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ACRONYMS 

  

AIRP Arsenic Iron Removable Plan 

BRWSSP Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project 

CBO Community Based Organization  

CCGP Cabinet Committee on Government Purchase  
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LGD Local Government Division 
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রনব ষাহী সার-সাংদক্ষপ 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র স্থানীয় সরকার রবভাদগর অিীন জনস্বাস্থয প্রদকৌশল 

অরিেপ্তর কতৃষক বাস্তবায়নািীন "বাাংলাদেশ গ্রামীণ পারন সরবরাহ ও স্যারনদেশন (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক 

প্রকল্পটি সরকাদরর একটি গুরুত্বপূণ ষ প্রকল্প। 

 

বাাংলাদেদশর সমাে ৩৩টি সজলার ৯৭টি উপদজলার ৩৮৩ টি ইউরনয়দন প্রকদল্পর আওতাভুক্ত স্থাপনাগুদলার 

অবস্থান। প্রকল্পটির মূল উদেশ্য গ্রামাঞ্চদলর জনসািারণদক আদস ষরনক আয়রণ ও লবনাক্ত মুক্ত রবশুদ্ধ খাবার 

পারন সরবরাহ করা, অরতেররদ্র জনসািারদণর জন্য কম খরদি স্বাস্থযসম্মত ল্যারিন রনম ষাণ এবাং স্থানীয় 

প্রাইক্ষেট সসক্টক্ষরর মাধ্যক্ষম নির্ বানচত গ্রাক্ষম স্যানিক্ষটশি ব্যর্স্থার গুণগত পনরর্তবি সম্পক্ষকব সক্ষচতিতা ও 

উপকারক্ষোগীক্ষদর দেতা বৃনি করা। বাাংলাদেশ সরকার এবাং রবশ্ব ব্যাাংক এর অথ ষায়দন প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত 

হদে। রবশ্ব ব্যাংক এর শতষ ও রনদে ষশনা সমাতাদবক সরকারী - সবসরকারী অাংশগ্রহণ (PPP) এর মদডল/নমুনা 

অনুসরণ কদর প্রকল্পটির পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই অাংগটি বাস্তবারয়ত হদে। 

 

প্রকল্পটির ১ম সাংদশারিত রডরপরপ-র সমাে প্রাক্করলত ব্যয় ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ োকা। তন্মদধ্য বাাংলাদেশ 

সরকাদরর (রজওরব)  সহায়তা ১৩২৪.৪৭ লক্ষ োকা, েন্সর/করমউরনটি ৪১২৪.৯০ লক্ষ োকা এবাং প্রকল্প 

সহায়তা ৩২৯৬২.৮৩ লক্ষ োকা। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০১২ হইদত ৩১ রডদসম্বর ২০১৭ পয ষন্ত। 

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গ সমূহ যথাক্রদমঃ গ্রামীণ পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই স্কীম, আদস ষরনক, আয়রণ ও 

লবনাক্ততা প্রবণ এলাকায় পারনর রবরভন্ন অপশন (নন-পাইপড) সযমন- টিউবওদয়ল, পন্ড স্যান্ড রফল্টার 

(PSF), ডাগ ওদয়ল (Dug Well) স্যান্ড রফল্টার(DWSF) এবাং সরইন-ওয়াোর হারদভরস্টাং 

(RWH)। অরতেররদ্র জনসািারদণর জন্য কম মূদল্য স্বাস্থযসম্মত ল্যারিন রনম ষাণ এবাং উপকারদভাগীদের 

সদিতনতা ও েক্ষতা বৃরদ্ধকরণ। 

 

পররবীক্ষণ কাদজ প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রদহর জন্য প্রকল্প এলাকা সথদক দেবিয়ন পদ্ধরতদত জররপ প্রদশ্নািদরর 

মাধ্যদম ৭৪৭ জন উপকারদভাগীর তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হয়। KII এবাং FGD এর মাধ্যদম প্রকদল্পর সাদথ 

সাংরেষ্ট গুরুত্বপূণ ষ ব্যরক্তদের সাদথ একক ও েলীয় আদলািনার মাধ্যদম তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হয়। 

সিকরলদস্টর মাধ্যদম সসদকন্ডারর তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। প্রকদল্পর রনম ষাণ কাদজ সয সকল মালামাল ব্যবহার করা 

হদয়দছ সসগুদলার গুণগত মান যািাইদয়র জন্য রবরভন্ন স্থাপনা সথদক নমুনার আকার রনব ষািন ও সাংগ্রহ এবাং 

ল্যাবদরেরীদত পরীক্ষা করা হয়। একাদজর জন্য তথ্য-উপাি সাংগ্রহকারীদের হাদত কলদম প্ররশক্ষণ সেওয়া 

হয়। 

 

প্রকদল্পর অনুকূদল বরাে ও বরাদের ব্যবহার এবাং প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক আরথ ষক ও বাস্তব অগ্রগরতর তথ্যসমূহ 

রবদের্ণ কদর সেখা যায়, এরপ্রল ২০১৭ পয ষন্ত প্রকদল্পর ৭৩% সভৌত এবাং ৬৭% আরথ ষক অগ্রগরত হদয়দছ । 

অন্যরেদক প্রকদল্পর সময়ােকাদলর মদধ্য ৩৭টি পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই রস্কদমর সবগুদলাদত পারন সরবরাহ শুরু 

করা হদব1। ৫০,০০০টি  স্বাস্থযসম্মত ল্যারিন এর মদধ্য প্রায় ৪৭,০৯৭ টি অথ ষাৎ ৯৪.২% কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। 

নন-পাইপড ওয়াোর অপশদন এনরজও ইন্টারদভনশন এলাকায় ৯৬.৮৯% এবাং জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তর 

                                                           
1 সাংরেষ্ট প্রকদল্পর রপরড ও রডরপরড 
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ইন্টারদভনশন এলাকায় ৯৬.০০% কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। 2 সদব ষাপরর বলা যায় প্রকদল্পর রবরভন্ন কায ষক্রদমর 

মদধ্য অরিকাাংশ কাজই ইদতামদধ্য সমাপ্ত হদয়দছ এবাং অবরশষ্ট কাজ রডদসম্বর ২০১৭ এর মদধ্য সমাপ্ত হদব। 3 

প্রকদল্পর সুরবিাদভাগীদের অদনদক ইদতাপূদব ষ ঝলন্ত অথবা সখালা পায়খানা ব্যবহার করত। রকন্তু প্রকদল্পর 

আওতায় আসার পর শতভাগ সুরবিাদভাগী (যারা ল্যারিন সপদয়দছ) স্বাস্থযসম্মত স্যারনোরী ল্যারিন ব্যবহার 

করদছন। পূদব ষ গ্রামাঞ্চদলর সয সকল জনগন নেী, পুকুর, অগভীর নলকুপ, খাল রবল ইতযারের পারন পানীয় 

রহদসদব ব্যবহার করত বতষমাদন তারা শতভাগ রবশুদ্ধ খাবার পারন ব্যবহার করদছন। ফদল প্রকল্প এলাকায় 

পররদবশ উন্নত হদয়দছ এবাং পারন বারহত সরাদগর (জরন্ডস, আমাশয়, ডাইররয়া ইতযারে) প্রাদুভষাব কদমদছ, 

রবদশর্ কদর রশশুদের। এফরজরড ও সকআইআই সথদক প্রাপ্ত তথ্য রবদের্ণ কদর সেখা যায় সয গ্রাদমর জনগদণর 

রভতদর স্বাস্থয সম্মত স্যারনোরী ল্যারিন ও নন-পাইপড ওয়াোর অপশন এর িারহো বৃরদ্ধ সপদয়দছ। তদব 

পাইপড ওয়াোর স্কীদমর জন্য েন্সরদের অাংশগ্রহদনর পররমান ৩০% এর পররবদতষ ০-১০% করার ব্যাপাদর 

অরভমত ব্যক্ত কদরদছন। 

 

প্রকদল্পর ক্রয় কায ষক্রদমর ১১৮টি  রনব ষারিত প্যাদকদজর েরললপত্র পয ষাদলািনা কদর সেখা যায় প্যাদকজগুদলার 

ক্রয় কায ষক্রম PPR – 2008 এবাং রবশ্ব ব্যাাংদকর রবরিমালা অনুসরণ কদর এবাং স্বেতা ও জবাবরেরহতা 

রনরিত কদর করা হদয়দছ। 

 

পাইপড ওয়াোর স্কীদমর অবকাঠাদমা সমূহ রনম ষাদণর জন্য ব্যবহৃত রবরভন্ন মালামাদলর ল্যাব সেদস্টর ফলাফল  

রবদের্ণ কদর সেখা যায় সয, এমএস রদডর ফলাফল ভাদলা, কনরক্রে সেদস্টর গড় ফলাফল ভাদলা  এবাং 

ইউরপরভরস পাইদপর সক্ষদত্র পাইদপর  ব্যাস, প্রদয়াগকৃত িাপ এবাং পয ষদবক্ষণ এর ফলাফল ভাদলা। গ্রামীণ 

পাইপড ওয়াোর ও নন-পাইপড ওয়াোদরর গুনগত মান রনণ ষদয়র জন্য প্রকল্প এলাকা হদত সাংগৃহীত রতনটি 

পারনর নমুনার ল্যাব সেদস্টর ফলাফল রবদের্ন কদর সেখা যায় সয, ফররেপুর সের উপদজলার টিউবওদয়ল 

সথদক সাংগৃহীত পারনর আদস ষরনক ও আয়রদণর মাত্রা যথাক্রদম ০.০০৩ এবাং ০.০৮ এমরজ/রলোর। রকন্তু 

বাাংলাদেদশ আদস ষরনক ও আয়রদণর সহনীয় মাত্রা যথাক্রদম ০.০৫ এবাং ০.৩-১ এমরজ/রলোর। অন্যরেদক 

ফররেপুদরর আলফাডাঙ্গা উপদজলার পাইপড ওয়াোর স্কীদমর আদস ষরনদকর পররমাণ সহনীয় মাত্রার একটু 

সবরশ (নমুনা সাংগ্রহ করার সময় টিওবয়দলর ওয়ারশাং িলরছল) ও আয়রদণর পররমাণ  সহনীয় মাত্রার সিদয় 

কম। িট্টগ্রাদমর রমদররসরাই উপদজলা সথদক সাংগ্রহীত ডাগ ওদয়দলর আদস ষরনক ও আয়রদণর পররমান সহনীয় 

মাত্রার অদনক কম। 

 

আদলািয পররবীক্ষণ কাদজর পয ষাদলািনা ও পয ষদবক্ষদণ প্রাপ্ত ফলাফদলর রভরিদত পাইপড ওয়াোর স্কীমগুদলার 

 এবাং প্রকল্প স্থাদন পয ষাপ্ত গ্রাহক পাওয়া যাদব রকনা তা পূব ষ জররদপর মাদধ্যদম রনরিত হওয়া, হস্তান্তর পরবতী 

সমদয় নন-পাইপড ওয়াোর  স্থাপনাগুদলার পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য স্থানীয় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল 

কম ষকতষাদের সমৃ্পক্ত কদর স্থানীয় পয ষাদয় সুফলদভাগীদেরদক রনদয় সুরনরে ষষ্ট নীরতমালাসহ একটি করমটি কদর 

সেওয়া, স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর জন্য রতনটি োইপ (TYPE) এর পররবদতষ একটি উন্নত (Standard) োইপ 

দতরী করা এবাং েররদ্র গ্রাহদকর কথা রবদবিনায় সরদখ প্ররতটি গ্রাহদকর প্রদেয় অদথ ষর পররমান করমদয় আনা 

যুরক্তসাংগত হদব বদল প্রতীয়মান হদয়দছ। 

                                                           
2  প্রকল্প পররিালদকর অরফস 
3 সাংরেষ্ট প্রকদল্পর রপরড ও রডরপরড  
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সাংরেষ্ট কাদজ রবদশর্ভাদব পারেশী জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর অরভজ্ঞ কম ষকতষা ও জনবলদক এ কাদজ 

সমৃ্পক্ত করা, সুরবিাদভাগীদের সদিতনতা ও েক্ষতা বৃরদ্ধকরদণর জন্য সবসরকারী সাংস্থাদক কাদজ লাগাদনা, 

প্রকল্প স্থাপনাগুদলার স্থান ও গ্রাহক রনব ষািদন Ward Action Plan (WAP) Committee/ 

স্থানীয় প্ররতরনরিদের সমৃ্পক্ত করা প্রকল্পটি সফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য সহায়ক হদয়দছ। 

 

প্রাপ্ত তথ্য উপাি পয ষাদলািনায় প্রতীয়মান হদয়দছ সয, সুরবিাদভাগী কতৃষক প্রদেয় Contribution 

Money এর একটি ইরতবািক ভূরমকা রদয়দছ। কারণ এদত কদর প্রকল্প কাদজ সুরবিাদভাগীদের স্বতঃস্ফূতষ 

অাংশগ্রহণ সবদড় যায় এবাং তাদের মদধ্য স্থাপনাটির ব্যাপাদর  sense of ownership দতরী হয়। 

বাাংলাদেদশর গ্রামাঞ্চদল রবশুদ্ধ খাবার পারনর সাংকে রদয়দছ। অরতেররদ্র জনদগাষ্ঠীর কাদছ সম্পূণ ষ রনজ খরদি 

স্বাস্থয সম্মত ল্যারিন দতরী করা অতযন্ত কঠিন। এ সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পটির আওতায় রনরম ষত স্থাপনাগুদলা রকছুো 

হদলও রবশুদ্ধ খাবার পারন ও স্বাস্থয সম্মত পয়ঃরনষ্কাশদনর অভাব পূরণ করদব। স্থাপনাগুদলা হস্তান্তর পরবতী 

সমদয় যাদত সুষ্ঠুভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর মাধ্যদম সেকসই হয় সস ব্যাপাদর আদরা নজরোররর ব্যবস্থা রাখা 

প্রদয়াজন। 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সকৌশল অদনকো marketing approach এর মদতা। স্থানীয় ক্ষুদ্র উদযাক্তা 

(LSE) রনদয়াগ কদর তাদেরদক প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ। ফদল গ্রামাঞ্চদল সছাে সছাে উদযাক্তা গদড় উদঠদছ 

এবাং কম ষসাংস্থান সুদযাগ সৃরষ্ট হদয়দছ। ভরবষ্যদত এসব সছাে সছাে উদযাক্তা স্ব-উদযাগী হদয় স্থাপনাগুদলার 

মালামাল দতরী কদর জনগণদক এগুদলা সকনার এবাং স্বল্প মূদল্যর ল্যারিন রনম ষাদণর ব্যাপাদর উিুদ্ধ/উৎসারহত 

করদব। এো রনঃসদেদহ পররদবশ দূর্ণ সরাদি ও সেদশর আথ ষ-সামারজক উন্নয়দন ব্যাপক প্রভাব সফলদব। 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ  

১.১ পেভূরমঃ  

 

বতষমান সমদয় রবদশ্বর প্ররতটি উন্নত ও উন্নয়নশীল সদক্ষশর সরকাদরর োরয়ত্ব রনজ রনজ সেদশর প্ররতটি নাগররদকর জন্য 

রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাহ, স্বাস্থযসম্মত ল্যানিি এর ব্যবস্থা করা এর্ং সুস্বাস্থয বজায় রাখার র্ন্য প্রক্ষয়ার্িীয় 

উপকরণারে সহজলভযতার রবর্য়টি রনরিত করা। 

 

বাাংলাদেদশ সযদহতু মানানসই স্বল্প গভীরতায় ভূগভষস্থ পারনর স্তর সহজলভয সসদহতু ব্যরক্তগত উদযাদগ স্বল্প খরদি 

২০০৪ সাল পয ষন্ত অদনক হস্তিারলত পারনর পাম্প স্থারপত হয়। রকন্তু DPHE- UNICEF এবাং DPHE-BGS 

জররদপ সেখা যায় ভূগভষস্থ স্বল্প গভীরতার পারনদত আদস ষরনদকর  উপরস্থরত রদয়দছ যা জনস্বাদস্থযর জন্য ক্ষরতকর অথ ষাৎ 

সহনীয় মাত্রার সিদয় সবরশ। এছাড়াও স্বল্প গভীরতায় ভূগভষস্থ পারনদত লবণাক্ততা, আয়রণ ও জীবানু দূর্ণ বতষমান। এ 

সপ্ররক্ষদত বাাংলাদেশ সরকার জনগদণর জন্য রবদশর্ কদর গ্রামাঞ্চদলর জন্য রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাহ ও  স্বল্প খরদি 

স্বাস্থয সম্মত পয়ঃরনষ্কাশদনর ব্যবস্থাসহ জনস্বাস্থয সুরনরিত করার গুরুত্ব উপলরদ্ধ কদর শহর ও গ্রামাঞ্চদলর জন্য 

রবরভন্ন প্রকল্প গ্রহণ কদরদছ। এই অবস্থার সপ্রক্ষাপদে রবশ্বব্যাাংক বাাংলাদেশ সরকাদরর কাদছ “গ্রামীণ পাইপড ওয়াোর 

সাপ্লাই” এর মাধ্যদম গ্রামীণ পারন সরবরাহ ও স্যারনদেশন প্রকদল্পর ব্যাপাদর সহদযারগতা প্রোদনর অরভপ্রায় ব্যক্ত কদর। 

সরকারী-সবসরকারী সযৌথ অাংশগ্রদণর মাদধ্যদম প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদব। এখাক্ষি শতব রছল সর্ সবসরকারী 

অাংশগ্রহণকারীগণ এগুদলা রনম ষাণ, পররিালনা ও েক্ষতা বৃরদ্ধকরদণর মাধ্যদম উপকারক্ষোগী জনদগাষ্ঠীর কাদছ হস্তান্তর 

করদব। অর্ক্ষশক্ষষ বাাংলাদেশ সরকাদরর অনুদরাদি রবশ্বব্যাাংক এর সহদযারগতায় “Bangladesh Rural 

Water Supply and Sanitation Project” নাদম প্রথদম জুলাই ২০১২ সথদক জুন ২০১৬ পযন্তষ সময়াদে 

বাস্তবায়দনর জন্য নির্ বারণ করা হয়  এবাং পরবতীদত সাংদশারিত প্রকদল্পর সময়াে জুলাই ২০১২ সথদক রডদসম্বর ২০১৭ 

পয ষন্ত রনি ষারণ করা হয়। প্রকল্পটি র্ানতসংঘ (UN) কর্তবক গৃহীত সেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজষদনর রসদ্ধান্ত গ্রহদণর 

সাদথ সাংগরতপূণ ষ এবাং বাাংলাদেশ সরকাদরর ২০৩০ সাদলর মদধ্য শতভাগ স্যারনদেশন কভাদরজ লক্ষমাত্রা অজষদন 

অবোন রাখদব। 

প্রকল্পটির রডরপরপর সমাে প্রাক্করলত ব্যয় ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ োকা। তম্মদধ্য রজওরব ১,৪৩৯.০৬ লক্ষ োকা, 

েন্সর/করমউরনটি ১১,২৫১.৭০ লক্ষ োকা এবাং প্রকল্প সাহায্য (IDA) ৫৫,৫০৩.৫৪ লক্ষ োকা। আররডরপরপদত (১ম 

সাংদশািন) প্রকল্প ব্যদয়র পররমান হ্রাস কদর ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ োকা রনি ষারন করা হয়। তম্মদধ্য রজওরব ১,৩২৪.৪৭ লক্ষ 

োকা, েন্সর/করমউরনটি ৪,১২৪.৯০ লক্ষ োকা এবাং প্রকল্প সাহায্য (IDA) ৩২৯৬২.৮৩ লক্ষ োকা। মূল রডরপরপ 

অনুদমারেত হয় ১৯ জুন ২০১২ তাররদখ এবাং আররডরপরপ অনুদমারেত হয় ০৮ মাি ষ ২০১৬ তাররদখ। এখাদন উদল্লখ্য সয, 

২০১৫ সাদল রবশ্ব ব্যাাংক এর একটি রমশন প্রকল্পটি মধ্য সময়ােী মূল্যায়ন কদর। প্রকল্পটির অগ্রগরতর বাস্তব সপ্রক্ষাপে 

রবদের্ন কদর বরাদের পররমান কমাদনার জন্য সুপাররশ ও রসদ্ধান্ত সেয়। রবশ্ব ব্যাাংক এর রসদ্ধান্ত সমাতাদবক পাইপড 

ওয়াোর স্কীদমর সাংখ্যা ১২৫ সথদক করমদয় ৩৭ টি করা হয়, ননপাইপড ওয়াোর অপশন ২০,০০০ সথদক করমদয় 

১৭,২৭৫ করা হয় এবাং স্বল্প মূদল্যর ল্যারিদনর সাংখ্যা ৩,০৬,৪০০ সথদক করমদয় ৫০,০০০ করা হয়।   

১.২ প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

 বাাংলাদেদশর গ্রামাঞ্চদলর জনগণদক আক্ষস বনিক, আয়রণ ও  র্ণাক্তমুক্ত রবশুদ্ধ খাবার পানি সরর্রাহ করা; 

 বাাংলাদেদশর গ্রামাঞ্চদলর নির্ বানচত ইউনিয়ক্ষির অনত দনরদ্র ও েররদ্র র্িসার্ারক্ষণর র্ন্য কম খরক্ষচ 

স্বাস্থযসম্মত ল্যানিি নিম বাণ করা;  

 স্থািীয় প্রাইক্ষেট সসক্টক্ষরর মাধ্যক্ষম নির্ বানচত গ্রাক্ষম স্যানিক্ষটশি ব্যর্স্থার গুণগত পনরর্তবি সম্পক্ষকব সক্ষচতিতা 

বৃনিকরণ;  

 উপকারক্ষোগীক্ষদর দেতা বৃনিকরণ। 
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১.৩ প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কায ষক্রম 
 

ক্ররম

ক নাং 

রববরণ 

১ আদস ষরনক, আয়রণ ও লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় রপরপরপ’র মাধ্যদম স্থানীয় সরকার, করমউরনটি ও প্রাইদভে েন্সরদের 

সম্পৃক্ত কদর পাইদপর মাধ্যদম পারন সরবরাদহর ব্যবস্থা করা; 

২ উচ্চ লবণাক্ততা, আদস ষরনক ও আয়রণ দূর্ণাক্রান্ত ইউরনয়সন ও গ্রাদম নন-পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই রসদস্টসমর রবরভন্ন 

অপশন রনম ষাণ করা; 

৩ রনব ষারিত ইউরনয়দনর অরত েররদ্র ও েররদ্র জনসািারদণর জন্য কম খরদি ল্যারিন রনম ষাণ; 

৪ স্থানীয় প্রাইদভে সসক্টদরর মাধ্যদম রনব ষারিত গ্রাদম স্যারনদেশন ব্যবস্থার গুণগত পররবতষন সম্পদকষ সদিতনতা 

বৃরদ্ধকরণ; 

৫ উপকারক্ষোগীক্ষদর দেতা বৃনিকরণ;  

 

 

১.৪ প্রকদল্পর পরররিরতঃ 

স্থানীয় সরকার রবভাগ কতৃষক গৃহীত ও জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তর কতৃষক বাস্তবায়নািীন "বাাংলাদেশ গ্রামীণ পারন 

সরবরাহ ও স্যারনদেশন" শীর্ ষক প্রকল্পটির স্থাপনাগুদলা বাাংলাদেদশর ৩৩ টি সজলা, ৯৭ টি উপদজলা ও ৩৮৩ টি 

ইউরনয়দন অবরস্থত। 

১ প্রকদল্পর নাম : বাাংলাদেশ গ্রামীণ পারন সরবরাহ ও স্যারনদেশন প্রকল্প (১ম সাংদশারিত) 

২ উক্ষযাগী মন্ত্রণা য়/নর্োগ  : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৩ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা  : র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  

৪ প্রকক্ষের অর্স্থাি (সজলা) : চিগ্রাম, কুনমল্লা, ঢাকা, ফনরদপুর, র্াক্ষগরহাট, র্নরশা , র্রগুিা, র্গুড়া, 

ব্রাহ্মণর্ারড়য়া, চাঁদপুর, সফিী, সগাপা গঞ্জ, র্ক্ষশার, হনর্গঞ্জ, নিিাইদহ, 

খু িা, নকক্ষশারগঞ্জ, কুনড়গ্রাম,  েীপুর, মাদারীপুর, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, 

সমৌ েীর্ার্ার, মুনিগঞ্জ, িড়াই , িারায়ণগঞ্জ, সিায়াখা ী, নপক্ষরার্পুর, 

রংপুর, সাতেীরা, সুিামগঞ্জ, নসক্ষ ট ও টাংগাই  । 

 

১.৫ প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশািন ও বাস্তবায়নকালঃ 

 

বাাংলাদেশ গ্রামীণ পারন সরবরাহ ও স্যারনদেশন প্রকল্প (Bangladesh Rural Water Supply and 

Sanitation Project) শীর্ ষক প্রকল্পটি ১৯/০৬/২০১২ তাররদখ অনুরষ্ঠত একদনক সভায় অনুক্ষমানদত হয়। 

প্রকেটির অনুক্ষমাদি ও র্াস্তর্ায়ক্ষির সময়াদকা  জু াই ২০১২ হক্ষত জুি ২০১৬ পর্ বন্ত নির্ বারণ করা হয়। পরবতীদত 

একদনদকর ০৮/০৩/২০১৬ তাররদখর সভায় সাংদশারিত (১ম সাংদশািন) আকাদর প্রকল্পটি অনুদমারেত হয় এবাং 

বাস্তবায়ন সময়ােকাল বৃরদ্ধ কদর ০১ জুলাই ২০১২ সথদক ৩১ রডদসম্বর ২০১৭ পয ষন্ত রনি ষারণ করা হয়। নিসে রডরপরপ ও 

আররডরপরপ প্রণয়ি, সংক্ষশার্ি ও অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ সমূহ সদয়া হ ঃ 

 

নিনপনপ অনুক্ষমাদক্ষির 

তানরখ 

আরম্ভ সমারপ্ত োইম ওভার-রান 

(মূল রডরপরপর তুলনায়) 

(ক) মূল  ১৯ জুি ২০১২  ০১ জু াই, ২০১২   ৩০ জুি , ২০১৬ ১ বছর ৬ মাস বাস্তবায়নকাল 

বৃরদ্ধ করা হদয়দছ  (খ) ১ম সংক্ষশার্ি  ০৮ মাি ষ ২০১৬  ০১ জু াই, ২০১২    ৩১ নিক্ষসম্বর, 

২০১৭ 

সূত্রঃ আরনিনপনপ  
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১.৬ প্রাক্করলত ব্যয়ঃ  

              ে টাকা 

 

নর্র্রণ 

প্রাক্কন ত ব্যয় 

মূ  রডরপরপ সর্ বক্ষশষ সংক্ষশানর্ত রডরপরপ 

রজওরব ১,৪৩৯.০৬ ১,৩২৪.৪৭ 

েন্সর /করমউরনটি  ১১,২৫১.৭০ ৪,১২৪.৯০ 

প্রকল্প সাহায্য (আইরডএ-IDA)  ৫৫,৫০৩.৫৪ ৩২,৯৬২.৮৩ 

সমাট ৬৮,১৯৪.৩০ ৩৮,৪১২.১৯ 

সূত্রঃ আরনিনপনপ  

 

১.৭  প্রকদল্পর আওতাভুক্ত প্রিান প্রিান অঙ্গসমূদহর পররমাণ ও বরাে (অনুদমারেত ১ম সাংদশারিত  

আররডরপরপ অনুযায়ী) 

          লক্ষ োকা 

ক্ররম

ক 

নাং 

প্রকদল্পর অাংগ পররমাণ (একক) প্রাক্করলত মূল্য (লক্ষ 

োকা) 

সব ষদমাে প্রাক্করলত মূল্য 

সাদপদক্ষ অঙ্গসমূদহর ওদয়দেজ 

(%)  

১ গ্রামীণ পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই স্কীম ৩৭ টি স্কীম  ১১,৩৬৬.৩১ ২৯.৫৯% 

২ আদস ষরনক, আয়রণ ও লবণাক্ততা প্রবণ 

এলাকায় পারনর রবরভন্ন অপশন (নন-পাইপড)  

১৭২৭৫ টি নন-পাইপড  

পারনর অপশন  

১৪,৭৫৫.০০ 

 

৩৮.৪১% 

৩ সলা কস্ট ল্যারিন রনম ষাণ ৫০০০০ সসে   ৪,২২২.৫৮ ১০.৯৯% 

৪ স্থািীয় প্রাইক্ষেট সসক্টক্ষরর মাধ্যক্ষম 

নির্ বানচত গ্রাক্ষম গুণগত স্যানিক্ষটশি ব্যর্স্থা 

পনরর্তবি সম্পক্ষকব সক্ষচতিতা বৃনিকরণ; 

১৩ ইউরনয়ন  ৩৭৬.২১ 

 

০.৯৭% 

৫ উপকারক্ষোগীক্ষদর দেতা বৃনিকরণ;  সথাক বরাে  ৩৬৮৩.০০ 

 

৯.৬০% 

৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা সথাক বরাে  ৪০০৯.০৯ 

 

১০.৪৪% 

 সব ষদমাে      ৩৮৪১২.১৯          ১০০% 

 

১.৮ বছর রভরিক বরাে ও ব্যদয়র রিত্রঃ           লক্ষ োকা 
 

অথ ষ বছর RDPPসত 

বরাে 

অবমুক্ত অথ ষ প্রকৃত ব্যয় AviwWwcwc eiv‡Ïi 
Zzjbvq cÖK…Z e¨wqZ 

A‡_©©i nvi 

অব্যরয়ত অথ ষ মন্তব্য 

২০১২-২০১৩ 82.88 1,100.00 82.88 100% --  

২০১৩-২০১৪ ১,358.36 4,725.00 1,358.36 100% --  

২০১৪-২০১৫ 2,467.81 10,150.00 2,467.81 100% --  

২০১৫-২০১৬ 19,019.32 10,500.00 10,427.37 55% 8,591.95  

২০১৬-২০১৭ 11,198.63 15,800.00 6,710.55 60% 4,488.08 এরপ্রল ২০১৭ পযন্ত 

২০১৭-২০১৮ 160.29 - - 0% 160.29  

সমাে 
34,287.29 42,275.00 21,046.97 61% 13,240.32 

  

 
‡bvU: AviwWwcwc‡Z KwgDwbwU/¯úÝi eve` ‡gvU 4124.90 লক্ষ UvKv eivÏ i‡q‡Q| D³ A_© KwgDwbwU/¯úÝi 

mivmwi e¨q Ki‡e| d‡j D³ eivÏK…Z A_© ev‡RU ewnf©~Z e¨q weavq ewY©Z weeiYx‡Z we‡ePbvq Avbv nq bvB|   

বছর রভরিক বরাে ও ব্যদয়র রিত্র রবদের্ণ কদর সেখা যায় সয সকান সকান অথ ষ বছদর আররডরপরপদত বরাদের সিদয় 

অবমুক্ত অদথ ষর পররমান সবরশ। অথ ষ বছদরর সশদর্ প্রকৃত ব্যদয়র পদর অরতররক্ত পররমান অথ ষ সরকাদরর সকার্াগাদর সফরত 

সেওয়া হয়। 
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১.৯ োরয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পররিালকগদণর নাম ও কায ষকাল 
 

ক্রঃ 

নাং 

নাম োরয়ত্ব/পেবী োরয়ত্বকাল 

সযাগোন বেলী 

০১ জনাব মদনায়ার আলী প্রকল্প পররিালক/অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী ২৪.০৭.২০১২ ২৩.০২.২০১৫ 

০২ জনাব এদকএম ইব্রাহীম প্রকল্প পররিালক/ তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী ২৩.০২.২০১৫ ২৪.০৪.২০১৭ 

০৩ জনাব মীর আব্দুস সারহে প্রকল্প পররিালক/ তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  ২৪.০৪.২০১৭ িলমান 

সূত্র: প্রকল্প পররিালদকর কায ষালয়। 
 

১.১০ প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক সাংরক্ষপ্ত রববরণ  
  

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমুহ রনদন্ম আদলািনা করা হদলাঃ 

 

গ্রামীন পাইপড ওয়াোর স্কীদমর আওতায় র্াং াক্ষদক্ষশর গ্রামাঞ্চক্ষ  আক্ষস বনিক, আয়রি ও  র্ণাক্ততা প্রর্ণ 

এ াকায় পাইপি ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমঃ 

সরকারী সর্সরকারী অংশগ্রহণ অর্ বাৎ নপনপরপর (PPP-Public Private Participation) মাধ্যক্ষম স্থািীয় 

সরকার, কনমউনিটি ও প্রাইক্ষেট স্পিরক্ষদর সম্পৃক্ত কক্ষর এই অঙ্গটি র্াস্তর্ানয়ত হয় এর্ং এই স্কীক্ষম ৩৭টি 

স্থাপিা রনম ষাণ হক্ষে। এ কায ষক্রদম সরকারী ও সর্সরকারী (প্রাইক্ষেট স্পির) অংশগ্রহণ র্র্াক্রক্ষম ৭০% ও 

৩০% । প্রাইক্ষেট স্পির নিক্ষর্ কাক্ষর্র ঠিকাদার । নিম বাণ সশষ হক্ষ  ১২ র্ৎসর (চুনক্ত অনুর্ায়ী) পর্ বন্ত স্পির 

নিক্ষর্ এটা পনরচা িা ও রেণাক্ষর্েণ করক্ষর্ এর্ং প্রনত মাক্ষস গ্রাহক্ষকর কাছ সর্ক্ষক ট্যানরফ আদায় করক্ষর্ । ১২ 

র্ৎসর পর স্পির এটার পনরচা িা ও রেণাক্ষর্ক্ষদনর দানয়ত্ব  Community Based Organization (CBO) 

িামক একটা স াকা  কনমটির কাক্ষছ হস্তান্তর করক্ষর্ । স্থািীয় র্িপ্রনতনিনর্ (ইউনিয়ি পনরষক্ষদর নির্ বানচত 

সচয়ারম্যাি, সমম্বার) ও গ্রাহকক্ষদর প্রনতনিনর্ সমন্বক্ষয় CBO গঠিত। 

 

র্াং াক্ষদক্ষশর গ্রামাঞ্চক্ষ  আক্ষস বনিক, আয়রি ও  র্ণাক্ততা প্রর্ণ এ াকায় র্িগণক্ষক নর্শুি খার্ার পানি 

সরর্রাক্ষহর র্ন্য িি-পাইপি ওয়াটাক্ষরর নর্নেন্ন অপশসনর ১৭,২৭৫ টি ইউরনে নিম বাণ করা সর্মিঃ পন্ড স্যান্ড 

নফল্টার, সরইি ওয়াটার হাক্ষে বনটং এর্ং িাগওক্ষয়  নফল্টারঃ  

এগুক্ষ ার প্ররতটি ইউনিট কনমউনিটি নেনিক সদয়া হক্ষে । প্রনতটি  ইউনিক্ষটর র্ন্য কনমউনিটির প্রক্ষদয় অক্ষর্ বর 

পনরমাি ২,৫০০.০০ টাকা । হস্তান্তর পরর্তী পর্ বাক্ষয় প্রনতটি ইউনিক্ষটর পনরচা িা ও রেণাক্ষর্েসণর দানয়ত্ব 

কনমউনিটির উপর ন্যাস্ত থাকদব। কনমউনিটির সদস্যক্ষদর পনরচা িা ও রেণাক্ষর্েসণর উপর নকছু সিনিং 

সদওয়া হক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রক্ষতযক ইউনিক্ষটর র্ন্য ১টি সরঞ্চ (Wrench) সদওয়া হক্ষয়ক্ষছ।  

 

র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামাঞ্চক্ষ র অনত দনরদ্র এ েররদ্র র্িগক্ষণর র্ন্য স্বে খরক্ষচ সমাে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ৪ 

িরদনর (সযমন টাইপ-১, টাইপ-২, টাইপ-৩ ও মনিফাইি োইপ-৪) স্যারনোরী ল্যারিদনর স্থাপনা রনম ষাণ করাঃ 

প্রনতটি ইউনিক্ষটর র্ন্য টাইপ সেক্ষদ গ্রাহক্ষকর প্রক্ষদয় অর্ ব র্র্াক্রক্ষম ১,৮২৮.০০, ২,৫৪৮.০০ ও ৪,০০০.০০ 

টাকা। স্থানীয় ক্ষুদ্র উক্ষেযাক্তার (LSE) মাক্ষধ্যক্ষম এগুক্ষ া ততনর ও WAP কনমটি কর্তবক নির্ বানচত ব্যনক্তসেরদক 

এগুক্ষ া সদওয়া হসয়দছ। 

 

গ্রামাঞ্চক্ষ র র্িগক্ষণর সক্ষচতিতা বৃনিকরণঃ  

দনেিাঞ্চক্ষ  নিক্ষয়াগকৃত NGO এর মাধ্যক্ষম এই অঙ্গটি র্াস্তর্ায়ক্ষির কার্ চ ক্ষছ । অন্যান্য এ াকায় র্নস্বাস্থয 

প্রক্ষকৌশ  নর্োক্ষগর কম বচারী/কম বকতবা দ্বারা এই অঙ্গটির কার্ বক্রম চ ক্ষছ । 
 

গ্রামাঞ্চক্ষ র র্িগক্ষণর দেতা বৃনিকরণঃ  

এই অঙ্গটির বাস্তবায়দনর কাজ যথাক্রদম NGO ও র্নস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  নর্োক্ষগর কম বকতবা/কম বচারী দ্বারা 

পনরচান ত হক্ষে। 
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রিত্রঃ বাাংলাদেশ মানরিদত্র প্রকদল্পর অবস্থান 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষপদ্ধরত 

২.১ রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কায ষক্রদমর উদেশ্য 

রনরবড় পররবীক্ষদণর প্রিান উদেশ্য হদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কায ষক্রদমর বতষমান অবস্থা ও অগ্রগরতর পয ষাদলািনা করা 

যাদত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর আসল উদেশ্য অরজষত হদে রকনা তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়, বাস্তবায়নকালীন দুব ষলতা 

সমূহ সনাক্ত কদর প্রকল্পটি যথাসমদয় সঠিকভাদব সশর্ করার ব্যাপাদর পরামশ ষ ও সুপাররশ সেয়া, এবাং রনম ষাণকাদজ 

ব্যবহৃত মালামাদলর গুণগত মান ও স্থাপনাগুদলার রনম ষাণ ড্রইাং-রডজাইন সমাতাদবক হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা কদর 

সেখা। 

২.২ রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদম পরামশ ষদকর োরয়ত্ব 

ক) প্রকদল্পর রববরণ (প্রকদল্পর নাম, উদযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্করলত ব্যয়, 

বছররভরিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ ষায়ন, প্রকদল্পর পেভূরম ইতযারে সাংরেষ্ট 

সকল তথ্য পয ষাদলািনা); 

খ)  প্রকদল্পর সারব ষক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ ষক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, 

রবদের্ণ, সাররণ/সলখরিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পয ষাদলািনা; 

গ)  প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজষত অগ্রগরত রবদের্ণ ও পয ষাদলািনা; 

ঘ)  প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কায ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র 

রবযমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদযাগীর গাইড লাইনস্ ইতযারে) প্ররতপালন করা 

হদয়দছ/হদে রক না তা পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা (এদক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন পয ষাদলািনা করা 

বাঞ্চনীয়; রডরপরপদত বরণ ষত ক্রয় কায ষক্রদমর প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তার কারণ যািাই 

এবাং যথাযথ কতৃষপদক্ষর অনুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা প্রদয়াজন);  

ঙ)  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগৃরহতব্য পণ্য, কায ষ ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবলসহ আনুর্রঙ্গক রবর্য়ারে রনদয় পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা; 

ি)  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন পণ্য, কায ষ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি ষাররত  BoQ 

অনুযায়ী পররমাণ সাংগ্রহ এবাং সেরসরফদকশন অনুযায়ী গুণগত মান রনরিত করা হদে রকনা তা পয ষদবক্ষণ ও 

পয ষাদলািনা (এদক্ষদত্র সেরসরফদকশন অনুযায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদে রকনা তা মাঠ পয ষায় হদত নমুনা 

সাংগ্রহ ও গদবর্ণাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম যািাই করা বাঞ্চনীয়। এছাড়া মাঠ পয ষায় হদত সদরজরমন পররেশ ষন 

Individual Interview, Key Informant Interview (KII) & Focus Group 

Discussion (FGD) এর মাধ্যদম  তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করসত হদব); 

ছ) রডরপরপ-সত বছর রভরিক কম ষ পররকল্পনা ও অথ ষ িারহোর প্রাক্কলন সযৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পর শুরু হদত কম ষ 

পররকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দছ/হদে রকনা তা পরীক্ষা করা; পররকল্পনার সাদথ ব্যতযয় ঘেদল 

তা রিরিত কদর প্ররতকাদরর পরামশ ষ এবাং ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন; 

জ) প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সযমন ভূরম অরিগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর, অথ ষায়দন রবলম্ব, প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অথ ষাৎ পণ্য, কায ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব ষলতা, প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় 

বৃরদ্ধ ইতযারে কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা; 

ঝ)  প্রকক্ষের সম্ভাব্য exit plan সম্পদকষ পয ষাদলািনা ও মতামত প্রোন; 
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ঞ)  প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণ; এক্ষেক্ষত্র সারব ষকভাদব রিরিত সবলতা অনুসরণ এবাং ত্রুটি, দুব ষলতা বা অসঙ্গরত 

উিরদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ি; 

ত)  আথ ষ-সামারজক সপ্রক্ষাপে রবদবিনায় প্রকল্পটি গ্রহদণর সযৌরক্তকতা যািাই;  

থ)  প্রকল্প সাংরেষ্ট প্রাপ্ত রবরভন্ন পয ষদবক্ষদণর রভরিদত সারব ষক পয ষাদলািনা; 

ে)  ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক নির্ বানরত প্রকে সংনিষ্ট অন্যান্য নর্ষয়ানদ।   

২.৩ রনরবড় পররবীক্ষদণ পররিারলত কায ষক্রম 

প্রকল্প সাংরেষ্ট তথ্যারে সাংগ্রহ: 

"বাাংলাদেশ গ্রামীণ পারন সরবরাহ ও স্যারনদেশন" শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর প্ররতদবেন প্রণয়দন 

প্রাইমারর ও সসদকন্ডারর উৎদসর তথ্য ব্যবহার করা হদয়দছ। মাঠ পয ষায় সথদক সুরবিাদভাগী ও প্রকদল্পর সাদথ সাংরেষ্ট 

কম ষকতষা এবাং জনপ্ররতরনরিদের রনকে সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হয় এবাং সসদকন্ডারী তথ্য ও উপাি সাংগ্রদহর জন্য 

প্রকদল্পর রবরভন্ন স্তদরর েরলল েস্তাদবজ পয ষদবক্ষণ ও রবদের্ণ করা হয়। 

 (ক) প্রাইমারর উৎদসর তথ্যারেঃ  

মাঠ পয ষাদয়র বাস্তবায়ন কাজ সদরজরমদন পররেশ ষন ও বাস্তব অবস্থা অবদলাকন, প্রশ্নমালার মাধ্যদম প্রকল্প এলাকার 

উপকারদভাগীদের কাছ সথদক তথ্য উপাি সাংগ্রহ করা হদয়দছ। পয ষদবক্ষণ ও আদলাকরিদত্রর মাধ্যদমও তথ্য সাংগৃহীত 

হদয়দছ। 

এছাড়া কাররগরর রবর্য়ক অাংদশর জন্য স্থাপনা এলাকাসমূহ পররেশ ষনপূব ষক প্রকল্প কাদজর ড্রইাং-রডজাইন ও 

সেরসরফদকশন অনুযায়ী কাজ সম্পােন করার রবর্য় এবাং সভৌত কাদজর গুণগত ও পররমানগত মান ইতযারে রবর্য়ক 

তথ্যারে যািাই ও পয ষাদলািনা কদর সেখা হদয়দছ। 

(খ) সসদকন্ডারর উৎদসর তথ্যারেঃ  

প্রকল্প পররিালদকর কায ষালয় হদত DPP, RDPP, অগ্রগরত ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তথ্যারে, সাংরেষ্ট ড্রইাং-রডজাইন, 

সেরসরফদকশন এবাং ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে সাংগ্রহ ও পয ষাদলািনা করা হদয়দছ।  

২.৪ নমুনা এলাকা ও নমুনার আকার রনব ষািনঃ 

রনরবড় পররবীক্ষদণর কায ষ-পরররি সমাতাদবক কম সময়দক্ষপণ ও ফলপ্রসূ ফলাফল পাওয়ার রেদক নজর সরদখ 

পররেশ ষদনর জন্য নমুনা এলাকা ও নমুনার আকার রনব ষািন করা হয়। 

নমুনার আকার রনণ ষয়ঃ 

প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের নমুনা আকার রনি ষারদণর জন্য রনদোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হদয়দছঃ 

n = X Design effect 

সযখাদন, 

n = Sample Size 

p= Proportion of total sanitation coverage throughout the country =62%= 0.62   

q= 1-p=1-0.62=0.38 

Z =  Standardized normal variate which is 1.96 at 5% level of significance with 95% 

confidence interval  
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d =Confidence level = 5% = 0.05  

Design effect =2 

উপদরাক্ত সূত্রানুসাদর, 

 

n= X 2 

= 362x 2 

= 724.06 ≈ 750  

প্রাপ্ত সমাে নমুনার আকার অথ ষাৎ ৭৫০ সাংখ্যাটিদক উপদজলাওয়ারর সুরবিাদভাগীদের আনুপারতক হাদর ৯৭টি উপদজলায় 

