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চির্ বােী সারসংক্ষেপ 

পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থা এর্ং স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা িানুক্ষষর অন্যতি িাচেদা। র্াংিাক্ষদশ একট ঘির্সচতপূে ব কদশ চর্ধায় এ কদক্ষশর 

চর্চভন্ন এিাকায় পাচি এর্ং স্যাচিক্ষটশি এর িাচেদা রক্ষয়ক্ষছ। র্াংিাক্ষদশ সরকাক্ষরর অন্যতি িেয জিস্বাস্থয উন্নয়ি  এর্ং পাচি 

সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি কসর্া প্রাচি সেজতর করার িাধ্যক্ষি উন্নত পচরক্ষর্শ চিচিত করা। চিরাপদ পাচি সরর্রাক্ষের সেজিভযতা 

চিচিত করার িাধ্যক্ষি িানুক্ষষর জীর্িিাি উন্নয়ি  এর্ং পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি চর্চভন্ন পাচির্াচেত করাগ 

হ্রাস করা,  কপৌরসভার পচরিািিা এর্ং রেোক্ষর্েে েিতা বৃচদ্ধ করা এর্ং কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা ২030 এর্ং রূপকে  ২021 

এর প্রাসচঙ্গক িেয অজবক্ষি অর্দাি রাখার উক্ষেশ্য চিক্ষয় সরকার “40 ট কপৌরসভা এর্ং কগ্রার্ কসন্টাক্ষর পাচি সরর্রাে এর্ং 

এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়)” িাক্ষি প্রকেট গ্রেে কক্ষর। প্রকেট সম্পূে বরূক্ষপ র্াংিাক্ষদশ সরকাক্ষরর অর্ বায়ক্ষি 

র্াস্তর্াচয়ত েক্ষে। ইচতিক্ষধ্য প্রকেট একর্ার সংক্ষশাধি কক্ষর সিয়কাি ও আচর্ বক র্রাে বৃচদ্ধ করা েয়। 

প্রকক্ষের উক্ষেশ্য পূরক্ষের িক্ষেয প্রকক্ষের রাজস্ব ও মূিধি খাক্ষত সর্ বক্ষিাট 30ট অংক্ষগর সংস্থাি করক্ষখ DPP প্রেয়ি করা েয়। 

প্রকক্ষের প্রধাি প্রধাি অংগ েক্ষিা, ভূ-উপচরস্থ/ভূ-গভবস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাে-8ট; ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে-6ট; উৎপাদক 

িিকূপ স্থাপি-74ট; পাইপ িাইি (চর্চভন্ন ব্যাস) স্থাপি-620 চক.চি.; গৃেসংক্ষর্াগ-17230ট; ওয়াটার পক্ষয়ন্টস-2165ট; 

পার্চিক টয়ক্ষিট চিি বাে-111। কপৌরসভার পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থাপিা কটকসই করার জন্য প্রকক্ষে চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিকীকরক্ষের 

সংস্থাি রাখা েক্ষয়ক্ষছ। প্রকেটর মূি র্াস্তর্ায়িকাি চছি জানুয়ারী/2014 েক্ষত জুি/2017, কিাট 3 র্ৎসর 6 িাস এর্ং প্রাক্কচিত 

ব্যয় চছি 18418.74 িে টাকা। 1ি সংক্ষশাধিীর িাধ্যক্ষি প্রকে ব্যয় 4406.55 িে টাকা কর্ক্ষক র্াচড়ক্ষয় কিাট 22825.29িে 

টাকা  এর্ং সিয় 1 র্ৎসর 6িাস বৃচদ্ধ কক্ষর জুি/2019 চিধ বাচরত েয়। সংক্ষশাচধত প্রকে প্রচক্রয়াকরক্ষে প্রায় 1 র্ৎসর সিয় 

অচতর্াচেত েক্ষয়ক্ষছ। 

জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির কর্তবক ইচতপূক্ষর্ বকার ‘‘র্ািা সদর ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত কপৌরসভাসমূে পাইপ িাইক্ষির িাধ্যক্ষি 

পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি (2য় পর্ বায়)’’  প্রকক্ষের ধারার্াচেকতায় প্রকেটর জন্য সুচিচদ বি কক্ষর DPP 

বতরীর িক্ষেয ECNEC সভায় িািিীয় প্রধািিন্ত্রী 01/06/2010 তাচরক্ষখ চিক্ষদ বশিা প্রদাি কক্ষরি। । জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির, 

স্থািীয় সরকার চর্ভাগ ও পচরকেিা কচিশক্ষির কভৌত অর্কাঠাক্ষিা চর্ভাক্ষগর সিন্বক্ষয় প্রকেট প্রচক্রয়াকরে কক্ষর ‘‘40 ট কপৌরসভা 

এর্ং কগ্রার্ কসন্টাক্ষর পাচি সরর্রাে এর্ং এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়)” িাক্ষি ECNEC সভায় অনুক্ষিাচদত 

েয় 25/02/2014 তাচরক্ষখ। প্রকে প্রচক্রয়াকরক্ষে 3 র্ৎসক্ষরর অচধক সিয় কিক্ষগক্ষছ। র্া প্রকে প্রচক্রয়াকরক্ষে চর্িক্ষের চর্ষয়ট 

কিচতর্ািক।  

DM WATCH সিীো দি কর্তবক পচরিাচিত এই সিীোর উক্ষেশ্য েক্ষিা, িিিাি প্রকেটর চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের িাধ্যক্ষি 

সািচগ্রক অগ্রগচত এর্ং আনুু্ষংচগক চর্ষয়াচদ পর্ বাক্ষিািিা করা। এই সিীোয় ১৬ ট িমুিা কপৌরসভা কর্ক্ষক 11২0 জি সুচর্ধাক্ষভাগী 

চির্ বািি করা েক্ষয়ক্ষছ। Purposive Sampling পদ্ধচত অনুসরে কক্ষর 40ট কপৌরসভার িক্ষধ্য 16ট কপৌরসভা এর্ং 

সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর সংখ্যা চিধ বারক্ষে Simple Random Sampling ব্যর্োর করা েক্ষয়ক্ষছ। আইএিইচি কর্তবক চিধ বাচরত 

দাচয়ত্বগুু্ক্ষিা সম্পূে ব করার জন্য চর্চভন্ন ককৌশি প্রক্ষয়াগ করা েক্ষয়ক্ষছ কর্িি, প্রশ্নপত্র  জচরপ (খািা এর্ং কগ্রার্ কসন্টার উভয়), দিীয় 

আক্ষিািিা (FGD), গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার (KII), সক্ষরজচিক্ষি অঙ্গসমূে পর্ বক্ষর্েে , প্রকক্ষের দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা 

এর্ং স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািার আক্ষয়াজি করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের সািচগ্রক অগ্রগচত, জীর্িিাক্ষির উন্নচত, ক্রয় কার্ বক্রি ও কভৌত 

অঙ্গসমূক্ষের অর্স্থা কর্ািার জন্য 11২0 জি িমুিা সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জচরপ, প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ি কাক্ষজ কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ পাওয়া 

িানুষক্ষদর চিক্ষয় প্রচতট কপৌরসভায় ১ট কক্ষর কিাট 16 ট দিীয় আক্ষিািিা, প্রচতট কপৌরসভা কর্ক্ষক প্রচতট উপাদাক্ষির 1 ট িমুিার 

