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রনব শাহী সার-সাংদক্ষপ  

“সজলা সড়ক উন্নয়ন রাংপুর সজান (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকল্পটি সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর  অিীন সড়ক ও 

জনপথ অরিেপ্তদরর আওতাভুক্ত ২১টি সজলা সড়ক উন্নয়দনর জদে ১৫৫ সকাটি ০১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা প্রাক্করলত  ব্যদয় 

জানুয়ারী’০৯ হদত রিদসির’১১ সময়াদে সম্পন্ন করার লদক্ষয ECNEC কতৃশক   ২৭-০১-২০০৯খ্রিঃ তাখ্িখে অনুদমারেত হয়। 

প্রকল্পটি সেদশর উ্ত রাঞ্চদলর ১০টি সজলার ২৮টি উপদজলায় রবস্তৃত। মাঠ পর্ শাদয়র বাস্তব অবস্থার সপ্ররক্ষদত সড়ক পররবহন ও 

সসতু মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী এক বৎসর সময়াে বৃরদ্ধসহ ১৬৬ সকাটি  ৪৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় প্রকদল্পর ১ম 

সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমােন কদরন।       

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

প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রার রবপরীদত প্রকৃত ব্যয় ১৩৭ সকাটি ২৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা র্া লক্ষযমাত্রার 

৮২.৪৬%; তদব বাস্তব অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার ৮৮.১৪%।  ১ম সাংদশারিত রিরপরপ’র সময়াে ৪ বৎসদরর স্থদল ৪ বৎসর ৬ মাদস 

প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকদল্পর িয় সাংিান্ত িকুদমন্ট পর্ শাদলাচনায় প্রতীয়মান হয় সর্, রনদের ব্যতযয় ব্যতীত রপরপআর-২০০৮ 

এর রবরিরবিানসমূহ অনুসরণ করা হদয়দে। ব্যতযয়োঃ- রপরপআর-২০০৮-এর রবরি ৩৬ (৬)-এর তফরসল ৩ অনুর্ায়ী মূল্যায়ন 

করমটি কতৃশক মূল্যায়ন কাজ সম্পদন্নর জদে ২ সপ্তাহ সময় রনি শাররত থাকদলও প্যাদকজ নাং- ০২/ইই/সজআররি/২০১০-২০১১-

এ অরতররক্ত ১ সপ্তাহ এবাং প্যাদকজ নাং- ০১/ইই/আরআররি/২০১২-২০১৩-এ অরতররক্ত ৩ সপ্তাহ সময় সনয়া হদয়দে।  

জনপ্ররতরনরি, সড়ক ব্যবহারকারী, র্ানবাহন চালক ও উপকারদভাগীসহ ৯৭ জন সস্টকদহাল্ডাদরর সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রাপ্ত 

তদথ্য সে া র্ায়, সড়ক উন্নয়দনর মাধ্যদম এলাকায় র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ সপদয়দে, নতুন 

কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে, এলাকায় কৃরষ পণ্য চাষ বৃরদ্ধ সপদয়দে, কৃরষ পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হদয়দে ও কৃষক 

উৎপারেত ফসদলর োয্য োম পাদেন এবাং রাস্তার দু’পাদবশ  নতুন সোকান/ব্যবসা প্ররতষ্ঠান, র্থা:- অদটা রাইসরমল, সপদট্রাল 

পাম্প, সপারি ফাম শ, কৃরষ  ামার, স’ রমল, ইট ভাটা, রহমাগার, রফি রমল ইতযারে গদড় উঠদে। সড়ক উন্নয়দনর ফদল স্থানদভদে 

সড়ক ব্যবহারকারীগদণর ২০ রমরনট হদত এক ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে।  

৩টি উপদজলায় অনুরষ্ঠত সফাকাস গ্রুপ আদলাচনায় প্রাপ্ত তদথ্য সে া র্ায়, কৃষকদের উৎপারেত কৃরষপণ্য সহদজ দূদরর বাজাদর 

রনদয় সর্দত পারায় োয্য মূল্য পাদেন এবাং কৃষকদের উৎপারেত ফসল (র্থা:-িান, গম, ভুট্টা, আলু ও সররষা) রবরির জদে  

রনদয় সর্দত পূদব শ সর্ পররমাণ  রচ হদতা, বতশমাদন এর অদি শদকরও কম  রচ হদে। পীরগঞ্জ হদত সজলা সেদর সর্দত প্রায় ৩০ 

রমরনট সময় কম লাগদে অথ শাৎ TTC কমদে। প্রকল্পভুক্ত সড়কসাংলগ্ন সবাচাগঞ্জ উপদজলায় অনুরষ্ঠত ‘স্থানীয় পর্ শাদয়র 

ওয়াকশশদপ’ প্রাপ্ত মতামদতর মদধ্য প্রিান প্রিান হদলাোঃ-সজলা সড়দকর সাংলদগ্ন পুকুর রনম শাণ, ইটভাটা রনম শাণ ইতযারে বদের 

জদে  আইন প্রণয়ন করা এবাং সড়দকর প্রদয়াজনীয় ROW অনুর্ায়ী ভূরম অরিগ্রহণ করা, সড়দকর বাঁকসমূদহর রভতদরর সাইদি 

(Inner side) এবাং সসতুর এযাদপ্রাদচ র্াদত বৃক্ষদরাপণ না করা হয় তজ্জদে পেদক্ষপ গ্রহণ এবাং সর্ সকল সজলা সড়দক সবরশ 

র্ানবাহন (র্থা:- ৩০০০ এর সবরশ এএরিটি) চলাচল কদর সস সকল সড়দক (দর্মন:-রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়ক) রনরে শি দূরত্ব 

অন্তর Bus-bay রনম শাণ করা।    

রবস্তাররতভাদব পর্ শদবক্ষণকৃত ৬টি সড়দক ১২২ রকদলারমটাদর সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; তদব রকছু রকছু রবচুযরত 

রদয়দে র্থা:-  সড়দকর প্রায় ১৭.৮৯% দেদঘ শয সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত নদহ, ১৮.৭০% দেদঘ শয সড়দকর 

সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দে, ১৯.৫১% দেদঘ শয সপভদমদন্টর সারদফদস পটদহালস (Potholes) আদে,  

৪০.৬৫% দেদঘ শয স্থাদন স্থাদন সড়দকর Edge-breaking আদে এবাং রিদপ্রসন ৮.৯৪%, রাটিাং (Rutting) ৪.০৭%, উঁচুরনচু 

৮.৯৪%, সূক্ষ্ম ফাটল ৮.৯৪% দেদঘ শয পাওয়া রগদয়দে। জযারমরতক রিজাইন, সড়ক রনরাপ্ত া ও সড়ক ফারন শচার সাংিান্ত 

আইদটমসমূদহ সে া র্ায়, প্রায় ১০০% দেদঘ শয সড়দকর সরাি মারকশাং করা হয়রন,  ৫২.০৩% দেদঘ শয সড়দকর সসতু বা কালভাদট শর 

এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন, ৩৮.২১% দেদঘ শয প্রদয়াজনীয় স্থাদন সড়দক সাইন-রসগোল  সনই, 

৩৩.৩৩% দেদঘ শয রকরম সপাস্ট সনই। পর্ শদবক্ষণকৃত ৫টি সসতু ও ৩১টি কালভাদট শর বতশমান অবস্থা ভাল; তদব ৩টি সসতুদত 

সরইরলাং-এ reflective sign লাগাদনা হয়রন, ২টির সসতুর এযাদপ্রাদচ গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন।   

প্রকল্পভুক্ত ২১টি সড়দকর মদধ্য রবস্তাররতভাদব তথ্য সাংগ্রহীত ৬টি সড়ক ও পররেশ শনকৃত  ৮টি সড়দকর মদধ্য Road 

condition প্যারারমটার-এ প্রাপ্ত উপা্ত  অনুর্ায়ী অনুরমত (Assumed) ৪টি র যাাংরকাং র্থা:-  

Excellent>Good>Fair>Poor রভর্ত দত ৫টি সড়দকর অবস্থা ‘ভাল’ (Good), ৬টির ‘সদন্তাষজনক’ (Fair) ও ৩টির 

‘ ারাপ’ (Poor) পাওয়া সগদে। কাদপ শটিাং কাদজর রবটুরমদনর পররমাণ পরীক্ষায় স্টযান্ডাি শ (৪.৫ ± ০.৫০)% এর স্থদল ৪.৮১% 



ii 

অথ শাৎ মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। Field Compaction পরীক্ষায় সবইজ টাইপ-১ এর কমপ্যাকশন প্রদয়াজনীয় ৯৮% এর 

স্থদল ৯৬.২৮% পাওয়া রগদয়দে। সবইজ টাইপ-১ (দস্টান-রচপস)-এর কাঠিে (Hardness) ও সাইজ (Aggregate size) 

ল্যাবদরটরী পরীক্ষায় মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে। সাব-দবইজ (ইদটর স ায়া)-এর কাঠিদের ২টি পরীক্ষার একটিদত মানসম্মত; 

অপরটিদত ২ রকদলারনউটন কম  পাওয়া রগদয়দে। এোড়া সেড় ইরঞ্চ উর্ধ্শ সাইদজর ইদটর স ায়া মানেন্ড অনুর্ায়ী সদব শাচ্চ ১৫% 

এর পররবদতশ ২৩.৩% পাওয়া রগদয়দে।   

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর লদক্ষয পররচারলত  ানা সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত তদথ্য সে া র্ায়, প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ ও পদরর 

পাররবাররক মারসক গড় আদয়র পাথ শকয প্রকল্প এলাকায় ৫২৭৯ (= ১৩১৮২ - ৭৯০২) টাকা বা বৃরদ্ধ ৬৬.৭৯% এবাং কদরাল 

এলাকায় বৃরদ্ধ ৪৫৩০ (= ১২৯৪৯ - ৮৪১৯) টাকা বা ৫৩.৮০%। আয় বৃরদ্ধর পাথ শকয হদত সে া র্ায়, প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রভাদব 

প্রকল্প এলাকায় জনগদণর আয় কদরাল এলাকার তুলনায় ১৩% সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দে।    

সমাট ২৮৮ রকদলারমটার প্রায় চলাচদলর অনুপদর্াগী সড়কদক উন্নয়দনর মাধ্যদম সর্াগাদর্াদগ গরতশীলতা বৃরদ্ধ, প্রকল্প এলাকার 

জনগদণর পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ, সাক্ষরতার হার বৃরদ্ধ ও কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ, প্রায় ৫৮ রকদলারমটার সড়ক ৩.৭ রমটার সথদক 

৫.৫০ রমটার রহদসদব প্রশস্তকরণ ও ৬টি সসতু রনম শাণ করার মাধ্যদম পররবহন ক্ষমতা বৃরদ্ধ ও সড়ক রনরাপ্ত া ব্যবস্থার উন্নয়ন 

এবাং র্ানবাহদনর পররচালন ব্যয় (VOC) হ্রাস পাওয়া- এ সব প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক।  

প্রকল্পভুক্ত সকান সড়দকই রনরবরেন্ন সম্পূণ শ দেদঘ শয উন্নয়ন কাজ না করা, প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়রন রবিায় DCP 

পরীক্ষার মাধ্যদম সপভদমদন্টর রবরভন্ন স্তদরর ভারবহন ক্ষমতা রনণ শয় না করা, িয়কাদজ সোট আকাদরর সবরশ সাংখ্যক প্যাদকজ 

করা, রিরপরপ’সত সাংস্থান থাকা সদিও ১৬ রকদলারমটার সড়ক ৩.৭ রমটার হদত ৫.৫ রমটাদর প্রশস্ত করদত না পারা, সাইন-

রসগোল  ও সরাি মারকশাং অপর্ শাপ্ততা, রিজাইন স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী প্রশস্তকরণ কাদজ রিজাইন টাইপ-৫ অনুসরণ না কদর 

রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী রনম শাণ করা, রিরপরপ’সত সড়ক-ওয়ারী কদম্পাদনন্টসমূদহর কাদজর অবস্থান ও সূরচ-নকশা না সেয়া, 

হাট-বাজাদর সেদনজ ব্যবস্থা না করা ও সড়ক সাংলগ্ন পুকুদর রক্ষাপ্রে কাজ না করা, সশাল্ডার অপ্রশস্ত, সাংকীণ শ সসতু ও সক্ষত্র 

রবদশদষ কাদজর রনেমান-এসব প্রকদল্পর দুব শল রেক।      

দুই-এদেল ট্রাদক সড়দকর ভারবহন ক্ষমতার অরতররক্ত মালামাল বহন করার ফদল রাস্তা ক্ষরতগ্রস্ত হওয়া, সড়দক সাইন-

রসগোদলর অপর্ শাপ্ততা, সরাি মারকশাং না থাকা, গরত সীরমতকরণ রিভাইস র্থা:- Rumble strip রনম শাণ না করা, বরাদের 

অপ্রতুলতা থাকায় রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ না হওয়া, সড়ক রনম শাদণর কদয়ক বের পর পর প্রাকৃরতক দুদর্ শাদগ (অরতবৃরি, বো ও 

নেী ভাঙ্গন) সড়ক নি হদয় র্াওয়া/  ানা- ন্দ, গতশ দতরী হওয়া, ঝুঁরকপুণ শ বাঁক সহজীকরণ না করা, সশাল্ডার অপ্রশস্ত এবাং 

সড়কদক পাড় রহদসদব ব্যবহার কদর পুকুর রনম শাণ করা, মৎস্য  ামার গদড় সতালা এবাং অপ্রশস্ত সপভদমন্ট প্রকদল্পর প্রিান 

ঝুঁরক/চযাদলঞ্জ।     

ভরবষ্যদত সড়ক রনম শাণ কাদজর গুণগত মান ও স্থায়ীত্ব (sustainability) বজায় রা ার স্বাদথ শ েরপদত্রর শতশাবলীদত রনম শাণ 

প্ররতষ্ঠাদনর োয়োরয়দত্বর (DLP) সময়সীমা বতশমাদন সািারণভাদব প্রচরলত এক বেদরর পররবদতশ ন্যযনতম দুই বের এবাং 

সমারপ্ত-পরবতী রক্ষণদর্াগ্য অথ শ  (Retention money) মাঠ পর্ শাদয় রবদ্যমান ২.৫% এর স্থদল ৫% করার রবষয় রবদবচনা 

করা প্রদয়াজন। এ রবষদয় সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃশক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

সারাদেদশ সওজ সজলা সড়ক সমূদহর ROW-এর মারলকানা স্বত্ব সজলা পররষে হদত সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক হস্তান্তর 

করা প্রদয়াজন। সজলা পররষদের মারলকানািীন কম-দবরশ ৬ রমটার এদকায়ারকৃত জরমর উভয় রেদক নতুন কদর ৭ রমটার 

কদর ১৪ রমটার জায়গা স্থায়ী অরিগ্রহণ করা প্রদয়াজন; সকননা সজলা সড়কসমূদহর সপভদমন্ট ইদতামদধ্য ৫.৫০ রমটার প্রশস্ততায় 

রনম শাণ শুরু হদয়দে।    

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র পররপত্র অনুর্ায়ী ভরবষ্যদত প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর পূদব শ সড়দকর রবদ্যমান স্ট্রাকচারাল অবস্থা জররপ 

ও পরীক্ষাসহ প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) করা সমীচীন হদব। রিরপরপ’র সাদথ প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর 

কাদজর অবস্থান সে াদনা সূরচ-নকশা সাংযুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূণ শ। সকান একটি সড়ক রকাংবা সড়ক অাংদশর রনরবরেন্ন দেদঘ শযর 

উন্নয়ন একই প্রকদল্পর আওতায় সম্পন্ন করা সমীচীন।   

রবদশষজ্ঞদের মতামত অনুর্ায়ী সড়ক রনম শাণ কাদজর রবটুরমনাস কাদজ ৮০/১০০ সগ্রদির রবটুরমন ব্যবহাদরর পররবদতশ ৬০/৭০ 

সগ্রদির রবটুরমন বাাংলাদেদশ দতরী, আমোরনসহ বাজারজাতকরণ এবাং ব্যবহাদরর জদে  সওজ-এর তফরসদল অন্তভু শরক্তকরণ, 

েরপদত্রর শদতশ উদল্ল করণসহ রনম শাণকাদল তা ব্যবহার রনরকতকরদণর জদে  প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা জরুরী।  



iii 

মাঠ পর্ শাদয় রবদ্যমান জনবল সাংকদটর কারদণ কাদজর গুণগতমান রনরকত করা এবাং সওজ এর সম্পে সুরক্ষায় োরয়ত্ব 

পালদনর জদে প্ররতটি সড়ক রবভাদগর আওতায় সড়দকর সাংখ্যা অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কার্ শ-সহকারী রনদয়াগ করা খুবই 

প্রদয়াজন। এ রবষয়টি সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় কতৃশক র্থার্থ পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

বতশমাদন সওজ রাংপুর সজাদন একটি মাত্র মান রনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরটরী আদে, র্া রাংপুদর অবরস্থত। কাদজর গুণগত মান আদরা 

রনরবড়ভাদব রনয়ন্ত্রদণর জদে রাংপুর সজাদনর আওতািীন বগুড়া ও রেনাজপুর সাদকশদল প্রদয়াজনীয় জনবলসহ ২টি মান রনয়ন্ত্রণ 

ল্যাবদরটরী স্থাপন এবাং পর্ শায়িদম অোে সড়ক রবভাদগও রমরন ল্যাবদরটরী স্থাপন করা একান্ত প্রদয়াজন  

সড়ক রনরাপ্ত া ঝুঁরক উদল্ল দর্াগ্যভাদব হ্রাস কদল্প- সজলা সড়কসমূদহ পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল  স্থাপন, সরাি মারকশাং করা, গরত 

সীরমতকরণ রিভাইস র্থা:- Rumble Strip রনম শাণ করা, সশাল্ডার প্রশস্ত করা, বাঁক সহজীকরণ করা, সসতুর এযাদপ্রাচ ও বাঁদক 

গাইি রপলার স্থাপন এবাং সসতুর সরইরলাং-এ ও গাইি রপলাদর retro-reflective সাইন লাগাদনা ইতযারে সড়ক রনরাপ্ত ামূলক 

পেদক্ষপ গ্রহণ করা একান্ত প্রদয়াজন। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক এ রবষদয় কার্ শকরী পেদক্ষপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়  ।          

প্রকল্পটি সমারপ্তর ৫ বের পর উন্নয়ন কাদজর স্থারয়ত্ব পর্ শদবক্ষদণ সে া র্ায়, প্রকল্পভুক্ত কদয়কটি সড়দকর অবস্থা  ারাপ হদলও 

অরিকাাংশ সড়দকর অবস্থা সদন্তাষজনক অথবা ভাল। ইদতামদধ্য সর্ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ হদয়দে, তা সকল সড়দক সুষমভাদব 

করা হয়রন। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচুযরতসমূহ “পর্ শদবক্ষদণ” এবাং SWOT রবদেষদণ উদল্লখ্য করা হদয়দে। এ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা 

কাদজ লারগদয় ভরবষ্যদত প্রকল্প বাস্তবায়দন েক্ষতা বৃরদ্ধর জদে রক ব্যবস্থা সনয়া প্রদয়াজন তা সুপাররদশ অন্তভু শক্ত করা হদয়দে। 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় এ সমীক্ষায় প্রে্ত  পর্ শদবক্ষণ ও  সুপাররদশর আদলাদক বাস্তব 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।  
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Acronyms 

AADT Annual Average Daily Traffic 
AASHTO American Association of the State Highway & Transportation Officials 

ACV Aggregate Crushing Value 

 AOI Area of Influence 

 

 

 

APP Annual Procurement Plan 

BOQ Bill of Quantities  

 CPTU Central Procurement Technical Unit 
CVD Commercial Vehicle per Day 

 

 

DCI Data Collecting Instrument 

  DCP Dynamic Cone Penetrometer 

 DID Difference in Differences  

DLP Defects  Liability Period  

 DPEC Departmental Project Evaluation Committee 

DPP Development Project Proposal  

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

FGD Focus Group Discussions 

HOPE Head of the Procuring Entity  

ISG                    Improved Subgrade  

KII Key Informant Interview   

LD Liquidated Damage 

MRTB Ministry of Road Transport & Bridges  

NOA Notification of Award   

OTM Open Tendering Method  

 PBC                  Performance Based Contract  

PCR Project Completion Report 

PMP Periodic Maintenance Program  

PPA Public Procurement Act 

PPR Public Procurement Rules 

RCC Reinforced Cement Concrete 

ROW Right of Way 

RTW River Training Works 

SPSS Statistical Package for Social Science  

SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TDS Tender Data Sheet 

 TEC Tender Evaluation Committee  

TFV Ten Percent Fines Value  

 TOC Tender Opening Committee  

TOS Tender Opening Sheet 

 TTC Travel Time Cost 

UAF Uniform Appraisal Framework  
VOC Vehicle Operating Cost  
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Glossary 
 

AADT: সকান একটি সড়ক রকাংবা মহাসড়দক সারা বেদর চলাচলকারী সমাট ট্রারফক সাংখ্যাদক ৩৬৫ রেদয় ভাগ কদর সর্ 

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

পররবহন প্রদকৌশদল এটি ব্যবহৃত হয়। একটি সড়ক কতটুকু ব্যবহার হদে রকাংবা কত ব্যস্ত তা এএরিটির সাংখ্যা সথদক বু া 

র্ায়। উভয়রেদক প্রবারহত ট্রারফক সাংখ্যাই এএরিটি। সপভদমদন্টর পুরুত্ব রিজাইদন দেরনক বারণরজযক গাড়ীর (CVD) সাংখ্যা 

ব্যবহৃত হয়। অপররেদক সড়দকর সলইন সাংখ্যা ও প্রশস্ততা রিজাইদন র্ারন্ত্রক ও অর্ারন্ত্রক সব িরদনর র্ানবাহদনর সাংখ্যা 

প্রদয়াজন। 

 

Accident Black Spot: সড়ক বা মহাসড়দকর সকান একটি রনরে শি স্থাদন র্রে সড়দকর কারদণ রকাংবা পাররপারবশক 

দবরশিযগত কারদণ ঘন ঘন দুঘ শটনা সাংঘটিত হদয় হতাহত হয়, ত ন এদক দুঘ শটনা ব্ল্যাক েট বলা হয়। 

 

Axle load: গাড়ীর Axle বলদত সসই অক্ষেন্ডদক বু ায়- র্াহা ২টি চাকার সকন্দ্রদক সাংযুক্ত কদর। ভারী র্ানবাহদনর রনজস্ব 

ওজন ও র্াত্রী রকাংবা সবা াইকৃত মালামাদলর সর্ পররমাণ ওজন একটি Axle এর মাধ্যদম চাকায় ও চাকার মাধ্যদম সরাসরর 

রাস্তার উপর চাপ সেয়, উহাদক Axle load বলা হয়। উোহরণ রহদসদব বলা র্ায়, বাাংলাদেদশ অদনক সোট 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 টন এবাং Rear Axle সমূদহ প্ররত চাকায় ৪ টন ওজন 

রবদবচনা কদর। অতএব, এর সচদয় সবরশ মালামাল রনদয় ট্রাক চলাচল করদল সড়দকর ক্ষরত হয়। 

 
ROW: একটি সড়ক রকাংবা মহাসড়দকর উভয় পাদবশ সর্ সীমানা পর্ শন্ত জরমর মারলকানা সাংরেি সাংস্থার, সস সীমানাদক ঐ 

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

 

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

উচ্চতায় ১ সসট সঢউ সঢউ েীি-সেকার রনম শাণ, র্াহা র্ানবাহনদক  াঁকুরন সেয় ও শদের সৃরি কদর, উহাদক Rumble strip 

বদল।  

Hard-shoulder: সর্ সকল সড়দক পাকা অাংশ সরু, সস সকল সড়দক উভয়মু ী র্ানবাহন চলাচদলর সুরবিাদথ শ কাঁচা 

সশাল্ডাদরর রকছু অাংশ পাকা করদল এদক হাি শ সশাল্ডার (Hard-shoulder) বদল। হাি শ সশাল্ডাদর সািারণত পথচারী, 

বাইসাইদকল ও অর্ারন্ত্রক িীর গরতর র্ানবাহন চলাচল কদর।   

 

Households (HHs)- ানা: একই চুলার রান্নায় এক বা একারিক ব্যরক্ত র্রে  াওয়া োওয়া কদর এবাং একই ঘদর বসবাস 

কদর ত ন উহাদক  ানা (Households) বলা হয়। একই ঘদর বসবাস কদর রকন্তু রান্নার চুলা র্রে রভন্ন হয়, ত ন প্রদতযকটিদক 

আলাো  ানা রবদবচনা করা হয়।   

 

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

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

 

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

সলদভদল রনম শাণ করা হয়, ত ন র্ানবাহন চলার সময় বাঁদকর রভতদরর রেদক না ঘুদর বারহদরর রেদক রেটদক পড়দব। তাই 

বাঁদক সড়দকর বাইদরর পাবশ উঁচু এবাং রভতদরর পাবশ রনচু রা দত হয়। রভতর ও বাইদরর সলদভদলর এ পাথ শকযদক সুপার-

এরলদভশন বলা হয়।  

 



vi 

Shoulder: সড়দকর পাকা অাংদশর দুই পাদবশ কাঁচা সড়ক অাংশদক সশাল্ডার বলা হয়। সশাল্ডাদর সািারণতোঃ র্ানবাহন চলাচল 

কদর না। তদব সাইদকল আদরাহী ও পথচারীদের চলাচদলর জদে সশাল্ডার ব্যবহ্নত হয়। সড়দকর সশাল্ডারদক মানুদষর কাঁদির 

সাদথ তুলনা করা র্ায়। ২ কাঁি মাথাদক সর্মন রক্ষা কদর দুই পাদবশ সশাল্ডারও পাকা সড়কদক রক্ষা কদর।  

 

Travel Time Cost (TTC): পররবহন ও সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র ভ্রমদণর সময় ব্যয় একটি বড় িরদনর ব্যয়। সড়ক 

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

ঘন্টায় কত টাকা সাশ্রয় হয়, তা রনণ শয় করা সম্ভব। একই সড়দক র্াতায়াতকারী রবরভন্ন র্ানবাহদনর সক্ষদত্র এ সময় সাশ্রদয়র 

মূল্য রবরভন্ন রকম। সর্মন:- সওজ কতৃশক বাস্তবারয়ত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর উন্নয়নকৃত সড়দক প্ররত ঘন্টায় সাশ্রয় সমাটর-

কাদর ৩৩.৩ টাকা, মাইদিাবাদস ৩০ টাকা ও বাদস ১৮.৪ টাকা (সূত্রোঃ এরিরব প্রণীত আরএনএমরপ-২ প্রকদল্পর রপরসআর)।  

 

VOC: সড়ক-মহাসড়দক চলাচদলর সময় র্ানবাহদনর পররচালনা ব্যয় তথা জ্বালানী  রচ, সারভ শরসাং  রচ, র্ানবাহদনর র্ন্ত্রাাংশ 

নি হদয় সগদল তা পররবতশন ব্যয়, টায়ার, টিউব, ব্যাটারর বাবে ব্যয়, র্ানবাহদনর এযাদেল েণ্ড রকাংবা অোে অাংদশর পররবতশন 

জরনত ব্যয় ইতযারে রনব শাহ করদত হয়, এসব ব্যয়দক VOC বলা হয়। সকান সড়দকর সারদফস র্ত মসৃণ (smooth), তাদত 

র্ানবাহদনর ক্ষয়-ক্ষরতও (wear & tear) তত কম হয়। র্ানবাহন এবাং এর পররচালনা উপকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ রবদেশ সথদক 

আমোরন করদত হয়। সড়দকর মান ভাল হদল VOC কম হয়। ফদল স্থানীয় মুদ্রা োড়াও প্রচুর দবদেরশক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকদল্পর পটভূরম, রববরণ ও উদেশ্য 

 

১.১ প্রকদল্পর পটভূরম: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর অিীদন সারা সেদশ ৬৬৭টি সজলা সড়ক রদয়দে। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর 

কতৃশক ৫৪২৬.৯১ সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যয় সিরলত ৯টি গুে  প্রকল্প (র্থা:- সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প-১ম পর্ শায় ও ২য় পর্ শায় 

এবাং জনগুরুত্বপূণ শ সজলা সড়ক উন্নয়ন ১ম ও ২য় পর্ শায় ইতযারে) বারষ শক উন্নয়ন কম শসূরচর আওতায় নব্বই-এর েশক হদত 

বাস্তবারয়ত হদয় আসরেল (২০০৭-০৮ অথ শ বের পর্ শন্ত)। সারা সেশব্যাপী রবস্তৃত এ সকল  প্রকদল্প অসাংখ্য উপ-প্রকল্প অন্তভু শক্ত 

থাকায় এগুদলা র্থার্থভাদব পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হরেল না। এগুদলার অদনকগুদলা সমাপ্ত পর্ শাদয় রেল, তদব রকছু 

রকছু সজলা সড়ক সকান গুে প্রকদল্পই অন্তভু শক্ত হয়রন। এ সপ্ররক্ষদত সরকাদরর উি শতন পর্ শাদয়র এক সভায় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্, 

বাস্তবায়নািীন প্রকল্পগুদলা জুন, ২০০৮ এর মদধ্য অবশ্যই সমাপ্ত করদত হদব। উপদরাক্ত রনদে শশনা অনুর্ায়ী পররকল্পনা 

করমশদনর সেস্য, সভৌত অবকাঠাদমা রবভাগ-এর সভাপরতদত্ব গত ৩০-০৩-২০০৮ ররোঃ তাররদ  অনুরষ্ঠত আন্তোঃমন্ত্রণালয় সভায় 

সওজ- এর ৮টি সজাদন সজান-রভর্ত ক ৮টি গুে প্রকল্প ২০০০.০০ সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় প্রণয়দনর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত 

সভার রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী রাংপুর সজাদনর ২১টি সজলা সড়ক উন্নয়দনর লদক্ষয “সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান)”-শীষ শক 

প্রকল্পটির রিরপরপ ২০-৫-২০০৮ ররোঃ তাররদ  োর ল করা হয়, র্া রপইরস সভার রসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংদশািদনর পর পুনগ শঠিত 

আকাদর ২৭-০১-২০০৯ ররোঃ তাররদ  ECNEC কতৃশক অনুদমারেত হয়।    

  

১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ:   

প্রকদল্পর নাম: সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)। 

উদদ্যাগী রবভাগ/মন্ত্রণালয়: সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ/সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়  ) MRTB)    

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর   

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ব্যয়: প্রকল্পটি সম্পূণ শ রজওরব অথ শায়দন বাস্তবারয়ত হদয়দে। সাররণ ১.০১ এ প্রকদল্পর  মূল প্রাক্করলত ব্যয়, ১ম 

(সব শদশষ) সাংদশারিত প্রাক্করলত ব্যয় এবাং প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় সে াদনা হদলাোঃ      

 

   সাররণ-১.০১: প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় এবাং প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয়                                 (লক্ষ টাকায়)                                                                                                        

 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল: সাররণ ১.০২ প্রকদল্পর মূল বাস্তবায়নকাল এবাং প্রকৃত বাস্তবায়নকাল সে াদনা হদলা।  

   সাররণ-১.০২: প্রকদল্পর মূল বাস্তবায়নকাল এবাং প্রকৃত বাস্তবায়নকাল  

রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবায়নকাল  প্রকৃত বাস্তবায়নকাল  

(বরি শত অনুদমারেত 

সময়)   

অরতররক্ত সময় ব্যয় (Time-Over-Run) 

(সাংদশারিত রিরপরপ’র রভর্ত দত) 

মূল ১ম সাংদশারিত অরতররক্ত অরতিান্ত সময় শতকরা হার 

জানুয়ারর,  ২০০৯ 

হদত রিদসির, 

২০১১ = ৩ 

বৎসর 

জানুয়ারর,  ২০০৯ 

হদত রিদসির, ২০১২  

= ৪ বৎসর  

জানুয়ারর, ২০০৯ হদত  

জুন, ২০১৩  

= ৪ বৎসর  ৬ মাস 

 

৬ মাস 

 

১১.১১% 

  

প্রকদল্পর অবস্থান: প্রকল্পটি সেদশর উ্ত রাঞ্চদলর ১০টি সজলার ২৮টি উপদজলায় রবস্তৃত। সাররণ-১.০৩-এ সওজ সজান, প্রশাসরনক 

রবভাগ, সজলা ও উপদজলাসমূদহর নাম সেওয়া হদলা।   

  

 

 

 

 

প্রাক্করলত ব্যয় প্রকৃত বাস্তবায়ন ব্যয়  ব্যয় হ্রাস/বৃরদ্ধ (-/+) (সাংদশারিত রিরপরপ ব্যদয়র তুলনায়)  

মূল রিরপরপ 

অনুর্ায়ী  

 ১ম সাংদশারিত 

রিরপরপ অনুর্ায়ী 

টাকা শতকরা হার 

১৫৫০১.৭৮ ১৬৬৪৩.৫৪ ১৩৭২৪.২১ (-) ২৯১৯.৩৩ (-) ১৭.৫৪% 
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  সাররণ-১.০৩: সওজ সজান, প্রশাসরনক রবভাগ, সজলা ও উপদজলাসমূহ  

সওজ সজান  রবভাগ (প্রশাসরনক)  সজলা উপদজলা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাংপুর 

   

রাজশাহী 
১. বগুড়া 

১. সশরপুর  

২. ধুনট 

৩. কাহালু 

৪. দুপচারচয়া 

৫. নন্দীগ্রাম 

৬. আেমেীরঘ  

২. জয়পুরহাট  
৭. জয়পুরহাট সের  

৮. হারকমপুর 

৯. পাঁচরবরব 

১০. সক্ষতলাল 

১১. আদক্কলপুর 

                    

রংপুর 

 

৩. গাইবাো  ১২. গাইবাো সের 

৪. রাংপুর ১৩. পীরগঞ্জ  

১৪. গাংগাচড়া  

৫. কুরড়গ্রাম  ১৫. রারজবপুর  

১৬. সরৌমারর 

১৭. নাদগবরী  

৬. লালমবেরহাট  ১৮. আবিতমারী    

৭. রেনাজপুর  ১৯. রেনাজপুর সের 

২০. ফুলবারড় 

২১. রবরামপুর  

২২. সবাচাগঞ্জ 

২৩. বীরগঞ্জ  

৮. নীলফামারী  ২৪. নীলফামারী সের   

২৫. রিমলা  

৯. ঠাকুরগাঁও  ২৬. ঠাকুরগাঁও সের   

১০. পঞ্চগড়  ২৭. পঞ্চগড় সের     

২৮. আদটায়ারী  

 

১.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য:   

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান উদেশ্য রনেরূপ:    

     ক)  রাংপুর সজাদনর আওতািীন রনব শারচত সজলা সড়কসমূহ উন্নয়ন বা রনম শাদণর মাধ্যদম উ্ত রাঞ্চদলর  সড়ক  সর্াগাদর্াগ 

আদরা কার্ শকর (Effective) ও গরতশীল করা এবাং সেদশর অোে অঞ্চদলর সাদথ উন্নত  সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা রনরকত 

করা।  

      ) সেদশর সকল স্তদরর জনগদণর জদে  ব্যয়-সাশ্রয়ী (Cost-effective), চারহো উপদর্াগী (Need-

 responsive) এবাং সময়-সাশ্রয়ী (Time-savings) সড়ক সর্াগাদর্াগ সুরবিা প্রোন করা।  

     গ)  সদব শাপরর সেদশর সারব শক আথ শ-সামারজক অবস্থার উন্নয়দন অবোন রা া।   

১.৪ প্রকল্প অনুদমােন ও সাংদশািন:   

প্রকল্পটি ২৭-০১-২০০৯ ররোঃ তাররদ  অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ শননরতক পররষদের রনব শাহী করমটির (ECNEC) দবঠদক সমাট 

১৫৫০১.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জানুয়ারর, ২০০৯ হদত রিদসির ২০১১ সময়াদে বাস্তবায়দনর লদক্ষয অনুদমারেত হয়।  

পরবতীদত ভূরম অরিগ্রহণ, সড়ক বাঁদি মাটির কাজ বৃরদ্ধ, সপভদমন্ট শরক্তশালীকরণ, সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ, সাদফশরসাং, আররসরস 

কালভাট শ রনম শাণ  ও রক্ষাপ্রে কাদজ ব্যয় বৃরদ্ধ এবাং নতুন সপভদমন্ট রনম শাণ ও আররসরস েীজ রনম শাদণ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় প্রকল্পটি 

সাংদশািদনর প্রদয়াজন সে া সেয়। এ সপ্ররক্ষদত ২১-০৯-২০১১ ররোঃ তাররদ  অনুরষ্ঠত রবভাগীয় মূল্যায়ন করমটির (DPEC) সভার 
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সুপাররশ অনুর্ায়ী সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী প্রকল্পটির ১ম সাংদশািনী প্রস্তাব  ২১-১১-২০১১ ররোঃ তাররদ  

অনুদমােন কদরন। ১ম সাংদশািনী অনুর্ায়ী প্রকল্পটির প্রাক্করলত ব্যয় িরা হয় ১৬৬৪৩.৫৪ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তবায়নকাল 

রনি শারণ করা হয় জানুয়ারর, ২০০৯ হদত রিদসির, ২০১২ পর্ শন্ত। রকন্তু উক্ত সমদয়ও সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পটির সময়াে 

পররকল্পনা করমশন কতৃশক গত ২৪-০২-২০১৩ ররোঃ তাররদ  ৩০-৬-২০১৩ পর্ শন্ত বৃরদ্ধ করা হয়।       

 

১.৫ অথ শায়দনর অবস্থা:      

প্রকল্পটি সম্পূণ শ রজওরব-এর অনুোদন বাস্তবারয়ত হদয়দে। রনদের সাররণ- ১.০৪ এবাং ১.০৫-এ র্থািদম প্রকদল্পর  অথ শায়ন এবাং 

মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা, এরিরপ ও আরএরিরপ বরাে, অথ শ অবমুরক্ত ও ব্যয় সে াদনা হদলা।     
 

  সাররণ-১.০৪: প্রকদল্পর অথ শায়ন                                                                                          (লক্ষ টাকায়)                                                         

সব শদমাট পররমাণ ঋণ অনুোন (Grant) 

(রজওরব) 

নগে দবদেরশক মুদ্রা রবরনময় 

১৬৬৪৩.৫৪ সনই  ১৬৬৪৩.৫৪ সনই  

 

  সাররণ-১.০৫: রিরপরপ লক্ষযমাত্রা, এরিরপ ও আরএরিরপ বরাে, অবমুরক্ত ও ব্যয়                                (লক্ষ টাকায়)                                                                                                                                                                      

অথ শ বের মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সাংদশারিত এরিরপ বরাে অবমুক্ত ব্যয় 

২০০৮-২০০৯ ৯৬৩.৯১ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৪৫.০৮ 

২০০৯-২০১০ ৮৪৭৯.৩০ ৪১০০.০০ ৪১০০.০০ ৪১০০.০০ 

২০১০-২০১১ ৫৫৮২.৩২ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৪৭৬.২৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-২০১৩ - ৪২৭৯.৩৪ ৪২৭৯.৩৪ ৪২৭৯.৩৪ 

সব শদমাটোঃ ১৫৫০১.৭৮ ১৩৭২৯.৩৪ ১৩৭২৯.৩৪ ১৩৭২৪.৪২ 

 

১.৬  প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহ (Major Components):     

প্রকদল্পর সমারপ্ত প্ররতদবেন (PCR) অনুর্ায়ী প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহ সাররণ ১.০৬-এ সে াদনা 

হদলা।                                                        

  সাররণ-১.০৬: প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহ                                                                                                                          

িরমক 

নাং 

অঙ্গ (Component)  পররমাণ 

সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অজশন 

০১  ভূরম অরিগ্রহণ/িয় এবাং  সম্পে সাংগ্রহ    

ভূরম অরিগ্রহণ  ৫.০০ সহক্টর ৫.০০ সহক্টর 

০২  

 

পূতশ কাজ    

মাটির কাজ    

(ক) সড়ক বাঁি রনম শাণ ২.৭৮ লক্ষ ঘনরমটার ২.২৭ লক্ষ ঘনরমটার 

 ( ) সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/উচুুঁকরণ  ৫.৫৫ লক্ষ ঘনরমটার ৫.১০ লক্ষ ঘনরমটার 

০৩  সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ   

(ক) সেরেবল সপভদমন্ট ন্যতন রনম শাণ (সারদফরসাং 

ব্যতীত)   

৫৮.৭৫ রকরমোঃ ৫২.৭৯ রকরমোঃ 

( ) সেরেবল সপভদমন্ট পুনরন শম শাণ  ১.০০ রকরমোঃ ১.০০ রকরমোঃ 

(গ) সেরেবল সপভদমন্ট মজবুরতকরণ  ৬৮.৫১ রকরমোঃ ৬২.৮৮ রকরমোঃ 

(ঘ) সেরেবল সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ (দবইজ সকাস শ 

পর্ শন্ত)  

৭৪.১৮ রকরমোঃ ৫৭.৫৯ রকরমোঃ 

(ঙ) সারদফরসাং (কাদপ শটিাং ও সীলদকাট)   ৩৩০.৫২ রকরমোঃ ৩১২.০৫ রকরমোঃ 

০৪ আররসরস সসতু রনম শাণ ১৮৫.৫০ রমটার ১৭১.৬০ রমটার 
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িরমক 

নাং 

অঙ্গ (Component)  পররমাণ 

সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তব অজশন 

০৫  আররসরস কালভাট শ রনম শাণ ২৬৮.৩১ রমটার ১৭৮.০০ রমটার 

০৬  রক্ষাপ্রে কাজ   

(ক) কাংরিট সলাপ প্রদটকশন   ২২১২৫.০০ বগ শ রমটার ১৫৮৩০.২৮ বগ শ রমটার 

( ) আররসরস সেট রক্ষাপ্রে কাজ  ৭৬৫৪.৫০ রমটার ৬৬৮৭.২০ রমটার 

 

উদল্লখ্য, প্রকল্পটির রিজাইন ও সুপাররভশন সওজ রনজস্ব জনবদলর িারা সম্পন্ন করা হয় এবাং প্রকদল্পর আওতায় সকান র্ানবাহন 

িয় করা হয়রন।    

১.৭ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সড়কসমূদহর নাম, দেঘ শয ও প্রাক্করলত ব্যয়োঃ রপরসআর অনুর্ায়ী সড়ক-ওয়ারী তথ্যারে রনদের 

সাররণ’সত প্রে্ত  হদলা।   

 

  সাররণ-১.০৭: প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত রাস্তার নাম, দেঘয ও ব্যয় ও প্রাক্করলত ব্যয়                            (লক্ষ টাকায়)     

িরমক 

নাং 

সড়ক রবভাগ/ 

সজলার নাম 

সড়দকর নাম/ সড়ক নির সড়দকর 

দেঘ শয 

(রকোঃরম) 

অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় 

মূল সাংদশারিত 

১ বগুড়া সশরপুর ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়ক (বগুড়া 

অাংশ) (দজি-৫৪০১) 

১৬.১১ ৪৯০.২২ ৫৫৮.৯৩ 

২ বগুড়া বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়ক (বগুড়া অাংশ)  

(দজি-৫০৩৯) 

২৫.০০ ৪৮৬.৪১ ৬৩৪.৯৬ 

৩ বগুড়া কাহালু-পাঁচপীর-িলাহার-দচৌমুহনী- বাকেহ-

আেমরেঘী সড়ক (দজি-৫৪৭১)  

২১.৪৫ ৯৭৬.৪২ ৬৯১.৮৩ 

৪ বগুড়া 

 

নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-দুপচারচয়া-রজয়ানগর-

আদক্কলপুর  (গুরপণাথপুর) সড়ক (দজি- ৫২০২)   

৪৪.৬১ ৩২১.৯৮ ৫৭০.৯৮ 

৫ জয়পুরহাট পাঁচরবরব-ডুগডুরগ-দঘাড়াঘাট সড়ক (জয়পুরহাট অাংশ) 

(দজি-৫৮৫৬)  

১৭.৩২ ৩১৩.৩৪ ৩১৭.৩৩ 

৬ জয়পুরহাট  রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়ক (দজি-৫৫০৯) ৩০.৯৬ ৮২৫.৬৭ ৯০৬.২২ 

৭ জয়পুরহাট বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়ক (জয়পুরহাট 

অাংশ)  (দজি-৫০৩৯)  

৫.৮০ ৩৫৮.৮৩ ২৪২.৩০ 

৮ গাইবাো োররয়াপুর-কামরজানী সড়ক (দজি-৫৫৫১) ৬.৮৪ ৪৪৭.৯৮ ৪৩৫.০০ 

৯ রাংপুর গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট- গাড়াগ্রাম- 

নীলফামারী  (রকদশারগঞ্জ) সড়ক (রাংপুর অাংশ) 

(দজি-৫০১৮) 

১৯.০০ ৬০০.৪৯ ৮০১.৪৬ 

১০ রাংপুর সাদুল্লাপুর (মাোরগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ  (নজন্তাপুর) 

সড়ক (দজি-৫০৭৫)   

৩৩.২৩ ৯৫৫.৫৮ ১০৫৩.২৪ 

১১ রাংপুর হাজীরহাট-দবতগারড়-লাঙ্গদলর হাট-  গাংগাচড়া সড়ক 

(দজি-৫০২০) 

২০.৪২ ৯৮৩.৫২ ৮৮৭.৫৯ 

১২ লালমরনরহাট লালমরনরহাট- হারাগাো সড়ক (দজি-৫৯০২)  ৫.৩৩ ৩৬২.৩৭০ ৭০৪.৫৬ 

১৩ কুরড়গ্রাম জামালপুর-িানুয়া কামালপুর-দরৌমারী-োঁতভাাংগা 

সড়ক (কুরড়গ্রাম অাংশ) (দজি-৪৬০৬) 

২৭.৮৮ ৭৭৪.৯৭ ৮৫২.৪৬ 

১৪ কুরড়গ্রাম সসানাহাট স্থল বন্দর -মাোরগঞ্জ- রভতরবে-নাদগবরী 

সড়ক (দজি-৫৬২৪)  

৪০.০০ ১৮২৪.৯৪ ১৯৯৯.৬৮ 

১৫ ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও-রুরহয়া-আদটায়ারী সড়ক (ঠাকুরগাঁও অাংশ) 

(দজি-৫০৫৯)  

১৫.৮৩ ৩৪৯.০৯ ৬৯৯.৯৬ 

১৬ রেনাজপুর রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক (দজি-৫০০২-   

রেনাজপুর অাংশ)   

২৫.৯৪ ১১৬০.১৬ ১২৭৫.৯৪ 

১৭ রেনাজপুর  মধ্যপাড়া-আফতাবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়ক (দজি-

৫৫৬১)  

১৮.০০ ৯৯৯.৮১ ৭৬৩.৯৭ 

১৮ রেনাজপুর রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়ক (দজি-৫০০৬)  ২৫.০০ ১১৯৭.৩৮ ১২৯১.৫২ 
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িরমক 

নাং 

সড়ক রবভাগ/ 

সজলার নাম 

সড়দকর নাম/ সড়ক নির সড়দকর 

দেঘ শয 

(রকোঃরম) 

অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় 

মূল সাংদশারিত 

১৯ নীলফামারী বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়ক (দজি-৫৭০৩-

অাংশ)   

১৭.০০ ৬১৮.৭৫ ৬১৩.১৮ 

২০ নীলফামারী সবাড়াগাড়ীহাট  -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়ক (দজি-

৫০৫৪)   

৯.৯০ ৫৬৮.৩৮ ৫৪৫.৩৬ 

২১ পঞ্চগড় ভজনপুর (রনজবাড়ী) হদত আদটার ারী- ময়নাগুরড়-

আমতলী- মীরগড়-পঞ্চগড় সড়ক রনম শাণ (দজি-

৫০৬০) 

১৯.১৭ ৮৮৫.৬৩ ৪৯৭.০৭ 

  সমাট রাংপুর অঞ্চলোঃ ২১টি সড়ক  ৪৪৪.৭৯ ১৫৫০১.৮ ৮ ১৬৩৪৩.৫৪ 

 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সড়কসমূদহর অবস্থান সওজ-এর বগুড়া, রাংপুর ও রেনাজপুর সাদকশল ম্যাদপ সে াদনা হদলা (ম্যাপ-১, 

ম্যাপ-২ ও ম্যাপ-৩)।    
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ম্যাপ-২ 
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ম্যাপ-৩ 
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রিতীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পদ্ধরত, নমুনা রিজাইন ও কম শ-পররকল্পনা 

 

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পরররি (TOR):  

“জেলা সড়ক উন্নয়ে (রংপুর জোে) (১ম সংশ্ল াবিত)”  ীষ বক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পরররি রনেরূপোঃ 

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

 ব্যয়, বৎসর-ওয়ারী ব্যয়  প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ শায়ন, প্রকদল্পর পটভূরম ইতযারে 

 সম্পরকশত সকল তথ্য পর্ শাদলাচনা করা।     

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

 সাররণ/চাদট শর মাধ্যদম  উপস্থাপন/পর্ শাদলাচনা করা।   

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

    ঘ) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য/কার্ শ ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রহ 

 আইন ও রবরিমালা (PPR) ইতযারে প্ররতপালন করা হদয়দে রকনা সস রবষদয় পর্ শদবক্ষণ ও  পর্ শাদলাচনা  করা।  

    ঙ) প্রকদল্পর অিীদন সাংগৃহীত কার্ শ ও সসবাসমূহ র্াচাই এবাং পর্ শাদলাচনা করা।       

    চ) প্রকদল্পর আওতায় সাংগ্রহীত পণ্য, কাজ ও পররদসবাসমূহ রনরে শি পররমাণ (BOQ) এবাং সেরসরফদকশন  অনুর্ায়ী 

 সম্পন্ন হদয়দে রকনা তা পররবীক্ষণ এবাং পর্ শাদলাচনা করা। সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী মান রনরকত করা হদয়দে রকনা 

 পরীক্ষা করা। মাঠ পর্ শায় সথদক নমুনা সাংগ্রহ করা এবাং পরীক্ষাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম মান প্রতযয়ন করা সর্দত পাদর।        

    ে) রিরপরপ’র বের-রভর্ত ক আরথ শক চারহো ও বরাে সর্ৌরক্তকতা র্াচাই করা এবাং প্রকদল্পর প্রারম্ভ সথদক কম শ-

 পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত হদয়দে রক না তা রবদেষণ করা। র্রে কম শ-পররকল্পনা বািাগ্রস্ত 

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

    জ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সম্পরকশত রবরভন্ন কার্ শিম র্থা:-ভূরম অরিগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর এবাং প্রকল্প 

 বাস্তবায়দন রবলি তথা িয় কার্ শিদম রবলি, ব্যবস্থাপনায় দুব শলতা, প্রকল্প সম্প্রসারণ, প্রকল্প ব্যয় অরতিান্ত  

 হওয়া ইতযারে রবদেষণ, পর্ শদবক্ষণ ও পর্ শাদলাচনা করা।   

     ) প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ; প্রকদল্পর দুব শলতা উ্ত রদণর উদেদশ্য সুপাররশ প্রয়দনর জদে প্রকদল্পর সামরগ্রক 

 রনভু শলতা, ত্রুটি-রবচুযরত ও অসঙ্গরত পর্ শাদলাচনা করা।  

   ঞ) আথ শ-সামারজক সক্ষদত্র প্রকদল্পর প্রভাব রনণ শয় করা।  

    ট) প্রকদল্পর অিীন রবরভন্ন সড়ক পদথ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ ও পদর চলাচলকারী রবরভন্ন র্ানবাহদনর 

 তুলনামূলক পর্ শাদলাচনা করা।  

    ঠ) প্রকদল্পর অিীন সড়ক সমূদহ সাইন- রসগোল  ব্যবহার এবাং ট্রারফক সসবা ও র্ানবাহন চলাচদল শৃঙ্খলা আনয়দন 

 উহার প্রভাব।  

    ি) প্রাপ্ত রবরভন্ন পর্ শদবক্ষদণর আদলাদক প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ প্রকল্প এলাকা সথদক সাংগৃহীত তদথ্যর রভর্ত দত 

 “প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন” প্রণয়ন ও িয়কারী সাংস্থা তথা আইএমইরি’র অনুদমােন গ্রহণ করা।  

    ঢ) স্থানীয় পর্ শাদয়র একটি ও জাতীয় পর্ শাদয়র একটি কম শশালা আদয়াজন কদর মূল্যায়ন কাদজর প্রাপ্ত তথ্যসমূহ 

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

 চুড়ান্তকরণ এবাং 

    ণ) িয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কতৃশক রনি শারণকৃত অোে সাংরেস্ট কাজ সম্পােন করা।   



10 

২.২ সমীক্ষার কম শ-পদ্ধরত Methodology :      

প্রকদল্পর কাদজর িরন, রবস্তৃরত ও প্রকদল্পর কারঙ্খত সুফল: “সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান)” একটি সড়ক   সর্াগাদর্াগ 

অবকাঠাদমা প্রকল্প। প্রকল্পটির গুরুত্বপূণ শ সুফল হদলা উ্ত রাঞ্চদলর সওজ সড়ক সনটওয়াদকশর উদল্ল দর্াগ্য উন্নয়ন 

(Improvement), প্রকল্প এলাকায় রশল্প-কলকার ানা স্থাপন এবাং কৃরষ কম শকান্ড বৃরদ্ধর মাধ্যদম সেদশর অথ শননরতক প্রবৃরদ্ধদত 

গুরুত্বপূণ শ অবোন রা া। ফলতোঃ রজরিরপ প্রবৃরদ্ধ বৃরদ্ধ, কম শসাংস্থাদনর প্রসার ও আয় বৃরদ্ধর সুদর্াগ সৃরিও প্রকদল্পর অোে 

কারঙ্খত সুফল। প্রকল্প এলাকার স্বাস্থয ও রশক্ষার সুরবিা এবাং সামারজক রনরাপ্ত ার উন্নয়নও অেতম সুফল। প্রকদল্পর টাদগ শট 

এলাকায় োররদ্রয হ্রাস পাদব। প্রকল্প এলাকায় পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধ পাদব, র্াতায়াদতর সময় সাশ্রয় হদব, র্াত্রীসািারদণর 

র্াতায়াত ব্যয় ও পণ্য পররবহন ব্যয় কমদব, র্ানবাহদনর পররচালনা ব্যয় (VOC) কমদব; এ সবই প্রকদল্পর কারঙ্খত সুফদলর 

অন্তভু শক্ত।    

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রদহর জদে প্রিানতোঃ দুই পদ্ধরত অনুসরণ করা হয়-র্থা:- (ক) সাংখ্যাগত 

(Quantitative) এবাং ( ) গুণগত (Qualitative) পদ্ধরতসমূহ।     

২.২.১ সাংখ্যাগত  ানা রভর্ত ক সমীক্ষা জররপ: সর্ সকান সুপররকরল্পত ও সুসমরিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সক্ষদত্র সাংখ্যাগত 

সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম অরভি তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রহ করা হয়। সাংখ্যাগত  ানা সমীক্ষা জররপ উপকারদভাগী ও অ-উপকারদভাগী 

উভয় গ্রুদপর মদধ্য পররচালনা করা হয়, র্াদত প্রকদল্পর প্রভাদব প্রকল্প এলাকার জনগদণর আয় বৃরদ্ধ, কম শসাংস্থান সৃরি ও োররদ্রয 

হ্রাস কতটুকু হদয়দে তা রনণ শয় করা র্ায়। তথ্য- উপাদ্ত র তুলনামূলক রবদেষণ করার সুরবিাদথ শ প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগী 

(Beneficiary) এবাং প্রকল্প সথদক দূরবতী কদরাল এলাকার (Control Area) অ- উপকারদভাগী/কম উপকারদভাগী (Non-

Beneficiaries/Less Beneficiaries) উভয় এলাকায়  ানা সমীক্ষা পররচলনা করা হয়।  

 ানা সমীক্ষার তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রহ: প্রকল্প এলাকায় আথ শ-সামারজক অবস্থার সকান Baseline Survey করা থাকদল এ সক্ষদত্র 

উক্ত উপাদ্ত র সাদথ তুলনা করা র্ায়। রকন্তু সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক প্রকল্প গ্রহদণর পূদব শ সকান Baseline survey 

করা হয়রন। এমতাবস্থায়, সমীক্ষা পররকল্পনায় প্রকল্পািীন সড়কসমূদহর রনকটবতী এবাং দূরবতী উভয় প্রকার গ্রামসমূহ সথদক 

তূলনামূলক অবস্থা র্াচাইদয়র লদক্ষয নমুনা গ্রাম অন্তভু শক্ত করা হদয়দে। মূল্যায়ন সমীক্ষার কাদজ প্রকদল্পর সমাপ্ত সড়দকর 

রনকটবতী গ্রামসমূহ প্রকল্পািীন এলাকা (Project Area) এবাং সড়ক সথদক আড়াআরড়ভাদব ২ রকদলারমটাদরর সবরশ দূরবতী 

গ্রামসমূহ রনয়ন্ত্রণ এলাকা (Control Area) রহদসদব রবদবরচত করা হদয়দে। রনরম শত সড়কসমূদহর প্রভাব রনণ শদয়র লদক্ষয তথা 

উভয় এলাকার প্রাপ্ত তথ্য তুলনা করার জদে ২টি এলাকার  ানা সমীক্ষা জররদপর জদে ২টি আলাো কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা 

(Structured Questionnaire) প্রণয়ন করা হদয়দে (সাংযুরক্ত-১-ফরম-১ এবাং সাংযুরক্ত-১-ফরম-২), র্া ব্যবহার কদর  ানা 

সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম মাঠ পর্ শাদয়র উপা্ত  সাংগ্রহ করা হদয়দে।   

এটি রনরকত কদর বলা র্াদব না সর্, একটি প্রকদল্পর প্রভাবারিত এলাকায় অপর সকান প্রকদল্পর সকান প্রভাব পড়দব না। 

অনুরূপভাদব, প্রকল্প সথদক দূদর রনব শারচত রনয়ন্ত্রণ এলাকা সম্পদকশও বলা র্াদব না সর্, ঐ এলাকায় বাস্তবারয়ত অে সকান 

প্রকদল্পর প্রভাব উহার উপদর পদড়রন। তদব অে সকান প্রভাব র্াদত ন্যযনতম হয়,  এ জদে প্রকল্প এলাকা রনব শাচদনর সময় লক্ষয 

রা া হদয়দে সর্ সসগুদলা প্রতযন্ত এলাকায় রনব শাচন করা হদয়দে এবাং লক্ষয রা া হদয়দে র্াদত উক্ত এলাকাসমূদহ এ প্রকদল্পর 

সময়কাদল রকাংবা সম্প্ররত উদল্ল দর্াগ্য অে সকান প্রকল্প বাস্তবারয়ত হয়রন। রনয়ন্ত্রণ এলাকা রনব শাচদনও অনুরূপ সতকশতা 

অবলিন করা হদয়দে র্াদত রনয়ন্ত্রণ এলাকায় অে সকান প্রকদল্পর প্রভাব ন্যযনতম হয়।    

মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা এমনভাদব রিজাইন করা হদয়দে র্াদত প্রকদল্পর Key outcome variable সমূদহর পররবতশন 

সঠিকভাদব রনরূপণ করা সম্ভব হয়। মূল্যায়দনর জদে সর্  কাঠাদমা গ্রহণ করা হয় তা হদলা  “পূব শবতী-পরবতী এবাং প্রকল্প-

কদরাল এলাকার তুলনা” (Before-after and project-control area comparison)। এ পদ্ধরতর সাহাদয্য রনয়ন্ত্রণ 

এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় অরজশত ফলাফলসমূদহর পররবতশন পূব শবতী এবাং পরবতী সমদয়র জদে পররমাপ করা সম্ভব 

হয়। পররমাপগত সকৌশলটি হদলা রিফাদরন্স-ইন-রিফাদরদন্সস মদিল বা DID র্ার মাধ্যদম প্রকল্প এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকায় 

প্রকল্প-পূব শ সময় সথদক বতশমান সমদয় রবরভন্ন পাথ শকয রনরূপদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর প্রভাব রনণ শয় করা হয়। DID এর িারণা   

(Assumption) অনুর্ায়ী রনয়ন্ত্রণ এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকার সর্ সব আদপরক্ষক পররবতশন গুরুত্বপূণ শহাদর সবরশ হদয়দে, 

তা প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদণই হদয়দে বদল রচরহ্নত করা হদয়দে।  
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প্রকদল্পর প্রভাবারিত এলাকা (AOI) এবাং সুরবিাদভাগী:  সড়ক প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়দনর জদে সওজ অরিেপ্তর কতৃশক প্রণীত 

UAF Guide Line অনুর্ায়ী সড়দকর জদে AOI সড়দকর উভয় রেদক এক রকদলারমটার কদর এবাং সসতুর জদে সড়দকর 

উভয় রেদক দুই রকদলারমটার কদর। অতএব, সর্ সড়কটি উন্নয়ন করা হদয়দে সস সড়দকর উভয় পাদবশ আড়াআরড়ভাদব ২-৪ 

রকদলারমটার পকােভূরম (Buffer) এলাকার জনগণদকই প্রকদল্পর সরাসরর সুরবিাদভাগী রহদসদব রবদবচনা করা হদয়দে। র্রেও 

স্থানীয় েররদ্র ও প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীই মূলতোঃ প্রকদল্পর প্রিান সুরবিাদভাগী সশ্ররণ; তথ্যারপ অোে উপকারদভাগীগণদকও এদত 

অন্তভু শক্ত করা হদয়দে।   

সাংখ্যাগত  ানা জররদপর নমুনার আকার Sample Size : সমীক্ষার কাদজ  ানা (Beneficiary Household) রনব শাচদনর 

জদে  একটি বহু-পর্ শায়ী স্তররত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) পদ্ধরত অনুসরণ করা হয়।  প্রকল্পািীন 

এলাকার সুরবিাদভাগী  ানার নমুনার আকার রনি শারদণর জদে পররসাংখ্যাদনর রনেবরণ শত ফরমূলাটি ব্যবহার করা হদয়দেোঃ-  

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

          সর্ াদন,   

  n= কারঙ্খত নমুনার আকার (Desired sample size)  

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

হয়। 

p= ০.৫০ (িরা র্াক) অথ্যশাৎ, ৫০% েররদ্র মানুষ রনরম শত সড়কসমূহ সথদক উপকৃত হদয়দে; তথা 

কম শসাংস্থান হদয়দে রকাংবা কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে।  

d= রনভু শলতার স্তর (Precision level), র্া ৫% িরা হয় এবাং 
                          Design effect= ২.০ 

     অতএব নমুনার আকার, n=৭৬৮  

 

নমুনার রবোস Sample Distribution : সমীক্ষার কাদজ  ানা (Beneficiary Household) রনব শাচদনর জদে  উপদর 

বরণ শত বহু-পর্ শায়ী স্তররত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়দে। র্রেও ১০টি সজলায় 

কাজ হদয়দে, রকন্তু ৩টি সজলায় (র্থা:-গাইবাো, লালমরনরহাট, নীলফামারী) সম্পারেত  কাদজর  দেঘ শয কম। এ সপ্ররক্ষদত 

সড়দকর দেঘ শয ও গুরুত্ব রবদবচনা কদর প্রভাব মূল্যায়দন র্দথি উপা্ত  প্রারপ্তর লদক্ষয ১০ সজলার মদধ্য ৭টি সজলা সথদক প্রথম 

পর্ শাদয় ১০টি উপদজলা রনব শাচন করা হদয়দে। রিতীয় পর্ শাদয় রনব শারচত ১০টি উপদজলা হদত ১০টি ইউরনয়ন রনব শাচন করা হদয়দে। 

পরবতীদত প্ররতটি ইউরনয়দন সড়দকর উভয় রেদক একটি কদর দু’টি প্রকল্প এলাকার গ্রাম রনব শাচন করা হদয়দে; অথ শাৎ সব শদমাট 

২০টি গ্রাম রনব শাচন করা হদয়দে।  প্ররতটি রনব শারচত গ্রাম সথদক প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক  ানাসমূহ রনয়মানুিরমক নমুনায়ন পদ্ধরতদত 

(Systematic Sampling) রনব শাচন করা হদয়দে।  অতএব, প্ররতটি গ্রাদম ৭৬৮÷২০=৩৮/৩৯টি  ানা অথ শাৎ প্ররতটি ইউরনয়দন 

৭৬টি  ানা জররপ করা হদয়দে।  মাঠ পর্ শাদয় কম শরত বাস্তবায়নকারী সাংস্থার গুরুত্বপূণ শ তথ্য-প্রোনকারীদের সাদথ পরামশ শ কদর 

প্ররতটি সজলায় প্রকদল্পর অিীদন গ্রামগুদলা রনব শাচন করা হদয়দে।            

 

রনয়ন্ত্রণ এলাকার উ্ত রোতা রনব শাচন: সর্দহতু প্রকল্প এলাকায় সকান রভর্ত মূলক সমীক্ষা জররপ করা হয় রন, সসদহতু প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর ফদল প্রকল্প এলাকায় রক সুফল অরজশত হদয়দে তা তুলনা করা র্াদে না। এ সপ্ররক্ষদত সমীক্ষা জররদপর অভীি 

লক্ষয অজশদন সর্ সব এলাকায় এ প্রকদল্পর আওতায় সকান উন্নয়ন অবকাঠাদমা রনরম শত হয়রন, সস সব এলাকায় রনয়ন্ত্রণ এলাকার 

গ্রাম রনব শাচন করা হদয়দে। রনরম শত সড়ক হদত আড়াআরড়ভাদব ২ রকদলারমটাদরর অরিক দূরবতী এলাকার গ্রাম রনয়ন্ত্রণ এলাকা 

রহদসদব রনি শারণ করা হদয়দে। রনব শারচত উপদজলাসমূদহ রনয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রকল্প এলাকার গ্রাদমর সাংখ্যার ৫০% গ্রাম অথ শাৎ 

১০টি গ্রাম রনব শাচন করা হদয়দে। প্ররতটি কদরাল গ্রাম সথদক ৩৮/৩৯টি  ানা জররপ করা হদয়দে। রনদের সাররণ সত নমুনায়ন 

রবোস সে াদনা হদলা হদলা।    
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সাররণ-২.০১:-নমুনা উপদজলা/ইউরনয়দনর সাংখ্যা, প্রকল্প এলাকা ও রনয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনা গ্রাম ও  ানার সাংখ্যাসহ নমুনার রবোস     

সড়ক রবভাগ রনরম শত সড়দকর 

সাংখ্যা ও 

দেঘ শয (রকরম) 

নমুনা উপদজলা/ 

ইউরনয়ন 

নমুনা গ্রাম নমুনা  ানাসমূহ 

প্রকল্প 

এলাকা 

রনয়ন্ত্রণ 

এলাকা 

প্রকল্প 

এলাকা 

রনয়ন্ত্রণ 

এলাকা 

সব শদমাট 

বগুড়া ৪ 

(১০৭.১৭) 

২ ৪ ২ ১৫৬ ৭৮ ২৩৪ 

জয়পুরহাট ৩ 

(৫৪.০৮) 

১ ২ ১ ৭৬ ৩৮ ১১৪ 

গাইবাো ১ 

(৬.৮৪) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রাংপুর ৩ 

(৭২.৬৫) 

২ ৪ ২ ১৫২ ৭৬ ২২৮ 

কুরড়গ্রাম ২ 

(৬৭.৮৮) 

১ ২ ১ ৭৬ ৩৮ ১১৪ 

লালমরনরহাট ১ 

(৫.৩৩) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রেনাজপুর ৩ 

(৬৮.৯৪) 

২ ৪ ২ ১৫৬ ৭৮ ২৩৪ 

নীলফামারী ২ 

(২৬.৯০) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ঠাকুরগাঁও ১ 

(১৫.৮৩) 

১ ২ ১ ৭৬ ৩৮ ১১৪ 

পঞ্চগড় ১ 

(১৯.১৭) 

১ ২ ১ ৭৬ ৩৮ ১১৪ 

১০টি সজলা ২১ 

(৪৪৪.৭৯) 

১০ ২০ ১০ ৭৬৮ ৩৮৪ ১১৫২ 

 

২.২.২ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রহ পদ্ধরতসমূহ:   

গুণগত তথ্য উপা্ত  সাংগ্রদহর জদে  রনদে বরণ শত পদ্ধরতসমূহ ব্যবহার করা হদয়দে:  

 

(ক)  িকুদমন্ট পর্ শাদলাচনা: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন েক্ষতা এবাং অরজশত সাফল্য সম্পদকশ সম্যক িারণা অজশদনর জদে প্রকদল্পর 

বাস্তব ও আরথ শক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত রবদেষণ করা হয়। এদত প্রকদল্পর প্রস্তাব প্রণয়ন সথদক শুরু কদর বাস্তবায়ন পর্ শন্ত সকল 

প্ররতদবেনসমূহ, মালামাল পরীক্ষার ফলাফল ইতযারে পর্ শাদলাচনা করা হয়। পর্ শাদলাচনার প্রিান উদেশ্য হদলা প্রকদল্পর সভৌত 

ও আরথ শক লক্ষযমাত্রা এবাং অরজশত সভৌত (অবকাঠাদমা রনম শাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ) ও আরথ শক অগ্রগরতর তুলনা করা োড়াও প্রকদল্পর 

কার্ শকাররতা ত্রুটি-রবচুযরত, সফলতা-ব্যথ শতা ইতযারে রচরহ্নত করা হয়। এ লদক্ষয প্রকদল্পর রিরপরপ, রপরসআর, রিজাইন-েরয়াং 

রবরনদে শশ (Specification), অগ্রগরতর প্ররতদবেন পর্ শাদলাচনা করা হয়। সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রকদল্পর 

আওতাভুক্ত সড়কসমূহ ক ন সথদক সওজ অরিেপ্তদরর আওতাভুক্ত হদয়দে, পূদব শ সকান সাংস্থার অিীদন রেল ইতযারে তথ্যারে 

(History) সাংগ্রহ করা হয়। রস্টয়াররাং করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নমুনা সড়কসমূদহর Baseline survey ও Engineering 

Estimate র্থার্থ রেল রকনা বা এদত সকান ঘাটরত রেল রকনা তা  রতদয় সে া হয়। সড়দকর সকাথায় কতটুকু মজবুতকরণ, 

পুনব শাসন বা প্রশস্থকরণ করা হদয়দে এর তথ্য সাংগ্রহ কদর প্ররতদবেদন অন্তভু শক্ত করা হয়।    

( ) গুরুত্বপূণ শ তথ্য-প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII): রনরবড় গুণগত অনুসোদনর অেতম পন্থা “সকআইআই”। প্রকদল্পর 

অবকাঠাদমাগত রবরভন্ন অদঙ্গর গুণগত মান ও ব্যবহার সম্পদকশ সস্টকদহাল্ডারগদণর উপলরি ও মতামত, প্রকদল্পর SWOT 

সম্পদকশ তথ্য সাংগ্রহ, প্রকদল্পর স্থারয়ত্ব ও প্রভাব ইতযারে সম্পরকশত তথ্য জানার জদে সকআইআই পররচালনা করা হয়। মূল্যায়ন 

সমীক্ষার প্রোন উদেশ্য অজশদনর লদক্ষয প্রকল্প সম্পদকশ জ্ঞাত সরকারী কম শকতশা, জনপ্ররতরনরি, মরহলা প্ররতরনরি, পররবহন 

সরমরতর প্ররতরনরি, রশক্ষক, র্ানবাহন চালক ও সড়ক ব্যবহারকারী কৃষক ও োত্র-োত্রীর সকআইআই গ্রহণ করা হয়। 

সকআইআই োতাগদণর বক্তব্য গ্রহদণর জদে Semi-Structured Questionnaire (সাংযুরক্ত-২) ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষার 
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সমদয়র সীমাবদ্ধতা, প্রকদল্পর অবস্থাদনর রবস্তৃরত ইতযারে রবদবচনা কদর সম্পুণ শ প্রকল্প এলাকায় ১০ সজলার সমাট ৯৭ জদনর 

সকআইআই গ্রহণ করা হয়, র্া সাররণ ২.০২-এ উদল্ল  করা হদলা।    

  সাররণ-২.০২: সকআইআই-এর সস্টকদহাল্ডারগণ  

িরমক 

নাং 

সকআইআই সস্টকদহাল্ডার প্রস্তারবত নমুনার সাংখ্যা 

১ অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী   ১x১  = ০১জন 

২ তিাবিায়ক প্রদকৌশলী ১x১  = ০১জন 

৩ রনব শাহী প্রদকৌশলী ৫x১  = ০৫জন 

৪  স্থানীয় প্রশাসদনর কম শকতশা ১০x১ =১০ জন 

৫  জন প্ররতরনরি  ১০x১ =১০ জন 

৬  মরহলা প্ররতরনরি/স্কুল-কদলদজর রশক্ষক ১০x১ =১০ জন 

৭   স্থানীয় ইউ.রপ. সেস্য, পররবহন সরমরতর সেস্য,  র্ানবাহন চালক এবাং সড়ক 

ব্যবহারকারী 

১০x৫ =৫০ জন 

৮ প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগী/ ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরক্ত (কৃষক, োত্র-োত্রী) ১০x১=১০ জন 

সব শদমাট= ৯৭ জন 

 

(গ) সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD)  মাঠ পর্ শাদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবিাদথ শ উপদজলা রনব শাহী কম শকতশার সভাপরতদত্ব 

উপদজলা সেদর এফরজরি অনুষ্ঠান করা হয়। রাংপুর সজাদনর ৩টি সাদকশদলর প্রদতযকটিদত ১টি কদর ৩টি এফরজরি পররচালনা 

করা হয়। এফরজরি’র স্থানসমূহ সজলা সের হদত দূরবতী উপদজলায় (র্থা:-ধুনট, পীরগঞ্জ, রিমলা) রনব শাচন করা হয়। এ লদক্ষয 

এফরজরি প্রশ্নমালা (সাংযুরক্ত-৩) অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। প্ররতটি এফরজরি সত অাংশগ্রহদণর জদে রনব শারচত 

আদলাচকবৃদন্দর তারলকা সাররণ ২.০৩-এ সে াদনা হদলা:     

 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনায় প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত প্ররতদবেদনর পর্ শদবক্ষণ ও সুপাররশ প্রণয়ন করা হয়। সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ ও 

দুঘ শটনা সরাদি স্ব স্ব সক্ষদত্র ভরবষ্যদত রক রক ভূরমকা রা া র্ায় তা আদলাচনা করা হয়।  

 

(ঘ) অবকাঠাদমার বাস্তব অবস্থা পর্ শদবক্ষণ (দচকরলদস্টর মাধ্যদম): প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত সড়ক, সসতু ও কালভাট শ এবাং 

সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শািম (র্থা:-সাইন-রসগোল , সরাি মারকশাং, রকদলারমটার সপাস্ট রঙকরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ ইতযারে) 

কাজ সদরজরমদন পররেশ শন কদর কাজসমূহ িয়চুরক্তদত রনি শাররত সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা হদয়রেল রকনা, 

সম্পারেত কাজসমূদহর বতশমান কার্ শকাররতা (Effectiveness) সকমন এবাং কাজসমূহ টিকসই (Sustainable) আদে রকনা 

তা র্াচাই করা হদয়দে। এোড়াও সড়দকর জযারমরতক রিজাইন সঠিকভাদব করা হদয়দে রকনা তা পর্ শদবক্ষণ করা হয়। এ জদে 

সম্ভাব্য র্াচাইতব্য আইদটম সিরলত একটি অবকাঠাদমা পর্ শদবক্ষণ সচকরলস্ট প্রণয়ন করা হদয়দে। সড়কবাঁি, সপভদমন্ট, সড়ক 

রনরাপর্ত ামূলক কার্ শিম ও কালভাদট শর জদে সচকরলস্ট সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-১) এবাং সসতুর জদে সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-২) অনুসরণ 

করা হয়। অবকাঠাদমার বাস্তব পর্ শদবক্ষদণর প্যারারমটারসমূদহর মদধ্য উদল্ল দর্াগ্য সাররণ ২.০৪-এ সেয়া হদলা।  

সাররণ-২.০৩: এফরজরি সত অাংশগ্রহদণর জদে রনব শারচত আদলাচকবৃদন্দর তারলকা   

িরমক  

নাং 

আদলাচকবৃদন্দর নাম  সাংখ্যা 

১ উপদজলা রনব শাহী কম শকতশা  ১ জন 

২ আইএমইরি প্ররতরনরি ১ জন 

৩ সওজ প্ররতরনরি  ১ জন 

৪ উপদজলা পর্ শাদয়র মরহলা কম শকতশা রকাংবা স্কুল/কদলদজর মরহলা রশক্ষক  ১ জন 

৫ ইউরনয়ন পররষদের সচয়ারম্যান/সরচব  ২ জন 

৬ সড়ক ব্যবহারকারী, ওয়াি শ সমিার, সুরিজন, স্কুল রশক্ষক  ৩ জন 

৭ পররবহন সরমরতর মারলক/ব্যবসায়ী/পররবহন চালক সরমরতর প্ররতরনরি ১ জন 

                                                                                                          সব শদমাট=  ১০ জন 
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  সাররণ ২.০৪: বাস্তব পর্ শদবক্ষদণর প্যারারমটারসমূহ  

Road condition 

প্যারারমটারসমূহ 

Road safety & road 

furniture 

Bridge & Culvert - এর প্যারারমটারসমূহ 

 সশাল্ডার  

 ঢাল (slope)  

 সাদফশদসর smoothness  

 সাদফশদসর Undulation 

& cracks  

 Potholes  

 Raveling  

 Rutting  

 Edge-breaking  

 Camber/cross 

gradient  

 Water-logging etc. 