রনদোক্ত সূত্র ব্যবহার কদর প্রদতযক উপদজলার জন্য ভাগ কদর সেওয়া হদয়রছল: 

 

for i=1,2,…………………………,97 

সাররণ- ২.১:  অন্তভু ষক্ত এলাকার জররপ প্রশ্নমালার নমুনা কাঠাদমা 

ক্ররম

ক নাং 

প্রকল্প অন্তভু ষক্ত এলাকা  

সজলা উপদজলার নাম ও প্রকদল্পর 

অন্তষভুক্ত ইউরনয়দনর সাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

জনসাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

উপকারদভাগীদের 

নমুনা সাংখ্যা 

১  

বররশাল 

(১) আগগলঝাড়া- ৩  ৯৭৩৪১ ৮ 

(২) সমদহরেগঞ্জ - ২ ৪৬,০৬৪ ৪ 

(৩) মূলারে - ৪ ১২৭,৭৩৩ ১০ 

২ রপদরাজপুর  

 

(৪) নারজরপুর – ২  ৪৬,৮৯০ ৪ 

(৫) রপদরাজপুর সের – ২  ৩৩,৯০৫ ৩ 

(৬) মঠবারড়য়া – ৭  ১৫৯,২২১ ১২ 

    ৩ বরগুনা (৭) বরগুনা সের – ২  ৭১,২৩২ ৬ 

  (৮) পাথরঘাো – ৫  ১৩৯,০৩০ ১১ 

উপদমাে: বররশাল রবভাগ  ৭২১,৪১৬ ৫৮ 

৪  ব্রাহ্মণবারড়য়া  

  

(৯) কসবা – ৩ ৯১,৭৪৪ ৭ 

(১০) নবীনগর – ৩ ৬৯,৯৬২ ৫ 

(১১) সরাইল – ৭  ২৪১,৫৬০ ১৯ 

৫ 

 

িাঁেপুর  

  

(১২) হাজীগঞ্জ – ১১  ২৭২,২২৪ ২১ 

(১৩) কচূয়া – ১১  ৩১২,২৩৯ ২৪ 

(১৪) শাহরারস্ত – ১০  ১৯৫,৪৪৫ ১৫ 

৬  
িট্টগ্রাম  

 

(১৫) রমরশরাই – ৫ ১১৯,৭৯১ ৯ 

(১৬) রসতাকুন্ড – ১  ২৮,৩৮১ ২ 

 

৭ 

 

কুরমল্লা  

  

(১৭) বড়ুরা – ১০  ২৪৮,৮৩৩ ১৯ 

(১৮) সমানহরগঞ্জ – ১০  ২০৯,৬৮৯ ১৬ 

(১৯) সমঘনা – ৫  ৭৫,০০২ ৬ 

(২০) মুরাে নগর – ১  ১৮,৪৩৮ ২ 

(২১) নাঙ্গল সকাে – ২  ৭৯,৩০৩ ৬ 

৮ 

 

সফনী  

 

(২২) সফনী সের – ১  ৩৫,৫৮০ ৩ 

(২৩) সসানা গাজী – ৪  ৯৯,৫০৩ ৮ 

৯ 
লক্ষীপুর  

 

(২৪) লক্ষীপুর সের – ৪  ১১৪,৬৯৮ ৯ 

(২৫) রামগঞ্জ – ১  ২৫,৭৬৯ ২ 
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ক্ররম

ক নাং 

প্রকল্প অন্তভু ষক্ত এলাকা  

সজলা উপদজলার নাম ও প্রকদল্পর 

অন্তষভুক্ত ইউরনয়দনর সাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

জনসাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

উপকারদভাগীদের 

নমুনা সাংখ্যা 

 ১০ 

সনায়াখালী  

   

(২৬) সবগমগঞ্জ – ৬    ১৬৩,৯০৬ ১৩ 

(২৭) করবরহাে – ১  ১৪,৪৬৬ ২ 

(২৮) সনায়াখালী সের – ১   ২৮,৫১০ ২ 

(২৯) সসনবাগ – ৪  ১৪০,৪০১ ১১ 

(৩০) সসানাইমুরর – ৪  ১১০,০৪৮ ৯ 

উপদমাে: িট্টগ্রাম রবভাগ  ২৬৯৫,৪৯২ ২১০ 

১১ 

 

ঢাকা 

 

(৩১) সোহার – ১  ১৯,৮৯৬ ২ 

(৩২) নওয়াব গঞ্জ – ১৩  ৩১০,২৭৯ ২৪ 

 

 

১২ 

ফররেপুর  

  

(৩৩) আলপাডাঙ্গা – ৪  ৭৫,৭৪২ ৬ 

(৩৪) ভাঙ্গা – ৬  ১১৯,১৩৮ ৯ 

(৩৫) ফররেপুর সের – ৮  ২৫৯,২৩৫ ২০ 

(৩৬) নগরকাো – ৫  ১০২,৮৮৮ ৮ 

 

১৩ 

 

সগাপালগঞ্জ  

  

(৩৭) সগাপালগঞ্জ সের –১৩  ১৮৫,৭৯২ ১৫ 

(৩৮) কারশয়ানী – ৬  ১০৩২৬৪ ৮ 

(৩৯) সকাোলীপাড়া – ২  ৪৪,৭৯৩ ৪ 

(৪০) সমাকদসেপুর – ৫  ১০৯,৮৭২ ৯ 

(৪১) টুঙ্গীপাড়া – ২  ৪৭,৯৫১ ৪ 

 

১৪ 

 

রকদশারগঞ্জ  (৪২) দভরব – ১  ২৯,৮৫১ ২ 

(৪৩) ইেনা – ২  ৪৫,১৮২ ৪ 

(৪৪) রনকরল – ১  ১৪,৯৫৮ ২ 

১৫ 

 

মাোরীপুর  

   

(৪৫) কালরকরন – ৪  ৯১,৮০৩ ৭ 

(৪৬) মাোরীপুর সের – ৭  ১৩২,৭১০ ১০ 

(৪৭) রাগজর – ৪  ৬৮,৪২৬ ৫ 

(৪৮) রশবির – ৯  ১৮৩,৬৪২ ১৪ 

১৬ 

 

মারনকগঞ্জ (৪৯) হরররামপুর – ৪  ৩৭,৬৭১ ২ 

(৫০) রশবালয় – ৩  ৬১,৮৫০ ৫ 

(৫১) রসঙ্গাইর – ৫  ১১০,৫৭৭ ৯ 

১৭ 

 

মুরন্সগঞ্জ  

 

(৫২) গজাররয়া – ৮  ১৫৬,৪০৩ ১২ 

(৫৩) মুরন্সগঞ্জ সের – ৩  ৪৩,০৭৯ ৩ 

১৮ 

নারায়ণগঞ্জ  

  

(৫৪) আড়াই হাজার – ৭  ২৩৩,১৮৭ ১৮ 

(৫৫) বের – ১  ৪১,৫১৬ ৩ 

(৫৬) সসানারগাও – ৯  ২৩২,৮১৭ ১৮ 

১৯ োঙ্গাইল   

 

(৫৭)  কারলহাতী – ৩  ৮৬,৮০৬ ৭ 

(৫৮) নাগরপুর – ১  ৩৭,৪২৭ ৩ 

উপদমাে: ঢাকা রবভাগ  ২৯৮৬,৭৫৫ ২৩৫ 

২০ 

 

বাদগরহাে  

 

(৫৯) রিতলমারর - ৪ ৯০,৭২৫ ৭ 

(৬০) সমাল্যারহাে – ২ ৩৫১৩৭ ৩ 

(৬১) শরণদখালা – ৭ ১১৯,৮৩৫ ৯ 

(৬২) কচুয়া – ২ ৫৮,১০০ ৫ 

(৬৩) মাংলা – ৪ ৬৯,১৯৭ ৫ 

(৬৪) সমাড়লগঞ্জ – ৫  ১৭১,৩৮৪ ১৩ 

২১ 

 

যদশার  

   

(৬৫) রঝকরগাছা – ৫  ১২৫,৪০২ ১০ 

(৬৬) সকশবপুর – ২  ৬৫,৮৬১ ৫ 

(৬৭) শারর্া – ১  ৩৪,২৮৪ ৩ 
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ক্ররম

ক নাং 

প্রকল্প অন্তভু ষক্ত এলাকা  

সজলা উপদজলার নাম ও প্রকদল্পর 

অন্তষভুক্ত ইউরনয়দনর সাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

জনসাংখ্যা 

উপদজলাওয়ারী 

উপকারদভাগীদের 

নমুনা সাংখ্যা 

২২ রঝনাইেহ্  (৬৮) দশলকুপা – ৪  ১০২,৫৮০ ৮ 

২৩ খুলনা  

 

(৬৯) রুপসা – ১  ৬০,৩৫৬ ৫ 

(৭০) ডুমুররয়া-১ ২৫,০৯৯ ২ 

(৭১) পাইকগাছা – ৩  ৭২,৬৪৮ ৬ 

(৭২) োদকাপ – ৪  ৬৪,৫০৭ ৫ 

(৭৩) কয়রা – ২  ৬১,২১৬ ৫ 

২৪ মাগুরা  (৭৪) সমাহাম্মেপুর – ৩  ৮৭,৪২১ ৭ 

২৫ সাতক্ষীরা  

  

(৭৫) আশাশুরন – ৫  ১১৫,৭১৫ ৯ 

(৭৬) কলাদরায়া – ৯  ২২২,৯৮৭ ১৭ 

(৭৭) সাতক্ষীরা সের – ৩  ৬৫,৯৫১ ৫ 

(৭৮) তালা – ৫  ১৪০,২২৯ ১১ 

(৭৯)  শ্যাম নগর – ৭  ৩৩৮,০৩৯ ২৬ 

২৬ নড়াইল  (৮০) নড়াইল সের – ৩  ৬২,৫৬২ ৫ 

উপদমাে: খুলনা রবভাগ  ২১৮৯,২৩৫ ১৬৯ 

২৭ বগুড়া  

 

(৮১) সশরপুর – ১ ৩২,৪৫৬ ৩ 

(৮২) সসানাতলা - ২ ৫২,১৫১ ৪ 

২৮ কুরড়গ্রাম  (৮৩) উরলপুর – ৪  ১০৭,৪২৩ ৮ 

২৯ রাংপুর  

  

(৮৪) বের গঞ্জ – ২  ৬৫,৭৬৭ ৫ 

(৮৫) গঙ্গািরা – ৩  ৯৪,৯৩৬ ৭ 

(৮৬) কাউরনয়া – ২  ৫২,২৫৬ ৪ 

(৮৭) রমঠাপুকুর – ১  ২৯,৮০০ ২ 

(৮৮) রপরগাছা – ১  ২৬,৫৭৮ ২ 

(৮৯) রপরগঞ্জ – ২  ৬৯,০২৬ ৫ 

উপদমাে: রাজশাহী এবাং রাংপুর রবভাগ  ৫৩০,৩৯৩ ৪০ 

৩০ 

 

সুনামগঞ্জ  

 

(৯০) সুনামগঞ্জ সের – ১  ৭৫,২৬৮ ৬ 

(৯১) িম ষপাশা – ২  ৪১,২৩৯ ৩ 

৩১ রসদলে  

 

(৯২) বালাগঞ্জ – ৪  ৮৪,৪১৩ ৭ 

(৯৩) েরক্ষন সুরমা – ১  ২৭,৩৩৫ ২ 

(৯৪) কানাই ঘাঁে – ১  ২০,৫৬৮ ২ 

৩২ সমৌলভীবাজার  (৯৫) কুলাউড়া – ৪  ৮৮,৭৭৫ ৭ 

৩৩ হরবগঞ্জ  

 

(৯৬) মািবপুর – ৪  ১১৩,৭৮০ ৯ 

(৯৭) নবীগঞ্জ – ১  ২৮,৩৩১ ২ 

উপদমাে: রসদলে রবভাগ  ৪৭৯,৭০৯ ৩৮ 

 সব ষদমাে  ৯৬,০৩,০০০ ৭৫০ 

উৎস: আররডরপরপ 
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২.৫ উপাি সাংগ্রহ পদ্ধরত 
 

প্রকদল্পর সভৌত কায ষক্রমসমূহ রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য রনব ষারিত এলাকাসমূহ সদরজরমদন পররেশ ষন করা হদয়দছ এবাং 

মাঠ পয ষাদয়র তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। রনদে তথ্য সাংগ্রদহর রবরভন্ন পদ্ধরতর সাংরক্ষপ্ত রববরণ সেয়া হলঃ 

 

ক্রঃ

নাং 

অাংশগ্রহণকারী 

ব্যরক্ত/উিরোতা 

অাংশগ্রহণকারী/উিরোতার সাংখ্যা  ও স্থান তথ্য উপকরণ 

১ সুফলদভাগী ৭৪৭ জন  (প্রকদল্পর অন্তভু ষক্ত ৯৭ টি উপদজলা) প্রশ্নপত্র  

২ পাবরলক-প্রাইদভে 

পাটি ষরসদপশন  

৩৭ জন (কুরমল্লা-৪, ঢাকা-৪, ফররেপুর-৪, বররশাল-১, ব্রাহ্মণবারড়য়া-

২,িাঁেপুর-৩, সফনী-১, যদশার-১, মাোরীপুর-২, মারনকগঞ্জ-২, মুরন্সগঞ্জ-

৪, নারায়নগঞ্জ-৫, সনায়াখালী-২) 

KII 

সিকরলস্ট 

৩ রনরাপে খাবার পারন 

এবাং স্যারনদেশন এর 

কাদজ সাংরেষ্ট 

এনরজও প্ররতরনরি   

০২ জন (বাদগর হাে) KII 

সিকরলস্ট 

৪ স্থানীয় গণ্যমান্য 

ব্যরক্ত ও সাংরেষ্ট 

ব্যরক্তবদগ ষর সাদথ 

এফরজরড 

৩৩ টি (লক্ষীপুর সজলা সের, ফররেপুর সজলা সের, মাোরীপুর সজলা 

সের, সগাপালগঞ্জ সজলা সের, মূলারে-বররশাল, মঠবারড়য়া-রপদরাজপুর, 

পাথরঘাো-বরগুনা, সরাইল-ব্রাহ্মণবারড়য়া, কচূয়া-িাঁেপুর, রমরসরাই- 

িিগ্রাম, বড়ূরা-কুরমল্লা, সসানাগাজী-সফনী, সবগমগঞ্জ- সনায়াখালী, 

নওয়াবগঞ্জ-ঢাকা, ইেনা-রকদশারগঞ্জ, রসঙ্গাইর-মারনকগঞ্জ, গজাররয়া-

মুরন্সগঞ্জ, সসানারগাঁও-নারায়নগঞ্জ, কারলহাতী-োঙ্গাইল, শরণদখালা-

বাদগরহাে, রঝকরগাছা-যদশার, দশলকুপা-রঝনাইোহ, পাইকগাছা- খুলনা, 

সমাহাম্মেপুর-মাগুরা, শ্যামনগর-সাতক্ষীরা, নড়াইল সের, সসাঁনাতলা-

বগুড়া, উরলপুর-কুরড়গ্রাম, গঙ্গািরা-রাংপুর, সুনামগঞ্জ সের, বালাগঞ্জ-

রসদলে, কুলাউরা-সমৌলবী বাজার, মািবপুর- হরবগঞ্জ)      

এফরজরড 

(FGD) 

গাইডলাইন 

৫ প্রকল্প সাংরেষ্ট 

কম ষকতষাবৃদের সাদথ 

রনরবড় আদলািনা 

৩৮ জন (প্রকল্প পররিালক অরফস, ঢাকা-৫ জন, রনব ষাহী প্রদকৌশলী-৬ 

জন (লক্ষীপুর সের, ফররেপুর সের, মাোরীপুর সের, সগাপালগঞ্জ সের, 

নড়াইল সের, সুনামগঞ্জ সের) সহকারী প্রদকৌশলী/ উপ-সহকারী 

প্রদকৌশলী (আগগলজড়া-বররশাল, মঠবারড়য়া-রপদরাজপুর, পাথরঘাো-

বরগুনা, সরাইল-ব্রাহ্মণবারড়য়া, হাজীগঞ্জ-িাঁেপুর, রমরসরাই- িিগ্রাম, 

সমানহরগঞ্জ-কুরমল্লা, সসানাগাজী-সফনী, সসনবাগ-সনায়াখালী, নওয়াবগঞ্জ-

ঢাকা, ইেনা-রকদশারগঞ্জ, রসঙ্গাইর-মারনকগঞ্জ, গজাররয়া-মুরন্সগঞ্জ, 

আড়াই হাজার-নারায়নগঞ্জ, কারলহাতী-োঙ্গাইল, শরণদখালা-বাদগরহাে, 

রঝকরগাছা-যদশার, দশলকুপা-রঝনাইোহ, োদকাপ- খুলনা, সমাহাম্মেপুর-

মাগুরা, কলাদরায়া-সাতক্ষীরা, সশরপুর-বগুড়া, উরলপুর-কুরড়গ্রাম, 

কাউরনয়া-রাংপুর, বালাগঞ্জ-রসদলে, কুলাউরা-সমৌলবীবাজার, মািবপুর- 

হরবগঞ্জ)          

সিকরলস্ট 

৬ আঞ্চরলক কম ষশালা িাঁেপুর সজলার কচুয়া উপদজলায় সগাহাে ইউরনয়দনর হারসমপুর গ্রাদমর 

ড. মুনসুর উরেন মরহলা রডরগ্র কদলজ রমলনায়তদন অনুরষ্ঠত হয় সযখাদন 

প্রিান অরতরথ রহদসদব উপরস্থত রছদলন আইএমইরডর উপ-পররিালক 

জনাব সমাঃ খরলল আহদমে, সহকারী পররিালক জনাব সমাঃ ফজলুর 

রহমান, স্থানীয় উপদজলা পররর্ে সিয়ারম্যান জনাব সমাঃ শাহজাহান ও 

স্থানীয় জনগণ। 

আদলািনা  
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২.৬ মাঠ পররেশ ষন ও সম্পারেত কাদজর গুণগত মান পরীক্ষাঃ 

প্রকদল্পর স্থাপনাগুদলার কদয়কটি জায়গায় সদরজরমদন পররেশ ষন পূব ষক সম্পারেত কাজগুদলা ড্রইাং-রডজাইন ও BOQ 

সত বরণ ষত সেরসরফদকশন অনুযায়ী কাজ হদয়দছ রকনা তা পয ষদবক্ষণ ও পরীক্ষা কদর সেখা হদয়দছ। রনম ষাণ কাদজ 

ব্যবহৃত মালামাদলর গুণগত মান ঠিক আদছ রকনা তা জানার জন্য জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর আঞ্চরলক অরফস 

কতৃষক করা ও সাংররক্ষত রনদে বরণ ষত মালামাদলর সেস্ট সরজাল্ট পয ষাদলািনা কদর সেখা হদয়দছ।  

 রনম ষাণ কাদজ ব্যবহৃত এমএস বার। 

 রনম ষাণ কাদজ ব্যবহৃত কনরক্রদের কদেরসভ সরাংথ।  

 কাদজ ব্যবহৃত uPVC pipe  

এছাড়াও মাঠ পয ষাদয়র রতনটি রবরভন্ন িরদনর স্থাপনা সথদক সাংগৃহীত রতনটি পারনর নমুনা ল্যাদব পরীক্ষা কদর 

আদস ষরনক ও আয়রদনর পররমান যািাই করা হদয়দছ। 

২.৭     রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কায ষক্রদমর ব্যবস্থাপনা  

২.৭.১   রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর োরয়ত্ব বন্টন  

 

রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রম পররিালনার সারব ষক োরয়দত্ব রছদলন এসএ কনসাল্ট ইন্টারন্যাশনাল রলরমদেড-এর েীম 

রলডার। তার তত্ত্বাবিান ও পররিালনায় অন্যান্য কম ষকতষা সযমন, রমড সলদভল ইরঞ্জরনয়ার, আদস ষরনক/পাবরলক সহলথ 

রবদশর্জ্ঞ ও আথ ষ-সামারজক রবদশর্জ্ঞ, সুপার ভাইজার ও মাঠ পয ষাদয় তথ্য/উপাি সাংগ্রহকারীগন পুদরা রনরবড় 

পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর রবরভন্ন োরয়ত্ব পালন কদরদছন যার বণ ষনা রনদের ছদক প্রেত্ত হলঃ 

 

ক্রঃ 

নাং 

নাম  পেবী োরয়ত্ব 

০১ ইরঞ্জরনয়ার সমাঃ রুহুল 

আযম  

টিম রলডার রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রম পররিালনার সারব ষক োরয়ত্ব পালন সযমন প্রকদল্পর 

সমস্ত নরথপত্র সাংগ্রহ, পয ষাদলািনা, পয ষদবক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যারের রভরিদত 

প্ররতদবেন দতরী ও উপস্থাপনসহ সমস্ত টিমদক পররিালনা করা। 

০২ ইরঞ্জরনয়ার সমাঃ 

সগালাম সমাস্তফা 

রমড সলদভল 

ইরঞ্জরনয়ার 

রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রম পররিালনায় টিম রলডারদক সারব ষক সহদযারগতা 

প্রোন কদরদছন।  তথ্য উপাি সাংগ্রদহর জন্য টুলস সডদভলপদমদন্ট আথ ষ-

সামারজক রবদশর্জ্ঞদক সহদযারগতা কদরদছন। মাঠ পয ষাদয় সভৌত কাঠাদমার 

গুণগত মান পয ষাদলািনা কদরদছন। ররদপাে ষ দতরীদত টিম রলডারদক সারব ষক 

সহদযারগতা কদরদছন। মাঠ পয ষাদয় ১১ টি সজলায় তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক 

সুপারভাইজ কদরদছন। 

০৩ ইরঞ্জরনয়ার এসএ 

রারফউজ্জামান 

আদস ষরনক/পাব

রলক সহলথ 

রবদশর্জ্ঞ 

রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রম পররিালনায় টিম রলডারদক সারব ষক সহদযারগতা 

প্রোন কদরদছন।  মাঠ পয ষাদয় পারনর নমুনা সাংগ্রহ কদর আদস ষরনক, আয়রণ 

ও লবণাক্ততা যািাই কদরদছন। ররদপাে ষ দতরীদত টিম রলডারদক সারব ষক 

সহদযারগতা কদরদছন। মাঠ পয ষাদয় ১১ টি সজলায় তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক 

সুপারভাইজ কদরদছন।    

০৪ সমাঃ সাইদুর রহমান আথ ষ-সামারজক 

রবদশর্জ্ঞ 

রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রম পররিালনায় টিম রলডারদক সারব ষক সহদযারগতা 

প্রোন কদরদছন।  তথ্য উপাি সাংগ্রদহর জন্য রবরভন্ন প্রকার প্রশ্নপত্র ও 

সিকরলস্ট দতরী করা হয়। তথ্য ও উপাি সাংগ্রহকারীদের প্রররশক্ষণ প্রোন 

কদরদছন। মাঠ পয ষাদয় তথ্য ও উপাি যািাই কদরদছন। ররদপাে ষ দতরীদত টিম 

রলডারদক সারব ষক সহদযারগতা কদরদছন। মাঠ পয ষাদয় ১১ টি সজলায় তথ্য 

সাংগ্রহকারীগণদক সুপারভাইজ কদরদছন।   
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২.৭.২ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ 
 

 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান কতৃষক সমাে ২০ জন তথ্য সাংগ্রহকারী ও ৪ জন সুপারভাইজার রনদয়াগ রেদয় তাদেরদক হাদত 

কলদম প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ এবাং অনুদমারেত প্রশ্নমালা/ছক সঠিকভাদব পূরণ করার সকৌশল সশখাদনা হদয়দছ। 

 

২.৭.৩ রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর উপাি প্ররক্রয়াকরণ ও রবদের্ণ  

 

মাঠ পয ষায় সথদক সাংগৃরহত তথ্য ও উপাদির গুনগত মান রনয়ন্ত্রণ করা হদয়দছ। প্রায় ১০% পুরণকৃত প্রশ্নপদত্রর 

পুন:রনররক্ষন করা হদয়দছ। েক্ষ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত সকাডারদের িারা উম্মুক্ত (সখালা প্রদশ্নর) উির সমূহদক সকারডাং করা 

হদয়দছ। করম্পউোদরর মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর উপাি প্ররক্রয়াকরণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। মাঠ হদত 

সাংগৃহীত তথ্য/উপাি রনয়মতারন্ত্রকভাদব পররশুদ্ধ করা হদয়দছ এবাং সসগুদলা করম্পউোদর এরির মাধ্যদম সরকড ষ করা 

হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর উপাি প্ররক্রয়ার জন্য SPSS-2014 ব্যবহার করা হদয়দছ। যথাযথ 

Tabulation-এর সাহাদয্য উপাি সাংগ্রহ প্ররক্রয়ার ফলাফল সাররণ, গ্রাফ ও িাে ষ আকাদর উপস্থাপন করা হদয়দছ এবাং 

সসগুদলা রবদের্ণ ও ব্যাখ্যা করা হদয়দছ।  

   

২.৮ রনরবড় পররবীক্ষণ কায ষক্রদমর প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ   

  

মাঠ পয ষায় হদত সাংগৃহীত সকল তথ্য ও উপাি প্ররক্রয়াকরণ ও প্রদয়াজনীয় রবদের্ণ পূব ষক রনরবড় পররবীক্ষদণর ১ম 

খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষছ। ১ম খসড়া প্ররতদবেদনর ওপর সাংরেষ্ট কাররগরর/রস্টয়াররাং করমটির সুপাররদশর 

আদলাদক প্ররতদবেন সাংদশািন কদর ২য় খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুত করা হসয়দছ। ২য় খসড়া প্ররতদবেন জাতীয় সসরমনাদর 

উপস্থাপন করা হদয়দছ। সসরমনাদর অাংশগ্রহণকারীগদণর মন্তব্য রবদবিনায় রনদয় IMED-এর সাংরেষ্ে সসক্টদরর সাদথ 

আদলািনা কদর প্ররতদবেন চুড়ান্ত করা হদয়দছ। চুড়ান্ত প্ররতদবেন বাাংলা ও ইাংদরজী উভয় ভার্াদতই প্রস্তুত করা হদয়দছ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক আরথ ষক ও বাস্তব অগ্রগরতঃ 
 

মূল প্রকল্পটি ১৯ জুন ২০১২ সাদল প্রথম একদনদক অনুদমারেত হয়। প্রাক্করলত ব্যয় রছল ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ োকা ও বাস্তবায়ন সময়ােকাল রছল ০১ জুলাই ২০১২ সথদক ৩০ জুন ২০১৬। 

পদর প্রকল্পটি ০৮ মাি ষ ২০১৬ সাদল সাংদশারিত আকাদর অনুদমারেত হয় তখন প্রাক্করলত ব্যয় িরা হয় ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ োকা এবাং বাস্তবায়ন সময়ােকাল রাখা হয় ০১ জুন ২০১২ সথদক 

৩১ রডদসম্বর ২০১৭। প্রকল্পটি ০৮ মাি ষ ২০১৬ সাদল যখন সাংদশারিত আকাদর অনুদমারেত হয় তখন পয ষন্ত বাস্তদব প্রকল্পটির অগ্রগরতর রবর্য়টি রবদবিনা কদর রডরপরপ (DPP) সথদক 

আররডরপরপ (RDPP) সত রবরভন্ন অদঙ্গর সাংখ্যা ও কাদজর পররমান কমাদনা হয় এবাং প্রাক্করলত ব্যয় কমাদনা হয়। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল এক বছর ছয় মাস বৃরদ্ধ করা হয়। প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন সমদয়র মদধ্য ৩৭টি পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই রস্কদমর শতভাদগ পারন সরবরাহ শুরু করা হদব4। ৫০,০০০টি  স্বাস্থযসম্মত ল্যারিন এর মদধ্য ৪৭,০৯৭টি অথ ষাৎ ৯৪.২% কাজ 

সম্পন্ন হদয়দছ। নন-পাইপড ওয়াোর অপশদন এনরজও ইন্টারদভনশন এলাকায় ৯৬.৮৯% কাজ সম্পন্ন হদয়দছ এবাং জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তর ইন্টারদভনশন এলাকায় ৯৬.০০% 

কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। 5 অতএব সসব ষাপরর বলা যায় অরিকাাংশ কাজই সমাপ্ত হদয়দছ এবাং বাকী অসমাপ্ত কাজ রডদসম্বর ২০১৭ এর মদধ্য সমাপ্ত হদব। 6 আররডরপরপদত জনবল ৪৬ জন 

রনদয়াদগর কথা থাকদলও ২১ জন রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ কারণ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর স্থানীয় জনবলসক কাদজ লাগাদনা হদয়দছ। 

৩.১ প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গরভরিক অগ্রগরতর বতষমান রিত্র 

µt bs A‡½i weeiY  Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abymv‡i j¶¨gvÎv  GwcÖj, 2017 পয ষন্ত µgcywÄZ AMÖMwZ  মন্তব্য  

বাস্তব Avw_©K  বাস্তব Avw_©K  

wRIwe wcG  KwgD
-wbwU 
¯úÝi 

‡gvU  wRIwe wcG  KwgDwb-
wU ¯úÝi 

 †gvU  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ১4 

(K) ivR¯^ e¨q                       

1 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i ‡eZb 
fvZvw` 

46 
Rb 

746.29             -              
-    

746.29 21 Rb 309.17             -              
-    

309.17 cÖK‡íi Rb¨ Aby‡gvw`Z Rbe‡ji wKQz 
c` k~Y¨ _vKvq G‡ক্ষ‡Î eiv‡Ïi Zzjbvq 
Avw_©K AMÖMwZ ZzjbvgyjKfv‡e Kg 
n‡q‡Q| Dল্লেL¨, †gvU Aby‡gvw`Z Rbej 
46 R‡bi g‡a¨ eZ©gv‡b 16 Rb Kg©iZ 
Av‡Q|  

                                                           
4 সাংরেষ্ট প্রকদল্পর রপরড ও রডরপরড                 
5  প্রকল্প পররিালদকর অরফস 
6 সাংরেষ্ট প্রকদল্পর রপরড ও রডরপরড  
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µt bs A‡½i weeiY  Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abymv‡i j¶¨gvÎv  GwcÖj, 2017 পয ষন্ত µgcywÄZ AMÖMwZ  মন্তব্য  

বাস্তব Avw_©K  বাস্তব Avw_©K  

wRIwe wcG  KwgD
-wbwU 
¯úÝi 

‡gvU  wRIwe wcG  KwgDwb-
wU ¯úÝi 

 †gvU  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ১4 

2 wcGgBD cwiPvjbv e¨q ‡_vK 248.58 875.45           
-    

1124.03 ‡_vK 107.58 373.93   481.51 e¨q wbqš¿‡bi Kvi‡Y G‡ক্ষ‡Î eiv‡Ïi 
†P‡q cÖK…Z e¨q Kg n‡q‡Q| d‡j D³ 
A‡½ A‡_©i mvkÖq n‡e|  

3 cÖKí ïরু Kg©kvjv Ges 
cwiwPZ Kvh©µg 

‡_vK           
-    

30.00           
-    

30.00 ‡_vK        -         13.54            
-    

13.54 Aewkó cÖKí †gqv‡` eivÏK…Z A_© 
m¤ú~Y©iƒ‡c e¨q nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|  

4 Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 
Kg©KZ©v, BDwbqb cwil` I 
KwgDwbwUi m¶gZv e„w×  

‡_vK           
-    

500.00           
-    

500.00 ‡_vK        -       381.18            
-    

381.18 H 

5 Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 
Ges cÖKí mswkó Kg©KZ©v‡`i 
wk¶v mdi  

‡_vK           
-    

400.00           
-    

400.00 ‡_vK        -       105.16            
-    

105.16  †gvU 13wU ˆe‡`wkK md‡ii g‡a¨ এ 
পর্ যন্ত 4wU mdi m¤úbœ n‡q‡Q weavq 

G‡ক্ষ‡Î AMÖMwZ Kg n‡q‡Q|  

6 cvwb ¸YMZgvb cix¶v, 
cwiex¶b Ges mvwf©‡jÝ 

‡_vK           
-    

300.00           
-    

300.00 ‡_vK        -         56.89            
-    

56.89 GB A‡½i mgস্ত KvR †kl ch©v‡q| d‡j 
Aewkó cÖKí ‡gqv‡`i g‡a¨ Avw_©K 
AMÖMwZ kZfvM AR©b Kiv m¤¢e|  

7 `xN© †gqv`x civgk©K 5 Rb           
-    

460.14           
-    

460.14 5 Rb        -    339.55           
-    

339.55 H 

8 KvwiMix civgk©‡Ki gva¨‡g 
MÖvgxY cvBcড IqvUvi ¯‹x‡gi 
m¤¢ve¨Zv mgx¶v, mvgvwRK 
m¤cÖmviY, bKkv I Z`viwK 

1wU 
Pzw³ 

          
-    

2340.00           
-    

2340.00  1wU Pzw³        -    2,210.17            
-    

2210.17 H 

9 ‡QvU kni/‡cŠimfvi 
wdwRwewjwU ÷vwW 

1 Pzw³           
-    

1000.00           
-    

1000.00   1wU Pzw³         -         99.10            
-    

99.10 civgk©K cÖwZôv‡bi mv‡_ MZ 
†m‡Þ¤̂i/16 gv‡m Pzw³ n‡q‡Q| G‡ক্ষ‡Î 
jক্ষ¨gvÎv Abyhvqx Avw_©K bv nIqvi 
m¤¢vebv i‡q‡Q|  

10 m¨vwb‡Ukb cvBjwUs 1 Pzw³           
-    

376.21           
-    

376.21  1wU Pzw³         -       313.66            
-    

313.66 GB A‡½i mgস্ত KvR †kl ch©v‡q| d‡j 
Aewkó cÖKí ‡gqv‡`i g‡a¨ Avw_©K 
AMÖMwZ kZfvM AR©b Kiv m¤¢e|  
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µt bs A‡½i weeiY  Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abymv‡i j¶¨gvÎv  GwcÖj, 2017 পয ষন্ত µgcywÄZ AMÖMwZ  মন্তব্য  

বাস্তব Avw_©K  বাস্তব Avw_©K  

wRIwe wcG  KwgD
-wbwU 
¯úÝi 

‡gvU  wRIwe wcG  KwgDwb-
wU ¯úÝi 

 †gvU  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ১4 

11 cvBcড IhvUvi GÛ bb-
cvBcড IqvUvi mieivn Ges 
cqtwb®‹vkb ¯‹x‡gi Dci 3q 
c¶ KZ…©K Avw_©K wbix¶vmn 
KvwiMix Ges mvgvwRK 
cwiex¶Y, g~j¨vqb Ges 
†emiKvwi ¯úÝi‡`i 
cvidi‡gÝ hvPvB 

1 Pzw³           
-    

78.00           
-    

78.00  1wU Pzw³         -         49.44            
-    

49.44 H 

12 KwgDwbwU gwejvB‡Rkb Ges 
MÖvgxY bb-cvBcW cvwb 
mieiv‡ni Kg©cwiKíbv 
cÖYqb Ges m¨vwb‡Ukb I 
cwi”QbœZv wel‡q KwgDwbwUi 
m‡PZbZv e„w×  

1 Pzw³           
-    

975.00           
-    

975.00 1wU Pzw³        -       666.96            
-    

666.96 D³ A‡½i KvR †kl n‡q‡Q| Z‡e 
G‡ক্ষ‡Î A‡_©i mvkÖq n‡e|  

13 cÖKí wbix¶v 1 Pzw³           
-    

12.00           
-    

12.00  1wU Pzw³         -           2.96            
-    

2.96 Aewkó cÖKí †gqv‡` eivÏK…Z A_© 
m¤ú~Y©iƒ‡c e¨q nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|  

14 wcGgBD Ges AviwcI Awdm  
ms®‹vi 

‡_vK           
-    

150.00           
-    

150.00 ‡_vK        -    82.04           
-    

82.04 H 

15 hvbevnb I hš¿cvwZi †givgZ 
I msi¶Y 

‡_vK     
35.00  

40.00           
-    

75.00 ‡_vK   8.37       28.32            
-    

36.69 H 

 
 
 
 
  

Dc-‡gvU (ivR¯̂ A½)   1029.8
7 

7536.80        
-    

8566.67   425.12 4722.90       -    5148.02   
 

(L) g~jab e¨q 
  

                    

16 f~wg Dbœqb ‡_vK 280.00             -              
-    

500.00 ‡_vK 247.50             -              
-    

    247.50  Aewkó cÖKí †gqv‡` eivÏK…Z A_© 
m¤ú~Y©iƒ‡c e¨q nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|  

17 MÖvgxY cvBcW IqvUvi ¯‹xg 
wbg©vY 

37wU           
-    

5647.20 2420
.23 

8067.43  17wU 
(AvswkK)  

       -    3,544.76  1378.1
0 

  
4,922.86  

Aewkó cÖKí ‡gqv‡` evস্তe AMÖMwZ AR©b 
Kiv m¤¢e n‡jI G‡ক্ষ‡Î A‡_©i mvkÖq 
n‡e|  
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µt bs A‡½i weeiY  Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abymv‡i j¶¨gvÎv  GwcÖj, 2017 পয ষন্ত µgcywÄZ AMÖMwZ  মন্তব্য  

বাস্তব Avw_©K  বাস্তব Avw_©K  

wRIwe wcG  KwgD
-wbwU 
¯úÝi 

‡gvU  wRIwe wcG  KwgDwb-
wU ¯úÝi 

 †gvU  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ১4 

18 Av‡m©wbK Ges jeYv³ 
GjvKvq wbivc` cvwb mieivn 
e¨e ’̄v ’̄vcb 

1727
5wU 

          
-    

14683.76           
-    

14683.76 14590wU         -    10,464.79            
-    

10464.79 H 

19 `wi ª̀ I nZ`wi ª̀ 
Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kg Li‡P 
j¨vwUªb wbg©vY 

5000
0 
wU 

          
-    

2519.40 1682
.80 

4202.20 47,097wU         -     2,121.88  1102.77  3,224.65  GB A‡½i Avw_©K I †fŠZ AMÖMwZ eivÏ 
Abyhvqx AR©b Kiv m¤¢e|  

20 ch©‡e¶Y K‚cmn f~-Mf©¯’ 
wbivc` cvwb m¤ú‡`i 
cwiex¶Y Ges 
K¨v‡i±vivB‡Rkb 

383 
†mU 

          
-    

700.00           
-    

700.00  383 †mU         -         
648.27  

          
-    

     
648.27  

H 

21 we`¨gvb রুরাল cvBcW 
IqvUvi mvপ্লাB ¯‹x‡gi 
cyYe©vmb I m¤úªmviY 

21wU           
-    

624.00           
-    

624.00  6wU         147.07        147.07  Aewkó cÖKí ‡gqv‡` evস্তe AMÖMwZ AR©b 

Kiv m¤¢e n‡jI G‡ক্ষ‡Î A‡_©i mvkÖq 
n‡e|  

22 cvwb cix¶vi Rb¨ wdì 
wKWm&  

1500
U 

          
-    

  145.00            
-    

145.00  570wU         -          49.40            
-    

      49.40  GB A‡½i Avw_©K I †fŠZ AMÖMwZ eivÏ 
Abyhvqx AR©b Kiv m¤¢e|  

23 wRwcGm 100wU           
-    

       
22.80  

          
-    

22.80  100wU         -           
22.80  

          
-    

      22.80  GB A‡½i KvR ‡kl 

24 Rxc 3wU           
-    

16.78            
-    

216.78 3 wU         -         
216.78  

          
-    

    216.78  H 

25 Wvej †Kweb wcK-Avc  6wU           
-    

247.08            
-    

247.08 6wU         -         
247.08  

          
-    

    247.08  H 

26 gUi mvB‡Kj 66wU           
-    

 4.48            
-    

84.48 66wU         -          84.48            
-    

      84.48  H 

27 evBmvB‡Kj 100wU           
-    

7.70            
-    

7.70 100wU        -            7.70            
-    

        7.70  H 

28 GKvDw›Us mdUIqvi Ges 
wcGgBD Gi Avw_©K 
e¨e ’̄vcbvi evwl©K †gB‡›U‡bÝ 

1wU           
-    

4.55            
-    

4.55 1wU        -            1.55            
-    

        1.55  H 

29 MÖvgxY cvBcW mieivn wewjs 
e¨e ’̄vi Rb¨ GKvDw›Us 
mdU&Iqvi  

1wU           
-    

10.00           
-    

10.00          -           -                -              
-    

           -    GB A‡½i Avw_©K I †fŠZ AMÖMwZ eivÏ 
Abyhvqx AR©b Kiv m¤¢e|  
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µt bs A‡½i weeiY  Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abymv‡i j¶¨gvÎv  GwcÖj, 2017 পয ষন্ত µgcywÄZ AMÖMwZ  মন্তব্য  

বাস্তব Avw_©K  বাস্তব Avw_©K  

wRIwe wcG  KwgD
-wbwU 
¯úÝi 

‡gvU  wRIwe wcG  KwgDwb-
wU ¯úÝi 

 †gvU  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ১4 

30 B›Uvi‡bU, B-‡gBj I 
cGweG· wm‡÷gmn Awdm 
Ges wRI wdwRK¨vj hš¿cvwZ  

‡_vK           
-    

146.28           
-    

146.28  ‡_vK         -         141.31            
-    

     141.31  GB A‡½i Avw_©K I †fŠZ AMÖMwZ eivÏ 
Abyhvqx AR©b Kiv m¤¢e|  

31 Kw¤úDUvi Ges Kw¤úDUvi 
miÄgmn wcÖ›Uvi (†W·Uc 
GÛ j¨vcUc) 

162wU           
-    

141.71           
-    

141.71 152 wU         -         
135.63  

          
-    

    
135.63  

H 

32 d¨v· 12wU           
-    

5.04           
-    

5.04 12 wU         -            5.04            
-    

        5.04  GB A‡½i KvR ‡kl 

33 d‡UvKwcqvi 45wU           
-    

110.21           
-    

110.21 45 wU         -          
93.38  

          
-    

      
93.38  

H 

  Dc-‡gvU (g~jab)   280.00 25315.99 4103
.03 

29699.02   247.50 17931.92 2480.8
7 

20660.29   

34 wdwRK¨vj Kw›Ub‡RmÝx (2% 
Ad K¨vwcU¨vj Kó) 

  5.65 29.81 5.47 40.93          -           -                -              
-    

           -      

35 cÖvBR Kw›Ub‡RÝx (6% Ad 
K¨vwcUvj Kó 

  8.94 80.23 16.4
0 

105.57          -           -                -              
-    

    

  m‡e©v‡gvU (ivR¯̂ + g~jab)   1,324.4
6 

32,962.8
3 

4124.
90 

38,412.19   672.62 22654.82 2480.8
7 

25808.31   

  mvgwMÖK AMÖMwZ ev Í̄e 73% Avw_©K 67%           

সূত্রঃ প্রকল্প পররিালক অরফস 

 

নননন Dননননননননন, BwRwc c×wZ‡Z †Uননননi Avnবvb Kivq AwaKvsk নননননননন cÖv°wjZ g~‡j¨i ‡P‡q কম g~‡j¨ wVKv`viMন ‡UÛvi `vwLj Kননন।  ননন নননননননন ননননন 

(নননননননন নননন) নননননননন নননন নননন AviwWwcwc eivÏ Abyhvqx evনননe AMÖMwZ AR©b Kiv m¤¢e n‡jI kZfvM Avw_©K AM ÖMwZ AR©b Kiv m¤¢e bq| d‡j নননননননন 

ননননন নননন Av‡iv 1,500wU Mfxi bjK‚c I 5,000wU m¨vwbUvix ’̄vc‡bi  Rb¨ নননননন নননন ননননন নননননন ননননননন ননননন নননন ননননন নননননননন নন 

নননননননন wek¦e¨vs‡Ki wbKU c ÖKí n‡Z cÖননননe Kiv n‡q‡Q| 
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রিত্র- ৩.১  প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক ব্যয় বরাদের রিত্র 

 
 

রিত্র-৩.২  প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক  আরথ ষক অগ্রগরতর রিত্র (এরপ্রল-২০১৭) 

আররডরপরপ অনুযায়ী সমাে প্রাক্করলত ব্যয় ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ োকা 

এরপ্রল ২০১৭ পয ষন্ত সমাে ব্যয় ২৫৮০৮.৩১ লক্ষ োকা 
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৩.২  ২০১৭ সাদলর এরপ্রল পয ষন্ত স্যারনদেশন কাদজর অগ্রগরত 

 

রডরপএইিই 

সাদকষল 
সজলা ইউরনয়ন  

সমাে ল্যারিন 

বরাে 

রনরম ষত ল্যারিন  

সমাে 

সাংস্থাপন  

ল্যারিন 

রবল 

পররদশারিত  োইপ-১ 

১/রব / 

(পুরাতন ২ 

োইপ)  

