৬.১ ন্দযভাণগত িন্দত (Quantitative): 
 

 

 সুন্দফধানবাগী গ্রুঃ  
 

ভাড়কটি ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয পনর এরাকায জনাধাযনণয ভনধ্য মাযা যান্দয ঈকৃত নয়নছন তানদয ভধ্য লথনক 

দদফচয়ননয ভাধ্যনভ সুন্দফধানবাগী ঈিযদাতা ফাছাআ কযা নয়নছ।  
 

 নভৄনা অকায 
 

ন্দননন্দরন্দখত ন্দযংখ্যাননয সূত্র ব্যফায কনয নভৄনা অকায ন্দনণ ষয় কযা নয়নছ। 
            𝑛 =

z2pq

e2
 

এখানন,  

𝑛 = নভৄনা অকায 

Z= normal variate মায ভান 1.96 at 95% confidence level  

p is the target proportion, এ লক্ষনত্র এয ভান 75% ধযা নয়নছ। যাভ ষক ভনন কনযণ লম প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়ননয পনর এরাকায 75% জনগণ যান্দয ঈকৃত নয়নছন লমভন লমাগানমাগ ব্যফস্থা, স্বাস্থয লফা, 

লরখাড়া, ব্যফা-ফান্দণজয এফং ন্দফন্দবন্ন গুরুত্বপূণ ষ জায়গায় ংনমাগ বৃন্দি আতযান্দদ। 
q =1-p = 1-0.75=0.25 

e = ঠিকতায ভান, মা 2.6% ধযা নয়নছ  

 𝑛 =
 1.96 2x0.75x0.25

 0.026 2
 

                = 1060 

10% Non response ধনয লভাট নভৄনা অকায দাঁড়ায় ১,১৭২ । এ ফস্থায় সুন্দফধানবাগী গ্রুনয নভৄনা ংখ্যা ১২০০ জন 

ধযা লমনত ানয। লভাট নভৄনায ংখ্যা ১২০০ জন এফং ঈনজরায ংখ্যা লভাট ১২টি। প্রন্দতটি ঈনজরা লথনক ১০০ জননয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা নয়নছ।  
লভাট সুন্দফধানবাগী গ্রূনয ৫০% কনরার গ্রূ ন্দননফ ন্দফনফচনায় ন্দননয়ন্দছ মা দাঁড়ায় ৬০০ জন। 
লভাট নভনা অকায = ১২০০+৬০০=১৮০০ জন। 
 

 খানা ন্দনফ ষাচনঃ  
 

ন্দফন্দবন্ন লেন্দণয লায় ন্দননয়ান্দজত খানা দদফচয়ননয ভাধ্যনভ ন্দনফ ষাচন কযা নয়নছ। খানা ন্দনফ ষাচননয ভয় ম্পূণ ষ 

ড়কটি ২০ লকনন প্রন্দত ১০ ন্দক:ন্দভ: ন্তয ২০টি বানগ বাগ কযা নয়নছ। ড়নকয ঈবয় ার্শ্ষফতী ১০ ন্দক:ন্দভ: 

এয ভধ্যফতী খানাগুনরা দদফচয়ননয ভাধ্যনভ ন্দনফ ষাচন কযা নয়নছ। 
 

 কনরার গ্রুঃ 

ড়নকয ার্শ্ষফতী ঈনজরা লথনক দূযফতী ঈনজরা নত মাযা যান্দয এআ ড়নকয সুন্দফধা ান না তানদয লথনক 

কনরার গ্রূনয তথ্য প্রদানকাযী ন্দনধ ষাযণ কযা নয়নছ । নভৄনা অকায লভাট সুন্দফধানবাগী গ্রূ লথনক ৫০%থ ষাৎ  

কনরার গ্রূনয ংখ্যা ৬০০ জন । 
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নভৄনা ন্দফন্যাঃ 
 

প্রকল্প এরাকায জনগনণয লায প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী লায ন্দফন্যা  ল নুমায়ী নভৄনায ন্দফন্যা ন্দননরূঃ 

ক্রন্দভক নং লা তকযা সুন্দফধানবাগী গ্রু (ংখ্যা) কনরার গ্রু (ংখ্যা) 

১ কৃন্দলজীফী ৩২.১০ ৩৮৫ ১৯৩ 

২ ক্ষুদ্র  ভাঝান্দয ব্যফায়ী ১৬.০৫ ১৯৩ ৯৬ 

৩ চারক (ফা, িাক) ০২.৯৬ ৩৬ ১৮ 

৪ চাকুন্দযজীফী ১৯.০১ ২২৮ ১১৪ 

৫ ভজুয ২৯.৮৮ ৩৫৮ ১৭৯ 

 লভাট ১০০ ১২০০ ৬০০ 

 

২.৬.২ গুণগত িন্দত (Qualitative) 
 

ভীক্ষায ন্দযভাণগত িন্দত ছাড়া গুণগত িন্দত ব্যফায কযা নয়নছ । লমভন, দরীয় অনরাচনা (FGD), গুরুত্বপূণ ষ 

ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (KII) ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview)। 
 

দরীয় অনরাচনা (FGD) 

 

প্রন্দতটি ঈনজরা লথনক ৮ -১০ কনয ংগ্রণকাযী ন্দননয় প্রন্দত ঈনজরায় ১টি কনয FGD ন্দযচারনা কযা নয়নছ । 
FGD‘য স্থান ন্দননফ প্রকল্প এরাকায় লকান ঈনেখনমাগ্য স্থাননক  (ঈনজরা ন্দযলদ /আঈন্দনয়ন ন্দযলদ , ফাজায, স্কুর 

আতযান্দদ) ন্দনধ ষাযণ কযা নয়নছ । লভাট FGD’য ংখ্যা ১২টি। এপন্দজন্দড ন্দযচারনা কযায ভয় স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যন্দি , 

স্থানীয় প্রান, ন্দক্ষক, ব্যফায়ী, ফা/িাক োআবায ন্দনভ ষাণ েন্দভক, ভন্দরা প্রন্দতন্দনন্দধ, এনন্দজ প্রন্দতন্দনন্দধ, ধভীয় লনতানদয 

ানথ অনরাচনা কযা নয়নছ।  
 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) 

 

প্রকনল্পয সুন্দফধানবাগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয ভতাভত ংগ্রনয জন্য KII লচকন্দরনষ্টয ভাধ্যনভ াক্ষাৎকায গ্রণ কযা 

নয়নছ। KII এয অতায় ফা  িানকয ভান্দরক  ন্দভন্দত, ব্যফায়ী , েন্দভক আঈন্দনয়ন , স্থানীয় ন্দনভ ষাণ প্রন্দতষ্ঠান , াআনয় 

পুন্দর, এনন্দজ কভী , িান্দপক কনরার আঈন্দনট , ফা/িাক োআবায , াাতার/ন্দিন্দননকয কভ ষকতষা লভাট ৮০ জননয 

(প্রন্দত ঈনজরা নত ৬-৭ জন) াক্ষাৎকায লনয়া নয়নছ। 
 

ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview) 

 
 

প্রকনল্পয ন্দযকল্পনা, প্রন্দকঈযনভন্ট, ফাস্তফায়ন, ন্দযচারনা, এফং ব্যফস্থানা ম্পনকষ ন্দফস্তয ধাযণা রাব কযনত ড়ক  

জনদ ন্দধদপ্তয ২ জন, ড়ক  লতু ভন্ত্রণারয় ১ জন, ন্দযকল্পনা কন্দভন ১ জন এফং অআএভআন্দডয ১ জন (লভাট ৫ 

জন) কভ ষকতষায ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা নয়নছ।  
 

২.৭. প্রনকৌরগত ম ষানরাচনা 

 

ভর  ংনান্দধত ন্দডন্দন্দয অনরানক খাত ন্দবন্দিক ফযাে, চান্দদা  ফাস্তফায়ননয ন্দফলদ ম ষানরাচনা কযা নয়নছ। প্রকনল্পয 

ন্দফন্দবন্ন ফকাঠানভাভনয প্রনকৌরগত ম ষনফক্ষণ ন্দযচারনা কযায জন্য ংযুন্দি-৭ এ ফন্দণ ষত লচকন্দরস্ট ব্যফায কযা 

নয়নছ। প্রন্দতনফদনন প্যানকজ য়াযী ম ষনফক্ষণ ঈস্থান কযা নয়নছ। 
 

২.৮ তথ্য ংগ্র কাম ষক্রভ ন্দযচারনা 
 

তথ্য ংগ্রকাযী ন্দননয়াগ 

ভাঠ ম ষায় লথনক Quantitative তথ্য ংগ্র কযায জন্য যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান কতৃষক ৫ জন সুাযবাআজায , ২৮ জন তথ্য 

ংগ্রকাযী, ১ জন কন্দম্পঈটায ানযটয এফং ১ জন ন্দপ কাযী ন্দননয়াগ লদয়া নয়নছ । 
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তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাবাআজায প্রন্দক্ষণ 

যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাযবাআজায ন্দননয়ানগয য তাঁনদয জন্য ২ (দুআ) ন্দদননয প্রন্দক্ষণ কভ ষসূচীয 

ব্যফস্থা কযা নয়নছ । যাভ ষকগণ ভীক্ষা কানজয  জন্য ন্দননয়ান্দজত তথ্য ংগ্রকাযী এফং সুাযবাআজাযগনণয প্রন্দক্ষণ 

প্রদান কনযনছন। ঈি কভ ষসূন্দচনত অআএভআন্দডয কভ ষকতষাগণনক অভন্ত্রণ কযা নয়নছ। 
 

ভাঠ ম ষানয় তথ্য-ঈাি ংগ্র ন্দযচারনা 

 

কভ ষন্দযকল্পনা নুমায়ী ২ (দুআ) প্তাব্যাী তথ্য-ঈাি ংগ্রনয কাজ ন্দযচারনা কযা নয়নছ। তথ্য ংগ্রকাযী ন্দদনন ৪-৫ 

জননয াক্ষাৎকায গ্রণ কনযনছ । প্রন্দতটি ঈনজরায় ২ জন তথ্য ংগ্রকাযী কাজ কনযনছ । ২ টি ঈনজরায জন্য ১ জন 

সুাযবাআজায ন্দননয়ান্দজত ন্দছর তাযা তথ্য ংগ্রকাযীনদয পূযণকৃত প্রশ্নভারায গুণগত ভান মাচাআ  প্রনয়াজনীয় ন্দদক 

ন্দননদ ষনা প্রদান কনযনছ। তথ্য ংগ্রনয কানজ ন্দননয়ান্দজত তথ্য ংগ্রকাযীনদয দান্দয়ত্ব ন্দছর ন্দননরূঃ  

 ঈিযদাতায যান্দয াক্ষাৎকায গ্রণ; 

 প্রশ্নত্র নুানয ঠিক লকানড টিক ন্দচহ্ন প্রদান; 

 ঠিক ঈিয ন্দনন্দিত কনয প্রশ্নভারা পূযণ; 

 ংগৃীত তনথ্যয লগানীয়তা  ন্দনযািা যক্ষা কযা; এফং 

 ংগৃীত তথ্য যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কানছ প্রদান। 
 

২.৯ স্থানীয় ম ষানয় কভ ষারা 

 

তথ্য ংগ্র চরাকান্দরন ভনয় যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান প্রকল্প এরাকায় স্থানীয় ম ষানয় একটি কভ ষারায অনয়াজন কযা নয়নছ । 
লভাট ২৩ জন স্থানীয় ন্দফন্দবন্ন লায জনগণ , স্থানীয় প্রান , জনপ্রন্দতন্দনন্দধ, ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তনযয কভ ষকতষাবৃন্ন , 

ন্দক্ষক, গণ্যভান্য ব্যন্দি ,  অআএভআন্দড এয কভ ষকতষাবৃন্ন এআ কভ ষারায় ংগ্রণ কনযনছ। ঈনু্ি অনরাচনায ভাধ্যনভ 

প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ননয প্রনয়াজনীয় তথ্যান্দদ ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

২.১০ তথ্য ংগ্রনয ভান ন্দনয়ন্ত্রণ 
 

যাভ ষকগণ ভাঠকভীনদয ানথ লমাগানমাগ এফং ভাঠ ম ষানয় সৃষ্ঠ ভস্যাগুনরায ভাধান প্রদান কনযণ। যাভ ষকগণ প্রকল্প 

এরাকা ম ষনফক্ষণ  তথ্য ংগ্র কাম ষক্রভ নযজন্দভনন ম ষনফক্ষণ কনযণ। 
 

তথ্য ফা ডাটা এন্দডটিং  লকান্দডং 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান কতৃষক লকান্দডং  এন্দডটিং কনয ংগৃীত ঈাি কন্দম্পঈটানযয ভাধ্যনভ ডাটানফজ 

দতযী কযা নয়নছ  পে লপ্রা লপ্রাগ্রানভ ডাটা এন্দর কযা নয়নছ। 
 

২.১১ তথ্য ন্দফনেলণ  প্রন্দতনফদন প্রণয়ন 

তথ্য ফা ডাটা ন্দফনেলণ এফং প্রন্দতনফদন প্রণয়ন এয লক্ষনত্র ন্দনননাি ন্দফলনয়য প্রন্দত তকষ দৃন্দষ্ট যাখা নয়নছ । 
(১) ংগৃীত তনথ্যয মথাথ ষতা এফং গ্রণনমাগ্যতা মথামথবানফ ন্দফনেলনণয জন্য ঈন্নত ডাটা এন্দরয ঈনমাগী  কাম ষকযী 

ফ্টয়ানয ব্যফায কযা নয়নছ। 
 

(২) ংগৃীত তথ্য ফা ডাটা এন্দএএ (SPSS) ফ্টয়ানযয ভাধ্যনভ ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। 
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২.১২ প্রন্দতনফদন ঈস্থান 
 

প্রাযন্দম্ভক প্রন্দতনফদন  

 

প্রাযন্দম্ভক প্রন্দতনফদন ১৬ জানুয়ান্দয , ২০১৯ তান্দযনখ লটকন্দনকযার কন্দভটিয কানছ ঈস্থান কযা নয়নছ। লটকন্দনকযার 

কন্দভটিয সুান্দযনয ন্দবন্দিনত প্রন্দতনফদনটি ংনাধন কনয ৩ লপব্রূয়ান্দয ২০১৯ তান্দযনখ ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটিয জন্য ঈস্থান 

কযা নয়নছ । ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটি কতৃষক প্রন্দতনফদন নুনভান্দদত য়ায য ভাঠ ম ষানয় জন্দযনয  কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযা 

নয়নছ।  

 

১ভ খড়া প্রন্দতনফদন  

প্রাযন্দম্ভক প্রন্দতনফদননয ন্দবন্দিনত ২ প্তানয ভনধ্য ভাঠ ম ষানয় ংগৃীত কর তথ্য ঈাি ম ষনফক্ষণ , ন্দফনেলণ পূফ ষক ১ভ 

খড়া প্রন্দতনফদনটি লটকন্দনকযার কন্দভটিয কানছ ঈস্থান কযা নয়নছ । লটকন্দনকযার কন্দভটিয সুান্দযনয ন্দবন্দিনত 

প্রন্দতনফদনটি ংনাধন কনয ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটিয জন্য ঈস্থান কযা নয়নছ। 
 

২য় খড়া প্রন্দতনফদন 

 

২য় খড়া প্রন্দতনফদন লটকন্দনকযার  ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটিনত ঈস্থান কযা নয়নছ । লটকন্দনকযার  ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটিয 

ভতাভনতয ন্দবন্দিনত মাফতীয় তথ্য ম্বন্দরত একটি চূড়ান্ত খড়া প্রন্দতনফদন প্রস্তুত কযা নয়নছ।   

 

চূড়ান্ত প্রন্দতনফদন 

  

অআএভআন্দড  ংন্দেষ্ট ন্যান্য দপ্তনযয ভতাভত  ন্দননদ ষনা নুানয চুড়ান্ত খড়া প্রন্দতনফদন দতযী কযা নয়নছ মা 

জাতীয় কভ ষারায় ঈস্থান কযা নয়নছ। জাতীয় কভ ষারায সুান্দযনয ন্দবন্দিনত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রন্দতনফদননয াড ষ কন্দ 

(ফাংরায় ৪০ কন্দ  আংনযজীনত ২০ কন্দ)  ফ্ট কন্দ ন্দনধ ষান্দযত ভনয়য ভনধ্য অআএভআন্দডয কানছ দান্দখর কযা নয়নছ। 

 

২.১৩ ভয় ন্দবন্দিক কভ ষ ন্দযকল্পনা (Time Based Work Plan) 

ক্রন্দভক 

নং 

কানজয ফণ ষনা ভয়কার 

১ প্রাযন্দম্ভক প্রন্দতনফদন অআএভআন্দডনত ল কযা ১৬ জানুয়ান্দয, ২০১৯ 

২ লটকন্দনকযার/ন্দষ্টয়ান্দযং কন্দভটিয সুান্দযনয অনরানক প্রাযন্দম্ভক প্রন্দতনফদন চূড়ান্ত কযা ১০ লপব্রূয়ান্দয, ২০১৯ 

৩ স্থানীয় ম ষানয় কভ ষারা ০৬ ভাচ ষ , ২০১৯ 

৪ ১ভ খড়া প্রন্দতনফদন লটকন্দনকযার কন্দভটিয জন্য অআএভআন্দডনত ল কযা ৩১  ভাচ ষ , ২০১৯ 

৫ লটকন্দনকযার কন্দভটিয ভতাভনতয অনরানক  ১ভ খড়া প্রন্দতনফদন  ন্দষ্টয়ান্দযং কন্দভটিয 

জন্য অআএভআন্দডনত ল কযা 

২৩ এন্দপ্রর, ২০১৯ 

৬ জাতীয় কভ ষারা ১৩ লভ, ২০১৯ 

৭ ২য় খড়া প্রন্দতনফদন লটকন্দনকযার কন্দভটিয জন্য অআএভআন্দডনত ল কযা ২৩ লভ, ২০১৯ 

৮ লটকন্দনকযার কন্দভটিয ভতাভনতয অনরানক  ২য় খড়া প্রন্দতনফদন  ন্দষ্টয়ান্দযং কন্দভটিয 

জন্য অআএভআন্দডনত ল কযা 

৩০ লভ, ২০১৯ 

৯ ২য় খড়া লটকন্দনকযার/ন্দষ্টয়ান্দযং কন্দভটিয সুান্দযনয অনরানক চূড়ান্ত প্রন্দতনফদন 

প্রস্তুত  ল কযা  

১৫ জুন, ২০১৯ 
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ধ্যায়-তৃতীয় 

প্রকনল্পয ান্দফ ষক এফং ঙ্গন্দবন্দিক (লবৌত  অন্দথ ষক) রক্ষযভাত্রা  জষন াযন্দণ/লরখন্দচনত্রয ভাধ্যনভ ঈস্থান  

ম ষানরাচনা 

 
 

৩.১ ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী ভাপ্ত প্রকল্পটিয ঙ্গন্দবন্দিক লবৌত  অন্দথ ষক রক্ষযভাত্রা এফং প্রকৃত গ্রগন্দতঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

অ
ন্দথ

ষ ক
 

লক
াড

 

 নঙ্গয নাভ  রক্ষযভাত্রা (ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

প্রকৃত গ্রগন্দত  াথ ষকয  

(ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

একক ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় েকযা 

ায 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 (ক) যাজস্ব ব্যয়ঃ          

4500 কভ ষকতষানদয লফতন জনভা 
35 685.06 33 648.43 ২ ৩৬.৬৩ 

৫.৩৫% 

4600 কভ ষচান্দযনদয লফতন (লপ্রলনণ) জনভা 
19 43.22 0 0.00 ১৯ ৪৩.২২ 

১০০% 

4600 কভ ষচান্দযনদয লফতন (যান্দয 

ন্দননয়াগ) 

জনভা 
25 344.25 21 283.65 ৪ ৬০.৬ 

১৭.৬০% 

4700 বাতা (কভ ষকতষা কভ ষচান্দয) জনভা 
79 777.98 58 566.03 ২১ ২১১.৯৫ 

২৭.২৪% 

4800 যফযা  লফাঃ        - 

4801 ভ্রভন ব্যয় লথাক  10.00  9.55   .৪৫  ৪.৫% 

4815 ডাক লথাক 
 0.50  0.15  .৩৫ 

৭০% 

4816 লটন্দরনপান লথাক 
 5.00  2.81  ২.১৯ 

৪৩.৮% 

4817 লটনরে/পযাে লথাক 
 0.50  0.00  .৫০ 

১০০% 

4822 গ্যা (ন্দএনন্দজ) লথাক 
 300.00  218.82  ৮১.১৮ 

২৭.০৬% 

4823 লনিার  লুন্দিনকট লথাক 
 400.00  241.75  ১৫৮.২৫ 

৩৯.৫৬% 

4827 ভৄদ্রণ  প্রকানা লথাক 
 4.00  2.41  ১.৫৯ 

৩৯.৭৫% 

4833 ন্দফজ্ঞান লথাক 
 10.00  9.72 ০ ..২৮ 

২.৮% 

4840 লিন্দনং এফং স্টান্দড টুযয 
ন্দদন 175 125.00 175 124.79  .২১ 

.১৬৪% 

4828 লস্টনাযী, ন্দর  স্টযাম্প লথাক 
 10.00  6.45  ৪.৫৫ 

৪৫.৫% 

4888 কন্দম্পঈটায াভগ্রী লথাক 
 8.00  6.21 49 ২.৭৯ 

৩৪.৮৭% 

4874 কনারনটন্দন্প ান্দবষ 

(সুাযন্দবন লপআজ) 
জনভা 1444 5,200.00 1395 4608.12  ৫১১.৮৮৮ 

৯.৮৪% 

4883 ম্মানী বাতা/ান্দযেন্দভক 

(ন্দস্টয়ান্দযং কন্দভটি, টিআন্দ  

প্যাননর ফ এোট ষ) 

লথাক  150.00  33.27 0 ১১৬.৭৩ 

৭৭.৮২% 

4893 ায়ান্দযং চাজষ (স্টাপ 

অঈটনান্দং) 
জনভা 4181 676.70 4121 666.97  ৯.৭৩ 

১.৪৩% 

4901 মানফান লভযাভত  ংযক্ষণ 

(৭টি নতুন  ৩০টি যাতন) 

লথাক 
 200.00  176.03  ২৩.৯৭ 

১১.৯৪% 

4911 কন্দম্পঈটায  ন্দপ যঞ্জাভ লথাক 
 10.00  8.54  ১.৪৬ 

১৪.৬% 

      ঈনভাট (যাজস্ব ব্যয়)   8960.21  7613.70  - - 

 (খ) ভরধন ব্যয়ঃ         

6901 ভূন্দভ ন্দধগ্রণ  ক্ষন্দতপূযণ একয 37.77 7,500.00 37.77 7196.87 0 303.13 ৪.০৪% 
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অ
ন্দথ

ষ ক
 

লক
াড

 
 নঙ্গয নাভ  রক্ষযভাত্রা (ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

প্রকৃত গ্রগন্দত  াথ ষকয  

(ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

একক ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় েকযা 

ায 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

7000          

7021 ন্দপ্রন্দরন্দভনান্দযজ লথাক  1261.32  1049.13  212.19 ১৬.৮২% 

7021 ন্দিয়ান্দযং এন্ড গ্রান্দফং ঘ:ন্দভ: 
6107586 1296.95 3560054 755.98 

245753

2 
540.97 

৪১.৭১% 

7021 ভাটিয কাজ ঘ:ন্দভ: 
13465101 26263.65 13242590 25829.57 222511 434.08 

১.৬৫% 

7021 নয়র এন্দগ্রনগট লবনভন্ট ঘ:ন্দভ: 
2496641 49503.57 2345490 46506.61 151151 2996.96 

৬.০৫% 

7021 লবনভন্ট (ন্দফটুন্দভন) ঘ:ন্দভ: 
515774 74621.39 511420 73991.69 4354 629.7 .৮৪% 

7021 যক্ষাদ কাজ ফ:ন্দভ: 205429 1986.81 151848 1468.57 53581 518.24 ২৬.০৮% 

7021 পৄটবায ন্দিজ টি 34 2238.50 34 2238.50 0 0 - 

7021 লযাড ন্দডবাআডায ন্দভ: 18849 868.37 17700 580.22 1149 288.15 ৩.৩২% 

7021 াআন, ন্দগন্যার  লাস্ট টি 31352 1738.70 29850 1028.86 1502 709.84 ৪০.৮৩% 

7021 লযাড ভান্দকষং ফ:ন্দভ: 114520 1040.19 112300 707.96 2220 332.23 ৩১.১৪% 

7021 লেননজ ন্দভ: 213746 2646.59 88380 636.68 125366 2009.91 .৭৬% 

7021 পৄটাত ফ:ন্দভ: 72215 4185.26 59000 3398.67 13215 786.59 ১৮.৭১% 

7021 ফা-লফ এন্ড ফা স্টনজ টি 
61 515.26 61 399.60 0 155.66 

৩০.২১% 

7021 আন্টাযনকন/আন্টাযনচঞ্জ 

ন্দনভ ষাণ 

টি 
641 6571.56 614 4138.66 27 2432.9 

৩৭.০২% 

7021 ফে কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ ঘ:ন্দভ: 
1050 6205.59 1100.71 5745.79 -50.71 459.8 

৭.৪১% 

7021 লতু ন্দনভ ষাণ ন্দভ: 
1067 13023.04 1049 12633.96 18 389.08 

২.৯৯% 

7021 বাযা/ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ ন্দভ: 
463 15859.99 484.58 15614.70 21.58 245.29 

১.৫৫% 

7021 অন্ডাযা ন্দনভ ষাণ ন্দভ: 
14 158.83 14 116.08 0 42.75 

২৬.৯২% 

7021 এনপ্রাচ ড়ক ন্দভ: 
845 1370.69 845 1043.72 0 326.97 

২৩.৮৫% 

7021 ড়ক ংরগ্ন ফনায়ন ফ:ন্দভ: 2166127 166.59 1970393 151.33 195734 15.26 ৯.১৬% 

7021 কভপাযনভটন্দয 

ন্দজনটকন্দনকযার 

আননবন্দস্টনগন 

-  97.33  25.87  71.46 ৭৩.৪২% 

7021 ধভীয় স্থানা  স্কুর 

পুনঃস্থান 
-  1227.00  801.04  425.96 

৩৪.৭১% 

7021 বাড়ায় মানফান (জী-২৫টি) ন্দক:ন্দভ: 
29472 783.54 28414 755.41 1058 28.13 

৩.৬০% 

7021 বাড়ায় মানফান (ন্দকঅ-

১৫টি) 

ন্দক:ন্দভ: 
28307 626.34 26318 582.18 1989 44.96 

৭.১৮% 

7021 লড-য়াকষ লথাক  819.65  711.98  107.67 ১৩.১৩% 

7021 ন্দপন্দজকযার কন্দন্টননজন্দন্প -  2473.12    2473.12 ১০০% 

7021 প্রাআজ এডজাস্টনভন্ট -  122693.10  105938.73  16754.37 ১৩.৬৫% 

 লভাট ১৩টি ন্দনভ ষাণ কানজয 

প্যানকজ ব্যয় 
  340242.94  306851.49  33391.45 

- 

7021 জরূন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ 

কাজ (পুনঃন্দনভ ষাণ  বাযনর) 

ন্দভ: 
37503.00 5843.71 37503.00 5843.71 0 0 - 

7021 ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ ন্দভ: 
143403.00 979.83 143403.00 755.28 0 224.55 

২২.৯২% 

7021 অআটি-বযাট ভন্বয় লথাক  5873.01  5474.71  398.3 ৬.৭৮% 

6800  
 

 
 

 
 

   

6807 মানফান ক্রয় (৭টি জী) টি 7 249.48 7 249.48 0 0 - 

7981 যাভ ষক লফা জনভা 656.50 799.48 656.50 799.48 0 0 - 
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 নঙ্গয নাভ  রক্ষযভাত্রা (ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

প্রকৃত গ্রগন্দত  াথ ষকয  

(ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

নুানয) 

একক ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ/ 

ংখ্যা 

ব্যয় ন্দযভাণ ব্যয় েকযা 

ায 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

7981 ন্দফন্দফধ ঈন্নয়ন ব্যয় (ন্দফন্দফধ ব্যয়) লথাক 
 250.00  189.30  60.7 

২৪.২৮% 

7981 আঈটিন্দরটি ন্দপটিং লথাক 
 10994.85  8946.83  2048.02 

১৮.৬৩% 

 ঈ-লভাট (ভরধন ব্যয়)   372733.30  336307.15  36426.15 - 

 ফ ষনভাট (ক+খ)   381693.51  343920.85  37772.66 - 

 

িংয়াভধে ভডভভয়ে িংস্থাকৃে অয়থ যয তুরনায় ৩৭৭২.৬৬ রক্ষ টাকা কভ (৮.৯%) ব্যয় কযা য়য়য়ে। েয়ফ মূর ভডভভয 

তুরনায় ১২৭০৮২.৪৪ রক্ষ টাকা ব্যয় বৃভি ময়য়য়ে (৫৮.৬১%)। 

উয়যাক্ত াযভণ েথ্য ম যায়রােনা কয়য মদখা মায় মম, প্রায় প্রভেটি খায়ে ভডভভয়ে উয়ল্লভখে ব্যয়য়য তুরনায় প্রকৃে ব্যয় 

কভ য়য়য়ে। ১৩টি ভনভ যাণ প্যায়কয়জ মভাট ৩৩৩.৯১ মকাটি টাকা ব্যয় কভ য়য়য়ে। শুধুভাত্র ৩টি (জরুভয মভযাভে ও 

যক্ষণায়ফক্ষণ, ৭টি মানফান ক্রয় ও যাভ য মফা) খায়েয পূণ য ফযাদ্দ ব্যয় য়য়য়ে। 

৩.২ প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পন্দকষত ন্দফন্দবন্ন ভস্যা, লমভন থ ষায়নন ন্দফরম্ব, ফাস্তফায়ননয ণ্য, কাম ষ  লফা ংগ্রনয লক্ষনত্র 

ন্দফরম্ব, ব্যফস্থানায় দক্ষতা, প্রকনল্পয লভয়াদ  ব্যয় বৃন্দি আতযান্দদয কাযণ ন্যান্য ন্দদক ন্দফনেলণ, ম ষানরাচনা  

ম ষনফক্ষণঃ 

প্রকল্পটিয ন্দডন্দন্দ ন্দডনম্বয ২০০৫ ানর প্রাথন্দভক নুনভাদননয নয জ প্রকনল্পয ভর কাজ শুরু কনয। ন্দডজাআন প্রস্তত  

নুনভাদনন ভয়নক্ষণ য়। প্রকনল্পয ঙ্গন্দবন্দিক প্রাক্করন, লেন্দন্দপনকন  দযত্র প্রস্তুত কনয জানুয়ান্দয ২০০৮ ানর 

ন্দডন্দন্দয নুনভাদন লনয়া য়। এভতাফস্থায় শুরুনতআ ২ ফছনযয ন্দধক ভয়নক্ষণ য়। জুন ২০০৯ ানর দযত্র অহ্বান 

কনয জানুয়ান্দয ২০১০ ানর ঠিকাদাযনদয ানথ চুন্দি ম্পান্দদত য়। যফতীনত ৫ ন্দভটায ন্দভন্দডয়ান ন্তর্ভ ষি, প্রপাআর 

ংনাধন এফং পুনযাননা যাস্তায় ৫০ন্দভ:ন্দভ: কান ষটিং ন্তর্ভ ষি কনয জানুয়ান্দয ২০১০ এ ন্দডন্দন্দ প্রথভ ংনাধন য়। 
ঈনযাি অনরাচনায় লদখা মায় লম প্রকনল্পয কাজ শুরু কযনতআ প্রায় ৪ ফছয ন্দফরম্ব য়।  প্রকল্প শুরুয নয ফাস্তফতায 

ন্দনন্দযনখ পৄটানতয স্তয ন্দযফতষন, ন্দডজাআন ংনাধন, প্রপাআর ংনাধন, ফাজায এরাকায় ন্দযন্দজড লবনভন্ট ন্তর্ভ ষি 

কযায জন্য জানুয়ান্দয ২০০৬ নত ন্দডনম্বয ২০১৪ লভয়ানদ প্রকল্পটি ২য় ংনাধন কযা য় । এছাড়া ভল্য ভন্বয়, ৬টি 

ভানকষট এরাকায় ন্দযন্দজড লবনভন্ট, গন্দতনযাধক াযণ, কুন্দভো কযান্টনভনন্টয অন্ডাযানয জন্য আঈটিন্দরটি স্থানান্তয, 

ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ  ভন্দার ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ কাজ লথনক ফাদ লদয়ায জন্য প্রকল্পটি জানুয়ান্দয ২০০৬ নত ন্দডনম্বয 

২০১৬ ভনয় ফাস্তফায়ননয জন্য ন্দডন্দন্দ ৩য় ংনাধন কযা য়।  

প্রকনল্পয প্রাথন্দভক ন্দডন্দন্দ প্রণয়নন দুফ ষরতা ন্দছর মায জন্য ফাযংফায ংনাধন  ভল্য বৃন্দি কযায প্রনয়াজনীয়তা লদখা লদয় 

মায পনর প্রকল্পটিয লভয়াদকার  ব্যয় বৃন্দি ায়  কানজয গন্দত ভন্থয য়।  
ন্দনযাদ ড়ক লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থাননয ন্দনন্দভনি ড়কটিনক মথাম্ভফ যরীকযণ কযা  ন্দনযািায জন্য ড়ক 

ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা নয়নছ। ভাঠ ম ষানয় ন্দযদ ষনকানর লদখা মায় লম, গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুনরানত ন্দনযািা ন্দচহ্ন বাঙ্গা, 

ন্দকছু ন্দকছু স্থানন অনযা ন্দকছু ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা প্রনয়াজন। প্রনয়াজনীয় ংখ্যক লযাড ভান্দকষং লনআ। ড়কটিয 

ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয পনর মানফাননয চরাচর বৃন্দি লনয়নছ, ন্দকন্তু চারকনদয াফধানতা এফং িান্দপক অআন না ভানায় 

দুঘ ষটনায ায বৃন্দি লনয়নছ। 
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প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ফাংরানদনয ড়ক ব্যফস্থায লক্ষনত্র ম ষাপ্ত ড়ক যক্ষণানফক্ষণনক প্রধান ভস্যা ন্দননফ ঈনেখ 

কনযণ। িান্দপক ব্যফস্থানা দুফ ষর। ড়নকয লকার লঘনল ভানুনলয ঘয ফান্দড় দতযী কযা নয়নছ। যক্ষণানফক্ষনণ ফানজনটয 

স্বল্পতা। ড়নক ন্দতন্দযি বাযফনকাযী মান চরাচর কনয। লছাট  কভ গন্দতয গান্দড় চরাচনরয জন্য ান্দব ষ লরন নাআ পনর 

সুনমাগ বুনঝ লছাট মানফানগুনরা ভর ড়নক প্রনফ কনয মানজনটয সৃন্দষ্ট নয় এফং ননক ভয় দুঘ ষটনা ঘনট।  
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ধ্যায়- চতুথ ষ 

প্রকনল্পয অতায় ম্পান্দদত ন্দফন্দবন্ন ণ্য, কাম ষ  লফা ংগ্র  ন্দফলনয় ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষণ 

৪.১ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যান্দদয ম ষানরাচনা  ম ষনফক্ষন 

 

প্রকল্পটিয ংনান্দধত ন্দডন্দন্দনত ৭টি জী ক্রনয়য জন্য ১টি ণ্য প্যানকজ, ৪টি লফা প্যানকজ (২টি ন্দডজাআন সুাযন্দবন 

যাভ ষক  ২টি অঈটনান্দং এয জনফর ন্দননয়াগ প্রদান) এফং ১৫টি পূতষ/লবৌত প্যানকজ যনয়নছ। 

 

প্রকল্পর্ভি কাম ষান্দদ ১৫টি লবৌত প্যানকনজয ভাধ্যনভ ম্পন্ন য় মায ১০টি ড়ক ন্দনভ ষানণ, ৩টি লতু ন্দনভ ষানণ, ১টি ন্দভন্দডয়ানন 

বৃক্ষনযাণ  ১টি জরুন্দয লভযাভনতয প্যানকজ যনয়নছ মা ন্দননরূঃ 

 

- প্যানকজ/কানজয নাভ  

 -  ঠিকাদানযয নাভ  

-  ন্দডন্দন্দনত প্রাক্কন্দরত ব্যয়    

-  লটন্ডায প্রাক্কন্দরত ব্যয়  

-  চুন্দি ভল্য 

-  ংনান্দধত চুন্দি ভল্য  

- দযত্র অফাননয তান্দযখ  

- চুন্দি/ কাম ষানদনয তান্দযখ 

- ভর চুন্দি নুমায়ী কাজ 

  ভান্দপ্তয তান্দযখ 

- ঠিকাদায কতৃষক প্রকৃত কাজ 

  ভান্দপ্তয তান্দযখ 

প্রদি ন্দফর 

(লকাটি টাকা) 

প্যানকজ-১: Construction of Road from 

Daudkandi Toll Plaza to Kutumbpur  

(লচআননজ) ৩৯+২৬৭ নত ৬১+২৬৭ দদঘ ষয (২২ ন্দক:ন্দভ:)  

ঠিকাদায: লযজা কনষ্ট্রাকন ন্দরন্দভনটড 

৪৫৩.৬৬ 

২৪৯.৩৭ 

২০৬.৩৩ 

২৮০.৬৪ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

31.05.2016 

২৫১.২২ 

প্যানকজ-২: Construction of Road from 

Kutumbpur to Start of Comilla Bypass 

(লচআননজ) ৬১+২৬৭ নত ৮৪+ ২৬৭ দদঘ ষয (২৩ ন্দক:ন্দভ: ) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২৯৭.৯০ 

২২৮.২৫  

১৮৯.৮১  

১৮৩.৬১  

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

 

১৪৯.১২  

প্যানকজ-৩: Construction of Road from Start of 

Comilla Bypass to End of Comilla Bypass 

(লচআননজ) ৮৪+২৬৭ নত ১০৫+২৬৭ দদঘ ষয (২১ ন্দক:ন্দভ:)  

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২৭৬.৬৪ 

২২৬.১২  

১৮৮.৭৪  

১৭১.০৫ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১৪৫.২৫ 

প্যানকজ-৪: Construction of Road from End of 

Comilla Bypass to Batisha. 

(লচআননজ) ১০৫+২৬৭ নত ১২৫+২৬৭ দদঘ ষয (২০ ন্দক:ন্দভ:) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২৭০.৭৪ 

১৮৬.১৭  

১৫৬.০৯  

১৬৭.২৮  

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১৩০.৪৯  

প্যানকজ-৫: Construction of Road from Batisha 

to Mohipal. 

(লচআননজ) ১২৫+২৬৭ নত ১৪৫+২৬৭ দদঘ ষয (২০ ন্দক:ন্দভ:) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২২৮.৪৫ 

১৮১.৬৫ 

১৫০.৬২  

১৩৯.৭৮ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১২১.৯০  

প্যানকজ-৬: Construction of Road from Mohipal 

to Dhumghat Bridge. 

(লচআননজ)১৪৫+২৬৭ নত ১৬৫+২৬৭ দদঘ ষয (১৮.০৯৬ ন্দক:ন্দভ:) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২১৬.১৬ 

১৭৮.০১ 

১৪৮.০৪ 

১৩৫.৬২ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১১৩.২৬  

প্যানকজ-৭: Construction of Road from 

Dhumghat Bridge to Mirersarai Bazar. 

(লচআননজ)১৬৫+১৮৩ নত ১৮০+৮৫০দদঘ ষয (১৫.৬৬৭ ন্দক:ন্দভ:) 

২৭৮.৮৭ 

 

11.06.2009 

10.01.2010 ১৫৫.২২  
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- প্যানকজ/কানজয নাভ  

 -  ঠিকাদানযয নাভ  

-  ন্দডন্দন্দনত প্রাক্কন্দরত ব্যয়    

-  লটন্ডায প্রাক্কন্দরত ব্যয়  

-  চুন্দি ভল্য 

-  ংনান্দধত চুন্দি ভল্য  

- দযত্র অফাননয তান্দযখ  

- চুন্দি/ কাম ষানদনয তান্দযখ 

- ভর চুন্দি নুমায়ী কাজ 

  ভান্দপ্তয তান্দযখ 

- ঠিকাদায কতৃষক প্রকৃত কাজ 

  ভান্দপ্তয তান্দযখ 

প্রদি ন্দফর 

(লকাটি টাকা) 

ঠিকাদায: লযজা কনষ্ট্রাকন ন্দরন্দভনটড ১৪৮.৯৩ 

১২৪.৬৯ 

১৬৯.৭৬ 

10.01.201৩ 

৩0.0৪.201৬ 

 

প্যানকজ-৮: Construction of Road from 

Mirersarai Bazar to Panchashila Bazar 

(লচআননজ) ১৮০+৮৫০ নত ১৯৮+৮৫০ দদঘ ষয (১৮ ন্দক:ন্দভ:) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২৫০.৬৩ 

১৭৬.৭১ 

১৬১.১৫ 

১৫৬.৭০ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১২৫.৯৪  

প্যানকজ-৯: Construction of Road from 

Panchashila Bazar to End of Kumira Bypass. 

(লচআননজ)১৯৮+৮৫০ নত ২১৬+২৭৮ দদঘ ষয (১৭.৪২৮ন্দক:ন্দভ:) 

ঠিকাদায: ন্দননাাআনো কন ষানযন ন্দরন্দভনটড 

২৫৭.৪৯ 

১৭০.৯৭ 

১৫৭.২১ 

১৬০.৪৪ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

২১.০৬.২০১৬ 

১৩১.৬৪ 

প্যানকজ-১০: Construction of Road from End of 

Kumira Bypass to Chittagong (City Gate). 

(লচআননজ)২১৬+২৭৮ নত ২৩১+৫৬৭ দদঘ ষয (১৫.২৮৯ন্দক:ন্দভ:)  

ঠিকাদায: তানয িাদা ষ-অর অন্দভন কনস্ট্রাকন লজন্দব 

৩৬৬.২৩  

১৮৮.৯৭ 

১৭২.৫৬ 

২৩৫.৫৬ 

11.06.2009 

10.01.2010 

10.01.201৩ 

31.05.2016 

২০৫.৪২  

প্যানকজ-ন্দফ১: Construction of Eliotgonj Bridge 

and Flyover at Comilla and Feni Rail 

Crossing. 

ঠিকাদায: ন্দনকা-ন্দন্দফএর 

৩০০.০৮  

১৮৮.৫৯ 

২২৯.৬৪  

২১৩.৭৩  

০7.03.2011 

1৪.0২.201২ 

1৪.0২.201৪ 

3০.0৪.2016 

১৩৫.৯৪ 

প্যানকজ-ন্দফ২: Construction of lapur Bridge, 

Lemua Bridge, Muhuri Bridge, Dhumghat 

Bridge and Flyover at Chittagong Rail 

Crossing. 

ঠিকাদায: গ্যানন ডানকাযন্দর এন্ড লকাঃ 

১৭৮.২১ 

৯৭.৮১  

১৩৬.৮৩  

১৬৫.৫৫ 

০7.03.2011 

1৪.0২.201২ 

1৪.0২.201৪ 

3০.0৪.201৭ 

 

৯৩.৬৬ 

প্যানকজ-ন্দফ৩: Construction of 2 Unit 42.68 m 

singe span PC Girder Bridge over Kakri river 

at 107th KM of Dhaka-Chittagong National 

Highway 

ঠিকাদায: তানয এন্ড ন্প ন্দরন্দভনটড 

৭.৬৬  

৮.৯৮  

৭.৫৪ 

৭.৮৪ 

০9.08.2009 

28.01.2010 

২৭.01.201২ 

26.04.2013 

 

৭.৬৫ 

ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ: Plantation at Median for 

4-laning of Dhaka-Chittagong Highway 

Project. 