 Mandatory, cautionary 

& directional signs-

signals  

 বাঁদক Super-elevation 

সঠিক আদে রকনা এবাং 

র্ানবাহদনর দৃরি সীমায় 

প্ররতবেকতা সৃরি হদে রকনা 

 Accident black 

spot/accident prone spot  

 Road marking, median 

or center-line marking  

 Kilometer post আদে 

রকনা, ইহার সল া েি রকনা 

এবাং উহা আগাোয় িারা সঢদক 

আদে রকনা 

 সড়দকর বাঁদক এবাং সসতুর 

এযাদপ্রাদচ Guide pillar 

আদে রকনা 

 কনরিদটর workmanship 

 Hair-crack, honey-comb  

 চযাদনদলর প্রশস্থতা তুলনায় দেঘ শয সঠিক আদে 

রকনা  

 Navigation-এ সমস্য হদে রকনা 

 সসতুর শুরুদত এবাং জদয়দন্ট র্ানবাহন িাক্কা 

 ায় রকনা  

 সসতুর রবয়াররাং-এ সকান ত্রুটি আদে রকনা এবাং 

রবয়াররাং ল্যাদরটরীদত পরীক্ষা করা হদয়দে 

রকনা  

 সসতুর approach-এ রক্ষাপ্রে কাজ টিকসই 

আদে রকনা  

 ব্ল্ক-রপরচাং কাজ ভাল আদে রকনা  

 সসতু কালভাদট শর সিক লযাদবর উপররভাগ ভাল 

আদে রকনা  

 সসতুর সরইরলাং-এ reflective sign আদে 

রকনা   

 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত পুরদকৌশলী এবাং টীম রলিাদরর রনদে শশনা অনুর্ায়ী রনদয়ারজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য-সাংগ্রহকারীগণ উপদরাক্ত সচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী সদরজরমদন তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। টীম রলিার ও রসরভল ইরঞ্জরনয়ার রনদজরাও কদয়কটি সড়দকর অবস্থা পর্ শদবক্ষণ 

ও সরকি শ কদরন। নমুনা রহদসদব সাররণ-২.০৫ এ বরণ শত ৬টি সড়ক রবভাদগর আওতাভুক্ত ৬টি সড়ক রবস্তাররত পর্ শদবক্ষণ করা 

হয়।   

সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রকল্পভুক্ত সকান সড়দক কত রকরম কাজ করা হদয়দে, Axle load control এর ব্যবস্থা 

আদে রকনা,  Design life কত, জরুরী Maintenance plan আদে রকনা,  PMP-এর আওতায় সমরামত কাজ হদয়দে রকনা 

এবাং সাম্প্ররতক বোয় ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে রকনা এসব তথ্যারে সাংগ্রহ করা হয়।       

প্রকদল্পর সড়ক রবভাগ-ওয়ারী দেঘ শয এবাং বাস্তব পর্ শদবক্ষদণর জদে রনব শারচত সড়ক ও সসতুসমূহ: সাররণ ২.০৫-এ প্রকদল্পর 

সড়ক রবভাগ-ওয়ারী দেঘ শয এবাং সমীক্ষার জদে  রনব শারচত সড়ক ও সসতুসমূহ উদল্ল  করা হদলা।   

সাররণ-২.০৫: বাস্তব পর্ শদবক্ষদণর জদে  রনব শারচত সড়ক ও সসতুসমূহ      

িরমক 

নাং 

সজলা/সড়ক 

রবভাগ 

সড়দকর সাংখ্যা ও 

সমাট দেঘ শয 

রনব শারচত সড়দকর নাম রনব শারচত সড়দকর 

দেঘ শয  (রকোঃরমোঃ) 

রনব শারচত 

সসতুর দেঘ শয 

ও সাংখ্যা 

১ বগুড়া ৪ (১০৭.১৭) সশরপুর-ধুনট-কারজপুর- রসরাজগঞ্জ 

সড়ক (বগুড়া অাংশ) (দজি-৫৪০১) 

১৬.১১  

২ জয়পুরহাট ৩ (৫৪.০৮) রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়ক 

(দজি-৫৫০৯) 

৩০.৯৬ - 

৩ গাইবাো ১ (৬.৮৪) - - - 
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৪ রাংপুর ৩ (৭২.৬৫) গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট- 

গাড়াগ্রাম- নীলফামারী  (রকদশারগঞ্জ) 

সড়ক (রাংপুর অাংশ) 

১৯.০০ ১৫.০০ 

রমটার (১টি) 

৫ কুরড়গ্রাম ২ (৬৭.৮৮) সসানাহাট স্থল বন্দর -মাোরগঞ্জ- 

রভতরবে-নাদগবরী সড়ক  (৫০%) 

২০.০০ ৭০.০০ 

রমটার  

(২টি) 

৬ লালমরনরহাট ১ (৫.৩৩) - - - 

৭ রেনাজপুর ৩ (৬৮.৯৪) রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক ২৫.৯৪ ৫৫.০০ 

রমটার (২টি) 

৮ নীলফামারী ২ (২৬.৯০) সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-

রিমলা সড়ক (দজি-৫০৫৪) 

৯.৯০  

৯ ঠাকুরগাঁও ১ (১৫.৮৩) - -  

১০ পঞ্চগড় ১ (১৯.১৭) - -  

সমাট ১০টি সজলা ২১টি 

(৪৪৪.৮৯)রকরম 

৫টি + ১টির (৫০%) ১২১.৯১ ১৪০ রমটার 

(৫টি) 

 

(ঙ) িয় প্ররিয়া পর্ শাদলাচনা:  

িয় প্ররিয়ায় রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দে রকনা উহা পরীক্ষা করার জদে প্রকদল্পর আওতায় 

সম্পারেত সমাট িয়চুরক্তসমূদহর মদধ্য ৩টি িয় চুরক্ত পর্ শাদলাচনা করা হয়। িয় চুরক্ত সুষ্ঠুভাদব পর্ শাদলাচনার জদে সচকরলস্ট 

(সাংযুরক্ত-৫) প্রণয়ন করা হদয়দে, র্া তথ্য সাংগ্রদহর কাদজ অনুসরণ করা হয়। িয় কার্ শিদমর রবস্তাররত চতুথ শ অধ্যাদয় বণ শনা 

করা হদলা।  

    

(চ) ট্রারফক সাদভ শ: প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কসমূদহ রনম শাণ পূব শবতী এবাং রনম শাণ পরবতীদত চলাচলকারী র্ানবাহদনর 

সাংখ্যা ও িরন তুলনা করার জদে বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়ক (বগুড়া অাংশ) সড়দক ট্রারফক জররপ করা হয়। উক্ত 

সড়কটিদত সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক ২০১৬ সাদল ট্রারফক সাদভ শ করা হদয়দে এবাং ২০১৬ সাদলর জররদপর ফলাফদলর 

সাদথ বতশমান জররদপর ফলাফল তুলনামূলক রবদেষণ করা হদয়দে। এ জদে স্টান্ডাি শ ফরদমট ব্যবহার করা হয়। AADT-এর 

রভর্ত দত ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ পর্ শাদলাচনা করা হয়।    

(ে) স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালা: সমীক্ষা কাদজর কার্ শ-পরররি (TOR) অনুর্ায়ী  ানা সমীক্ষা জররদপর উপা্ত  সাংগ্রদহর সশদষর 

রেদক মাঠ-পর্ শাদয় একটি “স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার” আদয়াজন করা হয়। রেনাজপুর সড়ক রবভাদগর অিীন বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ-

রানীসাংনকল সড়ক এবাং রেনাজপুর-সসতাবগঞ্জ সড়দকর উন্নয়ন করা হদয়দে। এ দু’টি সড়ক সম্পদকশ Stakeholders মতামত 

গ্রহদণর সুরবিাদথ শ সবাচাগঞ্জ  উপদজলা সেদর “স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার” আদয়াজন করা হয়। স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালায় 

প্রাপ্ত মতামত, পর্ শদবক্ষণ ও পরামশ শ প্ররতদবেন প্রণয়দন অন্তভু শক্ত করা হয়। সাদথ সাদথ কম শশালায় Over-loading রনয়ন্ত্রদণ 

ও দুঘ শটনা রবষদয় সদচতনমূলক রনদে শশনা প্রোন করা হয়।   

(জ) SWOT রবদেষণ: উপদর বরণ শত সাংখ্যাগত ও গুণগত উভয় প্রকার উপা্ত  সাংগ্রহ পদ্ধরতর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাদ্ত র 

রভর্ত দত প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক, দুব শলতা, সুদর্াগ ও ঝুঁরক ইতযারে রচরহ্নত ও রবদেষণ করা হয়। এ লদক্ষয SWOT সাংিান্ত 

প্রশ্ন  ানা সমীক্ষা জররপ, সকআইআই ও এফরজরি’সত অন্তভু শক্ত করা হদয়দে।   

 ) রনম শাণ-পরবতী রফল্ড সটস্ট পররচালনা করা: কাংরিট েীজ  ও কালভাদট শর কাদজর গুণগতমান  পরীক্ষার জদে Non-

destructive Schmidt Hammer Test  ব্যবহার কদর রফল্ড সটস্ট পররচালনা করা হয়। ২টি সসতু ও ২টি কালভাট শ-এর 

রফল্ড সটস্ট করা হয়। এ োড়াও সপভদমদন্টর পুরুত্ব এবাং মালামাদলর গুণাগুণ সদরজরমদন র্াচাই করা হয় এবাং ল্যাবদরটররদত 

পরীক্ষা করা হয়। 
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(ঞ) Axle load control সাংিান্ত: সর্ Axle load-এর জদে সড়কসমূহ রিজাইন ও উন্নয়ন করা হদয়দে তা রবদ্যমান 

নীরতমালা অনুর্ায়ী রনয়ন্ত্রণ করা হদে রকনা তা জানার জদে KII, FGD ও সড়ক পররেশ শদনর সময় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হয় 

এবাং প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত প্ররতদবেদন সুপাররশ করা হয়।   

২.৩ তত্থ্য-সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ এবাং উপা্ত  সাংগ্রহ কাজ পররবীক্ষণ: সাংখ্যাগত  ানা সমীক্ষা জররদপর জদে প্রণীত 

প্রশ্নমালা এবাং গুণগত সমীক্ষা পররচালনার জদে প্রণীত প্রশ্নমালা/রনদে শশনা/দচকরলি রস্টয়াররাং করমটি কতৃশক অনুদমােদনর পর 

১০ জন তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক ২ রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন কদর রনব শারচত নমুনা এলাকায় সপ্ররণ করা হয়। তথ্য সাংগ্রহকারীগণ 

তাদের রনরে শি এলাকায় উপা্ত  সাংগ্রহ কদরন। টীম রলিার ও মুখ্য পরামশ শকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা পৃথকভাদব (separately) 

পররেশ শন কদর রনরব শদে ও সুষ্ঠুভাদব উপা্ত  সাংগ্রদহর কাজ সম্পন্ন করদত সহায়তা কদরন এবাং সাংগৃহীত উপাদ্ত র কারঙ্খত মান 

অজশন রনরকত কদরন। সাররণ-২.০৬-এ উপা্ত  সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর জদে সর্ সকল কার্ শিম গ্রহণ করা হয় তা সে াদনা 

হদলা।    

  সাররণ-২.০৬: উপা্ত  সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর কার্ শিমসমূহ       

১. রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ পর্ শায়   অরভজ্ঞ ও েক্ষ তথ্য-সাংগ্রহকারী  

 তথ্য-সাংগ্রহকারীগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন 

 মাঠ পর্ শাদয় অনুশীলন 

২. তথ্য সাংগ্রহ পর্ শায়  সমীক্ষা টীদমর উপরস্থরত মরনটর করা  

 সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরর পর্ শদবক্ষণ 

 সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা পরবতী র্াচাইকরণ (৫% নমুনা দেব-চয়দনর মাধ্যদম 

পরীক্ষা করা) 

 ‘জারননা’ উ্ত রসমূহ (non-responses) দেব-চয়দনর মাধ্যদম মাঠ-পর্ শাদয় 

পরীক্ষা করা 

 সাংগৃহীত অসম্পূণ শ বা ত্রুটিপূণ শ তথ্য পূনোঃ সাংগ্রদহর ব্যবস্থা করা।  

 তথ্য বাে র্াওয়া (missing) রনয়ন্ত্রণ করা 

৩. উপা্ত  প্ররিয়াকরণ পর্ শায়  অদশারিত তথ্য-উপা্ত  (raw data) পরবতীদত সম্পােনা (editing) করা 

 উপা্ত  পররমাজশন ও সাংদশািন 

 করম্পউটাদর উপা্ত  প্ররিয়াকরদণর পূদব শ িস-দচরকাং করা 

 

২.৪ উপা্ত  প্ররিয়াকরণ ও রবদেষণ:  ানারভর্ত ক সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত অদশারিত (raw) তথ্য-উপা্ত  পররমাজশন 

করা হয়। প্রশ্নমালায় সকারিাং করা হয়রন এমন Open-ended প্রশ্নমালার বহুরবি জবাবসমূহ (multiple responses) 

করম্পউটাদর রনদবশ (entry) করার লদক্ষয আলাোভাদব “সকারিাং” করা হয়। তথ্য-উপা্ত   করম্পউটাদর এরর এবাং প্রদয়াজনীয় 

রবদেষদণর জদে করম্পউটাদর মদিল সপ্রাগ্রাম SPSS প্যাদকজ ব্যবহৃত  হয়। অনুরূপভাদব গুণগত তথ্য-উপা্ত সমুহ মাঠপর্ শায় 

হদত তথ্য-সাংগ্রহকারী এবাং পরামশকগণ কতৃশক  প্রশ্নমালা, গাইিলাইন, সচক-রলস্ট এবাং স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার মাধ্যদম 

সাংগ্রহ করা হয়। সাংগৃহীত গুণগত তথ্য-উপা্ত সমূহ র্দথাপযুক্ত পররসাংখ্যান পদ্ধরত ব্যবহার কদর করম্পউটাদর রবদেষণ করা 

হয় এবাং বণ শনামূলক োড়াও সাররণ, স্তম্ভরচত্র ও পাই-রচদত্রর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্ররতদবেদন উপস্থাপন করা হদয়দে।      
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২.৫ কম শ-পররকল্পনা (Work Plan): 

ক) সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন “সজলা সড়ক উন্নয়ন রাংপুর সজান (১ম সাংদশারিত)” শীষকশ প্রকদল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ শিম চার মাদসর মদধ্য সমাপ্ত করার লদক্ষয সমীক্ষার কম শ-পরররি (TOR)-অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যাগত 

ও গুণগত তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ (DCI) ব্যবহার করা হয়। কম শপদ্ধরত প্রণয়ন করা, উপা্ত  সাংগ্রদহর নমুনা রিজাইন 

করা, মাঠ পর্ শায় সথদক তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রহ করা, সাংগৃহীত উপা্ত  প্ররিয়াকরণ, উপা্ত  রবদেষণ এবাং রবদেরষত তথ্য-উপাদ্ত র 

সাহাদয্য প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ ইতযারে চার পর্ শাদয় সম্পন্ন করা হয়; র্থা:-প্রাররম্ভক প্ররতদবেন, ১ম  সড়া প্ররতদবেন, ২য় 

 সড়া প্ররতদবেন ও চূড়ান্ত প্ররতদবেন। রনদে প্রবাহ-রচদত্রর সাহাদয্য কম শ-পররকল্পনার প্রিান প্রিান কার্ শিম সে াদনা হদলা।       

  

রচত্র-২.০১: কার্ শিদমর প্রবাহ-রচত্র  

মূল্যায়ন 

কার্ শিদমর সূচনা

(Kick Off)

•আইএমইরির মূল্যায়ন সসক্টদরর কম শকতশাদের সাদথ প্রাররম্ভক সভা করা।

•আইএমইরির োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার রনকট হদত প্রকদল্পর িকুযদমন্টসমূহ সাংগ্রহ করা।

প্রাররম্ভক

প্ররতদবেন

•তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রনব শাচন করা।

•নমুনা  ানা জররদপর জদে রবরিবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) দতরী করা।

• সফাকাসগ্রুপ আদলাচনার জদে প্রশ্নমালা দতরী করা এবাং KII গ্রহদণর জদে রনদে শশনামূলক (Guideline) প্রশ্নমালা প্রণয়ন

করা।

•অবকাঠাদমা পর্ শদবক্ষদণর জদে ও িয়-প্ররিয়া র্াচাই এর জদে সচকরলস্ট প্রণয়ন করা। 

•প্রাররম্ভক প্ররতদবেন ( সড়া) দতরী করতোঃ সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন

• সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সাংদশািন করতোঃ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন ( সড়া) রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা। 

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে শশনা অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (চূড়ান্ত) োর ল করা। 

১ম  সড়া 

প্ররতদবেন 

•মাঠ-পর্ শাদয় তথ্য/উপা্ত  সাংগ্রহ করা এবাং মাঠ পর্ শাদয়র কম শশালার আদয়াজন করা। 

•অদকারিাংকৃত িাটা সকারিাং করা এবাং করম্পউটাদর িাটা এরর, িাটা প্ররিয়াকরণ এবাং SPSS করম্পউটার সপ্রাগ্রাদমর 

মাধ্যদম িাটা রবদেষণ করা।

•১ম  সড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা।

•১ম  সড়া প্ররতদবেন সটকরনকযাল করমটিদত উপস্থাপন করা।

• সটকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১ম  সড়া প্ররতদবেন সাংদশািন করতোঃ রস্টয়াররাং করমটিদত উপস্থাপন করা। 

২য়  সড়া 

প্ররতদবেন

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে শশনা অনুর্ায়ী ২য়  সড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা। 

•২য়  সড়া প্ররতদবেন জাতীয় পর্ শাদয়র Dissemination কম শশালায় উপস্থাপন করা। 

চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন

• Dissemination কম শশালার সুপাররশ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োর ল করা।
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 ) “সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর আওতািীন সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)” শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ শিম চার মাদসর মদধ্য সমারপ্তর লদক্ষয সর্ সময়-রভর্ত ক কম শসূরচ অনুসরণ করা হয়, তা রনদে গ্যান্ট-

চাদট শর মাধ্যদম সে াদনা হদলা।  

কার্ শিম 

(Activity) 
সপ্তাহরভর্ত ক কম শসূরচ (বার-চাদট শ) 

সফব্রুয়ারর’ ১৮ মাচ শ’ ১৮ এরপ্রল’ ১৮ সম’ ১৮ 

 

জুন’ ১৮ 

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

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

১ প্রকদল্পর িকুযদমন্টসমূহ 

সাংগ্রহ করা, 

প্রশ্নমালাসহ প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং 

সটকরনকযাল করমটিদত 

উপস্থাপন 

                  

২ সটকরনকযাল করমটির 

রসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

সাংদশািন করতোঃ 

রস্টয়াররাং করমটিদত 

উপস্থাপন এবাং 

অনুদমােন  

                  

৩ তথ্য সাংগ্রহকারী 

রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ ও 

মাঠ পর্ শাদয় সাংখ্যাগত 

 ানা জররদপর মাধ্যদম 

উপা্ত  সাংগ্রহ   

                  

৪ গুণগত তথ্য-উপা্ত  

সাংগ্রহ  

 

                  

৫ স্থানীয় পর্ শাদয়র 

কম শশালার আদয়াজন 

                 

৬ সাংগৃহীত িাটা সকারিাং, 

করম্পউটাদর এরর এবাং 

রবদেষণ   

                

৭ ১ম  সড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও সটকরনকযাল 

করমটিদত উপস্থাপন  

                

৮ সটকরনকযাল করমটির 

রনদে শশনা অনুর্ায়ী ১ম 

 সড়া প্ররতদবেন 

সাংদশািন  ও রস্টয়াররাং 

করমটিদত উপস্থাপন  

                

৯ রস্টয়াররাং করমটির 

রনদে শশনা অনুর্ায়ী ২য় 

 সড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন 

এবাং 

Dissemination 

ওয়াকশশদপ উপস্থাপন  

                  

১০ Dissemination 

ওয়াকশশদপর সুপাররশ 

অনুর্ায়ী চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন 

                  

১১ চূড়ান্ত প্ররতদবেন োর ল 

(বাাংলা ও ইাংদররজদত) 

                  

 

 

রচত্র- ২.২: গ্যান্ট-চাদট শ কম শ-পররকল্পনা  

  



19 

তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর আরথ শক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা ও অজশন পর্ শাদলাচনা 

 

ভুরমকা: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর অিীন “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”- শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পরররি’র অেতম হদলাোঃ (ক) প্রকদল্পর সামরগ্রক ও অঙ্গরভর্ত ক  লক্ষযমাত্রা এবাং অরজশত  অগ্রগরত 

পর্ শাদলাচনা করা ( ) রিরপরপ অনুু্র্ায়ী বের রভর্ত ক আরথ শক চারহো, বের রভর্ত ক বরাে ও ব্যদয়র তথ্যারে পর্ শাদলাচনা করা 

এবাং রবচুযরতর কারণসমূহ রচরহ্নত করা। এ উদেদশ্য প্রকদল্পর রিরপরপ, রপরসআর ও অগ্রগরতর প্ররতদবেন পর্ শাদলাচনা কদর প্রাপ্ত 

তথ্যসমূহ রনদের অনুদেেসমূদহ বণ শনা করা হদলাোঃ  

৩.২ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও অরজশত অগ্রগরত পর্ শাদলাচনা:   

(ক) প্রকদল্পর অাংগরভর্ত ক প্রাক্করলত ব্যয়: মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় রেল ১৫৫ সকাটি ০১ লক্ষ 

৭৮ হাজার টাকা। রনদের সাররণ-৩.০১-এ মূল রিরপরপ অনুু্র্ায়ী প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গ (Component) এবাং অঙ্গরভর্ত ক 

প্রাক্করলত ব্যয় রবভাজন সে াদনা হদলা।     

সাররণ-৩.০১ প্রকদল্পর অঙ্গসমূহ এবাং অঙ্গ-রভর্ত ক প্রাক্করলত ব্যদয়র সারাাংশ (মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী)                 (লক্ষ টাকায়)                                                                                     

ক্রবমক 

েং 

প্রকশ্লের প্রিাে প্রিাে অঙ্গ একক পবরমাণ একক ির 

(টাকা) 

জমাট ব্যয় 

০১ বৃক্ষশ্লরাপণ   বকিঃবমিঃ 3.00 0.60 1.80 

০২ ভূরম অরিগ্রহণ সহক্টর ৬.৭৫ ৪.৮৯ ৩৩.০০ 

০৩ মাটির কাজ     

 ক. সড়ক বাঁি রনম শাদণ মাটির কাজ লোঃঘোঃরমোঃ ৪.৯৮ ১৫০.০০ ৭৪৬.৭০ 

  . সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ এবাং উচুুঁকরদণ মাটির 

কাজ    

লোঃঘোঃরমোঃ ৪.৫৬ ১৫০.০০ ৬৮৩.৫২ 

০৪ সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ কাজ     

 ক. নতুন সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ   রকোঃরমোঃ ৫৪.৯২ ৪৩.০০ 2৩৬১.৬৩ 

  . রবদ্যমান সপভদমন্ট পুনরন শম শাণ রকরম: 1.00 ৩৫.০০ ৩৫.০০ 

 গ. রবদ্যমান সপভদমন্ট মজবুরতকরণ রকোঃরমোঃ ৫৬.২০ ২১.০০ ১১৮০.২০ 

 ঘ. রবদ্যমান সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ (সারদফরসাং 

ব্যতীত)   

রকোঃরমোঃ ৩৪.০০ ২২.০০ ৭৪৮.০০ 

 ঙ. সারদফরসাং (৪০ রমোঃরমোঃ কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমোঃরমোঃ সীলদকাট) 

রকোঃরমোঃ ২৪৩.১১ 18.৫০ ৪৪৯৭.৫৪ 

০৫ কাংরিট েীজ রনম শাণ (৬টি) বমিঃ ১৭০.০০ ৮.০০ ১৩৬০.০০ 

০৬ কাংরিট কালভাট শ রনম শাণ (৭১টি) বমিঃ ২০৩.০০ 5.০০ ১০১৫.০০ 

০৭ পাইপ কালভাট শ রনম শাণ  বমিঃ ২০ ০.০২২০০ ০.৪৪ 

০৮  রক্ষাপ্রে কাজ      

 ক. কাংরিট সলাপ প্রদটকশন কাজ  িগ ববমটার ১২১৭৫.০০ ০.০১০৩৩ ১২৫.৭৭ 

  . আররসরস সেট প্যারলদসরিাং বমিঃ ৬৬৫০.০০ ০.০৪০০ ২৬৬.০০ 

০৯ সজনাদরল এবাং সাইট ফযারসরলটিজ                                                                              

সটন্ডাররাং ব্যয়, রপ্ররন্টাং ইতযারে  

জ াক - - ১৭৭.৯৩ 

১০ রনম শাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ জ াক - - ৮৬০.০০ 

১১ রফরজকযাল করন্টদজরন্স (২%)  - - - ২৮১.৮৫ 

১২ প্রাইস করন্টদজরন্স (৮%)   - - - ১১২৭.৪০ 

 জমাটিঃ    ১৫৫০১.৭৮ 
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( ) মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজশত অগ্রগরত: মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০০৯ হদত রিদসির, ২০১১ 

পর্ শন্ত ৩ বেদরর মদধ্য সমারপ্তর জদে লক্ষয রনি শারণ করা হয়। রকন্তু বাস্তদব রনি শাররত সমদয়র ৬ মাস পর অথ শাৎ জুন, ২০১২ 

পর্ শন্ত প্রকদল্পর অরজশত অগ্রগরত রেল ৫৬.৯৪% অথ শাৎ লক্ষযমাত্রার সচদয় প্রায় ৪৩% কম রেল। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বেররভর্ত ক 

ব্যয় বরাদের চারহো এবাং প্রকৃত ব্যয় সাররণ ৩.০২-এ সেয়া হদলা। রচত্র-৩.০১-এ মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজশত 

অগ্রগরত স্তম্ভরচদত্রর মাধ্যদম সে াদনা হদলা।      

   সাররণ-৩.০২ মূল রিরপরপ-র রনি শাররত সমদয়র লক্ষযমাত্রা ও অরজশত অগ্রগরত                                      (লক্ষ টাকায়)                                              

িরমক 

নাং 

অথ শ বের ব্যদয়র 

আরথ শক 

লক্ষযমাত্রা 

সমাট রিরপরপ 

মূদল্যর শতকরা 

হার (%) 

অরজশত আরথ শক 

অগ্রগরত 

অগ্রগরতর শতকরা 

হার (%) 

১ ২০০৮-০৯ (জানুয়ারী হদত) ৯৬৩.৯১ ৬.২২ ৫৪৫.১০ ৩.২৮ 

২ ২০০৯-১০ ৮৪৭৯.৩০ ৫৪.৭০ ৪৬৪৫.০৮ ২৭.৯১ 

৩ ২০১০-১১ ৫৫৮২.৩২ ৩৬.০১ ৩৮৪৪.৬৯ ২৩.১০ 

৪ ২০১১-১২ (রিদসির পর্ শন্ত) ৪৭৬.২৫ ৩.০৭ ৪১০.২১ (জুন 

পর্ শন্ত) 

২.৬৫ 

সমাটোঃ ১৫৫০১.৭৮ ১০০.০০  ৫৬.৯৪ 

 

 

রচত্র-৩.০১-এ মূল রিরপরপ সময়াদে লক্ষযমাত্রা ও অরজশত অগ্রগরত 

উপদরর সাররণ ও রচত্র হদত সে া র্ায় সর্, প্রকদল্পর মূল সময়াদের সকান অথ শ বৎসদরই লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অগ্রগরত হয়রন। 

সাংদশারিত রিরপরপ পর্ শাদলাচনা  কদর সে া র্ায়, ইরতমদধ্য প্রকদল্পর িয় কার্ শিম প্রায় ৪৩% সম্পন্ন হয়। তদব ভূরম অরিগ্রহণ 

প্ররিয়ার উদল্ল দর্াগ্য অগ্রগরত হয়। সাংদশারিত রিরপরপর “Reasons for revision of the project” হদত সে া র্ায়,  মাঠ 

পর্ শাদয়র চারহোর কারদণ রকছু রকছু component-এ কাদজর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং রকছু রকছু component-এ কাদজর 

পররমাণ হ্রাস সপদয়দে। এোড়াও গৃহীত সটন্ডাদরর উিৃত ের অনুর্ায়ী রকছু প্যাদকদজ অথ শ সাশ্রয় হয়; অপররেদক অবরশি সটন্ডাদর 

সম, ২০১১ সাদল প্রণীত সওজ তফরসদলর ের অনুু্র্ায়ী কাদজর মূল্য বৃরদ্ধ পায়। ভূরম অরিগ্রহদণর পররমাণ ১.৭৫ সহক্টর কমদলও 

ব্যয় বৃরদ্ধ সপদয়দে ১৪.২৪ লক্ষ টাকা।       

(গ) সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা ও অরজশত অগ্রগরত: পূদব শর অনুদেদে বরণ শত কারদণ প্রকদল্পর ১ম সাংদশািনী রিরপরপ 

প্রণয়ন করা হয়। সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী ২১-১১-২০১১ ররোঃ তাররদ  সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমােন 

কদরন এবাং প্রকদল্পর সময়াে ৩১-১২-২০১২ ররোঃ তারর   পর্ শন্ত বৃরদ্ধ করা হয়। রকন্ত উক্ত সমদয়ও প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় 

অত্র প্ররতদবেদনর অনুদেে ১.৪ অনুর্ায়ী প্রকল্পটির সময়াে ৩০-০৬-২০১৩ ররোঃ তারর  পর্ শন্ত বৃরদ্ধ করা হয়। রকন্তু রপরসআর 

পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, উক্ত সময়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত সঘাষণা করা হদলও প্রকদল্পর আরথ শক অগ্রগরত সাংদশারিত রিরপরপ’র  
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৮২.৪৬%। রনদের সাররণ -৩.০৩-এ ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী অঙ্গ-রভর্ত ক ব্যয় রবভাজন এবাং প্রকৃত অজশন সে াদনা 

হদলা।  

 সাররণ ৩.০৩ প্রকদল্পর অঙ্গ-রভর্ত ক লক্ষযমাত্রা ও প্রকৃত অজশন                                                           (লক্ষ টাকায়)                                                   

িরমক 

নাং 

অদঙ্গর নাম 

 

একক (১ম) সাংদশারিত রিরপরপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত অজশন 

বাস্তব আরথ শক বাস্তব (%) আরথ শক (%) 

 সম্পে সাংগ্রহ/ভূরম অরিগ্রহণ       

১. বৃক্ষদরাপণ রকোঃরমোঃ ৩.০০ ১.৮০ ০.০০ 

(০.০০%) 

০.০০ 

(০.০০%) 

২.  ভূরম অরিগ্রহণ  সহক্টর ৫.০০ ৪৭.২৪ ৫.০০ 

(১০০%) 

৪৭.২৪ 

(১০০%) 

 পূতশ কাজ   

৩  সড়ক বাঁি রনম শাদণ মাটির কাজ লোঃঘোঃরমোঃ ২.৭৮ ৩২৯.০৬ ২.২৭  

(৮১.৬৬%) 

২৬২.৫০ 

(৭৯.৭৭%) 

৪ সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/উচুুঁকরদণ 

মাটির কাজ   

লোঃঘোঃরমোঃ ৫.৫৫ ৭৪৪.২৭ ৫.১০ 

(৯১.৮৯%) 

৫৬২.০৬ 

(৭৫.৫১%) 

 সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ   

৫  নতুন সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ  রকোঃরমোঃ ৫৮.৭৫ ২০৯৪.৩৩ ৫২.৭৯ 

(৯১.৪১%) 

১৯০১.১০ 

(৯০.৭৭%) 

৬  রবদ্যমান সপভদমন্ট পুনরন শম শাণ রকোঃরমোঃ ১.০০ ২৯.০৬ ১.০০ 

(১০০%) 

২৯.০৬ 

(১০০%) 

৭  রবদ্যমান সপভদমন্ট মজবুরতকরণ রকোঃরমোঃ ৬৮.৫১ ১৩০৩.১৯ ৬২.৮৮ 

(৯১.৭৮%) 

১০৪০.৩৩ 

(৭৯.৮৩%) 

৮  রবদ্যমান সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ   

(সারদফরসাং ব্যরতত)   

রকোঃরমোঃ ৭৪.১৮ ১৮২৭.৩৬ ৫৭.৫৯ 

(৭৭.৬৪%) 

১৩১৩.৩৪ 

(৭১.৮৭%) 

৯   সারদফরসাং (৪০রমোঃরমোঃ কাদপ শটিাং 

ও ৭ রমোঃরমোঃ সীলদকাট) 

রকোঃরমোঃ ৩৩০.৫২ ৬১২১.৮৫ ৩১২.০৫ 

(৯৪.৪১%) 

৫৬০৩.৪১ 

(৯১.৫৩%) 

১০  কাংরিট েীজ রনম শাণ (৬টি) রমোঃ ১৮৫.৫০ ১১৭৭.৫৭ ১৭১.৬০ 

(৯২.৫১%)  

১০৩০.৫১ 

(৮৭.৫১%) 

১১ কাংরিট কালভাট শ রনম শাণ (৭১টি) রমোঃ ২৬৮.৩১ ১৪৬৪.১৬ ১৭৮.০০ 

(৬৬.৩৪%) 

৬৮৬.১০ 

(৪৬.৮৬%) 

 রক্ষাপ্রে কাজ   

১২  কাংরিট সলাপ প্রদটকশন  বগ শ রমোঃ ২২১২৫.০

০ 

২৮৯.৫৭ ১৫৮৩০.২৮ 

(৭১.৫৫%) 

১৯১.৭২ 

(৬৬.২১%) 

১৩  আররসরস সেট প্যারলদসরিাং  রমোঃ ৭৬৫৪.৫০ ৩০৪.৫৭ ৬৬৮৭.২০ 

(৮৭.৩৬%) 

২৫৮.৪৫ 

(৮৪.৮৬%) 

১৪   সজনাদরল ও সাইট ফযারসরলটিজ, 

সটন্ডাররাং ব্যয়, রপ্ররন্টাং, সাইন-

রসগোল , রকরম সপাস্ট ইতযারে 

সথাক - ১১৫.৩৫ - ৬০.৫০ 

(৫২.৪৫%) 

১৫   রনম শাণকালীন রক্ষণাদবক্ষণ সথাক - ৭৯৪.১৫ - ৭৩৭.৮৯ 

(৯২.৯২%) 

 সমাট=                                                                                                                                                                                                                                                     ১৬৬৪৩.৫৪ (৮৮.১৪%)  ১৩৭২৪.২১ 

(৮২.৪৬%) 
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(ঘ) প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অদঙ্গর অরজশত বাস্তব ও আরথ শক অগ্রগরত রবদেষণ: রনদে স্তম্ভরচদত্রর মাধ্যদম প্রকদল্পর অঙ্গরভর্ত ক 

লক্ষযমাত্রা ও আরথ শক অগ্রগরত সে াদনা হদলা।   

 

 

 

রচত্রোঃ ৩.০২ প্রকদল্পর অঙ্গ-রভর্ত ক লক্ষযমাত্রা এবাং অরজশত অগ্রগরত 

 

সাররণ ৩.০৩ এবাং রচত্র ৩.০২ হদত সে া র্ায়, প্রকদল্পর সকান অদঙ্গই ব্যয় বৃরদ্ধ পায়রন, বরাং কদমদে। রকন্তু রকছু রকছু অদঙ্গ 

বাস্তব লক্ষযমাত্রার পররমাদণর সচদয় কম কাজ হদয়দে। রনদে প্রিান প্রিান অদঙ্গর অরজশত অগ্রগরত রবদেষণ করা হদলাোঃ-   

১. বৃক্ষদরাপণ: মূল রিরপরপ’সত বৃক্ষদরাপদণর কাজ অন্তভু শক্ত রেল এবাং এর জদে ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাে  রেল। সাংদশারিত 

রিরপরপ’সতও বৃক্ষদরাপদণর কাজ অন্তভু শক্ত রেল। রকন্তু রপরসআর হদত সে া র্ায়,  বৃক্ষদরাপদণর সকান কাজ করা হয়রন। বাস্তদব 

তথ্যানুসোন কদর জানা র্ায়, প্রকল্পভুক্ত সড়কসমূদহ বন রবভাগ কতৃশক বৃক্ষদরাপণ করা হদয়দে।  

২. ভূরম অরিগ্রহণ: প্রকল্পভুক্ত ২১টি সড়দকর মদধ্য মাত্র ১টি সড়দক ভূরম অরিগ্রহণ করা হয় র্ার পররমাণ ৫.০০ (দহক্টর)। 

কুরড়গ্রাম সড়ক রবভাদগর অিীন সসানাহাট-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক এ অরিগ্রহণ করা হয়। প্রকদল্পর অগ্রগরত 

প্ররতদবেন পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, অরিগ্রহণ প্ররিয়ায় সকানরূপ রবলি হয়রন।   

৩-৪. সড়ক বাঁি রনম শাণ, প্রশস্তকরণ ও উঁচুকরদণ মাটির কাজ: প্রকদল্পর সড়ক বাধঁ রনম শাদণ মাটির কাদজর   অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার 

প্রায় ৮২%। অপর রেদক সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/উঁচুকরদণ মাটির কাজ হদয়দে লক্ষযমাত্রার ৭৫.৫২%। অতএব, এদত প্রতীয়মান 

হয় সড়কবাঁদি মাটির কাজ সঠিক স্টযান্ডাদি শ করা হয়রন। বাস্তব পর্ শদবক্ষদণও সে া সগদে, কদয়কটি সড়দকর সশাল্ডার অপ্রশস্ত 

এবাং ঢাল স্টযান্ডাি শ (১:২)এর সচদয় কম আদে।      

৫-৬. নতুন সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ এবাং রবদ্যমান সপভদমন্ট পুনরন শম শাণ: সম্পূণ শ প্রকল্পটিদত ৫২.৭৯ রকরম নতুন সেরেবল 

সপভদমন্ট রনম শাণ করা হদয়দে, র্া লক্ষযমাত্রার প্রায় ৯১%। রবদ্যমান সপভদমন্ট পুনরন শম শাণ করা হদয়দে, ৪৪৪.৭৯ রকরম সড়দকর 

মদধ্য মাত্র ১.০০ রকদলারমটার। রিরপরপ হদত সে া র্ায় জামালপুর-িানুয়া-কামালপুর-দরৌমারী- োঁতভাঙ্গা সড়ক (কুরড়গ্রাম 

অাংশ)-এ এ কাজ করা হয়।            

৭. রবদ্যমান সপভদমন্ট মজবুরতকরণ: সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা রেল ৬৮.৫১ রকরম এবাং অরজশত বাস্তব অগ্রগরত 

লক্ষযমাত্রার প্রায় ৯২% (৬২.৮৮ রকরম) হদলও আরথ শক অগ্রগরত প্রায় ৮০%। এ হদত বু া র্ায়, উিৃত মূল্য রিরপরপ’র প্রাক্করলত 

মূদল্যর সচদয় কম হওয়ায় ব্যয় কদমদে।    

০.
৫০০.

১০০০.
১৫০০.
২০০০.
২৫০০.
৩০০০.
৩৫০০.
৪০০০.
৪৫০০.
৫০০০.
৫৫০০.
৬০০০.
৬৫০০.

লক্ষযমাত্রা অজশন 



23 

৮. রবদ্যমান সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ (সারদফরসাং-এর রনদের স্তর অথ শাৎ সবইজ সকাস শ পর্ শন্ত): রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রা ৭৪.১৮ 

রকদলারমটাদরর রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত ৫৭.৫৯ রকদলারমটার অথ শাৎ প্রায় ৭৮% এবাং আরথ শক অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার প্রায় 

৭২%। এদত বু া র্ায় সর্, রিরপরপ’সত সাংস্থান থাকা সদিও প্রায় ১৬.০০ রকদলারমটার সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ করা হয়রন। 

রবরভন্ন সড়দকর অগ্রগরত পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, রেনাজপুর সড়ক রবভাদগ রিরপরপ’র সাংস্থাদনর তুলনায় ৮.৫০ রকরম কম 

প্রশস্তকরণ কাজ করা হদয়দে।            

৯. সারদফরসাং (কাদপ শটিাং ও সীলদকাট): রিরপরপ’সত লক্ষমাত্রার তুলনায় সারদফরসাং-এ অজশন প্রায় ৯৫% অথ শাৎ প্রায় ১৮.০০ 

রকরম কম। সর্দহতু প্রশস্তকরণ ১৬.০০ রকরম কম হদয়দে, সারদফরসাং ঐ ১৬ রকরম কম হদয়দে এবাং অে অবস্থাদন  ২.০০ 

রকরম কম হদয়দে।         

১০. কাংরিট েীজ রনম শাণ: রিরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী বাস্তদব ৬টি সসতু ৪টি সড়দক রনরম শত হদয়দে। অনুদেে ৩.২.২ (ঘ)-এ 

উদল্ল কৃত ৫টি সসতু এবাং সাদুল্লাপুর (মাোরগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ (নজন্তাপুর)-সড়দক ১টি সসতু রনরম শত হদয়দে। রকন্তু আরথ শক 

অগ্রগরতদত সে া র্ায়, সসতু রনম শাদণ প্রায় ১৪৭ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হদয়দে।    

১১. কাংরিট কালভাট শ রনম শাণ: রিরপরপ অনুু্র্ায়ী প্রকদল্প ২৬৮.৩১ রমটার (৭১টি) কালভাট শ রনম শাদণর সাংস্থান রেল; রকন্তু বাস্তদব 

অরজশত অগ্রগরত সমাট ১৭৮.০০ রমটার। সমাট ১৭৮.০০ রমটার দেদঘ শয কতটি কালভাট শ তা রপরসআর-এ উদল্ল  সনই। প্রকদল্পর 

সমারপ্তকাদলর (জুন, ২০১৩) অগ্রগরতর প্ররতদবেন সাংগ্রহ কদরও এ তথ্য পাওয়া র্ায়রন। র্রে প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা 

হদতা ত ন সম্ভাব্যতা প্ররতদবেদন ও প্রাথরমক নকশায় (preliminary drawing)-এ কালভাদট শর অবস্থান উদল্ল  থাকদতা।  

     

১২. কাংরিট সলাপ প্রদটকশন কাজ: কাংরিদটর ব্ল্ক িারা ঢাল সাংরক্ষণ কাজ সািারণতোঃ সসতু ও কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ, 

সড়দকর নেীভাঙ্গন কবরলত এলাকায়; বোয় ক্ষরতগ্রস্ত এলাকায় করা হদয় থাদক। এর অরজশত অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার প্রায় 

৭২%।      

১৩. আররসরস সেট প্যারলদসরিাং: আররসরস সেট প্যারলদসরিাং এর বাস্তব অগ্রগরত ৮৭% এর সচদয় রকছু সবরশ।   

উপদরর ১২ ও ১৩ নাং কদম্পাদনদন্ট সকাথায় সকান অবস্থাদন কাজ হদয়দে তা রিরপরপ, রপরসআর সথদক পাওয়া র্ায়রন। 

পরবতীদত সাংরেি সড়ক রবভাগসমূহ সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হয় (অনুদেে ৩.৪ (ক)-এ বরণ শত)।          

৩.৩ প্রকদল্পর রিরপরপ পর্ শাদলাচনা:   

প্রকদল্পর রিরপরপ পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, রিরপরপ’সত রনরে শি ফরদমদট তথ্য সেয়া হদয়দে। রবরভন্ন সড়দকর  ারাপ অবস্থা 

রবদবচনা কদর উন্নয়দনর জদে আইদটমসমূহ অন্তভু শক্ত করা হদয়দে। রকন্তু সকান সড়দকর কতটুকু অাংশ  ারাপ তা রনি শারণ 

করার জদে  Road Condition Survey করা হয়রন। তাোড়া রবদ্যমান সপভদমদন্টর সকান স্তদর রক আদে, এর ভারবহন 

ক্ষমতা কতটুকু তা পরীক্ষা কদর সপভদমন্ট মজবুরতকরণ রকাংবা নতুন রনম শাদণর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়রন। এ সক্ষদত্র DCP পরীক্ষা 

কদর সপভদমন্ট টাইপ রনি শারণ করা সর্দতা। তদব সাংদশারিত রিরপরপ’সত আদরা রকছু তথ্য সেয়া হদলও সটকরনকযাল রকছু তথ্য 

সরন্নদবশদন গভীরতায় র্াওয়া হয়রন। রিরপরপ পর্ শাদলাচনা কদর সর্ সীমাবদ্ধতা পররলরক্ষত হদয়দে, তা পরবতী অনুদেদে উদল্ল  

করা হদলা।             

 

রিরপরপ’র সীমাবদ্ধতা:  

(ক) রিরপরপ’সত সড়ক-ওয়ারী কদম্পাদনন্টসমূদহর কাদজর অবস্থান সে াদনা হয়রন। রিরপরপ’সত সড়ক-ওয়ারী 

কদম্পাদনন্টসমুদহর অবস্থান সে াদনা সূরচ-নকশা বা Index-diagram সে াদল ভাদলা হদতা।   

( ) ২১টি সড়দকর সকানটিদতই শুরু সথদক সশষ পর্ শন্ত রনরবরেন্ন (continuous) সম্পূণ শ দেদঘ শয কাজ করা হয়রন।  

(গ) রিরপরপ’সত কদম্পাদনন্ট-ওয়ারী কাদজর নাদম সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ (সারদফরসাং/কাদপ শটিাং বাদে) উদল্ল  করা হদয়দে 

এবাং সারদফরসাং/কাদপ শটিাং-দক ঐ কদম্পাদনদন্টর উপ-অঙ্গ (Sub-component) রহদসদব উদল্ল   করা হদয়দে। এ িরদনর তথ্য 

রবভ্রারন্তমূলক। ফদল সড়দকর একই অাংশদক ২ বার সে াদনা হদয়দে; অথ শাৎ প্রথমতোঃ সারদফরসাং বাদে সপভদমদন্টর দেঘ শয 

সে াদনা হদয়দে এবাং রিতীয়তোঃ ঐ স্থাদনর উপদরর স্তদর সারদফরসাং এর কাজ অোে স্থাদনর শুধু সাদফশরসাং এর সাদথ সে াদনা 

হদয়দে। এদত কাগজপদত্র সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ/পুনরন শম শাণ, মজবুরতকরণ, প্রশস্তকরণ ও সাদফশরসাং ইতযারের সমাট দেঘ শয 

বাস্তদবর সচদয় সবরশ সে াদনা হদে। অথচ পূণ শ সপভদমন্ট রনম শাণ বলদত সাদফশরসাং পর্ শন্ত বু ায় এবাং শুধু সাদফশরসাং আলাো উপ-

অঙ্গ।              
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(ঘ) রিরপরপ’র মাটির কাদজর অদঙ্গ সে া র্ায়, এ অদঙ্গর  ২টি উপ-অদঙ্গর উদল্ল  আদে। র্থা:- সড়ক বাঁি রনম শাণ ও এবাং 

সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ। রকন্তু বাস্তবতা হদলা এ প্রকদল্পর আওতায় সকান সড়ক রকাংবা সড়ক অাংদশর সড়ক বাঁি 

নতুনভাদব রনরম শত হয়রন। বরাং সড়কবাদধঁ শুধু প্রশস্ততা  ও উঁচুকরণ করা হদয়দে। এমতাবস্থায়, সড়ক বাঁি রনম শাদণর উপ-অঙ্গ 

রা া যুরক্তযুক্ত হয়রন।          

(ঙ) মাটির কাদজর পররমাদণ শুধু লক্ষ ঘনরমটার (লঘরম) উদল্ল  করা হদয়দে; কত রকদলারমটাদর এ মাটির   কাজ করা হদয়দে 

তা উদল্ল  করা হয়রন। এর ফদল মাটির কাদজর দেঘ শয সম্পদকশ তথ্য পাওয়া র্াদে না।   

(চ) রিরপরপ প্রণয়দনর প্রাক্কাদল রকাংবা অনুদমােন প্ররিয়ািীন অবস্থায় প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়রন। র্রেও প্রকদল্পর 

আওতাভুক্ত সকল সড়কই পূদব শই রনরম শত, তথারপ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হদল রিরপরপ’র ত্রুটি-রবচুযরত হদতা না এবাং উন্নয়নকৃত 

সড়কসমূদহর কাদজর গুণগত মান ও স্থায়ীদত্বর সক্ষদত্র  ইরতবাচক ভূরমকা রা দতা।   

(ে) রিরপরপ পর্ শাদলাচনা কদর আদরা সে া র্ায় সর্, সপভদমন্ট রনম শাণ/মজবুরতকরণ ও প্রশস্তকরদণর জদে ২১টি সড়দক একই 

রকম স্টযান্ডাি শ টাইপ রিজাইন (রিজাইন টাইপ-৫) অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হদয়দে (পরররশি-১-এ রিজাইন টাইপ-৫ এবাং 

রিজাইন টাইপ-৬ এর নকশা সেয়া হদলা)। অথচ পররকল্পনা করমশন কতৃশক অনুদমারেত রিজাইন স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী ৩.৭০ 

রমটার প্রশস্ত সজলা সড়দকর রিজাইন স্টযান্ডাি শ রিজাইন টাইপ-৬ এবাং ৩.৭০ রমটার চওড়া সজলা সড়কদক উভয় রেদক  প্রশস্ত 

কদর ৫.৫০ রমটার করা হদল রিজাইন টাইপ-৫ অনুসরণ করার জদে রনদে শশনা রদয়দে। 

                                          

৩.৪ ২০০৯-১৩ সময়াদে এবাং ২০০১৫-১৭ সময়াদে সমাপ্ত উভয় প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত কাদজর অবস্থাদনর তূলনামূলক 

রচত্র:  সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত) প্রকল্পটিদত রাংপুর সজাদনর ৯৭টি সজলা সড়দকর মদধ্য ২১টি সজলা 

সড়ক অন্তভু শক্ত  রেল। প্রকল্পভুক্ত সড়কসমুদহর সমাট দেঘ শয ৪৪৪.৭৯ রকদলারমটার হদলও কার্ শকরী দেঘ শয (Effective length) 

কম। পরবতীদত ২০১৫ সাদল রাংপুর সজাদনর ১৮টি সড়ক উন্নয়দনর জদে  আদরকটি প্রকল্প গ্রহণ  করা হয়। রনদের 

অনুদেেসমূদহ ২০০৯-১৩ সময়াদের রিরপরপ’র প্রিান প্রিান অদঙ্গর কাদজর অবস্থান এবাং ২০১৫-১৭ সময়াদের রিরপরপ’র 

আওতায় সমাপ্ত সড়কসমূদহর মদধ্য উভয় রিরপরপ’সত অন্তভু শক্ত  সড়কসমূদহর রবরভন্ন অদঙ্গ সম্পারেত কাদজর অবস্থাদনর রচত্র 

তুদল িরা হদলা।     

(ক) ২০০৯-১৩ সময়াদের প্রকদল্পর তথ্যারে: এ প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কসমূদহর ১ম রকরম সথদক সশষ রকরম পর্ শন্ত 

অথ শাৎ ১০০% দেদঘ শয উন্নয়ন না হওয়ায় সর্ স্থাদন সর্ কাজ হদয়দে, এর তথ্য রিরপরপ, রপরসআর ও অগ্রগরতর প্ররতদবেদন না 

পাওয়ায় সাংরেি সড়ক রবভাগসমূহ হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। সড়ক রবভাদগর প্রে্ত  তথ্য সদরজরমদন পররেশ শদনর সময় তথ্য-

সাংগ্রহকারী, পরামশ শকগণ ও টীম রলিার কতৃশক সাংগৃহীত তথ্য ইতযারে সমিয় কদর সমাপ্ত কাদজর অবস্থান রচরহ্নত করা হয়। 

রনদের সাররণ ৩.০৪-এ ২০০৯-১৩ সময়াদের প্রকদল্পর কাদজর অবস্থান সে াদনা হদলা।    

সাররণ ৩.০৪- ২০০৯-১৩ সময়াদে সমাপ্ত প্রকদল্পর কাদজর অবস্থান 

িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ বগুড়া 

 

 

 

 

 

 

সশরপুর ধুনট-

কারজপুর-

রসরাজগঞ্জ সড়ক 

(বগুড়া অাংশ)- 

১৬.১১ 

৩.৭০ 

 

 

 

 

 

 

সড়ক বাঁি  

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ 

১ম(অ), ২য়-৫ম, ৬ষ্ঠ(অ), 

৭ম, ৮ম, ৯ম(অ), ১০ম-

১২তম ও ১৩তম(অ) 

১১.৮০ 

রকরম 

১৩.০০ 

 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম(অ), ২য়-৫ম, ৬ষ্ঠ(অ), 

৮ম(অ), ৯ম-১২তম, 

১৩তম(অ), ১৪তম-১৬তম ও 

১৭তম(অ) 

১৩.০০ 

রকরম 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

১ম(অ)- ৫ম(অ), ৮ম(অ), 

৯ম, ১০তম, ১১তম, 

১২তম(অ), ১৩তম(অ), 

১৫তম(অ) ও ১৬তম(অ) 

১.৫০ 

রকরম 

২ বগুড়া বগুড়া 

(দ াপগাড়ী)-

সক্ষতলাল সড়ক, 

(বগুড়া অাংশ)- 

২৫.০  

৩.৭০ সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

৩য়(অ), ৪থ শ(অ), ৫ম, ৬ষ্ঠ, 

৭ম, ৮ম, ৯ম(অ), ১০ম, 

১১তম(অ), ১২তম(অ), 

১৩তম(অ), ১৪তম, ১৫তম, 

১৬তম, ১৭তম(অ), 

১৪.৫৪ 

রকরম 

১৪.৫৪ 
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৮তম(অ), ২১তম(অ) ও 

২৩তম(অ) 

কনরিট কালভাট শ (৫ 

টি) 

১৮তম(অ), ১৯তম(অ), 

২০তম(অ) ও ২১তম(অ) 

২০ 

রমটার 

৩ বগুড়া কাহালু পাঁচপীর-

িলাহার-

সচৌমুহনী- 

বাকেহ-

আেমরেঘী 

সড়ক- ২১.৪৫ 

  

৩.৭০  

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

নতুন রনম শাণ      

৮ম(অ), ৯ম, ১০ম, 

১১তম(অ), ১২তম(অ), 

১৩তম, ১৪অম ও ১৫তম 

৭.০০  

রকরম 

১১.০০  

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

১ম(অ), ২য়, ৩য়(অ), ৪থ শ(অ), 

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ) ও ৭ম 

৪.০০  

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম(অ), ৩য়(অ), ৪থ শ, ৫ম, 

৬ষ্ঠ(অ)-৮ম(অ),  ১২তম(অ), 

১৩তম ও ১৪অম 

১১.০০  

রকরম 

কাংরিট  কালভাট শ(৫ 

টি)  

৫ম(অ), ৯ম(অ), ১৩তম(অ) 

ও ১৪তম(অ) 

২৫ 

রমটার 

৪ বগুড়া নন্দীগ্রাম 

(ওমরপুর)-

তাদলারা-

দুপচারচয়া-

রজয়ানগর-

আদক্কলপুর 

(গুরপণাথপুর) 

সড়ক- ৪৪.৬১ 

৩.৭০ সড়ক বাঁি 

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ 

৩৩তম(অ)-৩৯তম(অ), 

৪১তম(অ) ও ৪৩তম(অ) 

৪.৪০  

রকরম  

২৪.৪০   

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

২৮তম(অ) ও ২৯তম(অ) ১.১২   

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ), ৮ম, 

৯ম(অ), ১০ম, ১৩তম(অ), 

১৪তম(অ), ১৫তম, 

১৬তম(অ), ১৮তম(অ), 

১৯তম(অ), ২০তম, 

২১তম((অ)-২৫তম(অ), 

২৭তম, ২৮তম, ২৯তম(অ), 

৩০তম(অ), ৩২তম(অ), 

৩৩তম(অ), ৩৬তম(অ)-

৩৯তম(অ), ৪০তম,  

৪১তম(অ)-৪৪তম(অ) 

২৪.৪০   

রকরম 

কাংরিট কালভাট শ 

(৫টি)  

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ), ১৩তম(অ), 

১৮তম(অ) ও ২৬তম(অ)  

১৫.০০ 

রমটার 

৫ 

 

 

 

জয়পুরহাট 

 

 

পাঁচরবরব-

ডুগডুরগ-

সঘাড়াঘাট  

সড়ক 

(জয়পুরহাট 

অাংশ)- ১৭.৩২ 

 

৩.৭০ 

 

 

 

 

মাটির কাজ ১০ম-১৫তম ও ১৬তম(অ) ৬.৯০   

রকরম  

১১.৬০   

 

 সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

১২তম(অ),  ১৩-১৪তম ও 

১৫তম(অ) 

২.৮০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম(অ), ২য়-৪থ শ, ৫ম(অ), 

৭ম, ৮ম(অ), ১০ম(অ), ১১-

১৬তম ও  ১৭তম(অ)  

১১.৬১ 

রকরম 

 

আররসরস বে 

কালভাট শ (১টি) 

১৭তম  ২.০০ 

রমটার 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

১২তম(অ), ১৩তম(অ) ও 

১৬তম(অ)   

২০০  

রমটার   

৬ জয়পুরহাট রহরল-শালাইপুর-

কালাই সড়ক- 

৩০.৯৬  

৩.৭০  মাটির কাজ  ৩য়-১৬তম ও ১৭তম(অ)   ১৪.৮০  

রকরম 

২১.৮০ 

সেরেবল সপভদমন্ট  

নতুন রনম শাণ     

৮ম(অ), ৯ম, ১০ম(অ)-

১২তম(অ), ১৩-১৫তম ও 

১৬তম(অ)  

৬.৮৫  

রকরম     
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট)  

১ম, ২য়(অ), ৩য়-৯ম,  

১০ম(অ), ১১তম(অ),  

১২তম-১৬তম ও ১৭তম(অ), 

২০তম(অ), ২১- ২২তম, 

২৩তম(অ), ২৯তম(অ), 

৩০তম-৩১তম(অ)   

২১.৮০  

রকরম   

আর,রস,রস বে 

কালভাট শ (৫ টি) 

৮ম, ১২তম, ১৬তম, ২০তম 

ও ২১তম  

১৬.০০ 

রমটার 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

১ম(অ), ২য়(অ), ৬ষ্ঠ(অ), 

৯ম(অ), ১৪তম(অ) ও 

১৫তম(অ)  

২০০.০০ 

রমটার 

৭ জয়পুরহাট 

 

 

বগুড়া 

(দ াপগাড়ী)-

সক্ষতলাল সড়ক 

(জয়পুরহাট 

অাংশ)- ৫.৮০ 

  

৩.৭০ 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ  ও 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

২৬তম(অ), ২৭-৩০তম ও 

৩১তম(অ)   

৫.৮০ 

রকরম 

 

৫.৮০  

  

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

২৮তম (অ), ৩০তম (অ)  ২৪০  

রমটার 

৮ গাইবাো োররয়াপুর-

কামরজানী 

সড়ক- ৬.৮৪  

৩.৭০ সড়ক বাঁি রনম শাণ ১ম-৬ষ্ঠ,৭ম(অ)  ৬.৮৪ 

রকরম  

৬.৮৪ 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

নতুন রনম শাণ     

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ, ৭ম(অ) ২.৭৭  

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট )  

১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ শ, ৫ম, 

৬ষ্ঠ,৭ম(অ) 

৬.৮৪ 

রমটার  

 

৯ রাংপুর গাংগাচড়া-

পীদররহাট-

মন্থনাহাট- 

গাড়াগ্রাম- 

নীলফামারী  

(রকদশারগঞ্জ) 

সড়ক (রাংপুর 

অাংশ)- ১৯.০০ 

৩.৭০ সড়ক বাঁি 

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ 

১ম(অ), ২য়, ৩য়(অ)- 

১১তম(অ), ১৪তম(অ)- 

১৬তম(অ) 

৮.৯০  

রকরম 

৮.৯০  

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

১ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ) ও 

১৬তম(অ) 

১.০০ 

রকরম   

সেরেবল সপভদমন্ট   

প্রশস্তকরণ  

১ম(অ)-৮ম(অ)   ৭.০০  

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট)  

১ম(অ)-  ৯ম(অ), ১১তম(অ), 

১৪তম(অ) ও ১৫তম(অ)   

৮.৯০  

রকরম  

কাংরিট েীজ (১টি) ৬ষ্ঠ(অ)  ১৫.০০  

রমটার 

কাংরিট কালভাট শ 

(৫টি)   

 ১২.০০   

রমটার 

আররসরস 

প্যালাসাইরি 

 ৩৬০.০   

রমটার 

১০ রাংপুর সাদুল্লাপুর 

(মাোরগঞ্জ)-

পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ  

(নজন্তাপুর) 

সড়ক- ৩৩.২৩  

৩.৭০ 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক বাঁি রনম শাণ ২য়(অ), ১১তম(অ), 

১৫তম(অ), ১৭তম(অ), 

১৯তম(অ), ২০তম(অ) ও 

২৩তম  

৪.২০  

রকরম 

১২.০০   

 

 

 

 

 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

ন্যতন রনম শাণ     

২২তম(অ)-২৫তম(অ)  ২.২০  

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ    

১ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ)- ৯ম(অ), 

১১তম(অ)- ১৪তম(অ), 

৯.২০  

রকরম 
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 

 

 

 

১৫তম, ১৬তম(অ), 

১৮তম(অ), ১৯তম(অ) ও 

২২তম(অ)  

 

 

 

 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট   

প্রশস্তকরণ   

১ম(অ), ৭ম(অ)-৯ম(অ),  

১১তম(অ)-১৩তম(অ), 

১৫তম(অ) ও ১৭তম(অ) 

২.৫০  

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট)  

১ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ)- ৯ম(অ), 

১১তম(অ)-  ১৪তম(অ), 

১৫তম, ১৬তম(অ), 

২০তম(অ), ২১তম(অ)- 

২৩তম(অ) 

১১.২৫ 

রকরম  

কাংরিট সসতু (১ টি)  ২৩তম ২৪.৪০ 

রমটার 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

২য়(অ), ১৯তম(অ) ০.৫০  

রকরম  

১১ রাংপুর হাজীরহাট-

সবতগারড়-

লাঙ্গদলর হাট-  

গাংগাচড়া সড়ক- 

২০.৪২  

৩.৭০ 

 

