গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ

‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত)’’ শীর্ টক প্রকদল্পর
রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেন

i

এ্রপ্রল ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৭
‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর ননম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য
এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত)’’ শীর্ টক প্রকদল্পর
রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেন

এ্রপ্রল ২০১৯

সমাহার কনসালদর্ন্টস্ রলিঃ
বাড়ী # ৮১৭, সড়ক #০৪, বায়তুল আমান হাউরজাং সসাসাইটি , আোবর, ঢাকা-১২০৭
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রনব টাহী সার-সাংদক্ষপ
ঢাকা সমদিাপরলর্ন ২০ রমরলয়ন জনসাংখ্যা অধ্যযরর্ত রবদের অন্যতম সমগারসটি এ্বাং জনবহুল শহর। এ্ রবপুল সাংখ্যক জনসাংখ্যার
বসবাদসর জন্য আবাসন ব্যবস্থা এখানন প্রদয়াজদনর তুলনায় খুবই কম। পররকরল্পত নগরায়দনর অভাদব এ্ মহানগরী ঘন বসরতপূণ ট,
অস্বাস্থযকর ও সনাাংরা হদয় পড়দছ, হারাদে সসৌন্দর্ ট। অন্যরেদক এ্ নগরীর জরম ও ফ্ল্যাদর্র মূল্য অতযারিক সবশী এ্বাং িমবি টমান
র্া রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগািীর িয় ক্ষমতার বাইদর। সরকাদরর উদেদশ্যর সাদথ সাংগরত সরদে িমবি টমান জনদগািীর রবদশর্
কদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র সলাকদের আবাসন ব্যবস্থা রনরিত করা এ্বাং পররকরল্পত নগরায়ন গদড় সতালার জন্য রাজিানী উন্নয়ন
কতৃটপক্ষ (রাজউক) প্রকল্পটি গ্রহণ কদরদছ। মূল রিরপরপ ৯০৩,০৭১.৮৭ লক্ষ র্াকা প্রাক্কলদন নদভম্বর/২০১১ হদত জুন/২০১৬ সময়াদে
গত ০৪/১০/২০১১ তাররদে এ্কদনক কতৃটক অনুদমারেত হয়। পরবতীদত আররিরপরপ ১,০৫৮,৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা প্রাক্কলদন (মূল
রিরপরপ হদত ১৭.২৩% সবরশ) নদভম্বর/২০১১ হদত রিদসম্বর/২০২০ পর্ টন্ত সময়াদে গত ৩১/১০/২০১৭ তাররদে এ্কদনক সভায়
অনুদমারেত হয়। প্রকদল্পর প্রিান উদেশ্য হদে স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয় ক্ষমতার মদধ্য ফ্ল্যার্ প্রোদনর মাধ্যদম ঢাকা
শহদরর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাস করা এ্বাং রমরপুর ও র্ঙ্গীর মােোদন পর্ টায়িদম পররকরল্পত নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের
মাধ্যদম নাগররক সুরবিা বৃরি ও অথ টননরতক কমটকাদন্ডর স্প্রসসারণ করা।
বাস্তবায়ন, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএ্মইরি) বারর্ টক উন্নয়ন কমটসূরি (এ্রিরপ) এ্র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ রনজস্ব
জনবল িারা পররবীক্ষদণর পাশাপারশ গুরুত্ব রবদবিনায় পরামশটক াদমটর সহায়তায় সীরমত সাংখ্যক িলমান প্রকদল্পর রনরবড়
পররবীক্ষণ কদর থাদক। এ্রই িারাবারহকতায় ২০১৮-১৯ অথ ট বছদর আদলািয প্রকল্পটি রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য বাছাই করা হয়
এবং পরামশটক প্ররতিান “সমাহার কনসালদর্ন্টস্ রলিঃ”-সক োরয়ত্ব প্রোন করা হয়। পরামটশক প্ররতিান োরয়ত্ব সপদয় প্রকদল্পর
সানব িক কার্ টিম পর্ টদবক্ষণ কদর প্রকদল্পর বাস্তব অবস্থা ও সুপাররশমালা ততরর কদরদছ। সমীক্ষার জন্য প্রাইমারী ও সসদকন্ডারী সসাস ট
হদত গুণগত এ্বাং পররমাণগত তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রহ করা হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ টিমটি উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদরর ‘এ্’ ব্লক
এ্র তথ্য রনদয় পররিারলত হদয়দছ। চূড়ান্ত নমুনার আকার রছল ৫০০টি পররবার। সমীক্ষায় কাঠাদমাবি প্রশ্নমালা, প্রকল্প সাংরিে
নরথ/িকুদমন্টস্ পর্ টাদলািনা, আিা-কাঠাদমাবি প্রশ্নমালা, েলীয় আদলািনা, স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালা এ্বাং সভৌত-অবকাঠাদমা
পর্ টদবক্ষদণর জন্য সিকরলে ব্যবহার করা হনয়নে।
সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্য সেো র্ায়, প্রকদল্পর সমার্ বাদজর্ বরাে ১,০৫৮,৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা, আরনিনিনিনে ২০১৮-১৯ অর্ িবের
পর্ টন্ত সমার্ বাদজর্ সংস্থান আনে ৪৯৪,৫১৭.৬৫ লক্ষ টাকা (সমার্ বাদজদর্র ৪৬.৭১%), র্ার রবপরীদত মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত অর্ িোড়
করা হদয়দছ ৩৯৬,৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা (সমার্ সংস্থাননর ৮০.১৬%), আরনিনিনির সংস্থান অনুযায়ী বের নিনিক অর্ ি োড় হয়নন।
মাি ট, ২০১৯ পর্ টন্ত িমপুরঞ্জত ব্যয় ৩৯৬,৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা বা ৩৭.৪৪%। রিরপরপদত ২০১৮-১৯ সাদলর প্রকদল্পর অনুকুদল বরাে
রদয়দছ ১০৬,০০০.০১ লক্ষ র্াকা এ্বাং কমটপররকল্পনায় লক্ষমাত্রা ৫০,০০০.০০ লক্ষ র্াকা। ‘নব’ ও ‘নস’ ব্লনকর ককান কায িক্রম কনই,
ÔGÕ ব্লদকর কার্ টিদমর জন্য আনুমারনক ৪৮৬,৯৭৪.২০ লক্ষ র্াকা বরাে রদয়দছ এ্বাং মাি ট, ২০১৯ পর্ টন্ত ব্যয় হদয়দছ ৩৯৬,৪১৩.২১
লক্ষ র্াকা বা ৮১.৪০%।
প্রকল্পটি উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদরর ‘এ্’, ‘নব’ ও ‘নস’ এ্ই রতনটি ব্লদকর সমার্ ২১৪.৪৪ এ্কর ভূরমদত ১৮৩টি ভবদন (‘এ্’ ব্লদক ৭৯,
‘নব’ ব্লদক ৫২টি এ্বাং ও ‘নস’ ব্লদক ৫২টি) সমার্ ১৫,৩৭২ টি ফ্ল্যার্ রনমিাসনর জন্য । ‘নব’ ও ‘নস’ ব্লদকর ১০৪ টি ভবন রনমটাদনর
কার্ টিম শুরু হয়রন। ‘এ্’ ব্লদক ৭৯টি ভবকনর এ্র মদধ্য ৪০টি রনমটাণ করনে রাজউক এ্বাং ৩৯টি রনমটাণ করনে রপিরব্লউরি। প্ররতটি
১৮ েলা ভবকনর ১৪ তলা বসবাদসর জন্য এ্বাং রনদির ২ তলা গাড়ী পারকটাং এ্র জন্য। িবননর প্রনেটি কলানর ৬টি কনর কমাট ৮৪টি
ট এ্বাং নীর্ আয়তন ১২৭৬ বগফুর্।
ট
ফ্ল্যার্ এবং প্রদতযকটি ফ্ল্যাদর্র সগ্রাস আয়তন ১৬৫৪ বগফুর্
প্ররতটি ফ্ল্যাদর্ ৩টি সবিরুম, ১টি
ড্ররয়াং ও িাইরনাং রুম ১টি রান্না ঘর, ৪টি বাথরুম, ৪টি বারান্দা, ১১টি েরজা এ্বাং ৬টি জানালা রদয়দছ। প্রথম পর্ টাদয়র ফ্ল্যার্গুদলা
ট ৩৫০০.০০ র্াকা রহদসদব ৫৭,৮৯,০০০ র্াকা এ্বাং পরবতী পর্ টাদয় ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্
ট ৪৮০০.০০ র্াকা রহদসদব
প্ররত বগফুর্
৭৯,২৯,২০০ র্াকা মূল্য রনি টারণ করা হয়। প্রকল্পটি ঢাকার রজদরা পদয়ন্ট সথদক প্রায় ২৫ রকিঃরমিঃ, শাহজালাল আন্তজটারতক রবমান
বন্দকরর অরত সরন্নকদর্ এবং রনমটানািীন সমদিাদরল লাইকনর িানে অবরস্থত।
প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক রাজউক অাংদশর ৪০টি ১৬-তলা ভবদনর মদধ্য ৩৮টি ভবদনর রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ, অবরশি ২টি ভবদনর
৬৫% কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। গণপূতট অাংদশর ৩৯টি ভবদনর মদধ্য ৩৫টি ভবদনর রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ, অবরশি ৪টি ভবদনর
প্রায় ৩৫% কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। প্রককে আধুননক প্রযুনি নহনসনব Reticulated System-এ্ LP গ্যাস সরববাহ, এ্সটিরপ
ও Rain Water Harvesting এ্র কাজ সংযুি হনয়নে । প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ১০টি ভবদন রবদ্যযৎ সাংদর্াগ প্রোন করা
হদয়দছ । বাউন্ডারী ওয়াল রনমটাণ কাজ িলমান এ্বাং অগ্রগরত প্রায় ২৫%। ৩৩টি ভবদন রসরসটিরভ স্থাপন করা হদয়দছ, ৭৩টি ভবদন
তবদ্যযরতক সাব-সেশন স্থাপন করা হদয়দছ, ৩৩টি ভবদন আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাস ট প্রদর্কশদনর কাজ সমাপ্ত হদয়দছ এ্বাং ৭৩টি
ভবদন সজনাদরর্র, রল র্, সসৌর রসদেম স্থাপন করা হদয়দছ। পারন সরবরাদহর জন্য ঢাকা ওয়াসা ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন কদরদছ,
i

৭৩টি ভবদন ওয়ার্ার রল টিাং পাম্প স্থাপন করা হদয়দছ । ‘এ্’ ব্লদকর অভযন্তরীণ রাস্তার রনমটাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। কনয়কটি
খানে মার্ ি-২০১৯ িয িন্ত ককান অর্ ি ব্যয় হয়নন, খােগুনলা হনলা রিরজর্াল সাদভট, অভারদহি কে, ভূরম উন্নয়ন, আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং
সাি ট প্রদর্কশন, বৃক্ষ সরাপণ ও আরদবাররকালিার, মদিল এ্ন্ড মারিরমরিয়া, নমুনা ও ল্যাবদরর্রী পরীক্ষা, রশশু পাকট রনমটাণ, স্কুল
রনমটাণ, গাড়ী পারকটাং, রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট, করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ ইেযানি। মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ বাবে
বরােকৃত অদথ টর ০.৫৭% ব্যয় হদয়দছ।
প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক নেনটি পর্ টাদয় সমার্ ৪২৫৫টি ফ্ল্যার্ এ্র আইরি লর্ারীর মাধ্যদম ফ্ল্যার্ গ্ররহতাদের রনকর্ প্রোন করা হদয়দছ।
ফ্ল্যার্ গ্ররহতাদের আনয়র সীমা রবদির্কে সেো র্ায় সর্, ৬৮% ফ্ল্যার্ মারলক মধ্যরবত্ত এ্বাং বাকী ৩২% উচ্চরবত্ত। ফ্ল্যার্ মারলকদের
মদধ্য সকান রনম্নরবত্ত আদয়র ব্যরক্ত সনই। রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ করা হদলও ফ্ল্যাদর্র উচ্চ
মূল্য স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয় ক্ষমতার মদধ্য সনই, এ্ কারদন প্রকদল্পর প্রথম ও প্রিান উদেশ্য বাস্তবারয়ত হদে না।
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৭১.২% ফ্ল্যার্ বুদে সপদয়দছন এ্বাং ২৮.৮% ফ্ল্যার্ এ্েদনা বুদে পানরন। ৭৮.৮% গ্রহীো
রনি টাররত সমদয় ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় আনর্ িকিানব ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন ।
SWOT পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, প্রকদল্পর Strength পর্ টাপ্ত বাদজর্, িয়পররকল্পনা ও কমটপররকল্পনা, প্রদয়াজনীয় ও উপযুক্ত
জনবল, র্া প্রকনের ব্যবস্থািক যর্াযর্ ব্যবহার করনে িারনেন না। প্রকনের Weakness ননম্ন ও মধ্যনবনের সংজ্ঞা ও আদয়র
সীমার অস্পষ্টো, সবইজলাইন ও র রজরবরলটি োরি না র্াকা, WBS, CPM/PERT বা অন্য সকান পিরত অনুসরণ না করা,

নিনিনিনে স্থািেয, কাঠানমাগে, প্লানবং এবং ববদ্যযনেক নকো সংযুি না র্াকা। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম রবরভন্ন নকশা
ভালভাদব কররদয়দছন, ননম্ন ও মধ্যনবনের সংজ্ঞা ও আদয়র সীমা রনি টারদণর ব্যবস্থা সনয়রন, প্রকল্প বাস্তবায়দন
WBS,CPM/PERT, GANNT Chart বা অন্য ককান কমর্ি ব্যবহার করনেন না। প্রকনের Opportunity উত্তরা
তৃতীয় প্রকদল্পর মাধ্যনম প্রস্তুেকৃে মাোর প্ল্ান, রাজউদকর রনজস্ব ভূনম, নবনিেী নবনননয়াগ এবং ননমিাে নেনে উন্নে ও আধুননক
প্রযুনি আগমননর সম্ভাবনা । প্রনেক্ট ম্যাননেনমন্ট মাোর প্ল্ান, রাজউদকর ভূনম ব্যবহানরর সুনযাগ ও প্রকদল্পর অবস্থানগত সুরবিা
কানে লানগনয়নেন, নকন্ত নবনিেী নবনননয়াগ এবং ননমিাে নেনে উন্নে ও আধুননক প্রযুনি এখনও কানে লাগানে িানরননন। প্রকনের
Threats নননি িষ্ট কময়ানি প্রকে বাস্তবায়ন, নবপুল সংখ্যক লযাট নবনক্রর অননশ্চয়ো, রাজউদকর আনর্ িক ও প্রযুনিগে সক্ষমোর
অননশ্চয়ো, সকল নাগনরক সুনবধা প্রিাননর অননশ্চয়ো । প্রনেক্ট ম্যাননেনমন্ট নননি িষ্ট কময়ানি প্রকে বাস্তবায়ন করনে িানরননন,
‘এ’ ব্লনকর অন্য সব ঝনুঁ কর অনধকাংে নমননমাইে করনে িারনেন।
সমীক্ষায় প্রাপ্ত রকছু পর্ টদবক্ষণ ও সুপাররশ হদলা, প্রকদল্পর ৮ বছর ৩ মাস অরতবারহত হদয়দছ, সস তুলনায় প্রকদল্পর আরথ টক অগ্রগরত
সদন্তার্জনক নয়। ননধ িানরে সমনয় প্রকে সমানের েন্য একেন প্লযান প্রস্তুে কনর মরনর্ররাং ও সুপাররভশন সজারোর করা প্রনয়ােন।
নিনিনি ও আরনিনিনির সংস্থান অনুযায়ী অর্ ি োড় হয়নন, অবনেষ্ট সমনয় সংস্থান অনুযায়ী অর্ িোড় নননশ্চে করনে হনব। প্রকদল্পর
‘এ’ ব্লনকর আনর্ িক অগ্রগনে প্রায় ৮০% ও বাস্তব অগ্রগনে প্রায় ৯৬%, অন্যনিনক ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর সকান কমটকান্ড শুরুই হয়নন,
‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর জন্য আলাো প্রকল্প গ্রহন ককর ‘এ’ ব্লনকর কাে ননধ িানরে সমনয়র মনধ্য কেষ করা । প্রকদল্পর ক্রয়কায িক্রনম
নিনিনি /আরনিনিনি’র নসনিউল অনুসরে করা হয়নন এবং ককান প্যানকেই প্রার্নমক চুনি কময়ানি কাে কেষ হয়নন, র্লমান
কােগুনলা বনধ িে চুনি কময়ানির মনধ্য কেষ করনে হনব। প্রকল্পটি সনয়ার সময় সবইজলাইন সাদভট এবং র রজরবরলটি োরি করা
হয়রন, সাংদশািনীর মাধ্যদম সময়াে বৃরি করা হয় ৯৬% এবং ব্যয় বৃনি িায় ১৭.২৩%। িরবেী প্রকে প্রেয়ননর কক্ষনে সবইজলাইন
সাদভট এ্বাং র রজরবরলটি স্টানি ককর যর্াযর্ কময়াি ও প্রাক্কলন করনে হনব। প্রকদল্প বারর্ টক কমটপররকল্পনা ও িয় পররকল্পনা
নিনিনির নসনিউল অনুয়ায়ী হয়নন এবং বাস্তবায়নও হয়নন। নিনিনির নসনিউল অনুযায়ী কমটপররকল্পনা ও িয় পররকল্পনা করদত
হনব এবং যর্াযর্ বাস্তবায়ন করনে হনব। প্রকনের কময়ানি ৮ েন প্রকে িনরর্ালক িনরবেিন হনয়নে এবং ৬ েনই অনেনরি
িানয়নি নেনলন, ৫০ ককাটি টাকার ঊনবি প্রকনে ননয়নমে প্রকে িনরর্ালক িিায়ন করনে হনব। রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
কথা রবদবিনা কদর রাজউক পররিারলত স্কুদলর শাো স্থাপন করা। নিনিনিনে ননম্ন ও মধ্যনবনের সংজ্ঞা ও আনয়র সীমা উনেখ
কনই, সংজ্ঞা ও আনয়র সীমা ননধ িারন কনর প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়ন রনরিত করা। প্রকল্প এলাকায় রনরাপত্তা ব্যবস্থা িাল নয়,
রনরাপত্তা রনরিত করকে হনব। ‘এ্’ ব্লদকর জন্য অস্থায়ীভাদব হদলও স্বাস্থযদসবা সকন্দ্র স্থাপন করা ।
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত) এ্র কাজ বতটমাদন
িলমান রদয়দছ, র্া সশর্ হদব ২০২০ সাদলর রিদসম্বর মাদস। উদেশ্য অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কাজ সঠিকভাদব বাস্তবারয়ত হদল স্বল্প ও
মধ্যম আদয়র সলাকজন রনরাপে ও শতভাগ মাোর প্ল্াদনর আওতায় এ্কটি পররকরল্পত আবাসন সুরবিা পাদব। প্রকল্পটি ঢাকা শহদরর
বাইদর স্প্রসসাররত এ্লাকায় হওয়ার কারদণ শহদরর সভতদর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাদস ভূরমকা রােদত সক্ষম হদব বদল
িারনা করা হদে। সদব টাপরর এ্র্া বলা র্ায় সর্, প্রকল্পটি সঠিকভাদব বাস্তবারয়ত হদল তা ভরবষ্যত গৃহায়ন রশদল্পর সরাল মদিল
রহদসদব পররগরণত হদব।

ii

প্রথম অধ্যায়িঃ প্রকদল্পর রববরণ
১.১ প্রকদল্পর পর্ভূরম
ঢাকা সমদিাপরলর্ন নগরী বতটমাদন ব্যস্ততম এ্বাং জনবহুল শহর। িাকুরী, ব্যবসা এ্বাং অন্যান্য বহুরবি কারদণ লক্ষ লক্ষ সলাক ঢাকা
শহদর স্থায়ীভাদব বসবাস করদছ। এ্ রবপুল সাংখ্যক সলাদকর জন্য প্রদয়াজদনর তুলনায় বসবাসদর্াগ্য জায়গা অপ্রতুল। দল রেদনর
পর রেন ঢাকা মহানগরী ঘন বসরতপূণ ট, অস্বাস্থযকর ও সনাাংরা হদয় পড়দছ, হারাদে সসৌন্দর্ ট। এ্র সবরকছুই হদে পররকরল্পত
নগরায়দনর অভাদব। নগরীর িতুরট েদক পররকরল্পত স্থায়ী আবাসদনর ব্যবস্থা কদর িমবি টমান আবাসন সাংকদর্র িাপ কমাদনা সম্ভব।
বতটমান সরকাদরর নীরত হদে রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগািীর জন্য আবাসদনর ব্যবস্থা রনরিত করা। সরকাদরর উদেদশ্যর সাদথ
সাংগরত সরদে রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ (রাজউক) ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য
এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত)’’ শীর্ টক প্রকদল্পর কাজ হাদত রনদয়দছ। ঢাকা নগরীর জরমর মূল্য গগণচুম্বী র্া রনম্ন ও
মধ্যম আদয়র জনদগািীর িয় ক্ষমতার বাইদর। এ্মতাবস্থায়, বহুতলরবরশে আবারসক ভবন রনমটাণ কদর তাদের িয় ক্ষমতার মদধ্য
ফ্ল্যার্ হস্তান্তর করাই এ্ প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। গৃহায়ন ও গণপূতট মন্ত্রণালয় এ্র অিীদন রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ রনদজই প্রকল্পটি
বাস্তবায়দনর কাজ করদছ।
১.২ প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ


স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয় ক্ষমতার মদধ্য ফ্ল্যার্ প্রোন;



স্প্রসসাররত এ্লাকায় আবাসন সুরবিা বৃরির মাধ্যদম ঢাকা শহদরর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাস করা;



পররকরল্পত নগরায়দণর মাধ্যদম পররদবদশর ভারসাম্য রক্ষা;



রবদ্যমান প্রকর্ আবারসক সমস্যা রনরসন;



রমরপুর ও র্ঙ্গীর মােোদন পর্ টায়িদম নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের মাধ্যদম নাগররক সুরবিা বৃরি;



নতুন নগর সকন্দ্র সৃরে ও অথ টননরতক কমটকাদন্ডর স্প্রসসারণ; এ্বাং



ভরবষ্যদতর আবাসন িারহো পূরণ।

১.৩ প্রকদল্পর অনুদমােন/সাংদশািন/দময়াে বৃরি
রিরপরপ/
আররিরপরপ

অনুদমােদনর
তাররে

পর্ টায়
মূল
ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক
সময়াে বৃরি

০৪-১০-২০১১

১ম সাংদশারিত

৩১-১০-২০১৭

বাস্তবায়নকাল

সমার্ সময়

আরম্ভ

সমাপ্ত

মাস

নদভম্বর, ২০১১
নদভম্বর, ২০১১

জুন, ২০১৬
জুন, ২০১৮

৫৬
৮০

নদভম্বর, ২০১১

রিদসম্বর, ২০২০

১১০

1

পররবতটন
মূল পর্ টাদয়র তুলনায়
পররমাদন সবশী/কম
(শতকরা হার)
৪২.৮৬% সবশী
৯৬% সবশী
উৎস: ToR-২০১৮

১.৪ প্রকদল্পর অথ টায়দনর অবস্থা
রিরপরপ/আররিরপরপ
পর্ টায়

প্রকদল্পর ব্যয় (স্ব-অথ টায়ন)
লক্ষ র্াকায়

মূল
১ম সাংদশারিত

৯০৩০৭১.৮৭
১০৫৮৬২৮.২৯

পররবতটন
মূল পর্ টাদয়র তুলনায় পররমাদণ
সবশী/কম (শতকরা হার)
১৭.২৩% সবশী
উৎস: ToR-২০১৮

১.৫ প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কার্ টিমসমূহ:



















২১৪.৪৪ এ্কর ভূরম অরিগ্রহণ
ভূরম উন্নয়ন
রবরভন্ন র্াইদপর ১৫৩৭২টি ফ্ল্যার্ রনমটাণ
রবরভন্ন িরদনর ৩২টি র্ানবাহন িয়
পরামশটক রনদয়াগ
রবরভন্ন পেমর্ টাোর ১৪০ জন জনবল রনদয়াগ
প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর
রাস্তা রনমটাণ
স্কুল রনমটাণ
রশশু পাকট রনমটাণ
মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ
পারনর রির্দমন্ট প্ল্যান্ট রনমটাণ
সসালার রসদেম রনমটাণ
করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ
রবদ্যযতায়ন
সাা্ইর্ অর স রনমটাণ
বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার
পয়িঃরনষ্কাশন রির্দমন্ট প্ল্যান্ট রনমটাণ

১.৬ প্রকদল্প জরমর পররমাণ
ব্লক

জরমর পররমান

‘এ্ ’ ব্লক

৮৭.১৯ এ্কর

‘ রব ’ ব্লক (মালদয়রশয়া)

৬৭.২৫ এ্কর

‘ রস ’ ব্লক (মালদয়রশয়া)

৬০.০০ এ্কর

সমার্

২১৪.৪৪ এ্কর

2

১.৭ প্রকদল্পর ফ্ল্যাদর্র পররসাংখ্যান
ব্লক

ভবদনর
সাংখ্যা

প্ররতটি সফ্ল্াদর প্ররতটি ভবদন সমার্ ফ্ল্যাদর্র
ফ্ল্যাদর্র সাংখ্যা ফ্ল্যাদর্র
সাংখ্যা
সাংখ্যা
৬
৮৪
৬৬৩৬টি

‘এ্ ’ ব্লক

৭৯টি

‘ রব ’ ব্লক

৫২টি

৬

৮৪

৪৩৬৮টি

৫২টি

৬

৮৪

৪৩৬৮টি

নীর্-৮৫০
গ্রস-১১৯৫

১৮৩টি

-

-

১৫৩৭২টি

-

(মালদয়রশয়া)
‘ রস ’ ব্লক
(মালদয়রশয়া)
সমার্

প্ররতটি ফ্ল্যাদর্র নীর্ ও গ্রস এ্ররয়া
ট
(বগফুর্)
নীর্-১২৭৬
গ্রস-১৬৫৪
নীর্-১২৫০
গ্রস-১৬৪২

১.৮ প্রকদল্পর ১ম সাংদশািনীর কারণসমূহ িয িানলার্না
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত) প্রকল্পটি ২৯ এ্রপ্রল
২০১৪ তাররদে অনুদমােন লাভ কদর এ্বাং ননিবর ২০১১, হনে জুন, ২০১৬ কময়াি রনি টারণ করা হয়। ননধ িানরে সময় ও প্রাক্কলনন
প্রকেটি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় মন্ত্রোলয় হনে প্রকে সংনোধননর কয কারন উনেখ করা হনয়নে ো হনলা, প্রকনের প্রাক্কলন
প্রস্তুনে রপিরব্লউরির ২০০৮ সাদলর ের অনুসরে করা হয়। ক্রয়কায িক্রনম ঠিকািার প্রনেষ্ঠান নননয়ানগর ির নবনিন্ন েটিলো ও েেি
িংনগর কারনন ঠিকািার প্রনেষ্ঠান নননয়াগ আনিে বানেল কনর পূনরায় নবজ্ঞনে নিনে অননক সময় িার হনয় যায়। ইনোমনধ্য
রপিরব্লউরির করটনসনিউল ২০১৪ োনর হয়, জাতীয় সপ-দেল ২০১৫ োনর হয়, নবনিন্ন আইনটনমর বাোর মূল্য বৃনি িায় এবং
কনয়কটি নতুন অংনগর অন্তভূিনির প্রনয়ােন হয়। সাংদশারিত রিরপরপ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায়, প্রকদল্পর ১ম সাংদশািনীর মাধ্যনম
প্রকনের কময়াি এবং ব্যয় বৃরি সপদয়দছ। রপিরব্লউরির ২০০৮ সাদলর েদরর পররবদতট ২০১৪ সাদলর ের অনুর্ায়ী ব্যয় রনি টারণ করা,
রকছু নতুন আইদর্ম কযমন ভূরম উন্নয়ন, রসরসটিরভ রসদেম, মাদকটটিাং/কযাদম্পইন, রশশুপাকট রনমটাণ, গারড় পারকটাং, রসরকউররটি
ব্যবস্থাপনা, অর স আসবাবপত্র, রাস্তা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ ইতযারে যুক্ত করা প্রনয়ােন নেল। সময় িনরবেিননর কারনন নবনিন্ন
আইনটনমর বাোর মূল্য বৃনির যুনিকো রনয়নে, জাতীয় সপ-দেল ২০১৫ অনুর্ায়ী সবতন রনি টারণ ও প্রকদল্পর সময় বৃরির কারদণ
১৪০ জন কমটকতটা কমটিারীর সবতন ভাতা বৃরির নবষয়টি সর্ৌনিক। এসব কারনন রিরপরপ সাংদশািনীর প্রদয়াজন হয় এ্বাং এ্কই
সাদথ প্রকদল্পর কময়াি ও ব্যয় বৃরি পায়।
১.৯ রিরপরপ পর্ টাদলািনা
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত) প্রকল্পটি
৯০৩০৭১.৮৭ লক্ষ র্াকা প্রাক্কলদন নদভম্বর-২০১১ হদত জুন-২০১৬ সময়াদে গত ৪-১০-২০১১ তাররদে এ্কদনক কতৃটক অনুদমারেত
হয়। রকন্ত রনি টাররত সময়াদের মদধ্য প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায়, পরবতীদত ১০৫৮৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা সাংদশারিত প্রাক্কলদন (মূল
রিরপরপ হদত ১৭.২৩% সবরশ) আররিরপরপ নদভম্বর/২০১১ হদত রিদসম্বর/২০২০ পর্ টন্ত সময়াদে গত ৩১/১০/২০১৭ তাররদে এ্কদনক
সভায় অনুদমারেত হয়। প্রকল্পটি ১ম সাংদশািদনর মাধ্যদম প্রকদল্পর সময়াে বৃরি পায় ৪ বছর ৬ মাস বা ৯৬% এ্বাং ব্যয় বৃরি পায়
১৫৫৫৫৬.৪২ লক্ষ র্াকা বা ১৭.২৩%। প্রকদল্পর সময়াে ও প্রাক্কলন বৃরি সথদক প্রতীয়মান হয় প্রকদল্পর রিরপরপদত সময়াে ও প্রাক্কলন
রনি টারণ র্থার্থ রছল না।
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প্রকল্পটি সনয়ার সময় সবইজলাইন সাদভট এ্বাং র রজরবরলটি স্টানি করা হয়রন । এ্ কারদণ প্রকল্প গ্রহদণর সর্ৌরক্তকতা এ্বাং প্রকল্প
গ্রহণকালীন আবাসন ও নগরায়দনর অবস্থা সকমন রছল তা জানা র্ায়রন। প্রকদল্পর রিরপরপদত সাংযুক্ত Log frame এ্
পররমাপক সূিক এ্বাং তা অজটদনর র্াইম লাইন রনদে টশ করা সনই। Narrative Summary, OVI, MOV এ্বাং
Important Assumption এ্ সাংযুক্ত তথ্যগুদলা র্থার্থ হয়রন। রিরপরপদত WBS পিরত অনুসরন করা হয়রন। প্রকদল্পর

রিরপরপদত CPM/PERT অথবা অন্য সকান পিরত অনুসরণ কদর প্রকদল্পর সময়াে রনি টারন করা হয়রন।
১.১০ প্রকল্প পররিালক পররবতটন ও অরতররক্ত োরয়ত্ব
প্রকদল্পর োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররিালকসের োরয়ত্বকাল পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, এ্ প্রকদল্পর সময়াদে ৮ জন প্রকল্প পররিালক পররবতটন হদয়দছ
এ্বাং ৮ জদনর মদধ্য ৬ জনই অরতররক্ত োরয়ত্ব রহদসদব প্রকল্প পররিালদকর কাজ কদরদছন। পররকল্পনা রবভাগ হদত জারীকৃত
“সরকারর োদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররিয়াকরণ, অনুদমােন ও সাংদশািন পিরত” রবর্য়ক পররপত্র অনুর্ায়ী ৫০ সকাটি র্াকার
উদবট প্রকদল্পর সক্ষদত্র রনয়রমত প্রকল্প পররিালক পোয়ন করার রবিান রদয়দছ এ্বাং জরুরী প্রদয়াজন না হদল প্রকল্প পররিালক পররবতটন
না করদত বলা হদয়দছ। রকন্তু এ্ প্রকদল্পর সক্ষদত্র উক্ত রবিান অনুসরণ করা হয়রন। রনদম্ন প্রকে িনরর্ালক সম্পনকিে েথ্য প্রিান করা
হদলা:
প্রকল্প পররিালসকর
নাম
নারসর উরেন মাহমুে
সিৌধ্যরী

মূল েপ্তর ও পেরব

অরতররক্ত প্রিান
প্রদকৌশলী, গণপূতট
অরিেপ্তর
সমািঃ এ্মোদ্যল
প্রিান প্রদকৌশলী,
ইসলাম
রাজউক
প্রফুল্ল িন্দ্র সভৌরমক
অরতররক্ত প্রিান
প্রদকৌশলী, গণপূতট
অরিেপ্তর
এ্ এ্স এ্ম রায়হানুল
প্রিান প্রদকৌশলী
স রদেৌস
(বাস্তবায়ন), রাজউক
সমািঃ ছাইদ্যর রহমান
তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী
(রিজাইন), রাজউক
এ্ এ্স এ্ম রায়হানুল
প্রিান প্রদকৌশলী
স রদেৌস
(বাস্তবায়ন), রাজউক
সমািঃ
আদনায়ার প্রিান
প্রদকৌশলী
সহাদসন
(বাস্তবায়ন), রাজউক
সমািঃ আবদ্যল আউয়াল তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী
(রসরভল), রাজউক

োরয়ত্বকাল

োরয়ত্ব এ্র িরণ
(রনয়রমত/ অরতররক্ত)

২২/১২/২০১০ সথদক
০৯/০১/২০১২

সপ্রর্দণ রনয়রমত

অন্য প্রকদল্পর
িনরর্ালক রহদসদব
োরয়ত্বপ্রাপ্ত রকনা
না

০৯/০১/২০১২ সথদক
২০/০২/২০১৩
১৭/০২/২০১৩ সথদক
১৩/১১/২০১৪

অরতররক্ত োরয়ত্ব

না

সপ্রর্দণ রনয়রমত

না

০১/১২/২০১৪ সথদক
২৭/০৪/২০১৬
২৭/০৪/২০১৬ সথদক
২৯/০৮/২০১৬
০৫/০৯/২০১৬ সথদক
৩১/০৭/২০১৭
৩১/০৭/২০১৭ সথদক
১২/০৩/২০১৯
২০/০৪/২০১৯ সথদক
োরয়ত্তরত

অরতররক্ত োরয়ত্ব

না

অরতররক্ত োরয়ত্ব

না

অরতররক্ত োরয়ত্ব

না

অরতররক্ত োরয়ত্ব

না

অরতররক্ত োরয়ত্ব

হযাঁ
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রিতীয় অধ্যায়িঃ রনরবড় পররবীক্ষদণর কমটপিরত
২.১ রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ পরামশটক প্ররতিাদনর কমট-পরররি (ToR অনুর্ায়ী)
রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ পরামশটক প্ররতিাদনর কমট-পরররি রছল রনম্নরূপ:
1. প্রকদল্পর রববরণ (পর্ভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অথ টায়দনর রবর্য় ইতযারে তথ্য) পর্ টাদলািনা করা;
2. প্রকদল্পর সারব টক এ্বাং রবস্তাররত অাংগরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ টক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ কদর তা সাররণ/দলেরিদত্রর
মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ টাদলািনা করা;
3. প্রকদল্পর উদেশ্য অজটদনর অবস্থা পর্ টাদলািনা ও পর্ টদবক্ষণ করা;
4. প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ট ও সসবা সাংগ্রদহর সক্ষদত্র প্রিরলত আা্ইন ও রবরিমালা (রপরপআর
২০০৮ ও র্থার্থ িকুদমন্ট এ্বাং উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে ) প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রকনা সস রবর্দয়
পর্ টদবক্ষণ ও পর্ টাদলািনা করা;
5. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য কার্ ট ও সসবা পররিালনা এ্বাং রক্ষনাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ
আনুসরঙ্গক রবর্য় রনদয় পর্ টাদলািনা/পর্ টদবক্ষণ করা;
6. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররিয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ট ও সসবা সাংরিে িয়চুরক্তদত রনি টাররত
সেরসর দকশন/BOQ/TOR গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা
হদয়দছ/হদে রক না সস রবর্দয় পর্ টাদলািনা, পর্ টদবক্ষণ ও সুপাররশ করা;
7. প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকটত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন- অথ টায়দন রবলম্ব, পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব,
ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদির্ণ, পর্ টাদলািনা, পর্ টদবক্ষণ ও
সুপাররশ করা;
8. প্রকদল্পর অনুদমােন, সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অথ ট বরাে, অথ ট ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদত্তর
পর্ টাদলািনা, পর্ টদবক্ষণ ও সুপাররশ করা;
9. উন্নয়ন সহদর্াগী প্ররতিান (র্রে থাদক) কতৃটক চুরক্ত সাক্ষর, চুরক্তর শতট, িয় প্রস্তাব প্ররিয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ ট ছাড়,
রবল পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এ্র সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপাত্তরভরত্তক পর্ টাদলািনা ও পর্ টদবক্ষণ করা;
10. প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পূদব ট IEE এ্বাং EIA কতৃটক ছাড়পত্র এ্বাং রিরপরপ-দত পররদবশ এ্র প্রভাব ও পররকরল্পত নগরায়দণর
মাধ্যদম পররদবদশর ভারসাম্য রক্ষা রবর্দয় পর্ টাদলািনা, পর্ টদবক্ষণ ও সুপাররশ করা;
11. প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃে সুরবিারে সর্কসই করার লদক্ষয সুরনরে টে মতামত প্রোন করা;
12. SWOT Analysis;
13. সমীক্ষায় প্রাপ্ত রবরভন্ন পর্ টদবক্ষদণর রভরত্তদত সারব টক পর্ টাদলািনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন করা; এ্বাং
14. কতৃটপক্ষ (আইএ্মইরি ) কতৃটক রনি টাররত অন্যান্য কাজ করা।
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২.২ রনরবড় পররবীক্ষদণর কমটপিরতসমূহ
রনরবড় পররবীক্ষদণর কমটপিরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এ্বাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা হয়। প্রাইমারী
তথ্যগুরল সরাসরর সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম এ্বাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএ্মইরি ও রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর অর স সথদক
সাংগ্রহ করা হয়। রনরবড় পররবীক্ষদণর কমটপিরতসমূহ রছল রনম্নরূপ:


প্রকদল্পর কার্ টিম সম্পদকট রবস্তাররত জানার জন্য রবরভন্ন তথ্যারে পর্ টাদলািনা করা;



র্াদগর্ট গ্রুপ, উত্তরোতা, তথ্য সাংগ্রদহর পিরত রনি টারণ করা এ্বাং তা আইএ্মইরির সাদথ সশয়ার করা;



প্রাররম্ভক প্ররতদবেন ততরী করা এ্বাং তা আইএ্মইরির সাদথ সশয়ার কদর চূড়ান্ত করা;