৯.৮০ 

- 

৯.০৩ 

- 

12.05.2016 

30.06.2016 

- 

10.10.2017 

- 

প্যানকজ-জরুযী লভযাভত:  

Emergency repair and maintenance 

works (reconstruction and overlay) 

 

৫৮.৪৪  

 

- 

৫৮.৪৪  

- 

0৫.11.2011 

20.11.2011 

- 

20.11.201২ 

- 

ঈৎ: ড়ক  জনথ 
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 প্যানকজ-১:  লচআননজ ৩৯+২৬৭ নত ৬১+২৬৭ (দদঘ ষয ২২ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ২৮০ .৬৪ লকাটি 

টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ২৫১ .২২ লকাটি টাকা মা ১০ .৪৮% কভ।  জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় 

এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ৩১ লভ, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল য়। 

থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-২: লচআননজ ৬১+২৬৭ নত ৮৪+ ২৬৭ ) (দদঘ ষয ২৩ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৮৩.৬১ 

লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৪৯.১২ লকাটি টাকা মা ১৮.৭৮% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি 

য় এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৩:  লচআননজ ৮৪+২৬৭ নত ১০৫+২৬৭ দদঘ ষয (২১ ন্দক:ন্দভ:)  মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৭১.০৫ লকাটি 

টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৪৫.২৫ লকাটি টাকা মা ১৫.০৮% কভ।  জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় 

এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৪: লচআননজ ১০৫+২৬৭ নত ১২৫+২৬৭ দদঘ ষয (২০ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৬৭.২৮ লকাটি 

টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৩০.৪৯ লকাট টাকা মা ২১.৪৯% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় 

এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৫: লচআননজ ১২৫+২৬৭ নত ১৪৫+২৬৭ দদঘ ষয (২০ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৩৯.৭৮ লকাটি 

টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১২১.৯০ লকাটি টাকা মা ১২.৭৯% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় এফং 

চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল য়। 

থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৬: লচআননজ ১৪৫+২৬৭ নত ১৬৫+২৬৭ দদঘ ষয (১৮.০৯৬ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৩৫.৬২ 

লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১১৩.২৬ লকাটি টাকা মা ১৬.৪৯% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি 

য় এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৭: লচআননজ ১৬৫+১৮৩ নত ১৮০+৮৫০দদঘ ষয (১৫.৬৬৭ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৬৯.৭৬ 

লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৫৫.২২ লকাটি টাকা মা ৮.৯২% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় 

এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ৩০ এন্দপ্রর, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৮: লচআননজ ১৮০+৮৫০ নত ১৯৮+৮৫০ দদঘ ষয (১৮ ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৫৬.৭০ 

লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১২৫.৯৪ লকাটি টাকা মা ১৯.৬৩% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি 

য় এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-৯: লচআননজ ১৯৮+৮৫০ নত ২১৬+২৭৮ দদঘ ষয (১৭.৪২৮ন্দক:ন্দভ:) মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৬০.৪৪ 

লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৩১.৬৪ লকাটি টাকা মা ১৭.৯৫% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি 

য় এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ  জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ২১ জুন, ২০১৬ তান্দযনখ কাজ লল 

য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।   
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 প্যানকজ-১০: লচআননজ ২১৬+২৭৮ নত ২৩১+৫৬৭ দদঘ ষয (১৫.২৮৯ন্দক:ন্দভ:)  মায ংনান্দধত চুন্দি ভল্য 

২৩৫.৬৩ লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ২০৫.৪২ লকাটি টাকা মা ১২.৪২% কভ। জানুয়ান্দয ১০, ২০১০ 

তান্দযনখ চুন্দি য় এফং চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ জানুয়ান্দয ১০, ২০১৩ থাকনর ৩১ লভ, ২০১৬ 

তান্দযনখ কাজ লল য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-ন্দফ১:  কুন্দভো এফং লপনী লযর ক্রন্দং এ ফ্লাআবায  আন্দরয়টগঞ্জ ন্দিজ ন্দনভ ষাণ। মায  ংনান্দধত চুন্দি 

ভল্য ২১৩.৭৩ লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ১৩৫.৯৪ লকাটি টাকা মা ৩৬.৬৫% কভ। লপব্রুয়ান্দয  ১৪, ২০১২ 

তান্দযনখ চুন্দি য় এফং  চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ লপব্রুয়ান্দয ১৪, ২০১৪ থাকনর ৩০ এন্দপ্রর, ২০১৬ 

তান্দযনখ কাজ লল য়। থ ষাৎ ২ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-ন্দফ২: চট্টগ্রাভ লযর ক্রন্দং এ ফ্লাআবায এফং রারপুয, লরভৄয়া, ভৄন্দয  দৄভঘাট ন্দিজ ন্দনভ ষাণ।  মায 

ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ১৬৫.৫৫ লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ৯৩.৬৬ লকাটি টাকা মা ৪৩.৪২% কভ। 
লপব্রুয়ান্দয  ১৪, ২০১২ তান্দযনখ চুন্দি য় এফং  চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ লপব্রুয়ান্দয ১৪, ২০১৪ থাকনর 

৩০ এন্দপ্রর, ২০১৭ তান্দযনখ কাজ লল য়। থ ষাৎ ৩ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 প্যানকজ-ন্দফ৩: ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়নক কাকন্দড় নদীয ২ আঈন্দনট ৪২.৬৮ ন্দভ. ন্দন লেন ন্দন্দ গাড ষায 

ন্দিজ ন্দনভ ষাণ। মায  ংনান্দধত চুন্দি ভল্য ৭.৮৪ লকাটি টাকা এফং ন্দযনান্দধত ন্দফর ৭.৬৫ লকাটি টাকা মা ২.৪২% 

কভ। জানুয়ান্দয ২৮, ২০১০ তান্দযনখ চুন্দি য় এফং  চুন্দি নুমায়ী কাজ ভান্দপ্তয তান্দযখ জানুয়ান্দয ২৭, ২০১২ 

থাকনর ২৬ এন্দপ্রর, ২০১৩ তান্দযনখ কাজ লল য়। থ ষাৎ ১ ফছনযয ন্দধক ভয় ব্যয় য়।  

 

ঈনযাি প্যানকজ ন্দবন্দিক কাম ষান্দদ ম ষানরাচনা কনয লদখা মায় লম, প্রনতযকটি প্যানকনজআ চুন্দি ভনল্যয লথনক প্রকৃত ব্যয় 

কভ। ড়ক ন্দনভ ষাণ প্যানকজভনয ভনধ্য ব্যনয়য াথ ষকয প্যানকজ-৭ এ ফ ষন্দনন (৮.৯২%) এফং প্যানকজ-৪ এ ফ ষান্দধক 

(২১.৪৯%)। ন্দিজ ন্দনভ ষাণ প্যানকজভনয ভনধ্য ন্দফ-৩ এ ফ ষন্দনন (২.৪২%) এফং ফ ষান্দধক ন্দফ-২ এ (৪৩.৪২%)। 
 

ণ্য ংগ্র: ংনান্দধত ন্দডন্দন্দনত ণ্য ংগ্রনয জন্য ১টি প্যানকনজয ংস্থান কযা য়। এ প্যানকনজ ৭টি জী ক্রনয়য 

জন্য ২৪৯.৪৮ রক্ষ টাকায ংস্থান ন্দছর মায ১০০% ব্যয় নয়নছ। 
যাভ ষ লফা: যাভ ষ লফায জন্য ৬৫৬.৫০ জন ভানয ন্দফযীনত ৭৯৯.০৮ রক্ষ টাকায ংস্থান ন্দছর মায ১০০% ব্যয় 

নয়নছ। 
ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ  জরুন্দয লভযাভত:  ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ ফাফদ ৭৫৫.২৮ রক্ষ টাকা এফং জরুন্দয লভযাভত  

যক্ষণানফক্ষণ কানজয জন্য ৫৮৪৩.৭১ রক্ষ টাকায ংস্থান ন্দছর। মায ১০০% ব্যয় নয়নছ। 
প্রকল্প ফাস্তফায়ন জানুয়ান্দয ২০০৬ ানর শুরু য়।  জুন ২০১২ ানর লল ফায ন্দযকল্পনা থাকনর ন্দডজাআন প্রস্তত, 

প্রাক্করন  দযত্র অহ্বান কনয ২০১০ ানর ফাস্তফায়ন শুরু য় মা ২০১৩ ানর লল ফায কথা ন্দছর। ন্দকন্তু প্রকল্পটিয 

ন্দডজাআন ংনাধন, প্রপাআর ংনাধন, ভানকষট এরাকায় ন্দযন্দজড লবনভন্ট ন্তর্ভ ষন্দিকযণ, অন্ডাযানয জন্য আঈটিন্দরটি 

স্থানান্তয আতযান্দদ কাযনণ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন ন্দফরম্ব য় এফং জুন ২০১৭ ানর লল য়। 
এন্দেট প্লানঃ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয শুরুনতআ ড়ক ন্দনভ ষাণ কাজ লল না কনযআ মানফান চরাচর শুরু য় এফং ম ষায়ক্রনভ 

কাজ লনল  ন্দডনপক্ট রাআয়ান্দফন্দরটি ন্দপ্রন্দযয়ড লল কনয ন্দনভ ষাতা প্রন্দতষ্ঠান ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তযনক ড়কটি স্তান্তয 

কনয।  
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ধ্যায়- ঞ্চভ 
 

প্রকনল্পয ঈনেশ্য জষননয ফস্থা ম ষানরাচনা  

 

৫.১ প্রকনল্পয ঈনেনশ্যয জষন ম ষানরাচনা 
 

াযন্দণ: ৫.১ প্রকনল্পয ঈনেনশ্যয জষন ম ষানরাচনা 

ক্রন্দভক  প্রধান ঈনেশ্য ঈনেশ্যয জষন ম ষানরাচনা 

১. ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয 

দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রাভ ন্দটি লগআট 

ম ষন্ত  ১৯২.৩০ ন্দক:ন্দভ: ন্দফযভান ২ 

লরন ভাড়কনক ৪ লরনন 

ঈন্নীতকযণ কনয ভাড়কটিয ড়ক  

ন্দযফননয দক্ষতা বৃন্দি 

 

ড়নক ন্দযফননয ংখ্যা লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকলন ২০০৭ ার (লভাট 

১২,৯০০) লথনক ২০১৬ ার (৩০,৮৯০) ম ষন্ত ১৩৯.৪৮% বৃন্দি লনয়নছ এফং 

লপনী-পান্দজরপুয লকলন ২০০৭ ার (১০,৩২৪) লথনক ২০১৬ ার (২২,৯৩৬) 

ম ষন্ত ১১৫.১৯% বৃন্দি লনয়নছ। ভাড়কনক ২-লরন লথনক ৪-লরনন ঈন্নীতকযনণয 

পনর ড়ক ন্দযফননয দক্ষতা বৃন্দি লনয়নছ। ঈন্নত ন্দযফন ব্যফস্থা গনড় ঈনঠনছ। 
ন্দযফন লক্টনয নতুন কভ ষংস্থাননয সুনমাগ নয়নছ। ড়ক লমাগানমাগ ব্যফস্থা 

জতয, অযাভপ্রদ, এফং মানজট ভৄি য়ায ল্প ভনয় (পূনফ ষয তুরনায় প্রায় 

৩-৪ ঘন্টা)  কভ খযনচ মাতায়াত কযা মানে।  
২. যাজধানী ঢাকা  ফান্দণন্দজযক ফন্নয 

নগযী চট্টগ্রাভ এয ভনধ্য ম ষাপ্ত  দক্ষ 

ন্দযফন ব্যফস্থা গনড় লতারায জন্য  

ফাজায ম্প্রাযণ  অন্তজষান্দতক 

ফান্দণজয বৃন্দি এফং থ ষননন্দতক ঈন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা-চট্টগ্রাভ ড়ক লমাগানমাগ  ন্দযফন ব্যফস্থা 

দ্রুততয, মানজট ভৄি  জতয য় মা জাতীয় থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন ফড় ভূন্দভকা 

ারন কযনছ। প্রাপ্ত তথ্য ভনত প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর চট্টগ্রাভ ভৄদ্র  ফন্নলযয 

কনন্টআনায ব্যফস্থানায ক্ষভতা ২০১৩-১৪ (৫৩,৫৭৭,৫৫১ TEUs) লথনক 

২০১৭-১৮ (৯২,৯২৩,২২৮ TEUs) ম ষন্ত  ৭৩.৪৪% বৃন্দি লনয়নছ মায পনর 

অন্তজষান্দতক ফান্দণজয বৃন্দি নয়নছ এফং লদনয থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন সুপর ফনয় 

এনননছ। ফতষভানন ৯৯ .৫২% (৭৮,০৫০,৪৪৭ TEUs ) কনন্টআনায ড়ক নথ 

ন্দযফন কযা য়  এফং ভাত্র ০ .৪৮% (৪৪৬,২৩৪  TEUs) লযর নথ ন্দযফন 

কযা য়। 
৩. দন্দক্ষণ-পূফ ষ ঞ্চনর থ ষননন্দতক  

াভান্দজক ঈন্নয়ন ন্দনন্দিত কযা, 

যফতী প্রজনন্য কভ ষংস্থাননয ন্দফলয় 

রক্ষয লযনখ ব্যফা ফান্দণনজযয ঈন্নত 

সুন্দফধা সৃন্দষ্টয জন্য াভন্দগ্রক ায়তা, 

ম ষটন ন্দনল্পয ঈন্নয়ন, ংন্দতকযণ 

এফং নফ ষান্দয লদনয দান্দযদ্র হ্রা 

কনয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নয়ন 

ড়কটি ন্দনভ ষানণয পনর ঈন্নত  দ্রূত লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থান্দত নয়নছ। ড়ক 

ন্দনযাদ  মানজট ভৄি নয়নছ। ব্যফা ফান্দণনজযয প্রায, ম ষটন ন্দনল্পয ঈন্নয়ন 

ঘনটনছ। জনগনণয  কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ। পনর দন্দক্ষণ-পূফ ষ ঞ্চনর 

থ ষননন্দতক  াভান্দজক ঈন্নয়ন ন্দনন্দিত নয়নছ এফং নফ ষান্দয লদনয দান্দযদ্র 

হ্রা কনয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নয়ন জতয নয়নছ। 

৪. ড়ক ন্দনযািা ব্যফস্থা ঈন্নতকযণ 

 

৪-লরন ন্দফন্দষ্ট ঈন্নত ড়ক ন্দনভ ষানণয পনর ঈন্নততয ন্দনযািা ব্যফস্থা প্রফতষন 

নয়নছ। কাযণ যাস্তা  প্রস্থ নয়নছ  ভর ড়নক মান জট ননকাংন কনভনছ 

এফং ভ্রভন জতয নয়নছ। াআনয় পুন্দরনয কাছ লথনক প্রাপ্ত তথ্যভনত ২০১০ 

ানর দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ন্দটি লগট ম ষন্ত দুঘ ষটনায ংখ্যা ন্দছর ২৮৯টি ন্দকন্তু 

২০১৮ ানর তা কনভ দাঁন্দড়নয়নছ ১৮০টি।  তথ্যভনত জানা মায় লম ২০১৪ ানর 

দুঘ ষটনায ংখ্যা ফ ষান্দধক মা ৩৭৪ টি  ২০১৫ ানর ৩১৯টি। ড়ক ন্দনভ ষা ণকান্দরন 

ভনয় দুঘ ষটনায ায বৃন্দি লনর প্রকল্প ফাস্তফায়ন লনল দুঘ ষটনায ায কনভনছ।  

দ্রুত গন্দত  ন্দনয়ন্দন্ত্রত গান্দড় চারনা , ন্দনন্দদ ষষ্ট স্থানন গান্দড় ান্দকষং  কভ গন্দতয 

মানফাননয ভর ড়নক প্রনফ কযা দুঘ ষটনায ভর কাযণ ন্দানফ জানা মায়।  

ঈলযাি অনরাচনা নত প্রতীয়ভান য় লম প্রকল্পটিয ঈনেশ্য ননকাংন ন্দজষত নয়নছ ন্দকন্তু ল্প দূযনত্ব মাতায়ানতয 

জন্য লছাট  কভ গন্দতয মান চরাচনরয জন্য লকান ান্দব ষ লরননয ব্যফস্থা যাখা য় নাআ ন্দফধায় স্থানীয় জনগনণয চান্দদা 

াভন্দয়কবানফ পূযণ নর বন্দফষ্যনত যাস্তা প্রস্ত লেননজ ব্যফস্থা, পৃথক ান্দব ষ লরন, প্রনয়াজনীয় ংখ্যক অন্ডাযা 

পৄটবায ন্দিজ, আতযান্দদয ব্যফস্থা কযা দযকায।  
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ধ্যায় -লষ্ঠ 

SWOT ANALYSIS 
 

প্রকনল্পয ফর  দুফ ষর ন্দদক , সুনমাগ  ঝুঁন্দক (SWOT) ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। প্রকনল্পয ভল্যায়ন ভীক্ষায কভ ষন্দযকল্পনায় 

লম কর তথ্য ঈাি ংগ্র এফং ন্দফনেলনণয প্রস্তাফ কযা নয়নছ ল কর তথ্য ঈাি ংগ্রপূফ ষক ন্দফনেলণ কনয প্রকল্পটিয 

ফর  দুফ ষর ন্দদক , সুনমাগ  ঝুঁন্দকভ নাি কনয  বন্দফষ্যনত একআ ধযনণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ননয জন্য মনথাযুি 

সুান্দয প্রদান কযা নয়নছ। 
 

 

ক) প্রকনল্পয ফর ন্দদকভ (Strengths) 
 

(১) প্রকনল্প প্রনয়াজন নুমায়ী জনফর ন্দননয়াগ কযা নয়ন্দছর; 

(২) প্রকনল্পয লবৌত ফকাঠানভা ন্দডজাআন লভাতানফক ন্দনভ ষাণ কযা নয়ন্দছর; 

(৩) প্রনয়াজনীয় নথ ষয ংস্থান এফং মথাভনয় থ ষছাড় কযা নয়ন্দছর; 

(৪) ভান ম্পন্ন ন্দনভ ষাণ াভগ্রী ব্যফায কযা নয়ন্দছর; 

(৫) সুপরনবাগীনদয নমান্দগতা ায়া ন্দগনয়ন্দছর; এফং 

(৬) প্রকনল্পয জন্য প্রনয়াজনীয় ভূন্দভ ায়া ন্দগনয়ন্দছর। 
 

খ) প্রকনল্পয দুফ ষর ন্দদকভ (Weaknesses) 
 

(১) প্রকল্পটিয লকান ম্ভাব্যতা (Feasibility Study) কযা য়ন্দন এফং িান্দপক লপাযকাষ্ট কযা য়ন্দন; 

(২) দুফ ষর প্রাথন্দভক ন্দডন্দন্দ প্রণয়ন  ফাযংফায ন্দডন্দন্দ ংনাধন  ভয় বৃন্দি; 

(৩) ড়নকয ান কভ গন্দতয গান্দড় চরাচনরয জন্য ান্দব ষ লরননয ব্যফস্থা নাআ; 

(৪) ড়ক অংন্দক ন্দনভ ষাণ কনয মানফাননয জন্য ঈনু্ি কযা য়; 

(৫) পট লাল্ডানযয ন্দডনপ্রননয কাযনণ বন্দফষ্যনত যাস্তাটিয ন্দকনাযা লবনঙ্গ যাস্তায ক্ষন্দত াধন কযনত ানয; 

(৬) প্রকল্পর্ভি এরাকায় ফাজানযয দুআ ান গুরুত্বপূণ ষ ংন লেননজ ব্যফস্থা কযা নর তা প্রনয়াজননয তুরনায় মনথষ্ট নয় 

এফং যক্ষণানফক্ষণ য় না;  

(৭) ড়ক ন্দচহ্ন প্রতুর  ননক লছাট অকানযয মা ননক লক্ষনত্র দৃশ্যভান নয়; 

(৮) গুরুত্বপূণ ষ স্থানন পৄটবায ন্দিজ  ম ষাপ্ত অন্ডাযা না থাকায় এক ানয জনগনণয ন্য ান মাতায়াত ন্দফনল কনয 

লছনরনভনয়নদয স্কুনর মাতায়াত সুন্দফধা লে;  

(৯) ড়নক কভ গন্দতয মানফান চরাচনরয সুনমাগ নাআ ন্দফধায় ল্প দূযনত্ব মাতায়ানতয সুন্দফধা; এফং 

(১০) বাযনরাড ন্দনয়ন্ত্রণ না কযায় ড়নক যাটিং সৃন্দষ্ট নয়নছ।  

 

গ) প্রকনল্পয সুনমাগভ (Opportunities) 
 

(১) প্রকল্প এরাকায় ঈন্নত লমাগানমাগ ব্যফস্থা সৃন্দষ্ট য়ায় ঈন্নয়নভরক কাম ষক্রভ বৃন্দি লনয়নছ ; 

(২) প্রকল্প এরাকায় লমাগানমাগ ব্যফস্থা জতয নয়নছ; 

(৩) এরাকায় ব্যফা ফান্দণনজয প্রায নয়নছ; 

(৪) ঈৎান্দদত নণ্যয ঈযুি ভল্য প্রান্দপ্তয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ;  

(৫) প্রকল্পর্ভি এরাকায জনগনণয ন্দফন্দবন্ন লায় ন্দননয়ান্দজত য়ায সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ; 

(৬) দ্রুত ন্দচন্দকৎা লফা ন্দনন্দিত নয়নছ; 

(৭) ক্ষুদ্র  ভাঝান্দয  ন্দফন্দবন্ন প্রকায ব্যফা, াাতার/ন্দিন্দনক, ন্দক্ষা প্রন্দতষ্ঠান গনড় ঈনঠনছ;  
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(৮) এরাকায় জনগনণয অয় বৃন্দি ায়ায় জীফনমাত্রায ভান ঈন্নয়ন নয়নছ; 

(৯) ন্দযফন ব্যয়  ভয় কভ রানগ; এফং  

(১০) এরাকায় জন্দভয ভল্য বৃন্দি লনয়নছ। 
 

 

ঘ) প্রকনল্পয ঝুঁন্দকভ (Threats) 

(১) ম ষাপ্ত অন্ডাযা না থাকায় এক ানয জনগনণ য ন্য ান মাতায়াত ন্দফনল কনয স্কুনরয লছনরনভনয়যা  ঝুঁন্দক ন্দননয়  

ড়ক াযাায কনয; 

(২) ন্দভন্দডয়াননয আঈ-টানন ষ  ফা-লফ/ফা স্টননজয জায়গায় গান্দড় ান্দকষং কনয প্রন্দতফন্ধকতা  মানজট সৃন্দস্ট কনয; 

(৩) ড়ক ন্দচহ্ন প্রতুর  দৃশ্যভান না য়ায় চারকনদয ভূর গন্তনব্য প্রনফ; 

(৪) ননক স্থানন যাস্তা লথনক ানর্শ্ষয পট লাল্ডায ননক ন্দনচু;  

(৫) ন্দভন্দডয়াননয া লেঁনল বান্দয মানফাননয ক্রভাগত চরাচনর প্রকনল্পয ভগ্র যাস্তায় যাটিং  ননক জায়গায় উঁচু ন্দনচু 

য়ায় মান চরাচর ঝন্দকপুণ ষ;  

(৬) ন্দডবাআডায উঁচু না য়ায কাযনণ ফা ব্যান্দযয়ায না থাকায় জনগণ পৄটবায ন্দিজ ব্যফায কনয না ন্দফধায় দুঘ ষটনায 

অঙ্কা থানক; এফং 

(৭) ড়নকয লবনন্ট লথনক পট লাল্ডায ননক জায়গায় ২ লথনক ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু মা দুঘ ষটনা ঘটায়।  
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ধ্যায়- প্তভ 

ToR নুমায়ী প্রবাফ ভল্যায়ননয ন্দফলয়গুনরা াযন্দণ/লরখন্দচত্র/াআচানট ষয ভাধ্যনভ ঈস্থান, ম ষানরাচনা  

ম ষনফক্ষণ 

৭.১  লবৌত ফকাঠানভায ফস্থা  

ড়ক  লবৌত ফকাঠানভায ফতষভান ফস্থা ম ষানরাচনায জন্য ফকাঠানভায আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ লচকন্দরস্ট ব্যফায 

কনয প্রন্দত ন্দকনরান্দভটায তথ্য ংগ্র কযা য়। ড়নকয উবয় ায়বয প্রস্থতা মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায 

১.৫ ন্দভ.  ও লবনভন্ট ৭.৩ ন্দভ. এফিং  অআল্যান্ড ০.৫ + ৫  ন্দভ.। ড়নকয লবনভন্ট লথনক পট লাল্ডায ২-৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু 

পনর ড়ক দুঘ ষটনায অংকা যনয়নছ। ড়নকয াযনপনয ন্দকছু ংন ক্রযাক দৃশ্যভান । ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু। 
ন্দভন্দডয়ানন অআল্যান্ড বাঙ্গা। বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা প্রতুর। ন্দফস্তান্দযত ম ষনফক্ষনণয পরাপর ংযুন্দি-৮ এফং 

ফকাঠানভা ম ষনফক্ষনণয অফস্থা ও ধাযণকৃত ন্দচত্র ংযুন্দি-৯ ও িংযুভক্ত ১০ এ লদয়া র। 
 

  

মেইয়নজ: ১০                                                           মেইয়নজ: ২২ 

 

৭.২  চায (৪) লরনন ঈন্নীতকৃত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয (এন-১) (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) এয ন্দফলনয় কান্দযগন্দয প্রন্দতনফদন 

৪ লরনন ঈন্নীতকৃত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয (N1) (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) এয যফতী াঁচ ফছনযয জন্য াযপযনভন্প লফআড 

যক্ষণানফক্ষণ  লবনভন্ট ন্দিারীকযণ ীল ষক প্রস্তান্দফত নতুন প্রকনল্পয লমৌন্দিকতা  মথাথ ষতা ন্দনরুনণয জন্য গঠিত কন্দভটি ঢাকা-

চট্টগ্রাভ ভাড়নকয দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রানভয ন্দটি লগট ম ষন্ত ১৯২.৩ ন্দক.ন্দভ.ড়কাং গত ১০ লপব্রূয়ান্দয ২০১৯ তান্দযনখ 

নযজন্দভনন ন্দযদ ষন কনযণ।  

ন্দযদ ষনকানর ভাড়নকয প্রন্দতটি প্যানকজ নত লকায লকনট নভৄনা ংগ্র কযা নয়নছ। প্রন্দতটি প্যানকজ লথনক ২-৩টি কনয লকায 

ংগ্র কযা য়। লফীযবাগ লকায ংগ্রনয ভনয় কন্দভটিয ন্দধকাং দস্য ঈন্দস্থত ন্দছনরন। লকাযভ random sampling 

এয ভাধ্যনভ ংগ্র কযা য়। ভাড়নকয left  right ঈবয় lane লথনক core ংগ্র কযা য়। ংগৃীত নভৄনাভ 

গনফলণাগানয যীক্ষা কযা নয়নছ (ন্দকছু নভৄনা ংযুন্দি ১১ লত লদয়া র)। 

এছাড়া ন্দতনটি স্থানন ন্দফন্দবন্ন স্তনযয পুরুত্ব যীক্ষা কযা য়। প্যানকজ ৯, প্যানকজ ৪  প্যানকজ ৩ এ shoulder খ ুঁনড়  

pavement এয ন্দফন্দবন্ন layer এয ফস্থা এফং thickness ম ষনফক্ষণ কযা য়। লকায কাটিংভনয thickness তাৎক্ষন্দণক 

ন্দযভা কযা য় ফাংরানদ ড়ক গনফলণাগানয sample ভনয Bulk Specific Gravity, Stability এফং Flow, 

Binder content, Gradation  আতযান্দদ যীক্ষা কযা য়। যীক্ষায পরাপরভ ন্দননন তুনর ধযা রঃ 
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Thickness: Wearing course এয thickness লফীযবাগ স্থাননআ 60 mm (design thickness 60mm) ায়া 

মায়। তনফ লম কর স্থানন rutting এয ঈয লথনক লকায ংগ্র কযা য়, ল কর স্থানন thickness কভ ায়া মায়। য 

ন্দদনক rutting এয ার্শ্ষফতী স্থানন Wearing course  এয thickness 60 mm এয লফী ায়া মায়। Binder course  

এয লক্ষনত্র কর স্থাননআ thickness 100 mm (design thickness 100mm)  ায়া মায়। 

Bulk Specific Gravity: Wearing course এয Specific Gravity 2.21 লথনক 2.54 ম ষন্ত ায়া মায় 

(Marshall Mix design এয Specific Gravity ন্দছর 2.45) Binder course এয Specific Gravity 2.35 লথনক 

2.55 ম ষন্ত ায়া মায় (Marshall Mix design Specific Gravity ন্দছর 2.38 )। লভানটয ঈয Specific Gravity 

ন্দডজাআননয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ। 

Stability এফং Flow: ASTM D6927 test method নুানয pavement লথনক লকায কাটিং এয ভাধ্যনভ sample 

ংগ্র কনয Stability এফং Flow কযা মায় এফং existing pavement এয Stability এফং Flow  value ম্পনকষ 

ন্দকছুটা ধাযণা ায়া মায়। তনফ test method এ ঈনেন্দখত অনছ লম এআ result ল্যাফনযাটান্দযনত দতযী Marshall sample  

এয ানথ যান্দয তুরনা কযা মায় না। ফাংরানদ ড়ক গনফলণাগানয Brick Cutter এয ভাধ্যনভ Sample ভ লকনট 

wearing Course এফং Binder course এয জন্য পৃথকবানফ এফং Stability এফং Flow  value লফয কযা য়। 
Brick Cutter এয ভাধ্যনভ কাটায় sample ভ Disturbed নয়নছ ন্দফধায় এয পরাপর representative নয় ফনর 

কন্দভটিয কনর ঐকযভতয লালণ কনযণ। প্রাপ্ত পরাপর ন্দননরূঃ 

Binder Content: Wearing course এ bitumen content 4.31% লথনক 7.17% ম ষন্ত ায়া লগনর ন্দধকাং 

লক্ষনত্রআ তা ন্দডজাআননয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ (Marshall Mix design এ bitumen content 5.3%)। Binder Content এ 

bitumen content 3.98% লথনক 6.27% ম ষন্ত ায়া লগনর ন্দধকাং লক্ষনত্রআ তা ন্দডজাআননয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ 

(Marshall Mix design এ bitumen content 4.54%)। 
Gradation: লকাযভ নত প্রাপ্ত Agreegate ভনয Gradation লেন্দন্দপনকননয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ। 
এছাড়া জ’য এআচন্দডএভ ানকষনরয ভাধ্যনভ Falling Weight deflectomater (FWD) ব্যফায কনয ভাড়কটিয 

ন্দফন্দবন্ন ংনয Delfection Data ংগ্র কযা নয়নছ মায ভাধ্যনভ লবনভন্ট Strucural Condition ম্পনকষ ধাযণা রাব 

কযা মায়। Delfection Data এয ভাধ্যনভ ড়নকয ন্দফন্দবন্ন স্তনযয ভডুরা ন্দনণ ষয় কযা নয়নছ। 
ভাড়কটি নযজন্দভনন ন্দযদ ষনকানর ন্দননন্দরন্দখত ন্দফলয়ভ ন্দযরন্দক্ষত য়- 

ভাড়কটি প্রায় ভগ্র ড়কাংন যাটিং ন্দযরন্দক্ষত নয়নছ। তনফ ন্যান্য ড়কাংনয তুরনায় প্যানকজ নং-১০, ৫ এফং ১ এ যাটিং 

এয ভাত্রা কভ লদখা মায়। ভাড়কটিয কনয়কটি স্থানন টনার লভযাভনতয ন্দচহ্ন দৃশ্যভান। 

প্যানকজ লবনদ pavement surface এয rutting depth-এয ন্দবন্নতা রক্ষয কযা মায়। pavement surface এয 

rutting depth ২৫ ন্দভঃন্দভঃ এয লফী নর ফস্থা খাযা, rutting depth  ৫ ন্দভঃন্দভঃ এয লফী ন্দকন্তু ২৫ ন্দভঃন্দভঃ এয কভ 

নর ফস্থা লভাটাভৄটি এফং rutting depth ৫ ন্দভঃন্দভঃ এয কভ নর ফস্থা বানরা ফরা মায়। 

প্যানকজ ১০ এয pavement এয ফস্থা বানরা লথনক লভাটাভৄটি, প্যানকজ ৯, ৮ এফং ৭ এয pavement এয ফস্থা লভাটভৄটি 

খাযা, প্যানকজ ৬ এফং ৫ pavement এয ফস্থা বানরা লথনক লভাটভৄটি, প্যানকজ ৪, ৩, ২ pavement এয ফস্থা লভাটাভৄটি 

লথনক খাযা এফং প্যানকজ ১ এয pavement এয ফস্থা বানরা লথনক লভাটভৄটি। ন্দকছু ন্দিজ (ভৄহুযী, ভীার) এয ঈনয 

surface layer  এ rutting ন্দযরন্দক্ষত য়। 
Drainage facilities গুনরানত maintenance প্রনয়াজন। Median এয ান  treatment প্রনয়াজন। U turn এয 

Lane এ truck parking ফস্থান লদখা মায় মা road safety এয জন্য ন্দফদজনক। Pavement এয edge  এ লকাথা 

লকাথা  Soft Shoulder এয drop ১২ আন্দঞ্চয লফী লদখা মায়, মা road safety এয জন্য ন্দফদজনক। 



33 

 

Road marking  Road sign এয ফস্থা লফীযবাগ স্থানন বানরা নয়। ভাড়নকয ন্দকছু স্থানন contra flow ন্দযরন্দক্ষত 

য়। ভাড়নকয লম কর স্থানন median অনছ ল কর স্থানন median ংরগ্ন  lane rutting এ ন্দযভাণ ফাআনযয lane 

লথনক লফী ন্দযরন্দক্ষত য়। অফায ভাড়নকয লম কর স্থানন ড়নকয দুআ ান  shoulder অনছ (লমভন Bypass), ল কর 

স্থানন ঈবয় Lane rutting ন্দযরন্দক্ষত নর তায ন্দযভাণ তুরানাভরকবানফ কভ। 
ণ্যফাী বাযী িাক/লিআরায চারকনদয ভানন্দক  বযাগত কাযনণ ন্দধকতয ন্দনযািায জন্য ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরন ফযাফয মান 

চারাননায প্রফনতা রক্ষয কযা মায়। এনত কনয ভাড়নকয ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরনন ার্শ্ষফতী লরননয তুরনায় ন্দধক যাটিং/লবনভনন্টয 

ক্ষয়ক্ষন্দতয ন্দযভাণ ন্দযরন্দক্ষত য়। লদখা মায় লম, ভাড়নকয ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ং ফানদ ভাড়কটিয ন্যান্য ংভ 

তুরনাভরক কভ ক্ষন্দতগ্রস্থ নয়নছ। 

বাযনরাডঃ ড়নকয ফড় দানযাগায াট এনের লরাড ন্দনয়ন্ত্রণ লকন্ধ ন্দযদ ষনকানর জানা মায় লম, ২০১৭ ানরয ননবম্বয ভানয ১ 

তান্দযখ নত বাযফন ীভা পুনঃন্দনধ ষাযণ কনয ছয় চাকা-দুআ এনের িানকয জন্য ২২ টন, দ চাকা-ন্দতন এনের িানকয জন্য ৩০ টন 

এফং ১৪ চাকা-চায এনের িানকয জন্য নফ ষাচ্চ বাযফন ীভা ৪৪ টন ন্দনধ ষাযণ কযা য়, মা ড়নকয ন্দডজাআন প্রণয়ননয অন্তজষান্দতক 

ভানদনন্ডয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ নয়। 
লম ভস্ত ংন ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ংন যাটিং এয ভাত্রা লফী ল ংগুনরানত মানফানভ ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ংভ এন্দড়নয় 

চরনত লদখা মায় এফং এ ধযনণয ড়কাং ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরন ঈবয় লরননআ যাটিং ন্দযরন্দক্ষত নয়নছ। 
ভাড়নকয ক্ষয়ক্ষন্দতয লক্ষনত্র ঢাকা  চট্টগ্রাভ দুআ ন্দবভৄনখ লবনভনন্টয দুআ যকভ ক্ষন্দতয ভাত্রা ন্দযরন্দক্ষত নয়নছ। ঢাকা ন্দবভৄনখ 

চট্টগ্রাভ ফন্নয নত ণ্যফাী বাযী মানফাননয কাযনণ যাটিং ন্দধক  রক্ষয কযা মায়, ন্দকন্তু চট্টগ্রাভ ন্দবভৄনখ ভাড়নক তুরনাভরক 

কভ ণ্যফাী মানফাননয জন্য যাটিং এয প্রফনতা কভ লদখা মায়। 
যাটিং নয়নছ এযকভ ংনয ম ষনফক্ষণকানর লদখা মায় লম, লবনভনন্টয াযনপন্দং ংনআ যাটিং ীভাফি যনয়নছ। এ ভস্ত ংন 

াাান্দ লকায লকনট নভৄনা ংগ্রকানর লদখা মায় লম, াযনপন্দং লকান ষ লফ্লা নর ফাআন্ডায লকান ষয স্তনয লকান ধযনণয ন্দফচুযন্দত 

ন্দযরন্দক্ষত য়ন্দন। 
লবনভন্টটিনত ফতষভানন লম ধযনণয লভযাভত কাজ রক্ষয কযা লগনছ: 

  ন্দভন্দরং লভন্দন দ্রৃাযা যাট কাটিং  য়যান্দযং লকা ষ ন্দদনয় যাট ন্দপন্দরং। 
 ল্প ন্দকছু স্থানন টনার লভযাভত। 

৭.৩ অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ম ষানরাচনা 

প্রকল্পটিয প্রবাফ ভল্যায়ন কযায জন্য প্রকল্প এরাকা নত Quantitative এফং Qualitative এ দুআ ধযনণয তথ্য 

ংগ্র কযা নয়নছ। এছাড়া প্রকল্প ংন্দেষ্ঠ কভ ষকতষাগণ, চারক, ব্যফায়ী, ন্দক্ষক, ভন্দরা প্রন্দতন্দনন্দধ, স্থানীয় জনগনণয 

ঈন্দস্থন্দতনত একটি স্থানীয় ম ষানয়য কভ ষারায অনয়াজন কযা নয়নছ। 
 

ক) Quantitative তথ্য  ঈানিয ন্দফনেলণ 

অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায প্রবাফ ভল্যায়ন দু’ধযনণয (সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রু) ঈিযদাতানদয াক্ষাৎকায গ্রনণয ভাধ্যনভ 

প্রাপ্ত তথ্য  ঈাি ন্দফনেলণ কনয কযা নয়নছ। অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ম ষানরাচনা কযায জন্য প্রকল্প এরাকায ন্দফন্দবন্ন 

লেন্দণ লায ভানুনলয অয় ব্যয়, ন্দক্ষা, ন্দচন্দকৎা, কৃন্দল, কভ ষংস্থান, মাতায়ানতয ভয় আতযান্দদয ম ষনফক্ষণ কযা নয়নছ। 
সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রুনয ফস্থাননয তুরনাভরক ন্দফনেলণ কনয এ প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন কযা নয়নছ। 
 

জন্দয কানজ সুন্দফধানবাগী গ্রুনয ১২০০ জন  কনরার গ্রুনয ৬০০ জন, লভাট ১৮০০ জননয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা 

নয়নছ। 
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ন্দচত্র ৭.১: ভাঠ ম ষানয় জন্দয ন্দযচারনা 
 

ভাঠ ম ষানয় জন্দয কানজয পরাপরঃ 

 

ভাঠ ম ষানয় জন্দয কানজয ঈয ন্দবন্দি কনয ন্দননন্াি পরাপর ম ষনফক্ষণ কযা র। 
 

১. ঈিযদাতা পুরুল/ভন্দরাঃ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর অথ ষ াভান্দজক প্রবাফ ভল্যায়ননয জন্য ন্দযভাণগত জন্দয কযা য়। সুন্দফধানবাগী গ্রূনয ১২০০  

সুন্দফধানবাগী নয় (কনরার গ্রূ) লথনক ৬০০ জননক দদফচয়ননয ভাধ্যনভ ন্দনফ ষাচন কনয প্রশ্নভারায ভাধ্যনভ জন্দয কনয 

ন্দফন্দবন্ন তথ্য-ঈাি ংগ্র কযা য়। সুন্দফধানবাগী গ্রূন ৯৪৬ জন পুরুল (৭৮.৭%)  ২৫৫ জন ভন্দরায (২১.৩%) এয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। কনরার গ্রূনয লভাট াক্ষাৎকাযদাতানদয ভনধ্য ৪৫১ জন পুরুল (৭৫.২%)  ১৪৯ জন 

(২৪.৮%) ভন্দরা। ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ ১ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
 

২. ন্দক্ষাগত লমাগ্যতাঃ 

 

ন্দফধানবাগী ঈিযদাতানদয ভনধ্য ভাধ্যন্দভক ম ষানয় লরখাড়া জানা ঈিযদাতায ংখ্যা ফ ষান্দধক (২৫.১%)। স্দাতক ম ষানয় 

ন্দন্দক্ষনতয ংখ্যা ঈনেখনমাগ্য (১৮.৩%)। কনরার গ্রূনয ন্দক্ষায ায প্রায় একআ যকভ। ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয 

াযন্দণ- ২ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
 

 

৩. লাঃ 

 

প্রকল্পর্ভি এরাকায জনগণ ন্দফন্দবন্ন লায় ন্দননয়ান্দজত লমভন, কৃন্দল, ন্দদনভজুয, গান্দড় চারক, ক্ষুদ্র ব্যফা/ক্ষুদ্র কুটিয ন্দল্প, 

যকান্দয চাকন্দয, লফযকান্দয চাকন্দয আতযান্দদ। জন্দযন ঈিযদাতানদয ভনধ্য প্রায় ১০ তাং গাড়ী চারক, ১৮.৬% ক্ষুদ্র 

ব্যফা/ক্ষুদ্র কটিয ন্দল্প,  প্রায় ২০% যকান্দয/লফযকান্দয চাকুন্দযনত ন্দননয়ান্দজত। ক্ষান্তনয কনরার গ্রূন কৃলনকয ংখ্যা 

ফ ষান্দধক (৫১.৮%)। ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ- ৩ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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৪. ন্দযফানযয দস্য ংখ্যাঃ 

 

লভাট সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রূনয ফ ষান্দধক ংখ্যক ন্দযফানযয দস্য ংখ্যা গনড় ৫-৬ জন।  ন্দযফানযয লভাট দস্য 

ংখ্যায ন্দফনেলণ ন্দনননয াযন্দণনত লদয়া র। 

 

াযন্দণ ৭.১: সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রুনয ন্দযফানযয লভাট দস্য ংখ্যায তুরনাভরক ম ষানরাচনা 

দস্য ংখ্যা সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

1-2 85 7.1 43 3.6 

3-4 340 28.3 201 16.8 

5-6 511 42.6 238 19.8 

6 + 264 22.0 118 9.8 

লভাট  1200 100.0 600 100.0 

গড় দস্য ংখ্যা 4.3 4.6 

 

৫. ভান্দক অয়ঃ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর সুন্দফধানবাগী জনগনণয অয় ঈনেখনমাগ্য ানয লফনড়নছ। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ ৩২.১% এয 

ভান্দক অয় ন্দছর টাকা ১৫০১-২০০০, ২৮.৪% এয ১০,০০০-১৫,০০০  ২২.৬% এয টাকা ২০,০০০-২৫,০০০। প্রকল্প 

