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োিুে আলতাফ

ডোহাম্মে ডোয়ামেে ডহামিন
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Abbreviation
ADB

:

Asian Development Bank

BER

:

Beyond Economic Repair

BRTA

:

Bangladesh Road Transport Authority

BRTC

:

Bangladesh Road Transport Corporation

CNG

:

Compressed Natural Gas

CPTU

:

Central Procurement Technical Unit

DCI

:

Data Collection Instruments

DPP

:

Development Project Proposal

ERD

:

Economic Relation Division

FGD

:

Focus Group Discussion

GOB

:

Government of Bangladesh

KII

:

Key Informant Interview

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

NDF

:

Nordic Development Fund

PA

:

Project Assistance

PD

:

Project Director

PPM

:

Parts Per Million

PPS

:

Population Proportionate to Size

ADP

:

Annual Development Program

RPA

:

Reimbursable Project Aid

SWOT

:

Strength, Weakness, Opportunity and Threat

TA

:

Technical Assistance

TEC

:

Tender Evaluation Committee
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নির্বাহী সার-সংক্ষেপ
নর্গত কক্ষেক দশক্ষক র্াংলাক্ষদক্ষশর পনরর্হি খাক্ষত উক্ষেখক্ষ াগঅ ্রগতগনত সান ত হক্ষল
াির্াহক্ষির সংখঅা চানহদার তু লিাে র্াক্ষেনি। ্িঅনদক্ষক বর্সরকানর খাক্ষত প্রচু র

ঢাকার রাস্তাে সরকানর

াির্াহি সংক্ষ াজি হক্ষল

াত্রী

বসর্ার মাি আশািুরূপভাক্ষর্ র্ৃ নি পােনি। ্ন কাংশ র্াসগুক্ষলার ্র্স্থা ্তঅন্ত ত্রুনিপূ র্/ব জরাজীর্ব া পনরক্ষর্ক্ষশর উপর
্তঅন্ত েনতকর প্রভার্ বেক্ষল। এ ্র্স্থার বপ্রনেক্ষত, এনিনর্ কতৃবক পনরচানলত - “ Urban Transport and
Environment Improvement Study” শীর্বক প্রকল্প হক্ষত প্রাপ্ত সুপানরক্ষশর নভনিক্ষত ঢাকা মহািগরীর পনরক্ষর্শ দূ র্র্
বেক্ষক মুনির লক্ষেঅ ঢাকা শহক্ষর পনরক্ষর্শ র্ান্ধর্ নসএিনজ চানলত াির্াহি ক্রে এর্ং চালু করার জিঅ পদক্ষেপ
বিো হে। িগরর্াসীর পনরর্হি সংকি নিরসি

পনরক্ষর্শ দূ র্ক্ষর্র মাত্রা সহিীে প াব ক্ষে আিক্ষত সরকার “

Procurement of CNG Single Decker Buses for BRTC under NDF Loan” শীর্বক প্রকক্ষল্পর আ তাে ২৭৫নি
নসএিনজ একতলা র্াস ক্রে কক্ষর া NDF-এর ্েব ােক্ষি র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষে। প্রকল্পনির র্াস্তর্ােিকাল জু লাই ২০০৮
ব র্ন ত
ব করা হে এর্ং র্ন ত
ব প্রকল্প র্অে দাাঁোে ১২,২৪৯.০০
বেক্ষক নিক্ষসম্বর ২০১০ া পরর্নতব কাক্ষল জু ি ২০১১ প ন্ত
লে িাকা। প্রকল্পনি, র্াংলাক্ষদশ সেক পনরর্হি সংস্থা (নর্আরনিনস)-এর মা অক্ষম র্াস্তর্ােি কক্ষর সেক পনরর্হি
বসতু মন্ত্রর্ালে। প্রকক্ষল্পর ্র্স্থাি নেল ঢাকা শহর এর্ং উপ-শহরসমূ হ।
প্রকক্ষল্পর মূ ল উক্ষেশঅ নেল ঢাকা শহর এর্ং এর নিকির্তী উপশহরগুক্ষলার পনরর্হি সমসঅা, ট্রানেক সমসঅা, ািজি হ্রাস করা এর্ং পনরক্ষর্শ দূ র্ক্ষর্র মাত্রা সহিীে প াব ক্ষে এক্ষি র্াস াত্রীক্ষদর স্বনস্ত

প াব প্ত াত্রীক্ষসর্া নিনিত করা।

ব ম- র্হুনর্ উক্ষেশঅ
প্রভার্ মূ লঅােি কা ক্র
প্রকক্ষল্পর লেঅ

উক্ষেশঅ সনিক ভাক্ষর্ ্নজবত হক্ষেনেল নকিা তা াচাইক্ষের জিঅ সমীোদল কতৃবক পনরচানলত মূ লঅােি

ব মগুক্ষলার মক্ষ অ ্িঅতম হল- প্রকক্ষল্পর নর্নভন্ন ্ঙ্গনভনিক কাক্ষজর লেঅমাত্রা
সমীোর কা ক্র
প াব ক্ষলাচিা করা, িমুিানেত এলাকাে প্রকক্ষল্পর প্র াি কমবকাক্ষের প্রাক্ষোনগক ্র্স্থা

র্াস্তর্ ্রগতগনত

ো েভাক্ষর্ প ক্ষব র্ের্ করা,

নপনপআর ২০০৮ এর নর্ন নর্ ািসমূ হ সনিকভাক্ষর্ ্িুসরর্ করা হক্ষেক্ষে নকিা তা াচাই করা, প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির
বেক্ষত্র সর্ল

ব নদকগুক্ষলা নচনিত
দু র্ল

প াব ক্ষলাচিা করা, প্রকল্পনি র্াস্তর্ােি িগরর্াসীর

াতাোক্ষত পনরর্হি

সমসঅা সমা াক্ষি এর্ং িগরীর পনরক্ষর্শ দূ র্র্ হ্রাক্ষস কতখানি সহােক হক্ষেক্ষে তা াচাই করা ।
গক্ষর্র্র্া পিনতিঃ আক্ষলাচঅ প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূ লঅােি কাক্ষজ িমুিা তেঅ

উপাি প্রােনমক িমুিা উৎস হক্ষত সংরগতহ করা

হক্ষেক্ষে। দলীে আক্ষলাচিা (FGD), প্রকল্প সংনিষ্ট নর্আরনিনস কমবকতব া/ কমবচারীক্ষদর সাোৎকার, ্িঅািঅ গুরুত্বপূ র্ব
র্অনিক্ষদর সাোৎকার (KII), এর্ং নর্নভন্ন প াব ক্ষে বিস্ক নরনভউ

বভৌত নদকগুক্ষলা প ক্ষব র্েক্ষর্র মা অক্ষম গুর্গত তেঅ

সংরগতহ করা হক্ষেক্ষে। Study group হল ঢাকা এর্ং এর আক্ষশপাক্ষশর উপশহরসমূ ক্ষহর ঐ সকল জিক্ষগাষ্ঠী
নর্আরনিনস’র প্রকল্প র্াস হক্ষত উপকৃত হক্ষেক্ষে এর্ং Control Group হল ঐ সকল জিক্ষগাষ্ঠী

ারা

ারা

ারা বর্সরকারী

র্াস র্অর্হার কক্ষরি । সমীোর জিঅ Statistical formula র্অর্হার কক্ষর Study group-এর জিঅ বমাি ১২০০ জি
এর্ং Control Group-এর জিঅ ৬০০ জি িমুিা উিরদাতার সংখঅা নির্বে করা হে।
গক্ষর্র্র্ার েলােল
নর্আরনিনসর র্াসক্রে (PPR) সংক্রান্ত প্রনতক্ষর্দি
প্রকক্ষল্পর মূ ল লেঅ নেল, ঢাকা শহরক্ষক র্াস বেক্ষক নিগব ত দূ নর্ত গঅাস র্াতাক্ষস নমক্ষশ পনরক্ষর্শ

জিসা ারক্ষর্র স্বাক্ষস্থঅর

েনত সা ি বেক্ষক মুি রাখা। বিনিক্ষকক্ষিি ইনিি নর্নশষ্ট নসএিনজ র্াসগুক্ষলা পনরক্ষর্শ র্ান্ধর্ এর্ং উন্নতমাক্ষির
হ োর এিনিএে ঋক্ষর্র আ তাে নর্আরনিনসর জিঅ র্াস ১০০নি ক্রে করক্ষত র্াক্ষজি র্রাে করা হে। ব ক্ষহতু
র্াসগুক্ষলা িিক্ষেঙ্গ মিরস (চীি)

নিশাি মিরস (জাপাি) এর ব ৌে উক্ষদঅাক্ষগ নিনমবত নেল, এগুক্ষলার বসর্ার মাি

ভাক্ষলা হক্ষর্ র্ক্ষল সকক্ষলর ারর্া নেল।

i

১ ্ক্ষটার্র, ২০০৯ এর্ং ৩ ্ক্ষটার্র ২০১০ তানরক্ষখ োক্রক্ষম ১০০নি

১৭৫নি র্াস সরর্রাক্ষহর কা াব ক্ষদশ বদ ো

হে। ব ক্ষহতু র্াসগুক্ষলার মূ লঅ র্াজার মূ ক্ষলঅর তু লিাে ্ক্ষিক কম নেল েক্ষল ্র্অনেত ্েব দ্বারা নর্আরনিনস আক্ষরা
র্াস নকিক্ষত উক্ষদঅাগী হে। বসজিঅ এিনিএে ইআরনি-বক ১০ জু ি, ২০১০তানরক্ষখ আর
‘নরনপি ্িব ার’ নহসাক্ষর্ গর্অ করক্ষত প্রস্তার্ রাক্ষখ

১৯০নি র্াস ঐ একই মূ ক্ষলঅ

াহাক্ষত এিনিএে ঋর্-৪০৭ এর র্াকী ্েব ৬.৪নমনলেি ইউক্ষরা

পু ক্ষরািাই র্অর্হার করা সম্ভর্ হে। পাশাপানশ নর্আরনিনস, ব াগাক্ষ াগ মন্ত্রর্ালে
ব াগাক্ষ াগ কক্ষর এর্ং নসনপনিইউ বেক্ষক পূ ক্ষর্বর মূ লঅ

পনরকল্পিা মন্ত্রর্ালক্ষের সাক্ষে

বেনসনেক্ষকশক্ষি একই প্রনতষ্ঠাি বেক্ষক আক্ষরা ১৯০নি িতু ি

র্াস বকিার ্িুমনত লাভ কক্ষর (নর্ন -৮৭, পু িরাে ক্রোক্ষদশ)।
সা ারর্ভাক্ষর্ প্রতীেমাি হে ব , ক্রে িীনতমালা

র্াক্ষসর কানরগনর নদক বেক্ষক বকাি ত্রুনি নেল িা। র্াসগুক্ষলা ম অম

বেক্ষক উন্নতমাক্ষির। এগুক্ষলা পনরচালিা, রের্াক্ষর্ের্
র্াসগুক্ষলার

বমরামক্ষতর উপর

ক্ষেষ্ট িজর বদ ো উনচত নেল।

ব র হক্ষর্। র্াক্ষসর আেুস্কাল ১০র্ের রা নেল
োক্ষরনি নেল ১ র্ের র্া ৪০,০০০ নক:নম:, ব িা আক্ষগ কা ক

এর্ং ঐ সমক্ষে রের্াক্ষর্ের্

বমরামক্ষতর কাক্ষজ পূ র্ব সহক্ষ ানগতা সরর্রাহকারী প্রনতষ্ঠাি প্রদাি করক্ষর্ র্ক্ষল নিনিত

করা নেল।
এিনিএে বলাি একনি নিনদবষ্ট সমক্ষের জিঅ বদ ো হে এর্ং প্রকল্প ঐ সমক্ষের মক্ষ অ র্াস্তর্ােি করক্ষত হে। নর্আরনিনস
এক্ষেক্ষত্র সমে উপক্ষ াগী র্অার্স্থা িা নিক্ষত পারাে, বশর্ মূ হুক্ষতব তনেঘনে নসিান্ত নিক্ষে নদ্বতীে দোে আক্ষরা ১৭৫ নি
র্াস বকিা হে। শু ুমাত্র এিনিএে বলাক্ষির নিনদবষ্ট সমক্ষের মক্ষ অ র্অর্হার করাক্ষক প্রা ািঅ বদ ো হক্ষেক্ষে। ১ম প াব ক্ষে
ক্রেকৃত র্াসগুক্ষলার মাক্ষির উপর বকাি রকম নর্ক্ষির্র্ িা কক্ষরই ২ে প াব ক্ষে ক্রে করার নসিান্ত বি ো হে বলাি
র্ানতল হ োর আশঙ্কাে। এোো

উক্ষেখঅ ব

ক্রক্ষের পূ ক্ষর্ব TEC-দ্বারা বেনসনেক্ষকশি ততরী করা হক্ষল

সরর্রাহকৃত র্াসগুক্ষলা বসই বেনসনেক্ষকশি ্িু ােী নেল নক িা তা নর্ক্ষশর্জ্ঞ দ্বারা াচাই করা হেনি।
লগ র্ই পরীো কক্ষর জািা াে, র্াসগুক্ষলা রের্াক্ষর্ের্
প্রাপঅতা

বমরামত কাজ নিেম মানেক করা হেনি। খুচরা ন্ত্রাংক্ষশর

র্অর্হার নিনিতকরর্ নর্র্ক্ষে প াব প্ত সহক্ষ ানগতা িা পা োে সরর্রাহকারী প্রনতষ্ঠাক্ষির নিকি বেক্ষক,

“পারেরক্ষমন্স গঅারানি” ্িুসাক্ষর, নর্আরনিনস’র-এর বচোরমঅাক্ষির নিক্ষদবক্ষশ জনরমািা আদাে করা হে।
র্াসগুক্ষলার র্তব মাি ্র্স্থািঃ প্রকল্পা ীি ২৭৫ নসএিনজ র্াক্ষসর মক্ষ অ ৩০নি র্াস নর্নভন্ন নশোপ্রনতষ্ঠািক্ষক ্িুদাি
নহক্ষসক্ষর্ বদ ো হক্ষেক্ষে, ৯০নি নর্নভন্ন ্নেক্ষস স্টাে র্াস নহক্ষসক্ষর্ ভাো বদ ো হক্ষেক্ষে, ৩নি দু ঘবিিা কর্নলত, ১৬নি
হাল্কা বমরামত ীি, ৯৪নি ভারী বমরামতা ীি এর্ং ৪নি বমরামক্ষতর ্ক্ষ াগঅ এর্ং মাত্র ৩৮নি র্াস সা ারি

াত্রী

পনরর্হক্ষর্র জিঅ রাস্তাে চলমাি আক্ষে।
র্াস াত্রীক্ষদর আেবসামানজক ্র্স্থািঃ াত্রীক্ষদর নিকি বেক্ষক সংগৃ হীত তেঅ ্িু ােী জািা াে ব , সকল বের্ী বপশার
মািুর্ই নর্আরনিনস’র নসক্ষঙ্গল বিকার নসএিনজ র্াক্ষস চলাচল কক্ষর োক্ষকি, এক্ষদর মক্ষ অ

৩৬.০% সরকানর

কমবচারী/চাকুনরজীনর্ এর্ং ২৮.৮%, এিনজ /বর্সরকানর চাকুনরজীনর্, ২০% োত্রোত্রী এর্ং ১% উপক্ষর বপাশাক
েনমক পা ো াে। বর্সরকারী ্েব াৎ কক্ষরাল গ্রুপ র্াক্ষসর াত্রীক্ষদর বপশা নর্ক্ষির্ক্ষর্

প্রাে একই রক্ষর্র নচত্র লে

করা াে। ব ক্ষহতু নর্নভন্ন বপশার মািুর্ এই র্াক্ষস চলাচল কক্ষর তাই তাক্ষদর পানরর্ানরক মানসক আক্ষের বেক্ষত্র নকেু িা
নভন্নতা লে করা াে। ব মি নর্আরনিনস র্াস াত্রীক্ষদর মক্ষ অ উিরদাতাক্ষদর পানরর্ানরক গে আে ২৯,০০০ িাকা,
এর নর্পরীক্ষত কক্ষরাল গ্রুক্ষপর বেক্ষত্র গে মানসক আে ২৭,০০০ িাকা।
াতাোক্ষতর সা ারর্ র্অর্স্থািঃ তদিনিি প্রক্ষোজক্ষি নর্আরনিনস’র র্াস াত্রীক্ষদর মক্ষ অ ৯৪% নর্আরনিনস নসক্ষঙ্গল বিকার
নসএিনজ র্াস র্অর্হার কক্ষর। এোো

্িঅািঅ

২৬% উক্ষেখক্ষ াগঅ। ্পরনদক্ষক কক্ষরাল গ্রুপ

াির্াহক্ষির মক্ষ অ ্িঅািঅ র্াস ৭৫%, নরকশা ৪৭% এর্ং বলগুিা
াত্রীক্ষদর র্াস র্অর্হার র্া পেক্ষির ক্রম হল: ্িঅািঅ র্াস - ৮৮%,

নর্আরনিনস র্াস -৬২ %, নরকশা - ৪৩%, নসএিনজ ্ক্ষিা নরকশা এর্ং বলগুিা উভেই প্রাে ৩৩%। এ তেঅ বেক্ষক
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জািা

াে ব , ঢাকার এই নর্রাি জিক্ষগাষ্ঠীর তদিনিি পনরর্হি চানহদা নমিাক্ষত নর্আরনিনস র্াস একনি ্তঅন্ত

গুরুত্বপূ র্ব ভূনমকা পালি কক্ষর চক্ষলক্ষে।
নর্আরনিনস র্াস র্অর্হাক্ষরর কারর্িঃ ৯৬% াত্রী মক্ষি কক্ষরি নর্আরনিনস র্াক্ষসর ভাো ্িঅািঅ র্াক্ষসর তু লিাে কম,
২% াত্রী র্াস

নসক্ষির মাঝখাক্ষি ্ন ক জােগা োকা , ১৯% াত্রী প্রনশনেত চালক োকাে ্ন ক নিরাপিার কো

উক্ষেখ কক্ষরি। এোো

৩০% নর্নভন্ন ্নেসসহ প্রক্ষোজিীে রুক্ষি নর্আরনিনস র্াস চলাচলক্ষক কারর্ নহক্ষসক্ষর্ উক্ষেখ

কক্ষরি।
র্াস চলাচক্ষল নিেমািুর্নতব তািঃ ৫৭% নর্আরনিনস র্াক্ষসর

াত্রী মক্ষি কক্ষরি ব

তাক্ষদর র্াস নিেনমত, এর নর্পরীক্ষত

বর্সরকানর র্াক্ষস াত্রীক্ষদর বেক্ষত্র-এর পনরমাি ৫৬%।
র্াক্ষসর স্টক্ষপজ নর্র্েক মতামতিঃ প্রাে ৮২% বর্সরকানর র্াক্ষসর াত্রীরা দানর্ কক্ষরি র্াক্ষসর জিঅ নিনদবষ্ট র্াস-স্টক্ষপজ
আক্ষে, এর নর্পনরক্ষত নর্আরনিনস র্াক্ষসর জিঅ মাত্র ৫১%। বর্সরকানর র্াক্ষস াত্রীর ৫৭%-এর নর্পরীক্ষত নর্আরনিনস
াত্রীর ৭৫% মক্ষত র্াস নিনদবষ্ট স্টক্ষপক্ষজ োক্ষম।
সমেনভনিক তু লিািঃ াত্রীক্ষদর মক্ষত প্রনতনদি নপক আ োক্ষর/্নেস সমক্ষে প্রকল্পভুি নর্আরনিনস র্াক্ষস র্াসস্থাি বেক্ষক
কমবস্থক্ষল ব ক্ষত গক্ষে ৬৬ নমনিি এর্ং কমবস্থল েক্ষক র্াসস্থাক্ষি আসক্ষত গক্ষে ৭৩ নমনিি সমে লাক্ষগ। ্পরনদক্ষক
বর্সরকানর র্াক্ষস াত্রীর বেক্ষত্র তা গক্ষে েক্রক্ষম ৭৫ নমনিি এর্ং ৯০ নমনিি। ্েব াৎ উভে বেক্ষত্র নর্আরনিনস র্াক্ষস
চলাচক্ষল সমে কম লাক্ষগ।
র্াস ভাো সম্পনকব ত মতামতিঃ নর্আরনিনস র্াক্ষসর

াত্রীক্ষদর প্রাে ৬৪% -এর মক্ষত বর্সরকানর র্াক্ষসর তু লিাে

নর্আরনিনস র্াস ভাো ্ক্ষপোকৃত কম, ২৭% মক্ষি কক্ষরি একই আর ্র্নশষ্ট ৯% দানর্ কক্ষরি ভাো বর্নশ।
বর্সরকানর র্াক্ষসর াত্রীক্ষদর মক্ষত, ৫৬% উক্ষেখ কক্ষরি বর্সরকানর র্াক্ষসর ভাোর বচক্ষে নর্আরনিনস র্াস ভাো কম,
৩৫% র্ক্ষলি উভে বেক্ষত্র র্াস ভাো সমাি এর্ং ৯% দানর্ কক্ষরি বর্সরকানর র্াক্ষসর ভাো ্ক্ষপোকৃত কম।
বসর্ার মািিঃ ৬০% -এর

্ন ক নর্আরনিনস র্াক্ষসর াত্রী মক্ষি কক্ষরি এই র্াক্ষসর বসর্ার মাি ্ক্ষপোকৃত ভাক্ষলা,

৩২% াত্রীর মক্ষত তারা উভে রক্ষির র্াক্ষস সমমাক্ষির বসর্া বপক্ষে োক্ষকি, আর প্রাে ৮% উক্ষেখ কক্ষরি বসর্ার মাি
বর্সরকানর র্াক্ষসর তু লিাে ্ক্ষপোকৃত খারাপ।
নিনকক্ষির System: নর্আরনিনস র্াক্ষসর ৮৩% এর্ং বর্সরকানর র্াক্ষসর ৬০%

াত্রীর মক্ষত বকাি

রক্ষির র্াক্ষসই

নিনকক্ষির সুর্অর্স্থা বিই। নর্আরনিনস র্াক্ষসর মাত্র ২৪% াত্রীর মক্ষত কাউিার হক্ষত নিনকি সংরগতহ করা াে এর্ং ১৬%
াত্রীরা র্ক্ষলি ব তারা কন্ডাটক্ষরর নিকি হক্ষত নিনকি সংরগতহ কক্ষর োক্ষকি। বর্সরকানর র্াক্ষসর াত্রীর মক্ষত কাউিার
হক্ষত নিনকি সংরগতহ এর্ং কন্ডাটক্ষরর নিকি হক্ষত নিনকি সংরগতক্ষহর হার

োক্রক্ষম ৭% এর্ং ১০% ।

আসি সংরের্িঃ( িারী, নশশু র্া ্িঅাক্ষিঅর জিঅ) নর্আরনিনস র্াক্ষসর শতকরা ৮০%

াত্রীর মক্ষত এই র্াক্ষস িারীক্ষদর

জিঅ, শতকরা ৬৮%- াত্রীর মক্ষত নশশুক্ষদর (৫-১৭র্ের) জিঅ এর্ং শতকরা ৭৫%- াত্রীর মক্ষত প্রনতর্ন্ধীক্ষদর জিঅ
আসি সংরনেত োক্ষক। তক্ষর্ প্রাে ৬০% বর্সরকানর র্াক্ষসর াত্রীর মক্ষত বর্সরকানর র্াক্ষস এমি র্অর্স্থা বিই। ৬২%
নর্আরনিনস র্াক্ষসর াত্রীক্ষদর মক্ষত এর্ং ৭৫% ্িঅািঅ র্াক্ষসর াত্রীক্ষদর মক্ষত র্েস্ক িাগনরকক্ষদর জিঅ আসি সংরনেত
োক্ষক িা ।
পনরক্ষর্ক্ষশর উপর র্াক্ষসর প্রভার্ নর্র্ক্ষে াত্রীক্ষদর মতামতিঃ নর্আরনিনস র্াক্ষসর ৭৮% াত্রী এর্ং বর্সরকারী র্াক্ষসর
৪৫%

াত্রী মক্ষি কক্ষরি ব নর্আরনিনস র্াস শহক্ষরর র্ােু দূ র্র্ কম কক্ষরক্ষে। বর্সরকানর র্াক্ষসর াত্রীক্ষদর মক্ষ অ ১৯%

দূ র্ক্ষর্র কারর্ নহক্ষসক্ষর্ মক্ষি কক্ষরি এই রক্ষির র্াস র্াতাক্ষস ্নতনরি কাক্ষলা ব াাঁো নিগব মি কক্ষর এর্ং ৩২% াত্রী
্সক্ষচতিতাক্ষক দােী কক্ষরি।
ড্রাইভার এর্ং ট্রানেক পু নলশ-এর আইি মািঅ করািঃ নর্আরনিনস র্াক্ষসর ৯৩%

াত্রী উক্ষেখ কক্ষরি ব

এইর্াক্ষসর

ড্রাইভাক্ষররা ট্রানেক আইি বমক্ষি চক্ষল ব খাক্ষি বর্সরকানর র্াক্ষসর বেক্ষত্র এর পনরমার্ ৭৩%। নর্আরনিনস র্াস
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াত্রীক্ষদর ৪১% দানর্ কক্ষরি ট্রানেক পু নলশ নিনজিাল ট্রানেক সংক্ষকত র্অর্হার কক্ষর িা এর্ং ৭৬% বর্সরকানর র্াস
াত্রীক্ষদর দানর্ তারা এ নর্র্ক্ষে (ট্রানেক পু নলশ) উদাসীি।
দু ঘি
ব িা ্নভজ্ঞতািঃ নর্আরনিনস র্াক্ষসর ৪%

াত্রীর

াত্রাকালীি দু ঘবিিার ্নভজ্ঞতা উক্ষেখ কক্ষরক্ষে, নকন্তু কক্ষরাল-

গ্রুক্ষপর ব সকল র্াস াত্রীক্ষদর সাোৎকার রগতহর্ করা হক্ষেক্ষে তাক্ষদর এই ্নভজ্ঞতা বিই।
িার্ল বিকার র্াক্ষসর তু লিামূ লক সুনর্ ািঃ নর্আরনিনস র্াক্ষসর িমুিা সদসঅক্ষদর ৮৯% -এর মক্ষত িার্ল বিকার র্াস
্নতনরি াত্রী র্হি কক্ষর, ৮০%-এর মক্ষত রাস্তাে নসক্ষঙ্গল বিকার র্াক্ষসর প্রাে সমাি জােগা প্রক্ষোজি, ৫৪%-এর
মক্ষত ট্রানেক জঅাম হ্রাস করক্ষত পাক্ষর এর্ং ৪৮% -এর মক্ষত ্পাক্ষরির/মানলকক্ষদর ্নতনরি ্েব উপাজবি করার
সম্ভার্িা োক্ষক ।
সর্ল নদকসমূ হ (নর্স্তানরত চতু েব ্ অাক্ষে)


নর্আরনিনস’র নসএিনজ র্াক্ষস চলাচক্ষল াত্রীক্ষদর কম ভাো লাক্ষগ।



নসএিনজ চানলত হ োে র্াসগুক্ষলার কার্বি-িাই-্ক্সাইি নিগব মি নিক্ষজল র্া বপক্ষট্রাল চানলত র্াক্ষসর তু লিাে
কম তাই র্াসগুক্ষলা পনরক্ষর্শর্ান্ধর্।




নসএিনজ চানলত হ োে র্াসগুক্ষলার জ্বালানি খরচ নিক্ষজল র্া বপক্ষট্রাল চানলত র্াক্ষসর তু লিাে কম।
াত্রাপক্ষে চলাচক্ষল নিেমািুর্নতব তা োকাে এই র্াক্ষস চলাচক্ষল াত্রীক্ষদর সমে ্পচে হে িা।



র্াসগুক্ষলাক্ষত মনহলা, নশশু



র্াসগুক্ষলার বলার নিচু
র্েষ্ক)



প্রনতর্ন্ধীক্ষদর জিঅ সংরনেত আসিগুক্ষলা আলাদা রং নদক্ষে নচনিত করা আক্ষে।
দরজা প্রসস্ত হ োে সহক্ষজ সর্ রক্ষির

াত্রীগর্ (নর্ক্ষশর্ভাক্ষর্ প্রনতর্ন্ধী, মনহলা

িা িামা করক্ষত পাক্ষর।

নসিসমূ হ োইর্ার/ প্লানস্টক্ষকর ততরী, ্ল্পদূ রত্ব

শহক্ষরর মক্ষ অ চলাচক্ষলর জিঅ উপ ুি এর্ং সহক্ষজ পনরস্কার-

পনরচ্ছন্ন করা াে।


্িঅ প্রাইক্ষভি র্াস সানভব ক্ষসর তু লিাে নর্আরনিনস র্াক্ষসর স্টােক্ষদর র্অর্হার ভাল।



দাাঁনেক্ষে ভ্রমক্ষির জিঅ প্রক্ষোজিীে সংখঅক নরং

জরুরী মুহুক্ষতব নিগমবি বগি োকাে ্ক্ষিক বর্শী নিরাপদ মক্ষি

হে।
ব নদকসমূ হ (নর্স্তানরত চতু েব ্ অাক্ষে)
দু র্ল


প্রক্ষোজক্ষির তু লিাে রাস্তাে চলমাি র্াক্ষসর সংখঅা ্তঅন্ত কম (মাত্র ৩৮নি র্াস নর্নভন্ন রুক্ষি

াত্রী পনরর্হক্ষি

নিক্ষোনজত আক্ষে)।


াত্রীক্ষদর মক্ষত র্াস পনরচালিাে ্নিেম রক্ষেক্ষে।



াত্রীক্ষদর মক্ষত ভাো সংরগতক্ষহ র্া নিক্ষকি প্রদাক্ষি



রক্ষেক্ষে ্নিেম ।

ব এর্ং
র্াক্ষসর র্নি সামক্ষি নপেক্ষি প্লানস্টক/োইর্ার দ্বারা নিনমবত হ োে তা দু র্ল

চলাচক্ষলর বপ্রোপক্ষি ঝু াঁ নকপূ ি ব এোো


প্রক্ষপলার সঅােি মাক্ষঝ মাক্ষঝ বভক্ষে াে।



বমকানিক

া র্াংলাক্ষদক্ষশর রাস্তাে

বমরামক্ষত সমসঅা হক্ষে োক্ষক।

বিকনিনশোিক্ষদর মক্ষত র্াক্ষসর র্নি/ বলারগুক্ষলা তু লিামূ লক ভাক্ষর্ নিচু হ োে তারা জঅাক/রঅাম্প

োো কাজ করক্ষত পাক্ষর িা এর্ং ড্রাইভারক্ষদর মক্ষত নেিক্ষেকার/গনতক্ষরা ক পার হক্ষত ্সুনর্ ার সম্মুখীি হে।


র্তব মাক্ষি বর্শী মাত্রাে লুনেক্ষকি খরচ হে।



র্াস বিকসই িে েক্ষল প্রােই রের্াক্ষর্েক্ষর্র জিঅ গঅাক্ষরক্ষজ োক্ষক তাই াত্রীরা প াব প্ত বসর্া পাে িা।

iv

সুপানরশমালা
সুপানরশসমূ হক্ষক নতি ভাক্ষগ ভাগ করা াে। ো - স্বল্প বমোদী সুপানরশসমূ হ (নর্ক্ষশর্ কক্ষর র্তব মাি র্াসসমূ হ চলাচল
সম্পনকব ত), ম অক্ষমোদী সুপানরশসমূ হএর্ং দীঘবক্ষমোদী র্া বকৌশলগত সু পানরশসমূ হ।
স্বল্প বমোদী সুপানরশসমূ হ

1) র্াসগুক্ষলা বকিা হক্ষেক্ষে সুদ ুি ঋক্ষর্র মা অক্ষম সরকার র্া নর্আরনিনস-বক তা বেরত নদক্ষত হক্ষর্। নদ
লাভ িা

করা াে, কমপক্ষে লাভ-ক্ষলাকসাি সমাি এমিভাক্ষর্ (Break Even Point) পনরচালিা করা

দরকার।
ব এর্ং কনম্পউিার নভনিক িািা ্িুসরর্ কক্ষর র্তব মাি কাক্ষজর
2) র্াস চলাচক্ষলর লগ র্ুক পরীো পূ র্ক
নসিান্ত নিক্ষত হক্ষর্। র্াস বকাম্পানি প্রদি

োকব শপ নিক্ষদবনশকা ্িুসরর্ করা র্াঞ্ছিীে।

3) সমেমত র্াস পনরচালিা, নিনকি নিনিত করর্, ্ন ক াত্রী র্হি, রের্াক্ষর্ের্
নভনিক চলাচল নর্র্ক্ষে নিনর্েভাক্ষর্ প ক্ষব র্ের্

বমরামত, কাউিার

মনিিনরং (Real time monitoring) করা।

খ) ম অক্ষমোদী সুপানরশসমূ হ

1) নর্আরনিনস এর্ং বর্সরকানর র্াক্ষসর সানর্বকভাক্ষর্ পনরচালিা, র্অর্স্থাপিা, নিেন্ত্রর্, সহজীকরক্ষর্র উক্ষেক্ষশঅ
সরকারক্ষক খসো পনরচালিা

মনিিনরং সংক্রান্ত িীনতমালা র্া পিনতর ্র্তারর্া করক্ষত হক্ষর্।

পাশাপানশ িীনতমালা র্া পিনত মািার জিঅ র্অর্স্থা রগতহর্ র্া র্লপ্রক্ষোগ করক্ষত হক্ষর্।

2) নর্আরনিনসক্ষত প্রকল্প রগতহক্ষর্র পূ ক্ষর্ব Feasibility Study কক্ষর নসিান্ত রগতহর্

মনিিনরং ইউনিি স্থাপি কক্ষর

ব ম চালু করক্ষত হক্ষর্।
নিেনমত জনরপ, প্রক্ষোজিীেতা াচাই, গক্ষর্র্র্া / মূ লঅােি কা ক্র

3) নর্আরনিনস’র বলাকর্লক্ষক নর্নভন্ন দক্ষল নর্ভি (ক্ষ মিিঃলাল, িীল) কক্ষর প্রনতক্ষ াগীতার প াব ক্ষে আিক্ষত
হক্ষর্। প্রনশের্প্রাপ্ত বমকানিকক্ষদর কাক্ষজ লানগক্ষে ভাল কাক্ষজর জিঅ পু রস্কৃ ত করক্ষত হক্ষর্।
ব
4) নিনজিাল নিনকি নসক্ষস্টম চালু, নিনকক্ষি উক্ষেনখত গন্তর্অস্থল প ন্ত
াত্রা এর্ং ারর্ েমতার বচক্ষে ্ন ক
াত্রী র্হি িা করা।
গ) দীঘবক্ষমোদী / বকৌশলগত সুপানরশসমূ হ

1) র্অাপক চানহদার বপ্রনেক্ষত আর র্াস ক্রেকক্ষর রাস্তাে িামাক্ষত হক্ষর্ ব ি জিগি প াব প্ত বসর্া পাে।
র্াংলাক্ষদক্ষশর সাক্ষে মািািসই, দীঘবস্থােী

উপ ুি নদ্বতল র্াস ক্রে করা ব ক্ষত পাক্ষর। শু ুমাত্র কমদাম

নর্ক্ষর্চিাে র্াস ক্রে িা কক্ষর নসএিনজ/দু র্র্মুি (ব মি ইউক্ষরা-৪/৫ মাক্ষির) র্াস ক্রে করার উপর বজার
নদক্ষত হক্ষর্।
ব তী
2) ক্রে পূ র্র্

পরর্তী প াব ক্ষে কানরগনর নর্র্ক্ষের উপর প্রক্ষোজিীে বেক্ষত্র র্ু ক্ষেি/নর্ক্ষশর্জ্ঞ প্রনতষ্ঠাক্ষির

সাহা অ নিক্ষে বেনসনেক্ষকশি াচাই কক্ষর প্রনতক্ষর্দি প্রদাি।

3) বদশীে সম্পদ র্অর্হার কক্ষর উক্ষদঅািা
সমসঅা সমা াক্ষির লক্ষেঅ বিকসই

ুর্ সমাজক্ষক শহক্ষরর

ারিা/প্র ুনি উদ্ভার্ক্ষি উদ্বুি

াতাোত র্অর্স্থার উন্নেি

সুক্ষ াগ কক্ষর নদক্ষত সরকার /

নর্আরনিনসক্ষক পদক্ষেপ নিক্ষত হক্ষর্। পাশাপানশ নপনপনপ-এর মা অক্ষম বর্সরকারী খাতক্ষক
র্াক্ষসর বমরামত

ট্রানেক
ুি কক্ষর

রের্াক্ষর্ের্ নিনিত করা।

4) প্রকল্প নভনিক কাক্ষজ কমবকতব াক্ষদর জিঅ প্রক্ষজট মঅাক্ষিজক্ষমি
মঅাক্ষিজক্ষমি বেশানলষ্ট কতৃবক প্রনশের্ প্রদাি

কঅাপানসনি নর্নডং নর্র্ক্ষে ্নভজ্ঞ প্রক্ষজট

মূ লঅােি করা।

5) আ ুনিক বমরামত সরিাম র্অর্হার কক্ষর সরাসনর প্র াি কা াব লক্ষের নিক্ষদবক্ষশ কমবকতব া কমবচারীক্ষদর
প্রনশের্ পনরচানলত হক্ষর্। র্তব মাক্ষি ারা ির্ীি তাক্ষদরক্ষক
ব ি বকউ চাকনর োেক্ষল র্া ্র্সর রগতহর্ করক্ষল

ারার্ানহকভাক্ষর্ প্রনশের্ প্রদাি করক্ষত হক্ষর্

দে মাির্ সম্পক্ষদর ্ভার্ িা হে।

6) ভনর্র্অক্ষত ক্রেকালীি সমক্ষে ১লে নকক্ষলানমিার চলাচক্ষলর জিঅ ত প্রকার খুচরা ন্ত্রাংশ ক্রেকরা
প্রক্ষোজি তা নকক্ষি মজু দ রাখক্ষত হক্ষর্।
ব ম শহক্ষরর প্রনতর্ন্ধী
7) সমীো বেক্ষক প্রাপ্ত তেঅ ্িু ােী এই প্রকক্ষল্পর কা ক্র

র্েষ্ক জিক্ষগাষ্ঠীর জিঅ

সহােক নেল তাই ভনর্র্অক্ষত প্রকল্প রগতহক্ষর্র বেক্ষত্র এই ারার্ানহকতা ্র্অাহত রাখক্ষত হক্ষর্।

v

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের পটভূমম, উল্পেশ্য এবং গল্পবষণা পদ্ধমি
ঢাকা বাংলাল্পেল্পশ্র রাজধ্ানী। প্রল্পবশ্দ্বাল্পরর পাশ্াপামশ্ এমট দেল্পশ্র অথথ ননমিক, বযবসাময়ক, রাজননমিক,
সামামজক, সাংস্কৃ মিক দকন্দ্রমবন্দু এবং পৃ মথবীর সবল্পেল্পয় জনবহুল নগরীর মল্পধ্য অনযিম। যুগ যুগ ধ্ল্পর এই নগরীর
জনসংখ্যা ক্রমশ্ই বৃ মদ্ধ পাল্পে। ঢাকাল্পি নগরীর যািায়াি বযবস্থা মূ লি স্থলমভমিক দযাগাল্পযাল্পগর উপর মভমি
কল্পর গল্পে উল্পেল্পে এবং এটা বলার অল্পপক্ষা রাল্পখ্ না দয, অভযন্তমরন সেল্পক যানবাহল্পনর সংখ্যা োমহোর িু লনায়
বাল্পেমন। যার ফল্পল সরকার ঢাকা নগরীর বামসন্দাল্পের পমরবহন সঙ্কট মনরসল্পন প্রেু র পমরমাল্পন বযমিমামলকানাধ্ীন
যানবাহন েলােল্পলর অনুমমি প্রোন কল্পরল্পেন। একল্পেমটয়া যাত্রী পমরবহল্পনর সুল্পযাগ পাওয়া সল্পেও , দবসরকামর
খ্াি মবমভন্নভাল্পব সমসযা তিমর কল্পর (দযমন- শ্ৃ ংখ্লামভমিক দসবা এবং সাশ্রয়ী ভাোর পমরবল্পিথ অমিমরি ভাো
আোয় ও মনম্নমাল্পনর দসবা প্রোন করল্পে)। দবসরকামর খ্াল্পি প্রেু র যানবাহন থাকল্পলও দসবার মান সল্পন্তাষজনক
নয়। যানবাহনগুল্পলা/ বাসগুল্পলার অবস্থা

ভাল্পলা নয় এবং বাসগুল্পলা পমরল্পবশ্ েূ ষণ করল্পে। এটা সিয দয

বযমিখ্াল্পি প্রেু র যানবাহন সংল্পযাজন হল্পয়ল্পে মকন্তু যাত্রী দসবার মান আশ্ানুরূপভাল্পব বৃ মদ্ধ পায়মন। অমধ্কাংশ্
বাসগুল্পলার অবস্থা অিযন্ত ত্রুমটপূ ণ/থ জরাজীণথ যা পমরল্পবল্পশ্র উপর অিযন্ত ক্ষমিকর প্রভাব দফল্পল। এ প্রসল্পে উল্পেখ্য
দয ঢাকা শ্হর এবং পার্শ্থ বিী উপশ্হরগুল্পলার েূ ষণ মাত্রা এমন একমট পযথাল্পয় দপ ৌঁল্পেল্পে দয এমটল্পক একমট জলন্ত
গযাস দেম্বাল্পরর মি মল্পন করা হয়। উি অবস্থা দথল্পক উিরণ এবং সমসযা সমাধ্াল্পন ভমবষযি মেক মনল্পেথশ্না
লাল্পভর লল্পক্ষয, এমিমব কিৃথক - “ Urban Transport and Environment Improvement Study” পমরোলনা করা
হয়।

