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I 

 

রনব শাহী সারসাংদক্ষপ 

রসদলট রসটি কদপ শাদরশদনর জনসাংখ্যা এবাং আয়তন বৃরি সপদয়দছ। রসদলট শহদরর উিদর স্থারপত পুরাতন ও জরাজীণ শ 

১৫ টি উৎপােক নলকূপ এবাং একটি পুরাতন পারন সশািনাগাদরর মাধ্যদম বেরনক ২০.২৫ রমরলয়ন রলটার পারন সরবরাহ 

করা হত যা রছল চারহোর মাত্র ৩৬.১৬%। রসদলট শহদরর রবদ্যমান পারনর চারহো সমটাদনার লদক্ষয ২টি সারদিস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, ১৪টি উৎপােক নলকূপ, িান্সরমশন পাইপ লাইনসহ আনুষরঙ্গক কাদজর জন্য প্রস্তাব করা হয়।  

একইভাদব বররশাল শহদরর ২৬ টি  উৎপােক নলকূপ রছল। যার মদধ্য ১৮টি নলকূদপর অ্বস্থা রছল জরাজীণ শ। তাছাো 

এখাদন একটি পারন সশািনাগার রছল সযটি প্রকল্প গ্রহদণর পূদব শ বন্ধ রছল। এদত বররশাল শহদর বেরনক পারন উৎপােন 

ক্ষমতা রছল মাত্র ৮.১৫ রমরলয়ন রলটার যা চারহোর ১৪.৫৪%। বররশাল শহদরর রবদ্যমান পারনর চারহো সমটাদনার 

লদক্ষয ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, ১৪টি উৎপােক নলকূপ, িান্সরমশন পাইপ লাইনসহ আনুষরঙ্গক কাদজর 

জন্য প্রস্তাব করা হদয়রছল। তাছাো ১রকদলারমটার সেন, ৫টি পাবরলক টয়দলট রনম শাদণর প্রস্তাব করা হদয়রছল এ প্রকদল্পর 

আওতায়।  

উপদরাক্ত বরি শত চারহো সমটাদনার জন্য বাাংলাদেশ সরকার জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০০৮ (৩ বছর) সময়াদে ৪৯৫৩.২৩ 

লক্ষ টাকা ব্যদয় “রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত)” শীষ শক 

প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার রবভাদগর অ্িীদন জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর 

কতৃশক গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি পরবতীদত দুই বার সাংদশািন এবাং চারবার সময়াে বৃরি কদর 28241.00 লক্ষ টাকা 

ব্যদয় (মূল রডরপরপ অ্দপক্ষা ৪৭০.১৫% ব্যয় বৃরি পায়) জুন 2016 সত সমাপ্ত হয়। 

 

প্রকল্পটির মূল কায শক্রম রছল বররশাদলর সবলতলা ও রুপাতলীদত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ (প্ররতটি ১৬ 

MLD) ২টি; এবাং রসদলদট একইভাদব দুটি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ (২০ ও ৮ MLD) রনম শাণ করা হয়, 

রকন্তু নানা জটিলতায় বররশাদলর দুটি  সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট সর্দক পারন সরবরাহ বন্ধ হদয় আদছ এবাং 

রসদলদটর ৮ MLD িারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি অ্কায শকর হদয় আদছ। সুতরাাং, শুধুমাত্র 

রসদলদটর 20 MLD িারন ক্ষমতা সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি বতশমাদন সচল আদছ। 

 

সব শদশষ সাংদশািন অ্নুযায়ী প্রকল্পটির সমাট প্রাক্করলত ব্যয় ২৮০৪১.১০৯ লক্ষ টাকা যার রবপরীদত সাংদশারিত এরডরপদত 

বরাে প্রোন করা হদয়দছ ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। বরােকৃত ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত অ্র্ শছাে করা হদয়দছ 

২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা (বরােকৃত অ্দর্ শর ১০০%)। প্রকদল্পর শুরু হদত সশষ পয শন্ত ছােকৃত ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকার মদধ্য 

ব্যয় করা হদয়দছ ২৬২০১.৫৮৪ লক্ষ টাকা যা সাংদশারিত প্রকল্প ব্যদয়র ৯২.৭৮%। প্রাপ্ত রপরসআর-এর তথ্যানুযায়ী 

অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সমপ শন করা হদয়দছ ১৪৫৩.৪১৪ লক্ষ টাকা।  প্রকল্পটির অ্িীদন ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ, িান্সরমশন 

পাইপলাইন স্থাপন, ভূরম উন্নয়ন, পারন সরবরাহ এবাং পাবরলক টয়দলট ও সেন ইতযারে প্রিান কাজ সম্পন্ন করা হয়।  

উক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

(আইএমইরড)এর মূল্যায়ন সসক্টর কতৃশক রপএমআইরড নামক পরামশ শক প্ররতষ্ঠানদক োরয়ত্ব প্রোন করা হয়। উক্ত প্রভাব 

মূল্যায়ন সমীক্ষার উদেশ্যসমূদহর মদধ্য রদয়দছ: প্রকদল্পর সম্পারেত মূল কায শক্রমসমূদহর কায শকাররতা ও উপদযারগতা 

রবদেষণ, অ্নুদমারেত রডরপরপ অ্নুযায়ী প্রকদল্পর অ্নুকূদল সম্পারেত রডজাইন ও রনদে শশনা অ্নুসাদর কাদজর গুণগত মান 

ও পররমাণ যাচাই এবাং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার রবদবচয রবষদয় রবরভন্ন পয শদবক্ষদণর রভরিদত সারব শক পয শাদলাচনা এবাং 

যদর্াপযুক্ত সুপাররশ প্রোন করা। পররমাণ ও গুণগত উভয় িরদণর তথ্য এই সমীক্ষায় সাংগ্রহ করা হদয়দছ। পররমাণগত 

তথ্য সাংগ্রদহর সক্ষদত্র একটি প্ররতরনরিত্বমূলক নমুনা খানা সাংখ্যা রনি শারণ করা হদয়দছ । গুণগত তদথ্যর মদধ্য  রদয়দছ 

ডকুদমন্ট পয শাদলাচনা, রনরবে আদলাচনা (KII), সিাকাস গ্রুপ রডসকাশন (FGD), পয শদবক্ষণ ও স্থানীয় পয শাদয়র 

কম শশালা অ্নুষ্ঠান। এছাোও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) এর পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-3 

কতৃশক সটকরনকযাল করমটি, রস্টয়াররাং করমটি ও কম শশালার সুপাররশ ও মতামদতর রভরিদত প্ররতদবেনটি চূোন্ত করা হয়।   

রসদলট মহানগরীর জন্য 49টি প্যাদকদজর মাধ্যদম 11774.00 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। রসদলদট 20 এমএলরড রিটদমন্ট 

প্ল্যান্টটি সচল র্াকদলও 8 এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি অ্দকদজা অ্বস্থায় পদে রদয়দছ। িদল ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্টসহ 

আনুষরঙ্গক কাজ ও অ্দর্ শর গে রহদসদব 8 এমএলরড’র হার োঁোয় 28.57%। বররশাল মহানগরীর জন্য 56টি প্যাদকদজ 

15160.55 লক্ষ টাকা ব্যদয় অ্নুদমারেত সকল কায শক্রম বাস্তবারয়ত হদয়দছ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন 

পরবতীকাদল নানারবি কারদণ পারন সশািদনর জন্য রনরম শত ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট অ্কায শকর অ্বস্থায় পদে র্াকায় প্ল্যান্ট 

সাংরেি অ্ন্যান্য কায শক্রমও বন্ধ রদয়দছ। রসদলদটর 20 MLD সশািনাগাদরর পররদশারিত পারন শতভাগ রবশুি হওয়া 



II 

 

সদেও এই পারন নানা কারদণ গ্রাহক পয শাদয় সপৌুঁছাদনা পয শন্ত রকছু রকছু সক্ষদত্র দূরষত হয়। এই কারণগুদলার মদধ্য রদয়দছ, 

সরবরাহ পাইপ লাইন রছদ্র হওয়া, অ্ববি সাংদযাগ, ভবদনর ভূ-উপররস্থ ও ভূ-গভশস্থ পারন সাংরক্ষণাগার রনয়রমত পররষ্কার 

না রাখা, সমন্বয়হীনতার কারদণ সসবাোনকারী রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর অ্পররকরল্পত রাস্তা খনদনর িদল পারন সরবরাহ লাইদন 

ত্রুটি সেখা সেওয়া, সরবরাহ লাইন সর্দক সাংদযাগ লাইন এবাং ভবদন সাংদযাগ সনওয়ার সময় স্বল্পমূদল্যর রনম্নমাদনর 

রিটিাংস সামগ্রী ব্যবহার করা, অ্েক্ষ কাররগর িারা সাংদযাগ স্থাপন ইতযারে। এসকল কারদণ অ্দনক সমদয় রবরভন্ন স্থাদন 

পারনর গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হদে না; িদল এখনও রকছু ওয়াদড শ পারনবারহত সরাদগর সাংক্রমণ হদে ।  

খানা জররদপর তথ্য রবদেষদণ সেখা যায়, অ্রিকাাংশ উিরোতা পররবার পারন ফুটিদয় পান কদর। তদব অ্দনদক পারন 

জীবাণুমুক্ত করার জন্য রিল্টার, রিটরকরর বা পারন রবশুিকরণ ট্যাবদলট ব্যবহার কদর। তথ্যমদত, সরবরাহকৃত  পারনর 

রাং বা বণ শ স্বে ও অ্স্বে, গন্ধহীন বা গন্ধযুক্ত, সপাকামাকে ও ময়লাযুক্ত সব িরদনর উির পাওয়া সগদলও সবরশরভাগ 

উিরোতা পারন স্বে ও গন্ধহীন বদলদছন। প্রায় অ্দি শক পররবাদরর ছাদে ও ভূগভশস্থ পারনর সাংরক্ষণাগার র্াকদলও এক-

চতুর্ শাাংশ উিরোতার সকান পারন সাংরক্ষণাগার সনই। সবরশরভাগ উিরোতার মদত সমৌসুমদভদে পারনর তারতম্য ঘদট 

এবাং পারনদত ময়লা, দুগ শন্ধ, সঘালা হওয়া ইতযারে সমস্যা সেখা সেয়, রবদশষ কদর শুষ্ক সমৌসুদম। সবরশরভাগ খানায় পারনর 

রবদলর পররমাণ ৩০০ টাকার মদধ্য তদব রকছু সাংখ্যক পররবার মাদস ৬০০ টাকার সবরশ রবল পররদশাি কদর। বতশমান ও 

পূদব শর পারন বাবে খরচ সািারণ খানার সবরশরভাগ উিরোতার সক্ষদত্রই অ্পররবরতশত র্াকদলও রনম্ন আদয়র অ্রিকাাংশ 

খানার প্ররতরনরিরা বদলন, ববি সাংদযাগ সনওয়ার িদল বতশমাদন তাদের পারন  প্রারপ্তর পররমাণ সবদেদছ এবাং পারন বাবে 

খরচ পূদব শর তুলনায় কদমদছ।  

পররবাদর পারন/মলবারহত সরাগ সব শত্রই পূদব শর তুলনায় কদমদছ। রবদ্যমান সরাদগর মদধ্য ডায়ররয়ার প্রদকাপ সব শারিক। 

লক্ষণীয় সয ডায়ররয়া, আমাশয় ও চম শদরাগ রনম্ন আদয়র করমউরনটিদত এবাং ৫ বছর বা তার সচদয় কম বয়সী রশশুদের 

মদধ্য সবরশ পাওয়া সগদছ। এ সকল সরাদগর রচরকৎসা ব্যয় সবরশরভাগ পররবাদরই ৫০০ টাকার মদধ্য যরেও রকছুসাংখ্যক 

পররবাদর এ ব্যয় অ্দনকটাই সবরশ। সরাগ- ব্যারি হ্রাস পাওয়ার িদল পারন ব্যবহারকারীরা পূদব শর তুলনায় সবরশ সময় কাজ 

করদত পাদর এবাং আয় সবদেদছ। অ্পররেদক সবশীর ভাগ পররবাদরর পারন সাংগ্রদহর সময় ও দূরত্ব কদমদছ এবাং সামারজক 

ময শাো বৃরি সপদয়দছ।   

প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন ৫টি পাবরলক টয়দলট ও ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ করা হদয়দছ মদম শ 

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন (PCR) উদিখ র্াকদলও পররেশ শনকাদল বররশাদলর রনব শাহী প্রদকৌশলী জারনদয়দছন বররশাল 

রসটি কদপ শাদরশদন পাবরলক টয়দলট ও করমউরনটি টয়দলট রনম শাণ করা হয়রন। সদরজরমন পররেশ শন এবাং সাংগ্রহকৃত 

সকল তথ্যারে পয শাদলাচনা ও রবদেষণ কদর বলা যায় , এ িরদনর বে পররসর ও গুরুত্বপূণ শ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র েক্ষ 

ও অ্রভজ্ঞ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সেয়া সমীচীন এবাং ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক বেলী পররহার করা উরচত; পররদশারিত 

পারনর মান সরবরাহকাদল পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর সেখা সগদছ সয, Bangladesh Water Quality Standard অ্নুযায়ী 

পারনর মান অ্তযন্ত রনরাপে ও রবশুি। রকন্তু িান্সরমশন লাইন সর্দক সরবরাহ লাইদনর মাধ্যদম যখন তা সভাক্তাদের কাদছ 

সপৌছায় তখন সকান সকান সক্ষদত্র পারন দূরষত হয়। কারণ রহদসদব ত্রুটিপূণ শ লাইন, অ্ববি সাংদযাগ, অ্েক্ষ শ্ররমক ও 

রনম্নমাদনর সামগ্রী ব্যবহার করাদক রচরিত করা হদয়দছ। এমতাবস্থায় রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক প্রদয়াজনীয় তোররক 

সজারোর ও ত্রুটিপূণ শ লাইন সমরামত/উন্নয়ন এবাং অ্ববি সাংদযাগ রবরেন্ন করা প্রদয়াজন; প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রসটি 

কদপ শাদরশদন ৫টি পাবরলক টয়দলট ও ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ রবষয়ক জটিলতার রবষদয় সাংরেি কম শকতশাদের 

সর্দক ব্যাখ্যা চাইদত হদব; বররশাল মহানগরীদত 16 এমএলরড রনরম শত রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ২টি দ্রুত সচল করার প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব; বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর রনজস্ব অ্র্ শায়দন হদলও জরুরী রভরিদত একটি প্রকল্প গ্রহণপূব শক 

প্ল্যান্ট দুটি সচল কদর প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী জনসািারদণর প্রাপ্য সুরবিা রনরিত করা একান্ত প্রদয়াজন। 
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প্রর্ম অ্ধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কায শক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ; 

 

1.1 প্রকদল্পর পটভূরম: 

 রসদলট সপৌরসভাদক ২০০২ সাদল রসটি কদপ শাদরশদন উন্নীত করা হয়। ২০০১ সাদলর আেমশুমারী অ্নুযায়ী 

রসদলট শহদরর জনসাংখ্যা রছল ২,৮৫,৩০৮ জন এবাং আয়তন রছল ১৯.৫০ বগ শ রকদলারমটার। বতশমাদন রসদলট রসটি 

কদপ শাদরশদনর জনসাংখ্যা এবাং আয়তন বৃরি সপদয়দছ। রসদলট শহদরর উিদর স্থারপত পুরাতন ও জরাজীণ শ ১৫ টি উৎপােক 

নলকূপ এবাং একটি পুরাতন পারন সশািনাগাদরর মাধ্যদম বেরনক ২০.২৫ রমরলয়ন রলটার পারন সরবরাহ করা হদে যা 

চারহোর ৩৬.১৬%। রসদলট শহদরর রবদ্যমান পারনর চারহো সমটাদনার লদক্ষয ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, 

১৪টি উৎপােক নলকূপ, িান্সরমশন পাইপ লাইনসহ আনুষরঙ্গক কাদজর জন্য প্রস্তাব করা হয়।   

   বররশাল সপৌরসভাদক ২০০২ সাদল রসটি কদপ শাদরশদন উন্নীত করা হয়। ২০০১ সাদলর আেমশুমারী অ্নুযায়ী 

বররশাল শহদরর জনসাংখ্যা রছল ২,০২,২৪২ জন এবাং সপৌর এলাকার আয়তন রছল ২৫.০০ বগ শ রকদলারমটার। বতশমাদন 

রসদলট রসটি কদপ শাদরশদনর জনসাংখ্যা এবাং আয়তন বৃরি সপদয়দছ। বররশাল শহদরর ২৬ টি  উৎপােক নলকূপ রদয়দছ। 

যার মদধ্য ১৮টি নলকূদপর অ্বস্থা জরাজীণ শ। তাছাো এখাদন একটি পারন সশািনাগার রদয়দছ যা বতশমাদন বন্ধ রদয়দছ। 

বতশমান অ্বস্থায়  বররশাল শহদর বেরনক পারন উৎপােন ক্ষমতা মাত্র ৮.১৫ রমরলয়ন রলটার যা চারহোর ১৪.৫৪%। 

বররশাল শহদরর রবদ্যমান পারনর চারহো সমটাদনার লদক্ষয ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, ১৪টি উৎপােক নলকূপ, 

িান্সরমশন পাইপ লাইনসহ আনুষরঙ্গক কাদজর জন্য প্রস্তাব করা হদয়দছ। তাছাো ১রকদলারমটার সেন, ৫টি পাবরলক 

টয়দলট রনম শাদণর প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

1.2 প্রকদল্পর রববরণ: 

 

1.2.1  (ক) ভূরম অ্রিগ্রহণ:   

প্রকদল্পর অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুযায়ী ৯.৪৫ সহক্টর বাবে ১৬৭৮.৬০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হদলও 

অ্নুদমারেত ২য় সাংদশারিত রডরপরপদত ৬.৭২ সহক্টর ভূরম অ্রিগ্রহণ বাবে ২৬৯৯.৬২ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  

1.2.2 (খ) প্রকদল্পর উদেশ্য:  

মূল উদেশ্য: পয শাপ্ত রনরাপে পারন সরবরাদহর মাধ্যদম জনসািারদণর স্বাদস্থযর উন্নয়ন এবাং বজশয ব্যবস্থাপনা উন্নয়দনর 

মধ্য রেদয় পারনবারহত ও পারন ব্যবহাদরর িদল সৃি সরাগসমূহ করমদয় আনা। 

সুরনরে শি উদেশ্য: 

পারন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সাংস্কাদরর মাধ্যদম রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত রনরাপে ও পয শাপ্ত পারন সরবরাহ 

ব্যবস্থা রনরিত করা; বররশাল ও রসদলট মহানগরীর সেদনজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা; এবাং এ দু’টি মহানগরীর 

স্যারনদটশন ও বজশয ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা। 

 

 

1. প্রকদল্পর নাম : রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ 

প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

2. উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্থানীয় সরকার রবভাগ, স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

3. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর 

4. প্রকদল্পর অ্বস্থান : রসদলট ও বররশাল রসটি কদপ শাদরশন 
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1.2.3 (গ) প্রকদল্পর অ্নুদমােন/সাংদশািন/দময়াে বৃরি: 

 প্রকদল্পর মূল রডরপরপ অ্নুদমােদনর পর ২ বার সাংদশািন ও ৩ বার ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়বৃরি করা হদয়দছ। 

অ্নুদমােন, সাংদশািন ও সময়ােবৃরি সাংক্রান্ত তথ্যারে রনম্নরূপ: 

(লক্ষ টাকায়) 

সারণী:  1 প্রকদল্পর অ্নুদমােন/সাংদশািন/সময়াে বৃরি সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রকল্প অ্নুদমােন, 

সাংদশািন ও সময়ােবৃরি 
সময়ােকাল 

প্রাক্করলত 

ব্যয় 

অ্নুদমােদনর 

তাররখ 

অ্নুদমােনকারী 

কতৃশপক্ষ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

মূল অ্নুদমারেত জুলাই ২০০৫ হদত জুন 

২০০৮  

(৩ বছর) 

৪৯৫৩.২৩ ১২/০৭/২০০৬ একদনক কতৃশক 

অ্নুদমারেত 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে 

বৃরি 

জুলাই ২০০৫ হদত জুন 

২০০৯  

(১ বছর) 

- - সাংরেি মন্ত্রণালয় 

১ম সাংদশারিত অ্নুদমারেত জুলাই ২০০৫ হদত জুন 

২০১২  

(৭ বছর) 

২০৫৩৯.২৮ ০৫/১১/২০০৯ একদনক  কতৃশক 

অ্নুদমারেত 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে 

বৃরি 

জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০১৪ 

(৯ বছর) 

- ২৭/১১/২০১১ আইএমইরড’র 

সুপাররদশর 

আদলাদক 

পররকল্পনা করমশন 

কতৃশক অ্নুদমারেত 

২য় সাংদশারিত অ্নুদমারেত জুলাই ২০০৫ হদত জুন 

২০১৫  

(১০ বছর) 

২৮২৪১.১১ ১৯/০৯/২০১৩ একদনক কতৃশক 

অ্নুদমারেত 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে 

বৃরি 

জুলাই ২০০৫ হদত জুন 

২০১৬  

(১১ বছর) 

- ১৭/০৮/২০১৫ আইএমইরড’র 

সুপাররদশর 

আদলাদক 

পররকল্পনা করমশন 

কতৃশক অ্নুদমারেত 

  

1.2.4 (ঘ) অ্র্ শায়দনর অ্বস্থা (মূল/সাংদশািন-এর হ্রাস/বৃরির হার):  

প্রকল্পটি বাাংলাদেশ সরকাদরর অ্র্ শায়দন (রজওরব) বাস্তবারয়ত হদয়দছ। প্রকদল্পর মূল রডরপরপ অ্নুদমােদনর পর ২ বার 

সাংদশািন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর মূল রডরপরপ ৪৯৫৩.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় একদনক কতৃশক অ্নুদমারেত হয়। 

পরবতীদত প্রকল্পটি ১ম সাংদশািনীর মাধ্যদম ১৫৫৮৬.০৫ লক্ষ টাকা বৃরি কদর অ্নুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় ২০৫৩৯.২৮ 

লক্ষ টাকায় রনি শাররত হয় যা মূল প্রকল্প ব্যদয়র ৩১৪.৬৬% সবশী। সব শদশষ ২য় সাংদশারিত রডরপরপ ২৮২৪১.১০ লক্ষ 

টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় অ্নুদমারেত হয়। প্রকদল্পর মূল রডরপরপ’র প্রাক্করলত ব্যয় অ্দপক্ষা ২৩২৮৭.৮৭ লক্ষ টাকা বৃরি কদর 

২য় সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুদমারেত হওয়ায় মূল রডরপরপ অ্দপক্ষা ৪৭০.১৫% ব্যয় বৃরি পায়।   

1.2.5  (ঙ) প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কাজসমূহ: 

o সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ (প্ররতটি ১৬ MLD) (বররশাল): ২টি; 

o সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ (২০ ও ৮ MLD) (রসদলট): ২টি; 

o প্রাচীরসহ পাম্প হাউস, টয়দলট ইতযারে রনম শাণ; ২৮টি 

o টিউবওদয়ল পুনরায় চাল্য করার জন্য পাম্প ও মটর ক্রয় এবাং স্থাপন; 2৮টি 

o রবদুযৎ সাংদযাগ ও স্থাপন; 24.5 রক.রম. 

o মটর ও পাম্প পুন:স্থাপন; 20টি 



3 

 

o িান্সিম শার ক্রয়: ২৮টি; 

o সজনাদরটর ক্রয়: ২৮টি; 

o নেীর তীর সাংরক্ষণ কাজ: ০.৬০ রকরম; 

o িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন (৩০০-৬০০রম.রম. ডায়া): ৩৫.৯৫ রকরম; 

o রডরিরবউশন পাইপ লাইন স্থাপন (১০০-২০০রম.রম. ডায়া): ১৬৯.৫০ রকরম; 

o পাইপলাইন রনম শাদণর জন্য রাস্তা সাংস্কার; 228 রক.রম. 

o সেন রনম শাণ; ১রক.রম. 

o করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ; 10 টি 

o রসদলদট এসই অ্রিস কমদপ্ল্স রনম শাণ; 

o পাইপ লাইনগুদলার সমরামত ও উন্নয়ন; 33 রক.রম. 

o পাম্প হাউসগুদলার সমরামত ও উন্নয়ন; ২০টি 

o পাবরলক টয়দলট রনম শাণ; ৫টি 

o সেন/খাল সমরামত ও উন্নয়ন; ১০রক.রম. 

1.2.6 (চ) অ্াংগরভরিক লক্ষযমাত্রা: 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নাং 
অ্নুদমারেত অ্দঙ্গর নাম একক 

২য় সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুযায়ী লক্ষযমাত্রা 

বাস্তব আরর্ শক 

 (ক) রাজস্ব ব্যয়    

1 প্রকল্প জনবল জন 12 223.38 

2 পারন ও স্যারনদটশন সাংক্রান্ত রবষদয় 

মাস্টারপ্ল্যান বতররর রবষদয় সমীক্ষা, 

নকশা ও প্রস্তুরত এবাং রনম শাণ তোররক  

জনমাস 430 

(35 জন) 

333.20 

3 প্ররশক্ষণ  সর্াক - 5.00 

4 জ্বালানী এবাং ল্যরব্রকযান্ট সর্াক - 70.00 

5 পয শদবক্ষণ ও মূল্যায়ন  সর্াক - 5.00 

6 করন্টনদজন্সী সর্াক - 150.7৬ 

7 পুরাতন পাইপ লাইন পুনব শাসন ও উন্নয়ন রক:রম: 33 556.68 

8 পাম্প হাউস পুনব শাসন এবাং উন্নয়ন সাংখ্যা 20 17.98 

9 সেন / কযাদনল পুনব শাসন ও উন্নয়ন রক:রম: 10 9.02 

10 যানবাহন পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সর্াক - 49.42 

 উপ-সমাট (রাজস্ব):   -- 1420.44 

 (খ) মূলিন ব্যয়     

11 জীপ  1 49.35 

12 ডাবল সকরবন রপক-আপ   2 48.51 

13 সমাটর সাইদকল   8 14.63 

14 পারন সরবরাহ ব্যবস্থা পররচালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ যন্ত্রপারত 

সসট 2 16.00 

15 রপ্রন্টার, ইউরপএস ইতযারেসহ করম্পউটার  10 8.3৩ 

16 িদটাকরপয়ার সাংখ্যা 7 13.05 

17 সটরলদিান সাংখ্যা 4 0.7৩ 

18 িযাস সমরশন সাংখ্যা 3 0.95 

19 আসবাবপত্র সর্াক - 18.2৪ 

20 ভূরম অ্রিগ্রহণ  সহক্টর 6.72 2699.61 

21 ভূরম উন্নয়ন  ঘ:রম: 157001 883.73 

22 পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন সাংখ্যা 81 80.48 
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ক্র: 

নাং 
অ্নুদমারেত অ্দঙ্গর নাম একক 

২য় সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুযায়ী লক্ষযমাত্রা 

বাস্তব আরর্ শক 

23 উৎপােন নলকূপ স্থাপন (৩০০ রমটার 

গভীর) 

সাংখ্যা 14 360.02 

24 উৎপােন নলকূপ স্থাপন (২০০ রমটার 

গভীর) 

সাংখ্যা 14 245.58 

25 10.8 MLD (450 m3
/hr সাংখ্যা -- -- 

26 বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন 

সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট  

সাংখ্যা 2 4930.00 

27 বেরনক ২০ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন 

সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

সাংখ্যা 1 1900.00 

28 বেরনক ৮ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন 

সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

সাংখ্যা 1  1022.00 

29 পাম্প হাউস রনম শাণ (বাউন্ডারর ওয়াল, 

টয়দলট, ববদুযরতক সাংদযাগসহ) 

সাংখ্যা 28 163.92 

30 পাম্প ও মটর ক্রয় ও স্থাপন সাংখ্যা 28 178.96 

31 িান্সিম শার স্থাপন ও অ্ন্যান্য  সাংখ্যা 28 194.70 

32 সজনাদরটর ক্রয় এবাং স্থাপন সাংখ্যা 28 475.73 

33 ববদুযরতক লাইন স্থাপন রক:রম: 24.5০ 138.00 

34 নলকূপ পুনরুজ্জীরবতকরণসহ পাম্প ও 

মটর স্থাপন 

সাংখ্যা 20 103.20 

35 নেীর তীর সাংরক্ষণ রক:রম: 0.6 199.88 

36 িান্সরমশন লাইন রনম শাণ (300-600 

রম:রম: ডাকটাইল পাইপ)  

রক:রম: 35.95 9000.00 

37 রবতরণ পাইপ লাইন (200 রম:রম:) রক:রম: 37.5০ 812.82 

38 রবতরণ পাইপ লাইন (১৫0 রম:রম:) রক:রম: 50 759.44 

39 রবতরণ পাইপ লাইন (১00 রম:রম:) রক:রম: 82 797.80 

40 সরাড সরস্টুদরশন রক:রম: 228 976.00 

41 সেন রনম শাণ রক:রম: 1 45.00 

42 করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ  সাংখ্যা 10  9.93 

43 পাবরলক টয়দলট রনম শাণ  সাংখ্যা 5 60.00 

44 এসই, রসদলট সাদকশল অ্রিস কমদপ্ল্স 

রনম শাণ  

- 1 270.00 

45 এযাদপ্রাচ সরাড রনম শাণ ব:রম: 1৮50 44.00 

 উপ-সমাট (মূলিন):   ২৬৫২০.৬৬ 

 (গ) রিরজকযাল করন্টনদজরন্স  - - - 

 (ঘ) প্রাইজ করন্টনদজরন্স - - ৩০০.০০ 

সব শদমাট (ক+খ+গ+ঘ):  ২৮২৪১.১১ 

সারণী 2: আররডরপরপ অ্নুযায়ী প্রকদল্পর অ্াংগরভরিক লক্ষযমাত্রা 

1.2.7 (ছ) কম শ-পররকল্পনা:  

     প্রকদল্পর অ্নুদমারেত বাস্তবায়ন সকৌশল অ্নুসরদণ বছররভরিক অ্নুদমারেত Work Plan প্রণয়ন ও যর্াযর্ কতৃশপক্ষ 

কতৃশক অ্নুদমােন সাদপদক্ষ গৃহীত কায শক্রম বাস্তবায়ন করা।  

 



5 

 

1.2.8 (জ) রডরপরপ/আররডরপরপ অ্নুযায়ী ক্রয় কায শক্রম:  

 প্রকদল্পর অ্নুদমারেত সামরগ্রক ক্রয় পররকল্পনা মূল রডরপরপ, ১ম সাংদশারিত ও ২য় সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুযায়ী প্রকদল্পর 

সামরগ্রক ক্রয় পররকল্পনা (পণ্য, কায শ ও সসবা ক্রয়) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পরকশত তথ্যারের রবদেষণ রনম্নরূপ:  

(লক্ষ টাকায়) 

সারণী:  2 ডিডিডি/আরডিডিডি অনুযায়ী ক্রয় কায যক্রম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকদল্পর 

অ্নুদমােদনর 

িরণ ও সমাট 

প্রাক্করলত 

ব্যয় 

পণ্য, কায শ ও সসবা ক্রয় সাংক্রান্ত 

লক্ষযমাত্রা 

১ম সাংদশারিত প্রকল্প 

অ্নুদমােদনর পূব শ পয শন্ত (জুন 

২০০৯) বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত 

২য় সাংদশারিত প্রকল্প অ্নুদমােদনর পূব শ 

পয শন্ত (জুন ২০১৩) বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত 

প্যাদকজ 

সাংখ্যা 

আরর্ শক 

সাংস্থান 

সমাট 

প্রকল্প 

ব্যদয়র % 

প্যাদকজ 

সাংখ্যা 

চুরক্তকৃত 

অ্দর্ শর 

পররমাণ 

অ্র্ শ ব্যয়  

 

প্যাদকজ 

সাংখ্যা 

চুরক্তকৃত 

অ্দর্ শর 

পররমাণ 

অ্র্ শ ব্যয়  

 

(১) (২) (৩) (৪)) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

মূল রডরপরপ 

প্রাক্করলত 

ব্যয় 

৪৯৫৩.২৩ 

লক্ষ টাকা 

পণ্য: 

৭টি 

৮.৩৩  ৫টি ১৬.২৭  ১৬টি ১৬৯.৭৯  

কায শ: 

৩৩টি 

৪৩২.৮৮ ১৯টি ২০৭.৬৩ ১০৫টি ২৬৯৩৪.৫৬ 

সসবা: 

১টি 

১৫.৭৮ ১টি ১৩৮.৭০ ২টি ৩৩৩.২০ 

 ৪১ টি ৪৫৬.৯৯ ৯.২৩% ২৫টি ৩৬২.৬০ ৩০২.১৭ ১২৩টি ২৭৪৩৭.৫৫ ১১৭২৬.৭৯ 

১ম 

সাংদশারিত 

রডরপরপ, 

প্রাক্করলত 

ব্যয় 

২০৫৩৯.২৮ 

লক্ষ টাকা 

পণ্য: 

১৪টি 

১৬৪.৪০   

কায শ: 

৯২টি 

১৮৪৮৬.১৪ 

সসবা: 

২টি 

৩৭৫.৬০ 

 ১০৮টি ১৯০২৬.১৪ ৯২.৬৩% 

২য় 

সাংদশারিত 

রডরপরপ, 

প্রাক্করলত 

ব্যয় 

২৮২৪১.১০ 

লক্ষ টাকা 

 

পণ্য: 

১৬টি 

১৬৯.৭৯  

কায শ: 

১০৫টি 

২৬৯৩৪.৫৬ 

সসবা: 

২টি 

৩৩৩.২০ 

 ১৩৩টি ২৭৪৩৭.৫৫ ৯৭.১৫% 
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1.2.9 (ঝ) লগ সেম: 

(i) Planned date of project completion: June 2015 

(ii) Date of this summery Preparation: May 2013 

 

Narrative Summery Objectively 

Verifiable 

Indicators 

(OVI) 

Means of 

Verification 

(MOV) 

Important 

Assumtion  

লক্ষয (Goal)   

পয শাপ্ত রনরাপে পারন সরবরাদহর 

মাধ্যদম জনসািারদণর স্বাদস্থযর 

উন্নয়ন এবাং বজশয ব্যবস্থাপনা 

উন্নয়দনর মধ্য রেদয় পারনবারহত ও 

পারন ব্যবহাদরর িদল সৃি সরাগসমূহ 

করমদয় আনা। 

প্রকল্পটি সমারপ্তর 

মাধ্যদম পারন বারহত 

সরাদগর প্রাদুভশাব 

পয শায়ক্রদম করমদয়  

রবরবএস’র 

প্ররতদবেন 

 

- 

উদেশ্য (Purpose)  

পারন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবাং 

সেদনজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও 

উন্নয়দনর মাধ্যদম প্রকল্প এলাকায় 

জনসািারদণর স্বাদস্থযর উন্নয়ন। 

রসদলট 

রসটিকদপ শাদরশদন পারন 

সরবরাদহর আওতায় 

৩৬  %৭৫হদত  % এ 

উন্নীতকরণ করা এবাং 

বররশাল 

রসটিকদপ শাদরশদন পারন 

সরবরাদহর আওতা 

১৪  %৭৫হদত  % এ 

উন্নীতকরণ করা  

রপরসআর এবাং 

আইএমইরড’র 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

 

- 

Outputs  

সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

রনম শাণ (প্ররতটি ১৬ (MLD) 

(বররশাল): ২টি; 

সারদিস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ 

(প্ররতটি ১৬ MLD) 

(বররশাল): ২টি করা 

হদয়দছ। 

 
প্রকদল্পর মারসক ও 

বাৎসররক প্ররতদবেন 

ও আইএমইরড’র 

পররেশ শন প্ররতদবেন 

 

- 

সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

রনম শাণ (২০ ও ৮ MLD) (রসদলট): 

২টি; 

সারদিস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ 

(২০ ও ৮ MLD) 

(রসদলট) : ২টি ২টি করা 

হদয়দছ। 

  

প্রাচীরসহ পাম্প হাউস, টয়দলট 

ইতযারে রনম শাণ; ২৮টি 

প্রাচীরসহ পাম্প হাউস, 

টয়দলট ইতযারে রনম শাণ; 

২৮টি  করা হদয়দছ। 

 - 

টিউবওদয়ল পুনরায় চাল্য করার জন্য 

পাম্প ও মটর ক্রয় এবাং স্থাপন; 

2৮টি 

2৮টি টিউবওদয়ল 

পুনরায় চাল্য করার জন্য 

পাম্প ও মটর ক্রয় এবাং 

স্থাপন করা হদয়দছ। 

 - 

রবদুযৎ সাংদযাগ ও স্থাপন; 24.5 

রক.রম. 

24.5 রক.রম.রবদুযৎ 

সাংদযাগ ও স্থাপন করা 

 - 
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Narrative Summery Objectively 

Verifiable 

Indicators 

(OVI) 

Means of 

Verification 

(MOV) 

Important 

Assumtion  

হদয়দছ এবাং চলমান 

আদছ। 

মটর ও পাম্প পুন :স্থাপন ; 20টি 20টি মটর ও পাম্প 

পুন:স্থাপন করা হদয়দছ। 

 - 

িান্সিম শার ক্রয়  :টি২৮ ; ২৮টি িান্সিম শার ক্রয় 

করা হদয়দছ। 

 - 

সজনাদরটর ক্রয়: ২৮ টি; 28টি সজনাদরটর ক্রয় 

করা হদয়দছ। 

 - 

নেীর তীর সাংরক্ষণ কাজ: ০.৬০ 

রকরম; 

নেীর তীর সাংরক্ষণ 

কাজ: ০.৬০ রকরম করা 

হদয়দছ। 

 - 

িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন (৩০০-

৬০০রম.রম. ডায়া): ৩৫.৯৫ রকরম; 

িান্সরমশন পাইপ লাইন 

স্থাপন (৩০০-

৬০০রম.রম. ডায়া): 

৩৫.৯৫ রকরম, করা 

হদয়দছ। 

 - 

রডরিরবউশন পাইপ লাইন স্থাপন 

(১০০-২০০রম.রম. ডায়া): ১৬৯.৫০ 

রকরম; 

১৬৯.৫০ রকরম. 

রডরিরবউশন পাইপ 

লাইন স্থাপন (১০০-

২০০রম.রম. ডায়া) করা 

হদয়দছ। 

 - 

পাইপলাইন রনম শাদণর জন্য রাস্তা 

সাংস্কার; 228 রক.রম. 

228 

রক.রম.পাইপলাইন 

রনম শাদণর জন্য রাস্তা 

সাংস্কার করা হদয়দছ। 

 - 

সেন রনম শাণ; ১রক.রম. ১রক.রম. সেন রনম শাণ 

করা হদয়দছ এবাং 

চলমান আদছ। 

 - 

করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ; 10 টি 10টি করমউরনটি ল্যারিন 

রনম শাণ করা হদয়দছ। 

 - 

রসদলদট এসই অ্রিস কমদপ্ল্স 

রনম শাণ; 

রসদলদট এসই অ্রিস 

কমদপ্ল্স রনম শাণ করা 

হদয়দছ। 

 - 

পাইপ লাইনগুদলার সমরামত ও 

উন্নয়ন; 33 রক.রম. 

পাইপ লাইনগুদলার 

সমরামত ও উন্নয়ন; 33 

রক.রম. করা হদয়দছ। 

 - 

পাম্প হাউসগুদলার সমরামত ও 

উন্নয়ন; ২০টি 

20টি পাম্প 

হাউসগুদলার সমরামত 

ও উন্নয়ন করা হদয়দছ। 

 - 

পাবরলক টয়দলট রনম শাণ; ৫টি ৫টি পাবরলক টয়দলট 

রনম শাণ করা হদয়দছ। 

 - 

সেন/খাল সমরামত ও উন্নয়ন; 

১০রক.রম. 

১০রক.রম. সেন/খাল 

সমরামত ও উন্নয়ন করা 

হদয়দছ। 

 - 
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Narrative Summery Objectively 

Verifiable 

Indicators 

(OVI) 

Means of 

Verification 

(MOV) 

Important 

Assumtion  

Inputs  

 ভূরম অ্িীগ্রহণ 6.72  সহক্টর ভূরম 

অ্িীগ্রহণ সম্পন্ন 

প্রকদল্পর মারসক ও 

বাৎসররক প্ররতদবেন 

ও আইএমইরড’র 

পররেশ শন প্ররতদবেন 

- 

করম্পউটার, িাস, িদটাকরপয়ার, 

পারন সরবরাহ ব্যবস্থা পররচালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ যন্ত্রপারত, যান বাহন 

ক্রয়। 

10 করম্পউটার, 3 িাস 

সমরশন, 7 

িদটাকরপয়ার, 2 সসট 

পারন সরবরাহ ব্যবস্থা 

পররচালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ যন্ত্রপারত, 

3টি গােী ক্রয় করা 

হদয়দছ। 

 - 

জনবল রনদয়াগ 12 জন জনবল রনদয়াগ 

করা হদয়দছ এবাং তারা 

কাজ করদছ। 

 - 

সসবা ক্রয় 

 

 

পারন ও স্যারনদটশন 

সাংক্রান্ত রবষদয় 

মাস্টারপ্ল্যান বতররর 

রবষদয় সমীক্ষা, নকশা 

ও প্রস্তুরত এবাং রনম শাণ 

তোররকর জন্য 

পরামশ শক রনদয়াগ। 

 - 

 

1.2.10 (ঞ) সটকসইকরণ পররকল্পনা:  

প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত যন্ত্রপারতর পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষদনর উপর পয শাপ্ত প্ররশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম প্ররশরক্ষত 

জনবল বতরর করা। প্রকল্প সমারপ্তর পর এসকল প্ররশরক্ষত জনবল িারা স্থাপনকৃত যন্ত্রপারতর পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষন 

করা।  
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রিতীয় অ্ধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কায শক্রদমর কায শপিরত (Methodology) 

2.1 প্রভাব মূল্যায়ন কাদজর উদেশ্য ও কায শপরররি 

1. প্রকদল্পর রববরণ (প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অ্নুদমােন/সাংদশািদনর অ্বস্থা, বাস্তবায়নকাল, অ্নুদমারেত ব্যয়, 

বছররভরিক ব্যয় প্রাক্কলন ও অ্র্ শায়ন রবষদয় তথ্য পয শাদলাচনা);  

2. প্রকদল্পর অ্ঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ শক) অ্গ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, রবদেষণ, সাররণ/দলখরচদত্রর 

মাধ্যদম পয শাদলাচনা;  

3. প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কায শ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত আইন 

(রপরপএ ও রবরিমালা  ) রপরপআর (প্ররতপালন করা হদয়দছ রকনা সস রবষয় পয শাদলাচনা  ) েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও 

মূল্যায়ন পয শাদলাচনা, রডরপরপদত বরণ শত ক্রয় কায শক্রদমর প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দছ রকনা, ভাঙ্গা হদল তার 

কারণ যাচাই এবাং যর্াযর্ কতৃশপদক্ষর অ্নুদমােনক্রদম হদয়দছ রকনা তা যাচাইকরণ;  

4. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কায শ ও সসবা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুষরঙ্গক 

রবষয়ারের পয শাদলাচনা;  

5. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কায শ ও সসবা ক্রয়চুরক্তদত রনি শাররত সময়সীমা, 

সেরসরিদকশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পররমাণ অ্নুযায়ী প্রদয়াজনীয় যাচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ রক না সস রবষদয় পয শাদলাচনা সেরসরিদকশন অ্নুযায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দছ রকনা সস 

রবষদয় প্রদযাজয সক্ষদত্র মাঠ পয শায় হদত নমুনা সাংগ্রহ ও গদবষণাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম যাচাই করদত হদব; 

6. প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল প্রতযারশত সুিল সৃরি হদয়দছ রকনা রকাংবা প্রকল্পটি পররকল্পনা সমাতাদবক বাস্তবারয়ত 

হদল লক্ষযমাত্রা অ্নুযায়ী সুিল অ্জশন হদয়দছ রকনা সস রবষদয় মাঠ পয শায় হদত প্রাইমারী ডাটা সাংগ্রহ ও তা 

রবদেষণ  ) মাঠ পয শায় হদত সদরজরমন পররেশ শন, Individual Interview, KII (Key Informant 

Interview), FGD (Focus Group Discussion) & Local Workshop) এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ 

করদত হদব;  

7. প্রকল্প সাংদশাি, প্রদযাজয সক্ষদত্র অ্র্ শ বরাে, অ্র্ শ ছাে ও রবল পররদশাি রবষদয় তথ্য-তদথ্যর পয শাদলাচনা;  

8. প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃি সুরবিারে সটকসই করার লদক্ষয মতামত প্রোন;  

9. প্রকদল্পর শুরু হদত কম শ পররকল্পনা অ্নুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা এবাং 

পররকল্পনার সাদর্ ব্যতয় ঘটদল তা রচরিত কদর অ্নুরুপ প্রকল্প গ্রহদণর সক্ষদত্র প্ররতকাদরর জন্য সুপাররশ 

প্রোন;  

10. প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ;  

11. প্রাপ্ত রবরভন্ন তদথ্যর রভরিদত সারব শক পয শদবক্ষণ;  

12. প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন।  
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2.2  প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পররচালনা পিরত 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সক্ষদত্র রনয়মানুযায়ী িারা অ্নুসরণ করা হদয়দছ। পররবীক্ষদণর উদেশ্য অ্নুসাদর প্রর্দমই প্রকদল্পর 

সস্টকদহাল্ডার ও প্রদয়াজনীয় েরললারে রচরিত করা হদয়দছ। প্রকদল্পর প্ররতটি উদেশ্য পয শদবক্ষদণর জন্য যর্াযর্ রনদে শশক 

রচরিত করা হদয়দছ। রনদে শশক রনি শারণ করার পর রনদে শশকগুদলার আদলাদক খানা জররদপর জন্য প্রশ্নমালা, েলীয় 

আদলাচনার সচকরলস্ট, গুরুত্বপূণ শ তথ্যোতার সাক্ষাৎকার, কম শশালা, সদরজরমদন পয শদবক্ষদণর জন্য সচকরলস্ট যর্াযর্ভাদব 

প্রণয়ন করা হদয়দছ। পরবতীকাদল, উিরোতাদের কাছ সর্দক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ এবাং প্রাপ্ত তথ্রারে 

সম্পােনাপূব শকরবদেষণ করা হদয়দছ। 

 

রচত্র ১: প্রভাব মূল্যায়ন পিরত 

2.3 প্রভাব মূল্যায়ন পিরত 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক “রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় 

সাংদশারিত’’ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর লদক্ষয প্রাইমারর তথ্য সাংগ্রদহর জন্য গুণগত (Qualitative) ও পররমাণগত 

(Quantitative) উভয় তথ্য ব্যবহার করা হদয়দছ। সযখাদন সম্ভাব্য নমুনা (Probability sampled) সাংগ্রদহর সকৌশলটি 

পররমাণগত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য ব্যবহার করা হদয়দছ এবাং অ্সম্ভাব্য (Non-probability sampled) নমুনা সকৌশল িারা 

গুণগত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। পররমাণগত সমীক্ষার জন্য একটি রনব শারচত নমুনাযুক্ত অ্ঞ্চদলর (Selected 

Sample Area) উিরোতাদের সাদর্ সাক্ষাৎকাদরর জন্য একটি কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হদয়রছল। 

গুণগত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য রবরভন্ন সস্টকদহাল্ডারদক রচরিত কদর রকছু প্রশ্নমালা, পয শদবক্ষণ তারলকা (Observation 

checklist) ও রনদে শরশকা নীরত (Guideline) ব্যবহার কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। পাশাপারশ প্রকদল্পর সারব শক 

বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত সম্পদকশ িারণা পাওয়া ও বাস্তবায়দনর সময় সয সকান সমস্যা ঘদট র্াকদল তা সনাক্ত করার জন্য 

উপকারদভাগী সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা, এিরজরড (েলীয় আদলাচনা), সকআইআই (গুরুত্বপূণ শ ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার) 

পররচালনা করা হদয়দছ। সসদকন্ডারর তথ্য সাংগ্রদহর জন্য প্রকদল্পর সামরগ্রক তথ্যারে, তার উপাোন, রডরপরপ/আররডরপরপ, 

রপরসআর, প্ররতদবেনসহ িলািল রবষয়ক সামরগ্রক েরললারে পয শাদলাচনা করা হদয়দছ।   

2.4 সমীক্ষা রডজাইন 

এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটিদত (Cross-sectional Method) অ্নুসরণ করা হদয়দছ। Cross- sectional method এর 

অ্র্ শ হদে রবরভন্ন বয়দসর ব্যরক্ত, রবরভন্ন রশক্ষামূলক স্তর, রবরভন্ন িম শ এবাং অ্ন্যান্য রনি শারক সমূদহর একটি রবস্তৃত নমুনা। 

অংশীজন

ননর্ বাচন

ননর্দ বশক

সনাক্তকরণ এর্ং

উপকরণ প্রস্তুনি

দনিিানদ সংগ্রহ 
নমুনা এিাকা

এর্ং নমুনার  

আকার ননর্ বারণ  

িথ্য সংগ্রহ
স্থানীয় পর্ বার্য় 

কর্ বশািা 

তথ্য

রনখ ুঁতকরণ

এবাং 

রবদেষণ

নিয়ানরং  

কনর্টির্ি চূড়ান্ত

প্রনির্র্দন 

উপস্থাপন 
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এসকল রনি শারক সমূদহর িারা সয সকউ একটি পররবাদরর কাঠাদমা এবাং পররবাদরর সেস্যদের সপশাগত অ্বস্থান ও 

সম্পকশ পরীক্ষা করদত পাদর।  

2.5 পররমাণগত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য নমুনার আকার রনি শারণ (Qualitative Sample Size) 

পররমাণগত জররদপর জন্য সমীক্ষাটিদত প্রদয়াজনীয় নমুনার আকার গণনার জন্য বহুল ব্যবহৃত পররসাংখ্যান সূত্র অ্নুসরণ 

করা হদয়দছ। প্রদয়াজনীয় নমুনা আকার রনি শারদণর জন্য আত্মরবশ্বাদসর স্তর এবাং যর্ার্ শ হাদরর উপর রভরি কদর একটি 

পিরত অ্নুসরণ করা হয়। Population size ছাোও এই পিরতর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয়তাগুরল হল সম্ভাবনার প্রদয়াজনীয় 

স্তর (Confidence level), প্রদয়াজনীয় রডরগ্রর যর্াযর্তা যাচাই এবাং জনসাংখ্যার পররবতশনশীলতার সূত্র 

অ্নুসরণ কদর পররমাণগত সমীক্ষার জন্য নমুনা আকাদরর কাজ করা। (রবল গডন, ২০০৪) । 

𝑛 = 𝑧2𝑝(1 − 𝑝)/𝑒2 

উপদরাক্ত মানসমূদহর িারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হলোঃ 

(1.96)2× 0.50 (1-0.50) 

           (0.05)2 

সুতরাাং n= 384.16 

সযখাদন, 

n= Sample Size 

Z-score=Confidence level 95.00% 

= 1.96 

P= Proportion to be estimated = 

0.50 

e= Margin of error = 0.05 

 

উপদরর সূত্রটি ব্যবহার কদর নমুনার আকার হয় 384.16.00, এখন সাংখ্যাদক সমান ভাদব ভাগ করার জন্য 400 নমুনা 

পররবারগুরল প্রকল্প সজলা সর্দক রনব শাচন করা হদয়দছ। প্ররতটি পররবার/খানা সর্দক 1-প্রাপ্তবয়স্ক উিরোতার 

(পছন্দমত/স্যাম্পলড পররবাদরর প্রিান) সাক্ষাৎকার সনওয়া হদয়দছ। এখন, বেবচয়ন নমুনা সকৌশল ব্যবহার কদর সমীক্ষার 

জন্য প্ররতটি ওয়াদড শ সুরবিাদভাগীদের সাংখ্যা সমান সরদখ প্রকল্প এলাকার 400 পররবারদক নমুনা সুরবিাদভাগী রহদসদব 

রনব শাচন করা হদয়দছ। 

2.6 নমুনা সকৌশল (Sample Technique) 

এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটিদত পররমানগত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য Multi-stage Random Sampling technique 

অ্নুসরণ করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র রনব শাচন প্ররক্রয়ায় একারিক পয শায় রনব শাচন করা হয়। Multi-stage Random Sampling 

এ প্রার্রমক নমুনা ইউরনট (PSU) সািারণত একটি কমপ্যাক্ট সভৌগরলক এলাকা। রিতীয় পয শাদয় Secondary Sampling 

Unit (SSU) স্থানীয় একক রনব শাচন করা হদয়দছ। এরপর Ultimate Sampling Unit (USU) রনি শারণ করা হদয়দছ। 

মারল্ট-দস্টজ নমুনায়ন পিরত সমীক্ষার নমুনায়দনর িাপসমূহ রনম্নরূপোঃ 

   িাপ ১ : এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় রসটি কদপ শাদরশদনর ওয়াড শসমূহ primary স্যাম্পরলাং ইউরনট (PSU)। 



12 

 

   িাপ ২ : খানা বা পররবারগুদলা এই সমীক্ষার Secondary Sampling Unit (SSU) 

   িাপ ৩ : প্রকদল্পর সুরবিাদভাগীরা এই সমীক্ষার Ultimate Sampling Unit (USU) ।  

যর্াযর্ পূদব শাক্ত সূত্রটি ব্যবহার কদর সমীক্ষাটি উিরোতা রহসাদব 400 জন প্রকল্প সুরবিাদভাগী এবাং রনয়ন্ত্রণ এলাকায় 

200 জন সুরবিাদভাগীনন সহ সমাট 600 জন ব্যরক্তর সাক্ষাৎকার সনওয়া হদয়দছ। এদক্ষদত্র প্ররতটি নমুনা ওয়াদড শ 

উিরোতাদের সমান সাংখ্যা (20) সনওয়া হদয়দছ এবাং প্ররতটি এলাকা সর্দক উিরোতাদেরদক বেবচয়দনর রভরিদত 

রনব শাচন করা হদয়দছ। 

2.7 এলাকার পরররি (Area Coverage) 

মারল্ট-দস্টজ স্যাম্পরলাং পিরত ব্যবহার কদর নমুনা এলাকা রনব শাচন করা হদয়দছ। প্রর্মত, প্রকদল্পর 100% এলাকা 

সমীক্ষার এলাকা রহদসদব রনব শাচন করা হদয়দছ অ্র্ শাৎ উরিরখত দুটি রসটি কদপ শাদরশন (বররশাল ও রসদলট রসটি 

কদপ শাদরশন)। প্রর্মত, উভয় রসটি কদপ শাদরশন সর্দক বেবচয়দনর রভরিদত ওয়াড শ ১০ টি কদর সমাট ২০টি ওয়াড শ রনব শাচন 

করা হদয়দছ। রিতীয়ত, প্ররতটি ওয়াড শ সর্দক নমুনার জন্য পররবাদরর সাংখ্যা আনুমারনক (400/20) 20 টি  রনব শাচন করা 

হদয়দছ। তৃতীয়ত, ওয়াড শগুদলা সর্দক বেবচয়দনর রভরিদত 20 টি খানা/পররবারদক নমুনা রহদসদব রনব শাচন করা হদয়দছ।  

উভয় রসটি কদপ শাদরশদনর ওয়াড শ রভরিক নমুনা উপকারদভাগীর সাংখ্যা রনদম্নর নমুনা নকশার মাধ্যদম সেখাদনা হল:-  

2.8 প্রকদল্পর নমুনাভুক্ত সুরবিাদভাগীদের এলাকা রভরিক রবভাজন 

ক্ররমক 

নাং 

রসটি কদপ শাদরশন ওয়াড শ নমুনা (Sampled) সুরবিাদভাগীর সাংখ্যা 

1.   

