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রনব মাহী সার-সাংদক্ষপ 

ঢাকা সমদরাপরলর্ন এলাকায় সসবা ও স াগাদ াগ অবকাঠাদমা এবাং রারিক ব্যবস্থা উন্নয়ণকদল্প বাাংলাদেশ সরকার কর্তমক 

মগবাজার সমৌচাক ইন্টারদসকশদন একটি ফ্লাইওভার রনরম মত হদয়দে। ভূরম অরিগ্রহণ, রনম মাণ সময়, রনম মাণ সুরবিা, 

ইন্টারদসকশন সমূদহর স্তররবন্যাস, সরল ক্ররসাং, ও আরথ মক প মাদলাচনা রবদবচনা সাদপদক্ষ আদলাচয ফ্লাইওভারটি মগবাজার 

ও সমৌচাক ইন্টারদসকশন এবাং এই দুইটি ইন্টারদসকশদনর মদে সাংদ াগ রলাংক ইন্টারদসকশদন রনউ ইস্কার্ন সরাড প মন্ত 

রনরম মত হদয়দে।  া এখন  ানবাহন চলাচদল সদব মাত্তম ভূরমকা পালন করদে। ফ্লাইওভারটির সমার্ রনম মাণ দের্ঘ ময ৮৭০০ রমর্ার, 

এোড়াও সদে ১০৫৪ রমর্ার র যাম্প রয় রদয়দে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সশখ হারসনার রনদে মদশ ২০০০ সাদলর সিব্রুয়ারীদত এই 

ফ্লাইওভাদরর রিরজরবরলটি স্টারডর কাজ শুরু হয়। আগস্ট ২০০৫ এ এই রিরজরবরলটি স্টারডর চূড়ান্ত ররদপার্ ম োরখল করা হয়। 

রিরজরবরলটি স্টারড ররদপার্ মটি জুন,২০১০ সাদল অনুদমারেত হয় এবাং স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর এ প্রকদল্পর জন্য 

এরিরকউটিাং এদজরি রনযুক্ত হয়। এই প্রকদল্পর রবস্তাররত প্ল্যান অবকাঠাদমা রডজাইন এবাং ড্রইাং সেশী রবদেশী পরামশ মক 

কর্তমক সম্প রয়ন্ন হয়। 

মাচ ম ২০১১ সাদল এলরজইরড কর্তমক প্রণীত ৭৭২৭০.০০ লক্ষ র্াকার রডরপরপ একদনক সভায় অনুদমারেত হয়। সসদেম্বর 

২০১১ সত  রতনটি প্যাদকদজর জন্য েরপত্র আহবান করা হয়। স মন ডরিউ ০৪, ডরিউ ০৫, এবাং ডরিউ ০৬ অাংশ। ডরিউ ০৪ 

এবাং ডরিউ ০৬ প্যাদকদজর কাজ দুইটি ২০১২ সাদলর নদভম্বর মাদস এবাং ডরিউ ০৫ প্যাদকজটি নদভম্বর ২০১৩ সাদল 

কাদজর চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়। তখন স্বাক্ষররত চুরক্তর সমার্ মূল্য রেল ৭৫৫৮১.০০ লক্ষ র্াকা। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সশখ হারসনা 

১৬ই সিব্রুয়ারর, ২০১৩ সাদল প্যাদকজ ডরিউ ০৪ এবাং ডরিউ ০৬ কাদজর উদবািন কদরন। এ রেদক ডরিউ ০৫ প্যাদকদজর 

কাজ শুরু হয় জুন ২০১৪ সত। SMEC ইন্টারন্যাশনাল প্রাাঃ রলরমদর্ড অন্য আরও িাদম মর সদে এই রনম মাণ কাদ মর তোররক 

উপদেষ্টা রহদসদব রনযুক্ত হন জুন ২০১২ সাদল। এখাদন উদেখ্য স , এসএিরড এবাং ওএিআইরড এর সদে  থাক্রদম ২০০ 

রমরলয়ন সসৌরেররয়াল (৫৩.৩৪ রমরলয়ন ইউ এস ডলার) এবাং ইউ এস ডলার ২৮.০০ রমরলয়ন মূদল্যর খসড়া ঋন চুরক্ত 

স্বাক্ষররত হয়  া সমার্ প্রকল্প ব্যদয়র ৭৪%। 

প্রকদল্পর মূল উদেশ্য রেল ফ্লাইওভার রনম মাদণর মােদম ঢাকা মহানগদরর রযারিক িারণ ক্ষমতা বৃরি (সাতরাস্তা, এিরডরস, 

মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর, মারলবাগ এবাং মগবাজার সরাড এবাং সরল ইন্টারদসকশন) এবাং ফ্লাইওভার রনম মাদণর মােদম 

ঢাকা সমদরাপরলর্ন রসটি অিীনস্ত মগবাজার, সমৌচাক এলাকায় রযারিক জযাম হ্রাস করা। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র 

QA/QC  থা থভাদব রনরিত করা হদয়দে  ার িলস্বরূপ ফ্লাইওভারটি কা মকর অবস্থায় আদে এবাং  ানবাহন চলাচল 

করদে। প্রকদল্পর অিীদন ভূরম অরিগ্রহদণর লক্ষযমাত্রা িরা হদয়রেল ৪০ সডরসম্যাল  ার প্রায় শতভাগ অরিগ্রহণ করা হদয়দে। 

ভূরম অবকাঠাদমার সক্ষদত্র লক্ষযমাত্রা অরজমত হদয়দে ৩০%। সাংদশারিত রডরপরপ অনু ায়ী ফ্লাইওভার রনম মাদণর লক্ষযমাত্রা 

রেল ৮৭০০ রমাঃ  ার শতভাগ অজমন হদয়দে। প্রকল্পটির অনুদমারেত ব্যয় ১২১৮৮৯.৬৯ লক্ষ র্াকার মদে ১১৫২৬৭.৮০ লক্ষ 

র্াকা ব্যয় করার মােদম সভৌত অেসমূহ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র শতভাগ লক্ষযমাত্রা অজমন করা হদয়দে। এ সক্ষদত্র ব্যদয়র 

শতকরা হার ৯৪.৫৬। 

এই প্রকদল্পর প্রিান রতনটি অে হদে মগবাজার ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার (প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ 

০৪), সমৌচাক ইন্টারদসকশন (প্যাদকজ নাং প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৫) এবাং বাাংলামর্র- মগবাজার- 

সমৌচাক ইন্টারদসকশন অাংশ (প্যাদকজ নাং প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৬)। এই প্রকদল্পর অিীদন রবদ্যমান 

অেসমূহ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র বাস্তবায়নকারী সাংস্থার রনরবড় প মদবক্ষদণর মােদম প্রকল্প কা মক্রম মরনর্র কদরদে। প্রকল্প 

েপ্তর QA/QC শত প্ররতকুলতার মদেও  থা থভাদব রনরিত করার  সদব মাচ্চ সচষ্টা কদরদে। তাোড়া সেরশ এবাং রবদেরশ 

পরামশ মকগনও QA/QC রনরিদতর োরয়দে রেদলন। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র QA/QC  থা থভাদব রনরিত করা 

হদয়দে।  ার িলস্বরূপ ফ্লাইওভারটি কা মকর অবস্থায় আদে এবাং এর মে রেদয়  ানবাহন চলাচল করদে  া ঢাকা মহানগদর 

 ানজর্ হ্রাদস গুরুেপূণ ম ভূরমকা পালন করদে। 

এলরজইরড কা মালয় সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার  আাংরশক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রকল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য 

কম মকতমাগদণর েপ্তর বেরল, এলরজইরড এর কা মালয় স্থানান্তর ইতযারে কারদণ এলরজইরড কর্তমপক্ষ ক্রয় সাংক্রান্ত সম্পূণ ম তথ্য 
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প্রোন করদত পাদররন রবিায় এলরজইরড হদত প্রাপ্ত স্বল্প সাংখ্যক তথ্য, আইএমইরড কর্তমক প্রেত্ত  মূল্যায়ন প্ররতদবেন, 

এলরজইরড এর অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ইতযারের ররদপার্ ম প মাদলাচনা করা হদয়দে। 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কম মপিরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা 

হদয়দে। প্রাইমারী তথ্যগুরল সরাসরর সাক্ষাৎকাদরর মােদম এবাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএমইরড,এলরজইরড, রারিক পুরলশ 

ও অন্যান্য সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে।  

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকদল্পর প্রভাব 

সম্প রয়দকম সম্যক িারণা লাদভর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য সাংখ্যাগত এবাং গুণগত জররপ পিরত 

ব্যবহার করা হদয়দে। প্রশ্ন ও উত্তদরর মােদম সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূব মক প্রকদল্পর সীমানা অঞ্চল সকন্দ্র কদর ০.৫ 

রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম অঞ্চদল খানা প মাদয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। গুণগত জররদপর আওতায় খানা প মাদয় সুরবিাদভাগীদের 

সাদথ এিরজরড (দিাকাস গ্রুপ রডসকাশন) করা হদব। গুণগত জররপকাদল প্রকল্প হদত সুরবিাদভাগী রবরভন্ন  ানবাহন চালক ও 

 াত্রী হদত ইন-সডপ্থ ইন্টাররভউ এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং প্রকল্প সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সকআইআই (রক 

ইনিরদমন্ট ইন্টাররভউ) এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এোড়াও প্রকদল্পর অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষন 

সচকরলষ্ট এর মােদম অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  ানজর্ হদতা এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ 

টি এলাকাদতই সদব মাচ্চ খুব সবরশ  ানজর্ রেল এর পদক্ষ মতামত এদসদে।  প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় আপরন রক মদন কদরন 

স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার পার্শ্মবতী অন্যান্য রাস্তায়  ানজদর্র চাপ কদমদে রক না এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর 

আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই সদব মাচ্চ মতামত এদসদে স    ানজর্ হ্রাস সপদয়দে,  া সমার্ শতকরা ৮০.৯ শতাাংশ।  

সকআইআই সত অাংশগ্রহণকারী রডএসরসরস (ঢাকা েরক্ষন রসটি কদপ মাদরশন), রডএমরপ (ঢাকা সমদরাপরলর্ন পুরলশ), রডটিরসএ 

(ঢাকা পররবহণ সমিয় কর্তমপক্ষ) এর কম মকতমাবৃন্দ অবরহত কদরদেন স  আদলাচয প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর িদল সািারণ জনগন 

অদনক উপকৃত হদয়দে। 

প্রকদল্পর সাংদশারিত রডরপরপ অনু ায়ী  সকল সভৌত কম মকান্ড শতভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দে এবাং সমার্ ১২১৮৮৯.৬৯ লক্ষ 

র্াকার মদে ১১৫২৬৭.৮০ লক্ষ র্াকা ব্যয় হদয়দে। প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরম্বত হওয়ার কারণগুদলা হল প্রকল্প এলাকায় 

অবরস্থত আন্ডারগ্রাউন্ড ইউটিরলটি সারভ মদসর অবস্থান সম্প রয়দকম িারনা না থাকা, সস্কাপ অব ওয়াকম বৃরির মােদম ফ্লাইওভাদরর 

দের্ঘ ময বৃরি, পূতম কাদজর জন্য স্থাদনর অপ্রতুলতা ইতযারে। এ কারদণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করদত ২৪ মাদসর পররবদতম ৬৯ মাস 

সময় ব্যয় হয়  া মূল রডরপরপ এর সময়কাদলর তুলনায় ২৮৭%। 

ফ্লাইওভাদরর পূণ মমাত্রার সুিল সপদত হদল ফ্লাইওভার সথদক নামার পর  ানবাহন স ন অবাদি দ্রুত পার হদত পাদর সসই 

ব্যবস্থা করদত হদব। এর মােদম ফ্লাইওভাদরর উপদর  ানজর্ সরাি সম্ভব হদব। ফ্লাইওভাদরর নীদচর অাংদশর প্রায় অরিকাাংশ 

জায়গাদতই অবইিভাদব রবরভন্ন সোর্ সোর্ ব্যবসায়ীক প্ররতষ্ঠান গদড় উদঠদে,  া ফ্লাইওভাদরর নীদচর রাস্তা এবাং ফুর্পাদতর 

রাস্তা সাংকীণ ম কদর রেদয়দে। তা অপসারণ করদল রারিক জযাম হ্রাদসর সক্ষদত্র ভূরমকা রাখদব।    
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প্রথম অোয় 

প্রভাব মূল্যায়ন কা মক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ 

১.১  প্রকদল্পর পর্ভূরম 

ঢাকা বাাংলাদেদশর রাজিানী এবাং প্রশাসরনক সকন্দ্ররবন্দু। রবগত কদয়ক যুগ িদর দ্রুত জনসাংখ্যা বৃরির কারদণ এমন 

পরররস্থরতর সৃরষ্ট হদয়দে স  এই শহরটি তার নাগররকদের প্রদয়াজনমত নাগররক সুরবিা রেদত পারদে না। তাোড়া রবপুল 

পররমাদণ  ারন্ত্রক ও অ ারন্ত্রক  ানবাহন একই সদে চলাচল করায় এই শহদর রনয়রমত রযারিক জযাম সৃরষ্ট হয়। রবগত 

কদয়ক বেদর ঢাকা একটি রযারিক জযাদমর শহদর পররণত হদয়দে  া র্ঘন্টার পর র্ঘন্টা েীর্ঘ মারয়ত হয়।  ার িলশ্রুরতদত 

মূল্যবান কম মর্ঘন্টা ও জ্বালানী সতদলর অপচয় হয়। 

এই রযারিক জযাম শুধুমাত্র বরি মত  ানবাহদনর কারদণই নয়, এই বরি মত  ানবাহদনর চলাচদলর জন্য সভৌত অবকাঠাদমার 

অভাবও তার অন্যতম একটি কারণ।  

সমমাদনর শহদরর তুলনায় ঢাকার সড়ক ব্যবস্থা সব মরনম্ন,  া শুধুমাত্র ৮% এবাং স খাদন মাদনর হার হদে ২৫%। এই 

রযারিক জযাম নগর জীবদনর সবদচদয় আশঙ্কাজনক সমস্যা  া রেন রেন খারাপ সথদক অরিকতর খারাপ হদে। বায়ু এবাং 

শব্দ দূর্দণর প্রিান কারণ রহদসদব ও এই রযারিক সমস্যাদক রচরিত করা হদয়দে। অরনয়রন্ত্রত রযারিক জযাম এবাং অরতররক্ত 

 ানবাহন বারা বায়ু দূর্ণ নগরবাসীদক শারীররক এবাং আরথ মক ক্ষরতর রেদক সঠদল রেদে। তাই ঢাকা রািদপার্ ম সবাড ম 

সকৌশলগত রািদপার্ ম প্ল্যারনাং এর উপর একটি সমীক্ষা পররচালনা কদর। ঢাকা সমদরাপরলর্ন এলাকার পররবহন অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন এবাং রযারিক জযাম রনরসদনর জন্য ঢাকা আরবান রািদপার্ ম প্রকল্প ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, বাস র্ারম মনাল এবাং 

পারকমাং এর জন্য ২০ টি অঞ্চল সনাক্ত কদর। ফ্লাইওভার অঞ্চল হদে সমৌচাক, রখলগাঁও, রাজারবাগ, মগবাজার, মারলবাগ, 

রনউমাদকমর্, ইদত্তিাক, সগালাপশাহ মাজার, রজদরা পদয়ন্ট, বলো গাদড মন,  াত্রাবাড়ী মহাখালী উক্ত সমীক্ষার উপর রভরত্ত 

কদর একটি ফ্লাইওভার মহাখালীদত এবাং অন্য একটি রখলগাঁওদয় রনম মাণ করা হদয়দে। উক্ত ফ্লাইওভার দুটি মানুর্ ব্যবহার 

কদর লাভবান হদে বদল প্রতীয়মান হয়।  

২০০০ সাদলর ৯ সিব্রুয়ারর অনুরষ্ঠত একদনক সভায় ঢাকার রবরভন্ন স্থাদন ফ্লাইওভার রনম মাণ রনদয় আদলাচনা হয়। উক্ত সভায় 

স ৌথ প্রদচষ্টায় ফ্লাইওভার রনম মাদণর ব্যপাদর রস্বিান্ত গৃহীত হদয়রেল। এরই িারাবারহকতায় এলরজইরড সমৌচাক এবাং 

মগবাজাদর ফ্লাইওভার রনম মাদণর প্রস্তাব কদর। ফ্লাইওভাদরর প্রদয়াজনীয়তা অনুিাবন কদর ইআররড সকএিএইরড এর রনকর্ 

মগবাজার, সমৌচাক এলাকায় ফ্লাইওভার রনম মাদণর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পররচালনার জন্য কাররগরর সহদ ারগতার অনুদরাি 

কদর। উক্ত অনুদরাদির পররদপ্ররক্ষদত সকএিএইরড ২০,০০০০ কুদয়রত রেরহাম কাররগরর সহায়তার মােদম সম্ভাব্যতা 

সমীক্ষা পররচালনার জন্য অনুদমােন সেয়। পরবতীদত পরামশ মকগণ সম্ভাব্যতা প্ররতদবেন ইরিরনয়াররাং রডজাইন এবাং 

সর্ন্ডার ডকুদমন্ট দতরী সমাপ্ত কদরন। মগবাজার সমৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পটি উপদরারেরখত কাররগরর সহায়তার অিীদন 

পররচারলত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর রভরত্ত কদর প্রস্তুত করা হদয়দে।  

সসই অনু ায়ী ফ্লাইওভার রনম মাদণর জন্য এলরজইরড ৪-৪-২০০৬ তাররদখ ৫৬০ সকাটি র্াকা সমমূদল্যর রডরপরপ প্রণয়ন কদর। 

সকএিএইরড উক্ত প্রকল্প অথ মায়দন আগ্রহ প্রকাশ কদর। প্রকল্পটি চূড়ান্ত করার সময় ইআররড অগ্রারিকার খাত পররবতমন 

কদর। ইআররড উক্ত প্রকদল্পর পররবদতম রশকলবাহা ২২৫ সমগাওয়ার্ রবদুযৎদকন্দ্র অথ মায়দন গুরুোদরাপ কদর এবাং 

সকএিএইরড ২২৫ সমগাওয়ার্  রবদুযৎদকদন্দ্র অথ মায়দন অনুদরাি কদর।  ার িলস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরম্বত হয়।  

এলরজইরড ২০০৯ সাদল পুনরায় ইআররড এর মােদম ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকদল্পর অথ মায়দনর জন্য সহায়তার জন্য সচষ্টা শুরু 

কদর। পরবতীদত এসএিরড এবাং ওএিআইরড এর সদে  থাক্রদম ২০০ রমরলয়ন সসৌরেররয়াল (৫৩.৩৪ রমরলয়ন ইউ এস 

ডলার) এবাং ইউ এস ডলার ২৮.০০ রমরলয়ন মূদল্যর খসড়া ঋন চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়  া সমার্ প্রকল্প ব্যদয়র ৭৪%। 
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১.২ প্রকদল্পর রববরণ 

 

প্রকদল্পর নাম  : ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার 

রনম মাণ](সাংদশারিত) 

প্রকদল্পর অবস্থান : ঢাকা সমদরাপরলর্ন রসটি এর মদে মগবাজার-সমৌচাক এলাকায়। 

উদদ্যাগী মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পেীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্থানীয় সরকার ও প্রদকৌশল অরিেপ্তর (এলরজইরড) 

১.২.১ বাস্তবায়নকাল 

সর্রবল-১.১ বাস্তবায়নকাল 

বাস্তবায়ন কাল রডরপরপ অনুসাদর  

 

প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল অরতক্রান্ত সময়  

মূল সাংদশারিত 

১ ২ ৩ ৪ 

জানুয়ারর ২০১১ সথদক 

রডদসম্বর ২০১৩ 

জানুয়ারর ২০১১ সথদক সসদেম্বর ২০১৭ মাচ ম ২০১১ সথদক সসদেম্বর 

২০১৭ 

৪৫মাস 

 

১.২.২ প্রকদল্পর অথ মায়ন 

                                            সর্রবল-১.২ প্রকদল্পর অথ মায়ন                                 (jÿ UvKvq) 

অনুদমারেত ব্যয় মূল রডরপরপ অনুসাদর সব মদশর্ সাংদশারিত রডরপরপ অনুসাদর 

ক) সমার্ ৭৭২৭০.০০ ১২১৮৮৯.৬৯ 

খ) রজওরব ২০০৪৭.৩১ ৪৪২৭৩.০১ 

গ) প্রকল্প সাহায্য ৫৭২২২.৬৯ ৭৭৬১৬.৬৮ 

 
১.৩ প্রকদল্পর  উদেশ্য  

 ফ্লাইওভার রনম মাদণর মােদম ঢাকা মহানগদরর রযারিক িারণ ক্ষমতা বৃরি (সাতরাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, 

সমৌচাক, শারন্তনগর, মারলবাগ এবাং মগবাজার সরাড এবাং সরল ইন্টারদসকশন); 

 ফ্লাইওভার রনম মাদণর মােদম ঢাকা সমদরাপরলর্ন রসটি অিীনস্ত মগবাজার, সমৌচাক এলাকায় রযারিক জযাম হ্রাস 

করা। 
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১.৪ প্রকদল্পর আরথ মক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত 

                                        সর্রবল-১.৩ প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথ মক লক্ষযমাত্রা                     (jÿ 

UvKvq) 
 

 

অথ মবের 

সাংদশারিত বরাে এবাং লক্ষয অথ ম োড় ব্যয় ও আরথ মক অগ্রগরত 

সমার্ র্াকা রপ.এ.  সমার্ র্াকা রপ.এ. 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১০-১১   -    - 

২০১১-১২ ১৮০৭.০০ ১৮০৭.০০ - ১৮০৭.০০ ১৮০৭.০০ ১৮০৭.০০ - 

২০১২-১৩ ৩৪২৮.৭৭ ২৪২৫.০০ ১০০৩.০০ ৩৪২৮.৭৭ ৩৪২৮.৭৭ ২৪২৫.০০ ১০০৩.৭৭ 

২০১৩-১৪ ১২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১০০০.০০ ১২৫০০.০০ ১২৪৯৮.৬ ২৪৯৮.৬০ ১০০০০.০০ 

২০১৪-১৫ ২০৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ১৫০০০.০০ ২০৫০০.০০ ২০৪৯৭.৬ ৫৪৯৭.৬৩ ১৫০০০.০০ 

২০১৫-১৬ ২৭৫০০.০০ ৫০০০.০০ ২২৫০০.০০ ২৭৫০০.০০ ২৭৪৯৯.০০ ৪৯৯৯.০০ ২২৫০০.০০ 

২০১-১৭ ৪২৬০৩.৯২ ২৫৭২৪.০০ ১৬৮৭৯.৯২ ৪২৪৮৭.৪২ ৪২৫৭৭.৬ ২৫৭০১.৪ ১৬৮৭৬.২ 

২০১৭-১৮ ১৩৫৫০.০০ ১৩১৭.০০ ১২২৩৩.০০ ১০৭৩৪.৫৪ ৬৯৫৯.১৭ ১১৪১.৬৩ ৫৮১৭.৫৪ 

সমার্ ১২১৮৮৯.৬৯ ৪৪২৭৩.০০ ৭৭৬১৬.৬৯ ১১৮৯৫৭.৭৩ ১১৫২৬৭.৮ ৪৪০৭০.২৬ ৭১১৯৭.৫৪ 

 

 

১.৫ প্রভাব মূল্যায়দনর উদেশ্য 

 

 উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্করলত ব্যয়, বেররভরত্তক ব্যয় প্রাক্কলন, 

প্রকল্প এলাকা রনব মাচদন স ৌরক্তকতা, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ মায়ন, অথ ম োড়, রবল 

পররদশাি, প্রকদল্পর পর্ভূরম ইতযারে সাংরিষ্ট সকল তথ্য প মাদলাচনা; 

 

 প্রকদল্পর সারব মক এবাং রবস্তাররত অেরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ মক) তথ্য সাংগ্রহ, 

সরন্নদবশ, রবদির্ণ, সারণী/সলখরচদত্রর মােদম উপস্থাপন ও প মাদলাচনা করা; 

 

 প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজমত অগ্রগরত, িলািল ও প্রভাব রবদির্ণ ও প মাদলাচনা করা;  

 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্প রয়ারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কা ম ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র 

রবদ্যমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদ াগীর গাইড লাইনস্ ইতযারে) প্ররতপালন করা 

হদয়দে রক না তা প মদবক্ষণ ও প মাদলাচনা (এদক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন প মাদলাচনা করা 
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বাঞ্চনীয়। আররডরপ/ রডরপরপ-সত বরণ মত ক্রয় কা মক্রদমর প্যাদকজসমূহ ভাো হদয়দে রকনা, ভাো হদল 

তার কারণ  াচাই এবাং  থা থ কর্তমপদক্ষর অনুদমােনক্রদম হদয়দে রকনা তা’ পরীক্ষা করা; 

 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কা ম ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবলসহ আনুশরেক রবর্য়ারে রনদয় প মদবক্ষণ ও প মাদলাচনা এবাং TOR অনু ায়ী পরামশ মক সসবা 

অরজমত হদয়দে রকনা তা’ প মদবক্ষণ ও প মাদলাচনা করা; 

 

 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কা ম ও সসবা সাংরিষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনি মাররত BOQ অনু ায়ী পররমাণ 

সাংগ্রহ এবাং সেরসরিদকশন অনু ায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দে রকনা তা’ প মদবক্ষণ ও 

প মাদলাচনা করা; 

 

 রডরপরপ/আররডরপরপদত বেররভরত্তক কম মপররকল্পনা ও অথ ম চারহোর প্রাক্কলন স ৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পর 

শুরু হদত কম মপররকল্পনা অনু ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা। পররকল্পনার সাদথ 

ব্যতযয় র্ঘর্দল তা রচরিত কদর প্ররতকার পরামশ ম এবাং ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন করা; 

 

 বাস্তবায়ন সম্প রয়রকমত রবরভন্ন সমস্যা স মনাঃ ভূরম অরিগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর, অথ মায়দন রবলম্ব, প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অথ মাৎ পণ্য, কা ম ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব মলতা, প্রকদল্পর সময়াে 

ও ব্যয় বৃরি ইতযারে কারণসহ অন্যান্য রেক রবদির্ণ, প মদবক্ষণ ও প মাদলাচনা করা এবাং 

 

 প্রকদল্পর SWOT রবদির্ণাঃ এদক্ষদত্র সারব মকভাদব রচরিত সবলতা, এুটি, দুব মলতা বা অসেরত 

প মাদলাচনা ও এুটি, দুব মলতা উদত্তারদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন করা। 
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রবতীয় অোয়  

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কা মপিরত (Methodology) 

 

২.১ সমীক্ষার কম মপিরত 

সমীক্ষার কম মপিরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রাইমারী 

তথ্যগুরল সরাসরর সাক্ষাৎকাদরর মােদম এবাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএমইরড,এলরজইরড, রারিক পুরলশ ও অন্যান্য 

সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে। সাংগৃরহত তথ্যগুরল  াচাই বাোই কদর করম্প রয়উর্াদর সাংরক্ষণ করা হদয়দে এবাং 

পরবতীদত রবদির্ণপূব মক প্ররতদবেন প্রস্তুরতদত ব্যবহার করা হদয়দে। 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকদল্পর প্রভাব 

সম্প রয়দকম সম্যক িারণা লাদভর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য সাংখ্যাগত এবাং গুণগত জররপ পিরত 

ব্যবহার করা হদয়দে। প্রশ্ন ও উত্তদরর মােদম সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূব মক প্রকদল্পর সীমানা অঞ্চল সকন্দ্র কদর ০.৫ 

রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম অঞ্চদল খানা প মাদয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। গুণগত জররদপর আওতায় খানা প মাদয় সুরবিাদভাগীদের 

সাদথ এিরজরড (দিাকাস গ্রুপ রডসকাশন) করা হদব। গুণগত জররপকাদল প্রকল্প হদত সুরবিাদভাগী রবরভন্ন  ানবাহন চালক 

ও  াত্রী হদত ইন-সডপ্থ ইন্টাররভউ এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং প্রকল্প সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সকআইআই (রক 

ইনিরদমন্ট ইন্টাররভউ) এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এোড়াও প্রকদল্পর অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষন 

সচকরলষ্ট এর মােদম অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

২.২  সমীক্ষা  এলাকা রনি মারণ   

গদবর্ণার উদেশ্য অনু ায়ী গদবর্ণা এলাকা রনব মাচন করা হয়। প্রকদল্পর আউর্পুর্, আউর্কাম এবাং উদেশ্য কতটুকু অরজমত 

হদয়দে তা রনি মারণ করা গদবর্ণার মূল উদেশ্য। মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার এর সীমানা অঞ্চল সকন্দ্র কদর 

০.৫ রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম অঞ্চল সমীক্ষা এলাকা রনি মারণ করা হদয়দে এবাং ফ্লাইওভার এর সীমানা অঞ্চল অনু ায়ী এলাকা 

রভরত্তক বন্টন সারণী ২.১ এ সেওয়া হদয়দে   

সর্রবল ২.১ ফ্লাইওভার এর সীমানা অনুসাদর প্রকল্প অঞ্চল 

প্রকল্প এলাকা  অঞ্চল 

ঢাকা সমদরাপরলর্ন রসটি 

সাতরাস্তা 

এিরডরস 

মগবাজার 

সমৌচাক 

শারন্তনগর 

মারলবাগ  

মগবাজার সরাড এবাং সরল ইন্টারদসকশন  
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স দহতু প্রকদল্পর উদেশ্য ফ্লাইওভার রনম মাদণর মােদম ঢাকা মহানগদরর রযারিক িারণ ক্ষমতা বৃরি ও ফ্লাইওভার রনম মাদণর 

মােদম ঢাকা সমদরাপরলর্ন রসটি অিীনস্ত মগবাজার, সমৌচাক এলাকায় রযারিক জযাম হ্রাস করা সসদহতু প্রকদল্পর সীমানা 

অঞ্চল সকন্দ্র কদর ০.৫ রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম সকল অঞ্চদল খানা প মাদয় নমুনা এলাকা রনব মাচন করা হদয়দে। এই নমুনা এলাকা 

সথদক খানা প মাদয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং সারণী ৩.১ এ উরেরখত এলাকা সথদক সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও 

 াত্রীদের সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রকদল্পর অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষন সচকরলষ্ট এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদয়দে এবাং প্রকল্প সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সকআইআই (রক ইনিরদমন্ট ইন্টাররভউ) এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দে। 

২.৩  নমুনা-সাংখ্যার আকার রনি মারণ 

প্রকল্প এলাকা সথদক নমুনা আকার রনম্নরলরখত িমূ মলার মােদম রনণ ময় করা হদয়দে।  

𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐
. (𝒅. 𝒆𝒇𝒇) 

 

Where, 

 

z=1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level) 

n = sample size 

p = Proportion/probability of success = 0.5 

q = 1-p = 0.5 

e = allowable margin of error (4%) or precision level = 0.04 

 d.eff=design effect = 1.0 considering homogeneity of sample 

 

উপদরাক্ত মানগুরল িমূ মলায় বরসদয় রেদল n=৬০০ পাওয়া  ায়। প্রকল্প এলাকা সথদক খানা প মাদয় দেব চয়দনর মােদম 

নমুনা বাোই কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।  

 

খানা প মাদয় উত্তরোতার নমুনা চয়ন 

উদেরখত মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার এর সীমানা অঞ্চল সকন্দ্র কদর ০.৫ রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম অঞ্চল অনু ায়ী 

এলাকা সথদক রসদস্টদমটিক দেবচয়ন পিরতর মােদম নমুনা রনব মাচন করা হদয়দে। উপদরাক্ত নমুনা চয়ন পিরতটি রনদম্নর 

েদকর মােদম প্রেশ মন করা হদলা।  
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েক: নমুনা বাোই প্ররক্রয়া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকদল্পর সীমানা 

অঞ্চদল সকন্দ্র কদর 

০.৫ রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম 

অঞ্চল 

ফ্লাইওভার এর 

সীমান্ত অঞ্চল 

রসদস্টদমটিক 

দেবচয়ন পিরতদত 

খানা রনব মাচন 

উত্তরোতা 
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২.৪ গুণগত পিরতর ব্যবহার 

সমীক্ষায় গুণগত পিরত রহদসদব েলীয় আদলাচনা (এিরজরড), ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ (আইরডআই) এবাং রক ইনিরম্যান্ট 

ইন্টাররভউ (দকআইআই) ব্যবহার করা হদয়দে।  

২.৪.১  ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউাঃ সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও  াত্রী প মাদয় 

প্রকল্প এলাকায় সরাসরর প মদবক্ষণ এর মােদম রবরভন্ন  ানবাহন চালক ও  াত্রীদের কাে সথদক ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ এর 

মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এখাদন উদেখ্য স ,  ানবাহদনর প্রকৃরত ও  াত্রীদভদে সমার্ ৪৫ টি নমুনাসাংখ্যা রনি মারণ 

করা হদয়দে। সািারন প মদবক্ষন বারা সমার্ চার িরদনর গ্রুপ সথদক ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দে।  

২.৪.২  সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও  াত্রী প মাদয় উত্তরোতার নমুনা চয়ন 

বতমমান সমদয় সকান রারিক সাদভ ম ররদপার্ ম বা  ানবাহন চলাচদলর ডার্াদবজ না থাকায় প্ররত গ্রুদপ নমুনা সাংখ্যা গুণগত 

জররপ চলাকালীন সমদয় সরাসরর প মদবক্ষন এর মােদম রনব মাচন করা হদয়দে। সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও  াত্রী 

প মাদয় গ্রুপ রনদম্নর সারণী ২.২ এ সেওয়া হদলা।  

সর্রবল ২.২ সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও  াত্রী উত্তরোতা ও সাংখ্যা রনব মাচন 

 

গ্রুপ 

হালকা  ানবাহন চালক (রসএনরজ, কার, মাইদক্রাবাস) 

ভারী  ানবাহন চালক ( াত্রীবাহী বাস) 