এল্পি

পমরল্পবশ্

ঢাকা

েূ ষণ

মহানগরীর

দথল্পক

মুমির

প্রকে এলাকার মানমেত্র

লল্পক্ষয ঢাকা শ্হল্পর পু রািন এবং
মবপেজনক
পমরবথল্পি
ক্রয়

যানবাহনগুল্পলার

মসএনমজ োমলি বাস

এবং

োলু

করার

জনয

পেল্পক্ষপ দনয়ার জনয সু পামরশ্
করা হয় (সংযুমি-৫, পৃ ষ্ঠা-৬৮)।
সামমিক

ভাল্পব

এই

প্রকে

এলাকার দভ ল্পগামলক অবস্থান হল
রাজধ্ানী

ঢাকা

আল্পশ্পাল্পশ্র

এবং

এর

উপশ্হরসমূ হ। দয

সকল রুটসমূ হল্পক এই মসএনমজ
বাসগুল্পলা
মনধ্থারণ

েলােল্পলর

জনয

করা হল্পয়মেল িার

আল্পশ্পাল্পশ্র আবামসক ও অনাবামসক এলাকা, মশ্ে এলাকা, বামণমজযক এবং োপ্তমরক এলাকাল্পক প্রকল্পের
দভ গমলক এলাকার আওিায় আনা হল্পয়ল্পে।
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১.১ প্রকল্পের পটভূমম
মবআরমটমস কিৃথপক্ষ ঢাকা শ্হল্পর একিলা মসএনমজ োমলি বাস ক্রয় ও পমরোলনা শুরু কল্পর। িাই নগরবাসীর
পমরবহন সংকট মনরসন ও পমরল্পবশ্ েূ ষল্পণর
মাত্রা সহনীয় পযথাল্পয় আনল্পি সরকার “

েকঃ১.১ –প্রকল্পের মূখ্য তবমশ্ষ্টসমূহ

Procurement of CNG Single Decker

প্রকল্পের নাম

Buses for BRTC under NDF Loan

Buses for BRTC under NDF Loan”
শ্ীষথক প্রকল্পের আওিায় ২৭৫মট মসএনমজ
একিলা বাস ক্রয় কল্পর যা

NDF-এর

অথথ ায়ল্পন বাস্তবাময়ি হল্পয়ল্পে। প্রাথমমক ভাল্পব

Procurement of CNG Single Decker
(Special Revised)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বাংলাল্পেশ্ সেক পমরবহন সংস্থা

উল্পেযাগী মন্ত্ণালয়

সেক পমরবহন ও দসিু মন্ত্ণালয়

প্রকল্পের অবস্থান

ঢাকা শ্হর এবং উপ-শ্হরসমূ হ।

বাস্তবায়ন কাল

শুরু

সমামপ্ত

প্রকেমট বাস্তবায়ল্পনর জনয দমাট বযয় ধ্রা হয়

মূ ল

জু লাই , ২০০৮

মিল্পসম্বর, ২০১০

৭৭০০.০০

সংল্পশ্ামধ্ি

জু লাই , ২০০৮

জু ন, ২০১১

০১ জু লাই,

৩০ জু ন, ২০১১

লক্ষ

টাকা

িন্মল্পধ্য

মজওমব

অথথ ায়ন কল্পরল্পে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা ।
প্রকেমট ১০ (েশ্) মমমলয়ন ইউল্পরা বযল্পয়
বাস্তবাময়ি হল্পয়ল্পে।
প্রণয়ল্পনর

সমল্পয়

এ প্রকল্পের মিমপমপ

১(এক)

ইউল্পরা

সমান

বাংলাল্পেশ্ী মুদ্রার মবমনময় মান মেল ৭০.০০

সবথল্পশ্ষ

২০০৮
প্রাক্কমলি বযয় (লক্ষ)

মূল

সবথল্পশ্ষ সংল্পশ্ামধ্ি

দমাট

৭৭০০.০০ টাকা

১২২৪৯.০০ টাকা

মজওমব

৭০০.০০

টাকা

২৭৪৯.০০ টাকা

প্রকে সাহাযয

৭০০০.০০ টাকা

৯৫০০.০০ টাকা

টাকা। পররবিীকাল্পল যা ৯৫.০০ টাকাল্পি
মগল্পয় োৌঁোল্পল প্রকে বযয় বৃ মদ্ধ দপল্পয় ১২,২৪৯.০০ টাকা হয়।
১.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য
প্রকল্পের সুমনমেথষ্ট ৩মট উল্পেশ্য মেলক) ঢাকা শ্হল্পরর পমরবহন সমসযা হ্রাস এবং এর পমরল্পবমষ্টি নগরবাসীল্পের েু ল্পভথ াগ কমাল্পনা ।
খ্) ঢাকা শ্হর এবং এর মনকটবিী উপশ্হরগুল্পলার ট্রামফক সমসযা, যান-জট ও পমরল্পবশ্ েূ ষণ লাঘব করা ।
গ) বাস যাত্রীল্পের পযথাপ্ত যাত্রীল্পসবা মনমিি করা ।
উপল্পর উমেমক্ষি উল্পেশ্য সমুহ সমেকভাল্পব বাস্তবায়ল্পনর জনয, মনম্নমলমখ্ি কাযথক্রমগুল্পলা সম্পােল্পনর জনয মিমপমপদি প্রস্তাব করা হয়।


২৭৫ মট মসএনমজ এস.মি মসমবইউ বাস, খ্ুেরা যন্ত্াংশ্, যন্ত্পামি ও আনুষমেক দসবা সহ ক্রয়।



বাস দমরামি ও রক্ষণাল্পবক্ষণ এর উপর ১২০ জন দটকমনমশ্য়ান এবং ৫০ জন মিট অপাল্পরশ্নাল
মযাল্পনজল্পমন্ট স্টাফল্পের জনয ১ (এক) মাস বযাপী স্থানীয় ভাল্পব প্রমশ্ক্ষণ প্রোন।



বাস দমরামি ও রক্ষণাল্পবক্ষণ এর উপর ০৫ জন দটকমনকযাল কমথকিথ া এবং ১০ জন দটকমনমশ্য়ানল্পের
জনয েীল্পন ১ (এক) মাস বযাপী প্রমশ্ক্ষণ প্রোন।



মিমপমপ, েরপত্র, অনযানয েমলল এবং দটকমনকযাল দেমসমফল্পকশ্ন প্রস্তুিকরণ।
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১.৩ প্রভাব মূ লযায়ন সমীক্ষার উল্পেশ্য ও কাযথক্রম
আইএমইমি কিৃথক পরামশ্থক ফামথ দোল্পব ইন্টারনযশ্নাল প্রাইল্পভট মলমমল্পটি- এর উপর এই প্রকল্পের প্রভাব
মূ লযায়ন সমীক্ষা পমরোলনার োময়ত্বভার অপথ ন করা হয়। প্রকল্পের লক্ষয ও উল্পেশ্য সমেক ভাল্পব অমজথি হল্পয়মেল
মক না িা মূ লযায়ল্পনর লল্পক্ষয মনম্নমলমখ্ি কাযথক্রমসমূ হ পমরোলনার জনয মনল্পেথশ্না প্রোন করা হয়। দসগুল্পলা হলঃক)

প্রকল্পের আওিায় মবমভন্ন অেমভমিক কাল্পজর লক্ষযমাত্রা ও বাস্তব অিগমি সম্পমকথ ি মবষয়ামে
পযথাল্পলােনা এবং দকান কাযথক্রল্পমর মবেু যমি ঘল্পট থাকল্পল িার কারণ বযাখ্যা করা ।(অধ্যায় ২, পৃ ষ্ঠা ১১)

খ্)

মূ লযায়ল্পনর জনয নমুনাময়ি এলাকায় প্রকল্পের প্রধ্ান কমথকাল্পের বিথ মান প্রাল্পয়ামগক/কাযথকর অবস্থা
যথাযথভাল্পব পযথল্পবক্ষণ কল্পর মন্তবয প্রোন করা। (অধ্যায় ১, পৃ ষ্ঠা ৬,৭ এবং অধ্যায় ২, পৃ ষ্ঠা ২৩)

গ)

প্রকল্পের আওিায় মবমভন্ন পযাল্পকজ ( পণয, পূ িথ/মনমথাণ কাজ, দসবাসূ মহ) ক্রল্পয়র বযাপাল্পর মপমপআর
২০০৮ এর মবমধ্মবধ্ানসমূ হ (েরপত্র আহ্বান, েরপত্র মূ লযায়ন, অনুল্পমােল্পনর পদ্ধমি, েু মিনামা স্বাক্ষর
ইিযামে) সমেকভাল্পব অনুসরণ করা হল্পয়ল্পে মকনা িা পরীক্ষা করা। (অধ্যায় ২, পৃ ষ্ঠা ১৬,১৭)

ঘ)

প্রকল্পের মবমভন্ন

কমথকাল্পের

বাস্তবায়ল্পনর

থ মেকগুল্পলা SWOT এর মাধ্যল্পম
দক্ষল্পত্র সবল ও েু বল

পযথাল্পলােনা করা। (অধ্যায় ৪, অনুল্পেে ৪.৪)
ঙ)

প্রকেমট বাস্তবায়ল্পনর ফল্পল নগরবাসীর যািায়াল্পি পমরবহন সমসযা সমাধ্াল্পনর পল্পথ দকান উন্নমি সামধ্ি
হল্পয়ল্পে মক না িা যাোই করা।(অধ্যায় ৩, অনুল্পেে ৩.২.৩)

ে)

মসএনমজ বাস প্রবিথ ল্পনর ফল্পল পমরল্পবশ্ এবং পমরবহন সমসযা সমাধ্াল্পন কিখ্ামন সহায়ক হল্পয়ল্পে িা
পরীক্ষা করা । (অধ্যায় ৫, অনুল্পেে ৫.৪)

ে)

প্রোরকাযথ, কমথশ্ালা এবং সভা হল্পি এই মসএনমজ বাসগুল্পলা সম্পল্পকথ নগরবাসীর অমজথি সাধ্ারণ
সল্পেিনিাল্পবাধ্ যাোই করা।

জ)

ক্রয়কৃি মসএনমজ বাসগুল্পলার বিথ মান বাস্তব অবস্থা এবং বাসগুল্পলা মক এখ্নও প্রকে এলাকায়
েলােল কল্পর নামক অনয দকান এলাকায় েলােল করল্পে- এ মবষল্পয় িথযামে সংিহ করা।(অধ্যায় ১, পৃ ষ্ঠা
৬,৭ এবং অধ্যায় ২, পৃ ষ্ঠা ২৩)

ঝ)

নীমি মনধ্থারক/পমরকেনামবেল্পের ভমবষযল্পি নিু ন প্রকে িহল্পনর জনয সুপামরশ্ প্রোন করা। (অধ্যায় ৬)

১.৪ প্রকে এলাকার দভ ল্পগামলক পমরমেমি
সামমিকভাল্পব এই প্রকে এলাকার দভ ল্পগামলক অবস্থান হল রাজধ্ানী ঢাকা এবং এর আল্পশ্পাল্পশ্র উপশ্হরসমূ হ
(ল্পযমন-নবীনগর, টেী)। দয সকল রুট সমূ হল্পক এই মসএনমজ বাসগুল্পলা েলােল্পলর জনয মনধ্থারণ করা
হল্পয়মেল িার আল্পশ্পাল্পশ্র আবামসক ও অনাবামসক এলাকা, মশ্ে এলাকা, বামণমজযক এবং োপ্তমরক এলাকাল্পক
প্রকল্পের দভ ল্পগামলক এলাকার আওিায় আনা হল্পয়ল্পে।
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১.৪.১ সমীক্ষার ধ্ারণা সংক্রান্ত কাোল্পমা
সমীক্ষার দয ধ্ারণা সংক্রান্ত কাোল্পমার মভমিল্পি প্রকল্পের মূ লযায়ন কাজ বাস্তবাময়ি হল্পয়ল্পে িা মনল্পের েল্পক উল্পেখ্
করা হলেক ১.২ - সমীক্ষার ধ্ারণা সংক্রান্ত কাোল্পমা

ইনপু ট মনল্পেথশ্ক




আউটপু ট মনল্পেথশ্ক

২৭৫ মট মসএনমজ



১২০ জন দটকমনমশ্য়ান এবং ৫০

আউটকাম মনল্পেথশ্ক


ইমল্পপক্ট মনল্পেথশ্ক

বাস দমরামি ও



সময় সাশ্রয়।

এস.মি মসমবইউ বাস,

জন মিট অপাল্পরশ্নাল

রক্ষণাল্পবক্ষণ েক্ষিা



আমথথক সাশ্রয়।

খ্ুেরা যন্ত্াংশ্ ক্রয়।

মযাল্পনজল্পমন্ট স্টাফল্পের জনয

বৃ মদ্ধ।



কমথসংস্থান ও আয় বৃ মদ্ধ

বাস দমরামি ও

স্থানীয়ভাল্পব ১ (এক) মাস বযাপী

বাস পমরোলনায়



বাস যাত্রীল্পের পযথাপ্ত দসবার

রক্ষণাল্পবক্ষণ এর

প্রমশ্ক্ষণ প্রামপ্ত।

উপর প্রমশ্ক্ষণ



প্রোন।



েক্ষিা বৃ মদ্ধ।

০৫ জন দটকমনকযাল কমথকিথ া

মনিয়িা।


এবং ১০ জন দটকমনমশ্য়ানল্পের ১

যান-জট ও পমরল্পবশ্ েূ ষণ
হ্রাস।

(এক) মাস বযাপী তবল্পেমশ্ক



প্রকল্পের দটকসই প্রভাব।

প্রমশ্ক্ষণ প্রামপ্ত।



সেক েূ ঘথটনার সংখ্যা হ্রাস।

১.৪.২ সমীক্ষা পদ্ধমি
গুনগি ও পমরমানগি জমরল্পপর সমম্বল্পয় যথাযথ একমট পদ্ধমি মূ লযায়ন সমীক্ষার জনয অবলম্বন করা হয়।
পদ্ধমিগুল্পলা মনম্নরুপঃ দভ ি মেকগুল্পলা পযথল্পবক্ষণ।
 দফাকাস গ্রুপ মিসকাশ্ন (এফমজমি)।
 নমুনা জমরপ


স্টামি গ্রুপ (মবআরমটমস মসল্পেল দিকার বাল্পসর যাত্রী)



কল্পরাল গ্রুপ (অনযানয বাল্পসর যাত্রী)

 মূ খ্য বযমিল্পের সাল্পথ সাক্ষাৎকার (ল্পকআইআই)।
 SWOT মবল্পেষণ।
 স্থানীয় পযথাল্পয় অনুমষ্ঠি কমথশ্ালা।
দভ ি মেকগুল্পলা পযথল্পবক্ষণ
অবজারল্পভশ্ন দেকমলস্ট এবং মিল্পপার িকুল্পমন্ট মরমভউ-এর মাধ্যল্পম নমুনাময়ি বাসরুল্পটর অেমভমিক
কমথকােগুল্পলার, বাসগুল্পলার বিথ মান দভ ি ও অবকাোল্পমাগি অবস্থা,

মবমভন্ন দক্ষল্পত্র মবেু যমির মবষয়ামে

পযথাল্পলােনা করার জনয DPP এবং PCR পযথাল্পলােনা করা হল্পয়ল্পে ।
দফাকাস গ্রুপ মিসকাশ্ন(এফমজমি)
দফাকাস গ্রুপ মিসকাশ্ন বা েলগি আল্পলােনার জনয প্রস্তুিকৃি মনল্পেথশ্াবমল সমেকভাল্পব অনুসরণ কল্পর মবমভন্ন
রুল্পট েলােলকারী প্রকেভুি মসএনমজ মসল্পেল দিকার বাস ও অনযানয দবসরকামর বাস পমরোলনাকারী মিল্পপা
মযাল্পনজার, বাস শ্রমমক সমমমি, ড্রাইভার, দহলপার, দটকমনমশ্য়ান,

স্থানীয় জনপ্রমিমনমধ্, ও গণযমানয বযমি ও

সুধ্ীজনল্পের সম্পৃ ি কল্পর FGD করা হল্পয়ল্পে।
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মূ খ্য বযমিবল্পগথ র সাক্ষাৎকার(দক.আই.আই)
প্রস্তুিকৃি প্রশ্নমালার উপর মভমি কল্পর সংমেষ্ট মবআরমটমস/প্রকে কমথকিথ া এবং প্রমশ্ক্ষণ প্রাপ্ত দটকমনকযাল
কমথকিথ া/দটকমনমশ্য়ানল্পের এবং প্রকে পমরোলক সহ প্রকল্পের সল্পে সংমেষ্ট অনযানয কমথকিথ াল্পের সল্পে মনমবে
আল্পলােনার মাধ্যল্পম প্রল্পয়াজনীয় উপাি সংিহ করা হল্পয়ল্পে ।
স্থানীয় পযথাল্পয় অনুমষ্ঠি কমথশ্ালা
পরামশ্থক ফামথ দোল্পব ইন্টারনযাশ্নাল প্রাইল্পভট মলমমল্পটি এর উল্পেযাল্পগ “জািীয় গণমাধ্যম ইনমষ্টমটউট”-এ স্থানীয়
পযথাল্পয় প্রকল্পের প্রভাব মূ লযায়ল্পনর উপর মিমবমনময় কমথশ্ালা অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পে। কমথশ্ালায় আইএমইমি সমেব,
মহাপমরোলক পমরোলক সহ অনযানয কমথকিথ া, মবআরমটমস-এর কমথকিথ া ও কমথোরী, বাস ড্রাইভার,
দটকমনমশ্য়ান, সুমবধ্াল্পভাগী, প্রকে সংমেষ্ট কমথকিথ া, ও অনযানয বযমিবগথ উপমস্থি মেল্পলন।
নমুনা জমরপ
মবমভন্ন রুল্পট েলােলকারী

প্রকেভুি

মসএনমজ

মসল্পেল দিকার

বাসগুল্পলার এবং অনযানয দবসরকারী

বাসযাত্রীল্পের আথথ -সামামজক অবস্থা, প্রকল্পের কাযথক্রম, পমরল্পবল্পশ্র উন্নয়ন, যান-জট হ্রাস, বাস পমরোলনার সবল
থ মেকসহ অনযানয মবষল্পয়র িু লনামূ লক মেত্র িু ল্পল ধ্রার জনয মবষল্পয় উিরোিার মিামি প্রশ্নমালার
ও েু বল
মাধ্যল্পম সংিহ করা হল্পয়ল্পে।
SWOT মবল্পেষণ
SWOT মবল্পেষল্পণর জনয প্রস্তুিকৃি সুমনমেথষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যল্পম প্রকেভুি মসএনমজ মসল্পেল দিকার বাস ও
থ , সম্ভাবনার মেকগুমল এবং ভমবষযল্পি প্রকল্পের কাযথক্রম
রুটগুল্পলার সামবথক বযবস্থাপনা, কাযথক্রল্পমর সবল, েু বল
আরও কাযথকর করার দক্ষল্পত্র সংমেষ্ট বযমিবল্পগথ র পরামথশ্ এবং সুপামরশ্গুল্পলা মলমপবদ্ধ করা হল্পয়ল্পে।
১.৫ পমরমানগি জমরল্পপর জনয নমুনায়ন
দযল্পকান সমীক্ষার জনয নমুনায়ন একমট গুরুত্বপূ ণথ মবষয়। নমুনায়ন সমেক ভাল্পব না হল্পল সমীক্ষার ফলাফল
সমেকভাল্পব প্রমিফমলি হয় না। দযল্পহিু সমীক্ষা এলাকার মল্পধ্য ঢাকা শ্হল্পরর আল্পশ্পাল্পশ্র উপশ্হর গুল্পলাও
অন্তভুথি িাই দমাট িথয সমিক মহল্পসল্পব সুমবধ্াল্পভাগী জনল্পগাষ্ঠী ধ্রা হল্পয়ল্পে ১.৫ দকামট। যার মল্পধ্য একমট
মবরাট অংশ্ রল্পয়ল্পে যারা বাল্পস েলােল কল্পরন না। এই িথয সমিল্পকর অল্পধ্থক (৫০%) জনল্পগাষ্ঠীল্পক এই সমীক্ষার
বামহল্পর রাখ্া হল্পয়ল্পে (িাই এখ্াল্পন P=০.৫)। সমি ঢাকা শ্হল্পরর সকল রুল্পট মবআরমটমস’র মসএনমজ োমলি
একিলা বাস েলােল কল্পর দসই সকল রুল্পট েলােলকারী সকল যাত্রীল্পেরল্পক িথয সমিক (population)
মহল্পসল্পব ধ্ল্পর িা দথল্পক পমরসংখ্যামনক পদ্ধমিল্পি নমুনা আকার (sample size) মনধ্থারণ করা হয়।
আমরা এল্পক্ষল্পত্র পমরসংখ্যাল্পনর সূ ত্র বযবহার কল্পরমে যাহা মনল্পম্ন দেওয়া হল।

Target proportion and margins of error are essential to estimate representative sample sizes.
The formula is

n

z 2 pqN
 d (design effect)
{( N  1)e 2 }  z 2 pq

n=sample size
N= Population size=15 million (Aaccording to the 2011 report of BBS)
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z  Standard normal variate at 5% level of significnce=1.96
p  Proportion of the population=0.5 (We have assumed that the 50% of target population
travelled by CNG single Deckar Buses of BRTC)

q  1  p  5.0
e  desired precision level=4%
d  Design effect which we consider for this study is 2

Therefore, using this formula and all the above values the sample size (n) for beneficiary respondents
has been calculated as follows n

{3.84  (0.5  0.5)  15000000 }
2
{(15000000  1)  (0.04) 2} }  (3.81  0.5  0.5)

 1200 .452  1200

The participants was selected by using sisnae eandis sampling technique with proportional allocation
approach.
Study group

হল্পে ঢাকা এবং এর আল্পশ্পাল্পশ্র উপশ্হর সমূ ল্পহর ঐ সকল জনল্পগাষ্ঠী যারা মবমভন্ন রুল্পট

মসএনমজ োমলি মবআরমটমস বাস বযবহার করেন। Control Group হল্পে ঢাকা এবং এর আল্পশ্পাল্পশ্র উপশ্হর
সমূ ল্পহর ঐ সকল জনল্পগাষ্ঠী যারা ঢাকা শ্হল্পর বসবাস করল্পলও মসএনমজ োমলি মবআরমটমস বাস বযবহাল্পরর
আওিাভুি নয় (অথথ াৎ দবসরকারী বাল্পসর যাত্রী সাধ্ারণ) ।
উপল্পরাি statistical formula বযবহার কল্পর প্রাপ্ত দমাট নমুনা উিরোিা ১২০০ জন। এখ্ন ঢাকা শ্হর ও
আল্পশ্পাল্পশ্র উপশ্হর হল্পি উিরোিা মনবথােল্পনর লল্পক্ষয যাত্রীল্পের এই দমাট সংখ্যাল্পক রুট মভমিক
আনুপামিক হাল্পর বা Population Proportionate to Size মনয়ল্পম বণ্টল্পনর মাধ্যল্পম Study group-এর নমুনার
মনধ্থামরি পমরমাল্পন িথয সংিহ করার কথা থাকল্পলও মােপযথাল্পয় সবগুল্পলারুল্পট এই বাস েলােল না করার
কারল্পণ ৬মট রুল্পটর যাত্রীল্পের দথল্পক িথয ও উপাি সংিহ করা হল্পয়ল্পে।
অনযমেল্পক Control Group-এর জনযও একই মনয়ল্পম এবং একই রুল্পটর অনয বাসসমূ হ হল্পি Study group-এর
অল্পধ্থক (৫০%) অথথ াৎ ৬০০ জন যাত্রীর মিামি প্রশ্নমালার মাধ্যল্পম িথয সংিহ করার কথা থাকল্পলও একমট রুল্পট
বিথ মাল্পন বাস েলােল না করার কারল্পণ ঐ একমট রুল্পট িথয সংিহ করা সম্ভব হয়মন যা পরবিীল্পি Randomly
Selected অনযবাল্পসর যাত্রীল্পের িথয মনল্পয় দকাটা পূ রণ করা হল্পয়ল্পে।
েকঃ ১.৩ গুনগি এবং পমরমাণগি মেক দথল্পক উিরোিাল্পের মবভাজন মনল্পের িামলকায় দেখ্াল্পনা হলঃ
মবষয়
প্রশ্নমালা জমরপ

উিরোিা/অংশ্িহণকারী
ঢাকা শ্হল্পরর মবমভন্ন রুল্পট েলােলকারী মবআরমটমস বাল্পসর

উিরোিার পমরমাণ
Study group

Control Group

১২০০

৬০০

যাত্রী সাধ্ারণ।
FGD

বাস শ্রমমক সমমমি, বাসযাত্রী, স্থানীয় জনপ্রমিমনমধ্, স্থানীয়
সাংবামেক, অমভভাবক ও গণযমানয বযমি ও সুধ্ীজন।

১৪৬

৪২

(০৮মট)

(০২মট)

ক) KII

প্রকে সংমেষ্ট মবআরমটমস কমথকিথ া/কমথোরী।

১৫

খ্) KII

অনযানয কমথকিথ া/কমথোরী।

৮

SWOT মবল্পেষণ

প্রকে কমথকিথ া/কমথোরীল্পের মাধ্যল্পম SWOT Analysis

৮
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েকঃ১.৪-রুট অনুসাল্পর সাক্ষাৎকারকৃি নমুনা (যাত্রী) সংখ্যার িামলকা
প্রকেভুি মসএনমজ মসল্পেল দিকার বাস
রুট

রুট অনুসাল্পর নমুনা সংখ্যা
দমাট নমুনা আকার

Study group

Control Group

১৯৮

১৩২

৬৬

1.

আব্দু োহপুর-মমিমঝল

2.

বালুঘাট- মমিমঝল

-

-

-

3.

আব্দু োহপুর-আমজমপু র

৬৫

-

৬৫

4.

গাজীপু র-গুমলস্তান

১৩৫

৯০

৪৫

5.

মমরপুর ১২- মমিমঝল

১২০

৮০

৪০

6.

গাবিলী-গুমলস্তান

৬০

-

৬০

7.

রূপনগর-মমিমঝল

৫২

-

৫২

8.

দমাহাম্মেপু র- বাড্ডা

১৪০

৯৫

৪৫

9.

দমাহাম্মেপু র-গুলশ্ান ২

১৮৫

১২৫

৬০

১৫৯

১০৪

৫৫

১১৬৬

৬২৬

৫৪০

10. নবীনগর-গুমলস্তান
দমাট

এখ্াল্পন উল্পেখ্য দয অবমশ্ষ্ট নমুনা মবমভন্ন রুল্পট েলমান মবমভন্ন সরকামর ও দবসরকামর প্রমিষ্ঠাল্পনর স্টাফ বাল্পস
েলােলকারী স্টাফ, মবমভন্ন মশ্ক্ষা প্রমিষ্ঠাল্পন অনুোন/উপহার মহল্পসল্পব প্রেি বাল্পস েলােলকারী মশ্ক্ষাথীল্পের
কাে দথল্পক এবং শ্হর জু ল্পে মবমেন্ন ভাল্পব েলােলকারী এইবাল্পসর যাত্রীল্পের মনকট হল্পি িথয মনল্পয় পূ রণ করা
হল্পয়ল্পে।
মূ লযায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়ল্পনর ধ্াপ সমূ হ
গল্পবষণা েল্পলর সেসয মনল্পয়াগ এবং প্রমশ্ক্ষণ
মূ লযায়ন পদ্ধমি, নমুনা আকার , দেকমলস্ট এবং প্রশ্নাবলী সহ প্রাথমমক প্রমিল্পবেন েূ োন্ত কল্পর কনসালল্পটন্টরা
িথয সংিল্পহর কাজ পমরোলনার মাে পযথাল্পয় সকল কমীল্পের মনল্পয়াগ এবং প্রমশ্ক্ষল্পনর কাজ শুরু কল্পর। েু ই
মেনবযাপী (২১ এবং ২২ মােথ ২০১৫ ) প্রমশ্ক্ষল্পনর আল্পয়াজন করা হল্পয়মেল দযখ্াল্পন একমেন পূ ল্পবথ প্রস্তুিকৃি উপাি
সংিহ গাইি, প্রশ্নাবমল এবং দেকমলস্ট-এর উপর মভমি কল্পর মাে কমীল্পের প্রমশ্ক্ষণ প্রোন করা হয়। উল্পেখ্য দয
কনসালল্পটন্ট মটম োোও, আইএমইমি দথল্পক ঊর্ধ্থিন কমথকিথ ারা প্রমশ্ক্ষণ েলাকালীন সমল্পয় পমরেশ্থন কল্পরন
এবং িাল্পের মিামি , পরামশ্থ এবং অনযানয গুরুত্বপূ ণথ মবষয় উল্পেখ্ কল্পরন। প্রমশ্ক্ষণ েলাকালীন প্রমিমক্রয়ার
উপর মভমি কল্পর কাযথক্রম েূ োন্ত করা হয়।
িথয সংিহ
মসমনয়র দপশ্াোরল্পের িোবধ্াল্পন মাে পযথাল্পয় কমীরা েূ োন্ত DCIs এবং মনল্পেথশ্াবমল অনুসরণ কল্পর যাত্রীল্পের
সাক্ষাৎকার িহণ কল্পরল্পে। মােথ হল্পি মধ্য এমপ্রল পযথন্ত মনমেথষ্ট পদ্ধমির অধ্ীল্পন মবমভন্ন রুট হল্পি উিরোিা
মনবথােল্পনর মাধ্যল্পম িথয ও উপাি সংিহ এবং মলমপবদ্ধ করা হল্পয়ল্পে।
উপাি দকামিং ও মলমপবদ্ধকরণ
মাে পযথায় দথল্পক িথয সংিহ দশ্ল্পষ সংগৃ হীি িথযাবমল বাোই ও মান মনয়ন্ত্ল্পণর পর কমম্পউটাল্পর প্রল্পবল্পশ্র
জনয দকামিং করা হয়। দকামিং-এর কাজমট সরাসমর পরামশ্থল্পকর িোবধ্াল্পন সম্পামেি হল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র SPSS
-16 বযবহার করা হল্পয়ল্পে।
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িথয প্রমক্রয়াকরণ এবং মবল্পেষণ
পরামশ্থল্পকর মনল্পেথশ্না অনুযায়ী পরবিীকাল্পল প্রল্পয়াজনীয় িথয মবল্পেষণ করে ফলাফল্পলর বযাখ্যা প্রোন এবং িা
মবমভন্ন সারণী ও মেল্পত্রর মাধ্যল্পম তা উপস্থাপল্পনর জনয পরামশ্থকগণ এবং মবল্পেষকগণ একল্পত্র কাজ কল্পরল্পেন।

১.৬ িাটার মান মনয়ন্ত্ণ
সমীক্ষােল্পলর সেসযগণ িাটার মান মনয়ন্ত্ল্পনর মবষয়মট অিযন্ত গুরুল্পত্বর সাল্পথ মবল্পবেনা কল্পরল্পেন এবং
মনমেষ্ট

সমল্পয়র মল্পধ্য একমট মান সম্পন্ন প্রমিল্পবেন প্রোল্পনর লল্পক্ষয কাজ কল্পরল্পেন। িাটার মান মনয়ন্ত্ল্পন

মনম্নমলমখ্ি ধ্াপসমূ হ অনুসরন করা হল্পয়ল্পে-

1)

সহজল্পবাধ্য DCI-প্রনয়ল্পনর মাধ্যল্পম উপযুি মনল্পেথশ্না প্রোন করা হল্পয়ল্পে।

2) মাে পযথাল্পয়র অমভজ্ঞ এবং দযাগযিা সম্পন্ন বযমিল্পের দ্বারা কাযথক্রম পমরোলনা করা হল্পয়ল্পে ।
3) মােকমীল্পের জনয পযথাপ্ত প্রমশ্ক্ষল্পণর বযবস্থা করা হল্পয়মেল।
4) িথয সংিল্পহর সময় মাে কমীল্পেরল্পক সুপারভাইজার দ্বারা মনমবে ভাল্পব পযথল্পবক্ষণ করা হল্পয়মেল।
5) কমম্পউটাল্পর এন্ট্রি দেবাে পূ ল্পবথ সংগৃ হীি িাটার মান মনয়ন্ত্ণ করা হল্পয়ল্পে।
6)

ক্রস দেমকং পদ্ধমিল্পি িাটার মান মনমিি করা হল্পয়ল্পে।

১.৭ প্রমিল্পবেল্পনর রূপল্পরখ্া
প্রভাব মূ লযায়ল্পনর েূ োন্ত প্রমিল্পবেনমট দমাট ৭মট অধ্যাল্পয় মবভি এবং মূ লযায়ল্পনর সমীক্ষার উল্পেল্পশ্যর সাল্পথ
সামঞ্জসয দরল্পখ্ সকল মবষয় গুল্পলাল্পক অন্তথ ভুি করা হল্পয়ল্পে।
 প্রমিল্পবেল্পনর ১ম অধ্যাল্পয় রল্পয়ল্পে প্রারমম্ভক আল্পলােনা, প্রকল্পের পটভূমম, TOR অনুযায়ী প্রকল্পের উল্পেশ্য
এবং মূ লযায়ল্পনর উল্পেশ্যাবমলর উপর আল্পলােনা, মবস্তামরি কমথপন্থা এবং সমীক্ষা কাযথ বাস্তবায়ল্পনর
মবমভন্ন মেক মনল্পয় আল্পলােনা করা হল্পয়ল্পে।
 প্রমিল্পবেল্পনর ২য় অধ্যাল্পয় ক্রয় প্রমক্রয়া মবমভন্ন মেক পযথাল্পলােনা, প্রকল্পের দভ ি ও আমথথ ক অিগমির
মবষয়গুল্পলা পযথাল্পলােনা, বাসগুল্পলার বিথ মান অবস্থা এবং বাস সংমেষ্ট অনযানয মবষয়াবমল মবশ্ে ভাল্পব
আল্পলােনা করা হল্পয়ল্পে।
 প্রমিল্পবেল্পনর ৩য় অধ্যাল্পয় বাস যাত্রীল্পের দথল্পক নমুনা জমরল্পপর মাধ্যল্পম প্রাপ্ত িাটা মবল্পেষল্পণর প্রাপ্ত ফলাফল
সমূ হল্পক মবমভন্ন সারণী ও মেল্পত্রর মাধ্যল্পম উপস্থাপন এবং দসসকল মবষল্পয় মন্তবয ও সুপামরশ্ করা হল্পয়ল্পে।
 প্রমিল্পবেল্পনর ৪থথ অধ্যাল্পয় রল্পয়ল্পে সমীক্ষার গুণগি মেক মূ লযায়ন। দযখ্াল্পন উপকারল্পভাগী, মবআরমটমস
সংমেষ্ট কমথকিথ া কমথোরী এবং অনযানয গুরুত্বপূ ন থ বযমিল্পের সাল্পথ আল্পলােনা সাল্পপল্পক্ষ প্রকল্পের সবল ও
থ মেক গুল্পলাল্পক মেমিি করা এবং দসসকল মবষল্পয় সু পামরশ্ প্রোন করা হল্পয়ল্পে।
েু বল
 প্রমিল্পবেল্পনর ৫ম অধ্যাল্পয় পমরল্পবল্পশ্র উপর এই বাস গুল্পলার মক ধ্রল্পণর প্রভাব দফল্পলল্পে িা মনরুপণ করা
হল্পয়ল্পে। মবআরমটমস ও অনযানয বাল্পসর গযাস পরীক্ষার ফলাফল্পলর মল্পধ্য িু লনামূ লক অধ্যয়ল্পনর পর পমরল্পবশ্
েূ ষণ মবষল্পয় মন্তবয ও সুপামরশ্ করা হল্পয়ল্পে।
 ৬ষ্ঠ বা দশ্ষ অধ্যাল্পয়

প্রকল্পের সকল মেক সমেক ও সু ষ্ঠুভাল্পব মবোর, মবল্পেষন ও পযথাল্পলােনা কল্পর

সুপামরশ্সমূ হ ও উপসংহাল্পর সমন্নল্পবমশ্ি করা হল্পয়ল্পে।
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১.৮ মূ লযায়ন সমীক্ষার সীমাবদ্ধিা
সমীক্ষা

কাযথক্রম

পমরোলনার

দক্ষল্পত্র প্রামিষ্ঠামনক ও মাে পযথাল্পয় মবমভন্ন ধ্রল্পনর

সমসযা বা সীমাবদ্ধিা

পমরলমক্ষি হল্পয়ল্পে। দসগুল্পলা মনম্নরুপ-

1)

মবমভন্ন কারল্পণ শ্িকরা ৪৬ ভাগ বা এর দেল্পয়ও কম সংখ্যক বাস রাস্তায় েলমান আল্পে যা প্রকল্পের
লক্ষয ও উল্পেশ্যল্পক বযহি কল্পরল্পে। একই কারল্পন মাে পযথাল্পয় যাত্রীসাধ্ারল্পণর নমুনােয়ন, পযথল্পবক্ষণ ও
সাক্ষাৎকার িহল্পন অিযন্ত অসুমবধ্ার সৃ মষ্ট হল্পয়ল্পে।

2) মবআরমটমস কিৃথক ঢাকা শ্হল্পরর ১১মট রুল্পট এই বাসগুল্পলা োলাল্পনার কথামেল, মকন্তু সল্পরজমমল্পন ৬মট
রুল্পট েলােলরি বাস পাওয়া দগল্পে এবং দসই রুল্পটর যাত্রীল্পের মনকট হল্পি িথয সংিহ করা হল্পয়ল্পে।

3) বিথ মাল্পন অমধ্কাংশ্ বাসই সাধ্ারণ যাত্রী পমরবহল্পনর পমরবল্পিথ মবমভন্ন সরকামর ও স্বায়ত্বশ্ামসি
প্রমিষ্ঠাল্পন ভাো দেওয়া আল্পে ফল্পল আসন সংখ্যা ও ভাো মবষয়ামে সহ অল্পনক প্রশ্নই িাল্পের জনয
প্রল্পযাজয নয়।

4) মাে পযথাল্পয়র প্রল্পশ্নািল্পর অংশ্িহণকারীল্পের দকউ দকউ যাত্রাপল্পথ উিরোল্পন অমনেুক মেল্পলন বা
অসুমবধ্া দবাধ্ কল্পরল্পেন।

5) যাত্রীল্পের মাল্পঝ অল্পনল্পকই (মবল্পশ্ষ কল্পর মমহলা যাত্রীরা) িাল্পের বযমিগি িথয দযমন মেকানা, দমাবাইল
নম্বর, পামরবামরক মামসক আয় ইিযামে িথয প্রোল্পন অনীহা প্রকাশ্ কল্পরল্পেন।

6) সাধ্ারণ মমহলা যাত্রীগন সাক্ষাৎকাল্পর অংশ্িহল্পন অনীহা প্রকাশ্ করায় শ্িকরা ২৫ ভাগ মমহলা
যাত্রীল্পেরল্পক সমীক্ষার আওিায় এল্পন মনধ্থামরি দকাটা পূ রণ করা সম্ভব হয়মন।

7) অল্পনক দক্ষল্পত্র

সাক্ষাৎকার দশ্ষ হবার পূ ল্পবথই বাস যাত্রীর গন্তবযস্থল্পল দপ ৌঁল্পে যায় এল্পক্ষল্পত্র িথয

সংিহকারীল্পক বাস দথল্পক দনল্পম িার প্রশ্ন-উির পবথ সম্পন্ন করল্পি হল্পয়ল্পে।

8) FGD, KII ও SWOT প্রমক্রয়ায় িথয সংিল্পহর দক্ষল্পত্র অল্পনক সময়ই প্রল্পয়াজনীয় কমথকিথ াল্পের
অনুপমস্থমির কারল্পণ সমীক্ষা কাযথক্রম বাধ্ািস্থ হল্পয়ল্পে।
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দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের ভ ৌত ও আর্থিক অগ্রগর্ত, ক্রয় প্রদ্বক্রয়া এবং বাস সংদ্বিষ্ট অন্যান্য
দ্ববষয়াবদ্বি
এর্ির্ি কতৃিক পর্রচার্িত - “ Urban Transport and Environment Improvement Study” শীর্িক সমীক্ষা
হল্পত প্রাপ্ত সুপার্রল্পশর র্ র্িল্পত ন্রদ্বিক ডিভেিপভেন্ট ফাভের অর্থ ায়ভন্ Procurement of CNG Single
Decker Buses for BRTC under NDF Loan” শীর্িক প্রকল্পদ্বি বাস্তবাদ্বয়ত হভয়ভে। ন্রদ্বিক ডিভেিপভেন্ট
ফাে েূ িত ইউভরাভপর ৫দ্বি ডেশ (সুইভিন্, ন্রওভয়, দ্বফন্িযাে, ডিন্োকথ ও আইসিযাে) সদ্বিদ্বিত দ্ববভের
দ্ববদ্বেন্ন ডেভশর সাহায্য ও ঋণ সহায়তা প্রোন্কারী সংগঠন্। েূ িত ঢাকা দ্বিন্ ফুভয়ি প্রকল্প ডর্ভক উিৃত্ত ১০
দ্বেদ্বিয়ন্ ইউভরা ১০০দ্বি দ্বসএন্দ্বি এক তিা বাস ক্রয় করার িন্য ঋণ বরাদ্দ কভর। বাংিাভেশ সরকার
প্রকভল্পর সফিতার উভদ্দভশয ১ দ্বেদ্বিয়ন্ ইউভরা প্রোন্ করভত সিত হয়। শুরুভত প্রদ্বত ইউভরার দ্ববদ্বন্েয় হার
দ্বেি ৭০ িাকা য্া পরবতীভত ডবভে োাঁোয় ৯৫ িাকা। উক্ত ঋভণর কদ্বেিভেন্ট দ্বফ ০.৫০% এবং সাদ্বেথ স চািথ
০.৭৫% অথি াৎ কদ্বেিভেন্ট দ্বফ ও সাদ্বেথ স চািথ দ্বেভি ১.২৫% ধ্ায্থ করা হভয়দ্বেি।
সিিল্পশর্ সংল্পশাধনী (জু িাই, ২০০৮) অনুযায়ী প্রাক্কর্িত িযয় র্িি ১২,২৪৯.০০িক্ষ টাকা। যার মল্পধয র্জওর্িএর অংশ র্িি ২৭৪৯.০০িক্ষ টাকা। তািাড়া ফল্পি িাড়র্ত অল্পথি ঐ একই মল্পিল্পির আরও ১৭৫র্ট িাস ক্রয়
করা হয়।

দ্বচেঃ পরােশথক িন্াব দ্বি.ভক.এে িাফরুল্লাহ সাভহব বাভসর অবস্থা সরিদ্বেভন্ পয্থভবক্ষণ করভেন্

এ অধ্যাভয় আেরা বাস ক্রয়, দ্ববআরদ্বিদ্বস কেথকতথ া কেথচারীভের প্রদ্বশক্ষণ, ক্রভয়র ডক্ষভে িক্ষণীয় উল্পেখল্পযাগয
র্িকসমূ হ এবং এর সাভর্ সংদ্বিষ্ট দ্ববদ্বেন্ন দ্ববষয় দ্বন্ভয় দ্ববশে আভিাচন্া করব।
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২.১ প্রকভল্পর প্রধ্ান্ অগভিদ্বেদ্বত্তক বযয়সেূ হ এবং অগ্রগদ্বত
প্রকল্পের প্রধান অঙ্গর্ র্িক িক্ষমাত্রা ও অগ্রগর্তর িক ২.১-এ র্িস্তার্রত াল্পি ভিখাল্পনা হি।
েকঃ ২.১- প্রকভল্পর প্রধ্ান্ অগভিদ্বেদ্বত্তক বযয়সেূ হ এবং অগ্রগদ্বত (িক্ষ টাকায়)
ক্রম নং