 

 

 

 

বররশাল 

 

ওয়াড শ নম্বর 1 20 

ওয়াড শ নম্বর 2 20 

ওয়াড শ নম্বর 3 20 

ওয়াড শ নম্বর 4 20 

ওয়াড শ নম্বর 5 20 

ওয়াড শ নম্বর 6 20 

ওয়াড শ নম্বর 7 20 

ওয়াড শ নম্বর 8 20 

ওয়াড শ নম্বর 9 20 

ওয়াড শ নম্বর 10 20 

বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন সমাট নমুনা সুরবিাদভাগীর সাংখ্যা 200 

2.   

 

 

 

 

রসদলট 

ওয়াড শ নম্বর 1 20 

ওয়াড শ নম্বর 2 20 

ওয়াড শ নম্বর 3 20 

ওয়াড শ নম্বর 4 20 

ওয়াড শ নম্বর 5 20 

ওয়াড শ নম্বর 6 20 

ওয়াড শ নম্বর 7 20 

ওয়াড শ নম্বর 8 20 

ওয়াড শ নম্বর 9 20 

ওয়াড শ নম্বর 10 20 

রসদলট রসটি কদপ শাদরশদন সমাট নমুনা সুরবিাদভাগীর সাংখ্যা 200 

পররমাণগত রবদেষদণর জন্য সমাট  সুরবিাদভাগী নমুনা উিরোতা 400 
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2.9 রনয়ন্ত্রন এলাকা (Control Area) 

Baseline তদথ্যর অ্নুপরস্থরত িলািদলর পররবতশনশীল উপাোনগুরল সপ্রাগ্রাদমর প্রভাবদক লদক্ষয রনদয় সযদত অ্সুরবিা 

সৃরি কদর। এই সমস্যাটি কাটিদয় উঠদত অ্ন্য একটি স্থানদক রনয়ন্ত্রণ এলাকা িদর রনয়ন্ত্রন অ্ঞ্চদলর 50% নমুনা রহসাদব 

গ্রহদণর প্রস্তাব করা হদয়দছ এবাং এই সমীক্ষাটি চালাদনা হদয়দছ সযখাদন প্রকল্পটি কায শকর করা হয়রন। সুতরাাং রনয়ন্ত্রন 

এলাকা সর্দক নমুনা পররবাদরর সাংখ্যা রছল 200। বররশাদলর 5 টি এবাং রসদলট সর্দক 5 টি প্রদয়াজনীয় ওয়াড শ রনব শাচন 

করা হদয়দছ। তারপদর প্ররতটি ওয়াড শ সর্দক 20 টি পররবার বাছাই করা হদয়দছ যারা প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী নয় এবাং 

এভাদব রনয়ন্ত্রণ এলাকা সর্দক সমাট নমুনার সাংখ্যা হদয়দছ 200 টি।  

2.10  উিরোতাদের িরনোঃ 

প্রকদল্পর উদেশ্য এবাং কাদজর সুদযাগ অ্নুসাদর পরামশ শমূলক প্ররতষ্ঠাদনর পররকরল্পত উিরোতা রনম্নরূপ: 

 প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী (প্রকদল্পর এলাকাগুরলদত বসবাসকারী এবাং প্রকদল্পর হস্তদক্ষদপ লাভবান হওয়া 

সলাকজন) 

 প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী নন (প্রকদল্পর এলাকাগুরলদত বসবাসকারী নন এবাং প্রকল্পসৃি সুরবিারের আওতািীন নন 

(কদরাল গ্রুপ)। 

 LG রবভাদগর প্রকল্প সম্পরকশত কম শকতশা 

 DPHE এর প্রকল্প সম্পরকশত কম শকতশা  

 প্রকল্প পররচালক (PD) 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পয শদবক্ষণ ইউরনট (PIUM) 

 স্থানীয় প্রশাসরনক কম শকতশা 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনট 

 সপ্রাগ্রাম অ্রিসার (PO) 

 DPHE এর মাঠ কম শকতশারা 

 নগর পররকল্পনারবে 

 রবশ্বরবদ্যালদয়র অ্ধ্যাপক বা সাংরেি রবষদয়র উপর অ্রভজ্ঞতাসম্পন্ন গদবষক 

 জনপ্ররতরনরি 

 মসরজদের ইমাম 

 রশক্ষক 

 মরহলা জনপ্ররতরনরি 

 সমাদজর গণ্যমাণ্য ব্যরক্তবগ শ 

 প্রাসরঙ্গক সসবা প্রোনকারী; 

 অ্ন্যান্য সস্টকদহাল্ডার 

2.11  রনদে শশক তারলকা এবাং এর যর্ার্ শতা (Indicators)  
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পারিরম্যান্স রনদেশ শকগুরল হল প্রকদল্পর প্রভাব, িলািল, উৎপােন এবাং উপকরণগুরলর জন্য গৃহীত ব্যবস্থা প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর সময় রনরীক্ষণ এবাং প্রকদল্পর উদেশ্যগুরলর অ্গ্রগরত মূল্যায়ন করদত ব্যবহৃত হয়। এগুরল পদর সযদকান 

প্রকদল্পর সািদল্যর মূল্যায়ন করদত ব্যবহৃত হয়। রনদে শশকগুরল এমনভাদব তথ্য সাংগঠিত কদর যা প্রকদল্পর প্রভাব, 

িলািল, উৎপােন এবাং উপকরণসমূদহর মদধ্য সম্পকশদক েি কদর এছাো প্রকদল্পর লক্ষয অ্জশনদক কায শকর করদত 

সমস্যা সৃরিকারী রবষয়দক সনাক্ত করদত সহায়তা কদর। জুরলয়াস অ্যাদসারসদয়টস রনদে শশকগুদলার একটি সমরন্বত সসট 

বতরর কদরদছ, যা নীদচর পাঁচটি স্তদরর পররমাপদক সদম্বািন করদব। পররমাদপর এই রবরভন্ন স্তর সব শারিক অ্র্ শবহ হয়, 

স্তরগুরল রনম্নরূপ: 

ইনপুট: রনম শাদণর জন্য কাঁচামাল সরবরাহ, পারনর উৎস ও পারনর মান উন্নয়ন করা ইতযারে। 

এযাকটিরভটিস: বাস্তবায়নকারী এদজরন্স কমীদের কম শবন্টন যা প্রকদল্পর উদেশ্যগুরল পূরদণর জন্য প্রস্তুত করা হদয়দছ। 

আউটপুট: প্রকদল্পর উপকরণ / কায শক্রদমর িলস্বরূপ বাস্তব ও অ্দৃশ্যমান পণ্য। 

আউটকামস্: একটি প্রকল্প বা হস্তদক্ষপ প্রোন করার জন্য নকশাকৃত সুরবিাগুরল। বতশমান অ্যাসাইনদমন্ট প্রকদল্পর অ্গ্রগরত 

এবাং অ্ন্যান্য কম শকাদের আওতািীন অ্ন্যান্য কায শক্রম রনরীক্ষদণর জন্য কদয়কটি সূচক রনম্নরূপ;  

ইমপ্যাক্ট: প্রকল্পটি ভরবষ্যদত সয স্তদরর অ্বোন রাখার মাধ্যদম জাতীয় ও আঞ্চরলক সুরবিা প্রোন করদব।  

বতশমান অ্যাসাইনদমন্টটি বাস্তবায়দনর জন্য জুরলয়াস অ্যাদসারসদয়টস প্রকদল্পর সমারপ্ত এবাং কম শকাদের আওতািীন 

কায শক্রদমর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য কদয়কটি রনদে শশক রনি শারন কদরদছ, যা রনম্নরূপ; 

রবভাগ 

(Classification) 

রনদে শশক (Indicators) যর্ার্ শতা (Appropriateness) 

জনতারেক ববরশিয বয়স, রলঙ্গ, পররবাদরর আকার ইতযারে উিরোতাদের রচরিত করার জন্য 

পররমাণগত জররদপর উপযুক্ততা। 

তাদের জনসাংখ্যা সাংক্রান্ত ববরশিয 

এবাং আর্ শ-সামারজক রচত্রদক গুরুত্ব 

সেওয়া হদয়দছ। 

বাস্তব এবাং অ্েশশ সুরবিাগুরল 

সবাঝার জন্য প্রকল্প সর্দক অ্রজশত/ 

আোয় রবষয়ারে, আয়-ব্যয়, 

উিরোতাদের জরমর মারলকানা, 

ল্যারিন, পারন এবাং স্যারনদটশন 

সুরবিা, সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট, রনরাপে জদলর সরবরাহ, 

রবদেষদণর সকন্দ্ররবন্দু। 

এছাোও প্রকদল্পর হস্তদক্ষপ, উপারজশত/ 

আোয় হওয়া সুরবিা এবাং প্রকদল্প 

বািাগুরল সনাক্ত করদত, (যরে র্াদক) 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সযৌরক্তক 

মূল্যায়ন করার জন্য সমীক্ষাটি করা 

হদয়দছ। 

আর্ শ-সামারজক রচত্র খানা/পররবারগুরলর সামারজক-অ্র্ শবনরতক রচত্র, 

রশক্ষা, রবদ্যমান উৎপােনশীল সম্পে। 

জীবনিারা রনদেশ শক  বারের কাঠাদমা, ঘদরর সুরবিাসমূহ, ল্যারিন, পারন 

এবাং স্যারনদটশন সুরবিা, খাবাদরর িরণ ইতযারে। 

আয় এবাং ব্যয় আরর্ শক অ্বস্থা, আদয়র স্তর, আয় এবাং ব্যদয়র 

িরণ। 

ভূরমর মারলকানা সুরবিাদভাগীদের মারলকানািীন জরমর আকার। 

স্যারনদটশন রসদস্টম  ল্যারিন, পারন এবাং স্যারনদটশন সুরবিা। 

পারন সরবরাহ  সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, রনরাপে জদলর 

সরবরাহ। 

প্রকল্প নকশা রবদেষণ প্রকদল্পর হস্তদক্ষপ, রনম শাণ কাদজর মান, প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর জন্য সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ ও 

মূল্যায়ন,  রনম শাণ কাদজর গুণমান, প্রকদল্পর 

হস্তদক্ষপ কারদন উপকার যাচাই। 

Target Problems Sustainiability, সমাপ্ত রনম শাণ কায শক্রম, সযখাদন 

প্রকল্প কায শক্রম পররচারলত হদয়দছ সসখানকার 

যন্ত্রাাংশ ও অ্ন্যান্য রবষয়সমূদহর পররচালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ কায শক্রদম সকান সমস্য/ত্রুটি/ঘাটরত 

র্াকদল তা যাচাই। 
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সারণী 6: রনদে শশক তারলকা এবাং এর যর্ার্ শতা (Indicators) 

2.12 সমীক্ষার জন্য রনব শারচত উিরোতাদের িরন ও পিরতসমূহ 

রনদচর সাররণদত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য রনব শারচত জনসাংখ্যা, নমুনা আকার এবাং তথ্য সাংগ্রদহর পিরতগুদলা বরণ শত হদয়দছ:  

2.12.1 পররমাণগত তথ্য সমীক্ষাোঃ   

গদবষণা পিরত রনব শারচত 

জনসাংখ্যা/উৎস 

নমুনা রবতরণ তথ্য সাংগ্রদহর 

পিরতগুদলা 

পিরত ১: খানা জররপ 

(প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী/ 

অ্াংশীোরদের উপর 

জররপ পররচালনা করা 

এবাং তাদের মতামত 

রবদেষণ করা) 

পররবাদরর প্রাপ্তবয়স্ক 

সেস্য 

প্রকল্প এলাকা 

 বররশাল ও রসদলট রসটি কদপ শাদরশদন 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হদয়রছল। 

সসদহতু, রসটি কদপ শাদরশন দুটির 20 টি 

নমুনা ওয়াড শ সর্দক  20 টি কদর সমাট 

নমুনার 400 টি পররবারদক 

বেবচয়দনর মাধ্যদম রনব শাচন করা 

হদয়দছ। 

 রনয়ন্ত্রন এলাকা (কদরাল এররয়া) 

বররশাদলর 5 টি এবাং রসদলট সর্দক 5 

টি (সুরবিাদভাগী নমুনার ৫০ শতাাংশ) 

ওয়াড শ রনব শাচন কদর। প্ররতটি ওয়াড শ 

সর্দক 20 টি পররবার বাছাই করা 

হদয়দছ যারা প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী 

নয়। সস রহদসদব রনয়ন্ত্রণ এলাকার 

নমুনা সাংখ্যা রছল 200। 

কাঠাদমাগত এবাং 

আেশ শ প্রশ্নমালা 

প্রস্তুত এবাং ব্যবহার 

করা হদয়দছ (ভাল 

ভাদব প্রাক-

পরীরক্ষত) 

সারণী 7: পররমাণগত তথ্য সমীক্ষাোঃ   

2.12.2 গুণগত তথ্য সমীক্ষাোঃ 

গদবষণা পিরত রনব শারচত জনসাংখ্যা/উৎস নমুনা রবতরণ তথ্য সাংগ্রদহর 

পিরতগুদলা 

পিরতোঃ ১ 

প্রকল্প সম্পরকশত 

ডকুদমন্ট 

পয শাদলাচনা 

প্রকদল্পর সম্পরকশত সমস্ত ডকুদমন্ট 

সযমন রডরপরপ / আররডরপরপ, 

প্রকল্প রনরীক্ষণ এবাং পররেশ শন  

প্ররতদবেন, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 

প্ররতদবেন (যরে র্াদক) এবাং প্রকল্প 

সম্পরকশত অ্ন্যান্য অ্নুদমারেত 

প্রাসরঙ্গক নরর্ পয শাদলাচনা করা 

হদয়দছ।  

 সমস্ত উপলভয প্রাসরঙ্গক নরর্ 

পয শাদলাচনা  

 সমস্ত প্রাসরঙ্গক গুরুত্বপূণ শ তথ্য 

পরীক্ষা। 

নরর্ পয শাদলাচনার 

উদেদশ্য একটি 

আেশ শ রনরীক্ষণ 

তারলকা ব্যবহার 

কদর তথ্য সাংগ্রহ 

করা হদয়দছ। 

পিরতোঃ ২   

গুরুত্বপূণ শ 

তথ্যোতার 

সাক্ষাৎকার 

(সকআইআই) 

গুরুত্বপূণ শ তথ্যোতার সাক্ষাৎকার 

(সকআইআই) গ্রহণ করা হদয়দছ-  

 এলরজ রবভাদগর প্রকল্প 

সম্পরকশত কম শকতশা 

 প্রকল্প পররচালক (রপরড) 

 প্রকদল্পর মাঠ কম শকতশারা 

 এলরজইরডর মাঠ কম শকতশা, 

রডরপএইচইর প্রকল্প সম্পরকশত 

কম শকতশাবৃন্দ 

 জাতীয় এবাং আঞ্চরলক 

পয শাদয় সমাট 30 গুরুত্বপূণ শ 

তথ্যোতার সাক্ষাৎকার 

(সকআইআই) গ্রহণ করা 

হদয়দছ- 

 জাতীয় স্তর- 5 টি 

 আঞ্চরলক/মাঠ স্তর- 25 টি 

উনু্মক্ত সমাপ্ত 

প্রশ্নাবলী প্রস্তুত এবাং 

ব্যবহার করা হদয়দছ 

(ভাল প্রাক-

পরীরক্ষত) 
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 নগর পররকল্পনারবে 

 রবশ্বরবদ্যালদয়র অ্ধ্যাপক 

অ্র্বা সাংরেি রবষদয় 

অ্রভজ্ঞতা সম্পন্ন গদবষক 

 জনপ্ররতরনরি (সময়র বা 

কাউরন্সলর) স্থানীয় প্রশাসন 

 সম্প্রোদয়র সনতৃবৃন্দ 

 স্থানীয় অ্রভজাত  

 সহদযাগী অ্াংশীোরগণ 

(রসদলদট ১2 টি সাক্ষাৎকার 

এবাং বররশাদল 12 টি 

সাক্ষাৎকার) 

পিরতোঃ ৩   

রবদশষ েলগত 

আদলাচনা 

(এিরজরড) 

প্রকল্প সম্পরকশত জ্ঞান (সদচতনতা) 

এবাং প্রকদল্পর বাস্তব উপলরি 

মূল্যায়ন করদত এিরজরড করা 

হদয়দছ:- 

 স্থানীয় প্রশাসন 

 এনরজও কমী 

 পররদষবা সরবরাহকারী 

 জন প্ররতরনরি 

 মসরজদের ইমাম 

 রশক্ষক 

 মরহলা জনপ্ররতরনরি 

 সমাদজর গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ শ  

 স্থানীয় অ্রভজাত 

 অ্ন্যান্য 

অ্াংশীোরর/সুরবিাদভাগী 

সমাট ৬ টি এিরজরড পররচারলত 

হদব 

 জনপ্ররতরনরি, স্থানীয় প্রশাসন, 

পররদষবা প্রোনকারী, 

সম্প্রোয় সনতা, স্থানীয় 

উচ্চরবিদের সাদর্ রতনটি (3) 

এিরজরড পররচালনা করা 

হদয়দছ।  

 সুরবিাদভাগী এবাং সহদযাগী 
সস্টকদহাল্ডারদের সাদর্ রতনটি 

(3) এিরজরড পররচারলত হদব 

তাদের জ্ঞান (সদচতনতা) 

এবাং প্রকদল্পর মূল্যায়ন 

উপলরি করদত 

 প্ররতটি এিরজরড-সত কমপদক্ষ 

6 জন মরহলা 

অ্াংশগ্রহণকারীসহ সমাট 12 

জন।  

আেশ শ এিরজরড 

রেক রনদে শশনা প্রস্তুত 

এবাং ব্যবহার করা 

হদয়দছ (ভাল প্রাক-

পরীরক্ষত) 

পিরতোঃ ৪ 

রনম শাণ ও পূতশ 

কাদজর 

সদরজরমদন 

পয শদবক্ষণ  

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কায শক্রম স্যাম্পল কাভাদরজ 

 পুদরা প্রকল্প সর্দক 10-100% 

নমুনা বতরর করা হদয়দছ। 

এইভাদব পররকাঠাদমা রভরিক 

নমুনার আকার রনম্নরূপ হদব: 

রনম শাণ ও পূতশ 

কাদজর পয শদবক্ষদণর 

জন্য একটি রবস্তাররত 

সচকরলস্ট প্রণয়ন ও 

ব্যবহার করা 

হদয়দছ।   সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট (প্ররতটি 16 এমএলরড) 

রনম শাণ বররশাল: 2 

 সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট (প্ররতটি 16 এমএলরড) 

রনম শাণ বররশাল: 2 (100%) 

 সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট  (20 এবাং 8 

এমএলরড) রসদলট: 2 

 সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট (20 এবাং 8 এমএলরড) 

রসদলট: 2 (100%) 

 িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন 

(300-600 রম.রম ডায়া): 

35.95 রক. রম 

 িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন 

(300-600 রম.রম ডায়া): 

10.785 (30%) রক. রম 

 িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন 

(100-200 রম.রম ডায়া): 

169.50 রক. রম  

 িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন 

(100-200 রম.রম ডায়া): 

16.95 (10% রক. রম  

 প্রডাকশন ওদয়ল স্থাপন: 28  প্রডাকশন ওদয়ল স্থাপন: - 5 

(30%) 

 নেী ভাঙ্গণ সর্দক রক্ষা 

কায শক্রম: ০.৬ রক. রম  

 নেী ভাঙ্গণ সর্দক রক্ষা 

কায শক্রম: 0.6 রক. রম  
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 ভূরম অ্রিগ্রহণ ৬.৭২ সহক্টর 

এবাং:  

 ভূরম অ্রিগ্রহণ ৬.৭২ সহক্টর 

এবাং: (100%) 

 ভূরম উন্নয়ন 157001 

রকউরবক রমটার 

 ভূরম উন্নয়ন 47100.3 

রকউরবক রমটার (30%)  

পিরতোঃ ৫ 

ক্রয় প্ররক্রয়া 

পয শাদলাচনা এবাং 

যাচাই করণ 

প্রকল্প সম্পরকশত কম শকতশা, 

প্রদকৌশলী এবাং প্রাসরঙ্গক কমীরা  

পাম্প ক্রয়: 28  

িান্সিরমার ক্রয়: 28  

সজনাদরটর ক্রয়: 28  

 

 সেরসরিদকশন/ রবওরকউ/ 

টিওআর পরীক্ষা এবাং 

পয শাদলাচনা, েরপত্র নরর্দত 

উদিখ করা গুণমান এবাং 

পররমাণ, প্রকদল্পর আওতায় 

পণ্য/কম শ/পররদষবা সাংগ্রদহর 

জন্য এবাং অ্নুদমারেত 

এরপরপ’র রবপরীদত লক্ষযগুরল 

এবাং প্রকৃত অ্গ্রগরত 

পয শাদলাচনা করার জন্য 

েরপত্র েরললগুরল সঠিকভাদব 

পয শদবক্ষণ/পরীক্ষা করা 

হদয়দছ।  

 অ্রিগ্রহণ সাংক্রান্ত তথ্য HQ 

(প্রকল্প পররচালদকর কায শালয়) 

বা নমুনা েট সর্দক পরীক্ষা 

করা ও যাচাই করা হদয়দছ 

রপরপএ-2006/ 

রপরপআর- 2008 

অ্নুযায়ী সাংগ্রহ 

পিরত সম্পরকশত 

একটি রবশে 

সচকরলস্ট নকশা 

এবাং ব্যবহার করা 

হদয়দছ (ভাল প্রাক-

পরীরক্ষত) 

পিরতোঃ ৬ 

প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর 

স্থাদন স্থানীয় 

স্তদরর 

সস্টকদহাল্ডারদের 

পরামশ শমূলক 

কম শশালা 

প্রকল্প সম্পরকশত 

এলরজইরড/রডরপএইচই গুরুত্বপূণ শ 

কম শকতশাবৃন্দ, জনপ্ররতরনরি, স্থানীয় 

প্রশাসন, অ্ন্যান্য পররদষবা 

সরবরাহকারী, সুরবিাদভাগী/ 

সহদযাগী সস্টকদহাল্ডারদের সাদর্ 

রনদয় পরামশ শমূলক কম শশালা 

অ্নুরষ্ঠত হদয়দছ।  

 প্রকদল্পর সয সকানও 

সাইদট একটি অ্ি শ রেদনর 

কম শশালা 

 অ্াংশগ্রহণকারীরা: 50 

(পুরুষ এবাং মরহলা 

উভয়) 

কম শশালা অ্নুষ্ঠাদনর 

সময়সূরচ এবাং রেক 

রনদে শশনার নকশা 

প্রকল্প কতৃশপক্ষ এবাং 

আইএমইরড 

পররবীক্ষণ 

কম শকতশাদের সাদর্ 

পরামশ শ কদর বতরর 

করা হদয়দছ। 

সারণী 8: গুণগত তথ্য সমীক্ষাোঃ 

2.13 Mixed Method (রমশ্র পিরত) তথ্য রবদেষণোঃ 

Mixed Method অ্নুসরন কদর সাংগৃহীত গুনগত ও পররমানগত তথ্যদক একরত্রত করা হদয়দছ এবাং রবদেষণ 

কদর প্ররতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দছ।  
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2.14 এক নজদর সমীক্ষার কম শ-পররকল্পনা 

কায শক্রমসমূহ সময়সূরচ (তাররখ) 

তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ-১০ জন  রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ 

মান রনয়ন্ত্রণ কম শকতশা-২ জন রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ 

রিল্ড সুপারভাইজার-২ জন  রনদয়াগ সেওয়া হদয়দছ 

প্ররশক্ষণ-২ রেন ব্যারপ 05/02/2020-06/02/2020 

প্রাক-পরীক্ষণ- ১ রেন 08/০২/2020 ইাং  

প্রশ্নমালা চূোন্তকরণ-২ রেন 10/০২/2020 ইাং  

তথ্য সাংগ্রহ- 17রেন 12/০2/2020 -27/02/2020ইাং   

স্থানীর পয শাদয় কম শশালা- ১ টি সম্পূন শ হদয়দছ   

তথ্য প্ররক্রয়াকরণ ও রবদেষণ-৭ রেন 15/০3/2020 ইাং  

১ম খসো প্ররতদবেন প্রণয়ন-15 রেন 30/০৩/2020 ইাং  

১ম খসো প্ররতদবেন জমা 01/04/2020 ইাং 

২য় খসো প্ররতদবেন জমা 20/০4/2020 ইাং  

জাতীয় পয শাদয় কম শশালা-১ রেন 25/০৪/2020 ইাং  

চূোন্ত প্ররতদবেন জমা 06/০৫/2020 ইাং   
 

সারণী 9: এক নজদর সমীক্ষার কম শ-পররকল্পনা 

2.15 তথ্য সাংগ্রদহর পররচালনা পিরত এবাং মান রনয়ন্ত্রণ 

2.15.1 গুণগত তথ্য সাংগ্রহ 

গুণগত তথ্য হল বণ শনার সাদর্ সম্পরকশত তথ্য, যা পয শদবক্ষণ করা যায় তদব গণনা করা যায় না। 

2.15.2 পররমাণগত তথ্য সাংগ্রহ 

অ্ন্যরেদক, পররমাণগত তথ্য এমন একটি রবষয় যা সাংখ্যা এবাং গারণরতক গণনার উপর দৃরি রনবি কদর। গণনা এবাং 

করম্পউদটড করা সযদত পাদর। গুণগত এবাং পররমাণগত উভয় তথ্য একদত্র ব্যবহার করা হয় যাদত সাংগৃহীত তথ্য ত্রুটি 

সর্দক মুক্ত র্াদক। তিযতীত, উভয়ই একই সডটা ইউরনট সর্দক অ্রজশত হদত পাদর, সকবল তাদের আগ্রদহর 

পররবতশনশীলগুরল পৃর্ক অ্র্ শাৎ পররমাণগত তথ্য সাংখ্যাগত এবাং গুণগত তথ্য সশ্ররণবি। এটিদক সামদন সরদখ, সমীক্ষার 

জন্য আমাদের সডটা সাংগ্রদহর সকৌশলটি রছদলা রনম্নরূপ:  

2.15.3 রমশ্র পিরত সকৌশল 

রমশ্র পিরত সকৌশল হল গদবষণা / মূল্যায়দনর িরণ সযখাদন সকান গদবষক / মূল্যায়নকারী বা মূল্যায়নকারীদের েল 

পররমাণগত এবাং গুণগত পিরতর উপাোনগুরলদক একরত্রত কদর (গুণগত এবাং পররমাণগত দৃরিদকাণ, তথ্য সাংগ্রহ, 

রবদেষণ, অ্নুমান সকৌশল) উদেশ্য প্রশস্ততা এবাং সহদযারগতার গভীরতার জন্য। 

2.16 তথ্য সাংগ্রহ (রডরজটাল তথ্য সাংগ্রহ পিরত) 

পররমাণগত ও গুণগত উপকরণসমূহ অ্নুদমােদনর পদর পূদব শ প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহার কদর একটি অ্যারপ্ল্দকশন বতরী করা 

হদয়রছল। আধুরনক ট্যাবদলট রভরিক জররপ যন্ত্র ব্যবহার কদর এই জররপ চালাদনা হদয়দছ। সযখাদন ODK (Open Data 

Kit) ব্যবহার কদর একটি জররপ অ্যারপ্ল্দকশন বতরী করা হদয়রছল। অ্যারপ্ল্দকশনটি সুরবিাদভাগীদের (রজরপএস) 

সভৌদগারলক অ্বস্থানও সরকড শ কদরদছ যা তথ্য সাংগ্রহ পিরতদত স্বেতা রনরিত কদরদছ। 



19 

 

2.17 তথ্য প্ররক্রয়াকরণ  

2.17.1 তথ্য রনখ ুঁতকরণ ও সম্পােনা 

তথ্য সাংগ্রদহর পদর সরকড শ সসট, সটরবল বা তথ্যদবস সর্দক ভুল সরকড শ (যরে র্াদক) সনাক্ত করা হদয়দছ। িলস্বরূপ, এই 

রচরিত তথ্যসমূহ অ্সম্পূণ শ, ভুল বা অ্প্রাসরঙ্গক রহদসদব উদিখ করা হদয়দছ যা পদর প্ররতস্থারপত, সাংদশািন বা মুদছ সিলা 

হদয়দছ। সাংরেি উিরোতাদের সদঙ্গ সসই হারাদনা তথ্য সাংগ্রদহর জন্য আবার সযাগাদযাগ করা হদয়দছ। 

2.18 তথ্য রবদেষণ 

সমীক্ষায় সসদকন্ডারর ও প্রার্রমক উভয় প্রকার উৎস সর্দক তথ্য ব্যবহার করা হদয়দছ। গুণগত উপকরণ এর মাধ্যদম 

কদন্টন্ট ও প্রভাব রবদেষদণর কাজ করা হদয়দছ। প্রার্রমক ও সসদকন্ডারর  তথ্য রনদে শশক এর উপর রভরি কদর তেন্ত করা 

হদয়দছ (উোোঃ প্রকল্প সম্পরকশত েরললারে)। কনসালদটন্ট টিম সুরবিাদভাগীদের  উপর প্রকদল্পর সামরগ্রক অ্গ্রগরত ও প্রভাব 

পরীক্ষা করার জন্য OECD সেমওয়াদকশর সদঙ্গ গুণগত ও পররমাণগত তথ্য রবদেষণ করা হদয়দছ। OECD সেমওয়াদকশর 

প্ররতটি মানেদন্ডর রনরে শি উদেশ্য রদয়দছ ও প্রকদল্পর রবরভন্ন রেক সর্দক রবদেষণ কদরদছ। অ্তএব গুণগত ও পররমাণগত 

উভয় তথ্য রবদেষদণর মাধ্যদম প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রকদল্পর কায শক্রদমর প্ররতটি উপাোদনর প্ররতিলন ঘটদব। প্রশ্নমালা 

রভরিক সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রাপ্ত পররমাণগত তথ্য (দযমন, সুরবিাদভাগীদের উপর জররপ) SPSS ও MS সিটওয়াদরর 

মাধ্যদম রবদেষণ করা হদয়দছ। রবদশষ কদর, এই সমীক্ষায়  রবরভন্ন বণ শনামূলক ও ক্রস-ট্যাবুলার রবদেষদণর এর জন্য 

(SPSS) ব্যবহার করা হদয়দছ।  

2.19  প্রকদল্পর সবল ও দুব শল রেক, সুদযাগ ও ঝুঁরক (SWOT) রবদেষদণর রনদে শশকসমূহ  

প্রকল্প মূল্যায়দনর জন্য সয সকল তথ্য-তথ্য সাংগ্রহ এবাং রবদেষদণর প্রস্তাব করা হদয়দছ সস সকল তথ্য সাংগ্রহ পূব শক 

রবদেষণ কদর প্রকল্পটির সবল রেক, দুব শল রেক, সুদযাগ ও ঝুঁরক সমূহ সনাক্ত কদর ভরবষ্যদত একই িরদণর প্রকল্প গ্রহণ 

ও বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র যদর্াপযুক্ত সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র রনদম্নাক্ত ইনরডদকটর সমূহ রবদবচনায় আনা 

হদয়দছ-  

2.19.1 প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল (Strength) রেকসমূদহর রনদে শশকসমূহ- 

 প্রকদল্পর সভৌত অ্বকাঠাদমার প্রস্তুত পররকল্পনা মারিক ও সেরসরিদকশন অ্নুযায়ী সম্পন্ন করা; 

 প্রদয়াজনীয় জনবল রনদয়াগ; 

 খাতওয়ারী বাদজট চারহো ও বরাে; 

 প্রদয়াজনীয় অ্দর্ শর সাংস্থান ও যর্াসমদয় অ্র্ শ ছাে; এবাং 

 রবরবি 

2.19.2 দুব শল (Weakness) রেকসমূদহর রনদে শশকসমূহ- 

 রডরপরপ অ্নুযায়ী রনি শাররত সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন না করা, িদল প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

সময় েীঘ শারয়ত হদয়দছ; 

 প্রকল্প পররচালক পররবতশন; 

 খেকালীন বা অ্রতররক্ত োরয়ত্ব রেদয় প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ; 
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 রডরপরপ অ্নুযায়ী বাৎসররক কম শপররকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন না হওয়া; 

 প্ররকউরদমন্ট কাদজ জটিলতা ও েীঘ শসূরত্রতা; 

 প্রকল্প সশদষ কাজসমূহ সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও পয শদবক্ষণ না করা 

 প্রকদল্পর Exit Plan সময়মত বাস্তবায়ন না করা; এবাং 

 রবরবি 

2.19.3 প্রকদল্পর (Opportunity) সুদযাদগর রনদে শশকসমূহ- 

 প্রকল্প প্রণয়্ন, বাস্তবায়ন, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়দন স্থানীয় জনগণ/জনপ্ররতরনরি/সুশীল সমাজ এবাং স্থানীয় 

প্রশাসদনর অ্াংশগ্রহণ;  

 প্রকল্প কায শক্রম সিলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য স্থানীয় জনগদনর সমৃ্পক্ততা; এবাং 

2.19.4 প্রকদল্পর ঝুঁরকর (Threat) রনদে শশকসমূহ- 

 প্রাকৃরতক দুদয শাদগ ক্ষয়-ক্ষরতর পররমাণ;    

 পাররপারশ শক ঝুঁরকপূণ শ অ্বস্থা রবদবচনায় সমাপ্ত প্রকদল্পর সকল অ্বকাঠাদমাগুদলার ঝুঁরকসমূহ রনরূপণ করা; এবাং 

 রবরবি 
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তৃতীয় অ্ধ্যায় 

প্রকদল্পর িলািল 

3.1  (ক) প্রকদল্পর অ্গ্রগরত: 

প্রকদল্পর বছররভরিক আরর্ শক সাংস্থাদনর রবপরীদত আরএরডরপ বরাে, অ্র্ শ অ্বমুরক্ত, অ্র্ শ ব্যয় ও অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সমপ শণ 

সাংক্রান্ত তথ্যারের রচত্র রনম্নরূপ:     

(লক্ষ টাকায়) 

অ্র্ শ বছর 

মূল রডরপরপ 

অ্নুযায়ী 

সাংস্থান 

১ম সাংদশারিত 

রডরপরপ অ্নুযায়ী 

আরর্ শক সাংস্থান 

২য় সাংদশারিত 

রডরপরপ অ্নুযায়ী 

আরর্ শক সাংস্থান 

সাংদশারিত 

এরডরপ 

বরাে 

টাকা 

অ্বমুরক্ত 
ব্যয় 

অ্ব্যরয়ত 

অ্র্ শ সমপ শণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২০০৫-

২০০৬ 

- - - - - - - 

২০০৬-

২০০৭ 

১৭২৩.৫৫ - - - - - - 

২০০৭-

২০০৮ 

৩২২৯.৬৮ ১৪০.৯৬৮ ১৪০.৯৬৮ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৪০.৯৬৮ 59.032 

২০০৮-

২০০৯ 

- ১৬১.২০৬ ১৬১.২০৬ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৬১.২০৬ 13.794 

২০০৯-২০১০ - ১০২৩৭.৩৩৬ ৯৪৯.৪২৪ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৪৯.৪২৪ 0.576 

২০১০-২০১১ - ৬৩৪৫.০৫১ ২৭৯৭.২৯৯ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ২৭৯৭.২৯৯ 2.701 

২০১১-২০১২ - ৩৬৫৪.৭১৯ ৬৭২১.৭৭৪ ৬৭২৫.০০ ৬৭২৫.০০ ৬৭২১.৭৭৪ 3.226 

২০১২-২০১৩ - - ৯৫৬.১১৮ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ৯৫৬.১১৮ 743.882 

২০১৩-২০১৪ - - ১২৬৩৯.৯৭৫ ৩৫৫০.০০ ৩৫৫০.০০ ৩৫৩৮.৫৭৭ 11.423 

২০১৪-২০১৫ - - ৩৮৭৪.৩৪৫ ৮৫৭৫.০০ ৮৫৭৫.০০ ৮৫৭২.৩১৫ 2.685 

২০১৫-২০১৬ - - - ২৯৮০.০০ ২৯৮০.০০ ২৩৬৩.৯০৫ 616.095 

   ২৮২৪১.১০৯ ২৭৬৫৫.০০ ২৭৬৫৫.০০ ২৬২০১.৫৮4 

(৯২.৭৮%) 

1453.414 

সারণী 10: প্রকদল্পর আরএরডরপ বরাে, অ্র্ শ অ্বমুরক্ত, অ্র্ শ ব্যয় ও অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সমপ শণ সাংক্রান্ত তথ্যারে 

বরণ শত তথ্যারে রবদেষদণ সেখা যায়-সব শদশষ সাংদশািন অ্নুযায়ী প্রকল্পটির সমাট প্রাক্করলত ব্যয় ২৮০৪১.১০৯ লক্ষ টাকা 

যার রবপরীদত সাংদশারিত এরডরপদত বরাে প্রোন করা হদয়দছ ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। বরােকৃত ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ 

টাকার রবপরীদত পুদরাটাই অ্র্ শছাে করা হদয়দছ (বরােকৃত অ্দর্ শর ১০০%)। প্রকদল্পর শুরু হদত সশষ পয শন্ত ছােকৃত 

২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকার মদধ্য ব্যয় করা হদয়দছ ২৬২০১.৫৮৪ লক্ষ টাকা যা সাংদশারিত প্রকল্প ব্যদয়র অ্র্ শছাদের 

৯২.৭৮%। প্রাপ্ত রপরসআর-এর তথ্যানুযায়ী অ্ব্যরয়ত ১৪৫৩.৪১৪ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় সকাষাগাদর সমপ শণ করা হদয়দছ।   

 

 

 

 

 



22 

 

3.2 প্রকদল্পর অ্ঙ্গরভরিক পররকরল্পত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত (বাস্তব ও আরর্ শক): 

        (লক্ষ টাকায়) 

ক্র: নাং অ্নুদমারেত অ্দঙ্গর নাম একক 

২য় সাংদশারিত রডরপরপ 

অ্নুযায়ী পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা 
বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত 

বাস্তব আরর্ শক বাস্তব আরর্ শক 

(ক) রাজস্ব ব্যয়:      

1 প্রকল্প জনবল জন 12 223.38 -- 214.75 

2 পারন ও স্যারনদটশন সাংক্রান্ত রবষদয় 

মাস্টারপ্ল্যান বতররর রবষদয় সমীক্ষা, 

নকশা ও প্রস্তুরত এবাং রনম শাণ 

তোররক  

জনমাস 430 333.20 --  325.5২ 

3 প্ররশক্ষণ  সর্াক - 5.00 - 5.00 

4 জ্বালানী এবাং ল্যরব্রকযান্ট সর্াক - 70.00 - 69.0৬ 

5 পয শদবক্ষণ ও মূল্যায়ন  সর্াক - 5.00 - 0.00 

6 করন্টনদজন্সী সর্াক - 150.7৬ - 150.7৫ 

7 পুরাতন পাইপ লাইন পুনব শাসন ও 

উন্নয়ন 

রক:রম: 33 556.68 3৩ 556.63 

8 পাম্প হাউস পুনব শাসন এবাং উন্নয়ন সাংখ্যা 20 17.98 20 17.04 

9 সেন / কযাদনল পুনব শাসন ও উন্নয়ন রক:রম: 10 9.02 9 7.28 

10 যানবাহন পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সর্াক - 49.42 - 49.4৫ 

 উপ-সমাট (রাজস্ব):   -- 1420.44 -- 1395.44 

(খ) মূলিন ব্যয় :      

11 জীপ  1 49.35 1 49.35 

12 ডাবল সকরবন রপক-আপ   2 48.51 2 48.51 

13 সমাটর সাইদকল   8 14.63 8 14.63 

14 পারন সরবরাহ ব্যবস্থা পররচালনা ও 

রক্ষণাদবক্ষণ যন্ত্রপারত 

সসট 2 16.00 2 14.94 

15 রপ্রন্টার, ইউরপএস ইতযারেসহ 

করম্পউটার 

 10 8.3৩ 10 8.3৩ 

16 িদটাকরপয়ার সাংখ্যা 7 13.05 7 13.05 

17 সটরলদিান সাংখ্যা 4 0.7৩ 4 0.7৩ 

18 িযাস সমরশন সাংখ্যা 3 0.95 3 0.95 

19 আসবাবপত্র সর্াক - 18.2৪ - 17.99 

20 ভূরম অ্রিগ্রহণ  সহক্টর 6.72 2699.61 6.716 2699.61 

21 ভূরম উন্নয়ন  ঘ:রম: 157001 883.73 150911 845.10 

22 পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন সাংখ্যা 81 80.48 80 80.48 

23 উৎপােন নলকূপ স্থাপন (৩০০ রমটার 

গভীর) 

সাংখ্যা 14 360.02 14 353.53 

24 উৎপােন নলকূপ স্থাপন (২০০ রমটার 

গভীর) 

সাংখ্যা 14 245.58 14 245.58 

2৫ বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার 

ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট  

সাংখ্যা 2 4930.00 ২ ৪৯১৫.৭৬ 

2৬ বেরনক ২০ রমরলয়ন রলটার 

ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ 

সাংখ্যা 1 1900.00  ১৯০০.০০ 

2৭ বেরনক ৮ রমরলয়ন রলটার 

ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ 

 

সাংখ্যা 1  1022.00  ১০২২.০০ 
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ক্র: নাং অ্নুদমারেত অ্দঙ্গর নাম একক 

২য় সাংদশারিত রডরপরপ 

অ্নুযায়ী পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা 
বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত 

বাস্তব আরর্ শক বাস্তব আরর্ শক 

2৮ পাম্প হাউস রনম শাণ (বাউন্ডারর ওয়াল, 

টয়দলট, ববদুযরতক সাংদযাগসহ) 

সাংখ্যা 28 163.92 26 141.74 

২৯ পাম্প ও মটর ক্রয় ও স্থাপন সাংখ্যা 28 178.96 ২৭ ১৬৩.২২ 

3০ িান্সিম শার স্থাপন ও অ্ন্যান্য  সাংখ্যা 28 194.70 28 162.30 

3১ সজনাদরটর ক্রয় এবাং স্থাপন সাংখ্যা 28 475.73 28 470.42 

3২ ববদুযরতক লাইন স্থাপন রক:রম: 24.5০ 138.00 24.5০ 128.5২ 

3৩ নলকূপ পুনরুজ্জীরবতকরণ সহ পাম্প 

ও মটর স্থাপন 

সাংখ্যা 20 103.20 ২০ ৭২.২২ 

3৪ নেীর তীর সাংরক্ষণ রক:রম: 0.6 199.88 0.48 139.90 

3৫ িান্সরমশন লাইন রনম শাণ (300-600 

রম:রম: ডাকটাইল পাইপ)  

রক:রম: 35.95 9000.00 35.95 8052.31 

3৬ রবতরণ পাইপ লাইন (200 রম:রম:) রক:রম: 37.5০ 812.82 37.5 600.01 

3৭ রবতরণ পাইপ লাইন (১৫0 রম:রম:) রক:রম: 50 759.44 50 699.0৩ 

3৮ রবতরণ পাইপ লাইন (১00 রম:রম:) রক:রম: 82 797.80 82 768.61 

৩৯ সরাড সরস্টুদরশন রক:রম: 228 976.00 ২০০.২০ ৭৪৯.৮৩ 

4০ সেন রনম শাণ রক:রম: 1 45.00 1 45.00 

4১ করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ  সাংখ্যা 10  9.93 10 9.93 

4২ পাবরলক টয়দলট রনম শাণ  সাংখ্যা 5 60.00 5 58.74 

4৩ এসই, রসদলট সাদকশল অ্রিস 

কমদপ্ল্স রনম শাণ  

- 1 270.00 1 269.88 

4৪ এযাদপ্রাচ সরাড রনম শাণ ব:রম: 1৮50 44.00 ১৮৫০ ৪৩.৯১ 

 উপ-সমাট (মূলিন):   ২৬৫২০.৬৬  ২৪৮০৬.১৪ 

(গ) রিরজকযাল করন্টনদজরন্স  - - - - - 

(ঘ) প্রাইজ করন্টনদজরন্স - - ৩০০.০০ - - 

সব শদমাট (ক+খ+গ+ঘ):  ২৮২৪১.১০  ২৬২০১.৫৮ 

সারণী 11: প্রকদল্পর অ্ঙ্গরভরিক পররকরল্পত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত (বাস্তব ও আরর্ শক): 

বরণ শত অ্াংগরভরিক অ্গ্রগরতর তথ্যারে রবদেষদণ সেখা যায়-রবরভন্ন অ্াংদগ সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর রবপরীদত ব্যয় কম হদয়দছ 

১৭৪৮.১০ লক্ষ টাকা। এ রহদসদব প্রকৃত ব্যয় ২৬২০১.৫৮৪+১৭৪৮.১০ লক্ষ টাকা= ২৭৯৪৯.৬৮৪ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র, 

প্রকৃত ব্যয় ও অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সাংদশারিত সমাট প্রকল্প ব্যদয়র সচদয় ২৯১.৪২৫ লক্ষ টাকা কম। িদল প্রকদল্পর আরর্ শক 

অ্গ্রগরত রছল 92.77% এবাং বাস্তব অ্গ্রগরত ১০০%।  

3.3 রপরসআর-এর তথ্যানুযায়ী প্রকদল্পর অ্সমাপ্ত কাজ 

    (লক্ষ টাকায়) 

ক্রম অ্দঙ্গর নাম একক 
২য় সাংদশারিত রডরপরপ 

অ্নুযায়ী পররকরল্পত লক্ষযমাত্রা 
বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত 

১ সেন/কযাদনল পুনব শাসন ও উন্নয়ন রক:রম: 10 9.02 9 7.28 

২ পাম্প ও মটর ক্রয় ও স্থাপন সাংখ্যা 28 178.96 ২৭ ১৬৩.২২ 

৩ পাম্প হাউস রনম শাণ (বাউন্ডারর ওয়াল, 

টয়দলট, ববদুযরতক সাংদযাগসহ) 

সাংখ্যা 28 163.92 26 141.74 

৪ নেীর তীর সাংরক্ষণ রক:রম: 0.6 199.88 0.48 139.90 

৫ সরাড সরস্টুদরশন রক:রম: 228 976.00 ২০০.২০ ৭৪৯.৮৩ 

    ১৫২৭.৭৮  ১২০১.৯৭ 

সারণী 12: রপরসআর-এর তথ্যানুযায়ী প্রকদল্পর অ্সমাপ্ত কাজ 
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অ্নুদমারেত ২৮টি পাম্প মটর ক্রয় ও স্থাপদনর রবপরীদত ২৭টি ক্রয় এবাং ২৮টি পাম্প হাউস রনম শাণ কাদজর রবপরীদত 

২৬টি রনম শাণ করা হদয়দছ। এছাো অ্নুদমারেত ২৮টি িান্সিরমার ও ২৮টি সজনাদরটর ক্রয়সহ স্থাপন কাদজর রবপরীদত 

এ অ্াংগ দুটির শতভাগ ক্রয় করা হদয়দছ। 

উক্ত ৪টি অ্াংগ একটি অ্ন্যটির সাদর্ সম্পকশযুক্ত। রনরম শত ২৬টি পাম্প হাউদজর জন্য ব্যবহাদরর রবপরীদত ১টি পাম্প মটর 

ক্রয়, ২টি িান্সিরমার ও ২টি সজনাদরটর সবশী ক্রয় করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র অ্রতররক্ত পাম্প মটর, িান্সিরমার ও 

সজনাদরটরসমূহ প্রকল্পটির সকান কাদজ ব্যবহার করা হদে তা ২টি রসটি কদপ শাদরশদনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত রনব শাহী প্রদকৌশলীগণ 

জানাদত পাদরনরন। এছাো ২২৮ রকদলারমটার সেন/কযাদনল পুনব শাসন ও উন্নয়ন কাদজর রবপরীদত ২০০.২০ রকদলারমটার 

বাস্তবায়ন করা হয়। অ্র্ শাৎ সরাড সরদস্টাদবশন অ্াংদগ ২৭.৮০ রকদলারমটার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়রন। িদল, এ 

অ্াংগটিদত অ্নুদমারেত লক্ষযমাত্রার ৮৭.৮১% অ্জশন সম্ভব হদয়দছ। 

3.4 অ্নুদমােন পয শাদয় সময়সীমা এবাং বাস্তবায়ন সময় রবলম্ব হওয়ার কারণ ও অ্ন্যান্য তথ্যারে রবদেষণ: 

3.4.1 প্রকল্প অ্নুদমােনকারী কতৃশপক্ষ কতৃশক আদরারপত শতশ/ অ্নুশাসন 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না কদর প্রার্রমক তদথ্যর উপর রভরি কদর ব্যয় প্রাক্কলন কদর প্রস্তাবটি যর্াযর্ কতৃশপদক্ষর অ্নুদমােদনর 

জন্য প্ররক্রয়াকরণ করা হয়। প্রস্তারবত রডরপরপ’র উপর গত ১৪/০৩/২০০৫ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত প্রকল্প মূল্যায়ন করমটি 

(রপইরস) সভার সুপাররশ প্ররতপালদনর শদতশ ১২/০৭/২০০৬ তাররদখ একদনক কতৃশক অ্নুদমােন সেয়া হয়। অ্নুদমােন 

প্রাক্কাদল আদরারপত শতশ হদলা: প্রকল্পটির মূল সভৌত কাজ শুরুর পূদব শ ২টি মহানগরীর পারন সরবরাহ ও স্যারনদটশদনর 

জন্য রবষে জরীপ ও অ্নুসন্ধান (Study/Survey) কায শক্রম পররচালনা কদর একটি মািার প্ল্যান প্রণয়ন করা। উক্ত 

সমীক্ষা প্ররতদবেদনর সুপাররদশর রভরিদত প্রদয়াজনদবাদি প্রকল্পটি সাংদশািন সাদপদক্ষ বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পটি 

১২/০৭/২০০৬ তাররদখ একদনক কতৃশক অ্নুদমারেত হদলও প্রকল্পটির সময়ােকাল প্রস্তারবত জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০০৮ 

পয শন্তই রাখা হয়। এদক্ষদত্র, প্রকল্পটির শুরুর সময় অ্নুদমারেত তাররদখর প্রায় ০১ বছর পূদব শর। 

প্রকল্পটির অ্নুদমােদনর লদক্ষয ১৪/০৫/২০০৫ প্রাক-একদনক সভা অ্নুরষ্ঠত হয়। অ্নুরষ্ঠত রপইরস সভার প্রায় ১৪ মাস সময় 

পদর একদনক কতৃশক অ্নুদমারেত হয়।  একদনক কতৃশক ১২/০৭/২০০৬ তাররদখ অ্নুদমােদনর পর পররকল্পনা রবভাদগর 

মাধ্যদম অ্নুশাসন প্রোন করা হয় সয, প্রকল্পটি রপরসরপ আকাদর একদনক সভায় উপস্থারপত হয় যা বতশমাদন প্রচরলত 

প্রকল্প প্ররক্রয়াকরণ ও অ্নুদমােন পিরত অ্নুযায়ী যর্াযর্ নয় রবিায় বতশমাদন প্রচরলত পিরত অ্নুযায়ী উদিরখত প্রকদল্পর 

“একদনক অ্নুদমারেত প্রকদল্পর উদেশ্য, সময়ােকাল, অ্াংগরভরিক ব্যয় ইতযারে সকানরূপ পররবতশন না কদর রডরপরপ 

প্রণয়ন কদর পররকল্পনা করমশদনর সাংরেি সসক্টদরর মাধ্যদম একদনক ও সমন্বয় অ্নুরবভাদগ সপ্ররণ করদত হদব” মদম শ 

সাংরেি মন্ত্রণালয়দক অ্নুদরাি করা হয়। 

3.4.2 বাস্তবায়ন পয শায় (মূল রডরপরপ) 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয পরামশ শক প্ররতষ্ঠান BETS IWM-JV এর সাদর্ গত ২১/০৮/২০০৮ 

তাররদখ চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়। কাজ শুরুর তাররখ: ০১ সসদেম্বর ২০০৮। প্রকল্পটি একদনক কতৃশক অ্নুদমােদনর প্রায় ২৫ 

মাস পদর পরামশ শক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ প্রোন করা হয়। চুরক্তর সময়সীমা ২৬ জুন ২০০৯ পয শন্ত (৩০ মাস)। একদনক কতৃশক 

অ্নুদমারেত সময়কাল এবাং পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ চুরক্তর সময়সীমার পার্ শকয রবদবচনায় বাস্তবতার রনররদখ 
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প্রকল্পটির সময়বৃরির প্রদয়াজনীয়তা সেখা সেয়। সাংরেি মন্ত্রণালয় কতৃশক ‘রডরপইরস’ সভার সুপাররশক্রদম প্রকল্পটির 

বাস্তবায়ন সময় ০১ বছর বৃরি কদর জুন ২০০৯ পয শন্ত রনি শারণ করা হয়।  

3.4.3 প্রকদল্পর ১ম সাংদশািন: 

