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রনব মাহী সার-সাংদক্ষপ  

৮০ রকদলারমোর েীঘ ম কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পটি বাাংলাদেদশর আথ ম-সামারজক ও সামররক 

মক শলগত উন্নয়ন এবাং পর্ মেন রশদল্পর দ্রুত রবকাদশর উদেদশ্য গৃহীত একটি গুরুত্বপূণ ম সড়ক অবকাঠাদমা প্রকল্প। কক্সবাজার-

মেকনাফ সমুদ্র সসকত রবদের েীঘ মতম ও রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক সমুদ্র সসকত। ঢাকা মথদক চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার হদয় মেকনাফ 

পর্ মন্ত রবদ্যমান জাতীয় মহাসড়ক N1 এর কক্সবাজার মথদক মেকনাফ অাংদশর রবকল্প সড়ক রহদসদব কক্সবাজার-দেকনাফ 

মমররন ড্রাইভ সড়কটির রনম মাণ কাজ ৩ (রতন) পর্ মাদয় বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর ১৬ ইরসরব’র মাধ্যদম সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ কতৃমক বাস্তবায়ন করা হদয়দে।   

মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর ১ম পর্ মাদয় কক্সবাজাদর কলাতলী মথদক ইনানী পর্ মন্ত ২৪ রকরম, ২য় পর্ মাদয় ইনানী মথদক রশলখালী 

পর্ মন্ত ২৪ রকরম এবাং ৩য় পর্ মাদয় রশলখালী মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত ৩২ রকরম সড়ক রনরম মত হদয়দে। মূলতৌঃ ২য় পর্ মাদয়র সড়ক 

অাংশই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জদে আইএমইরি কতৃমক গ্রহণ করা হদয়দে। রকন্তু ৩টি পর্ মাদয়র প্রকদল্পর উদেশ্য একই এবাং 

একটি অপরটির সাদথ সপরকমত রবধায়, এ সমীক্ষায় ২য় পর্ মাদয়র সড়দকর রবস্তাররত মূল্যায়ন োড়াও ৩টি পর্ মাদয়র প্রকদল্পর 

সমারপ্ত-পরবতী আথ ম-সামারজক প্রভাব মূল্যায়ন করা হদয়দে।  

প্রকল্পটি বাাংলাদেশ মসনাবারহনী/সওজ অরধেপ্তর কতৃমক বাস্তবায়দনর লদক্ষয ০৬-০৬-২০০০ তাররদখ একটি রিরপরপ ‘একদনক’ 

কতৃমক অনুদমারেত হয়। তদব পর্ মাপ্ত বরাদদ্ধর সাংস্থান না থাকায় ২০০৪-০৫ অথ ম বেদর প্রকল্পটি ৩টি পর্ মাদয় বাস্তবায়দনর রসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। ১ম পর্ মাদয়র প্রকল্পটি রিদসম্বর ২০০৫-এ ‘একদনক’ কতৃমক অনুদমােদনর পর জুন ২০০৮-এ ৯৩.৭৭ মকাটি োকা 

ব্যদয় বাস্তবায়ন সপন্ন হয়। ২য় পর্ মাদয়র প্রকল্পটির মূল রিরপরপ ১৫৫.৭৬ মকাটি োকা ব্যদয় ২০০৮-০৯ মথদক ২০১২-১৩ পর্ মন্ত 

বাস্তবায়ন মময়াদে ২৫-৪-২০০৮ ররৌঃ তাররদখ ‘একদনক’ কতৃমক অনুদমারেত হয়। পরবতীদত ২০০৯-১০ অথ মবেদর ১৬৯.২৯ 

মকাটি োকা ব্যদয় ১ম সাংদশারধত, ২০১২-১৩ অথ মবেদর ৪৯০.৩৭ মকাটি োকা ব্যদয় ২য় সাংদশারধত এবাং ভূরমর মূল্য বৃরদ্ধজরনত 

কারদণ রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ’র (SRDPP) ব্যয় ৪৯১.২৭ মকাটি োকায় পুনৌঃরনধ মারণ করতৌঃ ২২-৬-২০১৬ তাররদখ 

অনুদমারেত হয়। ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর বাস্তবায়ন জুন, ২০১৬ মত সপন্ন হয়। ৩য় পর্ মাদয়র প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অথ ম বের মথদক 

৩ বের মময়াদে ২০৩.০৬ মকাটি োকা প্রাক্করলত ব্যদয় অনুদমােদনর পর জুন, ২০১৮-দত সমাপ্ত হওয়ায় সারব মকভাদব প্রকল্পটির 

কাজ সপন্ন হদয়দে।  

গুণগত (Qualitative) ও সাংখ্যাগত (Quantitative) পদ্ধরত ব্যবহার কদর প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করা হদয়দে।   

২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর অনুদমারেত এসআররিরপরপ ব্যয় ৪৯১.২৭ মকাটি োকার রবপরীদত ৪৭৪.৬৮ মকাটি োকা প্রকৃত ব্যদয় 

(৯৬.৬২%) প্রকল্পটি সমাপ্ত হদয়দে। এ মক্ষদত্র ভূরম অরধগ্রহণ ব্যয় মমাে প্রকল্প ব্যদয়র প্রায় ৫৯.৩৮%। ফদল মূল  রিরপরপ’র 

অনুদমারেত ব্যদয়র তুলনায় ২০৪.৭৪% ব্যয় বৃরদ্ধ (Cost over-run) মপদয়দে। প্রকল্পটির বাস্তবায়দন মূল অনুদমারেত 

মময়াদের (৫ বের) মচদয় ৩ বের মবরশ (Time over-run) সময় মলদগদে। প্রকদল্পর রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ’মত প্রকদল্পর 

২য় সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী মপভদমদন্টর প্রশস্ততা ৩.৬৬ রমোদরর পররবদতম ৫.৫০ রমোর রহদসদব রনম মাণ করায় প্রকদল্পর 

ব্যয় বৃরদ্ধ পায়। সাংস্থানকৃত করন্টনদজরি খাদতর ১৬.৫৮ মকাটি োকা ব্যয় হয়রন; তদব প্রায় সকল কদপাদনন্টর মভ ত অগ্রগরত  

১০০% অরজমত হদয়দে। প্রকদল্পর পণ্য (Goods) ও কার্ ম (Works) ক্রয় কাজ বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর PIP অনুসরদণ 

সপােন করা হদয়দে। মসনাবারহনীর সাংরেি মসনা ইউরনদের ইকুইপদমন্ট, রনজস্ব জনবল ও রবরভন্ন পর্ মাদয়র প্রদক শলীগদণর 

তোররকর মাধ্যদম প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সপন্ন হদয়দে।   

প্রকল্প এলাকার জন প্ররতরনরধ, সড়ক ব্যবহারকারী, উপকারদভাগীসহ রবরভন্ন মস্টকদহাল্ডাদরর সাদথ সাক্ষাৎকাকার, এফরজরি ও 

স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালা মথদক প্রাপ্ত তদথ্য মেখা র্ায়, মমররন ড্রাইভ সড়কটি আঞ্চরলক মহাসড়দকর স্টান্ডাদি ম রনম মাদণর মাধ্যদম 

কক্সবাজার-মেকনাফ রবকল্প সড়ক মর্াগাদর্াগ প্রায় ৫০% (প্রায় মেড় ঘন্টা) সময়-সাশ্রয়ী হদে, সড়কটি রনম মাদণর পর কক্সবাজার 

পর্ মেকদের আগমন কদয়কগুণ বৃরদ্ধর ফদল কক্সবাজার পর্ মেকদের উত্তদরাত্তর প্রবৃরদ্ধ হদে। প্রকল্প এলাকায় অবরস্থত হযাচারীদত 

উৎকাপারেত মপানা দ্রুত পররবহদনর সুরবধা প্রোদনর মাধ্যদম সারা মেদশ রচাংরড় উৎকাপােন এবাং সবদেরশক মুদ্রা অজমদনর সুদর্াগ 

বৃরদ্ধ মপদয়দে; এলাকার জনগণ ও চাষদর্াগ্য জরম জদলাচ্ছ্বাদসর ক্ষয়ক্ষরত ও লবণাক্ততা মথদক রক্ষা পাওয়ায় কৃরষ জরমর 

উৎকাপােনশীলতা মবদড়দে।  

২য় পর্ মাদয়র ২৪ রকদলারমোর সড়দকর মদধ্য রবস্তাররতভাদব পর্ মদবক্ষণকৃত ৬.০০ রকদলারমোর সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট এর 

মদধ্য মপভদমদন্টর অবস্থা ভাল এবাং সড়ক বাঁদধরও রকছু রবচ্যযরত ব্যতীত সারব মক অবস্থা ভাল। উদল্লখদর্াগ্য রবচ্যযরত হদলাৌঃ- দুই 

রকদলারমোর সড়দকর মশাল্ডাদর এবাং ঢাদল মরইনকাে সৃরি হদয়দে। জযারমরতক রিজাইন, সড়ক রনরাপত্তামূলক, Road 
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appurtenants এবাং বৃক্ষদরাপণ আইদেদম পর্ মদবক্ষণকৃত ২৪.০০ রকরম সেদঘ ময মেখা র্ায়, দুই রকদলারমোর সেদঘ ময সড়দকর 

বাঁদক রভতদরর পাদেম (Inner side) দৃরি সীমায় প্ররতবন্ধকতা রদয়দে; সড়দকর ৮ রকদলারমোর সেদঘ ময সড়দকর বাঁদক এবাং 

মসতু ও কালভাদে মর এযাদপ্রাদচ গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন; সড়দকর ৩২তম রকরমদত (S-কাভম-এ) একটি দুঘ মেনা-প্রবণ 

েে আদে, মসখাদন Rumble strip মেয়া হদলও র্থার্থ স্থাদন মেয়া হয় রন; ৭ রকদলারমোর সেদঘ ময সাইন-রসগোল মনই 

রকাংবা অপর্ মাপ্ত। পর্ মদবক্ষণকৃত ৭টি কালভাে ম ও ৩টি মসতুর বতমমান কাঠাদমাগত অবস্থা ভাল; তদব ১টি কালভাদে মর এযাদপ্রাদচ 

র্ানবাহন ধাক্কা (Jerking) খায়, ২টি কালভাদে মর েযান চযাদনদলর প্রশস্ততার তুলনায় কম; ৪টি কালভাদে মর হুইল-গাি ম রাং 

করা হয়রন।; ১টি মসতুর উভয় এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ অপর্ মাপ্ত পররলরক্ষত হদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় ১২২৭ রমোর রজও-

ব্যাগ, রসরস ব্লক, মেট্রাপি ইতযারে িারা সমুদ্র তীর রক্ষাপ্রে কাজ করা হদয়দে। সপন্নকৃত রক্ষাপ্রে কাজ মেকসই পররলরক্ষত 

হদয়দে; তদব আদরা মেট্রাপি স্থাপন করা প্রদয়াজন। Hammer Test-এর মাধ্যদম ৩টি কালভাে ম ও ২টি মসতুর কনরক্রদের 

Compressive strength পরীক্ষায় ৩৮তম রকদলারমোদরর কালভাদে মর Wearing course োড়া অোে ফলাফল 

মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। ট্রারফক গণনা হদত মেখা র্ায়, রনম মাদণর পূদব ম ও বতমমাদন ২ বেদরর ব্যবধাদন সড়কটিদত র্ারন্ত্রক 

ও অর্ারন্ত্রক র্ানবহদনর সাংখ্যা ৩১৭৩টি মথদক বৃরদ্ধ মপদয় ৯৭৭০টি হদয়দে। অথ মাৎকা ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ বেদর প্রায় ১০৪%। 

উপকারদভাগী খানা সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত তদথ্য প্রতীয়মান হয় মর্, সড়ক রনম মাদণর ফদল প্রকদল্পর এলাকার জনগদণর আথ ম-

সামারজক অবস্থার তুলনামূলকভাদব মবরশ উন্নত হদয়দে র্থা: (১) প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম ও পদর প্রকল্প এলাকায় ১০,০০০ 

োকা বা তদুর্ধ্ম আয়কারী পররবাদরর সাংখ্যা বৃরদ্ধ কদরাল এলাকার মচদয় ২১.০০% মবরশ; (২) মপশায় ইরতবাচক পররবতমন 

এদসদে; পূদব ম ব্যবসায়ী রেদলন ১৭%, র্া বতমমাদন ২১%; পূদব ম মবকার রেল ১৭%, র্া বতমমাদন ১৩% এবাং (৩) প্রায় ৪৩% 

উত্তরোতার মদত পর্ মেন ও রনম মাণ মসক্টদর নূতন কম মসাংস্থান সৃরি হদয়দে।    

প্রকদল্পর SWOT রবদেষদণ মেখা র্ায়, মমররন ড্রাইভ সড়কটি রনম মাদণর ফদল রবদের েীঘ মতম সমুদ্র সসকত এলাকায় র্াতায়াত 

সুগম, সহজতর ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়ায় পর্ মেন রশদল্পর দ্রুত রবকাদশর নতুন িার উদমারচত হওয়া, সমুদ্র সসকদতর সনসরগ মক 

মস ন্দর্ ম উপদভাগ করার জদে মেরশ-রবদেরশ পর্ মেক আগমন কদয়কগুণ বৃরদ্ধ পাওয়া, সামুরদ্রক জদলাচ্ছ্বাস ও লবনাক্ততা 

প্ররতদরাধ করা ইতযারে প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক। প্রকল্প বাস্তবায়দন রনধ মাররত পাঁচ বের সমদয়র অরতররক্ত আদরা রতন বের 

অরতক্রান্ত হওয়া, সড়কটিদত গণ পররবহন তথা রমরনবাস বা মোে বাস চলাচল না করায় র্াত্রীসাধারদণর বহুলাাংদশ রি হুইলার 

এবাং মাইদক্রাবাস, মমাের কার ইতযারের উপর রনভমরতা, কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত সড়ক মর্াগাদর্াগ রবরেন্ন থাকা, 

১৮তম রকদলারমোদর সাংকীণ ম মরজুখাল মবইলী মসতু পুনরন মম মাণ না করা, ২৭তম রকদলারমোরসহ কদয়কটি কালভাদে মর 

চযাদনদলর তুলনায় েযান কম রনম মাণ করা ইতযারে প্রকদল্পর দুব মল রেক।  

ইদতামদধ্য পর্ মেক আগমন কদয়কগুণ বৃরদ্ধর ফদল পর্ মেন খাদতর দ্রুত প্রবৃরদ্ধর ফদল প্রচ্যর কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে 

এবাং BEZA কতৃমক সাবরাাং-এ রবশাল আকাদর ইদকাপাকম রনম মাণ প্রকদল্প র্াতায়াত (accessibility) সহজতর হওয়ার 

সুদর্াগ সৃরি হদয়দে। সড়দকর রনরাপে ও প্রদয়াজনীয় দূরদত্বর (৩০০/৫০০ রমোর) মদধ্য অননুদমারেতভাদব স্থাপনা রনম মাণ 

প্ররতদরাধ করা, সমুদ্র তীদরর রক্ষাপ্রে কাজসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ, সড়দকর ২৮তম রকরমদত পাথররাণী এলাকার সড়দকর অবস্থান 

সমুদদ্রর অরত সরন্নকদে (১০ রমোর) হওয়া ইতযারে প্রকদল্পর প্রধান ঝুঁরক বা চযাদলি।  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সুপাররশসমূদহর গুরুত্বপূণ ম কদয়কটি হদলা:-    

রতন পর্ মাদয় রনরম মত মমররন ড্রাইভ সড়দকর ১ম পর্ মাদয়র কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত রবরেন্ন সড়কাাংদশ মর্াগাদর্াগ 

পুনৌঃস্থাপনকদল্প Hydro-morphological সমীক্ষা করত: সমীক্ষার ফলাফদলর রভরত্তদত ভাঙ্গনকৃত স্থাদন ও বীদচ 

র্দথাপযুক্ত শরক্তশালী (Robust) রিজাইদনর রক্ষাপ্রে (Protective) কাজসমূহ at grade অথচ রনরাপে উচ্চতায় মেকসই 

সড়ক রনম মাণ করত: পর্ মেকদের রনরব মঘ্ন চলাচল রনরিতকরণ করা প্রদয়াজন।  

মমররন ড্রাইভ সড়দক র্াতায়াতকারী র্াত্রী সাধারণ ও পর্ মেকদের রনরাপে ও স্বােন্দয র্াতায়াদতর সুরবধার জদে মোে অথবা 

মধ্যম কযাপারসটির গণপররবহন তথা বাস ও টুযররস্ট বাস চলাচল করার জদে রবআরটিরস অথবা মবসরকারী পর্ মাদয় টুযররস্ট 

স্মাে ম সারভ মস চালু করা মর্দত পাদর। এটি Public Private Partnership (PPP) এর মাধ্যদম বাস্তবায়ন করা মর্দত পাদর। 

মমররন ড্রাইভ সড়দকর সমুদ্র-পাদেম (Sea-side) মস ন্দর্ ম রক্ষাকদল্প মকান স্থাপনা রনম মাদণর অনুমরত মেয়া সঠিক হদব না এবাং 

সড়দকর অপর পাদেমও (Country side) কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ (কউক) ও সওজ-এর অনুদমােন োড়া মকানরূপ স্থাপনা 

র্াদত রনম মাণ করদত না পাদর, তজ্জদে সওজ, কক্সবাজার মজলা ও উপদজলা প্রশাসন এবাং পর্ মেন কদপ মাদরশনদক সতকম দৃরি 
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রাখা আবশ্যক। এ রবষদয় ‘কউক’ কতৃমক প্রণীত মহাপররকল্পনা (Master Plan) অনুসরণ করা সহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।  

প্রকদল্পর ১ম পর্ মাদয়র অাংদশ (১৮ রকরমদত) অবরস্থত সাংকীণ ম মরজুখাল মবইলী মসতুর পররবদতম উক্ত স্থাদন িাবল-দলইদনর দৃরি 

নন্দন একটি স্থায়ী মসতু রনম মাণ করা প্রদয়াজন। এোড়াও দুঘ মেনা প্ররতদরাদধ ৩২তম রকদলারমোদর S-কাদভম রনরম মত কালভাদে মর 

স্থদল ১টি মোে মসতু রনম মাণসহ উভয় রেদক এযাদপ্রাচ সহজীকরণ কদর রর-এলাইনদমন্ট করা প্রদয়াজন। এ রবষদয় সড়ক পররবহন 

ও মসতু মন্ত্রণালদয়র সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর  

সড়দকর উভয় পাদেম অতযন্ত পররকরল্পতভাদব বাাংলাদেদশর সমুদ্র উপকূলীয় ও পাহারড়য়া বদনর সবরশিয সমুন্নত মরদখ বনরবভাগ 

সামারজক বনায়ন কম মসূরচ গ্রহণ করদত পাদর। বনায়ন প্রকল্প রিজাইন করার জদে পরামশ মক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ োড়াও 

‘রবদশষজ্ঞ প্যাদনল অব এক্সপাে ম’ এর পরামশ ম গ্রহণ করা মর্দত পাদর। সসকদত বনায়ন রনরবরেন্ন করা ঠিক হদব না। মাদে 

মাদে পর্ মেকদের সমূদ্র অবদলাকদনর সুরবধাদথ ম Alternate interval-এ বনায়ন করার রবষয়টি রবদবচনা করা মর্দত পাদর। 

সসকত এলাকায় পর্ মেকদের রনরাপে ও স্বােন্দয র্াতায়াত রনরিত করদণর লদক্ষয সড়দক পর্ মাপ্ত সাংখ্যক সাইন-রসগোল 

স্থাপন করা, ঝুঁরকপূণ ম স্থানসমূদহ গরত সীরমতকরণ রিভাইস র্থা Rumble strip রনম মাণ, সড়দকর পাদশ র্ানবাহদনর পারকমাং 

এলাকা রনধ মারণ করা, মসতু-কালভাে মসমূদহর এযাদপ্রাদচ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সাইন-রসগোল, Reflectory sheet স্থাপন, 

গাইি মপাস্ট স্থাপন, সমূদ্র সসকদতর রনকেবতী হওয়ার করদণ ঝুঁরকপূণ ম স্থানসমূদহর ভাঙ্গন মরাধকদল্প প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, 

র্থাৌঃ- মেট্রাপি স্থাপন বা রজও-দেক্স িারা প্ররতরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবাং পর্ মেকদের রনরাপত্তা প্রোন রনরিত করার 

জে টুযররস্ট পুরলশ রনদয়াগ করা প্রদয়াজন।  

পররকরল্পতভাদব নূযনতম ৮-১০ রকদলারমোর অন্তর অন্তর পর্ মেন মরস্টুদরন্ট, মহাদেল-দমাদেল, ররদসাে ম, মজদলদের মাে ধরা 

অবদলাকদনর জদে স্বল্প হাইদের োওয়ার ইতযারেসহ Mini-tourist centre রনম মাণ করা মর্দত পাদর। এ ধরদনর টুযররস্ট 

মসন্টার মমররন ড্রাইভ সড়ক মথদক এযাদপ্রাচ সড়ক রনম মাণ কদর সড়দকর পূব ম-পাদেম রনম মাণ করা মর্দত পাদর। এজদে ‘কউক’ 

এর মহাপররকল্পনায় অনুরূপ ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়।  

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পটি রবদের েীঘ মতম ও রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক মস ন্দর্ মমরিত সমুদ্র-সসকদত 

পর্ মেকদের আকৃিকরদণর মাধ্যদম কক্সবাজার তথা মেদশর আথ ম-সামারজক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রাখদে। মর্ উদেশ্য মমররন 

ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হদয়দে, তা বহুলাাংদশ অরজমত হদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় সপারেত কাদজর মান 

ও স্থারয়ত্ব র্াচাইদয় রকছু ত্রুটি রবচ্যযরত পররলরক্ষত হদয়দে র্া সারব মক পর্ মদবক্ষণ ও SWOT রবদেষদণ উদল্লখ করা হদয়দে। 

মমররন ড্রাইভ সড়কটিদক অরধকতর স্বােন্দয, রনরাপে ও সময়-সাশ্রয়ী চলাচল উপদর্াগী করতৌঃ পর্ মেক-বান্ধব কদর গদড় 

মতালার রনরমদত্ত সমীক্ষায় প্রেত্ত পর্ মদবক্ষণ ও সুপাররশসমূহ বাস্তবায়দনর জদে বাাংলাদেশ মসনাবারহনী এবাং সড়ক ও জনপথ 

অরধেপ্তরসহ অোে সকল সাংরেি সাংস্থা রনজ রনজ অরধদক্ষদত্র কার্ মকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর।  
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Acronyms 
 

 

AADT Annual Average Daily Traffic 

AOI Area of Influence  

BFS Brick Flat Soling  

BOQ Bill of Quantities 

DCI Data Collecting Instrument 

  
DLP Defects Liability Period 

DPEC Departmental Project Evaluation Committee 

DPP Development Project Proforma/Proposal 

ECB Engineers Construction Brigade  

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

FGD Focus Group Discussions 

HBB Herringbone Bond of Bricks 

IWM Institute of Water Modeling  

KII Key Informant Interview   

MRTB Ministry of Road Transport & Bridges 

MSL Mean Sea Level 

PAP Project Affected People  

PCR Project Completion Rep ort 

PCU Passenger  Car Unit  

PIP Project Implementation  Policy  

PPA Public Procurement Act 

PPR Public Procurement Rules 

RDPP Revised Development Project Proforma/Proposal 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RTW River Training Works 

SPSS Statistical Package for Social Sciences  

SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

SRDPP Special Revised Development Project Proforma/Proposal 

UAF Uniform Appraisal Framework  

VOC Vehicle Operating Cost  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Planning_Commission#Executive_Committee_of_the_National_Economic_Council_.28ECNEC.29
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Glossary 
 

AADT: মকান একটি সড়ক রকাংবা মহাসড়দক সারা বেদর চলাচলকারী মমাে ট্রারফক সাংখ্যাদক ৩৬৫ রেদয় ভাগ কদর মর্ 

ট্রারফক সাংখ্যা হয়, উহাদক এএরিটি বদল, র্া হদলা সারাবেদরর সেরনক গড় ট্রারফক। পররবহন ব্যবস্থার পররকল্পনায় এবাং 

পররবহন প্রদক শদল এটি ব্যবহৃত হয়। একটি সড়ক কতটুকু ব্যবহার হদে রকাংবা কত ব্যস্ত তা এএরিটির সাংখ্যা মথদক বুো 

র্ায়। উভয়রেদক প্রবারহত ট্রারফক সাংখ্যাই এএরিটি। মপভদমদন্টর পুরুত্ব রিজাইদন সেরনক বারণরজযক গাড়ীর (CVD) সাংখ্যা 

ব্যবহৃত হয়। অপররেদক সড়দকর মলইন সাংখ্যা ও প্রশস্ততা রিজাইদন র্ারন্ত্রক ও অর্ারন্ত্রক সব ধরদনর র্ানবাহদনর সাংখ্যা 

প্রদয়াজন। 

 

Accident Black Spot: সড়ক বা মহাসড়দকর মকান একটি রনরে মি স্থাদন র্রে সড়দকর কারদণ রকাংবা পাররপারেমক 

সবরশিযগত কারদণ ঘন ঘন দুঘ মেনা সাংঘটিত হদয় হতাহত হয়, তখন এদক দুঘ মেনা ব্লযাক েে বলা হয়। 

 

Axle load: গাড়ীর Axle বলদত মসই অক্ষেন্ডদক বুোয়- র্াহা ২টি চাকার মকন্দ্রদক সাংযুক্ত কদর। ভারী র্ানবাহদনর রনজস্ব 

ওজন ও র্াত্রী রকাংবা মবাোইকৃত মালামাদলর মর্ পররমাণ ওজন একটি Axle এর মাধ্যদম চাকায় ও চাকার মাধ্যদম সরাসরর 

রাস্তার উপর চাপ মেয়, উহাদক Axle load বলা হয়। উোহরণ রহদসদব বলা র্ায়, বাাংলাদেদশ অদনক মোে ও মধ্যম  ট্রাক  

আদে, র্া ২- Axle-এ চদল; তদব বড় ট্রাকসমূহ ৩- Axle এ চদল। ২- Axle এ ৬ চাকা থাদক এবাং ৩- Axle এ ১০ চাকা 

থাদক। সড়ক রিজাইন করা হয় Front Axle-এ প্ররত চাকায় ২ েন এবাং Rear Axle সমূদহ প্ররত চাকায় ৪ েন ওজন 

রবদবচনা কদর। অতএব, এর মচদয় মবরশ মালামাল রনদয় ট্রাক চলাচল করদল সড়দকর ক্ষরত হয়। 

 

Hard-shoulder: মর্ সকল সড়দক পাকা অাংশ সরু, মস সকল সড়দক উভয়মুখী র্ানবাহন চলাচদলর সুরবধাদথ ম কাঁচা 

মশাল্ডাদরর রকছু অাংশ পাকা করদল এদক হাি ম মশাল্ডার (Hard-shoulder) বদল। হাি ম মশাল্ডাদর সাধারণত পথচারী, 

বাইসাইদকল ও অর্ারন্ত্রক ধীর গরতর র্ানবাহন চলাচল কদর।   

 

Households (HHs)-খানা: একই চ্যলার রান্নায় এক বা একারধক ব্যরক্ত র্রে খাওয়া োওয়া কদর এবাং একই ঘদর বসবাস 

কদর তখন উহাদক খানা (Households) বলা হয়। একই ঘদর বসবাস কদর রকন্তু রান্নার চ্যলা র্রে রভন্ন হয়, তখন প্রদতযকটিদক 

আলাো খানা রবদবচনা করা হয়।   
 

Raveling: সড়দকর সারদফদস রবটুরমন ও এরগ্রদগদের মদধ্য মর্ বন্ধন আদে, তা ক্রমাগতভাদব (Progressively) রবরেন্ন 

(Disintegration) হদয় র্রে এরগ্রদগে দৃশ্যমান হদয় র্াওয়াদক Raveling বলা হয়। র্ানবাহদনর ক্রমাগত ঘষ মদণর কারদণ 

এবাং/অথবা আবহাওয়াগত (Weathering) কারদণ Raveling সৃরি হয়। রবটুরমনাস মপভদমদন্টর সারদফদস ক্রমাগত বৃরির 

পারন জমদল (Water stagnancy) রকাংবা জলাবদ্ধতা হদল র্ানবাহন চলাচদলর ফদল দ্রুত Raveling সৃরি হয়। 

 
ROW: একটি সড়ক রকাংবা মহাসড়দকর উভয় পাদেম মর্ সীমানা পর্ মন্ত জরমর মারলকানা সাংরেি সাংস্থার, মস সীমানাদক ঐ 

সড়ক বা মহাসড়দকর Right of Way (ROW) বলা হয়।  

 

Rumble strip: র্ানবাহদনর গরত করমদয় আনার লদক্ষয সড়ক মহাসড়দকর মকান স্থাদন আড়াআরড়ভাদব প্রায় ৬ ইরঞ্চ 

উচ্চতায় ১ মসে মঢউ মঢউ েীি-মব্রকার রনম মাণ, র্াহা র্ানবাহনদক োঁকুরন মেয় ও শদের সৃরি কদর, মসটিদক Rumble strip 

বদল।  

 

Rutting: মকান সড়দক ট্রায়ার-ওদয় বরাবর ট্রায়াদরর প্রশস্ততার োয় প্রশস্ত অথচ লম্বালরম্বভাদব মপভদমদন্ট সারদফস settle 

করা বা রনচ্য হদয় র্াওয়াদক Rutting বলা হয়। মকান মপভদমদন্টর পুরুত্ব কম হদল রকাংবা রনম মাণ দুব মলতার কারদণ Rutting 

সৃরি হদত পাদর। আবার, র্ানবাহদনর ওভার-দলারিাং এর কারদণও Rutting সৃরি হয়। বৃরি হদল rut েিতৌঃ দৃশ্যমান হয়, 

মকননা বৃরির পারন rut-এর মদধ্য জমা হয়। Rutting এর গভীরতা মমদপ সড়দকর performance মরকি ম করা হয়। অল্প 

Rutting হদল বুো র্াদব, সড়দকর মপভদমদন্টর সমস্যা এবাং মবরশ Rutting হদল বুো র্াদব, সাবদগ্রদিও সমস্যা আদে। 

বাাংলাদেদশ রসদঙ্গল-দলইন সড়দক ওভার-দলাদিি ২-এদক্সল ট্রাক চলাচদলর ফদল মবরশ Rutting মেখা র্ায়।   



vi 

Shoulder: সড়দকর পাকা অাংদশর দুই পাদেম কাঁচা সড়ক অাংশদক মশাল্ডার বলা হয়। মশাল্ডাদর সাধারণতৌঃ র্ানবাহন চলাচল 

কদর না। তদব সাইদকল আদরাহী ও পথচারীদের চলাচদলর জদে মশাল্ডার ব্যবহ্নত হয়। সড়দকর মশাল্ডারদক মানুদষর কাঁদধর 

সাদথ তুলনা করা র্ায়। ২ কাঁধ মাথাদক মর্মন রক্ষা কদর দুই পাদেম মশাল্ডারও পাকা সড়কদক রক্ষা কদর।  

 

Stakeholders: মকান একটি প্রকদল্পর সাদথ সাংরেি রকাংবা প্রকদল্পর িারা উপকৃত/ক্ষরতগ্রস্ত জনগণ, প্রকদল্পর প্রবক্তা, 

সরকারী সাংস্থা, মবসরকারী সাংস্থা, োতা সাংস্থা ও অোে সকল পক্ষ র্ারা প্রকল্প িারা প্রভারবত বা তাদত আগ্রহী।  

 

Super-Elevation: সড়ক রকাংবা মরল-লাইদন বাঁক থাদক। বাঁদক সড়ক রকাংবা মরল-লাইদনর িান ও বাম পােম র্রে একই 

মলদভদল রনম মাণ করা হয়, তখন র্ানবাহন চলার সময় বাঁদকর রভতদরর রেদক না ঘুদর বারহদরর রেদক রেেদক পড়দব। তাই 

বাঁদক সড়দকর বাইদরর পােম উঁচ্য এবাং রভতদরর পােম রনচ্য রাখদত হয়। রভতর ও বাইদরর মলদভদলর এ পাথ মকযদক সুপার-

এরলদভশন বলা হয়।  

 

Tetrapod: সমুদদ্রর মরাত ও মঢউ হদত তীর রক্ষাদথ ম ব্যবহৃত করণক আকৃরত রবরশি কনরক্রদের প্যাি র্া আঘাতকারী 

মঢউদক প্রতযঘাত কদর। এগুদলাদক সমুদ্র তীদর এদলাদমদলাভাদব ঘনঘন কদর রাখা হয়।    

 

Travel Time Cost (TTC): পররবহন ও মর্াগাদর্াদগর মক্ষদত্র ভ্রমদণর সময় ব্যয় একটি বড় ধরদনর ব্যয়। সড়ক 

অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর ফদল ভ্রমদণর সময় সাশ্রয় হয়। এ সময় সাশ্রয়দক সড়ক ব্যবহারকারীগদণর র্ানবাহদনর রভরত্তদত 

ঘন্টায় কত োকা সাশ্রয় হয়, তা রনণ ময় করা সম্ভব। একই সড়দক র্াতায়াতকারী রবরভন্ন র্ানবাহদনর মক্ষদত্র এ সময় সাশ্রদয়র 

মূল্য রবরভন্ন রকম। মর্মন:- সওজ কতৃমক বাস্তবারয়ত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর উন্নয়নকৃত সড়দক প্ররত ঘন্টায় সাশ্রয় মমাের-

কাদর ৩৩.৩ োকা, মাইদক্রাবাদস ৩০ োকা ও বাদস ১৮.৪ োকা (সূত্রৌঃ এরিরব প্রণীত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর রপরসআর)।  

 

Vehicle Operating Cost (VOC): সড়ক-মহাসড়দক চলাচদলর সময় র্ানবাহদনর পররচালনা ব্যয় তথা জ্বালানী খরচ, 

সারভ মরসাং খরচ, র্ানবাহদনর র্ন্ত্রাাংশ নি হদয় মগদল তা পররবতমন ব্যয়, োয়ার, টিউব, ব্যাোরর বাবে ব্যয়, র্ানবাহদনর এযাদক্সল 

েি রকাংবা অোে অাংদশর পররবতমন জরনত ব্যয় ইতযারে রনব মাহ করদত হয়, এসব ব্যয়দক VOC বলা হয়। মকান সড়দকর 

সারদফস র্ত মসৃণ (smooth), তাদত র্ানবাহদনর ক্ষয়-ক্ষরতও (wear & tear) তত কম হয়। র্ানবাহন এবাং এর পররচালনা 

উপকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ রবদেশ মথদক আমোরন করদত হয়। সড়দকর মান ভাল হদল VOC কম হয়। ফদল স্থানীয় মুদ্রা োড়াও 

প্রচ্যর সবদেরশক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। 



1 

প্রথম অধ্যায় 

প্রকদল্পর পেভূরম, রববরণ উদেশ্য ও অথ মায়ন  

 

১.১ প্রকদল্পর পেভূরম:  

কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক (৮০ রকরম সেঘ ময) রনম মাণ  প্রকল্পটি বাাংলাদেদশর আথ ম-সামারজক ও সামররক 

মক শলগত উন্নয়ন এবাং পর্ মেন রশদল্পর দ্রুত রবকাদশর উদেদশ্য গৃহীত একটি গুরুত্বপূণ ম  সড়ক অবকাঠাদমা প্রকল্প। 

বদঙ্গাপসাগদরর তীর মেঁদষ রনরম মত এ সড়কটিদক পৃরথবীর বৃহত্তম মমররন ড্রাইভ সড়ক রহদসদব অরভরহত করা হদয় থাদক এবাং 

কক্সবাজার সমুদ্র সসকত পৃরথবীর েীঘ মতম সমুদ্র সসকত। এ সসকত  কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত রবস্তৃত, র্রেও এটি ক্রমশৌঃ 

েরক্ষণ রেদক সরু হদয় মেকনাফ রগদয় মশষ হদয়দে। কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত একরেদক সাগর এবাং অপররেদক স্থলভাদগ 

রনরবরেন্ন পাহাড় মশ্ররণর সমন্বদয় অসাধারণ সুন্দর এ ভূ-প্রকৃরতর মাদে আদে কম-দবরশ ২০০ রমোর প্রশস্ত সমতল কররদিার। 

ঢাকা মথদক চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার হদয় মেকনাফ পর্ মন্ত রবদ্যমান জাতীয় মহাসড়ক N1 উক্ত পাহাড় মশ্ররণর পূদব ম অবরস্থত এবাং। 

বদঙ্গাপসাগদরর তীর মথদক এর দূরত্ব মকাথাও ৭ রকদলারমোর, আবার মকাথাও ১০ রকদলারমোর। জাতীয় এ মহাসড়ক N1 

এর এ অাংশ মথদক সমুদ্র তীদরর নয়নারভরাম সনসরগ মক দৃশ্য অবদলাকদন প্রাকৃরতক বাধা রহদসদব এর মধ্যবতী স্থাদন োঁরড়দয় 

আদে উপদরাক্ত পাহাড় মশ্ররণ। এমতাবস্থায়, কক্সবাজার তথা সারা বাাংলাদেদশর পর্ মেন রশদল্প দ্রুত প্রবৃরদ্ধ অজমদনর লদক্ষয 

বদঙ্গাপসাগদরর সসকত মেঁদষ কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কটি রনম মাদণর প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। সড়কটি 

বাাংলাদেশ ও মায়ানমাদরর মদধ্য সামররক ও অথ মসনরতক মক শলগত মক্ষদত্রও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। এ োড়াও সড়কটি উক্ত 

উপকূদলর জনগণদক সাগদরর মজায়ার ও জদলাচ্ছ্বাস হদত রক্ষা, লবণাক্ততার প্রভাব হ্রাস, প্রাকৃরতক সপে আহরণ এবাং 

বদঙ্গাপসাগদরর মৎকাস্য আহরণ ও মৎকাস্য রশদল্পর উন্নয়দন ভূরমকা রাখদব। উপদরাক্ত রবষয়সমূহ রবদবচনা করতৌঃ উক্ত মমররন 

ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর রসন্ধান্ত গৃহীত হয়। 

১৯৯৩-৯৪ অথ ম বেদর কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক (রফিার মরাি োইপ-‘এ’) রনম মাণ প্রকল্পটি বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর ১৬ ইরিরনয়ারস কিট্রাকশন রব্রদগি (ইরসরব) এর মাধ্যদম বাস্তবায়দনর জদে গৃহীত হয়। মসদেম্বর, ১৯৯৩ মথদক 

সাংরেি প্রকদল্পর আওতায় এর রনম মাণ কাজ শুরু করা হয়। রকন্তু জুলাই, ১৯৯৪-এ বাাংলাদেশ মসনাবারহনী প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর 

োরয় সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তদরর রনকে হস্তান্তর কদর। পরবতীদত প্রকল্পটি পুনরায় মসনাবারহনীর ইরিরনয়াররাং মকার-এর 

মাধ্যদম বাস্তবায়দনর জদে েস্ত হয়। ০৬ জুন, ২০০০ তাররদখ প্রকদল্পর রিরপরপ ‘একদনক’ কতৃমক অনুদমারেত হয়, র্ার 

প্রাক্করলত ব্যয় ধরা হয় ১৪৮৫০.৬০ লক্ষ োকা। তদব পর্ মাপ্ত তহরবদলর সাংস্থান না হওয়ায় ২০০৪-২০০৫ অথ ম বেদর  কক্সবাজার-

মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পটি রতনটি পর্ মাদয় বাস্তবায়দনর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ:  

(ক) উদদ্যাগী রবভাগ/মন্ত্রণালয়: সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ / সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয় (MRTB) 

(খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা: সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তর এবাং বাাংলাদেশ মসনাবারহনী।  

(গ) প্রকদল্পর ব্যয়: প্রকদল্পর ২য় পর্ মাদয়র বাস্তবায়ন ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য সাররণ-১.০১-এ উদল্লখ করা হদলা।     

সাররণ- ১.০১:  প্রকদল্পর (২য় পর্ মাদয়র) বাস্তবায়ন ব্যয়                  (লক্ষ োকায়) 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অনুদমারেত ব্যয়  ব্যয় বৃরদ্ধ (মূল অনুদমারেত ব্যদয়র তুলনায়) 

(Cost-over-run) মূল ১ম 

সাংদশারধত 

২য় 

সাংদশারধত 

রবদশষ 

সাংদশারধত 

প্রকৃত ব্যয় 

 পররমাণ শতকরা (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫৫৭৬.৪১ ১৬৯২৯.২২ ৪৯০৩৭.১৬ ৪৯১২৬.৬২ ৪৭৪৬৮.৩৬ ৩১৮৯১.৯৫ ২০৪.৭৪% 
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(ঘ) প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয়: প্রকদল্পর ২য় পর্ মাদয়র মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী এবাং প্রকৃত বাস্তবায়নকাল সাররণ ১.০২-এ প্রেত্ত 

হদলা।  

সাররণ-১.০২: প্রকদল্পর (২য় পর্ মাদয়র) বাস্তবায়নকাল  

রিরপরপ অনুর্ায়ী অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

 অরতররক্ত সময় ব্যয়  

(Time-over-run)  

(মূল অনুদমারেত রিরপরপ’র রভরত্তদত)  

মূল ১ম সাংদশারধত ২য়  

সাংদশারধত 

রবদশষ 

সাংদশারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০০৮-২০০৯ 

মথদক 

২০১২-২০১৩ 

= ৫ বের  

২০০৮-২০০৯ 

মথদক 

২০১২-২০১৩ 

= ৫ বের 

২০০৮-২০০৯ 

মথদক 

২০১৫-২০১৬ 

= ৮ বের 

২০০৮-২০০৯ 

মথদক 

২০১৫-২০১৬ 

= ৮ বের 

২০০৮-২০০৯ 

মথদক 

২০১৫-২০১৬ 

= ৮ বের 

৩বের (৬০%)  

 

(ঙ) প্রকদল্পর অবস্থান: কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত ৮০ রকদলারমোর মমররন ড্রাইভ সড়ক ৩ (রতন) পর্ মাদয় রনম মাণ করা 

হদয়দে। আদলাচয সড়কটির ১ম পর্ মায়-কলাতলী মথদক ইনানী পর্ মন্ত ২৪ রকরম (কক্সবাজার সের ও রামু উপদজলায়), ২য় পর্ মায়-

ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত ২৪ রকরম উরখয়া ও মেকনাফ উপদজলায় এবাং ৩য় পর্ মায়-রশলখালী মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত ৩২ 

রকরম মেকনাফ উপদজলায় অবরস্থত। প্রকদল্পর পর্ মায়-রভরত্তক অবস্থান “ম্যাপ-১” (পৃষ্ঠা-৬)-এ মেখাদনা হদলা। 

 

১.৩ সমীক্ষার আওতাভুক্ত কার্ মক্রম:  

প্রকল্পটির ৩টি পর্ মাদয়র মদধ্য “কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ (২য় পর্ মায়) প্রকল্পটির উপর গুরুত্ব প্রোন 

সহকাদর সম্পূণ ম সড়কটি আদলাচয সমীক্ষার অন্তভু মক্ত। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়নকাদল রিরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী ২য় পর্ মাদয়র 

প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন ও আরথ মক রববরণ রবস্তাররতভাদব পর্ মাদলাচনা রবদেষণ পূব মক প্ররতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দে। 

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়দকর ৩টি প্রকদল্পর (১ম পর্ মায়, ২য় পর্ মায়, ৩য় পর্ মায়) উদেশ্য একই এবাং একটি 

অপরটির সাদথ সপরকমত। রবধায় আথ ম-সামারজক প্রভাব মূল্যায়দনর মক্ষদত্র ৩টি পর্ মায়দক এ সমীক্ষায় অন্তভু মক্ত করা হদয়দে। 

 

১.৪ প্রকদল্পর উদেশ্য: প্রকদল্পর প্রধান উদেশ্যসমূহ (৭টি) রনম্নরূপ: 

(ক) আঞ্চরলক মহাসড়ক: বদঙ্গাপসাগদরর সসকদতর পাশ রেদয় কক্সবাজাদরর সাদথ উরখয়া ও মেকনাফদক সাংযুক্ত কদর 

আঞ্চরলক মহাসড়দকর স্টান্ডাদি ম সড়ক রনম মাণ করা।   

(খ) পর্ মেন: এ এলাকায় পর্ মেন রবকাদশ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রাখা। রবদের েীঘ মতম ও রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক সসকদত পর্ মেকদের 

আকৃি করার মক্ষদত্র সুরবধা প্রোন করা।   

(গ) প্রাকৃরতক সপে: বনজ ও অোে প্রাকৃরতক সপে আহরণ সহজতর করা।   

(ঘ) রবকল্প সড়ক পথ: রবদ্যমান কক্সবাজার-দেকনাফ জাতীয় মহাসড়দকর রবকল্প সড়ক রহদসদব ব্যবহৃত হওয়া।  

(ঙ) মৎকাস্য রশল্প: এ অঞ্চদল মৎকাস্য রশদল্পর উন্নয়দনর সুদর্াগ সৃরি করা।   

(চ) মায়ানমার-এর সাদথ সপকম: মায়ানমার-এর সাদথ সামররক, রাজসনরতক এবাং অথ মসনরতক সপকম উন্নয়দন ভূরমকা রাখা।  

(ে) লবণাক্ততা: প্রকল্প এলাকার জনগণ এবাং চাষদর্াগ্য জরম জদলাচ্ছ্বাদসর (Tidal surge)  ক্ষয়ক্ষরত এবাং লবনাক্ততা মথদক 

রক্ষা করা।    
 

১.৫ প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন ও বাস্তবায়ন:  

কক্সবাজার মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর ১ম পর্ মাদয়র পুনগ মঠিত/সাংদশারধত রিরপরপ রিদসম্বর, ২০০৫ মাদস 

‘একদনক’ কতৃমক অনুদমারেত হয় এবাং ৯৩.৭৭ মকাটি োকা ব্যদয় জুন, ২০০৮-এ সমাপ্ত হয়। 
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২য়  পর্ মাদয়  প্রকল্প এলাকার জররপ কাজ ২০০৭ সাদল ১৬ ইরসরব  কতৃমক সপন্ন করার পর এ কাদজর জদে ১৫৫৭৬.৪১ লক্ষ 

োকা ব্যয় সম্বরলত রিরপরপ ২৫-৪-২০০৮ ররৌঃ তাররদখ ECNEC কতৃমক অনুদমারেত হয়। ২০০৯-২০১০ অথ ম বেদর ১৬৯২৯.২২ 

লক্ষ োকা ব্যয় সম্বরলত প্রথম সাংদশারধত রিরপরপ (1st RDPP) অনুদমারেত হয়। অতৌঃপর রিতীয় RDPP’র অনুদমােন 

অনুসাদর এর প্রাক্করলত ব্যয় ধরা হদয়রেল ৪৯০৩৭.১৭ লক্ষ োকা এবাং পরবতীদত ভূরমর মূল্য বৃরদ্ধ জরনত কারদণ রিরপরপ’র 

রবদশষ সাংদশাধনীর (SRDPP) মাধ্যদম ৪৯১২৬.৬১ লক্ষ োকায় পুনৌঃরনধ মারণ করতৌঃ মাননীয় মর্াগাদর্াগ মন্ত্রী ২২-০৬-

২০১৬ তাররদখ অনুদমােন কদরন এবাং জুন, ২০১৬ মত প্রকল্পটি সমাপ্ত হদয়দে।   

 

৩য় পর্ মাদয়র প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অথ ম বের মথদক ৩ বের মময়াদে ২০৩.২১ মকাটি োকা প্রাক্করলত ব্যদয় অনুদমারেত হয় এবাং 

জুন, ২০১৮ মত এর বাস্তবায়ন সপন্ন হদয়দে।    

 

১.৬ প্রকদল্পর অথ মায়দনর অবস্থা ও বাস্তবায়ন ব্যয়:  

(ক) প্রকল্পটি সম্পূণ ম রজওরব অথ মায়দন বাস্তবায়ন করা হদয়দে। অনুদমারেত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ২য় পর্ মাদয়র বের রভরত্তক 

অথ মায়ন ও বাস্তবায়ন ব্যয় রনদম্নর সাররণ ১.০৩-এ মেখাদনা হদলা।    
 

সাররণ-১.০৩: প্রকদল্পর (২য় পর্ মায়) অথ মায়ন ও ব্যয় সপরকমত তথ্য   (লক্ষ োকায়) 

অথ মবের মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

এসআর রিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

অবমুরক্ত প্রকৃত ব্যয় ও অগ্রগরতর হার 

োকায় শতকরা 

হার % 

োকা  শতকরা 

হার % 

োকায় শতকরা হার 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৮-০৯ ২৮৫৩.৫৯ ১৮.৩২ ২৫০০.০০ ৫.০৯ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৫.০৯ 

২০০৯-১০ ৩৫৬৮.৭৫ ২২.৯১ ২০০০.০০ ৪.০৭ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ৪.০৭ 

২০১০-১১ ৩২৬২.৩৪ ২০.৯৪ ৫০০.০০ ১.০২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১.০২ 

২০১১-১২ ২২৫৭.০৭ ১৪.৪৯ ১৩০০.০০ ২.৬৫ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ২.৬৫ 

২০১২-১৩ ৩৬৩৪.৬৬ ২৩.৩৪ ৬৬৭.৫০ ১.৩৬ ৯৭৫.০০ ৯৭৫.০০ ১.৯৮ 

২০১৩-১৪   ১৪৪৪৭.১০ ২৯.৪১ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৫.০৯ 

২০১৪-১৫   ১৩৮৭৯.২৯ ২৮.২৫ ৩৪৫৫৫.৭১ ৩৪৫৫৫.৭১ ৭০.৩৮ 

২০১৫-১৬   ১৩৮৩২.৭৩ ২৮.১৬ ৩১৩৭.৪৬ ৩১৩৭.৪৬ ৬.৩৯ 

মমাে  ১৫৫৭৬.৪১  ১০০% ৪৯১২৬.৬২  ১০০% ৪৭৪৬৮.১৭  ৪৭৪৬৮.১৭  ৯৬.৬২% 

 

রনদম্নর রচত্র ১.০১ এবাং ১.০২-এ প্রকদল্পর বের-ওয়ারী বরােসমূহ এবাং মমাে বরাে লক্ষ োকায় ও শতকরা হাদর মেখাদনা 

হদলা। রচত্র মথদক মেখা র্ায়, প্রকদল্পর সবদচদয় মবরশ বরাে ও ব্যয় হদয়দে ২০১৪-১৫ অথ ম বেদর র্া মমাে প্রকল্প ব্যদয়র 

৭০.৩৮%।   

 

০

১০০০০

২০০০০

৩০০০০

৪০০০০

৫০০০০

২৫০০ ২০০০ ৫০০ ১৩০০ ৯৭৫ ২৫০০

৩৪৫৫৫.৭১

৩১৩৭.৪৬

৪৭৪৬৮.১৭

ল
ক্ষ

 ে
াক

ায়

অথ ম বের

প্রকদল্পর বের-ওয়ারী বরাে ও মমাে বরাে
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রচত্র-১.০১: প্রকদল্পর বের রভরত্তক বরাে ও মমাে বরাে  

  

রচত্র-১.০২: প্রকদল্পর বের-ওয়ারী অগ্রগরত এবাং মমাে অগ্রগরতর শতকরা হার  

 

১.৭ প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:  

প্রকদল্পর সমারপ্ত প্ররতদবেন (PCR) অনুর্ায়ী প্রকদল্পর আওতায় সপন্নকৃত প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ এবাং এর পররমাণ ও বাস্তব 

অজমন সাররণ ১.০৪-এ মেখাদনা হদলা।          

                       

সাররণ-১.০৪: প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ (এসআররিরপরপ অনুর্ায়ী)                                                         

ক্ররমক 

নাং 

প্রধান প্রধান অদঙ্গর নাম  একক পররমাণ  

এসআররিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অজমন  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 প্রাক-রনম মাণ ব্যয়      

১. ভূবি অবিগ্রহণ এিং ক্ষবিপূরণ প্রিাে (ইোেী-বিলখালী এিং 

রশলখালী-দেকনাফ)  

একর ২৩০.১৪২৮ ২৩০.১৪২৮ 

 রনম মাণ কাজ    

২. অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ   বগ ম রমৌঃ ১৯৮৮.৯৯ ১৯৮৮.৯৯ 

 সড়ক বাঁধ রনম মাণ    

৩. মাটির কাজ: সড়ক-ইনানী-রশলখালী (২৫ তম রকরম-৪৮ 

তম রকরম) ও িাইভাশ মন সড়ক (ব্রীজ/কালভাে ম) 

লঘরম ১০.৬১ ১০.৬১ 

 মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ    

৪.  রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ৭.৮৪ 

৫.  রিজাইন োইপ-৪ রকরম ১৫.৬৮ ১৫.৬৮ 

 হাি ম মশাল্ডার রনম মাণ  রকরম   

৬.  রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ৭.৮৪ 

৭.  রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ১৫.৬৮ ১৫.৬৮ 

০.০০%

২০.০০%

৪০.০০%

৬০.০০%

৮০.০০%

১০০.০০%

৫.০৯%৪.০৭%১.০২%২.৬৫%১.৯৮%৫.০৯%

৭০.৩৮%

৬.৩৯%

৯৬.৬২%

শ
ত
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র
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প্রকদল্পর বের-ওয়ারী অগ্রগরত এবাং মমাে অগ্রগরত (%)
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ক্ররমক 

নাং 

প্রধান প্রধান অদঙ্গর নাম  একক পররমাণ  

এসআররিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অজমন  

 কাদপ মটিাংও সীলদকাে (সারদফরসাং) রকরম   

৮. রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ৭.৮৪ 

৯. রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ১৫.৬৮ ১৫.৬৮ 

১০. HBB েযাে মসারলাং (িাইভাশ মন সড়দকর জদে)   রকরম ৩.৮০ ৩.৮০ 

১১. আররসরস ব্রীজ রনম মাণ (৯টি)   রমৌঃ ৩০৮.৭৩ ৩০৮.৭৩ 

১২. আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৬টি)   রমৌঃ ১৮০.৬০ ১৮০.৬০ 

 রক্ষাপ্রে কাজ (Protective work)    

১৩. রজও মেক্সোইল ও রসরস ব্লক/দশার প্ররতরক্ষামূলক উপাোন রমৌঃ ১৭০২ ১৭০২ 

১৪. ররদেইরনাং ওয়াল/ইদের কাজ  বগ ম রমৌঃ ৪৭৫ ৪৭৫ 

 সড়ক রনরপত্তামূলক (Road Safety) কাজ     

১৫. সাইন/রসগনাল মপাস্ট রনম মাণ  রমৌঃ ৪০ ৪০ 

 রকদলারমোর মপাস্ট রনম মাণ টি ২৪ ২৪ 

১৬. মরাি মারকমাং রকরম ২৪ ২৪ 

১৭. গাইি মপাস্ট রনম মাণ  টি ১০৫০ ১০৫০ 

১৮. পারকমাং এররয়া রনম মাণ  বগ ম রমৌঃ ৭৫০ ৭৫০ 

১৯. সাইি মড্রন রনম মাণ রমৌঃ ৩৫০০ ৩৫০০ 

২০. বৃক্ষদরাপণ রকরম ২৪ ২৪ 

২১. প্ল্যান্ট, র্ানবাহন ও সরিাম ক্রয় (৮টি   প্ল্ান্ট, ৬ টি 

র্ানবাহন, ৪ টি মমাের সাইদকল (MC) এবাং ২৮ টি 

অোে সরিাম)  

টি ৪৪ ৪৪ 

২১. সড়ক ও প্ল্ান্ট রক্ষণাদবক্ষণ, অরফস আসবাবপত্র অনুসারঙ্গক 

ব্যয় 

মথাক মথাক মথাক 
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রিতীয় অধ্যায়  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ম-পদ্ধরত ও কম ম-পররকল্পনা  

 

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ম-পরররধ (TOR):    

“কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন” শীষ মক সমীক্ষার কম ম-পরররধ রনম্নরূপৌঃ 

    ক)   প্রকদল্পর রবস্তাররত রববরণ র্থা প্রকদল্পর নাম, উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল,  প্রাক্করলত 

ব্যয়, বের-ওয়ারী ব্যয়  প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধন,  অথ মায়ন, প্রকদল্পর পেভূরম ইতযারে 

সপরকমত সকল তথ্য পর্ মাদলাচনা করা।      

    খ)  প্রকদল্পর সামরগ্রক এবাং রবস্তাররত বাস্তবায়ন অবস্থা সপদকম তথ্য সাংগ্রহ করা, রবদেষণ করা এবাং  

 সাররণ/চাদে মর মাধ্যদম  উপস্থাপন/পর্ মাদলাচনা করা।   

    গ) প্রকল্প উদেশ্যসমূদহর রবপরীদত প্রকদল্পর অগ্রগরত রবদেষণ এবাং পর্ মাদলাচনা করা।    

    ঘ) প্রকদল্পর আওতায় সপারেত রবরভন্ন পণ্য/কার্ ম ও মসবা সাংগ্রদহর (procurement) (েরপত্র  আহবান, েরপত্র 

মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, কার্ মাদেশমূলক চ্যরক্ত সপােন ইতযারে মক্ষদত্র রপরপএ-২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ইতযারে 

প্ররতপালন করা হদয়দে রকনা মস রবষদয় পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা  করা।     

    ঙ) প্রকদল্পর অধীদন সাংগৃহীত কার্ ম ও মসবাসমূহ র্াচাই এবাং পর্ মাদলাচনা করা।       

    চ) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কার্ ম ও মসবাসমূহ রনরে মি পররমাণ (BOQ) এবাং মেরসরফদকশন অনুর্ায়ী সপন্ন 

হদয়দে রকনা তা পর্ মাদলাচনা করা। মেরসরফদকশন অনুর্ায়ী মান রনরিত করা হদয়দে রকনা পরীক্ষা করা। মাঠ পর্ মায় 

মথদক নমুনা সাংগ্রহ করা এবাং পরীক্ষাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম মান র্াচাই করা মর্দত পাদর।        

ে) রিরপরপ’র বের-ওয়ারী আরথ মক চারহো ও বরাদের মর্ রক্তকতা র্াচাই করা এবাং প্রকদল্পর প্রারম্ভ মথদক কম ম-

পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত হদয়দে রক না তা রবদেষণ করা। র্রে কম ম-পররকল্পনা বাধাগ্রস্ত হদয় 

থাদক তদব তা রচরহ্নত করা এবাং ভরবষ্যদত প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা  গ্রহদণর  জদে সুপাররশ প্রোন করা।  

জ) প্রকল্প বাস্তবায়ন সপরকমত রবরভন্ন কার্ মক্রম র্থা:-ভূরম অরধগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দন রবলম্ব 

তথা ক্রয় কার্ মক্রদম রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব মলতা, প্রকল্প সম্প্রসারণ, প্রকল্প ব্যয়-সীমা   অরতক্রান্ত হওয়া ইতযারে 