র্ির্ ন্ন অল্পঙ্গর নাম

িক্ষযমাত্রা

১)

আদ্বর্থক(িক্ষ িাকায়)

ডেৌত(সংখ্যা)

স্থান্ীয় প্রদ্বশক্ষণঃ বাংিাভেভশ ১োস বযাপী বাস ডেরােত ও

প্রকৃত

িক্ষযমাত্রা

প্রকৃত

১৭০

১৭০

৫.০০

৩.৩০

১৫

১৫

১৫.০০

২.৯৪

-

-

১.৫০

-

রক্ষণাভবক্ষণ দ্ববষয়ক প্রদ্বশক্ষণ-১২০িন্ ডিকদ্বন্দ্বশয়ান্,
৫০িন্ দ্বিি অপাভরশন্াি/েযাভন্িভেন্ট স্টাফ।
২)

বিল্পির্শক প্রদ্বশক্ষণঃ চীল্পন ১োস বযাপী বাস ডেরােত ও
রক্ষণাভবক্ষণ দ্ববষয়ক প্রদ্বশক্ষণ-০৫িন্ ডিকদ্বন্কযাি
অর্ফসার, ১০িন্ ডিকদ্বন্দ্বশয়ান্।

৩)

র্ির্পর্প প্রস্তুতকরণ, িরপত্র প্রস্তুতকরণ, ভটকর্নকযাি
ভের্সর্ফল্পকশন প্রস্তুতকরণ, ইতযার্ি।

৪)

ভেশনারী

-

-

২.০০

০.৮১

৫)

যাতায়াত খরচ

-

-

২.০০

০.৬০

৬)

ডপাভষ্টি

-

-

১.৫০

-

৭)

দ্বন্বন্ধন্

-

-

৭২.৫০

৫৪.৩৮

৮)

দ্ববদ্ববধ্

-

-

১.০০

০.৭৫

৯)

২৭৫দ্বি CNG িাস, যন্ত্াংশ ও আনুষর্ঙ্গক ভসিাসমূ হ ক্রয়।

-

-

৯৫০০.০

৮৯৪০.০০

১০)

আেোন্ী শুল্ক, েূ সক, আয়কর, সাদ্বেথ স চািথ, ইতযাদ্বে

-

-

২৪৩৫.৫

২২০৭.২৭

১১)

এি/দ্বস কদ্বেশন্, বন্দর োে সংক্রান্ত বযয়।

-

-

২০০.০০

১৫৩.৪০

১২)

ঋণ অন্ুভোেন্ সংক্রান্ত বযয়

-

-

১৩.০০

-

১২২৪৯.০

১১৩৬৩.৪৫

ডোি বযয়

২.২ বাস ক্রয় ও োন্সংক্রান্ত তর্য
বাসগুভিা ন্রদ্বিক ঋণ প্রোন্কারী ৫দ্বি ডেশ ডর্ভক ক্রয় করার কর্া র্াকভিও ঐ সেভয় েূ িত দ্বসএন্দ্বি বাস
উৎপািনকারী ডকান্ ডকাম্পান্ী ঐ ডেভশ দ্বেি ন্া। ফভি এন্দ্বিএফ অন্য ডয্ ডকান্ ডেশ ডর্ভক আেোদ্বন্ করার
অন্ুেদ্বত প্রোন্ কভর।
য্দ্বেও প্রার্দ্বেক পয্থাভয় ইউভরাভপর প্রদ্বতষ্ঠান্ েিভো বাভসর েূ িয য্াচাই কভর ১০০দ্বির েূ িয দ্ববভবচন্া কভর দ্বেি।
পরবতীকাভি েরপভের েূ িয অভন্ক কে হওয়াভত র্িআরর্টর্স আরও ১৭৫দ্বি বাস বাস ক্রয় করভত সের্থ হয়।
য্ার ফভি

িল্প া িাল্পসর তু িনায় বাসগুভিার োন্ হ্রাস পায়।

েরপভে উদ্বল্লদ্বখ্ত বাসগুভিার ডিকদ্বন্কযাি ডেদ্বসদ্বফভকশন্ দ্বেি েধ্যে ডেণীর (ইউভরা োন্ অন্ুয্ায়ী)। েরপে
প্রদ্বক্রয়াভত বাসগুভিার ডিকদ্বন্কযাি ডেদ্বসদ্বফভকশন্ এবং সরবরাহকৃত বাসগুভিার োভন্র েভধ্য তর্যগতদ্বেক
ডর্ভক ডকান্ পার্থ কয দ্বেি ন্া। বাসগুভিা দ্বসএন্দ্বি ডিদ্বিভকভিি দ্বহসাভব বািার োোর প্রাক্কাভি োি-েন্দ
দ্ববচাভরর প্রশ্ন ডয্ৌদ্বক্তক ন্য়। ১০০দ্বি বাস ক্রভয়র পরও আরও ১৯০দ্বি বাস ক্রয় করার অন্ুভোেন্ র্াকভিও,
আন্ুষাদ্বগভিক খ্রচ ডবভে য্াওয়াভত ১৭৫দ্বি বাস ক্রয় করভত বাধ্য হয়।
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এন্দ্বিএফ, দ্ববআরদ্বিদ্বস, পদ্বরকল্পন্া েন্ত্রণািয় এবং দ্বসদ্বপদ্বিইউ সকি স্তভর এই ক্রয় সংক্রান্ত অন্ুভোেন্
সদ্বঠকোভব দ্বন্য়দ্বন্ত্রত এবং পদ্বরচাদ্বিত দ্বেি। বাস্তবতা দ্বেি এন্দ্বিএফ ফাে দ্বিভসম্বর ২০১০ ইং োভসর েভধ্য
বযবহার করা। অন্যদ্বেভক দ্ববআরদ্বিদ্বসভক পূ ভবথর েভর বাস ক্রয় কভর বাভসর সংখ্যা বাোভন্া এবং য্ােী
পদ্বরবহভন্র কািিা হাভত ডন্ওয়া িক্ষয দ্বেি। অর্চ বাসগুভিা ডকার্ায় রাখ্া হভব, দেন্দ্বন্দন্ রক্ষণাভবক্ষণ ও
ডেরােভতর োদ্বয়ত্ব কার উপর ন্যস্ত হভব, দ্ববি ডোতাভবক ৪ ধ্রভন্র খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর বযবহার দ্বন্দ্বিতকরণ
ডকান্িাই সদ্বঠকোভব পািন্ করা হয়দ্বন্। দ্ববআরদ্বিদ্বস ডিায়ার সাহারায় সরবরাহকারীভের ন্াভে রক্ষণাভবক্ষণ ও
ডেরােত এবং প্রদ্বশক্ষভণর িন্য স্থান্ বরাদ্দ দ্বেভয়দ্বেি। দ্বকন্তু সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ বা স্থান্ীয় এভিন্ট ডকান্
সহভয্াদ্বগতা ন্া করাভত এই সকি কায্থক্রে ডেভস্ত য্ায়।
একদ্বেভক খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর দ্বন্িয়তা ন্া র্াকা অন্যদ্বেভক অেক্ষ ডিাকবি দ্বন্ভয় পু ভরা প্রকল্প চািু করা
দ্ববআরদ্বিদ্বসর পভক্ষ সম্ভব হয় দ্বন্। য্ার কারভণ ১০ বেভরর আয়ুষ্কাি ডশষ হবার পূ ভবথই (দ্বতন্ ডর্ভক পাাঁচ বেভরর
েভধ্য) বাসগুভিা অভকভিা হভয় পভে।

২.৩ ক্রয়কৃত িাসগুল্পিার দবদ্বশষ্টযসেূ হ
িাসগুল্পিার দবদ্বশষ্টয ও গুণগত মানসমূ হ দ্বন্ম্নরূপ মল্পিি ২০১০ িনল্পফঙ্গ ইয়াগট েির চায়না।
 িাসর্টর বাইভরর েৃ শয সুন্দর।
 র্ তল্পরর অিকাঠাল্পমা প্রশস্ত।
 ৫২র্ট সীট এর মল্পধয ৯র্ট সংরর্ক্ষত যা র্ ন্ন রং দ্বারা র্চর্িত।
 ড্রাই ার স্থান ইর্িল্পনর ক ার ভিশ স্থান জু ল্পড় র্িস্তৃত।
 িাসর্টর খার্ি ওজন ৯.৭০ টন এিং

রা ওজন ১৬ টন।

 অদ্বতদ্বরক্ত ২৫ িন্ য্ােী পদ্বরবহভন্র িন্য অন্ুভোেন্ দ্বেি।


সেুেয় র্সর্িন্ডাল্পরর র্ তল্পরর আয়তন্ ৬২৩৪ দ্বসদ্বস।

 মান র্হসাল্পি ইউল্পরা-৩ এর সেতু িয।
 র্সএনর্জ ভিিীল্পকল্পটি ইর্িন পর্রল্পিশ সহনশীি।
 প্রর্ত ঘন র্মটার গযাভস ৩.৪১ র্কল্পিার্মটার চিল্পত পাল্পর।
 িাল্পসর দ্বসটগুল্পিা এিং ির্ির সামল্পন র্পিল্পন প্লার্েক ফাইিার য্ুক্ত য্া বাংিাভেভশর রাস্তায়
চিাচল্পির ডপ্রক্ষাপভি ঝু াঁ দ্বকপূ ন্ থ এোোও ভমরামল্পত সমসযা হল্পয় থাল্পক।
 িাস পদ্বরষ্কার করা এল্পকিাল্পর সহজসাধয।
 িরজা মাল্পে ভিশ প্রশস্ত এিং একসাল্পথ ৪জন যাত্রী ওঠা নামা করল্পত পাল্পর।
 আিার িরজাগুল্পিা ডখ্ািা অবস্থায় র্কিু টা ির্ধিত হওয়ায় েু ঘিটনার েু ুঁ র্ক দ্ববরািোন্।
 িরজাগুল্পিা হাইল্পড্রার্িক এিং সহল্পজ িন্ধ করা ও ভখািা যায়।
 গযাস র্সর্িন্ডাল্পরর সংখযা ১০র্ট এবং ধ্ারণ ক্ষেতা ৮০০ দ্বিিাভরর সেতু িয।
 িাসগুল্পিার দ্বসাঁর্ড় র্নচু হওয়ায় যাত্রী সাধারল্পণর ওঠা নামা সহজ। অনযর্িল্পক ভমরামল্পত অসুর্িধা হয়
এিং র্েি ভেকার অর্তক্রল্পম েু ুঁ র্ক থাল্পক।
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২.৪ বাভসর িগবই সংক্রান্ত তর্য
ডয্ বাসগুভিা চািু আভে ডস বাসগুভিার েভধ্য একদ্বি বাস য্ার ন্ম্বর ঢাকা ডেভরা প-১১-৫০০৯-এর িগবই
পরীক্ষা কল্পর অভন্ক গুরুত্বপূ ণথ তর্য উেঘাদ্বিত হয়। ডসগুভিা দ্বন্ম্নরূপ

িগবই এ দ্ববআরদ্বিদ্বস অভন্ক তভর্যর স্থান্ সংকুিান্ করভত দ্বগভয় বযর্থ বই-এ পদ্বরণত হভয়ভে। বাভসর তর্য
দ্বববরণীর পু ভরা দ্বচে কদ্বম্পউিাভর দ্বিদ্বপবদ্ধ কভর একদ্বি পৃ ষ্ঠা দ্বপ্রন্ট কভর িগ বইভত আঠা দ্বেভয় অন্তেূথক্ত করা
উদ্বচত দ্বেি। দ্বসএন্দ্বি বাভসর িন্য পৃ র্ক িগবই র্াকা বাঞ্ছন্ীয় দ্বেি।



এই বইভত ডেরােত ও রক্ষণাভবক্ষণ তর্য, োদ্বসক চাদ্বিত োইি, গযাস খ্রচ, িায়ার বযািারী পদ্বরবতথ ন্,
ইভিকদ্বরকযাি দ্বসভস্টভের পৃ র্ক খ্রচ এবং োদ্বসক আয় সহকাভর তর্য তু ভি ধ্রা হভয়ভে। এইসব বাস্তব তর্য
দ্বেদ্বত্তক প্রদ্বতভবেন্ পয্থভবক্ষণ করভি ডেখ্া য্ায় ডয্,রক্ষণাভবক্ষণ ও ডেরােত কাি ডকান্ দ্বন্য়ে োদ্বফক করা
হয়দ্বন্।



প্রদ্বতদ্বি বাস ডয্খ্াভন্ োভস একবার একদ্বেন্ বা েু ইদ্বেন্ ওয়াকথ শভপ র্াকা উদ্বচত ডস সকি তর্য সদ্বঠকোভব
দ্বিদ্বপবদ্ধ করা হয়দ্বন্।শুধ্ুোে গতান্ুগদ্বতকোভব এই ধ্রভন্র খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ পদ্বরবতথ ন্ করা হভয়ভে।



চাকাগুভিা সাধ্ারণত একই সাভর্ সবগুভিা পদ্বরবতথ ন্ করার দ্বন্য়ে। এভত কভর চাকার ক্ষয় সোন্োভব হয়
এবং েীঘথদ্বেন্ একিান্া চিভত পাভর। অর্চ এভকক চাকা এভকক সেভয় পদ্বরবতথ ন্ করা হভয়ভে।



ডেখ্া য্ায় ২০১২ সভন্র িু িাই োভস ৫৯০৫ দ্বকভিাদ্বেিার চভি, প্রদ্বত দ্বকভিাদ্বেিাভর গযাস খ্রচ োে ১.৮৩
িাকা পভে ।



আয় ১,৫৫,৭৬১/- িাকা। অর্থ াৎ োইি প্রদ্বত আয় োাঁোয় ২৬/৩৭ িাকা। অর্চ প্রদ্বত বাভসর আয় প্রস্তাবন্া
অন্ুয্ায়ী ৫০ িাকা হওয়ার কর্া।



সবভচভয় গুরুত্বপূ ণথ ডয্ দ্বিদ্বন্সদ্বি পদ্বরিদ্বক্ষত হয় তা হি িুদ্বিভকন্ট
হয়দ্বন্। প্রর্ে বার ৩ হািার োইি চিার পর িুদ্বিভকন্ট

পদ্বরবতথ ন্। এভত ডকান্ দ্বন্য়ে োন্া

পদ্বরবতথ ন্ করা হভিও পরবতীকাভি ৮৫০০,

১২,০০০, োইি দ্বেদ্বত্তক িুদ্বিভকন্ট পদ্বরবতথ ন্ করা হয়।


এিা বিা য্ায় ডয্, বাসগুভিার োন্ দ্বন্েথাণকারী/সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ খ্ারাপ দ্বহসাভব বািারিাত কভরদ্বন্।
বরং ঢাকার রাস্তার সাভর্ সদ্বঠকোভব োন্ান্সই ন্া হওয়ায় এবং সদ্বঠকোভব পদ্বরচাদ্বিত ও রক্ষণাভবক্ষণ ন্া
করভত পারায় আি এই বাসগুভিা দ্বন্ভয় দ্ববআরদ্বিদ্বসভক এই েু রবস্থায় পেভত হভয়ভে ।

২.৫ প্রদ্বশক্ষণ
দ্বিদ্বপদ্বপ-ডত প্রকল্পদ্বি পদ্বরচািন্ার িন্য দ্ববদ্বেন্ন পয্থাভয় ৫৪৮ িন্ উভল্লখ্ র্াকভিও বতথ োভন্ কতিন্ িন্বি
বাসসেূ হ পদ্বরচািন্ায় দ্বন্ভয়াদ্বিত রভয়ভে তার দ্বববরন্ী সংগ্রহ করা সম্ভব হভয় ওভঠদ্বন্। কারণ একদ্বেভক
দ্ববআরদ্বিদ্বস প্রভয়ািন্ অন্ুয্ায়ী ডিাকবি দ্বন্ভয়াগ করভত পাভরদ্বন্ একইসাভর্ এই িন্বি ডয্েন্ প্রকল্পেুক্ত
অন্যদ্বেভক দ্বেি ডতেদ্বন্ রািস্বেুক্ত। বাস রক্ষণাভবক্ষণ ও ডেরােত এর উপর ১২০ িন্ ডেকাদ্বন্ক এবং বাস
চিাচি ও পদ্বরচািন্ার উপর ৫০ িন্ প্রশাসদ্বন্ক কেথকতথ ার েূ ি ডরদ্বন্ং গ্রহণ করার কর্া দ্বেি । সরবরাহকারী
প্রদ্বতষ্ঠান্ স্থান্ীয়োভব প্রদ্বশক্ষভণর িন্য ডকান্ িাকা বরাদ্দ রাভখ্দ্বন্। ফভি, ডেভশ প্রদ্বশক্ষণ কায্থক্রেদ্বি ডকান্ রকে
োয়সারা োভব সোধ্া করা হয়। দ্ববভেশী প্রদ্বশক্ষভণর িন্য িন্ প্রদ্বত ১,১১,০৪০/- িাকা ধ্রা দ্বেি য্ার দ্বসংহোগই
বযয় করা হয়দ্বন্।
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স্থান্ীয় প্রদ্বশক্ষণ

েূ িত চীন্া ডকাম্পান্ী কতৃথক বাংিাভেশী প্রর্তষ্ঠান ইভিন্ ডকাং ১০০দ্বি বাস সরবরাহ কভর। ফভি স্থান্ীয়োভব
গাদ্বে পদ্বরচািন্া ও ডেরােত করার উপর ১২০ িন্ ডিকদ্বন্দ্বশয়ান্ ও ৫০ িন্ অপাভরির ভমাট ১৭০ িন্ভক
প্রদ্বশক্ষণ ডেবার কর্া র্াকভিও ডসিা দ্ববআরদ্বিদ্বস সদ্বঠকোভব সেন্বয় করভত পাভরদ্বন্। ফভি প্রদ্বশক্ষভণর িন্য
বরাদ্দ িাকা খ্রচ করা সম্ভব হয়দ্বন্।
বাভিভি প্রদ্বশক্ষণ খ্াভত বরাদ্দকৃত ৫ িক্ষ িাকার েভধ্য ৩.৩০ িক্ষ িাকা বযয় হয়। এ বযাপাভর দ্ববআরদ্বিদ্বস’র
প্রদ্বশক্ষণ সংক্রান্ত প্রভয়ািন্ীয় ডিাকবি, প্রদ্বশক্ষভণর দ্বসভিবাস, স্থান্ এবং ডেয়াে ডকান্িাই দ্বন্ধ্থারণ করা হয়দ্বন্।
একদ্বেভক একরকে োয় সারা ডরদ্বন্ং ডেওয়া হভয়ভে। অন্যদ্বেভক দ্ববআরদ্বিদ্বস ডয্াগয প্রার্ী দ্বন্ধ্থারণ করভত বযর্থ
হয়। প্রস্তুতকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ িন্ভফগভি (চীন্) ও দ্বন্শান্ (িাপান্) কতৃথক ডয্ৌর্ উভেযাভগ স্থান্ীয় প্রদ্বতদ্বন্দ্বধ্ভের
সহভয্াদ্বগতায় দ্ববআরদ্বিদ্বস’র ডিায়ার সাহারা ওয়াকথ শভপ বরাদ্দকৃত িায়গায় ১২০ িন্ ডেকাদ্বন্ক ও ৫০ িন্ বাস
পদ্বরচািন্ার উপর প্রদ্বশক্ষণ গ্রহণ করার কর্া দ্বেি।
দ্বিদ্বপদ্বপভত োে ৫ িক্ষ িাকা বরাদ্দ রাখ্া হয় তণ্মভধ্য োে ৩ িক্ষ ৩০ হািার িাকা বযয় করা হয়। সদ্বতযকার
অভর্থ ডরদ্বন্ং বা প্রদ্বশক্ষণভক ডকান্ প্রকার গুরুত্ব ডেওয়া হয়দ্বন্। বাসগুভিা দ্বিভিি বা ডপভরাি চাদ্বিত ন্য়। সম্পূ ণথ
ন্তু ন্ প্রয্ুদ্বক্ত কেভপ্রসি ডন্চারাি গযাস (দ্বসএন্দ্বি) চাদ্বিত। এই ইদ্বিভন্ হাই ডপ্রসার পাইপ িাইভন্র োধ্যভে
গযাস দ্বিদ্বিদ্ববউি হভয় প্রদ্বতদ্বি দ্বসদ্বিোভর দ্বন্দ্বেথষ্ট পদ্বরোণ গযাস প্রভবশ কভর য্া প্রজ্জ্বদ্বিত হভয় ইদ্বিভন্র শদ্বক্ত
ডয্াগায় এবং প্রভপিার শযাফট এর োধ্যভে ধ্াদ্ববত হভয় বাসভক চিভত সাহায্য কভর। এ দ্ববষভয় ডেকাদ্বন্কভের
প্রদ্বশক্ষণ সদ্বঠক হয়দ্বন্। য্াতায়াত খ্রচ, রাভত অবস্থান্, দেদ্বন্ক োতা ইতযাদ্বে দ্বিদ্বপদ্বপ বাভিভি উভল্লখ্ র্াকা
প্রভয়ািন্ দ্বেি। এভক্ষভে বাভিভি বরাদ্দ দ্বেি ন্া এিন্য প্রদ্বশক্ষণ গ্রহভণ ডকউ আগ্রহী হয়দ্বন্ এবং পু ভরা কায্থক্রে
বযর্থ হওয়ার প্রর্ে হাদ্বতয়ার দ্বহসাভব গণয হয়। এখ্াভন্ য্া দ্বহসাব করা উদ্বচত দ্বেি, তা দ্বন্ভম্ন একিই উোহরভণর
সাহাভয্য ডেখ্াভন্া হিক) ১২০ িন্ ডেকাদ্বন্ক (৩০ দ্বেন্)


য্াতায়াত খ্রচ ১০০০ X ১২০= ১,২০,০০০.০০ িাকা



দেদ্বন্কোতা ২৫০ X ৩০ X ১২০= ৯,০০,০০০.০০ িাকা

খ্) ৫০ িন্ বাস চিাচভির উপর কেথকতথ া (৩০ দ্বেন্)


য্াতায়াত খ্রচ

১০০০ X ৫০ = ৫০,০০০.০০ িাকা



দেদ্বন্কোতা ৩০০ X ৩০ X ৫০= ৪,৫০,০০০.০০ িাকা

গ) প্রদ্বশক্ষণ কািীন্ সেভয় আন্ুোদ্বন্ক খ্রচ


িরুদ্বর দ্বেদ্বত্তক ক্রয়, ডয্েন্, িু ি, িু িস,ওভয়দ্বেং গযাস, ইভিক্ট্রি, কিথ , িাইি সহ প্রদ্বশক্ষণ
বযয়=১০,০০,০০০.০০ িাকা। ২িন্ প্রদ্বশক্ষক ও ২ িন্ ডিবার ইতযাদ্বে (ডর্াভক বরাদ্দ)
ডোি=২৪,৪৫,০০০.০০ িাকা

দ্ববআরদ্বিদ্বস প্রেত্ত প্রদ্বতভবেভন্ ডেখ্া য্ায় ডয্, োে ১৩ িন্ ডিায়ার সাহারা প্রদ্বশক্ষণ ডকন্দ্র ডর্ভক প্রদ্বশক্ষণ িাে
কভর। ২িন্ প্রদ্বশক্ষভকর ন্াে উভল্লখ্ র্াকভিও একিন্ এই বাস সম্বভন্ধ ওয়াদ্বকবহাি ন্ন্ এবং এই বাভসর উপর
ডকান্ প্রদ্বশক্ষণপ্রাপ্ত হন্দ্বন্। উপভরাক্ত দ্ববআরদ্বিদ্বস ১৭০ িন্ প্রদ্বশক্ষণ প্রার্ীর দ্ববস্তাদ্বরত তর্য ডেখ্াভত বযর্থ হয়।
এিা অতযন্ত েু :খ্িন্ক ডয্, ২িন্ দ্বিভলাো ইদ্বিদ্বন্য়াভরর উপর পু ভরা প্রদ্বশক্ষভণর োদ্বয়ত্ব ডেভে ডেওয়া হয়। এই
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প্রদ্বতষ্ঠান্ আি পয্থন্ত ডকান্ োি প্রদ্বশক্ষক গভে তু িভত পাভরদ্বন্ । য্াভের হাভত প্রদ্বতষ্ঠান্দ্বির পদ্বরচািন্ার
ডিাকবি সৃ দ্বষ্ট হভব, ডসিন্য দ্বন্ভয়াগ প্রাদ্বপ্তর সেয় দ্ববোগীয় প্রদ্বশক্ষভণর বযবস্থা রাখ্া বাঞ্ছন্ীয়।



দ্ববভেশ প্রদ্বশক্ষণ

িন্ভফগভি ও দ্ববআরদ্বিদ্বসর েভধ্য সম্পাদ্বেত সরবরাহ চু দ্বক্ত ডোতাভবক দ্ববভেভশ প্রদ্বশক্ষণ গ্রহভণর িন্য ৫ িন্
অপাভরশন্ অদ্বফসার ও ১০ িন্ ডিকদ্বন্দ্বশয়ান্ েভন্ান্ীত কভর চীভন্ পাঠাল্পনা হয়। এ প্রদ্বশক্ষণ কল্পয়ক েফায় ডশষ
হয়। প্রদ্বশক্ষণ গ্রহণকারীর সাক্ষাৎকাভরর পদ্বরভপ্রদ্বক্ষভত িান্া য্ায় ডয্, প্রদ্বশক্ষণ অতযন্ত দ্বন্ম্ন োভন্র দ্বেি। ডকান্
প্রকার দ্বসভিবাস অন্ুসরণ করা হয়দ্বন্। প্রদ্বশক্ষক ঐ বাভসর ইদ্বিন্ রক্ষণাভবক্ষণ কত ঘন্টা চািন্ার পর র্ক র্ক
খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ পদ্বরবতথ ন্ করভত হভব, িু িস বযবহাভরর দ্বন্য়ে দ্ববভশষ কভর ডেশাি িু িস, গযাস ইদ্বিভন্র
দ্বসদ্বিোভরর অবস্থান্, হাই ডপ্রসার গযাস ফাংশন্ টযাল্পপট দ্বিয়াভরন্স, ডিক দ্বকি ডসি, কুদ্বিং দ্বসভস্টে, ফায়াদ্বরং
দ্বসভস্টে, িুদ্বিভকদ্বিং দ্বসভস্টে, এয়ার গযাস, দ্বেদ্বসং এবং িাইন্ার দ্বপস্টন্ দ্বরং, দ্বসদ্বিোর ক্ষয়ভরাধ্ প্রদ্বক্রয়া এই
সকি দ্ববষভয়র উপর প্রদ্বশক্ষণ ন্া ডেওয়ার ফভি দ্ববফি প্রদ্বশক্ষণ দ্বহসাভব গণয করা য্ায়।
ডেখ্া য্ায় দ্বসঙ্গাপু র ও িযাংকক িা মািল্পয়র্শয়াল্পত র্িট অপাল্পরটর এিং এর উপর প্রর্শক্ষল্পণর িযিস্থা আল্পি।
র্িআরর্টর্স সরকার্র িাল্পসর ভকান রুট পারর্মট প্রল্পয়াজন হয় না। অথচ এই সুল্পযাল্পগর সিযবহার ভকন করা
হয়র্ন, ভসটাই প্রশ্ন।
দ্ববআরদ্বিদ্বস ১৫িভন্র তাদ্বিকা সরবরাহ কভরভে। তারা এখ্ন্ও দ্ববআরদ্বিদ্বস-ডত কেথরত আভেন্ এবং ঢাকাসহ
দ্ববদ্বেন্ন ডিিায় ওয়াকথ শভপ কাি করভেন্। ফভি ২৭৫দ্বি বাস পদ্বরচািন্া, রক্ষণাভবক্ষণ ও ডেরােভতর োদ্বয়ত্ব
পু ভরাপু দ্বরোভব তাভের উপর ন্যস্ত করা হয় দ্বন্। এদ্বিভক, দ্ববআরদ্বিদ্বসর দ্বসএন্দ্বি বাস প্রকল্প বযর্থ হওয়ার একদ্বি
প্রধ্ান্ কারণ দ্বহসাভব দ্বচদ্বিত করা য্ায়।

২.৬ প্রর্শক্ষণ ফিপ্রসূ না হিার কারণ সমূ হ


সরবরাহকৃত বাস ও খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর োন্ কাদ্বিত পয্থাভয় ন্া র্াকায় (In sence of Material
Engineering) তারা প্রাপ্ত প্রদ্বশক্ষণ প্রভয়াভগ বযর্থ হয়।



প্রদ্বশক্ষভণর িন্য ডকান্ সুদ্বন্দ্বেথষ্ট দ্বসভিবাস অন্ুসরন্ করা হয়দ্বন্।



প্রদ্বশক্ষভণ স্বল্প অর্থ বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত অভর্থ র দ্বসংহোগই বযয় ন্া করা।



সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ কতৃথক প্রেত্ত স্থান্ীয় প্রদ্বশক্ষণ ফিপ্রসু ন্া হবার অন্যতে কারণ হি স্থানীয়
এল্পজন্টর সহভয্াদ্বগতায় ন্া পাওয়া ।



র্িআরর্টর্স’র শ্রর্মক ইউর্নয়ল্পনর

ার্যমল্পত দ্ববআরদ্বিদ্বস’র ওয়াকথ শভপ ভমরামত ও রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর জনয

বাইভরর ভকাম্পানীর ভকান প্রকার করার প্রল্পিশার্ধকার ভনই। তাই পু ন্রায় বাইভরর প্রদ্বশক্ষক দ্বেভয়,
স্থান্ীয় প্রদ্বশক্ষণ ফিপ্রসু করা সম্ভব হয়দ্বন্।

২.৭ ক্রয় সংক্রান্ত ন্ীদ্বতোিা য্াচাই (১ে পয্থাভয় ১০০দ্বি)
িাল্পসর ক্রয় প্রর্ক্রয়া িাস্তিায়ল্পন র্নল্পনাক্ত ধাপসমূ হ অনুসরণ করা হল্পয়ল্পি


দ্ববআরদ্বিদ্বস ১০০দ্বি দ্বস এন্ দ্বি বাস ক্রয় করার িভক্ষয ১৯/০৪/২০০৯ ও ২০/০৪/২০০৯ তাদ্বরভখ্ দেদ্বন্ক
প্রর্ে আভিা, দেদ্বন্ক িন্কণ্ঠ ও েয ডিইিী স্টার এ দ্ববজ্ঞাপন্ প্রকাশ কভর। তাোো ৪দ্বি ওভয়বসাইভি
(দ্ববআরদ্বিদ্বস, ডয্াগাভয্াগ েন্ত্রণািয়, দ্বসদ্বপদ্বিইউ এবং এন্দ্বিএফ) প্রকাশ কভরদ্বেি। (সংযুর্ক্ত-৪-এ
দ্ববজ্ঞাপভন্র কদ্বপ সংয্ুক্ত করা হি)
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েরপে দ্ববদ্বক্র করার দ্বেন্ ধ্ায্থ করা হভয়দ্বেি ১৯/০৪/০০৯ ডর্ভক ০২/০৬/২০০৯ পয্থন্ত।



১২/০৫/০০৯ তাদ্বরভখ্ দ্বপ্র দ্ববি দ্বেদ্বিং হভয়দ্বেি।



সবথভোি ৪২ দ্বি েরপে দ্ববদ্বক্র করা হভয়দ্বেি।



০৭ সেসয দ্ববদ্বশষ্ট ডিোর ইোিুভয়শন্ কদ্বেদ্বি দ্বন্ধ্থারণ করা হভয়দ্বেি।



১০দ্বি প্রদ্বতষ্ঠান্ েরপে োদ্বখ্ি কভর।



১দ্বি প্রদ্বতষ্ঠাভন্র েরপে ন্ন্-ডরসপন্দ্বসে দ্বহসাভব গণয হয়।



২দ্বি প্রদ্বতষ্ঠাভন্র েূ িযায়ন্ কদ্বেদ্বির চাদ্বহো ডোতাভবক দ্বকেু দ্বকেু তভর্যর বযাখ্যা দ্বেভত বযর্থ হয়।



আন্তিথাদ্বতক েরপে IFTN 12/PL/416 (part-7) Dated 14-04-2009 এবং েরোতাভের সংখ্যা (১০দ্বি),
ন্ন্ ডরসপন্দ্বসে-৩দ্বি এবং ৭দ্বি েরপে কদ্বেদ্বির েূ িযায়ভন্র িন্য দ্ববভবদ্বচত হয়।



ফভি ০৭দ্বি প্রদ্বতষ্ঠাভন্ প্রেত্ত ের য্াচাই করা হয় এবং িন্ভফন্ ইয়াগট েির (ইউহান্ দ্বসদ্বি) চায়ন্া
সবদ্বেক ডর্ভক দ্ববভবদ্বচত হয়।



ডিকদ্বন্কযাি কদ্বেদ্বি ২দ্বি দ্বেদ্বিং সম্পােন্ কভর য্াহা ১৪/০৭/২০০৯ ও ২৮/০৭/২০০৯ অন্ুদ্বষ্ঠত হভয়দ্বেি।



দ্ববআরদ্বিদ্বস ০১-১০-২০০৯ইং তাদ্বরভখ্ ১০০দ্বি বাস ক্রয় করার কায্থাভেশ প্রোভন্র চু দ্বক্ত সম্পােন্ কভর।



অন্যান্য ডসবার েভধ্য ১০িভন্র দ্ববভেভশ প্রদ্বশক্ষণ খ্রচ ১৩৮৮০.০০ ইউ এস িিার ধ্রা হভয়দ্বেি (পৃ ষ্ঠা
৮, চু দ্বক্তপে)।



োিাোিসহ বাভসর েূ িয ৪৬,৮২১.৬০ USD (পৃ ষ্ঠা ৭, চু দ্বক্তপে) ধ্ায্থ করা হভয়দ্বেি।



োন্ য্াচাইভয়র িন্য স্থান্ীয় এভিন্ট ইভিন্ ডকাং কতৃথক পূ ভবথ সরবরাহকৃত ২০দ্বি এদ্বস বাস এর েভধ্য
১দ্বি বাস সরিদ্বেভন্ প্রেশথন্ করাভন্া হভয়দ্বেি।



দ্ববক্রভয়াত্তর ডসবা ০৫ বেভরর পদ্বরবভতথ ১০ বের ধ্ভর প্রোভন্ সিদ্বত প্রোন্ কভর।



বাস প্রদ্বত ৪ ডসি ডেশাি িু িস ও য্ন্ত্রপাদ্বত বাবে ৩,২৭,৭৫১.০০ িাকা বরাদ্দ দ্বেি।



ওয়াভরদ্বন্ট ১ বের বা ৪০,০০০ দ্বকঃদ্বেঃ চিাচভির ডয্িা আভগ আসভব ডসিা ধ্রা হভব।



প্রদ্বত ঘন্ দ্বেিার দ্বসএন্দ্বি গযাভস ৩.৪১ দ্বক:দ্বে: চািাভন্া সম্ভব।



ডিদ্বিভকভিি দ্বসএন্দ্বি বাভসর ডিকদ্বন্কযাি ডেদ্বসদ্বফভকশন্ সুন্দরোভব তু ভি ধ্রা হভয়ভে।



ডিোর ডেদ্বসদ্বফভকশন্ প্রেত্ত োিাোি ও খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ প্রোভন্ সিত হত্তয়া।



চার ধরল্পনর মািামাি যা প্রস্তুতকারী প্রর্তষ্ঠান কতৃিক র্নধিারণ করা হল্পয়র্িি এিং সমুিয় মূ ল্পিযর ১০%।

ক) ১০০র্ট র্সএনর্জ িাস রক্ষণাল্পিক্ষণ করার জনয খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা (১-১৪র্ট) এিং ভমাট মূ িয: USD
১০৩৩৪৭.০০ (পৃ ষ্ঠা ৫৮, চু র্ক্তপত্র)
খ) ১০০র্ট র্সএনর্জ িাস ও ারহর্িং এর র্নর্মল্পি খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা (১-২৬র্ট) এিং ভমাট মূ িয: USD
১৩১৭৯৮.০০ (পৃ ষ্ঠা ৫৯, চু র্ক্তপত্র)
গ) ১০০র্ট র্সএনদ্বি িাল্পসর দ্রুত চিাচিকারী খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা (১-১৪৯র্ট) এিং ভমাট মূ িয: USD
১৫৬৬০৪.০০ (পৃ ষ্ঠা ৬০-৬২, চু র্ক্তপত্র)
ঘ) ১০০র্ট র্সএনর্জ িাল্পসর ধীরগর্ত সম্পন্ন খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা (১-৫৫র্ট) এিং ভমাট মুিয: USD:
৭৬০৬৭.০০
এই চার ধরল্পনর খুচরা যন্ত্াংল্পশর সিিল্পমাট মূ িয: USD ৪৬৮,২১৬.০০ (পৃ ষ্ঠা ৬৩-৬৪, চু র্ক্তপত্র) যা ভমাট
মূ ল্পিযর ১০% এিং ভরি িকুল্পমল্পন্টর সাল্পথ সামিসযপূ ণি র্িি।
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২.৮ ক্রয় সংক্রান্ত ন্ীদ্বতোিা য্াচাই (২য় পয্থাভয় ১৭৫দ্বি)
১ে পয্থাভয় ১০০দ্বি বাস ক্রভয়র পরবতী কাভি আভরা ১৭৫দ্বি বাস ক্রভয়র ডক্ষভে সরকাদ্বর ডকান্ ন্ীদ্বতোিা
অন্ুসাভর ক্রয় করা হভয়দ্বেি দ্বকন্া তার বযাখ্যাঃ


র্দ্বতীয় পযিাল্পয় ভকান িরপত্র গ্রহণ না কল্পরই ১ে ১০০দ্বি বাভসর েরপেভক বহাি ধ্ভর ঐ একই
ভকাম্পার্নর র্নকট হল্পত দ্বিতীয় েফায় ৬২.৫০ ভকার্ট টাকা িরাল্পে ১৯০দ্বি বাভসর দ্ববপরীভত আরও
১৭৫দ্বি বাস ক্রয় করা সম্ভব হয়।



পরিতীকাল্পি সংভশাদ্বধ্ত দ্বিদ্বপদ্বপ দতদ্বর করা হভয়দ্বেি এবং েন্ত্রণািভয়র পভক্ষ য্ুগ্মসদ্বচব এবং
দ্ববআরদ্বিদ্বসর পভক্ষ ডচয়ারেযান্ স্বাক্ষর কভর একভন্ভকর দ্বন্কি ডপ্ররণ কভরন্ এবং শতথ য্ুক্ত অন্ুভোেন্
িাে কভর।



প্রর্ে কায্থাভেভশর চু দ্বক্তপে ১িা অভটাবর, ২০০৯ইং এবং দ্বিতীয় কায্থাভেভশর চু দ্বক্তপে ৩রা অভটাবর,
২০১০ইং তাদ্বরভখ্ সম্পােন্ করা হভয়দ্বেি। েু ই কায্থাভেভশর েভধ্য বযবধ্ান্ দ্বেি ১বের ২দ্বেন্।



NDF-এর প্রদ্বতদ্বন্দ্বধ্ কতৃথক ০৯ িু ন্ ২০১০ তাদ্বরভখ্ স্বাক্ষদ্বরত দ্বচদ্বঠভত

ERD-ভক জানায় ডয্ NDF

দ্ববআরদ্বিদ্বস ডক পূ ভবথাক্ত েূ িয, প্রদ্বতষ্ঠান্ ও ডেদ্বসদ্বফভকশন্ অন্ুসাভর বাদ্বক অর্থ দ্বেভয় অদ্বতদ্বরক্ত বাস
ডকন্ার অন্ুেদ্বত প্রোন্ কভরভে।


ডয্ভহতু বাসগুভিার েূ িয বািার েূ ভিযর তু িন্ায় অভন্ক কে দ্বেি, ডসিন্য এন্দ্বিএফ ERD-ডক ১০ই
িু ন্, ২০১০তাদ্বরভখ্ আরও ১৯০দ্বি বাস ঐ একই েভর ‘দ্বরদ্বপি অিথ ার’ দ্বহসাভব গণয করভত প্রস্তাব রাভখ্
য্াহাভত এন্দ্বিএফ ঋণ-৪০৭ এর বাদ্বক িাকা ৬.৪দ্বেদ্বিয়ন্ ইউভরা পু ভরািাই বযবহার করা সম্ভব হয়।



দ্ববআরদ্বিদ্বস ৪ঠা িু িাই, ২০১০ইং তাদ্বরভখ্ িরুদ্বর সো িাভক এবং ডসন্ট্রাি প্রদ্বকউভেন্ট ডিকদ্বন্কযাি
ইউদ্বন্ি ডর্ভক অন্ুভোেন্ বা েতােত সাভপভক্ষ “পূ বথ কায্থাভেশ বহাি” করভত অন্ুভোেন্ কভর।



উক্ত অন্ুভোেভন্র অংশ দ্বহসাভব CPTU ডর্ভক আরও ১৯০দ্বি বাস একই ডকাম্পান্ী ডর্ভক পূ ভবথর
দ্বন্ধ্থাদ্বরত েভর প্রকল্প ডেয়াে ৩১ডশ দ্বিভসম্বর, ২০১০ইং তাদ্বরভখ্র েভধ্য সম্পােন্ করার কর্া
সুদ্বন্দ্বেথষ্টোভব উভল্লখ্ কভর ডেওয়া হভয়দ্বেভিা।



দ্বসদ্বপদ্বিইউ ১৭/০৮/২০১০ইং তাদ্বরভখ্ বাসগুভিার োন্, আন্ুষাদ্বগভিক য্ন্ত্রপাদ্বত, খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ ও ডসবা
সবদ্বকেু দ্বেদ্বিভয় পূ ভবথর ের বহাি রাখ্ভত দ্বন্ভেথশ ডেন্। (দ্ববদ্বধ্-৮৭) পু ন্রাবৃ ত্ত ক্রয়াভেশ।



অপর দ্বেভক য্ুগ্মসদ্বচব (সেন্বয় ও ন্রদ্বিক) অর্থ েন্ত্রণািয় ২৭-১২-২০১০ ইং তাদ্বরভখ্ ১৯০দ্বি বাস ক্রভয়র
িভক্ষয এন্দ্বিএফ ঋভণর ডেয়াে ৩০/০৬/২০১১ইং পয্থন্ত বদ্বধ্থত কভর। ন্দ্বর্ ন্ং
০৯,৬৩২,০১৪,০২,০১,০০০,২০০৭/১৭৯ তাং ২৮/১২/২০১০ইং