ফাস্তফায়ননয নয ৩৫.৯% এয ভান্দক অয় ২৫,০০১-৩০,০০০, ২৭.৩% এয ২০,০০১-২৫,০০০ এফং ২১.৩% এয 

৩০,০০১-৩৫,০০০। কনরার গ্রূনয ানথ তুরনাভরক ন্দফনেলনণ লদখা মায় সুন্দফধানবাগীয ভান্দক অয় ন্দধক বৃন্দি লনয়নছ। 
ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ ৪  ৫ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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ন্দচত্র ৭.২: ঈিযদাতানদয লায তকযা ায

সুন্দফধানবাগী সুন্দফধানবাগী নয়
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৬. মাতায়ানতয ভয়ঃ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ড়ক লমাগানমানগ ভয় কভ রাগনছ এফং জনগণ দ্রূত তানদয গন্তনব্য লাঁছানত ানয। সুন্দফধানবাগী 

এরাকায জনগনণয তানদয ন্দনকটফতী লজরা নয লমনত গনড় ২.৯১ ঘন্টা ভয় রাগনতা মা ফতষভানন ১.২ ঘন্টা ভয় রানগ। 
ক্ষান্তনয কনরার গ্রূনয জনগনণয ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ গনড় ৩.২ ঘন্টা ভয় রাগনতা মা ফতষভানন ১.৭ ঘন্টা ভয় 

রানগ। 
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ডিত্র ৭.৩: প্রকল্প ফাস্তফাডয়ত ওয়ায পূনফ থয ও নযয ভাডক আয়

পূনফ থয ভাডক আয় নযয ভাডক আয়
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ডিত্র ৭.৪: সুডফধানবাডগ নয় এভন ব্যডিনদয পূনফ থয ও নযয ভাডক আয়

পূনফ থয ভাডক আয় নযয ভাডক আয়
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াযন্দণ ৭.২: ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত ভয় 

ঘন্টা গড় নফ ষাচ্চ ফ ষন্দনন 

সুন্দফধানবাগী ২.91 4 0.৮ 

সুন্দফধানবাগী নয় ৩.2 6 ১.3 
 

াযন্দণ ৭.৩: ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায নয ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত ভয় 

ঘন্টা গড় নফ ষাচ্চ ফ ষন্দনন 

সুন্দফধানবাগী ১.২ ২ 0.2 

সুন্দফধানবাগী নয় 1.৭ ৪ 0.৯ 
 

৭. ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পনর ন্দফন্দফধ ঈকাযঃ 
 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর জনগনণয ন্দফন্দফধ ঈকায নয়নছ লমভন, ঈন্নত  দ্রুত লমাগানমাগ ব্যফস্থা, ল্প ভনয়  কভ খযনচ 

য়াতায়ানতয সুন্দফধা,  জন্দভয ভল্য বৃন্দি লনয়নছ,  ন্দচন্দকৎা লফা সুন্দফধা আতযান্দদ। ন্দফস্তান্দযত াযন্দণ ৭.৪ এ লদখান নরা।  

 

াযন্দণ ৭.৪: ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পনর ন্দকবানফ ঈকৃত নয়নছ 

ঈকৃত য়ায ধযণ ংখ্যা তকযা ায 

ঈন্নত  দ্রুত লমাগানমাগ ব্যফস্থা 801 66.8 

ল্প ভনয়  কভ খযনচ য়াতায়ানতয সুন্দফধা 773 64.4 

ন্দচন্দকৎা লফা সুন্দফধা 520 43.3 

কৃন্দলজাত নণ্যয জ ফাজাযজাতকযণ সুন্দফধা  481 40.1 

ব্যফা ফান্দণনজযয প্রায ঘনটনছ 283 23.6 

কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট  371 30.9 

লফকাযত্ব হ্রা লনয়নছ  188 15.7 

জন্দভয ভল্য বৃন্দি লনয়নছ   663 55.3 

এরাকায জনগনণয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নন্দত নয়নছ 583 48.6 

একান্দধক ঈিয 1200  

 

৮. ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ সুন্দফধাভঃ 

 

ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ ন্দফন্দবন্ন সুন্দফধায ত লমভন, মাতায়ত কযনত ভয়  খযচ লফী রাগত, কৃন্দলজাত নণ্যয 

ফাজাযজাতকযণ সুন্দফধা ত, ড়ক দুঘ ষটনা লফী ত, লযাগীনদয লফা লকনন্ধ ন্দননত ভস্যা ত, লযাগীনদয লফা লকনন্ধ 

ন্দননত ভস্যা ত। ন্দফস্তান্দযত াযন্দণ ৭.৫ এ লদখান নরা। 
 

াযন্দণ ৭.৫: ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ প্রনয়াজনীয় কাজ কযনত ন্দকন্দক সুন্দফধায ত 

ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ সুন্দফধাভ ংখ্যা তকযা ায 

মাতায়ত কযনত ভয় লফী রাগত 987 83.4 

মাতায়ত খযচ লফী রাগত 1093 92.4 

কৃন্দলজাত নণ্যয ফাজাযজাতকযণ সুন্দফধা ত 541 45.7 

ব্যফা ফান্দণনজযয সুন্দফধা ত 323 27.3 

লযাগীনদয লফা লকনন্ধ ন্দননত ভস্যা ত 971 82.1 

ড়ক দুঘ ষটনা লফী ত 801 67.7 

একান্দধক ঈিয 1183  
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৯. ড়কটি ব্যফায 

ন্দফন্দবন্ন কানজ ড়কটি ব্যফায য় লমভন, াট ফাজায /নয মাতায়ানতয জন্য, ন্দনজস্ব লায কানজ মাতায়ানতয জন্য, 

লছনরনভনয়নদয স্কুর কনরনজ মাতায়াত নানান্দফধ কানজ ড়কটি ব্যফায কযা য় । ন্দফস্তান্দযত াযন্দণ ৭.৬ এ লদখান 

নরা।   

াযন্দণ ৭.৬: ন্দক ন্দক কানজ ড়কটি ব্যফায য় 

ড়ক ব্যফায ংখ্যা তকযা ায 

াট ফাজায /নয মাতায়ানতয জন্য    871 79.8 

ন্দনজস্ব লায কানজ মাতায়ানতয জন্য 1020 93.4 

লছনরনভনয়নদয স্কুর কনরনজ লপ্রযনণয জন্য   743 68.0 

ন্যান্য 250 22.9 

একান্দধক ঈিয 1092  
 

১০. কৃন্দল ণ্য ন্দযফনন ড়কটি ব্যফাযঃ 

কৃন্দল ণ্য ন্দযফননয কানজ ড়কটি ব্যফায ম্পনকষ ভতাভত প্রদান কনযণ লমভন, ননক  ব্যফায (৯১%),  ল্প ব্যফায 

(৬৩%), লভাটাভৄটি ব্যফায (৪৫.৩%),  কখন কখন ব্যফায (৪৭.৫%) এফিং ন্দনয়ন্দভত ব্যফায ( ২৪.৩%) ন্দফস্তান্দযত 

াযন্দণ ৭.৭ এ লদখান নরা। 

 

াযন্দণ ৭.৭: কৃন্দল ণ্য ন্দযফননয কানজ ড়কটি ব্যফায 

কৃন্দল ণ্য ন্দযফনন ড়কটি ব্যফায ংখ্যা তকযা ায 

ননক ব্যফায   761 91.0 

ল্প ব্যফায 527 63.0 

লভাটাভৄটি ব্যফায   379 45.3 

কখন কখন ব্যফায   397 47.5 

ন্দনয়ন্দভত ব্যফায 203 24.3 

একান্দধক ঈিয 836  

 

১১. কৃন্দল ণ্য ন্দযফনন তুরনাভরক খযচঃ 

 

কৃন্দলণ্য ন্দযফন  ফাজাযজাতকযনণ এরাকাফাী ঈকৃত নয়নছন। ন্দযফন খযচ অনগয তুরনায় কনভনছ। ন্দধকাং 

(৯৮%) ঈিযদাতা ফনরনছন লম, কৃন্দল ণ্য ন্দযফন খযচ ননক কনভনছ এফং ৯১.৭% ঈিযদাতা ফনরনছন লম ঈৎান্দদত 

পনরয ফাজাযজাতকযণ ননক লফনড়নছ। পরশ্রূন্দতনত অথ ষ াভান্দজক ফস্থা ঈন্নত নয়নছ। 
 

াযন্দণ ৭.৮:  কৃন্দল ণ্য ন্দযফননয খযচ অনগয তুরনায় কনভনছ 

কৃন্দল ণ্য ন্দযফন খযচ ংখ্যা তকযা ায 

ননক কনভনছ 688 98.0 

ল্প কনভনছ 702 100.0 

লকান ন্দযফতষন লনআ 95 13.5 

ন্দকছু লফনড়নছ   - - 

ননক লফনড়নছ - - 

একান্দধক ঈিয 702  
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১২. ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণঃ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর এরাকায ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণ ন্দফলনয় ভতাভত লদন লমভন, ঈৎান্দদত  পর 

ফাজাযজাতকযণ ননক  কনভনছ (৯১.৭%), ন্দকছু  লফনড়নছ (৭১.১%), এফং ন্দযফন্দতষত   (১২.৩%) ভফস্তাভযে াযভণ ৭.৯ 

এ মদখান য়রা। 

াযন্দণ ৭.৯:  প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন এরাকায ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণ 

ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণ ংখ্যা তকযা ায 

ননক লফনড়নছ   672 91.7 

ন্দকছু লফনড়নছ  521 71.1 

ন্দযফন্দতষত   90 12.3 

ন্দকছু কনভনছ  - - 

ননক কনভনছ - - 

একান্দধক ঈিয 733  

 

১৩. কভ ষংস্থাননয সুনমাগঃ 

প্রায় কর সুন্দফধানবাগী ঈিযদাতা (৯৮.১%) ফনরনছন লম, প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ। লমভন 

কৃন্দল কাজ (৮৩%), কৃন্দল ণ্য ফাজাযজাতকযণ (৭০.২%), ক্ষুদ্র ব্যফা (৫৭%) আতযান্দদ লক্ষনত্র। ন্দফস্তান্দযত াযন্দণ ৭.১১ এ 

লদখান নরা।  

 

াযন্দণ ৭.১০: প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায 

যা 1178 98.1 

না 22 1.9 

লভাট  1200 100.0 

 

াযন্দণ ৭.১১: লকান লকান লক্ষনত্র কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ 

কভ ষংস্থাননয সুনমাগ ংখ্যা তকযা ায 

কৃন্দল কাজ 978 83.0 

কৃন্দল ণ্য ফাজাযজাতকযনণ 827 70.2 

মানফান চরাচনরয লক্ষনত্র 477 40.5 

ফকাঠানভা ন্দনভ ষাণ  ংোনযয কাজ  222 18.8 

বৃক্ষনযাণ  এয ন্দযচম ষায কাজ 205 17.4 

ক্ষুদ্র ব্যফা 672 57.0 

ন্যান্য   

একান্দধক ঈিয 1178  

 

১৪. ন্দচন্দকৎা লফা জরবযতাঃ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ন্দফন্দবন্ন লফা প্রান্দপ্তনত ন্দফনল সুন্দফধা জনগণ লবাগ কযনছ। ১০০% জনগণ তানদয সুপর প্রান্দপ্তয 

কথা স্বীকায কনযনছন। ভয় কভ রায়গ ( ৯৮.৫%), এযামু্বয়রন্স ও বার মানফান াওয়া মায় (৭৬.৭%) এফিং মাোয়াে 

ব্যয় কভ য় ( ৬৯.৯%)।  ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ ৮  ৯ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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১৫. ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধাঃ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধা ম্পনকষ ঈিযদাতাগণ ভতাভত লদন লমভন, ফতষভানন  মাতায়ানতয 

সুন্দফধা খফ বার  (৫৮.৪%), ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধা বার (৪১.৬%) ন্দফস্তান্দযত াযন্দণ ৭.১২ এ লদখান নরা।    

 

াযন্দণ ৭.১২: প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধা 

ফতষভানন মাতায়ানতয সুন্দফধা ংখ্যা তকযা ায 

খফ বার   678 58.4 

বার   482 41.6 

লভাট 1160  

 

১৬. ড়ক দুঘ ষটনাঃ 

যাস্তায় দুঘ ষটনা ানযয ন্দযফতষননয ব্যানয ৯১.৭% ঈিযদতা ফনরনছন লম, যাস্তায় দুঘ ষটনা কনভনছ। ন্দকন্তু ৮.৩% ঈিযদাতা 

ভনন কনযণ লম, দুঘ ষটনা ায ন্দযফন্দতষত অনছ, ননক কনভনছ (৪০.৭%), ন্দকছু কনভনছ (৫১.%)।  ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ 

এয াযন্দণ ১০ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
 

 

 

১৭. ড়কটিয ফতষভান ফস্থাঃ  

ড়নকয ফতষভান ফস্থা ম্পনকষ সুন্দফধানবাগী জনগণ ন্দফন্দবন্ন ভতাভত লদয় লমভন, ড়কটি ব্যফানযয ঈযুি অনছ 

(৯৬.৭%), লভযাভত কযা প্রনয়াজন ( ৪৯.৬%), গনতষয সৃন্দষ্ঠ নয়নছ ( ৪৪.৬%), উঁচুন্দনচু  ( ১৩%) এফিং ড়য়কয ফাধ মবয়ে 

মগয়ে ফয়রয়েন ৪৮.৪%)। ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ ১১ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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মাতায়াত ব্যয় কভ য় 
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ন্দচত্র ৭.৫: প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ন্দচন্দকৎা লফা
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ন্দচত্র ৭.৬: প্রকল্পটি ফাস্তফায়াননয পনর যাস্তায় দুঘ ষটনায ানযয ন্দযফতষন
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১৮. প্রকল্পটিয বন্দফষ্যনতয ঈন্নয়ননয ভতাভতঃ 

প্রকনল্পয স্থানাভনয স্থান্দয়ত্বকার ফাড়াননা, কাম ষকয যাখা  বন্দফষ্যত ঈন্নয়ননয জন্য ন্দফন্দবন্ন ভতাভত লদন লমভন, দুঘ ষটনা 

 মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান অরাদা ান্দব ষ লরন প্রনয়াজন (৭৮.০৫%), যাস্তায দুআ ান ঠিকবানফ 

ান্দন ন্দনোনণয ব্যফস্থা কযা ( ৪৬.৭৬%), বাযী মান চরাচনরয ঈনমাগী কনয যাস্তা দতযী কযা (৭৬.৬%), যাস্তায ধাযণ 

ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান চরাচর ন্দনন্দলি কযা (৫৭.৮%), যাস্তায দুআ ান বৃক্ষনযাণ কযনত নফ 

(৩১.৯৬%)। ন্দফস্তান্দযত ংযুন্দি-১ এয াযন্দণ ১২ এ ঈনেখ কযা নয়নছ। 
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ন্দচত্র ৭.৭: ড়কটিয ফতষভান ফস্থা

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

৭০.

৮০.

ড়নকয দূঘ ষটনা  

মানজট কভাননায 

জন্য যাস্তায ঈবয় 

ান অরাদা 

ান্দব ষ লরন ন্দনভ ষাণ 

যাস্তায দুআ ান 

ঠিকবানফ ান্দন 

ন্দনষ্কাননয ব্যফস্থা 

কযা

বাযী মান চরাচনরয 

ঈনমাগী কনয যাস্তা 

দতযী কযা

ড়নকয গুণগত 

ভান ঠিক লযনখ 

ন্দনয়ন্দভত 

যক্ষণানফক্ষণ কযা

যাস্তায ধাযণ 

ক্ষভতায লচনয় 

ন্দধক ভারাভার 

ফনকাযী মান 

চরাচয ন্দনন্দলি 

যাস্তায দুআ ান 

বৃক্ষনযান কযনত 

নফ।

লজিা ক্রন্দং যাখনত 

নফ।

৭৮.০৫

৪৬.৭৬

76.6

67.1

57.8

৩১.৯৬

36.2

ন্দচত্র ৭.৮: প্রকল্পটিয বন্দফষ্যনতয ঈন্নয়ননয জন্য ভতাভত



42 

 

খ)  Qualitative তথ্য  ঈানিয ন্দফনেলণ 

 

Qualitative তথ্যভ ৩টি ঈানয় ংগ্র কযা নয়নছ মথা; গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (Key Informants 

Interview), ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায (In-depth Interview), এফং দরীয় অনরাচনা (FGD) । প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন 

ফস্থা, প্রকল্প পূফ ষফতী ফস্থা, ন্দক্ষা, ন্দচন্দকৎা, লমাগানমাগ ব্যফস্থা, কৃন্দল ণ্য  ফাজাযজানত সুন্দফধা, ফতষভানন যাস্তাটি 

ব্যফানয সুন্দফধা-সুন্দফধা আতযান্দদ ন্দদকভ ন্দফনফচনায় ন্দননয় Qualitative ঈানয় তথ্য ংগ্র কযা নয়নছ। 
 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) 

 

প্রকনল্পয গুরুত্ব  প্রবাফ ম ষানরাচনা কযায জন্য স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয ানথ KII লচকন্দরনষ্টয ভাধ্যনভ াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা নয়নছ । ফা  িানকয ভান্দরক ন্দভন্দত  (১০ জন ), ব্যফায়ী (১৪ জন ), েন্দভক আঈন্দনয়ন  (৮ জন ), স্থানীয় ন্দনভ ষাণ 

প্রন্দতষ্ঠান, (৮ জন) াআনয় পুন্দর  (৬ জন), এনন্দজ কভী  (৭ জন), িান্দপক কনরার আঈন্দনট  (৬ জন), ফা/িাক োআবায  

(৯ জন), াাতার/ন্দিন্দননকয কভ ষকতষা (৭ জন) চাকুযীজীফী (৫জন) লভাট ৮০ জননয KII এয অতায় াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা নয়নছ। KII কযা নত ায়া তথ্যভ ন্দননন ফণ ষনা কযা রঃ 

 

ন্দচত্র ৭.৯: স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকায ন্দযচারনা 

 

১.স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয ানথ াক্ষাৎকানযয ভাধ্যনভ জানা মায় লম, তাঁযা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকষ 

পুনযাপুন্দয ফন্দত অনছন। 
 

২. স্থানীয় ব্যন্দিফগ ষ ভনন কনযণ লম, ড়কটি ফাস্তফায়ন য়ায পনর লমাগানমাগ ব্যফস্থা ননক জ নয়নছ। ল্প ভনয়  

কভ খযনচ মাতায়ানতয সুন্দফধা নয়নছ। ড়ক দুঘ ষটনা কনভনছ, মানজট কনভনছ। ব্যফা ফান্দণনজযয প্রায ঘটায় 

কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ। ান্দফ ষকবানফ জনগনণয াভান্দজক  থ ষননন্দতক ঈন্নয়ন ান্দধত নয়নছ। 
 

৩. ড়কটি ন্দনভ ষাণ য়ায পনর ড়নকয ঈবয় ান নতুন নতুন ক্ষুদ্র  ভাঝাযী ব্যফা, ন্দল্প প্রন্দতষ্ঠান, 

াাতার/ন্দিন্দনক, ন্দক্ষা প্রন্দতষ্ঠান, লানটর, চা, ভৄন্দদ লদাকান আতযান্দদ গনড় ঈঠায পনর ব্যফায প্রায ঘনটনছ। এরাকায 

জনগনণয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ঠ নয়নছ। স্কুর কনরনজয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা বৃন্দি লনয়নছ। ত্র ঞ্চনরয জনগনণয 

মাতায়াত সুন্দফধা স্যান্দদ ফাজাযজাতকযণ পরতা লনয়নছ। ঈন্নত  দ্রূত লমাগানমাগ ব্যফস্থায পনর কৃলকনদয 

ঈৎান্দদত নণ্যয জ ফাজাযজাতকযণ ম্ভফ নয়নছ। কৃন্দল ণ্য ন্দযফন ব্যয় কনভনছ। পনর ঈৎান্দদত কৃন্দল নণ্যয 

ন্যায্য ভল্য ায়া মায়। জ, দ্রূত লমাগানমাগ ব্যফস্থায জন্য লযাগীনক ন্দচন্দকৎা লফা লকনন্ধ কভ খযনচ এফং দ্রূত ন্দননয় 

মায়া ম্ভফ নে পনর ভানুনলয জীফননয ন্দনযািা বৃন্দি লনয়নছ। 
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৪. প্রকল্পটিয ভাধ্যনভ স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ম্পূণ ষবানফ পূযণ য়ন্দন, কাযণ ফাজায ংরগ্ন এরাকায় যাস্তায দুআ ান 

জনগনণয চরাচনরয জন্য পৄটাত লনআ। ল্প গন্দত ম্পন্ন গান্দড় চরাচনরয জন্য পৃথক লকান লরননয ব্যফস্থা লনআ। ড়নকয 

গুরুত্বপূণ ষ স্থানন অন্ডাযানয ব্যফস্থা লনআ, ম ষাপ্ত লযাড াআন নাআ। চারকনদয তকষ গান্দড় চারনা এফং ম ষাপ্ত লযাড াআন 

না থাকায কাযনণ ড়ক দুঘ ষটনা ঘটনছ। 

৫. অনরাচনা বায় ংগ্রণকাযীগণ জানান লম, ড়কটি লটকআ এফং যুনগানমাগী য়ন্দন। ড়নকয ননক জায়গায় উঁচু 

ন্দনচু অনছ। এছাড়া ন্দনধ ষান্দযত ভনয়য ভনধ্য প্রকনল্পয কাজ লল কযনত ানযন্দন। 
  

৬. তাঁনদয ভনত ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায় ক্ষুদ্র  ভাঝান্দয  ন্দফন্দবন্ন প্রকায ব্যফায প্রায ঘটায় ন্দফন্দবন্ন লায় জনগনণয 

নতুন কভ ষংস্থাননয ব্যাক সুনমাগ সৃন্দষ্ঠ নয়নছ। ড়কটি ন্দনভ ষানণয পনর এরাকায ভানুনলয লফকাযত্ব হ্রা লনয়নছ। মাযা 

এক ভয় লকান কাজ কযত না তাযা যাস্তা ঈন্নত য়ায পনর ন্দফন্দবন্ন লায় ন্দননয়ান্দজত নয়নছ। ন্দফনল কনয ন্দযফন 

লক্টনয ন্দধক কানজয সুনমাগ দতযী নয়নছ। লভকান্দনক  গ্যানযনজয ংখ্যা লফনড়নছ। গাড়ী চারনকয ংখ্যা লফনড়নছ।  
 

৭. ড়কটি ঈন্নত য়ায পূনফ ষ ন্দধকাং লরাক কৃন্দল  ন্দফন্দবন্ন লায় ন্য এরাকায় কাজ কযত। ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায 

পনর ত্র এরাকায় ক্ষুদ্র  ভাঝান্দয ব্যফা, ন্দফন্দবন্ন গাড়ী চারক, লভকান্দনক নানান্দফধ কানজ ম্পৃি নয়নছ।  
 

৮. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর স্কুর কনরনজ ছাত্র-ছাত্রীয ন্দযভাণ পূনফ ষয তুরনায় প্রায় ৪০ তাং বৃন্দি লনয়নছ। 
 

৯. তাঁযা ভনন কনযণ ন্দনন্দভ ষত ড়কটিয যক্ষণানফক্ষনণ ফনরা অনছ। কাযণ ন্দরংক লযানড ভাটি বযাট কযা য় না। যাস্তায 

ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু  বাঙ্গা জায়গা ঠিকবানফ লভযাভত কযা য়ন্দন। ড়ক ন্দনভ ষাণ কযায অনগ ড়নকয ানয গাছ কাটা 

নয়ন্দছর ন্দকন্তু এখন ম ষন্ত বৃক্ষনযাণ কযা য়ন্দন। ড়নকয ভানঝ ননক ংন গাছ রাগাননা নয়নছ ন্দকন্তু ঠিক ন্দযচম ষা 

নাআ। ড়নকয ফাজানযয ংন দুআ ান লেননজ ব্যফস্থা কযা নয়নছ ন্দকন্ত লেন ন্দযোনযয ঈনযাগ নাআ পনর বৃন্দষ্টয ান্দন 

ন্দনোন নত ানয না। 
 

১০.  স্থানীয় ব্যন্দিফগ ষ ভনন কনযণ প্রকনল্পয ভাধ্যনভ স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ননকাং পূযণ নর বন্দফষ্যনত ড়ক অনযা 

প্রস্তকযণ লেননজ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন, পৄটাত  ন্যান্য প্রনয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রনয়াজন, কাযণ বন্দফষ্যনত ঢাকা- 

চট্ট্রগ্রাভ ভাড়নক জনগনণয মাতায়াত  ন্দযফন লফনড় মানফ, পনর মানফাননয ন্দযভাণ বৃন্দি ানফ। ড়নকয দুঘ ষটনা  

মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান অরাদা ান্দব ষ লরন ন্দনভ ষাণ কযা দযকায। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য ড়নকয 

গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ কযা এফং যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান 

চরাচর ন্দনন্দলি কযা দযকায। ড়নকয স্থায়ীনত্ব জন্য যাস্তায ান বৃক্ষনযাণ কযা দযকায। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য দান্দয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যন্দিনদয নজযদাযী লজাযদায কনযনত নফ। 
 

ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায  (In-depth Interview) 

 

প্রকনল্পয ন্দযকল্পনা, প্রন্দকঈযনভন্ট, ফাস্তফায়ন, ন্দযচারনা, এফং ব্যফস্থানা ম্পনকষ ন্দফস্তয ধাযণা রাব কযনত ড়ক  

জনদ ন্দধদপ্তয ২ জন, ড়ক  লতু ভন্ত্রণারয় ১ জন, ন্দযকল্পনা কন্দভন ১ জন এফং অআএভআন্দডয ১ জন (লভাট ৫ 

জন) কভ ষকতষায ন্দনন্দফড় াক্ষাৎকায গ্রণ কযা নয়নছ। 
 

১. প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ জানান লম, প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয পনর মাতায়ানতয ভয়  ব্যয় কনভনছ, পূনফ ষয তুরনায় 

জীফনভান অযাভদায়ক নয়নছ, ড়নক মানজট কনভনছ, দুঘ ষটনায ঝুঁন্দক হ্রা লনয়নছ, মানফাননয ন্দযচারনায় ব্যয় কনভনছ 

এফং ান্দফ ষকবানফ জনগনণয াভান্দজক  থ ষননন্দতক ঈন্নয়ন ান্দধত নয়নছ। 
 

২. প্রকল্পটিয ন্দডন্দন্দ ন্দডনম্বয ২০০৫ ানর প্রাথন্দভক নুনভাদননয নয জ প্রকনল্পয ভর কাজ শুরু কনয। ন্দডজাআন প্রস্তুত 

 নুনভাদনন ভয়নক্ষণ য়। প্রকনল্পয ঙ্গন্দবন্দিক প্রাক্করন, লেন্দন্দপনকন  দযত্র প্রস্তুত কনয ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ 

কনয জানুয়ান্দয ২০০৮ ানর নুনভাদন লনয়া য়। এভতাফস্থায় শুরুনতআ ২ ফছনযয ন্দধক ভয়নক্ষণ য়। জুন ২০০৯ 
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ানর দযত্র অহ্বান কনয জানুয়ান্দয ২০১০ ানর ঠিকাদাযনদয ানথ চুন্দি ম্পান্দদত য়। যফতীনত ৫ ন্দভটায ন্দভন্দডয়ান 

ন্তভূ ষি, প্রপাআর ংনাধন এফং পুনযাননা যাস্তায় ৫০ন্দভ:ন্দভ: কান ষটিং ন্তর্ভ ষি কনয জানুয়ান্দয ২০১০ এ ন্দডন্দন্দ প্রথভ 

ংনাধন য়। ঈনযাি অনরাচনায় লদখা মায় লম প্রকনল্পয কাজ শুরু কযনতআ প্রায় ৪ ফছয ন্দফরম্ব য়। প্রকল্প শুরুয নয 

ফাস্তফতায ন্দনন্দযনখ পৄটানতয স্তয ন্দযফতষন, ন্দডজাআন ংনাধন, প্রপাআর ংনাধন, ফাজায এরাকায় ন্দযন্দজড লবনভন্ট 

ন্তর্ভ ষিকযণ আতযান্দদ কাযনণ কানজয গন্দত ভন্থয য়।    
 

৩. প্রকনল্পয অতায় বৃক্ষনযান কভ ষসূন্দচয ভাধ্যনভ যাস্তায ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ কযা নয়নছ। ন্দকন্তু তা সুন্দযকন্দল্পত নয়। 
ন্দনভ ষাণ যফতী ভনয় বৃনক্ষয মত্ন/যক্ষণানফক্ষণ প্রতুর।  

 

৪. ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয তানদয ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষনণয ং ন্দানফ মখন লমখানন প্রনয়াজন ন্দবন্দিনত  ড়কটি 

চালু যাখায জন্য ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ কভ ষকান্ড কনয থানক।  

 

৫.ন্দনযাদ ড়ক লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থাননয ন্দনন্দভনি ড়কটিনক মথাম্ভফ যরীকযণ কযা  ন্দনযািায জন্য ড়ক 

ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা নয়নছ। ভাঠ ম ষানয় ন্দযদ ষনকানর লদখা মায় লম, গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুনরানত ন্দনযািা ন্দচহ্ন বাঙ্গা, 

ন্দকছু ন্দকছু স্থানন অনযা ন্দকছু ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা প্রনয়াজন। প্রনয়াজনীয় ংখ্যক লযাড ভান্দকষং লনআ। ড়কটিয 

ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয পনর মানফাননয চরাচর বৃন্দি লনয়নছ। ন্দকন্তু চারকনদয াফধানতা এফং িান্দপক অআন না ভানায় 

দুঘ ষটনায ায বৃন্দি লনয়নছ। 

৬. প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ফাংরানদনয ড়ক ব্যফস্থায লক্ষনত্র ম ষাপ্ত ড়ক যক্ষণানফক্ষণনক প্রধান ভস্যা ন্দননফ 

ঈনেখ কনযণ। িান্দপক ব্যফস্থানা দুফ ষর। ড়নকয লকার লঘনল ভানুনলয ঘয ফান্দড় দতযী কযা নয়নছ। যক্ষণানফক্ষনণ 

ফানজনটয স্বল্পতা। লরানডয ন্দতন্দযি বায ফনকাযী মান চরাচর। লছাট  কভ গন্দতয গান্দড়য চরায জন্য ান্দব ষ লরন নাআ 

পনর সুনমাগ বুনঝ লছাট মানফানগুনরা ভর ড়নক প্রনফ কনয মানজনটয সৃন্দষ্ট য় ননক ভয় দুঘ ষটনা ঘনট।  
 

৭. ড়কটি ন্দদনয় ফা, ন্দভন্দন ফা, ভটয াআনকর, বাযী িাক, ারকা িাক, কনন্টআনায িাক, কাবাড ষ বযান, প্রাআনবট 

কায/জী এফং ঈনেখনমাগ্য ংখ্যক গান্দড় মাতায়াত কনয। 
 

৮. ড়কটিনত ন্দতন্দযি বাযফাী মানফান চরাচর কনয। এআ ড়নক ল্প গন্দত ম্পন্ন ফা লছাট গান্দড় চরাচনরয নুভন্দত 

না থাকা নে সুনমাগ বুনঝ ন্দফন্দবন্ন ধযনণয গান্দড় চরাচর কনয।  
 

৯. িান্দপক ব্যফস্থানা দুফ ষরতায কাযনণআ ভরত ড়নক ন্দতন্দযি বাযফাী মানফান চরাচর ন্দনয়ন্ত্রণ কযা মানে না। 
 

 

 

১০. ফতষভান ড়ক ন্দফবানগয ব্যফস্থানা ম্পনকষ ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ফনরন লম, গান্দড় ধাযণ ক্ষভতা যীক্ষা কযায জন্য 

ড়ক ন্দফবানগয ফড় দানযাগা াড়া (ীতাকুন্ডু) Axle Load Control Station অনছ। ড়ক  জনথ অঈটনান্দ ষং এয 

ভাধ্যনভ Axle Load Control Station ন্দযচারনা কনয। পনর ননক ভয় ন্দত বায ফনকাযী মানফান ন্দতন্দযি ন্দপ 

ন্দদনয় চরাচর কনয। 
 
 

 

১১. ড়কটিয ঈন্নয়ন ফা ন্দনভ ষানণয কাযনণ এআ ড়নক ন্দযফননয ংখ্যা  জনগনণয মাতায়াত ননক বৃন্দি লনয়নছ। পনর 

প্রচুয িান্দপক নে বন্দফষ্যনত এয ংখ্যা অনযা বৃন্দি ানফ লম কাযনণ যাস্তাটি অনযা প্রস্ত কযা জরুন্দয। ল্প দূযনত্ব 

মাতায়ানতয জন্য লছাট  কভ গন্দতয মান চরাচনরয জন্য লকান ান্দব ষ লরননয ব্যফস্থা যাখা য় নাআ। প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

স্থানীয় জনগনণয চান্দদা াভন্দয়কবানফ পূযণ নর বন্দফষ্যনত যাস্তা প্রস্ত লেননজ ব্যফস্থা, পৃথক ান্দব ষ লরন  ন্যান্য 

ব্যফস্থা কযা দযকায।  
 

১২. ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগনণয ভতাভত নুমায়ী ড়কটিয ঈন্নয়ন কাজ ড়ক ব্যফাযকাযীনদয ফাস্তফ চান্দদা ননকটাআ 

পূযনণ ক্ষভ নয়নছ। ন্দকন্তু যক্ষণানফক্ষণ খানত ফযানেয স্বল্পতায কাযনণ জনগনণয ন্দবনমানগয ন্দবন্দিনত ড়ক ব্যফস্থায 

নয দ্রুত লকান দনক্ষ ন্দননত ানয না। 
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১৩. উঁচুন্দনচু যাস্তা, দুফ ষর িান্দপক ব্যফস্থা, ান্দব ষ লরন লনআ, প্রনয়াজনীয় স্থানন অন্ডাযা লনআ, আতযান্দদ ন্দফলয়গুন্দর ন্দফনফচনায় 

প্রনয়াজনীয় ংোয অশু প্রনয়াজন।  
 

১৪. ননক জায়গায় যাস্তায ঢানর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনষ্কাননয পনর যাস্তা লবনঙ্গ লগনছ। যাস্তায ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু। যাস্তায ভানঝ 

ননক ংন গাছ রাগাননা নয়নছ ন্দকন্তু ঠিক ন্দযচম ষা নাআ। লৌন্নয্যষ বৃন্দি কযায জন্য লম পৄর গাছ রাগাননা নয়নছ তা 

ফনন্দরত।  
 

১৫.  প্রকনল্পয ক্রয় ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ PPR নুযণ কনয কযা য়। 
 

১৬. প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ফনরন লম, প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয মনথষ্ট ন্দযভাণ দক্ষতা এফং 

ন্দবজ্ঞতা ন্দছর, ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠান ঠিক মন্ত্রান্দত ব্যফায কনয, প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য প্রকনল্পয ঠিকাদায স্থানীয় 

েন্দভক ব্যফায কনয তনফ ভন্দরা েন্দভক ায়া মায়ন্দন।  

১৭. প্রকল্প চরাকান্দরন ভনয় ড়ক ন্দফবানগয কভ ষকতষাগণ প্রকনল্পয এরাকা ন্দনয়ন্দভত ন্দযদ ষন কনযন্দছলরন এফং তাঁযা 

ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয কানজয প্রন্দত ন্তুষ্ট।  
 

১৮. প্রকনল্পয অতায় ন্দনন্দভ ষত ন্দফন্দবন্ন ফকাঠানভা ম্পনকষ তাঁযা ফনরন লম, ন্দনন্দভ ষত ড়ক, লতু এফং কারবাট ষগুনরা 

ফতষভালন কাম ষকয অনছ এফং লফা প্রদান কযনছ।  

১৯. প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ভনন কনযণ লম, ন্দন্দঅয এয ঠিক ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ ড়ক ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয ন্দনভ ষাণ 

কানজ প্রন্দতনমান্দগতা ফাড়াননা ম্ভফ। e-GP চালুয ভাধ্যনভ স্বেতা  প্রন্দতনমান্দগতা ঠিকবানফ ারন কযা ম্ভফ। তাঁনদয 

ভতাভত নুমায়ী ঠিক তত্বাফধাননয ভাধ্যনভ ড়ক ন্দফবাগ তায কানজয অয ঈন্নয়ন াধন কযলত ম্ভফ নফ।    
 

গ) দরীয় অনরাচনা (FGD) এয ভাধ্যয়ভ েথ্য উায়িয ভফয়েলণঃ 

 

প্রকল্প এরাকায় প্রন্দত ঈনজরায় ১টি কনয লভাট ১২টি (ফানযা) এপন্দজন্দড কযা নয়নছ। এপন্দজন্দড ন্দযচারনা কযায ভয় 

স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যন্দি , স্থানীয় প্রান , ন্দক্ষক, ব্যফায়ী, ফা/িাক োআবায  ন্দনভ ষাণ েন্দভক , ভন্দরা প্রন্দতন্দনন্দধ , এনন্দজ 

প্রন্দতন্দনন্দধ, ধভীয় লনতানদয ানথ অনরাচনা কযা নয়নছ। ন্দননন এপন্দজন্দড ন্দযচারনায তান্দযখ স্থান  ংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা প্রদান কযা নরাঃ 

 

 

তান্দযখ এপন্দজন্দড ন্দযচারনা স্থান ংগ্রণকাযীয ংখা 

২৮.০২.২০১৯ অদ ষ দয ঈনজরায় কুন্দভো ঈনজরা ন্দযলদ  ০৯ জন 

২৮.০২.২০১৯ চট্টগ্রাভ দয ঈনজরায় রন্দতপপুয লভম্বানযয ফান্দড়  ০৯ জন 

০২.০৩.২০১৯ ছাগরনাআয়া ঈনজরায় ভহুযীগঞ্জ যকান্দয প্রাথন্দভক ন্দফযারয়  ১২ জন 

০৬.০৩.২০১৯ ীতাকুন্ডু ঈনজরায় ীদ ন্দভনায পূফ ষ ান আঈন্দ ১১ জন  

০৩.০৩.২০১৯ লানাগাজী  ঈনজরায় ভঙ্গরকান্দন্ন আঈন্দনয়ন ন্দযলদ  ১২ জন 

০৩.০৩.২০১৯ লচৌেগ্রাভ ঈনজরায় ঈন্দজযপুয আঈন্দনয়ন ন্দযলদ  ১৪ জন 

০৪.০৩.২০১৯ বুন্দড়চং ঈনজরায় লভাকাভ আঈন্দনয়ন ন্দযলদ  
 

১৪ জন 

০৪.০৩.২০১৯ লপনী দয ঈনজরায় ভাআজফাড়ীয় টংগীযাড় : প্রাথন্দভক ন্দফযারয় ১০ জন 

০৫.০৩.২০১৯ ন্দভনযযযাআ ঈনজরায় পূফ ষ ন্দকভত জাপযাফাদ ৯নং আঈন্দ  ০৯ জন 

০৭.০৩.২০১৯ দাঈদকান্দন্ন ঈনজরায় ফরদায ফাজায ১০ জন 

০৯.০৩.২০১৯ ভৄযাদনগয ঈনজরায় ছান্দরয়াকান্দন্ন ০৯ জন 

১০.০৩.২০১৯ চান্দন্ননা ঈনজরায় ভাধাআয়া আঈন্দনয়ন ন্দযলদ ১০ জন 
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ন্দচত্র ৭.১০: দরীয় অনরাচনা বা ন্দযচারনা 

 

১. প্রকল্প এরাকায স্থানীয় জনগণ প্রকল্পটি ম্পনকষ ফন্দত অনছন। অংগ্রণকাযীগণ ভনন কনযণ লম, প্রকল্পটি লম ঈনেনশ্য 

গ্রণ কযা নয়ন্দছর তা পর নয়নছ এফং এরাকায উন্নয়ন তথা জনগনণয জীফনভাননয ঈন্নয়নন লক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ষ ভূন্দভকা 

ারন কযনছ। 
২. তাঁযা ভনন কনযন লম, প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর উন্নত ও দ্রুত লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থাডত নয়নছ। মানজট ডনযন নয়নছ, 

ভানুনলয দুনবথাগ অননক কনভ ডগনয়নছ। ড়ক দুঘ থটনা কনভনছ, ড়নক মাতায়াত কযা ডনযাদ নয়নছ। পনর অল্প ভনয় ও 

কভ খযনি ঢাকা লথনক িট্টগ্রাভ মাতায়াত কযা মায়। এছাড়াও ঢাকা ও িট্টগ্রানভয ানথ ডফডবন্ন লজরায ড়ক লমাগানমাগ 

ব্যফস্থা জ নয়নছ।   
 

৩.  অনরাচনায় ংগ্রণকাযীনদয ভনত ড়কটিয ন্দনভ ষানণয পনর ক্ষুদ্র  ভাঝাযী ব্যফা ফান্দণজয, ন্দল্প প্রন্দতষ্ঠান, 

াাতার, ন্দিন্দনক, লানটর আতযান্দদ প্রানযয পনর এরাকায ভানুনলয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ এফং লফকাযত্ব 

হ্রা লনয়নছ। কভ ভনয় ল্প খযনচ মাতায়াত কযা ম্ভফ নে। ন্দচন্দকৎা লফা জ নয়নছ। স্কুর কনরনজয ছাত্র 

ছাত্রীনদয মাতায়াত জ নয়নছ। কৃলকনদয ঈৎান্দদত কৃন্দল ণ্য নজ  কভ খযনচ ফাজাযজাত কযা ম্ভফ নে। মাযা 

এক ভয় লকান কাজ কযত না যাস্তা য়ায পনর তাঁযা ন্দফন্দবন্ন লায় ন্দননয়ান্দজত নয়নছন। গাড়ী চারনকয ংখ্যা 

লফনড়নছ। মানফাননয ংখ্যা ফাড়ায পনর মানফাননয লভযাভনতয জন্য লভকান্দননকয ংখ্যা লফনড়নছ।  
 

৪. তাযা ভনন কনযণ ড়নকয কাজ ভাপ্ত য়ায এ ড়নক ন্দযফননয ংখ্যা  জনগনণয মাতায়াত ননক বৃন্দি লনয়নছ 

পনর যাস্তাটি অনযা প্রস্ত কযা জরুন্দয। যাস্তায া ন্দদনয় থচাযীনদয চরাচনরয জন্য অরাদা লকান লরননয ব্যফস্থা নাআ 

এফং লছাট  কভ গন্দতয মান চরাচনরয জন্য লকান ান্দব ষ লরননয ব্যফস্থা যাখা য় নাআ। প্রকনল্পয ভাধ্যনভ স্থানীয় জনগনণয 

চান্দদা াভন্দয়কবানফ পূযণ নর বন্দফষ্যনত যাস্তা প্রস্ত লেননজ ব্যফস্থা, পৃথক ান্দব ষ লরন  ন্যান্য ব্যফস্থা কযা 

দযকায।  
 

৫. আনরািনা বায় অংগ্রণকাযীগণ জানান লম, ডনডদ থষ্ট ভনয়য ভনে কাজ ম্পন্ন য়ডন। এছাড়াও যাস্তা লটকই এফং 

যুনগানমাগী য়ডন। যাস্তায অননক জায়গায় উঁচু ডনচু আনছ। 
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৬. ড়ক ন্দনভ ষানণয জন্য ড়নকয ানয গাছারা ন্দনধন কযা নয়ন্দছর। পনর এরাকায ন্দযনফগত ক্ষন্দত নয়নছ। ন্দযনফ 