রবদেষণ, পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা করা।    

ে) প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ: প্রকদল্পর দুব মলতাসমূহ উত্তরদণর উদেদশ্য সুপাররশ প্রণয়ন করা তথা সামরগ্রক রনভু মলতা, 

ত্রুটি-রবচ্যযরত ও অসঙ্গরত পর্ মাদলাচনা করা।     

   ঞ) আথ ম-সামারজক অবস্থা রবদবচনায় পর্ মেন এবাং সপদের উৎকাস সৃরি হওয়ার মক্ষদত্র প্রকদল্পর প্রভাব রনণ ময় করা।   

    ে) প্রকল্পভুক্ত সড়দক প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম ও পদর চলাচলকারী রবরভন্ন র্ানবাহদনর তুলনামূলক পর্ মাদলাচনা করা।  

    ঠ) প্রকল্পাধীন সড়দক চলাচলকারী র্ানবাহদনর পররমাণ ও সবরশি রবদেষণ এবাং পর্ মাদলাচনা করা।  

 ি)  প্রকদল্পর অধীন সড়দক সাইন- রসগোল ব্যবহার এবাং ট্রারফক মসবা ও র্ানবাহন চলাচদল শৃঙ্খলা আনয়দন এর প্রভাব 

র্াচাই করা।    

ঢ) প্রাপ্ত রবরভন্ন পর্ মদবক্ষদণর আদলাদক প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ প্রকল্প এলাকা মথদক সাংগৃহীত তদথ্যর রভরত্তদত “প্রভাব 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন” প্রণয়ন করা এবাং ক্রয়কারী সাংস্থা তথা আইএমইরি’র  অনুদমােন গ্রহণ করা।    

ণ) স্থানীয় পর্ মাদয়র একটি এবাং জাতীয় পর্ মাদয়র একটি কম মশালা আদয়াজন কদর মূল্যায়ন কাদজর প্রাপ্ত পর্ মদবক্ষণসমূহ 

(Findings) অবরহত করা ও কম মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেনটি 

চ্যড়ান্তকরণ এবাং 

   ত) ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কতৃমক রনধ মারণকৃত অোে সাংরেস্ট কাজ সপােন করা।    
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২.২ সমীক্ষার কম ম-পদ্ধরত (Methodology):  

প্রকদল্পর কারঙ্খত প্রভাব: সমুদ্র সসকদত মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর মাধ্যদম প্রকল্প এলাকায় রবপুল সাংখ্যক পর্ মেক 

আকষ মণসহ পর্ মেন রশল্প রবকাশ, ব্যবসায়-বারণদজযর প্রসার, কম মসাংস্থাদনর ও আয় বৃরদ্ধর সুদর্াগ সৃরি, োররদ্রয হ্রাস, সড়দকর 

পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধ, র্াতায়াদতর সময় সাশ্রয়, র্াত্রীসাধারদণর র্াতায়াত ব্যয় ও পণ্য পররবহন ব্যয় হ্রাস, র্ানবাহদনর 

পররচালনা ব্যয় (VOC) কমাদনা; এ সবই প্রকদল্পর কারঙ্খত প্রভাব।  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জদে প্রধানতৌঃ দুই পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়দে-র্থা:- (ক) গুণগত 

(Qualitative) এবাং (খ) সাংখ্যাগত (Quantitative) পদ্ধরতসমূহ। 

২.২.১ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ পদ্ধরতসমূহ:  গুণগত তথ্য উপাত্ত সাংগ্রদহর জদে  রনদম্ন বরণ মত পদ্ধরতসমূহ 

ব্যবহার করা হদয়দে।     

(ক) িকুদমন্ট পর্ মাদলাচনা: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন েক্ষতা এবাং অরজমত সাফল্য সপদকম সম্যক ধারণা অজমদনর জদে প্রকদল্পর 

বাস্তব ও আরথ মক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত প্ররতদবেন রবদেষণ করা হদয়দে। এদত প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়ন মথদক শুরু কদর বাস্তবায়ন 

পর্ মন্ত সকল প্ররতদবেনসমূহ পর্ মাদলাচনা করা হদয়দে। প্রকদল্পর মভ ত ও আরথ মক লক্ষযমাত্রা এবাং অরজমত মভ ত ও আরথ মক 

অগ্রগরতর তুলনা করা োড়াও প্রকদল্পর কার্ মকাররতা, ত্রুটি-রবচ্যযরত, সফলতা-ব্যথ মতা ইতযারে রচরহ্নত করা হদয়দে। এ লদক্ষয 

প্রকদল্পর রিরপরপ, আররিরপরপ, রপরসআর, UAF প্ররতদবেন, রিজাইন-ড্ররয়াং রবরনদে মশ (Specification), PIP, 

আইএমইরি’র পররেশ মন ররদপাে মসমূহ এবাং অগ্রগরতর প্ররতদবেনসমূহ পর্ মাদলাচনা করা হদয়দে। প্রকদল্পর কদপাদনন্ট অনুর্ায়ী 

বাস্তব অজমন রবদেষণ করা হদয়দে। মাঠ পর্ মাদয় বাস্তব পর্ মদবক্ষণ করতৌঃ ভরবষ্যদত উপকূলীয় এলাকায় নতুন প্রকদল্পর গ্রহদণর 

মক্ষদত্র করণীয় ও সুপাররশসমূহ প্রভাব মূল্যায়দনর প্ররতদবেদন প্ররতফরলত করা হদয়দে। এোড়া প্রকল্প এলাকায় অরধগ্রহণকৃত 

ভূরমর রববরণ ও পররমাণ প্ররতদবেদন অন্তভু মক্ত করা হদয়দে।   

(খ) গুরুত্বপূণ ম তথ্য-প্রোনকারীর সাক্ষাৎকাকার (KII): রনরবড় গুণগত অনুসন্ধাদনর অেতম পন্থা “মকআইআই”। প্রকদল্পর 

অবকাঠাদমাগত রবরভন্ন অদঙ্গর গুণগত মান ও ব্যবহার সপদকম মস্টকদহাল্ডারগদণর উপলরি ও মতামত, প্রকদল্পর SWOT 

সপদকম তথ্য সাংগ্রহ, প্রকদল্পর স্থারয়ত্ব ও প্রভাব ইতযারে সপরকমত তথ্য জানার জদে মকআইআই গ্রহণ করা হদয়দে। মূল্যায়ন 

সমীক্ষার প্রধান উদেশ্য অজমদনর লদক্ষয প্রকল্প পররচালকসহ প্রকদল্পর সাংরেি কম মকতমা, প্রকল্প সপদকম জ্ঞাত সরকারী কম মকতমা, 

জনপ্ররতরনরধ, উপকার-দভাগীগণ (র্থা:- মহাদেল, মরদস্তারাঁ ও পর্ মেন রশদল্পর সাদথ সপৃক্ত ব্যবসায়ীগণ), পররবহন সরমরতর 

প্ররতরনরধ, র্ানবাহন চালক, সড়ক ব্যবহারকারী কৃষক ও োত্র-োত্রীসহ মমাে ৫৫ জদনর মকআইআই গ্রহদণর জদে লক্ষয রনধ মারণ 

করা হদয়দে (সাররণ-২.০১)। সাক্ষাৎকাকার গ্রহদণর জদে Semi-Structured Questionnaire (সাংযুরক্ত-২) ব্যবহার করা 

হদয়দে। 

সাররণ-২.০১: মকআইআই-এর মস্টকদহাল্ডারগণ    

ক্ররমক নাং মকআইআই মস্টকদহাল্ডার রনব মারচত নমুনার সাংখ্যা 

১ অরতররক্ত প্রধান প্রদক শলী, সওজ, চট্টগ্রাম   ১x১  = ০১জন  

২ রনব মাহী প্রদক শলী, সওজ, কক্সবাজার ১x১  = ০১জন  

৩ বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর ৩৪ ইরসরব োমপাড়া চট্রগ্রাম ও ১৬ ইরসরব, োউতলা, 

কক্সবাজার-এর োরয়ত্বপ্রাপ্ত রসরনয়র কম মকতমা  

২x১  = ০২জন  

৪ মজলা প্রশাসক, কক্সবাজার  ১x১ =১ জন 

৫ কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ (কউক)  ১x১ =১ জন 

৬ বাাংলাদেশ অথ মসনরতক অঞ্চল কতৃমপক্ষ (BEZA), সাবরাাং ১x১ =১ জন 

৭ উপদজলা রনব মাহী কম মকতমা, ২ উপদজলা  ২x১ =২ জন  

৮ পর্ মেন কদপ মাদরশদনর কম মকতমা, কক্সবাজার  ২x১=২ জন    

৯ ৩ উপদজলার জনপ্ররতরনরধ  ৩x৩=৯ জন    

১০  উপকারদভাগীৌঃ- মহাদেল, মরদস্তারাঁ, মোকান মারলক, ব্যবসায়ী, রবদনােন মকন্দ্র, 

মৎকাস্য ব্যবসায়ী (হযাচারী মারলক সরমরতসহ)  

১৫x১ =১৫ জন  

১১ মরহলা প্ররতরনরধ/উদদ্যাক্তা   ৪x১ =৪ জন   
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ক্ররমক নাং মকআইআই মস্টকদহাল্ডার রনব মারচত নমুনার সাংখ্যা 

১২ পররবহন সরমরতর সেস্য, র্ানবাহন চালক এবাং সড়ক ব্যবহারকারী কৃষক, 

ব্যবসায়ী, োত্র-োত্রী    

১১x১ =১১ জন 

১৩ প্রকল্প এলাকার অে মকানভাদব উপকৃত ব্যরক্ত/সুরধ ৫x১=৫ জন  

সব মদমাে= ৫৫ জন 

 

(গ) েলীয় আদলাচনা (FGD): মাঠ পর্ মাদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবধাদথ ম উপদজলা রনব মাহী কম মকতমার সভাপরতদত্ব প্রকল্প 

এলাকার মেকনাফ উপদজলায় ১টি এফরজরি পররচালনা করা হদয়দে। এ লদক্ষয এফরজরি প্রশ্নমালা (সাংযুরক্ত-৩) অনুর্ায়ী তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। এফরজরি মত আমরন্ত্রত আদলাচকবৃদন্দর তারলকা সাররণ ২.০২ এ মেখাদনা হদলা:                

 

(ঘ) অবকাঠাদমার বাস্তব অবস্থা পর্ মদবক্ষণ (দচকরলদস্টর মাধ্যদম): প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত সড়ক, মসতু ও কালভাে ম, 

রক্ষাপ্রে কাজ এবাং সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম সদরজরমদন পররেশ মন কদর সপারেত কাজসমূদহর বতমমান মান 

(Performance) ও কার্ মকাররতা (Effectiveness) মকমন এবাং কাজসমূহ মেকসই (Sustainable) আদে রকনা তা 

র্াচাই করা হদয়দে। রিরপরপ’র প্রধান প্রধান অদঙ্গর মদধ্য অেতম হদলা মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ (রিজাইন োইপ-৫) এবাং 

মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ (রিজাইন োইপ-৪)। মকান মকান মচইদনদজ রিজাইন োইপ-৫ এবাং রিজাইন োইপ-৪ অনুসরণ করা 

হদয়দে, মস সব তথ্য সাংগ্রহ পূব মক প্ররতদবেদন উদল্লখ করা হদয়দে। এোড়াও সড়দকর জযারমরতক রিজাইন সঠিকভাদব করা 

হদয়দে রকনা তা পর্ মদবক্ষণ করা হদয়দে। এ জদে সম্ভাব্য র্াচাইতব্য আইদেম সম্বরলত একটি অবকাঠাদমা পর্ মদবক্ষণ মচকরলস্ট 

প্রণয়ন করা হদয়দে। সড়কবাঁধ, মপভদমন্ট, সড়ক রনরাপরত্তামূলক কার্ মক্রম ও কালভাদে মর জদে মচকরলস্ট সাংযুরক্ত-৪ক, মসতুর 

জদে সাংযুরক্ত-৪খ এবাং রক্ষাপ্রে কাদজর জদে সাংযুরক্ত-৪গ অনুসরণ করা হদয়দে। অবকাঠাদমার বাস্তব পর্ মদবক্ষদণর 

প্যারারমোরসমূহ সাররণ ২.০৩-এ মেয়া হদলা।    

  সাররণ ২.০৩: বাস্তব পর্ মদবক্ষদণর প্যারারমোরসমূহ    

Road condition 

প্যারারমোরসমূহ 

Road safety & road 

appurtenant 

Bridge, Culvert & 

Protective work-এর 

প্যারারমোরসমূহ 

Sea-Shore Protective 

Work-এর প্যারারমোরসমূহ 

 মশাল্ডার  

 ঢাল (slope)  

 সাদফমদসর 

smoothness  

 সাদফমদসর 

Undulation & 

cracks  

 Mandatory, 

cautionary & 

informatory 

signs-signals আদে 

রকনা  

 বাঁদক Super-

elevation সঠিক আদে 

 কনরক্রদের 

workmanship 

 Hair-crack, 

honey-comb  

 চযাদনদলর প্রশস্থতা 

তুলনায় মসতুর সেঘ ময 

সঠিক আদে রকনা  

 রক্ষাপ্রে কাজ সড়ক মথদক 

প্রদয়াজনীয়/পর্ মাপ্ত দূরত্ব পর্ মন্ত 

করা হদয়দে রকনা 

 Block-pitching ভাল 

অবস্থায় আদে রকনা 

 Geo-bag ভাল অবস্থায় 

আদে রকনা 

সাররণ-২.০২: এফরজরি মত  আমরন্ত্রত আদলাচকবৃদন্দর তারলকা    

ক্ররমক নাং আদলাচকবৃদন্দর পেবী/দপশা সাংখ্যা 

১ উপদজলা রনব মাহী কম মকতমা  ১ জন 

২ আইএমইরি প্ররতরনরধ ১ জন 

৩ সড়ক রবভাগ, কক্সবাজাদরর প্ররতরনরধ  ১ জন 

৪ ১৬ ইরসরব, োউতলা, কক্সবাজার-এর প্ররতরনরধ ১ জন 

৫ কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপদক্ষর প্ররতরনরধ ১ জন 

৬ বাাংলাদেশ অথ মসনরতক অঞ্চল কতৃমপক্ষ, সাবরাাং, এলাকার প্ররতরনরধ ১ জন 

৭ উপদজলা পর্ মাদয়র মরহলা কম মকতমা রকাংবা স্কুল/কদলদজর মরহলা রশক্ষক  ১ জন 

৮ ইউরনয়ন পররষদের মচয়ারম্যান, ওয়াি ম মমম্বার ২ জন 

৯ সড়ক ব্যবহারকারী, পর্ মেন ব্যবসায়ী, স্কুল রশক্ষক  ৩ জন 

১০ পররবহন সরমরতর মারলক/ব্যবসায়ী/পররবহন চালক সরমরতর প্ররতরনরধ  ১ জন 

                                                                                         সব মদমাে=             ১৩ জন 
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 Potholes  

 Raveling  

 Rutting  

 Edge-breaking  

 Camber/cross 

gradient  

 Water-logging 

etc. 

রকনা এবাং র্ানবাহদনর 

দৃরি সীমায় প্ররতবন্ধকতা 

সৃরি হদে রকনা 

 Accident black 

spot/accident 

prone spot  

 Road marking, 

median or center-

line marking  

 Kilometer post 
আদে রকনা, মসগুদলার 

মলখা েি রকনা এবাং 

উহা আগাোয় িারা মঢদক 

আদে রকনা 

 সড়দকর বাঁদক এবাং 

মসতুর এযাদপ্রাদচ Guide 

pillar আদে রকনা 

 Navigation-এ সমস্য 

হদে রকনা 

 মসতুর শুরুদত এবাং 

জদয়দন্ট র্ানবাহন ধাক্কা 

খায় রকনা  

 মসতুর রবয়াররাং-এ মকান 

ত্রুটি আদে রকনা এবাং 

রবয়াররাং ল্যাবদরেরীদত 

পরীক্ষা করা হদয়দে 

রকনা  

 মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে 

কাজ টিকসই আদে রকনা  

 ব্লক-রপরচাং কাজ ভাল 

আদে রকনা  

 মসতু কালভাদে মর মিক 

স্ল্যাদবর উপররভাগ ভাল 

আদে রকনা  

 মসতুর মরইরলাং-এ 

reflective sign 
আদে রকনা   

 Geo-

Textile/Synthetic 
িারা সড়ক সুরক্ষায় ঝুঁরক 

আদে রকনা   

 Tetrapod ভাল অবস্থায় 

আদে রকনা এবাং পর্ মাপ্ত 

রকনা? 

 মজায়ার-ভাো, সাইদলান বা 

প্রাকৃরতক দুদর্ মাদগর কারদণ 

সড়দকর মকান ক্ষরত হদয়দে 

রকনা  

 ক্ষরত হদয় থাকদল ক্ষরতর 

প্রকৃরত/ধরন রকরূপ 

 

েীম রলিার, মরাি মসফটি মেরসয়ারলস্ট ও োরয়ত্বপ্রাপ্ত পুরদক শলীর রনদে মশনা অনুর্ায়ী রনদয়ারজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য-

সাংগ্রহকারীগণ (রিগ্রী প্রদক শলী ও রিদপ্ল্ামা প্রদক শলী) উপদরাক্ত মচকরলস্ট অনুর্ায়ী, সদরজরমদন তথ্য সাংগ্রহ কদরদেন। েীম 

রলিার, মসফটি মেরসয়ারলস্ট ও রসরভল ইরিরনয়ার রনদজরাও সড়ক, মসতু-কালভাে ম ও রক্ষাপ্রে কাদজর অবস্থা পর্ মদবক্ষণ ও 

ত্রুটি-রবচ্যযরত মরকি ম কদরদেন। সড়দক Axle load control-এর মকান ব্যবস্থা আদে রকনা তেসাংক্রান্ত তথ্য মকআইআই এর 

মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দে। ভরবষ্যদত মমররন ড্রাইভ সড়দকর সুরক্ষা রনরিত করদণ অন্তরায়সমূহ রনরূপণ ও দূরীকরদণ 

করণীয়সমূহ/সুপাররশমালা প্ররতদবেদন অন্তভু মক্ত করা হদয়দে।   

 

বাস্তব পর্ মদবক্ষদণর জদে রনব মারচত সড়ক অাংশ ও মসতুসমূহ: প্রধান প্রধান মভ ত কাজসমূহ ও সমীক্ষার জদে রনব মারচত 

নমুনা সাররণ ২.০৪-এ মেয়া হদলা। 

 

সাররণ-২.০৪: প্রধান প্রধান মভ ত কাজসমূহ ও সমীক্ষার জদে রনব মারচত নমুনা 

ক্ররমক 

নাং 

কাদজর অঙ্গ (Component) একক 

(রিরপরপ অনুসাদর) 

পররমাণ 

(রিরপরপ অনুসাদর) 

সমীক্ষার জদে 

রনব মারচত নমুনা 

০১ সড়ক বাঁধ রনম মাণ     

 মাটির কাজ ইনানী-রশলখালী (২৫ তম রকরম-৪৮ 

তম রকরম)  

লঘরম ১০  (২৪ রকরম) ৬.০০ রকরম 

০২ মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ (হাি ম-দশাল্ডারসহ)     

 রিজাইন োইপ-৫
* রকরম ৭.৮৪ ২.০০ রকরম 

 রিজাইন োইরপ-৪
*
  রকরম ১৫.৬৮ ৪.০০ রকরম 

০৩ কাদপ মটিাং ও সীলদকাে (সাদফমরসাং)     

 রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ২.০০ রকরম 

 রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ)   রকরম ১৫.৬৮  ৪.০০ রকরম 

০৪ আররসরস ব্রীজ রনম মাণ (৯টি)  রমৌঃ ৩০৮.৭৩ ৩টি 

০৫ আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৬ টি)  রমৌঃ ১৮০.৬০ ৭টি 
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০৬ রক্ষাপ্রে কাজ     

 রজও-ব্যাগ, Tetrapod এবাং ব্লক-রপরচাং / মশার 

প্ররতরক্ষামূলক Element  

রমৌঃ ১২২৭ ৬.০০ রকরম 

০৭ ররদেইরনাং ওয়াল রমৌঃ ৪৭৫ ৬.০০ রকরম 

০৮ মরাি মসফটি সাইন-রসগোল এবাং আনুষরঙ্গক োকা ৭৭৩.৬৪ লক্ষ ২৪.০০ রকরম 

০৯ বৃক্ষদরাপণ রকরম ২৪ ২৪.০০ রকরম 

 

*
 = রিজাইন োইপ-৫ ও ৪ এর নকশা পরররশি-২ এ মেয়া হদলা।   

 

(ঙ) রনম মাণ-পরবতী রফল্ড মেস্ট পররচালনা: কাংরক্রে ব্রীজ ও কালভাদে মর রনম মাণ কাজ মেরসরফদকশন অনুর্ায়ী রনরম মত হদয়দে 

রকনা তা পরীক্ষার জদে নমুনা রহদসদব ২টি মসতু (র্থাৌঃ- মনখালী ও ইনানী মসতু) এবাং ৩টি কালভাে ম-এর কাংরক্রদের শরক্ত 

“Non-destructive Schmidt Hammer Test” ব্যবহার কদর পরীক্ষা করা হদয়দে। 

 

(চ) ট্রারফক সাদভ ম: প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত সড়দক চলাচলকারী র্ানবাহদনর ধরন ও সাংখ্যা (Mode & volume of 

Traffic) জানার জদে প্রকদল্পর ১টি মিশদন (র্থাৌঃ মরজুখাল ব্রীজ) AADT জররপ করা হদয়দে। ট্রারফক জররদপর জদে 

স্টান্ডাি ম ফরদমে ব্যবহার করা হদয়দে। ট্রারফক জররদপর সময় মসনাবারহনীর রফল্ড পর্ মাদয়র কম মকতমাগণ এবাং রবরজরব’র 

সেস্যগণ সহদর্ারগতা কদরন।  

 

(ে) সড়ক দুঘ মেনা সপরকমত তথ্য: প্রকল্পাধীন সড়দক রবগত এক বেদর সাংঘটিত দুঘ মেনার তথ্যাবলী সাংগ্রদহর জদে খানা 

সমীক্ষা, মকআইআই ও এফরজরি মত প্রশ্নমালা অন্তভু মক্ত করা হদয়দে। এোড়া, অবকাঠাদমা পর্ মদবক্ষদণর সময় দুঘ মেনা সাংক্রান্ত 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত ফলাফল প্ররতদবেদন অন্তভু মক্ত করা হদয়দে।  

 

(জ) স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালা: সমীক্ষা কাদজর কার্ ম-পরররধ (TOR) অনুর্ায়ী খানা সমীক্ষা জররদপর উপাত্ত সাংগ্রদহর মশদষর 

রেদক ১১ মাচ ম, ২০১৯ তাররদখ মাঠ-পর্ মাদয় একটি “স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালার” আদয়াজন করা হয়। কক্সবাজার মজলার অধীদন 

৩টি পর্ মাদয়র সড়দকর তথ্যারে সাংগ্রদহর সুরবধাদথ ম এবাং মজলা পর্ মাদয়র  Stakeholder-এর মতামত গ্রহদণর সুরবধাদথ ম  

কক্সবাজার সের উপদজলায় “স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালার” আদয়াজন করা হয়। স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালায় প্রাপ্ত মতামত, 

পর্ মদবক্ষণ ও পরামশ ম অনুদেে ৫.৩-এ বণ মনা করা হদয়দে।               

 

(ে) SWOT রবদেষণ: গুণগত ও সাংখ্যাগত উভয় প্রকার উপাত্ত সাংগ্রহ পদ্ধরতর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাদত্তর রভরত্তদত প্রকদল্পর 

শরক্তশালী রেক, দুব মলতা, সুদর্াগ ও ঝুঁরক ইতযারে রচরহ্নত করা হদয়দে। এ লদক্ষয খানা সমীক্ষা জররপ, মকআইআই ও 

এফরজরি’মত SWOT সাংক্রান্ত প্রশ্ন অন্তভু মক্ত করা হদয়দে।        

 

২.২.২ সাংখ্যাগত সমীক্ষা জররপ: মর্ মকান সুপররকরল্পত ও সুসমরন্বত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মক্ষদত্র সাংখ্যাগত সমীক্ষা 

জররদপর মাধ্যদম অভীি তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা খুবই প্রদয়াজনীয়। সাংখ্যাগত সমীক্ষা জররপ উপকারদভাগীদের মদধ্য 

পররচালনা করা হদয়দে, র্াদত প্রকদল্পর প্রভাদব প্রকল্প এলাকায় পর্ মেন রশদল্পর অগ্রগরত, জনগদণর আয় বৃরদ্ধ, কম মসাংস্থান সৃরি 

ও োররদ্রয হ্রাস এবাং প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য কতটুকু অরজমত হদয়দে তা রনণ ময় করা র্ায়। তথ্য-উপাদত্তর তুলনামূলক রবদেষণ 

করার সুরবধাদথ ম প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগী (Beneficiary) খানা রভরত্তক বারসন্দা এবাং রবরভন্ন ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ 

সাংরেি ব্যরক্তবদগ মর রনকে মথদক রনধ মাররত প্রশ্নমালা েদক সাংযুরক্ত-১ক এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং প্রকল্প হদত 

২ রকদলারমোর বা তদতারধক দূদর কদরাল এররয়া বারসন্দা ও ব্যবসায়ীগণ রনকে মথদক সাংযুরক্ত ১খ এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদয়দে। সাংখ্যাগত জররদপ রনদম্নাক্ত সুচদকর উপর (আথ ম-সামারজক) রনধ মাররত প্রশ্নমালার রভরত্তদত তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দে।  
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সাররণ-২.০৫: সাংখ্যাগত জররদপর (আথ ম-সামারজক) রনধ মাররত সুচক 

১। সাধারণ তথ্যাবলী  ৯। কৃরষ উন্নয়ন 

২। রশক্ষাগত মর্াগ্যতা    ১০। বাজারজাতকরণ সুরবধা     

৩। মপশা    ১১। রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ      

৪। মাথারপছু আয়    ১২। র্াতায়াদতর সময় হ্রাস, ব্যয় হ্রাস    

৫। কম মসাংস্থান-পর্ মেন রশল্প সপরকমত   ১৩। স্বাস্থযদকদন্দ্র র্াতায়াদত সময় হ্রাস     

৬। পর্ মেক আগমদনর হার  ১৪। সড়ক দুঘ মেনা সপরকমত  

৭। পর্ মেকদের মসবাপ্রোনকারী প্ররতষ্ঠাদনর আদয়র উপর প্রভাব  ১৫। পররদবশ ও জীবসবরচত্রয সাংক্রান্ত      

৮। নারী উন্নয়ন-কম মসাংস্থান         ১৬। প্রকদল্পর SWOT  

 

প্রকদল্পর প্রভাবারন্বত এলাকা (AOI) এবাং সুরবধাদভাগী ও কদরাল এলাকা:  সড়ক প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়দনর জদে সওজ 

অরধেপ্তর কতৃমক প্রণীত UAF Guide Line অনুর্ায়ী সড়দকর উভয় রেদক এক রকদলারমোর কদর এবাং মসতুর জদে সড়দকর 

উভয় রেদক দুই রকদলারমোর এলাকার জনগণদক AOI রহদসদব রবদবচনা করা হয়। মর্ সড়কটি রনম মাণ করা হদয়দে মস সড়দকর 

এক পাদেম সমুদ্র তীদর জনবসরত মনই। তাই সড়দকর শুধু মাত্র অপর পাদেমর ২-৪ রকদলারমোর পিােভূরম (Buffer) এলাকার 

জনগণদকই AOI উত্তরোতা রনব মাচন করা হদয়দে। সাধারণ সুরবধাদভাগী োড়াও এই প্রকদল্পর অেতম সুরবধাদভাগী হদলন 

পর্ মেন রশদল্পর সাদথ সপরকমত ব্যবসায়ী ও কম মজীরব মানুষ। তাই তাদেরদকও উপকারদভাগী রহদসদব AOI-মত অন্তভু মক্ত করা 

হদয়দে।  

অপররেদক মর্দহতু সমীক্ষকৃত সড়দকর একপাদেম সমুদ্র, মসদহতু সড়দকর পূব ম-পাদেম ২.০০ রকদলারমোর দূদর রকাংবা মর্খাদন এ 

সড়দকর মকান প্রভাব মনই মসখাদন কদরাল এলাকা রনব মাচন করা হদয়দে।  

সাংখ্যাগত জররদপর নমুনার আকার (Sample Size): সমীক্ষার কাদজ সুরবধাদভাগী (Beneficiary Household and 

Business entities) রনব মাচদনর জদে  একটি বহু-পর্ মায়ী স্তররত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) 

পদ্ধরত অনুসরণ করা হদব।  প্রকল্পাধীন এলাকার সুরবধাদভাগীদের নমুনার আকার রনধ মারদণর জদে পররসাংখ্যাদনর রনম্নবরণ মত 

ফরমূলাটি ব্যবহার করা হদয়দেৌঃ-  

n= [z2p (1-p)/d2] x Design effect 
          মর্খাদন,   

  n= কারঙ্খত নমুনার আকার (Desired sample size)  

z= পরররমত স্বাভারবক চলক (Standard normal variate), সাধারণত ৯৫% আস্থার স্তদর   ১.৯৬ 

ধরা হয়। 

p= ০.৫০ (ধরা র্াক) অথ্যমাৎকা, প্রকল্প এলাকার ৫০% জনসাধারণ রনরম মত সড়ক মথদক উপকৃত হদয়দে; 

অথ মাৎকা কম মসাংস্থান হদয়দে, আয় বা মজুরী বৃরদ্ধ মপদয়দে তথা আথ ম-সামারজক অবস্থা ও জীবন মান 

উন্নয়ন হদয়দে।  

d= রনভু মলতার স্তর (Precision level), র্া ৫% ধরা হয় এবাং 

                          Design effect= ১.০ মথদক ২.০ 

 

মর্দহতু, প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত সড়দকর এক পাদেম সমুদ্র এবাং অপর পাদশ পাহাড় ও এলাকার জনসবরসতও কম। তাই 

এখাদন  Design effect ১.০ ধরা হদয়দে।   

   

 অতএব নমুনার আকার, n=৩৮৪ কম বা মবরশ।  
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নমুনার রবোস (Sample Distribution): সমীক্ষার কাদজ সুরবধাদভাগী (Beneficiary) রনব মাচদনর জদে  উপদর 

বরণ মত বহু-পর্ মায়ী স্তররত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়দে। কক্সবাজার-

মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক প্রকদল্পর কাজ মর্দহতু ৩টি পর্ মাদয় বাস্তবারয়ত হদয়দে, তাই সড়দকর সেঘ ময এবাং সড়ক রনম মাদণর 

পর অরতবারহত সময় রবদবচনা কদর প্রভাব মূল্যায়দন তা প্ররতফলদনর ব্যবস্থা করা হদয়দে। এ উদেদশ্য প্রকল্প এলাকার মমাে 

৩৮৪ জন এবাং প্রকল্প এলাকার মমাে উত্তরোতার ৫০% রহদসদব কদরাল এলাকার ১৯২ জন উত্তরোতার সাংখ্যা রনধ মারণ করা 

হদয়দে এবাং মাঠ-পর্ মায় মথদক সব মদমাে ৫৭৬ জন উত্তরোতা মথদক তথ্য সাংগহ করা হদয়দে। প্রকল্প এলাকার সুরবধাদভাগী 

খানাসমূদহর উত্তরোতা োড়াও ব্যবসা প্ররতষ্ঠান সমূদহর মদধ্য মহাদেল, মরদস্তারাঁ, মমাদেল, মরন্ট-এ-কার মসবা, মোকান মারলক 

ও অোে ব্যবসায়ীদের মধ্য মথদক উত্তরোতা অন্তভু মক্ত করা হদয়দে। প্রকদল্পর ৩টি পর্ মাদয় রনরম মত সড়দক রনদম্নর ২.০৬ নাং 

সাররণদত উরল্লরখত সাংখ্যা রবভাজন অনুসাদর প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক খানা ও ব্যবসা প্ররতষ্ঠানদক 

মাঠ পর্ মাদয় পররেশ মদনর রভরত্তদত রনয়মানুক্ররমক নমুনায়ন পদ্ধরতদত (Systematic Sampling)  জররপ করা হদয়দে।  

রনয়ন্ত্রণ এলাকার উত্তরোতা রনব মাচন: মর্দহতু প্রকল্প এলাকায় আথ ম-সামারজক উন্নয়ন রবষয়ক মকান রভরত্তমূলক সমীক্ষা জররপ 

করা হয় রন, মসদহতু প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল প্রকল্প এলাকায় আথ ম-সামারজক মক্ষদত্র রক সুফল অরজমত হদয়দে তা তুলনা করা 

র্াদে না। এ মপ্ররক্ষদত সমীক্ষা জররদপর অভীি লক্ষয অজমদন মর্ সব এলাকায় এ প্রকদল্পর আওতায় সড়ক বা সড়দকর সাদথ 

সাংরেি মকান উন্নয়ন অবকাঠাদমা রনরম মত হয়রন, মস সব এলাকায় রনয়ন্ত্রণ এলাকার গ্রাম রনব মাচন করা হয়। রনরম মত সড়ক হদত 

২ রকদলারমোদরর অরধক দূরবতী এলাকার গ্রাম রনয়ন্ত্রণ এলাকা রহদসদব রনধ মারণ করা হদয়দে। রনব মারচত গ্রামসমূদহ রনয়ন্ত্রণ 

এলাকায় প্রকল্প এলাকার গ্রাদমর সাংখ্যার ৫০% গ্রাম অথ মাৎকা ৮টি গ্রাম মথদক ১৯২ জন উত্তরোতা রনব মাচন করা হদয়দে। প্ররতটি 

কদরাল গ্রাম মথদক ২৫/২৬টি খানা/ব্যবসা প্ররতষ্ঠান জররপ করা হদয়দে। রনদম্নর সাররণ ২.০৬ এ নমুনায়ন রবোস মেখাদনা 

হদলা।  

সাররণ-২.০৬:- উপকারদভাগীদের সমীক্ষা জররদপর এলাকা রভরত্তক নমুনা রবোস  

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর 

পর্ মায়  

রনম মাণ 

পরবতী  

সময় 

নমুনার 

মমাে 

সাংখ্যা  

নমুনা 

উপদজলা 

নমুনা 

ইউরনয়ন 

প্রকল্প এলাকার  

নমুনা সাংখ্যা 

কদন্টাল এলাকার নমুনা সাংখ্যা 

প্রকল্প এলাকার ৫০%   

নমুনা গ্রাম খানা ও ব্যবসা 

প্ররতষ্ঠান 

নমুনা গ্রাম খানা ও ব্যবসা 

প্ররতষ্ঠান  

১ পর্ মায়-১ 

কলাতরল-

ইনানী (২৪ 

রকরম)  

৮.৫ বের ৩৮৪ এর 

৩৫ %  

= ১৩৫ 

কক্সবাজা

র সের ও 

রামু 

ইউরনয়ন-০১ গ্রাম-১ ২২ গ্রাম-১ 

 

২২ 

গ্রাম-২ ২৩ 

ইউরনয়ন-০২ গ্রাম-৩ ২২ গ্রাম-২ ২৩ 

গ্রাম-৪ ২৩ 

ইউরনয়ন-০৩ গ্রাম-৫ ২২ গ্রাম-৩ ২২ 

গ্রাম-৬ ২৩ 

২ পর্ মায়-২  

ইনানী-

রশলখালী 

(২৪ রকরম) 

২.৫ বের ৩৮৪ এর 

৪০%  

= ১৫৩ 

উরখয়া ও 

মেকনাফ 

ইউরনয়ন-০৪ গ্রাম-৭ ২৫ গ্রাম-৪ 

 

২৫ 

গ্রাম-৮ ২৬ 

ইউরনয়ন-০৫ গ্রাম-৯ ২৫ গ্রাম-৫ ২৬ 

গ্রাম-১০ ২৬ 

ইউরনয়ন-০৬ গ্রাম-১১ ২৬ গ্রাম-৬ ২৬ 

গ্রাম-১২ ২৫ 

৩ পর্ মায়-৩ 

রশলখালী- 

মেকনাফ 

(৩২ রকরম) 

১ বের ৩৮৪ এর 

২৫ % 

= ৯৬ 

মেকনাফ ইউরনয়ন-০৭ গ্রাম-১৩ ২৪ গ্রাম-৭ ২৪ 

গ্রাম-১৪ ২৪ 

ইউরনয়ন-০৮ গ্রাম-১৫ ২৪ গ্রাম-৮ ২৪ 

গ্রাম-১৬ ২৪ 

মমাে = ৮টি ১৬টি ৩৮৪ ৮টি ১৯২ 

 

২.২.৩ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়নকাদল মাঠ পর্ মাদয় পররেশ মনৌঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়দনর সুরবধাদথ ম সমীক্ষার েীম রলিার 

ও ১জন প্রদক শলী মাঠ পর্ মাদয় ১২-১৪ জানুয়ারী ২০১৯ তাররদখ “কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক” (৮০ রকরম) 

পররেশ মন কদরন। এোড়া বাস্তবায়নকারী সাংস্থা ১৬ ইরসরব-এর প্রকল্প পররচালক ও প্রকল্প কম মকতমাদের সাদথ আদলাচনা করা 

হয়। উক্ত পররেশ মনকাদল মৎকাস্য রশল্প উন্নয়ন রবষদয় হযাচারী/মৎকাস্য আহরণকারী তথা মারলক সরমরতর প্ররতরনরধ মথদক তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। পর্ মেন উন্নয়ন রবষদয় মহাদেল/দমাদেল কতৃমপক্ষ এবাং রবরভন্ন টুযররস্টগদণর রনকে মথদকও তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দে। মাঠ পর্ মাদয় পররেশ মনকাদল সাংগৃহীত রকছু আদলাকরচত্র পরররশি-১ মেয়া হদলা।  
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২.৩ তত্থ্য-সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ এবাং তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ কাজ পররবীক্ষণ: সাংখ্যাগত সমীক্ষা জররদপর জদে প্রণীত 

প্রশ্নমালা এবাং গুণগত সমীক্ষা পররচালনার জদে প্রণীত প্রশ্নমালা/রনদে মশনা/দচকরলি রস্টয়াররাং করমটি কতৃমক অনুদমােদনর পর 

৮ জন তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক ২ রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন কদর রনব মারচত নমুনা এলাকায় মপ্ররণ করা হয়। তারা রনরে মি এলাকায় 

উপাত্ত সাংগ্রহ কদরন। েীম রলিার ও মুখ্য পরামশ মকবৃন্দ সমীক্ষা তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ কাজ মরনেররাং কদরন; সুষ্ঠুভাদব উপাত্ত 

সাংগ্রদহর কাজ সপন্ন করদত পরামশ ম প্রোন কদরন। সাররণ-২.০৭-এ উপাত্ত সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর জদে মর্ সকল কার্ মক্রম 

গ্রহণ করা হদয়দে, তা মেখাদনা হদলা।        

  সাররণ-২.০৭: উপাত্ত সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর কার্ মক্রমসমূহ            

১. রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ পর্ মায়   অরভজ্ঞ ও েক্ষ তথ্য-সাংগ্রহকারী রনদয়াগ প্রোন   

 তথ্য-সাংগ্রহকারীগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন 

 মাঠ পর্ মাদয় অনুশীলন 

২. তথ্য সাংগ্রহ পর্ মায়  সমীক্ষা েীদমর উপরস্থরত মরনের করা  

 সাক্ষাৎকাকার গ্রহণ সরাসরর পর্ মদবক্ষণ 

 সাক্ষাৎকাকার চলাকালীন বা পরবতী র্াচাইকরণ (৫% নমুনা সেব-চয়দনর মাধ্যদম 

পরীক্ষা করা) 

 ‘জারননা’ উত্তরসমূহ (non-responsive) সেব-চয়দনর মাধ্যদম পরীক্ষা করা 

 তথ্য বাে র্াওয়া (missing) রনয়ন্ত্রণ করা 

৩. উপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ পর্ মায়  অদশারধত তথ্য-উপাত্ত (raw data) পরবতীদত সপােনা (editing) করা  

 উপাত্ত পররমাজমন ও সাংদশাধন 

 করপউোদর উপাত্ত প্ররক্রয়াকরদণর পূদব ম ক্রস-দচরকাং করা 

 

২.৪ উপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ ও রবদেষণ:  

উপকারদভাগী সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত অদশারধত (raw) তথ্য- উপাত্ত পররমাজমন করা হয়। প্রশ্নমালায় মকারিাং করা 

হয়রন এমন Open-ended প্রশ্নমালার বহুরবধ জবাবসমূহ (multiple responses) করপউোদর রনদবশ (entry) করার 

লদক্ষয আলাোভাদব “মকারিাং” করা হয়। তথ্য-উপাত্ত করপউোদর এরর এবাং প্রদয়াজনীয় রবদেষদণর জদে করপউোদর মদিল 

মপ্রাগ্রাম SPSS ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাদব গুণগত তথ্য-উপাত্তসমুহ মাঠপর্ মায় হদত তথ্য-সাংগ্রহকারী এবাং  পরামশ মকগণ কতৃমক 

প্রশ্নমালা, গাইিলাইন, মচক-রলস্ট এবাং স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালার মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হয়। সাংগৃহীত গুণগত তথ্য-উপাত্তসমূহ 

র্দথাপযুক্ত পররসাংখ্যান পদ্ধরত ব্যবহার কদর করপউোদর রবদেষণ করা হয় এবাং বণ মনামূলক োড়াও সাররণ, স্তম্ভরচত্র ও পাই-

রচদত্রর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্ররতদবেদন উপস্থাপন করা হদয়দে। তথ্য-উপাত্ত মূল্যায়দনর সকল কাজ পরামশ মক কতৃমক 

মকন্দ্রীয়ভাদব রবদেষণ করা হয়। 
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২.৫ কম ম-পররকল্পনা (Work Plan):  

ক) কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ মক্রম চার মাদসর মদধ্য সমাপ্ত করার 

লদক্ষয সমীক্ষার কম ম-পরররধ (TOR)-অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ (DCI) 

ব্যবহার করা হয়। কম মপদ্ধরত প্রণয়ন করা, উপাত্ত সাংগ্রদহর নমুনা রিজাইন করা, মাঠ পর্ মায় মথদক তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা, 

সাংগৃহীত উপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ, উপাত্ত রবদেষণ এবাং রবদেরষত তথ্য-উপাদত্তর সাহাদে প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ ইতযারে চার পর্ মাদয় 

সপন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়; র্থা:-প্রাররম্ভক প্ররতদবেন, ১ম খসড়া প্ররতদবেন, ২য় খসড়া প্ররতদবেন ও চূড়ান্ত প্ররতদবেন। 

রনদম্ন প্রবাহ-রচদত্রর সাহাদে কম ম-পররকল্পনার প্রধান প্রধান কার্ মক্রম মেখাদনা হদলা।         

রচত্র-২.১: কার্ মক্রদমর প্রবাহ-রচত্র 

মূল্যায়ন 

কার্ মক্রদমর সূচনা

(Kick Off)

•আইএমইরি'র কম মকতমাদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা করা।

•আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার রনকে হদত প্রকদল্পর িকুদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা।

প্রাররম্ভক

প্ররতদবেন

•তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রনব মাচন করা।

•নমুনা খানা জররদপর জদে রবরধবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) সতরী করা।

• মফাকাসগ্রুপ আদলাচনার জদে প্রশ্নমালা সতরী করা এবাং KII গ্রহদণর জদে রনদে মশনামূলক (Guideline) প্রশ্নমালা প্রণয়ন

করা।

•অবকাঠাদমা পর্ মদবক্ষদণর জদে ও ক্রয়-প্ররক্রয়া র্াচাই এর জদে মচকরলস্ট প্রণয়ন করা। 

•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) সতরী করতৌঃ মেকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন

• মেকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সাংদশাধন করতৌঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (খসড়া) রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা। 

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে মশনা অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (চূড়ান্ত) োরখল করা। 

১ম খসড়া 

প্ররতদবেন 

•মাঠ-পর্ মাদয় তথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ করা এবাং মাঠ পর্ মাদয়র কম মশালার আদয়াজন করা। 

•অদকারিাংকৃত িাো মকারিাং করা এবাং করপউোদর িাো এরর, িাো প্ররক্রয়াকরণ এবাং SPSS করপউোর মপ্রাগ্রাদমর 

মাধ্যদম িাো রবদেষণ করা।

•১ম খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা।

•১ম খসড়া প্ররতদবেন মেকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন করা।

• মেকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১ম খসড়া প্ররতদবেন সাংদশাধন করতৌঃ রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা। 

২য় খসড়া 

প্ররতদবেন

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে মশনা অনুর্ায়ী ২য় খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা। 

•২য় খসড়া প্ররতদবেন জাতীয় পর্ মাদয়র Dissemination কম মশালায় উপস্থাপন করা। 

চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন

• Dissemination কম মশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োরখল করা।
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খ) কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ মক্রম রনরে মি সমদয়র মদধ্য সমারপ্তর 

লদক্ষয মর্ সময়-রভরত্তক কম মসূরচ অনুসরদণর ব্যবস্থা করা হয়, তা রনদম্ন গ্যান্ট-চাদে মর মাধ্যদম মেখাদনা হদলা।     

কার্ মক্রম 

(Activity) 
সপ্তাহরভরত্তক কম মসূরচ (বার-চাদে ম) 

জানুয়ারর-২০১৯ মফব্রুয়ারর-২০১৯ মাচ ম-২০১৯ এরপ্রল-২০১৯  মম’ ২০১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১ম ২য়  ৩য় ৪থ ম ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ম ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ম ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ম ১ম ২য়  ৩য় ৪থ ম 

১ প্রকদল্পর 

িকুযদমন্টসমূহ সাংগ্রহ 

করা, প্রশ্নমালাসহ 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন এবাং 

মেকরনকযাল 

করমটিদত উপস্থাপন 

                    

২ মেকরনকযাল করমটির 

রসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

সাংদশাধন করতৌঃ 

রস্টয়াররাং করমটিদত 

উপস্থাপন এবাং 

অনুদমােন  

                    

৩ তথ্য সাংগ্রহকারী 

রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ ও 

মাঠ পর্ মাদয় সাংখ্যাগত 

খানা জররদপর 

মাধ্যদম উপাত্ত সাংগ্রহ   

                    

৪ গুণগত তথ্য-উপাত্ত 

সাংগ্রহ  

                    

৫ স্থানীয় পর্ মাদয়র 

কম মশালার আদয়াজন 

         
 

          

৬ সাংগৃহীত িাো 

মকারিাং, করপউোদর 

এরর এবাং রবদেষণ   

                    

৭ ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও মেকরনকযাল 

করমটিদত উপস্থাপন  

                     

৮ মেকরনকযাল করমটির 

রনদে মশনা অনুর্ায়ী ১ম 

খসড়া প্ররতদবেন 

সাংদশাধন  ও 

রস্টয়াররাং করমটিদত 

উপস্থাপন  

                    

৯ রস্টয়াররাং করমটির 

রনদে মশনা অনুর্ায়ী ২য় 

খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন এবাং 

Dissemination 

ওয়াকমশদপ উপস্থাপন  

                    

১০ Dissemination 

ওয়াকমশদপর সুপাররশ 

অনুর্ায়ী চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন 

                    

১১ চূড়ান্ত প্ররতদবেন 

োরখল (বাাংলা ও 

ইাংদররজদত) 

                    

 

রচত্র-২.২: গ্যান্ট-চাদে ম কম ম-পররকল্পনা   
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর অাংগরভরত্তক লক্ষযমাত্রা, অজমন ও বাস্তবায়ন সমস্যা পর্ মাদলাচনা  

 

ভুরমকা: “কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ম-পরররধ অনুর্ায়ী রতন পর্ মাদয় 

সমাপ্ত ৮০ রকদলারমোর সড়দকর মদধ্য ২য় পর্ মাদয় সমাপ্ত ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত ২৪ রকৌঃরমৌঃ অথ মাৎকা “কক্সবাজার মেকনাফ 

মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পৌঃ ২য় পর্ মায়”এর রবস্তাররতসহ কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ ৮০ রকদলারমোর সড়ক 

রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন করা এ সমীক্ষার আওতাভুক্ত। এদপ্ররক্ষদত (ক) প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক (বাস্তব ও আরথ মক) 

লক্ষযমাত্রা, অরজমত  অগ্রগরত এবাং (খ) রিরপরপ অনুু্র্ায়ী বেররভরত্তক আরথ মক চারহো, বেররভরত্তক বরাে ও ব্যদয়র তথ্যারে 

পর্ মাদলাচনা করা হদলা। এ জদে প্রকদল্পর রিরপরপসমূহ, রপরসআর ও আইএমইরি’র পররেশ মন প্ররতদবেন পর্ মাদলাচনা কদর প্রাপ্ত 

তথ্যসমূহ রনদম্নর অনুদেেসমূদহ বণ মনা করা হদলা। 

 

৩.২ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত পর্ মাদলাচনা:   

৩.২.১ প্রকদল্পর অাংগরভরত্তক প্রাক্করলত ব্যয়: প্রকল্পটি সম্পূণ ম রজওরব অথ মায়দন ১৫৫.৭৬ মকাটি প্রাক্করলত ব্যয় এবাং জুলাই, 

২০০৮-জুন হদত ২০১৩ পর্ ম ন্ত মময়াদে ১৫-৪-২০০৮ ররৌঃ তাররদখ ‘একদনক’ কতৃমক অনুদমারেত হয়। আইএমইরি কতৃমক ১ম 

পর্ মাদয়র প্রকল্প মূল্যায়দনর সুপাররদশর রভরত্তদত আদলাচয ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর আওতায় সড়কটি মজলা সড়দকর পররবদতম 

আঞ্চরলক মহাসড়কমাদন রনম মাদণর কারদণ ভূরম অরধগ্রহণসহ রবরভন্ন অদঙ্গর পররমাণ ও ব্যয় বৃরদ্ধর ফদল প্রকল্পটি ১ম সাংদশাধন 

করা হয়। ১ম সাংদশারধত প্রকল্পটি ১৬৯.২৯ মকাটি োকা প্রাক্করলত ব্যয় এবাং একই বাস্তবায়ন মময়াদে ২২-০৩-২০১১ তাররদখ 

অনুদমারেত হয়। রনদম্নর সাররণ-৩.০১-এ ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুু্র্ায়ী প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গ (Component) এবাং 

অঙ্গরভরত্তক প্রাক্করলত ব্যয় রবভাজন মেখাদনা হদলা।     

  

সাররণ:-৩.০১: ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী অাংগরভরত্তক কাদজর পররমাণ ও ব্যয়                   (লক্ষ োকায়)  

ক্ররমক 

নাং 

প্রধান প্রধান অদঙ্গর 

 

একক ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তব পররমাণ প্রাক্করলত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. ভূবি অবিগ্রহণ  মহক্টর ৫২.১৩ ২০৬০.১৮ 

২. অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ   বগ ম রমৌঃ ১৪৩০ ১০০.১০ 

৩.  সড়ক বাঁধ রনম মাণ 

(ক) মাটির কাজ ইনানী-রশলখালী (২৫ তম রকরম-৪৮ তম 

রকরম)  

লঘরম ১০.০০ ১৫০০.০০ 

(খ) িাইভারসন সড়ক (বীজ/কালভাে ম)  লঘরম ০.৬২ ৯৩.০০ 

৪. মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ 

রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ৩৮০.৭৯ 

রিজাইন োইপ-৪ রকরম ১৫.৬৮ ১৪৩৩.১৫ 

৫. হাি ম মশাল্ডার রনম মাণ     

রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ২০৮.২০ 

রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ১৫.৬৮ ২৫৩.৫৫ 

৬. কাদপ মটিাংও সীলদকাে (সারদফরসাং) 

রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ২৫০.৭৯ 

রিজাইন োইপ-৪  রকরম ১৫.৬৮ ৫৩৩.৯০ 

৭. HBB/েযাে মসারলাং (ড্রাইভারশন সড়দকর জদে) রকরম ৩.৮ ১৬৮.৯৫ 

৮. আররসরস মসতু রনম মাণ (১০টি)   রমৌঃ ৩২৮.৮৫ ৩৪১০.১৭ 

৯. আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৫টি) রমৌঃ ১৫৪ ১০৭১.৮৪ 

১০. আররসরস পাইপ কালভাে ম রনম মাণ (৩২টি) রমৌঃ ৯৬০ ২১.১৩ 

১১. রক্ষাপ্রে কাজ (Protective work) 

রজও মেক্সোইল ও রসরস ব্লক/সগরতীদরর রক্ষাপ্রে কাজ  রমৌঃ  ১১২৫ ২৮৮০.০০ 

ররদেইরনাং ওয়াল/ইদের কাজ   লবরম ৪৭৫ ২১৩.৭৫ 

োরফমাং লবরম ১.৪ ২৬.৬০  
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ক্ররমক 

নাং 

প্রধান প্রধান অদঙ্গর 

 

একক ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তব পররমাণ প্রাক্করলত ব্যয় 

১২. সাইন/রসগনাল মপাস্ট রনম মাণ  টি ৪০ ৩.২০ 

১৩. মরাি মারকমাং  রকরম ২৪ ১০.৩৬ 

১৪. রকদলারমোর মপাস্ট রনম মাণ  টি ২৪ ১.৪৪ 

১৫. গাইি মপাস্ট রনম মাণ  টি ১০৫০ ২৪.১৫ 

১৬. পারকমাং এররয়া রনম মাণ  বগ ম রমৌঃ ৭৫০ ৬.৯৯ 

১৭ সাইি মড্রন রনম মাণ রমৌঃ ৩২০০ ১০৩.৫০ 

১৮. রনম মাণকালীন মমরামত  মথাক - ৬০.০০ 

১৯. বৃক্ষদরাপণ রকরম ২৪ ২৪.০০ 

২০. প্ল্যান্টস, র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপারত সাংগ্রহ  টি ৪৪ ৯৯২.০০ 

২১. সড়ক, প্ল্ান্টস, র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপারত রক্ষণাদবক্ষণ মথাক - ৬৩.৫৫ 

২২. অরফস আসবাবপত্র/র্ন্ত্রপারত, খুচরা র্ন্ত্রাাংশ ও মদনাহারী  মথাক - ২৫.০০ 

২৩. সাদভ ম/জররপ মথাক - ২৫.০০ 

২৪. অপ্রতযারশত ব্যয়  মথাক - ১০০.০০ 

২৫. প্রকল্প ভাতা এবাং অোে ব্যয়  মথাক - ১৫০.০০ 

২৬. প্রাইস করন্টদজরি  মথাক ৩২৭.১৩ ২৮৩.২০ 

২৭. রফরজকযাল করন্টদজরি  মথাক ২৪৫.৩৫ ১১৩২.৮৩ 

 মমাে=   ১৬৯২৯.২২ 

  

৩.২.২ (ক) ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত: মূল রিরপরপ এবাং ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৮ হদত জুন, ২০১৩ পর্ মন্ত ৫ (পাঁচ) বেদরর মদধ্য সমারপ্তর জদে লক্ষযমাত্রা রনধ মারণ করা হয়। বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর ১৭ ইরসরব ২০০৭ সাদল ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর জররপ কদর মূল রিরপরপ প্রণয়ন 

কদরন, র্া বাস্তবায়ন শুরুর প্রায় ৩ বের পর ১ম সাংদশাধন করা হয়। ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অনুদমারেত 

প্রাক্করলত ব্যয় ১৬৯২৯.২২ লক্ষ োকা। রপরসআর অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বেররভরত্তক বরাে ও ব্যয় সাররণ ৩.০২ এ মেখাদনা হদলা। 

উপদরাক্ত সাররণ ও বার িায়াগ্রাম হদত মেখা র্াদে মর্, প্রকদল্পর মূল মময়াদে মকান অথ ম বেদরই লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী আরথ মক 

অগ্রগরত হয় রন।  

 

সাররণ-৩.০২: ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত 

অথ মবের ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী অরজমত অগ্রগরত 

োকায়  মমাে রিরপরপ মূদল্যর 

শতকরা হার  

োকায়  মমাে রিরপরপ মূদল্যর  

শতকরা হার 

২০০৮-০৯ ২৮৫৩.৫৯ ১৬.৮৫% ২৫০০.০০ ১৪.৭৭% 

২০০৯-১০ ৩৫৬৮.৭৫ ২১.০৮% ২০০০.০০ ১১.৮১% 

২০১০-১১ ৩২৬২.৩৪ ১৯.২৭% ৫০০.০০ ২.৯৫% 

২০১১-১২ ২২৫৭.০৭ ১৩.৩৩% ১৩০০.০০ ৭.৬৮% 

২০১২-১৩ ৪৯৮৭.৪৭ ২৯.৪৬% ৬৬৭.৫০ ৩.৯৪% 

মমাে =  ১৬৯২৯.২২ ১০০.০০%  ৬৯৬৭.৫ ৪১.১৫% 

 

২০০৮-০৯ অথ ম বেদর ২৫.০০ মকাটি োকা, ২০০৯-১০ বেদর ২০ মকাটি োকা এবাং ২০১০-১১ বেদর মাত্র ৫ মকাটি োকা বরাে 

করা হয়, র্া প্রকদল্প ব্যয় করা হয়।  

 

উপদরাক্ত সাররণ হদত মেখা র্ায়, সাররণ ৩.০২ এবাং রচত্র ৩.১-এ ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী বেররভরত্তক লক্ষযমাত্রা ও 

অরজমত অগ্রগরত মেখাদনা হদলা। প্রকদল্পর মূল রনধ মাররত সমদয় (৫বের) প্রকদল্পর ৪১.১৫% অগ্রগরত অরজমত হয়।   
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রচত্র-৩.১: ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত 

 

উপদরর রচত্র হদত মেখা র্ায়, মূল মময়াে ৫ বেদর অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার ৪১.২৫% (১ম বেদর ১৬.৮৫% লক্ষযমাত্রার রবপরীদত 

অরজমত অগ্রগরত ১৪.৭৭%, ২য় বেদর ২১.০৮% লক্ষযমাত্রার রবপরীদত অরজমত অগ্রগরত ১১.৮১% ইতযারে। রচত্র হদত মেখা 

র্ায় মকান অথ ম বেদরই লক্ষযমাত্রা অরজমত হয় রন; বরাং মশষ অথ ম বেদর মাত্র ৩.৯৪% অগ্রগরত হদয়দে।  

 

৩.২.২ (খ) প্রকদল্পর ১ম সাংদশারধত রিরপরপ পর্ মাদলাচনা কদর মেখা র্ায়, কদয়কটি কারদণ প্রকল্পটির সাংদশাধদনর প্রদয়াজন 

মেখা মেয়, র্া রনম্নরূপৌঃ-  

 প্রকদল্পর প্রথম বেদরই রনম মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃরদ্ধ পাওয়া; 

 প্রকদল্পর আওতাভুক্ত কদয়কটি চযাদনল/খাদলর মরাতধারা ইদতামদধ্য পররবরতমত হওয়ায় মসতু ও কালভাদে মর সাংখ্যা 

এবাং েযান বৃরদ্ধ পাওয়া;  

 ২য় পর্ মাদয়র শুরুদত (২৪ রকরম হদত ২৬ রকরম) কদয়কটি মসতু ও কালভাে ম রনম মাণ না কদর রবদ্যমান “এলরজইরি” 

সড়কাাংদশর এলাইদমদন্ট সড়ক রনম মাণ করার জদে মূল রিরপরপ’মত সাংস্থান রেল। রকন্তু প্রকল্পভুক্ত সড়কটির “মশ্ররণ” 

রবোস রবদবচনা করতৌঃ উক্ত ৩.০০ রকদলারমোর সড়ক এলরজইরি সড়দকর সাদথ “সাধারণ” (Common) রাখার 

রবষয়টি ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’মত বাে রেদয় নূতন এলাইনদমদন্ট সড়ক রনম মাণ করায়;  

 ১ম পদব মর রনম মাণ কাজ সপদকম আইএমইরি’র মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর রনদে মশনার মপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর ২য় পর্ মাদয়র মশষ 

১৬ রকদলারমোদর (৩৩ রকরম হদত ২৪ রকরম পর্ মন্ত) মপভদমন্ট রনম মাণকাজ রিজাইন োইপ-৫ এর পররবদতম রিজাইন 

োইপ-৪ অনুসরণ কদর রনম মাণ কাজ হাদত মনওয়ায়;  

 ২০০৮ সাদল সওজ অরধেপ্তদরর মরে রসরিউল সাংদশারধত হওয়ার মপ্ররক্ষদত, ২০০৬ সাদল প্রণীত মরে অব রশরিউল 

অনুর্ায়ী প্রণীত রিরপরপ’মত সাংদশাধনীর প্রদয়াজনীয়তা মেখা মেয়;   

 সবরেক উষ্ণতা (Global warming) বৃরদ্ধর কারদণ আবহাওয়ার পররবতমন (Climate change) হওয়ায় মমররন 

ড্রাইভ সড়ক বরাবর সী-বীচ হুমরকর সম্মুখীন হয়। অপ্রতযারশতভাদব সমুদদ্রর তীব্র মঢউ প্রায় ২০-২৫ ফুে উচ্চতায় 

সড়দকর মশাল্ডারদক ক্ষরতগ্রস্ত কদর। ফলতৌঃ তীর রক্ষাপ্রে কাদজর সেঘ ময ও পররমাণ বৃরদ্ধ পায়।  

 এোড়া ভূরম অরধগ্রহদণও ব্যয় বৃরদ্ধ মপদয়দে।  

 

৩.২.৩ ২য় সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যয় এবাং সমারপ্তর লক্ষযমাত্রা:  

(ক) প্রকদল্পর রিরপরপ’র ব্যয়বৃরদ্ধ সাংক্রান্তৌঃ ১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর মময়াে রেল ২০০৮-০৯ মথদক ২০১২-

১৩ অথ মাৎকা প্রকদল্পর মময়াে বৃরদ্ধ করা হয়রন; রকন্তু রনরে মি মময়াদে মাত্র ৪১.১৫% অগ্রগরত হওয়ায় এবাং রবরভন্ন কদপাদনদন্ট 

ব্যয় বৃরদ্ধ পাওয়ায় প্রকদল্পর ২য় সাংদশারধত রিরপরপ অনুদমােদনর জদে ১৪-০৪-২০১৪ ররৌঃ তাররদখ রপইরস’র সভায় সুপাররশ 

১৬.৮৫

২১.০৮
১৯.২৭

১৩.৩৩

২৯.৪৬

১৪.৭৭
১১.৮১

২.৯৫

৭.৬৮
৩.৯৪

০.