র্াস্তর্ পর্ বক্ষর্েে, স্থািীয় ও জাতীয় পর্ বাক্ষয় ৮5 জি গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতার সাোৎকার এর্ং স্থািীয় পর্ বাক্ষয় একট কি বশািা পচরিািিা 

করা েক্ষয়ক্ষছ।  
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সক্ষরজচিক্ষি কদখা কগক্ষছ প্রকেটর অঙ্গসমূক্ষের র্াস্তর্ ও আচর্ বক অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক িয়। র্চধ বত সিয় অনুসাক্ষর প্রকেটর ৯৪% 

সিয় অচতর্াচেত েক্ষিও এচপ্রি-২০১৯ পর্ বন্ত প্রকক্ষের র্াস্তর্ অগ্রগচত ৭০% এর্ং আচর্ বক অগ্রগচত ৫৭.৯০%। ককর্ি পরীোমূিক 

িিকূপ এর্ং উৎপাদক িিকূক্ষপর কাজ ১০০% সিাি েক্ষয়ক্ষছ। অর্চশি অঙ্গসমূক্ষের িক্ষধ্য পাচি কশাধিাগার এর্ং ওভারক্ষেি 

ট্যাংক্ষকর ককািটরই কাজ সম্পূে বরূক্ষপ সিাি েয়চি। গেক্ষশৌিাগারগুক্ষিার চিি বাে কাজ িিিাি। চর্চভন্ন কপৌরসভা চিচিক্ষয় পাইপিাইি 

স্থাপক্ষির কাজ ৫৪৫ চকচি সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ (৬২০ চক.চি এর িক্ষধ্য) তক্ষর্ ৩৮% খািা এখক্ষিা পাচির সংক্ষর্াগ পায়চি। কপৌরসভার 

পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থাপিা কটকসই করার জন্য চর্চিং পদ্ধচত আধুচিকায়ক্ষির কাজ শুরু করা েয়চি। প্রকক্ষের সািচগ্রক অগ্রগচত 

পর্ বাক্ষিািিা করক্ষি র্িা র্ায় কর্ চিধ বাচরত সিক্ষয়র িক্ষধ্য অর্চশি কাজ সিাি করা সম্ভর্ িয়।   

প্রকে সংচেি অঙ্গসমূক্ষের কাজ র্াস্তর্ায়ক্ষি সংচেি কর্তবপে (DPHE এর্ং কপৌরসভা) চপচপএ -২006 এর্ং চপচপআর -২008 

অনুসাক্ষর পণ্য, কাজ ও কসর্া সংগ্রে কক্ষরক্ষছ । প্রকেটক্ষত পাচি সরর্রাক্ষের সচেত সংচেি কার্ বক্রক্ষির সাক্ষর্ সংচেিতা চর্ক্ষর্িিায় 

সিচন্বত প্যাক্ষকক্ষজর সংস্থাি অনুক্ষিাচদত DPP এর ক্রয় পচরকেিায় চছিিা। একট উন্নয়ি প্রকক্ষের চতি ধরক্ষের (পণ্য, পূতব ও 

কসর্া) ক্রয় চর্দ্যিাি র্াক্ষক। অর্কাঠাক্ষিা উন্নয়ি প্রকক্ষে পূতবকাক্ষজর অনুকুক্ষি প্রকক্ষের চসংেভাগ টাকা র্রাে র্াক্ষক। চিচপচপ 

প্রস্তুতকারী কি বকতবাবৃন্দ প্রকে প্রস্তুক্ষতর সিয় ভচর্ষ্যৎ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির চর্ষক্ষয়র িযাক্ষিঞ্জসমূে চিন্তা কক্ষর মূি DPP ও সংক্ষশাচধত 

DPP এর ক্রয় পচরকেিা সাজাক্ষত পাক্ষরচি । পাচি সরর্রাক্ষের সচেত সংচেি কার্ বক্রক্ষির সিন্বক্ষয় ক্রয় পচরকেিায় প্যাক্ষকজ িা 

েওয়ায় পরর্তীক্ষত িাঠ পর্ বাক্ষয় পাচি সরর্রাে কাক্ষজর িাধ্যক্ষি সচতযকারভাক্ষর্ সংচেি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর পাচি সরর্রাে চদক্ষত চর্িে 

েক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও প্রকক্ষের রাজস্ব খাক্ষতর 4ট অক্ষঙ্গর কিাট 930.50 িে টাকার পূতব ও বর্দুযচতক কাজ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিায় 

অন্তভূ বি করা েয়চি এর্ং র্াস্তর্ ক্রক্ষয়র কেক্ষত্র মূি চিচপচপ ও সংক্ষশাচধত চিচপচপ’কত উক্ষেচখত প্যাক্ষকজসমূে ভাঙ্গা েক্ষয়ক্ষছ। 

প্যাক্ষকজসমূে ভাঙ্গার চর্ষক্ষয় প্রকে পচরিািক 17/10/2017 তাচরক্ষখ অচধদিক্ষরর  HOPE এর অনুক্ষিাদি গ্রেে কক্ষরক্ষছ। 

প্রকেট পাচির সেজিভযতা চিচিত করার িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নয়ক্ষি অর্দাি করক্ষখক্ষছ। 40ট 

কপৌরসভার কিাট জিক্ষগাষ্ঠীর প্রায় 60% জিসংখ্যা এই প্রকে কর্ক্ষক উপকৃত েক্ষর্ র্ক্ষি প্রকে পচরিািক জাচিক্ষয়ক্ষছি। পূক্ষর্ ব, 

জিগেক্ষক দূর কর্ক্ষক পাচি সংগ্রে করক্ষত েক্ষতা এর্ং তাক্ষত অক্ষিক সিয়  ব্যয় েক্ষতা। এই প্রকক্ষে খািা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর ওয়াটার 

পক্ষয়ন্ট  স্থাপক্ষির িাধ্যক্ষি পাচি সংগ্রক্ষের সিয় ও দূরত্ব হ্রাস করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ এর্ং চিরাপদ পাচি সরর্রাে সেজিভয েক্ষয়ক্ষছ । 

প্রকক্ষের কার্ বক্রি শুরু করার পূক্ষর্ ব িমুিা এিাকার জিক্ষগাষ্ঠী আক্ষস বচিক এর্ং আয়রিযুি পাচি ব্যর্োর করত। এই প্রকে 

র্াস্তর্ায়ক্ষির িাধ্যক্ষি তারা চিরাপদ পাচি পাক্ষে। র্াজার, িসচজদ, িচন্দর, র্াস স্টযান্ড ইতযাচদর কগ্রার্ কসন্টাক্ষর  জিসাধারক্ষের জন্য 

গেক্ষশৌিাগার চিি বাে করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের অন্যান্য সাফক্ষল্যর িক্ষধ্য উন্মুি স্থাক্ষি িিতযাক্ষগর প্রর্েতা হ্রাস পাওয়া চর্ক্ষশষভাক্ষর্ 

উক্ষেখক্ষর্াগ্য। প্রকক্ষের অঙ্গসমূে কর্ক্ষক প্রাি পাচি ব্যর্োক্ষরর পর কর্ক্ষক চর্চভন্ন পাচির্াচেত করাক্ষগর প্রক্ষকাপ কক্ষিক্ষছ এর্ং িায়চরয়া, 