সাংরেি মন্ত্রণালয় কতৃশক ১৮/০২/২০০৯ তাররদখ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর বরাবর প্রকদল্পর আররডরপরপ প্রোদনর জন্য 

পত্র প্রোন করা হয়। প্রকদল্পর প্রস্তারবত আররডরপরপ অ্নুদমােদনর জন্য জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর হদত ১৮/০২/২০০৯ 

তাররদখ সাংরেি মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদল সাংরেি মন্ত্রণালয় হদত প্রস্তাবটি গত ১১/০৫/২০০৯ তাররদখ পররকল্পনা 

করমশদনর সাংরেি সসক্টদর সপ্ররণ করা হয়।  

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার Interim Report এর সুপাররশ অ্নুযায়ী প্রকদল্পর ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ১৬১৬৫.০০ লক্ষ টাকা 

এবাং বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর বৃরি অ্র্ শাৎ জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০১২ পয শন্ত। পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক চূোন্ত প্ররতদবেন 

োরখল করা হয় ৩০/০৬/২০০৯ তাররদখ। এ প্ররতদবেদনর সুপাররশ অ্নুযায়ী প্রকদল্পর সমাট ব্যয় োঁোয় ২০৫৩৯.২৮ লক্ষ 

টাকা। 

পররকল্পনা করমশদনর সাংরেি রবভাগ কতৃশক প্রাপ্ত প্রস্তাদবর উপর গত ২০/০৭/২০০৯ তাররদখ ‘রপইরস’ সভা আহবান করা 

হয়। সভার রসিান্ত অ্নুযায়ী সাংরেি মন্ত্রণালয় কতৃশক প্রকদল্পর রর-কাস্ট রডরপরপ পররকল্পনা করমশদনর সাংরেি রবভাদগ 

সপ্ররণ করা হয়। অ্ত:পর প্রকল্পটি গত ০৫/১১/২০০৯ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত একদনক সভায় অ্নুদমােন সেয়া হয়। এদক্ষদত্র, 

অ্নুদমারেত সমদয়র প্রায় ০৫ মাস পদর প্রস্তারবত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুদমারেত হয়। 

3.4.4 প্রকদল্পর ২য় সাংদশািন  

বাস্তবতার রনররদখ, প্রকল্পটির ২য় বার সাংদশািদনর প্রদয়াজন হওয়ায় সাংরেি মন্ত্রণালয় হদত পররকল্পনা করমশদনর সাংরেি 

রবভাদগ প্রস্তাব সপ্ররণ করদল প্রস্তারবত ২য় সাংদশািনীর উপর গত ২০/০১/২০১৩ তাররদখ ১ম রপইরস সভা অ্নুরষ্ঠত হয়। 

অ্নুরষ্ঠত সভার রসিান্ত  অ্নুযায়ী রর-কাস্ট রডরপরপ পুন:দপ্ররণ করা হদল তা গত ২৩/০৭/২০১৩ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত একদনক 

সভায় অ্নুদমােদনর জন্য উপস্থাপন করা হয়। একদনক কতৃশক সাংদশারিত প্রকল্পটি অ্নুদমােন না রেদয় প্রকল্পটির 

অ্স্বাভারবকভাদব ব্যয় বৃরির রবষদয় আরও পররক্ষা-রনরীক্ষা কদর পুন: উপস্থাপদনর রনদে শশনা প্রোন করা হয়।  

একদনক সভার রনদে শশনা প্ররতপালদনর লদক্ষয ০৪/০৯/২০১৩ তাররদখ ২য় বার রপইরস সভা অ্নুরষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় 

আইএমইরড’র সনতৃদত্ব একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় করমটি গঠন করা হয়। গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় করমটির সুপাররদশর সপ্ররক্ষদত 

আররডরপরপ পুনরায় সাংদশািন করদত হদব মদম শ রসিান্ত গৃহীত হয়।  

আন্ত:মন্ত্রণালয় করমটির সুপাররশ অ্নুযায়ী রর-কাস্ট রডরপরপ গত ০৫/০৯/২০১৩ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন সপ্ররণ করা 

হদল গত ১৯/০৯/২০১৩ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত একদনক সভায় প্রকদল্পর প্রস্তারবত ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন সেয়া হয়। এদক্ষদত্র 

প্রকদল্পর ২য় সাংদশািন চূোন্ত অ্নুদমােদন প্রায় ০৮ মাদসরও সবরশ সময় অ্রতবারহত হয়। 

১ম সাংদশারিত প্রকল্পটি অ্নুদমােদনর পর প্রস্তারবত ২য় সাংদশািনীর চূোন্ত অ্নুদমােন সময়সাদপক্ষ রবিায় প্রকদল্পর ২য় 

বার ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক বাস্তবায়ন সময় জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০১৪ পয শন্ত ২ (দুই) বছর বৃরি করা হয়। এদক্ষদত্র, ব্যয় 

বৃরি ব্যরতদরদক সময় বৃরির প্রস্তাব অ্নুদমারেত হয় ২৭/১১/২০১১ তাররদখ। ৩য় েিায় প্রকদল্পর ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক 

বাস্তবায়ন সময় ০১ বছর বৃরির প্রদয়াজন হয় যা যর্াযর্ কতৃশপক্ষ কতৃশক ১৭/০৮/২০১৫ তাররদখ অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত 
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সমদয়র প্রায় আোই মাস পদর। এছাো প্রকল্পটির ১ম সাংদশারিত রডরপরপ’র অ্নুদমারেত সময়াদের প্রায় ১৫ মাস পদর ২য় 

সাংদশারিত প্রস্তাব অ্নুদমারেত হয়। 

3.5  (খ) ক্রয় কায শক্রম: 

3.5.1 বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা পয শাদলাচনা ও পয শদবক্ষণ: 

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কায শ ও সসবা সাংগ্রদহর সক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, 

রপরপআর, উন্নয়ন সহদযারগর গাইড লাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ 

রকনা তা পয শাদলাচনা ও পয শদবক্ষণ 

3.5.1.1 ক্রয় সাংক্রান্ত (রসদলট): 

ক্র: 

নাং 

প্যাদকদজর নাম/ক্রদয়র 

রববরণ 

অ্নুদমারেত 

আরর্ শক 

সাংস্থান 

চুরক্তমূল্য 

ঠিকাোরী 

প্ররতষ্ঠাদনর 

নাম 

কায শাদেশ 

প্রোদনর 

তাররখ 

কায শাদেদশর 

সময়সীমা 

অ্নুযায়ী 

কাজ 

সমারপ্তর 

তাররখ 

প্রকৃতপ

সক্ষ 

কাজ 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১ ২০ এম.এল.রড সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

১ম সাং: 

১৬৭০.০০ 

২য় সাং: 

১৯০০.০০ 

১৮১৯.৫৭ M/S 

Meghna 

Traders & 

Combined 

Developmen

t Corp (JV) 

০৯/০৬/২০১

০ 

০৯/১০/২০

১১ 

২১/০৯/

২০১৪ 

 

২ ৮ এম.এল.রড সাদিশস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট  

১ম সাং: 

৯০৯.০০ 

২য় সাং: 

১০২২.০০ 

৯৬৮.৬০ Md. Kabir 

Hossain, 

Lead 

Partner of 

KCM (JV) 

২২/০৩/২০১

০ 

০৫/০৫/২০

১১ 

২০/১১/

২০১৪ 

 

 20 MLD & 08 MLD এর 

আনুষরঙ্গক কাজ 

       

৩ রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর অ্ভযন্তদর 

Street Lighting সহ 

অ্ন্যান্য আনুষারঙ্গক কাজ  

(লট নাং-২, ২০১৫-২০১৬) 

 ১৬.৮২ সমসাস শ পাদলায়ান 

সিডাস শ 

০৪/০১/২০১

৬ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

  

৪ 20 MLD & 08 MLD এর 

Main gate with 

Barbed wire 

fencing কাজ, Slurry 

Pump set সরবরাহ 

ইতযারে কাজ 

(লট নাং-২, ২০১৫-২০১৬) 

 ১৬.৯৮ সমসাস শ পাদলায়ান 

সিডাস শ 

০৭/০১/২০১

৬ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

  

৫ Intec-1 এর জন্য 

Retaining Wall ও 

Stair রনম শাণ কাজ 

(লট নাং-২, ২০১৫-২০১৬) 

 ২৯.৬৭ সমসাস শ 

িাকচারাল 

ইরিরনয়াররাং রল: 

২১/০১/২০১

৬ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

  

৬ 08 MLD ক্ষমতাসম্পন্ন পারন 

সশািনাগার এর Site 

development ও 20 

MLD & 08 MLD এর 

approach road এবাং 

drain রনম শাণ 

(লট নাং-১, ২০১৫-২০১৬) 

 ৪২.৮৬ সমসাস শ 

িাকচারাল 

ইরিরনয়াররাং রল: 

২১/০১/২০১

৬ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

  

৭ 20 MLD ক্ষমতাসম্পন্ন পারন 

সশািনাগার এর Site 

development ও Intec-1 

 ৪৩.৫৭ সমসাস শ 

িাকচারাল 

ইরিরনয়াররাং রল: 

২১/০১/২০১

৬ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 
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এর  approach road 

রনম শাণ 

(লট নাং-৪, ২০১৫-২০১৬) 

উদিখ করা 

হয়রন। 

৮ 20 MLD & 08 MLD 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর বাউন্ডারী 

ওয়াল রনম শাণ 

 ৫২.৭০   কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

 প্রাক্কলন 

অ্নুদমােদনর 

তাররখ 

২২/০৬/২০১৫  

৯ 20 MLD & 08 MLD 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর জন্য 

Flooting Pontoon 

Intake রনম শাণ 

 ১১৮.১২ সমসাস শ রজলানী 

সিডাস শ 

০২/০২/২০১

৫ 

কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

  

১০ 20 MLD & 08 MLD 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর জন্য 

Flooting Pontoon 

Intake পয শন্ত পাইপ লাইন 

রনম শাণ 

 ২৪.৭১   কায শাদেশ/

NOA-সত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

উদিখ করা 

হয়রন। 

 প্রাক্কলন 

অ্নুদমােদনর 

তাররখ 

২৪/০২/২০১৫ 

 প্যাদকজ সাংখ্যা: ৮টি  ৩৪৫.১৩      

১১ ৬০০-৩০০ রম:রম: ব্যাদসর 

িান্সরমশন লাইন 

(প্যা:নাং-৫৪ (লট-১) 

১২২৮.৮০ ১০৫৫.৮৮ M/S ABCL-

TS JV 

২০/১০/২০১

৩ 

০৭/০৫/২০

১৪ 

১৮/০৫/

২০১৪ 

 

১২ ৩০০-৬০০ রম:রম: ব্যাদসর 

িান্সরমশন লাইন 

(প্যা:নাং-৫৪এ (লট-২) 

১০৪৪.৪৮ ১০৪১.২৪ M/S Zilani 

Traders 

(JV) 

২৮/১০/২০১

৩ 

০৭/০৫/২০

১৪ 

১৮/০৫/

২০১৪ 

 

১৩ ৩০০-৬০০ রম:রম: ব্যাদসর 

িান্সরমশন লাইন 

(প্যা:নাং-৫৫ (লট-১) 

৭৯৮.৭২ ১১৯৪.১৫ M/S 

Himayara 

Enterprise 

০৮/১০/২০১

৩ 

২০/০৫/২০

১৪ 

১৫/০৬/

২০১৫ 

 

১৪ ৩০০-৬০০ রম:রম: ব্যাদসর 

িান্সরমশন লাইন 

(প্যা:নাং-৫৬ (লট-২) 

১২৭৮.০০ ৯৯৮.৭৭ M/S 

Himayara 

Enterprise 

০৮/১০/২০১

৩ 

২০/০৫/২০

১৪ 

১৫/০৬/

২০১৫ 

 

 উপ-দমাট (৩০০-৬০০ 

রম:রম:): 

৪৩৫০.০০ ৪২৯০.০৪      

১৫ ওয়াড শ নাং-১৯ ও ২০ এর 

রবরভন্ন স্থাদন ১০০/১৫০ 

রম:রম: ব্যাদসর রপরভরস পাইপ                     

স্থাপন 

 ৭৬.৪৯  এমএস আব্দুর 

রহমান এযান্ড 

ব্রাোস শ 

২৩/৬/২০১১ ২২/১২/২০

১১ 

০৮/০৩/

২০১২ 

১৮৫টি েরপত্র 

পাওয়া যায়।  

 

৫% রনম্নেদর 

ক্রয়চুরক্ত করা 

হয়। 

১৬ িান্সরমশন পাইপ লাইন 

স্থাপদনর জন্য HSPE পাইপ 

িারা হযরত শাহ্জালাল ব্রীজ 

ক্ররসাং কাজ 

 ৪৯.৫০ সমসাস শ রজলানী 

সিডাস শ 

১৬/০৬/২০১

৫ 

১৫/০৯/২০

১৫ 

২৭/১১/

২০১৫ 

 

১৭ সাদকশল অ্রিস ভবদনর ১ম 

তলা আাংরশক), ২য় ও ৩য় 

তলা সম্পূণ শ ইদলকরিকযাল, 

স্যারনটারী ও ওয়াটার সাপ্ল্াই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ইতযারে কাজ 

২১৯.০০ ১৯৪.১৩ সমসাস শ হক 

সিরডাং 

কদপ শাদশনর 

১৯/০৫/২০১

১ 

১৮/০৫/২০

১২ 

১৩/০৭/

২০১৪ 

 

সারণী 13: ক্রয় সাংক্রান্ত (রসদলট) তথ্যারে 
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3.5.1.2 ক্রয় সাংক্রান্ত (বররশাল): 

ক্র: 

নাং 

প্যাদকদজর নাম/ক্রদয়র 

রববরণ 

আররডরপরপ 

অ্নুযায়ী 

আরর্ শক সাংস্থান 

চুরক্তমূল্য 

ঠিকাোরী 

প্ররতষ্ঠাদনর 

নাম 

কায শাদেশ 

প্রোদনর 

তাররখ 

কায শাদেদশর 

সময়সীমা 

অ্নুযায়ী কাজ 

সমারপ্তর 

তাররখ 

প্রকৃতপদক্ষ 

কাজ 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১ ১৬ এম.এল.রড সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

(রুপাতলী) 

১৩১৫.০০ ১৩৯৯.৪৫ সমসাস শ 

সমঘনা 

সিডাস শ 

২৮/০৩/২০১

৩ 

২০/০৬/২০১৪ ৩১/০৫/২০১

৫ 

চুরক্ত: 

১৩৯৯.৪৫

+১১৮৬.২

১= 

২৫৮৫.৬৬ 

 

 অ্বরশি কাজ ১৩১৫.০০ ১১৮৬.২১ সমসাস শ 

সুলতান 

রমলন 

(দজরভ) 

২৬/০২/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ ২৭/০৬/২০১

৬ 

সাংস্থান: 

২৬৩০.০

০ 

 ভূরম উন্নয়ন ১১০.২৫ ৮৯.৭৯ সমসাস শ 

সমঘনা 

সিডাস শ 

২০/০১/২০১৪ ১৯/০৩/২০১৪ ১২/০৪/২০১

৪ 

 

২ ১৬ এম.এল.রড সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

(দবলতলা) 

১ম সাং. 

২য় সাং. 

২৩০০.০০ 

১৯২৯.০০  ১২/০৪/২০১০ ২৯/০৭/২০১১ ৩১/০৩/২০১

৬ 

সভরর: 

২৬৯৫.১

৮ 

৩ রর সজনাদরশন এন্ড 

ররদপ্ল্সদমন্ট পাম্প মটর 

৮ ১৬.০৬ সমসাস শ 

ইরিরনয়াররাং 

সকা: 

০৪/০৮/২০১১ ০২/১১/২০১১ ২২/১২/২০১

১ 

 

৪ সাদিশস সেন রনম শাণ 

(শাহপরান সরাড, ওয়াড শ নাং-

২৯) 

৪০.০০ 

৪৫.০০ 

৩৩.৪৪ সমা: 

আসাদুজ্জামান 

১৩/০৬/২০১২ ১২/১২/২০১২ ২৩/০৯/২০১

৪ 

 

৫ িান্সরমশন পাইপ লাইন 

(দরাড সরিুদরশন, ৬.৭৯০ রক:রম:) 

২৯.০৬ ৮১.৩০ সমসাস শ 

সকারহনুর 

এন্টারপ্রাইজ 

এন্ড সমসাস শ 

এইচ এস সিড 

ইন্টা: (দজরভ) 

১৮/১২/২০১৪ ১৭/০৬/২০১৫ ১১/০৪/২০১

৬ 

৪.২৮ 

১১.৯৭ 

৬ পুরাতন পাইপ লাইন 

পুনব শাসন ও উন্নয়ন (১.৪০ 

রক:রম:, ১০০ রম:রম: 

ব্যাদসর) 

২৩.৬২ ১৫.৪১ রবকাশ 

এন্টারপ্রাইজ 

১৩/০৫/২০১০ ১২/১১/২০১০ ১৭/০৪/২০১

২ 

 

৭ পাবরলক টয়দলট (০৫টি) ৬০.০০ ৪৭.৩১ এমএস এইচ 

এস সিড 

ইন্টা: 

২০/০৫/২০১৪ ১৯/১১/২০১৪ ২৬/০৯/২০১

৫ 

 

৮ সজনাদরটর-৩টি (৬০ 

সকরভএ) 

৫০.৯৭ ৫০.৮৮ মঞ্জুরুল 

আহসান এন্ড 

সকা: 

২৪/১১/২০১১ ২৩/০২/২০১২ ০৮/০২/২০১

২ 

 

৯ সজনাদরটর-৪টি (৬০ 

সকরভএ) 

৬৭.৯৬ ৬৭.৮৯ মঞ্জুরুল 

আহসান এন্ড 

সকা: 

২৪/১১/২০১১ ২৩/০২/২০১২ ০৮/০২/২০১

২ 

 

সারণী 14: ক্রয় সাংক্রান্ত (বররশাল) তথ্যারে 
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3.6 প্রকদল্পর প্রিান কদয়কটি অ্াংদগর ক্রয় ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত অ্গ্রগরত এবাং প্রকদল্পর ২য় সাংদশািনী 

অ্নুদমােন প্রাক্কাদলর অ্নুশাসন ও প্ররতপালন সাংক্রান্ত তথ্যারের পয শাদলাচনা/রবদেষণ: 

3.6.1 রসদলট মহানগরী এলাকা 

Transmission Main (300-600 mm ductile Iron Pipe) স্থাপনোঃ 

 

রসদলট মহানগরীদত ১৭.৭০ রকোঃরমোঃ Transmission Main (300-600 mm ductile Iron Pipe) পাইপ লাইন 

স্থাপন বাবে অ্নুদমারেত সাংদশারিত রডরপরপদত ৪টি প্যাদকদজ ৪৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়।  এ সাংস্থাদনর 

রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত করা হয় ৪২৯০.০৪ লক্ষ টাকা। ক্রয়কৃত ৪টি প্যাদকদজর তথ্যারে পয শাদলাচনায় সেখা যায়-অ্নুদমারেত 

আররডরপরপ’র সাংস্থান ১২২৮.৮০ লক্ষ টাকার রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ১০৫৫.৮৮ লক্ষ টাকা (১৭২.৯২ লক্ষ টাকা কম), 

৭৯৮.৭২ লক্ষ টাকার রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ১১৯৪.১৫ লক্ষ টাকা (৩৯৫.৪৩ লক্ষ টাকা সবশী) এবাং ১২৭৮.০০ লক্ষ টাকার 

রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ৯৯৮.৭৭ লক্ষ টাকা (২৭৯.২৩ লক্ষ টাকা কম)। এদক্ষদত্র অ্নুদমারেত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তব 

কাজ কতটুকু হদয়দছ তা েি নয়। ২টি প্যাদকদজর রবদেষণ করা হদলা যা রনম্নরূপ: 

(ক) ৬০০-৩০০ রম:রম: ব্যাদসর িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত ও অ্ন্যান্য তথ্যারের রবদেষণ 

(আররডরপরপ’র প্যাদকজ নাং-৫৪, লট-১): 

ক্র: 

নাং 
উপাাংদগর নাম 

আররডরপরপ অ্নুযায়ী অ্নুদমারেত প্রাক্কলন অ্নুযায়ী 

চুরক্তমূল্য 

মন্তব্য 

কাদজর 

পররমাণ 

আরর্ শক 

সাংস্থান 

কাদজর 

পররমাণ 
অ্র্ শ (টাকায়) 

১ ব্রীক সরলাং  

৫ রক:রম: 

 

ক্রয়চুরক্ত 

করা হয় 

লট-১ 

রহদসদব 

(প্যা: নাং-

৫৪) 

 

১২২৮.৮০ 

লক্ষ টাকা 

৪১২ 

ব:রম: 

৯০৬৪.০০ 

১০৫৫.৮৯ 

লক্ষ টাকা 

(১) েরপত্র আহবান 

প্ররক্রয়ায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত 

পরত্রকা, রসরপটিইউ-এর 

ওদয়ব-সাইট, অ্নুদমারেত 

প্রাক্কলন, TEC সভার 

কায শপত্র ও কায শরববরণী, 

কায শাদেশ পত্র/NOA, 

চুরক্তনামা ইতযারে সাংরেি 

কাগজ-পত্র রবদেষদণ 

সেখা যায়- এসকল 

কাগজ-পত্রারেদত প্রকৃত 

কাদজর পররমাণ উদিখ 

করা হয়রন, যা অ্তযন্ত সু-

সকৌশদল এরেদয় যাওয়া 

হদয়দছ। 

(২) প্যাদকজটির ব্যয় 

প্রাক্কলন গত 

২১/০৭/২০১৩ তাররদখ 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল 

অ্রিেপ্তদরর প্রিান 

প্রদকৌশলী  কতৃশক 

শতশসাদপদক্ষ অ্নুদমােন 

সেয়া হয়। 

শতশ হদলা: ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপ অ্নুদমােন 

সাদপদক্ষ কায শাদেশ প্রোন 

করদত হদব। 

সহয়াররাং সবান বন্ড  ৯২৫ 

ব:রম: 

৪৬২৫০.০০ 

ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডাম  ৬৫৭ 

ব:রম: 

৪২৭০৫.০০ 

রবটুরমনাস (দখায়া 

কনরসডাদরশনসহ)        

২৪৫৭ 

ব:রম: 

১৯৬৫৬০.০০ 

কনরক্রট                ৯০২ 

ব:রম: 

১৮০৪০০.০০ 

২ এরসরভশন অ্ব কাইন্ডস               ৯০২ 

ঘ:রম: 

৭৮২৬৮০.০০ 

৩ সাপ্ল্াই অ্ব স্যান্ড  অ্ব 

FMO  0.80 রে 

২১৬০ 

ঘ:রম: 

১১৮৮০০০.০০ 

৪ ব্যাক রিরলাং ও অ্ন্যান্য ৩১০৮ 

ঘ:রম: 

৩১০৮০০.০০ 

৫ ৬০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ  

১৬৮০ 

রমটার 

৫৪৫১৬০০০.০০ 

৬০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ 

২টি ৫৯৮৪৮.০০ 

৪৫০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ (শট শ রপচ-২টি)            

২টি ৩৮২২৮.০০ 

৬ রিটিাং এন্ড রিরসাং ২৫ 

রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

ম্যানুয়াল ইয়ার রররলজ 

ভালব ও ৩ রম.রম. 

পুরুত্বরবরশি রস্টল 

৩টি ১৩৫০০.০০ 
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সপ্রাদটকশান বস এবাং 

অ্ন্যান্য কাজ 

(৩) প্যাদকজটির  জন্য 

সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর 

রবপরীদত সয ক্রয়চুরক্ত 

করা হদয়দছ তা 

অ্নুদমারেত মূদল্যর সচদয় 

১৭২.৯২ লক্ষ টাকা কম। 

এদক্ষদত্র, চুরক্তকৃত অ্র্ শ 

িারা অ্নুদমারেত 

প্যাদকজটির সমুেয় বাস্তব 

কাজ ক্রয় করা সম্ভবপর 

নয়। 

(৪) ক্রয়কৃত প্যাদকজটির 

পররমাণগত রহসাব না 

পাওয়ায় তা রবদেষণ করা 

সম্ভব হয়রন। প্যাদকজটির 

বরণ শত ২টি রবদেষণ হদত 

প্ররতয়মান হয় সয, বাস্তব 

কাদজর পররমাণ হ্রাস কদর 

ক্রয়চুরক্ত সম্পােন ও 

বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। 

(৫) ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপ’র অ্নুদমােন 

প্রাক্কাদল অ্রতররক্ত কাদজর 

প্রাক্কলন সেরখদয় চূোন্ত 

অ্নুদমােন সনয়া হয়। 

৭ সরইনদিাস শ রসদমন্ট 

কনরক্রট িাস্ট এবাং 

এযাাংকর ব্লস  

১৫ 

ঘ:রম: 

১৮০০০০.০০ 

৮ আররসরস টপ স্লযাব ও 

আনুষাংরগক কাজ 

২৫ 

সকরজ 

১৭৫০.০০ 

৯ কনরক্রট ব্লস/বস 

এযারাউন্ড D1 পাইপ  

৩০ 

ঘ:রম: 

১৮০০০০.০০ 

 সমাট: ৫ রক:রম: ১২২৮.৮০  ১০৬৩৭৯৬৯৯.০০ ১০৫৫.৮৯  

সারণী 15: ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন প্রাক্কাদলর অ্নুশাসন ও প্ররতপালন সাংক্রান্ত তথ্যারে (রসদলট) 

(খ) ৬০০-৩০০ রম:রম: ব্যাদসর িান্সরমশন পাইপ লাইন স্থাপন প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত ও অ্ন্যান্য তথ্যারের রবদেষণ 

(আররডরপরপ’র প্যাদকজ নাং-৫৪এ, লট-২): 

ক্র: 

নাং 

প্রিান প্রিান উপাাংদগর নাম 

আররডরপরপ অ্নুযায়ী 

অ্নুদমারেত প্রাক্কলন 

অ্নুযায়ী 

চুরক্তমূল্য 

মন্তব্য 

কাদজর 

পররমাণ 

আরর্ শক 

সাংস্থান 

কাদজর 

পররমা

ণ 

অ্র্ শ (টাকায়) 

১ 

ব্রীক সরলাং  

৪.২৫ 

রক:রম: 

১০৪৪.৪৮ 

১১২ 

ব:রম: 

২৪৬৪.০০ 

১০৪১.৪৪ 

(১) েরপত্র আহবান প্ররক্রয়ায় 

রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত পরত্রকা, 

রসরপটিইউ-এর ওদয়ব-সাইট, 

অ্নুদমারেত প্রাক্কলন, TEC 

সভার কায শপত্র ও কায শরববরণী, 

কায শাদেশ পত্র/NOA, চুরক্তনামা 

ইতযারে সাংরেি কাগজ-পত্র 

রবদেষদণ সেখা যায়- এসকল 

কাগজ-পত্রারেদত প্রকৃত কাদজর 

পররমাণ উদিখ করা হয়রন, যা 

সহয়াররাং সবান বন্ড  ৭২৫ 

ব:রম: 

৩৬২৫০.০০ 

ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডাম  ৭৩২ 

ব:রম: 

৪৭৫৮০.০০ 

রবটুরমনাস (দখায়া 

কনরসডাদরশনসহ)        

৩৭৩৬ 

ব:রম: 

২৯৮৮৮০.০০ 

কনরক্রট                ১২৫২ 

ব:রম: 

২৫০৪০০ 
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২ 

এরসরভশন অ্ব কাইন্ডস               ৮৯০৫ 

ঘ:রম: 

১২১১০৮০.০

০ 

অ্তযন্ত সু-দকৌশদল এরেদয় 

যাওয়া হদয়দছ। 

(২) প্যাদকজটির ব্যয় প্রাক্কলন 

গত ২০/০৯/২০১২ তাররদখ 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তদরর 

প্রিান প্রদকৌশলী  কতৃশক 

শতশসাদপদক্ষ অ্নুদমােন সেয়া 

হয়। 

শতশ হদলা: ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপ অ্নুদমােন সাদপদক্ষ 

কায শাদেশ প্রোন করদত হদব। 

(৩) প্যাদকজটির  জন্য 

সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর রবপরীদত সয 

ক্রয়চুরক্ত করা হদয়দছ তা 

অ্নুদমারেত মূদল্যর সচদয় ৩.২৪ 

লক্ষ টাকা কম।  

(৪) ক্রয়কৃত প্যাদকজটির 

পররমাণগত রহসাব না পাওয়ায় 

তা রবদেষণ করা সম্ভব হয়রন।  

(৫) ২য় সাংদশারিত রডরপরপ’র 

অ্নুদমােন প্রাক্কাদল অ্রতররক্ত 

কাদজর প্রাক্কলন সেরখদয় চূোন্ত 

অ্নুদমােন সনয়া হয়। 

৩ 

সাপ্ল্াই অ্ব স্যান্ড  অ্ব FMO  

0.80 রে 

২১৬০ 

ঘ:রম: 

১১৮৮০০০.০

০ 

৪ 

ব্যাক রিরলাং ও অ্ন্যান্য ৩২১০ 

ঘ:রম: 

১৭৬৫৫০০.০

০ 

৫ 

৬০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ  

১৬০০ 

রমটার 

৫১৯২০০০০.

০০ 

৬০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ 

২টি ৫৯৮৪৮.০০ 

৪৫০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ            

১টি 

১৯১১৪.০০ 

৪০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ            

১টি 

১৬০২৯.০০ 

৩০০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ            

১টি 

১০৮৯৭.০০ 

২৫০ রম.রম. ব্যাদসর ডায়া 

পাইপ শট শ রপচ            

১টি 

৯০৮৫.০০ 

৬ 

আররসরস টপ স্লযাব ও 

আনুষাংরগক কাজ: 

  

৪৫০ রম.রম. ডায়া ১০০ 

রমটার 

৪৯০০০০.০০ 

৪০০ রম.রম. ডায়া ৭৫ 

রমটার 

৩৬৭৫০০.০০ 

৩০০ রম.রম. ডায়া ৫০ 

রমটার 

২৪৫৬০০০.০

০ 

২০০ রম.রম. ডায়া ২০০ 

রমটার 

৯৮০০০০.০০ 

৭ অ্ন্যান্য  ৩৪৫.৬১ 

 সমাট: 

৪.২৫ 

রক:রম: 

১০৪৪.৪৮  ৯৫৬.৮৯ 

১০৪১.৪৪ 

 

সারণী 15: ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন প্রাক্কাদলর অ্নুশাসন ও প্ররতপালন সাংক্রান্ত তথ্যারে (রসদলট) 

 

 



32 

 

3.6.2 ভূরম উন্নয়নোঃ 

রসদলট মহানগরীদত রনম শাণািীন ২টি সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য আলমপুর এলাকায় ৩.০০ একর ও কসবা 

কইটুক এলাকায়প্রায় ৭.০০ একর অ্র্ শাৎ সমাট ১০.০০ একর ভূরম অ্রিগ্রহদণর প্রস্তাবনা রছল । রনব শাহী প্রদকৌশলী রসদলট 

জানান সয, কসবা কইটুক এলাকায় ১টি রিটদমন্ট ভূরম রনম শাদণ ৩.০০ একর ভূরম উন্নয়দনর জন্য মাটির পররমাণ িরা রছল 

৪২৬০০ ঘোঃ রমোঃ এবাং আলমপুর এলাকায় ৩ একর ভূরম উন্নয়দনর জন্য মাটির পররমান িরা রছল  ১৫৬০০ ঘোঃরমোঃ 

সব শদমাট (৪২৬০০+১৫৬০০)=৫৮২০০ ঘোঃরমোঃ। তদব মামলাজরনত জটিলতার কারদণ আলমপুর এলাকায় ভূরম অ্রিগ্রহণ 

সম্ভবপর না হওয়ায় মন্ত্রণালদয়ের রসিাদন্তর আদলাদক কসবা কইটুক এলাকার অ্রিগ্রহণকৃত ৭.৮২ একর ভূরমদত একই 

স্থাদন ১টি সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদনর রসিান্ত গৃহীত হয়। এজন্য দুই জায়গায় (৩+৩)=৬ একদরর পররবদতশ 

অ্রিগ্রহণকৃত ৭.৮২ একর ভূরমর সমগ্র ভূরম উন্নয়দনর (Pre-Sedimentation Basin ব্যতীত) প্রদয়াজনীয়তা সেখা 

সেয়। কসবা কইটুক এলাকা আলমপুর এলাকার তুলনায় অ্দপক্ষাকৃত রনচু ভূরম হওয়ায় ভূরমর উন্নয়দনর পররমাণ সবদে 

যায়। এ সপ্ররক্ষদত পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক উক্ত ৭.৮২ একর ভূরম উন্নয়ন জররপপূব শক অ্নুদমারেত রডরপরপর সাংস্থানকৃত 

(৪২৬০০+১৫৬০০)=৫৮২০০ ঘোঃরমোঃ এর পররবদতশ (৫৮৮১০+২১,০০০)=৭৯,৮১০ ঘোঃ রমোঃ ভূরম উন্নয়দনর প্রাক্কলন 

বতরী করা হয়। বরি শত মাটির প্রাক্করলত ব্যয় রনদয়াগকৃত ঠিকাোদরর েদরর উপর রভরি কদর 

(৩৮৫.৫০+১৩৯.২৩)=৫২৪.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন রনি শারন করা হয়। সস অ্নুযায়ী অ্রিগ্রহণকৃত ভূরম উন্নয়ন বাবে 

অ্নুদমারেত আররডরপরপদত ৭৯,৮১০ ঘোঃরমোঃ মাটির জন্য ৫২৪.৭৩ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। অ্নুদমােন প্রাক্কাদল 

প্রকদল্পর ভূরম উন্নয়দনর বরি শত পররমাণ ও ব্যয় রনব শাহ রপরপআর-২০০৮ এর আদলাদক অ্নুদমােন ও রনষ্পন্ন করদত হদব 

মদম শ অ্নুশাসন প্রোন করা হয়। 

ক্রয়চুরক্ত ও অ্র্ শ পররদশাি সাংক্রান্ত তথ্য পয শাদলাচনায় সেখা যায়- ৮ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট অ্াংদশর জন্য অ্নুদমারেত ২১,০০০ ঘ:রম: ভূরম উন্নয়দনর রবপরীদত ১৫৯৫০.৪৬ ২১,০০০ ঘ:রম: 

ভূরম উন্নয়ন করা হদয়দছ (৫০৪৯.৫৪ ঘ:রম: কম)। ২০ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট অ্াংদশর তথ্য পাওয়া যায়রন। রপরসআর অ্নুযায়ী ভূরম উন্নয়ন বাবে সাংস্থানকৃত সমুেয় অ্র্ শই ব্যয় করা 

হদয়দছ। প্রকৃতপদক্ষ ভূরম উন্নয়দনর পররমাণ এবাং অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র স্বেতার অ্ভাব পররলরক্ষত হদে। 

3.6.3 সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ 

3.6.3.1 (ক) বেরনক ৮ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ 

অ্নুদমারেত সাংস্থান: রসদলট মহানগরীদত রনম শাণািীন বেরনক ০৮ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্টটির অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ প্রাক্করলত ব্যয় ৯০৯.০০ লক্ষ টাকার স্থদল ২য় সাংদশারিত রডরপরপ সত 

১০২২.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়। 

বাস্তবায়ন ও অ্নুশাসন: পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রণীত রডজাইন সমাতাদবক রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদণর শুরুদতই সটস্ট 

পাইল কদর তার সলাড সটস্ট করা হয়। রকন্তু, সলাড সটদস্টর িলািল যর্াযর্ না হওয়ায় প্রকদল্প রনদয়ারজত সাংরেি 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক পাইদলর রডজাইন সাংদশািন করা হয়। মূল রডজাইদন রনি শাররত ১৬২ টি পাইদলর পররবদতশ 

২৩৯ টি পাইল ও অ্ন্যান্য কাদজর (বাদিদলা ওয়াল, রপরভরস শীট ইতযারে কাদজর) পররমাণ বৃরির সপ্রক্ষাপদট ঠিকাোদরর 

গৃহীত চুরক্ত েদরর উপর রভরি কদর সাংদশারিত প্রাক্কলন প্রনয়ন করা হয়। প্ল্যান্টটির অ্রতররক্ত পাইলসাংখ্যা ও অ্ন্যান্য 
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কাজ রবদবচনাপূব শক আররডরপরপদত ১০২২.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। অ্নুদমােন প্রাক্কাদল অ্নুশাসন প্রোন করা 

হয় সয, যাবতীয় সভররদয়শদনর জন্য অ্রতররক্ত ব্যয় রপরপআর- ২০০৮ এর আদলাদক যর্াযর্ভাদব অ্নুদমােন রনষ্পন্ন 

করদত হদব।   

প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত সাংস্থানকৃত ৯০৯.০০ লক্ষ টাকার 

রবপরীদত চুরক্ত করা হয় ৯৬৮.৬০ লক্ষ টাকা যা সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর ৬.৫৬% সবশী। বাস্তবতার রনররদখ ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপদত ১০২২.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  প্রাপ্ত তথ্যারে হদত সেখা যায়- প্ল্যান্টটির রনম শাণ কাজ বাবে অ্র্ শ 

ব্যয় করা হদয়দছ ১০৭২.৬২ লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত সাংস্থাদনর সচদয় ৫০.৬২ লক্ষ টাকা সবশী ব্যয় করা হদয়দছ।  

রপরসআর-এ ৮ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ কাদজর লক্ষযমাত্রা 

সেখাদনা হদয়দছ ১০৮৮.০০ লক্ষ টাকা এবাং ২০ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট রনম শাণ কাদজর লক্ষযমাত্রা সেখাদনা হদয়দছ ১৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা যা ভূল রহদসদব প্রতীয়মান হয়।  

3.6.3.2 (খ) বেরনক ২০ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ 

অ্নুদমারেত সাংস্থান: রসদলট মহানগরীদত রনম শাণািীন বেরনক ২০ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্টটির অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ প্রাক্করলত ব্যয় ১৬৭০.০০ লক্ষ টাকার স্থদল ২য় সাংদশারিত রডরপরপ সত 

১৯০০.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়।  

বাস্তবায়ন ও অ্নুশাসন: পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রণীত রডজাইন সমাতাদবক রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদণর শুরুদতই সটস্ট 

পাইল কদর তার সলাড সটস্ট করা হয়। রকন্তু, সলাড সটদস্টর িলািল যর্াযর্ না হওয়ায় প্রকদল্প রনদয়ারজত সাংরেি 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক পাইদলর রডজাইন সাংদশািন করা হয়। িদল অ্রতররক্ত (৪১৭-৩২৯) ৮৮টি পাইল ও অ্ন্যান্য 

কাদজর (বাদিদলা ওয়াল, রপরভরস শীট ইতযারে কাদজর) পররমাণ বৃরির সপ্রক্ষাপদট প্রাক্কলন করা হয়। অ্নুদমােন প্রাক্কাদল 

অ্নুশাসন প্রোন করা হয় সয, যাবতীয় সভররদয়শদনর জন্য অ্রতররক্ত ব্যয় রপরপআর- ২০০৮ এর আদলাদক যর্াযর্ভাদব 

অ্নুদমােন রনষ্পন্ন করদত হদব।   

প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত সাংস্থানকৃত ১৬৭০.০০ লক্ষ টাকার 

রবপরীদত চুরক্ত করা হয় ১৮১৯.৫৭ লক্ষ টাকা যা সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর ৮.৯৬% সবশী। বাস্তবতার রনররদখ ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপদত ১৯০০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  প্রাপ্ত তথ্যারে হদত সেখা যায়- প্ল্যান্টটির রনম শাণ কাজ বাবে অ্র্ শ 

ব্যয় করা হদয়দছ ২০৮৫.৬৭ লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত সাংস্থাদনর সচদয় ১৮৫.৬৭ লক্ষ টাকা সবশী ব্যয় করা হদয়দছ।  

20 MLD & 08 MLD এর আনুষরঙ্গক কাজ বাবে জন্য ৮টি প্যাদকদজ ৩৪৫.১৩ লক্ষ টাকার ক্রয় চুরক্ত ও অ্র্ শ ব্যয় 

করা হদয়দছ যা রডরপরপ বরহভূ শত প্যাদকজ। উক্ত ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট বাস্তবায়দন অ্নুদমারেত সাংস্থানকৃত ২৯২২.০০ লক্ষ 

টাকার রবপরীদত  (৫০.৬২+১৮৫.৬৭+৩৪৫.১৩)=৫৮১.৪৫ লক্ষ টাকা সবশী অ্র্ শাৎ ৩৫০৩.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 

হদয়দছ।  যর্াযর্ কতৃশপদক্ষর অ্নুদমােন ব্যরতত প্রকদল্পর অ্ন্য সকান অ্াংদগর সাংস্থানকৃত অ্র্ শ হদত অ্রতররক্ত অ্র্ শ ব্যয় 

করা হদয়দছ। রবষয়টি আরর্ শক শৃঙ্খলা পররপন্থী। 

রসদলট মহানগরীর কসবা কইটুক এলাকায় ৭.৮২ একর ভূরমর উপর ১টি ২০ এমএলরড ও ১টি ৮এমএলরড ক্ষমতাসম্পন্ন 

সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এলাকায় ১টি ২০ ও ১টি ৮ এমএলরড রিটদমন্ট 
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প্ল্যান্ট, ১টি রপ্র-দসরডদমদন্টশন সবরসন, ৩টি ইনদটক সস্টশন, ১টি অ্রিস ভবন, ১টি কযারমকযাল ভবনসহ অ্ন্যান্য সাংরেি 

স্থাপনা রনম শাণ করা হদয়দছ। তাছাো, ৮ এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য ১টি ২০০সকরভএ সজনাদরটর স্থাপন করা হদয়দছ। 

সুরমা নেী হদত  ইনদটক-১ সাহাদে পারন উদিালন কদর রপ্র-দসরডদমদন্টশন সবরসদন সাংরক্ষণ করা হদব। রপ্র-

সসরডদমদন্টশন সবরসন হদত ইনদটক-২ এর সাহাদে পারন রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট সরবরাহ করা হদব। রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট পারন 

পররদশািন কদর পাদম্পর সাহাদে িান্সরমশন ও রডরিরবউশন পাইদপর মধ্য রেদয় রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় সরবরাহ 

করা হদব। বতশমাদন রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ২টির মাধ্যদম রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় পারন সরবরাহ করা হদে। পররেশ শদন সেখা 

যায়, রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য রনি শাররত ভূরমর প্রায় ০.১০৬ একর ভূরমর উপর একটি হাসপাতাল/করমউরনটি রিরনক রনম শাণ 

করা হদয়দছ। এ রবষদয় রনব শাহী প্রদকৌশলী জানান সয, রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক এ হাসপাতালটি রনম শাণ করা হদয়দছ। 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ২টি পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রসদলট রসটি কদপ শাদরশদনর রনকট ১১/৫/২০১৭ তাররদখ হস্তান্তর 

করা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর আওতায় রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় ১৪টি সপ্রাডাকশন ওদয়ল স্থাপদনর সাংস্থান রদয়দছ। রনব শাহী প্রদকৌশলী 

জানান সয, সাংস্থানকৃত ১৪টি সপ্রাডাকশন ওদয়ল স্থাপন করা হদয়দছ। এ ১৪টির মদধ্য ৩টি (রাজপাো, বাল্যচর, োরুস 

সালাম) সপ্রাডাকশন ওদয়ল পররেশ শন করা হয়। এ সপ্রাডাকশন ওদয়লগুদলার মাধ্যদম বতশমাদন রসদলট রসটি কদপ শাদরশন 

এলাকায় পারন সরবরাহ করা হদে। রবদুযৎ প্রবাহ রবরিত হদল সপ্রাডাকশন ওদয়দলর মাধ্যদম সাব শক্ষরণক পারন সরবরাহ 

ব্যবস্থা রনরিত করার জন্য প্ররতটি সপ্রাডাকশন ওদয়দলর সাদর্ একটি কদর ববদুযরতক সজনাদরটর স্থাপন করা হদয়দছ। 

পররেশ শদন সেখা যায়, সজনারদটরগুদলার সাদর্ সপ্রাডাকশন ওদয়দলর সাংদযাগ রবরেন্ন কদর রাখা আদছ। উপযু শক্ত 

সপ্রাডাকশন ওদয়দলর জন্য স্থারপত ববদুযরতক সজনাদরটরগুদলা চাল্য করার জন্য বলা হদল পাম্প চালক জানান সয, 

সজনাদরটগুদলা বতশমাদন চাল্য করা সম্ভব হদেনা অ্র্ শাৎ সজনাদরটরগুদলা বতশমাদন অ্দকদজা অ্বস্থায় রদয়দছ। বাল্যচদরর 

পাম্প চালক জানান সয, প্রায় ৬মাস পূদব শ সজনাদরটরটি চাল্য করা হদয়রছল, তারপর আর চাল্য করা হয়রন। োরুস সালাদম 

স্থারপত সপ্রাডাকশন ওদয়দলর সজনাদরটরটি সররসন রেদয় সঢদক রাখা হদয়দছ এবাং এর চতুপ শাদশ আসবাবপত্র রাখা আদছ। 

রাজপাো সপ্রাডাকশন ওদয়দলর পাইদপ মররচা পেদত সেখা যায়। তাছাো, রডরপরপদত সপ্রাডাকশন ওদয়লগুদলার 

রনরাপিার জন্য বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাদণর সাংস্থান র্াকদলও তা রনম শাণ করা হয়রন। তাছাো, পাম্প হাউজগুদলাদত পাম্প 

চালক তাদের পররবার রনদয় বসবাস করদছন এবাং পাদম্পর ঘদর তাদের ব্যবহাদরর আসবাবপত্র 

(দটরবল/দচয়ার/দচৌরক/দমাটরসাইদকল ইতযারে) ররক্ষত র্াকদত সেখা যায়। 
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রচত্র ২: রসদলদট 20 এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন সচল সারদিস ওয়াটার রিটদমর প্ল্ান্ট। 

রচত্র ৩: পররেশ শনকাদল বন্ধ অ্বস্থায় রসদলদটর 8 এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমর প্ল্ান্ট। 

3.6.4 রসদলট সাদকশল কায শালয় ভবনোঃ 

অ্নুদমারেত সাংস্থান: প্রকদল্পর আওতায় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তদরর রসদলট সাদকশল কায শালদয়র ভবন রনম শাণ বাবে 

অ্নুদমারেত মূল রডরপরপদত সাংস্থান ৫১.০০ লক্ষ টাকা, ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত সাংস্থান ২৫১.০০ লক্ষ টাকা এবাং ২য় 

সাংদশারিত রডরপরপদত ২৭০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। রনরম শত সাদকশল অ্রিস ভবনটি দৃরিনন্দন ও আধুরনক 

ভবন রহদসদব সগাচরীভূত হদয়দছ। রনম শাণ কাজ বাবে অ্র্ শ ব্যয় করা হদয়দছ  

3.6.5 আসবাবপত্রোঃ 

প্রকদল্পর আওতায় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তদরর রসদলট সাদকশল কায শালয় ও পররেশ শন বাাংদলার জন্য আসবাবপত্র ক্রয় 

বাবে অ্নুদমারেত আররডরপরপদত ১৮.২৪ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। আররডরপরপ’র সেরসরিদকশন অ্নুযায়ী সকল 

আসবাবপত্র ক্রয় করা হদয়দছ। এখাদন আররডরপরপ’র সাংস্থানকৃত সমুেয় অ্র্ শই ব্যয় করা হদয়দছ। 
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3.6.6 পারন সরবরাহ ব্যবস্থা পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষন যন্ত্রপারতোঃ 

প্রকদল্পর আওতায় রসদলট মহানগরী এলাকায় রনম শাণািীন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট ভূরম পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ 

কাদজ ব্যবহাদরর জন্য 1 সসট যন্ত্রপারত ক্রয়/সরবরাহ বাবে অ্নুদমারেত আররডরপরপদত ৮.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা 

হয়। রনরম শতব্য সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টসমূহ পররচালনার লদক্ষয বরণ শত কাদজর আওতায় নানা িরদনর সটরস্টাং 

ইকুযইপদমন্টসহ রবরভন িরদণর যন্ত্রপারত ক্রয় করা হদয়দছ। এখাদত ব্যয় করা হদয়দছ ৮.০০ লক্ষ টাকা। 

3.6.7 বররশাল মহানগরী এলাকা 

3.6.8 ভূরম উন্নয়নোঃ 

অ্নুদমারেত সাংদশারিত রডরপরপদত ৭৭,১৯১ ঘোঃরমোঃ ভূরম উন্নয়ন (Pre-Sedimentation Basin ব্যতীত) বাবে  

৩৫৯.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  

বররশাল মহানগরীর সবলতলা এলাকায় একটি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদণর জন্য অ্নুদমারেত রডরপরপ অ্নুযায়ী ন্যযনতম ৩.00 

একর ভূরমর উন্নয়দনর পররমাণ িরা রছল 20,000 ঘোঃরমোঃ এবাং ব্যয় িরা রছল ৯0.00 লক্ষ টাকা। একটি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

রনম শাদণর জন্য  ন্যযনতম ৩.00 একর ভূরমর প্রদয়াজন র্াকায় উক্ত জরম সাংলগ্ন খাস খরতয়াদনর আদরা ৪.৪৬ একর অ্র্ শাৎ 

(1.৯১+৪.৪৬)=৬.৩৭ একর ভূরমর সাংস্থান করা হয় । উক্ত ভূরম অ্রিকতর রনচু হওয়ায় এবাং ৩ একর ভূরম উন্নয়দনর 

পররবদতশ সাংস্থানকৃত সমগ্র ৬.৩৭ একর ভূরম উন্নয়দনর (Pre-Sedimentation Basin ব্যরতত) প্রদয়াজনীয়তা সেখা 

সেয়ায় পরামশ শক প্ররতিান কতৃক জররপপূব শক ৫৩৪৯১ ঘোঃরমোঃ ভূরম উন্নয়দনর প্রাক্কলন ব্যয় (ঠিকাোদরর গৃহীত েদরর 

উপর রভরি কদর) আররডরপদত ২৪৮.৭৩ লক্ষ টাকা রনি শারণ করা হয়। অ্পররেদক রূপাতলী এলাকায় (মামলাজরনত 

কারদণ রবলদম্ব অ্রিগ্রহণকৃত) রনরম শতব্য অ্পর 1টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদণর জন্য 6.87 একর ভূরম 

অ্রিগ্রহণ করা হদয়দছ। এদক্ষদত্রও একটি রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য প্রদয়াজনীয় 3 একর ভূরম উন্নয়দনর জন্য রনি শাররত র্াকায় 

অ্রতররক্ত 3.87 একরসহ অ্দপক্ষাকৃত নীচু এলাকার সমুেয় ভূরম উন্নয়দনর প্রদয়াজন হওয়ায় পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক 

যাচাইপূব শক ২০,০০০ ঘোঃরমোঃ উন্নয়দনর পররবদতশ ২৩,৭০০ ঘোঃরমোঃ ভূরম উন্নয়দনর (Pre-Sedimentation Basin 

ব্যতীত) প্রাক্কলন করা হয়। সবলতলা এলাকায় ভূরম উন্নয়দনর গৃহীত েদরর উপর রভরি কদর রূপাতলী এলাকার ভূরম 

উন্নয়ন ব্যয় আররডরপরপদত ১১০.২০৫ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন করা হদয়দছ। অ্র্ শাৎ দুইটি প্ল্াদন্টর জন্য সব শদমাট 

(২০০০০+২০০০০)=৪0000 ঘোঃরমোঃ ভূরম উন্নয়দনর স্থদল(৫৩৪৯১+২৩৭০০)=৭৭১৯১ ঘোঃরমোঃ ভূরম উন্নয়দনর (Pre-

Sedimentation Basin ব্যতীত) সাংস্থান রাখা হয়। 

ক্রয়চুরক্ত ও অ্র্ শ পররদশাি সাংক্রান্ত তথ্য পয শাদলাচনায় সেখা যায়- ১৬ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট (রূপাতলী) অ্াংদশর জন্য অ্নুদমারেত ২৩,৭০০ ঘ:রম: ভূরম উন্নয়দনর রবপরীদত ২০,০০০ ঘ:রম: 

ভূরম উন্নয়ন করা হদয়দছ (৩,৭০০ ঘ:রম: কম)। রপরসআর অ্নুযায়ী ভূরম উন্নয়ন বাবে সাংস্থানকৃত সমুেয় অ্র্ শই ব্যয় করা 

হদয়দছ। প্রদয়াজন না র্াকদলও প্রকদল্পর ২য় সাংদশািনী প্রস্তাব অ্নুদমােন প্রাক্কাদল অ্রতররক্ত কাদজর ব্যয় প্রাক্কলন কদর 

তা অ্নুদমােন সনয়া হয়।  প্রকৃতপদক্ষ ভূরম উন্নয়দনর পররমাণ এবাং অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র স্বেতার অ্ভাব পররলরক্ষত হদে। 

3.6.9 সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ 

3.6.9.1 (ক) সবলতলা ১৬ এম. এল. রড. সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ 
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অ্নুদমারেত সাংস্থান: বররশাল মহানগরীর সবলতলা এলাকায় রনরম শতব্য বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটির অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ প্রাক্করলত ব্যয় ১৬২০.০০ লক্ষ টাকার স্থদল ২য় 

সাংদশারিত রডরপরপ সত ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়।  

বাস্তবায়ন ও অ্নুশাসন: পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রণীত রডজাইন সমাতাদবক রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাদণর শুরুদতই সটস্ট 

পাইল কদর তার সলাড সটস্ট করা হয়। রকন্তু, সলাড সটদস্টর িলািল যর্াযর্ না হওয়ায় প্রকদল্প রনদয়ারজত সাংরেি 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক পাইদলর রডজাইন সাংদশািন করা হয়। িদল অ্রতররক্ত (৬৮৮-৪৩৫) ২৫৩টি পাইলসহ অ্ন্যান্য 

কাদজর (বাদিদলা ওয়াল, রপরভরস শীট ইতযারে কাদজর) পররমাণ বৃরির সপ্রক্ষাপদট ঠিকাোদরর গৃহীত চুরক্ত েদরর উপর 

রভরি কদর সাংদশারিত প্রাক্কলন প্রনয়ন করা হয়। অ্নুদমােন প্রাক্কাদল অ্নুশাসন প্রোন করা হয় সয, যাবতীয় সভররদয়শদনর 