ডয্ভহতু আেোদ্বন্ কর ও েযাি ডবভে য্ায় এবং অর্থ সংকুিান্ ন্া হওয়াভত ১৯০দ্বি বাভসর পদ্বরবভতথ
১৭৫দ্বি বাস ক্রয় করা সম্ভব হয়। এভক্ষভে বাভসর েূ িয ও খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ তাদ্বিকা ডোতাভবক সরবরাহ
করার কর্া পদ্বরষ্কারোভব উভল্লখ্ দ্বেি।



সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ সরবরাভহর ডশষ পয্থাভয় এসব সংদ্বিষ্ট োিাোি সরবরাহ ন্া করাভত
িাোন্ভতর আংদ্বশক িাকা বাভিয়াপ্ত করভত বাধ্য হয়।



প্রদ্বতদ্বি বাভসর প্রকৃত ক্রয়েূ িয USD ৪১,৮০২.০০



প্রদ্বতভসি ডেশাি য্ন্ত্রপাদ্বতর েূ িয (৪২ডসি): USD ৫৮৮.০০



প্রদ্বতভসি দ্ববভশষ ধ্রভন্র িু িস (ভোি ৪ডসি): USD ১৭৭.০০
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প্রর্ে িি ডর্ভক দ্বিতীয় িভি বাস ক্রভয়র েভধ্য বযবধ্ান্ দ্বেি ১বের ২দ্বেন্ তাই ডয্ৌদ্বক্তক োভবই বিা য্ায়
েধ্যবতী সেভয় বাসগুভিাভক ঢাকার রাস্তায় চািাভন্া হভয়দ্বেি। দ্বকন্তু ২য় িভি বাসগুভিা ক্রভয়র পূ ভবথ ১ে
িভির বাসগুভিার েক্ষতা য্াচাই করা হভয়দ্বেি দ্বক ন্া ডস দ্ববষভয় দ্ববআরদ্বিদ্বস সেয় ডক্ষপন্ কভরও তারা তর্য
দ্বেভত বযর্থ হয়। এোোও উভল্লখ্য ডয্ ক্রভয়র পূ ভবথ TEC-দ্বারা ভের্সর্ফল্পকশন বতরী করা হল্পিও সরিরাহকৃত
িাসগুল্পিা হুিহু ভসই ভের্সর্ফল্পকশন/মান অনুযায়ী র্িি র্ক না তা র্িল্পশর্জ্ঞ/ িুল্পয়ট দ্বারা যাচাই করা হয়র্ন।
এল্পক্ষল্পত্র র্িআরর্টর্স’র উর্চত র্িি িুল্পয়ট কতৃিক িাসগুল্পিা সর্ঠক মাল্পন সরিরাহ করা হল্পয়র্িি র্ক না তা যাচাই
কল্পর র্দ্বতীয় পযিাল্পয়র কাযিাল্পিশ প্রিান করা। ফল্পি কার্িত মাল্পনর িাস ও যন্ত্াংশ না পাওয়ায় প্রকল্পের প্রধান
উল্পেশয িযথি িল্পি পর্রির্ক্ষত হয়।
এই অবস্থায় পরােশথক দ্বহভসভব আোভের পয্থভবক্ষন্ হি, এভত সরকারী অভর্থর য্র্ায্র্ বযবহার দ্বন্দ্বিত করা
থ
সম্ভব হয়দ্বন্, য্ার োয়োর সংদ্বিষ্ট কতৃথপক্ষ/বযদ্বক্তবগথ এোভত পাভরন্ ন্া। তাই এদ্ববষভয় অন্ুসন্ধান্ পূ বক
দ্ববোগীয় বযবস্থা গ্রহভণর সুভয্াগ র্াভক।
এখ্াভন্ দ্ববভশষোভব উভল্লখ্য ডয্, এন্দ্বিএফ ডিান্ একদ্বি দ্বন্দ্বেথষ্ট সেভয়র িন্য ডেওয়া হয় এবং প্রকল্পদ্বি ঐ
সেভয়র েভধ্য বাস্তবায়ন্ করভত হয়। দ্ববআরদ্বিদ্বস এভক্ষভে সেয় উপভয্াগী বযাবস্থা ন্া দ্বন্ভত পারায়, ডশষ েূ হুভতথ
তদ্বেঘদ্বে দ্বসদ্ধান্ত দ্বন্ভয় সরকাদ্বর অন্ুভোেন্ ক্রভে দ্বিতীয় িু েফায় আভরা ১৭৫ দ্বি বাস ডকন্া হয়। এভক্ষভে
শুধ্ুোে এন্দ্বিএফ ডিাভন্র দ্বন্দ্বেথষ্ট সেভয়র েভধ্য বযবহাভরর দ্ববষয়দ্বিভক প্রাধ্ান্য ডেওয়া হভয়ভে। অন্যর্ায় ডিান্
বাদ্বতি হওয়ার আশঙ্কা দ্বেি।

২.৯ েরপভের উভল্লখ্ভয্াগয দ্বেক


দ্ববজ্ঞাপভন্ প্রেত্ত চাদ্বহো পে ও ডিোর িকুভেভন্টর সাভর্ দ্বেি দ্বেভিা। “ভিদ্বিভকভিি” শভের প্রকৃত অর্থ
অভন্ক ডকাম্পান্ীর ডবাধ্গেয ন্য়। ডকান্ িাভের ন্াে দ্বন্দ্বেথষ্ট করা দ্বেি ন্া। সম্পূ ণথ দ্বন্দ্বেথত অবস্থায় (CBU)
একিা উভল্লখ্ভয্াগয দ্বেক।



ডিোর প্রদ্বক্রয়াভত কভয়কদ্বি দ্ববভশষ চাদ্বহো একভে প্রদ্বতফদ্বিত হভয়ভে, এভত কভর খ্াত অন্ুয্ায়ী
েরোতাভের েরপভে ঘািদ্বত পর্রির্ক্ষত হয়।



খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর সরবরাহ (ওয়াভরদ্বন্ট সেভয়) তাদ্বিকা েূ িযসহ এবং পরবদ্বতথ কাভি একদ্বি দ্বন্দ্বেথষ্ট মূ ল্পিয খ্ুচরা
য্ন্ত্রাংশ সরবরাভহ প্রদ্বতশ্রুদ্বতবদ্ধতা, রক্ষণাভবক্ষণ ও ডেরােত করার িন্য দ্ববভশষ ধ্রভন্র য্ন্ত্রপাদ্বত এগুভিা
পৃ র্ক পৃ র্কোভব েভক রাখ্া উদ্বচত দ্বেি য্া করা হয়দ্বন্।



দ্ববভশষজ্ঞেি কতৃথক ক্রয়কৃত সকি বাস চািু রাখ্ভত য্ত ডিাকবি, ডেকাদ্বন্ক, সহকারী ডেকাদ্বন্ক,
ড্রাইোর, ডহিপার য্াভের উপর গাদ্বের আয়ুস্কাি

দ্বন্েথ র করভে তাভের পয্থাপ্ত প্রদ্বশক্ষভণর কর্া োবা

হয়দ্বন্। এেন্দ্বক এই খ্াভত ডকান্ িাকা বরাদ্দ করা হয়দ্বন্।
দ্ববদ্বেন্ন পেপদ্বেকায় প্রকাদ্বশত েরপভের ন্েুন্া কদ্বপ সপ্তম অধযাল্পয়র ক্রয়সংক্রান্ত তথযািদ্বির সংযুর্ক্তল্পত
ভিওয়া হি।
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২.১০ ক্রয় সংক্রান্ত ন্ীদ্বতোিা পয্থাভিাচন্ায় প্রাপ্ত তর্যাদ্বে


েরোতা কতৃথক ডঘাষণা পে।



প্রেত্ত বাভসর আশাদ্বন্বত আয়ুস্কাি সংক্রান্ত প্রদ্বতভবেন্।



প্রদ্বত ঘন্ দ্বেিার গযাভস কতিু কু পর্চিা সম্ভব তার দ্বববরণী।



দ্ববক্রভয়াত্তর ডসবা প্রোন্।



উৎপািনকারী প্রর্তষ্ঠান কতৃিক মনন্ীত খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা।



উৎপািনকারী প্রর্তষ্ঠাল্পনর খুচরা যন্ত্াংল্পশর চু ড়ান্ত তার্িকা যা উ য় পক্ষ ভমল্পন ভনয়।



র্িল্পশর্ ধরল্পনর সরিাোদ্বের ভযমন- সার্ ি স, যন্ত্পার্ত, সাধারণ াল্পি িযিহারল্পযাগয যন্ত্পার্ত এিং িাস
পর্রচািনা করার জনয যল্পন্ত্র তার্িকা।



মূ িযসহ খুচরা যন্ত্াংল্পশর তার্িকা যা চু দ্বক্তভত র্িিযমান।



এই সকি য্ন্ত্রাংভশর সম্পূ ণথ েূ িয ধ্রা দ্বেি ৫৪৬৮২১৬.০০ (১০%) ।

উভল্লদ্বখ্ত প্রদ্বতভবেন্গুভিা ও সরিদ্বেভন্ য্াচাই বাোই কভর ডেখ্া য্ায় ডয্, স্থান্ীয়োভব সরবরাহ ও রক্ষণাভবক্ষণ
কাভির িন্য োদ্বয়ত্ব প্রাপ্ত প্রদ্বতষ্ঠান্দ্বির দ্বঠকান্া হভিা -ইভিন্ কেদ্বশথয়াি ডেকি করভপাভরশন্ দ্বি: ৮/৮ সাভয়োবাে,
ঢাকা-১১০০, বাংিাভেশ। প্রদ্বতষ্ঠান্দ্বি স্থান্ীয় পয্থাভয় স্বল্প পদ্বরসভর পদ্বরবহন্ ডসবায় দ্বন্ভয়াদ্বিত। প্রদ্বতষ্ঠান্দ্বির এই
ধ্রভণর ডসবা প্রোভন্র ক্ষেতা আভে দ্বক ন্া তা পূ ভবথ য্াচাই করা হয়দ্বন্। য্াচাই বাোই ন্া কভর এই োদ্বয়ত্বোর
তাভেরভক অপথ ভন্র দ্ববষয়দ্বিও প্রশ্নদ্ববদ্ধ।

২.১১ ক্রভয়র দ্বন্দ্বেভত্ত উভল্লখ্ভয্াগয দ্বেকসেূ হ


প্রদ্বতদ্বি বাভসর সবথদ্বন্ম্ন েূ িয আভেদ্বরকান্ িিার ৪৬,৮২৮.০০ এবং িাকায় ৩২.৫০ িক্ষ িাকা।



সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ িন্ভফগভি ইয়াগট েিরস (ইউহান্ দ্বসদ্বি) চায়ন্া, য্া দ্ববভের ঐ ধ্রভন্র দ্বসএন্দ্বি বাস
প্রস্তুতকারী ডকাম্পান্ীর েভধ্য অন্যতে।



প্রদ্বত ঘন্দ্বেিার গযাস িারা বাসদ্বি ৩.৪১ দ্বক:দ্বে: চিাচি করভত পাভর।



আইদ্বিদ্বি ধ্ারা ৪৪.৫(ই) অন্ুসরভণ সকি প্রকার খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর তাদ্বিকা প্রোন্ করা হভয়দ্বেি।



বাসদ্বি দেদ্বন্ক ২০০ দ্বক:দ্বে: চিাচভির সীোবদ্ধতা রাখ্া হভয়দ্বেি।



তাোো বেভর ৩০০ দ্বেন্ কায্থদ্বেবস ধ্ায্থ অর্থ যাৎ চিাচল্পির অনুমর্ত রাখা িাঞ্ছনীয় র্িি।



িাল্পসর আয়ুস্কাি ১০ িির দ্বহসাভব দ্বন্িয়তা ডেওয়া দ্বেি।



বাস প্রস্তুতকারী প্রদ্বতষ্ঠাভন্র ওভয়ব ডপইি http://www.dfyzi.com উভল্লখ্ দ্বেি, ডয্খ্ান্ ডর্ভক অভন্ক
খ্ুদ্বাঁ িন্াদ্বি প্রভশ্নর িবাব পাওয়া সহিিেয দ্বেি।



বাসগুভিা জাপানী র্নশান ভকাম্পানীর সাল্পথ ভযৌথ উল্পিযাল্পগ হুল্পি শহল্পর (চায়না) উৎপাদ্বেত। বাস
ডকাম্পান্ীর োন্ IS09001 অন্ত ু ি ক্ত র্িি য্া ISO-TS16949, IS01800, GB/T 19022-2003 সাদ্বিথদ্বফভকি
প্রোভন্ সেতু িয।



দ্ববক্রভয়াত্তর ডসবা শুধ্ুোে ঢাকার েভধ্য সীোবদ্ধ দ্বেি ন্া, বরং ঢাকার বাইভর চিাচভির সুদ্ববধ্াভর্থ চট্টগ্রাে,
বগুো ও দ্বসভিভি ডসবা প্রোভন্ প্রদ্বতজ্ঞাবদ্ধ দ্বেি।
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ঢাকার প্রদ্বতদ্বষ্ঠত দ্ববআরদ্বিদ্বস ওয়াকথ শভপ স্থান্ িাভের পদ্বরভপ্রদ্বক্ষভত চায়ন্া ডর্ভক ডিকদ্বন্দ্বশয়ান্ স্টাফ
িাভের সু ভয্াগ রাখ্া দ্বেি, য্াভের সংেশথতায় প্রদ্বশক্ষণ ও রক্ষণাভবক্ষণ ডেরােভতর দ্ববরাি সু ভয্াভগর
সিযবহার করা ভযত।

২.১২ চু দ্বক্ত অন্ুয্ায়ী খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর োন্, সরবরাভহ বযর্থতা ও িদ্বরোন্া আোয়
১ অভটাবর, ২০০৯ইং তাদ্বরভখ্ সম্পাদ্বেত চু দ্বক্ত ডোতাভবক চীন্া িন্ভফং ডোির ডকাং ডক ৪ (চার) ধ্রভন্র খ্ুচরা
য্ন্ত্রাংভশর সদ্বঠক েরপভের অদ্বতদ্বরক্ত ১০% েূ িয ধ্ায্থ কভর সরবরাভহর কর্া দ্বেি। এই োিাোি ওয়াভরদ্বন্টর
থ সংখ্যা ও েূ িয উভল্লখ্ করা হয়।
১বের বা ৪০,০০০ দ্বক:দ্বে: পয্থন্ত চািাভন্ার িন্য বাভসর চাদ্বহোপে দতদ্বর পূ বক
এ কাভি ত্রুদ্বি দ্বেি ন্া। োিাোি ১০০ গাদ্বে দ্বেদ্বত্তক প্রস্তুত কভর চু দ্বক্তপে সম্পাদ্বেত দ্বেি। পরবতীকাভি ‘দ্বরদ্বপি
অিথ ার’ দ্বেদ্বত্তভত ২০১০ সাভির দ্বিভসম্বর োভসর েভধ্য অদ্বতদ্বরক্ত ১৭৫দ্বি বাস সরবরাভহর িন্য েূ ি ডকাম্পান্ীভক
পূ বথ দ্বন্ধ্থাদ্বরত েূ ভিয সকি োিাোি সরবরাভহর আভেশ ডেওয়া হয়। দ্বকন্তু সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ ১০০ বাস ও
১৭৫ বাসগুভিার দ্ববপরীভত খ্ুচরা য্স্ত্াংভশর োিাোি সরবরাহ করভত পাভরদ্বন্। এবযপাভর দ্ববআরদ্বিদ্বস’র পক্ষ
ডর্ভকও সদ্বঠক পেভক্ষপ ডন্ওয়া হয়দ্বন্। ভয সকি খুচরা যন্ত্াংশ সরিরাহ করার কথার্িি, তা আল্পিৌ ঐ িাল্পসর
জনয প্রল্পযাজয র্ক না তা যাচাই করা হয়র্ন। ঐ মািামাল্পির সর্ঠক সাইজ ও এিই েীি িা কািিন েীি দ্বারা
র্নর্মিত র্িি না (Metallurgical)। উপযুক্ত ভটম্পার্রং করা র্িি না। উল্পেখয ভয ইর্িন ট্রান্সর্মশন িাইল্পনর প্রল্পপিার
শযাফট সরিরাল্পহর ৩/৪ মাল্পসর মল্পধয ত্রুর্ট ধরা পল্পড়। র্ননমাল্পনর ধাতি র্িল্পয় প্রস্তুতকৃত এিং সর্ঠক মাপ ও মান
না হওয়ায় এই িু রািস্থা। কাযিাল্পিশ প্রিাল্পনর পূ ল্পিিই র্নশান মটর (জাপান) এিং িনল্পফং মটর (চীন) কতৃিক
সম্পার্িত চু র্ক্তপত্র অনুযায়ী মান যাচাই করা উর্চত র্িি এিং এিযপাল্পর আরও কর্ঠন হওয়া উর্চত র্িি। এিন্য
ডকাম্পান্ীর প্রেত্ত ১০% পারফরেযান্স গযারাদ্বন্টর িাকা ডর্ভক ২েফায় USD ৩০,৯৫৮.১৫ এবং USD
৬৭,৭৬৩.৫৮ ডকভি রাখ্া হয় য্দ্বেও তা দ্ববক্রভয়াত্তর ডসবা ও ডেয়ার পািথভসর েূ ভিযর তু িন্ায় অভন্ক কে। এই
আভেশ ২৬ডশ দ্বিভসম্বর, ২০১৩ইং তাদ্বরভখ্ দ্ববআরদ্বিদ্বসর ডচয়ারেযান্ কতৃথক ইসুয করা হভয়দ্বেি।(GCC clause
No.29.3 Condition in PG)

২.১৩ দ্ববআরদ্বিদ্বস’র সীোবদ্ধতা
র্পর্পআর অনুসাল্পর িাল্পসর ক্রয় প্রর্ক্রয়ায় র্িআরর্টর্স-এর ঘাটর্ত ও সীমািদ্ধতাসমূ হ র্ননরূপ

এত কে েূ ভিয বাসগুদ্বি ক্রয় করা সভেও এর ডর্ভক আভয়র সুভয্াগ সৃ দ্বষ্ট করভত পাভরদ্বন্।



প্রদ্বশক্ষভণর িন্য ডিাকবি সৃ দ্বষ্ট এবং ডেভশ ও দ্ববভেভশ প্রদ্বশক্ষণ িাভের সুভয্াগ ডর্ভক বদ্বিত।



িাপান্ী দ্বন্শান্ ডকাম্পান্ীর সাভর্ ডয্ৌর্ উভেযাগ র্াকা সভেও প্রভয়ািন্ োদ্বফক খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ অন্ুসন্ধান্
ও ক্রয় করভত ন্া পারার য্ুদ্বক্ত।



বাসগুদ্বি রক্ষণাভবক্ষণ ও ডেরােত কাভির িন্য দ্ববআরদ্বিদ্বস ও ওয়াকথ শভপর স্থান্ বরাদ্দ কভর পূ ণথ ডসবার
োন্ োদ্বব করা উদ্বচত দ্বেি।



িন্সাধ্ারভণর চাপ ও অদ্বতদ্বরক্ত য্ােী বহন্ করার কিাভকৌশি এবং বাস পদ্বরচািন্ার সাদ্ববথক
সুপারদ্বেশন্ ও োদ্বয়ত্ব পািভন্ চায়ন্া বা দ্ববভেশী প্রয্ুদ্বক্তর প্রভয়াগ করভত বযর্থ হয়।
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সভবথাভপাদ্বর বাসভক চিাচভির উপভয্াগী কভর রাখ্া, সদ্বঠক সেভয় দেন্দ্বন্দন্ রক্ষণাভবক্ষণ ও
দ্বকভিাদ্বেিার চিাচভির দ্বেদ্বত্তভত োরী ডেরােত করা, খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর স্বল্পতায় য্র্াসেভয় আেোদ্বন্ করা
এগুভিার প্রভয়াগ েৃ দ্বষ্টপাত করা হয়দ্বন্।



বাসগুদ্বি োোয় চািন্ার ফভি এর য্র্ায্র্ বযবহার করা সম্ভব হয়দ্বন্। অর্থ াৎ িিল্পর ৩০০ দ্বেন্, গভে
২০০ দ্বক:দ্বে: চািাভন্া হভি, বেভর ৬০,০০০ দ্বক:দ্বে: চিাচি হয়, দ্বকন্তু ডসই অন্ুয্ায়ী সদ্বঠক পদ্বরোণ
য্ােী বহন্, অদ্বধ্ক আয়, ঋণ ডফরত প্রোন্ ডকান্িাই সম্ভব হয়দ্বন্।



বরং স্টাফ বাস চািন্া কভর োদ্বসক আভয়র িাকার সভবথাপদ্বর খ্রচ বহন্ করার পর অদ্বতদ্বরক্ত আয়
ডর্ভক ঋভণর িাকা পদ্বরভশাভধ্ বযর্থ তা।



ড্রাইোরভের কাি দ্ববেুখ্ী ও অিস হওয়ার প্রবণতা।

২.১৪ বাস রক্ষণাভবক্ষণ ও এর
প্রভয়ািন্ীয়তা
সাধ্ারণত বাস ক্রয় করার সেয় েভিি
দ্বেদ্বত্তক দ্ববগত বেভরর তু িন্ায় উন্নদ্বত
কভর বািাভর োো হভয় র্াভক। চায়ন্া
িন্ভফগভি েির ডকাম্পান্ীর সরবরাহকৃত
বাসগুভিা ইউভরা ৩ োভন্র আওতায়
পভে।

সাধ্ারন্ত

দ্বসএন্দ্বি

বাভসর

দ্বন্গথ ত গযাস পদ্বরভবশ সহন্শীি হভয়
র্াভক।প্রদ্বতদ্বি বাভসর ১০দ্বি দ্বসদ্বিোভরর
আয়তন্ ৬২৩৪ দ্বস দ্বস। খ্াদ্বি ওিন্
৯৭০০

ডকদ্বি।

ডবাঝাইকৃত

ওিন্

১৬০০০ ডকদ্বি ৫২ িন্ য্ােীর োিাোি সহ বরাদ্দ = ৬৩০০ ডকদ্বি। গে বরাদ্দ ১২১ ডকদ্বি। আোভের ডেভশর
োন্ুভষর গে ওিন্ ৭০ ডকদ্বি। ফভি অদ্বতদ্বরক্ত য্ােী ডবাঝাই করা অেযাভস পদ্বরণত হভয় ডগভে। এ িন্য
শতকরা দ্বেদ্বত্তক অদ্বতদ্বরক্ত য্ােী ডবাঝাই করার ন্ীদ্বতোিা প্রভয়ািন্ য্া ডকান্ ক্রভে ৪০% এর উভবথ হত্তয়া
উদ্বচত ন্য়। এভত রক্ষন্াভবক্ষভন্র উপর চাপ পভে এবং ডেরােত খ্রচ ডবভে য্ায়। রক্ষণাভবক্ষণ সাধ্ারন্ত ২
প্রকার। একদ্বি দেন্দ্বন্দন্ ডেরােত/রক্ষণাভবক্ষণ এবং প্রদ্বতভরাধ্ েূ িক রক্ষণাভবক্ষণ। দেন্দ্বন্দন্ রক্ষণাভবক্ষভণর
আওতায় িুদ্বিভকন্ট পদ্বরবতথ ন্ করা, ডিক পদ্বরক্ষা করা, চাকার হাওয়ার োপ, সকি ধ্রভন্র দ্বফল্টার পদ্বরবতথ ন্
করা, ন্াি ডবাল্ট দ্বঠক করা, বযািারী চািথ পরীক্ষা কভর পাদ্বন্ ঢািা, CNG-গযাস িাইভন্ িোকৃত ক্ষুদ্র বােকন্া
ডবর কভর ডেত্তয়া, িযাভপি দ্বিপাভরন্স পরীক্ষা করা ইতযাদ্বে অন্তেুথক্ত।
অন্যদ্বেভক

প্রদ্বতভরাধ্ েূ িক রক্ষণাভবক্ষণ দ্বহভসভব বাসদ্বির দ্বেিাভর প্রেশথন্কৃত ডোি দ্বকভিাদ্বেিার চিাচভির

দ্বেদ্বত্তভত গােী প্রস্তুতকারী প্রদ্বতষ্ঠাভন্র দ্বন্ভেথশন্া ডোতাভবক ডয্ সকি পািথস বা খ্ুচরা য্ন্ত্রাংশ পরীক্ষা ও পর্রিতি ন
করার দ্বন্ভেথশ ডেত্তয়া আভে, ডসই ডোতাভবক বযবস্থা ডন্ওয়া। বাসদ্বি সচি রাখ্ভত হভি প্রদ্বতভরাধ্

েূ িক

রক্ষণাভবক্ষণ (Preventive Maintenance) অতযন্ত িরুদ্বর। দ্ববআরদ্বিদ্বস ১০০দ্বি বাভসর পর্রিল্পতি ২৭৫দ্বি বাস
ডপভয়ভে। এর পদ্বরচািন্া, রক্ষণাভবক্ষণ, ডেরােত, খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর চাদ্বহোপে প্রণয়ন্, তা আেোদ্বন্, েক্ষ
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ডেকাদ্বন্ক দ্বন্ভয়াদ্বিত, সুদ্বন্দ্বেথষ্টোভব ওয়াকথ শপ গভে ডতািা এবং কাি করার আধ্ুদ্বন্ক য্ন্ত্রপাদ্বত ও কিাভকৌশি
প্রভয়াগ করার োদ্বয়ত্ব সদ্বঠকোভব পািন্ করভত বযর্থ হয়। ফভি দ্ববআরদ্বিদ্বস’র ২৭৫দ্বি বাভসর একদ্বি বে অংশ
য্ােী বহন্ করার সুভয্াগ পায়দ্বন্। দেদ্বন্ক ২০০ দ্বক: দ্বে: একদ্বি বাস চিার কর্া। ফভি প্রদ্বত োভস িুদ্বিভকন্ট
পর্রিতি ন, দ্বফল্টার পর্রিতি ন, দ্বঢিায্ুক্ত ন্ািভবাল্ড র্ঠক কল্পর ডেওয়া, গ্রীি ডেওয়া ইতযাদ্বে কাভির চাদ্বহো
পূ রভণর িন্য প্রদ্বতদ্বেন্ ১০দ্বি বাস ওয়াকথ শভপ র্াকার কর্া। োভস ২২দ্বেন্ কায্থ দ্বেবস (রক্ষণাভবক্ষণ) দ্বহসাভব
২৮৬ দ্বি বাভসর রক্ষণাভবক্ষণ করা সম্ভব। বাস্তভব ২৭৫দ্বি বাস। অভন্ক ডক্ষভে একদ্বি রুভি য্ােী ডবভে য্ায়।
তখ্ন্ই সুভয্াগ বু ভঝ রুি পদ্বরবতথ ন্ করার এবং প্রভয়ািন্ ডোতাভবক পেভক্ষপ ডন্ওয়ার প্রভয়ািন্ পভে। োিাোি
সরবরাহ করা হভয় র্াকভিও ডসগুভিা দ্বেি দ্বন্ম্নোভন্র এবং স্বল্প বযবহাভর ন্ষ্ট হভয় য্ায়। ফভি ৫ বের
দ্ববক্রভয়াত্তর ডসবা ডর্ভক দ্ববআরদ্বিদ্বস বদ্বিত হয়।
দ্ববআরদ্বিদ্বস’র রক্ষণাভবক্ষণ ওয়াকথ শপ য্দ্বেও আভে তেু পদ্বর প্রভয়ািভন্র তু িন্ায় অভন্ক কে এবং এভিাভেভিা।
প্রদ্বশক্ষণপ্রাপ্ত ডিকদ্বন্কযাি স্টাফ য্দ্বে এই সকি কাি দ্বন্ি উভেযাভগ গঠন্ েূ িক োভব করার প্রভচষ্টা চািায়
তাহভি একদ্বেন্ দ্ববআরদ্বিদ্বস’র রক্ষণাভবক্ষণ দ্বিে আভরাও কায্থকারী অবোন্ রাখ্ভত সক্ষে হভব।

২.১৫ ক্রয়কৃত বাস সেূ ভহর বতথ োন্ অবস্থান্
এই প্রকভল্পর আওতায় ক্রয়কৃত ২৭৫দ্বি দ্বসএন্দ্বি বাভসর বতথ োন্ অবস্থা দ্বন্ভম্ন ডেওয়া হি।
সারণীঃ ২.২ ২৭৫দ্বি দ্বসএন্দ্বি দ্বসভগভিি ডিকার বাভসর বতথ োন্ অবস্থান্।
দ্বিভপার ন্াে

গােীর সংখ্যা
সচি

হািকা ডেরােতাধ্ীন্

োরী ডেরােতাধ্ীন্

েুঘি
থ ন্া কবদ্বিত

দ্ববইআর

ডোি

কিযাণপুর

২৪

১০

১৫

০

০

৪৯

দ্বেরপুর – ১২

৩৬

০

২৫

১

৪

৬৬

ডিায়ারসাহারা

২৮

২

৪১

০

০

৭১

েদ্বতদ্বঝি

১১

০

১

১

০

১৩

ডোহািেপু র

৩

০

০

০

০

৩

ন্ারায়ন্গি

২

০

১

০

০

৩

ন্রদ্বসংেী

৫

২

৯

১

০

১৭

কুদ্বেল্লা

১০

১

২

০

০

১৩

চট্টগ্রাে

০

১

০

০

০

১

দ্বসভিি

৪

০

০

০

০

৪

ডসান্াপু র

৪

০

০

০

০

৪

ডকন্দ্রীয় প্রদ্বশক্ষণ ইদ্বন্দ্বষ্টদ্বিউি,

১

০

০

০

০

১

দ্বশক্ষা প্রদ্বতষ্ঠাভন্ অন্ুোন্

০

০

০

০

০

৩০

১২৮

১৬

৯৪

০৩

০৪

২৭৫

ডোি

উপদ্বরউক্ত েক-১ ডর্ভক ডেখ্া য্ায় ডয্, দ্ববআরদ্বিদ্বস োন্ন্ীয় প্রধ্ান্েন্ত্রীর দ্বন্ভেথভশ ৩০দ্বি বাস অন্ুোন্ দ্বহসাভব
প্রোন্ করা হভয়ভে। ফভি দ্ববআরদ্বিদ্বস’র দ্বন্িস্ব কতৃথক ২৪৫দ্বি বাভসর েভধ্য সীোবদ্ধ। োন্ন্ীয় প্রধ্ান্েন্ত্রীর ও
েন্ত্রণািভয়র দ্বন্ভেথভশ BRTC প্রভয়ািন্ীয় প্রদ্বক্রয়া ডশষ কভর দ্ববদ্বেন্ন প্রদ্বতষ্ঠান্ভক হস্তান্তর কভর র্াভক। ঐ সকি
বাভসর রক্ষণাভবক্ষণ ও পদ্বরচািন্া সংদ্বিষ্ট প্রদ্বতষ্ঠান্ কতৃথক হভয় র্াভক। পয্থভবক্ষভণ ডেখ্া য্ায় ডয্, হস্তান্তরকৃত
বাসসেূ ভহর বতথ োন্ অবস্থা দ্ববআরদ্বিদ্বস কতৃথক পদ্বরচাদ্বিত বাভসর তু িন্ায় োভিা। য্া বাস পদ্বরচািন্া ও
বযবস্থাপন্ায় দ্ববআরদ্বিদ্বস’র বযর্থ তার একদ্বি উৎকৃষ্ট উোহরণ দ্বহভসভব পদ্বরগদ্বন্ত হয়।
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দ্ববদ্বেন্ন দ্বশক্ষা প্রদ্বতষ্ঠাভন্র োন্কৃত দ্ববআরদ্বিদ্বস বাভসর তার্িকা
ক্রদ্বেক ন্ং

দ্বশক্ষা প্রদ্বতষ্ঠাভন্র ন্াে

বাভসর সংখ্যা (দ্বসএন্দ্বি)

১।

ঢাকা দ্ববেদ্ববেযািয়, ঢাকা।

০৬

২।

িাহাগভিীরন্গর দ্ববেদ্ববেযািয়, ঢাকা।

০৬

৩।

িগন্নার্ দ্ববেদ্ববেযািয়, ঢাকা।

০২

৪।

ইভিন্ েদ্বহিা কভিি ও ইউদ্বন্োদ্বসথদ্বি, ঢাকা।

০২

৫।

ডবগে বেরুভন্নসা সরকাদ্বর েদ্বহিা কভিি, ঢাকা।

০২

৬।

সরকারী ডতািারাে কভিি, ন্ারায়ণগি

০১

৭।

বাংিাভেশ কভিি অব ডিোর ডিকন্িদ্বি ,ঢাকা।

০১

৮।

ঢাকা কভিি, ঢাকা।

০২

৯।

ঢাকা দ্বিচাসথ ডরদ্বন্ং কভিি, ঢাকা।

০১

১০।

বগভিবন্ধু ডশখ্ েুদ্বিবুর রহোন্ কৃদ্বষ দ্ববেদ্ববেযািয়, গািীপু র।

০২

১১।

বাংিাভেশ প্রভকৌশি দ্ববেদ্ববেযািয়, ঢাকা।

০২

১২।

ডশর-ই-বাংিা কৃদ্বষ দ্ববেদ্ববেযািয়, ঢাকা।

০২

১৩।

চট্টগ্রাে দ্ববেদ্ববেযািয়, চট্টগ্রাে।

০১
ডোি

৩০

সাধ্ারণত বাসগুভিা একদ্বি প্রকভল্পর আত্ততায় দ্বন্দ্বেথষ্ট সীোভরখ্ার েভধ্য চিাচভির িন্য ক্রয় করা হয়। অর্চ
এভক্ষভে ডয্ দ্বন্য়ে োন্া হয়দ্বন্। ঢাকা েহান্গরীভত বাস রুভির সংখ্যা একশর ডবশী। অর্চ োে ১১দ্বি রুভির
েভধ্য রুি দ্বন্ধ্থারণ কভর বাস চিাচভির বযবস্থা রাখ্া হয়। তাোো সচি বাভসর সংখ্যা ১২৮দ্বির েভধ্য এিাকা
বদ্বহেূথত ২৩দ্বি বাভসর সন্ধান্ পাত্তয়া দ্বগভয়ভে। হািকা ডেরােতকৃত বাভসর সংখ্যা ১৬দ্বি অর্চ োরী ডেরােত
গােীর সংখ্যা ৯৪দ্বি। ৩দ্বি গােী অদ্বিেগ্ধ। ডেরােভতর অভয্াগয ৪দ্বি। ১২৮দ্বি বাস (৪৭% ) এখ্ভন্া সচি দ্বহসাভব
কায্থকর ডেখ্াভন্া হভয়ভে।

২.১৬ উন্নয়ন্ প্রস্তাবন্া/দ্ববভবচন্া


দ্ববআরদ্বিদ্বস’র ডয্ সকি বাস অচি দ্বহসাভব দ্ববদ্বেন্ন ওয়াকথ শভপ দ্ববেযোন্ আভে। ঐগুভিার েভধ্য ২০দ্বি কভর
একদ্বি িি ধ্ভর ন্তু ন্োভব সরবরাহকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ ও িাপান্ী দ্বন্শান্ ডকাম্পান্ীর সাভর্ ডয্াগাভয্াগ কভর
২০১০ সভন্ দ্বন্দ্বেথত ঐ েভিভির দ্বসএন্দ্বি বাভসর খ্ুচরা য্ন্ত্রাংভশর চাদ্বহোপে প্রণয়ন্ কভর বাসগুভিা
চিাচভির উপভয্াগী কভর তু িভত হভব।



থ ভপ অদ্বিথত হয়দ্বন্ য্ার ফভি আয়ও আশান্ুরুপ হয়দ্বন্ তাই
দ্বিদ্বপদ্বপ অন্ুয্ায়ী প্রকভল্পর উভদ্দশয সম্পূ ন্রু
িতি মান প্রর্তল্পযার্গতা মূ িক েূ ভিয অল্পকল্পজা গার্ড়গুল্পিাল্পক ভকান ভিসরকারী প্রর্তষ্ঠানল্পক ভমরামত কল্পর
পর্রচািনার জনয িীঘিল্পময়াল্পি র্িজ র্িল্পি NDF-ভিাল্পনর টাকা পর্রল্পশাধ করা সম্ভি হল্পি।



ডেভশ এখ্ন্ োভিা িাইন্ার প্রস্তুতকারী প্রদ্বতষ্ঠান্ গভে উভঠভে। েয়েন্দ্বসংভহর েীপু ভর “েীোর ইদ্বিদ্বন্য়াদ্বরং
ওয়াকথ স” বা ডধ্ািাই খ্াভির ডয্ভকান্ উৎপােন্কারীর সহভয্াদ্বগতা দ্বন্ভয় ঐ বাসগুভিার িাইন্ার ডিম্পাদ্বরং,
গ্রাইদ্বিং, হদ্বন্ং ইতযাদ্বে কভর পু ন্রায় এক সাভর্ চািাভন্া এবং পরবতী ফিাফি পরীক্ষা করা ডয্ভত পাভর।



ডিাকবভির সাভর্ বাভসর আয় ও ডেরােত খ্রভচর সেন্বয় রাখ্া বাঞ্ছন্ীয়। এই েুহুভতথ অচি বাভসর
থ য্র্ায্র্ তাদ্বিকা প্রণয়ন্ কভর বাভিি করভত হভব।
সরিদ্বেভন্ য্াচাই পূ বক



দেন্দ্বন্দন্ প্রদ্বতদ্বি বাভসর িন্য চিাচি, গযাস খ্রচ, ডেরােত ও রক্ষণাভবক্ষণ, আয় কদ্বম্পউিাভর দ্বিদ্বপবদ্ধ
করভত হভব এবং দ্বপদ্বিএফ ফাইভি সংরক্ষণ করভত হভব। ডক্ষে দ্ববভশভষ ই-ডেইি-এ সংরক্ষণ করা।



েভন্ রাখ্া প্রভয়ািন্ বাভসর আয় ডর্ভক স্টাফ ডবতন্, ডবান্াস, গযাস খ্রচ, রক্ষণাভবক্ষণ, ডেরােত ও ঋভণর
িাকা পদ্বরভশাধ্ করা হয়। এর সদ্বঠক প্রভয়াভগ প্রকভল্পর েূ ি উভদ্দশযগুদ্বির সফিতা আসভত পাভর ন্া।
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িৃিীয় অধযায়
নমুনা িবরদপর ফলাফল
প্রভাব মূ লযায়ন সমীক্ষার িনয স্টাডি এবং কদরাল উভয় গ্রুদপর িনয দু ইডি পৃ থক কাঠাদমাবদ্ধ প্রশ্নমালা
তিরী করা হদয়দছ।

অনযানয পদ্ধবির মি,

এ খসড়া প্রশ্নমালা চূ ড়ান্ত করার িনয

বিয়যাবরং কবমবটর

মিামি/পরামর্ব সমূ হ অন্তর্ভুক্ত করে ির্য সংগ্রহকারীদের মাধযদম প্রশ্নমালাবট মাঠ পযবায় ফ্রটবস্টং করা
হদয়দছ । সংগৃ হীত ির্য/ উপাত্তগুদলা পবরমািবন এবং ফ্রকািভুক্ত করার পর SPSS-16 পযাদকদির মাধযদম
প্রবিয়ািাি করে ির্যগুর ারক সারবণবদ্ধ করা হদয়দছ। এখাদন উদেখয ফ্রয সারবণকৃি ির্যগুবল প্রবিদবেদনর
ফ্রর্ষাংদর্ (পডেডিষ্ট-১) সংযুক্ত করা হদয়দছ ।
প্রভাব মূ লযায়ন সমীক্ষার িনয বনধবাবরি ১০বট বাস রুরিে মরযে সেজডমরে প্রাপ্ত ০৭ডি রুি হদি প্রকদের
উপকারদভাগী বসএনবি বাস যাত্রীর সংখযা ১২০০ িন এবং প্রাইদভট বাস যাত্রীদের সংখযা ৬০০ সহ ফ্রমাট
১৮০০ জে বাস যাত্রীর সাক্ষাৎকার ফ্রনওয়া হদয়দছ।

ছক ১: বাসযাত্রীদের নমুনা ফ্রেম (#)

১৮০০ িন বাস যাত্রীর মদধয পু রুষ ৮০ র্িাংর্

যাত্রীরদের ফ্রেণীববভাগ

এবং মবহলা যাত্রী ২০ র্িাংর্ পাওয়া ফ্রগদছ। এ

ক. স্টাবি গ্রুপ

সকল

যাত্রীদের

মদধয

ফ্রমাট

প্রায় ২ র্িাংর্ বছল

প্রবিবন্ধী। এ সমীক্ষার ববস্তাবরি সংখযা ির্য



উবেবখি বক্স ৩.১ এ বলবপবদ্ধ করা হদয়দছ। 1
এবং

ফ্রবর্

অনীহা/অপরাগিার

বকছু

সংখযক

নারী

ফ্রমাট

৯৬৩

২৩৭

১২০০

(৭৯%)

(২১%)

(১০০%)

২০

৬

২৬

৪৮৬

১১৪

৬০০

(৮১%)

(১৯%)

(১০০%)

৩

৫

৮

১৪৪৯

৩৫১

১৮০০

(৮০%)

(২০%)

(১০০%)

২৩

১১

৩৪

খ. কদরাল গ্রুপ
ফ্রমাট

মাঠ পর্কারে তথে সংগ্ররহে ফ্রক্ষদত্র, মবহলা যাত্রীর
স্বেিা

প্রবিবন্ধী

পুরুষ

যাত্রীর



প্রকারিে কারদণ সমীক্ষার

সববদমাট

িনয ডেযকাডেত মবহলা যাত্রীর ককািা পূ েণ কো সম্ভব

প্রবিবন্ধী

প্রবিবন্ধী

হয়বন। প্রবিদবেদন উবেবখি প্রায় ৯০বট বসএনবি

পােটীকাাঃ স্টাবি গ্রুপ অর্বাৎ বসএনবি চাবলি ববআরবটবস বাস

বাস

বযবহারকারী যাত্রী সাধারণ এবং কদরাল গ্রুপ

সরকারী কমবচারীদের যািায়াি এর িনয

স্টাফবাস ডহরসরব বযবহৃি হদে এবং ৩০ডি বাস

অর্বাৎ বসএনবি

চাবলি ববআরবটবস বাস বযবিি অনযানয বাদস চলাচলকারী যাত্রী ।

মােেীে প্রযােমন্ত্রী কতৃকক ডবডর্ভন্ন বর্ক্ষা প্রবিষ্ঠাদন উপহাে ডহরসরব কদওো হরেরে, এবং আরও ৯৭ডি বাস
বিব মাদন অদকদিা অবস্থায় পরড় আদছ এবং অবডিষ্ট বাসগুদলা প্রকদের বনধবাবরি ১১ডি রুরিে মরযে ৬ডি রুদট
চলাচল করদছ । সীবমি সংখযক বাস চলাচল এবং ৯৭ডি বাস অদকদিা অবস্থায় পদর থাকাে বাস স্বল্পতাে
কারদণ সেকাডে অবফদসর িনয ভাড়াকৃি বসএনবি বাস হরতও যাত্রীদের সাক্ষাৎকার ফ্রনওয়া হদয়দছ (সমীক্ষার
লক্ষযভুক্ত যাত্রীদের িবরদপর আওিায় আনার িনয ) ।