রিরপরপ/ আররিরপরপ ও মরনর্ররাং ররদপার্ ট পর্ টাদলািনা করা;



তথ্য সাংগ্রদহর পিরত চূড়ান্ত করা;



তথ্য সাংগ্রাহক রনদয়াগ করা;



তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা;



প্রশ্নাবলী র্ািাই করার জন্য রপ্র-দর্ে করা;



ফ্ল্যার্ মারলকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;



েলীয় আদলািনায় অাংশগ্রহণকারী সেকদহাল্ডারদের সদঙ্গ তবঠক করা;



প্রকল্প সাংরিে কমটকতটাগদণর রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;



প্রকদল্পর কমটকােগুদলা উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রকনা তার রনরবড় পররবীক্ষণ করা;



তথ্য সাংগ্রহ, তত্ত্বাবিান এ্বাং সুপাররভশন করা;



তথ্য রবদির্ণ করা;



তথ্য সাংগ্রহ করার সময় সেকদহাল্ডার এ্বাং ফ্ল্যার্ মারলকদের সদঙ্গ প্রকল্প এ্লাকায় এ্কটি স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালার আদয়াজন
করা;



েসড়া প্ররতদবেন ততরর করা এ্বাং তা সর্করনকযাল করমটির সভায় উপস্থাপন করা;



সর্করনকযাল করমটির রনদে টশনার আদলাদক েসড়া প্ররতদবেনটি রেয়াররাং করমটির সভায় উপস্থাপন করা;



রেয়াররাং করমটির রনদে টশনার আদলাদক এ্কটি চূড়ান্ত েসড়া প্ররতদবেন ততরী করা এ্বাং তা প্রিাদরর জন্য জাতীয় পর্ টাদয়
কমটশালার আদয়াজন করা;



জাতীয় পর্ টাদয়র কমটশালায় প্ররতদবেন উপস্থাপন এ্বাং কমটশালা হদত প্রাপ্ত তথ্য এ্করত্রত কদর প্ররতদবেন চূড়ান্ত করা।

2.3 রনরবড় পররবীক্ষণ পিরতর স াকাস
এ্ই রনরবড় পররবীক্ষণ পিরতর প্রিান স াকাস রছল প্রকদল্পর কমটকান্ড উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রকনা তা র্ািাই করা।
এ্ছাড়াও প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত, প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ট ও সসবা সাংগ্রদহর সক্ষদত্র িয়
নীরতমালা পিরত রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ, সঠিক জনবল িারা প্রকদল্পর র্থার্থ রক্ষনাদবক্ষন, িয়চুরক্তদত রনি টাররত
সেরসর দকশন অনুর্ায়ী পণ্য সাংগ্রহ, প্রকদল্পর অনুদমােন, অথ ট বরাি, অথ ট ছাড়, রবল পররদশাি, প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পূদব ট IEE
এ্বাং EIA কতৃটক ছাড়পত্র ইতযারে রবর্য় পর্ টদবক্ষণ, পর্ টাদলািনা ও রবদির্ণ কদর সুপাররশ প্রণয়ন করা।
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রনরবড় পররবীক্ষণ পিরত কার্ টকর করার উদেদশ্য প্রদয়াজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য পররমাণগত এ্বাং গুণগত জররপ
পিরত ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন ও উত্তদরর মাধ্যদম সরাসরর বা স ান কদর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূব টক সেকদহাল্ডার এ্বাং সুরবিাদভাগীর
সদঙ্গ আদলািনা কদর সঠিকভাদব তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। সর্দহতু প্রকদল্পর প্রিান উদেশ্য রছল স্প্রসসাররত এ্লাকায় আবাসন সুরবিা
বৃরির মাধ্যদম ঢাকা শহদরর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাস করা; পররকরল্পত নগরায়দণর মাধ্যদম পররদবদশর ভারসাম্য রক্ষা করা;
নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের মাধ্যদম নাগররক সুরবিা বৃরি করা; নতুন নগর সকন্দ্র সৃরে ও অথ টননরতক কমটকাদন্ডর স্প্রসসারণ; সসদহতু
প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ ছাড়াও প্রকদল্পর সারব টক কার্ টিদমর প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়।
উক্তদরাক্ত রবর্য়সমূহ রবদবিনা কদর ফ্ল্যার্ মারলকদের সাদথ সরাসরর সাক্ষাৎকার; প্রকল্প সাংরিে কমটকতটাগদণর সদঙ্গ রনরবড়
সাক্ষাৎকার; সেকদহাল্ডারদের (অাংশীজনদের) সদঙ্গ েলীয় আদলািনা; প্রকদল্পর উদল্লেদর্াগ্য কমটকান্ডসমূহ রবরভন্ন প্রকার সিক
রলদের মাধ্যদম পর্ টদবক্ষণ করা র্ার মাধ্যদম জানা র্ায় সর্ প্রকল্প বাস্তবায়ন র্থার্থ হদে রকনা।
২.৪ সমীক্ষা এ্লাকা
রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ টিমটি উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর পররিারলত হয়। সর্দহতু প্রকদল্পর আওতায় ‘রব’ ব্লক (মালদয়রশয়া) ও ‘রস’ ব্লক
(মালদয়রশয়া) এ্র কার্ টিম এ্েদনা শুরু হয়রন এ্মনরক এ্েদনা চুরক্ত সাক্ষররত হয়রন সুতরাাং, রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ টিমটি
পররিারলত হদয়দছ প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লক এ্র তথ্য রনদয়।
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রিত্র ০১ t রনরবড় পররবীক্ষণ িলাকাদল প্রকল্প এ্লাকার অবস্থা
২.৫ সমীক্ষা পিরত
বতটমান সমীক্ষাটি করা হদয়দছ শুধ্যমাত্র প্রকল্প এ্লাকার তথ্য রনদয়।
২.৫.১ প্রকদল্পর তথ্য-উপাত্ত পর্ টাদলািনা
প্রকদল্পর তথ্য-উপাত্ত আইএ্মইরি ও রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর অর স সথদক সাংগ্রহ করা হয় এ্বাং পর্ টাদলািনা করা হয়। সমীক্ষার
কমটপিরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এ্বাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা হয়। প্রাইমারী তথ্যগুরল সরাসরর
সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম এ্বাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএ্মইরি ও রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর অর স সথদক সাংগ্রহ করা হয়।
সাংগৃরহত তথ্যগুরল র্ািাই বাছাই কদর করম্পউর্াদর সাংরক্ষণ করা হয় এ্বাং পরবতীদত রবদির্ণপূব টক প্ররতদবেন প্রস্ত্ত্তদত ব্যবহার
করা হয়।
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২.৫.২ প্রাইমারী তথ্য সাংগ্রহ
২.৫.২.১ সমীক্ষার নমুনা এ্লাকা
বতটমান সমীক্ষার নমুনা সাংগ্রদহর জন্য সর্ এ্লাকায় প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদয়দছ (ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টর), সসোদন এ্কটি
রসদেদমটিক রযানিম স্যাম্পরলাং করা হয় এ্বাং উক্ত স্যাম্পরলাং এ্র মাধ্যদম নমুনা সাংগ্রহ করা হয়।
২.৫.২.২ নমুনা আকার
নমুনা আকার রনি টারণ করা হদয়দছ রনদম্নাক্ত পররসাংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার কদর̂(𝟏 − 𝒑
̂)𝒛𝟐𝜶
𝒑
𝟐

𝒏=

𝑬𝟐

n= sample size;
𝒛𝟐𝜶 =

value (which is 1.96 considering 5% level of significane for 95% confidence

𝟐

level)
p = estimated proportion of population (0.5 used for sample size calculation)
E= Error rate (5% or less)
𝑛=

0.5 × (1 − 0.5) × (1.96)2
= 385(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥)
(0.05)2

উপদরাক্ত সূত্র মদত নমুনা সাংখ্যা হয় ৩৮৫। সূত্র হদত প্রাপ্ত নমুনা সাংখ্যার সাদথ ২০% নন-দরসপনরসভ সরর্ সর্াগ করদল নমুনা হয়
৪৬২ (৩৮৫ ২০%) র্া চূড়ান্তভাদব ৫০০ িরা হদয়দছ।
২.৫.২.৩ নমুনাবন্টন


কমটপরররি (টিওআর) অনুর্ায়ী প্রকল্প এ্লাকা (ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদরর ব্লক ‘এ্’) সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।



প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর সর্ সব ফ্ল্যার্ মারলকদক ফ্ল্যার্ হস্তান্তরকরা হদয়দছ এ্ রকম ৮৪০ জন ফ্ল্যার্ মারলকদের িার্া (নাম, রপতার
নাম, সমাবাইল নাং, ফ্ল্যার্ নাং) রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর অর স সথদক সাংগ্রহ করা হয়।



রসদেদমটিক রযানিম স্যাম্পরলাং এ্র মাধ্যদম ৫০০ জন উত্তরোতা রনব টািন করা হয়।

২.৫.২.৪ পররবার (োনা) সথদক উত্তরোতা রনব টািন


প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৮৪০ জন ফ্ল্যার্ মারলদকর িার্া রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর অর স সথদক সাংগ্রহ করার পর রসদেদমটিক
রযানিম স্যাম্পরলাং পিরতদত ৫০০ োনা রনব টািন করা হয়।



উত্তরোতা রহদসদব রনব টািন করা হয় উক্ত োনার ফ্ল্যাদর্র মারলক।
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২.৫.৩ গুণগত পিরতর ব্যবহার
সমীক্ষায় পররমাণগত পিরত ছাড়াও গুণগত পিরত ব্যবহার করা হয়, সর্মনিঃ েলীয় আদলািনা এ্বাং প্রকদল্পর কমটকতটাগদণর সদঙ্গ
রনরবড় সাক্ষাৎকার এ্বাং প্রকদল্পর উদল্লেদর্াগ্য কমটকান্ডসমূহ রবরভন্ন প্রকার সিক রলদের মাধ্যদম পর্ টদবক্ষণ করা।
 রনরবড় সাক্ষাৎকার
রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর প্রকল্প সাংরিে কমটকতটাগদণর সদঙ্গ (প্রকল্প পররিালক, উপ-প্রকল্প পররিালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপপররিালক (আরকটদর্ক্ট), রহসাবরক্ষক) রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সব টদমার্ ৫টি রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
 েলীয় আদলািনা (এ্ রজরি)
ফ্ল্যার্ মারলক ও প্রকল্প সাংরিে কমটকতটাগদণর সদঙ্গ সাক্ষাৎকার সথদক প্রাপ্ত তথ্য র্ািাই ও িস সিক করার জন্য ফ্ল্যার্ মারলক,
প্রকল্প সাংরশস্নে কমটকতটা ও কমটিারী, ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও কমটিারী, এ্বাং সাংরশস্নে সেকদহাল্ডারদের সদঙ্গ েলীয়
আদলািনা করা হয়। সব টদমার্ ৩টি েলীয় আদলািনা করা হয় এ্বাং েলীয় আদলািনাদত রবরভন্ন বয়স ও সপশার সব টদমার্ ৩০ জন
অাংশগ্রহণকারী উপরস্থত রছদলন।
 অবকাঠাদমা ও কমটকান্ডসমূহ পর্ টদবক্ষণ
প্রকদল্পর উদল্লেদর্াগ্য কমটকান্ডসমূহ (ভবন রনমটাণ, রাস্তা রনমটাণ, বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ, মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ, স্কুল রনমটাণ,
করমউরনটি সসন্টার ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ) রবরভন্ন প্রকার সিকরলদের মাধ্যদম পর্ টদবক্ষণ করা হয়। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক অবরস্থত ৭৯টি
ভবন রনমটাণ কাজ ৭৯টি সিকরলদের মাধ্যদম পর্ টদবক্ষণ করা হয়।
 স্থানীয় পর্ টাদয় ১টি কমটশালা
সমীক্ষা িলাকালীন সমদয় ১টি স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালার আদয়াজন করা হয় সর্োদন ফ্ল্যার্ মারলক, প্রকল্প সাংরিে কমটকতটা ও
কমটিারী, ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও কমটিারী, এ্বাং সাংরিে সেকদহাল্ডারদের সাদথ প্রকল্প সম্পদকট আদলািনা করা হয়।
কমটশালার স্থান রছল প্রকদল্পর সাইর্ অর স এ্র কন াদরন্স রুম, উত্তরা ১৮ নাং সসক্টর, ঢাকা।
২.৬ তথ্য সাংগ্রদহর পিরত
েক্ষ ও অরভজ্ঞ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াদগর মাধ্যদম মানসম্পন্ন তথ্য সাংগ্রহ রনরিত করা হয়। তাছাড়া তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ
প্রোন, তথ্য সাংগ্রহ পিরতর প্রাক-পরীক্ষা, তথ্য সাংগ্রহ তত্ত্বাবিান ও তথ্যমান র্ািাইদয়র মাধ্যদম গুণগত তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।
রনদির সারনেসত পররমাণগত ও গুণগত তথ্য সাংগ্রদহর উপকরণ, নমুনা এ্বাং তথ্য সাংগ্রহ পিরতর বণ টনা করা হদলা:
সাররণ ২.১ t তথ্য সাংগ্রদহর পিরত এ্বাং নমুনা
তথ্য সাংগ্রদহর প্রকার এ্বাং তথ্য সাংগ্রহ

তথ্য সাংগ্রহ পিরত এ্বাং নমুনা

তথ্য সাংগ্রহ উপকরণ

পররমাণগত পিরত
প্রকদল্পর ফ্ল্যার্ মারলকদের সাক্ষাৎকার



প্রকল্প এ্লাকা সথদক ৫০০ জন ফ্ল্যার্ কাঠাদমাগত এ্বাং মান
মারলদকর সাক্ষাৎকার সনয়া হয়



র্ারা প্রকল্প এ্লাকায় রনজ ফ্ল্যাদর্
অবস্থান করদছ তাদের সরাসরর
সাক্ষাৎকার সনয়া হয় এ্বাং র্ারা প্রকল্প
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সম্পন্ন প্রশ্নমালা

তথ্য সাংগ্রদহর প্রকার এ্বাং তথ্য সাংগ্রহ

তথ্য সাংগ্রহ পিরত এ্বাং নমুনা

তথ্য সাংগ্রহ উপকরণ

এ্লাকায় রনজ ফ্ল্যাদর্ অবস্থান করদছ
না তাদের স াদনর মাধ্যদম সাক্ষাৎকার
সনয়া হয়
গুণগত পিরত
রিরপরপ/আররিরপরপ পর্ টাদলািনা, মরনর্ররাং ররদপার্ ট রররভউ এ্র মাধ্যদম

মান সম্পন্ন সিক রলে

প্রাথরমকভাদব পর্ টাদলািনা কদর সেো হয় সর্,
প্রকল্পটি রিরপরপ/আররিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত
হদে রকনা বা সকান রবচুযরত আদছ রকনা।
রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর প্রকদল্পর কমটকতটাগদণর ৫ টি রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়:

আিা কাঠাদমাগত উন্মুক্ত

সদঙ্গ রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্নমালা



প্রকল্প পররিালক-১ জন



উপ-প্রকল্প পররিালক - ১ জন



প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ জন



উপ-পররিালক (আরকটদর্ক্ট)- ১ জন



রহসাবরক্ষক-১ জন

ফ্ল্যার্ মারলক ও প্রকল্প সাংরিে কমটকতটাগদণর সদঙ্গ ৩ টি েলীয় আদলািনািঃ প্রদতযক েলীয় েলীয়
সাক্ষাৎকার সথদক প্রাপ্ত তথ্য র্ািাই ও িস সিক আদলািনাদত

গদড়

আদলািনার

৯-১১ জন রনদে টরশকা

করার জন্য ফ্ল্যার্ মারলক, প্রকল্প সাংরিে কমটকতটা অাংশগ্রহণকারী উপরস্থত রছদলন।
ও কমটিারী, ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও
কমটিারী এ্বাং সাংরিে সেকদহাল্ডারদের সদঙ্গ
েলীয় আদলািনা করা হয়।
অবকাঠাদমা ও কমটকান্ডসমূহ পর্ টদবক্ষণ

প্রকদল্পর উদল্লেদর্াগ্য কমটকান্ডসমূহ (ভবন মান সম্পন্ন পর্ টদবক্ষণ
রনমটাণ, রাস্তা রনমটাণ, বাউন্ডারর ওয়াল সিক রলে
রনমটাণ, মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ, স্কুল
রনমটাণ, করমউরনটি সসন্টার ও কমদপ্ল্ক্স
রনমটাণ) রবরভন্ন প্রকার সিকরলদের মাধ্যদম
পর্ টদবক্ষণ করা হয় । ‘এ্’ ব্লদক অবরস্থত
৭৯টি ভবন রনমটাণ কাজ ৭৯টি সিকরলদের
মাধ্যদম পর্ টদবক্ষণ করা হয়।

সমীক্ষা িলাকালীন সমদয় ১টি স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালাটি রনম্নরলরেতভাদব পররিারলত
কমটশালার আদয়াজন করা হয় সর্োদন ফ্ল্যার্ হয়11

কমটশালা রনদে টরশকা

তথ্য সাংগ্রদহর প্রকার এ্বাং তথ্য সাংগ্রহ

তথ্য সাংগ্রহ পিরত এ্বাং নমুনা

মারলক, প্রকল্প সাংরিে কমটকতটা ও কমটিারী, 

অাংশগ্রহণকারীদের রনবন্ধন

ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও কমটিারী, এ্বাং 
সাংরিে সেকদহাল্ডারদের সাদথ প্রকল্প সম্পদকট

আদলািনা করা হয়। কমটশালার স্থান রছল প্রকদল্পর

কমটশালার কার্ টিম শুরু

সাইর্ অর স এ্র কন াদরন্স রুম, উত্তরা ১৮ নাং
সসক্টর, ঢাকা। এ্ কমটশালায় উপকারদভাগীদের সাদথ



ফ্ল্যার্

মারলক

ও

তথ্য সাংগ্রহ উপকরণ

রবরভন্ন

সেকদহাল্ডারদের সাদথ আদলািনা
প্যাদনল সসশন এ্বাং সমারপ্ত সঘার্ণা

প্রকদল্পর বতটমান অবস্থা, অগ্রগরত, স লতা ও
দূব টলতা রনদয় আদলািনা করা হয়।

২.৭ মান রনয়ন্ত্রণ প্ররিয়া
এ্লরকউএ্এ্স পিরতদত ৫% নমুনা প্রশ্নমালা পরীক্ষা করা হয় এ্বাং িস সিক করা হয়। মান রনয়ন্ত্রণ প্ররিয়াটি রনম্নরলরেত প্রিান
রতনটি িাদপ সম্পন্ন হয়।
 গদবর্ণার নকশা প্রনয়দনর সময়
 তথ্য সাংগ্রদহর সময় এ্বাং
 তথ্য রলরপবিকরদণর সময়
এ্ছাড়াও মানরনয়ন্ত্রদনর জন্য ননম্ননলনখে প্ররিয়া অনুসরণ করা হয়


েক্ষ প্ররশক্ষণাথী রনদয়াগ;



অরভজ্ঞ প্ররশক্ষক িারা প্ররশক্ষণ প্রোন;



মাঠ পর্ টাদয় প্রাক রনরীক্ষণ;



সুপারভাইজার কতৃটক পূরণকৃত প্রশ্নপত্র র্ািাই ও মাঠপর্ টাদয় সাংদশািন করা;



তথ্য সাংগ্রহকারীদের িারা প্রশ্নপত্র িস সিক করা;



সকায়ারলটি কদরাল অর সার কতৃটক ৫% প্রশ্নপত্র র্ািাই ও ভুল থাকদল তা সাংদশািন করা;



সমাহার এ্র পরামশটকেদলর এ্বাং আইএ্মইরির কমটকতটাদের মাঠ পর্ টাদয় তথ্য সাংগ্রহ কার্ টিম সদরজরমদন সেো এ্বাং
প্রদয়াজদন ভুল সাংদশািন করা।

২.৮ তথ্য এ্করত্রকরণ এ্বাং তথ্য প্ররিয়াকরণ
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প্ররতটি প্রশ্নপদত্রর তথ্যাবলী করম্পউর্াদর এ্রর করার পূদব ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব সম্পােন ও সকাি করা হয়। এ্রপর করম্পউর্ার SPSS
স র্ওয়যার এ্র মাধ্যদম তদথ্যর সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করা হয়। তথ্য প্ররিয়াকরদণর পুদরা ব্যবস্থার মদধ্য রদয়দছ সম্পােনা, সকারিাং,
িস সিক, িার্া এ্রর ও তদথ্যর সামঞ্জস্যতার পরীক্ষা।
তথ্য সররজদেশন t অর দসর সররজদেশন রবভাগ সমস্ত পূরণকৃত তথ্য র্থাসমদয় সররজদেশন সম্পন্ন কদর।
তথ্য সম্পােনা

t সাংগৃহীত তদথ্যর মান পরীক্ষা করার জন্য প্ররতটি পূরণকৃত তথ্য ১০০% র্ািাই করা হয়। সকান ত্রুটি
সনাক্ত হদল পুনরায় সাক্ষাৎকার সনওয়া হয় এ্বাং তা সাংদশািন করা হয়।

সকারিাং

t প্ররতটি পূরণকৃত তথ্য সকাি করা হয়। প্ররতটি প্রশ্নপদত্রর জন্য আলাো আলাো সকারিাং ম্যানুয়াল ততরর
করা হয়।

িার্া এ্রর

t এ্কজন পররসাংখ্যানরবে এ্র তত্ত্বাবিাদন িার্া এ্রর পররিারলত হয়। িার্া এ্রর করার আদগ এ্কটি িার্া
এ্রর সপ্রাগ্রাম ততরর করা হয়।

িার্া সাংদশািন

t িার্া এ্রর করার পর পরীক্ষা করা হয় এ্বাং ভুল তথ্য সাংদশািন করা হয়।

রিত্র ২.২ t তথ্য এ্করত্রকরণ এ্বাং প্ররিয়াকরদণর পর্ টায়সমূহ
২.৯ তথ্য রবদির্ণ
"ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ" প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ
করা হয় ToR অনুর্ায়ী।
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তৃতীয় অধ্যায়িঃ প্রকদল্পর সারব টক এ্বাং অাংগরভরত্তক লক্ষযমাত্রা ও অজটন
৩.১ প্রকদল্পর কমটপররকল্পনা পর্ টদবক্ষণ
রনরবড় পররবীক্ষণ িলাকালীন সমদয় প্রকদল্পর রবরভন্ন নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, প্রকদল্পর আওতায় প্ররত বছর
কমটপররকল্পনা প্রণয়ন করা হকয়নে এ্বাং র্থার্থ কতৃটপদক্ষর (দিয়ারম্যান রাজউক) অনুদমােন সাদপদক্ষ কমটপররকল্পনা অনুর্ায়ী
প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদে। প্রকদল্পর ২০১৮-২০১৯ অথ ট বছদরর (৮ম বছর) কমটপররকল্পনা পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্,
আররিরপরপদত শুধ্যমাত্র ১৪০ জন কমটকতটা এ্বাং কমটিারীদের সবতন, র্ানবাহন রক্ষণাদবক্ষণ, অর স করন্টনদজরন্স, আবারসক ভবন
রনমটাণ, মসরজে রনমটাণ, কমারশটয়াল রবরল্ডাং রনমটাদণর কমটপররকল্পনা রদয়দছ।
প্রকদল্পর ২০১৮-১৯ অথ ট-বছদরর কমটপররকল্পনা পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, কমটকতটা এ্বাং কমটিারীদের সবতন প্রোন, প্ররশক্ষণ
এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর, পররকল্পনা ও পরামশটক রনদয়াগ, র্ানবাহন রক্ষণাদবক্ষণ, ভূরম উন্নয়ন, আবারসক ভবন রনমটাণ, রাস্তা রনমটাণ,
বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ, ইদলকির দকশন, সসালার রসদেম স্থাপন, রল র্ ইনেদলশন, সজনাদরর্র স্থাপন, তবদ্যযরতক সাব-দেশন
রনমটাণ, রসরসটিরভ রসদেম, আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন, পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং, বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার, এ্সটিরপ,
গ্যাস সরবরাহ, বৃক্ষদরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার, মাদকটটিাং/কযাদম্পইন, অস্থায়ী মসরজে রনমটাণ, রসরকউটি ম্যাদনজদমন্ট,
কমারশটয়াল কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ কাদজর পররকল্পনা রদয়দছ।
সাংদশারিত রিরপরপদত ২০১৮-১৯ অথ ট-বছদর ৫টি কাজ করার পররকল্পনা আদছ রকন্তু প্রকৃতপদক্ষ প্রকল্প পররিালক ২৪টি কাদজর
কমটপররকল্পনা কদরদছ। এ্র মদধ্য প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর, পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক রনদয়াগ, ভূরম উন্নয়ন কাজগুদলা
কমটপররকল্পনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হয়রন, বাকী কাজগুদলা িলমান রদয়দছ এ্বাং কমটপররকল্পনা অনুর্ায়ী রনি টাররত সমদয়র মদধ্যই
সশর্ হদব বদল প্রকল্প অর স জারনদয়দছন।
সাররণ ৩.১: প্রকদল্পর ২০১৮-২০১৯ অথ ট বছদরর (৮ম বছর) কমটপররকল্পনা
ি.

কাদজর অাংশ

নাং
১.

কমটকতটা এ্বাং কমটিারীদের সবতন, ভাতােী

রিরপরপ অনুর্ায়ী

প্রকৃত

বাস্তবায়দনর হার

কমটপররকল্পনা

কমটপররকল্পনা

(স ব্রুয়ারর ২০১৯ পর্ টন্ত)

রছল

আদছ

৭৭%

এ্বাং অন্যান্য
২.

প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর

আদছ

০%

৩.

পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক

আদছ

০%

৪.

র্ানবাহদনর জন্য জ্বালানী, র্ানবাহন

আদছ

২৫%

আদছ

০%

আদছ

৯২%

রছল

রক্ষণাদবক্ষণ ও অর স করন্টনদজরন্স
৫.

ভূরম উন্নয়ন

৬.

আবারসক ভবন রনমটাণ

৭.

রাস্তা রনমটাণ

আদছ

৯৫%

৮.

বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ

আদছ

২০%

রছল
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ি.

কাদজর অাংশ

রিরপরপ অনুর্ায়ী

প্রকৃত

বাস্তবায়দনর হার

কমটপররকল্পনা

কমটপররকল্পনা

(স ব্রুয়ারর ২০১৯ পর্ টন্ত)

আদছ

৯০%

১০. সসৌর রসদেম

আদছ

৯২%

১১. রল র্ ইনেদলশন

আদছ

৯২%

১২. সজনাদরর্র

আদছ

৯২%

১৩. তবদ্যযরতক সাব-দেশন

আদছ

৯২%

১৪. রসরসটিরভ রসদেম

আদছ

৪২%

১৫. আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন

আদছ

৪২%

১৬. পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং

আদছ

৯২%

১৭. বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার

আদছ

৯২%

১৮. এ্সটিরপ

আদছ

৯৪%

১৯. গ্যাস সরবরাহ

আদছ

১৩%

২০. বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার

আদছ

২৫%

২১. মাদকটটিাং/কযাদম্পইন

আদছ

১০০%

২২. রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট

আদছ

২০%

অস্থায়ী মসরজে
রনমটাণ
আদছ

১০০%

নাং
৯.

ইদলরির দকশন

২৩. মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ

রছল

২৪. করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ

রছল

৫%

৩.২ প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত
প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন কমটকান্ডসমূদহর বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত সাররণ ৩.২ এ্ তুদল িরা হদলাসাররণ ৩.২: প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত (দ ব্রুয়ারর ২০১৯ পর্ টন্ত)
সমার্ আরথ টক
মূল্য (লক্ষ
র্াকা)

ব্যরয়ত অথ ট
(লক্ষ র্াকা)

১১৮ মাস

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)
৮৪.২৮

২৫১০.৬৩

১১৮৬.৮০

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)
৪৭.২৭

৪৪ জন

২৭

৬১.৩৬

১৫০.০০

৩৬.৩৫

২৪.২৩

১৪৪০ সবারদহাল

১২১৯
সবারদহাল

৮৪.৬৫

৪৪৭.৬৯

২২৯.৭২

৫১.৩১

৩২.০০
১০০০.০০

৯৪.৭৮

৯.৪৮

ি.
নাং

কাদজর অাংশ

আররিরপরপ
অনুর্ায়ী লক্ষয

বাস্তব
অগ্রগরত

১.

কমটকতটা
এ্বাং
কমটিারীদের সবতন,
ভাতােী
এ্বাং
অন্যান্য
প্ররশক্ষণ
এ্বাং
অর রসয়াল ট্যযর
মৃরত্তকা পরীক্ষা

১৪০ মাস

২.
৩.
৪.
৫.

রিরজর্াল সাদভট
পররকল্পনা
এ্বাং
পরামশটক

২৪৫ এ্কর
সথাক
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ি.
নাং

কাদজর অাংশ

আররিরপরপ
অনুর্ায়ী লক্ষয

৬.

৫০ মাস

৮.
৯.
১০.

র্ানবাহদনর জন্য
জ্বালানী
র্ানবাহন
রক্ষণাদবক্ষণ
অর স করন্টনদজরন্স
অভারদহি কে
ভূরম অরিগ্রহন

১১.

ভূরম উন্নয়ন

৭.

১২.

আবারসক
রনমটাণ
১৩. রাস্তা রনমটাণ

ভবন

বাস্তব
অগ্রগরত

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)

সমার্ আরথ টক
মূল্য (লক্ষ
র্াকা)

ব্যরয়ত অথ ট
(লক্ষ র্াকা)

৭২৭.০০

৩৭৭.৯৭

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)
৫১.৯৩

২০০০.০০
৫১৪৬৫.৮৪

৫১৪৬৫.৮৪

১০০

৫০ মাস
সথাক
সথাক
২১৪.৪৪ এ্কর
৫৪৬৫২৩.৭৫
ঘনরমর্ার
১৮৩টি

২১৪.৪৪
এ্কর

১০০

২১৯৪.৫১
৭৩ টি

৩৯.৮৯

৮১৪৫৯৭.৭৭

৩২০৫১০.৫১

৩৯.৩৪

৩১.৫২

১৭১০৬.৫২

৩৭১৭.৫৩

২১.৭৩

২১.৮৭

২৫০০.০০

৯১.৫৯

৩.৬৬

১৮৩টি

৫৬০০৫.৮৭
ট
বগরমর্ার
১৭৫০
রমর্ার
৭৬

৪১.৫৩

৪৮০০.০০

১৪৪২.৬৫

৩০.০৫

১৮৩টি
১৮৩টি

৭৬
৭৩

৪১.৫৩
৩৯.৮৯

১৫৫২০.০০
৭৩২০.০০

১২.১৫

১৮. রলফ্ট ইনেদলশন
১৯. সজনাদরর্র
২০. তবদ্যযরতক
সাবসেশন
২১. রসরসটিরভ রসদেম

৫৩৭টি
১৮৩টি
১৮৩টি

৭৩টি
৭৩টি
৭৩টি

১৩.৫৯
৩৯.৮৯
৩৯.৮৯

৩২৯৪০.০০
১৩৭২৫.০০
১৬৬৫৩.০০

১৮৮৬.৪৮
রবল প্রোন
করা হয়রন
৩৪১৫.৯৪
১৫০৯.৪০
২২৫৭.৮০

১০.৩৭
১০.৯৯
১৩.৫৬

১৮৩টি

৩৩টি

১৮.০৩

২৭৪৫.০০

২২. আরথ টাং,
লাইটিাং
এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন
২৩. পাম্প র ওয়ার্ার
রল টিাং
২৪. বৃরের
পারন
সাংরক্ষণাগার
২৫. সর্রলদর্াগাদর্াগ
ব্যবস্থা
২৬. এ্সটিরপ

১৮৩টি

৩৩টি

১৮.০৩

২৭৪৫.০০

৫৩৭টি

৭৩টি

১৩.৫৯

৩৩৩০.০০

১৮৩টি

৭৩টি

৩৯.৮৯

৩০০০.০০

১৮৩টি

৭৩টি

৩৯.৮৯

১০০০.০০

১৮৯টি

৭৪টি

৩৯.১৫

৭০০০.০০

২৭. গ্যাস সরবরাহ
২৮. বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং
আরদবাররকালিার
২৯. র্ানবাহন িয়
৩০. অর স সরঞ্জাম
৩১. সাইর্ অর স রনমটাণ
৩২. মদিল
এ্ন্ড

১৮৩টি
৫১৮৪১৪
ট
বগরমর্ার
৩২টি
সথাক
সথাক
সথাক

১০টি

৫.২৯

৪৩৪২.০২
১১৮৪.০৪

রবল প্রোন
করা হয়রন
রবল প্রোন
করা হয়রন
রবল প্রোন
করা হয়রন
রবল প্রোন
করা হয়রন
রবল প্রোন
করা হয়রন
রবল প্রোন
করা হয়রন
১০৬.৭৩
১০.৯৮

২.৪৬
০.৯২

৩২টি

১০০

৩৯১.৫৮
১৬৬.০০
২০০.০০
৫০.০০

৩৯১.৫৮
৩৬.৭২
১০.৪২

১০০
২২.১২
৫.২১

১৪.

বাউন্ডারর
ওয়াল
রনমটাণ
১৫. পারন
সরবরাহ
সনর্ওয়াকট
১৬. ইদলরির দকশন
১৭. সসৌর রসদেম

১৭৭৬৭০.৪৪
ট
বগরমর্ার
৮০০০ রমর্ার
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ি.
নাং

৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.
৪০.
৪১.

কাদজর অাংশ

মারিরমরিয়া
নমুনা ও ল্যাবদরর্রী
পরীক্ষা
মাদকটটিাং/কযাদম্পইন
রশশু পাকট
গারড় পারকটাং
রসরকউররটি
ম্যাদনজদমন্ট
অর স আসবাবপত্র
মসরজে এ্বাং মরন্দর
রনমটাণ
রাস্তা সমরামত ও
রক্ষণাদবক্ষণ
স্কুল রনমটাণ

৪২.