োইপ-৩ 
মরডফাইড 

োইপ  

ঢাকা 

ঢাকা ১৪ ১৪৫০ ০ ৮৩০ ৪২০   ১৪০০ ১১৮১ 

মুরন্সগঞ্জ ১১ ১২১০ ০ ৪৬৫ ০ ৩৩ ৮০০ ৭৬৫ 

রকদশারগঞ্জ ৪ ১৫৪ ০ ০ ০ ১৫৪ ১৫৪  ০ 

নারায়ণগঞ্জ ১৭ ২৭১০ ৩৪০ ১২৮৪ ৫৮৬   ২২১০ ২১৬৮ 

মারনকগঞ্জ ১২ ১০৪০ ০ ২০০ ৮৪০   ১০৪০ ৪০২ 

োাংগাইল ৪ ৪০৫ ০ ১৮৩ ২০০ ২২ ৪০৫ ৩০৩ 

সমাে   ৬২ ৬৯৬৯ ৩৪০ ২৯৬২ ২০৪৬ ২০৯ ৬০০৯ ৪৮১৯ 

িট্টগ্রাম 

কুরমল্লা ২৮ ৩০০০ ২৪৪ ২২০ ১১০০   ১৮০০ ১৬৫২ 

সনায়াখালী ১৬ ১৬০০ ০ ৬০০ ৫০০   ১১২২ ১০২৪ 

লক্ষীপুর ৫ ৫০০ ১০ ৯০ ১৯০   ২৯০ ২০০ 

ব্রাহ্মণবারড়য়া ১৩ ৮১০ ৫ ৪০০ ১৪৫   ৬৭৪ ৫৪৯ 

িট্টগ্রাম ৬ ৬৬০ ০ ৬৬০ ০   ৬৬০ ৩৩৩ 

সফনী ৫ ৩৫০ ১৭৬ ১৩০ ৪৪   ৩৫০ ৩৩৮ 

িাঁেপুর ৩১ ২৪০০ ০ ১১৯৯ ২০৮   ১৬৭৯ ১৩৯৬ 

সমাে   ১০৪ ৯৩২০ ৪৩৫ ৩২৯৯ ২১৮৭ ০ ৬৫৭৫ ৫৪৯২ 

রসদলে 

রসদলে ৬ ১৩০ ২০ ৬০ ০   ৮০ ৫৪ 

হরবগঞ্জ ৫ ৬৩ ০ ৩৬ ২৭   ৬৩ ২৭ 

সুনামগঞ্জ ৩ ৩৯০ ০ ৮০ ১২০   ২০০ ৭৫ 

সমৌলভীবাজার ৪ ২৮০ ১০ ৭০ ১২০   ২০০ ১৪৯ 

সমাে   ১৮ ৮৬৩ ৩০ ২৪৬ ২৬৭ ০ ৫৪৩ ৩০৫ 

রাংপুর 

রাংপুর ১১ ১৬৩০ ৬৪২ ৭৬৯ ১৭৩   ১৫০০ ১৪৩০ 

বগুড়া ৩ ১৫৫০ ০ ১৫৫০ ০   ১৫৫০ ১০৪০ 

কুরড়গ্রাম ৪ ১১৪ ২ ৩৫ ৭৭   ১১৪ ১১৪ 

সমাে   ১৮ ৩২৯৪ ৬৪৪ ২৩৫৪ ২৫০ ০ ৩১৬৪ ২৫৮৪ 

খুলনা 

খুলনা ১০ ১০০০ ২ ৪৮০ ২০   ৫০২ ৪৭২ 

যদশার ৮ ৩৮৯০ ০ ৩৮৩৮ ৫২   ৩৮৯০ ৩৮৯০ 

নড়াইল ৩ ৩০০ ০ ৩০০ ০   ৩০০ ২৪১ 

মাগুরা ৩ ১৭৪৭ ০ ০ ১৭৪৫   ১৭৪৫ ১৭৪৫ 

সাতক্ষীরা ২৯ ৪০৮০ ৭০০ ২৭০০ ২৫০   ৩৬৫০ ৩৪৫৪ 

বাদগরহাে ২১ ৩৭৩০ ৯৫৭ ২০২৬ ৪১৭   ৩৪০০ ৩০৪৪ 

রঝনাইেহ ৪ ৩২০ ২১২ ৯৮ ১০   ৩২০ ৩২০ 

সমাে   
৭৮ 

১৫০৬৭ ১৮৭১ ৯৪৪২ ২৪৯৪ ০ ১৩৮০৭ ১৩১৬৬ 

বররশাল 

বররশাল ৯ ৯০০ ৬০০ ৩০০ ০   ৯০০ ৭৭৫ 

রপদরাজপুর ১১ ৭৭০ ০ ৩৭০ ৪০০   ৭৭০ ৪৯৭ 

বরগুনা ৭ ১৪১০ ৩১৪ ৮৯৬ ০   ১৩১০ ১১৬৬ 

সমাে   
২৭ 

৩০৮০ ৯১৪ ১৫৬৬ ৪০০ ০ ২৯৮০ ২৪৩৮ 

ফররেপুর 

ফররেপুর ২৩ ৩৮৩০ ৫৮৫ ১৯৯০ ৯৭১   ৩৭৯০ ৩৫৪৬ 

মাোরীপুর ২৫ ২৬০০ ৫৮৫ ১০০০ ৭১৫   ২৩০০ ২১২৪ 

সগাপালগঞ্জ ২৮ ৪৮৪০ ০ ৪২৮৪ ০   ৪৭২০ ৪২৮৪ 

সমাে   
৭৬ 

১১২৭০ ১১৭০ ৭২৭৪ ১৬৮৬ ০ ১০৮১০ ৯৯৫৪ 

সব ষদমাে   ৩৮৩ ৪৯৮৬৩* ৫৪০৪ ৩০১৪৩ ১১৩৩৭ ২০৯ ৪৭০৯৭ ৩৮৭৫৮ 

*সনাে :বরােকৃত অবরশষ্ট ১৩৭টি ল্যারিন অরত শীঘ্রই বণ্টন করা হদব। 

সূত্র: প্রকল্প পররিালদকর অরফস 
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৩.৩  ২০১৭ সাদলর মাি ষ পয ষন্ত সজলারভরিক নন পাইপড ওয়াোর অপশন কাদজর অগ্রগরত (NGO 

Intervention Areas)  
 

সজলা ডরব্লউরপ বরাে সেন্ডার আহবান চুরক্ত স্বাক্ষর সাংস্থাপন 
অগ্রগরত 

% 
মন্তব্য 

সগাপালগঞ্জ ১১২০ ১০৮০ ১০৮০ ১০৮০ ৯৬%   

নড়াইল ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫ ১০০%   

মাগুরা ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ১০০%   

রাংপুর ২৬৫ ২৬৫ ২৬৫ ২৬২ ৯৯%   

কুরড়গ্রাম ১০৫ ১০৫ ১০৫ ১০৫ ১০০%   

যদশার ৩২০ ৩২০ ৩২০ ৩২০ ১০০%   

রঝনাইেহ  ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ১০০%   

বগুড়া ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৮০% 
Retender-  

Groundwater Prob 

ফররেপুর ৯২০ ৯২০ ৯২০ ৯২০ ১০০%   

মাোরীপুর ৯২০ ৯২০ ৯২০ ৯০৩ ৯৮% 
delay for AIRP site 

problem  

বররশাল ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ১০০%   

সাতক্ষীরা ১০৯০ ১০৯০ ১০৯০ ১০৩৬ ৯৫% 
Site Problem 19 

AIRP & 35  RWH 

বরগুনা ২৮০ ২৮০ ২৮০ ২৮০ ১০০%   

রপদরাজপুর ৩৯৫ ৩৯৫ ৩৯৫ ৩০১ ৭৬%   

খুলনা ৩৪০ ৩৪০ ৩৪০ ৩৪০ ১০০%   

বাদগরহাে ৬৯০ ৬৯০ ৬৯০ ৬৯০ ১০০%   

প্রকল্প সমাে (এনরজও সফারাম এররয়া)  ৭০১৫ ৭৫০৫ ৭৫০৫ ৬৭৯৭ ৯৬.৮৯%   

 

৩.৪  ২০১৭ সাদলর মাি ষ পয ষন্ত সজলারভরিক নন পাইপড ওয়াোর অপশন কাদজর অগ্রগরত (DPHE Intervention Areas)  

সজলা ডরব্লউরপ বরাে সেন্ডার আহবান চুরক্ত স্বাক্ষর সাংস্থাপন 
অগ্রগরত 

% 
মন্তব্য 

ঢাকা  ৫৬০ ৫৬০ ৫৬০ ৫৬০ ১০০%   

রকদশারগঞ্জ  ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১০০%   

নারায়ণগঞ্জ  ৬৩৫ ৬৩৫ ৬৩৫ ৬৩৫ ১০০%   

মুরন্সগঞ্জ  ৪৩০ ৪৩০ ৪৩০ ৪৩০ ১০০%   

মারনকগঞ্জ ৪৪০ ৪৪০ ৪৪০ ৪০০ ৯১% 
AIRP 

establishment  

োঙ্গাইল ৬০ ৬০ ৬০ ৩৭ ৬২%   

হরবগঞ্জ  ২০০ ২০০ ১৬০ ২০০ ১০০%   

সুনামগঞ্জ  ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১০০%   

রসদলে  ২২০ ২২০ ২২০ ২২০ ১০০% AIRP 

establishment   

সমৌলভীবাজার 
১৩৫ ১৩৫ ১৩৫ ১৩৫ ১০০%   

িাঁেপুর ১২৮০ ১২৮০ ১২৮০ ১২৮০ ১০০%   

সনায়াখালী  ৬৪০ ৬৪০ ৬৪০ ৬৩৫ ৯৯%   

সফনী ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ১০০%   

ব্রাহ্মণবারড়য়া ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৩৫ ১০০%   

In dry season RW 

harvest system 

লক্ষীপুর ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ১০০% 

িট্টগ্রাম ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১০০% 

কুরমল্লা ১০৯৫ ১০৯৫ ১০৯৫ ৮৯০ ৮১%   

রডরপএইি এররয়া ৬৯৮৫ ৬৯২৫ ৬৮৮৫ ৬৭১২ ৯৬%   

প্রকল্প পরিচালককি অরিস 
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৩.৫     ৩১ মাি ষ ২০১৭ পয ষন্ত আররপডরব্লউএসএস কাদজর সভৌত অগ্রগরত 

Sl. 
No. 

District 
Pkg No. & 
sign date 

Name of  
RPWS 
Scheme 

Name of Sponsor 
 Production 
Well   

 Pipe line         

 Electric 
connection   

 
Submersibl
e pump 
Ordered/ 
Installed      

 Pump 
House  

 Over Head 
Tank (OHT)   

 Iron 
Remova
l Plant  

 House Connection   
 SDO Appt.  
(Yes/ No.) 
& House 
Connection 
registered  

 Target 
(km)  

 
Installatio
n 
Complete
d  (km)  

 Pressure 
Test 
Complete
d (km)  

 Target  
 
Registr
ation  

 
Compl
ete  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Dhaka 

W-69, 
29/1/15 

Agla, 
Nawabganj 

M/S Sharmin Enterprise 
 2 PTWs 
Completed  

      7.78  
               
7.78  

        7.78   Completed   Installed  
 
Complete
d  

 Completed  0 629 
             
480  

       
450  

 Yes 
(Female-1/ 
Male-1)   

2 
W-81, 
09/4/15 

 Kalakopa, 
Nawabganj 

JV of Sandhani Samaj 
Unnyon Shongstha (SSUS) 
and Shami Trading 
Corporation 

 2 PTWs 
Completed  

      
13.10  

              
12.50  

       11.50  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Ordered 
for 
procureme
nt  

 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Completed  0 680 
             
400  

        
310  

 Yes 
(Female)   

3 
W-82, 
9/4/15 

Jaldhara, 
Bakshanaga
r, 
Nawabganj 

JV of (i) M/S Al- Jubayer 
Traders, (ii) M/S K.G. Azam 
Construction and (iii) M/S M. 
Zaman Enterprise  

 2 PTWs 
Completed  

      
14.12  

              
13.00  

      12.00  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Awaiting 
casting Top 
slab  

0 701 
             
460  

        
120  

 Yes 
(Female)   

4 
W-83,  
9/4/15, 
IRP 

Gobindapur
, Churain, 
Nawabganj 

JV of Sandhani Samaj 
Unnyan Sangstha (SSUS) and 
Shami Trading Corporation 

 2 PTWs 
Completed  

      7.50  
               
7.00  

        7.00  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Ordered 
for 
procureme
nt  

 PH roof  
casted    

 Plumbing 
work in 
progress  

 
Awaiting 
Mobiliza
tion  

                
701  

             
480  

       
240  

 Yes 
(Female)  

5 

Narayanganj 

W-70, 
29/1/15 

Ladurchar, 
Noagaon, 
Sonargaon 

Sukhi Paribar Sangstha (SPS) 
& New Technology 
Engineering Works (NTEW) 
CONSORTIUM 

 2 PTWs 
Completed  

       5.14  
                
5.14  

         5.14  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Pump test 
failed, not 
yet re-
ordered for 
procureme
nt   

 PH roof  
casted    

 Plumbing 
works in 
progress  

0 709 
             
200  

           -      Yes (Male)  

6 
W-73, 
29/1/15 

Brahmandi, 
Araihazar 

SHAPLA ENTERPRISE LTD 
 2 PTWs 
Completed  

      9.00  
               
7.25  

             -    
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Pump test 
failed, not 
yet re-
ordered for 
procureme
nt   

 PH roof  
casted    

 Plumbing 
works in 
progress  

0 629 
              
150  

           -     Yes (Male)  

7 
W-74, 
29/1/15 

Kalagachia, 
Bandar 

JV of Sandhani Samaj 
Unnyon Shongstha (SSUS) 
and Shami Trading 
Corporation 

 2 PTWs 
Completed  

       5.14  
                
5.14  

         5.14  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Plumbing 
works in 
progress  

0 632 
             
350  

       
272  

  Yes (Male)  

8 
W-79, 
29/3/15 

Protaperch
ar, Pirijpur, 
Sonargaon 

M/S Adel Enterprise  
 2 PTWs 
Completed  

      5.00  
               
5.00  

        5.00   Completed   Completed  
 PH roof  
casted    

Casted 
column over  
3rd BB 

0 336 
              
170  

           -    
  Yes 
(Female)  
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Sl. 
No. 

District 
Pkg No. & 
sign date 

Name of  
RPWS 
Scheme 

Name of Sponsor 
 Production 
Well   

 Pipe line         

 Electric 
connection   

 
Submersibl
e pump 
Ordered/ 
Installed      

 Pump 
House  

 Over Head 
Tank (OHT)   

 Iron 
Remova
l Plant  

 House Connection   
 SDO Appt.  
(Yes/ No.) 
& House 
Connection 
registered  

 Target 
(km)  

 
Installatio
n 
Complete
d  (km)  

 Pressure 
Test 
Complete
d (km)  

 Target  
 
Registr
ation  

 
Compl
ete  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 W-90 
Mugrapara, 
Mugrapara, 
Sonargaon, 

M/S Sikder Traders 
 2 PTWs 
Completed  

      5.87  
               
5.37  

        2.75  
 Awaiting  
energy meter 
insta by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof  
casted    

Awaiting 
casting 
Column over 
2nd BB 

0 342 
              
165  

           -              No         

10 

Munshiganj 

W-71, 
29/1/15 

Hoglakandi, 
Imampur, 
Gazaria 

JV of Shandhani Shamajik 
Unnoyon Shongstha & Shami  
Trading Corporation 

 2 PTWs 
Completed  

      4.50  
               
2.30  

        2.00  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Ordered 
for 
procureme
nt  

 PH roof  
casted    

Awaiting 
casting Ring 
beam & 
bottom slab 

0 634 
             
300  

           -    
  Yes 
(Female)   

11 
W-72, 
29/1/15 

Lakshmipur
, 
Bhaberchar
, Gazaria 

JV of SS Construction and 
M/S Mondol Traders 

 2 PTWs 
Completed  

      4.68  
               
3.58  

        3.00  
 Electric line 
construction 
in progress  

 Sent for 
testing  

 PH roof 
to be 
casted 
along  
with ist 
bracing 
beam  

Awaiting 
casting 1st 
BB 

0 621 
              
160  

          
30  

  Yes (Male)   

12 
W-80, 
29/3/15 

Baidyagaon
, 
Tengarchar, 
Gazaria 

M/S Adel Enterprise  

 2 PTWs 
completed 
&  PTW-2  
developme
nt reqd.  

      8.00  
                
8.18  

         8.18  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof  
casted   

Awaiting 
casting 3rd 
BB 

0 649 
              
140  

           -              No   

13 W-84 

Banglabaza
r, 
Munshiganj 
Sadar 

M/S Sikder Traders 
 2 PTWs 
Completed  

      4.20  
               
4.42  

        3.00   Completed   Installed  
 PH roof  
casted   

Awaiting 
casting 3rd 
BB 

0 655 
              
150  

          
38  

 Yes 
(presently 
Left)  

14 

Faridpur 

W-76, 
19/2/15 

Gopalpur, 
Alfadanga 

JV of Esho Desh Gori (EDG) 
and M/S Mondol Traders 

 2 PTWs 
Completed  

     10.89  
              
10.89  

      10.89  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 
Complete
d  

 Completed  0 792 
             
724  

          
75  

 Yes 
(Female)   

15 
W-77, 
19/2/15 

Tagarbandh
a, 
Alfadanga 

JV of Esho Desh Gori (EDG) & 
M/S Mondol Traders 

 2 PTWs 
Completed  

     10.95  
              
12.45  

      12.45  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 
Complete
d  

 Completed  0 657 
             
640  

          
45  

  Yes 
(Female)  

16 
W-78, 
5/3/15 

Buraich, 
Alfadanga 

M/S. S. M. Trading 
 2 PTWs 
Completed  

      
10.10  

              
13.07  

      13.07   Completed   Installed  
 
Complete
d  

 Completed  0 796 
             
660  

          
50  

  Yes 
(Female)  

17 W-107 
Fulsuti, 
Nagarkand
a 

Nisat Traders 
 2 PTWs 
Completed  

      7.96  
               
7.00  

        7.00   Completed   Installed  
 
Complete
d  

 Plastering in 
progress  

0 569 
             
600  

        
135  

  Yes (Male)  
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Sl. 
No. 

District 
Pkg No. & 
sign date 

Name of  
RPWS 
Scheme 

Name of Sponsor 
 Production 
Well   

 Pipe line         

 Electric 
connection   

 
Submersibl
e pump 
Ordered/ 
Installed      

 Pump 
House  

 Over Head 
Tank (OHT)   

 Iron 
Remova
l Plant  

 House Connection   
 SDO Appt.  
(Yes/ No.) 
& House 
Connection 
registered  

 Target 
(km)  

 
Installatio
n 
Complete
d  (km)  

 Pressure 
Test 
Complete
d (km)  

 Target  
 
Registr
ation  

 
Compl
ete  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

18 

Comilla 

W-85, 
12/5/15 

Maisatua, 
Maisatua, 
Manohargo
nj 

Patuakhali Express 
 2 PTWs 
completed  

      9.25  
               
9.25  

        8.29  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof  
casted   

 Awaiting 
casting 3rd 
BB  

0 645 
             
400  

       
390  

  Yes 
(Female)  

19 
W-86, 
12/5/15 , 
IRP 

Pamgaon, 
Jhalam 
(Dakshin), 
Manohargo
nj 

M/S Molla Enterprise 
 2 PTWs 
completed  

      
11.44  

               
7.50  

        6.00  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Not yet 
ordered for 
procureme
nt  

 CC  under 
column 
footing  
casted  

 Cancelled by 
PMU  

 
Awaiting 
Mobiliza
tion  

               
650  

               
50  

           -    
  Yes 
(Female)  

20 
W-91, 
21/4/15 , 
IRP 

Radhanagar
, 
Radhanagar
, Meghna 

 M/S Molla Enterprise 
 2 PTWs 
completed  

      6.24  
               
7.50  

        6.50  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Not yet 
ordered for 
procureme
nt  

 PH roof 
to be 
casted 
along  
with 2nd  
bracing 
beam  

 Awaiting 
casting 2nd 
BB  

 
Awaiting 
Mobiliza
tion  

               
700  

             
500  

       
290  

  Yes 
(Female)  

21 

B.Baria 

W-94, 
21/4/15 

Rasullabad, 
Nabinagar 

 M/S Molla Enterprise 

 2 PTWs 
completed. 
PTW-01 
developme
nt pending, 
PTW -2 WQ 
Test 
pending  

      9.29  
               
7.20  

        6.40  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Not yet 
ordered for 
procureme
nt  

 PH roof 
to be 
casted 
along  
with2nd  
bracing 
beam  

 Awaiting 
casting 2nd 
BB  

0 688 
             
272  

           -    
  Yes 
(Female)  

22 W-95 
Sreerampur
, Nabinagar 

B.M.Trade Centre 
 2 PTWs 
completed  

      7.07  
               
7.50  

        7.50  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof 
to be 
casted 
with ist 
bracing 
beam  

 Awaiting 
casting 
column over 
2nd BB  

0 737 
             
255  

        
150  

 Yes (Male)  

23 

Chandpur 

W-87, 
12/5/15 

Uttar 
Suchipara, 
Shahrasti 

M/S MONALISA 
  2 PTWs 

completed  
       
13.11  

              
14.46  

       11.40  
 Electric line 
construction 
in progress  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

  
Complete
d  

 Completed  0 708 
             
805  

          
50  

  Yes 
(Female)  

24 
W-96, 
02/6/15 

Uttar 
Gohat, 
Kachua 

 M/S. Mia & Mia Builders 
 2 PTWs 
completed  

      9.99  
              
10.45  

        8.57   Completed   Installed  
  
Complete
d  

 Completed  0 730 
             
650  

        
170  

 Yes (Male)   
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Sl. 
No. 

District 
Pkg No. & 
sign date 

Name of  
RPWS 
Scheme 

Name of Sponsor 
 Production 
Well   

 Pipe line         

 Electric 
connection   

 
Submersibl
e pump 
Ordered/ 
Installed      

 Pump 
House  

 Over Head 
Tank (OHT)   

 Iron 
Remova
l Plant  

 House Connection   
 SDO Appt.  
(Yes/ No.) 
& House 
Connection 
registered  

 Target 
(km)  

 
Installatio
n 
Complete
d  (km)  

 Pressure 
Test 
Complete
d (km)  

 Target  
 
Registr
ation  

 
Compl
ete  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 W-100,  
Dakshin 
Suchipara, 
Shahrasti 

 M/S. Monalisa 
 2 PTWs 
completed  

      8.92  
               
11.70  

        6.00  
 Electric line 
construction 
in progress  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

  
Complete
d  

 Awaiting 
casting 2nd 
lift cylindrical 
wall  

0 701 
             
620  

           -    Yes (Male) 

26 
W-101, 
23/6/15 
IRP 

Paschim 
Shahadebp
ur, Kachua 

 M/S. Mia & Mia Builders 
 2 PTWs 
completed  

      7.75  
               
9.20  

        4.96  
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Ordered 
for 
procureme
nt  

  
Complete
d  

 Awaiting 
casting 2nd 
lift of 
cylindrical 
wall  

 
Awaiting 
casting 
precast 
pile  

               
699  

             
580  

           -     Yes (Male)   

27 

Madaripur 

W-98  
Kabirajpur, 
Rajoir 

JV of (i) SS Construction and 
(ii) S.N Enterprise 

 2 PTWs 
completed  

     10.05  
               
13.10  

       13.10  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Awaiting 
casting  
bottom ring 
beam & 
bottom slab  

0 703 
             
535  

        
175  

 Yes 
(Female)  

28 W-99 
Nilakhi, 
Shibchar 

JV of (i) SS Construction and 
(ii) S.N Enterprise 

 2 PTWs 
completed  

     10.74  
               
11.80  

       11.80  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Awaiting 
casting 1st 
lift of 
cylindrical 
wall  

0 689 
             
455  

        
160  

 Yes 
(Female)  

29 

Manikganj 

W-105 
Bayra, 
Singair 

M/S Dhaka Services 
Company 

 2 PTWs 
completed  

      
12.81  

               
5.30  

             -    
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof  
casted  

 Awaiting 
casting 4th 
BB  

0 701 
             
222  

           -      Yes  

30 W-106 
Harukandi, 
Harirampur 

M/S M.H. Chowdhury 
Enterprise 

 2 PTWs 
completed  

      
10.14  

               
10.14  

       10.14  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 PH roof  
casted  

 Awaiting 
casting 
colum over 
4th  BB  

0 485 
             
570  

        
215  

 Yes 
(Female)   

31 Barisal W-104 
Shafipur, 
Muladi 

M/S Nahid Enterprise 
 2 PTWs 
completed   

       
11.15  

               
9.93  

        9.93  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Not yet 
ordered for 
procureme
nt  

 GB 
casted  

 Cancelled by 
PMU  

0 715 
              
315  

           -     Yes (Male)   

32 Feni 
W-88, 
21/4/15 

Matigonj, 
Sonagazi 

Welfare Association for 
Social Development & 
Poverty Alleviation 
(WASDPA) 

 PTW-1 
completed, 
PTW-02 
drilling 
failed  

     10.09  
                
1.30  

             -    
 Awaiting 
elect. line 
const. by REB  

 Ordered 
for 
procuring  

 Not yet 
started  

 Cancelled by 
PMU  

0 700 
               
30  

           -      Yes (Male)  
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Sl. 
No. 

District 
Pkg No. & 
sign date 

Name of  
RPWS 
Scheme 

Name of Sponsor 
 Production 
Well   

 Pipe line         

 Electric 
connection   

 
Submersibl
e pump 
Ordered/ 
Installed      

 Pump 
House  

 Over Head 
Tank (OHT)   

 Iron 
Remova
l Plant  

 House Connection   
 SDO Appt.  
(Yes/ No.) 
& House 
Connection 
registered  

 Target 
(km)  

 
Installatio
n 
Complete
d  (km)  

 Pressure 
Test 
Complete
d (km)  

 Target  
 
Registr
ation  

 
Compl
ete  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

33 

Noakhali 

W-93, 
02/6/15 
IRP 

Naruttamp
ur, 
Begumganj 

M/S. N.K Enterprise 
 2 PTWs 
Completed  

      
11.65  

              
14.43  

      10.98  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Test 
completed, 
awaiting 
installation  

 
Plastering 
work is in 
progress  

 Plastering 
work is in 
progress  

 
Awaiting 
for 
casting 
foundati
on  

               
704  

             
745  

           -    
 Yes 
(Female)  

34 W-97 ,IRP 
Baragaon, 
Sonaimuri 

JV of (i) M/S Shawn 
Enterprise and (ii) M/S. S.H 
Enterprise 

 2 PTWs 
Completed 
but WQ not 
acceptable. 
2 IPTW 
installed 
WQ is 
acceptable  

     10.85  
               
11.87  

       11.49  
 Electric line 
construction 
in progress  

 Not yet 
ordered for 
procuring  

 Column 
casted  

 Cancelled by 
PMU  

 
Awaiting 
for 
casting 
first lift 
wall  

               
700  

             
453  

           -    
 Yes 
(Female)  

35 Kishoreganj 
W-102, 
30/6/15 

Aganagar, 
Bhairob 

JV of Family Bazar and M/s 
M Rahman Enterprise 

 2 PTWs 
Completed  

       6.10  
               
6.45  

        6.45   Completed   Installed  
 Awaiting 
casting PH 
slab  

 Awaiting 
casting Top 
slab  

0 731 
             
450  

        
150  

 Yes 
(Female)  

36 Satkhira W-68 
Baikari, 
Satkhira 
Sadar 

Nobojibon 
 2 PTWs 
Completed  

     12.50  
              
12.30  

      12.00  

 Awaiting  
energy meter 
installation 
by REB  

 Pump 
procured, 
awaiting for 
testing  

 
Foundatio
n & RCC 
floor 
casted,Bri
ck work in 
progress  

 Cancelled by 
PMU  

0 652 
             
656  

           -    
 Yes 
(Female)   

37 Jessore W-67 

Fatepur-
Jafernagar, 
Jikergacha 
(Godkhali) 

JV of Sandhani Samaj 
Unnyon Shongstha (SSUS) 
and Md Moshibur Rahman 

 2 PTWs 
Completed  

      7.45  
               
7.45  

        7.45   Completed   Installed  
 
Complete
d  

 Plumbing 
works in 
progress  

0 450 
             
425  

       
356  

 Period of 
SDO is 
over.   

Total:      330.52      318.90  274.86 Electricity 
connected: 8 

Pump 
installed : 8 

      24,220  15,217   3,871    

সূত্র: প্রকল্প পররিালদকর অরফস। 
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৪থ ষ অধ্যায় 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদন আথ ষ সামারজক অবস্থার পয ষাদলািনা ও পয ষদবক্ষণ 

রনেরলরখত মূল লক্ষযসমূহ অজষদনর জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হদয়দছ সযমন- 

১। বাাংলাদেদশর গ্রামাঞ্চদলর জনগণদক রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাহ করা যাদত গ্রাদম পারন বারহত সরাগ সযমন- 

ডায়ররয়া, সপদের অসুখ, িম ষদরাগ, জরন্ডস ইতযারের প্রাদুভষাব কদম। 

২। স্বাস্থযসম্মত পয়ঃরনস্কাশদনর ব্যবস্থা অথ ষাৎ স্বল্প মূদল্য ল্যারিন প্রোদনর ফদল জনগদণর জীবন-যাত্রার মাদনান্নয়দনর 

পাশাপারশ মশা-মারছ কতৃষক সরাগজীবানু ছড়াদনা সরাি এবাং পররদবশ দূর্ণ সরাি ইতযারে। 

৩। জনগদণর সদিতনতা ও েক্ষতা বাড়াদনার পাশাপারশ তাদেরদক অরিক স্বাস্থয সদিতন ও স্থাপনাগুদলার পররিালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষদনর ব্যাপাদর েক্ষ কদর সতালা যাদত স্থাপনা গুদলা সেকসই হয় এবাং সেদশর আথ ষ-সামারজক উন্নয়দন 

ইরতবািক প্রভাব পদড় । 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল উদল্লরখত উদেশ্যসমূহ কতটুকু অরজষত হদয়দছ সসো রনরুপণ করার জন্য প্রকল্প এলাকার ৭৪৭ 

জন সুরবিাদভাগীদের কাছ সথদক প্রদশ্নািদরর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রদহর পাশাপারশ এফরজরড ও সকআইআই   পররিালনা 

করা হদয়দছ । প্রাপ্ত তথ্য সমূদহর পয ষাদলািনা ও রবদের্দন সেখা যায় প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ অরিকাাংশই অরজষত হদয়দছ।  

উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পয ষাদলািনা ও পয ষদবক্ষণ এবাং আর্ ব-সামানর্ক অর্স্থা মূল্যায়ক্ষি সর্ নর্ষয়সমূহ 

আক্ষ াচিা করা হক্ষয়ক্ষছ তা নিক্ষে সদয়া হ - 

 আর্ ব-সামানর্ক অর্স্থার তথ্য 

 নিরাপদ পানির নর্ষক্ষয় তথ্য 

 স্যানিক্ষটশি নর্ষক্ষয় তথ্য 

 প্রনশেণ সম্পনকবত তথ্য 

 সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পনরর্ার নকভাদব  ােবান হক্ষয়ক্ষছ ইতযানদ 
 

৪.১ আর্ ব-সামানর্ক অর্স্থার তথ্য 

‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত)’’ প্রকক্ষের নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর র্ন্য প্রকল্প 

এলাকায় ৮টি নর্োক্ষগর আওতাভুক্ত ৩৩ টি সর্ া হক্ষত সমাট ৭৪৭ র্ি সুনর্র্াক্ষোগীর আর্ ব-সামানর্ক নর্ষক্ষয় তথ্য 

সংগ্রহ করা হয়। সারনণ-৪.১ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ ঢাকা নর্োগ সর্ক্ষক সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী (৩১.০%)  সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা 

অংশগ্রহণ কক্ষরি। অন্যনদক্ষক সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক (০.৯%) উিরদাতা অংশগ্রহণ কক্ষরি রার্শাহী নর্োগ সর্ক্ষক। 

এছাড়া খু িা নর্োগ হক্ষত ২২.৬% এর্ং র্নরশা  হক্ষত ৭.৭%, নসক্ষ ট সর্ক্ষক ৫.১% এর্ং রংপুর সর্ক্ষক ৪.৪% 

সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা অংশগ্রহণ কক্ষর।  

   

সারনণ-৪.১: নর্োগ নেনিক উির দাতাক্ষদর সংখ্যা ও শতকরা হার নর্ন্যাস   
নর্োগ সমাট শতকরা হার (%) 

ঢাকা ২৩২ ৩১.০ 
র্নরশা  ৫৮  ৭.৭ 
খু িা ১৬৯ ২২.৬ 
রংপুর ৩৩ ৪.৪ 
রার্শাহী ৭ ০.৯ 
নসক্ষ ট ৩৮ ৫.১ 
চিগ্রাম  ২১০  ২৮.১ 

 সমাট ৭৪৭ ১০০ 
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এই উপ-অধ্যাক্ষয় সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর সর্ সক  নর্ষয় রনদয় আক্ষ াচিা করা হয় সসগুদলা হক্ষ া-র্য়স, ন ঙ্গ, পনরর্াক্ষরর 

স াক সংখ্যা, পনরর্াক্ষরর আক্ষয়র মূ  উৎস এর্ং পনরর্াক্ষরর সকক্ষ র সনম্মন ত সমাট আয় ইতযানদ।  

সারনণ -৪.২, সদখা র্ায় সর্ সমাট ৭৪৭ র্ি সুনর্র্াক্ষোগী নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরি। এক্ষদর মক্ষধ্য ২৭ শতাংশ 

মনহ া [n=২০০] র্া সমাট উিরদাতাক্ষদর এক চতুর্ বাংক্ষশর নকছু সর্শী এর্ং ৭৩ শতাংশ পুরুষ [n=৫৪৭].  

সারনণ-৪. ২:  ন ঙ্গ নেনিক উিরদাতাক্ষদর/ সুনর্র্াক্ষোগীর শতকরা হার নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক সংখ্যা শতকরা হার (%) 
ন ঙ্গ 
মনহ া ২০০ ২৬.৮ 

পুরুষ ৫৪৭ ৭৩.২ 

সমাট ৭৪৭ ১০০.০ 

 

‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশারিত)’’ প্রকক্ষের নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ 

অংশগ্রহণকারী সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর ন ঙ্গ এর্ং র্য়স নেনিক উপাি সারনণ-৪.৩ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া। সারনণ নর্ক্ষিষণ 

কক্ষর সদখা র্ায় সর্ সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর গড় র্য়স ৪১.০৯ র্ছর;  এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর গড় র্য়স ৪২ র্ছর 

এর্ং পুরুষক্ষদর গড় র্য়স ৩৮.০২ র্ছর। প্রায় ৫১ শতাংশ  সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা  র্াক্ষদর র্য়স ৪১ র্ছক্ষরর উসবষ; 

এক্ষদর মক্ষধ্য ৩৬ শতাংশ মনহ া এর্ং ৫৬ শতাংশ পুরুষ।  মনহ াক্ষদর মক্ষধ্য সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৪১.৫%) 

উিরদাতা র্াক্ষদর র্য়স ৩১-৪০ র্ছর। অন্যনদক্ষক পুরুষক্ষদর মক্ষধ্য সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৫৬%) উিরদাতা র্াক্ষদর 

র্য়স ৪১ এর্ং এর উসবষ। আর্ার সামনগ্রকোক্ষর্ সদখা র্ায় সর্, মাত্র ২ শতাংশ উিরদাতা র্াক্ষদর র্াক্ষদর র্য়স ১৮ 

র্ছক্ষরর উক্ষবব; এক্ষদর মক্ষধ্য ১.৫% মনহ া এর্ং ২.২% পুরুষ।  

  

সারনণ-৪.৩: র্য়স এর্ং ন ঙ্গ নেনিক উিরদাতাক্ষদর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

র্য়স 

≤১৮   র্ছর ৩ ১.৫ ১২ ২.২ ১৫ ২.০ 

১৯-২৫ র্ছর ১৫ ৭.৫ ২৫ ৪.৬ ৪০ ৫.৪ 

২৬-৩০ র্ছর ২৭ ১৩.৫ ৫৬ ১০.২ ৮৩ ১১.১ 

৩১-৪০ র্ছর ৮৩ ৪১.৫ ১৪৮ ২৭.১ ২৩১ ৩০.৯ 

৪১ ≥র্ছর ৭২ ৩৬.০ ৩০৬ ৫৫.৯ ৩৭৮ ৫০.৬ 

গড় র্য়স ৪২.০ ৩৮.০২ ৪১.০৯ 

সমাট ২০০ ১০০.০ ৫৪৭ ১০০.০ ৭৪৭ ১০০.০ 

 

নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ উিরদাতাগক্ষির পনরর্াক্ষরর স াক সংখ্যা সারনণ-৪.৪ এর মাধ্যক্ষম সদখাক্ষিা হক্ষ া। উপাি সর্ক্ষক সদখা 

র্ায় সর্ সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর পনরর্াক্ষরর গড় স াক সংখ্যা ২.৮ র্ি;  এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর পনরর্াক্ষরর গড় 

স াক সংখ্যা ২.৭৫ র্ি এর্ং পুরুষ সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পনরর্াক্ষরর গড় স াক সংখ্যা ২.৮৫ র্ি । এখাি  সর্ক্ষক সদখা র্ায় 

সর্, অক্ষর্ বক্ষকর সচক্ষয়ও সর্শী (৫৫%) উিরদাতা নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরি র্াক্ষদর পনরর্াক্ষর স াক সংখ্যা ৩-৫ 

র্ি; এক্ষদর মক্ষধ্য ৫৬% মনহ া এর্ং প্রায় ৫৫% পুরুষ। অন্যনদক্ষক সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক ১.১% উিরদাতা র্াক্ষদর 

পনরর্াক্ষরর সদস্য সংখ্যা ২ র্ক্ষির; এক্ষদর মক্ষধ্য ১.৫% মনহ া এর্ং প্রায় ১% পুরুষ। সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক 

পনরর্াক্ষরর স াক সংখ্যা ৯ র্সনর, এমি উিরদাতাক্ষদর সংখ্যা ৬.৭%; এক্ষদর মক্ষধ্য ৫.৫% মনহ া এর্ং ৭% পুরুষ। 
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সারনণ-৪.৪: পনরর্াক্ষরর স াক সংখ্যা অনুর্ায়ী উির দাতাক্ষদর শতকরা হার নর্ন্যাস   

 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

পনরর্াক্ষরর স াক সংখ্যা 

≤ ২ ৩ ১.৫ ৫ ০.৯ ৮ ১.১ 

৩-৫ ১১২ ৫৬.০ ৩০০ ৫৪.৮ ৪১২ ৫৫.২ 

৬-৮ ৭৪ ৩৭.০ ২০৩ ৩৭.১ ২৭৭ ৩৭.১ 

৯ ≥ ১১ ৫.৫ ৩৯ ৭.১ ৫০ ৬.৭ 

গড় স াক সংখ্যা ২.৭৫ ২.৮৫ ২.৮০ 

সমাট ২০০ ১০০.০ ৫৪৭ ১০০.০ ৭৪৭ ১০০.০ 
 

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিকট তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর আক্ষয়র প্রর্াি উৎস র্ািক্ষত চাওয়া হক্ষ  তারা তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর আক্ষয়র 

প্রর্াি উৎক্ষসর কর্া র্ক্ষ ি তা সারনণ-৪.৫ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া। সারনণ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় 

সর্শী ৪১% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর আক্ষয়র প্রর্াি উৎস কৃনষ; এক্ষদর মক্ষধ্য প্রায় ৩৩.২% মনহ া এর্ং ৪৩.৪% 

পুরুষ। অন্যনদক্ষক পনরর্াক্ষরর মূ  আক্ষয়র উৎস ২য় অর্স্থাক্ষি আক্ষছ ক্ষুদ্র ব্যর্সা (২৪.৪%); এক্ষদর মক্ষধ্য র্র্াক্রক্ষম ১৮% 

মনহ া এর্ং প্রায় ২৭% পুরুষ। মনহ া উিরদাতাক্ষদর আক্ষয়র প্রর্াি উৎস হক্ষ া চাকুনর (২৫%)এর্ং পুরুষক্ষদর ক্ষুদ্র 

ব্যর্সা (২৬.৮%)।    

সারনণ- ৪.৫: ন ঙ্গ নেনিক উির দাতাক্ষদর আক্ষয়র উৎক্ষসর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আক্ষয়র প্রর্াি উৎস 
কৃনষ  ৬৬ ৩৩.২ ২৩৫ ৪৩.৪ ৩০১ ৪০.৬ 
চাকুনর ৫০ ২৫.১ ৭৯ ১৪.৬ ১২৯ ১৭.৪ 
ঘাস-মুরনগ, গরে ছাগ  

পা ি 
৮ ৪.০ ২ .৪ ১০ ১.৩ 

মৎস চাষ ৬ ৩.০ ১১ ২.০ ১৭ ২.৩ 
কুটির নশে/ক্ষস াই ২ ১.০ ২ .৪ ৪ .৫ 
ক্ষুদ্র ব্যর্সা ৩৬ ১৮.১ ১৪৫ ২৬.৮ ১৮১ ২৪.৪ 
ড্রাইোর ০   ৩৩ ৬.১ ৩৩ ৪.৫ 
প্রর্াসী ৭ ৩.৫ ৮ ১.৫ ১৫ ২.০ 
নমনি ১ .৫ ৯ ১.৭ ১০ ১.৩ 
নদি মজুর ১৬ ৮.০ ৮ ১.৫ ২৪ ৩.২ 
িরসুন্দর ১ .৫ ০   ১ .১ 
সহাক্ষট  ব্যর্সা ১ .৫ ০   ১ .১ 
র্াবুনচ ব ২ ১.০ ১ .২ ৩ .৪ 
িাক্তার ০   ১ .২ ১ .১ 
নরক্স, েযাি, অক্ষটা চা ক ০   ১ .২ ১ .১ 
গ্রাম্য িাক্তার ৩ ১.৫ ৫ .৯ ৮ ১.১ 
দন   স খক  ০   ২ .৪ ২ .৩ 
সমাট ১৯৯ ১০০.০% ৫৪২ ১০০.০% ৭৪১ ১০০.০% 
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নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণ সর্ সক  সুনর্র্াক্ষোগী অংশগ্রহণ কক্ষরি তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর মানসক আয় (নর্নেন্ন উৎস সর্ক্ষক 

সকক্ষ র সমাট আয়) সারনণ-৪.৬ এ সদখাক্ষিা হক্ষ া। নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর উপাি  নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় সর্, 

সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর পনরর্াক্ষরর গড় আয় ১৪৩১৬ টাকা; এক্ষদর মক্ষধ্য মরহলাদের গড় মারসক আয় ১৪২৬০ টাকা  

এর্ং পুরুষ সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পনরর্াক্ষরর গড় মানসক আয় ১৪৪৬৮ টাকা। সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী আয় ২৫০০০ টাকা এর্ং এর 

সর্শী আয় কক্ষর এমি পনরর্াক্ষরর সংখ্যা সমাট ৭.৫%; এক্ষদর মক্ষধ্য ৯.৫% মনহ া এর্ং ৬.৮% পুরুষ। সারনণর উপাি 

সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৩৮.৩% সুনর্র্াক্ষোগী র্াক্ষদর পনরর্াক্ষর সকক্ষ র সনম্মন ত মানসক 

আয় ৫০০১-১০০০০ টাকা; এক্ষদর মক্ষধ্য ৪৮% মনহ া এর্ং ৩৪.৭% পুরুষ। অন্যনদক্ষক সর্ক্ষচক্ষয় কম মানসক আয় 

৫০০০ টাকা পর্ বন্ত সুনর্র্াক্ষোগী ৬.৬%; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮% মনহ া এর্ং ৬% পুরুষ।  
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চাট বঃ-১ পনরর্াক্ষরর সকক্ষ র সনম্মন ত মানসক আয়

 
 
 

সারনণ ৪.৬: ন ঙ্গ নেনিক উির দাতাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সমাট আক্ষয়র শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 সমাট টাকা 
৫০০০ টাকা পর্ বন্ত ১৬ ৮.০ ৩৩ ৬.০ ৪৯ ৬.৬ 

৫০০১ -১০০০০ ৯৬ ৪৮.০ ১৯০ ৩৪.৭ ২৮৬ ৩৮.৩ 

১০০০১ - ১৫০০০ ৩৬ ১৮.০ ১৫৭ ২৮.৭ ১৯৩ ২৫.৮ 

১৫০০১ -২০০০০ ২৪ ১২.০ ১০৪ ১৯.০ ১২৮ ১৭.১ 

২০০০১ -২৫০০০ ৯ ৪.৫ ২৬ ৪.৮ ৩৫ ৪.৭ 

২৫০০০ এর সর্শী ১৯ ৯.৫ ৩৭ ৬.৮ ৫৬ ৭.৫ 

গড় আয় ১৪২৬০ ১৪৪৬৮ ১৪৩১৬ 

সমাট ২০০ ১০০.০ ৫৪৭ ১০০.০ ৭৪৭ ১০০.০ 
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৪.২ নিরাপদ পানি নর্ষয়ক তথ্য 

এই উপ-অধ্যাক্ষয় সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিরাপদ পানি নর্ষয়ক সর্ সক  আক্ষ াচিা করা হয় তা হক্ষ া- প্রকক্ষের আওতায় 

আসার পূক্ষর্ ব ও পক্ষর নিরাপদ পানির উৎস, ব্যর্হার, পানির উৎক্ষসর দূরত্ব এর্ং খার্ার পানিক্ষত আয়রণ, আক্ষস বনিক ও 

 র্িাক্ততা এর্ং নিরাপদ পানি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পনরর্াক্ষরর পানি র্ানহত সরাক্ষগর (র্নন্ডস, আমশয়, িায়নরয়া উতযানদ) 

প্রদুেবার্ কক্ষমছ  নক িা  ইতযানদ।   

সুনর্র্াক্ষোগী পনরর্াক্ষরর নিরাপদ পানি ব্যর্হার সংক্রান্ত তথ্য সারনণ-৪.৭ এর মাধ্যক্ষম উপাস্থপন করা হক্ষ া। সারনণর 