জন্য অ্রতররক্ত ব্যয় রপরপআর- ২০০৮ এর আদলাদক যর্াযর্ভাদব অ্নুদমােন রনষ্পন্ন করদত হদব।   

প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত সাংস্থানকৃত ১৬২৩.০০ লক্ষ টাকার 

রবপরীদত চুরক্ত করা হয় ১৯২৯.০০ লক্ষ টাকা যা সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর ১৮.৮৫% সবশী। বাস্তবতার রনররদখ ২য় সাংদশারিত 

রডরপরপদত ২৩০০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  প্রাপ্ত তথ্যারে হদত সেখা যায়- প্ল্যান্টটির রনম শাণ কাজ বাবে অ্র্ শ 

ব্যয় করা হদয়দছ ২৬৯৫.১৮ লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত সাংস্থাদনর সচদয় ৩৯৫.১৮ লক্ষ টাকা সবশী ব্যয় করা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর আওতায় সবলতলীদত একটি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্টটির সাহাদে 

কীতশনদখালা নেীর পারন সশািন কদর তা বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় সরবরাহ করা হদব। রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এলাকায় 

১টি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট (মূল রিটদমন্ট ভবন), ২টি ইনদটক সস্টশন, ১টি কযারমকযাল ভবন, ১টি স্লযাস রিড, ১টি রপ্র-

সসরডদমদন্টশন সবরসন, নেীর তীর রক্ষার জন্য ৩৩০ রমটার ররদটইরনাং ওয়াল রনম শাণসহ আনুষরঙ্গক স্থাপনা রনম শাণ করা 

হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এলাকার চতুপ শাদশ বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করা হদয়দছ। 

3.6.9.2 সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর রবদ্যমান সমস্যাোঃ 

বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর আওতািীন সবলতলা এলাকায় রনরম শত সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি নেী ভাঙ্গদনর 

মুদখ রবলীন হওয়ার িারপ্রাদন্ত। বতশমাদন রনন্মরলরখত সমস্যাগুদলা রচরহৃত করা হদয়দছ : 

 সবলতলা রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর ওয়াটার ররজশাভাদরর বটম এবাং সগ্রট ভাল্ব’র রকছু অ্াংশ ক্রাক কদরদছ রবিায় 

অ্নবরত পারন সবর হদে। ইদতামদধ্য, সমরামত করা হদলও কায শত সমরামত হয়রন। 

 পুকুর-০১ ব্যবহার অ্নুদপাদযাগী হওয়ায় নেীর পারন রপ্র-দসরডদমন্টদটশন হদে না। পারন রবশুি করার জন্য 

অ্রতররক্ত কযারমকযাল ব্যবহার করা হদে। যার িদল সঠিক মাত্রায় পারন রবশুি করন হদে না। 

 সবলতলা রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি নেী ভাঙ্গন এলাকায় স্থাপন করা হদয়দছ এবাং জানামদত ও নেী-শাসদনর সকান 

রিরজরবরলটি স্টারড  রকাংবা সবরী বাঁদির সকান ব্যবস্থা করা হয়রন। 

 ০৮টি রিল্টাদরর মদধ্য ০৫টি রিল্টাদর ক্রটি র্াকায় ওয়াদশর সময় ঠিকভাদব ময়লা পররষ্কার হয়না। 

 সকরমকযাল পররমাদপর রডরজটাল রমটার নি, রস.ডরব্লউ.আর সস্কল নি, সেদনজ মটদরর সডরলভারী পাইপ নি, 

প্ল্াদন্টর অ্ভযন্তদরর সকল সুইচভাল্ব সর্দক পারন লীক করদছ।  
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 রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর ল্যাবদরটরী  ভবন ও পাম্প হাউদজর (ইনদটক-০১) অ্রিকাাংশ নেীগদভশ রবলীন হদয় সগদছ 

এবাং ভাঙন অ্ব্যাহত র্াকদল সয সকান সময় নেীগদভশ রবলীন হদয় যাদব। 

 প্ল্াদন্টর ১নাং পুকুদরর পূব শ পাদশ্বশর পাে সভদঙ্গ নেীর সাদর্ রমদল সগদছ এবাং েরক্ষন-পরিম পাদশ্বশর পাে সভদঙ্গ 

সগদছ। 

 প্ল্াদন্টর েরক্ষন-পূব শ পাদশ্বশর ররদটরনাং ওয়াল সভদঙ্গ নেীর গদভশ রবলীন হদয় সগদছ। 

 রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর সম্মুদখর ও অ্ভযন্তদরর রাস্তা এবাং সেন সভদঙ্গ সগদছ।  

3.6.9.3 জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর কতৃশক সবলতলা পররচালনকালীন সমদয়র সমস্যাবরল 

 বেরনক গদে ০৫-০৬ ঘন্টার সবরশ প্ল্যান্ট পররচালনা করা হয়রন। বেরনক ১ সকাটি ৬০ লক্ষ রলটার পারন সশািন 

ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট হদলও গদে বেরনক মাত্র ২০-২৫ লক্ষ রলটাদরর সবরশ পারন সশািন করা যায়রন এবাং চারহোর 

অ্নুকুদল পয শাপ্ত পারন সরবরাহ করা হয়রন।  

 প্ল্াদন্টর পুকুদরর পূব শ পাদশ্বশর পাে সভদঙ্গ নেীর সাদর্ রমদল সগদছ এবাং পুকুদরর চতুপাশ্বশ সভদঙ্গ সগদছ। পুকুর 

ব্যবহাদরর অ্নুপদযাগী এবাং নেীর সাদর্ রমদশ যাওয়ায় টিিদমদন্টর জন্য পয শাপ্ত পারন পাওয়া যায়রন। প্ল্ারন্ট 

পররচালনার জন্য সজায়ার-ভাটার উপর রনভশর করদত হয়।  

 প্ল্াদন্টর সম্মুদখর রাস্তা, সীমানা প্রাচীর সভদঙ্গ সগদছ রবিায় উক্ত প্ল্যান্টটি অ্তযন্ত অ্রনরাপে অ্বস্থায় রদয়দছ। 

 প্ল্যান্ট পররচালনার জন্য সকান সজনাদরটর সনই।  

 সসরডদমন্ট ও ফ্লুদকশদনর িাম, অ্যাদঙ্গল মরীরচকা পদে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হদে। পাটি শদকল সবাড শ, িাইবাদরর টিন 

রনম্নমাদনর হওয়ায় তা সয সকান মুহুদতশ নি হদয় যাদব এবাং এর নীদচর সলাদরর প্ল্াস্টার মারত্বক ক্ষয় হদয় পারন 

লীক কদর নীদচ নামদছ।  

 সমদঝাতা স্মারক (Mou) অ্নুসাদর প্রাক্কলন অ্নুযায়ী সয সকল কাজ হদয়দছ তার সমুেয় রববরন, রডজাইন 

সমাতাদবক সকল অ্বকাঠাদমা, As Built Drawing এবাং সকল সরিাম সচল অ্বস্থায় বররশাল রসটি 

কদপ শাদরশনদক এখদনা বুরঝদয় সেয়া হয়রন। 

রচত্র ৪: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর প্রদবশ মুখ। যার অ্রিকাাংশ নেী গদভশ রবলীন। 
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রচত্র ৫: 2019 সাদলর রচত্র                রচত্র ৬: 2020 সাদলর বতশমান রচত্র        রচত্র 7: 2020 সাদলর বতশমান রচত্র 

 

রচত্র 8: সবলতলা রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর উির প্রদবশ পদর্ নেীর তীব্র ভাঙন। 

 

রচত্র ৯: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট ল্যাবদরটরী 
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রচত্র ১০: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর প্রিান পুকুদরর উির পাদের ব্লক সভদঙ্গ সগদছ 

 

রচত্র ১১: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর পাইপ লাইন ও সুইচভাল্ব সয সকান মুহূদতশ নেী গদভশ রবলীন হদয় সযদত 

পাদর। 

 

রচত্র ১২: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর একমাত্র স্লাশ পন্ড/রপট ও সেদনজ ব্যবস্থার বতশমান রচত্র  

 

 

 

 



41 

 

রচত্র 13: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর বটম এবাং সগট ভাল্ব ডযাদমজ। 

            

রচত্র 14: সবলতলা ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যাদন্টর প্রিান ররজাভশার ক্রাক। 

 

3.6.9.4 (খ) রূপাতলী ১৬ এম. এল. রড. সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ান্টোঃ   

অ্নুদমারেত সাংস্থান: বররশাল মহানগরীর রূপাতলী এলাকায় রনরম শতব্য বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটির অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপ প্রাক্করলত ব্যয় ১৬১৭.০০ লক্ষ টাকার স্থদল ২য় 

সাংদশারিত রডরপরপ সত ২৬৩০.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়।  

রূপাতলী এলাকায় রনরম শতব্য রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি ভূরম অ্রিগ্রহদণ অ্রিকতর রবলদম্বর কারদণ তুলনামূলক রনম শাণ সামগ্রী ও 

শ্রম মজুরীর ব্যয় বৃরির রবষয়টি রবদবচনায় সরদখ গণপূতশ অ্রিেপ্তদরর ২০১১ সাদলর রসরডউদলর আদলাদক প্ল্যাদন্টর    

অ্বরশিাাংশ রনম শাণ কাদজর প্রাক্কলন পরামশ শক প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রণয়ন করা হয়। সস অ্নুযায়ী সমগ্র প্ল্যান্ট রনম শাদণর 

প্রাক্করলত ব্যয় (১৪০০.০০+১২৩০.০০)= ২৬৩০.০০ লক্ষ টাকায় রনি শাররত ও অ্নুদমারেত হয়। 
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প্যাদকজটির ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত সাংস্থানকৃত ১৬১৭.০০ লক্ষ টাকার 

রবপরীদত প্যাদকজটি রবভক্ত (Split-up) কদর আাংরশক কাদজর চুরক্ত করা হয় ১৩৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবতার রনররদখ 

২য় সাংদশারিত রডরপরপদত ২৬৩০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। অ্বরশি কাদজর জন্য চুরক্ত করা হয় ১১৮৬.২১ 

লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ সমাট চুরক্ত করা হয় ২৫৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা।   

3.6.9.5 রুপাতলী ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর রবদ্যমান সমস্যা 

রুপাতলী রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট পূন শাঙ্গভাদব পররচালনায় ৪০০ সকরভ িান্সিরমার প্রদয়াজন হদলও  সরবারহ কদরদছ মাত্র ২০০ 

সকরভ িান্সিরমার যার িদল একসাদর্ নেীর পারন উদিালন,পররদশািন ও সরবারহ পররচালানা করা সম্ভব নয় িদল 

বেরনক ১ সকাটি ৬০ লক্ষ রলটার পারন সশািন ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট হদলও গদে বেরনক মাত্র ৫০-৬০ লক্ষ রলটাদরর সবরশ 

পারন সশািন করা সম্ভব নয়। 

 ০৮টি রিল্টাদরর মদধ্য ০৫টি রিল্টাদর ক্রটি র্াকায় ওয়াদশর সময় ঠিকভাদব ময়লা পররষ্কার হয়না।  

 ইনদটক-০২ এর সলার রেদয় পারন রলক কদর, পল্টদন যাওয়ার সকান রিঁরে সনই।  

 সকরমকযাল পররমাদপর রডরজটাল রমটার নি, রস.ডরব্লউ.আর সস্কল নি, সেদনজ মটদরর সডরলভারী পাইপ নি, 

প্ল্াদন্টর অ্ভযন্তদরর সকল সুইচভাল্ব সর্দক পারন লীক করদছ। 

 পল্টদনর আন্ডার গ্রাউন্ড কযাদবল মাটির উপর রেদয় রনদয় যাওয়ায় সয সকান মূহুদতশ মারাত্ব দূঘ শটনা ঘটদত 

পাদর। 

3.6.9.6 জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর কতৃশক রুপাতরল পররচালকালীন সমদয়র সমস্যাবরল 

 রনি শাররত ০৬ মাদসর মদধ্য রবরভন্ন ত্রুটির কারদন প্রায় ৪৫ রেন প্ল্যান্ট বন্ধ রছল।  

 মাননীয় সময়র মদহােদয়র অ্নুদরাদি ০২ মাস (মাচ শ-এরপ্রল) জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর প্ল্যান্ট পররচালনা 

কদর। উক্ত ০২ মাদসর ৬০ রেদনর মদধ্য ২৩ রেন প্ল্যান্ট বন্ধ রছল। 

 ইনদটক-০১ এর ০৪টি সাবমাররসবল মটর নি। একারিকবার সমরামত করা হদলও মটর পুনরায় নি হয়। উক্ত 

০৪টি মটর পররবতশন করদত বলা হদল ০২টি মটর পররবতশন করা হয়। 

 সসরডদমন্ট ও ফ্লুদকশদনর িাম, অ্যাদঙ্গল মরীরচকা পদে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হদে। পাটি শদকল সবাড শ, িাইবাদরর টিন 

রনম্নমাদনর হওয়ায় তা সয সকান মুহুদতশ নি হদয় যাদব এবাং এর নীদচর সলাদরর প্ল্াস্টার মারাত্বক ক্ষয় হদয় 

পারন লীক কদর নীদচ নামদছ।  

 সমদঝাতা স্মারক (Mou) অ্নুসাদর প্রাক্কলন অ্নুযায়ী সয সকল কাজ হদয়দছ তার সমুেয় রববরন, রডজাইন 

সমাতাদবক সকল অ্বকাঠাদমা, As Built Drawing এবাং সকল সরিাম সচল অ্বস্থায় বররশাল রসটি 

কদপ শাদরশনদক বুরঝদয় সেয়া হয়রন। 

3.7 রবরভন্ন তথ্য-উপাি পয শাদলাচনা ও রবদেষণ এবাং সদরজরমদন পররেশ শন পয শদবক্ষণ:  

বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট দু’টি রবষদয় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর 

এবাং বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশাদের সাদর্ আদলাচনা, রবরভন্ন তথ্য-উপাি পয শাদলাচনা ও রবদেষণ 

এবাং সদরজরমদন পররেশ শন পয শদবক্ষদণ সবশ রকছু ত্রুটি-রবচুযরত পররলরক্ষত হদয়দছ। উদিখ্য, প্ল্যান্ট দু’টি নেী ভাঙ্গন 
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এলাকায় রনম শাণ করা হদলও নেী-শাসদনর সকান রিরজরবরলটি স্টারড করা হয়রন অ্র্বা রক্ষাপ্রে বাঁদির ব্যবস্থা করা হয়রন। 

এছাো সমদঝাতা স্মারক (MOU) অ্নুসাদর প্রাক্কলন অ্নুযায়ী সয সকল কাজ হদয়দছ তার সমুেয় রববরন, রডজাইন 

সমাতাদবক সকল অ্বকাঠাদমা, As Built Drawing এবাং সকল সরিাম সচল অ্বস্থায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশনদক 

বুরঝদয় সেয়া হয়রন। ত্রুটি-রবচুযরতসমূহ রনম্নরূপ: 

3.7.1 সবলতলা এলাকায় রনরম শত বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যাদন্টর 

রবদ্যমান সমস্যা 

 প্ল্যাদন্টর পুকুদরর চতুরে শক সভদঙ্গ সগদছ এবাং পুকুদরর পূব শ পাদশ্বশর পাে সভদঙ্গ নেীর সাদর্ রমদশ যাওয়ায় 

রিটদমদন্টর জন্য পয শাপ্ত পারন পাওয়া যায়না। পুকুর ব্যবহার অ্নুদপাদযাগী হওয়ায় নেীর পারন রপ্র-

সসরডদমন্টদটশন করা সম্ভব হয়রন। এছাো প্ল্যানটি পররচালনার জন্য সজায়ার-ভাটার উপর রনভশর করদত হয়।    

 বেরনক গদে ৫-৬ ঘন্টা প্ল্যান্ট পররচালনার মাধ্যদম ২০-২৫ লক্ষ রলটার পারন সশািন করা সম্ভব হদতা যা 

আনুমারনক লক্ষযমাত্রার মাত্র ১৫.৬২%। পরীক্ষাকালীন সমদয় সদব শাচ্চ কম শেক্ষতা রেদয় পররচালনা করা হয়রন। 

 ইনদটক-১ এর সকরমদকল সস্টাদরজ ভবদনর সলার সভদঙ্গ রবরলন হদয় সগদছ। 

 প্ল্যাদন্টর সম্মুখ সেক, রনরাপিা প্রাচীর ও সেন সভদঙ্গ সগদছ। 

 রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর ল্যাবদরটরী ভবন ও পাম্প হাউদজর (ইনদটক-০১) অ্রিকাাংশ নেীগদভশ রবলীন হদয় সগদছ এবাং 

ভাঙন অ্ব্যাহত র্াকদল সয সকান সময় নেীগদভশ রবলীন হদয় যাওয়ার সম্ভাবনা রদয়দছ। 

 সকরমকযাল পররমাদপর রডরজটাল রমটার নি, রস.ডরব্লউ.আর সস্কল নি, সেদনজ মটদরর সডরলভারী পাইপ নি 

হদয় সগদছ।  

 প্ল্াদন্টর েরক্ষন-পূব শ পাদশ্বশর ররদটরনাং ওয়াল সভদঙ্গ নেীর গদভশ রবলীন হদয় সগদছ। ব্যাকওয়াদশর জন্য স্থারপত 

মটরসহ ববদুযরতক লাইদন ত্রুটি, ৪টি রিল্টার, নন-ররটান শ ভাল্ব, এয়ার রররলজ ভাল্ব, সুইচভাদল্ব ত্রুটি রদয়দছ।  

 প্ল্যান্ট পররচালনার জন্য সকান সজনাদরটর ক্রয় ও স্থাপন করা হয়রন। 

 প্ল্যাদন্টর অ্ভযন্তরীন লাইট সপাদস্টর লাইট প্রায় সবগুরল নি হদয় সগদছ। 

3.7.2 রূপাতলী এলাকায় রনরম শত বেরনক ১৬ রমরলয়ন রলটার ক্ষমতাসম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যাদন্টর 

রবদ্যমান সমস্যা 

 রুপাতলী রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট পূন শাঙ্গভাদব পররচালনায় ৪০০ সকরভ িান্সিরমার প্রদয়াজন হদলও সরবারহ কদরদছ 

মাত্র ২০০ সকরভ িান্সিরমার। িদল একসাদর্ নেীর পারন উদিালন, পররদশািন ও সরবারহ পররচালানা করা 

সম্ভব নয় িদল বেরনক ১ সকাটি ৬০ লক্ষ রলটার পারন সশািন ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট হদলও গদে বেরনক মাত্র ৫০-

৬০ লক্ষ রলটাদরর সবরশ পারন সশািন করা সম্ভব হয়রন।  

 ইনদটক-০১ এ স্থাপনকৃত ০৪ টি সাব-মাররসবল মটর নি অ্বস্থায় পদে রয়দছ। পুরাতন ০৪ টি সাব-মাররসবল 

মটর স্থাপন করায় রসটি কদপ শাদরশন কশতৃক অ্ভরদযাগদর সপ্ররক্ষদত ০২ টি মটর পররবতশন করা হলদও বাকী ২টি 

পররব শতন/সরবরাহ করা হয়রন ম শদম বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কশতৃক গত ০৪/০৮/২০১৯ তাররখদ  সাংেরি 

মন্ত্রণালয় বরাবর প্রদররত পত্র হদত েদখা যায়।  

 পল্টদন যাওয়ার সকান রিঁরে রনম শাণ করা হয়রন। 
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 ভবদনর অ্ভযন্তদর এবাং লাইট সপাদস্টর অ্রিকাাংশ লাইট নি হদয় সগদছ। 

 ০৮ টি রিল্টাদরর মদধ্য ০৫টি রিল্টাদর ক্রটি র্াকায় ওয়াদশর সময় ঠিকভাদব ময়লা পররষ্কার হয়না।  

 সকরমকযাল পররমাদপর রডরজটাল রমটার নি, রস.ডরব্লউ.আর সস্কল নি, সেদনজ মটদরর সডরলভারী পাইপ নি, 

প্ল্াদন্টর অ্ভযন্তদরর সকল সুইচভাল্ব ত্রুটিপূণ শ।  

 পল্টদনর আন্ডার গ্রাউন্ড কযাদবল মাটির উপর রেদয় রনদয় যাওয়ায় সয সকান মূহুদতশ মারাত্মক দূঘ শটনা ঘটদত 

পাদর। 

 রনি শাররত ০৬ মাদসর মদধ্য রবরভন্ন ত্রুটির কারদন প্রায় ৪৫ রেন প্ল্যান্ট বন্ধ রছল।  

 সসরডদমন্ট ও ফ্লুদকশদনর িাম, অ্যাদঙ্গল মরীরচকা পদে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হদে। পাটি শদকল সবাড শ, িাইবাদরর টিন 

রনম্নমাদনর হওয়ায় তা সয সকান মুহুদতশ নি হদয় যাদব এবাং এর নীদচর সলাদরর প্ল্াস্টার মারাত্বক ক্ষয় হদয় পারন 

লীক কদর নীদচ নামদছ। 

 

রচত্র 15: রুপাতলী ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর ভূগভশস্থ সমস্ত ববদুযরতক লাইন অ্কায শকর 

 

 

 

 

 

 

রচত্র 16: রমরসাং রলভার     রচত্র 17: রুপাতলী ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর সকরমকযাল 
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রচত্র 18: রুপাতলী ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট অ্স্বাস্থযকর অ্যাদঙ্গল ও চযাদনল  এর ব্যবহার। 

 

3.7.3 রূপাতলী এলাকায় ১৬ এমএলরজ ক্ষমতা সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ: 

 প্রকদল্পর আওতায় রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এলাকায় ১টি রিটদমন্ট প্ল্যান্ট (মূল রিটদমন্ট ভবন), ২টি ইনদটক, ১টি কযারমকযাল 

ভবন, ১টি স্লযাস রিড, ১টি রপ্র-দসরডদমদন্টশন সবরসনসহ আনুষরঙ্গক স্থপানা রনম শাণ করা হদয়দছ এবাং রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

এলাকায় চতুপ শাদশ বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্টটির পাদশ এযাাংকর রসদমন্ট িযাক্টরী, অ্পদসারনন 

িাম শার একটি স্থাপনা এবাং ব্যরক্তমারলকানািীন বারে রদয়দছ। এসব স্থাপনার পাদশ রেদয় নেী প্রবারহত হদয়দছ। অ্র্ শাৎ 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এবাং নেীর মধ্যবতী স্থাদন উপযু শক্ত স্থাপনা র্াকায় রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি নেীদত সভদঙ্গ যাওয়ার আশঙ্কা সনই 

মদম শ প্রতীয়মান হয়। ইনদটক-১ নেীদত একটি ভাসমান পন্টুদনর উপর স্থাপন করা হদয়দছ। ইনদটক-১ হদত পাইদপর 

মাধ্যদম পারন রপ্র-দসরডদমদন্টশন সবরসদন সরবরাহ করা হদব এবাং রপ্র-দসরডদমদন্টশন সবরসন হদত ইনদটক-২ এর মাধ্যদম 

রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট সরবরাহ করা এবাং রিটদমন্ট প্ল্াদন্ট পারন সশািন কদর তা বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন সরবরাহ করা। 

3.7.4 পাম্প হাউজ রনম শাণ:  

প্রকদল্পর আওতায় বররশাল জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর অ্রিস কম্পাউদন্ড ১টি, রূপাতলী লালার রেঘীর পাদে ১টি, 

মথুরনার্ পাবরলক স্কুদল ১টি সপ্রাডাকশন ওদয়ল স্থাপন করা হদয়দছ। এ সপ্রাডাকশন ওদয়লগুদলার মাধ্যদম বতশমাদন 

বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় পারন সরবরাহ করা হদে। রবদুযৎ প্রবাহ রবরিত হদল সপ্রাডাকশন ওদয়দলর মাধ্যদম 

সাব শক্ষরণক পারন সরবরাহ ব্যবস্থা রনরিত করার জন্য প্ররতটি সপ্রাডাকশন ওদয়দলর সাদর্ একটি কদর ববদুযরতক 

সজনাদরটর স্থাপন করা হদয়দছ। উপযু শক্ত সপ্রাডাকশন ওদয়দলর জন্য স্থারপত ববদুযরতক সজনাদরটরগুদলার মাধ্যদম পাম্প 

চাল্য করার জন্য বলা হদল পাম্প চালক জানান সয, কদয়করেন যাবৎ সজনাদরট চাল্য করার সচিা করা হদলও তা চাল্য 

হদে না অ্র্ শাৎ সজনাদরটরগুদলা বতশমাদন অ্দকদজা অ্বস্থায় রদয়দছ। মথুরনার্ পাবরলক স্কুদলর রভতর স্থারপত সপ্রাডাকশন 

ওদয়দলর পাইদপ মররচা পেদত সেখা যায়। তাছাো, সপ্রাডাকশন ওদয়লগুদলার রনরাপিার জন্য বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাদণর 

সাংস্থান র্াকদলও তা রনম শাণ করা হয়রন। এ রবষদয় রনব শাহী প্রদকৌশলী জানান সয, রডরপএইচই অ্রিস কম্পাউদন্ডর জন্য 
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বাউন্ডারর ওয়াল রদয়দছ। এর রভতর সপ্রাডাকশন ওদয়ল রনম শাণ করায় বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করার প্রদয়াজন হয়রন। 

মথুরনার্ পাবরলক স্কুদলর বাউন্ডাররর রভতর সপ্রাডাকশন ওদয়ল স্থাপন করায় বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করার প্রদয়াজন 

হয়রন মদম শ রতরন জানান। তাছাো, পাম্প হাউজগুদলাদত পাম্প চালক তাদের পররবার রনদয় বসবাস করদছন এবাং পাদম্পর 

ঘদর তাদের ব্যবহাদরর আসবাবপত্র (দটরবল/ সচয়ার/ সচৌরক/ সমাটর সাইদকল ইতযারে) ররক্ষত র্াকদত সেখা যায়।    

3.7.5 সেন রনম শাণ:   

প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন ১ রকদলারমটার সেন রনম শাদণর সাংস্থান রদয়দছ। রনব শাহী প্রদকৌশলী জানান 

সয, রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক সবলতলীদত পারন রনষ্কাশদনর জন্য ১রকদলারমটার সেন রনম শাণ করা হদয়দছ। সবলতলার 

রবরভন্ন জায়গা হদয় সেনটি রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর এদপ্রাচ সরাদডর রনচ/পাশ রেদয় কীতশনদখালা নেীদত এদস পদেদছ। পররেশ শদন 

সেখা যায়, নেী ভাঙ্গদনর িদল রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর এদপ্রাচ সরাডটির রকছু অ্াংশ সভদঙ্গ যাওয়ায় সেনটির রকছু অ্াংশ সভদঙ্গ 

সগদছ। সেদনর পাদশর মাটি পদে পারন সবর হওয়ার জন্য বরহগ শমন পর্টির প্রায় বন্ধ হদয় আদছ। 

3.7.6 পাবরলক টয়দলট এবাং করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ:  

প্রকদল্পর আওতায় বররশাদল ৫টি পাবরলক টয়দলট এবাং ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাদণর সাংস্থান রদয়দছ এবাং স্থানীয় 

সরকার রবভাগ কতৃশক সপ্রররত রপরসআদর ৫টি টয়দলট এবাং ১০ করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ করা হদয়দছ মদম শ উদিখ করা 

হদয়দছ। রকন্তু পররেশ শনকাদল বররশাল সজলার রনব শাহী প্রদকৌশলী ৫টি পাবরলক টয়দলদটর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে সেখাদত 

পারদলও  10টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাদণর সকান ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে সরবরাহ করদত পাদরনরন। 

3.7.7 সপ্রাডাকশন ওদয়দলর পাম্প হাউজ রনম শাণ:  

প্রকদল্পর আওতায় বররশাল এবাং রসদলদট স্থারপত সপ্রাডাকশন ওদয়দলর পাম্প হাউদজর জন্য বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাদণর 

সাংস্থান র্াকদলও পররেরশ শত ৬টি পাম্প হাউদজর একটির জন্যও বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করা হয়রন। তাছাো প্ররতটি 

সপ্রাডাকশন ওদয়দলর জন্য সজনাদরটর সাংগ্রহ করা হদলও সবকয়টি সজনাদরটর অ্দকদজা অ্বস্থায় সেখা যায়। 

সজনাদরটরগুদলা রনয়রমত চাল্য করা হয়না মদম শ জানা যায়। পাম্প হাউজগুদলা শুধুমাত্র পাম্প চালক র্াকার জন্য রনম শাণ 

করা হদলও পাম্প চালক তাদের পররবার রনদয় বসবাস করদছন এবাং পাদম্পর ঘদর তাদের ব্যবহাদরর আসবাবপত্র 

(দটরবল/দচয়ার/দচৌরক/দমাটরসাইদকল ইতযারে) সেখা সগদছ। 

3.8  বররশাল ও রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এররয়াদত আনুমারনক জনসাংখ্যার 

রসটি ২০০৩ ২০১০ ২০১৫ ২০২০ ২০২৫ ২০৩০ 
পপুদলশন 

সডনরসটি 

রসদলট ৪৯২,৬৯২ ৫৮৫,১৮০ ৬৯৪,০৭৬ ৮১৩,২৪১ ৯৩৮,৮৯০ ১,০৮৪,৯৮৮ ৪০,৯২৯ 

বররশাল ৩৯৭,২৮১ ৪৭২,৬৪৩ ৫৬৬,৭৪৮ ৬৯২,৭৬২ ৭৭৯,৮৯২ ৮৭৬,৮৪৮ ১৯,৪৮৫ 
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3.8.1 Water Demand assessment for both the cities have been 

estimated & tabulated as under 

Descriptions Litre/capita/day 

Drinking Purpose 5.00 

Cooking Purpose 6.00 

Washing of Utensils 15.00 

Bathing  42.00 

Flushing Toilet 15.00 

Washing of Cloths 15.00 

Cleaning of Houses 10.00 

Others 6.00 

Total for Domestic Demand: 114.00 

Industrial and Commercial Demand (10% of Domestic Demand) 11.40 

Total Domestic, Idustrial and Commercial Demand: 125.40 

Loss including backwashing of SWTP (25% of above demand) 31.35 

Total: 156.75 

 

3.8.2 Water Demand Projections for both the cities have been 

estimated & tabulated as under 

Projection 

Year 

Per Capita 

Demand 

(Lpcd) ** 

Population 

of SCC 

Total 

Demand 

(MLD) 

Population 

of BCC 

Total 

Demand 

(MLD) 

2010 156 585,180 91 472,643 74 

2015 164 694,076 114 566,748 93 

2020 172 813,241 140 692,762 119 

2025 181 938,890 170 779,892 141 

2030 190 1,084,988 206 876,846 107 

**assuming incremental increase of 1% per year of per capita water demand 

3.8.3 SCC (Northern Part of Surma River) Demand Projection & 

Supply  Management  

Year 
75% of 

Popn. 

Unit 

Demand 

in lpcd 

Total 

Demand 

in MLD 

Supply in MLD 

Add Source 
PTW SWTP 

% of 

surface 

water 

Total 

2008 356,250 156 55.58 29.47 0.60 2% 30.07 - 

2010 401,124 156 62.58 63.07 0.60 1% 63.67 14#PTW 

2015 475,205 164 77.93 63.07 20.00 24% 83.07 1#SWTP 

2020 555,894 172 95.61 77.47 20.00 21% 97.47 6#PTW 

2025 641,321 181 116.08 77.47 40.00 34% 117.47 1#SWTP 

2030 740,646 190 140.72 101.72 40.00 28% 141.47 10#PTW 
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3.8.4 SCC (Southern Part of Surma River) Demand Projection & 

Supply Management  

Year 
75% of 

Popn. 

Unit 

Demand 

in lpcd 

Total 

Demand 

in MLD 

Supply in 

MLD 

SWTP 

Total in 

MLD 

% of 

surface 

water 

Add 

Source 

2008 36,000 156 5.62 0.00 0.00 0% - 

2010 37,761 156 5.89 0.00 0.00 0% - 

2015 45,353 164 7.44 8.00 8.00 100% 1#SWTP 

2020 54,037 172 9.29 8.00 8.00 100% - 

2025 62,847 181 11.38 16.00 16.00 100% 1#SWTP 

2030 73,095 190 13.89 16.00 16.00 100% - 

 

3.8.5 BCC (Northern Part of Surma River) Demand Projection & Supply 

Management  

Year 
75% of 

Popn. 

Unit 

Demand 

in lpcd 

Total 

Demand 

in MLD 

Supply in MLD 

Add Source 
PTW 

SWT

P 

% of 

surface 

water 

Total 

2008 300,000 156 46.80 8.38 0.00 0% 8.38 14#PTW 

2010 354,.482 156 55.30 41.98 0.00 0% 41.98 - 

2015 425,061 164 69.71 41.98 32.00 43% 73.98 2#SWTP 

2020 519,572 172 89.37 58.78 32.00 35% 90.78 7#PTW 

2025 584,919 181 105.87 58.78 64.00 52% 122.78 2#SWTP 

2030 657,635 190 124.95 65.98 64.00 49% 129.98 3#PTW 

 

3.9 বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ২টির হস্তান্তর প্ররক্রয়ায় 

জটিলতা 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট দু’টি হস্তান্তদরর লদক্ষয সমদঝাতা স্বাক্ষর, অ্নুশাসন ও প্ররতপালন: বররশাল মহানগরীর সবলতলা এলাকায় 

রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট হস্তান্তদরর রবষদয় রসরনয়র সরচব, স্থানীয় সরকার রবভাগ-এর সনতৃদত্ব গত 

০৬/০৫/২০১৮ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত সভায় যুগ্ম-সরচব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার রবভাগদক আহবায়ক কদর ৬ 

সেস্যরবরশি একটি করমটি গঠন করা হয়। উক্ত করমটি সবলতলা এলাকায় রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি 

সদরজরমদন পররেশ শন কদর উদু্ভত সমস্যা রনরসদন জরুরীরভরিদত মতামতসহ স্থানীয় সরকার রবভাদগ প্ররতদবেন সেয়ার 

জন্য সুপাররশ করা হয়। গঠিত করমটি কতৃশক প্রণয়নকৃত প্ররতদবেদনর সুপাররশ অ্নুযায়ী জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর 

এবাং বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর মদধ্য একটি সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষদরর মাধ্যদম দ্রুত বররশাল রসটি কদপ শাদরশনদক 

বুরঝদয় সেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার রবভাগ হদত পুনরায় রনদে শশনা প্রোন করা হয়। পাশাপারশ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল 

অ্রিেপ্তর প্ল্যান্ট’টি চাল্য রাখার সক্ষদত্র পরবতী ১ (এক) বছর কাররগরর সহায়তা প্রোন করদব মদম শ রনদে শশনা প্রোন করা 

হয়। গত ২৫/০৪/২০১৮ ও ০৭/০৮/২০১৮ তাররদখ দু’টি সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষররত হয়। সমদঝাতা স্মারদকর শতশ 

অ্নুযায়ী ৬ মাস পয শন্ত প্ল্যান্ট দু’টি জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তদরর সাংরেি ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠান ০৬ (ছয়) মাস প্ল্যান্টগুদলা 
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পররচালনার োরয়দত্ব রনদয়ারজত র্াকদব। রকন্তু, ছয় মাস অ্রতক্রান্ত হওয়ার পরও বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক প্ল্যান্ট 

দু’টি পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষন করা হয়রন। 

3.10 প্ল্যান্ট দু’টি পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষন না করার রবষদয় বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর মন্তব্য:  

সমদঝাতা স্মারক (MOU) অ্নুসাদর প্রাক্কলন অ্নুযায়ী সয সকল কাজ হদয়দছ তার সমুেয় রববরন, রডজাইন সমাতাদবক 

সকল অ্বকাঠাদমা, As Built Drawing এবাং সকল সরিাম সচল অ্বস্থায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশনদক কখন বুরঝদয় 

সেয়া হয়রন। এমতাবস্থায় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর কতৃশক প্ল্যান্ট দু’টি সদব শাচ্চ পয শায় সমরামত, সাংরক্ষণ ও সচল 

করদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা না কদর বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কতৃশপক্ষ বুদঝ রনদল এ বাবে প্রচুর অ্র্ শ ব্যয় হদব রসটি 

কদপ শাদরশদনর পদক্ষ সঙ্কুলান প্রায় অ্সম্ভব। িদল আরর্ শক ক্ষরত রবদবচনাদন্ত রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট 

দু’টি হস্তান্তর এবাং রবদ্যমান রচরহৃত ত্রুটিসমূদহর সমািান ছাো প্ল্যান্ট দু’টি পররচালনা, রক্ষণাদবক্ষন ও সকান জনবল 

রনদয়াগ সেয়া সম্ভব নয় মদম শ সরচব, স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর বররশাল রসটি কদপ শাদরশন 

কতৃশক গত ২৪/০৮/২০১৯ তাররদখ স্বাক্ষররত এক পদত্রর মাধ্যদম অ্বরহত করা হয়।  

স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কতৃশক গৃহীত পেদক্ষপ: রনরম শত সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট দু’টি 

হস্তান্তর সাংক্রান্ত উদু্ভত সমস্যা/মতরবদরাি রনরসন (রডরপএইচই ও রবরসরস) কদর পরবতী করণীয় রনি শারদণর লদক্ষয গত 

১০/১০/২০১৯ তাররদখ সরচব, স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর সনতৃদত্ব একটি সভা অ্নুরষ্ঠত হয়। 

উক্ত সভার রসিান্ত রনম্নরূপ: 

“বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কতৃশপক্ষই সবলতলা ও রূপাতলী এলাকায় রনরম শত প্ল্যান্ট দু’টি রক্ষণাদবক্ষণ করদব। প্ল্যান্ট 

দু’টি পররচালনার জন্য সকান ক্ষরতগ্রস্ত অ্বকাঠাদমা/যন্ত্রপারত রনম শাণ বা সমরামদতর প্রদয়াজন হদল এর যর্াযর্ 

প্রাক্কলন কদর বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর রনজস্ব অ্র্ শায়দন অ্র্বা বারষ শক উন্নয়ন কম শসূচীর আওতায় সকান প্রকল্প 

প্রণয়ন করা সযদত পাদর”। 

বরণ শত রসিাদন্তর সপ্ররক্ষদত বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক প্ল্যান্ট দু’টি পররচালনার জন্য যর্াযর্ প্রাক্কলন কদর বারষ শক 

উন্নয়ন কম শসূচীর আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা 

হদয়দছ যা অ্দ্যাবরি চূোন্তভাদব অ্নুদমােনকারী কতৃশপক্ষ কতৃশক অ্নুদমারেত হয়রন।  

3.11 (গ) প্রকদল্পর উদেশ্য অ্জশন: 

প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক আউটপুট, আউটকাম, ইমপ্যাক্ট পয শাদলাচনা ও পয শদবক্ষণ 

3.11.1 প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কায শক্রমসমূদহর আদলাদক উদেশ্য অ্জশদনর বতশমান অ্বস্থা পয শাদলাচনা 

২০০২ সাদল রসদলট এবাং বররশাল সপৌরসভাদক রসটি কদপ শাদরশদন উন্নীত করা হয়। রসটি কদপ শাদরশন দু’টির জনসাংখ্যা 

এবাং আয়তন বৃরি পাওয়ায় জনগদণর পারনর স্বল্পতা পূরণ করদত পারন সরবরাদহর আওতা বৃরি করা জরুরী প্রদয়াজন 

হদয় পদে। এমতাবস্থায়, পারন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সাংস্কাদরর মাধ্যদম রনরাপে ও পয শাপ্ত পারন সরবরাহ 

রনরিতকরণ, সেদনজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবাং স্যারনদটশন ও বজশয ব্যবস্থাপনার উন্নয়দনর লদক্ষয রসটি 

কদপ শাদরশনিদয় পারন সরবরাদহর আওতা বৃরির মাধ্যদম লক্ষয সুরনরে শি করা হয়, যা রনম্নরূপ: 
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রসদলট রসটিকদপ শাদরশন বররশাল রসটিকদপ শাদরশন 

বতশমাদন পারন সরবরাদহর আওতায় ৩৬% হদত ৭৫% 

এ উন্নীতকরণ করা 

বতশমাদন পারন সরবরাদহর আওতা ১৪% হদত ৭৫% এ 

উন্নীতকরণ করা 

 

উরিরখত লক্ষয অ্জশদন প্রকল্পটির পররকরল্পত লক্ষযমাত্রায় ২টি রসটি কদপ শাদরশদনর জন্য গৃহীত কায শক্রমসমূদহর সামরগ্রক 

ক্রয় পররকল্পনায়  ১৬টি প্যাদকদজ পণ্য ক্রয় বাবে 169.79 লক্ষ টাকা, 105টি প্যাদকদজ কায শ ক্রয় বাবে 26934.56 

লক্ষ টাকা এবাং 2টি প্যাদকদজ সসবা ক্রয় বাবে 333.20 লক্ষ টাকার সাংস্থান রদয়দছ। পণ্য, কায শ ও সসবা ক্রয় বাবে 

সয অ্দর্ শর সাংস্থান রদয়দছ তা সাংদশারিত প্রাক্করলত ব্যদয়র 97.15%। তন্মদধ্য, 105টি প্যাদকদজ কায শ ক্রয় বাবে প্রকল্প 

ব্যদয়র 95.37% অ্দর্ শর সাংস্থান রদয়দছ। পররকরল্পত লক্ষযমাত্রায় রসটি কদপ শাদরশন ২টির লক্ষযমাত্রা রনম্নরূপ: 

রসদলট রসটিকদপ শাদরশন বররশাল রসটিকদপ শাদরশন 

রসদলট রসটি কদপ শাদরশদনর জন্য 49টি প্যাদকদজ 

11774.00 লক্ষ টাকা, যা কায শ ক্রয় বাবে সাংস্থানকৃত 

অ্দর্ শর 43.71%। 

বররশাল রসটি কদপ শাদরশদনর জন্য 56টি প্যাদকদজ 

15160.55 লক্ষ টাকা,যা কায শ ক্রয় বাবে সাংস্থানকৃত 

অ্দর্ শর  56.29%। 

3.12 বাস্তবারয়ত কায শক্রমসমূদহর বতশমান  অ্বস্থা:  

৩.২৫.১ প্রকদল্পর আওতায় গৃহীত কায শক্রমসমূদহর মদধ্য প্রিান কায শক্রম হদলা রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় ২০ 

এমএলরড এবাং ৮ এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এবাং বররশাল রসটি কদপ শাদরশন 

এলাকায় প্ররতটি ১৬ এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ ও যন্ত্রপারত স্থাপন করা। এ 

৪টি রিটদমন্ট প্ল্যান্টদক রঘদর আনুষরঙ্গক প্রায় সকল কায শক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্টসমূহ সচল 

সরদখ গৃহীত আনুষরঙ্গক কায শক্রমসমূদহর মাধ্যদম প্রকদল্পর মূল উদেশ্য অ্জশন করা। বরণ শত ক্ররমক নাং-৩.১ হদত ৩.২৪ 

এর তথ্য-উপাি পয শাদলাচনা ও রবদেষদণর িলািল রনম্নরূপ:  

রসদলট রসটি কদপ শাদরশন: রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত 20 এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি সচল র্াকদলও 

8 এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি বন্ধ অ্বস্থায় পাওয়া যায়। পরবতীদত রনবাহী প্রদকৌশলী 

কতৃশক প্রদেয় হাদত সলখা তথ্য হদত সেখা যায় 2017 সাদল 6মাস, 2018 সাদল 2 মাস এবাং   2020 সাদল জানুয়ারী- 

সিব্রুয়োরী 2মাস মাত্র 8 এমএলরড প্ল্ানটি চাল্য রাখা হয়।  িদল ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্টসহ আনুষাংরগক কাজ (রনরম শত 

তোবিায়ক প্রদকৌশলীর কায শালয় ভবদনর ব্যয় ব্যরতত)  বতশমান অ্বস্থায় প্রকদল্পর রসদলট অ্াংদশর উদেশ্য শতভাগ 

অ্জশন সম্ভবপর হয়রন মদম শ প্রতীয়মান হয়। 

বররশাল রসটি কদপ শাদরশন: বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত ১৬ এমএলরড এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি 

সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট অ্কায শকর অ্বস্থায় পদে র্াকায় প্ল্যান্ট সাংরেি অ্ন্যান্য কায শক্রমও বন্ধ রদয়দছ। িদল 

বতশমান অ্বস্থায় প্রকদল্পর বররশাল অ্াংদশর উদেশ্য অ্জশন শতভাগ ব্যর্ শ রহদসদব প্রতীয়মান হয়। 
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3.13 (ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: 

3.14 প্রকল্প পররচালক সম্পরকশত তথ্য: 

ক্র: 

নাং 

প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও পেবী 

োরয়দত্বর িরণ 
সযাগোদনর 

তাররখ 

বেলীর 

তাররখ 

িারয়ত্ব 

পালদনর 

সময়কাল 

মন্তব্য 
পূণ শকালীন খন্ডকালীন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. সমাোঃ আব্দুল হারিজ 

প্রকল্প পররচালক 

না হযাঁ ৩/৪/২০১

৭  

২৮/৮/২০

০৭ 

৪ মাস ২৫ 

রেন 

(ক) ২৫ রেন হদত ৬ 

মাস পয শন্ত ০৩ জন 

(খ) ৬ মাস হদত ১ 

বছর পয শন্ত ০২ জন 

(গ) ১ বছর হদত ২ 

বছর পয শন্ত ০২ জন 

(ঘ) ২ বছর হদত এর 

উপদর ০১ জন 

প্রকল্পটির 

অ্নুদমারেত 

সময়ােকাল জুন 

২০১৬ পয শন্ত 

রনি শাররত র্াকদলও 

উরিরখত তথ্যমদত, 

৩০/০৬/২০১৫ হদত 

৩০/০৬/২০১৬ পয শন্ত 

সমদয়  প্রকল্প 

পররচালদকর োরয়ত্ব 

পালনকারী 

কম শকতশার তথ্যারে 

নাই। রকন্তু, সব শদশষ 

প্রকল্প পররচালক 

কতৃশক প্রকদল্পর 

সারব শক মতামত 

প্রোন কদর 

রপরসআর-এ স্বাক্ষর 

কদরদছন। 

২. সমাোঃ নুরুজ্জামান 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ২৮/৮/২০

০৭  

১৩/১২/২০

০৭ 

৩ মাস ১৫ 

রেন 

৩. বসয়ে শাহবাজ 

সহাদসন 

প্রকল্প পররচালক 

না হযাঁ ১৩/১২/২

০০৭  

৭/১/২০০৮ ২৫ রেন 

৪. সমাোঃ নুরুজ্জামান 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ৭/১/২০০

৮ 

৬/৪/২০০৯ ১ বছর ৩ 

মাস  

৫. সমাোঃ নাজমুল 

সহাদসন 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ৬/৪/২০০

৯  

১৩/১/২০১

১ 

১ বছর ৯ 

মাস ৭ রেন 

৬. সমাোঃ রসরাজুল 

ইসলাম 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ১৩/১/২০

১১  

৮/৯/২০১১ ৭ মাস ২৬ 

রেন 

৭. খাদলো আহসান 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ৮/৯/২০১

১  

২৪/৮/২০১

৪ 

২ বছর ১১ 

মাস ২০ 

রেন 

৮ ররবন রায়হান 

আহদমে 

প্রকল্প পররচালক 

হযাঁ না ২৪/৮/২০

১৪  

৩০/৬/২০

১৫ 

১০ মাস ৬ 

রেন 

তথ্য সূত্র: প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন (রপরসআর) 

সারণী 16: প্রকল্প পররচালক সম্পরকশত তথ্য 

3.15 (ঙ) প্রভাব মূল্যায়ন: 

প্রকদল্পর আওতায় গৃহীত কায শক্রমসমূদহর মদধ্য প্রিান কায শক্রম হদলা রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় ২০ এমএলরড 

এবাং ৮ এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এবাং বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় প্ররতটি 

১৬ এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ ও যন্ত্রপারত স্থাপন করা। এ ৪টি রিটদমন্ট 

প্ল্যান্টদক রঘদর আনুষরঙ্গক প্রায় সকল কায শক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্যান্টসমূহ সচল সরদখ গৃহীত 

আনুষরঙ্গক কায শক্রমসমূদহর মাধ্যদম প্রকদল্পর মূল উদেশ্য অ্জশন করা। বরণ শত ক্ররমক নাং-৩.১ হদত ৩.২৪ এর তথ্য-

উপাি পয শাদলাচনা ও রবদেষদণর িলািল রনম্নরূপ: 
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3.15.1 রসদলট রসটিকদপ শাদরশন:  

রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত 20 এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি সচল র্াকদলও 8 এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন 

সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি অ্দকদজা অ্বস্থায় পদে রদয়দছ। িদল ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্টসহ আনুষাংরগক কাজ 

(রনরম শত তোবিায়ক প্রদকৌশলীর কায শালয় ভবদনর ব্যয় ব্যরতত) ও অ্দর্ শর গে রহদসদব  8 এমএলরড’র হার োঁোয় 

28.57%। িদল বতশমান অ্বস্থায় প্রকদল্পর রসদলট অ্াংদশর উদেশ্য ২৮.৫৭% অ্জশন সম্ভবপর হয়রন মদম শ প্রতীয়মান 

হয়। 

3.15.2 বররশাল রসটিকদপ শাদরশন:  

বররশাল রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত ১৬ এমএলরড এমএলরড ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট অ্কায শকর অ্বস্থায় পদে র্াকায় প্ল্যান্ট সাংরেি অ্ন্যান্য কায শক্রমও বন্ধ রদয়দছ। িদল বতশমান অ্বস্থায় প্রকদল্পর 

বররশাল অ্াংদশর উদেশ্য অ্জশন শতভাগ ব্যর্ শ রহদসদব প্রতীয়মান হয়। 

3.16 প্রকল্প সুরবিাদভাগীদের রনকট সর্দক প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষণ: 

3.16.1  প্রকল্প সুরবিাদভাগীদের জনরভরিক ও সপশা সাংক্রান্ত তথ্য 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) শীষ শক সমাপ্ত প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়দনর সক্ষদত্র পারন সরবরাহ, পারনর গুণগত মান, পারনর পররমাণ এবাং পারনর প্রাপ্যতা, পারনর রবল এবাং 

ব্যবহাদরর িদল ব্যবহারকারী পররবাদর স্বাস্থয ও আর্ শ-সামারজক সক্ষদত্র সকান প্রভাব পদেদছ রকনা তা জানার জন্য প্রকল্প 

এলাকার রবরভন্ন স্থাদন সব শদমাট 4০০ উিরোতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়রছল। জররদপ প্রাপ্ত উিরোতাদের জনরভরিক 

তদথ্যর পাশাপারশ উিরোতাদের বয়স, রলঙ্গ, সপশা, রশক্ষাগত সযাগ্যতা, খানার সেস্য সাংখ্যা ও মারসক আয় সাংক্রান্ত 

রনম্নরলরখত সাররণসমূদহ ব্যাখ্যা করা হদলাোঃ 

মহানগরী সাংখ্যা 

   বয়স (বৎসদর)           রলঙ্গ 

১৮-

৩০ 
% 

৩১-

50 
% 

51-

তদুি শ 
% পুরুষ % মরহলা % 

তৃতীয় 

রলঙ্গ 

% 

বররশাল 200 55 27.5 90 45 55 27.5 84 42 115 57.5 1 0.5 

রসদলট 200 46 23 100 50 54 27 127 63.5 73 36.5   

সমাট 400 101 
 

190 
 

109 
 

211 
 

188 
 

1 
 

সারণী 17: প্রকল্প সুরবিাদভাগীদের জনরভরিক ও সপশা সাংক্রান্ত তথ্য 

সাররণদত উপস্থারপত তদথ্য সেখা যাদে, জররপকৃত 400 উিরোতার মদধ্য 361 জন রছদলন সািারণ খানার এবাং 39 

জন রছদলন রনম্ন আদয়র খানার সেস্য। এসব সেস্যদের মদধ্য 31-50 বৎসর বয়দসর উিরোতার সাংখ্যা সব শারিক। উদিখ 

সয, উিরোতাদের মদধ্য 52.75% পুরুষ, 47% মরহলা রছদলন এবাং 0.25% তৃতীয় রলদঙ্গর উিরোতা রছদলন ( 

রসদলদট 50% এবাং বররশাদল 45%)। পুরষ উিরোতার সাংখ্যা তুলনামূলক সবশী মদম শ পররলরক্ষত হয়। 
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3.16.2 উিরোতার সপশার রবভাগওয়ারর তথ্য 

সপশা 
বররশাল রসদলট সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

চাকুরর ৩১৬ ২৫.৮ ৩৮ ১০.২ 354 22.1 

ব্যবসা ৪২১ ৩৪.৩ ৯৬ ২৫.৭ 517 32.3 

গৃরহণী ৪২১ ৩৪.৩ ১৪৩ ৩৮.২ 564 35.3 

রেনমজুর ১6 ১.৩ ৪৭ ১২.৬ 63 3.9 

গৃহপররচাররকা 2 ০.২ ৩৯ ১০.৪ 41 2.6 

ছাত্র/ছাত্রী ২৯ ২.৪ 1 ০.৩ 30 1.9 

অ্ন্যান্য ২১ ১.৭ ১০ ২.৬ ৩১ ১.৯ 

নাম্বার ১২২৬ 100.0 ৩৭৪ 100.0 1600 100.0 

 সারণী 18: উিরোতার সপশার রবভাগওয়ারর তথ্য 

সপশা রভরিক উিরোতার সাংখ্যা হদে চাকুররদত ৩৫৪ জন (২২.১%), তন্মদধ্য সািারণ খানা উিরোতার সাংখ্যা ৩১৬ 

জন (২৫.৮%) ও রনম্ন আদয়র করমউরনটি উিরোতার সাংখ্যা ৩৮ জন (১০.২%)। ব্যবসায়ী উিরোতার সাংখ্যা  ৫১৭ 

(৩২.৩% ) জন তন্মদধ্য, সািারণ খানা উিরোতার সাংখ্যা ৪২১ জন (৩৪.৩%) ও রনম্ন আদয়র করমউরনটি উিরোতার 

সাংখ্যা ৯৬ জন (২৫.৭%)। গৃরহণী উিরোতার সাংখ্যা ৫৬৪ জন (৩৫.৩%) তন্মদধ্য, সািারণ খানা উিরোতার সাংখ্যা 