সড়ক বাঁি রনম শাণ  ১ম(অ), ২য়, ৩য়(অ), ৪থ শ, 

৫ম, ৬ষ্ঠ(অ), ৯ম(অ), ১০ম ও 

১১তম 

৭.০০  

রকরম 

১৪.১০ 

সড়ক বাঁি  

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ  

১ম(অ)-৪থ শ(অ),  ৬ষ্ঠ(অ), 

৭ম-৯ম  

৫.০০  

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

নতুন রনম শাণ     

৪থ শ(অ),  ৬ষ্ঠ(অ), ৭ম, ৮ম,  

৯ম(অ), ১০ম, ১১তম(অ) 

৫.০৬ 

রকরম 

 

সেরেবল সপভদমন্ট   

প্রশস্তকরণ  

১ম(অ), ২য়(অ), ৪থ শ(অ), 

৬ষ্ঠ(অ), ৭ম(অ)- ৯ম(অ)   

১.০০ 

রকরম  

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট)  

১ম(অ)-৪থ শ(অ) ৫ম, ৬ষ্ঠ(অ)- 

৭ম(অ),   ৯ম(অ)- 

১১তম(অ), ১৩তম(অ)-

১৫তম(অ), ১৯তম(অ)- 

২১তম(অ) 

১৪.১০  

রকরম   

  

কাংরিট কালভাট শ  

(৫টি)  

 ১২.০০ 

রমটার 

আর,রস,রস 

প্যারলদসরিাং  

 ০.৫০ 

রকরম   

১২ 

 

লালমরনরহা

ট 

 

লালমরনরহাট-  

হারাগাো সড়ক- 

১২.০০ 

 

৩.৭০ 

 

সড়ক বাঁি রনম শাণ,  

প্রশস্তকরণ/উচুুঁকরণ 

১ম, ২য়, ৩য়(অ), ৪থ শ(অ) ও 

৫ম   

৪.০০ 

রকরম 

৮.০০ 

 

সেরেবল সপভদমন্ট 

নতুন রনম শাণ (৩.৭  

রমটার প্রশস্ত) 

৮ম(অ)-১১তম(অ) ও ১২তম  ২.৪৪ 

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ (২ x 

০.৯রমটার) 

৩য়(অ)-৫ম(অ)   ২.০০ 

রকরম 

সারদফরসাং 

(কাদপ শটিাং ও 

সীলদকাট)  

১ম, ২য়, ৩য়(অ), ৪থ শ(অ), 

৫ম, ৮ম (অ)-১১তম(অ)   

৭.০০ 

রকরম 

আররসরস সেট  

প্যারলদসরিাং  

 ২০০ 

রমটার  
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৩ 

 

কুরড়গ্রাম জামালপুর-িানুয়া 

কামালপুর-

সরৌমারী-

োঁতভাাংগা সড়ক 

(কুরড়গ্রাম 

অাংশ)- ২৭.৮৮ 

 

৩.৭০ সড়ক বাঁি 

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ 

 ১ম, ২য়, ৩য়(অ), ১০ম(অ), 

১৪তম(অ), ১৫তম(অ), 

১৭তম(অ), ১৯তম(অ), 

২০তম(অ), ২৩তম(অ), ও 

২৭তম(অ) 

১০.৮০  

রকরম 

১৩.৯০  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট 

পুনরন শম শাণ     

২৭তম ও ২৮তম ১.০০ 

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

১ম(অ)-৩য়(অ), ১০ম(অ) ও 

১৮তম(অ) 

১০.৮০ 

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ 

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ), ৮ম(অ) ও 

১০ম(অ) 

০.৫০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম(অ)-৩য়(অ), ৫ম(অ), 

৬ষ্ঠ(অ), ৮ম(অ), ১০ম(অ), 

১৫তম(অ), ১৮তম(অ) ও 

২০তম(অ) 

১৩.৯০ 

রকরম 

কাংরিট সলাপ  

প্রদটকশান 

৩য়(অ)-১৫তম(অ), 

১৭তম(অ), ১৯তম(অ), 

২০তম(অ), ২৩তম(অ) ও 

২৭তম(অ) 

১৩৩৩০

.২৮ 

বোঃরমোঃ 

আররসরস  

প্যারলদসরিাং  

 

২০তম(অ), ২৩তম(অ) ও 

২৪তম(অ) 

০.৯৫ 

রকরম 

১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কুরড়গ্রাম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সসানাহাট স্থল 

বন্দর -

মাোরগঞ্জ- 

রভতরবে-

নাদগবরী সড়ক- 

৪০.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৭০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক বাঁি 

প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ 

 

 ১১তম, ১৪তম(অ)-

১৭তম(অ), ২০তম(অ), 

২৪তম(অ)-২৮তম(অ), 

৩০তম(অ), ৩২তম, 

৩৩তম(অ), ৪০তম(অ), 

৪৩তম(অ), ৪৪তম-৫০তম 

২৬.৫০ 

রকরম 

২৬.৫০  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

নতুন রনম শাণ   

৩২তম(অ)-৩৫তম(অ), 

৪০তম(অ)-৫০তম(অ) 

৭.০০ 

রকরম 

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

১৪তম(অ)-১৮তম(অ), 

১৯তম ও ২০তম 

৩.০০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১৪তম(অ), ২৫তম-২৮তম, 

৩০তম(অ), ৩২তম,  

৩৩তম(অ), ৪০তম(অ), 

৪১তম-৫০তম 

২৬.৫০ 

রকরম 

কাংরিট েীজ (২ টি)   ১৪তম(অ) ও ২৫তম(অ) ৮৬.০০ 

রকরম 

কাংরিট কালভাট শ (২ 

টি) 

৩৩তম(অ) ১২.০০ 

রমটার 

আররসরস  

প্যারলদসরিাং  

২০তম(অ)  ০.৫০  

রকরম 

১৫ ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও-

রুরহয়া-

আদটায়ারী সড়ক   

(ঠাকুরগাঁও 

অাংশ)- ১৫.৮৩ 

৩.৭০ সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ কাদপ শটিাং 

সীলদকাটসহ 

১ম(অ), ২য়, ৩য়, ৪থ শ(অ), 

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ-৮ম, ১০ম(অ), 

১১তম(অ), ১২তম, ১৩তম ও 

১৪তম  

১১.৮৬ 

রকরম 

১১.৮৬ 

১৬ 

 

রেনাজপুর 

 

৫.৫০ 

(১ম-

সেরেবল সপভদমন্ট 

মজবুরতকরণ   

 ১.০০ 

রকরম 

১৮.৫০ 
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রানীসাংনকল-

পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ 

সড়ক- ২৫.৯৪ 

 

 

 

 

 

  

৩য়), ৪থ শ 

(অ), 

৩.৭০ 

(অবরশষ্

ট) 

 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ  

৪থ শ (অ), ৫ম-১২তম, ১৩তম 

(অ) রকরম 

৯.০০ 

রকরম 

 

 

 

 

 

 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম-১৮তম, ১৯তম (অ) 

রকরম 

১৮.৫ 

রকরম 

কাংরিট েীজ (২ টি)  ১৮তম ও ২৫তম রকরম  ৫৫ 

রমটার 

১৭ রেনাজপুর মধ্যপাড়া-

আফতাবগঞ্জ-

নবাবগঞ্জ সড়ক  

(রেনাজপুর 

অাংশ)- ১৮.০০  

৩.৭০    

(১ম-৪থ শ, 

৭ম-

১৪তম) 

৫.৫০    

(৫ম, 

৬ষ্ঠ, 

১৫তম- 

১৮তম) 

সেরেবল সপভদমন্ট 

নতুন রনম শাণ  

১ম-৪থ শ, ৫ম (অ), ৭ম, ৮ম 

(অ), ১০ম (অ)-১২তম (অ), 

১৭তম (অ) ও ১৮তম (অ) 

৯.৫০ 

রকরম 

১৫.০০ 

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ 

৫ম(অ), ৬ষ্ঠ(অ), ১৫তম-

১৮তম  

৫.০০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম-৪থ শ, ৫ম(অ), ৬ষ্ঠ, ৭ম, 

৮ম(অ), ৯ম, ১০ম(অ)-

১২তম(অ), ১৩তম-১৬তম, 

১৭তম(অ) ও ১৮তম (অ)  

১৫.০০ 

রকরম 

কাংরিট কালভাট শ 

(১৬ টি)  

 ১৫.০০ 

রমটার 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

 ২২০ 

রমটার 

১৮ 

 

রেনাজপুর 

 

রেনাজপুর-

সসতাবগঞ্জ  

সড়ক- ২৫.০০ 

 

৩.৭০ 

 

সেরেবল সপভদমন্ট 

মজবুরতকরণ  

২য়-৫ম, ১০ম, ১১তম, 

১৯তম, ২১তম  

৮.০০ 

রকরম 

২৫.০০  

 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ 

১ম-৫ম, ১০ম, ১১তম, 

১৯তম, ২১তম 

৯.০০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট)  

১ম-২৫তম ২৫.০০ 

রকরম 

 

কাংরিট কালভাট শ (৯ 

টি)  

 ২০.০০ 

রমটার 

কাংরিট সলাপ  

প্রদটকশান  

 ৮০০ 

বোঃরমোঃ 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

 ২০০ 

রমটার 

১৯ নীলফামারী সবাড়াগাড়ীহাট   -

স াকশারঘাট-

রিমলা সড়ক- 

৯.৯০ 

৩.৭০ সড়ক বাঁি রনম শাণ ৬ষ্ঠ (অ)- ৮ম (অ)    ১.০০  

রকরম 

৭.২০ 

সেরেবল সপভদমন্ট 

নতুন রনম শাণ  

৪থ শ (অ)- ৮ম (অ)  ৪.২৫  

রকরম   

সেরেবল সপভদমন্ট  

মজবুরতকরণ   

 ১.৫৫  

রকরম   

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম-৪থ শ, ৫ম (অ)-৮ম (অ)  ৬.৯০  

রকরম 

কাংরিট কালভাট শ 

(৩ টি) 

৩য় ও ১১তম  ৯.০০  

রমটার 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

 ২০০ 

রমটার 
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকদল্পর নাম 

ও দেঘ শয (রকরম) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

বাস্তবায়নকৃত 

কাজসমূহ 

কাদজর অবস্থান 

(রকরম) 

পররমাণ 

দেদঘ শয 

কার্ শকরী 

(Effective) 

দেঘ শয (রকরম) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০ নীলফামারী বাহাদুরেরগা-

রিমলা-টুরনরহাট 

সড়ক- ১৭.০০ 

৩.৭০ সড়ক বাঁি রনম শাণ ১ম(অ)-৪থ শ(অ),  ৬ষ্ঠ(অ) ও 

৯ম(অ)  

১.২০  

রকরম 

১১.০০ 

সেরেবল সপভদমন্ট 

মজবুরতকরণ   

১ম(অ)-৭ম(অ), ১০ম(অ)-

১৪তম(অ)  

১০.৩০  

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১ম(অ)-৮ম(অ),  ১০ম(অ)-

১৪তম(অ) 

১১.০০  

রকরম 

আররসরস 

প্যারলদসরিাং  

 ২০০ 

রমটার  

২১ পঞ্চগড় ভজনপুর 

(রনজবাড়ী) হদত 

আদটার ারী- 

ময়নাগুরড়-

আমতলী- 

মীরগড়-পঞ্চগড় 

সড়ক- ১৯.১৭ 

৩.৭০ সেরেবল সপভদমন্ট 

ন্যতন রনম শাণ 

 ১২তম-১৪তম, ১৮তম (অ), 

১৯তম ও ২০তম অাংশ 

৪.৫ 

রকরম 

৭.২৬ 

সেরেবল সপভদমন্ট  

প্রশস্তকরণ 

১৭তম-১৯তম ও ২০তম (অ)  ৩.০০ 

রকরম 

সারদফরসাং (৪০ 

রমরম কাদপ শটিাং ও ৭ 

রমরম সীলদকাট) 

১২তম-১৪তম, ১৭তম-

১৯তম ও ২০তম (অ)    

৭.২৬ 

রকরম 

কাংরিট কালভাট শ 

(৩ টি) 

 ৩৩ 

রমটার 

সমাট রাংপুর অঞ্চলোঃ ২১টি সড়ক- ৪৪৪.৭৯ 

রকরম 

     ২৮৮.২০ 

রকরম 

 

( ) ২০০১৫-১৭ সময়াদে সমাপ্ত প্রকদল্পর তথ্য: সফব্রুয়ারী, ২০১৫-এ প্রকল্পটি সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান) নাদম 

গৃহীত ও অনুদমারেত হয়। এ প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত ১৮টি সড়দকর কাদজর িরন ও অবস্থান রনদের সাররণদত সে াদনা 

হদলা।    

সাররণ-৩.০৫: প্রকদল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত কাদজর পররমাণ ও অবস্থান (২০১৫-১৭) সময়াদে    

িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকল্প/  

সড়দকর নাম 

সড়দকর 

দেঘ শয 

রিরপরপ-দত 

অন্তভু শক্ত দেঘ শয 

(রক:রম:) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

উন্নয়ন 

কাদজর িরন  

সচইদনজ 

(রক:রম:)  

প্রাক্করলত 

ব্যয়   (লক্ষ 

টাকা)  

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯  

১  বগুড়া * বগুড়া-

স াপগাড়ী- 

সক্ষতলাল সড়ক; 

 ২৭.০০ ৬.২০ ৫.৫০ মজবুরতকরণ  

, প্রশস্তকরণ 

ও সাদফশরসাং 

১৮তম-২৩তম  

ও ২৭তম  

৩৯৬.২২ 

২  বগুড়া সমাকামতলা 

(কারশপুর)-  

গুরজয়া- রশবগঞ্জ 

(আমতলী);  

৯.৬৭ ৪.৬০ ৩.৭০ নতুন রনম শাণ, 

সাদফশরসাং  

১ম-৫ম   ১৯৪.৯৮ 

৩  জয়পুরহাট * রহরল-

শালাইপুর-কালাই 

সড়ক; 

৩০.৯৬ ৯.৫০ ৫.৫০ মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

১ম-২য়, ১৮তম- 

২০তম, ২৫তম- 

-৩১তম   

৫৫৪.৮০ 

৪  গাইবাো পলাশবাড়ী- 

সঘাড়াঘাট সড়ক; 

 ৯.০৪  ৫.৫০  ৩.৭০ মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

৩য়-১০ রক:রম:   ৩১৭.৭১  
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকল্প/  

সড়দকর নাম 

সড়দকর 

দেঘ শয 

রিরপরপ-দত 

অন্তভু শক্ত দেঘ শয 

(রক:রম:) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

উন্নয়ন 

কাদজর িরন  

সচইদনজ 

(রক:রম:)  

প্রাক্করলত 

ব্যয়   (লক্ষ 

টাকা)  

৫  রাংপুর রাংপুর-সাদহবগঞ্জ-

মারহগঞ্জ-পীরগাো 

সড়ক;  

২৮.৩৯ ৭.০০ ৩.৭০  প্রশস্তকরণ, 

সাদফশরসাং 

 

৩য়-৭ম, ৯ম-

১১তম    

৫৪৬.০২ 

৬ রাংপুর ও 

নীলফামারী  

* গাংগাচড়া-

পীদররহাট-

মন্থনাহাট- 

গাড়াগ্রাম- 

নীলফামারী  

(রকদশারগঞ্জ) 

সড়ক 

৩৪.০০ ২০.০০ ৩.৭০ নতুন রনম শাণ,  

মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

১০তম-২৯তম    ৭৭৬.৮০ 

৭  কুরড়গ্রাম * জামালপুর-

িানুয়া 

কামালপুর-

সরৌমারী-

োঁতভাাংগা সড়ক 

(কুরড়গ্রাম অাংশ); 

২৯.০০  ৭.৫০ ৩.৭০   সাদফশরসাং ৩য়-৭ম, ৯ম-

১৩তম    

৬০০.৯৭ 

৮  কুরড়গ্রাম * সসানাহাট স্থল 

বন্দর -মাোরগঞ্জ- 

রভতরবে-

নাদগবরী সড়ক; 

৪৭.০০ ৯.৫০ ৩.৭০  মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

১০ম-১৫তম,  

১৭তম-২৫তম 

ও  ২৭- ২৯তম   

৪২৫.১৪ 

৯  লালমরনরহাট  পাটগ্রাম-েহগ্রাম- 

অঙ্গরদপাতা; 

 ১৮.০০ ১১.০০  ৩.৭০  মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

১ম-৪থ শ, ৮ম- 

১৪তম      

৫৪৯.০৬ 

১০  ঠাকুরগাঁও * ঠাকুরগাঁও-

রুরহয়া-আদটায়ারী 

সড়ক   

(ঠাকুরগাঁও 

অাংশ);  

১৫.৮৩ ২.৫০ ৩.৭০  প্রশস্তকরণ, 

সাদফশরসাং 

৮ম- ৯ম, ১৪তম 

ও ১৫তম    

২১৩.৬৭ 

১১ রেনাজপুর * রানীসাংনকল-

পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ 

সড়ক; 

২৬.০০ ১৮.০০ ৩.৭০ ও 

৫.৫০  

সাদফশরসাং ৩য়- ২১তম   ৫০৪.২৫ 

১২  নীলফামারী * বাহাদুরেরগা-

রিমলা-টুরনরহাট 

সড়ক; 

১৭.০০ ১৫.৫০ ৩.৭০  প্রশস্তকরণ, 

সাদফশরসাং 

১ম-১৬তম, 

১৭তম     

৮৪৩.৯৪ 

১৩  বগুড়া কাহালু থানা 

সাংদর্াগ সড়ক; 

১০.৯৬ ৭.১০ ৩.৭০ ও 

৫.৫০  

মজবুরতকরণ  

, 

সাদফশরসাং 

১ম-৯ম   

 

৪৬৭.৮৯ 

১৪  বগুড়া সশরপুর নন্দীগ্রাম 

ভায়া দকগাড়ী; 

২০.০০ ১৩.০০ ৩.৭০  প্রশস্তকরণ, 

সাদফশরসাং 

১ম-৭ম, ৮ম, 

৯ম-১৪তম   

৭০৭.৩১ 

১৫  গাইবাো গাইবাো-

সাদুল্লাপুর সড়ক; 

 ১১.০০ ৯.০০ ৩.৭০  মজবুরতকরণ  

, সাদফশরসাং 

১ম-৪থ শ, ৫ম, 

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম 

৪৭০.৭৮ 

১৬  রাংপুর ও 

নীলফামারী 

সটদেরহাট-

লালরেঘী-

তাড়াগঞ্জ-

রকদশারগঞ্জ( 

নীলফামারী) 

সড়ক; 

৩২.০০ ২১.০০  ৩.৭০  সাদফশরসাং ৮ম-২৯তম 

রক:রম 

৬১১.৬৩ 

১৭  ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও- 

পীরগঞ্জ সড়ক;  

২২.০০ ২১.০০ ৩.৭০ ও  

৫.৫০  

সাদফশরসাং ২য়-২২তম  ৫৭৬.০৭  
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িরমক 

নাং  

সড়ক রবভাগ উপ-প্রকল্প/  

সড়দকর নাম 

সড়দকর 

দেঘ শয 

রিরপরপ-দত 

অন্তভু শক্ত দেঘ শয 

(রক:রম:) 

সড়দকর 

প্রশস্ততা 

(রমটার)  

উন্নয়ন 

কাদজর িরন  

সচইদনজ 

(রক:রম:)  

প্রাক্করলত 

ব্যয়   (লক্ষ 

টাকা)  

১৮  পঞ্চগড় পঞ্চগড়-

সগায়ালপাড়া-

বুরহয়া সড়ক; 

২৮.০০ ১৩.৫০ ৩.৭০  প্রশস্তকরণ, 

সাদফশরসাং 

১৫তম ও  

১৬তম-২৮তম   

৯৪৩.৪৬ 

  সমাটোঃ ৪১৫.৮৫ ২০১.৪০    ৯৭০০.৭০ 

 

উপদরাক্ত অনুদেে ৩.৪ (ক) ও ৩.৪ ( )-এ বরণ শত তথ্য হদত সে া র্ায়, অনুদেে ৩.৪ (ক)-এ বরণ শত িরমক নাং-২, ৬, ৯, 

১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ২০  অথ শাৎ ৮টি সড়ক অনুদেদে ৩.৪ ( )-এ সািারণ (common) আদে। সািারণ সড়কগুদলা * মাকশ 

রেদয় রচরহ্নত করা হদলা। সািারণ সড়কগুদলার মদধ্য সর্ সড়কগুদলাদত সর্ আইদটদম কাদজর overlapping হদয়দে সসগুদলা 

সাররণ ৩.০৬-এ সেয়া হদলা।     

 

 সাররণ-৩.০৬: Overlapping কাদজর অবস্থান ও পররমাণ  

িরমক 

নাং 

(রিরপরপ 

অনুর্ায়ী) 

সড়ক 

রবভাগ 

Overlapping

সড়দকর নাম 

Overlapping

কাদজর আইদটম  

কাদজর অবস্থান (রকরম) পররমাণ 

দেদঘ শয 

২  বগুড়া বগুড়া-দ াপগাড়ী-দক্ষতলাল সড়ক সারদফরসাং ১৮তম, ২১তম ও 

২৩তম 

৩.০০ রকরম 

৬  জয়পুরহাট রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়ক সারদফরসাং ১ম, ২য়(অ), ২০তম(অ), 

২৯তম(অ), ৩০তম ও 

৩১তম 

৩.৮০  রকরম 

৯ রাংপুর গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট- 

গাড়াগ্রাম- নীলফামারী  

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক 

মজবুরতকরণ ও 

সারদফরসাং  

১১তম(অ), ১৪তম(অ)-

১৬তম(অ) 

১.২৫  রকরম 

১৩ কুরড়গ্রাম জামালপুর-িানুয়া কামালপুর-

সরৌমারী-োঁতভাাংগা সড়ক 

(কুরড়গ্রাম অাংশ) 

সারদফরসাং ৩য়(অ), ৫ম(অ), 

৬ষ্ঠ(অ) ও ১০ম(অ) 

৩.০০  রকরম 

১৪ কুরড়গ্রাম সসানাহাট স্থল বন্দর -মাোরগঞ্জ- 

রভতরবে-নাদগবরী সড়ক 

মজবুরতকরণ ও 

সারদফরসাং 

১৪তম(অ), ১৫তম(অ), 

১৭তম(অ)-১৯তম(অ), 

২০তম, ২৫তম, ২৭তম 

ও ২৮তম 

৬.০০  রকরম 

১৫ ঠাকুরগাঁও  ঠাকুরগাঁও-রুরহয়া-আদটায়ারী 

সড়ক (ঠাকুরগাঁও অাংশ)  

সারদফরসাং ৮ম (অ) ও ১৪তম (অ)    ১.০০  রকরম  

১৬ রেনাজপুর  রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ 

সড়ক 

সারদফরসাং ৩য়-১৮তম, ১৯তম(অ) ১৬.৫০ রকরম 

২০ নীলফামারী  বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট 

সড়ক 

সারদফরসাং ১ম(অ)-৮ম(অ), 

১০ম(অ)-১৪তম(অ) 

১১.০০ রকরম 

সমাট =  ৪৫.৫৫ রকরম 

অতএব, সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান)-এর ২০০৯-১৩ সময়াদে এবাং ২০১৫-১৭ সময়াদে সম্পন্ন ২টি প্রকদল্পর মদধ্য 

৮টি সড়দক সমাট ৪৫.৫৫ রকরম দেদঘ শয কাদজর Overlapping আদে। Overlapping কাজসমূহ হদলা শুধু সারদফরসাং-

৩৮.৩০রকরম, মজবুরতকরণ ও সাদফশরসাং- ৭.২৫ রকরম।  

        

৩.৫ প্রকদল্পর রপরসআর পর্ শাদলাচনা: প্রকদল্পর রপরসআর পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, রপরসআর-এ ফরদমদটর িরমক-ওয়ারী 

সািারণভাদব তথ্যারে সেয়া হদয়দে। সদরজরমদন র্াচাই করার সুরবিাদথ শ আদরা রকছু তথ্য সরন্নদবশ করদল ভাল হদতা। সর্মনোঃ-    

(ক) প্রদতযকটি সড়দকর সমাপ্ত কাদজর অঙ্গ-ওয়ারী অবস্থান সে াদনা সূরচ-নকশা।  
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( ) িয় সাংিান্ত তদথ্য ২.০০ সকাটি টাকার উদদ্ধশ মাত্র ১৮টি প্যাদকদজর তারলকা সেয়া হদয়দে। সমাট প্যাদকদজর সাংখ্যা সেয়া 

হয়রন এবাং প্রকৃতপদক্ষ ২.০০ সকাটি টাকার উদদ্ধশ কতটি প্যাদকজ তা উদল্ল  করা হয়রন। প্যাদকদজর চুরক্ত নাং উদল্ল  করা 

হয়রন। 

(গ) রপরসআর-এ D. Achievement of objective of the project-এর অনুদেদে Reasons for shortfall (if any)” 

কলাদম সকান মন্তব্য করা হয়রন; র্রেও সাংদশারিত রিরপরপ’র লক্ষযমাত্রার সচদয় অজশন ১৭.৫৪% কম হদয়দে।     

(ঘ) রপরসআর-এ G. Descriptive Report অাংদশর ৫নাং িরমদকর সম্ভাব্য ২০ িরদনর সমস্যা/ প্ররতবেকতার মদধ্য সকান 

সকান সক্ষদত্র সমস্যা হদয়দে, তা উদল্ল  সনই। অথচ মাঠ পর্ শাদয় তথ্য সাংগ্রদহর সময় এটা জানা রগদয়দে সর্, উন্নয়ন কাজ 

তোররকদত সড়ক রবভাগসমুদহ মাঠ পর্ শাদয় সহায়ক জনবদলর তীে সাংকট রদয়দে। 

অপররেদক লক্ষণীয় সর্, ২০১৫-১৭ সময়াদে সম্পন্নকৃত সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান)-এর রপরসআর-এ উপদরর ( ), 

(গ) ও (ঘ) তথ্যসমূহ র্থার্থভাদব সরন্নদবরশত করা হদয়দে।  

রপরসআর পর্ শাদলাচনায় আদরা সে া র্ায়, সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত) প্রকদল্প ০৫-০১-২০০৯ 

ররোঃ হদত ৩০-০৬-২০১৩ ররোঃ পর্ শন্ত সমাট ১২ জন কম শকতশা প্রকল্প পররচালক তথা অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী , সওজ, রাংপুর 

সজান, রাংপুদরর োরয়ত্ব পালন কদরন। সাররণ ৩.০৭-এ প্রকল্প পররচালকগদণর  কার্ শকালীন সময় (মাদস) এবাং সমাট প্রকল্প 

সমদয়র শতকরা হাদর সেয়া হদলা।   

সাররণ-৩.০৭: প্রকল্প পররচালকগদণর কার্ শকাল  

িরমক 

নাং  

নাম ও পেবী (অরতররক্ত প্রিান 

প্রদকৌশলী)  

কার্ শকাল কার্ শকালীন সময়  

(মাদস)  

সমাট প্রকল্প সমদয়র  

শতকরা হার (%)   

১ সশ  সমাোঃ আবু মনসুর রহমান  ০৫-০১-২০০৯ - ২০-০৫-২০০৯  ৪.৫০  ৮.৩৩  

২ সমাোঃ খুরশীে আলম  ২৫-০৫-২০০৯ - ১১-০৬-২০০৯   ০.৫০   ০.৯৩  

৩ কাজী সগালাম সমাস্তফা  ১১-০৬-২০০৯ - ০৭-০৭-২০০৯  ১.০০  ১.৮৫  

৪ সমাোঃ রুহুল আমীন  ০৭-০৭-২০০৯ - ২৭-০৭-২০০৯  ০.৭৫  ১.৩৯  

৫ সমাোঃ ইরদ্রস রময়া  ২৭-০৭-২০০৯ - ১৮-০২-২০১০ ৬.৭৫  ১২.৫০  

৬ সমাোঃ আবদুল গাফ্ফার  ১৮-০২-২০১০ - ০৯-০৩-২০১০   ০.৭৫  ১.৩৯  

৭ সমাোঃ আলতাফ সহাসাইন  ০৯-০৩-২০১০ - ২৬-০৭-২০১০  ৪.৫০  ৮.৩৩  

৮ সমাোঃ মরফজুল ইসলাম    ০৫-০৮-২০১০ - ২৩-০৮-২০১১ ১২.৫০  ২৩.১৫  

৯ এম.দমাোঃ শররফ-উল ইসলাম  ২৩-০৮-২০১১ - ০৪-০৬-২০১২  ৯.৫০  ১৭.৬০  

১০ সমাোঃ হারববুল হক  ০৪-০৬-২০১২ - ০৮-০৮-২০১২  ২.২৫  ৪.১৭  

১১ কাজী সমাহাম্মে আলী  ০৮-০৮-২০১২ - ০৫-০৩-২০১৩  ৭.০০  ১২.৯৬  

১২  সমাোঃ আররফুর রহমান  ০৫-০৩-২০১৩- ৩০-০৬-২০১৩  ৪.০০  ৭.৪০  

  সমাট= ৫৪.০০  ১০০.০০   

   

উপদরর সাররণ হদত সে া র্ায়, প্রকল্প পররচালদকর োরয়ত্ব পালনকারী ১২ জন অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলীদের মদধ্য মাত্র এক 

জন প্রকদল্প সময়াদের প্রায় ২৫% সময় এবাং ৩ জন প্রদতযদক র্থািদম ১২.৫০%, ১৭.৬০% ও ১২.৯৬% সময় োরয়ত্ব পালন 

কদরন। সকান প্রকল্প পররচালকই রনরবরেন্নভাদব সবরশরেন োরয়ত্ব পালন না করায়, প্রকদল্পর সারব শক ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হদয়দে। 

তদব এ রবষদয় তথ্যানুসোন কদর জানা রগদয়দে সর্, উক্ত প্রকল্প চলাকালীন সমদয় সওজ-এর অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী পর্ শাদয় 

প্রায় একই সমদয় একই ব্যাদচর অদনক কম শকতশা অবসর গমন করায় এ পরররস্থরতর উদ্ভব হদয়দে। বতশমাদন এ পরররস্থরত আর 

সনই। বতশমান অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ রাংপুর সজান প্রায় সেড় বের র্াবত োরয়ত্ব পালন করদেন। সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ কতৃশক রবগত কদয়ক বের র্াবৎ প্রকল্প পররচালকদের বেরলর রবষদয় সতকশতা অবলিন করা হদে এবাং 

সড়ক রবভাগ ও সড়ক সাদকশল রভর্ত ক সোট প্রকদল্পর রপরি রহদসদব র্থািদম রনব শাহী প্রদকৌশলী রকাংবা তিাবিায়ক 

প্রদকৌশলীদক রনদয়াগ করা হদে। গুে প্রকল্প ও সজান ব্যারপ রবস্তৃত প্রকদল্পর সক্ষদত্র অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলীদক প্রকল্প 

পররচালক রনদয়াগ করা হদে। আইএমইরি কতৃশক অতীদত ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক পররবতশন না করার জদে সর্ সুপাররশ 

করা হদয়রেল, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর উপদরাক্ত পেদক্ষপসমূহ আইএমইরি’র সুপাররদশর সাদথ সাংগরতপূণ শ।         
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৩.৬ প্রকল্প রবলরিত হওয়ার কারণ: মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সময় ৩ বের। প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রকদল্পর সময় ৪ বের। ১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুর্ায়ী মাত্র ৬ মাস রবলরিত হদলও মূল রিরপরপ’র সমদয়র তুলনায় প্রকল্পটির 

time-over-run এক বের েয় মাস। প্রকদল্পর রপরসআদর প্রকল্প রবলরিত হওয়ার সকান কারণ উদল্ল  করা হয়রন। প্রকদল্পর 

রবরভন্ন কদম্পাদনদন্টর লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত পর্ শাদলাচনা এবাং প্রকদল্পর িয় কার্ শিম পর্ শাদলাচনা কদর প্রাপ্ত তথ্য-উপা্ত  

অনুর্ায়ী প্রকল্প রবলরিত হওয়ার কারণ রনেরূপ:-     

১. ভূরম অরিগ্রহণসহ কদয়কটি কদম্পাদনদন্টর ব্যয় বৃরদ্ধজরনত কারদণ প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত রিরপরপ প্রণয়দনর প্রদয়াজন হয়। 

১ম সাংদশারিত রিরপরপ অনুদমােন না হওয়া পর্ শন্ত প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহদণর অথ শ-োড় করা র্ায়রন। ফদল সাংদশারিত রিরপরপ 

প্রণয়ন তথা অনুদমােন না হওয়া পর্ শন্ত প্রকদল্পর অগ্রগরত ব্যাহত হয়।            

২. ১ম সাংদশারিত রিরপরপ হদত সে া র্ায়, প্রকল্প শুরুর ২ বের ১০ মাস পর্ শন্ত প্রকদল্পর িয় কাদজর অগ্রগরত মাত্র ৬০%। 

অতএব, সময়মত িয় কার্ শিম সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প রবলরিত হয়। এ াদন উদল্লখ্য সর্, সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর 

পররকল্পনা ইউরনদটর বের রভর্ত ক অথ শ-বরাদের রভর্ত দত মাঠ-পর্ শাদয় বের রভর্ত ক কার্ শ িয় করা হদয়দে। রিরপরপ’র িয় 

পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রথমরেদক সামরগ্রক কার্ শ িয় করা হয়রন। ফদল প্রকল্প রবলরিত হয়।     

৩. রেনাজপুর সড়ক সাদকশদলর েরপত্র নাং- ০১/এসই/রিআররস/২০১০-১১ কাদজর সব শরনে েরোতা চুরক্ত সম্পােদন ব্যথ শ হওয়ায় 

তাঁর জামানত বাদজয়াপ্ত করা হয়। এ প্ররিয়ায় ৪ মাদসর সবরশ সময় অরতবারহত হওয়ায় ইদতামদধ্য েরপদত্রর দবিতার সময়াে 

(৪ মাস) উ্ত ীণ শ হওয়ায় পুনোঃেরপত্র আহবান করা হয়। এর ফদল বাস্তবায়ন কাজ প্রায় ৬ মাস রবলরিত হয়। এরূপভাদব 

ঠিকাোদরর ব্যথ শতার কারদণ প্রকল্প রবলরিত হয়।        

৪.  ৪ বের ৬ মাদস ১২ জন প্রকল্প পররচালক োরয়ত্ব পালন করার ফদল প্রকল্প বাস্তবায়দন সময়মত মরনটররাং ও সমিদয়র 

অভাব পররলরক্ষত হদয়দে। ফদল সারব শকভাদব প্রকদল্পর অগ্রগরত ব্যাহত হয়।     

 

৩.৭ প্রকদল্পর জনবল ও কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার সাংিান্ত:    

(ক) প্রকদল্পর জনবল সাংিান্ত: সমীক্ষািীন প্রকল্পটি একটি সজানাল গুে প্রকল্প (Zonal cluster project)। প্রকদল্পর রিরপরপ 

প্রস্তাদব প্রকল্পটির জদে  রবদ্যমান সাাংগঠরনক কাঠাদমার আওতায় সর্ জনবল রদয়দে, তিারা প্রকল্প বাস্তবায়দনর কথা বলা 

হদয়দে। সস অনুর্ায়ী অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, রাংপুর সজান, প্রকল্পটির প্রকল্প পররচালক রহদসদব োরয়ত্ব পালন কদরন। 

তাঁর অিীনস্ত ৩ জন তিাবিায়ক প্রদকৌশলী এবাং ১০ জন রনব শাহী প্রদকৌশলী তাঁদের স্ব স্ব অরিদক্ষদত্র বাস্তবায়নকৃত সড়কগুদলার 

বাস্তবায়ন তোররক কদরন। রনব শাহী প্রদকৌশলীর অিোঃস্তন কম শকতশা উপ-রবভাগীয় প্রদকৌশলী এবাং তাঁর অিোঃস্তন হদলন উপ-

সহকারী প্রদকৌশলী (২য় সশ্ররণর কম শকতশা)। উপদরাক্ত সকল কম শকতশাদক তাঁদের অিীদন চলমান অোে প্রকদল্পর সাদথ 

যুগপৎভাদব এ প্রকদল্পর বাস্তবায়দন সময় বণ্টন করদত হদয়দে।   

অত্র সমীক্ষার তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রহকাদল কম শকতশাগণ জারনদয়দেন সর্, তৃণমূল পর্ শাদয় কাজ তোররকর জদে প্রদকৌশলীগদণর 

সহায়ক হস্ত (Helping hand) রহদসদব অতীদত অদনক ওয়াকশ সুপারভাইজার ও কার্ শ-সহকারী রনদয়ারজত রেল। এ োড়াও 

অতীদত প্রকল্প রভর্ত ক সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হদতা। রকন্তু বহু বের র্াবত সওজ রবভাগসমূদহ ওয়াকশ-সুপারভাইজার বা 

ওয়াকশ-এযারসসদটন্ট রনদয়াগ করা হয়রন। এর ফদল এমন সাংকট সৃরি হদয়দে সর্, সকান সকান সড়ক উপ-রবভাদগ একজন ওয়াকশ-

সুপারভাইজার রকাংবা কার্ শ-সহকারীও সনই। ফদল চলমান কাদজর গুণগত মান এবাং সওজ-এর সম্পে সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত 

হদে। উপদরাক্ত সপ্রক্ষাপদট প্ররতটি সড়ক রবভাদগর আওতায় সড়দকর সাংখ্যা অনুর্ায়ী ওয়াকশ-সুপারভাইজার/কার্ শ-সহকারী 

রনদয়াগ করা খুবই প্রদয়াজন।       

( ) কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার সাংিান্ত: এটা লক্ষয করা রগদয়দে সর্, েরপদত্র রনদয়ারজত ঠিকাোরগদণর রনম শাণ সামগ্রী 

পরীক্ষা রকাংবা সম্পারেত কাজ পরীক্ষার জদে ন্যযনতম প্রদয়াজনীয় রফল্ড ল্যাবদরটরী সুরবিা থাকার শতশ থাকদলও তাঁরা 

রনি শাররত রফ পররদশাি কদর সওজ সজানাল ল্যাবদরটরীদত (রাংপুদর অবরস্থত) মালামাল পরীক্ষা কদরন। রাংপুর সজাদনর ১০টি 

সড়ক রবভাদগর জদে মাত্র ১টি ল্যাবদরটরী  আদে, র্া রাংপুদর অবরস্থত। কাদজর মান আদরা রনরবড়ভদব রনয়ন্ত্রদনর জদে 

রাংপুর সজাদনর আওতািীন বগুড়া ও রেনাজপুর সাদকশদল প্রদয়াজনীয় জনবলসহ  ২টি মান রনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরটরী স্থাপন করা হদল 

সড়ক রনম শাণ কাদজর গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণ সহায়ক হদব। এোড়া রাংপুর সজাদনর অবরশি সড়করবভাগসমুদহও পর্ শায়িদম রমরন 

ল্যাবদরটরী স্থাপন করা প্রদয়াজন।      
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চতুথ শ অধ্যায় 

প্রকদল্পর িয় কার্ শিম পর্ শাদলাচনা 

 

ভূরমকা: “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)” শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পরররি (TOR) 

এর অেতম হদলা প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ শ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরিমালা রপরপএ (PPA)-২০০৬ ও রপরপআর (PPR)-২০০৮ প্ররতপালন করা হদয়দে রকনা সস রবষদয় পর্ শদবক্ষণ ও 

পর্ শাদলাচনা করা। রনদের অনুদেেসমূদহ প্রকদল্পর সারব শক িয় কার্ শিম পর্ শাদলাচনা করা হদলা।    

 

৪.২ প্রকদল্পর িয় কার্ শসমূহ:  

প্রকদল্পর রিরপরপ পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায় প্রকদল্পর আওতায় শুধুমাত্র কার্ শ (Works) িয় করা হদয়দে। সসবা (Service) 

িয় করা হদয়দে মদম শ সকান তথ্য পাওয়া র্ায়রন। তাোড়া মালামাল (Goods) আলাোভাদব িয় করা হয়রন। সকননা সড়ক 

ও জনপথ অরিেপ্তদরর অনুদমারেত তফরসদলর ের (Schedule of Rates) অনুর্ায়ী কার্ শ (Works) প্যাদকদজর আইদটদম 

তা অন্তভু শক্ত। রপরসআর অনুর্ায়ী দুই সকাটি টাকার উদদ্ধশ কার্ শ (Works) িদয়র প্যাদকজসমূদহর সাংখ্যা ১৮টি। রনদে সাররণ-

৪.০১-এ রপরসআর অনুর্ায়ী দুই সকাটি টাকার উদর্ধ্শ (Works) িদয়র প্যাদকজসমূদহর রববরণ সেয়া হদলা।             

    সাররণ-৪.০১ক: দুই সকাটি টাকার উদর্ধ্শ কার্ শ (Work) িদয়র প্যাদকজসমূদহর রববরণী                       (লক্ষ টাকায়)  

 

িরমক 

নাং  

 

 

প্যদকজসমূদহর নাম  

 

েরপত্র কার্ শ সমারপ্তর তারর  

চুরক্ত মূল্য  আহবাদনর 

তারর  

চুরক্ত 

স্বাক্ষদরর 

তারর  

চুরক্ত অনুর্ায়ী বাস্তব 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 রাংপুর সড়ক রবভাগ  

১  ২০১০-১১ সাদল সাদুল্লাপুর (মাোরগঞ্জ)-

পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ (দজি-৫০৭৫) সড়দক ২৪.৪০  

রমটার েীঘ শ রপরস গাি শার সসতু রনম শাণ।  

২২৪.৫৫  ১৯-০৭-১০  ১৪-১১-১০  ২৮-১২-১১   ২১-১২-১১  

২  ২০১১-১২ সাদল সাদুল্লাপুর  (মাোরগঞ্জ)-

পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ (দজি-৫০৭৫) সড়দকর 

রবরভন্ন রকরমদত সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ, সপভদমন্ট 

মজবুরতকরণ ও সারদফরসাং কাজ   

২৪৬.৯৩  ০৪-০৩-১২  ২৩-০৮-১২  ২১-০৩-১৩  ১৮-০৩-

১৩  

৩   

 

২০১২-১৩ সাদল গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) 

সড়দক রবদ্যমান সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ ও রবরভন্ন 

স্থাদন নতুন সপভদমন্ট রনম শাণ কাজ           

২৩০.০৭  ০৯-০৯-১২  ১৩-১২-১২  ২১-০৬-১৩  ১৮-০৬-

১৩  

 
কুরড়গ্রাম সড়ক রবভাগ  

৪  ২০১০-২০১১ সাদল সসানাহাট স্থল বন্দর-

মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর   ৩২ 

(অাংশ), ৩৩,  ৩৪, ৩৫ (অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ  

সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ ও ৩৩তম রকোঃরমোঃ-

এ  ২টি কালভাট শ রনম শাণ। 

২২৯.৪৩  ২৯-০৮-১০  ০৭-১২-১০   ২৮-০৬-১২  ০৪-০৮-১১  

৫  ২০১১-২০১২ সাদল সসানাহাট স্থল বন্দর- 

মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর ১৫তম 

রকোঃরমোঃ এ  ৪৯.৫৩রমোঃ (২x২৪.৪০রমোঃ) েীঘ শ   

রপরস গাি শার সসতু রনম শাণ।    

২৫৯.৭০  ০১-১১-১০  ২৪-০২-১১  ২৩-০২-১২  ৩০-০৬-

১৩  

৬  ২০১০-২০১১ সাদল সসানাহাট স্থল বন্দর- 

মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর সচইোঃ 

১৩+১০০ এ  ৩৬.৬০রমোঃ (১x৩৬.৬০রমোঃ) 

েীঘ শ রপরস গাি শার সসতু রনম শাণ।   

২১৫.৯১  ৩১-১০-১০  ০৬-০২-১১  ০৪-১২-১১  ৩০-০৬-

১৩  

৭  ২০১১-২০১২ সাদল সসানাহাট স্থল বন্দর-  

মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর সচইোঃ   

২৪+০০০  সথদক  ২৮ +০০০   রকরম ২৯+০০০ 

২৭৮.৩৬  ০২-০৪-১২ ২৬-০৭-১২ ০১-০১-১৩ ২৩-১১-১২  
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িরমক 

নাং  

 

 

প্যদকজসমূদহর নাম  

 

েরপত্র কার্ শ সমারপ্তর তারর  

চুরক্ত মূল্য  আহবাদনর 

তারর  

চুরক্ত 

স্বাক্ষদরর 

তারর  

চুরক্ত অনুর্ায়ী বাস্তব 

সথদক ২৯+৫০০ রকরম ৩৯+৫০০ সথদক 

৪০+০০০ রকোঃরমোঃ, ৪২+৫০০ সথদক ৪৭+০০০ 

রকোঃরমোঃ ও ৪৮+০০০ সথদক  ৫০+০০০ 

রকোঃরমোঃ-এ ক্ষরতগ্রস্ত সপদভদমন্ট কাদপ শটিাং ও 

সীল সকাট িারা সমরামত। 

৮  ২০১২-২০১৩ সাদল জামালপুর-িানুয়া-

কামালপুর-  সরৌমারী-োঁতভাাংগা সড়দকর ১ম, 

২য়, ৩য় (অাংশ), ৫ম (অাংশ), ৬ষ্ঠ (অাংশ), ১০ম 

(অাংশ), ১৪তম (অাংশ), ১৫তম (অাংশ), ১৭তম 

(অাংশ)-২০তম (অাংশ), ২৩তম (অাংশ), ২৭তম 

(অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ রবদ্যমান  সপভদমন্ট 

মজবুরতকরণ, কাদপ শটিাং, সীল সকাট ও রক্ষাপ্রে 

কাজ।              

২৪৬.৪৩  ২৫-০৭-১২  ০১-১১-১২  ৩১-১২-১২  ২৯-১২-১২  

 লালমরনরহাট সড়ক রবভাগ    

৯  ২০১১-২০১২ সাদল লালমরনরহাট-হারাগাো  

সড়দকর ৮ম (অাংশ) ৯ম, ১০ম (অাংশ), ১১তম 

(অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ সেরেবল সপভদমন্ট 

রনম শাণ।       

২৯৫.১৫  ১৯-০৩-১২  ০১-০৮-১২  ২৮-০১-১৩  ১৭-০১-১৩  

 বগুড়া সড়ক রবভাগ  

১০  ২০১১-১২ সাদল  বগুড়া (দ াপগাড়ী)- 

ইটাদ ালা- সক্ষতলাল সড়দক কাদপ শটিাং ও সীল 

সকাট িারা ক্ষরতগ্রস্ত অাংশসমূহ সমরামতকরণ।    

২১৫.৮০  ২০-০২-১২  ০৫-০৬-১২  ০২-১২-১২  ২৯-১১-১২  

১১   ২০১১-১২ সাদল নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-

দুপচারচয়া-রজয়ানগর-আদক্কলপুর সড়দক 

কাদপ শটিাং ও সীল সকাট িারা ক্ষরতগ্রস্ত অাংশসমূহ 

সমরামতকরণ।   

২৬২.১৮   ১৯-০২-১২  ০৫-০৬-১২  ০৬-০১-১৩  ৩০-১২-১৩  

 রেনাজপুর সড়ক রবভাগ       

১২  ২০০৯-২০১০ সাদল রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-

বীরগঞ্জ সড়দকর ৭০তম-৭৪তম, ৭৬তম, ৭৭তম 

(অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ ও 

সাদফশরসাং িারা মজবুরতকরণ।        

২২৮.৭২  ৩০-০৭-০৯  ১০-০১-১০ ০৯-০৭-১০  ৩০-০৫-১০  

১৩  ২০১০-২০১১ সাদল রানীসাংনকল- পীরগঞ্জ-

বীরগঞ্জ সড়দকর ৬১তম রকোঃরমোঃ-এ ৩১.১৯৮ 

রমোঃ েীঘ শ (বকুলতলা) রপরস গাি শার সসতু রনম শাণ।           

২৬৯.০৫  ১৯-০৪-১১  ২৮-০৯-১১  ১৫-০৬-১৩  ১৪-০৬-১৩  

১৪  ২০১০-২০১১ সাদল রানীসাংনকল- পীরগঞ্জ-

বীরগঞ্জ সড়দকর (রেনাজপুর অাংশ) ৫৫তম 

রকোঃরমোঃ এ ২৫.১১ রমোঃ েীঘ শ (ফুটরকবাড়ী) রপরস 

গাি শার সসতু রনম শাণ।       

২২০.৩৩  ২৯-০৩-১১  ০৯-১০-১১  ১৫-০৬-১৩  ১৪-০৬-১৩  

১৫  ২০১০-২০১১ সাদল  মধ্যপাড়া (Hard Rock) 

-আফতাবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়দকর ১ম-৪থ শ, ৫ম 

(অাংশ), ৭ম, ৮ম (অাংশ), ১০ম (অাংশ), ১১তম 

(অাংশ), ১২তম (অাংশ), ১৭তম (অাংশ), ১৮তম 

(অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ সেরেবল  সপভদমন্ট রনম শাণ 

ও সাদফশরসাং এর কাজ।    

২৪০.৬৩  ২৫-০৮-১০  ১৯-০১-১১  ১৮-০৭-১১  ১৪-০৭-১১  
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িরমক 

নাং  

 

 

প্যদকজসমূদহর নাম  

 

েরপত্র কার্ শ সমারপ্তর তারর  

চুরক্ত মূল্য  আহবাদনর 

তারর  

চুরক্ত 

স্বাক্ষদরর 

তারর  

চুরক্ত অনুর্ায়ী বাস্তব 

১৬  ২০১০-২০১১ সাদল রেনাজপুর সসতাবগঞ্জ 

সড়দকর  ১ম (অাংশ), ২য়, ৩য়, ৪থ শ (অাংশ), ৫ম 

(অাংশ), ৬ষ্ঠ-১০ম, ১১তম (অাংশ)-১৩তম 

(অাংশ), ১৪তম, ১৫তম (অাংশ), ১৬তম, ১৭তম 

(অাংশ), ১৮তম-২০তম, ২১তম (অাংশ), ২৬তম 

(অাংশ), ২৮তম (অাংশ), ২৯তম ও ৩০তম 

রকোঃরমোঃ-এ প্রশস্তকরণ, মজবুরতকরণ ও 

সাদফশরসাং এর কাজ।   

৫৪৮.৮৬  ২৪-০২-১১  ২৭-০৪-১১  

 

 

 

 

০৯-০৭-১০  

 

 

১০-০৬-১০ 

 

 

 

  

১৭  ২০০৯-২০১০ সাদল রেনাজপুর  মজবুরতকরণ ও 

সাদফশরসাং এর কাজ।    

২৫২.৪৬  ৩০-০৭-০৯  ১০-০১-১০  ২২-০১-১২   ১৪-০১-১২  

 ঠাকুরগাঁও সড়ক রবভাগ 

১৮  ঠাকুরগাঁও সড়ক রবভাদগর আওতায় ২০১১-১২ 

সাদল ঠাকুরগাঁও-রুরহয়া-আদটায়ারী সড়দকর 

সচইোঃ ৪+৭১০ সথদক সচইোঃ 

৮+০০০=৩২৯০.০০ রমোঃ ও সচইোঃ ১০+৬০০ 

সথদক সচইোঃ ১৪+০০০= ৩৪০০.০০ রমোঃ 

সমাট= ৬৬৯০.০০ রমোঃ রবদ্যমান সপভদমন্ট 

কাদপ শটিাং ও সীল সকাট িারা প্রশস্তকরণ।  

৩৫৩.৯৭  ১৩-০৩-১২  ২৬-০৪-১২  ৩১-১২-১২ ৩১-১২-১২  

 

৪.৩ িয়কৃত প্যাদকজসমূদহর িয়-পদ্ধরত এবাং নমুনা চুরক্ত রনব শাচন:      

(ক) িয় চুরক্তর সাংখ্যা ও সাইজ সাংিান্ত: প্রকদল্পর আওতায় কতটি িয় চুরক্ত সম্পারেত হদয়দে, তা  সরকি শপদত্র েি উদল্ল  

সনই। মূল রিরপরপ’র িয় পররকল্পনা (জানুয়ারী, ২০০৯ সাদল প্রণীত) হদত সে া র্ায়, প্রকদল্পর আওতািীন ২১টি সড়দক সমাট 

৫১টি প্যাদকজ রনি শারণ করা হয়। সব প্যাদকদজর িয়-প্ররিয়ায় OTM পদ্ধরত অনুসরদণর কথা উদল্ল  করা হয়। উক্ত িয় 

পররকল্পনায় প্যাদকদজর প্রাক্করলত মূল্য রেল সদব শাচ্চ ৮৬৯.০১ লক্ষ টাকা এবাং সব শরনে ৪০.০০ লক্ষ টাকা। রনদের সাররণদত 

(৪.০২) প্রাক্করলত মূদল্যর সরঞ্জ অনুর্ায়ী প্যাদকদজর সাংখ্যা সে াদনা হদলাোঃ    

সাররণ-৪.০২: মূল রিরপরপ’র িয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্যাদকদজর সাংখ্যা ও সাইজ                                       (লক্ষ টাকায়)                                      

িরমক 

নাং 

প্রাক্করলত মূদল্যর সরঞ্জ িয় পররকল্পনা (২০০৯) 

অনুর্ায়ী প্যাদকদজর 

সাংখ্যা 

সমাট প্রাক্করলত মূল্য শতকরা হার 

(%) 

১ 

২ 

৩ 

৫০০-৯০০ 

২০০-৫০০ 

২০০ এর রনদে 

৮টি 

২০টি 

২৩টি 

৫৩৬৭.২৮৬ 

৬৫৮৩.৪০১ 

২১৪১.৮৪৩ 

৩৮.০৮% 

৪৬.৭২% 

১৫.২০% 

 সমাট ৫১টি ১৪০৯২.৫৩ ১০০% 

 

অপররেদক সাংদশারিত রিরপরপ’র িয়-পররকল্পনা (অদক্টাবর, ২০১১ সাদল প্রণীত) হদত সে া র্ায়, ইদতামদধ্য সর্ সকল িয়-

কার্ শ সম্পন্ন হদয়দে, উহার অবরশি কাদজর জদে  প্ররতটি সড়দক ১টি কদর ২১টি িয় চুরক্তর (প্যাদকজ নাং:-িরব্ল্ওরপ-০১ হদত 

িরব্ল্ওরপ-২১) িয় পররকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্যাদকদজর সব শরনে প্রাক্করলত মূল্য ১১৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবাং সদব শাচ্চ 

প্রাক্কলরলত মূল্য ৭৯৫.০৪ লক্ষ টাকা।  

 

( ) নমুনা চুরক্ত রনব শাচন:  

প্রকদল্পর আওতায় সমাট প্যাদকজ সাংিান্ত সকান পূণ শাঙ্গ তথ্য পাওয়া র্ায়রন। তদব এ দু’ তারলকা হদত সে া র্ায়, প্রকদল্প 

িয়কৃত সমাট প্যাদকদজর সাংখ্যা ৭২টি। সমীক্ষার কম শপদ্ধরতর অনুদেে ৩.২.২ (ঙ) অনুর্ায়ী পর্ শাদলাচনার জদে  দেবচয়দনর 

মাধ্যদম সমাট ৩টি প্যাদকজ রনব শাচন করা হয়। মাঠ পর্ শাদয় সড়ক পররেশ শনকাদল বগুড়া সাদকশদলর অিীন জয়পুরহাট সড়ক 
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রবভাদগর ১টি িয় চুরক্ত দেবচয়দনর মাধ্যদম রনব শাচন করা হয়। অপররেদক রপরসআর- এ বরণ শত তারলকা (দমাট ১৮টি প্যাদকজ) 

হদত রেনাজপুর ও রাংপুর সাদকশদলর প্ররত সাদকশল হদত ১টি কদর প্যাদকজ দেবচয়দনর মাধ্যদম রনব শাচন করা হয় (সাররণ 

৪.০৩)।     

সাররণ-৪.০৩: কার্ শ (Works) িদয়র রনব শারচত প্যাদকজসমূহ                                                               (লক্ষ টাকায়) 

িরমক 

নাং 

প্যাদকজ নাং/ সটণ্ডার 

নাং 
িয়চুরক্তর নাম  

চুরক্তমুল্য 

(প্রাক্করলত 

মূল্য) 

িয় পদ্ধরত 

 

১ 
০২-ইই/দজআররি/ 

২০১০-২০১১      

২০১০-১১ ইাং অথ শ বৎসদর সওজ, সড়ক রবভাগ, জয়পুরহাট এর 

অিীন রহরল-সালাইপুর-কালাই সড়দকর ৮ম (অাংশ), ৯ম, ১০তম 

(অাংশ)- ১৩তম (অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ  সেরেবল সপভদমন্ট রনম শাণ 

এবাং ৮ম (অাংশ), ৯ম, ১০তম (অাংশ)- ১৩তম (অাংশ), ১৬তম 

(অাংশ) ও ১৭তম (অাংশ) রকোঃরমোঃ-এ  কাদপ শটিাং সীল সকাট সহ 

মাটির কাজ, সচইোঃ ০৭+২৮০ রকোঃরমোঃ-এ ২ x ২.০০রমোঃ x 

২.০০রমোঃ আর.রস.রস বে কালভাট শ রনম শাণ এবাং ১ম (অাংশ), ২য় 

(অাংশ) ও ৬ষ্ঠ (অাংশ)-এ  রক্ষাপ্রে কাজ।    

২৭২.৫৭  

(২৮২.০৭) 
OTM 

২  

পুনোঃেরপত্র নাং- 

০১/এসই/রিআররস/

২০১০-২০১১ 

২০১০-২০১১ ইাং অথ শ বৎসদর সওজ, সড়ক রবভাগ, রেনাজপুর এর 

অিীন রেনাজপুর সড়দকর ১ম (অাংশ), ২য়, ৩য়, ৪থ শ (অাংশ), ৫ম 

(অাংশ), ৬ষ্ঠ-১০ম, ১১তম (অাংশ)-১৩তম (অাংশ), ১৪তম,  

১৫তম (অাংশ), ১৬তম, ১৭তম (অাংশ), ১৮তম-২০তম, ২১তম 

(অাংশ), ২৬তম (অাংশ), ২৮তম (অাংশ), ২৯তম ও ৩০তম 

রকোঃরমোঃ-এ  প্রশস্তকরণ, মজবুরতকরণ ও সাদফশরসাং এর কাজ।        

৫৪৮.৮৬ 

(৬২৪.০৯) 

  

OTM 

৩  
০১/ইই/আরআররি/ 

২০১২-২০১৩   

২০১২-১৩ ইাং অথ শ বৎসদর সওজ, সড়ক রবভাগ, রাংপুর এর অিীন 

গাংগােড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়দক রবদ্যমান সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ ও রবরভন্ন 

স্থাদন নতুন সপভদমন্ট রনম শাণ কাজ           

২৩০.০৭ 

(৩১৬.২৯)  

  

OTM  

          

৪.৪ নমুনা চুরক্তসমূহ র্াচাই এবাং পর্ শাদলাচনার প্রাপ্ত তথ্যারেোঃ  

প্রকদল্পর কার্ শ (Works) িয়সমূদহর মদধ্য রনব শারচত চুরক্তসমূদহর বারষ শক িয় পররকল্পনা অনুদমােন, েরপত্র আহবান, রবজ্ঞরপ্ত 

প্রচার, েরপত্র উনু্মক্তকরণ, েরপত্র মূল্যায়ন, চুরক্ত স্বাক্ষদরর জদে  সনাটিশ প্রোন (NOA), চুরক্ত সম্পােন ইতযারে সক্ষদত্র 

রপরপআর, ২০০৮ র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দে রকনা তা র্াচাইদয়র জদে প্রাররম্ভক প্ররতদবেদন বরণ শত সচকরলস্ট 

(সাংযুরক্ত-৫) ফরম্যাদট তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। সাংগৃহীত তথ্য অনুর্ায়ী রনব শারচত িয় চুরক্তসমূদহর িয়-প্ররিয়ার সার-সাংদক্ষপ 

সাররণ-৪.০৪-এ সেয়া হদলাোঃ  

 

সাররণ-৪.০৪: নমুনা চুরক্তসমূদহর িয়-কার্ শিদমর তথ্য  

িোঃ 

নাং 

কার্ শিম 

(Activity)  

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক করণীয় 

রহরল-সালাইপুর-কালাই 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- 

সজআররি/০২-ইই/অব 

২০১০-২০১১)   

রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- পুনোঃ 

েরপত্র 

০১/এসই/রিআররস/২০১০-

২০১১)    

গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-

নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক) 

(িয় চুরক্ত নাং- 

০১/ইই/আরআররি/  

২০১২-২০১৩  

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা  প্রকৃত অবস্থা  

১. বারষ শক  িয় 

পররকল্পনা 

অনুদমােন হদয়দে 

রকনা?  

রপরপআর-২০০৮-এর 

রবরি ১৬(৫), ১৬(৭) 

অনুর্ায়ী HOPE কতৃশক 

অনুদমারেত হদত হদব।   

HOPE কতৃশক 

অনুদমােন পত্র পাওয়া 

র্ায়রন; তদব 

রিরপরপ’সত িয়    

পররকল্পনা সেয়া আদে। 

HOPE কতৃশক অনুদমােন 

পত্র পাওয়া র্ায়রন; তদব 

রিরপরপ’সত িয় পররকল্পনা 

সেয়া আদে।         

HOPE কতৃশক 

অনুদমােন পত্র পাওয়া 

র্ায়রন  ;তদব রিরপরপ’সত 

িয় পররকল্পনা সেয়া 

আদে। 
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িোঃ 

নাং 

কার্ শিম 

(Activity)  

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক করণীয় 

রহরল-সালাইপুর-কালাই 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- 

সজআররি/০২-ইই/অব 

২০১০-২০১১)   

রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- পুনোঃ 

েরপত্র 

০১/এসই/রিআররস/২০১০-

২০১১)    

গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-

নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক) 

(িয় চুরক্ত নাং- 

০১/ইই/আরআররি/  

২০১২-২০১৩  

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা  প্রকৃত অবস্থা  

২. রবজ্ঞরপ্ত পরত্রকায় 

প্রকাশ করা হদয়দে 

রকনা? 

রপরপআর ২০০৮-এর 

রবরি ৯০ (২ক) 

অনুর্ায়ী ১টি বাাংলা, 

১টি ইাংদরজী পরত্রকায় 

প্রকাশ করদত হদব 

হযাঁ  

৩টি পরত্রকায় প্রকারশত 

হদয়দে।  

১.দেরনক ইনরকলাব  

২. দেরনক করদতায়া 

৩.The Independent    

হযাঁ  

৪টি পরত্রকায় প্রকারশত 

হদয়দে 

১. দেরনক সভাদরর কাগজ  

২. দেরনক ইদ্ত ফাক  

৩. The Economic 

Post  

৪.  দেরনক রতস্তা      

হযাঁ   

৩টি পরত্রকায় প্রকারশত 

হদয়দে।  

১.দেরনক কাদলর কন্ঠ  

২. The New Nation       

৩. দেরনক োবানল   

৩. রসরপটিইউ’র 

ওদয়বসাইদট 

েরপত্র প্রকাশ করা 

হদয়দে রকনা? 

রবরি ৯ (২ ) অনুর্ায়ী  

প্রাক্করলত মূল্য ১.০০ 

সকাটির উদদ্ধশ 

রবিায়                     

CPTU Website-এ 

প্রকাশদর্াগ্য  

হযাঁ , প্রকারশত হদয়দে হযাঁ, প্রকারশত হদয়দে  হযাঁ, প্রকারশত হদয়দে  

৪ কতটি েরপত্র 

রবিয় হদয়রেল? 

রবরি ৯৪ (৬) অনুর্ায়ী 

েরপত্র রবিদয়র 

প্রদয়াজনীয় সরকি শ 

িয়কারী কতৃশক 

সাংরক্ষণ করা অবশ্য 

করণীয়   

৭টি  

 

তথ্য পাওয়া র্ায়রন     সরকি শ রা া হয়রন 

৫ কত জন েরপদত্র 

অাংশগ্রহণ 

কদররেল? 

- ০৬ (েয়) জন      ০৬ (েয়) জন        ১৩ (দতর) জন  

৬. েরপত্র োর দলর 

জদে  কতরেন 

সময় সেয়া 

হদয়দে? 

 

রবরি ৬১(৪) অনুর্ায়ী ২ 

সকাটির উদদ্ধশ এবাং ৫ 

সকাটির রনদে হদল 

ন্যযনতম ২১ রেন  

পুনোঃেরপদত্রর সক্ষদত্র 

১৪রেন  

২৬ রেন (পরত্রকায় 

রবজ্ঞরপ্ত জাররর তারর  

২৭-০৮-২০১০ ররোঃ, 

েরপত্র োর দলর সশষ 

তারর  ২২-৯-২০১০ 

ররোঃ)   

২২ রেন (পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত 

জাররর তারর  ২৮-০২-

২০১১ ররোঃ, েরপত্র 

োর দলর সশষ তারর  ২২-

০৩-২০১১ ররোঃ)   

অথ শাৎ অরতররক্ত ৮ রেন 

সময় সেয়া হদয়দে  

২২ রেন  

পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত জাররর  

তারর  ১১-০৯-২০১২ 

ররোঃ, েরপত্র োর দলর 

সশষ তারর  ০৩-১০- 

২০১২ ররোঃ)   

৭. েরপত্র উনু্মক্তকরণ 

করমটির (টিওরস) 

সেস্য সাংখ্যা কত 

জন?  

রবরি ৭ (১) অনুর্ায়ী ৩ 

জন  

 

০৫ (পাঁচ) জন ০৪ (চার) জন    ০৪ (চার) জন     

৮. টিওরসদত টিইরস’র 

সেস্য সাংখ্যা কত 

জন?  

রবরি ৭ (১) অনুর্ায়ী ১ 

জন  

 

০৪ (চার) জন    ০৪ (চার) জন    ০৪ (চার) জন     

৯. েরপত্র মূল্যায়ন 

করমটির (টিইরস) 

সেস্য সাংখ্যা কত 

জন 

রবরি ৮ (১) অনুর্ায়ী 

কমপদক্ষ ৫, সব শারিক 

৭ জন 

 

০৬ (েয়) জন    ০৬ (েয়) জন     ০৭ (সাত) জন  

১১. দবি 

(Responsive) 

েরপদত্রর সাংখ্যা 

কতটি?   

- 

০২টি  

১. রামবাবু- টাোঃ  

২,৭২,৫৭, ৩৯০.১৯ 

০৪টি  

১. JL-MEH JV 

২. Joint Venture of 

ME 

০৮টি  

১. সমাোঃ ফররে উরেন   

২. পারদভজ 

কনস্ট্রাকশান রলোঃ 
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িোঃ 

নাং 

কার্ শিম 

(Activity)  

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক করণীয় 

রহরল-সালাইপুর-কালাই 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- 

সজআররি/০২-ইই/অব 

২০১০-২০১১)   

রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- পুনোঃ 

েরপত্র 

০১/এসই/রিআররস/২০১০-

২০১১)    

গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-

নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক) 

(িয় চুরক্ত নাং- 

০১/ইই/আরআররি/  

২০১২-২০১৩  

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা  প্রকৃত অবস্থা  

২. সমসাস শ আলম 

কনস্ট্রাকশান-  

টাোঃ ২, ৮২, ০৭, 

১১৪.৫৫     

৩. SS-AC JV 

৪. OTBL & PT JV

৩. সমসাস শ সহাসাইন 

এন্টারপ্রাইজ 

৪. সমাোঃ আইয়ুব সহাসাইন  

৫. সমাোঃ মঈন উরেন 

(বারশ)  

৬. সমসাস শ মাসুমা সবগম 

৭. সমসাস শ আতাউর 

রহমান  ান  

৮. সমসাস শ আলম 

কনস্ট্রাকশান    

১২. ক) বারতল 

রবদবরচত (Non-

responsive) 

েরপদত্রর সাংখ্যা 

কতটি?  

 ) েরপত্র বারতল 

রবদবরচত হওয়ার 

কারণ রক রক? 

-  

(ক) ০৪টি  

( ) ০৪টি বারতল 

রবদবরচত েরপদত্রর 

মদধ্য;  

১. সমসাস শ সহাসাইন 

এন্টারপ্রাইজ  

(ক) BOQ সরট উদ্ধৃত 

কদররন  

( ) টিরিএস (TDS) 

অনুর্ায়ী সকান সটন্ডার 

িকুদমন্টস োর ল 

কদররন 

(গ) PW3-1 ফম শ পূরণ 

কদররন 

২. সমসাস শ নারফস 

এন্টারপ্রাইজ 

(ক) সটন্ডার রসরকউররটি 

জমা সেয়রন  

( )BOQ সরট উদ্ধৃত 

কদররন   

(গ) টিরিএস (TDS) 

অনুর্ায়ী সকান সটন্ডার 

িকুদমন্টস োর ল 

কদররন 

(ঘ) PW3-1 ফম শ পূরণ 

কদররন 

৩. সমসাস শ 

 াদলকুজ্জামান সট্রিাস শ 

কতৃশক 

(ক) Turn over কম 

উদল্ল  করা হয় (অথ শাৎ 

প্রদয়াজনীয় Turn-

over ৪ সকাটি ২৫ লক্ষ 

টাকার সক্ষদত্র বারষ শক 

Turn-over ২ সকাটি ৭ 

লক্ষ ৬০ হাজার টাকা)    

(ক) ০২টি     

( ) ০২টি বারতল রবদবরচত  

েরপদত্রর মদধ্য; 

১. ICC Limited 

(ক) Turn over কম 

হওয়ায় 

( ) liquid asset এর 

প্রতযয়নপত্র সঠিক না 

হওয়ায় 

২. AS-DE JV 

(ক) সমাট Turn over 

সঠিক হদলও 

অাংশীোরদের একক ভাদব 

Turn over সঠিক না  

হওয়ায় 

(ক) ০৫টি   

( ) ০৫টি বারতল 

রবদবরচত েরপদত্রর 

মদধ্য;  

১. সমসাস শ আল-আরমন 

সট্রিাস শ 

(ক) Turn over কম 

হওয়ায় 

২. সমাোঃ আবুল তাদলব ও 

সমাোঃ আব্দুল হারকম-JV 

( ) Turn over কম 

হওয়ায়  

৩. সমসাস শ তাজ মরঞ্জল 

(ক) Turn over কম 

হওয়ায় 

৪. MR & PT JV     

(ক) Turn over কম 

হওয়ায় 

৫. সমসাস শ িন 

এন্টারপ্রাইজ             (ক) 

Turn over কম হওয়ায় 
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িোঃ 

নাং 

কার্ শিম 

(Activity)  

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক করণীয় 

রহরল-সালাইপুর-কালাই 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- 

সজআররি/০২-ইই/অব 

২০১০-২০১১)   

রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- পুনোঃ 

েরপত্র 

০১/এসই/রিআররস/২০১০-

২০১১)    

গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-

নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক) 

(িয় চুরক্ত নাং- 

০১/ইই/আরআররি/  

২০১২-২০১৩  

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা  প্রকৃত অবস্থা  

৪. কারলচরন 

আগারওয়ালা 

(ক) সটন্ডার রসরকউররটি 

জমা সেয়রন 

( ) BOQ সরট উদ্ধৃত 

কদররন 

(গ) টিরিএস (TDS) 

অনুর্ায়ী সকান সটন্ডার 

িকুদমন্টস োর ল 

কদররন 

(ঘ) PW3-1 ফম শ পূরণ 

কদররন 

১৩. েরপত্র গ্রহদণর 

কত রেদনর মদধ্য 

মূল্যায়ন কাজ 

সম্পন্ন হদয়দে? 