1

বিয়যাবরং কবমবটর সভার মিামি/পরামর্ব বছল কমপদক্ষ ২৫ র্িাংর্ মডহ া এবং ৫% প্রডতবন্ধী বাস যাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কো।
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৩.১ িবরদপর ফলাফল
৩.১.১ উত্তরোিার ির্যাবে/পার্শ্ব বচত্র
উত্তরোিাদের বয়স
প্রকেভুক্ত বাস যাত্রীদের গড় বয়স ৩৪ বেে
এবং কররা

গ্রুকপে বাস যাত্রীদের গড় বয়স

৩১ বেে। প্রকেভুক্ত বাদস চ াচ কােী মবহলা
যাত্রীদের গড় বয়স কররা গ্রুকপে মবহলা বাস
যাত্রীদের গড় বয়দসর ফ্রচদয় বকছু টা ফ্রবর্ী । িদব
পু রুষ বাস যাত্রীদের গড় বয়স মবহলা যাত্রীদের
গড় বয়স এর ফ্রচদয় ফ্রববর্ পাওয়া ফ্রগদছ।
(সারবণ-৩.২,

পডেডিষ্ট-১)।

প্রকেভুক্ত

বাস

যাত্রীদের মদধয ফ্রববর্রভাগ যাত্রী (৪৫.০%) হদে
যুব ফ্রেবণর, প্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রী হল প্রায় ৪০.০%,
মাত্র ৪.০% পাওয়া ফ্রগদছ বর্শু এবং ৯.০ র্িাংর্
পাওয়া ফ্রগদছ বেস্ক নাগবরক এবং বােবাবক বছল
প্রবীনিম/বদয়াদিযষ্ঠ নাগবরক । কররা

বাস যাত্রীদের মদধয ফ্রববর্রভাগ যাত্রী (৫৫.০%) হদে যুব ফ্রেবণর, প্রাপ্ত

বয়স্ক যাত্রী পাওয়া ফ্রগদছ প্রায় (৩১.০%), মাত্র (৭.০% ) পাওয়া ফ্রগদছ বর্শু এবং খুবই কম সংখযক যাত্রী বছল
বয়স্ক নাগবরক এবং প্রবীনিম নাগবরক।
ফ্রপর্া
প্রকেভুক্ত
৩৬.০%
২৮.৮০%,

ববআরবটবস
সরকাবর

বাস

যাত্রীদের

মদধয

কমবচারী/চাকুবরিীবব

এবং

এনবিও/ফ্রবসরকাবর

চাকুবরিীবব

পাওয়া ফ্রগদছ। অনুরূপভাদব, ফ্রেখা ফ্রগদছ মাত্র
প্রাইদভট বাদস চলাচলকারী যাত্রীদের ৯ র্িাংর্
সরকাবর কমবচারী এবং এক িৃিীয়াংর্ অর্ব াৎ
৩৩.২%
ববআরবটবস

এনবিও/ফ্রবসরকাবর
বাস

যাত্রীদের

চাকুবরিীবব।
মদধয

২০.০%

ছাত্রছাত্রী এবং এর ববপরীদি ফ্রবসরকাবর বাদস
২৪.০% ছাত্রছাত্রী চলাচল কেরে। ১.০% বকছু টা
ফ্রবর্ী ফ্রপার্াক েবমক ববআরবটবস বাদস যািায়াি
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কদরন। অনুরূপভাদব প্রাইদভট বাস যাত্রীদের মদধয ৫.০% বছল েবমক । ১৯.০% এর ফ্রববর্ প্রাইদভট বাস যাত্রী
হদে বযবসায়ী ফ্রেবণর এবং এে ববপরীদি ফ্রেখা ফ্রগদছ ফ্রয, প্রায় ৮ র্িাংর্ বযবসায়ী ববআরবটবসদি যািায়াি
কদরন ( সারবণ- ১.৩, পডেডিষ্ট-১)।
বর্ক্ষাগি ফ্রযাগযিা
ববআরবটবস বাস যাত্রীদের বর্ক্ষার হার ৯৮%
এর বকছু ফ্রববর্ ফ্রযখাদন ফ্রবসরকাবর বাস
যাত্রীদের বর্ক্ষার হার ৯৭% এর কম।
ফ্রবসরকাবর বাদসর ফ্রচদয় ববআরবটবস বাদস
উচ্চ বর্বক্ষি যাত্রী সাধারণি ফ্রববর্ ( সারবণ #
১.৪, পডেডিষ্ট স্-১)। নমুনা গ্রুদপর উভয়
ফ্রক্ষদত্র মবহলা যাত্রীদের মদধয অবর্বক্ষদির
হার অদপক্ষাকৃি ফ্রববর্, স্টাবি গ্রুরপ ৩%
এবং কদরাল গ্রুরপ ৪% এর ফ্রববর্, অেেডদরক
পু রুষ যাত্রীদের ফ্রক্ষদত্র যর্ািদম ২% ও
৩%।
মাবসক আয়
ববআরবটবস বাস যাত্রীদের মদধয উত্তরোিাদের পাবরবাবরক গড় আয় ২৯০০০ টাকা, এর ববপরীদি কদরাল
গ্রুরপে কেরে গড় মাডসক আয় ২৭০০০ টাকা যা কদরাল গ্রুদপর ফ্রচদয় ২০০০ টাকা ফ্রববর্ (সারবণ -১.৫,
পডেডিষ্ট-১)। সারবণ হদি ফ্রেখা যায় এ সববকছু র মদধয প্রকেভুক্ত বাস যাত্রীদের ফ্রচদয় কদরাল গ্রুরপে বাস
যাত্রীদের আবর্ব ক স্চ্েলিা কম।
বচত্রাঃ৩.৪- যাত্রীদের পাবরবাবরক মাবসক আদয়র বচত্র ।
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৩.১.২ বাস পবরচালনা সম্পবকব ি ফলাফল
যািায়াদির সাধারণ বযবস্থা
স্টাডি গ্রুপ এবং কররা

গ্রুপ উভয় ফ্রেবণর যাত্রীদেরদক িাদের প্রবিবেদনর যািায়াদির সাধারণ বযবস্থা সম্পদকব ।

উত্তরোিাদের একাবধক পছন্দ ফ্রর্দক উত্তর ফ্রেয়ার ববকে বছল। ফলাফল ফ্রটববল ২.১: অযাদনক্স ১ উপস্থাপন করা
হয়। ফ্রমাট ১৮০০ িন উত্তরোিার মদধয তেনবন্দন প্রদয়ািদন ৮৪% যাত্রী ববআরবটবস বসদেল ফ্রিকার বসএনবি
বাস, ৭৯% যাত্রী সামানয উপদর অনযানয বাস, ৪৫% যাত্রী বরকর্া, ৩৫% যাত্রী বসএনবি অদটা বরকর্া, ২৮% যাত্রী
ফ্রলগুনা, ১০% যাত্রী অবফস পবরবহন, প্রায় ৩% যাত্রী বনিস্ব যানবাহন এবং শুধুমাত্র ২% যাত্রী অনযানয যানবাহন
বযবহার কদর। অবধকাংর্ ফ্রক্ষদত্র, বলদের পবরদপ্রবক্ষদি এই পবরসংখযাদন সামানয পার্ব কয আদছ । তেনবন্দন
প্রদয়ািদন ৯৪% স্টাবিগ্রুরপে যাত্রী ববআরবটবস বসদেল ফ্রিকার বসএনবি বাস বযবহার কদর এছাড়াও অনযানয বাস
৭৫%, বরকর্া (৪৭%) এবং ফ্রলগুনা (২৬%) । অপরবেদক কদরাল গ্রুরপে যাত্রীদের বাস বযবহার বা পছদন্দর িম
হল: অনযানয বাস - ৮৮% , ববআরবটবস বাস -৬২ %, বরকর্া - ৪৩% , বসএনবি অদটা বরকর্া এবং ফ্রলগুনা উভয়ই
প্রায় ৩৩%। কদরাল গ্রুপ মবহলা উত্তরোিাদের মদধয অবফবসয়াল পবরবহন বযবহারকারী পাওয়া যায়বন ফ্রযখাদন
স্টাবি গ্রুপ এই বচত্র প্রাে ৭%।
(সারবন ২.২-এর বযাখযা)
বচত্রাঃ৩.৫(ক)- দদেডিে প্ররোজরে র্ােবাহে বেবহাে ডবষরে র্ােীরদে মতামত

বাস স্টপ এবং গন্তদবযর েূ রত্ব
স্টাবি বটম যাত্রীদের কাছ ফ্রর্দক ৩বট স্থারেে েূ রত্ব সম্পদকব ির্য সংগ্রহ কদর। বাস স্টদপি ফ্রর্দক বাসভবদনর
গড়েূ রত্ব ০.৯বক.বম, গন্তবয ও বাসস্থাদনর েূ রত্ব ১০.৩বকবম-র সামানয ফ্রববর্, কাছাকাবছ বাস স্টপ ও গন্তদবযর েূ রত্ব
০.৬ বক.বম, পু রুষ ও মবহলা যাত্রীদের ফ্রক্ষদত্র পার্ব কয খুব সামানয। বলে (মবহলা ও পু রুষ) তবষময সহ কদরাল গ্রুরপ
এই পবরসংখযান যর্ািদম ১.৫, ৭.৫ ও ১.৫। ফ্রটববল ২.৩: পডেডিষ্ট ১-হদি ফ্রেখা যায় কদরাল গ্রুপ বাস যাত্রীরা বাস
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স্টোন্ড (বাসস্থান ও গন্তবয) হদি একটু েূ দর বসবাস কদর বকন্তু অনয ববষয় িু লনায় িাদের বাসস্থান ও গন্তদবযর েূ রত্ব
অদপক্ষাকৃি কম।
বচত্রাঃ৩.৫(খ)- বাস স্টপ এবং গন্তদবযর েূ রি্ ব

ববআরবটবস / প্রকে বাস বযবহাদরর কারণ
নারী ও পু রুষ যাত্রীদের মদধয সামানয পার্ব কয সহ স্টাবি / ববআরবটবস যাত্রীদের, ববআরবটবস বাস পছন্দ/বযবহাদরর
বচবিি কারণ ৩বট। কারণগুদলা—
১. কম ভাড়া (৯৬%)
২. বাস ও বসদটর মাঝখাদন অবধক িায়গা (২%)
৩. অবফস রুরি র্াতাোরতে জেে।(৩০%)
উদেখ করা ফ্রযদি পাদর ফ্রয প্রায় ৯০বট বাস ডবডর্ভন্ন সেকােী অডফরসরক কমকচােীরদে পবরবহদনর িনয ভাড়া
ফ্রেওয়া হদয়দছ (ফ্রটববল ২.৫: পডেডিষ্ট ১)।
সময় বভবত্তক িু লনা
যাত্রীদের মদি প্রডতডদে ডপক আওোরে/অডফস
সমরে প্রকল্পর্ভু্ত ববআরবটবস বাদস বাসস্থাে
কথরক কমকস্থর

কর্রত গরড় ৬৬ ডমডেি এবং

কমকস্থ

কথরক বাসস্থারে আসরত গরড় ৭৩ ডমডেি

সমে

ারগ। অপে ডদরক কররা

গ্রুরপে কেরে

তা গরড় র্থক্ররম ৭৫ ডমডেি এবং ৯০ ডমডেি।
কর্মে একজে র্ােী সকা

৮.০০িাে ডমেপু ে-১২

কথরক ববআরবটবস বাদস র্াো শুরু করে ৯.০০ িা
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কথরক ৯.১৫ ডমডেরিে মরযে মডতডি
সমরে র্াো করে মডতডির

কপ ৌঁোে। অপেডদরক অেে কর্রকাে কবসেকাডে বারস একই স্থাে হরত একই

কপ ৌঁোরত ৯.২০ ডমডেি কথরক ৯.৩০ ডমডেি কবরজ র্াে। এ কথরক কবািা র্াে কর্

প্রাইরর্ভি বারস একই দূ েত্ব কর্রত ডবআেডিডস বারসে তু োে কবডি সমে

ারগ।

বাস চলাচদল বনয়মানুববিব িা
উত্তরোিাদের ির্যমদি উভয় প্রকার বাদসই বকছু ফ্রক্ষদত্র যাত্রার শুরুদিই ডব ম্ব হয়। স্টাবি গ্রুরপে ফ্রক্ষদত্র ১০%
বাদস ফ্রেবর হয়(৮% অবনয়বমি এবং ২% ফ্রববর্ অবনয়বমি), অনযবেদক কদরাল গ্রুরপে ফ্রক্ষদত্র ১২% বাদস ডব ম্ব হয়
(১০% অবনয়বমি এবং ২% ফ্রববর্ অবনয়বমি)। ৫৭% স্টাবি গ্রুরপে যাত্রী োবব কদরন ফ্রয িাদের বাস বনয়বমি, এর
ববপবরদি কদরাল গ্রদপ এর পবরমান ৫৬%। (ববস্তাবরি ফ্রটববল ২.৬: পডেডিষ্ট ১)
বাদসর কাউন্টার ববষয়ক মিামি
প্রায় ৮২% কদরাল-গ্রুপ যাত্রীরা োবব কদরন বাদসর িনয বনবেবি বাস কাউন্টাদরর আদছ, এর ববপরীদি ববআরবটবস
বাদসর র্ােীরদে মাত্র ৫১%-এে মরত বনবেবি বাস কাউন্টাদরর আদছ । িদব, বনবেবি স্টরপরজ বাস র্ামার ববদবচনায়
কসই ডচেডি সম্পূ ণব ববপরীি। কদরাল-গ্রুপ যাত্রীদের ৫৭%-এর ববপরীদি ববআরবটবস যাত্রীর ৭৫%-এে মরত বাস
বনবেবি কাউন্টাদর র্াদম। এর অর্ব হল অবধক সংখযক যাত্রীই কাউন্টার ছাড়া বাস না র্ামাদনার ববষদয় শুযু অবগতই
েে বরং বাস চালদকরা প্রধানি যাত্রীদের কাছ ফ্রর্দক অনুদরাধ বা চাদপর কােরণই কাউন্টার ছাড়া অনযত্র র্ামায়।
ডচেঃ ৩.৬- বাদসর কাউন্টার / স্টদপি ববষয়ক মিামি

আসন সংখযা ববষয়ক মিামি
প্রায় ৫০% ববআরবটবস যাত্রী (৫২% পু রুষ এবং ৪৭% মবহলা) বাদসর ধারণক্ষমিা সম্পদকব িাদন (পডেডিষ্ট-১,
ফ্রটববল ২.৮)। উদেখয ফ্রয কদরাল-গ্রুপ বাস যাত্রীদের এই বাদসর ধারণক্ষমিা সম্পদকব ফ্রকান ধারণা ফ্রনই। িদব,
৫৩% স্টাডি-গ্রুপ বাস

যাত্রীদের মদি বাসগুদলা ধারণ ক্ষমিা অনুযায়ী যাত্রী বহন কদর, ৪৭% যাত্রীর মদি

বাসগুদলা ধারণ ক্ষমিার অবিবরক্ত যাত্রী বহন কদর এবং ১% যাত্রীর মদি বাসগুদলা ধারণ ক্ষমিার কম যাত্রী বহন
কদর। স্টাডি-গ্রুপ এবং কদরাল-গ্রুপ উত্তরোিাদের মদি যােণেমতাে অবিবরক্ত যাত্রী পডেবহদনর বপছদন েু বট
গুরুত্বপূ ণব কারণ হল অবিবরক্ত যাত্রীর চাপ ও অবিবরক্ত আদয়র আর্ায়।
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ডচেঃ ৩.৭- বারসে আসে সংখো ডবষরে র্ােীরদে মতামত

বাস ভাড়া ববষয়ক মিামি
স্টাডি-গ্রুপ বাস যাত্রীর প্রায় ৬৪%-এর মদি
অনয ফ্রবসরকাবর বাদসর িু লনায় ববআরবটবস
বাদসর ভাড়া অদপক্ষাকৃি কম, ২৭% এবট একই
মদন কদরন আর

অববর্ি ৯% োবব কদরন

ডচেঃ ৩ ৮ প্রকল্প বারসে র্ভাড়া ডবষেক
মতামত

ভাড়া ফ্রবর্ী। একই অনুভুবি কদরাল-গ্রুপ বাস
যাত্রীদের। িাদের মদি, ৫৬% উদেখ কদরন
কদরাল-গ্রুপ বাস ভাড়ার ফ্রচদয় ববআরবটবস
বারসে ভাড়া ফ্রববর্, ৩৫% বদলন উভয় ফ্রক্ষদত্র
বারসে ভাড়া সমান এবং ৯% োবব কদরন
কদরাল-গ্রুপ বারসে ভাড়া অদপক্ষাকৃি কম।

কম

একই

কবডি

উোহরণ স্বরুপ, ফ্রমাহম্মেপু র ফ্রর্দক বাড্ডা
রুদট ববআরবটবস বসএনবি বসদেল ফ্রিকার বাদসর ভাড়া ১৫ টাকা অনযবেদক অনয ফ্রযদকান ফ্রবসরকাবর বাদস এই
ভাড়া ২০ টাকা।

৩.১.৩ এই বাদসর ফ্রসবা সম্পবকব ি ফলাফল
ফ্রসবার মান
বাস ভাড়ার মি েু ই ফ্রেণীর মদধয ফ্রসবার মান যাচাই কদর ফলাফল( ফ্রটববল ২.১০ পডেডিষ্ট ১)-এ ফ্রেয়া হদয়দছ।
৬০% -এরও অবধক স্টাডি-গ্রুপ যাত্রী োবব কদরন ফ্রসবার মান অদপক্ষাকৃি ভাদলা, ৩২% যাত্রীর মিামি একই আর
বাবক ৮% উদেখ কদরন ফ্রসবার মান ফ্রবসরকাবর বাদসর িু লনায় অদপক্ষাকৃি খারাপ, ফ্রযখাদন ২৩% ফ্রবসরকাবর বাস
বযবহারকারী উদেখ কদরন ফ্রসবার মান অদপক্ষাকৃি ভাদলা, ৫৭% যাত্রীর মিামি একই আর বাবক ২০% উদেখ
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কদরন ফ্রসবার মান স্টাডি-গ্রুপ বাদসর িু লনায় অদপক্ষাকৃি খারাপ। সংদক্ষদপ বলা যায়, উর্ভে ফ্রেবণর যাত্রী ববদর্ষ
কদর মবহলা যাত্রীদের মিামি অনুযায়ী অনয বাদসর ফ্রসবার মান ববআরবটবস বাদসর ফ্রচদয় িু লনামূ লকভাদব ভাদলা।

ডচেঃ ৩ ১০ অেে বারসে তু োে র্ােীরদে সারথ
প্রকল্প বারসে স্টাফরদে বেবহাে

অেে বারসে তু োে প্রকল্প বারসে কসবাে মাে

তু োমূ ক র্ভারব র্ভার া
তু োমূ ক র্ভারব র্ভার া

একই েকম

স্বার্ভাডবক

তু োমূ ক র্ভারব ডে মারেে

একই েকম

বাস স্টাফ ( ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর ) এর আচরণ
েু ই ধরদনর বাস স্টাফদের আচরণ সম্পদকব ও িু লনা করা হয়। র্ভাড়া এবং ফ্রসবার মাদনর মি,ফ্রবসরকাবর বাস
স্টাফদের িু লনায় ববআরবটবস বাস স্টাফদের আচরণ িু লনামূ লকভাদব ভাদলা। নারী ববআরবটবস যাত্রী এবং পু রুষ
ফ্রবসরকাবর বাস যাত্রী ববআরবটবস বাস স্টাফদের আচেে িু লনামূ লক ভাদলা বর

জাোে (সারবন ২.১১: পডেডিষ্ট

১)।
ডিডকরিে যেণ এবং মাযেম
স্টাডি এবং কররা

উর্ভে বারসে কবডিের্ভাগ(স্টাডি

বারসে ৮৩% এবং কররা

বারসে ৬০%) র্ােীে

মরত ককাে যেরেে বারসই ডিডকরিে সুবেবস্থা কেই।
স্টাডি বারসে মাে ২৪% র্ােীে মরত কাউন্টাে হরত
ডিডকি সংগ্রহ কো র্াে এবং ১৬% র্ােীে বর ে কর্
তাো কন্ডাক্টরেে ডেকি হরত ডিডকি সংগ্রহ করে
থারকে, কররা

বারসে কেরে এই হাে আরো কম,

র্া র্থাক্ররম ৭% এবং ১০% (রিডব
পডেডিষ্ট-১)। কর্ স্বল্প
সুবেবস্থা আরে বর

২.১২,

সংখেক র্ােী ডিডকরিে

ডচেঃ ৩.১১- ডিডকরিে যেণ ডবষেক মতামত

উরেখ করেে তারদে মরযেও খুবই স্টাডি বারসে ৩% এবং কররা

বারসে ৪%র্ােী জাোে কর্
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তাো ডিডজিা

ডিডকি কপরেরেে। এোড়াও স্টাডি বারসে ৩১% এবং কররা

কপরে থারকে বর

বারসে ১৩% র্ােী মুডিত ডিডকি

জাডেরেরেে।

ডচে ৩.১২-ডিডকরিে মাযেম ডবষরে র্ােীরদে মতামত

আসন বন্টন / সংরক্ষণ ( নারী, বর্শু বা অনযাদনযর িনয)
র্িকরা ৮০%

্ ায়ী
নমুনা র্ােীরদে ির্য অনুয

ববআরবটবস বাদস নারীদের িনয, র্িকরা ৬৮%-এর
্ ায়ী স্কু লগামী বর্শুদের িনয এবং র্িকরা
ির্য অনুয
৭৫%-এর

ির্য

্ ায়ী
অনুয

ববআরবটবস

বাদস

প্রডতবন্ধীরদে িনয আসন সংরবক্ষি র্াদক। িদব প্রায়
৬০% ফ্রবসরকারী বাদসর যাত্রীর মদি ফ্রবসরকাবর
বাদস এমন বযবস্থা ফ্রনই বা িারা এ ববষদয় সদচিন
েে। ৬২% ববআরবটবস বাদসর যাত্রীদের মদি এবং
৭৫%

অেোেে

বারসে

যাত্রীদের

মদি

বয়স্ক

নাগবরকদের িনয আসন সংরবক্ষি র্াদক না।
(ফ্রটববল ২.১৩ পডেডিষ্ট ১)।

আদলাকবচত্র ৩.১- নারী, বর্শু এবং প্রবিবন্ধীদের িনয আসন
সংরক্ষণ বযবস্থা

বনববাবচি যাত্রীদের সন্তুবির মাত্রা
্ ায়ী যাত্রীদের সন্তুবির মাত্রা
ফ্রটববল ২.১৪ : পডেডিষ্ট-১-এ ড রেে (নারী ও পু রষ) ডর্ভডিরত এবং বাদসর ধরণ অনুয
ফ্রেখাদনা হদয়দছ। উত্তরোিাদের মদি ববআরবটবস বাদস ৬৪% নারী যাত্রীর ডবপেীরত অেোেে বারস ৩৯%
যাত্রী; স্টাডি-গ্রুদপ ৫৪% স্কু লগামী বর্শু যাত্রীর ববপরীদি অেোেে বারস ৩১% যাত্রী; ববআরবটবস বাদস ৪৭%
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প্রবিবন্ধী যাত্রীর ববপরীদি অেোেে বারস ২২% যাত্রী এবং ববআরবটবস বাদস ৪৭% বয়স্ক যাত্রীর ববপরীদি অেোেে
বারস মাত্র ১৮% যাত্রী স্বােন্দয ফ্রবাধ কদর। ববআরবটবস বাদস ও অেোেে বাদসর র্ােীো এইসক

বারস

চ াচর ে ডবষরে ৩বট গুরুত্বপূ ণব কারণ উদেখ কদরনাঃ


কম সংখযক সংরবক্ষি আসন (ববআরবটবস বাদসর২৫% এর ববপরীদি অেোেে বারস ৩৭%)



সংরবক্ষি আসন সাধারণ (পু রুষ) যাত্রী েখল কদর(ববআরবটবস বাদস ১৯% এর ববপরীদি অেোেে বারস
২৬%)



বাস কমীরা ভাদলা ফ্রসবা ফ্রেয় না অর্বা বন্ধু ত্বপূ ণব হে না (ববআরবটবস বাদস ১৩% এর ববপরীদি অেোেে
বারস ২৩%)

৩.১.৪ পবরদবদর্র উপর বাদসর প্রভাব ববষদয় যাত্রীদের মিামি
েু ই ফ্রেবণর বাস যাত্রীদের কাদছ পবরদবদর্র উপর এ ধরদনর বাদসর প্রভাব ববষদয় বিজ্ঞাসা করা হয় এবং
অবধকাংর্ ফ্রক্ষদত্র ববরুপ ফলাফল পাওয়া যায়। ববআরবটবস বারসে ৭৮% যাত্রী মদন কদরন ববআরবটবস বাস
র্হদরর বায়ু েূ ষণ হ্রাস করেরে ফ্রযখাদন কবসেকােী বারসে ৪৫% যাত্রী উদেখ কদরন এবট র্হদরর বায়ু েূ ষণ
বৃ বদ্ধ কদর। ৮% উত্তরোিা বােু েূ ষদনর িনয পূ দববর বকছু ববষয় উদেখ কদরন এবং ১৪% উত্তরোিার এ
ববষদয় ককাে ধারনা ফ্রনই। পরবিীকাদল কবসেকােী বারসে ফ্রক্ষদত্র ১৯% উত্তরোিার মদি এই ধরদনর বাস
বািাদস কাদলা ফ্রধাোঁয়া বনগব মন কদর ৩২% উত্তরোিা অসদচিনিাদক োয়ী কদরন (ফ্রটববল ২.১৫ ক এবং ২.১৫
খ: অযাদনক্স ১)। এরেরে নারী ও পু রুদষর মিামদি সামানয িারিময আদছ।
ডচেঃ৩.১৫ পডেরবি দূ ষরণে উপে ডবআেডিডস ও অেোেে বারসে প্রর্ভাব ডবষেক মতামত।

ব বেকসমূ হ
৩.১.৫ যাত্রীদের মিামি অনুযায়ী এই বাদসর র্বক্তর্ালী এবং েু বল
ববআরবটবস বাদসর যাত্রীদের মিামি অনুযায়ী ববআরবটবস বাদসর র্বক্তর্ালী বেক গুদলা

স্বে ভাড়া-৬৯%



সময় বাোঁচায়-৬৮%
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আরামোয়ক ভ্রমন-৫৮%



বায়ু েূ ষন হ্রাস (কাববন বনগব মন)-৫৮%



ভ্রমন ববপবত্ত হ্রাস-৩১%

ব বেক গুদলা (যাত্রীদের বিব মান সমসযাসহ)
ববআরবটবস বাদসর েু বল


স্বে সংখযক বাস (প্ররোজরেে িু লনায়)-৮৫%



বাস পবরচালনায় অবনয়ম-৬১%



বাদস অপযবাপ্ত বনরাপত্তা/ পবরেন্নিা-৪৯%



ভাড়া সংগ্রদহ বা বটদকট প্রোদন অবনয়ম -৪২%



বাস কমীরা যাত্রীদের প্রবি ফ্রসবামূ লক নয়-৩৬%

ব বেক গুদলাাঃ
ফ্রবসরকাবর বাদসর েু বল


স্বে সংখযক বাস (প্ররোজরেে িু লনায়)-৬৬%



আর্ানুরূপ যাত্রী না হওয়া পযবন্ত ববলবিি যাত্রা-৬৩%



বাস পবরচালনায় অবনয়ম-৫৫%



র্ভাড়া সংগ্রদহ বা বটদকট প্রোদন অডেেম-৪৫%



বাদস অপযবাপ্ত বনরাপত্তা/ পবরেন্নিা-৪৪%



বাস কমীরা যাত্রীদের প্রবি ফ্রসবামূ লক নয়-৪৩%

(ববস্তাবরি ফ্রটববল ২.১৬ : অযাদনক্স ১)

৩.২ অনযানয ববষয়
TOR-এ উবেবখি প্রিযক্ষ ববষয় ছাড়াও আইএমইবি সদে আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক তবঠক হদি পাওয়া
অনযানয ববষয় প্রশ্নাববলদি অন্তর্ভূক্ত কো হদয়দছ। উ্ত ডবষেগুর া ডবরেষরণ প্রাপ্ত ফ াফ গুর া ডেরচ কদওো
হ েু র্ট
ব না অবভজ্ঞিা
ডবআেডিডস বারসে ৪% র্ােীে র্াোকা ীে দু র্কিোে অডর্ভজ্ঞতা উরেখ করেরে, ডকন্তু কররা -গ্রুরপে কর্ সক
বাস র্ােীরদে সাোৎকাে গ্রহণ কো হরেরে তারদে এই অডর্ভজ্ঞতা কেই।
ড্রাইভার এবং ট্রাবফক পু বলর্ এর আইন মানয করা
ববআরবটবস বাদসর

৯৩%

যাত্রী

উদেখ কদরন ফ্রয বাস ড্রাইভাদররা ট্রাবফক আইন মানয কদর ফ্রযখাদন

কদরাল-গ্রুপ বাদসর ফ্রক্ষদত্র এর পবরমান ৭৩%। উবেবখি ফলাফল হদি ফ্রেখা যায় ববআরবটবস বাস ড্রাইভাদররা
ট্রাবফক আইন ফ্রমদন চলার ববষদয় অনযানযদের িু লনায় ভাদলা হর ও রাস্তায় পু বলদর্র বিবিটাল সংদকি মানয
করাে ডবষেডি

প্রিযাবর্ি স্তর পায়ডে। ববআরবটবস

বাদসর

৪১% যাত্রীদের

োবব কদরন

ট্রাবফক পু বলর্

বিবিটাল ট্রাবফক সংদকি বযবহার কদর না এবং ৭৬% ফ্রবসরকাবর বাস যাত্রীদের োবব িারা (ট্রাবফক
পু বলর্) উোসীন।
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বচত্র ৩.১৬- ড্রাইভার এবং ট্রাবফক পু বলর্ এর আইন মানয করা ববষদয় যাত্রীদের মিামি

যাত্রীদের বনরাপত্তা অনুভূবি
ঢাকা র্হর ও এর আদর্পাদর্ পবরবহদনর ফ্রক্ষদত্র ৮৫% যাত্রী ববআরবটবস বাস বনরাপে মদন কদর। ফ্রবসরকাবর
বাস যাত্রীদের এ প্রশ্ন করা হয়বন। বনরাপে ফ্রবাধ করার গুরুত্বপূ ণব কারণগুদলা হল- ববআরবটবস ড্রাইভাদররা
ভালভাদব প্রবর্বক্ষি (৯৩%) এবং সব ড্রাইভাদরর তবধ লাইদসন্স (১৯%) আদছ, অনযবেদক (৯%) যাত্রী
ববআরবটবস বাস বনরাপে মদন কদরন না, কারণ ববআরবটবস বাস রািননবিক সবহংসিার (হরিাল ও অবদরাধ)
সময় প্রর্ম লদক্ষয পবরণি হয়।
িাবল ফ্রিকার বাদসর িু লনামূ লক সুববধা
ববআরবটবস বাদসর নমুনা সেসযদের কাদছ িাবল ফ্রিকার বাদসর িু লনামূ লক সুববধা সম্পদকব বিজ্ঞাসা করা
হয় (যবে বসদেল ফ্রিকারবাদসর সদে িু লনা করা হয়)। ফ্রয ববিকব সামদন এফ্রসদছ িা হল িাবল ফ্রিকার ৮৯%
অবিবরক্ত যাত্রী বহন কদর; িায়গা কম লাদগ, রাস্তায় বসদেল ফ্রিকার বাদসর প্রায় সমান িায়গা প্রদয়ািন৮০%; ট্রাবফক িযাম হ্রাস করদি পাদর ৫৪% ; অপাদরটর / মাবলকদের

অবিবরক্ত অর্ব উপািবন করার

সম্ভাবনা র্াদক ৪৮% (পডেডিষ্ট-১ ফ্রটববল ৩.২-এে ডবস্তাডেত বববরণ ফ্রেয়া আদছ)।

৩.৩ বাস পবরদসবার মান উন্নয়দনর িনয প্রস্তাব সমুহ
অবদর্দষ র্হদরর মদধয সামবগ্রক বাস সাবভব স বযবস্থার উন্নবির িনয উর্ভে ফ্রেনীর যাত্রীদের বযবস্থা / প্রদচিা
সুপাবরর্ করার ববকে বছল। উভয় ফ্রেবণর যাত্রী (ববআরবটবস ও ফ্রবসরকাবর) এবং বলেকর্ভরদ (নারী ও পু রুষ)মতামরতে মদধয সামানয তববচত্রযসহ গুরুত্বপূ ণব সুপাবরর্ (বেদকাদয়ন্সী অনুযায়ী) প্রদাে কো হ ।
১. প্রবর্বক্ষি স্টাফ বনবিি কো।
২. অপাদরর্ন বনয়ম মাবফক রাখা (সব বনববাবচি স্টদপদি সময়মি আসা এবং ফ্রছদড় যাওয়া )।
৩. পবরদবর্ বান্ধব বাস পবরচালনা কো।
৪. অবধক ধারণ ক্ষমিার বাস পবরচালনা কো।
৫. বিবিটাল বটবকট বসদস্টম স্থাপন কো।
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চতুর্থ অধ্যায়
গুণগত জরিপেি ফলাফল
গুণগত জরিে মূ লযায়ন সমীক্ষাি একরি গুরুত্বেূ ণথ অধ্যায়। ইরতেূ পবথ উপেখ কিা হপয়পে যে, রনম্নরলরখত
েদ্ধরতগুপলাি মাধ্যপম উত্তিদাতাপদি যর্পক গুণগত তর্য সংগ্রহ কিা হয়। েদ্ধরতগুপলাি মপধ্য িপয়পে –
১. যেস্ক রিরিউ।
২. যিৌত রদকগুপলা েেথপবক্ষণ।
৩. যফাকাস গ্রুে রেসকাশন (এফরজরে)।
৪. মুখয বযরিবপগথ ি সাপর্ সাক্ষাৎকাি (পকআইআই)।
৫. SWOT রবপেষণ ।
৬. স্থানীয় েেথাপয় অনুরিত কমথশালা।
প্রকপেি রবরিন্ন রদক যবাঝাি জনয মূ লযায়পনি প্রাক-বাস্তবায়ন েেথাপয় প্রধ্ানত যেস্ক রিরিউ েরিচারলত হয়,
এবং যিৌত অবকাঠাপমাি রদকগুপলা েেথপবক্ষপণি প্রাসরিক ফলাফল রিপোপিথি অনযানয অধ্যায়গুপলাপত বরণথত
হপয়পে। অবরশষ্ট েদ্ধরতি ফলাফলগুপলা (রসরিয়াপল ৩ যর্পক ৬) এখাপন আপলাচনা কিা হল।

৪.১ যফাকাস গ্রুে রেসকাশন (এফরজরে)
৪.১.১ নমুনা যেম
মূ লযায়ন রিম স্টারে গ্রুে অর্থ াৎ রবআিরিরস বাস সংরেষ্টপদি সাপর্ ১১রি এবং কপরাল গ্রুে অর্থ াৎ অনযানয
বাপসি সাপর্ সংরেষ্টপদি সপি ৩রি এফরজরে আপয়াজন কপি। স্টারে গ্রুে-এি ১১রি এফরজরে-পত যমাি
১২৫ জন প্রকে কমথচািীবৃ ন্দ এবং কপরাল গ্রুপেি ৩রি এফরজরে-পত যমাি ৩২ জন অংশগ্রহণ কপিন। গপে
প্ররতরি এফরজরে-পত ১১ জন অংশগ্রহণকািী উেরস্থত রেপলন। আি এই এফরজরে গুপলা রবআিরিরস-এি ৫রি
রেপো

অংশগ্রহণকািী

এফরজরে সংখযা

অংশগ্রহণকািী

সংখযা
Study
কলযাণেু ি

ড্রাইিাি, কািীগি এবং দু ই যেণীি কমীিা

০২

মরতরঝল

মযাপনজপমন্ট / প্রশাসরনক কমথকতথ া / কমথচািী

০৩

Control

Study

Control

২৫
০২

৩২

২০

ড্রাইিাি, কািীগি এবং কমথচািী
যমাহম্মদেু ি

ড্রাইিাি, কািীগি এবং কমথচািী

যজায়াি সাহািা

মযাপনজপমন্ট / প্রশাসরনক কমথকতথ া / কমথচািী
ড্রাইিাি, কািীগি এবং কমথচািী

রমিেু ি-১২

০১

১২

০২

২৪

মযাপনজপমন্ট / প্রশাসরনক কমথকতথ া / কমথচািী
ড্রাইিাি, কািীগি এবং কমথচািী
যমাি

০৩

০১

৩২

১২

১১

০৩

১২৫

৩২

১৪

১৫৭

রেপোপত অনুরিত হয়।রবআিরিরস-এি মযাপনজপমন্ট / প্রশাসরনক কমথকতথ া / কমথচািী , ড্রাইিাি, কািীগি
এবং দু ই যেণীি কমীিা রেল

স্টারে গ্রুপেি এফরজরে-এি প্রধ্ান অংশগ্রহণকািী। অনযরদপক কপরাল

গ্রুপেি যক্ষপেও একই ধ্িপণি বযরিবপগথ ি উেরস্থরতপত এফরজরে অনুরিত হয়। েক ৪.১-এ এি রবস্তারিত
যদখাপনা হল। এিা উপেখ কিা যেপত োপি যে অংশগ্রহণকািীপদি গে সংখযা কপরাল গ্রুপেি উচ্চতি
সংখযা দ্বািা প্রিারবত হয়। স্টারে এবং কপরাল গ্রুপেি এফরজরে-এি গুরুত্বেূ ণথ ফলাফলগুপলা েৃ র্ক িাপব
রনপচ আপলাচনা কিা হল।
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েক ৪.১: এফরজরে-পত অংশগ্রহণকািীপদি রবস্তারিত (নমুনা যেম)

৪.১.২ স্টারে গ্রুপেি এফরজরে-এি ফলাফলসমূ হ
প্রপয়াজনীয়তা মূলযায়ন



রবআিরিরস বাস সংরেষ্টপদি সাপর্ কর্া বপল জানা োয় যে, বাস ক্রয় বা চলাচপলি রুি রনধ্থািন কিপত
সাধ্ািণ োেীপদি চারহদা জানাি জনয যকান প্রকাি আনুিারনক জরিে/ স্টারে কিা হয়রন বিং কতৃথেপক্ষি
রসদ্ধান্ত অনুোয়ী কিা হপয়পে। তািেিও
েিবতীকাপল

এই

বাসগুপলা

সাধ্ািণ

োেীপদি মাপঝ বযােক জনরপ্রয়তা লাি
কপি।

উি প্রকপেি বাসসমূপহি



ইরতবাচক রদকসমূহ –
এফরজরে যত অংশগ্রহণকািীপদি দ্বািা আপিা
রনরদথষ্টিাপব

রচরিত

রসএনরজ রসপিল

যেকাি বাপসি ইরতবাচক রদক বা প্রকপেি
শরিশালী রদকগুপলা রনপচ উপেখ কিা হল-

রচেঃ রবআিরিরস’ি রেপোপত সংরেষ্টপদি সাপর্ যফাকাস গ্রুে রেসকাশন



োেীিা স্বে িাোয় োতায়াত কিপত োপি ।



বাসগুপলা প্রশস্ত হওয়ায় বাপসি রিতপি োেীিা সহপজ চলাচল কিপত োপি ।



মরহলা, রশশু, প্ররতবন্ধী সহ সাধ্ািণ োেী উঠানামায় খুব সুরবধ্া িপয়পে।



মরহলা, প্ররতবরন্ধ োেীপদি জনয েৃ র্ক িং দ্বািা রচরিত রনরদথষ্ট আসন সংিরক্ষত িপয়পে ।



বাসগুপলাপত রনিােত্তামূ লক বযবস্থা রহপসপব হযাাঁগাি ও ইমাপজথন্সী দিজা িপয়পে ।



বাসগুপলা সহপজ েরিষ্কাি কিা োয় ।



বাসগুপলাপত জ্বালারন খিচ কম লাপগ।



রসএনরজ দ্বািা চারলত হওয়ায় বাসগুপলা েরিপবশবান্ধব।



বাসগুপলাপত েেথাপ্ত আপলাবাতাস প্রবাপহি সুবযবস্থা িপয়পে।

থ রদকসমূ হ –
উি প্রকপেি বাসগুপলাি দু বল



এফরজরেপত

অংশগ্রহণকািীিা আপিা রনরদথষ্টিাপব রচরিত রসএনরজ রসপিল যেকাি বাপসি রনম্নরলরখত

থ তা উপেখ কপিপে। এখাপন উপেখ কিা যেপত োপি যে, যবরশিিাগ রদক প্রেুরিগত
যনরতবাচক রদক / দু বল
/ োরিক এবং যমিামত বা িক্ষণাপবক্ষণ সমসযাি সাপর্ সম্পরকথ ত

বাসগুপলাপক তু লনামুলক কম গরতপত চালাপত হয়।



বাসগুপলা যমিামপতি জনয েেথাপ্ত েিাংশ সিবিাপহি অিাব।



থ এবং বাপসি দিজাগুপলা বাপসি বরেি বারহপি র্াপক।
বাস সমূ পহি বরে অপনক দূ বল



বাস সমূ পহি ইরিন খুব দ্রুত গিম হপয় োয়।



জযাক অর্বা িযাপম্পি সাহােয বযতীত যমকারনকপদি কাজ কিপত সমসযা হয়।
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দক্ষ জনবল ও প্ররশক্ষপণি অিাব িপয়পে।



থ , যচক নাি যবরশ িাইি রদপল যেেপনি চাকায় আগুন ধ্পি োয়।
বাসগুপলাি শক এবজবথাি খুবই দু বল