উপাি নর্ক্ষিষণ করক্ষ   সদখা র্ায় সর্, সনম্মন তোক্ষর্ নসংহোগ (৯৪%) সুনর্র্াক্ষোগী পনরর্ার নিরাপদ পানি ব্যর্হার 

কক্ষর;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৯০.৫% মনহ া এর্ং ৯৫.৪% পুরুষ। এর্ং মাত্র ৬% র্ি সুনর্র্াক্ষোগী পনরর্ার নিরাপদ পানি 

ব্যর্হার কক্ষর িা; এক্ষদর মক্ষধ্য ৯.৫% মনহ া এর্ং ৫% পুরুষ।    

 
সারনণ- ৪.৭: উির দাতাক্ষদর পনরর্ার নিরাপদ পানি ব্যর্হার কক্ষর নক িা শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

উির  
হযাঁ ১৮১ ৯০.৫% ৫২২ ৯৫.৪% ৭০৩ ৯৪.১% 
িা  ১৯ ৯.৫% ২৫ ৪.৬% ৪৪ ৫.৯% 
সমাট ২০০ ১০০.০ ৫৪৭ ১০০.০ ৭৪৭ ১০০.০ 

 
সংনিষ্ট প্রকক্ষের সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিরাপদ পানি সম্পক্ষকব র্ারণা সারনণ-৪.৮ এর মাধ্যক্ষম উপস্থাপি করা হক্ষ া। উপাি 

নর্ক্ষিষণ কক্ষর সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৬৩%) সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষরি সর্, পানি সরাগ র্ীর্ানু 

মুক্ত সসই পানিই নিরাপদ পানি; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬১% মনহ া এর্ং ৬৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক সক্ষর্ বাপনর নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ 

(৬২%) সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কদরন আক্ষস বনিক মুক্ত পানিই নিরাপদ পানি;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৬৬% মনহ া এর্ং ৬০% পুরুষ। 

সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক (১২.৩৪%) সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষরি সর্ পানি আয়রণ মুক্ত সসই পানিই নিরাপদ পানি;  এক্ষদর 

মক্ষধ্য ৭.৫% মনহ া এর্ং ১৪% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ ০.৫৩% সুনর্র্াক্ষোগী সকাি উির সেনরন। 
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চাট ব-২, নিরাপদ পানির ব্যর্হার
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সারনণ ৪.৮: উির দাতাক্ষদর নিরাপদ পানি সম্পক্ষকব র্ারণার শতকরা হার নর্ন্যাস  (একানর্ক উির) 
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

নিরাপদ পানি 
সর্ পানি সরাগ র্ীর্াণু মুক্ত ১২২ ৬১.০ ৩৪৯ ৬৩.৮ ৪৭১ ৬৩.২২ 
সর্ পানি আক্ষস বনিক মুক্ত ১৩২ ৬৬.০ ৩২৯ ৬০.১ ৪৬১ ৬১.৮৮ 
সর্ পানি আয়রণ মুক্ত ১৫ ৭.৫ ৭৭ ১৪.১ ৯২ ১২.৩৪ 
সর্ পানি সখক্ষ  সপক্ষট অসুখ র্া িায়নরয়া 

হয় িা  

৫০ ২৫.০ ১১৯ ২১.৮ ১৬৯ 
২২.৬৮ 

র্ানিিা/র্ ক্ষত পানর িা ০ ০.০ ৪ ০.৭ ৪ ০.৫৩ 
সমাট ২০০  ৫৪৭  ৭৪৭ 

 
সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাগণ সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব তাক্ষদর খারার পানির প্রর্াি উৎস সমূহ এখাক্ষি 

নর্ক্ষিষণ করা হক্ষ া। সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৫১%) সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস নছ  

অগেীর ি কুপ (স্যাক্ষ া টিউর্ওক্ষয় ) ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৪৩.৫% মনহ া এর্ং প্রায় ৫৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ 

প্রায় (৪০%) সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস নছ  গেীর ি কুপ;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৪২% মনহ া এর্ং ৩৯% 

পুরুষ। সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক উিরদাতার (১%) খার্ার পানির প্রর্াি উৎস নছ  সংরনেত কুপ/ইদারা। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য 

সর্, প্রায় ৮% উির দাতা ভূ-পৃক্ষের পানি (িদী,খা ,পুকুর, র্ াশয়) পাি করক্ষতা (সারনণ-৪.৯ দ্রঃ)। 
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সারনণ- ৪.৯:  সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব উির দাতাক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস এর শতকরা হার  

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

খার্ার পানির উৎস 
গেীর ি কুপ ৬৮ ৪২.২ ১৭০ ৩৯.৪ ২৩৮ ৪০.১ 

অগেীর ি কুপ (স্যাক্ষ া ৭০ ৪৩.৫ ২৩৩ ৫৩.৯ ৩০৩ ৫১.১ 

সংরনেত কুপ/ইদারা ০ ০.০০ ৬ ১.৪ ৬ ১.০ 

ভূ-পৃক্ষের পানি 

(িদী,খা ,পুকুর, র্ াশয়) 
২৩ ১৪.৩ ২৩ ৫.৩ ৪৬ ৭.৮ 

সমাট ১৬১ ১০০ ৪৩২ ১০০ ৫৯৩ ১০০ 

 

অন্যনদক্ষক সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিকট র্ািক্ষত চাওয়া হক্ষয়নছ  সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর/র্তবমাক্ষি  খার্ার 

পানির প্রর্াি উৎস নক। সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৯০.১% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস 

গেীর ি কুপ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮৪.২% মনহ া এর্ং প্রায় ৯২.৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ প্রায় ৪.১% 

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস সংগৃহীত বৃনষ্টর পানি;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৪.৪% মনহ া এর্ং ৪% পুরুষ এর্ং 

সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক প্রায় ১.২% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস পাইপ াইি সর্ক্ষক। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ 

প্রায় ২.৪% উিরদাতা পুকুক্ষরর পানি কাকড়-র্ান  পদ্বনতর মাধ্যক্ষম নর্শুিকরণ  পানির প্রর্াি উৎস এর্ং ২.২% 

সুনর্র্াক্ষোগী নরং-ওক্ষয়  পদ্বনতর মাধ্যক্ষম পানির নর্শুিকরিই খার্ার পানির  প্রর্াি উৎস, সারনণ-৪.১০, সদখা সর্ক্ষত 

পাক্ষর। 

 
সারনণ- ৪.১০:  সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর উির দাতাক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 

ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

খার্ার পানির উৎস 

পাইপ  াইি সর্ক্ষক ২ ১.৮ ৩ ১ ৫ ১.২ 

গেীর ি কুপ ৯৬ ৮৪.২ ২৭৯ ৯২.৪ ৩৭৫ ৯০.১ 

সংগৃহীত বৃনষ্টর পানি ৫ ৪.৪ ১২ ৪ ১৭ ৪.১ 

ভূ-পৃক্ষের পানি (র্ালু ও কাকড় পদ্বনত) 

িদী,খা ,পুকুর, র্ াশয় 

৭ ৬.১ ৩ ১ ১০ ২.৪ 

নরং ওক্ষয়  (ইদারা)  ৪ ৩.৫ ৫ ১.৭ ৯ ২.২ 

সমাট ১১৪ ১০০ ৩০২ ১০০ ৪১৬ ১০০ 
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সারনণ ৪.১০ ও ৪.১১ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্, প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব সামনগ্রকোক্ষর্ অক্ষর্ বক ৫১% 

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস নছ  অগেীর ি কুপ (স্যাক্ষ া টিউর্ওসয় ), অন্যনদক্ষক প্রায় ৪০% নছ  

গেীর ি কুপ এর্ং বৃনষ্টর পানি খার্ার পানির সকাি উৎস নহসাক্ষর্ই ব্যর্হৃত হত িা। নকন্তু সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় 

আসার পর র্তবমাক্ষি নসংহোগ প্রায় ৯০% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস গেীর ি কুপ, প্রায় ৪% 

উিরদাতাক্ষদর সংগৃহীত বৃনষ্টর পানিই কার্ার পানির প্রর্াি উৎস। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ খার্ার পানির প্রর্াি উৎস গেীর 

ি কুপ ৪০% সর্ক্ষক বৃনি সর্ক্ষয় ৯০% হক্ষয়ক্ষছ এর্ং সক্ষর্ বাপনর নিরাপদ খার্ার পানি নহসাক্ষর্ বৃনষ্টর পানির ব্যর্হার শুরু 

হক্ষয়ক্ষছ এর্ং অগেীর ি কুক্ষপর ব্যর্হার কক্ষম আসক্ষছ।  

 

 

সারনণ-৪.১১ সত, সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাগি সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব খার্ার পানির প্রর্াি উৎস দূরত্ব 

উপস্থাপি করা হক্ষ া। সারনণ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ গড় দূরত্ব ১২৫ নমটার; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর দূরত্ব 

১২৭নমটার এর্ং পুরুষক্ষদর দূরত্ব ১২৩নমটার। প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব  সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৬৪.৭%  

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎক্ষসর দূরত্ব নছ  ১০০ নমটার পর্ বন্ত; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬০.৫% মনহ া এর্ং 

৬৬.২% পুরুষ। অন্যনদক্ষক নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ ১১.৩% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎক্ষসর দূরত্ব নছ  ২০১-

৩০০নমটার;  এক্ষদর মক্ষধ্য ১৪.৯% মনহ া এর্ং ৯.৯% পুরুষ। এর্ং সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক ৩%, এক্ষদর পানির প্রর্াি 

উৎক্ষসর দূরত্ব ৪০১-৫০০ নমটার;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৩.৫% মনহ া এর্ং ৩% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ প্রায় ৬% 

সুনর্র্াক্ষোগী ৫০০ নমটার র্া তক্ষতানর্ক দূরত্ব সর্ক্ষক খার্ার পানি সংগ্রহ কক্ষর।    
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সারনণ ৪.১১:  সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব উির দাতাক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস দূরত্ব এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

খার্ার পানির উৎক্ষসর দূরত্ব 

≥ ১০০ ৬৯ ৬০.৫ ২০০ ৬৬.২ ২৬৯ ৬৪.৭ 

১০১-০০০ ৯ ৭.৯ ৩৫ ১১.৬ ৪৪ ১০.৬ 
২০১-৩০০ ১৭ ১৪.৯ ৩০ ৯.৯ ৪৭ ১১.৩ 
৩০১-৪০০ ৭ ৬.১ ১১ ৩.৬ ১৮ ৪.৩ 
৪০১-৫০০ ৪ ৩.৫ ৯ ৩.০ ১৩ ৩.১ 
৫০০ এর সর্শী ৮ ৭ ১৭ ৫.৬ ২৫ ৬.০ 
গড় দূরত্ব ১২৭ ১২৩ ১২৫ 

সমাট ১১৪ ১০০.০ ৩০২ ১০০.০ ৪১৬ ১০০.০ 

 

অন্যনদক্ষক সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিকট র্ািক্ষত চাওয়া হক্ষয়নছ  সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর খার্ার পানির প্রর্াি 

উৎস দূরত্ব। সারনণ ৪.১২ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ গড় দূরত্ব ১০৭ নমটার; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর দূরত্ব 

১০২নমটার এর্ং পুরুষক্ষদর দূরত্ব ১১২নমটার। প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর  সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৭৯%)  

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎক্ষসর দূরত্ব র্তবমাক্ষি ১০০ নমটার; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬৯.৩% মনহ া এর্ং ৮৩% 

পুরুষ। অন্যনদক্ষক নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ (৬.৭%) সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎক্ষসর দূরত্ব নছ  ১০১-২০০নমটার;  

এক্ষদর মক্ষধ্য ১১.৪% মনহ া এর্ং ৫% পুরুষ। সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী দূরত্ব ৫০০নমটার সর্ক্ষক খার্ার পানি সংগ্রহ এর্ং 

সুনর্র্াক্ষোগীর সংখ্যা ১.৯%; এক্ষদর মক্ষধ্য ২.৬% মনহ া এর্ং ১.৭% পুরুষ।     

 

সারনণ- ৪.১২: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর উির দাতাক্ষদর খার্ার পানির প্রর্াি উৎস দূরত্ব এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

খার্ার পানির উৎক্ষসর দূরত্ব 

≥১০০ ৭৯ ৬৯.৩ ২৫০ ৮২.৮ ৩২৯ ৭৯.১ 

১০১-২০০ ১৩ ১১.৪ ১৫ ৫.০ ২৮ ৬.৭ 
২০১-৩০০ ১০ ৮.৮ ১৭ ৫.৬ ২৭ ৬.৫ 
৩০১-৪০০ ৭ ৬.১ ৯ ৩.০ ১৬ ৩.৮ 
৪০১-৫০০ ২ ১.৮ ৬ ২.০ ৮ ১.৯ 
৫০০ এর সর্শী ৩ ২.৬ ৫ ১.৭ ৮ ১.৯ 
গড় দূরত্ব ১০২  ১১২  ১০৭  
সমাট ১১৪ ১০০.০ ৩০২ ১০০.০ ৫৮৭ ১০০.০ 
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উপক্ষরাক্ত সারনণ ৪.১২ ও ৪.১৩ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব খার্ার পানি সংগ্রক্ষহর গড় দূরত্ব নছ  ১২৫ 

নমটার এর্ং সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর গক্ষড় ১০৭ নমটার। আর্ার প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব ১০০নমটার 

দূরক্ষত্বর মক্ষধ্য ৬৫% সুনর্র্াক্ষোগী খার্ার পানি সংগ্রহ করত অন্যনদক্ষক প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর এই সংখ্যা সর্ক্ষড় 

দানয়ক্ষয়ক্ষছ ৭৯%।  পূক্ষর্ ব সর্খাক্ষি সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী দূরত্ব (৫০০নমটার) সর্ক্ষক পানি সংগ্রহ করত ৬%, র্তবমাক্ষি একই দূরত্ব সর্ক্ষক 

পানি সংগ্রহ কক্ষর মাত্র ১.৯% সুনর্র্াক্ষোগী অর্ বাৎ দূরত্ব কক্ষমক্ষছ।  

 

উপাি নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় সর্, সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর খার্ার পানির উৎক্ষসর দূরত্ব কক্ষমক্ষছ এর্ং 

পানি সংগ্রহ সহর্ হক্ষয়ক্ষছ সুতরাং তাক্ষদর সর্ সক  সুনর্র্া হক্ষয়ক্ষছ তা  সারনণ ৪.১৩ সত সদখাক্ষিা হক্ষ া। আক্ষ াচিার 

মাধ্যক্ষম র্ািা র্ায় সর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক (৭২.৪%) সুনর্র্াক্ষোগীরা মক্ষি কক্ষর কম দূরত্ব সর্ক্ষক খার্ার পানি সংগ্রহ 

করার ফক্ষ  তাক্ষদর কম সময় ব্যয় হক্ষে; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬৩.২% মনহ া এর্ং ৭৫.৮% পুরুষ। অন্যনদক্ষক নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ 

(১৪.২%) মক্ষি কক্ষর র্তবমাক্ষি তাক্ষদর পনরর্ার প্রক্ষয়ার্ি মত পানি পাি করক্ষত পারক্ষছি;  এক্ষদর মক্ষধ্য ২১.৯% মনহ া 

এর্ং ১১.৩% পুরুষ। এর্ং সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক ১.৯% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর র্তবমাক্ষি পানির উৎস কাক্ষছ হওয়ায় 

সর্কাক্ষর্ এর্ং সহক্ষর্ই পানি ব্যর্হার করক্ষত পারক্ষছ;  এক্ষদর মক্ষধ্য ২% মনহ া এর্ং ২% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ 

৫.৩% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর খার্ার পানির উৎস কম দূক্ষত্ব হওয়ায় খার্ার পানির র্ন্য তাক্ষদর আর সকাি টাকা খরচ 

করক্ষত হয় িা অর্ বাৎ খার্ার পানির দূরক্ষত্বর র্ন্য তাক্ষদর টাকা খরচ করক্ষত হক্ষতা নকন্তু র্তবমাক্ষি খরচ করক্ষত হয় িা  
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সারনণ- ৪.১৩: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর কম দূরত্ব সর্ক্ষক খার্ার পানি সংগ্রক্ষহর ফক্ষ  উপকারক্ষোগীক্ষদর 

নকনক  াে হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস  (একারিক উির) 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 াে/সুনর্র্া 
কম সময়  াক্ষগ ৭২ ৬৩.২ ২২৯ ৭৫.৮ ৩০১ ৭২.৪ 

অনতনরক্ত টাকা খরচ করক্ষত হয় িা  ৭ ৬.১ ১৫ ৫.০ ২২ ৫.৩ 

প্রক্ষয়ার্ি মত পানি পাি করা র্ায় ২৫ ২১.৯ ৩৪ ১১.৩ ৫৯ ১৪.২ 

সর্ কাক্ষর্ ব্যর্হার করা র্ায় ২ ২.০ ৬ ২.০ ১ ১.৯ 

উপকার হয়নি ৮ ৭.০ ১৮ ৬.০ ৪৫ ৬.৫ 

সমাট ১১৪ ১০০ ৩০২ ১০০ ৪৩৫ ১০০ 

 
‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানিক্ষত 

আক্ষস বনিক এর নচত্র সারনণ ৪.১৪ সত উপস্থাপি করা হক্ষ া। ৬৭% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর সর্, প্রকক্ষের আওতায় 

আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত নছ  িা অর্ বাৎ খার্ার পনিক্ষত আক্ষস বনিক নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৫১% 

মনহ া এর্ং ৭৩% পুরুষ। অন্যনদক্ষক অর্নশষ্ট সুনর্র্াক্ষোগী  ৩৩% মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব 

পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৪৯% মনহ া এর্ং ২৭% পুরুষ।  

সারনণ  ৪.১৪ : সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত নছ  নক িা এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আক্ষস বনিক মুক্ত নছ  নক িা  
হযাঁ  ৫৬ ৪৯.১ ৮২ ২৭.২ ১৩৮ ৩৩.২ 

িা  ৫৮ ৫০.৯ ২২০ ৭২.৮ ২৭৮ ৬৬.৮ 

সমাট ১১৪ ১০০ ৩০২ ১০০ ৪১৬ ১০০ 

 
‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকক্ষের আওতায় আসার পর র্তবমাক্ষি পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি 

আক্ষস বনিক মুক্ত নকিা, সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৮৭% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর সর্, প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর 

পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮৬% মনহ া এর্ং ৮৭.৫% পুরুষ। অন্যনদক্ষক অর্নশষ্ট 

সুনর্র্াক্ষোগী  ১৩% মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত িা । তা সারনণ 

৪.১৫ সত উপস্থাপি করা হক্ষ া।  

সারনণ ৪.১৫: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আক্ষস বনিক মুক্ত  নক িা এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আক্ষস বনিক মুক্ত নক িা  
হযাঁ  ৯৮ ৮৬.০  ২৬৭  ৮৭ .৫ ৩৬৫ ৮৭ .১  

িা  ১ ৬ ১ ৪ .০  ৩৬ ১ ২ .৫ ৫১ ১ ২ .৯  

সমাট ১ ১ ৪  ১ ০০  ৩০২ ১ ০০  ৪১ ৬ ১ ০০  
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সারনণ ৪.১৬ এর উপাি নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় সর্ প্রায় ৭৭% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার 

পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত নছ  িা অর্ বাৎ খার্ার পনিক্ষত আয়রণ নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬৬.৪% মনহ া 

এর্ং ৮০.৫% পুরুষ। অন্যনদক্ষক এক চতুর্াংক্ষশর কম ২৩% উিরদাতা মক্ষি কক্ষর সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার 

পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৩৩.৬% মনহ া এর্ং ১৯.৫% পুরুষ।  

সারনণ ৪.১৬: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত নছ  নক িা এর শতকরা 

হার নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

অয়রণ মুক্ত নছ  নক িা  
হযাঁ  ৩৮ ৩৩.৬ ৫৯  ১ ৯ .৫ ৯৭  ২৩.৩ 

িা  ৭6 ৬৬.৪  ২৪3 ৮০ .৫ ৩১ ৯  ৭৬.৭  

সমাট ১ ১ 4 ১ ০০  ৩০2 ১ ০০  ৪১ ৬ ১ ০০  
 

‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকক্ষের আওতায় আসার পর র্তবমাক্ষি পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি 

আয়রণ মুক্ত নক িা। সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৭৯.৪% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর সর্ প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর 

পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৭৪.১% মনহ া এর্ং ৮১.৩% পুরুষ। অন্যনদক্ষক এক চতুর্াংক্ষশর 

কম ২১% সুনর্র্াক্ষোগী  মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত িা । সারনণ 

৪.১৭ সদখা সর্ক্ষত পাক্ষর।   

সারনণ ৪.১৭: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি আয়রণ মুক্ত  নক িা এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আয়রণ মুক্ত নক িা  
হযাঁ  ৮৩ ৭৪.১ ২৪৮ ৮১.৩ ৩৩১ ৭৯.৪ 

িা  ৩১ ২৫.৯ ৫৫ ১৮.৭ ৮৫ ২০.৬ 

সমাট ১১৪ ১০০ ৩০২ ১০০ ৪১৬ ১০০ 

 

তথ্য সংগ্রক্ষহর সময় সুনর্র্ক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় প্রায় ৭২% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর সর্ প্রকক্ষের 

আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি  র্িাক্ততা নছ  অর্ বাৎ খার্ার পনিক্ষত  র্ি নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৫৭.৫% 

মনহ া এর্ং ৭৭.২% পুরুষ। অন্যনদক্ষক এক চতুর্াংক্ষশর নকছু সর্শী সংখ্যক ২৮% উিরদাতা মক্ষি কক্ষর সংনিষ্ট 

প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি  র্িাক্ততা নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৪২.৫% মনহ া এর্ং ২২.৮% 

পুরুষ।  

 
সারনণ ৪.১৮: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি  র্িাক্ততা নছ  নক িা এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 র্িাক্ততা নছ  নক িা  
হযাঁ  ৪৮ ৪২.৫ ৬৯ ২২.৮ ১১৭ ২৮.১ 

িা  ৬৬ ৫৭.৫ ২৩৩ ৭৭.২ ২৯৯ ৭১.৯ 
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সমাট ১১৪  ৩০২  ৪১৬  

‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকক্ষের আওতায় আসার পর র্তবমাক্ষি পনরর্াক্ষরর খার্ার পানিক্ষত 

 র্িাক্ততা নছ  নক িা। নসংহোগ ৯০% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর সর্ প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর 

খার্ার পানি  র্িাক্ত মুক্ত হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য প্রায় ৮১% মনহ া এর্ং ৯৩.৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক এক দশমাংশ 

১০% সুনর্র্াক্ষোগী  মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানিক্ষত সকাি  র্ি আক্ষছ। সারনণ 

৪.১৯ সদখা সর্ক্ষত পাক্ষর।   

সারনণ ৪.১৯: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পনরর্াক্ষরর খার্ার পানি  র্িাক্ত নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 র্িাক্ততা মুক্ত নক িা  
হযাঁ  ৯২ ৮০.৭ ২৮২ ৯৩.৪ ৩৭৪ ৮৯.৯ 

িা  ২২ ১৯.৩ ২০ ৬.৬ ৪২ ১০.১ 

সমাট ১১৪ ১০০ ৩০২ ১০০ ৪১৬ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

সাররণ ৪.১৪-৪.১৯ এর মদধ্য Zzjbvg~jK Av‡jvPbv K‡i ejv hvq †h mswkøó cÖK‡íi AvIZvq Avmvi 

c~‡e© myweav‡fvMx cwievi Av‡m©wbK, AvqiY Ges jebv³ hy³ Lvevi cvwb cvb Ki‡Zv hvi kZKiv nvi 

wQj cÖvq wZb PZz_©vsk wKš‘ GB cÖK‡íi AvIZvq Avmvi ci eZ©gv‡b myweav‡fvMx cwievi m¤ú~b© fv‡e 

Av‡m©wbK, AvqiY Ges jebv³ মুক্ত cvwb cvb K‡i| d‡j MÖv‡gi nZ `wi ª̀ RbMb Kg খরদি wbivc` 

cvwb cvb Kivi d‡j wewfbœ cÖKvi cvwb evwnZ †ivM †_‡K gy³ Av‡Q|  
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 নিরাপদ পানির আক্ষরক িাম র্ীর্ি। র্াং াক্ষদশ সরকার অনত-দনরদ্র র্িগক্ষণর মাক্ষি প্রক্ষয়ার্িীয় নিরাপদ পানি 

সরর্রাক্ষহর র্ন্য নর্শ্ব ব্যাংক্ষকর আনর্ বক সহায়তায় ‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে র্াস্তর্ায়ি 

কক্ষরি। প্রকক্ষের উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিার মাধ্যক্ষম র্ািক্ষত চাওয়া হক্ষয়নছ  সর্ সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় 

আসার পক্ষর এর্ং পনরর্াক্ষরর সদস্যরা নিরাপদ পানি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পানি র্ানহত সরাক্ষগর প্রদুেবার্ কক্ষমক্ষছ নক িা। 

সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৯৫.২% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর এর্ং নিরাপদ পানি 

ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পানি র্ানহত সরাক্ষগর প্রদুেবার্ কক্ষমক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৯৪.৪% মনহ া এর্ং ৯৫.৬% পুরুষ। অন্যনদক্ষক 

মাত্র ২.৯% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর পানির্ানহত সরাক্ষগর প্রদুেবার্ কক্ষম িাই; এক্ষদর মক্ষধ্য 

৩.৫% মনহ া এর্ং ২.৬% পুরুষ। প্রায় ২% উির সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাক্ষি নর্রত নছ ; এক্ষদর মক্ষধ্য ২.১% মনহ া 

এর্ং ১.৮% পুরুষ (সারনণ -৪.২০ দ্রঃ)। 

সারনণ ৪.২০: সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর এর্ং পনরর্াক্ষরর স াক্ষকরা নিরাপদ পানি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পানি 

র্ানহত সরাক্ষগর প্রদুেবার্ কক্ষমক্ষছ নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সরাক্ষগর প্রাদুে বার্ কক্ষমক্ষছ নক িা 
হযাঁ  ১ ৩৬ ৯৪.৪ ২৬০ ৯৫.৬ ৩৯৬ ৯৫.২ 

িা  ৫ ৩.৫ ৭ ২.৬ ১ ২ ২.৯ 

উির িা সদয়া ৩ ২.১ ৫ ১.৮ ৮ ১.৯ 

সমাট ১ ৪৪  ১ ০০  ৩৫৩ ১ ০০  ৪১৬ ১ ০০  

 

৪.৩  পয়:নিষ্কাশি 
 

এই উপ-অধ্যাক্ষয় সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর স্যানিক্ষটশি সম্পনকবত সর্ সক  নর্ষক্ষয় আক্ষ াচিা করা হক্ষয়ক্ষছ তা হক্ষ া-

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পনরর্ার নক র্রক্ষির ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর, নশশুরা সকার্ায় ম তযাগ কক্ষর এর্ং এর ব্যর্স্থাপিা, 

ল্যানিি ততরীক্ষত সকাি সহক্ষর্ানগতা সপক্ষয়ক্ষছ নক িা এর্ং সপক্ষ  কাক্ষদর নিকট সর্ক্ষক সহক্ষর্ারগতা সপক্ষয়ক্ষছ এর্ং এর 

ব্যর্স্থাপিা, হাত সর্ায়ার অনুশী ি এর্ং স্বাস্থযসম্মত স্যানিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পনরর্াক্ষরর সকাি সুনর্র্া/ াে 

হক্ষয়ক্ষছ ইতযানদ। 

 

সারনণ-৪.২১, সুনর্র্াক্ষোগীরা নক র্রক্ষির  স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তা তথ্য সংগ্রহকারীগি সক্ষরার্নমক্ষি 

পনরদশ বি কক্ষর। সারনণ সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৮২.৫% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা 

নপট-ল্যানিি (স্লার্ নরং সহ) ওয়াটার নস  সহ ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮৬.৫% মনহ া এর্ং ৮১% পুরুষ। 

অন্যনদক্ষক ৭.২% সুনর্র্াক্ষোগী ব্যর্হার কক্ষর ফ্লাশ পায়খািা (পাকা স্যানিটারী/র্ ার্ি) ল্যানিি;  এক্ষদর মক্ষধ্য ৭.৫% 

মনহ া এর্ং ৭.১% পুরুষ। কাঁচা পায়খািা ব্যর্হার কক্ষর মাত্র ৪.৩%; এক্ষদর মক্ষধ্য ২.৫% মনহ া এর্ং ৪.৯% পুরুষ।  

 
সারনণ ৪.২১: উিরদাতাগণ সার্ারিত নক র্রক্ষণর স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

স্যানিটানর ল্যারিন এর র্রণ 
ফ্লাশ পায়খািা (পাকা 

স্যানিটারী/র্ ার্ি) 
১৫ ৭.৫ ৩৯ ৭.১ ৫৪ ৭.২ 

নপট ল্যারিন (স্লার্ নরং 

সহ) ওয়াটার নস  সহ 
১৭৩ ৮৬.৫ ৪৪৩ ৮১.০ ৬১৬ ৮২.৫ 

নপট ল্যারিন (স্লার্ 

নর্হীি/ক্ষখা া)  
৫ ২.৫ ৩৫ ৬.৪ ৪০ ৫.৪ 

কাঁিা পায়খািা ৫ ২.৫ ২৭ ৪.৯ ৩২ ৪.৩ 

সখা া/ঝুঁ ন্ত ২ ১.০ ৩ ০.৫ ৫ ০.৭ 
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সমাট ২০০  ১ ০০  ৫৪৭  ১ ০০  ৭৪৭  ১ ০০  

তথ্য ও উপাি সংগ্রহকরীগি সক্ষরার্নমক্ষি পনরদশ বি কক্ষর সর্ ফ াফ  সপক্ষয়ক্ষছি তা সারনণ-৬.২২ সদয়া হক্ষ া। প্রায় 

১৪% সুনর্র্াক্ষোগী সর্ ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তার আউটক্ষ ট/নিগ বমি ি  সখা া র্ায়গার সাক্ষর্ সংযুক্ত; এক্ষদর মক্ষধ্য 

১৩.৫% মনহ া এর্ং ১৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক সক্ষর্ বাপনর ৮৬% সুনর্র্াক্ষোগী সর্ ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তার 

আউটক্ষ ট/নিগ বমি ি  সখা া র্ায়গায়র সাক্ষর্ সংযুক্ত িাই; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮৬.৫% মনহ া এর্ং ৮৬% পুরুষ।    
 

সারনণ ৪.২২: উির দাতাগক্ষির স্যানিটানর ল্যানিি এর আউটক্ষ ট/নিগ বমি ি  সখা া র্ায়গায় নক িা এর শতকরা হার 

নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আউটক্ষ ট/নিগ বমি ি  সখা া র্ায়গায় 
হযাঁ ২৭  ১ ৩.৫ ৭৬ ১ ৩.৯  ১ ০৩ ১ ৩.৮ 

িা ১ ৭৩ ৮৬.৫ ৪৭১  ৮৬.১  ৬৪৪  ৮৬.২  

সমাট ২০০  ১ ০০  ৫৪৭  ১ ০০  ৭৪৭  ১ ০০  

 
সুনর্র্াক্ষোগীরা সর্, স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তার ওয়াটার নস  আক্ষছ নক িা সস নর্ষক্ষয় উপাি সারনণ-৪.২৩ 

সদয়া হক্ষ া । সক্ষরার্নমক্ষি পনরদশ বি কক্ষর সদখা র্ায় সর্, ৭৬% সুনর্র্াক্ষোগী সর্ ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তার ওয়াটার 

নস  আক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮০.৫% মনহ া এর্ং ৭৪.৪% পুরুষ। অন্যনদক্ষক  ২৪% সুনর্র্াক্ষোগী সর্ ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর 

তার ওয়াটার নস  িাই; এক্ষদর মক্ষধ্য ১৯.৫% মনহ া এর্ং ২৫.৬% পুরুষ।  

সারনণ-৪.২৩: উির দাতাগক্ষণর স্যানিটানর  ানিি এর ওয়াটার নস  আক্ষছ নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

ওয়াটার নস  আক্ষছ নক িা  
হযাঁ ১৬১ ৮০.৫ ৪০৭ ৭৪.৪ ৫৬৮ ৭৬.০ 

িা ৩৯ ১৯.৫ ১৪০ ২৫.৬ ১৭৯ ২৪.০ 

সমাট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 
 

সারনণ-৪.২৪, প্রকক্ষের সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ তাক্ষদর নশশুক্ষদর ম -মুত্র তযাগ এর্ং এর ব্যর্স্থাপিা নিক্ষয় আক্ষ াচিা 

করা হয়। উপাি নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ অক্ষর্ বক্ষকর সচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৫৬% সুনর্র্াক্ষোগী তাক্ষদর 

নশশুক্ষদর ম -মুত্র তযাগ করার পর নিনদষ্ট পায়খািার গক্ষতব সফক্ষ  সদি; এক্ষদর মক্ষধ্য ৭০% মনহ া এর্ং ৫১% পুরুষ। 

অন্যনদক্ষক ৩৬.৫% সুনর্র্াক্ষোগী তাক্ষদর নশশুক্ষদর ম -মুত্র তযাগ করার পর র্াড়ীর আর্র্বিা সফ ার গক্ষতব এর্ং সখা া 

র্ায়গায় সফক্ষ  সদি; এক্ষদর মক্ষধ্য ৩০.২% মনহ া এর্ং ৩৮.৭% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্, র্াড়ীর আর্র্বিা সফ ার 

গতব এর্ং সখা া র্ায়গায় দুক্ষটাই পনরক্ষর্ক্ষশর র্ন্য েনতকারক এর্ং এই সক  ম -মূত্র বৃনষ্টর পানিক্ষত পুকুর র্া 

র্ াশক্ষয়র পানিক্ষত নমক্ষশ র্ায়। এর্ং এই পানি পাি করক্ষ  নর্নেন্ন র্রক্ষণর পানি র্ানহত সরাক্ষগর প্রাদুেবার্ সদখা সদয়ার 

সম্ভার্িা রক্ষয়ক্ষছ।  
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সারনণ-৪.২৪: উির দাতাগক্ষির পনরর্াক্ষরর নশশুক্ষদর ম  মূত্র/পায়খািা সকার্ায় সফ া হয় এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

এ -মূত্র/পায়খািা সফ ার স্থাি 
নিনদষ্ট পায়খািার গক্ষতব ৬৫ ৬৯ .৯  ১ ৪৭  ৫১ .২  ২১ ২  ৫৫.৮ 

র্াড়ীর আর্র্বিা সফ ার গক্ষতব ২৬ ২৮.০  ১ ০৩ ৩৫.৯  ১ ২৯  ৩৩.৯  

সখা া র্ায়গায় ২  ২ .২  ৮ ২ .৮ ১ ০  ২ .৬ 

স নিক্ষি ০  ০ .০  ২৯  ১ ০ .১  ২৯  ৭ .৬ 

সমাট ৯৩ ১ ০০  ২৮৭  ১ ০০  ৩৮০  ১ ০০  

সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর স্যানিটানর ল্যানিি এর অর্স্থা সক্ষরার্নমক্ষি পনরদশ বি এর উপাি নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় 

সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ নতি-চতুর্ বাংশর সচক্ষয় সর্শী সংখ্যক ৮৬% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পায়খািা সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা; 

এক্ষদর মক্ষধ্য ৮৬.৫% মনহ া এর্ং ৮৫.৫% পুরুষ। ৭৫% পনরর্াক্ষরর টয়ক্ষ ক্ষট পায়খািার দূগন্ধ ছড়াক্ষে িা; এক্ষদর 

মদধ্য ৭৬% মনহ া এর্ং ৭৫% পুরুষ। পনরদশ বক্ষির সময় আক্ষরা সদখা র্ায় সর্  প্রায় অক্ষর্ বক ৪৮% সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর 

স্যানিটারী ল্যানিক্ষি ম  োসক্ষত সদখা র্ায় নি; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬৬.৩% মনহ া এর্ং ৪১.৫% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্, 

মাত্র ৩.৯% ল্যারিদনর সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা নছ  িা, ৭.৬%  পায়খািায় ম  োসক্ষছ এর্ং প্রায় ১১% পায়খািায় 

দূগন্ধ ছড়াক্ষে। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্, তথ্য ও উপাি সংগ্রহকারী দ , টিম ন িার এর্ং আর্ ব-সামানর্ক পরামশ বকগণ 

নর্নেন্ন সর্ ায় সংনিষ্ট প্রকক্ষের আওতায় রনরম ষত স্যানিটানর ল্যানিি পনরদশ বি কক্ষরি এর্ং ১০০% পনরস্কার পনরেন্ন 

সদখক্ষত সপক্ষয়ক্ষছি। সারনণ -৪.২৫ সদখা সর্ক্ষত পাক্ষর। 

 সারনণ ৪.২৫: উির দাতাগক্ষণর পনরর্ার সর্ স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষর তার অর্স্থার শতকরা হার নর্ন্যাস (একানর্ক 

উির)  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

স্যানিটানর ল্যানিি এর অর্স্থা 
পায়খািা সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা ১ ৫৪  ৮৬.৫ ৪২৪  ৮৫.৫ ৫৭৮ ৮৫.৮ 

পায়কািায় ম  োসক্ষছ িা ১ ১ ৮ ৬৬.৩ ২০৬ ৪১ .৫ ৩২৪  ৪৮.১ 

পায়খািায় দূগন্ধ ছড়াক্ষে িা ১ ৩৫ ৭৫.৮ ৩৭০  ৭৪ .৬ ৫০৫ ৭৪.৯ 

পায়খািা সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা িা ৩ ১ .৭  ২৩ ৪ .৬ ২৬ ৩.৯ 

পায়খািায় ম  োসক্ষছ ১ ৮ ১ ০ .১  ৩৩ ৬.৭  ৫১  ৭.৬ 

পায়খািায় দূগন্ধ ছড়াক্ষে ১ ৯  ১ ০ .৭  ৬০  ১ ২ .১  ৭৯  ১১.৯ 

সমাট ১ ৭৮  ৪৯৬  ৬৭৪   
 

সারনণ -৪.২৬, প্রকক্ষের সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর পনরর্াক্ষরর স্যানিটানর ল্যানিি এর ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য পানির উৎসসমূহ সদয়া 

হক্ষ া। উপাি সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ প্রায় নতি-চতুর্ বাংশ (৭৪%) সুনর্র্াক্ষোগী তাক্ষদর টয়ক্ষ ক্ষট র্ন্য 

ি কুক্ষপর পানি ব্যর্হার কক্ষরন। এরপর প্রায় ৪০% সুনর্র্াক্ষোগী তাক্ষদর টয়ক্ষ ক্ষট র্ন্য পুকুক্ষরর পানি ব্যর্হার কক্ষরন, 

১৫% সিার্ার পানি ব্যর্হার কক্ষরন, ১২.৮% খাক্ষ র পানি ব্যর্হার কক্ষর এর্ং ১.৪% িদীর পানি ব্যর্হার কক্ষরন। 

এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্, মাত্র ১.৭%  ট্যাংসকর পানি ব্যর্হার কক্ষরন এর্ং ০.৩% হাউক্ষর্র পানি ব্যর্হার কক্ষরন।  
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সারনণ ৪.২৬: উির দাতাগক্ষির পনরর্ার  স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য পানির উৎস এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

পানির উৎস 
ি কুপ ১ ৪৩ ৭১ .৫ ৩৮৯  ৭৫.২  ৫৩২  ৭৪.২ 

পুকুর ৯৫ ৪৭.৫ ১ ৫৫ ৩০ .০  ২৫০ ৩৪.৯ 

খা  ২৭ ১৩.৫ ৬৫ ১ ২.৬ ৯২ ১২.৮ 

পানির ট্যাংনক ৮ ৪ .০ ৪  ০ .৮ ১২ ১.৭ 

িদী ০  ০ .০  ১ ০  ১ .৯  ১ ০  ১.৪ 

সিার্া ৩৪ ১৭.০ ৭৬ ১ ৪.৭ ১ ১০ ১৫.৩ 

হাউর্ ০  ০ .০  ২  ০ .৪  ২  ০.৩ 

সমাট ২০০  ৫১ ৭   ৭১ ৭   

 
এই প্রকক্ষের আওতায় পানির উৎস সর্ক্ষক প্রাপ্ত পানি সংনিষ্ট পনরর্াক্ষরর স্যানিটানর ল্যানিক্ষি ব্যর্হার/পনরস্কাক্ষরর র্ন্য 

পর্ বাপ্ত নক িা এর উিক্ষর সামনগ্রকোক্ষর্ ৯০.৪% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর সর্, তাক্ষদর পানির উৎস সর্ক্ষক প্রাপ্ত পানি 

তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর ব্যর্হৃত স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য র্ক্ষর্ষ্ট; এক্ষদর মক্ষধ্য ৮২.২% মনহ া এর্ং ৯৩.৪% 

পুরুষ। অন্যনদক্ষক মাত্র ৯.৩% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর  তাক্ষদর পানির উৎস সর্ক্ষক প্রাপ্ত পানি তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর ব্যর্হৃত 

স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য র্ক্ষর্ষ্ট িয়; এক্ষদর মক্ষধ্য ১৭.৮% মনহ া এর্ং ৬.২% পুরুষ। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ মাত্র 

০.৩% মক্ষি কক্ষর পানির উৎস সর্ক্ষক প্রাপ্ত পানি তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর ব্যর্হৃত স্যানিটানর ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য 

সমাটামুটি র্ক্ষর্ষ্ট।  

সারনণ ৪.২৭: স্যানিটানর ল্যানিক্ষি ব্যর্হাক্ষরর/ পনরস্কাক্ষরর র্ন্য সংগ্রহীত পানি পর্ বাপ্ত নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

পর্ বাপ্ত নক িা  
হযাঁ ১ ৫৭  ৮২ .২  ৪৮৪  ৯৩.৪  ৬৪১  ৯০ .৪  

িা ৩৪  ১ ৭ .৮ ৩২  ৬.২  ৬৬ ৯ .৩ 

সমাটামুটি ০  ০ .০  ২  ০ .৪  ২  ০ .৩ 

সমাট ১ ৯১  ১ ০০  ৫১ ৮ ১ ০০  ৭০৯ ১ ০০  
 

সর্ সক  সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষরি সর্ প্রকক্ষের আওতায় পানির উৎক্ষসর সর্ক্ষক প্রাপ্ত পানি সংনিষ্ট পনরর্াক্ষরর স্যানিটানর 

ল্যানিক্ষি ব্যর্হার/পনরস্কাক্ষরর র্ন্য র্ন্য পর্ বাপ্ত িা। তাক্ষদর কাক্ষছ র্ািক্ষত চাওয়া হক্ষয়নছ  সর্ সকাি উৎস সর্ক্ষক তারা 

অনতনরক্ত পানি সংগ্রহ কক্ষর। সামনগ্রকোক্ষর্ ৫৪.৫% সুনর্র্াক্ষোগী র্িাি তারা পুকুর সর্ক্ষক অনতনরক্ত পানি সংগ্রহ 

কক্ষর। অন্যনদক্ষক প্রায় অক্ষর্ বক সুনর্র্াক্ষোগী খা  সর্ক্ষক তাক্ষদর অনতনরক্ত পানি সংগ্রহ কক্ষর র্াক্ষক এর্ং এক-র্ততীয়ংশ 

(৩৬.৪%) সিার্ার পানি ব্যর্হার কক্ষর। এখাক্ষি উক্ষল্লখ্য সর্ প্রক্ষতযকটি উৎসই মনহ া উির দাতা পুরুষক্ষদর সচক্ষয় সর্শী। 
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সারনণ-৪.২৮: স্যানিটানর ল্যানিক্ষি ব্যর্হাক্ষরর র্ন্য সংগ্রহীত পানি পনরস্কাক্ষরর র্ন্য পর্ বাপ্ত িা হক্ষ  সকার্া সর্ক্ষক পানি সংগ্রহ 

করা হয় এর শতকরা হার নর্ন্যাস  (একানর্ক উির) 
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

পনি সংগ্রক্ষহর উৎস  
পুকুর ১৯ ৫৫.৮ ১৭ ৫৩.১ ৩৬ ৫৪.৫ 

সিার্া ১৩ ৩৮.২ ১১ ৩৪.৪ ২৪ ৩৬.৪ 

খা  ১৭ ৫০.০ ১৫ ৪৬.৮ ৩২ ৪৮.৫ 

সমাট (এি) ৩৪  ৩২  ৬৬ ১ ০০  

 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ততনরক্ষত উপকারক্ষোগীক্ষদর সক র্া কারা সহক্ষর্ারগতা কক্ষরনছক্ষ া তা সারনণ-৪.২৯ এ সদখাক্ষিা হক্ষ া। 

তথ্য ও উপাি নর্ক্ষিষণ কক্ষর সদখা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৬৪.৫% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর 

স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত স াকা  সসনিটারী এন্টারপ্রাইর্/ক্ষদাকাি সহক্ষর্ারগতা কক্ষরক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য ৬২% মনহ া 

এর্ং ৬৫.৪% পুরুষ। নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ উিরদাতা ২০.৫% স্বীকার কক্ষরক্ষছ তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি নিক্ষর্রাই ক্রয় 

কক্ষরক্ষছি সকউ সহক্ষর্ারগতা কক্ষরি িাই। এখাক্ষি ১০.৩% র্ক্ষ ক্ষছি তাক্ষদর টয়ক্ষ ট ততরীক্ষত এ াকার র্িসার্ারণ কর্তবক 