৫.

১০.

১৫.

২০.

২৫.

৩০.

৩৫.

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩

শ
ত

ক
র

া 
হ

ার
 

অথ ম বের

১ম সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত শতকরা হার

লক্ষযমাত্রা অরজমত অগ্রগরত
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করা হয় এবাং একদনক সবঠদক ১৭-০৬-২০১৪ ররৌঃ তাররদখ অনুদমারেত হয়। প্রকদল্পর ২য় সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

অনুদমারেত ব্যয় ৪৯০৩৭.১৬ লক্ষ োকা এবাং প্রকদল্পর মময়াে জুন, ২০১৬ পর্ মন্ত বৃরদ্ধ করা হয়। 

 

(খ) ২য় সাংদশারধত রিরপরপ’মত প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধর কারণ:  রিরপরপ অনুর্ায়ী ব্যয় বৃরদ্ধর মর্ রক্তকতা রনম্নরূপৌঃ-  

 ২য় সাংদশারধত রিরপরপ প্রণয়দণর প্রধান কারণ ভূরম অরধগ্রহদণ ব্যয় বৃরদ্ধ। মজলা প্রশাসদকর েপ্তদর ভূরম অরধগ্রহদণ 

প্রাক্করলত ব্যয় রনধ মাররত হয় ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’র রনধ মাররত মূদল্যর প্রায় ৮গুণ।  

 অপর প্রধান কারণ হদলা সওজ অরধেপ্তদরর ২০১১ সাদলর মরইে রসরিউল প্রবতমন, র্াদত কাদজর আইদেদমর মূল্য 

বাজার ের অনুর্ায়ী বৃরদ্ধ পায়। অথচ ১ম সাংদশারধত রিরপরপ ২০০৮ সাদলর মরইে রসরিউল অনুসরণ কদর প্রণীত 

হদয়রেল।  

 ২য় সাংদশারধত রিরপরপ’মত মপভদমদন্টর প্রশস্ততা পূদব মর ১২ ফুদের পররবদতম ১৮ ফুে রহদসদব রনম মাদণর পররকল্পনা 

গ্রহণ করায়ও প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ পায়।  

 এোড়াও কক্সবাজার-দেকনাফ সড়দকর “৩য় পর্ মায়” রনম মাদণর লদক্ষয ভূরম অরধগ্রহণ অত্র রিরপরপ’মত অন্তভু মক্ত করায় 

অরতররক্ত ব্যদয়র জদেও প্রকদল্পর ২য় সাংদশাধনী করা প্রদয়াজন হয়।  

 সদব মাপরর ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’মত বরণ মত রক্ষাপ্রে কাদজর সেঘ ময ও পররমাণ বৃরদ্ধ এবাং IWM কতৃমক মেকসই ও 

স্থায়ী সমুদ্র তীর রক্ষামূলক রিজাইন অনুর্ায়ী কার্ মসপােদনর জদেও ব্যয় বৃরদ্ধ পায়।  

 

(গ) প্রকদল্পর সময় সীমা বৃরদ্ধ এবাং এর কারণসমূহ: ২য় সাংদশারধত রিরপরপ প্রস্তাদব প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধর প্রস্তাদবর সাদথ সাদথ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ৩ (রতন) বের বৃরদ্ধর প্রস্তাব করা হয়। সময়সীমা বৃরদ্ধর প্রস্তাদব বরণ মত কারণসমূহ রনম্নরূপৌঃ-   

 

 প্রকদল্পর মূল রিরপরপ এবাং ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’র সময়সীমা ২০১২-১৩ অথ ম বের পর্ মন্ত প্রাপ্ত বরাে (মমাে ৭৬.০০ 

মকাটি োকা) ঐ সমদয়ই ব্যয় হয়; রকন্তু অরনয়রমত ও অপর্ মাপ্ত বরাদের কারদণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়মত করা র্ায় 

রন।  

 ভূরম অরধগ্রহদণ রবলদম্বর কারদণও বাস্তবায়ন রবলরম্বত হয়। ব্যরক্ত উদদ্যাক্তাগদণর পর্ মেন অবকাঠাদমা রনম মাদণ ব্যাপক 

রবরনদয়াদগর কারদণ প্রকল্প এলাকার জরমর মূল্য জযারমরতক হাদর বৃরদ্ধ পাওয়ায় ভূরম অরধগ্রহদণ ব্যয় বৃরদ্ধ পায়। 

ফলতৌঃ সাংদশারধত রিরপরপ প্রণয়ন প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােদন সময় ব্যয় হয়।   

 

৩.২.৪ প্রকদল্পর রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক ব্যয়: প্রকদল্পর ২য় সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

রনম মাণ কাজ বাস্তবায়দনর মশষ পর্ মাদয় মম, ২০১৬ মত প্রকল্পটির রবদশষ সাংদশাধনী প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। ২৬-৫-২০১৬ ররৌঃ 

তাররদখ রিরপইরস সভা অনুরষ্ঠত হয়। রিরপইরস সভায় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্, রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপদত মমাে ২৩০.১৪২৮ 

একর ভূরম অরধগ্রহণ এবাং অবকাঠাদমা গােপালা অপসারণ বাবে ক্ষরতপূরণ প্রোদনর জদে মমাে ২৮১৮৭.৭৪ লক্ষ োকা ধােম 

করা হয়। প্রকদল্পর অোে অঙ্গসমূদহর পররমাণ ও ব্যয় অপররবরতমত থাদক অথ মাৎকা ২য় সাংদশারধত রিরপরপ মূল্য ৪৯০৩৭.১৬ 

লক্ষ োকার পররবদতম রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ মূল্য ৪৯১২৬.৬২ লক্ষ োকা রনধ মারণ করা হয়।   

 

রিরপইরস’র সুপাররদশর মপ্ররক্ষদত মাননীয় সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রী কতৃমক গত ২২-০৬-২০১৬ ররৌঃ তাররদখ উক্ত প্রস্তাব 

অনুদমােন করা হয়। রনদম্নর সাররণ ৩.০৩ এ ২য় সাংদশারধত রিরপরপ এবাং রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ’র অঙ্গ-ওয়ারী ব্যয় ও 

পাথ মকয মেখাদনা হদলা।  

 

সাররণ-৩.০৩: ২য় সাংদশারধত রিরপরপ ও রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ’র পাথ মকয                 (লক্ষ োকায়) 

ক্ররমক নাং অদঙ্গর নাম 

(রিরপরপ অনুর্ায়ী)  

একক ২য় সাংদশারধত রিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় 

এসআররিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় 

পাথ মকয  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 প্রাক-রনম মাণ ব্যয়       

১. ভূবি অবিগ্রহণ এিং ক্ষবিপূরণ প্রিাে (ইোেী-বিলখালী ও 

রশলখালী-দেকনাফ)  

একর ২৮০৯৮.৩৪ ২৮১৮৭.৭৪ ৮৯.৪০ 

 রনম মাণ কাজ      

২. অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ   বগ ম রমৌঃ ১৪৫.৯৪ ১৪৫.৯৪ ০.০০ 

 সড়ক বাঁধ রনম মাণ     
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ক্ররমক নাং অদঙ্গর নাম 

(রিরপরপ অনুর্ায়ী)  

একক ২য় সাংদশারধত রিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় 

এসআররিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয় 

পাথ মকয  

৩.  মাটির কাজ ইনানী-রশলখালী (২৫ তম রকরম-৪৮ তম 

রকরম)  

লৌঃঘৌঃরমৌঃ ২১৭৫.১৪ ২১৭৫.১৪ ০.০০ 

৪. রবকল্প সড়ক (ব্রীজ/কালভাে ম)  লৌঃঘৌঃরমৌঃ ৯২.০০ ৯২.০০ ০.০০ 

 মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ     

৫. রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৩৯৬.৭১ ৩৯৬.৭১ ০.০০ 

৬. রিজাইন োইপ-৪ রকরম ২১৯৫.৯৭ ২১৯৫.৯৭ ০.০০ 

 হাি ম মশাল্ডার রনম মাণ      

৭. রিজাইন োইপ-৫ রকরম ২২৯.৫০ ২২৯.৫০ ০.০০ 

৮. রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ৩৭৬.৫৩ ৩৭৬.৫৩ ০.০০ 

 কাদপ মটিাংও সীলদকাে (সারদফরসাং) রকরম    

৯. রিজাইন োইপ -৫  রকরম ২৬১.৬৯ ২৬১.৬৯ ০.০০ 

১০. রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ৯২৬.০৪ ৯২৬.০৪ ০.০০ 

১১. HBB েযাে মসারলাং (রবকল্প সড়দকর জদে)   রকরম ২০০.৪৪ ২০০.৪৪ ০.০০ 

১২. আররসরস ব্রীজ রনম মাণ (৯টি)   রমৌঃ ৪২০৪.৬৭ ৪২০৪.৬৭ ০.০০ 

১৩. আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৬টি)   রমৌঃ ১৫৩৫.৯৩ ১৫৩৫.৯৩ ০.০০ 

১৪. ররইনদফাস মি পাইপ (৩২টি), রবকল্প সড়দকর জদে রমৌঃ ৩৭.৪৪ ৩৭.৪৪ ০.০০ 

 রক্ষাপ্রে কাজ (Protective work)     

১৫. রজও মেক্সোইল এবাং ব্লক/দশার প্ররতরক্ষামূলক উপাোন  রমৌঃ ৩৪২৯.৪৪ ৩৪২৯.৪৪ ০.০০ 

১৬. ররদেইরনাং ওয়াল/ইদের কাজ   রমৌঃ ৪৪৬.৫০ ৪৪৬.৫০ ০.০০ 

১৭. োরফমাং   লৌঃবৌঃরমৌঃ ২৬.৯৯ ২৬.৯৯ ০.০০ 

১৮. সাইন/রসগনাল মপাস্ট রনম মাণ  টি ২.৮৪ ২.৮৪ ০.০০ 
১৯. মরাি মারকমাং  রকরম ১৪.১৬ ১৪.১৬ ০.০০ 
২০. রকৌঃরমৌঃ মপাস্ট রনম মাণ  টি ১.৯২ ১.৯২ ০.০০ 
২১. গাইি মপাস্ট রনম মাণ  টি ২১.০০ ২১.০০ ০.০০ 
২২. পারকমাং এররয়া রনম মাণ  বগ ম রমৌঃ ৭.৫০ ৭.৫০ ০.০০ 
২৩. পােম মড্রন রনম মাণ রমৌঃ ১০৬.০০ ১০৬.০০ ০.০০ 
২৪. রনম মাণকালীন মমরামত  মথাক ৫৯৬.২২ ৫৯৬.২২ ০.০০ 
২৫. বৃক্ষদরাপণ রকরম ২৪.০০ ২৪.০০ ০.০০ 
২৬. প্ল্যান্ট, র্ানবাহন ও সরিাম ক্রয় (৮টি   প্ল্ান্ট, ৬ টি 

র্ানবাহন, ৪ টি MC এবাং ২৮ টি অোে সরিাম)  

টি ১১৫২.০৫ ১১৫২.০৫ ০.০০ 

২৭. সড়ক, প্ল্ান্ট, র্ানবাহন, র্ন্ত্রপারত ইতযারে রক্ষণাদবক্ষণ মথাক ২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ 
২৮. অরফস আসবাবপত্র/সরিাম, র্ন্ত্রপারত ও মস্টশনারী   মথাক ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ 
২৯. জররপ ও রিজাইন   মথাক ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ 
৩০. অপ্রতযারশত সম্ভাব্য ব্যয় (উপকরণ পরীক্ষা, 

রিরপরপ/আররিরপরপ প্রস্তুরত, শ্রম রবল, ইউটিরলটি রবল 

ইতযারে)  

মথাক ১৪৯.০০ ১৪৯.০০ ০.০০ 

৩১. প্রকল্প ভাতা এবাং অোে  আনুষরঙ্গক ব্যয়  মথাক ২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ 
 মমাে= মথাক ৪৬৯২৯.৯০ ৪৭৪৬৮.৩৬ ৮৯.৪০ 

 প্রাইস করন্টদজরি ২% - ৯৪৭.৫৮ ৯৪৭.৫৮ ০.০০ 
 রফরজকযাল করন্টদজরি ১.৫%  - ৭১০.৬৮ ৭১০.৬৮ ০.০০ 
 সব মদমাে= - ৪৯০৩৭.১৬ ৪৯১২৬.৬২ ৮৯.৪০ 

 

সাররণ-৩.০৩ এ হদত মেখা র্ায় মর্, রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ এবাং ২য় সাংদশারধত রিরপরপ’র মধ্য পাথ মকয মাত্র ৮৯.৪০ লক্ষ 

োকা, র্া ভূরম অরধগ্রহদণ ব্যয় বৃরদ্ধ জরনত কারদণ অরনবার্ ম হদয়দে। উপদরাক্ত রববরণী হদত আদরা মেখা র্ায়, রবদশষ সাংদশারধত 

রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ভূরম অরধগ্রহণ োড়া অে মকান আইদেদম মকান ব্যয় বৃরদ্ধ হয় রন।  

 

৩.২.৫ প্রকদল্পর প্রকৃত ব্যয়: রপরসআর পর্ মাদলাচনা কদর মেখা র্ায়, প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় ৪৭৪৬৮.৩৬ লক্ষ োকা। 

আদরা মেখা র্ায়, প্রকদল্পর রাজস্ব ও মূলধন খাদত এসআররিরপরপ’র অঙ্গওয়ারী লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অথ ম ব্যয় হয়। রকন্তু প্রাইস 

করন্টনদজিী ও রফরজকযাল করন্টনদজিী আইদেদমর রনধ মাররত মকান অথ ম ব্যয় হয় রন। ফলতৌঃ এসআররিরপরপ মূদল্যর 

৪৭৪৬৮.৩৬ লক্ষ োকা বা ৯৬.৬২%ব্যয় হয়। প্রকৃত ব্যয় ২য় সাংদশারধত রিরপরপ মূদল্যর মচদয় ১৫৬৮.৮০ লক্ষ োকা কম। 

সাররণ-৩.০৪-এ প্রকদল্পর এসআররিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত মেখাদনা হদলা।  
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সাররণ-৩.০৪: প্রকদল্পর এসআররিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজমত অগ্রগরত               (লক্ষ োকায়)  

ক্ররমক নাং অদঙ্গর নাম 

(রিরপরপ অনুর্ায়ী)  

একক রবদশষ আররিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত অজমন 

বাস্তব আরথ মক বাস্তব %  আরথ মক % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 প্রাক-রনম মাণ ব্যয়        

১. ভূবি অবিগ্রহণ এিং ক্ষবিপূরণ প্রিাে (ইোেী-

বিলখালী)  

একর ১৮০.৫৪৩৬ ২৬৬৮৪.২৬ ১৮০.৫৪৩৬ 

(১০০%) 

২৬৬৮৪.২৬ 

(১০০%) 

২. ভূরম অরধগ্রহণ এবাং ক্ষরতপূরণ (রশলখালী-

মেকনাফ)  

একর ৪৯.৫৯৯২ ১৫০৩.৪৮ ৪৯.৫৭৭২ 

(৯৯.৯৬%) 

১৫০৩.৪৮ 

(১০০%) 

 রনম মাণ কাজ       

৩. অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ   বগ ম রমৌঃ ১৯৮৮.৯৯ 

 

১৪৫.৯৪ ১৯৮৮.৯৯ 

(১০০%) 

১৪৫.৯৪  

(১০০%) 

 সড়ক বাঁধ রনম মাণ      

৪. মাটির কাজ ইনানী-রশলখালী (২৫ তম রকরম-৪৮ 

তম রকরম)  

লৌঃঘৌঃরমৌঃ ১০.০০ ২১৭৫.১৪ ১০.০০  

(১০০%)  

২১৭৫.১৪  

(১০০%) 

৫. রবকল্প সড়ক (ব্রীজ/কালভাে ম)  লৌঃঘৌঃরমৌঃ ০.৬১ ৯২.০০ ০.৬১ 

(১০০%) 

৯২.০০ 

(১০০%) 

 মেরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ      

৬. রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ৩৯৬.৭১ ৭.৮৪ 

(১০০%) 

৩৯৬.৭১ 

(১০০%) 

৭. রিজাইন োইপ-৪ রকরম ১৫.৬৮ ২১৯৫.৯৭ ১৫.৬৮ 

(১০০%) 

২১৯৫.৯৭ 

(১০০%) 

 হাি ম মশাল্ডার রনম মাণ       

৮. রিজাইন োইপ-৫ রকরম ৭.৮৪ ২২৯.৫০ ৭.৮৪ 

(১০০%) 

২২৯.৫০ 

(১০০%) 

৯. রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ১৫.৬৮ ৩৭৬.৫৩ ১৫.৬৮ 

(১০০%) 

৩৭৬.৫৩ 

(১০০%) 

 কাদপ মটিাংও সীলদকাে (সারদফরসাং) রকরম     

১০. রিজাইন োইপ -৫  রকরম ৭.৮৪ ২৬১.৬৯ ৭.৮৪ 

(১০০%) 

২৬১.৬৯ 

(১০০%) 

১১. রিজাইন োইপ-৪ (HBB এবাং BFS সহ) রকরম ১৫.৬৮ ৯২৬.০৪ ১৫.৬৮ 

(১০০%) 

৯২৬.০৪ 

(১০০%) 

১২. HBB/েযাে মসারলাং (িাইভারসন সড়দকর 

জদে)   

রমোর  ৩৮০০ ২০০.৪৪ ৩৮০০ 

(১০০%) 

২০০.৪৪ 

(১০০%) 

১৩. আররসরস ব্রীজ রনম মাণ (৯টি)   রমোর ৩০৮.৭৩ ৪২০৪.৬৭ ৩০৮.৭৩ 

(১০০%) 

৪২০৪.৬৭ 

(১০০%) 

১৪. আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৬টি)   রমোর ১৮০.৬০ ১৫৩৫.৯৩ ১৮০.৬০ 

(১০০%) 

১৫৩৫.৯৩ 

(১০০%) 

১৫. ররইনদফাস মি পাইপ (৩২টি), রবকল্প সড়দকর 

জদে 

রমোর ৯৬০ ৩৭.৪৪ ৯৬০ 

(১০০%) 

৩৭.৪৪ 

(১০০%) 

 রক্ষাপ্রে কাজ (Protective work)      

১৬. রজও-মেক্সোইল এবাং ব্লক/দশার প্ররতরক্ষামূলক 

উপাোন  

রমোর ১২২৭ ৩৪২৯.৪৪ ১২২৭ 

(১০০%) 

৩৪২৯.৪৪ 

(১০০%) 

১৭. ররদেইরনাং ওয়াল (RCC) /ইদের কাজ   রমোর ৪৭৫.০০ ৪৪৬.৫০ ৪৭৫.০০ 

(১০০%) 

৪৪৬.৫০ 

(১০০%) 

১৮. োরফমাং   লৌঃবৌঃরমৌঃ ১.৪০০ ২৬.৯৯ ১.৪০০ 

(১০০%) 

২৬.৯৯ 

(১০০%) 

১৯. সাইন/রসগনাল মপাস্ট রনম মাণ  টি ৪০.০০ ২.৮৪ ৪০.০০ 

(১০০%) 

২.৮৪ 

(১০০%) 

২০. মরাি মারকমাং  রকরম ২৪ ১৪.১৬ ২৪ 

(১০০%) 

১৪.৬১ 

(১০০%) 

২১. রকৌঃরমৌঃ মপাস্ট রনম মাণ  টি ২৪ ১.৯২ ২৪ 

(১০০%) 

১.২৯ 

(১০০%) 

২২. গাইি মপাস্ট রনম মাণ  টি ১০৫০ ২১.০০ ১০৫০ 

(১০০%) 

২১.০০ 

(১০০%) 
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ক্ররমক নাং অদঙ্গর নাম 

(রিরপরপ অনুর্ায়ী)  

একক রবদশষ আররিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত অজমন 

বাস্তব আরথ মক বাস্তব %  আরথ মক % 

২৩. পারকমাং এররয়া রনম মাণ  বগ ম রমৌঃ ৭৫০ ৭.৫০ ৭৫০ 

(১০০%) 

৭.৫০ 

(১০০%) 

২৪. পােম মড্রন রনম মাণ রমৌঃ ৩৫০০ ১০৬.০০ ৩৫০০ 

(১০০%) 

১০৬.০০ 

(১০০%) 

২৫. রনম মাণকালীন মমরামত  মথাক মথাক ৫৯৬.২২ মথাক ৫৯৬.২২ 

(১০০%) 

২৬. বৃক্ষদরাপণ রকরম ২৪ ২৪.০০ ২৪ 

(১০০%) 

২৪.০০ 

(১০০%) 

২৭. প্ল্যান্ট, র্ানবাহন ও সরিাম ক্রয় (৮টি   প্ল্ান্ট, ৬ 

টি র্ানবাহন, ৪ টি MC এবাং ২৮ টি অোে 

সরিাম)  

টি ৪৪ ১১৫২.০৫ ৪৪ 

(১০০%) 

১১৫২.০৫ 

(১০০%) 

২৮. সড়ক, প্ল্ান্ট, র্ানবাহন, র্ন্ত্রপারত ইতযারে 

রক্ষণাদবক্ষণ 

মথাক মথাক ২২৫.০০ মথাক ২২৫.০০ 

(১০০%) 

২৯. অরফস আসবাবপত্র/সরিাম, র্ন্ত্রপারত ও 

মস্টশনারী   

মথাক মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

(১০০%) 

৩০. জররপ ও রিজাইন   মথাক মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

(১০০%) 

৩১. অপ্রতযারশত সম্ভাব্য ব্যয় (উপকরণ পরীক্ষা, 

রিরপরপ/আররিরপরপ প্রস্তুরত, শ্রম রবল, ইউটিরলটি 

রবল ইতযারে)  

মথাক মথাক ১৪৯.০০ মথাক ১৪৯.০০ 

(১০০%) 

৩২. প্রকল্প ভাতা এবাং অোে  আনুষরঙ্গক ব্যয়  মথাক মথাক ২৫০.০০ মথাক ২৫০.০০ 

(১০০%) 

 মমাে= মথাক - ৪৭৪৬৮.৩৯ - ৪৭৪৬৮.৩৯ 

 প্রাইস করন্টদজরি ২% - - ৯৪৭.৫৮ - ০.০০ 

 রফরজকযাল করন্টদজরি ১.৫%  - - ৭১০.৬৮ - ০ .০০  

 সব মদমাে= - ১০০% ৪৯১২৬.৬২ ১০০% ৪৭৪৬৮.৩৬ 

(৯৬.৬২%) 

 

৩.২.৬ প্রাপ্ত তথ্য রবদেষণ: রপরসআর হদত মেখা র্ায়, প্রকল্পটির রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ অনুদমােন প্রস্তাব না কদর 

আন্তৌঃখাত সমন্বদয়র প্রস্তাব রেদল ভাল হদতা। রকন্তু রিরপরপ’র প্রারদম্ভ প্রেত্ত সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর পত্র স্মারক 

নাং-৩৫.০০.০০০০.০৩৪.১৪.০০৩.৯৯-২৭৯ তাররখ ২৩-০৬-২০১৬ ররৌঃ হদত মেখা র্ায়, কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ 

সড়ক রনম মাণ প্রকল্প ২য় পর্ মাদয় (ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত) ( রবদশষ সাংদশারধত)” শীষ মক উন্নয়ন প্রকল্পটি মাননীয় সড়ক 

পররবহন ও মসতু মন্ত্রী কতৃমক গত ২২-০৬-২০১৬ ররৌঃ তাররদখ মমাে ৪৯১২৬.৬২ লক্ষ োকা প্রাক্করলত ব্যদয় অনুদমারেত হয়। 

২০০৮-০৯ অথ ম বেদর মমাে ১৫৫৭৬.৪১ লক্ষ োকা প্রাক্করলত ব্যদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পরবতীদত মমাে দুই বার 

সাংদশাধন এবাং একটি রবদশষ সাংদশাধদনর পর প্রকদল্পর সব মদশষ মমাে ব্যয় োঁড়ায় ৪৯১২৬.৬২ লক্ষ োকা, র্া প্রকল্প শুরুকালীন 

মূল প্রাক্করলত মূদল্যর ৩০৪.৭৪%। অঙ্গ রভরত্তক ব্যয় পর্ মাদলাচনায় মেখা র্ায়, শুধু ভূরম অরধগ্রহণ ও ক্ষরতপূরণ প্রোন খাদত 

বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার তুলনায় ০.০৪ ভাগ কম হদয়দে, র্রেও এ খাদতর আরথ মক অগ্রগরত ১০০% অরজমত হদয়দে। এোড়া 

প্রকদল্পর মমাে প্রাক্করলত ব্যদয়র তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ৯৬.৬২% হদয়দে, র্রেও সকল বাস্তব কাজসমূদহর শতভাগ অরজমত হদয়দে। 

এ মক্ষদত্র করন্টনদজরি খাদতর ১৬৫৮.২৮ লক্ষ োকা ব্যয় হয়রন।  

৩.৩ প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূদহর অরজমত বাস্তব ও আরথ মক অগ্রগরত রবদেষণ:  

রনদম্ন প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূদহর বাস্তব ও আরথ মক লক্ষযমাত্রার রবপরীদত প্রকৃত অজমন।  

১. ভূরম অরধগ্রহণ: অনুদমারেত আররিরপরপদত ভূরম অরধগ্রহণ (ইনানী হদত রশলখালী ১৮০.৫৪৩৬ একর) বাবে ২৬৬৮৪.২৬ 

লক্ষ োকা এবাং (রশলখালী হদত মেকনাফ ৪৯.৫৯৯২ একর) বাবে ১৫০৩.৪৮ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে 

বরােকৃত অদথ মর রবপরীদত ১৮০.৫৪ মহক্টর ও ৪৯.৫৯ মহক্টর ভূরম অরধগ্রহণ ও ক্ষরতপূরণ বাবে বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই 

ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআর-এ উদল্লখ করা হদয়দে। তাই এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। 

২. অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ: অনুদমারেত আররিরপরপদত ১৯৮৮.৯৯ বগ ম রম: অরফস, বাসস্থান, মশি রনম মাণ 

ও রক্ষণাদবক্ষদণর জে ১৪৫.৯৪ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ১৯৮৮.৯৯ বগ ম রম: অরফস, বাসস্থান, মশি 
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রনম মাণ ও রক্ষণাদবক্ষদণর জে বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত 

আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

৩. মাটির কাজ (ইনানী হদত রশলখালী পর্য্নন্তম ২৫-৪৮ রকরম) এবাং রবকল্প সড়ক: অনুদমারেত আররিরপরপদত ইনানী হদত 

রশলখালী পর্ মন্ত (২৫তম রকরম - ৪৮তম রকরম) সড়দক ১০.০০ ল: ঘ: রম: মাটির কাদজর জে ২১৭৫.১৪ লক্ষ োকার সাংস্থান 

রেল এবাং রবকল্প সড়দক (িাইভারশন) মাটির কাজ ০.৬১ ল: ঘ: রম: এর জে ৯২.০০ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। এ খাদত 

বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

৪. মফরক্সবল মপভদমন্ট রনম মাণ: অনুদমারেত আররিরপরপদত রিজাইন োইপ- ৫ (৭.৮৪ রকরম) এর জদে ৩৯৬.৭১ লক্ষ োকা 

এবাং  রিজাইন োইপ- ৪ (১৫.৬৮ রকরম) এর জে ২১৯৫.৯৭ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকদল্পর ১৬ রকদলারমোদর (২য় 

পর্ মাদয়র ৯ম রকরম হদত ২৪ রকরম পর্ মন্ত) মপভদমন্ট রনম মাণকাজ রিজাইন োইপ-৫ এর পররবদতম রিজাইন োইপ-৪ অনুসরণ 

কদর রনম মাণ করা হয়। ১ম পদব মর রনম মাণ কাজ সপদকম আইএমইরি’র মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর রনদে মশনার মপ্ররক্ষদত এ পররবতমন  

করা হয়। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম 

রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

৫. হাি ম মশাল্ডার রনম মাণ: অনুদমারেত আররিরপরপদত রিজাইন োইপ-৫ (৭.৮৪ রকরম) এর জদে ২২৯.৫০ লক্ষ োকা এবাং 

রিজাইন োইপ-৪ (১৫.৬৮ রকরম) এর জে ৩৭৬.৫৩ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত কাজ সপন্ন করা 

হদয়দে এবাং এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও 

বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

৬. কাদপ মটিাং ও রসলদকাে (সাদফমরসাং): অনুদমারেত আররিরপরপদত রিজাইন োইপ-৫ (৭.৮৪ রকরম) এর জে ২৬১.৬৯ লক্ষ 

োকা এবাং রিজাইন োইপ-৪ (১৫.৬৮ রকরম) এর জে ৯২৬.০৪ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত কাজ 

সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআর এ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত 

আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

৭. এইচ রবরব েযাে মসারলাং (িাইভারশন): অনুদমারেত আররিরপরপদত ৩.৮০ রক: রম: এইচরবরব েযাে মসারলাং (িাইভারশন)-

এর জে ২০০.৪৪ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত ৩.৮০ রক: রম: কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ 

খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত 

১০০%।  

৮. আররসরস মসতু রনম মাণ (৯টি): অনুদমারেত আররিরপরপদত ৩০৮.৭৩ রমোর (৯টি আররসরস মসতু) রনম মাদণর লদক্ষয ৪২০৪.৬৮ 

লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ৩০৮.৭৩ রমোর (৯টি আররসরস মসতু) রনম মাণ কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ 

খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত 

১০০%।  

৯. আররসরস কালভাে ম রনম মাণ (২৬টি): অনুদমারেত আররিরপরপদত ১৮০.৬০ রমোর (২৬টি আররসরস কালভাে ম) রনম মাদণর লদক্ষয 

১৫৩৫.৯৩ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ১৮০.৬০ রমোর (২৬টি আররসরস কালভাে ম) রনম মাণ কাজ সপন্ন করা 

হদয়দে এবাং এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও 

বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

১০. মরইনদফাস মি পাইপ কালভাে ম (৩২টি) : অনুদমারেত আররিরপরপদত ৯৬০.০০ রমোর মরইনদফাস মি পাইপ কালভাে ম (৩২টি) 

রনম মাদণর লদক্ষয ৩৭.৪৪ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ৯৬০.০০ রমোর মরইনদফাস মি পাইপ কালভাে ম (৩২টি)  

রনম মাণ কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা 

হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

১১. রক্ষাপ্রে কাজ: অনুদমারেত আররিরপরপদত ১২২৭ রমোর রজও মেক্কসোইল এবাং ব্লক/রক্ষাপ্রে কাদজর ৩৪২৯.৪৪  লক্ষ 

োকা, ররেইরনাং ওয়াল (আররসরস) ৪৭৫ রমোর কাদজর জে ৪৪৬.৫০ লক্ষ োকা এবাং োরফমাং ১.৪ লক্ষ বগ মরমোর কাদজর 

জে ২৬.৯৯ লক্ষ োকা, সাংস্থান রাখা হয়। এ খাদত বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআরএ উদল্লখ করা 

হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

১২. সাইন/রসগোল মপাস্ট রনম মাণ: ৪০টি সাইন/রসগোল মপাস্ট-এর জে ২.৮৪ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। এ খাদত 

বরােকৃত অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআর এ উদল্লখ করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  
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১৩. মরাি মারকমাং: ২৪ রকরম মরাি মারকমাং এর জে ১৪.১৬ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ২৪ রকরম মরাি 

মারকমাং করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

১৪. রকদলারমোর মপাস্ট রনম মাণ: ২৪ রকরম মপাস্ট রনম মাদণর জে ১.৯২ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ২৪ রক: 

রমোর মপাস্ট রনম মাণ করা এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%।  

১৫. গাইি মপাস্ট রনম মাণ: ১০৫০টি গাইি মপাস্ট রনম মাদণর জে ২১.০০ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে ১০৫০টি 

গাইি মপাস্ট রনম মাণ করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় মেখাদনা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব 

অগ্রগরত ১০০%।  

১৬. পারকমাং এররয়া রনম মাণ: ৭৫০ বগ ম রমোর পারকমাং এররয়ার জে ৭.৫০ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত 

কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। 

 

১৭. সাইে মড্রন রনম মাণ: ৩৫০০ রমোর সাইে মড্রন রনম মাদণর জে ১০৬.০০ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মময়াদে 

উরল্লরখত কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত 

১০০%।  

১৮. রনম মাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ কাজ: রনম মাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ এর জে মথাক রহদসদব ৫৯৬.২২ লক্ষ োকার সাংস্থান রাখা 

হয়। প্রকল্প মময়াদে রনম মাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা 

হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। 

১৯. বৃক্ষদরাপণ: সড়দকর ২৪ রকরম বৃক্ষদরাপণ করার জদে ২৪.০০ লক্ষ োকার সাংস্থান রেল। প্রকল্প মময়াদে রনম মাণকালীন 

সমদয় বৃক্ষ মরাপণ কাজ সপন্ন করা হদয়দে এবাং এ খাদত বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে মদম ম রপরসআদর উদল্লখ 

রদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। 

 

২০. প্ল্যান্ট, গাড়ী এবাং র্ন্ত্রপারত ক্রয় (৪৪টি): অনুদমারেত সাংদশারধত রিরপরপদত প্ল্ান্ট, গাড়ী এবাং র্ন্ত্রপারত ক্রয় (৪৪টি) করার 

লদক্ষয ১১৫২.০০ লক্ষ োকার সাংস্থান রদয়দে। প্রকল্প মময়াদে উরল্লরখত ৪৪টি র্ন্ত্রপারত সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং এ খাদত 

বরাদের অদথ মর পুদরাোই ব্যয় করা হদয়দে। এ খাদত আরথ মক ও বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। 

৩.৪ প্রকদল্পর কদপাদনন্ট রবদেষণ (PCA): প্রকদল্পর প্রধান ৩টি অঙ্গ র্থাৌঃ- মূলধন ব্যয় (ভূরম অরধগ্রহণ ও পূতম কাজসমূহ), 

রাজস্ব ব্যয় ও করন্টদজরি ব্যয় ইতযারে খাদতর অরজমত অগ্রগরতর তুলনামূলক রববরণ সাররণ ৩.০৫ এ এবাং পাই চাে ম এর 

মাধ্যদম মেখাদনা হদলা (রচত্র ৩.০২)।  

 

সাররণ-৩.০৫: প্রকদল্পর প্রধান ৩টি কদপাদনদন্টর বাস্তবায়ন ব্যদয়র হার        (লক্ষ োকায়)  

ক্ররমক নাং অদঙ্গর নাম প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন 

ব্যয় 

প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যদয়র 

শতকরা হার  

(ক) মূলধন ব্যয়    

১. ভূরম অরধগ্রহণ ২৮১৮৭.৭৪ ৫৯.৩৮% 

২. পূতম কাজ  ১৭৪৫৪.২৮ ৩৬.৭৭% 

(খ) রাজস্ব  ব্যয় ১৮২৬.০৫ ৩.৮৫% 

(গ) করন্টদজরি  

(প্রাইস ও রফরজকযাল) 

০.০০ ০.০০% 

 সব মদমাে= ৪৭৪৬৮.০৭ ১০০.০০% 
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রচত্রৌঃ-৩.০২: প্রকদল্পর কদপাদনে রবদেষণ (PCA) 

 

উপদর সাররণ এবাং পাই চাে ম হদত মেখা র্ায় প্রকদল্পর ৫৯.৩৮% অথ ম ভূরম অরধগ্রহদণ ব্যয় হদয়দে। রকন্তু এ ভূরম অরধগ্রহণ ব্যয় 

এর মদধ্য ৩য় পর্ মাদয়র প্রকল্প এলাকার ৪৯.৫৮ একর ভূরম অরধগ্রহদণর জদে ১৫০৩.৪৮ লক্ষ োকা অন্তভু মক্ত রদয়দে। অতএব, 

ঐ ১৫০৩.৪৮ লক্ষ োক বাে রেদল ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর প্রকৃত ব্যয় োঁড়ায় ৪৫৯৬৪.৫৯ লক্ষ োকা। মস মক্ষদত্র ২য় পর্ মাদয়র 

ভূরম অরধগ্রহণ ব্যয় মমাে প্রকল্প ব্যদয়র ৫৮.০৫%।   

  

৩.৫ প্রকদল্পর ভূরম অরধগ্রহণ এবাং ক্ষরতগ্রস্তদেরদক ক্ষরতপূরণ প্রোন সাংক্রান্ত:  

প্রকদল্পর আওতায় ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত ২৪.০০ রকদলারমোদর মমাে ১৮০.৫৪৩৬ একর ভূরম অরধগ্রহণ করা হয়। এ 

োড়া ৩য় পর্ মাদয়র রশলখালী মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত অাংদশ ৪৯.৫৯৯২ একর ভূরম অরধগ্রহণ করা হয়। মম জা রভরত্তক তথ্য 

অরধগ্রহণকৃত জরমর পররমাণ সাররণ ৩.০৬ এ মেয়া হদলা। রিরপরপ পর্ মাদলাচনা কদর মেখা র্ায়, উক্ত জরম ২টি মম জা র্থাৌঃ- 

ইনানী ও শীলখালী অন্তভু মক্ত। পর্ মাদলাচনায় মেখা র্ায়, এ অথ ম জরমর মূল্য অবকাঠাদমার মূল্য ও গােপালার মূল্য অন্তভু মক্ত। 

PAP ও জনসাধারদণর সাক্ষাৎকাকার এবাং মরকি ম পত্র হদত প্রাপ্ত তদথ্য মেখা র্ায়, প্রকদল্প জরমর মূল্য, অবকাঠাদমার মূল্য ও 

গাদের মূল্য প্রোন করা হদয়দে। রকন্তু প্রকদল্পর পুনব মাসন কম মসূরচ অন্তভু মক্ত রেলনা রবধায় মকান ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠানদক 

পুনব মারসত করা হয় রন।  
 

সাররণ-৩.০৬: মম জা রভরত্তক অরধগ্রহণকৃত জরমর পররমাণ ও অবস্থান 

ক্ররমক নাং মম জা উপদজলা অরধগ্রহণকৃত জরমর পররমাণ সড়দকর অবস্থান (রকরম) 

১ ইনানী উরখয়া ১৫১.৬৭১৩ একর ২৫তম - ৪৪তম এবাং ৪৫তম (অাংশ) 

২ শীলখালী মেকনাফ ২৮.৮৭২৩ একর ৪৫তম (অাংশ) এবাং ৪৬তম - ৪৮তম 

মমাে=  ১৮০.৫৪৩৬৮ একর  

 

৩.৬ অরধগ্রহণকৃত ভূরমর সীমানা (ROW) সুরক্ষা এবাং কাগজপত্রারে সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত: 

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণকাদল সড়দকর উভয় পাদেম অরধগ্রহণকৃত ভূরমর প্রশস্ততা বা  ROW নূযনতম 

২৪ রমোর এবাং মসতুর এযাদপ্রাদচ তা আদরা মবরশ। অতএব মর্দহতু ১০০% মপদমন্ট মজলা প্রশাসক মক হস্তান্তর করা হদয়দে, 

অরধগ্রহণকৃত ভূরমর মগদজে মনাটিরফদকশন ইদতামদধ্য সপন্ন হদয়দে; পদজশানও হস্তান্তর করা হদয়দে; এক্ষদণ প্রকল্প কতৃমপক্ষ 

অথ মাৎকা ১৬ ইরসরব এবাং কক্সবাজার সড়ক রবভাগ কতৃমক অরধগ্রহণকৃত ভূরমর জমা খাররজ (mutation) সপন্ন করা প্রদয়াজন। 

অপররেদক রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকদল্প মেখা র্ায়, মজলা প্রশাসদকর রনকে ভূরম অরধগ্রহদণর োকা জমা মেয়া হদলও, ভূরমর মারলকানা 

স্বদত্বর জটিলতা, উত্তরারধকার সনে জটিলতা রকাংবা মামলা মমাকেমা (Litigation) জরনত কারদণ অদনক সময় ভূরমর 

মারলকগণদক অথ ম-পররদশাধ করা হয় না। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা কতৃমক মজলা প্রশাসদনর সাদথ মর্াগাদর্াগ রক্ষা কদর ক্ষরতগ্রস্ত 

ব্যরক্তগণ র্াদত পাওনা মথদক অরনরেিমকাল ধদর বরঞ্চত না থাদকন, তজ্জদে ইরতবাচক পেদক্ষপ গ্রহণ প্রদয়াজন। এখাদন উদল্লখ্য 

৫৯.৩৮%

৩৬.৭৭%

৩.৮৫% ০.০০%

প্রকদল্পর প্রধান প্রধান খাত ওয়ারী ব্যদয়র শতকরা হার 

ভূরম অরধগ্রহণ

পূতম কাজ 

রাজস্ব  ব্যয়

করন্টদজরি 
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মর্, মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়)-এ ২৮১ মকাটি ৮৭ লক্ষ ৭৪ হাজার োকা পররদশাধ করা হদয়দে। এ রবপুল 

পররমাণ অদথ মর কত শতাাংশ অদ্যাবরধ ক্ষরতগ্রস্তদেরদক পররদশাধ করা হদয়দে, কত শতাাংশ পররদশাদধর অদপক্ষায় আদে, মস 

তথ্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃমক মজলা প্রশাসক, কক্সবাজার-এর রনকে হদত সাংগ্রহ করা প্রদয়াজন। সাংগৃহীত 

তদথ্যর রভরত্তদত সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ পরবতীদত পরলরস রসদ্ধাদন্তর জদে সরকারদক প্রদয়াজনীয় পরামশ ম রেদত 

পাদরন। এখাদন উদল্লখ্য মর্, রকছু ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরক্ত এখদনা অথ ম পানরন বদল কদয়কজন মকআইআই োতা মাঠপর্ মাদয় তথ্য 

সাংগ্রহকাদল জারনদয়দেন।  

 

৩.৭ িকুদমন্ট এবাং লরজরস্টক সুরবধা প্রারপ্তদত সীমাবন্ধতা:  

কার্ মাদেশ প্রারপ্তর পরই প্রকদল্পর রিরপরপ এবাং রপরসআর পাওয়া রগদয়দে। সমীক্ষার প্রণয়দনর প্রদয়াজদন অোে িকুদমন্টস 

র্থাৌঃ PIP এর করপ, মসতু এবাং কালভাদে মর রিজাইন, ড্ররয়াং ও মেরসরফদকশন, এবাং ব্লযাক েপ ও মপভদমদন্টর গুণাগুণ র্াচাই 

কদল্প রফল্ড মেস্ট করার জদে প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপারতসহ লরজরস্টক সুরবধা প্রোদনর জদে আইএমইরি’র সাদথ মর্াগাদর্াগ করার 

মপ্ররক্ষদত আইএমইরি ৩৪ ইরসরব (োমপাড়া, চট্টগ্রাম)-দক পত্র রলদখন। ৩৪ ইরসরব’র রনদে মশনার মপ্ররক্ষদত ১৬ ইরসরব তথ্য 

সাংগ্রহকাদল সহায়তা প্রোন করদলও রকছু িকুদমন্ট এবাং ল্যাবদরেরী সুরবধা পাওয়া র্ায় রন। মাঠ-পর্ মাদয় তথ্য সাংগ্রদহর সময় 

আাংরশক িকুদমন্টস পাওয়া রগদয়দে এবাং আইএমইরি’র পররেশ মন প্ররতদবেন হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। রকছু তথ্য 

এফরজরি এবাং স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালার আদলাচনার মাধ্যদম পাওয়া র্ায়। মসতু, কালভাে ম ও ব্লক রপরচাং এর কনরক্রদের 

শরক্তর রফল্ড মেস্ট অত্র প্ররতষ্ঠাদনর ইকুইপদমন্ট িারা সপন্ন করা হয়। ২য় মেকরনকযাল করমটির সভার পর মসনাবারহনীর PIP 

সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়। তদব মসটিদত ঠিকাোর রনদয়াদগর প্যাদকজওয়ারী মকান তথ্য রেল না।  
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চতুথ ম অধ্যায় 

প্রকদল্পর ক্রয় কার্ মক্রম পর্ মাদলাচনা 

 

ভূরমকা: “কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ম-পরররধ (TOR) এর 

অেতম হদলা প্রকদল্পর আওতায় সপারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ম ও মসবা সাংগ্রদহর (Procurement) মক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরধমালা রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ প্ররতপালন করা হদয়দে রকনা মস রবষদয় পর্ মাদলাচনা করা।  

 

রিরপরপ ও রপরসআর পর্ মাদলাচনা কদর এবাং ১৬ ইরসরব মথদক প্রাপ্ত তদথ্য মেখা র্ায়, মিরলদগদেি ওয়াকম রহদসদব সড়ক পররবহন 

ও মসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃমক বাাংলাদেশ মসনাবারহনীদক কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর োরয়ত্ব প্রোন করা হয়। রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর আদলাদক Project Implementation 

Policy (PIP) প্রস্তুত করা হদয়দে এবাং মস মমাতাদবক প্রকদল্পর সকল কাজ বাাংলাদেশ মসনাবারহনী কতৃমক সপােন/সপন্ন 

করা হদয়দে। মিরলদগদেি ওয়াকম রহদসদব বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর রনজস্ব জনবল ও ইকুযপদমন্ট ব্যবহার করা হদয়দে এবাং 

মক্ষত্র রবদশদষ ঠিকাোর রনদয়াগ করা হদয়দে। প্ররতদক্ষদত্র সড়ক ও জনপথ কতৃমক প্রচরলত রসরিউল অব মরে মমাতাদবক 

কার্ মাদেশ প্রোন কদর প্রকদল্পর কাজ সমাধা করা হদয়দে। প্রকল্প সাংরেি ক্রয় কার্ মক্রদম বড় ধরদনর ক্রদয়র মক্ষদত্র OTM এবাং 

মোে ধরদনর ক্রদয়র মক্ষদত্র LTM অনুসরণ করা হদয়দে। 

 

৪.২ প্রকদল্পর রিরপরপ অনুর্ায়ী ক্রয় পররকল্পনা: প্রকদল্পর রিরপরপ অনুর্ায়ী পণ্য ক্রয় পররকল্পনা মেখাদনা হদলও প্রকৃত পদক্ষ 

পণ্য ক্রদয়র পররবদতম সপে সাংগ্রহ। রনদম্নর সাররণ ৪.১ এবাং ৪.২-এ সপে সাংগ্রহ ও কার্ ম (Works) ক্রদয়র পররকল্পনা 

মেয়া হদলা।  

(ক) সপে সাংগ্রহ:  

সাররণ-৪.১: প্রকদল্পর রিরপরপ অনুর্ায়ী সপে সাংগ্রদহর ক্রয় পররকল্পনা         (লক্ষ োকায়) 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকদজর 

নাম 

একক পররমাণ চ্যরক্ত অনুদমােন 

কতৃমপক্ষ 

অথ মায়দন প্রাক্করলত 

ব্যয় 

রনরে মি তাররখ 

েরপত্র 

আহবান 

েরপত্র 

গ্রহণ 

চ্যরক্ত 

সপােন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রজরি-১ ভূবি অবিগ্রহণ 

এিং ক্ষবিপূরণ 

প্রিাে (ইোেী-

বিলখালী)  

একর ১৮০.৫৪৩

৬ 

রপআইরপ, বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর 

গাইিলাইন অনুর্ায়ী 

রজওরব ২৬৬.৮৪২ প্রদর্াজয নদয়। মকননা বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনী Delegated 

Works রহদসদব সকল কার্ ম 

সপােন করা হদয়দে ।   

রজরি-২ ভূরম অরধগ্রহণ 

এবাং ক্ষরতপূরণ 

(রশলখালী-

মেকনাফ)  

একর ৪৯.৫৯৯২ রপআইরপ, বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর 

গাইিলাইন অনুর্ায়ী 

রজওরব ১৫০৩.৪৮ 

 

 

উপদর বরণ মত সাংদশারধত ক্রয় পররকল্পনা এবাং রপরসআর অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রকৃত ব্যদয়র তথ্য (অনুদেে নাং-৩.২.৫) হদত মেখা 

র্ায়, ইনানী হদত রশলখালী অাংদশ ১৮০.৫৪৩৬ একর ভূরম অরধগ্রহণ বাবে ২৬৬৮৪.১৬ লক্ষ োকা অথ মাৎকা বাস্তব ও আরথ মক 

উভয় মক্ষদত্র ১০০% অগ্রগরত হদয়দে। অনুরূদপ রশলখালী মথদক মেকনাফ অাংদশ ৪৯.৫৯৯২ একর ভূরম অরধগ্রহদণর লক্ষযমাত্রার 

রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত ৪৯.৫৭৭২ (৯৯.৯৬%) ও আরথ মক অগ্রগরত ১৫০৩.৪৮ মকাটি োকার রবপরীদত ১০০% অগ্রগরত 

হদয়দে।  
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(খ) কার্ ম (Works):  

সাররণ-৪.২: প্রকদল্পর রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপ অনুর্ায়ী কার্ ম (Works) ক্রয় পররকল্পনা 

প্যাদকজ নাং প্যাদকদজর নাম একক পররমাণ চ্যরক্ত 

অনুদমােন 

কতৃমপক্ষ 

অথ মায়দন প্রাক্করলত 

ব্যয় 

রনরে মি তাররখ 

েরপত্র 

আহবান 

েরপত্র 

গ্রহণ 

চ্যরক্ত 

সপােন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িারব্লও রি-১ আররসরস ব্রীজ 

রনম মাণ (৯টি)   

রমোর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রবদশষ 

সাংদশারধত 

রিরপরপ 

অনুর্ায়ী 

রপআইরপ, 

বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর 

গাইিলাইন 

অনুর্ায়ী 

রজওরব  

 

 

 

 

 

 

 

রবদশষ 

সাংদশারধত 

রিরপরপ’র 

সাংরেি 

আইদেম 

অনুর্ায়ী 

প্রদর্াজয নয়। মকননা বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনী কতৃমক 

Delegated Works রহদসদব 

সকল কার্ ম সপােন করা 

হদয়দে। 

িারব্লও রি-২ আররসরস 

কালভাে ম রনম মাণ 

(২৬টি)  

রমোর রজওরব 

িারব্লও রি-৩ ররইনদফাস মি পাইপ 

(৩২টি), রবকল্প 

সড়দকর জদে 

রমোর রজওরব 

িারব্লও রি-৪ (ক) রজও 

মেক্সোইল এবাং 

ব্লক/দশার 

প্ররতরক্ষামূলক 

উপাোন  

রমোর রজওরব 

(খ) ররদেইরনাং 

ওয়াল (RCC) 

/ইদের কাজ   

 রজওরব 

(গ) োরফমাং   লৌঃবৌঃরমৌঃ রজওরব 

িারব্লও রি-৫ সাইন/রসগনাল 

মপাস্ট রনম মাণ  

টি রজওরব 

িারব্লও রি-৬ মরাি মারকমাং  রকরম রজওরব 

িারব্লও রি-৭ রকৌঃরমৌঃ মপাস্ট 

রনম মাণ  

টি রজওরব 

িারব্লও রি-৮ গাইি মপাস্ট রনম মাণ  টি রজওরব 

িারব্লও রি-৯ পারকমাং এররয়া 

রনম মাণ  

বৌঃ রমৌঃ রজওরব 

িারব্লও রি-১০ পােম মড্রন রনম মাণ রমোর রজওরব 

িারব্লও রি-১১ রনম মাণকালীন 

মমরামত  

মথাক রজওরব 

 

এখাদন উদল্লখ মর্, প্রকদল্পর রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপদত কার্ ম (Works) ক্রদয়র updated ক্রয়-পররকল্পনা মেয়া হয় রন।  

 

৪.৩ প্রকদল্পর র্ানবাহন ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য:   

প্রকদল্পর আওতায় মমাে ৪৪টি রবরভন্ন ধরদনর র্ানবাহন উক্ত PIP অনুর্ায়ী ক্রয় করা হদয়দে। র্ানবাহন ক্রয় সপরকমত তথ্যাবলী 

সাররণ ৪.০৩-এ মেখাদনা হদলা। 

 

সাররণ: ৪.০৩: র্ানবাহন ক্রয় সপরকমত তথ্য 

ক্ররমক 

নাং 

ক্রয়কৃত র্ানবাহদনর 

নাম 

ক্রয়কৃত 

র্ানবাহদনর 

সাংখ্যা 

মমাে সাংখ্যা রিরপরপ’র 

সাংস্থান 

(োকায়) 

মমাে ব্যয় 

(োকায়) 

মন্তব্য 

১. হুইল এযক্সকাদভের  ২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. ট্রাক মিাজার  ১ 

৩. সদয়ল 

কদপক্টর/দরালার   

২ 
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ক্ররমক 

নাং 

ক্রয়কৃত র্ানবাহদনর 

নাম 

ক্রয়কৃত 

র্ানবাহদনর 

সাংখ্যা 

মমাে সাংখ্যা রিরপরপ’র 

সাংস্থান 

(োকায়) 

মমাে ব্যয় 

(োকায়) 

মন্তব্য 

৪. ওয়াোর ট্রাক 

(ররাংলার)  

১  

 

 

 

৪৪টি 

 

 

 

 

১১৫২.০৫ লক্ষ 

 

 

 

 

১১৫২.০৫ লক্ষ 

 

 

বাাংলাদেশ 

মসনাবারহনীর 

Project 

Implementation 

Policy অনুসাদর 

ক্রয় কাজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

সপােন করা হদয়দে 

৫. ১/৪ েন জীপ (হাি ম 

েপ, ৪ চাকা রবরশি)  

২ 

৬. ১টি িাবল মকরবন 

রপক-আপ (৪ চাকা 

রবরশি)  

২ 

৭. ৩ েন লরী  ২ 

৮. মমাের সাইদকল  ৪ 

৯. ইদলকরট্রক 

মজনাদরের  

৩ 

১০. সাদভ ম ইকুইপদমন্ট  ৮ 

১১. অোে ইকুইপদমন্ট ১৭  

 

রবদশষ সাংদশারধত রিরপরপদত খাতওয়ারী প্রাক্করলত ব্যদয়র মদধ্য ৪৪টি র্ন্ত্রপারত/র্ানবাহন/প্ল্যান্ট ক্রয় বাবে ১১৫২.০৫ লক্ষ 

োকা ব্যয় হদয়দে (রপরসআর অনুর্ায়ী) এবাং ২য় সাংদশারধত রিরপরপ প্রণয়দনর আদগ এ ব্যয় করা হদয়দে।  

 

৪.৪ মতামত/পর্ মদবক্ষণৌঃ  

 প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ (সওজ) অরধেপ্তদরর আওতাধীন হদলও মূলতৌঃ প্রকদল্পর পণ্য ও কার্ ম বাাংলাদেশ মসনাবারহনী 

কতৃমক মিরলদগদেি ওয়াকম রহদসদব সপারেত হদয়দে এবাং মসনাবারহনীর PIP অনুসাদর এ ক্রয় কাজ সপন্ন করা 

হদয়দে। SRDPP’মত বাস্তবায়নকারী সাংস্থা রহদসদব সওজ অরধেপ্তর ও বাাংলাদেশ মসনাবারহনী উদল্লখ আদে; অথ মাৎকা 