 

 

 

রবরি ৩৬ (৬)-এর 

তফরসল-৩ অনুর্ায়ী ২ 

সপ্তাহ 

 

 

   

 

২৭রেন  

েরপত্র গ্রহণ-২২-০৯-

২০১০ ররোঃ  

টিওরস কতৃশক মূল্যায়ন- 

১৯-১০-২০১০ ররোঃ 

অথ শাৎ অরতররক্ত ১৩ 

রেন সময় সনয়া হদয়দে    

২১ রেন  

েরপত্র গ্রহণোঃ ২২-০৩-১১ 

ররোঃ 

টিওরস কতৃশক মূল্যায়নোঃ 

১২-০৪-২০১১ ররোঃ 

অথ শাৎ অরতররক্ত ৭ রেন 

সময় সনয়া হদয়দে  

৩৫রেন  

েরপত্র গ্রহণোঃ ০৩-১০-১২ 

টিওরস কতৃশক  মূল্যায়নোঃ 

০৮-১১-১২ 

অথ শাৎ অরতররক্ত ২১ রেন 

সময় সনয়া হদয়দে     

১৪ 

মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন সরাসরর  

অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর রনকট 

সপ্ররণ করা 

হদয়রেল রকনা? 

রবরি ৩৬ (৩ক-১) 

অনুর্ায়ী মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন 

অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর রনকট 

সরাসরর সপ্ররণ সর্াগ্য 

 

মূল্যায়ন করমটির 

সভাপরত (রনব শাহী 

প্রদকৌশলী) তিাবিায়ক 

প্রদকৌশলীর মাধ্যদম 

অনুদমােনকারী 

কতৃশপক্ষ (অরতোঃ প্রিান 

প্রদকৌশলীর) এর রনকট 

সপ্ররণ কদরন।    

হযাঁ 

মূল্যায়ন করমটির সভাপরত 

(তিাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

কতৃশক  অনুদমােনকারী 

কতৃশপক্ষ (অরতোঃ প্রিান 

প্রদকৌশলীর) এর রনকট 

সরাসরর সপ্ররণ করা হদয়দে     

মূল্যায়ন করমটির 

সভাপরত (রনব শাহী 

প্রদকৌশলী) তিাবিায়ক 

প্রদকৌশলীর মাধ্যদম 

অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর (অরতোঃ প্রিান 

প্রদকৌশলীর) এর রনকট 

সপ্ররণ কদরন।           

১৫ রপরপআর এর 

সাংরেি রবরি 

অনুর্ায়ী 

র্থাসমদয় েরপত্র 

অনুদমােন 

হদয়রেল রকনা? 

 

রবরি ৩৬ (৬), 

তফরসল-৩ অনুর্ায়ী 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

সুপাররদশর পর ১ সপ্তাহ 

 

  

 

৮ রেন   

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

সম্পন্নোঃ ২০-১০-২০১০ 

ররোঃ 

মূল্যায়ন প্ররতদবেনোঃ 

অনুদমােন ২৮-১০-

২০১০ ররোঃ  

৭ রেন 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

সম্পন্নোঃ  ১২-০৪-২০১১ 

ররোঃ 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

অনুদমােনোঃ ১৯-০৪-২০১১ 

ররোঃ  

২১ রেন  

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

সম্পন্নোঃ ০৮-১১-২০১২ 

ররোঃ 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

অনুদমােনোঃ ২৯-১১-১২ 

ররোঃ  

১৬ ক) েরপদত্রর 

দবিতার সময়াে 

কতরেন রেল? 

 ) েরপদত্রর মূল 

দবিতার সময়াদে 

চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত 

হদয়রেল রকনা?  

রবরি ১৯ (১) অনুর্ায়ী 

েরপদত্রর দবিতার 

সময়াে ৬০-১২০ রেন 

রনি শারণ করার রবিান  

(ক) ১২০ রেন  

 

( ) হযাঁ, ৬০রেদনর 

মদধ্য চুরক্তস্বাক্ষর 

হদয়দে।  

(ক) ১২০ রেন  

 

( ) হযাঁ  

(ক) ১২০ রেন  

  

( ) হযাঁ 
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িোঃ 

নাং 

কার্ শিম 

(Activity)  

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক করণীয় 

রহরল-সালাইপুর-কালাই 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- 

সজআররি/০২-ইই/অব 

২০১০-২০১১)   

রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক (িয় চুরক্ত নাং- পুনোঃ 

েরপত্র 

০১/এসই/রিআররস/২০১০-

২০১১)    

গাংগােড়া-পীদররহাট- 

মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-

নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়ক) 

(িয় চুরক্ত নাং- 

০১/ইই/আরআররি/  

২০১২-২০১৩  

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা  প্রকৃত অবস্থা  

১৭  ক) দবিতার 

সময়াে বরি শত করা 

হদয়রেদলা রকনা?                   

 ) চুরক্ত স্বাক্ষদরর 

তারর োঃ 

 

 

(ক) না 

 

( ) ২২-১১-২০১০ ররোঃ  

(ক) না  

 

( ) ২৭-০৪-২০১১ ররোঃ  

ক) না   

 

( ) ২৩-১২-২০১২ ররোঃ 

১৮  মূল দবিতার 

সময়াদে চুরক্তপত্র 

স্বাক্ষররত না হদয় 

থাকদল এর কারণ 

রক রেদলা? 

  

প্রদর্াজয নয়  প্রদর্াজয নয়   

  

প্রদর্াজয নয়   

  

১৯  ক) চুরক্ত অনুর্ায়ী 

কাজ সম্পােদনর 

তারর োঃ 

 ) প্রকৃত 

সম্পােদনর 

তারর োঃ 

গ) কাজ সম্পােদন 

রবলি হদল এর 

কারণ রক? 

 ঘ) রবলদির জদে 

জররমানা (L.D) 

আদরাপ করা 

হদয়রেদলা রকনা? 

হদল এর রববরণোঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) ২১-০৪-২০১১ ররোঃ  

 

( ) ১৯-০৫-২০১১ ররোঃ 

সময় বরি শত করদণর 

আদবেন গৃহীত হদয়দে 

 

(গ) েরপত্র োতার 

আদবেদন বাজাদর 

পর্ শাপ্ত ইট সরবরাহ না 

থাকার কথা উদল্ল  করা 

হদয়দে 

 

(ঘ) না  

   

(ক) ২২-০১-২০১২ ররোঃ 

 

( ) ১৪-০১-২০১২ ররোঃ 

 

(গ) প্রদর্াজয নয় 

 

 

(ঘ) প্রদর্াজয নয় 

  

(ক) ২১-০৬-২০১২ ররোঃ    

 

( ) ১৮-০৬-২০১২ ররোঃ 

 

(গ) প্রদর্াজয নয় 

 

 

(ঘ) প্রদর্াজয নয় 

 

২০  ক) েরপত্র ফ্রন্ট 

সলাদিি/আন 

ব্যাদলন্সি রেল 

রকনা? 

 ) হযাঁ হদল, র্দথি 

কার্ শ সম্পােন 

জামানত 

(Performance 

Security) রা া 

হদয়দে রকনা? 

 

(ক) না 

 

( ) প্রদর্াজয নয়  

(ক) না 

 

( ) প্রদর্াজয নয়  

(ক) না 

 

( ) প্রদর্াজয নয়  

 

রবদশষ তথ্য 

 প্যাদকজ নাং- ০১/এসই/রিআররস/২০১০-২০১১ এই কাদজর েরপত্র প্রথম ২৩-০৮-২০১০ তাররদ  আহবান করা হয়। 
েরপত্র গ্রহণ কদর র্থারীরত েরপত্র মূল্যায়ন করা হয় এবাং েরপদত্রর দবিতার সময়াদের মদধ্য সব শরনে েরোতাদক  

প্রোন করা হয়। রকন্তু সব শরনে েরোতা চুরক্ত সম্পােদন ব্যথ শ হওয়ায় তাঁর জামানত বাদজয়াপ্ত করা হয়। ইদতামদধ্য 

েরপদত্রর দবিতার (tender validity) সময়াে উ্ত ীণ শ হওয়ায় অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ এর রনদে শদশ 

পুনোঃেরপত্র আহবান করা হয়। এর ফদল বাস্তবায়ন কাজ রবলরিত হদয়দে।   

 প্যাদকজ নাং- ০১/ইই/আরআররি/২০১২-২০১৩-এর েরপদত্র সব শরনে েরোতা কতৃশক েরপদত্র উিৃত ের প্রাক্করলত 

মূদল্যর সচদয় ৩৩.৪৮% কম হওয়ায় টিইরস’র রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ শ-সম্পােন জামানত চুরক্তমূদল্যর ১৪% 

(১০%+৪%) রনি শারণ করা হয়।              
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৪.৫ িয়-প্ররিয়ায় পর্ শাদলাচনায় প্রাপ্ত পর্ শদবক্ষণ:   

প্রকদল্পর আওতািীন সওজ রাংপুর সজাদনর বগুড়া, রাংপুর ও রেনাজপুর-এ রতনটি সড়ক সাদকশদলর প্রদতযকটিদত ১টি কদর সমাট 

৩ (রতন)টি িয় চুরক্তর িকুদমন্ট পর্ শাদলাচনায় প্রতীয়মান হয় সর্, িয় পররকল্পনা প্রণয়ন ও অনুদমােন, েরপদত্রর রবজ্ঞরপ্ত প্রচার, 

েরপত্র গ্রহণ, েরপত্র উনু্মক্তকরণ, েরপত্র মূল্যায়ন, েরপত্র অনুদমােন ও চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে িয়-প্ররিয়ায় রনদে বরণ শত ব্যতযয় 

োড়া রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর রবরিরবিানসমূহ অনুসরণ করা হদয়দে।  

ব্যতযয়োঃ  

রপরপআর-২০০৮-এর রবরি ৩৬ (৬)-এর তফরসল ৩ অনুর্ায়ী মূল্যায়ন করমটি কতৃশক মূল্যায়ন কাজ সম্পদন্নর জদে  ২ সপ্তাহ 

সময় রনি শাররত থাকদলও প্যাদকজ নাং- ০২/ইই/সজআররি/২০১০-২০১১-এ অরতররক্ত ১ সপ্তাহ এবাং প্যাদকজ নাং- 

০১/ইই/আরআররি/২০১২-২০১৩-এ অরতররক্ত ৩ সপ্তাহ সময় সনয়া হদয়দে।   

 

উপদরাক্ত ব্যতযয় োড়াও প্রকদল্পর সারব শক িয়-ব্যবস্থাপনায় রনেবরণ শত দুব শলতা পররলরক্ষত হদয়দে:    

 িয়-প্ররিয়ায়-ব্যবস্থাপনায় সমিদয়র অভাব পররলরক্ষত হদয়দে। প্রকল্প পররচালদকর েপ্তর হদত িয়-সাংিান্ত 
কার্ শিম সকন্দ্রীয়ভাদব রনয়ন্ত্রণ করা হয়রন। স্ব স্ব সড়ক সাদকশল ও সড়ক রবভাগ রনজস্ব প্যাদকজ নাং রনি শারণ 

কদরদে। প্রকল্পটি সজান রভর্ত ক গুে প্রকল্প হওয়ায় রাংপুর সজান হদত সকন্দ্রীয় প্যাদকজ নাং রনি শারণ ও তথ্য 

সাংরক্ষণ করদল ভাল হদতা।      

 সাংদশারিত রিরপরপ হদত সে া র্ায়, প্রকল্প শুরুর প্রায় ২ (দুই) বের ১০ (েশ) মাস সমদয়ও প্রায় ৬৬ সকাটি 
টাকার (দমাট প্রাক্করলত ব্যদয়র প্রায় ৪০%) কাদজর িয় প্ররিয়া সম্পন্ন হয়রন।  

 প্রকদল্পর প্যাদকজ সাংখ্যা সোট সোট আকাদর সবরশ করায় কাদজর তোররক, ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণ 
সনরতবাচক প্রভাব পদড়।   

 

এ োড়াও েরপত্র মূল্যায়ন প্ররিয়ায় রনদের অসামঞ্জস্যতা পররলরক্ষত হদয়দে:   

েরপদত্রর প্যাদকজ নাং- ০২/ইই/দজআররি/২০১০-১১-এর েরপত্র উনু্মক্তকরণ শীট (TOS) পরীক্ষা কদর সে া র্ায়, এ কাদজ ৬ 

জন ঠিকাোর সটন্ডার োর ল কদরন, তন্মদধ্য ২ জন েরপত্র জামানত (tender security) জমা সেনরন। রকন্তু েরপত্রসমূহ 

মূল্যায়দনর সময় উক্ত ২ জন ঠিকাোরদক মূল্যায়ন প্ররতদবেদন অন্তভু শক্ত কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন   করা হয়। রকন্তু এর 

সকান প্রদয়াজন় রেল না। সকননা এ সক্ষদত্র েরপত্র ২ টি উনু্মক্তকরণ এর পরই reject হদয় র্ায়। এদক্ষদত্র সকন তাঁরা েরপত্র 

জামানত োড়া েরপত্র োর ল কদরদেন-এর ব্যাখ্যা চাইদল ভাদলা হদতা। সকননা মূল্যায়দন   অন্তভু শক্ত করায় ঠিকাোর োবী 

করদত পাদরন সর্, সব শরনে েরোতা হদল চারহবামাত্র রতরন েরপত্র জামানত জমা রেদবন। র্রেও রবষয়টি অতীত; তবুও েরপত্র 

জামানত োড়া জমা সেয়া েরপত্র মূল্যায়দন অন্তভু শক্ত করা সাংরেি কম শকতশাগদণর ভুল রসদ্ধান্ত।  উক্ত কাদজর অপর একজন 

ঠিকাোর েরপত্র জামানতসহ েরপত্র োর ল করদলও, রতরন PW3-1 ফম শ পূরণ কদরনরন, ের উদ্ধৃত কদরনরন এবাং TDS-এর 

তথ্যসহ সটন্ডার িকুদমন্ট োর ল কদরননরন। এ সক্ষদত্রও সাংরশি ঠিকাোর সকন TDS ফরম পূরণ করদত ব্যথ শ হদয়দেন, এর 

কারণ ব্যাখ্যা করদল ভাল হদতা। এ াদন উদল্লখ্য সর্, বতশমাদন e-gp পদ্ধরত চালু হদয়দে এবাং সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর 

সকল সটন্ডার e-gp পদ্ধরতদত-এ Online-এ গৃহীত হদে। ফদল েরপত্র জামানত োড়া সকউই েরপদত্র অাংশগ্রহণ রেদত পারদব 

না। অতএব, উক্ত সমস্যার পুনরাবৃর্ত র সকান সুদর্াগ সনই।                

 

৪.৬ প্রকদল্প ব্যবহৃত রবটুরমদনর সগ্রি সাংিান্ত:        

প্রকল্পভুক্ত রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর িয়-চুরক্ত নাং সজআররি/০২-ইই/অব/২০১০-২০১১ পর্ শাদলাচনাকাদল রবটুরমন 

পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা কদর সে া র্ায় সর্, উক্ত কাদজ ৮০/১০০ সগ্রদির রবটুরমন ব্যবহার কদর কাদপ শটিাং ও সীলদকাদটর 

কাজ করা হদয়দে। সড়দক রবটুরমন ব্যবহার সাংিান্ত রবষদয় রবদশষজ্ঞগদণর অরভমত হদলা, রবটুরমনাস কাদজর অরিকতর 

স্থারয়দত্বর স্বাদথ শ বাাংলাদেদশ সড়ক রনম শাণকাদল ৮০/১০০ সগ্রি রবটুরমদনর পররবদতশ ৬০/৭০ সগ্রদির রবটুরমন ব্যবহার করা 

একান্ত প্রদয়াজন। রবষয়টি মাঠ পর্ শাদয় কার্ শকর করদত হদল সারাদেদশর উন্নয়নকাদজর জদে উক্ত সগ্রদির চারহোকৃত রবটুরমন 

বাাংলাদেদশ উৎপােন রকাংবা রবদেশ সথদক আমোরন রনরকত করদত হদব। সাদথ সাদথ ৬০/৭০ সগ্রদির রবটুরমদনর 

সেরসরফদকশন ও ের সওজ এর “Schedule of Rates”-এ অন্তভু শক্ত করদত হদব। অপররেদক সটন্ডার িকুযদমন্ট প্রস্তুদতর 

সময় মাঠ-পর্ শাদয়র কম শকতশাগণদক সটন্ডার েরলদল ৬০/৭০ সগ্রদির রবটুরমন সেরসরফদকশদন অন্তভু শক্ত করদত হদব।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজশদনর অবস্থা পর্ শাদলাচনা ও পর্ শদবক্ষণ 

 

ভূরমকা: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম শ-পরররিদত অন্তভু শক্ত প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ অজশদনর অবস্থা পর্ শাদলাচনার জদে রবরভন্ন 

গুণগত উপা্ত  সাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-উপাদ্ত র রবদেষণ এ অধ্যাদয় ৩টি অাংদশ ভাগ কদর উপস্থাপন করা হদলা।  

৫.১-৫.৩ অাংশ-কোঃ সকআইআই, এফরজরি ও স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ। 

৫.১ সকআইআই-এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ:   

(ক) সকআইআই প্রোনকারী সস্টকদহাল্ডারগণ এবাং সাংরেি এলাকা: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ১০টি সজলার ১৮টি উপদজলা 

হদত অনুদেে ৩.২.২( ) অনুর্ায়ী সমাট ৯৭ জদনর সকআইআই গ্রহণ করা হয়। সম্পূণ শ প্রকল্প এলাকার প্ররতরনরিত্বমূলক নমুনা 

রহদসদব রাংপুর সজাদনর ১৫টি সড়ক এলাকা হদত সকআইআই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সড়কগুদলা অনুদেে নাং-১.৭ এর 

িরমক নাং ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১। প্রাপ্ত মতামতসমূহ পরবতী অনুদেেসমূদহ বণ শনা 

করা হদলা। 

( ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ শ-সামারজক উন্নরতসমূহ: সকআইআই োতাগদণর জবাব অনুর্ায়ী প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর প্রভাদব আথ শ-সামারজক উন্নরতর সক্ষদত্র সর্ ইরতবাচক মতামত এদসদে, তা সাররণ-৫.০১-এ উদল্ল  করা হদলা। 

সাররণ-৫.০১: প্রকদল্পর প্রভাদব দৃশ্যমান আথ শ-সামারজক উন্নরত সম্পদকশ মতামত (multiple response-n=৯৭)  

িরমক আথ শ-সামারজক উন্নরতর রবষয় জবাদবর সাংখ্যা শতকরা হার (%)  

১ র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নত, সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হদয়দে ৮১ ৮৩.৫১ 

২ কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হওয়ার ফদল কৃষক উৎপারেত 

ফসদলর োয্য মূল্য পাদেন 

৩৬ ৩৭.১১ 

৩ ব্যবসা-বারণদজযর উন্নরত হদয়দে এবাং সড়দকর উভয় পাদবশ  নতুন বারড়/ 

সোকান/ব্যবসাদকন্দ্র গদড় উঠদে  

৩৬  ৩৭.১১  

৪ র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ সপদয়দে  ৩৪ ৩৫.০৫ 

৫ স্কুল-কদলদজ র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ 

সপদয়দে, নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদে 

৩৩ ৩৪.০২ 

৬ সামরগ্রকভাদব জীবনর্াত্রার মান উন্নত হদয়দে/আয় বৃরদ্ধ সপদয়দে/ োররদ্রয 

দূর হদে 

২৬ ২৬.৮০ 

৭ স্বাস্থযদসবা গ্রহণকারীদের সুরবিা বৃরদ্ধ হদয়দে- রবদশষতোঃ নারী ও রশশুদের 

স্বাস্থযদসবা সকদন্দ্র র্াওয়া সহজ হদয়দে  

২২ ২২.৬৮ 

৮ নতুন কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে ১৯ ১৯.৫৯ 

৯ নতুন রশল্প কার ানা গদড় উঠদে  ৭ ৭.২২ 

১০ সড়কটি প্রশস্ত ও পাকা হওয়ায় দুঘ শটনা  হ্রাস সপদয়দে ৬ ৬.১৯ 

১১  নতুন পশুপালন  ামার দতরর হদে   ১ ১.০৩ 

 

(গ) সড়ক উন্নয়দনর ফদল সুরনরে শি কদয়কটি সক্ষদত্র প্রভাব: সড়ক উন্নয়দনর ফদল সুরনরে শি কদয়কটি সক্ষদত্র সকমন প্রভাব পদড়দে 

এমন প্রদশ্নর উ্ত দর ১০০% উ্ত রোতাই ‘হযাঁ’ সূচক জবাব রেদয়দেন। রবষয়সমূহ রনদে উদল্ল  করা হদলাোঃ  

 স্থানীয় বাজাদর সোকাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ 

 রাস্তার পাদবশ  নতুন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান দতরর 

 কৃরষ পদণ্যর সবচা-দকনা বৃরদ্ধ 

 স্কুদল োত্র-োত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ  

 স্বাস্থযদসবা গ্রহণ সহজ হওয়া  

এদত প্রতীয়মান হয় সর্, সড়ক উন্নয়দনর ফদল প্রকল্প এলাকায় ব্যবসা-বারণজয, কৃরষ, রশক্ষা ও স্বাস্থযদসবা প্রারপ্তদত ইরতবাচক 

প্রভাব পদড়দে।   
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(ঘ) সড়ক উন্নয়দনর জদে ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা: সড়ক উন্নয়দনর জদে  ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা এমন 

প্রদশ্ন ‘হযাঁ’ সূচক জবাব রেদয়দেন মাত্র ২ জন। প্রাপ্ত তথ্য সাররণ-৫.০২-এ সেয়া হদলা।  

সাররণ-৫.০২: ভূরম অরিগ্রহণ রবষদয় মতামত  

জবাব উ্ত রোতার সাংখ্যা শতকরা হার(%) 

হযাঁ ২ ২.০৬ 

না ৯১ ৯৩.৮১ 

জারননা ৪ ৪.১২ 

সব শদমাট ৯৭ ১০০.০০  

 

(ঙ) উন্নয়নকৃত সড়ক, সসতু/কালভাদট শর বতশমান অবস্থা: সকআইআই উ্ত রোতাগণদক প্রশ্ন করা হয় সর্, উন্নয়নকৃত সড়ক, 

সসতু/কালভাদট শর বতশমান অবস্থা সকমন, এ রবষদয় অদি শদকরও সবরশ (প্রায় ৫৩%) উ্ত রোতা জানান উন্নয়নকৃত সড়ক, 

সসতু/কালভাট শ ভাদলা আদে, ব্যবহাদর সকানরূপ সমস্যার সম্মু ীন তাঁরা হদেন না। রবস্তাররত তথ্য সাররণ-৫.০৩-এ সেয়া হদলা।   

 

সাররণ-৫.০৩: উন্নয়নকৃত সড়ক, সসতু/কালভাদট শর বতশমান অবস্থা (multiple response-n=৯৭)  

িরমক নাং উন্নয়নকৃত সড়ক, সসতু/কালভাদট শর বতশমান অবস্থা জবাব শতকরা হার (%)  

১ উন্নয়নকৃত সড়ক ভাদলা আদে, ব্যবহাদর সকানরূপ সমস্যার সমু্ম ীন হরে না ৫১ ৫২.৫৮ 

২ উন্নয়নকৃত সড়ক খুব ভাদলা সনই, সমাটামুটি আদে, সমরামত বা পুনোঃউন্নয়ন 

প্রদয়াজন   

২১ ২১.৬৫ 

৩  রবগত বোয় সড়দকর রকছু অাংশ সভদঙ্গ সগদে, সড়ক বাঁি ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে ৬ ৬.১৯ 

৪ কালভাট শ কম প্রশস্ত, সরু; কালভাদট শ গারড় িাক্কা  ায়  ৬ ৬.১৯ 

৫ সবইলী েীজ ঝুঁরকপূণ শ; রাস্তাটি সরু  ৩ ৩.০৯ 

৬ কালভাদট শর সররলাং সভদঙ্গ সগদে ২ ২.০৬ 

৭  পাথরবাহী ভারী র্ানবাহন চলায় সড়কটি ক্ষরতগ্রস্ত হদে ১ ১.০৩ 

৮ জানা সনই   ১ ১.০৩ 

 

(ঙ.১) উন্নয়নকৃত সড়ক, সসতু/কালভাদট শর রচরহ্নত সমস্যাসমূহ রনেরূপ:   

 পর্ শাপ্ত কালভাট শ না থাকায় সমদয় সমদয় অরত বষ শণ জরনত কারদণ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃরি হয়। 

 সড়ক সাংলগ্ন পুকুরপাদড় গাইিওয়াল না থাকায় সড়ক র্ধ্দস র্াদে। 

 সড়ক উন্নয়দনর পর হদত প্রশস্ততার তুলনায় সবরশ র্ানবাহন চলাচল করদে। 

 

(চ) প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার রকরূপ রেল: প্রকল্পটির রনম শাণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহণ সম্পরকশত 

প্রদশ্নর জবাদব চার-পঞ্চমাাংদশরও সবরশ (৮১%) উ্ত রোতা জারনদয়দেন সর্, ‘মরহলাদের অাংশগ্রহণ রেল’। র্ারা বদলদেন 

মরহলাদের অাংশগ্রহণ রেল তাদের অরিকাাংদশর মদত মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার ৩০% হদত ৪০%। রবস্তাররত তথ্য সাররণ-

৫.০৪-এ উদল্ল  করা হদলা।  

সাররণ-৫.০৪: প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজ মরহলাদের অাংশগ্রহণ সম্পরকশত মতামত 

িরমক নাং  মতামত (হযাঁ/না)  জবাবোতার সাংখ্যা শতকরা হার (%)  

১ মরহলারা অাংশগ্রহণ কদরদে ৭৯ ৮১.৪৪ 

২ মরহলারা অাংশগ্রহণ কদরনরন ৮ ৮.২৫ 

৩ জারননা  ১০ ১০.৩১ 

সমাট ৯৭ ১০০.০০ 

১ মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার- ৪০%  ২৭ ২৭.৮৪ 

২ মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার- ৩০% ৩৩ ৩৪.০২ 

৩ মরহলাদের অাংশগ্রহদণর হার- ১০%-২০% ১৬ ১৬.৫০ 

৪ জারননা  ২১  ১৮.৫৬ 

সমাট ৯৭ ১০০.০০ 
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(ে) সড়ক উন্নয়ন করার পর পূদব শর তুলনায় এ ন উপদজলা, সজলা সের সর্দত সময় সাশ্রয় সাংিান্ত: সড়ক উন্নয়দনর ফদল 

কতটুকু সময় সাশ্রয় হদয়দে এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রায় দুই-তৃতীয়াাংদশর মদত উপদজলা সের হদত সজলা সেদর সর্দত প্রায় ৩০ 

রমরনট সথদক ১ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে। উ্ত রোতাদের জবাব সাররণ-৫.০৫-এ সে াদনা হদলা।  

সাররণ-৫.০৫: সড়ক উন্নয়দনর ফদল র্াতায়াদত সময় সাশ্রয় সাংিান্ত 

সাশ্রয় হওয়া সময় জবাব োতার সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

৩০ রমরনট ৬৪ ৬৫.৯৮ 

এক ঘন্টা ২৬ ২৬.৮০ 

সেড় ঘন্টা ৭ ৭.২২ 

সমাট ৯৭ ১০০.০০  

 

(জ) সড়ক উন্নয়দনর ফদল সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে রক না?: সড়ক উন্নয়দনর ফদল এলাকায় সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে রক 

না, এ পদশ্নর উ্ত দর প্রায় সকল উ্ত রোতাই বদলদেন সকান রবরূপ প্রভাব পদড়রন। খুবই কম সাংখ্যক পারন প্রবাদহ বা জরমদত 

সসচ রেদত সমস্যা, মৎস্য প্রজনদন সমস্যা ও সনৌ চলাচদল সমস্যার কথা বদলদেন। উ্ত রোতাগণ প্রাপ্ত সথদক সর্সব মতামত 

পাওয়া র্ায় তা সাররণ-৫.০৬-এ সেয়া হদলা।    

সাররণ-৫.০৬: সড়ক রনম শাদনর ফদল রবরুপ প্রভাব সম্পরকশত মতামত (n=৯৭) 

িরমক 

নাং 

রবরূপ প্রভাদবর রবষয় “না” সূচক জবাব ‘হযাঁ’ সূচক জবাব 

জবাব োতার 

সাংখ্যা 

শতকরা হার 

(%) 

জবাব োতার 

সাংখ্যা 

শতকরা হার 

(%) 

১ পারন প্রবাদহ বা জরমদত সসচ রেদত সমস্যা ৯১ ৯৩.৮১ ৬ ৬.১৯ 

২ মৎস্য প্রজনদন সমস্যা ৯৬ ৯৮.৯৭ ১ ১.০৩ 

৩ সনৌ চলাচদল সমস্যা ৯৪ ৯৬.৯১ ৩ ৩.০৯ 

 

 ( ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সড়কদক সকন্দ্র কদর রক িরদনর ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে: প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল 

সড়কদক সকন্দ্র কদর রক িরদনর ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে এর জবাদব সকল উ্ত রোতাই সকান না সকান নতুন ব্যবসা 

প্ররতষ্ঠান গদড় উঠার কথা বদলদেন। রবস্তাররত তথ্য সাররণ-৫.০৭-এ সেয়া হদলা।   

সাররণ-৫.০৭: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সড়কদক সকন্দ্র কদর গদড় ঊঠা ব্যবসা প্ররতষ্ঠানসমূহ (multiple response-n=৯৭)   

িরমক নাং ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর িরন জবাব োতা) শতকরা হার (%) 

১ সপদট্রাল পাম্প ৬৪ ৬৪ 

২ অদটা রাইসরমল ৬৩ ৬৩ 

৩ সপারি ফাম শ  ৫৩ ৫৩ 

৪ স’ রমল (কাঠ সচরাই কল) ১৮ ১৮ 

৫ ইট ভাটা  ১৩ ১৩ 

৬ রহমাগার  ৫ ৫ 

৭ নতুন কৃরষ  ামার ৫ ৫ 

৮  রফি রমল (দপারি ও রফশারী রফি রমল)  ৪ ৪ 

৯ চা ফযাক্টরী   ১ ১ 

১০  নতুন সকান ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠরন ১ ১ 

 

(ঞ) প্রকদল্পর সবদচদয় শরক্তশালী রেক: প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সম্পদকশ ১১ িরদনর মতামত পাওয়া রগদয়দে। সব কয়টি 

মতামত সাররণ-৫.০৯-এ সেয়া হদলা। 
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   সাররণ-৫.০৯: প্রকদল্পর সবদচদয় শরক্তশালী ভূরমকা সাংিান্ত (multiple response) 

িরমক    প্রকদল্পর সবদচদয় শরক্তশালী রেক জবাব োতা (n=৯৭) শতকরা হার (%) 

১ সময় সাশ্রয়ী ও সহজ র্াতায়াত ব্যবস্থা গদড় উদঠদে ৭৫ ৭৭.৩২  

২ গ্রাম ও ইউরনয়দনর বারসন্দাদের উপদজলা ও সজলা সেদরর সাদথ 

রনররবেন্ন সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা চালু রা া হদয়দে  

৬৩ ৬৪.৯৫ 

৩ অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ সপদয়দে ও কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সবদড়দে ১৩ ১৩.৪ 

৪ সরু রাস্তা প্রশস্ত করা হদয়দে ১২ ১২.৩৭ 

৫ রাস্তা দতররদত ব্যবহৃত সরঞ্জামারের গুণগত মান ভাদলা রেদলা ১১ ১১.৩৪ 

৬ ব্যবসা-বারণদজযর উন্নরত হদয়দে ৬ ৬.১৯ 

৭ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন র্াতায়াত সহজ হওয়ায় উপরস্থরত সবদড়দে ৫ ৫.১৫ 

৮ মরহলা ও রশশুদের স্বাস্থযদসবা গ্রহণ সহজ হদয়দে ৪ ৪.১২ 

৯ সামরগ্রকভাদব জীবনর্াত্রার মান বৃরদ্ধ সপদয়দে ৩ ৩.০৯ 

১০ সীমান্ত রনরাপ্ত া বৃরদ্ধ সপদয়দে ২ ২.০৬ 

১১ সজলা ও উপদজলা সেদরর দূরত্ব কদমদে ১ ১.০৩ 

 

(ট) প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক: “প্রকদল্পর দুব শল রেক” সম্পদকশ উ্ত রোতাগদণর উপলরি সাররণ-৫.১০-এ সেয়া হদলা। সাররণ 

হদত সে া র্ায়, প্রায় ২৬ শতাাংদশর উপলরি ‘প্রকদল্পর দুব শল রেক সনই’। প্রায় ২২ শতাাংশ বদলদেন, সড়দকর প্রশস্ততা কম।  

 

সাররণ-৫.১০: প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক সাংিান্ত (multiple response) 

িরমক নাং প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক জবাবোতা (n=৯৭) শতকরা হার (%) 

১ সকান দুব শল রেক সনই ২৫ ২৫.৭৭ 

২ প্রদয়াজদনর তুলনায় সড়দকর প্রশস্ততা কম ২১ ২১.৬৫ 

৩ রাস্তার রকছু অাংশ নি হদয় সগদে/রাস্তায় গতশ দতরর হদয়দে ৯ ৯.২৮ 

৪ েীজ না থাকা/সরু েীজ  ৯  ৯.২৮  

৫ সাইন-রসগোল /সরাি মারকশাং/সরাি রিভাইিার না থাকা ৮ ৮.২৫ 

৬ কাদজর রনেমান ৮ ৮.২৫ 

৭ সেদনজ সুরবিা না থাকা ৬ ৬.১৯ 

৮ সড়দকর সুরক্ষায় পর্ শাপ্ত গাইিওয়াল/সশাল্ডার না থাকা  ৫ ৫.১৫ 

৯ সড়ক রনরাপ্ত ার ব্যবস্থা না থাকায় দুঘ শটনার আশঙ্কা রদয়দে ৫ ৫.১৫ 

১০ রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ হদে না  ৫ ৫.১৫ 

১১ েীজ সভদঙ্গ সগদে ৪ ৪.১২ 

১২ আদরা অরিক বরাে রেদয় সটকসই প্রযুরক্তদত রনম শাণ প্রদয়াজন রেল ২ ২.০৬ 

১৩  বাজার অাংদশ সড়দকর প্রশস্ততা বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন   ১ ১.০৩ 

১৪ সড়দকর উভয় পাদবশ অদনক পুকুর, এসব স্থাদন সড়কটি টিকদে না  ১ ১.০৩ 

১৫  প্রকল্পভুক্ত সকান সকান সড়দক রকছু অাংদশ টিরপকযাল রিজাইন 

র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হয়রন 

১ ১.০৩ 

 

(ঠ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ (Opportunities): সড়ক উন্নয়দনর ফদল সুষ্ঠু র্াতায়াত ব্যবস্থা 

প্ররতরষ্ঠত হওয়ায় এ ন অরফসগামী র্াত্রীদের জদে  সুরবিা হদয়দে, উপদজলা, সজলায় ও দূরবতী স্থাদন সর্দত, মহাসড়দক 

উঠার সক্ষদত্র সময় সাশ্রয় হদে; নতুন কৃরষ উদদ্যাক্তা দতরর হদে, কৃরষদত রবরনদয়াগ বাড়দে, কৃরষজাত পণ্য বাজারজাতকরণ 

সহজ হদয়দে। রবস্তাররত জবাব সাররণ-৫.১১-এ সেয়া হদলা।    
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সাররণ-৫.১১: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ (Opportunities) (multiple response-n=৯৭)  

িরমক নাং প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুদর্াগসমূহ জবাব োতা  শতকরা হার (%)  

১ অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ পাওয়ায় কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ বাড়দে    ৪৮ ৪৯.৪৮  

২  সময়-সাশ্রয়ী, সহজ র্াতায়াত ব্যবস্থা প্ররতরষ্ঠত হওয়ায় অরফসগামী র্াত্রীদের 

উপদজলা, সজলায় ও দূরবতী স্থাদন র্াতায়াত সুরবিা হদয়দে।  

৩২ ৩২.৯৯ 

৩ নতুন ব্যবসা সকন্দ্র গদড় উঠদে, রাস্তার পাদবশ নতুন সোকান গদড় উঠদে ২৪ ২৪.৭৪ 

৪  র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরত বাড়দে এবাং সল াপড়ার 

মান উন্নত হদে     

২১ ২১.৬৫ 

৫  কৃরষজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হদয়দে  ১৫ ১৫.৪৬ 

৬  স্বাস্থযদসবা সকদন্দ্র র্াতায়াত সহজ হওয়ায় স্বাস্থযদসবা গ্রহদণর হার বাড়দে  ১১ ১১.৩৪ 

৭  নতুন কৃরষ উদদ্যাক্তা দতরর হদে, কৃরষদত রবরনদয়াগ বাড়দে ৭ ৭.২২ 

৮  পররবহন সসক্টদর নতুন কম শসাংস্থান হদে ও রবরনদয়াগ বাড়দে ৫ ৫.১৫ 

৯ সড়কটি বো রনয়ন্ত্রদণ ভূরমকা রা দে  ১ ১.০৩ 

(ি) প্রকল্পটির রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জসমূহ: ৪৬.৩৯% সকআইআই োতা অরভমত রেদয়দেন সর্, “সড়ক 

রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জ সনই/জারন না”। রকন্তু ৪৩.৬১% সাক্ষাৎকারোতা রকছু ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জ 

রচরহ্নত কদরদেন। তাঁদের মতামত সাররণ-৫.১২-এ সেয়া হদলা। 

    সাররণ-৫.১২: প্রকল্প রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জসমূহ (multiple response-n=৯৭) 

িরমক নাং প্রকল্প রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জসমূহ জবাব োতা শতকরা হার (%) 

১ প্রদয়াজদনর তুলনায় কম প্রশস্ত হওয়ায় সড়দক র্ানজট সৃরি হদে ও 

দুঘ শটনার ঝুঁরক রদয়দে 

১৬ ১৬.৪৯ 

২ পর্ শাপ্ত সরাি মারকশাং/সাইন-রসগোল /েীি সেকার/দশাল্ডার সনই ১০ ১০.৩১ 

৩ রকছু অাংদশ রনেমাদনর কাজ হওয়ায় ইদতামদধ্য  ানা- ন্দ-গতশ দতরর 

হদয়দে 

১০ ১০.৩১ 

৪ সড়ক নেী সাংলগ্ন হওয়ায় বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার ঝুঁরক রদয়দে  ৯ ৯.২৮ 

৫ ভারী র্ানবাহন অরতররক্ত মালামাল পররবহদনর কারদণ সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্ত হবার ঝুঁরক রদয়দে  

৪ ৪.১২ 

৬ রক্ষণাদবক্ষদণ বরাদের অপ্রতুলতা ৩ ৩.০৯ 

৭ পর্ শাপ্ত সেদনজ সুরবিা না থাকায় এলাকাবাসী ঝুঁরকর মদধ্য রদয়দে ২ ২.০৬ 

৮ সড়ক সাংলগ্ন পুকদরর পাদবশ  গাইিওয়াল না করায় রাস্তা ঝুঁরকর 

সমু্ম ীন  

১ ১.০৩ 

৯ অপররকরল্পতভাদব সড়দকর পাদবশর গাে কাটায় রাস্তা ঝুঁরকর সমু্ম ীন  ১ ১.০৩ 

১০ অননুদমারেত েীি সেকার সেয়ায় দুঘ শটনা বৃরদ্ধ ১ ১.০৩ 

১১  সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণ ঝুঁরক সনই / জারননা  ৪৫ ৪৬.৩৯ 

 

(ঢ) সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক রনরাপ্ত া রবষয়ক মতামত: সড়কগুদলা ভাদলা এবাং চলাচল উপদর্াগী রা ার সক্ষদত্র 

সাক্ষাৎকারোতাদের রনকট হদত প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদের সাররণ-৫.১৩-এ সেয়া হদলা।    

 

সাররণ-৫.১৩: সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক রনরাপ্ত া রবষয়ক মতামত (multiple response-n=৯৭)  

িরমক নাং   প্রাপ্ত মতামত জবাব  শতকরা হার (%)  

১ দুঘ শটনার ঝুঁরক এড়াদত সড়কটির বাজার অাংদশ, রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও সামারজক 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর সামদন পর্ শাপ্ত সরাি মারকশাং/সাইন-রসগোল /েীি সেকার/সরাি 

রিভাইিার/আইল্যান্ড/রমরিয়ান রস্ট্রপ/সারভ শস সলন দতরী করা 

৩২ ৩২.৯৯ 

২ রনরে শি সময় পরপর সমরামত করা এবাং রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা  ১৯ ১৯.৫৯ 

৩ সড়কটিদত চলাচলকৃত র্ানবাহদনর সাংখ্যা সবরশ হওয়ায় সড়কটি প্রশস্ত করা ১৮ ১৮.৫৬ 



49 

িরমক নাং   প্রাপ্ত মতামত জবাব  শতকরা হার (%)  

৪  প্রদয়াজনীয় স্থাদন েীজ/কালভাট শ রনম শাণ করা ১৪ ১৪.৪৩ 

৫  সড়কটি আদরা উন্নত করা েরকার/কাদপ শটিাং আদরা উন্নত মাদনর করা েরকার ১২ ১২.৩৭ 

৬  অরতররক্ত মালামাল বহনকারী ভারী র্ানবাহন চলাচল প্ররতদরাি করা ৫ ৫.১৫ 

৭  সড়ক বাঁক সসাজা করা বা সহজীকরণ করা ৪ ৪.১২ 

৮  সড়কটির বাজার অাংদশ সড়দকর পাদবশ  সপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে এর মাধ্যদম 

সেন দতরী করাদনার সচিা করা 

৩ ৩.০৯ 

৯  সড়দকর পাদবশ  সশাল্ডার রনম শাণ, প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র সটাওয়াল/প্যারলদসরিাং 

রনম শাণ, পুকুদরর পাদবশ  গাইিওয়াল রনম শাণ করা 

৩ ৩.০৯ 

১০  সড়দক প্রদয়াজনীয় স্থাদন রনরাপ্ত া র্াত্রী োউরন দতরর করা ৩ ৩.০৯ 

১১  জরম অরিগ্রহণ সাদপদক্ষ সড়ক আদরা প্রশস্ত করা ২ ২.০৬ 

১২  সড়কটির বাজার অাংশ প্রশস্ত করা ২ ২.০৬ 

১৩  সবইলী েীজ সাংস্কার করা ২ ২.০৬ 

১৪  সড়ক সাংলগ্ন দবদুযরতক খু ুঁটি রনরাপে দূরদত্ব সরাদনা  ১ ১.০৩ 

১৫  সড়দকর পাদবশ  হাটবাজার ও স্টযাদন্ড পাবরলক টয়দলট রনম শাণ করা ১ ১.০৩ 

১৬  রকদলারমটার সপাস্ট রনম শাণ করা ১ ১.০৩ 

১৭  সড়দকর উন্নয়ন কাজ সীরমত পররসদর করা হদয়দে, র্ানবাহন চলাচদলর 

পররমাণ ও এলাকাবাসীর চারহো রবদবচনা কদর সড়কটি ব্যাপক পররসদর উন্নয়ন 

করা প্রদয়াজন 

১ ১.০৩ 

 

কদয়কজন সকআইআই উ্ত রোতা সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ ও সড়ক রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ সুরনরে শি রকছু সমস্যা রচরহ্নত কদর সর্ সব 

মতামত রেদয়দেন, তা রনদে উদল্ল  করা হদলা।  

১. নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-দুপচাঁরচয়া-রজয়ানগর-আদক্কলপুর (গুরপণাথপুর) সড়দকর হাটকরড় হাদটর উপর েীজটি 

ঝুঁরকপূণ শ; সাংস্কার করা প্রদয়াজন।    

২. রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়ক: 

 ১০ম রকরমদত ৪৪ রমটার েীঘ শ সবইলী সসতু পুনরন শম শাণ করা প্রদয়াজন। 

 ১৯তম রকরমদত ৪৭ রমটার েীঘ শ আররসরস গাি শার সসতু পুনরন শম শাণ করা প্রদয়াজন। 

 ৩০তম রকরমদত ৩০ রমটার েীঘ শ আররসরস গাি শার সসতু পুনরন শম শাণ করা প্রদয়াজন। 

 বহরমপুর সবইলী েীজটি অতযন্ত ঝুঁরকপূণ শ; স্থায়ী সসতু রনম শাণ করা প্রদয়াজন।   

৩. রেনাজপুর-সসতাবগঞ্জ সড়ক: 

 রাস্তার রকছু অাংশ ও কালভাদট শর সররলাং সভদঙ্গ সগদে, পুনরন শম শাণ করা প্রদয়াজন।     

 সবশ রকছু সবইলী েীজ ক্ষরতগ্রস্ত ও বে কালভাট শসমূহ রাস্তার তুলনায় সাংকীণ শ, র্া গরতদক বািাগ্রস্ত কদর, সাংস্কার করা 

প্রদয়াজন।  

 বাউরনয়া টারন শাং-এ েীজটি ঝুঁরকপূণ শ, সাংস্কার করা প্রদয়াজন। পুলহাট েীজটি খুব সরু হওয়ায় র্ানবাহন চলাচদল রবে 

সৃরি কদর এবাং দুঘ শটনার আশঙ্কা রদয়দে। এ েীজটি প্রশস্ত কদর পুনরন শম শাণ করা জরুরী।  

 

৪. ভজনপুর (রনজবারড়)-ময়নাগুরড়-আমতলী-মীরগড়-পঞ্চগড় সড়ক:   

 এ সড়দকর করদতায়া নেীদত েীজ রনম শাণ করা জরুরী; রাস্তাটি দ্রুত সাংস্কার করা প্রদয়াজন, রবগত বোয় রাস্তাটি 

ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে।  
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৫.২ এফরজরি এর মািদম্য প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ:  

৫.২.১ এফরজরি-দত অাংশগ্রহণকারী সস্টকদহাল্ডারগণ: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপা্ত  সাংগ্রদহর অেতম টুলস রহদসদব 

কম শপদ্ধরতর অনুদেে ৩.০৫ (ঘ) অনুর্ায়ী মাঠ পর্ শাদয়র বাস্তব তথ্য প্রারপ্তর সুরবিাদথ শ ৪টি সড়ক এলাকার সাংরেি উপদজলা 

সেদর উপদজলা রনব শাহী কম শকতশার সভাপরতদত্ব এফরজরি সভা অনুরষ্ঠত হয়। পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর সসারসওদলারজকযাল 

কনসালট্যান্ট এফরজরিসমূহ পররচালনা কদরন। সাররণ-৫.১৪-এ এফরজরি’র স্থান ও তারর  সেয়া হদলা।  

 

সাররণ-৫.১৪: এফরজরি সভার স্থান ও তারর   

িরমক নাং এফরজরি সসশন অনুরষ্ঠত হওয়ার স্থান এফরজরি অনুষ্ঠাদনর তারর  

১ উপদজলা রনব শাহী কম শকতশা, পীরগঞ্জ (রাংপুর)-এর কার্ শালয় ০২-০৪-২০১৮ ররোঃ 

২ উপদজলা রনব শাহী কম শকতশা, রিমলা-এর কার্ শালয় ০৩-০৪-২০১৮ ররোঃ 

৩ উপদজলা রনব শাহী কম শকতশা, ধুনট-এর কার্ শালয় ০৪-০৪-২০১৬ ররোঃ 

 

প্রকল্পভুক্ত সর্ ৪টি সড়ক এলাকার সস্টকদহাল্ডারগণ এফরজরি সসশনসমূদহ অাংশগ্রহণ কদরন, সসগুদলা হদলাোঃ-   

 সাদুল্লাপুর (মাোরগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ(দজন্তাপুর) সড়ক  

 বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়ক 

 সবাড়াগাড়ীহাট-স াকশারঘাট-রিমলা সড়ক 

 সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়ক (বগুড়া অাংশ)  

 

৫.২.২ এফরজরি সথদক প্রাপ্ত প্রিান প্রিান তথ্যসমূহ:   

(ক) এফরজরি আদলাচকবৃদন্দর মদত প্রকদল্পর প্রারপ্তসমূহ (outcomes)  

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল র্াতায়াত সহজ, স্বােন্দযময়, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী হদয়দে।  

 সড়ক উন্নয়দনর ফদল কৃষকরা সবদচদয় সবরশ উপকৃত হদয়দে  কৃরষপণ্য সবচাদকনা বৃরদ্ধ সপদয়দে, কৃষক োয্যমূল্য 

পাদে। স্থানীয় বাজাদর সকান সময় সকান পদণ্যর োম কম হদল কৃষক দূদরর বাজাদর রনদয় রগদয় পদণ্যর োয্য োম 

সপদয় আরথ শকভাদব লাভবান হদে।  

 র্াতায়াত ও পররবহণ মাধ্যম এবাং সপশার সক্ষদত্রও বড় িরদনর পররবতশন এদসদে, সর্মন, পূদব শকার ররকশাচালক 

এ ন ইরজবাইক চালায়-এটাদক তারা সহজ ও কম পররশ্রদম সবরশ আয় মদন করদে।  

 স্বাস্থযদসবা গ্রহণ সহজ হদয়দে, সর্মন এ ন গভশবতী, অসুস্থ নারী, অসুস্থ বৃদ্ধ ও রশশুরা সহদজ ও দ্রুত হাসপাতাদল 

সর্দত পারদে। তাোড়া, স্থানীয় পর্ শাদয়র স্বাস্থয সসবাপ্রোনকারীগণ এ ন র্থাসমদয় সসবাদকদন্দ্র সপৌুঁেদত পাদর, 

সরাগীরাও সহদজ স্বাস্থযদসবাদকদন্দ্র সর্দত পাদর; র্ার ফদল সামরগ্রকভাদব স্বাস্থযদসবা গ্রহদণর হার সবদড়দে। 

স্বাস্থযদসবার সক্ষদত্র সড়কসমূহ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করদে। 

 ব্যবসা-বারণদজযর সক্ষদত্র আমূল পররবতশন সারিত হদয়দে, বড় হাট-বাজারগুদলাদত মালামাল আনা-সনয়া ও সিতা-

রবদিতার আগমন সহজ হদয়দে, উন্নয়নকৃত সড়ক সাংলগ্ন সোট হাট-বাজারগুদলাদত সোকাদনর সাংখ্যা বাড়দে, রাস্তার 

পাদবশ  নতুন কদর সোট সোট ব্যবসা সকন্দ্র গদড় উঠদে। ফদল মানুদষর আদয়র উৎদস রভন্ন মাত্রা সর্াগ হদয়দে।  

 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন োত্র-োত্রী উপরস্থরতর হার ও রশক্ষাথীর সাংখ্যা বাড়দে 

 সড়কদক সকন্দ্র কদর সটকরনকযাল স্কুল অযান্ড কদলজ প্ররতরষ্ঠত হওয়ায় কাররগরর রশক্ষার সুদর্াগ সৃরি হদয়দে।  

 গ্রাম, ইউরনয়ন হদত উপদজলা, সজলা সেদর র্াতায়াত সহজ হদয়দে এবাং রবভাগীয় শহর রাংপুর, রাজিানী ঢাকা ও 

অোে সজলায় র্াতায়াদত মহাসড়দক উঠা সহজ হদয়দে। 

 রকছু সপারি ফাম শ স্থারপত হদয়দে, ব্যরক্ত উদদ্যাদগ অোে ক্ষুদ্র রশল্প গদড় সতালা হদে। 

 

( ) আদলাচকবৃদন্দর মদত প্রকদল্পর দুব শল রেক:    

 সড়দকর মাদ  মাদ  রকছু েদট পটদহালস সৃরি হদয়দে। 

 সড়দকর মাদ  মাদ  রবটুরমন উদঠ সগদে, পাথর সে া র্ায়।   
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 দুই উপদজলার প্রিান সড়ক রহদসদব রবদবরচত সবাড়াগারড়হাট-স াকশারঘাট-রিমলা সড়কটি প্রদয়াজদনর তুলনায় 

প্রশস্ত কম (৩.৭ রমটার প্রশস্ত)। 

 বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়কটিদত সড়ক বাদধঁর উচ্চতা সবরশ, সস তুলনায় সড়কটির প্ররতরক্ষামূলক র্দথি 

ব্যবস্থা সনই, ফদল সড়কটি রবরভন্ন স্থাদন ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে।  

 বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়কটিদত পর্ শাপ্ত সেদনজ ব্যবস্থা রা া হয়রন, ফদল পারন রনষ্কাশদন সমস্যা হদে।  

 সশরপুর-ধুনট-কাজীপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দকর ৫টি সবইলী সসতু ঝুঁরকপূণ শ।  

 

(গ) প্রকদল্পর রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকশ আদলাচকবৃদন্দর মতামত:  

 সড়দকর বাজার অাংশসমূদহ সশাল্ডার সড়ক সথদক উঁচু করায় পারন জদম সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদে। 

 সড়দক সাইন-রসগোল অপর্ শাপ্ত। 

 নেীভাঙ্গন ও বো-পীরড়ত এলাকায় সড়দক প্ররতরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়রন।  

 সড়দকর প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জদে  বাদজট থাকা প্রদয়াজন।  

 সবাড়াগারড়হাট-স াকশারঘাট-রিমলা সড়কটি বতশমাদন ১২ ফুট সড়কটি ১৮ ফুট প্রশস্ত করা ও রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ 

করা েরকার। 

 বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়কটি র্ানবাহন চলাচদল ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ায় সড়কটি পুনরায় উন্নয়ন বা সমরামত করা 

েরকার এবাং সেদনজ ব্যবস্থা করা েরকার।  

 

(ঘ) রনরম শত কাদজর স্থায়ীত্ব বা রকাংবা সড়ক-রনরাপ্ত া রনরকত করা সম্পদকশ এফরজরি আদলাচকবৃদন্দর পরামশ শ:    

 সড়দকর বাঁি অরিকতর প্রশস্তকরণ। 

 প্রদয়াজনীয় স্থাদন সেদনজ ব্যবস্থা রনরকতকরণ। 

 সড়দকর প্রদয়াজনীয় স্থাদন সাইন-রসগোল স্থাপন এবাং সরাি মারকশাং করণ। 

 সড়ক রক্ষণাদবক্ষদণর জদে  প্রদয়াজনীয় অদথ শর সজাগান থাকা। 

 সড়দকর স্থারয়দত্বর জদে অরতররক্ত মালবাহী ট্রাক চলাচদল রনদষিাজ্ঞা কার্ শকর করা।  

 বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়কটি পুনোঃউন্নয়ন করা।  

 

৫.৩ স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালায় প্রাপ্ত তথ্যারে, পর্ শদবক্ষণ ও সুপাররশ:   

৫.৩.১ কম শশালা অনুষ্ঠান: সমীক্ষার কম শ-পররকল্পনা অনুর্ায়ী রেনাজপুর সড়ক রবভাদগর অন্ততোঃ ২ টি সড়দকর উপর সফাকাস 

কদর সবাচাগঞ্জ উপদজলা সেদর স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার আদয়াজন করা হয়। ২৫-০৪-২০১৮ ররোঃ তাররদ  উপদজলা সদম্মলন 

কদক্ষ উপদজলা রনব শাহী অরফসার এর সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত উক্ত কম শশালায় পররচালক  মূল্যায়ন সসক্টর-২, জনাব আব্দুল্লাহ 

আল মামুন কম শশালায় প্রিান অরতরথ রহদসদব উপরস্থত রেদলন। রবদশষ অরতরথ রহদসদব উপরস্থত রেদলন রেনাজপুর সড়ক 

রবভাদগর তিাবিায়ক প্রদকৌশলী। কম শশালায় প্রকদল্পর আওতাভুক্ত রেনাজপুর সড়ক রবভাগিীন রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়ক, 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক (রেনাজপুর অাংশ), মধ্যপাড়া-আফতাবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়ক এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার 

জদে পররচারলত  ানা সমীক্ষা জররপ, সকআইআই  এবাং অবকাঠাদমা পর্ শদবক্ষদণ ইদতামদধ্য প্রাপ্ত তথ্য-উপা্ত সমূহ সমীক্ষার 

টীম রলিার কতৃশক উপস্থাপন করা হয়। অতোঃপর প্রিান অরতরথর আহবাদন কম শশালায় অাংশগ্রহণকারীগণ উনু্মক্ত আদলাচনায় 

অাংশগ্রহণ কদরন। উনু্মক্ত আদলাচনায় প্রে্ত  রবরভন্ন অাংশগ্রহণকারীগদণর মতামতসমূহ রনদে সেয়া হদলা।       

(ক) সাংদক্ষদপ টীম রলিাদরর উপস্থাপনা:   

 প্রকল্পভুক্ত রেনাজপুর সড়ক রবভাদগর ৩ টি সড়দকর সমাট ৬৮.৯৮ রকরম দেদঘ শযর মদধ্য সেরেবল সপভদমন্ট-৯.৫০ 

রকরম, সপভদমন্ট মজুরতকরণ- ৯.০০ রকরম, সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ- ১৮.০০ রকরম সম্পন্ন হদয়দে। 

 সদরজরমদন প্রাপ্ত উপা্ত  হদত সে া র্ায়, সসতু ও কালভাদট শর অবস্থা সবশ ভাল হদলও সড়দক সড়ক রনরাপ্ত ামূলক 

(road safety) ব্যবস্থার ত্রুটি-রবচুযরত রদয়দে। প্রাপ্ত উপাদ্ত  সে া র্ায়, সড়দকর অপব্যবহার র্থা- সড়দকর সশাল্ডাদর 

সোকানপাট রনম শাণ, বাজার অাংদশ সড়দকর সলদভদলর সচদয় সশাল্ডার উঁচুকরণ, সড়দকর সরন্নকদট পুকুর রনম শাণ, 

সড়দকর ঢাল (slope) কতশন ইতযারে কারদণ সড়দকর স্থারয়দ্ত  রবরূপ প্রভাব পদড়। 



52 

 সাংকীণ শ সসতু ও কালভাট শ, বাঁদক গাদের প্ররতবেকতা, সাইন-রসগোল সনই বা অপর্ শাপ্ত ইতযারে কারদণ সড়ক দুঘ শটনা 

হয়। 

 সড়ক দুঘ শটনাদরাদি জনসদচতনতা বৃরদ্ধ করদত হদব। এ লদক্ষয রনদের রনদে শশনা ওয়াকশশদপ উপস্থাপন করা হয়। 

বাাংলাদেদশ সড়ক রনরাপ্ত ার অবস্থা এবাং সদচতনতা সৃরিদত করণীয় রনেরূপ:-     

বাাংলাদেদশ সড়ক দুঘ শটনার হার খুবই সবরশ এবাং এর ফদল সর্ আরথ শক সলাকসান হয় তা খুবই উদল্ল দর্াগ্য। দুঘ শটনার 

ক্ষয়-ক্ষরতর মদধ্য আয় উপাজশদনর ক্ষরত, রচরকৎসা ব্যয়জরনত ক্ষরত,মানুদষর জীবন হারাদনার ক্ষরত ও র্ানবাহদনর 

ক্ষরত অন্তভু শক্ত। 

উন্নয়নশীল সেশগুদলাদত পল্লী এলাকায় বসবাসকারীগণই সড়ক দুঘ শটনার প্রিান রশকার হয়। বাাংলাদেদশ জাতীয় 

মহাসড়ক, আঞ্চরলক মহাসড়ক ও সজলা সড়দক মারাত্মক প্রকৃরতর সড়ক দুঘ শটনা ঘদট, র্ার অরিকাাংশই রশকার হয় 

সড়দকর সরন্নকদটর পল্লী এলাকার জনসািারণ। সড়দক চলাচলকারী প্ররত ১০,০০০ র্ানবাহদন সড়ক দুঘ শটনায় মানুদষর 

মৃতুয ঘদট ৪৫-৭৫ জদনর। সড়ক রনরাপ্ত া ব্যবস্থার ৩টি “E” রনয়ামদকর সুষ্ঠু প্রদয়াদগর দুব শলতাই সড়ক দুঘ শটনার এ 

উচ্চ মৃতুয হাদরর কারণ; দুঘ শটনা হ্রাদস র্ার উপর র্দথষ্ঠ গুরুত্ব সেয়া হয় না। এ রতনটি “E”  রনয়ামক হদলাোঃ-  

প্রদকৌশলগত (Engineering): সড়ক রনম শাদণ সর্ জযারমরতক রিজাইন অনুসরণ করা এবাং র্ নই দুঘ শটনার কারণ 

রচরহ্নত হদব ত নই প্রদয়াজনীয় প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

রশক্ষামূলক (Education): সড়ক ব্যবহারকারী এবাং র্ানবাহন চালকগদণর র্থার্থ রনয়ম-কানুন সম্পদকশ অজ্ঞতা। 

প্রদয়াগ (Enforcement): ট্রারফক রনয়ম-কানুন প্ররতপালদন বাধ্য করদত আইন কানুন প্রণয়দন অপর্ শাপ্ততা। 

 অরতররক্ত মালামাল বহনকারী ট্রাক চলাচল সাংিান্ত: Overloaded ট্রাক চলাচল রনয়ন্ত্রণ করদত না পারদল সড়দকর 

রবরভন্ন স্তদরর ভীষণ ক্ষরত হওয়ায় সড়ক উহার আয়ুস্কাদলর পূদব শ ক্ষরতগ্রস্ত হয়। Axle load রনয়ন্ত্রদণর জদে সড়ক 

পররবহন ও সসতু মন্ত্রনালয় সর্ পররপত্র জারী কদরদে তার অাংশরবদশষ রনেরূপোঃ 

২ এদেল (৬ চাকা) রবরশি সমাটরর্াদনর সদব শাচ্চ ওজন সীমা (দমাটরর্ান ও মালামালসহ) ২২ (বাইশ) টন   

৩ এদেল (১০ চাকা) রবরশি সমাটরর্াদনর সদব শাচ্চ ওজন সীমা (দমাটরর্ান ও মালামালসহ) ৩০ (রত্রশ) টন   

৪ এদেল (১০ চাকা) রবরশি সমাটরর্াদনর সদব শাচ্চ ওজন সীমা (দমাটরর্ান ও মালামালসহ) ৪০ (চরল্লশ) টন    

( ) উন্মুক্ত আদলাচনা:   

১। জনাব তানভীর আক্কাস, উপ-পররচালক, আইএমইরি, ঢাকা  

 সড়ক দুঘ শটনা হ্রাদস, সড়ক রনরাপ্ত ার জদে সড়দকর ব্যবহার এর সক্ষদত্র জনগণদক আরও সবরশ সদচতন হদত হদব। 

জনগণ অসদচতনভাদব সড়দকর ক্ষরত করদে।  

 সািারণতোঃ প্রাকৃরতক কারদণ রাস্তার ক্ষরত হদে।  

 রাস্তার পাদবশ পুকুর দতরী/ নন করদে। পুকুদরর প্রভাদব সড়ক এর মাটি র্ধ্দস পড়দে।  

 বাজার অাংদশ সশাল্ডাদর মাটি সফদল উঁচু করার কারদণ সড়দক জলাবদ্ধতা সৃরি হদয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদে। 

 

২। পররবহন সরমরতর প্ররতরনরি, রেনাজপুর  

 চলমান কাদজ সড়দকর ঢাদলর সগাড়া সথদক মাটি সকদট সড়দক মাটি সফলা হদে। 

 

৩। রশক্ষক প্ররতরনরি 

 সড়দক চলাচলকারী র্ানবাহন দৃশ্যমান হওয়ার জদে বাঁদকর গাে পররষ্কার করা েরকার।   

 সসতুদত সাইন-রসগোল  সনই। সড়দক র্ানবাহন িস করার জদে মাদ  মাদ  সড়ক extra প্রশস্ত করা প্রদয়াজন। 

 রেনাজপুর সসতাবগঞ্জ সড়দক বাদম-িাদন সমাড়, গরত কমান ইতযারে রনদে শশকমূলক সাইন-রসগোল  সনই। 

 

৪।  প্রিান রশক্ষক, সসতাবগঞ্জ উচ্চ রবদ্যালয় 

 সড়কটির উভয় পাদবশ  বৃক্ষদরাপণ করা প্রদয়াজন। বন-রবভাগ র্ ন গাে কাদট ত ন সব গাে একসাদথ সকদট সফদল। 

পররদবদশর ভারসাম্য রক্ষা করার জদে  রকছু গাে রা া প্রদয়াজন।   
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 সসতাবগঞ্জ বাজাদর বাইপাস করা প্রদয়াজন।  

 সসতাবগঞ্জ বাজাদর সেদনজ ব্যবস্থা সনই।   

 সড়ক সথদক রনরাপে দুরদত্ব র্াদত বারড়ঘর রনম শাণ করা হয়, তজ্জদে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

 সড়দকর পাদবশ ন্যতন ন্যতন োলান-দকাঠা, কলকার ানা রনরম শত হদে। এ সপ্ররক্ষদত ভরবষ্যদতর প্রদয়াজদনর রেদক দৃরি 

সরদ  ৫০ বেদরর পররকল্পনায় সড়ক প্রশস্ত করা প্রদয়াজন। 

 হাট-বাজাদর সড়দকর সশাল্ডার প্রশস্ত করা প্রদয়াজন। সোকান সরাদনা প্রদয়াজন। 

 প্রশস্ত সড়দক divider রনম শাণ করা প্রদয়াজন। 

 

৫। পররবহন শ্ররমক প্ররতরনরিোঃ  

 উচ্চ-শদের ক্ষরত কমাদত র্ানবাহদন hydraulic হণ শ রনরষদ্ধ করা ও বাস্তদব কার্ শকরী পেদক্ষপ সনয়া প্রদয়াজন।    

 

৬। সচয়ারম্যান, ১নাং নাফানগর ইউরনয়ন পররষে, সবাচাগঞ্জ 

 পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক প্রশস্ত করা প্রদয়াজন। 

 তুরকশবারড় বাজার সাম্প্ররতককাদল ২টি সড়ক দুঘ শটনা ঘদটদে।   

 সড়কটি পীরগঞ্জ, রানীসাংনকল ও হররপুর এ ৩টি উপদজলাদক সাংযুক্ত কদরদে। রবগত বোয় রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়কটি োরবত হওয়ায় পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়কটির গুরুত্ব উপলরি করা সগদে। র্ানবাহন পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক 

ব্যবহার কদর। 

 

৭। জনাব সমাোঃ আরমনুল হক, ভাইস সচয়ারম্যান, সবাচাগঞ্জ উপদজলা   

 রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সম্পূণ শ সড়কটি ১৮ ফুট প্রশস্ত করা প্রদয়াজন। 

 

৮। সচয়ারম্যান, ৩নাং মুরন্সরহাট ইউরনয়ন পররষে, সবাচাগঞ্জ 

 রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়দকর বকুলতলা অাংদশ ৬-৭ রকরম সড়ক  ারাপ, সাংস্কার করা প্রদয়াজন।  

 টারন শাংগুদলা সসাজা করা প্রদয়াজন এবাং সড়দকর পাদবশ এইচরবরব করা প্রদয়াজন। 

 কুলহাট বাজাদরর উপর েীজটা সাংকীণ শ, ৪-দলইন করা প্রদয়াজন। 

 

৯। সচয়ারম্যান, ৪নাং ইউরনয়ন পররষে 

 রেনাজপুর সবাচাগঞ্জ সড়দকর বাঁক সসাজা করা প্রদয়াজন। বালুরনয়া েীজ সরূ (১২ ফুট চওড়া); উহা প্রশস্ত করা 

প্রদয়াজন। 

 

১০। সচয়ারম্যান, ৪নাং আঁটগাও ইউরনয়ন পররষে, সবাচাগঞ্জ 

 রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়দকর  গঙ্গাপুর েীজটি ১২ ফুট। সস াদন বাঁশ াদড়র জদে  প্রায়ই দুঘ শটনা ঘদট। গত বের 

উক্ত স্থাদন সড়ক দুঘ শটনায় একজন গ্রাজুদয়ট োত্র মারা সগদেন।  

 বাঁশ াড় অপসারণ করা প্রদয়াজন।  

 সড়কটির উন্নয়দনর ফদল জনসািারণ আয়-মু ী হদয়দে। 

 সড়ক সর্াগাদর্াগ সচল থাকার কারদণ জনগণ স্বেলতা লাভ কদরদেন।  

 গত বের বোয় সড়কটি ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে।  

 