বাসগুপলাি যপ্রসাি োইে, হাওয়াি িযাঙ্কগুপলা মজবুত নয় এবং প্রপেলাি স্টযাফি সহপজ যিপে োয়।



বাসগুপলাি বরে রনচু হওয়ায় অসমান িাস্তায় চালাপত সমসযা হয়।



বাসগুপলাপত অরতরিি লুরিপকন্ট খিচ কিপত
হয় এবং যমিামত খিচ প্রস্তারবত খিপচি যচপয়
যবরশ।
বাসগুপলাি যসলফ স্টািথাি এি রেন যিপি োয়।



উি প্রকপেি বাসসমূ পহি সীমাবদ্ধতা



থ
প্রধ্ানত উেপি উরেরখত প্রকপেি দূ বল
রদকগুপলাি কািপণ রবপশষ কপি েরিচালনা ও
িক্ষণাপবক্ষপণি যক্ষপে রনম্নরলরখত সীমাবদ্ধতাগুপলা
েরিলরক্ষত হপয়পে-

রচেঃ রবআিরিরস’ি রেপোপত সংরেষ্টপদি সাপর্ যফাকাস গ্রুে



আরর্থ ক সংস্থাপনি অিাব।



প্ররত রশফপি ইরিন যচক কিপত হয়।



সাধ্ািণ যমকারনকিা উি বাসগুপলা যমিামত কিপত োপি না।



বাস সমূ পহি ইরিন খুব দ্রুত গিম হপয় োয় যসকািপণ ইরিন গিম হপয় যগপল স্টািথ বন্ধ

রেসকাশন

যিপখ, ঠাণ্ডা োরন যেপল আবাি ইরিন চালু কিা হয়।





জযাক অর্বা িযাপম্পি সাহােয বযতীত যমকারনকপদি কাজ কিপত সমসযা হয়।



েিাংপশি মরেরফপকশন কপি গােী যমিামত কপি চলাচপলি উেপোগী কিা হয়।



গরতি সাপর্ সামিসয যিপখ িাস্তায় বাসগুপলা চালনা কিপত হয়।

উি প্রকে উন্নয়ন কিাি যক্ষপে সুোরিশ
অংশগ্রহণকািীগণ প্রকপেি রকেু সুপোগ রচরিত এবং রনম্নরলরখত সুোরিশ কপিপেন-





আপিা িাপলা মাপনি বাস ক্রয় কিপত হপব।



বাপসি সংখযা আপিা বৃ রদ্ধ কিপত হপব।



আমাপদি যদপশি িাস্তায় চলাচল উেপোগী বাস ক্রয় কিপত হপব।



সহপজ যমিামতপোগয ইরিন ও রগয়াি বক্স সমৃ দ্ধ বাস ক্রয় কিপত হপব।



বাসগুপলাি োরিক োিথসগুপলা আমাপদি যদপশ সহজলিয কিা।



অরিরজনাল োরিক োিথপসি সিবিাহ রনরিত কিপত হপব ।



বাপসি রসিগুপলা আিও মজবুত ও আিামদায়ক হওয়া প্রপয়াজন।



দক্ষ জনবল বৃ রদ্ধ ও তাপদি উন্নত প্ররশক্ষপণি বযবস্থা কিপত হপব।



আরর্থ ক বাপজি বৃ রদ্ধ।

চালক ও গােী রনবরন্ধত ও বীমা সম্পরকথ ত রবষয়


রবআিরিরস এি প্ররতরি চালক ও গারেই রনবরন্ধত এবং সকল স্টাফপদিই গ্রুে বীমা কিা িপয়পে

৪.১.৩ কপরাল গ্রুপেি এফরজরে-এি ফলাফলসমূহ


প্রকপেি বরহিুথি অনযানয বাপসি ইরতবাচক রদকসমূহ

এফরজরে যত অংশগ্রহণকািীপদি দ্বািা সুরনরদথষ্টিাপব রচরিত রসএনরজ রসপিল যেকাি বাস বযতীত
অনযানয বাপসি ইরতবাচক রদক বা প্রকপেি শরিশালী রদকগুপলা রনপচ উপেখ কিা হল-
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প্রাইপিি বাসগুপলাি যসবাি গুণগত মান িাল বপল যকউ যকউ মপন কপিন।



প্রাইপিি বাসগুপলা অপনক দ্রুত চপল।



োকা শহপিি যবরশি িাগ োেী এই প্রাইপিি বাপস কপি োতায়াত কপি।



যমিামপতি জনয সহপজ োিথস োওয়া োয়।



যমিামত খিচ কম।



খুব দক্ষ যলাক োোও বাসগুপলা চালনা কিা োয়।



মরহলা, প্ররতবন্ধী োেীপদি জনয রনরদথষ্ট আসন সংিরক্ষত িপয়পে।

থ রদকসমূহ
অনযানয বাপসি দু বল
থ তা
অনযানয বাস সংরেষ্টপদি সাপর্ এফরজরে-যত অংশগ্রহণকািীিা যেসমস্ত যনরতবাচক রদক / দু বল

উপেখ কপিপেন তাহপলা

িাো তু লনামূ লকিাপব যবরশ।



প্রাইপিি বাসগুপলাপত যবরশ দু র্থিনা র্পি।



বাসগুপলা প্রশস্ত নয়।



সরঠকিাপব আপলা বাতাস প্রবাহ কিপত োপি না।



োেীিা বাপসি রসপি বপস স্বাচ্ছন্দয যবাধ্ কপি না।



প্রাইপিি বাসগুপলা অেরিষ্কাি র্াপক।



যবরশিিাগ প্রাইপিি বাসগুপলাি যিতপিি উচ্চতা কম হওয়ায় োেীিা রঠকমত দাাঁোপত
োপি না।





প্রাইপিি বাপসি স্টাফপদি বযবহাি রবআিরিরস বাপসি স্টাফপদি তু লনায় খািাে।



রনিােত্তামূ লক বযবস্থা রহপসপব হযাাঁগাি ও ইমািপজরন্স দিজা যনই।



েেতে োেী ওঠানামা কিা ।



রেপজল চারলত প্রাইপিি বাসগুপলা েরিপবপশি ক্ষরত কপি।



প্রাইপিি বাপসি চালক ও স্টাফিা রবআিরিরস ষ্টাফপদি তু লনায় দক্ষ ও প্ররশরক্ষত নয় ।

যবসিকারি বাসগুপলাি সম্ভবনাি রদক

অনযানয বাস সংরেষ্টপদি সাপর্ এফরজরে যত অংশগ্রহণকািীিা এই বাস েরিচালনাি যক্ষপে রনম্নরলরখত
ইরতবাচক সম্ভবনাি রবষয়রি উপেখ কপিন

েরদও প্রাইপিি বাপসি সংখযাও েেথাপ্ত নয় তবুও এই বাসগুপলা েরিবহন সংকি লার্পব
িুরমকা িাখপে এবং রসএনরজ দ্বািা েরিচারলত বাসগুপলা েরিপবপশি দূ ষন হ্রাপসও িূরমকা
িাখপে।



উন্নয়ন কিাি যক্ষপে সুোরিশ

অংশগ্রহণকািীগণ প্রকপেি রকেু সুপোগ রচরিত এবং রনম্নরলরখত সুোরিশ কপিপেন


আপিা িাপলা মাপনি বাস ক্রয় কিপত হপব।
বাপসি সংখযা আপিা বৃ রদ্ধ কিপত হপব।



আমাপদি যদপশি িাস্তায় চলাচল উেপোগী বাস ক্রয় কিপত হপব।



অরিরজনাল োরিক োিথপসি সিবিাহ রনরিত কিপত হপব ।



বাপসি রসিগুপলা আিও মজবুত ও আিামদায়ক কিপত হপব।



দক্ষ জনবল বৃ রদ্ধ ও তাপদি উন্নত প্ররশক্ষপণি বযবস্থা কিপত হপব।
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আরর্থ ক বাপজি বৃ রদ্ধ কিপত হপব।

৪.২ মূখয বযরিবপগথ ি সাক্ষাৎকাি (যক.আই.আই) যর্পক প্রাপ্ত ফলাফল
যসরম স্ট্রাকচােথ যচকরলষ্ট বযবহাপিি মাধ্যপম রবরিন্ন রবিাগ হপত রবআিরিরস এি ১২ জন কমথকতথ া / কমথচািী
রনপয় মূ খয বযরিবপগথ ি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হয়। উত্তিদাতাপদি মপধ্য প্রকে েরিচালক, েরিচালক
(অোপিশন) ও অনযানয উচ্চেদস্থ কমথকতথ ািা অন্তিূথি রেপলন। রকেু রকেু যক্ষপে একারধ্ক মতামত ও উত্তি
োওয়া োয়। গুরুত্বেূ ণ থ েেথপবক্ষণ / ফলাফল সমূ হ রনপচ আপলাচনা কিা হল।



ের্া সমপয় প্রকে বাস্তবায়ন

সাক্ষাৎকাপি অংশগ্রহণকািী ১২ জন মূ খয
বযরিি শতকিা ৫০ িাগ (৬ জন) প্রকে
সরঠক সমপয় বাস্তবারয়ত হপয়পে রকনা এ
প্রপেি উত্তপি অবগত নয় / জারননা বপল
জানান। অনযরদপক এক তৃতীয়াংপশ বপলন
যে সরঠক সমপয় বাস্তবারয়ত হপয়পে এবং
অনযিা হয়রন বপল জানান। োিা প্রকে
সরঠক সমপয় বাস্তবায়ন হয়রন বপলন, তািা
বপলন ১০০ রি বাস ক্রপয় / যকনাি েি
েপর্ষ্ট েরিমান িাকা সােয় হয়, এই
অরতরিি অর্থ রদপয় বরধ্থত সমপয় ১৭৫রি
গােী ক্রয় কিা হয়।



রচেঃ রবআিরিরস-এি মহাবযবস্থােপকি সাপর্ সাক্ষাৎকাি (যকআইআই)

ের্াের্িাপব প্রকে বাস্তবায়ন

প্রকে ের্াের্িাপব বাস্তবায়ন হপয়পে রকনা, এ প্রপেি উত্তপি ৫ জন বপলন, সরঠকিাপব বাস্তবায়ন
হপয়পে। অনযরদপক ৫ জন এ রবষপয় অবগত নয় বপল জানান। এবং ২ জন বপলন প্রকেরি সরঠকিাপব
থ বযবস্থােনা, কারিগরি প্রেুরিগত
বাস্তবায়ন হয়রন। উত্তপিি স্বেপক্ষ তািা বপলন বযয়িাি বৃ রদ্ধ, দু বল
ও সংপোজন জরনত সমসযাই প্রধ্ান বাধ্া।



রবআিরিরস এি চারহদা যমাতাপবক ক্রয়

দু ই-তৃতীয়াংশ বপলন রবআিরিরস এি চারহদা যমাতাপবক বাসগুপলা ক্রয় কিা হপয়রেল। অনয এক
তৃতীয়াংশ (০৪) এি রবেিীত মতামত যদন।



বাংলাপদপশ আনাি েূ পবথ চায়না-যত যিােপিস্ট

সাক্ষাৎকাপি অংশগ্রহণকািী ১২ জপনি মপধ্য দু ই তৃতীয়াংপশ (০৪) রবষয়রি অবগত নয় জানান। ০৪
জন সহ মত প্রকাশ কপি বপলন যে, কািখানা যর্পক বন্দি েেথন্ত চারলপয় আনা হপয়রেল। উত্তিদাতাপদি
মপধ্য ০৩ জন বপলন েিীক্ষাকালীন সমপয় যকান ত্রুরি েরিলরক্ষত হয়রন। একজন বপলন ত্রুরি োওয়া
রগপয়রেল ও অনয সকল (০৮ জন) রবষয়রি সম্পপকথ অবগত নয় বপল জানান।



বাপসি মান যকমন রেল:

অংশগ্রহণকািীপদি মপধ্য ১০ জন বাসগুপলাপক িাল বপলন। অনয ২ জন বপলন জারননা।


ওয়াপিন্টী সময় ও সিবিাহকািীি সহপোরগতা:

সাক্ষাৎকাপিি মপধ্য জানা োয় ওয়াপিরন্ট সময় রেল ১ বেি বা ৪০,০০০ রকপলারমিাি। সবাই জানান
রবক্রপয়াত্তি যসবা খুবই সীরমত বা োওয়া োয়রন।



নতু ন বাপসি সাপর্ রক েরিমাণ েিাংশ সিবিাহ কিা হপয়রেল
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অরধ্কাংশ বযরিই বপলন েপর্ষ্ট বা েুরি অনুোয়ী ১০% েিাংশ সিবিাহ কিা হপয়রেল, েখন তািা
বাংলাপদপশ বাসগুপলা োরঠপয়রেল। যবরশি িাগ উত্তিদাতাই বপলন যে সিবিাহকৃত েিোরতি মান
আশানুরূে রেল না।



রবক্রপয়াত্তি যসবা ও মান

আপলাচনাি মাধ্যপম জানা োয় রবক্রপয়াত্তি যসবাি সময় রেল ১০ বেি। রকন্তু বাস্তপব যসবা প্রদান
কিা হয়রন বপল জানান রতন (০৩) জন। অনয সকপল রবষয়রি অবগত নয় বপল জানান।



বাসগুপলাি সারিথ স আয়ুস্কাল

েরদও বাসগুপলাি আয়ুস্কাল ১০ বেি ধ্িা হপয়রেল, অংশগ্রহণকািীপদি ০৬ জন এ রবষপয় অবগত নয়
বপল জানান। তপব বাস্তরবক েপক্ষ বাসগুপলা ৩-৫ বেি চলাচল কপি িালিাপব।



আয়ুস্কাল যশপষি েূ পবথি অবস্থা

শতকিা ৭৫% (৯ জন) উত্তিদাতা জানান আয়ুস্কাল যশপষি েূ পবথই বাসগুপলাি যসবাি মান হারিপয় যফপল।
থ কােথকিী ক্ষমতা এি কািণ, উত্তিদাতাপদি বিবয সমূ হঃমূ লত দু বল
 সিবিাহকৃত যবরশি িাগ সিিামই সরঠক মাপেি রেল না। এমনরক যেগুপলা সরঠক মাপেি রেল তািও
কােথকারিতা সপন্তাজনক নয়।


প্রপেলাি যসফ, রগয়াি বক্স, এয়াি রিরলজ িালব্ সমসযা সৃ রষ্ট কপি।



উচ্চমাোয় লুরিপকন্ট বযয়।



থ ।
ট্রান্সরমশন েদ্ধরতি মান দু বল

 স্থানীয় বাজাপি খুচিা েিোরত োওয়া োয় না।



অপর্থি েেথাপ্ততা

বাসগুপলা িক্ষনাপবক্ষণ ও যমিামপতি জনয েেথাপ্ত অর্থ বিাদ্দ আপে বপল ০৩ জন মপন কপিন। ০১ জন
রদ্বমত যোষণ কপিন। অনযিা বপলন এ রবষপয় তািা অবগত নয়।



প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কমথকতথ া / কারিগপিি অবস্থান

এই প্রপেি উত্তপি ৭৫% উত্তিদাতা মতামত যদন যে, প্ররশরক্ষত কমথকতথ া / কারিগিগণ িক্ষণাপবক্ষণ ও
যমিামপতি জনয রনপয়ারজত আপেন। অনযিা এ রবষপয় সরঠকিাপব অবগত নয় বপল মতামত প্রকাশ
কপিন।

৪.৩ SWOT রবপেষপণ প্রাপ্ত ফলাফল সমুহ
সমীক্ষাদল গুণগত েদ্ধরতি স্বীকৃত মাধ্যম রহপসপব SWOT রবপেষপণি মধ্য রদপয় প্রকপেি সবলতা,
থ তা, সুপোগ ও হুমরক সমূ হ খরতপয় যদপখন। রবরিন্ন রবিাপগি মাঠ েেথায় যর্পক উচ্চ েেথাপয়ি
দু বল
কমথকতথ া, সবথ যমাি ০৮জন কমথকতথ া/কমচািীপক রনপয় এই সমীক্ষা চালাপনা হয়। উপেখয যে, গুরুত্বেূ ণথ
বযরিবগথ পক আমিা এক সাপর্ জমাপয়ত কিপত অসুরবধ্াি সম্মুখীন হপয়রে ো সাধ্ািণত যসায়াি রবপেষপণ
কিাি কর্ারেল। যবরশিিাগ যক্ষপেই বযরিগত সাক্ষাৎকাপিি মাধ্যপমই এ সমীক্ষা চালাপনা হপয়পে।
থ তা, সুপোগ ও হুমরক সমূ হ রনপচ আপলাচনা কিা হপলা।
যসায়াি সমীক্ষাি মাধ্যপম সবলতা, দু বল



সবল রদকসমূ হ

অংশগ্রহণকািীগপণি আপলাচনায় রনপম্নাি সবল রদকগুপলা রচরিত কিা হয় ।


রসএনরজ দ্বািা েরিচারলত হওয়ায় বাসগুপলা েরিপবশ বান্ধব।



বাসগুপলা জ্বালারন কম খিচ কপি।



রসি সমূ হ ফাইবাি/ প্লারস্টপকি ততিী, অেদূ িত্ব ও শহপিি মপধ্য চলাচপলি জনয উেেুি। সহপজ
েরিস্কাি কিা ও যধ্ায়া োয়।
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বাসগুপলা রনচু হওয়ায় সহপজ সবধ্িপনি োেীগণ (রবপশষিাপব প্ররতবন্ধী, মরহলা ও বয়ষ্ক) উঠা নামা
কিপত োপি।



বাসগুপলা প্রশস্ত হওয়ায় অপনক যবশী োেী ধ্ািণ কিপত োপি।



কমথকতথ া কমথচািীগণ ক্রয়কালীন সময় ও েিবতী সমপয় যদপশ-রবপদপশ প্ররশক্ষপণি সুপোগ োয়।



তু লনামূ লকিাপব িাো কম যসকািপণ োেীিা এই বাস বযবহাপি আগ্রহী।



প্রপয়াজনীয় সংখযক ধ্িাি জনয রিং ও জরুিী মুহুপতথ রনগমথন যগি র্াকায় অপনক যবরশ রনিােদ
মপন হয়।



থ রদকসমূ হ
দূ বল

সমীক্ষাি প্রাপ্ত দূ বথল রদকসমূ হ হপচ্ছ


বাপসি বরে গুপলা দূ বথল এবং োকা শহপিি যপ্রক্ষােপি উেেুি নয় (সম্মুখিাগ ও রেেন িাগ
ফাইবাপিি ততিী রস্টপলি নয়)।



বরে তু লনামূ লক িাপব রনচু হওয়ায় গরতপিাধ্ক োি হপত অসুরবধ্াি সম্মুখীন হপত হয়।



প্রপেলাি স্টযাফি সহপজই ও মাপঝ মাপঝই যিপে োয়।



বাপসি বরেগুপলা

তু লনামূ লক

িাপব রনচু

হওয়ায় যমকারনক ও যিকরনরশয়ানগণ জযাক/িযাম্প

োো কাজ কিপত োপি না, একই সাপর্ অসমতল িাস্তায় চলপত অসুরবধ্া সম্মুখীন হয়।


বাপসি দিজা মূ ল বাস যর্পক বারহপি র্াকায় দূ র্থিনাি সম্ভবনা র্াপক।



থ ।
আর্াত যশাষনকািীেি, যপ্রসাি োইে, এয়াি যিংকাি এবং রেষ্টন রিং দূ বল



যচক নাি গুপলাপত অরধ্ক চাে (িাইি) রদপল যেেপনি চাকাগুপলাপত আগুন ধ্িাি সম্ভবনা যদখা যদয়।



তবদু যরতক রনয়িণ েদ্ধরত সরঠকিাপব কাজ কপি না।



ওয়াপিরন্ট রেরিয়পে রবক্রপয়াত্তি যসবা সপন্তাষজনক নয়।



ইরিন দ্রুত গিম হপয় োয়।



যবশী মাোয় লুিীপকন্ট খিচ হয়।



সুপোগসমূ হ

অংশগ্রহণকািী রনপম্নাি সুপোগ ও সু োরিশ গুপলা উপেখ কপিন

বাসগুপলাপক যমিামত কপি গারেি সংখযা বৃ রদ্ধ কিা যেপত োপি।



খুচিা েিোরত সহজলিয কিা যগপল নষ্ট বারেগুপলাি যমিামত কাজ সহজ হপব।



রসিগুপলা অরধ্ক যিকসই ও আিামদায়ক কিা।



েেথাপ্ত অর্থ বিাদ্দ িাখাি রবষয়রি রবপবচনা কিা যেপত োপি।



প্রকপেি প্রপয়াজন অনুোয়ী প্ররশক্ষপনি মাধ্যপম দক্ষ মানব সম্পদ ততিী কিা যেপত োপি।



েিবতীকাপল নতু ন বাস ক্রপয়ি যক্ষপে রসি কযাোরসরিি রবষয়রি রবপবরচনায় িাখপত হপব।



র্নবসরতেূ ণথ োকা শহপিি গণেরিবহপনি সংকি ও েরিপবশ দূ ষণহ্রাপস আধ্ুরনক প্রেুরিি উভাবাবন
এবং তাি প্রপয়াপগ েুবসমাজপক আগ্রহী কপি যতালা যেপত োপি।



ঝু াঁ রকসমূ হ

আপলাচনাি মাধ্যপম রনপম্নাি ঝু াঁ রকসমূ হ রলরেবদ্ধ কিা হয়।


বাসগুপলা যমিামত কপি গারে বহপি সংেুি কিপত না োিপল োেীপদিপক প্রপয়াজনীয় যসবা
প্রদান কিা সম্ভব হপব না।



রিরকি বযবস্থােনায় অরনয়ম দূ ি কিপত না োিপল িরবষযপত আপিাও অর্থ ননরতক ক্ষরত হপত োপি।



বাসগুপলা যমিামত বা িক্ষণাপবক্ষপণ এখনই উপদযাগ যনওয়া প্রপয়াজন, অনযর্ায় স্থায়ী ক্ষরতি সম্ভাবনা
িপয়পে।
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প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত যমকারনক এবং কমথকতথ াপদি সংখযা বৃ রদ্ধ কিপত না োিপল রনকি িরবষযপত
বাসগুপলাি যমিামত করঠন হপয় েেপব।



খুচিা েিোরত স্থানীয় বাজাপি সহজলিয কিপত না োিপল বাসগুপলাি যমিামত ও িক্ষণাপবক্ষণ
আিও করঠন হপয় েেপব।



আরর্থ ক বিাদ্দ ও সকল েেথাপয় মরনিরিং বৃ রদ্ধ কিপত না োিপল, সমসযা আপিাও র্নীিূত হপব।

৪.৪ স্থানীয় েেথাপয় অনুরিত কমথশালা হপত প্রাপ্ত গুরুত্বেু ন থ রবষয়সমূহ
েিামশথক

ফামথ

যদাপব

ইন্টািনযাশনাল

প্রাইপিি রলরমপিে এি উপদযাপগ গত ১৬ ই
এরপ্রল ২০১৫ যিাজ বৃ হস্পরতবাি জাতীয়
গণমাধ্যম ইনরষ্টরিউি-এ স্থানীয় েেথাপয়
সুরবধ্াপিাগী,

প্রকে

সংরেষ্ট

কমথকতথ া,

রবআিরিরস-এি কমথকতথ া ও কমথচািী, বাস
ড্রাইিাি,

যিকরনরশয়ান

বযরিবপগথ ি
রসএনরজ

সাপর্

রসপিল

ও

অনযানয

“প্ররকউিপমন্ট
যেকাি

বাপসস

অব
ফি

রবআিরিরস আন্ডাি এনরেএফ যলান” শীষথক
প্রকপেি

প্রিাব

মূ লযায়পনি

উেি

মতরবরনময় কমথশালা অনুরিত হয়। সবথপমাি
৪৫ জপনি উেরস্থরতপত সকাল ১১.০০ িা
যর্পক ০১.০০ িা েেথন্ত মতরবরনময় কমথশালা অনুরিত হয়। যমাঃ যসফাউল আলম, মহােরিচালক (অরতরিি
সরচব), যোগাপোগ ও স্থানীয় সিকাি-এি সিােরতপত্ব অনুিাপন প্রধ্ান অরতরর্ রহপসপব উেরস্থত রেপলন জনাব
যমাঃ শহীদ উো খন্দকাি, সরচব, আইএমইরে। অরতরর্পদি আসন গ্রহপণি েি েরবে যকািান োপঠি মাধ্যপম
অনুিান শুরু হয়। প্রার্রমক েরিচপয়ি েি রিম রলোি প্রকপেি উপদ্দশয ও বযারপ্ত সম্পপকথ সংরক্ষপ্ত অপলাচনা
কপিন। এিেি শুরু হয় মুি আপলাচনা। মুি আপলাচনাি শুরুপত সরচব মপহাদয় রবআিরিরস-এি বাস
ড্রাইিাি ও যিকরনরশয়ানপদি কাপে গারেগুপলা সম্পপকথ জানপত চান । আপলাচনা হপত প্রাপ্ত রবষয় গুপলা রনপচ
উপেখ কিা হল।


ড্রাইিািপদি আপলাচনায় রনপম্নাি রবষয় গুপলা উপঠ আপস


শুরুি রদপক গারেগুপলা জ্বালারন (রসএনরজ) কম লাগপলও েু িাতন হবাি সাপর্ সাপর্ জ্বালানী অপনক
যবরশ লাপগ।



প্লারস্টপকি রসি োেীপদি জনয স্বাস্থযকি নয়।



থ ।
প্রপেলাি স্টযাফি অতযন্ত দু বল



গারেি সামপনি রদকিা তু লনামূ লকিাপব রনচু , এপত গােী রস্পেপিকাপি আিপক োয়।



গারেি সামপন ও রেেপন অরধ্ক সংখযক ররং প্রপয়াজন রেল।



িাস্তায় প্রাইপিি গারেগুপলা রবআিরিরস গারেি উেি প্রাধ্ানয রবস্তাপিি যচষ্টা কপি র্াপক।
আি এই গারেগুপলাি বাইপিি অংশ ফাইবাি দ্বািা রনরমথত হওয়ায় তু লনামূ লক কম ধ্াক্কায়ও
অপনক যবরশ ক্ষরতগ্রস্থ হপয় োয়।



ইরিপনি রগয়াি বক্স িাপলা।



থ ।
যলাি এবং কাপেথ ি খুবই দূ বল
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বৃ রষ্টি োরনপত রিপজ বাপসি সাইেগুপলাপত েচন ধ্পি যগপে।



চালকপদি জনয েেথাপ্ত জায়গা আপে।



োেীপদি মালামাল িাখাি জনয যকান িু লবক্স যনই।



যগি বে তাই োেীপদি উঠপত নামপত সুরবধ্া হয়।



যখালা অবস্থায় যগপিি রকেু িা অংশ বরেি বাইপি িপয় োয় ফপল দূ র্থিনা র্িাি সম্ভবনা র্াপক।



গারেপত যসফরি যোি আপে ো অনযানয বাপস নাই।



অরি রনবথােপন বযবহাপিি জনয গােীপত অরক্সপজন রসরলন্ডাি আপে ো অনযানয বাপস নাই।

যিকরনরশয়ানপদি আপলাচনায় রনপম্নাি রবষয় গুপলা উপঠ আপস


রেস্টন রিং িাপলা নয়, খুবই তাোতারে ক্ষয় হপয় োয়।



তাই এিাপক িাপলা িাখাি জনয অরধ্ক লুরিপকন্ট বযবহাি কিপত হয়, এপত যমপন্টপনন্স বযয় যবপে
োয়।



িলপবা বাসগুপলা এই বাপসি তু লনায় অপনক িাপলা রেল।



যস্পয়াসথ োিথস না োওয়াি কািপণ যসই গােী গুপলা আি চালাপনা সম্ভব হয়রন।



ক্লাচ এবং রেক আপে সমসযা আপে।



গােীি রেজাইন যসল এবং সাপস্পনশান রেল উন্নত মাপনি।



রস্টয়ারিং বক্স এবং হাইড্ররলক িযান োম্প অপনক কােথকারি।



শুরু যর্পক এই বাপস ১০রি গযাস রসরলণ্ডাি যদওয়া আপে, যে কািপণ র্ন র্ন োপম্প রগপয় গযাস
আনপত হয়না ফপল সময় ও অর্থ দু ই সােয় হয়।



োেীপদি আপলাচনায় রনপম্নাি রবষয় গুপলা উপঠ আপস।


যকান যকান োেী প্লারস্টপকি রসিগুপলাপক সুরবধ্াজনক বপলও উপেখ কপিন।



োেীিা মরহলা, রশশু ও প্ররতবন্ধীপদি জনয সংিরক্ষত আসনগুপলা সরঠক িাপব বযবহৃত হয় বপল উপেখ
কপিন।



চালক, কন্ডাক্টি ও যহলোিগণ তাপদি সাপর্ তু লনামূ লক িাপলা বযবহাি কপি র্াপকন।



প্ররশরক্ষত চালক র্াকায় তািা চলাচপল রনিােদ যবাধ্ কপিন।



এই বাপসি িাো অনযানয বাপসি তু লনায় কম ও যবরশ উিয় ধ্িপনি মতামতই লক্ষ কিা োয়।



রেক

আওয়াপি

চারহদা

যমাতাপবক গােী না োওয়াপক
তািা প্রধ্ান সমসযা বপল উপেখ
কপিন।


শুরুি রদপক রেরজিাল রিরকি
েদ্ধরতি

প্রচলন

র্াকপলও

বতথ মাপন কাউন্টািগুপলা প্রায়ই
বন্ধ যদখা োয়।


রনরদথষ্ট স্টপেজ োোও েেতে
গােী

র্ারমপয়

োেী

উঠাপনা

নামাপনা হয় ফপল িাস্তায় োনেি
সৃ রষ্ট হয়।


দিজা অপনক বে হওয়ায় উঠপত নামপত সুরবধ্া হয়।



গােীপত ঝাাঁরক এবং শব্দ খুব যবরশ হয়।



চালকিা ট্রারফক আইন যমপন গারে চালান।
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শুরু যর্পকই বাপসি অিযন্তরিন এবং বারহযক সাজসজ্জা রেল অতযান্ত সুন্দি।



গারেি রিতপি োেীপদি দাাঁরেপয় ভ্রমপণি জনয হযাপন্ডল ও িে আপে ো অতযন্ত মজবুত। তাই এপত
দাাঁরেপয় ভ্রমপণ যতমন যকান অসুরবধ্া হয় না।



রবআিরিরস-এি কমথকতথ াপদি আপলাচনায় রনপচি গুরুত্বেূ ণথ রবষয় গুপলা উপঠ আপস

প্রর্পমই রতরন বপলন যে, রসি প্লারস্টপকি হওয়ায় তা েরিস্কাপি সুরবধ্াজনক এবং দীর্থস্থায়ী।



বয়ষ্ক ও রশশুপদি চলাচপল সুরবধ্াি রবষয়রি রচন্তা কপি রনচু গােী ক্রয় কিা হপয়রেল।



সামপন এবং রেেপন ফাইবাি বযবহাপিি কািণ রহপসপব রতরন উপেখ কপিন, এপত Arrow dyanamic
shape কিা োয় ফপল air dragging কম হয় এবং power loss ও জ্বালারন কম খিচ হয়।



১০% েিাংশ কারিত মাোয় যিকসই রেল না।



চু রি অনুোয়ী সিবিাহকািীপদি কাে যর্পক ের্াের্িাপব রবক্রপয়াত্তি যসবা োওয়া োয়রন।



স্থানীয় েেথাপয় প্রপয়াজনীয় েিাংপশি অপ্রতু লতা রেল।



িু ইরস্টং ইপফািথ বৃ রদ্ধ কিায় Break Down হ্রাস যেপয়পে।



রেস্টন রিং খুব তাোতারে ক্ষয় হয়।



ক্ষয়পিাপধ্ অরতরিি লুব-ওপয়ল বযবহাি কিপত হয় ফপল বযয় বৃ রদ্ধ োয়।



রতরন আিও উপেখ কপিন যে, োেী উঠাপনা নামাপনাি যক্ষপে রনদৃ ষ্ট স্টপেজ বযবহাপিি জনয ড্রাইিাি
এবং কন্ডাক্টিপদিপক কপঠাি রনপদথশনা প্রদান কিা আপে। রকন্তু োেীপদি চাপেি মুপখ তািা সব স্থাপন
গারে র্ামাপত বাধ্য হয়।



সেক েরিবহন ও যসতু মিনালপয়ি কমথকতথ াপদি মতামত রনম্নরুে

Cost Analysis কপি যদখা োয় যে, রনধ্থারিত মূ পলযি কািপণ উন্নত মাপনি বাস ক্রয় কিা সম্ভব
হয়রন।



থ পে েিীক্ষাি যক্ষপে আমাপদিও রকেু
সিবিাহকৃত বাসগুপলা গ্রহপণি েু পবথ রনধ্থারিত মান সম্পূ ণরূ
থ তা আপে।
অবকাঠাপমাগত দু বল



বাসগুপলাি েরিচেথা ও িক্ষনাপবক্ষপনি কাজ বতথ মান অবস্থাি যচপয় উন্নত কিা সম্ভব নয়।



আমাপদি অর্থ ননরতক সীমাবদ্ধতাও িপয়পে যে কািপণ জনেরিবহন ক্রপয়ি যক্ষপে এি সংখযা ও
মাপনি মপধ্য সমন্বয় সাধ্ন কিা করঠন হপয় েপে।



যেপকান প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়পনি জনয আমাপদিপক রবরিন্ন রবপদরশ দাতাসংস্থাি রদপক তাাঁরকপয়
র্াকপত হয়, তাই অপনক সময় প্রপয়াজনীয় েদপক্ষে গ্রহণ কিা সম্ভব হয় না।




িরবষযপত জনেরিবহন ক্রপয়ি যক্ষপে এই রবষয়গুপলাপত লক্ষ িাখা হপব।

আইএমইরে-এি সরচব মপহাদপয়ি আপলাচনায় রনপচি গুরুত্বেূ ন থ রবষয় গুপলা উপঠ আপস

এই কমথশালায় আপলারচত রবষয়গুপলা একরি তর্যবহুল রিপোিথ প্রণয়পন সহায়ক হপব বপল রতরন
মন্তবয কপিন।



প্রকে বাস্তবায়পন যে সমসযাগুপলা েরিলরক্ষত হপয়পে যসগুপলাপক মূ ল রিপোপিথ অন্তিুথি কিাি জনয
সুোরিশ প্রদান কপিন।



প্ররতবেি সিকাি এরেরে বাস্তবায়পন প্রচু ি অর্থ বযয় কিপেন, এই অর্থ যেন যকানিাপব অেচয় না
হয় যসজনয সংরেষ্ট সকলপক এরগপয় আসপত রতরন আহবান জানান।



োকাি িাস্তাি অবস্থা ও অর্থ ননরতক রদক রবপবচনায় যিপখ একতলা বাপসি তু লনায় রদ্বতল বাপসি
সুরবধ্া সম্পপকথ সকলপক অবরহত কপি চূ োন্ত প্ররতপবদন প্রণয়পনি জনয েিামশথ প্রদান কপিন।
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পঞ্চম অধ্যায়
পরিবেশ দূ ষণ ও প্ররিবিাবধ্ি উপায়
োস সাধ্ািণি একরি শহবিি রিরদিষ্ট এলাকা রিরিক স্থাি সমূ বহি মবধ্য চলাচল কবি থাবক। োস থথবক নির্গ ত
ধ য়
োঁ পনিবেবেি জিয ম ি ত্মক ক্ষনতকি। এই র্য বেি মব য ধেে নকছু উপ দ ি লক্ষ কি য য়। ত িমব য
েেবেবয় ঝু োঁ নকপূ র্গ লবল ক েগি-ড ই-অক্স ইড র্য ে। ে েগুবল েল েবলি েময় যত কম ক বল ধ োঁয় নির্গ ত
লবে, তত পনিবেে েলিেীল থ কবে।

৫.১ রসএিরি োবসি রকছু গুরুত্বপূ ি ি রদক
ে েনিি নিমগ র্ ধকৌেল েকবলি দৃ নি ক বে। প্রেস্ত ড্র ইভ বিি আেি, ইনিি কভ ি, ডয ে ধে ডগ ও নিয় নিিং।
য ত্রীবদি আেি েিংখ্য ৫২নি এি মব য েিংিনক্ষত আেি ৯নি (কমল িিং), নেি নিমগ র্ ফ ইে ি গ্ল ে, েরি নিল,
েবেগ চ্চ ওজি ১৬ িি, খ্ নল ওজি ৯,৭০০ ধকনজ, ইনিি েিংখ্য ১নি, র্য ে নেনলণ্ড বিি েিংখ্য ১০নি। নিে ি
(জ প ি) ও ডিবফঙ্গ (ে য়ি ) ধক ম্প নিি ধযৌথ উবদয র্ উৎপ নদত ে েগুবল ি আয়ুস্ক ল

ি নছল ১০ েছি।

ে েগুবল বত নেএিনজ ধডনডবকবিড ইনিি নছল য ইউবি -৩ ম বিি েমতু লয।
ইউবি ম ি েলবত য ধে ঝ য য় ত ি একি ছক নিবে প্রদত্ত লবল :ইউবি ম বিি
জ্ব ল নিি ির্

নেনলণ্ড বিি

ির্ ক্ষমত

৬

৫

৪

৩

প েমূ ল
২

১

০

নির্গ ত ক েগি-ড ই- অক্স ইড র্য বেি পনিম র্ ( গ্র ম/নকিঃনমিঃ)
ধপবর ল এেিং

০-১৩৯৯নেনে

১১৭

১২৫

১৪০

১৫০

১৬৪

১৭৩

১৭৫

এলনপনজ

১৪০০-২০০০নেনে

১৫০

১৫৯

১৭২

১৮৫

২০০

২১১

২১৩

২০০০ নেনে’ি উববি

২২৮

২৩৮

২৪৭

২৫৯

২৭৯

২৯৫

২৯৭

০-১৩৯৯নেনে

৯৮

১০৩

১২০

১১৬

১২৫

১৩২

১৩৩

১৪০০-২০০০নেনে

১১৭

১৫৯

১২৫

১৪৪

১৫১

১৬৩

১৩৩

২০০০ নেনে’ি উববি

১৫৯

১৬৯

২০১

১৯৯

২১৪

২২৬

১৭৪

০-১৩৯৯নেনে

৯৪

১০০

১১২

১২০

১৩১

১৩৯

১৪০

১৩০০-২০০০নেনে

১২০

১২৭

১৩৮

১৪৮

১৬০

১৬৯

১৭১

২০০০নেনে’ি উববি

১৮২

১৯০

১৯৮

২০৭

২২৩

২৮৬

২৩৮

নডবজল

নেএিনজ

নেআিনিনে

মূ লত নডবজল ও ধপবর ল ে বেি তু লি য় নেএিনজ ে ে অবিকনি পনিবেে ে ন্ধে। এি ধথবক নির্গ ত
ক েগি-ড ই-অক্স ইবডি পনিম র্ এত কম ধয, ম িুবেি ে িীনিক শ্ব েপ্রশ্ব বে ধক ি প্রক ি অেুনে

লয় ি । প্রনত

নকবল নমি বি নির্গ ত ক েগি-ড ই-অক্স ইড র্য বেি পনিম র্ ম ত্র ০.০০২ গ্র ম ে ২ থ উ ে ত ি নিবে লবয়
থ বক।
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েতগ ম বি ইউবি -৪, ইউবি -৫ ও ইউবি -৬ ম বিি ে ে ে জ বি ে লু লবয়বছ। েে েে ে েগুবল ি র্য ে
নেনলন্ড বিি পনিম প ধেেী লবয় থ বক। এবক্ষবত্র য ি পনিম ি ৬২৩৪ নে নে। এক ঘিনমি ি র্য বে ৩.৪১
নকবল নমি ি েল েল কিবত প বি। র্ নেি র্নত ৫২ নকবল নমি ি প্রনত ঘণ্ট ি নলে বে ি নছল, এবথবক গরি
কম ো থেনে হবল রিগি ি গযাবসি পরিমার্ও যথ ক্রবম েৃ নি ও হ্র ে প য়। ফবল পরিবেবশি উপি চাপ পবে।

৫.২ ে য়ু দূ েবর্ি ম ত্র নি গ িক
ে ে েল েবলি রুবিি দু ই নদবকি পনিবেে নির্গ ত ধ োঁয় ধথবক নক পনিম র্ পনিবেে দূ ের্ কবি ত ি একনি
িমুি ছক নিবে প্রদত্ত লবল । নেবেে কবি ধপবর ল ও নডবজল ে নলত ে ে কতখ্ নি ম ত্র য় ি খ্ উনেত এেিং
ে স্তবে কত ধেনে ক্ষনত কিবছ ত ধে ঝ য বে।
ইউবি
প

েময় ে স্তে য়ি

ধপবর ল ে নলত

নডবজল ে নলত

Co

HC

NC+NO

NO

PM

Co

HC

NC+NO

NO

PM

ইউবি -০

০১/০৭/১৯৯২

২.৭২

০.৫৩৪

০.৯৭

০.৪৩৭

০

২.৭২

০.০৯৭

০.৯৭

০.৮৭৩

০.১৪

ইউবি -১

০১/০৭/১৯৯২

২.৭২

০.৫৩৪

০.৯৭

০.৪৩৭

০

২.৭২

০.০৯৭

০.৯৭

০.৮৭৩

০.১৪

ইউবি -২

০১/০৭/১৯৯৬

২.২

০.২৭৫

০.৫

০.২২৫

০

১

০.০৭

০.৭

০.৬৩

০.০৮

ইউবি -৩

০১/০১/২০০০

২.৩

০.২

০.৩৫

০.১৫

০

০.৬৪

.০০৬

০.৫৬

০.৫০

০.০৫

ইউবি -৪

০১/০১/২০০৪

১.০

০.১

০.১৮

০.০৮

০

০.৫

.০৫

০.৩

০.২৫

০.০২৫

ইউবি -৫

০১/০৯/২০০৯

১.০

০.১

০.১৬

০.০৬

০.০০৫

০.৫

০.০৫

০.২৩

০.১৮

০.০০৫

ইউবি -৬

০১/০৯/২০১৪

১.০

০.১

০.১৬

০.০৬

০.০০৫

০.৫

.০৯

০.১৭

০.০৮

০.০০৫

নেএিনজ ধক্ষবত্রি নেত্র আল দ ভ বে অিয ছবক েনর্গত কি লবয়বছ। নেআিনিনে নিজ উবদয বর্ প্রনতনি
ওয় কগ েবপ “অবি মনিভ ইনমেি এি ল ইজ ি” য িে লবিি নির্গ ত র্য বেি ধ োঁয় বত নক পনিম র্ ক্ষনতকি
উপ দ ি নেদযম ি, এি নি গ িক যন্ত্র অেেযই থ ক প্রবয় জি। এবত কবি ে েগুবল ি স্ত বত েল েবলি
উপবয র্ী নকি , ধেি জ ি েম্ভে লবে। েবেগ পনি পনিবেেবক েনিক পযগ বয় ি খ্বত ে ল যয কিবে। দূ ের্জনিত
ধি র্ লবত পথে িীবদিবক িক্ষ কিবে এেিং েুস্থ জীেি