এখাদন মিরলদগদেি ওয়াদকমর রবষয়টি প্রদর্াজয নদহ।  

 প্রকদল্পর পণ্য ও কার্ ম ক্রয় কাজ বাাংলাদেশ মসনাবারহনী PIP অনুসাদর সপারেত হদয়দে এবাং কাজ সপােনকাদল 

মসনাবারহনীর সাংরেি মসনা ইউরনদের ইকুইপদমন্ট ও জনবল িারা এবাং মসনাবারহনীর রবরভন্ন পর্ মাদয়র প্রদক শলী 

িারা রনম মাণ কাজ তোররকর মাধ্যদম সপন্ন হদয়দে।  

 SRDPP’র ক্রয় পররকল্পনা অাংদশ পণ্য ও কার্ ম ক্রয় র্থাথ মভাদব উদল্লখ মনই অথ মাৎকা বরণ মত কাদর্ মর আইদেমওয়ারীর 

েরপত্র আহবান মূল্যায়ন ও সপদন্নর তাররখ ইতযারে উদল্লখ মনই। শুধু মাত্র মসনাবারহনী কতৃমক মিরলদগদেি ওয়াকম 

রহদসদব কাজ সপারেত হদব মদম ম উদল্লখ আদে, র্া’মত র্থাথ ম মতামত প্রোদনর অবকাশ মনই। 

 কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত মমররন ড্রাইভ রনম মাণ প্রকদল্পর সম্প্রসারণ বা এ ধরদনর মকান প্রকল্প ভরবষ্যদত 

বাাংলাদেশ মসনাবারহনী কতৃমক বাস্তবায়নকাদল রপআইরপ এবাং রপরপআর এর মদধ্য সামিস্য মরদখ ক্রয় কার্ মক্রম 

সপন্ন করা সমীচীন হদব।    
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর অবস্থা পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ 

 

ভূরমকা: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম ম-পরররধদত অন্তভু মক্ত প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ অজমদনর অবস্থা পর্ মাদলাচনার জদে রবরভন্ন 

গুণগত উপাত্ত সাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাদত্তর রবদেষণ এ অধ্যাদয় ৩টি অাংদশ ভাগ কদর উপস্থাপন করা হদলা।  

৫.১ মথদক ৫.৩ অাংশ-কৌঃ মকআইআই, এফরজরি ও স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালার মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ। 

৫.১ মকআইআই-এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ:  

(ক) মকআইআই প্রোনকারী মস্টকদহাল্ডারগণ এবাং সাংরেি এলাকা: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় কক্সবাজার মজলার ৪টি উপদজলা 

হদত অনুদেে ২.২.১(খ) অনুর্ায়ী মমাে ৪৯ জদনর মকআইআই গ্রহণ করা হয়। সাররণ ৫.০১-এ উপদজলা ওয়ারী মকআইআই 

োতাগদণর সাংখ্যা উদল্লখ করা হদলা। 

সাররণ ৫.০১ মকআইআই প্রোনকারী মস্টকদহাল্ডারগণ এবাং তাদের সাংরেি এলাকা 

ক্ররমক নাং উপদজলার নাম সাংগৃহীত নমুনার সাংখ্যা 

১ কক্সবাজার সের ৯টি 

২ রামু ৮টি 

৩ উরখয়া ১৪টি 

৪ মেকনাফ ১৮টি 

সব মদমাে ৪৯টি  

 

প্রাপ্ত মতামতসমূহ পরবতী অনুদেেসমূদহ বণ মনা করা হদলা। 

১) সড়দকর রনম মাণ কাদজর ব্যাপাদর অবরহত থাকা: মকআইআই োতাগদণর জবাব অনুর্ায়ী সকল উত্তরোতাগণই (৪৯ জন) 

সড়ক রনম মাণ কাদজর ব্যাপাদর অবরহত থাকার রবষয়টি জারনদয়দেন। 

২) প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ ম-সামারজক পররবতমনসমূহ: মকআইআই োতাগদণর জবাব অনুর্ায়ী প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর প্রভাদব আথ ম-সামারজক উন্নরতর মক্ষদত্র ইরতবাচক মতামত এদসদে। মতামদত মেখা র্ায়, ৩৮জন মকআইআই 

োতা জানান উরখয়া ও মেকনাফ হদত রশক্ষাথীরা মজলা সেদরর রবরভন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সহদজ র্াতায়াত করদত পারদে ও 

স্বাস্থযদসবা গ্রহণকারীদের রবদশষতৌঃ নারী ও রশশুদের স্বাস্থযদসবা মকদন্দ্র র্াওয়া সহজ হদয়দে এবাং ২৬ জন জানান ব্যবসা 

বারণদজযর ব্যাপক প্রসার হদয়দে/পূদব মর তুলনায় অদনক ব্যবসা প্ররতষ্ঠান মবদড়দে। অোে মতামত পরররশি-৩ এর সাররণ-

৫.০২ এ মেয়া হদলা।  

৩) সড়ক রনম মাদণর পর র্াতায়াত সহজ হওয়ার ফদল কদয়কটি মক্ষদত্র প্রভাব: “সড়ক উন্নয়দনর ফদল সুরনরে মি কদয়কটি মক্ষদত্র 

মকমন প্রভাব পদড়দে” এ প্রদশ্নর উত্তদর ৪৪ জন উত্তরোতা জানান রাস্তার পাদেম মহাদেল, মরস্টুদরন্ট বা পর্ মেন বান্ধব অোে 

নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে; ৪৯ জন জানান প্রকল্প এলাকায় পর্ মেন রবষয়ক পদণ্যর মবচা-দকনা বৃরদ্ধ মপদয়দে এবাং স্কুল-

কদলদজ োত্র-োত্রীদের র্াতায়াত সহজ হদয়দে। অোে মতামত পরররশি-৩ এর সাররণ-৫.০৩ এ মেয়া হদলা। এদত প্রতীয়মান 

হয় মর্, সড়ক রনম মাদণর ফদল র্াতায়াত সহজ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় ব্যবসা-বারণজয, কৃরষ, রশক্ষা ও স্বাস্থযদসবা প্রারপ্তদত 

ইরতবাচক প্রভাব পদড়দে।   

৪) সড়ক রনম মাদণর জদে ভূরম অরধগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা: (ক) সড়ক উন্নয়দনর জদে ভূরম অরধগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা 

এ প্রদশ্ন ‘হযাঁ’ সূচক জবাব রেদয়দেন ৪২ জন এবাং (খ) ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরতপূরণ প্রোন রকাংবা পূনব মাসন প্রদশ্ন ৩৬ জন ‘হযাঁ’ সূচক 

জবাব রেদয়দেন। মকআইআই প্রোনকারীগদণর মতামত পরররশি-৩-এর সাররণ-৫.০৪-এ মেয়া হদলা।  

৫) রনরম মত সড়ক, মসতু/কালভাে ম এবাং সমুদ্র তীর রক্ষাপ্রে (Protective) কাজ সপদকম উপলরি: মকআইআই 

উত্তরোতাগণদক প্রশ্ন করা হয় মর্, রনরম মত সড়ক, মসতু/কালভাে ম এবাং সমুদ্রতীর রক্ষাপ্রে কাজ মকমন হদয়দে? জবাদব ৫৭.১৪% 

উত্তরোতা জানান উন্নয়নকৃত সড়ক, মসতু/কালভাে ম ভাদলা আদে, ব্যবহাদর মকানরূপ সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা হদেন না। 

উত্তরোতাগদণর রবস্তাররত মতামত সাররণ-৫.০৫-এ মেয়া হদলা।  
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 সাররণ-৫.০৫: উন্নয়নকৃত সড়ক, মসতু/কালভাদে মর বতমমান অবস্থা সপরকমত উপলরি 

ক্ররমক 

নাং 

রনরম মত সড়ক, মসতু/কালভাে ম এবাং সমুদ্র তীর রক্ষাপ্রে কাজ সপদকম উপলরি জবাদবর সাংখ্যা 

(n
2
=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

১ অদনক ভাল কাজ হদয়দে ২৮ ৫৭.১৪ 

২ সমুদ্র তীর রক্ষায় ব্লক ও রজওদেক ব্যবহার করা হদে; তদব পর্ মাপ্ত নয়  ১৩ ২৬.৫৩ 

৩  কাজটি ভাল হদয়দে; তদব বড় গাড়ী ঢুকদত মেয়া হয়না ২  ৪.০৮ 

৪  রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা হয় ২ ৪.০৮ 

৫ রকছু অাংশ সমুদদ্রর খুব কাদে হওয়ায় মসনাবারহনী রনয়রমত রক্ষামূলক কাজ কদর 

র্াদে; তদব স্থায়ী পেদক্ষপ মনয়া প্রদয়াজন 

২ ৪.০৮ 

 ৬ মকান মন্তব্য মনই  ২ ৪.০৮ 

৬) প্রকদল্পর রনম মাণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার রকরূপ রেল (রলঙ্গরভরত্তক রবভাজন): প্রকল্পটির রনম মাণ কাদজ মরহলাদের 

অাংশগ্রহণ সপরকমত প্রদশ্নর জবাদব প্রায় ৫৭% সাক্ষাৎকাকারোতা জারনদয়দেন মর্, ‘মরহলাদের অাংশগ্রহণ রেল না’। এবাং প্রায় 

২৩% বদলদেন ‘জারননা’। অবরশি ১০%-৩০% মরহলাদের অাংশ্রহন রেল।  

সাররণ-৫.০৬: প্রকদল্পর রনম মাণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহণ সপরকমত মতামত  

ক্ররমক 

নাং  

রলঙ্গরভরত্তক রবভাজন জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

১ পুরুষ-১০০% মরহলা-০% ২৮ ৫৭.১৭ 

২ পুরুষ-৯০% মরহলা-১০% ৬ ১২.২৪ 

৩  পুরুষ-৮০% মরহলা-২০% ৩  ৬.১২ 

৪ পুরুষ-৭০% মরহলা-৩০% ১ ২.০৪ 

৫ জারননা ১১ ২২.৪৪ 

 মমাে =  ৪৯ জন ১০০.০০ 

 

৭) সড়ক রনম মাদণর পর পূদব মর তুলনায় এখন উপদজলা, মজলা সের মর্দত সময় সাশ্রয় সাংক্রান্ত: সড়ক উন্নয়দনর ফদল কতটুকু 

সময় সাশ্রয় হদয়দে এমন প্রদশ্নর জবাদব ১৭ জন উত্তরোতা বদলদেন ৩০-৪০ রমরনে সময় সাশ্রয় হদে এবাং ১২ জন উত্তরোতার 

মদত প্রায় ৪০-৬০ রমরনে সময় সাশ্রয় হদে। উত্তরোতাদের জবাব সাররণ-৫.০৭-এ মেখাদনা হদলা।   

সাররণ-৫.০৭: সড়ক উন্নয়দনর ফদল র্াতায়াদত সময় সাশ্রয় সাংক্রান্ত 

ক্ররমক 

নাং   

সাশ্রয় হওয়া সময় জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

মন্তব্য 

১ ৩০-৪০ রমরনে ১৯ ৩৮.৭৭  মজলা সেদরর 

র্াতায়াদত প্রায় এক 

মথদক মেড় ঘন্টা 

সময় সাশ্রয় হদে। 

২ ৪০-৬০ রমরনে ১৫ ৩০.৬১ 

৩  ৬০-৯০ রমরনে ৮ ১৬.৩২ 

৪ ৯০ রমরনদের উদদ্ধম  ৭  ১৪.২৯ 

 মমাে =  ৪৯ ১০০.০০  

 

৮) সড়ক রনম মাদণর ফদল মকান পররদবদশর উপর রবরূপ প্রভাব পদড়দে রক না: সড়ক উন্নয়দনর ফদল এলাকায় পররদবদশর উপর 

মকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে রক না, এ পদশ্নর উত্তদর প্রায় সকল উত্তরোতাই বদলদেন মকান রবরূপ প্রভাব পদড়রন; র্া পরররশি-

৩ এর সাররণ-৫.০৮ এ মেয়া হদলা। 

 

৯) রনরম মত সড়দক Axle Load রনয়ন্ত্রদণর জদে ব্যবস্থা গ্রহণ সপরকমত মতামত: সড়দক Axle load রনয়ন্ত্রদণর জদে 

মকান মচক মপাস্ট রকাংবা Weigh-bridge মনই; তদব ১৬ ইরসরব বড় বাস এবাং ট্রাক চলাচদল অনুমরত মেয় রন। এ সপদকম 

উত্তরোতাগদণর মতামত সাররণ ৫.০৯-এ মেয়া হদলাৌঃ-   

 

২n = উত্তরোতার (Respondent) সাংখ্যা 
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সাররণ-৫.০৯: Axle Load সপরকমত মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

Axle Load সাংক্রান্ত মতামত জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার 

(%) 

১ জানা মনই ৩৭ ৭৫.৫১ 

২ এখন মর্ভাদব ভারী র্ানবাহন চলাচল রনদষধ আদে; সড়ক সুরক্ষার স্বাদথ ম মসটি বজায় রাখা উরচত ১০ ২০.৪০ 

৩ শুধু ভ্রমণ সাংক্রান্ত গাড়ী চলাচল করদত মেয়া উরচত ২ ৪.০৯ 

 মমাে =  ৩৯ ১০০.০০ 

 

১০) দুদর্ মাগপূব ম ও পরবতীকাদল কার্ মক্রম গ্রহণ করা সপরকমত মতামত: দুদর্ মাগ পূব ম ও পরবতীকাদল প্রকল্প এলাকায় মকান কার্ মক্রম 

গ্রহণ করা হয় রকনা এ প্রদশ্ন প্রাপ্ত জবাব রনদম্নর সাররণ ৫.১০ এ মেয়া হদলা।  

সাররণ-৫.১০: দুদর্ মাগ ও পরবতীকাদল কার্ মক্রম গ্রহণ করা সপরকমত মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

মতামতসমূহ জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

১ দুদর্ মাদগ রাস্তা নি হদল তা মমরামত করা হয় ১৪ 

২ দুদর্ মাগ পূব মকালীন ইউরনয়ন পররষদে সদচতনতামূলক আদলাচনা করা হয় ১৩ 

৩ সতকমতামূলক মাইরকাং করা হয়  ৯ 

৪ জানা মনই ৬ 

৫ রাস্তার জদে পর্ মাপ্ত বারলর বস্তা (রজওদেক) মফলাদনা আদে ৫ 

৬ কার্ মক্রম পররচারলত হয়, তদব তা পর্ মাপ্ত নদহ ২  

৭ আশ্রয়দকদন্দ্র পাঠাদনার পর্ মাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হদয়দে  ২  

 

১১) সড়কদক মকন্দ্র কদর রক ধরদনর ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে: প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সড়কদক মকন্দ্র কদর রক ধরদনর 

ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে এর জবাদব সকল উত্তরোতাই মকান না মকান নতুন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠার কথা বদলদেন। 

রবস্তাররত তথ্য সাররণ-৫.১১ -এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৫.১১: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সড়কদক মকন্দ্র কদর গদড় ঊঠা ব্যবসা প্ররতষ্ঠানসমূহ  

ক্ররমক 

নাং 

ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর ধরন জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

১ মহাদেল, মরদস্তারাঁ            ৪৯ 

২ পর্ মেন রবষয়ক অোে প্ররতষ্ঠান     ৪৯ 

৩ কুটির রশল্প        ১৬  

৪ রশল্প কারখানা      ৬  

৫ রাইচরমল/দপারি ফাম ম/দপদট্রাল পাপ ৪ 

৬ হযাচারী ৪  

৭ নাস মারী ১  

৮ পাকম ১  

৯ সরকারর রবরধ রনদষধ থাকায় এখনও মকান ব্যবসা 

প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠরন 

১  

 

১২) সড়ক রনম মাদণর ফদল সড়ক সাংলগ্ন জরমর মূল্য বৃরদ্ধ সপরকমত মতামতৌঃ সড়কটি রনম মাদণর পর এলাকার জরমর মূল্য বৃরদ্ধ 

মপদয়দে রকনা? এ প্রদশ্নর জবাদব মেখা র্ায় জরমর মূল্য অবস্থানদভদে ২ মথদক ১৫০ গুণ মবদড়দে (সাররণ-৫.১২ দ্রিব্য)।  

সাররণ-৫.১২: জরমর মূল্য বৃরদ্ধ সপরকমত মতামত 

ক্ররমক 

নাং  

জরমর মূল্য বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত মতামত (গুণ) জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

১ ২ গুণ  ১৫  

২  ৫-১০ গুণ  ১৪  

৩ ২০-৫০ গুণ ৬  

৪ ১০০-১৫০ গুণ  ৩  

৫ মবদড়দে; তদব কত গুণ মবদড়দে তা জানা মনই  ৯  
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১৩) প্রকদল্পর সবদচদয় শরক্তশালী রেক: প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সপরকমত মতামত রনদম্ন মেয়া হদলা  

 মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত ও সময়-সাশ্রয়ী হদয়দে।   

 হযাচারী ও মৎকাস্য ব্যবসায়ীদের মপানা ও মৎকাস্য বাজারজাতকরণ সহজতর হদয়দে।  

 পর্ মেন সপরকমত ব্যবসায় আয় অদনক মবদড়দে।   

 পর্ মেক আগমন অদনক বৃরদ্ধ মপদয়দে।  

 সমুদ্র পাদড়র জনগণ লবণাক্ততা ও জদলাচ্ছ্বাস মথদক রক্ষা পাদে।   

 

১৪) প্রকদল্পর সবদচদয় দুব মল রেক: “প্রকদল্পর দুব মল রেক” সপদকম উত্তরোতাগদণর কদয়কটি উপলরি রনদম্ন মেয়া হদলা এবাং 

অোে মতামত পরররশি-৩ এর সাররণ-৫.১৪ এ মেয়া হদলা।  

 সড়দকর দুই পাদেম লাইে মপাস্ট, র্াত্রী োউরন ও পারকমাং ব্যবস্থা মনই।  

 গ্রাদমর সাদথ সাংদর্াগ সড়ক মনই এবাং সমুদ্র পাদড় র্াওয়ার রাস্তা মনই।  

 রাস্তায় পর্ মাপ্ত রসগোল মনই।  

 মাদে মাদে দুঘ মেনা হয়, র্ানবাহদনর মবদপাদরায়া গরতর জদে।  

 

১৫) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ (Opportunities): ৪৯ জন উত্তরোতাগদণর সবাই সড়ক রনম মাদণর 

ফদল মর্াগাদর্াগ ও অথ মসনরতক সুরবধার রবষদয় মতামত রেদয়দেন। এোড়াও কদয়কজন উত্তরোতা পর্ মেন রশদল্পর ব্যাপাদর 

মতামত রেদয়দেন। রবস্তাররত জবাব সাররণ-৫.১৫-এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৫.১৫: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ (Opportunities) 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

১ কক্সবাজার মথদক মেকনাদফর রবকল্প র্াতায়াদতর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে ৪৯ 

২  ব্যবসা বারণদজযর মক্ষদত্র উন্নরতর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে ৪৯ 

৪ পর্ মেন রশদল্পর দ্রুত প্রসার হওয়ায় কম ম সাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদে ১৪ 

৫ রবদের েীঘ মতম সমুদ্র সসকদতর মস ন্দেম খুব রনকে মথদক উপদভাগ করা র্াদে ১২ 

৬ মোকানপাে বাড়দে ৪ 

৭ মৎকাস্য ব্যবসাদয় সুরবধা হদয়দে ৩ 
 

১৬) প্রকল্পটির রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলিসমূহ: ২১% মকআইআই োতা অরভমত রেদয়দেন মর্, “সড়ক 

রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলি মনই”। রকন্তু রকছু সাক্ষাৎকাকারোতাগণ রকছু ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলি রচরহ্নত 

কদরদেন। তাঁদের মতামত সাররণ-৫.১৬-এ মেয়া হদলা। 

 সাররণ-৫.১৬: প্রকল্প রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলিসমূহ 

ক্ররমক নাং প্রকল্প রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলিসমূহ জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার 

(%) 

১ মকান প্রকার ঝুঁরক মনই ১৩ ২৬.৫৩ 

২ রক্ষাপ্রে কাজ টিরকদয় রাখার ঝুঁরক আদে ৮ ১৬.৩২ 

৩ লাইে মপাস্ট মনই ৭ ১৪.২৮ 

৪ সমুদদ্রর রকছু অাংশ সড়দকর খুব কাদে চদল আশায় রক্ষাপ্রে কাদজর ঝুঁরক আদে ৬ ১২.২৪ 

৫ জানা মনই ৫ ১০.২০ 

৭ মাদে মাদে প্রাকৃরতক দুদর্ মাগ হয়, মসরেদক লক্ষয রাখা উরচত ৩ ৬.১২ 

৮ ট্রারফক ব্যবস্থা না থাকায়, মাদে মদধ্য দুঘ মেনা হয় ৩ ৬.১২ 

৯ ট্রারফক ব্যবস্থা না থাকদল পর্ মেকগণ রবপদে পড়দত পাদর ২ ৪.০৮ 

১০ মবদপাদরায়া গারড় চলাচল করার ফদল দুঘ মেনার ঝুঁরক সৃরি হয়  ২ ৪.০৮ 

 মমাে =  ৪৯ ১০০.০০ 
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১৭) প্রকল্পটির রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক রনরাপত্তার (road safety) স্বাদথ ম মতামত: সড়কটি ভাদলা এবাং চলাচল উপদর্াগী 

রাখার জদে সাক্ষাৎকাকারোতাগণ প্রাপ্ত মতামতসমূদহর কদয়কটি রনদম্ন মেয়া হদলা এবাং অোে মতামত পরররশি-৩ এর 

সাররণ-৫.১৭ এ মেয়া হদলা।  

 সড়কটির উচ্চতা এখন পর্ মন্ত ঠিক আদে, তদব ভরবষ্যদত সমুদদ্রর গরতর প্রকৃরতর উপর রনভমর করদে।  

 ট্রারফক পুরলশ মনই; তদব পর্ মেক পুরলশ আদে।  

 সড়কটির তীর রক্ষা করার ঝুঁরক আদে; মকননা সমুদ্র খুবই রনকদে।  

 সাগরপাদড়র রকছু অাংশ মভদঙ্গ র্াওয়ার সম্ভাবনা আদে, স্থায়ী সমাধান প্রদয়াজন।  

 বৃক্ষদরাপণ, ব্লক স্থাপন, মজটি, সাংদর্াগ সড়ক রনম মাণ করা উরচত।  

 মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় পর্ মেন মকন্দ্রগুদলাদত অদনক পর্ মেক মবদড়দে (ইনানী, রহমেরড় ও মেকনাফ), তাঁদের 

জদে সুদর্াগ-সুরবধা সৃরি করা প্রদয়াজন।  

 ১৮ রকরমদত অবরস্থত মরজুখাল মবইলী ব্রীজটি প্রশস্ত করা প্রদয়াজন; কারণ মসখাদন ট্রারফক জযাম মলদগ থাদক।  

 সাগরপাদড় বসার ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন।  

 আদরা নতুন প্রকল্প হাদত মনয়া মর্দত পাদর।  

 

৫.২ এফরজরি এর মাধদম্য প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ:  

৫.২.১ এফরজরি-দত অাংশগ্রহণকারী মস্টকদহাল্ডারগণ: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপাত্ত সাংগ্রদহর অেতম টুলস রহদসদব 

কম মপদ্ধরতর অনুদেে নাং-২.২.১ (গ) অনুর্ায়ী মাঠ পর্ মাদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবধাদথ ম মেকনাফ উপদজলা সেদর উপদজলা 

রনব মাহী কম মকতমার সভাপরতদত্ব ১টি এফরজরি সভা অনুরষ্ঠত হয়। এফরজরি সভায় প্রাপ্ত তথ্যারে রনদম্ন আদলাচনা করা হদলাৌঃ-  

 

৫.২.২ এফরজরি মথদক প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ (Findings):   

(ক) এফরজরি আদলাচকবৃদন্দর মদত প্রকদল্পর প্রারপ্তসমূহ (outcomes)  

 মমররন ড্রাইভ সড়কটি রনদজই একটি পর্ মেন মকন্দ্র হদয় উদঠদে।  

 মেকনাফ মথদক কক্সবাজার মর্দত আদগর মচদয় প্রায় ১-১.৫ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে।   

 োত্র-োত্রীরা প্ররতরেন লাস করার জদে সরাসরর মেকনাফ মথদক কক্সবাজাদর র্াওয়া-আসা করদত পারদে; এদত 

মহাদস্টল রকাংবা মমদস থাকার প্রদয়াজন হদে না।  

 অন্তৌঃস্বত্বা মরহলাসহ রবরভন্ন মরাগী জরুরী রচরকৎকাসা মসবা গ্রহণ করদত র্াতায়াত অতযন্ত সহজ হদয়দে।   

 সড়ক রনম মাদণর পূদব ম রবরভন্ন মামলা মমাকেমায় আদগর রেন কক্সবাজার রগদয় রারত্রর্াপন করা লাগদতা; রকন্তু বতমমাদন 

সরাসরর প্ররতরেন র্াওয়া-আসা করা র্াদে।  

 পুদরা সড়দক মসনাবারহনী, রবরজরব ও পুরলশ এর মচকদপাস্ট/েহল থাকায় চ্যরর িাকারত ও ইয়াবা প্রাচার কম হদে।  

 পররদবদশর রেক অদনক ভাল হদয়দে এবাং এলাকার মস ন্দর্ ম বৃরদ্ধ মপদয়দে। 

 পর্ মেকদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ পাদে; ফদল মরস্টুদরন্ট ও মহাদেল ব্যবসাদয় আয় উপাজমন বাড়দে।  

 পররবহন খাদত নতুন কম মসাংস্থান সৃরি হদয়দে।  

 রনচ্য এলাকায় মলানা পারন প্রদবশ কদমদে।  

 সড়কটি এলাকার চারহোর সাদথ সামিস্য রক্ষা কদর রনম মাণ করা হদয়দে।   

(খ) প্রকদল্পর রক্ষণাদবক্ষণ সপদকম আদলাচকবৃদন্দর মতামত:  

 সড়কটির রকছু রকছু অাংশ সমুদদ্রর খুব রনকদে; মস সব অাংদশ সড়কটি রক্ষা করার ঝুঁরক রদয়দে।  

 সড়কটির রক্ষাপ্রে কাজ রনয়রমত পররেশ মন করা উরচত, রবদশষ কদর বষ মাকাদল।  

 সড়কটির স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ করার লদক্ষয রক্ষাপ্রে কাদজর জদে মজারাদলা পেদক্ষপ মনয়া প্রদয়াজন।  
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(গ) সড়ক-রনরাপত্তা রনরিত করা সপদকম এফরজরি আদলাচকবৃদন্দর পরামশ ম:    

 সড়কটিদত পর্ মাপ্ত সাইন-রসগনাল স্থাপন করদত হদব।   

 গরত সীরমতকরণ (Speed limit) সাইন মনই; এদত গারড় অদনক দ্রুত গরতদত চালাদনা হদে, র্ার ফদল দুঘ মেনার 

ঝুঁরক রদয়দে।  

 রকছু রকছু েে খুবই রবপেজনক; বাঁকগুদলাদত গরত সীরমতকরণ করা র্থা:- Rumble Strip মেয়া জরুরী।  

 সড়কটিদত রেন রেন দুঘ মেনার সাংখ্যা বৃরদ্ধ পাদে।  

 পুদরা সড়কটি রসরস কযাদমরার আওতাভুক্ত কদর রনরাপত্তা রনরিত করা প্রদয়াজন।  

 পুদরা সড়দক লাইটিাং করা েরকার।  

 গুরু, োগল ও কুকুর সড়দকর উপর চলাচদলর কারদণ র্ানবাহন চলাচদল রবঘ্ন ঘদে এবাং মাদে মাদে দুঘ মেনাও হয়। 

তাই সাংদর্াগ সড়দকর অাংশ োড়া পুদরা সড়কটির দুই পাদেমর কাঁো তাদরর মবড়া রেদয় সাংররক্ষত করা মর্দত পাদর।  
 

(ঘ) এফরজরি মথদক প্রাপ্ত অোে তথ্যারে:   

 মেকনাদফ ভাল মকান পর্ মেন মকন্দ্র মনই; নতুন রবদনােন মকন্দ্র স্থাপন করা েরকার।   

 মেকনাদফ রবদ্যমান পর্ মেন মকন্দ্রগুদলা আধুরনকায়ন করা প্রদয়াজন।   

 সড়কটি আদরা উঁচ্য করা উরচত রেল।  

(ঙ) রবদশষ পর্ মদবক্ষণ:  

 BEZA কতৃমক মেকনাদফর রনকেস্থ সাবরাাং-এ একটি অতযাধুরনক রবশাল এলাকায় Echo-park রনম মাদণর প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা হদে।  

৫.৩ স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালা হদত প্রাপ্ত তথ্য: জনাব এ.এইচ.এম মাফফুজুর রহমান, উপদজলা রনব মাহী অরফসার, কক্সবাজার 

সের-এর সভাপরতদত্ব উপদজলা সদম্মলন কদক্ষ গত ১১-০৩-২০১৯ ররৌঃ তাররদখ “কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক 

রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার “স্থানীয় পর্ মাদয়র কম মশালা” অনুরষ্ঠত হয়। 

কম মশালায় পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর পদক্ষ মূখ্য আদলাচক ইদতামদধ্য মাঠ-পর্ মাদয় প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন কদরন এবাং প্রকদল্পর 

উদেশ্যসমূদহর রবপরীদত অজমন সপদকম অাংশগ্রহণকারীগদণর মতামত আহবান কদরন। মূখ্য আদলাচদকর উপস্থাপনা এবাং 

অাংশগ্রহণকারীগদণর প্রেত্ত মতামত রনদম্নর উদল্লখ করা হদলা।  

(ক) পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর মচয়ারম্যন ও অত্র সমীক্ষার পুরদক শলীর উপস্থাপন:- 

 এ অধ্যাদয়র এফরজরি ও মকআইআই সাংক্রান্ত আদলাচনায় প্রধান প্রধান Findings উপস্থারপত হদয়দে। 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পর প্রকদল্প র্ানবাহন রকরূপ বৃরদ্ধ মপদয়দে এ সাংক্রান্ত তথ্য তুদল ধদরন, র্া এ সমীক্ষার ৫.৬ 

অনুদেদে উদল্লখ করা হদয়দে।  

 রতরন উদল্লখ কদরন মর্, সড়কটিদত র্ানবাহদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ মপদলও এখাদন গণ-পররবহন র্থা মোে বাস, মধ্যম বাস 

রকাংবা বড় বাস চলাচল কদর না। র্াত্রী সাধারণরা মোে মোে গাড়ী র্থাৌঃ রসএনরজ চারলত রি-হুইলার অথবা 

ইরজবাইদক চলাচল কদর। এ সকল গাড়ীর ধারণক্ষমতা কম, এগুদলার ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টম, বরির গঠন 

সবজ্ঞারনক নয়, বরিদত বা রনম মাদণ ব্যবহৃত উপাোন আঘাত রনদরাধক নয়; দুঘ মেনা হদল র্াত্রীগদণর শরীর ক্ষরতগ্রস্ত 

হওয়ার আশাংকা মবরশ। এোড়া পররবহন ব্যয় বা ভাড়াও মবরশ। ইরজবাইদকর সাইিও মখালা। দুঘ মেনা হদল র্াত্রী 

রেেরকদয় বারহদর পদড় র্ায়।  

 পর্ মেকদের রনরাপে ও আরামোয়ক গণপররবহদণর সুরবধাদথ ম সড়কটিদত মধ্যম বাদসর (৩৬ সীদের) মাধ্যদম 

গণপররবহণ ও টুররস্ট বাস চালু করা মর্দত পাদর। 

 সড়ক দুঘ মেনা করমদয় শুদের মকাঠায় আনা এবাং ক্ষয়ক্ষরত হ্রাদস এ রবষদয় সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থার ৩টি “E” 

রনয়ামদকর সুষ্ঠু প্রদয়াদগর দুব মলতা দূর করদত হদব। “E” রনয়ামকসমূহ হদলা:- 

 (১) প্রদক শলগত (Engineering): সড়ক রনম মাদণ মর্ জযারমরতক রিজাইন অনুসরণ করা এবাং র্খনই মকান দুঘ মেনার 

রিজাইন ও রনম মাণগত কারণ রচরহ্নত হদব তখনই প্রদয়াজনীয় প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

(২) রশক্ষামূলক (Education): সড়ক ব্যবহারকারী এবাং র্ানবাহন চালকগদণর র্থার্থ রনয়ম-কানুন সপদকম অজ্ঞতা 

দূরীকরদণ সদচতনতা ও রশক্ষামূলক প্রচার প্রচারণা করা।  
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(৩) আইন প্রদয়াগ (Enforcement): ট্রারফক আইন ও রনয়ম-কানুন প্ররতপালদন বাধ্য করদত আইন শৃঙ্খলা বারহনী 

কতৃমক দৃঢ় পেদক্ষপ গ্রহণ এবাং প্রদয়াজদন নূতন আইন প্রণয়ন।  

)খ(  উমুক্ত আদলাচনা: 

১। কলাতলী আেশ ম উচ্চ রবদ্যালদয়র প্রধান রশক্ষক বদলন:- 

 মমররন ড্রাইভ সড়কটি চালু হদয়দে; পর্ মেক আকষ মণ করদে। রকন্তু দৃশ্যমান হদয়ও মমররন ড্রাইভ সড়ক শুরুদতই অদৃশ্য। 

এর কারণ হদলা সড়কটির শুরুদতই (কলাতলী বীচ পদয়ন্ট হদত মবলী হযাচারী পর্ মন্ত) ১.৩০ রকদলারমোর সড়দকর 

সায়মন মহাদেদলর রনকে ভাঙদনর কারদণ মর্াগাদর্াগ রবরেন্ন/র্ানবাহন চলাচল করদত পাদরনা। 

 উপদরাক্ত অাংদশ কদয়কটি বহুতল মহাদেল রবরল্ডাং আদে, র্া বীদচর এদকবাদর সরন্নকদে। 

 সমুদদ্রর মরাদতর আঘাদত ক্ষরতগ্রস্ত হদব রবধায়, ঐ স্থাদন োইওভার রনম মাণ করা প্রদয়াজন। 

 সড়কটি রনম মাদণর ফদল পর্ মেক সাংখ্যা অদনক বৃরদ্ধ মপদয়দে। প্রকল্প এলাকায় টুযররজম সুরবধা বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন। 

পাকম, ইদকাপাকম ইতযারে রনম মাণ করা প্রদয়াজন। 

 সড়কটির মাধ্যদম কৃরষপণ্য, পান ও মৎকাস্য পররবহন হদয় থাদক। 

 মমররন ড্রাইভ সড়দকর উভয়পাদেম রকাংবা পিাৎকা এলাকায় এমন মকান বনভূরম মনই; মর্খান মথদক সড়কটি বনজ 

সপে আহরদণ বা পররবহদন ভূরমকা রাখদব। 

 ১৯৯১ সাদলর পদর মমররন ড্রাইভ সড়ক এলাকায় মকান সাইদলান হয়রন। তদব সম্ভাব্য সাইদলাদনর কারদণ প্রকল্প 

র্াদত ক্ষরতগ্রস্ত না হয় মস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা রনদত হদব। 

 সড়কটিদত কাঁোতাদরর মবড়া না রেদয় বনায়ন করা র্ায়। 

 রহমেরড় জাতীয় উদ্যাদন বনায়ন করা হদয়দে। এদত সফল হদয়দে, মকননা এো সামারজক বনায়দনর কম মসূরচর 

আওতায় স্থানীয় জনগদণর অাংশীোররত্ব রেল। 

 পর্ মেক আকষ মদণ ইদকা-টুযররজম েে সতরী করা র্ায়। 

২। মিপুটি োউন প্ল্যানার, কউক-এর মতামত:- 

 মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর ফদল কক্সবাজাদর পর্ মেক বৃরদ্ধ পাদে। 

 পর্ মেন নগরী কক্সবাজাদরর সম্ভাবনার িার খুদল মগদে। 

 সড়ক পাদেম পররকরল্পত বনায়ন করা জরুরী। 

 সড়কটিদক রনরবড় পর্ মদবক্ষণ কদর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজন। 

 প্রকল্পটি জদলাচ্ছ্বাদস, ভূরমর্ধ্দস ও দুদর্ মাগ প্ররতদরাদধ সহায়ক ভূরমকা রাখদে। 

 ইরসরব বা সওজ কতৃমক কলাতলী বীচ পদয়দন্টর সামদন মহাদেল মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত োইওভার রনম মাদণর 

রবষয় রবদবচনা করা প্রদয়াজন। 

 সড়ক দুঘ মেনা করমদয় আনদত সদচদতনতা সৃরির রবষয়টি সামারজক আদন্দালদন রূপান্তররত করদত হদব। 

 কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ কতৃমক েররয়ানগর মথদক রহমেরড় পর্ মন্ত লাইেদপাস্ট স্থাপন করা হদয়দে। 

 সমুদ্রতীর রক্ষাদথ ম রজওব্যাগ স্থাপন করা এবাং মমররন ড্রাইভ সড়দকর সাদথ আভযন্তরীন সড়কসমূহ সাংদর্াগ সড়ক 

রনম মাণ করা মর্দত পাদর। 

 কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ কক্সবাজাদরর সামগ্রীক উন্নয়দনর লদক্ষয মমররন ড্রাইভ সড়কদক অন্তভূ মক্ত কদর Master 

Plan সতরী কদরদেন। 

 Master Plan অনুর্ায়ী এমনভাদব অবকাঠাদমা রনম মাদণর অনুমরত মেয়া হদব, র্াদত কদর পর্ মেদকরা সমুদদ্রর সুন্দর 

দৃশ্য অবদলাকন করদত পাদরন।   

৩। অপাদরশন ম্যাদনজার, রনসগ ম মহাদেল, মবইলী হযচারী মমাড়, কক্সবাজার এর মতামত রনম্নরূপ:- 

 িলরফন মমাড় হদত রনসগ ম মহাদেল মমাড় পর্ মন্ত ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক পুনরন মম মাণ প্রদয়াজন। 

 মমররন ড্রাইভ সড়দক বতমমাদন মচক-দপাদস্টর মাধ্যদম র্াত্রীগদণর মর্ পরররচরত মচরকাং (আইরি কাদি মর পরীক্ষা) করা 

হদে, তা ঠিক আদে। 

৪। মচয়ারম্যান, রেলাং ইউরনয়ন, বদলন:- 

 মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর জদে বাাংলাদেশ মসনাবারহনীদক ধেবাে জানারে। প্রকল্প রনম মাণকাদল রহমেরড়দত 

১০-১৫ জন সসরনক রনহত হদয়দেন। 
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 কলাতলী মথদক সড়দকর মর্ অাংশটুকু মভদঙ্গদে, তা পুনরন মম মাণ করা জরুরী। 

 কলাতলী মথদক ইনানী অাংদশ অবরস্থত সাংকীণ ম মরজুখাল মবইলী মসতুর পররবদতম প্রশস্ত মসতু রনম মাণ করা প্রদয়াজন। 

 

৫। মরদন্ট কার মারলক সরমরতর প্ররতরনরধ জানান:-  

 কক্সবাজার শহদরর কলাতলী, সুগন্ধা ইতযারে পদয়দন্ট প্রচ্যর র্ানজে হদে। 

 ট্রারফক ম্যাদনজদমদন্টর জদে ব্যবস্থা মনয়া প্রদয়াজন। 

 শহদরর রবরভন্ন মমাদড় রকাংবা কক্সবাজার এরর পদয়দন্টসমূদহ পর্ মেকদের জদে রেক-রনদে মশনামূলক মবাি ম স্থাপন করা 

প্রদয়াজন।  
 

৬। মসদক্রোরী, রচাংরড় হযাচারী সরমরত জানান:- 

 রচাংরড় খাত হদত মেদশর প্রায় ৬০০০ মকাটি োকা আয় হয়। 

 কক্সবাজাদরর অরধকাাংশ রচাংরড় হযাচারীই কলাতলী মথদক ইনানী পর্ মন্ত সড়দকর পাদেম অবরস্থত। 

 এসব হযাচারী মথদক সারাদেদশ মপানা পররবহন করা হয়। বতমমাদন মপানার ট্রাক চলাচদল রবরধরনদষধ থাকায় অসুরবধা 

হদে। 

 বলাকার মমাড় মথদক ২-৩ েন ওজদনর ট্রাক চলাচদলর অনুদরাধ রবদবচনা করা র্ায়। 

 এোড়া অসবধ ব্যবসা বদন্ধর জদে র্া করণীয় তা করদত হদব। 

এ পর্ মাদয় ওয়াকমশদপর Keynote Speaker প্রদক শলী জনাব মমাহাম্মে জাফর উল্লাহ, রজজ্ঞাসা কদরন, মৎকাস্য আহরদণ 

সড়দকর রবদশষ ভূরমকা আদে রকনা; নারক শুধুই মৎকাস্য পররবহদন?  

জবাদব রতরন বদলন, মর্াগাদর্াগ ভাল হওয়ায় মৎকাস্য আহরদণ রকছু সুরবধা হদয়দে। তদব হযাচারীসমূহ সড়কসাংলগ্ন রবধায় দ্রুত 

মপানা পররবহন সুরবধাোই মবরশ কাদজ লাগদব। 

 

এ মপ্ররক্ষদত Keynote Speaker, একরেদক তাঁদের প্রদয়াজনীয়তা এবাং অপররেদক সড়দকর বাস্তব অবস্থা রবদবচনা কদর ১৬-

ইরসরব’র রনদে মশনা মত মোে র্ানবাহদন মপানা পররবহদনর অনুদরাধ জানান। সাদথ সাদথ হযাচারী মথদক মমররন ড্রাইভ সড়দকর 

সাদথ সাংদর্াগকারী সড়দকর মাধ্যদম বড় রকাংবা মধ্যম ট্রাক/রপক-আপ ভযাদন মপানা পররবহন করা মর্দত পাদর বদল মন্তব্য 

কদরন।  

৭। জনাব মমাৌঃ তাজুল ইসলাম, উপ-রবভাগীয় প্রদক শলী পারন উন্নয়ন মবাি ম, কক্সবাজার মর্ মতামত প্রোন কদরন তা রনম্নরূপ:- 

 পারন উন্নয়ন মবাদি মর মরকি ম অনুর্ায়ী মকান স্থাপনায় মোর মলদভল Mean Sea Level মথদক পূদব ম ৬.৫০ রমৌঃ 

আরএল-এ রেল। জলবায়ু পররবতমদনর প্রভাদব মসো পররবতমন কদর ৭.০০ আরএল রকাংবা ৭.৫০ আরএল করা হদে। 

সাবরাাং-এ BEZA-এর অথ মসনরতক মজান এলাকার মলদভল করা হদে ৭.৫০ রমৌঃ বা MSL৩
 মথদক ৭.৫০ রমোর 

উচ্চতায়।   

 মমররন ড্রাইভ প্রকদল্পর-আরএল ৫.৬৬ (৭.৫০ এর তুলনায় ১.৮৪ রমোর কম এবাং ৭.০০ তুলনায় ১.৩৪ রমোর কম)  

 

৮। টুররস্ট জীপ সুগন্ধা সরমরতর সভাপরত প্রেত্ত মতামত:- 

 মমররন ড্রাইভ প্রকল্পটি ১৬ ইরসরব’র অবোন। 

 সড়কটিদত পর্ মেক আকষ মণ করা এবাং পর্ মেকদের ভ্রমদণর জদে আমরা আমাদের মসবা রেদয় র্ারে। 

 

৯। ব্যবস্থাপক, মহাদেল সশবাল, বাাংলাদেশ পর্ মেন কদপ মাদরশন, কক্সবাজার বদলন:- 

কক্সবাজার সমুদ্র সসকদত পর্ মেদকরা র্াদত সামুরদ্রক মৎকাস্য আহরদণর দৃশ্য অবদলাকন ও উপদভাগ করদত পাদর, তজ্জদে 

উপযুক্ত েেসমূদহ পর্ মেকদের জদে রবদশষ ব্যবস্থা মনয়া প্রদয়াজন।  

 

 

৩ = MSL- Average Water Level Of High Tide Level and Low Tide Level of Bay Of Bengal at Cox’s 

Bazar 
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১০। রনব মাহী প্রদক শলী, সওজ, কক্সবাজার, কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক সপদকম রনদম্নাক্ত পর্ মদবক্ষণ প্রোন 

কদরন:- 

 সমুদ্র সপে আহরণ তথা বাাংলাদেদশর Blue Economy-এর উন্নয়দন মমররন ড্রাইভ সড়ক খুবই সহায়ক ভূরমকা 

রাখদব। 

 মস ন্দর্ ম সাংরক্ষদণ ও পর্ মেকদের সুদর্াগ-সুরবধা বৃরদ্ধর লদক্ষয পর্ মেন কদপ মাদরশন ও কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষদক স্ব 

স্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

 পর্ মেকদের হয়রারন রকাংবা অস্বরস্ত কমাদত রনরাপত্তা মচ রক করমদয় রবরভন্ন েদে রসরস কযাদমরা স্থাপন করা মর্দত 

পাদর। 

 মমররন ড্রাইভ সড়দকর ৩০০/৫০০ রমোদরর মদধ্য মকান স্থাপনা রনম মাণ করা ঠিক হদব না। কক্সবাজার উন্নয়ন 

কতৃমপক্ষদক তাদের প্রণীত Master Plan অনুর্ায়ী অবকাঠাদমা রনম মাদণর অনুমরত প্রোন কাদল তা রনরিত করদত 

হদব। 

 টুররস্ট বাস সারভ মস চালুকরদণ প্রাইদভে মসক্টর এবাং বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর সাংরেি প্ররতষ্ঠান উদদ্যাগ গ্রহণ করদল 

পর্ মেকদের সুরবধা হদব। 

১১। অনুষ্ঠাদনর প্রধান অরতরথ, মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালক মলৌঃ কদণ মল আরসফ মমাহাম্মে সাদলহ, 

রপএসরস, তাঁর বক্তদব্য রনম্নরলরখত রবষদয় উদল্লখ কদরন:-  

 সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী মমররন ড্রাইভ সড়দক বাস ও ট্রাক চলাচদল রনদষধাজ্ঞা রদয়দে। 

 প্রাকৃরতক পররদবশ রক্ষায় এবাং সড়দকর স্থারয়দত্বর স্বাদথ ম ভারী র্ানবাহন র্থাৌঃ বাস ও ট্রাক চলাচল রনরষদ্ধ; রকন্তু 

পর্ মেকদের জদে সহায়ক মোে বাস চলাচদলর রবষয়টি রবদবচনা করা মর্দত পাদর। 

 সড়কটির প্রশস্ততা কম। সী-বীচ ও সমুদদ্রর মস ন্দর্ ম অবদলাকদনর  সুরবধাদথ ম ও প্রাকৃরতক সবরশি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বাদথ ম 

পরিম পাদেম  মকান স্থাপনা করা র্াদবনা। পূব ম পাদেম স্থাপনা করদত হদলও র্দথি দূরদত্ব ও পররকরল্পতভাদব করদত 

হদব।  

 মমররন ড্রাইভ সড়দকর শুরুদত সমুদদ্রর মঢউদয়র আঘাদত সৃি Missing Link পুনৌঃস্থাপদন রিরপরপ োরখল করা 

হদয়দে। 

 মরজুখাল মবইলী মসতুটি একক মলন এবাং এো অদনক পুরাতন রবধায় দুব মল হদয় পদড়দে। এোদক প্রশস্ত করা হদব। 

তখন টুররস্ট বাস চলাচল করদত মেয়া র্াদব। 

 হযাচারীর গাড়ী চলাচদলর সুরবধাদথ ম মমররন ড্রাইভ সড়ক মথদক সাংদর্াগ সড়ক রনম মাণ করা র্ায়। 

 মৎকাস্য আহরণ অবদলাকদনর জদে কদয়কটি েদে পর্ মদবক্ষণ সুরবধাসহ Fish Market রনম মাণ করা র্ায়। 

 ইনানী পদয়দন্ট ট্রারফক জযাম হয়; উক্ত স্থাদন ট্রারফক পুরলশ রনদয়াগ করা মর্দত পাদর। 

 রনরাপত্তার কারদণ মচক-দপাস্ট বহাল রাখা প্রদয়াজন। তদব রসরস কযাদমরা স্থাপন করা মগদল প্রদয়াজনীয় জনবদলর 

সাংখ্যা কমদব। 

 পর্ মেন সুরবধা বৃরদ্ধর জদে পরিম পাদেম পররদবশ-বান্ধব রকছু করা র্ায়। 

 ৬৭ রকদলারমোর পদয়দন্ট রবদনােন পাকম করা মর্দত পাদর। 

 কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত ১.৭৫ রকদলারমোর সড়ক উন্নয়ন করদত হদব। 

 ২টি রভরজেরস মসন্টার রনম মাদণর জদে রিরপরপ ইদতামদধ্য োরখল করা হদয়দে। 

 সমুদ্রতীর রক্ষামূলক কাজ এর জদে ব্যবস্থা মনয়া হদয়দে। 
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১২। অনুষ্ঠাদনর সভাপরত ও উপদজলা রনব মাহী কম মকতমা, কক্সবাজার সের, প্রদক শলী এ.এইচ.এম মাহফুজুর রহমান, রনদম্নাক্ত 

মতামত প্রোন কদরন: 

 এসরিরজ’র (SDG)-লক্ষয হদলা উন্নয়দন কাউদকই বাে মেয়া র্াদবনা। পর্ মেন নগরী ভরবষ্যদতর রেদক লক্ষয মরদখ 

পররদবশ-বান্ধব ও মেকসই পররকল্পনা গ্রহণ করদত হদব। 

 পর্ মেন শহর কক্সবাজার এর বজময ব্যবস্থাপনা-এর রেদক এখন মথদক লক্ষয রাখদত হদব। 

 ট্রারফক ব্যবস্থাপনার রেদকও নজর রেদত হদব। মদহশখালীদত চলমান উন্নয়ন প্রকদল্পর কারদণ, কক্সবাজার ইদতামদধ্য 

Development Hub-এ পররণত হদয়দে। 

 সাবরাাং-এ ইদকা টুযররজযম পাকম রনম মাণ-দমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর অেতম সুফল। 

 সাম্প্ররতক “ছুটির রেনসমূদহ” কক্সবাজাদর প্রায় ৫ লক্ষ পর্ মেক আকষ মণ কদরদে; অথচ কক্সবাজাদরর সব আবারসক 

মহাদেদলর সদব মাচ্চ ধারণক্ষমতা মাত্র ২ লক্ষ। আবারসক মহাদেদল সীদের সাংস্থান না থাকায় পর্ মেকগণ ঐ সমদয় দুদভমাগ 

পদড়দে। 

 পর্ মেন েেসমূদহ পর্ মেদকরা র্াদত মকানরূপ হয়রারনর রশকার হন। তজ্জদে পর্ মেন মম সুদম/রবদশষ ছুটির রেনসমূদহ 

পুরলদশর মপদট্রাল রিউটি মেয়ার পেদক্ষপ মনয়া প্রদয়াজন। 

 সড়কটি রনম মাদণর ফদল রনরাপত্তা মবদড়দে, হাসপাতাদল আসদত সুরবধা হদয়দে এবাং মৎকাস্য, পান, তরমুজসহ অোে 

পণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবধা হদয়দে। 

 পর্ মেদকরা র্াদত রবশুদ্ধ পররদবশ উপদভাগ করদত পাদর, তজ্জদে উন্নত বজময ব্যবস্থাপনা চালু করদত হদব। মমররন 

ড্রাইভ সড়দকর পাদেম বা সমুদ্র সসকদত র্ত্রতত্র খাদ্য বজময ও পরলরথন বজময র্াদত মফলা না হয় তজ্জদে স্থানীয় জনগণ 

ও পর্ মেকদের সদচতনতা বাড়াদত হদব। স্থাপনা মকরন্দ্রক বজময সাংগ্রহ করদত হদব। মপ রসভার গারড় রেদয় রনয়রমত 

র্াবতীয় বজময র্থাস্থাদন িারপাং করার ব্যবস্থা রনদত হদব। পরলরথন বজময ররসাইরলাং করার উদদ্যাগ মনয়া র্ায়।  

 পর্ মেকদের সুরবধার জদে মমররন ড্রাইভ সড়দক/সমুদ্র সসকদত মখালা জীপ/চাঁদের গারড় চলাচল করদত পাদর। 

  মমররন ড্রাইভ সড়দক প্যারা বনায়ন করা মর্দত পাদর।  

 জলবায়ু পররবতমদনর কারদণ মকান স্থাপনা/অবকাঠাদমার স্টযান্ডাি ম আরএল ৭.৫০ ধদর অবকাঠাদমা রনম মাণ করা মর্দত 

পাদর।  
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৫.৪ অংি-খঃ অবকাঠাদমা পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত উপাদত্তর রবদেষণ:   

৫.৪.১ ভূরমকা: “কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্প (২য় পর্ মায়)” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার 

অেতম কম ম পরররধ হদলা প্রধান প্রধান কাজসমূহ পর্ মদবক্ষণ করা এবাং এর কার্ মকাররতা সপদকম মন্তব্য প্রোন করা। এ লদক্ষয 

প্ররতদবেদনর অনুদেে ২.২.১ (ঘ) অনুর্ায়ী রনরম মত সড়ক সদরজরমদন পররেশ মন কদর প্রকদল্পর সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট, সড়ক 

রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম ও সড়ক এযাপারটিোন্ট, কালভাে ম, মসতু এবাং সী-দশার রক্ষাপ্রে কাজ সাংক্রান্ত তথ্য প্ররতদবেদনর 

সাংযুরক্ত-৪ক, সাংযুরক্ত-৪খ ও সাংযুরক্ত-৪গ অনুর্ায়ী রকদলারমোর ওয়ারী উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। 

 

রচত্র-৫.০১: সড়ক পর্ মদবক্ষণ করদেন সমীক্ষার েীম রলিার 

 

৫.৪.২ সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর বতমমান অবস্থা (status): অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ মন মচকরলস্ট অনুর্ায়ী সদরজরমদন 

প্রাপ্ত উপাত্ত হদত মেখা র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর অবস্থা অতযন্ত ভাল। রবদশষতৌঃ মপভদমদন্টর অবস্থা সাংক্রান্ত 

মনেন্ড র্থা পেদহালস, সুক্ষ ফােল, Raveling, Rutting, উঁচ্যরনচ্য ইতযারে পাওয়া র্ায় রন; তদব রকছু রবচ্যযরত রদয়দে। 
 

 

রচত্র-৫.০২: ৩৬তম রকরমদত সড়দকর বতমমান অবস্থা।   
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রনদম্নর সাররণ ৫.১৮ হদত মেখা র্ায় আইদেম নাং-৩ (দরইন কাে)-এ রবচ্যযরত  (৩৩.৩৩%), আইদেম নাং-১৫ (ক) (বৃক্ষদরাপণ)-

এ রবচ্যযরত (৩৩.৩৩%), এবাং অোে আইদেদম রবচ্যযরত মনই।         

 

 সাররণ-৫.১৮: সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর বতমমান অবস্থা           

ক্ররমক নাং 

(দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 

বতমমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ  না হযাঁ (%) না (%) 

১ সড়দকর মশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা 

হদয়দে রকনা? 

৬ ০ ১০০ ০ 

২ সড়ক বাঁদধর ঢাল (slope) সঠিক আদে রকনা?  ৬ ০ ১০০ ০ 

৩ সড়দকর মশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল মরইনকাে সৃরি হদয়দে রকনা?  ২ ৪ ৩৩.৩৩ ৬৬.৬৭ 

৪ সড়দকর মপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ 

(Comfortably) চলাচল করদে রক না?   

৬ ০ ১০০ ০ 

৫ সড়দকর সারদফস উঁচ্যরনচ্য (Undulation)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধাক্কা খায় রকনা? ‘হযাঁ’ হদল পররমাপ কত? 

(পর্ মদবক্ষদণ বরণ মত)  

০ ৬ ০ ১০০ 

৬ সড়দকর সারদফদস মকানরূপ ফােল (crack) মেখা র্াদে রকনা ? 

‘হযাঁ’ হদল পররমাপ কত? (পর্ মদবক্ষদণ বরণ মত) 

০ ৬ ০ ১০০ 

৭ সড়দকর মপভদমদন্টর সারদফদস গতম (Pot holes) আদে রকনা? 

‘হযাঁ’ হদল পররমাণ কত? (পর্ মদবক্ষদণ বরণ মত)   

০ ৬ ০ ১০০ 

৮ সড়দকর সারদফস-এ Raveling আদে রকনা?  ০ ৬ ০ ১০০ 

৯ সড়দকর সারদফস-এ Rutting আদে রকনা?  ০ ৬ ০ ১০০ 

১০ সড়দকর Edge-breaking আদে রকনা?  ০ ৬ ০ ১০০ 

১১ সড়দকর Camber/cross-gradient সঠিক আদে রকনা?  ৬ ০ ১০০ ০ 

১২ সড়দক মকানরূপ Drainage সমস্যা আদে রকনা? ০ ৬ ০ ১০০ 

১৩ রিজাইদন উদল্লরখত অনুর্ায়ী সড়দকর প্রশস্তা রনরম মত হদয়দে রকনা?  ৬ ০ ১০০ ০ 

১৪ ঘাস (োরফমাং) লাগাদনা হদয়দে রকনা? (প্রদর্াজয মক্ষদত্র)      

১৫ (ক) বৃক্ষদরাপণ করা হদয়দে রকনা?   ৪ ২ ৬৬.৬৭ ৩৩.৩৩ 

 (খ) ‘হযাঁ’ হদল মসগুদলা সড়দকর (১) ঢাদল লাগাদনা হদয়দে?  ২ ০ ১০০ ০ 

 (গ) নারক Berm-এ লাগাদনা হদয়দে?  ২ ০ ১০০ ০ 

 

সড়কটি পররেশ মন কাদল মচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাত্ত সাংগ্রদহর সময় সড়দকর গুণগত মাদনর পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ এবাং ত্রুটির 

গণসাংখা (frequency) রনদম্নর সাররণ ৫.১৯ মেয়া হদলা। এখাদন লক্ষযণীয় মর্, সবদচদয় মবরশ রবচ্যযরত আইদেম নাং-১ এ 

পাওয়া রগদয়দে।   

সাররণ-৫.১৯: সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট এর পর্ মদবক্ষণ 

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

১ ৩৫, ৩৮ ও ৪০তম রকরমদত মশাল্ডাদর আগাো আদে; তাই পথচারীগণ মপভদমদন্টর 

উপর রেদয় চলাচল কদর।  

৩ 

৩ ৪২তম রকরমদত ঢাদল মোে-দোে রকছু মরইন কাে আদে  ১ 

১৫ ৪০তম রকরমদত সড়দকর নীদচ জরমদত (Berm) রকছু বৃক্ষদরাপণ করা হদয়দে  ১ 

  

৫.৪.৩ সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম ও সড়ক ফারন মচাদরর বতমমান অবস্থা (Present status): প্ররতদবেদনর অনুদেে 

২.০২.১ (ঘ) অনুর্ায়ী সদরজরমদন সড়দকর সম্পূন ম সেঘ ময (২৪ রকরম) জযারমরতক রিজাইন (Geometric design), সড়ক 

রনরাপত্তা (Road Safety) ও সড়ক ফারন মচার সাংক্রান্ত আইদেমসমূদহর প্রাপ্ত উপাত্ত রনদম্নর সাররণ ৫.২০-এ মেখাদনা হদলা। 

সাররণ হদত মেখা র্ায়, আইদেম নাং-২৩ (গাইি রপলার স্থাপন)-এ সবদচদয় মবরশ রবচ্যযরত  (৩৩.৩৩%) রদয়দে; তারপর কম 
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রবচ্যযরত আইদেম নাং-১৬ (সাইন-রসগোল)-এ (২৯.১৬%) এবাং তারপর কম রবচ্যযরত আইদেম নাং-১৮ (বাঁদক প্রশস্ততা)-এ 

(২৫%)।      

সাররণ-৫.২০: সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম ও সড়ক ফারন মচাদরর বতমমান অবস্থা 

ক্ররমক 

নাং 

র্াচাইতব্য আইদেম বতমমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ না হযাঁ (%) না (%) 

1৬ সড়দকর উভয় প্রাদন্ত, মসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক (বাধ্যতামূলক, 

সতকমতামূলক ও রনদে মশনামূলক) সাইন-রসগোল  পর্ মাপ্ত রকনা রকাংবা সকল 

রনরাপত্তা রনদে মশক আদে রকনা?   