করমউরনটি
ও
কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ
৪৩. র রজকযাল
করন্টনদজরন্স
৪৪. প্রাইস করন্টনদজরন্স

আররিরপরপ
অনুর্ায়ী লক্ষয

বাস্তব
অগ্রগরত

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)

সমার্ আরথ টক
মূল্য (লক্ষ
র্াকা)

ব্যরয়ত অথ ট
(লক্ষ র্াকা)

অগ্রগরতর
হার
(শতকরা
রহদসদব)

সথাক

১৫০.০০

সথাক
সথাক
সথাক
সথাক

১০০০.০০
২০০০.০০
৪০০০.০০
৫০০.০০

১৪৬.৭১

১৪.৬৭

সথাক
১৭২৩০.৪৮
ট
বগরমর্ার
সথাক

১০০.০০
৫৬৭৬.৬০

১১.৮৭
৩২.৩৭

১১.৮৭
০.৫৭

২১০৫৯.৭৮
ট
বগরমর্ার
৪৫২৯৯.৬৪
ট
বগরমর্ার
সথাক

৫৬৬৫.০৮

১৫০০.০০
৩২.৩৭

১৫১১০.১৯
৬০০.০০

সথাক
সব টদমার্

১০৪৮১.৪৭
১০৫৮৬২৮.২৯ ৩৮৮৯৭০.৯৪

৩৬.১৭

প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন কমটকােসমূদহর বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত (সাররণ ৩.২ ) রনদম্ন পর্ টাদলািনা করা হদলা

প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর: ৪৪ জন কমটকতটার প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর বাবে ১৫০ লক্ষ র্াকা বরাে আদছ। মাি ট২০১৯ পর্ টন্ত ২৭ জন কমটকতটা প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর সম্পন্ন কদরদছন এ্বাং এ্ বাবে অদথ টর বরােকৃত অদথ টর
২৪.২৩% ব্যয় হদয়দছ।



মৃরত্তকা পরীক্ষা: প্রকদল্পর আওতায় রতনটি ব্লদকর জন্য ১৪৪০ সবারদহাল মৃরত্তকা পরীক্ষা করার কথা রছল। শুধ্যমাত্র ‘এ্’ ব্লদকর
জন্য ১২১৯ সবারদহাল (৮৪.৬৫%) মৃরত্তকা পরীক্ষা করা হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ৫১.৩১% ব্যয় হদয়দছ।



রিরজর্াল সাদভট: প্রকদল্পর আওতায় ২৪৫ এ্কর রিরজর্াল সাদভট বাবে ৩২ লক্ষ র্াকা বরাে রদয়দছ রকন্তু এ্েন পর্ টন্ত রিরজর্াল
সাদভট বাবে সকান অথ ট ব্যয় হয়রন। তদব ভরবষ্যদত ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর কাজ সম্পন্ন করার সক্ষদত্র রিরজর্াল সাদভটর প্রদয়াজন
হদত পাদর বদল রনরবড় সাক্ষাৎকাদর প্রকল্প কমটকতটারা জানান।



পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ভবনসমূদহর স্থাপতয, কাঠাদমা ও ইদলকরিকযাল নকশা র্থািদম স্থাপতয
অরিেপ্তর ও গণপূতট অরিেপ্তর কতৃটক সম্পন্ন হদয়দছ। শুধ্যমাত্র প্ল্ারম্বাং রিজাইদনর জন্য পরামশটক প্ররতিানদক রনদয়াগ করা হয়।
দল পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক বাবে বরােকৃত অদথ টর মাত্র ৯.৪৮% ব্যয় হদয়দছ। তদব প্রকদল্পর ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর জন্য
পরামশটক প্ররতিান রনদয়াদগর প্রদয়াজন হদত পাদর বদল প্রকল্প কমটকতটারা জানান।
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আবারসক ভবন রনমটাণ: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি ভবদনর মদধ্য ৪০টি ভবন রাজউক এ্বাং ৩৯টি ভবন গণপূতট অরিেপ্তদরর
মাধ্যদম বাস্তবায়ন করা হদে। ‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি ভবদনর মদধ্য ৭৩টি ভবদনর কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। অবরশে ভবনসমূদহর মদধ্য
গণপূতট অাংদশর ৪টি ভবদনর বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৩৫% এ্বাং রাজউক অাংদশর ২টি ভবদনর বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৬৫%।
সামরগ্রকভাদব আবারসক ভবন রনমটাণ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত হদয়দছ ৩৯.৮৯% এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ৩৯.৩৪%
ব্যয় হদয়দছ।



ট
রাস্তা রনমটাণ: প্রকদল্পর আওতায় ১৭৭৬৭০.৪৪ বগরমর্ার
ফুর্পাতসহ আভযন্তরীণ রাস্তা রনমটাণ এ্বাং আররসরস পাইপসহ সড্রদনজ
রসদেম এ্বাং এ্ক্সর্ান টাল এ্রভরনউ, সলক ড্রাইভ সরাি এ্বাং উত্তর ও পরিম এ্রভরনউ রক্ষণাদবক্ষণ বাবে ১৭১০৬.৫২লক্ষ র্াকা
ট
বরাে রদয়দছ। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক ৫৬০০৫.৮৭ বগরমর্ার
(৩১.৫২%) কাজ সম্পন্ন হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর
২১.৭৩ ভাগ ব্যয় হদয়দছ।



বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ: প্রকদল্পর আওতায় ৮০০০ রমর্ার বাউন্ডারর ওয়ালসহ আনুসরঙ্গক কাদজর মদধ্য ‘এ্’ ব্লদক ১৭৫০
(২১.৮৭%) রমর্ার প্রাথরমক কাজ সম্পন্ন হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ৩.৬৬% ব্যয় হদয়দছ।



পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট: গভীর নলকূদপর মাধ্যদম পারন সরবরাহ এ্বাং সনর্ওয়াকট লাইন সরবরাহ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত
৪১.৫৩% এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ৩০.০৫% ব্যয় হদয়দছ। ঢাকা ওয়াসা সিরলদগদর্ি কাজ রহদসদব রনি টাররত কাজটি
বাস্তবায়ন করদছ।



ইদলরির দকশন: ইদলরির দকশন কাদজর বাস্তব অগ্রগরত ৪১.৫৩% এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ১২.১৫% ব্যয় হদয়দছ।
প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক ভূ-গভটস্থ তাদরর মাধ্যদম রবদ্যযৎ সরবরাহ করা হদে।



সসৌর রসদেম: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি (৩৯.৮৯%) ভবদন সসৌরপ্যাদনল স্থাপন করা হদয়দছ। তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান
অথ ট এ্েন পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



রল র্ ইনেদলশন: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি ভবদন নলফট ইনেল করা হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ১০.৩৭%
ব্যয় হদয়দছ।



সজনাদরর্র স্থাপন: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি ভবদন সজনাদরর্র স্থাপন করা হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ১০.৯৯%
ব্যয় হদয়দছ।



তবদ্যযরতক সাব-দেশন স্থাপন: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি ভবদন তবদ্যযরতক সাব-দেশন স্থাপন করা হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে
বরােকৃত অদথ টর ১৩.৫৬% ব্যয় হদয়দছ।



রসরসটিরভ স্থাপন: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৩৩টি (১৮.০৩%) ভবদন রসরসটিরভ স্থাপন করা হদয়দছ তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান
অথ ট এ্েন পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৩৩টি (১৮.০৩%) ভবদন আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন
কাজ করা হদয়দছ তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান অথ ট এ্েন পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি (১৩.৫৯%) ভবদন পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং স্থাপন করা হদয়দছ
তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান অথ ট এ্েন পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৩টি (৩৯.৮৯%) ভবদন বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার রনমটাণ করা হদয়দছ তদব
এ্ বাবে বরােকৃত সকান অথ ট এ্েন পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।
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সর্রলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা: সর্রলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা কাদজর বাস্তব অগ্রগরত ৩৯.৮৯% তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান অথ ট এ্েন
পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



এ্সটিরপ: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৭৪টি (৩৯.১৫%) ভবদন এ্সটিরপ স্থাপন করা হদয়দছ তদব এ্ বাবে বরােকৃত সকান অথ ট এ্েন
পর্ টন্ত ঠিকাোরদক প্রোন করা হয়রন।



গ্যাস সরবরাহ: গ্যাস সরবরাহ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত ৫.২৯% এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ২.৪৬% ব্যয় হদয়দছ।



বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার: প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক প্রাথরমক পর্ টাদয় গণপূতট অরিেপ্তদরর আরদবাররকালিার রবভাদগর
পরামশট অনুর্ায়ী ১০০০টি বৃক্ষদরাপণ করা হদয়দছ এ্বাং এ্ বাবে বরােকৃত অদথ টর ০.৯২% ব্যয় হদয়দছ।



নমুনা ও ল্যাবদরর্রী পরীক্ষা: নমুনা ও ল্যাবদরর্রী পরীক্ষা বাবে সকান অথ ট এ্েনও ব্যয় হয়রন কারণ ঠিকািার প্রনেষ্ঠান ননেস্ব
অর্ িায়নন নমুনা ও ল্যাবনরটরী িরীক্ষার কাে সম্পন্ন কনরনে।



মাদকটটিাং/কযাদম্পইন: মাদকটটিাং/কযাদম্পইন বাবে বরােকৃত অদথ টর ১৪.৬৭% ব্যয় হদয়দছ। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ফ্ল্যার্সমূহ
রবিদয়র জন্য সরািদশা/কযাদম্পইন এ্র আদয়াজন করা হদয়রছল। তাছাড়া োন্ডাি ট িযার্াি ট ব্যাাংক এ্র সহায়তায় টিরভরস
প্রিারসহ প্ররত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকাশ করা হদয়দছ এ্বাং তা বতটমাদনও িলমান রদয়দছ।



রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট: রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট বাবে সকান অথ ট ব্যয় করা হয়রন। তদব প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর রনরাপত্তা
রনরিত করার লক্ষয প্রায় ৩০ জন আনসার রনদয়াগ করা হদে।



মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ: মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ বাবে বরােকৃত অদথ টর ০.৫৭% ব্যয় হদয়দছ অস্থায়ী মসরজে রনমটাণ
ট কাভাদরজ
করার জন্য। প্রকদল্পর উপ-পররিালক জানান সর্, প্রকদল্পর অভযদন্তর ‘এ্’ ব্লদক ৫২ কাঠা জরমর উপদর ২০৬০০ বগফুর্
এ্ররয়া রনদয় ৫ তলা রবরশে মসরজে রনমটাণ করা হদব, সর্োদন প্রায় ৭০০০ সলাক এ্কদত্র নামাজ আোয় করদত পারদব।
তাছাড়া মসরজদের সামদন গাড়ী পারকটাং এ্বাং সবুজায়দনর ব্যবস্থা থাকদব। এ্ছাড়া মরন্দদরর জন্যও এ্কটি জায়গা সাংরক্ষণ
করা হদয়দছ।



স্কুল রনমটাণ: প্রকদল্পর অভযাদরর ‘এ্’ ব্লদক প্রায় ১.০৭ এ্কর জায়গায় এ্কটি প্রাইমারী স্কুল এ্বাং ১.৩৬ এ্কর জায়গায় এ্কটি
মাধ্যরমক স্কুল হদব। ২টি স্কুল রনমটাণ করার জন্য সাউথ ব্রীজ নামক এ্কটি প্ররতিানদক চূড়ান্ত বরাে প্রোন করা হদয়দছ।
অরতশীঘ্রই স্কুল রনমটাদণর কাজ শুরু করা হদব।



করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ: করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ বাবে সকান অথ ট ব্যয় হয়রন। তদব প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক প্রায় ২
এ্কর জরমর উপর ১০ তলা ভবন রনমটাণ কাজ জানুয়ারর ২০১৯ হদত শুরু হদয়দছ এ্বাং রিদসম্বর ২০২০ সাদল উক্ত ভবদনর
ট রবরশে ২টি করমউরনটি সসন্টার থাকদব। রনি তলায় প্রায় ৯২০০
রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদব। ভবনটিদত প্ররতটি ১৬৫০০ বগফুর্
ট
ট সথদক
বগফুদর্র
২টি সুপার সপ এ্বাং ৪৩টি রবরভন্ন রনতয প্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর সোকান থাকদব। এ্ছাড়া উক্ত ভবদন ১৬০০ বগফুর্
ট
প্রায় ২৫০০ বগফুদর্র
৮৮টি অর স/বারণরজযক সেস থাকদব।

প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথ টক অগ্রগরত পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, স ব্রুয়ারর ২০১৯ পর্ টন্ত প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরত ৪২% এ্বাং
আরথ টক অগ্রগরত ৩৬.৭৪%।
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৩.৩ বছর রভরত্তক বরাে ও ব্যয়
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকদল্প সব টদমার্ সাংদশারিত বাদজর্
১০৫৮৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা। প্রকল্পটি ২০১১-১২ অথ ট বছদর আরম্ভ হদয় ২০২০-২১ অথ ট বছদর সমাপ্ত হওয়ার কথা রদয়দছ। অথ টাৎ
সব টদমার্ ১০টি অথ ট বছদর প্রকল্পটি সমাপ্ত হদব। সাররণ ৩.৩ পর্ টদবক্ষণ করদল সেো র্ায় সর্, রিরপরপদত ২০১৮-১৯ সাদলর প্রকদল্পর
অনুকুদল বরাে রদয়দছ ১০৬০০০.০১ লক্ষ র্াকা এ্বাং কমটপররকল্পনায় িলরত অথ ট বছদরর লক্ষমাত্রা ৫০০০০.০০ লক্ষ র্াকা এ্বাং
মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত ব্যয় হদয়দছ ৩২২৮৪.২৯ লক্ষ র্াকা বা ৩০.৪৫%। প্রকদল্পর ১০টি অথ ট বছদরর মদধ্য ৭টি অথ ট বছর ইদতামদধ্যই
অরতবারহত হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ ট বছর (৮ম বছর) পর্ টন্ত প্রকদল্পর আররিরপরপদত সাংস্থান আদছ সমার্ ৪৯৪৫১৭.৬৫ লক্ষ র্াকা
এ্বাং এ্র রবপরীদত অবমুক্ত হদয়দছ ৪০০৯২৬.৯৫ লক্ষ র্াকা র্া আররিরপরপর সাংস্থাদনর সিদয় ৯৩৫৯০.৭ লক্ষ র্াকা বা ১৮.৯২%
কম। ২০১৮-১৯ অথ ট বছদরর (৮ম বছর) মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত প্রকদল্পর সব টদমার্ ব্যয় ৩৯৬৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা, র্া প্রকদল্পর সাংদশারিত
বরােকৃত অদথ টর মাত্র ৩৭.৪৪%।
সাররণ ৩.৩: প্রকদল্পর বছর রভরত্তক বরাে, অথ ট ছাড় ও ব্যয়
অথ ট বছর

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯

বছর রভরত্তক বরাে (লক্ষ
র্াকা)
(আররিরপরপ অনুর্ায়ী)
১৬৯.৬৭
৬৯০১.৩২
৬৫২৭.৬৮
১৫৩২৮.২৮
১১৯৯৯০.৬৯
১৩০০০০.০০
১০৯৬০০.০০
১০৬০০০.০১

২০১৯-২০
২০২০-২১
সব টদমার্

১২৮২৭৫.০০
৪৩৫৮৩৫.৬৫
১০৫৮৬২৮.২৯

অথ ট ছাড় (লক্ষ
র্াকা)

ব্যয় (লক্ষ র্াকা)

১৬৯.৬৭
৬৯০১.৩২
৬৫২৭.৬৮
১৫৩২৮.২৮
১১২০০০.০০
১৩০০০০.০০
৮০০০০.০০
৫০০০০.০০

১৬৯.৬৭
৬৯০১.৩২
৬৫২৭.৬৮
১৫৩২৮.২৮
১২১০৩০.৭৪
১৩২৭০৬.৫৯
৮১৪৬৪.৬৪
৩২২৮৪.২৯ (মাি ট
২০১৯ পর্ টন্ত)

৪০০৯২৬.৯৫

৩৯৬৪১৩.২১

অগ্রগরতর হার (বরাে
অনুর্ায়ী)
(শতকরা রহদসদব)
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০.৮৭
১০২.২৩
৭৪.৩২
৩০.৪৫

৩৭.৪৪

৩.৪ রপএ্সরস ও রপআইরস সভা
এ্ প্রকদল্প ০১/০৪/২০১২, ০৭/০৫/২০১২, ০৬/০৮/২০১২, ০৯/০১/২০১৩, ২৪/১২/২০১৩, ২৭/১১/২০১৬ ও ৩০/০৮/২০১৭ তাররদে
সমার্ ৭টি রপআইরস এ্বাং ১২/০৪/২০১২, ০৬/০৬/২০১২, ০৪/০৪/২০১৩ ও ১৮/১১/২০১৫ তাররদে সমার্ ৪টি রপএ্সরস সভা অনুরিত
হদয়দছ। পররকল্পনা রবভাগ হদত জারীকৃত “সরকারর োদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররিয়াকরণ, অনুদমােন ও সাংদশািন পিরত রবর্য়ক
পররপত্র অনুসাদর প্রকদল্পর সুিু বাস্তবায়ন মরনর্ররাং ও তোররকর স্বাদথ ট প্ররত ৩ মাদস ১ বার রপআইরস এ্বাং রপএ্সরস সভা করদত
হদব। প্রকদল্পর রিরপরপদত প্ররতমাদস অন্তত: ০১ বার রপআইরস ও রপএ্সরস সভা আদয়াজদনর উদল্লে রদয়দছ। রকন্তু সস অনুর্ায়ী রপআইরস
ও রপএ্সরস সভা আদয়াজন করা হদে না। তদব প্ররত সপ্তাদহর শরনবার প্রকল্প পররিালদকর সভাপরতদত্ব এ্বাং প্ররতমাদস এ্কবার
সিয়ারম্যান, রাজউক মদহােদয়র সভাপরতদত্ব প্রকদল্পর সাইর্ অর দস প্রকদল্পর অগ্রগরতর উপর রনয়রমত সভা অনুরিত হয়।
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৩.৫ প্রকদল্পর প্রিান কমটকান্ডসমূহ পর্ টদবক্ষণ
রনরবড় পররবীক্ষণ িলাকালীন সমদয় সমাহার এ্র র ল্ড সুপারভাইজারগন ও পরামশটক েল সদরজরমদন প্রকল্প এ্লাকা পররেশটন
কদরন এ্বাং রনমটাণকাজ বাস্তবায়নকারী কতৃটপদক্ষর সাদথ কথা বদলন এ্বাং এ্ সাংিান্ত তথ্যারে পর্ টাদলািনা কদরন। সমাহার এ্র
পরামশটকেল ৭৯টি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ, রাস্তা রনমটাণ, পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট, ইদলরির দকশন, সসৌর রসদেম, রল র্
ইনেদলশন, সজনাদরর্র স্থাপন, তবদ্যযরতক সাব-দেশন, রসরসটিরভ রসদেম, পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং, বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার,
সর্রলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, এ্সটিরপ, গ্যাস সরবরাহ, বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার ইতযারে কাজ সদরজরমদন পররেশটন কদরন
এ্বাং কমিকান্ডগুদলার বতটমান অবস্থা রনদয় ফ্ল্যার্ মারলক, প্রকল্প সাংরিে কমটকতটা ও কমটিারী, ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও
কমটিারী, এ্বাং সাংরিে সেকদহাল্ডারদের সাদথ মতরবরনময় কদরন। সদরজরমদন প্রকল্প এ্লাকার কার্ টিম পররেশটন কদর এ্বাং এ্
সাংিান্ত তথ্যারে পর্ টাদলািনা কদর প্রকদল্পর বতটমান অবস্থা সম্পদকট রনকম্ন বণ টনা করা হদলা৩.৬ এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ
প্রকদল্পর আওতায় ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর ‘এ্’ ব্লদক সব টদমার্ ৭৯টি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর রনমটাণকাজ করার কথা রদয়দছ,
র্ার মদধ্য ৪০টি ভবন রনমটাণ কাদজর োরয়দত্ব রদয়দছ রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ এ্বাং বাকী ৩৯টির োরয়দত্ব রদয়দছ রপিরব্লউরি এ্র
উপর। ‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ৭৩টি রবরল্ডাং এ্র রনমটান কাজ সমাপ্ত হদলও রবরভন্ন সুরবিারে না থাকায় এ্েদনা সবগুদলা
রবরল্ডাং বসবাসদর্াগ্য হয়রন। শুধ্যমাত্র ১০টি রবরল্ডাং এ্ তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ বাকী রবরল্ডাংগুদলাদত তবদ্যযরতক সাংদর্াগ সনই। সর্
১০টি রবরল্ডাং এ্ তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ শুধ্যমাত্র সসগুদলাদতই রকছু সাংখ্যক ফ্ল্যার্ মারলক বসবাস করদছন। রিরপরপ অনুর্ায়ী
সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ তলার সাংখ্যা ১৬ হওয়ার কথা। পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, সর্ ৭৩টি রবরল্ডাং এ্র রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ তার
প্রদতযকটি ১৬ তলা। প্ররতটি রবরল্ডাং এ্র ১৪ তলা বসবাদসর জন্য এ্বাং রনদির Ground ও Underground ২ তলা গাড়ী
পারকটাং এ্র জন্য পররকল্পনা কদর রনমটাণ করা হদয়দছ। প্ররতটি রবরল্ডাং এ্র প্ররতটি তলায় ৬টি কদর সমার্ ৮৪টি ফ্ল্যার্ রনমটাণ করা
ট এ্বাং নীর্ আয়তন ১২৭৬ বগফুর্।
ট প্ররতটি ফ্ল্যাদর্ ৩টি সবিরুম, ১টি ড্ররয়াং ও
হদয়দছ। প্রদতযকটি ফ্ল্যাদর্র গ্রস আয়তন ১৬৫৪ বগফুর্
িাইরনাং রুম, ১টি রান্না ঘর, ৪টি বাথরুম, ৪টি বারান্দা, ১১টি েরজা এ্বাং ৬টি জানালা রদয়দছ।
প্রকল্পটির ÔGÕ ব্লদক ৭৯ টি ভবদনর ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাদর্র মদধ্য ৬১৩২ টি ফ্ল্যার্ রনমটান করা সশর্ হদয়দছ এ্বাং অবরশে ৫০৪ টি ফ্ল্যাদর্র
রনমটান কাজ িলমান আদছ। ইদতামদধ্য ৮৪০টি ফ্ল্যাদর্র েেল হস্তান্তর করা হদয়দছ, অবরশেগুদলা হস্তান্তদরর প্ররিয়ািীন রদয়দছ।
ট ৩৫০০.০০ র্াকা রহদসদব (১৬৫৪*৩৫০০)=৫৭,৮৯,০০০ র্াকা এ্বাং পরবতী পর্ টাদয়
প্রথম পর্ টাদয়র ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্
ট ৪৫০০.০০ র্াকা রহদসদব (১৬৫৪* ৪৮০০)=৭৯,২৯,২০০ র্াকা মূল্য রনি টারণ করা হয়।
ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্
চুরক্ত অনুর্ায়ী প্ররতটি রবরল্ডাং এ্র কাজ সম্পােদনর রনি টাররত সময় রছল ২ বছর ৬ মাস। পর্ টদবক্ষণ সথদক প্রাপ্ত লা দল সেো র্ায়
সর্, রনমটাণ কাজ সমাপ্ত ৭৩টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ১৯টি রবরল্ডাং (২৬.০২%) এ্র কাজ রনি টাররত সমদয় সমাপ্ত করা সম্ভব হদয়দছ।
বাকী ৫৪টি রবরল্ডাং (৭৩.৯৮%) এ্র রনমটাণ কাজ রনরে টে সমদয় সমাপ্ত হয়রন। কাজ রবলম্ব হওয়ার কারণ সম্পদকট ঠিকাোর
প্ররতিাদনর কমটকতটারা সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট এ্র ম্যাদপর পররবতটন এ্বাং প্রাকৃরতক রবপর্ টদয় সমস্যার সৃরে হওয়ার কথা জানান।
গদড় প্ররতটি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর রনমটাণ ব্যয় ৪০০০ লক্ষ র্াকা ।
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রিত্র ৩.১ t রাজউক কতৃটক রনরমটত হাসনাদহনা-১ ভবন

রিত্র ৩.২ t রপিরব্লউরি কতৃটক রনরমটত কলমীলতা-১ ভবন

৩.৭ রনমটাণািীন এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন
‘এ্ ’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য সর্ ৬টি রবরল্ডাং এ্র রনমটাণ কাজ এ্েদনা সশর্ হয়রন সসগুদলা হদে ১২ রব-রতস্তা ১, ১২ রস-রতস্তা
২, ১০-এ্ করদতায়া ১, ১০-রব করদতায়া ২, ১০-রস করদতায়া ৩ এ্বাং ১০-রি করদতায়া ৪। রতস্তা ১ ও ২ রবরল্ডাং ২টির রনমটাণ
কাদজর োরয়দত্ব রদয়দছ রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ এ্বাং করদতায়া ১, ২, ৩, ৪ রবরল্ডাং ৪টির রনমটাণ কাদজর োরয়দত্ব রদয়দছ
রপিরব্লউরি। পর্ টদবক্ষদণ সেো সগদছ, রবরল্ডাং ৬টির রনমটাণ কাজ িলমান রদয়দছ এ্বাং এ্র মদধ্য রপিরব্লউরি অাংদশর ৪টি ভবদনর
রনমটাণ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৩৫% এ্বাং রাজউক অাংদশর ২টি ভবদনর রনমটাণ কাদজর বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৬৫%।

৩.৩ t রাজউক কতৃটক রনমটাণািীন রতস্তা- ১ ভবন

রিত্র ৩.৪ t রাজউক কতৃটক রনমটাণািীন রতস্তা- ২ ভবন
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রিত্র ৩.৫ t রপিরব্লউরি কতৃটক রনমটাণািীন করদতায়া- ১ ভবন

রিত্র ৩.৬ t রপিরব্লউরি কতৃটক রনমটাণািীন করদতায়া- ২ ভবন

রিত্র ৩.৭ t রপিরব্লউরি কতৃটক রনমটাণািীন করদতায়া- ৩ ভবন

রিত্র ৩.৮ t রপিরব্লউরি কতৃটক রনমটাণািীন করদতায়া- ৪ ভবন

৩.৮ পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট
23

‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ১২ রব-রতস্তা ১, ১২ রস-রতস্তা ২ এ্বাং ১০-এ্ করদতায়া ১ ব্যতীত সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ পারন
সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন করা হদয়দছ। সর্ ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সলাকজন বসবাস করদছ সসই ১০টি রবরল্ডাং-এ্ পারন সরবরাহ িলমান।
পর্ টদবক্ষণ সথদক প্রাপ্ত লা দল সেো র্ায় সর্, সকান সকান রবরল্ডাং-এ্ পারন খুব িীরগরতদত উদঠ।

রিত্র ৩.৯ t পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং
৩.৯ ইদলরির দকশন
‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ১২ রব-রতস্তা ১, ১২ রস-রতস্তা ২ এ্বাং ১০-এ্ করদতায়া ১ ব্যতীত সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্
ইদলরির দকশন এ্র কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। সর্ ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সলাকজন বসবাস করদছ সসই ১০টি রবরল্ডাং-এ্ ইদলরক্টক সাংদর্াগ
রদয়দছ। পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায় সর্, ঠিকাোরী প্ররতিান সবশীরভাগ রবরল্ডাং-এ্ রনম্নমাদনর সুইিদবাি ট ব্যবহার কদরদছ।

রিত্র ৩.১০ t রুপসা- ২ ভবন এ্র এ্কটি ফ্ল্যাদর্র সুইিদবাি ট

রিত্র ৩.১১ t হাসনাদহনা-১ ভবন এ্র এ্কটি ফ্ল্যাদর্র রমর্ারদবাি ট

৩.১০ সজনাদরর্র রসদেম
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প্রকদল্পর আওতায় ‘এ্’ ব্লদকর সব টদমার্ ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য রনমটাণািীন ৬টি ভবন ব্যতীত বাকী সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ সজনাদরর্র
স্থাপন করা হদয়দছ। পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায় সর্, শুধ্যমাত্র সর্ ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সলাকজন বসবাস করদছ সসই ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সজনাদরর্র
িালাদনা হদে।
৩.১১ সসৌর রসদেম
‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য রনমটাণািীন ৬টি ভবন ব্যতীত বাকী সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ সসৌর প্যাদণল স্থাপন করা হদয়দছ। সর্
১০টি রবরল্ডাং-এ্ সলাকজন বসবাস করদছ সসই ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সসৌর প্যাদণল সিল রদয়দছ।

রিত্র ৩.১২ t ভবন এ্র ছাদে স্থারপত সসৌর প্যাদণল
৩.১২ রল র্ স্থাপন
প্রকদল্পর আওতায় ‘এ্’ ব্লদকর সব টদমার্ ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য রনমটাণািীন ৬টি ভবন ব্যতীত বাকী ৭৩টি রবরল্ডাং-এ্ রল র্ স্থাপন
করা হদয়দছ। সর্ ১০টি রবরল্ডাং-এ্ সলাকজন বসবাস করদছ সসই ১০টি রবরল্ডাং-এ্ রল র্ সিল রদয়দছ।

রিত্র ৩.১৩ t হাসনাদহনা-২ ভবন এ্র এ্কটি িলমান রল র্
৩.১৩ রসরসটিরভ রসদেম
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প্রকদল্পর আওতায় ‘এ্’ ব্লদকর রনমটাণকৃত ৭৩টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ৩৩টি রবরল্ডাং-এ্ রসরসটিরভ স্থাপন করা হদয়দছ এ্বাং অবরশে ৪০টি
ভবদন রসরসটিরভ স্থাপদনর জন্য েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।
৩.১৪ বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার
প্রকদল্পর আওতায় ‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ৭৩টি রবরল্ডাং-এ্ বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার রনমটাণ করা হদয়দছ। ভবদনর ছাদের
বৃরের পারন সাংরক্ষণ কদর ওয়ারশাং ও গাদি টরনাং এ্র কাদজ ব্যবহাদরর ব্যবস্থা থাকদব। অরতররক্ত বৃরের পারন উপযুক্ত পররদশািন
কদর গভীর নলকূদপর মাধ্যদম ভূ-গভটস্থ পারনর স্তদরর উপররভাদগ পাঠাদনা হদব, র্ার দল ভূ-স্তদর পারন প্রবাহ সমৃি হদব।
৩.১৫ এ্সটিরপ
‘এ্’ ব্লদকর ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ১০টি রবরল্ডাং-এ্ এ্সটিরপ স্থাপন করা হদয়দছ। অবরশে তবদন এ্সটিরপ এ্র কাজ এ্রপ্রল-২০১৯
সাদলর মদধ্য সশর্ হদব। পল্লী উন্নয়ন এ্কাদিমী (আররিএ্) কতৃটক উক্ত এ্সটিরপ স্থাপন এ্র কাজ বাস্তবারয়ত হদে।

রিত্র ৩.১৪ t সোলনিাপা-১ ভবন এ্র এ্সটিরপ স্থাপন এ্র কাজ
৩.১৬ গ্যাস সরবরাহ
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‘এ্ ’ ব্লদক রনমটাণকৃত ৭৩টি রবরল্ডাং-এ্ গ্যাস সরবরাদহর রসরলন্ডার ব্যাাংক স্থাপন করা হদয়দছ। রযাটিকুদলদর্ি রসদেম-এ্ রসরলন্ডার
ব্যাাংক স্থাপন কদর রমর্াররাং রসদেদম এ্লরপ গ্যাস সরবরাহ করা হদে।

রিত্র ৩.১৫ t সোলনিাপা-২ ভবন এ্র গ্যাস সরবরাদহর রসরলন্ডার ব্যাাংক
৩.১৭ অরি-রনব টাপদনর ব্যবস্থা
প্রকদল্পর আওতায় ২টি উপযুক্ত এ্বাং সামঞ্জস্যপূণ ট Fire Extinguisher স্থাপন, প্ররত ভবদনর জন্য সাব টক্ষরণক ২৫০০ গ্যালন
পারনর সাংস্থাপন, Basement Foam Type Fire Extinguisher, Fire Alarm এ্বাং PA System এ্র
ব্যবস্থা, Fire Lobby এ্বাং Fire Escape এ্র সাংস্থাপদনর মাধ্যদম সকন্দীয় এ্বাং প্ররত এ্যাপার্ টদমদন্ট অরি-রনব টাপদনর
সুব্যবস্থা রাোর কথা। পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায় সর্, ৭৩টি রবরল্ডাং-এ্ অরি-রনব টাপদনর ব্যবস্থা রদয়দছ। প্ররতটি রবরল্ডাং-এ্ Fire
Hydrant System রদয়দছ। প্ররতটি রবরল্ডাং-এ্ ২টি Fire Escape রসরড় রদয়দছ। ১০টি বসবাসরত রবরল্ডাং-এ্র প্ররতটি

তলায় ৬টি কদর Fire Alarm সহ Fire Extinguisher স্থাপন করা হদয়দছ।

রিত্র ৩.১৬ t বসবাসরত ফ্ল্যাদর্ স্থারপত Fire Extinguisher
৩.১৮ গৃহস্থালী আবজটনা ব্যবস্থাপনা
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প্রকদল্পর আওতায় গৃহস্থালী আবজটনা ব্যবস্থাপনার জন্য রাজউদকর িেী উন্নয়ে একানিমী (আররিএ্) এ্র সাদথ চুরক্ত সম্পারেত
হদয়দছ। চুরক্ত অনুর্ায়ী আররিএ্ রনজস্ব জনবল িারা প্ররতটি ফ্ল্যার্ সথদক গৃহস্থালী আবজটনা সাংগ্রহ করদব এ্বাং আবজটনার িরন
অনুর্ায়ী রভন্ন রদের রতনটি ওদয়ে রবন-এ্ সাংরক্ষণ করদব। পরবতীদত গৃহস্থালী আবজটনা বাদয়া-িাইজাোর প্ল্যান্ট এ্র মাধ্যদম
তজব সার ততরীদত ব্যবহৃত হদব। এ্ছাড়া অন্যান্য আবজটনা িরন অনুর্ায়ী ররসাইরলাং করা হদব এ্বাং বাদয়া গ্যাস উৎপােদন ব্যবহৃত
হদব।
৩.১৯ প্রকল্প এ্লাকা হদত বারহর হওয়ার রাস্তা
প্রকল্প এ্লাকার পরিদম অবরস্থত প্রকল্প সাংলি রমরপুর-আশুরলয়া সবড়ীবাঁি প্রকল্প এ্লাকা হদত বারহর হদয় অন্যত্র র্াওয়ার প্রিান
রাস্তা। তাছাড়া প্রকদল্পর ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর মধ্য রেদয় সগদছ সমদিাদরল প্রকল্প। প্রকদল্পর উত্তদর সমদিাদরদলর সসরাল সেশন এ্বাং
প্রকদল্পর েরক্ষদণ সমদিাদরদলর সাউথ সেশন হদব সর্ই পথ ব্যবহার কদর প্রকল্প এ্লাকার ফ্ল্যার্ মারলকরা ঢাকাসহ অন্যত্র র্াতায়াত
করদত পারদব। তাছাড়া ভরবষ্যদত জরসম উরেন সরাি প্রকদল্পর সাদথ সাংদর্াজদনর পররকল্পনা রদয়দছ।
৩.২০ প্রকদল্পর অরবরিত ফ্ল্যার্
প্রকদল্পর ফ্ল্যার্ রবরি সাংিান্ত নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, ‘এ্’ ব্লদকর ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাদর্র মদধ্য ৫৬৩৬টি ফ্ল্যার্ রবরি হদয়দছ
এ্বাং এ্েনও প্রায় ১০০০টি ফ্ল্যার্ (১৫%) অরবরিত রদয়দছ। ফ্ল্যার্ রবরি না হওয়ার কারণ সম্পটদক প্রকল্প কমটকতটারা এ্েদনা
নাগররক সুরবিা রনরিত না হওয়ার কথা বদলদছন। তদব ফ্ল্যার্ রবরির জন্য প্রকদল্পর পক্ষ সথদক প্রিার প্রিারণা িলদছ।
৩.২১ প্রকদল্পর কাদজর গুণগত মান
প্রকদল্পর কাদজর গুণগত মান রনরিত করার জন্য রাজউক কতৃটপক্ষ ঠিকাোরর প্ররতিান এ্র অথ টায়দন রবআরটিরস এ্বাং বুদয়র্ এ্র
ল্যাবদরর্রীদত প্ররতটি রবরল্ডাং এ্র কাংরির্ রসরলন্ডার, এ্মএ্স রি, রসদমন্ট, ইর্, কাঠ ইতযারে তিবিয়দনর মাধ্যদম কটস্ট কদর থাদক।
পর্ টদবক্ষক েল রবরভন্ন সর্দের লা ল র্ািাই কদরদছ এ্বাং লা ল মানসম্মত বদল প্রতীয়মান হদয়দছ।
৩.২২ প্রকদল্পর সময়াে বৃরির দল ক্ষরতসমূহ
রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সময়াে রছল নদভম্বর-২০১১ হদত জুন-২০১৬ (৫৬ মাস) পর্ টন্ত। পরবতীদত ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে
বৃরি সপদয় হয় নদভম্বর-২০১১ হদত জুন-২০১৮ (৮০ মাস)। সব টদশর্ রিরপরপ সাংদশািন কদর আররিরপরপ অনুর্ায়ী সময়াে বৃরি
সপদয় হয় নদভম্বর-২০১১ হদত রিদসম্বর-২০২০ (৯৮ মাস) এ্বাং ১ম সাংদশািনী ৩১-১০-২০১৭ তাররদে এ্কদনক সভায় অনুদমারেত
হয়। সময়াে বৃরির দলই মূলত রবরভন্ন কাদজর ের বৃরি সপদয় ৯০৩০৭১.৮৭ লক্ষ র্াকার প্রকল্প মূল রিরপরপ হদত ১৭.২৩% বৃরি
সপদয় ১০৫৮৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা হয়। দল, ২য় পর্ টাদয়র আদবেনকারীদের সবশী মূদল্য ফ্ল্যার্ রকনদত হদয়দছ। প্রকদল্পর সময়াে
বৃরির দল এ্বাং সময়মত ফ্ল্যার্ হস্তান্তর করদত না পারায় অদনক ফ্ল্যার্ মারলকদক বাসা ভাড়া গুনদত হদে। তাছাড়া সলান কদর
ফ্ল্যার্ সকনা অদনক মারলকদক সলাদনর সুে পররদশাি করদত হদে।
৩.২৩ ভবদনর নকশা
ভবদনর স্থাপতয, কাঠাদমা ও ইদলকরিকযাল নকশা র্থািদম স্থাপতয অরিেপ্তর ও গণপূতট অরিেপ্তর কতৃটক সম্পন্ন হদয়দছ। শুধ্যমাত্র
প্ল্ারম্বাং রিজাইদনর জন্য পরামশটক প্ররতিানদক রনদয়াগ করা হয়। ভবদনর নকশা পর্ টদবক্ষণ কদর সেো র্ায় সর্, স্থাপতয, কাঠাদমা,
ইদলকরিকযাল ও প্ল্ারম্বাং রিজাইদনর নকশা রাজউক অনুদমারেত। সদরজরমদন পর্ টদবক্ষণ কদর সেো র্ায় সর্, স্থাপতয, কাঠাদমা,
ইদলকরিকযাল ও প্ল্ারম্বাংসহ রবরভন্ন অবকাঠাদমার সভৌত কাজগুদলা আররিরপরপদত প্রেত্ত নকশা অনুর্ায়ী সম্পন্ন হদয়দছ।
৩.২৩ অরির্ সম্পােন ও আপরত্ত রনষ্পরত্ত সাংিান্ত তথ্য
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প্রকদল্পর আওতায় আভযন্তরীণ এ্বাং রসএ্রজ কতৃটক অরির্ সম্পােন হদয়দছ। আভযন্তরীণ অরির্ এ্ পর্ টন্ত সমার্ ২ বার এ্বাং রসএ্রজ
কতৃটক অরির্ ৪ বার সম্পােন হদয়দছ। উত্থারপত আপরত্ত রবর্দয় প্রাথরমক জবাব এ্বাং ব্রিশীর্ জবাব প্রোন করা হদয়দছ।
1. আভযন্তরীণ অরির্
িরমক
নাং

অরির্ সম্পােদনর
সময়াে

১।

২০০৮-২০১৫

অরির্
আপরত্তর
সাংখ্যা
৬টি

২।

২০১২-২০১৪

৮টি

অরির্ সাংরিে অদথ টর
পররমাণ
২৫০,৩৭,০০,০০০/-

১৭৩,৫৫,৪৫,৪৪৫/-

গৃহীত ব্যবস্থা
উত্থারপত
আপরত্তসমূদহর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্
জবাব প্রমানকসহ প্রোন
করতিঃ
আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি করা
হদয়দছ
উত্থারপত
আপরত্তসমূদহর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্
জবাব প্রমানকসহ প্রোন
করতিঃ
আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি করা
হদয়দছ

অরির্ রনষ্পরত্তর
পর্ টায়
ইদতামদধ্য ৩টি
আপরত্তর রনষ্পরত্ত
হদয়দছ

ইদতামদধ্য ৪টি
আপরত্তর রনষ্পরত্ত
হদয়দছ

রবদির্ণিঃ প্রকদল্পর আভযন্তরীণ অরির্ পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, ২০০৮ সাল সথদক ২০১৫ সাল পর্ টন্ত ১৪টি রবর্দয় সব টদমার্
৪২৩ সকাটি ৯২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৪৫ র্াকার অরির্ আপরত্ত রদয়দছ। রাজউক এ্র প্রকল্প কতৃটপক্ষ উত্থারপত আপরত্তসমূদহর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্ জবাব প্রমানকসহ প্রোন কদর আপরত্তসমূহ প্রতযাহাদরর জন্য অনুদরাি কদরদছ। সব টদমার্ ১৪টি আপরত্তর
মদধ্য ইদতামদধ্য ৭টি আপরত্তর রনষ্পরত্ত হদয়দছ এ্বাং বাকী ৭টি আপরত্ত িলমান রদয়দছ। অরির্ রবর্য়ক নরথপত্র পর্ টাদলািনা কদর
সেো র্ায় সর্, অরির্ আপরত্তর রবর্য়সমূহ হদে:


উত্তর ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যরবত্ত জনদগারির জন্য প্রায় ২২০০টি ফ্ল্যার্ রনমটাণ প্রকদল্পর আওতায় ১৬ তলা এ্যাপার্ টদমন্ট
ভবন রনমটাণ কাদজর েরপত্র বারতল ও পূনিঃ েরপত্র আহবান



কাদজর অগ্রগরতর হার অদপক্ষা র রজকযাল করন্টনদজরন্স অস্বাভারবক হাদর সবশী ব্যদয়র মাধ্যদম করন্টনদজরন্স বাবে ৪.২৬
সকাটি র্াকা অরতররক্ত ব্যয়



কাজ সম্পােদন ব্যথ ট ঠিকাোদরর রনকর্ হইদত Performance Security বাবে ১,২০,৫৮,৬২,৬২৬.০০ র্াকা আোদয়
রশরথলতা



রস্থতাবস্থা (Status quo) ০৬ (ছয়) মাদসর জন্য স্থরগত করার পরও আইনগত সহায়তা সনওয়ায় সরকার রবপুল পররমাণ
রাজস্ব আয় হদত বরঞ্চত



েীঘ টরেন র্াবৎ রনমটাণ কাজ বন্ধ রাোয় চুরক্তপত্র বারতল হদলও জররমানা র্াকা আোয় হয়রন। চুরক্তপদত্রর িারা-৮৯.১ ও
Special Terms & Condition এ্র ১৭ িারা সমাতাদবক ২,২৮,৭৬,৬৮,৪২৬.০০ র্াকা আোয় হয়রন; এ্বাং



েরপত্র েরলদলর শতটানুসাদর ঠিকাোর কতৃটক রনমটাণ কাদজর রবপরীদত বীমা সম্পােন কদর প্রকল্প পররিালক বরাবদর জমা না
সেয়া স্বদত্ত্বও ঠিকাোদরর ২৭,৩০,৫১,৬৪১.০০ র্াকার রবল পররদশাি।