মালবাহী  ান চালক (রপকআপ, রাক, লরর)  

সািারন  াত্রী 
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২.৪.৩   েলীয় আদলাচনা (এিরজরড) 

 ফ্লাইওভার এর ৭টি সীমানা নমুনা অঞ্চল সথদক ৭টি এিরজরড করা হদয়দে। এিরজরডদত ফ্লাইওভার ব্যবহারকারী 

খানা প মাদয়র পুরুর্ ও মরহলা উপরস্থত রেদলন। প্ররত এিরজরডদত ৮-১০ জন মরহলা/ পুরুর্ অাংশগ্রহণ কদরদে; 

 প্ররতটি FGD প্রকল্প অঞ্চদলর এমন একটি জায়গায় করা হদয়দে  াদত সকল অাংশগ্রহণকারী উক্ত স্থাদন সহদজ 

আসদত পাদর এবাং অবাদি মতামত প্রোন করদত পাদর। এিরজরড সভা একজন সঞ্চালক বারা পররচারলত হদয়দে 

র রন প্রকল্প সম্প রয়রকমত রবর্দয়র উপর সভায় আগত সকলদক মুক্তভাদব কথা বলার জন্য উৎসারহত কদরদেন; 

 প্রস্তারবত এিরজরড গুদলা এিরজরড গাইডলাইন অনুসাদর পররচারলত হদয়দে এবাং গাইডলাইন উদেরখত সূচক 

অনু ায়ী িারাবারহকভাদব আদলাচনা কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

২.৪.৪  রক ইনিরদমন্টস্ ইন্টাররভউ (দকআইআই) 

এলরজইরড, আইএমইরড, রারিক পুরলশ, এবাং প্রকল্প সাংরিষ্ট সাংস্থার কম মকতমাগণদক সম্প রয়ৃক্ত কদর সমার্ ২০টি KII করা 

হদয়দে। 

২.৪.৫  প্রশ্নমালা ও সচকরলষ্ট 

উক্ত প্রকল্প সাংরিষ্ট পণ্য, কা ম, সসবা কা মক্রম পররচালনার সক্ষদত্র এলরজইরড প্রিান কা মালয় হদত সহায়ক সকল তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। পণ্য, কা ম ও সসবা রপরপআর ২০০৮ অনু ায়ী হদয়দে রক না এবাং সভৌতকাজ ও স্থারপত  ন্ত্রাাংদশর 

গুণগতমান ঠিক আদে রকনা তা  াচাই করা হদয়দে এবাং মূল ররদপাদর্ ম উপস্থাপন করা হদয়দে। সর্ন্ডার প্ররক্রয়া ও তার 

মূল্যায়ন, চুরক্ত সম্প রয়ােন ও কা মসম্প রয়ােন ইতযারে সময়মত, গুণগত ও পররমাণগত ভাদব হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা 

হদয়দে।  

প্রকদল্পর আওতািীন ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য প মাদলাচনার জন্য সমার্ ১৯টি প্যাদকদজর মদে ৮টি প্যাদকদজর উপর সমীক্ষা 

পররচালনা করা হদয়দে। উক্ত ৮ টি প্যাদকদজর মদে পণ্য ক্রদয়র উপর ২টি প্যাদকজ, কাদ মর উপর ২টি প্যাদকজ, সসবার 

উপর ৪টি প্যাদকজ অথ মাৎ সমার্ ৮টি প্যাদকজ রনব মাচন করা হদয়দে। ক্রয়সাংক্রান্ত তথ্যারের স  সমস্ত রবর্য় প মাদলাচনা করা 

হদয়দে সস সমস্ত রবর্য়ারে উদেখ কদর একটি সচকরলস্ট অন্তভু মক্ত করা হদলা।  

উরেরখত প্রদতযক সেণীর সমীক্ষার জন্য ১টি কদর খসড়া প্রশ্নমালা দতরী করা হদয়দে। প্রশ্নমালার ব্যপাদর আইএমইরডর 

মতামত সনওয়া হদয়দে। এগুরল একটি নন-স্যাম্প রয়লড্ এলাকায় রপ্র-সর্স্ট করা হদয়দে। অতাঃপর  আইএমইরড এর মতামত 

ও রপ্র-সর্স্ট সথদক প্রাপ্ত রিডব্যাক রবদবচনা কদর প্রশ্নমালাগুদলা চূড়ান্ত করা হদয়দে।  
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২.৫ সমীক্ষা পররচালনা ও কম ম পররকল্পনা 

২.৫.১ সমীক্ষা পররচালনা 

এই সমীক্ষা েদল ৪ জন পরামশ মক, ৭ জন সুপারভাইজার, ১৪ জন তথ্য সাংগ্রহকারী, ১ জন করম্প রয়উর্ার অপাদরর্র, ২ জন 

ডার্া এরি অপাদরর্র এবাং ১ জন অরিস সহকারী কম মরত রেদলন।  

২.৫.২ মাঠ কমী এবাং সুপারভাইজার প্ররশক্ষণ 

পরামশ মক প্ররতষ্ঠান মাঠ কমী এবাং সুপারভাইজার রনদয়াদগর পর তাদের ৩ (রতন) রেদনর প্ররশক্ষণ কম মসূচীর ব্যবস্থা 

কদরদেন। পরামশ মকগণ মাঠ কমী এবাং সুপারভাইজার গদণর প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন। উক্ত কম মসূরচদত আইএমইরড হদত  

সাংরিষ্ট কম মকতমাগণও উপরস্থত রেদলন।  

২.৫.৩ তথ্য সাংগ্রদহর উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা) 

সমীক্ষার উদেশ্য, পরররি, TOR, অনু ায়ী কম মপিরতর আদলাদক প্রদয়াজনীয় ও প্রাসরেক প্রশ্নমালা ও সচকরলষ্ট দতরী করা 

হদয়দে। প্রশ্নমালা ও সচকরলষ্টসমূহ সর্করনকযাল ও রষ্টয়াররাং করমটির সভায় আদলাচনার মােদম চূড়ান্ত করা হদয়দে। তথ্য-

উপাত্ত সাংগ্রদহর উপকরণসমূহ রনম্নরূপাঃ   

 খানা জররপ প্রশ্নমালা; 

 ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ (আইরডআই); 

o হালকা  ানবাহন চালক (রসএনরজ, কার, মাইদক্রাবাস)  

o ভারী  ানবাহন চালক ( াত্রীবাহী বাস) 

o মালবাহী  ান চালক (রপকআপ, রাক, লরর) 

o সািারন াত্রী 

 এিরজরড সভা পররচালনার জন্য সচক রলষ্ট; 

 অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষন সচকরলষ্ট;  

 কী ইনিরদমন্ট ইন্টাররভউ সচকরলষ্ট; 

 এলরজইরড কা মালয় হদত প্রকল্প সাংরিষ্ট ব্যরক্তবগ ম সথদক েরপত্র সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর সচকরলস্ট। 
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২.৫.৪ স্থানীয় প মাদয়র কম মশালা 

তথ্য সাংগ্রহ চলাকালীন সমদয় পরামশ মকেল স্থানীয় প মাদয় একটি কম মশালার আদয়াজন কদরদেন। আনুমারনক ৪৫-৫০ জন 

স্থানীয় রবরভন্ন সপশাজীরব, স্থানীয় প্রশাসরনক কম মকতমা, সুরবিাদভাগী, স্কুদলর রশক্ষক, গণ্যমান্য ব্যরক্ত,  াত্রী, চালক ও প্রকল্প 

সাংরিষ্ট কম মকতমাদের সাদথ উনু্মক্ত আদলাচনার মােদম মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রাপ্ত 

তত্থারে রবদির্ণ পূব মক মূল ররদপাদর্ ম সরন্নদবরশত করা হদয়দে। 

২.৫.৫ জাতীয় প মাদয় কম মশালা 

সর্করনকযাল ও রস্টয়াররাং করমটির অনুদমােদনর পর খসড়া প্ররতদবেনটি জাতীয় প মাদয়র কম মশালায় উপস্থাপন করা 

হদয়দে। কম মশালায় উপরস্থত রবরভন্ন েপ্তদরর কম মকতমাগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপাররশ প্রোন কদরদেন। এই সমস্ত 

মতামত ও সুপাররস মূল ররদপাদর্ ম সরন্নদবরশত কদর প্ররতদবেনটি চূড়ান্ত করা হদয়দে। 

২.৫.৬ তথ্য বা ডার্া এরডটিাং ও সকারডাং  

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর অরিদস সকারডাং, এরডটিাং ও মাইদক্রাসির্ অরিস অযাদিস সপ্রাগ্রাদম ডার্া এরি 

করা হদয়দে। 

২.৫.৭ তথ্য বা ডার্া রবদির্ণ এবাং ররদপার্ ম দতরর 

তথ্য বা ডার্া রবদির্ণ এবাং ররদপার্ ম সতরীর সক্ষদত্র রনদম্নাক্ত রবর্দয়র প্ররত সতকম দৃরষ্ট রাখা হদয়দে। 

(১) সাংগৃহীত ডার্ার  থাথ মতা এবাং গ্রহণদ াগ্যতা  থা থভাদব রবদির্দণর জন্য উন্নত ডার্া এরির সির্ওয়যার ব্যবহার 

করা হদয়দে।  

(২) সাংগৃহীত তথ্য বা ডার্া এসরপএসএস সির্ওয়যাদরর মােদম রবদির্ণ করা হদয়দে। 
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র্ততীয় অোয় 

প্রকল্প বাস্তবায়b অগ্রগরত রবদির্ণ 

৩.১ প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথ মক অগ্রগরত 

৩.১.১ প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরত 

প্রকদল্পর অেরভরত্তক বাস্তব অগ্রগরত রবদির্দণ সেখা  ায়, প্রায় প্ররতটি অদের ১০০% অগ্রগরত সারিত হদয়দে। রবস্তাররত 

সর্রবল ৩.১ এ সেয়া হদয়দোঃ- 

সর্রবল ৩.১: প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরত 

অদের রববরণ একক লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অজমন অজমন% 

ভূরম অরিগ্রহণ সডরসম্যাল ৪০ সডরসম্যাল ৪০ সডরসম্যাল ১০০% 

ভূরম অরিগ্রহণ/ 

অবকাঠাদমা 

স্কয়ার রমাঃ ৩৮৪৩.৭০ স্কয়ার রমাঃ ১২৯০.০০ স্কয়ার রমাঃ ৩৩% 

ফ্লাইওভার রনম মাণ রমাঃ ৮৭০০ রমাঃ ৮৭০০ রমাঃ ১০০% 

 

প্রকদল্পর অিীদন ভূরম অরিগ্রহদণর লক্ষযমাত্রা িরা হদয়রেল ৪০ সডরসম্যাল  ার প্রায় শতভাগ অরিগ্রহণ করা হদয়দে। ভূরম 

অবকাঠাদমার সক্ষদত্র লক্ষযমাত্রা অরজমত হদয়দে ৩০%। সাংদশারিত রডরপরপ অনু ায়ী ফ্লাইওভার রনম মাদণর লক্ষযমাত্রা রেল 

৮৭০০ রমাঃ   ার শতভাগ অজমন হদয়দে।  

৩.১.২  প্রকদল্পর আরথ মক  অগ্রগরত 

                                           সর্রবল ৩.২ : প্রকদল্পর আরথ মক  অগ্রগরত                      (লক্ষ র্াকায়) 

বণ মনা অনুদমারেত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ব্যয় শতকরা হার (%) 

সমার্ ১২১৮৮৯.৬৯ ১১৫২৬৭.৮০ ৯৪.৫৬    

রজওরব ৪৪২৭৩.০০ ৪৪০৭০.২৬ ৯৯.৫৪ 

রপ.এ. ৭৭৬১৬.৬৯ ৭১১৯৭.৫৮ ৯১.৭২ 

  

প্রকল্পটির অনুদমারেত ব্যয় ১২১৮৮৯.৬৯ লক্ষ র্াকার মদে ১১৫২৬৭.৮০ লক্ষ র্াকা ব্যয় করার মােদম সভৌত অেসমূহ 

বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র শতভাগ লক্ষযমাত্রা অজমন করা হদয়দে। এ সক্ষদত্র ব্যদয়র শতকরা হার ৯৪.৫৬%। 
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৩.২  প্রকল্পটির অে-রভরত্তক বাস্তব ও আরথ মক অগ্রগরত 

সর্রবল ৩.৩ প্রকল্পটির অে-রভরত্তক বাস্তব ও আরথ মক অগ্রগরত 

ক্ররমক নাং রডরপরপ অনু ায়ী প্রকল্প 

কাদজর রবরভন্ন অদের নাম 

একক অনুদমারেত লক্ষযমাত্রা  

( আররডরপরপ অনুসাদর) 

 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

 

আরথ মক 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব পররমান আরথ মক 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব পররমান 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ রাজস্ব 

ক সবতন   এম/এম ২৫৫.০০ ১২৯৬ ১৮৩.৯৯ ১১৫০  

খ ভাতা এম/এম ২৩৫.৪৯ ১২৯৬ ১৬৬.৫৫ ১১৫০  

৩ সরবরাহ এবাং পররদসবা 

ক অরিস ব্যবস্থাপনা এল এস ২১৯.৬৫  ১৭৭.২০  

খ পরামশ মক সসবা সাংখ্যা ৫২০০.০০ ৮  ৫১৮৮.৮৬ ৮  

৪ উপকরণ রক্ষণাদবক্ষণ এল এস ৫০.৮৮ এল এস ৫০.৮৮ - 

 সমার্ রাজস্ব    ৫৯৬১.০২  ৫৭৬৭.৪৮  

৫ মূলিন 

ক করম্প রয়উর্ার রপ্রন্টার সাংখ্যা ৪.০০ ৪  ২.০০ ২  

খ ডাবল সকরবন রপকাপ সাংখ্যা ৮৪.০০ ২  ৮৪.০০ ২  

গ অরিস উপকরণ/ িারন মচার

  

সাংখ্যা  ৩ .০০  এল এস ৩ .০০  এল এস 

৬ ভূরম অরিগ্রহন সডরসম্যাল ১৩০০.০৭ ৪০  ১৩০০.০৭ ৪০  

৭ ভূরম অরিগ্রহন/ 

পররকাঠাদমা 

বগ মাঃ রমাঃ ৩৩৭.৬০ ৩৮৪৩.৭০  ৩৩৭.৬০ ১২৯০.০০  

 

৮ ফ্লাইওভার রনম মাণ  রমর্ার ১১৪২০০.০০ ৮৭০০.০০ ১০৭৭৭৩.৬৫ ৮৭০০.০০ 

  সমার্ মূলিন  ১১৫৯২৮.৬৭ - ১০৯৫০০.৯৮ - 

 সব মদমার্  ১২১৮৮৯.৬৯  ১১৫২৬৭.৮০  
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উপররউক্ত সারণী এ প্রেত্ত তথ্য বা ডার্া রবদির্ণ পূব মক প্রকদল্পর প্রিান অেসমূদহর বাস্তব অগ্রগরতর বতমমান অবস্থা 

সম্প রয়দকম রনদম্ন আদলাকপাত করা হলাঃ 

ফ্লাইওভার রনম মাণ  

অনুদমারেত আর রডরপরপ অনু ায়ী সমার্ ৮৭০০ রমর্ার ফ্লাইওভার রনম মাদণর লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তদব ৮৭০০ 

রমর্ার ফ্লাইওভার রনম মাণ করা হদয়দে (বাস্তব অগ্রগরত ১০০%)। উক্ত খাদত ১১৪২০০.০০ লক্ষ র্াকা বরাদের 

রবপরীদত ১০৭৭৭৩.৬৫ লক্ষ র্াকা ব্যয় হদয়দে ( আরথ মক অগ্রগরত ৯৪.৫%) । 

ভূরম অরিগ্রহন 

ভূরম অরিগ্রহদনর সক্ষদত্র ৪০ সডরসম্যাল লক্ষমাত্রার রবপরীদত বাস্তদব ৪০ সডরসম্যাল ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়দে ( বাস্তব 

অগ্রগরত ১০০%)। উক্ত খাদত ১৩০০.০৭ লক্ষ র্াকা বরাদের রবপরীদত ১৩০০.০৭ লক্ষ র্াকা ব্যয় হদয়দে ( আরথ মক অগ্রগরত 

১০০%) । 

ভূরম অরিগ্রহন/ পররকাঠাদমা 

পররকাঠাদমা অরিগ্রহদনর সক্ষদত্র ৩৮৪৩.৭০ বগ মরমর্ার লক্ষমাত্রার রবপরীদত বাস্তদব ১২৯০.০০ বগ মরমর্ার পররকাঠাদমা 

অরিগ্রহণ করা হদয়দে (বাস্তব অগ্রগরত ৩৩%)। উক্ত খাদত ৩৩৭.৬০ লক্ষ র্াকা বরাদের রবপরীদত ৩৩৭.৬০ লক্ষ র্াকা 

ব্যয় হদয়দে (আরথ মক অগ্রগরত ১০০%)। 

পরামশ মক সসবা 

অনুদমারেত আর রডরপরপ অনু ায়ী সমার্ ৮টি পরামশ মক সসবার ক্রদয়র লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তদব ৮টি পরামশ মক 

সসবা ক্রয় করা হদয়দে ( বাস্তব অগ্রগরত ১০০%)। উক্ত খাদত ৫২০০.০০ লক্ষ র্াকা বরাদের রবপরীদত ৫১৮৮.৮৬ লক্ষ 

র্াকা ব্যয় হদয়দে ( আরথ মক অগ্রগরত ৯৯.৫) 

 

৩.৩  প্রকদল্পর সময় ব্যবহাদরর অগ্রগরত 

সর্রবল ৩.৪: প্রকদল্পর সময় ব্যবহাদরর অগ্রগরত 

রড রপ রপ সময়াে বৃরি/হ্রাস (মূল প্রকদল্পর 

তুলনায়) 

অরতক্রান্ত সময় 

মূল জানুয়ারী ২০১১-রডদসম্বর ২০১৩ - ১৩৩ % 

সব মদশর্ সাংদশািনী জানুয়ারী ২০১১-জুন ২০১৭ +৩.৫ বের 

 

৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা 

প্রকল্পটি শুরু সথদক সশর্ প মন্ত একবার সাংদশািন করা হদয়দে। প্রকল্প প্রস্তাব সাংদশািদনর প্রিান কারণ রেল সস্কাপ অব 

ওয়াকম পররবতমন এবাং বাস্তবসম্মত সমদয়র মদে প্রকল্প কা মক্রম বাস্তবায়ন। 
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৩.৫ প্রকদল্পর সময় এবাং ব্যয় বৃরির কারণ 

১। মূল নকশা/রডজাইন এই রভরত্তর উপর দতরর করা হদয়রেল স  মাটির নীদচর রভরত্তর সদে ইউটিরলটি সারভ মস সমূদহর 

সমস্যা পরবতীদত সবর করা হদব। পরবতীদত মাটি পরীক্ষার সময় সেখা  ায় স , পায়াদরর রভরত্তর নীদচ অরিকাাংশ সক্ষদত্র 

ইউটিরলটি সারভ মদসর অরস্তে পাওয়া  ায়  ার মদে ১৩২ সকরভ উচ্চ সভাল্ট ইদলরিকযাল লাইন, হাই সপ্রসার গ্যাস 

পাইপলাইন সমূহ, পারনর পাইপলাইন সমূহ, স্ট্রম ওয়ার্ার পাইপলাইন সমূহ, সর্রলদিাদনর লাইন সমূহ, অপটিকযাল 

িাইবার লাইন ইতযারে রদয়দে।এই সমস্যাগুদলা রনদয় সাংরিষ্ট কর্তমপক্ষ ও রবদশর্জ্ঞ প মাদয় অদনক আদলাচনা হদয়দে। 

এমনরক এ আদলাচনা মন্ত্রী এবাং প্রিানমন্ত্রী কা মালদয় ও অনুরষ্ঠত হদয়দে। সব মসম্মত মতামত রেল এই সকল ইউটিরলটি 

সারভ মস সমূহ অপসারণ না করা, কারণ তা কাররগরর রেক সথদক জটিল ও েশমকাতর রেল। রবদ্যমান ইউটিরলটি সারভ মস 

সমূদহর এমন পরররস্থরতদত রভরত্তর জন্য এককভাদব সকান রডজাইন না কদর অবস্থা সভদে রভন্ন রভন্ন ভাদব তা করার রসিান্ত 

গ্রহণ করা হয়।  াদত ভূগভমস্থ ইউটিরলটি সারভ মস সমূহ অক্ষত থাদক।  ার িদল অদনক পাইল কযদপর নীদচ অরিক পররমাণ 

পাইল করদত হয়। এোড়া রবদশর্জ্ঞদের মতামত রবদবচনায় সরদখ ফ্লাইওভাদরর পুনাঃরডজাইন করা হদয়রেল পুনাঃরায় 

রডজাইন করার সময় STU (Shock Transmission Unit) এর ব্যবস্থা রাখা হদয়রেল  া অরিকতর ভূরমকম্প রয় 

সহনীয় Plot Bearing এর সচদয় এবাং সস সক্ষদত্র  ানবাহন চলাচদলর সুরবিার জন্য কম সাংখ্যক Expansion joint 

বসাদনা হদয়রেল।  া ব্যয়বহুল ও সময় সাদপক্ষ প্ররক্রয়া রেল।  

২) মূল পররকল্পনায় সসানার গাঁ এর রেদকর Ramp BFDC এর সামদন সরলক্ররসাং এর আদগ নামাদনা রেল। প্রিানমন্ত্রীর 

কা মালদয়র রনদে মদশ তা সরলক্ররসাং এর রপেন প মন্ত বরি মত করা হয়, এর কারদণ ফ্লাইওভাদরর দের্ঘ ময ৪৫০ রমর্ার বৃরি পায় 

এবাং বাস্তবায়দন অরিক অথ ম ও সময় ব্যয় হয়। 

৩) পূতম কাদজর পররমাণ ও সময়সীমা বৃরি পাওয়ায় পরামশ মক সসবার পররমাণও বৃরি পায়। 

৪) প্রস্তাব অনু ায়ী প্রকদল্পর সময়সীমা বাড়াদনার িদল রাজস্ব ও প্রকল্প পররচালনার ব্যয় আনুপারতক হাদর বৃরি সপদয়দে। 

৫) প্রদয়াজদনর সপ্ররক্ষদত সরকার এসএিরড ও রডএিআইরড সক প্রকল্প সাহায্য বৃরির জন্য অনুদরাি কদররেল। দুটি োতা 

সাংস্থার এই আদবেদনর রভরত্তদত সদরজরমদন পররেশ মদনর পর তা অনুদমােন কদরন। 

৩.৬ সমারপ্তর সময় বৃরির পররমাণ 

অনুদমারেত রডরপরপ অনুসাদর প্রকদল্পর সময়কাল রেল ২০১১-২০১৩। রতনটি চুরক্তর মদে দুটি ২০১২ সাদলর সশর্ রেদক 

প্রোন করা হয়  াদত ২০১৩ সাদলর প্রথম রেদক কাজ আরদম্ভর কথা রেল এবাং র্ততীয় চুরক্তটি ২০১৩ সাদলর সশর্ রেদক  

সম্প রয়ারেত হয় এবাং তাদত কাজ আরদম্ভর সময় রেল ২০১৪। এ অবস্থায় Planning Commission এ প্রকদল্পর কাজ 

সম্প রয়ােদনর সময় রডদসম্ভর,২০১৫ প মন্ত বরি মত করা হদয়রেল। উদেরখত এই সকল বরি মত পররসর ও জটিলতাসমূহ 

রবদবচনায় সরদখ প্রকল্পটির সময়সীমা জুন ২০১৭ প মন্ত বাড়াদনার প্রদয়াজন হয়।  
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চতুথ ম অোয় 

প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কা মক্রম সমূদহর বতমমান অবস্থা 

 

মগবাজার ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার ( প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৪ )  

চার সলদনর ১ স্তদরর ফ্লাইওভার মগবাজার ইন্টারদসকশন, এিরডরস ও সরলক্ররসাং হদয় সহাদর্ল সসানারগাঁর রেদক একটি 

র যাম্প রয় সনদম সগদে এবাং অন্য প্রান্তটি মারলবাগ ইন্টারদসকশদন সনদমদে,  ার চুরক্তমূল্য রেল ২১৫২৫.০০ লক্ষ র্াকা এবাং 

দের্ঘ ময ২.১০৫ রকাঃরমাঃ। এই প্রকদল্পর অিীদন রবদ্যমান অেসমূহ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র বাস্তবায়নকারী সাংস্থার রনরবড় 

প মদবক্ষদণর মােদম প্রকল্প কা মক্রম মরনর্র কদরদে। প্রকল্প েপ্তর QA/QC শত প্ররতকুলতার মদেও  থা থভাদব রনরিত 

করার  সদব মাচ্চ সচষ্টা কদরদে। তাোড়া সেরশ এবাং রবদেশী পরামশ মকগনও QA/QC রনরিদতর বারয়দত্ত রেদলন। এই প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র QA/QC  থা থভাদব রনরিত করা হদয়দে। ফ্লাইওভাদর অবকাঠাদমার সক্ষদত্র পাইল, পাইল কযাপ, 

পায়ার, কযানটিরলভার, বীম, গাড মার, আই গাড মার, সডক স্লাব, রবটুরমনাস কাদপ মটিাং, সররলাং, ইতযারে সঠিক অবস্থায় আদে 

এবাং  থা থভাদব কাজ করদে।  ার িলস্বরূপ ফ্লাইওভারটি কা মকর অবস্থায় আদে এবাং এর মে রেদয়  ানবাহন চলাচল 

করদে  া ঢাকা মহানগদর  ানজর্ হ্রাদস গুরুেপূণ ম ভূরমকা পালন করদে। তদব রকছু রকছু জায়গায় রকছু ক্ষুদ্র ত্রুটি পররলরক্ষত 

হয়  া অবকাঠাদমা সচকরলদস্টর রবদির্দণ বণ মনা করা হদয়দে।  

 

রচত্র ৪.১-মগবাজার ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার 
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সমৌচাক ইন্টারদসকশন ( প্যাদকজ নাং প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৫) 

চার সলদনর এক স্তদরর ফ্লাইওভার সমৌচাক ক্ররসাং, মারলবাগ সরলদগইর্ এবাং মারলবাগ ইন্টারদসকশন সদে দুই সলদনর দুই 

স্তদর সমৌচাক এবাং মারলবাগ ইন্টারদসকশদনর সাদথ যুক্ত হদয়দে।  ার চুরক্তমূল্য রেল ৩৪৩৭০.০০ লক্ষ র্াকা এবাং দের্ঘ ময 

৩.৯৩৭ রকাঃরমাঃ। এই প্রকদল্পর অিীদন রবদ্যমান অেসমূহ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র বাস্তবায়নকারী সাংস্থার রনরবড় প মদবক্ষদণর 

মােদম প্রকল্প কা মক্রম মরনর্র কদরদে। প্রকল্প েপ্তর QA/QC শত প্ররতকুলতার মদেও  থা থভাদব রনরিত করার  

সদব মাচ্চ সচষ্টা কদরদে। তাোড়া সেরশ এবাং রবদেরশ পরামশ মকগনও QA/QC রনরিদতর বারয়দত্ত রেদলন। এই প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র QA/QC  থা থভাদব রনরিত করা হদয়দে। ফ্লাইওভাদর অবকাঠাদমার সক্ষদত্র পাইল, পাইল কযাপ, 

পায়ার, কযানটিরলভার, বীম, গাড মার, আই গাড মার, সডক স্লাব, রবটুরমনাস কাদপ মটিাং, সররলাং, ইতযারে সঠিক অবস্থায় আদে 

এবাং  থা থভাদব কাজ করদে।  ার িলস্বরূপ ফ্লাইওভারটি কা মকর অবস্থায় আদে এবাং এর মে রেদয়  ানবাহন চলাচল 

করদে  া ঢাকা মহানগদর  ানজর্ হ্রাদস গুরুেপূণ ম ভূরমকা পালন করদে। তদব রকছু রকছু জায়গায় রকছু ক্ষুদ্র ত্রুটি পররলরক্ষত 

হয়  া অবকাঠাদমা সচকরলদস্টর রবদির্দণ বণ মনা করা হদয়দে।  

 

রচত্র ৪.২- সমৌচাক ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার 
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বাাংলামর্র- মগবাজার- সমৌচাক ইন্টারদসকশন অাংশ ( প্যাদকজ নাং প্যাদকজ নাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৬) 

চার সলদনর ১ স্তর ফ্লাইওভার জনকণ্ঠ হদয় বাাংলামর্র সথদক ডরিউ ০৪ মগবাজার অাংদশর উপর একর্া লুদপর মােদম 

মগবাজার ইন্টারদসকশদনর রনকর্ যুক্ত হদয়দে। একর্া সলন ওয়ারদলস প মন্ত এদসদে এবাং এই একই সলনটি পুনরায় ডাাঃ 

রসরাজুল ইসলাম হাসপাতাল সথদক শুরু কদর সমৌচাক ইন্টারদসকশদনর সদে যুক্ত হদয়দে। 

অন্য ফ্লাইওভারটি সমৌচাক ইন্টারদসকশন সথদক আরম্ভ কদর বাাংলামর্র সনদমদে।  ার চুরক্তমূল্য রেল ১৯৯৮৪.০০ লক্ষ 

র্াকা এবাং দের্ঘ ময রেল ২.২০৮ রকাঃরম। এই প্রকদল্পর অিীদন রবদ্যমান অেসমূহ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র বাস্তবায়নকারী সাংস্থার 

রনরবড় প মদবক্ষদণর মােদম প্রকল্প কা মক্রম মরনর্র কদরদে। প্রকল্প েপ্তর QA/QC শত প্ররতকুলতার মদেও  থা থভাদব 

রনরিত করার  সদব মাচ্চ সচষ্টা কদরদে। তাোড়া সেরশ এবাং রবদেরশ পরামশ মকগনও QA/QC রনরিদতর বারয়দত্ত রেদলন। এই 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র QA/QC  থা থভাদব রনরিত করা হদয়দে। ফ্লাইওভাদর অবকাঠাদমার সক্ষদত্র পাইল, পাইল 

কযাপ, পায়ার, কযানটিরলভার, বীম, গাড মার, আই গাড মার, সডক স্লাব, রবটুরমনাস কাদপ মটিাং, সররলাং, ইতযারে সঠিক অবস্থায় 

আদে এবাং  থা থভাদব কাজ করদে।  ার িলস্বরূপ ফ্লাইওভারটি কা মকর অবস্থায় আদে এবাং এর মে রেদয়  ানবাহন 

চলাচল করদে  া ঢাকা মহানগদর  ানজর্ হ্রাদস গুরুেপূণ ম ভূরমকা পালন করদে।  

 

রচত্র ৪.৩- বাাংলামর্র- মগবাজার- সমৌচাক ইন্টারদসকশন অাংশ 
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পঞ্চম অোয়  

ক্রয় প্ররক্রয়া বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা 

 

৫.১  ক্রয় প্ররক্রয়ার সারব মক অবস্থা 

এলরজইরড কা মালয় সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার আাংরশক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রকল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য কম মকতমাগদণর েপ্তর বেরল, এলরজইরড এর 

কা মালয় স্থানান্তর ইতযারে কারদণ এলরজইরড কর্তমপক্ষ ক্রয় সাংক্রান্ত সম্পূণ ম তথ্য প্রোন করদত পাদররন রবিায় এলরজইরড হদত প্রাপ্ত স্বল্প সাংখ্যক তথ্য, 

আইএমইরড কর্তমক প্রেত্ত  মূল্যায়ন প্ররতদবেন, এলরজইরড এর অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ইতযারের ররদপার্ ম প মাদলাচনা করা হদয়দে।  

এই সব তথ্য এবাং PCR এর বরণ মত তথ্য প মাদলাচনা পূব মক রনদম্নাক্ত পাঁচটি প্যাদকদজর উপর সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দে 

 
৫.২ প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা রবদির্ণ 

 

ক) মগবাজার ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার রনম মাণ (প্যাদকজ- ডরিউ ০৪) 

প্যাদকজ 

নাং 

রডরপরপ 

অনুসাদর ক্রয় 

রববরণ 

পররমাণ 

 

ক্রয় পিরত 

 

অদথ মর উৎস আনুমারনক ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

সম্ভাব্য তাররখ বাস্তব তাররখ 

 

কা ম 

েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

ক্রয়কারী কর্তপদক্ষর নাম 

এবাং সকাড 

সজলা রনব মাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড 

রপরড এম 

এম এি 

রপ, ডরিউ 

০৪  

মগবাজার 

অাংদশর 

ফ্লাইওভার 

রনম মাণ  

২১০৫.০০ 

রমাঃ 

 

আইরসটি রজওরব, 

এসএিরড, 

ওএিআইরড 

১৭৮৯২.৫০ ২১২২৫.৮১ ২২.০৩.২০১১ ১৮.১১.২০১২ ৩১.১২.২০১৫ ২৩.০৩.২০১১ ১৮.১২.২০১২ ১৫-০৩-২০১৯  

 



28 

 

স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ও স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অরিেপ্তদরর অিীদন মগবাজার অাংদশর ফ্লাইওভার রনম মাণ কাদজর জন্য েরপত্র 

রবজ্ঞরপ্ত জাতীয় পরত্রকায় প্রকাশ করা হয় ২৩-০৩-২০১১ তাররদখ।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। ওটিএম পিরতদত েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময় 

রেল ০৯-০৫-২০১১ এবাং অরিস চলাকালীন সময় ২.০০ র্ঘটিকার মদে। উক্ত সমদয়র মদে সমার্ ২৬ টি েরপত্র জমা হয়। পাঁচ (৫) সেস্য রবরশষ্ট সর্ন্ডার ইভযালুদয়শন 

করমটি (TEC) গঠন করা হয়  ার মদে ২ জন বরহাঃ সেস্য সনওয়া হদয়রেল। ০৮-০৬-২০১২ ইাং েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভা অনুরষ্ঠত হয়, স খাদন ১২ টি েরপত্র 

সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। প্ররকউরদমদন্টর রনয়ম ও প্ররবিান অনুসরণ না করায় ১৪ টি েরপত্র নন সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। কা মরববরণী অনুদমােদনর 

তাররখ রেল ২২-০৯-২০১১। Lowest Bidder সক Notification of Award প্রোন করা হয় এবাং ১৮-১২-২০১২ তাররদখ চুরক্ত সম্প রয়ারেত হয়  া সম্ভাব্য তাররখ 

সথদক এক মাস পদর সম্প রয়ারেত হয়। উক্ত কাদজর চুরক্ত মূল্য রেল ২১২২৫.৮১ লক্ষ র্াকা প্রাক্করলত ব্যয় সথদক প্রায় ৩৩৩৩.৩১ লক্ষ র্াকা সবশী।  

 

খ) সমৌচাক ইন্টারদসকশদনর ফ্লাইওভার রনম মাণ (প্যাদকজ- ডরিউ ০৫) 

প্যাদকজ 

নাং 

রডরপরপ 

অনুসাদর ক্রয় 

রববরণ 

পররমাণ 

 

ক্রয় পিরত 

 

অদথ মর উৎস আনুমারনক ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

সম্ভাব্য তাররখ বাস্তব তাররখ 

 

কা ম 

েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

ক্রয়কারী কর্তপদক্ষর নাম 

এবাং সকাড 

সজলা রনব মাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড 

রপরড এম 

এম এি 

রপ, ডরিউ 

০৪  

সমৌচাক 

অাংদশর 

ফ্লাইওভার 

রনম মাণ 

৩৯৩৭.০০ 

রমাঃ 

 

আইরসটি রজওরব, 

এসএিরড, 

ওএিআইরড 

৩৫৫১৪.৬৬ ৩৪৩৭০.০৮ ০৫.০৩.২০১৩ ২৯.১০.২০১৩ ৩১.১২.২০১৬ ৫.০৩.২০১৩ ২৯.১০.২০১৩ ১৫-০৬-২০১৭ 

 

 

স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ও স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অরিেপ্তদরর অিীদন সমৌচাক অাংদশর ফ্লাইওভার রনম মাণ কাদজর জন্য েরপত্র 

রবজ্ঞরপ্ত জাতীয় পরত্রকায় প্রকাশ করা হয় ০৫-০৩-২০১৩ তাররদখ।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। ওটিএম পিরতদত েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময় 

রেল ০২-০৪-২০১৩ এবাং অরিস চলাকালীন সময় ২.০০ র্ঘটিকার মদে। উক্ত সমদয়র মদে সমার্ ১০ টি েরপত্র জমা হয়। পাঁচ (৫) সেস্য রবরশষ্ট সর্ন্ডার ইভযালুদয়শন 
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করমটি (TEC) গঠন করা হয়  ার মদে ২ জন বরহাঃ সেস্য সনওয়া হদয়রেল। ১১-০৪-২০১৩ ইাং এবাং ২৫-০৪-২০১৩ ইাং েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভা অনুরষ্ঠত হয়, 

স খাদন ৭ টি েরপত্র সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। প্ররকউরদমদন্টর রনয়ম ও প্ররবিান অনুসরণ না করায় ৩ টি েরপত্র নন সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। 

কা মরববরণী অনুদমােদনর তাররখ রেল ২৯-০৫-২০১৩। Lowest Bidder সক Notification of Award প্রোন করা হয় এবাং ২৯-১০-২০১৩ তাররদখ চুরক্ত 

সম্প রয়ারেত হয়  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। উক্ত কাদজর চুরক্ত মূল্য রেল ৩৪৩৭.০৮ লক্ষ র্াকা  া আনুমারনক ব্যয় সথদক প্রায় ১১৪৪.৫৮ লক্ষ র্াকা কম। 

চুরক্ত অনু ায়ী কা মাদেশ প্রোদনর তাররখ রেল ২৯-১০-২০১৩ ইাং।  

 

গ) বাাংলামর্র- মগবাজার- সমৌচাক ইন্টারদসকশন অাংদশর ফ্লাইওভার রনম মাণ (প্যাদকজ- ডরিউ ০৬) 

প্যাদকজ 

নাং 

রডরপরপ 

অনুসাদর ক্রয় 

রববরণ 

পররমাণ 

 

ক্রয় পিরত 

 

অদথ মর উৎস আনুমারনক ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

সম্ভাব্য তাররখ বাস্তব তাররখ 

 

কা ম 

েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

ক্রয়কারী কর্তপদক্ষর নাম 

এবাং সকাড 

সজলা রনব মাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড 

রপরড এম 

এম এি 

রপ, ডরিউ 

০৪  

রলাংক অাংদশর 

ফ্লাইওভার 

রনম মাণ 

২২০৮.০০ 

রমাঃ 

 

আইরসটি রজওরব, 

এসএিরড, 

ওএিআইরড 

১৮৭৬৮.০০ ১৯৯৮৪.৭৩ ২২.০৩.২০১১ ১৮.১১.২০১১ ৩১.১২.২০১৬ ২৩.০৩.২০১১ ১৮.১১.২০১১ ৩১-০১-২০১৭ 

 
 

স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ও স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অরিেপ্তদরর অিীদন রলাংক অাংদশর ফ্লাইওভার রনম মাণ কাদজর জন্য েরপত্র 

রবজ্ঞরপ্ত জাতীয় পরত্রকায় প্রকাশ করা হয় ২৩-০৩-২০১১ তাররদখ।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। ওটিএম পিরতদত েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময় 

রেল ০৯-০৫-২০১১ এবাং অরিস চলাকালীন সময় ২.০০ র্ঘটিকার মদে। উক্ত সমদয়র মদে সমার্ ২৯ টি েরপত্র জমা হয়। পাঁচ (৫) সেস্য রবরশষ্ট সর্ন্ডার ইভযালুদয়শন 

করমটি (TEC) গঠন করা হয়  ার মদে ২ জন বরহাঃ সেস্য সনওয়া হদয়রেল। ০৮-০৬-২০১১ ইাং েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভা অনুরষ্ঠত হয়, স খাদন ২৬ টি েরপত্র 
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সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। প্ররকউরদমদন্টর রনয়ম ও প্ররবিান অনুসরণ না করায় ৩ টি েরপত্র নন সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। রসএস দতররর তাররখ রেল 

০৮-০৬-২০১১ এবাং কা মরববরণী অনুদমােদনর তাররখ রেল ১৩-০৯-২০১১। Lowest Bidder  সক   Notification of Award প্রোন করা হয় এবাং ১৮-১১-২০১১ 

তাররদখ চুরক্ত সম্প রয়ারেত হয়।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। উক্ত কাদজর চুরক্ত মূল্য রেল ১৯৯৮৪.৭৩ লক্ষ র্াকা  া আনুমারনক ব্যয় সথদক প্রায় ১২১৬.৭৩ 

লক্ষ র্াকা সবরশ।   

 

র্ঘ) নকশা এবাং তিাবিাদন পরামশ মক সাংস্থা(  রে প্রদয়াজন হয়), তিাবিান, জররপ, সাব সদয়ল ইনদভরস্টদগশন ও অন্যান্য(পররবহণ , ন্ত্রপারত, করম্প রয়উর্ার, 

িদর্াকরপ, অরিস ভাড়া, জ্বালানী,দষ্টশনারী, ইরস রি ইতযারে (প্যাদকজ- ডরিউ ০৮) 

প্যাদকজ 

নাং 

রডরপরপ অনুসাদর ক্রয় রববরণ পররমাণ 

 

ক্রয় পিরত 

 

অদথ মর 

উৎস 

আনুমারনক 

ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

সম্ভাব্য তাররখ বাস্তব তাররখ 

 

সসবা 

েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

ক্রয়কারী কর্তপদক্ষর নাম এবাং সকাড সজলা রনব মাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড 

রপরড এম 

এম এি 

রপ, এস-

০৮ 

নকশা এবাং তিাবিাদন পরামশ মক সাংস্থা(  রে 

প্রদয়াজন হয়), তিাবিান, জররপ, সাব সদয়ল 

ইনদভরস্টদগশন ও অন্যান্য(পররবহণ , ন্ত্রপারত, 

করম্প রয়উর্ার,িদর্াকরপ, অরিস ভাড়া, জ্বালানী, 

সষ্টশনারী, ইরস রি ইতযারে। 

২২০৮.০০ 

রমাঃ 

 

আইরসটি রজওরব, 

এসএিরড, 

ওএিআই

রড 

১১৫৬.১২ ১১৫৬.১২ ১৬.০৩.২০১১ ১২.১৬.২০১২ ৩১.১২.২০১৩ ১৬.০৩.২০১১ ১২.০৬.২০১২ ৩১-১২-

২০১৩ 

 

 

স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ও স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অরিেপ্তদরর অিীদন নকশা এবাং তিাবিাদন পরামশ মক সাংস্থা ( রে প্রদয়াজন 

হয়), তিাবিান, জররপ, সাব সদয়ল ইনদভরস্টদগশন ও অন্যান্য(পররবহণ , ন্ত্রপারত, করম্প রয়উর্ার, িদর্াকরপ, অরিস ভাড়া, জ্বালানী,দষ্টশনারী, ইরস রি ইতযারে সসবার জন্য 

েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত জাতীয় পরত্রকায় প্রকাশ করা হয় ১৬-০৩-২০১১ তাররদখ।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। ওটিএম পিরতদত েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও 

সময় রেল ১৮-০৪-২০১১ এবাং অরিস চলাকালীন সমদয়র মদে। উক্ত সমদয়র মদে সমার্ ১৭ টি েরপত্র জমা হয়। েরপত্র সখালা হয় ১৮-০৪-২০১১ তাররখ রবদকল ৫.০০ 

র্ঘটিকায়। সাত (৭) সেস্য রবরশষ্ট সর্ন্ডার ইভযালুদয়শন করমটি (TEC) গঠন করা হয়  ার মদে ২ জন বরহাঃ সেস্য সনওয়া হদয়রেল। ১৫-০৫-২০১১ ইাং এবাং ০৩-১০-
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২০১২ ইাং তাররদখ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভা অনুরষ্ঠত হয়, স খাদন ৭ টি েরপত্র সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। প্ররকউরদমদন্টর রনয়ম ও প্ররবিান অনুসরণ না 

করায় ১০ টি েরপত্র নন সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। রসএস দতররর তাররখ রেল ১৬-০৫-২০১১ এবাং কা মরববরণী অনুদমােদনর তাররখ রেল ২৯-০৬-২০১১। আরথ মক 

ও কারগরর প্রস্তাদবর সমরষ্টদত সদব মাচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান সক Notification of Award প্রোন করা হয় এবাং ১২-০৬-২০১২ তাররদখ চুরক্ত সম্প রয়ারেত হয়।  া সম্ভাব্য 

তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। উক্ত কাদজর চুরক্ত মূল্য রেল ১১৫৬.১২ লক্ষ র্াকা ব্যয় হয়  া আনুমারনক ব্যদয়র সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল।  চুরক্ত অনু ায়ী কা মাদেশ 

প্রোদনর তাররখ রেল ১২-০৬-২০১২ ইাং। 

 

ঙ) নকশা পরীক্ষা/বি গাড মার পুনরায় নকশা এবাং মগবাজার সমৌচাক সপ্রাদজদক্টর বাোইকৃত রপয়ারস, রবআরটিরস-বুদয়র্(বাাংলাদেশ ইউরনভারস মটি অব 

ইরিরনয়াররাং এন্ড সর্কদনালরজ) বারা চুরক্ত নাং. রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৪ এবাং রপরড এম এম এি রপ, ডরিউ ০৯ (প্যাদকজ- ডরিউ ০৯) 

 

প্যাদকজ 

নাং 

রডরপরপ অনুসাদর ক্রয় রববরণ পররমাণ 

 

ক্রয় পিরত 

 

অদথ মর 

উৎস 

আনুমারনক 

ব্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 

বাস্তব ব্যয় 

(লক্ষ 

র্াকায়)  

সম্ভাব্য তাররখ বাস্তব তাররখ 

 

সসবা 

েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত েরপদত্রর 

আমন্ত্রণ 

চুরক্ত স্বাক্ষর চুরক্ত সমারপ্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

ক্রয়কারী কর্তপদক্ষর নাম এবাং সকাড সজলা রনব মাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড 

রপরড এম 

এম এি 

রপ, এস-

০৯ 

নকশা এবাং তিাবিাদন পরামশ মক সাংস্থা(  রে 

প্রদয়াজন হয়), তিাবিান, জররপ, সাব সদয়ল 

ইনদভরস্টদগশন ও অন্যান্য(পররবহণ , ন্ত্রপারত, 

করম্প রয়উর্ার,িদর্াকরপ, অরিস ভাড়া, জ্বালানী, 

সষ্টশনারী, ইরস রি ইতযারে। 

২২০৮.০০ 

রমাঃ 

 

আইরসটি রজওরব, 

এসএিরড, 

ওএিআই

রড 

৩৭৯.৫০ ৬৯৪.৮ ১৬.০৩.২০১১ ১২.১৬.২০১২ ৩১.১২.২০১৩ ১৬.০৩.২০১১ ১২.০৬.২০১২ ৩১-১২-২০১৫ 

 
স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ও স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অরিেপ্তদরর অিীদন কনসালদর্রি সসবার জন্য েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত জাতীয় পরত্রকায় 

প্রকাশ করা হয় ১৮-০৫-২০১৬ তাররদখ।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ সামিস্যপূণ ম রেল। ওটিএম পিরতদত েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময় রেল ১২-০৬-২০১৬ এবাং  
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অরিস চলাকালীন সমদয়র মদে। উক্ত সমদয়র মদে সমার্ ৫ টি েরপত্র জমা হয়। েরপত্র সখালা হয় ১২-০৬-২০১৬ তাররখ। সাত (৭) সেস্য রবরশষ্ট সর্ন্ডার ইভযালুদয়শন 

করমটি (TEC) গঠন করা হয়  ার মদে ২ জন বরহাঃ সেস্য সনওয়া হদয়রেল। ২১-০৮-২০১৬ ইাং তাররদখ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভা অনুরষ্ঠত হয়, স খাদন ৫ টি েরপত্র 

সরসপনরসভ রহদসদব রবদবরচত হয়। রসএস দতররর তাররখ রেল ২১-০৮-২০১৬ এবাং কা মরববরণী অনুদমােদনর তাররখ রেল ২৪-০৮-২০১৬। আরথ মক ও কারগরর প্রস্তাদবর 

সমরষ্টদত সদব মাচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান সক Notification of Award প্রোন করা হয় এবাং ০৬-০৯-২০১৬ তাররদখ চুরক্ত সম্প রয়ারেত হয়।  া সম্ভাব্য তাররদখর সাদথ 

সামিস্যপূণ ম রেল। উক্ত কাদজর চুরক্ত মূল্য রেল ৬৯৪.৮ লক্ষ র্াকা ব্যয় হয়  া আনুমারনক ব্যয় সথদক প্রায় ৩১৫.৩ লক্ষ র্াকা সবরশ রেল।  চুরক্ত অনু ায়ী কা মাদেশ 

প্রোদনর তাররখ রেল ১২-০৬-২০১২ ইাং। 
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র্ষ্ঠ অোয় 

SWOT Analysis 
 

সবল রেক 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন প মাদয় জনবদলর সাংস্থান প মাপ্ত রেল; 

 প্রকল্প বাস্তবায়দন সাংরিষ্ট সকল সাংস্থার মতামত গ্রহন কদর তা’ অন্তভু মক্ত করার সদব মাচ্চ সচষ্টা করা হদয়দে; 

 ফ্লাইওভার রনম মাদণর পর নীদচর রাস্তার িারন ক্ষমতা পূদব মর ন্যায় রদয় সগদে; 

 নীদচর রারিক ব্যবস্থাপনা শৃঙ্খলার মদে এদসদে; 

 সরকাদরর রাজননরতক ও জনগুরুেপূণ ম প্রকদল্পর অন্তভু মক্ত রেল; 

 আন্তজমারতক রনয়ম সমদন েরপদত্রর মােদম বাস্তবারয়ত হদলও এ প্রকদল্পর সকান ক্ষরতপূরণ রেদত হয়রন; 

 আন্তজমারতক খ্যারতসম্প রয়ন্ন কনসালদর্ন্ট এ প্রকদল্প রনদয়ারজত রেল; 

 আন্তজমারতক খ্যারতসম্প রয়ন্ন কিাক্টর এ প্রকদল্প রনদয়ারজত রেল; 

 বুদয়র্ এর খ্যারতসম্প রয়ন্ন রবদশর্জ্ঞ (BRTC) এ প্রকদল্পর কনসালদর্ন্ট রহদসদব রনদয়ারজত রেল এবাং 

 সরকাদরর সারব মক সহদ ারগতা রেল। 

 

দুব মল রেক 

 প্রকল্পটিদত দুইজন প্রকল্প পররচালক োরয়দে রেদলন। প্রকল্প চলাকারলন প্রকল্প পররচালক পররবতমন প্রকদল্পর 

অগ্রগরতর জন্য সহায়ক নয়; 

 প্রকদল্পর সস্কাপ অব ওয়াকম রনি মারদণ রকছুর্া ত্রুটি পাওয়া  ায় স মন- এিরডরস সরলক্ররসাং এর আদগ ফ্লাইওভারটি 

সমাপ্তকরদনর রসিান্ত প্রিানমন্ত্রীর কা মালদয়র রনদে মশনায় পররবরতমত হয়। এ রসিান্তটি আদগ গ্রহণ করা হদল 

ফ্লাইওভারটি বাস্তবায়দন অদনক কম সময় প্রদয়াজন হত; 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার আদগ প্রকল্প এলাকায় অবরস্থত আন্ডারগ্রাউন্ড ইউটিরলটির অবস্থান সম্প রয়দকম রনরে মষ্ট 

িারনা না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়দন সময় এবাং ব্যয় উভয় এ বৃরি পায়; 

 এই প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় রপ.এ অদথ মর সাংস্থান  থাসমদয় পাওয়া  ায়রন এবাং অথ ম োদড়র 

কারদণ প্রকল্প কা মক্রম রবলরম্বত হদয়দে; 

 ইউটিরলটির কারদণ িাউদন্ডশন এর নতুন কদর রডজাইন ও ড্রইাং করদত হদয়দে এবাং এর জন্য ব্যয় ও সময় বৃরি 

সপদয়দে; 

 প্রকল্প এলাকায় সকান রবকল্প রাস্তা না থাকায় একইসদে রারিক সচল সরদখ রনম মাণ কাজ করদত হদয়দে।  ার 

িদল দেরনক ৭ র্ঘণ্টার সবশী পূণ ম উদ্যদম কাজ সম্প রয়ােন করা সম্ভব হয়রন এবাং 

 রেদনর সবলায় রারিক সচল রাখার কারদণ রনম মাণ সাংরিষ্ট ভারর  ানবাহন চলাচল করদত না পারায় কাদজর ব্যয় 

ও সময় উভয়ই বৃরি সপদয়দে। 
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সুদ াগ 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর িদল প্রকল্প এলাকাসহ প্রকল্প আদস পাদশর এলাকার  াতায়াত ব্যবস্থা উন্নরত হদয়দে; 

 প্রকল্পটির িদল প্রকল্প এলাকার রারিক িারন ক্ষমতা এবাং সভরহকযাল মুরভাং কযাপারসটি বৃরি সপদয়দে; 

 সময় অপচয় হ্রাদসর মােদম অরিক কম মসম্প রয়ােদনর সুদ াগ সৃরষ্ট হদয়দে।  ানজদর্র কারদণ রাস্তায় ব্যয়কৃত 

সমদয়র পররমাণ হ্রাস সপদয়দে; 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর িদল  ানজর্ হ্রাস পাওয়ায় মূল্যবান জ্বালানী সতদলর অপচয় অদনক হ্রাস সপদয়দে এবাং 

 প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়দনর িদল প্রকল্প এলাকার অবকাঠাদমা উন্নয়ন হদব। স মন- জরম,ফ্লযার্ ইতযারের োম 

বৃরি পাদব। 

 

ঝুঁরকসমূহ  

 প্রকল্প এলাকায় রবদ্যমান আন্ডারগ্রাউন্ড ইউটিরলটি সারভ মস এর অবস্থান সঠিকভাদব জানা না থাকায় প্রকল্প 

বাস্তবায়নকালীন সমদয় দুর্ঘ মর্নার ঝুঁরক রেল; 

 প্রকল্প এলাকায় রবদ্যমান রাস্তা অরিক প্রশস্ত নয়। রারিক ডাইভারশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় স্থান না থাকা প্রকল্পটির 

জন্য একটি অন্যতম ঝুঁরক রেল এবাং এই কারদণ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরম্বত হয় এবাং  

 প্রকল্প এলাকাটি সবদচদয় জনবহুল এবাং কম মব্যস্ত এলাকা হওয়ায় উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন রেল অরিক ঝুঁরকপূণ ম। 
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সপ্তম অোয় 

প্রকদল্পর প্রভাব 

 

৭.১ খানা জররপ সথদক প্রাপ্ত িলািল উপস্থাপন ও রবদির্ণ  

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকদল্পর প্রভাব 

সম্প রয়দকম সম্যক িারণা লাদভর জন্য খানা প মাদয় ৬০২ টি খানা হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রকদল্পর ৭টি সীমানা অঞ্চল 

সকন্দ্র কদর ০.৫রকাঃরমাঃ ব্যাসাি ম অঞ্চদল খানা প মাদয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। খনা প মাদয় জররদপর জন্য আধুরনক প্রযুরক্ত 

রহসাদব ইন্টারদনর্ সাভমার, ট্যাদবর (TAB) মােদম অন-লাইন ডার্াকাদলকশন রকর্ (On-line Data Collection 

Kit) সির্ওয়যার ব্যবহার করা হদয়দে এবাং প্ররতটি খানার রজরপএস (GPS) সাংগ্রহ করা হদয়দে। রনদম্ন মূল্যায়দনর 

িলািল িারাবারহকভাদব আদলাচনা করা হল। 

প্রকল্প এলাকায় খানা 

জররদপর রজরপএস ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
গুগল ম্যাপ হদত প্রকল্প 

এলাকায় খানা জরীদপর 

রজরপএস ম্যাপ 
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প্রকদল্পর রবরভন্ন সীমানা অঞ্চল অনু ায়ী খানা জররদপর রজরপএস ম্যাপ 
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৭.২.  অাংশগ্রহণকারীদের আথ মসামারজক অবস্থা   

 

৭.২.১    অাংশগ্রহণকারীদের সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক সািারণ তথ্য 

 

সাররণ ১.১- অাংশগ্রহণকারীদের সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক সািারণ তথ্য 

বন মনা সেণী  উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

উত্তরোতার রলে  পুরুর্  ৫৬৩ ৯৩.৫ 

    মরহলা     ৩৯ ৬.৫ 

বয়স (বের) ১৫-৩৫ ৩০৯ ৫১.৩ 

৩৬-৫৫ ২৪৮ ৪১.২ 

৫৬-৭৫ ৪৫ ৭.৫ 

রশক্ষাগত স াগ্যতা  রনরক্ষর  ৯৪ ১৫.৬ 

মােরমক এর রনদচ ৩০১ ৫০ 

মােরমক বা সমমান  ১০৮ ১৭.৯ 

উচ্চ মােরমক বা সমমান    ৫৫ ৯.১ 

স্নাতক বা সমমান  ৩০ ৫ 

স্নাতদকাত্তর বা সমমান  ১৪ ২.৩ 

 

 

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা 

২ ও তার রনদচ ১০ ১.৭ 

৩-৫ ৩৭৭ ৬২.৬ 

৬-৮ ১৯৭ ৩২.৭ 

৯-১১ ১৬ ২.৭ 

১২-১৫ ১ ০.২ 

১৬-১৭ ০ ০ 

১৮ এবাং তার ঊদবম ১ ০.২ 

 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকদল্পর (সাংদশারিত) খানা 

জরীদপ অাংশগ্রহণকারীদের সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক সািারণ তথ্য রবদবচনা করদল দৃশ্যমান হয় স  প্রকল্প 

এলাকায় জরীদপ অাংশগ্রহণকারীদের রসাংহভাগই পুরুর্। সমার্ পুরুর্ অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা ৫৬৩ জন (৯৩.৫ শতাাংশ) 

এবাং মরহলা ৩৯ জন (সাররণ ১.১)। জরীদপ অাংশগ্রহণকারী ব্যারক্তদের ৩ টি বয়দসর সেণী তথা ১৫ -৩৫ ,৩৬-৫৫ এবাং  

৫৬-৭৫ বেদরর মদে অন্তভু মক্ত উব তরোতাদের শতকরা হার রেল  থাক্রদম ৫১.৩, ৪১.২ এবাং ৭.৫ শতাাংশ। 

জরীদপ অাংশগ্রহণকারী ব্যারক্তদের মদে রনরক্ষর ব্যারক্তদের শতকরা হার ১৫.৬ শতাাংশ। মােরমক বা তার রনদচ 

রশরক্ষতদের হার সমার্ অাংশগ্রহণকারীদের অদি মক (৫০ শতাাংশ) প্রাথরমক রশরক্ষতদের শতকরা হার ৯.৫। মােরমক বা 

সমমান, উচ্চ-মােরমক বা সমমান এবাং স্নাতক বা সমমাদনর রশক্ষার শতকারা হার  থাক্রদম ১৭.৯, ৯.১ এবাং ৫ শতাাংশ। 

স্নাতদকাত্তর বা সমমান রশরক্ষত অাংশগ্রহণকারীদের হার রেল রনতান্তই নগন্য তথা শতকরা ২.৩ শতাাংশ । জরীদপ 

অাংশগ্রহণকারী উত্তরোতাদের পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা ৩-৫ জদনর সেনীদত রেল শতকরা ৬২.৬ শতাাংশ এবাং ৬-৮ জদনর 

পররবাদরর সেস্য রেল শতকরা ৩২.৭ শতাাংদশর (সাররণ ১.১)। 
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৭.২.২  উত্তরোতার মূল সপশা  

 

সাররণ ১.২- উত্তরোতার মূল সপশা 

সপশার সেণী উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

গৃরহনী / গৃহস্থ ২১ ৩.৫ 

রত্রচক্র রবরশষ্ট ভযান চালক  ১২ ২.০ 

অদর্া ররিা চালক  ৬ ১.০ 

েরজম  ৬ ১.০ 

হস্তরশল্প  ২ ০.৩ 

রেনমজুর ৪ ০.৭ 

গৃহকরম ম ৬ ১.০ 

চাকুরীজীবী ১৬৯ ২৮.১ 

 ন্ত্রাাংশ রমরি ৫ ০.৮ 

ব্যবসা ২৬০ ৪৩.২ 

োত্র  ১৪ ২.৩ 

সিররওয়ালা ৭ ১.২ 

রেনমজুরর  ৩৯ ৬.৫ 

গাদম মন্টস েরমক  ৩ ০.৫ 

গাড়ী চালক  ৩৪ ৫.৬ 

ররিা চালক  ১৩ ২.২ 

অন্যান্য  ১ ০.২ 

সমার্ ৬০২ ১০০ 

 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকদল্পর (সাংদশারিত)] খানা 

জরীদপ অাংশগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মদে সবশ কদয়কটি সেণী সপশার মানুর্ লক্ষয করা রগদয়দে। উত্তরোতাদের মদে 

সদব মাচ্চ রেল ব্যাবসা সেনীদপশার মানুর্,  ার শতকরা হার ৪৩.২ শতাাংশ এবাং চাকুরীজীবী (২৮.১ শতাাংশ)। আর অন্যান্য 

সেনীদপশার মদে উদেখদ াগ্য রহসাদব উত্তরোতাদের মদে রেনমজুরর কদরন ৬ শতাাংশ, গারড় চালক ৫ শতাাংশ, 

গৃরহণীদের শতকরা হার রেল ৩.৫ শতাাংশ। অন্যান্য সেণীদপশার মানুদর্র সাংখ্যা রেল নগণ্য। 
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৭.২.৩  উত্তরোতাদের সামারজক এবাং অথ মননরতক তথ্য  

সারনী ১.৩- উত্তরোতাদের সামারজক এবাং অথ মননরতক তথ্য 

 আদয়র সেণী  (র্াকা) উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

 

মারসক আয় 

৫০০০-২০০০০  ৫৯১ ৯৮.২ 

২০০০০-৩৫০০০ ৮ ১.৩ 

৩৫০০০-৫০০০০ ১ ০.২ 

৬৫০০০-৮০০০০ ১ ০.২ 

১১০০০০-১২৫০০০ ১ ০.২ 

 

 

মারসক ব্যয় 

১০০০-১০০০০ ৫৬ ৯.৩ 

১০০০০-২০০০০ ২৯৮ ৪৯.৫ 

২০০০০-৩০০০০ ২০০ ৩৩.২ 

৩০০০০-৪০০০০ ৩৩ ৫.৫ 

৪০০০০-৫০০০০ ১৩ ২.২ 

৫০০০০-৬০০০০ ১ ০.২ 

৬০০০০-৭০০০০ ০ ০ 

৭০০০০-৮০০০০ ১ ০.২ 

 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকদল্পর (সাংদশারিত)] খানা 

জরীদপ অাংশগ্রহণকারী সমার্ ৬০২ জন উত্তরোতাদের মদে সথদক প্রাপ্ত সামারজক এবাং অথ মননরতক তথ্য রবদির্ণ করদল 

সেখা  ায় স  মারসক আদয়র সক্ষদত্র ৫ টি সেণী করা হদয়দে  ার মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র সেণীভুক্ত 

উত্তরোতাদের সাংখ্যা সবদচদয় সবশী,  া শতকরা ৯৮.২ শতাাংশ। বারক ২০০০০-৩৫০০০ র্াকা, ৩৫০০০-৫০০০০ র্াকা, 

৬৫০০০-৮০০০০ র্াকা এবাং ১১০০০০-১২৫০০০ র্াকার সেরণভুক্ত উত্তরোতাদের শতকরা হার  থাক্রদম ১.৩, ০.২, ০.২ 

 এবাং ০.২ শতাাংশ। মারসক ব্যয় এর সক্ষদত্র ১০০০০-২০০০০ সেণীর হার শতকরা ৪৯.৫ শতাাংশ এবাং ২০০০০-৩০০০০ 

র্াকা ব্যয়ভুক্ত সেণীর হার শতকরা ৩৩.২ শতাাংশ।  

৭.২.৪  উত্তরোতাদের সভৌগরলক এবাং বাসস্থান সাংক্রান্ত তথ্য  

সারনী ১.৪- উত্তরোতাদের সভৌগরলক এবাং বাসস্থান সাংক্রান্ত তথ্য 

রবর্য়বস্তু সেণী উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

 

বাসস্থান মারলকানা 

রনজস্ব মারলকানািীন ৩৮  ৬.৩ 

ভাড়া  ৫৬৪  ৯৩.৭ 

 

 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত এলাকা  

সাত রাস্তা  ৭৭  ১২.৮ 

এিরডরস ৭৯  ১৩.১ 

মগবাজার  ১০৮  ১৭.৯ 

সমৌচাক  ৮৯  ১৪.৮ 

শারন্তনগর  ৮৮  ১৪.৬ 

মারলবাগ  ৮৬  ১৪.৩ 

মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং  ৭৫ ১২.৫ 
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ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকদল্পর (সাংদশারিত)] খানা 

জরীদপ অাংশগ্রহণকারী সমার্ ৬০২ জন উত্তরোতাদের মদে সথদক প্রাপ্ত সভৌগরলক এবাং বাসস্থান সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা 

 ায় বাসস্থান মারলকানার সক্ষদত্র রনজস্ব মারলকানািীন বাসস্থান আদে মাত্র ৬.৩ শতাাংশ উত্তরোতার এবাং বারক সব 

উত্তরোতা (৯৩.৭ শতাাংশ) ভাড়া বারড়দত বসবাস কদর থাদকন (সাররণ-১.৪)। 

উত্তরোতাদের মদে সথদক প্রাপ্ত সভৌগরলক এবাং বাসস্থান সাংক্রান্ত তথ্য সথদক আরও সেখা  ায় স  প্রকদল্পর আওতাভুক্ত 

এলাকাসমূহ সমার্ ৭ টি এলাকায় রবভক্ত তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার 

সরাড এবাং সরলক্ররসাং। এলাকা রভরত্ত উত্তরোতাদের বন্টদনর শতকরা হাদরর রেক সথদক মগবাজার সথদক সদব মাচ্চ তথা 

১৭.৯ শতাাংশ উত্তরোতা জরীদপ অাংশ রনদয়দেন। তাোড়া সাত রাস্তা, এিরডরস,  সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও 

মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং সথদক  থাক্রদম ১২.৮, ১৩.১, ১৪.৮, ১৪.৬ এবাং ১৪.৩ শতাাংশ উত্তরোতা অাংশ রনদয়দেন 

(সাররণ-১.৪ দ্রষ্টব্য)।  

৭.২.৫  রশক্ষাগত স াগ্যতা এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম  

 
সারনী ১.৫- রশক্ষাগত স াগ্যতা এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম 

 
রশক্ষাগত স াগ্যতা  

মারসক আয়  

সমার্ ৫০০০-২০০০০ ২০০০০-৩৫০০০ ৩৫০০০-৫০০০০ ৬৫০০০-৮০০০০ ১১০০০০-১২৫০০০ 

রনরক্ষর  ৯৩ ১ ০ ০ ০ ৯৪ 

৯৮.৯% ১.১% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

মােরমক এর রনদচ  ৩০০ ০ ০ ১ ০ ৩০১ 

৯৯.৭% ০.০% ০.০% ০.৩% ০.০% ১০০.০% 

মােরমক বা সমমান  ১০৪ ৪ ০ ০ ০ ১০৮ 

৯৬.৩% ৩.৭% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

উচ্চ মােরমক বা সমমান    ৫৪ ১ ০ ০ ০ ৫৫ 

৯৮.২% ১.৮% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

স্নাতক বা সমমান  ২৯ ১ ০ ০ ০ ৩০ 

৯৬.৭% ৩.৩% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

স্নাতদকাত্তর বা সমমান  ১১ ১ ১ ০ ১ ১৪ 

৭৮.৬% ৭.১% ৭.১% ০.০% ৭.১% ১০০.০% 

 