১৭ ৭ ৭০.৮৪  ২৯.১৬ 

1৭ সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদেম অরতউচ্চতা (Super-elevation) রহসাদব 

সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট রনম মাণ করা হদয়দে রকনা? 

২৪ ০ ১০০ ০ 

1৮ সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা মসাজা অাংদশর তুলনায় ২৫-৩০% মবরশ 

চওড়া রহদসদব রনম মাণ করা হদয়দে রকনা?  

১৮ ৬ ৭৫ ২৫ 

1৯ সড়দকর বাঁদক রভতদরর পাদেম বৃক্ষদরাপণ বা স্ট্রাকচার রনম মাণ ইতযারে িারা 

র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে রকনা? 

২ ২২ ৮.৩৩ ৯১.৬৭ 

২০ (ক) সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ মেনা হয় এমন দুঘ মেনা প্রবণ 

েে (Accident-prone Spot) আদে রকনা?  

১ ২৩ ৪.১৭ ৯৫.৮৩ 

 (খ) ‘হযাঁ’  হদল Cautionary and Informative sign board আদে 

রকনা? 

১ ০ ১০০ ০ 

২১ (ক) সড়শ্লকর ররাড িাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  ২৪ ০ ১০০ ০ 

 (খ) প্রশ্ল াজ্য রক্ষশ্লে সড়শ্লক Median অথিা Centre-line িাবকবং আশ্লে 

বকো?  

২৪ ০ ১০০ ০ 

২২ বকশ্ললাবিটার র াস্ট আশ্লে বকো? ২৩ ১ ৯৫.৮৩ ৪.১৭ 

 (ক) ‘হযাঁ’  হশ্লল বকবি র াশ্লস্টর রলখা স্পষ্ট বকো? ২৩ ০ ১০০ ০ 

 (খ) বকবি র াস্ট গাে-গাোড়া িা আগাোয় রেশ্লক আশ্লে বকো? ১ ২২ ৪.৩৫ ৯৫.৬৫ 

২৩ রসতু িা কালভাশ্লট বর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ এিং িাঁশ্লক গাইড ব লার স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে 

বকো?  

১৬ ৮ ৬৬.৬৭ ৩৩.৩৩ 

 

সড়ক রনরাপত্তার ও সড়ক ফারন মচার পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি এবাং ত্রুটির গণসাংখা (frequency) রনদম্নর সাররণ ৫.২১-এ মেয়া 

হদলা। সাররণ হদত মেখায় সড়দকর ৩২তম রকরমদত আদগ দুঘ মেনা হদতা রকন্তু বতমমাদন উভয় প্রাদন্ত Rumble Strip মেওয়ার 

ফদল দুঘ মেনা হয় না। 

সারণী-৫.২১: সড়ক রনরাপত্তা সাংক্রান্ত পর্ মদবক্ষণৌঃ 

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

১৬ ৩০তম রকরমদত বাঁদক কালভাে ম আদে; রকন্তু মকান সতকমতামূলক সাইন মনই, সাইন 

মেওয়া প্রদয়াজন  

১ 

৩২তম রকরমদত একটি s-কাদভ মর মাদে কালভাে ম আদে; প্রায় দুঘ মেনা হদতা, বতমমাদন 

উভয় প্রাদন্ত Rumble Strip মেওয়ার ফদল এখন দুঘ মেনা হয় না।  

১ 

১৮ ৩৫তম রকরমদত মসাজা অাংদশ সড়দকর চওড়া ১৮' এবাং বাঁদক ২০.৫'; মাত্র প্রায় 

১৫% মবরশ চওড়া।  

১ 

১৯ ৩০ ও ৩৮তম রকরমদত গাদের কারদণ হালকা দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে ১ 

২২ ৩৫তম রকরমদত রকদলারমোর মপাস্ট মনই ১ 

২২ (খ) ৩৮তম রকরমদত রকরম মপাস্ট আগাোয় আাংরশক মঢদক আদে  ১ 

২৩ ৩২তম রকরমদত কালভাদে ম গাইি রপলার পর্ মাপ্ত মনই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ১ 
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২৫ ও ৩৫তম রকরমদত কালভাদে ম গাইি রপলার মনই; Wheel Guard আদে 

রকন্তু রাং করা মনই    

২ 

৩০ রকরমদত মোে মোে বাঁদক  গাইি রপলার মনই; স্থাপন করা প্রদয়াজন  ১ 

রবরভন্ন রকরম মোে বা ৩ রমোদরর মচদয় কম কালভাে ম গুদলার Wheel Guard রাং করা 

হয়রন।  

 

 

অোে পর্ মদবক্ষণ: 

 সড়দকর ১৮তম রকরমদত মরজুখাল ব্রীদজর আদগ ও পদর ২টি কড়া বাঁক রদয়দে; বাঁক দু’টির জযারমরতক রিজাইন 

সঠিক হয়রন; র্ার ফদল প্রায় প্ররতরেন দুঘ মেনা হদে। অরত জরুরীভাদব ২টি বাঁদক Rumble Strip রনম মাণসহ 

প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

 

৫.৪.৪ রনরম মত কালভাে মসমূদহর বতমমান অবস্থা: প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত ২৬টি কালভাে ম এর মদধ্য প্ররতদবেদনর অনুদেে 

২.০২.১ (ঘ) অনুর্ায়ী ৭টি কালভাে ম সদরজরমদন পররেশ মন করা হয়। ৭টি কালভাদে মর বতমমান অবস্থা সাররণ ৫.২২-এ মেয়া 

হদলা। সাররণ ৫.২২ হদত মেখা র্ায় আইদেম নাং-৩২(খ) (মরইরলাং/হুইল গাি ম মারকমাং)-এ মবরশ রবচ্যযরত ৫৭.১৪%, তারপর কম 

রবচ্যযরত আইদেম নাং-২৬ (কনরক্রদে Honey-comb)-এ ৪২.৮৬% এবাং আইদেম নাং-২৭ (সেঘ ময কম)-এ ২৮.১৭%।     

রচত্র-৫.০৩: সড়দকর ২৭তম রকরমদত কালভাদে ম বতমমান অবস্থা 

সাররণ-৫.২২: কালভাে মসমূদহর বতমমান অবস্থা  

ক্ররমক 

নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 

বতমমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ না হযাঁ (%) না (%) 

2৪ কালভাশ্লট বর কাশ্লজ্র িাে (Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো? ৭ ০ ১০০ ০ 

2৫ কালভাশ্লট বর রকাে অংশ্লি রকাশ্লো সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) আশ্লে 

বকো  

০ ৭ ০ ১০০ 

2৬ কালভাদে মর  কনরক্রদে মকানরূপ Honey-comb মেখা র্াদে রকনা? ৩ ৪ ৪২.৮৬ ৫৭.১৪ 

২৭ খাল িা োলার তুলোয় কালভাশ্লট বর দির্ঘ বয (Span) কি বকো? ২ ৫  ২৮.১৭ ৭১.৮৩ 

২৮ চ্যাশ্লেশ্ললর উর্ধ্বশ্লরাশ্লির (Upstream) বিশ্লক বকংিা বেম্নশ্লরাশ্লির 

(Downstream) বিশ্লক রকােরূ  জ্লািদ্ধিা  বরলবক্ষি হশ্লে 

বকো?                                                     

০ ৭ ০ ১০০ 

২৯ কালভাশ্লট বর সবিকশ্লট আড়াআবড়ভাশ্লি চ্যাশ্লেশ্লল  াবে-প্রিাহ ব্লক করা 

হশ্লয়শ্লে বকো? (  বশ্লিক্ষশ্লণ বেবি বষ্ট কালভাশ্লট বর বিিরণ বিে)।   

০ ৭ ০ ১০০ 
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৩০ বেবি বি কালভাশ্লট বর উ র বিশ্লয়  ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর সিয়  ােিাহশ্লের 

িাক্কা (Jerking)  খায় বক ো? 

১ ৬ ১৪.২৯ ৮৫.৭১ 

৩১  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর রকাে ব্যিস্থা আশ্লে বকো?  ৭ ০ ১০০ ০ 

৩২ (ক) Railing/Wheel guard আশ্লে বকো?  ৭ ০ ১০০ ০ 

 (খ) হযাঁ হদল িাবকবং করা আশ্লে বকো? ৩ ৪ ৪২.৮৬ ৫৭.১৪ 

 

কালভাে ম পর্ মদবক্ষদণর সময় প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচ্যযরতসমূহ রনদম্নর সাররণ ৫.২৩ এ মেয়া হদলা। সাররণ হদত মেখা র্ায় মবরশ রবচ্যযরত 

রদয়দে আইদেম নাং-২৭-এ।  

 

সাররণ-৫.২৩: কালভাে ম-এর পর্ মদবক্ষণসমূহ 

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

২৫ ২৭তম রকরমদত কালভাদে মর দুই পাদেম এযাবাে মদমদন্ট ফােল আদে  ১ 

 ৪০তম রকরমদত Wheel Guard-এ হালকা রকছুো ফােল আদে   ১ 

২৬  ২৭তম রকরমদত কালভাদে মর এযাবাে মদমন্ট ও মরইরলাং-এ হালকা রকছু Honey-comb 

আদে  

১ 

২৭ ২৭ ও ৪০তম রকরমদত এযাবাে মদমন্ট ও Protective work-এর ব্লক রেদয় চযাদনল 

মোে কদর কালভাে ম রনম মাণ করা হদয়দে  

২  

২৮ ২৭ তম রকরমদত মজায়াদর পারন কালভাে ম পর্ মন্ত আদস না; তদব রকছু পারন েীঘ ম রেন 

জদম থাকায় কাদলা হদয় মগদে।  

১ 

৩২ (ক) ৪০ তম রকরমদত কালভাদে মর Wheel Guard রাং করা মনই ১ 

৩২ (খ) ৩৮ তম রকরমদত রকছু রকছু কালভাদে ম Wheel Guard রাং করা হয়রন।  ১ 

 

 

৫.৪.৫ রনরম মত মসতুসমূদহর বতমমান অবস্থা (status):  প্রকদল্পর আওতায় মমাে ৯টি মসতু রনম মাণ করা হয়। রনরম মত ৯টি মসতুর 

মদধ্য ৩টি মসতু সদরজরমদন বাস্তব পর্ মদবক্ষণ করা হয়। বাস্তব পর্ মদবক্ষদণ প্ররতদবেদনর সাংযুরক্ত-৪খ অনুসরণ করা হয়। 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যারে সাররণ ৫.২৪-এ মেয়া হদলা। সাররণ হদত মেখা র্ায় মসতুসমূদহর বতমমান অবস্থা অতযন্ত ভাল; তদব 

রকছু রবচ্যযরত রদয়দে। আইদেম নাং-৫(ক) (পারন প্রবাহ)-এ রবচ্যযরত ৩৩.৩৩% এবাং অোে আইদেদম রবচ্যযরত মনই।  

 

রচত্র-৫.০৪: সড়দকর ৪৩তম রকরমদত রনরম মত মনখালী মসতুর।    
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সাররণ-৫.২৪: মসতুর বতমমান অবস্থা 

ক্রবিক  াচ্াইিব্য আইশ্লটি িিবিাে অিস্থা 

সংখ্যা  শতকরা হার  

হযাঁ  ো হযাঁ (%) না (%) 

১ (ক) রসতুর Sub-structure এ Concrete এর কাশ্লজ্র িাে 

(Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো? 

3 ০ ১০০ ০ 

(খ) রসতুর Super-structure এ Concrete এর কাশ্লজ্র িাে 

(Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো? 

3 ০ ১০০ ০ 

২ রসতুর োলাই কাশ্লজ্ রকােরূ  Honey-Comb আশ্লে বকো? ০ 3 ০ ১০০ 

৩ রসতুর দির্ঘ বয  থা থ প্রিস্তিা অনু ায়ী   বাপ্ত হশ্লয়শ্লে বকো? 3 ০ ১০০ ০ 

৪ মসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) মন  চলাচদলর জদে 

প্রদয়াজনীয় উচ্চতায় আদে রকনা?  

3 ০ ১০০ ০ 

৫ ক) রসতুর বেচ্ বিশ্লয় রেৌ চ্লাচ্শ্ললর িি  াবে প্রিাহ আশ্লে বকো?  2 1 ৬৬.৬৭ ৩৩.৩৩ 

খ) বেবি বি রসতুটিশ্লি Navigation সিস্যা আশ্লে বকো? ০ 3 ০ ১০০ 

৬ রসতুর রকাে অংশ্লি রকােরূ  সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-crack) আশ্লে 

বকো?  

০ 3 ০ ১০০ 

৭ রসতুর বিবভি স্পযাশ্লের জ্শ্লয়শ্লে  ােিাহে িাক্কা খায় বকো?  ০ 3 ০ ১০০ 

৮ রসতুর Bearing-এ রকাে ত্রুটি  বরলবক্ষি হশ্লে বকো? ০ 3 ০ ১০০ 

৯ রসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ্ (Protective Work) করা হশ্লয় 

থাকশ্লল  িা রটকসই আশ্লে বকো ? 

3 ০ ১০০ ০ 

১০ েিীর উভয় িীশ্লরর েিী িাসশ্লের (RTW) কাজ্ ভাল আশ্লে বকো? প্রশ্ল াজ্য েশ্লহ 

১১ রসতুর রডক-স্ল্যাশ্লির উ বরভাগ (Wearing course) ভাল আশ্লে 

বকো?  

৩ ০ ১০০ ০ 

১২  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর জ্শ্লে  থাথ ব সবিশ্লিবিি হশ্লয়শ্লে বকো?  ৩ ০ ১০০ ০ 

১৩ রসতুর দুই প্রাশ্লে র া -জ্ঙ্গল আশ্লে বকো?  ০ ৩ ০ ১০০ 

 

পর্ মদবক্ষণকৃত ৩টি মসতুর মকানটিদতই নেী শাসন কাজ করা হয়রন; তাই আইদেম নাং- ১০ এ প্রদর্াজয নয় উদল্লখ করা হদয়দে। 

মসতুসমূহ পররেশ মন কাদল মচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাত্ত সাংগ্রদহর সময় মসতুর গুণগত মাদনর পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ রনদম্নর 

সাররণ-৫.২৫ এ মেয়া হদলা। এখাদন লক্ষযণীয় মর্ আইদেম নাং-৯ (রক্ষাপ্রি কাজ্) রিবি ত্রুটি  াওয়া বগশ্লয়শ্লে।  

 

সাররণ-৫.২৫: মসতুর পররেশ মদন প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ  

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

৭ মসতুর Expansion Joint-এ রবটুরমদনর Hair-crack আদে  ১ 

৮ ২৫তম রকরমদত ইনানী মসতুর রবয়াররাং-এর রনদচ রসদমদন্টর ব্যাগ মেওয়া হদয়দে।   ১ 

৯ ২৫তম রকরমদত ইনানী মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ কম করা হয়দে। সম্পূণ ম 

এযাদপ্রাচ করা উরচত   

১ 

৩৮তম রকরমদত মনখালী মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাদজর রকছু ব্লক 

Displacement হদয়দে।  
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৫.৪.৬ মসতুর এযাদপ্রাদচ সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর বতমমান অবস্থা (status): অবকাঠাদমার পর্ মদবক্ষণ মচকরলস্ট অনুর্ায়ী 

সদরজরমদন প্রাপ্ত উপাত্ত অনুর্ায়ী মেখা র্ায় অরধকাাংশ মসতুর এযাদপ্রাচ সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর অবস্থা ভাল।  

  

সাররণ-৫.২৬: মসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁধ ও মপভদমদন্টর বতমমান অবস্থা          

ক্ররমক র্াচাইতব্য আইদেম বতমমান অবস্থা 

সাংখ্যা  শতকরা হার  

হযাঁ  ো হযাঁ (%) না (%) 

১4 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ 

(Comfortably) চলাচল করদে রক না? 

৩ ০ ১০০ ০ 

১5 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা হদয়দে 

রকনা ?  

৩ ০ ১০০ ০ 

১6 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল মরইনকাে সৃরি হদয়দে রকনা? ০ ৩ ০ ১০০ 

১7 এযাদপ্রাচ  সড়দকর সারদফস উঁচ্যরনচ্য (Undulated)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধাক্কা খায় রকনা ?  

০ ৩ ০ ১০০ 

১8 এযাদপ্রাচ  সড়দকর ঢাল সঠিক আদে রকনা?  ৩ ০ ১০০ ০ 

১9 সড়দকর সারদফদস মকানরূপ সূক্ষ্ম ফােল (Hair-crack) মেখা র্াদে রকনা ? ০ ৩ ০ ১০০ 

20 সড়দকর মপভদমদন্টর সারদফদস গতম (Pot holes) আদে রকনা? ০ ৩ ০ ১০০ 

21 এযাদপ্রাচ সড়দকর সারদফস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা?  ৩ ০ ১০০ ০ 

 

৫.৪.৭ মসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম: সদরজরমদন মসতুর এযাদপ্রাচ সড়দকর জযারমরতক রিজাইন 

(Geometric design) ও সড়ক রনরাপত্তা (Road safety) সাংক্রান্ত আইদেমসমূদহর প্রাপ্ত উপাত্ত রনদম্নর সাররণ-৫.২৭-এ 

মেখাদনা হদলা। সাররণ ৫.২৭ হদত মেখা র্ায় আইদেম নাং-২০ (সাইন-রসগোল )-এ ও ২৫(খ) (দরাি মারকমাং)-এ সবদচদয় মবরশ 

রবচ্যযরত (১০০%) রদয়দে; তারপর কম রবচ্যযরত (৬০%) আইদেম নাং-২৫(ক) (দরইরলাং-এ reflective sign)-এ এবাং তারপর 

কম রবচ্যযরত আদে আইদেম নাং-২৫(গ)-এ (২০%)।  

সাররণ-৫.২৭: মসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম 

 

ক্ররমক 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 

বতমমান অবস্থা  

সাংখ্যা  শতকরা হার  

হযাঁ  না  প্রর্জয 

নয় 

হযাঁ %  না %  প্রর্জয 

নয় 

২০ মসতুর উভয় প্রাদন্ত, মসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক সাইন-

রসগোল  পর্ মাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপত্তা রনদে মশক আদে 

রকনা?   

 ২ ১ - ৬৬.৬৭ ৩৩.৩৩ - 

২১ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদেম অরত (Super-

elevation) উচ্চতা-রহসাদব সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট রনম মাণ 

করা হদয়দে রকনা?   

২ ০ ১ ১০০ ০ ৩৩.৩৩ 

২২ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা মসাজা অাংদশর 

তুলনায় মবরশ চওড়া রহদসদব রনম মাণ করা হদয়দে রকনা?  

২ 

 

০ ১ ১০০ ০ ৩৩.৩৩ 

২৩ মসতুর এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের ফদল 

র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে রকনা? 

২ 

 

০ ১ ১০০ ০ ৩৩.৩৩ 

২৪ মসতু রকাংবা এযাদপ্রাচ  সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার 

দুঘ মেনা হয় এমন দুঘ মেনা প্রবণ েে (Accident-prone 

spot) আদে রকনা? 

০ ৩ - ০ ১০০ - 
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২৫ সাইন-রসগোল  পর্ মাপ্ত রকনা?  

(ক) রসতুর ররইবলং-এ reflective sign স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে 

বকো? 

৩ ০ - ১০০ ০ - 

(খ) রসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ররাড িাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  ৩ ০ - ১০০ ০ - 

 (গ) এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ Guide-pillar স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে বকো এিং 

রঙ করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

৩ ০ - ১০০ ০ - 

2৬  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর রকাে ব্যিস্থা আশ্লে বকো?  ৩ ০ - ১০০ ০ - 

২৭ (ক) Railing/Wheel guard আশ্লে বকো?  ৩ ০ - ১০০ ০ - 

 (খ) হযাঁ হদল িাবকবং করা আশ্লে বকো? ৩ ০ - ১০০ ০ - 

 

প্রাপ্ত তথ্য হদত মেখা র্ায়, পর্ মদবক্ষণকৃত ৩টি মসতুর মদধ্য ১টি মসতুর (ইনানী মসতু) এযাদপ্রাচ সড়দক মকান বাঁক মনই; তাই 

ক্ররমক নাং ২১, ২২, ২৩ এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি েদক ব্যবহার করা হদয়দে। মসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপত্তা সাংক্রান্ত 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত রবচ্যযরতসমূহ রনদম্নর সাররণ ৫.২৮ এ মেয়া হদলা।   

সাররণ-৫.২৮: মসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক রনরাপত্তামূলক পর্ মদবক্ষণ  

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

২০ ৩৮তম রকরমদত মনখালী মসতুদত মকান সাইন-রসগনাল মনই; তদব মরইরলাং ও গাইি রপলার 

রাং করা আদে  

১ 

২৩ ২৬তম রকরমদত মোে খাল মসতুর এযাদপ্রাদচ সড়দকর বাঁদক গাদের কারদণ দৃরি-সীমায় 

রকছুো প্ররতবন্ধকতা হদে 

১ 

 

৫.৪.৮ রক্ষাপ্রে কাদজর বতমমান অবস্থা: প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত ১২২৭ রমোর (১.২২ রকরম) রক্ষাপ্রে কাদজর মদধ্য 

প্ররতদবেদনর অনুদেে ২.০২.১ (ঘ) অনুর্ায়ী সম্পূণ মকাজ সদরজরমদন পররেশ মন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যারে রনদম্নর সাররণ ৫.২৯ এ 

মেয়া হদলা। সাররণ ৫.২৯ হদত মেখা র্ায় আইদেম নাং-১, ৩, ৪, ৬, ও ৭ এ রবচ্যযরত ৫০% রদয়দে।  

 

রচত্র-৫.০৫ সড়দকর ৩০তম রকরমদত রক্ষাপ্রে কাদজর বতমমান অবস্থা। 
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সারবণ-৫.২৯: রক্ষাপ্রি কাশ্লজ্র িিবিাে অিস্থা 

ক্রবিক  াচ্াইিব্য আইশ্লটি সংখ্যা  িিকরা হার  

হযাঁ  ো  হযাঁ %  না %  

১ রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়ক রথশ্লক প্রশ্লয়াজ্েীয়/  বাপ্ত দূরত্ব   বে করা হশ্লয়শ্লে বকো? ১ ১ ৫০ ৫০ 

২ রিবরে ড্রাইভ সড়শ্লকর Sea side-এ বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্সমূহ দৃশ্যিঃ 

রটকসইভাশ্লি বিদ্যিাে আশ্লে বকো? 

২ ০ ১০০ ০ 

৩ সমুশ্লের রেউ এর প্রভাশ্লি বজ্ও-শ্লটক্স ব্যাগ/কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি 

কাজ্ ক্ষবিগ্রস্ত হশ্লয়শ্লে বকো?  

(‘হযাঁ’ হশ্লল বক  বরিাণ িা   বশ্লিক্ষশ্লণ উশ্লেখ করুে)   

১ ১ ৫০ ৫০ 

৪ Tetrapod িারা রক্ষাপ্রে কাজ র্থাথ ম হদয়দে (প্রদয়াজন অনুর্ায়ী) রকনা?    ১ ১ ৫০ ৫০ 

৫ Tetrapod িারা রনরম মত রক্ষাপ্রে কাদজর সুফল দৃশ্যতৌঃ রকনা?  ২ ০ ১০০ ০ 

৬ কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়শ্লকর ফলপ্রস ও  থা থ সরবক্ষি 

আশ্লে বকো?   

১ ১ ৫০ ৫০ 

৭ বজ্ও-শ্লটক্সটাইল দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্  থা ি সরবক্ষি বকো?  ১ ১ ৫০ ৫০ 

৮ বেয়বিি রক্ষণাশ্লিক্ষণ কা বক্রি  বরচ্াবলি হয় বকো?  ২ ০ ১০০ ০ 

৯ মজায়ার-ভাো, সাইদলান বা প্রাকৃরতক দুদর্ মাদগর কারদণ সড়দকর মকান ক্ষরত 

হদয়দে রকনা ?  

‘হযাঁ’ হদয় থাকদল ক্ষরতর প্রকৃরত/ধরন কীরূপ তা পর্ মদবক্ষদণ উদল্লখ করুন।  

০ ২ ০ ১০০ 

 

রক্ষাপ্রে কাজ মচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপাত্ত সাংগ্রদহর সময় পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি সাররণ ৫.৩০ এ মেয়া হদলা।  

 

সারবণ-৫.৩০: রক্ষাপ্রি কাশ্লজ্র পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ 

ক্ররমক (দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ) গণসাংখ্যা 

১ সমুদ্র সড়ক মথদক খুব রনকদে; প্রায় ৩০'   

৩ ২৮ ও ৩০তম রকরমদত রজও ব্যাদগর রকছু রকছু অাংদশ রিঁদড়/ফুদো হদয় মগদে  ২ 

৪ ৩০ তম রকরমদত পাথর রাণী বীচ পদয়দন্ট পর্ মাপ্ত Tetrapod মনই; আদরা রেদত 

হদব।   

১ 

৫ ২৮তম রকরমদত সব গুদলা Tetrapod-এ Honey-comb আদে ১ 

৬ ২৮তম সড়দকর ঢাদল রক্ষাপ্রে কাদজর রনদচর অাংদশর রকছু ব্লক স্থানচ্যযত/সদর মগদে  ১ 

৩০তম রকরমদত ব্লক-এর কাজ করা হয়রন।  ১ 

 

৫.৫ মসতু ও কালভাে ম রনম মাণ কাদজর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ:  

প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত ৯টি মসতুর মদধ্য ২টি মসতুর এবাং ২৬টি কালভাদে মর মদধ্য ৩টি কালভাদে মর এযাবােদমন্ট, গাি মার, 

স্ল্াব ও মরইরলাং-এর কাংরক্রদের মান পরীক্ষা করা হয়। কাংরক্রদের বা স্ট্রাকচাদরর মকান ক্ষরত না কদর “Non-destructive 

Schmidt Hammer Test” পররচালনা করা হয়। রনদম্ন মসতু ও কালভাদে মর নকশার মেরসরফদকশন অনুর্ায়ী কাংরক্রদের 

প্রদয়াজনীয় শরক্ত (Strength) এবাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল মেয়া হদলা।  

 

১। মসতু পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল রবদেষণ: সড়দকর ২৫তম রকরমদত “ইোেী রসতু” ও ৪৩িি বকবিশ্লি “িেখালী রসতু”- এর 

বিবভি অশ্লঙ্গর কংবক্রশ্লট Field Test সশ্লরজ্বিশ্লে  রীক্ষা করা হয়। রসতু ২টির ড্ররয়াং-রিজাইন মেরসরফদকশদন রনধ মাররত 

মানেি এবাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ ৫.৩১ ও ৫.৩২-এ মেয়া হদলা।   
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বচ্ে-৫.০৬: সড়দকর ৪৩তম রকরমদত িেখালী রসতুর ব য়াশ্লরর হযািার রটস্ট এর বচ্ে। 

 

(ক) ইনানী মসতুর প্রাপ্ত ফলাফল: ইনানী মসতুর “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা কদর প্রাপ্ত 

কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল রনদম্ন মেয়া হদলা।   

সাররণ-৫.৩১: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট নাং মসতুর অদঙ্গর 

নাম 

স্টযান্ডাি ম অনুর্ায়ী 

(MPa
৪
) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লিে ২৫ ৩০.৬ মর্দহতু ২৫ MPa-এর  মবরশ; অতএব মানসম্মত। 

২ 

স্ল্াি 

(Wearing 

course সহ) 

স্ল্াি ২০ এিং 

Wearing 

course ২৫ 

২৯.২ 

 

২০ MPa এর মচদয় মবরশ; অতএব স্ল্াব 

মানসম্মত। 

মর্দহতু ২৫ MPa-এর মবরশ; অতএব Wearing 

course মানসম্মত। 

৩ গাি মার ৪০ ৪৭.৮ ৪০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি িােসম্মি। 

৪ ররইবলং ২০ ৩০.৫ ২০ MPa-এর  রিবি; অিএি, িােসম্মি। 

৫ বসবস ব্লক ১০ ২৪.১ মর্দহতু ১০ MPa-এর  মবরশ; অতএব মানসম্মত। 

 

(খ) মনখালী মসতুর প্রাপ্ত ফলাফল: মনখালী মসতুর “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা কদর প্রাপ্ত 

কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল রনদম্ন মেয়া হদলা।  

সাররণ-৫.৩২: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

মসতুর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি ম অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লিে ২৫ ৩৫.৮ ২৫ MPa-এর  রিবি; অিএি িােসম্মি। 

২ স্ল্াি 

(Wearing 

course সহ) 

স্ল্াি ২০ এিং 

Wearing 

course ২৫ 

2৮.১ 

২০ MPa এর রচ্শ্লয় অশ্লেক রিবি; অিএি স্ল্াি 

িােসম্মি। র শ্লহতু 25 MPa-এর সািাে রিবি; 

অিএি Wearing course প্রাবেকভাশ্লি িােসম্মি। 

৩ রপয়ার ২০ ৩৬.৮ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি িােসম্মি। 

৪ গাি মার ৪০ ৪৬.১ ৪০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি িােসম্মি। 

৫ ররইবলং ২০ ৩০.১ ২০ MPa-এর  রিবি; অিএি, িােসম্মি। 

৬ বসবস ব্লক ১০ ২৪.৮ মর্দহতু ১০ MPa-এর  মবরশ; অতএব মানসম্মত। 

 

৪
= MPa = Mega Pascal   
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  বশ্লিক্ষণ: Non-destructive “Schmidt Hammer Test”-এর প্রাপ্ত “কিশ্লপ্রবসভ িবি” রসতু ২টির (ইোেী রসতু ও 

িেখালী রসতু) েকিায় িবণ বি কংবক্রশ্লটর প্রশ্লয়াজ্েীয় “কিশ্লপ্রবসভ িবির” রচ্শ্লয় রিবি  াওয়া বগশ্লয়শ্লে। অিএি, রসতু ২টির 

কংবক্রশ্লটর কাশ্লজ্র গুণাগুণ ভাল।     

 

২। কালভাে ম পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল রবদেষণ: সড়দকর ২৭, ৩০ ও ৩৮তম রকরমদত রনরম মত কালভাদে মর রবরভন্ন অদঙ্গর 

কাংরক্রদের Field Test করা হয়। কালভাে ম ৩টির রফল্ড মেস্ট-এ প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ ৫.৩৩, ৫.৩৪ ও ৫.৩৫-এ মেয়া হদলা।        

 

 (ক) ২৭িি বকবি’র কালভাশ্লট বর প্রাপ্ত ফলাফল: সদরজরমদন “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা 

কদর প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল রনদম্ন মেয়া হদলা।  

 

সাররণ-৫.৩৩: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

কালভাদে মর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি ম অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযাবােদমন্ট ২০ ৩০.৬ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি মানসম্মত। 

২ স্ল্াব 

(Wearing 

course সহ) 

স্ল্াব ২০ এবাং 

Wearing 

course ২৫ 

৩৩.৭ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় অশ্লেক রিবি; অিএি, স্ল্াি 

িােসম্মি। র শ্লহতু 2৫ MPa-এর রচ্শ্লয় অশ্লেক 

রিবি; অিএি Wearing course িােসম্মি। 

৩ মরইরলাং ২০ ২৯.৬ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি, ররইবলং 

মানসম্মত। 

৪ রসরস ব্লক ২০ ২৬.৫ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি মানসম্মত। 
 

(খ) ৩০িি বকবি’র কালভাশ্লট বর প্রাপ্ত ফলাফল: সদরজরমদন “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা 

কদর প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল রনদম্ন মেয়া হদলা।      

 

সাররণ-৫.৩৪: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

কালভাদে মর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি ম অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ 
এযািাটশ্লিে ২০ ২৮.২ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি মানসম্মত। 

২ 

স্ল্াি 

(Wearing 

course সহ) 

স্ল্াব ২০ এবাং 

Wearing 

course ২৫ 

৩১.১ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় অশ্লেক রিবি; অিএি, স্ল্াি 

িােসম্মি। র শ্লহতু 2৫ MPa-এর রচ্শ্লয় অশ্লেক 

রিবি; অিএি Wearing course িােসম্মি। 

৩ 
ররইবলং ২০ ২৭.৯ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি, ররইবলং 

মানসম্মত। 

৪ রসরস ব্লক ২০ ২১.৬ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় একটু রিবি; অিএি মানসম্মত। 
 

(গ) ৩৮িি বকবি’র কালভাশ্লট বর প্রাপ্ত ফলাফল:  সদরজরমদন “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা 

কদর প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল রনদম্ন মেয়া হদলা।      

 

সাররণ-৫.৩৫: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরক্রদের শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

কালভাদে মর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি ম অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ 
এযািাটশ্লিে ২০ ৩০.৮ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি মানসম্মত। 

২ 

স্ল্াি 

(Wearing 

course সহ) 

স্ল্াব ২০ এবাং 

Wearing 

course ২৫ 

২১.৮ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় সািাে রিবি; অিএি, স্ল্াি 

িােসম্মি। র শ্লহতু 2৫ MPa-এর কি; অিএি 

Wearing course িােসম্মি েয়।  

৩ 
ররইবলং ২০ ২৪.৯ ২০ MPa এর রচ্শ্লয় রিবি; অিএি, ররইবলং 

মানসম্মত। 
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  বশ্লিক্ষণ: Schmidt Hammer Test পরীক্ষায় ২৭ ও ৩০রকরম’র কালভাদে মর এযাবােদমন্ট, স্ল্াব, Wearing course 

মরইরলাং ও রসরস ব্লক-এর কাংরক্রদের শরক্ত মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। অপররেদক ৩৮তম রকরম’র কালভাদে মর এযাবােদমন্ট, 

স্ল্াব, মরইরলাং ও রসরস ব্লক-এর কাংরক্রদের শরক্ত মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। রকন্তু স্ল্াদবর Wearing course এর কাংরক্রদের 

শরক্ত ২৫ MPa এর স্থদল র্থাক্রদম ২১.৮ MPa পাওয়া রগদয়দে; অিএি Wearing course িােসম্মি েয়। 

৫.৬ প্রকদল্পর ট্রারফক জরীপ এবাং প্রাপ্ত AADT পর্ মাদলাচনা: 

প্রকদল্পর ট্রারফক সাংখ্যা রনধ মারণ এবাং ট্রারফদকর ধরন পর্ মাদলাচনা করার লদক্ষয প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর অনুদেে নাং-২.০২.১(চ) 

অনুর্ায়ী সদরজরমদন গত ২০-২-১৯ এবাং ২১-২-১৯ তাররদখ রনরবরেন্ন ৪৮ ঘন্টা ট্রারফক সাদভ ম করা হয়। এ জদে রনধ মাররত 

ফরদমদে উভয় মুখী র্ানবাহন গণনা করা হয়। ট্রারফক মস্টশন সড়দকর ১৮তম রকরমদত (দরজু খাল ব্রীজ) জরীপ পররচালনা 

করা হয়। মর্দহতু প্রকদল্পর অেতম উদেশ্য হদলা পর্ মেক আকষ মণ করা, মসদহতু স্বাভারবক রনয়ম অনুর্ায়ী Holiday বাে 

রেদয় ট্রারফক জরীপ না কদর এ মক্ষদত্র সাপ্তারহক office day এবাং Holiday উভয় রেদন এ জরীপ পররচালনা করা হয়। 

মকননা পর্ মেকগণ ছুটির রেদন ভ্রমন মবরশ কদরন। উপদরাক্ত রনরে মি রেদন প্রাপ্ত ট্রারফক সাংখ্যাদক Seasonal factor 

(মফব্রুয়ারীর জে ০.৯৮) রেদয় সাংদশাধন করতৌঃ প্রাপ্ত AADT সাররণ ৫.৩৬-এ উদল্লখ করা হদয়দে। উদল্লখ্য মর্, রিরপরপ 

পর্ মাদলাচনায় মেখা র্ায় মর্, উক্ত সড়ক রনম মাদণর পূদব ম মকান ট্রারফক সাদভ ম করা হয়রন রবধায় ট্রারফক সাংখ্যার মকান Base-

line উপাত্ত মনই।  

 সাররণ-৫.৩৬: কক্সবাজার-দেকনাফ সড়দক মফব্রুয়ারী, ২০১৯-এ জরীদপ প্রাপ্ত ট্রারফদকর ধরন, সাংখ্যা AADT এবাং PCU 

ক্ররমক 

নাং  

ট্রারফদকর ধরন মফব্রুয়ারী ২০১৯-এ 

চলাচলকৃত র্ানবাহদনর 

রভরত্তদত প্রাপ্ত AADT 

PCU গুণাাংক সমমাদনর PCU 

 (ক) র্ারন্ত্রক     

১ ভারী ট্রাক (৩-এদক্সল) ০ ৫                      ০ 

২ রমরিয়াম ট্রাক (২-এদক্সল) ৪ ৪ (৪ x ৪) =            ১৬ 

৩ মোে ট্রাক ২১ ১.৫ (২১ x ১.৫) =       ৩২ 

৪ বড় বাস ০ ৩.৫                            ০ 

৫ রমরিয়াম বাস ২৪ ৩ (২৪ x ৩) =          ৭২ 

৬ মাইদক্রা বাস ১১৫২ ১.৫ (১১৫২ x ১.৫) = ১৭২৮ 

৭ ইউটিরলটি (রপক-আপ; রপক-আপ ভযান) ৬৩৫ ১ (৬৩৫ x ১) =     ৬৩৫ 

৮ কার ৩৩৮ ১ (৩৩৮ x ১) =     ৩৩৮ 

৯ অদোররক্সা    

 ব্যাোরর চারলত অদোররক্সা ২৬২০ ১ (২৬২০ x ১) =   ২৬২০ 

 রসএনরজ চারলত অদোররক্সা ৩৫৪৩ ১ (৩৫৪৩ x ১) =   ৩৫৪৩ 

১০ মমােরসাইদকল ১২১৮ ০.৫ (১২১৮ x ০.৫) =   ৬০৯ 

 উপ-দমাে ৯৫৫৫                      ৯৫৯৩ 

 (খ) অ-র্ারন্ত্রক    

১১ বাইসাইদকল ১৬৭ ০.২ (১৬৭ x ০.৫) =      ৩৩ 

১২ সাইদকল ররক্সা ৪৮ ০.৫ (৪৮ x ০.৫) =        ২৪ 

১৩ মঠলাগারড়/গরুর গারড় ০ ৪                              ০ 

 উপ-দমাে ২১৫                          ৫৭ 

 সব মদমাে (ক+খ) ৯৭৭০                      ৯৬৫০ 

 

সাররণ ৫.৩৬ - হদত মেখা র্ায় মর্, উক্ত সড়দক মকান ভারী ট্রাক (Heavy Truck) ও বড় বাস চলাচল কদর না। সওজ এর 

ওদয়বসাইে হদত প্রাপ্ত তদথ্য মেখা র্ায়, উক্ত সড়দক ২০১৭ সাদল র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা এবাং অর্ারন্ত্রক র্ানাবাহদনর 

সাংখ্যা রেল র্থাক্রদম ৩০৩৬টি এবাং ১৩৭টি। অতএব, সড়কটির র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা ২ বেদর বৃরদ্ধ মপদয়দে (৯৫৫৫-

৩০৩৬)= ৬৫১৯টি। অপররেদক অ-র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ মপদয়দে (২১৫-১৩৭)= ৭৮টি। অতএব, সব মদমাে ট্রারফক 

২ বেদর বৃরদ্ধ মপদয়দে (৯৭৭০-৩১৭ ৩)= ৬৫৯৭টি অথ মাৎকা ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ ২০৮% অথ মাৎকা বেদর প্রায় ১০৪% । রনদম্নর রচত্র ৫.০৭ 

এ ২ বেদর ট্রারফক বৃরদ্ধ মেখাদনা হদলা (সাংখ্যায়)।  
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বচ্ে-৫.০৭: ট্রারফক বৃরদ্ধ (সাংখ্যায়)  

 

৫.৭ প্রকদল্প সাংঘঠিত দুঘ মেনা সাংক্রান্ত তথ্য:  

সড়দকর সাংঘঠিত দুঘ মেনার মরকি ম/তদথ্যর জদে মেকনাফ থানার ওরস’র সাদথ কথা বদল জানা র্ায়, মমররন সড়দক সাংঘঠিত 

দুঘ মেনা গুদলার মদধ্য এ পর্ মন্ত মকানটির মামলা হয়রন, তাই দুঘ মেনার সাংখ্যা রকাংবা এ সাংক্রান্ত মকান তথ্য মেকনাফ থানায় 

মনই।  

প্রকদল্পর ট্রারফক জরীপ হদত মেখা র্ায়, গত ২ বেদর সড়দক র্ানবাহদনর সাংখ্যা প্রায় ৪৮% বৃরদ্ধ মপদয়দে। মাঠ পর্ মাদয় সড়দকর 

মরাি মসইফটি কদপাদনন্ট (সাইন-রসগোল) পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য হদত মেখা র্ায় মর্, সড়দক পর্ মাপ্ত সাইন রসগোল মনই। 

এোড়া সড়দকর রকছু বাঁক খুব কড়া, রবদশষ কদর মরজু খাল মসতুর দুই প্রাদন্তর ২টি বাঁক। এ বাঁদক প্রায়শৌঃ দুঘ মেনা ঘদে।  এমনরক 

সদরজরমদন তথ্য সাংগ্রহ চলাকালীন পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর প্রদক শলীগদণর সামদনই ১৯ মফব্রুয়ারর, ২০১৯ তাররদখ ঐ বাঁদক 

একটি অদো ররক্সা দুঘ মেনার কবদল পদড়। এদত একই পররবাদরর এক রশশুসহ ৩ জন গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় মলাকজন ও 

পাদেমর রবরজরব মচকদপাস্ট হদত জানা র্ায়, এখাদন প্রায় প্ররতরেন মোে বড় দুঘ মেনা হদে। এ বাঁকটি খুব কড়া বাঁক ফলতৌঃ 

গারড়সমূহ বাঁদকর বারহদর রেেদক পদড় র্ায়। দুঘ মেনা মরাদধ উক্তস্থাদন বাঁক সহজীকরণ করা প্রদয়াজন। রকন্তু বাঁক সহজীকরণ 

সময় স্বাদপদক্ষ হওয়ায় অরত জরুরী রভরত্তদত মরজুখাল মসতুর উভয় প্রাদন্তর বাঁদক Rumble Strip স্থাপন করা প্রদয়াজন।   

মমররন ড্রাইভ সড়দকর ২য় পর্ মায় অাংদশর পটুয়ারদেক নামক স্থাদন ৩২তম রকদলারমোদর S-কাদভম রনরম মত কালভাদে মর উভয় 

রেক দুঘ মেনা প্রবণ েদে রহদসদব প্রতীয়মান। সবধরদনর র্ানবাহদনর মক্ষদত্র মসতুটি অরতক্রমকাদল দুঘ মেনার মবশ ঝুঁরক রদয়দে। 

উক্ত কালভাদে মর স্থদল S-কাদভমর পররবদতম মসতুর উভয় এযাদপ্রাচ সহজীকরণ কদর রর-এলাইনদমদন্টর প্রদয়াজন আদে। উক্ত 

স্থাদন দুঘ মেনা এড়াদনার জদে বাঁক সহজীকরণসহ উক্ত কালভাে ম-এর স্থদল একটি মসতু পুনরন মম মাণ করা মর্দত পাদর।    

 

৫.৮ সড়দকর রনম মাণ-পরবতী রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত: 

৫.৮.১ পাহাড় মথদক মনদম আসা পারনর েড়ার কারদণ সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁরক সাংক্রান্ত: মমররন ড্রাইভ সড়দকর 

১ম পর্ মাদয় অথ মাৎকা প্রথম ২৪ রকদলারমোদরর মদধ্য রকছু অাংদশ (রহমেরড় এলাকা) পাহাড় মথদক মনদম আসা পারনর েড়ার 

কারদণ সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁরক আদে, র্রেও এ অাংদশ সড়দকর পাদেম মড্রইন রনম মাণ করা হদয়দে; তদব মড্রইন গুদলা সুরু 

ও আগাোয় বন্ধ হদয় আদে। তাই মড্রইনগুদলাদত সৃরি হওয়া আগাো অপসারণসহ রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা প্রদয়াজন। অপর 

রেদক ২য় ও ৩য় পর্ মাদয়র সড়দকর অবস্থান পাহাড় মথদক দূদর হওয়ায় পাহাড় মথদক মনদম আসা পারনর েড়ার কারদণ সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁরক মনই।  

 

মমররন ড্রাইভ সড়কটি আঞ্চরলক মহাসড়ক মাদন ৩টি পর্ মাদয় ইদতামদধ্য রনম মাণ সপন্ন করা হদয়দে। কক্সবাজার মথদক ইনানী 

পর্ মন্ত সড়দকর রকছু অাংশ পাহাদড়র রনকেবতী। উক্ত স্থাদন পরবতী পর্ মাদয় সড়ক উন্নয়দনর জদে নতুনভাদব পাহাড় কাোর 

প্রদয়াজন হদব না; প্রদয়াজদন দূর মথদক মাটি সাংগ্রহ কদর সড়ক প্রশস্তকরণ করদত হদব। এোড়াও ২য় ও ৩য় পর্ মাদয়র সড়দকর 

3036

137

3173

9555

215

9770

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

M
o

to
ri

se
d

N
o

n
-M

o
to

ri
se

d

To
ta

l

M
o

to
ri

se
d

N
o

n
-M

o
to

ri
se

d

To
ta

l

2017 2019



54 

সরন্নকদেও মকান পাহাড় মনই। তদব পররদবশ সাংরক্ষদণর জদে ভরবষ্যদত পাহারড়য়া এলাকায় সড়ক রনম মাণকাদল পাহাদড়র 

ঢাল মকদে রকাংবা পাহাদড়র উপর রেদয় সড়ক না কদর রবকল্প রহদসদব প্রদয়াজদন মোে-বড় ট্যাদনল রনম মাদণর মাধ্যদম সড়ক 

মর্াগাদর্াগ স্থাপন করার রবষয়টি রবদবচনা করা মর্দত পাদর।  

৫.৮.২ সড়দকর মাস্টার প্ল্যাদন সড়কটিদক আঞ্চরলক মহাসড়ক রহদসদব অন্তভু মরক্ত এবাং এর রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব সাংক্রান্ত: 

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কটি উন্নয়দনর জদে গৃহীত হওয়ার পূদব ম এটি রেল একটি মজলা সড়ক (সড়ক নাং- Z-

1098) এবাং সড়কটি কলাতরল মথদক শুরু হদয় রহমেরড়, ইনানী, রশলখালী-দেকনাফ পর্ মন্ত সাংযুক্ত। মেকনাফ মথদক শাহপরী 

িীপ পর্ মন্ত সড়কদক Z-1099 রহদসদব রচরহ্নত করা হদয়দে। কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবারয়ত 

হওয়ার ফদল সড়কটি আঞ্চরলক মহাসড়দকর মাদন অথ মাৎকা ৫.৫০ রমোর প্রশস্ত রহদসদব রনরম মত হদয়দে। এ মপ্ররক্ষদত সড়কটিদক 

আঞ্চরলক মহাসড়ক (R) রহদসদব সওজ অরধেপ্তদরর Road Master Plan-এ মেখাদনা এবাং নম্বর প্রোন করা প্রদয়াজন। 

কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর সড়ক মনেওয়াকম ম্যাদপ মেখা র্ায়, N1 মথদক কক্সবাজার মজলা সের সাংদর্াগকারী সড়কটি 

R180। অতএব, কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কদক R-190 রহদসদব রচরহ্নত করা র্ায়। অবশ্য এ রবষদয় সড়ক ও 

জনপথ অরধেপ্তরদক চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহণ করতৌঃ পররকল্পনা করমশনদক অবরহত করদত হদব।  

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কটির রুটিন মমরামত এবাং রনম মাদণর ২ (দুই) বের অরতবারহত হওয়ার পর প্রদয়াজদন 

রপররয়রিক রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সময়মত সপন্ন করদত হদব। এোড়াও সমুদ্র তীরবতী হওয়ায় সমুদদ্রর মঢউ-এর প্রভাদব এবাং 

সেব-দুদর্ মাদগর কারদণও জরুরী রক্ষণাদবক্ষদণর প্রদয়াজন মর্ মকান সময়ই হদত পাদর। মাঠ পর্ মাদয় প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী মেখা 

র্ায়, ১৬ ইরসরব এখদনা সড়কটির মকান অাংশই কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর রনকে হস্তান্তর কদর রন। র্রেও ১ম পর্ মাদয়র প্রকল্প 

সমাপ্ত হদয়দে জুন, ২০০৮ এবাং ২য় পর্ মাদয়র অাংশ সমাপ্ত হদয়দে জুন, ২০১৬। তদব ৩য় পর্ মাদয়র প্রকল্প সমাপ্ত হদয়দে জুন, 

২০১৮। সাধারণতৌঃ মর্ মকান রনম মাণ কাদজর DLP’র সময় নূযনতম  এক বের। মস রহদসদব বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর ১৬ 

ইরসরব কতৃমক সড়কটির োরয়ত্ব ২০১৯ সাদলর জুন-এর পর কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর রনকে হস্তান্তদর নীরতগত মকান বাধা 

মনই।  

অপররেদক প্রাপ্ত তদথ্য মেখা র্ায়, বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর ১৬ ইরসরব’র উদদ্যাদগ কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়দকর 

(১) ১ম ১.৭০ রকদলারমোর ক্ষরতগ্রস্ত অাংদশ োইওভারসহ সড়ক পুনরন মম মাণ রনম মাণ, (২) ২৩ রকদলারমোর প্রশস্তকরণ ও ৬ 

রকদলারমোর পুনরন মম মাণ (রর-এলাইনদমন্ট) এবাং (৩) উক্ত সড়দক দু’টি টুযররস্ট ফযারসরলটি মসন্টার রনম মাণ সাংক্রান্ত প্রকল্প অথ মাৎকা 

মমাে ৩টি প্রকদল্পর রিরপরপ অনুদমােদনর জদে পররকল্পনা করমশদন মপশ করা হদয়দে।  

অতএব, এটি েিতৌঃ মর্, মমররন ড্রাইভ সড়দকর ১ম পর্ মাদয়র ২৪ রকরম এবাং ২য় পর্ মাদয়র ২৪ রকরমর মদধ্য ৮ রকরম অথ মাৎকা 

১ম মথদক ৩২ রকদলারমোর সড়দকর উন্নয়ন কার্ মক্রদম ১৬ ইরসরব’র এখদনা সাংরেিতা রদয়দে। এমতাবস্থায়, ১ম ৩২ 

রকদলারমোর বাদে ৩৩ মথদক ৮০ রকদলারমোর সড়ক কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর রনকে জুন, ২০১৯ এর পদরই হস্তান্তর করা 

মর্দত পাদর। এদত কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত মমররন ড্রাইভ সড়দক রপররয়রিক মমইদন্টোি সুষ্ঠুভাদব চলমান রাখা 

সুরবধাজনক হদব।  

৫.৯ প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর সারব মক অজমন: প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর প্রকৃত অজমন   রনদম্নর সাররণ ৫.৩৭ এ মেয়া হদলাৌঃ-  

সাররণ-৫.৩৭: প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর প্রকৃত অজমন 

প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ 

(Objectives) 

প্রকৃত অজমন 

প্রকদল্পর মূল উদেদশ্যর রবপরীদত প্রকৃত অজমন রনম্নরূপ 

(ক) আঞ্চরলক মহাসড়ক: বদঙ্গাপসাগদরর 

সসকদতর পাশ রেদয় কক্সবাজাদরর সাদথ উরখয়া 

ও মেকনাফদক সাংযুক্ত কদর আঞ্চরলক 

মহাসড়দকর স্টান্ডাদি ম সড়ক রনম মাণ করা।   

(ক) কক্সবাজার মথদক উরখয়া হদয় মেকনাদফর সাদথ আঞ্চরলক মহাসড়ক 

মাদন (১৮ ফুে প্রশস্ত) ৮০ রকরম সড়ক রনম মাদণর মাধ্যদম সাংদর্াগ স্থারপত 

হদয়দে।   

(খ) পর্ মেন: এ এলাকায় পর্ মেন রবকাদশ 

গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রাখা। রবদের েীঘ মতম ও 

রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক সসকদত পর্ মেকদের আকৃি 

করার মক্ষদত্র অবোন রাখা।  

(খ) সমূদ্র উপকূলীয় এলাকায় ৮০ রকরম সড়ক রনম মাদণর ফদল রবদের 

েীঘ মতম ও রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক মস ন্দর্ ম মরিত সমুদ্র সসকদত 

মেশী/রবদেশী পর্ মেকদের আকৃি করার মক্ষদত্র উদল্লখদর্াগ্য অবোন 

রাখদে। ইদতামদধ্য কক্সবাজাদর মেশী রবদেশী পর্ মেক সাংখ্যা পূদব মর 

তুলনায় কদয়কগুণ বৃরদ্ধ মপদয়দে। 
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(গ) প্রাকৃরতক সপে: বনজ ও অোে 

প্রাকৃরতক সপে আহরণ সহজতর করা।   
(গ) কক্সবাজার-দেকনাদফর রবদ্যমান জাতীয়  মহাসড়ক (N1) এবাং 

মমররন ড্রাইভ সড়দকর মধ্যবতী এলাকায় বনজসহ অোে প্রাকৃরতক 

সপে আহরণ সহজতর হদয়দে।   

(ঘ) রবকল্প সড়ক পথ: রবদ্যমান কক্সবাজার-

মেকনাফ জাতীয় মহাসড়দকর রবকল্প সড়ক 

রহদসদব ব্যবহৃত হওয়া।  

(ঘ) মমররন ড্রাইভ সড়কটি রবদ্যমান কক্সবাজার-দেকনাফ মহাসড়দকর 

রবকল্প সড়ক রহদসদব ব্যবহৃত হদে। র্রেও বড় বাস-ট্রাকসহ ভারী 

র্ানবাহন চলাচল করদে না, তবুও জনসাধারণসহ পর্ মেকগণ সাশ্রয়ী 

সমদয় (১.০০ মথদক ১.৩০ ঘন্টা) র্াতায়াদতর সুরবধা মভাগ করদেন।  

(ঙ) মৎকাস্য রশল্প: এ অঞ্চদল মৎকাস্য রশদল্পর 

উন্নয়দনর সুদর্াগ সৃরি করা।  

(ঙ) এ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর ফদল রবদ্যমান হযাচারীদত উৎকাপারেত 

মপানা দ্রুত পররবহন ও নূতন হযাচারী প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম সারা মেদশর মৎকাস্য 

রশল্প উন্নয়ন সহজতর হদয়দে। শুধু রচাংরড় রপ্তারনর মাধ্যদম বাাংলাদেশ প্রায় 

৬০০০ মকাটি োকা এবাং অোে মৎকাস্য সপে রপ্তারনর মক্ষদত্র সবদেরশক 

মুদ্রা অজমন করার মক্ষদত্র উদল্লখদর্াগ্য ভূরমকা রাখদে।  

(চ) মায়ানমার-এর সাদথ সপকম: মায়ানমার-

এর সাদথ সামররক, রাজসনরতক এবাং 

অথ মসনরতক সপকম উন্নয়দন ভূরমকা রাখা।  

(চ) এ সড়ক রনম মাণ করায় কক্সবাজার মথদক মেকনাফ মর্াগাদর্াগ 

সহজতর হওয়ায় মায়ানমাদরর সাদথ সামররক, রাজসনরতক এবাং 

অথ মসনরতক সপকম উন্নয়দন সড়কটি গুরুত্বপূণ ম অবোন রাখদব। 

(ে) লবণাক্ততা: প্রকল্প এলাকার জনগণ এবাং 

চাষদর্াগ্য জরম জদলাচ্ছ্বাদসর ক্ষয়ক্ষরত 

(Tidal surge) এবাং লবনাক্ততা মথদক রক্ষা 

করা।  

(ে) কক্সবাজার-দেকনাদফর রবদ্যমান সড়ক ও সমুদ্র সসকদতর পাশ রেদয় 

মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর ফদল মধ্যবতী এলাকার জনগণ 

জদলাচ্ছ্বাদসর ক্ষয়ক্ষরত মথদক রক্ষা পাদে এবাং চাষদর্াগ্য জরম সমুদদ্রর 

পারনর লবণাক্ততা মথদক রক্ষার ফদল কৃরষ জরমর উৎকাপােনশীলতা বৃরদ্ধ 

মপদয়দে।    

(জ) কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক 

রনম মাণ ২য় পর্ মায় (ইনানী মথদক রশলখালী 

পর্ মন্ত) রনম মাদণর মাধ্যদম সড়ক মর্াগাদর্াগ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন এবাং প্রকল্প এলাকার জনগদণর 

আথ ম-সামারজক অবস্থার উন্নয়দন অবোন রাখা। 

(জ) প্রকদল্পর পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন 

ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ ২য় পর্ মায় (ইনানী মথদক রশলখালী পর্ মন্ত) রনম মাণ 

করায় এলাকার  সড়ক মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সারধত হদয়দে, র্ার 

ফদল প্রকল্প এলাকার জনগদণর আথ ম-সামারজক অবস্থার উন্নরত হদয়দে। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম প্রকল্প এলাকার ৪০.৯% উত্তরোতার পাররবাররক 