িবর্ েল য়ত কিবে।

এছ ে আ ুনিক ে বে লিগ ে জ বি ি ধক্ষবত্র ে ত বে েব্দ নি গ িক ম ত্র ৭৪ নড নে (এ) ধথবক কবম ৬৮ নড নে
(এ) ধত ি ম বি েম্ভে লবয়বছ।

৫.৩ পরিবেশ দূ ষবণি মাত্রা রেবেচিায় রেআিরিরস োবসি সাবথ অিযািয োবসি িু লিা
জিে

ির্ ে ে ধথবক ধেি লবয় েলিমুখ্ী লবত লবল ে ে ে অিয ধক ি ে লবি ধযবত লবে। ধেজিয ধে

একি ি একি য িে লবি য ত য় ত কিবত লবে। এবক্ষবত্র আমি শু ুম ত্র নেআিনিনে ে ে ধথবক পনিবেবেি
নক ক্ষনত কিবছ। ত জ ি ি জিয ধমে েগ আনকজ মিিে্ নল:, ধতজগাাঁও নেল্প এল ক (ে তি স্ত ধম ে) ঢ ক
ধথবক, ে ে ধথবক নির্গ ত ধ োঁয় পনিক্ষ কি বত েমথগ লবয়নছ য ি নেত্র নিবে তু বল ি লবল :ক) নেআিনিনে নেএিনজ ে বেি ও ধেেিক নি ে বেি ইনমেি পিীক্ষ ি িু লিামূ লক প্রনতবেদি -
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ে লু ইনিি ও দ নোঁ েবয় থ ক অেস্থ য়

র্নতবত েল অেস্থ য়

নির্গ ত র্য বেি ি ম

নেআিনিনে ে ে

ধেেিক নি ে ে

নেআিনিনে ে ে

ধেেিক নি ে ে

ল ইবড্র ক েগি

১৩৯২ নপনপএম

০১০০ নপনপএম

০১২৮ নপনপএম

০১৩৬নপনপএম

ি ইর ে অক্স ইড

০০০৮ নপনপএম

০০০৫৯ নপনপএম

০১৬০ নপনপএম

০২০৭নপনপএম

ক েগি মবি ক্স ইড

০৩.১০%

০.০৪%

২.২৮%

০.০৭%

ক েগি-ড ই-অক্স ইড

০২.৬১%

০৫.৪২%

০৮.০৪%

০৭.১৪%

উপবি ক্ত ধিনেল ধথবক ধে ঝ য য় ধয, যখ্ি ে েনি একই স্থ বি দ োঁনেবয় য ত্রীি জিয অবপক্ষ কবি তখ্ি
ল ইবড্র -ক েগি নির্গ বতি পনিম ি ধেনে নছল একই ভ বে ি ইর ে অক্স ইড ও ক েগি মবি ক্স ইবডি পনিম র্ ধেনে
নছল। অথে ক েগি ড ই অক্স ইড য ল ম িুবেি েিীবিি জিয ক্ষনতকি ত ি পনিম ি কম নছল। র্ েী র্নতবত
েল ি পি প্রথম ৩নি উপ দ বিি পনিম ি অবিক পনিম ি কবম য য় এেিং ক েগি ড ই অক্স ইবডি পনিম ি ধেবে
য য়। ফবল র্ েী ধয এল ক জু বে য ত য় ত কবি। ঐ েকল এল ক য় প্রনত ে ে ধথবক নির্গ ত র্য ে ধথবক ক েগি
ড ইঅক্স ইবডি পনিম ি ধেবে য য়। পনিবেে দূ েবর্ি প্র ি নিদগেক লবে ে ত বে ক েগি-ড ই-অক্স ইড-এি
পনিম ি। নেনভন্ন য িে লি লবত নির্গ ত ক েগি-ড ই-অক্স ইড অক্স ইবডি পনিম ি যতবেনে পনিবেে দূ েবিি
ম ত্র ও তত ধেনে। এি স্পি ধয, দ োঁে বি অেস্থ য় ধেেিক নি ে ে লবত নির্গ ত ধ োঁয় য় ক েগি-ড ই-অক্স ইডএি পনিম ি ধেনে। ত ই নিনিত ভ বে েল য য়, নেআিনিনে’ি নেএিনজ ে ে ধেেিক িী ে বেি তু লি য়
পনিবেের্ত ভ বে উত্তম এেিং নিি পদ।
এবক্ষবত্রও ধদখ্ য য় ধয, ধেেিক নি ে ে তু লি মূ লকভ বে ে েনিবক েনিকভ বে পনিেযগ কবিবছ। ে েনিি
ম নলক ে েনিি উপি যত্নেীল এেিং ত ি আয় েৃ নি ে েনিি উপি নিভগ িেীল। ধেজিয ধে ে েনি েময় মবত
িক্ষর্ বেক্ষর্ ও ধমি মত কবি থ বক। উপনিউক্ত ধিনেবল ত ি প্রম র্ প ওয় ধর্ল। নির্গ ত র্য বেি প্রনতনি
উপ দ বিি পনিম র্ শুরুবত কম নছল এেিং র্নতবত েল অেস্থ য় ধেবে য য়। এবক্ষবত্র ক েগি ড ই-অক্স ইবডি
পনিম র্ কম ি খ্ ই আম বদি উবেেয।
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৫.৪ আ ুনিক ে ে ক্রবয়ি প্রবয় জিীয়ত
জিে

ির্ েিক নি ে বে েল েল কিবত আগ্রলী, ক ির্ এই ে বেি পনিবেে ভ ল। ে ে ধেে প্রেস্ত, ওি

ি ম য় ধক ি অেুনে

লয় ি । ভ ে তু লি মূ লকভ বে কম। ধেেিক নি ে ে অবিকবক্ষবত্র েিক িী িীনতম ল

ধমবি েবল ি । অথে পনিেলি েযেস্থ পি ও পনিবেে ভ িে ময িক্ষ য় উভয় পবক্ষিই প্রবয় জি আবছ।
অপিনদবক ি স্ত য় নেআিনিনে ে ে ও ধেেিক নি ে বেি মব য প্রনতবয নর্ত ধলবর্ থ বক। েকবলিই উনেত
উন্নতম বিি ে ে আমদ নি কবি ধদবেি ধয র্ বয র্ েযেস্থ েনিক ি খ্ । ি স্ত ি েল েলক িী য িে লি েমূ বলি
জিয আ ুনিক যুবর্ ইউবি পীয় ি ইনমেি িয ন্ড ডগ িীনতম ল ধমবি েল অপনিল যগ লবয় পবেবছ। যতই নদি
য বে, ততই জিেিংখ্য ধেবে েবলবছ এেিং জির্র্ েলিমুখ্ী লবয় পবেবছ। এজিয েিক নি অিুবম নদত েিংস্থ
নেআিনিনে ও প েনলক ম নলক ি ীি ে ে েমূ ল একই নিয়ম ও আইবিি আওত য় আি প্রবয় জি। আম বদি
ধদবে যনদও অত উন্নতম বিি দ মী ে ে ক্রয় কি ি ে মথগ য ধিই, তদু পনি একিু নিেম বিি ক্রয় কি য দ বম
যবথি ে শ্রয়ই লবয় থ বক। ধেগুবল ক্রয় কি ি প্রস্ত ে ি খ্ উনেত। এবত পনিবেবেি উপি ে প কমবে এেিং
ম িুে এক স্থ ি ধথবক অিয স্থ বি অি য় বে েল েল কিবত প িবে।
ইউবি িয ন্ড ডগ মূ লত ে ত বে নক পনিম ি ক েগি-ড ই-অক্স ইড নির্গ ত লবয় থ বক ত ি তু লি মূ লক ত িতময
নলে ে কবি নি গ ির্ কি লবয় থ বক। একনি ধপবর ল ে এলনপনজ ে নলত র্ নে, নডবজল দ্ব ি ে নলত য িে লি
ও নেএিনজ ইনিবি প্রনতনি ধক্ষবত্র ০ - ১৩৯৯ নে নে। ১৪০০ নেনে ধথবক ২০০০ নেনে’ি উববগ নলে ে

বি

নির্গ ত র্য বে ক েগি-ড ই-অক্স ইড এি পনিম র্ কতিু কু কম বি েম্ভে লয় ত ি ম পক নিি উপি ইউবি ০
ধথবক ইউবি -৬ (২০১৪ইিং েি) এই নেভ জিনি নিভগ িেীল।
নেআিনিনে’ি ে েেমূ ল ৬,২৩৪ নেনে নেনলণ্ড ি লওয় বত ত ইউবি ৩ এি ধশ্রর্ীবত পবে এেিং ধেই নলবেবে
নির্গ ত র্য বে ক েগি-ড ই-অক্স ইড এি পনিম র্ ২০৭ গ্র ম প্রনত নকবল নমি বিি থ ক ে ঞ্ছিীয়।
য িে লবি ইউবি -১ ম ি শুরু লওয় ি েি নছল ১৯৯৩। এইভ বে পযগ য়ক্রবম ইউবি -২ (১৯৯৬), ইউবি ৩(২০০০), ইউবি -৪ (২০০৫), ইউবি -৫(২০০৮-২০০৯) এেিং ইউবি -৬ (২০১৪-২০১৫) েছি ধথবক ক যগকি
লয়।
এবক্ষবত্র ে েনি ে লু লওয় ি ে বথ কত েছি েল েল কিবত প িবে। ধেই অিুবম দি ে বেি আয়ুস্ক বলি উপি
নভনত্ত কবি নি গ ির্ কি ধযবত প বি। আয়ুষ্ক ল ১০ েছি লবল ঐ মবডল ১০ েছি ধথবক ১২ েছি এি মব য
েীম েি ি খ্ উনেত।
ক্রয়ক লীি েমবয় েেগবেে উন্নত

বপি অথগ ৎ ইউবি িয ন্ড ডগ নলে বে

যগ কি উনেত। এবক্ষবত্র ২০০০ েবিি

ইউবি -৩ ম বিি ে ে ২০১০ েবি ক্রয় কি লয়। এই একনি ক িবর্ আজ ে েগুবল নিকমবত দক্ষত প্রম বর্
েযথগ লয়।
ভনেেযবত আম বদি ধদবে য িে লি েল েবলি উপবয র্ী ি স্ত েৃ নি ি কি পযগন্ত িতু ি র্ নেি নিেন্ধি েন্ধ
ধিবখ্ জিে

িবর্ি েল েবলি উপবয র্ী উন্নতম বিি ে ে ক্রয় কি ধযবত প বি।

৫.৫ একতল ে ে ও নদ্বতল ে বেি মব য তু লি মূ লক নেেির্
ে

ির্ত একতল ে ে ধয পনিম র্ ি স্ত দখ্ল কবি থ বক, একনি নদ্বতল ে ে েমপনিম র্ স্থ ি দখ্ল কবি

থ বক। অথে ে ে নদ্বতল লওয় বত য ত্রীি পনিম র্ নদ্বগুবর্ ে ে বি েম্ভে লয়। দ োঁে বি য ত্রীি পনিম র্ নিে
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তল বত ২৫ ও উপবি ১০ নলে বে ৩৫ নি গ ির্ কি ধযবত প বি। এবত েমগ্র ে েনিি

ির্ ক্ষমত ি ধথবক কম

ওজি লবল, ইনিবিি ধমি মত ও িক্ষর্ বেক্ষি খ্িে কবম য বে।
অিয একনি নদক লবল , ে বেি ড্র ইভ ি ১ জি, কন্ট্র ক্টি ১ জি, ধললপ ি ১ জি লবল প্রে েনিক েযয় কবম য বে।
আয় ধেনে লবে।
একনি একতল ে বে য ত্রী পূ ি গ লবত যত েময় ল বর্, নদ্বতল ে ে পূ ি গ লবত নকছু ি ধেনে েময় ল বর্। ঐ েমবয়ি
মব য একজি য ত্রী অনফবে য ওয় ি জিয ধছ ি র্ নে ে ধলগুি েযেল ি কিবত প বি, এবত অবিক ধক্ষবত্রই ধে
েনিক েমবয় অনফবে ধপৌছ বত েক্ষম লয়।

৫.৬ ওয় কগ েপ ও নডবপ ি পনিবেে
দদিনিি িক্ষর্ বেক্ষর্ ও ধমি মত ক বজ ে েগুবল ধথবক প্রেু ি পনিম ি অবকবজ প িগে, ি য় ি, নিউে,
েয ি িী, খ্ুেি

যন্ত্র িংে, নফল্ট ি, মনেল ইতয নদ ধফবল ধদওয় লয়।এবত প্রনতনিয়ত ওয় কগ েপ ও ত ি

আবেপ বেি পনিবেে ম ি ত্নক ভ বে দূ নেত লবে। এগুবল েনিকভ বে নিষ্পনত্ত ি কিবল ওয় কগ েপ ও ত ি
আবেপ বেি পনিবেে দু নেগেল লবয় উিবে। ফবল েিক নি নিবদগেি য় যথ যথ েযেস্থ গ্রলর্ কবি ঐেে আস্ত
ম ল ম ল ও তিল পদ থগ নিল বম নেনক্র ে পু নেবয় ধফলবত লবে।
ঢ ক ি আবেপ বে নেআিনিনে’ি ে ে

ির্ ক্ষমত ও নডবপ ওয় কগ েবপি ত নলক নিবে প্রদত্ত লবল :-



ধয য় ি ে ল ি

৩০০নি



কলয র্পু ি

১৫০নি



ধম ল ম্মদপু ি

৩৯নি



নমিপু ি



কমল পু ি



র্ জীপু ি- ে িংল বদে জ প ি ধযৌথ উবদয বর্ প্রনতনিত ধরনিিং ধেন্ট ি ও েযেস্থ পি

১৫০নি
২০০নি

৫.৭ েতগ ম ি অেস্থ নেবেেি য় প্র প্ত ফল ফল
েেনদক নেবেেি কিবল ঢ ক েলি এখ্ি আবর্ি ধথবক উন্নত। ফুিওভ িনিজগুবল ি উচ্চত নদ্বতল ে বেি
উচ্চত ধথবক ধেনে। ি স্ত েল েবলি নিনদগি েীম বিখ্ দ্ব ি পনিবেনিত। প বে অেস্থ িিত র্ ছগুনলি উচ্চত ও
নেস্তৃনতও েীনমত। ি স্ত গুবল নদ্বখ্নণ্ডত ও েীম ি ধেনিত। এইেে নদক নেবেেি কবি ে েরুি েমূ লবক নদ্বতল
ে ে েল েবলি উপবয র্ী কবি ধত ল এেিং ঐ রুিগুনলবত েিক নি য িে লি অথগ ৎ নেআিনিনে’ি আন পত্ত
নেস্ত বি েক্ষম কবি ধত ল ।
ল ইবড্র নলক নলফি, িয ম্প ও ওভ িবলড ধক্রবিি েযেস্থ ি খ্বত লবে। ধয ধয ে বেি জিয ধস্পে ল িু লে ল বর্,
ধেগুবল ি েযেল ি উপবয র্ী দৃ ঢ় ও ধিকেই িু লে েযেল বি প িদেী জিেল েৃ নি কিবত লবে। এবত ক জ দ্রুত
কি েম্ভে লবে এেিং েময় ে োঁেবে।
র্ েীি লর্ েই নেএিনজ ে বেি উপবয র্ী কবি ছ প বত লবে। ধক ি নকছু অশুি কবি ধলখ্ আইবিি ধে বখ্
গ্রলর্বয র্য িয়। ২৭৫নি ে ে পনিে লি ি জিয পৃ থকভ বে প্রকবল্পি জিেল ও কমগবক্ষত্র েৃ নি কি উনেত নছল।
নেবশ্বি ইন্ট িবিি ও ই-ধমইল ধয র্ বয র্ েেগত্র নেি জম ি। ে বেি খ্ুেি যন্ত্র িংে প ওয় য য় ি একথ
গ্রলর্বয র্য িয়। জ প নি নিে ি ও ডিবফঙ্গ এি ধযৌথ উবদয বর্ি উৎপ দিকৃত ে বেি (২০১০) খ্ুেি যন্ত্র িংে
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অেেযই ঐেে ধদে ধথবক আমদ িী কি ি েু বয র্ নছল। য ি ফবল ে েগুবল েল েবলি পনিবেে নেনিত লবয়বছ
এেিং জিে

ির্ কম খ্িবে য ত য় ত কিবত প বিনি।

ধরড ইউনিয়ি আবছ ও থ কবে। তবে েেবক্ষবত্র ত বদি লস্তবক্ষপ ক ময িয়। নেবেে কবি নডবপ ে ওয় কগ েপ
েিেি লক িী প্রনতি ি েমূ লবক ে মনয়কভ বে েি ে ধদওয় এেিং িক্ষর্ বেক্ষর্ ও ধমি মত ক জ েনিক েমবয়
পদবক্ষপ গ্রলবর্ি েযেস্থ কি , ে ে েল েল উপবয র্ী ি খ্ এেিং য ত্রী ধেে েৃ নি কি এেকল দ নয়ত্ব েিক বিি
পক্ষ ধথবক প লি কি ।
এইভ বে নেআিনিনে একনি দৃ ঢ় প্রনতবয নর্ত মূ লক প্রনতি বি পনির্ত ধল ক এি ই েকবলি ক ময।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশমালা ও উপসংহাি
৬.১ সুপারিশমালা
সুপারিশসমূ হকে রিন ভাকে ভাে েিা যায়। যথা - স্বল্প মময়াদী সুপারিশসমূ হ (রিকশষ েকি িিত মান িাসসমূ হ চলাচল
সম্পরেত ি), মধ্যকময়াদী সুপারিশসমূ হএিং দীর্তকময়াদী িা মেৌশলেি সু পারিশসমূ হ।
স্বল্প মময়াদী সুপারিশসমূ হ

1) িাসগুকলা মেনা হকয়কে সুদযুক্ত ঋকেি মাধ্যকম সিোি িা রিআিরিরসকে িা মেিি রদকি হকি। যরদ লাভ নাও
েিা যায়, েমপকে লাভ-কলােসান সমান এমনভাকি (Break Even Point) পরিচালনা েিা দিোি।
ত এিং েরম্পউিাি রভরিে ডািা অনুসিে েকি িিত মান োকেি রসদ্ধান্ত রনকি
2) িাস চলাচকলি লে িুে পিীো পূ িে
হকি। িাস মোম্পারন প্রদি ওয়ােত শপ রনকদতরশো অনুসিে েিা িাঞ্ছনীয়।

3) সময়মি িাস পরিচালনা, রিরেি রনরিি েিে, অরধ্ে যাত্রী িহন, িেোকিেে ও মমিামি, োউন্টাি রভরিে
চলাচল রিষকয় রনরিড়ভাকি পযতকিেে ও মরনিরিং (Real time monitoring) েিা।
মধ্যকময়াদী সুপারিশসমূ হ

1) রিআিরিরস এিং মিসিোরি িাকসি সারিতেভাকি পরিচালনা, িযিস্থাপনা, রনয়ন্ত্রে, সহেীেিকেি উকেকশয
সিোিকে খসড়া পরিচালনা ও মরনিরিং সংক্রান্ত নীরিমালা িা পদ্ধরিি অিিািো েিকি হকি। পাশাপারশ
নীরিমালা িা পদ্ধরি মানাি েনয িযিস্থা গ্রহে িা িলপ্রকয়াে েিকি হকি।

2) রিআিরিরসকি প্রেল্প গ্রহকেি পূ কিত Feasibility Study েকি রসদ্ধান্ত গ্রহে ও মরনিরিং ইউরনি স্থাপন েকি রনয়রমি
েরিপ, প্রকয়ােনীয়িা যাচাই, েকিষো / মূ লযায়ন োযতক্রম চালু েিকি হকি।

3) রিআিরিরস’ি মলােিলকে রিরভন্ন দকল রিভক্ত (কযমনঃলাল, নীল) েকি প্ররিকযােীিাি পযতাকয় আনকি হকি।
প্ররশেেপ্রাপ্ত মমোরনেকদি োকে লারেকয় ভাল োকেি েনয পু িস্কৃ ি েিকি হকি।

4) রডরেিাল রিরেি রসকেম চালু, রিরেকি উকেরখি েন্তিযস্থল পযতন্ত যাত্রা, এিং ধ্ািে েমিাি মচকয় অরধ্ে যাত্রী
িহন না েিা।
দীর্তকময়াদী / মেৌশলেি সুপারিশসমূ হ

1) িযাপে চারহদাি মপ্ররেকি আিও িাস ক্রয় েিকি হকি মযন েনেন পযতাপ্ত মসিা পায়। িাংলাকদকশি সাকথ
মানানসই, দীর্তস্থায়ী ও উপযুক্ত রিিল িাস ক্রয় েিা মযকি পাকি। শুধ্ুমাত্র েমদাম রিকিচনায় িাস ক্রয় না েকি
রসএনরে/দু ষেমুক্ত (মযমন ইউকিা-৪/৫ মাকনি) িাস ক্রয় েিাি উপি মোি রদকি হকি।

2) সংেি মমাোকিলায় সংরিষ্ট সেলকে সম্পৃ ক্ত েকি Transport Architecture েঠন েিা। এোড়াও ক্রয় পূ িত ও
পিিিী পযতাকয় োরিেরি রিষকয়ি উপি প্রকয়ােনীয় মেকত্র িুকয়ি/রিকশষজ্ঞ প্ররিষ্ঠাকনি সাহাযয রনকয়
মেরসরেকেশন যাচাই েকি প্ররিকিদন প্রদান।

3) মদশীয় সম্পদ িযিহাি েকি উকদযাক্তা ও যুি সমােকে শহকিি যািায়াি িযিস্থাি উন্নয়ন ও ট্রারেে সমসযা
সমাধ্াকনি লকেয মিেসই ধ্ািনা/প্রযুরক্ত উদ্ভািকন উিুদ্ধ ও সু কযাে েকি রদকি সিোি / রিআিরিরসকে পদকেপ
রনকি হকি। পাশাপারশ রপরপরপ-এি মাধ্যকম মিসিোিী খািকে যুক্ত েকি িাসগুকলাি সরঠে মমিামি ও
িেোকিেে রনরিি েিকি হকি।

4) প্রেল্প রভরিে োকে েমতেিত াকদি েনয প্রকেক্ট মযাকনেকমন্ট ও েযাপারসরি রিরডং রিষকয় অরভজ্ঞ প্রকেক্ট
মযাকনেকমন্ট মেশারলষ্ট েিৃতে প্ররশেে প্রদান ও মূ লযায়ন েিা।
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5) আধ্ুরনে মমিামি সিঞ্জাম িযিহাি েকি সিাসরি প্রধ্ান োযতালকয়ি রনকদতকশ েমতেিত া েমতচািীকদি প্ররশেে
পরিচারলি হকি। িিত মাকন যািা নিীন িাকদিকেও ধ্ািািারহেভাকি প্ররশেে প্রদান েিকি হকি মযন মেউ চােরি
োড়কল িা অিসি গ্রহে েিকলও দে মানি সম্পকদি অভাি না হয়।

6) ভরিষযকি ক্রয়োলীন সমকয় ১লে রেকলারমিাি চলাচকলি েনয যি প্রোি খুচিা যন্ত্রাংশ ক্রয়েিা প্রকয়ােন িা
রেকন মেু দ িাখকি হকি।

7) সমীো মথকে প্রাপ্ত িথয অনুযায়ী এই প্রেকল্পি োযতক্রম শহকিি প্ররিিন্ধী ও িয়ষ্ক েনকোষ্ঠীি েনয সহায়ে রেল
িাই ভরিষযকি প্রেল্প গ্রহকেি মেকত্র এই ধ্ািািারহেিা অিযাহি িাখকি হকি।
৬.২ উপসংহাি
প্রেকল্পি মূ ল উকেশয রেল নেিিাসীি পরিিহে সমসযা হ্রাস ও অরধ্ে যাত্রী মসিা রনরিি েিা । একেকত্র ২৭৫রি িাস
ক্রয় েকিও রিআিরিরস োরিি যাত্রী পরিিহকন িযথত , আয় িরঞ্ছি এিং ঋে পরিকশাকধ্ অপািে প্ররিষ্ঠাকন পরিনি
হয়। সংখযােি িকথযি রেেু ভাকলা রদে থােকলও গুেেি িথয রিকিচনা েকি মদখা যাকে ময এই প্রেকল্পি োযতক্রকম
অকনে ত্রুরি-রিচু যরি রিদযমান আকে। প্রথম ধ্াকপ ক্রয়েৃি ১০০ রি রসএনরে চারলি এেিলা িাসগুকলা েমদাকম
মেনাি েকল অরিরিক্ত অথত উিৃি রেল। ১০০রি ক্রয়েৃি িাসগুকলাি মোন প্রোি েমতেমিা পযতাকলাচনা না েকিই,
রিআিরিরস মযাকনেকমন্ট/মন্ত্রোলয় আিাকিা ১৭৫ রি িাস মেনাি রসদ্ধান্ত মনয় শুধ্ুমাত্র অরিরিক্ত উিৃি অথত থাোি
োিকে। এই প্রেল্পাধ্ীন ২৭৫ রসএনরে িাকসি মকধ্য মাত্র ৩৮রি িাস সাধ্ািন যাত্রী পরিিহকেি েনয িাস্তায় চলমান
আকে একি োরিি পরিিহেকসিা মথকে নেিিাসী িরঞ্ছি হকে। িাসগুকলা রিরভন্ন প্ররিষ্ঠাকন ভাড়া মদিাি োিে
রহকসকি, প্রধ্ােি িাসগুকলা অরধ্ে চলাচকল (Mileage) উপকযােী

না হওয়াকে এিং এেই সাকথ Opeartional

ত িাকে রচরিি েিা যায়। সমীোয় প্রাপ্ত িকথযি রভরিকি িলা যায় ময, িযিস্থাপনা, পরিিীেে
Management-এি দূ িল
ও মূ লযায়ন রেল খুিই রনম্ন মাকনি। আমাকদি েকিষোি সুপারিশমকি, ঢাো নেিীি মি এেরি েনিহুল এিং
অপরিেরল্পি নেিীকি রসকেল মডোি িাকসি িু লনায় ডািল মডোি িাস মিরশ উপযুক্ত। মযাকনেকমকন্টি যুরক্ত রেল,
িখন সীরমি সংখযে রসএনরে িাস উৎপাদনোিী মোম্পানী রেল এিং মসকেকত্র িাকদি রিেল্প উপায়ও রেল েম।
রেন্তু িু লনামূ লে অল্প দাকম মেনা িাসগুকলাি িেনাকিেে ও মমিামকিি রদকে গুরুত্ব না মদওয়া এিং খুচিা যন্ত্রাংশ
সংগ্রকহ সময় উপকযােী িযিস্থা গ্রহে না েিায় মসগুকলা িাস্তায় চলাচকলি েনয অনুপযুক্ত হকয় পকড় যাকি যাত্রী মসিা
দারুনভাকি রিরিি হয়। প্রভাি মূ লযায়ন সমীোি েলােকলি মপ্ররেকি িলা যায় ঢাো মহানেিীি ট্রারেে িযিস্থাি
উন্নয়ন ও যাত্রী মসিাি মান উন্নয়কন আশানুরূপ সােলয অরেতি না হকলও পরিকিশ দু ষে হ্রাকস এই িাকসি ভুরমো রেল
উকেখকযােয। ঢাো শহকিি যাত্রী মসিা, সময় িাাঁচাকনা, পরিকিকশি দূ ষে হ্রাস েিা, মানুকষি চলাচকল সহে েরি
রেরিকয় আনা, রুকিি চারহদা মমািাকিে রিআিরিরস িাস িিাে মদওয়া, যানেি হ্রাস েিা, অরধ্ে আয় েকি ঋকেি
িাো পরিকশাধ্ েিা, িেোকিেে ও মমিামি োে সরঠে সমকয় সম্পাদন েকি িাসগুরল সচল িাখাি েনয
সুপারিশসমূ হ রিকিচনায় মিকখ েরুিী পদকেপ গ্রহে েিকি হকি এিং আোমীকি নিু ন প্রেল্প গ্রহকেি পূ কিত, এসেল
ভুকলি মযন পু নিািৃ রি না হয়, মসরদকে মখয়াল িাখকি হকি।
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সপ্তম অধ্যায়
সংযুক্তিসমূ হ
সংযুক্তিিঃ১
“প্রক্তিউরমমন্ট অব ক্তসএনক্তি ক্তসমেল ডেিার বামসস ফর ক্তবআরক্তিক্তস আন্ডার এনক্তেএফ ডলান”
শীর্ষি প্রিমের প্রভাব মূলযায়ন
ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বামসর যাত্রীমের িনয প্রশ্নমালা
(Study Group)।
বামসর নম্বরিঃ
ক্তসএনক্তি চাক্তলত ১তলা ক্তবআরক্তিক্তস বামসর ডসবাগ্রহণিারী/যাত্রীমের িনয প্রশ্নমালা
ভূক্তমিািঃ আসসালামু আলাইিুম। আমার নাম........................................................................। আক্তম
পক্তরিেনা মন্ত্রনালময়র আইএমইক্তে ক্তবভামের মূ লযায়ন ডসক্টর িততষি মমনানীত পরামশষি প্রক্ততষ্ঠান ডোমব
ইন্টারনযাশনাল (প্রাইমভি) ক্তলক্তমমিে এর পমে তথ্য সংগ্রহিারী ক্তহমসমব আমলাচয প্রিমের প্রভাব
মূ লযায়মনর িনয তথ্য সংগ্রহ িরমত এমসক্তি। আপনারা িামনন ডয, সড়ি পক্তরবহন ও ডসতু মন্ত্রণালয় িু লাই
২০০৮- িু ন ২০১১ সামল বাংলামেশ সড়ি পক্তরবহন সংস্থা( ক্তব আর ক্তি ক্তস) িততষি পক্তরচালনার িনয ২৭৫ক্তি
CNG এিতলা বাস ক্রয় িমরমি। প্রিততপমে ঢািা মহানেরবাসীর পক্তরবহন সংিি ক্তনরসন ও পক্তরমবশ
েূ র্মণর মাত্রা সহনীয় পযষাময় আনাই আমলাচয প্রিেক্তির মূ ল উমেশয। এই প্রিে মূ লযায়মনর উমেশয হমলা,
ক্তব আর ক্তি ক্তস এিতলা বাসগুমলা পক্তরচালনার দ্বারা নেরবাসীর পক্তরবহন ডসবার মান ও তা বযাবহামরর
ডেমত্র আগ্রহ/সন্তুক্তি িতিা বত ক্তি এবং পক্তরমবশ েূ র্ণ িতিা হ্রাস ডপময়মি তা যাচাই িরা। আপনার/
আপনামের মতামত/সু পাক্তরশ এই িাযষক্রমমি আরও ফলপ্রসু িরমত সরিামরর নীক্তত ক্তনধ্ষারমন সহায়ি
হমব। এই িক্তরমপর িাি সম্পন্ন িরমত ২০ ডথ্মি ৩০ক্তমক্তনি সময় লােমত পামর। এখামন আরও উমেখয
ডয, আপনার প্রে্ত  তথ্য ুধধ্ুমাত্র েমবর্ণার িামি বযবৃতত হমব এবং প্রে্ত  তমথ্যর িমরার ডোপনীয়তা
রোর বযাপামর প্রক্ততজ্ঞাবি।
এ িক্তরপ িাি সস্পক্তিষ ত ডযমিান তথ্য িানার িনয আপক্তন প্রশ্ন িরমত পামরন। আপনার সেয় সম্মক্তত
ক্তনময়, আক্তম ক্তি আপনার সাোৎিার ুধরু িরমত পাক্তর?
উ্ত রোতার তথ্যাবলীিঃ

প্রক্ততবন্ীিঃ

হয

না

ি ) উ্ত রোতার/যাত্রীর নামিঃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .াাা
...............
খ) ক্তরিানা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ডমাবাইল নম্বরিঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ক্রক্তমি

প্রশ্নমালা এবং ডিাে

ডিাে /উ্ত র

নং

ক্তলখুন

১.

উ্ত রোতার ক্তলে পু রুর্ ২= নারী ,১ =

২.

উ্ত রোতার বয়স (বির)

৩.

আপনার প্রধ্ান ডপশা

ক্তি) ?ডিােিঃক্তশোথ্ী=১, সরিাক্তর িমষিতষ া

,২=

িমষচারী/

এনক্তিও িমষি/ডবসরিারীতষ া ,৫= বযবসা ,৪ =িমষচারী/োমমষন্টস িমী ,৩= িমষচারী/ডবিার৬=,
েত ক্তহনী=৭, ৮= অনযানয (উমেখ িরুন))
৪.

আপনার সমবষাচ্চ ক্তশোেত ডযােযতা ডিান ডেণী পযষন্ত? (ক্তনরের=০ ডথ্মি পযষায়ক্রমম স্নাতমিা্ত র
=১৭ পযষন্ত)

৫.

আপনার আনুমাক্তনি পাক্তরবাক্তরি মাক্তসি আয় িত? )িািা)

৬.

আপনার দেনক্তিন যাতায়ামতর িামি সাধ্ারণত ডিান ডিান যানবাহন বযবহার িমর থ্ামিন?
(ক্তবআরক্তিক্তস এিতলা বাস=১, অনযানয বাস=২, ক্তসএনক্তি অমিাক্তরক্সা=৩, ক্তরক্সা=৪, ডলগুনা=৫,
বযক্তিেত যানবাহন=৬, অক্তফমসর যানবাহন=৭, অনযানয (উমেখ িরুন)=৮) (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

৭.

আপনার বাসস্থান হমত এই ক্তসএনক্তি বাস স্ট্যান্ড িত েূ মর?(ক্তিিঃক্তমিঃ)

৮.

ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান/িমষস্থল হমত আপনার বাসস্থান িত েূ মর? (ক্তিিঃক্তমিঃ)

৯.

ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান /িমষস্থল হমত আপনার ক্তনিিবতী CNG বাসস্ট্যামন্ডর েু রত্ব িত? (ক্তিিঃক্তমিঃ)

১০.

ি) ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান /িমষস্থল হমত ক্তসএনক্তি বামস আপনার বাসস্থামন আসমত িত সময় বতষ মামন
লামে?(ক্তমক্তনমি উ্ত র ক্তলখুন)
খ)এই রুমি ক্তসএনক্তি বাস চালুর পূ মবষ আপনার ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান /িমষস্থল হমত বাসস্থামন আসমত
িত সময় লােত? (ক্তমক্তনমি উ্ত র ক্তলখুন)

১১.

িমষস্থল হমত অনয বাস ডযামে আপনার বাসস্থামন আসমত বতষ মামন িত সময় লামে? (ক্তমক্তনমি
উ্ত র ক্তলখুন)

১২.

এই বাস ডযামে ২০১০-১১-১২ সামল আপক্তন িতগুমলা স্থামন যাতায়াত িরমত পারমতন? (সংখযা)

১৩.

আপক্তন ডিন ক্তবআরক্তিক্তসর এই বামস চলাচল িমরন?

ি)
খ)
ে)
১৪.

এই বাসগুমলা ক্তনয়ক্তমতভামব বাস স্ট্যান্ড ডথ্মি িামড় ক্তিনা?
ক্তনয়ক্তমত= ১, প্রায় ক্তনয়ক্তমত=২, অক্তনয়ক্তমত=৩, খুবই অক্তনয়ক্তমত=৪
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১৫.

এই বাসগুমলা থ্ামার িনয ক্তনক্তেষি িায়ো আমি ক্তিনা?
আমি =১, ডনই=২

১৬. ি)

যক্তে থ্ামি তমব, বাসগুমলা ডসই ক্তনক্তেষি স্থামন থ্ামম ক্তিনা?
হযা=১

খ)

না=২

উ্ত র না হমল, ডিন ক্তনক্তেষি স্থামন থ্ামম না?

ি)
খ)
ে)
১৭.

আপক্তন ক্তি িামনন এই বামসর ক্তসি সংখযা িত ? (হযা=১ , না=২)

১৮.

এই বামস ক্তসি িযাপাক্তসক্তি অনুযায়ী যাত্রী ডনওয়া হয় ক্তিনা?
িযাপাক্তসক্তি অনুযায়ী ডনওয়া হয়=১, অক্ততক্তরি ডনওয়া হয়=২, িম ডনওয়া হয়=৩।

১৯.

উ্ত র ২ হমল, বামস ক্তসি িযাপাক্তসক্তির অক্ততক্তরি যাত্রী ডনওয়া হয় ডিন?

ি)
খ)
ে)
২০.

অনযানয প্রাইমভি বামসর তু লনায় ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বামসর ভাড়ার পক্তরমাণ ক্তিরুপ? (
ডবশী=১, সমান =২, তু লনামূ লিভামব িম=৩)

২১.

অনযানয প্রাইমভি বামসর তু লনায় এই বামসর যাত্রীর ডসবার মান ডিমন? (ভামলা =১, এিই
রিম =২ , খারাপ =৩ )

২২.

ি) এই বামসর ভাড়া আোময়র মাধ্যম ক্তি? (িাউন্টার হমত ক্তিক্তিি=১, িন্ডাক্টার হমত ক্তিক্তিি=২,
ক্তিক্তিি ক্তবহীন ভাড়া আোয়=৩, ক্তিক্তিি িক্তরনা=৪) (এিাক্তধ্ি উ্ত র)
খ)এই বামসর ক্তিক্তিমির ধ্রণ ডিমন? ( ক্তেক্তিিাল=১, িাপািতত =২, অনযানয=৩)

২৩.

অনযানয প্রাইমভি বামসর তু লনায় এই বামসর িন্ডাক্টার/বাস চালিমের বযবহার/আচরণ ডিমন? (
ভামলা =১, ডমািামুক্তি =২ ,এিই রিম =৩, ভামলা না =৪ )

২৪.

ি) ক্তবমশর্ভামব নারীমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? (হযা =১, না=২)
খ) ক্তবমশর্ভামব স্কু লোমী ক্তশুধমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? (হযা=১,না=২)
ে) ক্তবমশর্ভামব প্রক্ততবন্ীমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? (হযা =১, না=২)
ঘ) ক্তবমশর্ভামব বয়ষ্কমের এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? (হযা =১, না=২)

২৫.

ি) নারীরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? (হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)
খ) স্কু লোমী ক্তশুধরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? (হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)
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ে) প্রক্ততবন্ীরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? (হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)
ঘ) বয়ষ্করা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? (হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)
২৬.

উ্ত র না হমল, ডিন?

ি) সংরক্তেত ক্তসি সংখযা িম।
খ) সংরক্তেত ক্তসমি সাধ্ারণ যাত্রীরা বমস থ্ামি।
ে) বামসর িন্ডাক্টর/ চালিেণ সহানুভূক্ততশীল/মসবাপ্রবণ নয়।
ঘ) অনযানয। (উমেখ িরুন)
২৭.

ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বাস চালুর ফমল ক্তি ঢািার বায়ু েূ র্ণ হ্রাস ডপময়মি বমল আপক্তন মমন
িমরন? (হযা=১, ২=না, ৩= িানা ডনই)

২৮.

এই বাস চালুর ফমল যাত্রীরা ক্তি ক্তি ডেমত্র উপিতত হময়মিন (এই বামসর শক্তিশালী/ভামলা
ক্তেিগুমলা ক্তি ক্তি)? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) সময় সােয় হময়মি।
খ) অমপোিতত ভামব ভাড়া িম লামে ।
ে) ভ্রমণ আরামোয়ি হময়মি।
ঘ) পক্তরমবশ েূ র্ণ/ িামলা ডধ্ায়া হ্রাস ডপময়মি।
ঙ) পক্তরবহন সংিি হ্রাস ডপময়মি।
চ) অনযানয। (উমেখ িরুন)
২৯.

এই বাস চালুর পমরও ডিান ডিান ডেমত্র যাত্রীরা এখনও অসুক্তবধ্ার/সমসযার সম্মুখীন হমচ্ছ বমল
ষ ক্তেিগুমলা ক্তি ক্তি)? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)
আপক্তন মমন িমরন (এই বামসর েূ বল

ি) প্রময়ািমনর তু লনায় বামসর সংখযা িম।
খ) অক্তনয়ক্তমত ভামব পক্তরবহন পক্তরচালনা।
ে) বাস িমষচারীরা যাত্রীমের প্রক্তত ডসবা প্রবণ নয়।
ঘ) ভাড়া গ্রহণ/ ক্তিক্তিি প্রোমন অক্তনয়ম।
ঙ) বামস ক্তনরাপ্ত া/ পক্তরচ্ছন্নতার অভাব।
চ) অনযানয। (উমেখ িরুন)
৩০.

ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বামস চলাচলরত অবস্থায় ডিান সড়ি েু ঘষিনার অক্তভজ্ঞতা হময়মি ক্তি
না? (হযা =১, না=২)

৩১.

উ্ত র হযা হমল, িতক্তি? (সংখযা)

৩২.

চালমিরা ট্রাক্তফি আইন ডমমন োড়ী চালায় ক্তি না? (হযা =১, না=২)
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৩৩.

ট্রাক্তফি পু ক্তলশ ক্তেক্তিিাল ট্রাক্তফি ক্তসেনযাল অনুযায়ী ক্তনমেষশনা প্রোন িমর ক্তি না? (হযা =১, না=২)

৩৪.

এই বাস গুমলামি ক্তি আপনার চলাচমলর িনয ক্তনরাপে বমল মমন িমরন? (হযা =১, না=২)

৩৫.

উ্ত মরর স্বপমে িারণ সমূ হিঃ

৩৬.

এিতলা অমপো ক্তদ্বতল বামসর সুক্তবধ্া গুমলা ক্তি ক্তি? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) রাস্তায় িায়ো িম লামে।
খ) অক্তধ্ি যাত্রী পক্তরবহন িরা যায়।
ে) যানযি হ্রাস িরা যায়।
ঘ) পক্তরচালনা প্রক্ততষ্ঠামনর আয় বত ক্তি পায়।
ঙ) অনযানয।(উমেখ িরুন)
৩৭.