2. External Audit (Special)
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অরির্
সম্পােদনর
তাররে
০১/১২/২০১৩
হদত
১১/১২/২০১৩

অরির্
সম্পােদনর
সময়াে
২০০৮-২০১৩

অরির্
আপরত্তর
সাংখ্যা
০৯টি

২।

১০/৪/২০১৭
হদত
১৬/০৪/২০১৭

২০১৪-২০১৬

০৬টি

৩।

১৫/১২/২০১৭
হদত
২০/১২/২০১৭

২০১৬-২০১৭

০৭টি

৪।

২১/০২/২০১৯
হদত
২৮/০১/২০১৯

২০১৭-২০১৮

০৬টি

িরমক
নাং
১।

অরির্ সাংরিে অদথ টর
পররমাণ

গৃহীত ব্যবস্থা

অরির্ রনষ্পরত্তর
পর্ টায়

২৪৭,৩২,৪৫,১৮০/-

উত্থারপত
ইদতামদধ্য ৬টি
আপরত্তসমূদহর
আপরত্তর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ
রনষ্পরত্ত হদয়দছ
ব্রিশীর্
জবাব
প্রমানকসহ
প্রোন
করতিঃ আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি
করা হদয়দছ
২৪৫,৭৩,১১,০৩৯/- উত্থারপত
ইদতামদধ্য ৪টি
আপরত্তসমূদহর
আপরত্তর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ
রনষ্পরত্ত হদয়দছ
ব্রিশীর্
জবাব
প্রমানকসহ
প্রোন
করতিঃ আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি
করা হদয়দছ
৩৫০১,০৪,৭০,৩১৬/- উত্থারপত
ইদতামদধ্য ২টি
আপরত্তসমূদহর
আপরত্তর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ
রনষ্পরত্ত হদয়দছ
ব্রিশীর্
জবাব
প্রমানকসহ
প্রোন
করতিঃ আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি
করা হদয়দছ
১৮২৫,৫৩,৮৯,৭৭৪/- উত্থারপত
তাৎক্ষরনক
আপরত্তসমূদহর
জবাব প্রোন
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ
করা হদয়দছ।
ব্রিশীর্
জবাব
প্রমানকসহ
প্রোন
করতিঃ আপরত্তসমূহ
প্রতযাহাদরর অনুদরাি
করা হদয়দছ

রবদির্ণিঃ External Audit পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, ২০০৮ সাল সথদক ২০১৮ সাল পর্ টন্ত রবরভন্ন অথ ট বছদর সব টদমার্
৪ বার অরির্ সম্পােন করা হদয়দছ। সব টদমার্ ২২টি রবর্দয় অরির্ আপরত্ত রদয়দছ। রাজউক এ্র প্রকল্প কতৃটপক্ষ উত্থারপত
আপরত্তসমূদহর সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্ জবাব প্রমানকসহ প্রোন কদর আপরত্তসমূহ প্রতযাহাদরর জন্য অনুদরাি কদরদছ। ইদতামদধ্য
১২টি আপরত্তর রনষ্পরত্ত হদয়দছ এ্বাং বাকী ১০টি আপরত্ত িলমান রদয়দছ।


৩.২৪ cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b Ae¯’v we‡kølY
ি. নাং
প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ
১.
স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয় সক্ষমতার
মদধ্য ফ্ল্যার্ প্রোন

উদেশ্য অজটন
প্রকদল্পর প্রিান উদেশ্য হদে স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের
িয় সক্ষমতার মদধ্য ফ্ল্যার্ প্রোন করা। রকন্তু সমীক্ষা সথদক
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ি. নাং

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ

উদেশ্য অজটন
প্রাপ্ত লা দল সেো র্ায় সর্, ফ্ল্যার্ মারলকদের ৬৮% সলাক
মধ্যরবত্ত এ্বাং বাকী ৩২% সলাক উচ্চ রবত্ত। সকান স্বল্প আদয়র
সলাক ফ্ল্যার্ পানরন । তাছাড়াও ফ্ল্যাদর্র সর্ মূল্য রনি টারণ করা
হদয়দছ তা রনম্নরবত্ত জনগদণর িয়সীমার বাইদর।
প্রকল্পটির ÔGÕ ব্লদকর ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাদর্র মদধ্য ৬১৩২ টি ফ্ল্যার্
রনমটান করা সশর্ হদয়দছ এ্বাং অবরশে ৫০৪ টি ফ্ল্যাদর্র
রনমটান কাজ িলমান আদছ। ইদতামদধ্য ৮৪০টি ফ্ল্যাদর্র েেল
হস্তান্তর করা হদয়দছ, অবরশেগুদলা হস্তান্তদরর প্ররিয়ািীন
রদয়দছ। প্রকল্পটিদত শুধ্য ÔGÕ ব্লদকর কার্ টিম িলমান থাকায়
রনি টাররত সমদয় প্রকদল্পর উদেশ্য অনুর্ায়ী আবাসদনর
আাংরশক বাস্তবারয়ত হদব। প্রথম পর্ টাদয়র ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত
ট
বগফুর্
৩৫০০.০০
র্াকা
রহদসদব
(১৬৫৪*৩৫০০)=৫৭,৮৯,০০০.০০ র্াকা এ্বাং পরবতী
ট ৪৮০০.০০ র্াকা রহদসদব
পর্ টাদয় ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্
(১৬৫৪* ৪৮০০)=৭৯,২৯,২০০.০০ র্াকা মূল্য রনি টারণ করা
হয়। ফ্ল্যাদর্র এ্ মূল্য স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয়
ক্ষমতার মদধ্য সনই, এ্ কারদন প্রকদল্পর প্রথম উদেশ্য
বাস্তবারয়ত হদে না।
স্প্রসসাররত এ্লাকায় আবাসন সুরবিা বৃরির মাধ্যদম বতটমাদন ঢাকা শহদরর জনসাংখ্যা ২ সকাটির উপদর। উত্তরা
ঢাকা শহদরর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাস করা এ্যাপার্ টদমন্ট প্রকদল্পর উদেশ্য রছল স্প্রসসাররত এ্লাকায়
আবাসন সুরবিা বৃরির মাধ্যদম ঢাকা শহদরর জনসাংখ্যার
আবারসক িাপ হ্রাস করা। প্রকদল্পর কাজ িলমান এ্বাং
স ব্রুয়ারর ২০১৯ পর্ টন্ত বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৪২%। রবরভন্ন
িরদনর নাগররক সুরবিা রনরিত না হওয়ায় প্রকদল্পর ‘এ্’
ব্লদকর এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর কাজ প্রায় সশর্ হদলও মাত্র ৬৪টি
পররবার বসবাস করদছ। তদব প্রকদল্পর কাজ সশর্ হদল এ্বাং
সবগুদলা পররবার প্রকল্প এ্লাকায় বসবাস শুরু করদল উদেশ্য
রকছুর্া হদলও পররপূণ টতা পাদব।
পররকরল্পত নগরায়দণর মাধ্যদম পররদবদশর
উত্তরা এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন প্রকল্প ঢাকা শহদর প্রথম পররকরল্পত
ভারসাম্য রক্ষা
আবাসন ব্যবস্থা, সোলাদমলা পররদবশ, সবুজায়ন এ্বাং
সেলাধ্যলার জন্য পর্ টাপ্ত জায়গা রাোয় পররদবদশর ভারসাম্য
রক্ষা পাদব এ্ কথা রনরিত ভাদবই বলা র্ায়।
রবদ্যমান প্রকর্ আবারসক সমস্যা রনরসন
প্রকদল্পর মাধ্যদম বতটমাদন আবাসন সমস্যার রনরসন না
হদলও প্রকদল্পর কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকদল্পর উদেশ্য
বাস্তবারয়ত হদব।
রমরপুর ও র্ঙ্গীর মােোদন পর্ টায়িদম নগরায়দনর প্রকদল্পর মাধ্যদম এ্েন পর্ টমত্ম রমরপুর ও র্ঙ্গীর মােোদন
সুদর্াগ সৃরের মাধ্যদম নাগররক সুরবিা বৃরি
নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের মত সকান পররকল্পনা কতৃটপক্ষ
রনদয়দছ তা পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়রন। তদব ভরবষ্যদত
পাশাপারশ আদরা প্রকদল্পর কাজ হাদত রনদল উদেশ্য পূরণ
হদব।
নতুন নগর সকন্দ্র সৃরে ও অথ টননরতক কমটকাদন্ডর
প্রকদল্পর কাজ সমাপ্ত হদল উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর নতুন নগর
স্প্রসসারণ
সকন্দ্র সৃরে হদব। তাছাড়া রবরভন্ন িরদনর কলকারোনা গদড়
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ি. নাং
৭.

প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ

উদেশ্য অজটন
উঠদব এ্বাং অথ টননরতক কমটকাদন্ডর স্প্রসসারণ হদব।
প্রকদল্পর কাজ সম্পুন্ন সশর্ হদল ভরবষ্যদতর আবাসন িারহো
পূরদণ ভূরমকা রােদব।

ভরবষ্যদতর আবাসন িারহো পূরণ

িতুথ ট অধ্যায়িঃ প্রকদল্পর িয়কার্ টিম পর্ টদবক্ষণ
প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ট ও সসবা সাংগ্রদহর জন্য েরপদত্রর রবরভন্ন রবর্য়ারের সক্ষদত্র (েরপত্র আহবান,
েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন পিরত, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে) িয় নীরতমালা পিরত রপরপএ্ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ এ্র রনদে টশনা
অনুর্ায়ী করা হদয়দছ রকনা তা পর্ টাদলািনা ও পর্ টদবক্ষণ করা হয়। তাছাড়া রিরপরপ/আররিরপরপ ও মরনর্ররাং ররদপার্ ট পর্ টাদলািনা
করা হয়। এ্ছাড়াও রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপদক্ষর প্রকদল্পর সাদথ সম্পরকটত কমটকতটাগদণর রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
৪.১ প্রকদল্পর বারর্ টক িয় পররকল্পনা
প্রকল্প অর দসর রবরভন্ন নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, প্রকল্প অর স বারর্ টক িয় পররকল্পনা কদর থাদক। বারর্ টক িয়
পররকল্পনায় প্যাদকদজর নাম্বার, কাদজর বণ টনা, ইউরনর্, পররমান, িয় পিরত, চুরক্ত অনুদমােন কতৃটপক্ষ, অদথ টর উৎস, অদথ টর
পররমান, পিরতর সময় সকাি, েরপত্র আহবান, েরপত্র সোলা, েরপত্র মূল্যায়ন, এ্যাওয়াি ট অনুদমােন, সনাটির দকশন অ এ্যাওয়াি ট,
চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররে, প্রকদল্পর কাজ সমারপ্তর সমার্ সময় ইতযারে উদল্লে থাদক। নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, প্ররত বছর
িয় পররকল্পনা প্রণয়ন কদর সিয়ারম্যাদনর অনুদমােন সাদপদক্ষ মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হয় এ্বাং সসই অনুর্ায়ী িয় পররকল্পনা
বাস্তবায়ন করা হয়। রবরভন্ন নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, রনি টাররত সময় অনুর্ায়ী িয় পররকল্পনার কার্ টিম সমাপ্ত করা
সম্ভব হয়রন। এ্ প্রসদঙ্গ প্রকল্প কমটকতটারা জানান সর্, িয় প্ররিয়ায় প্রাক্কলন অনুদমােন, েরপত্র আহবান, সর্করনকযাল মূল্যায়ণ
করমটি কতৃটক েরপত্র মূল্যায়ণসহ অনুদমােন সপদত রবরভন্ন প্ররিয়া অনুসরণ করদত হয় র্ার জন্য আররিরপরপ অনুর্ায়ী বারর্ টক িয়
পররকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।
৪.২ প্রকদল্পর পণ্য, কার্ ট ও সসবািয় সম্পরকটত প্যাদকজ
রিরপরপ অনুর্ায়ী পন্য, কার্ ট ও সসবািয় সম্পরকটত সমার্ প্যাদকজ সাংখ্যা ৮টি এ্বাং আররিরপরপ অনুর্ায়ী পন্য, কার্ ট ও সসবািয়
সম্পরকটত সমার্ প্যাদকজ সাংখ্যা ১৬১টি। ১৬১ টি প্যাদকদজর মদধ্য ১৬১ টি প্যাদকদজর েরপত্র আহ্বান কদর কার্ টিম িলমান আদছ।
প্রকদল্পর এ্ পর্ টন্ত পন্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ সাংখ্যা সাররণ ৪.১- এ্ উদল্লে করা হদলাসাররণ ৪.১: পন্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজসমূহ
প্যাদকজ

গ্রুপ নাম্বার-০১
(ভবন রনমটাণ)

েরপত্র আহবাদনর
তাররে ও প্রাক্করলত
মূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত
১১-০৮-২০১৪
১৮১৯৮.০০

চুরক্তর তাররে ও
চুরক্তমূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত
১৪-০১-২০১৬
১৭১০৬.০০
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কাজ সমারপ্তর তাররে

আররিরপরপ
/ চুরক্ত
অনুর্ায়ী
১৩-০৭২০১৮

সাংদশারিত
সময়
অনুর্ায়ী
৩১-০৩২০১৯

মন্তব্য

কাজ িলমান।
ঠিকাোর সময় সিদয়
আদবেন কদরদছ।

প্যাদকজ

েরপত্র আহবাদনর
তাররে ও প্রাক্করলত
মূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

চুরক্তর তাররে ও
চুরক্তমূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

কাজ সমারপ্তর তাররে

গ্রুপ নাম্বার-০২
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-০৩
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-১৫
(ভবন রনমটাণ)

১১-০৮-২০১৪
১৭৮৮২.০০
১১-০৮-২০১৪
৮৭২০.০০
০২-১০-২০১
৬৭৯৪.০০

১৭-০১-২০১৬
১৭০১৫.০০
২০-০১-২০১৬
৮৪৯৬.০০
০৫-০৭-২০১
৭২৪৫.০০

আররিরপরপ
/ চুরক্ত
অনুর্ায়ী
১৬-০৭২০১৮
১৮-০৭২০১৮
০৫-০১২০১৫

লর্ নাম্বার-১৭
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-২০
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৪১
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৪২
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-০৪
(ভবন রনমটাণ)

০২-০৯-২০১৩
৭৫৫৫.০০
০২-০৯-২০১৩
৭৪৩৫.০০
০৬-০৪-২০১৪
১৮৯৩৬.০০
০৬-০৪-২০১৪
১৮৯৩৬.০০
১১-০৮-২০১৪
১৮৩১০.০০

২৫-০২-২০১৪
৮১৬৮.০০
২৫-০২-২০১৪
৭৮৯৪.০০
০৩-০৮-২০১৫
১৭৮১৪.০০
০৩-০৮-২০১৫
১৭৮১৩.০০
১২-০৮-২০১৫
১৭০০৮.০০

২৪-০৮২০১৬
৩০-০৯২০১৭
০২-০২২০১৮
০২-০২২০১৮
১১-০২২০১৮

৩১-০৩২০১৮
৩১-০৩২০১৮
০২-০৯২০১৮
৩১-০৩২০১৯
৩০-০৩২০১৯

গ্রুপ নাম্বার-০৫
(ভবন রনমটাণ)

১১-০৮-২০১৪
৮৬৩২.০০

০৬-০৮-২০১৫
৭৯৮৫.০০

০৫-০২২০১৮

৩১-০৩২০১৯

গ্রুপ নাম্বার-০৬
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-০৭
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-০৮
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-০৯
(ভবন রনমটাণ)
গ্রুপ নাম্বার-১০
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-১৮/
এ্/০৭
(ভবন রনমটাণ)

১১-০৮-২০১৪
৮৯২১.০০
১৭-০৫-২০১৫
৮১১৭.০০
১৭-০৫-২০১৫
৮১১৭.০০
১৭-০৫-২০১৫
৮১১৭.০০
১৭-০৫-২০১৫
৮১১৭.০০
০৪-০৬-২০১৪
১৮৭৮৭.০০

১২-০৮-২০১৫
৭৯০৪.০০
৩১-০৩-২০১৬
৮৫৫১.০০
২৩-০৩-২০১৬
৮৫৫৪.০০
২০-০৩-২০১৬
৮৫১৮.০০
২৩-০৩-২০১৬
৮৫০৩.০০
০৪-০২-২০১৫
২০০২৯.০০

১১-০২২০১৮
৩০-০৯২০১৮
২২-০৯২০১৮
১৯-০৯২০১৮
১৯-০৯২০১৮
১৬-০৮২০১৭

৩০-০৪২০১৯
৩১-০৩২০১৯
৩১-১২২০১৮
৩১-০৩২০১৯
৩১-০৩২০১৯
৩১-১২২০১৮

33

সাংদশারিত
সময়
অনুর্ায়ী
৩০-০৬২০১৯
৩১-১২২০১৮
৩০-০৬২০১৮

মন্তব্য

সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
কাজ বারতল কদর
Performance
Guarantee
বাদজয়াপ্ত করা
হদয়দছ।
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
কাজ িলমান।
ঠিকাোর সময় সিদয়
আদবেন কদরদছ।
কাজ িলমান।
ঠিকাোর সময় সিদয়
আদবেন কদরদছ।
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত

প্যাদকজ

েরপত্র আহবাদনর
তাররে ও প্রাক্করলত
মূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

চুরক্তর তাররে ও
চুরক্তমূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

কাজ সমারপ্তর তাররে

মন্তব্য

লর্ নাম্বার-১৮/
এ্/০৮
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-১৮/
এ্/০৯
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-১৮/
এ্/১০
(ভবন রনমটাণ)

০৪-০৬-২০১৪
১৮৭৮৭.০০

০৪-০২-২০১৫
১৯৭১৮.০০

আররিরপরপ
/ চুরক্ত
অনুর্ায়ী
১৬-০৮২০১৭

০৪-০৬-২০১৪
১৮৭৮৭.০০

০৪-০২-২০১৫
২০০১০.০০

১৬-০৮২০১৭

৩১-১২২০১৮

সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত

০৪-০৬-২০১৪
১৮৭৮৭.০০

১০-০২-২০১৫
১৯৮০৮.০০

১৬-০৮২০১৭

সময়
বাড়াদনা
হয়রন

লর্ নাম্বার-১৮/
এ্/১৫
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩১
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩২
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৩
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৪
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৫
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৬
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৭
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৮
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৩৯
(ভবন রনমটাণ)
লর্ নাম্বার-৪০
(ভবন রনমটাণ)

২৩-০৪-২০১৫
১৬৬৩৩.০০

২০-১২-২০১৫
১৬৬৮৩.০০

২৪-০৫২০১৮

৩১-১২২০১৮

কাজ িলমান।
Performance
Guarantee এ্র
Validity time
৩০সশ অদক্টাবর২০১৯ পর্ টন্ত বাড়াদনা
হদয়দছ।
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত

২৮-০৫-২০১৪
৮৮৫৩.০০
২৪-০২-২০১৪
৮৮৫৩.০০
২৪-০২-২০১৪
৭৬৮৬.০০
২৪-০২-২০১৪
৭৬৯৪.০০
২৪-০২-২০১৪
৭৬৯৪.০০
২৮-০৫-২০১৪
৯০৪১.০০
২৮-০৫-২০১৪
৯০৪১.০০
২৮-০৫-২০১৪
৯০৪১.০০
২৮-০৫-২০১৪
৯০৪১.০০
২৮-০৫-২০১৪
৪৫৮০.০০

৩০-১০-২০১৪
৮২২৭.০০
২৩-১০-২০১৪
৮২৫০.০০
০৯-১২-২০১৪
৭৯৭৫.০০
২৪-১১-২০১৪
৮৩৪৬.০০
১২-১২-২০১৪
৮১৮০.০০
২৮-০১-২০১৫
৯৪৫০.০০
২০-০১-২০১৫
৯৪৪৮.০০
০৬-০১-২০১৫
৯৪৫২.০০
২২-০১-২০১৫
৯৪৪৮.০০
২২-০১-২০১৫
৪৮০০.০০

২৪-০৫২০১৭
০৬-০৫২০১৭
২৫-০৬২০১৬
১৫-০৬২০১৬
১৫-০৬২০১৬
০৪-০৮২০১৭
০৪-০৮২০১৭
০৪-০৮২০১৭
১৬-০৮২০১৭
০৪-০৮২০১৭

৩১-০৩২০১৮
৩১-০৩২০১৮
৩১-০৩২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮
৩১-১২২০১৮

সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
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সাংদশারিত
সময়
অনুর্ায়ী
৩১-১২২০১৮

সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত

প্যাদকজ

েরপত্র আহবাদনর
তাররে ও প্রাক্করলত
মূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

চুরক্তর তাররে ও
চুরক্তমূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

রাস্তা-০১

০৭-০৫-২০১৭
৩৪৩৩.৫৭

২৩-১০-২০১৭
৩০৯০.২১

রাস্তা-০২

০৭-০৫-২০১৭
৮৮৬.৬৯

২৩-১০-২০১৭
৭৯৮.০২

রাস্তা-০৩

০৭-০৫-২০১৭
৯৩১.৯৯

২৩-১০-২০১৭
৮৩৮.৭৯

রাস্তা-০৪

০৭-০৫-২০১৭
৭৯৯.৭৩.০০

২৩-১০-২০১৭
৭১৯.৭৬

রাস্তা-০৫

০৭-০৫-২০১৭
৩৫২.০৬

২৩-১০-২০১৭
৩১৬.৮৫

১৪-০১-২০১৮
৪৭.৯৩
১৪-০১-২০১৮
৬৬.৮৭
আররিরপরপ -১০-০৫২০১৮
প্রকৃত-১০-০৭-২০১৮
৯৯৮৬.২৩

১৯-০৪-২০১৮
৪৫.৫৩
১৩-০৫-২০১৮
৬,৩.৫৩
আররিরপরপ -১০-০৯২০১৮
প্রকৃত-২২-০১-২০১৯
৯৩৩১.৯৬

আররিরপরপ -১৫-০২২০১৮
প্রকৃত-১৮-০৪-২০১৮
আররিরপরপ ১০০০.০০
প্রকৃত-১৪৪৭.১১

আররিরপরপ -৩০-০৪২০১৮
প্রকৃত-১১-১২-২০১৮
১৫৫১.৪৬

মসরজে রনমটাণ
(অস্থায়ী)
সুপার সপ
কমারশটয়াল
রবরল্ডাং রনমটাণ

বাউন্ডারর ওয়াল
রনমটাণ
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কাজ সমারপ্তর তাররে

আররিরপরপ
/ চুরক্ত
অনুর্ায়ী
আররিরপরপ
-১৪-০১২০১৮
চুরক্ত-২২০৭-২০১৮
আররিরপরপ
১৪-০১২০১৮
চুরক্ত-২২০৪-২০১৮
আররিরপরপ
১৪-০১২০১৮
চুরক্ত-২২০৪-২০১৮
আররিরপরপ
১৪-০১২০১৮
চুরক্ত-২২০৪-২০১৮
আররিরপরপ
১৪-০১২০১৮
চুরক্ত-২২০৪-২০১৮
১৮-০৬২০১৮
১২-০৮২০১৮
আররিরপরপ
৩০-০৯২০১৯
চুরক্ত-২১০১-২০২১
আররিরপরপ
২৯-১২২০১৯
চুরক্ত-১০০৬-২০১৯

সাংদশারিত
সময়
অনুর্ায়ী
৩০-০৪২০১৯

মন্তব্য

-

কাজ িলমান।
ওয়াসার কাজ,
তবদ্যযরতক কাদজর
জন্য রবঘ্ন ঘর্ায়
সময় বাড়াদনা হয়।
কাজ িলমান।
ওয়াসার কাজ,
তবদ্যযরতক কাদজর
জন্য রবঘ্ন ঘর্ায়
সময় বাড়াদনা হয়।
কাজ িলমান।
ওয়াসার কাজ,
তবদ্যযরতক কাদজর
জন্য রবঘ্ন ঘর্ায়
সময় বাড়াদনা হয়।
কাজ িলমান।
ওয়াসার কাজ,
তবদ্যযরতক কাদজর
জন্য রবঘ্ন ঘর্ায়
সময় বাড়াদনা হয়।
কাজ িলমান।
ওয়াসার কাজ,
তবদ্যযরতক কাদজর
জন্য রবঘ্ন ঘর্ায়
সময় বাড়াদনা হয়।
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
সাংদশারিত সমদয়র
মদধ্য কাজ সমাপ্ত
কাজ িলমান

-

কাজ িলমান

৩০-০৪২০১৯

৩০-০৪২০১৯

৩০-০৪২০১৯

৩০-০৪২০১৯

-

প্যাদকজ

েরপত্র আহবাদনর
তাররে ও প্রাক্করলত
মূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

চুরক্তর তাররে ও
চুরক্তমূল্য (লক্ষ র্াকা)
আররিরপরপ অনুর্ায়ী
/প্রকৃত

কাজ সমারপ্তর তাররে

আররিরপরপ
/ চুরক্ত
অনুর্ায়ী

মন্তব্য

সাংদশারিত
সময়
অনুর্ায়ী

রিরপরপর পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, রিরপরপদত রবরভন্ন প্যাদকদজর েরপত্র
আহবাদনর তাররে রছল জুন-২০১১ সথদক জুন-২০১২ পর্ টন্ত। সবগুদলা প্যাদকদজর চুরক্ত রিদসম্বর ২০১২ এ্র মদধ্য সম্পােন কদর
জুন-২০১৬ এ্র মদধ্য কাজ সমাপ্ত করার পররকল্পনা রছল। রিরপরপর পররকলপনা অনুর্ায়ী সকান পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত
প্যাদকজ সম্পােন করা সম্ভব হয়রন। পরবতীদত রিরপরপ সাংদশািন করা হয়।
আররিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, ভবন রনমটাদণর
প্যাদকজগুদলা রিরপরপ সাংদশািদনর পূদব টই েরপত্র আহবান করা হদয়রছল। সুতরাাং, আররিরপরপর েরপত্র আহবাদনর তাররে ও
প্রাক্করলত মূল্য এ্বাং প্রকৃত েরপত্র আহবাদনর তাররে ও প্রাক্করলত মূল্য এ্কই। তাছাড়া আররিরপরপর চুরক্তমূল্য ও কাজ সমারপ্তর
তাররে এ্বাং প্রকৃত চুরক্তমূল্য ও কাজ সমারপ্তর তাররে এ্কই। আররিরপরপর চুরক্ত অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররদের মদধ্য সকান
ঠিকাোর প্ররতিানই কাজ সম্পােন করদত পাদররন। কারণ রহদসদব ঠিকাোর প্ররতিান সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট, বৃরের পারন
সাংরক্ষণাগারসহ রবরভন্ন নকশা সপদত রবলম্ব হওয়া সহ প্রাকৃরতক রবপর্ টদয়র (অরত বৃরে) কথা উদল্লে কদরদছন। ভবন রনমটাণ
প্যাদকজগুদলার প্ররতটি ঠিকাোর প্ররতিানদক ৬ মাস সথদক ১৪ মাস পর্ টন্ত সময় বরি টত করা হদয়দছ। ভবন রনমটাদনর ৩০টি প্যাদকদজ
মদধ্য ৪টি প্যাদকদজর কাজ এ্েনও িলমান রদয়দছ। ঠিকাোর প্ররতিান পুনরায় সময় বাড়াদনার জন্য আদবেন কদরদছ। লর্ নাম্বার১৮/এ্/১০ প্যাদকজটির জন্য সকান সময় বাড়াদনা হয়রন তদব তাদের পার রদমন্স গ্যারারন্ট এ্র সময় ৩০ সশ অদক্টাবর ২০১৯ পর্ টন্ত
বরি টত করা হদয়দছ। লর্ নাম্বার ১৫ প্যাদকজটির কাজ সময় মত সম্পন্ন না করার কাজ বারতল করা হদয়দছ এ্বাং তাদের প্রেত্ত
পার রদমন্স গ্যারারন্ট এ্র র্াকা বাদজয়াপ্ত করা হদয়দছ। প্রকে ব্যবস্থািক কনট্রাক্ট ম্যাদনজদমন্ট িালিানব করনে িানরননন, এ
কারনন বারবার চুনির কময়াি বৃনি করনে হনয়নে।
রাস্তা রনমটাদণর কাজ আররিরপরপদত এ্কটি প্যাদকদজ সেওয়া আদছ রকন্তু প্যাদকজটি সভদঙ্গ ৫টি প্যাদকদজ েরপত্র আহবান করা
হদয়দছ। আররিরপরপদত কমারশটয়াল রবরল্ডাং ও সুপারসপ রনমটাদণর কাজ এ্কই প্যাদকদজ রদয়দছ রকন্তু কমারশটয়াল রবরল্ডাং ও
সুপারসপ রনমটাদণর কাজ আলাো ২টি প্যাদকদজ েরপত্র আহবান করা হদয়দছ। তাছাড়া আররিরপরপদত মসরজে রনমটাদণর জন্য
বরাে থাকদলও অস্থায়ীভাদব ১টি মসরজে রনমটাদণর জন্য েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।
৪.৩ প্রকদল্পর িয়কার্ ট সম্পরকটত তথ্যাবরল
পর্ টদবক্ষকেল প্রকদল্পর রবরভন্ন প্রকদল্পর রবরভন্ন িরদনর িয়কার্ ট পর্ টদবক্ষন কদর। রনদম্ন এ্কটি িয়কার্ ট সম্পরকটত তথ্যাবরল তুদল
িরা হদলা১।
২।
৩।

মন্ত্রণালয়/রবভাগ
বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
প্রকদল্পর নাম

গৃহায়ন ও গণপূতট মন্ত্রণালয়
রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ
উত্তরা এ্যাপার্ টদমন্ট প্রকল্প
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৪।

েরপত্র অনুর্ায়ী কাদজর নাম

৫।

েরপত্র প্রকাশকারী পরত্রকার নাম

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।

েরপত্র রবিয় শুরুর তাররে
েরপত্র রবিদয়র সশর্ তাররে ও সময়
েরপত্র গ্রহদণর সশর্ তাররে ও সময়
প্রাপ্ত সমার্ েরপদত্রর সাংখ্যা
েরপত্র সোলার তাররে ও সময়
সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা
নন-দরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা
েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররে
কার্ টরববরণী অনুদমােদনর তাররে
রসএ্স ততররর তাররে
রসএ্স অনুদমােদনর তাররে
Notification of Award প্রোদনর তাররে
সমার্ চুরক্ত মূল্য
চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররে
কার্ টাদেশ প্রোদনর তাররে
কার্ টাদেশ অনুর্ায়ী কাজ শুরুর তাররে
সময় বৃরি হদয় থাকদল, কতরেন বৃরি এ্বাং কারণ

Construction of 2(two) Nos. 16-storied
1250 sft (Net) apartment (Type-A)
Building having 16- storied foundation
with one Basement floor in/car parking
facilities at Basement & Ground floor,
internal Saintary, Water Supply, Fire
finghting, Gas connetion, Internal
Electrification works and other ancillary
works of Residential Apartment Building
for low and Middle income Group of
people at Sector-18, of Uttara Dhaka
(Package-D, Group-6)
সমকাল, যুগান্তর, ইদত্ত াক, The Daily Star & The
New Age.

২৫/০৮/২০১৪
২৮/০৯/২০১৪, Corrigendum-28/10/2014
২৯/০৯/২০১৪, Corrigendum-29/10/2014
৭ (সাত) টি
২৯/১০/২০১৪; দ্যপুর ২:০০ ঘটিকা
৭ (সাত) টি
নাই
০৫/০১/২০১৫, ২০/০১/২০১৫ ও ১৬/০২/২০১৫
১৬/০২/২০১৫
০৪/০১/২০১৫
১৬/০২/২০১৫
২৫/০৬/২০১৫
৭৯,০৪,০৫,১৬৬/৩৮
১২/০৮/২০১৫
১২/০৮/২০১৫
১৩/০৮/২০১৫
১৩ মাস ২০ রেন; অরতবৃরে, সময়মদতা Swerage
Treatment Plant (STP), Rain Water
Harvesting ইতযারের রিজাইন/ড্ররয়াং না পাওয়ায়,
External Painting (Weather Coat) এ্র রবর্দয়

২৩।
২৪।
২৫।

কার্ টাদেশ অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররে
চুড়ান্ত রবল জমাোদনর তাররে ও রবদলর পররমাণ
চুড়ান্ত রবল পররদশাদির তাররে ও পররমাণ

রসিান্ত সপদত রবলম্ব হওয়ায় সময় বৃরি হদয়দছ।
১১/০২/২০১৮
কাজ সমাপ্ত তদব চূড়ান্ত রবল প্রোন করা হয়রন।
কাজ সমাপ্ত তদব চূড়ান্ত রবল প্রোন করা হয়রন।

উপদরাক্ত িয়কার্ ট রবদির্ণ করদল সেো র্ায় সর্, কমপদক্ষ ২টি পরত্রকায় েরপত্র প্রকাদশর কথা থাকদলও ইাংদরজী ও বাাংলা ৫টি
পরত্রকায় েরপত্র প্রকাশ করা হদয়দছ। তাছাড়া প্রাক্করলত মূল্য ১ সকাটির উপদর হওয়ায় রনজস্ব এ্বাং রসরপটিইউ এ্র ওদয়ব সাইদর্
ও েরপত্র প্রকাশ করা হদয়দছ। েরপত্র রবিয় শুরু ও সশদর্র মদধ্য কমপদক্ষ ২৮ রেদনর পাথ টকয থাকা উরিৎ র্া রাো হদয়দছ। েরপত্র
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গ্রহদণর সশর্ তাররে রছল ২৯.০৯.২০১৪, রকন্তু সাংদশািনীর মাধ্যদম েরপত্র সোলার তাররে ১ মাস বৃরি কদর ২৯.১০.২০১৪ করা
হয়। ৩ সপ্তাদহর মদধ্য েরপত্র মূল্যায়ন করমটির কমপদক্ষ ৩টি সভা হওয়ার কথা থাকদলও তা ৭ সপ্তাদহ সম্পন্ন হদয়দছ। রসএ্স
অনুদমােদনর ৭ রেদনর মদধ্য Notification of Award প্রোন করার রনয়ম থাকদলও তা ১২৭ রেন পর প্রোন করা হদয়দছ।
Notification of Award এ্র ২৮ রেদনর মদধ্য চুরক্ত সাক্ষর করার রনয়ম থাকদলও চুরক্ত সাক্ষররত হদয়দছ ৪৭ রেন পর।

চুরক্ত সাক্ষদরর পর র্থা রনয়দম কার্ টাদেশ প্রোন করা হদয়দছ এ্বাং কাজ শুরু হদয়দছ। রবরভন্ন কারদন ১৩ মাস ২০ রেন কাদজর
সময় বৃরি করা হদয়দছ এ্বাং বরি টত সমদয়র মদধ্য কাজ সম্পারেত হদয়দছ তদব চূড়ান্ত রবল এ্েদনা প্রোন করা হয়রন।
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পঞ্চম অধ্যায়িঃ আথ ট-সামারজক জররপ
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর প্রকল্প এ্লাকা সথদক ‘এ্’ ব্লদকর ৫০০ জন ফ্ল্যার্ মারলদকর সাক্ষাৎকার সাংগ্রহ কদর আথ ট-সামারজক
জররপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। জররদপর জন্য ৮৪০ জন ফ্ল্যার্ মারলকদের মধ্য সথদক রসদেদমটিক রযানিম স্যাম্পরলাং এ্র মাধ্যদম
৫০০ জন উত্তরোতা রনব টািন করা হয়।
৫.১ সমীক্ষা কার্ টিদম অাংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুর্
সমীক্ষা কার্ টিদম অাংশগ্রহণকারী পুরুর্ ও নারীর সাংখ্যা র্থািদম ৩৮৬ ও ১১৪ জন, র্া সব টদমার্ নমুনার ৭৭.২% ও ২২.৮%
(রিত্র ৫.১)। সমীক্ষায় সকান তৃতীয় রলদঙ্গর অাংশগ্রহণকারী রছলনা।

রিত্র ৫.১: সমীক্ষা কার্ টিদম অাংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুদর্র সাংখ্যা
৫.২ বয়স
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৪০ বছদরর রনদি ৪০ জন (৮.০০%), ৪১ সথদক ৫০ বছদরর মদধ্য ১৭৪ জন (৩৪.৮০%), ৫১
সথদক ৬০ বছদরর মদধ্য ১৮৮ জন (৩৭.৬০%) এ্বাং ৬০ বছদরর অরিক ৯৮ জন (১৯.৬০%) রছল। অাংশগ্রহণকারীদের বয়স
পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, সবশীরভাগ (৭২.৪০%) অাংশগ্রহণকারীদের বয়স ৪০ সথদক ৬০ বছর।

রিত্র ৫.২: সমীক্ষা কার্ টিদম অাংশগ্রহণকারীদের বয়স
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৫.৩ সপশা
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সবদিদয় অরিক সাংখ্যক ব্যরক্ত রনদয়ারজত রদয়দছন িাকুরর সপশায় (৬৩.২%)। এ্ ছাড়াও
রদয়দছ অবসরপ্রাপ্ত (১৩.৬%), ব্যবসায়ী (১০.৮%), গৃরহনী (৬%), িাক্তার (৪.৮%), রশক্ষক (১.২%) এ্বাং প্রবাসী (০.৪%)।

রিত্র
৫.৩:সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সপশা
৫.৪ রশক্ষাগত সর্াগ্যতা
সাররণ ৫.১ হদত সেো র্ায় সর্, ফ্ল্যার্ মারলকদের মদধ্য ৮ম সেরণ পর্ টন্ত সলোপড়া কদরদছ ০.৪০%, এ্স.এ্স.রস পর্ টন্ত সলোপড়া
কদরদছ ১.৬০%, এ্ইি.এ্স.রস পর্ টন্ত সলোপড়া কদরদছ ৪.৮০%, স্নাতক পর্ টন্ত সলোপড়া কদরদছ ৩০.০০% এ্বাং স্নাদতাদকাত্তর
পর্ টন্ত সলোপড়া কদরদছ ৬৩.২%। স্নাতক পর্ টন্ত সলোপড়া করাদের মদধ্য এ্মরবরবএ্স িাক্তার রদয়দছ প্রায় ৫%। অাংশগ্রহণকারীদের
রশক্ষাগত সর্াগ্যতা পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, সবশীরভাগ (৯৩.২০%) অাংশগ্রহণকারী স্নাতক অথবা স্নাদতাদকাত্তর পর্ টন্ত
সলোপড়া কদরদছ।
সাররণ ৫.১: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের রশক্ষাগত সর্াগ্যতা
রশক্ষাগত সর্াগ্যতা