৪২১ জন (৩৪.৩%) ও রনম্ন আদয়র করমউরনটি উিরোতার সাংখ্যা ১৪৩ জন (৩৮.২%)।  

সাররণদত সেখা যাদে সপশা অ্নুযায়ী গৃরহণী, ব্যবসায়ী ও চাকুরর  উিরোতার সাংখ্যা তুলনামূলক সবরশ। এদের মদধ্য রনম্ন 

আদয়র করমউরনটি এলাকায় গৃরহণী ও  এবাং সািারণ খানা এলাকায় ব্যবসায়ী ও চাকুররজীবীর সাংখ্যা অ্রিক। 

3.16.3 উিরোতার রশক্ষাগত সযাগ্যতার রবভাগওয়ারর বন্টন 

রশক্ষাগত সযাগ্যতা 
বররশাল রসদলট সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

রনরক্ষর ও অ্ক্ষর জ্ঞান 

সম্পন্ন 

১১৩ ৯.২ ১৬১ ৪৩.০ ২৭৪ ১৭.১ 

১-৫ম সশ্ররণ পাশ ১৫২ ১২.৪ ১১১ ২৯.৭ ২৬৩ ১৬.৪ 

৬-১০ম সশ্ররণ পাশ  ২১০ ১৭.১ ৭৮ ২০.৯ ২৮৮ ১৮.০ 

এসএসরস-এইচএসরস পাশ  ৩৪৫ ২৮.১ ১৭ ৪.৫ ৩৬২ ২২.৬ 

স্নাতক বা সমমান পাশ ২৩৫ ১৯.২ ৩ ০.৮ ২৩৮ ১৪.৯ 

স্নাতদকাির বা সমমান পাশ ১৭১ ১৪.০ ৪ ১.১ ১৭৫ ১১.০ 

নাম্বার ১২২৬ ১০০.০ ৩৭৪ ১০০.০ ১৬০০ ১০০.০ 

 সারণী 19: উিরোতার রশক্ষাগত সযাগ্যতার রবভাগওয়ারর বন্টন 

সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও রনরক্ষর উিরোতা ২৭৪ জন (১৭.১%)। ১ম সর্দক ৫ম পাশ পয শন্ত এমন উিরোতার সাংখ্যা ২৬৩ 

জন (১৬.৪%)। ৬ষ্ঠ -১০ম সশ্ররণ পাশ পয শন্ত উিরোতার সাংখ্যা ২৮৮ জন (১৮.০%)। এসএসরস-এইচএসরস পাশ 

উিরোতার সাংখ্যা ৩৬২ জন (২২.৬%), স্নাতক বা সমমান পাশ উিরোতার সাংখ্যা ২৩৮জন (১৪.৯%) ও স্নাতদকাির 

বা সমমান পাশ উিরোতার সাংখ্যা ১৭৫জন (১১.০%)। সাররণ সর্দক প্রতীয়মান হয় সয, সািারণ খানার উিরোতাদের 

মদধ্য মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পাশ উিরোতার সাংখ্যা সবশী তদব উদিখ্যদযাগ্য সাংখ্যক স্নাতক ও স্নাতদকাির বা 

সমমাদনর রদয়দছ। অ্পররেদক রনম্ন আদয়র করমউরনটিদত রনরক্ষর ও সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন উিরোতা অ্রিক। 
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3.16.4 উিরোতার খানার সমাট সেস্য সাংখ্যার তথ্য 

সেস্য সাংখ্যা 
বররশাল রসদলট সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

1-৩ 44 22 27 13.5 71 17.75 

4-৫ 114 57 122 61 236 59 

6-৭ 25 12.5 0 0 25 6.25 

8 তদুি শ 17 8.5 51 25.5 68 17 

সমাট 200 100 200 100 400 100 

 সারণী 20: উিরোতার খানার সমাট সেস্য সাংখ্যার তথ্য 

উপদরাক্ত সাররণদত 400 উিরোতার খানা সেস্য সাংখ্যা 4-5 জন 236 জদনর (59%), তন্মদধ্য বররশাল মহানগরীদত 

এ সাংখ্যা 114 জন (57.০%) ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার সাংখ্যা 122 জন (61%)। ১-৩ সেস্য রবরশি খানার 

সাংখ্যা 71 জন (17.75%), তন্মদধ্য বররশাল মহানগরীর উিরোতার সাংখ্যা 44 জন (22%) ও রসদলট মহানগরীর 

উিরোতার সাংখ্যা 27 জন (13.5)। ৬-৭ সেস্য রবরশি খানার সাংখ্যা 25 জন (6.25%), তন্মদধ্য বররশাল মহানগরীর 

উিরোতার সাংখ্যা 25 জন (১৭.০%) ও 8 তদুি শ উিরোতার সাংখ্যা 68 জন (17%)। তন্মদধ্য বররশাল মহানগরীর 

উিরোতার সাংখ্যা 17 জন (8.5%) ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার সাংখ্যা 51 জন (25.5%)। সাররণ সর্দক 

প্রতীয়মান হয় সয, উিরোতাদের মদধ্য ৪ সর্দক ৫ সেস্য রবরশি খানার সাংখ্যা সব শারিক। 

 

3.16.5 উিরোতা পররবাদরর বাৎসররক আয়  

বাৎসররক আয় (টাকা) 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

1000-100000 7 3.5 3 1.5 10 2.5 

100001-200000 46 23 19 9.5 65 16.25 

200001-300000 104 52 107 53.5 211 52.75 

300001-400000 30 15 57 28.5 87 21.75 

400001-500000 4 2 13 6.5 17 4.25 

500001-600000 7 3.5 1 0.5 8 2 

600001-তদুি শ 2 1.0 - - 2 0.5 

সমাট 200 100 200 100 400 100 

 সারণী 21: উিরোতা পররবাদরর বাৎসররক আদয়র তথ্য 

সাররণদত পররলরক্ষত হয় উিরোতার মদধ্য 200001-300000 টাকা বাৎসররক আদয়র উিরোতার সাংখ্যা সব সর্দক 

সবরশ 211 জন (52.75%), এর মদধ্য বররশাল মহানগরীর  উিরোতার সাংখ্যা 104 জন (52%) ও রসদলট মহানগরীর 

উিরোতার সাংখ্যা 107 জন (53%)। সাররণদত সেখা যায় সয, রসদলট মহানগরীর এলাকায় সদব শাচ্চ আদয়র পররমান 

500001-600000 টাকার মদধ্য রকন্তু বররশাল মহানগরীর সদব শাচ্চ আদয়র পররমান 600001-তদুি শ টাকা।  অ্থ্যশাৎ 

বররশাল  মহানগরীর উিরোতাদের আয় রসদলট মহানগরীর উিরোতাদের সর্দক অ্দপক্ষাকৃত সবশী। 



55 

 

3.16.6 পারনর উৎস, সরবরাহ, মান ও খরচ 

উিরোতা রনব শাচদনর সক্ষদত্র যারা প্রকল্প সর্দক পারন ব্যবহার কদর শুধুমাত্র তাদেরদকই এই জররদপর আওতায় আনা 

হদয়দছ। সমাট 400 খানার মদধ্য  উভয় মহানগরীদত সমান হাদর 200 জন কদর উিরোতার রনব শাচন করা হদয়দছ। রনদম্ন 

বরণ শত সাররণসমূদহ পারনর উৎস, সরবরাহ, মান ও খরচ সম্পদকশ উিরোতাদের মতামত ও রবদেষণ আদলাচনা করা 

হদলাোঃ  

3.16.7 প্রকদল্পর পূদব শ ব্যবহৃত পারনর উৎস, দূরত্ব ও সময় রবদবচনা: 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ হস্ত চারলত টিউবদয়ল 51%, স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা 

গভীর টিউবদয়ল ৪৯%, সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ ৩%, পুকুর 35.5%, নেী 4.5%, সাপ্ল্াই এর পারন ব্যবহার করদতন 

১% উিরোতা। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বারে সর্দক পারনর উৎদসর গে দূরত্ব রছল 349.30 ফুট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

পূদব শ পারন সাংগ্রহ করার জন্য গে সমদয়র েরকার হত 11.30 রমরনট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ তারা রনজস্ব উৎস হদত 

রেদনর ২৪ ঘন্টায় পারন ব্যবহার করদতন। রসদলট মহানগরীদত হস্ত চারলত টিউবদয়ল 56%,স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 

টিউবদয়ল 78% ব্যরক্তগত মটর 12.5%, নেী 17.5% এবাং সাপ্ল্াই এর পারন ব্যবহার করদতন 1.5 %।  

 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বারে সর্দক পারনর উৎদসর গে দূরত্ব রছল ১৫১.৮৩ ফুট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ পারন সাংগ্রহ 

করার জন্য গে সমদয়র েরকার হত 37.74 রমরনট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ তারা রনজস্ব উৎস হদত রেদনর ২৪ ঘন্টায় 

পারন ব্যবহার করদতন। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ 

পারনর উৎস সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

হস্ত চারলত টিউবদয়ল 102 51 112 56 214 53.5 

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 

টিউবদয়ল 98 49 156 78 254 63.5 

ব্যরক্তগত মটর  0 25 12.5 25 6.25 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 6 3 - - 6 1.5 

পুকুর 73 36.5 - - 73 18.25 

নেী 9 4.5 35 17.5 44 11 

সাপ্ল্াই এর পারন 2 1 3 1.5 5 1.25 

 সারণী 22: প্রকদল্পর পূদব শ ব্যবহৃত পারনর উৎস সমূহ 
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সরখারচত্র ১: প্রকদল্পর পূদব শ ও পদর পারনর উৎদসর অ্বস্থান 

3.16.8 প্রকদল্পর পদর ব্যবহৃত পারনর উৎস, দূরত্ব ও সময় রবদবচনা:  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্পভূক্ত গৃহসাংদযাগ সপদয়দছন 91%। বতশমাদন তাদের পারনর উৎদসর মদধ্য 

রদয়দছ হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 22.5%, ব্যরক্তগত মটর 2.5%, স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর টিউবওদয়ল 33%, 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 15.5%, পুকুর 0.5%, প্রকল্প িারা স্থারপত নলকূপ ৩% এবাং প্রকল্প িারা স্থারপত ওয়াটার 

পদয়ন্টস সর্দক  ৭%। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর উৎদসর গে দূরত্ব 9.48 ফুট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারন সাংগ্রহ 

করার জন্য গে সমদয়র েরকার হয় 4.08 রমরনট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর প্রকল্প হদত সরবরাহকৃত রবরভন্ন উৎস হদত 

রেদন ৩ ঘন্টা পারন পাদেন। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্পভূক্ত গৃহসাংদযাগ সপদয়দছন 93%। বতশমাদন 

তাদের পারনর উৎদসর মদধ্য রদয়দছ হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 7.5%, ব্যরক্তগত মটর 28%, স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা 

গভীর টিউবওদয়ল 16%, সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 0.5%, নেী 1%, প্রকল্প িারা স্থারপত নলকূপ 1%, প্রকল্প িারা 

স্থারপত ওয়াটার পদয়ন্টস 0.5%। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর উৎদসর গে দূরত্ব 9.48 ফুট।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারন সাংগ্রহ করার জন্য গে সমদয়র েরকার হয় 2.37 রমরনট। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর প্রকল্প 

হদত সরবরাহকৃত রবরভন্ন উৎস হদত রেদন 6.53 ঘন্টা পারন পাদেন। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর 

উৎস সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

প্রকল্পভূক্ত গৃহসাংদযাগ 182 91 186 93 368 92 

হস্ত চারলত টিউবদয়ল 45 22.5 15 7.5 60 15 

ব্যরক্তগত মটর 5 2.5 56 28 61 15.25 

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 

টিউবদয়ল 66 33 32 16 98 24.5 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 31 15.5 1 0.5 32 8 

পুকুর 1 0.5 - 0 1 0.25 

নেী - 0 2 1 2 0.5 

প্রকল্প িারা স্থারপত নলকূপ 6 3 2 1 8 2 

ওয়াটার পদয়ন্টস 14 7 1 0.5 15 3.75 

হস্ত চারলত টিউবদয়ল

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর টিউবদয়ল

ব্যরক্তগত মটর

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ

পুকুর

নেী

সাপ্ল্াই এর পারন

প্রকল্প িারা স্থারপত নলকূপ

ওয়াটার পদয়ন্টস

15

24.5

15.25

8

0.25

0.5

92

2

3.75

53.5

63.5

6.25

1.5

18.25

11

1.25

প্রকদল্পর পূদব শও পদর পারনর উৎদসর অ্বস্থান

প্রকদল্পর আদগর অ্বস্থা প্রকল্প পরবতী  অ্বস্থা
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 সারণী 23: প্রকদল্পর পদর ব্যবহৃত পারনর উৎস সমূহ 

3.16.9 বছর ব্যারপ পয শাপ্ত পারন প্রারপ্ত  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর সারা বছর জুদে পারন সরবারহ পাদেন রকনা এমন 

প্রদশ্নর জবাদব 6.5% উপকারদভাগী বদলদছন তারা সারা বছর জুদে পয শাপ্ত পারন সরবারহ পাদেন না এবাং 93.5% 

বদলদছন তারা গ্রীষ্মকাদল পয শাপ্ত পারন সরবারহ পাদেন না। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর 

পর সারা বছর জুদে পারন সরবারহ পাদেন রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব 0.5% উপকারদভাগী বদলদছন তারা সারা বছর 

জুদে পয শাপ্ত পারন সরবারহ পাদেন না এবাং 0.5% বদলদছন তারা বষ শাকাদলও  পারন সরবারহ পাদেন না। 

বছর জুদে পারন প্রারপ্ত 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

স্বাভারবক সময় 13 6.5 - - 13 6.5 

গ্রীষ্মকাল  187 93.5 1 0.5 188 94 

বষ শাকাল - - 1 0.5 1 0.5 

 সারণী 24: বছর ব্যারপ পয শাপ্ত পারন প্রারপ্ত 

3.17 পারনর মান, সন্তুরির মাত্রা এবাং পারনর জন্য খরচ 

3.17.1 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ ও পদর পারনর মান 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ তাদের পারনর মান সকমন রছল এমন প্রদশ্নর জবাদব 

1% জন বদলদছন খবই ভাদলা রছল, 35.5% বদলদছন ভাদলা রছল এবাং 63.5 %বদলদছন সমাটামুটি িরদনর রছল।  

রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ তাদের পারনর মান সকমন রছল এমন প্রদশ্নর জবাদব 

17% বদলদছন খবই ভাদলা রছল, 30.5% জন বদলদছন ভাদলা রছল, 11.5 বদলদছন সমাটামুটি িরদনর রছল, 32% 

বদলদছন খারাপ রছল, এবাং 9% বদলদছন একেমই ভাদলা না। 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান পররবতশন হদয়দছ রকনা এমন প্রদশ্নর 

জবাদব 99% বদলদছন পূদব শর তুলনায় পররবতশন হদয়দছ এবাং 1% বদলদছন না হয়রন। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের 

মদধ্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান পররবতশন হদয়দছ রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব 99.5 জন বদলদছন পূদব শর তুলনায় 

পররবতশন হদয়দছ এবাং 0.5 জন বদলদছন না হয়রন। 

 

পূদব শ পারনর মান 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী 
পদর পারনর 

মান 

বররশাল 

মহানগরী 
রসদলট মহানগরী 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খবই ভাদলা 2 1 34 17 

পররবতশন 

হদয়দছ 198 99 199 99.5 

ভাদলা 71 35.5 61 30.5 

পররবতশন 

হয়রন 2 1 1 0.5 

সমাটামুটি 127 63.5 23 11.5 

খারাপ 0 0 64 32 

একেমই ভাদলা না 0 0 18 9 

 সারণী 25: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ ও পদর পারনর মান 
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সরখারচত্র 3: পারনর মাদনর পার্ শকয 

3.17.2 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান পররবতশদন সন্তি রকনা 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদণ পারনর মান পররবতশন রনদয় কতটা সন্তুি এমন প্রদশ্নর 

জবাদব খবই সন্তুি বদলদছন 8.5%, সন্তুি বদলদছন 25%, এবাং 66.5% জন বদলদছন সন্তুি না। রসদলট মহানগরীদত 

উিরোতারা প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদণ পারনর মান পররবতশন রনদয় কতটা সন্তুি এমন প্রদশ্নর জবাদব খবই সন্তুি বদলদছন 

35.5%, সন্তুি বদলদছন 45%, এবাং 19.5% জন বদলদছন সন্তুি না।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান 

পররবতশদন সন্তুরির মাত্রা 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খবই সন্তুি 17 8.5 71 35.5 88 22 

সন্তুি 50 25 90 45 140 35 

সন্তুি না 133 66.5 39 19.5 172 43 

 সারণী 26: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান পররবতশদন সন্তি রকনা 

 

সরখারচত্র 4: পারনর মান পররবতশদন সন্তুরির পররমান 

9

33

37.5

16

4.5

22

35

43

0 0

খবই ভাদলা ভাদলা সমাটামুটি খারাপ একেমই ভাদলা না

পারনর মাদনর পার্ শকয

পূদব শ পারনর মান পদর পারনর মান

8.5

25

66.5

35.5

45

19.5

খবই সন্তুি সন্তুি সন্তুি না

মান পররবতশদন সন্তুরির পররমান

বররশাল রসদলট
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3.17.3 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পররবরতশত পারনর গুনমাদন সন্তুি রকনা  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য পররবরতশত পারনর গুনমান রনদয় সন্তুি হদয়দছ 41.5% এবাং 58.5% 

উপকারদভাগী বদলদছন তারা সন্তুি নন। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য পররবরতশত পারনর মান রনদয় সন্তুি 

হদয়দছ 99.05% এবাং 0.5% উপকারদভাগী বদলদছন তারা সন্তুি নন।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

সন্তুি 83 41.5 199 99.5 282 70.5 

সন্তুি নন 117 58.5 1 0.5 118 29.5 

 সারণী 27: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পররবরতশত পারনর গুনমাদন সন্তুি রকনা 

 

সরখারচত্র 5: পারনর গুনমান পররবতশদন সন্তুরির পররমান 

3.17.4 পারনর গুনমাদন অ্সন্তুরির কারন 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতাদের সন্তুি না হবার কারন রহদসদব পারনদত ময়লা র্াকার কর্া বদলদছন 34.5%, দূগন্ধ 

র্াদক বদলদছন 2.5%, সরাসরর সাপ্ল্াইদয়র পারন খাওয়া যায় না বদলদছন 95% এবাং পারনর উৎস অ্দনক দূদরর কর্া 

বদলদছন ১% উিারোতা। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য সন্তুি না হবার কারন রহদসদব  পারনদত ময়লা র্াকার 

কর্া বদলদছন 0.5 % উিরোতা। এ তথ্য সর্দক প্রতীয়মান হয় রসদলট মহানগরীর জনগদণর পারন রনদয় দুদভশাদগর মাত্রা 

অ্দনক কম।  

অ্সন্তুরির কারন 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

ময়লা 69 34.5 -  69 17.25 

দূগন্ধ 5 2.5 1 0.5 6 1.5 

সরাসরর সাপ্ল্াই পারন খাওয়া যায় না 190 95   190 47.5 

পারনর উৎস অ্দনক দূদরর 2 1   2 0.5 

 সারণী 28: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর গুনমাদন অ্সন্তুরির কারন 

সন্তুি

সন্তুি নন

41.5 58.5

99.5

0.5

পারনর গুনমান পররবতশদন সন্তুরির পররমান

বররশাল রসদলট
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সরখারচত্র 6: পারনর গুনমান পররবতশদন গুনমাদন অ্সন্তুরির কারন 

3.17.5 প্রকল্প হদত গৃহসাংদযাদগর কারদন সৃি সুরবিা সমূহ 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা গৃহসাংদযাগ পাওয়ার পর আপরন কী কী সুরবিা সপদয়দছন এমন প্রদশ্নর জবাদব 6% 

বদলদছন রবশুি পারন পাওয়া যাদে, 11.5% বদলদছন পারন সরবরাদহর পররমাণ বৃরি সপদয়দছ, 100% বদলদছন পারন 

সাংগ্রদহর সময় কদমদছ, 99% বদলদছন দূরত্ব কদমদছ এবাং 57% জন বদলদছন উতযক্ত হওয়া কদমদছ। রসদলট 

মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য গৃহসাংদযাগ পাওয়ার পর আপরন কী কী সুরবিা সপদয়দছন এমন প্রদশ্নর জবাদব 89.5% 

বদলদছন রবশুি পারন পাওয়া যাদে, 93.5% বদলদছন পারন সরবরাদহর পররমাণ বৃরি সপদয়দছ, 93.5 বদলদছন সময় 

কদমদছ, 87.5% বদলদছন দূরত্ব কদমদছ, ২৩% বদলদছন উতযক্ত হওয়া কদমদছ এবাং পারন ব্যবহাদর খরচ কদমদছ 

বদলদছন 24.5%। এ তথ্য সর্দক পররলরক্ষত হয় রসদলট মহানগরীদত বররশাল মহানগরীর তুলনায় প্রকদল্পর সুিল অ্রিক 

পাওয়া সম্ভব হদে। 

প্রকল্প হদত গৃহসাংদযাদগর কারদন সৃি 

সুরবিা সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

রবশুি পারন প্রারপ্ত 12 6 179 89.5 191 47.75 

সরবরাদহর পররমাণ বৃরি 23 11.5 193 96.5 216 54 

সময় কদমদছ 200 100 187 93.5 387 96.75 

দূরত্ব কদমদছ 198 99 175 87.5 373 93.25 

উতযক্ত হওয়া কদমদছ 114 57 46 23 160 40 

খরচ কদমদছ   ৪৯ 24.5 49 12.25 

সারণী 29: প্রকল্প হদত গৃহসাংদযাদগর কারদন সৃি সুরবিা সমূহ 
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সরখারচত্র 7: প্রকল্প হদত গৃহসাংদযাদগর কারদন সৃি সুরবিা সমূহ 

3.17.6 পারনর রমটার স্থাপন 

বররশাল মহানগরীর উপকারদভাগীরা বদলদছন তাদের এলাকায় পারনর জন্য সকান রমটার স্থাপন করা হয়রন। রসদলট 

মহানগরীরর উপকারদভাগীরা বদলদছন তাদের এলাকায় 4% বারেদত পারনর জন্য রমটার স্থাপন করা হদয়দছ। 

3.17.7 পারনর গে রবল 

বররশাল মহানগরীর উপকারদভাগীরা বদলদছন পারন সরবরাহ প্রারপ্তদত ব্যয় হদে 187.১ টাকা। রসদলট মহানগরীর 

উপকারদভাগীরা বদলদছন মদধ্য পারন সরবরাদহর গদে ব্যয় হদে ২২১.৬ টাকা।  

3.17.8 প্রকদল্পর িদল সৃি পদরাক্ষ সুরবিা সমূহ 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা প্রকদল্পর পারন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নরতর েরুন পারন সরবরাদহর জন্য সয সময় ব্যয় 

করদত হত এখন সতমন সময় রেদত হয় না। যার কারদন উপকারদভাগী পররবারগুদলা সস সময় অ্ন্য কাদজ ব্যয় কদর 

উপাজশদনর সুদযাগ সবদেদছ। উক্ত সময় রেদয় সবরজ চাষ করদছন 53.3%, মুররগ পালন করদছন 18% জন, গবারে পশু 

পালন করদছন 14% এবাং অ্কৃরষ (গৃহরভরিক) কাজ করদছন 26.5%, ব্যবসায় সময় রেদেন 1.5% এবাং খাবাদরর 

সহাদটদল কাজ করদছন 1% উিরোতা। রসদলট মহানগরীদত উিরোতাদের মদধ্য সবরজ চাষ করদছন 30.5%, মুররগ 

পালন করদছন 44%, গবারে পশু পালন করদছন 26% এবাং অ্কৃরষ (গৃহরভরিক) কাজ করদছন 65% উিরোতা।  

প্রকদল্পর িদল সৃি পদরাক্ষ সুরবিা 

সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

সবরজ চাষ 107 53.5 61 30.5 168 42 

মুররগ পালন 36 18 88 44 124 31 

গবারে পশু পালন 28 14 52 26 80 20 

অ্কৃরষ (গৃহরভরিক) কাজ 53 26.5 130 65 183 45.75 

ব্যবসা 3 1.5 - - 3 0.75 

খাবাদরর সহাদটদল ২ 1 - - 2 0.5 

 সারণী 30: প্রকদল্পর িদল সৃি পদরাক্ষ সুরবিা সমূহ 
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সরখারচত্র 8: প্রকল্প হদত গৃহসাংদযাদগর কারদন সৃি সুরবিা সমূহ 

3.17.9 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে পারনর জন্য সয সকল পিরত ব্যবহার করত তা হল: 

- ফুটাদনা পারন 13%, রিল্টার ব্যবহার 8.5%, পটাশ বা রিটরকরর 12.5%, হস্ত চারলত টিউবদয়ল 21.5% এবাং 

স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় গভীর টিউবদয়ল 55% উিরোতা। রসদলট মহানগরীদত ফুটাদনা পারন 70%, রিল্টার ব্যবহার 

30.5%, হস্ত চারলত টিউবদয়ল 28%,সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং 8.5%, আদয়ারডন 0.5% এবাং স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় 

গভীর টিউবদয়ল 47.5 উিরোতা। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে 

পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

ফুটাদনা পারন 26 13 140 70 166 41.5 

রিল্টার ব্যবহার 17 8.5 61 30.5 78 19.5 

পটাশ বা রিটরকরর 25 12.5 0 0 25 6.25 

হস্ত চারলত টিউবদয়ল 43 21.5 56 28 99 24.75 

স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় গভীর টিউবদয়ল 110 55 95 47.5 205 51.25 

সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং  0 ১৭ 8.5 17 4.25 

আদয়ারডন   1 0.5 1 0.25 

 সারণী 31: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 
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সরখারচত্র 9: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

3.17.10 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা বতশমাদন পারন রবশুি করদত সকান পিরত গ্রহণ করদছন রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব 

44.5% উিরোতা বদলদছন তারা পারন রবশুি কদর পান কদর এবাং 55.5% বদলদছন পারন রবশুি করদছন না। পারন 

রবশুি করদত তারা সয সকল প্ররক্রয়া গ্রহণ করদছন ফুটিদয় 21.5%,রিল্টার ব্যবহার 24.5% এবাং পটাশ বা রিটরকরর 

5% উিরোতা। রসদলট মহানগরীদত উিরোতারা বতশমাদন পারন রবশুি করদত সকান পিরত গ্রহণ করদছন রকনা এমন 

প্রদশ্নর জবাদব 85.5% বদলদছন তারা পারন রবশুি কদর পান কদর এবাং 14.5% বদলদছন পারন রবশুি করদছন না। 

রসদলট মহানগরীদত উিরোতারা পারন রবশুি করদত সয সকল প্ররক্রয়া গ্রহণ করদছন ফুটিদয় 25%, রিল্টার ব্যবহার 

78.5%, সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং 11 এবাং পটাশ বা রিটরকরর 13.5% উিরোতা। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে 

পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

ফুটাদনা পারন 43 21.5 50 25 93 23.25 

রিল্টার ব্যবহার 49 24.5 157 78.5 206 51.5 

সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং  0 22 11 22 5.5 

পটাশ বা রিটরকরর 10 5 27 13.5 37 9.25 

 সারণী 32: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

3.17.11 পারন সাংরক্ষণ ও রনরাপে রাখা  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা সরবরাহকৃত পারন টাাংরকদত িদর সরদখ সাংরক্ষণ কদর 43%, হাউদস রাদখন 31%, 

োদম রাদখন 24% এবাং পাদত্র রাদখন 59% উপকারদভাগী। রসদলট মহানগরীদত উিরোতারা সরবরাহকৃত পারন 

টাাংরকদত িদর সরদখ সাংরক্ষণ কদর 38.5%, হাউদস রাদখন 88.5%, োদম রাদখন 75.5% এবাং পাদত্র রাদখন 59.5% 

উপকারদভাগী।  
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পারন সাংরক্ষণ ও রনরাপে রাখা  
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

টাাংরকদত সরদখ 86 43 77 38.5 163 40.75 

হাউদস সরদখ 62 31 177 88.5 239 59.75 

োদম সরদখ 48 24 151 75.5 199 49.75 

পাদত্র সরদখ 118 59 119 59.5 237 59.25 

 সারণী 33: পারন সাংরক্ষণ ও রনরাপে রাখা 

3.17.12 উপকারদভাগীর প্রাপ্ত পারন অ্রনরাপে হওয়ার ঝুঁরক সমূহ 

বররশাল মহানগরীদত সরবরাহকৃত পারন বাসায় সপৌছাদনার পদর অ্রনরাপে হদত পাদর এমন বদলদছন 52%। বররশাল 

মহানগরীদত 48% উিরোতারা বলদছন তাদের বাসায় পারন আসার পদর অ্রনরাপে হবার সুদযাগ সনই। 41% 

উিরোতারা বলদছন বাচ্চারা ময়লা/দনাাংরা হাত রেদত পাদর,32.5% উিরোতারা বলদছন পশুপারখ পারনদত মুখ রেদত 

পাদর, 48.5% উিরোতারা বলদছন সঢদক না রাখার িদল ময়লা/আবজশনা পেদত পাদর। রসদলট মহানগরীদত 

সরবরাহকৃত পারন বাসায় সপৌছাদনার পদর অ্রনরাপে হদত পাদর এমন বদলদছন 93%। রসদলট মহানগরীদত উিরোতারা 

7% বলদছন তাদের বাসায় আসার পদর অ্রনরাপে হবার সুদযাগ সনই। 86% উিরোতারা বলদছন বাচ্চারা ময়লা/দনাাংরা 

হাত রেদত পাদর, 83% উিরোতারা বলদছন পশুপারখ পারনদত মুখ রেদত পাদর, 88% উিরোতারা বলদছন সঢদক না 

রাখার িদল ময়লা/আবজশনা পেদত পাদর। 

 

উপকারদভাগীর প্রাপ্ত পারন অ্রনরাপে 

হওয়ার ঝুঁরক সমূহ  

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বাচ্চারা ময়লা/দনাাংরা হাত রেদত পাদর 82 41 172 86 254 63.5 

পশুপারখ পারনদত মুখ রেদত পাদর 65 32.5 166 83 231 57.75 

বলদছন সঢদক না রাখার িদল 

ময়লা/আবজশনা পেদত পাদর 97 48.5 176 88 273 68.25 

 সারণী 34: উপকারদভাগীর প্রাপ্ত পারন অ্রনরাপে হওয়ার ঝুঁরক সমূহ 

3.17.13 প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখার ব্যবস্থা সমূহ 

প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখদত 46% উিরোতা পাত্র পররষ্কার রাদখন, 39.5% টাাংরক রনয়রমত পররষ্কার কদর এবাং 48% 

পারন সঢদক রাদখন। প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখদত 87.5% পাত্র পররষ্কার রাদখন, 74% টাাংরক রনয়রমত পররষ্কার কদর 

এবাং 48% পারন সঢদক রাদখন।  

প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখার ব্যবস্থা 

সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

পাত্র পররষ্কার রাদখন 92 46 175 87.5 267 66.75 

টাাংরক রনয়রমত পররষ্কার কদর 79 39.5 148 74 227 56.75 

পারন সঢদক রাদখন 96 48 168 84 264 66 

 সারণী 35: প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখার ব্যবস্থা সমূহ 
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3.17.14 পারন সাংরক্ষণ সকৌশদলর যন্ত্র সনওয়া  

বররশাল মহানগরীদত উিরোতারা বাসার পারনর টাাংরক/হাউস রনয়রমত পররষ্কার কদর 95% এবাং 4.5% পররষ্কার কদর 

না। কারন রহদসদব 33.33 % বদলদছন জনবদলর অ্ভাব, 11.11% বদলদছন গারিলরত, 11.11% বদলদছন সদচতন 

না, 11.11% বদলদছন পারনবারহত সরাগ সম্পদকশ িারনার অ্ভাব, 11.11% বদলদছন রনরাপে পারনর প্রদয়াজনীয়তা 

সম্পদকশ অ্জ্ঞতা এবাং 22.22% জন বদলদছন পারন কম আদস বদল পররষ্কার করা হয় না। রসদলট মহানগরীদত 

উিরোতারা বাসার পারনর টাাংরক/হাউস রনয়রমত পররষ্কার কদর 97.5% এবাং 2.5% পররষ্কার কদর না। কারন রহদসদব 

40% বদলদছন জনবদলর অ্ভাব, 40% বদলদছন গারিলরত, 20% বদলদছন সদচতন না, 20% জন বদলদছন পারনবারহত 

সরাগ সম্পদকশ িারনার অ্ভাব, 20% বদলদছন অ্দর্ শর অ্ভাব । 

প্রাপ্ত পারন রনরাপে রাখার ব্যবস্থা 

সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

জনবদলর অ্ভাব 3 33.33 2 40.00 5 35.71 

গারিলরত 1 11.11 2 40.00 3 21.43 

সদচতন না 1 11.11 1 20.00 2 14.29 

পারনবারহত সরাগ সম্পদকশ িারনার অ্ভাব 1 11.11 1 20.00 2 14.29 

রনরাপে পারনর প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকশ 

অ্জ্ঞতা 1 11.11 0 0.00 1 7.14 

পারন কম আদস 2 22.22  0.00 2 14.29 

অ্দর্ শর অ্ভাব   1 20.00 1 7.14 

 সারণী 36: পারন সাংরক্ষণ সকৌশদলর যন্ত্র সনওয়ার তথ্য 

3.17.15 পাবরলক টয়দলট (বররশাল মহানগরীদত স্থারপত) 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বররশাল মহানগরীদত সকান পাবরলক টয়দলট রছল না। ৬৯ জন উিরোতা বদলদছন প্রকদল্পর 

আওতায় তার এলাকায় একটি পাবরলক টয়দলট রনম শাণ করা হদয়দছ এবাং 131 জন বদলদছন তাদের এলাকায় সকান 

পাবরলক টয়দলট রনম শাণ করা হয়রন।   

পাবরলক টয়দলট: বররশাল মহানগরীদত স্থারপত 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

হযাঁ  69 34.5 

না 131 65.5 

সমাট 200 100.00 

 সারণী 37: পাবরলক টয়দলট (বররশাল মহানগরীদত স্থারপত) 

3.17.16 পাবরলক টয়দলদটর পয শাপ্ততার তথ্য  

সয ৬৯ জন উিরোতা বদলদছন তাদের এলাকায় পাবরলক টয়দলট রনম শাণ করা হদয়দছ তার  মদধ্য ৬৫ জন বদলদছন 

একটি পাবরলক টয়দলট তার এলাকার জন্য  পয শাপ্ত নয়, অ্ন্যরেদক ৪ জন বদলদছন তারা কখনও যানরন।  

পাবরলক টয়দলদটর পয শাপ্ততা 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

পয শাপ্ত নয় 65 94.20 

কখনও যানরন 4 5.80 

সমাট 69 100.00 
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 সারণী 38: পাবরলক টয়দলদটর পয শাপ্ততার তথ্য 

3.17.17 পাবরলক টয়দলট স্থাপদনর জন্য স্থান রনব শাচন  

সয ৬৯ জন উিরোতা বদলদছন তাদের এলাকায় পাবরলক টয়দলট রনম শাণ করা হদয়দছ তার  মদধ্য ৪০ জন বদলদছন 

পাবরলক টয়দলটটি উপযুক্ত স্থাদন রনম শাণ করা হদয়দছ, অ্পর পদক্ষ ১৯ জন বদলদছন স্থানটি উপযুক্ত না। ৬৯ জন 

উিরোতার মদধ্য 69  জনই বদলদছন তারা পাবরলক টয়দলটটি ব্যবহাদর সকান সুরবিা পানরন। 

পাবরলক টয়দলট স্থাপদনর জন্য স্থান রনব শাচন 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

উপযুক্ত স্থাদন রনম শাণ করা হদয়দছ 40 57.97 

উপযুক্ত স্থাদন রনম শাণ করা হয়রন 19 27.54 

সমাট 69 100.00 

 সারণী 39: পাবরলক টয়দলট স্থাপদনর জন্য স্থান রনব শাচন 

3.17.18 পাবরলক টয়দলদটর অ্সুরবিাসমূহ 

পাবরলক টয়দলট ব্যবহাদর অ্সুরবিা রহদসদব উদিখ কদর, সনাাংরা বদলদছন 68.12%, সমদঝ স্যাঁতদিঁদত বদলদছন 

50.12%, দূগ শন্ধ বদলদছন 63.77%, পয শাপ্ত পারনর ব্যবস্থা সনই বদলদছন 10.04%, হাত সিাঁয়ার সাবান/হযাঁন্ড ওয়াশ 

রছল না বদলদছন 31.88%, সাবাদনর সকস নাই বদলদছন 8.70%, পয শাপ্ত আদলা নাই বদলদছন 13.04%, েরজার লক 

নাই বদলদছন 5.80%, নারী-পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা নাই বদলদছন 4.35%, টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ বদলদছন 

43.48%, মরহলা সকয়ার সটকার নাই বদলদছন 17.39%, টয়দলদটর দূরত্ব সবরশ বদলদছন 68.12%, রশশু 

সাংদবেনশীল না বদলদছন 50.72%, প্ররতবন্ধী  সাংদবেনশীল না বদলদছন 63.77% এবাং সব সময় বন্ধ র্াদক বদলদছন 

10.14% জন। 

পাবরলক টয়দলদটর পয শাপ্ততা 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

সনাাংরা 47 68.12 

সমদঝ স্যাঁতদিঁদত 35 50.72 

দূগ শন্ধ 44 63.77 

পয শাপ্ত পারনর ব্যবস্থা সনই 7 10.14 

হাত সিাঁয়ার সাবান/হযাঁন্ড ওয়াশ সনই  22 31.88 

সাবাদনর সকস নাই  6 8.70 

পয শাপ্ত আদলা নাই 9 13.04 

েরজার লক নাই 4 5.80 

নারী–পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা নাই 3 4.35 

টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ 30 43.48 

মরহলা সকয়ার সটকার নাই 12 17.39 

দূরত্ব সবরশ 47 68.12 

রশশু সাংদবেনশীল না 35 50.72 

প্ররতবন্ধী  সাংদবেনশীল না 44 63.77 

বন্ধ র্াদক 7 10.14 

 সারণী 40: পাবরলক টয়দলদটর অ্সুরবিাসমূহ 
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3.17.19 পাবরলক টয়দলট রক্ষণাদবক্ষণ 

পাবরলক টয়দলট রক্ষনাদবক্ষণ করার জন্য পেদক্ষপ সনওয়া হদয়দছ রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব ৬৯ এর মদধ্য ৫৬ জন না 

সূ ুঁচক জবাব রেদয়দছন। সুরবিাদভাগী/অ্াংশীজন এর িারা রক্ষণাদবক্ষণ করা যায় রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব ৬৯ এর মদধ্য 

৩৩ জন না সূচক জবাব রেদয়দছন। 

3.17.20 স্যারনদটশন সুরবিার উপর সন্তুরির মাত্রা 

প্রকল্প হদত প্রাপ্ত স্যারনদটশন সুরবিায় সন্তুি  রকনা মদম শ প্রশ্ন করা হদল উিরোতাদের মাত্রা 1.45% বদলদছন সন্তুি, 

59.42% বদলদছন সমাটামুটি সন্তুি, 30.43% বদলদছন অ্সন্তুি এবাং 8.70% বদলদছন খবই অ্সন্তুি। 

স্যারনদটশন সুরবিার উপর সন্তুরির মাত্রা 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

সন্তুি 1 1.45 

সমাটামুটি সন্তুি 41 59.42 

অ্সন্তুি 21 30.43 

খবই অ্সন্তুি  6 8.70 

সমাট 69 100.00 

 সারণী 41: স্যারনদটশন সুরবিার উপর সন্তুরির মাত্রা 

 

সরখারচত্র 10: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ রনরাপে পারন গ্রহণ প্ররক্রয়া 

3.17.21 সেদনজ ব্যবস্থাপনার 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বররশাল মহানগরীর রকছু এলাকায় সেন রছল বদলদছন 2.50% এবাং 97.50% বদলদছন তাদের 

এলাকায় সকান সেন ব্যবস্থা রছল না।  

সেদনজ ব্যবস্থাপনা 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

সেন ব্যবস্থা রছল 5 2.50 

সেন ব্যবস্থা রছল না 195 97.50 

সমাট 200 100.00 
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28.5

8

57.5

5

29.5

উন্নরত অ্বনরত অ্পররবরতশত জানা সনই

স্যারনদটশন ব্যবস্থা

বররশাল রসদলট
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 সারণী 42: সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

3.17.22 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ সেদনজ ব্যবস্থাপনার পয শাপ্ততা 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বররশাল মহানগরীদত সেন ব্যবস্থা রছল সসটা পয শাপ্ত রছল না বদলদছন 60% সয 40% বদলদছন 

তারা জাদনন না সয সেন সকার্াও রছল রকনা। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর বররশাল মহানগরীদত প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত 

সেদনজ ব্যবস্থা সক পয শাপ্ত বদলদছন 33.50% এবাং পয শাপ্ত না বদলদছন 66.50% উিরোতা। 

বররশাল মহানগরীদত সেদনজ ব্যবস্থাপনার 

পয শাপ্ততা 

প্রকল্প বাস্তবাদনর পূদব শ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর  

সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

পয শাপ্ত 0 0 67 33.50 

পয শাপ্ত না 3 60.00 133 66.50 

জারন না 2 40.00 0 0 

সমাট 5 100.00 200 100.00 

 সারণী 43: প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ সেদনজ ব্যবস্থাপনার পয শাপ্ততা 

3.17.23 সেন স্থাপদনর জন্য উপযুক্ত স্থান রনব শাচন 

বররশাল মহানগরীদত প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত সেদনদক 71% জন বদলদছন উপযুক্ত স্থাদন 

রনম শান করা হদয়দছ, 13% বদলদছন উপযুক্ত স্থাদন রনম শান করা হয়রন এবাং 16% বদলদছন তারা জাদনন না। 

উপযুক্ত স্থান রনব শাচন 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

উপযুক্ত স্থাদন রনম শান করা হদয়দছ 142 71.00 

উপযুক্ত স্থাদন রনম শান করা হয়রন 26 13.00 

জারন না 32 16.00 

সমাট 200 100 

 সারণী 44: সেন স্থাপদনর জন্য উপযুক্ত স্থান রনব শাচন 

3.17.24 সেন রনম শাদণ  প্রাপ্ত সুরবিা সমূহ 

উপকার সভাগীরা সেন রনম শাদণর িদল রনদমাক্ত রবষয়দক সুরবিা রহদসদব সেখদছন। 72% বদলদছন জলাবিতা কদমদছ, 

55% বদলদছন বজশয ও দূরষত পারন দ্রুত রনষ্কারশত হদে, 45% বদলদছন মশামারছর প্রাদুভশাব কদমছ, 42% বদলদছন 

দূগ শন্ধ কদমদছ এবাং 18% বদলদছন নগদরর পররেন্নতা সবদেদছ।  

সেন রনম শাদণ সুরবিা সমূহ 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

জলাবিতা কদমদছ 144 72.00 

বজশয ও দূরষত পারন দ্রুত রনষ্কারশত হদে 110 55.00 

মশামারছর প্রাদুভশাব কদমছ 90 45.00 

দূগ শন্ধ কদমদছ 84 42.00 

নগদরর পররেন্নতা সবদেদছ 36 18.00 

 সারণী 45: সেন রনম শাদণ  প্রাপ্ত সুরবিা সমূহ 
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3.17.25 সেন রনম শাদণর সপ্ররক্ষদত অ্সুরবিা সমূহ 

উপকারদভাগীরা সডন রনম শাদণর িদল রকছু সমস্যার কর্াও বদলদছন, সসগুদলা হল 29.13% বদলদছন সেদনর গভীরতা 

কম হওয়ায় জলাবিতা সবদেদছ, 14.96% বদলদছন সেদনর ময়লা, আবজশনা রনয়রমত পররষ্কার করা হয় না, 19.69% 

বদলদছন মশামারছর প্রাদুভশাব সবদেদছ, 16.54% বদলদছন দূর্গ্শতা সবদেদছ,  12.60% বদলদছন সেন রনয়রমত পররষ্কার 

করা হয় না, 2.36% বদলদছন ঢাকনা না র্াকায় রাস্তায় চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি হদে এবাং 4.72% বদলদছন 

দুঘ শটনা সবদেদছ। 

সেন রনম শাদণ অ্সুরবিা সমূহ 
বররশাল মহানগরী 

সাংখ্যা % 

সেদনর গভীরতা কম হওয়ায় জলাবিতা সবদেদছ 37 29.13 

সেদনর ময়লা, আবজশনা রনয়রমত পররষ্কার করা হয় না 19 14.96 

মশামারছর প্রাদুভশাব সবদেদছ 25 19.69 

দূগ শন্ধ সবদেদছ 21 16.54 

সেন রনয়রমত পররষ্কার করা হয় না 16 12.60 

ঢাকনা না র্াকায় রাস্তায় চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি হদে 3 2.36 

দুঘ শটনা সবদেদছ 6 4.72 

 সারণী 46: সেন রনম শাদণর সপ্ররক্ষদত অ্সুরবিা সমূহ 

3.17.26 প্রকল্প বাস্তবায়ন কাদল সৃি সমস্যা সমূহ 

প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল উদূ্ভত সমস্যাসমূহ সাংক্রান্ত সরন্নদবরশত তদথ্য সেখা যায়, রসদলট মহানগরীদত 

সমস্যার কর্া অ্রিক হাদর উিরোতারা মত প্রকাশ কদরদছন (64.5% যা বররশাদল মাত্র 1.25%। 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কাদল সৃি সমস্যা  
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

হযাঁ 5 1.25 69 34.5 74 18.5 

না 195 48.75 131 65.5 326 81.5 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কাদল সৃি সমস্যা 

সমূহ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বনভূরম ধ্বাংস করা হদয়দছ 2 40.00 18 26.09 20 27.03 

জলাভূরম ধ্বাংস করা হদয়দছ 0 0.00 7 10.14 7 9.46 

কৃরষ ধ্বাংস হদয়দছ 1 20.00 7 10.14 8 10.81 

পররদবশ দূষণ 2 40.00 24 34.78 26 35.14 

পারন সরবরাহ বন্ধ হওয়া 0 0.00 2 2.90 2 2.70 

চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি 

হদয়রছদলা 2 40.00 58 84.06 60 81.08 

 সারণী 47: প্রকল্প বাস্তবায়ন কাদল সৃি সমস্যা সমূহ 
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3.18 স্বাস্থয 

3.18.1 উিরোতার স্বাস্থয রবষয়ক তথ্য 

সাররণদত সেখা যায় সয, বররশাল ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার প্রায় 2.5% এবাং রসদলট মহানগরীর প্রায় 66% 

উিরোতা বদলদছন প্রকদল্পর পূদব শ তাদের পারন/মলবারহত সরাগ হদয়রছল।  

 

প্রকদল্পর পূদব শ পররবাদর পারনবারহত 

সরাদগ আক্রান্ত হদয়রছল রকনা 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

হযাঁ 5 2.5 132 66 137 34.25 

না 191 95.5 66 33 257 64.25 

জারননা 4 2 2 1 6 1.5 

 সারণী 48: উিরোতার স্বাস্থয রবষয়ক তথ্য 

3.18.2 প্রকদল্পর পূদব শ ও পদর পারনবারহত সরাদগর প্রদকাদপর িরন 

সাররণদত সেখা যায় সয, বররশাল ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার প্রায় 33.5% বদলদছন অ্দনক সবরশ রছল, 31.25% 

বদলদছন সবরশ রছল, 5.75% বদলদছন অ্দনক কম, 6% বদলদছন কম এবাং জারননা বদলদছন 23.5% উিরোতা।  

সাররণদত সেখা যায় সয, বররশাল ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার প্রায় 78% বদলদছন কদমদছ, 0.5% বদলদছন 

সবদেদছ, 4.75 বদলদছন একই রকম এবাং 16.75% বদলদছন জারন না। 

পারনবারহত 

সরাদগর 

প্রদকাদপর 

িরন 

প্রকদল্পর পূদব শ পারনবারহত সরাদগর প্রদকাদপর িরন প্রকদল্পর পদর পারনবারহত সরাদগর প্রদকাদপর িরন 

বররশাল 

মহানগরী 
রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

বররশাল 

মহানগরী 

রসদলট 

মহানগরী 
সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

অ্দনক সবরশ 7 3.5 127 63.5 134 33.5 - - - - - - 

সবরশ 104 52 21 10.5 125 31.25 0 0 2 1 2 0.5 

একই রকম - - - - - - 6 3 13 6.5 19 4.75 

অ্দনক কম 0 0 23 11.5 23 5.75 - - - - - - 

কম 2 1 22 11 24 6 134 67 178 89 312 78 

জারননা 87 43.5 7 3.5 94 23.5 60 30 7 3.5 67 16.75 

 সারণী 49: প্রকদল্পর পূদব শ ও পদর পারনবারহত সরাদগর প্রদকাদপর িরন 

3.18.3 পারন/মলবারহত সরাদগর িরন         

সাররণদত সেখা যায় সয, বররশাল ও রসদলট মহানগরীর উিরোতার  প্রায় 62.32 % ডায়ররয়া, 43.48% কদলরা, 

44.20%জরন্ডস, 37.68% টাইিদয়ড, 32.61% চম শদরাগ, 5.07% আদস শরনক দূষণ এবাং0.72 লবণাক্ততা জরনত 

সরাদগ আক্রান্ত হদয়রছদলন। সুতরাাং সেখা যায় পারন/মলবারহত সরাদগর মদধ্য ডায়ররয়ার প্রদকাপ সব শারিক। অ্ন্যান্য  

সরাদগর  মদধ্য রদয়দছ কদলরা, জরন্ডস, টাইিদয়ড, চম শদরাগ এবাং আদস শরনক জরনত সরাগ। 
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 (একারিক উির) 

সরাদগর নাম 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

ডায়ররয়া 5 100.00 81 61.36 86 62.32 

কদলরা 0 0.00 60 45.45 60 43.48 

জরন্ডস 0 0.00 61 46.21 61 44.20 

টাইিদয়ড 2 40.00 50 37.88 52 37.68 

চম শদরাগ 0 0.00 45 34.09 45 32.61 

আদস শরনক দূষণ 0 0.00 7 5.30 7 5.07 

লবণাক্ততা জরনত সরাগ 0 0.00 1 0.76 1 0.72 

 সারণী 50: পারন/মলবারহত সরাদগর িরন 

3.18.4 রচরকৎসা ব্যয় 

সাররণদত পররবাদর পারন/মলবারহত সরাগাক্রান্ত পররবাদর রচরকৎসার জন্য অ্নুি শ ৫০০ টাকা ব্যয় কদরদছন এমন 

উিরোতার সাংখ্যা ১৪১ জন (৪৭.৩%), ৫০১-২০০০ টাকা ব্যয় কদরদছন এমন উিরোতার সাংখ্যা ৯৯ জন (৩৩.৩%)। 

২০০১-৫০০০ টাকা ব্যয় কদরদছন এমন উিরোতার সাংখ্যা ৪৬ জন (১৫.৪%), ৫০০০ টাকার উদ্ি শ ব্যয় কদরদছন এমন 

উিরোতার সাংখ্যা ১২জন (৪.০%)। সুতরাাং রনদম্নাক্ত সাররণদত সেখা যায় সয  অ্নুি শ ৫০০ টাকা রচরকৎসার জন্য ব্যয় 

হয় এমন উিরোতার সাংখ্যা সব শারিক। সাররণগুদলা এবাং এিরজরড, সকআইআই ও স্থানীয় কম শশালা সর্দক প্রাপ্ত তথ্যারের 

রভরিদত বলা যায় সয, পারন বারহত সরাদগর প্রাদূভশাব পূদব শর তুলনায় অ্দনকটাই কদমদছ। সরাগ ব্যারি কদম যাওয়ার িদল 

মানুদষর রচরকৎসা ব্যয় কদমদছ, কাদজর সামথ্যশ বৃরি সপদয় ও স্কুদল উপরস্থরতর হার সবদেদছ। 

রচরকৎসায় ব্যয় 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

<500 ৮৯ ৪৪.২ ৫২ ৫৩.৬ ১৪১ ৪৭.৩ 

৫০১-২০০০ ৭২ ৩৫.৮ ২৭ ২৮.৮ ৯৯ ৩৩.৩ 

২০০১-৫০০০ ৩২ ১৬.০ ১৪ ১৪.৫ ৪৬ ১৫.৪ 

৫০০০+ ৮ ৪.০ ৪ ৪.১ ১২ ৪.০ 

নাম্বার ২০১ ১০০.০ ৯৭ ১০০.০ ২৯৮ ১০০.০ 

 সারণী 51: স্বাস্থয সসবায় অ্র্ শ ব্যয় 
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সরখারচত্র 11: স্বাস্থয সসবায় অ্র্ শ ব্যাদয়র সুদযাগ বৃরি 

3.19 সামারজক 

3.19.1 জীরবকা ও জীবনযাত্রার মাদন  পররবতশন  

জীরবকা ও জীবনযাত্রার মাদন  

পররবতশন  

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

স্বাদস্থযর উন্নরত 198 49.5 191 95.5 389 97.25 

কম শসাংস্থান 98 24.5 130 65 228 57 

সকান পররবতশন হয় রন 1 0.25 0 0 1 0.25 

 সারণী 52: জীরবকা ও জীবনযাত্রার মাদন  পররবতশন 

এখাদন উদিখ্য সয, স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা, এিরজরড ও সকআইআই সর্দক প্রাপ্ত মতামত উপদরাক্ত রবদেষণটির সাদর্ 

সাংগরতপূণ শ। কম শশালায় আগত রনম্ন আদয়র খানা প্ররতরনরিরা বদলন সয, ওয়াসা সর্দক ২০১৪ সাদলর পূদব শ তারা অ্ববি 

সাংদযাগ এর মাধ্যদম দূর সর্দক সবশী োদম সবশী সময় ব্যয় কদর অ্ল্প পররমাণ অ্স্বে পারন সাংগ্রহ করত। বতশমাদন পারনর 

ববি সাংদযাগ পাওয়ার িদল তাদের করমউরনটির অ্রিকাাংশ পররবাদরর এখন পারনর প্রাপ্যতা বৃরি সপদয়দছ। িদল তাদের 