মারলবাগ-সমৌচাক ফ্লাইওভার এর প্রভাব মূল্যায়দনর খানা জরীদপ অাংশগ্রহণকারী সমার্ ৬০২ জন উত্তরোতাদের রশক্ষাগত 

স াগ্যতা এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম (সাররণ ১.৫) সথদক সেখা  ায় স  রশক্ষাগত স াগ্যতার সক্ষদত্র রনরক্ষর 

উত্তরোতাদের আদয়র সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৮.৯ শতাাংশ। সতমরনভাদব 

মােরমক এর রনদচ আদয়র সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৯.৭ শতাাংশ; মােরমক 

বা সমমাদনর আদয়র সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৬.৩ শতাাংশ; উচ্চ মােরমক 

বা সমমাদনর আদয়র সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৮.২ শতাাংশ। 

স্নাতক বা সমমান রশক্ষাগত স াগ্যতার অন্তভু মক্ত আদয়র সেনীসমূদহর মদে ২০০০০-৩৫০০০ র্াকার সেণীর উপাজমনকারী 

উত্তরোতাদের শতকরা হার ৩.৩ শতাাংশ এবাং বারকদের আদয়র সেণী ৫০০০-২০০০০ র্াকার মদে অবরস্থত।  স্নাতদকাত্তর 

বা সমমাদনর রশক্ষাগত স াগ্যতার অন্তভু মক্ত আদয়র সেনীসমূদহর মদে ২০০০০-৩৫০০০ এবাং ৩৫০০০-৫০০০০ র্াকার দু’টি 

সেণীর উপাজমনকারী উত্তরোতাদের শতকরা হার একই তথা ৭.১ শতাাংশ এবাং বারকদের (৭৮.৬ শতাাংশ) আদয়র সেণী 

৫০০০-২০০০০ র্াকার মদে অবরস্থত।    
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৭.২.৬  উত্তরোতাদের বয়স এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম  

 

সারনী ১.৬- উত্তরোতাদের বয়স এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম 

 
বয়দসর সেণী (বের) 

মারসক আয়  

সমার্  ৫০০০-২০০০০ ২০০০০-৩৫০০০ ৩৫০০০-৫০০০০ ৬৫০০০-৮০০০০ ১১০০০০-১২৫০০০ 

১৫-৩৫ 

 

৩০৪ ৪ ০ ০ ১ ৩০৯ 

৯৮.৪% ১.৩% ০.০% ০.০% ০.৩% ১০০.০% 

৩৬-৫৫ 

 

২৪৩ ৪ ১ ০ ০ ২৪৮ 

৯৮.০% ১.৬% ০.৪% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

৫৬-৭৫ ৪৪ ০ ০ ১ ০ ৪৫ 

৯৭.৮% ০.০% ০.০% ২.২% ০.০% ১০০.০% 

 

মারলবাগ-সমৌচাক ফ্লাইওভার এর প্রভাব মূল্যায়দনর খানা জরীদপ অাংশগ্রহণকারী সমার্ ৬০২ জন উত্তরোতাদের বয়স এবাং 

মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম (সাররণ ১.৬) সথদক সেখা  ায় স  বয়দসর সক্ষদত্র ১৫-৩৫ বের বয়সী উত্তরোতাদের আদয়র 

সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৮.৪ শতাাংশ (৩০৪ জন) সতমরনভাদব ৩৬-৫৫ বের 

বয়সী উত্তরোতাদের আদয়র সেণীসমূদহর মদে ৫০০০-২০০০০ র্াকা আদয়র হার সদব মাচ্চ শতকরা ৯৮ শতাাংশ (২৪৩ জন) 

এবাং  ৫৬-৭৫ বের বয়সী উত্তরোতাদের মদে সদব মাচ্চ শতকরা ৯৭.৮ শতাাংদশর (৪৪ জন) আদয়র সেণী ৫০০০-২০০০০ 

র্াকা।  

৭.৩.  অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত প্রাপ্ত িলািল 

৭.৩.১  প্রকল্প বাস্তবায়দন উত্তরোতাদের সরাসরর অাংশগ্রহদনর হার 

সারনী ২.১-  প্রকল্প বাস্তবায়দন উত্তরোতাদের সরাসরর অাংশগ্রহদনর হার  

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্  
সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ    
০.৯% ২.২% ৩.৪% ২.৩% ৪.০% ১.৮% 

না  ১০০.০% ১০০.০% ৯৯.১% ৯৭.৮% ৯৬.৬% ৯৭.৭% ৯৬.০% ৯৮.২% 
সমার্ ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সাররণ ২.১ সথদক সেখা  ায় স  এলরজইরড কর্তমক ফ্লাইওভারটি রনম মাণ করার সময় আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ এই 

কাদজর সাদথ জরড়ত রেদলন রক সম্প রয়রকমত প্রদশ্নর উত্তদর হযাঁ বলা সমার্ উত্তরোতাদের শতকরা হার মাত্র ১.৮ শতাাংশ 

এবাংএর রবপদক্ষ না বলা সমার্ উত্তরোতাদের শতকরা হার রেল ৯৮.২ শতাাংশ। এর মদে প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি 

এলাকায় তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এ 

এলরজইরড কর্তমক ফ্লাইওভারটি রনম মাণ করার সময় আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ এই কাদজর সাদথ জরড়ত রেদলন 

রক এই প্রদশ্নর উত্তদর সনরতবাচক উত্তরোতাদের শতকরা হার রেল  থাক্রদম ১০০.০%, ১০০.০%, ৯৯.১%, ৯৭.৮%, 

৯৬.৬%, ৯৭.৭% এবাং ৯৬.০%। 
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0% ১৬%

১৭%

১৬%১৭%

১০%

৯%

১৫%

ফ্লাইওভারে চলাচলকােী যানবাহরনে ধেণ

সিএনসি 

প্রাইভেট কার 

মাইভরাবাি

বাি

সিকআি 

ট্রাক 

মমাটরিাইভকল

সলখরচত্র ২.১- ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর সক্ষদত্র উত্তরোতাদের মতামত   

 
 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকায় সীমানায় বতমমাদন আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করদেন 

রকনা এমন প্রদশ্নর উত্তদর হযাঁ বলা সমার্ উত্তরোতাদের শতকরা হার রেল ৯৮.৫ শতাাংশ এবাং এর রবপদক্ষ না বলা সমার্ 

উত্তরোতাদের শতকরা হার রেল ১.৫ শতাাংশ। এর মদে প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকায় তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, 

মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এ বতমমাদন আপরন বা আপনার পররবাদরর 

সকউ ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করদেন রকনা এর জবাদব ইরতবাচক উত্তরোতাদের শতকরা হার রেল  থাক্রদম ৯৮.৭%, 

৯৭.৫%, ১০০.০%, ৯৮.৯%, ৯৬.৬%, ৯৮.৮% এবাং ৯৮.৭%। তাোড়া ফ্লাইওভার ব্যবহার কদরনরন এরকম মত 

রেদয়দেন  মাত্র শতকরা ১.৫ শতাাংশ উত্তরোতা (সারনী ২.২)। 

সলখরচত্র২.২- ফ্লাইওভাদর চলাচলকারী  ানবাহদনর িরণ 
ফ্লাইওভারটি সত রক রক 

িরদনর  ানবাহন সবরশ 

চলাচল কদর এমন প্রদশ্নর 

উত্তদর সদব মাচ্চ ১৭ শতাাংশ 

উত্তর এদসদে প্রাইদভর্ 

কাদরর পদক্ষ। তাোড়া 

অন্যান্য  ানবাহন তথা 

রসএনরজ, মাইদক্রাবাস, 

বাস, রপকআপ, রাক এবাং 

সমার্রসাইদকদলর পদক্ষ 

মতামত এদসদে  থাক্রদম 

শতকর ১৫.৭%,১৬.২% 

,১৬.৮%,১০.১%,৯.১%                   

এবাং ১৫.১%(সারণী২.৩)  

 

  

০.০০%

৫০.০০%

১০০.০০%

ফ্লাইওভাে বযবহারেে ক্ষেরে উত্তেদাতারদে 
মতামত

হ্াাঁ না 
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 ৭.৩.২  ফ্লাইওভাদর  ানজর্  

 

সারনী ২.২- ফ্লাইওভাদর  ানজর্ 

 

 

মতামত  

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

 খুব সবরশ  ৯৮.৭% ৯৪.৯% ৭৩.১% ৭৭.৫% ৯০.৯% ৯০.৭% ১০০.০% ৮৮.৪% 

সমার্ামুটি ১.৩% ৫.১% ২৪.১% ২০.২% ৮.০% ৮.১%  ১০.৫% 

কম  
  

২.৮% ২.২% ১.১% 
  

১.০% 

 ানজর্ সনই       ১.২%  .২% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  ানজর্ হদতা এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ 

টি এলাকাদতই সদব মাচ্চ খুব সবরশ  ানজর্ রেল এর পদক্ষ মতামত এদসদে (সমার্ ৮৮.৪ শতাাংশ)। সাত রাস্তা, এিরডরস, 

মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং প্রকল্প সীমানায় খুব সবরশ  ানজর্ রেল এর 

পদক্ষ মতামত এদসদে  থাক্রদম ৯৮.৭%, ৯৪.৯%, ৭৩.১%, ৭৭.৫%, ৯০.৯%, ৯০.৭% এবাং ১০০.০%। এর সভতর 

মগবাজার এবাং সমৌচাক  প্রকল্প সীমানায়  থাক্রদম ২৪ .১ এবাং % ২০. ২% সমার্ামুটি  ানজদর্র পদক্ষ এবাং মারলবাগ প্রকল্প 

সীমানায়  ানজর্ এদকবাদর সনই এর পদক্ষ ১.২% মতামত এদসদে (সারনী ২.২)  

 

সলখরচত্র ২.৩- ফ্লাইওভার বহুমুখী ব্যবহার 

 
 

 
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর উদেশ্যসমূদহর পদক্ষ মতামতসমূহ প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই 

সদব মাচ্চ কম মদক্ষদত্র  াওয়ার জন্য এর পদক্ষ মতামত এদসদে (৪১.৯ শতাাংশ)। তাোড়া রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর  াওয়ার জন্য 

০.০০%
১০.০০%
২০.০০%
৩০.০০%
৪০.০০%
৫০.০০%
৬০.০০%
৭০.০০%
৮০.০০%
৯০.০০%

হ্াাঁ না 

ফ্লাইওভাে বহুমুখী বযবহাে
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সরকারর অরিস ও আোলদত  াওয়ার জন্য, হাসপাতাদল  াওয়ার জন্য এবাং ব্যারক্তগত কাদজ  াওয়ার জন্য এর পদক্ষ 

মতামত এদসদে  থাক্রদম ১৭.৩%, ৭.৮%, ২৯.৯% এবাং ২.৫% (সারনী ২.৫)। 

সলখরচত্র ২.৩- ফ্লাইওভার ব্রীজ ব্যবহাদর সমস্যার সম্মখূীনতা 

 
 

 
ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদ ়েদেন বা হদেন রক না এমন প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতাদের মদে 

সথদক সমস্যার সম্মুখীন হদ ়েদেন বা হদেন বদল জারনদয়দেন সমার্ ২.৪৯ শতাাংশ এবাং সমস্যার সম্মুখীন হন নাই বা হদেন 

না বদল জারনদয়দেন ৯৭.৫১ শতাাংশ (সলখরচত্র-২.৩)। 

 

৭.৩.৩   ানজদর্র বতমমান অবস্থা  

সারনী ২.৩- ানজদর্র বতমমান অবস্থা  

 

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্  সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  

মগবাজার সরাড 

এবাং  

সরলক্ররসাং  

খুব সবরশ ১ .৩%  ৩৮ .০%  ২৫ .০%  ১ .১%  ২৭ .৩%  ৮ .১%  ১ .৩%  ১৫ .১%  

সমার্ামুটি ৭৯ .২%  ৩৫ .৪%  ৪৩ .৫%  ২৮ .১%  ৫২ .৩%  ৪৫ .৩%  ২৯ .৩%  ৪৪ .৫%  

কম ১৯ .৫%  ২৬ .৬%  ৩১ .৫%  ৭০ .৮%  ২০ .৫%  ৪৬ .৫%  ৬৯ .৩%  ৪০ .৪%  

সমার্ ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  ১০০ .০%  

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় বতমমাদন এই স্থানটিদত এখন  ানজদর্র রক অবস্থা এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি 

এলাকাদতই সদব মাচ্চ মতামত এদসদে সমার্ামুটি  ানজর্ এখনও আদে এর পদক্ষ মতামত এদসদে সমার্ শতকরা ৪৪.৫ 

শতাাংশ এবাং তারপদরই কম   ানজর্ এখদনা রবদ্যমান এর পদক্ষ মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ৪০.৪ শতাাংশ। এর 

সভতদর সমৌচাক এবাং মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং প্রকল্প এলাকায়  ানজর্ কম এর পদক্ষ মত এদসদে  থাক্রদম 

০.০০%

২০.০০%

৪০.০০%

৬০.০০%

৮০.০০%

১০০.০০%

হ্াাঁ না 

৮৩.৭২%

৩.৬৫%

ফ্লাইওভাে ব্রীজ বযবহারে সমসযাে 
সম্মূখীনতা 
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৭০.৮% এবাং ৬৯.৩%। অপররেদক এিরডরস প্রকল্প এলাকায়  ানজর্ খুব সবরশ এর পদক্ষ মত এদসদে ৩৮.০%। এোড়া 

সাত রাস্তা এবাং শারন্তনগর এলাকায় সমার্ামুটি  ানজর্ এর পদক্ষ মত এদসদে  থাক্রদম ৭৯.২%, এবাং ৫২.৩%।  

৭.৩.৪ ফ্লাইওভার রনম মাদনর পদর  ানজদর্র অবস্থা  

 
সারনী ২.৪-ফ্লাইওভার রনম মাদনর পদর  ানজদর্র অবস্থা  

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৮৭.০% ৬৩.৩% ৮১.৫% ৯৬.৬% ৬১.৪% ৮৬.০% ৯০.৭% ৮০.৯% 

না  ১৩.০% ৩৬.৭% ১৪.৮% ৩.৪% ৩৮.৬% ১২.৮% ৯.৩% ১৮.৩% 

জানা সনই  
  

৩.৭% 
  

১.২% 
 

.৮% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় আপরন রক মদন কদরন স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার পার্শ্মবতী অন্যান্য রাস্তায় 

 ানজদর্র চাপ কদমদে রক না এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই সদব মাচ্চ মতামত এদসদে স    ানজর্ হ্রাস 

সপদয়দে,  া সমার্ শতকরা ৮০.৯ শতাাংশ এবাং  ানজদর্র চাপ কদমনাই বদল মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ১৮.৩ 

শতাাংশ। সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং প্রকল্প 

সীমানায়  ানজদর্র চাপ কদমদে এই মত এদসদে  থাক্রদম ৮৭.০%, ৬৩.৩%, ৮১.৫, ৯৬.৬%, ৬১.৪%, ৮৬.০%, 

৯০.৭%। অপররেদক এিরডরস ও শারন্তনগর এলাকায়  ানজর্ কদমরন এই পদক্ষ মতামত এদসদে  থাক্রদম ৩৬ .৭% এবাং। 

৩৮. ৬% (সারনী ২.৪)। 

 

৭.৩.৫ ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হওয়া  

 

সারনী ২.৫-ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হওয়া  
 

 

মতামত  

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  
 

৩৪.২% ১.৯% 
    

৪.৮% 
না  ১০০.০% ৬৫.৮% ৯৫.৪% ১০০.০% ৯৮.৯% ৯৭.৭% ১০০.০% ৯৪.২% 
জানা সনই  

  

২.৮% 
 

১.১% ২.৩% 
 

১.০% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সমীক্ষায় ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হয় রক না এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প সীমানার আওতাভুক্ত ৭ টি 

এলাকাদতই সদব মাচ্চ মতামত এদসদে স  ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হয় না,  া সমার্ শতকরা ৯৪.২ 

শতাাংশ এবাং ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হয় বদল মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ৪.৮ শতাাংশ মাত্রএর 

সভতর এিরডরস ও মগবাজার প্রকল্প এলাকায়  ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হয়না এর পদক্ষ মত এদসদে 

 থাক্রদম ৩৪.২% এবাং ১.৯%। উদেখ্য, শতকরা মাত্র ১ শতাাংশ উত্তরোতা এ সম্প রয়দকম সকান িারনা রাদখনা  (সারনী ২.৫)        
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সলখরচত্র ২.৪- পূদব মর তুলনায় বতমমাদন আপনাদের  াতায়াদতর সুরবিা 

 

ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল পূদব মর তুলনায় বতমমাদন আপনাদের  াতায়াদতর সুরবিা হদয়দে রক না এমন প্রদশ্নর উত্তদর 

অত্তরোতাদের মদে সথদক সমস্যার সম্মুখীন হদ ়েদেন বা হদেন বদল জারনদয়দেন সমার্ ২.৪৯ শতাাংশ এবাং সমস্যার 

সম্মুখীন হনরন বা হদেন না বদল জারনদয়দেন ৯৭.৫১ শতাাংশ (সলখরচত্র-২.৪)। 

৭.৪   স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন  

৭.৪.১  ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন 

সারনী ৩.১- ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন 

 
মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত 

রাস্তা  

এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৯৪.৮% ৮১.০% ৮৭.০% ৯৩.৩% ৭৯.৫% ৮৯.৫% ৯৪.৭% ৮৮.৪% 

না  ৫.২% ১৭.৭% ১৩.০% ৬.৭% ১৭.০% ১০.৫% ৫.৩% ১১.০% 

জানা 

সনই  

 

১.৩% 
  

৩.৪% 
  

.৭% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হদয়দে রক না এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প 

সীমানার আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার 

সরাড এবাং সরলক্ররসাং এ সদব মাচ্চ মতামত এদসদে স  ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হদয়দে,  ার পররমান 

সমার্ শতকরা ৮৮.৪ শতাাংশ এবাং ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন হয়রন এ মতামত এদসদে সমার্ 

শতকরা ১১.০ শতাাংশ। এর সভতর এিরডরস ও শারন্তনগদর স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়রন বদল মত এদসদে  থক্রদম 

১৭.৭% ও ১৭.০%  এবাং এই দুই এলাকার  থাক্রদম ১.৩% এবাং ৩.৪% উত্তরোতা  এ সম্প রয়দকম সকান িারনা রাদখন না 

(সারনী ৩.১)। 

৮৪%

৪%
১২%

পরূবেে তুলনায় বতে মারন আপনারদে যাতায়ারতে 
সুববধা 

হ্াাঁ

না 

িাসননা 
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৭.৪.২  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয  

 

সারনী ৩.২- ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয 

 

 
সারনী ৩.২ সথদক ফ্লাইওভাদর ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মদকযর দুই িরদনর তথ্য পাওয়া  ায়, তথা ফ্লাইওভার চালু হবার পদর 

 ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয এবাং ফ্লাইওভার চালু হবার পূদব ম ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয। ফ্লাইওভার চালু হবার পদর  ভ্রমদণর 

সমদয়র পাথ মদকযর সক্ষদত্র পররসাংখ্যাদনর গড় মান ২১.২৫, রবচুযরত ১১.৭৭, নূন্যতম মান ৭ এবাং সদব মাচ্চ মান ৬০ পাওয়া 

 ায়। ফ্লাইওভার চালু হবার পূদব ম  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মদকযর সক্ষদত্র পররসাংখ্যাদনর গড় মান ৪১.৭৮, রবচুযরত ২৩.৪০, 

নূন্যতম মান ১০ এবাং সদব মাচ্চ মান ১৬০ প্রেশ মন কদরদে।  

৭.৪.৩ ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র উপকার  

সারনী ৩.৩- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র উপকার  

 
মতামত 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্ সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৯৪.৮% ৮২.৩% ৮০.৬% ৮৭.৬% ৬৪.৮% ৭৭.৯% ৯০.৭% ৮২.২% 

না  ৫.২% ১৭.৭% ১৩.৯% ১২.৪% ৩৫.২% ২২.১% ৯.৩% ১৬.৮% 

জানা সনই  
  

৫.৬% 
    

১.০% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

মারলবাগ-সমৌচাক ফ্লাইওভার এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র 

 উপকার হদয়দে রক না এমন প্রদশ্নর জবাদব প্রকল্প সীমানার ৭ টি এলাকাদতই তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, 

সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এ সদব মাচ্চ মতামত এদসদে স  ফ্লাইওভাদরর কারদণ 

পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র উপকার হদয়দে,  ার পররমান সমার্ শতকরা ৮২.২ শতাাংশ এবাং ফ্লাইওভাদরর 

কারদণ পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র  উপকার হয়রন বদল মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ১৬.৮ শতাাংশ,  ার 

মদে মারলবাগ এবাং শারন্তনগদর সনরতবাচক মতামদতর শতকরা হার রেল  থাক্রদম ২২.১% এবাং ৩৫.২%। এর সভতর 

মগবাজার প্রকল্প এলাকার ৫ .৬% উত্তরোতার এ ব্যাপাদর সকান িারনা সনই )সারনী ৩. ৩)। 

 

 

 

 

 
পররসাংখ্যান   ফ্লাইওভার চালু হবার পদর  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয  ফ্লাইওভার চালু হবার পূদব ম  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয 

গড় মান  ২১.২৫ ৪১.৭৮ 

রবচুযরত  ১১.৭৬৮ ২৩.৩৯৯ 

নূন্যতম মান ৭ ১০ 

সদব মাচ্চ মান ৬০ ১৬০ 
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৭.৫  পররদবশ ও দুর্ঘ মর্না সম্প রয়রকমত 

৭.৫.১  ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর সনরতবাচক প্রভাব 

সারনী ৪.১- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর সনরতবাচক প্রভাব 

 
মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  
        

না  ৬৩.৬% ৭৯.৭% ৭৯.৬% ৯২.১% ৮৯.৮% ৯৫.৩% ৮১.৩% ৮৩.৪% 

জানা সনই  ৩৬.৪% ২০.৩% ২০.৪% ৭.৯% ১০.২% ৪.৭% ১৮.৭% ১৬.৬% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পড়দে রকনা, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর 

আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ পদড়দে বদল সকান উত্তরোতাই 

মদন কদরনরন। অন্যরেদক ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে এরকম রকছু জানা সনই 

এই মতামত রেদয়দে সমার্ ৮৩.৮ শতাাংশ এবাং জানা সনই বদল মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ১৬.৬ শতাাংশ।  

তন্মদে সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং প্রকল্প সীমানায় 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে এরকম রকছু জানা সনই এর পদক্ষ মতামত এদসদে 

 থাক্রদম ৬৩.৬, ৭৯.৭%, ৭৯.৬%, ৯২.১%, ৮৯.৮%, ৯৫.৩%, ৮১.৩% এবাং ৮৩.৪% (সারনী ৪.১)। 

৭.৫.২  ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব    

সারনী ৪.২- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব  

 

মতামত 

 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্  সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৪২.৯% ৩৪.২% ৯.৩% ৩১.৫% ৫২.৩% - ৬২.৭% ৩১.৭% 

না  ৩৩.৮% ৩০.৪% ৫৭.৪% ৫৯.৬% ২৭.৩% ৯৫.৩% ৩৪.৭% ৪৯.৩% 

জানা সনই  ২৩.৪% ৩৫.৪% ৩৩.৩% ৯.০% ২০.৫% ৪.৭% ২.৭% ১৮.৯% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব পদড়দে রকনা এই প্রদশ্ন প্রকদল্পর 

আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ পদরদে বদল সকান উত্তরোতাই 

মদন কদরনরন। অন্যরেদক ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব পদড়দে এই মতামত রেদয়দে 

সমার্ ৩১.৭ শতাাংশ এবাং  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব পদররন বদল মতামত এদসদে 

সমার্ ৪৯.৩%। অন্যরেদক জানা সনই বদল মতামত এদসদে শতকরা সমার্ ১৮.৯ শতাাংশ।  

তন্মদে ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব পদররন বদল সমৌচাক ও মারলবাদগর উত্তরোতারা 

 থাক্রদম শতকরা ৫৯.৬% এবাং ৯৫.৩% মতামত প্রোন কদরদেন। আর ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর 
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ইরতবাচক প্রভাব পদরদে বদল  মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এর উত্তরোতারা শতকরা ৬২.৭% মতামত প্রোন 

কদরদেন (সারনী ৪.২)। 

৭.৫.৩ ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার অবস্থা      

সারনী ৪.৩- ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার অবস্থা   

মতামত প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

সবদড়দে   
 

১.৩% 
  

১.১% ১.২% ২.৭% .৮% 
কদমদে  ৮১.৮% ৬৯.৬% ৫৭.৪% ৫৫.১% ৮৫.২% ৫০.০% ৮২.৭% ৬৭.৯% 
একই  ১৮.২% ২৯.১% ৪২.৬% ৪৪.৯% ১৩.৬% ৪৮.৮% ১৪.৭% ৩১.২% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার অবস্থা সম্প রয়রকমত প্রদশ্ন প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি 

এলাকাদতই ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্না কদমদে বদলই অরিকাাংশ উত্তরোতা মদন কদরন (সমার্ শতকরা ৬৭.৯ 

শতাাংশ)। অন্যরেদক ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার পররমান অপররবরতমত বা একই আদে এই মতামত রেদয়দে সমার্ 

৩১.২ শতাাংশ।  

তন্মদে ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার পররমান অপররবরতমত বা একই আদে বদল মগবাজার, সমৌচাক এবাং 

মারলবাদগর উত্তরোতারা  থাক্রদম শতকরা ৪২.৬%, ৪৪.৯% এবাং ৪৮.৮% মতামত প্রোন কদরদেন। (সারনী ৪.৩)। 

৭.৫.৪  ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর পররমান   

সারনী ৪.৪- ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর পররমান   

 

 

শব্দদূর্দণর পররমান 

  

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত 

রাস্তা  
এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

সবদড়দে   ৫৭.১% ৬৫.৮% ২৩.১% ২৫.৮% ৪২.০%  ৬৪.০% ৩৮.০% 

কদমদে  ২৭.৩% ১৬.৫% ২৫.৯% ৩২.৬% ৫১.১% ৫০.০% ২৯.৩% ৩৩.৪% 
একই  ১৫.৬% ১৭.৭% ৫০.৯% ৪১.৬% ৬.৮% ৫০.০% ৬.৭% ২৮.৬% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় শব্দদূর্ণ সবদড়েদে কদমদে না একই রকম আদে এমন প্রদশ্ন 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর মাত্রা বাড়া (শতকরা ৩৮ 

শতাাংশ) এবাং কমা (৩৩.৪ শতাাংশ) উভদয়র পদক্ষই মতামত পাওয়া সগদে ।  

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় শব্দ দূর্দণর পররমান অপররবরতমত বা একই আদে এই মতামত 

রেদয়দে সমার্ ২৮.৬ শতাাংশ। তন্মদে ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর মাত্রা বা পররমান অপররবরতমত বা একই আদে 

বদল মগবাজার, সমৌচাক এবাং মারলবাদগর উত্তরোতারা  থাক্রদম শতকরা ৫০.৯%, ৪১.৬% এবাং ৫০.০% মতামত প্রোন 

কদরদেন। রকন্তু তন্মদে ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর মাত্রা বা পররমান আদগর চাইদত সবড়দে বদল সাত রাস্তা, 

এিরডরস এবাং মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এর উত্তরোতারা ৫৭.১%, ৬৫.৮% এবাং ৬৪.০% মতামত রেদয়দেন 

(সারনী ৪.৪)। 
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৭.৫.৫  শব্দদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক  

সারনী ৪.৫-শব্দদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক  

 
শব্দদূর্দণর িলািল 

উত্তরসমূহ 

সাংখ্যা শতকরা হার  

উচ্চ রক্তচাপ ৫৫ ৮.৯% 
েবণশরক্ত হ্রাস ২২৪ ৩৬.১% 
ঘুদমর ব্যার্ঘাত  ১৯২ ৩১.০% 
কদথাপকথদন প্ররতবন্ধকতা   ১৪৩ ২৩.১% 
জীবন াত্রার মান অবনয়ন  ৬ ১.০% 
সমার্ ৬২০ ১০০.০% 

শব্দদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক রক রক আদে এমন প্রদশ্নর উত্তদর সদব মাচ্চ ১৭ শতাাংশ উত্তর এদসদে েবণশরক্ত হ্রাস পাওয়ার 

পদক্ষ। তাোড়া শব্দদূর্দণর িদল অন্যান্য স্বাস্থযঝুঁরক তথা উচ্চ রক্তচাপ, ঘুদমর ব্যার্ঘাত, কদথাপকথদন প্ররতবন্ধকতা   এবাং 

জীবন াত্রার মান অবনয়দনর পদক্ষ মতামত এদসদে  থাক্রদম শতকরা ৮.৯%, ৩১.০%, ২৩.১% এবাং ১.০%  (সারনী 

৪.৫)। 

৭.৫.৬  ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর পররমান   

সারনী ৪.৬- ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর পররমান   

 

 

বায়ুদূর্দণর পররমান 

  

প্রকল্প এলাকা  সমার্ 

সাত 

রাস্তা  

এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

সবদড়দে   ৬২.৩% ৬৪.৬% ২৩.১% ২৩.৬% ৩৮.৬%  ৬৪.০% ৩৭.৭% 

কদমদে  ২৪.৭% ১৩.৯% ২৭.৮% ৩৭.১% ৫৪.৫% ৪৮.৮% ২৮.০% ৩৩.৯% 

একই  ১৩.০% ২১.৫% ৪৯.১% ৩৯.৩% ৬.৮% ৫১.২% ৮.০% ২৮.৪% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় বায়ুদূর্ণ সবদড়েদে কদমদে না একই রকম আদে এমন প্রদশ্ন 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর মাত্রা বাড়া (শতকরা 

৩৭.৭% শতাাংশ) এবাং কমা (৩৩.৯ শতাাংশ) উভদয়র পদক্ষই মতামত পাওয়া সগদে।  

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় বায়ুদূর্দণর পররমান অপররবরতমত বা একই আদে এই মতামত 

রেদয়দে সমার্ ২৮.৪ শতাাংশ। তন্মদে ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর মাত্রা বা পররমান অপররবরতমত বা একই আদে বদল 

মগবাজার, সমৌচাক এবাং মারলবাদগর উত্তরোতারা  থাক্রদম শতকরা ৪৯.১%, ৩৯.৩% এবাং ৫১.২% মতামত প্রোন 

কদরদেন। 

রকন্তু তন্মদে ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর মাত্রা বা পররমান আদগর চাইদত সবড়দে বদল সাত রাস্তা, এিরডরস এবাং 

মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এর উত্তরোতারা ৬২.৩%, ৬৪.৬% এবাং ৬৪.০% মতামত রেদয়দেন (সারনী ৪.৬)। 
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সলখরচত্র ৪.১-বায়ুদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক  

 

 

 
বায়ুদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক রক রক আদে এমন প্রদশ্নর উত্তদর সদব মাচ্চ ৯৫.৮ শতাাংশ উত্তর এদসদে পররদবশ দূর্দণর 

পদক্ষ। তাোড়া স্বাস্থয র্ঘার্রত পদক্ষ মতামত এদসদে শতকরা ৪.২ শতাাংশ (দলখরচত্র-৪.১)। 

 

  

বায়ুদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক 
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৭.৬         ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ সথদক প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন 

এই প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী রহসাদব  ানবাহন চালক ও  াত্রী প মাদয় ৪টি গ্রুপ সথদক সমার্ ৪৫ টি ইন-সডপ্ থ ইন্টাররভউ করা 

হদয়দে। তন্মদে হালকা  ানবাহন চালক (রসএনরজ, কার, মাইদক্রাবাস) সথদক ৯ জন, ভারী  ানবাহন চালক ( াত্রীবাহী 

বাস) সথদক ৫ জন, মালবাহী  ানচালক (রপকআপ, রাক, লরর) সথদক ৬ জন এবাং সািারণ  াত্রী হদত ২৫ জদনর রনকর্ 

হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।   

৭.৬.১  সািারণ  াত্রী হদত প্রাপ্ত তথ্য  

সািারণ  াত্রীর নমুনার সভতর উত্তর োতার ব ়েস সব মরনম্ন ২১ বের এবাং সদব মাচ্চ ৬৫ বের, রশক্ষাগত স াগ্যতা সব মরনম্ন চতুথ ম 

সেরণ পাশ এবাং সদব মাচ্চ মাস্টাস ম পাস, উত্তরোতাদের রভতর সব মরনম্ন আ ়ে ৪০০০ র্াকা এবাং সদব মাচ্চ আয় ৫০০০০ র্াকা 

এবাং তাদের মারসক ব্য ়ে সব মরনম্ন ৪০০০র্াকা এবাং সদব মাচ্চ আয় ৫০০০০ র্াকা। সকল উত্তরোতাই ভাড়া বাসায় জীবন 

 াপন কদরন। আবাসস্থল সব মরনম্ন এক রকদলারমর্ার এর রভতদর এবাং সদব মাচ্চ ১২ রকদলারমর্ার দূদর অবস্থান করদেন। 

সবরশরভাগ সময়  ানবাহন ব্যবহাদরর সক্ষদত্র ১৫ জন বদলদেন বাস ব্যবহার কদরন ৩ জন বদলদেন মাইদক্রাবাস ব্যবহার 

কদরন এবাং ৭ জন বদলদে সমার্রসাইদকল ব্যবহার কদরন। উত্তরোতা সকদলই ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর থাদকন তন্মদে 

৯ জন প্রায়ই ব্যবহার কদরন এবাং ১৬ জন মাদে মাদে ব্যবহার কদর থাদকন। 

তারা সকদলই ব্যক্ত কদরদেন স , ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর তারা সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদেন না এবাং একই সাদথ 