কক্ষিরা, জচন্ডস করাক্ষগর কারক্ষে চিচিক ও োসপাতািগুক্ষিাক্ষত র্াওয়া িানুক্ষষর সংখ্যা কছঙ্গারিক্ষর প্রায় 80% কক্ষিক্ষছ। এছাড়াও 

প্রকক্ষের চর্চভন্ন কাক্ষজ স্থািীর জিগে কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ কপক্ষয়ক্ষছ র্া তাক্ষদর জীর্িিাি উন্নত করক্ষত ভূচিকা রাখক্ষছ।   

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা DPHE- কপৌরসভার কাক্ষছ প্রকক্ষের কাজ েস্তান্তর করক্ষর্। তক্ষর্ অঙ্গগুক্ষিার স্থাচয়ত্ব 

ও  সুষ্ঠু পর্ বক্ষর্েে চিচিত করার জন্য কপৌরসভার চর্দ্যিাি আচর্ বক ও র্াস্তচর্ক েিতা পর্ বাি িয়। পাশাপাচশ দে জির্ক্ষির ও 

চর্ক্ষশষ অভার্ আক্ষছ। প্রচশেক্ষের অভার্, জিশচি ও অক্ষর্ বর ঘাটচত-অঙ্গগুক্ষিা পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের কেক্ষত্র কপৌরসভার 

প্রধাি সীিার্দ্ধতা। এছাড়াও জচি অচধগ্রেে ও ক্রয় সংক্রান্ত জটিতা প্রকক্ষের অগ্রগচতক্ষক ব্যােত কক্ষরক্ষছ। প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি স্থাি 

চির্ বািি ও জচি ক্রয় করায় চর্িে পচরিচেত েক্ষয়ক্ষছ। র্া অক্ষিক কেক্ষত্রই প্রকক্ষের অগ্রগচতক্ষত জটিতা সৃচি কক্ষরক্ষছ। প্রকে 

আরক্ষম্ভর প্রাক্কাক্ষি, িাঠ পর্ বাক্ষয় পর্ বাক্ষিািিা ও সম্ভাব্যতার্ািাই পরীো র্র্ার্র্ েয়চি। কর্িি, প্রকক্ষের অঙ্গ ও তার সংখ্যা 

চিধ বারক্ষের কেক্ষত্র জিসাধারক্ষির িাচেদা ও কপৌরসভার বর্চশক্ষিযর চদকগুক্ষিা চর্ক্ষর্িিা করা েয়চি। কপৌরসভাগুক্ষিাক্ষত চর্চভন্ন অক্ষঙ্গর 

র্ন্টি সুষ্ঠ েয়চি। এছাড়াও কপৌরসভার চর্চভন্ন চর্ভাক্ষগর িক্ষধ্য সিন্বক্ষয়র অভাক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি চর্চভন্ন সিস্যার সমু্মখীি েক্ষত 

েক্ষয়ক্ষছ । কর্িি ফুির্াচড় কপৌরসভায় প্রকক্ষের পাইপ িাইি চিি বাি কাজ সম্পন্ন েওয়ার পর কেক্ষিজ ব্যার্স্থা স্থাপক্ষির জন্য পাইপ 
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িাইি আর্ার কাটক্ষত েক্ষয়ক্ষছ। ফিস্বরূপ পাইপিাইি েচতগ্রস্ত েক্ষয়ক্ষছ। প্রকেট পচরকেিার পর্ বাক্ষয় এর্ং এর চিি বাে কাজ শুরু 

করার পূক্ষর্ ব র্র্ার্র্ সম্ভাব্যতা র্ািাই সম্পন্ন েক্ষি এই সীিার্দ্ধতাগুচি সিাধাি করা কর্ত। 

প্রকেট আরও কার্ বকর করার জন্য চর্চভন্ন পদক্ষেপ গ্রেে করার প্রক্ষয়াজি চছি। ঊদােরেস্বরূপ প্রকে শুরুর পূক্ষর্ ব সঠিকভাক্ষর্ 

সম্ভাব্যতা র্ািাই করা এর্ং সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িাচেদা অনুসাক্ষর চর্চভন্ন অঙ্গ চিধ বারে এর্ং র্ন্টি চিচিত করা েক্ষি কার্ বকাচরতা 

আরও বৃচদ্ধ কপত। এছাড়াও সঠিক র্াস্তর্ায়ি চিচিত করার জন্য সংচেি দাচয়ত্বপ্রাি কি বকতবাক্ষদর িারা প্রকে শুরুর পর্ বাক্ষয় 

কার্ বকরীভাক্ষর্ িচিটচরং করা ও সিয়ান্তর ফক্ষিা আপ করা প্রক্ষয়াজি । পাশাপাচশ প্রকক্ষের স্থাচয়ত্ব চিচিত করার জন্য প্রকক্ষের 

অধীক্ষি  কপৌরসভার পচরিািিা এর্ং রেোক্ষর্েক্ষের (O&M) েিতা বৃচদ্ধর জন্য এর্ং পাচি ও স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধার র্র্ার্ ব ব্যর্োর 

সম্পক্ষকব সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর প্রচশেে কি বসূচির ব্যর্স্থা করক্ষি সুফি পাওয়া র্াক্ষর্।  
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অধ্যায় ১ 

চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের অধীক্ষি গৃচেত প্রকক্ষের র্ে বিা 

 

১.১ প্রকক্ষের পটভূচি 

র্াংিাক্ষদশ সরকার ২০৩০ সাি িাগাদ চিরাপদ পাচির সেজিভযতা এর্ং স্যাচিক্ষটশি চিচিতকরক্ষের িাধ্যক্ষি কটকসই উন্নয়ি  

িে যিাত্রা অজবি করার উক্ষেক্ষশ্য এচগক্ষয় র্াক্ষে। এই িেয পূরক্ষে স্থািীয় সরকার চর্ভাগ (LGD), জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর 

সেক্ষর্াচগতায় “৪০ ট কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়)” 

চশক্ষরািাক্ষি একট পচরক্ষর্শগত প্রকে গ্রেে কক্ষরক্ষছ। প্রর্ি পর্ বাক্ষয় পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থা িা র্াকা কদক্ষশর র্ািা সদর ও ৬০ট 

কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর পাইপ িাইক্ষির িাধ্যক্ষি পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি ও পাচি সরর্রাে িাইি স্থাপি করা েয়। চকন্তু আচর্ বক 

সীিার্দ্ধতার কারক্ষে প্রকেট ৩৮ট কপৌরসভাক্ষত র্াস্তর্াচয়ত েয়। ফক্ষি সরকাক্ষরর প্রর্ি পর্ বাক্ষয় িেয অচজবত েয়চি । িেয অচজবত 

িা েওয়ার আর একট প্রধাি কারে চছি ভূ-উপচরস্থ উৎক্ষসর কাছাকাচছ পাচির ঘাটচত। প্রর্ি পর্ বাক্ষয়র কশক্ষষ ৬০ট কপৌরসভার ৩৮ 