জীবদন রবরভন্ন ভাদব ইরতবাচক প্রভাব পদেদছ।দযমন অ্দনদক বদলদছন পারন রনদয় সভাগারন্ত কদমদছ, স্বাদস্থযর উন্নরত 

ঘদটদছ ইতযারে। তদব এখনও রকছু পররবার ববি সাংদযাদগর আওতায় আদসরন এবাং অ্সাধু পারন ব্যবসায়ীরা রবরভন্ন ভাদব 

ববি সাংদযাগকারীদের সরবরাহ ব্যবস্থায় ইোকৃত ভাদব সমস্যার সৃরি করদছ। 
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3.20 সামরগ্রক প্রকদল্পর উপর সন্তুরি ও অ্সন্তুরির মাত্রা  

3.20.1 গৃহ সাংদযাগ 

প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ করার জন্য গৃহ সাংদযাগ প্রোদনর িদল উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক তাদের 

সন্তুরি ও অ্সন্তুরির রবষয়ক মতামত প্রোন কদরন।  

গৃহ সাংদযাগ 

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খব সন্তুি 129 64.5 86 43 215 53.75 

সন্তুি 68 34 94 47 162 40.5 

সমাটামুটি  সন্তুি 3 1.5 16 8 19 4.75 

অ্সন্তুি 0 0 2 1 2 0.5 

খব অ্সন্তুি 0 0 2 1 2 0.5 

 

 

3.20.2 উৎপােক নলকূপ 

প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ করার জন্য উৎপােক নলকূপ স্থাপদনর রবষদয় উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক 

তাদের সন্তুরি ও অ্সন্তুরির রবষয়ক মতামত প্রোন কদরন।  

উৎপােক নলকূপ 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খব সন্তুি 27 13.5 35 17.5 62 15.5 

সন্তুি 86 43 140 70 226 56.5 

সমাটামুটি  সন্তুি 86 43 25 12.5 111 27.75 

অ্সন্তুি 0 0 0 0 0 0 

খব অ্সন্তুি 1 0.5 0 0 1 0.25 
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3.20.3 ওয়াটার পদয়ন্ট 

প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ করার জন্য স্থারপত ওয়াটার পদয়ন্ট সম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক 

তাদের সন্তুরি ও অ্সন্তুরির রবষয়ক মতামত প্রোন কদরন।  

ওয়াটার পদয়ন্ট 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খব সন্তুি 25 12.5 56 28 81 20.25 

সন্তুি 68 34 109 54.5 177 44.25 

সমাটামুটি  সন্তুি 106 53 34 17 140 35 

অ্সন্তুি 0 0 0 0 0 0 

খব অ্সন্তুি 1 0.5 1 0.5 2 0.5 

 

3.20.4 পাবরলক টয়দলট 

প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ করার জন্য স্থারপত ওয়াটার পদয়ন্ট সম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক 

তাদের সন্তুরি ও অ্সন্তুরির রবষয়ক মতামত প্রোন কদরন।  

পাবরলক টয়দলট 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

সন্তুি 3 1.5 0 0 3 0.75 

সমাটামুটি  সন্তুি 3 1.5 40 20 43 10.75 

অ্সন্তুি 71 35.5 74 37 145 36.25 

খব অ্সন্তুি 123 61.5 86 43 209 52.25 
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3.20.5 সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ করার জন্য সেদনজ ব্যবস্থাপনাসম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক তাদের 

সন্তুরি ও অ্সন্তুরির রবষয়ক মতামত প্রোন কদরন।  

সেদনজ ব্যবস্থাপনা 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

খব সন্তুি 1 0.5 25 12.5 26 6.5 

সন্তুি 1 0.5 131 65.5 132 33 

সমাটামুটি  সন্তুি 1 0.5 25 12.5 26 6.5 

অ্সন্তুি 89 44.5 8 4 97 24.25 

খব অ্সন্তুি 108 54 11 5.5 119 29.75 

 

 

3.21 প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন  

3.21.1 স্বাস্থয সসবা 

প্রকদল্পর িল স্বাস্থয সসবা সক্ষদত্র প্রভাব সম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক তাদের মতামত প্রোন কদরন।  

স্বাস্থয সসবা 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

উন্নরত 187 93.5 151 75.5 338 84.5 

অ্বনরত 0 0 3 1.5 3 0.75 

অ্পররবরতশত 13 6.5 44 22 57 14.25 

জানা সনই 0 0 2 1 2 0.5 
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3.21.2 স্যারনদটশন ব্যবস্থা 

প্রকদল্পর িল স্যারনদটশন ব্যবস্থার প্রভাব সম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক তাদের মতামত প্রোন 

কদরন।  

স্যারনদটশন ব্যবস্থা 
বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

উন্নরত 51 25.5 16 8 67 16.75 

অ্বনরত 3 1.5 115 57.5 118 29.5 

অ্পররবরতশত 89 44.5 10 5 99 24.75 

জানা সনই 57 28.5 59 29.5 116 29 

 

3.21.3 জীরবকার  সুরবিা 

প্রকদল্পর িদল জীরবকার  সুরবিায় প্রভাব সম্পদকশ উপকারদভাগরী রনদম্নর সারণীর আদলাদক তাদের মতামত প্রোন কদরন।  

 

জীরবকা ও জীবনযাত্রার মাদন  

পররবতশন  

বররশাল মহানগরী রসদলট মহানগরী সব শদমাট 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

উন্নরত 166 83 161 80.5 327 81.75 

অ্বনরত 0 0 0 0 0 0 

অ্পররবরতশত 34 17 38 19 72 18 

জানা সনই 0 0 1 0.5 1 0.25 

 

 

3.22 কদরাল এররয়ার তথ্য রবদেষন 

3.22.1 কদরাল এররয়াদত উিরোতাদের নারী-পুরুদষর অ্নুপাত 

কদরাল এররয়াদত উিরোতার মদধ্য পুরুদষর সাংখ্যা 55% এবাং নারীর সাংখ্যা 45%। 

 

3.22.2 কদরাল এররয়ার মানুদষর পারনর উৎস 

সকার্া সর্দক পারন সাংগ্রহ কদর এমন প্রদশ্নর জবাদব কদন্টাল এররয়ার উিরোতারা বদলন, স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনায় 

গভীর টিউবদয়ল হদত পারন সাংগ্রহ কদর ৩৪.৬৫%, হস্ত চারলত টিউবদয়ল হদত পারন সাংগ্রহ কদর ৩১.১৯%, ব্যরক্তগত 

মটর হদত পারন সাংগ্রহ কদর ২৬.২৪%, পুকুর হদত পারন সাংগ্রহ কদর ২০.৩%, নেী হদত পারন সাংগ্রহ কদর ১৭.৩৩ 

%, সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ হদত পারন সাংগ্রহ কদর ২.৯৭% উিরোতার। 
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পারনর উৎস সমূহ 
কদরাল এররয়া 

সাংখ্যা % 

হস্ত চারলত টিউবদয়ল 61 31.19 

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর টিউবদয়ল 70 36.65 

ব্যরক্তগত মটর 53 26.24 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 6 2.97 

পুকুর 41 20.3 

নেী 35 17.33 

 

3.22.3 খাবার পারনর মান রনদয় সন্তুরি 

কদরাল এররয়ার উিরোতা বদলদছন তারা খাবার পারন সাংগ্রহ কদর ভূগভশস্থ উৎস সর্দক। সসখাদন খাবার পারনর মান 

রনদয় সন্তুি ৯৬.৫৩% এবাং অ্সন্তুি হদয়দছন ৩.৪৭%। 

সন্তুরির মাত্রা 

খাবার পারনর মান রনদয় সন্তুরি 

সাংখ্যা % 

সন্তুি 193 96.53 

অ্সন্তুি 7 3.47 

সব শদমাট 200 100.00 

 

3.22.4 সন্তুি না হওয়ার কারন 

উিরোতা ২০০ জদনর মদধ্য ৭ জন পারনর মান রনদয় সন্তুি নন। সযখাদন পারনদত আয়রদনর উপরস্তরতর কর্া বদলদছন 

42.69%, পারনর উৎস অ্দনক দূদর বদলদছন 42.86% উিরোতা।  

অ্সন্তুরির কারন সমূহ 

খাবার পারনর মাদন অ্সন্তুরির কারন 

সাংখ্যা % 

পারনদত আয়রন 4 57.14 

পারনর উৎস অ্দনক দূদর কারন 3 42.68 

সব শদমাট 7 100.00 

 

3.22.5 বেরনক পারন সাংগ্রদহর সাংখ্যা  

রেদন একবার পারন সাংগ্রহ কদর ৮.৯১%, দুইবার পারন সাংগ্রহ কদর ২২.২৮%, রতনবার পারন সাংগ্রহ কদর ১৭.৩৩%, 

চারবার পারন সাংগ্রহ ২১.৭৮%, পাঁচবার পারন সাংগ্রহ কদর ৯.৪১%, ছয়বার পারন সাংগ্রহ কদর ৩.৪৭%, সাতবার পারন 

সাংগ্রহ কদর ১.৯৮% এবাং আটবার পারন সাংগ্রহ কদর ১৪.৮৫ % উিরোতা।  

বার 
রেদন পারন সাংগ্রদহর সাংখ্যা 

সাংখ্যা % 

একবার 18 8.91 

দুইবার 43 22.28 

রতনবার 35 17.33 

চারবার 44 21.78 

পাঁচবার 19 9.41 

ছয়বার 7 3.47 

সাতবার 4 1.98 

আটবার 30 14.85 
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3.22.6 বছরব্যাপী পারন প্রারপ্ত 

বছরব্যাপী প্রদয়াজন অ্নুসাদর ভূগভশস্থ উৎস সর্দক পয শাপ্ত পারন পাদে ৭০.৭৯%, সারা বছরই প্রদয়াজন অ্নুযায়ী পয শাপ্ত 

পারন পাদে না ২৯.২১%। ২৯.২১% উিরোতা বদলদছন তারা গ্রীষ্মকাদল পারন পয শাপ্ত পাদে না।  

পারন প্রারপ্তর পররমান 
রেদন পারন সাংগ্রদহর সাংখ্যা 

সাংখ্যা % 

পয শাপ্ত পারন পাদে ১৪১ 70.79 

পয শাপ্ত পারন পাদে না  59 29.21 

 

3.22.7 পারন প্রারপ্তদত আপনাদক রক টাকা খরচ করদত হয়? 

২০০ জদনর মদধ্য পারন প্রারপ্তদত টাকা খরচ করদত হয় ৬৭ জদনর, যা শতকরা রহদসদব ৩৩.১৭ শতাাংশ। পারন সাংগ্রদহর 

জন্য তাদের গদে খরচ হয় 386.67 টাকা।  

3.22.8 পারন রবশুি করন 

রবশুি করদণর মাধ্যম 
কদরাল এররয়ায় পারন রবশুি করন 

সাংখ্যা % 

পারন রবশুি কদর 13 6.44 

পারন রবশুি কদর না 187 93.65 

সব শদমাট 100  

 

3.22.9 পারন রবশুি করন প্ররক্রয়া  

রবশুি করন প্ররক্রয়া 
পারন রবশুি করন প্ররক্রয়া 

সাংখ্যা % 

পটাশ বা রিটরকরর 5 35.71 

রিল্টার ব্যবহার কদর 5 35.71 

পারনদক ফুটিদয় 3 21.43 

 

3.22.10 স্যারনদটশন সুরবিা প্রারপ্ত 

রনজস্ব টয়দলট রদয়দছ শতকরা রহদসদব ৯৭.৫২% এবাং রনজস্ব টয়দলট সনই ২.৪৮% উিরোতার। রনজস্ব টয়দলট না 

র্াকায় প্ররতদবরশর টয়দলট ব্যবহার 100% উিরোতা। প্ররতদবরশর টয়দলট 100% উিরোতা বদলদছন হাত সিাঁয়ার 

সাবান /হযাঁন্ড ওয়াশ রছলনা, 90% বদলদছন প্ররতদবরশর রবররক্তর কারণ হদত হয়।  

 

3.22.11 আপনার এলাকার স্যারনদটশন ব্যবস্থা রনদয় আপরন কতটা সন্তুি? 

কদরাল এররয়াদত স্যারনদটশন ব্যবস্থা রনদয় সন্তুি ৪২.৫৭% সমাটামুটি সন্তুি ৩৯.৬%, খব সন্তুি ৩.৯৬%, অ্সন্তুি ৮.৯১ 

% এবাং খব অ্সন্তুি বদল জারনদয়দছ ৪.৯৫% উিরোতা।  

সন্তুরির মাত্রা 

খাবার পারনর মান রনদয় সন্তুরি 

সাংখ্যা % 

সন্তুি 84 42.57 

সমাটামুটি সন্তুি  80 39.6 

খব সন্তুি 8 3.96 

অ্সন্তুি  18 8.91 

খব অ্সন্তুি  10 4.95 
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3.23 েলীয় আদলাচনাোঃ  

রসদলট ও বররশাল মহানগরী এবাং কদরাল এররয়াদত অ্নুরষ্ঠত েলীয় আদলাচনা (এিরজরড)  সর্দক প্রাপ্ত তথ্য অ্নুযায়ী,  

 

 বররশাল ও রসদলট মহানগরীর প্রকল্প এলাকায় সবরশরভাগ উপকারদভাগী প্রকল্প সম্পদকশ অ্বগত আদছন। 

প্রকদল্পর আওতায় গভীর নলকৃপ, পাইপ লাইন, পাম্প হাউস ও সশািানাগার স্থাপদনর কর্া সকদল উদিখ 

কদরদছন। 

 পারন সরবরাদহর পররমাদণর ব্যাপাদর সবরশরভাগ উপকারদভাগীর মতামত সদন্তাষজনক নয়। পারনদত ময়লা ও 

দুগ শন্ধ র্াকার অ্রভদযাগ রদয়দছ। বররশাদল প্রকল্পটি এখদনা চাল্য হয়রন বদল পারন সরবরাদহর পররমাদণর রবষদয় 

েি মতামত পাওয়া যায়রন। তারা বররশাদল বন্ধ হদয় র্াকা সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্ানটি অ্রত দ্রুত চাল্য 

করার োরব জানান।  

 রসদলট মহানগরীর উপকারদভাগীরা প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর পদর পারন সরবরাদহর পররবতশন রবষদয় বদলন সয, 

পারন সশািদনর িদল আয়রদনর মাত্রা কমার পাশাপারশ এখন পারনদত ময়লা-আবজশনা ও দুগ শন্ধ তুলনামুলকভাদব 

অ্দনক কম র্াদক। তারা বদলন, প্রকদল্পর কারদণ এখন পূদব শর সচদয় সময় ও শ্রম কম ব্যয় কদর ঘদর বদসই 

পারন পাওয়া যাদে।  

 এ প্রকল্প সর্দক পারনর গৃহসাংদযাগ পাবার কারদন বারড়ের ছাে ও আরঙনায় সছাট পররসদর চাষাবাদের সুদযাগ 

বতরর ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটিদয়দছ বদল তারা জানান।  

 পারন সরবরাদহর কাদজ রনদয়ারজতদের কাদজর িরদন পররবতশন সেখা যায়। নাস শারী রকাংবা চাদয়র সোকান এর 

মত ক্ষুদ্র ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘদটদছ। নারীরা সহাদটল ব্যবসায় রনদয়ারজত হদয়দছন। ঘদরায়াভাদব হাঁস-মুরগী 

পালদনর কাজ এর মাধ্যদম অ্দনক নারী বাড়েরত আদয়র সুদযাগ সপদয়দছন।  তদব বররশাল মহানগরীদত তাদের 

এলাকায় সপশা পররবতশদন এ প্রকদল্পর সতমন সকাদনা ভূরমকা রছল না। প্রশাসরনক দূব শলতা, অ্পয শাপ্ত অ্র্ শ ও 

সলাকবদলর কর্া উদিখপূব শক প্রকদল্পর কায শক্ষমতা রনদয় অ্সদন্তাষ প্রকাশ কদরদছন। 

 প্রকদল্পর সবলরেক বলদত স্বপ্ল্মূদল্য রনরাপে পারনর ব্যবস্থা, পারনবারহত সরাদগর প্রদকাপ হ্রাস এবাং নতুন 

কম শসাংস্থান বতররদত কায শকর ভুরমকা রাখাদকই সবাই উদিখ কদরদছন।  

 প্রকদল্পর দূব শলরেক বলদত রক্ষণাদবক্ষণ এর জন্য পয শাপ্ত বাদজট না রাখা, সেদনজ ব্যবস্থার উন্নয়ন না করা, 

ভূগদভশর পারনর উপর অ্রিক রনভশরশীলতা, রনম্নমাদনর রনম শাণ সামগ্রী ব্যবহার করা এবাং নতুন সাংদযাগ প্রোদনর 

সক্ষদত্র সেতার অ্ভাব রছল বদল সবাই মত প্রকাশ কদরন।  রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য েক্ষ সলাকবদলর অ্ভাদব এবাং 

রনয়রমতভাদব পাইপ লাইন পরীক্ষা না করা। 

 প্রকদল্পর সুদযাগসমূদহর মদধ্য রকছু ওয়াদড শর বারসন্দাদের রনরাপে পারনর চারহো পূরণ, নতুন কম শসাংস্থান সৃরিদত 

সহায়ক ভূরমকা রাখা, পারনবারহত সরাদগর হার করমদয় সারব শকভাদব স্বাস্থযখাদতর উন্নয়ন, প্রকল্প সর্দক রশক্ষা 

রনদয় সেদনজ ব্যবস্থার উন্নয়ন উদিখদযাগ্য।  
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 প্রকদল্পর হুমরকসমূদহর মদধ্য ভূগভশস্থ পারনর সলয়ার রনদচ সনদম যাওয়া, এবাং পারন সরবরাহ ব্যবস্থা সভদঙ্গ 

পড়োর রবষয়গুদলা উদঠ আদস। এছাো রিটপ্ল্ান্টগুদলার স্থান রনব শাচদন কতৃশপদক্ষর দূরেশীতার অ্ভাব।   

 বররশাদলর উপকারদভাগীরা েক্ষ সলাকবল ও অ্র্ শ বরাে বাড়োদনার পাশাপারশ প্রশাসরনক সক্ষমতা বাড়োদনা, 

পারন ব্যবহাদর সদচতনতা বাড়োদনার জন্য কায শকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সেদনজ ও স্যারনদটশন ব্যবস্থা সাংস্কাদরর 

উদদ্যাগ গ্রহণ, ভূগদভশর পারনর উপর রনভশরশীলতা কমাদনার পরামশ শ সেন।  

3.24 প্রকদল্পর গুরুতপূণ শ ব্যরক্তদের সাদর্ সাক্ষাৎকার সর্দক প্রাপ্ত তথ্য  

প্রকদল্পর গুরুত্ব ও প্রভাব পয শাদলাচনার জন্য প্রকদল্পর কাদজর সাদর্ জরড়েত রবরভন্ন পয শাদয়র কম শকতশা ও স্থানীয় গুরুত্পপূণ শ 

ব্যরক্তদের মধ্য সর্দক প্রিান তথ্যোতা রনি শারণ কদর রনরে শি সচকরলদস্টর মাধ্যদম তাদের সাক্ষাৎকার (1) গ্রহণ করা 

হদয়রছল। প্রিান প্রিান তথ্যোতাদের মদধ্য রছদলন: স্থানীয় সরকার ও জনস্বাস্থয প্রদকাশল এর কম শকতশা, মহানগদরর 

প্ররতরনরি, ওয়াড শ করমশনার এবাং কাউরন্সলর, রনব শাহী প্রদকৌশলী, সহকারী প্রদকৌশলী, ওয়াটার সুপার প্রমূখ। 

3.24.1 রবলদম্ব প্রকল্প শুরু হওয়া ও তার কারণোঃ  

 প্রকল্প রনি শাররত সমদয় শুরু হয়রন। প্রায় ৬১% (8জন) তথ্যোতা বদলদছন সয, কাজ শুরু হদত প্রায় ৩ সর্দক ৪ 

বছর পয শন্ত  রবলম্ব হদয়রছল। এজন্য বাদজট সাংদশািদনর প্রদয়াজনীয়তা সেখা রেদয়রছল। রবলম্ব হওয়ার প্রিান 

প্রিান কারণসমূহ: জায়গা রনি শারদণ রবলম্ব; রডরপরপ এর সাদর্ উপকরদণর োদমর তারতম্য; পররচালক ও 

পরামশ শক বারবার পররবতশন; রজরনসপত্র ও শ্ররমদকর োম বৃরি; কাদজর এররয়া বৃরি পাওয়া; রসটি 

কদপ শাদরশদনর জায়গা রেদত রবলম্ব; ঠিকাোদররা মালামাল সরবরাহ করদত রবলম্ব; নকশা ও স্থান পররবতশন; 

ঠিকাোরদের কাদজ িাঁরক সেয়া ও অ্রিক মুনািার মানরসকতা; অ্েক্ষ ঠিকাোর ও তাদের অ্বদহলা; বষ শা 

সমৌসুদম কাজ বন্ধ র্াকা। 

 প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কাজসমূহোঃ জনগণদক রবশুি, রনরাপে ও আদস শরনকমুক্ত পারন সপৌদছ সেওয়ার 

জন্য এই প্রকদল্পর আওতায় কাজগুদলা হদে: উৎপােক নলকূপ ও পাম্প হাউস স্থাপন, সারদিস ওয়টার টিটদমন্ট 

প্ল্যান্ট রনম শাণ এবাং সাংস্কার। এছাোও পাইপ লাইন, পাম্প মটর, িাাংশনাল রবরল্ডাং স্থাপন, ওয়াটার সাপ্ল্াই 

পদয়ন্ট, ওভার সহড ট্যাঙ্ক, ইদলকরিকাল িান্সিার স্থাপন, পুরাতন পাইপ লাইন সাংস্কার, রমটার সাংদযাগ ও 

বাসায় পারন সাংদযাগ সেয়া এবাং পারন সশািনাগার রনম শাণ ও পুনোঃস্থাপন, ইতযারে। 

 প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত অ্বকাঠাদমাগুদলা এবাং রিটদমন্টগুদলা বতশমাদন সচল রকনা তার তথ্যোঃ প্রায় 70% 

বদলদছন সয, প্রকদল্পর বাস্তবারয়েত অ্বকাঠাদমাগুদলা বতশমাদন সঠিকভাদব কাজ করদছ না। সচল না র্াকার প্রিান 

সমস্যা হদেোঃ বররশাদল রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ব্যবহার করদত না পারায় এবাং রসটি কদপ শাদরশদনর রনজস্ব ব্যবস্থাপণায় 

পারনর সরবরাহ সেওয়ায় সরবরাহকৃত পারনর চাপ কম, উৎপােক নলকৃপ ও পারনর পাইপ লাইন সঠিকভাদব 

কাজ না করা, আয়রন জদম পুরাতন পারনর লাইন বন্ধ হওয়া, রিটদমন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যদম পারন সরবরাহ শুরু 

না হওয়া, পাম্প হাউস চাল্য করদত রবলম্ব, িাব্সকম শার মাদঝ মাদঝ নি হদয় যাওয়া এবাং স্থারপত পাইদপর 

গুনগত মান ভাল না হওয়া ইতযারে। 

 বাস্তবারয়ত প্রকল্পটির নকশা প্রদয়াজনীয়তার সাদর্ সামিস্যপূণ শ রছল রকনাোঃ 80% তথ্যোতা বদলদছন সয, 

বাস্তবারয়ত প্রকল্পটির নকশা স্থানীয় জনগদণর চারহো রকাংবা প্রদয়াজনীয়তার সাদর্ সামিস্যপূণ শ রছল না।  
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 বাস্তবারয়ত প্রকল্পটির রক্ষণাদবক্ষণোঃ 81% তথ্যোতা বদলদছন বাস্তবারয়ত প্রকল্পটির সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ 

হদে না। কারণগুদলার মদধ্য রদয়দঝ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য পয শাপ্ত েক্ষ জনবদলর অ্ভাব, আলাো সকাদনা বাদজট 

না র্াকা, রডরপএইচই ও রসটি কদপ শাদরশদনর মদধ্য সমন্বয়হীনতা।  

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল পররদবশগত সমস্যা সমূহ: প্রায় ১০০% উিরোতা বদলদছন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করাদত পররদবশগত সমস্যা হদে। তদব দুই একজন বদলদছন সয, বতশমাদন সকাদনা সমস্যা না হদলও ভরবষ্যদত 

পারনর জন্য হাহাকার হদত পাদর। অ্রিকাাংশই বদলদছন সয, শুকনা সমৌসুদম পারন সরবরাদহর জন্য আরও 

কায শকর পররকল্পনার েরকার রছল। 

 প্রকল্পটি রকাংবা এর সকাদনা অ্দঙ্গর কারদন এলাকায় মারাত্মক ক্ষরতকর প্রভাবোঃ প্রায় সবাই বদলদছন সয, চলমান 

প্রকল্পটির কারদন এলাকায় সকাদনা মারাত্মক ক্ষরতকর প্রভাব সিদলরন। তদব সকউ সকউ বদলদছন সয, তদব 

রিটদমন্ট প্ল্ান্ট চাল্য না হদল তার সকরমকযাল দূরষত হদয় পররদবদশর সমস্যা সৃরি করদত পাদর। 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল ইদকাদলারজর/বাস্তসাংস্থাদনর উপদর প্রভাব: অ্রিকাাংশ তথ্যোতা বদলদছন সয, এই 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল ইদকাদলারজর/ বাস্তুসাংস্থাদনর সকাদনা ক্ষরত হদে না। তদব কদয়কজন রবরভন্ন সমস্যার 

কর্া বদলদছন, সযমন সকার্াও সকার্াও রকছু গাছ কাটদত হদয়রছল, অ্দনক স্থাদন পারন জদম মশা-মারছর 

প্রাদুভশাব সবদেদছ এবাং রিটদমন্ট প্ল্ান্ট এর সকরমকযাদলর জন্য জীব-যন্ত্রুর স্বাভারবক জীবন যাত্রা বািাপ্রাপ্ত হদত 

পাদর।  

 প্রকদল্পর উদেশ্য অ্জশন ও সীমাবন্ধতাোঃ 80 শতাাংশ তথ্যোতা বদলদছন, প্রকদল্পর উদেশ্য শতভাগ অ্জশন হয়রন। 

অ্পররেদক 20% বদলদছন, শতভাগ অ্জশন সম্ভব নয়। উদিখদযাগ্য সীমাবিতাগুদলা হলোঃ পররকল্পনার ভুল, 

বাদজদটর কায শকর ব্যবহার না করা, জরম সপদত তাৎক্ষরণকভাদব সমস্যা, পারনর মান খারাপ, পাইপ লাইন 

সঠিকভাদব পররস্কার না করা, পাইপ লাইদনর িাটল সমরামত করদত রবলম্ব হওয়া, ববদুযরতক সমস্যা/ সলাড 

সশরডাং, উৎপােক নলকূপ ও পাম্প হাউদজ সকাদনা সরগুদলটর বা অ্দটা সরগুদলটর না র্াকা, প্রকল্পটি 

শহরদকরন্দ্রক বদল প্রকল্প বাস্তবায়দন জায়গা সপদত সমস্যা হওয়া, স্থানীয় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর, রসটি 

কদপ শাদরশন ও ঢাকার প্রকল্প অ্রিদসর সাদর্ ভালভাদব সমন্বয় না র্াকা, পাম্প হাউজ রনম শাদণর জন্য ও পাইপ 

লাইন স্থাপদনর জন্য জায়গা সপদত সমস্যা হওয়া, স্থানীয় জনগদণর সাদর্ আদলাচনা না করা, ঠিকাোদররা 

অ্রিকাাংশ জায়গায় সঠিক সমদয় কাজ সশষ করদত না পারা, পাম্প পররচালনার জন্য জনবল সাংকট, সপৌরসভা 

কতৃশক জায়গা রনি শারণ সমস্যা, জনসদচতনতার অ্ভাব ও মালামাল পররবহদন সমস্যা ইতযারে। 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র দুব শলতা উিরদণ করণীয়োঃ তথ্যোতারা সমস্যা রচরহত করার পাশাপারশ এইসব সমস্যা 

সমাকারবলা করার জন্য রকছু সমািাদনর কর্া বদলন। সযমন রনয়রমত পারনর গুনাগুন পরীক্ষা করা, রনয়রমত 

লাইন সচক করা, পারনর অ্পচয় সরাদি সদচতনতা বৃরি, প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা এবাং পারনর সমাটর রক্ষা করার 

জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা সনয়া। রমটাদরর মাধ্যদম পারনর রবল সনয়া। গদবষণার মাধ্যদম শহর উপদযাগী নীরতমালা 

প্রণয়ন, পয শাপ্ত বাদজট, পুদরা সময়জুদে পরামশ শক রনদয়াগ, কাজ সম্পদকশ জনগণদক অ্বরহত করা।  

 প্রকল্পটি সটকসই করার জন্য পরামশ শোঃ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশদলর জনবল সাংকট দূর করা, রিটদমন্ট প্ল্ান্ট দ্রুত 

কায শকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভরবষ্যদত এ িরদনর প্রকল্প রনদত হদল সভৌদগারলক অ্বস্থান রবদবচনা কদর রভন্ন রভন্ন 
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রডজাইন করা, উৎপােক নলকৃপ স্থাপদনর জন্য উপযুক্ত স্থান সপদত সমস্যা হদল জরম ক্রয় করার ব্যবস্থা রাখা 

উন্নত প্রযুরক্ত ও রলক প্রুি পাইপ ব্যবহার করা এবাং রবদশষদজ্ঞর পরামশ শ সনয়া। 

 

3.25 স্থানীয় কম শশালা সর্দক প্রাপ্ত তথ্যোঃ 

গত 10 মাচ শ 2020 ইাং তাররদখ রনব শাহী প্রদকৌশলীর কায শালয়, জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর, বররশাল রবভাদগর 

সভাপরতদত্ব রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) শীষ শক 

প্রকদল্পর স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা অ্নুরষ্ঠত হয়। উক্ত স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালায় আইএমইরড প্ররতরনরি জনাব সমাোঃ 

বরশর আহাদম্মে, তোবিায় প্রদকৌশলী জনাব এস এম সরহদুল ইসলাম, জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর, বররশাল, রসটি 

কদপ শাদরশদনর কাউরন্সলরগণ, সরকারী কম শকতশা-কম শচারী, উপকারদভাগীগণ, রবরভন্ন সপশায় রনদয়ারজত জনগণ, 

গণমাধ্যদমর প্ররতরনরি, জুরলয়াস আযাদসারসদয়ট’র এর পরামশ শকগণ উপরস্থত রছদলন। কম শশালায় অ্াংশগ্রহণকারীরা পারন 

সরবরাহ সম্পরকশত রবরভন্ন রবষদয়র উপর আদলাচনা ও পয শাদলাচনা কদর মতামতসমূহ সপশ কদর।  

কম শশালায় প্রাপ্ত মতামতসমূহ রনদম্ন সেয়া হলোঃ  

১। সকাদনা প্রকল্প গ্রহদণর পূদব শ স্থানীয় জনগদণর সাদর্ সসই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকশত রবরভন্ন তথ্যারে; রবদশষ কদর জরম 

অ্রিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন রনদয় আদলাচনা করা প্রদয়াজন। আদলাচনা করদল সবরশ িলপ্রসূ হদব।  

২। এলাকাবাসী রবরভন্ন িরদনর পারনবারহত সরাদগ আক্রান্ত হদেন। এজন্য দ্রুত সুদপয় পারন সরবরাদহর ব্যবস্থা করা।  

৩। শহদর পাইপলাইদন সরবরাহকৃত পারনর পররমাণ পয শাপ্ত নয়। এজন্য সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট দ্রুত চাল্য কদর 

পারন সরবরাদহর প্রকল্পটি আরও দ্রুত বাস্তবায়ন প্রদয়াজন। ৪। এলাকাবাসী রনরাপে পারন পাদেন না। এজন্য ওয়াটার 

রিটদমন্ট প্ল্যান্ট চাল্য কদর দ্রুত রনরাপে পারন সরবরাহ শুরু করার জন্য গুরুত্ব আদরাপ কদর।  

৫। রেনরেন জনসাংখ্যা বৃরির কারদণ পারন সরবরাদহর এলাকা আরও বাড়োদনার জন্য কম শশালায় উপরস্থত সকদলই 

কতৃশপদক্ষর দৃরি আকষ শণ কদর।  

৬। এলাকার পারন সরবরাদহর ক্ষরতগ্রস্থ পাইপলাইনগুদলা দূত পুনোঃস্থাপদনর ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আদরাপ কদর।  

7। জনগণদক রনরাপে পারন ও পারনর অ্পচয় সরাি সম্পদকশ সদচতনতামূলক সসশদনর/প্ররশক্ষদণর োবী জানান।  

8। রমটার সেদখ পারনর রবল করার জন্য গুরুত্ব আদরাপ করা হয়।  

9। মশা মারছ ও সরাগজীবাণু সর্দক মুক্ত র্াকার জন্য পয়োঃরনস্কাশদনর সুব্যবস্থা র্াকা প্রদয়াজন।  

১0। ওভারদহড ট্যাাংক ও পারনবারহত পাইপসমূহ রনয়রমত পররস্কার করার উপর গুরুত্ব আদরাপ কদর।  

১1। পারনর অ্পচয় সরাদি রনয়রমতভাদব পাম্প চাল্য ও বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা সনয়ার উপর মতামত সপশ কদর।  

১2। এলাকাবাসীর রনরাপে পারন সরবরাদহর রবষদয় অ্রভদযাগগুদলা যর্াযর্ভাদব সমািাদনর উপর গুরুত্ব সেয়া।   

১3। পারন সরবরাদহর প্রকল্পটির ত্রুটি সমূহ যত দ্রুত সম্ভব সমািান হদল এলাকাবাসী অ্দনক উপকৃত হদব বদল তারা মত 

প্রকাশ কদর। 
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চতুর্ শ অ্ধ্যায় 

SWOT রবদেষণ 

4.1 প্রকদল্পর সবলতা, দুব শলতা, সুদযাগ ও ঝুঁরক (SWOT) রবদেষণ 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডকুদমন্ট পয শাদলাচনা, খানাজররপ, রক ইনিরদমন্ট ইন্টাররভউ (দকআইআই), এিরজরড, 

পয শদবক্ষণ, স্থানীয় পয শায় কম শশালা এবাং সকন্দ্রীয় পয শাদয় প্রকল্প সাংরেি কম শকতশাদের সাদর্ স্বাক্ষাৎকার সর্দক এপ্রকদল্পর 

সয সকল সবল, দুব শল, সুদযাগ ও ঝুঁরকসমূহ রচরিত হদয়দছ সসগুরল রনদম্ন উদিখ করা হল: 

প্রকদল্পর সবলতা (Strength) সুদযাগ (Opportunities) 

 আধুরনক প্রযুরক্ত সম্পন্ন পারন সশািনাগার রনম শাণ। 

 পারন পররদশািদনর জন্য ব্যবহৃত সকরমকযাল স্থানীয়ভাদব সহজলভয। 

 রবরভন্ন িরদনর যন্ত্রপারত ক্রয় ও স্থাপন। 

 রবতরণ লাইন রনম শাণ ও পুরাতন লাইন সমরামত এবাং অ্ন্যান্য কাজ 

সম্পন্ন করা। 

 পররচালনা ও রক্ষনাদবক্ষদনর জন্য রলরখত নীরতমালা। প্ল্যান্টটি 

স্বয়াংরক্রয় পিরতদত পররচারলত হয় এবাং রবরভন্নিাদপ এর কায শকাররতা 

পররমাপ ও সাংরক্ষণ কদর। 

 প্ল্যান্টটির পররদশারিত পারনর গুণগতমান বাাংলাদেশ Drinking 

Water Quality Standard Satisfy কদর এবাং রনরাপে 

(Safe Water)। 

 পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর 

জন্য রনদয়ারজত জনবলদক রসটি 

কদপ শাদরশন আিীকরণ কদর পয শাপ্ত 

প্ররশক্ষণ প্রোন করদল প্ল্যান্টগুরল 

পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণ অ্সুরবিা 

হদব না। 

 পররদবশ ও নেী দূষণদরাদি অ্দনক 

আইন আদছ। আইদনর যর্াযর্ প্রদয়াগ 

প্ল্ারন্টর কম শক্ষমতা ও স্থারয়ত্ব বৃরিদত 

ভূরমকা রাখদব। 

 বষ শা সমৌসুদম বৃরির পারন সাংরক্ষণ ও 

ব্যবহাদরর মাধ্যদম সরবরাহকৃত 

পারনর উপদর চাপ কমাদনা যায়। 

দুব শলতা (Weakness) ঝুঁরক (Threat) 

 বররশাদল দুইটি ২০ MLD+ 20 MLD সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট 

প্ল্ান্ট অ্কায শকর।  

 প্ল্যান্টটি পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় েক্ষ জনবল 

সরন্নদবরশত করা হয়রন। 

 সশািনাগাদরর সরবরাহকৃত পারন রনরাপে হওয়া সদেও সরবরাহ পাইপ 

লাইদন ত্রটি, অ্ববিসাংদযাগ, ভবদনর ভূ-উপররস্থ ও ভূ-গভশস্থ পারন 

সাংরক্ষণাগার রনয়রমত পররষ্কার না রাখা, অ্পররকরল্পত রাস্তা খনন, 

রনম্নমাদনর রিটিাংসসামগ্রী ব্যবহার করা ও অ্েক্ষ কাররগর িারা সাংদযাগ 

স্থাপদনর িদল সরবরাহকৃত রনরাপে পারন দূরষত হদয় যাদে । 

 দূব শল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, অ্েক্ষ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সেয়া এবাং  ঘন 

ঘন প্রকল্প পররচালক বেলী 

 রিটদমন্ট প্ল্যান্ট স্থাপদনর জন্য 

রনব শারচত স্থান যর্াযর্ না হ্ওয়ায় 

রনরম শত ২টি প্ল্যান্টই নেী গদভশ রবলীন 

হদয় যাা্ওয়ার সম্ভাবনার প্রায় সশষ 

প্রাদন্ত (বররশাল)।  

 ক্রয়কৃত রবরভন্ন যন্ত্রপারত অ্দকদজা 

অ্বস্থায় পদে র্াকায় তা ব্যবহাদরর 

অ্নুপদযাগী হওয়ার সম্ভবনা।  
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 প্রকল্প অ্নুদমােনকারী কতৃশপক্ষ কতৃশক রনদে শরশত অ্নুশাসদনর ব্যতযয় 

ঘটিদয় কায শক্রম বাস্তবায়ন করা 

 প্রায় সকল ক্রয়চুরক্তর সময়সীমা উিীণ শ হদলও যর্াসমদয় তা নবায়ন না 

করা 

 জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর এবাং রসটি কদপ শাদরশদনর মদধ্য 

সমন্বয়হীনতা 

 প্রকদল্পর অ্নুদমােন প্ররক্রয়ায় েীঘ শসূত্রতা 

 ক্রয় প্ররক্রয়া ও অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র স্বেতার অ্ভাব পররলরক্ষত হওয়া 

 একক প্যাদকজ রবভক্ত কদর অ্সাংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয়চুরক্তর মাধ্যদম 

বাস্তবায়ন করায় কাদজর গুণগত মান বজায় না র্াকা  

 স্থাপনকৃত যন্ত্রপারতর অ্রিকাাংশ সচল না র্াকা 

 প্রকল্প অ্নুদমােদনর প্রায় ৯ বছর পদর রস্টয়াররাং করমটি গঠন করা 

 দূব শল পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন সকৌশল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

পঞ্চম অ্ধ্যায় 

উরিরখত পয শাদলাচনার রভরিদত সারব শক পয শদবক্ষণ 

5.1 সারব শক পয শদবক্ষণ:   

সকল ডকুদমন্ট পয শাদলাচনা, খানা জররপ, সকআইআই, এিরজরড এবাং স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা সর্দক প্রাপ্ত তথ্য- উপাি 

পয শাদলাচনার রভরিদত প্রকদল্পর উদেশ্য অ্জশদনর অ্গ্রগরত পয শাদলাচনা ও রবদেষণ এবাং প্রভাব মূল্যায়দনর সক্ষদত্র 

রনম্নরলরখত রবষয়সমূহ পররলরক্ষত হয়:  

5.2.    রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত 20 এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি সচল র্াকদলও 8 এমএলরড ক্ষমতা 

সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি বন্ধ অ্বস্থায় পাওয়া যায়। পরবতীদত রনবাহী প্রদকৌশলী কতৃশক প্রদেয় 

হাদত সলখা তথ্য হদত সেখা যায় 2017 সাদল 6মাস, 2018 সাদল 2 মাস এবাং   2020 সাদল জানুয়ারী- সিব্রুয়োরী 

2মাস মাত্র 8 এমএলরড প্ল্ানটি চাল্য রাখা হয়।  িদল ২টি রিটদমন্ট প্ল্যান্টসহ আনুষাংরগক কাজ (রনরম শত তোবিায়ক 

প্রদকৌশলীর কায শালয় ভবদনর ব্যয় ব্যরতত) বতশমান অ্বস্থায় প্রকদল্পর রসদলট অ্াংদশর উদেশ্য শতভাগ অ্জশন 

সম্ভবপর হয়রন মদম শ প্রতীয়মান হয়। অন্যনদর্ক, র্নরশাি নসটি কর্প বার্রশন এিাকায় নননর্ বি ১৬ এর্এিনি এর্এিনি 

ক্ষর্িা সম্পন্ন ২টি সারর্েস ওয়াটার নিটর্র্ন্ট প্ল্যান্ট অকার্ বকর অর্স্থায় পর্ড় থাকায় প্ল্যান্ট সংনিষ্ট অন্যান্য 

কার্ বক্রর্ও র্ন্ধ রর্য়র্ে। ের্ি র্িবর্ান অর্স্থায় প্রকর্ের র্নরশাি অংর্শর উর্েশ্য অজবন শিভাগ ব্যথ ব নহর্সর্র্ 

প্রিীয়র্ান হয় (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.24, 3.25)। 

5.3.  প্রকদল্পর ১ম সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুদমােদনর পর বাস্তবায়ন পয শাদয়র শুরুদতই রিটদমন্ট প্ল্যান্টগুদলার রডজাইন 

পররবতশন কদর সাংদশারিত রডজাইন অ্নুযায়ী রনম শাণ কাজ শুরু করা হয়। রডজাইন পররবতশদনর িদল বাস্তব কাদজর 

পররমাণ ও ব্যয় অ্স্বাভারবক হাদর বৃরি পায়। রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ছাোও কদয়কটি অ্াংদগর বাস্তব কাজ ও ব্যয় হ্রাস/বৃরির 

প্রদয়াজন হয়। বৃরিপ্রাপ্ত কাজ ও ব্যয় সমাতাদবক যর্াযর্ কতৃশপদক্ষর অ্নুদমােন ব্যরতদরদক ক্রয়চুরক্ত ও বাস্তবায়ন 

কায শক্রম চলমান রাখা হয়। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি যত দ্রুত সম্ভব সাংদশািদনর প্রদয়াজন র্াকদলও যর্াসমদয় 

সাংদশারিত প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ করা হয়রন। প্রায় ৪ বছর পর পররবরতশত কাজগুরলর অ্গ্রগরত যখন ৮০-৮৫% তখন 

প্রকল্পটির সাংদশারিত প্রস্তাব অ্নুদমােদনর জন্য প্ররক্রয়াকরণ করা হয়। সাংদশারিত প্রস্তাব অ্নুদমােন প্রাক্কাদল 

অ্নুশাসন/শতশ প্রোন করা হয় সয, যাবতীয় সভররদয়শদনর জন্য অ্রতররক্ত ব্যয় রপরপআর- ২০০৮ এর আদলাদক 

যর্াযর্ভাদব অ্নুদমােন রনষ্পন্ন করদত হদব। প্রকৃতপদক্ষ সবশ রকছু অ্াংদগর সভররদয়শনকৃত অ্রতররক্ত ব্যয় রপরপআর- 

২০০৮ এর আদলাদক করা হয়রন (দযমন-৪টি সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট, ভূরম উন্নয়ন ইা্তযারে)। যর্াসমদয় 

প্রকল্পটির সাংদশািন না কদর ক্রয়চুরক্ত ও বাস্তবায়দনর িদল অ্দনক িরদনর আরর্ শক অ্রনয়ম সাংগঠিত হদয়দছ। 

5.4.  20 MLD & 08 MLD এর আনুষরঙ্গক কাজ বাবে জন্য ৮টি প্যাদকদজ ৩৪৫.১৩ লক্ষ টাকার ক্রয় চুরক্ত ও 

অ্র্ শ ব্যয় করা হদয়দছ যা রডরপরপ বরহভূ শত প্যাদকজ। এ সকল কায শক্রম প্রকদল্পর ২য় সাংদশািনীর সময় অ্ন্তভূ শক্ত করা 

হয়রন। উক্ত রিটদমন্ট প্ল্যান্ট ২টির রনম শাণ কাদজ অ্নুদমারেত সাংস্থানকৃত ২৯২২.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত 

(৫০.৬২+১৮৫.৬৭+৩৪৫.১৩)=৫৮১.৪৫ লক্ষ টাকা সবশী অ্র্ শাৎ ৩৫০৩.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হদয়দছ। যর্াযর্ 
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কতৃশপদক্ষর অ্নুদমােন ব্যরতত প্রকদল্পর অ্ন্য সকান অ্াংদগর সাংস্থানকৃত অ্র্ শ হদত অ্রতররক্ত অ্র্ শ ব্যয় করা হদয়দছ 

(প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.9)।  

5.5.  প্যাদকজটির (দবলতলা, বররশাল) ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত 

সাংস্থানকৃত ১৬২৩.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত চুরক্ত করা হয় ১৯২৯.০০ লক্ষ টাকা যা সাংস্থানকৃত অ্দর্ শর ১৮.৮৫% 

সবশী। বাস্তবতার রনররদখ ২য় সাংদশারিত রডরপরপদত ২৩০০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়।  প্রাপ্ত তথ্যারে হদত 

সেখা যায়- প্ল্যান্টটির রনম শাণ কাজ বাবে অ্র্ শ ব্যয় করা হদয়দছ ২৬৯৫.১৮ লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত সাংস্থাদনর 

সচদয় ৩৯৫.১৮ লক্ষ টাকা সবশী ব্যয় করা হদয়দছ (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.14)। 

5.6.  প্যাদকজটির (রূপাতলী, বররশাল) ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য হদত সেখা যায়-অ্নুদমারেত ১ম সাংদশারিত রডরপরপদত 

সাংস্থানকৃত ১৬১৭.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত প্যাদকজটি রবভক্ত (Split-up) কদর আাংরশক কাদজর চুরক্ত করা 

হয় ১৩৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবতার রনররদখ ২য় সাংদশারিত রডরপরপদত ২৬৩০.০০ লক্ষ টাকার সাংস্থান রাখা হয়। 

অ্বরশি কাদজর জন্য চুরক্ত করা হয় ১১৮৬.২১ লক্ষ টাকা। অ্র্ শাৎ সমাট চুরক্ত করা হয় ২৫৮৫.৬৬ লক্ষ টাকা। অ্র্ শ 

ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্যারে পাওয়া যায়রন (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.15)। 

5.7.  ক্রয়চুরক্ত ও অ্র্ শ পররদশাি সাংক্রান্ত তথ্য পয শাদলাচনায় সেখা যায়- ৮ রমরলয়ন রলটার (এমএলরড) ক্ষমতাসম্পন্ন 

সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট (রসদলট) অ্াংদশর জন্য অ্নুদমারেত ২১,০০০ ঘ:রম: ভূরম উন্নয়দনর রবপরীদত 

১৫৯৫০.৪৬ ২১,০০০ ঘ:রম: ভূরম উন্নয়ন করা হদয়দছ (৫০৪৯.৫৪ ঘ:রম: কম)। ২০ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) 

ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট অ্াংদশর তথ্য পাওয়া যায়রন। রপরসআর অ্নুযায়ী ভূরম উন্নয়ন বাবে 

সাংস্থানকৃত সমুেয় অ্র্ শই ব্যয় করা হদয়দছ। অ্ন্যরেদক,১৬ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট (রূপাতলী) অ্াংদশর জন্য অ্নুদমারেত ২৩,৭০০ ঘ:রম: ভূরম উন্নয়দনর রবপরীদত ২০,০০০ 

ঘ:রম: ভূরম উন্নয়ন করা হদয়দছ (৩,৭০০ ঘ:রম: কম)। রপরসআর অ্নুযায়ী ভূরম উন্নয়ন বাবে সাংস্থানকৃত সমুেয় 

অ্র্ শই ব্যয় করা হদয়দছ। প্রকদল্পর ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন প্রাক্কাদল প্রদয়াজদনর অ্রতররক্ত কাজ অ্ন্তভূ শক্ত কদর ব্যয় 

প্রাক্কলন কদর তা অ্নুদমােন সনয়া হয়। প্রকৃতপদক্ষ ভূরম উন্নয়দনর পররমাণ এবাং অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র স্বেতার অ্ভাব 

পররলরক্ষত হদে (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.8, 3.14)। 

5.8.  রসদলট মহানগরীদত ১৭.৭০ রকোঃরমোঃ Transmission Main (300-600 mm ductile Iron Pipe) পাইপ 

লাইন স্থাপন বাবে অ্নুদমারেত সাংদশারিত রডরপরপদত ৪টি প্যাদকদজ ৪৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সাংস্থান রাখা হয়।  এ 

সাংস্থাদনর রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত করা হয় ৪২৯০.০৪ লক্ষ টাকা। ক্রয়কৃত ৪টি প্যাদকদজর তথ্যারে পয শাদলাচনায় সেখা 

যায়-অ্নুদমারেত আররডরপরপ’র সাংস্থান ১২২৮.৮০ লক্ষ টাকার রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ১০৫৫.৮৮ লক্ষ টাকা (১৭২.৯২ 

লক্ষ টাকা কম), ৭৯৮.৭২ লক্ষ টাকার রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ১১৯৪.১৫ লক্ষ টাকা (৩৯৫.৪৩ লক্ষ টাকা সবশী) এবাং 

১২৭৮.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত ক্রয়চুরক্ত ৯৯৮.৭৭ লক্ষ টাকা (২৭৯.২৩ লক্ষ টাকা কম)। এদক্ষদত্র অ্নুদমারেত 

লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তব কাজ কতটুকু হদয়দছ তা েি নয় (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.7)। 

5.9.  বাস্তবায়ন পয শাদয় েরপত্র আহবান প্ররক্রয়ায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত পরত্রকা, রসরপটিইউ-এর ওদয়ব-সাইট, অ্নুদমারেত 

প্রাক্কলন, TEC সভার কায শপত্র ও কায শরববরণী, কায শাদেশ পত্র/NOA, চুরক্তনামা ইতযারে সাংরেি কাগজ-পত্র 
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রবদেষদণ সেখা যায়- এসকল কাগজ-পত্রারেদত প্রকৃত কাদজর পররমাণ উদিখ করা হয়রন, যা অ্তযন্ত সু-দকৌশদল 

এরেদয় যাওয়া হদয়দছ (2টি রসটি কদপ শাদরশন হদত প্রাপ্ত ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে)। 

5.10.  রপরসআর-এ ৮ রমরলয়ন রলটার (এম এল রড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ কাদজর 

লক্ষযমাত্রা সেখাদনা হদয়দছ ১০৮৮.০০ লক্ষ টাকা এবাং ২০ রমরলয়ন রলটার (এমএলরড) ক্ষমতাসম্পন্ন সাদিশস 

ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ কাদজর লক্ষযমাত্রা সেখাদনা হদয়দছ ১৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা যা ভূল রহদসদব প্রতীয়মান 

হয়।  

5.11.  রসদলট মহানগরীর কসবা কইটুক এলাকায় ৭.৮২ একর ভূরমর উপর ১টি ২০ এমএলরড ও ১টি ৮ এমএলরড 

ক্ষমতাসম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য রনি শাররত ভূরমর প্রায় 

০.১০৬ একর ভূরমর উপর রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক একটি হাসপাতাল/রকরমউরনটি রিরনক রনম শাণ করা হদয়দছ। 

5.12.  েীঘ শ ১১ বছদর বাস্তবারয়ত প্রকল্প সময়াদে সমাট ৮ জন প্রকল্প পররচালদকর োরয়ত্ব পালন কদরদছন। প্রকল্প পররচালক 

রহদসদব ২৫ রেন হদত ৬ মাস পয শন্ত ০৩ জন, ৬ মাস হদত ১ বছর পয শন্ত ০২ জন,  ১ বছর হদত ২ বছর পয শন্ত ০২ 

জন এবাং ২ বছর হদত এর উপদর ০১ জন োরয়ত্ব পালন কদরদছন। এভাদব ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক বেলী হওয়ায়- 

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন রবরিত হদয়দছ। অ্পররেদক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময় রবলরম্বত হওয়ার প্রিান প্রিান কারণ 

হদলা: ত্রুটিপূণ শ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা, সকল িরদনর অ্নুদমােদনর জন্য প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও উপস্থাপদন অ্রিক 

সময়দক্ষপণ হওয়া, দূব শল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, অ্েক্ষ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সেয়া ইতযারে। রনদম্নাক্ত তথ্যাবলী 

রবদবচনায় বরণ শত কারণ উদিখ করা হদয়দছ (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.4, 3.26 ):  

 প্রকল্পটি ১২/০৭/২০০৬ তাররদখ একদনক কতৃশক অ্নুদমারেত হদলও প্রকল্পটির সময়ােকাল 

প্রস্তারবত জুলাই ২০০৫ হদত জুন ২০০৮ পয শন্তই রাখা হয়। অ্থ্যশাৎ প্রকল্পটির শুরুর সময় 

অ্নুদমারেত তাররদখর প্রায় ০১ বছর পূদব শর। 

 প্রকল্পটি রপরসরপ আকাদর একদনক সভায় উপস্থারপত হওয়ায় একর্নক অনুর্র্াদর্নর পর নিনপনপ 

আকার্র প্রণয়ণ করা। প্রকল্পটির অ্নুদমােদনর লদক্ষয ১৪/০৫/২০০৫ রপইরস সভা অ্নুরষ্ঠত হয়। 

অ্নুরষ্ঠত নপইনস সভার প্রায় ১৪ মাস সময় পদর একদনক কতৃশক রডরপরপ অ্নুদমারেত হয়।   

 প্রকল্পটি একদনক কতৃশক অ্নুদমােদনর প্রায় ২৫ মাস পদর পরামশ শক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ প্রোন করা 