ংযক্ষনণয জন্য প্রনয়াজনীয় গাছারা এখন রাগাননা য় নাআ।  
 

৭.ননক জায়গায় যাস্তায ঢানর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনষ্কাননয পনর যাস্তা লবনঙ্গ লগনছ ন্দকন্তু অজ ম ষন্ত লভযাভত কযা য়ন্দন 

(লমভন ন্দফন্দবন্ন জানতয ঘাল লযান কযা য়ন্দন)। যাস্তায ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু  বাঙ্গা জায়গা ঠিকবানফ লভযাভত কযা 

য়ন্দন। যাস্তায ভানঝ ননক ংন গাছ রাগাননা নয়নছ ন্দকন্তু ঠিক ন্দযচম ষা নাআ। লৌন্নয্যষ বৃন্দি কযায জন্য লম পৄর গাছ 

রাগাননা নয়নছ তা ফনন্দরত। যাস্তায ান্দন ন্দনষ্কাননয জন্য যাস্তায ান লেন ন্দনভ ষাণ কযা প্রনয়াজন। 
 

৮.অনরাচনা বায় ংগ্রণকাযীগণ ভনন কনযণ লম, প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য যাস্তায দুআ ান ঠিকবানফ ান্দন 

ন্দনষ্কাননয ব্যফস্থা কযা, লম ভস্ত জায়গায় লবনঙ্গ লগনছ তা ঠিকবানফ লভযাভত কযা প্রনয়াজন। বাযী মান চরাচনরয 

ঈনমাগী কনয যাস্তা দতযী কযা। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য ড়নকয গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ  কযা এফং 

যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান চরাচনর ন্দনয়ন্ত্রণ কযা প্রনয়াজন। লজিা ক্রন্দং যাখনত নফ। 
এন্দজংগুনরা মানত নয  না মায় তা ন্দনয়ন্দভত তদাযন্দক কযনত নফ। ংনমাগ ড়কগুনরা বারবানফ াকা  কান ষটিং কযনত 

নফ। িান্দপক অআন নুযণ কযনত নফ। ড়নকয দুঘ ষটনা  মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান অরাদা ান্দব ষ 

লরন ন্দনভ ষাণ কযা দযকায। 
 

ঘ) স্থানীয় ম ষানয়য কভ ষারায় প্রাপ্ত তথ্য  ঈানিয ন্দফনেলণ 

 
 

ভীক্ষা এরাকাঃ ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং)  

ভতন্দফন্দনভয় বায স্থানঃ ৩নং ভাধাআয়া আঈন্দনয়ন ন্দযলদ, চান্দন্ননা কুন্দভো 

বায তান্দযখঃ ৬ ভাচ ষ ২০১৯ 

ভয়ঃ লফরা ১২.০০ ঘটিকা 

 

  

ন্দচত্র ৭.১১: ৩নং ভাধাআয়া আঈন্দনয়ন ন্দযলদ, চান্দন্ননা, কুন্দভো বা কনক্ষ নুন্দষ্ঠত “ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প 

(দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং)” ীল ষক প্রকনল্পয ঈয অনয়ান্দজত স্থানীয় ম ষানয়য কভ ষারায়। 
 

ঈম্মুি অনরাচনাঃ 

অআএভআন্দড, স্থানীয় প্রান  জ ন্দধদপ্তনযয কভ ষকতষানদয ঈন্দস্থন্দতনত ৬ ভাচ ষ ২০১৯ তান্দযনখ স্থানীয় ম ষানয়য একটি 

কভ ষারায অনয়াজন কযা য়। প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ, ব্যফায়ী, ন্দক্ষক, ভন্দরা প্রন্দতন্দনন্দধ, োআবায, চাকুযজীফী, 

এনন্দজ কভী, স্থানীয় জনগণ ঈন্দস্থত ন্দছনরন। কভ ষারায় ঈন্দস্থত দস্যবৃন্ন ন্দনন ফন্দণ ষত ন্দফলয়গুনরায ঈয গুরুত্বানযা 

কনযণ। 
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স্থানীয় ম ষানয়য কভ ষারায় ঈন্দস্থত প্রন্দতন্দনধগনণয তান্দরকা 

১. জনাফ ড. লভাঃ ভন্দঈয যভান, ভান্দযচারক, অআএভআন্দড, ভল্যায়ন লক্টয, ন্দযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

২. জনাফ এ.এভ জাকান্দযয়া, ঈনজরা ন্দনফ ষাী কভ ষকতষা, চান্দন্ননা ঈনজরা, কুন্দভো 

৩. জনাফ লভাাম্মদ জাপরুর ায়দায, ঈ-ন্দফবাগীয় প্রনকৌরী, ড়ক  জনথ, কুন্দভো 

৪. জনাফ সুখযঞ্জন সুতায, টিভ ন্দরডায, ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং)  

৬. স্থানীয় ংগ্রণকাযীনদয নাভঃ 

 

ংগ্রণকাযীনদয নাভ দফী 

লভাঃ লভাস্তাক অনম্মদ আঈন্দ দস্য, ভাধাআয়া আঈন্দনয়ন ন্দযলদ 

ভা. লভাঃ লনাভান ইভাভ 

লভাঃ অিায লানন েন্দভক লনতা 

লভাঃ অবুর লানন কৃলক 

লভাঃ অর অভীন চাকুযী 

লভাঃ আিান্দভ খন্দরর ব্যফা 

লভাঃ ন্দযপৄর আরাভ েন্দভক লনতা 

লভাঃ জন্দয ইভাভ 

লভাঃ অর অন্দভন েন্দভক 

লভাঃ কাঈছায োআবায 

লভাছাঃ লজন্দভন অিায আঈন্দ দস্য 

লভাঃ অব্দুর ভান্নান ন্দক্ষক 

লভাঃ তন্দভজ ঈন্দেন খান ঈ-কাযী কৃন্দল ন্দপায 

লভাঃ জন্দভ ঈন্দেন ম্যাননজায (এনন্দজ) 

লভাঃ অবুর কানভ ব্যফা 

লভাঃ অবু তানয আঈন্দ দস্য 

লভাঃ ফকু ন্দভয়া কৃলক 

াজী লভাঃ ভন্দনরূর আরাভ ব্যফা (ফাজায কন্দভটিয লনক্রটাযী) 

লভাঃ ভন্দনরূজ্জাভান প্রধান ন্দক্ষক (ভাধাআয়া : প্রা: ন্দফযারয়) 

লভাঃ নজরূর আরাভ ঈ-কান্দয কৃন্দল কভ ষকতষা 

লভাঃ অব্দুর অন্দরভ এনন্দজ কভী 

লভাঃ অর অন্দভন েন্দভক 

লভাঃ অবুর খানয়য যকায ব্যফায়ী 

 

১. ঈম্মুি অনরাচনা ভাধ্যনভ জানা মায় লম, তাঁযা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকষ পুনযাপুন্দয ফন্দত অনছন। 
প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয পনর এরাকায ঈন্নয়ন তথা জনগনণয জীফনভাননয ঈন্নয়ননয লক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ষ ভূন্দভকা ারন কযনছ। 
২. কভ ষারায় ংগ্রণকাযীগণ ভনন কনযণ লম, প্রকনল্পয ঈনেশ্য পর নয়নছ, ঈন্নত  দ্রুত লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থান্দত 

নয়নছ পনর ল্প ভনয়  কভ খযনচ মাতায়ানতয সুন্দফধা সৃন্দষ্ট নয়নছ। মানজট ন্দনযন নয়নছ, ভানুনলয দুনবষাগ কনভনছ। 
ড়ক দুঘ ষটনা হ্রা লনয়নছ, ড়নক মাতায়াত কযা ন্দনযাদ নয়নছ। ঢাকা  চট্টগ্রানভয ানথ ন্দফন্দবন্ন লজরায ড়ক 

লমাগানমাগ ব্যফস্থা জ নয়নছ।   
৩. ড়কটিয ন্দনভ ষানণয পনর ক্ষুদ্র  ভাঝাযী ব্যফা ফান্দণজয, ন্দল্প প্রন্দতষ্ঠান, াাতার, ন্দিন্দনক, লানটর আতযান্দদ প্রানযয 

পনর এরাকায ভানুনলয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ এফং লফকাযত্ব হ্রা লনয়নছ। কভ ভনয় ল্প খযনচ মাতায়াত 
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কযা ম্ভফ নে। ন্দচন্দকৎা ফা জ নয়নছ।  স্কুর কনরনজয ছাত্র ছাত্রীনদয মাতায়াত জ নয়নছ। কৃলকনদয ঈৎান্দদত 

কৃন্দল ণ্য নজ  কভ খযনচ ফাজাযজাত কযা ম্ভফ নে। মাযা এক ভয় লকান কাজ কযত না তাঁযা যাস্তা য়ায পনর 

ন্দফন্দবন্ন লায় ন্দননয়ান্দজত নয়নছন। গাড়ী চারনকয ংখ্যা লফনড়নছ। মানফাননয ংখ্যা ফাড়ায পনর মানফাননয 

লভযাভনতয জন্য লভকান্দননকয ংখ্যা লফনড়নছ।  
৪. প্রকল্পটিয ভাধ্যনভ স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ম্পূণ ষবানফ পূযণ য়ন্দন, ল্প গন্দত ম্পন্ন গান্দড় চরাচনরয জন্য পৃথক লকান 

লরননয ব্যফস্থা লনআ। ড়নকয গুরুত্বপূণ ষ স্থানন অন্ডাযানয ব্যফস্থা লনআ, ম ষাপ্ত লযাড াআন নাআ। চারকনদয তকষ গান্দড় 

চারনা এফং ম ষাপ্ত লযাড াআন না থাকায কাযনণ ড়ক  দুঘ ষটনা ঘটনছ। বন্দফষ্যনত যাস্তা প্রস্ত লেননজ ব্যফস্থা, পৃথক 

ান্দব ষ লরন  ন্যান্য ব্যফস্থা কযা দযকায।  
৫. ড়ক ন্দনভ ষানণয জন্য যাস্তায ানয গাছারা ন্দনধন কযা নয়ন্দছর। পনর এরাকায ন্দযনফগত ক্ষন্দত নে। ন্দযনফ 

ংযক্ষনণয জন্য ন্দভন্দডয়ানন ঈযুি গাছারা লযাণ কযা প্রনয়াজন।  
৬. উমুি অনরাচনা বায় ংগ্রণকাযীনদয ভনত যাস্তাটিয ঠিকভত যক্ষণানফক্ষণ কযা য় না।  ননক জায়গায় যাস্তায 

ঢানর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনষ্কাননয পনর যাস্তা লবনঙ্গ লগনছ। যাস্তায ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু  বাঙ্গা জায়গা ঠিকবানফ লভযাভত কযা 

য়ন্দন। যাস্তায বৃন্দষ্টয ান্দন যাননায ব্যফস্থা ননক জায়গায় নাআ। ড়নকয ফাজানযয ংন দুআ ান লেননজ ব্যফস্থা কযা 

নয়নছ ন্দকন্ত লেন ন্দযোনযয ঈনযাগ নাআ পনর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনোন নত ানয না। যাস্তায ভানঝ ননক ংন গাছ 

রাগাননা নয়নছ ন্দকন্তু ঠিক ন্দযচম ষা নাআ।  
৭. ঈভৄি অনরাচনা বায় ংগ্রণকাযীগণ ভনন কনযন লম, প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য যাস্তায দুআ ান ঠিকবানফ ান্দন 

ন্দনষ্কাননয ব্যফস্থা কযা, লম ভস্ত জায়গায় লবনঙ্গ লগনছ তা ঠিকবানফ লভযাভত কযা প্রনয়াজন। বন্দফষ্যনত ঢাকা-চট্ট্রগ্রাভ 

ভাড়নক জনগনণয মাতায়াত  ন্দযফন লফনড় মানফ, পনর মানফাননয ন্দযভাণ বৃন্দি ানফ। পনর বাযী মান চরাচনরয 

ঈনমাগী কনয যাস্তা দতযী কযা জরুন্দয। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য ড়নকয গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ  

কযা এফং যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান চরাচনর ন্দনয়ন্ত্রণ কযা প্রনয়াজন । লজিা ক্রন্দং 

যাখনত নফ। ংনমাগ ড়কগুনরা বারবানফ াকা  কান ষটিং কযনত নফ। ড়নকয দুঘ ষটনা  মানজট কভাননায জন্য 

যাস্তায ঈবয় ান অরাদা ান্দব ষ লরন ন্দনভ ষাণ কযা প্রনয়াজন। 
 

৭.৪ ন্দডজাআন ন্দযনাট ষ  ন্দনভ ষাণ যফতী ফস্থায ন্দফনেলণঃ 

ন্দডজাআন ন্দযনাট ষ (ন্দডনম্বয-২০০৬) লভাতানফক ৬২ ন্দভন্দরয়ন আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) িান্দপক ধনয 

লবনভনন্টয স্তযভ ন্দছর ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড  াফ লগ্রড , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফলফ (আনটয লখায়া) , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফনফ  

(লস্টান ন্দচ), ৩৫০ ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট লফ, ৮০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন ফাআন্ডায লকা ষ  ৫০ ন্দভ:ন্দভ: ন্দফটুন্দভন য়ান্দযং 

কান ষটিং।  
জ  লভনুয়ার  লযাড লনাট ৩১ ভাড়নকয ন্দডজাআন রাআপ ২০ ফছয ন্দনধ ষাযনণয যাভ ষ লদয়। ন্দকন্তু ঈচ্চ িান্দপক লরাড 

 ঈচ্চ প্রাথন্দভক ন্দফন্দননয়াগ এড়াননায জন্য ন্দডজাআন রাআপ ১০ ফছয ধযা য়। এভতাফস্থায়, ২০১১ ানরয ন্দডজাআন 

ংনাধন কযা য় এফং  স্তয এয পূরুত্ব ভন্নয় কনয ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড  াফ লগ্রড , ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ (আনটয 

লখায়া), ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ (লস্টান ন্দচ), ৪০০ ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট  লফ, ১০০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন ফাআন্ডায 

লকা ষ  ৬০ ন্দভন্দর ন্দভটায ন্দফটুন্দভন কান ষটিং ন্দনধ ষান্দযত য়। 
প্রাপ্ত তথ্যভনত ভাড়কটিয ন্দফন্দবন্ন ংনয ন্দনভ ষাণ কাজ অংন্দক লল য়ায নঙ্গ নঙ্গ ২০১৩ ার নতআ মানফান 

চরাচনরয জন্য ঈম্মুি কনয লদয়া য়। 
ড়নকয উবয় ায়বয প্রস্থতা মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. ও লবনভন্ট ৭.৩ ন্দভ. এফিং অআল্যান্ড 

০.৫ + ৫ ন্দভ.। প্রকনল্পয যাস্তায টিন্দকার ক্র লকন ন্দননচয ছনক লদখাননা র।  
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যাস্তায টিন্দকার ক্র লকন 

 

 

 

যাস্তায ন্দফন্দবন্ন স্তয  

মানফাননয ন্দতন্দযি বাযফননয জন্য যাস্তা দ্রূত ক্ষন্দতগ্রস্থ নয়নছ এফং যাস্তায় যাটিং দৃশ্যভান নয়নছ। লপন্দেফর লবনভন্ট 

ভনয়য ানথ ানথ ন্দতন্দযি বাযফননয জন্য যাটিং সৃন্দষ্ট য় মা ড়নকয ঈন্দযবাগ ন্দফকৃত কনয  মানফাননয চাকায 

নথ সৃষ্ট য়। যাটিং সৃন্দষ্টয পনর ফাআন্ডায লকা ষ  ন্দফটুন্দভন কান ষনটয ক্ষন্দত য়।  
 

৭.৫ থ ষননন্দতক প্রবাফ ন্দফনেলণঃ  

ফাংরানদনয ান্দফ ষক থ ষনীন্দতনত প্রকনল্পয প্রবাফ ভল্যায়ননয ন্দনন্দভনি অভযা যাস্তায চরভান মানফাননয ংখ্যা  চট্টগ্রাভ 

ফন্ননযয ভারাভার ঈঠানাভা কযায জন্য কনন্টআনানযয ংখ্যা ংগ্র কনয থ ষননন্দতক ন্দফনেলণ কযা নয়নছ। প্রকল্প 

ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা-চট্টগ্রাভ ড়নক মানফাননয ংখ্যা পূনফ ষয তুরনায়  বৃন্দি লনয়নছ। ন্দনননাি ২টি াযন্দণনত লগৌন্দযপুয-

আন্দরয়টগঞ্জ লকন  লপনী-পান্দজরপুয লকননয AADT প্রদ ষন কযা নরাঃ 
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াযন্দণ ৭.১৩: AADT লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকন 

ফছয 

মানফান 

িাক ফা ন্যান্য লভাট 

2007 6619 4352 1929 12900 

2009 6714 5066 3365 15145 

2013 12199 5856 4886 22941 

2016 16103 9580 5207 30890 

ঈৎ: ড়ক  জনথ 

 

ঈনযাি তথ্য  ন্দফনেলনণ লদখা মায় লম, লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকন ২০০৭ ার লথনক ২০১৬ ার ম ষন্ত ১৩৯.৪৮% 

মানফান বৃন্দি লনয়নছ। 

 

াযন্দণ ৭.১৪: AADT লপনী-পান্দজরপুয লকন 

ফছয 

মানফান 

িাক ফা ন্যান্য লভাট 

2007 5203 2919 2202 10324 

2009 8759 4410 4576 17745 

2013 13111 5053 4404 22568 

2016 15292 4303 3341 22936 

ঈৎ: ড়ক  জনথ 

 

ঈনযাি তথ্য ন্দফনেলনণ লদখা মায় লম, লপনী-পান্দজরপুয লকন ২০০৭ ার লথনক ২০১৬ ার ম ষন্ত ১১৫.১৯% 

মানফান বৃন্দি লনয়নছ। 
চট্টগ্রাভ ভদ্র ফন্ননযয ভাধ্যনভ ফাংরানদনয ভর দফনদন্দক ফান্দণনজযয কভ ষকান্ড ন্দযচান্দরত য়। চট্টগ্রাভ ভদ্র ফন্ননয 

১৯১৭/১৮ থ ষফছনয ২.৭ ন্দভন্দরয়ন (২৭ রক্ষ) TEUs কনন্টআনায ঈঠানাভা কনয এফং অনরাচয প্রকনল্পয ড়নকয ভাধ্যনভ 

লদনয ন্দফন্দবন্ন গন্তনব্য লাঁছায়।  
কনন্টআনানযয অনা লনয়ানত ন্দফরম্ব নর তায ঝুঁন্দক ফাংরানদনয ফান্দণনজয প্রবাফ নড় এফং থ ষনীন্দতনত ক্ষন্দত ান্দধত য়। 
প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয পনর দ্রূত ভারাভার ন্দযফনন ায়ক নয়নছ মায পনর দফনদন্দক ফান্দণনজয আন্দতফাচক প্রবাফ ড়নছ। 
ন্দনননাি াযন্দণনত চট্টগ্রাভ ফন্ননযয ভাধ্যনভ কনন্টআনানযয ঈঠানাভায ন্দযংখ্যান ফণ ষনা কযা নরাঃ 

ান্দযন্দণ ৭.১৫: কনন্টআনায ঈঠানাভায দক্ষতা, বযান্তযীন এফং অআন্দন্দড (লভন্দিক টন) 

ফছয অভদানী যপ্তানী বযন্তযীন অআন্দন্দড লভাট লগ্রা 

2013-14 41,960,170 5,338,377 5,833,786 445,218 53,577,551 7.33 

2014-15 48,941,406 5,839,986 6,469,673 474,800 61,725,865 15.21 

2015-16 58,324,786 5,971,634 6,366,607 493,360 71,156,387 15.28 

2016-17 66,464,285 6,709,759 6,330,639 477,836 79,982,519 12.40 

2017-18 78,050,447 6,997,465 7,429,082 446,234 92,923,228 16.18 

ঈৎ: চট্টগ্রাভ লাট ষ নথান্দযটি 
 

ঈনযাি াযন্দণয তথ্য ন্দফনেলনণ লদখা মায় লম, চট্টগ্রাভ ফন্ননযয দক্ষতা ঈনেখনমাগ্য বানফ বৃন্দি লনয়নছ। চট্টগ্রাভ ফন্ননয 

কনন্টআনানযয ংখ্যা ২০১৩-১৪ ার লথনক ২০১৭-১৮ ম ষন্ত ৭৩.৪৪% বৃন্দি লনয়নছ। লভাট কনন্টআনানযয ভনধ্য ড়ক নথ 

ফতষভানন ৯৯.৫২%  লযরনথ ভাত্র ০.৪৮% কনন্টআনায ন্দযফন য় মা পুনফ ষ (২০১৩-১৪) ন্দছর মথাক্রনভ ৯৯.১৭%  

০.৮৩%।  আা ম্ভফ নয়নছ শুদৄভাত্র ঢাকা-চট্টগ্রাভ ড়কটিনক ৪-লরনন ঈন্নন্দত কযায জন্য।  
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৭.৬ ড়নক দুঘ ষটনায ন্দফনেলণঃ 
 

াযন্দণ ৭.১৬:  ২০১০ ার নত ২০১৮ ার ম ষন্ত ড়ক দুঘ ষটনায় অত  ন্দননতয তথ্য (দাঈদকান্দন্ন ন্দিজ নত চট্টগ্রাভ 

ন্দটি লগট ম ষন্ত) 

ার দুঘ ষটনায ংখ্যা ন্দননতয ংখ্যা অনতয ংখ্যা 

২০১০ ২৮৯ ২৫৩ ২৮৩ 

২০১১ ২৫০ ২৩০ ২৬৩ 

২০১২ ২৯২ ২৮৯ ৩৭৭ 

২০১৩ ২৮৯ ২৯২ ২৮০ 

২০১৪ ৩৭৪ ২৮৯ ৫৭৭ 

২০১৫ ৩১৯ ২৯৭ ৩৭৫ 

২০১৬ ২৮২ ২৭৬ ২৯৮ 

২০১৭ ২৮২ ২৬০ ৩১৬ 

২০১৮ ১৮০ ১৯১ ২৫৪ 

ঈৎ: ফাংরানদ াআনয় পুন্দর 

 

ঈনযাি াযন্দণয ন্দযংখ্যান ন্দফনেলনণ লদখা মায় লম, ড়ক ন্দনভ ষাণ কনয মানফাননয জন্য ঈনু্ি কযায নয দুঘ ষটনা বৃন্দি  

লনয়নছ। ২০১৪ ানর দুঘ ষটনায ংখ্যা ফ ষান্দধক (৩৭৪)। যফতীনত এআ ংখ্যা ন্দকছুটা কনভনছ। ফ ষনল ২০১৮ ানর লভাট 

১৮০টি দুঘ ষটনা ঘনটনছ। দ্রুতগন্দত   ন্দনয়ন্দন্ত্রত গান্দড় চারনা, ন্দনন্দদ ষষ্ট  স্থানন গান্দড় ান্দকষং  কভ গন্দতয মানফাননয ভর 

ড়নক প্রনফ কযা দুঘ ষটনায ভর কাযণ ন্দননফ জানা মায়। 
 
 

৭.৭ মাতায়ানত প্রনয়াজনীয় ভনয়য ম ষানরাচনাঃ 

 

মাতায়ানত প্রনয়াজনীয় ভনয়য ব্যাানয অভযা ন্দফন্দবন্ন ন্দযফন ংস্থায (ফা  িাক) ানথ কথা ফনরন্দছ। প্রাপ্ত তথ্য ভনত 

প্রকল্প শুরুয অনগ ঢাকা ভানগয  লথনক চট্টগ্রাভ ভানগনয লৌুঁছানত ১০ লথনক ১২ ঘন্টা ভয় রাগনতা। প্রকনল্পয শুরুয  

অংন্দকবানফ ঈনু্ি কযায নয মাতায়ানত গনড় ভয় রাগনতা ৮-৯ ঘন্টা মা ফতষভানন ৬ ঘন্টা। ান্দফ ষকবানফ অভযা ফরনত 

ান্দয লম, প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা লথনক চট্টগ্রাভ লৌুঁছানত গনড় প্রায় ৩-৪ ঘন্টা ভয় কভ রানগ। 
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ধ্যায়- ষ্টভ 

 
 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায পরাপনরয অনরানক ম ষনফক্ষণ  সুান্দয 

 

(ক) ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপনরয ম ষনফক্ষণঃ 

১. ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়নকয ক্রভফধ ষভান মানফাননয চা াভার ন্দদনত  জনাধাযনণয দুনবষাগ রাঘনফয জন্য 

ভাড়কটিয ন্দফন্দবন্ন ংনয ন্দনভ ষাণ কাজ লল য়ায নঙ্গ নঙ্গ ২০১৩ ার নতআ মানফান চরাচনরয জন্য ঈনু্ি 

কযা য়।  
২. ভাপ্ত প্রকল্পটিয ন্দপন্দজন্দফন্দরটি স্টান্দড কযা য়ন্দন  িান্দপক লপাযকাষ্ট নাআ। তনফ প্রনজক্ট এযানপ্রআজার লেভয়াকষ ন্দযনাট ষ 

প্রণয়ন কযা নয়ন্দছর। “ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়কনক ৪ লরনন ঈন্নীতকযণ (দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ং) ” ীল ষক ভাপ্ত প্রকনল্পয 

প্রনজক্ট এযানপ্রআজার লেভয়াকষ নুমায়ী লবনভনন্টয স্থান্দয়ত্ব ২০ ফছয । ক্ষান্তনয প্রকনল্পয লবনভনন্টয ন্দডজাআন নুমায়ী 

১০ ফছনযয আএএএর ৬২ ন্দভন্দরয়ন য়া াননক্ষ লবনভনন্টয স্থান্দয়ত্ব ১০ ফছয । নুনভান্দদত প্রকনল্পয  প্রনজক্ট 

এযানপ্রআজার লেভয়াকষ ন্দযনাট ষ নুমায়ী মান চরাচর শুরু লথনকআ  রুটিন লভআননটননন্প কযায কথা ঈনেখ অনছ । 
এযালপ্রআজার লেভয়াকষ ন্দযনাট ষ নুমায়ী নফ ন্দনন্দভ ষত ভাড়নক মান চরাচর শুরু লথনক ফছয  ন্দবন্দিক লভআননটননন্প কানজয 

ঈনেখ অনছ।  

৩. প্রকনল্পয প্রাথন্দভক ন্দডন্দন্দ প্রণয়নন দুফ ষরতা ন্দছর মায জন্য ফাযংফায ংনাধন  ভল্য বৃন্দি কযায প্রনয়াজনীয়তা লদখা 

লদয়। 
৪. প্রকল্পটিয ভর প্রাক্কন্দরত ব্যয় ২১৬৮.৩৮ লকাটি টাকা  ফাস্তফায়ন লভয়াদ ০১/০১/২০০৬ নত ৩০/০৬/২০১২ ম ষন্ত ন্দছর। 

প্রকল্পটিয ন্দফনল ংনাধন লভাট চায ফায ংনাধন পূফ ষক ৩৪৩৯.২০ লকাটি প্রাক্কন্দরত ব্যয়  ০১/০১/২০০০৬ নত 

৩০/০৬/২০১৭ ফাস্তফায়ন ভাপ্ত কযা য়। এনক্ষনত্র ভর প্রাক্কন্দরত ব্যনয়য তুরনায় ন্দতন্দযি ১২৭০.৮২ লকাটি (৫৮.৬১%) 

লফী ব্যনয় এফং ভর লভয়ানদয তুরনায় ৫ ফছয (৭৬.৯২%) লফী ভনয় প্রকল্পটি ফাস্তফান্দয়ত নয়নছ।  

৫. ২০০৬ ানর আএএএর ৮.১৬ টন এফং দুআ এযনের ছয় চাকায িানকয জনীভা ১০.২ টন ন্দানফ ভাড়কটিয 

লবনভন্ট ন্দডজাআন কযা য় মা ২০০৪ ানর যকায ন্দনধ ষান্দযত আএএএর (১০ টন) এফং দুআ এযনের ছয় চাকায িানকয 

জনীভায (১৫ টননয) চাআনত কভ। ঈযন্তু ২০১৭ ানরয ফ ষনল যকান্দয ন্দননদ ষনায় নুরূ িানকয নফ ষাচ্চ জনীভা 

ন্দনধ ষাযণ কযা য় ২২ টনন। 

৬. ন্দডজাআন ন্দযনাট ষ (ন্দডনম্বয-২০০৬) লভাতানফক ৬২ ন্দভন্দরয়ন আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) িান্দপক ধনয 

লবনভনন্টয স্তযভ ন্দছর ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড  াফ লগ্রড , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফলফ (আনটয লখায়া) , ১৫০ ন্দভ:ন্দভ: াফনফ  

(লস্টান ন্দচ), ৩৫০ ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট লফ, ৮০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন ফাআন্ডায লকা ষ  ৫০ ন্দভ:ন্দভ: ন্দফটুন্দভন য়ান্দযং 

কান ষটিং। জ  লভনুয়ার  লযাড লনাট ৩১ ভাড়নকয ন্দডজাআন রাআপ ২০ ফছয ন্দনধ ষাযনণয যাভ ষ লদয়। ন্দকন্তু ঈচ্চ 

িান্দপক লরাড  ঈচ্চ প্রাথন্দভক ন্দফন্দননয়াগ এড়াননায জন্য ন্দডজাআন রাআপ ১০ ফছয ধযা য়। এভতাফস্থায়, ২০১১ ানরয 

ন্দডজাআন ংনাধন কযা য় এফং  স্তয এয পূরুত্ব ভন্নয় কনয ৩০০ ন্দভ:ন্দভ: আম্প্রুবড াফ লগ্রড, ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ 

(আনটয লখায়া), ১৫০ ন্দভন্দর ন্দভটায াফনফ (লস্টান ন্দচ), ৪০০ ন্দভন্দরন্দভটায এন্দগ্রনগট  লফ, ১০০ ন্দভন্দরন্দভটায ন্দফটুন্দভন 

ফাআন্ডায লকা ষ  ৬০ ন্দভন্দর ন্দভটায ন্দফটুন্দভন কান ষটিং ন্দনধ ষান্দযত য়। 
৭. ২০১৬ ানরয AADT লভাতানফক আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) এয ভান ১৩৩ ন্দভন্দরয়ন। ফতষভাননয গড় 

িান্দপক ২০১৯ ানরয আকুযআবযনরন্ট ন্দনঙ্গর এনের লরাড (ESAL) এয ভান দাঁড়ায় ১৭৭ ন্দভন্দরয়ন; মা লগ্রাথ লযট ১০% এয 

মফী। ন্দকন্তু ন্দডজাআনন ভাত্র ৬% িান্দপক লগ্রাথ ধযা য় মন্দদ জ  লভনুয়ার ভাড়নকয ন্দডজাআনন ১০% লগ্রাথ ধযায 

ন্দননদ ষনা লদয়া অনছ। মানফাননয ন্দতন্দযি বায ফননয জন্য যাস্তা দ্রূত ক্ষন্দতগ্রস্ত নয়নছ এফং যাস্তায় যাটিং দৃশ্যভান 

নয়নছ। লপন্দেফর লবনভন্ট ভনয়য ানথ ানথ ন্দতন্দযি বাযফননয জন্য যাটিং সৃন্দষ্ট য় মা ড়নকয ঈন্দযবাগ ন্দফকৃত 

কনয  মানফাননয চাকায নথ সৃষ্ট য়। যাটিং সৃন্দষ্টয পনর ফাআন্ডায লকা ষ  ন্দফটুন্দভন কান ষনটয ক্ষন্দত য়।  
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৮. Wearing course এয thickness লফীযবাগ স্থাননআ 60 mm (design thickness 60mm) ায়া মায়। 
তনফ লম কর স্থানন rutting এয ঈয লথনক লকায ংগ্র কযা য়, ল কর স্থানন thickness কভ ায়া মায়। য 

ন্দদনক rutting এয ার্শ্ষফতী স্থানন Wearing course  এয thickness, 60 mm এয লফী ায়া মায়। Binder 

course  এয লক্ষনত্র কর স্থাননআ thickness 100 mm ( design thickness 100mm)  ায়া মায়। 
৯. ভাড়কটিয প্রায় ভগ্র ড়কাংন যাটিং ন্দযরন্দক্ষত নয়নছ। তনফ ন্যান্য ড়কাংনয তুরনায় প্যানকজ নং-১০, ৫ 

এফং ১ এ যাটিং এয ভাত্রা কভ লদখা মায়। ভাড়কটিয কনয়কটি স্থানন টনার লভযাভনতয ন্দচহ্ন দৃশ্যভান।  
১০. Road marking  Road sign এয ফস্থা লফীযবাগ স্থানন বানরা নয়। ভাড়নকয ন্দকছু স্থানন  contra 

flow ন্দযরন্দক্ষত য়। ভাড়নকয লম কর স্থানন median অনছ ল কর স্থানন median ংরগ্ন  lane rutting 

এ ন্দযভাণ ফাআনযয lane লথনক লফী ন্দযরন্দক্ষত য়। অফায ভাড়নকয লম কর স্থানন ড়নকয দুআ ান  shoulder 

অনছ (লমভন Bypass), ল কর স্থানন ঈবয় Lane rutting ন্দযরন্দক্ষত নর তায ন্দযভান তুরানাভরকবানফ কভ। 
১১. প্রাপ্ত তথ্যভনত কুন্দভো ড়ক ন্দফবানগয অতাধীন ১০০ ন্দকন্দভ যাস্তায় সৃষ্ট যাটিং লভযাভনত ২০১৭-১৮ থ ষ ফছনয ৬.৬৪ 

লকাটি টাকা এফং ২০১৮-১৯ থ ষ ফছনয ৯.০০ লকাটি টাকা ব্যয় নয়নছ। লপনী ড়ক ন্দফবানগয অতাধীন ২৬.৩  ন্দক :ন্দভ: 

যাস্তায় সৃষ্ট যাটিং লভযাভনত ২০১৭-১৮ থ ষ ফছনয ১.১৯ লকাটি টাকা এফং ২০১৮-১৯ থ ষ ফছনয ৫.৪২ লকাটি টাকা ব্যয় 

নয়নছ। চট্টগ্রাভ ড়ক ন্দফবানগয অতাধীন ৬৬ ন্দক :ন্দভ: যাস্তায় সৃষ্ট যাটিং লভযাভনত ২০১৭-১৮ থ ষ ফছনয ৬.০০ লকাটি 

টাকা এফং ২০১৮-১৯ থ ষ ফছনয ৪.০০ লকাটি টাকা ব্যয় নয়নছ। প্রনয়াজননয তুরনায় থ ষ ফযাে মনথষ্ট নয়। জানা মায় লম 

ফাংরানদন ভাত্র ৫ টি ন্দভন্দরং লভন্দন অনছ মায ৩-৪ টি এআ ড়নকয যাটিং লভযাভনত ব্যফহৃত য়।  

১২. ণ্যফাী বাযী িাক/লিআরায চারকনদয ভানন্দক  বযাগত কাযনণ ন্দধকতয ন্দনযািায নজ চরাচনরয  

জন্য ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরন ফযাফয মান চারাননায প্রফনতা রক্ষয কযা মায়। এনত কনয ভাড়নকয ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরনন 

ার্শ্ষফতী লরননয তুরনায় ন্দধক যাটিং/লবনভনন্টয ক্ষয়ক্ষন্দতয ন্দযভাণ ন্দযরন্দক্ষত য়। লদখা মায় লম, ভাড়নকয 

ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ং ফানদ ভাড়কটিয ন্যান্য ংভ তুরনাভরক কভ ক্ষন্দতগ্রস্ত নয়নছ। 
১৩. ড়নকয ফড় দানযাগায াট এনের লরাড ন্দনয়ন্ত্রণ লকন্ধ ন্দযদ ষনকানর জানা মায় লম, ২০১৭ ানরয ননবম্বয ভানয ১ 

তান্দযখ নত বাযফন ীভা পুনঃন্দনধ ষাযণ কনয ছয় চাকা-দুআ এনের িানকয জন্য ২২ টন, দ চাকা-ন্দতন এনের িানকয 

জন্য ৩০ টন এফং ১৪ চাকা-চায এনের িানকয জন্য নফ ষাচ্চ বাযফন ীভা ৪৪ টন ন্দনধ ষাযণ কযা য়, মা ড়নকয ন্দডজাআন 

প্রণয়ননয অন্তজষান্দতক ভানদনন্ডয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষ নয়। 
১৪. লম ভস্ত ংন ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন ংন যাটিং এয ভাত্রা লফী ল ংগুনরানত মানফানভ ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন 

ংভ এন্দড়নয় চরনত লদখা মায় এফং এ ধযনণয ড়কাং ন্দভন্দডয়ান ংরগ্ন লরন ঈবয় লরননআ যাটিং ন্দযরন্দক্ষত 

নয়নছ। ভাড়নকয ক্ষয়ক্ষন্দতয লক্ষনত্র ঢাকা  চট্টগ্রাভ দুআ ন্দবভৄনখ লবনভনন্টয দুআ যকভ ক্ষন্দতয ভাত্রা ন্দযরন্দক্ষত 

নয়নছ। ঢাকা ন্দবভৄনখ চট্টগ্রাভ ফন্নয নত ণ্যফাী বাযী মানফাননয কাযনণ যাটিং ন্দধক রক্ষয কযা মায় ন্দকন্তু চট্টগ্রাভ 

ন্দবভৄনখ ভাড়নকয তুরনাভরক কভ ণ্যফাী মানফাননয জন্য যাটিং এয প্রফনতা কভ লদখা মায়। 

   
কুভভল্লা 

                        কুভভল্লা-মপনী অিং                                                    কুভভল্লা-মপনী অিং 
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১৫. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা-চট্টগ্রাভ ড়নক মানফাননয ংখ্যা পূনফ ষয তুরনায় প্রচুয বৃন্দি লনয়নছ। ড়নক 

কয়ন্টইনায়যয ন্দযফননয ংখ্যা লগৌন্দযপুয-আন্দরয়টগঞ্জ লকলন ২০০৭ ার (লভাট ১২,৯০০)  লথনক ২০১৬ ার (৩০,৮৯০) 

ম ষন্ত ১৩৯.৪৮% বৃন্দি লনয়নছ এফং লপনী-পান্দজরপুয লকলন ২০০৭ ার (১০,৩২৪) লথনক ২০১৬ ার (২২,৯৩৬) ম ষন্ত 

১১৫.১৯% বৃন্দি লনয়নছ।  
১৬. কনন্টআনানযয অনা লনয়ানত ন্দফরম্ব নর তায ঝুঁন্দক ফাংরানদনয ফান্দণনজয প্রবাফ নড় এফং থ ষনীন্দতনত ক্ষন্দত ান্দধত 

য়। চট্টগ্রাভ ভদ্র ফন্ননযয ভাধ্যনভ ফাংরানদনয ভর দফনদন্দক ফান্দণনজযয কভ ষকান্ড ন্দযচান্দরত য়। প্রকল্প ফাস্তফায়ননয 

পনর চট্টগ্রাভ ভৄদ্র ফন্নলযয কনন্টআনায ব্যফস্থানায ক্ষভতা ২০১৩-১৪ (৫৩,৫৭৭,৫৫১ TEUs) লথনক ২০১৭-১৮ 

(৯২,৯২৩,২২৮ TEUs) ম ষন্ত  ৭৩.৪৪% বৃন্দি লনয়নছ মায পনর অন্তজষান্দতক ফান্দণজয বৃন্দি নয়নছ এফং লদনয থ ষননন্দতক 

ঈন্নয়নন সুপর ফনয় এনননছ। ফতষভানন ৯৯ .৫২% (৭৮,০৫০,৪৪৭ TEUs) কনন্টআনায ড়ক নথ ন্দযফন কযা য়  এফং 

ভাত্র ০.৪৮% (৪৪৬,২৩৪  TEUs) লযর নথ ন্দযফন কযা য়। 

১৭. প্রকনল্পয অতায় বৃক্ষনযাণ কভ ষসূচীয ভাধ্যনভ যাস্তায ন্দভন্দডয়ানন বৃক্ষনযাণ কযা নয়নছ। ন্দকন্তু তা সুন্দযকন্দল্পত নয়। 
ন্দনভ ষাণ যফতী ভনয় বৃনক্ষয মত্ন/যক্ষণানফক্ষণ প্রতুর। 
১৮. ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয তানদয ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষনণয ং ন্দানফ মখন লমখানন প্রনয়াজন ন্দবন্দিনত  ড়কটি 

চালু যাখায জন্য ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ কভ ষকান্ড কনয থানক । ভাঠ ম ষানয় ন্দযদ ষনকানর লদখা মায় লম , ন্দকনরান্দভটায লাস্ট 

ন্দনযািা ন্দচহ্ন ননক জায়গায় বাঙ্গা , ন্দকছু ন্দকছু স্থানন অনযা ন্দকছু ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা প্রনয়াজন।  
 

 

কুভভল্লা মপনী অিংয় যাটিিং মভযাভে 

১৯. ন্দনযাদ ড়ক লমাগানমাগ ব্যফস্থা স্থাননয ন্দনন্দভনি ড়কটিনক মথাম্ভফ যরীকযণ কযা  ন্দনযািায জন্য ড়ক 

ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা নয়নছ। ভাঠ ম ষানয় ন্দযদ ষনকানর লদখা মায় লম, গুরুত্বপূণ ষ স্থানগুনরানত ন্দনযািা ন্দচহ্ন বাঙ্গা, 

ন্দকছু ন্দকছু স্থানন অনযা ন্দকছু ন্দনযািা ন্দচহ্ন স্থান কযা প্রনয়াজন।  
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                      বাো ভকয়রাভভটায মাষ্ট                                           বাো ভকয়রাভভটায মাষ্ট 

২০. ন্দতন্দযি গযনভ  মানফাননয ন্দত বাযফনন ড়নকয ঈন্দযবাগ দুফ ষর নয় লগনছ মা  ড়ক ভধ্যস্থ লযাড ভান্দকষং 

এনরানভনরা কনয ন্দদনয়নছ। 

২১. ড়নক ৩৪ টি ন্দস্টর পৄটবায  ন্দিজ স্থান্দত নয়নছ মায ফগু লরাআ বানরা ফস্থায় ায়া লগনছ। ন্দকন্তু দুআ ন্দদনক ন্দিঁন্দড় 

না থাকায় জনগলণয াযাানয সুন্দফধা য়। 

  

                          দাউদকাভন্দ ওবাযভিজ                                               মেইয়নজ: ৬৫ মে ওবাযভিজ 

২২. পট লাল্ডানয লযআন কাট ফায পনর ননক জায়গায় লবনভন্ট লথনক পট লাল্ডানযয ঈচ্চতা ২-৮ আন্দঞ্চ ফা অয 

লফী মা মানফান চরাচনর ঝুঁন্দকপূণ ষ। 

 

দাউদকাভন্দ-কুভভল্লা অিং 
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২৩. ড়কটিয ঈন্নয়ন/ন্দনভ ষানণয পনর মানফাননয চরাচর বৃন্দি লনয়নছ। ২ লরন লথনক ৪-লরন ন্দফন্দষ্ট ঈন্নত ড়ক ন্দনভ ষানণয 

পনর ঈন্নততয লমাগানমাগ ব্যফস্থা প্রফতষন নয়নছ। কাযণ যাস্তা প্র স্ত নয়নছ  ভর ড়নক মান জট ননকাংন নাআ এফং 

ভ্রভন জতয নয়নছ। াআনয় পুন্দরনয কাছ লথনক প্রাপ্ত তথ্যভনত ২০১০ ানর দাঈদকান্দন্ন-চট্টগ্রাভ ন্দটি লগট ম ষন্ত 

দুঘ ষটনায ংখ্যা ন্দছর ২৮৯ টি ন্দকন্তু ২০১৮ ানর তা কনভ দাঁন্দড়নয়নছ ১৮০ টি। তথ্যভনত  জানা মায় লম ২০১৪ ানর দুঘ ষটনায 