এর্াও জানান স , ফ্লাইওভার ব্যবহাদর সকদলই খুব উপকার পাদেন। সকান িরদনর উপকার রজজ্ঞাসা করদল সবরশর ভাগ 

উত্তরোতা বদলদেন কমসমদয়  াতায়াত করদত পারদেন তারা। তদব রকছু জন বদলদেন মাদে মাদে ফ্লাইওভাদরর উপদর 

এবাং নামার পদথ খুব সবরশ  ানজর্ হয় িদল ফ্লাইওভার ব্যবহার কদর দ্রুত  াত্রা কদর আসদত পারদলও রনদচর  ানজর্ তার 

সুিল রেদত পারদে না।  

সকদলই ব্যক্ত কদরন স , ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদরর উপযুক্ত আদে এবাং একই সাদথ এর্াও বদলন স , ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

আদগ প্রকল্প এলাকায় খুব সবরশ  ানজর্ হত  া বতমমাদন অদনক কদম এদসদে। তদব সকউ সকউ বদলদেন  তর্া আশাব্যিক 

রেদলন ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ ততর্া আশা পূরণ হ ়েরন।  

বতমমাদন ফ্লাইওভারটিদত সকমন  ানজর্ হ ়ে রজজ্ঞাসা করদল একজন বদলদেন খুব সবরশ  ানজর্ হ ়ে, ১১ জন বদলদেন 

সমার্ামুটি  ানজর্ হয়, ১২ জন বদলদেন কম  ানজর্ হ ়ে এবাং শুধুমাত্র একজন বদলদেন  ানজর্ হয় না। সকান সকান সময় 

সবরশ  ানজর্ হয় রজজ্ঞাসা করদল তারা বদলদেন সকাদল অরিস শুরুর সময় এবাং অরিস  খন ছুটি হ ়ে সসই সময় খুব সবরশ 

 ানজর্ হয়।  
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বতমমাদন ফ্লাইওভারটির নামার মুদখ  ানজর্ হ ়ে রকনা রজজ্ঞাসা করদল ২৪ জন বদলদেন খুব সবরশ  ানজর্ হ ়ে, একজন 

বদলদেন সমার্ামুটি  ানজর্ হ ়ে। সসই সাদথ বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তা ়ে  ানজর্ হ ়ে রকনা রজজ্ঞাসা করদল ১০ 

জন বদলদেন হযাঁ  ানজর্ হ ়ে, ১৪ জন বদলদেন  ানজর্ হ ়ে না এবাং একজন সকান মন্তব্য কদররন।  ফ্লাইওভারটি রনদচর 

রাস্তা ়ে কখন  ানজর্ হ ়ে রজজ্ঞাসা করদল সকদলই বদলদেন অরিস সমদ ়ে এবাং অরিস ছুটির পদর সবরশ  ানজর্ হ ়ে। বর্ মার 

সম ়ে ফ্লাইওভারটিদত পারন জদম রকনা রজজ্ঞাসা করদল ১৮ জন বদলদেন পারন জদম না এবাং ৭ বদলদেন ঠিক বলদত 

পারদেন না। অনুরূপভাদব বর্ মার সময় ফ্লাইওভারটি রনদচর রাস্তায় পারন জদম রকনা রজজ্ঞাসা করদল ১৮ জন বদলদেন পারন 

জদম না এবাং ৭জন বদলদেন পারন জদম। 

এই এলাকায় ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে প্রশ্ন করা হদল ১৮ জন বদলদেন  ানজর্ হ্রাস সপদয়দে, ৬ 

জন বদলদেন  ানজর্ হ্রাস পায়রন এবাং শুধুমাত্র একজন বদলদেন এই সম্প রয়দকম রতরন সঠিক মতামত রেদত পারদেন না। 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকা ়ে  ানবাহন িারণ ক্ষমতা বৃরি সপদ ়েদে রকনা জানদত চাইদল ২৪ জন বদলদেন 

হযাঁ  ানবাহন িারণ ক্ষমতা বৃরি সপদ ়েদে এবাং একজন বদলদেন িারণ ক্ষমতা বৃরি পা ়ে রন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল 

প্রকল্প এলাকার পার্শ্মবতী অন্যান্য রাস্তা ়ে  ানজদর্র চাপ কদমদে প্রসদে ১৮ জন বদলদেন  ানজদর্র চাপ কদমদে এবাং ৭ 

জন বদলদেন  ানজদর্র চাপ কদমরন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস ভূরমকা সরদখদে রকনা এবাং 

ঢাকা শহদরর বসবাসকারী জনগণ উপকৃত হদ ়েদে রকনা প্রসদে ১৮ জন বদলদেন ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস উপকার 

সপদ ়েদে এবাং ৭জন বদলন সতমন সকান উপকার পায়রন এবাং জনগণ উপকৃত প্রসদে ১৮ জন বদলদেন উপকার সপদ ়েদে, ৬ 

জন বদলন উপকার পাইরন এবাং ১ জন বদলদেন ঠিক বলদত পারদেন না। স  ১৮ জন বদলদেন উপকার সপদয়দে তারা 

উপকার রহসাদব  াতা ়োদতর সম ়ে কম সলদগদে বদল সবরশরভাগ জন মন্তব্য কদরদেন।  

প্রকল্প এলাকা ়ে  ানজদর্র িদল পূদব ম প্ররতবাদর গদড়ে সম ়ে লাগদতা সদব মাচ্চ ১২০ রমরনর্ বদল সবরশর ভাগ মানুর্ই তথ্য 

রেদ ়েদেন এবাং বতমমাদন প্ররতবাদর গদড়ে সব মরনম্ন ১৫রমরনদর্ প্রকল্প এলাকা  াতা ়োত করদত পারদেন বদল জানান।  

প্রকল্প এলাকা ়ে ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল জ্বালারন খরচ কদমদে সবদড়েদে নারক একইরকম আদে এই প্রসদে ২২জন 

বদলদেন জ্বালারন খরচ কদমদে এবাং শুধু মাত্র রতনজন বদলদেন জ্বালারন খরচ একই রকম রদ ়েদে।  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

িদল পররদবদশর উপর সকান রবদ্রুপ প্রভাব পদড়েদে রকনা জানদত চাইদল সবরশর ভাগ মানুর্ই জানান পররদবদশর উপর সতমন 

সকান প্রভাব পদড়েরন তদব রকছু মানুর্ বদলদেন স  পূদব মর তুলনা ়ে শব্দ দূর্ণ অদনক সবদড়ে রগদ ়েদে। প্রকল্প এলাকা ়ে পূদব মর 

তুলনা ়ে সড়েক দুর্ঘ মর্না কদমদে রকনা জানদত চাইদল ১৯ জন জানান সড়েক দুর্ঘ মর্না কদমদে এবাং ৬ জন জানান সড়েক 

দুর্ঘ মর্না পূদব মর মত একই রকম রদয়দে।  শব্দ দূর্ণ এবাং বা ়েু দূর্ণ প্রসদে ২৫ জন উত্ত্রোতার সকদলই বদলদেন বা ়েু দূর্ণ 

এবাং শব্দ দূর্ণ পূদব মর তুলনায় অদনকগুণ সবদড় রগদ ়েদে।  
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৭.৬.২  হালকা  ানবাহন চালক সথদক প্রাপ্ত তথ্য  

প্রকদল্পর সরাসরর সুরবিাদভাগী রহসাদব ৯ জন হালকা  ানবাহন চালক এর সাদথ ইন্টাররভউ করা হদ ়েদে তন্মদে ৯ জন 

পুরুর্ এবাং তাদের মদে সব মরনম্ন ব ়েস রেল ২৬ বের এবাং সদব মাচ্চ ব ়েস রেল ৫০ বের। উত্তরোতাদের রভতর রশক্ষাগত 

স াগ্যতা সব মরনম্ন রেল রবতী ়ে সেরণ পাস এবাং সদব মাচ্চ রেল এসএসরস পাস। তাদের পররবাদরর মারসক আ ়ে সব মরনম্ন রেল ১৫ 

হাজার র্াকা এবাং একজন জারনদ ়েদেন তার আয় সদব মাচ্চ ৩৫০০০ র্াকা। উত্তরোতা সকদলই ভাড়ো বাসা ়ে বসবাস কদরন 

এবাং তাদের  আবাসস্থল প্রকল্প এলাকা সথদক দূরে সব মরনম্ন ২ রকদলারমর্ার এবাং সদব মাচ্চ ১০ রকদলারমর্ার দূদরও সকউ সকউ 

বসবাস কদরন। উত্তরোতা ৯ জদনর রভতর মাইদক্রাবাস চারলদ ়ে থাদকন দুইজন, রসএনরজ চারলদ ়ে থাদকন চারজন এবাং 

প্রাইদভর্ কার চারলদয় থাদকন রতনজন।  

উত্তরোতা সকদলই ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করদেন তন্মদে ৮ জন প্রায়শই ব্যবহার কদর থাদকন এবাং মাত্র একজন মাদে 

মাদে ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর থাদকন। ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদরর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদ ়েদেন বা হদেন রকনা 

এই প্রদশ্নর উত্তদর সকদলই বদলদেন সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদেন না এবাং সাদথ এ ও জারনদ ়েদেন স , এই 

ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর তারা খুব উপকার পাদেন। ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর কম সমদ ়ে  াতা াত করা  া ়ে এবাং জ্বালারন 

খরচ কদমদে বদল সকদলই মন্তব্য কদরদেন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত খুব সবরশ  ানজর্ হদতা বদল 

সকদলই জারনদ ়েদেন। বতমমাদন ফ্লাইওভারটির কারদন তুলনামূলক  ানজর্ কদমদে বদল জারনদ ়েদেন তদব ফ্লাইওভারটি 

সথদক নামার মুদখর রাস্তায় খুব  ানজর্ হ ়ে বদল সকদল জানান। বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তাদত খুব  ানজর্ হ ়ে 

বদল সকউ সকউ জারনদ ়েদেন, তদব চারজন বদলদেন ফ্লাইওভারটির রনদচ এখন আদগর তুলনা ়ে কম  ানজর্ হ ়ে। উত্তরোতা 

সকদলই জারনদ ়েদেন স  স্কুল-কদলজ, অরিস শুরুর সম ়ে এবাং ছুটির সম ়ে খুব সবরশ  ানজর্ হ ়ে। বতমমাদন বর্ মা ়ে 

ফ্লাইওভারটিদত এবাং ফ্লাইওভাদরর রনদচর রাস্তা ়ে পারন জদমনা বদল উত্তরোতা সকদলই জারনদ ়েদেন।    

উত্তরোতা সকদলই বদলদেন স , ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকা ়ে  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে এবাং এই এলাকা ়ে 

 ানবাহন িারণ ক্ষমতা বৃরি সপদ ়েদে এবাং এও জানান স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার পার্শ্মবতী অন্যান্য 

রাস্তা ়ে  ানজদর্র চাপ কদমদে ও ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস এই ফ্লাইওভারটি অদনক ভূরমকা রাখদে। ফ্লাইওভারটি 

রনম মাদণর িদল ঢাকা শহদর বসবাসকারী জনগণ উপকৃত হদ ়েদে রক বা রক রক উপকার সপদ ়েদে জানদত চাইদল তারা জানান 

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল  াতা ়োদতর সম ়ে কদমদে, পূদব মর তুলনা ়ে  ানবাহন দুর্ঘ মর্না কদমদে এবাং জ্বালারন খরচ 

কদমদে বদল জারনদ ়েদেন। 

ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল পণ্য বাজারজাত করদণ সকান সুরবিা সপদ ়েদে রকনা জানদত চাইদল সকদলই জানান পণ্য 

বাজারজাত করদণ ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর জনগণ খুব উপকৃত হদে তারা কম সময় গন্তদব্য সপৌুঁেদত পারদে এবাং 

জ্বালারন খরচ আদগর তুলনায় অদনক কম লাগদে। পূদব ম এই স্থানটি পার হদত গদড় সময় লাগদতা ৬০ রমরনর্ সথদক ১২০ 
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রমরনর্  া বতমমাদন সব মরনম্ন ২০ রমরনদর্  াতা ়োত করা  া ়ে। পররদবদশর উপর রবরূপ প্রভাব পদড়েদে রকনা জানদত চাইদল 

সকদলই জানান সতমন উদেখদ াগ্য সকান প্রকার রবরূপ প্রভাব পদড়ে নাই তদব ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই প্রকল্প 

এলাকা ়ে পূদব মর তুলনা ়ে শব্দদূর্ণ এবাং বা ়েুদূর্ণ উভ ়েই সবদড়দে  া সরকাদরর দৃরষ্ট সেয়া উরচত বদল মদন কদরন তারা 

৭.৬.৩  ভারী  ানবাহন চালক হদত প্রাপ্ত তথ্য  

প্রকদল্পর সরাসরর সুরবিাদভাগী ে ়েজন ভারী  ানবাহন চালক হদত ইন-সডপথ্ ইন্টাররভউ এর মােদম সরাসরর তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদ ়েদে। উক্ত ৬জন ভারী  ানবাহন চালক সকদলই পুরুর্ এবাং তন্মদে সব মরনম্ন ব ়েস ২৭বের এবাং সদব মাচ্চ ৩৩বের 

ব ়েস। উত্তরোতাদের মদে মারসক ব্য ়ে সব মরনম্ন ১২হাজার র্াকা এবাং সদব মাচ্চ ৩০ হাজার র্াকা এবাং  

উক্ত উত্তরোতাদের মাদে পাররবাররক মারসক আ ়ে সব মরনম্ন ১৫০০০র্াকা এবাং সদব মাচ্চ ৩০ হাজার র্াকা।  

সকদলই ভাড়ো বাসা ়ে বসবাস কদরন এবাং প্রকল্প এলাকা সথদক আবাসস্থদল দূরে সব মরনম্ন ১/২ রকদলারমর্ার সথদক সদব মাচ্চ 

৮ রকদলারমর্ার।  

 

উত্তর োতাদের মদে দুইজন রাক চালক, দুইজন রপকআপ চালক এবাং দুইজন লরর চালক। উত্তরোতা সকদলই মালবাহী 

 ান চালক এবাং বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনয়রমত ব্যবহার করদেন। ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন 

হদ ়েদেন বা হদেন রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদল জানান তারা সকাদনা সমস্যার সম্মুখীন হদেন না এবাং 

একইসাদথ সকদলই জানান ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর তারা খুব উপকার পাদেন। উপকার গুদলা রক রক জানদত চাইদল তারা 

ব্যক্ত কদরন স , পূদব মর তুলনা ়ে এলাকা ়ে  ানজর্ কম হ ়ে,  তারা দ্রুত গন্তদব্য সপৌুঁোদত পারদেন এবাং জ্বালারন খরচ অদনক 

কদমদে ও তুলনামূলক সম ়ে অপচ ়ে কম হ ়ে  ার িদল তারা অরতররক্ত কাজ করার সুদ াগ পাদেন।  এোড়ো তারা আদরা 

জানান পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন এই প্রকল্প এলাকা ়ে দুর্ঘ মর্নার হার কদম এদসদে।  

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  ানজর্ হদতা এই প্রদশ্নর উত্তদর সকদলই বদলদেন খুব সবরশ  ানজর্ 

হদতা এবাং বতমমাদন ফ্লাইওভারটিদত সকমন  ানজর্ হ ়ে এই প্রদশ্নর উত্তদর একজন জানান খুব সবরশ  ানজর্ হ ়ে এবাং বারক 

পাঁচজন জানান রেদনর সবলা ়ে  ানজর্ সবরশ হ ়ে তদব রাদত্র  ানজর্ তুলনামূলক কম হ ়ে। সসই সাদথ তারা আদরা জানান 

ফ্লাইওভার সথদক নামার মুদখর রাস্তায়  ানজর্ অদনক তীব্র হ ়ে। ফ্লাইওভাদরর রনদচর রাস্তাটিদত অদনক সবরশ  ানজর্ হ ়ে 

তদব এই  ানজর্ অরিস, স্কুল, আোলত শুরুর সম ়ে এবাং অরিস, স্কুল, আোলত ছুটির সময়। তদব অন্যান্য সময় সতমন 

 ানজর্ থাদক না বদল জানায়। তাই সকদলই এই ফ্লাইওভারটি সথদক উপকার পাদেন বদল জারনদ ়েদেন।  

বর্ মার সম ়ে ফ্লাইওভাদর এবাং ফ্লাইওভাদরর রনদচর রাস্তা ়ে েীর্ঘ মক্ষন পারন জদম না থাকদলও পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থা ভাদলা না 

হওয়াদত রনদচর রাস্তা ়ে চলাচদল রবঘ্ন র্ঘদর্ থাদক। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকা ়ে  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে রকনা এই 
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প্রদশ্নর উত্তদর একজন জানান হ্রাস সপদ ়েদে বারক সকদলই জানান তুলনামূলক  ানজর্ হ্রাস পায়রন এবাং ফ্লাইওভারটি 

রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকা ়ে  ানবাহন িারণ ক্ষমতা বৃরি সপদ ়েদে রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর সকদলই জানান প্রকল্প 

এলাকা ়ে  ানবাহন িারণ ক্ষমতা পূদব মর তুলনা ়ে অদনক বৃরি সপদ ়েদে। এই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার 

পার্শ্মবতী রাস্তা ়ে  ানজদর্র চাপ কদমদে রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর একজন বদলন চাপ কদমদে ২জন বদলদেন চাপ কদমরন 

এবাং বারকরা মন্তব্য কদরদেন তারা ঠিক বলদত পারদেন না। উত্তরোতা ৬ জদনর মাদে একজন মদন কদরন এই প্রকদল্পর 

িদল ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে বারক পাঁচ জন মদন কদরন ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদসর সক্ষদত্র সতমন খুব সবরশ 

ভূরমকা রাখদত পাদর রন। প্রকল্প এলাকা ়ে ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল ঢাকা শহদর বসবাসকারী জনগণ উপকৃত হদে রকনা 

এই প্রদশ্নরউত্তদর উত্তরোতা সকদলই বদলদেন রকছু রকছু উপকার সপদ ়ে থাকদলও খুব সবরশ উপকার পায়রন কারণ বতমমাদন 

 ানবাহন সাংখ্যা অদনক বৃরি সপদ ়েদে তন্মদে প্রাইদভর্ কাদরর সাংখ্যা অদনক সবরশ তাই রাস্তা ়ে  ানজদর্র চাপ এখদনা 

রবদ্যমান রদ ়েদে।  

ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন রক রক উপকার পাদেন এই প্রদশ্নর উত্তদর সকদলই জানান রাস্তা 

পারাপার হদত সম ়ে কম লাদগ এবাং জ্বালারন খরচ কদমদে বদল জারনদ ়েদেন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পণ্য 

বাজারজাতকরদণ সকান সুরবিা সপদ ়েদেন রকনা জানদত চাইদল উত্তরোতা রতন জন বদলন সুরবিা সপদ ়েদেন এবাং রতনজন 

বদলন সুরবিা পানরন। রক রক সুরবিা সপদ ়েদেন জানদত চাইদল তারা জানান পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন পণ্য ঠিক সমদ ়ে গন্তদব্য 

সপৌুঁোদত পারদেন বদল সম ়ে অপচ ়ে কম হয় এবাং কাদজর সুদ াগ বৃরি সপদ ়েদে বদল জারনদ ়েদেন। পূদব ম প্ররতবাদর গদড়ে 

কত সম ়ে লাগদতা এই ফ্লাইওভারটি পার হদত এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদল বদলদেন ৯০ রমরনর্ হদত ১২০ রমরনর্ 

সম ়ে লাগদতা এই এলাকা পার হদত বতমমাদন  া সব মরনম্ন ২০রমরনদর্ পার হও ়ো  া ়ে আবার কখনও কখনও পূদব মর ন্যা ়ে 

অরিক সম ়ে সলদগ  া ়ে। রনরে মষ্টভাদব জ্বালারন খরচ কদমদে রকনা জানদত চাইদল উত্তরোতাদের রভতর রতনজন বদলদেন 

জ্বালারন খরচ কদমদে এবাং বারক রতনজন বদলদেন পূদব মর ন্যা ়ে জ্বালারন খরচ একইরকম রদ ়েদে। উত্তরোতা সকদলই 

জানান ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সতমন সকান রবরূপ প্রভাব পদড়ে নাই তদব প্রকল্প এলাকা ়ে শব্দ দূর্ণ 

এবাং বা ়েু দূর্ণ পূদব মর তুলনা ়ে অদনক গুণ সবদড় রগদয়দে।  

 

৭.৬.৪   াত্রীবাহী বাস চালক হদত প্রাপ্ত তথ্য  

প্রকদল্পর সরাসরর সুরবিাদভাগী ৫ জন  াত্রীবাহী বাস চালক হদত সরাসরর ইন-সডপথ্ ইন্টাররভউ এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদ ়েদে। উত্তরোতা সকদলই রেদলন পুরুর্ এবাং তন্মদে সব মরনম্ন ব ়েস ২৫ বের এবাং সদব মাচ্চ ব ়েস ৩৫ বের। 

উত্তরোতাদের রভতর পররবাদরর মারসক ব্য ়ে সব মরনম্ন ১৬ হাজার র্াকা এবাং সদব মাচ্চ ২৫ হাজার র্াকা, অন্যরেদক তাদের 

মাদে পররবাদরর মারসক আ ়ে সব মরনম্ন ২০ হাজার র্াকা এবাং সদব মাচ্চ ৩৫ হাজার র্াকা। উত্তরোতা সকদলই ভাড়ো বাসা ়ে 
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বসবাস কদরন এবাং প্রকল্প এলাকা সথদক তাদের আবাসস্থল এর দূরে সব মরনম্ন দুই রকদলারমর্ার এবাং সদব মাচ্চ ১০ 

রকদলারমর্ার। 

বতমমাদন উত্তরোতা সকদলই ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর থাদকন তন্মদে পাঁচজনই ব্যক্ত কদরন স  তারা সকদলই প্রা ়েশই 

এই ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর থাদকন। ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদ ়েদেন বা হদেন রকনা এই 

প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদলই জানান তারা ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন হদেন না অন্যরেদক 

ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান উপকার পাদেন রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতাদের রভতদর রতনজন জানান তারা উপকার 

পাদেন এবাং বারক দুইজন জানান তারা আশানুরূপ উপকার পাদেন না। স  রতনজন উত্তরোতা বদলদেন তারা ফ্লাইওভারটি 

ব্যবহাদর উপকার পাদেন তারা সকদলই ব্যক্ত কদরন তুলনামূলক বতমমাদন পূদব মর তুলনা ়ে  াতা ়োদতর সম ়ে কম সলদগ 

থাদক। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  ানজর্ হত এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদলই জানান স , এই 

এলাকায় খুব সবরশ  ানজর্ হদতা অপররেদক বতমমাদন ফ্লাইওভারটিদত সকমন  ানজর্ হ ়ে এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা 

সকদলই জানান বতমমাদন সমার্ামুটি  ানজর্ হ ়ে। সকান সকান সম ়ে  ানজর্ হ ়ে এই প্রদশ্নর উত্তদর তারা জানান সকালদবলা 

অরিস-স্কুল-কদলজ শুরুর সম ়ে আনুমারনক সকাল ৮র্ঘটিকা সথদক ১০র্ঘটিকার সম ়ে খুব সবরশ  ানজর্ হ ়ে এবাং রবকালদবলা 

 খন অরিস ছুটি হ ়ে তখন আনুমারনক রবকাল ৫র্ঘটিকা সথদক সন্ধযা ৮র্ঘটিকা প মন্ত  ানজর্ সবরশ হদ ়ে থাদক। ফ্লাইওভারটি 

সথদক নামার পদথ সকমন  ানজর্ হ ়ে এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদল জানান স , ফ্লাইওভাদরর উপদর  তর্া না  ানজর্ 

হ ়ে তার সথদক অদনক সবরশ  ানজর্ হ ়ে ফ্লাইওভারটি সথদক নামার মুদখ। কখদনা কখদনা আিা র্ঘন্টা সথদক এক র্ঘন্টা 

 ানজর্ সলদগ থাদক। বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তা ়ে সকমন  ানজর্ হ ়ে এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদলই বদলন 

স , অরিস-স্কুল শুরুর সম ়ে এবাং অরিস ছুটির সম ়ে রনদচর রাস্তাদতও অদনক  ানজর্ হ ়ে। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই 

এলাকা ়ে সকমন  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতাদের রভতদর রতনজন জানান বতমমাদন ফ্লাইওভারটি 

রনম মাদণর িদল এই এলাকা ়ে  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে অপররেদক অন্য দুইজন বদলন রকছুর্া  ানজর্ হ্রাস সপদ ়েদে তদব 

তুলনামূলক জনগণ  তর্া আশাব্যিক ততর্া  ানজর্ কদমরন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার পার্শ্মবতী 

অন্যান্য রাস্তা ়ে  ানজদর্র চাপ কদমদে রকনা এবাং ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস ভূরমকা রাখদে 

রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতাদের রভতদর রতনজন জানান বতমমাদন এই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকার 

পার্শ্মবতী রাস্তা ়ে  ানজর্ রকছুর্া কদমদে এবাং ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস ভূরমকা রাখদে অপররেদক অন্য দুইজন জানান 

রকছুর্া  ানজর্ হ্রাস সপদলও আশানুরূপ িলািল পাও ়ো  া ়েরন। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল ঢাকা শহদর বসবাসকারী 

জনগণ উপকৃত হদ ়েদে রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর রতনজন উত্তরোতা জানান ঢাকা শহদর বসবাসকারী জনগণ উপকৃত হদ ়েদে 

এবাং তারা ব্যক্ত কদরন পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন এই এলাকা ়ে  ানজর্ হ্রাদসর কারদণ জনগণ স্বল্প সমদ ়ে  াতা ়োত করদত 

পারদে এবাং পূদব মর তুলনা ়ে এই এলাকা ়ে সড়ক দুর্ঘ মর্না কদমদে। অপররেদক অন্য দুইজন বদলন ঢাকা শহদর বসবাসকারী 

জনগণ প্রকদল্পর আশানুরূপ িলািল পাদে না।  



58 

 

ফ্লাইওভার ব্যবস্থা উন্ন ়েদনর িদল পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন জ্বালারন খরচ কদমদে রকনা এই প্রদশ্নর উত্তদর উত্তরোতা সকদল 

জানান পূদব মর তুলনা ়ে বতমমাদন তাদের জ্বালারন খরচ কদমদে। ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সতমন সকান 

রবরূপ প্রভাব পদড়েরন এবাং বতমমাদন ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পূদব মর তুলনা ়ে প্রকল্প এলাকা ়ে সড়ক দুর্ঘ মর্না কদমদে বদল 

সকদলই জানান তদব পূদব মর তুলনা ়ে শব্দ দূর্ণ এবাং বা ়েু দূর্ণ সবদড়েদে বদল সকদলই মন্তব্য কদরন।  
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৭.৭        েলরভরত্তক আদলাচনা (এিরজরড) সথদক প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক 

মারলবাগ-সমৌচাক ফ্লাইওভার প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন রবর্য়ক সমীক্ষার সক্ষদত্র উক্ত প্রকদল্পর আওতাভুক্ত সমার্ ৭ টি এলাকা 

তথা সাত রাস্তা, এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং এ সাদথ ৭ টি 

েলগত আদলাচনা (FGD) কদর মতামত সাংগ্রহ করা হয়। 

প্ররত এিরজরডদত ৮-১০ জন মরহলা/ পুরুর্ অাংশগ্রহণ কদরদেন। অাংশগ্রহণকারীদের অবরহত করা হয় স , সেশ তথা 

জনগদণর আথ মসামারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অন্যতম রভরত্ত উন্নত স াগাদ াগ ব্যবস্থা, সরকার সেদশর সড়েক স াগাদ াগ 

ব্যবস্থার উন্নয়দন ব্যাপক কা মক্রম গ্রহণ কদরদে এবাং ঢাকা শহদরর  ানজর্ রনরসদন সমৌচাক মগবাজার ফ্লাইওভার রনম মাণ 

কদরদে। তাদেরদক আরও বলা হয় স  তাদের এলাকায় রনরম মত উপদরাক্ত প্রকদল্পর ফ্লাইওভাদরর প্রভাব মূল্যায়ন এর জন্য 

তাদের কাে সথদক মূল্যবান তথ্য সাংগ্রহ করা হদব। 

এই অোদয় উরেরখত এিরজরডগুদলা এই 

প্রকদল্পর জদন্য সুরনরে মষ্ট এিরজরড 

গাইডলাইন অনুসাদর পররচারলত হদয়দে 

এবাং গাইডলাইন উদেরখত সূচক অনু ায়ী 

িারাবারহকভাদব আদলাচনা কদর তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। রনদম্ন এই প্রকদল্পর 

উপদর ৭ টি এলাকা তথা সাত রাস্তা, 

এিরডরস, মগবাজার, সমৌচাক, শারন্তনগর,  

মারলবাগ ও মগবাজার সরাড এবাং 

সরলক্ররসাং এলাকা সথদক করা ৭ টি 

এিরজরড সথদক সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর সার-

সাংদক্ষপ উপস্থাপন করা হল। 

প্ররতটি এিরজরড প্রকদল্পর আওতাভুক্ত 

এলাকা সমূদহর সুরবিাজনক স্থানসমূদহ করা হদয়দে। এর িদল সকল  অাংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানসমূদহ সহদজ আসদত 

সপদরদে এবাং অবাদি মতামত প্রোন করদত সপদরদে। েলরভরত্তক আদলাচনা সভা একজন সঞ্চালক বারা পররচারলত হদয়দে 

র রন প্রকল্প সম্প রয়রকমত রবর্দয়র উপর সভায় আগত সকলদক মুক্তভাদব কথা বলার জন্য উৎসারহত কদরদেন। উদেখ্য, এই 

এি রজ রড সমূদহ নারী এবাং পুরুর্দের অাংশগ্রহণ সমানভাদব রনরিতকরদণর সচষ্টা করা হদয়দে। সসই সাদথ সকল িরদনর 

সেনীদপশার ও আদয়র সেণীর মানুর্, সকল বয়দসর মানুর্ এবাং রনরক্ষর সথদক উচ্চরশরক্ষত অাংশগ্রহণকারী রনরিত করারও 

সচষ্টা করা হদয়দে। 

এিরজরড কৃত এলাকাসমূদহ ফ্লাইওভারটি রনম মাণ কাজ বাস্তবারয়ত হওয়াদত উত্তরোতারা সন্তষ্ট রক না এমন প্রদশ্নর জবাদব 

অরিকাাংশ উত্তরোতাই সন্তুরষ্ট প্রকাশ কদরদেন। রবদশর্ কদর মারলবাগ, মগবাজার সরল ক্ররসাং এর েলগত আদলাচনায় 

অাংশগ্রহনকারীরা বদলন রবপুল পররমাদণ  ানবাহন একই সদে চলাচল করায় এই সব এলাকায় রনয়রমত রযারিক জযাম 

সৃরষ্ট হত। তারা জারনদয়দেন স , রবগত কদয়ক বেদর ঢাকা একটি রযারিক জযাদমর শহদর পররণত হদয়দে  া র্ঘন্টার পর 

র্ঘন্টা েীর্ঘ মারয়ত হয়।  ার িলশ্রুরতদত মূল্যবান কম মর্ঘন্টা ও জ্বালানী সতদলর অপচয় হত। ফ্লাইওভাদরর কারদণ এসব রকছুর্া 



60 

 

হদলও হ্রাস সপদয়দে বদল তারা অরভমত ব্যাক্ত কদরন। তদব তন্মদে রকছু সাংখ্যক মানুর্ মদন কদরন স  ফ্লাইওভাদরর িদল 

 ানজর্ সবদড়দে দব কদমরন। এর কারণ জানদত চাওয়া হদল তারা ফ্লাইওভাদরর উপদর র্ঘন্টার পর র্ঘন্টা জযাম সলদগ থাকার 

অরভজ্ঞতার কথা জানান।  

এলরজইরড কর্তমক ফ্লাইওভারটি রনম মাণ করার সময় এিরজরডদত অাংশগ্রহণকারীর বা তার পররবাদরর সকউ এই কাদজর 

সাদথ জরড়ত রেদলন রক সম্প রয়রকমত প্রদশ্নর উত্তদর অাংশগ্রহণকারীর বা তার পররবাদরর সকউ এই কাদজর সাদথ জরড়ত রেদলন 

বদল অরিকাাংশ উত্তরোতা জারনদয়দেন। এর মদে প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকার মগবাজার, সমৌচাক, মারলবাগ ও 

মগবাজার সরাদডর এিরজরডদত অাংশ সনওয়া ব্যরক্তগদনর সকউ সকউ েরমক রহসাদব পুদরাসময় আবার সকউ সকউ স্বল্প সময় 

চুরক্তরভরত্তক কাজ কদরদেন বদল জারনদয়দেন। সসই সাংখ্যা নগন্য বদলই রবদবচনা করা  ায়। 

অন্যরেদক রকভাদব জরড়েত রেদলন এবাং মরহলারা সম্প রয়ৃক্ত থাকদল তাদের অাংশগ্রহণ কতটুকু রেল এমন প্রদশ্নর জবাদব 

আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী মরহলারা জানান তারা অরিকাাংশই জরড়ত রেদলন না বা অাংশগ্রহণ কদরনরন। সমার্ ৩ জন 

মরহলা পাওয়া  ায়,  াদের মদে ২ জনই মগবাজাদরর এিরজরডদত অাংশ রনদয়দেন স  তারা পদরাক্ষভাদব রকছু সময় 

স াগালীর কাদজ সহায়তা কদররেদলন। তদব সসই সাংখ্যা রনতান্তই অপ্রতুল। 

৭ টি েলগত আদলাচনার মদে ফ্লাইওভারটি সত রক রক িরদনর  ানবাহন সবরশ চলাচল কদর জানদত চাইদল 

অাংশগ্রহণকারীগণ প্রদশ্নর উত্তদর সদব মাচ্চ সাংখ্যকই বদলদেন প্রাইদভর্ কাদরর, রস এন রজ, বাসএবাং রপক আদপর কথা। 