১১। জনাব সমাোঃ আব্দুল হারলম, তিাবিায়ক প্রদকৌশলী, রেনাজপুর সড়ক সাদকশল  

 সসতাবগঞ্জ বাইপাস রনম শাদণর অনুদরাদির সপ্ররক্ষদত রতরন বদলন, বাইপাস রনম শাণ করা হদল কৃরষ জরম ক্ষরতগ্রস্ত হয় 

রবিায় বাইপাস রনম শাদণ সরকাদরর উচ্চ পর্ শাদয়র/নীরত-রনি শারণী পর্ শাদয়র রসদ্ধাদন্তর প্রদয়াজন। 

 বাইপাদসর পররবদতশ োই-ওভার করার সক্ষদত্র feasibility study কদর রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা সর্দত পাদর।  
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 পুলহাট েীজটি প্রশস্ত আকাদর পুনরন শম শাণ করার জদে  মৃর্ত কা পরীক্ষা করা হদয়দে। অথ শ বরাে সাদপদক্ষ রনম শাণ কাজ 

হাদত সনয়া হদব।  

 ২১ বের পর রেনাজপুদর বো হদয়দে। সওজ কতৃশক বোর ক্ষয়ক্ষরত কমাদত এবাং সড়ক সর্াগাদর্াগ রনরব শে রা দত 

তাৎক্ষরনক ব্যবস্থা গ্রহণ (Address) করা হদয়দে।     

 রেনাজপুর সজলার রাস্তা-ঘাট অোে এলাকার তুলনায় ভাল আদে। রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়দকর রকছু অাংশ বোয়  

ডুদব সগদে/ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে।   

 সড়দকর ROW এবাং জরমর মারলকানা সজলা পররষে হদত সওজ এর অিীদন আনায়দনর জদে মন্ত্রনালয় সকন্দ্রীয়ভাদব 

সচিা করদেন। 

 সবাচাগঞ্জ-বকুলতলা সড়ক অাংদশর প্রশস্ততা ১২ ফুট,  সড়কটি ১৮ ফুট রহদসদব প্রশস্ত করা হদব।  

 আদরা প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সাইন-রসগোল  স্থাপন করা হদব।   

 সরু/সাংকীণ শ সসতু, কালভাট শ সমূহ নতুন কদর রনম শাণ করা হদব।  

 সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ  কাদজ চলমান এবাং ভরবষ্যদত need-based পররকল্পনা গ্রহণ করা হদব। 

 গাে-সৃজন সম্পরকশত:- উন্নত সেশসমূদহ হাইওদয়-দত গাে রা া হয়না। রকন্তু আমাদের সেদশ বাস্তবতার সপ্রক্ষাপদট 

বৃক্ষদরাপণ করা হয়। গাদের মূল সড়দকর ক্ষরত কদর।   

 গাে কাটার সময় বন-রবভাগ আমাদের সাদথ সর্াগাদর্াগ কদর না। 

 সপৌরসভা ও built-up এলাকায় সড়ক ব্যবহারকারীগণদক সদচতন হদত হদব। 

 সড়দকর কড়া বাঁকসমূহ সহজীকরণ করা হদব। 

 

১২। প্রিান অরতরথ জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পররচালক, আইএরমরি, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

 পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর টীম রলিার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর এর রভর্ত দত সুপাররশ প্রণয়ন করা হদব।   

 ওয়াকশশদপ সর্ সব মতামত ও সুপাররশ প্রস্তাব পাওয়া সগদে তা প্ররতদবেদন অন্তভু শক্ত করা হদব।     

 

১৩। সভার সভাপরত জনাব সারওয়ার সমাদশ শে, উপদজলা রনব শাহী অরফসার, সবাচাগঞ্জ   

 এলাকায় বষ শাকাদল আকরিক বো (flash flood) হয়।  

 গত বোয় জায়গায় জায়গায় সড়ক সভদঙ্গ সগদে।  

 বোর সময় পারনর উচ্চতা সরকি শ করা প্রদয়াজন।   

 সড়দক রক পররমাণ েীজ, কালভাট শ প্রদয়াজন তা স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী রনি শারণ করতোঃ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজন।  

 জলাবদ্ধতার তীেতা অনুর্ায়ী সেদনজ অবকাঠাদমা রনম শাণ করা প্রদয়াজন।  
 একটি সজলা সড়ক র্রে বোর কারদণ ডুদব র্ায় এবাং হুমরকর মুদ  পদড় ত ন সামরয়কভাদব রবকল্প পদথ র্ানবাহন 

চলাচদলর জদে সাংদর্াগ সড়ক থাকা প্রদয়াজন। এ জদে রনকটস্থ এলরজরি’র সড়কদক রচরহ্নত কদর উন্নয়ন করা 

প্রদয়াজন। 

 োত্র-োত্রীদের মদধ্য সদচতনতা সৃরির লদক্ষয, কমপদক্ষ মাধ্যরমক স্কুদলর পাঠ্যিদম সড়ক রনরাপ্ত া তথা সাইন-

রসগনাদলর রবষয় অন্তভু শক্ত করা প্রদয়াজন। 

 র্ানবাহন চালকদেরদক মােক সথদক দূদর রা দত হদব। 

 

৫.৩.২ স্থানীয় পর্ শাদয়র কম শশালার প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত সুপাররশ:   

১. সজলা সড়দকর সাংলদগ্ন পুকুর রনম শাণ, ইটভাটা রনম শাণ ইতযারে বদের জদে  আইন প্রণয়ন করা এবাং সড়দকর প্রদয়াজনীয় 

ROW অনুর্ায়ী ভূরম অরিগ্রহণ করা প্রদয়াজন।   

২. সড়দকর বাঁকসমূদহর রভতদরর সাইদি (Inner side) এবাং সসতুর এযাদপ্রাদচ র্াদত বৃক্ষদরাপণ করা না হয়, তজ্জদে সড়ক 

ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক বনরবভাদগর সাদথ পত্র সর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম রবষয়টি রনরকত করা সড়ক রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ একান্ত 

প্রদয়াজন।  
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৩. সর্ সকল সজলা সড়দক ৩০০০ এএরিটি’র সবরশ র্ানবাহন চলাচল কদর সস সকল সড়দক (দর্মন:-রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ 

সড়ক) রনরে শি দূরত্ব  অন্তর Bus-bay রনম শাণ করা প্রদয়াজন।   

৪. সড়কপাদবশ নতুন নতুন োলানদকাঠা, রশল্প-কার ানা রনম শাদণর প্রবণতার প্ররত দৃরি সরদ  সজলা সড়কসমূদহর উন্নয়ন ও 

সুরক্ষার জদে  ৫০ বেদরর পররকল্পনা গ্রহণ প্রদয়াজন।    

৫. রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ এবাং বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ সড়দকর সর্ অাংদশ এ দনা ১৮ফুট প্রশস্ত রহদসদব সপভদমন্ট রনরম শত হয়রন, সস 

অাংশসমূদহ ১৮ফুট প্রশস্ত কদর সপভদমন্ট রনম শাণ করা প্রদয়াজন।    

৬. সড়ক রনরাপ্ত া ব্যবস্থা উন্নয়দনর স্বাদথ শ সওজ অরিেপ্তর কতৃশক রনেরলর ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজনোঃ- 

 সড়দকর বাঁদক, সাংকীণ শ সসতু, কালভাট শ, হাট-বাজার, হাসপাতাল, উপাসনালয় ও রশক্ষা-প্ররতষ্ঠাদনর রনকট পর্ শাপ্ত 

সাইন-রসগোল  স্থাপন প্রদয়াজন।   

 সাংকীণ শ সসতু (র্থা:-পুলহাট েীজ) ও কালভাট শসমূহ প্রশস্ত কদর রনম শাণ এবাং কড়া বাঁকসমূহ (sharp curves) 

সহজীকরণ কদর রনম শাণ করা।       

 সপভদমন্ট ১২ ফুট রকাংবা ১৮ ফুট র্াই সহাক সপভদমদন্টর বি শার লাইদন সরাি মারকশাং করা র্াদত রারত্রকাদল 

সপভদমদন্টর অবস্থান সহদজ র্ানবাহন চালদকর দৃরিদগাচর হয়। ১৮ ফুট হদল সসন্টার-লাইন মারকশাং করা প্রদয়াজন।   

 স্থানীয়ভাদব রবরভন্ন স্থাদন েীি সেকার রনম শাদণর োবীর রবকল্প রহদসদব গরত সীরমতকরণ সাইন স্থাপন ও রািল স্ট্রীপ 

(rumble strip  রনম শাণ করা সর্দত পাদর। সকাথাও েীি-দেকার থাকদল উহার উপর অবশ্যই marking করদত 

হদব এবাং েীি সেকার ও রািল স্ট্রীপ-এর আদগ পদর সতকশতামূলক সাইন স্থাপন করা প্রদয়াজন।     

 র্ানবাহন চালক, সড়ক ব্যবহারকারী ও স্কুল-কদলদজর োত্র-োত্রীদেরদক সড়ক দুঘ শটনা সম্পদকশ এবাং সড়ক ব্যবহাদর 

সদচতনতা সৃরির জদে  স্থানীয়ভাদব প্রচার প্রচারণা ও রশক্ষামূলক কম শসূরচ গ্রহণ করা সর্দত পাদর।     
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৫.৪ অং -খিঃ অবকাঠাদমা পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত উপাদ্ত র রবদেষণ: 

৫.৪.১ ভূরমকা: “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”- শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অেতম 

কম শ পরররি হদলা প্রিান প্রিান কাজসমূহ পর্ শদবক্ষণ করা এবাং এ সদবর কার্ শকাররতা সম্পদকশ মন্তব্য প্রোন করা। এ লদক্ষয 

প্ররতদবেদনর অনুদেে ২.২.২ (ঘ) অনুর্ায়ী রনরম শত ২১টি সড়ক হদত রনব শারচত ৬টি সড়দক সমাট ১২২  

 

রচত্র-৫.০১: নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-দুপচারচয়া-রজয়ানগর-আদক্কলপুর সড়ক পর্ শদবক্ষণ করদেন সমীক্ষার টীম রলিার  

 

রকদলারমটার সড়ক সদরজরমদন পররেশ শন কদর প্রকদল্পর সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট, সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম ও সড়ক 

ফারন শচার, কালভাট শ, সসতু এবাং রপএমরপ (PMP)-এর আওতায় সমরামত সাংিান্ত  তথ্য প্ররতদবেদনর সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-১) ও 

সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-২) অনুর্ায়ী রকদলারমটার রভর্ত ক উপা্ত  সাংগ্রহ করা হয়। ১০টি সজলার ২৮টি উপদজলায় রনরম শত সড়ক 

অবকাঠাদমা সমূদহর মদধ্য নমুনা রহদসদব রবস্তাররতভাদব বাস্তব র্াচাইকৃত সড়দকর দেঘ শয সমাট দেদঘ শযর প্রায় ২৮% (সাররণ 

২.০৫ দ্রিব্য)।        

 

৫.৪.২ সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর বতশমান অবস্থা (status): অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ শন সচকরলস্ট অনুর্ায়ী সদরজরমদন 

প্রাপ্ত উপা্ত  হদত সে া র্ায় প্রকদল্পর সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; তদব রকছু ত্রুটি রদয়দে। 

রচত্র-৫.০২: সবাড়াগাড়ীহাট -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর ৬ষ্ঠ রকরমদত রাস্তার বতশমান অবস্থা। 
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রনদের সাররণ ৫.১৫ হদত সে া র্ায় আইদটম নাং-১ (দশাল্ডার)-এ রবচুযরত  (১৭.৮৯%), আইদটম নাং-৩ (দরইন কাট)-এ রবচুযরত 

(১৮.৭০%), আইদটম নাং-৭ (পটদহালস)-এ রবচুযরত (১৯.৫১%), আইদটম নাং-১০ (এরজাং ভাঙ্গা)-এ রবচুযরত (৪০.৬৫%) এবাং 

অোে আইদটদম রবচুযরত কম।            

 

 সাররণ-৫.১৫ সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর বতশমান অবস্থা           

িরমক নাং 

(দচকরলস্ট 

অনুর্ায়ী) 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ (১) না (২) হযাঁ (%) না (%) 

১ সড়দকর সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা হদয়দে 

রকনা? 

১০১ ২২ ৮২.১১ ১৭.৮৯ 

২ সড়ক বাঁদির ঢাল (slope)সঠিক আদে রকনা? ১১৩ ১০ ৯১.৮৭ ৮.১৩ 

৩ সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দে রকনা? ২৩ ১০০ ১৮.৭০ ৮১.৩০ 

৪ সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ (Comfortably) 

চলাচল করদে রক না? 

১০২ ২১ ৮২.৯৩ ১৭.০৭ 

৫ সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulation) 

রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা  ায় রকনা? 

‘হযাঁ’  হদল পররমাপ কত? (পর্ শদবক্ষদণ বরণ শত) 

১১ ১১২ ৮.৯৪ ৯১.০৬ 

৬ সড়দকর সারদফদস সকানরূপ ফাটল (crack) সে া র্াদে রকনা? 

‘হযাঁ’  হদল পররমাপ কত? (সাররণ -৬.৩-এ বরণ শত) 

১১ ১১২ ৮.৯৪ ৯১.০৬ 

৭ সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস পটদহালস (Potholes) আদে রকনা? 

‘হযাঁ’  হদল পররমাণ কত? (পর্ শদবক্ষদণ বরণ শত) 

২৪ 

 

৯৯ ১৯.৫১ ৮০.৪৯ 

৮ সড়দকর সারদফস-এ Raveling আদে রকনা? ১৯ ১০৪ ১৫.৪৫ ৮৪.৫৫ 

৯ সড়দকর সারদফস-এ Rutting আদে রকনা? ৫ ১১৮ ৪.০৭ ৯৫.৯৩ 

১০ সড়দকর Edge-breaking আদে রকনা? ৫০ ৭৩ ৪০.৬৫ ৫৯.৩৫ 

১১ সড়দকর Camber/cross-gradient সঠিক আদে রকনা? ৯৮ ২৫ ৭৯.৬৭ ২০.৩৩ 

১২ সড়দক সকানরূপ Drainage সমস্যা আদে রকনা? ১০ ১১৩ ৮.১৩ ৯১.৮৭ 

 

সড়কটি পররেশ শন কাদল সচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপা্ত  সাংগ্রদহর সময় সড়দকর গুণগত মাদনর পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ এবাং ত্রুটির 

গণসাং া (frequency) পরররশি-২ক-দত সেয়া হদলা। এ াদন লক্ষযণীয় সর্, সবদচদয় সবরশ ত্রুটি আইদটম নাং-১০ এ এবাং 

তারপর কম ত্রুটি আইদটম নাং-৭ এ পাওয়া রগদয়দে।      

  

৫.৪.৩ সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম ও সড়ক ফারন শচাদরর বতশমান অবস্থা (Present status): সদরজরমদন সড়দকর 

জযারমরতক রিজাইন (Geometric design), সড়ক রনরাপ্ত া (Road Safety) ও সড়ক ফারন শচার সাংিান্ত আইদটমসমূদহর 

প্রাপ্ত উপা্ত  রনদের সাররণ ৫.১৬-এ সে াদনা হদলা। সাররণ হদত সে া র্ায়, আইদটম নাং-১৮ (ক) (দরাি মারকশাং) এ সবদচদয় 

সবরশ রবচুযরত  (১০০%) রদয়দে; তারপর কম রবচুযরত  আইদটম নাং -২০ ) গাইি রপলার স্থাপন)-এ (৫২.০৩%); তারপর কম 

রবচুযরত আইদটম নাং-১৩ (সাইন-রসগোল)-এ (৩৮.২১%); তার পর কম রবচুযরত আইদটম নাং-১৯ (ক) (৩৫.৩৭%) এবাং তার 

পর কম রবচুযরত আইদটম নাং-১৯ (রকরম সপাস্ট সল া) (৩৩.৩৩%)।      

 

সাররণ-৫.১৬: সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম ও সড়ক ফারন শচাদরর বতশমান অবস্থা       

 

িরমক 

নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ (১) না (২) প্রদর্াজয 

নয় 

হযাঁ (%) না (%) প্রদর্াজয নয় 

(%) 

১৩ সড়দকর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  

সড়দক (বাধ্যতামূলক, সতকশতামূলক ও 

রনদে শশনামূলক) সাইন-রসগোল  পর্ শাপ্ত রকনা 

রকাংবা সকল রনরাপ্ত া রনদে শশক আদে রকনা? 

৭৬ ৪৭ - ৬১.৭৯ ৩৮.২১ - 
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১৪ সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবশ অরত -  

(Super-elevation) রহসাদব সড়ক বাঁি ও 

সপভদমন্ট রনম শাণ করা হদয়দে রকনা? 

৫৬ 

 

১২ ৫৫ ৪৫.৫৩ ৯.৭৬ ৪৪.৭১ 

১৫ সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা 

অাংদশর তুলনায় ২৫-৩০% সবরশ চওড়া 

রহদসদব রনম শাণ করা হদয়দে রকনা? 

৫৬ ১২ ৫৫ ৪৫.৫৩ ৯.৭৬ ৪৪.৭১ 

১৬ সড়দকর বাঁদক রভতদরর পাদবশ বৃক্ষদরাপণ বা 

স্ট্রাকচার রনম শাণ ইতযারে িারা র্ানবাহদনর 

দৃরি-সীমায় প্ররতবেকতা সৃরি হদে রকনা? 

১ ৬৭ ৫৫ ০.৮১ ৫৪.৪৭ ৪৪.৭১ 

১৭ (ক) সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার 

দুঘ শটনা হয় এমন দুঘ শটনা প্রবণ েট 

(Accident-prone Spot) 

৪ ১১৯ - ৩.২৫ ৯৬.৭৫ - 

 ( ) ‘হযাঁ’  হদল Informative sign board 

আদে রকনা? 

০ ৪ - ০ ১০০ - 

১৮ 

 

(ক) সড়দকর সরাি মারকশাং করা হদয়দে রকনা? ০ ১২৩ - ০ ১০০ - 

 ( ) প্রদর্াজয সক্ষদত্র সড়দক Median অথবা 

Centre-line মারকশাং আদে রকনা? 

০ ৪ ১১৯ ০ ৩.২৫ ৯৬.৭৫ 

১৯ রকদলারমটার সপাস্ট আদে রকনা? ৮২ ৪১ - ৬৬.৬৭ ৩৩.৩৩ - 

 (ক) ‘হযাঁ’  হদল রকরম সপাদস্টর সল া েি 

রকনা? 

৫৩ ২৯ - ৬৪.৬৩ ৩৫.৩৭ - 

 ( ) রকরম সপাস্ট গাে-গাোড়া বা আগাোয় 

সঢদক আদে রকনা? 

৩ ৭৯ - ৩.৬৬ ৯৬.৩৪ - 

২০ সসতু বা কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক 

গাইি রপলার স্থাপন করা হদয়দে রকনা? 

৫৯ ৬৪ - ৪৭.৯৭ ৫২.০৩ - 

 

১২২ রকদলারমটাদরর মদধ্য ৫৫ রকদলারমটার সড়দক সকান বাঁক সনই; তাই িরমক নাং ১৪, ১৫ ও ১৬ এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি 

েদক ব্যবহার করা হদয়দে। এোড়াও সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ শটনা হয় এমন দুঘ শটনা প্রবণ েট (Accident-

prone Spot) ৪টি স্থান পাওয়া র্ায় এবাং ৪টি স্থাদন সকান সতকশতামূলক সাইনদবাি শ সনই। এ সকল দুঘ শটনা-প্রবণ পদয়দন্ট 
দুঘ শটনা বদে প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় । সড়দকর প্রশস্ত ১২ ফুদটর সবরশ হদল Median অথবা Centre-line 

মারকশাং করার প্রদয়াজন হয়। পর্ শদবক্ষণকৃত ১২২ রকদলারমটাদরর মদধ্য মাত্র ৪ রকদলারমটার সড়দকর প্রশস্ত ১৮ফুট পাওয়া 

সগদে; তাই আইদটম নাং ১৮( )-এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি ব্যবহার করা হদয়দে। সড়ক রনরাপ্ত ার ও সড়ক ফারন শচার 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি এবাং ত্রুটির গণসাং া (frequency) পরররশি-২ -সত সেয়া হদলা।     

 

৫.৪.৪ রনরম শত কালভাট শসমূদহর বতশমান অবস্থা: সর্ সকল রকদলারমটাদর কালভাট শ আদে সস সকল রকদলারমটাদর, কালভাদট শর 

জদে  সচকরলস্ট পূরণ করা হয়। প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত ৭১টি কালভাট শ এর মদধ্য পর্ শদবক্ষণকৃত ৬টি সড়দক ৩১টি কালভাট শ 

পাওয়া র্ায়। ৩১টি কালভাদট শর বতশমান অবস্থা সাররণ ৫.১৭-এ সেয়া হদলা। সাররণ ৫.১৭ হদত সে া র্ায় আইদটম নাং-২১ 

(Workmanship) ও ২২ (সূক্ষ্ম ফাটল) এ রবচুযরত ১৬.১৩%, আইদটম নাং-২৩ (Honey-comb) এ রবচুযরত ৩৫.৪৮% 

এবাং আইদটম নাং-২৭ (িাক্কা  ায়) এ ২৯.০৩%।     
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সাররণ-৫.১৭: কালভাট শসমূদহর বতশমান অবস্থা  

 

িরমক 

নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ (১) না (২) হযাঁ (%) না (%) 

২১ কালভাদট শর কাদজর মান (workmanship)  দৃশ্যতোঃ ভাল রকনা? ২৬ ৫ ৮৩.৮৭ ১৬.১৩ 

২২ কালভাদট শর সকান অাংদশ সকাদনা সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) আদে 

রকনা? 

৫ ২৬ ১৬.১৩ ৮৩.৮৭ 

২৩ কালভাদট শর  কনরিদট সকানরূপ Honey-comb সে া র্াদে রকনা? ১১ ২০ ৩৫.৪৮ ৬৪.৫২ 

২৪  াল বা নালার তুলনায় কালভাদট শর দেঘ শয (Span) কম রকনা? ২ ২৯ ৬.৪৫ ৯৩.৫৫ 

২৫ চযাদনদলর উর্ধ্শদরাদতর (Upstream) রেদক রকাংবা রনেদরাদতর 

(Downstream) রেদক সকানরূপ জলাবদ্ধতা পররলরক্ষত হদে রকনা? 

১ ৩০ ৩.২৩ ৯৬.৭৭ 

২৬ কালভাদট শর সরন্নকদট আড়াআরড়ভাদব চযাদনদল পারন-প্রবাহ ব্ল্ক করা 

হদয়দে রকনা) ?পর্ শদবক্ষদণ রনরে শি কালভাদট শর রববরণ রেন)। 

৪ ২৭ ১২.৯০ ৮৭.১০ 

২৭ রনরম শত কালভাদট শর উপর রেদয় র্ানবাহন চলাচদলর সময় র্ানবাহদনর 

িাক্কা (Jerking)   ায় রক না? 

৯ ২২ ২৯.০৩ ৭০.৯৭ 

 

কালভাট শ পর্ শদবক্ষদণর সময় প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচুযরত পরররশি-২গ-দত সেয়া হদলা। সাররণ হদত সে া র্ায় আইদটম নাং ২৩ ও ২৭ এ 

সবরশ ত্রুটি রদয়দে।   

 

রবদশষ পর্ শদবক্ষণ:   

    ১।  রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ৯ম রকরমদত শাহজােপুর গ্রাদমর সবইরল েীদজর প্রশস্ততা সপভদমদন্টর প্রশস্ততার 

 সচদয় কম এবাং এযাদপ্রাচ ঝুঁরকপূণ শ। সবইরল সসতুস্থদল স্থায়ী আররসরস সসতু রনম শাণ প্রদয়াজন।   

    ২।  গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ৮ম রকরমদত ৩টি 

 কালভাট শ আদে; ৩টির ১টিদত পারন চলাচল ব্ল্ক হদয় আদে।     

 

৫.৪.৫ রপএমরপ-এর আওতায় সমরামত সাংিান্ত তথ্য: সর্ সকল রকদলারমটাদর রপএমরপ সমরামত হদয়দে তা সদরজরমদনর 

প্রাপ্ত তথ্য রকদলারমটার অনুর্ায়ী ‘হযাঁ’ অথবা ‘না’ সাররণ ৫.১৮ -এ সে াদনা হদলা।        

সাররণ-৫.১৮: রপএমরপ-এর আওতায় সমরামত সাংিান্ত পররসাংখ্যান    

 

িরমক 

নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

রপএমরপ কাজ সাংিান্ত জবাব 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ (১) না (২) হযাঁ (%) না (%) 

২৮ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর সড়কটিদত/সড়ক অাংদশ রপএমরপ 

সমরামত হদয়দে রকনা?  

৭০ ৫৩ ৫৬.৯১ ৪৩.০৯ 

 

অতএব, সাররণ হদত সে া র্ায়, পর্ শদবক্ষণ কৃত সড়দকর ৫৬.৯১% দেদঘ শয রপএমরপ সমরামত কাজ করা হদয়দে এবাং  ৪৩.০৯% 

দেদঘ শয রপএমরপ সমরামত কাজ হয়রন। তদব সওজ-এর সাংরেি কম শকতশাগদণর সাদথ আদলাচনা কদর জানা রগদয়দে, এসকল 

রপএমরপ’র কাজ সবগুদলাই Minor PMP-এর আওতায় সাংরেি সড়ক রবভাদগর রক্ষণাদবক্ষণ বাদজট বরাে হদত করা 

হদয়দে। সকান Major PMP-এর কাজ হয়রন। সাররণ ৫.১৯-এ রকছু রপএমরপ কাদজর অবস্থান সে াদনা হদলা।   
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সাররণ-৫.১৯: মাইনর রপএমরপ-এর আওতায় সমরামত কাদজর অবস্থান   

িরমক 

(সচকরলস্ট 

অনুু্র্ায়ী) 

রপএমরপ িারা সমরামতকৃত সড়দকর নাম অবস্থান 

(রকরম) 

সমাট দেঘ শয 

(রকরম) 

২৮ 

 

Minor PMP সমরামত   

১। সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দক Minor PMP 

িারা সড়দকর সারদফস সমরামত করা হদয়দে। 

১ম-১৬তম ও ১৭তম 

(অাংশ) 

১৬.১১ 

২। রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক Minor PMP িারা  সড়দকর 

সারদফদস সমরামদতর কাজ করা হদয়দে। 

২৩তম, ২৪তম, ২৬তম ৩ 

৩।গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী 

(রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) Minor PMP িারা 

সড়দকর সারদফস সমরামত করা হদয়দে। 

১ম-১৯তম ১৯ 

৪। রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক Minor PMP িারা 

সড়দকর সারদফদস রসলদকাট সমরামত করা হদয়দে 

১ম-৫ম ৫ 

৫। সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক Minor 

PMP িারা সড়দকর সারদফস সমরামত করা হদয়দে 

১ম-১০ম ৭ 

৬। সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক 

Minor PMP িারা সড়দকর সারদফস সমরামত করা হদয়দে 

১ম-১০ম ১০ 

 

 

রবদশষ পর্ শদবক্ষণ:                                                                 

১। রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ১০ম, ২০তম-২২তম, ২৫তম, ২৭তম-৩১তম রকরমদত Minor PMP িারা সড়দকর 

সারদফদস potholes সমরামদতর কাজ করা হদয়দে।     

২। সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-২০তম রকরম পর্ শন্ত ২০১৭ সাদলর বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

হদয়দে। বোর পর সকান প্রকার সমরামত করা হয় রন। মাোরগঞ্জ এর রনকট একটা েীজ রনম শাণসহ Major PMP -এর জদে  

প্রদসরসাং চলদে।    

 

৫.৪.৬ রনরম শত সসতুসমূদহর বতশমান অবস্থা (status):  প্রকদল্পর আওতায় সমাট ৬টি সসতু রনম শাণ করা হয়। রনরম শত ৬টি সসতুর 

মদধ্য ৫টি সসতু সদরজরমদন বাস্তব পর্ শদবক্ষণ করা হয়। বাস্তব পর্ শদবক্ষদণ প্ররতদবেদনর সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-২) অনুসরণ করা হয়। 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যারে সাররণ ৫.২০-এ সেয়া হদলা। সাররণ হদত সে া র্ায় সসতুসমূদহর বতশমান অবস্থা ভাল; তদব রকছু 

রবচুযরত রদয়দে। আইদটম নাং-৯ (Protective work)-এ রবচুযরত ২০% এবাং অোে আইদটদম রবচুযরত কম বা শূে।       

রচত্র-৫.০৩: রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৫৫তম রকরমদত ফুটরকবারড় সসতু। 
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সাররণ-৫.২০: সসতুর বতশমান অবস্থা   

িরমক 

নাং 

র্াচাইতব্য আইদটম বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ )১(  না (২) প্রদর্াজয 

নয় (৩) 

হযাঁ 

(%) 

না 

(%) 

প্রদর্াজয 

নয় (%) 

১ (ক) সসতুর Sub-structure এ Concrete এর 

কাদজর মান (Workmanship) দৃশ্যতোঃ ভাল 

রকনা? 

৫ ০ 

 

- ১০০ ০ - 

( ) সসতুর Super-structure এ Concrete 

এর কাদজর মান (Workmanship) দৃশ্যতোঃ 

ভাল রকনা? 

৫ ০ - ১০০ ০ - 

২ সসতুর ঢালাই কাদজ সকানরূপ Honey-Comb 

আদে রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

৩ সসতুর দেঘ শয নেীর প্রশস্ততা অনুর্ায়ী পর্ শাপ্ত 

হদয়দে রকনা? 

৫ ০ 

 

- ১০০ ০ - 

৪ সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance )  সনৌ-

চলাচদলর জদে প্রদয়াজনীয় উচ্চতায় আদে 

রকনা? 

৫ ০ - ১০০ ০ - 

৫ ক) সসতুর রনচ রেদয় সনৌ চলাচদলর মত পারন 

প্রবাহ আদে রকনা? 

৫ ০ - ১০০ ০ - 

 ) রনরম শত সসতুটিদত Navigation সমস্যা আদে 

রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

৬ সসতুর সকান অাংদশ সকানরূপ সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-

crack) আদে রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

৭ সসতুর রবরভন্ন েযাদনর জদয়দন্ট র্ানবাহন িাক্কা 

 ায় রকনা? 

০ ৫ 

 

- ০ ১০০ - 

৮ সসতুর Bearing-এ সকান ত্রুটি পররলরক্ষত হদে 

রকনা? 

০ ৫ 

 

- ০ ১০০ 

 

- 

৯ সসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ (Protective 

Work) করা হদয় থাকদল তা সটকসই আদে 

রকনা? 

০ ১ ৪ ০ ২০ 

 

 

৮০ 

১০ নেীর উভয় তীদরর নেী শাসদনর (RTW) কাজ 

ভাল আদে রকনা? 

০ ০ ৫ ০ ০ ১০০ 

১১ সসতুর সিক-লযাদবর উপররভাগ (Wearing 

course) ভাল আদে রকনা? 

৫ ০ - ১০০ ০ - 

 

পর্ শদবক্ষণকৃত ৫টি সসতুর মদধ্য ৪টি সসতুদত এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ করা হয়রন এবাং ৫টি সসতুর মদধ্য সকানটিদতই নেী শাসন 

কাজ করা হয়রন; তাই আইদটম নাং-৯ ও ১০ এ প্রদর্াজয নয় কলামটি েদক ব্যবহার করা হদয়দে। সসতুসমূহ পররেশ শন কাদল 

সচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপা্ত  সাংগ্রদহর সময় সসতুর গুণগত মাদনর পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ সাংরেি সসতুর নামসহ পরররশি-২ঘ-

সত সেয়া হদলা। এ াদন লক্ষযণীয় সর্ আইদটম নাং-১০ (েিী  াসশ্লের কাে) হয়বে এবাং আইদটম নাং-৯ এ (রক্ষাপ্রদের কাজ) 

৫টি সসতুর মদধ্য ১টি সত অন্তভু শক্ত রেল র্ার অবস্থা  ারাপ।    

 

অোে পর্ শদবক্ষণ:   

১। রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর ১৮তম রকরমদত বকুলতলা সসতুর রনদচ পুরাতন Abutment সরাদনা হয়রন। ফদল 

পারন চলাচল রবরেত হদে।  
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৫.৪.৭ সসতুর এযাদপ্রাদচ সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর বতশমান অবস্থা (status): অবকাঠাদমার পর্ শদবক্ষণ সচকরলস্ট অনুর্ায়ী 

সদরজরমদন প্রাপ্ত উপা্ত  অনুর্ায়ী সে া র্ায় অরিকাাংশ সসতুর এযাদপ্রাচ সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল হদলও রকছু 

উদল্ল দর্াগ্য রবচুযরত রদয়দে। রনদের সাররণ ৫.২১ হদত সে া র্ায় আইদটম নাং-১৩ (সশাল্ডার)  ও ১৪ (ঢাদল সরইনদকাট 

সাংিান্ত) রবচুযরত-(৪০% এবাং আইদটম নাং-১৬ (এযাদপ্রাদচর ঢাল সাংিান্ত)-এ রবচুযরত আদে ২০%।       

 

  সাররণ-৫.২১: সসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁি ও সপভদমদন্টর বতশমান অবস্থা          

ক্রবমক 

(শ্লচ্কবলস্ট 

অনু ায়ী) 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ )১(  না (২) হযাঁ (%) না 

(%) 

১২ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ 

(Comfortably) চলাচল করদে রক না? 

৫ ০ ১০০ ০ 

১৩ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী 

প্রশস্ত করা হদয়দে রকনা? 

৩ ২ ৬০ ৪০ 

১৪ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি 

হদয়দে রকনা? 

২ ৩ ৪০ ৬০ 

১৫ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulated) 

রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা  ায় রকনা? 

০ ৫ ০ ১০০ 

১৬ এযাদপ্রাচ  সড়দকর ঢাল সঠিক আদে রকনা? ৪ ১ ৮০ ২০ 

১৭ সড়দকর সারদফদস সকানরূপ সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) সে া 

র্াদে রকনা? 

০ ৫ ০ ১০০ 

১৮ সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস পটদহালস (Potholes) আদে 

রকনা? 

০ 

 

৫ 

 

০ ১০০ 

১৯ এযাদপ্রাচ সড়দকর সারদফস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ 

হয় রকনা? 

৫ ০ ১০০ ০ 

 

সসতু পররেশ শন কাদল সচকরলস্ট অনুর্ায়ী উপা্ত  সাংগ্রদহর সময় এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁদি ও সপভদমদন্টর গুণগত মাদনর 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ সকান সকান সসতুদত পাওয়া রগদয়দে, তা পরররশি-২ঙ-দত এ সেয়া হদলা।  

  

৫.৪.৮ সসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম: সদরজরমদন সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দকর জযারমরতক রিজাইন 

(Geometric design) ও সড়ক রনরাপ্ত া (Road safety) সাংিান্ত আইদটমসমূদহর প্রাপ্ত উপা্ত  রনদের সাররণ-৫.২২-এ 

সে াদনা হদলা। সাররণ ৫.২২ হদত সে া র্ায় আইদটম নাং-২০ (সাইন-রসগোল )-এ ও ২৫( ) (দরাি মারকশাং)-এ সবদচদয় 

সবরশ রবচুযরত (১০০%) রদয়দে; তারপর কম রবচুযরত (৬০%) আইদটম নাং-২৫(ক) (দরইরলাং-এ reflective sign)-এ এবাং 

তারপর কম রবচুযরত আদে আইদটম নাং-২৫(গ)-এ (২০%)।  

সাররণ-৫.২২: সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম 

 

ক্রবমক 

(শ্লচ্কবলস্ট 

অনু ায়ী) 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

সাংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ  )১(  না 

(২) 

প্রদর্াজয 

নয় (৩) 

হযাঁ 

(%) 

না 

(%) 

প্রদর্াজয 

নয় 

(%) 

২০ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  

সড়দক সাইন-রসগোল  পর্ শাপ্ত রকনা রকাংবা 

সকল রনরাপ্ত া রনদে শশক আদে রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

২১ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবশ অরত 

(Super-elevation) উচ্চতা রহসাদব সড়ক 

বাঁি ও সপভদমন্ট রনম শাণ করা হদয়দে রকনা? 

২ 

 

০ 

 

৩ 

 

৪০ ০ ৬০ 
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২২ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা 

সসাজা অাংদশর তুলনায় সবরশ চওড়া রহদসদব 

রনম শাণ করা হদয়দে রকনা? 

২ ০ ৩ ৪০ ০ ৬০ 

২৩ সসতুর এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ 

ইতযারের ফদল র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় 

প্ররতবেকতা সৃরি হদে রকনা? 

০ ২ ৩ ০ ৪০ ৬০ 

২৪ সসতু রকাংবা এযাদপ্রাচ  সড়দকর একই স্থাদন 

(Spot) বারাংবার দুঘ শটনা হয় এমন দুঘ শটনা 

প্রবণ েট (Accident-prone spot) আদে 

রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

২৫ সাইন-রসগোল  পর্ শাপ্ত রকনা? 

(ক) সসতুর সরইরলাং-এ reflective sign 

স্থাপন করা হদয়দে রকনা? 

২ ৩ - ৪০ ৬০ - 

( ) সসতুর এযাদপ্রাদচ সরাি মারকশাং করা হদয়দে 

রকনা? 

০ ৫ - ০ ১০০ - 

 (গ) এযাদপ্রাদচ Guide-pillar স্থাপন করা 

হদয়দে রকনা এবাং রঙ করা হদয়দে রকনা? 

৪ ১ - ৮০ ২০ - 

 
প্রাপ্ত তথ্য হদত সে া র্ায়, পর্ শদবক্ষণকৃত ৫টি সসতুর মদধ্য ৩টি সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক সকান বাঁক সনই; তাই িরমক নাং ২১, 

২২, ২৩ এ ‘প্রদর্াজয নয়’ কলামটি েদক ব্যবহার করা হদয়দে। সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপ্ত া সাংিান্ত পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত 

রবচুযরতসমূহ পরররশি-২চ-দত সেয়া হদলা।   

 

৫.৪.৯ সড়ক পররেশ শদন প্রাপ্ত তথ্য: সমীক্ষার টীম রলিার রনদে বরণ শত সড়কসমূহ পররেশ শনকাদল সড়দকর সর্ অবস্থা পর্ শদবক্ষণ 

কদরন তা রনদে উদল্ল  করা হদলাোঃ  

(ক) সড়দকর নামোঃ বগুড়া (দ াপগাড়ী)-দক্ষতলাল-জয়পুরহাট সড়ক:   

  

পররেশ শদনর তারর : ২৪-০৩-২০১৮ ররোঃ,  সড়দকর দেঘ শয: ৩০.৮০ (=২৫.০০+৫.৮০) রকরম,   প্রশস্ততা: ৫.৫০ রম   

  সাররণ-৫.২৩: রকদলারমটার-ওয়ারী বগুড়া (দ াপগাড়ী)-দক্ষতলাল-জয়পুরহাট সড়দকর বতশমান অবস্থা  

  

  

অবস্থান সড়দকর অবস্থা মন্তব্য 

১ম-৩য় রকরম  সড়দকর সারদফদসর অবস্থা সদন্তাষজনক (Fair)।  ১. সড়কটি ১২ ফুট হদত ১৮ ফুট প্রশস্ত কদর 

রনম শাণ করার পর কাদপ শটিাং এর পূদব শ  

correction course না করায় Undualtion 

সৃরি হদয়দে।  

 

২. সড়কটি প্রশস্তকরণ কদর Shoulder অাংশ 

পাকা করা হদয়দে; রকন্তু নতুনভাদব প্রদয়াজনীয় 

প্রশস্ততায়  Shoulder রনম শাণ করা হয়রন।  

  

৩. ROW কম থাকার কারদণ সশাল্ডার       

রনম শাণ করা হয়রন; র্া সড়ক রনরাপ্ত ার জদে  

হুমরক।  

৪থ শ রকরম  সড়দকর Center-Line Road marking আদে; 

Speed Breaker মারকশাং করা আদে।  

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম 

রকরম   

সারদফস ভাল, সড়দকর Center-Line Road 

marking আদে; Speed Breaker মারকশাং করা আদে 

রকন্তু সশাল্ডার অপ্রশস্ত। 

৮ম-১৭তম রকরম সড়দকর সারদফস ভাল রকন্তু সশাল্ডার অপ্রশস্ত।  

১৮-২০তম রকরম   সড়দকর সারদফস  ারাপ এবাং Pot holes আদে।  

২১-২৩তম রকরম সড়দকর সারদফস ভাল।  

২৪তম রকরম সারদফস  ারাপ, উঁচুরনচু (Undulation) আদে। 

২৫তম রকরম  সারদফস ভাল,  রকন্তু Undulation আদে।  

২৬-৩১তম রকরম সারদফস smooth রকন্তু Undulation আদে।  
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( ) সড়দকর নামোঃ নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-দুপচাঁরচয়া-রজয়ানগর-আদক্কলপুর (দগারপণাথপুর) সড়ক:  

পররেশ শদনর তারর োঃ- ২৩-০৩-২০১৮,  সড়দকর দেঘ শযোঃ ৪৪.৬১ রকরম,  প্রশস্ততাোঃ ৩.৬৬ রমটার  

পররেশ শনকৃত সড়ক অাংশোঃ নন্দীগ্রাম (ওমরপুর) হদত সেউগ্রাম সমাড় (দচৌমহনী বাজার) পর্ শন্ত, দেঘ শয-২০ রকরম।     

  সাররণ-৫.২৪: রকদলারমটার-ওয়ারী নন্দীগ্রাম (ওমরপুর) হদত সেউগ্রাম সমাড় (দচৌমহনী বাজার) সড়দকর বতশমান অবস্থা  

রকরম সড়দকর অবস্থা 

১ম (ওমরপুর)  সারদফস ভাল নয়, রকছু অাংদশ সীলদকাট করা হদয়দে।  

২য়  খুবই উঁচুনীচু (Undulation) সে া সগদে। টুকদরা টুকদরা (piece-meal) সীলদকাট করা হদয়দে।  

৩য়-৫ম  খুবই উঁচুনীচু (Undulation) সে া সগদে। সড়দকর উভয় পাদবশ অদনক পুকুর রদয়দে।  

৬ষ্ঠ  অতযন্ত ক্ষরতগ্রস্ত (Badly-damaged)   

৭ম-১২তম   অতযন্ত ক্ষরতগ্রস্ত (Badly-damaged), স ায়া িারা ম্যাকািাম, কাদপ শটিাং ও সীলদকাট করা 

হদয়রেল। সড়ক পাদবশ পুকুর আদে। পুকুর পাদবশ সড়দক depression সৃরি হদয়দে।   

১৩তম  অতযন্ত ক্ষরতগ্রস্ত (Badly-damaged), স ায়া িারা ম্যাকািাম, কাদপ শটিাং ও সীলদকাট করা 

হদয়রেল। হাটকরড় বাজার (সড়দকর বামরেদক)    

১৪তম  সারদফস সদন্তাষজনক 

১৫তম  অতযন্ত ক্ষরতগ্রস্ত (Badly-damaged) 

১৬তম  সারদফস সদন্তাষজনক 

১৭তম ও ১৮তম ১০০% দেদঘ শয সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত  

১৯তম ও ২০তম 

(দেউগ্রাম সমাড়, 

সচৌমহনী বাজার) 

৮০% দেদঘ শয সারদফস  ারাপ; টুকদরা টুকদরা সীলদকাট করা হদয়দে। 

 

৫.৪.১০ সড়কসমূদহর বতশমান অবস্থা সম্পরকশত র যাাংরকাং: প্রকদল্পর আওতায় ২১টি সড়দকর মদধ্য ৫টি সড়ক সম্পূণ শ দেঘ শয   

এবাং ১টি সড়দকর ৫০% দেদঘ শযর রবস্তাররত তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। টীম রলিার স্বয়াং উক্ত ৬টি সড়দকর ২টি এবাং অপর ৬টি 

সড়ক পররেশ শন কদরন। এোড়াও পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর পুরদকৌশলীগণ ২টি সড়ক পররেশ শন কদর তথ্য সাংগ্রহ কদরন। রবরভন্ন 

প্যারারমটার, র্থা:- পটদহালস, ফাটল, রাটিাং, সরদভরলাং এরজাং ভাঙ্গা, রিদপ্রশান, উঁচুরনচু, কযাম্ভার, সশাল্ডাদরর অবস্থা ইতযারে 

রভর্ত দত পররেশ শনকৃত সড়কসমূদহর র যাাংরকাং করা হয়। অতএব, অনুরমত (Assumed) র যাাংরকাং এর মানেন্ড  

(Execllent>Good>Fair>Poor) অনুর্ায়ী সগ্ররিাং রনদের সাররণ ৫.২৫-এ সেয়া হদলা।           
    

  সাররণ-৫.২৫: পররেশ শনকৃত সড়কসমূদহর স্টান্ডাি শ মানেণ্ড অনুর্ায়ী র যাাংরকাং    

িরমক 

নাং 

সড়দকর নাম সড়দকর 

দেঘ শয 

(রকোঃরম) 

বতশমান অবস্থা 

(Execllent>Good> 

Fair>Poor) 

রনে র যাাংরকাং এর 

প্রিান কারণ 

মন্তব্য 

১ সশরপুর ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ 

সড়ক (বগুড়া অাংশ) (দজি-৫৪০১) 

১৬.১১ ভাল 

(Good) 

-  তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

রবস্তাররত তথ্যসাংগ্রহ 

২ বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়ক, 

(বগুড়া অাংশ)  (দজি-৫০৩৯) 

২৫.০০ সদন্তাষজনক 

(Fair) 
Undulation আদে, 

Camber ভাল নদহ ও 

সশাল্ডার সনই 

টীম রলিার কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

৩ কাহালু পাঁচপীর-িলাহার-দচৌমুহনী- 

বাকেহ-আেমরেঘী সড়ক  (দজি-

৫৪৭১) 

২১.৪৫  ারাপ 

(Poor) 

বড় বড় গতশ, 

Undulation, 

রবটুরমন উদঠ সগদে 

(Ravelling) 

পুরদকৌশলী  কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

৪ নন্দীগ্রাম (ওমরপুর)-তাদলারা-

দুপচারচয়া-রজয়ানগর-আদক্কলপুর  

(গুরপণাথপুর) সড়ক (দজি-৫২০২) 

৪৪.৬১  ারাপ 

(Poor) 

সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত, 

বড় গতশ ও 

Depression আদে 

টীম রলিার কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

৫ পাঁচরবরব-ডুগডুরগ-দঘাড়াঘাট সড়ক 

(জয়পুরহাট অাংশ) (৫৮৫৬সজি-) 

১৭.৩২ সদন্তাষজনক 

(Fair) 

সারদফস ভাল নদহ ও 

বাজার অাংদশ  

সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত 

টীম রলিার কতৃশক আাংরশক 

পররেশ শনকৃত 

৬ রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়ক (দজি-

৫৫০৯) 

৩০.৯৬ ভাল 

(Good) 

-  তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

রবস্তাররত তথ্যসাংগ্রহ এবাং 
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উপদরর সাররণ হদত সে া র্ায়, প্রকল্পভুক্ত ২১টি সড়দকর মদধ্য রবস্তাররতভাদব তথ্যসাংগ্রহীত ও পররেশ শনকৃত ১৪টি সড়দকর 

মদধ্য ৫টি সড়দকর র যাাংরকাং ভাল (Good), ৬টির সদন্তাষজনক (Fair) ও ৩টির র যাাংরকাং  ারাপ (Poor) পাওয়া সগদে।   

 

৫.৫-৫.১০ অাংশ-গ: রফল্ড সটস্ট ও ল্যাবদরটরীদত পরীক্ষার ফলাফল এবাং ট্রারফক সাদভ শ, এদেল সলাি, রক্ষণদর্াগ্য অথ শ ও 

সারব শক অজশন সাংিান্ত   

 

৫.৫ সপভদমন্ট রনম শাণ কাদজর পুরুত্ব, রফল্ড কমপ্যাকশন (compaction) ও মালামাদলর গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ:     

ক) সপভদমদন্টর রবরভন্ন স্তদরর পুরুত্ব পরীক্ষা: প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত সড়কসমূদহর মদধ্য জয়পুরহাট সড়ক রবভাদগর অিীন 

“রহরল-শালাইপুর-কালাই”- সড়দকর ৯ম রকদলারমটাদর সপভদমন্ট খু ুঁদড় এর সারদফরসাং, সবইজ ও সাব-দবইজ এর পুরুত্ব সরকি শ 

করা হয়। প্রাপ্ত পররমাদপর রভর্ত দত রনম শাণ কাদজর মান সাররণ ৫.২৬-এ সেয়া হদলা।  

   

সাররণ-৫.২৬: রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ৯ম রকরমদত সপভদমন্ট কাদজর পুরুত্ব র্াচাই    

সপভদমন্ট 

স্তরসমূহ 

সদরজরমদন 

প্রাপ্ত পুরুত্ব 

স্টযান্ডাি শ রিজাইন 

টাইপ-৬ অনুর্ায়ী পুরুত্ব  

মন্তব্য 

কাদপ শটিাং ও 

সীল সকাট 

৪০ রমরম ৪৭ (=৪০+৭) রমরম ৭ রমরম কম; ২০১০-১১ সাদল রনরম শত রবিায় ইহাদক সহনীয় 

(Tolerable) রহদসদব গ্রহণদর্াগ্য  

সবইজ টাইপ-১ ১৩০ রমরম 

(পাথর) 

১৫০ রমরম (পাথর) ২০ রমরম কম; সহনীয় ±  ১০ রমরম 

সাব-দবইজ ১৪০ রমরম 

(দ ায়া) 

১৫০ রমরম (দ ায়া) ১০ রমরম কম; র্া সহনীয় মাত্রার মদধ্য আদে 

সমাট ৩১০ রমরম ৩৪৭ রমরম রাস্তা খু ুঁদড় সে ায় স্তর রভর্ত ক পুরুত্ব পরীক্ষায় সম্ভাব্য ত্রুটি (Error) 

রবদবচনায় ও উপদরর স্তদর র্ানবাহন চলাচদলর ফদল ক্ষয়-ক্ষরত 

(wear + tear) রবদবচনায় সপভদমন্ট পুরুত্ব সদন্তাষজনক 

 

টীম রলিার কতৃশক আাংরশক 

পররেশ শনকৃত 

৭ বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়ক 

(জয়পুরহাট অাংশ)  (দজি-৫০৩৯) 

৫.৮০ সদন্তাষজনক 

(Fair) 

Undulation আদে, 

সশাল্ডার সনই। 

টীম রলিার কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

৮ গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট- 

গাড়াগ্রাম- নীলফামারী  (রকদশারগঞ্জ) 

সড়ক (রাংপুর অাংশ) (দজি-৫০১৮) 

১৯.০০ সদন্তাষজনক 

(Fair) 

সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত 

রকছু গতশ আদে, 

রবটুরমন উদঠ সগদে 

(Ravelling) 

তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

রবস্তাররত তথ্যসাংগ্রহ 

৯ সসানাহাট স্থল বন্দর -মাোরগঞ্জ- 

রভতরবে-নাদগবরী সড়ক 

(দজি-৫৬২৪) (৫০%) 

৪০.০০  ারাপ 

(Poor) 

সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত, 

সড়ক বাঁি ক্ষরতগ্রস্ত 

(বোয় আিান্ত) 

তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

রবস্তাররত তথ্যসাংগ্রহ 

১০ রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়ক 

(দজি-৫০০২-রপ) 

২৫.৯৪ ভাল 

(Good) 

- তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

রবস্তাররত তথ্যসাংগ্রহ এবাং 

টীম রলিার কতৃশক 

পররেশ শনকৃত 

১১ মধ্যপাড়া-আফতাবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ 

সড়ক  (রেনাজপুর অাংশ)  (দজি-

৫৫৬১) 

১৮.০০ সদন্তাষজনক 

(Fair) 

রিদপ্রশন ও সারদফস 

ক্ষরতগ্রস্ত 

টীম রলিার কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

১২ রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়ক (দজি-

৫০০৬) 

২৫.০০ ভাল 

(Good) 

- টীম রলিার কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

১৩ বাহাদুরেরগা-রিমলা-টুরনরহাট সড়ক  

(দজি-৫৭০৩-রপ) 

১৭.০০ ভাল 

(Good) 

- পুরদকৌশলী  কতৃশক  

পররেশ শনকৃত 

১৪ সবাড়াগাড়ীহাট   -স াকশারঘাট-

রিমলা সড়ক (দজি-৫০৫৪) 

৯.৯০ সদন্তাষজনক 

(Fair) 

সারদফস ক্ষরতগ্রস্ত ও  

রবটুরমন উদঠ সগদে 

(Ravelling) 

তথ্যসাংগ্রহকারী টীম কতৃশক 

পররেশ শনকৃত 
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বচ্ত্র-৫.০৪: রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর সপভদমন্টর পুরুত্ব র্াচাই করদেন সমীক্ষার টীম রলিার 

 

এোড়াও রেনাজপুর সড়ক রবভাগািীন রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর বীরগঞ্জ হদত ১৩তম রকদলারমটাদর সপভদমন্ট 

প্রশস্তকরণ কাদজর সাব-দবইজ পর্ শন্ত সরকি শ করা হয়। প্রাপ্ত পররমাদপর রভর্ত দত রনম শাণ কাদজর মান সাররণ ৫.২৮-এ সেয়া 

হদলা।    

 

  সাররণ-৫.২৮: রাণীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর ১৩তম রকরমদত (বীরগঞ্জ হদত) সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ কাদজর পুরুত্ব পরীক্ষা   

সপভদমন্ট 

স্তরসমূহ 

সদরজরমদন 

প্রাপ্ত পুরুত্ব 

স্টযান্ডাি শ রিজাইন 

টাইপ-৫ অনুর্ায়ী পুরুত্ব 

স্টযান্ডাি শ রিজাইন 

টাইপ-৬ অনুর্ায়ী পুরুত্ব 

মন্তব্য 

কাদপ শটিাং ও 

সীল সকাট 

১০০ রমরম ৫২ (=৪০+১২) রমরম ৪৭ (=৪০+৭) রমরম স্টযান্ডাদি শর তুলনায় রিগুণ; অথ শাৎ ২০১০-

১১ সাদল কাজ করার পর পুনোঃকাদপ শটিাং 

কাজ হদয়দে। 

সবইজ টাইপ-

১ 

১৬৫ রমরম ২০০ রমরম ১৫০ রমরম রিজাইন টাইপ-৫ অনুর্ায়ী ৩৫ রমরম কম 

রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী ১৫ রমরম সবরশ 

সাব-দবইজ ১৮০ রমরম ২০০ রমরম ১৫০ রমরম রিজাইন টাইপ-৫ অনুর্ায়ী ২০ রমরম কম 

রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী ৩০ রমরম সবরশ 

সাব-দগ্রি পররমাপ করা 

সম্ভব হয়রন 

২০০-৩০০ রমরম ২০০-৩০০ রমরম মন্তব্য সনই 

 

কাদজর প্রাক্কলন পরীক্ষা কদর সে া র্ায়, উক্ত প্রশস্তকরণ কাদজ রিজাইন টাইপ-৬ অনুসরণ কদর কাজ করা হদয়দে; রকন্তু 

পররকল্পনা করমশদনর রনদে শশনা অনুর্ায়ী প্রশস্তকরণ কাদজ রিজাইন টাইপ-৫ অনুসরণ করার কথা। প্রাপ্ত ফলাফদল সে া র্ায়, 

রিজাইন টাইপ-৫ অনুর্ায়ী রনম শাণ কাদজর পুরুত্ব ৫৫ রমরম কম আদে; রকন্তু রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী ৪৫ রমরম সবরশ আদে।          

 

( ) সদরজরমদন রফল্ড কমপ্যাকশন (Compaction) পরীক্ষা:  রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর ১৩তম রকরমদত 

(বীরগঞ্জ হদত) সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ কাদজর সবইদজর Field Compaction Test করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ-৫.২৯-এ 

সেয়া হদলা।     
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সাররণ-৫.২৯: সদরজরমদন রফল্ড কমপ্যাকশন (Compaction) পরীক্ষা      

িরমক 

নাং 

সপভদমন্ট 

স্তদরর নাম 

রফল্ড পরীক্ষার নাম প্রাপ্ত 

ফলাফল 

স্টযান্ডাি শ 

অনুর্ায়ী 

মন্তব্য 

১ সবইজ টাইপ-১ 

(দস্টান রচপস)  

কমপ্যাকশন পরীক্ষা 

(Sand Replacement 

Method) 

৯৬.২৮% ৯৮% সর্দহতু পরীক্ষাকালীন Moisture content 

সবরশ রেল এবাং রনম শাদণর প্রায় ৬ বের পর 

পরীক্ষা করা হদয়দে, অতএব ফলাফল 

সদন্তাষজনক 

 

গ) সপভদমদন্ট ব্যবহৃত মালামাদলর গুণাগুণ ও কার্ শ-মান (Workmanship) পরীক্ষা: রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক 

সপভদমন্টর সড়দকর ১৩তম রকরমদত (বীরগঞ্জ হদত) সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ কাদজর রবরভন্ন স্তদরর পুরুত্ব পরীক্ষাকালীন কাদপ শটিাং, 

সবইজ ও সাব-দবইদজর মালামাল উদ্ত ালন করা হয়। উদ্ত ারলত নমুনাসমূহ পরীক্ষার জদে সড়ক গদবষণাগার, রাংপুর-এ সপ্ররণ 

করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফদলর রবদেষণ সাররণ ৫.৩০-এ সেয়া হদলা। 

 

সাররণ-৫.৩০: সড়ক সপভদমদন্ট ব্যবহৃত মালামাল পরীক্ষার ফলাফল   

িরমক 

নাং 

সপভদমদন্টর 

স্তর  

পরীক্ষাকৃত সটদস্টর 

নাম 

প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী 

প্রদয়াজনীয় ফলাফল 

মন্তব্য 

১ কাদপ শটিাং এর 

কাজ 

রবটুরমদনর 

আনুপারতক পররমাণ 

(Bitumen 

Content) 

৪.৮১% (৪.৫০ ± ০.৫০) % ফলাফল মানসম্মত 

২ সবইজ টাইপ-

১ 

(দস্টান-

রচপস) 

ACV 

 
২৪% ৩০% এর রনদে মানসম্মত 

TFV 

 
১৬০ রকদলারনউটন ১২৫ রকদলারনউটদনর 

সবরশ 

মানসম্মত 

সগ্রদিশন 

(Gradation) 

 

৩৮ রমরম এর উর্ধ্শ 

সাইদজর স ায়া ২.৫% 

পাওয়া রগদয়দে 

০ - ১০% এর 

মদধ্য থাকদত হদব 

মানসম্মত 

৩ সাব-দবইজ 

(ইদটর 

স ায়া) 

ACV 

 
৩৫% ৩৮% এর রনদে মানসম্মত 

TFV 

 
৭৩ রকদলারনউটন ৭৫ রকদলারনউটদনর 

ঊদর্ধ্শ 

২ রকদলারনউটন কম 

সগ্রদিশান 

(Gradation

 

৩৮ রমরম এর ঊর্ধ্শ 

সাইদজর স ায়া 

২৩.৩০% পাওয়া 

রগদয়দে 

০ - ১৫% এর মদধ্য 

থাকদত হদব। 

৩৮ রমরম উর্ধ্শ সাইজ 

(over size) স ায়া 

৮.৩% সবরশ; অতএব 

মানসম্মত নদহ 

 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফদলর পর্ শদবক্ষণ:   

  ১. রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ৯ম রকরমদত সপভদমদন্টর ৩টি স্তদরর সমাট পুরুত্ব ৩৭রমরম বা সেড় ইরঞ্চ কম পাওয়া 

রগদয়দে; র্রেও ৬বের র্ানবাহন চলাচদলর িারা ক্ষয়-ক্ষরত (wear & tear) রবদবচনায় ইহাদক সহনীয় বলা র্ায়।  

 ২.(ক) রাণীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর বীরগঞ্জ হদত ১৩রকরমদত সড়ক প্রশস্তকরণ কাদজর পুরুত্ব প্রাক্কলন ও     

রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী রকছু সবরশ পাওয়া রগদয়দে; রকন্তু রিজাইন টাইপ-৫ এর রনদে শশনার সচদয় ৫৫রমরম কম 

রনম শাণ করা হদয়দে।  

    ( )  উপদরাক্ত ২(ক) অনুদেদে বরণ শত েদট সপভদমদন্টর স্তর পরীক্ষাকাদল কাদপ শটিাং এর পুরুত্ব স্টযান্ডাি শ-এর রিগুণ   পাওয়া 

রগদয়দে। এদত বু া র্ায়, প্রকদল্পর কাজ সমারপ্তর পর পুনোঃকাদপ শটিাং-এর কাজ করা হদয়দে।  

    (গ)   উক্ত কাদজর কাদপ শটিাং কাদজ রবটুরমদনর পররমাণ ল্যাবদরটরী  পরীক্ষায় মানসম্মত (৪.৮১%) পাওয়া রগদয়দে। 

    (ঘ)   সবইজ টাইপ-১ কাদজ সস্টান-রচপস ব্যবহার করা হদয়দে।  
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    (ঙ)   Field Compaction পরীক্ষায় সবইজ টাইপ-১ এর কমপ্যাকশন প্রদয়াজনীয় ৯৮% এর স্থদল ৯৬.২৮% পাওয়া 

রগদয়দে।  

    (চ) সবইজ টাইপ-১ (দস্টান-রচপস)-এর কাঠিে (Hardness) ও সাইজ (Aggregate size) ল্যাবদরটরী       পরীক্ষায় 

মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে।   

    (ে)  সাব-দবইজ (ইদটর স ায়া)-এর কাঠিদের ২টি পরীক্ষার একটিদত মানসম্মত; অপরটিদত ২ রকদলারনউটন কম  পাওয়া 

রগদয়দে। এোড়া সেড় ইরঞ্চ উর্ধ্শ সাইদজর ইদটর স ায়া মানেন্ড অনুর্ায়ী সদব শাচ্চ ১৫% এর পররবদতশ   ২৩.৩% পাওয়া 

রগদয়দে।  

 

৫.৬ প্রকদল্পর ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ সাংিান্ত উপা্ত  রবদেষণ:  

প্রকদল্পর ট্রারফক প্রবৃরদ্ধ পর্ শাদলাচনা করার লদক্ষয প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর অনুদেে নাং-২.২.২(চ) অনুসরণ করা হয়। প্রকদল্পর 

আওতায় রনরম শত ২১ টি সড়দকর মদধ্য ১টি সড়দক র্থা:-বগুড়া (দ াপগাড়ী)-সক্ষতলাল সড়দক (বগুড়া অাংশ) ট্রারফক সাদভ শ 

করা হয়; র্ার অবস্থান রেল সড়দকর ৬ষ্ঠ রকরম-দত বারপুর সস্টশন। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক ২০১৬ সাদল সম্পন্নকৃত 

ট্রারফক সাদভ শ হদত প্রাপ্ত এবাং অত্র পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক এরপ্রল ২০১৮ সাদল সাংগৃহীত ট্রারফদকর তথ্য Seasonal factor 

রেদয় সাংদশািন করতোঃ সাররণ ৫.৩১-এ উদল্ল  করা হদলা। উদল্লখ্য সর্, সওজ অরিেপ্তর কতৃশক প্রকল্প সময়াদে রকাংবা 

তৎপরবতীদত ২০১৬ সাদলর পূদব শ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সকান সড়দক ট্রারফক সাদভ শ করা হয়রন রবিায় ট্রারফক সাংখ্যার সকান 

Base-line উপা্ত  সনই।  

 সাররণ-৫.৩১: বগুড়া-(দ াপগাড়ী)-দক্ষতলাল সড়দকর ট্রারফদকর িরন ও সাংখ্যা   

িরমক 

নাং  

ট্রারফদকর িরন ট্রারফক  সাংখ্যা )এএরিটি(  

২০১৬ সাল 

(সওজ কতৃশক সাংগৃহীত) 

২০১৮ সাল 

(অত্র সমীক্ষায় সাংগ্রহীত) 

 (ক) র্ারন্ত্রক    

১ ভারী ট্রাক (৩-এদেল) ০ ০ 

২ রমরিয়াম ট্রাক (২-এদেল) ২২২ ১৯১ 

৩ সোট ট্রাক ৫৫৩ ১১৮ 

৪ বড় বাস ০ ০ 

৫ রমরিয়াম বাস ৮৯ ৯৬ 

৬ মাইদিা বাস ১২৭ ৫৫ 

৭ ইউটিরলটি (রপক-আপ; রপক-আপ ভযান) ২২ ৩৩৫ 

৮ কার ৭২ ৮০ 

৯ অদটাররো ১৭৪৮ ৫৭৯৪ 

 ব্যাটারর চারলত অদটাররো - (৮৫৯)         - 

 রসএনরজ চারলত অদটাররো - (৪৯৩৫)       - 

১০ সমাটরসাইদকল ১০৯৪ ২০৬৫ 

 উপ-দমাট ৩৯২৭ ৮৭৩৪ 

 ( ) অ-র্ারন্ত্রক   

১১ বাইসাইদকল ১৩০২ ২১৯১ 

১২ সাইদকল ররো ১১২৯ ৫১৯ 

১৩ সঠলাগারড়/গরুর গারড় ০ ০ 

 উপ-দমাট ২৪৩১ ২৭১০ 

 সব শদমাট (ক+ ) ৬৩৫৮ ১১৪৪৪ 

  

সাররণ ৫.৩১ -দত বরণ শত ২০১৬ সাদলর ট্রারফক এবাং ২০১৮ সাদলর ট্রারফক হদত সে া র্ায় সর্, উক্ত সড়দক সকান ভারী ট্রাক 

(Heavy Truck) ও বড় বাস চলাচল কদর না। এোড়াও চলাচলকারী র্ারন্ত্রক র্ানবাহন গুদলার মদধ্য রমরিয়াম ট্রাক ও সোট 

ট্রাক-এর সাংখ্যা বৃরদ্ধ পায়রন; বরাং কদমদে। তদব অোে র্ানবহদনর সাংখ্যা অদনক সবদড়দে।  অপররেদক অ-র্ারন্ত্রক র্ানবাহন 

গুদলার মদধ্য বাইসাইদকদলর সাংখ্যা ভাল বৃরদ্ধ সপদয়দে; রকন্তু প্যাদিল চারলত সাইদকল ররো প্রায় অদি শক হ্রাস সপদয়দে। বাস্তব 
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পর্ শদবক্ষদণ সে া র্ায়, প্যাদিল চারলত সাইদকল ররো কদম সগদে, এর পররবদতশ ব্যাটারর চারলত অদটাররো বা ইরজবাইক 

চলাচল করদে। সাররণর িরমক নাং-৯-এ ব্যাটারর চারলত অদটাররোর সাংখ্যা ৮৫৯টি ও রসএনরজ চারলত অদটাররোর সাংখ্যা 

৪৯৩৫টি।   

 

সাররণ হদত আদরা সে া র্ায়, সড়কটির র্ারন্ত্রক র্ানবাহন ২০১৬ সাল হদত ২০১৮ সাল পর্ শন্ত ২ বেদর বৃরদ্ধ সপদয়দে (৮৭৩৪-

৩৯২৭)=৪৮০৭টি র্া প্রায় ৮২%। অপররেদক অ-র্ারন্ত্রক র্ানবাহদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দে (২৭১০-২৪৩১)= ২৭৯টি র্া মাত্র 

১১% (২ বেদর)।  প্রাপ্ত তথ্য সথদক সব শদমাট ট্রারফক পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায় ২০১৬ সাদলর পর ২০১৮ সাদল ট্রারফক বৃরদ্ধ 

সপদয়দে (১১৪৪৪-৬৩৫৮)=৫০৮৬টি র্া প্রায় ৮০%।  

 

৫.৭ এদেল সলাি রনয়ন্ত্রণ সাংিান্ত:   

সড়ক ও মহাসড়ক রিজাইন করার সময় AASHTO Loading অনুর্ায়ী সপভদমদন্টর পুরুত্ব রিজাইন করা হয়। AASHTO 

Loading অনুর্ায়ী ২-এদেল (৬ চাকা) রবরশি র্ানবাহদনর সক্ষদত্র রিজাইন সলাি ২০ টন এবাং ৩-এদেল (১০ চাকা) রবরশি 

র্ানবাহদনর সক্ষদত্র  ৩৬ টন িরা হয়। রকন্তু সড়দক চলাচলকারী ভারী ট্রাকসমূহ এ ওজন সীমার অরতররক্ত মালামাল বহন করার 

ফদল র্ানবাহদনর Axle এর মাধ্যদম উহা সপভদমদন্টর উপর অস্বাভারবক চাপ সৃরি কদর। ফদল সড়দকর মারাত্মক ক্ষরত হয়। 

সে া সগদে এ ক্ষরত পুনরুদ্ধাদর বাাংলাদেদশ বেদর প্রায় ৩০০ সকাটি টাকা ব্যয় হদব (২০০৯ সাদলর রহদসদব)।     

অত্র সমীক্ষার আওতায় ট্রারফক সাদভ শ চলাকালীন এবাং সড়ক পররেশ শনকাদল চলাচলকারী ট্রাকগুদলাদত কত টন মালামাল 

পররবহন কদর এটা সরকি শ করা হয়। প্রাপ্ত তদথ্য সে া র্ায়, সজলা সড়কসমূদহ সোট ট্রাক ও মধ্যম ট্রাক চলাচল কদর। দুই 

এদেল রবরশি মধ্যম ট্রাদক ১৬-১৭ টন  াদ্যপণ্য বা রনম শাণ সামগ্রী পররবহন করদত সে া সগদে। অতএব, ট্রাদকর রনজস্ব ওজন 

(প্রায় ৭ টন) সহ সমাট ওজন ২৩-২৪ টন পাওয়া রগদয়দে। এ াদন উদল্লখ্য সর্, সমীক্ষািীন ২১টি সড়দকর সকাথাও এদেল সলাি 

রনয়ন্ত্রণ সস্টশন স্থারপত হয়রন। সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় কতৃশক জারীকৃত পররপত্র অনুর্ায়ী ২-এদেল রবরশি র্ানবাহদনর 