ংখ্যা ফ ষান্দধক মা ৩৭৪ টি  ২০১৫ ানর ৩১৯ টি। ড়ক ন্দনভ ষাণকান্দরন ভনয় দুঘ ষটনায ায বৃন্দি লনর প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

লনল দুঘ ষটনায ায কনভনছ।  দ্রুত গন্দত  ন্দনয়ন্দন্ত্রত গান্দড় চারনা , ন্দনন্দদ ষষ্ট স্থানন গান্দড় ান্দকষং  কভ গন্দতয মানফাননয 

ভর ড়নক প্রনফ কযা দুঘ ষটনায ভর কাযণ ন্দানফ জানা মায়।  

২৪. গত ১৬ ভাচ ষ ২০১৯ তান্দযনখ মানফাননয জন্য ঈনু্ি কযা কাঁচপুয ন্দিজ  ন্দনভ ষাণাধীন লভঘনা  লগাভন্দত লতু (মা 

অগাভী লভ ২০১৯-এয লনল চালু কযায ন্দযকল্পনা যনয়নছ) চালু কযায নয N1 ড়নক মানফান অনযা ফাড়নফ।  
২৫. প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ভনন কনযণ লম, ড়কটি ন্দনভ ষানণয পনর ঈন্নত  দ্রুত লমাগানমাগ ব্যফস্থা, ল্প ভনয়  কভ 

খযনচ মাতায়ানতয সুন্দফধা, ন্দচন্দকৎা লফা সুন্দফধা, ন্দফণন ব্যফস্থা ম্প্রান্দযত নয়নছ, ছাত্র-ছাত্রীনদয ন্দক্ষা প্রন্দতষ্ঠানন 

মাতায়ানতয লক্ষনত্র সুন্দফধা নয়নছ। এরাকায জনগনণয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নন্দত নয়নছ। 
২৬. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয পনর ঈন্নত লমাগানমাগ ব্যস্থা স্থান্দত য়ায় ন্দফন্দবন্ন লেন্দণ-লায লমভন ম্প্রাযণ নয়নছ 

লতভনআ নতুন কভ ষংস্থাননয সৃন্দষ্ট নয়নছ। সৃষ্ট এফং ম্প্রান্দযত লাভ নরা গাড়ী চারক, কৃন্দল, ব্যফা, ন্দক্ষা, 

ন্দচন্দকৎা লফা, গান্দড়য লভকান্দনক আতযান্দদ। 

 

দানযাগা াড়া (ীতাকুন্ডু) Axle Load Control Station 

২৭. ফতষভান ড়ক ন্দফবানগয ব্যফস্থানা ম্পনকষ ংন্দেষ্ট কভ ষকতষাগণ ফনরন লম, গান্দড় ধাযণ ক্ষভতা যীক্ষা কযায জন্য 

ড়ক ন্দফবানগয ফড় দানযাগা াড়া (ীতাকুন্ডু) Axle Load Control Station অনছ। ড়ক  জনথ অঈট লান্দ ষং এয 

ভাধ্যনভ Axle Load Control Station ন্দযচারনা কনয। ননক ভয় ন্দত বায ফনকাযী মানফান জন্দযভানা ন্দদনয় 

চরাচর কনয। 
২৮. ড়ক নথ ন্দতন্দযি Axle Load/ বায লরাড ন্দনয়ন্ত্রলণয জন্য াআনয় পুন্দরনয াানয্য ন্দফযভান অআননয কাম ষকয 

প্রনয়াগ  ম ষনফক্ষণ কযা জরুন্দয। ড়নকয ন্দকছু ন্দকছু স্থানন াআনয় পুন্দরনয বাযনরাড লচক প্রনয়াজন। 

২৯. ড়নকয স্থায়ীনত্বয জন্য বায লরাড ন্দনয়ন্ত্রণ জরু ন্দয। ফতষভানন লভঘনা লতুয অনগ লম লরাড কনরার লষ্টন অনছ তা 

ভরত লভঘনা লতুয জন্য, প্রকনল্পয ড়নকয জন্য নয়। বায লরাড ন্দনয়ন্ত্রনণয জন্য এখনআ  দু’টি স্থানন (কুন্দভোয ভয়নাভন্দত 

 চট্টগ্রানভয লাট ষ কাননন্দক্টং ড়নক) বায লরাড ন্দনয়ন্ত্রণ লষ্টন স্থান কযা অফশ্যক।  
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৩০. ড়কটিয ঈন্নয়ন ফা ন্দনভ ষানণয কাযনণ এআ ড়নক ন্দযফননয ংখ্যা  জনগনণয মাতায়াত ননক বৃন্দি লনয়নছ পনর 

প্রচুয িান্দপক নে বন্দফষ্যনত এয ংখ্যা অনযা বৃন্দি ানফ লম কাযনন যাস্তাটি অনযা প্রস্ত কযা জরুন্দয। ল্প দূযনত্ব 

মাতায়ানতয জন্য লছাট  কভ গন্দতয মান চরাচনরয জন্য লকান ান্দব ষ লরননয ব্যফস্থা যাখা য় নাআ। প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

স্থানীয় জনগনণয চান্দদা াভন্দয়কবানফ পূযণ নর বন্দফষ্যনত যাস্তা প্রস্ত লেননজ ব্যফস্থা, পৃথক ান্দব ষ লরন  ন্যান্য 

ব্যফস্থা কযা দযকায।  
৩১. ড়কটি ংোয/যক্ষণানফক্ষনণ ফনরা অনছ। ননক জায়গায় যাস্তায ঢানর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনষ্কাননয পনর যাস্তা লবনঙ্গ 

লগনছ। যাস্তায ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু। যাস্তায ভানঝ ননক ংন গাছ রাগাননা নয়নছ ন্দকন্তু ঠিক ন্দযচম ষা নাআ। লৌন্নয্যষ বৃন্দি 

কযায জন্য লম পৄর গাছ রাগাননা নয়নছ তা ফনন্দরত।  
৩২. ড়কটিয ডনভ থানণয পনর ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী ব্যফা ফাডণজয, ডল্প প্রডতষ্ঠান, াাতার, ডিডনক, লানটর ইতযাডদ প্রানযয 

পনর এরাকায ভানুনলয কভ থংস্থাননয সুনমাগ সৃডষ্ট নয়নছ এফং লফকাযত্ব হ্রা লনয়নছ। স্কুর কনরনজয ছাত্র ছাত্রীনদয 

মাতায়াত জ নয়নছ। কৃলকনদয উৎাডদত কৃডল ণ্য নজ ও কভ খযনি ফাজাযজাত কযা ম্ভফ নে। মাযা এক ভয় 

লকান কাজ কযত না যাস্তা ওয়ায পনর তাঁযা ডফডবন্ন লায় ডননয়াডজত নয়নছন। গাড়ী িারনকয ংখ্যা লফনড়নছ। 
মানফাননয ংখ্যা ফাড়ায পনর মানফাননয লভযাভনতয জন্য লভকাডননকয ংখ্যা লফনড়নছ। 
৩৩. ননক জায়গায় যাস্তায ঢানর বৃন্দষ্টয ান্দন ন্দনষ্কাননয পনর যাস্তা লবনঙ্গ লগনছ। যাস্তায ভাঝখানন উঁচু ন্দনচু  বাঙ্গা 

জায়গা ঠিকবানফ লভযাভত কযা য়ন্দন।   

   

                                 দাউদকান্দি-কুন্দিল্লা অংশ                                                 দাউদকান্দি-কুন্দিল্লা অংশ 

৩৪. প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য যাস্তায দুআ ান ঠিকবানফ ান্দন ন্দনষ্কাননয ব্যফস্থা কযা, লম ভস্ত জায়গায় লবনঙ্গ লগনছ তা 

ঠিকবানফ লভযাভত কযা প্রনয়াজন। বাযী মান চরাচনরয ঈনমাগী কনয যাস্তা দতযী কযা। প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয জন্য 

ড়নকয গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ  কযা এফং যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী 

মান চরাচর ন্দনন্দলি কযা। লজিা ক্রন্দং যাখনত নফ। এন্দজংগুনরা মানত নয  না মায় তা ন্দনয়ন্দভত তদাযন্দক কযনত নফ। 
ংনমাগ ড়কগুনরা বারবানফ াকা  কান ষটিং কযনত নফ। িান্দপক অআন নুযণ কযনত নফ। ড়নকয দুঘ ষটনা  

মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান অরাদা ান্দব ষ লরন ন্দনভ ষাণ কযা দযকায। 
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মেৌদ্দরাভ ফ্লাইওবায 

৩৫. প্রকল্পটিয ভাধ্যনভ স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ম্পূণ ষবানফ পূযণ য়ন্দন, ল্প গন্দত ম্পন্ন গান্দড় চরাচনরয জন্য পৃথক লকান 

লরননয ব্যফস্থা লনআ। ড়নকয গুরুত্বপূণ ষ স্থানন অন্ডাযানয ব্যফস্থা লনআ, ম ষাপ্ত লযাড াআন নাআ।  
৩৬.ড়কটিয ফস্থা তুরনাভরকবানফ এখন বার থাকনর তযন্দধক ংখ্যক ননুনভান্দদত বাযফাী মানফান চরাচনরয 

কাযনণ ভাড়কটি ক্ষন্দতগ্রস্ত নে। ক্রভফধ ষভান ণ্য  মাত্রীফাী মানফাননয জন্য ভাড়কটিয পূণ ষ ঈনমান্দগতা  

স্থায়ীত্ব ন্দনন্দিত কযায জন্য দ্রূত ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা কযা প্রনয়াজন। তা না নর লদনয থ ষনীন্দতয প্রধান 

ভাড়ক ন্দানফ ন্দফনফন্দচত ড়কটি ক্ষন্দতগ্রস্ত নয় মানফান চরাচনরয নুনমাগী নয় ড়ায ম্ভাফনা যনয়নছ।  

৩৭. ঢাকা -চট্টগ্রাভ ভাড়নকয ভদনপুয, দাঈদকান্দন্ন  লগাভন্দত লতুয অনপ্রাচ  লটার প্লাজা, দুয়ায ফাজায,  

লগৌযীপুনয  ন্দফন্দবন্ন ফাজায/ফা লফ এরাকায় ন্দতন্দযি মানফান, ন্দনয়ভ ফন্দ ভূ ষত ান্দকষং,আতযান্দদ কায লণ মানজনটয সৃন্দস্ট 

য় মা দক্ষ িান্দপক ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ ন্দনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ। লটার অদানয় অদৄন্দনক িন্দত (কাড ষ/লগা-টাচ) ব্যফস্থা 

থাকনর তা ীন্দভতবানফ চালু অনছ।  

৩৮. প্রকল্পটিয এরাআননভনন্ট ন্দধক ংখ্যক ভন্দজদ ভাদ্রাা, কফয/লগাযস্থান  ন্যান্য গুরুত্বপূণ ষ স্থানা থাকায় এগুনরা 

াযণ/স্থানান্তয দীঘ ষ ভয় ন্দতফান্দত য়ায পনর প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন দীঘ ষ ভয় রাগায ন্যতভ কাযণ ন্দানফ 

ন্দফনফন্দচত। এ লপ্রন্দক্ষনত বন্দফষ্যনত লকান ন্দফন্দননয়াগ প্রকনল্প এরাআনভনন্ট ভূন্দভ ন্দধগ্রণ গুরুত্বপূণ ষ স্থানা স্থানান্তয প্রনয়াজন 

নর পৃথক ভূন্দভ ন্দধগ্রণ স্থানা/আঈটিন্দরটি স্থানান্তয প্রকল্প গ্রণ কনয যফতীনত ভর ন্দফন্দননয়াগ প্রকল্প গ্রণ কযা লমনত 

ানয। 

৩৯. প্রকল্পটি গত ৩০/০১/২০০৮ তান্দযনখ একননক কতৃষক নুনভান্দদত য়। ন্দধকাং প্যানকনজয দযত্র অহ্বান কযা য় 

১১/০৬/২০০৯ তান্দযনখ থ ষাৎ প্রায় ১ ফছয ৬ ভা য ন্দধকাং প্যানকনজ দযত্র অহ্বান কযা য়। এযয ভল্যায়ন লনল 

অয ৬ ভা নয কাম ষানদ প্রদান কযা য়। থ ষাৎ প্রকল্প নুনভাদননয প্রায় ২ ফছয য লবৌত কানজয কাম ষানদ প্রদান 

কযা য় মা  প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন দীঘ ষ ভয় লরনগনছ। এ লপ্রন্দক্ষনত লকান প্রকল্প নুনভাদননয য যআ মথামথ ম্ভফ দ্রুততায 

ানথ দযত্র অহ্বানপূফ ষক কাম ষানদ প্রদাননয কাম ষকযী দনক্ষ গ্রণ কযা নর প্রকল্প ফাস্তফায়নন ভয় হ্রা কযা ম্ভফ 

নফ। 

৪০. প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন ১২ জন কভ ষকতষা খন্ডকারীন প্রকল্প ন্দযচারনকয দান্দয়ত্ব ারন কনযনছন। ঘন ঘন প্রকল্প ন্দযচারক 

ন্দননয়ানগয পনর প্রকল্প ফাস্তফায়নন ধীয গন্দত  ভান ন্দনয়ন্ত্রণ ভস্যা ফায ম্ভফনা থানক। প্রকল্প মথাভনয় ভন্দনটন্দযং  

সুাযন্দবন প্রকল্প ফাস্তফায়নন ন্দফঘ্ন সৃন্দষ্ট য়। এ ন্দফনফচনায় লম লকান প্রকনল্প পূণ ষকারীন প্রকল্প ন্দযচারক ন্দননয়ানগয 

কাম ষকযী দনক্ষ লনয়া প্রনয়াজন। 
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(খ) ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপনরয ন্দবন্দিনত সুান্দযভারাঃ 

 

১. ক্রভফধ ষভান ণ্য  মাত্রীফাী মানফাননয জন্য ভাড়কটিয পূণ ষ ঈনমাগীতা  স্থায়ীত্ব ন্দনন্দিত কযা এফং লদনয 

ান্দফ ষক ঈন্নয়ন কভ ষকান্ড, বন্দফষ্যত ঈন্নয়ন ন্দযকল্পনা  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়নকয ফতষভান ফস্থা এফং গুরুত্ব ন্দফনফচনায় 

ভাড়কটিয যক্ষণানফক্ষণ/ভজবুন্দতকযণ/ঈন্নয়ন কাজ জরুন্দয।  
 

২. প্রতুর ন্দফটুন্দভনা য়ান্দযং লকা ষ  ড়নক ন্দত বাযফাী মান চরাচ লরয জন্য পুনযা  ড়কব্যান্দ সৃষ্ট যাটিং-এয ভর 

কাযণ ন্দফনফচনায় ন্দত বাযফাী মানফান চরাচর ন্দনয়ন্ত্র ণ  ড়ক ন্দযফন  ভাড়ক ন্দফবাগ কতৃষক অশু কাম ষকযী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা একান্ত প্রনয়াজন এফং বাযনরাড ন্দনয়ন্ত্রনণয জন্য এখনআ  দু’টি স্থানন (কুন্দভোয ভয়নাভন্দত  চট্টগ্রানভয 

লাট ষ কাননন্দক্টং ড়নক) বাযনরাড ন্দনয়ন্ত্রণ লষ্টন স্থান কযা অফশ্যক। 

 

৩. প্রকনল্পয চান্দদা/প্রনয়াজন নুানয গুরুত্বপূণ ষ স্থানন ম ষাপ্ত অন্ডাযা/বাযা লযনখ কভ গন্দতয মানফাননয জন্য 

অরাদা ান্দব ষ লরন   পৄটবায ন্দিজ ন্দনভ ষাণ কযা প্রনয়াজন।  

 

৪. ড়ক ন্দচহ্ন, ন্দদক ন্দননদ ষনা  দূযনত্বয ফণ ষনা ম্বন্দরত ন্দননদ ষনা লফাড ষ দৃশ্যভান  ম ষাপ্ত ংখ্যক কযনত নফ এফং 

ন্দনযাদ লমাগানমানগয জন্য অন্তজষান্দতক ভাননয লযাড াআন  ন্দগনানরয ব্যফস্থা কযা লমনত ানয।  

  

৫. য মানফাননয জন্য ঈনু্ি কযা ২য় কাঁচপুয ন্দিজ  ন্দনভ ষাণাধীন ২য় লভঘনা  ২য় লগাভন্দত লতু চালু কযায নয N1 

ড়নক মানফান অনযা ফাড়নফ ন্দফধায় লদনয ব্যস্ততভ এআ জাতীয় ভাড়কটিয ২ ান ান্দব ষ লরন ৪ লরন নত ৬ ফা 

৮ লরনন ঈন্নয়ননয ন্দযকল্পনা গ্রণ কযা লমনত ানয। 
 

৬. ড়নকয ন্দনধ ষান্দযত স্থানন ান্দকষং, চারকনদয ন্দনয়ন্দন্ত্রত  লফলযায়া মানফান চারনা, রাআনন্প ন্দফীন ব্যন্দিয 

মানফান চারনা আতযান্দদ ন্দনয়ন্ত্রণ কনয এফং িান্দপক অআননয মথামথ প্রনয়াগ  ও ইন্টাযয়কন/ মরাথ মন্টায স্থায়ন 

ইন্টাযয়েঞ্জ/ইউলু ভনভ যাণ কয়য মানজট মুক্ত ও ভনযাদ মমাগায়মাগ ব্যফস্থা ভনভিে কযা মময়ে ায়য। 

 

৭. দূযাল্লায ড্রাইবায়যয়দয খন্ডকাভরন ভফশ্রায়ভয জন্য ভাড়য়কয ায় কয়য়কটি জায়গায় উন্মুক্ত স্থায়নয প্রয়য়াজন। 

মমখায়ন গাড়ী াভকযিং, মৌোগায, ো-ানীয় ইেযাভদয সুভফধা থাকাটা জরুযী। এয়ে মত্রেত্র গাড়ী াভকযিং এয ভস্যা 

দূযীভুে য়ফ। 

 

৮. েট্টরাভ ফন্দয়যয এয়েরয়রাড মেন/মগট ও ওজ এয়েরয়রাড মেন কাম যকযী কযায ভনভভয়ি ফন্দয কর্তযক্ষ, 

ফাভণজয ভন্ত্রণারয়, স্বযাস্ট্র ভন্ত্রণারয় অন্যান্য মেকয়াল্ডাযয়দয ায়থ আয়রােনা কয়য এ ভফলয়য় কযণীয় ভনধ যাযণ কযা ও 

ফাস্তফায়ন জরুভয। 

 

৯. ন্দযনফ  জনস্বাস্থয সুযক্ষায জন্য ৫ ন্দভটায প্রস্ত ন্দভন্দডয়ানন াফ ষ জাতীয়,  লৌন্নম ষ ফধ ষক  অফায়া ঈনমাগী এফং 

লবনভনন্টয জন্য ক্ষন্দতকয নয় এভন বৃক্ষনযাণ কনয তায মথামথ যক্ষণানফক্ষণ কযনত নফ। 
 

১০. লটার অদানয়য লক্ষনত্র অদৄন্দনক ব্যফস্থা লমভন Smart Card, Touch & Go আতযান্দদ প্রফতষন কযা লমনত ানয। 

 

১১.ভান্দিএনের গাড়ী ব্যফায বৃন্দি কযায ব্যানয দনক্ষ গ্রণ কনয লদব্যান্দ ড়নকয স্থায়ীত্ব  কাম ষকান্দযতা বৃন্দি কযা 

লমনত ানয। এনক্ষনত্র ফান্দণজয ভন্ত্রণারয়, ড়ক  ভাড়ক ন্দফবাগ, ব্যফায়ী  ন্দযফন ন্দভন্দত ন্যান্য লস্টকনাল্ডায 

ন্দননয় একটি অন্ত:ভন্ত্রণারয় বা কনয এনেনরয ংখ্যা নুমায়ী িানকয জনীভা ন্তজষান্দতক ভানন পুন:ন্দনধ ষাযণ কনয তা 

ফাস্তফায়ন কযা লমনত ানয; 
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১২. এয়েরয়রাড ওজন ীভা আন্তজযাভেক ভায়নয ায়থ ভন্বয় কয়য জরুভয ভবভিয়ে ও স্বল্প ভয়য়য ভয়ধ্য ভনধ যাযণ ও প্রণয়ন 

কযা প্রয়য়াজন। 

 

১৩. মকান ভফভনয়য়াগ প্রকয়ল্পয এরাইনয়ভয়ন্ট ভূভভ অভধরণ গুরুত্বপূণ য স্থানা/ইউটিভরটি স্থানান্তয কযা প্রয়য়াজন য়র ো 

ভয়য়ক্ষণ ভফয়ফেনায় ভূভভ অভধরণ ইউটিভরটি/স্থানা স্থানান্তয়যয পৃথক প্রকল্প রণ কয়য যফেী মূর ভফভনয়য়াগ প্রকল্প 

রণ কযা মময়ে  ায়য। 

 

১৪. ভাঠ ম ষানয় মথামথ জন্দয  ফাস্তফতায অনরানক প্রকনল্পয ন্দডন্দন্দ  প্রণয়নকানর প্রকনল্পয লবৌত  ন্যান্য 

ঙ্গভনয ন্দফস্তান্দযত  সুদূয প্রান্দয প্রনয়াজনীয়তা এফং গুরুত্ব ন্দফনফচনা কলয তায ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ও প্রনয়াজনীয়তা  

ঠিকবানফ ন্দনণ ষয় কযা ঈন্দচৎ এফং প্রকনল্পয প্রাথন্দভক ন্দযকল্পনা, ন্দডজাআন  প্রাক্করনন অন্দধকতয গুরুত্বানযা কযনর 

ন্দডন্দন্দ  ফাযংফায ংনাধন, ভল্য বৃন্দি  ভয়নক্ষণ এড়াননা ম্ভফ।  
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ংনমাজনী 

ংযুন্দি- ১ 

ভীক্ষায পরাপনরয াযন্দণ 

 

াযন্দণ-১: ঈিযদাতায ংখ্যা  ন্দরঙ্গ 

পুরুল/ভন্দরা 

 

সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

পুরুল 945 78.7 451 75.2 

ভডরা 255 21.3 149 24.8 

লভাট  1200 100.0 600 100.0 

 

াযন্দণ-২: সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রুনয ন্দক্ষাগত লমাগ্যতায তুরনাভরক ম ষানরাচনা 

ন্দক্ষাগত লমাগ্যতা সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

ন্দন্দক্ষত 45 3.8 47 7.8 

শুদৄ স্বাক্ষয ন্দদনত ানযণ 117 9.8 62 10.3 

প্রাথন্দভক (১-৫) 145 12.1 83 13.8 

ভাধ্যন্দভক (৬-১০) 301 25.1 1২৫ ২০.৮৩ 

এএন্দ া 88 7.3 46 7.7 

ঈচ্চ ভাধ্যন্দভক (১১-১২) 189 15.8 ৮৮ 1৪.৬৭ 

স্দাতক (১৩-১৬) 219 18.3 77 12.8 

স্দাতনকািয (১৭) 96 8.0 72 12.0 

লভাট 1200 100.0 600 100.0 
 

াযন্দণ-৩: সুন্দফধানবাগী  কনরার গ্রুনয লায তকযা ায 

লা সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

কৃন্দল 405 33.8 311 51.8 

ন্দদন ভজুয  197 16.4 75 12.5 

গান্দড় চারক 120 10.0 66 11.0 

ক্ষুদ্র ব্যফা/ক্ষুদ্র কুটিয ন্দল্প 223 18.6 92 15.3 

যকান্দয চাকন্দয 105 8.8 25 4.2 

লফযকান্দয চাকন্দয 135 11.3 31 5.2 

ন্যান্য 15 1.3 - 0 

লভাট  1200 100 600 100.0 

 

াযন্দণ-৪: ন্দযফানযয লভাট অনয়য ন্দযভাণ? (প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায পূনফ ষয গড় ভান্দক অয়) 

আয় সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<১০,০০০   18 1.5 11 1.8 

১০,০০০-১৫,০০০ 341 28.4 143 23.8 

১৫,০০১-২০,০০০  385 32.1 209 34.8 

২০,০০১-২৫,০০০  271 22.6 106 17.7 

২৫,০০১-৩০,০০০   143 11.9 82 13.7 

৩০,০০১-৩৫,০০০   24 2.0 41 6.8 

 >৩5,০০০ 18 1.5 8 1.3 
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লভাট  1200 100.0 600 100.0 

গড় অয় 26290  24372  

 

াযন্দণ-৫: ন্দযফানযয লভাট অনয়য ন্দযভাণ? (প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায নযয গড় ভান্দক অয়) 

অয়  সুন্দফধানবাগী  সুন্দফধানবাগী নয় 

 ংখ্যা তকযা ায ংখ্যা তকযা ায 

<১০,০০০   8 0.7 3 0.5 

১০,০০০-১৫,০০০ 27 2.3 47 7.8 

১৫,০০১-২০,০০০  111 9.3 78 13.0 

২০,০০১-২৫,০০০  327 27.3 149 24.8 

২৫,০০১-৩০,০০০   431 35.9 188 31.3 

৩০,০০১-৩৫,০০০   255 21.3 123 20.5 

 >৩5,০০০ 41 3.4 12 2.0 

লভাট  1200 100.0 600 100.0 

গড় অয় 29509  26879  
 

াযন্দণ-৬:  ফান্দড় লথনক ড়কটিয দুযত্ব 

ড়কটিয গড় দুযত্ব ন্দকনরান্দভটায 

গড় 0.91 

নফ ষাচ্চ 6 

ফ ষন্দনন 0.2 

লভাট  1200 

 
 

াযন্দণ-৭: ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পনর ঈকৃত জনগণ 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায 

যা 1183 98.5 

না 77 1.5 

লভাট  1200 100.0 

 
াযন্দণ-৮: অন্দন ন্দক ভনন কনযন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ন্দচন্দকৎা লফা লনত জ নয়নছ? 

ভতাভত ংখ্যা তকযা ায 

যা 1200 100.0 

না - - 

লভাট  1200 100 
 

াযন্দণ-৯: লকান লকান লক্ষনত্র? 

ন্দচন্দকৎা লফা জরবযতা ংখ্যা তকযা ায 

ভয় কভ রানগ 1182 98.5 

এযামু্বনরন্প  বার মানফান ায়া মায়  920 76.7 

মাতায়াত ব্যয় কভ য়  839 69.9 

একান্দধক ঈিয 1200  
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াযন্দণ -১০: প্রকল্পটি ফাস্তফায়াননয পনর যাস্তায় দুঘ ষটনায ানয ন্দক ন্দযফতষন নয়নছ? 

ড়ক দুঘ ষটনা ংখ্যা তকযা ায 

ননক কনভনছ  481 40.7 

ন্দকছু কনভনছ  602 51.0 

ন্দযফন্দতষত  98 8.3 

একান্দধক ঈিয 1181 100.0 

 

াযন্দণ-১১: ড়কটিয ফতষভান ফস্থা 

ড়কটিয ফতষভান ফস্থা ংখ্যা তকযা ায 

ড়কটি ব্যফানযয ঈযুি অনছ 783 96.7 

লভযাভত কযা প্রনয়াজন   402 49.6 

গনতষয সৃন্দষ্ঠ নয়নছ 361 44.6 

উঁচুন্দনচু 105 13.0 

ড়নকয ফাধ লবনঙ্গ লগনছ 392 48.4 

একান্দধক ঈিয 810  

 
াযন্দণ-১২: প্রকল্পটিয বন্দফষ্যনতয ঈন্নয়ননয ভতাভত 

বন্দফষ্যনত ঈন্নয়ননয ভতাভত ংখ্যা তকযা ায 

দূঘ ষটনা  মানজট কভাননায জন্য যাস্তায ঈবয় ান অরাদা 

ান্দব ষ লরন প্রনয়াজন 
৯২৮ ৭৮.০৫ 

যাস্তায দুআ ান ঠিকবানফ ান্দন ন্দনষ্কাননয ব্যফস্থা কযা ৫৫৬ ৪৬.৭৬ 

বাযী মান চরাচনরয ঈনমাগী কনয যাস্তা দতযী কযা 911 76.6 

ড়নকয গুণগত ভান ঠিক লযনখ ন্দনয়ন্দভত যক্ষণানফক্ষণ কযা 798 67.1 

যাস্তায ধাযণ ক্ষভতায লচনয় ন্দধক ভারাভার ফনকাযী মান চরাচর 

ন্দনন্দলি কযা 
687 57.8 

যাস্তায দুআ ান বৃক্ষনযান কযনত নফ ৩৮০ ৩১.৯৬ 

লজিা ক্রন্দং যাখনত নফ। 430 36.2 

একান্দধক ঈিয 1189  
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ংযুন্দি- ২ 

সুন্দফধানবাগীনদয জন্য প্রশ্নভারা 

 

Section- A  ঈিযদাতায ব্যন্দিগত তথ্যান্দদঃ  

A.1 ঈিযদাতায নাভঃ   

A.2 ঈিযদাতায ফয় (ফছনয)  

A.3 পুরুল/ভন্দরাঃ        ১. পুরুল   ২. ভন্দরা  

A.4 স্থায়ী ঠিকানাঃ   গ্রাভঃ____________________আঈন্দনয়নঃ____________________ 

  ঈনজরাঃ________________লজরাঃ    ____________________ 

 

A.5 ঈিযদাতায লভাফাআর নম্বযঃ  

A.6 ন্দক্ষাগত লমাগ্যতাঃ ১. ন্দন্দক্ষত,   ২. শুদৄ স্বাক্ষয ন্দদনত ানযন,   ৩. প্রাথন্দভক (১-৫),   ৪. ভাধ্যন্দভক (৬-১০) 

   ৫.  এএন্দ া,  ৬. ঈচ্চ ভাধ্যন্দভক (১১-১২),  ৭. স্দাতক (১৩-১৬),  ৮. স্দাতনকািয (১৭) 

 

A.7 লাঃ  ১. কৃন্দল, ২. ন্দদন ভজুয, ৩. ন্দএনন্দজ চারক,    ৪. ক্ষুদ্র কুটিয ন্দল্প,  ৫. ক্ষুদ্র ব্যফা ৬. লরাআনয়য কাজ, 

                           ৭. গান্দড় চারক,  ৮. লফযকান্দয চাকন্দয, ৯. যকান্দয চাকন্দয,  ১০. ন্যান্য------ 

 

A.8 অনায ন্দযফানযয লভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল -------------------ভন্দরা---------------------- 

A.9 লভাট লছনরনভনয়য ংখ্যা কত?    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ন্দফযারনয় মায়, এভন    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 ভান্দফযারনয় মায়, এভন    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.12 অনায ন্দযফানযয লভাট অনয়য ন্দযভাণ? (প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায পূনফ ষয গড় ভান্দক অয়) 

 ১. <১০,০০০,  ২. ১০,০০০-১৫,০০০,  ৩. ১৫,০০১-২০,০০০,   ৪. ২০,০০১-২৫,০০০,  ৫.২৫,০০১-৩০,০০০,   

 ৬. ৩০,০০১-৩৫,০০০,  ৭. >৩5,০০০ 

 

A.13 প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায য গড় ভান্দক অয় 

 ১. <১০,০০০,  ২. ১০,০০০-১৫,০০০,  ৩. ১৫,০০১-২০,০০০,   ৪. ২০,০০১-২৫,০০০,  ৫.২৫,০০১-৩০,০০০,   

 ৬. ৩০,০০১-৩৫,০০০,  ৭. >৩5,০০০ 

 

Section- B ড়ক ম্পন্দকষত তথ্যান্দদঃ  

B.1 এ প্রকনল্প অনায লকান জন্দভ ন্দধগ্রণ নয়নছ ন্দক?    ১. যাঁ ২. না  

B.2 নয় থাকনর কত তাং?  

B.3 অনায ফান্দড় লথনক ড়কটিয দুযত্ব কত ন্দকনরান্দভটায?  

B.4 এআ ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ অনায ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.5 এআ ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পনর ফতষভানন লজরা নয লমনত কত ঘন্টা ভয় রানগ?  

B.6 এআ ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পনর অন্দন ঈকৃত নয়নছন ন্দক?   ১. যাঁ ২. না  

B.7 ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পনর ন্দকবানফ ঈকৃত নয়নছন ফনর ভনন কনযন? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

B.8 ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পূনফ ষ প্রনয়াজনীয় কাজ কযনত ন্দকন্দক সুন্দফধায মু্মন্দখন নতন? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

B.9 ন্দক ন্দক কানজ অনাযা ড়কটি ব্যফায কনযন? ১. াট ফাজায / নয মাতায়ানতয জন্য,    

 ২. ন্দনজস্ব লায কানজ মাতায়ানতয জন্য,   ৩. লছনরনভনয়নদয স্কুর কনরনজ লপ্রযনণয জন্য  ৪. ন্যান্য------ 

 

B.10 কৃন্দল ণ্য ন্দযফনণয কানজ ড়কটি ব্যফায কনযন ন্দক? 

 ১. ননক ব্যফায  ২. ল্প ব্যফায ৩. লভাটাভৄটি ব্যফায  ৪. কখন কখন ব্যফায  ৫. ন্দনয়ন্দভত ব্যফায 
 

B.11 কৃন্দল ণ্য ন্দযফনণয খযচ অনগয তুরনায় কনভনছ ন্দক?     

            ১. ননক কনভনছ ২. ল্প কনভনছ ৩. লকান ন্দযফতষন লনআ ৪. ন্দকছু লফনড়নছ  ৫. ননক লফনড়নছ 
 

B.12 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ড়কটি ঈন্নয়ন য়ায পনর কৃন্দল লক্ষনত্র ন্দযফতষন নয়নছ?          ১. যাঁ ২. না  

B.13 লকান লকান লক্ষনত্র ন্দযফতষন নয়নছ ফনর অন্দন ভনন কনযন? 

 _________________________________________ 
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 _________________________________________ 

B.14 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ড়কটি ঈন্নয়ননয পনর এরাকায ব্যফা ফাডণনজযয লকান ন্দযফতষন নয়নছ ন্দক? 

                                                                                                                  ১. যাঁ  ২. না                               

 

B.15     যাঁ নর লকান লকান লক্ষনত্র?  ১.-------------২.----------------৩.-------------৪.-----------------   

B.16 ন্দিজ/কারবাট ষ ন্দনভ ষানণয পনর কৃন্দল কানজয ন্দক ন্দক সুন্দফধা নয়নছ 

 1. জরাফিতা কনভনছ, 2.কৃন্দল জন্দভয ান্দন ন্দনষ্কালনণয সুন্দফধা নয়নছ, 3.কৃন্দল জন্দভনত লনচয সুন্দফধা নয়নছ ৪. ন্যান্য-- 

 

B.17 অন্দন ন্দক ভনন কনযন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন অনানদয এরাকায ঈৎান্দদত পর 

            ফাজাযজাতকযণ লফনড়নছ?  ১.ননক লফনড়নছ  ২.ন্দকছু লফনড়নছ ৩. ন্দযফন্দতষত  ৪. ন্দকছু কনভনছ ৫. ননক কনভনছ 
 

B.18 প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর অনানদয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ ন্দক?   ১. যাঁ ২. না  

B.19 যাঁ নর লকান লকান লক্ষনত্র? 

১. কৃন্দল কাজ 

২. কৃন্দলণ্য ফাজাযজাত কযনণ 

৩. মানফান চরাচনরয লক্ষনত্র  

৪. ফকাঠানভা ন্দনভ ষাণ  ংোনযয কাজ (ড়ক, লতু ন্দনভ ষাণ, ঈন্নয়ন, ংোয) 

৫. বৃক্ষনযান  এয ন্দযচম ষায কাজ 

৬ ক্ষুদ্র ব্যফা 

৭. ন্যান্য 

 

B.20 অন্দন ন্দক ভনন কনযন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ন্দচন্দকৎা লফা লনত জ নয়নছ? ১. যাঁ ২. না  

B.21 াঁ নর ন্দকবানফ,  ১. ভয় কভ রানগ,  ২. বার মানফান ায়া মায়,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়  ৪.ন্যান্য------   

B.22 প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন অনায ফা অনানদয মাতায়ানতয সুন্দফধা লকভন? 

             ১. খফ বার  ২ বার  ৩. ন্দযফন্দতষত  ৪.খাযা  ৫.খফ খাযা 

 

B.23 প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ফতষভানন মাতায়াত ব্যফস্থায প্রধান ভাধ্যভগুনরা ন্দক ন্দক? 

           ১. --------------------------- ২. ----------------------- ৩. ---------------------------- ৪. ---------------- ---             

 

B.24 প্রকল্পটি ফাস্তফায়াননয পনর যাস্তায় দুঘ ষটনায ানয ন্দক ন্দযফতষন নয়নছ?    

 ১. ননক কনভনছ ২.ন্দকছু কনভনছ ৩. ন্দযফন্দতষত ৪. ন্দকছু লফনড়নছ ৫. ননক লফনড়নছ 

 

B.25 ঈন্নয়নকৃত ড়নকয ান বৃক্ষনযান কযা নয়নছ ন্দক?    ১. যাঁ ২. না  

B.26 ড়কটিয ফতষভান ফস্থা লকভন? ১. ড়কটি ব্যফানযয ঈযুি অনছ, ২. লভযাভত কযা প্রনয়াজন,    

 ৩. গনতষয সৃন্দষ্ঠ নয়নছ,  ৪. ঈচুন্দনচু,   ৫. ড়নকয ফাধ লবনঙ্গ লগনছ ৬.ন্যান্য--------------- 

 

B.27 ড়কটি ব্যফানয লকান ভস্যায মু্মখীন নেন ন্দক?    ১. যাঁ ২. না  

B.28 নর ন্দক ন্দক? _________________________________________ 

   _________________________________________ 

B.29 ড়কটি মধামথবানফ যক্ষণানফক্ষণ  ংোয য় ন্দক?    ১. যাঁ ২. না  

B.30 ন্দনন্দভ ষত ন্দিজ/কারবাট ষ ন্দক অন্দন ফা অনাযা ব্যফায কযনত াযনছন?  ১. যাঁ ২. না  

B.31 ন্দনন্দভ ষত ন্দিজ/কারবাট ষগুনরায ফতষভান ফস্থ লকভন?  ১. ব্যফানযয ঈযুি অনছ, ২. লভযাভত কযা প্রনয়াজন  

B.32 ন্দনন্দভ ষত ন্দিজ/কারবাট ষগুনরায যক্ষণানফক্ষণ  লভযাভত কযা য় ন্দক?   ১. যাঁ ২. না  

B.33    যাঁ নর ন্দকবানফ? ১. এনপ্রাচ যাস্তায ভাটিয কাজ কযা য় ২. স্লানফ  লযন্দরংএ ঢারাআ দ্রৃাযা লভযাভত 

            কযা য় ৩ .ন্যান্য------------ 

 

B.34 প্রকল্পটিয বন্দফষ্যনতয ঈন্নয়ননয জন্য অনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ     স্বাক্ষয    তান্দযখঃ  

mycvifvBRv‡ii bvg :     ¯^v¶i:   ZvwiL:  

 



67 

 

ংযুন্দি- ৩ 

কনরার গ্রুনয জন্য প্রশ্নভারা 

 

Section- A ঈিযদাতায ব্যন্দিগত তথ্যান্দদঃ  

A.1 ঈিযদাতায নাভঃ   

A.2 ঈিযদাতায ফয় (ফছনয)  

A.3 পুরুল/ভন্দরাঃ        ১. পুরুল   ২. ভন্দরা  

A.4 স্থায়ী ঠিকানাঃ   গ্রাভঃ____________________আঈন্দনয়নঃ____________________ 

  ঈনজরাঃ________________লজরাঃ    ____________________ 

 

A.5 ঈিযদাতায লভাফাআর নম্বযঃ  

A.6 ন্দক্ষাগত লমাগ্যতাঃ ১. ন্দন্দক্ষত,   ২. শুদৄ স্বাক্ষয ন্দদনত ানযন,    ৩. প্রাথন্দভক (১-৫),   ৪. ভাধ্যন্দভক (৬-১০) 

   ৫.  এএন্দ া,  ৬. ঈচ্চ ভাধ্যন্দভক (১১-১২),  ৭. স্দাতক (১৩-১৬),  ৮. স্দাতনকািয (১৭) 

 

A.7 লাঃ  ১. কৃন্দল, ২. ন্দদন ভজুয,  ৩. ন্দএনন্দজ চারক,   ৪. ক্ষুদ্র কুটিয ন্দল্প,  ৫.ক্ষুদ্র ব্যফা  

  ৬. লরাআনয়য কাজ,  ৭. গান্দড় চারক,  ৮. লফযকান্দয চাকন্দয, ৯. যকান্দয চাকন্দয,  ১০. ন্যান্য------ 
 

A.8 অনায ন্দযফানযয লভাট দস্য ংখ্যা কত?  পুরুল ------------------- ভন্দরা---------------------- 

A.9 লভাট লছনরনভনয়য ংখ্যা কত?    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.10 ন্দফযারনয় মায়, এভন    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.11 ভান্দফযারনয় মায়, এভন    লছনরয ংখ্যা -----------লভনয়য ংখ্যা-------------- 

A.12 অনায ন্দযফানযয লভাট অনয়য ন্দযভাণ? (প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায পূনফ ষয গড় ভান্দক অয়) 

 ১. <১০,০০০,  ২. ১০,০০০-১৫,০০০,  ৩. ১৫,০০১-২০,০০০,   ৪. ২০,০০১-২৫,০০০,  ৫.২৫,০০১-৩০,০০০,   

 ৬. ৩০,০০১-৩৫,০০০,  ৭. >৩5,০০০ 

 

A.13 প্রকল্প ফাস্তফান্দয়ত য়ায য গড় ভান্দক অয় 

 ১. <১০,০০০,  ২. ১০,০০০-১৫,০০০,  ৩. ১৫,০০১-২০,০০০,   ৪. ২০,০০১-২৫,০০০,  ৫.২৫,০০১-৩০,০০০,   

 ৬. ৩০,০০১-৩৫,০০০,  ৭. >৩5,০০০ 

 

  

Section-B ড়ক ম্পন্দকষত তথ্যান্দদঃ  

B.1 অনায ফান্দড় লথনক ড়কটিয দুযত্ব কত ন্দকনরান্দভটায?  

B.2 অনায ফান্দড় লথনক লজরা নয লমনত কত ঘন্টা ভয় রানগ?  

B.3 এআ ড়কটি ঈন্নয়ন নর লজরা নয লমনত কত ঘন্টা ভয় রাগত?  

B.4 এআ ড়কটি ঈন্নয়ন নর অন্দন ন্দক ঈকৃত নতন?   ১. যাঁ ২. না  

B.5 ড়কটিয ঈন্নয়ন য়ায পনর ন্দকবানফ ঈকৃত নতন ফনর ভনন কনযন 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

B.6 ড়কটিয ঈন্নয়ন না য়ায পনর প্রনয়াজনীয় কাজ কযনত ন্দকন্দক সুন্দফধায মু্মন্দখন ন? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

B.7 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটিয ঈন্নয়ন না য়ায পনর কৃন্দল ণ্য ন্দযফনণয খযচ লফী রানগ?

                     ১. যাঁ ২. না 

 

B.8 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটি ঈন্নয়ন নর কৃন্দল লক্ষনত্র ঈন্নয়ন ত?  ১. যাঁ ২. না  

B.9 ন্দকবানফ ঈন্নয়ন ত ফনর ভনন কনযন? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

B.10   অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটি ঈন্নয়ন নর এরাকায ব্যফা ফাডণনজযয ঈন্নয়ন নতা? ১. যাঁ ২. না  

B.11 ন্দিজ/কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ নর কৃন্দল কানজয ন্দক ন্দক সুন্দফধা ত ফনর ভনন কনযন? 