হয়। এ সমদয়র মদধ্য ৩ জন প্রকল্প পররচালক বেলী করার পর ৪র্ শ জনদক রনদয়াগ সেয়া হয়। 

 অ্নুদমারেত সময় সশষ হওয়ার মাত্র ২০ রেন পূদব শ ১ম সাংদশািদনর জন্য প্রস্তাব পররকল্পনা 

করমশদনর সাংরেি রবভাগ-এ সপ্ররণ করা হয়। অ্নুদমারেত সমদয়র প্রায় ০৫ মাস পদর প্রস্তারবত 

১ম সাংদশারিত রডরপরপ অ্নুদমারেত হয়। 

 প্রস্তারবত ২য় সাংদশািনী একদনক কতৃশক অ্নুদমােন না রেদয় প্রকল্পটির অ্স্বাভারবকভাদব ব্যয় 

বৃরির রবষদয় আরও পররক্ষা-রনরীক্ষা কদর পুন: উপস্থাপদনর রনদে শশনা প্রোন করা হদল ২য় 

রপইরস সভায়  আন্ত:মন্ত্রণালয় করমটি গঠন করা হয়। আন্ত:মন্ত্রণালয় করমটির সুপাররশ অ্নুযায়ী 

রর-কাস্ট রডরপরপ গত ০৫/০৯/২০১৩ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন সপ্ররণ করা হদল গত 
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১৯/০৯/২০১৩ তাররদখ অ্নুরষ্ঠত একদনক সভায় প্রকদল্পর প্রস্তারবত ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন 

সেয়া হয়। এদক্ষদত্র প্রকদল্পর ২য় সাংদশািন চূোন্ত অ্নুদমােদন প্রায় ০৮ মাদসরও সবরশ সময় 

অ্রতবারহত হয়। 

 প্রকল্পটির ১ম সাংদশারিত রডরপরপ’র অ্নুদমারেত সময়াদের প্রায় ১৫ মাস পদর ২য় সাংদশারিত 

প্রস্তাব অ্নুদমারেত হয়। 

 ৩য় েিায় প্রকদল্পর ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক বাস্তবায়ন সময় ০১ বছর বৃরির প্রদয়াজন হয় যা যর্াযর্ 

কতৃশপক্ষ কতৃশক ১৭/০৮/২০১৫ তাররদখ অ্র্ শাৎ অ্নুদমারেত সমদয়র প্রায় আোই মাস পর। 

5.13.  প্রকদল্পর আওতায় বররশাল এবাং রসদলদট স্থারপত সপ্রাডাকশন ওদয়দলর পাম্প হাউদজর জন্য বাউন্ডারর ওয়াল 

রনম শাদণর সাংস্থান র্াকদলও পররেরশ শত ৬টি পাম্প হাউদজর একটির জন্যও বাউন্ডারর ওয়াল রনম শাণ করা হয়রন। 

তাছাো প্ররতটি সপ্রাডাকশন ওদয়দলর জন্য সজনাদরটর সাংগ্রহ করা হদলও সবকয়টি সজনাদরটর অ্দকদজা অ্বস্থায় 

সেখা যায়। সজনাদরটরগুদলা রনয়রমত চাল্য করা হয়না মদম শ জানা যায়। পাম্প হাউজগুদলা শুধুমাত্র পাম্প চালক 

র্াকার জন্য রনম শাণ করা হদলও পাম্প চালক তাদের পররবার রনদয় বসবাস করদছন এবাং পাদম্পর ঘদর তাদের 

ব্যবহাদরর আসবাবপত্র (দটরবল/দচয়ার/দচৌরক/দমাটরসাইদকল ইতযারে) রদয়দছ (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-

3.16.4)। 

5.14.  প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন ৫টি পাবরলক টয়দলট ও ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ করা হদয়দছ 

মদম শ রপরসআদর উদিখ র্াকদলও পররেশ শনকাদল বররশাদলর রনব শাহী প্রদকৌশলী 5টি পাবরলক টয়দলদটর রনম শাণ 

কাদজর  ক্রয় ও ব্যদয়র তথ্য সরবরাহ কদরদছন। রকন্তু  ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ কাদজর ক্রয় ও অ্র্ শ ব্যয় 

সাংক্রান্ত সকান তথ্যারে সরবরাহ করদত পাদররন। অ্ন্যরেদক আইএমইরড কতৃশক প্রকল্প সমাপ্ত মূল্যায়দনও বরণ শত 

রবষয়টি তুদল িরা হয় (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.16.6 )। 

5.15.  সব শদশষ সাংদশািন অ্নুযায়ী প্রকল্পটির সমাট প্রাক্করলত ব্যয় ২৮০৪১.১০৯ লক্ষ টাকা যার রবপরীদত সাংদশারিত 

এরডরপদত বরাে প্রোন করা হদয়দছ ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। বরােকৃত ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকার রবপরীদত অ্র্ শছাে 

করা হদয়দছ ২৭৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা (বরােকৃত অ্দর্ শর ১০০%)। প্রকদল্পর শুরু হদত সশষ পয শন্ত ছােকৃত ২৭৬৫৫.০০ 

লক্ষ টাকার মদধ্য ব্যয় করা হদয়দছ ২৬২০১.৫৮৪ লক্ষ টাকা যা সাংদশারিত প্রকল্প ব্যদয়র ৯২.৭৮%। প্রাপ্ত রপরসআর-

এর তথ্যানুযায়ী অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সমপ শন করা হদয়দছ ১৪৫৩.৪১৪ লক্ষ টাকা। 

5.16.  প্রকদল্পর অ্াংগরভরিক এবাং বছররভরিক বাস্তবায়ন অ্গ্রগরতর তথ্যারে রবদেষদণ সেখা যায়-রবরভন্ন অ্াংদগ সাংস্থানকৃত 

অ্দর্ শর রবপরীদত ব্যয় কম হদয়দছ ১৭৪৮.১০ লক্ষ টাকা। এ রহদসদব প্রকৃত ব্যয় ২৬২০১.৫৮৪+১৭৪৮.১০ লক্ষ 

টাকা= ২৭৯৪৯.৬৮৪ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র, প্রকৃত ব্যয় ও অ্ব্যরয়ত অ্র্ শ সাংদশারিত সমাট প্রকল্প ব্যদয়র সচদয় 

২৯১.৪২৫ লক্ষ টাকা কম (প্রাপ্ত রপরসআর)। 

5.17.  রপরসআর-এর তথ্যারে রবদেষদণ সেখা যায় প্রকদল্পর অ্সমাপ্তকৃত ৪টি অ্াংগ রদয়দছ যা একটি অ্ন্যটির সাদর্ 

সম্পকশযুক্ত। রনরম শত ২৬টি পাম্প হাউদজর জন্য ব্যবহাদরর রবপরীদত ১টি পাম্প মটর ক্রয়, ২টি িান্সিরমার ও ২টি 

সজনাদরটর সবশী ক্রয় করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র অ্রতররক্ত পাম্প মটর, িান্সিরমার ও সজনাদরটরসমূহ প্রকল্পটির সকান 
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কাদজ ব্যবহার করা হদে তা ২টি রসটি কদপ শাদরশদনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত রনব শাহী প্রদকৌশলীগণ জানাদত পাদরনরন। এছাো 

২২৮ রকদলারমটার সেন/কযাদনল পুনব শাসন ও উন্নয়ন কাদজর রবপরীদত ২০০.২০ রকদলারমটার বাস্তবায়ন করা হয়। 

অ্র্ শাৎ সরাড সরস্টুদরশন অ্াংদগ ২৭.৮০ রকদলারমটার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়রন। িদল, এ অ্াংগটিদত অ্নুদমারেত 

লক্ষযমাত্রার ৮৭.৮১% অ্জশন সম্ভব হদয়দছ (প্রাপ্ত রপরসআর)। 

5.18.   আইএমইরড’র  সমারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন না করা: আইএমইড‘র সহকারী পররচালক জনাব 

সমাোঃ িজল্যর রহমান, প্রকল্পটির রপরসআর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয আদলাচয প্রকল্পটি সদরজরমন পররেশ শন 

কদর সবশ রকছু গুরুত্বপূণ শ সুপাররশ প্রোন কদর এবাং সুপাররশ অ্নুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পদকশ আগামী ০১ (এক) মাদসর 

মদধ্য বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ-দক অ্বরহত করদত হদব মদম শ সরকারর আদেশ জারর কদর। প্রকল্প 

বাস্বায়নকারী সাংস্থা অ্দ্যবরি সকান সুপাররশ বাস্তবায়ন কদর বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ-দক অ্বরহত 

কদররন। 

 

খানা জররপ হদত প্রাপ্ত তদথ্য পয শাদলাচনার রভরিদত পয শদবক্ষণ 

5.19 প্রকদল্পর মাধ্যদম উৎপারেত পারন পাইপ লাইদনর মাধ্যদম গ্রাহক পয শাদয় সরবরাহ করা হয়। শতভাগ রবশুি হওয়া 

সদত্বও এই পারন নানা কারদণ গ্রাহক পয শাদয় সপৌছাদনা পয শন্ত রকছু রকছু সক্ষদত্র দূরষত হয়। এই দূষদণর কারণগুদলার মদধ্য 

রদয়দছ:  সরবরাহ পাইপ লাইন রছদ্র হওয়া, অ্ববি সাংদযাগ, ভবদনর ভূ-উপররস্থ ও ভূ-গভশস্থ পারন সাংরক্ষণাগার রনয়রমত 

পররষ্কার না রাখা, সমন্বয়হীনতার কারদণ সসবাোনকারী  প্ররতষ্ঠাদনর অ্পররকরল্পত রাস্তা খনদনর িদল পারন সরবরাহ 

লাইদন ত্রুটি সেখা সেওয়া, সরবরাহ লাইন সর্দক সাংদযাগ লাইদন এবাং ভবদন সাংদযাগ সনওয়ার সময় স্বল্পমূদল্যর রনম্ন 

মাদনর রিটিাংস সামগ্রী ব্যবহার করা, অ্েক্ষ কাররগর িারা সাংদযাগ স্থাপন ইতযারে। এই সমস্ত কারদণ অ্দনক সমদয় 

রবরভন্ন স্থাদন পারনর গুনগত মান রক্ষা করা সম্ভব হদে না ।  

5.20 খানা জররদপর তথ্য রবদেষণ সেখা যায় সয, অ্রিকাাংশ উিরোতা পররবার পারন ফুটিদয় পান কদরন। তদব অ্দনদক 

পারন জীবাণুমুক্ত করার জন্য রিল্টার, রিটরকরর বা পারনরবশুিকরণ ট্যাবদলট ব্যবহার কদরন। প্রায় অ্দি শক পররবাদরর 

ছাদে ও ভূগভশস্থ পারনর সাংরক্ষণাগার র্াকদলও এক-চতুর্ শাাংদশর সকান পারন সাংরক্ষণাগার সনই। সবরশরভাগ উিরোতার 

মদত সমৌসুমদভদে পারনর তারতম্য ঘদট এবাং পারনদত ময়লা দুগ শন্ধ, সঘালা ইতযারে সমস্যা সেখা সেয়, রবদশষ কদর শুষ্ক 

সমৌসুদম।  

5.21 জররপকৃত অ্রিকাাংশ পররবার সািারণভাদব রবল ভাগাভারগ কদর পররদশাি করদলও একটি বে অ্াংশ বারে ভাোর 

সাদর্ পারনর রবল পররদশাি কদরন। সবরশরভাগ সক্ষদত্র রবদলর পররমাণ ৩০০ টাকার মদধ্য তদব রকছু সাংখ্যক পররবার 

মাদস ৬০০ টাকার সবরশ রবল পররদশাি কদরন। বতশমান ও পূদব শর পারন বাবে খরচ সািারণ খানার সবরশরভাগ 5.22 

উিরোতার সক্ষদত্রই অ্পররবরতশত র্াকদলও রনম্ন আদয়র অ্রিকাাংশ খানার প্ররতরনরিরা বদলন সয, ববি সাংদযাগ সনওয়ার 

িদল বতশমাদন তাদের পারন প্রারপ্তর পররমাণ সবদেদছ এবাং পারনবাবে খরচ পূদব শর তুলনায় কদমদছ।  

5.23 পররবাদর পারন/মলবারহত সরাগ সব শত্রই পূদব শর তুলনায় কদমদছ। রবদ্যমান সরাদগর মদধ্য ডায়ররয়ার প্রদকাপ 

সব শারিক। লক্ষণীয় সয ডায়ররয়া, আমাশয় ও চম শদরাগ রনম্ন আদয়র করমউরনটিদত এবাং ৫ বছর বা তার সচদয় কম বয়সী 

রশশুদের সবরশ। এ সকল সরাদগর রচরকৎসা ব্যয় সবরশরভাগ পররবাদরই ৫০০ টাকার মদধ্য যরেও রকছু সাংখ্যক পররবাদর 
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এ ব্যয় অ্দনকটাই সবরশ। সরাগ - ব্যরি হ্রাস পাওয়ার িদল পারন ব্যবহারকারীরা পূদব শর তুলনায় সবরশ সময় কাজ করদত 

পাদর এবাং আয় সবদেদছ। গত ৩ বছদর সকউ পারনবারহত সরাদগ মারা সগদছ এমন পররবাদরর সাংখ্যা খবই কম।  

অ্পররেদক সবশীর ভাগ পররবাদরর পারন সাংগ্রদহর সময় ও দূরত্ব কদমদছ এবাং সামারজক ময শাো বৃরি সপদয়দছ, রবদশষ 

কদর রনম্ন আদয়র করমউরনটিদত।  

5.24 রসদলট মহানগরীদত প্ররতরনয়ত যদর্ি পররমাদণ পারন অ্পচয় হদয় র্াদক। আর এ অ্পচদয়র প্রিান কারণ হদলা 

গ্রাহকদের অ্সদচতনতা। প্রায়শোঃই লক্ষয করা যায় অ্দনক বারেদত রনম্নমাদনর রিটিাংস বা ইকুইপদমন্ট ব্যবহাদরর কারদণ 

স্বল্প সমদয়র মদধ্য তা অ্দকদজা হদয় পারন পেদত র্াদক। রকন্তু গ্রাহকগণ সহসা এ সকল অ্দকদজা রিটিাংস পররবতশন না 

করার িদল েীঘ শরেন যাবত পারনর অ্পচয় হয়। উন্নতমাদনর রিটিাংস বাজারজাত কদর এবাং রবরভন্ন িরদনর রমরডয়ায় 

প্রচাদরর মাধ্যদম সদচতনতা বৃরি কদর এ িরদনর অ্পচয় কমাদনা বা সরাি করা সম্ভব । এছাো অ্দনক গ্রাহকই অ্ববিভাদব 

পারনর সাংদযাগ রনদয় রবরভন্ন িরদনর সসৌরখন কাদজ সযমন: বাগান করা, গারে সিায়া ইতযারে উপাদয় অ্রতররক্ত পারন খরচ 

কদর পারনর অ্পচয় কদর র্াদক। পারন রমতব্যরয়তার রবষদয় গ্রাহকদের সদচতনতা বৃরির মাধ্যদম এ িরদনর অ্পচয় 

করমদয় আনা সম্ভব।  
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ষষ্ঠ অ্ধ্যায় 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর পয শদবক্ষদণর রভরিদত প্রদয়াজনীয় সুপাররশ 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সুপাররশসমূহ 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য মাঠ পয শাদয়র সমীক্ষা, সস্টক সহাল্ডারগদণর সাদর্ সকআইআই, েলীয় আদলাচনা, স্থানীয় 

পয শাদয়র কম শশালা এবাং প্রাপ্ত রবরভন্ন তথ্য-উপাি রবদেষণ কদর প্রকদল্পর সবল ও দুব শল রেক, সুদযাগ ও ঝুঁরকসমূহ 

(SWOT) সনাক্তকরণ করা হদয়দছ এবাং ভরবষ্যদত একই িরদণর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জন্য যদর্াপযুক্ত সুপাররশ 

প্রোন করা হদয়দছ যা রনম্নরূপ: 

 

6.১ প্রকদল্পর শুরু হদত 15 বছর অ্রতক্রন্ত হদলও লক্ষযমাত্রায় রনি শাররত 60 এমএলরড’র মদধ্য মাত্র 20 এমএলরড 

কায শকর আদছ। রসটি কদপ শাদরশন 2টির রচরহৃত সমস্যারে একীভূত কদর রনজস্ব অ্র্ শায়দন হদলও জরুরীরভরিদত 

একটি প্রকল্প গ্রহণপূব শক  প্ল্যান্ট নিনটি সচি কর্র প্রকর্ের সুনর্র্ার্ভাগী জনসার্ারর্ণর প্রাপ্য সুনর্র্া নননিি করর্ি 

সংনিষ্ট র্ন্ত্রণািয় কিবক প্রর্য়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করর্ি হর্র্ (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-5.1)। 

6.২ র্থার্থ কর্তবপর্ক্ষর অনুর্র্াদন ব্যনির্রর্ক চুনক্তমূল্য অর্পক্ষা অনিনরক্ত অথ ব ব্যয় করা, কনিপয় উপার্ের র্াস্তর্ায়ন 

না কর্র সংস্থানকৃি অথ ব অন্য খার্ি ব্যয় করা, সভররদয়শনকৃত অ্রতররক্ত অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র রপরপআর- ২০০৮ 

অ্নুসরণ না করা, যর্াসমদয় প্রকল্পটির সাংদশািন না কদর ক্রয়চুরক্ত বাস্তবায়দনর িদল অ্দনক িরদনর আরর্ শক 

অ্রনয়ম হওয়া, একক প্যাদকজ রবভক্ত কদর অ্সাংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাদকদজ বাস্তবায়ন করা, বাস্তব কাদজর গুণগতমান 

বজায় না র্াকা, আরনিনপনপ’র সংস্থান অর্পক্ষা অনিনরক্ত মূর্ল্য চুনক্ত সম্পাদন ও অথ ব ব্যর্য়র নর্ষয়টি পনরকেনা 

শৃঙ্খিার ব্যিযয়। প্রকেটির ক্রয় প্রনক্রয়ায় স্বচ্ছিার অভার্ পনরিনক্ষি হওয়ায় এ সকি নর্ষর্য় সংনিষ্ট র্ন্ত্রণািয় 

খনির্য় দদর্খ দায়ীর্দর নর্রুর্ে শানস্তর ব্যর্স্থা গ্রহণ করর্ি ভনর্ষ্যর্ি এ র্রর্নর ব্যিযয় এড়ার্না সম্ভর্ হর্র্ 

(প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-5.2,5.3,5.4,5.5,5.8)। 

6.৩ প্রকদল্পর ২য় সাংদশািনী অ্নুদমােন প্রাক্কাদল প্রদয়াজদনর অ্রতররক্ত কাজ অ্ন্তভূ শক্ত কদর ব্যয় প্রাক্কলন কদর তা 

অ্নুদমােন সনয়া হয়। প্রকৃতপদক্ষ ভূরম উন্নয়দনর পররমাণ এবাং অ্র্ শ ব্যদয়র সক্ষদত্র স্বেতার অ্ভাব রদয়দছ রবিায় 

রবষয়টি ক্ষরতদয় সেদখ সাংরেি মন্ত্রণালয়দক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-5.6)। 

6.৪ Transmission Main (300-600 mm ductile Iron Pipe) পাইপ লাইন স্থাপন অ্নুদমারেত লক্ষযমাত্রার 

রবপরীদত বাস্তব কাজ কতটুকু হদয়দছ তা েি নয় রবিায় অ্নুদমারেত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তব কাজ ও অ্র্ শ 

ব্যদয়র প্রকৃত রচত্র সম্বরলত তথ্যারে খরতদয় সেদখ সকান অ্রনয়ম হদয় র্াকদল োয়ীদের রবরুদি শারস্তমূলক ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদত হদব (প্ররতদবেদনর ক্ররমক নাং-5.7)। 

6.৫ উদেশ্য প্রদণারেতভাদব ব্যরক্ত স্বাদর্ শ প্রকৃত তথ্য সগাপন করা এবাং প্রকল্প অ্নুদমােনকারী কতৃশপক্ষ কতৃশক রনদে শরশত 

অ্নুশাসদনর ব্যতযয় ঘটিদয় কায শক্রম বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। এিরদনর অ্রনয়দমর োয়ভার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী 
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কতৃশপক্ষ সকানভাদবই এোদত পাদরনা (দবলতলা রিটদমন্ট প্ল্যান্ট কাদজর সভররদয়শনকতশ অ্র্ শ ব্যয় সাংক্রান্ত)। এ 

রবষয়টি খরতদয় সেদখ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। 

6.৬ রসদলট মহানগরীর কসবা কইটুক এলাকায় ৭.৮২ একর ভূরমর উপর ১টি ২০ এমএলরড ও ১টি ৮ এমএলরড 

ক্ষমতাসম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্ট রনম শাণ করা হদয়দছ। রিটদমন্ট প্ল্াদন্টর জন্য প্রায় ০.১০৬ একর 

ভূরমর উপর রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক একটি হাসপাতাল/রকরমউরনটি রিরনক রনম শাণ করা হদয়দছ। এ িরদনর স্থাপনা 

রনম শাদণর রবষদয় সাংরেষ্ঠ মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রোন করদব (প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.10)। 

6.7  রসদলট রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় রনরম শত 20 এমএলরড রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি সচল র্াকদলও 8 এমএলরড ক্ষমতা 

সম্পন্ন সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টটি 2017 সাল হদত সিব্রুয়োরী 2020 পয শন্ত মাত্র 10 মাস চাল্য রাখা এবাং 

অ্বরশি সমদয় বন্ধ র্াকার রবষদয় সাংরেি মন্ত্রণালয় কতৃশক যর্াযর্ ব্যাখ্যা চাইদত পাদর। 

6.8 েীঘ শ ১১ বছদর প্রকল্প সময়াদে সমাট ৮ জন প্রকল্প পররচালদকর োরয়ত্ব পালন কদরদছন। প্রকল্প পররচালক রহদসদব 

২৫ রেন হদত ৬ মাস পয শন্ত ০৩ জন, ৬ মাস হদত ১ বছর পয শন্ত ০২ জন,  ১ বছর হদত ২ বছর পয শন্ত ০২ জন এবাং 

২ বছর হদত এর উপদর ০১ জন োরয়ত্ব পালন কদরদছন। এভাদব ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক বেলী হওয়ায়- প্রকল্পটির 

সুষ্ঠু বাস্তবায়ন রবরিত হদয়দছ। এছাো প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময় রবলরম্বত হওয়ার প্রিান প্রিান কারণ হদলা: ত্রুটিপূণ শ 

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা, সকল িরদনর অ্নুদমােদনর জন্য প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও উপস্থাপদন অ্রিক সময়দক্ষপণ 

হওয়া, দূব শল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, অ্েক্ষ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সেয়া ইতযারে। ভরবষ্যদত বরণ শত রবষয়গুদলা পররহার 

করার জন্য প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সাংক্রান্ত পররপত্র অ্নুসরণ করদণ আরও সতকশ/যত্নবান হদত হদব   

(প্রনির্র্দর্নর ক্রনর্ক নং-3.11 )। 

6.9 প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন ১০টি করমউরনটি ল্যারিন রনম শাণ করা হদয়দছ মদম শ রপরসআদর উদিখ 

র্াকদলও প্রকৃতপদক্ষ তা রনম শাণ করা হয়রন মদম শ প্রতীয়মান হয়। বররশাল রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক  করমউরনটি 

টয়দলট রনম শাণ না কদর এ অ্াংদগর ব্যয় শতভাগ সেখাদনা হদয়দছ। এ িরদনর তথ্য সগাপদনর সাদর্ জরেতদের 

রবরুদি শারস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হদব (প্ররতদবেদনর ক্ররমক নাং-5.13 )। 

6.১0 প্রকদল্পর অ্াংগরভরিক এবাং বছররভরিক বাস্তবায়ন অ্গ্রগরত সাংক্রান্ত অ্সামিস্যপূণ শ তথ্য প্রোন করায় প্রকৃত ব্যয় 

রনরুপণ করা সম্ভব হয়রন তাই ভরবষ্যদত এ িরদনর রবভ্রারন্তকর তথ্য প্রোন না করার জন্য অ্নুদরাি করার পাশাপারশ 

ভরবষ্যদত তথ্য প্রোদনর সক্ষদত্র সাংরেি মন্ত্রণালয়দক আরও যত্নবান হদত হদব (প্ররতদবেদনর ক্ররমক নাং-5.15 )। 

6.১1 রনরম শত ২৬টি পাম্প হাউদজর জন্য ব্যবহাদরর রবপরীদত ১টি পাম্প মটর ক্রয়, ২টি িান্সিরমার ও ২টি সজনাদরটর 

সবশী ক্রয় করা, অ্রতররক্ত পাম্প মটর, িান্সিরমার ও সজনাদরটরসমূহ প্রকল্পটির সকান কাদজ ব্যবহার করা হদে 

তার সাংরেি প্রকল্প কতৃশক যর্াযর্ ব্যাখ্যা প্রোন করদব (প্ররতদবেদনর ক্ররমক নাং-5.16 )। 

6.12 ক্রয় চুরক্তর সময়াে উিীণ শ হদলও যর্াসমদয় নবায়ন করা হয়রন যা ক্রয়রবরির পররপন্থী। ভরবষ্যদত এ িরদনর  ব্যতযয় 

পররহার করদত হদব। 
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6.13 প্রকল্প েরলল প্রণয়দনর পূব শবতী কায শক্রম, রডরপরপ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পয শাদয় ক্রয় প্ররক্রয়া, অ্র্ শছাে, অ্র্ শ ব্যবহার 

ইতযারে রবষদয় জ্ঞাদনর স্বল্পতার কারদণ প্রকল্প বাস্তবায়ন রবরভন্ন পয শাদয় বািাগ্রস্থ হদয়দছ। ভরবষ্যদত এ িরদনর 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র প্ররশরক্ষত/েক্ষ জনবল বতরীদত মন্ত্রণালয়দক সদচি হদত হদব। 

6.14 পররদশারিত পারনর মান সরবরাহকালীন সমদয় পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর সেখা সগদছ সয, Bangladesh Water 

Quality Standard অ্নুযায়ী পারনর মান অ্তযন্ত রনরাপে ও রবশুি।রকন্তু িান্সরমশন লাইন সর্দক সরবরাহ 

লাইদনর মাধ্যদম যখন তা সভাক্তাদের কাদছ সপৌছায় তখন সকান সকান সক্ষদত্র পারন দূরষত হয়। কারণ রহদসদব 

ত্রুটিপূণ শ লাইন, অ্ববি সাংদযাগ, অ্েক্ষ শ্ররমক ও রনম্নমাদনর সামগ্রী ব্যবহার করাদক রচরিত করা হদয়দছ। 

এমতাবস্থায় রসটি কদপ শাদরশন কতৃশক প্রদয়াজনীয় তোররক সজারোর ও ত্রুটিপূণ শ লাইন সমরামত/উন্নয়ন এবাং অ্ববি 

সাংদযাগ রবরেন্ন করা প্রদয়াজন। 

6.15 অ্দনক সভাক্তা তাদের ভূগভশস্থ ও ছাদের ট্যাাংরক রনয়রমত পররষ্কার কদরনা। অ্দনদক রবদশষ কদর ভাোটিয়ারা 

এসম্পদকশ রকছুই জাদনন না। এমতাবস্থায় ভূগভশস্থ ও ছাদের ট্যাাংরক রনয়রমত পররষ্কাদরর ব্যাপাদর রসটি কদপ শাদরশন 

তোররক ও প্রচারণার মাধ্যদম সভাক্তাদের সদচতনতা বৃরি করদব। 

6.16 রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর উন্নয়ন কাদজর সমন্বদয়র মাধ্যদম পররকরল্পত রাস্তা খনন, অ্ববি সাংদযাগ বন্ধ ও েক্ষ শ্ররমক 

ব্যবহার কদর উন্নত মাদনর সামগ্রী রেদয় সাংদযাগ স্থাপন করার মাধ্যদম গ্রাহক পয শাদয় পারন দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব।  

6.17 সরবরাহকৃত পারনর মান যদর্ি ভাল। তদব সরবরাহ লাইদন সযসকল স্থাদন ত্রুটি রদয়দছ সসগুদলা দ্রুত সমরামত করা 

প্রদয়াজন।  

6.18 রবরভন্ন িরদনর রমরডয়ায় প্রচাদরর মাধ্যদম পারন ব্যবহাদর রমতব্যরয়তার রবষদয় গ্রাহকদের সদচতনতা বৃরির মাধ্যদম 

পারনর অ্পচয় করমদয় আনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা প্রদয়াজন। 

6.19 রকছু রকছু এলাকার পারন সরবরাহলাইন ও সভাক্তাদের গৃহ সাংদযাগ লাইদনর মদধ্য যর্াযর্ Slop ও 

Allignment না র্াকা এবাং কখদনা কখদনা সরবরাহ লাইদন পারনর চাপ কম র্াকায় সভাক্তাদের আলাো মটদরর 

সাহাদে পারন সটদন তাদের সাংরক্ষণাগাদর রনদত হয় এবাং সসখান সর্দক মটদরর সাহাদে আবার তা ছাদের 

ট্যাাংরকদত তুলদত হয়। এদত কদর রবদুযৎ ব্যয় সবশী হয় এবাং বােরত শ্রম রেদত হয়। District Metered Area 

ব্যবস্থার মাধ্যদম রসটি কদপ শাদরশন এলাকায় সাব শক্ষরণক পারন প্রারপ্তর ব্যবস্থা রনরিত করার জন্য সুপাররশ করা 

হদলা। 
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পরররশি সমূহ 

খানা জররপ এর জন্য প্রশ্নমালা 

 

6.1 উপকারদভাগীদের জন্য প্রশ্নমালা 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) প্রকল্প  

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

সগাপণীয় উদেদশ্য শুধুমাত্র 

 [শুধুমাত্র অ্রিরসয়াল ব্যবহার] 

আসসালামু আলাইকুম/আোব  

আমার নাম __________ আরম ঢাকায় অ্বরস্থত একটি সমীক্ষা প্ররতষ্ঠান জুরলয়াস অ্যাদসারসদয়টস এর সাদর্ কাজ কররছ। 

প্ররতষ্ঠানটি বতশমাদন আইএমইরড সাংরেি রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প 

(২য় সাংদশারিত) একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পররচালনা করদছ। এই জররপ কাজটি বাাংলাদেশ সরকার এর পররকল্পনা 

মন্ত্রনালদয়র অ্িীদন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর আওতাভূক্ত একটি সমীক্ষা, যাদত আরম আপনাদক 

অ্াংশগ্রহদণর জন্য আমন্ত্রণ জানারে। আমরা দৃঢ়ভাদব রবশ্বাস করর আপনার সহদযারগতা আমাদের এই প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষার কারঙ্খত লক্ষয অ্জশদণ গূরুত্বপূণ শ ভূরমকা পালন করদব।  

আমরা আশা কররছ সয, আপনার সেওয়া তথ্য ভরবষ্যদত এই এলাকায় বসবাসরত জনগদণর সামারজক অ্বস্থানদক আদরা 

উন্নত করদত রবদশষ অ্বোন রাখদব।  আমরা আপনাদক রনিয়তা প্রোন কররছ সয, আপনার সেওয়া তথ্য সম্পূণ শ সগাপন  

রাখা হদব ও আপনার নাম বা সকান িরদণর সনাক্তকরদণর তথ্য সমীক্ষার প্ররতদবেদন প্রকাশ করা হদব না।   

 

উিরোতার সম্মরত রনদয় শুরু করুন 

পরররচরত মূলক তথ্য 

 

জনরমরতক ববরশিয (বববারহক অ্বস্থাসহ বয়স এবাং সজন্ডার) 

1.1. অ্নুগ্রহ কদর আমাদক আপনার পররবাদরর সেস্যদের নাম, তাদের বয়স, বববারহক অ্বস্থা, সপশা ইতযারে বল্যন। 

উিরোতার 

নাম 

(সািারনত 

খানা প্রিান) 

পররবাদরর 

সেস্য কত 

জন? 

সজন্ডার

: 

পুরুষ 

মরহলা 

৩য় 

রলঙ্গ 

বয়স: 

(১৮ বছদরর 

রনদচ কাদরা 

সাক্ষাৎকার 

সনয়া যাদব 

না) 

বববারহক   

অ্বস্থা: 

রববারহত/ 

অ্রববারহত/ 

রবিবা/ 

পররতযক্ত/ 

তালাকপ্রাপ্ত 

রশক্ষা সপশা: 

(সপশার 

নাম) 

গে আয়: 

(বাৎসররক) 

 

 

টাকা .....। 

 

গে ব্যয়: 

 

 

 

টাকা 

......। 

আবাসন 

অ্বস্থা 

 

কাঁচা 

সসরম পাকা 

পাকা 
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ক্র. 

নাং 

প্রশ্ন সকাড        রবকল্প 

2.1.  আপরন রক আপনার এলাকার প্রকল্প সম্পদকশ অ্বগত আদছন?  

(যরে না হয়, তথ্য সাংগ্রহকারী প্রকল্প রববরণ রবষয়ক আদলাচনা করদব) 

 

 

1. হযাঁ 

2. না 

পারন  সরবরাহ ও প্রাপ্যতা 

2.2.  বতশমাদন  আপরন সকান  সকান  উৎস হদত পারন সাংগ্রহ কদর?  

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 

ব্যরক্তগত গভীর টিউবওদয়ল 

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর টিউবওদয়ল 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 

পুকুর 

নেী 

সাপ্ল্াই এর পারন  

প্রকল্প িারা স্থারপত নলকূপ  

প্রকল্প িারা স্থারপত ওয়াটার পদয়ন্টস 

প্রকল্পভূক্ত গৃহসাংদযাগ 

অ্ন্যান্য 

2.3.  প্রকল্প হদত পারনর সুরবিা পাওয়ার পূদব শ আপনার পররবাদরর জন্য পারনর  

প্রিান উৎস রক রছল? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 

ব্যরক্তগত গভীর টিউবওদয়ল 

স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর টিউবওদয়ল 

সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 

পুকুর 

নেী 

সাপ্ল্াই এর পারন  

অ্ন্যান্য 

2.4.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ পারন সাংগ্রহ করার জন্য কত সমদয়র েরকার 

হত? 

 ………রমরনট/ ঘন্টা 

2.5.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর পারন সাংগ্রদহর জন্য কত সমদয়র প্রদয়াজন হয়?   ………রমরনট/ ঘন্টা 

2.6.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার বারে সর্দক পারনর উৎদসর দূরত্ব কত 

রছল? 

 ........রিট / গজ / মাইল 

2.7.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর আপনার বারে সর্দক পারনর উৎদসর দূরত্ব কত?  ........রিট / গজ / মাইল 

2.8.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ বেরনক কত ঘন্টা আপরন পারন সপদতন?  ............ঘন্টা 

2.9.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর বেরনক কত ঘন্টা পারন পাদেন?  ............ঘন্টা 

2.10.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর আপরন রক সারা বছর জুদে পারন সরবরাহ পাদেন?  1. হযাঁ 

2. না 

2.11.  যরে না হয়, বছদরর সকান সময় আপরন পারন সরবরাহ পান না?  1. গ্রীষ্মকাল 

2. বষ শাকাল 

3. শীতকাল 

4. অ্ন্যান্য...... 

2.12.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ পারনর মান সকমন রছল?  ভাল  

খবই ভাল 

খারাপ 

একেমই ভাদলা না 

সমাটামুটি 

2.13.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারনর মান পররবতশন হদয়দছ রকনা?  1. হযাঁ 

2. না 
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2.14.  আপরন রক পারনর মান রনদয় সন্তুি ?  

 

1. হযাঁ 

2. না 

2.15.  যরে উির না হয়, আপরন সকন সন্তুি নন?  দূগন্ধ 

পারনর উৎস অ্দনক দূদর 

পারনদত ময়লা র্াদক 

পারনর রবল সবরশ  

সরাসরর সাপ্ল্াই পারন খাওয়া যায় না 

অ্ন্যান্য  

2.16. প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদণ পারনর মান পররবতশন রনদয় আপরন কতটা সন্তুি?  

 

খব সন্তুি 

সন্তুি 

সমাটামুটি  সন্তুি 

অ্সন্তুি 

খব অ্সন্তুি 

2.17.  গৃহসাংদযাগ পাওয়ার পর আপরন কী সুরবিা  সপদয়দছন? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

1.  রবশুি পারন প্রারপ্ত 

2. পারন সরবরাহ পররমাণ বৃরি 

3. মূল্য হ্রাস 

4. সময় কদমদছ  

5. দূরত্ব কদমদছ 

6. উতযক্ত হওয়া কদমদছ 

7. অ্ন্যান্য..................।   

2.18.  গৃহসাংদযাগ পাওয়ার পর পারন সরবরাদহর জন্য কত টাকা খরচ হদে?  ........ টাকা  

2.19.  এই প্রকদল্পর পারন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নরতর েরুন আপনার রক আয় 

উপাজশদনর সুদযাগ সবদেদছ? 

 

 

1. হযাঁ 

2. না 

2.20.  যরে হযাঁ হয়, উপাজশদনর রক রক সুদযাগ হদয়দছ? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

সবরজ চাষ 

মুররগ পালন 

গবারে পশু পালন 

অ্কৃরষ (গৃহরভরিক)  

অ্ন্যান্য... 

 

রনরাপে পারন সম্পরকশত প্রশ্ন 

3.1.  আপরন বতশমাদন পারন রবশুি করদত রক সকান পিরত গ্রহণ কদর?   1. হযাঁ  

2. না  

3.2.  হযাঁ হদল পারন রবশুি করদত আপরন সকান প্ররক্রয়াটি গ্রহণ কদর?  ফুটিদয় 

রিল্টার ব্যবহার 

সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং 

পটাশ বা রিটরকরর 

সসৌর রবদুযত 

আল্ট্রাভাদয়াদলট ররি 

আদয়ারডন 

3.3.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার রনরাপে পানদযাগ্য পারনর উৎস রক রছল?   টিউবওদয়ল 

ফুটাদনা পারন 

রিল্টার ব্যবহার 

সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং 

পটাশ বা রিটরকরর 

সসৌর রবদুযৎ 

আল্ট্রাভাদয়াদলট ররি 

আদয়ারডন 
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3.4.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সরবরাহকৃত পারন রনরাপে রকনা তা যাচাই কদর 

রক? 

 হযাঁ 

না 

3.5.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সরবরাহকৃত পারনদত সকান দূগ শন্ধ আদছ রকনা?   হযাঁ, র্াকদতা 

না, র্াকদতা না 

3.6.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সরবরাহকৃত পারনদত সকান ময়লা আসদছ রকনা?  হযাঁ, আসদছ 

না, আসদছ না  

3.7.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সরবরাহকৃত পারনদত সকান সপাকা-মাকে আসদছ 

রকনা? 

 হযাঁ, আসদছ 

না, আসদছ না  

3.8.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সরবরাহকৃত পারন সঘালাদট বা কাোযুক্ত রকনা?  হযাঁ, সঘালাদট বা কাোযুক্ত 

 না, সঘালাদট বা কাোযুক্ত না 

3.9.  আপনার বাসার পারনর টাাংরক রনয়রমত পররষ্কার কদর রক?   হযাঁ 

না 

3.10.  না হদল, সকন কদর না?    

 

গণদশৌচাগার 

4.1.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার এলাকায় পাবরলক টয়দলট রছল রকনা? 

র্াকদল তা পয শাপ্ত রছল রকনা? 

 

 

হযাঁ পয শাপ্ত  

হযাঁ পয শাপ্ত নয় 

না 

জানা সনই 

4.2.  প্রকল্প িারা রনরম শত পাবরলক টয়দলট এর সাংখ্যা রক আপনার এলাকার 

জন্য  পয শাপ্ত? 

 1. হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই 

4.3.  প্রকল্প িারা রনরম শত পাবরলক টয়দলট রক উপযুক্ত স্থাদন রনম শান করা হুদয়দছ 

? 

 

 

1. হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই 

4.4.  প্রকদল্পর আওতাভুক্ত পাবরলক টয়দলদটর কী কী সুরবিা আদছ? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

টয়দলট পররষ্কার 

সমদঝ  শুকদনা 

খারাপ গন্ধ সনই 

এয়ার সেশনার/ ন্যাপর্রলন রছল 

হাত সিায়ার সাবান /হযান্ড ওয়াশ রছল 

সাবাদনর সকস আদছ 

পয শাপ্ত আদলা আদছ 

পয শাপ্ত পারন আদছ 

েরজার লক আদছ 

নারী –পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা আদছ 

টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ 

মরহলা সকয়ার সটকার আদছ 

উপররকাঠাদমা আদছ 

টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ কম 

সবার প্রদবশ অ্রিকার  

রলঙ্গ সাংদবেনশীল 

রশশু সাংদবেনশীল 

প্ররতবন্ধী  সাংদবেনশীল 

সুরবিাজনক অ্বস্থান 

অ্ন্যান্য 

4.5.  প্রকদল্পর আওতাভুক্ত পাবরলক টয়দলদটর কী কী অ্সুরবিা আদছ?  টয়দলট সনাাংরা 

সমদঝ স্যাঁতদিঁদত 
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(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

খারাপ গন্ধ 

পয শাপ্ত পারনর ব্যবস্থা সনই 

হাত সিায়ার সাবান /হযান্ড ওয়াশ রছল না 

সাবাদনর সকস নাই 

পয শাপ্ত আদলা নাই 

েরজার লক নাই 

নারী –পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা নাই 

টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ 

মরহলা সকয়ার সটকার নাই 

উপররকাঠাদমা সনই 

টয়দলদটর অ্বস্থান উপযুক্ত স্থান এ নয় 

টয়দলদটর দূরত্ব সবরশ 

অ্ন্যান্য 

4.6.  পাবরলক টয়দলট রক্ষণাদবক্ষণ করার জন্য সকান পেদক্ষপ সনওয়া হদয়দছ 

কী? 

 হযাঁ 

না 

4.7.  না হদল, এগুদলা সুরবিাদভাগী/অ্াংশীজন এর িারা রক্ষণাদবক্ষণ করা যায় 

রকনা?  

 হযাঁ 

না 

4.8.  প্রকল্প হদত প্রাপ্ত স্যারনদটশন সুরবিা রনদয় আপরন কতটা সন্তুি?  

 

1. খব সন্তুি 

2. সন্তুি 

3. সমাটামুটি  সন্তুি 

4. অ্সন্তুি 

5. খব অ্সন্তুি 

 

 

 সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

5.1.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার এলাকায় সেন রছল রকনা ? র্াকদল তা 

পয শাপ্ত রছল রকনা? 

 

 

1. হযাঁ পয শাপ্ত  

2. হযাঁ পয শাপ্ত নয় 

3. না 

4. জানা সনই 

5.2.   প্রকল্প আওতায় রনরম শত সেন এর সাংখ্যা রক আপনার এলাকার জন্য  

পয শাপ্ত? 

 

 

1. হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই 

5.3.  প্রকল্প আওতায় রনরম শত সেন রক উপযুক্ত স্থাদন রনম শান করা হুদয়দছ ?  

 

1. হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই 

5.4.  প্রকদল্পর আওতায় সেন রনম শাণ রক যর্াযর্ভাদব হদয়দছ?  

 

 

 

1. হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই  

5.5.  প্রকদল্পর আওতায় সেন রনম শাদণর িদল  কী কী অ্সুরবিা হদে? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. জলাবিতা সবদেদছ 

2. সেদনর ময়লা,  আবজশনা রনয়রমত  

পররষ্কার করা হয় না 

3. মশামারছর প্রাদুভশাব সবদেদছ 

4. দূর্গ্শতা সবদেদছ 

5. সেন রনয়রমত  পররষ্কার করা হয় না 
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 6. রাস্তায় চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি 

হদয়দছ। 

7. দুঘ শটনা সবদেদছ। 

5.6.  রনরম শত সেন ক্ষরতগ্রস্থ হদল তা যর্াসমদয় সমরামত করা হয় রকনা?   1.হযাঁ 

2.না 

5.7.  সেন রনয়রমত পররষ্কার করা হয় রক না?  1.হযাঁ 

2. না 

3. জারন না 

4.অ্ন্যান্য  

 

সরাগ প্রাদুভশাব 

6.1.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার পররবাদর সকউ রক পারনবারহত সকান 

সরাদগ আক্রান্ত হদয়দছন?    

 1. হযাঁ 

2. না 

3. জারন না  

6.2.  হযাঁ হদল, সরাগগুদলার নাম উদিখ করুন? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

ডায়ররয়া  

কদলরা  

জরন্ডস 

টাইিদয়ড  

চম শদরাগ 

আদস শরনক দূষণ  

লবণাক্ততা জরনত সরাগ 

সডঙ্গু 

অ্ন্যান্য   

সকাদনাটিই নয় 

6.3.  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর এসব সরাদগ আক্রান্ত হবার প্রবণতা এখন সকমন?   

 

 

সবদেদছ 

একই রকম 

কদমদছ 

জারন না 

6.4.  প্রকদল্পর কারদন আপনার এলাকায় পারনবারহত সরাদগর প্রদকাদপর রক 

পররবতশন হদয়দছ ? 

 

 

 

সবদেদছ 

একই রকম 

কদমদছ 

জারন না  

6.5.  প্রকল্প হদত আপনার জীরবকা ও জীবনযাত্রার মাদন সকান পররবতশন 

এদসদছ?  

 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

স্বাস্থয ব্যবস্থার উন্নরত  

কম শসাংস্থান  

সকান পররবতশন হয় রন 

অ্ন্যান্য 

6.6.  আপনার পররবাদরর মারসক আয় কত বৃরি হদয়দছ?  টাকা 

 

 

  প্রকদল্পর সীমাবিতা 

7.1  এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর কারদন কী কী সমস্যা হদয়রছল? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

বনভূরম ধ্বাংস করা হদয়দছ  

জলাভূরম ধ্বাংস করা হদয়দছ 

কৃরষ ধ্বাংস হদয়দছ 

পররদবশ দূষণ 

পারন সরবরাহ বন্ধ হওয়া 

সকান সমস্যা হয়রন 
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 চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি হদয়রছদলা 

অ্ন্যান্য.................  

7.2  রবকল্প রক ব্যবস্থা সনওয়া হদয়রছদলা?   

7.3  প্রকল্প সম্পদকশ আপনার কী কী অ্রভদযাগ আদছ ? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

টয়দলদটর অ্বকাঠাদমা ভাল নয় 

পারনর সাংদযাগ ঠিকমত কাজ কদরনা 

পারনদত দুগ শন্ধ 

সেদনজ ব্যবস্থাপনা ভাল না। 

প্রকদল্পর কারদন জরমর অ্রিগ্রহন হদয়দছ 

সকান অ্রভদযাগ সনই 

অ্ন্যান্য… 

7.4  প্রকল্প সসবা রবষয় অ্রভদযাগ োদয়র করার সকান সুদযাগ রছল রক?  

 

 

 

 

1. হযাঁ 

2. না  

3. জানা সনই 

7.5  যরে হযাঁ হয়, তদব আপরন সকান অ্রভদযাগ  োদয়র কদরদছন কী? 

(উির হযাঁ হদল রনদচর প্রশ্নগুদলার উির রেন) 

 

 

1. হযাঁ 

2. না  

7.6  প্রকদল্পর সকান সসবার সপ্ররক্ষদত অ্রভদযাগ োদয়র কদরদছন? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

গৃহ সাংদযাগ 

উৎপােক নলকূপ  

পাবরলক টয়দলট 

ওয়াটার পদয়ন্ট 

সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

অ্ন্যান্য 

7.7  অ্রভদযাদগর পর সকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দছ?  

 

1. হযাঁ 

2. না  

7.8  পারন সরবরাহ ও স্যারনদটশন ব্যবস্থার উপর আপনার সন্তুরির মাত্রা 

অ্নুযায়ী   প্রকদল্পর রনম্নরলরখত পররদষবাগুদলার নম্বর রেন 

(৪ সর্দক ০) 

(৪ = খব সন্তুি, ৩= সন্তুি, ২= সমাটামুটি সন্তুি, ১ = অ্সন্তুি, ০ = 

জারন না)  

 1. গৃহ সাংদযাগ.... 

2. উৎপােক নলকূপ ... 

3. ওয়াটার পদয়ন্ট ... 

4. পাবরলক টয়দলট 

5. সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

 

 

প্রকদল্পর কায শকাররতা ও েক্ষতা সম্পরকশত তথ্য 

 

 

 

রনদচর পররদষবাগুরলর উপর রভরি কদর প্রকল্পটি কতটা সিল?  পূব শবতী দৃশ্যকল্প (প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ) রবদবচনায় 

রবষয় উন্নরত অ্পররবরতশত অ্বনরত জানা সনই 

স্বাস্থয সসবা     

স্যারনদটশন ব্যবস্থা     

জীরবকার  সুরবিা     

স্বাস্থযব্যবস্থা     
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6.2 রনয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য প্রশ্নমালা 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

সগাপণীয় উদেদশ্য শুধুমাত্র 

 [শুধুমাত্র অ্রিরসয়াল ব্যবহার] 

আসসালামু আলাইকুম/আোব  

আমার নাম __________. আরম ঢাকায় অ্বরস্থত একটি সমীক্ষা প্ররতষ্ঠান জুরলয়াস অ্যাদসারসদয়টস এর সাদর্ কাজ কররছ। 

প্ররতষ্ঠানটি বতশমাদন আইএমইরড সাংরেি রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় 

সাংদশারিত) একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পররচালনা করদছ। এই জররপ কাজটি বাাংলাদেশ সরকার এর পররকল্পনা 

মন্ত্রণালদয়র অ্িীদন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর আওতাভূক্ত একটি সমীক্ষা, যাদত আরম আপনাদক অ্াংশগ্রহদণর 

জন্য আমন্ত্রণ জানারে। আমরা দৃঢ়ভাদব রবশ্বাস করর আপনার সহদযারগতা আমাদের এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কারঙ্খত 

লক্ষয অ্জশদণ গূরুত্বপূণ শ ভূরমকা পালন করদব।  

আমরা আশা কররছ সয, আপনার সেওয়া তথ্য ভরবষ্যদত এই এলাকায় বসবাসরত জনগদণর সামারজক অ্বস্থানদক আদরা 

উন্নত করদত রবদশষ অ্বোন রাখদব। আমরা আপনাদক রনিয়তা প্রোন কররছ সয, আপনার সেওয়া তথ্য সম্পূণ শ সগাপন রাখা 

হদব ও আপনার নাম বা সকান িরদণর সনাক্তকরদণর তথ্য সমীক্ষার প্ররতদবেদন প্রকাশ করা হদব না।   

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম স্বাক্ষর প্রাররম্ভক সময় সশষ সময় 

    

সচক   মাঠ পয শাদয়র তোবিায়ক নাম 

 হযাঁ না তাররখ সময় স্বাক্ষর 

ব্যাক সচক ১ ২ /        / ২০20   

 

 

উিরোতার সম্মরত রনদয় শুরু করুন 

পরররচরত মূলক তথ্য 

আপনার 

নামোঃ.................................................................................................................................... 

সমাবাইল নাংোঃ............................................................................... 

জাতীয় পররচয় পত্র নাংোঃ................................................................... 

মহিার নামোঃ……………ওয়াড শ নাংোঃ………উপদজলাোঃ………সজলাোঃ………... 

রবভাগোঃ………… 

আপনার স্বাক্ষরোঃ...................................।  

তাররখোঃ.................................................................... 
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জনরমরতক ববরশিয (বববারহক অ্বস্থাসহ বয়স এবাং সজন্ডার) 

অ্নুগ্রহ কদর আমাদক আপনার পররবাদরর সেস্যদের নাম, তাদের বয়স, বববারহক অ্বস্থা, সপশা ইতযারে বল্যন। 

উিরোতার 

নাম 

(সািারনত 

খানা প্রিান) 

পররবাদরর 

সেস্য কত 

জন? 

রলঙ্গ: 

পুরুষ 

মরহলা 

৩য় 

রলঙ্গ 

বয়স: 

(১৮ বছদরর 

রনদচ কাদরা 

সাক্ষাৎকার 

গ্রহণদযাগ্য 

হদব না) 

বববারহক   

অ্বস্থা: 

রববারহত 

অ্রববারহত 

রবিবা 

পররতযক্ত 

তালাকপ্রাপ্ত 

রশক্ষা সপশা: 

(সপশার 

নাম) 

গে আয়: 

 

 

 

টাকা .....। 

 

গে ব্যয়: 

 

 

 

টাকা ......। 

আবাসন 

অ্বস্থা 

 

কাঁচা 

সসরম পাকা 

পাকা 

 

 

ক্ররমক 

নাং: 

প্রশ্ন সকাড        রবকল্প 

পারন  সরবরাহ ও প্রাপ্যতা 

1.1.  আপরন সকান  সকান  উৎস হদত পারন সাংগ্রহ কদর?  

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 

2. ব্যরক্তগত গভীর টিউবওদয়ল 

3. স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 
টিউবওদয়ল 

4. সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 

5. পুকুর 

6. নেী 

7. অ্ন্যান্য ................... 

1.2.  খাবার পারনর জন্য আপরন রকদসর উপর রনভশরশীল?   1. হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 

2. ব্যরক্তগত গভীর টিউবওদয়ল 

3. স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 

টিউবওদয়ল 

4. সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 

5. পুকুর 

6. নেী 
7. বাজাদরর সবাতলজাত পারন 

1.3.  আপরন খাবার পারন ব্যরতত অ্ন্যান্য কাদজ ব্যবহাদরর 

জন্য পারন সকার্া সর্দক সাংগ্রহ কদর র্াদকন?  

 1. হস্ত চারলত টিউবওদয়ল 

2. ব্যরক্তগত গভীর টিউবওদয়ল 

3. স্থানীয়ভাদব ব্যবস্থাপনা গভীর 
টিউবওদয়ল 

4. সািারণ পারনর পাম্প/ট্যাপ 

5. পুকুর 
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6. নেী 

7. বাজাদরর সবাতলজাত পারন 

1.4.  আপনার খানা সর্দক পারনর উৎদসর দূরত্ব কত?  .........রকোঃরম/ গজ /ফুট 

1.5.  আপরন রক খাবার পারনর মান রনদয় সন্তুি ?  