সদব শাচ্চ ওজনসীমা সমাটরর্ান ও মালামালসহ ২২ টন। রকন্তু এ সীমা রনয়ন্ত্রদণর জদে  সজলা সড়কসমূদহ সকান ব্যবস্থা সনই।       

অপররেদক বাাংলাদেদশ জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চরলক মহাসড়দকর রিজাইন স্টযান্ডাদি শর তুলনায় সজলা সড়দকর পুরুত্ব কম রা া 

হদয়দে। এ োড়াও সজলা সড়কগুদলার রনজস্ব মারলকানািীন ROW না থাকা, সজলা সড়কসমূদহর উন্নয়ন র্থার্থ না করা এবাং 

সজলা সড়কসমূহ রসদঙ্গল সলইন হওয়ার কারদণ সপভদমদন্টর ক্ষয়ক্ষরত প্ররতদরাদি সজলা সড়দক সদব শাচ্চ ওজনসীমা ২০ টদনর 

মদধ্য সীরমত রা া প্রদয়াজন। সকননা, রবকল্প রহদসদব অরতররক্ত এদেল সলাি রবদবচনা কদর সড়ক রিজাইন করাও 

অথ শননরতকভাদব লাভজনক নয়। এমতাবস্থায়, অরতররক্ত মালামাল বহনকারী  র্ানবাহন তথা এদেল সলাি রনয়ন্ত্রদণর সকান 

রবকল্প সনই।      

সড়ক মাস্টার েযান উপদেিা করমটি কতৃশক অনুদমারেত Road Sector Policiy সত এদেল সলাি রনয়ন্ত্রদণর জদে নীরতমালা 

অনুদমােন করা হদয়দে। উক্ত নীরতমালায় সরকার কতৃশক multi-axle ট্রাদকর আমোরন উৎসারহত এবাং ২- এদেল ট্রাক 

আমোরন পর্ শায়িদম রনরষদ্ধ করার রবিান রদয়দে (সূত্রোঃ সড়ক মাস্টার েযান, ২০০৯)। সর্দহতু ২-এদেল ট্রাক সড়দকর সবরশ 

ক্ষরত কদর, সসদহতু ২-এদেল ট্রাক আমোরন পর্ শায়িদম বদের পেদক্ষপ সনয়া প্রদয়াজন  

 

৫.৮ সসতু ও কালভাট শ রনম শাণ কাদজর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ:  

প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত ৬টি সসতুর মদধ্য ২টি সসতুর এবাং ৭১টি কালভাদট শর মদধ্য ২টি কালভাদট শর এযাবাটদমন্ট, গাি শার, লাব 

ও সরইরলাং-এর কাংরিদটর মান পরীক্ষা করা হয়। কাংরিদটর বা স্ট্রাকচাদরর সকান ক্ষরত না কদর “Non-destructive 

Schmidt Hammer Test” পররচালনা করা হয়। রনদে সসতু ও কালভাদট শর নকশা এবাং েরপদত্রর সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী 

কাংরিদটর প্রদয়াজনীয় শরক্ত (Strength) এবাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সেয়া হদলা।  

 

১। সসতু পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল রবদেষণ: রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর ৬১তম রকরমদত “িকুলতলা জসতু” ও ৫৫তম 

বকবমশ্লত “ফুটবকিাবড় জসতু”-এর বিবিন্ন অশ্লঙ্গর কংবক্রশ্লট Field Test সশ্লরেবমশ্লে পরীক্ষা করা হয়। জসতু ২টির েরয়াং-

রিজাইন ও েরপদত্রর সেরসরফদকশদন রনি শাররত মানেণ্ড এবাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ ৫.৩২ ও ৫.৩৩-এ সেয়া হদলা।   
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বচ্ত্র-৫.০৫: রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক বকুলতলা জসতুর এযািাটশ্লমশ্লের হযামার জটস্ট এর বচ্ত্র। 

 

(ক) বকুলতলা সসতুর প্রাপ্ত ফলাফল: সদরজরমদন “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা কদর প্রাপ্ত 

কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল রনদে সেয়া হদলা।   

সাররণ-৫.৩২: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল (বকুলতলা সসতু)  

পদয়ন্ট নাং 

সসতুর অদঙ্গর 

নাম 

 

স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী 

(MPa
১
) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত 

শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লমে ২৫ ৩৬.৮৫ সর্দহতু ২৫ MPa-এর  সবরশ; অতএব মানসম্মত। 

২ 
স্লাি 

(Wearing 

course সহ) 

স্লাি ২০ এিং 

Wearing course 

২৫ 

২৯.৫৭ 
২০ MPa এর সচদয় সবরশ; অতএব লাব 

মানসম্মত। 

সর্দহতু ২৫ MPa-এর সবরশ; অতএব Wearing 

course মানসম্মত। 

৩ গাি শার ৪০ ৪৯.১৪ ৪০ MPa এর জচ্শ্লয় জিব ; অতএি মােসম্মত। 

৪ জরইবলং ২০ ৩৫.২৯ ২০ MPa-এর  জিব ; অতএি, মােসম্মত। 

 

( ) ফুটরকবারড় সসতুর প্রাপ্ত ফলাফল: সদরজরমদন “Non-destructive Schmidt Hammer Test” পররচালনা কদর প্রাপ্ত 

কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল রনদে সেয়া হদলা।  

সাররণ-৫.৩৩: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল (ফুটরকবারড় সসতু)  

পদয়ন্ট 

নাং 

সসতুর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লমে 
২৫ 

৩৪.৮৫ 
২৫ MPa-এর  জিব ; অতএি মােসম্মত। 

২ 
স্লাি 

(Wearing 

course সহ) 

স্লাি ২০ এিং 

Wearing 

course ২৫ 

27.১৪

২০ MPa এর জচ্শ্লয় অশ্লেক জিব ; অতএি স্লাি 

মােসম্মত। জ শ্লহতু 25 MPa-এর সামান্য জিব ; 

অতএি Wearing course প্রাবিকিাশ্লি মােসম্মত। 

৩ গাি শার ৪০ ৫০ ৪০ MPa এর জচ্শ্লয় জিব ; অতএি মােসম্মত। 

৪ জরইবলং ২০ ৩৪.৭১ ২০ MPa-এর  জিব ; অতএি, মােসম্মত। 
 

 

 

১
= MPa = Mega Pascal  
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প বশ্লিক্ষণ: Non-destructive “ Schmidt Hammer Test”-এর প্রাপ্ত “কমশ্লপ্রবসি  বি” জসতু ২টির (িকুলতলা জসতু ও 

ফুটবকিাবড় জসতু) েক া ও জটন্ডার ডকুশ্লমশ্লে িবণ বত কংবক্রশ্লটর প্রশ্লয়ােেীয় “কমশ্লপ্রবসি  বির” জচ্শ্লয় জিব  পাওয়া বগশ্লয়শ্লে। 

অতএি, জসতু ২টির কংবক্রশ্লটর কাশ্লের গুণাগুণ িাল।     

 

২। কালভাট শ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল রবদেষণ: রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়দকর ১২তম রকরমদত “সেঁতুলতলা কালভাট শ” ও 

২০তম রকরমদত “সনায়াপাড়া কালভাট শ”-এর রবরভন্ন অদঙ্গর কাংরিদটর Field Test করা হয়। কালভাট শ ২টির রফল্ড সটস্ট-এ 

প্রাপ্ত ফলাফল সাররণ ৫.৩৪ ও ৫.৩৫-এ সেয়া হদলা।        

 

 (ক) জেঁতুলতলা কালিাশ্লট বর প্রাপ্ত ফলাফল:       

সাররণ-৫.৩৪: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

কালভাদট শর  

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লমে 
২৫  

২৪.৫৭ 
২৫ MPa-এর সামান্য কম; অতএি, প্রাবিকিাশ্লি 

স্টযান্ডাশ্লড বর তুলোয় কম। 

২ 
স্লাি 

(Wearing 

course সহ) 

স্লাি ২০ এিং 

Wearing 

course ২৫     

২৯.৫৭ 

২০ MPa এর জচ্শ্লয় অশ্লেক জিব ; অতএি, স্লাি 

মােসম্মত। জ শ্লহতু 2৫ MPa-এর জিব ; অতএি 

Wearing course মােসম্মত। 

৩ জরইবলং ২০ ২২.১৪ 
২০ MPa এর জচ্শ্লয় জিব ; অতএি, জরইবলং 

মানসম্মত। 

৪ উইং ওয়াল 
২৫ ২৩.৮৫ ২৫ MPa-এর কম; অতএি, স্টযান্ডাশ্লড বর তুলোয় 

কম। 

 

( ) জোয়াপাড়া কালিাশ্লট বর প্রাপ্ত ফলাফল:    

সাররণ-৫.৩৫: Hammer Test পরীক্ষায় প্রাপ্ত কাংরিদটর শরক্তর ফলাফল  

পদয়ন্ট 

নাং 

কালভাদট শর 

অদঙ্গর নাম 

স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী 

(MPa) 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত শরক্ত 

(MPa) 

মন্তব্য 

১ এযািাটশ্লমে 
২৫ 

২৮.৫৭ 
২৫ MPa এর জচ্শ্লয় অশ্লেক জিব ; অতএি 

মানসম্মত। 

২ 
স্লাি 

(Wearing 

course সহ) 

স্লাি ২০ এিং 

Wearing 

course ২৫ 

২৮.৫৭  

২০ MPa এর জচ্শ্লয় জিব ; অতএি স্লাি মােসম্মত। 

জ শ্লহতু 2৫ MPa-এর জিব ; অতএি 

Wearing course মােসম্মত। 

৩ জরইবলং ২০ ২৩.৭১ 
২০ MPa এর সচদয় সবরশ; অতএব সরইরলাং 

মানসম্মত। 

৪ উইং ওয়াল ২৫ ২৬ ২৫ MPa-এর জিব ; অতএি মােসম্মত। 

 

প বশ্লিক্ষণ: Schmidt Hammer Test পরীক্ষায় সেঁতুলতলা কালভাদট শর লাব, Wearing course ও সরইরলাং-এ কাংরিদটর 

শরক্ত মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে; রকন্তু এযাবাটদমন্ট ও উইাংওয়াদলর কাংরিদটর শরক্ত ২৫ MPa এর স্থদল র্থািদম ২৪.৫৭ 

MPa ও ২৩.৮৫ পাওয়া রগদয়দে। অপররেদক সনায়াপাড়া কালভাদট শর এযাবাটদমন্ট, লাব, Wearing course, সরইরলাং ও 

উইাংওয়াদলর কাংরিদটর শরক্ত মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে।    

     

৫.৯ সড়দকর আয়ুষ্কাল, রনম শাণ প্ররতষ্ঠাদনর োয়োরয়দত্বর সময়সীমা ও রক্ষণদর্াগ্য অথ শ সাংিান্ত:      

সজলা সড়দকর সপভদমন্ট রনম শাদণ আয়ুষ্কাল (Design life) সািারণতোঃ ১০ বের িরা হয়। তদব সড়দকর সকান একটি 

সসকশদনর সম্পূণ শ স্তরসমূদহর র্থা:-আইএসরজ, সাব-দবইজ, সবইজ ও কাদপ শটিাং ইতযারে সব স্তদরর কাজ এককালীন রনম শাণ 

করা হদল, সড়দকর আয়ুষ্কাল ১০ বের রবদবচনা করা সঙ্গত। রকন্তু র্রে সপভদমদন্টর আাংরশক রনম শাণ কাজ হয়, র্থা:- র্রে 

সবইজ রনম শাণ কদর মজবুরতকরণ করা হয়, রকাংবা শুধু সাদফশরসাং (কাদপ শটিাং + সীলদকাট) করা হয়, ত ন সপভদমদন্টর আয়ুষ্কাল 

কম হদব। নতুন রনরম শত হদলও ৩-৪ বের পর সাদফশরসাং করার প্রদয়াজন হয়। অপররেদক  মজবুরতকরণ ও সাদফশরসাং হদল ২-
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৩ বের পর পুনোঃসাদফশরসাং-এর প্রদয়াজন হয়। অতএব, দুই বেদরর পূদব শ সমরামত করার প্রদয়াজন সে া রেদল সািারণভাদব 

বু দত হদব সড়দকর রনম শাণকাদজ ত্রুটি-রবচুযরত হদয়দে।        

 

রকন্তু এ সক্ষদত্র সে া র্ায় সর্, েরপদত্র ঠিকাোদরর Defects Liability Period সািারণতোঃ ১ (এক) বের রনি শারণ করা হয়। 

সমীক্ষাকৃত প্রকদল্পর সকল সড়দকই DLP সময়সীমা ১ (এক) বের রেল। অপররেদক তথ্যানুসোন কদর সে া র্ায়, রাংপুর 

সজাদনর েরপত্র নাং- ১৪৭৬৪১, প্যাদকজ নাং- e-gp-২৯/সওজ/অপ্রপ্র/আরদজি/২০১৭-১৮ প্যাদকদজর কার্ শাদেদশর (তারর  

১৪-০৩-২০১৮ ররোঃ)- PCC হদত সে া র্ায়, এ রপএমরপ কাদজর জদে DLP সময়সীমা ৩ (রতন) বের করা হদয়দে। রকন্তু 

বাস্তবতা হদলা বাাংলাদেদশ আকরিক বো, ঘূরণ শ ড়, জদলাচ্ছ্বাস ও অরতবৃরি জরনত জলাবদ্ধতা ও সড়ক   পারনদত ডুদব র্াওয়া 

ইতযারে মানুদষর রনয়ন্ত্রণ-বরহভূ শত (Force Majeure) প্রাকৃরতক কারদণ সড়দকর ক্ষরত হদত পাদর। অতএব, DLP সময়সীমা 

সবরশ   করদল  এবাং ঐ সময়সীমার মদধ্য প্রাকৃরতক দুদর্ শাগ হদল ত ন সাংরেি ঠিকাোর িারা ত্রুটি সারাদনায় জটিলতা সৃরি 

হদত পাদর। এ াদন উদল্লখ্য সর্, PBC (Performance Based Contract) এর িারণা অনুর্ায়ী অরতররক্ত সমদয় ঠিকাোরদক 

মারসক প্ররত রকদলারমটাদর রক্ষণাদবক্ষদণর জদে অথ শ পররদশাি করদত হয়। অতএব, ভরবষ্যদত সড়ক রনম শাণকাদজর গুণগত  

মান ও স্থারয়ত্ব বজায় রা ার স্বাদথ শ েরপদত্রর শতশাবলীদত রনম শাণ প্ররতষ্ঠাদনর োয়োরয়দত্বর সময়সীমা ন্যযনতম  দুই বের করা 

সমীচীন।   

      

এ োড়াও DLP সমদয় ত্রুটি সাংদশািদনর জদে বতশমাদন কাজ চলাকালীন সমদয় ঠিকাোদরর রবল পররদশাদির সময় প্ররত  রবল 

হদত ৫% হাদর অথ শ কতশন কদর রক্ষণদর্াগ্য অথ শ (Retention Money) রা া হয়। এ োড়াও ঠিকাোরদক কার্ শাদেশ প্রোদনর 

পূদব শ তাঁর রনকট সথদক েরপত্রমূদল্যর ১০% অদথ শর সম-পররমাণ ব্যাাংক গ্যারারন্ট রা া হয়, র্াদক Performance Guarantee 

বা PG বলা হয়। র্রেও রপরপআর-এর রবরি ২৮ (১) অনুু্র্ায়ী PG + Retention Money সদব শাচ্চ ১০% এর সবরশ হদব না। 

রকন্তু এ সক্ষদত্র বাস্তবতা হদলা PG কম রা ার সুদর্াগ সনই। সকননা সকান ঠিকাোর  কাদজ ব্যথ শ হদল তাঁদক ১০% LD বা 

জররমানা আদরাপ করদত হয়। সসজদে PG রহদসদব  চুরক্তমূদল্যর ১০% অদথ শর ব্যাাংক গ্যারারন্টর সময়াে কাজ সমারপ্ত পর্ শন্ত 

বলবৎ রা দত হয়। অতএব, সে া র্াদে বাস্তব  অবস্থার সপ্ররক্ষদত সকান প্যাদকদজর কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্ শন্ত পররদশািদর্াগ্য 

রবল হদত ৫% হাদর রক্ষণদর্াগ্য অথ শ  কতশন কদর রা া হয়, র্া রপরপআর-এ পৃথক/রনরে শি কদর বলা সনই। তদব মাঠ পর্ শাদয় 

অনুসরণকৃত পদ্ধরত অনুর্ায়ী সে া র্ায়, কার্ শ সমারপ্তর পর ঠিকাোদরর PG সফরত সেয়া হয় এবাং রক্ষণদর্াগ্য অদথ শর ৫০% 

অথ শ অথ শাৎ চুরক্তমূদল্যর ২.৫% অথ শ সফরত সেয়া হয়। অতএব, DLP  সমদয়র জদে রক্ষণদর্াগ্য অথ শ থাদক মাত্র ২.৫%, র্া 

সড়দকর সম্ভাব্য ত্রুটি-রবচুযরতর সাংদশািদনর জদে অপ্রতুল রবদবরচত হদত পাদর। এ োড়াও সড়ক ব্যবহারকারী জনসািারদণর 

Perception রদয়দে সর্, সক্ষত্র রবদশদষ রনেমাদনর কাদজর কারদণ সড়ক নি হদয় র্ায়। এ াদন আদরা উদল্লখ্য সর্, রপরপআর 

চালুর পূদব শ রক্ষণদর্াগ্য অথ শ ১০% রেল। এমতাবস্থায়, সর্দহতু কার্ শ সমারপ্তর পর DLP সমদয় রক পররমাণ রক্ষণদর্াগ্য অথ শ 

রা া হদব, তা সম্পদকশ রপরপআর- এ পৃথক/রনরে শি কদর বলা সনই, সসদহতু রবদ্যমান সপ্রক্ষাপদট ঠিকাোদরর রবল হদত কতশনকৃত 

৫% অদথ শর ১০০ শতাাংশই কার্ শ সমারপ্তর পর রক্ষণদর্াগ্য অথ শ রহদসদব জমা রা ার রবষয়টি েরপদত্র অন্তভু শক্ত করা প্রদয়াজন।    

 

এ োড়াও DLP সময়সীমাদক চুরক্তর অরবদেদ্য অাংশ রহদসদব রবদবচনা করতোঃ সকান প্যাদকদজর DLP সময়সীমা  সমাপ্ত না 

হওয়া পর্ শন্ত সাংরেি কাদজর সাইনদবাি শ সাইট হদত সরাদনা র্াদব না এবাং উক্ত সমদয় রনব শাহী প্রদকৌশলী ও তাঁর উি শতন 

প্রদকৌশলীগণ সড়ক পররেশ শনকাদল উন্নয়নকৃত কাদজ ত্রুটি -রবচুযরত  পর্ শদবক্ষণ করদল উহা রলর ত ভাদব সরকি শ  করতোঃ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদবন।      

 

৫.১০ প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর সারব শক অজশন: 

সর্ উদেদশ্য প্রকল্পটি গৃহীত হদয়দে, সস উদেশ্যসমূহ (objectives) কতটুকু অরজশত হদয়দে তা প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত রনদের 

সাররণদত সে াদনা হদলা।   
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সাররণ-৫.৩৬: প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর সারব শক অজশন    

উদেশ্য অজশন 

(ক) রাংপুর সজাদনর আওতািীন রনব শারচত 

সজলা সড়কসমূহ উন্নয়ন বা রনম শাদণর 

মাধ্যদম উ্ত রাঞ্চদলর  সড়ক সর্াগাদর্াগ 

আদরা কার্ শকর (Effective) ও গরতশীল 

করা এবাং সেদশর অোে অঞ্চদলর সাদথ 

উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা রনরকত করা। 

 সমাট ২৮৮ রকরম সড়ক উন্নয়ন এবাং ৬টি সসতু রনম শাদণর ফদল  সড়ক সর্াগাদর্াগ 

কার্ শকর হদয়দে; সর্াগাদর্াদগ গরতশীলতা বৃরদ্ধ সপদয়দে।  

  ানা সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত উপা্ত  অনুর্ায়ী, প্রকল্প এলাকার প্রায় ৯০% 
উ্ত রোতার মদত, তাঁরা স্বােদন্দয উন্নয়নকৃত সড়কসমূহ ব্যবহার করদেন।     

( ) সেদশর সকল স্তদরর জনগদণর জদে  

ব্যয়-সাশ্রয়ী (Cost-effective), 

চ্াবহিা উপশ্ল াগী (Need-

responsive) এিং সময়-সাশ্রয়ী 

(Time-savings) সড়ক জ াগাশ্ল াগ 

সবিিা প্রিাে করা।      

 

 

 সকআইআই োতাগদণর মদত, সড়ক উন্নয়দনর ফদল সড়ক ব্যবহারকারীগদণর 
২০ রমরনট সথদক ১ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে।   

 ৩টি উপদজলায় অনুরষ্ঠত সফাকাস গ্রুপ আদলাচনায় প্রাপ্ত তদথ্য সে া র্ায়, 
কৃষকদের উৎপারেত কৃরষপণ্য সহদজ দূদরর বাজাদর রনদয় সর্দত পারায় োয্য 

মূল্য পাদেন এবাং কৃষকদের উৎপারেত ফসল (র্থা:-িান, গম, ভুট্টা, আলু ও 

সররষা) রবরির জদে  রনদয় সর্দত পূদব শ সর্ পররমাণ  রচ হদতা, বতশমাদন এর 

অদি শদকরও কম  রচ হদে। পীরগঞ্জ হদত সজলা সেদর সর্দত প্রায় ৩০ রমরনট 

সময় কম লাগদে অথ শাৎ TTC কমদে।    

  ানা সমীক্ষা জররদপর উপা্ত  অনুর্ায়ী, প্রায় ৭২% উ্ত রোতার মদত সড়ক 
উন্নয়দনর ফদল উপদজলা সেদর সর্দত তাঁদের ৩০ রমরনট সথদক ১ ঘন্টা সময় 

সাশ্রয় হদে।   

 প্রকল্প এলাকার চারহো অনুর্ায়ী (need-responsive), প্রকদল্পর আওতায় 

প্রায় ৫৮ রকরম  ১২ফুট (৩.৭ রমটার) সরু সড়কদক ১৮ফুট (৫.৫০ রমটার) 

রহদসদব প্রশস্তকরণ করা হদয়দে।   

 র্াত্রী ও পণ্য পররবহন দ্রুততর ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়া এবাং র্ানবাহদনর 
পররচালন ব্যয় (VOC) হ্রাস সপদয়দে। 

(গ) সদব শাপরর সেদশর সারব শক আথ শ-

সামারজক অবস্থার উন্নয়দন অবোন রা া।    

প্রকদল্পর আথ শ-সামারজক প্রভাব রনরূপদণর জে পররচারলত  ানা সমীক্ষা জররপ 

হদত আথ শ-সামারজক সক্ষদত্র অরজশত উদল্ল দর্াগ্য অবোনসমূহ রনেরূপ।  

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ ও পদরর পাররবাররক মারসক গড় আদয়র পাথ শকয 

প্রকল্প এলাকায় ৫২৭৯ টাকা বা বৃরদ্ধ ৬৬.৭৯% এবাং কদরাল এলাকায় বৃরদ্ধ 

৪৫৩০  টাকা বা ৫৩.৮০%। আয় বৃরদ্ধর পাথ শকয হদত সে া র্ায়, প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর প্রভাদব প্রকল্প এলাকায় জনগদণর আয় কদরাল এলাকার তুলনায় 

১৩% সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দে।   

 সাংখ্যাগররষ্ঠ (৫৭.৯০%) উ্ত রোতার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা  প্রাথরমক স্তর উ্ত ীণ শ। 
উপা্ত  হদত আদরা সে া র্ায় সর্, প্রায় ১৬% উ্ত রোতা রনরক্ষর বা শুধু স্বাক্ষর 

করদত পাদর। প্রকল্প ও কদরাল এলাকায় রশরক্ষদতর হার (র্থািদম ৮৬% ও 

৮২%), র্া জাতীয় সাক্ষরতার হাদরর সচদয় র্থািদম ৩৫% ও ৩১% সবরশ 

(আেমশুমারী, ২০১১ অনুর্ায়ী সাক্ষরতার হার ৫১%)।    

 উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর ফদল কম শসাংস্থাদনর সুু্দর্াগ তাৎপর্ শপূণ শভাদব বৃরদ্ধ 
সপদয়দে। প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগদণর মতামত অনুর্ায়ী ৫টি র্থা:- কৃরষ, 

কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ, সর্াগাদর্াগ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবরজ চাষ সক্ষদত্র 

কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ উদল্ল দর্াগ্যভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দে।      
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ষষ্ঠ অধ্যায়  

SWOT রবদেষণ 

 

ভূরমকা: অিকাঠাশ্লমার িাস্তি প বশ্লিক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, জস্টকশ্লহাল্ডারগশ্লণর জকআইআই গ্রহণ, জফাকাস গ্রুপ আশ্ললাচ্ো, স্থােীয় 

প বাশ্লয়র কম ব ালার এিং খাো বিবিক সমীক্ষা েবরপ মাধ্যশ্লম প্রাপ্ত বিবিন্ন তথ্য-উপাি বিশ্লেষণ কশ্লর প্রকশ্লের  বি ালী বিক, 

দুি বল বিক, সশ্ল াগ ও ঝুঁবক/চ্যাশ্ললঞ্জসমূহ বেশ্লে প্রিি হশ্ললা।    

 

৬.১ প্রকদল্পর শরক্তশালী রেকসমূহ:  

 প্রকদল্পর আওতায় সেদশর উ্ত রাঞ্চদলর ২১টি সজলা সড়দকর ২৮৮ রকদলারমটার প্রায় চলাচদলর অনুপদর্াগী সড়কদক 

উন্নয়দনর ফদল সর্াগাদর্াদগ গরতশীলতা (mobility) বৃরদ্ধ হওয়া।   

 র্াত্রী ও পণ্য পররবহন দ্রুততর ও সময়-সাশ্রয়ী হওয়া এবাং র্ানবাহদনর পররচালন ব্যয় (VOC) হ্রাস পাওয়া। 

 সড়ক উন্নয়দনর মাধ্যদম সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় উ্ত রাঞ্চদলর ১০ সজলায় ২৮টি উপদজলার জনগদণর আথ শ-

সামারজক অবস্থার উন্নয়দন ইরতবাচক পররবতশন তথা মানুদষর পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ, সাক্ষরতার হার বৃরদ্ধ, োররদ্রয 

হ্রাস এবাং কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ।  

 জ াগাশ্ল াগ জেটওয়াকব উন্নত হওয়ার ফশ্লল  াতায়াত সহে হওয়ায় বেকটস্থ ব ক্ষা প্রবতষ্ঠাশ্লে োত্রোত্রীশ্লির উপবস্থবতর 

সংখ্যা বৃবিও প্রকশ্লের  বি ালী ভূবমকা।  

 কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হওয়ায় কৃষদকর উপযুক্ত মূল্য পাওয়াও প্রকদল্পর অবোন- এটিও প্রকদল্পর 

শরক্তশালী রেক।    

 প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রায় ৫৮ রকদলারমটার সড়ক ৩.৭ রমটার সথদক ৫.৫০ রমটার রহদসদব প্রশস্ত করায় ও ৬টি সসতু 

রনম শাণ করার মাধ্যদম সাংরেি সড়কসমূদহর পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধ সপদয়দে ও সড়ক রনরাপ্ত া ব্যবস্থার উন্নয়ন হদয়দে। 

এটিও প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক।              

 কৃরষ, ক্ষুদ্ররশল্প, ব্যবসা বারণদজযর প্রসার হওয়ার ফদল মানুদষর জীবন মাদন উন্নরত হদয়দে ও হদে- এটিও প্রকদল্পর 

অেতম শরক্তশালী রেক।     

 সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় জরুরী ও জটিল সরাগীদের হাসপাতাদল দ্রুত সপ্ররণ ও রচরকৎসা প্রারপ্ত সহজ হদয়দে। 

এটিও প্রকদল্পর শরক্তশালী রেক।        

 

৬.২ প্রকদল্পর দুব শলরেকসমূহ:  

 প্রকল্পভুক্ত ২১টি সড়দকর সকানটিদতই রনরবরেন্ন (continuous) সম্পূণ শ দেদঘ শয  উন্নয়ন কাজ না করা। সমাট ৪৪৫ 

রকদলারমটাদরর মদধ্য ২৮৮ রকদলারমটাদর কাজ করা হদয়দে।  

 প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়রন রবিায় রবদ্যমান সপভদমদন্টর রবরভন্ন স্তদরর ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা না কদর 

সড়ক রনম শাণ করা। 

  প্রকদল্পর প্যাদকজ সাংখ্যা সোট সোট আকাদর রবভক্ত করায় কাদজর তোররক, ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণ 

সনরতবাচক প্রভাব পদড়দে।    

 প্রদয়াজদনর তুলনায় সড়দকর প্রশস্ততা কম হওয়া, প্রদয়াজনীয় স্থাদন গরত সীরমতকরণ রিভাইস, র্থা:- রািল স্ট্রীপ 

(rumble strip) রনম শাণ না করা এবাং প্রদয়াজনমত সাইন-রসগোল না থাকা।      
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 রিজাইন স্টযান্ডাি শ অনুর্ায়ী প্রশস্তকরণ কাদজ রিজাইন টাইপ-৫ অনুসরণ না কদর রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী রনম শাণ 

কাজ করায় পুরুত্ব কম করা। 

 রিরপরপ’সত সাংস্থান থাকা সদিও সড়ক প্রশস্তকরদণর কাজ (৩.৭ রমটার হদত ৫.৫ রমটার) লক্ষযমাত্রার সচদয় ১৬ 

রকদলারমটার কম করা।    

 রিরপরপ’সত সড়ক-ওয়ারী কদম্পাদনন্টসমূদহর কাদজর অবস্থান রকাংবা এ সম্পরকশত সূরচ-নকশা না সেয়া।  

 প্রকল্প সময়াদের ৩ বেদরর মদধ্য ২ (দুই) বের ১০ (েশ) মাস অরতিাদন্তর পরও প্রায় ৬৬ সকাটি (প্রায় ৪০%) টাকার 

কাদজর িয় প্ররিয়া না হওয়া।  

  িয়-প্ররিয়া ব্যবস্থাপনায় সমিদয়র অভাব পররলরক্ষত হদয়দে। সজান রভর্ত ক গুে প্রকল্প হদলও প্রকল্প পররচালদকর 

েপ্তর হদত িয়-সাংিান্ত কার্ শিম সকন্দ্রীয়ভাদব রনয়ন্ত্রণ করা হয়রন। স্ব স্ব সড়ক সাদকশল ও সড়ক রবভাগ রনজস্ব 

প্যাদকজ নাং রনি শারণ কদরদে।  

 সেদনজ সুরবিা না থাকা, গাইিওয়াল না থাকা, সরাি রিভাইিার না থাকা, সশাল্ডার অপ্রশস্ত থাকা, সাংকীণ শ সসতু ও 

রকছু সক্ষদত্র কাদজর রনেমান ইতযারেও প্রকদল্পর দুব শলতা।    

 সশরপুর-ধুনট-কারজপুর সড়দকর ৫টি পুরাতন সবইলী সসতুর স্থদল স্থায়ী সসতু রনম শাণ প্রকদল্প অন্তভু শক্ত না করা।    

 রানীসাংনকল পীরগঞ্জ বীরগঞ্জ সড়দকর ১৮তম রকরমদত বকুলতলা সসতুর চযাদনদল পুরাতন এযাব্যাটদমন্ট না সরাদনা।    

 রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ সড়দকর সাংকীণ শ সসতুসমূহ পুনরন শম শাণ না করা।    

 রিমলা ও সিামার-এ দুই উপদজলার সাদথ সজলার সর্াগাদর্াদগর প্রিান সড়ক (সবাড়াগারড় হাট-স াকশার ঘাট-রিমলা 

সড়ক) রহদসদব রবদবরচত রাস্তা প্রদয়াজদনর তুলনায় প্রশস্ত কম।   

 

৬.৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর ফদল সৃি সুু্দর্াগ (Opportunity):

 নতুন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও রশল্প কার ানা গদড় উঠদে সর্মন:- অদটা রাইসরমল, সপদট্রাল পাম্প, সপারি ফাম শ, স’ রমল, 

ইট ভাটা, রহমাগার, রফি রমল এবাং কৃরষ ও মৎস্য  ামার ইতযারে।    

 সব সমদয় র্ানবাহন পাওয়া র্াদে; সহজ, দ্রুত র্াতায়াত ব্যবস্থা প্ররতরষ্ঠত হওয়ায় এ ন অরফসগামী র্াত্রীদের জদে  

সুরবিা হদয়দে; উপদজলা, সজলায় ও দূরবতী স্থাদন সর্দত, মহাসড়দক চলার সক্ষদত্র সময় সাশ্রয় হদে। 

 সামরগ্রকভাদব অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ পাওয়ায় সবকারত্ব কমদে ও কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ বাড়দে। 

 নতুন কৃরষ উদদ্যাক্তা দতরর হদে, কৃরষদত রবরনদয়াগ বাড়দে ও কৃবষ উপকরণ প্রাবপ্ত সহে হশ্লয়শ্লে।  

 পররবহন সসক্টদর নতুন কম শসাংস্থান হদে এবাং এ সসক্টদর রবরনদয়াগ বাড়দে। 

 োরীশ্লির চ্াকুবরশ্লত ও স্ব-কম বসংস্থাশ্লে বেশ্লয়াবেত হওয়ায় সশ্ল াগ সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে।   

 স্বাস্থযদসবা সকদন্দ্র র্াতায়াত সহজ হওয়ায় স্বাস্থযদসবা প্রারপ্তদত সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে। 

  াতায়াত সবিিা হওয়ায় স্কুল-কশ্ললশ্লে োত্র-োত্রীর উপবস্থবতর হার ত া সাক্ষরতার হার বৃবি পাশ্লে।   

 পণ্য বাজারজাতকরদণ সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে। 
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৬.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জসমূহ:    

 ২-এদেল ট্রাদক অরতররক্ত মালামাল বহন করার ফদল রাস্তা ক্ষরতগ্রস্ত হওয়া।     

 প্রদয়াজনীয় স্থাদন সাইন-রসগোল না থাকা, সপভদমদন্টর উভয় প্রাদন্ত সরাি মারকশাং না থাকা, গরত সীরমতকরণ রিভাইস 

র্থা Rumble strip রনম শাণ না করা, সসতুর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক গাইি-রপলার না থাকা।      

 বরাদের অপ্রতুলতা থাকায় রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ না হওয়া।   

 সড়ক রনম শাদণর কদয়ক বের পর পর প্রাকৃরতক দুদর্ শাদগ (অরতবৃরি, বো ও নেী ভাঙ্গন) সড়ক নি হদয় র্াওয়া,  ানা-

 ন্দ, গতশ দতরী হওয়া।    

 ঝুঁরকপূণ শ বাঁক সহজীকরণ না করা, সশাল্ডার অপ্রশস্ত এবাং সড়কদক পাড় রহদসদব ব্যবহার কদর পুকুর রনম শাণ এবাং 

মৎস্য  ামার গদড় সতালা হদে র্া সড়দকর ক্ষরত করদে।   

 সড়ক সাংকীণ শ হওয়ায় র্ানজট ও দুঘ শটনার ঝুঁরক।   

 রাস্তা সাংলগ্ন পুকদরর পাদবশ গাইিওয়াল রকাংবা রক্ষাপ্রে কাজ না করায় রাস্তা ঝুঁরকর সম্মু ীন।     

 সড়দকর বাজার অাংশসমূদহ পর্ শাপ্ত সেদনজ সুরবিা না থাকায় এলাকাবাসী ঝুঁরকর মদধ্য থাকা।  

 সড়ক নেী সাংলগ্ন হওয়ায় বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার ঝুঁরক।   
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সপ্তম অধ্যায় 

 ানা সমীক্ষা জররদপ প্রাপ্ত উপা্ত  রবদেষণ 

 

ভূরমকা: “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)” শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়দনর 

লদক্ষয সাংখ্যাগত রবদেষদণর জদে তথ্য-উপা্ত  সাংগ্রদহর প্রিান টুলস রহদসদব প্রকল্প এলাকার ০৭টি সজলার ১০ উপদজলািীন 

৩০টি গ্রাদম ১১৫২টি উপকারদভাগী  ানা জররপ (Beneficiary Household Survey) পররচালনা করা হয়। এদত প্রকল্প 

এলাকার ৭৬৮  ানা ও কদরাল এলাকা সথদক ৩৮৪  ানা অন্তভু শক্ত করা হয়। রনদের অনুদেেসমূদহ উদল্লর ত ৭৬৮ ও ৩৮৪ 

 ানার নমুনা জররদপ প্রাপ্ত তথ্য-উপাদ্ত র এক বা একারিক মাত্রায় রবদেষণ করা হদলা।   

    

৭.১ আথ শ-সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক রবষয়ক:      

 

উ্ত রোতাগদণর রলঙ্গ রবভাজন: সমাট উ্ত রোতার মদধ্য ৯৫% পুরুষ ও ৫% মরহলা।        

উ্ত রোতাগদণর বয়স: প্রকে এলাকার উিরিাতার গড় (Mean) িয়স ৪০.53 (SD২
-13.80), কশ্লরাল এলাকার উিরিাতার 

গড় (Mean) িয়স 41.05 (SD-১৪.49) এিং সাবি বক িয়স ৪০.৭০ (SD-14.03) িের। সারবণ-৭.01-এ প্রকে ও কশ্লরাল 

উিয় এলাকার উিরিাতাগশ্লণর িয়স-বিবিক বিিােে জিখাশ্লো হশ্ললা।    

 

  সাররণ-৭.০১: বয়দসর সশ্ররণদভদে উ্ত রোতার রবভাজন (শতকরা হাদর)            

বয়দসর সশ্ররণ  প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

বের n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

১৫-১৯ ১৩ ১.৬৯ ১০ ২.৬০ ২৩ ২.০০ 

২০-২৪ ৬৯ ৮.৯৮ ৩৭ ৯.৬৪ ১০৬ ৯.২০ 

২৫-২৯ ৮৭ ১১.৩৩ ৩৩ ৮.৫৯ ১২০ ১০.৪২ 

৩০-৩৪ ১১৬ ১৫.১০ ৫৯ ১৫.৩৬ ১৭৫ ১৫.১৯ 

৩৫-৩৯ ১১৬ ১৫.১০ ৫২ ১৩.৫৪ ১৬৮ ১৪.৫৮ 

৪০-৪৪ ৬১ ৭.৯৪ ৩৬ ৯.৩৮ ৯৭ ৮.৪২ 

৪৫-৪৯ ৯৪ ১২.২৪ ৪৯ ১২.৭৬ ১৪৩ ১২.৪১ 

৫০-৫৪ ৬৩ ৮.২০ ২৬ ৬.৭৭ ৮৯ ৭.৭৩ 

৫৫-৫৯ ৫৮ ৭.৫৫ ২১ ৫.৪৭ ৭৯ ৬.৮৬ 

৬০-৬৪ ২৮ ৩.৬৫ ২৮ ৭.২৯ ৫৬ ৪.৮৬ 

৬৫+ ৬৩ ৮.২০ ৩৩ ৮.৫৯ ৯৬ ৮.৩৩ 

সমাট= ৭৬৮ ১০০.০০ ৩৮৪ ১০০.০০ ১১৫২ ১০০.০০ 

গড় (Mean)বয়স ৪০.৫৩ বের (১৩.৮০) ৪১.০৫ বের (১৪.৪৯) ৪০.৭০ বের (১৪.০৩) 

 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা: সাররণ ৭.০২ এবাং রচত্র ৭.১ হদত সে া র্ায়, সাংখ্যাগররষ্ঠ (৫৭.৯০%) উ্ত রোতার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা 

প্রাথরমক স্তর উ্ত ীণ শ। ঊপা্ত  হদত সে া র্ায় সর্, প্রায় ১৬% উ্ত রোতা রনরক্ষর বা শুধু স্বাক্ষর করদত পাদর। প্রকল্প ও কদরাল 

এলাকায় রশরক্ষদতর হার (র্থািদম ৮৬% ও ৮২%), র্া জাতীয় সাক্ষরতার হাদরর সচদয় র্থািদম ৩৫% ও ৩১% সবরশ 

(আেমশুমারী, ২০১১ অনুর্ায়ী সাক্ষরতার হার ৫১%)।        

 

 

 

 

 

২= SD=Standard Deviation 
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সাররণ-৭.০২: রশক্ষাগত সর্াগ্যতার স্তর সভদে উ্ত রোতার রবভাজন (শতকরা হাদর)      

রশক্ষার স্তর (সদব শাচ্চ সশ্ররণ) প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

 n শতকরা হার n শতকরা হার n 

শতকরা 

হার 

রনরক্ষর বা শুধু স্বাক্ষর করদত 

পাদর ১১০ ১৪.৩২ ৭০ ১৮.২৩ ১৮০ ১৫.৬৩ 

প্রাথরমক ১৮৮ ২৪.৪৮ ১১৭ ৩০.৪৭ ৩০৫ ২৬.৪৮ 

মাধ্যরমক ৩২১ ৪১.৮০ ১৩৮ ৩৫.৯৪ ৪৫৯ ৩৯.৮৪ 

উচ্চ-মাধ্যরমক ৮৪ ১০.৯৪ ৩৩ ৮.৫৯ ১১৭ ১০.১৬ 

স্নাতক এবাং তদুর্ধ্শ ৬৫ ৮.৪৬ ২৬ ৬.৭৭ ৯১ ৭.৯০ 

সমাট= ৭৬৮ ১০০.০০ ৩৮৪ ১০০.০০ ১১৫২ ১০০.০০ 

 

         রচত্র-৭.১: রশক্ষাগত সর্াগ্যতার স্তর সভদে উ্ত রোতার রবভাজন        

 

সপশা: সাররণ ৭.০৩ হদত সে া র্ায় সর্, উভয় এলাকায় ৩২.৪৭% উ্ত রোতা ব্যবসাদয় এবাং ২৯.৮৬% উওরোতা কৃরষকাদজ 

জরড়ত। সাররণ হদত এটাও প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকল্প এলাকায় কৃরষকাদজ রনদয়ারজত উ্ত রোতার সাংখ্যা কদরাল এলাকার 

সচদয় প্রায় ৬% কম। পক্ষান্তদর, ব্যবসাদয় কদরাল এলাকার সচদয় প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতার সাংখ্যা প্রায় ১% সবরশ।  

 

   সাররণ-৭.০৩: বতশমান সপশাদভদে উ্ত রোতার রবভাজন (শতকরা হাদর)      

 প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

সপশা n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

কৃরষ ২১৫ ২৭.৯৯ ১২৯ ৩৩.৫৯ ৩৪৪ ২৯.৮৬ 

গৃহকাজ ৩০ ৩.৯১ ১৪ ৩.৬৫ ৪৪ ৩.৮২ 

রেনমজুর/ররোচালক/মার  ৯১ ১১.৮১ ৩৮ ৯.৯০ ১২৯ ১১.২০ 

চাকুরী ৪৯ ৬.৩৮ ২৮ ৭.২৯ ৭৭ ৬.৬৮ 

ব্যবসা (বড়/মা ারী/সোট) ২৫১ ৩২.৬৮ ১২৩ ৩২.০৩ ৩৭৪ ৩২.৪৭ 

হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ ২৩ ২.৯৯ ১৪ ৩.৬৫ ৩৭ ৩.২১ 

সবকার ১৭ ২.২১ ৪ ১.০৪ ২১ ১.৮২ 

অোে ৯২ ১১.৯৮ ৩৪ ৮.৮৫ ১২৬ ১০.৯৪ 

সমাট= ৭৬৮ ১০০.০০ ৩৮৪ ১০০.০০ ১১৫২ ১০০.০০ 

   অোেোঃ সজদল, গারড়চালক, কাঠরমরি, সমৌসুমী শ্ররমক     

 

Illiterate or sign 
only, 15.63

Primary, 
26.48Secondary, 

39.84

Higher Secondary, 
10.16

Bachelor and 
above, 7.90
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অরিকন্তু, সাররণ ৭.০৪ এবাং রচত্র ৭.২ ও ৭.৩ হদত প্রতীয়মান হয় সর্, সড়ক রনম শাদণর ফদল উ্ত রোতাগদণর সপশায় ইরতবাচক 

পররবতশন হদয়দে। সড়ক রনম শাদণর পূদব শ প্রকল্প এলাকায় সবরশ সপশার উ্ত রোতা রেদলন কৃরষদক্ষদত্রর (প্রায় ৩১%); রকন্তু 

বতশমাদন কৃরষদক্ষদত্র উ্ত রোতার সাংখ্যা ২৮%। পক্ষান্তদর, ব্যবসা সক্ষদত্র পূদব শ রেদলন প্রায় ৩০%; রকন্তু বতশমাদন প্রায় ৩৩%।   

 

 সাররণ-৭.০৪: সপশাদভদে উ্ত রোতার রবভাজন (সড়ক রনম শাদণর পূদব শ) (শতকরা হাদর)      

সপশা প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

  n শতকরা হার n শতকরা হার n 

শতকরা 

হার 

কৃরষ ২৩৬ ৩০.৭৩ ১৩৯ ৩৬.২০ ৩৭৫ ৩২.৫৫ 

গৃহকাজ ২৬ ৩.৩৯ ১৬ ৪.১৭ ৪২ ৩.৬৫ 

রেনমজুর/ররোচালক/মার  ৮৬ ১১.২০ ৩২ ৮.৩৩ ১১৮ ১০.২৪ 

চাকুরর ৫৫ ৭.১৬ ৩২ ৮.৩৩ ৮৭ ৭.৫৫ 

ব্যবসা (বড়/মা ারী/সোট) ২২৮ ২৯.৬৯ ১০৫ ২৭.৩৪ ৩৩৩ ২৮.৯১ 

হস্তরশল্প কাররগদরর কাজ ১৬ ২.০৮ ৮ ২.০৮ ২৪ ২.০৮ 

সবকার ১৯ ২.৪৭ ৫ ১.৩০ ২৪ ২.০৮ 

অোে ১০২ ১৩.২৮ ৪৭ ১২.২৪ ১৪৯ ১২.৯৩ 

সমাট= ৭৬৮ ১০০.০০ ৩৮৪ ১০০.০০ ১১৫২ ১০০.০০ 

  

রচত্র-৭.২: বতশমান সপশাদভদে উ্ত রোতার রবভাজন 

 

 

          

রচত্র-৭.৩: পূদব শর সপশাদভদে উ্ত রোতার রবভাজন (সড়ক রনম শাদণর পূদব শ)  
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পাররবাররক মারসক আয়: সাররণ ৭.০৫-এ উ্ত রোতাগদণর পাররবাররক গড় মারসক আয় সে াদনা হদয়দে। উপা্ত  হদত সে া 

র্ায়, প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগদণর পাররবাররক মারসক গড় আয় কদরাল এলাকার উ্ত রোতাগদণর মারসক গড় আদয়র সচদয় 

সবরশ (প্রকল্প এলাকাোঃ ১৩১৮২ ± ১০২৮৬ টাকা এবাং কদরাল এলাকা ১২৯৬৯ ± ৯২৬২ টাকা)। উ্ত রোতাগদণর প্রিান সপশা 

হদত আয় এবাং অোে সপশা হদত আয় উভয় সক্ষদত্রই প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগদণর আয়, কদরাল এলাকার উ্ত রোতাগদণর 

আদয়র সচদয় সবরশ। সাররণ ৮.০৪-এ বরণ শত উপা্ত  হদত সে া র্ায়, প্রকল্প  বাস্তবায়দনর পূদব শর এবাং পদরর আদয়র পাথ শকয প্রকল্প 

এলাকায় ৫২৭৯ (=১৩১৮২-৭৯০৩) টাকা বা বৃরদ্ধ ৬৬.৭৯% এবাং  কদরাল এলাকায় বৃরদ্ধ ৪৫৩০ (=১২৯৪৯-৮৪১৯) টাকা বা 

৫৩.৮০%। উভয় এলাকায় আয় বৃরদ্ধর পাথ শকয হদত বু া র্ায়,  প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রভাদব প্রকল্প এলাকায় জনগদণর আয় 

১৩% সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দে।  

সাররণ-৭.০৫: প্রকল্প এলাকা ও কদরাল এলাকার উ্ত রোতাগদণর গড় মারসক পাররবাররক আয় প্রকল্প  বাস্তবায়দনর পূদব শ ও 

বতশমাদন   

সময়  প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা 

 গড় (SD) গড় (SD) 

বাস্তবায়দনর পূদব শ ৭৯০৩ (৫২০৪) ৮৪১৯ (৫৬২৭) 

বতশমাদন 

বতশমান মারসক আয়   ১৩১৮২ (১০২৮৬) ১২৯৪৯ (৯২৬২) 

প্রিান সপশা হদত বতশমান আয়    ১১৭৪৩ (৭৬১০) ১১৬০৫ (৬৩৭২) 

অোে সপশা হদত    ১৪৫৮ (৪৫৮৯) ৬৯৩ (১৫৫৪) 

 

৭.২ অবকাঠাদমার বতশমান অবস্থা ও ব্যবহার সাংিান্ত: এ অনুদেদে উ্ত রোতাগদণর সড়ক ব্যবহার সাংিান্ত, রনম শাণ কাদজ 

সমৃ্পক্ততা, সড়দকর বতশমান অবস্থা, মরহলাদের অাংশগ্রহণ, ভূরম অরিগ্রহণ, র্াতায়াদত সময় সাশ্রয় এবাং জলাবদ্ধতার অবস্থা 

সাংিান্ত তথ্যারে উদল্ল  করা হদয়দে।           

 

)ক(  সড়ক ব্যবহার সাংিান্ত: “উ্ত রোতা স্বয়াং রকাংবা তাঁর পররবাদরর সেস্য এ সড়কটি ব্যবহার করদেন রকনা” এ প্রসদঙ্গ  

সরাসরর প্রশ্ন করা হয়। প্রকল্প এলাকার ১০০% (৭৬৮ জন) উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন অথ শাৎ তারা এ সড়কটি ব্যবহার 

কদরদেন।  

 

রচত্র-৭.৪: উ্ত রোতা বা পররবাদরর অোে সেস্যদের 

প্রকল্প কাদজ সম্পৃক্ততা    

( ) সড়ক রনম শাণ কাদজ সম্পকৃ্ততা: সমীক্ষাটিদত সড়ক 

রনম শাণকালীন সমদয় উ্ত রোতা রকাংবা পররবাদরর অোে 

সেস্যদের সম্পকৃ্ততা সম্পদকশ প্রশ্ন করা হয়। অরিকাাংশ 

(৯৫.৪৪%) উ্ত রোতা ‘না’ সূচক জবাব সেন। অথ শাৎ তাঁর 

রনদজর বা পররবাদরর অোে সেস্যদের এ প্রকদল্পর রনম শাণ 

কাদজ সম্পৃক্ততা রেল না। রচত্র ৭.৪ প্রকদল্পর সড়ক রনম শাণ 

কার্ শাবলীদত স্থানীয় জনগদণর সম্পৃক্ততা রনদে শশ কদর।     
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(গ) সড়দকর বতশমান অবস্থা: 

সড়দকর বতশমান অবস্থা   

রনরূপদণর জদে উ্ত রোতাদক 

“আপরন অন্যগ্রহপূব শক সড়দকর 

বতশমান অবস্থা সম্পদকশ বলদত 

পাদরন রকনা?” মদম শ প্রশ্ন করা 

হয়। প্রদশ্নর জবাদব  অরিকাাংশ 

(৮৯.৪৫%)  উ্ত রোতা প্রকদল্পর 

সড়কটি স্বােদন্দয ব্যবহার 

করদেন বদল  জানান। ১০% 

উ্ত রোতা সড়কটি ব্যবহাদর 

স্বােন্দয অনুভব কদরনরন বদল 

জবাব সেন। (রচত্র ৭.৫ দ্রিব্য) 

রচত্র-৭.৫:  সড়দকর বতশমান অবস্থা       

 
 

রচত্র-৭.৬: েররদ্র মরহলাদের অাংশগ্রহণ    (ঘ) েররদ্র মরহলাদের অাংশগ্রহণ: 

জররপকালীন সমদয় সড়ক উন্নয়ন 

কাদজ দুোঃস্থ মরহলাদের অাংশগ্রহণ 

রনরূপদণর জদে উ্ত রোতাদের একটি 

প্রশ্ন করা হদয়রেল। প্রায় ৪১% 

উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন 

অথ শাৎ দুোঃস্থ মরহলাগণ এ সড়কটির 

উন্নয়ন কাদজ অাংশগ্রহণ কদররেল এবাং 

৩২% উ্ত রোতা ‘না’ সূচক জবাব সেন 

এবাং ২৭% উ্ত রোতা এ সড়ক উন্নয়ন 

কাদজ েররদ্র মরহলাদের অাংশগ্রহণ 

সম্পদকশ সকান  তথ্য জানা সনই বদল 

জানান (রচত্র-৭.৬)।          
 

(ঙ) ভূরম অরিগ্রহণ: ভূরম অরিগ্রহণ অবস্থা 

রনরূপদণর লদক্ষয প্রকল্প এলাকার 

উ্ত রোতাগণদক “সড়ক উন্নয়ন কম শকালীন 

সকান পররবাদরর জরম অরিগ্রহণ করা হদয়দে 

রকনা” মদম শ সরাসরর প্রশ্ন করা হদয়রেল। এ 

প্রদশ্নর জবাদব মাত্র ২ জন উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ 

বদলন অথ শাৎ সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক 

তাঁর পররবাদরর জরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল। 

জররদপর তথ্য উপা্ত  হদত প্রতীয়মান হয় 

সবরশরভাগ (৮২.৫৫%) উ্ত রোতার এ 

রবষয়টি সম্পদকশ িারণা সনই। অে 

(১৭.৩২%) উ্ত রোতা এরূপ সুরনরে শি প্রদশ্নর 

জবাদব “না” বদলন। রচত্র ৭.৭ প্রকদল্পর ভূরম 

অরিগ্রহণ অবস্থা রনদে শশ কদর।  প্রাপ্ত উপা্ত  

বাস্তব অবস্থার সাদথ সঙ্গরতপূণ শ। সকননা  

প্রকদল্পর  ২১টি সড়দকর মদধ্য মাত্র ১টি সড়দক 

৫.০০ সহক্টর জরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল। 

 ানা সমীক্ষায় ঐ সড়কটি (দসানাহাট 

স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী 

সড়দক অন্তভু শক্ত  রেল।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

রচত্র-৭.৭: ভূরম অরিগ্রহণ   
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রচত্র-৭.৮: র্াতায়াদত সময় সাশ্রয়  (চ) র্াতায়াদত সময় সাশ্রয়: প্রকল্প এলাকায় হাট- 

বাজার/ সগ্রাথ সসন্টাদরর প্রাপ্যতার পাশাপারশ সড়ক 

উন্নয়দনর ফদল সমদয়র সাশ্রয়তা রনরূপদণর জদে  

মুদ ামুর  সাক্ষাৎকারকাদল উ্ত রোতাদের 

িারাবারহকভাদব ৩টি প্রশ্ন করা হদয়রেল সর্, 

“উন্নয়নকৃত সড়দকর পাদবশ হাট-বাজার/ সগ্রাথ সসন্টার 

আদে রকনা?” শতকরা একশভাগ উ্ত রোতা এ  প্রদশ্নর 

জবাদব ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন। িারাবারহক প্রশ্ন রেল  

“হাট-বাজার/দগ্রাথ সসন্টাদর র্াতায়াত পূদব শর চাইদত 

সহজতর হদয়দে রকনা?” এদতও শতভাগ  উ্ত রোতা 

‘হযাঁ’ সূচক উ্ত র সেন। অথ শাৎ পূদব শর চাইদত র্াতায়াত 

সহজতর হদয়দে। র্াতায়াদত সমদয়র সাশ্রযয়তা  

রনরূপদণর জদে প্রকল্প এলাকার সকল 

উ্ত রোতাদেরদক সব শদশষ প্রশ্ন করা হদয়রেল সর্ 

“পূদব শর চাইদত কতটুকু সময় সাশ্রয় হদে?” সড়ক 

উন্নয়দনর ফদল সময় সাশ্রদয়র রবষদয় উ্ত রোতাদের 

মতামত রচত্র ৭.৮-এ সেয়া হদলা।       

 

  

প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতার অবস্থা সম্পরকশত: সড়ক, সসতু ও কালভাট শ রনম শাণ সাংিান্ত তথ্য সাংগ্রদহর জদে  প্রকল্প এলাকার 

সকল উ্ত রোতাদের পাবশ-প্রশ্নসহ রতনটি প্রশ্ন করা হদয়রেল। প্রথম প্রশ্নটি করা হয় “প্রকল্প এলাকায় সসতু আদে রকনা?” রিতীয় 

প্রশ্ন “প্রকল্প এলাকায় কালভাট শ আদে রকনা?” এবাং তৃতীয় প্রশ্নটি রেল উন্নয়নকৃত সড়দকর কারদণ সকানরূপ জলাবদ্ধতা হয় 

রকনা?” উপদরর রতনটি প্রশ্ন হদত সসতু, কালভাট শ ও জলাবদ্ধতার সমস্যা রচরহ্নতকরদণর সচিা করা হয়। প্রকল্প এলাকার 

উ্ত রোতাদের মদধ্য অরিকাাংশ (৬৩.৮০%) উ্ত রোতা এ রজজ্ঞাসার সপ্ররক্ষদত ‘হযাঁ’ জবাব সেন অথ শাৎ সসতুর প্রাপ্যতা রদয়দে 

এবাং সবরশরভাগ (৭৯.৬৪%) সসতুর অবস্থা ভাল অথ শাৎ ব্যবহার উপদর্াগী। রনরম শত সড়দক কালভাদট শর প্রাপ্যতা সাংিান্ত প্রদশ্ন 

প্রায় ৮৯.১৯ শতাাংশ উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন; অথ শাৎ কালভাদট শর প্রাপ্যতা রদয়দে এবাং শতভাগ কালভাট শ (৯৯.৮৫%) 

ভাল অবস্থায় আদে এবাং সব সমৌসুদম রনরব শদে পারন চলাচল করদত পাদর। প্রকল্প এলাকায়  সম্ভাব্য জলাবদ্ধতার অবস্থা সম্পদকশ 

সব শদমাট উ্ত রোতাদের মদধ্য স্বল্প সাংখ্যক (৭.৯৪%) উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ জবাব  সেন। সমীক্ষার তথ্য উপা্ত  সুেিভাদব প্রকদল্পর 

ইরতবাচক প্রভাব ও সুফল সম্পদকশ ইরঙ্গত প্রোন কদর এবাং প্রাপ্ত উপা্ত  হদত আদরা প্রতীয়মান হয় সর্, এ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

সকানরূপ সমস্যা সৃরি কদররন (রচত্র-৭.৯)।       

 

               রচত্র-৭.৯: প্রকল্প এলাকায় সড়ক সসতু/কালভাট শ এর বতশমান অবস্থা/প্রভাব   
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৭.৩ কৃরষ ও সসচ ব্যবস্থার উপর প্রভাব:       

এ সমীক্ষার সসতু ও কালভাট শ রনম শাদণর ফদল প্রকল্প এলাকায় ভূরম ব্যবহাদরর িরন, ফসল উৎপােন ও কৃরষরভর্ত ক রশল্প স্থাপদন 

ইরতবাচক প্রভাব পদড়দে রকনা তা রনণ শদয়র প্রদচিা করা হদয়দে। সসতু/কালভাদট শর প্রভাব রনরূপদণর জদে  মুদ ামুর  

সাক্ষাৎকারগ্রহদণর সময় উ্ত রোতাদেরদক একটি রনরে শি প্রশ্নাবলী ব্যবহাদরর মাধ্যদম সরাসরর প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন প্রকল্প ও 

কদরাল উভয় এলাকায় করা হয়। সমীক্ষাদত েিতোঃ সে া র্ায় সর্, কদরাল এলাকার সচদয় প্রকল্প এলাকায় সসচ সুরবিা বৃরদ্ধ 

সাংিান্ত জবাবোতা সবরশ  (কদরাল এলাকা ৬৪.৩২% ও প্রকল্প এলাকা ৮২.০৩%) র্া প্রকল্প এলাকায়, সসতু ও কালভাদট শর 

ইরতবাচক প্রভাদবর সুেি রচহ্ন (রচত্র ৭.১০)।             

       

           রচত্র-৭.১০: কৃরষ ও সসচ ব্যবস্থার উপর সসতু/কালভাদট শর প্রভাব (প্রকল্প এলাকা n= ৭৬৮   

           এবাং কদরাল এলাকা n= ৩৮৪)       

    

কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ: কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ রনরূপদণর জদে  প্রকল্প ও কদরাল উভয় এলাকায় সকল উ্ত রোতাদের একটি   সহজ 

প্রশ্ন করা হয়। “আপরন রক মদন কদরন ২০০৯-২০০১৩ সাদলর পর কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে?” এ প্রদশ্নর জবাদব উভয় 

এলাকার সবরশরভাগ উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ জবাব সেন অথ শাৎ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। সমীক্ষার তথ্য  উপা্ত  

হদত সুেি প্রকাশ পায় সর্, প্রকল্প এলাকায় উৎপােন বৃরদ্ধর মাত্রা কদরাল এলাকা হদত ১২ শতাাংশ সবরশ  এবাং এটা প্রকল্প 

এলাকায় প্রকদল্পর ইরতবাচক প্রভাদবর েি প্রমাণ। (রচত্র ৭.১১) প্রকল্প , কদরাল ও উভয় এলাকার কৃরষ উৎপােদনর পররমাণ 

বৃরদ্ধর অবস্থা রনদে শশ কদর।      

  

           রচত্র-৭.১১: কৃরষ উৎপােদন সসতু/কালভাদট শর প্রভাব          

             

৭.৪ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃরষ পণ্য বাজারজাতকরণ ও কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি       

এটা কারঙ্খত সর্, প্রকল্প এলাকার সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, বাজারজাত সুরবিা এবাং আয়-উপাজশদনর অবস্থা কদরাল এলাকার সচদয় 

ভাল থাকদব। বতশমান সর্াগাদর্াগ সুরবিা, বাজারজাত সুরবিা ও কম শসস্থান বৃরদ্ধ রনরূপদণর স্বাদথ শ সরাসরর সাক্ষাতকারগ্রহণ 

কাদল কদয়কটি প্রদশ্নর মাধ্যদম প্রকল্প ও কদরাল উভয় এলাকায় উ্ত রোতাদেরদক রবরভন্ন প্রশ্ন করা হদয়রেল। প্রাপ্ত জবাব 

পরবতী অনুদেেসমূদহ উদল্ল  করা হদলা।      
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(ক) উপদজলা সেদর সর্দত প্রদয়াজনীয় সময়: উপদজলা সেদর সপৌেদত কত সময় ব্যয় হয় তা রনরূপদণর জদে প্রকল্প এলাকায় 

উ্ত রোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল-“সড়ক রনম শাদণর পর কত সময় সাশ্রয় হদে?” উ্ত রোতাদের মদধ্য প্রায় ৫৪ 

শতাাংশ বদলন পূদব শর তুলনায় প্রায় ৩০ রমরনট সময় সাশ্রয় হদে, র্া সড়ক রনম শাদণর সরাসরর প্রভাব। রচত্র-৭.১২-এ প্রকল্প 

এলাকার ঊ্ত রোতাগদণর সময় সরঞ্জসমূদহর শতকরা হার সে াদনা হদলা।         

         

              রচত্র-৭.১২: উপদজলা সেদর র্াতায়াদত পূদব শর তুলনায় সময় সাশ্রয়    

               

( ) চলাচলকারী র্ানবাহদনর িরন সম্পদকশ উ্ত রোতাগদণর উপলরি: প্রকল্প ও কদরাল উভয় এলাকার উ্ত রোতাগণদক  পুদব শর 

ও বতশমান র্ানবাহন চলাচদলর িরন সম্পদকশ উনু্মক্ত প্রশ্ন করা হদয়রেল। সাররণ ৭.০৬ ও ৭.০৭ পূদব শর ও বতশমান র্ানবাহন 

চলাচদলর িরন সম্পদকশ রবস্তাররতভাদব প্রকাশ কদর। সমীক্ষার ফলাফল েিতোঃ রনদে শশ কদর সর্, প্রকল্প এলাকার র্ানবাহন 

চলাচদলর িরন পূদব শর তুলনায় তাৎপর্ শপূণ শভাদব উন্নরত লাভ কদরদে।         

সাররণ-৭.০৬: (পূদব শ) চলাচলকারী র্ানবাহদনর িরন        

প্রকল্প এলাকা কদরাল এলাকা সমাট 

উ্ত রসমূহ # % # % # % 

বাস ১২ ১.৫৬ ২ ০.৫২ ১৪ ১.২২ 

ট্রাক ৭৯ ১০.২৯ ১২ ৩.১৩ ৯১ ৭.৯০ 

রপক-আপ ৪৫ ৫.৮৬ ৯ ২.৩৪ ৫৪ ৪.৬৯ 

ট্রাক্টর ৩৪ ৪.৪৩ ১৬ ৪.১৭ ৫০ ৪.৩৪ 

ররো ভযান ১২৮ ১৬.৬৭ ৩৪ ৮.৮৫ ১৬২ ১৪.০৬ 

ররো ১৮০ ২৩.৪৪ ১০৩ ২৬.৮২ ২৮৩ ২৪.৫৭ 

বাইসাইদকল ২০০ ২৬.০৪ ৫৬ ১৪.৫৮ ২৫৬ ২২.২২ 

সমাটরসাইদকল ১৫৬ ২০.৩১ ৪৫ ১১.৭২ ২০১ ১৭.৪৫ 

ইরজবাইক ৩৪ ৪.৪৩ ২২ ৫.৭৩ ৫৬ ৪.৮৬ 

নরসমন ৫৬ ৭.২৯ ৭৮ ২০.৩১ ১৩৪ ১১.৬৩ 

রসএনরজ চারলত অদটাররো ৬৭ ৮.৭২ ৪ ১.০৪ ৭১ ৬.১৬ 

রমরন-বাস ৮ ১.০৪ ১ ০.২৬ ৯ ০.৭৮ 

সমাট উ্ত রোতার সাংখ্যা ৭৬৮  ৩৮৪  ১১৫২  

            

সাররণ-৭.০৭: (বতশমাদন) চলাচলকারী র্ানবাহদনর িরন    

প্রকল্প এলাকা কদরাল  এলাকা সমাট 

উ্ত রসমূহ # % # % # % 

বাস ৭৯ ১০.২৯ ১২ ৩.১৩ ৯১ ৭.৯০ 

ট্রাক ১২৫ ১৬.২৮ ৩৪ ৮.৮৫ ১৫৯ ১৩.৮০ 
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রপক-আপ ৮৭ ১১.৩৩ ১২ ৩.১৩ ৯৯ ৮.৫৯ 

ট্রাক্টর ৬৯ ৮.৯৮ ৩৪ ৮.৮৫ ১০৩ ৮.৯৪ 

ররো ভযান ২৪৫ ৩১.৯০ ১২৪ ৩২.২৯ ৩৬৯ ৩২.০৩ 

ররো ৩২০ ৪১.৬৭ ১৩৬ ৩৫.৪২ ৪৫৬ ৩৯.৫৮ 

বাইসাইদকল ২৫৬ ৩৩.৩৩ ৭৮ ২০.৩১ ৩৩৪ ২৮.৯৯ 

সমাটরসাইদকল ১৮৯ ২৪.৬১ ৯৬ ২৫.০০ ২৮৫ ২৪.৭১ 

ইরজবাইক ২৩৪ ৩০.৪৭ ৮৬ ২২.৪০ ৩২০ ২৭.৭৮ 

নরসমন ৪৫ ৫.৮৬ ২৩ ৫.৯৯ ৬৮ ৫.৯০ 

রসএনরজ চারলত 

অদটাররো ১২৫ ১৬.২৮ ৪৫ ১১.৭২ ১৭০ ১৪.৭৬ 

রমরন-বাস ১৪ ১.৮২ ৬ ১.৫৬ ২০ ১.৭৪ 

সমাট উ্ত রোতার সাংখ্যা ৭৬৮  ৩৮৪  ১১৫২  

             

সাররণ দু’টি হদত সে া র্ায়, ইরজবাইক, ররোভযান, ররো, রসএনরজ অদটাররো সড়দক বতশমাদন সবরশ চলাচল কদর। তদব 

প্রকল্প এলাকায় বাস ও বাইসাইদকদলর চলাচল সবদড়দে। অপররেদক নরসমদনর চলাচল অদনক কদমদে।   

 

(গ) কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ: স্থানীয়ভাদব বাজারজাতকরদণর সুরবিা না থাকদল কৃষদকরা তাঁদের উৎপারেত কৃরষপদণ্যর নায্য 

মূল্য পায় না। প্রকল্প এলাকার বাজারজাত সুরবিার প্রাপ্যতা রনরূপদণর রবষদয় সকল উ্ত রোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল, 

“আপরন রক মদন কদরন সড়ক রনম শাদণর কারদণ কৃরষপণ্য বাজারজাতকরদণর সুদর্াগ-সুরবিা উন্নরত লাভ কদরদে?” উ্ত দর সব 

উ্ত রোতা (৭৬৮) ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন অথ শাৎ পূদব শর তুলনায় কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ বৃরদ্ধ সপদয়দে। উভয় এলাকার 

উ্ত রোতাদেরদক আদরকটি প্রশ্ন করা হদয়রেল, “কৃষদকরা তাঁদের পদণ্যর নায্য মূল্য পাদেন রকনা?” রচত্র-৭.১৩ হদত প্রতীয়মান 

হয় সর্, কদরাল এলাকার কৃষদকর সচদয় প্রকল্প এলাকার কৃষদকরা অরিকতর নায্য মূল্য পাদেন এবাং ইহাই সড়ক রনম শাণ 

প্রকদল্পর একটি প্রভাব।       

                 

         রচত্র-৭.১৩: কৃরষপদণ্য োয্যমূল্য প্রারপ্ত সাংিান্ত    

 

 