ট কত পাইপ িাইক্ষির িাধ্যক্ষি কি-কর্চশ পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা পাওয়া র্াক্ষে।  অর্চশি  ২২টক্ষত পাইপ 

িাইক্ষির  পাচি সরর্রাে র্া পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা কিই। এই অর্স্থায় DPHE, ECNEC ও স্থািীয় সরকার পেী উন্নয়ি 

ও সির্ায় িন্ত্রীর চসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী  পূক্ষর্ বর ৩৮ট কপৌরসভার সাক্ষর্ আরও ২ট কপৌরসভা কর্াগ কক্ষর “৪০ট কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর 

অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়)” প্রকেটর প্রস্তার্িা করা েয়। এই প্রকে কর্ক্ষক ৪০ ট 

কপৌরসভার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জিগে পাচির সুচর্ধা কভাগ করক্ষর্।  

ছক 1-প্রকক্ষের সংচেি চর্র্রে 

প্রকক্ষের িাি : ৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি 

স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) (১ি সংক্ষশাচধত) 

উক্ষদ্যাগী িন্ত্রোিয়/চর্ভাগ : স্থািীয় সরকার চর্ভাগ 

র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা : জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির 

 

প্রকে ব্যয় (িে টাকায়) 

 

: 

 মূি ১ি সংক্ষশাচধত সংক্ষশাধিীক্ষত 

পচরর্তবি 

কিাট ১৮৪১৮.৭৪ ২২৮২৫.২৯ ৪৪০৬.৫৫ 

(িে টাকা) 

২৩.৯২% 

চজওচর্ ১৮৪১৮.৭৪ ২২৮২৫.২৯ 

প্রকে সাোয্য - - 

র্াস্তর্ায়িকাি   জানুয়াচর ২০১৪ 

েক্ষত জুি ২০১৭ 

জানুয়াচর ২০১৪ 

েক্ষত জুি ২০১৯ 

২ র্ছর 

৫৭% 

প্রকে এিাকা  চিক্ষনাি কজিাগুক্ষিার ৪০ ট কপৌরসভা 

র্চরশাি, কভািা, চপক্ষরাজপুর, িাঁদপুর, কুচিো, ফচরদপুর, কক্সর্াজার, 

িেীপুর, কিায়াখাচি, ঢাকা, চকক্ষশারগঞ্জ, মুচিগঞ্জ,িয়িিচসংে, িরচসংচদ, 

শচরয়তপুর, কশরপুর, র্ক্ষশার, িড়াইি, িাক্ষটার, পার্িা, চসরাজগঞ্জ, 

িাপাইির্ার্গঞ্জ, চদিাজপুর, র্গুড়া, েচর্গঞ্জ এর্ং চসক্ষিট। 
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চিত্র ১ প্রকে ভুি এিাকাসমূে 
  চিত্র 1  চিত্র  1-প্রকেভুি এিাকাসমূে 
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১.২ প্রকক্ষের উক্ষেশ্য  

প্রকক্ষের উক্ষেশ্য চছি কদক্ষশর চির্ বাচিত কপৌরসভাসমূক্ষের পাচি সরর্রাে, স্যাচিক্ষটশি ও স্বাস্থয সিস্যা হ্রাস করা । প্রকক্ষের 

উক্ষেশ্যগুক্ষিা চিক্ষি আক্ষিািিা করা েি। 

 চিরাপদ পাচি প্রাচির চিিয়তা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি জিসাধারক্ষের জীর্িিাি উন্নয়ি করা; 

 চিরাপদ পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা/সুচর্ধা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি প্রােঘাচত িায়চরয়া, কক্ষিরাসে 

অন্যান্য পাচির্াচেত করাক্ষগর োর কচিক্ষয় আিা/হ্রাস করা; 

 দীঘ বস্থায়ী পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা র্জায় রাখার িক্ষেয পাচির উৎক্ষসর পাচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের দেতা 

বৃচদ্ধ; 

 র্তবিাি সরকার কঘাচষত রূপকে-২০২১ ও কটকসই উন্নয়ি  এর িেযিাত্রা অজবক্ষি ভূচিকা রাখা। 

১.৩ প্রকক্ষের প্রধাি অঙ্গসমূে 

প্রকক্ষের আচর্ বক ও র্াস্তর্ অক্ষিক অঙ্গ আক্ষছ। প্রকক্ষের প্রধাি অঙ্গসমূে চিক্ষি উক্ষেখ করা েি । 

 পাচি কশাধি প্লান্ট চিি বাে (৮ ট)   

 ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে (৬ ট)  

 উৎপাদক িিকূপ স্থাপি (৭৪ ট)  

 সীিািা প্রািীরসে পাম্প োউজ চিি বাে (৭৪ ট)   

 পাইপ িাইি র্সাক্ষিা ৬২০ চক.চি (চর্চভন্ন আকাক্ষরর)   

 গৃে সংক্ষর্াগ (১৭২৩০ ট)  

 ওয়াটার পক্ষয়ন্ট (২১৬৫ ট) 

 গেক্ষশৌিাগার চিি বাে (১১১ ট)   

 ভূচি ভরাট (র্ালু ভরাট ১০০০০০ ঘি চিটার)  

 চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিকায়ি 

কপৌরসভাচভচিক প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের র্ন্টি এর্ং অঙ্গচভচিক আচর্ বক ও র্াস্তর্ পচরকেিা সংযুচির র্র্াক্রক্ষি পচরচশি খ এর্ং 

পচরচশি গ এ কদয়া আক্ষছ।   
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১.৪ প্রকে অনুক্ষিাদি, সংক্ষশাধি, অর্ বায়ি 

প্রকেটর চিচপচপ প্রেয়ক্ষের চর্ষক্ষয় ০১-০৬-২০১০ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত একক্ষিক সভায় িিিীয় প্রধািিন্ত্রী কর্তবক অনুশাসি প্রদাি করা 

েয়। প্রকেট জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির, স্থািীয় সরকার চর্ভাগ ও  পচরকেিা কচিশক্ষির কভৌত অর্কাঠাক্ষিা চর্ভাক্ষগর িাধ্যক্ষি 

প্রচক্রয়করে সিাি কক্ষর ২৫/০২/২০১৪ তাচরক্ষখ ‘‘৪০ট কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি 

স্যাচিক্ষটশি প্রকে (২য় পর্ বায়)’’ িাক্ষি জানুয়ারী/২০১৪ কর্ক্ষক জুি/২০১৭ পর্ বন্ত ৩ র্ৎসর ৬ িাস কিয়াক্ষদর জন্য অনুক্ষিাদি েয়।  

প্রকেট প্রচক্রয়াকরক্ষের চর্চভন্ন পর্ বাক্ষয় ৩ র্ৎসর ৮িাস সিয় অচতর্াচেত েয় । চর্ষয়ট আইএিইচি এর পর্ বক্ষর্েে ও  প্রকে দ্রুত 

প্রচক্রয়াকরক্ষে কার্ বকরী ব্যর্স্থা গ্রেে প্রক্ষয়াজি।  প্রকে প্রচক্রয়াকরে এর্ং অনুক্ষিাদক্ষির সিয়কাি চিনরূপ  

 

ছক 2 প্রকে প্রচক্রয়াকরে উক্ষেখক্ষর্াগ্য সিয়কাি 

তাচরখ সংচেি কচিটর িাি িন্তব্য 

24/11/2010 প্রকে র্ািাই কচিট  

(এিচজচি িন্ত্রোিয়) 