মারসক আয় রেল ১০,০০০-১৫,০০০ োকা বা তদুর্ধ্ম, বতমমাদন তা প্রায় 

৭৪.৩% উত্তরোতার। পক্ষান্তদর প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম কদরাল 

এলাকার ২০.৫% উত্তরোতার পাররবাররক মারসক আয় রেল ১০,০০০-

১৫,০০০ োকা না তদুর্ধ্ম; বতমমাদন তা প্রায় ৩২.৯%। অতএব, প্রকল্প 

এলাকার ১০,০০০ োকা বা তদুর্ধ্ম আয়কারী পররবাদরর সাংখ্যা বৃরদ্ধ 

কদরাল এলাকার মচদয় ২১.০০% মবরশ।  

সারব মক অজমন  সাররণ ৩.০৭-এ বরণ মত উদেশ্য এবাং অজমন রবদেষদণ প্রতীয়মান হয় মর্, 

প্রকদল্পর উদেশ্য বহুলাাংদশ অরজমত হদয়দে।   
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ষষ্ঠ অধ্যায়  

খানা সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত উপাত্ত রবদেষণ 

 

ভূরমকা: “কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ” প্রকদল্পর প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয 

সাংখ্যাগত রবদেষদণর জদে তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর প্রধান টুলস রহদসদব প্রকল্প এলাকা কক্সবাজার মজলার ৪টি উপদজলাধীন 

২৪টি গ্রাদম ৫৭৬টি উপকারদভাগী খানা জররপ (Beneficiary Household Survey) পররচালনা করা হয়। এদত প্রকল্প 

এলাকার ৩৮৪ খানা ও কদরাল এলাকা মথদক ১৯২ খানা অন্তভু মক্ত করা হয়। রনদম্নর অনুদেেসমূদহ উদল্লরখত ৩৮৪ ও ১৯২ 

খানার নমুনা জররদপ প্রাপ্ত তথ্য-উপাদত্তর এক বা একারধক মাত্রায় রবদেষণ করা হদলা।  

 

৬.১ আথ ম-সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক রবষয়ক:      

উত্তরোতাগদণর বয়স: প্রকল্প এলাকার উত্তরোতার গড় (Mean) বয়স ৩৪.৮৮ (SD৪
-১৩.০২), কদরাল এলাকার উত্তরোতার 

গড় (Mean) িয়স ৩০.৮৮ (SD-১১.০৪) এিং সাবি বক গড় িয়স ৩৩.৭০ (SD-১২.৫৯) িের। সারবণ-৬.01-এ প্রকে ও 

কশ্লরাল উভয় এলাকার উত্তরোতাগদণর বয়স-রভরত্তক রবভাজন মেখাদনা হদলা।    

 

সাররন-৬.০১: বয়দসর মশ্ররণদভদে উত্তরোতা রবভাজন (শতকরা হাদর) 

বয়দসর মশ্ররণ প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

বেদর n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

১৮-২৫ ৯৭ ২৫.৪ ২৯ ১৫.৩ ১২৬ ২২.০০ 

২৬-৩০ ১০২ ২৬.৭ ৪৩ ২২.৬ ১৪৫ ২৫.৩ 

৩১-৩৫ ৭৮ ২০.৪ ৫৮ ৩০.৫ ১৩৬ ২৩.৮ 

৩৬+ ১০৫ ২৭.৫ ৬০ ৩১.৬ ১৬৫ ২৮.৮ 

মমাে = ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০০ 

গড় (Mean) বয়স (SD) ৩৪.৮৮ (১৩.০২) ৩০.৮৮  (১১.০৪) ৩৩.৭০ (১২.৫৯) 

 
রশক্ষাগত মর্াগ্যতা: সাররণ ৬.০২ এবাং রচত্র ৬.১ হদত মেখা র্ায়, সাংখ্যাগররষ্ঠ (৭৭%) উত্তরোতার রশক্ষাগত মর্াগ্যতা প্রাথরমক 

স্তর উত্তীণ ম। ঊপাত্ত হদত মেখা র্ায় মর্, প্রায় ১৮% উত্তরোতা মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক উত্তীণ ম এবাং ৫% উত্তরোতার রশক্ষাগত 

মর্াগ্যতা স্নাতক এবাং তদুর্ধ্ম।    

 

সাররণ-৬.০২: রশক্ষাগত মর্াগ্যতার স্তর মভদে উত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর)      

রশক্ষার স্তর (সদব মাচ্চ মশ্ররণ) প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার শতকরা হার n 

প্রাথরমক  ৩১৯ ৮৩.৫ ১২৪ ৬৫.৩ ৪৪৩ ৭৭.৪ 

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক ৪৬ ১২.০ ৫৫ ২৮.৯ ১০১ ১৭.৭ 

স্নাতক এবাং তদুর্ধ্ম  ১৭ ৪.৫ ১১ ৫.৮ ২৮ ৪.৯ 

মমাে = ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০০ 

 

 

 

 

 

 

৪ = SD=Standard Deviation  
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রচত্র-৬.১: রশক্ষাগত মর্াগ্যতার স্তর মভদে উত্তরোতার রবভাজন 

 

মপশা: সাররণ ৬.০৩ হদত মেখা র্ায় মর্, উভয় এলাকায় ১৭.৩% উত্তরোতা ব্যবসায়ী ও ১৭.৩% উত্তরোতা গৃরহনী এবাং 

১৩.৫% উওরোতা মবকার। সাররণ হদত এোও প্রতীয়মান হয় মর্, প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়ী উত্তরোতার সাংখ্যা কদরাল 

এলাকার মচদয় মবরশ (পাথ মকয ১১.৭%)।  

সাররণ-৬.০৩: বতমমান মপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর)  

মপশা  প্রকল্প এলাকা  কদরাল এলাকা  মমাে  

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

ব্যবসায় ৮১ ২১.২ ১৮ ৯.৫ ৯৯ ১৭.৩ 

হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ  ২৩ ৬.০ ১৭ ৮.৯ ৪০ ৭.০ 

চাকুরর ৪৩ ১১.৩ ১৮ ৯.৫ ৬১ ১০.৭ 

কৃরষ  ৩৭ ৯.৭ ১৮ ৯.৫ ৫৫ ৯.৬ 

গৃরহনী ৮২ ২১.৫০ ১৭ ৮.৯ ৯৯ ১৭.৩ 

রেনমজুর/ররক্সাচালক/মারে ৩৬ ৯.৫ ৩৭ ১৯.৫ ৭৩ ১২.৮ 

মবকার  ৩১ ৮.১ ৪৬ ২৪.২ ৭৭ ১৩.৫ 

অোে  ৪৯ ১২.৮ ১৯ ১০.০ ৬৮ ১১.৯ 

মমাে =  ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০০ 

অরধকন্তু, সাররণ ৬.০৩ ও ৬.০৪ এবাং রচত্র ৬.২ ও ৬.৩ হদত প্রতীয়মান হয় মর্, সড়ক রনম মাদণর ফদল উত্তরোতাগদণর মপশায় 

ইরতবাচক পররবতমন হদয়দে। সড়ক রনম মাদণর পূদব ম প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়ী মপশার উত্তরোতা রেদলন ১৭%; রকন্তু বতমমাদন 

ব্যবসায়ী উত্তরোতার সাংখ্যা প্রায় ২১%। পক্ষান্তদর, উভয় এলাকার মবকার উত্তরোতার সাংখ্যা পূদব ম রেল ১৭%; বতমমাদন 

১৩%। এদত প্রতীয়মান হয় মর্, প্রকল্পটি মবকারত্ব হ্রাদস ইরচবাচক ভূরমকা রাখদে।    

সাররণ-৬.০৪: মপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন (সড়ক রনম মাদণর পূদব ম) (শতকরা হাদর) 

মপশা প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

ব্যবসা  ৬৬ ১৭.৩ ১৭ ৮.৯ ৮৩ ১৪.৫ 

হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ  ১৭ ৪.৫ ১২ ৬.৩ ২৯ ৫.১ 

চাকুরর ২৪ ৬.৩ ১০ ৫.৩ ৩৪ ৫.৯ 

কৃরষ  ১৯ ৫.০ ৩৭ ১৯.৫ ৫৬ ৯.৮ 

গৃরহনী ৭৬ ১৯.৯ ১৩ ৬.৮ ৮৯ ১৫.৬ 

রেনমজুর/ররক্সাচালক/মারে ৪৯ ১২.৮ ৪২ ২২.১ ৯১ ১৫.৯ 

মবকার  ৫১ ১৩.৪ ৪৭ ২৪.৭ ৯৮ ১৭.১ 

অোে  ৮০ ২০.৯ ১২ ৬.৩ ৯১ ১৬.১ 

মমাে =  ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০ ৫৭২ ১০০.০০ 

77%

18%
5%

Educational Status
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Secondary & Higher
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Bachelor & above
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রচত্র-৬.২: বতমমান মপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন 

 

রচত্র-৬.৩: পূদব মর মপশাদভদে উত্তরোতার রবভাজন (সড়ক রনম মাদণর পূদব ম) 

 

পাররবাররক মারসক আয়: সাররণ ৬.০৫ এবাং ৬.০৬-এ র্থাক্রদম প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম এবাং পদর উত্তরোতাগদণর 

পাররবাররক গড় মারসক আয় মেখাদনা হদয়দে।  

 

সাররণ-৬.০৫: প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর গড় মারসক পাররবাররক আয় (প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম)   

মারসক আয় (োকায়) প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

০-৫,০০০ ৫২ ১৩.৬ ৯৭ ৫১.১ ১৪৯ ২৬.০ 

৫,০০১-১০,০০০ ১৭৪ ৪৫.৫ ৫৪ ২৮.৪ ২২৮ ৩৯.৯ 

১০,০০১-১৫,০০০ ৬৯ ১৮.১ ৩২ ১৬.৮ ১০১ ১৭.৭ 

১৫,০০১ +  ৮৭ ২২.৮ ৭ ৩.৭ ৯৪ ১৬.৪ 

মমাে =  ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০ 

 

সাররণ-৬.০৬: প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর গড় মারসক পাররবাররক আয় (প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর)  
মারসক আয় 

(োকায়) 

প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

০-৫,০০০ ৩ ০.৮ ৩৭ ১৯.৫ ৪০ ৭.০০ 

৫,০০১-১০,০০০ ৯৫ ২৪.৯ ৮৯ ৪৬.৪ ১৮৪ ৩২.২ 

১০,০০১-১৫,০০০ ১২৩ ৩২.২ ৩৯ ২০.৫ ১৬২ ২৮.৩ 

১৫,০০১ + ১৬১ ৪২.১ ২৫ ১৩.২ ১৮৩ ৩২.৫ 

মমাে = ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০০ 
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উপাত্ত হদত মেখা র্ায়, প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর পাররবাররক মারসক গড় আয় কদরাল এলাকার উত্তরোতাগদণর মারসক 

গড় আদয়র মচদয় মবরশ। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ম প্রকল্প এলাকা এবাং কদরাল এলাকার ১০,০০০ োকার উদর্ধ্ম পাররবাররক 

আয়কারী পররবাদরর সাংখ্যা পাথ মকয রেল (১৮.১+২২.৮)-(১৬.৮+৩.৭)=২০.৪%। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর এ পাথ মকয 

(৩২.২+৪২.১)-(২০.৩+১২.৬)=(৭৪.৩-৩২.৯)=৪১.৪% অতএব, প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল কদরাল এলাকার তুলনায় প্রকল্প 

এলাকায় ১০,০০০ োকার তদুর্ধ্ম আয়কারী পররবাদরর সাংখ্যা বৃরদ্ধর পাথ মকয (৪১.৪%-২০.৪%) বা ২১.০০%। এদত প্রতীয়মান 

হয় মর্, প্রকদল্পর প্রভাদব প্রকল্প এলাকায় জনগদণর আয় তুলনামূলকভাদব অদনক মবরশ বৃরদ্ধ মপদয়দে।  

 

এোড়াও সাররণ ৬.০৫ ও ৬.৬ হদত মেখা র্ায় উভয় এলাকার উত্তরোতারগদণর পাররবাররক গড় মারসক আয় পূদব মর তুলনায় 

বৃরদ্ধ মপদয়দে।  

 

৬.২ সড়দকর বতমমান অবস্থা ও পর্ মেকসহ সড়ক ব্যবহার সাংক্রান্ত: এ অনুদেদে উত্তরোতাগদণর মদত সড়দকর বতমমান অবস্থা, 

সড়ক ব্যবহার সাংক্রান্ত, রনম মাণ কাদজ সপৃক্ততা, এবাং মরহলাদের অাংশগ্রহণ তথ্যারে উদল্লখ করা হদয়দে।    

        

(ক) সড়দকর বতমমান অবস্থাৌঃ উভয় এলাকার ১০০% উত্তরোতাগণ জানান সড়দকর বতমমান অবস্থা ভাল; তাঁরা সড়কটিদত 

স্বােদন্দয (Comportably) চলাচল করদত পারদেন।  

 

(খ) সড়ক ব্যবহার সাংক্রান্ত: “উত্তরোতা স্বয়াং রকাংবা তাঁর পররবাদরর সেস্যগণ এ সড়কটিদত চলাচল করদেন রকনা” এ প্রদশ্নর 

জবাদব প্রকল্প এলাকার ১০০% (৩৮২জন) উত্তরোতাই ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন অথ মাৎকা তারা এ সড়কটি ব্যবহার করদেন।  

 

(গ) সড়ক রনম মাণ কাদজ সপকৃ্ততা: সড়ক রনম মাদণর সময় উত্তরোতা রকাংবা পররবাদরর অোে সেস্যদের সপৃক্ততা সপদকম 

প্রশ্ন করা হয়। উত্তরোতাগদণর মদধ্য তাঁর রনদজর বা পররবাদরর অোে সেস্যদের এ প্রকদল্পর রনম মাণ কাদজ সপৃক্ততা রেল 

না। রচত্র ৭.৪ প্রকদল্পর সড়ক রনম মাণ কার্ মাবলীদত স্থানীয় জনগদণর সপৃক্ততা রনদে মশ কদর।      
 

(ঙ) ভূরম অরধগ্রহণ: ভূরম অরধগ্রহণ অবস্থা রনরূপদণর লদক্ষয প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগণদক “সড়ক উন্নয়ন কম মকালীন মকান 

পররবাদরর জরম অরধগ্রহণ করা হদয়দে রকনা” মদম ম সরাসরর প্রশ্ন করা হদয়রেল। এ প্রদশ্নর জবাদব মাত্র ২৩.৩% উত্তরোতা 

‘হযাঁ’ বদলন। অেরেদক ‘হযাঁ’ সূচক উত্তরোতারদের মদধ্য ১১.২% জানান অরধগ্রহণকৃত জরমর জদে পুনব মাসন/ক্ষরতপূরণ 

এখদনা পানরন।  

 

(চ) েররদ্র মরহলাদের অাংশগ্রহণ: সড়ক উন্নয়ন কাদজ েররদ্র অাংশগ্রহণ কদররেদলন রকনা? এ প্রদশ্নর জবাদব প্রায় ৩৫% 

উত্তরোতা জানান েররদ্র মরহলারা এ সড়কটির উন্নয়ন কাদজ অাংশগ্রহণ কদররেল ও ৪৭% জারনদয়দেন মরহলারা সড়ক রনম মাণ 

কাদজ অাংশগ্রহণ কদরনরন এবাং ১৮% জারনদয়দেন ‘জারন না’।  

      

রচত্র-৬.৪: েররদ্র মরহলাদের অাংশগ্রহণ সাংক্রান্ত জবাব   

 

(ে) মহাদেল/দরদস্তারাঁ/পর্ মেন প্ররতষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর নূতন নূতন মহাদেল, মরদস্তারাঁ ইতযারে স্থারপত হদয়দে রকনা এ 

প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প ও কদরাল উভয় এলাকার প্রায় ৬০% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন। প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল নূতন 

পর্ মেকদের আগমন বৃরদ্ধ পাওয়ায় নূতন নূতন মহাদেল মরস্টুদরন্ট পর্ মেন প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে।   
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সাররণ-৬.০৭: মহাদেল/দরদস্তারাঁ/পর্ মেন প্ররতষ্ঠান সাংক্রান্ত জবাব।  

জবাব  প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৩০৬ ৮০.১ ৩৯ ২০.৫ ৩৪৫ ৬০.৩ 

না ৭৬ ১৯.৯ ১৫১ ৭৯.৫ ২২৭ ৩৯.৭ 

মমাে =  ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০০ ৫৭২ ১০০.০ 

 

রচত্র-৭.৫: মহাদেল/দরদস্তারাঁ/পর্ মেন প্ররতষ্ঠান গদড় উঠা  

 

(জ) হাে/বাজার/দগ্রাথ মসন্টার: উভয় এলাকার উত্তরোতাগণদের হাে/বাজার/দগ্রাথ মসন্টার আদে রকনা প্রশ্ন করা হয়। জবাদব 

প্রায় ৭৮% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন।  

 

সাররণ-৬.০৮: হাে/বাজার/দগ্রাথ মসন্টার সাংক্রান্ত জবাব।  

জবাব  প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা মমাে 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ২৭৯ ৭৩.০ ১৬৫ ৮৬.৮ ৪৪৪ ৭৭.৬ 

না ১০৩ ২৭.০ ২৫ ১৩.২ ১২৮ ২২.৪ 

মমাে =  ৩৮২ ১০০.০০ ১৯০ ১০০.০ ৫৭২ ১০০.০ 

 

(ে) সাইদলান মশল্টার সাংক্রান্ত: উভয় এলাকার উত্তরোতাগণদক তাঁদের এলাকায় সাইদলান মশল্টার আদে রকনা এবাং থাকদল 

ত পর্ মাপ্ত রকনা প্রশ্ন করা হয়। জবাদব রতন চতুরাাংশও মবরশ উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন। ‘হযাঁ’ সূচক উত্তরোতাগদণর 

মদধ্য ২১.৩% উত্তরোতা জানান সাইদলান মশল্টার পর্ মাপ্ত নদহ। অথ মাৎকা মমাদের প্রায় ১৬% উত্তরোতা জানান সাইদলান মশল্টার 

পর্ মাপ্ত নদহ। এোড়াও মেখা র্ায়, অদনক উত্তরোতা বদলদেন, সাইদলান মশল্টাদরর অবস্থা ভাল নদহ; মমরামত করা এবাং েরজা-

জানালা পররবতমন েরকার।   
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৬.৩ প্রকল্প এলাকায় রনরম মত ব্রীজ/কালভাে ম এর পর্ মাপ্ততা ও সম্ভাব্য জলাবন্ধতা সপরকমত তথ্য:  

মসতু, কালভাে ম ও জলাবদ্ধতা সপরকমত প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাদের মদধ্য প্রায় ৫২% উত্তরোতা জানান 

মসতুর প্রাপ্যতা রদয়দে ও ৩১% জানান কালভাদে মর প্রাপ্যতা রদয়দে এবাং প্রকল্প এলাকায় স্বল্প সাংখ্যক প্রায় ১৭% উত্তরোতা 

জানান জলাবদ্ধতার রদয়দে। সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত সুেিভাদব প্রকদল্পর ইরতবাচক প্রভাব ও সুফল সপদকম ইরঙ্গত প্রোন কদর 

এবাং প্রাপ্ত উপাত্ত হদত আদরা প্রতীয়মান হয় মর্, সড়ক রনম মাদণর ফদল স্বাভারবক পারন প্রবাদহ মকানরূপ সমস্যা সৃরি কদররন 

এবাং জলাবদ্ধতাও মতমন সৃরি হদে না।        

 

রচত্র-৬.৮ মসতু, কালভাে ম ও জলাবদ্ধতা সপরকমত তথ্য 
 

৬.৪ কৃরষ জরমদত পারন প্রারপ্ত, পারন রনষ্কাশন ও বৃক্ষদরাপণ সাংক্রান্ত:        

এ সমীক্ষার মসতু ও কালভাে ম রনম মাদণর ফদল প্রকল্প এলাকায় ভূরম ব্যবহাদরর ধরন, ফসল উৎকাপােন ও কৃরষরভরত্তক রশল্প স্থাপদন 

ইরতবাচক প্রভাব পদড়দে রকনা তা রনণ মদয়র প্রদচিা করা হদয়দে। মসতু/কালভাদে মর প্রভাব রনরূপদণর জদে মুদখামুরখ 

সাক্ষাৎকাকারগ্রহদণর সময় উত্তরোতাদেরদক একটি রনরে মি প্রশ্নাবলী ব্যবহাদরর মাধ্যদম সরাসরর প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন প্রকল্প ও 

কদরাল উভয় এলাকায় করা হয়। সমীক্ষাদত েিতৌঃ মেখা র্ায় মর্, কদরাল এলাকার মচদয় প্রকল্প এলাকায় মসচ সুরবধা বৃরদ্ধ 

সাংক্রান্ত জবাবোতা মবরশ (কদরাল এলাকা ৪১.১০% ও প্রকল্প এলাকা ৭৩%) র্া প্রকল্প এলাকায়, মসতু ও কালভাদে মর 

ইরতবাচক প্রভাদবর সুেি রচহ্ন। অপররেদক প্রকল্প এলাকার ৪৬% উত্তরোতা জারনদয়েন সড়দকর পাদেম বৃক্ষদরাপণ করা 

হদয়দে। মরাপণকৃত বৃক্ষসমূদহর মদধ্য অেতম হদলা োউগাে, পাহারড় গাে ও ঔষধী গাে।  

 

রচত্র-৬.৯: কৃরষ ও মসচ ব্যবস্থার উপর মসতু/কালভাদে মর প্রভাব  

 

৬.৫ মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃরষ পণ্য বাজারজাতকরণ ও আয় উপাজমদনর সুদর্াগ সৃরি:  

এো কারঙ্খত মর্, প্রকল্প এলাকার মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ সুরবধা এবাং আয়-উপাজমদনর অবস্থা কদরাল এলাকার 

মচদয় ভাল থাকদব। এ সাংক্রান্ত প্রদশ্নর জবাদব কদয়কটি প্রদশ্নর মাধ্যদম প্রকল্প ও কদরাল উভয় এলাকায় উত্তরোতাদেরদক 

রবরভন্ন প্রশ্ন করা হদয়রেল। প্রাপ্ত জবাব পরবতী অনুদেেসমূদহ উদল্লখ করা হদলা।  

 

(ক) উপদজলা সেদর মর্দত প্রদয়াজনীয় সময়: উপদজলা সেদর মপ েদত কত সময় ব্যয় হয় তা রনরূপদণর জদে প্রকল্প এলাকায় 

উত্তরোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল-“সড়ক রনম মাদণর পর কত সময় সাশ্রয় হদে?” উত্তরোতাদের মদধ্য প্রায় ৫৪ 

শতাাংশ বদলন পূদব মর তুলনায় প্রায় ৩০ রমরনদের উদর্ধ্ম সময় সাশ্রয় হদে, র্া সড়ক রনম মাদণর সরাসরর প্রভাব। রচত্র-৬.১০-এ 

প্রকল্প এলাকার ঊত্তরোতাগদণর সময় মরিসমূদহর শতকরা হার মেখাদনা হদলা।         
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রচত্র-৬.১০: উপদজলা সেদর র্াতায়াদত পূদব মর তুলনায় সময় সাশ্রয় 

 

(খ) চলাচলকারী র্ানবাহদনর ধরন সপদকম উত্তরোতাগদণর উপলরি: সড়কটিদত পূদব ম ও বতমমাদন চলাচলকারী র্ানবাহদনর 

ধরন সপদকম উমুক্ত প্রশ্ন করা হদয়রেল। রচত্র ৬.১১ ও ৬.১২ এ পূদব মর ও বতমমাদনর র্ানবাহন চলাচদলর ধরন তুদল ধরা হদলা। 

সমীক্ষার ফলাফল েিতৌঃ রনদে মশ কদর মর্, প্রকল্প এলাকার র্ানবাহদনর চলাচদলর ধরন পূদব মর তুলনায় তাৎকাপর্ মপূণ মভাদব উন্নরত 

লাভ কদরদে। রচত্র হদত ৬.১১ ও ৬.১২ হদত মেখা র্ায়, রসএনরজ, ইরজবাইক, মেরসাইল ও মাইদক্রাবাস বতমমাদন সড়দকর 

মবরশ চলাচল কদর।  

 

রচত্র-৬.১১: পূদব ম সড়দক চলাচলকৃত র্ানবাহদনর ধরন।  

 

রচত্র-৬.১২: বতমমাদন সড়দক চলাচলকৃত র্ানবাহদনর ধরন।  
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(গ) বাজারজাতকরণকৃত পদণ্যর তারলকা ও বাজারজাতকরণ সুরবধা সাংক্রান্ত: স্থানীয়ভাদব বাজারজাতকরদণর সুরবধা না 

থাকদল কৃষদকরা তাঁদের উৎকাপারেত কৃরষপদণ্যর নাে মূল্য পায় না। প্রকল্প ও কদরাল এলাকার বাজারজাত সুরবধার প্রাপ্যতা 

রনরূপদণর রবষদয় সকল উত্তরোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল, “আপরন রক মদন কদরন সড়ক রনম মাদণর কারদণ কৃরষপণ্য 

বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ-সুরবধা উন্নরত লাভ কদরদে?” উত্তদর প্রকল্প এলাকার অরধকাাংশ (৯৫%) উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক 

জবাব মেন অথ মাৎকা পূদব মর তুলনায় কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ বৃরদ্ধ মপদয়দে। অপররেদক কদরাল এলাকার ৩৭% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ 

সূচক জবাব মেন অথ মাৎকা পূদব মর তুলনায় কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ মতমন বৃরদ্ধ পাদে না। 

 

রচত্র-৬.১৩: কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ সুরবধা সাংক্রান্ত।  

 

(ঘ) নতুন কম মসাংস্থাদনর সৃরি: উভয় এলাকার উত্তরোতাগণদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল, “আপরন রক মদন কদরন উন্নত সড়দকর  

কারদণ কম মসাংস্থান বৃরদ্ধ মপদয়দে?” এ প্রদশ্নর জবাদব ৪৩% (১৯৭) উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন; অথ মাৎকা উন্নত সড়ক 

মর্াগাদর্াদগর ফদল কম মসাংস্থাদনর সুু্দর্াগ বৃরদ্ধ মপদয়দে। প্রাপ্ত মতামত রচত্র-৬.১৪-এ মেখাদনা হদলা। 

 

 

রচত্র-৬.১৪: নতুন কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি সাংক্রান্ত মতামত 

 

(ঙ) মরহলাদের আয় উপাজমদনর সুদর্াগ সপদকম উপলরি: প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাগদণর সরাসরর সাক্ষাতকার গ্রহণকাদল 

একটি প্রশ্ন করা করা হদয়রেল “উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের আদয়র সুদর্াগ বৃরদ্ধ মপদয়দে রকনা?”। সব মদমাে 

উত্তরোতাদের মদধ্য ৩৫৪ জন (৬২.৮%) ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন অথ মাৎকা উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের আয় 

উপাজমদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ মপদয়দে।          
 

(চ) পণ্য মবচাদকনায় মরহলাদের অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ: “উন্নত সড়ক উন্নয়দনর ফদল পণ্য মবচাদকনায় মরহলাদের অাংশগ্রহদণর 

সুদর্াগ মবদড়দে রকনা?” এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প এলাকার সব মদমাে উত্তরোতাদের মদধ্য ২৩১ জন (৬০%) ‘হযাঁ’ সূচক 

জবাব মেন অথ মাৎকা সড়ক উন্নয়দনর ফদল পণ্য মবচাদকনায় মরহলাদের অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ মবদড়দে।  

 

রচত্র-৬.১৫: পণ্য মবচাদকনায় মরহলাদের অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ।  
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(ে) মরহলাদের স্বাস্থয মসবা প্রারপ্তদত সুদর্াগ: উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের স্বাস্থয মসবা মকদন্দ্র গমদনর সুরবধা  

লাদভর রবষয় রনরূপদণর জদে প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাদের একটি সহজ প্রশ্ন করা হয় “আপরন রক মদন কদরন বতমমাদন 

মরহলারা সহদজ স্বাস্থয মসবা মকদন্দ্র মর্দত পাদর?” জবাদব উভয় এলাকার প্রায় ৭৭.৫% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন। 

এদত প্রতীয়মান হয় মর্, উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের স্বাস্থয মকদন্দ্র র্াতায়াত সুরবধা বৃরদ্ধ মপদয়দে।  

 

(জ) স্কুল/কদলদজ োত্র-োত্রীদের উপরস্থরতর প্রবণতা: উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন োত্র-োত্রীদের 

উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ মপদয়দে রকনা তা রনরূপদণর জদে  প্রকল্প এলাকার উত্তরোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হয়, “আপরন রক 

মদন কদরন উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর কারদণ পূদব মর তুলনায় োত্র-োত্রীদের রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ মপদয়দে?”  

প্রকদল্পর ৯৬% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন অথ মাৎকা উপরস্থরতর হার পূদব মর মচদয় মবদড়দে র্া উন্নত সড়ক মর্াগাদর্াদগর 

কারদণই হদয়দে। একই ধরদনর প্রশ্ন কদরাল এলাকার উত্তরোতাদের করা হদয়রেল “আপনাদের এলাকার োত্র োত্রীরা 

স্কুল/কদলদজ মর্দত পাদর রকনা?” জবাদব ৭৪% উত্তরোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব মেন।  

 

৬.৬ পররদবদশর ব্যবস্থাপনা এবাং সড়ক দুঘ মেনা সপরকমত তথ্য:  

৬.৬.১ পররদবদশর উপর প্রভাব সাংক্রান্তৌঃ “সড়ক রনম মাদণর ফদল পররদবদশর উপর মকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে রকনা?” এ 

প্রদশ্নর জবাদব মমাে ৫৬৪জন উত্তরোতার মদধ্য ৫৫৩জন উত্তরোতা জানান সড়ক রনম মাদণর ফদল পররদবদশর উপর মকান রবরূপ 

প্রভাব পদড়রন।  

 

৬.৬.২ উন্নয়ন-উত্তর সড়ক দুঘ মেনার প্রবণতা সাংক্রান্তৌঃ   

সড়ক দুঘ মেনা প্রসদঙ্গ উভয় এলাকার সকল উত্তরোতাদের প্রশ্ন করা হদয়রেল মর্, “সড়কটি চালু হওয়ার পর দুঘ মেনা সাংঘটিত 

হদয়দে রক?”; “দুঘ মেনা হদল এর কারণ রক?” জবাদব ৪৬.৫০% উত্তরোতা জানান সড়দক দুঘ মেনা হদে এবাং সাররণ ৬.০৯-

এ সড়ক দুঘ মেনার কারণ সপদকম উত্তরোতাগদণর মতামত উদল্লখ করা হদলা।  

 

সাররণ-৬.০৯: সড়ক দুঘ মেনার রচরহ্নত কারণসমূহ   

সাইন-রসগনাল পর্ মাপ্ত না থাকায় 

বাঁকসমূহ সহজতর না হওয়ায় 

পর্ মাপ্ত েীি মব্রকার / রাম্বল স্ট্রীপ না থাকায় 

ব্যবহারকারীদের সদচতনতার অভাদব   

 

৬.৭ প্রকদল্পর SWOT সপরকমত মতামত:   

৬.৭.১ প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সপরকমত মতামত: প্রকল্প এলাকার সাংখ্যাগররষ্ঠ উত্তরোতা (৯২.৬৭%) জারনদয়দেন, পূদব মর 

তুলনায় মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দে এবাং ৫৮.৩৮% উত্তরোতা জারনদয়দেন পর্ মেকদের আগমন বৃরদ্ধ মপদয়দে। সাররণ-

৬.১০-এ প্রকদল্পর শরক্তশালী প্রভাবসমূহ মেখাদনা হদলা।  

 

সাররণ-৬.১০: প্রকদল্পর শরক্তশালী প্রভাব সপদকম মতামত (Multiple Responses) 

ক্ররমক নাং  মতামত n শতকরা হার (%) 

১ মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত/র্াতায়াত সহজতর হদয়দে ৩৫৪ ৯২.৬৭ 

২ পর্ মেকদের আগমন বৃরদ্ধ মপদয়দে  ২২৩ ৫৮.৩৮ 

৩ বড়/প্রশস্ত/ভাল সড়ক রনরম মত হদয়দে ১৫১ ৩৯.৫৩ 

৪ পর্ মেন সাংক্রান্ত ব্যবসায় ও কম ম সাংস্থান বৃরদ্ধ মপদয়দে  ১০৭ ২৮.০১ 

৫ হযাচারী মপানা পররবহদন সময় ও ব্যয় কদমদে ৩৯ ১০.২১ 

 

৬.৭.২ প্রকদল্পর দুব মলতা সপদকম উত্তরোতাগদণর উপলরি: মমাে ৩৮২ জন উত্তরোতার মদধ্য ৪৪.৭৬% উত্তরোতা বদলদেন 

মকান দুব মলতা/দুব মল রেক মনই।  

   

সাররণ-৬.১১: প্রকদল্পর দুব মলতা সপরকমত মতামত   

ক্ররমক নাং মতামত n শতকরা হার (%) 

১ মকান দুব মলতা/দুব মল রেক মনই  ১৭১ ৪৪.৭৬ 

২ মকান ধারণা মনই/জানা মনই ৯৬ ২৫.১৩ 
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ক্ররমক নাং মতামত n শতকরা হার (%) 

৩ সড়কটির সাদথ সাংদর্াগ সড়ক মনই ৮১ ২১.২০ 

৪ সড়কটিদত বড় র্ানবাহন চলাচদলর অনুমরত মনই/চলাচল কদর না ৭১ ১৮.৫৯ 

৫ সাইন রসগোল মনই/সাইন রসগোল কম/পীি মব্রকার মনই ৪৯ ১২.৮৩ 

৬ সড়কটির শুরুদত র্ানবাহন প্রদবদশ ট্রারফক জযাম হওয়ায় অদনক সময় ব্যয় হদে ২৭ ৭.০৭ 

৭ সাংররক্ষত সড়ক/দচক মপাস্ট মবরশ ১৯ ৪.৯৭ 

৮ সড়কটিদত ট্রারফক রনয়ন্ত্রদণর ব্যবস্থা মনই ৯ ২.৩৬ 

 

৬.৭.৩ প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগ সপদকম মতামত: প্রকল্প এলাকার ৭৫.৬৫% উত্তরোতা জারনদয়দেন, পর্ মেন 

ব্যবসায়/দহাদেল-দরদস্তারাঁ ব্যবসা অদনক বাড়দে। সাররণ ৬.১২-এ প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগসমূহ মেখাদনা হদলা।                 

 

সাররণ-৬.১২: প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগসমূহ (Multiple response)  

ক্ররমক নাং মতামত n শতকরা হার (%) 

১ পর্ মেন ব্যবসায়/দহাদেল-দরদস্তারাঁ ব্যবসা অদনক বাড়দে ২৮৯ ৭৫.৬৫ 

২ নূতন কম ম-সাংস্থান সৃরি হদয়দে/আত্ম কম ম-সাংস্থান মবদড়দে ৯৬ ২৫.১৩ 

৩ নূতন নূতন অবকাঠাদমা সতরী হওয়ায় কম মসাংস্থান মবদড়দে  ২৯ ৭.৫৯ 

৪ পণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে ২১ ৫.৫০ 

 

৬.৭.৪ প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলি সপদকম মতামত: মমাে ৩৮২ জন উত্তরোতার মদধ্য ৩৭.১৭% 

উত্তরোতা বদলদেন ঝুঁরক সপদকম ধারণা মনই।  

 

সাররণ-৬.১৩: প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝুঁরক   

ক্ররমক নাং  মতামত n শতকরা হার (%) 

১ ঝুঁরক সপদকম ধারণা মনই  ১৪২ ৩৭.১৭ 

২ মকান ঝুঁরক মনই  ৯৭ ২৫.১৩ 

৩ সাইন রসগোল কম থাকায়/গারড়র গরত মবরশ হওয়ায়/সড়ক বারত না থাকায় 

দুঘ মেনার ঝুঁরক বাড়দে  

৫৯ ১৫.৪৪ 

৪ ধারাবারহক রক্ষণাদবক্ষণ না করদল সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁরক আদে।  ৪৪ ১১.৫২ 

৫ সমুদ্র –তীরবতী হওয়ায় সড়টি মভদঙ্গ র্াওয়ার ঝুঁরক আদে  ৪০ ১০.৪৭ 
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সপ্তম অধ্যায়  

SWOT বিশ্লেষণ 

 

ভূরমকা: অিকাঠাশ্লিার িাস্তি   বশ্লিক্ষণ ও  রীক্ষাকরণ, রস্টকশ্লহাল্ডারগশ্লণর রকআইআই গ্রহণ, রফাকাস গ্রু  আশ্ললাচ্ো, স্থােীয় 

  বাশ্লয়র কি বিালার এিং খাো বভবিক সিীক্ষা জ্বর  িাধ্যশ্লি প্রাপ্ত বিবভি িথ্য-উ াি বিশ্লেষণ কশ্লর প্রকশ্লের িবিিালী বিক, 

দুি বল বিক, সশ্ল াগ ও ঝুঁবক/চ্যাশ্ললঞ্জসমূহ বেশ্লম্ন প্রিি হশ্ললা।    

 

৭.১ প্রকদল্পর শরক্তশালী রেকসমূহ:  

 সড়কটি রনম মাদণর ফদল রবদের েীঘ মতম সমুদ্র সসকত এলাকায় সুগম, সহজতর ও সময়-সাশ্রয়ী মর্াগাদর্াগ সৃরি হওয়ায় 

পর্ মেন রশদল্পর রবকাদশ নতুন িার উদমারচত হদয়দে র্া প্রকদল্পর একটি শরক্তশালী রেক।   

 সমুদ্র সসকদত সড়ক মর্াগাদর্াগ স্থারপত হওয়ার ফদল পর্ মেন সাংরেি স্থাপনাসহ সারব মক কম মকান্ড বৃরদ্ধ পাওয়ায় ব্যবসা-

বারণদজযর প্রসার। 

 পৃরথবীর েীঘ মতম সমুদ্র সসকদত সনসরগ মক মস ন্দর্ ম উপদভাগ করার জদে মেশী-রবদেশী পর্ মেক আগমন পূদব মর তুলনায় 

ইদতা মদধ্যই কদয়কগুণ বৃরদ্ধ পাওয়া।  

 সামুরদ্রক জদলাচ্ছ্বাদসর ক্ষয়ক্ষরত প্ররতদরাদধ সড়কটির গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা এবাং সমুদদ্রর লবণাক্ত পারন মথদক চাষদর্াগ্য 

জরম রক্ষা করা। 

 কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত উপকূলীয় এলাকায় দুদর্ মাগ ব্যবস্থাপনার মক্ষদত্র সহায়ক ভূরমকা পালন করা প্রকদল্পর 

শরক্তশালী রেক।  

 

৭.২ প্রকদল্পর দুব মলরেকসমূহ:  

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর রনধ মাররত সময় (৫ বের) এর অরতররক্ত আরও ৩ (রতন) বের সময় অরতক্রান্ত হওয়া প্রকদল্পর 

দুব মল রেক। 

 প্রকদল্পর ২য় পর্ মাদয়র মমাে ২৪ রকদলারমোর মপভদমন্ট এর ১ম ৮ রকদলারমোদরর মপভদমন্ট রিজাইন োইপ-৫ এবাং 

অবরশি ১৬ রকদলারমোদর রিজাইন োইপ-৪ রহদসদব রনম মাণ করা প্রকদল্পর দুব মল পদয়ন্ট।   

 সড়কটিদত গণপররবহন তথা রমরন বাস বা মোে বাস চলাচল না করায় র্াত্রীগণদক বহুলাাংদশ রি-হুইলার ও 

মাইদক্রাবাস ইতযারের উপর রনভমরতা।  

 প্রকদল্পর কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত সড়ক মর্াগাদর্াগ রবরেন্ন থাকা।  

 ১৮তম রকদলারমোদর মরজুখাল সাংকীণ ম মসতু পুনরন মম মাণ না করা।  

 পর্ মেকদের জে রবরভন্ন সুরবধারে সৃরি না করা (র্থা:- Bus-Bay, পর্ মেকদের Refreshment ও প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক রবশ্রামাগার ইতযারে)।  

 ২৭তম রকদলারমোরসহ কদয়কটি কালভাদে মর চযাদনদলর তুলনায় েযান কম রনম মাণ করা।  

 

  



67 

৭.৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুু্দর্াগ (Opportunity):  

 পর্ মেকদের সরাসরর সমুদ্র সসকদত এবাং সামুরদ্রক মৎকাস্য আহরণ অবদলাকদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে।  

 পর্ মেক আগমন রবপুল পররমাদণ বৃরদ্ধ পাওয়ায় পর্ মেন রশদল্পর রবকাশ হদয়দে র্ার ফদল প্রচ্যর কম মসাংস্থাদনর সৃরি 

হদয়দে এবাং ভরবষ্যদত আদরা দ্রুততর সাদথ পর্ মেন রশদল্পর উন্নরত হদব।  

 নতুন নতুন পর্ মেন অবকাঠাদমা রনম মাদণর ফদল পূতমকাদজ প্রচ্যর কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে।  

 র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পর্ মেন রশদল্পর সাদথ সাংরেি ক্ষুদ্র রশল্প ও অোে ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার হদে। 

 কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত মমররন ড্রাইভ সড়ক র্থার্থভাদব সপন্ন হওয়ার ফদল বাাংলাদেশ অথ মসনরতক অঞ্চল 

কতৃমপক্ষ (BEZA) কতৃমক সাবরাাং-এ ইদকা পাকম রনম মাণ সহজতর হদয়দে।  

 

৭.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলিসমূহ:    

 সড়দকর রনরাপে ও প্রদয়াজনীয় দূরদত্বর মদধ্য (৩০০/৫০০ রমোর) অননুদমারেতভাদব স্থাপনা রনম মাণ প্ররতদরাধ করা।  

 সড়কটির সমুদ্র-পাদেম (Sea-side) মেট্রাপি, রসরস-ব্লক, রজও-ব্যাগ ইতযারে িারা সপন্নকৃত তীর-রক্ষামূলক 

কাজসমূহ রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা একটি চযাদলি।  

 সড়দকর ২৮তম রকরমদত পাথররাণী এলাকার সড়দকর অবস্থান সমুদদ্রর অরত সরন্নকদে (১০ রমোর) হওয়ায় উক্ত 

স্থাদন সড়দকর স্থারয়দত্বর ঝুঁরক রদয়দে।  

 কদয়কটি মসতু ও কালভাদে মর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সাইন-রসগোল, গাইি মপাস্ট না থাকায় 

র্ানবাহন রনরাপদে চলাচদলর ঝুঁরক রদয়দে।  

 ৩২তম রকদলারমোদর S-কাদভম রনরম মত কালভাে ম-স্থানটি দুঘ মেনার ব্লযাক েদে পররণত হদয়দে; এখাদন দুঘ মেনার ঝুঁরক 

খুব মবরশ।  
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অিম অধ্যায় 

সারব মক পর্ মদবক্ষণ 

 

ভূরমকা: গুণগত ও সাংখ্যাগত তথ্য সাংগ্রদহর পদ্ধরতদত প্রাপ্ত পর্ মদবক্ষণসমূহ সাংরেি অধ্যাদয় উদল্লখ করা হদয়দে। এ অধ্যাদয় 

আদরা রকছু পর্ মদবক্ষণ এবাং পূদব মাক্ত পর্ মদবক্ষদণর কদয়কটি উদল্লখপূব মক সারব মক পর্ মদবক্ষণ মেয়া হদলা।       

৮.১ সারব মক পর্ মদবক্ষণ: 

ক) িকুদমন্টস পর্ মাদলাচনা মথদক প্রাপ্ত:    

 আইএমইরি কতৃমক ১ম পর্ মাদয়র প্রকল্প মূল্যায়দনর সুপাররদশর রভরত্তদত আদলাচয ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর আওতায় 

সড়কটি মজলা সড়দকর পররবদতম আঞ্চরলক মহাসড়কমাদন রনম মাদণর কারদণ ভূরম অরধগ্রহণসহ রবরভন্ন অদঙ্গর পররমাণ 

ও ব্যয় বৃরদ্ধ হদয়দে, ফদল প্রকল্পটি ১ম সাংদশাধন করা হয়।  

 ২য় সাংদশারধত রিরপরপ’মত মপভদমদন্টর প্রশস্ততা পূদব মর ১২ ফুদের পররবদতম ১৮ ফুে রহদসদব রনম মাদণর পররকল্পনা 

গ্রহণ করায়ও প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ পায়।  

 কক্সবাজার-দেকনাফ সড়দকর “৩য় পর্ মায়” রনম মাদণর জদে প্রদয়াজনীয় ভূরম ২য় পর্ মাদয়র প্রকদল্পর আওতায় অরধগ্রহণ 

করার জদেও প্রকদল্পর ২য় সাংদশাধন করা প্রদয়াজন হয়।  

 এোড়া ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’মত বরণ মত রক্ষাপ্রে কাদজর সেঘ ময ও পররমাণ বৃরদ্ধ এবাং IWM কতৃমক মেকসই ও 

স্থায়ী সমুদ্র তীর রক্ষামূলক রিজাইন অনুর্ায়ী কার্ মসপােদনর জদেও ব্যয় বৃরদ্ধ পায়।  

 প্রকদল্পর “৩য় পর্ মাদয়” সড়ক উন্নয়দনর জে ৪৯.৫৯ একর ভূরম “২য় পর্ মাদয়”র প্রকদল্পর আওতায় অরধগ্রহণ একটি 

ইরতবাচক পেদক্ষপ।  

 রপরসআর পর্ মাদলাচনা কদর মেখা র্ায়, প্রকদল্পর প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় মমাে োকা ৪৭৪৬৮.৩৬ লক্ষ োকা। আদরা 

মেখা র্ায়, প্রকদল্পর রাজস্ব ও মূলধন খাদত এসআররিরপরপ’র অঙ্গওয়ারী লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অথ ম ব্যয় হয়। রকন্তু 

প্রাইস করন্টনদজিী ও রফরজকযাল করন্টনদজিী আইদেদমর রনধ মাররত মকান অথ ম ব্যয় হয় রন। ফদল এসআররিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রাক্করলত মূদল্যর ৯৬.৬২%ব্যয় িারা বাস্তব অগ্রগরত ১০০% অরজমত হয়। রকন্তু করন্টদজরি খাদতর 

১৬৫৮.২৮ লক্ষ োকা ব্যয় হয়রন। অতএব  এসআররিরপরপ অনুদমােদনর সময় করন্টদজরি খাদতর অথ ম বাে রেদয় 

অনুদমােন করা মর্ রক্তক রেল। 

 ৩য় পর্ মায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর জে ভূরম অরধগ্রহণ খাদতর ব্যয়সহ ২য় পর্ মায় প্রকল্প ভূরম অরধগ্রহণ ও ক্ষরতপূরণ খাদত 

২৮১৮৭.৭৪ লক্ষ োকা ব্যয় র্া মমাে প্রকল্প ব্যদয়র ৫৯%। অথ মাৎকা ভূরম অরধগ্রহণ ও ক্ষরতপূরণ বাবে মমাে প্রকল্প 

ব্যদয়র রসাংহভাগ ব্যয় হদয়দে।  

 প্রকদল্পর ‘পণ্য’ ও ‘কার্ ম’ ক্রয় কাজ বাাংলাদেশ মসনাবারহনী PIP অনুসরণ কদর সপারেত হদয়দে এবাং কাজ 

সপােনকাদল মসনাবারহনীর সাংরেি মসনা ইউরনদের সরিাম ও জনবল িারা এবাং মসনাবারহনীর রবরভন্ন পর্ মাদয়র 

প্রদক শলী িারা রনম মাণ কাজ তোররকর মাধ্যদম সপারেত হদয়দে।  

 SRDPP’র ক্রয় পররকল্পনা অাংদশ পণ্য ও কার্ ম ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর উদল্লখ মনই অথ মাৎকা বরণ মত কাদর্ মর 

কদপাদনন্ট-ওয়ারী েরপত্র আহবান, েরপত্র মূল্যায়ন ও কার্ মাদেদশর তাররখ ইতযারে উদল্লখ মনই। শুধু মাত্র মসনাবারহনী 

কতৃমক মিরলদগদেি ওয়াকম রহদসদব কাজ সপারেত হদব মদম ম উদল্লখ আদে; ফদল ক্রয়-প্ররক্রয়া সপদকম সুেি 

মতামত মেয়া র্ায় রন।  

 কক্সবাজার মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত মমররন ড্রাইভ রনম মাণ প্রকদল্পর সম্প্রসারণ রকাংবা এধরদনর মকান প্রকল্প ভরবষ্যদত 

বাাংলাদেশ মসনাবারহনী কতৃমক বাস্তবায়নকাদল রপআইরপ এবাং রপরপআর এর মদধ্য সামিস্য মরদখ ক্রয় কাজ 

সপারেত করা সমীচীন হদব।   

খ) মকআইআই মথদক প্রাপ্ত: 

 ১০০% সাক্ষাৎকাকারোতার মদত, সড়ক রনম মাদণর মাধ্যদম উরখয়া ও মেকনাফ উপদজলা হদত রশক্ষাথীরা মজলা সেদরর 

রবরভন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সহদজ র্াতায়াত করদত পারদে এবাং স্বাস্থযদসবা গ্রহণকারীদের সুরবধা বৃরদ্ধ হদয়দে- রবদশষতৌঃ 

নারী ও রশশুদের স্বাস্থযদসবা মকদন্দ্র র্াওয়া সহজ হদয়দে। এোড়াও কম মজীরব মানুদষরা সহদজই মেকনাফ মথদক 

সরাসরর মজলা সেদর এদস অরফস কদর বারড় রফদর মর্দত পারদে। 
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 প্রায় ৯০% উত্তরোতার মদত, রাস্তার পাদেম মহাদেল, মরস্টুদরন্ট বা পর্ মেন বান্ধব অোে নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় 

উদঠদে এবাং ১০০% উত্তরোতার মদত, পর্ মেন রশল্প বান্ধব ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে।  

 প্রায় ৫৭% উত্তরোতা জানান উন্নয়নকৃত সড়ক, মসতু/কালভাে ম ভাদলা আদে, ব্যবহাদর মকানরূপ সমস্যার সম্মুখীন 

তাঁরা হদেন না।  

 প্রায় ৩১% উত্তরোতা জানান সমুদ্র তীর রক্ষায় ব্লক ও রজওদেক ব্যবহার করা হদে র্া পর্ মাপ্ত নয় এবাং রকছু অাংশ 

সমুদদ্রর খুব কাদে হওয়ায় বাাংলাদেশ মসনাবারহনী রনয়রমত রক্ষামূলক কাজ কদর র্াদে; তদব স্থায়ী পেদক্ষপ মনয়া 

প্রদয়াজন।  

 প্রায় ৩৯% উত্তরোতা বদলদেন সড়ক রনম মাদণর ফদল ৩০-৪০ রমরনে সময় সাশ্রয় হদে এবাং প্রায় ৩১% উত্তরোতার 

মদত প্রায় ৪০-৬০ রমরনে সময় সাশ্রয় হদে। 

 প্রায় ৯৮% উিরিািা জ্াোে সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল দসকশ্লির জ্ীি দিবচ্শ্লেয রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়বে। িশ্লি প্রায় 

১জ্ে উিরিািা জ্াোে সসকদতর পাদড় র্ত্রতত্র ভাদব সরকারর স্থাপনাগুদলা পররদবশ বান্ধব হয়রন। অপররেদক ১০০% 

উত্তরোতা জানান উক্ত সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল দসকশ্লির ভূ-প্রকৃবির উ র রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়বে।  

 প্রায় ২০% উিরিািা জ্াোে সড়শ্লক িিবিাশ্লে Axle Load রনয়ন্ত্রদণর জদে মর্ভাদব ভারী র্ানবাহন চলাচল রনদষধ 

আদে; সড়ক সুরক্ষার স্বাদথ ম মসটি বজায় রাখা উরচত, প্রায় ৪% উত্তরতাো জানান শুধু ভ্রমণ সাংক্রান্ত গাড়ী চলাচল 

করদত মেয়া উরচত এবাং প্রায় ৭৬% উত্তরোতা জানান Axle Load সপদকম অবগত মনই/জাদনন না।  

 প্রায় ৩৭% এর মদত সড়দক পর্ মাপ্ত সাইন-রসগোল মনই; প্রায় ২৯% এর মদত সমুে িীর রক্ষামূলক কাজ্ ভাল 

হশ্লয়শ্লে; িশ্লি বেয়বিি িবেটবরং প্রশ্লয়াজ্ে এিং ১৪% এর িশ্লি সমুে িীর রক্ষামূলক কাজ্ রক্ষা করার ঝুঁবক আশ্লে; 

সমুে সড়শ্লকর খুিই বেকশ্লট।    
 

গ) এফরজরি মথদক প্রাপ্ত:     

 মেকনাফ মথদক কক্সবাজার মর্দত আদগর মচদয় প্রায় ১-১.৫ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে।   

 োত্র-োত্রীরা প্ররতরেন লাস করার জদে সরাসরর মেকনাফ মথদক কক্সবাজাদর র্াতায়াত করদত পারদে; এদত মহাদস্টল 

রকাংবা মমদস থাকার প্রদয়াজন হদে না।  

 গভমবতী মরহলাসহ রবরভন্ন মরাগী জরুরী রচরকৎকাসা মসবা গ্রহণ করদত অতযন্ত সহজ হদয়দে।   

 পররদবদশর রেক অদনক ভাল হদয়দে এবাং এলাকার মস ন্দেম বৃরদ্ধ মপদয়দে। 

 পররবহন খাদত নতুন কম মসাংস্থান সৃরি হদয়দে।  

 সড়কটির রকছু রকছু অাংশ সমুদদ্রর খুব রনকদে, মসসব অাংদশ সড়কটি রক্ষা করার ঝুঁরক রদয়দে 

 সড়কটির রক্ষাপ্রেকাদজর রনয়রমত পররেশ মন করা উরচত, রবদশষ কদর বষ মাকাদল।  

 সড়কটির স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ করার লদক্ষয রক্ষাপ্রে কাদজর জদে স্থায়ী পেদক্ষপ রনয়া উরচত।   

 মেকনাদফ নতুন কম মসাংস্থাদনর মতমন সুদর্াগ পাদে না।  

 মেকনাদফ ভাল মকান পর্ মেন মকন্দ্র মনই; নতুন রবদনােন মকন্দ্র েরকার।   

 মেকনাদফ রবদ্যমান পর্ মেন মকন্দ্র গুদলা উন্নত করা উরচত।   

 সড়কটি আদরা উঁচ্য করদল ভাল হদতা।   

 সড়দকর পাদেম মকান মোকানপাে রনম মাণ করা হয়রন।  

 

সড়ক-রনরাপত্তা রনরিত করা সাংক্রান্ত:     

 সড়কটিদত পর্ মাপ্ত সাইন-রসগনাল স্থাপন করদত হদব।   

 গরতসীমার সাইন মনই; এদত গারড় অদনক দ্রুত গরত চলদতদে, র্ার ফদল দুঘ মেনার ঝুঁরক রদয়দে।  

 রকছু রকছু বাঁদক খুবই রবপেজনক; বাঁক গুদলাদত গরত মরাধক/Rumble Strip মেয়া উরচত। 

 সড়কটিদত রেন রেন দুঘ মেনা বাড়দে।   
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 পুদরা সড়কটিদত রসরস কযাদমরার আওতাভুক্ত কদর রনরাপত্তা রনরিত করা।  

 গুরু, োগল ও কুকুর সড়দকর উপর চলাচদলর কারদণ র্ানবাহন চলাচদল রবঘ্ন ঘদে এবাং মাদে মাদে দুঘ মেনাও হয়।  

 

ঘ) ওয়াকমশপ মথদক প্রাপ্ত:     

 পর্ মেকদের রনরাপে ও আরামোয়ক র্াতায়াদতর সুরবধাদথ ম সড়কটিদত মধ্যম বাদসর মাধ্যদম গণপররবহণ ও টুররস্ট 

বাস চালু করা মর্দত পাদর। 

 সড়ক দুঘ মেনা করমদয় শুদের মকাঠায় আনা এবাং ক্ষয়ক্ষরত হ্রাদস এ রবষদয় সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থার ৩টি “E” 

রনয়ামদকর সুষ্ঠু প্রদয়াদগর দুব মলতা দূর করদত হদব; র্া অনুদেে ৫.৩(ক)-দত উদল্লখ করা হদয়দে।   

 মমররন ড্রাইভ রনম মাণ প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদয়দে; পর্ মেক আকষ মণ করদে। রকন্তু দৃশ্যমান হদয়ও মমররন ড্রাইভ সড়ক 

শুরুদতই অদৃশ্য। এর কারণ হদলা সড়কটির শুরুদতই (কলাতলী বীচ পদয়ন্ট হদত মবলী হযাচারী পর্ মন্ত) ১.৩০ 

রকদলারমোর মর্াগাদর্াগ রবরেন্ন রদয়দে।  

 সড়কটি রনম মাদণর ফদল পর্ মেক সাংখ্যা অদনক বৃরদ্ধ মপদয়দে। প্রকল্প এলাকায় পর্ মেন সুরবধা বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন। পাকম, 

ইদকাপাকম ইতযারে রনম মাণ করা প্রদয়াজন। 

 সড়কটির মাধ্যদম কৃরষপণ্য, পান ও মৎকাস্য পররবহন হদয় থাদক। 

 মমররন ড্রাইভ সড়দকর উভয়পাদেম রকাংবা পিাৎকা এলাকায় এমন মকান বনভূরম মনই; মর্খান মথদক সড়কটি বনজ 

সপে আহরদণ বা পররবহদন ভূরমকা আদে। 

 রহমেরড় জাতীয় উদ্যাদন বনায়ন করা হদয়দে। এো সফল হদয়দে, মকননা এো সামারজক বনায়দনর কম মসূরচর 

আওতায় স্থানীয় জনগদণর অাংশীোররত্ব রেল। 

 প্রকল্পটি জদলাচ্ছ্বাদস, ভূরমর্ধ্দস ও দুদর্ মাগ প্ররতদরাদধ সহায়ক ভূরমকা রাখদে। 

 ইরসরব বা সওজ কতৃমক কলাতলী বীচ পদয়দন্টর সায়মন মহাদেল মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত মেকসই রক্ষাপ্রে কাজসহ 

সড়ক পুনরন মম মাণ জরুরীভাদব রবদবচনা করা প্রদয়াজন। 

 কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ কতৃমক েররয়ানগর মথদক রহমেরড় পর্ মন্ত লাইেদপাস্ট স্থাপন করা হদয়দে। 

 কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ কক্সবাজাদরর সামরগ্রক উন্নয়দনর লদক্ষয মমররন ড্রাইভ সড়কদক অন্তভু মক্ত কদর Master 