সাংখ্যা

শতকরা হার

৮ম সেরণ পর্ টন্ত

২

০.৪০

এ্স.এ্স.রস

৮

১.৬০

এ্ইি.এ্স.রস

২৪

৪.৮০

স্নাতক

৭৮

৩০.০০

স্নাদতাদকাত্তর

৩১৬

৬৩.২০

সমার্

৫০০

১০০.০০%
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৫.৫ মারসক আয়
রবে ব্যাাংদকর তথ্য সমাতাদবক, ২০১৮-২০১৯ অথ ট বছদর িার্ টকৃত আদয়র সীমা অনুর্ায়ী সকান জনদগারির বাৎসররক গড় আদয়র
সীমা র্াকা ৭৯৬০০ (মারসক ৬৬৩৪) এ্র কম হদল তাদের রনম্নরবত্ত, র্াকা ৭৯৬৮০-৩১১৬০০ (মারসক ৬৬৪০-২৫৯৬৭) হদল
তাদের রনম্ন মধ্যরবত্ত, র্াকা ৩১১৬৮০-৯৬৪৪০০ (মারসক ২৫৯৭৪-৮০৩৬৭) হদল উচ্চ মধ্যরবত্ত এ্বাং র্াকা ৯৬৪৪০০ (মারসক
৮০৩৬৭) এ্র উপর হদল তাদের উচ্চরবত্ত বদল রবদবিনা করা হয়।
উপদরাক্ত তদথ্যর আদলাদক সাররন ৫.২ রবদির্ন করদল সেো র্ায় সর্, প্রকল্প এ্লাকা হদত সাংগৃহীত নমুনার মদধ্য সমার্ ৪ জন
(প্রায় ১%), ৩৩৭ জন (প্রায় ৬৭%) এ্বাং অবরশে ১৫৯জন (প্রায় ৩২%) ফ্ল্যার্ মারলদকর আদয়র সীমা র্থািদম রনম্ন মধ্যরবত্ত,
উচ্চ মধ্যরবত্ত এ্বাং উচ্চরবদত্তর আয় সীমার মদধ্য অবরস্থত। র্রেও প্রকল্পটি রবদশর্ কদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য
গৃহীত রকন্তু পর্ টদবক্ষদণ প্রাপ্ত লা দলর আদলাদক প্ররতয়মান হয় সর্ রনম্ন আদয়র সকান ব্যরক্ত এ্ই প্রকদল্পর আওতায় সকান ফ্ল্যার্
পানরন, র্া প্রকদল্পর মূল উদেশ্যদক ব্যহত কদর।
রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ করা হদলও ফ্ল্যার্ মারলকদের গড় মারসক আয় রনম্ন ও মধ্যম
আদয়র জনদগারির গড় মারসক আদয়র অদনক সবশী। রবে ব্যাংদকর ২০১৯ অথ ট বছদরর জন্য িার্ টকৃত গড় মারসক আদয়র সীমা
রনম্নরবদত্তর জন্য ৬৬৩৪ র্াকা পর্ টন্ত এ্বাং মধ্যরবদত্তর জন্য গড় মারসক আদয়র সীমা ৬৬৪০-৮০৩৬৭ পর্ টন্ত। সাররন ৫.২ রবদির্ণ
করদল সেো র্ায় সর্, প্রকল্প এ্লাকায় ৬৮% মধ্যরবত্ত এ্বাং বাকী ৩২% ফ্ল্যার্ মারলক উচ্চরবত্ত। ফ্ল্যার্ মারলকদের মদধ্য সকান
রনম্নরবত্ত আদয়র ব্যরক্ত সনই।
সাররণ ৫.২: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মারসক আয়
মারসক আয়

পুরুর্

নারী

সমার্

শতকরাহার

০ সথদক - ২০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

০

০

০

০.০০

২০০০১ সথদক - ৩০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

৪

০

৪

০.৮০

৩০০০১ সথদক -৪০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

১২

১৪

২৬

৫.২০

৪০০০১ সথদক -৫০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

৩২

১৪

৪৬

৯.২০

৫০০০১ সথদক -৬০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

৯৯

১৬

১১৫

২৩.০০

৬০০০১ সথদক -৮০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

১২২

২৮

১৫০

৩০.০০

৮০০০১ সথদক-১০০০০০ র্াকা পর্ টন্ত

৬১

২৬

৮৭

১৭.৪০

১০০০০০ র্াকার অরিক

৫৬

১৬

৭২

১৪.৪০

সমার্

৩৮৬

১১৪

৫০০

১০০.০০%
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র্ি অধ্যায়িঃ প্রকদল্পর কার্ টিম মূল্যায়ন
রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ টিমটি বাাংলাদেদশর ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর পররিারলত হয়। উক্ত গদবর্ণায় প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর ৮৪০
জন ফ্ল্যার্ মারলকদের মধ্য সথদক রসদেদমটিক রযানিম স্যাম্পরলাং এ্র মাধ্যদম ৫০০ জন ফ্ল্যার্ মারলদকর উপর সমীক্ষা কার্ টিম
পররিারলত হয়। উত্তরোতার কাছ সথদক ফ্ল্যার্, রাস্তা রনমটাণ, বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ, পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট, ইদলরির দকশন,
রল র্ ইন্সর্দলশন, সজনাদরর্র স্থাপন, এ্সটিরপ, রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট, করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ ও পররদবশগত প্রভাব
রনদয় মতামত সাংগ্রহ করা হয়। উত্তরোতার মতামদতর রভরত্তদত প্রকদল্পর কার্ টিম মূল্যায়ন করা হয়।
৬.১ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
প্রকদল্প এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণকারী প্ররতিান রহদসদব রাজউক এ্বাং রপিরব্লউরি দ্যটি প্ররতিান কাজ কদরদছ। সমীক্ষা কার্ টিদম
অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য রাজউক এ্বাং রপিরব্লউরি ততরীকৃত ফ্ল্যাদর্র মারলক র্থািদম ১৮৪ ও ৩১৬ জন, র্া সব টদমার্ নমুনার
৩৬.৮% ও ৬৩.২% ।

রিত্র ৬.১: উত্তরোতাদের মদধ্য রাজউক এ্বাং রপিরব্লউরির ফ্ল্যাদর্ বসবাসকারীদের হার
৬.২ ফ্ল্যার্ সাংিান্ত মতামত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৩৫৬ জন (৭১.২%) তাদের ফ্ল্যার্ বুদে সপদয়দছন এ্বাং ১৪৪ জন (২৮.৮%) তাদের
ফ্ল্যার্ এ্েদনা বুদে পানরন। র্রেও অাংশ গ্রহণকারীদের প্রদতযদকরই ফ্ল্যার্ বুদে পাওয়ার কথা।

রিত্র ৬.২: উত্তরোতাদের ফ্ল্যার্ বুদে পাওয়ার হার
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৬.৩ ফ্ল্যার্ চুরক্ত অনুর্ায়ী সঠিকভাদব বুদে পাওয়া সাংিান্ত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে সপদয়দছন ৩৫৬ জন র্ার মদধ্য মাত্র ৮২ জন (২৩% ) তাদের ফ্ল্যার্ চুরক্ত
অনুর্ায়ী সঠিকভাদব বুদে সপদয়দছন এ্বাং বাকী ২৭৪ জন (৭৭%) তাদের ফ্ল্যার্ চুরক্ত অনুর্ার্ী সঠিকভাদব বুদে পানরন।

রিত্র ৬.৩: উত্তরোতাদের চুরক্ত অনুর্ায়ী ফ্ল্যার্ বুদে পাওয়ার হার
৬.৪ ফ্ল্যার্ চুরক্ত অনুর্ায়ী সঠিকভাদব বুদে না পাওয়ার কারণসমূহ
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ১৪৪ জন ফ্ল্যার্ বুদে পানরন তারা ৬টি কারন উদল্লে কদরদছন র্ার মদধ্য সবশী সাংখ্যক
(৩৩.৬২%) বদলদছন গ্যাস সাংদর্াগ প্রোন করা হয়রন। এ্ছাড়াও ফ্ল্যার্টির আয়তন কম (২৪.৩৭%), কাজ বাকী রদয়দছ
(১৪.২৮%), রবদ্যযত সাংদর্াগ প্রোন করা হয়রন (১১.৭৭%), অপ্রতুল সুরবিা (৮.৪০%) এ্বাং ভাল উপকরণ প্রোন করা হয়রন
(৭.৫৬%) বদল উদল্লে কদরদছন।

রিত্র ৬.৪: ফ্ল্যার্টি চুরক্ত অনুর্ায়ী বুদে না পাওয়ার কারণসমূহ
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৬.৫ রাস্তা রনমটাণ সাংিান্ত
রাস্তা রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪২৪ জন (৮৪.৮% ) হযাঁ বদলদছন এ্বাং বাকী
৭৬ জন (১৫.২%) না বদলদছন।
সাররণ ৬.১: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রাস্তা রনমটাণ সাংিান্ত মতামত
রাস্তা রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৪২৪

৮৪.৮০

না

৭৬

১৫.২০

সমার্

৫০০

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৪২৪ জন রাস্তা রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ বদলদছন তাদের মদধ্য ২৯৪ জন (৬৯.৩%)
বদলদছন রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর সুরবিা হয়রন এ্বাং বাকী ১৩০ জন (৩০.৭%) বদলদছন রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর
সুরবিা হদয়দছ।
৬.৬ রাস্তা রনমটাদণর সুরবিা ও অসুরবিা সাংিান্ত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ১৩০ জন বদলদছন রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ তার মদধ্য
৪৭.৪২% বদলদছন এ্েন শহদর সর্দত সময় কম লাদগ, ৩১.৯৬% বদলদছন জলাবিতা সনই, বারক ১৯.৫৯% সহদজই র্ানবাহন
পাওয়া র্ায় বদল উদল্লে কদরদছন।
সাররণ ৬.২: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রাস্তা রনমটাদণর সুরবিা সাংিান্ত মতামত
রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর সুরবিার িরন

সাংখ্যা

শতকরা হার

শহদর সর্দত সময় কম লাদগ

৯২

৪৭.৪২

জলাবিতা সনই

৬২

৩১.৯৬

সহদজই র্ানবাহন পাওয়া র্ায়

৩৮

১৯.৫৯

সমার্

১৯২

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ২৯৪ জন বদলদছন রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর সুরবিা হয়রন তারা ৪টি কারন
উদল্লে কদরদছন র্ার মদধ্য সবশী সাংখ্যক বদলদছন র্ানবাহন পাওয়া র্ায়না র্া শতকরা হাদরর ৮০.৮২% । এ্ছাড়াও রদয়দছ শহদর
র্াওয়ার রাস্তা নাই-১৭.৪৪%, রাস্তা সাংোর সনই-০.৫৮% ও রাস্তা োরাপ-১.১৬% (সাররণ ৬.৩) ।
সাররণ ৬.৩: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রাস্তা রনমটাদণর অসুরবিা সাংিান্ত মতামত
রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর অসুরবিার িরণ

সাংখ্যা

শতকরা হার

শহদর র্াওয়ার রাস্তা নাই

৬০

১৭.৪৪

র্ানবাহন পাওয়া র্ায়না

২৭৮

৮০.৮২

রাস্তা সাংোর সনই

২

০.৫৮

রাস্তা োরাপ

৪

১.১৬

সমার্

৩৪৪

১০০.০০%
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৬.৭ বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ সাংিান্ত
বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ রকনা এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ১১৪ জন (২২.৮%) হযাঁ বদলদছন,
অবরশেদের মদধ্য ৩৬৮ জন (৭৩.৬%) না বদলদছন এ্বাং ১৮ জন (৩.৬%) বলদত পাদরন না, সেদেন নাই বা িলমান রদয়দছ
বদলদছন।
সাররণ ৬.৪: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ সাংিান্ত মতামত
বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

১১৪

২২.৮০

না

৩৬৮

৭৩.৬০

সেরে নাই

২

০.৪০

িলমান

১৪

২.৮০

বলদত পাদর না

২

০.৪০

সমার্

৫০০

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ১১৪ জন বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ বদলদছন তাদের মদধ্য ১০৪ জন
বদলদছন বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাদণর দল রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর হদয়দছ এ্বাং বাকী ১০ জন বদলদছন বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাদণর
দল রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর হয়রন র্া শতকরা হাদরর র্থািদম ৯১.২৩% এ্বাং ৮.৭৭%।
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ১০৪ জন বদলদছন বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাদণর দল রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর হদয়দছ
তার মদধ্য ৬৭.৯৩% বদলদছন এ্েন বাইদরর সলাকজন সহদজ রভতদর প্রদবশ করদত পারদবনা, ১৭.৯২% বদলদছন সগর্ হদব এ্বাং
সগদর্ রসরকউররটি থাকদব দল রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর হদব,বারক ১৪.১৫%বদলদছ চুররর সম্ভাবনা কদম র্াদব।
৬.৮ পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন সাংিান্ত
পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন করা হদে/হদয়দছ এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪৫৪ জন হযাঁ বদলদছন, ৩২
জন না বদলদছন এ্বাং ১৪ জন বদলদছন প্ররিয়ািীন বা জারননা র্া শতকরা হাদরর র্থািদম ৯০.৮% ,৬.৪% এ্বাং ২.৮%।
সাররণ ৬.৫: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন সাংিান্ত মতামত
পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন করা হদে/হদয়দছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৪৫৪

৯০.৮০

না

৩২

৬.৪০

প্ররিয়ািীন

২

০.৪০

জারননা

১২

২.৪০

সমার্

৫০০

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৪৫৪ জন পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন করা হদে/হদয়দছ বদলদছন তাদের মদধ্য
৩৫৪ জন (৭৭.৯৮%) বদলদছন সঠিকভাদব পারন সরবরাহ করা হয়, ৯২ জন (২০.২৬% ) বদলদছন সঠিকভাদব পারন সরবরাহ
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করা হয় না এ্বাং বাকী ৮ জন (১.৭৬%) বদলদছন সঠিকভাদব পারন সরবরাহ করা হয় রকনা তারা জাদনননা, কারন তারা এ্েদনা
ফ্ল্যাদর্ উদঠনরন (সাররণ ৬.৬)।
সাররণ ৬.৬: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সঠিকভাদব পারন সরবরাহ সাংিান্ত মতামত
সঠিকভাদব পারন সরবরাহ করা হয়

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৩৫৪

৭৭.৯৮

না

৯২

২০.২৬

ফ্ল্যাদর্ উদঠরন

৮

১.৭৬

সমার্

৪৫৪

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৭২ জন বদলদছন সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী, ২২ জন বদলদছন সরবরাহকৃত
পারন ব্যবহার উপদর্াগী না এ্বাং বাকী ৪০৬ জন বদলদছন তারা এ্েদনা ফ্ল্যাদর্ উদঠরন র্া শতকরা হাদরর র্থািদম ১৪.৪%, ৪.৪%
এ্বাং ৮১.২% (সাররণ ৬.৭)।
সাররণ ৬.৭: সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী রকনা সস সাংিান্ত মতামত
সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৭২

১৪.৪০

না

২২

৪.৪০

ফ্ল্যাদর্ উদঠরন

৪০৬

৮১.২০

সমার্

৫০০

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ২২ জন বদলদছন সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী না তার মদধ্য ৬৩.৬৪%
বদলদছন এ্েদনা পারনর লাইন সেয়া হয়রন/ওয়াসার সাংদর্াগ নাই, ১৮.১৮% বদলদছন পারন সঘালাদর্, ৯.০৯% বদলদছন পারনদত
ময়লা আদস বারক ৯.০৯%বদলদছন সিল নয় (সাররণ ৬.৮) ।
সাররণ ৬.৮: সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী না হওয়ার কারণসমূহ
সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী না সকন

সাংখ্যা

শতকরা হার

পারন সঘালাদর্

৪

১৮.১৮

পারনদত ময়লা আদস

২

৯.০৯

পারনর লাইন সেয়া হয়রন/ওয়াসার সাংদর্াগ নাই

১৪

৬৩.৬৪

সিল নয়

২

৯.০৯

সমার্

২২

১০০.০০%
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৬.৯ ইদলরির দকশদনর কাজ সাংিান্ত
ইদলরির দকশদনর কাজ করা হদে/হদয়দছ এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪৭৪ জন (৯৪.৮%) হযাঁ বদলদছন,
১৪ জন (২.৮%) না বদলদছন এ্বাং ১২ জন (২.৪%) বদলদছন জারননা।

রিত্র ৬.৫: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের ইদলরির দকশদনর কাজ সাংিান্ত মতামত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৪৭৪ জন বদলদছন ইদলরির দকশদনর কাজ করা হদে/হদয়দছ তাদের মদধ্য ১০০ জন
বদলদছন সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা হদে/হদয়দছ, ৩৮ জন বদলদছন সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা হয়
নাই এ্বাং বাকী ৩৩৬ জন বদলদছন সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা হদে/হদয়দছ রকনা তারা জাদনন না র্া শতকরা
হাদরর র্থািদম ২১.১%, ৮% এ্বাং ৭০.৯% (সাররণ ৬.৯)।
সাররণ ৬.৯: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ সাংিান্ত মতামত
সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা হদে/হদয়দছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

১০০

২১.১০

না

৩৮

৮.০০

জারননা

৩৩৬

৭০.৯০

সমার্

৪৭৪

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৩৮ জন বদলদছন সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা হয় না । তার মদধ্য ৫৭.৭%
বদলদছন কাজ এ্েদনা বাকী রদয়দছ, ১৫.৩৮% বদলদছন সুইিগুদলা ঠিকমত কাজ কদরনা, ১৯.২৪% বদলদছন রবদ্যযৎ সনই, বারক
৭.৬৮%বদলদছন এ্েদনা উদঠ নাই বা রকছু রুদম সুইি কম।
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৬.১০ রল র্ ইনেদলশন সাংিান্ত
রল র্ ইনেদলশন করা হদে/হদয়দছ এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪৫৮ জন (৯১.৬%) হযাঁ বদলদছন, ২৮ জন
(৫.৬%) না বদলদছন এ্বাং বাকী ১৪ জন (২.৮%) বদলদছন জারননা।

রিত্র ৬.৬: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রলফ্ট ইনেদলশন সাংিান্ত মতামত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৪৫৮ জন বদলদছন রল র্ ইনেদলশন করা হদে/হদয়দছ তাদের মদধ্য ১১৪ জন
(২৪.৮৯%) বদলদছন রল র্ সঠিকভাদব কাজ করদছ, ৪৯ জন (১০.৭%) বদলদছন রল র্ সঠিকভাদব কাজ করদছ না এ্বাং বাকী
২৯৫ জন (৬৪.৪১%) বদলদছন রল র্সঠিকভাদব কাজ করদছ রকনা তারা জাদনননা (সাররণ ৬.১০)।
সাররণ ৬.১০: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রল র্ সাংিান্ত মতামত
রল র্ সঠিকভাদব কাজ করদছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

১১৪

২৪.৮৯

না

৪৯

১০.৭০

জারননা

২৯৫

৬৪.৪১

সমার্

৪৫৮

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪৯ জন বদলদছন রল র্ সঠিকভাদব কাজ করদছ না। র্ার মদধ্য ৪১.৯৪% বদলদছন
কাজ এ্েদনা বাকী রদয়দছ, ৬.৪৬% বদলদছন সর্ মাদনর রল র্ ইনেদলশন করার কথা রছল তা করা হয়রন, ৯.৬৭% বদলদছন
রল র্ িালু থাদক না, ১৯.৩৬%বদলদছন অপাদরর্র সাংকর্, ১৬.১২% বদলদছন রবদ্যযৎ সনই এ্বাং বারক ৬.৪৫%বদলদছন রল র্
খুব িীর গরতর এ্বাং মাদে মদধ্য হযাাং কদর।
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৬.১১ সজনাদরর্র স্থাপন সাংিান্ত
সজনাদরর্র স্থাপন করা হদে/হদয়দছ এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৩৬৪ জন (৭২.৮%) হযাঁ বদলদছন, ৮৪
(১৬.৮% ) জন না বদলদছন এ্বাং বাকী ৫২ জন (১০.৪%) বদলদছন জারননা (রিত্র ৬.৭)।

রিত্র ৬.৭: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সজনাদরর্র স্থাপন সাংিান্ত মতামত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৩৬৪ জন বদলদছন সজনাদরর্র স্থাপন করা হদে/হদয়দছ তাদের মদধ্য ১৮ জন (৫%)
বদলদছন সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ, ৬২ জন (১৭%) বদলদছন সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ না এ্বাং বাকী ২৮৪
জন (৭৮%) বদলদছন সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ রকনা তারা জাদনন না (সাররণ ৬.১১)।
সাররণ ৬.১১: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সজনাদরর্র সাংিান্ত মতামত
সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

১৮

৫.০০

না

৬২

১৭.০০

জারননা

২৮৪

৭৮.০০

সমার্

৩৬৪

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৬২ জন বদলদছন সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ না তার মদধ্য ৪১.৮২% বদলদছন
সজনাদরর্র িালাদনার জন্য রনরে টে সলাক সনই, ৪০% বদলদছন রবদ্যযত িদল সগদলও সজনাদরর্র িালাদনা হয়না, এ্বাং বারক
১৮.২%বদলদছন সজনাদরর্র বন্ধ হদয় র্ায়, ফ্ল্যাদর্ উদঠরন/ জারননা (সাররণ ৬.১২)।
সাররণ ৬.১২: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সজনাদরর্দরর সমস্যা সাংিান্ত মতামত
সজনাদরর্দরর সমস্যা

সাংখ্যা

শতকরা হার

সজনাদরর্র বন্ধ হদয় র্ায়

৪

৩.৬৪

রবদ্যযত িদল সগদলও সজনাদরর্র িালাদনা হয়না

৪৪

৪০.০০

সজনাদরর্র িালাদনার জন্য রনরে টে সলাক সনই

৪৬

৪১.৮২

ফ্ল্যাদর্ উদঠরন/ জারননা

১৬

১৪.৫৪

সমার্

১১০

১০০.০০%
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৬.১২সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সাংিান্ত
সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট করা হদয়দছ রকনা এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৪৪৪ জন (৮৮.৮%) হযাঁ বদলদছন,
৩৮ জন (৭.৬%) না বদলদছন এ্বাং বাকী ১৮ জন ( ৩.৬%) বদলদছন জারননা।

রিত্র ৬.৮: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সাংিান্ত মতামত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৪৪৪ জন বদলদছন সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট করা হদয়দছ তাদের মদধ্য ৯২ জন বদলদছন
সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ, ৬ জন বদলদছন সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ না এ্বাং বাকী
৩৪৬ জন বদলদছন সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ রকনা তারা জাদনন না র্া শতকরা হাদরর র্থািদম ২০.৭%,
১.৪% এ্বাং ৭৭.৯% (সাররণ ৬.১৩)।
সাররণ ৬.১৩: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সাংিান্ত মতামত
সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৯২

২০.৭০

না

৬

১.৪০

জারননা

৩৪৬

৭৭.৯০

সমার্

৪৪৪

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদি ৬ জন বদলদছন সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ না র্ার মদধ্য ৫০%
বদলদছন ফ্ল্যাদর্ উদঠরন তাই জাদনন না, ১৬.৭% বদলদছন ফ্ল্যাশ হয় না, ১৬.৭ বদলদছন পারন জদম র্ায় মাদে মাদে এ্বাং বারক
১৬.৭% বদলদছন কাজ সমাপ্ত হয়রন।
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৬.১৩ করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ সাংিান্ত
করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ রকনা এ্ প্রদশ্ন সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য ৮ জন (১.৬%) হযাঁ
বদলদছন, ১৫০ জন (৩০%) না বদলদছন এ্বাং বাকী ৩৪২ জন (৬৮.৪০) বদলদছন জারননা।

রিত্র ৬.৯: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ সাংিান্ত মতামত
6.14 পররদবশগত প্রভাব সাংিান্ত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৮৮% বদলদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকাসহ আদশপাদশর এ্লাকায় জলাবিতা
কমদব। এ্লাকার আদশপাদশ থাকা রবরভন্ন সিাবা, নালা, নে টমা প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল ভরার্ হদয় র্াওয়ায় জলাবিতা কমদব বদল
মতামত রেদয়দছন। অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ১০% বদলদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকাসহ আদশপাদশর এ্লাকায়
ধ্যলাবারল কমদব। প্রকল্প এ্লাকায় রাস্তা পাকা হওয়ায় এ্বাং গাছপালা লাগাদনার দল ধ্যলাবারল অদনকাাংদশ কদম আসদছ এ্বাং
প্রকল্প সশর্ হদল ধ্যলাবারল কদম র্াদব বদল তারা মন্তব্য কদরদছন। অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ০.৮% মন্তব্য কদরদছ নান্দরনক
রিজাইন এ্বাং পর্ টাপ্ত োরল জায়গা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায় সোলাদমলা সুন্দর পররদবশ সৃরে হদব। সমীক্ষায়
অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ১.২০% মন্তব্য কদরদছন সর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায় পররদবশ দূর্ন কমদব।
6.15 অথ টননরতক সুরবিা সাংিান্ত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৫৫.৭৯% বদলদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায় বা তার আদশপাদশ রনমটান কাজ
এ্বাং কলকারোনা ততরী হদব র্ার দল স্থানীয় সলাকদের কমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরে হদব, দল অদনকাাংদশ সবকার কদম র্াদব
এ্বাং অথ টননরতক ভাদব সেল হদব। অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৪৪.২১% বদলদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায় সুপারসপ,
বড় শরপাংমল, কলকারোনা এ্সব ততরী হদব দল মানুর্ ব্যবসা করার সুদর্াগ পাদব র্া অথ টরনরতদত প্রভাব পড়দব।
৬.১৬ কমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ সাংিান্ত
সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৮৭.৫% বদলদছন সর্, প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায় বড় বড় কলকারোনা গদড়
উঠদব দল স্থানীয় সলাকদের কমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরে হদব বাকী ১২.৫% বদলদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল প্রকল্প এ্লাকায়
সছার্ সছার্ সোকান রেদয় আত্নকমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ ততরী হদব।
৬.১৭ ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় ক্ষরত সাংিান্ত
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সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৭৮.৮% বদলদছন সর্, রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় তারা রবরভন্নভাদব
ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন এ্বাং বাকী ২১.২% বদলদছন রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় তারা সকানভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হনরন।
সাররণ ৬.১৪: সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় ক্ষরত সাংিান্ত মতামত
রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন

সাংখ্যা

শতকরা হার

হযাঁ

৩৯৪

৭৮.৮০

না

১০৬

২১.২০

সমার্

৫০০

১০০.০০%

সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের মদধ্য সর্ ৩৯৪ জন বদলদছন রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় তারা রবরভন্ন ভাদব
ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন তাদের মদধ্য ৮৮ জন বদলদছন ভাড়া বাসায় সথদক অথ টননরতক ভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদেন, ২৫০ জন বদলদছন
আরথ টকভাদব ক্ষরতগ্রস্থ এ্বাং বাকী ৫৬ জন বদলদছন তারা রবরভন্ন ভাদব হয়রারনর রশকার হদয়দছন, সলান কদর র্াকা পররদশাি
করদত পারদছন না।

সপ্তম অধ্যায়িঃ গুণগত সমীক্ষার লা ল
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সমীক্ষায় পররমাণগত পিরত ছাড়াও গুণগত পিরত ব্যবহার করা হয়, সর্মন: েলীয় আদলািনা এ্বাং প্রকদল্পর কমটকতটাগদণর সদঙ্গ
রনরবড় সাক্ষাৎকার। এ্ছাড়াও স্থানীয় পর্ টাদয় ১টি কমটশালা করা হয় সর্োদন উপকারদভাগীদের সাদথ প্রকদল্পর বতটমান অবস্থা,
অগ্রগরত, কার্ টকাররতা ও স লতা রনদয় আদলািনা করা হয়। রনদম্ন গুণগত সমীক্ষায় প্রাপ্ত লা ল আদলািনা করা হদলা৭.১ েলীয় আদলািনার লা ল
আদলািয রনরবড় পররবীক্ষণ প্রকদল্পর আওতায় ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদরর রবরভন্ন এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদন সমার্ ৩টি েলীয় আদলািনা
পররিারলত হয়। সব টদমার্ ৩০ জন অাংশগ্রহণকারী আদলািনায় অাংশগ্রহণ কদরন। েলীয় আদলািনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরমটত
এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর বসবাসকারী ও অবসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকগণ, প্রকল্প সাংরিে কমটকতটা ও কমটিারী এ্বাং ঠিকাোরী
প্ররতিাদনর কমটকতটা ও কমটিারীগণ অাংশগ্রহণ কদরন। অাংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ৫০ বছর র্ার মদধ্য সব টরনম্ন বয়স ৩৩ বছর
এ্বাং সদব টাচ্চ বয়স ৬৫ বছর। েলীয় আদলািনায় অাংশগ্রহণকারীরা রনদম্নাক্ত রবর্য় আদলাকপাত কদরদছন।
 প্রকদল্পর প্রিান কমটকান্ডগুদলা সম্পরকটত
প্রকদল্পর আওতায় ৭৯টি রবরল্ডাং এ্র রনমটাণ কাজ করার কথা এ্র মদধ্য ৭৩ টি রবরল্ডাং এ্র রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদলও রবরভন্ন
সুরবিারে না থাকায় এ্েদনা বসবাসদর্াগ্য হয়রন। সর্ ৬টি রবরল্ডাং এ্র রনমটাণ কাজ এ্েদনা সশর্ হয়রন সসগুদলা হদে ১২ রব-রতস্তা ১,
১২ রস-রতস্তা ২, ১০-এ্ করদতায়া ১, ১০-রব করদতায়া ২, ১০-রস করদতায়া ৩ এ্বাং ১০-রি করদতায়া ৪। শুধ্যমাত্র ১০টি রবরল্ডাং এ্
তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ বাকী রবরল্ডাংগুদলাদত তবদ্যযরতক সাংদর্াগ সনই। সর্ ১০টি রবরল্ডাং এ্ তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ শুধ্যমাত্র
সসগুদলাদতই রকছু সাংখ্যক ফ্ল্যার্ মারলক বসবাস করদছন। সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ রল র্ ইনেদলশন করা হদয়দছ রকন্তু তবদ্যযরতক
সাংদর্াগ না থাকায় রল র্গুদলা িলদছ না। গ্যাস সাংদর্াগ এ্েদনা প্রোন করা হয়রন। রবরল্ডাং-এ্ পর্ টাপ্ত পারনর ব্যবস্থা নাই। প্রকদল্পর
আওতায় মসরজে রনমটাণ করার কথা থাকদলও এ্েদনা তা করা হয়রন এ্মনরক এ্েন পর্ টন্ত েরপত্র ও আহবান করা হয়রন। ১০টি
রবরল্ডাং-এ্ বসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকদের নামাদজর জন্য অস্থারয়ভাদব এ্কটি মসরজে রনমটাণ করা হদয়দছ সর্োদন সবার এ্কসদঙ্গ
নামাজ পড়ার মত জায়গা সনই। অাংশগ্রহণকারীরা বদলন, সবাই ফ্ল্যাদর্ উঠদল ১০% মানুর্ ও মসরজদে এ্কসদঙ্গ নামাজ পড়দত
পারদবনা। করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স এ্র সলাি সর্ে এ্র কাজ িলদছ। সুয়াদরজ রসদেম এ্েদনা িালু হয়রন।
 বাস্তবারয়ত প্রকল্প সম্পদকট অরভদর্াগসমূহ
েলীয় আদলািনায় অাংশগ্রহণকারীরা বদলন সর্, ২০১৬ সাদলর মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে পাওয়ার কথা থাকা সদত্ত্বও তা বুদে পায় নাই র্রেও
রাজউদকর চুরক্ত অনুর্ায়ী রকরস্ত সেয়া হদয়দছ। ফ্ল্যার্ বসবাসদর্াগ্য না কদরই ২০১৮ সাদল ৮৩৭ জনদক এ্কর্া চুরক্তর মাধ্যদম ফ্ল্যার্
বুরেদয় সেওয়া হদয়দছ। রকরস্ত রেদত সেরী হদল রাজউক ১২% হাদর ইন্টাদরে রনদে। ২৭ মাস সেরী কদরও রাজউক ফ্ল্যার্ বুরেদয়
না সেওয়ায় অরতররক্ত বাসা ভাড়া সেয়া লাগদছ। ফ্ল্যার্ মারলকদের এ্কইসাদথ ব্যাাংক ঋণ এ্বাং বাসাভাড়া িালাদনা সম্ভব হদেনা।
অাংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রকাশ কদরন সর্, রাজউক র্তরেন ফ্ল্যার্ বুদে রেদত না পারদছ ততরেন পর্ টন্ত ফ্ল্ার্ মারলকদের বাসাভাড়া
রাজউক সথদক প্রোন করা উরিত। সন্ধযা ৬ র্ার পর রনরাপত্তার অভাদব প্রকল্প এ্লাকায় প্রদবশ করা র্ায়না। বতটমাদন ফ্ল্যাদর্
বসবাসকারী মারলকরা জানান সর্, ফ্ল্যাদর্ সমাবাইল সনর্ওয়াকট সনই। সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার সকান উন্নরত সনই। রনরররবরল ও অপ্রতুল
সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার কারদন রারত্রদত রছনতাই হদে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর উদিািদনর পর রাজউদকর কাদজর িীরগরত হদয়দছ। ফ্ল্ার্
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মারলকদেরদক জরমসহ ফ্ল্যার্ সররজরি করার রবর্দয় েলীয় আদলািনায় অাংশগ্রহণকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা মতামত প্রকাশ কদরন।
এ্ছাড়াও ফ্ল্ার্মারলকরা রনম্নরলরেত ইরতবািক , সনরতবািক ও সুপাররশসমূহ তুদল িদরন।


ঢাকা শহদর প্রথম পররকরল্পত আবাসন ব্যবস্থা



শতভাগ মাোর প্ল্াদনর আওতায় আবাসন ব্যবস্থা



পর্ টাপ্ত োরল জায়গা রদয়দছ



বৃরের পারন আহরণ সুরবিা আদছ



গৃহস্থালী উরেে প্ররিয়াকরণ পিরত রদয়দছ



সসৌররবদ্যযৎ আহরণ সুরবিা আদছ



প্রকদল্পর রভতর সকান হাসপাতাল সনই।



ফ্ল্যার্ মারলকদের সাদথ অাংশগ্রহনমূলক আদলািনা ছাড়া রবরভন্নকাদজর জন্য েরপত্র আহবান করা হদে।



প্রকল্প অভযন্তরীণ সুপারশপসহ সব িরদনর সোকান বরহরাগতদের সেয়া হদিছ দল রজরনর্পদত্রর মূল্য বৃরি ঘর্দব এ্বাং
এ্র প্রভাব পড়দব ফ্ল্যার্ মারলকদের উপর।



রনমটাণকাদজ ব্যবহৃত সব উপকরণ বাাংলাদেশ প্রদকৌশল রবেরবদ্যালয় কতৃটক পরীক্ষা করা হয়রন, কাদজই রবরল্ডাং-এ্
ব্যবহৃত সব উপকরণ আদেৌ রনরাপে রকনা তা রনরিত হওয়া র্ায় নাই।



তবদ্যযরতক সকবল পরীরক্ষত নয়।



ফ্ল্যার্ হস্তান্তদর সেরী হওয়ায় ফ্ল্যার্ মারলকগণ ক্ষরতগ্রস্ত তাই সম্পূণ ট সররি ফ্ল্যার্ হস্তান্তর না করা পর্ টন্ত রকরস্তগুদলা সুেমুক্ত
কদর সেয়া সহাক।



স্কুদলর সর্ন্ডার সকান প্রাইদভর্ স্কুলদক না রেদয় সরকারীভাদব স্কুল, কদলজ সেয়া সহাক, রাজউদকর শাোও হদত পাদর।



মশা রনিদনর জন্য আদশপাদশ সিাবা পররোদরর ব্যবস্থাা্ করদত হদব।



সররজদিশদনর জন্য সথাক মূল্য িরদত হদব। ১৫% মূল্য িরদল মধ্যরবত্ত পররবারগুদলার উপর অরিক িাপ পড়দব।



রনমটাণসামগ্রী এ্বাং ইদলকরিকযাল র্ন্ত্রপারতসহ বাকী সব র্ন্ত্রপারত র্থার্থ কতৃটপক্ষ িারা পরীক্ষা কদর রেদত হদব।



ট ৩৫০০ র্াকা এ্বাং বতটমাদন ফ্ল্যার্ এ্র মূল্য প্ররত বগফুর্
ট ৪৮০০ র্াকা।
১ম ও ২য় িাদপ ফ্ল্যার্ এ্র মূল্য রছল প্ররত বগফুর্
১ম ও ২য় িাদপ েরোস্তকারীদের ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর পরবতীদত ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত সম্পুন্ন
র্াকা পররদশাি করার চুরক্ত রছদলা রকন্তু ৩য় িাদপ েরোস্তকারীদের ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর
পরবতীদত ৮ বছদর ৮ রকরস্তদত সম্পুন্ন র্াকা পররদশাি করার সুদর্াগ সেয়া হয়। আবার ৪থ ট, ৫ম এ্বাং ৬ি িাদপ িাদপ
েরোস্তকারীদের ১ বছদর ৪ রকরস্তদত ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর পরবতীদত ৮ বছদর ৮ রকরস্তদত সম্পুন্ন র্াকা পররদশাি
করার সুদর্াগ রদয়দছ।
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রিত্র ৭.১: প্রকদল্পর ফ্ল্যার্ মারলকদের সাদথ েলীয় আদলািনায়
৭.২ রনরবড় সাক্ষাৎকার সথদক প্রাপ্ত লা ল
রাজউদকর প্রকল্প সাংরিশ্তহ কমটকতটাগদণর সদঙ্গ (প্রকল্প পররিালক, উপ-প্রকল্প পররিালক (রসরভল) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপপররিালক (আরকটদর্ক্ট), রহসাবরক্ষক) আিা-কাঠাদমাগত প্রশ্নমালার মাধ্যদম সমার্ ৫ টি রনরবড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। রনরবড়
সাক্ষাৎকার সথদক প্রাপ্ত তথ্যগুদলা এ্োদন সাংদক্ষদপ তুদল িরা হদলারনরবড় সাক্ষাৎকাদর প্রকল্প সাংরিে কমটকতটারা মতামত প্রকাশ কদরন সর্, িয় সম্পরকটত কাজ রিরপরপ এ্বাং প্ররকউরদমন্ট
নীরতমালা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হদে/হদয়দছ। িয় প্ররিয়ায় তারা ওটিএ্ম (ওদপন সর্ন্ডার সমথি), এ্লটিএ্ম (রলরমদর্ি সর্ন্ডার
সমথি) এ্বাং ই-রজপ পিরত অনুসরণ কদরদছ। প্রকদল্পর অথ টায়দন এ্বাং পণ্য কার্ ট ও সসবা িয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র সকান রবলম্ব বা
সমস্যা হয়রন সর্দহতু প্রকল্পটি স্ব-অথ টায়দন করা হদে। প্রকদল্পর কমটকান্ডগুদলার গুনগতমান ও পররমান অনুদমারেত
রিরপরপ/আররিরপরপর নকশা অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদয়দছ বদল রনরবড় সাক্ষাতকাদর প্রকল্প কমটকতটারা জানান। প্রকদল্পর ফ্ল্যার্
মারলকদের বারহর হওয়ার রাস্তা প্রসদঙ্গ প্রকল্প কমটকতটারা জানান সর্, রিরপরপদত এ্ রবর্দয় সকান অদথ টর সাংস্থান রাো হয়রন তদব
তৃতীয় স দজর িলমান প্রকদল্প এ্ রবর্দয় অদথ টর সাংস্থান রদয়দছ। সবড়ীবাঁি রেদয় এ্রভরনউ রাস্তা হদয়দছ র্া রেদয় বসবাসরত ফ্ল্যার্
মারলকরা বতটমাদন িলািল করদছ। তদব প্রকদল্পর ‘রব ও রস’ ব্লদকর জন্য সমদিাদরদলর কাজ সম্পূণ ট হওয়ার পদর বারহর হওয়ার
জন্য রাস্তার কাজ করা হদব। ফ্ল্যার্ মারলকদের পক্ষ সথদক করা মামলা সম্পদকট প্রকল্প কমটকতটারা জানান সর্, সময় মত ফ্ল্যার্
হস্তান্তর না করায় ফ্ল্যার্ মারলকরা ফ্ল্যাদর্র জন্য সকান প্রকার ইন্টাদরে না সেওয়ার জন্য মামলা কদরদছ র্া বতটমাদন িলমান
রদয়দছ। প্রকল্প কমটকতটারা জানান সর্, প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর এ্েনও প্রায় ১০০০টি ফ্ল্যার্ অরবরিত রদয়দছ। ফ্ল্যার্ রবরি না হওয়ার
কারণ সম্পটদক প্রকল্প কমটকতটারা এ্েদনা নাগররক সুরবিা রনরিত না হওয়ার কথা বদলদছন। তদব ফ্ল্যার্ রবরির জন্য প্রকদল্পর পক্ষ
সথদক প্রিার প্রিারণা িলদছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পূদব ট IEE এ্বাং EIA কতৃটক সকান ছাড়পত্র সনওয়া হয়রন।
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৭.৩ কমটশালা: ফ্ল্যার্ মারলকদের সাদথ মতামত রবরনময়
সমাহার কনসালদর্ন্টস রলিঃ এ্র পরামশটক েল ও আইএ্মইরির সর্করনকযাল সহায়তায় ২১ মাি ট ২০১৯ স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালার
আদয়াজন ও পররিালনা করা হয়। প্রকদল্পর সাইর্ অর দসর কন াদরন্স রুম, উত্তরা ১৮ নাং সসক্টর, ঢাকা -দত এ্ কমটশালাটি অনুরিত
হয়। কমটশালায় আইএ্মইরি এ্র পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৭ এ্র মহাপররিালক জনাব সমা: মাহমুদ্যল হক, উপ-পররিালক
জনাব মরশউর রহমান, ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ’’ প্রকদল্পর
উপ-প্রকল্প পররিালক জনাব সমা: মুজা