          1. জরাফিতা কনভ লমত, 2.কৃন্দল জন্দভয ান্দন ন্দনষ্কালনণয সুন্দফধা ত, 3.কৃন্দল জন্দভনত লনচয সুন্দফধা ত  ৪. ন্যান্য- 

 

B.12   অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটিয ঈন্নয়ন নর অনায ঈৎান্দদত পর ফাজাযজাতকযণ লফনড়  
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           লমত?          ১. যাঁ ২. না 

B.13    যাঁ নর ন্দকবানফ? ১.----------------২.----------------.৩.------------------৪.----------------  

B.14    অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটিয ঈন্নয়ন নর কভ ষংস্থাননয সুনমাগ ত? ১. যাঁ ২. না  

B.15 যাঁ নর লকান লকান লক্ষনত্র? 

১. কৃন্দল কাজ 

২. কৃন্দলণ্য ফাজাযজাত কযনণ 

৩. মানফান চরাচনরয লক্ষনত্র  

৪. ফকাঠানভা ন্দনভ ষাণ  ংোনযয কাজ (ড়ক, লতু ন্দনভ ষাণ, ঈন্নয়ন, ংোয) 

৫. বৃক্ষনযান  এয ন্দযচম ষায কাজ 

৬ ক্ষুদ্র ব্যফা 

৭. ন্যান্য 

 

B.16 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ন্দনকটফতী ড়কটিয ঈন্নয়ন নর ন্দচন্দকৎা লফা লনত জ ত? ১. যাঁ ২. না  

B.17 াঁ নর ন্দকবানফ,  ১. ভয় কভ রাগত,  ২. বার মানফান ায়া লমত,  ৩.মাতায়াত ব্যয় কভ য়  

B.18 ড়কটিয ঈন্নয়ন কাজ না য়ানত ফতষভানন অনানদয মাতায়ানতয সুন্দফধা লকভন? 

    ১. খফ বার  ২ বার  ৩.ন্দযফন্দতষত  ৪. খাযা  ৫. খফ খাযা 

 

B.19 ফতষভানন মাতায়াত ব্যফস্থায প্রধান ভাধ্যভগুনরা ন্দক ন্দক? 

           ১.---------------------  ২.-----------------------. ৩.--------------------------.  ৪.------------------------ 
 

B.20 অন্দন ন্দক ভনন কনযন ড়কটিয ঈন্নয়ন নর দুঘ ষটনায ায কভ ত?   ১. যাঁ ২. না  

B.21 ড়কটি ব্যফানয লকান ভস্যায মু্মখীন নেন ন্দক?    ১. যাঁ ২. না  

B.22 নর ন্দক ন্দক? _________________________________________ 

   _________________________________________ 

B.23   বন্দফষ্যনতয ন্দনকটফতী ড়কটিয ঈন্নয়ননয জন্য অনায ভতাভত? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ     স্বাক্ষয    তান্দযখঃ  

mycvifvBRv‡ii bvg :     ¯^v¶i:   ZvwiL:  
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ংযুন্দি- ৪ 

প্রকল্প ংন্দেষ্ট কভ ষকতষানদয াক্ষাৎকানযয (In-depth Interview) জন্য লচকন্দরস্ট 

                                                                                                                         (প্রনমাজয লক্ষনত্র) 

 

কভ ষকতষায নাভঃ 

দপ্তযঃ     দফী: 

লভাফাআর নাম্বায:  

 

াধাযণ প্রশ্নাফরীঃ 
 

১. প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ননয পনর ন্দক ন্দক দৃশ্যভান ন্দযফতষন নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

২. প্রকল্পটিয রক্ষযভাত্রা নুমায়ী ফাস্তফায়নন ন্দফরম্ব য়ায কাযণ ন্দক ন্দক? 

 ঈিযঃ 

৩. প্রকল্পটি ফাস্তফায়কানর ভূন্দভ হুকুভদখর প্রন্দক্রয়ায় এফং ন্দনভ ষাণ কানজ স্থানীয় জনগনণয নমাগীতা লকভন ায়া ন্দগনয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৪. প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর ন্দক ন্দক ফাধায ন্ুখীন নয়নছন? 

 ঈিযঃ 

৫.  প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন ন্দফরনম্বয জন্য লকান নক্ষয দায় ন্দছর ফনর অন্দন ভনন কনযন ন্দক? 

 ঈিযঃ 

৬. দুনম ষাগ ঝুঁন্দক হ্রান প্রকল্পটি ন্দক ায়ক ভূন্দভকা ারন কযনছ? 

 ঈিযঃ 

৭. প্রকল্পটিয ড়ক, লতু এফং কারবাট ষ ফতষভানন কতটা কাম ষকন্দয ফনর ভনন কনযন?  

 ঈিযঃ 

৮. প্রকল্পটিয াভান্দজক ফনায়ন কভ ষসূন্দচ চালু অনছ ন্দক? 

 ঈিযঃ 

৯. প্রকল্পটি যক্ষণানফক্ষনণ ন্দক ন্দক ব্যফস্থা ফতষভানন চালু অনছ?  

 ঈিযঃ 

১০. ড়ক ন্দনযািায ন্দদক লথনক ড়কটিয লকান দুু্ফ ষরতা রক্ষয কনযনছন ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১১. প্রকল্পটি ান্দফ ষক ফস্থা ম্পনকষ অনায ভতাভত ঈনেখ করুন? 

 ঈিযঃ 

১২. ফাংরানদনয ড়ক ব্যফস্থায প্রধান ভস্যা ন্দক ফনর ভনন কনযন? 

১. দুফ ষর ড়ক ন্দনভ ষাণ ৫. পুযাতন মানফান 

২. দুফ ষর ড়ক যক্ষণানফক্ষণ ৬. ন্দযকন্দল্পত যাস্তা 

৩. য়ষাপ্ত ভরধন  ৭. মানজট 

৪. বাযী মানফান  ৮. ন্যান্য 

১৩. এ ড়নক ন্দক ন্দক মানফান চরাচর কনয? 

১. ফা   ৮. স্কুটায 

২. ন্দভন্দন ফা  ৯. ভটয াআনকর 

৩. বাযী িাক  ১০. ন্দযো 

৪. ারকা িাক  ১১. ফাআ াআনকর 

৫. কনন্টআনায িাক  ১২. গরু/ভন্দনলয গাড়ী 

৬. কাবাট ষ বযান  ১৩. লঠরা গাড়ী 

৭. প্রাআনবট কায/জী ১৪. ন্যান্য 
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১৪. এ ড়নক ন্দতন্দযি মানফান চরাচর কনয ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১৫. কযা নয় থাকনর তা ন্দনয়ন্ত্রনণয ব্যফস্থা অনছ ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১৬. এ ড়ক ন্দদনয় ন্দক ন্দক ধযনণয ভারাভার ন্দযফণ কযা য়? 

১. চার  ৬. ন্দনি প্রনয়াজনীয় ণ্য 

২. অটা  ৭. কাযখানায কাচাভার 

৩. াট  ৮. যপ্তানী ণ্য 

৪. অখ  ৯. মন্ত্রাং 

৫. াকফন্দজ ১০. ন্যান্য 

১৭. অন্দন ন্দক ভনন কনযন এ ড়কটি ন্দনভ ষাণ ফা ঈন্নয়ন কযায পনর করকাযখানা এফং কৃন্দল নণ্যয ঈৎাদন লফনড়নছ? 

 ঈিযঃ 

১৮. এ ড়কটি ন্দনভ ষানণয ফা ঈন্নয়ননয পনর অন্দন ন্দক ন্দক ধযনণয সুন্দফধা অা কনযন? 

১. ঈন্নত লমাগানমাগ ব্যফস্থা 

২. ঈন্নত ন্দফনণ ব্যফস্থা 

৩. ছাত্র/ছাত্রীনদয ন্দক্ষা প্রন্দতষ্ঠানন মাতায়ানতয সুন্দফধা 

৪. ন্যান্য 

 ১৯. এ ড়কটি ন্দনভ ষানণয ফা ঈন্নয়ননয পনর ন্দক নতুন কভ ষংস্থাননয সৃন্দষ্ট নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

 

ফতষভান ড়ক ন্দফবানগয ব্যফস্থানাঃ 
 

২০. মানফাননয ধাযণ ক্ষভতা যীক্ষা কযায জন্য ড়ক ন্দফবানগয লকান াখা ন্দননয়ান্দজত অনছ ন্দক? 

 ঈিযঃ 

২১. লল কখন এ ড়কটিয লভযাভত কাজ ম্পাদন কযা নয়নছ?  

ঈিযঃ ১. ০-৬ ভা পূনফ ষ 

২. ৬-১২ ভা পূনফ ষ 

৩. জান্দননা 

২২. ড়ক ন্দফবাগ ন্দক ন্দনয়ন্দভত এ ড়কটিয ফস্থাগত তথ্য ংগ্র কনয? 

 ঈিযঃ 

২৩. এ ড়কটিয ঈন্নয়ন ফা ন্দনভ ষাণ কানজয ানথ এয ফাস্তফ চান্দদায লকান াভঞ্জস্য অনছ ন্দক? 

 ঈিযঃ 

২৪. এ ড়কটিয ঈন্নয়ন কাজটি ন্দক ড়ক ব্যফাযকাযীনদয ফাস্তফ চান্দদা পূযনণ ক্ষভ নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

২৫.  মন্দদ না কনয থানক তানর লকান লকান ন্দফলয়গুন্দর ফাদ নড়নছ? 

১. রু যাস্তা  ৪. উঁচুন্দনচু যাস্তা 

২. দৃফ ষর যাস্তা ৫. দুফ ষর ংনকত 

৩. অকাফাঁকা যাস্তা ৬. ন্যান্য 

২৬. ড়ক ন্দফবানগয ন্দক লকান স্থায়ী প্রন্দক্রয়া অনছ মা ব্যফাযকাযীনদয ভতাভত এফং ন্তুন্দষ্ট জন্দয ংগ্র কযনত ানয? 

 ঈিযঃ 

২৭. ড়ক ন্দফবাগ ন্দক জনগনণয ন্দবনমানগয ন্দবন্দিনত ড়ক ব্যফস্থায ঈনয দ্রুত লকান দনক্ষ ন্দননত ানয? 

 ঈিযঃ 

২৮. প্রকনল্পয অনগ  নয িান্দপক কাঈন্ট? 

 ঈিযঃ 
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প্রন্দকঈযনভন্ট িন্দত  কানজয ভান ম্পন্দকষতঃ 

 

২৯. ংফাদনত্রয ন্দফজ্ঞানন ন্দক পূফ ষ ন্দবজ্ঞতায ন্দফলয় ঈনেখ কযা য়? 

 ঈিযঃ 

৩০.  ক্রয় ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ ন্দক PPR লভনন নয়নছ?  

 ঈিযঃ 

৩১. ড়ক ব্যফস্থায কাজ ংক্রান্ত এফং প্রকল্প ংক্রান্ত তথ্য ন্দক জনগনণয জন্য ঈন্ুি কযা য়? 

 ঈিযঃ 

৩২. প্রকনল্পয নাভ এফং ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয নাভ ন্দক জনগনণয জন্য ঈন্ুি কযা য়? 

  ঈিযঃ 

৩৩. যাস্তায কানজয গ্রগন্দত এফং তথ্য জনগনণয জন্য ন্দক ঈন্ুি কযা য়? 

 ঈিযঃ 

৩৪. প্রকল্প ম্পাদননয নয ড়নকয গুণগতভান ন্দক অযাভদায়ক মানফান ন্দযচারনায জন্য মনথষ্ঠ? না নর তায কাযণ? 

 ঈিযঃ 

৩৫. প্রকল্প ম্পাদন কযায পনর ন্দক মানফাননয জ্বারানী ােয় নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৩৬. প্রকল্প ম্পাদন কযায পনর ন্দক মাতায়ানতয ভয় হ্রা লনয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৩৭. ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠান কখন ফাস্তানফ কাজ শুরু কনয? 

 ঈিযঃ 

৩৮. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয ন্দক মনথষ্ট ন্দযভাণ দক্ষতা এফং ন্দবজ্ঞতা ন্দছর? 

 ঈিযঃ 

৩৯. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয ন্দক ঠিক মন্ত্রান্দত ব্যফায কনয? 

 ঈিযঃ 

৪০. প্রকল্প ম্পাদন কযায জন্য প্রকনল্পয ঠিকাদায ন্দক স্থানীয় েন্দভক ব্যফায কনয? 

 ঈিযঃ 

৪১.  প্রকনল্পয ঠিকাদায ন্দক ভন্দরা  পুরুল েন্দভনকয ভতা ফজায় যানখ? 

 ঈিযঃ 

৪২. প্রকল্প চরায ভয় প্রকনল্পয ঠিকাদায ন্দক মনথষ্ট ন্দনযািাভরক ব্যফস্থা কনয? 

 ঈিযঃ 

৪৩. জয়ী ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠান এফং প্রকল্প ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠান ন্দক এক? 

 ঈিযঃ 

৪৪. না নর লকন নয়?  

 ঈিযঃ 

৪৫. প্রকল্প ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠান ন্দক প্রকল্প ন্দনকটফতী স্থানন ন্দফন্দবন্ন ধযনণয যীক্ষা কযায জন্য ন্দফজ্ঞানাগায প্রন্দতষ্ঠা 

            কনযন্দছর? 

 ঈিযঃ 

৪৬. ড়ক ন্দফবানগয কভ ষকতষাগণ ন্দক প্রকনল্পয এরাকা ন্দনয়ন্দভত ন্দযদ ষন কনযন্দছনরন? 

 ঈিযঃ 

৪৭. ন্দনভ ষাণকানজ তদাযন্দকয জন্য ড়ক ন্দফবানগয ন্দক প্রনয়াজনীয় জনফর ন্দননয়ান্দজত ন্দছর? 

 ঈিযঃ 

৪৮. ঈন্নত ড়ক ব্যফস্থায পনর ন্দক থ ষনীন্দত এফং াভন্দজক ব্যফস্থায ঈন্নয়ন াধন নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৪৯. অন্দন ন্দক ন্দনভ ষাণকাযী প্রন্দতষ্ঠাননয কানজয প্রন্দত ন্তুষ্ট? 

 ঈিযঃ 

৫০. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয পনর ন্দক মানফাননয লভযাভত ব্যয় হ্রা লনয়নছ? 
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৫১. ড়নকয ন্দচহ্ন এফং ংনকতগুনরা ন্দক ঠিক জায়গায় স্থান কযা নয়নছ? লগুনরা নজ নুধাফননমাগ্য? 

 ঈিযঃ 

৫২. অন্দন ন্দক ভনন কনযন প্রকল্প ফাস্তফায়নন মানফাননয ন্দযচারনা ব্যয় হ্রা লনয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৫৩. অনায ভনত ড়ক ঈন্নয়ননয ন্দনভ ষাণ কানজ প্রন্দতনমাগীতা ন্দকবানফ ফাড়াননা মায়? 

 ঈিযঃ 

৫৩. অনায ন্দক লকান ভতাভত অনছ মা ড়ক ন্দফবাগ তায কানজ অয ঈন্নয়ন াধন কযনত ানয? 

 ঈিযঃ 

৫৪. প্রকনল্পয ফর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৫৫. প্রকনল্পয দুফ ষর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৫৬.  প্রকনল্পয সুনমাগভ ন্দক ন্দক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৫৭. প্রকনল্পয ঝুঁন্দকপূণ ষ ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 

৫৮. থ ষ ফযাে ভয়ভত ায়া লগনছ ন্দক না? না ায়া লগনর তায কাযণভ ন্দক ন্দক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

৫৯. প্রকনল্পয পূনফ ষ  নয দূঘ ষটনায ন্দযভাণ বৃন্দি লনর তায কাযণভ ন্দক ন্দক? 

 --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ  

স্বাক্ষয  তান্দযখঃ 
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ংযুন্দি- ৫ 

 

স্থানীয় গুরুত্বপূণ ষ ব্যন্দিনদয াক্ষাৎকানযয প্রশ্নভারা (KII) 

 

১.  ঈিযদাতায নাভঃ _________________২. ফয় __________লভাফাআর নম্বয------------------- 

৩.  পুরুল/ ভন্দরাঃ         ১=পুরুল   ২=ভন্দরা   

৪.   লজরা _________________________        ৫. ঈনজরা ______________________ 

৬.   আঈন্দনয়ন ______________________-         ৭. গ্রাভ _________________________ 

৮.    ন্দক্ষাগত লমাগ্যতাঃ  

৯.   লাঃ     

১০. অন্দন ন্দক এ ড়ক ঈন্নয়ন প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকষ ফন্দত অনছন?  

     ১. পুনযাপুন্দয ফন্দত ২. ন্দকছুটা ফন্দত ৩. লভাটাভৄটি ফন্দত  ৪. ফন্দত নআ 

১১. এ প্রকনল্পয কাম ষকান্দযতা (Effectiveness) ম্পনকষ অনায ভতাভত ন্দক? 

ঈিযঃ 

১২. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগনণয জন্য ন্দকন্দক সুন্দফধা সৃন্দষ্ট কনযনছ? 

ঈিযঃ 

১৩. প্রকল্পটিয নকা স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ন্দকংফা প্রনয়াজনীয়তায ানথ াভঞ্জস্যপূণ ষবানফ প্রণয়ন কযা নয়নছ ন্দক? 

ঈিযঃ 

১৪. অন্দন ন্দক ভনন কনযন ফাস্তফান্দয়ত প্রকল্পটি চরাকারীন ভনয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কভ ষকতষা এফং ন্দনভ ষাণকাযীবৃন্ন 

     মথামথবানফ দান্দয়ত্ব ারন কনযনছন? 

ঈিযঃ 

১৫.  প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর অনানদয কভ ষংস্থাননয সুনমাগ লফনড়নছ লকান লকান লক্ষনত্র?    

ঈিযঃ 

১৬. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর লায লক্ষনত্র লকান ন্দযফতষন নয়নছ ন্দক? নয় থাকনর লকন? 

ঈিযঃ 

১৭. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর স্কুর কনরনজ ছাত্র-ছাত্রীয ন্দযভাণ পূনফ ষয তুরনায় লফনড়নছ ন্দক? 

ঈিযঃ  ১. মনথষ্ট লফনড়নছ  ২. লভাটাভৄটি লফনড়নছ  ৩. লকান ন্দযফতষন য় নাআ 

১৮. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর স্কুর কনরনজ লভনয়নদয ন্দযভাণ পূনফ ষয তুরনায় লফনড়নছ ন্দক? 

ঈিযঃ ১. মনথষ্ট লফনড়নছ  ২. লভাটাভৄটি লফনড়নছ  ৩. লকান ন্দযফতষন য় নাআ 

১৯. অনা ভনত এ প্রকনল্পয ফনচনয় লফন্দ ঈকান্দযতা/ফর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

ঈিযঃ 

২০. অনায জানা ভনত এ প্রকনল্পয ফনচনয় দুফ ষর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

ঈিযঃ 

২১. প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ন্দক ন্দক নতুন সুনমাগ সৃন্দষ্ট নয়নছ?  

ঈিযঃ 

২২. অনায জানা ভনত এ প্রকনল্পয ঝুঁন্দকভ ন্দক ন্দক? 

ঈিযঃ 

২৩. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয হুকুভদখরকৃত জন্দভ ঠিকবানফ কানজ লরনগনছ ন্দক? 

ঈিযঃ ১. ঠিকবানফ লরনগনছ  ২.ন্দকছুটা লরনগনছ  ৩. লভাটন্দভৄটি লরনগনছ  ৪. রানগন্দন 

২৪. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয য লথনক যক্ষণানফক্ষণ ম্পনকষ লকান ন্দবনমাগ অনছ ন্দক? যাঁ নর ঈনেখ করুন। 
ঈিযঃ 

২৫. এ প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয (Sustainability) জন্য অনানদয লকান যাভ ষ থাকনর তা প্রদান করুন? 

ঈিযঃ 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ 

স্বাক্ষয  তান্দযখঃ 
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ংযুন্দি- ৬ 

ভৄি অনরাচনা বা (এপন্দজন্দড) ন্দযচারায জন্য লচকন্দরস্ট 

 

‡dvKvm MÖæc Av‡jvPbvi ’̄vb 
এরাকা 

ন্দফবাগ  
লজরা  
ঈনজরা  

স্থান  

তান্দযখ  

ক্রন্দভক 

নং  

ংগ্রণকাযীনদয নাভ ফয় লা  ন্দক্ষা লভাফাআর নং স্বাক্ষয  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

১. অনাযা ন্দক এ ড়ক ঈন্নয়ন প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পনকষ ফন্দত অনছন? 

 ঈিযঃ 

২. এ প্রকনল্পয কাম ষকান্দযতা (Effectiveness) ম্পনকষ অনানদয ভতাভত ন্দক? 

 ঈিযঃ 

৩. অনানদয জানাভনত প্রকল্প এরাকায ফফাকযীগণ এ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ানথ লকানবানফ জন্দড়ত ন্দছনরন ন্দক? 

(তাঁনদয জন্দড়ত থাকায ধযণ/ ন্দরঙ্গ ন্দবন্দিক ন্দফবাজন লকভন/ চাকুযী প্রান্দপ্ত আতযান্দদ) 

 ঈিযঃ 

৪. এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগনণয জন্য লকান সুন্দফধা সৃন্দষ্ট কনযনছ ন্দক? 

 ঈিযঃ 

৫. অনাযা ন্দক ভনন কনযন ফাস্তফান্দয়ত প্রকল্পটিয নকা স্থানীয় জনগনণয চান্দদা ন্দকংফা প্রনয়াজনীয়তায ানথ 

 াঞ্জস্যপূণ ষবানফ প্রণয়ন কযা নয়নছ? 

 ঈিযঃ 

৬. অনাযা ন্দক ভনন কনযন ফাস্তফান্দয়ত প্রকল্পটি চরাকারীন ভনয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কভ ষকতষা এফং 

ঠিকাদাযবৃন্ন মথামথবানফ দান্দয়ত্ব ারন কনযনছন? 

 ঈিযঃ 
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৭. অনাযা ন্দক ভনন কনযন এ প্রকল্পটি ন্দকংফা এয লকান ঙ্গ অনানদয এরাকায লকান ভাযাত্মক ক্ষন্দতকয প্রবাফ 

 ন্দফস্তায কনযনছ? (ন্দযনফগত/আনকানরান্দজকার) 

 ঈিযঃ 

৮. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয ফনচনয় লফন্দ ঈকান্দযতা/ফর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 ঈিযঃ 

 

৯. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয ফনচনয় দুফ ষর ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১০. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয সুনমাগভ ন্দক ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১১. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয ঝুঁন্দকপূণ ষ ন্দদকভ ন্দক ন্দক? 

 ঈিযঃ 

১২. অনানদয জানা ভনত এ প্রকনল্পয হুকুভদখরকৃত জন্দভ ঠিকবানফ কানজ লরনগনছ ন্দক না? 

 ঈিযঃ 

১৩. প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয য লথনক যক্ষণানফক্ষণ ম্পনকষ লকান ন্দবনমাগ অনছ ন্দক? যাঁ নর ঈনেখ করুন। 
 ঈিযঃ 

১৪. এ প্রকনল্পয স্থায়ীনত্বয (Sustainability) জন্য অনানদয লকান যাভ ষ থাকনর তা প্রদান করুন? 

ঈিযঃ 

এপন্দজন্দড ন্দযচারনাকাযীয নাভঃ 

স্থান  তান্দযখঃ 
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ংযুন্দি- ৭ 

ডকুনভন্ট ম ষানরাচনায (Document Review) জন্য লচকন্দরস্ট 

 

ডকুনভন্ট প্রদানকাযী কভ ষকতষায নাভঃ 

 

দপ্তনযয নাভঃ 

ক্রন্দভক 

নম্বয 

ম ষানরাচনায ন্দফলয় লম কর প্রন্দতনফদন/ ডকুনভন্ট মাচাআ কযা নফ ম ষানরাচনা/মাচাআ 

কযা নরা ন্দক না? 

যাঁ না 

১ ম্পাদনকৃত কর কানজয 

ফাস্তফ  অন্দথ ষক গ্রগন্দত 

ন্দডন্দন্দ প্রণয়ন  নুনভাদন ংক্রান্ত তধ্যান্দদ   

ফাৎন্দযক গ্রগন্দতয প্রন্দতনফদনভ   

প্রকল্প ভান্দপ্তয প্রন্দতনফদন (ন্দন্দঅয)   

ভর ন্দডন্দন্দ   

ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ   

থ ষ ফযাে  ছাড় ংক্রান্ত   

ম ষনফক্ষণঃ 

২ ক্রয় প্রন্দক্রয়ায ভল্যায়ন  

কাম ষানদ প্রদানন ন্দন্দঅয-

২০০৮ মথাথ ষবানফ নুযণ কযা 

নয়নছ ন্দক না? 

দযত্র অফাননয ন্দফজ্ঞন্দপ্তভ    

দযনত্রয প্যানকজ ন্দনধ ষাযনণয ন্দবন্দি তথা প্রাক্করনভ   

দযত্র ভল্যায়ন কন্দভটি (টিআন্দ) গঠন ংক্রান্ত   

দযত্র ভল্যায়ন ীট   

নুনভাদন প্রন্দক্রয়া   

কাম ষানদ প্রদান   

দযত্র ন্দনষ্পন্দিনত লকানরূ জটিরতা ংক্রান্ত তথ্যান্দদ   

ম ষনফক্ষণঃ 

৩ ভূন্দভ হুকুভ দখর প্রন্দক্রয়া ভূন্দভ হুকুভদখর প্রস্তাফ ংক্রান্ত   

প্রস্তাফ নুনভাদন ংক্রান্ত   

থ ষ ফযাে ংক্রান্ত   

ভাভরা-লভাকেভা (Litigation)  স্বানথ ষয দ্রৃন্দ 

ংক্রান্ত 

  

ক্ষন্দতগ্রস্তনদয ক্ষন্দতপূযণ প্রদান ংক্রান্ত   

ন্যযনতভ জন্দভ ন্দধগ্রণ নয়নছ ন্দক না তদংক্রান্ত 

তথ্যান্দদ 

  

ম ষনফক্ষণঃ 

৪ ন্দডন্দন্দ’য PAR ম ষানরাচনা 

অথ ষ-াভান্দজক সূচনকয ফতষভান 

ফস্থা (outcome) 

নুনভান্দদত  PAR   

প্রকনল্পয িান্দপক ডাটা (গত ১০ ফছনযয)   

ড়নকয াযনপনয ফস্থা (Road Condition 

Survey Data) 

  

প্রকল্প ভান্দপ্তয য যফন্দধ যাজস্ব খানতয অতায় 

ম্পান্দদত কাজ  ব্যয় ংক্রান্ত 

  

PAR নুমায়ী প্রকনল্পয সুপনরয তথ্য মথা EIRR  

নুমায়ী ন্দফন্দবন্ন সূচনক ফতষভান outcome 

  

ম ষনফক্ষণঃ 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ 

স্বাক্ষয  তান্দযখঃ 
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ংযুন্দি- ৮ 

ফকাঠানভায আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং ম ষনফক্ষণ (Engineering Observation) লচকন্দরস্ট 

প্রকনল্পয নাভঃ  

ম ষনফক্ষণাধীন ংনয ফস্থানঃ ড়নকয ------তভ নত ------তভ লচআননজ 

আঈন্দনয়নঃ 

ঈনজরাঃ 

লজরাঃ  

ক) ড়ক ফাঁধ  লবনভন্টঃ 

ক্রন্দভক নং মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

১ ড়নকয লবনভনন্টয ঈয ন্দদনয় মানফান স্বােনন্নয চরাচর কযনছ ন্দক না? যাঁ না 

২ ড়নকয লাল্ডায থচাযীনদয চরাচনরয ঈনমাগী প্রস্ততা অনছ ন্দক না?   

৩ লবনভন্ট এফং লাল্ডানয অড়াঅন্দড় কযাম্বায/ঢার অনছ ন্দক না?   

৪ ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু ন্দক না?   

৫ ড়নকয লাল্ডায লবনভনন্টয ভান লরনবর ন্দকংফা উঁচু লরনবনর ন্দক না? (াট ফাজায ফা 

লগ্রাথ লন্টায ব্যতীত ন্য ংন? 

  

৬ ড়নকয ফাঁনধয ঢানর ভাটি অনছ ন্দক না? (াট ফাজায ফা লগ্রাথ লন্টায ব্যতীত ন্য ংন?   

৭ ড়নকয াযনপন লকান পাটর ফা টনার লদখা মানে ন্দক না?   

৮ ড়নকয লবনভনন্টয প্রস্ততা ন্দডজাআন লভাতানফক অনছ ন্দক না   

৯ Rutting অনছ ন্দকনা? থাকনর গবীযতা কত?   

১০ Rutting লভযাভত কযা নয় থাকনর কনফ?   

ম ষনফক্ষণঃ 

 

খ) ড়ক ন্দনযািাঃ 

ক্রন্দভক নং মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

৯ ড়নকয ফাঁনকয ফান্দনযয ানর্শ্ষ ন্দত ঈচ্চতা (Super-elevation) ন্দানফ ড়ক ফাঁধ 

 লবভনন্ট ন্দনভ ষাণ কযা নয়নছ ন্দক না? 

যাঁ না 

১০ ফাঁনক ড়নকয প্রস্ততা লফী অনছ ন্দক না?   

১১ ড়নকয ফাঁনক বৃক্ষনযান আতযান্দদয পনর মানফাননয দৃন্দষ্ট-ীভায় প্রন্দতফন্ধকতা নে ন্দক না?   

১২ ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু ন্দক না?   

ম ষনফক্ষণঃ 

 

গ) লতুঃ  

ক্রন্দভক নং মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

১৩ লতুয লকান ংন লকানরূ পাটর অনছ ন্দক না? যাঁ না 

১৪ লতুয কনন্দক্রনট লকানরূ (Honey-comb) লদখা মানে ন্দক না?   

১৫ লতুয ন্দনচ ন্দদনয় লনৌ চরাচনরয ভত ান্দনয প্রফা অনছ ন্দক না?   

১৬ লতুয ঈবয় ানর্শ্ষয এযানপ্রাচ বার অনছ ন্দক না?   

১৭ লতুয এযানপ্রানচ যক্ষাপ্রদ কাজ কযা নয় থাকনর লটকনআ অনছ ন্দক না?   

১৮ লতুয দদঘ ষয ম ষাপ্ত ন্দক না?   

১৯ লতুয ঈচ্চতা লনৌ চরাচনরয ঈনমাগী ন্দক না?   

২০ লতুয এযানপ্রানচ নদীবাঙ্গন প্রফণতা অনছ ন্দক না?   

২১ লতুয ন্দফন্দবন্ন েযাননয জনয়ন্ট এ মানফান ধাক্কা খায় ন্দক না?   

ম ষনফক্ষণঃ 
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ঘ) কারবাট ষঃ 

ক্রন্দভক নং মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

২২ কারবানট ষয কানজয ভান দৃশ্যত বার ন্দক না? যাঁ না 

২৩ কারবানট ষয লকান ংন পাটর অনছ ন্দক না?   

২৪ কারবানট ষয কনন্দক্রনট লকানরূ Honey-comb লদখা মানে ন্দক না?   

২৫ কারবানট ষয ঈয়ং য়ার লনর লগনছ ন্দক না ফা Tilt  নয়নছ ন্দক না?   

২৬ ন্দনন্দভ ষত কারবানট ষয প্রস্ততা ঠিক অনছ ন্দকনা?   

২৭ লকান কারবানট ষয ঈবয় ানর্শ্ষ ভাটি দ্রৃাযা লকানরূ ব্লক কযা নয়নছ ন্দক না?   

২৮ চযানননরয তুরনায় কারবানট ষয েযান কভ ন্দক না?   

ম ষনফক্ষণঃ 

 

ঙ) ড়নকয ন্দচহ্নঃ 

ক্রন্দভক নং মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

২৯ ড়নকয ন্দনযািা ন্দচহ্ন অনছ ন্দক না? যাঁ না 

৩০ ড়নকয ন্দকনরান্দভটায লাস্ট ন্দডজাআন নুমায়ী অনছ ন্দক না?   

৩১ ড়নকয ভনধ্য  লল ফযাফয ন্দচহ্ন অনছ ন্দক না?   

৩২ প্রনয়াজনীয় স্থানন Speed Breaker অনছ ন্দক না?   

৩৩ Speed Breaker এয ঈচ্চতা ঠিক অনছ ন্দক না?   

৩৪ Speed Breaker এয ন্দচহ্ন অনছ ন্দক না?   

ম ষনফক্ষণঃ 

 

চ) বৃক্ষনযান 

ক্রন্দভক 

নম্বয 

মাচাআতব্য ঈাদান ফতষভান ফস্থা 

৩৫ ন্দযকল্পনা লভাতানফক বৃক্ষনযান কযা নয়নছ ন্দক? যাঁ না 

৩৬ লযাননয নয তায প্রনয়াজনীয় যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা নে ন্দক?   

ম ষনফক্ষণঃ 

 

ছ) বাযা/অন্ডাযা 

জ) ন্দভন্দডয়ান ন্দডবাআডায 

ঝ) ন্দক:ন্দভ: লাষ্ট, াআন  ন্দগন্যার 

ঞ) পৄটবায ন্দিজ 

ট) লেননজ 

ঠ) ন্দনভ ষাণ যফতী যক্ষণানফক্ষণ প্রাপ্ত তথ্য ঈাি 

 

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভঃ 

স্বাক্ষয  তান্দযখঃ 
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ংযুন্দি- ৯ 

দাঈদকান্দন্ন লথনক চট্টগ্রাভ ন্দবভৄনখ ন্দফন্দবন্ন লচআনননজ ড়নকয ফস্থান 
 

ক্রন্দভক  লচআননজ ম ষনফক্ষন অনরাকন্দচত্র 

১ ০+০০০ 

লথনক 

১+০০০ 

 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট ৭.৩ 

ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। 

 ২০০-৪০০ ন্দভ. ম ষন্ত ড়নকয াযনপন ক্রযাক অনছ। 
 ২০০-২১০ন্দভ. এয ভানঝ  Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

ড়নকয Pavement এয ন্দডজাআন ারকা নয় লগনছ,তনফ লভাটানভাটি বুঝা মায় 

৩৫০ ন্দভ. য। 
 Cuvert ঠিক অনছ তনফ Culvert-protector লবনঙ্গ লগনছ ,৬৫০ ন্দভ. য। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ১ ন্দক.ন্দভ এয ভানঝ ম্পূণ ষ ড়নকআ ১/২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ (দুআ ভা অনগ 

Rutting  লভযাভত কযা নয়ন্দছর) । 

ন্দচত্র-০১ 

২ ১+০০০ 

থেকে 

২ +০০০ 

 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট ৭.৩ 

ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। 

 ৩০০ ন্দভ. য লথনক, Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৩ ২+০০০ 

লথনক 

৩+০০০ 

 ২০০-২৫০ ন্দভ. এয ভানঝ Pavement লথনক Soft Solder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয island লবনঙ্গ লগনছ, ২৭০ ন্দভ. য। 
 ড়নকয Pavement এয ন্দডজাআন ারকা নয় লগনছ,তনফ লভাটানভাটি লফাঝা মায় 

৪৫০ ন্দভ. য। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ৪৫০ ন্দভ. য Cuvert অনছ। 

 

৪ ৩+০০০ 

লথনক 

৪+০০০ 

 Road protector বাঙ্গা, ২০০ -২৫০ ন্দভ.এয ভানঝ। 
 ২৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ , Culvert এ পাটর অনছ। 

 

৫ ৪ +০০০ 

লথনক 

৫+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য দাঈদকান্দন্ন ফাজায, ১৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ । 
 Road protector বাঙ্গা, ২০০ -২৫০ন্দভ.এয ভানঝ। 
 ৫৫০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

৬ ৫+০০০ 

লথনক 

৬+০০০ 

 Culvert দৃশ্যত বার তনফ win-wall এ honey-comb অনছ।  

৭ ৬+০০০ 

লথনক 

৭+০০০ 

 ড়নকয া ন্দদনয় ফাআ-া ড়ক অনছ। 
 ২৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert ঝন্দকপূণ ষ । ানআ ফাজায । 
 ন্দকছু ন্দকছু জাগায় ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৮ ৭+০০০ 

লথনক 

৮+০০০ 

 দুআ া ন্দদনয়আ ফাআ-া লযাড যনয়নছ। ড়নক লকান island নাআ । 
 ৬০০ ন্দভ.যড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ। 
 Bridge দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৭০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ৭ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৯ ৮+০০০ 

লথনক 

৯+০০০ 

 ২৫০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ৭ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ.য ড়নক ২ আন্দঞ্চ Rutting অনছ। 
 ৫০০ন্দভ.য Road protector বাঙ্গা।  

 

১০ 

 

৯+০০০ 

লথনক 

১০+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ১০ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
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১১ ১০+০০০ 

লথনক 

১১+০০০ 

 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ (দুআ ভা অনগ Rutting লভযাভত কযা নয়ন্দছর)  

 

১২ ১১+০০০ 

লথনক 

১২+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার তনফ ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ড়নক ভানঝ ভানঝ ১ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ।  

 

১৩ ১২+০০০ 

লথনক 

১৩+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Solder ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ৩৫০ -৮০০ ন্দভ.এয ভানঝ ড়নক২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য় না। 

 

১৪ ১৩+০০০ 

লথনক 

১৪+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য আন্দরয়টগঞ্জ ফাজায ফন্দস্থত।  
 ৭২০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১৫ ১৪+০০০ 

লথনক 

১৫+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য ড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ (দুআ ভা অনগ Rutting  লভযাভত 

কযা নয়ন্দছর )। 
 

১৬ ১৫+০০০ 

লথনক 

১৬+০০০ 

 ম্পূণ ষ ড়নক ভানঝ ভানঝ ১ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ৯৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ। Culvert দৃশ্যত বার তনফ ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 

 

১৭ ১৬+০০০ 

লথনক 

১৭+০০০ 

 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ ন্দপট ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ। 

 

১৮ ১৭+০০০ 

লথনক 

১৮+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Solder ২-৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ম্পূণ ষ ড়নকআ ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। ন্দচত্র-০২ 

১৯ ১৮+০০০ 

লথনক 

১৯+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Solder ২-৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ম্পূণ ষ ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ , তনফ win-wall এ honey-comb অনছ। 
 ৯৫০ ন্দভ.য Road protector বাঙ্গা। 

 

২০ ১৯+০০০ 

লথনক 

২০+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৬০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ৭৫০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

২১ ২০+০০০ 

লথনক 

২১+০০০ 

 ২৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য দুআটি পৄটবায-িীজ অনছ এফং গুনরা দৃশ্যত বার। 
 ৩৫০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং ড়নকয 

াযনপন পাটর অনছ। 

 

২২ ২১+০০০ 

লথনক 

২২+০০০ 

 ফাআ-া লযাড লগনছ। 
 ৫০০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 

 

২৩ ২২+০০০ 

লথনক 

২৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ড়ক এফং ফাআ-া লযানডয ভাঝ খানন লাভ-লস্টড। ন্দচত্র-০৭, ০৯ 
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২৪ ২৩+০০০ 

লথনক 

২৪+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ 

ন্দপট ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ড়নকভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়ক এফং ফাআ-া লযানডয ভাঝ খানন লাভ-লস্টড। 

ন্দচত্র-০৩ 

২৫ ২৪+০০০ 

লথনক 

২৫+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং ড়নকয াযনপন 

পাটর অনছ। 
 ৩০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ।  
 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৯৫০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 

 

২৬ ২৫+০০০ 

লথনক 

২৬+০০০ 

 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট ৭.৩ 

ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। 

 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ২৫০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

২৭ ২৬+০০০ 

লথনক 

২৭+০০০ 

 ১০০ ন্দভ.য Super Elevation অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 ৬০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

২৮ ২৭+০০০ 

লথনক 

২৮+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য চান্দন্ননা ফাজায। 
 ১৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ২০০ - ৩০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ৩৫০ ন্দভ য island অনছ তনফ,বাঙ্গা। 
 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Solder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

ন্দচত্র-০৬ 

২৯ ২৮+০০০ 

লথনক 

২৯+০০০ 

 ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৪০০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৩০ ২৯+০০০ 

লথনক 

৩০+০০০ 

 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ৭আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯০০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৩১ ৩০+০০০ 

লথনক 

৩১+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। Pavement লথনক ৬ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

৩২ ৩১+০০০ 

লথনক 

৩২+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 

 

৩৩ ৩২+০০০ 

লথনক 

৩৩+০০০ 

 ড়নকভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ৪০০ ন্দভ. য ন্দনভায দদন্দনক ফাজায এফং ফাআা লযাড অযম্ভ। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৯০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 

 

৩৪ ৩৩+০০০ 

লথনক 

৩৪+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু।  

৩৫ ৩৪+০০০ 

লথনক 

৩৫+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯৫০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 

ন্দচত্র-০৪, ০৮ 
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৩৬ ৩৫+০০০ 

লথনক 

৩৬+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. এ ফাআা ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 আস্টান ষ লভন্দডনকর কনরজ অনছ। 

 

৩৭ ৩৬+০০০ 

লথনক 

৩৭+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য ডানন লভাড়, ৮০০ ন্দভ. য অফানযা ডানন লভাড় অনছ। 
 ৯৫০ ন্দভ. য ফাআা লযাড। 

 

৩৮ ৩৭+০০০ 

লথনক 

৩৮+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য high-way লানটর অনছ। 
 ৪০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । 
 ৬০০ ন্দভ. য high-way লানটর অনছ। 

 

৩৯ ৩৮+০০০ 

লথনক 

৩৯+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫০ ন্দভ. য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ।  
 ২০০ ন্দভ. এ ফাআা ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৯৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার, তনফ win-wall এ 

honey-comb অনছ। 

 

৪০ ৩৯+০০০ 

লথনক 

৪০+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ এফং ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ৫০০ ন্দভ. য কুন্দভো কযান্টননভন্ট । 
 ৭০০ ন্দভ. এ অন্দভ ষ লভন্দডকযার কনরজ। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । 

 

৪১ ৪০ +০০০ 

লথনক 

৪১+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। (কযান্টননভন্ট এন্দযয়া) 

 ড়নক ভানঝ ভানঝ ারকা Rutting অনছ। 
 ১০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

৪২ ৪১ +০০০ 

লথনক 

৪২+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। (কযান্টননভন্ট এন্দযয়া) 

 ৯৯৫ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। তনফ win-wall এ 

honey-comb অনছ। 

 

৪৩ ৪২ +০০০ 

লথনক 

৪৩+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য কযান্টননভন্ট এন্দযয়া লল। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ১০ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৪ ৪৩ +০০০ 

লথনক 

৪৪+০০০ 

 ১৫০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩৫০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ। (ন্দদক ন্দননদ ষক বাঙ্গা) 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

৪৫ ৪৪ +০০০ 

লথনক 

৪৫+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৪৬ ৪৫ +০০০ 

লথনক 

৪৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয  Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ন্দচত্র-০৫ 

৪৭ ৪৬ +০০০ 

লথনক 

৪৭+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ১০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting 

অনছ। 
 ৫০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
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 ৬০০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৬০০-৭০০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৯৫০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ । ড়নকয island বাঙ্গা। 

৪৮ ৪৭ +০০০ 

লথনক 

৪৮+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ১০ ন্দভ. য ন্দফন্দভোহ্ ন্দপন্দরং লস্টন। 

 

৪৯ ৪৮ +০০০ 

লথনক 

৪৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 

 

৫০ ৪৯ +০০০ 

লথনক 

৫০+০০০ 

 Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ১৫০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

৫১ ৫০ +০০০ 

লথনক 

৫১+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ২০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ২৫০-৪০০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৩০০ ন্দভ. এ ফ্লাআ-বায। 
 ৬০০ ন্দভ. এ লযর ক্রন্দং। 

 

৫২ ৫১ +০০০ 

লথনক 

৫২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ১০০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৩৫০-৪৫০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৪০০ ন্দভ. দুয়ায ফাজায ন্দফর্শ্ লযাড। 

 

৫৩ ৫২ +০০০ 

লথনক 

৫৩+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য ভৄস্তপাপুয লতুঅনছ, লতু দৃশ্যত বার। 

 

৫৪ ৫৩ +০০০ 

লথনক 

৫৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 কুন্দভো দয দন্দক্ষন ঈনজরায় ফন্দস্থত। 

 

৫৫ ৫৪ +০০০ 

লথনক 

৫৫+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নক পাটর অনছ। 

 

৫৬ ৫৫ +০০০ 

লথনক 

৫৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ৭০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৭ ৫৬ +০০০ 

লথনক 

৫৭+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ১৫০ ন্দভ. য যাজাপুয লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বারনা, win wall এ পাটর অনছ। 
 ৯৫০ ন্দভ. এ ফাআ-া লযাড শুরু এফং া ন্দদনয়আ লেন অনছ। 
 ৯৯০ য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। Pavement লথনক ১ ন্দপট 

ন্দনচু। 

 

৫৮ ৫৭ +০০০ 

লথনক 

৫৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩৫০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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৫৯ ৫৮ +০০০ 

লথনক 

৫৯+০০০ 

 ড়নক ন্দনযািা ংনকত লনআ। 
 ৩০০ ন্দভ. এ ইা গানড ষন ফন্দস্থত। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

৬০ ৫৯ +০০০ 

লথনক 

৬০+০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. য সুয়াগঞ্জ ফাজায ফন্দস্থত ানআ লতু অনছ। লতুয ঢার ভাটি ধাযা বযাট 

লনআ। ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 

৬১ ৬০ +০০০ 

লথনক 

৬১+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ১০০ ন্দভ. য লেন অনছ। 

 

৬২ ৬১ +০০০ 

লথনক 

৬২+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 

 

৬৩ ৬২ +০০০ 

লথনক 

৬৩+০০০ 

 ৩০০  ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। Culvert এয 

ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৫০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬৪ ৬৩ +০০০ 

লথনক 

৬৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬৫ ৬৪+০০০ 

লথনক 

৬৫+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ন্দভয়া ফাজায ফন্দস্থত। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৮০০-৮৫০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৬৬ ৬৫+০০০ 

লথনক 

৬৬+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য Bridge অনছ, Bridge ঝুঁন্দকপুণ ষ Bridge Protector বাঙ্গা। 
 দুআ ান ভাটি বযাট লনআ। 
 ৪০০ এ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৬৭ ৬৬+০০০ 

লথনক 

৬৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৬৮ ৬৭+০০০ 

লথনক 

৬৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

ন্দচত্র-১০ 

৬৯ ৬৮+০০০ 

লথনক 

৬৯+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। Culvert এয ন্দনযািা 

খটি বাঙ্গা। 
 ৭০০  ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৭০ ৬৯+০০০ 

লথনক 

৭০+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 2 আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৭১ ৭০+০০০ 

লথনক 

৭১+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 ৪০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ। ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
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৭২ ৭১+০০০ 

লথনক 

৭২+০০০ 

 ফাআ-া লযাড শুরু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৭৩ ৭২+০০০ 

লথনক 

৭৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder  ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭৪ ৭৩+০০০ 

লথনক 

৭৪+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Solder ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু, ান্দন জনভ। 
 ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 ৬০০ ন্দভ. অযভানগঞ্জ ফাজায। 
 ৯১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

৭৫ ৭৪+০০০ 

লথনক 

৭৫+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু, প্রনতযক স্থানন। 
 ১৫০ ন্দভ. দূনয খারাী ভন্দজদ ফন্দস্থত। 
 ৯১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৩৫০  ১০০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert গুনরা দৃশ্যত বারনা। 
 ১০০০ ন্দভ. এ ান্দড় দয ফাজায ফন্দস্থত। 

 

৭৬ ৭৫+০০০ 

লথনক 

৭৬+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৭৭ ৭৬+০০০ 

লথনক 

৭৭+০০০ 

 ১০, ৩৫০ এফং ৭৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert গুনরা দৃশ্যত বারনা। 
 ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭৮ ৭৭+০০০ 

লথনক 

৭৮+০০০ 

 ড়নকয ানথ ফাআা লযাড ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৯৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

৭৯ ৭৮+০০০ 

লথনক 

৭৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচুু্। 
 ১০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ন্দচত্র-১১ 

৮০ ৭৯+০০০ 

লথনক 

৮০+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা honey comb অনছ, 

লনৌকা চরাচর কযনত ানযনা 

 

৮১ ৮০+০০০ 

লথনক 

৮১+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩০০ ৭০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

৮২ ৮১+০০০ 

লথনক 

৮২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ন্দন্দড়য়ার গ্যা ১০০ ন্দভ. এ। 

 

৮৩ ৮২+০০০ 

লথনক 

৮৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 



86 

 

ক্রন্দভক  লচআননজ ম ষনফক্ষন অনরাকন্দচত্র 

৮৪ ৮৩+০০০ 

লথনক 

৮৪+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

৮৫ ৮৪+০০০ 

লথনক 

৮৫+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা।  

৮৬ ৮৫+০০০ 

লথনক 

৮৬+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। দনাকা চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 

 

৮৭ ৮৬+০০০ 

লথনক 

৮৭+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু অফায ৬০০ ন্দভ. 