একক্ষিক সভায় অনুক্ষিাদক্ষির পর তদন্ত কচিটর চরক্ষপাট বসে 

চিচপচপ পূেগ বঠক্ষির চসদ্ধান্ত েয়। 

11/06/2012  িন্ত্রোিয় কর্তবক তদন্ত প্রচতক্ষর্দি দাচখি । 

19/07/2012  িন্ত্রোিয় কর্ক্ষক ১৯/০৩/২০১২ তাচরক্ষখ তদন্ত প্রচতক্ষর্দক্ষির 

আক্ষিাক্ষক ৩৮ কপৌরসভা এর্ং কগ্রার্ কসন্টাক্ষর  অর্চস্থত 

কপৌরসভাসমূক্ষের পাইপ িাইক্ষির িাধ্যক্ষি পাচি সরর্রাে ও 

এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি শীষ বক প্রকক্ষের চিচপচপ কপ্ররক্ষের 

জন্য তাচগদ প্রদাি করা েয়। 

05/06/2013  িন্ত্রোিয় কর্ক্ষক চিচপচপক্ষত দুইট কপৌরসভা অন্তভূ বি কক্ষর 

পূেগ বঠক্ষির জন্য অনুক্ষরাধ কক্ষরি। 

07/11/2013  প্রকে মূল্যায়ি কচিট   

(কভৌত অর্কাঠাক্ষিা চর্ভাগ) 

িন্ত্রোিক্ষয় প্রকে মূল্যায়ি কচিটর সভায় প্রকেট অনুক্ষিাদক্ষির 

জন্য সুপাচরশ করা েয়। 

25/02/2014 একক্ষিক একক্ষিক সভায় প্রকেট অনুক্ষিাদি েয়। 

 

ছক 3 প্রকে সংক্ষশাধি 

তাচরখ সংচেি কচিটর িাি িন্তব্য 

17/08/2016  প্রকে র্াস্তর্ায়ি কচিট (PIC)  প্রকে সংক্ষশাধক্ষির চর্ষক্ষয় প্রস্তার্ গ্রেে করা েয় 

26/12/2016 প্রকে চিয়াচরং কচিট প্রকে সংক্ষশাধক্ষির প্রস্তার্ গৃেীত েয় 

18/05/2017  প্রকে মূল্যায়ি কচিট (কভৌত অর্কাঠাক্ষিা 

চর্ভাগ) 

প্রকক্ষের ১ি সংক্ষশাধিী সিয় ও টাকা বৃচদ্ধর প্রস্তার্ 

অনুক্ষিাদক্ষির সুপাচরশকরি 

 

পচরকেিা িন্ত্রী িক্ষোদয় কর্তবক ০৭/০৮/২০১৭ তাচরক্ষখ ১ি সংক্ষশাধিী অনুক্ষিাদি করা েয়। প্রকেটর সংক্ষশাধক্ষির কারে চিনরূপ।- 

 র্চদও প্রকেটর অনুক্ষিাচদত সিয় জানুয়ারী/২০১৪ চরিঃ কর্ক্ষক শুরুর জন্য চিধ বাচরত চছি চকন্তু এচপি/২০১৪ চরিঃ িাক্ষস 

প্রশাসচিক অনুক্ষিাদি পাওয়ায় ঐ অর্ ব র্ৎসর ২০১৩-২০১৪ অর্ ব র্ছর পর্ বন্ত প্রকক্ষের ককাি কভৌত কাজ করা সম্ভর্ েয়চি। 

পরর্তীক্ষত প্রকক্ষের কভৌত কার্ বক্রিসমূে শুরু করা েয়। 

 প্রকক্ষের কচতপয় অংক্ষগর কাজ কর্িিিঃ পরািশ বক চিক্ষয়াগ, কশাধিাগাক্ষরর স্থাি চির্ বািি, পাচির সঠিক উৎক্ষসর সম্ভাব্যতা 

র্ািাই, কপৌরসভার চজআইএস ম্যাক্ষপ পাইপ িাইি কিটওয়াকব চিজাইি, কশাধিাগার ও উচ্চজিাধার, চিজাইি, 

কেচশচফক্ষকশি ও প্রাক্কিি বতরী ইতযাচদ কাজ সম্পন্ন করক্ষত দীঘ ব সিক্ষয়র প্রক্ষয়াজি েয়। 
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 মূি DPP প্রেয়ক্ষির পূক্ষর্ ব সংচেি কপৌরসভাগুক্ষিাক্ষত সম্ভাব্যতা র্ািাই করা েয়চি। ফক্ষি প্রকে শুরু করার পর প্রকক্ষের 

সংস্থাি অনুর্ায়ী সম্ভাব্যতা র্ািাই সম্পন্ন করা েয়।  কস অনুর্ায়ী সংক্ষশাচধত DPPকত কাক্ষজর পচরিাে বৃচদ্ধর প্রস্তার্ 

করা েয়।  

 প্রকক্ষের আওতায় কপৌরসভায় ভূগভবস্থ পাচি উক্ষিািি ও প্রাসচঙ্গক কভৌত অর্কাঠাক্ষিা অন্তভু বি র্াকক্ষিও চর্চভন্ন তথ্য 

উপাত্ত্ব চর্ক্ষেষেপূর্ বক পাচির সঠিক উৎক্ষসর সম্ভাব্যতা র্ািাই করা েয়। তাছাড়া ভূ-গভবস্থ পাচির উপর চিভ বরশীিতা 

কিাক্ষিার িক্ষেয ভূ-উপচরস্থ  পাচি আক্ষছ এর্ং সারা র্ছর তা র্জায় র্াক্ষক এ রকি ২ট কপৌরসভায়  (কর্ড়া ও শােরাচস্ত) 

ভূ-গভবস্থ পাচি কশাধিাগাক্ষরর পচরর্ক্ষতব ভূ-উপচরস্থ পাচি কশাধিাগার DPPকত অন্তভূ বি করা েয়। ফক্ষি আক্ষিািয প্রকেটর 

সকি কার্ বক্রি সুষ্ঠুভাক্ষর্ সম্পাদক্ষির জন্য সংক্ষশাধক্ষির প্রক্ষয়াজি েক্ষয় পক্ষড়।  

 প্রকক্ষের DPPকত সংস্থািকৃত র্ছরচভচিক আচর্ বক িেযিাত্রা অনুর্ায়ী অর্ ব ছাড় করা েয়চি। জুি/২০১৭ চরিঃ পর্ বন্ত 

আক্ষিািয প্রকক্ষের কিাট ৬৬৮৮.০৭ িে টাকা র্রাে পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ র্া কিাট প্রাক্কচিত প্রকে ব্যক্ষয়র িাত্র ৬৩.৩১%। 

ফক্ষি প্রকেট জুি, ২০১৭ এ সিাি েওয়ার জন্য চিধ বাচরত েক্ষিও উি সিক্ষয় প্রকেটর কাজ সিাি েওয়া সম্ভর্ চছিিা।  

 DPP ট ২০০৮ সাক্ষির PWD-এর করট চসচিউি অনুর্ায়ী প্রেয়ি করা েক্ষয়চছি। চকন্তু, ২০১৪ সাক্ষির PWD এর করট 