র উরেন, সমাহার কনসালদর্ন্টস রলিঃ এ্র ব্যবস্থাপনা পররিালক জনাব সমািঃ আদনায়ার

সহাদসন, রনরবড় পররবীক্ষণ েদলর টিম রলিার জনাব প্রদকৌশলী সমা: খুরশীে আলম, প্রকদল্পর রবরভন্ন পর্ টাদয়র কমটকতটাগণ, রনরবড়
পররবীক্ষণ েদলর সেস্যগণ এ্বাং রবরভন্ন সেণী ও সপশার ফ্ল্যার্ মারলকরা উপরস্থত রছদলন। কমটশালায় উপ-প্রকল্প পররিালক প্রকদল্পর
উদল্লেদর্াগ্য কমটকান্ডসমূহ উপস্থাপন কদরন। সমাহার কনসালদর্ন্টস রলিঃ এ্র পরামশটক, আইএ্মইরি এ্র মহাপররিালক এ্বাং উপপররিালক রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর লক্ষয, উদেশ্য, এ্র পরররি ও ব্যারপ্ত, রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর পিরত ইতযারে সম্পদকট
সাংদক্ষদপ উপরস্থত সকলদক িারণা প্রোন কদরন এ্বাং অাংশগ্রহণকারীদের প্রকদল্পর িলমান কার্ টিম মূল্যায়দন তাদের রনজস্ব
মতামত স্বািীনভাদব প্রকাদশর আহবান জানান। প্রকদল্পর আওতায় সমাপ্ত এ্বাং িলমান রবরভন্ন কমটকান্ড রনদয় উপরস্থত
অাংশগ্রহণকারীদের সাদথ মতামত রবরনময় হয়। প্রকদল্পর দূব টল ও সবল রেক এ্বাং প্রকল্পটিদক রকভাদব আদরা সামদন এ্রগদয় রনদয়
র্াওয়া র্ায়, এ্ ব্যাপাদরও মতামত রবরনময় হয়।
কমটশালায় রনম্নবরণ টত গুরম্নত্বপূণ ট রবর্য়গুদলা অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য সথদক উত্থারপত হদয়দছ।


উপরস্থত কদয়কজন ফ্ল্যার্ মারলক জানান সর্ ফ্ল্যার্ হস্তান্তর করার কথা রছল ২০১৬ সাদল রকন্তু এ্েদনা বুদে পানরন দল
তারা আরথ টকবাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদেন। কদয়কজন ফ্ল্যার্ মারলক জানান সর্, তাদেরদক ফ্ল্যাদর্র িারব বুদে সেওয়া হদয়দছ
রকন্তু নাগররক সুরবিা না থাকায় তারা ফ্ল্যাদর্ বসবাস করদছন না।



উপরস্থত সকল ফ্ল্যার্ মারলকরা রনরাপত্তা ব্যবস্থা সজারোর করদত বদলন। তারা জানান সর্, ২ জন ফ্ল্যার্ মারলক
রছনতাইদয়র রশকার হদয়দছন। তারা পুরলদশর র্হল বৃরি করার ব্যাপাদর মত প্রকাশ কদরন।



বসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা জানান সর্, এ্েদনা গ্যাস সরবরাহ করা হয়রন এ্বাং রান্নাঘদর সকান এ্ক্সে যান এ্র ব্যবস্থা
না থাকায় স্যাঁতস্যাঁদত সতল রির্রিদর্) পররদবশ রবরাজ কদর র্া স্বাদস্থযর জন্য ক্ষরতকর।



ফ্ল্যাদর্ সমাবাইল সনর্ওয়াকট থাদকনা দল সর্াগাদর্াদগর সক্ষদত্র অসুরবিা হয়।



রাস্তায় সড়কবারত না থাকায় সন্ধযার পর বারহদর সবর হওয়ার পররদবশ সনই।



বসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা জানান সর্, সন্ধযার পর প্রকল্প এ্লাকায় ঢুকদত পুরলশ বাঁিা প্রোন কদর। কেদনা কেদনা
তারা রবব্রতকর পরররস্থরতর সন্মুেীন হন।



প্রকল্প এ্লাকায় সকান ব্যাাংরকাং সুরবিা না থাকায় আরথ টক সলনদেদনর সক্ষদত্র অসুরবিা হয়।



পররবহন সুরবিা না থাকায় র্াতায়াদতর সক্ষদত্র অসুরবিা হয়।



প্রকদল্পর আওতায় ১টি প্রাথরমক ও ১টি মাধ্যরমক রবদ্যালয় স্থাপন করা হদব। উপরস্থত ফ্ল্যার্ মারলকরা রাজউক পররিারলত
স্কুল এ্র শাো িালুর োবী জানান।



বসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা জানান সর্, কদয়কজন ফ্ল্যার্ মারলক ফ্ল্যাদর্ উঠার পদরও নাগররক সুরবিা না থাকায় ফ্ল্যার্
সছদড় িদল সগদছন এ্মনরক কদয়কজন ফ্ল্যার্ রবরি ও কদর রেদয়দছন।
56



প্রকদল্পর আওতায় এ্ ব্লদক ৭০০০ মুসরল্লর িারণক্ষমতা সম্পন্ন মসরজে রনমটাণ করার পররকল্পনা রদয়দছ বদল উপ-প্রকল্প
পররিালক জানান। ‘এ্’ ব্লদক বসবাসকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা জানান সর্, প্রায় ৫০০০০ সলাদকর জন্য আদরা সবশী মুসরল্লর
িারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মসরজে রনমটাণ করা প্রদয়াজন।



অাংশগ্রহণকারীরা জানান সর্, প্রকদল্পর আওতায় সর্ গাছ লাগাদনা হদয়রছল তা পররির্ টার অভাদব নে হদয় র্াদে।



ফ্ল্যার্ মারলকরা জানান সর্, সন্ধযার পর মশার উপদ্রদব ফ্ল্যাদর্ বসবাস করা মুশরকল হদয় পদর।



প্রকদল্পর আওতায় ফ্ল্যাদর্র অভযন্তদর সর্ থাই গ্লাস লাগাদনা হদয়দছ তার সসটিাং ভাল হয়রন



ফ্ল্যাদর্ সর্ তবদ্যযরতক উপকরণ ব্যবহার করা হদয়দছ তা রনম্নমাদনর এ্বাং তবদ্যযরতক পদয়ন্টগুদলাদত সকান সুইি না থাকায়
সরাসরর িাজট রেদত হয় র্া ঝরুঁ কপূন ট।



বসবাসকারী কদয়কজন ফ্ল্যার্ মারলক জানান সর্, ফ্ল্যাদর্র সেয়াদলর সকাথাও সকাথাও িযাদমজ হদয় সগদছ।



ফ্ল্যাদর্র র রনরশাং কাজ র্থার্থভাদব করা হয়রন বদলও কমটশালায় অাংশগ্রহণকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা মতামত প্রকাশ
কদরন।



সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট এ্েদনা র্থার্থভাদব করা হয়রন বদলও কমটশালায় অাংশগ্রহণকারীরা জানান।



রনমটাণ কাজ িলমান থাকায় বায়ুদ্যর্দনর জন্য রনিঃোস রনদত কে হয়।

পররদশদর্ কমটশালায় অাংশগ্রহণকারী ফ্ল্যার্ মারলকরা দ্রুত প্রকদল্পর সমস্ত কমটকান্ড সমাপ্ত কদর বসবাদসর উপদর্াগী পররদবশ ততরী
করদত এ্বাং সরকাদরর অন্যান্য সসবা প্রোনকারী প্ররতিানসমূদহর সাদথ সমন্বয় কদর নাগররক সুরবিা রনরিত করার প্ররত
গুরুত্বাদরাপ কদরন।

রিত্র ৭.২: স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালা, উত্তরা ১৮ নাং সসক্টর, ঢাকা
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রনরবড় পররবীক্ষকে প্রকনের নিনিনি ও আরনিনিনি িয িানলার্না কনর প্রাপ্ত তথ্য উপাদত্তর উপর রভরত্ত কদর SWOT Analysis
করা হনয়নে। SWOT Analysis কর্নক প্রাে প্রকদল্পর সবল ও দ্যব টল রেক এবং প্রকনের সুনযাগ ও ঝরুঁ কসমূহ নননম্ন উপস্থাপন
করা হদলা:
প্রকদল্পর Strengths

প্রকদল্পর Weaknesses

১। প্রকে বাস্তবায়ননর েন্য নিনিনি ও আরনিনিনিনে
প্রনয়ােনীয় অনর্ ির সংস্থান ।
২। প্রককের রিরপরপদত িয়পররকল্পনা ও কমটপররকল্পনা
সাংযুক্ত থাকা।
৩। প্রকদল্পর কার্ টিম র্ি ও সপ্তম পঞ্চবারর্ টক পররকল্পনা,
এ্মরিরজ, রভশন ২০২১ এ্র সাদথ সমরন্বত।
৪। প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় ও উপযুক্ত জনবল
কাঠাদমা রিরপরপদত সাংস্থান।
৫। প্রকল্পটি রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারিকক টানগটি কনর
গৃহীত সবদিদয় বড় ও পররকরল্পত আবাসন ব্যবস্থা ।
৬। প্রকেটি রাজুনকর ননেস্ব অর্ িায়নন বাস্তবানয়ে হনে, এ
কারনন অর্ িপ্রানে, অর্ িোড় ও অর্ ি ব্যানয়র স্বাধীনো রনয়নে।

১। নিনিনিনে ও আরনিনিনিনে ননম্ন ও মধ্যরবদত্তর সাংজ্ঞা ও
সুরনরে টে আদয়র সীমা উসল্লে না থাকা।
২। নিনিনির সানর্ নবনিন্ন নকো কযমন স্থািেয,
কাঠানমাগে, প্লানবং এবং ববদ্যযনেক নকো সংযুি না র্াকা
।
৩। প্রককের রিরপরপদত সবইজলাইন ররদপার্ ট ও র রজরবরলটি
োরি ররদপার্ ট না থাকা।
৪। প্রকনের নিনিনিনে সংযুি Log frame এ
পররমাপক সূিক এ্বাং তা অজটদনর র্াইম লাইন রনদে টশক না
র্াকা।
৫। রিরপরপদত WBS পিরত অনুসরন করা হয়রন।
CPM/PERT অথবা অন্য সকান পিরত অনুসরণ কদর
প্রকদল্পর সময়াে রনি টারন করা হয়রন।

প্রকদল্পর Opportunities

প্রকদল্পর Threats

১। উত্তরা তৃতীয় প্রকদল্পর মাধ্যনম প্রস্তুেকৃে মাোর প্ল্ান
ব্যবহার কনর পররকরল্পত নগরদকন্দ্র গদড় সতালার পররকল্পনা
বাস্তবায়ন সহে হনব ।
২। রাজউদকর রনজস্ব জরমর উপর প্ররতরিত হওয়ায় ভূরম
অরিগ্রহন, ভূরম উন্নয়ন এ্বাং তেসাংিান্ত সকান জটিলতা কনই।
৩। প্রকদল্পর অবস্থানগত সুরবিা রনয়নে কযখানন িাল
সর্াগাদর্াদগর ব্যবস্থা নবদ্যমান এবং ননমিান কানের
প্রদয়াজনীয় কাঁিামাল, রনমটাণ সামগ্রী ও শ্রনমক সাংগ্রদহর
সহজলভযতা হদয়দছ।
৪। আন্তেিানেক িরিনের মাধ্যনম নবনিেী নবনননয়াগ এবং
ননমিান নেনে উন্নে ও আধুননক প্রযুনি আগমননর সম্ভাবনা।
৫। প্রকল্প এ্লাকা সথদক ঢাকা শহদরর মূল িার ক
সনর্ওয়াদকটর সাদথ বারহযক সর্াগাদর্াদগর সুব্যবস্থা।

১। প্রকেটির মাধ্যনম ১৮৩টি িবনন ১৫৩৭২ টি লযাট
ননমিাননর মহািনরকেনা কনয়া হনয়নে। এই নবপুল সংখ্যক
লযাট নবনক্রর অননশ্চয়ো রনয়নে।
২। নবপুল সংখ্যক লযাট ননমিাননর মহািনরকেনা এবং নতুন
নতুন প্রযুনি ব্যবহার কনর আবাসন প্রস্তুে বাংলানিনে এই
প্রর্ম। নতুন প্রযুরক্তর আত্মীকরণ এ্বাং ব্যবহাকরর কক্ষনে
রােউককর আনর্ িক ও প্রযুনিগে সক্ষমো নননয় অননশ্চয়ো
রনয়নে ।
৩। নতুনিানব গনড় কোলা আবাসনন বসবাসকারী কলাকনির
সকল নাগনরক সুনবধা প্রিাননর অননশ্চয়ো রনয়নে।

 প্রকদল্পর Exit Plan
প্রকদল্পর কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর প্ররতটি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর জন্য রাজউদকর তত্বাবিাদন এ্কটি করমটি অনুদমােন সেয়া হদব।
উক্ত করমটি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর সমস্ত োরয়ত্ব পালন করদব। তাছাড়া রাস্তা, পাকট, পারকটাং ইতযারে বারহদরর অবকাঠাদমার জন্য
প্ররতটি ব্লদক এ্কটি সকন্দ্রীয় করমটি করা হদব। উক্ত করমটি বারহযক অবকাঠাদমার রবর্দয় রসিান্ত গ্রহণ করদব।

নবম অধ্যায়িঃ সমীক্ষালব্ধ িয িনবক্ষে ও সুিানরেমালা
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৯.১ সমীক্ষালব্ধ পর্ টদবক্ষণ
রনরবড় পররবীক্ষদণর অন্যতম উদেশ্য হদে প্রকদল্পর কমটকাে সঠিকভাদব বাস্তবারয়ত হদে রকনা তা র্ািাই করা। এ্ছাড়াও প্রকদল্পর
আওতায় সম্পারেত কার্ টাবলী পর্ টদবক্ষণ, অবকাঠাদমাসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ ব্যবস্থা, প্রিান কমটকােগুদলার কার্ টকাররতা, অনুদমারেত
রিরপরপ নকশা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ইতযারে রবর্য় পর্ টদবক্ষণ, পর্ টাদলািনা ও রবদির্ণ কদর সুপাররশ প্রণয়ন করা। রনরবড়
পররবীক্ষদণর আদলাদক প্রাপ্ত লা ল রনদম্ন উদল্লে করা হদলা৯.১.১ প্রকদল্পর রিরপরপ পর্ টদলািনা: মূল প্রকদল্পর প্রাক্কলন রছল ৯০৩,০৭১.৮৭ লক্ষ র্াকা এ্বাং সময়াে রছল নদভম্বর/২০১১ হদত
জুন/২০১৬ পর্ টন্ত । প্রকল্পটি এ্কদনক কতৃটক অনুদমােন হয় ০৪/১০/২০১১ তাররদে বা প্রকল্প সময়াদের পূদব টই র্া কারঙ্খত। রকন্ত
রনি টাররত সময়াদের মদধ্য প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায়, পরবতীদত ১,০৫৮,৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা সাংদশারিত প্রাক্কলদন (মূল রিরপরপ হদত
১৭.২৩% সবরশ) আররিরপরপ নদভম্বর/২০১১ হদত রিদসম্বর/২০২০ পর্ টন্ত সময়াদে গত ৩১/১০/২০১৭ তাররদে এ্কদনক সভায়
অনুদমারেত হয়। প্রকল্পটি ১ম সাংদশািদনর মাধ্যদম প্রকদল্পর সময়াে বৃরি পায় ৪ বছর ৬ মাস বা ৯৬% এ্বাং ব্যয় বৃরি পায়
১৫৫,৫৫৬.৪২ লক্ষ র্াকা বা ১৭.২৩%। প্রকদল্পর সময়াে ও প্রাক্কলন বৃরি সথদক প্রতীয়মান হয় প্রকদল্পর রিরপরপদত সময়াে ও
প্রাক্কলন রনি টারণ র্থার্থ রছল না।
প্রকল্পটি সনয়ার সময় সবইজলাইন সাদভট এ্বাং র রজরবরলটি স্টানি করা হয়রন । এ্ কারদণ প্রকল্প গ্রহদণর সর্ৌরক্তকতা এ্বাং প্রকল্প
গ্রহণকালীন আবাসন ও নগরায়দনর অবস্থা সকমন রছল তা জানা র্ায়রন। প্রকদল্পর রিরপরপদত সাংযুক্ত Log frame এ্
পররমাপক সূিক এ্বাং তা অজটদনর র্াইম লাইন রনদে টশ করা সনই। Narrative Summary, OVI, MOV এ্বাং
Important Assumption এ্ সাংযুক্ত তথ্যগুদলা র্থার্থ হয়রন। রিরপরপদত WBS পিরত অনুসরন করা হয়রন। প্রকদল্পর

রিরপরপদত CPM/PERT অথবা অন্য সকান পিরত অনুসরণ কদর প্রকদল্পর সময়াে রনি টারন করা হয়রন।
৯.১.২ বাস্তবায়ন অগ্রগরত: প্রকদল্প সব টদমার্ সাংদশারিত বাদজর্ ১০৫৮৬২৮.২৯ লক্ষ র্াকা। প্রকল্পটি ২০১১-১২ অথ ট বছদর আরম্ভ
হদয় ২০২০-২১ অথ ট বছদর সমাপ্ত হওয়ার কথা রদয়দছ। অথ টাৎ সব টদমার্ ১০টি অথ ট বছদর প্রকল্পটি সমাপ্ত হদব। রিরপরপদত ২০১৮১৯ সাদলর প্রকদল্পর অনুকুদল বরাে রদয়দছ ১০৬,০০০.০১ লক্ষ র্াকা এ্বাং কমটপররকল্পনায় িলরত অথ ট বছদরর লক্ষমাত্রা
৫০,০০০.০০ লক্ষ র্াকা। মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত ব্যয় হদয়দছ ৩২,২৮৪.২৯ লক্ষ র্াকা বা ৩০.৪৫%। প্রকদল্পর ১০টি অথ ট বছদরর মদধ্য
৭টি অথ ট বছর ইদতামদধ্যই অরতবারহত হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ ট বছদরর (৮ম বছর) মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত প্রকদল্পর সব টদমার্ ব্যয়
৩৯৬,৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা, র্া প্রকদল্পর সাংদশারিত বরােকৃত অদথ টর মাত্র ৩৭.৪৪%। ২০১৮-১৯ অথ ট বছর পর্ টন্ত প্রকদল্পর অথ ট ছাড়
৪০০,৯২৬.৯৫ লক্ষ র্াকা, র্া প্রকদল্পর সাংদশারিত বরােকৃত অদথ টর মাত্র ৩৭.৮৭%। উদল্লখ্য সর্, প্রকল্পটি ÔGÕ, Ôরব Õ ও ÔরসÕ এ্ই
রতনটি ব্লদকর সমার্ ২১৪.৪৪ এ্কর ভূরমদত ১৮৩টি ভবদন (ÔGÕ ব্লদক ৭৯, Ôরব Õ ব্লদক ৫২টি এ্বাং ÔরসÕ ব্লদক ৫২টি) সমার্ ১৫০০০
টি ফ্ল্যার্ রনমটাদনর জন্য গ্রহণ করা হয়। বতটমাদন শুধ্য ÔGÕ ব্লদকর ৯৬ এ্কর ভূরমর উপর ৭৯ টি ভবদন ৬৬৩৬ টি ফ্ল্যার্ রনমটাদণর
কার্ টিম িলমান রদয়দছ। ÔGÕ ব্লদকর কার্ টিদমর জন্য আনুমারনক ৪৮৬,৯৭৪.২০ লক্ষ র্াকা বরাে রদয়দছ এ্বাং মাি ট, ২০১৯ পর্ টন্ত
ব্যয় হদয়দছ ৩৯৬,৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা বা ৮১.৪০%। Ôরব Õ ও ÔরসÕ ব্লদকর সকান কার্ টিম শুরু হয়রন।
৯.১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়দন মন্থর গরত: প্রকদল্পর কময়াি অবনেষ্ট আনে ১ বের ১০ মাস এবং কাে অবনেষ্ট আনে ৬৬৯৬৫৭.৩৫ লক্ষ
টাকার বা ৬৩.৮৩%। ইনোমনধ্য প্রকনের ৮ বের ৪ মাস অনেবানহে হনয়নে, নকন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগনে মাে ৩৬.১৭%, যা
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বাস্তবায়ন অগ্রগনে খুব িীরগরত নননি িে কনর। প্রকদল্পর প্রিান কাজ হদে এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ। চুরক্ত অনুর্ায়ী প্ররতটি রবরল্ডাং
এ্র কাজ সম্পােদনর রনি টাররত সময় রছল ২ বছর ৬ মাস। পর্ টদবক্ষণ সথদক প্রাপ্ত লা দল সেো র্ায় সর্, রনমটাণ কাজ সমাপ্ত ৭৩টি
রবরল্ডাং এ্র মদধ্য ১৯টি রবরল্ডাং (২৬.০২%) এ্র কাজ রনি টাররত সমদয় সমাপ্ত করা সম্ভব হদয়রছল। বাকী ৫৪টি রবরল্ডাং (৭৩.৯৮%)
এ্র রনমটাণ কাজ রনরে টে সমদয় সমাপ্ত হয়রন। পর্ টদবক্ষণ এ্বাং তথ্য ও উপাদত্তর রভরত্তদত প্রাপ্ত লা ল অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কার্ টিম
রপরছদয় পড়ার কারণসমূহ হদলা: ঠিকাোর প্ররতিান বারতল কদর নূতন ঠিকাোর রনদয়াগ, ঘন ঘন প্রকল্প পররিালদকর পররবতটন,
এ্সটিরপর সল-আউর্ প্ল্ান পররবতটন, সময়মদতা বৃরের পারন সাংরক্ষণাগাদরর রিজাইন/ড্ররয়াং না পাওয়া, External Painting
(Weather Coat) এ্র রবর্দয় রসিান্ত সপদত রবলম্ব হওয়া, পররকরল্পত ও পর্ টাপ্ত মরনর্ররাং ও সুপাররভশন না থাকা, নিনিনি

ও আরনিনিনিনক অনুসরে কনর ক্রয়িনরকেনা ও কমিিনরকেনা না করা, ক্রয় িনরকেনা ও কমিিনরকেনা যর্াযর্ বাস্তবায়ন না
করা, নিনিনির সানর্ নবনিন্ন নকো সংযুি না র্াকা ইেযানি।
৯.১.৪ প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়ন সাংিান্ত: প্রকদল্পর উদেশ্য পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, উত্তরা তৃতীয় প্রকদল্পর ১৮ নাং সসক্টদর প্রকল্পটি
বাস্তবারয়ত হদে র্া ঢাকা রসটির রনকর্বতী স্থাদন পররকরল্পত আবাসন ব্যবস্থা এ্বাং শতভাগ মাোর প্ল্াদনর আওতায় ততরর করা
ট , গ্রস ১৬৫৪ বগফুদর্র
ট
হদে। প্রকল্পটির ÔGÕ ব্লদক ৭৯ টি ভবদন নীর্ ১২৭৬ বগফুর্
৬৬৩৬টি ফ্ল্যাদর্র মদধ্য ৬১৩২ টি ফ্ল্যার্ রনমটান
করা সশর্ হদয়দছ এ্বাং অবরশে ৫০৪ টি ফ্ল্যাদর্র রনমটান কাজ িলমান আদছ। ইদতামদধ্য ৮৪০টি ফ্ল্যাদর্র েেল হস্তান্তর করা হদয়দছ,
অবরশেগুদলা হস্তান্তদরর প্ররিয়ািীন রদয়দছ। প্রকল্পটিদত শুধ্য ÔGÕ ব্লদকর কার্ টিম িলমান থাকায় রনি টাররত সমদয় প্রকদল্পর উদেশ্য
অনুর্ায়ী

ট
আবাসদনর আাংরশক বাস্তবারয়ত হদব। প্রথম পর্ টাদয়র ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্
৩৫০০.০০ র্াকা রহদসদব

(১৬৫৪*৩৫০০)=৫৭,৮৯,০০০ র্াকা এ্বাং পরবতী পর্ টাদয়

ট ৪৮০০.০০ র্াকা রহদসদব (১৬৫৪*
ফ্ল্যার্গুদলা প্ররত বগফুর্

৪৮০০)=৭৯,২৯,২০০ র্াকা মূল্য রনি টারণ করা হয়। ফ্ল্যাদর্র এ্ মূল্য স্বল্প ও মধ্যম আদয়র সলাকদের িয় ক্ষমতার মদধ্য সনই, এ্
কারদন প্রকদল্পর প্রথম উদেশ্য বাস্তবারয়ত হদে না। ÔGÕ ব্লদক বাস্তবারয়ত অাংদশ পররকল্পনা অনুর্ায়ী নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের
মাধ্যদম নাগররক সুরবিা ততরর হদে। রনি টাররত সমদয় প্রকদল্পর সম্পূণ ট উদেশ্য বাস্তবায়ন হবার সম্ভাবনা খুবই কম।
৯.১.৫ রনম্ন ও মধ্যরবদত্তর আদয়র সীমা রনদয় অেেতা এবং ফ্ল্যর্ বরাদ্দ পর্ টাদলািনািঃ রবেব্যাাংদকর ২০১৯ অথ ট বছদরর জন্য
িার্ টকৃত গড় মারসক আদয়র সীমা রনম্নরবদত্তর জন্য ৬৬৩৪ র্াকা পর্ টন্ত এ্বাং মধ্যরবদত্তর জন্য গড় মারসক আদয়র সীমা ৬৬৪০৮০৩৬৭ পর্ টন্ত। সমীক্ষায় পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, প্রকল্প হদত ফ্ল্যর্ িয়কারী মারলকদের মদধ্য ৬৮% মধ্যরবত্ত এ্বাং ৩২% উচ্চরবত্ত
র্াদের মানসক গড় আয় ৮০৩৬৭ র্াকার উদবট। আন্তজারতটক মানেন্ড অনুর্ায়ী রনম্নরবত্ত র্াদের আয় ৬৬৩৪ র্াকার রনদি, তাদের
মদধ্য সকান ব্যারক্ত ফ্ল্যার্ িয় কদররন। প্ররতটি ফ্ল্যাদর্র মূল্য ৭৯,২৯,২০০ র্াকা র্া রনম্ননবসত্তর ক্রয় ক্ষমোর অনধক, কস কারনন
রনম্ননবসত্তর ককউ লযাট ক্রয় করনে িানরনন। অন্যনিনক রােউককর লযাট নবক্রয় সংক্রান্ত করকি ি-িে হনে কিখা যায়, লযাট নবক্রনয়র
েন্য নবজ্ঞািন নিনয় আগ্রহী প্রার্ীনির আনবিন আহবান করা হনয়নে এবং আসবেন নবনিন্ন কশ্রেীভূি নেল ও নবনিন্ন কশ্রেীর ককাটা
নেল। নকন্তু ননম্ননবে ও মধ্যনবসত্তর েন্য ককান ককাটা নেল না। রিরপরপদত প্রেত্ত আয় সীমার সাদপদক্ষ সর্ শতট আদছ তা ২০১৯
অথ টবছদর রবে ব্যাাংক প্রেত্ত রনম্ন ও মধ্যম আদয়র সাংজ্ঞার সাদথ অসামঞ্জস্যতা প্রেশটন কদর। নিনিনিনে সকান সুরনরে টে আদয়র
সীমা উদল্লে না থাকায় র্াদের উদেদশ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হদয়দছ তারাই বরঞ্চত হদেন।
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৯.১.৬ প্রকদল্পর িয় কার্ টিম পর্ টাদলািনা: প্রকদল্পর রিরপরপ ও আররিরপরপ পর্ টাদলািনায় সেো র্ায়, পণ্য, কার্ ট এ্বাং সসবার জন্য
সমার্ ১৬১টি প্যাদকজ রদয়দছ। ১৬১টি প্যাদকদজর মদধ্য ১৬১টি প্যাদকদজর েরপত্র আহ্বান কদর কার্ টিম িলমান আদছ।
আররিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, চুরক্ত অনুর্ায়ী কাজ
সমারপ্তর তাররদের মদধ্য সকান ঠিকাোর প্ররতিানই কাজ সম্পােন করদত পাদররন। কারণ রহদসদব ঠিকাোর প্ররতিান সুয়াদরজ
রির্দমন্ট প্লযান্ট, বৃরের পারন সাংরক্ষণাগারসহ রবরভন্ন নকশা সপদত রবলম্ব হওয়া সহ প্রাকৃরতক রবপর্ টদয়র (অরত বৃরে) কথা উদল্লে
কদরদছন। ভবন রনমটাণ প্যাদকজগুদলার প্ররতটি ঠিকাোর প্ররতিানদক ৬ মাস সথদক ১৪ মাস পর্ টন্ত সময় বরি টত করা হদয়দছ। ভবন
রনমটাদনর ৩০টি প্যাদকদজ মদধ্য ৪টি প্যাদকদজর কাজ এ্েনও িলমান রদয়দছ। প্রকে ব্যবস্থািক কনট্রাক্ট ম্যাদনজদমন্ট িালিানব
করনে িানরননন, এ কারনন বারবার চুনির কময়াি বৃনি করনে হনয়নে।
৯.১.৭ SWOT পর্ টদবক্ষণ: SWOT পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, প্রকদল্পর পর্ টাপ্ত বাদজর্, িয়পররকল্পনা ও কমটপররকল্পনা, প্রদয়াজনীয়
ও উপযুক্ত জনবল ইেযানি Strength আনে। নকস্ত প্রকনের ব্যবস্থািক কসগুনল যর্াযর্ ব্যবহার করনে িারনেন না। প্রকনের
Weakness এ কিখা যায়, নিনিনিনে ও আরনিনিনিনে রনম্ন ও মধ্যরবদত্তর সাংজ্ঞা ও সুরনরে টে আদয়র সীমা উসল্লে কনই,

সবইজলাইন ও র রজরবরলটি োরি করা হয়নন, WBS পিরত অনুসরণ করা হয়রন। CPM/PERT অথবা অন্য সকান পিরত
অনুসরণ করা হয়রন, নিনিনি অনুনমািসনর সময় স্থািেয, কাঠানমাগে, প্লানবং এবং ববদ্যযনেক নকো প্রস্তুে করা হয়নন। প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী টিম রবরভন্ন নকশা ভালভাদব কররদয়দছন, ননম্ন ও মধ্যরবদত্তর সাংজ্ঞা ও সুরনরে টে আদয়র সীমা রনি টারণ করার ব্যবস্থা
সনয়রন, প্রকল্প বাস্তবায়দন WBS ,CPM/PERT, GANNT Chart বা অন্য ককান কমর্ি ব্যবহার করকেন না। প্রকনের
Opportunity হনলা উত্তরা তৃতীয় প্রকদল্পর মাধ্যনম প্রস্তুেকৃে মাোর প্ল্ান ব্যবহার, রাজউদকর রনজস্ব ভূনম ব্যবহানরর সুনযাগ,

প্রকদল্পর অবস্থানগত সুরবিা, নবনিেী নবনননয়াগ এবং ননমিাণ নেনে উন্নে ও আধুননক প্রযুনি আগমননর সম্ভাবনা ইেযানি। প্রনেক্ট
ম্যাদনজদমন্ট মাোর প্ল্ান, রাজউদকর ভূনম ব্যবহানরর সুনযাগ ও প্রকদল্পর অবস্থানগত সুরবিা কানে লানগনয়নেন, নকন্ত নবনিেী
নবনননয়াগ এবং ননমিাণ নেনে উন্নে ও আধুননক প্রযুনি আগমননর সম্ভাবনা এখনও কানে লাগানে িানরননন। প্রকদল্পর Threats
হনলা নননি িষ্ট কময়ানি প্রকে বাস্তবায়ন, নবপুল সংখ্যক লযাট নবনক্রর অননশ্চয়ো, রােউককর আনর্ িক ও প্রযুনিগে সক্ষমো নননয়
অননশ্চয়ো, সকল নাগনরক সুনবধা প্রিাননর অননশ্চয়ো রনয়নে। প্রনেক্ট ম্যাদনজদমন্ট নননি িষ্ট কময়ানি প্রকে বাস্তবায়ন করনে
িানরননন, সময় বৃনি করনে হনয়নে , অন্যসব ঝরুঁ ক অনধকাংে নমননমাইে করনে িারনেন, প্রকে কময়াি সমানে সকল ঝরুঁ ক
ওিারকাম হনব বনল প্রেীয়মান হনে।
৯.১.৮ প্রকল্প পররিালক পররবতটন ও অরতররক্ত োরয়ত্ব: প্রকদল্পর োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররিালকসের োরয়ত্বকাল পর্ টদবক্ষদণ সেো র্ায়, এ্
প্রকদল্পর সময়াদে ৮ জন প্রকল্প পররিালক পররবতটন হদয়দছ এ্বাং ৮ জদনর মদধ্য ৬ জনই অরতররক্ত োরয়ত্ব রহদসদব প্রকল্প
পররিালদকর কাজ কদরদছন। পররকল্পনা রবভাগ হদত জারীকৃত “সরকারর োদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররিয়াকরণ, অনুদমােন ও
সাংদশািন পিরত” রবর্য়ক পররপত্র অনুর্ায়ী ৫০ সকাটি র্াকার উদবট প্রকদল্পর সক্ষদত্র রনয়রমত প্রকল্প পররিালক পোয়ন করার রবিান
রদয়দছ এ্বাং জরুরী প্রদয়াজন না হদল প্রকল্প পররিালক পররবতটন না করদত বলা হদয়দছ। রকন্তু এ্ প্রকদল্পর সক্ষদত্র উক্ত রবিান অনুসরণ
করা হয়রন।
৯.১.৯ রপআইরস ও রেয়াররাং করমটির সভা: এ্ প্রকদল্প ০১/০৪/২০১২, ০৭/০৫/২০১২, ০৬/০৮/২০১২, ০৯/০১/২০১৩,
২৪/১২/২০১৩, ২৭/১১/২০১৬ ও ৩০/০৮/২০১৭ তাররদে সমার্ ৭টি রপআইরস এ্বাং ১২/০৪/২০১২, ০৬/০৬/২০১২, ০৪/০৪/২০১৩
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ও ১৮/১১/২০১৫ তাররদে সমার্ ৪টি রপএ্সরস সভা অনুরিত হদয়দছ। পররকল্পনা রবভাগ হদত জারীকৃত “সরকারর োদত উন্নয়ন প্রকল্প
প্রণয়ন, প্ররিয়াকরণ, অনুদমােন ও সাংদশািন পিরত রবর্য়ক পররপত্র অনুসাদর প্রকদল্পর সুিু বাস্তবায়ন মরনর্ররাং ও তোররকর
স্বাদথ ট প্ররত ৩ মাদস ১ বার রপআইরস এ্বাং রপএ্সরস সভা করদত হদব। প্রকদল্পর রিরপরপদত প্ররতমাদস অন্তত: ০১ বার রপআইরস ও
রপএ্সরস সভা আদয়াজদনর উদল্লে রদয়দছ। রকন্তু সস অনুর্ায়ী রপআইরস ও রপএ্সরস সভা আদয়াজন করা হদে না।
৯.১.১০ অরির্ সম্পােন ও আপরত্ত রনষ্পরত্ত : প্রকদল্পর আভযন্তরীণ অরির্ পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, ২০০৮ সাল সথদক
২০১৫ সাল পর্ টন্ত ১৪টি রবর্দয় সব টদমার্ ৪২৩ সকাটি ৯২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৪৫ র্াকার অরির্ আপরত্ত রদয়দছ। রাজউক এ্র প্রকল্প
কতৃটপক্ষ উত্থারপত আপরত্তসমূদহর সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্ জবাব প্রমানকসহ প্রোন কদর আপরত্তসমূহ প্রতযাহাদরর জন্য অনুদরাি
কদরদছ। সব টদমার্ ১৪টি আপরত্তর মদধ্য ইদতামদধ্য ৭টি আপরত্তর রনষ্পরত্ত হদয়দছ এ্বাং বাকী ৭টি আপরত্ত িলমান রদয়দছ।
External Audit পর্ টাদলািনা করদল সেো র্ায় সর্, ২০০৮ সাল সথদক ২০১৮ সাল পর্ টন্ত রবরভন্ন অথ ট বছদর সব টদমার্ ৪ বার