নির্ বানচত প্রনতনিনর্ সহক্ষর্ারগতা কক্ষরক্ষছন এর্ং ২.৩% এর টয়ক্ষ ট ততরীক্ষত এিনর্ও  সহক্ষর্ানগতা কক্ষরক্ষছন।  
 

সারনণ-৪.২৯: স্যানিটানর ল্যানিন ততরীক্ষত সক/কারা সহক্ষর্াগীতা কক্ষরক্ষছি এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সহক্ষর্াগী সংস্থা/ব্যনক্ত 
স াকা  স্যানিটারী 

এন্টারপ্রাইর্/ক্ষদাকাি 
১ ২৪  ৬২ ৩৫৮ ৬৫.৪ ৪৮২ ৬৪.৫ 

সকাি এিনর্ও ১ ০.৫ ১৬ ২.৯ ১৭ ২.৩ 

এ াকার র্িসার্ারণ কর্তবক 

নির্ বানচত প্রনতনিনর্ 
২৩ ১১.৫ ৫৪  ৯.৯ ৮১ ১০.৩ 

নিক্ষর্রা ক্রয় কক্ষরনছ ৪৭  ২৩.৫ ১০৬ ১৯.৪ ১৫৩ ২০.৫ 

নর্আিানর্স্নউএসএসনপ ৫ ২.৫ ১ ৩ ২.৪ ১৮ ২.৪ 

সমাট ২০০ ১ ০০  ৫৪৭ ১ ০০  ৭১ ৫ ১ ০০  
 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ততনরক্ষত উপকারক্ষোগীক্ষদর সকাি আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ নকিা এমি আক্ষ াচিায় সদখা র্ায় সর্, 

সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৯৮.৫% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ 

এর্ং মাত্র ১.৫% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত আনর্ বক ব্যয় হয় িাই। এখাক্ষি সদখা র্ায় 

সর্ ৯৯% পুরুষ র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ৯৭% মনহ ারা র্ক্ষ ক্ষছ সর্ 

তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ। 
 

সারনণ- ৪.৩০: স্যানিটানর ল্যানিক্ষি ততরীক্ষত সকাি আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ নক িা 
হযাঁ ১৯৪ ৯৭.০ ৫৪২ ৯৯.০ ৭৩৭ ৯৮.৫ 
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িা  ৬ ৩.০ ৫ ১.০ ১১ ১.৫ 

সমাট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 
 

সর্ সক  উপকারক্ষোগী র্ক্ষ নছক্ষ ি তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষদর কাক্ষছ র্ািক্ষত 

চাওয়া হক্ষয়নছ  এই সক  স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত কত টাক আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষ ািিায় সদখা র্ায় সর্ 

সামনগ্রকোক্ষর্ প্রায় অক্ষর্ বক ৪৯.৫% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর স্যানিটারী ল্যানিি ততরীক্ষত ২৫০০-৩০০০ টাকা 

খরচ হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় কম (মনহ া ৪২% এর্ং পুরুষ ৫২%)। অন্যনদক্ষক 

≥২৫০০ টাকা ব্যক্ষয় স্যানিটারী ল্যানিি ততরী কক্ষরক্ষছ এমি স াক্ষকর সংখ্যা প্রায় এক-র্ততীয়াংশ (৩৩%) এক্ষদর মক্ষধ্য 

তু িামূ ক ভাদব মনহ াক্ষদর শতকরা হার সর্শী (মনহ া ৩৯% এর্ং পুরুষ ৩১%)। অর্নশষ্ট সুনর্র্াক্ষোগীরা ৩০০০ ≥ 

এরং এর সর্শী টাকা ব্যক্ষয় স্যানিটারী ল্যানিি ততরী কক্ষরক্ষছ এমি স াক্ষকর সংখ্যা ১৭.৫%; এক্ষদর মক্ষধ্য তু িামূ ক 

ভাদব মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সামান্য সর্শী (মনহ া ১৮.৫% এর্ং পুরুষ ১৭.২%)।  

সারনণ-৪.৩১: স্যানিটানর ল্যানিন ততরীক্ষত কত টাকা ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

ব্যাক্ষয়র পনরমাি 

≥ ২৫০০ ৭৬ ৩৯.২ ১৬৭ ৩০.৮ ২৪৩ ৩৩.০ 

২৫০১-৩০০০ ৮২ ৪২.৩ ২৮২ ৫২.০ ৩৬৪ ৪৯.৫ 

৩০০০≥ ৩৬ ১৮.৫ ৯৩ ১৭.২ ১২৯ ১৭.৫ 

সমাট ১৯৪ ১০০ ৫৪২ ১০০ ৭৩৬ ১০০ 
 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি নকোক্ষর্ রেণাক্ষর্েণ কক্ষর তা সারনণ-৪.৩২ এ সদখাক্ষিা হক্ষ া। উপাি সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ প্রায় 

অক্ষর্ বক ৪৮% সুনর্র্াক্ষোগী শুধু পানি নদক্ষয় তাক্ষদর টয়ক্ষ ট পনরস্কার কক্ষর এর্ং এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার 

পুরুক্ষষর তু িায় সামান্য কম (মনহ া-৪৬.৬% এর্য় পুরুষ-৪৮.২%)।  অন্যনদক্ষক এক-পঞ্চমাংক্ষশর সামান্য সর্শী 

২২.২% সুনর্র্াক্ষোগী সার্াক্ষির গুরা নদক্ষয় তাক্ষদর টয়ক্ষ ট পনরস্কার কক্ষর এর্ং এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার 

পুরুদর্র তু িায় সামান্য কম (মনহ া-২০.৩% এর্য় পুরুষ-২৬.৫%)। উপাি সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ প্রায় ১৭% 

সুনর্র্াক্ষোগী হারনপক নদক্ষয় তাক্ষদর টয়ক্ষ ট পনরস্কার কক্ষর এর্ং এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় 

সর্শী (মনহ া-১৯% এর্য় পুরুষ-১৬%)। মাত্র ১৩% সুনর্র্াক্ষোগী সুইপার নদক্ষয় তাক্ষদর টয়ক্ষ ট পনরস্কার কক্ষর।  
 

সারনণ-৪.৩২:  স্যানিটানর ল্যানিন নকোক্ষর্ রেণাক্ষর্েণ কক্ষর এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

রেিাক্ষর্েণ এর র্রি 

সার্াক্ষির গুড়া ৩০ ২০.৩ ১১৬ ২৬.৫ ১30 ২২.২ 

শুধু পানি নদক্ষয় পনরস্কার করা হয় ৬৯ ৪৬.৬ ২১১ ৪৮.২ ২৮০ ৪৭.৮ 

ব্রাশ নদক্ষয় ো োক্ষর্ পনরস্কার করা হয় ০ ০.০ ২ ০.৫ ২ ০.৩ 

হারনপক নদক্ষয় পনরস্কার করা হয় ২৮ ১৮.৯ ৭১ ১৬.২ ৯৯ ১৬.৯ 

সুইপার নদক্ষয় পনরস্কার করা হয় ২৭ ১৮.২ ৪৮ ১১.০ ৭৫ ১২.৮ 

সমাট ১৪৮  ৪৩৮  ৫৮৬  

 
স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর পক্ষর হাত সর্ায়ার অেযাস আক্ষছ নক িা তা সারনণ ৪.৩৩ উপস্থাপি করা হক্ষ া।  

উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৯৪% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর 

পনরর্াক্ষরর স াকর্ি স্যানিটারী ল্যানিি ব্যর্হারর পক্ষর সার্াি নদক্ষয় হাত ধূক্ষয় র্াক্ষক; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার 
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সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৯৪.৫% এর্ং মনহ া-৯১.৫%)। অন্যনদক্ষক সর্ সক  পনরর্াক্ষরর সদস্যগি স্যানিটারী 

ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর পর সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায় িা এমি পনরর্াক্ষরর সংখ্যা প্রায় ৬.৩%; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা 

হার সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-৫.৫% এর্ং মনহ া-৮.৫%)  
 

সারনণ-৪.৩৩: খািার সদস্যরা ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর পর হাত ধুক্ষয় র্াক্ষকি নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর পক্ষর 

হ্য াঁ ১৮৩ ৯১.৫ ৫১৭ ৯৪.৫ ৭০০ ৯৩.৭ 

ন  ১৭ ৮.৫ ৩০ ৫.৫ ৪৭ ৬.৩ 

মোট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 

 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর পক্ষর হাত সর্ায়ার অেযাস আক্ষছ নক িা তা সারনণ ৪.৩৪ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া।  

উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৮৩% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর 

পনরর্াক্ষরর স াকর্ি নশশুক্ষদর সশৌচকার্ ব করাক্ষিার পর সার্াি নদক্ষয় হাত ধূক্ষয় র্াক্ষক; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার 

সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৮৭.৪% এর্ং মনহ া-৮৭.৪%)। অন্যনদক্ষক সর্ সক  পনরর্াক্ষরর সদস্যগি নশশুক্ষদর 

সশৌচকার্ ব করাক্ষিার পর সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায় িা এমি পনরর্াক্ষরর সংখ্যা প্রায় ১৭%; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা 

হার সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-২৯% এর্ং মনহ া-১২.৬%)  
 

সারনণ ৪.৩৪:  খািার সদস্যরা নশশুক্ষদর সশৌচকার্ ব করাক্ষিার পক্ষর হাত ধুক্ষয় র্াক্ষকি নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

নশশুক্ষদর সশৌচকার্ ব করাক্ষির পক্ষর 
হযাঁ ১৪২ ৭১.০ ৪৭৮ ৮৭.৪ ৬২০ ৮৩.০ 

িা ৫৮ ২৯.০ ৬৯ ১২.৬ ১২৭ ১৭.০ 

সমাট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 

 

নশশুক্ষদর খাওয়াক্ষিার পূক্ষর্ ব সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায়ার অেযাস আক্ষছ নক িা তা সারনণ ৪.৩৫ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া।  

উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৮২.৬% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ 

তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর স াকর্ি নশশুক্ষদর খাওয়াক্ষিার পূক্ষর্ ব সার্াি নদক্ষয় হাত ধূক্ষয় র্াক্ষক; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা 

হার সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৮৬.৮% এর্ং মনহ া-৭১%)। অন্যনদক্ষক সর্ সক  পনরর্াক্ষরর সদস্যগি নশশুক্ষদর 

খাওয়াক্ষিার পূক্ষর্ ব সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায় িা এমি পনরর্াক্ষরর সংখ্যা প্রায় ১৭.৪%; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার 

সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-১৩.২% এর্ং মনহ া-২৯%) 
 

সারনণ ৪.৩৫: খািার সদস্যরা নশশুক্ষদর খওয়াক্ষির পূক্ষর্ ব হাত ধুক্ষয় র্াক্ষকি নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

নশশুক্ষদর খাওয়াক্ষির পূক্ষর্ ব  
হযাঁ ১৪২ ৭১.০ ৪৭৫ ৮৬.৮ ৬১৭ ৮২.৬ 

িা ৫৮ ২৯.০ ৭২ ১৩.২ ১৩০ ১৭.৪ 

সমাট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 
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পনরর্াক্ষরর সদস্যক্ষদর র্ন্য খার্ার প্রস্তুত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ হাত সর্ায়ার অেযাস আক্ষছ নক িা তা সারনণ ৪.৩৬ এ 

উপস্থাপি করা হক্ষ া।  উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৯০% 

সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্ তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর স াকর্ি খাবার প্রস্তুত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ সার্াি নদক্ষয় হাত ধূক্ষয় র্াক্ষক; 

এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৯২% এর্ং মনহ া-৮৪%)। অন্যনদক্ষক সর্ সক  

পনরর্াক্ষরর সদস্যগি খারার প্রসত্মত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায় িা এমি পনরর্াক্ষরর সংখ্যা প্রায় 

১০%; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার সমক্ষয়ক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-৭.৯% এর্ং মনহ া-১৬%) 

সারনণ ৪.৩৬: খািার সদস্যরা খারার প্রস্তুত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ হাত ধূক্ষয় র্াক্ষকি নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস   

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

খারার প্রস্তুত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ 
হযাঁ ১ ৬৮ ৮৪ .০  ৫০৪  ৯২ .১  ৬৭২  ৯০ .০  

িা ৩২  ১ ৬.০  ৪৩ ৭ .৯  ৭৫ ১ ০ .০  

সমাট ২০০  ১ ০০  ৫৪৭  ১ ০০  ৭৪৭  ১ ০০  
 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বাক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ নক িা তা সারনণ ৪.৩৭ উপস্থাপি করা 

হক্ষ া। উপকারক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্ সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৯১.৬% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি 

কক্ষর সর্ স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বাদস্থর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা 

হার মনহ াক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৯৩% এর্ং মনহ া-৮৮%)। অন্যনদক্ষক মাত্র ৮.৪% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর সর্ 

স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বাসস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার 

মনহ াক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-৭% এর্ং মনহ -১২%)।  

সারনণ-৪.৩৭: স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

স্বক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ 
হযাঁ ১ ৭৬ ৮৮.০  ৫০৮ ৯২ .৯  ৬৮৪  ৯১ .৬ 

িা ২৪  ১ ২ .০০  ৩৯  ৭ .১  ৬৩ ৮.৪  

সমাট ২০০  ১ ০০  ৫৪৭  ১ ০০  ৭৪৭  ১ ০০  
 

 

স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বাক্ষস্থযর নক নক উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ তা সারনণ ৪.৩৮ উপস্থাপি করা 

হক্ষ া। সর্ সক  উপকারক্ষোগী (৯১.৬% এর্ং N=684) স্বীকার কক্ষরক্ষছ সর্ স্বাস্থয-সম্মত স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর 

ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বাক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ তাক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিায় র্ািা র্ায় সর্, সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী 

৫৭.৩% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর সর্ স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর সরাগ কম হয়; এক্ষদর মক্ষধ্য 

পুরুক্ষষর শতকরা হার মনহ াক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-৫৫% এর্ং মনহ া-৬৪%)। অন্যনদক্ষক এক র্ততীয়াংক্ষশর কম 

৩১% সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর সর্ স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যরা সরাগ-র্ীর্ানু সর্ক্ষক মুনক্ত 

পাক্ষে; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার িারীক্ষদর তু িায় সর্শী (পুরুষ-৩১% এর্ং মনহ া-৩০%)। ২.২% 

সুনর্র্াক্ষোগী মক্ষি কক্ষর  স্যাক্ষিটারী ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  পনরক্ষর্শ োক্ষ া র্াক্ষক, প্রায় ১% মক্ষি কক্ষর পনরর্াক্ষরর 

নচনকৎসা র্ার্দ টাকা কম খরচ হয়। 
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সারনণ-৪.৩৮: স্বাস্থয-সম্মত ল্যানিি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  খািার সদস্যক্ষদর স্বক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষ  নক নক উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা 

হার নর্ন্যাস   
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

স্বক্ষস্থযর উন্ননত নকনক উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ 
সরাগ-র্ীর্ানু সর্ক্ষক মুনক্ত ৫২  ২৯ .৭  ১ ৫৮ ৩১ .০  ২১ ০  ৩০.৭ 

সরাগ কম হয় ১ ১ ২  ৬৪ .০  ২৭৮ ৫৪ .৯  ৩৯২  ৫৭.৩ 

সুস্থয র্ানক ১ ৮ ১ ০ .৯  ৮৫ ১ ৬.৭  ১ ০৪  ১৫.২ 

পনরক্ষর্শ োক্ষ া র্াক্ষক ৪  ২ .৩ ১ ১  ২ .২  ১ ৫ ২.২ 

টাকা খরচ কম হয় ৫ ২ .৯  ১  ০ .২  ৬ ০.৯ 

স্বাস্থয ব্যর্স্থার উন্ননত ২  ১ .১  ২৪  ৪ .৭  ২৬ ৩.৮ 

সমাট ১ ৭৬  ৫০৮  ৬৮৪  

 

৪.৪ সক্ষচতিতা নর্ষয়ক প্রনশেণ এর তথ্য 

‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে’’ এর একটি প্রর্াি কার্ নছ  র্িগিক্ষক পানি ও পয়:নিস্কাশি 

নর্ষক্ষয় সক্ষচতি করা। পনরর্াক্ষরর সদস্যগণ সক্ষচতি মূ ক সকাি সো র্া নমটিং এ অংশগ্রহণ কক্ষরক্ষছ নক িা তা সারনণ 

৪.৩৯ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া। সামনগ্রকোক্ষর্ প্রায় ২৮% সুনর্র্াক্ষোগী স্বীকার কক্ষরক্ষছি সর্ তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সদস্য 

পানি ও পয়:নিস্কাশি নর্ষক্ষয় সক্ষচতি মূ ক সো,  সিনিং ইতযানদক্ষত অংশগ্রহণ কক্ষরনছক্ষ া; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর 

শতকরা হার মনহ াক্ষদর তু িায় কম (পুরুষ-২৪.৩% এর্ং মনহ া-৩৭%)। অন্যনদক্ষক প্রায় ৭০% সুনর্র্াক্ষোগী 

র্ক্ষ ক্ষছি সর্ তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সকাি সদস্য পানি ও পয়:নিস্কাশি নর্ষক্ষয় সক্ষচতি মূ ক সো, সসনমিার, সিনিং 

ইতযানদক্ষত অংশগ্রহণ কক্ষরি নি; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার মনহ াক্ষদর তু িায় সামান্য সর্শী (পুরুষ-৭৩.৩% 

এর্ং মনহ া-৬০%)। মাত্র ২.৫% উিরদাতা উির দাক্ষি নর্রত র্াক্ষক। 
 

সারনণ- ৪.৩৯: পনরর্াক্ষরর সদস্যরা স্বাস্থয সম্মত ল্যানিি ব্যর্হার, নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও এর উপকানরতা     
                সম্পক্ষকব সকাি প্রনশেণ সপক্ষয়ক্ষছি নক িা এর শতকরা হার নর্ন্যাস  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

প্রনশেণ নর্ষয়ক তথ্য  
হযাঁ ৭৪ ৩৭.০% ১৩৩ ২৪.৩% ২০৭ ২৭.৭% 
িা  ১২০ ৬০.০% ৪০১ ৭৩.৩% ৫২১ ৬৯.৭% 
উির িা সদয়া ৬ ৩.০% ১৩ ২.৪% ১৯ ২.৫% 
সমাট ২০০ ১০০% ৫৪৭ ১০০% ৭৪৭ ১০০% 

 
পানি ও পয়:নিস্কাশি নর্ষক্ষয় সক্ষচতি নর্ষক্ষয় সর্ সক  সংস্থা ব্যর্স্থা কক্ষরনছক্ষ া তা সারনণ ৪.৪০ এ উপস্থাপি করা 

হক্ষ া। সর্ সক  উপকারক্ষোগী (২৭.৭% এর্ং N=207) স্বীকার কক্ষরনছ  সর্ তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সদস্যগি এই সক  
প্রনশেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরনছক্ষ া। সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৩০% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্, উপদজলা জনস্বাস্থয 

অরফস তাক্ষদর প্রনশেক্ষির ব্যর্স্থা কক্ষরনছক্ষ া; এক্ষদর মক্ষধ্য পুরুক্ষষর শতকরা হার িারীক্ষদর তু িায় প্রায় নদ্বগুি (পুরুষ-

৪০% এর্ং িারী-২২%)। এছাড়া নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ উপকারক্ষোগী ১১.১% র্ক্ষ ক্ষছ তাক্ষদর প্রনশেক্ষির ব্যর্স্থা কক্ষরনছক্ষ া 

ইউনিয়ি পররর্ে সচয়ারম্যাি ও এিনর্ও সফারাম। মনহ াক্ষদর মক্ষধ্য নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ উপকারক্ষোগী ২২.২% র্ক্ষ ক্ষছি সর্ 

তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সদস্যগণ সর্ প্রনশেণ সপক্ষয়ক্ষছি তার ব্যর্স্থা কক্ষরক্ষছ ব্রাক।  
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সটনর্  ৪.৪০: এই প্রনশেসণর ব্যর্স্থা সক/কারা কক্ষরনছক্ষ ি এর শতকরা হার নর্ন্যাস  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

প্রনশেণ এর ব্যর্স্থা কক্ষরনছক্ষ ি 

উউউউউউ 

উউউউউউউউউউউ 

উউউউ 

১৬ ২২.২ ৫২ ৪০.০ ৬৮ ৩২.৯ 

উউউউ 

উউউউউউউউউউ 
১১ ১৫.৩ ১৪ ১০.৮ ২৫ ১১.১ 

উউউউউ উউউউউ ৫ ৬.৯ ২০ ১৫.৪ ২৫ ১১.১ 

উউউউউ উউউউউ ০ ০.০ ৪ ৩.১ ৪ ১.৯ 

উউউউউউ 

উউউউউউ 
২ ২.৮ ৩ ২.৩ ৫ ২.৪ 

উউউউউউ 

উউউউউউউউ 
১ ৩.০ ১ ০.৮ ২ ১.০ 

উউউউউ 

উউউউউউউউ 
১ ১.৪ ২ ১.৫ ৩ ১.৪ 

উউউউউ 

উউউউউউউউ 
১ ১.৪ ৫ ৩.৮ ৬ ২.৯ 

উউউউউ ১৬ ২২.২ ৬ ৪.৬ ২২ ১০.৬ 

উউউউউউ ৯ ১২.৫ ৫ ৩.৮ ১৪ ৬.৮ 

উউউউউ ১ ১.৪ ১ ০.৮ ২ ১.০ 

উউউউউ ৪ ৫.৬ ১৩ ১০.০ ১৭ ৮.২ 

উউউউউউউ 

উউউউউউ 
৪ ৫.৬ ২ ১.৫ ৬ ২.৯ 

গন  উউউউউউ ১ ১.৪ ৪ ৩.১ ৫ ২.৪ 

মোট ৭৪ ১০০ ১৩৩ ১০০ ২০৭  
 

সর্ সক  পনরর্াক্ষরর সদস্যগি পানি ও পয়:নিস্কাশি নর্ষক্ষয় প্রনশেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরনছক্ষ া এর্ং প্রনশেক্ষণ নক নক 

নর্ষক্ষয় আক্ষ াচিা হক্ষয়ক্ষছ তা সারনণ ৪.৪১ এ উপস্থাপি করা হক্ষ া। সর্ সক  উপকারক্ষোগী (২৭.৭% এর্ং N=২০৭) 
স্বীকার কক্ষরনছ  সর্ তাক্ষদর পনরর্াক্ষরর সদস্যগি এই সক  প্রনশেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরনছক্ষ া। তাক্ষদর নিকট  র্ািক্ষত 

চাওয়া হক্ষয়নছ  সর্ ঐ সক  প্রনশেক্ষণ নক নক নর্ষক্ষয় আক্ষ াচিা করা হক্ষয়নছ । সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৮৯.৪% 

সুনর্র্াক্ষোগী র্ ক্ষছ সর্ প্রনশেক্ষণ নিরাপদ পানি সম্পক্ষকব আক্ষ াচিা হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার 

পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী (মনহ া-৯২% এর্ং পুরুষ-৮৮%)। এছাড়া নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ উপকারক্ষোগী ৮০.৭% র্ক্ষ ক্ষছ 

তাক্ষদর প্রনশেক্ষির নর্ষয় নছ  ল্যানিি ব্যর্হার সম্পক্ষকব; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী 

(মনহ া-৮১% এর্ং পুরুষ-৭৮%)। শুধু মনহ াক্ষদর মক্ষধ্য সক্ষর্ বাচ্চ উপকারক্ষোগী ৯২% র্ক্ষ ক্ষছি সর্ তাক্ষদর প্রনশেক্ষণ 

নিরাপদ পানি সম্পক্ষকব আক্ষ াচিা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং এর পক্ষরর অর্স্থাক্ষিই নছ  সার্াি নদক্ষয় হাত সর্ায়া প্রায় ৮৮% ।  

মনহ াক্ষদর মক্ষধ্য সর্ক্ষচক্ষয় কম সংখ্যক  ৫৫.৪% এর্ং  পুরুষক্ষদর মক্ষধ্য ৫৪% র্ক্ষ ক্ষছি প্রনশেক্ষণ পয়ঃরনস্কাশন 

নর্ষক্ষয় আক্ষ াচিা হক্ষয়ক্ষছ।    
 

সারনণ-৪.৪১: এই প্রনশেক্ষণর নক নক নর্ষয় আক্ষ াচিা করা হক্ষয়নছ  এর শতকরা হার নর্ন্যাস (একনর্ক উির) 
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
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সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয় 

উউউউউউউউউ 

উউউউউউউ 

উউউউউউউউ 

৬৩ ৮০.৮ ১০৪ ৭৮.২ ১৬৭ ৮০.৭ 

উউউউপদ  উউউউ 

উউউউউউউউ 
৬৮ ৯১.৯ ১১৭ ৮৮.০ ১৮৫ ৮৯.৪ 

উউউউউ উউউউ উউউ 

উউউউ উউউউউউউউ 
৬৫ ৮৭.৮ ৯৫ ৭১.৪ ১৬০ ৭৭.৩ 

উউউউ উউউউউ উউউ 

উউউউউউউউ 
৫৫ ৭৪.৩ ৮৩ ৬২.৪ ১৩৮ ৬৬.৭ 

উউউউউউউউউ 

উউউউউউউ 

উউউউউউউউ 

৫৩ ৮২.৮ ৭৭ ৫৭.৯ ১৩০ ৬২.৮ 

উউউউউউউউউউউ 

উউউউউউউউ 
৪১ ৫৫.৪ ৭১ ৫৩.৪ ১১২ ৫৪.১ 

মোট ৭৪ ১০০ ১৩৩ ১০০ ২০৭  

 

৪.৫ সর্ , দূর্ ব , ঝুঁনক ও সুক্ষর্াগ সমূহ 
 

 ‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশার্ি)’’ প্রকক্ষের সর্ , দূর্ ব , ঝনক এর্ং সুক্ষর্াগ 

সমূহ নিক্ষয় সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিা করা হয়।  আক্ষ াচিা সর্ক্ষক প্রাপ্ত ফ াফ  সারনণ-৬.৪২ এর মাধ্যক্ষম 

উপস্থাপি করা হক্ষ া। সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী ৫৫.৬% সুনর্র্াক্ষোগী র্ক্ষ ক্ষছ সর্, এই প্রকক্ষের সর্ক্ষচক্ষয় সর্  নদক 

হক্ষ া প্রকে র্াসত্মর্ায়ক্ষির ফক্ষ  পনরক্ষর্শ োক্ষ া হক্ষয়ক্ষছ;এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী 

(মনহ া-৬৮.৫% এর্ং পুরুষ ৫০.৬%)। এছাড়া নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ অংশগ্রহণকারী ৪৫.৭% র্ক্ষ ক্ষছ সর্, এ প্রকক্ষের ফক্ষ  

’’এ াকার উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ’’; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী (মনহ া-৫৮.৫% এর্ং পুরুষ-

৪০.৭%)। শুধু মনহ াক্ষদর মক্ষধ্য অক্ষর্ বক্ষকর সর্শী উপকারক্ষোগী  র্ক্ষ ক্ষছি সর্ এই প্রকক্ষের ফক্ষ  দূঘ বটিা কম হয় কারি 

র্ষ বার নদক্ষি তাক্ষদরক্ষক দূর দূরান্ত সর্ক্ষক খার্ার পানি আিক্ষত হয় িা। প্রায় ৪৩% মক্ষি কক্ষর প্রকক্ষের ফক্ষ  গনরর্ 

স াক্ষকরা ল্যানিি ব্যর্হার করার সুক্ষর্াগ সপক্ষয়ক্ষছ। 
 

সারনণ-৪.৪২: উপকারক্ষোগীক্ষদর মক্ষত এই প্রকক্ষের সর্  নদক সমূহ এর শতকরা হার নর্ন্যাস (একানর্ক উির) 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সর্  নদক সমূহ 

উউউউউউ উউউউ 

উউউউউউউউউ উউউউউ 

উউউ 

৪১ ২০.৫ ৬৯ ১২.৬ ১১০ ১৪.৮ 

উউউউ উউউউউউউউ 

উউউউউ উউউ 
৩৩ ১৬.৫ ৯৭ ১৭.৭ ১৩০ ১৭.৪ 

উউউউউউউউউ উউউউউ 

উউউউউউউউউ 

উউউউউউউ উউউ উউউ 

৪৩ ২১.৫ ১৩৮ ২৫.২ ১৮১ ২৪.৩ 

উউউউউউ উউউউ 

উউউউউ উউউ 
৭৩ ৩৬.৫ ১৪৮ ২৭.১ ২২১ ২৯.৭ 

কম উউউউ উউউউ ও  

উউউউউউউউউ উউউউউ 
৪১ ২০.৫ ১০১ ১৮.৫ ১৪২ ১৯.১ 
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উউউ 

উউউউউউ উউউউ 

উউউউউউউউ উউউউউ 

উউউ 

৫৫ ২৭.৫ ৬৩ ১১.৫ ১১৮ ১৫.৮ 

উউউ উউউউউউ উউউউ 

ব াঁচ  উউউ 

১০৯ ৫৪.৫ ৪৯ ৯.০ ১৫৮ ২১.২ 

উউউউউউউউ উউউউউ 

উউউউ উউউউউ উউউ 
৭৬ ৩৮.৫ ১০৭ ১৯.৬ ১৮৩ ২৪.৬ 

উউউউউউ উউউ উউউউউ ১৩৭ ৬৮.৫ ২৭৭ ৫০.৬ ৪১৪ ৫৫.৬ 

উউউউউউউউউ 

উউউউউউউউউ 

উউউউউউ উউউউউ 

৯৯ ৪৯.৫ ২১৭ ৩৯.৭ ৩১৬ ৪২.৪ 

উউউউউউউ উউউউউ 

উউউউউউ উউউউউউ 

উউউউউউ 

৭৯ ৩৯.৫ ১৭৮ ৩২.৫ ২৫৭ ৩৪.৫ 

এখন  উউউউউ উউউউ 

উউউউ উউউউ উউউউ 
৪৫ ২২.৫ ১০৯ ১৯.৯ ১৫৪ ২০.৭ 

খরা সমৌসুক্ষম পানি পাই ৭৬ ৩৮.০ ২১০ ৩৮.৪ ২৮৬ ৩২.৩ 
গনরর্ স াক্ষকরা ল্যানিি ব্যর্হার করার 

সুক্ষর্াগ সপক্ষয়ক্ষছ 
৯২ ৪৬.০ ২২৭ ৪১.৫ ৩১৯ ৪২.৭ 

দূঘ বটিা কম হয় ১০২ ৫১.০ ২০৮ ৩৮.০ ৩১০ ৪১.৫ 
এ াকার উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ ১১৯ ৫৮.৫ ২২৩ ৪০.৭ ৩৪২ ৪৫.৭ 
সমাট ২০০  ৫৪৭  ৭৪৭  

 
এই প্রকক্ষের দূর্ ব নদক নিক্ষয় উপকারক্ষোগী উিরদাতাক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচরা করা হয় র্ার ফ াফ  সারনণ-৪.৪৩ এর 

মাধ্যক্ষম উপস্থাপি করা হক্ষ া। এখাক্ষি উিরদাতাগি এই প্রকক্ষের সমাট ১৭টি দূর্ ব  নদক তুক্ষ  র্ক্ষরণ; এক্ষদর মক্ষধ্য 

সামনগ্রকোক্ষর্ সর্ক্ষচক্ষয় সর্শী প্রায় ৫৩% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা মক্ষি কক্ষর সর্ এই প্রকক্ষের একটি দূর্ ব  নদক হক্ষ া 

সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিকট সর্ক্ষক টাকা সিওয়া এর্ং তারা আক্ষরা র্ািাি সর্ এই টাকার পনরমাি কম হক্ষ  োক্ষ া হক্ষতা। 

এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় প্রায় নদ্বগুি (মনহ া-৭৮.৫% এর্ং পুরুষ-৪৩.৫%)। মনহ াক্ষদর 

মক্ষধ্য নদ্বতীয় সক্ষর্ বাচ্চ অংশগ্রহণকারী (৩৯%) র্ক্ষ ক্ষছ প্রক্ষয়ার্ক্ষির তু িায় কম পানি পাওয়া র্ায়, ৩৬.৫% মনহ ারা 

র্ক্ষ ক্ষছ সর্ ল্যানিক্ষির সাইর্/আকার সছাট অর্ বাৎ ল্যানিক্ষির মক্ষধ্য র্া নতক্ষত পানি রাখার পর র্সক্ষত সমস্যা হয়। 

৩৬.৫% মনহ া মক্ষি কক্ষর তাক্ষদর এ াকায় সর্ পনরমাি ল্যানিক্ষির প্রক্ষয়ার্ি তার তু িায় সরর্রাহ কম। প্রায় এক 

পঞ্চমাংশ (২৩.৮%) সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা মক্ষি কক্ষর যরে ল্যানিক্ষি নরং এর পনরমাি কম সদয়া হয় তাহদল র্ষ বা 

হক্ষ ই ল্যানিি িষ্ট হক্ষয় র্ায়। 

সারনণ-৪.৪৩: উপকারক্ষোগীক্ষদর মক্ষত এই প্রকক্ষের দুর্ ব  নদক সমূহ এর শতকরা হার নর্ন্যাস (একানর্ক উির)  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

দুর্ ব  নদক সমূহ 

উউউউউউউউউউউউউ উউউউ উউউ ৭৩ ৩৬.৫ ২৪ ৪.৪ ৯৭ ১৩.০ 

উউউ উউউউউউ উউউ/ উউউউউউ ১৭ ৮.৫ ২৫২ ২৭.৮ ১৬৯ ২২.৬ 

উউউউ উউউ কম উউউউ উউউ হত / 

উউউউ উউউউ উউউউ হয়  
১৫৭ ৭৮.৫ ১৩৮ ৪৩.৫ ৩৯৫ ৫২.৯ 

উউউউউউউউ উউউউ উউউ উউউ ৫ ২.৫ ১৯ ৩.৫ ২৪ ৩.২ 

উউউউউউউউউ উউউউউ উউউউ উউউ 

উউউউউউউ উউউউ হয  
৩৭ ১৮.৫ ৫৭ ১০.৪ ৯৪ ১২.৬ 

উউউউউউউউ এর  উউউউউউউউউ ০ ০.০ ৯ ১.৬ ৯ ১.২ 
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উউউউউ উউউউউ 

উউউউউউউউ উউউউউ উউউউউউউ 

সময়  উউউউ 
১৫ ৭.৫ ২৪ ৪.৪ ৩৯ ৫.২ 

উউউউউউউউউ উউউউউউউউউ কম ১৭ ৮.৫ ৭৭ ১৪.১ ৯৪ ১২.৬ 

কম উউউউউউ উউউউউউউউ উউউউউ 

হয়  
৭৩ ৩৬.৫ ১৭৬ ৩২.২ ২৪৯ ৩৩.৩ 

উউউউউউউউউ উউউউ উউউ উউউউ 

উউউউউউউ উউউউউউ উউউউ হয়  
৩৫ ১৭.৫ ৫৪ ৯.৯ ৮৯ ১১.৯ 

উউউবও উউউ/ উউউউউউউউউ উউউউ 

উউউউউ উউউউ হয়  
০ ০ ১৭ ৩.১ ১৭ ২.৩ 

উউউউউউ উউউউউউ কম উউউ ৬৯ ৩৪.৫ ১০৯ ১৯.৯ ১৭৮ ২৩.৮ 

উউউউউ উউউউউ উউউউ কম উউউউউ 

উউউ 
৪৫ ২২.৫ ৯১ ১৬.৬ ১৩৬ ১৮.২ 

বিদ্যুৎ সমস্য র ক রনে ঠিকমত প নি প ওয়  

য য় ন  

১০ ৫.০ ২১ ৩.৮ ৩১ ৪.১ 

প্রয়েজনের তলুন য় নির পদ প নি কম ৭৮ ৩৯.০ ৫৬ ১০.২ ১৩৪ ১৯.৯ 

ট্য াংকি ন  থ ক য় সবসময় প নি প ওয়  য য় 

ন  

৪৫ ২২.৫ ৪১ ৭.৫ ৮৬ ১১.৫ 

প নি কম উঠে ৩১ ১৫.৫ ৬২ ১১.৩ ৯৩ ১২.৪ 

মোট ২০০  ৫৪৭  ৭৪৭  
 

 

র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকক্ষের এর  সুনর্র্াক্ষোগী র্িসার্ারণ এর সাক্ষর্ সংনিষ্ট প্রকক্ষের 

ফক্ষ  এ াকার র্িসার্ারক্ষণর নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ সস নর্ষয় নিক্ষয় আক্ষ াচিা করা হয়। এখাক্ষি 

অংশগ্রহণকারীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিার মাধ্যক্ষম সমাট ৬ র্রক্ষির সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষ  তারা র্ািাি। প্রায় এক 

চতুর্ বাংশ (২৪.৪%) অংশগ্রহণকারী মক্ষি কক্ষর সর্ এই প্রকক্ষের ফক্ষ  এ াকার র্িসার্ারণ স্বাস্থয সম্মত ল্যািররন 

ব্যবহাদর আগ্রহী হক্ষে; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় কম (মনহ া-১৯% এর্ং পুরুষ-

২৬.৪%)। অন্যনদক্ষক এক পঞ্চমাংশ (২০.৬%) অংশগ্রহণকারী  মক্ষি কক্ষর সংনিষ্ট প্রকক্ষের ফক্ষ  অনত-দনরদ্র র্িগি 

কম খরক্ষচ স্যানিটারী ল্যানিি সপক্ষয়ক্ষছ; এখাি মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী (মনহ া-২৭.৫% এর্ং 

পুরুষ-১৮%)। এখাক্ষি উসল্লখ করা প্রক্ষয়ার্ি সর্ ৫.৪% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা মক্ষি কক্ষর সর্, এই প্রকক্ষের ফক্ষ  

এ াকায় কম বসংস্থাক্ষির সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ; এক্ষদও মক্ষধ্য ৬.৫% মনহ া এর্ং ৫% পুরুষ।  
  

 

সারনণ- ৪.৪৪: উপকারক্ষোগীক্ষদর মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস (একানর্ক উির) 
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ  

স্বাস্থয সম্মত ল্যারিন ব্যবহাদর অন্যরা আগ্রহী হক্ষে ৩৯ ১৯.৮ ১৪৩ ২৬.৪ ১৮২ ২৪.৪ 

কম খরদি টিউবওদয়ল ও ল্যারিন পাওয়া যায় ৪৭.০ ২৩.৫ ১০২.০ ১৮.৬ ১৪৯ ১৯.৯ 

 সময় কম লাদগ/কাছ সর্ক্ষক পানি পাই ৩০.০ ১৫.২ ৫৫.০ ১০.২ ৮৫ ১১.৪ 

সর্াই নর্শুি পানি পাক্ষে ৬৭.০ ৩৩.৫ ৬৩.০ ১১.৬ ১৩০ ১৭.৪ 

গর্ীর মানুষ ল্যানিি সপক্ষয়ক্ষছ ৫৫.০ ২৭.৫ ৯৯.০ ১৮.১ ১৫৪ ২০.৬ 

কম বসংস্থাক্ষির সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ ১৩.০ ৬.৫ ২৭.০ ৪.৯ ৪০ ৫.৪ 

সমাট ২০০  ৫৪  ৭৪৭  
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সুনর্র্াক্ষোগী র্িসার্ারণ এর সাক্ষর্ সংনিষ্ট প্রকক্ষের ফক্ষ  েনর্ষ্যক্ষত নক নক সমস্যা সৃনষ্ট হক্ষত পাক্ষর সস নর্ষয় নিক্ষয় 

কর্া র্ া হয়। এখাক্ষি অংশগ্রহণকারীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াচিার মাধ্যক্ষম সমাট ৫ র্রক্ষির সমস্যা হক্ষত পাক্ষর র্ক্ষ  তারা 

র্ািাি।  প্রায় এক চতুর্ বাংশ (২২.৬%) অংশগ্রহণকারী মক্ষি কক্ষর েনর্ষ্যক্ষত িড় র্ন্যা হক্ষ  ল্যানিি সেক্ষঙ্গ সর্ক্ষত পাক্ষর 

ফক্ষ  প্রকক্ষের উক্ষেশ্য ব্যহৃত হক্ষত পাক্ষর; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় প্রায় নদ্বগুি সর্শী 

(মনহ া-৩৩.৫% এর্ং পুরুষ-১৮.৬%)। অন্যনদক্ষক প্রায় ১৭% অংশগ্রহণকারী  মক্ষি ল্যানিক্ষির খুটি মর্বুত িা তাই 

দূঘ বটিা ঘটক্ষত পাক্ষর: এখাি মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর নদ্বগুক্ষির তু িায় সর্শী (মনহ া-২৮.৫% এর্ং পুরুষ-

১২.২%)। এখাক্ষি উসল্লখ করা প্রক্ষয়ার্ি সর্, ১০.২% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা মক্ষি কক্ষর সর্, সঠিক পনরচা িা র্া 

ব্যর্স্থাপিার অোক্ষর্ কার্ বক্রম র্ন্ধ হক্ষয় সর্ক্ষত পাক্ষর, অন্যনদক্ষক ৭.৬% মক্ষি কক্ষর নরং োক্ষ া হয় িাই সুতরাং সেক্ষঙ্গ 

র্ায় র্া সর্ক্ষত পাক্ষর।   

সারনণ-৪.৪৫: উপকারক্ষোগীক্ষদর মক্ষত এই প্রকক্ষের ঝুঁনক/সমস্যা নক নক হক্ষত পাক্ষর এর শতকরা হার নর্ন্যাস  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সমস্যা সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ র্া হক্ষত পাক্ষর  
ল্যানিক্ষির খুটি মর্বুত িা তাই দূঘ বটিা ঘটক্ষত পাক্ষর ৫৭ ২৮.৫ ৬৭ ১২.২ ১২৪ ১৬.৬ 
সঠিক পনরচা িা র্া ব্যর্স্থাপিার অোক্ষর্ কার্ বক্রম র্ন্ধ 

হক্ষয় সর্ক্ষত পাক্ষর 
৬২ ৩১.০ ১৪৪ ২৬.৩ ২০৬ ১০.২ 

একানর্ক স াক একটি টিউর্ক্ষয়  ব্যর্হার করার ফক্ষ  

িষ্ট হক্ষয় র্ায় 
৩৫ ১৭.০ ১১০ ২০.১ ১৪৫ ৭.৪ 

িড় র্ন্যা হক্ষ  ল্যানিি সেক্ষঙ্গ সর্ক্ষত পাক্ষর ৬৭ ৩৩.৫ ১০২ ১৮.৬ ১৬৯ ২২.৬ 
নরং সেক্ষঙ্গ র্ায় ২৪ ১২.০ ৬৬ ১২.১ ৯০ ৭.৬ 
সমাট ২০০  ৫৪৭  ৭৪৭  
 

৪.৬ অন্যান্য নর্ষয় 

এই উপ-অধ্যাক্ষয় সংনিষ্ট প্রকক্ষের ফক্ষ  সুনর্র্াক্ষোগী র্িসার্ারক্ষির  াে/োক্ষ া হক্ষয়ক্ষছ নক িা সস নর্ষয় নিক্ষয় 

আক্ষ াচিা করা হয়।  
 

নসংহোগ (৯৮.৮%) অংশগ্রহণকারী মক্ষি কক্ষর সংনিষ্ট প্রকক্ষের ফক্ষ  এ াকার র্িসার্ারক্ষণর  াে/োক্ষ া হক্ষয়ক্ষছ; 

এক্ষদর ৯৭.৫% মনহ া এর্ং ৯৯.৩% পুরুষ। অন্যনদক্ষক মাত্র ১.২% মক্ষি কক্ষর এই প্রকক্ষের ফক্ষ  সুনর্র্াক্ষোগী 

র্িসার্ারক্ষির সকাি  াে/োক্ষ া হক্ষয়ক্ষছ হয় িাই।   
 

সারনণ-৪.৪৬: এই প্রকক্ষের আওতায় এক্ষস উপকারক্ষোগীক্ষদর পনরর্ার  াের্াি হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 াের্াি হক্ষয়ক্ষছ 
হযাঁ ১৯৫ ৯৭.৫ ৫৪৩ ৯৯.৩ ৭৩৮ ৯৮.৮ 
িা  ৫ ২.৫ ৪ ০.৭ ৯ ১.২ 
সমাট ২০০ ১০০ ৫৪৭ ১০০ ৭৪৭ ১০০ 
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সারনণ ৪.৪৭ নর্ক্ষিষণ করক্ষ  সদখা র্ায় সর্ প্রায় এক র্ততীয়াংশ (৩২.৭%) অংশগ্রহণকারী মক্ষি কক্ষর সংনিষ্ট প্রকক্ষের 

ফক্ষ  এ াকার র্িসার্ারণ কম খরক্ষচ নর্শুি পানি এর্ং স্যানিটারী ল্যানিি পাক্ষে; এক্ষদর ২৬.৭% মনহ া এর্ং 

৩৫.৩% পুরুষ। অন্যনদক্ষক প্রায় ৩০% সুনর্র্াক্ষোগী উিরদাতা মক্ষি কক্ষর এই প্রকে তাক্ষদর এ াকায় বাস্তবায়দনর 

ফক্ষ  পানি সংগ্রক্ষহর র্ন্য কম সময়  াক্ষগ; এক্ষদর মক্ষধ্য মনহ াক্ষদর শতকরা হার পুরুক্ষষর তু িায় সর্শী (মনহ া-