চসচিউি এর্ং জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর িিিাি অন্যান্য প্রকেসমূক্ষের চর্চভন্ন খাক্ষতর ব্যয় পর্ বাক্ষিািিা কক্ষর কদখা 

র্ায় কর্, প্রকোধীি চকছু উপাদাক্ষির প্রাক্কিি ব্যয় সংক্ষশাধি প্রক্ষয়াজি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি র্র্ার্র্ভাক্ষর্ প্রকক্ষের চর্চভন্ন 

অঙ্গ কর্িি- ওয়াটার চট্রটক্ষিন্ট প্লযান্ট, ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক, পাইপ িাইি, পাম্প োউজ চিি বাে ইতযাচদর চিজাইি সম্পন্ন 

কক্ষর প্রাক্কিি প্রস্তুত কক্ষরক্ষছ, কর্খাক্ষি অঙ্গসমূক্ষের পচরিাে/একক ব্যয় মূি DPP’র তুিিায় বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ। এর কপ্রচেক্ষত 

DPP ট জুি’ ২০১৯ পর্ বন্ত কিয়াদ বৃচদ্ধসে সংক্ষশাধক্ষির প্রস্তার্ করা েক্ষয়ক্ষছ। (সংক্ষশাচধত DPP পৃ:১১,১২) 
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অধ্যায় ২ 

 চিচর্ড় পচরর্ীেে কার্ বক্রক্ষির কি বপদ্ধচত ও কি ব পচরকেিা 

 

চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের মূি উক্ষেশ্য েক্ষিা প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির র্তবিাি অর্স্থা ও অগ্রগচত পর্ বাক্ষিািিা সাক্ষপক্ষে প্রকক্ষের উক্ষেশ্য 

অজবক্ষির অগ্রগচতর তুিিামূিক মুল্যায়ি করা। প্রকে সিাচির পর সৃি সুচর্ধাচদর স্থাচয়ত্ব  বৃচদ্ধ করার িক্ষেয িতািত প্রদািসে 

প্রকেটর সেিতা এর্ং দুর্ বিতা তদন্ত কক্ষর এর্ং প্রকেটর িিিাি কি বসূচিগুক্ষিা কার্ বকরভাক্ষর্ সম্পাদক্ষি সম্ভাব্য ঘাটচত ও 

িযাক্ষিঞ্জগুক্ষিা চর্ক্ষেষে করা। এরই ধারার্াচেকতায় র্তবিাি চিচর্ড় পচরর্ীেে সিীোট DM WATCH পচরিািিা কক্ষর প্রকে 

এিাকার র্াস্তর্ অর্স্থার কপ্রচেক্ষত প্রকক্ষের চর্চভন্ন কার্ বক্রিসমূক্ষের র্র্ার্ বতা ও গুেগত িাি র্ািাই কক্ষরক্ষছ।   

২.১ চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের মূি উক্ষেশ্য/ কার্ বপচরচধ 

কার্ বপচরচধ 
প্রচতক্ষর্দক্ষির 

প্রাসংচগক  অধ্যায় 

1. প্রকক্ষের চর্র্রে (প্রকক্ষের পটভূচি, উক্ষেশ্য, অনুক্ষিাদি/সংক্ষশাধক্ষির অর্স্থা, র্াস্তর্ায়ি কাি, 

প্রাক্কচিত ব্যয়, র্ছরচভচিক ব্যয়প্রাক্কিি, অর্ বায়ি ইতযাচদ সকি তথ্য) পর্ বক্ষিািিা 

অধ্যায় 1 

2. প্রকক্ষের সাচর্ বক ও চর্স্তাচরত অঙ্গচভচিক র্াস্তর্ায়ি (র্াস্তর্ ও আচর্ বক) অগ্রগচত তথ্য সংগ্রে, 

সচন্নক্ষর্শি, চর্ক্ষেষে সারচে/কিখচিক্ষত্রর িাধ্যক্ষি উপস্থাপি ও পর্ বাক্ষিািিা। কটচর্ি, গ্রাফ, িাট ব 

ইতযাচদ ব্যর্োর কক্ষর অঙ্গ অনুসাক্ষর প্রকক্ষের িেয অজবক্ষির অর্স্থা পর্ বাক্ষিািিা ও পর্ বক্ষর্েে 

অধ্যায় ৩ অনুক্ষেদ ৩.২ 

3. প্রকক্ষের আওতায় সম্পাচদত/িিিাি চর্চভন্ন কার্ ব ও কসর্া সংগ্রক্ষের (procurement) কেক্ষত্র 

প্রিচিত সংগ্রে আইি ও চর্চধিািা (চপচপএ -২০০৬ ও চপচপআর -২০০৮, উন্নয়ি সেক্ষর্াগীর 

গাইি িাইিস ইতযাচদ) প্রচতপািি করা েক্ষয়ক্ষছ/েক্ষে চক িা কস চর্ষক্ষয় পর্ বাক্ষিািিা ও 

পর্ বক্ষর্েে (এ কেক্ষত্র দরপত্র প্রচক্রয়াকরে ও মূল্যায়ি পর্ বাক্ষিািিা করা র্াঞ্চিীয়) DPP কত 

র্চে বত ক্রয় কার্ বক্রক্ষির প্যাক্ষকজসমূে ভাঙা েক্ষয়ক্ষছ চকিা, ভাঙা েক্ষি কারে র্ািাই ও র্র্ার্র্ 

কর্তবপক্ষের অনুক্ষিাদি ক্রক্ষি  েক্ষয়ক্ষছ চকিা তা পরীো করা 

অধ্যায় ৪ অনুক্ষেদ ৪.১   

4. প্রকক্ষের আওতায় সংগৃচেত/সংগৃচেতব্য পণ্য, কার্ ব ও কসর্া পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের 

প্রক্ষয়াজিীয় জির্িসে আনুষচঙ্গক চর্ষয়াচদ পর্ বাক্ষিািিা ও পর্ বক্ষর্েে 

অধ্যায় ৪ অনুক্ষেদ ৪.২    

5. প্রকক্ষের আওতায় সংগৃচেত/সংগৃচেতব্য পণ্য, কার্ ব ও কসর্া সংচেি ক্রয় চুচিক্ষত চিধ বাচরত 

(কেচসচফক্ষকশি) BoQ/ ToR, গুিগত িাি পচরিাে অনুর্ায়ী পচরর্ীেক্ষের  িাধ্যক্ষি 

সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ/েক্ষে চক িা কস চর্ষক্ষয় পর্ বাক্ষিািিা ও  রেোক্ষর্েে (এ কেক্ষত্র 

কেচসচফক্ষকশি অনুর্ায়ী গুিগত িাি চিচিত করা েক্ষয়ক্ষছ চকিা কস চর্ষক্ষয় প্রক্ষর্াজয কেক্ষত্র 

িাঠ  পর্ বায় েক্ষত িমুিা সংগ্রে ও সিীোগাক্ষর পরীোর িাধ্যক্ষি র্ািাই করা);  

অনুক্ষেদ ৩.৫, ৪.১    

6. প্রকক্ষের আংচশক কাজ র্াস্তর্ায়ক্ষির পর প্রক্ষর্াজয কেক্ষত্র সুফি পাওয়া র্াক্ষে চকিা চকংর্া 