ভক্তবর্যমত ক্তি ক্তি বযবস্থা ক্তনমল ক্তসএনক্তি চাক্তলত ১তলা বামসর যাত্রী ডসবার এবং বাস বযবস্থাপনার
মান আরও উন্নত এবং ডিিসই হমব বমল আপক্তন মমন িমরন? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) বাস িমষচারীমের প্রক্তশেণ ও ক্তশো প্রোন।
খ) ক্তিক্তিি (ক্তেক্তিিাল ) প্রোন ক্তনক্তিত িরণ।
ে) ক্তনক্তেষি সময় ও স্ট্মপি অনুযায়ী পক্তরচালনা িরা।
ঘ) পক্তরমবশ বান্ব ও উন্নত প্রযুক্তির বাস চলাচল।
ঙ) তু লনামূ লিভামব অক্তধ্ি ক্তসি িযাপাক্তসক্তির বাস চলাচল।
চ) অনযানয। (উমেখ িরুন)

সাোৎিার গ্রহণিারীর নামিঃ

সাোৎিার গ্রহমণর তাক্তরখিঃ

ডমাবাইল নম্বরিঃ
সুপারভাইিামরর নামিঃ

তাক্তরখিঃ

ডমাবাইল নম্বরিঃ
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সংযুক্তিিঃ২
“প্রক্তিউরমমন্ট অব ক্তসএনক্তি ক্তসমেল ডেিার বামসস ফর ক্তবআরক্তিক্তস আন্ডার এনক্তেএফ ডলান” শীর্ষি
প্রিমের প্রভাব মূ লযায়ন
অনযানয বামসর যাত্রীমের িনয প্রশ্নমালা
(Control Group)।
বামসর নম্বরিঃ

জ্বালানীর ধ্রণিঃ

(১ = ক্তসএনক্তি, ২ = ক্তেমিল )

ক্তসএনক্তি চাক্তলত ১তলা ক্তবআরক্তিক্তস বাস বযক্ততত অনযানয বামসর যাত্রীমের িনয প্রশ্নমালা
ভূক্তমিািঃ আসসালামু আলাইিুম। আমার নাম........................................................................। আক্তম
পক্তরিেনা মন্ত্রনালময়র আইএমইক্তে ক্তবভামের মূ লযায়ন ডসক্টর িততষি মমনানীত পরামশষি প্রক্ততষ্ঠান ডোমব
ইন্টারনযাশনাল (প্রাইমভি) ক্তলক্তমমিে এর পমে তথ্য সংগ্রহিারী ক্তহমসমব আমলাচয প্রিমের প্রভাব
মূ লযায়মনর িনয তথ্য সংগ্রহ িরমত এমসক্তি। আপনারা িামনন ডয, সড়ি পক্তরবহন ও ডসতু মন্ত্রণালয় িু লাই
২০০৮- িু ন ২০১১ সামল বাংলামেশ সড়ি পক্তরবহন সংস্থা( ক্তব আর ক্তি ক্তস) িততষি পক্তরচালনার িনয ২৭৫ক্তি
CNG এিতলা বাস ক্রয় িমরমি। প্রিততপমে ঢািা মহানেরবাসীর পক্তরবহন সংিি ক্তনরসন ও পক্তরমবশ
েূ র্মণর মাত্রা সহনীয় পযষাময় আনাই আমলাচয প্রিেক্তির মূ ল উমেশয। এই প্রিে মূ লযায়মনর উমেশয হমলা,
ক্তব আর ক্তি ক্তস এিতলা বাসগুমলা পক্তরচালনার দ্বারা নেরবাসীর পক্তরবহন ডসবার মান ও তা বযাবহামরর
ডেমত্র আগ্রহ/সন্তুক্তি িতিা বত ক্তি এবং পক্তরমবশ েূ র্ণ িতিা হ্রাস ডপময়মি তা যাচাই িরা। আপনার/
আপনামের মতামত/সু পাক্তরশ এই িাযষক্রমমি আরও ফলপ্রসু িরমত সরিামরর নীক্তত ক্তনধ্ষারমন সহায়ি
হমব। এই িক্তরমপর িাি সম্পন্ন িরমত ২০ ডথ্মি ৩০ক্তমক্তনি সময় লােমত পামর। এখামন আরও উমেখয
ডয, আপনার প্রে্ত  তথ্য ুধধ্ুমাত্র েমবর্ণার িামি বযবৃতত হমব এবং প্রে্ত  তমথ্যর িমরার ডোপনীয়তা
রোর বযাপামর প্রক্ততজ্ঞাবি।
এ িক্তরপ িাি সস্পক্তিষ ত ডযমিান তথ্য িানার িনয আপক্তন প্রশ্ন িরমত পামরন। আপনার সেয় সম্মক্তত
ক্তনময়, আক্তম ক্তি আপনার সাোৎিার ুধরু িরমত পাক্তর?
উ্ত রোতার তথ্যাবলীিঃ

প্রক্ততবন্ীিঃ

হয

না

ি ) উ্ত রোতার/যাত্রীর নামিঃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .াাা
...............
খ) ক্তরিানািঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ডমাবাইল নম্বরিঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ক্রক্তমি

প্রশ্নমালা এবং ডিাে

ডিাে

নং

/উ্ত র
ক্তলখুন

১.

উ্ত রোতার ক্তলে ( নারী=১, পু রুর্=২)

২.

উ্ত রোতার বয়স (বির)

৩.

আপনার প্রধ্ান ডপশা ক্তি ?ডিােিঃক্তশোথ্ী=১, সরিাক্তর িমষিতষ াএনক্তিও /ডবসরিারী ,২= িমষচারী/
িমষিতষ া ,৫= বযবসা ,৪ =িমষচারী/োমমষন্টস িমী ,৩= িমষচারী/ডবিার৬=, েত ক্তহনী=৭, ৮= অনযানয(

৪.

আপনার সমবষাচ্চ ক্তশোেত ডযােযতা ডিান ডেণী পযষন্ত? (ক্তনরের=০ ডথ্মি পযষায়ক্রমম স্নাতমিা্ত র
=১৭ পযষন্ত)

৫.

আপনার আনুমাক্তনি পাক্তরবাক্তরি মাক্তসি আয় িত? (িািা)

৬.

আপনার দেনক্তিন যাতায়ামতর িামি সাধ্ারণত ডিান ডিান যানবাহন বযবহার িমর থ্ামিন?
(ক্তবআরক্তিক্তস বাস=১, অনযানয বাস=২, ক্তসএনক্তি অমিাক্তরক্সা=৩, ক্তরক্সা=৪, ডলগুনা=৫, বযক্তিেত
যানবাহন=৬, অক্তফমসর যানবাহন=৭, অনযানয (উমেখ িরুন)=৮) (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

৭.

আপনার বাসস্থান হমত বাস স্ট্যান্ড িত েূ মর?(ক্তিিঃক্তমিঃ)

৮.

ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান/িমষস্থল হমত আপনার বাসস্থান িত েূ মর? (ক্তিিঃক্তমিঃ)

৯.

ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান /িমষস্থল হমত আপনার ক্তনিিবতী বাস স্ট্যামন্ডর েু রত্ব িত? (ক্তিিঃক্তমিঃ)

১০.

ি) ক্তশোপ্রক্ততষ্ঠান /িমষস্থল হমত বামস আপনার বাসস্থামন আসমত িত সময় বতষ মামন লামে?(ক্তমক্তনি)

১১.

এই বাসগুমলা ক্তনয়ক্তমতভামব বাস স্ট্যান্ড ডথ্মি িামড় ক্তিনা?
ক্তনয়ক্তমত= ১, প্রায় ক্তনয়ক্তমত=২, অক্তনয়ক্তমত=৩, খুবই অক্তনয়ক্তমত=৪

১২.

বাসগুমলা থ্ামার িনয ক্তনক্তেষি িায়ো আমি ক্তিনা? আমি =১, ডনই=২

১৩.

যক্তে থ্ামি তমব, বাসগুমলা ডসই ক্তনক্তেষি স্থামন থ্ামম ক্তিনা? হযা=১

১৪.

উ্ত র না হমল, ডিন ক্তনক্তেষি স্থামন থ্ামম না?

না=২

ি)
খ)
১৫.

আপক্তন ডিন এই বামস চলাচল িমরন?

ি)
১৬.

বামসর ক্তসি িযাপাক্তসক্তি অনুযায়ী যাত্রী ডনওয়া হয় ক্তিনা? িযাপাক্তসক্তি অনুযায়ী ডনওয়া হয়=১,
অক্ততক্তরি ডনওয়া হয়=২, িম ডনওয়া হয়=৩।

১৭.

উ্ত র ২ হমল, বামস ক্তসি িযাপাক্তসক্তির অক্ততক্তরি যাত্রী ডনওয়া হয় ডিন?
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ি)
খ)
১৮.

ক্তবআরক্তিক্তস ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বামসর তু লনায় এইসিল বামসর ভাড়ার পক্তরমাণ ক্তিরুপ? (
ডবশী=১, সমান =২, তু লনামূ লিভামব িম=৩)

১৯.

ক্তসএনক্তি চাক্তলত ক্তবআরক্তিক্তস এিতলা বামসর তু লনায় এই সিল বামসর যাত্রীর ডসবার মান ডিমন?
(ভামলা =১, এিই রিম =২ , খারাপ =৩ , িানা ডনই=৪)

২০.

ি) এই বামসর ভাড়া আোময়র মাধ্যম ক্তি? (িাউন্টার হমত ক্তিক্তিি=১, িন্ডাক্টার হমত ক্তিক্তিি=২,
ক্তিক্তিি ক্তবহীন ভাড়া আোয়=৩, অনযানয=৪) (এিাক্তধ্ি উ্ত র)
খ)এই বামসর ক্তিক্তিমির ধ্রন ডিমন? ( ক্তেক্তিিাল=১, িাপািতত =২, অনযানয=৩)

২১.

ক্তবআরক্তিক্তস ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বামসর তু লনায় এই বামসর িন্ডাক্টার/বাস চালিমের
বযবহার/আচরণ ডিমন? ( ভামলা =১, ডমািামুক্তি =২ ,এিই রিম =৩, ভামলা না =৪ )

২২.ি)

ক্তবমশর্ভামব নারীমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? ((হযা =১, না=২।)

খ)

ক্তবমশর্ভামব স্কু লোমীক্তশুধমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? ((হযা =১, না=২।)

ে)

ক্তবমশর্ভামব প্রক্ততবন্ীমের িনয এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? ((হযা =১, না=২।)

ঘ)

ক্তবমশর্ভামব বয়ষ্কমের এই বামস ডিামনা ক্তসি বরাে আমি ক্তি না? (হযা =১, না=২)

২৩.ি)

নারীরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? ((হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)

খ)

স্কু লোমী ক্তশুধরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? ((হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)

ে)

প্রক্ততবন্ীরা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? ((হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩

ঘ)

বয়ষ্করা এই বামস ভ্রমমণ স্বাচ্ছিয ডবাধ্ িমরন ক্তি না? (হযা =১, না=২, িাক্তননা=৩)

২৪.

উ্ত র না হমল, ডিন? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) সংরক্তেত ক্তসি সংখযা িম।
খ) সংরক্তেত ক্তসমি সাধ্ারণ যাত্রীরা বমস থ্ামি।
ে) বামসর িন্ডাক্টর/ চালিেণ সহানুভূক্ততশীল/মসবাপ্রবণ নয়।
ঘ) অনযানয। (উমেখ িরুন)
২৫.

এই সিল বাস চলাচমলর ফমল ঢািার পক্তরমবমশর উপর ক্তিরুপ প্রভাব পড়মি বমল আপক্তন মমন
িমরন? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) বায়ু েূ র্ণ বত ক্তি ডপময়মি।
খ) িামলা ডধ্ায়ার পক্তরমান ডবমড়মি।
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ঘ) অনযানয।(উমেখ িরুন)
২৬.

প্রক্ততক্তি বামস েমড় িতিন মক্তহলা যাত্রী ভ্রমন িমর থ্ামিন? (সংখযা)

২৭.

চালমিরা ট্রাক্তফি আইন ডমমন োড়ী চালায় ক্তি না? ((হযা =১, না=২)

২৮.

ট্রাক্তফি পু ক্তলশ ক্তেক্তিিাল ক্তসেনযাল ক্তসমস্ট্ম অনুযায়ী ক্তনমেষশনা প্রোন িমর ক্তি না? (হযা=১, না=২)

২৯.

উ্ত মরর স্বপমে িারণ সমূ হিঃ

ি)
খ)
৩০.

এই সিল বামস যাত্রীরা ক্তি ক্তি অসুক্তবধ্ার/সমসযার সম্মুখীন হমচ্ছ বমল আপক্তন মমন িমরন?
(এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) প্রময়ািমনর তু লনায় বামসর সংখযা িম।
খ) অক্তনয়ক্তমত ভামব পক্তরবহন পক্তরচালনা।
ে) বাস িমষচারীরা যাত্রীমের প্রক্তত ডসবা প্রবণ নয়।
ঘ) ভাড়া গ্রহণ/ ক্তিক্তিি প্রোমন অক্তনয়ম।
ঙ) বামস ক্তনরাপ্ত া/ পক্তরচ্ছন্নতার অভাব।
চ) আশানুরুপ যাত্রী না হমল বাস িামড় না।
ি) অনযানয। (উমেখ িরুন)
৩১.

ভক্তবর্যমত ক্তি ক্তি বযবস্থা ক্তনমল বামসর যাত্রী ডসবা এবং বাস বযবস্থাপনার মান আরও উন্নত এবং
ডিিসই হমব বমল আপক্তন মমন িমরন? (এিাক্তধ্ি উ্ত র)

ি) বাস িমষচারীমের প্রক্তশেণ ও ক্তশো প্রোন।
খ) ক্তেক্তিিাল ক্তিক্তিি প্রোন ক্তনক্তিত িরণ।
ে) ক্তনক্তেষি সময় ও স্থান অনুযায়ী পক্তরচালনা িরা।
ঘ) পক্তরমবশ বান্ব ও উন্নত প্রযুক্তির বাস চলাচল।
ঙ) তু লনামূ লিভামব অক্তধ্ি ক্তসি িযাপাক্তসক্তির /ক্তদ্বতল বাস চলাচল।
চ) অনযানয। (উমেখ িরুন)
সাোৎিার গ্রহণিারীর নামিঃ

সাোৎিার গ্রহমণর তাক্তরখিঃ

ডমাবাইল নম্বরিঃ
সুপারভাইিামরর নামিঃ

তাক্তরখিঃ

ডমাবাইল নম্বরিঃ
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সংযুক্তিিঃ৩
“প্রক্তিউরমমন্ট অব ক্তসএনক্তি ক্তসমেল ডেিার বামসস ফর ক্তবআরক্তিক্তস আন্ডার এনক্তেএফ ডলান” শীর্ষি
প্রিমের প্রভাব মূ লযায়ন
ক্তসএনক্তি চাক্তলত এিতলা বাস ক্রয় ও পক্তরচালনা শীর্ষি প্রিে সংক্তিি ক্তবআরক্তিক্তস িমষিতষ া/িমষচারীমের
িনয প্রশ্নমালা (KII/ডচিক্তলস্ট্) ।
ভূক্তমিািঃ আসসালামু আলাইিুম। আমার নাম........................................................................। আক্তম পক্তরিেনা
মন্ত্রনালময়র আই এম ই ক্তে ক্তবভামের মূ লযায়ন ডসক্টর িততষি মমনানীত পরামশষি প্রক্ততষ্ঠান ডোমব ইন্টারনযাশনাল
(প্রাইমভি) ক্তলক্তমমিে এর পমে তথ্য সংগ্রহিারী ক্তহমসমব আমলাচয প্রিমের প্রভাব মূ লযায়মনর িনয তথ্য সংগ্রহ িরমত
এমসক্তি। আপনারা িামনন ডয, সড়ি পক্তরবহন ও ডসতু মন্ত্রণালয় িু লাই ২০০৮- িু ন ২০১১ সামল বাংলামেশ সড়ি
পক্তরবহন সংস্থা( ক্তব আর ক্তি ক্তস) িততষি পক্তরচালনার িনয ২৭৫ক্তি CNG এিতলা বাস ক্রয় িমরমি। প্রিততপমে ঢািা
মহানেরবাসীর পক্তরবহন সংিি ক্তনরসন ও পক্তরমবশ েূ র্মণর মাত্রা সহনীয় পযষাময় আনাই আমলাচয প্রিেক্তির মূ ল
ষ ক্তবর্য়াক্তে, পক্তরমবশেত উন্নয়ন, যাত্রী
উমেশয। এ প্রশ্নমালার মাধ্যমম এ প্রিমের িাযষক্রমমর গুণেতমান, সবল ও েূ বল
ডসবার মান, যাত্রীমের এ পক্তরবহন বযবহামর আগ্রহ/সন্তুক্তি িতিা বত ক্তি ডপময়মি তা যাচাই িরা । প্রিমের িাযষক্রম
আরও ফলপ্রসু িরার ক্তবর্ময় ক্তবআরক্তিক্তস িমষিতষ া/ডিিক্তনিযাল িমষিতষ া ও মাক্তলি সক্তমক্ততর িমষিতষ ামের
মতামত/সুপাক্তরশ ক্তলক্তপবি িরা হমব। এখামন আরও উমেখয ডয, আপনার প্রে্ত  তথ্য ুধধ্ুমাত্র েমবর্ণার িামি বযবৃতত
হমব এবং প্রে্ত  তমথ্যর িমরার ডোপনীয়তা রোর বযাপামর প্রক্ততজ্ঞাবি। এ িক্তরপ িাি সস্পক্তিষ ত ডযমিান তথ্য
িানার িনয আপক্তন প্রশ্ন িরমত পামরন। আপনার সেয় সম্মক্তত ক্তনময়, আক্তম ক্তি আপনার সাোৎিার ুধরু িরমত পাক্তর?)
িমষিতষ ার নামিঃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

পেবীিঃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ডমাবাইল নম্বরিঃ
১।

ক্তলেিঃ (পু রর্- ১, মক্তহলা - ২)

২।

ক্তশোেত ডযােযতা (ডেণী)

৩।

বয়স (বির)

৪।

িত বির ধ্মর চািুরী িরমিন ? (বির)

৫।

িত বির যাবত এ পমে োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত আমিন ? (বির)

৬।

এ প্রিমের িাি যথ্াসমময় বাস্তবাক্তয়ত হময়মি ক্তিনা? (হযা -১ , না-২)

৭।

না হমল, তার িারণ ক্তি ক্তিল?

ি)
খ)
৮।

এ প্রিমের িাি যথ্াযথ্ভামব বাস্তবাক্তয়ত হময়মি ক্তিনা? (হযা -১ , না-২)

৯। না হমল, িারণগুমলা িী িী ?
ি)

রািননক্ততি অক্তস্থরতা।

খ)

বযয়ভার বত ক্তি।

ে)

প্রিমের িাযষিাল পযষাপ্ত ক্তিল না।

ঘ)

ক্রয় িাযষক্রমম ক্তবলম্ব।

ঙ)

বযবস্থাপনার েূ বষলতা।
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চ)

অনযানয। (উমেখ িরুন)

ি)

ক্তবআরক্তিক্তস-িততষপমের সু পাক্তরশক্রমম ক্তনমনাি প্রশ্নগুমলা পরবতীিামল KII/ডচিক্তলমি অন্তষ ভুি িরা হয়।

1.

ক্তবআরক্তিক্তস- এর চাক্তহো ডমাতামবি বাসগুমলা ক্রয় িরা হময়ক্তিল ক্তি?

2.

বাসগুমলা বাংলামেমশ আনার পূ মবষ ক্তবআরক্তিক্তসর প্রক্ততক্তনক্তধ্ িততি চীন ডরাে ডিি িমর ডেখা হময়ক্তিল
ক্তি? উি সমময় ডিান ত্রুক্তি পক্তরলক্তেত হময়ক্তিল ক্তি?

3.

বাসগুমলার মান ডিমন ক্তিল?

4.

বাসগুমলার ওয়ামরক্তন্ট ক্তপক্তরয়ে িত সময়মর িনয ক্তিল? ওয়ামরক্তন্ট ক্তপক্তরয়ে এর মমধ্য সরবরাহিারীর
িাি ডথ্মি ক্তি ধ্মরমনর সহমযাক্তেতা পাওয়া ক্তেময়ক্তিল?

5.

নতু ন অবস্থায় বামসর সামথ্ ক্তি পক্তরমান যন্ত্রাংশ সরবরাহ িরা হময়ক্তিল?

6.

সরবরাহিতত যন্ত্রাংমশর মান ডিমন ক্তিল?

7.

সরবরাহ চু ক্তি অনুযায়ী ক্তবক্রময়া্ত র ডসবা প্রোমনর ডেমত্র সরবরাহিারী িততষি িত বির পযষন্ত
যন্ত্রাংশ সরবরামহর িথ্া ক্তিল? ডসমেমত্র তা বাস্তবায়ন হময়মি ক্তি?

8.

বাসগুমলার সাক্তভষ স আয়ুষ্কাল িত ? বাস্তমব িত বির চমলমি? িাক্তিত আয়ুষ্কাল পূ ন ষ হওয়ার পূ মবষ
বাসগুমলা হময়ক্তিল ক্তি? হময় থ্ািমল তার িারণ ক্তি ক্তিল?

9.

ক্তসএনক্তি এিতালা বাসগুমলা ডমরামত ও রেণামবেমণর িনয প্রময়ািনীয় ফান্ড সংরেণ িরা হয় ক্তি
না?

10. ক্তসএনক্তি

এিতালা বাসগুমলা ডমরামত ও রেণামবেমণর উপর প্রক্তশেণপ্রাপ্ত িমষিতষ া এবং

িাক্তরেরেণ বাসগুমলা ডমরামত ও রেণামবেমণর িামি ক্তনয়ক্তিত আমিন ক্তি না?

64

THE IMPACT EVALUATION STUDY OF PROCUREMENT OF CNG SINGLE DECKER BUSES UNDER NDF LOAN
BANGLADESH ROAD TRANSPORT CORPORATION
DATA ON PROCUREMENT, OPERATION & MAINTENANCE AND INCOME
UPDATED STATUS OF 275 BRTC BUSES
LOCATION:
DATE:
/
/
2015
VEHICLE REGISTRATION NUMBER:
TYPE:
BRTC BUS
DATE OF REGISTRATION:
UNDER BRTA:
MANUFACTURER:
COUNTRY OF ORIGIN:
INVOICE VALUE: TK.
CUSTOM DUTY, TAX & VAT: TK.
L/C,INSURANCE, PSI, C&F AGENT COST: TK.
REGISTRATION & OVERHEAD COST: TK.
MAKE & MODEL:
YEAR OF MANUFACTURE:
SEATING CAPACITY (Blue Book Record):
STANDING CAPACITY: PermissibleENGINE CAPACITY: (C.C.)HP:
ENGINE STATUS: Dedicated/ Normal RPM:
CHASIS NO:

ENGINE NUMBER:

NUMBER OF CYLINDERS:

TYPE OF FUEL: CNG

EMISSION STANDARD: EURO - I / II / III / IV
ANY ACCIDENT OCCURRED: Yes / No ( M/Y)/
ROUTE NO:
(New)
(Old)

TRANSMISSION:
AUTO / MANUAL
PHOTOGRAPH: Front N.P. / Back N.P./ Inside
NO OF STOPAGE:
TYPE
OF
INSURANCE: FIRST / THIRD PARTY
NO OF TRIP PER DAY:
TOTAL KM RUN PER MONTH:
MONTHLY FUEL, O&M COST: TK.
PROFIT EARN PER MONTH: TK.

CAPACITY:

m.cu.

NO OF PASSENGERS(Per Trip):
NAME OF ROUTE:
AVG. KM RUN PER DAY:
GROSS INCOME PER MONTH: TK.
MONTHLY MANAGEMENT COST: TK.
PRESENT CONDITION OF BUS (Descriptive):
YEARLY INCOME PER BUS (ACTUAL)
ECONOMIC USEFUL LIFE:
Years
Months
EFFECTIVE AGE:
Years
ESTIMATE REMAING LIFE:
Years
Months
DEPRECIATED AMOUNT: TK.
ESTIMATED PERCENTAGE OF DEPRECIATION:
%
BOOK VALUE OF VALUE: TK.
COST OF SPARE PARTS (Consumed): TK.
WARRANTY PERIOD COST: TK.
REFUND OF INSTALMENT AMOUNT: TK.
REFUND OF INTEREST AMOUNT: TK.

Months

TOTAL ACTUAL YEARLY INCOME: TK.
In Words: (Taka
IMPACT ANALYSIS & RECOMMENDATION:
Signature of BRTC Officer
Date

Supervisor
Date

Sign of Mech. Engineer

Signature
Leader
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সংযুক্তিিঃ৪
ক্তবক্তভন্ন পত্রপক্তত্রিায় প্রিাক্তশত েরপমত্রর নমুনা িক্তপ
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সংযুক্তি-৫
The development of the proposed project action plan components emerged from discussions over the
seven-month TA period with the stakeholders, including the GoB, ADB, and other international groups.
The objective was to develop a manageable yet fairly comprehensive menu of potential structural and
non-structural controls, and to complement other activities that are underway in this area. The
proposed components were then sorted into categories, matching the UTEIS ToR, as shown in Table
7.
Table 7 Summary of UTEIS Action Plan Components
UTEIS
Category
Fuels and
Clean
Technologies

Vehicles
Inspection
Units (VIU)

Abatement of
3-Wheel
Vehicular
Pollution

Road and
Traffic
Controls
Driver and
Vehicle Owner
Controls
Public
Processes

Code

Potential UTEIS Component

F1

2T Lube Oil Production and Distribution Facilities

F2

Diesel Fuel Sulfur Control

F3

Assistance for CNG Distribution and Delivery Systems

F4

CNG Dispensing Stations

F5

CNG Automobile Conversion Equipment

F6

New CNG Buses

F7

New Clean Diesel Replacement Engines

F8

Catalytic Converter Retrofit on Automobiles

F9(a-d)

Non-Structural Controls

VIU1

Roadside Stations

VIU2

Refurbishment of Existing BRTA VIU Stations

VIU3

New Permanent VIU Stations

VIU4(a-b)

Non-Structural Controls

3W1

New 4-Stroke 3-Wheelers to Replace 2-Strokes (Years 2-5)

3W2

CNG conversion of 2-stroke to CNG

3W3

New CNG 4-stroke 3-wheelers

3W4

Catalytic Converter Retrofit on 4-Stroke 3-Wheelers

3W5

Workshops and Training in Fuel Use and Maintenance

3W6 (a-b)

Other Non-Structural Controls

RT1

Transportation Planning and Traffic Controls

RT2

Transit System Planning

RT3

Non-Structural Controls

DVO1

Potential Improvements in Licensing Procedures

DVO2

Recommended Improvements in Driver Training Practice

DVO3

Non-Structural Controls

PP1

Public Awareness Program
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8.1 Developing a Comprehensive Package of Measures
There are a variety of potential review criteria that can be used to evaluate and select a package of air
pollution control components that can be proposed as a cohesive action plan. The overall costs, and
cost effectiveness of each of these measures are important, but not the only criteria that should be
used. There are significant issues related to the appropriateness of the technologies, related
infrastructure needs and planning, and social and cultural issues relative to enforcement, discipline of
the vehicular public (motorized and non-motorized), effect of corruption, etc., that should also be
considered fully. The local awareness of the problems is extremely important, since this will ultimately
become the political driving force for changing behavior and compliance with traffic and air pollution
controls.
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সংযুক্তি-৭
ক্তবমিক্তর্ত ডিক্তবল
পক্তরক্তশি-১
1.

Respondents’ Profile

Table 1.1: Sample Frame of the Bus Passengers
Category of Passengers/Commuters
Program Passenger
1. Total
2. Person with Disability (PWD)
Control Passenger
1. Total
2. Person with Disability

Male

Female

Total

963
20

237
6

1200
26

486
3

114
5

600
8

Note: Program Passenger means passengers of BRTC single decker CNG Bus and Control Passenger means
passengers of Private Bus (operated by diesel/petrol and CNG)

Table 1.2: Age Distribution of Passengers/Respondents (%)
Age Group (Years)
To 18 (Children)

Male
3.8

Program
Female
6.3

Total
4.3

Male
4.7

Control
Female Total
17.5
7.2

19-30 (Youth)

42.6

54.0

44.8

55.1

51.8

54.5

31-50 (Adult)

42.9

30.4

40.4

32.5

26.3

31.3

51- 60 (Senior Citizen)

9.1

6.8

8.7

5.8

3.5

5.3

61 + (Senior Most Citizen)

1.6

2.5

1.8

1.9

.9

1.7

Average Age

34.5

32.0

34.0

31.7

27.5

30.9

Table 1.3: Occupation of Respondents (%)
Occupation
Student
Government Job
Private/NGO Job
Garments worker/staff
Business/Trading
Unemployed
Housewife
Others

M
18.7
38.3
30.0
1.0
9.3
.9
.3
1.3

Program
F
26.1
26.9
23.5
1.7
1.3
.4
18.5
1.7

T
20.2
36.0
28.8
1.2
7.7
.8
3.9
1.4

M
21.6
10.3
34.6
4.1
23.5
1.9
.2
3.7

Control
F
35.1
5.3
27.2
7.9
1.8
21.9
.9
35.1

T
24.2
9.3
33.2
4.8
19.3
1.5
4.3
3.4

Control
F
4.4
11.4
31.6
26.3
15.8
10.5

T
3.2
7.5
28.7
22.2
18.5
20.0

M= Male, F= Female and T= Total

Table 1.4: Educational Status of Respondents (%)
Level of Education
No Education
Primary level
Secondary Level
Higher Secondary Level
Bachelor/Graduate
Masters and Above

M
1.7
3.7
13.3
17.0
30.1
34.1

Program
F
2.5
9.7
15.1
18.9
28.2
25.6

T
1.8
4.9
13.7
17.4
29.8
32.4

M
2.9
6.6
28.0
21.2
19.1
22.2

Table 1.5: Average Monthly Income Respondents (%)
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Income Range (Taka)
>= 20000 /poor
20001-40000/lower middle class family
40001-60000/upper middle class family
60001+ rich family
Average

Program
F
45.6
39.2
10.1
5.1

M
39.3
48.4
8.7
3.6

T
40.5
46.6
9.0
3.9
28747

Control
F
57.0
33.3
7.9
1.8

M
52.1
33.1
5.3
9.5

T
53.0
33.2
5.8
8.0
27030

2. Bus Operation and Related Issues
Table 2.1: Daily common mode for Movement (%),
Mode of Transport
M

Program
F
T

M

F

Control
T

M

Total
F

T

BRTC Single-decker Bus
Other Buses

94.4
75.5

93.3
74.0

94.1
75.2

65.8
86.0

46.5
94.7

62.2
87.7

84.8
79.0

77.7
80.9

83.4
79.3

CNG auto rickshaw
Rickshaw
Laguna
Personal Vehicle

35.8
47.5
26.3
3.3

35.7
43.7
23.5
2.1

35.8
46.8
25.8
3.1

31.9
41.4
29.8
4.1

39.5
50.0
49.1
1.8

33.3
43.0
33.5
3.7

34.5
45.4
27.4
3.5

36.9
45.8
32.1
2.0

34.9
45.5
28.3
3.3

Official Transport
Others

13.6
2.0

7.1
2.5

12.3
1.6

6.6
2.5

0
0.9

5.3
2.2

11.2
2.1

4.7
1.9

9.9
1.8

Multiple Answer
Table 2.3: Average Distances of Selected Places of the Passengers (KM)
Desistance
Residence to Bus stop

M
.90

Program
F
T
.93
.90

M
1.6

Control
F
1.0

T
1.5

Residence to Destination

10.48

9.8

10.34

7.3

8.4

7.5

Destination to nearest Bus stop

.57

.58

.58

1.5

1.4

1.5

Table 2.4: Average number of stoppage during 2010-2012 as mentioned by passenger
Category of Passenger
Average Stoppage (#)
Program
 Male
4.80
 Female
4.33
Total
4.74
Table 2.5: Reasons for Availing BRTC Single Decker Bus (%),
Reasons
Program
M
F
T
Less amount of fare
96.0
96.6
96.2
Office has provided CNG bus
30.1
30.4
30.2
Wider space in between seats
2.7
1.3
2.4
(Multiple answers)
Table 2.6: Timeliness of starting the buses from the place of starting (%)
Status
Program
Control
M
F
T
M
F
T
Regular
55.9
61.2
56.9
55.6
57.9
56.2
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Near Regular

33.5

30.4

32.9

31.1

36.0

32.1

Irregular

8.4

6.8

8.1

11.1

4.4

9.8

Very Irregular

2.2

1.7

2.0

1.9

1.8

1.8

(Multiple answers)
Table 2.7: Arrangement of Specific Stands for these buses and Practice of Stopping (%)
Status
Program
Control
M
F
T
M
F
T
Existence of Specific Bus Stand
 Yes
51.5
46.8
50.6
79.8
89.5
81.7
 No
48.5
53.2
49.4
20.2
10.5
18.3
Practice of Stopping at the bus stand
 Yes
75.0
72.2
74.3
55.6
60.5
56.5
 No
25.0
27.8
25.7
44.4
39.5
43.5
The reasons for not stopping (multiple answers)
 Excess pressure of passengers
25.0
30.0
26.0
42.4
40.4
42.0


Others

-

-

Table 2.8: Seat capacity and related issues (%)
Status
M

Program
F

13.6

T

7.0

M

12.3
Control
F

T

Knowledge about Seat Capacity of the Bus


Know



Don’t Know

51.5
48.5

46.8
53.2

50.6
49.4

50.4
 Excess of Capacity
49.2
 Less of Capacity
.4
The reasons for loading with more than the capacity
 Excess pressure of passengers during pick
51.6

65.8
34.2
-

53.2
46.5
-4

24.5
75.1
.2

22.1
77.9
-

24.0
75.5
.5

37.0

49.0

92.7

79.8

76.5

18.0

14.8

31.4

15.8

23.8

Buses are loaded with


Full Capacity



hours
Greed for extra income

14.1

Table 2.9: Bus Fare of BRTC Single Decker CNG Bus (%)
BRTC Bus Fare status compared to other Buses
1. Higher
2. Same
3. Lower
All, N
Other (Private) bus fare status compared to BRTC r Buses
1. Higher
2. Same
3. Lower
All, N

Male

Female

Total

8.6
27.8
62.5
963

8.0
24.9
66.9
237

8.5
27.2
64.3
1200

58.4
31.2
10.4
484

46.5
49.1
4.4
116

56.1
34.6
9.3
600
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Table 2.10: Service Quality of the (BRTC) Bus (%)
Status of Quality of Service of BRTC compared to other Buses

Male

Female

Total

1. Better
2. Same
3. Lower/Poorer
All, N
Status of Quality of Service of Private Buses compared to BRTC r Buses
1. Better
2. Same
3. Lower/Poorer
All, N

58.2
33.3
8.5

69.2
26.2
4.6

60.3
31.9
7.7

963

237

1200

23.5

22

23.2

57

57.8

57.2

19.5

20.2

19.6

484

116

600

Table 2.11: Behavior of Bus Staff (Driver and Conductor), %
Behavior of Staff of the BRTC Bus, compared to other Buses

Male

1. Better
2. Average/Moderate
3. Same
4. Worse
All, N
Behavior of Private Bus Staff of the BRTC Bus, compared to BRTC Buses
5. Better
6. Average/Moderate
7. Same
8. Worse
All, N

Female

Total

46.2
39.0
12.0
2.7
963

50.6
35.9
11.0
2.5
237

47.1
38.4
11.8
2.6
1200

16.5
44.5
26.4
12.6
484

13.2
53.5
24.5
8.8
116

16
46.1
26
11.9
600

M

Control
F

T

7.4

5.3

7.0

Table 2.12: Means and Type of Ticketing (or collecting fares) of the Buses (%)
Means
Program
M
F
T
Means of Ticketing
 Ticket from Counter
23.4
25.4
23.8


Ticket provided by Conductor

15.3

21.4

16.5

9.5

10.5

9.7



No ticket arrangement

50.4

39.3

48.2

82.1

85.1

82.7



Do not procure ticket

10.9

13.8

11.4

-

-

-

3.3
31.1

3.9
14.0

1.8
8.8

3.5
13.0

66.6

82.1

89.4

83.5

Type of Ticket


Digital



Printed

3.3
27.5



Others

18.2

Table 2.13: Seat Reservation Status (%) Q 24
Means
M

Program
F
T

M

Control
F
T

81.1

72.0

Arrangement of Reserved Seat specially for Women


Yes

80.0

79.0

79.7

79.3

72



21.0

20.3

18.9

28.0

30.7

Arrangement of Reserved Seat specially for school-going children
 Yes
50.8
61.6

53.0

40.0

51.0

42.0



No

No

20.0

49.2

38.4

47.0

60.0

49.0

58.0

Arrangement of Reserved Seat specially for PWD


Yes

70.6

71.7

70.8

56.0

58.0

56.3



No

29.4

28.3

29.2

44.0

42.0

43.7

Arrangement of Reserved Seat specially for Senior (old) persons
 Yes
35.8
46.4

38.0

22.6

32.5

24.5

62.0

77.4

67.5

75.5



No

64.2

53.6

Table 2.14: Comfort level of the Bus as mentioned by type of passenger (%)
Type of passenger
Program
M
F
T
Whether the females feel comfort with the Bus
 Yes
60.0 79.3 63.8


Control
F
T

38.5

40.4

38.8

28.7

36.2

61.5

59.6

61.2

2. Whether the school going children feel comfort with the Bus
 Yes
50.8 68.4

54.2

29.6

35.1

30.7



No

No

40.0

M

49.2

31.6

45.8

70.4

64.9

69.3

Whether the PWD feel comfort with the Bus


Yes

42.0

68.4

47.2

20.0

29.0

21.7



No

58.0

31.6

32.8

80.0

71.0

78.3

40.7 65.8
59.3 34.2
If no, why (reasons for not feeling comfortable), multiple answers
 Fewer number of reserved seat
27.1 15.6

45.7
54.3

15.8
84.2

29.0
71.0

18.3
81.7

24.8

33.5

53.5
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Whether the Senior Citizen feel comfort with the Bus






Yes
No

Reserved seats are occupied by common (male)
passengers
Bus staff are not service or passenger- friendly

21.1

12.7

19.4

25.0

29.8

25.8

14.2

6.3

12.7

21.6

29.8

23.2

Table 2.15: a. Opinion of Passenger on Impact of BRTC CNG Single Decker Bus on Environment/Pollution
(%)
Opinion of Passengers
Male
Female
Total
Reduced Air Pollution in Dhaka city 79.6
72.6
78.2
Did not reduce air pollution
7.7
7.6
7.7
Do not know
12.7
19.8
14.1
Table 2.15: b. Opinion of Passenger on Impact of Private Bus on Environment/Pollution (%)
Opinion of Passengers
Male
Female
Total

73

Increased Air Pollution
44.7
43.9
45.0
increased black emission in the air
18.75
19.8
19.0
Do not know
31.25
34
32.0
Others
5.3
2.3
4.0
Total
100.0
100.00
100.00
Table 2.16: Strengths (Benefits) and Weaknesses (Problems) of CNG single decker bus (%), multiple
answers Q 29
Opinion of Passengers
Male
Female
Total
Strengths/Benefits of BRTC Single Decker
 Saved time
67.2
72.6
68.2
 Saved money (reduced fare costs)
67.2
75.1
68.8
 Journey more comfortable
58.6
70.3
60.9
 Air pollution (carbon emission) reduced
59.9
51.1
58.2
 Travel hazards/problems reduced
32.4
25.3
31.0
 Others
2.6
2.1
2.5
Weaknesses (current problems) of BRTC Single Decker
 Lesser number of buses (compared to requirements)
83.5
89.0
84.6
 Irregularity in operation of buses
59.7
65.0
60.6
 Bus staff are not service oriented towards passengers
35.8
34.6
35.6
 Irregularity in collecting fare (or providing ticket)
 Inadequate safety/security/cleanliness in the buses
 Others

43.9
51.7
6.0

35.4
36.7
4.6

42.2
48.8
5.8

 Lesser number of buses (compared to requirements)

62.6

79.8

65.8

 Irregularity in operation of buses
 Bus staff are not service oriented towards passengers

57.2
41.4

43.0
50.0

54.5
43.0

 Irregularity in collecting fare (or providing ticket)
 Inadequate safety/security/cleanliness in the buses
 Starting delayed until fulfilling expected number of passengers

45.7
55.6
64.2

42.1
44.7
57.0

45.0
43.5
62.8

 Others

3.0

1.8

2.7

3.Weaknesses (current problems) of Private Buses

3. Other Related Issues
Table 3.1: Experience of Accident of Buses and Traffic Standards (%)
Type of passenger
Program
M
F
T
Whether experienced any accident of the Bus (%)
 Yes
3.9
3.4
3.8


No

96.1

96.6

96.2

0

0

93.2

93.2

73.0

70.2

72.5

6.6

6.8

6.8

27.0

27.8

27.5

57.7

65.8

59.3

26.7

10.5

23.7

2. If experienced accidents (yes), how many (#)
0
a.
If Drivers are compliant to traffic rules (%)
 Yes
93.4


No

M

Control
F
T

Traffic police compliance to digital-signals


Yes

74



No

42.3

34.2

40.7

73.3

89.5

76.3

Passengers’ safety feeling with the bus


Yes

83.0

90.7

84.5



No

17.0

9.3

15.5

a. If yes, why (reasons)


Drivers trained, so drive cautiously

92.7

96.2

93.4



All drivers are license holders

19.5

16.5

18.9




Others

-

-

-

7.9

11.4

8.6

b. If no, why (reasons)


1.

BRTC buses are more target of attacks during
hartal (strike) and aborod (Blocakde)
 Others
Average Number of Female passenger

0
0
Table 3.2: Comparative Advantages of Double Decker Buses
Advantages (Opinions)
Male
 Can save space (requires almost same space of single
78.6
bus)
 Can accommodate more passenger
 Can reduce traffic Jam
 Can increase income of Bus Operators

89.0
53.2
49.0

0

10.0
Female
84.8

Total
79.8

90.3
57.4
44.3

89.2
54.0
48.0

Table 3.3: Measures suggested for improvement of bus services
Recommendations
Program
M
F
T
1. Orient and Train Staff
76.5 74.2 76.2
2. Ensure Digitized Ticketing system
45.6 45.1 45.5
3. Maintain regularity of operation (timing—arrival
73.4 67.5 72.2
and departure in all selected stops)
4. Procure/deploy and operate environment friendly
high tech busses
5. Operate busses with higher capacity

10.0

M
71.4
44.0
70.0

Control
F
80.7
24.6
68.4

T
73.2
40.3
69.7

67.3

64.1

66.7

52.3

61.4

54.0

69.4

67.1

68.9

49.8

56.1

51.0

10.0
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