য লথনক ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 ৯১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 

 

৮৮ ৮৭+০০০ 

লথনক 

৮৮+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৮৯ ৮৮+০০০ 

লথনক 

৮৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ফাআ-া লযাড ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৩০০ ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৭০০ লথনক ৮০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 

 

৯০ ৮৯+০০০ 

লথনক 

৯০+০০০ 

 শুরু লথনক ২১০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু, Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি 

ধাযা বযাট লনআ। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৯১ ৯০+০০০ 

লথনক 

৯১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু, Pavement লথনক Soft Shoulder৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 পন্দকয াট ফন্দস্থত 

 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৭০০ ন্দভ. এ অন্দভন লানন লচৌদৄযী অআন্দডয়ার াআ স্কুর ফন্দস্থত। 
 দুআ ভা অনগ ফ ষনল ড়ক ঈন্নীতকযন কাজ নয়ন্দছর। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৯২ ৯১+০০০ 

লথনক 

৯২+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ কান্দনয়া তরা 

ফাজায। ড়নকয island বার। 
 ৮৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। ন্দনযািা খটিগুনরা বার অনছ। 
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৯৩ ৯২+০০০ 

লথনক 

৯৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ৪০০ ন্দভ. এ ভয়নাভন্দত ন্দপন্দরং লস্টন ফন্দস্থত। 
 ৫০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 ৫৫০ ন্দভ. য জাাঙ্গীয লানটর। 
 দুআ ভা অনগ ফ ষনল ড়ক ঈন্নীতকযন কাজ নয়ন্দছর। 

 

৯৪ ৯৩+০০০ 

লথনক 

৯৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। ন্দনযািা খটিগুনরা বার অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

৯৫ ৯৪+০০০ 

লথনক 

৯৫+০০০ 

 ২০০ লথনক ৩০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 
 ৩০০ ন্দভ. য পৄটবায-ন্দিজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং ৮০০ ন্দভ. 

য লথনক Soft Shoulder ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৯৬ ৯৫+০০০ 

লথনক 

৯৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ২০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা বাঙ্গা। 
 ৯৯৫ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার, honey comb অনছ। 

ানআ কাআছুটি ফাজায। 

 

৯৭ ৯৬+০০০ 

লথনক 

৯৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. য লপনী লজরা অযম্ভ। এফং ফাআ-া লযাড শুরু। 
 ২০০  ৪০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বারনা। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৪০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বারবানফ বযাট লনআ, Pavement 

লথনক Soft Shoulder ১৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৯৮ ৯৭+০০০ 

লথনক 

৯৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা, ন্দনযািা খটিগুনরা 

বারনা। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৬০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার, ফাআ-া লযাড ন্দভন্দরত 

নয়নছ। ানআ লভাাম্মদ অরী ফাজায। 
 ৫৫০ লথনক ৬৭০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। Pavement লথনক Soft Shoulder 

৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

ন্দচত্র-১২ 

৯৯ ৯৮+০০০ 

লথনক 

৯৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু অনছ। Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বারবানফ বযাট লনআ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য় না। 

 

১০০ ৯৯+০০০ 

লথনক 

১০০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ২০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 ৪০০ ন্দভ. এ স্টায-রাআন ন্দ.এন.ন্দজ ন্দপন্দরং লস্টন ফন্দস্থত এফং লপনী য। 
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 ১০১ ১০০+০০০ 

লথনক 

১০১+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য ফ্লাআ-বায অনছ। 
 ৪০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 
 ৫৫০ লথনক ৬৭০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫০০ লথনক ৭০০ ন্দভ. এ ফ্লাআ-বায অনছ। 

 

১০২ ১০১+০০০ 

লথনক 

১০২+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১০৩ ১০২+০০০ 

লথনক 

১০৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ৬০০ ন্দভ. য ফাআতুর অভান ভন্দজদ। 

 

১০৪ ১০৩+০০০ 

লথনক 

১০৪+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. য ফ্লাআবায অনছ (১২ টি লেন), ফস্থান ভন্দার য। 

 

১০৫ ১০৪+০০০ 

লথনক 

১০৫+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৫০০ ন্দভ. য িান্দপক পুন্দর ফে এফং লগার চিয। 

 

১০৬ ১০৫+০০০ 

লথনক 

১০৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder     ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বারনা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১০৭ ১০৬+০০০ 

লথনক 

১০৭+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। এফং ভানঝ ভানঝ ১ আন্দঞ্চ 

কনয Rutting অনছ। 
 ৯০০ ন্দভ. য রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। 

 

১০৮ ১০৭+০০০ 

লথনক 

১০৮+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

১০৯ ১০৮+০০০ 

লথনক 

১০৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder  ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ, island বারনা। 
 ৮০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ রারপুর ফাজায। 

 

১১০ ১০৯+০০০ 

লথনক 

১১০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৫ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ২০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১১১ ১১০+০০০ 

লথনক 

১১১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder  ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১১২ ১১১+০০০ 

লথনক 

১১২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১১৩ ১১২+০০০ 

লথনক 

১১৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 



89 

 

ক্রন্দভক  লচআননজ ম ষনফক্ষন অনরাকন্দচত্র 

 ৫০০ ন্দভ. লরভৄয়া লতু এফং এটি দৃশ্যত বার। লনৌকা চরাচর কযনত ানয। 
১১৪ ১১৩+০০০ 

লথনক 

১১৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

১১৫ ১১৪+০০০ 

লথনক 

১১৫+০০০ 

 ২৫০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯৮০ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

১১৬ ১১৫+০০০ 

লথনক 

১১৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১১৭ ১১৬+০০০ 

লথনক 

১১৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ২০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 

 

১১৮ ১১৭+০০০ 

লথনক 

১১৮+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ লযর লস্টন। 

 

১১৯ ১১৮+০০০ 

লথনক 

১১৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১২০ ১১৯+০০০ 

লথনক 

১২০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৪০ ন্দভ. য ভযী লতু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১২১ ১২০+০০০ 

লথনক 

১২১+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বানরা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১২২ ১২১+০০০ 

লথনক 

১২২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 

১২৩ ১২২+০০০ 

লথনক 

১২৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১২৪ ১২৩+০০০ 

লথনক 

১২৪+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 
 ৮০০ ন্দভ. য দৄভঘাট লতু। লতুয লেনন মানফান ধাক্কা খায়। 

 

১২৫ ১২৪+০০০ 

লথনক 

১২৫+০০০ 

 ৫ন্দভ. য চিগ্রাভ লজরা শুরু। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা, ন্দনযািা খটিগুনরা 

বারনা। 
 ৫০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১২৬ ১২৫+০০০ 

লথনক 

১২৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 



90 

 

ক্রন্দভক  লচআননজ ম ষনফক্ষন অনরাকন্দচত্র 

 ৫০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং আঈ-টানন ষ Pavement লথনক Soft Solder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
১২৭ ১২৬+০০০ 

লথনক 

১২৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৫০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার।ানআ ফারুআাট ফাজায 

এফং ফা-স্টনজ। লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

১২৮ ১২৭+০০০ 

লথনক 

১২৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১২৯ ১২৮+০০০ 

লথনক 

১২৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ৫০০ ন্দভ. যনথনক Soft 

Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৩০ ১২৯+০০০ 

লথনক 

১৩০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বানরা। 

 

১৩১ ১৩০+০০০ 

লথনক 

১৩১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Solder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

১৩২ ১৩১+০০০ 

লথনক 

১৩২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, ঈআন য়ানর ান্দন কম্ব অনছ। 

 

১৩৩ ১৩২+০০০ 

লথনক 

১৩৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ super elevation ঠিক লনআ। 

 

১৩৪ ১৩৩+০০০ 

লথনক 

১৩৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

১৩৫ ১৩৪+০০০ 

লথনক 

১৩৫+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

১৩৬ ১৩৫+০০০ 

লথনক 

১৩৬+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য ভাজায অনছ। 
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ,  win wall এ honey comb অনছ। 

 

১৩৭ ১৩৬+০০০ 

লথনক 

১৩৭+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০  ৭০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। এফং ৭০০ ন্দভ. এ ন্দভঠাছড়া ফাজায। 
 ৩০০ ন্দভ. য ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৩৮ ১৩৭+০০০ 

লথনক 

১৩৮+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৩৯ ১৩৮+০০০ 

লথনক 

১৩৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫০০ ন্দভ. এ গুন্দরস্থান ন্দপন্দরং লস্টন। 

 

১৪০ ১৩৯+০০০ 

লথনক 

 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ ন্দভনযযযাআ 

ফাজায। 
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১৪০+০০০  ৩০০ লথনক ৬০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

১৪১ ১৪০+০০০ 

লথনক 

১৪১+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

১৪২ ১৪১+০০০ 

লথনক 

১৪২+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert এয দৃশ্যতা বার।  

১৪৩ ১৪২+০০০ 

লথনক 

১৪৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ৮০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ। 

 

১৪৪ ১৪৩+০০০ 

লথনক 

১৪৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য লতু অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার না। 

 

১৪৫ ১৪৪+০০০ 

লথনক 

১৪৫+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৪৬ ১৪৫+০০০ 

লথনক 

১৪৬+০০০ 

 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ এফং ৩০০ ন্দভ. য ফানভ লভাড় অনছ। 
 ৪০০ ন্দভ. এ Road protector বাঙ্গা 

 ২০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৪৭ ১৪৬+০০০ 

লথনক 

১৪৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ২০০ ন্দভ. য ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ৮০০ ন্দভ.এ আঈ-টান ষ অনছ এফং ন্দভন্দডয়ান ন্দডবাআডায অনছ। 

 

১৪৮ ১৪৭+০০০ 

লথনক 

১৪৮+০০০ 

 শুরুনতআ পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ ন্দনজাভপুয ফাজায । লেন 

অনছ ৪০০ ন্দভ. ম ষন্ত, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 বায-া ড়ক অনছ। 

 

১৪৯ ১৪৮+০০০ 

লথনক 

১৪৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

১৫০ ১৪৯+০০০ 

লথনক 

১৫০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বানরা অনছ। 

 

১৫১ ১৫০+০০০ 

লথনক 

১৫১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৯৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। Culvert এয 

ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 

 

১৫২ ১৫১+০০০ 

লথনক 

১৫২+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য ফড় দারুগায াট এফং লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৮০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১৫৩ ১৫২+০০০ 

লথনক 

১৫৩+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য ফড় দানযাগায াট, ভা ড়নক জন লের অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বারনা। 

 

১৫৪ ১৫৩+০০০  ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু।  
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লথনক 

১৫৪+০০০ 

 ড়নকয ানআ লটন্দযনয়র ফাজায। 
 ৮০০ ন্দভ. সুআচনগট অনছ, সুআট লগনটয য ডানন লভাড়। 

১৫৫ ১৫৪+০০০ 

লথনক 

১৫৫+০০০ 

 ২০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। Culvert এয ন্দনযািা 

খটি বাঙ্গা। 
 ২০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। লভাড় ায য়া য ফড় দারুগায াট। 

 

১৫৬ ১৫৫+০০০ 

লথনক 

১৫৬+০০০ 

 ২০০  ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert এয দৃশ্যতা বার। তনফ ২০০ ন্দভ. 

য Culvert এয ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৫৭ ১৫৬+০০০ 

লথনক 

১৫৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ার্শ্ষ ড়ক অনছ। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। Culvert এ honey 

comb অনছ। 

 

১৫৮ ১৫৭+০০০ 

লথনক 

১৫৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৫৯ ১৫৮+০০০ 

লথনক 

১৫৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ২০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৬০ ১৫৯+০০০ 

লথনক 

১৬০+০০০ 

 ীতাকুন্ড ফাজায শুরু। ফাভ ন্দদনক বায া লযাড লগনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। খার ফন্ধ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৬১ ১৬০+০০০ 

লথনক 

১৬১+০০০ 

 ড়নকয শুরুনতআ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। ীতাকুন্ডু ফাজায। 
 ৫০ লথনক ১৫০ ন্দভ. ম ষন্ত অয.ন্দ.ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য ীতাকুন্ড ঈনজরা ন্দযলদ। 
 ৯৭০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

 

১৬২ ১৬১+০০০ 

লথনক 

১৬২+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ানআ ীতাকুন্ড পয়ায 

লস্টন। এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. এ লয ভৄন্ডী াহ্ এযভাজায। 
 ৭০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ ন্দপট 

ন্দনচু। 
 ৯০০ ন্দভ. য লফাটান্দনকযার গানড ষন এফং আনকা াকষ। 
 ৯৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, এটি দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, 

খার ফন্ধ। 

 

১৬৩ ১৬২+০০০ 

লথনক 

১৬৩+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft 

Solder২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ীতাকুন্ডু 

লৌযবা ভাপ্ত। 
 ৮৫০ ন্দভ. এ Culvert অনছ, এটি দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার 

ফন্ধ। 
 ৯৯০ ন্দভ. এ ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৬৪ ১৬৩+০০০  ১০০ ন্দভ. য ফানভ লভাড় অনছ। ড়নকয ব্লক বাঙ্গা। Pavement লথনক Soft  
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লথনক 

১৬৪+০০০ 

Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. য ফাড়াকুন্ডু ফাজায ানথ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। ফাজায ন্দদনয় 

বাযা ড়ক অনছ। 
১৬৫ ১৬৪+০০০ 

লথনক 

১৬৫+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯০০ ন্দভ. য রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। Road protector বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ , Culvert দৃশ্যত বার। 
  ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১৬৬ ১৬৫+০০০ 

লথনক 

১৬৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৬৭ ১৬৬+০০০ 

লথনক 

১৬৭+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৬৮ ১৬৭+০০০ 

লথনক 

১৬৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু।  

১৬৯ ১৬৮+০০০ 

লথনক 

১৬৯+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
 ২০০ ন্দভ. য ফড় ফাফান্দড়য়া ফাজায এফং লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
ন্দচত্র-১৩ 

১৭০ ১৬৯+০০০ 

লথনক 

১৭০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ।তায নযআ ঈিয ভন্দজদ ফাজায। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৭১ ১৭০+০০০ 

লথনক 

১৭১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 

 

১৭২ ১৭১+০০০ 

লথনক 

১৭২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৩৫০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এগুনরা দৃশ্যত বার। ানআ লভাট-কুন্দভযা 

ফাজায। 
 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৫ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার, honey comb অনছ। 

 

১৭৩ ১৭২+০০০ 

লথনক 

১৭৩+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বারনা। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ 

ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং Pavement লথনক Soft 

Shoulder ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 

ন্দচত্র-১৪ 

১৭৪ ১৭৩+০০০ 

লথনক 

১৭৪+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. ম ষন্ত গাআড য়ার অনছ এয য লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। Road 

protector বাঙ্গা। 
 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয 

Rutting অনছ। 
 কুন্দভো ীতাকুন্ডু লযর ক্রন্দং। বায-া ড়ক অনছ। 
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১৭৫ ১৭৪+০০০ 

লথনক 

১৭৫+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য ফাআ-া লযাড শুরু ানআ কুভাযা ফাজায 

 ৭০০ ন্দভ. য লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। 
 ১০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বারনা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৭৬ ১৭৫+০০০ 

লথনক 

১৭৬+০০০ 

 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। দন্দক্ষণ লঘযাভাযা াকা ভন্দজদ ফন্দস্থত। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বারনা, win wall এ পাটর অনছ। 

 

১৭৭ ১৭৬+০০০ 

লথনক 

১৭৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

১৭৮ ১৭৭+০০০ 

লথনক 

১৭৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৭০০ ন্দভ. এ ন্দনযািা খটি বার।  
 ৮০০ ন্দভ. য ফাআ-া লযাড শুরু ানআ গযীফতরা ফাজায। 
 ৯৫০ ন্দভ. এ অবুর খানয়য ন্দস্টর ন্দভর। ড়ক ১-২ আন্দঞ্চ কনয প্রচুয Rutting অনছ। 

 

১৭৯ ১৭৮+০০০ 

লথনক 

১৭৯+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু।  

 ২০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯৮০ ন্দভ. য লতু অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার না। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার 

ফন্ধ। ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। Approch ঠিক লনআ। 

 

১৮০ ১৭৯+০০০ 

লথনক 

১৮০+০০০ 

 ডান ন্দদনকয ড়ক ফাভ ন্দদনকয ড়ক লথনক প্রায় ৩ন্দভ. ঈচু। ড়নকয ানআ Canal 

অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৮১ ১৮০+০০০ 

লথনক 

১৮১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ২০০ - ৫৫০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ৭০০ ন্দভ. য িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বারনা। 
 ৫০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ । ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

১৮২ ১৮১+০০০ 

লথনক 

১৮২+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। পৄটবায-িীজ অনছ 

এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৫১০ ন্দভ. য বাযা লযাড শুরু। 
 ৭১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। ড়নকয Pavement 

লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৮৩ ১৮২+০০০ 

লথনক 

১৮৩+০০০ 

 রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। ডান ন্দদনকয লতু ৪ ন্দভ. ঈচু। ড়নকয 

াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য পৄটবায িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার ানআ রারপুর ফাজায। 

ফাজায এ অয.ন্দ.ন্দ ড়ক, ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয ান লেন অনছ, 

ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৫০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ। ডান ন্দদনকয ড়ক ফাভ ন্দদনকয ড়ক লথনক প্রায় ৩ন্দভ. ঈচু। 

ন্দচত্র-১৫ 

১৮৪ ১৮৩+০০০ 

লথনক 

১৮৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বারনা। 
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১৮৫ ১৮৪+০০০ 

লথনক 

১৮৫+০০০ 

 শুরুনতআ অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 

 

১৮৬ ১৮৫+০০০ 

লথনক 

১৮৬+০০০ 

 শুরুনতআ অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ১০ এফং ৮০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ। ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৮৭ ১৮৬+০০০ 

লথনক 

১৮৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য চিগ্রাভ লযর-নয় বায-া ড়ক অনছ। 

 

১৮৮ ১৮৭+০০০ 

লথনক 

১৮৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫০০ ৯০০ ন্দভ. এ ডানন লভাড় অনছ। 
 ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয island বাঙ্গা। 

ন্দচত্র-১৬ 

১৮৯ ১৮৮+০০০ 

লথনক 

১৯০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয island বানরা অনছ। 

 

১৯০ ১৯০+০০০ 

লথনক 

১৯২+৩০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ৮০০ ন্দভ. য ঈিয কাট্টরী অরাজ্ব লভাস্তপা-ান্দকভ ন্দফর্শ্ন্দফযারয় কনরজ। 
 চিগ্রাভ ন্দটি লগট এ লল। 
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চট্টগ্রাভ লথনক দাঈদকান্দন্ন ন্দবভৄনখ ন্দফন্দবন্ন লচআনননজ ড়নকয ফস্থা 

ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১ ১৯২+৩০০ 

লথনক 

১৯০+০০০ 

 চিগ্রাভ ন্দটি লগট লথনক শুরু। 
 ২০০ ন্দভ. য ঈিয কাট্টরী অরাজ্ব লভাস্তপা-ান্দকভ ন্দফর্শ্ন্দফযারম কনরজ। 
 ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

২ ১৯০+০০০ 

লথনক 

১৮৮+০০০ 

 ড়নকয island বানরা অনছ। 
  ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder  

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৩ ১৮৮+০০০ 

লথনক 

১৮৭+০০০ 

 ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
  ৫০০  ১০০ ন্দভ. এ ডানন লভাড় অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪ ১৮৭+০০০ 

লথনক 

১৮৬+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য চিগ্রাভ লযর-নয় বায-া ড়ক অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫ ১৮৬+০০০ 

লথনক 

১৮৫+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯৯০ এফং ২০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ। ড়নকয island বাঙ্গা।শুরুনতআ 

অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
ন্দচত্র-২৬ 

৬ ১৮৫+০০০ 

লথনক 

১৮৪+০০০ 

 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 শুরুনতআ অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৭ ১৮৪+০০০ 

লথনক 

১৮৩+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮ ১৮৩+০০০ 

লথনক 

১৮২+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ । ডান ন্দদনকয ড়ক ফাভ ন্দদনকয ড়ক লথনক প্রায় ৩ন্দভ. 

ঈচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার ানআ রারপুর ফাজায। 

ফাজায এ অয.ন্দ.ন্দ ড়ক, ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয ান লেন 

অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। ডান ন্দদনকয লতু ৪ ন্দভ. ঈচু। ড়নকয 

াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৯ ১৮২+০০০ 

লথনক 

১৮১+০০০ 

 ২৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ড়নকয 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪৯০ ন্দভ. য বায-া লযাড শুরু। 
 ৫০০ ন্দভ. য অয.ন্দ. ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। পৄটবায-িীজ অনছ 

এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১০ 

 

১৮১+০০০ 

লথনক 

১৮০+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৮০০ - ৫৫০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১১ ১৮০+০০০ 

লথনক 

১৭৯+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ। 
 ডান ন্দদনকয ড়ক ফাভ ন্দদনকয ড়ক লথনক প্রায় ৩ন্দভ. ঈচু। ড়নকয ানআ 

Canal অনছ।  

 

১২ ১৭৯+০০০ 

লথনক 

১৭৮+০০০ 

 ১৮০ ন্দভ. য লতু অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার না। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, 

খার ফন্ধ। ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। Approch ঠিক লনআ। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৩ ১৭৮+০০০ 

লথনক 

১৭৭+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. এ অবুর খানয়য ন্দস্টর ন্দভর। ড়ক ১-২ আন্দঞ্চ কনয প্রচুয Rutting 

অনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য ফাআ-া লযাড শুরুানআ গযীফতরা ফাজায। 
 ৩০০ ন্দভ. এ ন্দনযািা খটি বার। 
 ৬০০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

ন্দচত্র-২৯ 

১৪ ১৭৭+০০০ 

লথনক 

১৭৬+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

১৫ ১৭৬+০০০ 

লথনক 

১৭৫+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বার, win wall এ পাটর অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder 

২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। দন্দক্ষন লঘযাভাযা াকা ভন্দজদ ফন্দস্থত। 

ন্দচত্র-১৯ 

১৬ ১৭৫+০০০ 

লথনক 

১৭৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। 
 ৯০০ ন্দভ. য ফাআ-া লযাড শুরু ানআ কুভাযা ফাজায 

 

১৭ ১৭৪+০০০ 

লথনক 

১৭৩+০০০ 

 কুন্দভো ীতাকুন্ড লযর ক্রন্দং। বাযা ড়ক অনছ। 
 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয 

Rutting অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. ম ষন্ত গাআড য়ার অনছ এযয লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। 

Road protector বাঙ্গা। 

 

১৮ ১৭৩+০০০ 

লথনক 

১৭২+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৯০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বার। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ 

ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ এফং Pavement লথনক Soft 

Shoulder ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৯ ১৭২+০০০ 

লথনক 

১৭১+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য পৄট িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার, honey comb অনছ। 
 ৩০০ন্দভ. য সুআচ লগট। 
 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৫ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬৫০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এগুনরা দৃশ্যত বার। ানআ লভাট-

কুন্দভযা ফাজায। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

২০ ১৭১+০০০ 

লথনক 

১৭০+০০০ 

 ড়নকয Pavement এয ন্দডজাআন ারকা নয় লগনছ,তনফ লভাটানভাটি বুঝা । 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

২১ ১৭০+০০০ 

লথনক 

১৬৯+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৪০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। তায নযআ ঈিয ভন্দজদ ফাজায। 

 

২২ ১৬৯+০০০ 

লথনক 

১৬৮+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 ৮০০ ন্দভ. য ফড় ফাফান্দড়য়া ফাজায এফং লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৯৯০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 

ন্দচত্র-২০ 

২৩ ১৬৮+০০০ 

লথনক 

১৬৭+০০০ 

 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট 

৭.৩ ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

২৪ ১৬৭+০০০ 

লথনক 

১৬৬+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 

 

২৫ ১৬৬+০০০ 

লথনক 

১৬৫+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

২৬ ১৬৫+০০০ 

লথনক 

১৬৪+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ , Culvert দৃশ্যত বার। 
 ১০০ ন্দভ. য রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। Road protector 

বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

২৭ ১৬৪+০০০ 

লথনক 

১৬৩+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য ফাড়াকুন্ডু ফাজায ানথ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। ফাজায 

ন্দদনয় বাযা ড়ক অনছ।  
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৯০০ ন্দভ. য ফানভ লভাড় অনছ। ড়নকয ব্লক বাঙ্গা। Pavement লথনক 

Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

২৮ ১৬৩+০০০ 

লথনক 

১৬২+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ১০ ন্দভ. এ ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। 
 ১৫০ ন্দভ. এ Culvert অনছ, এটি দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, 

খার ফন্ধ। 
 ২০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ীতাকুন্ড 

লৌযবা ভাপ্ত। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft 

Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

২৯ ১৬২+০০০ 

লথনক 

১৬১+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, এটি দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, 

খার ফন্ধ। 
 ১০০ ন্দভ. য লফাটান্দনকযার গানড ষন এফং আনকা াকষ। 
 ৩০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ 

ন্দপট ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. এ লয ভৄন্ডী াহ্ এয ভাজায। 
 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। ানআ ীতাকুন্ডু 

পয়ায লস্টন।  

 

৩০ ১৬১+০০০ 

লথনক 

১৬০+০০০ 

 ১৩০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৭০০ ন্দভ. য ীতাকুন্ড ঈনজরা ন্দযলদ। 
 ৭০০ ন্দভ. য পৄট বায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৯৫০ লথনক ৮৫০ ন্দভ. ম ষন্ত অয.ন্দ.ন্দ ড়ক। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ড়নকয শুরুনতআ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। ীতাকুন্ডু ফাজায। 

ন্দচত্র-১৮ 

৩১ ১৬০+০০০ 

লথনক 

১৫৯+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। খার ফন্ধ 

 ীতাকুন্ড ফাজায শুরু। ফাভ ন্দদনক বায া লযাড লগনছ। 

 

৩২ ১৫৯+০০০ 

লথনক 

১৫৮+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৮০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ। 
 ৯৮০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৩৩ ১৫৮+০০০ 

লথনক 

১৫৭+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

৩৪ ১৫৭+০০০ 

লথনক 

১৫৬+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার।  
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ার্শ্ষ ড়ক অনছ। 

 

৩৫ ১৫৬+০০০ 

লথনক 

১৫৫+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৮০০  ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert এয দৃশ্যতা বার। তনফ 

৮০০ ন্দভ. য Culvert এয ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 

 

৩৬ ১৫৫+০০০ 

লথনক 

১৫৪+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। লভাড় ায য়া য ফড় দারুগায াট। 
 ৯৮০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। Culvert এয 

ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 

 

৩৭ ১৫৪+০০০ 

লথনক 

১৫৩+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. সুআচনগট অনছ, সুআট লগনটয য ডানন লভাড়। 
 ড়নকয ানআ লটন্দযনয়র ফাজায। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

৩৮ ১৫৩+০০০ 

লথনক 

১৫২+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বার।  
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

৩৯ ১৫২+০০০ 

লথনক 

১৫১+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৬০০ ন্দভ. য ফড় দারুগায াট এফং লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৪০ ১৫১+০০০ 

লথনক 

১৫০+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। Culvert এয 

ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৪১ ১৫০+০০০ 

লথনক 

১৪৯+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বানরা অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪২ ১৪৯+০০০ 

লথনক 

১৪৮+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৩ ১৪৮+০০০ 

লথনক 

১৪৭+০০০ 

 বায-া ড়ক অনছ। 
 শুরুনতআ পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ ন্দনজাভপুয ফাজায । 

লেন অনছ ৪০০ ন্দভ. ম ষন্ত, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
ন্দচত্র-২১ 

৪৪ ১৪৭+০০০ 

লথনক 

১৪৬+০০০ 

 ২০০ ন্দভ.এ আঈ-টান ষ অনছ এফং ন্দভন্দডয়ান ন্দডবাআডায অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. য ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৫ ১৪৬+০০০ 

লথনক 

১৪৫+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৬০০ ন্দভ. এ Road protector বাঙ্গা 

 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ এফং ৭০০ ন্দভ. য ফানভ লভাড় অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৬ ১৪৫+০০০ 

লথনক 

১৪৪+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৭ ১৪৪+০০০ 

লথনক 

১৪৩+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য লতু অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৮ ১৪৩+০০০ 

লথনক 

১৪২+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৪৯ ১৪২+০০০ 

লথনক 

১৪১+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert এয দৃশ্যতা বার। 
 ৯০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

৫০ ১৪১+০০০ 

লথনক 

১৪০+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

৫১ ১৪০+০০০ 

লথনক 

১৩৯+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৭০০ লথনক ৬০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৬০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ ভীয যাআ 

ফাজায। 

 

৫২ ১৩৯+০০০ 

লথনক 

১৩৮+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. এ গুন্দরস্থান ন্দপন্দরং লস্টন। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৩ ১৩৮+০০০ 

লথনক 

১৩৭+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৪ ১৩৭+০০০ 

লথনক 

১৩৬+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯০০  ৩০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। এফং ৩০০ ন্দভ. এ ন্দভঠাছড়া ফাজায। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৫ ১৩৬+০০০ 

লথনক 

১৩৫+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ,  win wall এ honey comb অনছ। 
 ২০০ ন্দভ. য ভাজায অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৬ ১৩৫+০০০ 

লথনক 

১৩৪+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

৫৭ ১৩৪+০০০ 

লথনক 

১৩৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

৫৮ ১৩৩+০০০ 

লথনক 

১৩২+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ super elevation  ঠিক লনআ। 
 ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৫৯ ১৩২+০০০ 

লথনক 

১৩১+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, win wall এ honey comb অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬০ ১৩১+০০০ 

লথনক 

১৩০+০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬১ ১৩০+০০০ 

লথনক 

১২৯+০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বানরা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬২ ১২৯+০০০ 

লথনক 

১২৮+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
  ৫০০ ন্দভ. য লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬৩ ১২৮+০০০ 

লথনক 

১২৭+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৯০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ উঁচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 



102 

 

ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

৬৪ ১২৭+০০০ 

লথনক 

১২৬+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ ফারুআাট 

ফাজায এফং ফা-স্টনজ। লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 

 

৬৫ ১২৬+০০০ 

লথনক 

১২৫+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং আঈ-টানন ষ Pavement লথনক Soft 

Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬৬ ১২৫+০০০ 

লথনক 

১২৪+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার, ন্দনযািা খটিগুনরা 

বার। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৫ ন্দভ. য চিগ্রাভ লজরা শুরু। 

 

৬৭ ১২৪+০০০ 

লথনক 

১২৩+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য দৄভঘাট লতু। লতুয লেনন মানফান ধাক্কা খায়। 
 ৬০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 

 

৬৮ ১২৩+০০০ 

লথনক 

১২২+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৬৯ ১২২+০০০ 

লথনক 

১২১+০০০ 

 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ পট লাল্ডায  ১.৫ ন্দভ., াড ষ লাল্ডায ১.৫ ন্দভ. লবনভন্ট 

৭.৩ ন্দভ. অআল্যান্ড ০.৫ + ৫ ন্দভ. ায়া লগনছ। 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭০ ১২১+০০০ 

লথনক 

১২০+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৭০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বানরা 

 

৭১ ১২০+০০০ 

লথনক 

১১৯+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৯৬০ ন্দভ. য ভযী লতু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭২ ১১৯+০০০ 

লথনক 

১১৮+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৩০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭৩ ১১৮+০০০ 

লথনক 

১১৭+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ লযর লস্টন। 
 ৫০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ ড়নকয ান লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৭৪ ১১৭+০০০ 

লথনক 

১১৬+০০০ 

 ৯৮০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

৭৫ ১১৬+০০০ 

লথনক 

১১৫+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ন্দচত্র-৩৩ 

৭৬ ১১৫+০০০ 

লথনক 

১১৪+০০০ 

 ২০ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৭৫০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু 

 

৭৭ ১১৪+০০০ 

লথনক 

১১৩+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

৭৮ ১১৩+০০০ 

লথনক 

১১২+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. লরভৄয়া লতু এফং এটি দৃশ্যত বার। দনাকা চরাচর কযনত ানয। 
 ৭০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৭৯ ১১২+০০০ 

লথনক 

১১১+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮০ ১১১+০০০ 

লথনক 

১১০+০০০ 

 বৃলক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ২ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮১ ১১০+০০০ 

লথনক 

১০৯+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৮২০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮২ ১০৯+০০০ 

লথনক 

১০৮+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ রারপুর 

ফাজায। 
 ৮০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ, island বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮৩ ১০৮+০০০ 

লথনক 

১০৭+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮৪ ১০৭+০০০ 

লথনক 

১০৬+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য রারপুর লতু এফং এটি দৃশ্যত বার না। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। এফং ভানঝ ভানঝ ১ 

আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

৮৫ ১০৬+০০০ 

লথনক 

১০৫+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৭৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ 

আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

৮৬ ১০৫+০০০ 

লথনক 

১০৪+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য িান্দপক পুন্দর ফে এফং লগার চিয। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৮৭ ১০৪+০০০ 

লথনক 

১০৩+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য ফ্লাআ-বায অনছ (১২ টি লেন), ফস্থান ভন্দার য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৮৮ ১০৩+০০০ 

লথনক 

১০২+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য ফাআতুর অভান ভন্দজদ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৮৯ ১০২+০০০ 

লথনক 

১০১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 

 

৯০ ১০১+০০০ 

লথনক 

১০০+০০০ 

 ৫০০ লথনক ৭০০ ন্দভ. এ ফ্লাআবায অনছ। 
 ৮৫০ লথনক ৪৩০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। Pavement লথনক Soft 

Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬০০ ন্দভ. য লযর ক্রন্দং। 
 ৯৫০ ন্দভ. য ফ্লাআবায অনছ। 

 

৯১ ১০০+০০০ 

লথনক 

৯৯+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. এ স্টায-রাআন ন্দ.এন.ন্দজ ন্দপন্দরং লস্টন ফন্দস্থত এফং লপনী য। 
 ৮০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ এফং island বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

৯২ ৯৯+০০০ 

লথনক 

৯৮+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বারবানফ বযাট লনআ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু অনছ। Pavement লথনক Soft Solder ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

৯৩ ৯৮+০০০ 

লথনক 

৯৭+০০০ 

 ৪৫০ লথনক ৪৩০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। Pavement লথনক Soft 

Shoulder ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার, ফাআ-া লযাড ন্দভন্দরত 

নয়নছ। ানআ লভাাম্মদ অরী ফাজায। 
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার, ন্দনযািা খটিগুনরা 

বার। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার ফন্ধ 

 ৮০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder  ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

৯৪ ৯৭+০০০ 

লথনক 

৯৬+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বারবানফ বযাট লনআ, 

Pavement লথনক Soft Solder ১৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৮০০  ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ৯০০ ন্দভ. য লপনী লজরা অযম্ভ। এফং ফাআ-া লযাড শুরু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

৯৫ ৯৬+০০০  ৫ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ কাআছুটি ফাজায।  
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

লথনক 

৯৫+০০০ 

 ৮৮০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
৯৬ ৯৫+০০০ 

লথনক 

৯৪+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং ৮০০ 

ন্দভ. য লথনক Soft Solder ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৭০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৮০০ লথনক ৩০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 
 ৯০০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ। 

 

৯৭ ৯৪+০০০ 

লথনক 

৯৩+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৯০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। ন্দনযািা খটিগুনরা বার অনছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

Pavement লথনক Soft Solder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৯৮ ৯৩+০০০ 

লথনক 

৯২+০০০ 

 দুআ ভা অনগ ফ ষনল ড়ক ঈন্নীতকযন কাজ নয়ন্দছর। 
 ৪৫০ ন্দভ. য জাাঙ্গীয লানটর। 
 ৫০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৬০০ ন্দভ. এ ভয়নাভন্দত ন্দপন্দরং লস্টন ফন্দস্থত। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

৯৯ ৯২+০০০ 

লথনক 

৯১+০০০ 

 ১৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ।  
 ২০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ানআ কান্দনয়া তরা 

ফাজায। ড়নকয island বার। 

 

১০০ ৯১+০০০ 

লথনক 

৯০+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 দুআ ভা অনগ ফ ষনল ড়ক ঈন্নীতকযন কাজ নয়ন্দছর। 
 ৩০০ ন্দভ. এ অন্দভন লানন লচৌদৄযী অআন্দডয়ার াআ স্কুর ফন্দস্থত। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু, Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

 ১০১ ৯০+০০০ 

লথনক 

৮৯+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৬০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ২৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। ড়নকয ফানধয ঢার 

ভাটি ধাযা বযাট লনআ। 
 শুরু লথনক ৭৯০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 

 

১০২ ৮৯+০০০ 

লথনক 

৮৮+০০০ 

 ৩০০ লথনক ২০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ। 
 ৩০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৭০০  ৪০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বার। 
 ফাআ-া লযাড ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১০৩ ৮৮+০০০ 

লথনক 

৮৭+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১০৪ ৮৭+০০০ 

লথনক 

৮৬+০০০ 

 ৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু অফায ৬০০ 

ন্দভ. য লথনক ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১০৫ ৮৬+০০০ 

লথনক 

৮৫+০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। দনাকা চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১০৬ ৮৫+০০০ 

লথনক 

৮৪+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার।  

১০৭ ৮৪+০০০ 

লথনক 

৮৩+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১০৮ ৮৩+০০০ 

লথনক 

৮২+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১০৯ ৮২+০০০ 

লথনক 

৮১+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। ন্দচত্র-৩৪ 

১১০ ৮১+০০০ 

লথনক 

৮০+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১১১ ৮০+০০০ 

লথনক 

৭৯+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার honey comb 

অনছ, দনাকা চরাচর কযনত ানযনা 

 

 

১১২ ৭৯+০০০ 

লথনক 

৭৮+০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচুু্। 

 

১১৩ ৭৮+০০০ 

লথনক 

৭৭+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয ানথ ফাআ-া লযাড ন্দভন্দরত নয়নছ। 

 

১১৪ ৭৭+০০০ 

লথনক 

৭৬+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৭০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটিগুনরা বাঙ্গা। 
 ৯৯০, ২৫০ এফং ৩৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert গুনরা দৃশ্যত বার। 
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লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১১৫ ৭৬+০০০ 

লথনক 

৭৫+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১১৬ ৭৫+০০০ 

লথনক 

৭৪+০০০ 

 ৬৫০  ১০০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert গুনরা দৃশ্যত বার। 
 ৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। ন্দনযািা খটিগুনরা 

বাঙ্গা। 
 ৮৫০ ন্দভ. দূনয খারাী ভন্দজদ ফন্দস্থত। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder  ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু, প্রনতযক স্থানন। 