অরির্ সম্পােন করা হদয়দছ। সব টদমার্ ২২টি রবর্দয় অরির্ আপরত্ত রদয়দছ। রাজউক এ্র প্রকল্প কতৃটপক্ষ উত্থারপত আপরত্তসমূদহর
সর্ৌরক্তক/র্থার্থ ব্রিশীর্ জবাব প্রমানকসহ প্রোন কদর আপরত্তসমূহ প্রতযাহাদরর জন্য অনুদরাি কদরদছ। ইদতামদধ্য ১২টি আপরত্তর
রনষ্পরত্ত হদয়দছ এ্বাং বাকী ১০টি আপরত্ত িলমান রদয়দছ।
৯.১.১১ প্রকদল্পর পণ্য, কার্ ট ও সসবািয় সম্পরকটত প্যাদকজ : রিরপরপর পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ পর্ টাদলািনা
কদর সেো র্ায় সর্, রিরপরপদত রবরভন্ন প্যাদকদজর েরপত্র আহবাদনর তাররে রছল জুন-২০১১ সথদক জুন-২০১২ পর্ টন্ত। সবগুদলা
প্যাদকদজর চুরক্ত রিদসম্বর ২০১২ এ্র মদধ্য সম্পােন কদর জুন-২০১৬ এ্র মদধ্য কাজ সমাপ্ত করার পররকল্পনা রছল। রিরপরপর
পররকলপনা অনুর্ায়ী সকান পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয় সম্পরকটত প্যাদকজ সম্পােন করা সম্ভব হয়রন। পরবতীদত রিরপরপ সাংদশািন
করা হয়। আররিরপরপর চুরক্ত অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররদের মদধ্য সকান ঠিকাোর প্ররতিানই কাজ সম্পােন করদত পাদররন।
কারণ রহদসদব ঠিকাোর প্ররতিান সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্যান্ট, বৃরের পারন সাংরক্ষণাগারসহ রবরভন্ন নকশা সপদত রবলম্ব হওয়া সহ
প্রাকৃরতক রবপর্ টদয়র (অরত বৃরে) কথা উদল্লে কদরদছন। ভবন রনমটাণ প্যাদকজগুদলার প্ররতটি ঠিকাোর প্ররতিানদক ৬ মাস সথদক
১৪ মাস পর্ টন্ত সময় বরি টত করা হদয়দছ। ভবন রনমটাদনর ৩০টি প্যাদকদজ মদধ্য ৪টি প্যাদকদজর কাজ এ্েনও িলমান রদয়দছ। রাস্তা
রনমটাদণর কাজ আররিরপরপদত এ্কটি প্যাদকদজ সেওয়া আদছ রকন্তু প্যাদকজটি সভদঙ্গ ৫টি প্যাদকদজ েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।
আররিরপরপদত কমারশটয়াল রবরল্ডাং ও সুপারসপ রনমটাদণর কাজ এ্কই প্যাদকদজ রদয়দছ রকন্তু কমারশটয়াল রবরল্ডাং ও সুপারসপ
রনমটাদণর কাজ আলাো ২টি প্যাদকদজ েরপত্র আহবান করা হদয়দছ। তাছাড়া আররিরপরপদত মসরজে রনমটাদণর জন্য বরাে থাকদলও
অস্থায়ীভাদব ১টি মসরজে রনমটাদণর জন্য েরপত্র আহবান করা হদয়দছ।
৯.১.১২ প্রকদল্পর অজটন : সমীক্ষা িয িনবক্ষনের সময় সেো র্ায়, উত্তরা এ্যাপার্ টদমন্ট প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক রাজউক অাংদশর ৪০টি ১৬তলা ভবদনর মদধ্য ৩৮টি ভবদনর রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ, অবরশি ২ টি ভবদনর ৬৫% সমাপ্ত হদয়ছ। গণপূতট অাংদশর ৩৯টি
ভবদনর মদধ্য ৩৫টি ভবদনর রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ, অবরশি ৪টি ভবদনর প্রায় ৩৫% কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদক
প্রথম পর্ টাদয় ১০টি ভবদনর ৮৪০টি ফ্ল্যার্ এ্বাং ২য় পর্ টাদয় ৩২টি ভবদনর ২৬১৮টি ফ্ল্যার্ এ্বাং ৩য় পর্ টাদয় ১০টি ভবদন ৭৯৭টি
ফ্ল্যার্সহ সমার্ ৪২৫৫টি ফ্ল্যার্ এ্র আইরি লর্ারীর মাধ্যদম ফ্ল্যার্ গ্ররহতাদের রনকর্ প্রোন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর পারন
সরবরাহ রনরিত করার লদক্ষ ঢাকা ওয়াসা ইদতামদধ্য ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও পারন লাইদনর Transmission &
Distribution Networking এ্র কাজ শতভাগ সম্পন্ন কদরদছ। প্রকল্প ‘এ্’ ব্লদক Reticulated System-এ্ LP

গ্যাস সরববাদহর জন্য রনদয়ারজত ঠিকাোর Bashundhara LPG Ltd ইদতামদধ্য ৭৩টি ভবদন গ্যাস সরবরাদহর জন্য
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পাইপ সনর্ওয়ারকটাং এ্র কাজ সম্পন্ন কদরদছ। অবরশে ৬টি ভবনসমূদহর সনর্ওয়ারকটাং এ্র কাজ িলমান আদছ। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর
১০টি ভবদন রবদ্যযৎ সাংদর্াগ প্রোন করা হদয়দছ এ্বাং 11 KVA RMU সহ প্রিান লাইন স্থাপদনর কাজ িলমান আদছ। প্রকদল্পর
‘এ্’ ব্লদকর অভযন্তরীণ রাস্তা (ফুর্পাত ও পাইপ সড্রনসহ) রনমটাণ কাজ DBS পর্ টন্ত হদয়দছ তদব Wearing Course সহ
আনুর্ারঙ্গক কাজ আগামী এ্রপ্রল/২০১৯ এ্র মদধ্য সশর্ করার পররকল্পনার কথা প্রকল্প পররিালক জানান। তাছাড়া প্রকদল্পর ‘এ্’
ব্লদক এ্সটিরপ ও Rain Water Harvesting এ্র কাজ Deposit Work রহসাদব RDA, বগুড়া কতৃটক বাস্তবায়ন
হদে র্া এ্রপ্রল/২০১৯ এ্র মদধ্য সম্পন্ন হদব বদল জানা র্ায়। প্রকদল্পর ‘এ্’ ব্লদকর বাউন্ডারী ওয়াল রনমটাণ কাজ িলমান এ্বাং
অগ্রগরত প্রায় ২৫%। ৩৩টি ভবদন রসরসটিরভ স্থাপন করা হদয়দছ, ৭৩টি ভবদন তবদ্যযরতক সাব-সেশন স্থাপন করা হদয়দছ, ৩৩টি
ভবদন আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাস ট প্রদর্কশদনর কাজ সমাপ্ত হদয়দছ এ্বাং ৭৩টি ভবদন সজনাদরর্র, রল র্, সসৌর রসদেম স্থাপন করা
হদয়দছ। পারন সরবরাদহর জন্য ৭৩টি ভবদন ওয়ার্ার রল টিাং পাম্প স্থাপন করা হদয়দছ, ৭৩টি ভবদন বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার
রনমটাণ করা হদয়দছ, ৭৪টি ভবদন এ্সটিরপ স্থাপন করা হদয়দছ। ‘এ্’ ব্লদকর অভযন্তরীণ রাস্তার রনমটাণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ।
৯.১.১৩ প্রকল্প এ্লাকার রববরণ: প্রকদল্পর আওতায় ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর ২১৪.৪৪ এ্কর ভূরমদত ÔGÕ, Ôরব Õ ও ÔরসÕ ব্লদক
সব টদমার্ ১৮৩টি এ্যাপার্ টদমন্ট ভবদনর রনমটাণ কাজ করার কথা রদয়দছ। এ্র মদধ্য ‘এ্’ ব্লদক ৭৯টি, Ôরব Õ ব্লদক ৫২টি এ্বাং ÔরসÕ ব্লদক
৫২টি এ্যাপর্ টদমন্ট ভবন রদয়দছ। প্রকদল্পর Ôরব Õ ও ÔরসÕ ব্লদকর ১০৪ টি ভবন রনমটাদনর কার্ টিম এ্েদনা শুরু হয়রন। ÔGÕ ব্লদক ৭৯টি
ভবন রনমটাণ কার্ টিম িলমান রদয়দছ, এ্র মদধ্য ৪০ টির রনমটাণ কাদজর োরয়দত্ব রদয়দছ রাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ এ্বাং বাকী ৩৯টি
রনমটাণ কাদজর োরয়দত্ব রদয়দছ রপিরব্লউরি। ÔGÕ ব্লদক ৭৯টি ভবন এ্র মদধ্য ৭৩টি ভবদনর রনমটাণ কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। ১০টি ভবদন
তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ বাকী ভবনগুদলাদত তবদ্যযরতক সাংদর্াগ সনই। সর্ ১০টি ভবদন তবদ্যযরতক সাংদর্াগ রদয়দছ শুধ্যমাত্র
সসগুদলাদতই রকছু সাংখ্যক ফ্ল্যার্ মারলক বসবাস করদছ। প্ররতটি ভবদনর ১৪ তলা বসবাদসর জন্য এ্বাং রনদির ২ তলা গাড়ী পারকটাং
ট এ্বাং নীর্ আয়তন ১২৭৬ বগফুর্।
ট
এ্র জন্য পররকল্পনা কদর রনমটাণ করা হদয়দছ। প্রদতযকটি ফ্ল্যাদর্র সগ্রাস আয়তন ১৬৫৪ বগফুর্
প্ররতটি ফ্ল্যাদর্ ৩টি সবিরুম, ১টি ড্ররয়াং ও িাইরনাং রুম ১টি রান্না ঘর, ৪টি বাথরুম, ৪টি বারান্দা, ১১টি েরজা এ্বাং ৬টি জানালা
রদয়দছ। প্রকল্পটি ঢাকার রজদরা পদয়ন্ট সথদক প্রায় ২৫ রকিঃরমিঃ দূরদত্ব অবরস্থত। প্রকল্পটির অরত সরন্নকদর্ শাহজালাল আন্তজটারতক
রবমান বন্দর অবরস্থত। প্রকল্পটির উপর রেদয় রনমটানািীন সমদিাদরল লাইন অবরস্থত।
৯.১.১৪ Ôরব Õ ও ÔরসÕ ব্লক রনদয় নতুন প্রকল্প গ্রহণ: উত্তরা ৩য় পব ট প্রকদল্পর Master Plan অনুর্ায়ী ১৮ নম্বর সসক্টদরর
২১৪.৪৪ এ্কর জায়গায় ৩টি ব্লদক (ÔGÕ, ÔরবÕ ও ÔরসÕ) বহুতল রবরশে এ্পার্ টদমন্ট ভবন রনমটাদণর সাংস্থান রাো হদয়দছ। ‘এ্’ ব্লদকর
৯৬ এ্কর জায়গায় বতটমাদন ৭৯টি ভবন রনমটাণ করা হদে, সর্োদন ৬৬৩৬টি ফ্ল্যার্ রনমটান প্রায় সশর্ পর্ টাদয়। ৭৯টি ভবদনর মদধ্য
রাজউক ৪০টি ভবদনর কাজ করদছ এ্বাং রপিরব্লউরি ৩৯টি ভবদনর কাজ করদছ। ১৮ নাং সসক্টদরর Ôরব Õ ও ÔরসÕ ব্লদকর ১১৮ এ্কর
জায়গায় ফ্ল্যার্ রনমটাদনর জন্য মালদয়রশয়ান এ্কটি সকাম্পারনর সাদথ আদলািনা িলদছ সর্োদন রজ-ট্য-রজ রভরত্তদত চুরক্ত হদব বদল
প্রকল্প অর স হদত জানা র্ায়। ‘এ্’ ব্লদকর বাস্তবায়ন আরথ টক অগ্রগরত প্রায় ৮০% এ্বাং বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৯৬%। অন্যরেদক Ôরব
Õ ও ÔরসÕ ব্লদকর কার্ টিদমর জন্য মালদয়রশয়ান সকাম্পারনর সাদথ নে টু নে চুনি এখনও চুড়ান্ত হয়নন এবং কেনিনন হনব ো
নননশ্চে নয়। একারনন প্রকনের ÔরবÕ ও ÔরসÕ ব্লনকর ককান আরথ টক ও বাস্তব অগ্রগরত সেোদনা র্াদে না এ্বাং রনি টাররত প্রকল্প সময়াে
রিদসম্বর ২০২০ এ্ মদধ্য কাজ শুরু হবার সম্ভাবনা কম। এ্ সক্ষদত্র প্রকল্পটি সাংদশািন কদর ÔরবÕ ও ÔরসÕ ব্লদকর জন্য আলাো প্রকল্প
গ্রহণ করা হদল ‘এ্’ ব্লদকর কার্ টিম রনি টাররত সমদয়র মদধ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হদব।
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৯.১.১৫ অবকাঠাদমাগত স্থাপতয-ইদলকরিকযাল নকশা এ্বাং বাস্তবায়ন: রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত লা দল কিখা যায় সর্, মূল
নিনিনির সানর্ নবনিন্ন ধরননর নকো কযমন কাঠানমাগে নকো, স্থািেয নকো, প্লানবং, এবং ইনলকনট্রানমকাননকযাল নকো
সংযুি নেল না। নিনিনি অনুনমািননর ির নকোগুনলা বেনর করা হনয়নে। সাধারনে নিনিনির সানর্ এসব নকো সংযুি কনর
অনুনমািননর েন্য উিস্থািন করা হয়, নকন্ত এ প্রকনে ো করা হয়নন। একারনন প্রকনের কায িক্রম শুরু করনে নবলব হনয়নে। ‘এ্’
ব্লদকর রনমটানািীন ৬টি সহ রনমটাণকৃত ৭৩টি ভবদনর সানর্ এসব নকো করনিম কবনসনস কনয়কটি যার্াই কনর কিখা কগনে
কাঠানমাগে নকো, স্থািেয নকো, প্লানবং, এবং ইনলকনট্রানমকাননকযাল নকো অনুযায়ী িবন ননমিান ও অন্যান্য নফটিংস স্থািন
করা হনে। রকন্তু প্রকনের কময়াি কেষ না হওয়ায় এখনও সকল সুরবিারে রনরিত করা হয়নন, একারনন সবগুদলা রবরল্ডাং-এ্ ফ্ল্যার্
মারলকগন বসবাস করদত পারদছন না।
৯.১.১৬ প্রকদল্পর কমটপররকল্পনা: রনরবড় পররবীক্ষণ িলাকালীন সমদয় প্রকদল্পর রবরভন্ন নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, নিনিনি
ও আরনিনিনিনে সংযুি কমিিনরকেনার সানর্ নমল করনখ কমিিনরকেনার বেনর করা হয়নন। েনব প্ররত অর্ িবছর নিনেক
কমটপররকল্পনা প্রনয়ন করা হকয়নে এ্বাং র্থার্থ কতৃটপদক্ষর (দিয়ারম্যান রাজউক) অনুদমােন কনয়া হনয়নে। নকন্ত কমটপররকল্পনা
অনুর্ায়ী সকল কাে বাস্তবায়ন হয়নন, এ কারনন প্রকনের কময়াি বৃনি করনে হনয়নে। প্রকদল্পর ২০১৮-২০১৯ অথ ট বছদরর (৮ম
বছর) কমটপররকল্পনা পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, আররিরপরপদত ২০১৮-১৯ সাদল ৫টি কাজ করার পররকল্পনা রছল, রকন্তু
প্রকৃতপদক্ষ রাজউক ২৪টি কাদজর কমটপররকল্পনা কদরদছ। এ্র মদধ্য প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর, পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক
রনদয়াগ, ভূরম উন্নয়ন এই ৪টি কাজ কমটপররকল্পনা অনুর্ায়ী করা হকেনা, ২০টি কাজ িনরকেনা অনুযায়ী িলমান রদয়দছ ।
৯.১.১৭ প্রকদল্পর বারর্ টক িয় পররকল্পনা: প্রকল্প অর দসর রবরভন্ন নরথ পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, নিনিনি ও আরনিনিনিনে
সংযুি ক্রয় িনরকেনার সানর্ নমল করনখ বানষ িক ক্রয় িনরকেনার বেনর করা হয়নন। েনব প্ররত অর্ িবছর নিনিক িয় পররকল্পনা
প্রণয়ন কদর সিয়ারম্যাদনর অনুদমােন সাদপদক্ষ মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হকয়নে এ্বাং সসই অনুর্ায়ী িয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন করা
হকে। ক্রয় িনরকেনার পর্ টাদলািনা কদর সেো র্ায় সর্, রনি টাররত সময় অনুর্ায়ী িয় পররকল্পনার কার্ টিম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়রন।
িয় প্ররিয়ায় প্রাক্কলন অনুদমােন, েরপত্র আহবান, সর্করনকযাল মূল্যায়ণ করমটি কতৃটক েরপত্র মূল্যায়ণসহ অনুদমােন সপদত রবরভন্ন
প্ররিয়া অনুসরণ করদত হয় র্ার জন্য ক্রয় িনরকেনার অনুর্ায়ী িয়কায ি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।
৯.১.১৮ বছর রভরত্তক বরাে ও ব্যয়িঃ সব টদমার্ ১০টি অথ ট বছদর প্রকল্পটি সমাপ্ত হদব এ্র মদধ্য ৭টি অথ ট বছর ইদতামদধ্যই অরতবারহত
হদয়দছ এবং ৮ম অর্ ি বের র্লমান রনয়নে। ৮টি অর্ ি বেনর আরনিনিনিনে সংস্থান আনে ৪৯৪৫১৭.৬৫ লক্ষ টাকা এবং অর্ ি োড়
হনয়নে ৩৯৬৪১৩.২১ লক্ষ টাকা যা আরনিনিনি সংস্থাননর ৯৮১০৪.৪৪ লক্ষ টাকা বা ১৯.৮৩% কম। ২০১৮-১৯ অথ ট বছদরর (৮ম
বছর) আরনিনিনির সংস্থান ১০৬০০০.০১ লক্ষ টাকা, অর্ ি োড় মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত ৫০০,০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকদল্পর সব টদমার্
ব্যয় ৩৯৬৪১৩.২১ লক্ষ র্াকা, মাি ট ২০১৯ পর্ টন্ত ব্যয় ৩২২৮৪.২৯ লক্ষ টাকা। উিনরর েথ্য হনে কিখা যায় আরনিনিনির সংস্থান
অনুযায়ী বের নিনিক অর্ ি োড় হয়নন।
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৯.১.১৯ রশক্ষা সুরবিা রনরিতকরণ: প্রকল্প এ্লাকায় রশক্ষা সুরবিা রনরিত করদত এ ব্লনক নেক্ষা প্রনেষ্ঠাননর েন্য ১.০৭ একর
ভূনমর সংস্থান রাখা আনে। সমীক্ষাকালীন প্রকল্প অনফস ও রােউককর সংনিষ্ট কমিকেিা এবং স্থানীয় পর্ টাদয় কমটশালায় উপরস্থত
ফ্ল্যার্ মারলককির সানর্ মেনবননমনয়র সময় োনা যায়, সাউথ ব্রীজ নামক এ্কটি প্ররতিানদক স্কুল রনমটাদণর চূড়ান্ত বরাে প্রোন
করা হদয়দছ। প্রকেটি ননম্ন ও মধ্যনবসত্তর আবাসননর েন্য কনয়া হনয়নে কযখানন োনির িনরবানরর সিস্যরা বসবাস করনব। সাউথ
ব্রীজ নামক প্ররতিাকনর স্কুল অেযন্ত ব্যয়বহুল যা ননম্ন ও মধ্যনবত্ব িনরবানরর কেনল-কমনয়নির নাগানলর বাইনর। স্থানীয় পর্ টাদয়
কমটশালায় উপরস্থত ফ্ল্যার্ মারলকরা রাজউক পররিারলত স্কুল এ্র শাো িালুর োবী জানান।
৯.১.২০ অরি-রনব টাপন ও গৃহস্থালী আবজটনা ব্যবস্থাপনা: প্রকদল্পর আওতায় ৭৩টি রবরল্ডাং-এ্ অরি-রনব টাপদনর ব্যবস্থা রদয়দছ। প্ররতটি
রবরল্ডাং-এ্ Fire Hydrant System রদয়দছ। প্ররতটি রবরল্ডাং-এ্ ২টি Fire Escape রসরড় রদয়দছ। ১০টি বসবাসরত
রবরল্ডাং-এ্র প্ররতটি তলায় ৬টি কদর Fire Alarm সহ Fire Extinguisher স্থাপন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায়
গৃহস্থালী আবজটনা ব্যবস্থাপনার জন্য রাজউদকর িেী উন্নয়ে একানিমী (আররিএ্) এ্র সাদথ চুরক্ত সম্পারেত হদয়দছ। চুরক্ত অনুর্ায়ী
আররিএ্ রনজস্ব জনবল িারা প্ররতটি ফ্ল্যার্ সথদক গৃহস্থালী আবজটনা সাংগ্রহ করদব এ্বাং আবজটনার িরন অনুর্ায়ী রভন্ন রদের রতনটি
ওদয়ে রবন-এ্ সাংরক্ষণ করদব। পরবতীদত গৃহস্থালী আবজটনা বাদয়া-িাইজাোর প্ল্যান্ট এ্র মাধ্যদম তজব সার ততরীদত ব্যবহৃত
হদব। এ্ছাড়া অন্যান্য আবজটনা িরন অনুর্ায়ী ররসাইরলাং করা হদব এ্বাং বাদয়া গ্যাস উৎপােদন ব্যবহৃত হদব।
৯.১.২১ অরবরিত ফ্ল্যার্: ফ্ল্যাদর্র রনমটাণ কাজ সম্পন্ন হদলও আনুসরঙ্গক অন্যান্য সুরবিারে না থাকায় ‘এ্’ ব্লদকর সমার্ ৬৬৩৬টি
ফ্ল্যাদর্র মদধ্য ৫৬৩৬টি ফ্ল্যার্ রবরি হদয়দছ এ্বাং এ্েনও প্রায় ১০০০টি ফ্ল্যার্ (১৫%) অরবরিত রদয়দছ। তদব ফ্ল্যার্ রবরির জন্য
প্রকদল্পর পক্ষ সথদক প্রিার প্রিারণা িলদছ।
৯.১.২২ রবরভন্ন পর্ টাদয় রনি টাররত ফ্ল্যার্ এ্র রবিয় মূদল্য এ্বাং রকরস্তর সাংখ্যায় তারতম্য: ১ম সাংদশািনীর মাধ্যদম প্রকদল্পর েরি
ট
বৃরির পর ২য় পর্ টাদয়র আদবেনকারীদের সবশী মূদল্য ফ্ল্যার্ রকনদত হদে। ১ম ও ২য় িাদপ ফ্ল্যার্ এ্র মূল্য রছল প্ররত বগফুর্
ট ৪৮০০ র্াকা। ১ম ও ২য় িাদপ েরোস্তকারীদের ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত
৩৫০০ র্াকা এ্বাং বতটমাদন ফ্ল্যার্ এ্র মূল্য প্ররত বগফুর্
ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর পরবতীদত ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত সম্পূণ ট র্াকা পররদশাি করার চুরক্ত রছদলা ।রকন্তু ৩য় িাদপ
েরোস্তকারীদের ৪ বছদর ৪ রকরস্তদত ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর পরবতীদত ৮ বছদর ৮ রকরস্তদত সম্পূণ ট র্াকা পররদশাি করার
সুদর্াগ সেয়া হয়। আবার ৪থ ট, ৫ম এ্বাং ৬ি িাদপ েরোস্তকারীদের ১ বছদর ৪ রকরস্তদত ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়ার পদর পরবতীদত
৮ বছদর ৮ রকরস্তদত সম্পূণ ট র্াকা পররদশাি করার সুদর্াগ রদয়দছ।
৯.১.২৩ ননধ িানরে সমনয় বুনে না িাওয়ায় লযট মানলনকর আরথ টক ক্ষরত: প্রকদল্পর সময়াে বৃরির দল এ্বাং সময়মত ফ্ল্যার্ হস্তান্তর
করদত না পারায় অদনক ফ্ল্যার্ মারলকদক বাসা ভাড়া গুনদত হদে। ফ্ল্যার্ বসবাসদর্াগ্য না কদরই ২০১৮ সাদল ৮৩৭ জনদক এ্কর্া
চুরক্তর মাধ্যদম ফ্ল্যার্ বুরেদয় সেওয়া হদয়দছ। তাছাড়া সলান কদর ফ্ল্যার্ সকনা অদনক মারলকদক সলাদনর সুে পররদশাি করদত হদে,
সসই সাদথ চুরক্ত অনুর্ায়ী ফ্ল্যার্ মারলকগন সময়মদতা রকরস্তর র্াকা পররদশাি করদত ব্যথ ট হদল রাজউক রকরস্তর র্াকার উপর ১২%
হাদর ইন্টাদরে সকদর্ সনয়। এ্কই সাদথ রকরস্তর র্াকা (সুেসহ অথবা সুে ছাড়া) এ্বাং বাসা ভাড়ার েরি সর্াগাদত রগদয় ফ্ল্যার্
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মারলকগন আরথ টকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত হদেন। সমীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য ৭৮.৮% বদলদছন সর্, রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্
বুদে না পাওয়ায় তারা রবরভন্ন ভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন।
৯.১.২৪ প্রকদল্পর রনরাপত্তা ব্যবস্থা: েলীয় আদলািনার মাধ্যদম জানা র্ায় সর্, ইদতামদধ্য প্রকল্প এ্লাকায় কদয়কবার চুরর এ্বাং
রছনতাই এ্র মত ঘর্না ঘদর্দছ র্া প্রকদল্পর রনরাপত্তা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন ততরী কদর। এ্ রবর্দয় রাজউক এ্র প্ররতনননধ জানান,
প্রকল্প এ্লাকার জনগদনর রনরাপত্তার কথা রবদবিনা কদর রিরপরপ এ্র বাইদর রাজউক এ্র রনজস্ব উদদ্যাদগ ৩০ জন আনসার
রনদয়াদগর ব্যবস্থা সনয়া হদয়দছ।
৯.১.২৫ র্ানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা: প্রকল্প এ্লাকার সাদথ ঢাকা শহদরর অন্যান্য এ্লাকার সাংদর্াগ সড়ক রবদ্যমান থাকদলও
পররবহন ব্যবস্থার সতমন সকান সুব্যবস্থা পররলরক্ষত হয়রন।
৯.১.২৬ জরুরী রিরকৎসা সসবা রনরিত করণ: প্রকদল্পর ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর জন্য স্বাস্থযদসবা সকন্দ্র স্থাপদনর সাংস্থান থাকদলও ‘এ্’
ব্লদকর জন্য এ্ িরদনর সকান সুরবিার কথা রিরপরপদত বলা হয়রন। প্রকল্প এ্লাকা সর্দহতু ঢাকা শহর সথদক অদনকর্া বাইদর এ্বাং
র্ানবাহন ব্যবস্থাও অপ্রতুল সসদক্ষদত্র, হঠাৎ সকান স্বাস্থয সমস্যা ততরী হদল দ্রুত প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ না রনদত পারার কারদণ জীবন
নাদশর সম্ভাবনা রদয়দছ।
৯.১.২৭ প্রকল্প এ্লাকা হদত বারহর হওয়ার রাস্তা: প্রকল্প এ্লাকার পরিদম অবরস্থত প্রকল্প সাংলি রমরপুর-আশুরলয়া সবড়ীবাঁি প্রকল্প
এ্লাকা হদত বারহর হদয় অন্যত্র র্াওয়ার প্রিান রাস্তা। তাছাড়া প্রকদল্পর ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর মধ্য রেদয় সগদছ সমদিাদরল প্রকল্প।
প্রকদল্পর উত্তদর সমদিাদরদলর সসরাল সেশন এ্বাং প্রকদল্পর েরক্ষদণ সমদিাদরদলর সাউথ সেশন হদব সর্ই পথ ব্যবহার কদর প্রকল্প
এ্লাকার ফ্ল্যার্ মারলকরা ঢাকাসহ অন্যত্র র্াতায়াত করদত পারদব। তাছাড়া ভরবষ্যদত জরসম উরেন সরাি প্রকদল্পর সাদথ
সাংদর্াজদনর পররকল্পনা রদয়দছ।
৯.২ সুিানরেমালা

রনরবড় পররবীক্ষণ কায িক্রনমর সমীক্ষালব্ধ পর্ টদবক্ষকে প্রকনের নিনিনি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নকছু সমস্যা িনরলনক্ষে হনয়নে।
ঔসব সমস্যা সমাধান কনর প্রকেটি সঠিক বাস্তবায়ন করার েন্য রনম্নরলরেত সুপাররশসমূহ উপস্থাপন করা হদলা, র্া ভরবষ্যদত
প্রকদল্পর কার্ টিমদক গরতশীল ও সর্কসই করদব:
৯.২.১ প্রকদল্পর মার্ ি ২০১৯ পর্ টন্ত িমপুরঞ্জত আরথ টক অগ্রগরত সমার্ বাদজদর্র ৩৬.৫৩%। প্রকদল্পর সময়াে অবরশে আদছ ১ বৎসর
৯ মাস এ্বাং বাদজর্ বাস্তবায়ন অবরশে আদছ ৬৩.৪৭%। ইদতামদধ্য প্রকদল্পর ৮ বছর ৩ মাস অরতবারহত হদয়দছ, সস তুলনায়
প্রকদল্পর আরথ টক অগ্রগরত সদন্তার্জনক নয়। প্রকদল্পর অরবশে সমদয়র মনধ্য প্রকদল্পর কার্ টিম সশর্ করার জন্য প্রদয়াজনীয় একেন
প্লযান প্রস্তুে কনর মরনর্ররাং ও সুপাররভশন ব্যবস্থা সজারোর করা সর্দত পাদর।
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৯.২.২ প্রকনের নিনিনি ও আরনিনিনির সংস্থান অনুযায়ী বের নিনিক অর্ ি োড় হয়নন, এ কারনন প্রকনের বাস্তবায়ন নবলনবে
হনে। প্রকনের অবনেষ্ট সমনয় সংস্থান অনুযায়ী অর্ িোড় নননশ্চে করনে হনব।
৯.২.৩ প্রকদল্পর ‘এ’ ব্লনকর আনর্ িক অগ্রগনে প্রায় ৮০% ও বাস্তব অগ্রগনে প্রায় ৯৬%। অন্যনিনক ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর সকান
কমটকান্ড শুরুই হয়নন এ্মনরক মালনয়নেয়ার ফানমির সানর্ চুরক্ত সম্পােন করা হয়রন, কনব হনব ো অনননশ্চে। সারব টক রবর্য়
রবদবিনায় প্রকদল্পর ‘রব’ ও ‘রস’ ব্লদকর জন্য আলাো প্রকল্প গ্রহন ককর ‘এ’ ব্লনকর কাে ননধ িানরে সমনয়র মনধ্য কেষ করা সর্দত
পাদর।
৯.২.৪ এ্ প্রকদল্প প্যানকেগুনলার কক্ষনে িরিে আহ্বান, ঠিকািার প্রনেষ্ঠাননর সানর্ চুনির োনরখ এবং কাে সমানের োনরনখর
কক্ষনে নিনিনি /আরএনিনি’র নসনিউল অনুসরে করা হয়নন এবং ককান প্যানকেই প্রার্নমক চুনি কময়ানি কাে কেষ হয়নন,
কনয়কবার চুনির কময়াি বৃনি করা হনয়নে। র্লমান কােগুনলা বনধ িে চুনি কময়ানির মনধ্য কেষ করনে হনব যানে চুনি কময়াি
আর বৃনি করনে না হয়।
৯.২.৫ এ্ প্রকদল্পর ২ (দ্যই) বার সাংদশািনীর মাধ্যদম সময়াে বৃরি করা হয় ৪ বের ৬ মাস বা ৯৬% এবং ব্যয় বৃনি িায়
১৫৫,৫৫৬.৪২ লক্ষ টাকা বা ১৭.২২%। মন্ত্রোলয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার িরবেী প্রকে প্রেয়ননর সময় প্রকনের কময়াি ও
প্রাক্কলন যর্াযর্িানব করনে হনব যানে সময় ও কময়াি বৃনি করনে না হয়।
৯.২.৬ প্রকল্পটি সনয়ার সময় সবইজলাইন সাদভট এবং র রজরবরলটি স্টানি করা হয়রন । মন্ত্রণালয় ও রবভাদগর পরবতী প্রকল্প গ্রহদনর
সময় প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সবইজলাইন সাদভট এ্বাং র রজরবরলটি স্টানি করাদত হদব এ্বাং তার ররদপার্ ট নিনিনিনে সংযুি করনে
হনব।
৯.২.৭ প্রকনের নিনিনি অনুনমািননর ির কাঠানমাগে নকো, স্থািত্য নকো, প্লানবং, এবং ইনলকনট্রানমকাননকযাল নকো বেনর
করা হনয়নে। সাধারনে নিনিনির সানর্ এসব নকো সংযুি কনর অনুনমািননর েন্য উিস্থািন করা হয়, নকন্ত এ প্রকনে ো করা
হয়নন। একারনন প্রকনের কায িক্রম শুরু করনে নবলব হনয়নে। মন্ত্রণালয় ও রবভাদগর পরবতী প্রকল্প গ্রহদনর সময় প্রদয়াজন অনুর্ায়ী
নবনিন্ন ধরননর নকো প্রস্তুে ও সংযুি কনর নিনিনি অনুনমািননর েন্য উিস্থািন করনে হনব।
৯.২.৮ এ প্রকনের কময়ানি ৮ েন প্রকে িনরর্ালক িনরবেিন হনয়নে এবং ৮ েননর মনধ্য ৬ েনই অনেনরি িানয়ত্ব নহনসনব প্রকে
িনরর্ালনকর কাে কনরনেন। েরুরী প্রনয়ােন না হনল প্রকে সংনিষ্ট েনবল বিলী/িনরবেিন না করার েন্য এবং ৫০ ককাটি টাকার
ঊনবি প্রকনের কক্ষনে ননয়নমে প্রকে িনরর্ালক িিায়ননর নবষনয় মন্ত্রোলয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার দৃনষ্ট আকষ িন করা হল।
৯.২.৯ এ প্রকনে িনরিেিন োনরখ িয িন্ত ৮ বের সমনয় মাে ৭ টি নিআইনস ও ৪ টি নিএসনস সিা অনুনষ্ঠে হনয়নে যা বড় প্রকনের
প্রনয়ােননর তুলনায় অননক কম। প্রকনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ননর স্বানর্ ি িনরকেনা নবিানগর িনরিে অনুযায়ী ননয়নমেিানব নিআইনস
ও নিএসনস সিা আনয়ােন করনে হনব।
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৯.২.১০ প্রকদল্পর নিনিনিনে সংযুি নসনিউল অনুযায়ী বানষ িক কমিিনরকেনা ও ক্রয়িনরকেনা প্রস্তুে কনর ১৫ জুলাইনয়র মনধ্য
যর্াযর্ কর্তিিনক্ষর অনুনমািন নননয় ননধ িানরে সমনয়র মনধ্য ো বাস্তবায়ন করনে হনব।
৯.২.১১ প্রকল্প এ্লাকায় স্কুল রনমটাদণর োরয়ত্ব প্রোন করা হদয়দছ সাউথ ব্রীজ নামক প্ররতিানদক। রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
কথা রবদবিনা কদর প্রকল্প এ্লাকায় রাজউক কতৃটক পররিারলত স্কুদলর শাো স্থাপন করা সর্দত পাদর।
৯.২.১২ সর্দহতু ফ্ল্ার্ হস্তান্তদর সেরী হওয়ায় ফ্ল্যার্ মারলকগণ আরথ টকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত হদেন তাই সম্পূণ ট সররিফ্ল্যার্ হস্তান্তর না করা
পর্ টন্ত রকরস্তগুদলা সুেমুক্ত কদর সেয়া সর্দত পাদর।
৯.২.১৩ ননম্ন ও মধ্যনবসত্তর সাংজ্ঞা ও আনয়র সীমা ননধ িারন কনর প্রকদল্পর উদেশ্য সঠিকভাদব বাস্তবায়ন রনরিত করা সর্দত পাদর।
৯.২.১৪ প্রকল্প এলাকায় রনরাপত্তা ব্যবস্থা িাল নয়। প্রকে এলাকায় রনরাপত্তা রনরিত করার জন্য প্রকদল্পর আওতায় রনমটানািীন
বাউন্ডারী ওয়াল অরতদ্রুত সশর্ করা, পুরলরশ ফানড় ও পুনলে র্হল রনরিত করা এবং আনসার বানহনী দ্রুত রনদয়াগ করা সর্দত
পাদর।
৯.২.১৫ ‘এ্’ ব্লদকর জন্য অস্থায়ীভাদব হদলও স্বাস্থযদসবা সকন্দ্র স্থাপদনর রবর্য়টি রবদবিনা করা সর্দত পাদর।
উপসাংহার
ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ (১ম সাংদশারিত) এ্র কাজ বতটমাদন
িলমান রদয়দছ, র্া সশর্ হদব ২০২০ সাদলর রিদসম্বর মাদস। উদেশ্য অনুর্ায়ী প্রকদল্পর কাজ সঠিকভাদব বাস্তবারয়ত হদল স্বল্প ও
মধ্যম আদয়র সলাকজন রনরাপে ও শতভাগ মাোর প্ল্াদনর আওতায় এ্কটি পররকরল্পত আবাসন সুরবিা পাদব। সরটিকুদলদর্ি
রসদেদম এ্ল রপ গ্যাস সরবরাহ, সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্ান্ট এ্র মাধ্যদম গৃহস্থালী উরেে প্ররিয়াকরণ, ভূ-গভটস্থ িাদক্টর মধ্য রেদয়
রবদ্যযত লাইন সঞ্চালন-এ্র মদতা উন্নত প্রযুরক্তর সমলবন্ধদনর দল প্রকল্পটি বাাংলাদেদশর হাউরজাং সসক্টদর নতুন রেগদন্তর সূিনা
করদব। তাছাড়া নতুন নগর সকন্দ্র স্থাপদনর মাধ্যদম ব্যবসা-বারণজযসহ অন্যান্য অথ টননরতক কমটকাদন্ডর প্রসার হদব র্া কমট-সাংস্থাদনর
সুদর্াগ ততরী কদর মানুদর্র আয় বৃরি করদব। এ্ প্রকদল্পর G-G চুরক্ত, OTM এ্র মাধ্যদম আন্তজটারতক রবরিাং ইতযারে
বাাংলাদেদশর হাউরজাং সসক্টরদক বরহ:রবদের কাদছ রবরনদয়াদগর সক্ষত্র রহদসদব পরররিরত োন করদব বদল আশা করা র্ায়। প্রকল্পটি
ঢাকা শহদরর বাইদর স্প্রসসাররত এ্লাকায় হওয়ার কারদণ শহদরর সভতদর জনসাংখ্যার আবারসক িাপ হ্রাদস ভূরমকা রােদত সক্ষম
হদব বদল িারনা করা হদে। সদব টাপরর, প্রকল্পটি সঠিকভাদব বাস্তবারয়ত হদল তা ভরবষ্যত গৃহায়ন রশদল্প সরাল মদিল রহদসদব
পররগরণত হদব।
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রম-১

ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকল্প
োনা জররপ প্রশ্নমালা
ভূরমকা: আমার নাম ---------। আরম সমাহার নামক গদবর্ণা প্ররতিান এ্বাং পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আইএ্মইরি এ্র পক্ষ
সথদক মাঠ পর্ টাদয় রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেদশ্য এ্দসরছ । আমরা বতটমাদন ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র
জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ’’ প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ সম্পৃক্ত আরছ। এ্ই রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্য
হদে, প্রকদল্পর কমটকান্ড উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রকনা তা সেো, প্রকদল্পর বাঁিাসমূহ রিরিত কদর তা রনরসদনর উপায়
সবর করা এ্বাং প্রকদল্পর মাধ্যদম সুরবিাদভাগীদের রক রক পররবতটন হদয়দছ/হদব সস রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ করা। আমরা এ্ সম্পদকট
আপনার মূল্যবান মতামত সাংগ্রদহর জন্য এ্দসরছ। এ্ প্রসদঙ্গ আপরন আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রোদনর মাধ্যদম এ্ই গদবর্ণায়
অবোন রােদত পাদরন। আপনার মতামত শুধ্যমাত্র গদবর্ণার কাদজ ব্যবহৃত হদব এ্বাং আপনার সেয়া তথ্য সম্পূণ ট সগাপন রাো
হদব। আপনার অনুমরত সপদল আরম সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর।
ক. প্রথম রভরজর্:

১. স ল হদয়দছ

২. স ল হয়রন

ে. রিতীয় রভরজর্:

১. স ল হদয়দছ

২. স ল হয়রন

সকস নাং:

রবভাগ: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

সজলা: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

থানা: উত্তরা

সকাি নাং : ..........................