প্রকেট পচরকেিা কিাতাক্ষর্ক র্াস্তর্াচয়ত েক্ষি িেিাত্রা অনুর্ায়ী সুফি অজবি সম্ভর্ েক্ষর্ 

চকিা কস চর্ষক্ষয় িাঠ পর্ বায় েক্ষত প্রাইিাচর িাটা সংগ্রে ও তা চর্ক্ষেষক্ষের িাধ্যক্ষি সুচিচদ বি 

পর্ বক্ষর্েে ও সুপাচরশ প্রদাি (এ কেক্ষত্র িাঠ পর্ বায় েক্ষত সক্ষরজচিক্ষি পচরদশ বি, 

Individual Interview, KII (Key Informant Interview), FGD 

(Focus Group Discussion) & Local Workshop এর িাধ্যক্ষি তথ্য 

সংগ্রে করক্ষত েক্ষর্); 

অধ্যায় ৩ অনুক্ষেদ ৩.৩ 
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কার্ বপচরচধ 
প্রচতক্ষর্দক্ষির 

প্রাসংচগক  অধ্যায় 

7. প্রকক্ষের ঝুঁচক অর্ বাৎ র্াস্তর্ায়ি সম্পচকবত চর্চভন্ন সিস্যা কর্িি অর্ বায়ি চর্িে, কার্ ব ও কসর্া 

ক্রয়/সংগ্রক্ষের কেক্ষত্র চর্িে,  ব্যর্স্থাপিায় অদেতা ও প্রকক্ষের কিয়াদ ও ব্যয় বৃচদ্ধ ইতযাচদর 

কারেসে অন্যান্য চদক চর্ক্ষেষে, পর্ বাক্ষিািিা ও পর্ বক্ষর্েে 

অনুক্ষেদ ৬.১  

8. প্রকে অনুক্ষিাদি সংক্ষশাধি (প্রক্ষর্াজয কেক্ষত্র) অর্ ব র্রাে, অর্ ব ছাড়, চর্ি পচরক্ষশাধ ইতযাচদ 

তথ্য-উপাক্ষির পর্ বাক্ষিািিা ও পর্ বক্ষর্েি; 

অধ্যায় 4 

9. প্রকে সিাচির পর সৃি সুচর্ধাচদ কটকসই (Exit Plan) করার িক্ষেয িতািত প্রদাি; অনুক্ষেদ ৭.২ 

10. প্রকে শুরু েক্ষত কি ব পচরকেিা অনুর্ায়ী প্রকে র্াস্তর্ায়ি করা েক্ষয়ক্ষছ/ েক্ষে চক িা তা 

পরীো করা ও পচরকেিার সাক্ষর্ পার্ বকয ঘটক্ষি তা চিচিত কক্ষর প্রচতকাক্ষর পরািশ ব ও 

ভচর্ষ্যক্ষত সুপাচরশ করা;  

অনুক্ষেদ ৩.২  

11. প্রকক্ষের SWOT চর্ক্ষেষে; অধ্যায় ৫ 

12. উক্ষেচখত চর্চভন্ন পর্ বক্ষর্েক্ষের চভচিক্ষত সাচর্ বক পর্ বক্ষিািিা;  অধ্যায় ৬ 

13. প্রক্ষয়াজিীয় সুপাচরশ প্রেয়ি  অধ্যায়৭ 

14. কর্তবপে (IMED) কর্তবক চিধ বাচরত অন্যান্য চর্ষয়াচদ - 

 

২.২ চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের কাঠাক্ষিা ও কার্ বপ্রর্াে 

এই সিীোর উক্ষেশ্য েি প্রকে কিীক্ষদর ও সকি সম্ভাব্য অংশীজক্ষির সেক্ষর্াচগতায় “৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত 

পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়)” প্রকেটর চিচর্ড় পচরর্ীেে পচরিািিা করা। সিীোর ফিাফি 

কদক্ষশর র্তবিাি চিরাপদ পাচি ও স্যাচিক্ষটশি পচরচস্থচতর চভচিক্ষত প্রকক্ষের প্রাসচঙ্গকতা এর্ং পাশাপাচশ প্রকেটর প্রভার্ এর্ং 

কার্ বকাচরতা প্রদশ বি করক্ষর্। এছাড়াও প্রকক্ষের কারক্ষে সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্ক্ষি কতটুকু পচরর্তবি সাচধত েক্ষর্ তা চর্ক্ষেষে করক্ষর্। 

একইভাক্ষর্, প্রকে আওতাভুি এিাকাসমুক্ষে পাচির প্রাপ্যতা এর্ং স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা উন্নচতক্ষত এই প্রকক্ষের অর্দাি সিীোর 

িাধ্যক্ষি সিাি করার প্রক্ষিিা করা েক্ষয়ক্ষছ। সিীো দি কর্তবক প্রস্তাচর্ত সুপাচরশ প্রকেটক্ষক সঠিক পক্ষর্ পচরিাচিত করক্ষত এর্ং 

ভচর্ষ্যক্ষত একই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি সোয়তা করার একট চিক্ষদ বচশকা েক্ষত পাক্ষর।  

 

ছক 4-OECD কাঠাক্ষিার সংচেি চর্র্রে 

চিে বায়ক আক্ষিািয চর্ষয় 

প্রাসচঙ্গকতা স্থািীয় ও জাতীয় প্রক্ষয়াজিীয়/অগ্রাচধকার চর্ক্ষর্িিা কক্ষর প্রকেটর গুরুত্ব র্া র্র্ার্ বতা মূল্যায়ি 

কার্ বকাচরতা িেযিাত্রার সক্ষঙ্গ অগ্রগচত তুিিা 

দেতা প্রকক্ষের পণ্য ও পচরক্ষসর্াচদ ক্রয় সংক্রান্ত অর্ বনিচতক কার্ বকাচরতা 

প্রভার্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির িাধ্যক্ষি আিা প্রধাি পচরর্তবি চিচিতকরে, র্া প্রকক্ষের সািচগ্রক িক্ষেযর সক্ষঙ্গ 

সািঞ্জস্যপূে ব 

স্থায়ীত্ব ইচতর্ািক পচরর্তবক্ষির ধারার্াচেকতা চিচিত করক্ষত অভীি কগাষ্ঠীর সেিতা সিািকরে 



        

 

১৬ 

চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের উক্ষেক্ষশ্য সিীোটক্ষত চর্চভন্ন উৎস কর্ক্ষক প্রকক্ষের চর্স্তাচরত তথ্য ব্যর্োর করা েক্ষর্। প্রকক্ষের চিচর্ড় 

পচরর্ীেক্ষের সিয় ব্যর্হৃত  তথ্য উৎসগুক্ষিার একট সংচেি চর্র্রে চিনরূপ-  

ছক 5-OECD কাঠাক্ষিার তথ্য উৎস 

চিে বায়ক মূল্যায়ক্ষির জন্য ব্যর্হৃত তথ্য উৎস 

জাতীয় পর্ বায় প্রকে পর্ বায় স্থািীয় পর্ বায় 

জাতীয় 

িীচত 

জাতীয় 

সিীো 

দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

সক্ষরজচিক্ষি 

পর্ বক্ষর্েে 

 জচরপ 

প্রশ্নিািা 

গুরুত্বপুে ব 

তথ্যদাতার 

সাোৎকার 

দিীয় 

আক্ষিািিা 

কি বশািা 

প্রাসচঙ্গকতা ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

কার্ বকাচরতা  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

দেতা  

 
✓ ✓ ✓ ✓    

প্রভার্  ✓ ✓ ✓ ✓    

স্থায়ীত্ব  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

সিীোট পচরিািিার জন্য একট সুচিচদ বি পদ্ধচত অনুসরে করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রাসচঙ্গক অংশীজি চির্ বািি করার পক্ষর িেযগুক্ষিার 