তাোড়া অন্যান্য  ানবাহন তথা মাইদক্রাবাস, রাক এবাং সমার্রসাইদকদলর পদক্ষ মতামত সবরশ রেদয়দেন মারলবাদগর 

অাংশগ্রহণকারীগণ। তন্মদে শারন্তনগর এবাং এিরডরস এর অাংশগ্রহণকারীগণ সমার্রসাইদকদলর সপেদন উত্তর সেওয়ার যুরক্ত 

রহসাদব রবরভন্ন ভাড়া চারলত সমার্র াদনর স্মার্ মদিান অযাদপর প্রসেটি সামদন আদনন। 

ফ্লাইওভারটির রনম মাণকাজ স্থানীয় চারহোর সাদথ সামিস্যপূণ ম ভাদব করা হদয়দে রক এই রবর্দয় মতামত ব্যক্ত করদত 

বলদল দুই িরদনর মতই পাওয়া  ায়। ৭ টি প্রকল্প সীমানার এলাকাদতই উভয় মতই এদসদে স  প্রকদল্পর রনম মাণকাজ স্থানীয় 

চারহোর সাদথ সামিস্যপূণ মভাদব করা হয়রন এবাং স্থানীয় চারহোর সাদথ সামিস্যপূণ মভাদব করা হদয়দে।  ারা সনরতবাচক 

মতামত রেদয়দেন, েলগত আদলাচনার সক্ষদত্র তারা চারহো রনরূপণ ঠিকমত হয়রন বদল মতামত সেন। তদব  রে শতকরা 

রহদসব করা হয়, সসদক্ষদত্র ইরতবাচক মতামত প্রোনকারীর শতকরা হার ৬০ শতাাংদশর সবরশ রেল।  

ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল এলাকায় সকান পররদবশগত রবরূপ প্রভাব পদড়েদে রক না এমন প্রদশ্নর জবাদব েলগত আদলাচনায় 

আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকাদতই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে বদল এিরজরডদত 

অাংশগ্রহণকারীগদণর সকউই মদন কদরনরন। তদব কদয়কজন প্রকদল্পর েরুন পররদবদশর উপর সকান রবরূপ প্রভাব পদড়দে 

এরকম রকছু জানা সনই বদল মতামত রেদয়দে।  

প্রভাব-মুল্যায়ন সমীক্ষার এিরজরডদত অাংশ সনওয়া ব্যরক্তরা জারনদয়দেন স  পূদব ম  াতায়াত বা পণ্য বাজারজাতকরদণ 

 াতায়াদত স  সময় লাগদতা, ফ্লাইওভাদরর কারদণ তা অদনকর্াই কদম এসদে। এর মদে প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি 

এলাকার মগবাজার, সমৌচাক, মারলবাগ ও মগবাজার সরাদডর এিরজরডদত অাংশ সনওয়া ব্যরক্তগন এই মতামদতর সপেদন 

সজার রেদয়দেন। 

ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর উদেশ্য সমূহ জানদত চাওয়া হদল এিরজরডদত অাংশ সনওয়া ব্যরক্তরা জারনদয়দেন সদব মাচ্চ কম মদক্ষদত্র 

 াওয়ার জন্য ফ্লাইওভার ব্যাবহার কদর থাদকন। তাোড়া প্রকদল্পর আওতাভুক্ত ৭ টি এলাকার মদে সমৌচাক, এিরডরস ও 

মগবাজার সরাদডর এিরজরড সথদক রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর  াওয়ার জন্য, সরকারর অরিস ও আোলদত  াওয়ার জন্য, 
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হাসপাতাদল  াওয়ার জন্য এবাং ব্যারক্তগত কাদজ  াওয়ার জন্য এর পদক্ষ সবশ কদয়কটি মতামত এদসদে। তারা আরও 

জানান, আদগর চাইদত রকছু হুদলও  াতায়াদত কম সময় লাগদে, তদব রবপরীত মতামতও পাওয়া রগদয়দে স  আদগর 

তুলনায়  ানজর্ বৃরি সপদয়দে। 

এিরজরডদত অাংশগ্রহণকারীগদণর রনকর্ সথদক ফ্লাইওভাদরর সাদথ সম্প রয়রকমত সমস্যা বা স  সকান সনরতবাচকতা আদে রকনা 

এবাং সসই অনু ায়ী তাদের সুপাররশমূলক মতামত জানদত চাইদল েলগত আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারীগদণর কাে সথদক 

জানা  ায় স , সারব মকভাদব ঢাকার  ানজর্ কমাদত ফ্লাইওভার ভূরমকা রাখদে সসটি সরতয, রকন্তু এটি গণ-পররবহন 

সম্প্রসারদণর পররকল্পনার সাদথ খারনকর্া রবপরীত হদয় োড়াদে। 

অাংশগ্রহণকারীগদণর সকউ সকউ বদলদেন নকশায় ত্রুটি সাংদশািন এবাং ফ্লাইওভাদরর দের্ঘ ময বাড়াদনার কারদণ মারলবাগ-

মগবাজার ফ্লাইওভাদরর রনম মাণকাজ অদনক েীর্ঘ মার ়েত হদয়দে এবাং খরচও সবদড়েদে। মারলবাগ এবাং সমৌচাক এলাকার 

কদয়কজন অাংশগ্রহণকারীএই মতামত রেদয়দেন স , এই ফ্লাইওভার দতরীর সুিল মূলত পাদে সোর্ এবাং ব্যারক্তগত গারড় 

বা প্রাইদভর্ কার। গণ পররবহণগুদলা ফ্লাইওভার কমই ব্যবহার কদর এবাং ফ্লাইওভারগুদলার কারদণ রনদচর রাস্তাগুদলা 

সঙ্কুরচত হদয়  াও ়োয় সসখাদনও  ানজদর্র পররমাণ আবার সবদড়  াদে, সসরেদক সখয়াল সেওয়া জরুরী বদল তারা জানান। 

এিরজরড সমূহ সথদক অরিকাাংশ অাংশগ্রহণকারীরা জানান স  স খাদন সসখাদন গারড় পারকমাং রেল  ানজদর্র অন্যতম 

কারন। এ সমস্যা সমািান হওয়ার জদন্য ফ্লাইওভার ভাদলা একটি প্রকল্প  া  ানজর্ কমাদে বদল তারা মদন কদরন। 

কদয়কজন বদলদেন স  এই স  ফ্লাইওভার রনম মাণ করা হদে, তা কদয়ক রকদলারমর্ার েীর্ঘ ম। আবার এই ফ্লাইওভার বরাবর 

রনদচর রাস্তাটিদত ফ্লাইওভাদরর রপলাদরর জন্য  ান চলাচল করদত পারদেনা না। িদল স ই রাস্তার ওপর ফ্লাইওভার রনরম মত 

হদয়দে, সসই রাস্তায় একটি রবরার্ অাংদশ গারড় চলাচল করদত পারদেনা। ফ্লাইওভার রনম মাদণর কারদণ রাস্তার ব্যবহার 

উপদ ারগতা কদম  াদে অদনকাাংদশই। িদল  ানজর্ রনরসদনর জন্য কারিত িলািল পাওয়া  াদে না।  তাই তারা এই 

সমস্যা সমািাদন সরকাদরর কাদে আদবেন কদরদেন। 

সবদশদর্, সকল েলগত আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারীরা এদহন প্রকদল্পর জদন্য সরকারদক িন্যবাে জ্ঞাপন কদরন এবাং সাদথ 

সাদথ নগর রবদকন্দ্রীকরণ কদর রাজিানীর  ানজর্ কমাদনার সমািান কদল্প সরকাদরর প্ররত আদবেন জানান। তারা বদলন 

স  সব মারিক গুরুেপূণ ম রবর্য়টি স টির প্ররত সরকাদরর গুরুে সেওয়া উরচত, তা হল, রারিক আইদনর  থা থ বাস্তবায়ন করা 

এবাং জনসািারণ তথা তাদেরই সমদন চলা উরচত এবাং আইন অমাদন্য  থা থ শারস্তর ব্যাবস্থা করা। 

ফ্লাইওভার প্রকল্প ব্যবস্থা উন্নয়দনর সর্কশই করদনর সক্ষদত্র রক পেদক্ষপ সনওয়া স দত পাদর এমন প্রদশ্নর জবাদব সশদর্ তারা 

বদলন স  পররদশদর্ সরকাদরর োরয়েদবাি এবাং 

তার সাদথ সাদথ সকদলর একান্ত আন্তররকতা, 

রনদবেন ও ঐকারন্তক প্রদচষ্টা এিরদনর প্রকল্প 

বারা  ানজর্ রনরসদন ভূরমকা রাখদত ও 

সকদলর মূল্যবান সময় বাঁচাদত পাদর। 
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৭.৮      সক আই আই সথদক প্রাপ্ত িলািল রবদির্ণ  

এই প্রকল্প সমারপ্তর পদর সমীক্ষার কম মপিরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ 

করা হদয়দে। প্রাইমারী তথ্যগুদলা সরাসরর এবাং সসদকন্ডারী তথ্য গুদলা আইএমইরড, এলরজইরড, ঢাকা সমদরাপরলর্ন পুরলশ 

ও অন্যান্য সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে। সসদকন্ডারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য গুণগত জররপ ব্যবহার করা 

হদয়দে। গুণগত জররদপর আওতায় প্রকল্প সাংরিষ্ট সাংস্থা সথদক সকআইআই (রক ইনিরদমন্টস ইন্টাররভউ) এর মােদম তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। সকআইআই সত অাংশগ্রহণকারী রডএসরসরস (ঢাকা েরক্ষন রসটি কদপ মাদরশন), রডএমরপ (ঢাকা 

সমদরাপরলর্ন পুরলশ), রডটিরসএ (ঢাকা পররবহণ সমিয় কর্তমপক্ষ) এর কম মকতমাবৃন্দ অবরহত কদরদেন স  প্রকদল্পর িদল 

সািারণ জনগন অদনক উপকৃত হদয়দে।  

 

উক্ত সকআইআই সথদক রনদম্নর িলািল পাওয়া  ায়  

মগবাজার-সমৌচাক ফ্লাইওভার প্রকদল্পর কারদণ রারিক জযাম উদেখদ াগ্য পররমাণ হ্রাস সপদয়দে বদল প্ররতয়মান হয় না। 

অিরপক আওয়ার এ ফ্লাইওভার এ রারিক এর গরত বৃরি সপদয়দে রকন্তু রপক আওয়ার এ রারিক জযাদম কা মকর প্রভাব 

নাই। রারিক ব্যবস্থা সমিদয়র সক্ষদত্র ফ্লাইওভার রনরে মষ্ট রকছু ইন্টারদসকশদনর জন্য গুরুেপূণ ম ও কা মকর হদলও সমগ্র 

রারিক ব্যবস্থাপনায় ফ্লাইওভার এর প্রভাব নগণ্য।তদব রারিক ব্যবস্থাপনায় ফ্লাইওভারটির সুিল সপদত ফ্লাইওভার পরবতী 

রাস্তাসমূহ ও এর উভয় পাদর্শ্মর পরবতী ২টি ইন্টারদসকশদনর সক্ষমতা বৃরি একান্ত প্রদয়াজন।  া উক্ত ফ্লাইওভার প্রকদল্পর 

আওতায় সম্প রয়ন্ন করা হয়রন। ফ্লাইওভারটি রক্ষণাদবক্ষণ ঢাকা েরক্ষণ রসটি কদপ মাদরশদনর রনকর্ হস্তান্তর করা হয়। এদক্ষদত্র 

ফ্লাইওভার সমইনদর্দনি ম্যানুয়াল অনুসরণ এবাং রনয়রমত সরজরমদন পররেশ মদনর মােদম সমরামত করা হদব। এ প্রকদল্পর 

িদল রারিক জযাম আপাত দৃরষ্টদত অদনকর্া রনয়রন্ত্রত হদয়দে বদল মদন করা হদে। রারিক রানরজদর্র সক্ষদত্র ফ্লাইওভারটি 

সম্পূণ ম রনরাপে।ফ্লাইওভাদরর উপদরর রারিক রসগন্যাল রনয়ন্ত্রন ব্যবস্থাও রনরাপে।ফ্লাইওভাদর সকান রকম দুর্ঘ মর্না র্ঘর্দলই 

ঢাকা সমদরাপরলর্ন পুরলশ তাৎক্ষরণক ব্যবস্থা গ্রহন কদর এবাং তা রনয়ন্ত্রণ কদর।  
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৭.৯      স্থানীয় প মাদয়র কম মশালা সথদক প্রাপ্ত িলািল রবদির্ণ 

সভনাস কিালটিাং প্রাইদভর্ রলরমদর্ড ০৫-০৩-১৯ তাররদখ মগবাজাদর একটি স্থানীয় প মাদয়র কম মশালা আদয়াজন কদর। 

উক্ত কম মশালায় আইএমইরড সথদক কম মকতমাগণ উপরস্থত রেদলন। উপকারদভাগী রবরভন্ন সেণী সপশার মানুর্ কম মশালায় 

অাংশগ্রহন কদরন এবাং অবাদি তাদের প্রারপ্ত-অগ্রগরত, আশা আকািা এবাং কাদজর মান উন্নয়দন রবরভন্ন সুপাররশ কদরন। 

কম মশালায় ডাক্তার, রশক্ষক, প্রদকৌশলী, গৃরহণী, োত্র, সাাংবারেক, ব্যবসায়ী,  ানবাহন চালক, ইতযারে সেণী সপশার মানুর্ 

উপরস্থত রেদলন। 

কম মশালায় আগত জনাব বুলবুল রশকোর বদলন, রাজারবাগ ও শারন্তনগর সথদক সাতরাস্তা  াওয়ার সকান রাস্তা সনই। এ 

ব্যপাদর রতরন কা মকর পেদক্ষপ আশা কদরন। 

জনাব রাদশদুল ইসলাম বদলন, বাাংলাদমার্র এবাং রাজারবাগ নামার মুদখ অদনক জযাম সৃরষ্ট হয়। এ ব্যপাদর রতরন কা মকর 

পেদক্ষপ প্রতযাশা কদরন। 

জনাব সাইফুল ইসলাম বদলন, ফ্লাইওভার এর উপদর ও নীদচ অদনক পারন জদম। জযাদমর জন্য একবাদর সকাথাও  াওয়া 

 ায় না। ফ্লাইওভার এর নকশা পররবতমদনর পদরও সতমন পররবতমন সেখা  ায়রন। গারড় দুই সলন এ উঠদলও নামার সলন 

একটি। রারিক সাদভ ম সত ত্রুটি রেল  ার কারদণ সমস্যা হদয়দে বদল রতরন মদন কদরন। 

ইমাম মঞ্জুর মাওলা বদলন, ফ্লাইওভাদরর পারন রনস্কাশন লাইন দৃশ্যমান। সসৌন্দ ম বি মদন রবদশর্ সকান কাজ করা হয়রন। 

অদনক সময় উপর সথদক নীদচ পথচারী ও  াত্রীদের গাদয় পারন পদড়। 

িাদতমা সবগম বদলন,  ানজর্ উদেখদ াগ্য পররমাদণ হ্রাস পায়রন। তাোড়া ফ্লাইওভার এর লাইর্ জ্বদল না এবাং পারনর জন্য 

অদনক সমস্যা হয়। 

দসয়ে রসরাজুল ইসলাম বদলন, ফ্লাইওভার এর নীদচর রপলাদরর মােখাদনর জায়গা মানুর্ ডাস্টরবন রহদসদব ব্যবহার কদর। 

সাতরাস্তা সথদক সমৌচাক নামার সময় দুইটি বড় বড় ডাস্টরবন রাখা আদে। ডাস্টরবদনর কারদনও অদনক  ানজর্ হয়। 

সারওয়ারর সুলতানা বদলন, জযাম উদেখদ াগ্য পররমাদণ কদম নাই। ঢাকায় সুদ াগ সুরবিা সবশী থাকার কারদণ ঢাকার 

উপদর মানুদর্র চাপ অদনক সবশী। সেদশর সব জায়গায়  রে সমান সুদ াগ সুরবিা থাকদতা তাহদল ঢাকার উপদরর চাপ 

অদনক কদম স ত। 

আমীর সহাদসইন বদলন, ফ্লাইওভাদর নামা ও ওঠার সমাদড়ই বাস সথদক  াত্রী ওঠা-নামা কদর। বাস ড্রাইভার সবশী  াত্রী 

পাওয়ার আশায় সমাদড়ই বাস থামায় িদল অদনক জযাদমর সৃরষ্ট হয়। রনরে মষ্ট বাস স্টপ থাকা েরকার। সব বাস ফ্লাইওভাদরর 

নীচ রেদয়  ায়। ওয়যারদলস এর সমাদড়র দুইটি ডাস্টরবদনর জন্য অদনক জযাম এর সৃরষ্ট হয়। 

আল-কাসীর বদলন, রনরে মষ্ট বাস স্টপ সেওয়া েরকার 

রমরাজ ইসলাম বদলন, ফ্লাইওভার এর কারদণ মানুর্ কম সবশী উপকৃত হদয়দে। বাদসর  াত্রী ওঠা নামার কারদণ  ানজর্ 

সবশী হয়। নীদচ ররিার কারদণ  ানজর্ সৃরষ্ট হয়।  ত্রতত্র ররিা োঁড়াদনার কারদণ  ানজর্ সবশী হয় এবাং অরিস ছুটির 

সমদয়  ানজর্ সবশী। স দহতু মানুর্ সবদড়দে তাই  ানজর্ সবদড়দে।  রে ফ্লাইওভার না থাকত তাহদল  ানজর্ হয়ত আদরা 

ভয়াবহ হত। ফ্লাইওভাদরর কারদণ মানুর্ উপকৃত হদয়দে। 
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রাদশো হক বদলন, রাস্তার্ঘার্ পররষ্কার করা উরচৎ এবাং ফ্লাইওভাদরর নীদচ বাগান করা উরচৎ বা খাস লাগাদনা বদল রতরন 

মদন কদরন। 

চালক সমাহাম্মে জরমর উরেন মদন কদরন, সাত রাস্তা সথদক সমৌচাক নামার রাস্তা অদনক সরু। 

সুরিয়া রহমান, সসঞ্চুরী আদকমদডর সামদনই ম্যানদহাদলর অদনক বড় গতম সৃরষ্ট হওয়ায় পারন জদম থাদক, ঐ গদতম বড় গাড়ী 

পরদল অদনক শব্দ দূর্ণ হয়, এই গদতমর একটি ব্যবস্থা করা উরচত বদল রতরন মদন কদরন। ফুর্পাদত অদনক  ায়গায় ঢাকনা 

সনই। ঢাকনার নীদচ পাথদরর কারদণ পারন জদম থাদক, ফুর্পাদত অদনক চাদয়র সোকান  ার কারদণ অদনক সমস্যা হয়। 

নীদচর রাস্তা অনবি েখদলর িদল রাস্তা সাংকুরচত হওয়ায় মরহলাদের চলাচদল  অদনক সময় পুরুদর্র সাদথ িাক্কা লাগায় 

সমস্যা হয় এবাং রেনতাই এর র্ঘর্নাও র্ঘদর্। ফ্লাইওভাদর নীদচ পারকমাং এর ব্যবস্থা করা এবাং নীদচর েখল সরাি করার 

ব্যপাদর রতরন গুরুে আদরাপ কদরন 

জনাব সসাদহল বদলন, তার ব্যবসার অবস্থা মন্দা। ফ্লাইওভার এর নীদচ সোকান হওয়ার কারদণ এবাং গাড়ী পারকমাং সুরবিা না 

থাকায় দূর সথদক সকান সক্রতা আদস না । বর্ মাকাদল অদনক পারন জদম। পথচারীর অদনক সমস্যা হয়। রাস্তায় গতম হদয় 

পারন জদম থাদক, সসই পারন বাস বা রবরভন্ন  াদনর কারদণ পথচারীর গাদয় এদস পদড়। মগবাজার ও রাজারবাগ সমাড় এ 

আন্ডারপাস করার ব্যাপাদর রতরন মতামত সেন। 
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৭.১০     অবকাঠাদমাগত সচকরলস্ট সথদক প্রাপ্ত িলািল  

এলরজইরড এর আওতািীন ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] 

(সাংদশারিত) শীর্ মক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্যতম কম ম-পরররি হদলা প্রিান প্রিান কাজসমূহ প মদবক্ষণ করা 

এবাং তার কা মকাররতা সম্প রয়দকম মন্তব্য প্রোন করা। এ লদক্ষয প্ররতদবেদনর অনুদেে অনু ায়ী উড়াল সসতু সদরজরমদন 

পররেশ মন কদর প্রকদল্পর মূল উড়াল সসতু, এদপ্রাচ সড়দকর বাঁি ও সপভদমন্ট এবাং সড়ক রনরাপত্তামূলক কা মক্রদমর 

প্ররতদবেদনর উড়াল সসতু-রভরত্তক উপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত প মদবক্ষণগুদলা রনদম্ন বণ মনা করা হল 

সসতুর বতমমান অবস্থা  

মগবাজার সমৌচাক ফ্লাইওভারটি ৩০০ এর অরিক পায়াদরর উপর রভরত্ত কদর ৮.৭ রকাঃরমাঃ রবস্তৃত এবাং তা মগবাজার, 

শারন্তনগর, রাজারবাগ, সমৌচাক, মারলবাগ এলাকার  ানজর্ হ্রাদস বাস্তব ভূরমকা রাখদে। প্রকল্পটি রনম মাদণর সময় তা রতনটি 

অাংদশ (ডরিউ ০৪- ৪৭.৬০%; ডরিউ ০৫- ২৮.৯০%; এবাং ডরিউ ০৬-১৭.৪০%) রবভক্ত করা হয়। এই ফ্লাইওভারটির 

রনম মাণ কাজ কাস্ট ইন রসটু আর রস রস সবাড ম পাইদলর উপর রভরত্ত কদর গদড় উদঠদে। এখাদন সুপার স্ট্রাকচাদরর কাদজ রপ 

রস ও আর রসরস বি গাড মার ও রপ্রকাস্ট রপ্রদস্ট্রসড আর রসরস আই গাড মার এর ব্যবহার হদয়দে। তাোড়া ও লনরগচুডন্যাল 

সিাস মদক রািিার করদত পর্ রবয়াররাং এবাং সক রািরমশন ইউরনর্ (STU) ব্যবহার করা হদয়দে।  া ভুরমকদম্প রয়র সময় 

অবকাঠাদমাদক রক্ষা করদব।  

উড়াল সসতু 

 অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং সচকরলস্ট অনু ায়ী সদরজরমদন প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত অনু ায়ী সেখা  ায় স  সসতুর সারব মক অবস্থা 

বতমমাদন ভাদলা। তদব রকছু রকছু জায়গায় রবচুযরত রদয়দে স মন; সসতুর ঢালাই কাদজ একটি honey comb দৃশ্যমান 

হয় এবাং সসতুর রবরভন্ন জদয়দন্ট  ানবাহন িাক্কা খায়।  উড়াল সসতুর প মদবক্ষণ সমূহ রনম্নরূপ 

 উড়াল সসতুর Structure এ Concrete এর কাদজর মান (Workmanship) দৃশ্যতাাঃ ভাল; 

 সমৌচাক সথদক মারলবাগ সমাদড়র রেদক স দত একটি স্থাদন প্যারাদপর্ সেয়াদল Honey-Comb দৃশ্যমান হয়; 

 উড়াল সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) AASHTO specifications  অনু ায়ী ঠিক আদে; 

 উড়াল সসতুর রনদচ  ান চলাচদলর জন্য প্রশস্ত রাস্তা আদে; 

 উড়াল সসতুর সকান অাংদশ সকান সূক্ষ্ম-িার্ল (Hair-crack) পররলরক্ষত হয় না;  

 উড়াল সসতুর রবরভন্ন েযাদনর জদয়দন্ট  ানবাহন িাক্কা খায়; 

 উড়াল সসতুর Bearing এ সকান ত্রুটি পররলরক্ষত হয় না; 

 উড়াল সসতুর র যাদম্প রয় (ramp) ররদর্রনাং ওয়াল (retaining wall) করা হদয়দে এবাং তা সর্কশই আদে; 

 উড়াল সসতুর সডক-স্লযাদবর উপররভাগ ভাল আদে। 

 

উড়াল সসতুর র যাম্প রয় ও সপভদমন্ট এর বতমমান অবস্থাাঃ উড়াল সসতুর র যাম্প রয় ও সপভদমন্ট এর সারব মক ও বতমমান অবস্থা 

ভাদলা। তদব হরল িযারমরল হাসপাতাদলর সমাদড় র যাম্প রয় এ একটি গতম পররলরক্ষত হয়। প মদবক্ষণ সমূহ রনম্নরূপ 

 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সপভদমদন্টর উপর রেদয়  ানবাহন স্বােদন্দ চলাচল করদে; 

 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিদস মাদে মাদে  ানবাহন িাক্কা খায়; 

 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র ঢাল সঠিক আদে; 
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 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিদস সকানরূপ সূক্ষ্ম িার্ল সনই; 

 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিদস গতম সনই। 

 

সড়ক রনরাপত্তামূলক কা মক্রমাঃ সদরজরমদন সড়দকর রডজাইন এবাং সড়ক রনরাপত্তা সাংক্রান্ত আইদর্মসমূহ প মদবক্ষণ করা 

হয়। এ সমস্ত আইদর্ম প মদবক্ষণ কদর সদন্তার্জনক অবস্থায় পাওয়া সগদে। প মদবক্ষণ সমূহ রনম্নরূপ 

 উড়াল সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সাইন রসগন্যাল এবাং সকল রনরাপত্তা রনদে মশক প মাপ্ত 

পররমাদণ আদে; 

 এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র বাঁদকর বারহদরর পাদশ ম অরত উচ্চতা রহসাদব সড়ক বাঁি ও সপভদমন্ট রনম মাণ করা হদয়দে; 

 উড়াল সসতুর সররলাং-এ ররদফ্লক্টরর সাইন স্থাপন করা হদয়দে; 

 সসতুর এদপ্রাচ সরাড মারকমাং করা হদয়দে। 

 

 অন্যান্য তথ্য  া সাংগ্রহ করা হদয়দে 

১. উড়াল সসতুর পাইরলাং এর সময় Integrity Test করা হদয়রেল । িলািল সদন্তার্জনক।   

২. উড়াল সসতুর পাইরলাং এর সময় Load Test করা হদয়রেল । িলািল সদন্তার্জনক। 

৩. পাইরলাং কাদজ c30 মাদনর কাংরক্রর্ ব্যবহার করা হদয়দে এবাং এর পরীক্ষার িলািল সদন্তার্জনক । 

৪. উড়াল সসতুর সুপার-স্ট্রাকচাদর প্রদয়াজনদভদে c40 ও c50 মানের কাংরক্রর্ ব্যবহার করা হদয়দে এবাং পরীক্ষার 

িলািল সদন্তার্জনক।  

৫. উড়াল সসতুর রবয়াররাং প্যাড বাাংলাদেদশর বুদয়র্ এবাং ইরন্ডয়ান MAGEBA ল্যাবদরর্ররদত  সত পরীক্ষা করা হদয়রেল। 

িলািল সদন্তার্জনক।   

 

উড়াল সসতুর উন্নত রডজাইন, নান্দরনকতা ও পাররপারর্শ্মক সসৌন্দ ম বৃরিকরণ সাংক্রান্ত 

রনরম মত উড়াল সসতুটির কাঠাদমাগত নান্দরনকতা পররলরক্ষত হদে না। উড়াল সসতু এলাকায় সদরজরমদন পররেশ মন কদর 

সেখা  ায় স , উড়াল সসতুর নীদচ রবরভন্ন স্থাদন নানরবি অনুদমারেত স্থাপনা স মন; চাদয়র সোকান, বরস্ত, ররকশা ভযান 

ইতযারে, পুরাতন ইদলিরনি মালামাল রবক্রয় ইতযারে কা মক্রম চলমান রদয়দে। তাোড়া রবরভন্ন স্থাদন পারন রনস্কাশদনর 

পাইপ সভদে রদয়দে। এ সমস্ত রবর্য় উড়াল সসতুর এলাকার সসৌন্দ ম বি মদনর সক্ষদত্র প্রিান অন্তরায়। এসমস্ত রবর্দয়র রবরুদি 

কা মকর পেদক্ষপ গ্রহন করা সগদল উড়াল সসতু এলাকার সসৌন্দ ম অদনকাাংদশ বৃরি পাদব। 

অন্যান্য প মদবক্ষণ 

১. মগবাজার সমাদড় রািাক প্ল্াজার সামদন বৃরষ্টর পারন রনগ মমদনর পাইপ সভদে সগদে। 

২. মগবাজার গুলদিশা প্ল্াজার সামদন রক্ষণাদবক্ষদণর অভাদব সররলাং এ কনরক্রর্ রকছুর্া আলগা অবস্থায় আদে। 

৩. মগবাজার ওয়ারদলস সমাদড় ফ্লাইওভাদরর নীদচর সড়দক কদয়কটি ডাস্টরবন সিদল রাখা হদয়দে। এ কারদণ 

ফ্লাইওভাদরর সরু রাস্তা আরও সরু হদয় পদড়দে এবাং এখাদন জযাম বাড়দে। 

৪. ফ্লাইওভাদরর উপদর কদয়কটি স্থাদন রবটুরমনাস সপভদমন্ট উদঠ সগদে। 
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অষ্টম অোয় 

সমীক্ষার প মদবক্ষণ ও সুপাররশ 

প্রকল্প কাদজর অগ্রগরত 

প্রকদল্পর সাংদশারিত রডরপরপ এবাং রপরসআর এ সরন্নদবরশত তদথ্যর রভরত্তদত প্রকদল্পর উদেশ্য অনু ায়ী  সকল সভৌত 

কম মকান্ড শতভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দে এবাং সমার্ ১২১৮৮৯.৬৯ লক্ষ র্াকার মদে ১১৫২৬৭.৮০ লক্ষ র্াকা ব্যয় করা 

হদয়দে।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়সীমা ও ব্যয় বৃরি 

প্রকদল্পর মূল প্রস্তাবনায় সম্পূণ ম কাজ ৩৬ মাদস সমাপ্ত করার কথা রেল অথ মাৎ প্রকল্প সমারপ্তর তাররখ রেল ৩১ রডদসম্বর 

২০১৩। প্রকল্পটির ব্যয় বৃরি ব্যতীত দুইবার সময় বৃরি করা হদয়রেল। দুই সময়াদে প্রকল্পটির সময় বৃরি কদর ৩১ রডদসম্বর 

২০১৫ প মন্ত করা হদয়রেল। প্রকল্পটি প্রথমবার সাংদশািন করা হয় এবাং প্রকল্পটির ব্যয় বৃরি করা হয় । প্রথম সাংদশািদনর 

সময় প্রকল্পটির ব্যয় ও বৃরি করা হয়। প্রকল্পটি  থাসমদয় বাস্তবারয়ত না হওয়ায় প্রকল্পটির সময়ােকাল রবতীয়বাদরর মত 

ব্যয় বৃরি ব্যতীত রবতীয় বাদরর মত সসদেম্বর ২০১৭ প মন্ত বৃরি করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন রবলরম্বত হওয়ার এবাং ব্যয় 

প্রিান কারণ সমূহ হল, ভূগভমস্ত ইউটিরলটি সারভ মস সম্প রয়দকম িারনা না থাকা, সস্কাপ অব ওয়াকম পররবতমন, ফ্লাইওভাদরর দের্ঘ ময 

পরবতীদত বৃরি, রনম মাণ কাদজ অরিক সময় ব্যয় ইতযারে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করদত ৩৬ মাদসর পররবদতম ৬৯ মাস সময় 

ব্যয় হয়। এ সক্ষদত্র অরতক্রান্ত সময় মূল সমদয়র তুলনায় ৯১%। 

প্রকদল্পর সমাপ্ত কাদজর বতমমান অবস্থা 

উক্ত প্রকদল্পর রতনটি অদের ( মগবাজার অাংশ, সমৌচাক অাংশ এবাং রলাংক অাংশ) সবগুদলাই বতমমাদন কা মকর অবস্থায় 

রদয়দে। 

ক্রয় প্ররক্রয়া 

এলরজইরড কা মালয় সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার ৫টির সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রকল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য কম মকতমাগদণর 

েপ্তর বেরল, এলরজইরড এর কা মালয় স্থানান্তর ইতযারে কারদণ এলরজইরড কর্তমপক্ষ ক্রয় সাংক্রান্ত সম্পূণ ম তথ্য প্রোন করদত 

পাদররন রবিায় এলরজইরড হদত প্রাপ্ত স্বল্প সাংখ্যক তথ্য, আইএমইরড কর্তমক প্রেত্ত  মূল্যায়ন প্ররতদবেন, এলরজইরড এর 

অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ইতযারের ররদপার্ ম প মাদলাচনা করা হদয়দে। এই সব তথ্য এবাং PCR এর বরণ মত তথ্য প মাদলাচনা কদর 

সেখা  ায় স , সরকারর ক্রয় রবরিমালা অনুসাদর নমুনা প্যাদকজগুদলার ক্রয় প্ররক্রয়া সম্প রয়ন্ন করা হদয়দে। 

পুনব মাসন 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য স  সব জরম অরিগ্রহদনর প্রদয়াজন রেল তাদের যুরক্তসাংগত ক্ষরতপূরণ সেওয়া হদয়রেল। েরললারে 

প মাদলাচনা কদর জরমর সঠিক মারলকদক ক্ষরতপূরণ সেওয়া হদয়রেল মদম ম জানা  ায়। 
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রক্ষণাদবক্ষণ 

ফ্লাইওভারটি রকছু ত্রুটি সহকাদর রসটি কদপ মাদরশদনর কাদে হস্তান্তর করা হয়। এোড়া ফ্লাইওভারটির রক্ষণাদবক্ষদণ ঢাকা 

রসটি কদপ মাদরশদনর কম মকতমাদের মাদে প্রদয়াজনীয় জনবল ও  ন্ত্রপারতর অভাব পররলরক্ষত হয়। রনয়রমত ও মানসম্মত 