(ঘ) নতুন কম শসাংস্থাদনর সৃরি: প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগণদক একটি প্রশ্ন করা হদয়রেল, “আপরন রক মদন কদরন উন্নত 

সড়দকর  কারদণ কম শসাংস্থান বৃরদ্ধ সপদয়দে?” এ প্রদশ্নর জবাদব শতভাগ (৭৬৮) উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন; অথ শাৎ উন্নত 

সড়ক সর্াগাদর্াদগর ফদল কম শসাংস্থাদনর সুু্দর্াগ তাৎপর্ শপূণ শভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দে। প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগণদক আরও একটি 

প্রশ্ন করা হদয়রেল, “সকান সকান সক্ষদত্রে সস াদন কম শসাংস্থান সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দে”। প্রাপ্ত মতামত রচত্র-৭.১৪-এ সে াদনা হদলা। 

উপা্ত  হদত েিই প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগদণর মতামত অনুর্ায়ী ৫টি (র্থা:- কৃরষ, কৃরষপণ্য 

বাজারজাতকরণ, সর্াগাদর্াগ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবরজ চাষ) সক্ষদত্র কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ উদল্ল দর্াগ্যভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দে।             
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রচত্র-৭.১৪: সর্ সকল  াদত নতুন কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে 

 

 

(ঙ) মরহলাদের কৃরষপণ্য বাজারজাতকরদণ অাংশগ্রহণ: রচত্র-৭.১৫-এ প্রকল্প ও কদরাল এলাকার সড়ক সর্াগাদর্াদগর ফদল 

মরহলাদের অন্তভু শরক্ত প্রেশ শন কদর। তথ্য-উপা্ত  েিতোঃ প্রকদল্পর প্রভাব রনদে শশ কদর অথ শাৎ ২০% কদরাল এলাকার তুলনায় 

প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭% সবরশ মরহলা পণ্য বাজারজাতকরদণ রনদয়ারজত হদেন। ইহা বাজারজাতকরণ প্ররিয়ায় নারীদের 

অরিকতর সমপৃক্ততা ও গরতশীলতার সুেি প্রমাণ।  

            

রচত্র-৭.১৫: কৃরষপণ্য বাজারজাতকরদণ মরহলাদের অাংশগ্রহণ 

 
(চ) মরহলাদের স্বাস্থয সসবা প্রারপ্তদত সুদর্াগ: উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের স্বাস্থয সসবা সকদন্দ্র গমদনর সুরবিা  

লাদভর রবষয় রনরূপদণর জদে  উভয় এলাকার উ্ত রোতাদের একটি সহজ প্রশ্ন করা হয় “আপরন রক মদন কদরন বতশমাদন 

মরহলারা সহদজ স্বাস্থয সসবা সকদন্দ্র সর্দত পাদর?” জবাদব উভয় এলাকার শতভাগ উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক   জবাব সেন। এদত 

প্রতীয়মান হয় সর্, উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের স্বাস্থয সকদন্দ্র র্াতায়াত সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দে। রচত্র-৭.১৬-এ 

মরহলাদের স্বাস্থয সকদন্দ্র প্রদবদশর সুরবিা বৃরদ্ধ সে াদনা হদলা।    

রচত্র-৭.১৬: মরহলাদের স্বাস্থয সসবা প্রারপ্তদত সুদর্াগ 
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(ে) স্কুল/কদলদজ োত্র-োত্রীদের উপরস্থরত: উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন োত্র-োত্রীদের উপরস্থরতর হার 

বৃরদ্ধ সপদয়দে রকনা তা রনরূপদণর জদে  প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাদেরদক একটি প্রশ্ন করা হয়, “আপরন রক মদন কদরন উন্নত 

সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ পূদব শর তুলনায় োত্র-োত্রীদের রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে?”  প্রকদল্পর শতভাগ 

উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন অথ শাৎ উপরস্থরতর হার পূদব শর সচদয় সবদড়দে র্া উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণই হদয়দে। 

একই িরদনর প্রশ্ন কদরাল এলাকার উ্ত রোতাদের করা হদয়রেল “আপনাদের এলাকার োত্র োত্রীরা স্কুল/কদলদজ সর্দত পাদর 

রকনা?” জবাদব ৩৮৪ জদনর মদধ্য ৩৮৩জন (৯৯.৭৩%) ‘হযাঁ’ সূচক জবাব  সেন।  

 

(জ) মরহলাদের রশক্ষার ও সসবার সুদর্াগ বৃরদ্ধ: মরহলাদের রশক্ষার সুদর্াগ সাংিান্ত প্রদশ্নর জবাদব, অরিকাাংশ (৯১%) 

উ্ত রোতার মদত, সহজগম্যতার কারদণ স্কুল/কদলজ/মাদ্রাসায় উপরস্থরত বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং ফদল রশক্ষাথীদের রবদশষতোঃ 

মরহলা রশক্ষাথীদের স্কুল/কদলজ তযাদগর কারণ দূরীভূত হদয়দে। অরিকন্তু উভয় এলাকার ৬৫% উ্ত রোতা জবাব সেন সর্, 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফদল মরহলাদের কৃরষপণ্য বাজারজাতকরদণ অাংশগ্রহণ বৃরদ্ধ সপদয়দে। ৯৬% উ্ত রোতার 

মদত, মরহলাদের স্বাস্থয সকদন্দ্র র্াতায়াদতর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং ৮১% উদল্ল  কদরন সর্, মরহলাদের আয় বৃরদ্ধ সপদয়দে; 

উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা স্থাপদনর ফদল রশক্ষা গ্রহদণর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে।      

 

( ) মরহলাদের আয় উপাজশদনর সুদর্াগ সম্পদকশ উপলরি: প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাগদণর সরাসরর সাক্ষাতকার গ্রহণকাদল 

একটি প্রশ্ন করা করা হদয়রেল “উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের আদয়র সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে রকনা?”। সব শদমাট 

উ্ত রোতাদের মদধ্য ৭১৩ জন (৯২.৮৪%) ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন অথ শাৎ উন্নত সড়ক সর্াগাদর্াদগর কারদণ মরহলাদের আয় 

উপাজশদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে।   

 

৭.৫ পররদবদশর উপর সম্ভাব্য রবরূপ প্রভাব এবাং সড়ক দুঘ শটনা সম্পদকশ উপলরি: “সড়ক রনম শাদণর ফদল পররদবদশর উপর সকান 

রবরূপ প্রভাব পদড়দে রকনা?” এ প্রদশ্নর জবাদব সমাট ৭৬৮জন উ্ত রোতাদের সকউই রবরূপ প্রভাব খু ুঁদজ পানরন মদম শ জানান। 

এদত বু া র্ায়, সড়ক রনম শাদণর ফদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়রন। সড়ক দুঘ শটনা প্রসদঙ্গ প্রকল্প এলাকার সকল 

উ্ত রোতাদের প্রশ্ন করা হদয়রেল সর্, “প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর এলাকায় সড়ক দুঘ শটনা সবদড়দে, কদমদে না আদগর মত 

রদয়দে?”; “আর র্রে বৃরদ্ধ পায় তাহদল বৃরদ্ধর কারণ রক?” জবাদব ৩৫.৪২% উ্ত রোতা রববাস কদরন, উন্নত সড়ক 

সর্াগাদর্াদগর কারদণ সড়ক দুঘ শটনা হ্রাস সপদয়দে, অেরেদক ৩৩.৩৩% মদন কদরন সড়ক দুঘ শটনা বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং ৩১.২৫% 

এর িারণা সড়ক দুঘ শটনার হার অপররবরতশত আদে। সাররণ ৭.০৮-এ সড়ক দুঘ শটনার কারণ সম্পদকশ উ্ত রোতাগদণর মতামত 

উদল্ল  করা হদলা। সমাদটর উপর ১৬.৮০% উ্ত রোতা “অ-েক্ষ চালকদক” োয়ী কদরদেন, ১৯.৭৯% উ্ত রোতা সড়দকর 

রবরভন্ন সমস্যার কথা উদল্ল  কদরন এবাং ১০% অরতররক্ত র্ানবাহন চলাচলদক োয়ী কদরদেন।  

 

সাররণ-৭.০৮: সড়ক দুঘ শটনার রচরহ্নত কারণসমূহ   

উ্ত রসমূহ      জবাবোতা শতকরা হার 

 n=৭৬৮ (%) 

সরু রাস্তা  ৩৪ ৪.৪৩ 

পর্ শাপ্ত েীি সেকার সনই  ৩২ ৪.১৬ 

রসগোল পদয়ন্ট সনই  ২৯ ৩.৭৮ 

সজো িরসাং সনই  ১২ ১.৫৬ 

আঁকাবাঁকা সড়ক  ৪৫ ৫.৮৬ 

অ-েক্ষ চালক  ১২৯ ১৬.৮০ 

অরতররক্ত র্ানবাহন  ৭৮ ১০.১৬ 

সমাট উ্ত রোতার সাংখ্যা  ২৫৬ ৪৬.৭৫  
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৭.৬ প্রকদল্পর SWOT সম্পরকশত মতামত:   

(ক) প্রকদল্পর শরক্তশালী ভূরমকা সম্পরকশত মতামত: প্রকল্প এলাকার সাংখ্যাগররষ্ঠ উ্ত রোতা (৫৯.৬৪%) জারনদয়দেন, পূদব শর 

তুলনায় সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত হদয়দে। সাররণ-৭.০৯-এ প্রকদল্পর শরক্তশালী প্রভাবসমূহ সে াদনা হদলা।   

সাররণ-৭.০৯: প্রকদল্পর শরক্তশালী প্রভাব সম্পদকশ মতামত (Multiple Responses)   

িরমক নাং  মতামদতর রবষয়  শতকরা হার (%) 

১ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নরত ৫৯.৮৪ 

২ পররবহন ব্যয় হ্রাস ২৮.৩৬ 

৩ বাজারজাত করণ সহজতর হওয়া ২৫.৭৮ 

৪ চাষাবাদে উন্নরত প্রযুরক্তর ব্যবহার ২২.০১ 

৫ ব্যবসাদয়র সুদর্াগ সৃরি ২০.৫৭ 

৬ নতুন কম শসাংস্থান সৃরি ১১.৩৩ 

 

( ) প্রকদল্পর দুব শলতা সম্পদকশ উ্ত রোতাগদণর উপলরি: সমাট ৭৬৮ জন উ্ত রোতার মাওদধ্য ৬৪.৫৮% উ্ত রোতা বদলদেন 

সকান দুব শলতা সনই। ১৭.৭১% সকান মন্তব্য কদরনরন। সাররণ ৭.১০-এ প্রকদল্পর দুব শল রেকসমূহ সে াদনা হদলা।  

   

সাররণ-৭.১০: প্রকদল্পর দুব শলতাসমূহ     

িরমক নাং মতামদতর রবষয় শতকরা হার (%) 

১ সকান দুব শলতা  সনই  ৬৪.৫৮ 

২ সকান িারণা সনই  ১৭.৭১ 

৩  েীি সেকার সনই  ৮.৭২ 

৪  সাংকীণ শ সড়ক  ৪.৪৩ 

৫  পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল সনই ৪.৫৩ 

 

(গ) প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগ সম্পদকশ মতামত: “প্রকদল্পর ফদল রক িরদণর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে” এমন প্রদশ্নর জবাদব   

উ্ত রোতাগণ ৮টি সুদর্াদগর কথা উদল্ল  কদরদেন। সাররণ ৭.১১-এ প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগসমূহ সে াদনা হদলা।                 

 

সাররণ-৭.১১: প্রকদল্পর প্রভাদব সৃি সুদর্াগসমূহ     

িরমক নাং মতামদতর রবষয় শতকরা হার (%) 

১ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন  ৪৫.১৮ 

২ পণ্য পররবহন সহজতর হওয়া  ৪৪.৯২ 

৩  স্কুদল উপরস্থরত বৃরদ্ধ  ৩৬.২০ 

৪  বাজারজাত করদণর সুরবিা  ৩০.৬০ 

৫  নতুন কম শসাংস্থান সৃরি ২০.৩১ 

৬ সময় সাশ্রয়  ১৭.৪৫ 

৭ স্বাস্থয সসবা প্রারপ্তদত সুরবিা  ১৬.২৮ 

৮ নতুন ব্যবসা সৃরি  ১৬.১৫ 

 

(ঘ) প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জ সম্পদকশ মতামত: 

প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জ সম্পদকশ উ্ত রোতাদের মতামত রনদের সাররণ ৭.১২ -এ সেয়া হদলা।  

 

সাররণ-৭.১২: প্রকদল্পর সম্ভাব্য ঝুঁরক   

িরমক নাং  মতামদতর রবষয়  শতকরা হার (%)  

১ সাংকীণ শ সড়ক হওয়ায় দুঘ শটনার ঝুঁরক  ৮.৭২  

২ পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল সনই  ৫.৮৬  

৩ েীি সেকার না থাকায় দুঘ শটনার ঝুঁরক  ৫.৮৬  

৪  ঝুঁরক সম্পদকশ িারণা সনই  ১৯.১৪  

৫  সকান ঝুঁরক সনই  ৬০.৫৫  
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৭.৭ সড়ক রনরাপ্ত া ঝুঁরক রনরসদন পরামশ শ: সড়ক রনরাপ্ত ার সম্ভাব্য ঝুঁরক রনরসদন উ্ত রোতাগদণর মতামত রচত্র ৭.১৭ এবাং 

সাররণ ৭.১৩-এ সেয়া হদলা।         

 রচত্র-৭.১৭: সড়ক রনরাপ্ত া ঝুঁরক রনরসদন মতামত (n=৭৬৮)         

 

সাররণ-৭.১৩: ঝুঁরক রনরসদন মতামত (n=৭৬৮)       

িরমক  নাং ঝুঁরক রনরসদন মতামত উ্ত রোতার শতকরা হার  (%) 

১ সড়ক আদরা চওড়া করা প্রদয়াজন  ৬৩.৬৭ 

২ রনয়রমত সমরামত করদত হদব  ৩৭.৩৭ 

৩ র্ানবাহদনর গরত রনয়ন্ত্রদণর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন  ৫.৪৭ 

৪  পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল  স্থাপন করা প্রদয়াজন   ২.৯৯ 

৫  সড়দকর আঁকা-বাঁকা কমাদনা প্রদয়াজন  ১৬.১৫ 
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অিম অধ্যায় 

সারব শক পর্ শদবক্ষণ   

 

ভূরমকা: গুণগত ও সাংখ্যাগত তথ্য সাংগ্রদহর পদ্ধরতদত প্রাপ্ত পর্ শদবক্ষণসমূহ সাংরেি অধ্যাদয় উদল্ল  করা হদয়দে। অত্র অধ্যাদয় 

আদরা রকছু পর্ শদবক্ষণ এবাং পূদব শাক্ত পর্ শদবক্ষদণর কদয়কটি উদল্ল  করা হদলা।      

৮.১ সারব শক পর্ শদবক্ষণ: 

ক) িকুদমন্টস র্াচাই সথদক প্রাপ্ত:    

 প্রকদল্পর মূল সময়াদের সকান অথ শ বৎসদরই লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অগ্রগরত হয়রন। মূল সময়াদে িমপুরঞ্জত অগ্রগরত মাত্র 

৫৬.৯৪%। অনুদমারেত ১ম সাংদশারিত রিরপরপ’র ব্যয় রনি শারণ করা হয় ১৬৬ সকাটি ৪৩.৫৪ লক্ষ টাকা র্া মূল 

রিরপরপ ব্যদয়র সচদয় ৭.৩৭% সবরশ। রকন্তু ১ম সাংদশারিত রিরপরপর লক্ষযমাত্রার রবপরীদত অরজশত আরথ শক অগ্রগরত 

৮২.৪৬%।   

 প্রকদল্পর সকান অদঙ্গই ব্যয় বৃরদ্ধ পায়রন, বরাং কদমদে। কদয়কটি কদম্পাদনদন্ট বাস্তদব লক্ষযমাত্রার পররমাদণর সচদয় 

কম কাজ হদয়দে, র্থা:- সপভদমন্ট প্রশস্তকরদণর লক্ষযমাত্রা ৭৪.১৮ রকদলারমটাদরর রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত ৫৭.৫৯ 

রকদলারমটার বা প্রায় ৭৮%। রিরপরপ’সত সাংস্থান থাকা সদিও প্রায় ১৬.০০ রকদলারমটার সপভদমন্ট প্রশস্তকরণ করা 

হয়রন।   

 প্রকদল্প ২৬৮.৩১ রমটার (৭১টি) কালভাট শ রনম শাদণর সাংস্থান রেল; রকন্তু বাস্তদব অরজশত অগ্রগরত ১৭৮.০০ রমটার। সমাট 

১৭৮.০০ রমটার দেদঘ শয কতটি কালভাট শ তা রপরসআর-এ উদল্ল  সনই। প্রকদল্পর সমারপ্তকাদলর (জুন, ২০১৩) অগ্রগরতর 

প্ররতদবেন সাংগ্রহ কদরও এ তথ্য পাওয়া র্ায়রন। র্রে প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর পূদব শ ‘সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ হদতা ত ন 

‘সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্ররতদবেদন’ অন্তভু শক্ত প্রাথরমক নকশায় (preliminary drawing)-এ কালভাদট শর অবস্থান উদল্ল  

থাকদতা।       

 প্রকদল্পর মূল রিরপরপ পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, রিরপরপ’সত রবরভন্ন সড়দকর  ারাপ অবস্থা রবদবচনা কদর উন্নয়দনর 

জদে  রবরভন্ন কদম্পাদনন্ট অন্তভু শক্ত করা হদয়দে। রকন্তু রবদ্যমান সপভদমদন্টর সকান স্তদরর পুরুত্ব কত এবাং এর 

ভারবহন ক্ষমতা কতটুকু তা পরীক্ষা কদর সপভদমন্ট মজবুরতকরণ রকাংবা নতুন রনম শাদণর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়রন। এ 

সক্ষদত্র DCP পরীক্ষার মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত সপভদমন্ট রিজাইন করদল ভাল হদতা। 

 রিরপরপ’র মাটির কাদজর অদঙ্গ সে া র্ায়, এ অদঙ্গর  ২টি উপ-অদঙ্গর উদল্ল  আদে। সর্মনোঃ (ক) সড়ক বাঁি রনম শাণ 

এবাং ( ) সড়ক বাঁি প্রশস্তকরণ/উঁচুকরণ। রকন্তু বাস্তবতা হদলা এ প্রকদল্পর আওতায় সকান সড়ক রকাংবা সড়ক অাংদশর 

সড়ক বাঁি নতুনভাদব রনরম শত হয়রন। বরাং সড়কবাঁদি শুধু প্রশস্ততা ও উঁচুকরণ করা হদয়দে। এমতাবস্থায়, সড়ক বাঁি 

রনম শাদণর উপ-অঙ্গ রা া যুরক্তযুক্ত হয়রন।      

 প্রকদল্পর রপরসআর পর্ শাদলাচনা কদর সে া র্ায়, রপরসআর-এ সািারণভাদব েদকর িরমক-ওয়ারী তথ্যারে সেয়া 

হদয়দে। সদরজরমদন র্াচাই করার সুরবিাদথ শ আদরা রকছু তথ্য সরন্নদবশ করদল ভাল হদতা। সর্মনোঃ প্রদতযকটি সড়দকর 

সমাপ্ত কাদজর অঙ্গ-ওয়ারী অবস্থান সে াদনা সূরচ-নকশা।  

 

 প্রকদল্পর আওতািীন সওজ রাংপুর সজাদনর বগুড়া, রাংপুর ও রেনাজপুর-এ রতনটি সড়ক সাদকশদলর প্রদতযকটিদত ১টি 

কদর সমাট ৩ (রতন)টি িয় চুরক্তর িকুদমন্ট পর্ শাদলাচনায় প্রতীয়মান হয় সর্, িয়-প্ররিয়ায় রনদে বরণ শত ব্যতযয় োড়া 

িয়-প্ররিয়ায় রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর রবরিরবিানসমূহ অনুসরণ করা হদয়দে। ব্যতযয়:- রপরপআর-

২০০৮-এর রবরি ৩৬ (৬)-এর তফরসল ৩ অনুর্ায়ী েরপত্র মূল্যায়ন করমটি কতৃশক মূল্যায়ন কাজ সম্পদন্নর জদে  ২ 

সপ্তাহ সময় রনি শাররত থাকদলও প্যাদকজ নাং- ০২/ইই/সজআররি/২০১০-২০১১-এ অরতররক্ত ১ সপ্তাহ এবাং প্যাদকজ 

নাং- ০১/ইই/আরআররি/২০১২-২০১৩-এ অরতররক্ত ৩ সপ্তাহ সময় সনয়া হদয়দে।      
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 ) সকআইআই সথদক প্রাপ্ত:    

 ৮৪% সাক্ষাৎকারোতার মদত, সড়ক উন্নয়দনর মাধ্যদম এলাকায় র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নত, সহজ, ব্যয়-সাশ্রয়ী, সময়-

সাশ্রয়ী হওয়ায় অথ শননরতক কম শকান্ড বৃরদ্ধ সপদয়দে ও নতুন কম শসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দে। ৩৭% উ্ত রোতা মত 

রেদয়দেন, এলাকায় কৃরষ পণ্য চাষ বৃরদ্ধ সপদয়দে, কৃরষ পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হদয়দে ও কৃষক উৎপারেত 

ফসদলর োয্য োম পাদে।    

 ৩৪% এর মদত, ব্যবসা বারণদজযর উন্নরত হদয়দে ও রাস্তার দু’পাদবশ  নতুন সোকান/ব্যবসা গদড় উঠদে। তদব সবরশর 

ভাগ অদটা রাইসরমল, সপদট্রাল পাম্প, সপারি ফাম শ এবাং চা বাগান এর কথা বদলন। রকছু উ্ত রোতা স’ রমল (কাঠ 

সচরাই কল), ইট ভাটা, রহমাগার, রফি রমল, রশল্প প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদে এবাং নতুন কৃরষ  ামার গদড় উঠদে বদলও 

মন্তব্য কদরন।  

 ২৩% এর মদত, সড়ক উন্নয়দনর ফদল স্বাস্থযদসবা প্রোনকারর ও স্বাস্থযদসবা গ্রহনকাররদের সুরবিা বৃরদ্ধ- রবদশষত: 

নারী ও রশশুদের স্বাস্থযদসবাদকদন্দ্র র্াওয়া সহজ হদয়দে।  

 ৩৪% উ্ত রোতার মদত, সড়ক উন্নয়দনর ফদল স্কুল-কদলদজ র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উপরস্থরতর হার 

বৃরদ্ধ সপদয়দে, নতুন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান গদড় উঠদে।   

 উন্নয়নকৃত সড়দকর বতশমান অবস্থা সম্পদকশ সকআইআই োতাগণ রকছু সমস্যা রচরহ্নত কদরদেন, ৯% উ্ত রোতা 

বদলদেন, েীজ না থাকায় সমস্যা হদে, ৫% এর মদত, রবগত বোয় সড়কটির রকছু অাংশ সভদঙ্গ সগদে, ৬% এর 

মতামত হদলা কালভাট শগুদলা কম প্রশস্ত, সরু এবাং কালভাদট শ গারড় িাক্কা  ায়। 

 সড়ক উন্নয়ন/সমরামদতর ফদল সময় সাশ্রয় সম্পদকশ অরিকাাংশ উ্ত রোতার মদত ২০ রমরনট হদত ৩০ রমরনট সময় 

সাশ্রয় হদয়দে, এক চতুথ শাাংদশর মদত ৪০ রমরনট হদত এক ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদয়দে। 

 প্রায় সকল উ্ত রোতাই বদলদেন সড়ক উন্নয়দনর ফদল এলাকায় সকান রবরুপ প্রভাব পদড়রন। খুবই কম সাংখ্যক রকছু 

সমস্যার কথা বদলদেন-পারন প্রবাদহ বা জরমদত সসচ রেদত সমস্যা (৬%), মৎস্য প্রজনদন সমস্যা (১%) ও সনৌ 

চলাচদল সমস্যা (৩%)।  

 উ্ত রোতাগণ রকছু ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জ রচরহ্নত কদরদেন, সসসব হদলা: প্রদয়াজদনর তুলনায় কম প্রশস্ত হওয়ায় র্ানজট 

সৃরি হদে ও দুঘ শটনার ঝুঁরক বাড়দে, পর্ শাপ্ত সরাি মারকশাং/সাইন-রসগোল /েীি সেকার/দশাল্ডার সনই, পর্ শাপ্ত সেদনজ 

সুরবিা না থাকায় এলাকাবাসী ঝুঁরকর মদধ্য রদয়দে, নেী সাংলগ্ন হওয়ায় বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হবার ঝুঁরক, রকছু 

অাংদশ ইদতামদধ্য রাস্তায়  ানা- ন্দ-গতশ দতরর হদয়দে, রাস্তা সাংলগ্ন পুকদরর পাদবশ  গাইিওয়াল না করায় রাস্তা ঝুঁরকর 

সম্মু ীন , ভারী র্ানবাহন অরতররক্ত মালামাল পররবহদনর েরুন রাস্তা ক্ষরতগ্রস্ত হবার ঝুঁরক। এ োড়াও রক্ষণাদবক্ষদণ  

বরাদের অপ্রতুলতা ও মান রনয়ন্ত্রদণর ঝুঁরকর কথাও সকউ সকউ উদল্ল  কদরদেন।   

 সামরগ্রকভাদব সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প জনপ্রতযাশা পূরণ কদরদে, তদব রকছু রকছু দুব শলতা ও সমস্যা রদয়দে, সর্গুদলা দ্রুত 

সমািাদনর োবী কদরদেন সাক্ষাৎকারোতাগণ। সড়কগুদলা চলাচদলর উপদর্াগী রা ার তথা প্রকল্প রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

সড়ক রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ করণীয় রবষদয় তাঁদের মতামতসমূহ হদলা:-      

ক) উন্নয়ন সম্পন্ন হওয়া সড়কগুদলা রনয়রমত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ করা।   

 )  সড়ক প্রশস্ত করা, রবদশষ কদর সড়দকর বাজার অাংশ প্রশস্ত করা, বাজার অাংদশ সড়দকর পাদবশ সেন রনম শাণ 

করা।   

গ)  দুঘ শটনার ঝুঁরক এড়াদত সড়কটির বাজার অাংদশ, রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও সামারজক প্ররতষ্ঠানসমূদহর সামদন পর্ শাপ্ত 

সরাি মারকশাং/সাইন-রসগোল, গরত সীরমতকরণ রিভাইস রনম শাণ করা, সড়ক বাঁক সহজীকরণ করা, সড়দকর 

পাদবশ সশাল্ডার রনম শাণ, প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র সটা-ওয়াল/ প্যারলদসরিাং  রনম শাণ ও পুকুদরর পাদবশ  গাইিওয়াল রনম শাণ 

এবাং প্রদর্াজয স্থাদন সরাি রিভাইিার/আইল্যান্ড/রমরিয়ান রস্ট্রপ রনম শাণ করা।    

ঘ)  পুরাতন সবইলী েীজ প্ররতস্থাপন, প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র েীজ/কালভাট শ নতুন রনম শাণ করা, কাদপ শটিাং আদরা 

উন্নতমাদনর করা।   
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ঙ)  সড়ক রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ ওভার সলাদিি ভারী র্ানবাহন চলাচল প্ররতদরাি করা। 

চ)    প্রদয়াজনীয় ভূরম অরিগ্রহণ করতোঃ রাস্তা আদরা প্রশস্ত করা।  

 

গ) এফরজরি সথদক প্রাপ্ত:     

র্াতায়াদত সময় সাশ্রয়োঃ এফরজরি অাংশগ্রহণকারীগণ জারনদয়দেন সর্ সড়কগুদলা জনগদণর প্রতযাশা অনুর্ায়ী উন্নয়ন করা 

হদয়দে। তাঁদের মতামত অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কার্ শকর রেকগুদলা হদলাোঃ          

রাস্তাগুদলা অদনক গ্রাম ও ইউরনয়দনর জনগদণর র্াতায়াত সহজ কদরদে; ফদল সময় সাশ্রয় হদে। রবদশষতোঃ সজলা সেদর 

সর্দত প্রায় ২৫ রমরনট হদত এক ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে। সকান সকান রাস্তা পূদব শকার ঘুরা পদথ জনগদণর সজলা সেদর র্াতায়াদতর 

তুলনায় নতুন উন্নয়নকৃত রাস্তায় সমাট দূরত্ব কদমদে। এসব রাস্তা পাবশবতী সজলা, এমনরক রাজিানী ঢাকার সাদথ সর্াগাদর্াগ 

সহজ কদরদে, দূরত্বও অদনক ারন হ্রাস সপদয়দে।      

 

আয়-উপাজশন বৃরদ্ধ: এফরজরি অাংশগ্রহণকারীগণ জারনদয়দেন সর্, সড়ক উন্নয়দনর ফদল জনগদণর আয়-উপাজশন বৃরদ্ধ সপদয়দে, 

র্থা:-    

 কৃষকদের উৎপারেত ফসল, রবদশষতোঃ িান, গম রবরির জদে  রনদয় সর্দত পূদব শ সর্ পররমাণ পররবহন  রচ হদতা, 

বতশমাদন এর অদি শদকরও কম  রচ হদে। 

 উন্নয়নকৃত সড়কদক সকন্দ্র কদর সপারি রশল্প দতরর হদে, তা হদত প্রকল্প এলাকার সুরবিাদভাগীদের বাড়রত আয় হদে।  

 র্াতায়াত ও পররবহদণর মাধ্যম এবাং সপশার সক্ষদত্রও বড় িরদনর পররবতশন এদসদে, সর্মন:- পূদব শকার ররকশাচালক 

এ ন ইরজবাইক চালায়। এ সথদক তারা সহদজ এবাং কম পররশ্রদম সবরশ আয়-উপাজশন করদে।   

 রবরভন্ন সড়দক নরেমন-কররমন, ইরজবাইক সশ্ররণর র্ানবাহন চলাচল কদর। এদত সড়ক সভদে প্ররত চালদকর দেরনক 

প্রায় ৫০০ হদত ১০০০ টাকা সরাজগার হদে।       

 

সড়ক উন্নয়দনর ফদল র্াতায়াত সহজ হওয়ায় রবদশষ রকছু প্রভাব:  

 স্থানীয় বাজাদর সোকাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দে; নতুন নতুন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান চালু হদয়দে।   

 সড়ক উন্নয়দনর ফদল কৃষকরা সবদচদয় সবরশ উপকৃত। এ ন কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ ও পণ্য পররবহন সহজ হদয়দে। 

 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন োত্র-োত্রীর উপরস্থরতর হার সবদড়দে, রশক্ষাথীর সাংখ্যাও সবদড়দে। পূদব শ গ্রাম, ইউরনয়ন ও  উপদজলা 

সের হদত র্াতায়াদতর অসুরবিার কারদণ সজলা সেদরর সরকারর কদলদজর রশক্ষাথীরা রনয়রমত ক্লাস করদত পারদতা 

না, এ ন বারড় হদত সকাদল রগদয় ক্লাস কদর রবদকদল বারড় রফদর আসদত পাদর।       

 স্বাস্থযদসবার সক্ষদত্র গ্রাম, ইউরনয়ন, উপদজলা সের হদত সরাগীদের দ্রুত হাসপাতাদল রনদয় র্াওয়ার জদে  এ ন 

প্রদয়াজনীয় র্ানবাহন পাওয়া র্াদে। সরাগীরা সহদজ স্বাস্থযদসবাদকদন্দ্র সর্দত পাদর; র্ার ফদল স্বাস্থযদসবা গ্রহদণর হার 

সবদড়দে।  

সড়দকর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সড়ক-রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ আদলাচকবৃদন্দর পরামশ শ:  

 রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ  করা, প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর জদে বাদজট থাকা জরুরী।  

 সড়কগুদলার বাজার অাংশসমূদহ সড়দকর সচদয় সোকানপাট র্াদত উঁচুদত রনম শাণ না কদর তজ্জদে জনসদচতনতা বৃরদ্ধ 

করা প্রদয়াজন।    

 সড়দকর স্থারয়দত্বর জদে অরতররক্ত মালামালবাহী ট্রাক চলাচদল রনদষিাজ্ঞা কার্ শকর করা।   

 সড়দকর বাঁি এবাং সপভদমন্ট অরিকতর প্রশস্ত করা।  

 বাজার অাংদশ সেদনজ ব্যবস্থা রনরকত করা। 

 পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল স্থাপন করা এবাং সসতু কালভাদট শর সরইরলাং ও গাইি রপলার রাং করা।   
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ঘ) ওয়াকশশপ সথদক প্রাপ্ত:     

 সজলা সড়দকর সাংলদগ্ন পুকুর রনম শাণ, ইটভাটা রনম শাণ ইতযারে বদের জদে  আইন প্রণয়ন করা এবাং সড়দকর 
প্রদয়াজনীয় সীমানা অনুর্ায়ী ভূরম অরিগ্রহণ করা প্রদয়াজন।  

 সড়দকর বাঁকসমূদহর রভতদরর সাইদি (Inner side) এবাং সসতুর এযাদপ্রাদচ র্াদত বৃক্ষদরাপণ করা না হয়, তজ্জদে 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক বন রবভাদগর সাদথ পত্র সর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম রবষয়টি রনরকত করা সড়ক 

রনরাপ্ত ার স্বাদথ শ একান্ত প্রদয়াজন।  

 সর্ সকল সজলা সড়দক ৩০০০ এএরিটি’র সবরশ র্ানবাহন চলাচল কদর সস সকল সড়দক (দর্মন:-রেনাজপুর-
সসতাবগঞ্জ সড়ক) রনরে শি দূরত্ব অন্তর Bus-bay রনম শাণ করা প্রদয়াজন।   

 সড়কপাদবশ নতুন নতুন োলানদকাঠা, রশল্প-কার ানা রনম শাদণর প্রবণতার প্ররত দৃরি সরদ  সজলা সড়কসমূদহর উন্নয়ন 
ও সুরক্ষার জদে  ৫০ বেদরর পররকল্পনা গ্রহণ প্রদয়াজন।     

 রেনাজপুর-দসতাবগঞ্জ এবাং বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ সড়দকর সর্ অাংদশ এ দনা ১৮ ফুট প্রশস্ত রহদসদব সপভদমন্ট রনরম শত 
হয়রন, সস অাংশসমূদহ ১৮ ফুট প্রশস্ত কদর সপভদমন্ট রনম শাণ করা প্রদয়াজন।    

 

ঙ) অবকাঠাদমা পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত: অবকাঠাদমার পররেশ শন, তথ্য সাংগ্রহ ও পরীক্ষাকরদণর রভর্ত দত পর্ শদবক্ষণসমূহ পঞ্চম 

অধ্যাদয় বণ শনা করা হদয়দে। উদল্ল দর্াগ্য রকছু পর্ শদবক্ষণ রনদে সেয়া হদলা।     

সড়ক ও কালভাদট শর পর্ শদবক্ষণ:   

 রবস্তাররতভাদব সদরজরমদন পর্ শদবক্ষণকৃত ১২২ রকদলারমটার সড়দকর প্রাপ্ত উপা্ত  হদত সে া র্ায়, সড়দকর অবস্থা 
জররদপর স্টযান্ডাি শ মানেণ্ড অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর অবস্থা ভাল; তদব রকছু রবচুযরত  রদয়দে। 

সড়দকর প্রায় ১৭.৮৯% দেদঘ শয সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত নদহ, ১৮.৭০% দেদঘ শয সড়দকর 

সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দে, ১৯.৫১% দেদঘ শয সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস পটদহালস 

(Potholes) আদে, ৪০.৬৫% দেদঘ শয সড়দক মাদ  মাদ  Edge-breaking আদে, রিদপ্রসন  ৮.৯৪%, রাটিাং 

(Rutting) ৪.০৭% উঁচুরনচু ৮.৯৪%, সূক্ষ্ম ফাটল ৮.৯৪% পাওয়া রগদয়দে।           

 জযারমরতক রিজাইন (Geometric design), সড়ক রনরাপ্ত া (Road safety) ও সড়ক ফারন শচার সাংিান্ত 

আইদটমসমূদহর প্রাপ্ত তথ্যারে হদত সে া র্ায় প্রায় ১০০% দেদঘ শয সড়দকর সরাি মারকশাং করা হয়রন,  ৫২.০৩% 

দেদঘ শয সড়দকর সসতু বা কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক গাইি রপলার স্থাপন করা হয়রন, ৩৮.২১% দেদঘ শয সড়দকর 

উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ সড়দক (বাধ্যতামূলক, সতকশতামূলক ও রনদে শশনামূলক) সাইন-রসগোল  রকাংবা 

পর্ শাপ্ত রনরাপ্ত া রনদে শশক সনই, ৩৫.৩৭% দেদঘ শয সড়দকর রকদলারমটার সপাদস্টর সল া েি নদহ এবাং ৩৩.৩৩% 

দেদঘ শয সড়দকর রকদলারমটার সপাস্ট সনই।    

 সড়দকর একই স্থাদন (Spot) কদয়কবার দুঘ শটনা হয় এমন দুঘ শটনা প্রবণ েট (Accident-prone Spot) ৪টি স্থাদন 

পাওয়া রগদয়দে এবাং এ ৪টি স্থাদনই সতকশতামূলক সাইনদবাি শ সনই (পরররশি-২  দ্রিব্য)। এ সকল দুঘ শটনা-প্রবণ 

পদয়দন্ট দুঘ শটনা বদে প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রদয়াজন।     

 পর্ শদবক্ষণকৃত ১২২ রকদলারমটার সড়দকর ৫৬.৯১% দেদঘ শয (৭৩ রকদলারমটার) রনম শাণ পরবতীদত PMP সমরামত 

কাজ করা হদয়দে এবাং ৪৩.০৯% দেদঘ শয (৫০ রকদলারমটার) সকান রপএমরপ সমরামত কাজ করা হয়  রন। তদব এ 

সকল রপএমরপ’র কাজ সবগুদলাই Minor PMP-এর আওতায় সাংরেি সড়ক রবভাদগর রক্ষণাদবক্ষণ বাদজট বরাে 

হদত করা হদয়দে। সকান Major PMP-এর কাজ করা হয়রন।    

 সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-২০তম রকরম পর্ শন্ত ২০১৭ সাদলর বোয় সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। বোর পর সকান প্রকার সমরামত করা হয়রন। মাোরগঞ্জ এর রনকট একটা েীজ রনম শাণসহ Major 

PMP -এর কাজ প্ররিয়ািীন।     
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সসতুর পর্ শদবক্ষণ:   

 সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য হদত সে া র্ায় পর্ শদবক্ষণকৃত ৫টি সসতুর বতশমান অবস্থা ভাল; তদব রকছু রবচুযরত রদয়দে। 

পর্ শদবক্ষণকৃত ৫টি সসতুর মদধ্য ৪টি সসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ করা হয়রন এবাং ৫টি সসতুর মদধ্য সকানটিদতই 

নেী শাসন কাজ করা হয়রন।  

 

 সসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রে কাজ protective work)-এ রবচুযরত ২০% অথ শাৎ ১টি সসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপে কাজ 

ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দকর ১২তম রকরমদত 

অবরস্থত মন্থনাহাট সসতুটির এযাদপ্রাদচ রনম শাণকৃত রক্ষাপ্রে কাজ সটকসই হয়রন।       

 সসতুর এযাদপ্রাচ সড়ক বাঁি ও সপভদমদন্টর  অবস্থা ভাল হদলও অোে প্যারারমটাদরর রকছু উদল্ল দর্াগ্য রবচুযরত 

রদয়দে। ২টি সসতুদত সশাল্ডার ও ঢাদল সরইনকাট আদে এবাং ১টি সসতুর এযাদপ্রাদচ ঢাল ঠিক সনই।     

 সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দকর জযারমরতক রিজাইন ও সড়ক রনরাপ্ত া সাংিান্ত প্রাপ্ত উপা্ত  হদত সে া র্ায় সাইন-রসগোল  

ও সরাি মারকশাং-এ সবদচদয় সবরশ রবচুযরত (১০০%) রদয়দে; এরপর কম রবচুযরত (৬০%) সরইরলাং-এ reflective 

sign-এ এবাং এরপর কম রবচুযরত আদে এযাদপ্রাদচ গাইি-রপলার স্থাপন-এ (২০%)।       

 

সপভদমন্ট রনম শাণ কাদজর পুরুত্ব র্াচাই ও মালামাদলর গুণাগুণ পরীক্ষা:   

 ১ (ক) রাণীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর বীরগঞ্জ হদত ১৩ রকরমদত সড়ক প্রশস্তকরণ কাদজর পুরুত্ব প্রাক্কলন ও 

 রিজাইন টাইপ-৬ অনুর্ায়ী রকছু সবরশ পাওয়া রগদয়দে; ৩৪৭ রমরম’র স্থদল ৪৪৫ রমরম রনম শাণ কাজ করা হদয়দে; 

 রকন্তু রিজাইন টাইপ-৫ এর পুরুদত্বর তুলনায় ৫৫রমরম কম রনম শাণ করা হদয়দে।  

    ( )   উপদরাক্ত ২(ক) অনুদেদে বরণ শত েদট সপভদমদন্টর স্তর পরীক্ষাকাদল কাদপ শটিাং এর পুরুত্ব স্টযান্ডাি শ-এর রিগুণ  পাওয়া 

রগদয়দে। এদত বু া র্ায়, প্রকদল্পর কাজ সমারপ্তর পর পুনোঃকাদপ শটিাং-এর কাজ করা হদয়দে।  

    (গ)   উক্ত কাদজর কাদপ শটিাং কাদজ রবটুরমদনর পররমাণ ল্যাবদরটরী পরীক্ষায় মানসম্মত (৪.৮১%) পাওয়া সগদে;  স্টযান্ডাি শ 

(৪.৫±০.৫০)%।       

    (ঘ)   সবইজ টাইপ-১ কাদজ সস্টান-রচপস ব্যবহার করা হদয়দে।     

    (ঙ)   Field Compaction পরীক্ষায় সবইজ টাইপ-১ এর কমপ্যাকশন প্রদয়াজনীয় ৯৮% এর স্থদল ৯৬.২৮% পাওয়া 

সগদে, র্া রনম শাদণর ৬ বের পর পরীক্ষা করা হদয়দে রবিায় সহনীয় পর্ শাদয় আদে।       

    (চ)  সবইজ টাইপ-১ (দস্টান-রচপস)-এর (i) কাঠিে (Hardness), (ii) সস্টান রচপস-এর সাইজ (Aggregate size) 

ল্যাবদরটরী পরীক্ষায় মানসম্মত পাওয়া রগদয়দে।         

    (ে)  সাব-দবইজ (ইদটর স ায়া)-এর কাঠিদের ২টি ল্যাবদরটরী পরীক্ষার মদধ্য (i) একটিদত স্টযান্ডাি শ “৩৮% কম” এর 

স্থদল “৩৫%” পাওয়া সগদে র্া মানসম্মত; অপরটিদত (ii) ২ রকদলারনউটন কম পাওয়া সগদে। এোড়া (iii) সগ্রদিশন 

পরীক্ষায় সেড় ইরঞ্চ উর্ধ্শ সাইদজর ইদটর স ায়া মানেন্ড অনুর্ায়ী সদব শাচ্চ ১৫% এর পররবদতশ  ২৩.৩% পাওয়া রগদয়দে।                 

প্রকল্পভুক্ত সড়দকর ট্রারফদকর িরদন পররবতশন: প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত ২১ টি সড়দকর মদধ্য ১টি সড়দক র্থা:- বগুড়া  

)স াপগাড়ী(-সক্ষতলাল সড়দক )বগুড়া অাংশ (ট্রারফক সাদভ শ করা হয়।  

 সওজ অরিেপ্তদরর ২০১৬ সাদলর ট্রারফক জররপ এবাং ২০১৮ সাদলর অত্র সমীক্ষার উপা্ত  হদত সে া র্ায় সর্, সাদভ শকৃত 

সড়দক সকান ভারী ট্রাক Heavy Truck) ও বড় বাস চলাচল কদর না। এোড়াও চলাচলকারী র্ারন্ত্রক র্ানবাহন 

গুদলার মদধ্য রমরিয়াম ট্রাক ও সোট ট্রাক-এর সাংখ্যা বৃরদ্ধ পায়রন; বরাং কদমদে। তদব অোে র্ানবাহন রবদশষতোঃ 

অদটাররোর সাংখ্যা অদনক সবদড়দে।          

 অপররেদক অ-র্ারন্ত্রক র্ানবাহন গুদলার মদধ্য বাইসাইদকদলর সাংখ্যা অদনক বৃরদ্ধ সপদয়দে; রকন্তু প্যাদিল চারলত 

সাইদকল ররো প্রায় অদি শক হ্রাস সপদয়দে; এর পররবদতশ ব্যাটারর চারলত অদটাররো বা ইরজবাইক চলাচল করদে।  
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চ)  ানা সমীক্ষা জররপ সথদক প্রাপ্ত:     

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা: প্রাপ্ত উপা্ত  হদত সে া র্ায়, সাংখ্যাগররষ্ঠ (৫৭.৯০%) উ্ত রোতার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা প্রাথরমক স্তর উ্ত ীণ শ। 

প্রাপ্ত উপা্ত  হদত আদরা সে া র্ায়, প্রায় ১৬% উ্ত রোতা রনরক্ষর বা শুধু স্বাক্ষর করদত পাদর। প্রকল্প ও কদরাল এলাকায় 

রশরক্ষদতর হার র্থািদম ৮৬% ও ৮২%, র্া জাতীয় সাক্ষরতার হাদরর সচদয় র্থািদম ৩৫% ও ৩১% সবরশ (আেমশুমারী, 

২০১১ অনুর্ায়ী সাক্ষরতার হার ৫১%)।    

 

সপশা: উভয় এলাকায় ৩২.৪৭% উ্ত রোতা ব্যবসাদয় এবাং ২৯.৮৬% উ্ত রোতা কৃরষকাদজ জরড়ত। প্রাপ্ত তথ্য হদত ইহাও 

প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকল্প এলাকায় কৃরষকাদজ রনদয়ারজত উ্ত রোতার সাংখ্যা কদরাল এলাকার সচদয় প্রায় ৬% কম। পক্ষান্তদর, 

কদরাল এলাকার সচদয় প্রকল্প এলাকার ব্যবসাদয় রনদয়ারজত উ্ত রোতার সাংখ্যা প্রায় ১% সবরশ।      

      

কৃরষ ও সসচ ব্যবস্থার উন্নয়ন: সসচ সুরবিা সাংিান্ত প্রদশ্নর জবাদব কদরাল এলাকার ৬৪.৩২% ও প্রকল্প এলাকার ৮২.০৩% 

উ্ত রোতা জানান সর্, সসচ সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দে। অতএব ইহা সুেি সর্, প্রকদল্পর প্রভাদব কদরাল এলাকার সচদয় প্রকল্প 

এলাকায় সসচ সুরবিা সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দে।      

 

কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ: প্রকল্প এলাকার প্রায় ৮৯% উ্ত রোতার মদত প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। 

পক্ষান্তদর, কদরাল এলাকার ৭৭% উ্ত রোতাগদণর মদত কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। এ সথদক সুেি সর্, প্রকল্প এলাকায় 

কৃরষ উৎপােন সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দে।     

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: ইহা কারঙ্খত সর্, প্রকল্প এলাকার সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণ সুরবিা কদরাল এলাকার 

সচদয় ভাল হদব। উপদজলা সেদর সপৌুঁোদত কত সময় প্রদয়াজন হয় তা রনরূপদণর জদে প্রকল্প এলাকায় উ্ত রোতাগণদক একটি 

প্রশ্ন করা হদয়রেল-“সড়ক রনম শাদণর পর কত সময় সাশ্রয় হদে”? সকল উ্ত রোতাদের মদধ্য প্রায় ৭২% জারনদয়দেন সর্, 

ন্যযনতম ৩০ রমরনট সথদক ১ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হদে।                     

  

নতুন কম শসাংস্থান সাংিান্ত: এক প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প এলাকার ১০০% উ্ত রোতা জানান সর্, নতুন কম শসাংস্থান সৃরি হদয়দে। 

উ্ত রোতাদের মদধ্য ৪৫% কৃরষজাত পণ্য বাজারজাতকরদণ, ৪২% পররবহদণ, ২৩% সবরজ চাদষ এবাং ৩১% কুটির রশদল্প 

কম শসাংস্থান বৃরদ্ধ সপদয়দে বদল জানান।     

 

মরহলাদের স্বাস্থযদসবা প্রারপ্তদত সুদর্াগ: প্রকল্প এলাকার ৯৯.৭৪% উ্ত রোতা জানান সর্, সড়ক উন্নয়দনর ফদল মরহলাদের 

স্বাস্থযদসবা সকদন্দ্র সর্দত সুরবিা হদয়দে। পক্ষান্তদর, কদরাল এলাকার ৭২.৪০% উ্ত রোতা জানান সর্, তাঁরা  স্বাস্থয সকদন্দ্র সর্দত 

পাদরন। উপদরাক্ত পাথ শকয (২৭.৩৪%) সথদক প্রতীয়মান হয় সর্, প্রকদল্পর প্রভাদব মরহলাদের স্বাস্থযদসবা প্রারপ্তদত র্াতায়াত 

সুরবিা সহজতর হদয়দে।       

 

স্কুল কদলদজ োত্র-োত্রীদের উপরস্থরত এবাং ব্যবহৃত র্ানবাহদনর িরন: “সড়ক উন্নয়দনর ফদল স্কুল কদলদজ োত্র-োত্রীদের 

উপরস্থরত সবদড়দে রকনা?”- এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প এলাকার ১০০% উ্ত রোতা এবাং কদরাল এলাকার ৯৯.৭৩% 

উ্ত রোতা ‘হযাঁ’ সূচক জবাব সেন। সম্পূরক প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প এলাকার উ্ত রোতাদের মদধ্য বতশমাদন প্রায় ৬০% এর মদত 

োত্র-োত্রীগণ বাই-সাইদকল ব্যবহার কদর এবাং ৩০% এর মদত োত্র-োত্রীগণ ররো ভযান ব্যবহার কদর।  এদত সে া র্ায়, মাত্র 

১০% অোে র্ানবাহন বা পাদয় সহদট চলাচল কদর। অথ শাৎ; সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর ফদল োত্র-োত্রীদের র্ানবাহদনর 

ব্যবহাদর ইরতবাচক পররবতশন এদসদে।            
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নবম অধ্যায় 

সুপাররশ ও উপসাংহার  

৯.১ সুপাররশসমূহ:   

কার্ শকর ও গরতশীল সড়ক সর্াগাদর্াগ রনরকত করা এবাং ব্যয়-সাশ্রয়ী ও সময়-সাশ্রয়ী সড়ক সর্াগাদর্াগ সুরবিা প্রোনকদল্প 

গৃহীত প্রকল্পটির উদেশ্য (objective) অজশন সম্পদকশ সারব শকভাদব প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর রভর্ত দত রনেবরণ শত 

সুপাররশ করা হদলা:-  

     

১.  ভরবষ্যদত সড়ক রনম শাণ কাদজর গুণগত মান ও স্থায়ীত্ব (sustainability) বজায় রা ার স্বাদথ শ েরপদত্রর শতশাবলীদত রনম শাণ 

প্ররতষ্ঠাদনর োয়োরয়দত্বর (Defects Liability Period) সময়সীমা বতশমাদন সািারণভাদব প্রচরলত এক বেদরর পররবদতশ 

ন্যযনতম ২ (দুই) বের এবাং সমারপ্ত-পরবতী রক্ষণদর্াগ্য অথ শ  (Retention money) - এর পররমাণ রবদ্যমান ২.৫% এর 

স্থদল ৫% করার রবষয় রবদবচনা করা প্রদয়াজন। এ রবষদয় সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃশক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৫.৯)।  

                      

২.  DLP সময়সীমার মদধ্যই সড়দকর ত্রুটি-রবচুযরত সাংদশািন রনরকত করতোঃ DLP সময়সীমা উ্ত ীণ শ হওয়ার পর রক্ষণদর্াগ্য 

অথ শ (Retention money) সফরত সেয়ার রবষয় রবদবচনা করদত হদব। এ োড়াও DLP সময়সীমাদক চুরক্তর অরবদেদ্য অাংশ 

রহদসদব রবদবচনা করতোঃ সকান প্যাদকদজর DLP সময়সীমা  সমাপ্ত না হওয়া পর্ শন্ত সাংরেি কাদজর সাইনদবাি শ সাইট হদত 

সরাদনা র্াদব না এবাং উক্ত সমদয় রনব শাহী প্রদকৌশলী ও তাঁর উি শতন প্রদকৌশলীগণ সড়ক পররেশ শনকাদল উন্নয়নকৃত কাদজ ত্রুটি-

রবচুযরত  পর্ শদবক্ষণ করদল উহা রলর ত ভাদব সরকি শ করতোঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। এ রবষদয় সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ কতৃশক একটি আদেশ জারী করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৫.৪.১০ ও ৫.৯)।      

                      

 ৩.  স্থায়ীদত্বর স্বাদথ শ এবাং সড়ক রনরাপ্ত া উন্নয়দনর লদক্ষয সারাদেদশ সওজ সজলা সড়কসমূদহর উভয় পাদবশর সীমানার ভূরমর 

ROW-এর মারলকানা স্বত্ব সজলা পররষে হদত সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তরদক হস্তান্তর করা প্রদয়াজন। সজলা পররষদের 

মারলকানািীন কম-দবরশ ৬ রমটার এদকায়ারকৃত জরমর উভয় রেদক নতুন কদর ৭ রমটার কদর ১৪ রমটার জায়গা স্থায়ী অরিগ্রহণ 

করা প্রদয়াজন; সকননা সজলা সড়কসমূদহর সপভদমন্ট ইদতামদধ্য ৫.৫০ রমটার প্রশস্ততায় রনম শাণ শুরু হদয়দে। এ রবষদয় সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ কতৃশক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৫.৩.২, ৫.৪.৯ক, ৫.৪.৯  ও ৮.১ )।    

             

৪. সজলা সড়দকর স্ট্রাকচারাল ক্ষরত ও সড়ক রনরাপ্ত া রবরেত করা প্ররতদরাদি ২০ রমটাদরর অরতররক্ত আদরা ৬ রমটার  কদর 

উভয়রেদক সমাট ১২ রমটার জায়গায় মারলকগণ র্াদত সকানরূপ অবকাঠাদমা, আবাসন, কল-কার ানা, রেকরফল্ড, মৎস্য  ামার 

রকাংবা পুকুর  নন করদত না পাদর তজ্জদে- “মহাসড়ক (সাংদশািন) আইন, ১৯৯৪” এর অরিকতর সাংদশািন করতোঃ “জাতীয় 

মহাসড়ক ও আঞ্চরলক মহাসড়দকর সাদথ” সজলা সড়কদক অন্তভু শক্ত করা সমীচীন। এ রবষদয় সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ কতৃশক পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৫.৩.১গ, ৫.৪.৯ক, ৫.৪.৯  ও ৮.১ঘ)।   

          

৫. সজলা সড়কসমূদহর পররবহন েক্ষতা (transport efficiency) বৃরদ্ধ এবাং সড়ক রনরাপ্ত া ব্যবস্থা উন্নয়দনর স্বাদথ শ প্রকল্পািীন 

সজলা সড়কসমূদহ সর্ সকল সাংকীণ শ সসতু এবাং পুরাতন রসদঙ্গল-দলইন সবইলী সসতু রদয়দে, সসগুদলা র্থাশীঘ্র সম্ভব িাবল-

সলইন স্থায়ী সসতু রনম শাদণর মাধ্যদম প্ররতস্থাপন করা প্রদয়াজন। এোড়াও সাংকীণ শ কালভাট শসমূহ প্রশস্তকরণ করা প্রদয়াজন। এ 

রবষদয় সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৮.১ )।  

       

৬. পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র পররপত্র অনুর্ায়ী ভরবষ্যদত প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর পূদব শ সড়দকর রবদ্যমান স্ট্রাকচারাল অবস্থা 

জররপ ও পরীক্ষাসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) করা সমীচীন হদব। রিরপরপ’র সাদথ প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর 

কাদজর অবস্থান সে াদনা সূরচ-নকশা সাংযুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূণ শ। সকান একটি সড়ক রকাংবা সড়ক অাংদশর রনরবরেন্ন দেদঘ শযর 

উন্নয়ন একই প্রকদল্পর আওতায় সম্পন্ন করা সমীচীন। রিরপরপ প্রণয়নকাদল সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক উক্ত রবষদয় 

র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৩.৩)।    

 

৭. রবদশষজ্ঞদের মতামত অনুর্ায়ী সড়ক রনম শাণ কাদজর রবটুরমনাস কাদজ ৮০/১০০ সগ্রদির রবটুরমন ব্যবহাদরর পররবদতশ 

৬০/৭০ সগ্রদির রবটুরমন বাাংলাদেদশ দতরী, আমোরনসহ বাজারজাতকরণ এবাং ব্যবহাদরর জদে  সওজ-এর তফরসদল  

অন্তভু শরক্তকরণ, েরপদত্রর শদতশ উদল্ল করণসহ রনম শাণকাদল তা ব্যবহার রনরকতকরদণর জদে  প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৪.৬)।   
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৮. মাঠ পর্ শাদয় প্রদকৌশলীগদণর সহায়তাকারী জনবল সাংকট থাকায় কাদজর গুণগতমান রনরকত করা এবাং সওজ এর সম্পে 

সুরক্ষায় োরয়ত্ব পালদনর জদে প্ররতটি সড়ক রবভাদগর আওতায় সড়দকর সাংখ্যা অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক ওয়াকশ 

সুপারভাইজার/কার্ শ-সহকারী রনদয়াগ করা খুবই প্রদয়াজন। এ রবষয়টি সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রীর সেয় 

সগাচরীভূত করতোঃ র্থার্থ পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৩.৭ক)।  

    

৯. বতশমাদন সওজ রাংপুর সজাদন একটি মাত্র মান রনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরটরী আদে, র্া রাংপুদর অবরস্থত। কাদজর গুণগত মান আদরা 

রনরবড়ভাদব রনয়ন্ত্রদণর জদে রাংপুর সজাদনর আওতািীন বগুড়া ও রেনাজপুর সাদকশদল প্রদয়াজনীয় জনবলসহ ২টি মান রনয়ন্ত্রণ 

ল্যাবদরটরী স্থাপন এবাং পর্ শায়িদম অোে সড়ক রবভাদগও রমরন ল্যাবদরটরী স্থাপন করা একান্ত প্রদয়াজন (সূত্রোঃ অনুদেে 

নাং- ৩.৭ )।   

   

১০. সর্দহতু Over-loaded Truck রনয়ন্ত্রদণর জদে সজলা সড়কসমূদহ রনয়ন্ত্রণ সস্টশন সনই এবাং রবকল্প রহদসদব অরতররক্ত 

এদেল সলাি রবদবচনা কদর সড়ক রিজাইন করাও অথ শননরতকভাদব লাভজনক নদহ, সসদহতু ওজন সস্টশন স্থাপন না করা পর্ শন্ত 

এ সকল সড়দকর ওভার সলাদিি ট্রাক রনয়ন্ত্রদণর জদে এদেল সলাি নীরতমালা-২০১২ এর আদলাদক সাংরেি সজলা প্রশাসদনর 

সহদর্ারগতায় সমাবাইল-দকাট শ এর মাধ্যদম ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজন। এ রবষদয় সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক পেদক্ষপ গ্রহণ 

করা বাঞ্ছনীয় (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৫.৭)। 

 

১১.  সড়ক রনরাপ্ত া ঝুঁরক উদল্ল দর্াগ্যভাদব হ্রাস কদল্প- সজলা সড়কসমূদহ পর্ শাপ্ত সাইন-রসগোল  স্থাপন, সরাি মারকশাং করা, 

গরত সীরমতকরণ রিভাইস র্থা:- Rumble Strip রনম শাণ করা, সশাল্ডার প্রশস্ত করা, বাঁক সহজীকরণ করা, সসতুর এযাদপ্রাচ 

ও বাঁদক গাইি রপলার স্থাপন করা, সসতুর সরইরলাং-এ ও গাইি রপলাদর retro-reflective সাইন লাগাদনা ইতযারে সড়ক 

রনরাপ্ত ামূলক পেদক্ষপ গ্রহণ করা একান্ত প্রদয়াজন। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর কতৃশক এ রবষদয় কার্ শকরী পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

বাঞ্ছনীয় (সূত্রোঃ অনুদেে নাং- ৬.২ ও ৬.৭)।        

 

৯.২ উপসাংহার:     

সেদশর উ্ত রাঞ্চদলর ১০টি সজলার ২৮টি উপদজলার ২১টি সজলা সড়ক তৎকালীন চলমান সকান প্রকদল্পর অন্তভু শক্ত না থাকায় 

২১টি সড়দক ২৮৮ রকদলারমটার সড়দকর অবস্থা সবহাল রেল এবাং ৪টি সড়দক ৬টি সসতু রনরম শত না হওয়ায়  সড়ক কাদনরক্টরভটি 

দুব শল অথবা রবরেন্ন রেল। এ সপ্ররক্ষদত সাংরেি বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, প্রশাসরনক রবভাগ/মন্ত্রণালয় কতৃশক প্রকল্পটি গ্রহণ এবাং 

পররকল্পনা করমশন তথা পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র সুপাররশিদম একদনক কতৃশক প্রকল্পটি অনুদমােন অতযন্ত সমদয়াপদর্াগী 

হদয়দে।  

  

সর্ উদেদশ্য প্রকল্পটি গৃহীত হদয়দে সমীক্ষার ফলাফদল সে া র্ায়, তা অদনকটাই সফল হদয়দে। প্রকল্পভুক্ত ১০টি সজলার মদধ্য 

উ্ত রাঞ্চদলর োররদ্রয ও তৎকালীন মঙ্গাপীরড়ত ৫টি সজলা রদয়দে। প্রকদল্পর প্রভাদব এ ৫টি সজলাসহ সম্পূণ শ অঞ্চদল জনগদণর 

পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ সপদয়দে, কম শসাংস্থাদনর সুু্দর্াগ সৃরি হদয়দে, কৃরষদক্ষদত্র উৎপােন সবদড়দে, পণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবিা 

বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং সাক্ষরতার হার বৃরদ্ধসহ স্কুল-কদলদজ োত্র-োত্রীদের উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে। বতশমাদন বাাংলাদেদশ 

মাথারপছু আয় ১৭৫২ িলাদর উন্নীত হওয়ার জদে এ প্রকদল্পরও অবোন রদয়দে।  

   

রকন্তু প্রকদল্পর উন্নয়ন কাজ সমারপ্তর প্রায় ৫ বের পর সদরজরমদন উন্নয়ন কাদজর কার্ শকাররতা ও স্থারয়ত্ব পর্ শদবক্ষদণ সে া র্ায়, 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত রকছু রকছু সড়দকর বতশমান অবস্থা ‘ভাল’, রকছু রকছু সড়দকর অবস্থা ‘সদন্তাষজনক’ এবাং কদয়কটি 

সড়দকর অবস্থা ‘ ারাপ’ পাওয়া সগদে। প্রকল্পটির সমারপ্ত-পরবতী রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সকল সড়দক সুষমভাদব হয়রন। পর্ শদবক্ষদণ 

সে া সগদে, ইদতামদধ্য রনম শাণ-উ্ত র সর্ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ হদয়দে, তা সবই সোট রপররয়রিক কম শসূরচর আওতায় সম্পন্ন 

হদয়দে।    

 

বাস্তবারয়ত কাদজর বতশমান অবস্থা পর্ শদবক্ষদণ ও গুণাগুণ পরীক্ষায় রকছু ত্রুটি-রবচুযরত পররলরক্ষত হদয়দে, র্া সমীক্ষার “সারব শক 

পর্ শদবক্ষদণ” এবাং SWOT রবদেষদণ উদল্ল  করা হদয়দে। সড়দকর স্থারয়ত্ব (Sustainability) রক্ষা, রনম শাণ কাদজর গুণগত 

মান উন্নয়ন, সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সড়দকর স্বােন্দয ও রনরাপে ব্যবহার, আথ শ-সামারজক সক্ষদত্র কারঙ্খত প্রবৃরদ্ধ অজশদনর 

লদক্ষয এবাং এ প্রকদল্পর অরভজ্ঞতা কাদজ লারগদয় ভরবষ্যদত প্রকল্প বাস্তবায়দন েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয রকছু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজন 

র্া সুপাররদশ অন্তভু শক্ত করা হদয়দে। সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় এ সমীক্ষায় প্রে্ত  সুপাররদশর 

আদলাদক বাস্তব পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর।     
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সাংযুরক্তসমূহ 

 

সাংযুরক্ত-১ (ফম শ-১ ও ফম শ-২) 

সাংযুরক্ত-২, ৩, 

সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-১ ও ফম শ-২) ও 

সাংযুরক্ত-৫ 

এবাং 

পরররশি-১ ও 

পরররশি-২ক, ২ , ২গ, ২ঘ, ২ঙ ও ২চ    
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সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত) 

শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

 

 ানারভর্ত ক সমীক্ষার প্রশ্নমালা 

 

 (cÖ‡R± Gwiqvi Rb¨: †h GjvKvq সড়ক, eªxR-KvjfvU© রনম শাণ/উন্নয়ন KvR n‡q‡Q) 

 

f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg| Avgiv AvBGgBwW (cwiKíbv gš¿Yvjq) Gi c¶ †_‡K gvV ch©v‡q সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

(রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)-এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| সমীক্ষার D‡Ïk¨ n‡”Q, Avcbv‡`i GjvKvi †hvMv‡hvM 

e¨e¯’v, K…wl Drcv`b, e¨emv-evwণ‡R¨i aiন Ges myweav‡fvMx‡`i Avq I Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †Kgb ‡m wel‡q Z_¨ msMÖn 

Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi সহদর্ারগতা চাই । Avcbvi †`qv Z_¨ ও মতামত m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e|   

 

‡Km bst  

 

mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg : ................................................. mv¶vrKvi MÖn‡Yi ZvwiL:    /     /201৮ 

 

mycvifvBRv‡ii bvg : .................................................  

 

‡mKkb-1: mvaviY Z_¨vejx  

 

1. DËi`vZvi bvg: ...........................................................  †gvevBj b¤^i .................................................. 

 

2. DËi`vZvi wj½:  1.cyiyl 2. মরহলা 

 

3. DËi`vZvi eqmt (c~Y© eQ‡i)  

 

4. DËi`vZvi wk¶vMZ †hvM¨Zv: ‡Kvb †kÖwY DËxY©? (00-20 †kÖwY)  

 

5. DËi`vZvi cªavb †ckvt 1. K…wl 2. গৃখ্িণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4. চাকুরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6. হস্তরশল্প কাররগদরর 

কাজ     7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

 

৫ক. সড়ক রনম শাদণর পূদব শ রক সপশা রেল? 1. K…wl 2. গৃখ্িণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4. চাকুরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6. হস্তরশল্প 

কাররগদরর কাজ     7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

 

6. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v KZ? 

         

7. cwiev‡ii gvwmK Avq:  

ক) cÖKí বাস্তবায়ন nIqvi পূদব শ (২০০৯-২০১৩) Mo gvwmK Avq (UvKvq) 

 

ে) eZ©gv‡b Mo gvwmK Avq (UvKvq)  

 

গ) প্রিান সপশা হদত আয়   

 

‡Rjv : ...........................................            †KvWbs :   

Dc‡Rjv: ............................................              †KvW bs :  

BDwbqb:.............................................        †KvW bs :   

MÖvg :  ................................................              ‡KvW bs :          

সাংযুরক্ত-১ (ফম শ-১) 
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ঘ) অোে সপশা হদত আয়  

 

সসকশন-২: অবকাঠাদমা সাংিান্ত তথ্য (সড়ক, সসতু ও কালভাট শ  রনম শাণ কাজ)  

moK m¤úwK©Z Z_¨: 

        

সড়দকর নামোঃ....................................................................   

 

8. Avcwb ev Avcbviv সড়কটিদত চলাচল Ki‡Qb wK?                           1.  nu¨v    2. bv 

                                                                                                          

9. moK wefvM KZ©„K সড়কটি উন্নয়দনর mgq, Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD G Kv‡Ri mv‡_ RwoZ wQ‡jb wK?                                               

1.  nu¨v    2. bv    

10. সড়কটির eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb?  

1. GjvKvi †jvKRb সড়কটিদত স্বােদন্দয (comfortably) 

চলাচল করদত পাদর 

2. সড়কটির DcwifvM (surface) PjvP‡ji Dc‡hvMx নয়   

3. সড়কটিদত †Kvb রকদম PjvPj Kiv hvq  

4. সড়কটিদত ‡QvU †QvU M‡Z©i (potholes) m„wó n‡q‡Q   

5. সড়কটি DuPzরনচু (undulation) n‡q র্াওয়ায় hvbevnb PjvP‡ji 

সময়  াঁকুরন হদে 

11. সড়কটির উন্নয়ন Kv‡R GjvKvi `খ্িদ্র gwnjviv AskMÖnণ K‡i‡Q wK?                         1. nu¨v    2. bv  3. Rvwbbv 

     

12. moK wefvM KZ©„K সড়কটি Dbœq‡bi mgq Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb Rwg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q wK?  

1. nu¨v   2. না 3. প্রদর্াজয নদহ 

 

K.   ‘nu¨v’ n‡j, AwaMÖnYK…Z Rwgi Rb¨ cybe©vmb/¶wZc~iY †c‡q‡Qb wKbv?                                      1. nu¨v     2. bv 

ে.       ‘না’ হদল সকন?........................................................................  