৩৯.৫% এর্ং পুরুষ-২৬.৫%)। উপাি সর্ক্ষক সদখা র্ায় সর্ প্রায় ২১% অংশগ্রহণকারী র্ ক্ষছ সর্ র্তবমাক্ষি সরাগ ব্যানর্ 

ছড়ায় িা।  আক্ষ াচিায় আক্ষরা র্ািা র্ায় সর্ প্রায় ২৬% র্ক্ষ ক্ষছ র্তবমাক্ষি সর্াই নর্শুি পানি পাসে, ২০% র্ক্ষ ক্ষছ 

দূঘ বটিা কম হক্ষে, ১৮% র্ক্ষ ক্ষছ  খরা সমৌসুক্ষম খার্ার পানির সমস্যা হয় িা, ১৮% র্ক্ষ ক্ষছ সামানর্ক উন্নয়ি হক্ষয়ক্ষছ। 

সারনণ-৪.৪৭:  এই প্রকক্ষের আওতায় এক্ষস উপকারক্ষোগীক্ষদর নক নক  াে হক্ষয়ক্ষছ এর শতকরা হার নর্ন্যাস  
 

নিক্ষদ বশক 
ন ঙ্গ   

মনহ া পুরুষ সমাট 
সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

 াে হক্ষয়ক্ষছ  
সরকারী সাহায্য ৯২ ৪৬.০ ১২০ ২১.৯ ১১২ ১৪.৯ 
আনর্ বক খরচ কম ৫২ ২৬.৭ ১৯৩ ৩৫.৩ ২৪৫ ৩২.৭ 
সময় কম  াক্ষগ ৭৮ ৩৯.০ ১৪৫ ২৬.৫ ২২৩ ২৯.৮ 
সরাগ ব্যানর্ ছড়ায় িা ৫১ ২৬.২ ১০৩ ১৮.৮ ১৫৪ ২০.৬ 
স্বাস্থয সম্মত ল্যানিি পাইনছ ৫৪ ৫২.০ ৬৭ ১২.২ ১২১ ১৬.২ 
সুস্থয র্ানক ২৭ ১৩.৫ ৫২ ৯.৫ ৭৯ ১০.৫ 
পনরক্ষর্শ োক্ষ া র্াক্ষক ৬৬ ৩৩.০ ৫৯ ১০.৭ ১২৫ ১৬.৭ 
দূরত্ব কক্ষমক্ষছ ২৬ ১৩.০ ১১২ ২০.৫ ১৩৮ ১৮.৪ 
সখা া/ঝ মত্ম ল্যানিি ব্যর্হার করক্ষত হয় িা  ২২ ১১.৩ ৫৫ ১০.১ ৭৭ ১০.৩ 
সর্াই নর্শুি পানি পাক্ষে ৭৮ ৩৯.৫ ১১৫ ২১.০ ১৯৩ ২৫.৮ 
সামানর্ক উন্নয়ি হক্ষয়ক্ষছ ৪০ ২০ ৯৭ ১৭.৭ ১৩৭ ১৮.৩ 
খরা সমৌসুক্ষম খার্ার পানির সমস্যা হয় িা ৩৯ ১৯.৫ ৯৮ ১৭.৮ ১৩৭ ১৮.৩ 
স্বাক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ ৩২ ১৬ ৫৪ ৯.৮ ৮৬ ১১.৫ 
স্বেমূক্ষল্য টিউর্ক্ষয়  সপক্ষয়নছ ২৮ ১৪.০ ৬৪ ১১.৭ ৯২ ১২.৩ 
দূঘ বটিা কম হয়  ৫১ ২৫.৫ ৯৯ ১৮.০ ১৫০ ২০.০ 
সমাট ১৯৫  ৫৪৩  ৭৩৮  
  

পরামশ বক দক্ষ র প্রকে এ াকা সক্ষরর্নমক্ষি পর্ বক্ষর্েণ, র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তক্ষরর সর্ া ও উপক্ষর্ া পর্ বাক্ষয় 

কম বকতবাক্ষদর সাক্ষর্ নিনর্ড় আক্ষ াচিা, স্থািীয় পর্ বাক্ষয় এিনর্ও ও স্পির এর্ং উক্ষযাক্তাক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষ াপিা, দ ীয় 

আক্ষ াচিা (এফনর্নি) এর্ং স্থািীয় কম বশা া সর্ক্ষক প্রপ্ত তক্ষথ্যর মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের সর্  ও দূর্ ব  নদক এর্ং সম্ভার্িা ও 

ঝুঁনকসমূহ নিণ বয় করা হক্ষয়ক্ষছ।    



 

 

পৃষ্ঠা 62 

৪.৭ সুরবিাদভাগীদের রনকে হদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণঃ  

২০ জন তথ্য সাংগ্রহকারী ও ৪ জন সুপারভাইজার প্রকল্প এলাকার ৭৪৭ জন তথ্য প্রোনকারীর রনকে সথদক প্রস্তুতকৃত 

প্রশ্নমালা অনুযায়ী প্রকদল্পর স্থাপনাগুদলা সথদক পাওয়া তাদের সুরবিারের এবাং আথ ষ-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ কদরন। পাশাপারশ ৩৯ টি KII এর মাধ্যদম প্রকল্পটি সম্পদকষ আথ ষ-সামারজক সপ্রক্ষাপদের 

আদলাদক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা অনুযায়ী তথ্য সাংগ্রহ কদরন। সাংগৃহীত তথ্য রবদের্দণ সেখা যায় প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরম ষত 

স্থাপনাগুদলার ফদল সুরবিাদভাগীদের রবশুদ্ধ খাবার পারনর অভাব দূরীভূত হওয়ার পাশাপারশ পারনবারহত সরাদগর সমস্যা 

অদনকোই কদমদছ। স্বল্প মূল্য ল্যারিন রনম ষাদণর ফদল সুরবিাদভাগীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হদয়দছ, সরাগ-বালাই 

এবাং পররদবশ দূর্ণ কদমদছ। 

সেদশর েরক্ষণাঞ্চদল সযদহতু রবশুদ্ধ খাবার পারনর সাংকে প্রবল/অতযরিক সসদহতু অদনকদূর সথদক খাবার পারন সাংগ্রহ 

করদত সুরবিাদভাগীদের অদনক কম ষঘন্টা অপিয় হদতা। প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত সুরবিার ফদল তাদের কম ষঘন্টার সাশ্রয় 

হদয়দছ। 

৩৩টি FGD এবাং ১ টি আঞ্চরলক কম ষশালার মাধ্যদম প্রকল্পটির গুরুত্ব, প্রদয়াজনীয়তা এবাং প্রাপ্ত সুফল/সুরবিারে সহ 

পররদবশ দূর্ণ সরাি ও আথ ষ সামারজক উন্নয়দন প্রকল্প স্থাপনাগুদলার অবোন সম্পরকষত রবর্য়গুদলা উদঠ এদসদছ। ফদল 

এই িরদনর প্রকল্প আদরা সেসাররত হওয়ার ব্যাপাদর জনমত লক্ষয করা সগদছ। 

প্রকল্প এলাকায় পররিারলত ৩৩ টি FGD সথদক পাওয়া সুরবিাদভাগীদের তদথ্যর রভরিদত এো বলা যায় 

সুরবিাদভাগীদের রবশুু্দ্ধ খাবার পারন অভাব দূর হওয়ার পাশাপারশ পারন বারহত সরাদগর প্রাদুভষাব কদমদছ। স্বল্প মূল্য 

ল্যারিন সেওয়ার ফদল পররদবশ দুর্ণ কদমদছ। প্রকদল্পর কাদজ রনদয়ারজত NGO প্ররতরনরি ও জনস্বাস্থ) প্রদকৌশল 

অরিেপ্তদরর কম ষকতষা ও কম ষিারীদের কাছ সথদক পাওয়া প্ররশক্ষদনর ফদল তাদের স্বাস্থয ও পররদবশ সম্পদকষ সদিতনতা 

বৃরদ্ধ পাওয়ার পাশাপারশ স্থাপনাগুদলা রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যাপাদর তাদের েক্ষতা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর জন্য 

প্রদেয় অথ ষ আর একটু কম হদল হত েররদ্র জনগদনর জন্য সুরবিা সহাত। এছাড়া KII সথদক পাওয়া তদথ্যর রভরিদত 

এো প্রায় রনরিত ভাদবই বলা যায় প্রকল্পটি গ্রহদণর ফদল প্রকল্প এলাকার গ্রামাঞ্চদলর মানুদর্র রবশুদ্ধ খাবার পারনর 

সাংকে দুর হদয়দছ এবাং পররদবশ দুর্ণ কদমদছ। তাদের অরভমত হদলা প্রকল্পটির সেসারণ প্রদয়াজন। 

 

৪.৮ সফাকাস গ্রুপ সভা (FGD) সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণঃ  
 

গুণগত রবদের্দণর জন্য ৭টি রবভাদগ ৩৩ টি সজলায় ৩৩ টি FGD করা হদয়দছ। প্রদতযক FGD -সত নূন্যতম 

১০-১২ জন অাংশগ্রহনকারী রছল। FGD সত সরাসরর 

উপকারদভাগী, জনপ্ররতরনরি, স্থানীয় সাংগঠক, স্থানীয় 

গন্যমান্য ব্যরক্ত, কৃর্ক, ব্যবসায়ী, রশক্ষক এবাং এনরজও 

কমীরা উপরস্থত থাকায় প্রকদল্পর সারব ষক রেকগুদলার 

বাস্তব ও বতষমান রিত্র উদঠ এদসদছ। রবদের্দণর সুরবিাদথ ষ 

আদলািয ফলাফলগুদলা রনদে বণ ষনা করা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর সপক্ষাপে: প্রকল্প শুরুর পূদব ষ উপদজলা জনস্বাস্থয 

প্রদকৌশল অরফস ও এনরজও কমীরা তাদেরদক রবশুদ্ধ 

খাবার পারন, স্বাস্থয সম্মত স্যারনোরর ল্যারিন ব্যবহাদরর 

ইরতবািক ও সনরতবািক ইতযারে রবর্দয় জন-সদিতনতামুলক সভা কদর তাদেরদক সুরবিা গ্রহণ ও ব্যবহার 

সম্পদকষ অবরহত কদরন। জনগণ এলাকার সমম্বাদরর মাধ্যদম জানদত পাদরন তাদের এলাকায় এ িরদনর একো 
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প্রকল্প আসদছ যার মাধ্যদম অরত-েররদ্র মানুদর্র মদধ্য রকছু োকার রবরনমদয় রবশুদ্ধ পারন ও স্বাস্থয সম্মত 

স্যারনোরর ল্যারিন  দতরী কদর সেওয়া হদব। তারপর এলাকার সিয়ারম্যান ও সমম্বাররা রমদল ঠিক কদর সেদবন 

কারা কারা এ সসবাটি পাদব। যারা প্রদেয় অদথ ষর রবরনমদয় এ সসবা রনদত ইচ্ছুক তাদের সেওয়া হদব। 

টিউবওদয়ল সেওয়ার সক্ষদত্র বলা হয় আদশ পাদশর আে-েশ বারড়র সমন্বয় কদর একটি টিউবওদয়ল সেওয়া 

হয়। টিউবওদয়দলর জন্য আে-েশ বারড় সথদক রলরখত অনুমরত পদত্র স্বাক্ষদরর মাধ্যদম সিয়ারম্যাদনর রনকদে 

োরখল করদত হদব। আর স্যাদনোরী ল্যারিন সসবার সক্ষদত্র ১টি পররবাদরর জন্য ১টি ল্যারিন সেয়া হদব।  

এলাকার সুরবিাদভাগীরা রকভাদব সুরবিা পাদে 

প্রকল্প এলাকার জনগণ কম মূদল্য স্যারনোরর ল্যারিন ব্যবহার করদত পারদছ ফদল পররদবশ উন্নত হদয়দছ। 

সুরবিাদভাগীরা রনরাপে পারন ব্যবহার করদছ ফদল পারন বারহত রবরভন্ন প্রকার সরাদগর প্রাদুভষাব কদম আসদছ।   

এই প্রকদল্পর পূদব ষর এবাং পদরর অবস্থা 

 

এই প্রকদল্পর আওতায় আসার পূদব ষ এলাকার জনগণ আদস ষরনক,আয়রণ ও লবনাক্তযুক্ত দূরর্ত পারন ব্যবহার 

করদতা। তাছাড়া এখানকার সযসব টিউবওদয়ল রছল তার সবরশরভাগ অগভীর এবাং মানুর্ অদনক দূর সথদক 

পারন সাংগ্রহ করত। অরতেররদ্র জনগণ ঝুঁলন্ত, সখালা এবাং অস্বাস্থযকর ল্যারিন ব্যবহার করত ফদল এলাকার 

পররদবশ অপররেন্ন রছল এবাং পারন বারহত সরাদগর প্রাদুভষাব সেখা সযদতা, রবদশর্ কদর রশশুরা পারন বারহত 

সরাদগ সবরশ আক্রান্ত হত। বতষমাদন পাইপড ও নন-পাইপড ওয়াোর স্কীদমর ফদল সুরবিাদভাগীরা কাছ সথদক 

রনরাপে পারন সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবহার করদত পারদছ। প্রদয়াজন মদতা রবশুদ্ধ খাবার পারন পান করদত 

পারদছ। ফদল পারন বারহত সরাদগর সাংক্রমণ কদম আসদছ। স্বাস্থয সম্মত ল্যারিন ব্যবহাদরর ফদল এলাকার 

পররদবশ উন্নত হদয়দছ।  

 

৪.৯ মুখ্য ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (KII) সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণঃ  

 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর কম ষকতষা, এনরজও প্ররতরনরি ও এলাকার গন্যমান্য ব্যরক্তদের সাদথ KII 

পররিালনা করা হয়। মুখ্য ব্যরক্তদের সাদথ প্রকদল্পর উদেশ্য, িারনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন, প্রকদল্পর 

প্রভাব, দুব ষল রেক, সবল রেক, ঝরক, সুদযাগ এবাং সেকসই করার জন্য ভরবষ্যদত রক করা যায় এ রবর্য়গুদলা 

রবস্তাররত আদলািনা করা হয়। 

 

আদলািনার মাধ্যদম জানা যায় সয এই প্রকদল্পর একটি ভাল রেক রছল স্যারনোরর ল্যারিদনর সক্ষদত্র ৩টি োইপ 

হদত সয সকান পররবার তার আরথ ষক সামথ ষ অনুযায়ী সয সকান একটি োইপ রনদত পারদতা।  

 

মালামাল ক্রয় এবাং মূল্য সাংক্রান্ত রবর্য়গুদলা সররজরাদর রলরপবদ্ধ কদর রাখা হদয়দছ। EGP  system 

মাধ্যদম সেন্ডার গ্রহণ, বাছাই এবাং মূল্যায়ন করা হদয়দছ ফদল সেতা ও জবাব রেরহতা রনরিত হদয়দছ। জনবল 

রনদয়াদগর সক্ষদত্র অরভজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যরক্তদক চুরক্তর মাধ্যদম রনদয়াগ সেয়া হদয়দছ। সদিতনতা ও েক্ষতা 

বৃরদ্ধকরদণর সক্ষদত্র NGO কমীরা সারব ষক সহদযারগতা কদরদছ।  

 

রডরপরপ প্রস্তুদতর পূদব ষ প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা রনদয় সমীক্ষা হদয়রছল এবাং তাদত Sensitivity Analysis 

এবাং Cause -Effect Analysis  রছল। গুনগত মান রনয়ন্ত্রদণর উদেদশ্য রনজস্ব উদোদগ পররবীক্ষণ ও 

মধ্য সময়েী মূল্যায়ন করা হদয়রছল। এর matrix/checklist/data instrument সবই আদছ। 
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এ প্রদজদক্টর payment system ভাদলা কারণ প্রদয়াজনীয় অথ ষ সঠিক সমদয় (রনয়ম সমদন) সেওয়া 

হদয়দছ। । Ward Action Plan  অদনক কায ষকরী ভূরমকা পালন কদরদছ।  

 

সরকারর-সবসরকারর অাংশগ্রহণমূলক প্রকদল্পর স্কীমগুদলাদত েন্সর কতৃষক প্রদেয় অদথ ষর পররমান  কম হওয়া 

উরিত। আদলািনার সময় তারা জানান সয এই প্রদেয় অথ ষ ০-১০% এর সবরশ হদল েন্সর সপদত সমস্যা হদব। 

এই প্রকদল্পর ফদল মানুদর্র মদধ্য রনরাপে পারন ব্যবহার ও স্যারনোরর েয়দলে ব্যবহাদরর প্ররত সদিতনতা বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ। এলাকার অদনক মানুদর্র প্রদয়াজনীয় িারহো পূরণ হদয়দছ। এলাকার পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত 

হদয়দছ। এলাকার আবহাওয়া সুন্ের হদয়দছ। কম ষ-সাংস্থাদনর সৃরস্ট হদয়দছ। 
 

৪.১০ স্থানীয় কম ষশালা সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্ণঃ  

িাঁেপুর সজলার কচুয়া উপদজলার উির সগাহাে ইউরনয়দনর হারশমপুর গ্রাদম স্থানীয় কম ষশালা অনুরষ্ঠত হয়। কম ষশালায় 

উপরস্থত রছদলন আইএইরডর উপ-পররিালক জনাব খরলল আহদমে ও সহকারর পররিালক জনাব সমাঃ ফজলুর রহমান। 

কম ষশালায় সভাপরত রহদসদব উপরস্থত রছদলন কচুয়া উপদজলা সিয়ারম্যান জনাব সমাঃ শাহ জাহান। এছাড়া, স্থানীয় 

গন্যমান্য ব্যরক্তবগ ষসহ প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী জনগণ কম ষশালায় উপরস্থত রছদলন। 

 

কম ষশালার শুরুদত পরবত্র সকারআনুল কারীম সথদক সতলওয়াত করা হয়। কম ষশালায় শুদভো বক্তব্য উপস্থাপন কদরন 

আইএমইরডর সহকারর পররিালক জনাব সমাঃ ফজলুর রহমান। সহকারর পররিালক প্রকদল্পর রবরভন্ন রেক সম্পদকষ 

আদলািনা কদরন। 

 

কম ষশালায় আইএমইরডর উপ-পররিালক জনাব খরলল আহদমে সাংরেষ্ট প্রকদল্পর সপ্রক্ষাপে তুদল িদরন সযমন- এই 

প্রকদল্পর সম্ভযাভতা যািাই, আদস ষরনক,আয়রণ ও লবনাক্ত এলাকা রিরহৃত কদর প্রকদল্পর প্রস্তাবনা দতরী, রবরভন্ন কাদজর 

নকশা দতরী, রবশ্ব ব্যাাংদকর সাদথ রবরভন্ন সময় আদলািনা। রতরন আদরা বদলন উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রিান মন্ত্রীর 

অগ্রারিকার প্রকল্প যাহা সেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা-৬ অজষন করদত সহায়ক ভূরমকা পালন করদব। ফদল বাাংলাদেদশ 

আগামী ২০৩০ সাদলর মদধ্য শতভাগ জনসািারণদক স্বাস্থয সম্মত স্যারনোরর ল্যারিন ও রনরাপে পারনর আওতায় আনা 

সম্ভব হদব। রতরন সকলদক সঠিক রনয়দম স্থাপনাগুদলার ব্যবহার ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং যারা পাইপড ওয়াোর স্কীদমর 

আওতায় আদছন তারা সযন সঠিক সমদয় রনি ষাররত ট্যাররফ প্রোন কদরন এই আহবান সরদখ এবাং সবাইদক িন্যবাে 

রেদয় তার মূল্যবান বক্তব্য সশর্ কদরন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কম ষশালার আদলািনা সথদক েষ্ট হয় এলাকার একজন মহান ব্যরক্ত জনগদণর সুরবিাদথ ষ পাইপড ওয়াোর স্কীদমর জন্য 

তার রনজস্ব জরম োন কদরদছন। জরমোতা রনদজও কম ষশালায় উপরস্থত রছদলন এবাং বদলন স্থাপনাটি এলাকার 

স্থাণীয় পয ষাদয় কম ষশালা 

স্থানঃ কচুয়া, িাঁেপুর 
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জনগদণর রবশুদ্ধ পারনর অভাব পূরণ করদব। রতরন অনুদরাি কদরন এলাকার প্রাইমারী স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা, মসরজে ও 

অন্যান্য জনরহতকর প্ররতষ্ঠাদন সযন রবনা মূদল্য পারন সরবরাহ করা হয়। কম ষশালায় উপরস্থত অন্যান্য সুরবিাদভাগীগণ 

পাইপড ওয়াোর স্কীদমর সাংদযাগ মূল্য ১০০০ (এক হাজার) োকা করার প্রস্তাব সেন। কচুয়া উপদজলা সিয়ারম্যান 

সাবরসডাইজড সরদে রবদুযৎ সরবরাদহর জন্য সরকাদরর কাদছ অনুদরাি কদরন। উপকার সভাগীদের পক্ষ সথদক বলা হয় 

সযদহতু এলাকাটি আদস ষরনক প্রবণ সসদহতু স্থাপনাটির ফদল জনগদণর রবশুদ্ধ খাবার পারনর সমস্যা দূর হদয়দছ। এছাড়াও 

স্বল্প মূদল্য ল্যারিনগুদলা স্থাপদনর ফদল এলাকার পররদবদশর উন্নরত হদয়দছ ও সরাগ বালাই কদমদছ। প্রকল্পটি সরকাদরর 

একটি মহতী উদযাগ বদল উপরস্থত সকদলই মতামত ব্যক্ত কদরন। 
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৫ম অধ্যায় 
 

প্রকদল্পর ক্রয় কায ষক্রম পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা 
 

৫.০ ক্রয় কায ষক্রম পররবীক্ষণ/েরপত্র ও ঠিকাোর রনদয়াগ সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় কায ষক্রম সসবার (Service) জন্য ১৬ টি, মালামাদলর (Goods) জন্য ৩২টি ও কাদজর (Works) জন্য ৩০৯টি সহ সমাে ৩৫৭ টি প্যাদকদজর মাধ্যদম 

সম্পন্ন হসয়দছ। দেবিয়দনর মাধ্যদম সব রমরলদয় ৩৩% অথ ষাৎ ১১৮টি  রনব ষারিত প্যাদকদজর ক্রয় সাংক্রান্ত েরললপত্র পয ষাদলািনা কদর সেখা যায় প্যাদকজগুদলার ক্রয় কায ষক্রম PPR – 

2008 এবাং রবশ্ব ব্যাাংদকর গাইড লাইন অনুসরণ কদর করা হদয়দছ। নমুনা স্বরুপ সসবার জন্য ১ টি, মালামাদলর জন্য ৩ টি এবাং কাদজর জন্য ৩ টি সহ সমাে ৭ টি প্যাদকদজর ক্রয় 

কায ষক্রদমর রবস্তাররত বণ ষনা রনদন্মর সারণীগুদলাদত ও সাংযুু্রক্ত-৪ এ সেখাদনা হল। প্ররতটি েরপত্র েরলদলর শতষ অনুযায়ী চুরক্তপত্র স্বাক্ষদরর সময় ঠিকাোদরর কায ষ সম্পােদনর পররকল্পনা 

(Work Plan) চুরক্তপদত্রর সাদথ সাংযুক্ত করা হদয়দছ।  

ক্রয় কায ষক্রদমর (সসবা, মালামাল ও কাজ) সক্ষদত্র রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দছ সযমন- wewa 16(5), 16 (7) Abyhvqx µq cwiKíbv যথাযথ কতৃষপক্ষ কতৃষক 

Aby‡gv`b রছল, wewa 90 (2K) Abyhvqx 1wU evsjv I GKwU Bs‡iwR cwÎKvq/ ওদয়ব সাইদে weÁwß cÖKvk করা হসয়রছল, QCBS/DPM c×wZ Aej¤̂‡b wcwcAvi 

2008 wewa cvjb n‡q‡Q, wewa 8 (1) Abyhvqx g~j¨vqb KwgwUi m`m¨ msL¨v wQj ৪-৬ জন, wewa 36 (6) Abyhvqx `icÎ MÖn‡bi প্রায় ১৫ রেন সথদক ৩.৫ মাদসর 

g‡a¨ g~j¨vqb KvR m¤úbœ ও চুরক্ত স্বাক্ষর করা nq। প্ররতটি ক্রয় কায ষক্রদম প্রাক্করলত মূদল্যর সিদয় কম মূদল্য চুরক্ত সম্পােন করা হয়। ক্রয় কায ষক্রদমর রবরভন্ন েরলল, 

েস্তাদবজ পয ষদবক্ষণ ও রবদের্ণ কদর বলা যায় সয ক্রয় কায ষক্রদমর সক্ষদত্র রপরপআর ২০০৮ অনুসরন করা হদয়দছ ফদল সেতা এবাং জবাব রেরহতা রনরিত হদয়দছ। 

 

৫.১ সসবা (Service) 
 

প্যাদক

জ নাং 

কাদজর নাম প্রকাদশর মাধ্যম েরপত্র জমার 

সাংখ্যা 

েরপত্র 

সখালার 

তাাং 

সরসপন

রসভ  

নন-

সরসপন

রসভ 

মূল্যায়ণ 

করমটির 

সেস্য 

সাংখ্যা 

উপরস্থ

ত 

সেস্য 

সাংখ্যা 

প্রাক্করলত 

মূল্য 

সব ষ রনন্ম 

েরোতা ও 

পররমান 

চুরক্ত 

স্বাক্ষদরর 

তাাং 

কাদজর 

সময়াে 

কাদজর 

সশদর্র 

তাররখ 
পরত্রকা ও তাাং ওদয়বসাইে সমাে শে ষরল

সষ্টে 

S-17 Technical Assistance (TA) 

for assessment, 

development of ditailed 

desgain, development of 

service option and 

modality and preparation 

of water supply and 

sanitation (WSS) in 30 

small towns of Bangladesh  

Daily Star 

৩/৫/১৫  

Financial  

Express 

৩/৫/১৫  

ইদিফাক 

 ৪/৫/১৫ 

বাাংলাদেশ 

প্ররতরেন ৪/৫/১৫ 

CPTU 

website 

7
th

 June 

2015\ 

DPHE 

Website 

03 May 

2015 

২১ ৬ ৯/৬/১৫ ৪ ১ ৬ জন ৬ জন ১০,০০০০

০০০.০০ 

োকা 

 

WAPCO

S 

Limited 

India 

৯,৯৯,০০০০০.

০০ োকা 

 

১৫/০৯/১

৬ 

১৩ 

মাস 

৬/১১/১৭ 
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৫.২ মালামাল (Goods) 
 

প্যাদকজ 

নাং 

কাদজর নাম প্রকাদশর মাধ্যম সকাদেশন রবতরন ও জমার 

সাংখ্যা 

েরপত্র 

সখালার তাাং 

সরসপনরসভ  নন-

সরসপনরসভ 

মূল্যায়ণ 

করমটির 

সেস্য সাংখ্যা 

উপরস্থত 

সেস্য 

সাংখ্যা 

সব ষরনে েরোতা ও 

পররমাণ 

কায ষাদেদশর 

তাাং 

কাদজর 

সশদর্র 

তাররখ পরত্রকা ওদয়বসাইে রবতরদনর 

সাংখ্য 

জমার 

সাংখ্যা 

GD-9 LAN & 

Internet 

- DPHE 

Website  

১০/০৮/১৫ 

৮ ৪  ১৭/৮/১৫ ৪ - ৫ জন ৪ জন Drik ICT Ltd. 

৪,৪৮,৪২০.০০ 

১৮/৮/১৫ ১৭.৯.২০১

৫  

GD-

33 

Printing of 

Manuals 

- DPHE 

Website  

২১/১/১৬ 

৬ ৫ ২৮/১/১৬ ৫ - ৫ জন ৪ জন M/S. F Printers  & 

Suppliers 

৪,৯৪,৩৫০.০০ 

 

৩১/১/১৬ ২৮.০২.২

০১৬ 

 

GD-

32 

Eclectric 

Goods and 

Materials 

- DPHE 

Website 

৬/১০/১৫ 

৪ ৪ ১৩/১০/১৫ ৩ - ৫ জন ৫ জন M/S. Monalisa  

৪,৯৮,৪৬৫.০০ 

২৯/১০/১৫ ২৮.১১. 

২০১৫ 

 

 

৫.৩ কাজ (Works) 

প্যাদকজ 

নাং 

কাদজর নাম প্রকাদশর মাধ্যম েরপত্র রবতরন ও 

জমার সাংখ্যা 

েরপত্র সখালার 

তাাং 

সরসপন

রসভ  

নন-

সরসপন

রসভ 

মূল্যায়ণ 

করমটির 

সেস্য 

সাংখ্যা 

উপরস্থত 

সেস্য 

সাংখ্যা 

প্রাক্করলত মূল্য  সব ষ রনন্ম েরোতা ও 

পররমান 

কায ষাদেদশ

র তাাং 

কাদজর 

সশদর্র 

তাররখ পরত্রকা ওদয়ব

সাইে 

রবতরদনর 

সাংখ্য 

জমার 

সাংখ্যা 

W-106 Piped Water Scheme at 

Nagarkanda, Faridpur 

বাাংলাদেশ প্ররতরেন 

২৯/৭/১৫ আমাদের 

অথ ষনীরত ২৭/৭/১৫ 

Daily Star 

২৬/৭/১৫ 

 ৫ ২ ২০/৮/১৫ ১ ১ ৫ জন ৫ জন ২,১১,৫২০৫৬

.০০ োকা 

Nishad 

Traders  

১,৪৭,৭৮,৪১২.০০ 

 

৮/১০/১৫ ৭/১০/১৭ 

W-107 Piped Water Scheme at 

Harirumpur, Manikganj 

বাাংলাদেশ প্ররতরেন 

২৯/৭/১৫ আমাদের 

অথ ষনীরত ২৭/৭/১৫ 

Daily Star ২৬/৭/১৫ 

 ৪ ২ ২০/৮/১৫ ২ ০ ৫ জন ৫ জন ১,৫৬,২৯,৮৮

৪.০০ োকা 

M.H. 

Chowdhury 

Enterprise 

১,০৯,২৪,৮৯৩.০০ 

৮/১০/১৫ ৭/১০/১৭ 

W-573 

ID-

72546 

Installation of 53 DTW 

#6, modified hand 

pump at Nabinagar and 

Koshba Upazila, 

B.Baria 

 CPT

U  

- ৮ Closing 

date ১৩/১১/১৬  

& Opening 

Date ১৩/১১/১৬ 

৮ ০ ২ জন ২ জন ৪৪,৮৭,৪৭২.৭

৪ োকা 

M/S Noor 

Enterprise 

৩৪,৯৫,১৫৭.৮৯৯ 

(২২.১১৩%) 

Less 

৩/১২/১৬ ২/৯/১৭ 

সূত্র: প্রকল্প পররিালদকর অরফস।  

সনােঃ আলফাডাঙ্গ, ফররেপুর সজলায় পাইপড ওয়াোর রস্কদমর জন্য আগ্রহী েন্সদরর সাংখ্যা খুবই কম সসদহতু মাত্র ১জন েরপত্র োতার েরপত্র সরসপনরসভ হওয়া সদত্বও তাদকই কাজ সেওয়া হদয়দছ।
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৬ষ্ঠ অধ্যায় 

মাঠ পয ষাদয় প্রকল্প এলাকা পররেশ ষন এবাং রন ষমাণ কাদজর পররমাণ ও গুণগতমান পয ষদবক্ষণ। 

 

প্রকদল্পর অন্তভূ ষক্ত স্থাপনাগুদলার পররমান ও গুণগতমান সেখার জন্য রকছু রনব ষারিত ইউরনে সদরজরমদন পররেশ ষন করা 

হয়। পররেশ ষনকাদল ব্যবহৃত মালামাদলর ল্যাব সেস্ট সরজাল্ট সমূহ পরীক্ষা কদর সেখা হদয়দছ। ফররেপুর সেদর ির 

কমলাপুর সথদক টিউবওদয়ল (AIRP) এর পারনর ১ ো নমুনা, ফররেপুর আলফাডাঙ্গা উপদজলার সহদলঞ্চা সথদক 

পাইপড ওয়াোর স্কীদমর ১ো পারনর নমুনা এবাং িিগ্রাদমর রমরসরাই উপদজলার দখয়ািরা গ্রাদমর ডাগ ওদয়ল (Dug 

Well) ইউরনদের ১ো পারনর নমুনাসহ সমাে রতনটি নমুনা ল্যাব সেস্ট করা হদয়দছ। মাঠ পয ষায় সথদক সাংগৃহীত 

মালামাদলর ল্যাব সেস্ট ও পারনর ল্যাব সেস্ট সরজাল্টসমূহ এ অধ্যাদয় সরন্নদবরশত হল।  

 

৬.১ পররেশ ষদনর তাররখ, স্থান ও স্থাপনার রববরণ 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

তাররখ স্থাদনর নাম স্থাপনার নাম মন্তব্য  

১. ২৯/৩/২০১৭ গেখালী, 

রঝকরগাছা, যদশার 

পাইপড ওয়াোর স্কীম স্কীমটির ওভারদহড ট্যাাংদকর রফরনরশাংদয়র কাজ িলদছ। 

দবযরতক সাংদযাগ সেয়া হদয়দছ। ২টি টিউবওদয়দলর কাজ 

সশর্ হদয়দছ, এদের গভীরতা যথাক্রদম ৭১৩ রফে ও ৭২০ 

রফে। ৭.৪৫ রকঃরমঃ পাইপ লাইন বসাদনা সশর্ হদয়দছ। 

৩৫৩টি ওয়াোর পদয়দন্ট/ সুরবিাদভাগীদের পারন সরবরাহ 

করা হদে। সাংদযাগ রফ বাবে প্ররতটিদত ১৫০০ োকা এবাং 

মারসক পারনর রবল বাবে ১৮০ োকা সনয়া হদে। পাম্প 

সথদক সরাসরর পারনর সাপ্লাই সেয়া হদে। ওভারদহড 

ট্যাাংদকর সকপারসটি ৮০,০০০ রলোর।    

২. ২৫/৪/২০১৭ ফররেপুর সের স্বল্প মূল্য ল্যারিন, 

টিউবওদয়ল 

স্বল্প মূল্য ল্যারিন ও  AIRP সহ টিউবওদয়দলর কাজ 

সমাোদমাটি রডজাইন-ড্ররয়াং সমাতাদবক হদয়দছ। তদব 

AIRP টিউবওদয়দলর রফল্টার সিম্বাদরর উপদরর ঢাকনার 

মাপ একটু সছাে হদয়দছ।   

৩. ২৫/৪/২০১৭ আলফাডাঙ্গা, 

ফররেপুর 

পাইপড ওয়াোর স্কীম স্কীমটির ওভারদহড ট্যাাংদকর রফরনরশাংসহ কাজ সশর্ 

হদয়দছ। ২টি টিউবওদয়দলর গভীরতা যথাক্রদম ১১৮.৯০ 

রমোর ও ১০৬.২৬ রমোর। দবযরতক সাংদযাগ সেয়া 

হদয়দছ। ১১ রকঃরমঃ পাইপ লাইন বসাদনা সশর্ হদয়দছ। 

অরফরসয়ারল এখনও হযান্ড ওভার করা হয়রন। মাত্র ৫০ টি 

ওয়াোর পদয়দন্ট পারন সরবরাদহর সাংদযাগ সেয়া হদয়দছ 

রকন্তু আর গ্রাহক পাওয়া যাদেনা। সাংদযাগ রফ বাবে 

প্ররতটিদত ২৫০০ োকা সনয়া হদয়দছ। স্থাপনাটির ওয়ারশাং 

িলদছ। পারন সাপ্লাই সেওয়া এখনও শুরু হয়রন। ওভার 

ট্যাাংদকর সকপারসটি ১,০০,০০০ রলোর। প্রকল্পটিদত গ্রাহক 

না সগদল অথবা গ্রাহক সপদত সেরর হদল েন্সদরর পদক্ষ 

কায ষক্রম িলমান রাখা সবশ কষ্ট হদব।   

৪. ২৬/৪/২০১৭ সমাল্লাহাে, 

বাদগরহাে 

টিউবওদয়ল টিউবওদয়লগুদলা বসাদনর কাজ রডজাইন-ড্ররয়াং সমাতাদবক 

হদয়দছ। তদব সকান সকান টিউবওদয়দলর রাং নষ্ট হদয় 

সগদছ। 

৫. ২৬/৪/২০১৭ রিতলমারী, 

বাদগরহাে 

স্বল্প মূল্য ল্যারিন, 

PSF (Pond 

Sand Filter), 

Rain Water 

Harvesting  

স্থাপনাগুদলার রনম ষাণকাজ রডজাইন-ড্ররয়াং সমাতাদবক 

সম্পন্ন হদয়দছ। সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং এর সস্টাদরজ 

ট্যাাংকটির কযাপারসটি ৩০০০ রলোর। সস্টাদরজ ট্যাাংকটি 

সাকুষলার রভদতর উপর বসাদনা হদয়দছ।  
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৬. ২৭/৪/২০১৭ তালা, সাতক্ষীরা Rain Water 

Harvesting 

ওয়াোর হারদভরস্টাংদয়র এররয়া (টিদনর িালা) 

তুলনামূলকভাদব কম। ওয়াোর সস্টাদরজ ট্যাাংকগুদলা ক্রস 

রভদতর উপর বসাদনা। ফদল ট্যাাংকগুদলা পাদশর রেদক 

চুপদস (Deformed) সগদছ। এবাং ঘদড়র িালার দেঘ ষয ও 

প্রস্থ সছাে হওয়ায় সয পররমান পারন (বর্ ষাকাদল) সাংগ্রহ 

করা সম্ভব  তা রেদয় পারনর িারহো পূরণ করা সম্ভব হদব 

না।  

৭. ৩/৫/২০১৭ রমরসরাই, িট্টগ্রাম Dug well 

Sand Filter 

ডাগ ওদয়লগুদলার গভীরতা ২৫ রফে সথদক ২৭ রফে পয ষন্ত। 

উপদরর স্লাদবর ২ো অাংশ ঠিকমত রনম ষাণ ও বসাদনা 

হয়রন। রভতদরর নামার ররাংগুদলা কম DIA-র এমএস 

বার রেদয় করা হদয়দছ। 

৮. ৭/৫/২০১৭ হারসমপুর, সগাহাে, 

কচুয়া, িাঁেপুর 

পাইপড ওয়াোর স্কীম কাজ রডজাইন-ড্ররয়াং সমাতাদবক সম্পন্ন হদয়দছ। পাইপ 

লাইন বসাদনা সশর্ হদয়দছ, দবযরতক সাংদযাগ হয়রন। 

সাংদযাগ রফ ৩০০০.০০ সথদক ৩৫০০.০০ োকা সনওয়া 

হদয়দছ। ওয়াোর পদয়দন্টর সাংদযাদগর কাজ িলদছ।  

 

৬.২ স্থাপনাগুদলা পররেশ ষদনর রিত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ফররেপুর টিউবওদয়ল with (AIRP)  

স্থানঃ সমাল্লাহাে, বাদগরহাে 

স্থাপনাঃ টিউবওদয়ল 

স্থানঃ রমরসরাই, িট্টগ্রাম 

স্থাপনাঃ ররাংওদয়ল স্যান্ড রফল্টার 

স্থানঃ গদখালী, ঝিকরগাছা, র্শ ার 

স্থাপনাঃ পাইপড ওয়াটার স্কীম 
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স্থানঃ রিতলমারী, বাদগরহাে 

স্থাপনাঃ সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং 

স্থানঃ ফররেপুর সের, ফররেপুর 

স্থাপনাঃ সলা-কস্ট ল্যারিন স্থানঃ ফররেপুর সের, ফররেপুর 

স্থাপনাঃ AIRP সহ টিউবওদয়ল  

স্থানঃ আলফাডাঙ্গা, ফররেপুর 

স্থাপনাঃ পাইপড ওয়াোর স্কীদমর ওভারদহড 

ট্যাাংক স্থানঃ ফররেপুর সের, ফররেপুর 

স্থাপনাঃ AIRP সহ টিউবওদয়ল 
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  স্থানঃ সাতরক্ষরার তালা উপদজলায় মাগুরা গ্রাম, স্থাপনাঃ সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং 

   

      

স্থানঃ সাতরক্ষরার তালা উপদজলায় মাগুরা গ্রাম,  স্থানঃ রিতলমারী, বাদগরহাে, স্থাপনাঃ পন্ড স্যান্ড রফল্টার 

        স্থাপনাঃ সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং 
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ঢাকনা সছাে AIRP টিউবওদয়ল, ফররেপুর সের 

৬.৩ ল্যাব সেস্ট সরজাল্টসমূহ 

প্রকল্প স্থাপনাগুদলা সথদক সাংগৃহীত ৩টি পারনর নমুনার ল্যাব সেস্ট ও জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর স্থানীয় অরফস কতৃষক 

করাদনা ব্যবহৃত অন্যান্য সমদেররয়াদলর জন্য সমাে ৭টি ল্যাব সেস্ট সরজাল্টসহ সমাে ১০টি ল্যাব সেস্ট সরজাল্ট এই অধ্যাদয় 

সরন্নদবরশত হদলা।  

৩৭টির মদধ্য ৪টি পাইপড ওয়াোর স্কীদমর এমএস রদডর ল্যাব সেদস্টর ফলাফল সমূহদক রবদের্ন কদর সেখা যায় সয প্রদতযকটি 

এমএস রদডর ব্যাস সযমন- ২০ এমএম, ১৬ এমএম, ১২ এমএম, ১০ এমএম, ৮ এমএম রদডর এর ফলাফল ভাদলা। সুতরাং বলা 

যায় সয পাইপড ওয়াোর স্কীদম ব্যবহৃত এমএস বার এর গুণগত মান সঠিক রছল।   

এমএস রদডর জন্য করাদনা সেস্ট সরজাল্ট 

স্থাপনার 

নাম 

রবরভন্ন ব্যাদসর 

এমএস রড 

(M.S Rod) 

Performed 

by 

তাররখ প্রাপ্ত গড় ফলাফল  

Yield Strength (YS) 

প্রাপ্ত গড় Tensile 

Strength (TS) 

মন্তব্য 

পাইপড 

ওয়াোর 

স্কীম, উির 

সগাহাে, 

কচুয়া 

িাঁেপুর 

২০ এমএম বুদয়ে (BUET) ৩০.১১.১৫ ৮২,০০০ রপএসআই ৯৬,০০০ রপএসআই ভাল 

১৬ এমএম বুদয়ে (BUET) ৩০.১১.১৫ ৮৪,০০০ রপএসআই ৯৮,৫০০ রপএসআই ভাল 

১২ এমএম বুদয়ে (BUET) ৩০.১১.১৫ ৭১,৫০০ রপএসআই ৮৬,৫০০ রপএসআই ভাল 

১০ এমএম বুদয়ে (BUET) ৩০.১১.১৫ ৮১,০০০ রপএসআই ৯৪,০০০ রপএসআই ভাল 

৮ এমএম বুদয়ে (BUET) ৩০.১১.১৫ ৮০,৫০০ রপএসআই ৯৫,৫০০ রপএসআই ভাল 

পাইপড 

ওয়াোর 

স্কীম, 

নাঃগঞ্জ 

সজলা 

১৬ এমএম বুদয়ে (BUET) ৫.৯.২০১৬ ৮০,৫০০ রপএসআই ১০,৩০০০ রপএসআই ভাল 

১০ এমএম বুদয়ে (BUET) ৫.৯.২০১৬ ৯২,০০০ রপএসআই ১০,৬০০০ রপএসআই ভাল 

৮ এমএম বুদয়ে (BUET) ৫.৯.২০১৬ ৮৩,৫০০ রপএসআই ১০১,২৫৮ রপএসআই ভাল 
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রনদন্মর ছদকর ২টি পাইপড ওয়াোর স্কীদমর কনরক্রে এর জন্য করাদনা ল্যাব সেদস্টর ফলাফল সমূহদক রবদের্ন কদর সেখা যায় 

সয প্রদতযকটির গড় ফলাফল (রপএসআই) সেরসরফদকশন অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় রপএসআই এর সিদয় তুলনামূলক সবরশ।  সুতরাং 

বলা যায় সয পাইপড ওয়াোর স্কীদম ব্যবহৃত কনরক্রদের গুণগত মান সঠিক রছল।    

কনরক্রদের জন্য করাদনা সেস্ট সরজাল্ট  

স্থাপনার নাম কনরক্রদের 

কমদপ্ররসভ 

সরাংথ 

Performed 

by  

তাররখ প্রাপ্ত গড় ফলাফল  

 

সেরসরফদকশন 

অনুযায়ী প্রদয়াজন 

মন্তব্য 

পাইপড ওয়াোর 

স্কীম, হারুকারে, 

হরররামপুর, 

মারনকগঞ্জ (পাইল) 

রসরলন্ডার সেস্ট 

(২৮ রেন) 

বুদয়ে (BUET)  ১০.৮.২০১৬ ৩৯০৪ রপএসআই ৩৫০০ রপএসআই ভাল 

পাইপড ওয়াোর 

স্কীম, আগলা, 

নবাবগঞ্জ, ঢাকা 

(কলাম) 

রসরলন্ডার সেস্ট 

(৭ রেন)  

বুদয়ে (BUET) ২৫.১১.২০১৫ ৩৯০০ রপএসআই ২৪৫০ রপএসআই ভাল 

 

৩টি পাইপড ওয়াোর স্কীদমর ইউরপরভরস পাইদপর জন্য করাদনা সেস্ট সরজাদল্টর ফলাফল সমূহদক রবদের্ন কদর সেখা যায় সয 