 

3. হযাঁ 
4. না 

1.6.  যরে উির না হয়, আপরন সকন সন্তুি নন?  পারনর উৎস অ্দনক দূদর 

পারনদত ময়লা র্াদক 

পারনর রবল সবরশ  

সরাসরর সাপ্ল্াই পারন খাওয়া যায় না 

অ্ন্যান্য  

1.7.  রেদন কতবার আপনাদক পারন সাংগ্রহ করদত হয়?   ........এক/দুই/রতন/চার/পাঁচ/ছয়/সাত/আট 

1.8.  পারন সাংগ্রদহর জন্য প্ররতরেন আপনার কত সময় ব্যয় 

করদত হয়?  

 ………রমরনট/ ঘন্টা 

1.9.  আপরন রক সারা বছরই পারন পান?  1. হযাঁ 

2. না 

1.10.  সারা বছর না সপদল বছদরর সকান সময়টিদত আপরন 

পয শাপ্ত পারন পান না? 

 1. গ্রীষ্মকাল 

2. বষ শাকাল 

3. শীতকাল 

4. অ্ন্যান্য...... 

1.11.  পারন প্রারপ্তদত আপনাদক রক টাকা খরচ করদত হয়?  1. হযাঁ 

2. না 

1.12.  পারনর জন্য প্ররতমাদস আপনাদক কত টাকা খরচ 

করদত হয়? 

 .............টাকা/প্রদযাজয নয় 

1.13.  আপনাদক রক পারন রবশুি করদত হয়?   1. হযাঁ 

2. না 

1.14.  পারন রবশুি করদত আপরন সকান প্ররক্রয়াটি গ্রহণ 

কদর? 

 1. ফুটিদয় 

2. রিল্টার ব্যবহার 

3. সিাররন ট্যাবদলট বা রব্লরচাং 
4. পটাশ বা রিটরকরর 

5. সসৌর রবদুযৎ 

6. আল্ট্রাভাদয়াদলট ররি 

7. আদয়ারডন 

1.15.  পারন রবশুি করদত প্ররতরেন আপনার কত টাকা খরচ 

করদত হয়? 

 ..............টাকা/প্রদযাজয নয় 

গণদশৌচাগার 

2.1.  আপনার রক রনজস্ব টয়দলট রদয়দছ?  1. হযাঁ 

2. না 

2.2.  রনজস্ব টয়দলট না র্াকদল প্রকৃরতর ডাদক সারা রেদত 

আপরন সকানটি ব্যবহার কদর? 

 1. প্ররতদবরশর টয়দলট 

2. পাবরলক টয়দলট 

3. সখালা জায়গা 

2.3.  আপনার এলাকায় সকান পাবরলক টয়দলট আদছ কী?   হযাঁ 

না 
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2.4.  পাবরলক টয়দলট ব্যবহাদর আপনাদক কী কী 

অ্সুরবিায় পেদত হয়?  

 

 

 

 

 

 

1. টয়দলট সনাাংরা 

2. সমদঝ স্যাঁতদিঁদত 

3. খারাপ গন্ধ 

4. পয শাপ্ত পারনর ব্যবস্থা সনই 

5. হাত সিায়ার সাবান /হযান্ড ওয়াশ রছলনা 

6. সাবাদনর সকস নাই 

7. পয শাপ্ত আদলা নাই 

8. েরজার লক নাই 

9. নারী –পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা নাই 

10. টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ 

11. মরহলা সকয়ার সটকার নাই 

12. উপররকাঠাদমা সনই 

13. টয়দলদটর অ্বস্থান উপযুক্ত স্থান এ নয় 

14. টয়দলদটর দূরত্ব সবরশ 

15. প্ররতদবরশর জন্য রবররক্তর কারণ হদত 

হয় 

16. স্থান সখালা হওয়ায় লজ্জা পাওয়ার 

সম্ভবনা র্াদক 

17. কীট পতদঙ্গর িারা ক্ষরতর ঝুঁরক রদয়দছ 

18. অ্রনরাপে 

19. অ্ন্যান্য...... 

2.5.  আপনার এলাকার স্যারনদটশন ব্যবস্থা রনদয় আপরন 

কতটা সন্তুি? 

 

 

 

 

 

1. খব সন্তুি 

2. সন্তুি 

3. সমাটামুটি  সন্তুি 

4. অ্সন্তুি 

5. খব অ্সন্তুি 

2.6.  সন্তুি না হদল সকন সন্তুি নন?  

 

1. টয়দলট সনাাংরা 

2. সমদঝ স্যাঁতদিঁদত 

3. খারাপ গন্ধ 

4. পয শাপ্ত পারনর ব্যবস্থা সনই 

5. হাত সিাঁয়ার সাবান /হযাঁন্ড ওয়াশ রছলনা 

6. সাবাদনর সকস নাই 

7. পয শাপ্ত আদলা নাই 

8. েরজার লক নাই 

9. নারী –পুরুদষর পৃর্ক ব্যবস্থা নাই 

10. টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ সবরশ 

11. মরহলা সকয়ার সটকার নাই 

12. উপররকাঠাদমা সনই 

13. টয়দলদটর অ্বস্থান উপযুক্ত স্থান এ নয় 

14. টয়দলদটর দূরত্ব সবরশ 
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15. প্ররতদবরশর জন্য রবররক্তর কারণ হদত 

হয় 

16. স্থান সখালা হওয়ায় লজ্জা পাওয়ার 

সম্ভাবনা র্াদক 

17. কীট পতদঙ্গর িারা ক্ষরতর ঝুঁরক রদয়দছ 

18. অ্রনরাপে 

19. অ্ন্যান্য... 

2.7.  আপরন রক মদন কদর আপনার এলাকায় পয শাপ্ত 

পাবরলক টয়দলদটর প্রদয়াজন? 

 1. হযাঁ 

2. না 

2.8.  পাবরলক টয়দলট প্রদয়াজন নয় বদল মদন হদল সকন 

নয়?  

 1. টয়দলট সনাাংরা র্াদক 

2. খারাপ গন্ধ র্াদক 

3. টয়দলট ব্যবহাদরর খরচ র্াদক 

4. নারী বান্ধব হয়না।  

5. অ্রনরাপে 

6. অ্ন্যান্য... 

 সেদনজ ব্যবস্থাপনা 

3.1.  আপনার এলাকায় রক সেদনজ ব্যবস্থা রদয়দছ?  

 

1. হযাঁ   

2. না 
3. জানা সনই 

3.2.  সেদনর সাংখ্যা রক আপনার এলাকার জন্য  পয শাপ্ত?  

 

1.হযাঁ 

2. না 

3. জানা সনই 

3.3.  সেন র্াকার িদল আপরন কী কী সুরবিা পাদেন? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

1. জলাবিতা কদমদছ 

2. বজশয ও দূরষত পারন দ্রুত রনষ্কারশত হদে 

3. মশামারছর প্রাদুভশাব কদমদছ 

4. দুগ শন্ধ কদমদছ 

5. নগদরর পররেন্নতা সবদেদছ 

3.4.  সেন পয শাপ্ত না র্াকায় আপনার কী কী অ্সুরবিা 

হদে? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. জলাবিতা সবদেদছ 

2. আবজশনা রনয়রমত  পররষ্কার করা সম্ভব 

হদে না।  

3. মশামারছর প্রাদুভশাব সবদেদছ 

4. দুগ শন্ধ সবদেদছ 

5. জলাবিতার কারদণ দুঘ শটনা সবদেদছ। 

3.5.  আপরন রক মদন কদর আপনার এলাকার জন্য পয শাপ্ত 

সেন রনম শাণ করা প্রদয়াজন?  

 1.হযাঁ 

2. না 

3.6.  সেন রনম শাদণর প্রদয়াজন না হদল সকন নয়?  1. সঠিকভাদব সেন রনম শাণ না হওয়ায় 

জলাবিতা বৃরি পায়। 

2. রনয়রমত  পররষ্কার না করায়  মশামারছর 

প্রাদুভশাব বৃরি পায়। 

3. দুগ শন্ধ বৃরি পায়। 
4. রাস্তায় চলাচদল প্ররতবন্ধকতার সৃরি হয়। 
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5. দুঘ শটনা বৃরি পায়। 

6. ঢাকণা র্াদক না।  

পারনবারহত সরাগ 

3.7.  আপনার পররবাদর সকউ রক পারনবারহত সকান সরাদগ 

আক্রান্ত হদয়দছন?    

হযাঁ হদল 10.1-10.2 পয শন্ত উির রেন 

না হদল 10.৩ এর উির রেন 

 1. হযাঁ 

2. না 

3. জারন না  

3.8.  সরাগগুদলার নাম উদিখ করুন? 

(একারিক উির হদত পাদর) 

 

 

 

 

 

1. ডায়ররয়া  

2. কদলরা  
3. জরন্ডস 

4. টাইিদয়ড  

5. চম শদরাগ 

6. আদস শরনক দূষণ  

7. লবণাক্ততা জনীত সরাগ 

8. সডঙ্গু 

9. অ্ন্যান্য   

10. সকাদনাটিই নয় 

3.9.  গত এক বছদর পররবাদরর কতজন পারনবারহত সরাদগ 

আক্রান্ত হদয়দছন? 

 ...............জন/প্রদযাজয নয় 

3.10.  গত এক বছদর কতবার পররবাদরর সেস্যরা 

পারনবারহত সরাদগ আক্রান্ত হদয়দছন? 

 .........বার/প্রদযাজয নয় 

3.11.  রনজস্ব স্যারনদটশন ব্যবস্থা না র্াকায় পারনবারহত 

সরাদগর আক্রান্ত হওয়ার হার সবদেদছ রকনা?  

 

 

1. সবদেদছ 

2. একই রকম 

3. কদমদছ 

4. জারন না  
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6.3 প্রকদল্পর কম শপররকল্পনা অ্নুযায়ী অ্গ্রগরত পয শাদলাচনা 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

ওয়াড শ: 1.1.1 সদরজরমদন প্রকল্প পয শদবক্ষণ সচকরলস্ট পয শদবক্ষদণর তাররখ: 

   

 

অ্দঙ্গর নামোঃ সারদিস পারন সশািন প্ল্যান্ট 

চুরক্ত আইরড: চুরক্তর খরচ 

(টাকা): 

আরদম্ভর তাররখ: সমারপ্তর 

রনি শাররত 

তাররখ: 

সমারপ্তর 

রনরে শি 

তাররখ: 

প্রকৃত 

অ্বস্থা 

      

বাস্তব অ্গ্রগরত : রবলদম্বর কারণ (যরে হদয় র্াদক) :    

     

 

পয শদবক্ষণ (রস্থরতমাপ) সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল (ছরব সহ সনাট ডাউন) 

১) রিটদমন্ট ইউরনট অ্বস্থা: 

PTW, িান্সরমশন প্রিান, 

প্রপাত, প্রবাহ কক্ষ ,পররস্রাবণ 

(sand-bed), পররষ্কার 

জলািার, OHT, প্রিান 

সাংক্রমণ , প্রিান রবতরণ সকন্দ্র 

কাদজর পয শায়,  

সমারপ্ত, সরক্রয়তা, 

সমস্যা ইতযারে 

 

২) ববদুযরতক সরিামারে  

 

কাদজর পয শায়,  

সমারপ্ত, সরক্রয়তা, 

সমস্যা ইতযারে 

 

৩) সশািদনর সুরবিাগুরলদত 

সপশাগত স্বাস্থয এবাং রনরাপিা 

 

 

সহজলভযতা,  

অ্প্রাপ্যতা, 

অ্পয শাপ্ত,  

রনিয়তা ইতযারে 

 

৪) রনম শাণকাদল মান রনয়ন্ত্রণ 

তোবিান 

রকভাদব,  

পুনরাবৃরির হার 

ইতযারে 

 

৫) পারনর গুণমান [উৎস ও 

সশারিত পারন] 

রকভাদব, পরীক্ষার 

ররদপাদট শর উপরস্থরত 

পয শাদলাচনা 
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পয শদবক্ষণ (রস্থরতমাপ) সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল (ছরব সহ সনাট ডাউন) 

৬) EMP  সম্পােন রকভাদব, নরর্ / 

রনদে শশাবলীর 

উপরস্থরত 

 

৭) O & M কম শ রকভাদব, নরর্ / 

রনদে শশাবলীর 

উপরস্থরত 

 

8) দৃশ্যমান ত্রুটি  প্ল্যাদন্টর সয সকান 

স্থাদন 

 

৯) অ্ন্যান্য মতামত যরে র্াদক   

গণনাকারী:    

 

 

অ্দঙ্গর নামোঃ উৎপােক নলকূপ 

চুরক্ত আইরড: চুরক্তর খরচ 

(টাকা): 

আরদম্ভর তাররখ: সমারপ্তর রনি শাররত 

তাররখ: 

সমারপ্তর রনরে শি 

তাররখ: 

     

বাস্তব অ্গ্রগরত : রবলদম্বর কারণ (যরে হদয় র্াদক) :    

    

 

পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল (ছরব সহ সনাট ডাউন) 

১) নলকূদপর অ্বস্থান   সকার্ায়, ল্যারিন 

সর্দক  দূরত্ব (রম) 

সবারদহালদসর 

অ্বস্থান ল্যারিন 

সর্দক কমপদক্ষ ১০ 

রমটার দূদর আদছ 

রকনা তা রনরিত 

 

 

২) ভূগভশস্থ পারনর স্তর কতটুকু , সরক্রয়তা  

ইতযারে 

 

৩) Drawdown 

records 

 

কতটুকু, নরর্ 

প্রাপ্যতা,   সরক্রয়তা  

ইতযারে 

 

৪) ভূগভশস্থ পারনর সকায়ারলটি রকভাদব, উপরস্থরত  

পরীক্ষার প্ররতদবেন 

পয শাদলাচনা 

 

৫) O&M কম শ 

 

রকভাদব, নরর্ / 

রনদে শশাবলীর 

উপরস্থরত 
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পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল (ছরব সহ সনাট ডাউন) 

৬) দৃশ্যমান ত্রুটি  অ্দঙ্গর সয সকান 

স্থাদন 

 

৭) অ্ন্যান্য মতামত যরে র্াদক  

গণনাকারী:    

 

অ্দঙ্গর নামোঃ সীমানা প্রাচীরসহ পাম্প হাউজ 

চুরক্ত আইরড: চুরক্তর খরচ 

(টাকা): 

আরদম্ভর তাররখ: সমারপ্তর রনি শাররত 

তাররখ: 

সমারপ্তর রনরে শি 

তাররখ: 

     

বাস্তব অ্গ্রগরত : রবলদম্বর কারণ (যরে হদয় র্াদক) :    

    

 

পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল  

(ছরবসহ সনাট ডাউন) 

১) পাম্প ঘর: পররেন্নতা, রনষ্কাশন অ্বস্থা অ্বস্থা,  

অ্রনয়রমত রক না 

 

 

২) পাম্প: শব্দ এবাং কম্পন কতটুকু আপরিজনক  

৩) সমাটর: গরতর অ্বস্থা/গরতপর্ রকভাদব,  

পররচালনা, সরক্রয়তা 

 

৪)পাইপলাইন: ভালব-রিটিাং,পারনর 

রমটার 

প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা ইতযারে  

৫) ববদুযরতক রনয়ন্ত্রণ প্যাদনল: শব্দ এবাং 

কম্পন 

কতটুকু আপরিজনক  

৬) সীমানা প্রাচীদরর অ্বস্থা  িরণ, অ্গ্রগরত, গুণগত মান ইতযারে  

৭) রনম শাণকাদল মান রনয়ন্ত্রণ তোবিান রকভাদব,  

পুনরাবৃরির হার ইতযারে 

 

৮)O & M কম শ রকভাদব, নরর্ / রনদে শশাবলীর উপরস্থরত  

৯) দৃশ্যমান ত্রুটি  অ্দঙ্গর সয সকান স্থাদন  

১০) অ্ন্যান্য মতামত যরে র্াদক  

গণনাকারী :    

অ্দঙ্গর নামোঃ পাইপ লাইন বসাদনা 

চুরক্ত আইরড: চুরক্তর খরচ 

(টাকা): 

আরদম্ভর তাররখ: সমারপ্তর রনি শাররত 

তাররখ: 

সমারপ্তর রনরে শি 

তাররখ: 

     

বাস্তব অ্গ্রগরত : রবলদম্বর কারণ (যরে হদয় র্াদক) :    
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পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল (ছরব 

সহ সনাট ডাউন) 

১) ওয়াশ আউট রসদস্টম প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা ইতযারে  

২) বায়ু রনগ শমন ভাল্ব   প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা ইতযারে  

৩) পাইপলাইদনর রছদ্র ও  

সমরামত 

প্রাপ্যতা, কতটুকু , সমরামত কাজ ইতযারে  

৪) পাইপলাইদনর অ্বস্থা সামরগ্রক অ্বস্থা, সরক্রয়তা ইতযারে  

৫) পারনর মান রকভাদব, উপরস্থত  পরীক্ষার প্ররতদবেন পয শাদলাচনা  

৬)O & M কম শ রকভাদব, নরর্ / রনদে শশাবলীর উপরস্থরত  

৭) দৃশ্যমান ত্রুটি  অ্দঙ্গর সয সকান স্থাদন  

৮) অ্ন্যান্য মতামত যরে র্াদক  

গণনাকারী:   

 

 

 

অ্দঙ্গর নামোঃ গণদশৌচাগার 

চুরক্ত আইরড: চুরক্তর খরচ 

(টাকা): 

আরদম্ভর তাররখ: সমারপ্তর রনি শাররত 

তাররখ: 

সমারপ্তর রনরে শি 

তাররখ: 

     

বাস্তব অ্গ্রগরত : রবলদম্বর কারণ (যরে হদয় র্াদক) :    

    

 

পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল ( ছরব সহ সনাট ডাউন) 

১)  রনম শাণকাদল মান রনয়ন্ত্রণ 

তোবিান 

রকভাদব,  

পুনরাবৃরির হার 

ইতযারে 

 

২) পারন সরবরাহ   রকভাদব  Running water /storage in bucket /collection 

nearby  

৩) পররেন্নতার অ্বস্থা সনাাংরা, পররষ্কার 

ইতযারে 

 

৪) প্যানর সদঙ্গ পারন-লযাশ প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা 

ইতযারে 

 

৫) রভতদর আদলার ব্যবস্থা প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা 

ইতযারে 

 

৬) বায়ুচলাচল গ্যাস পাইপ 

 

প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা 

ইতযারে 

 

৭) সসরেক ট্যাঙ্ক ও সশাষন 

কূপ 

প্রাপ্যতা, সরক্রয়তা 

ইতযারে 

 

8)পুরুষ এবাং মরহলাদের 

আলাো ব্যবস্থা 

রনিয়তা: হযাঁ/ না  
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পয শদবক্ষণ রস্থরতমাপ সম্ভাব্য িলািল 

 

পয শদবক্ষণ িলািল ( ছরব সহ সনাট ডাউন) 

৯) প্ররতবন্ধীদের জন্য সুরবিা 

 

রনিয়তা: হযাঁ/ না  

১০) ব্যবহারকারীর প্রাপ্যতা কত, যদর্ি / অ্পয শাপ্ত  

১১) ব্যবহারকারীর সন্তুরি সকমন, সনরতবাচক / 

ইরতবাচক, সকান 

সরকড শ 

 

১২) অ্পাদরশন (কার িারা) কতৃশপক্ষ, রলজ সনয়ার 

চুরক্ত 

 

১৩) আদয়র অ্বস্থা সকমন, ক্ষরত / লাভ  

১৪) ল্যারিদনর চারহো সকমন, পয শাপ্ত/ না   

১৫)O&M কম শ 

 

 

রকভাদব, নরর্ / 

রনদে শশাবলীর উপরস্থরত 

 

১৬) দৃশ্যমান ত্রুটি  অ্দঙ্গর সয সকান স্থাদন  

১৭) অ্ন্যান্য মতামত 

 

যরে র্াদক  

গণনাকারী:   
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6.4 েলীয় আদলাচনার সচকরলস্ট 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

ক্রম. নাম বয়স সপশা/ 

পেবী 

রশক্ষাগত 

সযাগ্যতা 

সিান নম্বর অ্াংশগ্রহণকারীর 

স্বাক্ষর 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জনগদণর জীবনযাত্রা 

 আপরন রক এই প্রকল্প সম্পদকশ অ্বগত আদছন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর আপনাদের জীবনযাত্রার মাদন সকান পররবতশন হদয়দছ? 

 বতশমান প্রকদল্পর কারদণ আপনারা রকভাদব উপকৃত হদেন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল প্রকদল্পর আওতািীন এলাকার মানুদষর কাদজর সুদযাগ বতরর হদয়দছ রকনা?  

পারন সরবরাহ সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ পারন সরবরাহ সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান পারন সরবরাহ সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ পারন সরবরাদহর রবষদয় আপনাদের সকানও িরদনর সমস্যা হদয়রছল? 

 প্রকদল্পর কারদণ পারন সরবরাহ সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 

স্যারনদটশন সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ স্যারনদটশন সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান স্যারনদটশন সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকদল্পর কারদণ স্যারনদটশন সুরবিাগুরলদত কী পররবতশন এদসদছ? 

 প্রকদল্পর কারদণ স্যারনদটশন সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 

সেদনজ সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ সেদনজ সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান সেদনজ সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকদল্পর কারদণ সেদনজ সুরবিাগুরলদত কী পররবতশন এদসদছ? 

 প্রকদল্পর কারদণ সেদনজ  সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 
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পররদবশ ও পারন বারহত সরাগ 

 প্রকদল্পর পূদব শ পারন বারহত সরাদগর মাত্রা ও তীব্রতা সকমন রছল? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর আপনারা রক রনরাপে পারন পাদেন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারন বারহত সরাগ রক কদমদছ? 

 

অ্পাদরশন ও রক্ষণাদবক্ষণ 

 আপনাদের পররবাদর পূদব শর পারনর রবরলাং রসদস্টম সকমন রছল? পূদব শর রবরলাং রসদস্টম সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি 

সকমন? 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর কারদণ আপনাদের রবরলাং রসদস্টম রনদয় সন্তুি? 

 আপনারা রক মদন কদর, এই প্রকল্পটির িদল সরাদগর প্রদকাপ কদম সগদছ-যার িদল আপনার রচরকৎসা বাবে অ্র্ শ 

ব্যয় কদম সগদছ? 

সুপাররশ ও পয শদবক্ষণ 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল আপনাদের প্রতযাশা পূরণ হদয়দছ কী? 

 প্রকদল্পর সামরগ্রক সুরবিা গুদলা রক রছল? 

 প্রকল্পটি সর্দক আদরা সুরবিা বাড়োদনার জন্য কী করা সযদত পাদর? 

 আপনার প্রকল্প সম্পদকশ সকান অ্রভদযাগ আদছ? 

 শরক্ত, দুব শলতা, সুদযাগ ও প্রকদল্পর হুমরকগুদলা রক রছল? 

 

6.5 েলীয় আদলাচনার সচকরলস্ট (কম শকতশা) 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

ক্রম. নাম বয়স সপশা/ 

পেবী 

রশক্ষাগত 

সযাগ্যতা 

সিান নম্বর অ্াংশগ্রহণকারীর 

স্বাক্ষর 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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প্রকল্প প্রসঙ্গ ও জনগদণর জীবনযাত্রা 

 প্রকদল্পর আপনাদের ভূরমকা রবস্তাররত বল্যন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর আপনাদের জীবনযাত্রার মাদন সকান পররবতশন হদয়দছ? 

 প্রকদল্পর কারদণ আপনারা রকভাদব উপকৃত হদেন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল প্রকদল্পর আওতািীন এলাকার মানুদষর কাদজর সুদযাগ বতরর হদয়দছ রকনা?  

পারন সরবরাহ সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ পারন সরবরাহ সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান পারন সরবরাহ সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ পারন সরবরাদহর রবষদয় আপনাদের সকানও িরদনর সমস্যা হদয়রছল? 

 প্রকদল্পর কারদণ পারন সরবরাহ সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 

স্যারনদটশন সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ স্যারনদটশন সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান স্যারনদটশন সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকদল্পর কারদণ স্যারনদটশন সুরবিাগুরলদত কী পররবতশন এদসদছ? 

 প্রকদল্পর কারদণ স্যারনদটশন সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 

সেদনজ সুরবিা 

 প্রকদল্পর পূদব শ সেদনজ সুরবিা সকমন রছল? 

 বতশমান সেদনজ সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি সকমন? 

 প্রকদল্পর কারদণ সেদনজ সুরবিাগুরলদত কী পররবতশন এদসদছ? 

 প্রকদল্পর কারদণ সেদনজ  সুরবিা সম্পদকশ আপনাদের িারণা কী? 

পররদবশ ও পারন বারহত সরাগ 

 প্রকদল্পর পূদব শ পারন বারহত সরাদগর মাত্রা ও তীব্রতা সকমন রছল? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর আপনারা রক রনরাপে পারন পাদেন? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর পারন বারহত সরাগ রক কদমদছ? 

অ্পাদরশন ও রক্ষণাদবক্ষণ 

 আপনাদের পররবাদর পূদব শর পারনর রবরলাং রসদস্টম সকমন রছল? পূদব শর রবরলাং রসদস্টম সম্পদকশ আপনাদের সন্তুরি 

সকমন? 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর কারদণ আপনাদের রবরলাং রসদস্টম রনদয় সন্তুি? 

 আপনারা রক মদন কদর, এই প্রকল্পটির িদল সরাদগর প্রদকাপ কদম সগদছ-যার িদল আপনার রচরকৎসা বাবে অ্র্ শ 

ব্যয় কদম সগদছ? 

সুপাররশ ও পয শদবক্ষণ 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল আপনাদের প্রতযাশা পূরণ হদয়দছ কী? 

 প্রকদল্পর সামরগ্রক সুরবিা গুদলা রক রছল? 

 প্রকল্পটি সর্দক আদরা সুরবিা বাড়োদনার জন্য কী করা সযদত পাদর? 

 আপনার প্রকল্প সম্পদকশ সকান অ্রভদযাগ আদছ? 

 শরক্ত, দুব শলতা, সুদযাগ ও প্রকদল্পর হুমরকগুদলা রক রছল? 
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6.6 গুরুত্বপুণ শ তথ্যোতাদের সাক্ষাৎকার সচকরলস্ট 

 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

অ্াংশগ্রহণকারীর প্রার্রমক তথ্য  

নাম 

বয়স 

 

রশক্ষাগত সযাগ্যতা   

সপশা  

পদের নাম  

সিান নাং  

অ্বস্থান  

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম   

সনাট গ্রহণকারীর নাম   

 

জাতীয় পয শায় 

প্রকল্প পররচালক (DPHE), প্রিান প্রদকৌশলী, অ্রতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (DPHE), সহকারর প্রদকৌশলী (DPHE) 

1. প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হওয়ার পূদব শ অ্রভি এলাকায় পারন সরবরাহ, রনরাপে পারন, স্যারনদটশন, পারনবারহত সরাগ সম্পরকশত 

রচরিত সমস্যা রক রছল? 

2. অ্রভি এলাকায় পারন সরবরাহ, পররেন্নতা ও স্যারনদটশন সমস্যা সমািান করার জন্য সকন এসব সুরনরে শি প্রকল্প অ্ঙ্গ প্রস্তাব 

করা হয়। 

3. প্রকল্পটি রকভাদব এসরডরজ স্বাস্থয ও স্যারনদটশন লক্ষয ও রভশন ২০২১-এ কাদজ আসদব? 

4. এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে পারন সরবরাহ রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না?  

5. এই প্রকদল্পর মাধ্যদম কত সাংখ্যক মানুষ রনরাপে পারনর সুরবিা পাদে?  

6. এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে স্যারনদটশন রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না? 

7. এই প্রকদল্পর মাধ্যদম কত সাংখ্যক মানুষ রনরাপে স্যারনদটশন সুরবিা পাদে? 

8. প্রকল্পটির উদেশ্যসমূহ এ পয শন্ত কতটুকু অ্রজশত হদয়দছ? 

9. এই প্রকল্প এলাকার অ্রভি জনগণ রনরাপে পারন এবাং স্যারনদটশন এর পাশাপারশ আর কীভাদব উপকৃত হদে? 

10. এই প্রকল্প রক মানুদষর জীবনযাত্রার মান উন্নত কদরদছ? 

11. প্রকল্পটি রকভাদব োররদ্রয কমাদে? 

12. এই প্রকদল্পর মাধ্যদম অ্রভি এলাকার জনগদণর কম শসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরি করার আপনার সকান পররকল্পনা আদছ রক? 

13. নারী, পুরুষ ও সাংখ্যালঘু সকদলর অ্াংশগ্রহণ রনরিত করদত আপরন রক পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদছন? 

14. প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময় প্রিান বািা রক রক রছল? 

15. প্রকল্পটি রক এখন পয শন্ত পররকল্পনা অ্নুযায়ী চলদছ? 

16. বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়রছল রক? রবলদম্বর কারণ রক রছল? (অ্র্ শায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অ্দযাগ্যতা, যার 

কারদণ প্রকল্প ব্যয় সবদেদছ) 

17. উদেশ্য পূরদণর জন্য প্রকল্পটি রকভাদব আদরা সরক্রয় করা যায়? 

18. আদরা কায শকরভাদব প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য রক করা সযত? 

19. প্রকল্পভুক্ত এলাকার শতভাগ জনসািারণদক রনরাপে পারন সরবরাদহর আওতায় আনার জন্য আর রক রক কায শক্রম 

গ্রহণ করদত হদব । 

20. আপরন প্রকদল্পর অ্বসান ও তার স্থায়ীত্ব রনরিত করদত রকভাদব পররকল্পনা করদছন? (Exit Plan) 
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21. রনি শাররত সমদয় প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর প্রকদল্পর সদঙ্গ যুক্ত মানব সম্পে ব্যবস্থাপনার পররকল্পনা রক? 

22. প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক রছল? 

23. প্রকদল্পর বারক কাজ সম্পদকশ আপনার সুপাররশ রক। 

 

২. মহাপররচালক IMED, Sector-3 

 অ্রভি এলাকায় পারন সরবরাহ, পররেন্নতা ও স্যারনদটশন সমস্যা সমািান করার জন্য সকন এসব সুরনরে শি প্রকল্প অ্ঙ্গ প্রস্তাব 

করা হয়। 

 প্রকল্পটি রকভাদব এসরডরজ স্বাস্থয ও স্যারনদটশন লক্ষয ও রভশন ২০২১-এ কাদজ আসদব? 

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে পারন সরবরাহ রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না? 

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে স্যারনদটশন রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না? 

 প্রকল্পটির উদেশ্যসমূহ এ পয শন্ত কতটুকু অ্রজশত হদয়দছ? 

 এই প্রকল্প এলাকার অ্রভি জনগণ কীভাদব উপকৃত হদে? 

 এই প্রকল্প রক মানুদষর জীবনযাত্রার মান উন্নত কদরদছ? 

 প্রকল্পটি রকভাদব োররদ্রয কমাদে? 

 নারী, পুরুষ ও সাংখ্যালঘু সকদলর অ্াংশগ্রহণ রনরিত করদত রক পেদক্ষপ গ্রহণ করা উরচত? 

 আদরা কায শকরভাদব প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য রক করা সযত? 

 উদেশ্য পূরদণর জন্য প্রকল্পটি রকভাদব আদরা সরক্রয় করা যায় ? 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক রছল? 

 প্রকদল্পর বারক কাজ সম্পদকশ আপনার সুপাররশ রক। 

৩.  প্ররতরনরি, পররকল্পনা করমরশদনর সভৌত অ্বকাঠাদমা রবভাগ 

 মানুদষর জীবনযাত্রার মান উন্নয়দন রবশুি পারন সরবরাহ ও স্যারনদটশদনর পররদবশগত গুরুত্ব রক? 

 অ্ঙ্গগুদলা এলাকার পররদবশ ও প্ররতদবদশর জন্য রক ক্ষরতকর? 

 এসরডরজ লক্ষয পূরদণর জন্য এই প্রকল্পটি কতটা কায শকর? 

 আদরা কায শকরভাদব প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্যয রক করা সযত? 

 প্রকল্পভুক্ত এলাকার শতভাগ জনসািারণদক রনরাপে পারন সরবরাদহর আওতায় আনার জন্য আর রক রক কায শক্রম গ্রহণ করদত 

হদব । 

 উদেশ্য পূরদণর জন্য প্রকল্পটি রকভাদব আদরা  সরক্রয় করা যায় ? 

 প্রকল্পভুক্ত এলাকার শতভাগ জনসািারণদক রনরাপে পারন সরবরাদহর আওতায় আনার জন্য আর রক রক কায শক্রম গ্রহণ করদত 

হদব । 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক রছল? 

 প্রকদল্পর বারক কাজ সম্পদকশ আপনার সুপাররশ রক। 

 

৪. আই এম ই রড প্ররতরনরি (IMED) 

 প্রকদল্পর সারব শক অ্গ্রগরত রক? অ্গ্রগরত রক সদস্তাষজনক? 

 প্রকল্পটি রক বছররভরিক কম শ পররকল্পনার অ্নুযায়ী বাস্তবারয়ত হদয়রছল? 

 প্রকদল্পর অ্গ্রগরতর সক্ষদত্র রক ত্রুটি রছল? 

 ত্রুটির কারণ 

 প্রকল্পটি আরও কায শকর করদত রক করা সযত? 

 সুপাররশ 

৫. পররদবশ অ্রিেপ্তদরর প্ররতরনরি 

 মানুদষর জীবনযাত্রার মান উন্নয়দন রবশুি পারন সরবরাহ ও স্যারনদটশদনর পররদবশগত গুরুত্ব রক? 

 অ্ঙ্গগুদলা এলাকার পররদবশ ও প্ররতদবদশর জন্য রক ক্ষরতকর? 

 এসরডরজ লক্ষয পূরদণর জন্য এই প্রকল্পটি কতটা কায শকর? 

 এই প্রকল্প আদরা কায শকর করদত রক করা সযদত পাদর? 
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 প্রকল্পটির স্থায়ীত্ব রনরিত করদত রক করা সযদত পাদর? 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক রছল? 

 সুপাররশ 

 

স্থানীয় পয শাদয় 

6. রসটি কদপ শাদরশন সময়র/কাউরন্সলর 

 প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হওয়ার পূদব শ আপনার এলাকায় পারন সরবরাহ ও রনরাপে পারন ও স্যারনদটশন সম্পরকশত প্রিান সমস্যা রক 

রছল? 

 আপনার এলাকায় পারনবারহত সরাগ সম্পরকশত সঙ্কট রক রছল? এই সঙ্কট সমাকাদবলায় এই প্রকল্প রকভাদব সাহাে করদছ? 

  প্রকল্পটি আপনার এলাকায় পারন ও স্যারনদটশন সম্পরকশত সকল সমস্যা সমািান করদত পাদর? 

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে পারন সরবরাহ রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না?  

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম কত সাংখ্যক মানুষ রনরাপে পারনর সুরবিা পাদে?  

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরাপে স্যারনদটশন রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ রক না? 

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম কত সাংখ্যক মানুষ রনরাপে স্যারনদটশন সুরবিা পাদে? 

 আপনার শহদর প্রকল্পটির সামরগ্রক প্রভাব সম্পদকশ আপনার রক মদন হয়? 

 এই প্রকল্প মানুদষর জীবনযাত্রার মান উন্নত কদরদছ রক? 

  প্রকল্পটি আপনার এলাকার সদঙ্গ সম্পরকশত প্রিান সমস্যাগুদলা দূর করদছ রক? 

 আপনার এলাকায় এসব সমস্যা সমািাদনর জন্য অ্ন্য রক িরদণর পেদক্ষপ সনওয়া সযদত পাদর? 

 প্রকল্পটি আরও কায শকর করদত রক করা সযদত পাদর? 

 আপনার রসটি কদপ শাদরশন রক এই প্রকল্প বাস্তবারয়ত সসবা পররচালনা ও বজায় রাখদত সক্ষম? 

 আপনার রসটি কদপ শাদরশদন রনদয়ারজত পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ জনবলদক এই প্রকল্প প্ররশক্ষণ রেদয়দছ?  

  প্রকল্পটিদত রক আপনার এলাকার সমস্যাগুদলার সটকসই সমািান আদছ? 

 প্রকল্পটি সটকসই করার জন্য আর কী রবষয় রনদয় কাজ করা উরচত? 

 প্রকল্প সশষ হওয়ার পর আপনার এলাকায় আপরন রকভাদব এর স্থায়ীত্ব  রনরিত করদবন? 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক রছল? 

 সুপাররশ 

 

7. স্যারনদটশন ইন্সদপক্টর 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব শ আপনার এলাকায় সরাদগর প্রাদুভ শাব, স্যারনদটশন এর অ্বস্থা সকমন রছল? 

 প্রকল্পটিদত পররদবশগত স্যারনদটশন রবষদয় যদর্ি দৃরি সেওয়া হদয়দছ রক? 

 আপনার এলাকায় স্যারনদটশন ও স্বাস্থয ও উন্নয়দন প্রকল্পটি রকভাদব অ্বোন রাখদছ? 

 এই খাদত সকান দৃশ্যমান পররবতশন হদয়দছ রক? 

 আপনার এলাকার নব রনরম শত গণদশৌচাগার রক জনগদণর সসবা সেওয়ার জন্য যদর্ি? এগুদলাাদত সবার রক প্রদবশারিকার আদছ? 

রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ হয়? 

 প্রকল্পটি আরও কায শকর করদত রক করা সযদত পাদর? 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার (স্যারনদটশন) ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) কী রছল? 

 সুপাররশ 
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স্থানীয় পয শায় (প্রদকৌশল ও কাররগরর) 

8. রনব শাহী প্রদকৌশলী (রডরপএইচই) 

 

 প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হওয়ার পূদব শ প্রকল্প এলাকায় পারন সরবরাহ, রনরাপে পারন, স্যারনদটশন, পারনবারহত সরাগ সম্পরকশত রচরিত 

সমস্যা রক রছল? 

 রনম শাণ কাদজ রক রনদে শরশকা অ্নুসরণ করা হদয়দছ? 

 বাস্তবায়ন রনদে শরশকা অ্নুসরণ কদর রকভাদব বাস্তবায়ন করা হদে আদলাচনা করুন। 

 প্রকদল্প পণ্য ও সসবা রকভাদব ক্রয় করা হয়?  

 সটন্ডার সাংক্রান্ত কায শকলাপ ও জটিলতা। 

 প্রকদল্প পণ্য ও সসবা রকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়? 

 যর্াসমদয় প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর প্রকদল্পর সদঙ্গ যুক্ত মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা পররকল্পনা রক? 

 প্রার্রমক কম শ পররকল্পনা ও বতশমান বাস্তবায়ন অ্গ্রগরতদত অ্সঙ্গরত রক? 

 সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প অ্ঙ্গগুদলা পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ করদব সক? 

 পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ জনবলদক প্ররশক্ষদণর সকান ব্যবস্থা আদছ রক? 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল অ্রভি এলাকায় রক প্রভাব পদেদছ? 

 বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়রছল রক? রবলদম্বর কারণ রক রছল (অ্র্ শায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অ্দযাগ্যতা, যার কারদণ 

প্রকল্প ব্যয় সবদেদছ) 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর েক্ষতা সম্পদকশ আদলাচনা করুন। 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময় প্রিান বািা রক রছল? 

 প্রকল্পটি আদরা কায শকর করার জন্য রক করা সযদত পাদর? 

 প্রকল্পটির প্রিান ববরশিযগুরল কী যা এটিদক সটকসই ও এর প্রভাবগুদলাদক প্রাণবন্ত কদর? (Exit Plan) 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক? 

 সুপাররশ 

 

৯. সহকারর প্রদকৌশলী (রডরপএইচই) 

 প্রকদল্পর বতশমান অ্বস্থা রক? 

 প্রকদল্পর আওতায় রনরম শত পাবরলক টয়দলট, সেন এবাং ওয়াটার রিটদমন্ট প্ল্যান্টসহ অ্ন্যান্য কায শক্রম রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ   করা 

হয় রকনা? 

 ক্রয়/েরপদত্র রক রনদে শরশকা অ্নুসরণ করা হদয়রছল? 

 মাঠ পয শাদয় রনদে শরশকা অ্নুসরণ কদর রনম শাণ কাজ করা হদয়দছ রক? 

 পারনর পররমাণ, গুণগত মান ও সর্দম যাওয়ার পররমাদপ প্রকদল্পর পারনর উৎস কতটা কায শকর? 

 আধুরনক রবল সেওয়া পিরত রকভাদব এলাকার সলাকদের সাহাে করদছ? 

 মাঠ পয শাদয় বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া কতটা সুষ্ঠু? 

 বাস্তবায়নকাদল আপরন সকান িরদণর সমস্যার মুদখামুরখ হদয়দছন? 

 সকান রবলম্ব রছল? রবলদম্বর কারণ (অ্র্ শায়ন, পণ্য সাংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অ্দযাগ্যতা, যার কারদণ প্রকল্প ব্যয় বাদে) 

 প্রকদল্পর আরও কায শকর করদত রক করা সযদত পাদর 

 প্রকল্প উপকাররতা। 

 প্রকদল্পর অ্ঙ্গগুদলার ক্ষমতা, দুব শলতা, হুমরক ও সুদযাগ (SWOT) রক? 

 সুপাররশ 
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10. রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক বা সাংরেি রবষদয় অ্রভজ্ঞতা সম্পন্ন গদবষক 

 শহদরর বারসন্দাদের জন্য ন্যন্যতম পারনর মান রক হওয়া উরচত বদল আপরন মদন কদর? রবস্তাররত আদলাকপাত করুন।  

 পারনর মান উন্নত করদনর জন্য সকান িরদনর প্রকল্প গ্রহণ করা উরচত বদল আপরন মদন কদর? রবস্তাররত আদলাকপাত করুন। 

 সারদিস ওয়াটার রিটদমন্ট সম্পদকশ আপনার মন্তব্য রক, এ পারন রক পাদনর জন্য রনরাপে? রবস্তাররত আদলাকপাত করুন। 

 প্রকদল্পর যাবতীয় কায শক্রম সম্পদকশ অ্বগত হদয় আপরন এই প্রকল্পটিদক রকভাদব মূল্যায়ন করদবন?  

 সেদনজ, স্যারনদটশন ও বজশয ব্যবস্থাপণার আেশ শ ও কায শকর পিরত সম্পদক রবস্তাররত আদলাকপাত করুন।  

 

11. নগর পররকল্পনারবে 

 একটি নগদর পারনর সরবরাহ, পাবরলক টয়দলট, সেদনজ ব্যবস্থা, স্যারনদটশন ও অ্ন্যান্য বজশয ব্যবস্থাপণা সকমন হওয়া উরচত বদল 

আপরন মদন কদর?  

 পররদবদশর সুরক্ষার জন্য আপরন সকান িরদনর নগর পররকল্পনার পরামশ শ সেন।  

 রসদলট ও বররশাল রসটি কদপ শাদরশদন বাস্তবারয়ত “রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প 

(২য় সাংদশারিত)” এ প্রকদল্পর নানা রেক সম্পদকশ আপনার মতামত তুদল িরুন।  

 

 

 

6.7 স্থানীয় পয শাদয় কম শশালার আদলাচযসূরচ 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

প্ররক্রয়া নমুনা এলাকা সাংখ্যা অ্াংশীোর আদলাচনার রবষয়বস্তু 

প্রকল্প এলাকায় 

স্থানীয় পয শাদয় 

কম শশালা 

বররশাল 

 

1টি  প্রকদল্পর জাতীয় ও 
স্থানীয় পয শাদয় 

অ্াংশীোরগণ 

 প্রকদল্পর  প্রভাব 
মূল্যায়ন  পয শদবক্ষদণর 

অ্াংশীজন 

 আইএমইরড প্ররতরনরি 

 স্থানীয় সরকার 
কতৃশপদক্ষর প্ররতরনরি 

 পরাম শশক প্ররতষ্ঠাদনর 

প্ররতরনরি 

 প্রকদল্পর 
উপকাররতা 

 প্রকদল্পর প্রভাব 

 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন 
সম্পরকশত সুপাররশ 

 প্রকল্প সাংক্রান্ত 
পয শদবক্ষণ  

 প্রকল্প শরক্ত ও 

প্রকল্প সুদযাগ 

প্রকল্প দুব শলতা ও 

হুমরক 
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6.8 সসদকন্ডারর ডকুদমন্ট সচকরলস্ট 

 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

প্রকল্প েরললারে পদত্রর তারলকা প্রকল্প েরললারে সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ 

পয শাদলাচনা করা 

হদয়দছ 

১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব 

২. রবস্তাররত বাস্তবায়ন পররকল্পনা 

৩. অ্গ্রগরত প্ররতদবেন (আরর্ শক, সভৌত) সাংদশারিত প্রস্তাব 

(আররডরপরপ) রপরসআর 

৪. প্রকল্প কায শক্রম তেন্ত প্ররতদবেন 

৫. বাদজট প্ররতদবেন  

৬. বারষ শক কম শ পররকল্পনা 

৭. বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা 

৮. প্রকল্প আরর্ শক সম্পূরক প্ররতদবেন 

৯. ক্রয় পররকল্পনা (সামগ্রী, কম শ, সসবা) 

১০. PPA 2006, PPR 2008 

১১. প্রকল্প অ্নুদমােন েরললারে 

১২. সমারপ্ত পররকল্পনা 

১৩. ক্রয় প্ররক্রয়ার েরললারে/ প্ররতদবেন (েরপত্র আহ্বান, 

ToR, BoQ, েরপত্র মূল্যায়ন, অ্নুদমােন পিরত) 

১৪. েরপত্র সভার সাংরক্ষপ্ত প্ররতদবেন 

১৫. প্রকল্প অ্নুদমােদনর েরললারে, অ্র্ শায়ন ও তহরবল ছাে 

েরললারে, 

১৬. উপাোদনর রবস্তাররত নকশা 
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6.9 প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা অ্নুযায়ী অ্গ্রগরতর সচকরলস্ট 

রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) 

 

ক্ররমক 

নাং 

রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ অ্নুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যাবরল 

  প্যাদকজ ১ প্যাদকজ ২ প্যাদকজ ৩ 

১. মন্ত্রণালয়/রবভাগ     

২. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা     

৩. প্রকদল্পর নাম     

৪. েরপত্র অ্নুযায়ী কাদজর নাম     

৫. েরপত্র প্রকাদশর মাধ্যম (জাতীয়/ আন্তজশারতক)    

৬. েরপত্র রবজ্ঞাপন প্রকারশত বেরনক পরত্রকার নাম     

৭. েরপত্র েরললারে রবক্রয় আরদম্ভর তাররখ     

৮. েরপত্র েরললারে রবক্রদয়র সশষ সময় ও তাররখ     

৯. েরপত্র েরললারে গ্রহদণর সশষ সময় ও তাররখ     

১০. গৃরহত  েরপদত্রর সাংখ্যা     

১১. েরপত্র সখালার সশষ তাররখ     

১২. সাংবােপত্র রবজ্ঞাপদন রক পূব শ অ্রভজ্ঞতার রবযয় উদিখ করা হয় ?    

১৩. মূল্যারয়ত েরপদত্রর সাংখ্যা     

১৪. মূল্যায়ন না করা েরপদত্রর সাংখ্যা     

১৫. েরপত্র মূল্যায়ন করমটি সঠিকভাদব গঠিত হদয়রছল রক না ?    

১৬. েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ     

১৭. কায শরববরণী অ্নুদমােদনর তাররখ     

১৮. রসএস বতররর তাররখ     

১৯. রসএস অ্নুদমােদনর তাররখ     

২০. রসএস প্রোদনর তাররখ     

২১. সমাট চুরক্তর মূল্য     

২২. চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ     

২৩. কায শাদেশ প্রোদনর তাররখ     

২৪. কায শাদেশ অ্নুযায়ী কাজ আরদম্ভর তাররখ     

২৫. সময় বৃরি র্াকদল, কতরেন বৃরি ও কারণ     

২৬. কায শাদেশ অ্নুযায়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ     

২৭. ক্রদয়র সক্ষদত্র সরকারী নীরতমালা অ্নুসরণ করা হদয়রছল রক না? 

না হদল সকন করা হয়রন কারণ? 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

  বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

সশদর  বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

www.imed.gov.bd 

রবষয়োঃ     গত 11-06-2০২০ তাররদখ online এ অ্নুরষ্ঠত “রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ, স্যারনদটশন ও সেদনজ 

প্রকল্প (২য় সাংদশারিত) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্ররতদবেদনর উপর অ্নুরষ্ঠত রস্টয়াররাং করমটির সভার কায শরববরণী 

বাস্তবায়ন: 

ক্রম 

নাং 

সটকরনকযাল করমটির রসিান্ত রসিান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

1 প্রকদল্পর আওতায় প্রাপ্ত পারনর মান রনদয় অ্দ্যকার সটকরনকযাল করমটির সভায় সয 

আদলাচনা হদয়ছ, সস রবদষদয় পরামশ শক প্ররতষ্ঠান রর-সভরররিদকশন কদর সঠিক 

তথ্যসমূহ প্ররতদবেদন প্ররতিলন করদত হদব; 

সাংদশািন করা হদয়দছ 

(প্ররতদবেদনর পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩, 

৫৪) 

2 প্ররতদবেদন রসদলট মহানগরীর ওয়াড শ নাং-১৯,২০ এর রবরভন্ন স্থাদন ১০০/১৫০ রম:রম: 

ব্যাদসর রপরভরস পাইপ স্থাপন করা হদয়দছ, তার পররমানগত রহসাব সনই উদিখ করা 

হদয়দছ, এ রবদষদয় পরামশ শক প্ররতষ্ঠানদক রর-সভরররিদকশন কদর সঠিক তথ্যসমূহ 

প্ররতদবেদন প্ররতিলন করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ (প্ররতদবেদনর পৃষ্ঠা নাং 

২৫) 

3 বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃশক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

সাংক্রান্ত সব শদশষ জাররকৃত পররপত্র অ্নুযায়ী প্ররতদবেদনর কাঠাদমা 

(Structure) প্রণয়ন করদত হদব; 

প্রণয়ন করা হদয়দছ  

4 প্ররতদবেদন রবরভন্ন বুদলট অ্নুদেদে োরে (|) ব্যবহার করা হদয়দছ, এ সক্ষদত্র 

সসরমদকালন (;) ব্যবহারসহ সশষ লাইদনর পূদব শর লাইদন সসরমদকালদনর পর ‘এবাং’ 

ব্যবহার কদর অ্নুদেেটি সমাপ্ত করার রবষয়টি পুন:পরীক্ষা করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ  

5 খসো প্ররতদবেনটির শদব্দর বানান ও বাকযগঠন সুসাংগঠিত নয়। শদব্দর বানান ও 

বাকযগঠন আরও রনভু শল/সুসাংগঠিত করার রবষয়টি পুন:পরীক্ষা করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ 
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সরদপাটিয়ার প্ররতদবেদনর আদলাদক সাংদশারিত রবষয়সমূদহর ছক 

স্থানীয় সরকার রবভাদগর আওতায় জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অ্রিেপ্তর কতৃশক বাস্তবারয়ত রসদলট ও বররশাল মহানগরীদত পারন সরবরাহ 

স্যারনদটশন ও সেদনজ (২য় সাংদশারিত) প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) সমীক্ষা কাদজর রনরমি পরামশ শক 

প্ররতষ্ঠান কতৃশক োরখলকৃত সাংদশারিত ২য় খসো প্ররতদবেদনর উপর অ্নুরষ্ঠত জাতীয় কম শশালার  সরদপাটিয়াদরর প্ররতদবেদনর আদলাদক 

সাংদশারিত রবষয় সমূহ:- 

1.  খসো প্ররতদবেদনর উপর কম শশালার রসিান্ত আবরশ্যকভাদব প্ররতদবেদন অ্ন্তভূ শক্ত 

কদর প্ররতদবেনটি পূণ শগঠন করদত হদব; 

পূণ শগঠন কদর প্ররতদবেন 

োরখল করা হদয়দছ 

2.  প্রকদল্পর আওতায় সয সকল স্থাপনা যর্াযর্ মানসম্মত বা কায শকর নয় সস রবষদয় 

পয শদবক্ষণসহ সুরনরেি সুপাররশ প্রোন করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন কদর 

সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ 

3.  প্ররতদবেদন সয সকল ছরব সেয়ার হদয়দছ, তার কযাপশনসহ অ্র্ শবহ রনদে শশনা র্াকদত 

হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন কদর 

কযাপশন প্রোন করা হদয়দছ 

4.  প্ররতদবেদনর ক্রয় কায শক্রদম রপরপএ-২০০৬/রপরপআর-২০০৮সহ রবদ্যমান আরর্ শক 

রবরি-রবিান অ্নুযায়ী সকান ব্যয় রদয়দছ রকনা সস রবষদয় পয শদবক্ষণ ও সুপাররশ প্রোন 

করদত হদব; 

সস সমাতাদবক পয শদবক্ষণ ও 

সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ 

5.  প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নকাদল বাস্তবায়নকারী সাংস্থা হদত সয সকল তথ্য পাওয়া 

যায়রন, তা’ উদিখ করদত হদব; 

উদিখ করা হদয়দছ (পৃিা নাং 

৪১)  

6.  প্ররতদবেদনর সবল ও দূব শল রেক পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর TOR অ্নুযায়ী সুষ্পি ও 

সুরনরে শি হদত হদব; 

TOR অ্নুযায়ী সুষ্পি ও 

সুরনরে শি করা হদয়দছ।  

7.  প্ররতদবেনটির প্ররতটি অ্ধ্যায়, অ্নুদেে, সটরবল রশদরানাম ইতযারের িদন্টর সাইজ 

স্বয়াংরক্রয়ভাদব বে সর্দক সছাট অ্নুসাদর দৃরিনন্দনভাদব উপস্থাপন করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ 

8.  প্ররতদবেদন রবরভন্ন বুদলট অ্নুদেদে োরে (|) ব্যবহার করা হদয়দছ, এ সক্ষদত্র 

সসরমদকালন (;) ব্যবহারসহ সশষ লাইদনর পূদব শর লাইদন সসরমদকালদনর পর ‘এবাং’ 

ব্যবহার কদর অ্নুদেেটি সমাপ্ত করদত হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ 

9.  খসো প্ররতদবেনটির শদব্দর বানান ও বাকযগঠন আরও রনভু শল/সুসাংগঠিত করদত 

হদব; 

সস সমাতাদবক সাংদশািন করা 

হদয়দছ 

 