 

১৩. উন্নয়নকৃত সওজ সড়খকি পাখবে MÖvgxY nvU-evRvi/†MÖv_ †m›Uvi Av‡Q wK?                                      1. nu¨v    2.bv    

ক. িযাাঁ  িখল্, সওজ সড়ক উন্নয়দনর d‡j eZ©gv‡b MÖvgxY nvU-evRviwU‡Z Avcwb Av‡Mi †P‡q mn‡R  

         hvZvqvZ Ki‡Z পাদরন wK?         1. nu¨v    2.bv                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       ে. আপনার এলাকা সথদক উক্ত হাট-বাজার সর্দত পূদব শর তুলনায় সময় সাশ্রয় হয় রক?    ১. nu¨v    2.bv    

      গ. হযাঁ হদল কত সময় সাশ্রয় হদে।           

              ১। ১৫ খ্মখ্নট     ২। ৩০ খ্মখ্নট     ৩। ৩০ তদুর্ধ্শ             

 

mo‡K wbwg©Z eªxR/KvjfvU© m¤úwK©Z Z_¨: 

 

১৪. Avcbvi এলাকার wbKU সওে কর্তবক উন্নয়েকৃত সড়শ্লক জকাে eªxR Av‡Q wKbv?                                      1. nu¨v    2.bv 

ক.  হযাঁ হদল, eªxRটি e¨env‡ii Dchy³ Av‡Q wKbv?                                                                         1. nu¨v    2.bv 

১৫. Avcbvi এলাকার wbKU সওে কর্তবক উন্নয়েকৃত সড়শ্লক কালভাট শ Av‡Q wKbv?                                        1. nu¨v    2.bv 

                                    

ক. হযাঁ হদল, KvjfvU©wUi রনচ w`‡q cvwb PjvPj K‡i wKbv?                                                    1. nu¨v    2.bv 

 

১৬. আপনার এলাকায় উন্নয়েকৃত সড়শ্লকর কারশ্লণ জকােরূপ জলাবদ্ধতা হয় রকনা?      1. nu¨v     2.bv                                                                                

      ক. হযাঁ হদল, জলাবদ্ধতা দূরীকরদণ আপনার পরামশ শ রক? 

      …………………………………………......   

‡mKkb-৩: K…wl welqK Z_¨: 

১৭. ক. eªxR/KvjfvU© wbg©vY Gi d‡j K…wl Rwg‡Z †m‡Pi জখনয পাখ্ন প্রাখ্িখত myweav n‡q‡Q wK?       1. n¨uv    2. bv   ৩. প্রদর্াজয নদহ 
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      . সসতু/কালভাট শ রনম শাদণর ফদল সড়দক উভয় পাদবশ পারন চলাচদলর মাধ্যদম অরতররক্ত পারন রনস্কাশদনর সুরবিা হদয়দে রক?                                
1. n üv   2. bv ৩. প্রদর্াজয নদহ 

১৮. সসদচর মাধ্যদম পূদব শর (২০০৯-২০১৩) তুলনায় বতশমাদন কৃরষ উৎপােন সবদড়দে রক?            1. n üv   2. না ৩. প্রদর্াজয নদহ 

 

১৯. প্রকখেি মময়াখে (২০০৯-২০১৩) বা পিবতীখত mo‡Ki cv‡k e„¶‡ivcণ n‡q‡Q wK? 1. n üv    2.bv                                                                                    

 

‡mKkb-৪: †hvMv‡hvM e¨e¯’v Dbœqb, evRviRvZKiY Ges Kg©ms¯’vb e„w× 

 

২০. আপনার এলাকা সথদক উপদজলা সেদর সর্দত আদগ (২০০৯-২০১৩) এর পূদব শর তুলনায় কত সময় সাশ্রয় হদে?  

(১) ১৫ রমরনট, (২) ৩০ রমরনট, (৩) ৪৫ রমরনট, (৪) ১ ঘন্টা (৫) তদুর্ধ্শ  

 

২১. সড়কসহ সড়কর উপর েীজ/কালভাট শ রনম শাদণর এর ফদল পূদব শর তুলনায় বতশমাদন সড়দক রক রক িরদনর র্ানবাহন চলাচল কদর।   

পূদব শর র্ানবাহন বতশমাদন র্ানবাহন 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

৫. ৫. 

৬. ৬. 

৭. ৭. 

৮. ৮. 

 

২২.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল রক রক পণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবিা হদয়দে?                                                     

১.  ৬. 

২.  ৭. 

৩.  ৮. 

৪.  ৯. 

৫.  ১০. 

 

২৩.  সড়ক উন্নয়ন ফদল আপনার এলাকায় কৃরষপণ্য বাজারজাতকরদণ সুরবিা বৃরদ্ধ সপদয়দে রক?       1. nu¨v     2.bv 

    

        ক. হযাঁ হদল, Avcbvi GjvKvq K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi d‡j K…l‡Kiv mwVK g~j¨ cv‡”Qb wKbv?                1. nu¨v     2.bv     

 
 

২৪.  †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j Avcbv‡`i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM †e‡o‡Q wK?                                       1. nu¨v    2. bv  

 
 

       K. n üv n‡j, †Kvb& †Kvb& Lv‡Z Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM †e‡o‡Q? 

 

1.  K…wl KvR 8.  AeKvV‡gv wbg©vY I ms¯‹v‡ii KvR (সড়ক †mZz  

     wbg©vY I ms¯‹v‡ii KvR I Ab¨vb¨)

2. K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi †¶‡Î 9. e„¶‡ivcY (ebvqb) Ges Gi cwiPh©vi KvR             

3. hvbevnb PjvP‡ji †¶‡Î 10.  kvK-mewRi evMvb 

4.  গরু/QvMj/nuvm/gyiMx cvjb 11.  ¶z ª̀ e¨emv 

5. KjKviLvbvi KvR 12. grm¨ Pvl 

6.  KzwUi wk‡íi KvR ১৩. mvaviY mvgvwRK Dbœqbg~jK Kv‡Ri †¶‡Î 

7.  gvwU কাটাি KvR 14. অোে  

 

২৫. ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j K…wlcY¨ ‡ePv‡Kbvq gwnjv‡`i AskMÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q wK?          1. n¨uv     2.bv 

  

২৬.  ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi d‡j gwnjviv ¯̂v¯’¨‡K‡› ª̀ ‡h‡Z cv‡i wK ?                                             1. n üv     2.bv 
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২৭. সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর ফদল সেদল/সমদয়দের স্কুল/কদলদজ র্াওয়ার হার সবদড়দে রক ?                1. n¨uv     2.bv 

    

২৭ক. সু্কল্ কত খ্কখ্ম দূখি?            খ্কখ্ম 

২৭ে. সু্কল্ যাওয়াি জখনয খ্ক ধিখনি যানবািন বযবিাি কখি? ........................................................................... 

২৮.  ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi d‡j gwnjv‡`i Av‡Mi Zzjbvq Av‡qi my‡hvM †e‡o‡Q wK?          1. nu¨v    2.bv 

 

‡mKkb-৫: পরিবেশ ও দুর্ঘটনা সম্পরকঘ ত তথ্য 

২৯.  সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল আপনার এলাকায় পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে রক?           1. nu¨v    2.bv 

 

       ক.  হযাঁ হদল রক রক? 

1|---------------------------------------------------------  

2|--------------------------------------------------------- 

3|---------------------------------------------------------       

৩০. সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর আপনার এলাকায় সড়দক দুঘ শটনা  পূদব শর তুলনায় সবদড়দে, কদমদে না একই রকম আদে? 

                                                                                          ১.  সবদড়দে   ২. কদমদে    ৩. একই রকম আদে 

৩০ক. র্রে বৃরদ্ধ পায় তদব দুঘ শটনা র কারণ সম্পদকশ আপনার মন্তব্য রকোঃ  

------------------------------------------------------------------------ 
 

‡mKkb ৬: SWOT রবষয়ক তথ্য 

৩১.  Avcbvi g‡Z বাস্তবারয়ত cÖK‡íi ভাল w`K¸wj (Strength) wK wK?   

1|--------------------------------------------------------- 

2|--------------------------------------------------------- 

৩২.  Avcbvi g‡Z বাস্তবারয়ত cÖK‡íi ỳe©j w`K¸wj (Weakness) wK wK?   

1|----------------------------------------------------------  

2|---------------------------------------------------------- 

৩৩. প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হওয়ার ফদল রক রক িরদনর সুদর্াগ (Opportunity) সৃি হদয়দে? 

১।----------------------------------------------------------------------- 

 ২।----------------------------------------------------------------------- 

৩৪. Avcbvi g‡Z বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর রক িরদনর অসুরবিা/ঝরক (Threat) রদয়দে? 

১।----------------------------------------------------------------------- 

 ২।----------------------------------------------------------------------- 

৩৫. উন্নয়নকৃত সড়কটির অসুরবিা/ঝুঁরক দূরীকরদণ আপনার পরামশ শ রক রক? 

 ১।------------------------------------------------------------- 

 ২।------------------------------------------------------------- 

 

 

(আপোর সহশ্ল াবগতার েশ্লন্য  িন্যিাি) 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োম:--------------------------- 

পরাম বক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবডবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস বলিঃ।  

স্বাক্ষর ও তাবরখ          :-------------------------- 
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সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত) 

শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

 

 ানারভর্ত ক সমীক্ষার প্রশ্নমালা 

 (K‡›Uªvj Gwiqvi Rb¨: †h GjvKvq সড়ক, eªxR-KvjfvU© উন্নয়ন/রনম শাণ KvR করা হয়রন) 

 

f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg| Avgiv AvBGgBwW (cwiKíbv gš¿Yvjq) Gi c¶ †_‡K gvV ch©v‡q সজলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

(রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)-এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| সমীক্ষার D‡Ïk¨ n‡”Q, Avcbv‡`i GjvKvi †hvMv‡hvM 

e¨e¯’v, K…wl Drcv`b, e¨emv-evwণ‡R¨i aiন Ges myweav‡fvMx‡`i Avq I Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †Kgb ‡m wel‡q Z_¨ msMÖn 

Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi সহদর্ারগতা চাই । Avcbvi †`qv Z_¨ ও মতামত m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e|  
 

  

‡Km bst  
 

 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg : ................................................. mv¶vrKvi MÖn‡Yi ZvwiL:    /     /201৮ 

 

mycvifvBRv‡ii bvg : .................................................  

 

‡mKkb-1: mvaviY Z_¨vejx  

 

1. DËi`vZvi  bvg:........................................................... †gvevBj b¤^i     ................ 

 

2. DËi`vZvi  wj½:  1.cyiyl 2. মরহলা 

 

3. DËi`vZvi  eqm (c~Y© eQ‡i): 

 

4. DËi`vZvi  wk¶vMZ †hvM¨Zv: ‡Kvb †kÖwY DËxY©? (00-20 †kÖwY)  
  

 

5. DËi`vZvi cªavb †ckvt  1. K…wl 2. M„wnণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4.PvKzরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6. িস্তখ্িে কাখ্িগখিি কাজ 

7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

৫ক. সড়ক রনম শাদণর পূদব শ রক সপশা রেল? 1. K…wl 2. গৃখ্িণী 3. w`bgRyi/wi·vPvjK/gvwS 4. চাকুরর 5. e¨emv: eo/gvSvix / ¶z`ª 6. হস্তরশল্প 

কাররগদরর কাজ     7. ‡eKvi 8.Ab¨vb¨--------------------- 

6. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v KZ? 

 

7. cwiev‡ii gvwmK Avq:  

ক) cÖKí বাস্তবায়ন nIqvi পূদব শ (২০০৯-২০১৩) Mo gvwmK Avq (UvKvq) 

 

ে) eZ©gv‡b Mo gvwmK Avq (UvKvq)  

গ) প্রিান সপশা হদত আয়   

 

‡Rjv : ...........................................            †KvWbs :   

Dc‡Rjv: ............................................              †KvW bs :  

BDwbqb:.............................................        †KvW bs :   

MÖvg :  ................................................              ‡KvW bs :          

সাংযুরক্ত-১ (ফম শ-২) 
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ঘ) অোে সপশা হদত আয়  

 

সসকশন-২: অেকাঠাব া সংক্রান্ত তথ্য  

moK m¤úwK©Z Z_¨:  

       

সড়দকর নামোঃ........................................................................... 

 

8. Avcbvi GjvKv n‡Z moK wefvM KZ©„K Dbœqbকৃত সড়কটি KZ ~̀‡i?                                            খ্ক. খ্ম.  
 

9. Avcbvi cv‡ki GjvKvq সড়ক উন্নয়ন nIqv‡Z Avcbvi/GjvKvi †Kvb DcKvi n‡q‡Q wK?           1. nu¨v      2.bv 

 

K. nu¨v n‡j, wK িরদনর উপকার হদয়দে?  

1।................................................................................................................................................................ 

২।................................................................................................................................................................ 

 

১০.  সওজ সড়ক সথদক দূদর অবস্থান করায় আপনারা রক রক অসুরবিার সমু্ম ীন হদেন? 

1।................................................................................................................................................................ 

২।................................................................................................................................................................ 

১১. সওজ সড়কটির উন্নয়ন Kv‡R আপনার GjvKvi `খ্ি`ª gwnjviv AskMÖnণ K‡i‡Q wK?                  1. nu¨v    2. bv  3. Rvwbbv 

 

১২.  আপনার এলাকার রনকটবতী সওজ সড়দক eªxR/KvjfvU© Av‡Q wKbv?                                             1. nu¨v     2.bv 

 

১১ক  eªxR/KvjfvU©wU e¨env‡ii Dchy³ Av‡Q wKbv?                                                             1. nu¨v     2.bv 

 

১১ . eªxR/KvjfvU©wU আপনার এলাকার পারন রনষ্কাশদন সহায়ক ভূরমকা  রাদ  wKbv?                    1. nu¨v     2.bv 

 

১৩. আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতা হয় রকনা?                                                                     1. nu¨v     2.bv 

      ১৩ক. হযাঁ হদল, জলাবদ্ধতা দূরীকরদণ আপনার পরামশ শ রক? 

      …………………………………………......   

১৪. Avcbvi GjvKvর রনকটবতী সওজ সড়দক †MÖv_ †m›Uvi/MÖvgxY nvU-evRvi Av‡Q wK?                   1. nu¨v     2.bv    

 

১৫. eZ©gv‡b MÖvgxY nvU-evRviwU‡Z Avcwb পূদব শর (২০০৯-২০১৩) তুলনায় mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvসরb wK  1. nu¨v     2.bv 

     ক. হযাঁ হদল, পূদব শ কত সময় লাগদতা, এ ন কত সময় লাদগ? 

         ---------------------------------------------------------------------- 

‡mKkb ৩: K…wl welqK Z_¨: 
 

১৬. Avcbvi GjvKvq K…wl Rwg‡Z cvwb wb¯‹vkb Z_v †m‡Pi myweav Av‡Q wKbv?                                           1. n¨uv     2.bv 

 

১৭. Avcbvi GjvKvq ‡m‡Pi gva¨‡g c~‡e©i (২০০৯-২০১৩) Zzjbvq eZ©gv‡b dmj উৎপােন ‡e‡o‡Q wKbv?          1.n¨uv      2.bv 

 

১৮. Avcbvi GjvKvq mo‡Ki cv‡k e„¶‡ivcY হদয়দে wK?                                                                        1. n¨uv     2.bv 

 

‡mKkb ৪: †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœqb, evRviRvZKiY Ges Kg©ms¯’vb e„w× 

১৯. আপনাদের এলাকায় সওজ সড়ক না থাকায় অসুরবিা হদে রক?                                                   1. n¨uv     2.bv 

     ক. হযাঁ হদল রক রক সমস্যা হদে? 

 1।................................................................................................................................................................ 

২।................................................................................................................................................................ 

২০. আপনার এলাকা সথদক সওজ সড়দক অবরস্থত হাট-বাজাদর র্াওয়া র্ায় রক?                                    1. n¨uv     2.bv 
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২১. আপনার এলাকার সেদল-সমদয়রা স্কুল/কদলদজ সর্দত পাদর রক?                                                    1. n¨uv     2.bv 

 

২২ আপনারা দেনরন্দন কাদজ/সপশাগত কাদজ র্াওয়ার জদে রক রক িরদনর র্ানবাহন পূদব শ (২০০৯-২০১৩) ব্যবহার করদতন এবাং 

     বতশমাদন রক রক র্ানবাহন ব্যবহার কদরন? 

পূদব শর র্ানবাহন বতশমাদন র্ানবাহন 

১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

৪. ৪. 

৫. ৫. 

৬. ৬. 

৭. ৭. 

৮. ৮. 

 

২৩. আপনার এলাকা হদত রক রক কৃরষপণ্য বাজারজাতকরণ করা হয়? 

১.  ৬. 

২.  ৭. 

৩.  ৮. 

৪.  ৯. 

৫.  ১০. 

 

২৪. সওজ সড়কর মাধ্যদম hvZvqv‡Zi myweav না হওয়ার d‡j K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Y Avcbv‡`i †Kvb অmyweav হদে wK?    

                                                                                                                                 1. n üv     2.bv 

       K. nu¨v n‡j, wK ai‡bi অmyweav n‡q‡Q?  

      1|----------------------------------------------------------------------------- 

       

      ২|----------------------------------------------------------------------------- 

 

২৫. Avcbvi GjvKvq K…wlcY¨ evRviRvZKi‡Yi d‡j K…l‡Kiv mwVK g~j¨ cv‡”Qb wKbv?                             1.nu¨v     2.bv    

 

 

২৬.  আপনার এলাকায় K…wlcY¨ ‡ePv‡Kbvq gwnjv‡`i AskMÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q wK?                                     1. n üv     2.bv 

       

২৭. আপনার এলাকার gwnjviv ¯̂v¯’¨‡K‡›`ª ‡h‡Z cv‡i wKbv ?                                                             1. n¨uv     2.bv 

 

২৮.  আপনার এলাকার gwnjv‡`i Av‡Mi Zzjbvq Av‡qi my‡hvM †e‡o‡Q wK?                                            1.nu¨v      2.bv 

 

 

(আপোর সহশ্ল াবগতার েশ্লন্য  িন্যিাি) 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর োম:--------------------------- 

পরাম বক প্রবতষ্ঠাশ্লের োম: বপবডবপএস ইবঞ্জবেয়াবরং কেসালট্যােস বলিঃ। 

স্বাক্ষর ও তাবরখ          :------------------------------------ 
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“সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

“গুরুত্বপূণ শ তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII)” এর রনদে শশনা (Guidline)
 

ভুরমকাোঃ আসসালামু আ’লাইকুম,  

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক উপযু শক্ত প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ শ তথ্যপ্রোনকারী রহদসদব আপনার সাক্ষাৎকার রনদত  এদসরে। আপরন অবশ্যই অবগত আদেন 

সর্, সেশ তথা জনগদণর আথ শ-সামারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অেতম রভর্ত - উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। এ লদক্ষয সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার 

রবরভন্ন িরদনর কার্ শিম গ্রহণ কদরদে। এরই মদধ্য “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”- শীষ শক প্রকল্পটি সওজ রাংপুর সজাদনর 

১০টি সজলার ২৮টি উপদজলায় বাস্তবায়দনর লদক্ষয হাদত সনওয়া হয় এবাং প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৩ সময়াদে সমাপ্ত হদয়দে। আশা করা র্ায়- প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উদল্লর ত সজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, সর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসারসহ আথ শ-সামারজক অবস্থার প্রভূত উন্নরত 

সারিত হদয়দে। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জদে আমরা রনেরলর ত তথ্যাবলী আপনার সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম জানদত চাই।     

 

সড়শ্লকর োম:--------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

সড়ক বিিাশ্লগর োম: ---------------------------উিরিাতার োম:---------------------------------------------  

 

পিিী/জপ া :-------------------------------------জমািাইল েম্বর: ------------------------------------------- 

 

ইউবেয়ে :----------------------------উপশ্লেলা:-------------------------------জেলা:------------------------ 

 

প্রশ্নসমূহিঃ 

১। সড়কটির বেম বাণ/উন্নয়শ্লের কাে সমাপ্ত হশ্লয়শ্লে। এ ব্যাপাশ্লর আপবে অিবহত আশ্লেে বক?  1.হযাঁ   ২.ো  

 

২। সড়ক বেম বাশ্লণর ফশ্লল অত্র এলাকায় আ ব-সামাবেক বক বক পবরিতবে এশ্লসশ্লে ? ৩টি উশ্লেখ করুে। 

 

ক) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ)--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

গ)-------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। সড়ক বেম বাশ্লণর পর  াতায়াত সহে হওয়ায়িঃ 

ক) স্থানীয় বাজাদর সোকাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দে রক?    ১. হযাঁ   ২. না 

 ) রাস্তার পাদবশ  নতূন ব্যবসা প্ররতষ্ঠান দতরী হদয়দে রক ?    ১. হযাঁ   ২. না 

গ) কৃরষ পদণ্যর সবচা-দকনা বৃরদ্ধ সপদয়দে রক?     ১. হযাঁ   ২. না 

ঘ) স্কুদল োত্র-োত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দে রক ?      ১. হযাঁ   ২. না 

ঙ) স্বাস্থয-দসবা গ্রহণ সহজ হদয়দে রক ?      ১. হযাঁ   ২. না 

 

৪। আপোর োোমশ্লত সড়ক বেম বাশ্লণর েশ্লন্য ভূবম অবিগ্রহণ করা হশ্লয়বেল বকো ?  ১. হযাঁ   ২. ো    

‘হযাঁ’ হশ্লল ক্ষবতগ্রস্তশ্লির ক্ষবতপূরণ প্রিাে বকংিা পুেি বাসে করা হশ্লয়শ্লে বক ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫। বেবম বত সড়ক,জসতু/কালিাট ব-এর িতবমাে অিস্থা জকমে? জকােরূপ সমস্যার সমু্মখীে হশ্লেে বক?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৬। সড়ক বেম বাণ কাশ্লে মবহলাশ্লির অং  গ্রহণ বেল বক ?    ১. হযাঁ   ২. ো  

সাংযুরক্ত-২ 
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   ‘হযাঁ’  হশ্লল বলঙ্গবিবিক বিিােে জকমে বেল? ---------------------------------------------------- 

 

৭। সড়ক বেম বাশ্লণর পর এখে উপশ্লেলা, জেলা সির জ শ্লত কতটুকু সময় সাশ্রয় হশ্লে?  

     

--------------------------------------------------------------------------------------- 

৮। ক) সড়ক বেম বাশ্লণর ফশ্লল জকাে বিরূপ প্রিাি জপশ্লড়শ্লে বক? 

    জ মেিঃ-  

   ১) পাবে প্রিাশ্লহ বকংিা েবমশ্লত জসচ্ বিশ্লত জকাে সমস্যা হশ্লে বক?------------- ১. হযাঁ   ২. ো 

   ২) মৎস্য প্রেেশ্লে/মৎস্য চ্াশ্লষ সমস্যা হশ্লে বক?------------------- ১. হযাঁ   ২. ো 

   ৩) জেৌ চ্লাচ্শ্লল সমস্যা হশ্লে বক?------------------- ১. হযাঁ   ২. ো 

   খ) অন্য জকাে বিরূপ প্রবতবক্রয়া হশ্লল উশ্লেখ করুে। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

৯। সড়কশ্লক জকন্দ্র কশ্লর বকরূপ ব্যিসা প্রবতষ্ঠাে গশ্লড় উশ্লঠশ্লে (  া:-জপট্রল পাম্প/রাইচ্বমল/শ্লপাবি ফাম ব ইতযাবি)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১০। সড়ক বেম বাশ্লণর ফশ্লল েবমর মূল্য জিশ্লড়শ্লে, কশ্লমশ্লে ো বস্থবত ীল আশ্লে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১। আপোর মশ্লত প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয়  বি ালী বিক বক? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১২। আপোর মশ্লত প্রকেটির সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক বক?  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৩। প্রকেটি িাস্তিাবয়ত হওয়ার ফশ্লল বক বক িরশ্লের সশ্ল াগ (Opportunity) সৃরি হদয়দে? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৪। প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষশ্লণ জকাে ঝুঁবক (Threat) িা চ্যাশ্ললঞ্জ রশ্লয়শ্লে বকো? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১৫। প্রকেটির রক্ষণাশ্লিক্ষণ এিং সড়ক বেরাপিার (road safety) স্বাশ্ল ব আপোর অন্য জকাে মতামত  াকশ্লল উশ্লেখ করুে।   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

(আপনার সহদর্ারগতার জদে  িেবাে) 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামোঃ ...................................................  

          পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপরিরপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ। 

                         স্বাক্ষর ও তারর োঃ..................................................  
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“সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD) 
 

পবরচ্ালোয়: মূল্যায়ে জসক্টর, আইএমইবড,পবরকেো মন্ত্রণালয় 

এফবেবড এর স্থাে :..............................উপশ্লেলা:....................................জেলা:......................................... 

সমাপ্ত সড়শ্লকর োম: ................................................................................................সড়শ্লকর দির্ঘ বয.............  

সড়ক বিিাশ্লগর োমিঃ.............................................................................................................................. 

ভুরমকাোঃ আসসলামু আলাইকুম,  

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক উপযু শক্ত 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ শ তথ্যপ্রোনকারী রহদসদব আপনার সাক্ষাৎকার রনদত  এদসরে। আপরন 

অবশ্যই অবগত আদেন সর্, সেশ তথা জনগদণর আথ শ-সামারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অেতম রভর্ত - উন্নত সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। এ লদক্ষয 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন সরকার রবরভন্ন িরদনর কার্ শিম গ্রহণ কদরদে। এরই মদধ্য “সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম 

সাংদশারিত)”- শীষ শক প্রকল্পটি সওজ রাংপুর সজাদনর ১০টি সজলার ২৮টি উপদজলায় বাস্তবায়দনর লদক্ষয হাদত সনওয়া হয় এবাং প্রকল্পটি 

২০০৯-২০১৩ সময়াদে সমাপ্ত হদয়দে। আশা করা র্ায়- প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উদল্লর ত সজলা ও উপদজলাসমূদহর পররবহন, 

সর্াগাদর্াগ ও ব্যবসা-বারণদজযর প্রসারসহ আথ শ-সামারজক অবস্থার প্রভূত উন্নরত সারিত হদয়দে। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়দনর জদে আমরা 

রনেরলর ত তথ্যাবলী গ্রুপ আদলাচনার মাধ্যদম জানদত চাই।     

প্রশ্নসমূহিঃ 

১। আপোশ্লির এলাকায় সড়কটির বেম বাণকাে িাস্তিাবয়ত হশ্লয়শ্লে। আপোরা অিবহত আশ্লেে বক? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

২। আপোশ্লির োোমশ্লত এ সড়ক বেম বাণ প্রকে িাস্তিায়শ্লের সশ্লঙ্গ এ এলাকার েেগণ জকােিাশ্লি েবড়ত বেশ্ললে বক ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

বকিাশ্লি েবড়ত বেশ্ললে এিং মবহলারা সম্পৃি  াকশ্লল তাঁশ্লির অং গ্রহণ কতটুকু বেল?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। বেবম বত এ সড়কটির কা বকাবরতা সম্পশ্লকব আপোশ্লির মতামত বিে।  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪। আপোশ্লির মশ্লত এ সড়ক বেম বাশ্লণর ফশ্লল অত্র এলাকার েেগশ্লণর আয়-উপােবে বৃবি পাশ্লে বক ? 

১. হযাঁ   ২. ো 

‘হযাঁ’  হশ্লল বকিাশ্লি তা ব্যি করুে। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫। সড়কটি  বেম বাশ্লণর পর  াতায়াত সহে হওয়ায় বেশ্লের প্রিািসমূহ সম্পশ্লকব মতামত প্রিাে করুে।  

    ক) স্থােীয় িাোশ্লর জিাকাশ্লের সংখ্যা বৃবি জপশ্লয়শ্লে বক? ----------- -------------------------------   

    খ) সড়শ্লকর পাশ্লবব  েতুে েতুে ব্যিসা প্রবতষ্ঠাে স্থাবপত হশ্লয়শ্লে বক ?---------------------------------   

    গ) কৃবষপশ্লের জিচ্াশ্লকো বৃবি জপশ্লয়শ্লে বক?--------------------------------------------------------      

    র্ঘ) ব ক্ষা প্রবতষ্ঠাশ্লে োত্র/োত্রীর সংখ্যা বৃবি জপশ্লয়শ্লে বক ?----------------------------------------- 

    ঙ) স্বাস্থযশ্লসিা গ্রহণ সহে হশ্লয়শ্লে বক ?-------------------------------------------------------------   

    চ্) কৃবষ উৎপািে বৃবি জপশ্লয়শ্লে বক ?-------------------------------------------------------------- 

    ে) ব ে, কলকারখাো সৃবষ্ট হশ্লয়শ্লে বক?-----------------------------------------------------------  

সাংযুরক্ত-৩ 
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৬। সড়কটির বেম বাণ কাে স্থােীয় চ্াবহিার সাশ্ল  সামঞ্জস্যপূণ বিাশ্লি করা হশ্লয়শ্লে বক? এ বিষশ্লয় মতামত ব্যি করুে। 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৭। সড়কটি বেম বাশ্লণর ফশ্লল এলাকায় জকাে পবরশ্লি গত বিরূপ প্রিাি পশ্লড়শ্লে বক ? জ মে,  

   ক) পাবে প্রিাশ্লহ জকাে সমস্যা হশ্লে বক?-------------------------------------------------------------------  

   খ) েবমশ্লত জসচ্ বিশ্লত সমস্যা হশ্লে বক ?-------------------------------------------------------------------   

   গ) অন্য জকাে িরশ্লের সমস্যা হশ্লে বক ? ------------------------------------------------------------------  

   র্ঘ) এলাকার পবরশ্লি গত এিং েীি দিবচ্ত্র ক্ষবতগ্রস্ত হশ্লে বক ?---------------------------------------------    

 

৮। উন্নয়েকৃত সড়শ্লক েবসমে, কবরমে বকংিা Easy Bike জশ্রবণর  ােিাহে চ্লাচ্ল কশ্লর বকো?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘হযাঁ’ হশ্লল চ্ালশ্লকর দিবেক আয় জকমে?--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৯। আপোশ্লির মশ্লত এ প্রকশ্লের  বি ালী বিক (strength) বক বক?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০। আপোশ্লির োোমশ্লত এ প্রকশ্লের সিশ্লচ্শ্লয় দুি বল বিক (Weakness) বক ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১১। সড়কটির রক্ষণাশ্লিক্ষণ সম্পশ্লকব আপোশ্লির জকাে মতামত আশ্লে বক?  াকশ্লল ২টি উশ্লেখ করুে। 

ক) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১২। সড়ক ও রক্ষাপ্রি কাশ্লের স্থায়ীত্ব িা বকংিা সড়ক-বেরাপিা বেবিত করার লশ্লক্ষয আপোশ্লির জকাে পরাম ব  াকশ্লল তা প্রিাে করুে 

(সশ্লি বাচ্চ ৫টি)। 

ক্রবমক 

েং 

বিিরণ 

ক  

খ  

গ  

র্ঘ  

ঙ  

 

 

(আপনাদের সকদলর সহদর্ারগতার জদে  িেবাে) 

 

এফরজরি পররচালনাকারী  :...................................................... 

 

                                     পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নাম : রপরিরপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

 

                                     স্থান ও তারর              :......................................................  
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“সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ শন সচকরলস্ট 

(সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট, সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম এবাং কালভাট শ এর জদে)  
 

সড়ক রবভাগ.................................................................................. 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামোঃ................................................................................ 

পর্ শদবক্ষণািীন অাংদশর অবস্থানোঃ সড়দকর .............. .........  তম রকোঃরমোঃ 

ইউরনয়নোঃ .....................................................         

উপদজলাোঃ ......................................................     সজলাোঃ........................................................ 

 

(ক) সড়ক বাঁি ও সপভদমন্টোঃ          নমুনার সাংখ্যা = ১২২টি 

 

িরমক 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 
বতশমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২) 

১ সড়দকর সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা হদয়দে রকনা ?    

২ সড়ক বাঁদির ঢাল (slope) সঠিক আদে রকনা?  

 

  

৩ সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দে রকনা?    

৪ সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ (Comfortably) চলাচল 

করদে রক না?   

  

৫ সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulation)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা  ায় রকনা? ‘হযাঁ’  হদল পররমাপ কত?......... 

  

৬ সড়দকর সারদফদস সকানরূপ ফাটল (crack) সে া র্াদে রকনা ? 

‘হযাঁ’  হদল পররমাপ কত?............................. 

  

৭ সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস গতশ (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 সকানরূপ Drainage সমস্যা আদে রকনা?   

পর্ শদবক্ষণ: [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি]  

 

সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-১) 



111 

( ) সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম ও সড়ক ফারন শচাদরর অবস্থাোঃ 

 

িরমক 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 
বতশমান অবস্থা 

হযাঁ  )১(  না  )২(  

1৩ সড়দকর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক (বাধ্যতামূলক, সতকশতামূলক 

ও রনদে শশনামূলক) সাইন-রসগোল  পর্ শাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপ্ত া রনদে শশক 

আদে রকনা?   

  

1৪ সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবশ অরত -উচ্চতা ) Super-elevation) রহসাদব সড়ক 

বাঁি ও সপভদমন্ট রনম শাণ করা হদয়দে রকনা? 

 

 

 

1৫ সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা অাংদশর তুলনায় ২৫-৩০% সবরশ চওড়া 

রহদসদব রনম শাণ করা হদয়দে রকনা?  

 

 

 

1৬ সড়দকর বাঁদক রভতদরর পাদবশ বৃক্ষদরাপণ বা স্ট্রাকচার রনম শাণ ইতযারে িারা 

র্ানবাহদনর দৃরি-সীমায় প্ররতবেকতা সৃরি হদে রকনা? 

  

1৭ (ক) সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ শটনা হয় এমন দুঘ শটনা প্রবণ েট 

(Accident-prone Spot)  

  

 ( ) ‘হযাঁ’  হদল Informative sign board আদে রকনা? 

 

  

1৮ 

 

(ক) সড়শ্লকর জরাড মাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

  

 (খ) প্রশ্ল ােয জক্ষশ্লত্র সড়শ্লক Median অ িা Centre-line মাবকবং আশ্লে বকো?    

১৯ বকশ্ললাবমটার জপাস্ট আশ্লে বকো?  

 

 

 (ক) ‘হযাঁ’  হশ্লল বকবম জপাশ্লস্টর জলখা স্পষ্ট বকো?   

 (খ) বকবম জপাস্ট গাে-গাোড়া িা আগাোয় জেশ্লক আশ্লে বকো?   

২০ জসতু িা কালিাশ্লট বর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ এিং িাঁশ্লক গাইড বপলার স্থাপে করা হশ্লয়শ্লে বকো? 

  

  

পর্ শদবক্ষণোঃ [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি] 
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(গ) কালভাট শোঃ (প্রদর্াজয সক্ষত্র) 

 

িরমক নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 
বতশমান অবস্থা 

হযাঁ না 

21 কালিাশ্লট বর কাশ্লের মাে (Workmanship) দৃশ্যতিঃ িাল বকো?   

22 কালিাশ্লট বর জকাে অংশ্ল  জকাশ্লো সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) আশ্লে 

বকো  

 

 

 

23 কালভাদট শর  কনরিদট সকানরূপ Honey-comb সে া র্াদে 

রকনা? 

  

২4 খাল িা োলার তুলোয় কালিাশ্লট বর দির্ঘ বয (Span) কম বকো?   

 

২5 চ্যাশ্লেশ্ললর উর্ধ্বশ্লরাশ্লতর (Upstream) বিশ্লক বকংিা বেেশ্লরাশ্লতর 

(Downstream) বিশ্লক জকােরূপ েলািিতা পবরলবক্ষত হশ্লে 

বকো?                                                                             

 

 

 

২6 কালিাশ্লট বর সবন্নকশ্লট আড়াআবড়িাশ্লি চ্যাশ্লেশ্লল পাবে-প্রিাহ ব্লক করা 

হশ্লয়শ্লে বকো  ) ?প বশ্লিক্ষশ্লণ বেবি বষ্ট কালিাশ্লট বর বিিরণ বিে)।   

  

২7 বেবম বত কালিাশ্লট বর উপর বিশ্লয়  ােিাহে চ্লাচ্শ্ললর সময় 

 ােিাহশ্লের িাক্কা (Jerking)  খায় বক ো? 

  

পর্ শদবক্ষণ: [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি] 

 

(র্) PMP-এর আওতায় সমরামত সাংিান্ত তথ্যোঃ  
 

িরমক নাং 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 
বতশমান অবস্থা 

হযাঁ না 

২৮ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর সড়কটিদত/সড়ক অাংদশ PMP সমরামত 

হদয়দে রকনা?  

“হযা” হদল উহার অবস্থান ও রববরণ পর্ শদবক্ষদণ উদল্ল  করুণ 

  

পর্ শদবক্ষণ: [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি] 

             

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম  ...............................................  

                             

   পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

                   

                 স্বাক্ষর ও তারর  ..............................................  
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“সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার বাস্তব পররেশ শন সচকরলস্ট 

(প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত সসতুর জদে) 

সড়ক বিিাশ্লগর োমিঃ................................................................................... 

সড়ক/সড়ক অাংদশর নামোঃ................................................................................ 

পর্ শদবক্ষণািীন অাংদশর অবস্থানোঃ সড়দকর............................তম রকরম 

ইউরনয়নোঃ .....................................................    

উপদজলাোঃ....................................................সজলাোঃ...................................................... 

সসতুর নামোঃ........................................................দসতুর দেঘ শযোঃ....................................... 

েযান সাংখ্যাোঃ.........................................         সসতুর িরনোঃ রপরস গাি শার / আররসরস  

নমুনার সাংখ্যা = ৫টি 

 

(ক) মূল সসতুোঃ 

ক্রবমক  াচ্াইতব্য আইশ্লটম িতবমাে অিস্থা 

হযাঁ )১(  ো )২(  

১ (ক) জসতুর Sub-structure এ Concrete এর কাশ্লের মাে 

(Workmanship) দৃশ্যতিঃ িাল বকো? 

 

 

 

(খ) জসতুর Super-structure এ Concrete এর কাশ্লের মাে 

(Workmanship) দৃশ্যতিঃ িাল বকো? 

  

২ জসতুর োলাই কাশ্লে জকােরূপ Honey-Comb আশ্লে বকো?   

৩ জসতুর দির্ঘ বয েিীর প্র স্ততা অনু ায়ী প বাপ্ত হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

 

৪ সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) সনৌ চলাচদলর জদে প্রদয়াজনীয় 

উচ্চতায় আদে রকনা?  

  

৫ ক) জসতুর বেচ্ বিশ্লয় জেৌ চ্লাচ্শ্ললর মত পাবে প্রিাহ আশ্লে বকো?  

 

  

খ) বেবম বত জসতুটিশ্লত Navigation সমস্যা আশ্লে বকো?   

৬ জসতুর জকাে অংশ্ল  জকােরূপ সূক্ষ্ম-ফাটল (Hair-crack) আশ্লে বকো?    

৭ জসতুর বিবিন্ন স্পযাশ্লের েশ্লয়শ্লে  ােিাহে িাক্কা খায় বকো?   

 

 

৮ জসতুর Bearing-এ জকাে ত্রুটি পবরলবক্ষত হশ্লে বকো? 

[শ্লসতুর Bearing বুশ্লয়ট বকংিা অপর জকাে recognized ল্যািশ্লরটরীশ্লত 

পরীক্ষা করা হশ্লয়শ্লে বকো উহার তথ্য সংগ্রহ করশ্লত হশ্লি]  

 

 

 

 

 

সাংযুরক্ত-৪ (ফম শ-২) 
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ক্রবমক  াচ্াইতব্য আইশ্লটম িতবমাে অিস্থা 

হযাঁ )১(  ো )২(  

৯ জসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ রক্ষাপ্রি কাে (Protective Work) করা হশ্লয়  াকশ্লল  তা 

জটকসই আশ্লে বকো ? 

  

 

১০ েিীর উিয় তীশ্লরর েিী  াসশ্লের (RTW) কাে িাল আশ্লে বকো?   

১১ জসতুর জডক-স্লযাশ্লির উপবরিাগ (Wearing course) িাল আশ্লে বকো?    

পর্ শদবক্ষণোঃ [উপদরর িরমক সমূদহ “হাঁ” রকাংবা “না” োড়া অোে পর্ শদবক্ষণ এ াদন উদল্ল  করদত হদব] 

 

 

( ) সসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁি ও সপভদমন্টোঃ  

 

িরমক 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 

বতশমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২)  

১২ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দ 

(Comfortably) চলাচল করদে রক না?   

  

১৩ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর উপদর্াগী প্রশস্ত করা 

হদয়দে রকনা ?  

  

১৪ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সশাল্ডাদর রকাংবা ঢাদল সরইনকাট সৃরি হদয়দে রকনা?   

১৫ এযাদপ্রাচ  সড়দকর সারদফস উঁচুরনচু (Undulated)  

রকনা রকাংবা র্ানবাহন িাক্কা  ায় রকনা ?  

  

১৬ এযাদপ্রাচ  সড়দকর ঢাল সঠিক আদে রকনা?  

 

 

 

 

১৭ সড়দকর সারদফদস সকানরূপ সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack) সে া র্াদে 

রকনা ? 

  

১৮ সড়দকর সপভদমদন্টর সারদফদস গতশ (Pot holes) আদে রকনা?  

 

 

১৯ এযাদপ্রাচ সড়দকর সারদফস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা?    

পর্ শদবক্ষণ: [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি]  
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(গ) সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিমোঃ 

 

িরমক 

 

র্াচাইতব্য আইদটম 
বতশমান অবস্থা 

হযাঁ  )১(  না  )২(  

২০ সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ  সড়দক সাইন-রসগোল  

পর্ শাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপ্ত া রনদে শশক আদে রকনা?   

  

২১ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদকর বারহদরর পাদবশ অরত (Super-

elevation) উচ্চতা-রহসাদব সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট রনম শাণ করা 

হদয়দে রকনা?   

 

 

 

২২ এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা অাংদশর তুলনায় সবরশ 

চওড়া রহদসদব রনম শাণ করা হদয়দে রকনা?  

 

 

 

২৩ সসতুর এযাদপ্রাচ  সড়দকর বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের ফদল র্ানবাহদনর 

দৃরি-সীমায় প্ররতবেকতা সৃরি হদে রকনা? 

  

২৪ সসতু রকাংবা এযাদপ্রাচ  সড়দকর একই স্থাদন (Spot) বারাংবার দুঘ শটনা 

হয় এমন দুঘ শটনা প্রবণ েট (Accident-prone spot) আদে 

রকনা? 

  

২৫ সাইন-রসগোল  পর্ শাপ্ত রকনা?  

(ক) জসতুর জরইবলং-এ reflective sign স্থাপে করা হশ্লয়শ্লে বকো? 

  

(খ) জসতুর এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ জরাড মাবকবং করা হশ্লয়শ্লে বকো?  

 

  

 (গ) এযাশ্লপ্রাশ্লচ্ Guide-pillar স্থাপে করা হশ্লয়শ্লে বকো এিং রঙ করা 

হশ্লয়শ্লে বকো?  

  

পর্ শদবক্ষণোঃ [উপশ্লরর ক্রবমক সমূশ্লহ “হাঁ” বকংিা “ো” োড়া অন্যান্য প বশ্লিক্ষণ এখাশ্লে উশ্লেখ করশ্লত হশ্লি] 

 

 

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নাম  .....................................................  

 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপরিরপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

 

স্বাক্ষর ও তারর  ..............................................  
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“সজলা সড়ক উন্নয়ন (রাংপুর সজান) (১ম সাংদশারিত)”-শীষ শক প্রকদল্পর 

িয় কার্ শিদম রপরপআর-এর রবরিসমূহ অনুসরণ সাংিান্ত- 

িয় চুরক্ত পর্ শাদলাচনা সচকরলস্ট 

১। িয় চুরক্তর নামোঃ .........................................................................................................  

২। চুরক্ত মূল্যোঃ..........................................  

৩। িয় পদ্ধরতোঃ........................................  

িরমক 

নাং 
কার্ শিম (Activity) 

প্রদর্াজয রবরি 

সমাতাদবক 

করণীয় 

প্রকৃত অবস্থা 

1.  বারষ শক িয় পররকল্পনা অনুদমারেত রকনা?   

2.  ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রেল রকনা? 

 ) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, পরত্রকার নাম-  

১।  

২।  

৩। 

  

3.  

রসরপটিইউ’র  ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়রেল রকনা? 

  

4.  
কতটি েরপত্র রবিয় হদয়রেল? 

  

5.  
কত জন েরপদত্র অাংশগ্রহণ কদররেল?  

  

6.  
েরপত্র োর দলর জদে  কতরেন সময় সেয়া হদয়রেল? 

  

7.  
েরপত্র উন্মুক্ত করমটির (টিওরস) সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

  

8.  
টিওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

  

9.  
েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

  

10.  
টিইরস-দত বরহোঃস্থ েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

  

11.  
দবি (Responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা কতটি?    

12.  
ক) বারতল রবদবরচত (Non-responsive) েরপদত্রর সাংখ্যা 

কতটি?  

 ) েরপত্র বারতল রবদবরচত হওয়ার কারণ রক রক? 

  

13.  
েরপত্র গ্রহদণর কত রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন 

হদয়দে?  

  

14.  মূল্যায়ন প্ররতদবেন সরাসরর অনুদমােনকারী কতৃশপদক্ষর রনকট 

সপ্ররণ করা হদয়রেল রকনা?   

  

15.  
রপরপআর এর সাংরেি রবরি অনুর্ায়ী র্থাসমদয় েরপত্র 

অনুদমােন হদয়রেল রকনা? 

  

16.  
ক) েরপদত্রর দবিতার সময়াে কতরেন রেল? 

 ) েরপদত্রর মূল দবিতার সময়াদে চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত হদয়রেল 

রকনা?  

  

সাংযুরক্ত-৫ 
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17.  
ক) দবিতার সময়াে বরি শত করা হদয়রেদলা রকনা?  

 ) চুরক্ত স্বাক্ষদরর তারর োঃ 

  

18.  
মূল দবিতার সময়াদে চুরক্তপত্র স্বাক্ষররত হদয় না থাকদল তার 

কারণ রক রেদলা? 

  

19.  

ক) চুরক্ত অনুর্ায়ী কাজ সম্পােদনর তারর োঃ 

 ) প্রকৃত সম্পােদনর তারর োঃ 

গ) কাজ সম্পােদন রবলি হদল তার কারণ রক? 

গ) রবলদির জদে জররমানা (L.D) আদরাপ করা হদয়রেদলা 

রকনা? হদল তার রববরণোঃ 

  

20.  
ক) েরপত্র ফ্রন্ট সলাদিি/আন ব্যাদলন্সি রেল রকনা? 

 ) হযাঁ হদল, র্দথি কার্ শ সম্পােন জামানত (Performance 

Security) রা া হদয়দে রকনা? 

  

সারব শক পর্ শদবক্ষণোঃ 

 

উপা্ত  সাংগ্রহকারী পরামশ শদকর নামোঃ -------------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠানোঃ রপরিরপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তারর োঃ -------------------------------------------------- 
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পরররশি-১ 
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সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট-এর পর্ শদবক্ষণ  

িরমক 

(সচকরলস্ট 

অনুু্র্ায়ী) 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ (অবস্থানসহ)   গণসাং া 

১ সশাল্ডার (Shoulder)  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দকর  ৭ম ও ১৭তম রকরমদত সশাল্ডার সভদঙ্গ সগদে  ২ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ১ম রকরমদত শুরুদত সোকানপাট সরাি সলদভল সথদক উঁচুদত আদে, 

সশাল্ডার সনই;  ১০ম- ১২তম রকরমদত সশাল্ডার অপ্রশস্ত  

৪  

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১৩তম ও ১৬তম রকরম) রকছু 

জায়গায় সশাল্ডার ভাঙ্গা/অপ্রশস্ত 

২ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর  (৯ম রকরম) দুই পাদবশ সশাল্ডাদরর জায়গা সোকানপাট ে ল 

কদর সরদ দে  

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর  (১ম রকরম) পাঙ্গা মুটুকপুর বাজাদরর রনকট সড়দকর 

িানপাদবশ  নালা আদে, সশাল্ডার অপ্রশস্ত 

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর ৩য়, ৮ম, ৯ম ও ১০ম রকরমদত সশাল্ডার অপ্রশস্ত   ৪  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (১ম, ২য়, ৪থ শ, ৫ম, ও ৯ম রকরম) স্বল্প 

রকছু জায়গায় সশাল্ডার পর্ শাপ্ত নদহ 

৫ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর ১০ম ও ১১তম রকরমদত (র্থািদম ৩০ 

রমটার ও ৬০% দেদঘ শয) সশাল্ডার র্ধ্দস সগদে    

১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-১৯তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সশাল্ডার ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে 

৮ 

২ বাঁদির ঢাল (Slope)   

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দে্র (৮ম ও ৯ম রকরম) বাঁদির ঢাল রকছু রকছু জায়গায়  সঠিক সনই  ২ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (৩য় রকরম) মাদ  মাদ  ঢাল র্ধ্দস 

সগদে  

২ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দক ১৭তম রকরমদত  সড়দকর একটা 

জায়গায় ঢাল সনই, পুকুদরর কারদণ খুব  াড়া। সড়ক সর্দকান সময় সিদব সর্দত পাদর 

১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (২য়, ৩য়, ৪থ শ, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম রকরম) 

রকছু েদট  পর্ শাপ্ত ঢাল সনই/ ঢাল সঠিক সনই  

৬  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১০ম রকরমদত  পর্ শাপ্ত ঢাল সনই। সড়দকর 

পাদবশ  পুকুর এবাং গদতশর কারদণ ঢাল খুব  াড়া 

১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম- ১৯তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় বাঁদির ঢাল ক্ষরতগ্রস্ত ও সভদঙ্গ সগদে  

৮ 

৩ সরইনকাট (Rain cut)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (৮ম ও ১১তম রকরম) মাদ  মাদ  সশাল্ডার সথদক ঢাদলর রেদক 

সরইনকাট সৃরি হদয়দে 

২ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর  (৩য়, ১০ম, ১৫তম ও ১৬তম  রকরম) 

রকছু েদট  সোট সরইনকাট সৃরি হদয়দে 

৪  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (২য়-৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম রকরম)  রকছু রকছু 

েদট সরইনকাট সৃরি হদয়দে  

৬ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-১৯তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। সশাল্ডাদর সরইনকাট সৃরি হদয়দে 

৮ 

৪ সারদফদসর মসৃণতা বা চলাচদলর স্বােন্দযতা (Comfortablity):    

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (১ম, ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ রকরম) সারদফদসর অবস্থা চলনসই মাদনর 

(Fair)।  

৪  

পরররশি-২ক 
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সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-১৯তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। সড়দকর সপভদমদন্টর উপর রেয়া র্ানবাহন স্বােদন্দয চলাচদল রবে 

ঘটদে।  

৮ 

৫ উঁচুরনচু (Undulation)   

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (৩য় রকরমদত) সারদফদস প্রায় ২৫ রমরম গভীরতায় পররমাণ 

উঁচুরনচু আদে    

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (২য়-৪থ শ ও ১০ম রকরম) সারদফদস রকছু েদট প্রায় 

৭৫ রমরম পররমাণ উঁচুরনচু আদে    

৪  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-২০তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। সড়দকর সারদফদস অদনক জায়গায় উঁচুরনচু আদে   

৯  

৬ ফাটল (Crack)  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দকর  (১ম, ২য়, ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১১তম ও ১২তম রকরম) 

সারদফদস রকছু েদট ৪ রমরম-৯ রমরম প্রশস্ত ফাটল আদে   

৭  

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (৩য়, ৪থ শ ও ২৬তম রকরম) সারদফদস ৩-১০ রমরম প্রশস্ত ফাটল  

রদয়দে  

৩  

৭ 

 

পটদহালস (potholes)  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দকর  (৭ম-১৬তম রকরম) সারদফদস  ৪৫০ রমরম সাইদজর এবাং 

৩৫ রমরম-৪০ রমরম গভীরতার পটদহালস আদে তদব রকছু রকছু েদট গতশগুদলা ইট রেদয় ভরাট করা 

হদয়দে  

১০ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (১ম রকরম) রকছু  েদট  ৪৫০ রমরম সাইদজর এবাং ৩০ রমরম 

গভীরতার গতশ আদে 

১ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (৩য়, ১৭তম ও ১৮তম) রকরমদত অরিকাাংশ অাংদশ ২০০ রমরম-২৭৫ 

রমরম সাইদজর এবাং ১৫ রমরম-২৫ রমরম গভীরতার গতশ আদে 

৩ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দকর (রাংপুর অাংশ) ১৩তম 

রকরমদত ০.৫রম x ১.৫রম সাইদজর এবাং ২৫-৩০রমরম গভীরতার গতশ আদে   

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ রকরম) সারদফদস ২৫-৩৫ রমরম গভীরতার গতশ 

আদে 

৩ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর ১৮তম রকরমদত বকুলতলা সসতুর এযাদপ্রাদচ ১.৫রম x ২.৭৫রম 

সাইদজর এবাং ৫০রমরম গভীরতার গতশ  আদে  

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর  (১ম রকরম) সারদফদস  রকছু েদট ৩০৫ রমরম 

সাইদজর এবাং ৭৬ রমরম গভীরতার গতশ আদে 

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (৬ষ্ঠ রকরম) সারদফদস গতশ গুদলা ইদটর স ায়া ও বারল 

রেদয় ভরাট করা হদয়দে 

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৭ম রকরমদত সড়দকর সারদফদস কদয়ক েদট ৩০৫ 

রমরম সাইদজর এবাং ৭৬ রমরম গভীরতার গতশ আদে  

১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-২০তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। সড়দকর সারদফদস অদনক েদট গতশ আদে  

৯ 

৮ সরদভরলাং (Raveling)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (৮ম ও ১০ম রকরম) সারদফদস রকছু রকছু েদট সরদভরলাং আদে  ২ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দকর (রাংপুর অাংশ) (২য় 

রকরম) সারদফদস রকছু েদট সরদভরলাং আদে  

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (৫ম রকরম) মহুয়া বাজার অাংদশ সড়দকর সারদফদস সরদভরলাং 

আদে   

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (১ম, ৮ম ও ৯ম রকরম) সারদফদস রকছু েদট  

সরদভরলাং আদে  

৩  

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (৬ষ্ঠ- ৮ম রকরম) সারদফদস অরিকাাংশ েদট 

সরদভরলাং আদে 

 

৩ 
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৯ রাটিাং (Rutting)  

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৪থ শ রকরমদত সড়দকর সারদফদস ২-৩ টা েদট রাটিাং 

আদে 

১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (১৬তম, ১৭তম ১৮তম ও ১৯তম রকরম) 

সারদফদস রকছু েদট রাটিাং  আদে 

৪ 

১০ এরজাং ভাঙ্গা (Edge-breaking)  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দকর (৩য়-৫ম, ১০ম, ১৫তম ও১৭ তম রকরম) রকছু েদট 

এরজাং ভাঙ্গা আদে 

৬  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর (১ম-৫ম রকরম ও ১৮তম রকরম) সড়দকর রকছু েদট এরজাং ভাঙ্গা 

আদে  

৬   

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দকর (রাংপুর অাংশ) (১ম, ৩য়, 

৪থ শ, ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম -১৪তম রকরম ও ১৬তম রকরম) রকছু েদট এরজাং ভাঙ্গা আদে     

১২   

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (৩য় ও ৫ম রকরম) এরজাং মাটির রনদচ   

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (১ম-৩য় ও ৯ম) রকরমদত রকছু েদট এরজাং ভাঙ্গা 

আদে  

৪ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দকর (৭ম ও ১০ রকরম) অরিকাাংশ েদট এরজাং ভাঙ্গা 

আদে 

২  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (২য়, ৪থ শ, ৬ষ্ঠ-৮ম রকরম) রকছু েদট 

এরজাং ভাঙ্গা আদে  

৫ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (১০ম রকরম) ৬০% েদট এরজাং ভাঙ্গা 

আদে   

১ 

১১ Camber/Cross-gradient  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দক ৯ম রকরমদত সড়দকর Camber কম করা হদয়দে  ১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-১৯তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। সড়দকর Camber ঠিক সনই  

৮ 

১২ সেইদনজ সমস্যা (Drainage-problem)  

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দক ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১৩তম-১৭তম  রকরমদত বাজার অাংদশ 

সেইদনজ ব্যবস্থা সনই 

৯ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ২য় 

রকরমদত সেইদনজ ব্যবস্থা সনই   

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৫ম ও ৯ম রকরমদত সেইদনজ ব্যবস্থা সনই, বষ শাকাদল পারন জদম  ৩  

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৫ম রকরমদত সমলাপাঙ্গা পাগলীমারহাট বাজার অাংদশ 

সেইদনজ ব্যবস্থা সনই 

১ 

 

সড়ক রনরাপ্ত ামূলক কার্ শিম ও সড়ক ফারন শচার সাংিান্ত পর্ শদবক্ষণ 

িরমক 

(সচকরলস্ট 

অনুু্র্ায়ী) 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি (অবস্থানসহ)  গণসাং া 

(freque

ncy)   

১৩ সাইন-রসগোল (Sign-Signal)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ৩য় রকরমদত সড়দকর সাইন-রসগোল গুদলা সহদল আদে ১ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ৪থ শ, ৫ম রকরমদত সড়দকর সকল রনরাপ্ত া রনদে শশক গুদলা সহদল 

আদে, রল াগুদলা মুদে সগদে  

২ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ১৭তম রকরমদত বকুলতলা বাজার অাংদশ সড়দক গরত 

সীরমতকরণ সাইন সনই   

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ-৯ম রকরমদত সকান প্রকার সাইন-

রসগোল সনই   

৬ 

পরররশি-২  
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সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ৪থ শ, ৫ম, ৬ষ্ঠ রকরমদত সসতুদত সকান 

প্রকার সাইন-রসগোল সনই   

৩ 

১৪ বাঁদকর বারহদরর পাদবশ অরত ঊচ্চতা (Super-elevation)  

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম রকরমদত র্থার্থ  Super- 

elevation রেদয় সড়ক রনরম শত হয়রন   

৩ 

১৫ বাঁদক সড়দকর অরতররক্ত প্রশস্ততা (Extra width)  

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ২২তম রকরমদত বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা একই রকম রনরম শত 

হদয়দে  

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৪থ শ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম রকরমদত বাঁকসমূদহ সড়দকর 

প্রশস্ততা একই রকম রনরম শত হদয়দে 

৪ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১ম রকরমদত সড়দকর বাঁদকর প্রশস্ততা 

একই রকম রনরম শত হদয়দে 

১ 

১৬ দৃরি সীমায় প্ররতবেকতা (Obstruction)  

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৯ম রকরমদত সোকাদনর জদে  র্ানবাহদনর দৃরি সীমায় 

প্ররতবেকতা সৃরি হদে 

১ 

১৭ দুঘ শটনা প্রবণ েট (Accident-prone spot)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ২৪তম রকরমদত রনরচন্তা সড়দকর ভূতগাড়ী সমাদড় প্রায়ই দুঘ শটনা 

ঘদট রকন্তু সকান সাইন-রসগোল সনই   

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৫ম রকরমদত মহুগা বাজার অাংদশ সড়ক পারাপার হবার সময় 

প্রায়ই দুঘ শটনা ঘদট রকন্তু সকান সজো িরসাং রকাংবা সাইন-রসগোল সনই 

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৯ম রকরমদত বদলয়া বাজাদরর েীজ   অাংদশর বাঁদক মাদ  

মাদ  দুঘ শটনা ঘদট রকন্তু সকান সতকশতামূলক সাইন-রসগোল সনই  
১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৫ম রকরমদত সমলাপাঙ্গা সমরিদকল সমাদড় প্রায়ই 

দুঘ শটনা ঘদট রকন্তু সকান সতকশতামূলক সাইন-রসগোল সনই      

১ 

১৮ সরাি মারকশাং    

সশরপুর-ধুনট-কারজপুর-রসরাজগঞ্জ সড়দক ৪থ শ, ৭ম, ৯ম, ১০ম রকরমদত সকান সরাি মারকশাং সনই ৪ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ শ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম 

রকরমদত সড়দকর সকাথাও সকান সরাি মারকশাং সনই 

১০ 

১৯ রকরম সপাস্ট (km post)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ৩য় রকরমদত রকরম সপাস্ট সভদঙ্গ ও সহদল সগদে ৩ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ৫ম রকরমদত রকরম সপাস্ট সহদল সগদে ১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ১৫তম 

রকরমদত রকরম সপাস্ট সোকানোদরর সটরবল িারা ঢাকা পদড়দে 

১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ১৬তম 

রকরমদত রকরম সপাস্ট বারল িারা ভরাট কদর রা া হদয়দে 

১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ২৫তম রকরমদত রকরম সপাস্ট সনই ১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ২৬তম রকরমদত রকরম সপাস্ট আগাোয় সঢদক আদে ১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম রকরমদত রকরম 

সপাদস্টর রল া অেি 

৮ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৯ম রকরমদত রকরম সপাস্ট সনই  ১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ১২তম-২০তম রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। বোর পর সকান প্রকার সমরামত করা হয় রন। সড়দক রকরম সপাস্ট 

সনই  

৯ 

২০ গাইি রপলার  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২তম, ২০তম, ২৪তম রকরমদত বাঁদক সকান 

গাইি রপলার সনই  

৭ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ২২তম, ২৫তম, ৩১তম রকরমদত কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ সকান 

গাইি রপলার সনই 

৩ 
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রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ২য় রকরমদত গাইি রপলার এর রাং েি নয় ১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৭ম, ৮ম, ১১তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৮তম, ২২তম রকরমদত 

বাঁদক সকান গাইি রপলার সনই  

৭ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ৯ম রকরমদত গাইি রপলার সহদল সগদে ১ 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দক ২০তম রকরমদত কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ সকান গাইি রপলার 

সনই 

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ১ম ও ২য় রকরমদত কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ সকান 

গাইি রপলার সনই 

২ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৪থ শ রকরমদত বাঁদক সকান গাইি রপলার সনই ১ 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক ৩য় ও ৯ম রকরমদত কালভাদট শর 

এযাদপ্রাদচ সকান গাইি রপলার সনই 

২  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর ১২তম-২০তম  রকরমদত ২০১৭ সাদলর 

বোয় সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দে। কালভাদট শর এযাদপ্রাদচ এবাং বাঁদক সকান গাইি রপলার সনই  

৯ 

কালভাট শসমূদহর পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত ত্রুটি-রবচুযরত 

িরমক 

(সচকরলস্ট 

অনুু্র্ায়ী) 

পর্ শদবক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্য (অবস্থানসহ)  গণসাং া 

(freque

ncy)   

২২ সূক্ষ্ম ফাটল (Hair-crack)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ১৮তম রকরমদত েীদজর সররলাং-এ ফাটদলর পররমাণ সবরশ ১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ১৫তম 

রকরমদত কালভাদট শর এক জায়গায় ফাটল আদে 

১ 

সবাড়াগাড়ীহাট   -দ াকশারঘাট-রিমলা সড়দক ৬ষ্ঠ রকরমদত ২ টা কালভাট শ আদে। ১ম কালভাদট শর 

সররলাং-এ ফাটল  আদে 

১ 

২৩ কনরিদট Honey-Comb  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দকর ২৫তম রকরমদত কালভাদট শর কনরিদট কদয়কটি েদট Honey-

Comb আদে 

১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ৪থ শ 

রকরমদত কালভাদট শর কনরিদট অল্প রকছু জায়গায় Honey-Comb সে া সগদে 

১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ৮ম 

রকরমদত ৩টা কালভাট শ আদে। এর মদধ্য ২টির অবস্থা ভাল, ১টি অবস্থা দৃশ্যত ভাল নয়, Honey-

Comb সে া র্াদে  রি সবর হদয় আদে 

১ 

২৪ কালভাদট শর দেঘ শয (Span) ও প্রশস্ততা (Width)    

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ২৮তম রকরমদত সড়দকর প্রস্থ ৫.৪৮৬ রমটার, কালভাদট শর প্রস্থ ৩.০৪ 

রমটার রদয়দে। এদত কালভাদট শর উপর রেদয় র্ানবাহন চলাচদল সমস্যা হয় 

১ 

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ৩১তম রকরমদত সড়দকর তুলনায় কালভাদট শর প্রশস্ততা কম রদয়দে ১ 

২৬ চযাদনদল পারন-প্রবাহ ব্ল্ক   

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ১৫তম 

রকরমদত কালভাদট শর এক পাদবশ  বাঁশ বাগান করার কারদণ পারন চলাচদলর পথ বে হদয় সগদে 

১ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী (রকদশারগঞ্জ) সড়দক (রাংপুর অাংশ) ১৭তম 

রকরমদত কালভাদট শর এক পাদবশ বারল িারা ভরাট কদর রা া হদয়দে  

১ 

২৭ িাক্কা (Jerking)  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ৪থ শ, ৭ম, ১৫তম, ২৫তম, ৩১তম রকরমদত কালভাদট শর উপর রেদয় 

র্ানবাহন চলাচদলর সময় িাক্কা  ায় 

৫  

রহরল-শালাইপুর-কালাই সড়দক ১৮তম রকরমদত েীদজর সারদফস ভাল নয়। র্ানবাহন চলাচদল সবশ 

 াঁকুরন  ায় 

১ 

 

পরররশি-২গ 



124 

সসতুর পররেশ শদন প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ    

ক্রবমক 

(শ্লচ্কবলস্ট 

অনু ায়ী) 

ত্রুটি (শ্লসতুর োম ও অিস্থােসহ)  

৪ সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance ) 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২-এ জেৌ চ্লাচ্ল কশ্লর ো।       

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর র্থািদম (১৮তম রকরম)-দত বকুলতলা সসতু ও (২৪তম রকরম)-দত 

ফুটরক বাড়ী সসতুদত জেৌ চ্লাচ্ল কশ্লর ো।       

৯ রক্ষাপ্রে কাজ (Protective Work) 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম)-দত মন্থনাহাট সসতুর এযাদপ্রাদচ 

রক্ষাপ্রে কাজ।   

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২-এর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রদের কাজ অন্তভু শক্ত রেল না।     

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (১৮তম রকরম)-দত বকুলতলা সসতুর এযাদপ্রাদচ রক্ষাপ্রদের কাজ অন্তভু শক্ত 

রেল না।       

 

১০ 

নেী শাসদনর (RTW) কাজ 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দক ১২তম রকরমদত মন্থনাহাট সসতুদত নেী শাসদনর 

কাজ অন্তভু শক্ত রেল না।   

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দক র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২-এ নেী শাসদনর কাজ অন্তভু শক্ত রেল না।    

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর র্থািদম (১৮তম রকরম)-দত বকুলতলা সসতু এবাং (২৪তম রকরম)-সত 

ফুটরক বাড়ী সসতুদত নেী শাসদনর কাজ অন্তভু শক্ত রেল না।     

 
 

সসতুর এযাদপ্রাদচর সড়ক-বাঁি ও সপভদমদন্টর ত্রুটিসমূহ  

ক্রবমক 

(শ্লচ্কবলস্ট 

অনু ায়ী) 

ত্রুটিসমূহ 

(দসতুর নাম ও অবস্থান)  

 

১৩ সশাল্ডার 

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (১৮তম রকরমদত বকুলতলা সসতু ও ২৪তম রকরমদত ফুটরক বাড়ী সসতুর) 

এযাদপ্রাচ সড়দকর সশাল্ডার পথচারীদের চলাচদলর জদে  পর্ শাপ্ত প্রশস্ত নয়।      

১৪ সরইনকাট 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম) মন্থনাহাট সসতুর সশাল্ডাদর 

সরইনকাট সৃরি হদয়দে 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর (৫ম রকরম) কাদসমবাজার সসতু-২ এর এযাদপ্রাচ 

সড়দকর সশাল্ডাদর এক পাদবশ রেদয় সরইনকাট সৃরি হদয়দে  

 
রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (১৮তম রকরম) বকুলতলা সসতুর এযাদপ্রাদচ সড়দকর সশাল্ডাদর ২টি 

সরইনকাট সৃরি হদয়দে।  

পরররশি-২ঘ 

পরররশি-২ঙ 
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সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক রনরাপ্ত া সাংিান্ত পর্ শদবক্ষণ 

ক্রবমক 

(শ্লচ্কবলস্ট 

অনু ায়ী) 

ত্রুটিসমূহ   

(শ্লসতুর োম ও অিস্থােসহ) 

২০ সাইন-রসগোল 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম) মন্থনাহাট সসতুর এযাদপ্রাচ সড়দক 

সাইন-রসগোল সনই   

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২-এর এযাদপ্রাচ সড়দক সাইন-রসগোল সনই      

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর র্থািদম (১৮তম রকরম)-দত বকুলতলা সসতু এবাং (২৫তম রকরম)-দত 

ফুটরক বাড়ী সসতু এর এযাদপ্রাচ সড়দক সাইন-রসগোল সনই      

২৫(ক) Reflective signs  

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম) মন্থনাহাট সসতুর সরইরলাং-এ 

reflective sign স্থাপন করা হয়রন 

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২-এর সরইরলাং-এ reflective sign স্থাপন করা হয়রন    

(খ) সরাি মারকশাং 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম) মন্থনাহাট সসতুর এযাদপ্রাদচ সরাি 

মারকশাং করা হয়রন   

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২ এর এযাদপ্রাদচ সরাি মারকশাং করা হয়রন    

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর র্থািদম (১৮তম রকরম)-দত বকুলতলা সসতু এবাং (২৪তম রকরম)-দত 

ফুটরক বাড়ী সসতুর এর এযাদপ্রাদচ সরাি মারকশাং করা হয়রন     

(গ) গাইড বপলার 

গাংগাচড়া-পীদররহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রাম-নীলফামারী সড়দকর (১২তম রকরম) মন্থনাহাট সসতুর এযাদপ্রাদচ গাইড 

বপলার স্থাপে করা হয়বে  

সসানাহাট-স্থলবন্দর-মাোরগঞ্জ-রভতরবে-নাদগবরী সড়দকর র্থািদম (৪থ শ রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-১ ও 

(৫ম রকরম)-দত কাদসমবাজার সসতু-২ এর এযাদপ্রাদচ গাইড বপলার স্থাপে করা হশ্লয়শ্লে বকন্তু জকাে প্রকার রঙ করা 

হয়বে    

রানীসাংনকল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়দকর (১৮তম রকরম) বকুলতলা সসতুদত একটা গাইড বপলার জ শ্লক আশ্লরকটা 

গাইড বপলাশ্লরর দূরত্ব অশ্লেক জিব    

 

 

  

পরররশি-২চ 
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