সসক্টর: ১৮

সকাি নাং : ..........................

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররে: .....................

সুপারভাইজাদরর নাম

তাররে: ............................................

: .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শুরুর সময়: .................................................

সসকশন ১ t সািারণ তথ্যাবরল
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সশর্ সময়: ........................................

উত্তরোতার তথ্যিঃ
১. ১ নাম
১.২ রপতা/স্বামীর নাম
১.৩ সমাবাইল নম্বর
১.৪ ফ্ল্যার্টি সকান ব্লদক অবরস্থত
১.৫ রবরল্ডাং নম্বর
১.৬ ফ্ল্যার্ নাং
১.৭ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

১) এ্

২) রব

৩) রস

১. রাজউক

২. রপিরব্লউরি

সসকশন ২ t উত্তরোতার আথ ট-সামারজক অবস্থা সাংিান্ত
উত্তরোতার আথ ট-সামারজক অবস্থা
২.১ বয়স
-----------বছর
২.২ রলঙ্গ
১) পুরুর্ ২) নারী
৩) তৃতীয় রলঙ্গ
২.৩ সপশা
১) িাকুরর ২) ব্যবসা
৩) কৃরর্ কাজ
৪) েরমক
৫) গৃরহনী
৬) অন্যান্য -------------- (রনরে টে করুন)
২.৪ রশক্ষাগত সর্াগ্যতা
১) রনরক্ষর
২) ৫ম সেরণ পর্ টন্ত ৩) ৮ম সেরণ পর্ টন্ত
৪) এ্স.এ্স.রস ৫) এ্ইি.এ্স.রস ৬) স্নাতক ৭) স্নাদতাদকাত্তর
৮) অন্যান্য -------------- (রনরে টে করুন)
২.৫ মারসক আয়
১) ০-১০০০০ র্াকা
২) ১০০০১-২০০০০ র্াকা ৩) ২০০০১-৩০০০০ র্াকা
৪) ৩০০০১-৪০০০০ র্াকা ৬) ৪০০০১-৫০০০০ র্াকা ৭) ৫০০০১-৬০০০০ র্াকা
৮) ৬০০০১-৮০০০০ র্াকা ৯) ৮০০০১-১০০০০০ র্াকা ১০)১০০০০০+ র্াকা

সসকশন ৩ t ফ্ল্যার্ সম্পদকট তথ্যাবরল
ফ্ল্যার্ সাংিান্ত
৩. আপরন আপনার ফ্ল্ার্টি বুদে সপদয়দছন রক?
৩.১ হযাঁ হদল, আপনার ফ্ল্ার্টি চুরক্ত অনুর্ার্ী সঠিকভাদব
বুদে সপদয়দছন রক?
৩.১.১ না হদল, সকন?

১. হযাঁ
১. হযাঁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

২. না
২. না

ফ্ল্ার্টির আয়তন কম
ভাল উপকরণ প্রোন করা হয়রন
এ্েদনা অদনক কাজ বাকী রদয়দছ
গ্যাস সাংদর্াগ প্রোন করা হয়রন
রবদ্যযত সাংদর্াগ প্রোন করা হয়রন
সুরবিারে অপ্রতুল
রনরাপত্তা ব্যবস্থা নাই
অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৪ t রাস্তা রনমটাণ সম্পদকট তথ্যাবরল
রাস্তা রনমটাণ সাংিান্ত
৪. প্রকদল্পর আওতায় রাস্তা রনমটাণ করা হদে/হদয়দছ রক?
৪. ১ হযাঁ হদল, রাস্তা রনমটাদণর দল র্াতায়াদতর সুরবিা হদয়দছ
রক?
৪.১.১ হযাঁ হদল, রক িরদণর সুরবিা হদয়দছ?

১. হযাঁ
১. হযাঁ

২. না
২. না (৪.১.২-এ্ র্ান)

১. শহদর সর্দত সময় কম লাদগ
২. জলাবিতা সনই
৩. সহদজই র্ানবাহন পাওয়া র্ায়
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)
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৪.১.২ না হদল, সকন?

১. শহদর র্াওয়ার রাস্তা নাই
২. র্ানবাহন পাওয়া র্ায়না
৩. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৫ t বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ সম্পদকট তথ্যাবরল
বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ সাংিান্ত
৫. প্রকদল্পর আওতায় বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ করা
হদে/হদয়দছ রক?
৫. ১ হযাঁ হদল, বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাদণর দল রনরাপত্তা
ব্যবস্থা সজারোর হদব রক?
৫.১.১ হযাঁ হদল, রকভাদব?

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

১. বাইদরর সলাকজন সহদজ রভতদর প্রদবশ করদত পারদবনা
২. চুররর শাংকা কদম র্াদব
৩. সগর্ হদব এ্বাং সগদর্ রসরকউররটি থাকদব দল রনরাপত্তা
ব্যবস্থা সজারোর হদব
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৬ t পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন সম্পদকট তথ্যাবরল
পারন সরবরাহ সনর্ওয়াক সাংিান্ত
৬. প্রকদল্পর আওতায় পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট স্থাপন করা
হদে/হদয়দছ রক?
৬. ১ হযাঁ হদল, সঠিকভাদব পারন সরবরাহ করা হয় রক?
৬.২ সরবরাহকৃত পারন ব্যবহার উপদর্াগী রক?
৬.৩ না হদল, সকন?

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ
২. না
১. পারন সঘালাদর্
ট
২. পারন দ্যগন্ধযুক্ত
৩. পারনদত ময়লা আদস
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৭ t ইদলরির দকশন সম্পদকট তথ্যাবরল
ইদলরির দকশন সাংিান্ত
৭. প্রকদল্পর আওতায় ইদলরির দকশদনর কাজ করা
হদে/হদয়দছ রক?
৭. ১ হযাঁ হদল, সঠিকভাদব ইদলরির দকশদনর কাজ করা
হদে/হদয়দছ রক?
৭.১.১ না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

১. রনম্নমাদনর সামগ্রী ব্যবহার করা হদয়দছ
২. কাজ এ্েদনা বাকী রদয়দছ
৩. সুইিগুদলা ঠিকমত কাজ কদরনা
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৮ t রল র্ ইন্সর্দলশন সম্পদকট তথ্যাবরল
রল র্ ইন্সর্দলশন সাংিান্ত
৮. প্রকদল্পর আওতায় নলফট ইন্সর্দলশন করা হদে/হদয়দছ
১. হযাঁ
২. না
রক?
৮. ১ হযাঁ হদল, নলফট সঠিকভাদব কাজ করদছ রক?
১. হযাঁ
২. না
৮.১.১ না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?
১. নলফট খুব িীর গরতর
২. সেস কম
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৩. কাজ এ্েদনা বাকী রদয়দছ
৪. সর্ মাদনর নলফট ইন্সর্দলশন করার কথা রছল তা করা
হয়রন
৫. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ৯ t সজনাদরর্র স্থাপন সম্পদকট তথ্যাবরল
সজনাদরর্র স্থাপন সাংিান্ত
৯. প্রকদল্পর আওতায় সজনাদরর্র স্থাপন করা হদে/হদয়দছ
রক?
৯. ১ হযাঁ হদল, সজনাদরর্র সঠিকভাদব কাজ করদছ রক?
৯.১.১ না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ
২. না
১. সজনাদরর্র বন্ধ হদয় র্ায়
২. রবদ্যযত িদল সগদলও সজনাদরর্র িালাদনা হয়না
৩. সজনাদরর্র িালাদনার জন্য রনরে টে সলাক সনই
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ১০ t এ্সটিরপ সম্পদকট তথ্যাবরল
এ্সটিরপ সাংিান্ত
১০. প্রকদল্পর আওতায় সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্ান্ট করা
হদে/হদয়দছ রক?
১০. ১ হযাঁ হদল, সুয়াদরজ রির্দমন্ট প্ল্ান্ট সঠিকভাদব কাজ
করদছ রক?
১০.১.১ না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?
(উত্তর এ্কারিক হদত পাদর)

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

সসকশন ১১ t রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট সম্পদকট তথ্যাবরল
রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট সাংিান্ত
১১. রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট সঠিকভাদব কাজ করদছ রক?
১১.১.১ না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?

১. হযাঁ
২. না
১. জনবল সনই
২. জনবল অপ্রতুল
৩. োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্ত ঠিকমত কাজ কদরনা
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ১২ t করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ সম্পদকট তথ্যাবরল
করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স সাংিান্ত
১২. প্রকদল্পর আওতায় করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ করা
হদে/হদয়দছ রক?
১২. ১ হযাঁ হদল, করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ কাজ
সঠিকভাদব হদে/হদয়দছ রক?
12.1.1 না হদল, রক সমস্যা রদয়দছ?

১. হযাঁ

২. না

১. হযাঁ

২. না

১. ভাল উপকরণ প্রোন করা হয়রন
২. কাজ এ্েদনা বাকী রদয়দছ
৩. কাজ খুব িীর গরতর
৪. আয়তন অপর্ টাপ্ত
৫. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)
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সসকশন ১৩ t পররদবশগত প্রভাব
পররদবশগত প্রভাব
১৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররদবদশর উপর রক রক
িরদনর ইরতবািক প্রভাব পড়দব?

১. জলাবিতা কমদব
২. ধ্যলাবারল কমদব
৩. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

১৩.২. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররদবদশর উপর রক রক
িরদনর সনরতবািক প্রভাব পড়দব?(উত্তর এ্কারিক হদত
পাদর)

সসকশন ১৪ t প্রকদল্পর প্রভাব
প্রকদল্পর প্রভাব
১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এ্লাকার জনসািারদণর
অথ টননরতক রক রক সুরবিা হদব/হদয়দছ?
১৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল এ্লাকার জনসািারদণর
কমটসাংস্থাদনর রক রক সুদর্াগ হদব/হদয়দছ?

১. আয় বাড়দব
২. কমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদব
৩. ব্যবসা বারনদজযর সুদর্াগ সৃরি হদব
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)
১. ব্যবসা বারনদজযর সুদর্াগ সৃরি হদব এ্বাং তাদত
জনসািারদণর কমটসাংস্থান হদব
২. রবরভন্ন প্রকার কলকারোনা গদড় উঠদব এ্বাং তাদত
জনসািারদণর কমটসাংস্থান হদব
৩. আত্নকমটসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদব
৪. অন্যান্য--------------- (রনরে টে করুন)

সসকশন ১৫ t প্রকল্প সম্পদকট উত্তরোতার মতামত
উত্তরোতার মতামত
১৫.১ রনি টাররত সমদয়র মদধ্য ফ্ল্যার্ বুদে না পাওয়ায় আপরন

১. হযাঁ

২. না

ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছন রক?
১৫.১.১ হযাঁ হদল, রকভাদব?
১৫.২ রাজউক সথদক ফ্ল্যার্ রকদন আপরন রক সন্তুে?

১. খুবই সন্তুে ২. সন্তুে ৩. সমার্ামুটি সন্তুে ৪. অসন্তুে
৫. অতযন্ত অসন্তুে

১৫.৩ আপনার মদত প্রকদল্পর সবল রেকগুরল রক রক ?
(সদব টাচ্চ ৩টি উত্তর)
১৫.৪ আপনার মদত প্রকদল্পর দূব টল রেকগুরল রক রক?
(সদব টাচ্চ ৩টি উত্তর)
১৫.৫. আপনার মদত প্রকদল্পর ঝরুঁ কসমূহ রক রক?
(সদব টাচ্চ ৩টি উত্তর)
১৫.৬ ভরবষ্যদত প্রকদল্পর কার্ টিম গরতশীল করদত আপনার
পরামশট রক? (সদব টাচ্চ ৩টি উত্তর)

(িন্যবাে রেদয় সাক্ষাৎকার গ্রহণ সশর্ করুন)
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রম-২

ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র
জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকল্প
রনরবড় সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা
র্াদগর্ট গ্রুপ: প্রকল্প পররিালক, উপ-প্রকল্প পররিালক (রসরভল/ইদলকরিকাল/দমকারনকাল) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পররিালক
(আরকটদর্ক্ট/এ্দের্), রহসাবরক্ষক ।
ভূরমকা: আমার নাম ---------। আরম সমাহার নামক গদবর্ণা প্ররতিান এ্বাং পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আইএ্মইরি এ্র পক্ষ
সথদক মাঠ পর্ টাদয় রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেদশ্য এ্দসরছ । আমরা বতটমাদন ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র
জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ’’ প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ সম্পৃক্ত আরছ। এ্ই রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্য
হদে, প্রকদল্পর কমটকান্ড উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রকনা তা সেো, প্রকদল্পর বাঁিাসমূহ রিরিত কদর তা রনরসদনর উপায়
সবর করা এ্বাং প্রকদল্পর মাধ্যদম সুরবিাদভাগীদের রক রক পররবতটন হদয়দছ/হদব সস রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ করা। আমরা এ্ সম্পদকট
আপনার মূল্যবান মতামত সাংগ্রদহর জন্য এ্দসরছ। এ্ প্রসদঙ্গ আপরন আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রোদনর মাধ্যদম এ্ই গদবর্ণায়
অবোন রােদত পাদরন। আপনার মতামত শুধ্যমাত্র গদবর্ণার কাদজ ব্যবহৃত হদব এ্বাং আপনার সেয়া তথ্য সম্পূণ ট সগাপন রাো
হদব। আপনার অনুমরত সপদল আরম সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর।
ক. প্রথম রভরজর্:

১. স ল হদয়দছ

২. স ল হয়রন

ে. রিতীয় রভরজর্:

১. স ল হদয়দছ

২. স ল হয়রন

গ. তৃতীয় রভরজর্:

১. স ল হদয়দছ

২. স ল হয়রন

সকস নাং t

রবভাগ: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

সজলা: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

থানা: উত্তরা

সকাি নাং : ..........................

সসক্টর: ১৮

সকাি নাং : ..........................

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররে: .....................

সুপারভাইজাদরর নাম

তাররে: ............................................

: .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শুরুর সময়: .................................................
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সশর্ সময়: ........................................

উত্তরোতার তথ্য
নামিঃ........................................................................................
বতটমান পেবীিঃ...........................................................................
বতটমান পদে সর্াগোদনর তাররেিঃ......................................................
মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থািঃ .......................................................................
প্রকদল্পর সাদথ সম্পকটিঃ .................................................................
স ানিঃ.....................................................................................

সসকশন ১ t প্রকল্প সম্পরকটত তথ্যাবরল
১. িয় সম্পরকটত কাজ রিরপরপ এ্বাং প্ররকউরদমন্ট নীরতমালা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হদে/হদয়দছ রক?
1. হযাঁ

২. না

৩. জারননা

১.১ উত্তর হযাঁ হদল, কী কী িরদনর প্ররিয়া এ্বাং পিরত অনুসরণ করা হদয়রছল?
ক.
ে.
গ.
১.২ উত্তর না হদল, কারণগুদলা রক রক?
ক.
ে.
গ.
২. প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকটত রনম্নরলরেত সমস্যাবলী রবর্দয় আপনার মতামত রক?
িম.
ক.
ে.
গ.
ঘ.
ে.
ি.
ছ.
জ.
ে.

রবর্য়

মন্তব্য

অথ টায়দন রবলম্ব
পণ্য, কার্ ট ও সসবা িয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব
প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান
প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি
প্রকদল্পর অনুদমােন
প্রকদল্পর সাংদশািন
অথ ট বরাি
অথ ট ছাড়
রবল পররদশাি

৩. প্রকদল্পর কমটকান্ডগুদলার গুনগতমান ও পররমান অনুদমারেত রিরপরপ/আররিরপরপর নকশা অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদয়দছ রক?
1. হযাঁ

২. না

৩. জারননা

৩.১ উত্তর না হদল, কারণগুদলা রক রক?
ক.
ে.
গ.
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৪. প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পরকটত রনম্নরলরেত রবর্দয় আপনার মতামত রক?
িম.
ক.
ে.
গ.
ঘ.
ে.
ি.
ছ.
জ.

রবর্য়

মন্তব্য

ফ্ল্যার্ হস্তান্তদর রবলম্ব
চুরক্ত (MOU) অনুর্ায়ী ফ্ল্যার্ হস্তান্তর
সুরবিাদভাগীদের বারহর হওয়ার রাস্তা
শহদর র্াবার র্ানবাহন সুরবিা
ফ্ল্যার্ মারলকদের মামলা
Domestic Waste Management

ফ্ল্যার্ হস্তান্তদর রবলম্ব হওয়ায় ফ্ল্যার্ মারলকদের
ক্ষরতপূরণ প্রোন ব্যবস্থা
পূনব টাসন সাংিান্ত

৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পূদব ট IEE এ্বাং EIA কতৃটক ছাড়পত্র সনওয়া হদয়দছ রক?
১. হযাঁ

২. না

৩. জারননা

5.1 উত্তর হযাঁ হদল, রকভাদব?

৬. পররদবশ এ্র প্রভাব ও পররকরল্পত নগরায়দণর মাধ্যদম পররদবদশর ভারসম্য রক্ষা রবর্দয় রক ব্যবস্থা সনওয়া হদয়দছ?

৭. প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃে সুরবিারে সর্কসই করার লদক্ষয রক ব্যবস্থা সনওয়া সর্দত পাদর?

৮. প্রকদল্পর আওতায় রনরমটত/রনমটানািীন অবকাঠাদমা এ্েন কী অবস্থায় আদছ?

9. প্রকদল্পর আওতায় বাসত্মবায়নকৃত অবকাঠাদমাসমূদহর বতটমান সমস্যাগুদলা কী কী?

10. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররদবশগত রক রক ইরতবািক প্রভাব পড়দব?

11. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররদবশগত রক রক সনরতবািক প্রভাব পড়দব?

ট পররকল্পনা (Exit Plan) সম্পদকট আপনার মতামত রক?
12. এ্ই প্রকদল্পর সম্ভাব্য বরহগমন
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13. প্রকদল্পর সবল (Strength) রেকগুদলা কী কী?

14. প্রকদল্পর দ্যব টল (Weakness) রেকগুদলা কী কী?

15. প্রকদল্পর রক রক সুদর্াগ রদয়দছ?

16. প্রকদল্পর ঝরুঁ কসমূহ কী কী?

17. প্রকদল্পর কার্ টিম সামদন এ্রগদয় রনদয় র্াওয়ার জন্য বা প্রকল্পদক আগামীদত গরতশীল রােদত কী কী করা প্রদয়াজন বদল
আপরন মদন কদরন ?

(িন্যবাে রেদয় সাক্ষাৎকার গ্রহণ সশর্ করুন)
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রম-৩

ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র
জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকল্প
েলীয় আদলািনার রনদে টরশকা
(FGD Guideline)

অাংশগ্রহণকারী: প্রকদল্পর সুরবিাদভাগী, প্রকল্প সাংরশস্নে কমটকতটা ও কমটিারী, জনপ্ররতরনরি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ,ট
ঠিকাোরী প্ররতিাদনর কমটকতটা ও কমটিারী, এ্নরজও কমী এ্বাং সাংরিে সেকদহাল্ডার

[ প্ররত FGD-সত অাংশগ্রহণকারী কমপদক্ষ ৮ জন]
সজলা

: ঢাকা

সকাি নাং : ..........................

থানা

: উত্তরা

সকাি নাং : ..........................

সসক্টর

: ১৮

সকাি নাং : .........................

এ্ রজরি সমন্বয়কারীর নামিঃ ..........................................
েলীয় আদলািনার স্থানিঃ ..............................................

সহায়তাকারীর নামিঃ ........................................
তাররে: ............................................

েলীয় আদলািনায় অাংশগ্রহণকারীদের পরররিরত
ি.

নাম

বয়স

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
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রলঙ্গ

সপশা

স্বাক্ষর

েলীয় আদলািনার মূল রবর্য়বস্ত
প্রশ্ন ১: ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনমণ ও মধ্যম আদয়র জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ ’’ প্রকদল্পর আওতায়
ফ্ল্ার্গুদলা চুরক্ত অনুর্ার্ী সঠিকভাদব বুদে সেয়া হদয়দছ রক?

..................................................................................................................................
প্রশ্ন ২: প্রকদল্পর প্রিান কমটকান্ডগুদলা) উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রক? না হদল, সকান সকান কমটকান্ডগুদলা উদেশ্য অনুর্ায়ী
বাস্তবারয়ত হদেনা? সকন হদেনা ?

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
প্রশ্ন ৩: প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য কার্ ট ও সসবার বতটমান অবস্থা রক? প্রদয়াজনীয়/ সঠিক জনবল িারা তার
র্থার্থ রক্ষনাদবক্ষন হদে রক?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৪: প্রকল্প বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র বাঁিাসমূহ কী কী? রকভাদব এ্ই বাঁিাসমূহ অরতিম করা র্ায় ?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৫: প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল নগরায়দনর সুদর্াগ সৃরের মাধ্যদম কী কী নাগররক সুরবিারে বৃরি পাদব?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৬: প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল অথ টননরতক কী কী সুরবিারে বৃরি পাদব (অথ টননরতক কমটকাদন্ডর স্প্রসসারণ)?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৭: প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররদবশগত কী কী প্রভাব পড়দব (ইরতবািক ও সনরতবািক)?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৮: প্রকদল্পর সবল রেকগুদলা কী কী?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ৯: প্রকদল্পর দ্যব টল রেকগুদলা কী কী?
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
প্রশ্ন ১০: প্রকল্পদক সর্কসই করদত কী কী পেদক্ষপ সনয়া সর্দত পাদর ।
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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রম-৪

ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকল্প
পর্ টদবক্ষণ সিকরলে
ভূরমকা: আমার নাম ---------। আরম সমাহার নামক গদবর্ণা প্ররতিান এ্বাং পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র আইএ্মইরি এ্র পক্ষ
সথদক মাঠ পর্ টাদয় রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেদশ্য এ্দসরছ । আমরা বতটমাদন ‘‘ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র
জনদগারির জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ’’ প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ সম্পৃক্ত আরছ। এ্ই রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্য
হদে, প্রকদল্পর কমটকান্ড উদেশ্য অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত হদে রকনা তা সেো, প্রকদল্পর বাঁিাসমূহ রিরিত কদর তা রনরসদনর উপায়
সবর করা এ্বাং প্রকদল্পর মাধ্যদম সুরবিাদভাগীদের রক রক পররবতটন হদয়দছ/হদব সস রবর্দয় তথ্য সাংগ্রহ করা। আমরা এ্ সম্পদকট
আপনার মূল্যবান মতামত সাংগ্রদহর জন্য এ্দসরছ। এ্ প্রসদঙ্গ আপরন আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রোদনর মাধ্যদম এ্ই গদবর্ণায়
অবোন রােদত পাদরন। আপনার মতামত শুধ্যমাত্র গদবর্ণার কাদজ ব্যবহৃত হদব এ্বাং আপনার সেয়া তথ্য সম্পূণ ট সগাপন রাো
হদব। আপনার অনুমরত সপদল আরম সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর।
সকস নাং t

রবভাগ: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

সজলা: ঢাকা

সকাি নাং : ............................

থানা: উত্তরা

সকাি নাং : ..........................

সসক্টর: ১৮

সকাি নাং : ..........................

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররে: .....................

সুপারভাইজাদরর নাম

তাররে: ............................................

: .................................................

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শুরুর সময়: .................................................
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সশর্ সময়: ........................................

পর্ টদবক্ষণ সিকরলে- ভবন
1. বাস্তবারয়ত/রনমটাণিীন ভবদনর নাম : .....................................................................................
2. ভবদনর তলার সাংখ্যা: ১. রিরপরপ অনুর্ায়ী--------------------২. বাস্তদব---------------------3. ভবদনর ফ্ল্যার্ সাংখ্যা: ১. রিরপরপ অনুর্ায়ী--------------------২. বাস্তদব---------------------4. ফ্ল্যার্ সাংিান্ত তথ্য:
ট
ট
ক. ফ্ল্যাদর্র সগ্রাস আয়তন ১. রিরপরপ অনুর্ায়ী------------------বগফুর্
২. বাস্তদব---------------------- বগফুর্
ট
ট
ে. ফ্ল্যাদর্র নীর্ আয়তন ১. রিরপরপ অনুর্ায়ী------------------বগফুর্
২. বাস্তদব---------------------- বগফুর্
গ. ফ্ল্যাদর্র কক্ষ সাংখ্যা ১. রিরপরপ অনুর্ায়ী------------------টি
২. বাস্তদব---------------------- টি
ে. অন্যান্য তথ্য
রুম
সাংখ্যা
১. সবি রুম
২. ড্ররয়াং রুম
৩. রকদিন রুম
৪. িরইরনাং রুম
৫. বাথরুম
৬. বারান্দা
৭. েরজা
৮. জানালা
5. সমার্ ব্যয় (র্াকা):

রনি টাররত বরােকৃত ব্যয়

: ...............................র্াকা

প্রকৃত ব্যয়

: ...............................র্াকা

6. ক. কাজটি শুরু করার তাররে?
.................রেন .................মাস
.............বছর
টাররত
ে. লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কাজ সম্পােদনর রনি
সময়:.................রেন .................মাস
.............বছর
গ. কাজ সম্পােদনর প্রকৃত সময় : .................রেন .................মাস
.............বছর
7.

কাজটি রক রনরে টে সমদয় সশর্ হদব/হদয়দছ কী?

১.

হযাঁ

২.

না

ক. না হদল, সকন?
1. সাংরিে ঠিকাোরদের কাদজ অবদহলা
2. সাংরিে কাদজর জন্য প্রদয়াজনীয় মালামাদলর দ্যষ্প্রাপ্যতা
3. প্রদয়াজনীয় মালামাদলর অস্বাভারবক মূল্য বৃরি
4. সাংরিে কাদজ ব্যবহৃত সরঞ্জামারে ও র্ন্ত্রপারত পর্ টাপ্ত না থাকা
5. প্রদয়াজনীয় অদথ টর সাংস্থান না থাকা
6. স্থানীয়ভাদব িাঁোবাজ, দ্যষ্কৃতকারী ও র্াউর্দের প্ররতবন্ধকতা সৃরে
7. প্রাকৃরতক রবপর্ টদয় সমস্যার সৃরে হওয়া
8. অন্যান্য (রনরে টে করুন ) ...........................................................................................................
8. কাজটি পররকল্পনা মার ক সম্পূণ টরূদপ সমাপ্ত হদব/হদয়দছ রক?

১.

হযাঁ

২.

ক. না হদল, সকন?
1.
2.
3.
4.

পররকল্পনা সঠিক হয়রন
প্রদয়াজনীয় র্াকার সাংস্থান রছল না
কাজটি সম্পন্ন করদত প্রদয়াজনীয় জরম পাওয়া র্ায়রন
অন্যান্য (রনরে টে করুন ) ............................................................................
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না

9. প্রকল্পটির কাদজর মান ভাল রক?

১.

হযাঁ

২.

না

ক. না হদল, রক রক োরাপ?
1. ব্যবহৃত মালামাল ভাল না
2. অেক্ষ েরমক িারা কাজ করাদনা হদে
3. কাদজর তোররক অপ্রতুল
4. কাদজর মাপ সঠিক না
5. অন্যান্য (রনরে টে করুন ) ............................................................................
10. প্রকল্পটি র্থার্থভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা হয় রক?

১.

হযাঁ

২.

না

ক. হযাঁ হদল, কতরেন পর পর করা হয়?
1. মারসক
2. ৬ মাস অন্তর
3. এ্ক বছর অন্তর/বাৎসররক
4. মাদে মাদে করা হয়/প্রদয়াজন সমাতাদবক
11. রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ অদথ টর সাংস্থান হয় রকভাদব?
1. সরকারী তহরবল হদত
2. বাস্তবায়নকারী কতৃটপক্ষ হদত
3. স্থানীয়ভাদব িাঁো সাংগ্রহ ও সস্বোেদমর মাধ্যদম
4. অন্যান্য (রনরে টে করুন) ..........................................................................
12.














প্রকল্পটির রনম্নরলরেত রবর্য় সম্পদকট পর্ টদবক্ষনকারীর মন্তব্য
পারন সরবরাহ সনর্ওয়াক:-------------------------------------------------------------------------------ইদলরির দকশন:---------------------------------------------------------------------------------------সজনাদরর্র রসদেম:-----------------------------------------------------------------------------------সসৌর রসদেম:-------------------------------------------------------------------------------------------রল র্ রসদেম:-------------------------------------------------------------------------------------------রসরসটিরভ রসদেম:----------------------------------------------------------------------------------------বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার:----------------------------------------------------------------------------------এ্সটিরপ:------------------------------------------------------------------------------------------------গ্যাস সরবরাহ:------------------------------------------------------------------------------------আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট প্রদর্কশন: ------------------------------------------------------------------------পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং: --------------------------------------------------------------------------সর্রলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা: --------------------------------------------------------------------------গারড় পারকটাং: ---------------------------------------------------------------------------

13. প্রকল্পটির আওতায় রনম্নরলরেত রবর্য় সম্পদকট পর্ টদবক্ষনকারীর মন্তব্য
 রাস্তা রনমটাণ :------------------------------------------------------------------------------- বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ:---------------------------------------------------------------------- তব্যদ্যরতক সাব-দেশন:------------------------------------------------------------------------------- বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং আরদবাররকালিার:------------------------------------------------------------------------- রশশু পাকট:----------------------------------------------------------------------------------- স্কুল রনমটাণ:------------------------------------------------------------------------------------------- করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ:------------------------------------------------------------------------------ মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ:----------------------------------------------------------------------------------
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রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট: ----------------------------------------------------------------------------

14. প্রকদল্পর ৫ টি ভাল রেক সম্পদকট রলখুন
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
15. প্রকদল্পর ৫ টি োরাপ রেক সম্পদকট রলখুন
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

85

রম-৫

ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নাং সসক্টদর রনম্ন ও মধ্যম আদয়র জনদগারির
জন্য এ্যাপার্ টদমন্ট ভবন রনমটাণ প্রকল্প
সসদকন্ডারী তদথ্যর জন্য সিকরলে
র্াদগর্ট গ্রুপ: প্রকল্প পররিালক, উপ-প্রকল্প পররিালক (রসরভল/ইদলকরিকাল/দমকারনকাল) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পররিালক
(আরকটদর্ক্ট/এ্দের্), রহসাবরক্ষক ।

উত্তরোতার তথ্য
নামিঃ........................................................................................
বতটমান পেবীিঃ...........................................................................
মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থািঃ .......................................................................
প্রকদল্পর সাদথ সম্পকটিঃ .................................................................
স ানিঃ.....................................................................................

সসকশন ১ t প্রকল্প সম্পরকটত তথ্যাবরল
১. প্রকদল্পর রনম্নরলরেত রবর্দয় আপরন রক জাদনন?
িম.
ক.
ে.
গ.
ঘ.
ে.
ি.
ছ.

রবর্য়

মমত্মব্য

প্রকল্প ব্যয়
বাস্তবায়নকাল
রিরপরপ/আররিরপরপ অনুর্ায়ী বছর রভরত্তক বরাে
বরাে অনুর্ায়ী ব্যয়
অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা
ফ্ল্যার্ রবরির সাংখ্যা
ফ্ল্যার্ রবরি বাকী থাকদল সাংখ্যা ও কারণ

২. িয় সম্পরকটত কাজ রিরপরপ এ্বাং প্ররকউরদমন্ট নীরতমালা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হদে/হদয়দছ রক?
2. হযাঁ
২. না
৩. জারননা
২.১ উত্তর হযাঁ হদল, কী কী িরদনর প্ররিয়া এ্বাং পিরত অনুসরণ করা হদয়রছল?
ক.
ে.
গ.
২.২ উত্তর না হদল, কারণগুদলা রক রক?
ক.
ে.
গ.
২.৩ েরপদত্র সমার্ কয়টি প্ররতিান অাংশগ্রহণ কদররছল?
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িম.
ক.
ে.
গ.
ঘ.
ে.

কার্ টাদেদশর নাম

প্ররতিাদনর সাংখ্যা

২.৪ সকান সকান প্ররতিানদক কার্ টাদেশ প্রোন করা হদয়রছল?

৩. রপরপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী কার্ ট/মালামাল/দসবা/িয় সাংিান্ত তথ্যাবরল:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।

মন্ত্রণালয়/রবভাগ
বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
প্রকদল্পর নাম
েরপত্র অনুর্ায়ী কাদজর নাম
েরপত্র প্রকাশকারী পরত্রকার নাম
েরপত্র রবিয় শুরুর তাররে
েরপত্র রবিদয়র সশর্ তাররে ও সময়
েরপত্র গ্রহদণর সশর্ তাররে ও সময়
প্রাপ্ত সমার্ েরপদত্রর সাংখ্যা
েরপত্র সোলার তাররে ও সময়
সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা
নন-দরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা
েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররে
কার্ টরববরণী অনুদমােদনর তাররে
রসএ্স ততররর তাররে
রসএ্স অনুদমােদনর তাররে
Notification of Award প্রোদনর তাররে
সমার্ চুরক্ত মূল্য
চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররে
কার্ টাদেশ প্রোদনর তাররে
কার্ টাদেশ অনুর্ায়ী কাজ শুরুর তাররে
সময় বৃরি হদয় থাকদল, কতরেন বৃরি এ্বাং কারণ
কার্ টাদেশ অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররে
চুড়ান্ত রবল জমাোদনর তাররে ও রবদলর পররমাণ
চুড়ান্ত রবল পররদশাদির তাররে ও পররমাণ

৩.১ প্রকদল্পর িয় কার্ টিম মূল্যায়ন
িরমক
োত/রববরণ
১
েরপত্র েরলল র্থার্থভাদব প্রণীত হদয়দছ রকনা?
২
েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত র্থাসমদয় পরত্রকায় এ্বাং প্রদর্াজয সক্ষদত্র রসরপটিইউ এ্র
ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ করা হদয়দছ রকনা?
৩
েরপত্র প্রণয়দন র্থার্থ সময় সেো হদয়দছ রকনা?
৪
েরপত্র র্থার্থভাদব মূল্যায়ন করা হদয়দছ রকনা?
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৫
৬
৭
৮
৯
১০

েরপত্র মূল্যায়দনর অর্থা রবলম্ব হদয়দছ রকনা?
েরপত্র মূল্যায়দন অন্য সাংস্থার প্ররতরনরি উপরস্থত রছদলন রকনা এ্বাং
তাদের মতামত রবদবরিত হদয়দছ রকনা?
েরপত্র ফ্রন্ট সলাদিি রছল রকনা?
েরপদত্র অদর্ৌরক্তক কার্া-দছড়া রছল রকনা?
র্থার্থ কতৃটপক্ষ েরপত্র অনুদমােন কদরদছ রকনা?
েরপদত্রর রবর্দয় সকান অরভদর্াগ রছল রকনা র্রে সথদক থাদক র্থার্থ
কতৃটপক্ষ তা রনষ্পরত্ত কদরদছ রকনা?

৪. প্রকদল্পর জনবল সম্পরকটত তথ্য
িম.
ক.
ে.
গ.

রবর্য়
কতটি পে রছল
কতজন রনদয়াগ সপদয়দছ
পে োরল থাকদল তার কারণ

মন্তব্য

5. প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কমটকান্ডগুদলার অগ্রগরত সম্পরকটত রবর্য়:
ি.
আররিরপরপ অনুর্ায়ী বাসত্মবায়ন
কাদজর নাম
নাং
লক্ষয
১. কমটকতটা এ্বাং কমটিারীদের
সবতন, ভাতােী এ্বাং অন্যান্য
২. প্ররশক্ষণ এ্বাং অর রসয়াল ট্যযর
৩. মৃরত্তকা পরীক্ষা
৪. রিরজর্াল সাদভট
৫. পররকল্পনা এ্বাং পরামশটক
৬. অর স করন্টনদজরন্স
৭. র্ানবাহন রক্ষণাদবক্ষণ
৮. র্ানবাহদনর জন্য জ্বালানী
৯. অভারদহি কে
১০. ভূরম অরিগ্রহন
১১. ভূরম উন্নয়ন
১২. ভবন রনমটাণ
১৩. রাস্তা রনমটাণ
১৪. বাউন্ডারর ওয়াল রনমটাণ
১৫. পারন সরবরাহ সনর্ওয়াকট
১৬. ইদলরির দকশন
১৭. সসৌর রসদেম
১৮. রল র্ ইন্সর্দলশন
১৯. সজনাদরর্র
২০. তব্যদ্যরতক সাব-দেশন
২১. রসরসটিরভ রসদেম
২২. আরথ টাং, লাইটিাং এ্বাং সাি ট
প্রদর্কশন
২৩. পাম্প র ওয়ার্ার রল টিাং
২৪. বৃরের পারন সাংরক্ষণাগার
২৫. সর্রলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা
২৬. এ্সটিরপ
২৭. গ্যাস সরবরাহ
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ি.
নাং
২৮.

কাদজর নাম

আররিরপরপ অনুর্ায়ী
লক্ষয

বৃক্ষ সরাপণ এ্বাং
আরদবাররকালিার
২৯. র্ানবাহন িয়
৩০. অর স সরঞ্জাম
৩১. সাা্ইর্ অর স রনমটাণ
৩২. মদিল এ্ন্ড মারিরমরিয়া
৩৩. নমুনা ও ল্যাবদরর্রী পরীক্ষা
৩৪. মাদকটটিাং/কযাদম্পইন
৩৫. রশশু পাকট
৩৬. গারড় পারকটাং
৩৭. রসরকউররটি ম্যাদনজদমন্ট
৩৮. অর স আসবাবপত্র
৩৯. মসরজে এ্বাং মরন্দর রনমটাণ
৪০. রাস্তা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ
৪১. স্কুল রনমটাণ
৪২. করমউরনটি ও কমদপ্ল্ক্স রনমটাণ
৪৩. র রজকযাল করন্টনদজরন্স
৪৪. প্রাইস করন্টনদজরন্স
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