প্রদতযকটি ইউরপরভরস পাইদপর ব্যাস, প্রদয়াগকৃত িাপ এর পয ষদবক্ষণ এর ফলাফল ভাদলা। সুতরাং বলা যায় সয পাইপড ওয়াোর স্কীদম 

ব্যবহৃত ইউরপরভরস পাইদপর গুণগত মান সঠিক রছল।    

ইউরপরভরস পাইদপর জন্য করাদনা সেস্ট সরজাল্ট 

স্থাপনার নাম সেদস্টর নাম Performe

d by  
তাররখ পাইদপর 

ব্যাস 

প্রদয়াগকৃত 

িাপ 

(Applied 

Pressure) 

পয ষদবক্ষণ মন্তব্য 

পাইপড 

ওয়াোর স্কীম, 

িাঁেপুর সজলা 

শে ষিাম ষ 

হাইদড্রাস্টযারস্ট

ক সপ্রসার সেস্ট  

বুদয়ে 

(BUET) 

১৪.০৯.১৫ ১৫০ এমএম ৭৮০ 

রপএসআই 

সকান রিদ্র নাই ভাল 

২৫০ এমএম ৭৮০ 

রপএসআই 

সকান রিদ্র নাই ভাল 

পাইপড 

ওয়াোর স্কীম, 

িাঁেপুর সজলা  

সররজজদেন্স টু 

এরসদোন সেস্ট 

বুদয়ে 

(BUET) 

১৪.০৯.১৫ ১৫০ এমএম -- সকান 

রডজইরিদগশন 

সেখা যায় নাই  

ভাল 

২৫০ এমএম -- সকান 

রডজইরিদগশন 

সেখা যায় নাই 

ভাল 

পাইপড 

ওয়াোর স্কীম, 

িাঁেপুর সজলা 

 ইমপ্যাক্ট সেস্ট বুদয়ে 

(BUET) 

১৪.০৯.১৫ ১৫০ এমএম -- ১৪ বার আঘাদত 

ভাদঙ্গরন 

ভাল 

২৫০ এমএম -- ১৪ বার আঘাদত 

ভাদঙ্গরন  

ভাল 

 

গ্রামীণ পাইপড ওয়াোর ও নন-পাইপড পারনর গুনগত মান রনণ ষদয়র জন্য প্রকল্প এলাকা হদত ৩টি স্থাপনার পারন সাংগ্রহ কদর 

পরীক্ষাগাদর সেস্ট করাদনা হয়। সেদস্টর ফলাফল সমূহ রনদন্মর ছদক সেওয়া হল। ফলাফল রবদের্ন কদর সেখা যায় সয ফররেপুর 

সের (AIRP) সথদক সাংগৃহীত পারনর আদস ষরনক ও আয়রদণর মাত্রা যথাক্রদম ০.০০৩ এবাং ০.০৮/ এমরজ/রলোর রকন্তু 

বাাংলাদেদশ আদস ষরনক ও আয়রদণর সহনীয় মাত্রা যথাক্রদম ০.০৫ এবাং ০.৩-১ এমরজ/রলোর। রকন্তু ফররেপুদরর আলফাডাঙ্গা 

উপদজলার পাইপড ওয়াোর স্কীদমর আদস ষরনদকর পররমাণ সহনীয় মাত্রার সিদয় একটু সবরশ (নমুনা সাংগ্রহ করার সময় 

টিউবওদয়দলর ওয়ারশাং িলরছল) ও আয়রদণর পররমাণ  সহনীয় মাত্রার সিদয় কম। িিগ্রাম রমরসরাই সথদক সাংগ্রহীত ডাগ 
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ওদয়দলর আদস ষরনক ও আয়রদণর পররমান সহনীয় মাত্রার অদনক কম। অতএব বলা যায় সয ৩ টি নমুনার পারন আদস ষরনক ও 

আয়রদণর পররমান সহনীয় মাত্রার সিদয় কম হওয়ায় ব্যবহার ও পানদযাগ্য।  

মাঠ পয ষাদয়র  ৩টি স্থাপনা সথদক সাংগৃহীত পারনর ৩টি সেস্ট সরজাল্ট 

স্থাপনার নাম সেদস্ট র নাম Performed 

by  
তাররখ প্রাপ্ত ফলাফল  

mg/litre 

সহনীয়মাত্রা 

(বাাংলাদেশ) 

mg/litre  

মন্তব্য 

ির কমলাপুর, 

ফররেপুর সের 

(টিউবওদয়ল) 

আদস ষরনক রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০০৩ ০.০৫ ভাল 

আয়রন রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০৮ ০.৩-১ ভাল 

আলফাডাঙ্গা, 

ফররেপুর 

(পাইপড 

ওয়াোর) 

আদস ষরনক রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০৬৭ ০.০৫ ** আদস ষরনদকর মাত্রা 

একটু সবরশ 

আয়রন রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০৫ ০.৩-১  ভাল 

রমর সরাই, 

িিগ্রাম 

(ডাগ ওদয়ল) 

আদস ষরনক রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০০১ ০.০৫  ভাল 

আয়রন রডরপএইিই 

সসিারাল ল্যাব 

২১.০৫.২০১৭ ০.০৯ ০.৩-১  ভাল 

 

** আলফাডাঙ্গা পাইপড ওয়াোর স্কীদমর পারনর নমুনা যখন সাংগ্রহ করা হয় তখন টিউবওদয়দলর ওয়ারশাং িলরছল।  

স্থানীয় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল আলফাডাঙ্গা অরফদসর পারনর নমুনা সেস্ট সরজাদল্ট সেখা যায় আদস ষরনদকর পররমান সহনীয় মাত্রার 

রনদি আদছ সযমন- ০.০০১৯২।  
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৭ম অধ্যায় 

পয ষদবক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্যারে (Major Findings) 

প্রকদল্পর কাজ সদরজরমদন পররেশ ষন ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত েরলল পত্রারে রনরবড়ভাদব পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা কদর 

সেখা হদয়দছ। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পষরকত সমস্যার কথা বলদত সগদল প্রথদম বলদত হয় প্রকল্পটির প্রকৃত বাস্তবায়দনর 

কাজ শুরু করদত রবলম্ব হয়। অথ ষায়দন সতমন রবলম্ব হয় নাই। কায ষ সাংগ্রদহর সক্ষদত্র সকান সকান সক্ষদত্র রবলম্ব হদয়দছ। 

ব্যবস্থাপনায় েক্ষতা পররলরক্ষত হদয়দছ। প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধর প্রসঙ্গগুদলা এখনও আদস নাই।  পররেশ ষন 

পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনার সার-সাংদক্ষপ রনদে তুদল িরা হদলা।   

৭.১ প্রকল্প কাদজর অগ্রগরতঃ 

(ক) মূল প্রকল্পটি ১৯/০৬/২০১২ তাররদখ একদনক সভায় অনুদমারেত হয়। ০৮/০৩/২০১৬ তাররদখ একদনক সভায়  

প্রকদল্পর ১ম সাংদশািন অনুদমারেত হয়। পাইপড ওয়াোর স্কীদমর গেখালী, রঝকরগাছা-যদশাদরর জন্য প্রথম 

Contract Agreement করা হয় ৩০/০১/২০১৪ তাররদখ অথ ষাৎ প্রায় সেড় বছর সময় পদর। Tube-well 

এর জন্য প্রথম Contract Agreement স্বাক্ষররত হয় ৩১/০৩/২০১৫ তাররদখ। স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর কাজ শুরু 

হয় ২০১৫ সাদলর সম মাদস। প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা যািাই, ড্রইাং-রডজাইন, পাইপড ওয়াোর রস্কদমর েন্সর সপদত রবলম্ব 

হওয়া, স্থাপনাগুদলার স্থান ও গ্রাহক রনব ষািন  ও অন্যান্য সকল প্ররক্রয়া সশর্ কদর রনম ষাণ কাজ শুরু করদত অদনক সময় 

সলদগদছ।  

৭.২ সািারণ পয ষদবক্ষণঃ 

(ক) প্রকল্প স্থাপনাগুদলা রনমাদণ ষর পাশাপারশ সমাটিদভশনাল কায ষক্রম িালাদনা হদয়দছ। প্রকল্প এলাকার জনগণদক 

রবরভন্ন রবর্দয় সযমন- রবশুদ্ধ পারন, স্বাস্থয সম্মত স্যারনোরর ল্যারিদনর উপকাররতা ও অপকাররতা ইতযারে রবর্দয় 

অবরহত করা হদয়দছ। ফদল জনগদণর মদধ্য ল্যারিন ও নন-পাইপড ওয়াোদরর রবরভন্ন অপশনগুদলার রবর্দয় সদিতনতা 

বৃরদ্ধ সপদয়দছ। জনগদণর মদধ্য প্রকল্পটি সেসারদণর ব্যাপাদর রবপুল উৎসাহ সেখা সগদছ। 

(খ) েন্সদরর অাংশগ্রহদণ (Financial) পাইপড ওয়াোর স্কীদমর স্থাপনাগুদলা বাস্তবায়দনর সকৌশলটি রছল সরকারর-

সবসরকারর অাংশগ্রহণমূলক (PPP)। আমাদের সেদশর জন্য এো নতুন উদযাগ। তদব আমাদের সেদশর সপ্ররক্ষাপে 

রবদবিনায় েন্সদরর আরথ ষক পাটি ষরসদপশদনর পররমান আরও কম হদল ভাল হদতা। সক্ষত্র ও স্থান রবদশদর্ গ্রামাঞ্চদলর 

জনগদণর রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাদহর জন্য এ জাতীয় স্কীমগুদলা খুদবই উপদযাগী। যরে দূরবতী আদস ষরনক, আয়রন 

ও লবনমুক্ত এলাকায় পাম্প ও ওভারদহড ট্যাাংক রনম ষাণ কদর পাইপ লাইদনর মাধ্যদম আদস ষরনক, আয়রন ও লবনাক্ততা 

প্রবণ এলাকায় জনগণদক রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাদহর ব্যবস্থা করা যায় তাহদল েরক্ষণাঞ্চদল জনগদণর রবশুদ্ধ খাবার 

পারনর অভাব অদনকোই দূর হদব।  

(গ) েরক্ষণাঞ্চদলর উপকূলীয় এলাকায় সযখাদন অন্য সকান অপশন উপদযাগী নয় সসখাদন সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং এর 

অপশনগুদলা সবশ কায ষকর। 

(ঘ) সলা-কস্ট ল্যারিনগুদলা অরত েররদ্র জনগদণর স্বাস্থয সম্মত জীবন যাপন ও পররদবশ উন্নয়দন সবশ সহায়ক। 

ল্যারিনগুদলার ব্যাপক িারহো রদয়দছ।  
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৭.৩ পূতষ কাজ সম্পরকষত ফলাফলঃ 

(ক) AIRP সহকাদর টিউবওদয়দলর রফল্টার সিম্বারগুদলার উপদর সেওয়া ঢাকনাগুদলার মাপ সকান সকান সক্ষদত্র 

রফল্টার সিম্বাদরর তুলনায় সছাে হদয়দছ। ফদল পারনদত ময়লা ঢুকার সম্ভাবনা রদয় সগদছ। এছাড়া Airing এর জন্য 

পরপর উপর-নীদি বসাদনা রছদ্রযুক্ত সি ৩টি Flat bar এর উপর বসাদনা হদয়দছ। এগুদলা সবসময় পারনর সাংেদশ ষ 

থাদক এবাং ইদতামদধ্যই মররিা িরা শুরু হদয়দছ যা ভরবষ্যদত নষ্ট হদয় সগদল প্ররতস্থাপন করা সবশ দুরূহ হদব। 

 

(খ) কম মূল্য ল্যারিদনর জন্য োইপ-১, োইপ-২, োইপ-৩ ও মরডফাইড োইপসহ সমাে ৪ িরদণর ল্যারিন করা হদয়দছ 

সযগুদলার প্রাক্করলত ব্যয় যথাক্রদম ৬৮২৮, ৭৫৪৮ ও ৯০০০ োকা। োইপ অনুযায়ী গ্রাহকদের জন্য প্রদেয় অথ ষ যথাক্রদম 

১৮২৮, ২৫৪৮ ও ৪০০০ োকা।   

 

গ) কম মূল্য ল্যারিন োইপ-১ এর িারপাদশর সবড়া বাঁদশর িাোই রেদয় সেওয়ার কথা (অনুদমারেত নকশা অনুসাদর)। 

সকান সকান এলাকায় বাদেঁর িাোই পাওয়া দুষ্কর রছল। অন্যরেদক বাঁদশর িাোই  সরৌদ্র ও বৃরষ্টর জন্য সমাদেই সহনশীল 

নয়। সুতরাং বাস্তদব কম োমী সঢউটিন রেদয় করা হদয়দছ।  

 

(ঘ) কম মূল্য ল্যারিনগুদলার রভতদরর জায়গা ৩৪" x ৩৪" যা খুবই কম। ফদল রভতদর একো পারনর বালরত/পাত্র সরদখ 

একজন মানুদর্র পদক্ষ স্বাভারবক ভাদব এই সকল ল্যারিরন ব্যবহার করদত কষ্টকর হয়।  

 

(ঙ)  ল্যারিনগুদলার স্লাব সরাসরর মাটির উপর বরসদয় সেওয়া হদয়দছ। অরিক বৃরষ্টপাদত নীদির মাটি সদর সগদল পুদরা 

ল্যারিনটি ক্ষরতগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দছ। 

 

(ি) টিউবওদয়লগুদলা ভালভাদব রাং কদর সেওয়ার কথা থাকদলও অল্প সমদয়র মদধ্যই সকান সকান টিউবওদয়দলর রাং 

নষ্ট হদয় সগদছ।  

 

(ছ) টিউবওদয়লগুদলা করমউরনটি (৮-১০ টি পররবার) রভরিক সেওয়ার কথা থাকদলও সকান সকান সক্ষদত্র একক 

মারলকানায়ও সেওয়া হদয়দছ।  

 

(জ)  সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং ইউরনেগুদলার ওয়াোর ট্যাাংদকর রভতগুদলা দুরকদমর সেখা সগদছ সযমন বাদগর হাদের 

রিতলমারী উপদজলায় সাকুষলার রভত। রকন্তু সাতক্ষীরার তালা উপদজলায় ক্রস রভত। সাকুষলার রভদতর উপর বসাদনা 

ট্যাাংক ঠিক আদছ, রকন্তু ক্রস রভদতর উপর বসাদনা ট্যাাংকগুদলা পাদশর রেদক চুপদস (Deformed) সগদছ। 

 

(ঝ) সাতক্ষীরা সজলার তালা উপদজলায় মাগুরা গ্রাদম সরইন ওয়াোর হারদভস্ট করার দুইটি স্থাপনার হারদভরস্টাং 

এররয়ার (ঘদরর িালা) পররমাপ তুলনামূলকভাদব কম হদয়দছ। ফদল বৃরষ্টপাদতর সময় সাংগৃহীত পারনর পররমান 

প্রদয়াজদনর তুলনায়  খুব কম সাংগ্রহ করা যাদব।   

 

(ঞ) হস্তান্তর পরবতী অল্প সমদয়র ব্যবিাদন রকছু রকছু স্থাপনা ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ সযমন- সাতক্ষীরার তালা উপদজলার 

মাগুরা গ্রাদমর সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং ইউরনে বা স্থাপনা। 

 

(ে) িিগ্রাদমর সজলার রমরসরাই উপদজলার দখয়াছড়া ইউরনয়দন উির আম বারড়য়া গ্রাদম রনরম ষত ডাগ ওদয়দলর 

উপদরর স্লাব রডজাইন সমাতাদবক রনরম ষত ও লাগাদনা হয়রন। ফদল স্লাদবর দুইটি অাংশ সদর সগদল পুনরায় নতুন কদর 

ফাঁকা অাংদশ সজাড়া রেদত হদব । ডাগ ওসয়দলর রভতদর নামার জন্য ররাংগুদলা (Ladder) রনেমাদনর হদয়দছ। ফদল 

প্রদয়াজদন রভতদর নামদত সগদল সভদঙ্গ যাওয়ার সম্ভাবনা সবরশ। 

 

(ঠ) ৩৭টি পাইপড ওয়াোদরর মদধ্য ৫টি রস্কদমর Over head tank অাংশটি বাে সেয়া হদয়দছ এবাং সাংরেষ্ট ৫টি 

পাইপড-ওয়াোর স্কীমগুদলার জন্য সরাসরর পাম্প সথদক গ্রাহকদেরদক পারন সরবরাহ করা হদব।   
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৮ম অধ্যায় 
 

SWOT রবদের্ণ 

প্রকদল্পর সবল রেক (Strength), দূব ষল রেক (Weakness), সুদযাগ (Opportunity) এবাং ঝুঁরক 

(Threat) পয ষাদলািনা। 

৮.১  প্রকদল্পর সবল (Strength) বা ইরতবািক রেক সমূহঃ 

(ক) প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চদলর জনদগাষ্টীদক আদস ষরনক, আয়রণ ও লবণ মুক্ত রবশুদ্ধ খাবার পারন সরবরাহ করাই সযদহতু 

প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষয সসদহতু আদস ষরনক, আয়রণ ও লবনাক্ততা প্রবণ এলাকা সমূহ রিরিত কদর রবদশর্ রবদশর্ 

এলাকার জন্য রবদশর্ভাদব উপদযাগী পারন সরবরাদহর Option গুদলা রনব ষািন করা প্রকল্পটির সবল রেক। প্রকল্পটি 

গিপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকাক্ষরর সটকসই উন্নয়ি  েযমাত্রা (এসনিনর্) এর ৬িং  েযমাত্রা (সকক্ষ র র্ন্য রবশুদ্ধ 

পানি সরবরাহ করা ও স্বাস্থয সম্মত পয়:নিষ্কাশি এর ব্যর্স্থা করা) অজষদনর সক্ষদত্র অর্দাি রাখক্ষছ।  

(খ) পারন সরবরাহ ও এজাতীয় কাদজ রবদশর্ভাদব পারেশী জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর অরভজ্ঞ কম ষকতষা ও 

জনবলদক একাদজ সম্পৃক্ত করা প্রকল্পটিদক সফলভাদব বাস্তবায়ন ও প্রকল্পটির উদেশ্যসমূহ অজষদনর জন্য সহায়ক 

হদয়দছ। 

(গ) Marketing Approach প্ররক্রয়ায় সছাে সছাে স্থানীয় উদযাক্তার মাধ্যদম স্থাপনাগুদলার মালামাল 

সাংগ্রহ, দতরী ও রনম ষাণ (রবদশর্ কদর নন্ পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই এর স্থাপনা ও স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর স্থাপনা) 

প্রকল্পটির একটি সবল রেক। এদত কাদজর গরত ত্বরারন্বত হদয়দছ ও কম ষদক্ষত্র দতরীর সুদযাগ সৃরষ্ট হদয়দছ এবাং স্থানীয় 

পয ষাদয় উদযাক্তা দতরীদত ভূরমকা সরদখদছ। আথ ষ-সামারজক উন্নয়দন এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রদয়দছ। 

(ঘ) সুরবিাদভাগীদের সদিতনতা ও েক্ষতা বৃরদ্ধকরদণর জন্য NGO কম ষকতষা ও জন স্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর 

স্থানীয় কম ষকতষা ও কম ষিারীদেরদক সম্পৃক্ত করা প্রকল্পটি সফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য সহায়ক হদয়দছ। 

৮.২ প্রকদল্পর দুব ষল (Weakness) বা সনরতবািক রেকসমূহ 

(ক)  আমাদের সেদশ প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চদল সািারণত সখদে খাওয়া েররদ্র মানুদর্র বসবাস। খাবার পারনর জন্য 

প্ররতমাদস উচ্চ মূল্য সেওয়া তাদের পদক্ষ কষ্টকর। পাইপড ওয়াোর স্কীদমর েন্সরদক ৩০% ইকুইটি রেদয় কাজ 

করদত হদল সকান সকান এলাকায় মারসক উচ্চ মূদল্য পয ষাপ্ত পররমাণ পারনর গ্রাহক পাওয়া কঠিন হদব।  

(খ) স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর সক্ষদত্র প্ররতটির ব্যয় সযদহতু খুবই কম সসদহতু এদত ব্যবহৃত মালামাদলর রনেমান ও রকছু 

রডজাইনগত ত্রুটির কারদন (সম্ভবত: সলা-কদস্টর কথা রবদবিনায় সরদখ করা হদয়দছ) এগুদলা েীঘ ষস্থায়ী না হওয়ার 

সম্ভাবনা রদয়দছ। 

(গ) প্রকদল্পর স্থাপনাগুদলা সবশীরভাগ সক্ষদত্রই প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চদল অবরস্থত রবিায় স্বল্প জনবল সম্বরলত স্থানীয় জনস্বাস্থয 

প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর কম ষকতষা ও কম ষিারীদের পদক্ষ স্থাপনাগুদলার রনম ষাণকাদল সুষ্ঠুভাদব তোররক সম্ভব নয়। রনয়রমত 

তোররক না থাকদল কাদজর গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব নয়।   

৮.৩ প্রকদল্পর সুদযাগ (Opportunity) 

(ক) প্রকল্প স্থাপনাগুদলার স্থান রনি ষারদণ WAP Committee, স্থানীয় প্ররতরনরি ও NGO প্ররতরনরিরা 

সম্পৃক্ত থাকায় রকছু ব্যরতক্রম বাদে স্থান রনব ষািদন কালদক্ষপণ হয়রন এবাং সতমন সকান ঝাদমলাও সপদত হয়রন। ফদল 

প্রকদল্পর কাজ ত্বরারন্বত হদয়দছ। 

(খ) আদস ষরনক, আয়রণ ও লবনাক্ততা প্রবন এলাকা রনব ষািদন জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর পূদব ষকার জররদপর 

ডাো ব্যবহার করা হদয়দছ; এোও প্রকদল্পর সুদযাদগর রেক। 
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(গ) স্থাপনাগুদলার (নন্ পাইপড ওয়াোর অপশন ও স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর সক্ষদত্র) জন্য সুরবিাদভাগীদের কাছ সথদক 

রকছু পররমান Contribution Money সনওয়াো একো সুদযাদগর রেক। কারণ এদত কদর প্রকল্প কাদজ 

সুরবিাদভাগীদের স্বতঃস্ফূতষ অাংশগ্রহণ উৎসারহত হয় এবাং তাদের মদধ্য স্থাপনাটির ব্যাপাদর  sense of 

ownership দতরী হয়। তদব এই সক্ষদত্র তাদের করিরবউশন মারন আদরা কম হদল ভাল হদতা।  

৮.৪ প্রকদল্পর ঝুঁরক (Threat)  

(ক) পাইপড ওয়াোর স্কীদমর স্থাপনাগুদলার প্ররতটির জন্য েন্সরদেরদক কমপদক্ষ ৭০০ সথদক ১০০০ জন পারনর 

গ্রাহক সাংগ্রহ করদত হদব সযো েররদ্র এলাকায় অতযন্ত কঠিন। প্ররত গ্রাহকদক কাদনকশন রফ বাবে এককালীন 

২০০০/= োকা সথদক ২৫০০/= োকা এবাং পারনর রবল বাবে প্ররতমাদস কমপদক্ষ ২০০/= োকা রেদত হদব। সযদহতু 

গ্রামাঞ্চদলর মানুদর্র মদধ্য এ িরদণর অভযাস গদড় উদঠরন সসদহতু েন্সদরর পদক্ষ সব ষদক্ষদত্র লাভজনকভাদব এো 

িালাদনা, রক্ষণাদবক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নাও হদত পাদর। লাভ না হদল েন্সর স্থাপনাটি িালাদনার ব্যাপাদর উৎসাহ 

হাররদয় সফলদত পাদর।  

(খ) আমাদের সেদশ পল্লী রবদুযতায়ন সবাড ষ পল্লী এলাকায় রবদুযৎ সরবরাহ কদর থাদক। পল্লী এলাকায় রবদুযৎ 

সরবরাদহ প্রায়শঃ রবঘ্ন ঘদে। রনয়রমত রবদুযৎ না সপদল পাইপড ওয়াোর স্কীমগুদলা সমস্যায় পড়দত পাদর।  

(গ) স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর Slab ও প্যান Simply মাটির উপর বসাদনা। যরেও Type-2 এবাং Type-3 এর 

সক্ষদত্র - িারপাদশ ১০" x ২" কাংরক্রদের সপ্লে রেদয় সুররক্ষত করার সিষ্টা করা হদয়দছ তবু অরিক বৃরষ্টপাত ও বড় 

বর্ ষা/বন্যায় নীদির মাটি সসর সগদল সম্পূণ ষ স্থাপনাটিই ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দছ।  

(ঘ) প্রকল্প স্থাপনাগুদলা রবদশর্ কদর নন্-পাইপ ওয়াোর ইউরনে গুদলা হস্তান্তর পরবতী পয ষাদয় রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য সুরবিাদভাগীদেরদক রকছু প্ররশক্ষণ ও ইউরনে প্ররত ১ ো wrench সেওয়া হদয়দছ। এদক্ষদত্র পাইপড ওয়াোর 

স্কীদমর মত CBO না থাকদল ইউরনেগুদলা রক্ষণাদবক্ষণ ও পররিালনার ব্যাপাদর সমস্যা হদত পাদর। 
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৯ম অধ্যায় 

 

সুপাররশমালা 

৯.১ প্রকদল্পর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন ও কায ষক্রম গরতশীল করার জন্য রনেরুপ সুপাররশ করা হদলাঃ   

(ক)  কাদজর গুণগত মান বজায় সরদখ প্রকদল্পর অবরশষ্ট কায ষক্রম যাদত রনি ষাররত সময়াদের মদধ্য সমাপ্ত করা যায় তা 

রনরিতকরদণর জন্য সাংরেষ্ট মন্ত্রণালয় ও সাংস্থা হদত প্রকদল্পর কায ষক্রম রনয়রমত ভাদব পররবীক্ষণ করদত হদব। 

 (খ) আমাদের সেদশর আথ ষ-সামারজক সপক্ষাপে রবদবিনায় পাইপড ওয়াোর স্কীমগুদলার জন্য েন্সদরর আরথ ষক 

পাটি ষরসদপশন সযৌরক্তক সীমার মদধ্য রাখা প্রদয়াজন যাদত েন্সর লাভজনকভাদব স্থাপনাটি িালাদত পাদরন এবাং 

জনগণও কম মূদল্য রবশুদ্ধ পারন সপদত পাদর।   

(গ)  PSF (Pond sand Filter) ইউরনেগুদলার স্থান রনব ষািদনর সক্ষদত্র অতীদত সদব ষাচ্চ খরা সমৌসুদম 

পুকুর/জলাশদয় রক পররমান পারন রছল সস রবর্দয় স্থানীয় এলাকাবাসীর কাছ সথদক তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। 

অতীদতর বছর রভরিক তথ্য সাংগ্রহ কদর স্থান রনব ষািদনর ব্যাপাদর রসদ্ধান্ত গ্রহণ করদত হদব।  

(ঘ) সযসকল জায়গায় স্বল্প গভীরতায় পারন পাওয়া যায় এবাং পারন আদস ষরনক, আয়রণ ও লবণমুক্ত সস সকল জায়গায় 

Dug Well Sand Filter (DWSF) অপশনটি উপদযাগী রহদসদব রবদবিনা করা সযদত পাদর। 

(ঙ) সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাং ইউরনেগুদলার ওয়াোর ট্যাাংক দু’িরদনর রভদতর উপর বসাদনা হদয়দছ। সযমন 

বাদগরহাে সজলার রিতলমারী উপদজলায় সাকুষলার রভদতর উপর এবাং সাতক্ষীরা সজলার তালা উপদজলায় ক্রস 

রভদতর উপর বসাদনা হদয়দছ। সাকুষলার রভদতর উপর বসাদনা ট্যাাংক ঠিক আদছ রকন্তু ক্রস রভদতর উপর বসাদনা 

ট্যাাংকগুদলা পাদশর রেদক চুপদস (Deformed) সগদছ। সসজন্য ক্রস রভদতর উপর বসাদনা সবগুদলা ট্যাাংদকর 

রভত সাকুষলার কদর সেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

(ি) ভরবষ্যদত সরইন ওয়াোর হারদভরস্টাংদয়র জন্য স্থান রনব ষািদনর সক্ষদত্র হারদভরস্টাং এররয়া (ঘদরর িালা) যাদত বড় 

হয় এবাং পয ষাপ্ত পররমান পারন সাংগ্রহ করা যায় সসরেদক নজর রাখদত হদব। 

(ছ)   পাইপড ওয়াোর স্কীমগুদলা ১২ বছর পয ষন্ত েন্সর রনদজ পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ করদব এবাং েন্সর 

গ্রাহকদের কাছ সথদক পারনর রবল আোয় করদব। উদূ্ভত সকান সমস্যা রনরসদন প্রদয়াজদন রসরবও (CBO) এর 

সাদথ আদলািনাক্রদম রসদ্ধান্ত রনদব। রকন্তু ১২ বছর পদর স্থাপনাগুদলার পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব 

বতষাদব রসরবও (CBO) ও স্থানীয় ইউরপ সিয়ারম্যান এর উপর। হস্তান্তর পরবতী সমদয় নন-পাইপড ওয়াোর 

অপশনগুদলার পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য স্থানীয় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর কম ষকতষাদের সাংরেষ্ট 

কদর সুরনরে ষষ্ট নীরতমালাসহ একো  করমটি গঠন কদর করমটিদক একাদজর োরয়ত্ব সেওয়া সযদত পাদর।  

(জ) স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর সক্ষদত্র একটি সলাক স্বাভারবকভাদব বদস ল্যারিদন প্রাকৃরতক রক্রয়ারে সম্পন্ন করদত পাদর এবাং 

ল্যারিরদন যাদত একো পারনর আিার ও একো বেনা রাখার জন্য জায়গার সাংকুলান হয় সস রবর্য়টি মাথায় সরদখ 

ল্যারিদনর রডজাইন করদত হদব।   

(ঝ)  স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর রডজাইদনর মদডল ও ব্যবহৃত মালামাল (টিন, কাঠ ও অন্যান্য সামগ্রী) আরও উন্নত করা 

প্রদয়াজন। ল্যারিদনর োইপ (TYPE) রতনো না কদর একো স্টান্ডাড ষ (Standard) োইপ করা প্রদয়াজন। 

প্ররতটি ল্যারিদনর প্রাক্করলত ব্যয় রকছু সবরশ হদলও এো করদত হদব যাদত স্থাপনাটি েীঘ ষস্থায়ী ও সেকসই হয়।     

(ঞ) স্বল্প মূল্য ল্যারিদনর জন্য গ্রাহদকর প্রদেয় অদথ ষর (Contribution Money) পররমান কমাদনা সযদত পাদর।      

(ে)  ররাংওদয়ল স্থাপনাগুদলার উপদরর স্লাব রডজাইন সমাতাদবক দতরী ও বসাদনা প্রদয়াজন। 
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(ঠ) হস্তান্তদরর রকছু রেদনর মদধ্য সযসমস্ত স্থাপনা ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ সসগুদলার সঠিক তারলকা দতরী কদর সসগুদলা 

সাংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

(ড)  ভরবষ্যদত পাইপড ওয়াোর স্কীদমর মত সকান প্রকল্প গ্রহণ করদল রনব ষারিত এলাকায় পয ষাপ্ত পররমান গ্রাহক পাওয়া 

যাদব রকনা রবর্য়টি আগাম জররদপর মাধ্যদম রনরিত হদয় প্রকল্প গ্রহণ করদত হদব। 

(ঢ) প্রকল্প এলাকার সমাটিদভদেড জনগদণর মাদঝ নন-পাইপড ওয়াোর  অপশন ও স্বল্প মূদল্য স্বাস্থয সম্মত ল্যারিদনর 

িারহো ব্যাপক সবদড়দছ। গ্রামাঞ্চদল অরত েররদ্র ও েররদ্র জনগদনর কথা রবদবিনা কদর প্রকল্পটি সেদশর অন্যান্য 

এলাকায় সেসারদণর উদযাগ গ্রহণ করা সযদত পাদর।  
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সাংযুরক্ত-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত)  

প্রশ্নমালা-১ প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী 

পনরনচনতমূ ক তথ্য  

  পনরনচনতমূ ক তথ্য 

গ্রাক্ষমর িাম   

ইউনিয়ক্ষির িাম ও সকাি    

উপক্ষর্ ার িাম ও সকাি   

সর্ ার িাম ও সকাি    

উির দাতার  সমার্াই  িম্বর  সমার্াই  িম্বর            

স্বাোত গ্রহক্ষির তানরখ         স্বাক্ষাৎকার শুরুর সময়  

স্বাক্ষাৎকার সশদর্র সময়  

    

    

 

সসকশন-কঃ আর্ ব-সামানর্ক নর্ষক্ষয় তথ্য:  
ক্রঃ নাং রবর্য় উির সকাড রস্কপ 

১০১ উির োতার নাম     

১০২ উির োতার রলঙ্গ পুরুর্   ১ 

মরহলা   ২  

১০৩ উির োতার বয়স  (তার জন্মসাল রজদজ্ঞস করুন, 

প্রদয়াজদন ঐরতহারসক ঘেনা উদল্লখ করুন)   

   ………… ..বছর   

১০৪ আপিার পনরর্াক্ষরর সদস্য সংখ্যা কতর্ি?  

(একই খািায় র্তর্ি খার্ার খায়) 

মরহলা ------- পুরুর্------------- সমাে-------  

১০৫ আপিার খািা প্রর্াক্ষির মূ  সপশা নক? 

(একটি উির হক্ষর্) 

কৃরর্কাজ ১ 

িাকুরী ২ 

হাঁস মুরগী, গরু ছাগল পালন ৩ 

মৎস্য িার্ ৪ 

কুটির রশল্প/ সসলাই ৫ 

ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬ 

অন্যান্য ………………………………..  

১০৬ আপিার খািার (পনরর্াক্ষর র্সর্াসরত সকক্ষ র মানসক 

আয়) কত?   

  

---------------------------------------------োকা 
 

সসকশন-খঃ  নিরাপদ পানি নর্ষয়ক তথ্য: 

২০১ আপিার পনরর্ার নক নিরাপদ পানি ব্যর্হার কক্ষরি ?  হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২০২ আপনি সকাি পানিক্ষক নিরাপদ পানি মক্ষি কক্ষরি?  সর্ পানি সরাগ র্ীর্ানু মুক্ত                    ১  
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(একানর্ক উির হক্ষত পাক্ষর)  সর্ পানি আক্ষস বনিক মুক্ত                                     ২  

সর্ পানি আয়রি মুক্ত                                     ৩  

সর্ পানি সখক্ষ  সপক্ষটর অসুখ/িাক্ষয়নরয়া হয় 

িা            

৪  

র্ানিিা       ৫  

অন্যান্য নিনদ বষ্ট করুি--------------                        

২০৩ প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব আপিার খািার খার্ার পানির 

প্রর্াি উৎস নক নছ  ? 

 

(উির একটি হক্ষর্) 

 

(র্াক্ষদর র্ানড়ক্ষত গ্রানমি পানি সরর্রাহ ও সসনিক্ষটশি প্রকে 

নর্যমাি) 

 

পাইপ  াইি সর্ক্ষক                  ১  

গেীর ি কুপ                                              ২  

অগেীর ি কুপ (স্যাক্ষ া)                                        ৩  

সংগৃহীত বৃনষ্টর পানি                                      ৪  

সংরনেত কুপ/কুয়া/ইদারা                                ৫  

অসংরনেত কুপ/কুয়া/ইদারা                               ৬  

ভূ-পৃক্ষের পানি (িদী, খা , পুকুর, র্ াশয়) ৭  

অন্যান্য (নিনদ বষ্ট করুি--------------)                        

২০৪   র্তবমাক্ষি আপিারা প্রকক্ষের সকাি উৎস সর্ক্ষক খার্ার পানি সংগ্রহ 

কক্ষরি? 

(উির একটি হক্ষর্) 

 

(র্াক্ষদর র্ানড়ক্ষত গ্রানমি পানি সরর্রাহ ও সসনিক্ষটশি প্রকে 

নর্যমাি) 

  

পাইপ  াইি সর্ক্ষক                  ১  

গেীর ি কুপ                                              ২  

অগেীর ি কুপ (স্যাক্ষ া)                                        ৩  

সংগৃহীত বৃনষ্টর পানি                                      ৪  

পুকুর/জলাশয় সথদক সাংগৃহীত পারন কাকর 

বালু রফল্টার পদ্ধরতর মাদধ্যদম রবশুদ্ধকরণ 

৫  

অন্যান্য (নিনদ বষ্ট করুি--------------)                        

২০৫ প্রকদল্পর আওতায় আসার পূদব ষ আপনারা কত দূর সথদক খাবার 

পারন রনদয় আসদতন? 

………………………রমোর 

২০৬ বতষমাদন আপনারা কত দূর সথদক খাবার পারন আদনন? ……………………………রমোর 

২০৭ বতষমাদন খাবার পারন কাছ সথদক আনার কারদণ আপনার রক 

উপকার হদয়দছ? 

(উির একটি হদব) 

সময় কম লাদগ ১  

খাবার পারনর জন্য অরতররক্ত োকা খরি 

করদত হয়না 

২  

প্রদয়াজন মত পারন পান করা যায় ৩  

অন্যান্য   

২০৮ প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব আপনাদের খানার খাবার পারন রক 

আদস ষরনক মুক্ত রছল?  

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২০৯ প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর/র্তবমাক্ষি আপিাক্ষদর খািার খার্ার 

পানি আক্ষস বনিক মুক্ত নকিা ? 

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২১০ প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব আপনাদের খানার খাবার পারন রক 

আয়রণ মুক্ত রছল? 

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২১১ প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর/র্তবমাক্ষি আপিাক্ষদর খািার খার্ার 

পানি আয়রণ মুক্ত নকিা ? 

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২১২ প্রকক্ষের আওতায় আসার পূক্ষর্ ব আপনাদের খানার খাবার পারন 

লবণাক্ত রছল রকনা? 

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

২১৩ প্রকক্ষের আওতায় আসার পক্ষর/র্তবমাক্ষি আপিাক্ষদর খািার খার্ার 

পানি লবণাক্ত মুক্ত রকনা? 

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  
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২১৪ আপনি নক মক্ষি কক্ষরি সর্ নিরাপদ পানি ব্যর্হাক্ষরর ফক্ষ  আপিার 

পনরর্াক্ষর পানি র্ানহত সরাক্ষগর প্রাদুে বার্ কক্ষমক্ষছ ?  

(িায়নরয়া, আমশয়, র্নন্ডস, চম বক্ষরাগ ইতযানদ)  

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

উির না সেওয়া ৯৯  
 

সসকশন-গঃ   স্যানিক্ষটশি নর্ষয়ক তথ্য: 

 

 

 

 

৩০১ 

আপিার পনরর্াক্ষরর সদস্যগণ সার্ারণত নক র্রক্ষির পায়খািা 

ব্যর্হার কক্ষরি? 

 

(সক্ষরর্নমক্ষি  সদক্ষখ নিনিত হক্ষয় সাক্ষকব  করুি) 

(উির একটি হক্ষর্)  

ফ্লাশ পায়খািা (পাকা স্যানিটারী)/র্ ার্ি 

পায়খািা      

১  

নপট স নিি (Slab/Ring সহ) ওয়াটার নস  

সহ         

২  

নপট স নিি (Slab নর্হীি/ক্ষখা া)                          ৩  

কাঁচা পায়খািা                                               ৪  

সখা া/ঝ ন্ত                                                 ৫  

অন্যান্য রনরে ষষ্ট করুন--------                      

৩০২ পায়খািার আউটক্ষ ট/নিগ বমি ি  পানির  উৎস/ক্ষখা া 

র্ায়গার সাক্ষর্ সংযুক্ত নকিা?  

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩০৩ পায়খািাটির র্ ার্িতাটি (ওয়াটার নস ) অেত আক্ষছ নক 

(খািার পায়খািাটি পর্ বক্ষর্েি কক্ষর ন খুি)?  

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩০৪ পনরর্াক্ষরর নশশুর পায়খািা সার্ারিত: সকার্ায়  সফ া হয়?  

(পনরর্াক্ষর ৫ র্ছক্ষরর নিক্ষচ নশশু িা র্াকক্ষ  প্রক্ষর্ার্য িয়)  

নিনদ বষ্ট পায়খািার গক্ষতব                                      ১  

র্াড়ীর আর্র্বিা সফ ার গক্ষতব                               ২  

সখা া র্ায়গায়                                              ৩  

অন্যান্য নিনদ বষ্ট করুি--------------                        

৩০৫ আপিারা সর্ পায়খািা ব্যর্হার কক্ষরি সসটি নক পনরস্কার 

পনরেন্ন র্াক্ষক এর্ং স্বাস্থয সম্মত? 

 (সাোৎকারগ্রহিকারীঃ নিক্ষর্ নগক্ষয় খািার পায়খািাটি 

পনরদশ বি করুি এর্ং পর্ বক্ষর্েি কক্ষর তথ্য ন নপর্ি করুি) 

                       [একানর্ক উির হক্ষর্]  

পায়খািার সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা                     ১  

পায়খািায় ম  োসক্ষছ িা                                   ২  

পায়খািা দূগ বন্ধ ছড়ায় িা                                    ৩  

পায়খািা সদয়া  র্া সর্ড়া নদক্ষয় সঘরা িয়                 ৪  

পায়খািায় ম  োসসছ                                        ৫  

পায়খািা দূগ বন্ধ ছড়াক্ষে                                     ৬  

অন্যান্য নিনদ বষ্ট করুি--------------                        

৩০৬ ল্যারিদন ব্যবহার করার জন্য পারন সকাথা সথদক আদনন? -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

৩০৭ 

 

এই পারন পররস্কার পররেন্নতার জন্য পযাপ্ত রকনা? -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

৩০৮ যরে পয ষাপ্ত না হয় তদব ল্যারিদন পযাপ্ত পারনর জন্য সকাথা 

সথদক পারন সরবরাহ করদল ভাল হয়? 

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------  

৩০৯ র্তবমাক্ষি আপিারা সর্ পায়খািা/ল্যানিি ব্যর্হার কক্ষরি সসটি 

ততরী করক্ষত সক/কারা সহক্ষর্াগীতা কক্ষরক্ষছি ?  

সলাকাল স্যারনোরর এন্টারপ্রাইজ/সোকান ১  

সকাি এিনর্ও  ২  

এ াকার র্িসার্ারি কর্তবক নির্ বানচত প্রনতনিনর্            ৩  

অন্যান্য নিনদ বষ্ট করুি--------------                         

৩১০ আপিার সকাি আনর্ বক ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ নক িা ? হযাঁ                                                   ১  

িা      ২ ৩১২ 

৩১১ হযাঁ হক্ষ  কত টাকা ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ?  --------------------োকা 
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৩১২ আপনারা রকভাদব এই ল্যারিন রক্ষণাদবক্ষণ কদরন  

আপিার খািার সদস্যরা নিক্ষোক্ত কাক্ষর্র আক্ষগ ও পক্ষর  হাত ধুক্ষয় থাদক রকনা তা অনুগ্রহ কক্ষর র্লুি? 

৩১৩ সশৌচকাক্ষর্ বর পক্ষর হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩১৪ নশশুক্ষদর সশৌচকার্ ব করাক্ষিার পক্ষর হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩১৫ নশশুক্ষদর খাওয়াক্ষিার আক্ষগ হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩১৬ খার্ার প্রস্তুত ও পনরক্ষর্শক্ষির আক্ষগ হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩১৭ আপনি নক মক্ষি কক্ষরি সর্ স্বাস্থয সম্মত পয়:নিস্কাশি ব্যর্স্থার 

ফক্ষ  আপিার পনরর্াক্ষর সদস্যক্ষদর স্বাক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ ?  

হযাঁ                                                   ১  

িা      ২  

৩১৮ র্নদ হযা হয় তক্ষর্ নক নক উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ  

 

.........................................................

.........................................................                                 

  

 

সসকশন-ঘঃ   সক্ষচতিতা ও প্রনশেণ সম্পক্ষকব তথ্য 

৪০১ আপনি অর্র্া আপিার পনরর্াক্ষরর সকাি সদস্য নক নিরাপদ 

পানির উপকানরতা, সংগ্রহ, সংরেি এর্ং ব্যর্হার সম্পক্ষকব 

সকাি সক্ষচতিতা মূ ক সো, নমটিং এ অংশগ্রহি কক্ষরনছক্ষ ি ? 

হযাঁ ১  

িা                                                            ২  ৫০১ 

উির িা সদয়া                                            ৯৯ 

৪০২ র্নদ হযাঁ হয় তক্ষর্ সক/কারা এই সক্ষচতিতা মূ ক সো, নমটিং 

এর আক্ষয়ার্ি কক্ষরনছক্ষ ি ? 

(ব্যনক্তর িাম নিনদর্র্ষষ্টব কক্ষর ন খুি এর্ং সম্পকব ন খুি)  

 

------------------------------------------------------ 

 

  

৪০৩ এই সক্ষচতিতা মূ ক সো, নমটিং এ নক নক নর্ষয় নিক্ষয় 

আক্ষ াচিা হক্ষয়নছ   

  

-----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  

 

 

সসকশন-ঙঃ সবল, দুব ষল, সুদযাগ ও ঝরিঁ সম্পরকষত তথ্য (SWOT) 

৫০১ 

 

আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের সর্  নদকসমূহ নক নক? 

 

----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  

৫০২ 

 

 

আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের দুর্ ব  নদকসমূহ নক নক? 

 

----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  
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৫০৩ 

 

আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট 

হক্ষয়ক্ষছ? 

 

----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  

৫০৪ আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের নক ঝনিঁ/সমস্যা হক্ষত 

পাক্ষর? 