রক্ষণাদবক্ষণ না হদল ফ্লাইওভারটির আয়ুষ্কাল হ্রাস পাদব। 

প্রকদল্পর কম ম পররকল্পনা 

প্রকদল্পর কম মপররকল্পনা অনু ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়রন। প্রকদল্পর পররকল্পনা গ্রহদণ দূরেরশ মতা  দথষ্ঠ অভাব 

পররলরক্ষত হদয়দে। ফ্লাইওভারটি এিরডরস সরলদগদর্ এর আদগ সমাপ্ত করার পররকল্পনা ফ্লাইওভারটির কম মপররকল্পনা গ্রহদণ 

সক্ষদত্র অদূরেরশ মতাদকই প্রকাশ কদর। 

শব্দদূর্ণ 

ফ্লাইওভারটির কারদণ  ানবাহদনর দ্রুতগরত এবাং হদণ মর কারদণ রকছুর্া শব্দ দূর্দণর সৃরষ্ট হদয়দে।  

প্রদয়াজনীয় জনবদলর অভাব 

প্রকল্পটি রক্ষণাদবক্ষদণ রসটি করদপাদরশদনর রবদ্যমান জনবদলর আকার, শরক্ত, সামথ্যম অপ মাপ্ত হওয়ার কারদণ প্রকদল্পর 

অে সমূদহর  থা থ পররচ মা হদে না। সমীক্ষা সথদক প্রাপ্ত তথ্য হদত প্রতীয়মান হয় স , জনবল প মাপ্ত না হওয়ায় প্রকদল্পর 

অেসমূদহর সমরামত, রক্ষণাদবক্ষণ ও পররচ মা গুদলা ঠিকমত পররচালনা করদত সমস্যা হদে।   

ফ্লাইওভার সথদক নামার রাস্তার অবস্থা 

ফ্লাইওবভার সথদক নামার সময় সরু রাস্তার কারদণ অদনক সময়  ানজর্ হয়। এ োড়া  ত্রতত্র বাস থারমদয়  াত্রী উঠা নামা 

করাদনার কারদণ  ানজর্ সৃরষ্ট হয়। 

ফ্লাইওভার পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থা 

ফ্লাইওভাদরর পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থা প মাপ্ত নয়। বৃরষ্ট হদল নীদচর রাস্তা রেদয় চলাচলকারী পথচারী এবাং ররিা াত্রীদের গাদয় 

পারন পদড়। 

ফ্লাইওভাদর বারত না থাকা 

ফ্লাইওভাদর বারত না থাকায়  ান চলাচদল রকছুর্া সমস্যা হয়। 

ফ্লাইওভাদর সসৌন্দ ম রবর্য়ক 

ফ্লাইওভাদরর কাঠাদমাগত সসৌন্দ ম আরও রকছুর্া বাড়াদল তা পথচারীর জন্য দৃরষ্টনন্দন হত। ফ্লাইওভার এলাকার সসৌন্দ ম 

রক্ষা এবাং সসৌন্দ ম বি মদন  থা থ কর্তমপদক্ষর কা মকরী পেদক্ষপ র্ঘার্রত পররলরক্ষত হয়। ফ্লাইওভাদরর নীদচ নানারবি অস্থায়ী 

অনবি স্থাপনা গদড় উদঠদে  া নান্দরনকতার সক্ষদত্র একটি প্রিান অন্তরায়। 
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 ানজর্ হ্রাস 

প্রকল্প এলাকায়  ানবাহন িারন ক্ষমতা বৃরি পাওয়ায়  ানজর্ উদেখদ াগ্য পররমাদণ হ্রাস সপদয়দে। এদত মানুদর্র মূল্যবান 

কম মর্ঘণ্টা অপচয় হওয়া সথদক সবদচ  াদে এবাং মানুর্ পূদব মর তুলনায় একই সমদয় অরিক কম ম সম্প রয়ােন করদত পাদর। 

জ্বালানী খরচ কম 

অতীদত প্রকল্প এলাকার  ানবাহন রনদয় েীর্ঘ মক্ষণ একই জায়গায় বদস থাকদত হত।এদত প্রচুর জ্বালানী ব্যয় হত। উক্ত 

প্রকদল্পর িদল  ানবাহন চলাচল পূদব মর তুলনায় সহজতর হদয়দে এবাং এর কারদণ পূদব মর তুলনায় এখন মূল্যবান জ্বালানী 

সতদলর অপচয় অদনকাাংদশ হ্রাস সপদয়দে। 

সড়ক দূর্ঘ মর্না হ্রাস 

সড়ক রনরাপত্তা ব্যবস্থা এলাইনদমন্ট একটি গুরুেপূণ ম অাংশ। সসদহতু ফ্লাইওভাদরর প্ররতটি র যাদম্প রয়র সদে সাংদ াগ সড়ক 

সসাজাভাদব সাংযুক্ত করা হদয়দে এবাং সসই সদে ভারটিকযাল এলাইনদমন্ট এর সক্ষদত্রও সড়ক ও জনপথ রবভাদগর 

জযারমররকযাল রডজাইন স্টযান্ডাড ম, ২০০৫ অনুসরণ করা হদয়দে।  াদত  ারন্ত্রক  ান সমূহ সহদজ উঠা-নামা করদত পাদর। 

তাোড়াও পথচারীর রাস্তা পারাপাদরর জন্য  থা থ স্থাদন সজব্রা ক্ররসাং রাখা হদয়দে।  া সড়ক দুর্ঘ মর্না কমাদত সাহায্য 

কদর।  

রবরভন্ন ফ্লাইওভাদরর তূলণামূলক ব্যয় 

ঢাকা মহানগরীর এবাং মহানগরীর বারহদর রবরভন্ন ফ্লাইওভাদরর তুলনায় আদলাচয মগবাজার সমৌচাক ফ্লাইওভাদরর ব্যয় 

তুলনামূলক কম। 

রবরভন্ন ফ্লাইওভার দতররর তুলনামূলক ব্যয় রনদম্ন সেওয়া হলাঃ  

ক্ররমক 

নাং 

ফ্লাইওভাদরর নাম সমার্ দের্ঘ ময 

(রমর্ার) 

কাজ সমারপ্তর 

সময় 

ব্যয় প্ররত 

রমর্ার 

(লক্ষ র্াকা) 

কর্তমপক্ষ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ভূলতা ফ্লাইওভার ৬৬১ সমাপ্ত প্রায় ২৫.১৮ সড়ক ও জনপথ 

২ হারনি ফ্লাইওভার ১১,৮০০ নদভম্বর, ২০১৪ ২০.১৫ রসটি কদপ মাদরশন, ঢাকা 

৩ বনানী ফ্লাইওভার ৪৮২ জানুয়ারর, ২০১৩ ১৬.২৬ বাাংলাদেশ সসনাবারহনী 

৪ মগবাজার-সমৌচাক ফ্লাইওভার ৮৭০০ সসদেম্বর, ২০১৭ ১৩.১২ এলরজইরড 

 

অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত প মদবক্ষণ 

অবকাঠাদমা ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষণ সথদক প্রাপ্ত তথ্য মদত ফ্লাইওভাদরর সারব মক অবস্থা ভাদলা এবাং ফ্লাইওভাদরর সভৌত 

অবস্থা গুণগত মান সম্মত। ফ্লাইওভাদরর সাইন, রসগন্যাল, রনরাপত্তা রনদে মশক ইতযারে প মাপ্ত পররমাদণ রদয়দে। তদব রকছু 

রকছু স্থাদন ফ্লাইওভাদর জদয়দন্ট  ানবাহন িাক্কা খায়, রাস্তায় গতম এই িরদনর রকছু ত্রুটি রদয়দে।  া রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষদণর 

মােদম সমরামত করা প্রদয়াজন। 
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সুপাররশসমূহ 

প্রকল্পটিদক সর্কসই করার লদক্ষয সমীক্ষায় প্রাপ্ত প মদবক্ষদণর রভরত্তদত রনদম্নাক্ত সুপাররশ সমূহ প্রণয়ন করা হল 

 

প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রাক্কলন 

প্রকদল্পর প্রাক্কলন প্রস্তুরতর সক্ষদত্র ভরবষ্যদত প্রাররম্ভকভাদব আরও বাস্তবিমী ও সকল সক্ষত্রদক অন্তভু মরক্তর প্রদয়াজন। 

তাদত প্রাক্করলত ব্যয় ও বাস্তব রভরত্তক ব্যদয়র ব্যপক ব্যবিান অদনকাাংদশ হ্রাস পাদব। 

পররদবশ উন্নয়ন ও সসৌন্দ ম বি মন 

ফ্লাইওভাদরর নীদচর অাংদশ সড়ক বীদপর পররদবশ সকাথাও মানসম্প রয়ন্ন নয়। এই পররদবশ উন্নয়ন ও তা বজায় 

রাখার সক্ষদত্র  থা থ নীরতমালা প্রণয়ন ও অথ ম বরাদের প্রদয়াজন। ভরবষ্যদত ফ্লাইওভাদরর কাঠাদমা আরও সুন্দর 

হওয়া প্রদয়াজন।  

রক্ষণাদবক্ষণ 

অনুদমারেত রডরপরপ অনু ায়ী ফ্লাইওভাদরর পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ে রসটি কদপ মাদরশদনর। সডইরল, 

রুটিন ও রপররওরডক রক্ষণাদবক্ষদণর সক্ষদত্র  থা থ উদদ্যাগ ও প্রদয়াজনীয় সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজগুদলা 

েক্ষতার সাদথ সময়মত সম্প রয়ন্ন করার জন্য প্ররশরক্ষত জনবদলর প্রদয়াজন। বুদয়র্ কর্তমক রসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল সক ফ্লাইওভার রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য বুদয়র্ এ প্ররশক্ষন সেওয়া হদয়দে। এ রবর্দয় বুদয়র্ কর্তমক প্রণীত 

ম্যানুয়াল সেওয়া হদয়দে। সুিলদভাগী কর্তমক প্রকদল্পর েীর্ঘ মস্থায়ী প্রারপ্ত তথা প্রকদল্পর স্থারয়েশীলতার জন্য বাস্তবায়ন 

পরবতী পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ (operation and Maintenance) স  সকান অবকাঠাদমাগত প্রকদল্পর 

একটি অন্যতম গুরুেপূণ ম রবর্য়।  

SCADA পিরত চালুকরণ  

রারিক জযাম আরও হ্রাদসর সক্ষদত্র SCADA রসদস্টম এর সহায়তা সনওয়া স দত পাদর। 

প্রকল্প বাস্তবায়দন সময়সীমা সাংক্রান্ত 

প্রকল্প ব্যয় ও সময়সীমা বৃরি সরািকদল্প সরকাদরর রবরভন্ন সাংস্থা কর্তমক প্রস্তারবত রবরভন্ন প্রকল্প মূল প্রস্তাবনা 

অনু ায়ী সম্প রয়ন্ন করার জন্য সময়মত কদঠার তোররকসহ সঠিক প্রেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন। এর িদল প্রকল্প 

ব্যদয়র মূল লক্ষযমাত্রা অজমন করা সম্ভব হদব। 

ক্রয় প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত করণীয়  

রবরভন্ন েপ্তদরর মােদম স  সকান প্রকল্প সমারপ্তর পর ক্রয় সাংক্রান্ত েরলল ও কাগজপত্র প্রকল্প কা মালয় সথদক সাংগ্রহ 

কদর প্রিান কা মালদয় শুরনরদ্রস্ট কম মকতমার অিীদন সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা করা স দত পাদর (সম্ভব হদল স্কযান কদর 

রডরজর্াল আকাদর)। প্রদয়াজদন এগুদলা সাংরক্ষদণর জন্য আলাো শাখা চালু করা  াদত পাদর। 
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অত্র এলাকায় রারিক আইদনর  থা থ বাস্তবায়ন  

ফ্লাইওভাদরর পূণ মমাত্রার সুিল সপদত হদল ফ্লাইওভার সথদক নামার পর  ানবাহন স ন অবাদি পার হদত পাদর সসই 

ব্যবস্থা করদত হদব। এ সক্ষদত্র ফ্লাইওভার সথদক নামার পরবতী রারিক রসগন্যালসমূহ সবরশরভাগ সময় সচল 

রাখার সচষ্টা করদত হদব। রারিক আইদনর  থা থ প্রদয়াদগর মােদম ফ্লাইওভার এলাকার উপদর এবাং নীদচর 

অাংদশ রপক আওয়ার এ রারিক জযাম আরও রকছু হ্রাস করা সম্ভব। 

অনবি েখল উদেে 

ফ্লাইওভাদরর নীদচর অাংদশর প্রায় অরিকাাংশ জায়গাদতই অনবিভাদব রবরভন্ন সোর্ সোর্ ব্যবসায়ীক প্ররতষ্ঠান গদড় 

উদঠদে,  া ফ্লাইওভাদরর নীদচর রাস্তা এবাং ফুর্পাদতর রাস্তা সাংকীণ ম কদর রেদয়দে। তা অপসারণ করদল রারিক 

জযাম হ্রাদসর সক্ষদত্র ভূরমকা রাখদব। 

ফ্লাইওভাদরর রবদুযৎ বারত  

ফ্লাইওভাদরর উপদর রবদুযৎ বারত না থাকার কারদণ রাদতর সবলায় দূর্ঘ মর্না র্ঘর্ার সম্ভাবনা সবদড়  ায়। ভরবষ্যদত  

দবদুযরতক তার চুরর বন্ধ ব্যবস্থা গ্রহন সাদপদক্ষ রাদত আদলার ব্যবস্থা রনরিত করদত হদব। 

সাদিমস সড্রন 

সাদিমস সড্রদনর রডসচাজম পাইপ অদনকাাংদশ ভাো/দখায়া  াওয়া অবস্থায় পররলরক্ষত হয়। এদক্ষদত্র ভরবষ্যদত 

Embaded পাইপ ব্যবস্থা এর সমািান হদত পাদর। ইহা োড়াও সাদিমস সড্রদনর মােদম পারন  থা থভাদব 

রনষ্কাশদনর জন্য প মাপ্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপররহা ম। 

সাউন্ড ব্যাররয়ার ওয়াল 

ফ্লাইওভার সাংলগ্ন আবারসক এলাকায় শব্দ দূর্ণ সরািকদল্প সাউন্ড ব্যাররয়ার ওয়াল ব্যবহার করা স দত পারদতা।  
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সাংযুরক্তাঃ 

সাররণ ১.১- অাংশগ্রহণকারীদের সামারজক এবাং জনসাংখ্যাতারিক সািারণ তথ্য 

বন মনা সেণী  উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

উত্তরোতার রলে  পুরুর্  ৫৬৩ ৯৩.৫ 

মরহলা     ৩৯ ৬.৫ 

বয়স (বের) ১৫-৩৫ ৩০৯ ৫১.৩ 

৩৬-৫৫ ২৪৮ ৪১.২ 

৫৬-৭৫ ৪৫ ৭.৫ 

রশক্ষাগত স াগ্যতা  রনরক্ষর  ৯৪ ১৫.৬ 

মােরমক এর রনদচ ৩০১ ৫০ 

মােরমক বা সমমান  ১০৮ ১৭.৯ 

উচ্চ মােরমক বা সমমান    ৫৫ ৯.১ 

স্নাতক বা সমমান  ৩০ ৫ 

স্নাতদকাত্তর বা সমমান  ১৪ ২.৩ 

 

 

পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা 

২ ও তার রনদচ ১০ ১.৭ 

৩-৫ ৩৭৭ ৬২.৬ 

৬-৮ ১৯৭ ৩২.৭ 

৯-১১ ১৬ ২.৭ 

১২-১৫ ১ ০.২ 

১৬-১৭ ০ ০ 

১৮ এবাং তার ঊদবম ১ ০.২ 

 

সাররণ ১.২- উত্তরোতার মূল সপশা 

সপশার সেণী উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

গৃরহনী / গৃহস্থ ২১ ৩.৫ 

রত্রচক্র রবরশষ্ট ভযান চালক ১২ ২.০ 

অদর্া ররিা চালক ৬ ১.০ 

েরজম ৬ ১.০ 

হস্তরশল্প ২ ০.৩ 

রেনমজুর ৪ ০.৭ 

গৃহকরম ম ৬ ১.০ 

চাকুরীজীবী ১৬৯ ২৮.১ 

 ন্ত্রাাংশ রমরি ৫ ০.৮ 

ব্যাবসা ২৬০ ৪৩.২ 

োত্র ১৪ ২.৩ 

সিররত্ত ়োলা ৭ ১.২ 

রেনমজুরর ৩৯ ৬.৫ 
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গাদম মন্টস েরমক ৩ ০.৫ 

গাড়ী চালক ৩৪ ৫.৬ 

ররিা চালক ১৩ ২.২ 

অন্যান্য ১ ০.২ 

সমার্ ৬০২ ১০০ 

 

সারনী ১.৩- উত্তরোতাদের সামারজক এবাং অথ মননরতক তথ্যাঃ 

 আদয়র সেণী  (র্াকা) উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

 

মারসক আয় 

০০০ ৫৯১ ৯৮.২ 

২০০০০-৩৫০০০ ৮ ১.৩ 

৩৫০০০-৫০০০০ ১ ০.২ 

৬৫০০০-৮০০০০ ১ ০.২ 

১১০০০০-১২৫০০০ ১ ০.২ 

 

 

মারসক ব্যয় 

১০০০-১০০০০ ৫৬ ৯.৩ 

১০০০০-২০০০০ ২৯৮ ৪৯.৫ 

২০০০০-৩০০০০ ২০০ ৩৩.২ 

৩০০০০-৪০০০০ ৩৩ ৫.৫ 

৪০০০০-৫০০০০ ১৩ ২.২ 

৫০০০০-৬০০০০ ১ ০.২ 

৬০০০০-৭০০০০ ০ ০ 

৭০০০০-৮০০০০ ১ ০.২ 

 

 

সারনী ১.৪- উত্তরোতাদের সভৌগরলক এবাং বাসস্থান সাংক্রান্ত তথ্য 

রবর্য়বস্তু সেণী উত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার 

 

বাসস্থান মারলকানা 

রনজস্ব মারলকানািীন ৩৮  ৬.৩ 

ভাড়া  ৫৬৪  ৯৩.৭ 

 

 

প্রকদল্পর আওতাভুক্ত এলাকা  

সাত রাস্তা  ৭৭  ১২.৮ 

এিরডরস ৭৯  ১৩.১ 

মগবাজার  ১০৮  ১৭.৯ 

সমৌচাক  ৮৯  ১৪.৮ 

শারন্তনগর  ৮৮  ১৪.৬ 

মারলবাগ  ৮৬  ১৪.৩ 

মগবাজার সরাড এবাং সরলক্ররসাং  ৭৫ ১২.৫ 
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সারনী ১.৫- রশক্ষাগত স াগ্যতা এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম 

 
রশক্ষাগত স াগ্যতা  

মারসক আয়  

সমার্ ৫০০০-২০০০০ ২০০০০-৩৫০০০ ৩৫০০০-৫০০০০ ৬৫০০০-৮০০০০ ১১০০০০-১২৫০০০ 

রনরক্ষর  ৯৩ ১ ০ ০ ০ ৯৪ 

৯৮.৯% ১.১% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

মােরমক এর রনদচ  ৩০০ ০ ০ ১ ০ ৩০১ 

৯৯.৭% ০.০% ০.০% ০.৩% ০.০% ১০০.০% 

মােরমক বা সমমান  ১০৪ ৪ ০ ০ ০ ১০৮ 

৯৬.৩% ৩.৭% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

উচ্চ মােরমক বা সমমান    ৫৪ ১ ০ ০ ০ ৫৫ 

৯৮.২% ১.৮% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

স্নাতক বা সমমান  ২৯ ১ ০ ০ ০ ৩০ 

৯৬.৭% ৩.৩% ০.০% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

স্নাতদকাত্তর বা সমমান  ১১ ১ ১ ০ ১ ১৪ 

৭৮.৬% ৭.১% ৭.১% ০.০% ৭.১% ১০০.০% 

 

সারনী ১.৬- উত্তরোতাদের বয়স এবাং মারসক আদয়র মদে সম্প রয়কম 

 
বয়দসর সেণী (বের) 

মারসক আয়  

সমার্  ৫০০০-২০০০০ ২০০০০-৩৫০০০ ৩৫০০০-৫০০০০ ৬৫০০০-৮০০০০ ১১০০০০-১২৫০০০ 

১৫-৩৫ 

 

৩০৪ ৪ ০ ০ ১ ৩০৯ 

৯৮.৪% ১.৩% ০.০% ০.০% ০.৩% ১০০.০% 

৩৬-৫৫ 

 

২৪৩ ৪ ১ ০ ০ ২৪৮ 

৯৮.০% ১.৬% ০.৪% ০.০% ০.০% ১০০.০% 

৫৬-৭৫ ৪৪ ০ ০ ১ ০ ৪৫ 

৯৭.৮% ০.০% ০.০% ২.২% ০.০% ১০০.০% 

 

 

 

সারনী ২.১-  প্রকল্প বাস্তবায়দন উত্তরোতাদের সরাসরর অাংশগ্রহদনর হার 

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ    
০.৯% ২.২% ৩.৪% ২.৩% ৪.০% ১.৮% 

না  ১০০.০% ১০০.০% ৯৯.১% ৯৭.৮% ৯৬.৬% ৯৭.৭% ৯৬.০% ৯৮.২% 

সমার্ ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 
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সারনী ২.২- ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর সক্ষদত্র উত্তরোতাদের মতামত   

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা 

সমার্ সাত রাস্তা এিরডরস মগবাজার সমৌচাক শারন্তনগর মারলবাগ মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং 

হযাঁ  ৯৮.৭% ৯৭.৫% ১০০.০% ৯৮.৯% ৯৬.৬% ৯৮.৮% ৯৮.৭% ৯৮.৫% 

না  ১.৩% ২.৫%  ১.১% ৩.৪% ১.২% ১.৩% ১.৫% 

সমার্ ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ২.৩- ফ্লাইওভাদর চলাচলকারী  ানবাহদনর িরণ 

 

 ানবাহদনর িরণ 

 

উত্তরোতার সাংখ্যা 

শতকরা হার 

রসএনরজ  ৫৪৮ ১৫.৭% 

প্রাইদভর্ কার  ৫৯২ ১৭.০% 

মাইদক্রাবাস ৫৬৭ ১৬.২% 

বাস ৫৮৬ ১৬.৮% 

রপকআপ  ৩৫৪ ১০.১% 

রাক  ৩১৭ ৯.১% 

সমার্রসাইদকল ৫২৬ ১৫.১% 

সমার্  ৩৪৯০ ১০০.০% 

 

সারনী ২.৪- ফ্লাইওভাদর  ানজর্ 

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা সমার্ 

সাত রাস্তা এিরডরস মগবাজার সমৌচাক শারন্তনগর মারলবাগ 
মগবাজার সরাড 

এবাং  সরলক্ররসাং 

 খুব সবরশ ৯৮.৭% ৯৪.৯% ৭৩.১% ৭৭.৫% ৯০.৯% ৯০.৭% ১০০.০% ৮৮.৪% 

সমার্ামুটি ১.৩% ৫.১% ২৪.১% ২০.২% ৮.০% ৮.১%  ১০.৫% 

কম 
  

২.৮% ২.২% ১.১% 
  

১.০% 

 ানজর্ সনই      ১.২%  .২% 

সমার্ ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 
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সারনী ২.৫- ফ্লাইওভার বহুমুখী ব্যবহার 

 

ফ্লাইওভার ব্যবহাদরর উদেশ্যসমূহ 
উত্তরসমুহ 

সাংখ্যা শতকরা হার 

রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর  াওয়ার জন্য ১৯১ ১৭.৩% 

সরকারর অরিস ও আোলদত  াওয়ার জন্য ৮৬ ৭.৮% 

হাসপাতাদল  াওয়ার জন্য ৩৩১ ২৯.৯% 

কম মদক্ষদত্র  াওয়ার জন্য ৪৬৪ ৪১.৯% 

ব্যারক্তগত কাদজ  াওয়ার জন্য ২৮ ২.৫% 

সকনাকার্া করদত  াওয়ার জন্য ৪ .৪% 

েশ মনী ়ে স্থানারে েশ মদন  াওয়ার জন্য ৩ .৩% 

সমার্ ১১০৭ ১০০.০% 

 

সারনী ২.৬- ানজদর্র বতমমান অবস্থা  

 

 

মতামত  

প্রকল্প এলাকা  

সমার্  সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

খুব সবরশ  ১.৩% ৩৮.০% ২৫.০% ১.১% ২৭.৩% ৮.১% ১.৩% ১৫.১% 

সমার্ামুটি ৭৯.২% ৩৫.৪% ৪৩.৫% ২৮.১% ৫২.৩% ৪৫.৩% ২৯.৩% ৪৪.৫% 

কম  ১৯.৫% ২৬.৬% ৩১.৫% ৭০.৮% ২০.৫% ৪৬.৫% ৬৯.৩% ৪০.৪% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ২.৭-ফ্লাইওভার রনম মাদনর পদর  ানজদর্র অবস্থা 

 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৮৭.০% ৬৩.৩% ৮১.৫% ৯৬.৬% ৬১.৪% ৮৬.০% ৯০.৭% ৮০.৯% 

না  ১৩.০% ৩৬.৭% ১৪.৮% ৩.৪% ৩৮.৬% ১২.৮% ৯.৩% ১৮.৩% 

জানা 

সনই  

  

৩.৭% 
  

১.২% 
 

.৮% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ২.৮-ফ্লাইওভাদরর রনচু অাংদশর বর্ মাকাদল রনমরিত হওয়া  

 

 

মতামত  

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  
 

৩৪.২% ১.৯% 
    

৪.৮% 
না  ১০০.০% ৬৫.৮% ৯৫.৪% ১০০.০% ৯৮.৯% ৯৭.৭% ১০০.০% ৯৪.২% 
জানা 

সনই  

  

২.৮% 
 

১.১% ২.৩% 
 

১.০% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 
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সারনী ৩.১- ফ্লাইওভাদরর কারদণ স াগাদ াগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন 

 

মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত 

রাস্তা  

এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৯৪.৮% ৮১.০% ৮৭.০% ৯৩.৩% ৭৯.৫% ৮৯.৫% ৯৪.৭% ৮৮.৪% 

না  ৫.২% ১৭.৭% ১৩.০% ৬.৭% ১৭.০% ১০.৫% ৫.৩% ১১.০% 

জানা 

সনই  

 

১.৩% 
  

৩.৪% 
  

.৭% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৩.২- ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয 

 
পররসাংখ্যান   ফ্লাইওভার চালু হবার পদর  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয  ফ্লাইওভার চালু হবার পূদব ম  ভ্রমদণর সমদয়র পাথ মকয 

গড় মান  ২১.২৫ ৪১.৭৮ 

রবচুযরত  ১১.৭৬৮ ২৩.৩৯৯ 

নূন্যতম মান ৭ ১০ 

সদব মাচ্চ মান ৬০ ১৬০ 

 

সারনী ৩.৩- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররবাদরর সেস্যদের চলাচদলর সক্ষদত্র উপকার  

 
মতামত 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্ সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৯৪.৮% ৮২.৩% ৮০.৬% ৮৭.৬% ৬৪.৮% ৭৭.৯% ৯০.৭% ৮২.২% 

না  ৫.২% ১৭.৭% ১৩.৯% ১২.৪% ৩৫.২% ২২.১% ৯.৩% ১৬.৮% 

জানা সনই  
  

৫.৬% 
    

১.০% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৪.১- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর সনরতবাচক প্রভাব 

 
মতামত 

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  
        

না  ৬৩.৬% ৭৯.৭% ৭৯.৬% ৯২.১% ৮৯.৮% ৯৫.৩% ৮১.৩% ৮৩.৪% 

জানা সনই  ৩৬.৪% ২০.৩% ২০.৪% ৭.৯% ১০.২% ৪.৭% ১৮.৭% ১৬.৬% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 
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সারনী ৪.২- ফ্লাইওভাদরর কারদণ পররদবদশর উপর ইরতবাচক প্রভাব  

 

 

মতামত 

 

প্রকল্প এলাকা  

সমার্  সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

হযাঁ  ৪২.৯% ৩৪.২% ৯.৩% ৩১.৫% ৫২.৩% - ৬২.৭% ৩১.৭% 

না  ৩৩.৮% ৩০.৪% ৫৭.৪% ৫৯.৬% ২৭.৩% ৯৫.৩% ৩৪.৭% ৪৯.৩% 

জানা সনই  ২৩.৪% ৩৫.৪% ৩৩.৩% ৯.০% ২০.৫% ৪.৭% ২.৭% ১৮.৯% 

সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৪.৩- ফ্লাইওভার চালুর পদর সড়কদুর্ঘ মর্নার অবস্থা   

মতামত প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং  সরলক্ররসাং  

সবদড়দে 

  

 

১.৩% 
  

১.১% ১.২% ২.৭% .৮% 

কদমদে  ৮১.৮% ৬৯.৬% ৫৭.৪% ৫৫.১% ৮৫.২% ৫০.০% ৮২.৭% ৬৭.৯% 
একই  ১৮.২% ২৯.১% ৪২.৬% ৪৪.৯% ১৩.৬% ৪৮.৮% ১৪.৭% ৩১.২% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৪.৪- ফ্লাইওভার চালুর পদর শব্দদূর্দণর পররমান   

 

 

শব্দদূর্দণর 

পররমান   

প্রকল্প এলাকা  সমার্  

সাত রাস্তা  এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

সবদড়দে   ৫৭.১% ৬৫.৮% ২৩.১% ২৫.৮% ৪২.০%  ৬৪.০% ৩৮.০% 

কদমদে  ২৭.৩% ১৬.৫% ২৫.৯% ৩২.৬% ৫১.১% ৫০.০% ২৯.৩% ৩৩.৪% 
একই  ১৫.৬% ১৭.৭% ৫০.৯% ৪১.৬% ৬.৮% ৫০.০% ৬.৭% ২৮.৬% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৪.৫-শব্দদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক  

 
শব্দদূর্দণর িলািল 

উত্তরসমূহ 

সাংখ্যা শতকরা হার  

উচ্চ রক্তচাপ ৫৫ ৮.৯% 
েবণশরক্ত হ্রাস ২২৪ ৩৬.১% 
ঘুদমর ব্যার্ঘাত  ১৯২ ৩১.০% 
কদথাপকথদন প্ররতবন্ধকতা   ১৪৩ ২৩.১% 
জীবন াত্রার মান অবনয়ন  ৬ ১.০% 
সমার্ ৬২০ ১০০.০% 
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সারনী ৪.৬- ফ্লাইওভার চালুর পদর বায়ুদূর্দণর পররমান   

 

 
বায়ুদূর্দণর পররমান 

  

প্রকল্প এলাকা  সমার্ 

সাত 

রাস্তা  
এিরডরস  মগবাজার  সমৌচাক শারন্তনগর  মারলবাগ  মগবাজার সরাড এবাং 

 সরলক্ররসাং  

সবদড়দে   ৬২.৩% ৬৪.৬% ২৩.১% ২৩.৬% ৩৮.৬%  ৬৪.০% ৩৭.৭% 

কদমদে  ২৪.৭% ১৩.৯% ২৭.৮% ৩৭.১% ৫৪.৫% ৪৮.৮% ২৮.০% ৩৩.৯% 
একই  ১৩.০% ২১.৫% ৪৯.১% ৩৯.৩% ৬.৮% ৫১.২% ৮.০% ২৮.৪% 
সমার্  ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

সারনী ৪.৭-বায়ুদূর্দণর কারদণ স্বাস্থযঝুঁরক  

 
বায়ুদূর্দণর িলািল 

উত্তরসমূহ  

সাংখ্যা শতকরা হার 

স্বাস্থয র্ঘার্রত  ১০ ৪.২% 

পররদবশ দূর্ণ ২২৬ ৯৫.৮% 

সমার্ ২৩৬ ১০০.০% 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

মূল্যায়ন সসক্টর-৩ 

পররকল্পনা মন্ত্রনালয় 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা  

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা। 

                                                   Beneficiary Questionnaire 

 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকদল্পর 

উপকারদভাগীদের মূল্যায়ন জররপ। 

 

জররপ ও সমীক্ষার উদেশ্য 

আসসালামু আলাইকুম, 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) প্রকল্প 

রনম মান কাজ স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালদয়র অিীদন এলরজইরড কর্তমক ঢাকা মহানগদরর 

মগবাজার সমৌচাক এলাকায় জানুয়ারী ২০১১ সথদক সসদেম্বর ২০১৭ প মন্ত ১২১৮৮৯.৬৯ লক্ষ র্াকা ব্যদয় বাস্তবায়ন 

করা হয়। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক উপদরাক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন রবর্য়ক সমীক্ষার কাদজ এ প্রকল্প সম্প রয়দকম 

আপনাদের মতামত সাংগ্রহ করদত এদসরে। আপনারা অবরহত আদেন স , সেশ তথা জনগদণর আথ মসামারজক 

উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অন্যতম রভরত্ত উন্নত স াগাদ াগ ব্যবস্থা। সরকার সেদশর সড়েক স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন 

ব্যাপক কা মক্রম গ্রহণ কদরদে এবাং ঢাকা শহদরর  ানজর্ রনরসদন সমৌচাক মগবাজার ফ্লাইওভার রনম মাণ 

কদরদে।আপনাদের এলাকায় রনরম মত উপদরাক্ত ফ্লাইওভাদরর প্রভাব মূল্যায়ন এর জন্য আমরা আপনাদের কাে 

সথদক মূল্যবান তথ্য সাংগ্রহ করব। আপনার গুরুেপূণ ম মতামত প্রকদল্পর সবল ও দুব মল রেক সবর করদত এবাং 

ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র সরকারদক সহদ ারগতা করদব। 
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সভনাস কনসারল্টাং প্রাইদভর্ রলরমদর্ড 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) 

খানা জরীপ প্রশ্নমালা  

 
 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও আইরড    Date    

সুপারভাইজাদরর নাম ও আইরড    Date    

জরীদপ অাংশগ্রহণকারীর অনুমরত গ্রহণাঃ 

ওয়াড মাঃ                          এলাকাাঃ 

Section A: সািারন তথ্যাবলী 

Q. # Question Answer Code 

A1 উত্তরোতার নাম  

A2 উত্তরোতার রপতা/ স্বামীর নাম  

A3 উত্তরোতার সমাবাইল সিান নম্বর  

A4 রলে ১= পুরুর্  ২= মরহলা  

A5 উত্তরোতার বয়স বের  
A6 উত্তরোতার রশক্ষাগত স াগ্যতা (সদব মাচ্চ সেণী পাশ) সেণী  

A7 

উত্তরোতার মূল সপশাাঃ ১= সোর্ব্যবসা,২=মোরর ব্যবসা/সোকান 

৩= োত্র/োত্রী, ৪=সরকারী চাকুরী, 

৫=সবসরকারী চাকুরী,৬= অবসরপ্রাপ্ত,  

৭= গৃরহণী/সবকার,৮= অন্যান্য...(রলখুন) 

 

A8 পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা কতজন?   