Plan সতরী করদেন (বতমমাদন খসড়া পর্ মাদয় আদে)। 

 Master Plan অনুর্ায়ী এমনভাদব অবকাঠাদমা রনম মাদণর অনুমরত মেয়া হদব, র্াদত কদর পর্ মেদকরা সমুদদ্রর মস ন্দেম 

দৃশ্য অবদলাকন করদত পাদরন।   

 কক্সবাজাদর সমরন্বত ও আধুরনক বজময ব্যবস্থাপনা চালু পররদবশ সুরক্ষার জদে একান্ত প্রদয়াজন।  

 পর্ মেকদের সুরবধার জদে মমররন ড্রাইভ সড়দক/সমুদ্র সসকদত মখালা জীপ/চাঁদের গারড় চলাচল করদত পাদর। 

 ১ম পর্ মাদয়র প্রকল্প এলাকায় ১৮তম রকরমদত অবরস্থত সাংকীণ ম মরজুখাল মবইলী ব্রীদজর পররবদতম িাবল মলইদনর 

স্থায়ী মসতু রনম মাণ করা প্রদয়াজন।  

 

ঙ) অবকাঠাদমা পর্ মদবক্ষদণ প্রাপ্ত: অবকাঠাদমার পররেশ মন, তথ্য সাংগ্রহ ও পরীক্ষাকরদণর রভরত্তদত পর্ মদবক্ষণসমূহ পঞ্চম 

অধ্যাদয় বণ মনা করা হদয়দে। উদল্লখদর্াগ্য রকছু পর্ মদবক্ষণ রনদম্ন মেয়া হদলা।     

সড়ক বাঁধ ও মপভদমদন্টর পর্ মদবক্ষণ:   

 অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ মন মচকরলস্ট অনুর্ায়ী সদরজরমদন প্রাপ্ত উপাত্ত হদত মেখা র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁধ ও 

মপভদমদন্টর অবস্থা তুলনামূলক ভাল; তদব রকছু ত্রুটি/রবচ্যযরত রদয়দে–সমীক্ষাকৃত ২৪ রকরম সড়দকর অাংদশ সড়ক 

বাঁদধ মরইনকাে-এর রবচ্যযরত রদয়দে ৩৩% (°), বৃক্ষদরাপণ-এর মক্ষদত্র বনজ, ফলজ বা ঔষুরধ গাে মরাপণ করার 

আইদেম থাকদলও দৃশ্যতৌঃ কম/দবরশ মাত্র ৪ রকরম অাংদশ বৃক্ষদরাপণ দৃশ্যমান আদে।  
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সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম ও সড়ক ফারন মচার পর্ মদবক্ষণ:  

 পর্ মদবক্ষণকৃত ২৪ রকরম এর মদধ্য ১৭ রকদলারমোর অাংদশ বাধ্যতামূলক, সতকমতামূলক ও রনদে মশনামূলক সাইন-

রসগোল প্রদয়াজদনর তুলনায় রকছু রকছু অাংদশ অপর্ মাপ্ত, অবরশি ৭ রকদলারমোর অাংদশ মকান সাইন-রসগোল 

পররলরক্ষত হয় রন।  
 সড়দকর ২৫ রকদলারমোর মথদক ৪৮ রকদলারমোর পর্ মন্ত সড়দক রবদ্যমান বাঁক থাকদলও মসগুদলা মতমন উদল্লখদর্াগ্য 

রবপেজনক রহসাদব পররলরক্ষত হয় রন। তদব এ সমস্ত বাঁকসমূদহর মভতর অাংদশর প্রশস্ততা মসাজা অাংদশর তুলনায় 

অরধকতর প্রশস্তকরণ করা হয় রন, র্া কাররগরর ও জযারমরতক মাদন উন্নীত করার আবশ্যকতা রেল।   
 সড়দকর ২টি বাঁদকর মভতদরর পাদশ বৃক্ষ ও আগাো রবদ্যমান থাকায় দৃরি সীমায় প্ররতবন্ধকতা পররলরক্ষত হদয়দে। 

অবরশি অাংদশ মতমন মকান প্ররতবন্ধকতা মেখা র্ায়রন।  
 পর্ মদবক্ষণকৃত ২৫ তম রকরম মথদক ৪৮তম রকরম পর্ মন্ত সড়কাাংদশর ৩২তম রকরমদত ১টি দুঘ মেনা প্রবণ েে রদয়দে, 

মসখাদন s-কাদভম মাদে ১টি কালভাে ম রদয়দে। দুঘ মেনা প্ররতদরাদধর জদে কালভাদে মর উভয় পাদশ রনকেবতী স্থাদন 

Rumble strip মেয়া হদলও রকছুো দূরবতী অবস্থাদন কালভাদে ম উভয় পাদশ Rumble strip মেয়ার প্রদয়াজন 

রেল। মর্ কারদণ সড়দক চলাচলকারী র্ানবাহনসমূহ পূব ম মথদকই সতকম বা গরত রনয়ন্ত্রণ (Braking distance) 

করদত সক্ষম হয় না। ফদল দুঘ মেনার ঝুঁরক মথদকই র্ায়। উদল্লখ্য মর্, সতকমতামূলক ও রনদে মশনামূলক সাইন-রসগোল 

থাকদলও তাঁর আকার মোে হওয়ায় মতমন দৃশ্যমান নয়।  
 ৩৫তম রকরমদত মকান রকরম মপাস্ট স্থাপন করা হয়রন এবাং স্থারপত রকরম মপাস্ট গুদলা র্থার্থভাদব রাং না করার 

কারদণ র্ানবাহন চলাচলকালীন দূর মথদক দৃশ্যমান হয় না।  
 মসতু বা কালভাদে মর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন। তাোড়া অরধকাাংশ 

কালভাদে মই মকান গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন। এোড়াও কালভাে মসমূহ রাং করা হয়রন বা মকান ররদেরক্টাং রসে/রাং 

িারা সতকমতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়রন। 
 

কালভাদে মর পর্ মদবক্ষণ:  

 পর্ মদবক্ষণকৃত কালভাে মসমূহ হদত মেখা র্ায় ৭টি কালভাদে মর Railing/Wheel guard িাবকবং করা রেই, ৩টি 

কালভাদে মর কনরক্রদে Honey-comb পররলরক্ষত হদয়দে এবাং ২টি কালভাদে ম খাল িা োলার তুলোয় কালভাশ্লট বর 

দির্ঘ বয (Span) কি।  
 

মসতুর পর্ মদবক্ষণ:   

 প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত ৯টি মসতুর মদধ্য ৩টি মসতু সদরজরমদন বাস্তব পর্ মদবক্ষণ করা হয়। সদরজরমদন প্রাপ্ত উপাত্ত 

হদত মেখা র্ায় মসতুসমূদহর বতমমান অবস্থা ভাল; তদব প্রায় ৩৩% (°) রসতুর বেচ্ বিশ্লয় রেৌ চ্লাচ্শ্ললর িি  াবে 

প্রিাহ রেই। ৩টি মসতুর মকানটিদতই নেী শাসন কাজ করা হয়রন।  

 

 ২৫তম রকরমদত ইনানী মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ কম করা হদয়দে। সম্পূণ ম এযাদপ্রাচ করা প্রদয়াজন রেল। ২৬তম 

রকরমদত মোে খাল ও ৩৮তম রকরমদত মনখালী মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাদজর রকছু ব্লদকর জদয়দন্ট মে মার রফরলাং 

ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। এোড়া ৩৮তম রকরমদত মনখালী মসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাদজর রকছু ব্লক স্থানচ্যযত হদয়দে।  

 

রক্ষাপ্রে কাদজর পর্ মদবক্ষণ: প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত ১২২৭ রমোর (১.২২ রকরম) রক্ষাপ্রে কাজ সদরজরমদন পর্ মদবক্ষণ কদর 

প্রাপ্ত উপাত্ত হদত মেখা র্ায়:-  

 রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়ক রথশ্লক প্রশ্লয়াজ্েীয়   বাপ্ত দূরত্ব   বে করা হয়বে ৫০% (°) 

 সমুশ্লের রেউ এর প্রভাশ্লি বজ্ও-শ্লটক্স ব্যাগ/কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্ ক্ষবিগ্রস্ত হশ্লয়শ্লে ৫০% (°) 

 Tetrapod িারা রক্ষাপ্রে কাজ র্থাথ ম বা প্রদয়াজন অনুর্ায়ী হয়রন ৫০% (°) 

 কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়শ্লকর ফলপ্রস ও  থা থ সরবক্ষি রেই ৫০% (°) 

 বজ্ও-শ্লটক্সটাইল দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্  থা ি সরবক্ষি রেই ৫০% (°) 
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মসতু ও কালভাে ম রনম মাণ কাদজর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ: 

 ইোেী রসতু ও িেখালী রসতুর Non-destructive “Schmidt Hammer Test”-এর প্রাপ্ত “কিশ্লপ্রবসভ িবি” 

রসতু ২টির েকিায় িবণ বি কংবক্রশ্লটর প্রশ্লয়াজ্েীয় “কিশ্লপ্রবসভ িবির” রচ্শ্লয় রিবি  াওয়া বগশ্লয়শ্লে। অিএি, রসতু 

২টির কংবক্রশ্লটর কাশ্লজ্র গুণগি িাে  থা থভাশ্লি বেবিি করা হশ্লয়শ্লে িশ্লি ব প্রিীয়িাে হয়।      

 ২৭ ও ৩০রকরম’র কালভাদে মর এযাবােদমন্ট, স্ল্াব, Wearing course মরইরলাং ও রসরস ব্লক-এর কাংরক্রদের শরক্ত 

মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। অপররেদক ৩৮তম রকরম’র কালভাদে মর এযাবােদমন্ট, স্ল্াব, মরইরলাং ও রসরস ব্লক-এর 

কাংরক্রদের শরক্ত মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। রকন্তু স্ল্াদবর Wearing course এর কাংরক্রদের শরক্ত ২৫ MPa এর 

স্থদল র্থাক্রদম ২১.৮ MPa পাওয়া রগদয়দে;  া স্টান্ডাশ্লড বর বেশ্লম্ন। িশ্লি Wearing course উ র বিশ্লয় সরাসবর 

 ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর বিিায় wear & tear বিশ্লিচ্োয় এটি সহেীয়। িশ্লি িীঘ্রই Wearing পুেবে বি বাণ করা 

সিীচ্ীে। 

 

প্রকদল্পর ট্রারফক জরীদপর প্রাপ্ত AADT:  

 প্রকদল্পর ট্রারফক জরীপ হদত মেখা র্ায় মর্, উক্ত সড়দক মকান ভারী ট্রাক (Heavy Truck) ও বড় বাস চলাচল 

কদর না। সড়কটির র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা গত ২ বেদর ৩০৩৬ মথদক বৃরদ্ধ মপদয়ে ৯৫৫৫ টি হদয়দে।  

 অ-র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ মপদয়দে; ১৩৭টি মথদক বৃরদ্ধ মপদয় ২১৫টি হদয়দে।  

 র্ারন্ত্রক ও অর্ারন্ত্রক উভয় ট্রারফদকর সাংখ্যা (AADT) একদত্র ৩১৭৩ মথদক বৃরদ্ধ মপদয় ৯৭৭০টি হদয়দে অথ মাৎকা প্রবৃরদ্ধর 

হার বেদর গদড় ১০৪%।  

   

(চ) সী-বীচ, পররদবশ ও জীব-সবরচত্রয সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত:   

সদরজরমদন পররেশ মদন এটি পররলরক্ষত হদয়দে মর্, ১ম পর্ মাদয়র প্রকদল্পর কলাতলী মথদক রকছু দূদর প্রকদল্পর এলাইনদমন্টর 

লাদগায়া এবাং সমুদ্র-তীদরর অরত সরন্নকদে সসকদতর বড় জায়গা েখল কদর বহুতল রবরশি সায়মন মহাদেল রনম মাণ করা হদয়দে। 

সায়মন মহাদেদলর পদরই সড়দক ভাঙ্গদনর ফদল কলাতলী মথদক মবলী হযাচারী পর্ মন্ত (১.৭০ রকদলারমোর) সড়ক মর্াগাদর্াগ 

রবরেন্ন আদে। ফলতৌঃ রবকল্প রহদসদব িলরপন মমাড় মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত কক্সবাজার মপ রসভার সড়দক র্ানবাহন 

চলাচল করদে। পর্ মদবক্ষদণ আদরা মেখা র্ায়, কলাতলী মমাড় মথদক সায়মন মহাদেল পর্ মন্ত সড়ক মমরামত করা হদয়দে; রকন্তু 

ভাঙ্গনকৃত স্থাদন র্ানবাহন চয়ালচদলর জদে অস্থায়ী রভরত্তদতও মকান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় রন। উদল্ল  খ্য মর্, সায়মন মহাদেল 

বরাবর বীদচর প্রশস্ততা অতযন্ত কম হওয়ায় ঐ স্থাদন মসতু রনম মাণ বা সড়ক পুনরন মম মাণ কাররগরর রবদবচনায় সহজ নয়। সায়মন 

মহাদেলটির অবস্থাদনর কারদণ উক্ত স্থাদন সড়ক, মসতু র্াহাই রনম মাণ করা হওক না মকন, তজ্জদে Hydrological এবাং 

Morphological সমীক্ষা করা প্রদয়াজন। সায়মন মহাদেলটি কখন এবাং কার অনুদমােদন রনরম মত হদয়দে, মস সাংক্রান্ত সঠিক 

তথ্য পাওয়া র্ায় রন। সী-বীদচর এত সরন্নকদে এ ধরদনর অবকাঠাদমা র্াদত ভরবষ্যদত রনম মাণ করদত না পাদর তজ্জদে ‘কউক’-

সহ সাংরেি সকদলর সতকম দৃরি রাখা প্রদয়াজন।  

 

প্রবাল িীপ (Coral Reef) সামুরদ্রক রবরভন্ন প্রজারতর জীদবর খাদ্য ও আশ্রদয়র জদে ভীষণভাদব সহায়তা কদর। এ োড়াও 

এটি বড় সামুরদ্রক মাদের আশ্রয় রহদসদব কাজ কদর। প্রবাল সমুদ্র-তীরদক েদড়র আঘাত মথদক রক্ষা কদর। অপররেদক জলবায়ু 

পররবতমদনর ফদল সাগদরর পারনদত অম্লতা বৃরদ্ধর ফদল মকারাল িীপ ক্ষয় হদয় রবলীন হদয় র্ায়। অনুরূদপ মড্ররজাং এবাং নেীদত 

পরল জমার ফদলও প্রবাল র্ধ্াংস হয়। কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কটি বদঙ্গাপসাগদরর পূব ম উপকূল মঘদষ রনরম মত 

হদয়দে। ঐ স্থাদন মকান প্রবাল িীপ না থাকায় রনম মাণ কাদজ প্রবাল ব্যবহার করার কথা নয়। তদব রক্ষাপ্রে কাদজর সময় 

সামুরদ্রক প্রবাল ক্ষরত হওয়ার রবষয়টি পরত্রকান্ডদর প্রকারশত হদয়দে। এমতাবস্থায়, ভরবষ্যদত জীব-সবরচত্রয সাংরক্ষদণ সমুদ্র-

তীরবতী এলাকায় মর্ মকান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন র্া’মত সামুরদ্রক প্রবাল (Coral Reef)-সহ অোে সামুরদ্রক জীব-

সবরচদত্রযর ভারসাম্য নি না হয়, তজ্জদে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদমােন পর্ মাদয় প্ররতকারমূলক ব্যবস্থাপনা কম মসূরচ বাস্তবায়ন 

সাদপদক্ষ প্রকল্প অনুদমােন করা সমীচীন হদব এবাং েরপদত্রর শতমাবলীদত এ ধরদনর সাংস্থান রাখদত হদব মর্, জীব-সবরচদত্রযর 

ক্ষরত কদর মকান রনম মাণ সামগ্রী সাংগ্রহ করা বা রনম মাণ কাজ করা র্াদব না।   

 

উপকূলীয় এলাকায় কেপ কাঁকড়াসহ নানান প্রজারতর সামুরদ্রক প্রারণর বসবাস। এদের প্রজনদন এবাং স্বাভারবক জীবন চদক্রর 

জদে জলভাদগর সাদথ স্থলভাদগর অবাররত ও রনরে মি চলাচদলর পথ রদয়দে। সমূদ্র-তীদর রনরম মত কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন 
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ড্রাইভ সড়দকর ফদল এসব প্রারণর স্বাভারবক চলাচল ও প্রজনদন বাধা হয় এমন মকান অবকাঠাদমা রনম মাণ সমীচীন নদহ। 

প্রকদল্পর কদপাদনন্টসমূহ মথদক মেখা র্ায়, প্রকদল্প মকান Sluice gate রনম মাণ করা হয় রন। তদব সড়ক বাঁধ রনম মাণ ও রক্ষাপ্রে 

কাজ চলাকাদল কেপ-কাঁকড়াসহ সামুরদ্রক প্রারণর প্রজনন এবাং স্বাভারবক জীবনচক্র ব্যহত না করদত রক ব্যবস্থা মনয়া হদয়দে, 

তা জানা র্ায় রন। ভরবষ্যদত এ ধরদনর প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল কেপ-কাঁকড়াসহ নানান প্রজারতর সামুরদ্রক প্রারণর প্রজনদনর 

হেেে গুদলা রচরহ্নত কদর এদের স্বাভারবক জীবনচক্র র্াদত ব্যহত না হয়, মসজদে প্রকল্প প্রণয়দনর সময় পররদবশ ও জীব-

সবরচত্রয সাংক্রান্ত সমীক্ষা করতৌঃ সমীক্ষার সুপাররদশর রভরত্তদত পররদবশ ও জীব-সবরচত্রয সাংরক্ষদণর শতম প্ররতপালন রনরিত 

কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। 

 

ে) রবদশষ পর্ মদবক্ষণ: কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়দক চলাচদলর সময় প্রায় ৫ রকদলারমোর বাদে পুদরা রাস্তা মথদক 

সমুদ্র মেখা র্ায়। তদব রহমেরড়র পদর শাপান বীচ ররদসাে ম মথদক মথদক মরজুখাল মসতু পর্ মন্ত প্রায় ৫ রকদলারমোর সড়কাাংদশ 

গাে-গাোরল ও জনবসরত থাকায় এবাং সমুদ্র দূদর হওয়ায়, এ অাংশ মথদক সমুদ্র পুদরাপুরর মেখা না মগদলও গাদের ফাদক ফাদক 

রকছুো সমুদ্র মেখা র্ায়।   

 

সরকারর প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়দক ভারী মকান র্ানবাহন চলাচল কদর না এবাং প্রকদল্পর 

ট্রারফক জরীপ মথদক মেখা র্ায়, সড়কটিদত হালকা র্ানবাহন (দর্মনৌঃ মোে ট্রাক, রমরিয়াম বাস, মাইদক্রাবাস, রপক-আপ, 

কার, অদো-ররক্সা, রসএনরজ, মমাের সাইদকল, সাইদকল ইতযারে) চলাচল কদর।   
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নবম অধ্যায় 

সুপাররশ ও উপসাংহার 

 

৯.১ সুপাররশসমূহ:   

মর্ উদেশ্যসমূহ অজমদনর লদক্ষয পৃরথবীর েীঘ মতম সমুদ্র-সসকদত কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়কটি রনরম মত হদয়দে, 

মস উদেশ্যসমূদহর েীঘ মদময়ােী ও স্থায়ী সুফল পাওয়ার লদক্ষয রনম্নবরণ মত সুপাররশ করা হদলাৌঃ-  

১. রতন পর্ মাদয় রনরম মত মমররন ড্রাইভ সড়দকর ১ম পর্ মাদয়র কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত রবরেন্ন সড়কাাংদশ মর্াগাদর্াগ 

পুনৌঃস্থাপনকদল্প Hydro-morphological সমীক্ষা করত: সমীক্ষার ফলাফদলর রভরত্তদত ভাঙ্গনকৃত স্থাদন ও বীদচ 

র্দথাপযুক্ত শরক্তশালী (Robust) রিজাইদনর রক্ষাপ্রে কাজসমূহ (Protective works) at grade অথচ রনরাপে উচ্চতায় 

মেকসই সড়ক রনম মাণ করত: পর্ মেকদের রনরব মঘ্ন চলাচল রনরিতকরণ করা প্রদয়াজন। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ এবাং ৮.১ (খ)];  

২. মমররন ড্রাইভ সড়দক র্াতায়াতকারী র্াত্রী সাধারণ ও পর্ মেকদের রনরাপে ও স্বােন্দয র্াতায়াদতর সুরবধার জদে মোে 

অথবা মধ্যম কযাপারসটির গণপররবহন তথা বাস ও টুযররস্ট বাস চলাচল করার জদে রবআরটিরস অথবা মবসরকারী পর্ মাদয় 

টুযররস্ট স্মাে ম সারভ মস চালু করা মর্দত পাদর। এটি Public Private Partnership (PPP) এর মাধ্যদম বাস্তবায়ন করা 

মর্দত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও ৮.১ (ঘ)];   

৩. মমররন ড্রাইভ সড়দকর সমুদ্র-পাদেম (Sea-side) মস ন্দর্ ম রক্ষাকদল্প মকান স্থাপনা রনম মাদণর অনুমরত মেয়া সঠিক হদব না 

এবাং সড়দকর অপর পাদেমও (Country side) কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ (কউক) ও সওজ-এর অনুদমােন োড়া মকানরূপ 

স্থাপনা র্াদত রনম মাণ করদত না পাদর, তজ্জদে সওজ, কক্সবাজার মজলা ও উপদজলা প্রশাসন এবাং পর্ মেন কদপ মাদরশনদক সতকম 

দৃরি রাখা আবশ্যক। এ রবষদয় ‘কউক’ কতৃমক প্রণীত মহাপররকল্পনা (Master Plan) অনুসরণ করা সহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও ৮.১ (ঘ)]; 

৪. প্রকদল্পর ১ম পর্ মাদয়র অাংদশ (১৮ রকরমদত) অবরস্থত সাংকীণ ম মরজুখাল মবইলী মসতুর পররবদতম উক্ত স্থাদন িাবল-দলইদনর 

দৃরি নন্দন একটি স্থায়ী মসতু রনম মাণ করা প্রদয়াজন। এোড়াও দুঘ মেনা প্ররতদরাদধ ৩২তম রকদলারমোদর S-কাদভম রনরম মত 

কালভাদে মর স্থদল ১টি মোে মসতু রনম মাণসহ উভয় রেদক এযাদপ্রাচ সহজীকরণ কদর রর-এলাইনদমন্ট করা প্রদয়াজন। এ রবষদয় 

সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালদয়র সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে 

৫.৩, ৫.৭ ও ৮.১ (ঘ)];   

৫. মমররন ড্রাইভ সড়দকর উভয় পাদেম অতযন্ত পররকরল্পতভাদব বাাংলাদেদশর সমুদ্র উপকূলীয় ও পাহারড়য়া বদনর সবরশিয সমুন্নত 

মরদখ বনরবভাগ সামারজক বনায়ন কম মসূরচ গ্রহণ করদত পাদর। বনায়ন প্রকল্প রিজাইন করার জদে পরামশ মক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ 

োড়াও ‘রবদশষজ্ঞ প্যাদনল অব এক্সপাে ম’ এর পরামশ ম গ্রহণ করা মর্দত পাদর। সসকদত বনায়ন রনরবরেন্ন করা ঠিক হদব না। 

মাদে মাদে পর্ মেকদের সমূদ্র অবদলাকদনর সুরবধাদথ ম Alternate interval-এ বনায়ন করার রবষয়টি রবদবচনা করা মর্দত 

পাদর। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ (খ) এর ১, ২ ও ৩];   

৬. সড়কটি সমুদ্র সসকদতর সমান্তরাদল রনম মাণ করা হদয়দে। সমুদ্র সসকতটি মেদশর অেতম বৃহৎকা পর্ মেন সমৃদ্ধ এলাকা। বেদরর 

সকল সমদয়ই এ এলাকায় মেশী-রবদেশী পর্ মেক আগমন কদর থাদক। মেশী-রবদেশী পর্ মেকদের সসকত এলাকায় র্াতায়াত 

সহজ, রনরাপে ও রনরব মঘ্ন করদণর লদক্ষয:- 

 সড়দক পর্ মাপ্ত সাংখ্যক সাইন/রসগোল স্থাপন করা, ঝুঁরকপূণ ম স্থানসমূদহ গরত সীরমতকরণ রিভাইস র্থা Rumble 

strip মেয়া, গরত রনধ মারণ সাইন স্থাপন করা, পথচারী পারাপাদরর জে মজব্রা ক্ররসাং মেয়া, সড়দকর পাদেম র্ানবাহদনর 

পারকমাং এলাকা রনধ মারণ করা, সড়ক পাদেম প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক বাস-দব রনম মাণ কদর র্াত্রী সাধারদণর রনরাপদে 

র্ানবাহদন উঠা-নামা রনরিত করণ 

 মসতু-কালভাে মসমূদহর এযাদপ্রাদচ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সাইন-রসগোল, Reflectory sheet স্থাপন, গাইি মপাস্ট 

স্থাপন, সড়ক মশাল্ডাদরর প্রশস্ততা রিজাইন অনুসাদর রনরিতকরণ, সড়ক বাঁদধর ঢাদল অনুপাত রনরিতকরণ, মসতু, 

কালভাে মসমূদহর এযাদপ্রাদচর আগাো পররষ্কার কদর দৃশ্যমান রাখা, রনরাপত্তামূলক সাইন-রসগোল সওজ স্টান্ডাি ম 

অনুসাদর স্থাপন করা,  
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 সমূদ্র সসকদতর রনকেবতী হওয়ার কারদণ ঝুঁরকপূণ ম স্থানসমূদহর ভাঙ্গন মরাধকদল্প প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ র্থা 

মট্রোপ্যাি স্থাপন বা রজও-দেক্স িারা প্ররতরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবাং পর্ মেকদের রনরাপত্তা প্রোন রনরিত 

করার জে টুযররস্ট পুরলশ রনদয়াগ করা।  

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ উপদরাক্ত সুপাররশসমূহ বাস্তবায়দন পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও 

৮.১ (ঘ ও ঙ)];   

৭. পর্ মেন মরস্টুদরন্ট, মহাদেল-দমাদেল, ররদসাে ম, মজদলদের মাে ধরা অবদলাকদনর জদে স্বল্প হাইদের োওয়ার ইতযারেসহ 

পররকরল্পতভাদব নূযনতম ৮-১০ রকদলারমোর অন্তর অন্তর Mini-tourist centre রনম মাণ করা মর্দত পাদর। রনরবরেন্ন সারর 

সারর োলান (Ribbon development) এর অনুমরত মেয়া মকানক্রদমই সঠিক হদব না এবাং এ ধরদনর টুযররস্ট মসন্টার 

মমররন ড্রাইভ সড়ক মথদক এযাদপ্রাচ সড়ক রনম মাণ কদর সড়দকর পূব ম-পাদেম (Country side) রনম মাণ করা মর্দত পাদর। 

কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপদক্ষর Master plan-এ অনুরূপ ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও ৮.১ (ঘ)];   

৮. মমররন ড্রাইভ সড়দকর রহমেরড় ও ইনানীদত বতমমাদন রবদ্যমান পর্ মেন েদে মরস্টুদরন্ট, পর্ মেকদের গারড় পারকমাং এর জদে 

এবাং বীচ-কার এর চলাচল সুগম রাখদত Bus-Bay রনম মাণ, পর্ মেকদের Refreshment ও প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক রবশ্রামাগার 

রনম মাদণর জদে বরণ মত পর্ মেন েেদক উন্নয়ন করা মর্দত পাদর। এোড়া ইনানী মথদক মেকনাফ পর্ মন্ত আদরা দু’টি স্থান, র্থা:- 

পটুয়ারদেক ও শামলাপুদর পর্ মেন েে রহদসদব রচরহ্নত কদর অনুরূপভাদব Tourist Facility Centre রনম মাণ করা মর্দত 

পাদর। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.১ (ক) এর ১৪ ও ১৭]; 

৯. মমররন ড্রাইভ সড়দকর সব মত্র নয়, তদব প্রদয়াজদন রকছু রকছু রনধ মাররত স্থাদন Street light স্থাপন করা মর্দত পাদর। 

প্রাকৃরতক সনসরগ মকতা র্াদত ক্ষরতগ্রস্ত না হয়, তজ্জদে মজােনা রাদত লাইদে রবদুযৎকা প্রবাহ বন্ধ রাখার জদে রনয়ন্ত্রণ কক্ষ এবাং 

মাদে মাদে উপ-রনয়ন্ত্রণ কক্ষ ব্যবস্থা রাখা মর্দত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও ৮.১ (ঘ ও ঙ)];   

১০. রনরাপত্তা বৃরদ্ধ এবাং রারত্রকালীন র্াতায়াত সুরবধার জদে মসালার প্যাদনদলর মাধ্যদম সড়দক আদলার ব্যবস্থা করা মর্দত 

পাদর; [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.২ (গ) এবাং ৫.৩ (খ) এর ২];  

১১. কলাতলী কক্সবাজার মথদক শুরু কদর মমররন ড্রাইভ সড়ক এলাকায় ৪০টি হযাচারী আদে। হযাচারীর মপানা ও সাংরেি 

মালামাল পররবহদনর সুরবধাদথ ম কলাতলী মথদক ইনানী অাংদশ মমররন ড্রাইভ সড়দকর পােমবতী  রবদ্যমান এলরজইরি সড়দকর 

সাদথ সাংদর্াগ সড়কসমূহ উনয়ন কদর ট্রাক/রপক-আপ ভযান চলাচদলর উপদর্াগী করা মর্দত পাদর এবাং মমররন ড্রাইভ সড়দক 

কী ধরদনর র্ানবাহন চলাচল করদব তা রনদয় সাংরেি সকদল রসদ্ধান্ত গ্রহণ করদত পাদর। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৫.৩ ও ৮.১ (গ ও 

ঘ)];  

১২. মৎকাস্য রশদল্পর উন্নয়দন ৮০ রক.রম. েীঘ ম সমুদ্র সসকদতর শামলাপুর বাজার স্থাদন Fish Landing Station স্থাপন, মৎকাস্য 

আহরণ দৃশ্য অবদলাকদনর েে সতররর জদে বাাংলাদেশ মৎকাস্য উন্নয়ন কদপ মাদরশন এবাং মৎকাস অরধেপ্তদরর উদদ্যাগ গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন। সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃমক মৎকাস্য ও প্রারণসপে মন্ত্রণালদয়র সাদথ আন্তৌঃমন্ত্রণালয় সভা কদর এ 

রবষদয় রসদ্ধান্ত মনয়া মর্দত পাদর। [সূত্রৌঃ ৫.৩ (খ) এর ১১]; 

১৩. প্রকদল্পর আওতায় অরধগ্রহণকৃত জরমর প্ল্যান, মগদজে-দনাটিরফদকশন, পদজশন সাটি মরফদকে ইতযারে কাগজপত্র ১৬ ইরসরব 

ও কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর েপ্তদর সাংরক্ষণ করা প্রদয়াজন। মগদজে মনাটিরফদকশন ও পদজশন হস্তান্তর সাটি মরফদকে িারা 

অরধগ্রহণকৃত ভূরম সড়ক ও জনপথ অরধেপ্তদরর অনুকূদল অরবলদম্ব জমা খাররজ (mutation) কার্ মক্রম সমাপ্ত করা প্রদয়াজন। 

[সূত্রৌঃ অনুদেে ৩.৬];   

১৪. প্রকদল্পর আওতায় অরধগ্রহণকৃত ভূরম অরধগ্রহদণর জদে মজলা প্রশাসকদক মর্ অথ ম প্রোন করা হদয়দে, এর কতটুকু 

ক্ষরতগ্রস্তদেরদক ইদতামদধ্য প্রোন করা হদয়দে, কতটুকু এখদনা প্রোন করা হয় রন এবাং কতটুকু ভূরমর মারলকানা জটিলতার 

কারদণ শীঘ্রই রকাংবা আদে  পররদশারধত হদব না, ইতযারে তথ্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃমক সাংগ্রহ করা প্রদয়াজন। 

প্রাপ্ত তদথ্যর রভরত্তদত ভরবষ্যদত প্রকল্পসমূদহ করণীয় রনণ ময় করা মর্দত পাদর [সূত্রৌঃ অনুদেে ৩.৩, ৩.৫ ও ৩.৬];   

১৫. মর্দহতু প্রকল্পটি বাাংলাদেশ মসনাবারহনী ইরিরনয়াররাং কনস্ট্রাকশন রব্রদগি কতৃমক রনরম মত, মসদহতু ইরসরব’র PIP অনুর্ায়ী 

প্রকদল্পর DLP অথ মাৎকা জুন, ২০১৯ পর্ মন্ত সম্পূণ ম সড়কটি ১৬ ইরসরব কতৃমক রক্ষণাদবক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। এোড়াও প্রকদল্পর ১ম 

পর্ মাদয়র ২৪ রকরম এবাং ২য় পর্ মাদয়র ২৪ রকরমর মদধ্য ৮ রকরম অথ মাৎকা ১ম মথদক ৩২তম রকদলারমোর পর্ মন্ত সড়দকর উন্নয়ন 
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কার্ মক্রদম ১৬ ইরসরব’র এখদনা সাংরেিতা রদয়দে। এমতাবস্থায়, ১ম ৩২ রকদলারমোর বাদে ৩৩তম মথদক ৮০তম রকদলারমোর 

পর্ মন্ত সড়ক কক্সবাজার সড়ক রবভাদগর রনকে শীঘ্রই হস্তান্তর করা মর্দত পাদর। এদত উপদরাক্ত সড়ক অাংদশর রুটিন ও 

রপররয়রিক মমইদন্টোি সুষ্ঠুভাদব চলমান রাখা সুরবধাজনক হদব। ভরবষ্যদত মমররন ড্রাইভ সড়কটিদত র্াদত ভারী র্ানবাহন 

চলাচল করদত পাদর; রবদশষভাদব জাতীয় মহাসড়দকর মাদন উন্নত করার জদে Load Bearing Capacity বৃরদ্ধ করতৌঃ 

সড়কটি ৪-মলইদন করা মর্দত পাদর। [সূত্রৌঃ অনুদেে নাং ৫.৮.২]; 

 

১৬. কলাতলীর অনরতদূদর, সী-বীদচর মদধ্য সায়মন মহাদেল রনম মাদণর ফদল কক্সবাজার সী-বীদচর কলাতলী এলাকার মস ন্দর্ ম 

ব্যহত হদয়দে এবাং কলাতলী মথদক মবইলী হযাচারী পর্ মন্ত পুনরন মম মাদণ জটিলতা সৃরি হদয়দে। ভরবষ্যদত সী-বীদচর এর সরন্নকদে 

র্াদত মকান অবকাঠাদমা রনম মাণ করদত না পাদর তজ্জদে ‘কউক’-সহ সাংরেি সকদলর সতকম দৃরি রাখা প্রদয়াজন। [সূত্রৌঃ 

অনুদেে ৮.১ এর (ে)];    

 

১৭. সামুরদ্রক জীব-সবরচদত্রযর ভারসাম্য রক্ষাদথ ম সড়ক রনম মাণ কাদজ সামুরদ্রক প্রবাল ব্যবহার র্াদত না হয়, তজ্জদে েরপদত্রর 

শতমাবলীদত রবষয়টি অন্তভু মরক্তসহ জীব-সবরচত্রয ব্যবস্থাপনা কম মসূরচ বাস্তবায়ন রনরিত কদর ভরবষ্যদত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা 

প্রদয়াজন। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৮.১ এর (ে)];  

 

১৮. ভরবষ্যদত সড়ক রনম মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল রকাংবা রনম মাণ-উত্তর কেপ-কাঁকড়াসহ নানান প্রজারতর সামুরদ্রক প্রারণর 

প্রজনন এবাং স্বাভারবক জীবনচক্র র্াদত ব্যহত না হয়, মস জদে প্রকল্প প্রণয়দনর সময় পররদবশ ও জীব-সবরচত্রয ব্যবস্থাপনা 

কম মসূরচর শতম প্ররতপালন রনরিত কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রদয়াজন। এ লদক্ষয রনম মাণ কাদজর েরপদত্রর শতমাবলীদত 

(Tender condition) রবষয়টি অন্তভু মক্ত করা আবশ্যক। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৮.১ এর (ে)];    

 

১৯. মমররন ড্রাইভ সড়ক এলাকায় রবরভন্ন পর্ মেন েদে নানান ধরদনর হকারগণ মর্ন একটি সুরনরে মি শৃাংখলা ও পররদবশ বজায় 

মরদখ ব্যবসা কদর মস রবষদয় ‘কউক’ ও পর্ মেন কদপ মাদরশন নীরতমালা প্রণয়ন করদত পাদর;  

 

২০. মমররন ড্রাইভ সড়ক এলাকায় রবদ্যমান সাইদলান মশল্টারসমূহ জদলাচ্ছ্বাস বা আকরস্মক দুদর্ মাদগর সময় ব্যবহার মর্াগ্য 

নয়। এটি ব্যবহার মর্াগ্য করার জে মমরামত করা এবাং রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা আবশ্যক। [সূত্রৌঃ অনুদেে ৬.৩ এর (ে)];    

 

৯.২ উপসাংহার:  

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকল্পটি মেদশর আথ ম-সামারজক ও সামররক মক শলগত উন্নয়ন এবাং পর্ মেন 

রশদল্পর দ্রুত রবকাদশর উদেদশ্য বাস্তবায়ন করা হদয়দে। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, প্রশাসরনক রবভাগ/মন্ত্রণালয় কতৃমক প্রকল্পটি গ্রহণ 

এবাং পররকল্পনা করমশন তথা পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র সুপাররশক্রদম ‘একদনক’ কতৃমক প্রকল্পটি পর পর ৩টি পর্ মাদয়র অনুদমােন 

প্রোন অতযন্ত প্রশাংসনীয় পেদক্ষপ।  

 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল রবদের েীঘ মতম ও রনরবরেন্ন প্রাকৃরতক মস ন্দর্ মমরিত সমুদ্র-সসকদতর মস ন্দর্ ম উপদভাগ করদত 

পর্ মেকদের সড়ক মর্াগাদর্াগ সুরবধা (Accessibility) রনরিত হদয়দে। বরণ মত মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাদণর প্রভাদব নতুন 

নতুন পর্ মেন অবকাঠাদমা রনম মাণ এবাং টুযররস্টদের আগমন বহুগুণ বৃরদ্ধর ফদল অদনক কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে। 

উদল্লখ্য, ইদতামদধ্যই বাাংলাদেশ অথ মসনরতক অঞ্চল কতৃমপক্ষ (BEZA) মেকনাদফর সাবরাাং-এ বৃহৎকা আকাদর ইদকাপাকম 

রনম মাদণর কাজ শুরু কদরদে; এদত আদরা নতুন কম মসাংস্থান সৃরিসহ পর্ মেন রশদল্পর আদরা প্রসার ঘেদব। 

 

কক্সবাজার-দেকনাফ মমররনড্রাইভ সড়কটি অরধকতর উন্নয়ন এবাং রনম মাদণাত্তর রক্ষণাদবক্ষদণর জদে প্রদয়াজনীয় কম মসূরচ গ্রহণ 

করা প্রদয়াজন। অত্র সমীক্ষায় প্রেত্ত পর্ মদবক্ষণ ও সুপাররশসমূহ বাস্তবায়দনর জে বাাংলাদেশ মসনাবারহনী এবাং সড়ক ও জনপথ 

অরধেপ্ত; সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগসহ সাংরেি সকল সাংস্থা/কতৃমপক্ষ, কদপ মাদরশন ও প্রশাসন স্ব স্ব ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত পাদর।    
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সাংযুরক্ত ও পরররশি 

সাংযুরক্তৌঃ ১ক, ১খ, ২, ৩, ৪ক, ৪খ ও ৪গ 

এবাং পরররশি-১, ২ ও ৩ 
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 কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

উপকারদভাগী (খানা/ব্যবসা প্ররতষ্ঠান রভরত্তক) সমীক্ষার প্রশ্নমালা (প্রদজক্ট এররয়ার জদে)  

  

ভূবিকা: আসসালামু আলাইকুি। আিরা আইএিইবড ( বরকেো িন্ত্রণালয়) এর  ক্ষ রথশ্লক িাঠ   বাশ্লয় কক্সিাজ্ার-শ্লটকোফ রিবরে ড্রাইভ সড়ক 

বেি বাণ প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে সিীক্ষার উশ্লেশ্লশ্য এশ্লসবে। সিীক্ষার উশ্লেশ্য হশ্লে, আ োশ্লির এলাকার র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা,   বটে বিে, কৃবষ 

উৎ ািে, ব্যিসা-িাবণশ্লজ্যর িরণ এিং সবিিাশ্লভাগীশ্লির আয় ও কি বসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ-সবিিা রকিে রস বিষশ্লয় িথ্য সংগ্রহ করা। আিরা এ সম্পশ্লকব 

সহশ্ল াবগিা চ্াই। আ োর রিয়া িথ্য ও িিািি সম্পূণ ব রগা ে রাখা হশ্লি।   

রকস েং 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োি:--------------------------------------------  সাক্ষাৎকার গ্রহশ্লণর িাবরখ:      /       /২০১৯ 

স ারভাইজ্াশ্লরর োি:---------------------------------------------------  

রসকিে-১: সািারণ িথ্যািলী 

১. উিরিািার োি:-----------------------------------------------------  রিািাইল েম্বর:---------------------------- 

২. উিরিািার বলঙ্গ:     ১. পুরুষ ২. িবহলা   

৩. উিরিািার িয়স: (পূণ ব িেশ্লর)        

৪. উিরিািার বিক্ষাগি র াগ্যিা: রকাে রেবণ উিীণ ব (০০-২০ রেবণ) 

৫. উিরিািার প্রিাে র িা: ১. ব্যিসা: িড়/িা ারী/ক্ষুে  ২. হস্তবিে কাবরগশ্লরর কাজ্ ৩. চ্াকুবর  ৪. কৃবষ ৫. গৃবহেী  

৬. বিেিজুর/বরক্সাচ্ালক/িাব  ৭. রিকার ৮. অোে---------------------    

৬. সড়ক বেি বাশ্লণর পূশ্লি ব বক র িা বেল   ১. ব্যিসা: িড়/িা ারী    / ক্ষুে ২. হস্তবিে কাবরগশ্লরর কাজ্ ৩. চ্াকুবর ৪. কৃবষ ৫. গৃবহেী         

৬. বিেিজুর/বরক্সাচ্ালক/িাব  ৭. রিকার ৮. অোে-------------------   

৭. (ক) গি ৩/৮ িেশ্লর আ োর  বরিাশ্লর েতুে রকাে কি বসংস্থাে হশ্লয়শ্লে বকো     ১. হযাঁ   ২. ো   

     (খ) হযাঁ হশ্লল   বটেসহ আর রকাে রকাে খাশ্লি কি বসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ রিশ্লড়শ্লে? 

১.    বটে বিে (শ্লহাশ্লটল, ররশ্লস্তারাঁ, কুটির বিে ও অোে) ৭  ােিাহে চ্লচ্শ্ললর রক্ষশ্লে 

২.   বটে /কৃবষ ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণর রক্ষশ্লে ৮. অিকাঠািা বেি বাণ ও সংস্কাশ্লরর কাজ্ (সড়ক, কালভাট ব ও রসতু 

বেি বাণ এিং সংস্কাশ্লরর কাজ্ ও অোে)  

৩. ক্ষুে ব্যিসা ৯. গরু, োগল/হাঁস/মুরগী  ালে 

৪. িৎস আহরণ/শ্লজ্শ্লল/িৎস চ্াষ ১০. িাক-সিবজ্র িাগাে 

৫. কলকারখাোর কাজ্ ১১. বৃক্ষশ্লরা ণ (িোয়ে) এিং এর  বরচ্ বার কাজ্ 

৬. কৃবষ কাজ্  ১২. সািারণ সািাবজ্ক উিয়েমূলক কাশ্লজ্র রক্ষশ্লে 

রজ্লা:------------------------------------------------                        রকাড েং:             

উ শ্লজ্লা:--------------------------------------------                        রকাড েং: 

ইউবেয়ে:--------------------------------------------             রকাড েং: 

গ্রাি:-------------------------------------------------                        রকাড েং: 

সাংযুরক্ত-১ক 
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৮. আ োর  বরিাশ্লরর িাবসক আয়:  

    (ক) সড়কটি িাস্তিায়ে হওয়ার পূশ্লি ব গড় িাবসক আয় (টাকায়)  

     (খ) িিবিাশ্লে গড় িাবসক আয় (টাকায়)    

 

মসকশন-২: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (সড়ক, মসতু ও কালভাে ম রনম মাণ কাজ)         

 

সড়ক সপরকমত তথ্যৌঃ 

 

৯. আ বে িা আ োরা সড়কটিশ্লি চ্লাচ্ল করশ্লেে বক?      ১. হযাঁ  ২. ো    

১০. সড়কটি বেি বাশ্লণর সিয় আ বে িা আ োর  বরিাশ্লরর রকউ এ কাশ্লজ্র সাশ্লথ জ্বড়ি বেশ্ললে বক?  ১. হযাঁ  ২. ো   

১১. সড়কটির িিবিাে অিস্থা রকিে? (টিক বচ্হ্ন বিে)  

১. সড়কটিশ্লি স্বােশ্লযয (comfortably) চ্লাচ্ল করা  ায় ৪. সড়কটিশ্লি রোট রোট (pot-holes) গশ্লিবর সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে   

২. সড়কটির উ বরভাগ (surface) চ্লাচ্শ্ললর উ শ্ল াগী েয় ৫. সড়কটি উঁচুবেচু (undulation) হশ্লয়  াওয়ায়  ােিাহে 

চ্লাচ্শ্ললর সিয়  াঁকুবে হশ্লে 

৩. সড়কটিশ্লি রকােরকশ্লি চ্লাচ্ল করা  ায় ৬. অোে ......................................... 

 

১২. সড়কটির উিয়ে কাশ্লজ্ এলাকার িবরে িবহলারা অংিগ্রহণ কশ্লরশ্লেে বক ? ১. হযাঁ  ২. ো  ৩. জ্াবেো  

 

১৩. (ক) সড়কটি বেি বাশ্লণর সিয় আ োর  বরিাশ্লরর রকাে জ্বি অবিগ্রহণ করা হশ্লয়শ্লে বক?  ১. হযাঁ  ২. ো    

       (খ) হযাঁ হশ্লল, অবিগ্রহণকৃি জ্বির জ্শ্লে পুেি বাসে/ক্ষবিপূরণ র শ্লয়শ্লেে বকো?    ১. হযাঁ  ২. ো       

১৪. গি ৩/৮ িেশ্লর আ োর এলাকায় রহাশ্লটল/শ্লরশ্লস্তারাঁ/  বটে প্রবিষ্ঠাে হশ্লয়শ্লে বকো?   ১. হযাঁ   ২. ো 

১৫. বেবি বি সড়শ্লকর  াশ্লবব গ্রািীে হাট-িাজ্ার/শ্লগ্রাথ রসোর আশ্লে বক?                  ১. হযাঁ  ২. ো  

১৬. (ক) আপনার এলাকা মথদক হাে-বাজার/দজলা/উপদজলা সেদর মর্দত পূদব মর তুলনায় সময় সাশ্রয় হয় রক?  ১. হযাঁ  ২. না     

      (খ) হযাঁ হদল কত সময় সাশ্রয় হদে?    ১। ১৫ রমরনে  ২। ৩০ রমরনে  ৩। তদুর্ধ্ম                                                                                                                                                                                                                                                                                      

সড়শ্লক বেবি বি ব্রীজ্/কালভাট ব সম্পবকবি িথ্য:  

১৭. (ক) আ োর এলাকার বেকট বেবি বি সড়শ্লক রকাে ব্রীজ্ আশ্লে বকো?   ১. হযাঁ  ২. ো   

      (খ) হযাঁ হশ্লল, ব্রীজ্টি ব্যিহাশ্লরর উ যুি আশ্লে বকো?     ১. হযাঁ  ২. ো   
 

১৮. (ক) আ োর এলাকার বেকট বেবি বি সড়শ্লক রকাে কালভাট ব আশ্লে বকো?   ১. হযাঁ  ২. ো   
 

      (খ) হযাঁ হশ্লল, কালভাট বটির েীচ্ বিশ্লয়  াবে চ্লাচ্ল কশ্লর বকো?    ১. হযাঁ  ২. ো   

১৯. (ক) আ োর এলাকায় বেবি বি সড়শ্লক রকাে জ্লািদ্ধিা হয় বকো?   ১. হযাঁ  ২. ো 

      (খ) হযাঁ হশ্লল, জ্লািদ্ধিা দূরীকরশ্লণ আ োর  রািি ব  ১. কালভাট ব বেি বাণ করা।  ২.সড়শ্লকর সংবেষ্ট অংশ্লি রড্রশ্লেজ্ বসশ্লস্টি 

চ্ালু/উিয়ে করা।  ৩. সংবেষ্ট এলাকার খাল খেে করা।    ৪ .  অোে ----------------------------------------------------------------  
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রসকিে-৩: কৃবষ বিষয়ক িথ্য: 

২০. ব্রীজ্ কালভাট ব বেি বাশ্লণর ফশ্লল কৃবষ জ্বিশ্লি রসশ্লচ্র জ্শ্লে  াবে প্রাবপ্তশ্লি সবিিা হশ্লয়শ্লে বক  ? ১ .হযাঁ    ২  .ো  ৩ .প্রশ্ল াজ্য েয়  

২১. রসতু/কালভাট ব বেি বাশ্লণর ফশ্লল সড়শ্লক উভয়  াশ্লবব  াবে চ্লাচ্শ্ললর িাধ্যশ্লি অবিবরি  াবে বেষ্কািশ্লের সবিিা হশ্লয়শ্লে বক?   

         ১ .হযাঁ    ২  .ো  ৩ .প্রশ্ল াজ্য েয়  

২২. প্রকশ্লের রিয়াশ্লি িা  রিিীশ্লি সড়শ্লকর  াশ্লবব বৃক্ষশ্লরা ণ হশ্লয়শ্লে বক?      ১ .হযাঁ    ২  .ো  

রসকিে-৪:  ােিাহশ্লের িরশ্লের  বরিিবে এিং  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরণ, আয় উ াজ্বশ্লের সশ্ল াগ এিং স্বাস্থযশ্লকন্দ্র ও স্কুল/কশ্ললশ্লজ্ 

 ািায়াি সবিিা সংক্রােঃ  

২৩. সড়কসহ সড়শ্লকর উ র ব্রীজ্/কালভাট ব বেি বাশ্লণর ফশ্লল পূশ্লি বর তুলোয় িিবিাশ্লে সড়শ্লক বক বক িরশ্লের  ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর?  

 ােিাহশ্লের োি  

পূশ্লি ব  িিবিাশ্লে  

১। ১।  

২।  ২।  

৩। ৩। 

৪।  ৪।  

৫।  ৫। 

 
২৪. প্রকে িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল বক বক  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণ সবিিা হশ্লয়শ্লে?  

১।  ৫। 

২। ৬। 

৩। ৭। 

৪। ৮। 

 

২৫. (ক) সড়ক উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকায়  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণ সবিিা বৃবদ্ধ র শ্লয়শ্লে বক?    ১. হযাঁ  ২. ো 

      (খ) হযাঁ হশ্লল, আ োর এলাকায়  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণর ফশ্লল উৎ ািক/ব্যিসায়ীগণ সঠিক মূল্য  াশ্লেে বকো  ১. হযাঁ  ২. ো   

২৬. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল িবহলাশ্লির আশ্লগর তুলোয় আশ্লয়র সশ্ল াগ রিশ্লড়শ্লে বক?    ১. হযাঁ  ২. ো 

২৭. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল  ণ্য রিচ্াশ্লকোয় িবহলাশ্লির অংিগ্রহশ্লণর সশ্ল াগ রিশ্লড়শ্লে বক?   ১. হযাঁ  ২. না   

২৮. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল িবহলারা স্বাস্থযশ্লকশ্লন্দ্র র শ্লি  াশ্লর বক?   ১. হযাঁ  ২. না       ৩. প্রদর্াজয নদহ 

২৯. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল বিক্ষাথী স্কুল/কশ্ললশ্লজ্  াওয়ার হার রিশ্লড়শ্লে বক?    ১. হযাঁ  ২. না  

রসকিে-৫:  বরশ্লিি ও দুর্ঘ বটো সম্পবকবি িথ্য 

৩০. (ক) সড়ক বেি বাণ প্রকে িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকায়  বরশ্লিশ্লির উ র বকরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে ?                 ১. ভাল ২. খারাপ  

      (খ) ভাল হশ্লল বক বক? ............................................................................................................................. .   

      (র্ঘ) খারা  হশ্লল বক বক? ................................................................................................... ......................... 

(১) দসকশ্লির জ্ীি দিবচ্শ্লে ( শু,  াবখ, গাে- ালা ইিযাবি) রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো?  ১. হযাঁ  ২. না 

(২) দসকশ্লির ভূপ্রকৃবির (েিী, োলা,  াহাড় ইিযাবি)  উ র বিরূ  প্রভাি প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো?  ১. হযাঁ  ২. না  

(৩) রেৌ চ্লাচ্শ্লল সিস্যা হশ্লে বক?     ১. হযাঁ  ২. না 
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(৪) িৎস আহরণ/প্রজ্েে/িৎস চ্াশ্লষ রকাে সিস্যা হশ্লে বক? ১. হযাঁ  ২. না 

(৫) সমুদদ্রর প্রাকৃরতক সপে আহরদণ মকান সমস্যা হদে রকনা?   

৩১. (ক) আ োর জ্াোিশ্লি সড়কটি চ্ালু হওয়ার  র দুর্ঘ বটো সংর্ঘটিি হশ্লয়শ্লে বক?      ১. হযাঁ  ২. না 

      (খ)  বি দুর্ঘ বটো হশ্লয় থাশ্লক িশ্লি দুর্ঘ বটোর কারণ সম্পশ্লকব আ োর িেব্য বক? 

১। সাইে-বসগোল   বাপ্ত ো থাকায়      ২। সাইে-বসগোল ত্রুটিপূণ ব হওয়ার কারশ্লণ  

৩।   ব্যবহারকারীদের সদচতনতার অভাদব       ৪। অোে..............................................  

৩২. (ক) আপনার এলাকায় সাইদলান মশল্টার আদে রকনা?     ১. হযাঁ  ২. না 

       (খ) ‘হযাঁ’ হদল তা পর্ মাপ্ত রকনা?       ১. হযাঁ  ২. না 

রসকিে-৬: SWOT বিষয়ক িথ্য:  

3৩. আ োর িশ্লি িাস্তিাবয়ি প্রকশ্লের ভাল বিকগুশ্ললা (Strength) বক বক?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3৪. আ োর িশ্লি িাস্তিাবয়ি প্রকশ্লের দুি বল বিকগুশ্ললা (Weakness) বক বক?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৩৫. প্রকেটি িাস্তিাবয়ি হওয়ার ফশ্লল বক বক িরশ্লণর সশ্ল াগ (Opportunity) সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৩৬. আ োর িশ্লি িাস্তিাবয়ি প্রকশ্লের বক িরশ্লণর অসবিিা/ঝুঁবক (Threat) রশ্লয়শ্লে?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৩৭. বেবি বি সড়কটির অসবিিা/ঝুঁবক দূরীকরশ্লণ আ োর  রািি ব বক বক?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

(আ োর সহশ্ল াবগিার জ্শ্লে িেিাি) 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োি:------------------------------------------ 

 

 রািি বক প্রবিষ্ঠাশ্লের োি: ব বডব এস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস বলঃ।  

 

স্বাক্ষর ও িাবরখ            :------------------------- 
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কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা  

উপকারদভাগী (খানা/ব্যবসা প্ররতষ্ঠান রভরত্তক) সমীক্ষার প্রশ্নমালা  

মমররন ড্রাইভ সড়ক মথদক ২ রকরম বা তদতারধক দূদর বসবাসকারী উত্তরোতার জদে (কদরাল এররয়ার জদে) 

 

ভূবিকা: আসসালামু আলাইকুি। আিরা আইএিইবড ( বরকেো িন্ত্রণালয়) এর  ক্ষ রথশ্লক িাঠ   বাশ্লয় কক্সিাজ্ার-শ্লটকোফ রিবরে ড্রাইভ সড়ক 

বেি বাণ প্রকশ্লের প্রভাি মূল্যায়ে সিীক্ষার উশ্লেশ্লশ্য এশ্লসবে। সিীক্ষার উশ্লেশ্য হশ্লে, আ োশ্লির এলাকার র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা,   বটে বিে, কৃবষ 

উৎ ািে, ব্যিসা-িাবণশ্লজ্যর িরে এিং সবিিাশ্লভাগীশ্লির আয় ও কি বসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ-সবিিা রকিে রস বিষশ্লয় িথ্য সংগ্রহ করা। আিরা এ 

সম্পশ্লকব সহশ্ল াবগিা চ্াই। আ োর রিয়া িথ্য ও িিািি সম্পূণ ব রগা ে রাখা হশ্লি।   

রকস েং 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োি:--------------------------------------------  সাক্ষাৎকার গ্রহশ্লণর িাবরখ:      /       /২০১৯ 

স ারভাইজ্াশ্লরর োি:---------------------------------------------------  

রসকিে-১: সািারণ িথ্যািলী 

১. উিরিািার োি:-----------------------------------------------------  রিািাইল েম্বর:---------------------------- 

২. উিরিািার বলঙ্গ:     ১. পুরুষ ২. িবহলা   

৩. উিরিািার িয়স: (পূণ ব িেশ্লর)        

৪. উিরিািার বিক্ষাগি র াগ্যিা: রকাে রেবণ উিীণ ব (০০-২০ রেবণ) 

৫. উিরিািার িিবিাে প্রিাে র িা: ১. ব্যিসা: িড়/িা ারী/ক্ষুে  ২. হস্তবিে কাবরগশ্লরর কাজ্ ৩. চ্াকুবর  ৪. কৃবষ ৫. গৃবহেী  

৬. বিেিজুর/বরক্সাচ্ালক/িাব  ৭. রিকার ৮. অোে---------------------    

৬. ১ িের পূশ্লি ব উিরিািার প্রিাে র িা বক বেল   ১. ব্যিসা: িড়/িা ারী    / ক্ষুে ২. হস্তবিে কাবরগশ্লরর কাজ্ ৩. চ্াকুবর ৪. কৃবষ ৫. গৃবহেী  

      ৬. বিেিজুর/বরক্সাচ্ালক/িাব  ৭. রিকার ৮. অোে-------------------   

৭. (ক) প্রকে িাস্তিায়শ্লের  শ্লর গি ৩/৮ িেশ্লর আ োর  বরিাশ্লর েতুে রকাে কি বসংস্থাে হশ্লয়শ্লে বকো     ১. হযাঁ   ২. ো  

 (খ) হযাঁ হশ্লল   বটেসহ আ োর এলাকায় আর রকাে রকাে খাশ্লি কি বসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ রিশ্লড়শ্লে? 