 

----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  
 

সসকশন-িঃ   অন্যান্য তথ্য 

৬০১ আপনি নক মক্ষি কক্ষরি সর্ র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ 

ও সসনিক্ষটশি প্রকক্ষের আওতায় এক্ষস আপিার পনরর্ার 

 াের্াি হক্ষয়ক্ষছ ?  

হযাঁ                                                           ১  

িা                                                            

 

২ সশর্ 

করুন 

উির িা সদয়া                                            ৯৯  

৬০২ র্নদ হযাঁ হয় তক্ষর্ নক নক র্রক্ষির  াে হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষ  আপনি 

মক্ষি কক্ষরি  

----------------------------------------১ 

----------------------------------------২ 

----------------------------------------৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সুপারোইর্াক্ষরর িাম ও স্বাের     তথ্য সংগ্রহকারীর িাম ও স্বাের 

সমার্াই  িম্বরঃ       সমার্াই  িম্বর 

তানরখঃ        তানরখ 
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সংযুনক্ত-২ 

গণপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকার 

পনরকেিা মন্ত্রণা য় 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি নর্োগ 

 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত) প্রকে 

 

প্রশ্নমা া- ২, এিনর্ও  

উিরদাতার িামঃ 

সংস্থার িামঃ 

পদর্ীঃ       

 

1. র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশার্ি) সম্পবক্ষক আপিারা নক 

র্াক্ষিি?  

2. এই প্রকক্ষের সাক্ষর্ আপিারা নকোক্ষর্ যুক্ত হক্ষ ি? 

3. এক্ষেক্ষত্র আপিারা নক নক পিনত অর্ ম্বি কক্ষরক্ষছি? 

4. চুনক্ত পত্র অনুর্ায়ী সর্ সক  কার্ করার কর্া নছ  তা করা হক্ষয়ক্ষছ নক? হযাঁ হক্ষ  সঠিক সমাপ্ত কম 

সম্পন্ন করর্ার সেক্ষত্র নক নক নর্ষক্ষয় কম রক্ষয়ক্ষছ? িা হক্ষ  সকি করা হয়নি? 

5. চুনক্তর সময়াদ বৃনি করা হক্ষয়নছ  নক? হক্ষ  সকি/নক কারক্ষণ করা হক্ষয়নছক্ষ া?  

6. আপিার সংস্থা হক্ষত এই প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম কতর্ি সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর প্রনশেণ নদক্ষয়ক্ষছি এক্ষদর মক্ষধ্য 

িারী ও পুরুক্ষষর সংখ্যা কত? 

7. নক নক নর্ষক্ষয় প্রনশেণ নদক্ষয়ক্ষছি? 

8. কার্ করক্ষত নগক্ষয় আপিারা সকাি সমস্যায় পক্ষড়নছক্ষ ি নক? হযাঁ হক্ষ  নক নক সমস্যায় পক্ষড়নছক্ষ ি 

এর্ং নকোক্ষর্ তা সমার্াি কক্ষরনছক্ষ ি? 

9. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের সর্  নদকসমূহ নক নক? 

10. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের দুর্ ব  নদকসমূহ নক নক? 

11. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ? 

12. েনর্ষ্যৎক্ষত সরকার র্নদ এই র্রক্ষির প্রকে পনরকেিা ও র্াস্তর্ায়ক্ষির নচন্তা োর্িা কক্ষর সসক্ষেক্ষত্র 

আপিার মতামত ও সুপানরশ র্লুি? 

13. আপিাক্ষদর সকাি সুপানরশ র্নদ র্াক্ষক দয়া কক্ষর র্লুি ? 

14. আপনি নক মক্ষি কক্ষরি এই প্রকক্ষের পিনতগত সকাি দুর্ ব তা নছ ?( সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর সমৃ্পক্ত করার 

স্পির সখার্া, সমইিক্ষটক্ষিি এর ব্যর্স্থা ইতযানদ সেক্ষত্র) 
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সংযুনক্ত-৩ 

গণপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকার 

পনরকেিা মন্ত্রণা য় 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি নর্োগ 

 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত) প্রকে 
 

প্রশ্নমা া- ৩, সরকানর-সর্সরকানর অংশগ্রহণ (নপনপনপ) 

উিরদাতার িামঃ 

সংস্থার িামঃ (র্নদ র্াক্ষক) 

পদর্ীঃ       

 

১. র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশার্ি) সম্পবক্ষক আপিারা নক 

র্াক্ষিি? 

২. এই প্রকক্ষের সাক্ষর্ আপিারা নকোক্ষর্ যুক্ত হক্ষ ি? 

৩. এক্ষেক্ষত্র আপিারা নক নক পিনত অর্ ম্বি কক্ষরক্ষছি? 

৪. চুনক্ত পত্র অনুর্ায়ী আপিারা নক নক কার্ কক্ষরক্ষছি?  

৫. আগামীক্ষত কতনদি/র্ছর পর্ বন্ত এই প্রকক্ষের সাক্ষর্ সংযুক্ত র্াকক্ষর্ি এর্ং নক নক কার্ 

করক্ষর্ি?  

৬. আপিাক্ষদর চুনক্তর সময়াদ সশষ হওয়ার পর এই প্রকে নকোক্ষর্ সুনর্র্াক্ষোগীক্ষদর নিকট হস্তান্তর 

করক্ষর্ি?  

৭. এক্ষেক্ষত্র আপিাক্ষদর সকাি পনরকেিা আক্ষছ নক িা? হযাঁ হক্ষ  নক পনরকেিা আক্ষছ? 

৮. কার্ করক্ষত নগক্ষয় আপিারা সকাি সমস্যায় পক্ষড়নছক্ষ ি নক? হযাঁ হক্ষ  নক নক সমস্যায় 

পক্ষড়নছক্ষ ি এর্ং নকোক্ষর্ তা সমার্াি কক্ষরনছক্ষ ি? 

৯. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের সর্  নদকসমূহ নক নক? 

১০. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের দুর্ ব  নদকসমূহ নক নক? 

১১. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ? 

১২. আপিার মক্ষত এই প্রকে র্নদ সার্ বক িা হয়  তক্ষর্ নক নক ঝনিঁ হক্ষত পাক্ষর? 

১৩. র্তবমাক্ষি এই প্রকক্ষের স্থাপিাগুক্ষ া রেণাক্ষর্েক্ষণর দানয়ত্ব সক/র্া কারা নিক্ষয়ক্ষছ? 

১৪. েনর্ষ্যক্ষত এই প্রকক্ষের উন্নয়ক্ষি আপিাক্ষদর সকাি সুপানরশ র্নদ র্াক্ষক দয়া কক্ষর র্লুি? 

১৫. েনর্ষ্যৎক্ষত সরকার র্নদ এই র্রক্ষির প্রকে পনরকেিা ও র্াস্তর্ায়ক্ষির নচন্তা োর্িা কক্ষর 

সসক্ষেক্ষত্র আপিার মতামত ও সুপানরশ  
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গণপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকার 
পনরকেিা মন্ত্রণা য় 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি নর্োগ 
‘‘র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশার্ি)’’  

এর শীষ বক প্রকক্ষের নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর র্ন্য  

 

নপনপআর -২০০৮ অনুর্ায়ী সসর্া (Service) ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যার্ ী 

প্যাক্ষকর্-এস-১৭  

কায ষাদেশ অনুযায়ী প্যাদকজটির সময়ােকাল সশর্ হদব ০৬ নদভম্বর ২০১৭। রবশ্ব ব্যাাংদকর রনদে ষশ সমাতাদবক 

আন্তষজারতক েরপত্র আহবাদনর মাধ্যদম ঠিকাোর রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ। বতষমান সময় পয ষন্ত কাদজর মান 

সদন্তার্ জনক।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে 
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
Technical assistance (TA) for 
assessment, development of detailed 
design, development of services, 
option and modality and preparation 
of water supply and sanitation (WSS) 
in 33 small towns of Bangladesh 

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং) র্াতীয় তদনিক 

পনত্রকা  
র্াং াক্ষদশ প্রনতনদি-৪ সম ২০১৫ 
তদনিক ইক্ষিফাক-৪ সম ২০১৫ 

The Financial Express-৩ সম ২০১৫ 

The Daily Star-৩ সম ২০১৫ 

CPTU website-৭সম ২০১৫ 

DPHE website-৩ সম ২০১৫ 
৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ৩, ৪ ও ৭ সম ২০১৫ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ৯ জুি ২০১৫ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ৯ জুি ২০১৫ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ২১ এর্ং শট বন ক্ষষ্টি -৬ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৪ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ২ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ৭ র্ানুয়ারী ২০১৬ 

সংযুনক্ত-৪ 
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১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ৭ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ৯,৯৯,০০০০০ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ১৫ সসপ্টম্বর ২০১৬ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ১৫ সসপ্টম্বর ২০১৬ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ ৭ অক্টর্র ২০১৬ 
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ৬ িক্ষেম্বর ২০১৭ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক ? িা 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা ? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ?  

 
প্যাক্ষকর্-নর্ নি ৯ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ১৮/০৮/২০১৫ এবাং কাদজর সময়ােকাল রছল ০২ সসদেম্বর ২০১৫ 

পয ষন্ত। RFQ পদ্ধরতদত ঠিকাোর রনদয়াগ সেওয়া হয়। কাজটি যথাসমদয় সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
LAN & Internet  

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 
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৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)  DPHE Website/RFQ 

৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ১০ আগষ্ট ২০১৫ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ১৭ আগষ্ট ২০১৫ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ১৭ আগষ্ট ২০১৫ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৪ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৪ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ০ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ১৭ আগষ্ট ২০১৫ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ১৭ আগষ্ট ২০১৫ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ৪,৪৮,৪২০ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ১৮ আগষ্ট ২০১৫ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ১৮ আগষ্ট ২০১৫ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ ১৯ আগষ্ট ২০১৫ 
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ০২ সসক্ষপ্টম্বর ২০১৫ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক ? হযাঁ 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  ১ র্ছর 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখ করণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ? হযাঁ 

 
 

প্যাক্ষকর্-নর্ নি ৩২ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ২৯/১০/২০১৫ এবাং কাদজর সময়ােকাল রছল ১৪/১১/২০১৫ পয ষন্ত। 

RFQ পদ্ধরতদত ঠিকাোর রনদয়াগ সেওয়া হয়। কাজটি যথাসমদয় সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 
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স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
Electric Goods and Materials  

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)  DPHE Website/RFQ 

৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ৬ অক্টর্র ২০১৫ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ১৩ অক্টর্র ২০১৫ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ১৩ অক্টর্র ২০১৫ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৪ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৩ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ১ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ১৩ অক্টর্র ২০১৫ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ১৩ অক্টর্র ২০১৫ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ৪,৯৮,৪৬৫ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ২৯ অক্টর্র ২০১৫ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ২৯ অক্টর্র ২০১৫ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ ৩০ অক্টর্র ২০১৫ 
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ১৪ িক্ষেম্বর ২০১৫ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক ? হযাঁ 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  ১ র্ছর 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
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প্যাক্ষকর্-নর্ নি ৩৩ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ৩১/০১/২০১৬ এবাং কাদজর সময়ােকাল রছল ১৪/০২/২০১৬ 

পয ষন্ত। RFQ পদ্ধরতদত ঠিকাোর রনদয়াগ সেওয়া হয়। কাজটি যথাসমদয় সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
Electric Goods and Materials  

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)  DPHE Website/RFQ 

৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ২১ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ২৮ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ২৮ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৫ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৫ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ০ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ২৮ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ২৮ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ৪,৯৪,৩৫০ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ২৮ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ৩১ র্ানুয়ারী ২০১৬ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ ০১ সফব্রুয়ারী ২০১৬ 
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ১৪ সফব্রয়ারী ২০১৬ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক? হযাঁ 
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২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  ১ র্ছর 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ? হযাঁ 

 

প্যাক্ষকর্-িানিউ ১০৬ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ০৮/১০/২০১৫ এবাং কায ষাদেদশর চুরক্ত অনুযায়ী কাদজর 

সময়ােকাল ০২ বছর অথ ষাৎ সমারপ্তর তাররখ ০৭/১০/২০১৭। রপরপআর -২০০৮ রবরিমালা অনুযায়ী ঠিকাোর 

রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
Piped Water Scheme at 
Nagarkanda, Faridpur 

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)/র্াতীয় পনত্রকা  র্াং াক্ষদশ প্রনতনদি-২৯ জু াই ২০১৫ 
আমাক্ষদর অর্ বণীনত- ২৭ জু াই ২০১৫ 

The Daily Star-২৬ জু াই ২০১৫  
৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ২৬, ২৭ ও ২৯ জু াই ২০১৫ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ২০ আগষ্ট ২০১৫ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ২০ আগষ্ট ২০১৫ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ২ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ১ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ১ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ১৬ সসপ্টম্বর ২০১৫ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ১৭ সসপ্টম্বর ২০১৬ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ১,৪৭,৭৮৪১২ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ৮ অক্টর্র ২০১৫ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ৮ অক্টর্র ২০১৫ 
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২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ  
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ০৭/১০/২০১৭ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক? হযাঁ 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  নসনকউনরটি নপনরয়ি/নসনকউনরটি অর্ ব 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা ? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ?  
 

 
নপনপআর -২০০৮ অনুর্ায়ী কার্ (Works) ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যার্ ী 

প্যাক্ষকর্-িানিউ ১০৭ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ০৮/১০/২০১৫ এবাং কায ষাদেদশর চুরক্ত অনুযায়ী কাদজর 

সময়ােকাল ০২ বছর অথ ষাৎ সমারপ্তর তাররখ ০৭/১০/২০১৭। রপরপআর -২০০৮ রবরিমালা অনুযায়ী ঠিকাোর 

রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম 

(ক্রনমক অনুসাক্ষর) 
Piped Water Scheme at 
Hrirumpur, Manikgonj 

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)/র্াতীয় পনত্রকা  র্াং াক্ষদশ প্রনতনদি-২৯ জু াই ২০১৫ 
আমাক্ষদর অর্ বণীনত- ২৭ জু াই ২০১৫ 

The Daily Star-২৬ জু াই ২০১৫  
৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ২৬, ২৭ ও ২৯ জু াই ২০১৫ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ২০ আগষ্ট ২০১৫ 
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১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ২০ আগষ্ট ২০১৫ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ২ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ২ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ০ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ১৬ সসপ্টম্বর ২০১৫ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ১৭ সসপ্টম্বর ২০১৬ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ১,৪৭,৭৮৪১২ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ৮ অক্টর্র ২০১৫ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ৮ অক্টর্র ২০১৫ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ  
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ০৭/১০/২০১৭ 
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি ? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক ? হযাঁ 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  নসনকউনরটি নপনরয়ি/নসনকউনরটি অর্ ব 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা?  
 

 
প্যাক্ষকর্-িানিউ ৫৭৩. আইনি-৭২৫৪৬ 

প্যাদকজটির কায ষাদেশ প্রোদনর তাররখ রছল ০৩/১২/২০১৬ এবাং কায ষাদেদশর চুরক্ত অনুযায়ী কাদজর 

সময়ােকাল ১০ (েশ) মাস অথ ষাৎ সমারপ্তর তাররখ ০২/০৯/২০১৭। ই-সেন্ডাররাং পদ্ধরতদত ঠিকাোর রনদয়াগ 

সেওয়া হদয়দছ।  

ক্রনমক 

িং 
নর্ষয় মন্তব্য 

১ মন্ত্রণা য়/নর্োগ স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমর্ায় 

মন্ত্রণা য়/স্থািীয় সরকার নর্োগ   
২ র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর  
৩ প্রকক্ষের িাম র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও 

স্যানিক্ষটশি প্রকে  
৪ দরপত্র অনুর্ায়ী কাক্ষর্র িাম Installation of 53 DTW # 6, 
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(ক্রনমক অনুসাক্ষর) modified hand pump at 
Nabinagar and Kashba Upazila, 
B. Baria 

৫ দরপত্র র্া প্রস্তার্ প্রস্তুতকরক্ষণর সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৬ নর্নিক্ষদ বশ প্রস্তুতকরক্ষণ নপনপআর ২০০৮ অনুসরণ করা 

হক্ষয়নছ  নকিা? 
হযাঁ 

৭ দরপত্র প্রকাক্ষশর মাধ্যম (ই-সটন্ডানরং)/র্াতীয় পনত্রকা  CPTU  
৮ ই-সটন্ডানরং/ক্ষটন্ডানরং এর নর্জ্ঞনপ্ত প্রদাক্ষির তানরখ ৬ িক্ষেম্বর ২০১৬ 
৯ দরপত্র নর্ক্রক্ষয়র সশষ তানরখ ও সময় ১৩ িক্ষেম্বর ২০১৬ 
১০ দরপত্র গ্রহক্ষণর সশষ তানরখ ও সময় ১৩ িক্ষেম্বর ২০১৬ 
১১ প্রাপ্ত সমাট দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৮ 
১২ সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ৮ 
১৩ িি-সরসপিনসে দরপক্ষত্রর সংখ্যা ০ 
১৪ দরপত্র মূল্যায়ি কনমটির সোর তানরখ ১৩ িক্ষেম্বর ২০১৬ 
১৫ ক্রয় অনুক্ষমাদক্ষির সেক্ষত্র পনরদপ্তক্ষরর র্ন্য প্রক্ষর্ার্য নিয়ম 

অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

১৬ কার্ বনর্র্রিী অনুক্ষমাদক্ষির তানরখ ১৪ িক্ষেম্বর ২০১৬ 
১৭ Notification of Award প্রদাক্ষির তানরখ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 

১৮ সমাট চুনক্ত মূল্য ৩৪,৯৫,১৫৭.৮৯ টাকা 
১৯ চুনক্ত স্বােক্ষরর তানরখ (ই-সমইক্ষ র মাধ্যক্ষম) ৩ নিক্ষসম্বর ২০১৬ 
২০ কার্ বাক্ষদশ প্রদাক্ষির তানরখ ৩ নিক্ষসম্বর ২০১৬ 
২১ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ শুরুর তানরখ  
২২ সময় বৃনি র্াকক্ষ , কতনদি বৃনি এর্ং কারণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৩ কার্ বাক্ষদশ অনুর্ায়ী কার্ সমানপ্তর তানরখ ০২/০৯/২০১৭।  
২৪ ক্রয়কৃত মা ামা  ক্রনমক অনুসাক্ষর সরর্রাহ কাক্ষ  নিয়ম 

মানফক ইিক্ষেন্টরী প্রনক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়নছ  নক িা? 
হযাঁ 

২৫ িা হক্ষয় র্াকক্ষ  সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৬ দরপক্ষত্রর উক্ষল্লনখত মূল্য অক্ষপো অনর্ক মূক্ষল্য ক্রয়/সংগ্রহ 

করা হক্ষয়নছ  নক িা? 
িা 

২৭ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ সকি? প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
২৮ সরর্রাহকৃত মা ামাক্ষ র সকাি ওয়াক্ষরনন্ট নছ  নক ? হযাঁ 
২৯ র্নদ র্াক্ষক তক্ষর্ কত নদি/মাস/র্ছর  নসনকউনরটি নপনরয়ি/নসনকউনরটি অর্ ব 
৩০ ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র নপনপআর ২০০৮ এর সকাি ব্যতযয় হক্ষয়নছ  নক 

িা? 
িা 

৩১ র্নদ হক্ষয় র্াক্ষক তক্ষর্ তার কারণ উক্ষল্লখকরণ প্রক্ষর্ার্য িক্ষহ 
৩২ ক্রয় সংক্রান্ত সরকিপত্র সংরনেত আক্ষছ নক িা ? হযাঁ 
৩৩ ক্রয় প্রনক্রয়াক্ষিার পুিঃনিরীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ নক িা ?  
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সংযুনক্ত-৫  

গণপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকার 

পনরকেিা মন্ত্রণা য় 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি নর্োগ 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত) প্রকে 

 

সচকন ট-২ সকআইআই 

 উিরদাতার িামঃ 

 মন্ত্রণা য়/সংস্থার িামঃ 

 পদর্ীঃ  

১ প্রকে প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ক্ষি আপিার ভূনমকা ও অনেজ্ঞতা র্ণ বিা করুি। 

২. আপিার এ াকায় প্রকেটি সংক্ষশার্ি/পনরর্তবি করা হক্ষয়নছ  নক? হযাঁ হক্ষ  কতর্ার এর্ং নক কারক্ষণ সংক্ষশার্ি করা 

 হক্ষয়নছ ? 

৩. প্রকে সংক্ষশার্ক্ষির কারক্ষণ সকাি সকাি খাক্ষত প্রাক্কন ত এর্ং প্রকৃত ব্যক্ষয়র হ্রাস-বৃনি ঘক্ষটনছ ? র্নদ হযাঁ, তাহক্ষ  এ 

 হ্রাস-বৃনির কারণ নক? 

৪. প্রকে সংক্ষশার্ক্ষির নপছক্ষি প্রর্ািত সকাি সকাি কারণগুক্ষ াক্ষক দায়ী নছ  র্ক্ষ  আপনি মক্ষি কক্ষরি? 

৫. এ প্রকক্ষের সাক্ষর্ র্নড়ত কম বকতবাগক্ষণর পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত প্রনশেণ নছ  নক িা? ইনতপূক্ষর্ ব এই র্রক্ষণর 

 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি তাঁক্ষদর পূর্ ব অনেজ্ঞতা নছ  নকিা? 

৬. প্রকক্ষের মা ামা , ইকুইপক্ষমন্ট, র্ির্  ও সসর্া সংগ্রক্ষহ নক নক পিনত অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  ? এ সংক্রান্ত 

 িকুক্ষমক্ষন্টর কনপ আক্ষছ নকিা?  

৭. নিনপনপ প্রস্তুনতর পূক্ষর্ ব প্রকক্ষের সম্ভাব্যতা নিক্ষয় সকাি সমীো করা হক্ষয়নছ  নক িা এর্ং  তাক্ষত Sensitivity 

 Analysis এর্ং Cause-Effect Analysis নছ  নক? 

৮. প্রকক্ষের সময় ও কম বকাক্ষন্ডর গুণগতমাি নিয়ন্ত্রক্ষণর উক্ষেক্ষশ্য নির্স্ব উক্ষযাক্ষগ পনরর্ীেণ ও মধ্য-সময়াদী মূল্যায়ি করা 

 হক্ষয়ক্ষছ নক িা? হযাঁ হক্ষ  এর সকাি Matrix/ Checklist/Data Instrument আক্ষছ নকিা?  

৯. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ন্য সকাি project team গঠি করা হক্ষয়নছ  নক িা? 

১০. প্রকে  র্াস্তর্ায়ক্ষির সর্  নদকগুক্ষ া সম্পবক্ষক আপিার মতামত ব্যক্ত করুি। 

১১. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির দূর্ ব  নদকগুক্ষ া নক নছ  র্ক্ষ  মক্ষি হয়? 

১২. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ? 

১৩. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সেক্ষত্র র্ার্া/নর্পনি সম্পবক্ষক আপিার মন্তব্য নক? 

১৪. প্রকে প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ক্ষি নক সকাি সকৌশ গত ভু /দুর্ ব তা নছ ? হযাঁ হক্ষ  নক নক ভু  নছ ? 

 এগুক্ষ া এনড়ক্ষয় র্াওয়া উপায় নকিা? সর্ক্ষ  নকোক্ষর্ সর্ত? 

১৫. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সেক্ষত্র এমি সকাি সুক্ষর্াগ নছ  নকিা র্া সঠিকোক্ষর্ ব্যর্হার করা হক্ষ  প্রকে আক্ষরা কার্ বকর 

 ভূনমকা রাখক্ষত পারত? 

১৬. েনর্ষ্যক্ষত এ র্রক্ষির আক্ষরা প্রকে গ্রহক্ষির পনরকেিা  আক্ষছ নকিা? র্াকক্ষ  নর্ক্ষর্চয প্রকক্ষের সাক্ষর্ তাক্ষদর সাদৃশ্য ও 

 পার্ বকয নক নক? 

১৭. র্তবমাক্ষি এই প্রকক্ষের স্থাপিাগুক্ষ া রেণাক্ষর্েক্ষণর দানয়ত্ব সক /র্া কারা নিক্ষয়ক্ষছ?  

১৮. েনর্ষ্যৎক্ষত সরকার র্নদ এই র্রক্ষির প্রকে পনরকেিা ও র্াস্তর্ায়ক্ষির নচন্তা োর্িা কক্ষর সসক্ষেক্ষত্র আপিার মতামত ও 

 সুপানরশ  
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সংযুনক্ত-৫ (২) 

গণপ্রর্াতন্ত্রী র্াং াক্ষদশ সরকার 

পনরকেিা মন্ত্রণা য় 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি নর্োগ 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত) প্রকে 

সচকন ট-২ সকআইআই (এিনর্ও) 

 উিরদাতার িামঃ 

 মন্ত্রণা য়/সংস্থার িামঃ 

 পদর্ীঃ  

০১ প্রকে প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ক্ষি আপিার ভূনমকা ও অনেজ্ঞতা র্ণ বিা করুি। 

০২ আপিার এ াকায় প্রকেটি সংক্ষশার্ি/পনরর্তবি করা হক্ষয়নছ  নক? হযাঁ হক্ষ  কতর্ার এর্ং নক কারক্ষণ সংক্ষশার্ি করা 

 হক্ষয়নছ ? 

০৩. প্রকে সংক্ষশার্ক্ষির কারক্ষণ সকাি সকাি খাক্ষত প্রাক্কন ত এর্ং প্রকৃত ব্যক্ষয়র হ্রাস-বৃনি ঘক্ষটনছ ? যদি হ্য াঁ হয়, 

ত হলে এ  হ্রাস-বৃনির কারণ নক? 

০৪. প্রকে সংক্ষশার্ক্ষির নপছক্ষি প্রর্ািত সকাি সকাি কারণগুক্ষ াক্ষক দায়ী নছ  র্ক্ষ  আপনি মক্ষি কক্ষরি? 

০৫. এ প্রকক্ষের সাক্ষর্ র্নড়ত কম বকতবাগক্ষণর পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত প্রনশেণ নছ  নক িা? ইনতপূক্ষর্ ব এই র্রক্ষণর 

 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি তাঁক্ষদর পূর্ ব অনেজ্ঞতা নছ  নকিা? 

০৬. প্রকক্ষের মা ামা , ইকুইপক্ষমন্ট, র্ির্  ও সসর্া সংগ্রক্ষহ নক নক পিনত অনুসরণ করা হক্ষয়নছ  ? এ সংক্রান্ত 

 িকুক্ষমক্ষন্টর কনপ আক্ষছ নকিা?  

০৭. নিনপনপ প্রস্তুনতর পূক্ষর্ ব প্রকক্ষের সম্ভাব্যতা নিক্ষয় সকাি সমীো করা হক্ষয়নছ  নক িা এর্ং  তাক্ষত Sensitivity 

 Analysis এর্ং Cause-Effect Analysis নছ  নক? 

০৮. প্রকক্ষের সময় ও কম বকাক্ষন্ডর গুণগতমাি নিয়ন্ত্রক্ষণর উক্ষেক্ষশ নির্স্ব উক্ষযাক্ষগ পনরর্ীেণ ও মধ্য-সময়াদী মূল্যায়ি করা 

 হক্ষয়ক্ষছ নক িা? হযাঁ হক্ষ  এর সকাি Matrix/ Checklist/Data Instrument আক্ষছ নকিা?  

০৯. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির র্ন্য সকাি project team গঠি করা হক্ষয়নছ  নক িা? 

১০. প্রকে  র্াস্তর্ায়ক্ষির সর্  নদকগুক্ষ া সম্পবক্ষক আপিার মতামত ব্যক্ত করুি। 

১১. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির দূর্ ব  নদকগুক্ষ া নক নছ  র্ক্ষ  মক্ষি হয়? 

১২. আপিার মক্ষত এই প্রকক্ষের ফক্ষ  নক নক সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষছ? 

১৩. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সেক্ষত্র র্ার্া/নর্পনি সম্পবক্ষক আপিার মন্তব্য নক? 

১৪. প্রকে প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ক্ষি নক সকাি সকৌশ গত ভু /দুর্ ব তা নছ ? হযাঁ হক্ষ  নক নক ভু  নছ ? 

১৫. এগুক্ষ া এনড়ক্ষয় র্ার্ার উপায় নক? 

১৬. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সেক্ষত্র এমি সকাি সুক্ষর্াগ নছ  নকিা র্া সঠিকোক্ষর্ ব্যর্হার করা হক্ষ  প্রকে আক্ষরা কার্ বকর 

 ভূনমকা রাখক্ষত পারত? 

১৭. েনর্ষ্যক্ষত এ র্রক্ষির আক্ষরা প্রকে গ্রহক্ষির পনরকেিা  আক্ষছ নকিা? র্াকক্ষ  নর্ক্ষর্চয প্রকক্ষের সাক্ষর্ তাক্ষদর সাদৃশ্য ও 

 পার্ বকয নক নক? 

১৮. র্তবমাক্ষি এই প্রকক্ষের স্থাপিাগুক্ষ া রেণাক্ষর্েক্ষণর দানয়ত্ব সক র্া কারা নিক্ষয়ক্ষছ? 

১৯. েনর্ষ্যৎক্ষত সরকার র্নদ এই র্রক্ষির প্রকে পনরকেিা ও র্াস্তর্ায়ক্ষির নচন্তা োর্িা কক্ষর সসক্ষেক্ষত্র আপিার মতামত ও 

 সুপানরশ    
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সংযুনক্ত-৬ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত) প্রকল্প 

সিকরলস্ট-৩ FGD (স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্ত এবাং ওয়ােসন করমটির সেস্য) 

  

1. র্াং াক্ষদক্ষশ গ্রামীি পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশার্ি) সম্পবক্ষক আপিারা  

নক র্াক্ষিি? 

2. এই প্রকক্ষের  সপ্ররক্ষাপে সম্পবক্ষক র্লুি সর্মি- নকোক্ষর্ শুরু হক্ষ া, এ াকার র্িগি নকোক্ষর্ যুক্ত হক্ষ া, 

এর ব্যর্স্থাপিা নকোক্ষর্ চ ক্ষছ, সর্ক্ষশক্ষষ ব্যর্স্থাপিা নকোক্ষর্ হক্ষর্? 

3. এ াকার সুনর্র্াক্ষোগীরা নকোক্ষর্ এর সুফ  পাক্ষে? 

4. এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ বর এর্ং পক্ষরর অর্স্থা সম্পবক্ষক নকছু র্লুি। 

5. এই প্রকক্ষের ফক্ষ  এ াকার র্িগক্ষণর নর্শুি পানির চানহদা পূরণ হক্ষয়ক্ষছ নক? 

6. আপিারা নক মক্ষি কক্ষরি এই প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম নর্শুি পানি সরর্রাক্ষহর ফক্ষ  এ াকার র্িগক্ষণর 

পানির্ানহত সরাগ সর্মি-টাইফক্ষয়ি, আমাশয়, র্নন্ডস, চম বক্ষরাগ ইতযানদ সরাক্ষগর প্রাদুেবার্ কক্ষমক্ষছ। 

7. নশশুক্ষদর সেক্ষত্র পানির্ানহত সরাগ ইতযানদর প্রাদুেবার্ কক্ষমক্ষছ নকিা? 

8. এ াকার পয়ঃনিষ্কাশি ব্যর্স্থা সম্পবক্ষক নকছু র্লুি। 

9. এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এর্ং র্তবমাক্ষির পয়ঃনিষ্কাশি ব্যর্স্থার মক্ষধ্য নক সকাি পার্ বকয আক্ষছ র্ক্ষ  আপিারা 

মক্ষি কক্ষরি, তক্ষর্ নক নক? 

10. আপিারা নক মক্ষি কক্ষরি সর্, এই প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম  পয়ঃনিষ্কাশি ব্যর্স্থার ফক্ষ  এ াকার মানুক্ষষর 

স্বাক্ষস্থযর উন্ননত হক্ষয়ক্ষছ? 

11. এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এর্ং র্তবমাক্ষির খার্ার পানির মক্ষধ্য আক্ষস বনিক এর উপনস্থনত সম্পক্ষকব আপিারা নক 

র্াক্ষিি?  

12. এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এর্ং র্তবমাক্ষির খার্ার পানির মক্ষধ্য আয়রণ এর উপনস্থনত সম্পক্ষকব আপিারা নক 

র্াক্ষিি?  

13. এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এর্ং র্তবমাক্ষির খার্ার পানির মক্ষধ্য  র্ণাক্ততার উপনস্থনত সম্পক্ষকব আপিারা নক 

র্াক্ষিি?  

14. আপিাক্ষদর র্ািা মক্ষত এই প্রকক্ষের মাধ্যক্ষম সকাি সুফ ক্ষোগী নক নর্শুি পানি ও স্বাস্থয সম্মত 

পায়খািা ব্যর্হার নর্ষয়ক সক্ষচতি মূ ক সো/নমটিং/ক্ষিনিং এ অংশগ্রহি কক্ষরনছ ? 

15. এই প্রকে সম্পবক্ষক আপিাক্ষদর আদরা রকছু মূল্যবান মতামত থাকদল বলুন। 
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সংযুনক্ত-৭ 
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সাংযুরক্ত-৮ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সসক্টর 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

www.imed.gov.bd  

 

নিনর্ড় পনরর্ীেক্ষণর র্ন্য নির্ বানচত প্রকক্ষের নর্র্রণী ও পরামশ ষদকর কায ষপরররি (ToR): 

ক. প্রকক্ষের নর্র্রণীঃ 

1. প্রকল্পের ন ম : র্াং াক্ষদশ গ্রামীণ পানি সরর্রাহ ও স্যানিক্ষটশি প্রকে (১ম সংক্ষশানর্ত)। 

Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project 

(BRWSSP) (1st Revised) 

2. উক্ষযাগী মন্ত্রণা য়/নর্োগ : ¯nvbxq miKvi, পল্লী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯nvbxq miKvi wefvM। 

3. র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা : র্িস্বাস্থয প্রক্ষকৌশ  অনর্দপ্তর 

4. প্রকক্ষের অর্স্থাি : চিগ্রাম, কুনমল্লা, ঢাকা, ফনরদপুর, র্াক্ষগরহাট, র্নরশা , র্গুড়া, র্াক্ষ্মাণর্াড়ীয়া, চাঁদপুর, 

সফিী, সগাপা গঞ্জ, র্ক্ষশার, হনর্গঞ্জ, নিিাইদহ, খু িা, নকক্ষশারগঞ্জ, কুনড়গ্রাম,  েীপুর, 

মাদারীপুর, মাগুড়া, মানিকগঞ্জ, সমৌ েীর্ার্ার, মুনিগঞ্জ, িড়া ই, িারায়ণগঞ্জ, 

সিায়াখা ী, নপক্ষরার্পুর, রংপুর, সাতেীরা, সুিামগঞ্জ, নসক্ষ ট ও টাংগাই । 

5. প্রাক্কন ত ব্যয় ও র্াস্তর্ায়িকা  :   

( ে টাকায়) 

অনুদমােদনর পয ষায় প্রাক্করলত ব্যয় 

সমাে: 

রজওরব: 

রপএ: 

      সুনর্র্াক্ষোগী 

র্াস্তর্ায়িকা   ব্যয় হ্রাস/বৃরদ্ধ (%) 

 

মূল রডরপরপর তুলনায় সর্ বক্ষশষ সাংদশারিত রডরপরপ’র 

তু িায় 

মূল অনুদমারেত ৬৮১৯৪.৩০ 

১৪৩৯.০৬ 

৫৫৫০৩.৫৪ 

১১২৫১.৭০ 

জু াই ২০১২ হক্ষত জুি, 

২০১৬ 

- - 

১ম সাংদশািন ৩৮৪১২.১৯ 

১৩২৪.৪৭ 

৩২৯৬২.৮৩ 

৪১২৪.৯০ 

জু াই ২০১২ হক্ষত 

নিক্ষসম্বর ২০১৭ 

-২৯৭৮২.১১  

(-৪৩.৬৭) 

- 

৬.  জুি, ২০১৬ পর্ বন্ত প্রকক্ষের ক্রমপুনঞ্জত আনর্ বক অগ্রগনত ১৪৪৬০.৮১  ে টাকা (৩৭.৬৫%)।  

 

http://www.imed.gov.bd/
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৭.      প্রকদল্পর উদেশ্য: 

 আক্ষস বনিক ও  র্িাক্ত এ াকা নির্ বাচি কক্ষর নপনপনপ’র মাধ্যক্ষম স্থািীয় সরকার, কনমউনিটি ও প্রাইক্ষর্ট স্পিরক্ষদর 

সম্পৃক্ত কক্ষর পাইক্ষপর মাধ্যক্ষম পানি সরর্রাক্ষহর র্ন্য পাইপ স্থাপি; 

 উচ্চ  র্িাক্ত ও আক্ষস বনিক সমস্যাযুক্ত ইউনিয়ি ও গ্রাম নির্ বাচি কক্ষর িি পাইপি ওয়াটার সাপ্লাই নসক্ষটম নিম বাণ 

করা; 

 নির্ বানচত ইউনিয়ক্ষির অনত দনরদ্র র্িসার্ারক্ষণর কম খরক্ষচ ল্যানিি নিম বাণ; 

 স্থািীয় প্রাইক্ষেট সসক্টক্ষরর মাধ্যক্ষম নির্ বানচত গ্রাক্ষম গুিগত স্যানিক্ষটশি ব্যর্স্থা পনরর্তবি সম্পক্ষকব সক্ষচতিতা 

শনক্তশা ীকরি; 

 উপকারক্ষোগীক্ষদর দেতা বৃনিকরণ; 
  

৮. পপপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপ: 

 Capacity Building and Training for DPHE officials, UP and Community; 

 Water Quality Testing, Monitoring & Surveillance; 

 Feasibility Study, Social Promotion, Design and Supervision of Rural Piped Water 

Supply Schemes by TA Consultant; 

 Feasibility assessment of Small Town; 

 Analytical and advisory activity on sustainable rural water and sanitation service 

provision including partnership with private sector; 

 Sanitation pilot on social marketing-Support to Local Entrepreneurs and Community 

plus fee for microfinance institute for operation of pilot; 

 Third party Technical and social monitoring and evaluation for piped and non piped 

water supply schemes, sanitation and private sponsor performance including financial 

audit; 

 Community mobilization and development of action plan for rural non-piped water 

supply and community awareness building on sanitation and hygiene; 

 Resettlement Action Plan; 

 Land Development; 

 Construction of Rural Piped Water Schemes; 

 Installation of Safe Water options in arsenic and saline affected areas; 

 Installation of Safe Water options in disaster affected areas; 

 Installation of Low cost Latrine sets for poor and ultra-poor; 

 Characterization and Monitoring of safe ground water resources including observation 

wells; 

 Rehabilitation of existing piped water supply schemes constructed under BWSPP; 

 Fields kits for water testing; 
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খ. পরামশ বক্ষকর কার্ বপনরনর্ (TOR) :  

৯.০ পরামশ বক্ষকর দানয়ত্বঃ 

9.১   প্রকদল্পর রববরণ (প্রকদল্পর নাম, উদযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্করলত ব্যয়, বছররভরিক 

ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ ষায়ন, প্রকদল্পর পেভূরম ইতযারে সাংরেষ্ট সকল তথ্য 

পয ষাদলািনা); 

9.২  প্রকদল্পর সারব ষক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ ষক) তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ, 

সাররণ/সলখরিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পয ষাদলািনা; 

9.৩  প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজষত অগ্রগরত রবদের্ণ ও পয ষাদলািনা; 

9.৪  প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কায ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র রবযমান 

আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদযাগীর গাইড লাইনস্ ইতযারে) প্রারতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না তা 

পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা (এদক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন পয ষাদলািনা করা বাঞ্চনীয়; রডরপরপদত বরণ ষত ক্রয় 

কায ষক্রদমর প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তার কারণ যািাই এবাং যথাযথ কতৃষপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা প্রদয়াজন);  

9.৫  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগৃরহতব্য পণ্য, কায ষ ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

আনুর্ারঙ্গক রবর্য়ারে রনদয় পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা; 

9.৬  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন পণ্য, কায ষ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি ষাররত  BoQ অনুযায়ী 

পররমাণ সাংগ্রহ এবাং সেরসরফদকশন অনুযায়ী গুণগত মান রনরিত করা হদে রকনা তা পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা 

(এদক্ষদত্র সেরসরফদকশন অনুযায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদে রকনা তা মাঠ পয ষায় হদত নমুনা সাংগ্রহ ও 

গদবর্ণাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম যািাই করা বাঞ্চনীয়। এছাড়া মাঠ পয ষায় হসত সদরজরমন পররেশ ষন Individual 

Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group 

Discussion) এর মাধ্যদম  তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব); 

৯.7 রডরপরপ-সত বছর রভরিক কম ষ পররকল্পনা ও অথ ষ িারহোর প্রাক্কলন সযৌরক্তকতা এবাং প্রকদল্পর শুরু হদত কম ষ পররকল্পনা 

অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দছ/হদে রকনা তা পরীক্ষা করা; পররকল্পনার সাদথ ব্যতযয় ঘেদল তা রিরিত কদর 

প্ররতকাদর পরামশ ষ এবাং ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন; 

৯.8 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সযমন ভূরম অরিগ্রহণ, ইউটিরলটি স্থানান্তর, অথ ষায়দন রবলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন 

অথ ষাৎ পণ্য, কায ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব ষলতা, প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারে 

কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পয ষদবক্ষণ ও পয ষাদলািনা; 

৯.9  প্রকক্ষের সম্ভাব্য exit plan সম্পদকষ পয ষাদলািনা ও মতামত প্রোন; 

৯.১০  প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণ ; এক্ষেক্ষত্র সারব ষকভাদব রিরিত সবলতা অনুসরণ এবাং ত্রুটি, দৃব ষলতা বা অসঙ্গরত উিরদণর 

লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ি 

৯.11  আথ ষ-সামারজক সপ্রক্ষাপে রবদবিনায় প্রকল্পটি গ্রহদণর সযৌরক্তকতা যািাই;  

৯.1২  প্রকল্প সাংরেষ্ট প্রাপ্ত রবরভন্ন পয ষদবক্ষদণর রভরিদত সারব ষক পয ষাদলািনা; 

৯.১৩  ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক নির্ বানরত প্রকে সংনিষ্ট অন্যান্য নর্ষয়ানদ।  
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১০.০ ফাম ষ ও ফাদম ষর পরামশ ষদকর প্রকৃরত ও সযাগ্যতা:  

ক্র: 

নাং 

ফাম ষ ও ফাদম ষর পরামশ ষক রশক্ষাগত সযাগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১) ফাম ষ -  গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্টযারড 

পররিালনায় নূযনতম ৩ (রতন)  বছদরর অরভজ্ঞতা; 

২) ক) টিম রলডার-  রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং -এ 

স্নাতক রডগ্রী 

 সাংরেষ্ট রবর্দয় 

মাস্টাস ষ/উচ্চতর রডগ্রী থাকদল 

অগ্রারিকার প্রোন করা হদব।  

 

 রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং কাদজ কমপদক্ষ ১০ (দশ) বছদরর 

অরভজ্ঞতাসহ ওয়াটার ও স্যানিক্ষটশি/পার্ন ক সহ র্ সসক্টদর 

কাদজর অরভজ্ঞতা ; 

 পাবরলক প্ররকউরদমন্ট এযাক্ট (রপরপএ) ও পাবরলক প্ররকউরদমন্ট 

রুলস (রপরপআর) -এর রবর্দয় কাজ করার অরভজ্ঞতা ; 

  করম্পউোদরর কাদজ েক্ষতা ।  

 উপস্থাপিা দেতা। 

খ)  রমড-সলদভল ইরঞ্জঃ  রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং -এ 

স্নাতক রডগ্রী 

 সাংরেষ্ট রবর্দয় 

মাস্টাস ষ/উচ্চতর রডগ্রী থাকদল 

অগ্রারিকার প্রোন করা হদব।  

 রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং কাদজ কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ) বছদরর 

অরভজ্ঞতাসহ ওয়াটার ও স্যানিক্ষটশি/পার্ন ক সহ র্ সসক্টদর 

কাদজর অরভজ্ঞতা ; 

গ) ইনঞ্জনিয়ার/ 

আক্ষস বনিক/পার্ন ক সহ র্   

নর্ক্ষশষজ্ঞ 

 রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং -এ 

স্নাতক রডগ্রী 

সাংরেষ্ট রবর্দয় মাস্টাস ষ/উচ্চতর 

রডগ্রী থাকদল অগ্রারিকার প্রোন 

করা হদব।  

 রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং কাদজ কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ) বছদরর 

অরভজ্ঞতাসহ আক্ষস বনিক/পার্ন ক সহ র্ সসক্টদর কাদজর অরভজ্ঞতা 

; 

ঘ) আথ ষ-সামারজক   রবদশর্জ্ঞ অথ ষনীরত/সমাজরবজ্ঞান/  

পররসাংখ্যান রবর্দয় নূযনতম 

স্নাতদকাির রডরগ্র 

 আথ ষ-সামারজক গদবর্ণা সাংরেষ্ট কাদজ কমপদক্ষ ৩ (রতন) বছদরর 

অরভজ্ঞতা; 

 রবরভন্ন Statistical Software Package 

পনরচা িায় দেতা; 

১২.০ নিেন নখত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব: 

ক্র নাং প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় মন্তব্য 

১) ইনদসপশন ররদপাে ষ চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য  

২) ১ম খসড়া প্ররতদবেন চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য  

৩) ২য় খসড়া প্ররতদবেন চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য  

৪) চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলায় ৪০ কনপ  ও ইাংদরজীদত ২০ কনপ) চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য  

১৩.০ ক্লাদয়ন্ট কতৃষক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (সযমন: আইএমইরড-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভন্ন সস্টকদহাল্ডাদরর সাদথ সযাগাদযাদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদযারগতা প্রোন ইতযারে। 

 