ন্দচত্র-৩২ 

১১৭ ৭৪+০০০ 

লথনক 

৭৩+০০০ 

 ৯০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৪০০ ন্দভ. অযভানগঞ্জ ফাজায। 
 ডানন লভাড় অনছ, ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৮ আন্দঞ্চ ন্দনচু, ান্দন 

জনভ। 

 

১১৮ ৭৩+০০০ 

লথনক 

৭২+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১১৯ ৭২+০০০ 

লথনক 

৭১+০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ফাআ-া লযাড শুরু। 

 

১২০ ৭১+০০০ 

লথনক 

৭০+০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার  

 ৯০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 

১২১ ৭০+০০০ 

লথনক 

৬৯+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১২২ ৬৯+০০০ 

লথনক 

৬৮+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৭০০  ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ১০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। Culvert এয 

ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 

 

১২৩ ৬৮+০০০ 

লথনক 

৬৭+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১২৪ ৬৭+০০০ 

লথনক 

৬৬+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১২৫ ৬৬+০০০ 

লথনক 

৬৫+০০০ 

 ৬০০ এ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 দুআ ান ভাটি বযাট লনআ। 
 ৭০০ ন্দভ. য Bridge অনছ, Bridge ঝুঁন্দকপুণ ষ Bridge Protector 

বাঙ্গা। 
 ৮০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১২৬ ৬৫+০০০ 

লথনক 

৬৪+০০০ 

 ২০০-২৫০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. য ন্দভয়া ফাজায ফন্দস্থত। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১২৭ ৬৪+০০০ 

লথনক 

৬৩ +০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ 

 

১২৮ ৬৩+০০০ 

লথনক 

৬২ +০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৩০০  ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। Culvert 

এয ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 

 

১২৯ ৬২+০০০ 

লথনক 

৬১ +০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Solder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৩০ ৬১+০০০ 

লথনক 

৬০ +০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. য লেন অনছ। 
 ৯ ৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 

 

১৩১ ৬০+০০০ 

লথনক 

৫৯ +০০০ 

 ১০০ ন্দভ. য সুয়াগঞ্জ ফাজায ফন্দস্থত ানআ লতু অনছ। লতুয ঢার ভাটি ধাযা 

বযাট লনআ। ন্দনযািা খটি বাঙ্গা। 
 

১৩২ ৫৯+০০০ 

লথনক 

৫৮ +০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৭০০ ন্দভ. এ ইা গানড ষন ফন্দস্থত। 
 ড়নক ন্দনযািা ংনকত লনআ। 

 

১৩৩ ৫৮+০০০ 

লথনক 

৫৭ +০০০ 

 ৬৫০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৩৪ ৫৭+০০০ 

লথনক 

৫৬ +০০০ 

 ১০ য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। Pavement লথনক ১ ন্দপট 

ন্দনচু। 
 ৫০ ন্দভ. এ ফাআ-া লযাড শুরু এফং া ন্দদনয়আ লেন অনছ। 
  ৮৫০ ন্দভ. য যাজাপুয লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বার, win wall এ পাটর 

অনছ। 
 ৯০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৩৫ ৫৬+০০০ 

লথনক 

৫৫ +০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. য ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

ডানন লভাড় অনছ। 

 

১৩৬ ৫৫+০০০ 

লথনক 

৫৪ +০০০ 

 ড়নক পাটর অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১৩৭ ৫৪+০০০ 

লথনক 

৫৩ +০০০ 

 কুন্দভো দয দন্দক্ষণ ঈনজরায় ফন্দস্থত। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৩৮ ৫৩+০০০ 

লথনক 

৫২ +০০০ 

 ৮০০ ন্দভ. য ভৄস্তপাপুয লতু অনছ, লতু দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৩৯ ৫২+০০০ 

লথনক 

৫১ +০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. দুয়ায ফাজায ন্দফর্শ্ লযাড। 
 ৬৫০-৫৫০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৪০ ৫১+০০০ 

লথনক 

৫০ +০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. এ লযর ক্রন্দং। 
 ৭০০ ন্দভ. এ ফ্লাআবায। 
 ৭৫০-৬০০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৮০০ ন্দভ.য Soft Shoulder অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 

 

১৪১ ৫০+০০০ 

লথনক 

৪৯ +০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 

 

১৪২ ৪৯+০০০ 

লথনক 

৪৮ +০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ।  

১৪৩ ৪৮+০০০ 

লথনক 

৪৭ +০০০ 

 ৯৯০ ন্দভ. য ন্দফন্দভোহ্ ন্দপন্দরং লস্টন। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting 

অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ১ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৪৪ ৪৭+০০০ 

লথনক 

৪৬ +০০০ 

 ৫০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ । ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ৪০০-৩০০ ন্দভ. এয ভানঝ লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। 
 ৪০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৫০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৯০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয 

Rutting অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৪৫ ৪৬+০০০ 

লথনক 

৪৫ +০০০ 

 ড়নকয  Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৪৬ ৪৫+০০০ 

লথনক 

৪৪ +০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১৪৭ ৪৪+০০০ 

লথনক 

৪৩ +০০০ 

 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting 

অনছ। 
 ৩৫০ ন্দভ. এ আঈ-টান ষ অনছ । ন্দদক ন্দননদ ষক বাঙ্গা। 
 ৮৫০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৪৮ ৪৩+০০০ 

লথনক 

৪২ +০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ১০ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য 

ন্দচত্র-২২ 

১৪৯ ৪২+০০০ 

লথনক 

৪১ +০০০ 

 ৫ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। তনফ win-wall এ 

honey-comb অনছ। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। (কযান্টননভন্ট এন্দযয়া) 

 

১৫০ ৪১+০০০ 

লথনক 

৪০ +০০০ 

 ৯০০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ড়নক ভানঝ ভানঝ ারকা Rutting অনছ। 
 লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান লমাগ্য। (কযান্টননভন্ট এন্দযয়া) 

 

১৫১ ৪০+০০০ 

লথনক 

৩৯+০০০ 

 ২০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । 
 ৩০০ ন্দভ. এ অন্দভ ষ লভন্দডকযার কনরজ। 
 ৫০০ ন্দভ. য কুন্দভো কযান্টননভন্ট । 
 ৭০০ ন্দভ. য আঈ-টান ষ অনছ এফং ড়নকয island বাঙ্গা। 

ন্দচত্র-৩১ 

১৫২ ৩৯+০০০ 

লথনক 

৩৮+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার, তনফ win-wall এ 

honey-comb অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. এ ফাআা ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৯ ৫০ ন্দভ. য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৫৩ ৩৮+০০০ 

লথনক 

৩৭+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য high-way লানটর অনছ। 
 ৬০০ ন্দভ. য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু । 
 ৭০০ ন্দভ. য high-way লানটর অনছ। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু 

 

১৫৪ ৩৭+০০০ 

লথনক 

৩৬+০০০ 

 ৫০ ন্দভ. য ফাআা লযাড। 
 ৫০ ন্দভ. য ডানন লভাড়, ২০০ ন্দভ. য অফানযা ডানন লভাড় অনছ। 

 

১৫৫ ৩৬+০০০ 

লথনক 

৩৫+০০০ 

 আস্টান ষ লভন্দডনকর কনরজ অনছ। 
 ৩০০ ন্দভ. এ ফাআা ন্দভন্দরত নয়নছ। 

 

১৫৬ ৩৫+০০০ 

লথনক 

৩৪+০০০ 

 ৫০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু এফং ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting 

অনছ। 

 

১৫৭ ৩৪+০০০ 

লথনক 

৩৩+০০০ 

 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু।  
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১৫৮ ৩৩+০০০ 

লথনক 

৩২+০০০ 

 ১০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ৪০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৬০০ ন্দভ. য ন্দনভায দদন্দনক ফাজায এফং ফাআা লযাড অযম্ভ। 
 ৬৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৫৯ ৩২+০০০ 

লথনক 

৩১+০০০ 

 ৫৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৯০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

১৬০ ৩১+০০০ 

লথনক 

৩০+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য, ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ। Pavement লথনক 

৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 

১৬১ ৩০+০০০ 

লথনক 

২৯+০০০ 

 ১০০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ৭ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৬২ ২৯+০০০ 

লথনক 

২৮+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৮০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ড়নকয Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ Soft Solder ১.৫ ন্দভ., Pavement ৭.৫ ন্দভ., 

island ৫ ন্দভ., Pavement ৭.৫ ন্দভ., Shoulder ১.৫ ন্দভ.। 

 

১৬৩ ২৮+০০০ 

লথনক 

২৭+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Solder ৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 ৬৫০ ন্দভ য island অনছ তনফ,বাঙ্গা। 
 ৮০০ - ৭০০ ন্দভ. ম ষন্ত লেন অনছ, ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য। 
 ৮৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৯৫০ ন্দভ. য চান্দন্ননা ফাজায। 

ন্দচত্র-৩৭ 

১৬৪ ২৭+০০০ 

লথনক 

২৬+০০০ 

 ৪০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ১-২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯০০ ন্দভ. য Super Elevation অনছ এফং island বাঙ্গা। 

 

১৬৫ ২৬+০০০ 

লথনক 

২৫+০০০ 

 ৭৫০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৯০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 

 

১৬৬ ২৫+০০০ 

লথনক 

২৪+০০০ 

 ৫০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। 
 ৭০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং ড়নকয াযনপন 

পাটর অনছ। 

 

১৬৭ ২৪+০০০ 

লথনক 

২৩+০০০ 

 ড়ক এফং ফাআ-া লযানডয ভাঝ খানন লাভ-লস্টড। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৭০০ ন্দভ. য ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ 

ন্দপট ন্দনচু। 

 

১৬৮ ২৩+০০০ 

লথনক 

২২+০০০ 

 ড়ক এফং ফাআ-া লযানডয ভাঝ খানন লাভ-লস্টড। 
 ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১৬৯ ২২+০০০ 

লথনক 

২১+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ফাআ-া লযাড লগনছ। 

 

১৭০ ২১+০০০ 

লথনক 

২০+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু এফং 

ড়নকয াযনপন পাটর অনছ। 
 ৬৫০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৭০০ ন্দভ. য দুআটি পৄটবায-িীজ অনছ এফং গুনরা দৃশ্যত বার। 
 ৭৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 

 

১৭১ ২০+০০০ 

লথনক 

১৯+০০০ 

 ২৫০ ন্দভ.য ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৪০০ ন্দভ.য Road protector অনছ তনফ বাঙ্গা। 
 ৫০০ ন্দভ. য ড়নক ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৭২ ১৯+০০০ 

লথনক 

১৮+০০০ 

 ৫০ ন্দভ.য Road protector বাঙ্গা। 
 ৬৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ , তনফ win-wall এ honey-comb অনছ। 
 ম্পূণ ষ ড়নকআ ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ২-৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৭৩ ১৮+০০০ 

লথনক 

১৭+০০০ 

 ম্পূণ ষ ড়নকআ ভানঝ ভানঝ ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ২-৩ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৭৪ ১৭+০০০ 

লথনক 

১৬+০০০ 

 ড়নকয ফানধয ঢার ভাটি ধাযা বযাট লনআ, Pavement লথনক ১ ন্দপট ন্দনচু।  

১৭৫ ১৬+০০০ 

লথনক 

১৫+০০০ 

 ১০ ন্দভ. য Culvert অনছ। Culvert দৃশ্যত বার তনফ ান্দন চরাচর কযনত 

ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৬৫০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 ম্পূণ ষ ড়নকআ ভানঝ ভানঝ ১ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 

 

১৭৬ ১৫+০০০ 

লথনক 

১৪+০০০ 

 ৬০০ ন্দভ. য ড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ (দুআ ভা অনগ Rutting  

লভযাভত কযা নয়ন্দছর )। 
 ৬০০ ন্দভ. য ডানন লভাড় অনছ। 

 

১৭৭ ১৪+০০০ 

লথনক 

১৩+০০০ 

 ২৮০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ অনছ এফং এটি দৃশ্যত বার। 
 ৩০০ ন্দভ. য আন্দরয়ট গঞ্জ ফাজায ফন্দস্থত। 

 

১৭৮ ১৩+০০০ 

লথনক 

১২+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৬৫০ -২০০ ন্দভ.এয ভানঝ ড়নক ২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৮০০ ন্দভ. য ড়নকয island বাঙ্গা। 
 Pavement লথনক Soft Shoulder ৬ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৭৯ ১২+০০০ 

লথনক 

১১+০০০ 

 ড়নক ভানঝ ভানঝ ১ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ। 
 ৮৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার তনফ ান্দন চরাচর 

কযনত ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৯০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৮০ ১১+০০০ 

লথনক 

১০+০০০ 

 ড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ (দুআ ভা অনগ Rutting লভযাভত কযা 

নয়ন্দছর) । 
 ফাআ-া ড়ক ন্দভন্দরত নয়নছ। 
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ক্রন্দভক 

নং 

লচআনএজ ম ষনফক্ষণ অনরাকন্দচত্র 

১৮১ ১০+০০০ 

লথনক 

৯+০০০ 

 ৭০০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert দৃশ্যত বার। 
 ৯০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ১০ আন্দঞ্চ ন্দনচু। ন্দচত্র-৩৮ 

১৮২ ৯+০০০ 

লথনক 

৮+০০০ 

 ৫০০ ন্দভ.য Road protector বাঙ্গা। 
 ৭০০ ন্দভ. য ড়নক ২ আন্দঞ্চ Rutting অনছ। 
 ৭৫০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ৭ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৮৩ ৮+০০০ 

লথনক 

৭+০০০ 

 ৩০০ ন্দভ. দূনয Pavement লথনক Soft Solder ৭ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 
 Bridge দৃশ্যত বার। ান্দন চরাচর কযনত ানযনা, খার ফন্ধ। 
 ৪০০ ন্দভ. য ড়নক ১ আন্দঞ্চ Rutting অনছ। 
 দুআ া ন্দদনয়আ ফাআ-া লযাড যনয়নছ। ড়নক লকান island নাআ । 

 

১৮৪ ৭+০০০ 

লথনক 

৬+০০০ 

 ন্দকছু ন্দকছু জাগায় ড়নকয াযনপ ঈচুন্দনচু। 
 ৭৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ, Culvert ঝন্দকপূণ ষ । ানআ ফাজায । 
 ড়নকয া ন্দদনয় ফাআ-া ড়ক অনছ। 

 

১৮৫ ৬+০০০ 

লথনক 

৫+০০০ 

 Culvert দৃশ্যত বার তনফ win-wall এ honey-comb অনছ।  

১৮৬ ৫+০০০ 

লথনক 

৪ +০০০ 

 Road protector বাঙ্গা, ৮০০ -৭৫০ ন্দভ.এয ভানঝ। 
 ৯০০ ন্দভ. য দাঈদকান্দন্ন ফাজায, ৮৫০ ন্দভ. য পৄটবায-িীজ । 
 ড়নকয প্রস্থ মথাক্রনভ Shoulder ১.৫ ন্দভ., Pavement ৭.৫ ন্দভ., 

island ৫ ন্দভ., Pavement ৭.৫ ন্দভ., Shoulder ১.৫ ন্দভ. । 

 

১৮৭ ৪+০০০ 

লথনক 

৩+০০০ 

 ৭৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ , Culvert এ পাটর অনছ। 
 Road protector বাঙ্গা, ৮০০ -৭৫০ ন্দভ.এয ভানঝ। 

 

১৮৮ ৩+০০০ 

লথনক 

২+০০০ 

 ৫৫০ ন্দভ. য Culvert অনছ। 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 ড়নকয Pavement এয ন্দডজাআন ারকা নয় লগনছ,তনফ লভাটানভাটি বুঝা 

মায় ৫৫০ ন্দভ. য। 
 ড়নকয island লবনঙ্গ লগনছ, ৮৩০ ন্দভ. য। 
 ৮০০-৭৫০ ন্দভ. এয ভানঝ Pavement লথনক Soft Shoulder ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 

 

১৮৯ ২ +০০০ 

লথনক 

১+০০০ 

 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না। 
 ৭০০ ন্দভ. য লথনক, Pavement লথনক Soft Shoulder ২ আন্দঞ্চ ন্দনচু। 

 

১৯০ ১+০০০ 

লথনক 

০+০০০ 

 ১ ন্দক.ন্দভ এয ভানঝ ম্পূণ ষ ড়নকআ ১/২ আন্দঞ্চ কনয Rutting অনছ (দুআ ভা 

অনগ Rutting  লভযাভত কযা নয়ন্দছর ) । 
 বৃনক্ষয যক্ষণানফক্ষণ  ন্দযচম ষা য়না । 
 Culvert ঠিক অনছ তনফ Culvert-protector লবনঙ্গ লগনছ ,৩৫০ ন্দভ. 

য। 
 ড়নকয Pavement এয ন্দডজাআন ারকা নয় লগনছ,তনফ লভাটানভাটি বুঝা 

মায় ৬৫০ ন্দভ. য। 
 ৮০০-৮১০ ন্দভ. এয ভানঝ Pavement লথনক Soft Shoulder  ৪ আন্দঞ্চ 

ন্দনচু। 
 ৮০০-৬০০ ন্দভ. ম ষন্ত ড়নকয াযনপন পাটর অনছ। 
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সংযুক্তি -১০ 

দাউদোক্তি থেকে চট্টগ্রাম অক্তিমুকে ক্তিক্তিন্ন থচইকেকে সড়কের ক্তচত্র 

 

        
 ন্দচত্র ০১: ০০ লচআনননজ ন্দকনরান্দভটায লাস্ট                      ন্দচত্র ০২: ১৮ লচআনননজ লবনভন্ট লথনক াড ষ লাল্ডায ৪-৮ আঞ্চ নীচু 

 

         
ন্দচত্র ০৩: ২৪ লচআনননজ া ষ ড়ক ননক ন্দনচু                         ন্দচত্র ০৪ : ৩৫ লচআনননজ উঁচু ন্দনচু যাস্তা  ড়নকয ভানঝ যাটিং   

 

     
ন্দচত্র ০৫: ৪৫ লচআনননজ া ষ ড়ক বার ফস্থায় অনছ                        ন্দচত্র ০৬ : ২৮ লচআনননজ লেন অনছ ন্দকন্তু ান্দন ন্দনকান অনমাগ্য 
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ন্দচত্র ০৭: ২২ লচআনননজ ফা-লফ  পৄট বায ন্দিজ            ন্দচত্র ০৮: ৩৫লচআনননজ বাঙ্গা লযাড প্রনটক্টয 

       
 ন্দচত্র ০৯: ২৩ লচআনননজ ড়নকয াযনপ                                      ন্দচত্র ১০ : ৬৭ লচআনননজ লবনভন্ট আট ন্দদনয় লভযাভত াযনপ উঁচুন্দনচু 

 

       
ন্দচত্র ১১: ৭৯ লচআনননজ পৄট বায ন্দিজ                         ন্দচত্র ১২: ৯৮ লচআনননজ া ষ ড়ক ননক ন্দনচু দৃশ্যত বানরা  
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 ন্দচত্র ১৩: ১৬৯ লচআনননজ কারবানট ষয ফস্থা                         ন্দচত্র ১৪: ১৭৩ লচআনননজ ন্দযেন্ন ন্দিজ বানরা না 

 

      
ন্দচত্র ১৫: ১৮২ লচআনননজ বাঙ্গা ন্দকনরান্দভটায লাস্ট                  ন্দচত্র ১৬: ১৮৮ লচআনননজ লেন বাঙ্গা  ান্দন ন্দনষ্কান নমাগ্য 
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চট্টগ্রাম থেকে দাউদোক্তি অক্তিমুকে ক্তিক্তিন্ন থচইকেকে সড়কের ক্তচত্র  

 

      
ন্দচত্র ১৭: ন্দফন্দবন্ন লচআনননজ লবনভন্ট লথনক ানয ভাটি ননক ন্দনচ           ন্দচত্র ১৮: ১৬০ লচআনননজ প্রতুর ান্দন ন্দনষ্কান ব্যফস্থা 

 

       
ন্দচত্র ১৯: ১৭৫ লচআনননজ যাস্তা উঁচু ন্দনচু, প্রায় ২ আঞ্চ যাটিং অনছ              ন্দচত্র ২০: ১৬৯ লচআনননজ ান্দন জনভ অনছ  

 

       
           ন্দচত্র ২১: ১৪৮ লচআনননজ ন্দনজাভপুয ফাজায                          ন্দচত্র ২২: ৪৩ লচআনননজ বাঙ্গা লেন 



118 

 

         
 ন্দচত্র ২৩: ন্দযন্দজড  লফ্লন্দেফর লবনভনন্টয জনয়ন্ট                               ন্দচত্র ২৪ : ননক লচআনননজ া ষ ড়ক ননক ন্দনচু 

 

         
 ন্দচত্র ২৫: বাঙ্গা ন্দকনরান্দভটায লাস্ট                ন্দচত্র ২৬: ১৮৫ লচআনননজ বাঙ্গা ন্দভন্দডয়ান 

 

           
  ন্দচত্র ২৯: ১৭৮ লচআনননজ বাঙ্গা ন্দভন্দডয়ান                            ন্দচত্র ৩০: ১৮২ লচআনননজ প্রায় ২ আঞ্চ যাটিং  
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 ন্দচত্র ৩১: ৪০ লচআনননজ বযাট কযা ন্দভন্দডয়ান গ্যা                           ন্দচত্র ৩২: ৭৫ লচআনননজয ফস্থা 

 

       
ন্দচত্র ৩৩: ১১৬ লচআনননজ ড়ক ফানধয ভাটি দৄনয় লগনছ           ন্দচত্র ৩৪: ৮২ লচআনননজ লবনভন্ট লথনক ানয ভাটি ননক ন্দনচু 

       

       

ন্দচত্র ৩৭: ২৮ লচআনননজয ন্দভন্দডয়ান গ্যা                           ন্দচত্র ৩৮ : ১০ লচআনননজ কারবাট ষ, বানরা অনছ 
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ংযুন্দি-১১
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ংযুন্দি- ১২ 

যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কাম ষন্দযন্দধ (ToR) 
 

প্রবাফ ভল্যায়ননয জন্য ন্দনফ ষান্দচত প্রকনল্পয ন্দফফযণী  যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কাম ষন্দযন্দধ (ToR): 
 

ক) প্রকনল্পয ংন্দক্ষপ্ত ন্দফফযণ : 

 
১.০ প্রকনল্পয নাভ : ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প (দাঈদকান্দন্ন-

চট্টগ্রাভ ং) (তৃতীয় ংনান্দধত)। 
২.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ড়ক  জনথ ন্দধদপ্তয  

৩.০ ঈনযাগী ভন্ত্রণারয়/ন্দফবাগ : ড়ক ন্দযফন  লতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক ন্দযফন  ভাড়ক 

ন্দফবাগ 

৪.০ প্রকনল্পয ফস্থান : দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রাভ ন্দটি লগআট। 

৫.০ প্রকনল্পয নুনভান্দদত ব্যয় : ৩৮১৬৯৩.৫১ রক্ষ টাকা। 

(লজন্দডন্দএপ-৪০,০০০.০০ রক্ষ টাকা এফং ফন্দষ্ট থ ষ ন্দজন্দফ) 

৬.০ প্রকনল্পয ফাস্তফায়নকার : ০১/০১/২০০৬ লথনক ৩০/০৬/২০১৭ 
 

৭.০ প্রকনল্পয টভূন্দভঃ ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্পটি জাতীয় জনগুরুত্বপূণ ষ গ্রান্দধকাযপ্রাপ্ত 

একটি প্রকল্প। ফন্নয নগযী চট্টগ্রানভয নঙ্গ যাজধানী ঢাকানক ড়কনথ লমাগানমাগ যুনগানমাগী, জতয, দ্রুত, 

মানজটভৄি,  ঈন্নততয কযায রনক্ষয ন্দফযভান ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়ক ৪-লরনন ঈন্নীতকযণ প্রকল্প 

ানত লনয়া য়। এ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পনর ঢাকা-চট্টগ্রানভয ড়ক লমাগানমাগ  ন্দযফন ব্যফস্থা দ্রুততয, 

ন্দনযাদ, মানজটভৄি  জতয য় মা জাতীয় থ ষননন্দতক ঈন্নয়নন ফড় ভূন্দভকা ফন কযনফ। ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

জাতীয় ভাড়ক এয কাঁচপুয (ভৄিযণী) নত দাঈদকান্দন্ন ম ষন্ত ংন ১(এক) ন্দভটায প্রস্থ ন্দডবাআডায 

চায লরনন ঈন্নীতকযনণয কাজ অনরাচয প্রকল্প ফাস্তফায়ননয পূনফ ষ ২০০৫-০৬ থ ষ ফছনয ভাপ্ত নয়নছ। যফতীনত 

ন্দজন্দফ  জাানী ঋন তন্দফর (লজন্দডন্দএপ) এয থ ষায়নন ঈি জাতীয় ভাড়নকয ফন্দষ্ট দাঈদকান্দন্ন-

চট্টগ্রাভ ১৯২.৩০ ন্দকনরান্দভটায ংনক ৪-লরনন প্রস্তকযণ প্রকল্পটি একননক কতৃষক গত ৩০/০১/২০০৮ তান্দযনখ 

নুনভান্দদত য়। প্রকনল্প ড়ক ন্দনভ ষানণ ১০টি প্যানকজ  লতু ন্দনভ ষানণ ৩টি প্যানকজ তথা পূতষ কানজ লভাট ১৩টি 

প্যানকজ, যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান ন্দফলনয় ১টি  অঈটনান্দ ষং এয ভাধ্যনভ জনফর ন্দননয়ানগ ১টি প্যানকজ লভাট 

১৫টি প্যানকজ যনয়নছ। এ প্রকনল্পয অতায় দাঈদকান্দন্ন নত চট্টগ্রাভ ন্দটি লগআট ম ষন্ত ১৯২.৩০ ন্দক.ন্দভ. 

ন্দফযভান ২-লরন ড়কনক ৩য় ংনান্দধত ন্দডন্দন্দ নুমায়ী ৩৮১৬.৯৪ লকাটি টাকা ব্যনয় জানুয়ান্দয ২০০৬ নত 

ন্দডনম্বয ২০১৬ লভয়ানদ ৪-লরনন ঈন্নীত কযায ন্দনন্দভি নুনভান্দদত য়। যফতীনত জুন/১৭ ম ষন্ত প্রকল্পটিয ব্যয় 

বৃন্দি  ব্যন্দতনযনক লভয়াদ বৃন্দি ায়। প্রকনল্পয অতায় ২৩টি লতু, লযরনয় বাযা এফং ২টি অন্ডাযা 

ন্দনন্দভ ষত নয়নছ। এছাড়া ন্দনযাদ ড়ক াযাানযয স্বানথ ষ ৩৪টি স্টীর পৄট বায ন্দিজ ন্দনন্দভ ষত নয়নছ।  
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৮.০ প্রকনল্পয ঈনেশ্যঃ 

জাতীয় থ ষনীন্দতয রাআপরাআন খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়কনক ২-লরন লথনক ৪-লরনন ঈন্নীত কনয ড়ক 

লমাগানমাগ ব্যফস্থানক জতয, অযাভপ্রদ, ন্দনযাদ এফং মানজট ভৄি কনয জাতীয় ঈন্নয়ন ত্বযান্দন্বত কনয 

জনগনণয অথ ষ-াভান্দজক ফস্থায ঈন্নয়ন। 
৯.০ প্রকনল্পয ভর কাম ষক্রভ/প্রধান প্রধান ঙ্গ  ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকা) 

নঙ্গয নাভ (ন্দযভাণ) ন্দযভাণ/ংখ্যা নুনভান্দদত ব্যয় 

ভূন্দভ ন্দধগ্রণ  ক্ষন্দতপূযণ ৩৭.৭৭ একয ৭৫০০.০০ 

ন্দপ্রন্দরন্দভনান্দযজ লথাক ১২৬১.৩২ 

ন্দিয়ান্দযং এন্ড গ্রান্দফং ৬১০৭৫৮৬ ঘ.ন্দভ. ১২৯৬.৯৫ 

ভাটিয কাজ ১৩৪৬৫১০১ ঘ.ন্দভ. ২৬২৬৩.৬৫ 

নয়র/এনগ্রনগআট লবনভন্ট ২৪৯৬৬৪১ ঘ.ন্দভ. ৪৯৫০৩.৫৭ 

লবনভন্ট(ন্দফটুন্দভনা  ন্দযন্দজড) ৫১৫৭৭৪ ঘ.ন্দভ. ৭৪৬২১.৩৯ 

যক্ষাপ্রদ কাজ ২০৫৪২৯ ফ.ন্দভ. ১৯৮৬.৮১ 

পৄটবায ন্দিজ ৩৪ টি ২২৩৮.৫০ 

লযাড ন্দডবাআডায ১৮৮৪৯ ন্দভ. ৮৬৮.৩৭ 

াআন, ন্দগন্যার ন্দক.ন্দভ. লাস্ট ৩১৩৫২ টি  ১৭৩৮.৭০ 

লযাড ভান্দকষং ১১৪৫২০ ফ.ন্দভ. ১০৪০.১৯ 

লেননজ      ২১৩৭৪৬ ন্দভ. ২৬৪৬.৫৯ 

পৄটাত ৭২২১৫ ফ.ন্দভ. ৪১৮৫.২৬ 

ফা-লফ এফং ফা স্টনজ ৬১ টি ৫১৫.২৬ 

আন্টাযনকন/আন্টাযনচআঞ্জ ন্দনভ ষাণ ৬৪১ টি ৬৫৭১.৫৬ 

ফে কারবাট ষ ন্দনভ ষাণ ১০৫০ন্দভ: ৬২০৫.৫৯ 

লতু ন্দনভ ষাণ ১০৬৭ ন্দভ. ১৩০২৩.০৪ 

বাযা/ফ্লাআবায ন্দনভ ষাণ ৪৬৩ ন্দভ. ১৫৮৫৯.৯৯ 

অন্ডাযা ন্দনভ ষাণ ১৪ ন্দভ ১৫৮.৮৩ 

এনপ্রাচ ড়ক ৮৪৫ ন্দভ. ১৩৭০.৬৯ 

ড়ক ংরগ্ন ফনায়ন ২১৬৬১২৭ ফ.ন্দভ: ১৬৬.৫৯ 

ধভীয় স্থানা  স্কুর  পুনঃস্থান - ১২২৭.০০ 

জরুন্দয লভযাভত  যক্ষণানফক্ষণ কাজ (পুনঃন্দনভ ষাণ  বাযনর) ৩৭৫০৩.০০ ন্দভ. ৫৮৪৩.৭১ 

ন্দভন্দডয়ান বৃক্ষনযান ১৪৩৪০৩.০০ ন্দভ. ৯৭৯.৮৩ 
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খ) যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয কাম ষন্দযন্দধ (ToR) 

১০.০ যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠাননয দান্দয়ত্বঃ 

১০.১   প্রকনল্পয ডফফযণ (প্রকনল্পয নাভ, উনযাগী ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা, ফাস্তফায়নকার, প্রাক্কডরত ব্যয়, 

ফছযডবডিক ব্যয় প্রাক্করন, প্রকনল্পয উনদ্দশ্য, অনুনভাদন/ংনাধন, অথ থায়ন, প্রকনল্পয টভূডভ ইতযাডদ ংডিষ্ট 

কর তথ্য ম থানরািনা); 

১০.২  প্রকনল্পয াডফ থক এফং ডফস্তাডযত অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন অগ্রগডতয (ফাস্তফ ও আডথ থক) তথ্য ংগ্র, ডন্ননফন, 

ডফনিলণ, াযডণ/লরখডিনত্রয ভােনভ উস্থান ও ম থানরািনা; 

১০.৩  প্রকনল্পয উনদ্দনশ্যয ডফযীনত অডজথত অগ্রগডত ডফনিলণ ও ম থানরািনা; 

১০.৪  প্রকনল্পয আওতায় ম্পাডদত/িরভান ডফডবন্ন ণ্য, কাম থ ও লফা ংগ্রনয (Procurement) লক্ষনত্র ডফযভান 

আইন ও ডফডধভারা (ডডআয, উন্নয়ন নমাগীয গাইড রাইনস্ ইতযাডদ) প্রডতারন কযা নয়নছ/নে ডক না তা 

ম থনফক্ষণ ও ম থানরািনা (এনক্ষনত্র দযত্র প্রডিয়াকযণ ও মূল্যায়ন ম থানরািনা কযা ফাঞ্চণীয়; ডডডডনত ফডণ থত 

িয় কাম থিনভয প্যানকজমূ বাঙ্গা নয়নছ ডকনা, বাঙ্গা নর তায কাযণ মািাই এফং মথামথ কর্তথনক্ষয 

অনুনভাদনিনভ নয়নছ ডকনা তা যীক্ষা কযা প্রনয়াজন);  

১০.৫  প্রকনল্পয আওতায় ংগৃডত/ংগৃডতব্য ণ্য, কাম থ ও লফা ডযিারনা এফং যক্ষণানফক্ষনণয জন্য প্রনয়াজনীয় 

জনফর আনুলডঙ্গক ডফলয়াডদ ডননয় ম থনফক্ষণ ও ম থানরািনা; 

১০.৬  প্রকনল্পয আওতায় ংগৃডত/ংগ্রনয প্রডিয়াধীন ণ্য, কাম থ ও লফা ংডিষ্ট িয়চুডিনত ডনধ থাডযত  BoQ 

অনুমায়ী ডযভাণ ংগ্র এফং লেডডপনকন অনুমায়ী গুণগত ভান ডনডিত কযা নে ডকনা তা ম থনফক্ষণ ও 

ম থানরািনা (এনক্ষনত্র লেডডপনকন অনুমায়ী গুণগতভান ডনডিত কযা নে ডকনা তা ভাঠ ম থায় নত নমুনা 

ংগ্র ও গনফলণাগানয যীক্ষায ভােনভ মািাই কযা ফাঞ্চণীয়। এছাড়া ভাঠ ম থায় নত নযজডভন ডযদ থন 

Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এয 

ভােনভ  তথ্য ংগ্র কযনত নফ); 

১০.৭ ডডডড-লত ফছয ডবডিক কভ থ ডযকল্পনা ও অথ থ িাডদায প্রাক্করন লমৌডিকতা এফং প্রকনল্পয শুরু নত কভ থ 

ডযকল্পনা অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ/নে ডকনা তা যীক্ষা কযা; ডযকল্পনায ানথ ব্যতযয় ঘটনর তা 

ডিডিত কনয প্রডতকানযয যাভ থ এফং বডফষ্যনতয জন্য সুাডয প্রদান; 

১০.৮ প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন ম্পডকথত ডফডবন্ন ভস্যা লমভন ভূডভ অডধগ্রণ, ইউটিডরটি স্থানান্তয, অথ থ ছানড় ডফরম্ব, প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন অথ থাৎ ণ্য, কাম থ ও লফা িয়/ংগ্রনয লক্ষনত্র ডফরম্ব, ব্যফস্থানায় দুফ থরতা, প্রকনল্পয লভয়াদ ও ব্যয় 

বৃডি ইতযাডদ কাযণ অন্যান্য ডদক ডফনিলণ, ম থনফক্ষণ ও ম থানরািনা; 

১০.০৯  প্রকনল্পয SWOT ডফনিলণ এনক্ষনত্র াডফ থকবানফ ডিডিত ফরতা, ত্রুটি, দুফ থরতা ফা অঙ্গডত ম ষানরাচনা  

ত্রুটি, দুফ থরতা উনিাযনণয রনক্ষয প্রনয়াজনীয় সুাডয প্রণয়ন; 

১০.১০  আথ থ-াভাডজক লপ্রক্ষাট ডফনফিনায় প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন;  

১০.১১  প্রকনল্পয ফাস্তফায়ননয আনগ ও নয এয  ডফডবন্ন রুনট ট্রাডপক বডরউনভয তুরনামূরক ম থানরািনা; 

১০.১২  প্রকনল্পয ড়কমূন াইন-ডগন্যার লাস্ট এয ব্যফায এফং ট্রাডপক লফা এফং শংখরায় এগুনরায প্রবাফ 

মূল্যায়ন;  
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১০.১৩  উডিডখত প্রাপ্ত ডফডবন্ন ম থনফক্ষনণয ডবডিনত প্রনয়াজনীয় সুাডয প্রকল্প এরাকা লথনক ংগৃীত তনথ্যয 

ডবডিনত মূল্যায়ন  প্রডতনফদন প্রণয়ন ও িয়কাযী ংস্থা (আইএভইডড) কর্তথক অনুনভাদন গ্রণ; 

১০.১৪ স্থানীয় ম থানয়য একটি ও জাতীয় ম থানয়য একটি কভ থারা আনয়াজন কনয মূল্যায়ন কানজয ম থনফক্ষণ 

(Findings) মূ অফডত কযা ও কভ থারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুাডযমূ ডফনফিনা কনয মূল্যায়ন প্রডতনফদনটি 

চূড়ান্তকযণ; এফং 

১০.১৫  ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভআন্দড) কতৃষক ন্দনধ ষান্দযত প্রকল্প ংন্দেষ্ট ন্যান্য ন্দফলয়ান্দদ।  

১১.০ পাভ থ ও পানভ থয যাভ থনকয প্রকৃডত ও লমাগ্যতা:  

ক্র: 

নং 

পাভ থ ও পানভ থয 

যাভ থক 

ন্দক্ষাগত লমাগ্যতা ন্দবজ্ঞতা 

১) যাভ থক পাভ থ -  গনফলণা এফং প্রকল্প ন্দযফীক্ষণ  ভল্যায়ন ংক্রান্ত 

স্টযান্দড ন্দযচারনায় ন্যযনতভ ৩ (ন্দতন)  ফছনযয 

ন্দবজ্ঞতা; 

২) ক) টিভ ডরডায- ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং -এ 

স্দাতক ন্দডগ্রী ংন্দেষ্ট 

ন্দফলনয় ভাস্টা ষ/ঈচ্চতয ন্দডগ্রী 

থাকনর গ্রান্দধকায প্রদান 

কযা নফ।  
 

 ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং কানজ কভনক্ষ ১৫ (ননয) 

ফছনযয ন্দবজ্ঞতা; 

 ড়ক  লতু ন্দনভ ষাণ ংক্রান্ত কানজ ন্যযনতভ ০৫ 

(াঁচ) ফছনযয ফাস্তফ ন্দবজ্ঞতা; 

  াফন্দরক প্রন্দকঈযনভন্ট এযাক্ট (ন্দন্দএ)  াফন্দরক  

প্রন্দকঈযনভন্ট রুর (ন্দন্দঅয) -এয ন্দফলনয় কাজ 

কযায ন্দবজ্ঞতা; 

 কন্দম্পঈটায ন্দফলনয় ব্যফান্দযক জ্ঞান এফং  প্রকনল্পয 

ফাস্তফায়ন/ন্দযফীক্ষণ/ভল্যায়ন প্রন্দতনফদন প্রণয়ন  

ঈস্থানায় ন্দফনল দক্ষতা। 
 খ)  ডভড-লরনবর 

ইডজিঃ 

ন্যযনতভ ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং 

-এ স্দাতক ন্দডন্দগ্র 

 ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং কানজ কভনক্ষ ৫ (াঁচ) 

ফছনযয ন্দবজ্ঞতা; 

 ড়ক  লতু ন্দনভ ষাণ ংক্রান্ত কানজ ন্যযনতভ ০৩ 

(ন্দতন) ফছনযয ফাস্তফ ন্দবজ্ঞতা; 

 াফন্দরক প্রন্দকঈযনভন্ট এযাক্ট (ন্দন্দএ)  াফন্দরক  

প্রন্দকঈযনভন্ট রুর (ন্দন্দঅয) -এয ন্দফলনয় কাজ 

কযায ন্দবজ্ঞতা; 

 কন্দম্পঈটায ন্দফলনয় ব্যফান্দযক জ্ঞান এফং  প্রকনল্পয 

ফাস্তফায়ন/ন্দযফীক্ষণ/ভল্যায়ন প্রন্দতনফদন প্রণয়নণ 

ন্দফনল দক্ষতা। 
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 গ)  ড়ক 

ডনযািা 

ডফনলজ্ঞ  

ন্যযনতভ ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং 

-এ স্দাতক ন্দডন্দগ্র 

 ন্দন্দবর আন্দঞ্জন্দনয়ান্দযং কানজ কভনক্ষ ৫ (াঁচ) 

ফছনযয ন্দবজ্ঞতা;  

 ড়ক ন্দনযািা ংক্রান্ত কানজ ৩(ন্দতন) ফছনযয 

ফাস্তফ ন্দবজ্ঞতা;  

 কন্দম্পঈটায ন্দফলনয় ব্যফান্দযক জ্ঞান এফং  প্রকনল্পয 

ফাস্তফায়ন/ন্দযফীক্ষণ/ভল্যায়ন প্রন্দতনফদন প্রণয়নণ 

ন্দফনল দক্ষতা। 
 ঘ) আথ থ-

াভাডজক   

ডফনলজ্ঞ 

থ ষনীন্দত/ভাজ ন্দফজ্ঞান/  

ন্দযংখ্যান ন্দফলনয় ন্যযনতভ 

স্দাতনকািয ন্দডন্দগ্র 

 অথ ষ-াভান্দজক গনফলণা ংন্দেষ্ট কানজ কভনক্ষ ৫ 

(াঁচ) ফছনযয ন্দবজ্ঞতা; 

 ন্দফন্দবন্ন Statistical Software Package ন্দযচারনায় 

দক্ষতা; 

 কন্দম্পঈটায ন্দফলনয় ব্যফান্দযক জ্ঞান এফং  প্রকনল্পয 

ফাস্তফায়ন/ন্দযফীক্ষণ/ভল্যায়ন প্রন্দতনফদন প্রণয়নণ 

ন্দফনল দক্ষতা। 
 

১২.০ যাভ ষক প্রন্দতষ্ঠান কতৃষক ন্দননফন্দণ ষত প্রন্দতনফদনভ দান্দখর কযনত নফঃ 

 

ক্রন্দভক প্রন্দতনফদননয নাভ  ংখ্যা দান্দখনরয ভয় 

১. আননন প্রন্দতনফদন 

(লটকন্দনকযার ২০ + ন্দস্টয়ান্দযং ২০) কন্দ 

চুন্দি ম্পাদননয ১৫ ন্দদননয ভনধ্য 

২. ১ভ খড়া প্রন্দতনফদন 

(লটকন্দনকযার ২০ + ন্দস্টয়ান্দযং ২০) কন্দ 

চুন্দি ম্পাদননয ৭৫ ন্দদননয ভনধ্য 

৩. ২য় খড়া প্রন্দতনফদন 

(লডন্দন্দভননন কভ ষারা ৭৫ কন্দ) 

চুন্দি ম্পাদননয ৯০ ন্দদননয ভনধ্য 

৪. চূড়ান্ত প্রন্দতনফদন (ফাংরায়  আংনযজীনত) 

(ফাংরা ৪০ + আংনযজী ২০) কন্দ 

চুন্দি ম্পাদননয ১০০ ন্দদননয ভনধ্য 

 

*  কর প্রন্দতনফদন ভান্দযচারক, ন্দযফীক্ষণ  ভল্যায়ন লক্টয-২ (ন্দযফন), অআএভআন্দড ফযাফয দান্দখর কযনত 

নফ। প্রন্দতনফদনগুনরা Unicode Based Font নত নফ। 
 

১৩.০ িানয়ন্ট কতৃষক প্রনদয়: 

 প্রকল্প দন্দরর  প্রকল্প ংন্দেষ্ট ন্দফন্দবন্ন প্রন্দতনফদন (লমভন: ন্দডন্দন্দ/অযন্দডন্দন্দ/ন্দযদ ষন প্রন্দতনফদন); এফং 

 ন্দফন্দবন্ন লস্টকনাল্ডানযয ানথ লমাগানমানগয জন্য প্রনয়াজনীয় নমাগীতা প্রদান। 
 

 