১.    বটে বিে (শ্লহাশ্লটল, ররশ্লস্তারাঁ, কুটির বিে ও অোে) ৭  ােিাহে চ্লচ্শ্ললর রক্ষশ্লে 

২.   বটে /কৃবষ ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণর রক্ষশ্লে ৮. অিকাঠািা বেি বাণ ও সংস্কাশ্লরর কাজ্ (সড়ক, কালভাট ব ও রসতু বেি বাণ এিং 

সংস্কাশ্লরর কাজ্ ও অোে)  

৩. ক্ষুে ব্যিসা ৯. গরু, োগল/হাঁস/মুরগী  ালে 

৪. িৎস আহরণ/শ্লজ্শ্লল/িৎস চ্াষ ১০. িাক-সিবজ্র িাগাে 

৫. কলকারখাোর কাজ্ ১১. বৃক্ষশ্লরা ণ (িোয়ে) এিং এর  বরচ্ বার কাজ্ 

৬. কৃবষ কাজ্  ১২. সািারণ সািাবজ্ক উিয়েমূলক কাশ্লজ্র রক্ষশ্লে 

রজ্লা:------------------------------------------------                        রকাড েং:             

উ শ্লজ্লা:--------------------------------------------                        রকাড েং: 

ইউবেয়ে:--------------------------------------------             রকাড েং: 

গ্রাি:-------------------------------------------------                        রকাড েং: 

সাংযুরক্ত-১খ 
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৮. আ োর  বরিাশ্লরর িাবসক আয়:  

    (ক) রিবরে ড্রাইভ সড়কটি বেবি বি হওয়ার পূশ্লি ব গড় িাবসক আয় (টাকায়)  

     (খ) িিবিাশ্লে গড় িাবসক আয় (টাকায়)    

মসকশন-২: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (সড়ক, মসতু ও কালভাে ম রনম মাণ কাজ)         

সড়ক সপরকমত তথ্যৌঃ 

 

৯. আ বে িা আ োরা সড়কটিশ্লি চ্লাচ্ল করশ্লেে বক?      ১. হযাঁ  ২. ো    

১০. সড়কটি বেি বাশ্লণর সিয় আ বে িা আ োর  বরিাশ্লরর রকউ এ কাশ্লজ্র সাশ্লথ জ্বড়ি বেশ্ললে বক?  ১. হযাঁ  ২. ো   

১১. সড়কটির িিবিাে অিস্থা রকিে? (টিক বচ্হ্ন বিে)  

১. সড়কটিশ্লি স্বােশ্লযয (comfortably) চ্লাচ্ল করা  ায় ৪. সড়কটিশ্লি রোট রোট (pot-holes) গশ্লিবর সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে   

২. সড়কটির উ বরভাগ (surface) চ্লাচ্শ্ললর উ শ্ল াগী েয় ৫. সড়কটি উঁচুবেচু (undulation) হশ্লয়  াওয়ায়  ােিাহে 

চ্লাচ্শ্ললর সিয়  াঁকুবে হশ্লে 

৩. সড়কটিশ্লি রকােরকশ্লি চ্লাচ্ল করা  ায় ৬. অোে ......................................... 

 

১২. সড়কটির উিয়ে কাশ্লজ্ আ োর এলাকার িবরে িবহলারা অংিগ্রহণ কশ্লরশ্লেে বক ? ১. হযাঁ  ২. ো  ৩. জ্াবেো  

 

১৩. (ক) সড়কটি বেি বাশ্লণর সিয় আ োর  বরিাশ্লরর রকাে জ্বি অবিগ্রহণ করা হশ্লয়শ্লে বক?  ১. হযাঁ  ২. ো    

       (খ) হযাঁ হশ্লল, অবিগ্রহণকৃি জ্বির জ্শ্লে পুেি বাসে/ক্ষবিপূরণ র শ্লয়শ্লেে বকো?    ১. হযাঁ  ২. ো       

১৪. গি ৩/৮ িেশ্লর আ োর এলাকায় রহাশ্লটল/শ্লরশ্লস্তারাঁ/  বটে প্রবিষ্ঠাে হশ্লয়শ্লে বকো?   ১. হযাঁ   ২. ো 

১৫. বেবি বি সড়শ্লকর  াশ্লবব গ্রািীে হাট-িাজ্ার/শ্লগ্রাথ রসোর আ োর এলাকা রথশ্লক কি দূশ্লর?                 বকবি  

১৬. (ক) আপনার এলাকা মথদক হাে-বাজার/দজলা/উপদজলা সেদর মর্দত পূদব মর তুলনায় সময় সাশ্রয় হয় রক?  ১. হযাঁ  ২. না     

      (খ) হযাঁ হদল কত সময় সাশ্রয় হদে?    ১। ১৫ রমরনে  ২। ৩০ রমরনে  ৩। তদুর্ধ্ম                                                                                                                                                                                                                                                                                

১৭. (ক) বেবি বি সড়শ্লকর কারশ্লণ আ োর এলাকায় রকাে জ্লািদ্ধিা হয় বকো?  ১. হযাঁ  ২. ো 

      (খ) হযাঁ হশ্লল, জ্লািদ্ধিা দূরীকরশ্লণ আ োর  রািি ব  ১. কালভাট ব বেি বাণ করা।  ২.সড়শ্লকর সংবেষ্ট অংশ্লি রড্রশ্লেজ্ বসশ্লস্টি 

চ্ালু/উিয়ে করা।  ৩. সংবেষ্ট এলাকার খাল খেে করা।    ৪  .অোে ----------------------------------------------------------------  

রসকিে-৩: কৃবষ বিষয়ক িথ্য: 

১৮. রসতু/কালভাট ব বেি বাশ্লণর ফশ্লল সড়শ্লক উভয়  াশ্লবব  াবে চ্লাচ্শ্ললর িাধ্যশ্লি অবিবরি  াবে বেষ্কািশ্লের সবিিা হশ্লয়শ্লে বক?  

১. হযাঁ   ২. ো ৩. প্রশ্ল াজ্য েয় 

১৯. জ্বিশ্লি লিোি  াবে প্রশ্লিি ররাশ্লি সড়কটি রকাে অিিাে রাখশ্লে বকো?     ১. হযাঁ  ২. ো 

২০.  প্রকশ্লের রিয়াশ্লি িা  রিিীশ্লি সড়শ্লকর  াশ্লবব বৃক্ষশ্লরা ণ হশ্লয়শ্লে বক?      ১. হযাঁ  ২. ো 

 

রসকিে-৪:  ােিাহশ্লের িরশ্লের  বরিিবে এিং  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরণ, আয় উ াজ্বশ্লের সশ্ল াগ এিং স্বাস্থযশ্লকন্দ্র ও স্কুল/কশ্ললশ্লজ্ 

 ািায়াি সবিিা সংক্রােঃ  

২১. (ক) সড়ক উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকায়  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণ সবিিা বৃবদ্ধ র শ্লয়শ্লে বক?    ১. হযাঁ  ২. ো 

      (খ) ‘হযাঁ’ হদল  প্রকল্প িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকার বক বক  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণ সবিিা হশ্লয়শ্লে?  

১।  ৫। 

২। ৬। 

৩। ৭। 

৪। ৮। 
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২২. সড়ক উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকায়  ণ্য িাজ্ারজ্ািকরশ্লণ সবিিা বৃবদ্ধ র শ্লয়শ্লে বক?    ১. হযাঁ  ২. ো 

২৩. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকার িবহলাশ্লির আশ্লগর তুলোয় আশ্লয়র সশ্ল াগ রিশ্লড়শ্লে বক?  ১. হযাঁ  ২. ো 

২৪. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল হস্তবিে/কৃবষ ণ্য রিচ্াশ্লকোয় আ োর এলাকার িবহলাশ্লির অংিগ্রহশ্লণর সশ্ল াগ আশ্লে বক? ১. হযাঁ  ২. না   

২৫. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকার িবহলারা স্বাস্থযশ্লকশ্লন্দ্র র শ্লি  াশ্লর বক?   ১. হযাঁ  ২. না  

২৬. র াগাশ্ল াগ ব্যিস্থা উিয়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকার বিক্ষাথী স্কুল/কশ্ললশ্লজ্  াওয়ার হার রিশ্লড়শ্লে বক?  ১. হযাঁ  ২. না  

রসকিে-৫:  বরশ্লিি ও দুর্ঘ বটো সম্পবকবি িথ্য 

২৭. (ক) রিবরে ড্রাইভ সড়ক বেি বাণ প্রকে িাস্তিায়শ্লের ফশ্লল আ োর এলাকায়  বরশ্লিশ্লির উ র রকাে বকরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বক? 

১. ভাল  ২. খারাপ  

      (খ) ভাল হশ্লল বক বক? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      (র্ঘ) খারা  হশ্লল বক বক? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১। দসকশ্লির জ্ীি দিবচ্শ্লে ( শু,  াবখ, গাে- ালা ইিযাবি) রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো?  ১. হযাঁ  ২. না 

২। দসকশ্লির ভূপ্রকৃবির (েিী, োলা,  াহাড় ইিযাবি)  উ র বিরূ  প্রভাি প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো?  ১. হযাঁ  ২. না 

৩। রেৌ চ্লাচ্শ্লল সিস্যা হশ্লে বক?     ১. হযাঁ  ২. না 

৪। িৎস আহরণ/প্রজ্েে/িৎস চ্াশ্লষ রকাে সিস্যা হশ্লে বক? ১. হযাঁ  ২. না 

৫। সমুদদ্রর প্রাকৃরতক সপে আহরদণ মকান সমস্যা হদে রকনা?  ১. হযাঁ  ২. না  

২৮. (ক) আপনার এলাকায় সাইদলান মসল্টার/আশ্রয় মকন্দ্র আদে রকনা ?     ১. হযাঁ  ২. না 

      (খ) হযাঁ হশ্লল িা   বাপ্ত বক ো?        ১. হযাঁ  ২. না 

 

 

 

(আ োর সহশ্ল াবগিার জ্শ্লে িেিাি) 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োি:------------------------------------------ 

 রািি বক প্রবিষ্ঠাশ্লের োি: ব বডব এস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস বলঃ।  

স্বাক্ষর ও িাবরখ            :------------------------- 
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কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা   

“গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকাকার (KII)” এর প্রশ্নমালা 

 

ভুরমকাৌঃ আসসালামু আ’লাইকুম, আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রবভাদগর পক্ষ মথদক উপযু মক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ ম তথ্যপ্রোনকারী রহদসদব আপনার সাক্ষাৎকাকার রনদত  

এদসরে। আপরন অবশ্যই অবগত আদেন মর্, মেশ তথা জনগদণর আথ ম-সামারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অেতম রভরত্ত- উন্নত মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। এ 

লদক্ষয মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার রবরভন্ন ধরদনর কার্ মক্রম গ্রহণ কদরদে। এরই মদধ্য “কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক”- শীষ মক 

প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ মময়াদে সমাপ্ত হদয়দে। আশা করা র্ায়- প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর মাধ্যদম কক্সবাজার মজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, 

মর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসারসহ সারব মকভাদব মেদশর পর্ মেন রশল্পসহ আথ ম-সামারজক অবস্থার প্রভূত উন্নরত সারধত হদয়দে। প্রকদল্পর প্রভাব 

মূল্যায়দনর জদে আমরা রনম্নরলরখত তথ্যাবলী আপনার সাক্ষাৎকাকাদরর মাধ্যদম জানদত চাই।  

উিরিািার োি:-----------------------------------------------------  িিী/র িা :-------------------------------------------- 

রিািাইল েম্বর: ----------------------------------------  ইউবেয়ে:------------------------------    উ শ্লজ্লা:------------------- 

 

প্রশ্নসমূহঃ 

১। সড়কটির বেি বাণ কাজ্ সিাপ্ত হশ্লয়শ্লে। এ ব্যা াশ্লর আ বে কিটুকু অিবহি আশ্লেে বক? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২। সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল অে এলাকায় আথ ব-সািাবজ্ক বক বক  বরিিবে এশ্লসশ্লে ?  

(ক) ব্যিসা িাবণশ্লজ্যর রক্ষশ্লে -------------------------------------------------------------------------------------------- 

(খ) বিক্ষা, স্বাস্থয ইিযাবি রক্ষশ্লে ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(গ) অোে রক্ষশ্লে ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৩। সড়ক বেি বাশ্লণর  র  ািায়াি সহজ্ হওয়ায়: 

ক) রাস্তার পাদেম মহাদেল, মরস্টুদরন্ট বা পর্ মেন বান্ধব অোে নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে রকনা? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

খ) অত্র এলাকায় পর্ মেন রবষয়ক পদণ্যর মবচা-দকনা বৃরদ্ধ মপদয়দে রকনা? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ঘ) পদণ্যর মবচা-দকনা বৃরদ্ধ মপদয়দে রক? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

গ) স্কুল-কদলদজ োত্র-োত্রীদের র্াতায়াত সুরবধা হদয়দে রকনা? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ঘ) স্বাস্থয-দসবা গ্রহণ সহজ হদয়দে রক ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

৪। (ক) আপনার জানামদত সড়ক রনম মাদণর জদে ভূরম অরধগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা ?      

(খ) ‘হযাঁ’ হদল ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরতপূরণ প্রোন রকাংবা পুনব মাসন করা হদয়দে রক ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

৫। (ক) রনরম মত সড়ক, মসতু/কালভাে ম এবাং সমুদ্র তীর প্ররতরক্ষামূলক কাজ সপদকম আপনার উপলরি মকমন?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

সাংযুরক্ত-২ 
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৬। সড়ক রনম মাণ কাদজ মরহলাদের অাংশ গ্রহণ রেল রক ? ‘হযাঁ’ হদল রলঙ্গরভরত্তক রবভাজন মকমন রেল?   

পুরুষ...............%               মরহলা.....................%   

 

৭। সড়ক বেি বাশ্লণর  র এখে উ শ্লজ্লা, রজ্লা সির র শ্লি পূশ্লি বর তুলোয় কি সিয় সােয় হশ্লে?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৮। সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল  বরশ্লিশ্লি রকাে ইবিিাচ্ক বকংিা বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বক?  থা:-  

          ক) দসকশ্লির জ্ীি দিবচ্শ্লে রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো? (প্রাণী, গাে- ালা) 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

          খ) দসকশ্লির ভূ-প্রকৃবির উ র বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো? (খাল, োলা,  াহাড় ইিযাবি)  

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          গ) িৎস্য আহরণ,  বরিহে প্রজ্েশ্লে/িৎস্য চ্াশ্লষ সিস্যা হশ্লে বক?    

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          র্ঘ) রেৌ চ্লাচ্শ্লল সিস্যা হশ্লে বক?  

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

          ঙ) অে রকাে বিরূ  প্রবিবক্রয়া থাকশ্লল িিািি বিে।   

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৯। বেবি বি সড়শ্লক Axle Load বেয়ন্ত্রশ্লণর জ্শ্লে রকাে ব্যিস্থা গ্রহণ করা হশ্লয় থাকশ্লল রস বিষশ্লয় িিািি বিে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১০। দুশ্ল বাগ-পূি ব ও  রিিীকাশ্লল রকাে কা বক্রি গ্রহণ করা হয় বকো িিািি বিে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১। সড়কশ্লক রকন্দ্র কশ্লর বকরূ  ব্যিসা প্রবিষ্ঠাে গশ্লড় উশ্লঠশ্লে?  

     ১. রহাশ্লটল, ররস্তরাঁ       ২.   বটে বিষয়ক অোে প্রবিষ্ঠাে    ৩. বিে কারখাো     ৪. কুটির বিে        

      ৫. রাইচ্বিল/শ্ল াবি ফাি ব /শ্ল ট্রল  াম্প  ৬. অোে ------------------------------------------------------------ 

১২। সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল সড়ক সংলগ্ন জ্বির মূল্য কি রিশ্লড়শ্লে?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

১৩। আ োর িশ্লি প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয় িবিিালী বিক বক? 

(ক) ব্যিহাশ্লর (use) সবিিার বিক রথশ্লক, র িে র াগাশ্ল াগ, িৎস্য ও প্রাকৃবিক সম্পি আহরণ ইিযাবি রক্ষশ্লে  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (খ) বেি বাশ্লণর রভৌি ও কাবরগবর সবিিার বিক রথশ্লক 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (গ) অোে  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৪। আ োর িশ্লি প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক বক?  

(ক) ব্যিহাশ্লর (use) অসবিিার বিক রথশ্লক র িে র াগাশ্ল াগ, িৎস্য ও প্রাকৃবিক সম্পি আহরণ ইিযাবি  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (খ) বেি বাশ্লণর রভৌি ও কাবরগবর অসবিিার 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (গ) অোে  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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১৫। প্রকেটি িাস্তিাবয়ি হওয়ার ফশ্লল বক বক িরশ্লের সশ্ল াগ (Opportunity) সৃরি হদয়দে? উদল্লখ করুন।   

১. র াগাশ্ল াশ্লগর সবিিা         ২. অথ বনেবিক সবিিা (ব্যিসা িাবণজ্য)      ৩. অোে------------------------------------- 

 

১৬। প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষশ্লণ রকাে ঝুঁবক (Threat) িা চ্যাশ্ললঞ্জ রশ্লয়শ্লে বকো? উদল্লখ করুন।   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

১৭। প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষণ এিং সড়ক বেরা িার (road safety) স্বাশ্লথ ব আ োর িিািি:  

             ক) সড়কটি রনয়রমত রক্ষণাশ্লিক্ষণ করা হয় বকো?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

খ) সড়দকর এলাইনদমন্ট উচ্চতা সপদকম সপদকম (র্রে থাদক)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             গ) সাইন রসগোল র্থার্থ ও পর্ মাপ্ত রকনা?  

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             র্ঘ) ট্রাবফক রসিা আশ্লে বক ো? থাকশ্লল   বাপ্ত বকো?  

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

            ঙ) সমুে িীর রক্ষামূলক কাজ্ সম্পশ্লকব।   

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             চ্)   বটকশ্লির সশ্ল াগ-সবিিা ও বিশ্লোিে সম্পশ্লকব।  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

(আ োর সহশ্ল াবগিার জ্শ্লে িেিাি) 

 

 

 

সাক্ষাৎকাকার গ্রহণকারীর নামৌঃ................................................... 

পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নামৌঃ রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলৌঃ। 

স্বাক্ষর ও তাররখৌঃ ..................................................  
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কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

মফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD)-এর গাইিলাইন  
 

 বরচ্ালোয়: মূল্যায়ে রসক্টর, আইএিইবড,  বরকেো িন্ত্রণালয় 

এফবজ্বড এর স্থাে :..............................উ শ্লজ্লা:....................................রজ্লা:......................................... 

 

ভুরমকাৌঃ আসসলামু আলাইকুম, আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ মথদক উপযু মক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ ম তথ্যপ্রোনকারী রহদসদব 

আপনাদের সাক্ষাৎকাকার রনদত এদসরে। আপনারা অবশ্যই অবগত আদেন মর্, মেশ তথা জনগদণর আথ ম-সামারজক উন্নয়ন ও পর্ মেন মক্ষদত্র 

অগ্রগরতর অেতম রভরত্ত- উন্নত মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। এ লদক্ষয মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার রবরভন্ন ধরদনর কার্ মক্রম গ্রহণ কদরদে। 

এরই মদধ্য “কক্সবাজার-মেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক”- শীষ মক প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ মময়াদে সমাপ্ত হদয়দে। আশা করা র্ায়- প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম কক্সবাজার মজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, মর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসার, বো ও লবনাক্ততা 

প্ররতদরাধসহ সারব মকভাদব মেদশর পর্ মেন রশল্পসহ আথ ম-সামারজক অবস্থার প্রভূত উন্নরত সারধত হদয়দে। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়দনর জদে 

আমরা রনম্নরলরখত তথ্যাবলী গ্রুপ আদলাচনার মাধ্যদম জানদত চাই।     

বিষয়সমূহঃ  

১। সড়ক বেি বাণ প্রকে িাস্তিায়শ্লের সিয় এ এলাকার জ্েগণ রকােভাশ্লি জ্বড়ি বেশ্ললে বক ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     

২। সড়ক বেি বাণ কাশ্লজ্ িবহলারা সম্পৃি বেশ্ললে বকো?      ১. হযাঁ   ২ো  

 

    (খ) ‘হযাঁ’ হশ্লল বকভাশ্লি জ্বড়ি বেশ্ললে?  

১. সরিরাহ/ উ -ঠিকািাবর কাশ্লজ্  ২. বেি বাণ কাশ্লজ্   ৩. অোে........................................   

 

৩। সড়কটির ব্যিহাবরক উ শ্ল াবগিা সম্পশ্লকব আ োশ্লির িিািি প্রিাে করুে।   

    (ক)   বটে বিে/ব্যিসা িাবণশ্লজ্যর রক্ষশ্লে  ----------------------------------------------------------------------------------- 

    (খ) বিক্ষা, স্বাস্থয ইিযাবি রক্ষশ্লে  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) অোে ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৪। (ক) সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল   বটে বিশ্লের রক্ষশ্লে েতুে কি বসংস্থাশ্লের সশ্ল াগ সম্পবকবি বিষশ্লয় আ োশ্লির িিািি প্রিাে করুে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৫। জ্শ্ললাচ্ছ্বাস ররাশ্লি ও লিোিিা হ্রাশ্লস সড়কটির কা বকাবরিা সম্পশ্লকব আ োশ্লির িিািি বিে।   

(ক) অিকাঠাশ্লিা ও কাবরগবর বিক রথশ্লক -------------------------------------------------------------------------------- 

(খ)  বরশ্লিি বিষয়ক বিক রথশ্লক --------------------------------------------------------------------------------------- 

(গ) অোে ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৬। আ োশ্লির িশ্লি এ সড়ক বেি বাশ্লণর ফশ্লল অে এলাকার জ্েগশ্লণর আয়-উ াজ্বে বৃবদ্ধ র শ্লল িা বকভাশ্লি িলুে?  

 (ক) েতুে কি বসংস্থাশ্লের িাধ্যশ্লি ------------------------------------------------------------------------------------ 

(খ) ব্যিসা িাবণশ্লজ্যর িাধ্যশ্লি ---------------------------------------------------------------------------------------- 

(গ) অোে ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৭। সড়কটি  বেি বাশ্লণর  র বেশ্লম্নর প্রভািসমূহ সম্পশ্লকব িিািি প্রিাে করুে।  

    (ক) সড়শ্লকর  াশ্লি স্থােীয় িাজ্াশ্লর রিাকাশ্লের সংখ্যা বৃবদ্ধ র শ্লয়শ্লে বক?-------------------------------------১. হযাঁ   ২. ো  

     

(খ) সড়শ্লকর  াশ্লি েতুে েতুে ব্যিসা প্রবিষ্ঠাে স্থাব ি হশ্লয়শ্লে বকো?  

        (শ্ল িে রহাশ্লটল, ররশ্লস্তারাঁ,   বটে সংবেষ্ট অোে) স্থাব ি হশ্লয়শ্লে বক? ----------------------------------১. হযাঁ   ২. ো  

    (গ) খ-এর উির ‘হযাঁ’ হশ্লল   বটে বিষয়ক ব্যিসা প্রবিষ্ঠাে বৃবদ্ধর িিকরা হার কি? ...........................%   

সাংযুরক্ত-৩ 



89 

    (র্ঘ)   বটে োড়া অে বিে, কলকারখাো সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে বক? ------------------------------------------------ ১. হযাঁ   ২. ো 

    (ঙ)   বটে ও কৃবষ শ্লণ্যর রিচ্াশ্লকো বৃবদ্ধ র শ্লয়শ্লে বক?----------------------------------------------------- ১. হযাঁ   ২. ো      

    (চ্) বিক্ষা প্রবিষ্ঠাশ্লে োে/োেীরশ্লির  ািায়াশ্লির সবিিা হশ্লয়শ্লে বক?---------------------------------------- ১. হযাঁ   ২. ো 

    (ে) স্বাস্থযশ্লসিা গ্রহণ সহজ্ হশ্লয়শ্লে বক ?-------------------------------------------------------------------- ১. হযাঁ   ২. ো  

    (জ্) িৎস্য আহরশ্লণ সবিিা হশ্লয়শ্লে বক ?-------------------------------------------------------------------- ১. হযাঁ   ২. ো 

 

৮। সড়কটির বেি বাণ কাজ্ স্থােীয় চ্াবহিার সাশ্লথ সািঞ্জস্য রক্ষা কশ্লর সম্পি হশ্লয়শ্লে বকো?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৯। সড়কটি বেি বাশ্লণর ফশ্লল এলাকায় রকাে  বরশ্লিিগি ইবিিাচ্ক বকংিা বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বক ? র িে:  

   ক) েিী/খাশ্লল  াবে প্রিাহ পূশ্লি বর িি আশ্লে বক?--------------------------------------------------------------------------- 

   খ) জ্বিশ্লি রলাো  াবে প্রশ্লিি কশ্লিশ্লে বক ?----------------------------------------------------------------- -------------- 

   র্ঘ) এলাকার  বরশ্লিিগি এিং জ্ীি দিবচ্ে ক্ষবিগ্রস্ত হশ্লে বক ?------------------------------------------------------------ 

   গ) অে রকাে িরশ্লের সিস্যা হশ্লে বক ? ‘হযাঁ’ হশ্লল সংশ্লক্ষশ্ল  িলুে-------------------------------------------------------- 

 

১০। বেবি বি সড়শ্লক Axle Load বেয়ন্ত্রশ্লণর জ্শ্লে রকাে ব্যিস্থা গ্রহণ করা হশ্লয় থাকশ্লল রস বিষশ্লয় িিািি বিে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১। ট্রাবফক রসিা আশ্লে বক ো? থাকশ্লল   বাপ্ত বকো?  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১২। আ োশ্লির িশ্লি এ প্রকশ্লের িবিিালী বিক (Strength) বক বক?    

    (ক) ব্যিহাশ্লর (use) সবিিার বিক রথশ্লক ------------------------------------------------------------------------------------ 

    (খ) বেি বাশ্লণর রভৌি ও কাবরগবর সবিিার বিক রথশ্লক ------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) অোে ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৩। আ োশ্লির জ্াোিশ্লি এ প্রকশ্লের সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক (Weakness) বক ? 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

১৪। সড়কটির রক্ষণাশ্লিক্ষণ ও অবিকির উিয়ে এিং   বটকশ্লির আকষ বণ বৃবদ্ধ করার জ্শ্লে  রািি ব প্রিাে করুে।   

১।---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২।---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩।----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

১৫। সড়ক রথশ্লক সশ্লি বাচ্চ উ কার বেবিি করার লশ্লক্ষয আ োশ্লির রকাে  রািি ব থাকশ্লল িা প্রিাে করুে।   

ক্রবিক েং বিিরণ 

(১)  

(২)  

(৩)  

 

 

(আপনাদের সকদলর সহদর্ারগতার জদে ধেবাে) 

 

এফরজরি পররচালনাকারী  :...................................................... 

পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নাম : রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলৌঃ 

 স্থান ও তাররখ :...................................................... 
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কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ মন মচকরলস্ট 

(সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট, সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম এবাং কালভাে ম এর জদে)  

 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামৌঃ................................................................................ 

পর্ মদবক্ষণাধীন অাংদশর অবস্থানৌঃ সড়দকর ......................  তম রকরম  

ইউরনয়নৌঃ ......................................... উপদজলাৌঃ ........................................মজলাৌঃ কক্সবাজার  

 

(ক) সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্টৌঃ           

ক্ররমক র্াচাইতব্য আইদেম বতমমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২) 

১ সড়দকর মশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা হদয়দে রকনা ?    

২ সড়ক বাঁদধর ঢাল (slope) সঠিক আদে রকনা?    

৩ সড়দকর মশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল মরইনকাে সৃরি হদয়দে রকনা?    

৪ সড়দকর মপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ (Comfortably) চলাচল 

করদে রক না?   

  

৫ সড়দকর সারদফস উঁচ্যরনচ্য (Undulation)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধাক্কা খায় রকনা? ‘হযাঁ’ হদল পররমাপ কত?......... 

  

৬ সড়দকর সারদফদস মকানরূপ ফােল (crack) মেখা র্াদে রকনা ? 

‘হযাঁ’ হদল পররমাপ কত?............................. 

  

৭ সড়দকর মপভদমদন্টর সারদফদস গতম (Pot holes) আদে রকনা? 

‘হযাঁ’ হদল পররমাণ কত?.............................   

 

 

 

৮ সড়দকর সারদফস-এ Raveling আদে রকনা?  

 

  

৯ সড়দকর সারদফস-এ Rutting আদে রকনা?  

 

  

১০ সড়দকর Edge-breaking আদে রকনা?  

 

  

১১ সড়দকর Camber/cross-gradient সঠিক আদে রকনা?  

 

  

১২ সড়দক মকানরূপ Drainage সমস্যা আদে রকনা?   

১৩ রিজাইদন উদল্লরখত অনুর্ায়ী সড়দকর প্রশস্তা রনরম মত হদয়দে রকনা?    

১৪ ঘাস (োরফমাং) লাগাদনা হদয়দে রকনা? (প্রদর্াজয মক্ষদত্র)    

১৫ (ক) বৃক্ষদরাপণ করা হদয়দে রকনা?     

 (খ) ‘হযাঁ’ হদল মসগুদলা সড়দকর (১) ঢাদল লাগাদনা হদয়দে?    

 (গ) নারক Berm-এ লাগাদনা হদয়দে?    

পর্ মদবক্ষণ: [উ শ্লরর ক্রবিক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অোে   বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লি হশ্লি]  

সাংযুরক্ত-৪ক 



91 

(খ) সড়ক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রম ও সড়ক ফারন মচাদরর (Appurtenants)  অবস্থাৌঃ 
 

ক্ররমক 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 
বতমমান অবস্থা 

হযাঁ  )১(  না  )২(  

16 সড়দকর উভয় প্রাদন্ত, মসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক (বাধ্যতামূলক, সতকমতামূলক 

ও রনদে মশনামূলক) সাইন-রসগোল  পর্ মাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপত্তা রনদে মশক 

আদে রকনা?   

  

17 সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদেম অরত -উচ্চতা ) Super-elevation) রহসাদব সড়ক 

বাঁধ ও মপভদমন্ট রনম মাণ করা হদয়দে রকনা? 

 

 

 

18 সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা মসাজা অাংদশর তুলনায় ২৫-৩০% মবরশ চওড়া 

রহদসদব রনম মাণ করা হদয়দে রকনা?  

 

 

 

19 সড়দকর বাঁদক রভতদরর পাদেম বৃক্ষদরাপণ বা স্ট্রাকচার রনম মাণ ইতযারে িারা 

র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে রকনা? 

  

20 (ক) সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ মেনা হয় এমন দুঘ মেনা প্রবণ েে 

(Accident-prone Spot)  

  

 (খ) ‘হযাঁ’  হদল Informative and directional sign board আদে রকনা? 

 

  

21 

 

(ক) সড়শ্লকর ররাড িাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

  

 (খ) প্রশ্ল াজ্য রক্ষশ্লে সড়শ্লক Median অথিা Centre-line িাবকবং আশ্লে বকো?    

22 বকশ্ললাবিটার র াস্ট আশ্লে বকো?  

 

 

 (ক) ‘হযাঁ’  হশ্লল বকবি র াশ্লস্টর রলখা স্পষ্ট বকো?   

 (খ) বকবি র াস্ট গাে-গাোড়া িা আগাোয় রেশ্লক আশ্লে বকো?   

২3 রসতু িা কালভাশ্লট বর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ এিং িাঁশ্লক গাইড ব লার স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে বকো? 

  

  

 

পর্ মদবক্ষণৌঃ [উ শ্লরর ক্রবিক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অোে   বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লি হশ্লি] 
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(গ) কালভাে মৌঃ (প্রদর্াজয মক্ষদত্র) 
 

ক্ররমক নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 
বতমমান অবস্থা 

হযাঁ না 

24 কালভাশ্লট বর কাশ্লজ্র িাে (Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো?   

25 কালভাশ্লট বর রকাে অংশ্লি রকাশ্লো সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) আশ্লে 

বকো  

 

 

 

26 কালভাদে মর  কনরক্রদে মকানরূপ Honey-comb মেখা র্াদে 

রকনা? 

  

২7 খাল িা োলার তুলোয় কালভাশ্লট বর দির্ঘ বয (Span) কি বকো?   

 

২8 চ্যাশ্লেশ্ললর উর্ধ্বশ্লরাশ্লির (Upstream) বিশ্লক বকংিা বেম্নশ্লরাশ্লির 

(Downstream) বিশ্লক রকােরূ  জ্লািদ্ধিা  বরলবক্ষি হশ্লে 

বকো?                                                                             

 

 

 

২9 কালভাশ্লট বর সবিকশ্লট আড়াআবড়ভাশ্লি চ্যাশ্লেশ্লল  াবে-প্রিাহ ব্লক করা 

হশ্লয়শ্লে বকো? (  বশ্লিক্ষশ্লণ বেবি বষ্ট কালভাশ্লট বর বিিরণ বিে)।   

  

30 বেবি বি কালভাশ্লট বর উ র বিশ্লয়  ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর সিয় 

 ােিাহশ্লের িাক্কা (Jerking)  খায় বক ো? 

  

31  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর রকাে ব্যিস্থা আশ্লে বকো?    

32 (ক) Railing/Wheel guard আশ্লে বকো?    

 (খ) হযাঁ হদল িাবকবং করা আশ্লে বকো?   

পর্ মদবক্ষণ: [উ শ্লরর ক্রবিক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অোে   বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লি হশ্লি] 

 

 

 

 

             

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম  ...............................................  

                             

   পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলৌঃ 

                   

                   স্বাক্ষর ও তাররখ  ..............................................  
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 কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ মন মচকরলস্ট 

(প্রকদল্পর আওতায় রনরম মত মসতুর জদে) 

 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামৌঃ................................................................................ 

পর্ মদবক্ষণাধীন অাংদশর অবস্থানৌঃ সড়দকর............................তম রকরম 

ইউরনয়নৌঃ ......................................উপদজলাৌঃ....................................................মজলাৌঃ কক্সবাজার  

মসতুর নামৌঃ........................................................দসতুর সেঘ মযৌঃ....................................... 

েযান সাংখ্যাৌঃ......................................... মসতুর ধরনৌঃ রপরস গাি মার / আররসরস  

 

(ক) মূল মসতুৌঃ 

ক্রবিক  াচ্াইিব্য আইশ্লটি িিবিাে অিস্থা 

হযাঁ )১(  ো )২(  

১ (ক) রসতুর Sub-structure এ Concrete এর কাশ্লজ্র িাে 

(Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো? 

 

 

 

(খ) রসতুর Super-structure এ Concrete এর কাশ্লজ্র িাে 

(Workmanship) দৃশ্যিঃ ভাল বকো? 

  

২ রসতুর োলাই কাশ্লজ্ রকােরূ  Honey-Comb আশ্লে বকো?   

৩ রসতুর দির্ঘ বয  থা থ প্রিস্তিা অনু ায়ী   বাপ্ত হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

 

৪ মসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) মন  চলাচদলর জদে প্রদয়াজনীয় 

উচ্চতায় আদে রকনা?  

  

৫ ক) রসতুর বেচ্ বিশ্লয় রেৌ চ্লাচ্শ্ললর িি  াবে প্রিাহ আশ্লে বকো?  

 

  

খ) বেবি বি রসতুটিশ্লি Navigation সিস্যা আশ্লে বকো?   

৬ রসতুর রকাে অংশ্লি রকােরূ  সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-crack) আশ্লে বকো?    

৭ রসতুর বিবভি স্পযাশ্লের জ্শ্লয়শ্লে  ােিাহে িাক্কা খায় বকো?   

 

 

৮ রসতুর Bearing-এ রকাে ত্রুটি  বরলবক্ষি হশ্লে বকো? 

 

 

 

 

 

 

৯ রসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাজ্ (Protective Work) করা হশ্লয় থাকশ্লল  িা 

রটকসই আশ্লে বকো ? 

  

 

১০ েিীর উভয় িীশ্লরর েিী িাসশ্লের (RTW) কাজ্ ভাল আশ্লে বকো?   

সাংযুরক্ত-৪খ 
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ক্রবিক  াচ্াইিব্য আইশ্লটি িিবিাে অিস্থা 

হযাঁ )১(  ো )২(  

১১ রসতুর রডক-স্ল্যাশ্লির উ বরভাগ (Wearing course) ভাল আশ্লে বকো?    

১২  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর জ্শ্লে  থাথ ব সবিশ্লিবিি হশ্লয়শ্লে বকো?    

১৩ রসতুর দুই প্রাশ্লে র া -জ্ঙ্গল আশ্লে বকো?    

পর্ মদবক্ষণৌঃ [উপদরর ক্ররমক সমূদহ “হাঁ” রকাংবা “না” োড়া অোে পর্ মদবক্ষণ এখাদন উদল্লখ করদত হদব] 

 

 

 

(খ) মসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁধ ও মপভদমন্টৌঃ  

 

ক্ররমক 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 

বতমমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২)  

১4 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ 

(Comfortably) চলাচল করদে রক না?   

  

১5 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা 

হদয়দে রকনা ?  

  

১6 এযাদপ্রাচ  সড়দকর মশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল মরইনকাে সৃরি হদয়দে রকনা?   

১7 এযাদপ্রাচ  সড়দকর সারদফস উঁচ্যরনচ্য (Undulated)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন ধাক্কা খায় রকনা ?  

  

১8 এযাদপ্রাচ  সড়দকর ঢাল সঠিক আদে রকনা?  

 

 

 

 

১9 সড়দকর সারদফদস মকানরূপ সূক্ষ্ম ফােল (Hair-crack) মেখা র্াদে 

রকনা ? 

  

20 সড়দকর মপভদমদন্টর সারদফদস গতম (Pot holes) আদে রকনা?  

 

 

21 এযাদপ্রাচ সড়দকর সারদফস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা?    

পর্ মদবক্ষণ: [উ শ্লরর ক্রবিক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অোে   বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লি হশ্লি]  
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(গ) মসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপত্তামূলক কার্ মক্রমৌঃ 

 

ক্ররমক 

 

র্াচাইতব্য আইদেম 
বতমমান অবস্থা 

হযাঁ  )১(  না  )২(  

২2 মসতুর উভয় প্রাদন্ত, মসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক সাইন-রসগোল  

পর্ মাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপত্তা রনদে মশক আদে রকনা?   

  

২3 এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদেম অরত (Super-

elevation) উচ্চতা-রহসাদব সড়ক বাঁধ ও মপভদমন্ট রনম মাণ করা 

হদয়দে রকনা?   

 

 

 

২4 এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা মসাজা অাংদশর তুলনায় মবরশ 

চওড়া রহদসদব রনম মাণ করা হদয়দে রকনা?  

 

 

 

২5 মসতুর এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের ফদল র্ানবাহদনর 

দৃরি-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদে রকনা? 

  

২6 মসতু রকাংবা এযাদপ্রাচ  সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ মেনা 

হয় এমন দুঘ মেনা প্রবণ েে (Accident-prone spot) আদে 

রকনা? 

  

২7 সাইন-রসগোল  পর্ মাপ্ত রকনা?  

(ক) রসতুর ররইবলং-এ reflective sign স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে বকো? 

  

(খ) রসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ ররাড িাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

  

 (গ) এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ Guide-pillar স্থা ে করা হশ্লয়শ্লে বকো এিং রঙ করা 

হশ্লয়শ্লে বকো?  

  

28  থচ্ারী চ্লাচ্শ্ললর রকাে ব্যিস্থা আশ্লে বকো?    

২9 (ক) Railing/Wheel guard আশ্লে বকো?    

 (খ) হযাঁ হদল িাবকবং করা আশ্লে বকো?   

পর্ মদবক্ষণৌঃ [উ শ্লরর ক্রবিক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অোে   বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লি হশ্লি] 

 

 

 

 

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম  .....................................................  

 

পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলৌঃ 

 

স্বাক্ষর ও তাররখ  ..............................................  
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 কক্সবাজার-দেকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম মাণ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ মন মচকরলস্ট 

(রক্ষাপ্রে কাদজর জদে) 

 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামৌঃ................................................................................ 

পর্ মদবক্ষণাধীন অাংদশর অবস্থানৌঃ সড়দকর..................................................তম রকরম 

ইউরনয়নৌঃ ......................................উপদজলাৌঃ....................................................মজলাৌঃ কক্সবাজার  

 

 

ক্রবিক  াচ্াইিব্য আইশ্লটি িিবিাে অিস্থা 

হযাঁ )১(  ো )২(  

১ রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়ক রথশ্লক প্রশ্লয়াজ্েীয়/  বাপ্ত দূরত্ব   বে করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

 

২ রিবরে ড্রাইভ সড়শ্লকর Sea side-এ বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্সমূহ দৃশ্যিঃ 

রটকসইভাশ্লি বিদ্যিাে আশ্লে বকো? 

  

৩ সমুশ্লের রেউ এর প্রভাশ্লি বজ্ও-রটক্স ব্যাগ/কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি 

কাজ্ ক্ষবিগ্রস্ত হশ্লয়শ্লে বকো?  

(‘হযাঁ’ হশ্লল বক  বরিাণ িা   বশ্লিক্ষশ্লণ উশ্লেখ করুে)   

 

 

 

৪ Tetrapod িারা রক্ষাপ্রে কাজ র্থাথ ম হদয়দে (প্রদয়াজন অনুর্ায়ী) রকনা?      

৫ Tetrapod িারা রনরম মত রক্ষাপ্রে কাদজর সুফল দৃশ্যতৌঃ রকনা?    

৬ কংবক্রট ব্লক দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্ সড়শ্লকর ফলপ্রস ও  থা থ সরবক্ষি 

আশ্লে বকো?   

  

৭ বজ্ও-শ্লটক্সটাইল দ্বারা বেবি বি রক্ষাপ্রি কাজ্  থা ি সরবক্ষি বকো?    

৮ বেয়বিি রক্ষণাশ্লিক্ষণ কা বক্রি  বরচ্াবলি হয় বকো?    

৯ মজায়ার-ভাো, সাইদলান বা প্রাকৃরতক দুদর্ মাদগর কারদণ সড়দকর মকান ক্ষরত 

হদয়দে রকনা ?  

‘হযাঁ’ হদয় থাকদল ক্ষরতর প্রকৃরত/ধরন কীরূপ তা পর্ মদবক্ষদণ উদল্লখ করুন।  

  

পর্ মদবক্ষণৌঃ [উপদরর ক্ররমক সমূদহ “হাঁ” রকাংবা “না” োড়া অোে পর্ মদবক্ষণ এখাদন উদল্লখ করদত হদব] 

 

 

 

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম .....................................................  

 

   পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরিরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলৌঃ 

 

স্বাক্ষর ও তাররখ............................................................ 

  

সাংযুরক্ত-৪গ 



97 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়নকাদল ও মাঠ পর্ মাদয় তথ্য সাংগ্রদহর আদলাকরচত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

পরররশি-১ 

সড়দকর ১৮তম রকরমদত সাংকীণ ম মরজুখাল মসতু।    

সড়ক পররেশ মনকাদল ১৬ ইরসরব’র প্রদক শলীগণদের সাদথ 

আদলাচনা কদরদেন সমীক্ষার েীম রলিার ও প্রদক শলী।  

সড়দকর ২৭তম রকরমদত চযাদনদলর সাংকীণ ম কদর কালভাে ম 

রনম মাণ করা হদয়দে। 

সড়দকর ৪৩তম রকরমদত মনখালী মসতুর এযাদপ্রাদচর 

রক্ষাপ্রে কাদজর বতমমান অবস্থা। 

সড়দকর ৩০তম রকরমদত পাথর রাণী অাংদশ সড়ক মথদক 

সমুদ্র অরত রনকদে (প্রায় ১০ রমোর) এবাং রজও-ব্যাগ ও 

মেট্রাপি বতমমান অবস্থা।  

১৮তম রকরমদত মরজুখাল মসতুর বাঁদক মাঠ পর্ মাদয় তথ্য 

সাংগ্রহকারীদের সামদনই ঘটিত দুঘ মেনার রচত্র। এ বাঁদক প্রায় দুঘ মেনা 

ঘদে। অরত জরুরী Rumble Strip স্থাপন করা প্রদয়াজন।  



98 

 

মপভদমদন্টর রিজাইন োইপ-৫ এবাং রিজাইন োইপ-৪ এর ক্রস-দসকশন 

 

   

  

পরররশি-২ 

(২৪+০০ মচইদনজ মথদক ৩২+০০ মচইদনজ) 

(৩২+০০ মচইদনজ মথদক ৪৮+০০ মচইদনজ) 
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মকআইআই োতাগদণর মতামত 

 

সাররণ-৫.০২: প্রকদল্পর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ ম-সামারজক উন্নরত সপদকম মতামত (multiple response-n=৪৯)  

ক্ররমক 

নাং  

আথ ম-সামারজক উন্নরতর রবষয় জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

১ উরখয়া ও মেকনাফ হদত রশক্ষাথীরা মজলা সেদরর রবরভন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সহদজ র্াতায়াত করদত পারদে  ৩৮ 

২ স্বাস্থযদসবা গ্রহণকারীদের রবদশষতৌঃ নারী ও রশশুদের স্বাস্থযদসবা মকদন্দ্র র্াওয়া সহজ হদয়দে ৩৮ 

৩ ব্যবসা বারণদজযর ব্যাপক প্রসার হদয়দে/পূদব মর তুলনায় অদনক ব্যবসা প্ররতষ্ঠান মবদড়দে ২৬ 

৪ পর্ মেক মবরশ আসায় মবচা-রবরক্র মবদড়দে ১৫ 

৫ পর্ মেন ব্যবসা (দহাদেল, মরদস্তাঁরা) বৃরদ্ধ মপদয়দে ১০ 

৬ মৎকাস্য ব্যবসার অদনক উন্নরত হদয়দে ৮  

৭ কম মজীরব মানুষ সহদজই মেকনাফ মথদক সরাসরর মজলা সেদর এদস অরফস কদর বারড় রফরদত পারদে ৮  

৮ জরমর মূল্য বৃরদ্ধ পাওয়ায় জরমর মবচাদকনা মবদড়দে  ৮ 

৯ কম সমদয় র্াতায়াত করা সম্ভব হদে  ৮ 

১০ পণ্য পররবহন বৃরদ্ধ মপদয়দে ৪  

১১ মৎকাস্য ব্যাবসায়ীদের পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হদয়দে/মৎকাস্য ব্যবসাদয় উন্নরত হদে ৪ 

১২ সরকারর রনদষধাজ্ঞা থাকায়; মতমন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠরন ২  

 

সাররণ-৫.০৩: সড়ক রনম মাদণর পর র্াতায়াত সহজ হওয়ার ফদল কদয়কটি মক্ষদত্র প্রভাব  

ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

প্রশ্ন ও জবাবসমূহ জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

(ক) রাস্তার পাদেম মহাদেল, মরস্টুদরন্ট বা পর্ মেন বান্ধব অোে নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় 

উদঠদে রকনা? এ সাংক্রান্ত জবাবৌঃ- 

  

১ হযাঁ, গদড় উদঠদে ৪৪ ৮৯.৭৯ 

২ না, মতমন গদড় উদঠরন ৪ ৮.১৬ 

৩ কক্সবাজার উন্নয়ন কতৃমপক্ষ এ রনদয় মাস্টার প্ল্ান করদে ১  ২.০৫ 

(খ)  অত্র এলাকায় পর্ মেন রবষয়ক পদণ্যর মবচা-দকনা বৃরদ্ধ মপদয়দে রকনা? এ সাংক্রান্ত 

জবাবৌঃ- 

  

১ হযাঁ, পর্ মেন রশল্প বান্ধব ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে ৪৯ ১০০.০০ 

২ পদণ্যর মবচা-দকনা বৃরদ্ধ মপদয়দে রক? এ সাংক্রান্ত জবাবৌঃ-   

৩ হযাঁ, বৃরদ্ধ মপদয়দে ৪৮ ৯৭.৯৫ 

৪ না ১  ২.০৫ 

(গ)  স্কুল-কদলদজ োত্র-োত্রীদের র্াতায়াত সুরবধা হদয়দে রকনা? এ সাংক্রান্ত জবাবৌঃ-   

১ অদনক সুরবধা হদয়দে ৪৯ ১০০.০০ 

(ঘ)  স্বাস্থয-দসবা গ্রহণ সহজ হদয়দে রক? এ সাংক্রান্ত জবাবৌঃ-   

১ হযাঁ, পূদব মর তুলনায় অদনক সহজ হদয়দে ৪৯ ১০০.০০ 

 

সাররণ-৫.০৪: ভূরম অরধগ্রহণ রবষদয় মতামত   

ক্ররমক নাং  

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

ভূরম অরধগ্রহণ সপরকমত মতামত জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

ক) আপনার জানামদত সড়ক রনম মাদণর জদে ভূরম অরধগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা? এ 

সাংক্রান্ত জবাবৌঃ- 

  

 হযাঁ ৪২  ৮৫.৭৫ 

জারননা ৭ ১৪.২৮ 

খ) ‘হযাঁ’ হদল ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরতপূরণ প্রোন রকাংবা পুনব মাসন করা হদয়দে রক? এ 

সাংক্রান্ত জবাবৌঃ- 

  

পরররশি-৩ 
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ক্ররমক নাং  

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

ভূরম অরধগ্রহণ সপরকমত মতামত জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

 হযাঁ ৩৬ ৭৩.৪৬ 

কদয়কজন মপদয়দে; সবাই পায়রন ৭ ১৪.২৮ 

ক্ষরতপূরণ মপদয়দে; তদব পুনব মাসন সপদকম অবগত নদহ ৩ ৬.১২ 

হযাঁ মপদয়দে; তদব অদনদক নােমূল্য পায়রন ৩ ৬.১২ 

 

সাররণ-৫.০৮: সড়ক রনম মাদণর ফদল রবরুপ প্রভাব সপরকমত মতামত  

ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

রবষয় জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%) 

ক)  দসকশ্লির জ্ীি দিবচ্শ্লে রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো? (প্রাণী, গাে- ালা) 

এ সংক্রাে জ্িািঃ-  

  

 রকাে বিরূ  প্রভাি  শ্লড়বে ৪৮ ৯৭.৯৫ 

সসকদতর পাদড় র্ত্রতত্র ভাদব সরকারর স্থাপনাগুদলা পররদবশ বান্ধব হয়রন ১  ২.০৫ 

খ) দসকশ্লির ভূ-প্রকৃবির উ র বিরূ  প্রভাি  শ্লড়শ্লে বকো? (খাল, োলা,  াহাড় 

ইিযাবি) এ সংক্রাে জ্িািঃ- 

 

 

 

 বিরূ  প্রভাি পদড়রন ৪৯  ১০০.০০ 

গ) িৎস্য আহরণ,  বরিহে প্রজ্েশ্লে/িৎস্য চ্াশ্লষ সিস্যা হশ্লে বক? এই সংক্রাে 

জ্িািঃ- 

  

 সিস্যা হশ্লে ো ৪৮ ৯৭.৯৫ 

সড়দকর কারদণ এলাকা পর্ মেন বান্ধব হওয়ায়; মৎকাস্য চাদষর পররমাণ হ্রাস 

পাদে 

১   ২.০৫ 

ঘ) রেৌ চ্লাচ্শ্লল সিস্যা হশ্লে বক? এই সংক্রাে জ্িািঃ-   

 সিস্যা হশ্লে ো ৪৭ ৯৫.৯১ 

জানা মনই ২ ৪.০৯ 

 

সাররণ-৫.১৪: প্রকদল্পর সবদচদয় দুব মল রেক সাংক্রান্ত 

ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

প্রকদল্পর সবদচদয় দুব মল রেক জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

ক) ব্যিহাশ্লর (use) অসবিিার বিক রথশ্লক র িে র াগাশ্ল াগ, িৎস্য ও প্রাকৃবিক সম্পি আহরণ 

ইিযাবি রক্ষশ্লে জ্িািঃ-  

 

 দুব মল রেক মনই ২৫ 

 লাইে মপাস্ট মনই ৭ 

 মাদে মাদে দুঘ মেনা হয়, মবদপাদরায়া গরতর জদে ৩ 

 বড় গাড়ী ঢুকদত রেদল ব্যবসার আরও উন্নরত হত ৫ 

 ব্রীজ, কালভাে মগুদলা আদরা প্রশস্ত হদল ভাদলা হত ২ 

 গ্রাদমর সাদথ সাংদর্াগ সড়ক মনই  ২ 

খ) বেি বাশ্লণর রভৌি ও কাবরগবর অসবিিা সংক্রাে জ্িািঃ-   

 দুব মল রেক মনই ২০ 

 সাংদর্াগ সড়ক মনই (গ্রাদমর সাদথ ও সমুদদ্রর সাদথ)  ১২ 

 রাস্তায় পর্ মাপ্ত রসগোল মনই ২ 

 জানা মনই ৩ 

 মজায়ার আসদল মমররন ড্রাইদভ প্রদবশ করা কিকর ২ 

 সাগরপাদড় র্াওয়ার সাংদর্াগ সড়ক মনই ২ 

 দুই পাদশ ল্যপদপাস্ট মনই, র্াত্রী োউরন মনই, পারকমাং ব্যবস্থা মনই  ২ 

 দুঘ মেনা বৃরদ্ধ পাদে ২ 
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ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

প্রকদল্পর সবদচদয় দুব মল রেক জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

 রাস্তা আরও প্রশস্ত কদর রাস্তার মােখাদন আইল্যান্ড করদল মস ন্দর্ ম আরও বৃরদ্ধ পাদব ১ 

গ) অোে জবাবৌঃ-   

 পারকমাং ব্যবস্থা মনই ৫ 

 সড়কটির মারলকানা রনদয় রিধা-িন্দ্ব আদে (Army, RHD, DC, Cox’s DA) ২ 

 রকছুদূর পরপর মসনাবারহনী/রবরজরবর মচকদপাস্ট থাকায় পর্ মেকরা/রবদেশী পর্ মেকরা 

রবরক্ত হদে 

২ 

 প্রভাবশালীরা খাস জরম েখদল রনদে ২ 

 মমররন ড্রাইদভর পুদরা অাংদশ আদলা মনই ২ 

 মলাকাল গাড়ী চলাচল করদল আমাদের োকা সাশ্রয় হদতা ১ 

 

সাররণ-৫.১৭: সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক রনরাপত্তা রবষয়ক মতামত 

ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

প্রাপ্ত মতামত জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%)  

ক) সড়কটি রনয়রমত রক্ষণাশ্লিক্ষণ করা হয় বকো? এ সংক্রাে জ্িািঃ-    

 রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়  ৪১ ৮৩.৬৭ 

রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়; তদব পর্ মাপ্ত নদহ ৪ ৮.১৬ 

জানা মনই ৪ ৮.১৭ 

খ) সড়দকর উচ্চতা সপদকম মতামতৌঃ   

 জানা মনই ৩২ ৬৫.৩০ 

হযাঁ, ঠিক আদে ১৩ ২৬.৫৩ 

এখন পর্ মন্ত ঠিক আদে, তদব ভরবষ্যদত সমুদদ্রর গরতর উপর রনভ মর 

করদে 

৪ ৮.১৬ 

গ) সাইন রসগোল র্থার্থ ও পর্ মাপ্ত রকনা? এ সাংক্রান্ত জবাব    

 হযাঁ, র্দথি আদে ২২ ৪৪.৮৯ 

আদে; তদব পর্ মাপ্ত নয় ১৮ ৩৬.৭৩ 

আদরা সাইন রসগোল প্রদয়াজন ৯ ১৮.৩৭ 

ঘ) ট্রাবফক রসিা আশ্লে বক ো? থাকশ্লল   বাপ্ত বকো?   

 পর্ মাপ্ত নদহ ২৯ ৫৯.১৮ 

ট্রারফক পুরলশ মনই; তদব পর্ মেক পুরলশ আদে ১৮ ৩৬.৭৩ 

আদরা প্রদয়াজন আদে ২ ২.০৮ 

ঙ) সমুে িীর রক্ষামূলক কাজ্ সম্পশ্লকব।     

 ভাল কাজ হদয়দে; রনয়রমত মরনেররাং প্রদয়াজন  ১৪ ২৮.৫৭ 

সমুদ্র তীদর বড় বড় রজও ব্যাগ স্থাপন করা হদয়দে।  ১৪ ২৮.৫৭ 

তীর রক্ষা করার ঝুঁরক আদে; সমুদ্র খুবই রনকদে ৬ ১২.২৪ 

সাগরপাদড়র রকছু অাংশ মভদঙ্গ র্াওয়ার সম্ভাবনা আদে, স্থায়ী সমাধান 

প্রদয়াজন 

৫ ১০.২০ 

বৃক্ষদরাপণ, ব্লক স্থাপন, মজটি, সাংদর্াগ সড়ক রনম মাণ করা উরচৎকা ৫ ১০.২০ 

আদরা বাঁধ মেয়া প্রদয়াজন ৩  ৬.১২ 

মহাদেল সশবাদলর রপেদনর োউবাগান সমুদদ্রর মঢউ-এ মভদঙ্গ মগদে; 

তাই এ অাংদশ রক্ষাপ্রে কাজ করা েরকার 

১ ২.০৪ 

চ)   বটকশ্লির সশ্ল াগ-সবিিা ও বিশ্লোিে সম্পশ্লকব িিািিঃ    
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ক্ররমক নাং 

(প্রশ্ন অনুর্ায়ী) 

প্রাপ্ত মতামত জবাদবর সাংখ্যা 

(n=৪৯) 

শতকরা হার  

(%)  

 মর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় পর্ মেন মকন্দ্রগুদলাদত অদনক পর্ মেক 

মবদড়দে (ইনানী, রহমেরড় ও মেকনাফ) 

৩২ ৬৫.৩০ 

‘কউক’ েররয়ানগর মথদক রহমেরড় পর্ মন্ত লাইটিাং কদরদে; বারক অাংশও 

লাইটিাং করা প্রদয়াজন 

৪ ৮.১৬ 

সড়কদক মকন্দ্র কদর নতুন পর্ মেন েে ও রবদনােন মকন্দ্র গদড় উঠদে ৪ ৮.১৬ 

১৮ রকরমদত অবরস্থত মরজুখাল ব্রীজটি প্রশস্ত করা প্রদয়াজন; কারণ 

মসখাদন ট্রারফক জযাম মলদগ থাদক 

৩ ৬.১২ 

বার বার মচকদপাস্ট থাকায়, রবদেশী পর্ মেকসহ সবাই রবরক্ত হদে ২ ৪.০৮ 

রনরাপত্তা ও রক্ষণাদবক্ষণ প্রদয়াজন ২  ৪.০৮ 

সাগরপাদড় বসার ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন ১ ২.০৪ 

আদরা নতুন প্রকল্প হাদত মনয়া মর্দত পাদর ১  ২.০৪ 
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