A9 পররবাদরর মারসক ব্যয়  .............................................র্াকা 

A10 পররবাদরর মারসক আয় .............................................র্াকা 

A11 আবাসস্থদলর মারলকানা ১= রনজস্ব, ২=ভাড়া , ৩= অন্যান্য...(রলখুন)  

A12 আপনার আবাসস্থল প্রকল্প সীমানার সকান অঞ্চদল?  ১=সাতরাস্তা, ২=এিরডরস, ৩=মগবাজার, 

৪=সমৌচাক, ৫= শারন্তনগর, ৬=মারলবাগ,  

৭= মগবাজার সরাড এবাং সরল 

ইন্টারদলাদকশন 

 

 

 

 

ID    
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Section B: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (ফ্লাইওভার,  ানজর্ হ্রাস,  ানবাহন িারন সক্ষমতা বৃরি সম্প রয়রকমত) 

 

B1 এলরজইরড কর্তমক ফ্লাইওভারটি রনম মাণ করার সময় 

আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ এই কাদজর 

সাদথ জরড়ত রেদলন রক?  

১=হযাঁ ২=না  

B2 বতমমাদন আপরন বা আপনার পররবাদরর সকউ 

ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করদেন রক?   

১=হযাঁ ২=না  

B3 আপরন সবরশর ভাগ সময় সকান িরদনর  ানবাহন 

চালান বা ব্যবহার কদরন?  

১=রসএনরজ, ২=প্রাইদভর্ কার,  

৩= মাইদক্রাবাস, ৪=বাস, ৫=রপকআপ,  

৬= রাক, ৭=সমার্রসাইদকল, 

৮=অনান্য 

 

B4 ফ্লাইওভারটি সত রক রক িরদনর  ানবাহন সবরশ 

চলাচল কদর?  

১=রসএনরজ, ২=প্রাইদভর্ কার,  

৩= মাইদক্রাবাস, ৪=বাস, ৫=রপকআপ,  

৬= রাক, ৭=সমার্রসাইদকল, 

৮=অনান্য  

 

B5 ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর আপরন  বা আপনারা 

সকান সকান স্থাদন  াতা ়োত কদরন?  

১=স্কুল মাদ্রাসা-কদলজ- য়, ২=সরকারর 

অরিস-আোলদত, ৩=হাসপাতাদল, ৪= 

কম মস্থদল, ৫=অন্যান্য উদেখ করুন… 

 

B6 ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন 

হদ ়েদেন বা হদেন রক? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B7 হযাঁ হদল রক রক িরদনর  
B8 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  

 ানজর্ হদতা?  

১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হদতা না  

 

B9 বতমমাদন ফ্লাইওভারটিদত সকমন  ানজর্ হয়? ১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হয় না 

 

B10 সকান সকান সমদয়  ানজর্ হদয় থাদক উদেখ করুন  
B11 বতমমাদন ফ্লাইওভারটি সথদক নামার মুদখ সকমন 

 ানজর্ হয়?  

১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হয় না 

 

B12 বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তায় সকমন 

 ানজর্ হয়?  

১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হয় না 

 

B13 সকান সকান সমদয়  ানজর্ হদয় থাদক উদেখ করুন  

B14 বর্ মার সময় ফ্লাইওভারটিদত পারন জদম রকনা?  ১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  
B15 পারন জদম থাকদল ফ্লাইওভারটিদত চলাচদল রবঘ্ন 

র্ঘদর্ রক না?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B16 বর্ মার সময় ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তায় পারন জদম 

রকনা?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  
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B17 পারন জদম থাকদল থাকদল ফ্লাইওভারটির রনদচ 

চলাচদল রবঘ্ন র্ঘদর্ রক না?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B18 আপরন রক মদন কদরন ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল 

এই এলাকায়  ানজর্ হ্রাস সপদয়দে? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B19 আপরন রক মদন কদরন স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

িদল এই এলাকার জনগণ উপকৃত হদ ়েদে?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B20 হযাঁ হদল রক রক উপকৃত হদ ়েদে তা উদেখ করুন   

B21 না হদল কারণ উদেখ করুন  

 

Section C: স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ ইতযারে 

C1 ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল পূদব মর তুলনায় বতমমাদন 

আপনাদের  াতায়াদতর সুরবিা হদয়দে রক?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

C2 হযাঁ হদল রকভাদব?   
C3  াতায়াদতর সক্ষদত্র পূদব মর তুলনায় সমদয়র পাথ মকয 

(পূদব ম) 

পূদব ম প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদতা 

........................রমরনর্ 

C4  াতায়াদতর সক্ষদত্র পূদব মরতুলনায় সমদয়র পাথ মকয 

(বতমমাদন) 

বতমমাদন প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদে 

........................রমরনর্ 

C5 ফ্লাইওভার ব্যবস্থা উন্নয়দনর িদল আপনার 

পররবাদরর মরহলারা  াতা ়োদত সুরবিা পাদে রকনা? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

 

Section D: পররদবশ ও দুর্ঘ মর্না সম্প রয়রকমত তথ্য 

D1 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান 

রবরূপ প্রভাব পদড়েদে রক?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

D2 হযাঁ হদল রক রক?   
D3 আপনার মদত ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল দৃশ্যমান 

পররদবশগত ইরতবাচক প্রভাব সেখা  াদে রক?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

D4 হযাঁ হদল রক রক?  
D5 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় সড়ক দুর্ঘ মর্না সবদড়েদে কদমদে না একই 

রকম আদে?  

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

 

D6 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় শব্দ দূর্ণ সবদড়েদে কদমদে না একই রকম 

আদে? 

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

 



84 

 

D7 শব্দ দূর্ণ সবদড় থাকদল রক রক ক্ষরত হদে বদল 

আপরন মদন কদরন?  

১= উচ্চ চাপ,  ২=েবণশরক্ত ক্ষরত, 

৩=ঘুম ব্যার্ঘাত, ৪= কদথাপকথন রবঘ্ন 

৫= জীবদনর মানদক হ্রাস কদর, 

৬=অন্যান্য উদেখ করুন… 

 

D8 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় বায়ু দূর্ণ সবদড়েদে,কদমদেনা একইরকম 

আদে? 

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

 

D9 বায়ু দূর্ণ সবদড় থাকদল রক রক ক্ষরত হদে বদল 

আপরন মদন কদরন? 

১= স্বাস্থযহীনতা,  ২= পররদবশ দূরর্ত 

হয়, ৩=অন্যান্য উদেখ করুন…  

 

 

আপনাদক িন্যবাে 
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ID    

 

সভনাস কনসারল্টাং প্রাইদভর্ রলরমদর্ড 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) 

সুরবিাদভাগী  ানবাহন চালক ও  াত্রী প্রশ্নমালা 

 
 

 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও আইরড    Date    

সুপারভাইজাদরর নাম ও আইরড    Date    

জরীদপ অাংশগ্রহণকারীর অনুমরত গ্রহণাঃ 

ওয়াড মাঃ                          এলাকাাঃ 

Section A: সািারন তথ্যাবলী 

Q. # Question Answer Code 

A1 উত্তরোতার নাম  

A2 উত্তরোতার রপতা/ স্বামীর নাম  

A3 উত্তরোতার সমাবাইল সিান নম্বর  

A4 রলে ১= পুরুর্  ২= মরহলা  

A5 উত্তরোতার বয়স বের  

A6 উত্তরোতার রশক্ষাগত স াগ্যতা (সদব মাচ্চ সেণী পাশ ) সেণী  

A7 পররবাদরর মারসক ব্যয়  .............................................র্াকা 

A8 পররবাদরর মারসক আয় .............................................র্াকা 

A9 আবাসস্থদলর মারলকানা ১= রনজস্ব, ২=ভাড়া , ৩= 

অন্যান্য...(রলখুন) 

 

A10 প্রকল্প এলাকা সথদক আপনার আবাসস্থদলর দূরে 

কত রকাঃ রমাঃ? 

............... রকাঃ রমাঃ 

A11 আপরন সবরশরভাগ সময় সকান িরদনর  ানবাহন 

চালান বা ব্যবহার কদরন?  

১=রসএনরজ, ২=প্রাইদভর্ কার,  

৩= মাইদক্রাবাস, ৪=বাস, ৫=রপকআপ,  

৬= রাক, ৭=সমার্রসাইদকল, ৮=অনান্য 

A12 প্রকল্প ব্যবহাদর আপরন সকান িরদনর আদরাহী?  ১=হালকা  ানবাহন চালক, ২= ভারী  ানবাহন চালক 

৩=মালবাহী  ান চালক, ৪= সািারণ  াত্রী 
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Section B: অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্য (ফ্লাইওভার,  ানজর্ হ্রাস,  ানবাহন িারন সক্ষমতা বৃরি সম্প রয়রকমত) 

B1 বতমমাদন আপরন ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করদেন রক?  ১=হযাঁ ২=না  

B2 কত র্ঘন র্ঘন ব্যবহার কদরন?  ১= প্রায়শই  

২= মাদে মাদে  

৩= কখদনা কখদনা 

 

B3 ফ্লাইওভারটি সত রক রক িরদনর  ানবাহন সবরশ 

চলাচল কদর?  

১=রসএনরজ, ২=প্রাইদভর্ কার,  

৩= মাইদক্রাবাস, ৪=বাস, ৫=রপকআপ,  

৬= রাক, ৭=সমার্রসাইদকল, 

৮=অনান্য  

 

B4 ফ্লাইওভারটি ব্যবহার কদর আপরন বা  াত্রীরা সকান 

সকান স্থাদন  াতা ়োত কদরন?  

১=স্কুল-কদলজ-মাদ্রাসা,  

২=সরকারর অরিস-আোলদত, 

৩=হাসপাতাদল, 

৪= কম মস্থদল,  

৫=বাস স্টযাদন্ড  

৬=অন্যান্য উদেখ করুন… 

 

B5 ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান রকম সমস্যার সম্মুখীন 

হদ ়েদেন বা হদেন রক ? 

১=হযাঁ২=না ৩=জারননা  

B6 হযাঁ হদল রক রক িরদনর   

B7 ফ্লাইওভারটি ব্যবহাদর সকান উপকার পাদেন রক ? ১=হযাঁ২=না  
B8 হযাঁ হদল রক রক িরদনর  

 

 
B9 ফ্লাইওভারটি সাদথ রনরম মত উভয় প্রাদন্ত সড়দকর 

অবস্থা সকমন? 

১=ব্যবহার উপযুক্ত আদে,  

২=ব্যবহার উপযুক্ত সনই 
 

B10 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর আদগ এই স্থানটিদত সকমন  

 ানজর্ হদতা?  

১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হদতা না  

 

B11 বতমমাদন ফ্লাইওভারটিদত সকমন  ানজর্ হয়? ১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হয় না 

 

B12 হযাঁ হদল সকান সকান সমদয়  ানজর্ হদয় থাদক 

উদেখ করুন 
 

B13 বতমমাদন ফ্লাইওভারটি সথদক নামার মুদখ সকমন 

 ানজর্ হয়?  

১=খুব সবরশ ২=সমার্ামুটি ৩=কম 

৪= ানজর্ হয় না 

 

B14 বতমমাদন ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তায়  ানজর্ হয় 

রকনা? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  
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B15 হযাঁ হদল সকান সকান সমদয়  ানজর্ হদয় থাদক 

উদেখ করুন 
 

B16 বর্ মার সময় ফ্লাইওভারটিদত পারন জদম রকনা?  ১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  
B17 পারন জদম থাকদল থাকদল ফ্লাইওভারটিদত চলাচদল 

রবঘ্ন র্ঘদর্ রক না?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B18 বর্ মার সময় ফ্লাইওভারটির রনদচর রাস্তায় পারন জদম 

রকনা?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B19 পারন জদম থাকদল থাকদল ফ্লাইওভারটির রনদচ 

চলাচদল রবঘ্ন র্ঘদর্ রক না?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B20 আপরন রক মদন কদরন ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল 

এই এলাকায়  ানজর্ হ্রাস সপদয়দে? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B21 আপরন রক মদন কদরন ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল 

প্রকল্প এলাকায়  ানবাহন িারন ক্ষমতা বৃরি 

সপদয়দে? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B22 আপরন রক মদন কদরন স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

িদল প্রকল্প এলাকার পাশ মবতী অন্যান্য রাস্তায় 

 ানজদর্র চাপ কদমদে?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B23 আপরন রক মদন কদরন স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

িদল ঢাকা শহদরর  ানজর্ হ্রাদস ভূরমকা রাখদে?   

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B24 আপরন রক মদন কদরন স  ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর 

িদল ঢাকা শহদর বসবাসকারী জনগণ উপকৃত 

হদে?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না  

B25 হযাঁ হদল রক রক উপকৃত হদ ়েদে তা উদেখ করুন   

B26 নাহদল কারণ উদেখ করুন  

 

SectionC: স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ ইতযারে 

C1 ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল পূদব মর তুলনায় বতমমাদন 

আপনাদের  াতায়াদতর সুরবিা হদয়দে রক?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারননা  

C2 হযাঁ হদল রকভাদব?  

 

 
C3 ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল পণ্য বাজারজাতকরদণ 

আপনাদের সকাদনা সুরবিা হদ ়েদে রক? 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারন না ৪=প্রদ াজয নয়   

C4 হযাঁ হদল রক রক িরদনর সুরবিা হদ ়েদে  
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C5.1  াতায়াত বা পণ্য বাজারজাতকরদণ পূদব মর তুলনায় 

সমদয়র পাথ মকয 

পূদব ম প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদতা 

........................রমরনর্ 

C5.2 বতমমাদন প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদে 

........................রমরনর্ 
C6 ফ্লাইওভার ব্যবস্থা উন্নয়দনর িদল পূদব মর তুলনায় 

বতমমাদন জ্বালারন খরচ কদমদে, সবদড়দে নারক একই 

রকম আদে?  

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একইরকমআদে 

 

SectionD: পররদবশ ও দুর্ঘ মর্না সম্প রয়রকমত তথ্য 

D1 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল পররদবদশর উপর সকান 

রবরূপ প্রভাব পড়দে রক?  

 

১=হযাঁ ২=না ৩=জারননা  

D2 হযাঁ হদল রক রক?   
D3 আপনার মদত ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল দৃশ্যমান 

পররদবশগত ইরতবাচক প্রভাব সেখা  াদে রক?  

১=হযাঁ ২=না ৩=জারননা  

D4 হযাঁ হদল রক রক?  

 

 
D5 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় সড়ক দুর্ঘ মর্না সবদড়েদে কদমদে না একই 

রকম আদে?  

 

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

৪=জারন না  

 

D6 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় শব্দ দূর্ণ সবদড়েদে কদমদে না একই রকম 

আদে? 

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

 

D7 ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর 

তুলনায় বায়ু দূর্ণ সবদড়েদে কদমদে না একই রকম 

আদে? 

১=সবদড়েদে 

২=কদমদে 

৩=একই রকম আদে 

 

 

আপনাদক িন্যবাে 
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সভনাস কনসারল্টাং প্রাইদভর্ রলরমদর্ড 

 

ঢাকা মহানগরীদত ফ্লাইওভার ব্রীজ রনম মাণ [মগবাজার-সমৌচাক (সমরিত) ফ্লাইওভার রনম মাণ] (সাংদশারিত) 

েলরভরত্তক আদলাচনা (FGD) এর সচকরলস্ট 

আদলাচনার স্থানাঃ: ------------------------------ 

তাররখাঃ------------------------------ 

পাড়া/ মহোাঃ-------------------------------------- ওয়াড মাঃ----------------------------------- 

প্রকদল্পর সীমানা অঞ্চলাঃ    ১= সাতরাস্তা, ২= এিরডরস, ৩= মগবাজার, ৪= সমৌচাক, ৫= শারন্তনগর, ৬= মারলবাগ,  

৭= মগবাজার সরাড এবাং সরল ইন্টারদসকশন 

অাংশগ্রহণকারীর নাম মূল সপশা সমাবাইল সিান স্বাক্ষর 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     
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ভূরমকাাঃ আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক উপদরাক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন রবর্য়ক সমীক্ষার কাদজ এ প্রকল্প সম্প রয়দকম 

আপনাদের মতামত সাংগ্রহ করদত এদসরে। আপনারা অবরহত আদেন স , সেশ তথা জনগদণর আথ মসামারজক 

উন্নয়ন ও অগ্রগরতর অন্যতম রভরত্ত উন্নত স াগাদ াগ ব্যবস্থা। সরকার সেদশর সড়েক স াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন 

ব্যাপক কা মক্রম গ্রহণ কদরদে এবাং ঢাকা শহদরর  ানজর্ রনরসদন সমৌচাক মগবাজার ফ্লাইওভার রনম মাণ কদরদে। 

আপনাদের এলাকায় রনরম মত উপদরাক্ত ফ্লাইওভাদরর প্রভাব মূল্যায়ন এর জন্য আমরা আপনাদের কাে সথদক 

মূল্যবান তথ্য সাংগ্রহ করব। 

 

প্রশ্ন সমূহাঃ  

 

১. আপনাদের এলাকায় ফ্লাইওভারটি রনম মাণ কাজ বাস্তবারয়ত হওয়াদত আপনারা রক সন্তষ্ট?  

 

 

 

২. আপনাদের জানামদত এই ফ্লাইওভার রনম মাণ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সদে এই এলাকার জনগণ সকান ভাদব জরড়েত 

রেদলন রক?  

 

 

 

৩. রকভাদব জরড়েত রেদলন এবাং মরহলারা সম্প রয়কৃ্ত থাকদল তাদের অাংশগ্রহণ কতটুকু রেল?  

 

 

 

৪. রনরম মত এই ফ্লাইওভারটির কা মকাররতা সম্প রয়দকম আপনাদের মতামত রেন 

 

 

 

৫. আপনাদের মদত এই ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল অত্র এলাকার জনগণ সকান িরদনর উপকার পাদে রক বা 

সমস্যার সম্মুখীন হদে রক?   

 

 

উপকার সপদল রকভাদব তা ব্যক্ত করুন............... 

 

 

 

সমস্যার সম্মুখীন হদল বলুন........................... 
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৬. ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল এই এলাকায় পূদব মর তুলনায়  ানজর্ কদমদে রক? 

 

 

 

 

 

৭. বতমমাদন এই এলাকায় রাস্তায়  ানবাহন িারণ ক্ষমতা সবদড়েদে বদল আপনারা মদন কদরন রক?  

 

 

 

 

 

৮. ফ্লাইওভারটির রনম মাণকাজ স্থানীয় চারহোর সাদথ সামিস্যপূণ ম ভাদব করা হদ ়েদে রক এই রবর্দ ়ে মতামত ব্যক্ত 

করুন 

 

 

 

 

৯. ফ্লাইওভার রনম মাদণর িদল এলাকায় সকান পররদবশগত রবরূপ প্রভাব পদড়েদে রক?  

 

 

 

 

১০. ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় বায়ু দূর্ণ সবদড়েদে,কদমদে না একই রকম আদে? 

 

 

 

 

১১. ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় শব্দ দূর্ণ সবদড়েদে, কদমদে না একই রকম আদে? 

 

 

 

 

 

১২. ফ্লাইওভারটি রনম মাদণর িদল প্রকল্প এলাকায় পূদব মর তুলনায় সড়ক দুর্ঘ মর্না সবদড়েদে কদমদে না একই রকম আদে?  
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১৩. ফ্লাইওভার ব্যবস্থা উন্নয়দনর িদল পূদব মর তুলনায় বতমমাদন জ্বালারন খরচ কদমদে, সবদড়দে নারক একই রকম আদে? 

 

 

 

 

১৪.  াতায়াত বা পণ্য বাজারজাতকরদণ পূদব মর তুলনায় সমদয়র পাথ মকয- 

 

 

 

 

পূদব ম প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদতা........................রমরনর্ 

 

 

 

 

বতমমাদন প্ররতবাদর গদড় কত সময় লাগদে........................রমরনর্ 
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প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

অবকাঠাদমার ইরিরনয়াররাং প মদবক্ষণ সচকরলস্ট 

প্রকদল্পর নাম :  

মন্ত্রণালয়  :  

বাস্তবায়ন সাংস্থা :  

অথ মায়ন :  

উড়াল সসতু সাংদ াগ এলাকা :  

উড়াল সসতুর িরনাঃ (রপরস গাড মার/ 

বি গাড মার/ আররসরস)  

:  

উড়াল সসতুর দের্ঘ ময :  

ওয়াড ম :  

ইউরনয়ন/এলাকা :  

সজলা  :  

 

 

 (ক) উড়াল সসতুাঃ 

ক্ররমক নাং  াচাইতব্য আইদর্ম বতমমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২)  

১ উড়াল সসতুর Structure এ Concrete এর কাদজর মান 

(Workmanship) দৃশ্যতাাঃ ভাল রকনা? 

  

  

২ উড়াল সসতুর ঢালাই কাদজ সকান Honey-Comb আদে রকনা?   
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৩  উড়াল সসতুর উচ্চতা (Vertical Clearance) AASHTO 

specifications  অনু ায়ী ঠিক আদে রক না?  

  

৪ উড়াল সসতুর রনদচ  ান চলাচদলর জন্য প্রশস্ত রাস্তা আদে রক না    

৫ উড়াল সসতুর সকান অাংদশ সকান সূক্ষ্ম-িার্ল (Hair-crack) আদে 

রকনা? 

  

৬ উড়াল সসতুর রবরভন্ন েযাদনর জদয়দন্ট  ানবাহন িাক্কা খায় রকনা?   

৭ উড়াল সসতুর Bearing এ সকান ত্রুটি পররলরক্ষত হদে রকনা?   

৮ উড়াল সসতুর র যাদম্প রয় (ramp) ররদর্রনাং ওয়াল (retaining wall) 

করা হদয় থাকদল তা সর্কসই আদে রকনা? 

  

৯ উড়াল সসতুর সডক-স্লযাদবর উপররভাগ ভাল আদে রকনা বা 

রক্ষণাদবক্ষণ হয় রকনা? 

  

 

(খ) উড়াল সসতুর র যাম্প রয় ও সপভদমন্টাঃ  

ক্ররমক নাং  াচাইতব্য আইদর্ম বতমমান অবস্থা 

হযাঁ (১) না (২)  

১ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সপভদমদন্টর উপর রেদয়  ানবাহন স্বােদন্দ 

চলাচল করদে রকনা  

  

২ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিস উঁচু রনচু রকনা রকাংবা  ানবাহন িাক্কা 

খায় রকনা? 

  

৩ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র ঢাল সঠিক আদে রকনা?   

৪ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিদস সকানরূপ সূক্ষ্ম িার্ল আদে রকনা?   

৫ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিদস গতম আদে রকনা?   

৬ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় 

রকনা? 

  

 

(গ) সড়ক রনরাপত্তামূলক কা মক্রমাঃ  

ক্ররমক নাং  াচাইতব্য আইদর্ম বতমমান অবস্থা 
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হযাঁ (১) না (২)  

১ উড়াল সসতুর উভয় প্রাদন্ত, সসতুদত এবাং এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সাইন 

রসগন্যাল প মাপ্ত রকনা রকাংবা সকল রনরাপত্তা রনদে মশক আদে রকনা? 

  

২ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র বাঁদকর বারহদরর পাদশ ম অরত উচ্চতা রহসাদব সড়ক 

বাঁি ও সপভদমন্ট রনম মাণ করা হদয়দে রকনা? 

  

৩ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র বাঁদক সড়দকর প্রশস্ততা সসাজা অাংদশর তুলনায় 

সবশী চওড়া রহদসদব রনম মাণ করা হদয়দে রকনা? 

  

৪ উড়াল সসতুর এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র বাঁদক বৃক্ষদরাপণ ইতযারের িদল 

 ানবাহদনর দৃরষ্ট-সীমায় প্ররতবন্ধকতা সৃরষ্ট হদে রকনা?   

  

৫ উড়াল সসতুর রকাংবা এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র একই স্থাদন বারাংবার দুর্ঘ মর্না 

হয় এমন দুর্ঘ মর্না প্রবন ের্ আদে রকনা?  

  

৬ এযাদপ্রাচ র যাদম্প রয়র সারদিস ভাল আদে রকনা বা রক্ষণাদবক্ষণ হয় 

রকনা? 

  

৭ সাইন-রসগন্যাল প মাপ্ত রকনা? 

ক/ উড়াল সসতুর সররলাং-এ ররদফ্লক্টরর সাইন স্থাপন করা হদয়দে 

রকনা?  

  

খ/ সসতুর এদপ্রাচ সরাড মারকমাং করা হদয়দে রকনা?   

 

(র্ঘ) অন্যান্য তথ্য  া সাংগ্রহ কদর সমীক্ষায় অন্তভু মক্ত করা হদবাঃ  

সাংস্থার নামাঃ                                                

তথ্য প্রোনকারীর নামাঃ                       

তথ্য প্রোনকারীর পেবীাঃ  

 

১.১. উড়াল সসতুর পাইরলাং এর সময় Integrity Test করা হদয়রেল রকনা? করা হদল িলািল সকমন? 

১.২. উড়াল সসতুর পাইরলাং এর সময় Load Test করা হদয়রেল রকনা?  

১.৩. পাইরলাং কাদজ কাংরক্রদর্র শরক্ত (Concrete Strength) এর পরীক্ষা িলািল সকমন? 

১.৪. উড়াল সসতুর সুপার-স্ট্রাকচাদরর কাংরক্রর্ শরক্তর িলািল সকমন? 
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১.৫. উড়াল সসতুর সবয়াররাং প্যাড ল্যাবদরর্ররদত পরীক্ষা করা হদয়রেল রকনা? সকান ল্যাবদরর্ররদত পরীক্ষা করা 

হদয়রেল? িলািল সকমন? 

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

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

২.০ উড়াল সসতুর উন্নত রডজাইন, নান্দরনকতা ও পাররপারর্শ্মক সসৌন্দ ম বৃরিকরণ সাংক্রান্ত (নমুনা সাংখ্যা -১৬) 

২.১ রনরম মত উড়াল সসতুটির কাঠাদমাগত নান্দরনকতা পররলরক্ষত হদে রক? 

২.২ রক িরদনর পেদক্ষপ করদল উড়াল সসতু ও উড়াল সসতু এলাকার সসৌন্দ ম বৃরি পাদব? 

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

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

২.৩ উড়াল সসতুর নান্দরনক কাঠাদমা রডসাইন এ সকানরূপ সীমাবিতা আদে রকনা? 

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

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

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নামাঃ  

পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর নামাঃ  

সাক্ষর ও তাররখাঃ  
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KII এর জন্য সচকরলস্ট 

সাংস্থার নামাঃ 

উত্তরোতার নামাঃ 

উত্তরোতার পেবীাঃ 

 

DTCA  (Dhaka Transport Coordination Authority) 

১/ মগবাজার-সমৌচাক ফ্লাইওভার প্রকদল্পর কারদণ রারিক জযাম হ্রাস সপদয়রে রক? উত্তর হযাঁ হদল রক পররমান? 

 

২/ র যারপড ম্যাস রানরজর্ এর সকান সুরবিা হদয়দে রক? উত্তর হযাঁ হদল রক িরদনর? 

 

৩/ উক্ত প্রকদল্পর কারদণ উদেখদ াগ্য পররমাদণ সময় র্ঘণ্টার সঞ্চয় হদে রক? উত্তর হযাঁ হদল রক পররমান? 

 

৪/ ঢাকা মহানগদরর রারিক ব্যবস্থা সমিদয়র সক্ষদত্র উক্ত প্রকল্প কতর্া গুরুেপূণ ম ও কা মকর? 

 

DMP (Dhaka Metropoliton Police) 

১/ রারিক রানরজর্ এর সক্ষদত্র এর ফ্লাইওভার ব্যবহার কতর্া রনরাপে? 

 

২/ ফ্লাইওভাদরর উপদর সমাদড় রারিক রনয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কতর্া রনরাপে? 

 

৩/ কম মর্ঘণ্টার অপচয় সরাদি এর ফ্লাইওভার কতর্া কা মকর? 

 

 

৪/ ফ্লাইওভাদরর উপর সকান দুর্ঘ মর্না র্ঘর্দল তাৎক্ষরণক উিাদরর ব্যবস্থা রক রক? 
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৫/  ান চলাচদল গৃহীত পেদক্ষপ রক রক? 

DCC (Dhaka City Corporation) 

১/ Routine রক্ষনাদবক্ষদন DCC এর ভূরমকা রক? 

 

২/ Periodic রক্ষনাদবক্ষদন DCC এর ভূরমকা রক? 

 

৩/ এ প্রকদল্পর িদল রারিক জযাম রনয়ন্ত্রন হদয়দে রক? হদল রক পররমাদণ? 

  

৪/ এই ফ্লাইওভার এর মােদম কম মর্ঘণ্টার অপচয় সরাি হদে রক? 

 

৫/ এই ফ্লাইওভাদরর মােদম মহানগরীর নাগররকদের নাগররক সুরবিা রনরিত হদে রক? 
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এলরজইরড প্রিান অরিস সথদক প্ররকউরদমন্ট সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহকরার সচকরলষ্ট 

উত্তর োতা সম্প রয়কীয় তথ্য 

১। নাম : .................................                                      ২। পেবী :...........................  

৩। বয়স : ................................  বেদর                              ৪। রলে :  ১=পুরুর্   ২=মরহলা 

রপরপআর-২০০৮ অনু ায়ী মালামাল/দসবা ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যাবলী 

১ মন্ত্রনালয় /রবভাগ 

 

 

২ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা 

 

 

৩ প্রকদল্পর নাম  

৪ েরপত্র অনু ায়ী কাদজর নাম  

৫ েরপত্র প্রকাদশর মােদম (জাতীয়/আন্তজমারতক)  

৬ েরপত্র প্রকৃরত  

৭ েরপত্র রবক্রয়শুরুর তাররখ 

 

 

৮ েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময় 

 

 

৯ েরপত্র গ্রহদনর সশর্ তাররখ ও সময় 

 

 

১০ প্রাপ্ত সমার্ েরপদত্রর সাংখ্যা 

 

 

১১ েরপত্র সখালার তাররখ ও সময় 
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১২ সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা 

 

 

১৩ নন সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা 

 

 

১৪ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ 

 

 

১৫ কা ম রববরণী অনুদমােদনর তাররখ 

 

 

১৬ রসএস দতরীর তাররখ 

 

 

১৭ (Notification of award) প্রোদনর তাররখ 

 

 

১৮ সমার্ চুরক্ত মূল্য 

 

 

১৯ চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ 

 

 

২০ কা মাদেশ প্রোদনর তাররখ 

 

 

২১ কা মাদেশ অনু ায়ী কাজ শুরুর তাররখ 

 

 

২২ সময়বৃরি থাকদল, কতরেন বৃরি এবাং কারন 

 

 

২৩ কা মাদেশ অনু ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ  

২৪ চুড়ান্ত রবল জমাোদনর তাররখ ও রবদলর পররমাণ 
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২৫ চুড়ান্ত রবল পররদশাদির তাররখ ও পররমাণ 

 

 

   

২৬ ক্রদয়র সক্ষদত্র সরকারী ক্রয় নীরতমালা অনুসরন করা হদয়রেল 

রকনা? 

 

২৭ না হদল সকন করা হয়রন?  

   

   

   

২৮ পণ্যগুদলার গুণগত মাদনর সক্ষদত্র সকান রবচুযরত র্ঘদর্রেল রকনা ?  

২৯ হদয় থাকদল সকন?  

 

 

   

   

   

৩০ েরপদত্র উদেরখত মূল্য অদপক্ষা অরিক ব্যয় হদয়রেল রকনা? 

 

 

৩১ হদয় থাকদল সকন?  

 

 

   

   

৩২ ক্রয়কৃত পদণ্যর ওয়াদররন্ট রেল রক?  

 

 

৩৩ থাকদল কত রেন? 
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৩৪ ওয়াদররন্টর সমদয়র মদে পণ্যগুদলার সকান ক্রটিিরা পদড়রেল 

রকনা? 

 

৩৫ ক্রটি হদয় থাকদল সসবামান সকমন রেল? 

 

 

   

৩৬  কা ম সম্প রয়ােদন মূল সেরসরিদকশন সথদক সকান রবচুযরত র্ঘদর্দে 

রকনা? 

 

   

৩৭ র্ঘর্দল সকন?  

   

৩৮ রনম মাদণর সময় প্রদয়াজনীয় মালামাল  থা থ সাংখ্যায় ক্রয় এবাং 

ব্যাবহার করা হদয়দে রকনা? 

 

   

   

৩৯ ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল রকনা রকভাদব হদয়রেল প্ররত শতক 

কত র্াকা? 

 

   

   

 

৪০। এই প্রকদল্পর মালামাল সাংগ্রহ করার সক্ষদত্র লক্ষ্ণণীয় দূব মল ও সিলতার রবর্য়গুরল উদেখ করুন    

১................................................................. 

২................................................................ 

৩................................................................ 

তথ্য প্রোনকাররর নামাঃ 

স্বাক্ষরসহ সীল ও তাররখাঃ 

সিানাঃ 
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