সাক্ষর্ সঙ্গচতপূে ব সূিক্ষকর তাচিকা প্রকক্ষের সািচগ্রক িেযসমূে মূল্যায়ি করার জন্য প্রস্তুত করা েক্ষয়ক্ষছ। সূিক চিধ বারক্ষের পর খািা 

জচরপ প্রশ্ন, দিীয় আক্ষিািিা, তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কি বশািা এর্ং িাঠ পর্ বাক্ষয় পর্ বক্ষর্েে এর কিকচিস্ট 

প্রস্তুত করা েক্ষয়ক্ষছ। পাশাপাচশ, প্রকক্ষের দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা করা েয়। চূি ান্ত পর্ বাক্ষয় অংশগ্রেেকারীক্ষদর / উিরদাতাক্ষদর কাছ 

কর্ক্ষক সংগৃেীত তথ্য চর্ক্ষেষে কক্ষর চস্টয়াচরং কচিটর সাক্ষর্ ফিাফিগুক্ষিা আক্ষিািিা করা েয়। পরর্তীক্ষত চূি ান্ত প্রচতক্ষর্দক্ষি 

কচিটর সুপাচরশ অন্তভু বি করা েয়। চিক্ষনাি প্রর্ােচিক্ষত্রর িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের চিচর্ড় পর্ বক্ষর্েক্ষের পদ্ধচতগত কার্ বপ্রর্ােক্ষক ঊপস্থাপি 

করা েি।  

 

চিত্র  2 -কার্ বক্রক্ষির কি বপদ্ধচত 

  

 

অংশীদাি  

নিি যাচি

নিবদ যশক

সিাক্তকিণ এিং

উপকিণ প্রস্তুনি

দনললানদ সংরহ 
িমুিা এলাকা

এিং িমুিাি  

আকাি নিি যািণ  

িথ্য সংরহ
িািীয় পর্ যাবয় 

কে যশালা 

তথ্য

চিখ ুঁতকরে

এর্ং 

চর্ক্ষেষে

নিয়ানিং  

কনেটিবি চূড়ান্ত

প্রনিবিদি 

উপিাপি 
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অঙ্গসমূক্ষের কার্ বকাচরতা সম্পচকবত তথ্য চিক্ষনাি উপাক্ষয় সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ  

ছক 6-প্রকক্ষের অধীক্ষি কার্ বক্রি মূল্যায়ক্ষির উপকরেসমূক্ষের তাচিকা 

ক্রিঃ অঙ্গসমূে কপৌরসভা 

কভাক্ষরজ 

উিরদাতা উপকরেসমুে কসক্ষকন্ডাচর তক্ষথ্যর 

উৎস 

১ উৎপাদক িিকূপ 

(৭৪ ট) 

৩৭ট 

কপৌরসভা 

o কচিউচিটর 

সদস্যগে/কগ্রার্ 

কসন্টার ও চর্চভন্ন 

প্রচতষ্ঠাক্ষির 

প্রচতচিচধ 

o খািা/ক্ষগ্রার্ কসন্টার 

জচরপ প্রশ্নিািা 

o দিীয় আক্ষিািিা  

 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক)  

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি 

o প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o ল্যার্ পরীো 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

২ সীিািা প্রািীর পাম্প 

োউজ (৪১ ট) 

২০ট 

কপৌরসভা 

 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

o চিচপচপ  

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি 

o প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

৩ পাইপিাইি (৬২০ 

ট)  

৪০ট 

কপৌরসভা 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

৪ গৃে সংক্ষর্াগ 

(১৭২৩০ট) 

৪০ট 

কপৌরসভা 

o কচিউচিটর 

সদস্যগে/  কগ্রার্ 

কসন্টার ও চর্চভন্ন 

প্রচতষ্ঠাক্ষির 

প্রচতচিচধ 

o খািা/ক্ষগ্রার্ কসন্টার 

জচরপ প্রশ্নিািা 

o দিীয় আক্ষিািিা  

 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o ল্যার্ পরীো 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 
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ক্রিঃ অঙ্গসমূে কপৌরসভা 

কভাক্ষরজ 

উিরদাতা উপকরেসমুে কসক্ষকন্ডাচর তক্ষথ্যর 

উৎস 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

৫ ওয়াটার পক্ষয়ন্টস 

(২১৬৫ ট) 

৪০ট 

কপৌরসভা 

o কচিউচিটর 

সদস্যগে/ কগ্রার্ 

কসন্টার ও চর্চভন্ন 

প্রচতষ্ঠাক্ষির 

প্রচতচিচধ 

 

o খািা/ক্ষগ্রার্ কসন্টার 

জচরপ প্রশ্নিািা 

o দিীয় আক্ষিািিা 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o  প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

৬ ভূ-গভবস্থ পাচি 

কশাধিাগার (৬ ট) 

৬ট 

কপৌরসভা 

 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা 

গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o  প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

৭ ভূ-উপচরস্থ  পাচি 

কশাধিাগার (২ ট) 

২ট 

কপৌরসভা 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

o চিচপচপ  

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o  প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

৮ ওভারক্ষেি ট্যাংক (৬ 

ট) 

৬ট 

কপৌরসভা 

 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o  প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 
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ক্রিঃ অঙ্গসমূে কপৌরসভা 

কভাক্ষরজ 

উিরদাতা উপকরেসমুে কসক্ষকন্ডাচর তক্ষথ্যর 

উৎস 

৯ গেক্ষশৌিাগার (১১১ 

ট) 

৪০ট 

কপৌরসভা 

o কচিউচিটর 

সদস্যগে/ কগ্রার্ 

কসন্টার ও চর্চভন্ন 

প্রচতষ্ঠাক্ষির 

প্রচতচিচধ 

o খািা/ক্ষগ্রার্ কসন্টার 

জচরপ প্রশ্নিািা 

o দিীয় আক্ষিািিা 

o চিচপচপ, 

o অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি 

(র্াস্তচর্ক, আচর্ বক) 

o প্রকে কার্ বক্রি 

তদন্ত প্রচতক্ষর্দি, 

o প্রকক্ষের র্াচষ বক 

ক্রয় প্রচতক্ষর্দি 

o চপচপএ -২০০৬, 

চপচপআর -২০০৮ 

o পাচি  সরর্রাে, 

স্বাস্থয ও 

স্যাচিক্ষটশি 

কর্তবপে 

o সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

o প্রকক্ষের দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

o গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর 

সাোৎকার 

২.৩ চিক্ষদ বশক সমূক্ষের তাচিকা  

প্রকে অগ্রগচত ও অন্যান্য চিরীেক্ষের জন্য পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষির চিধ বাচরত কক্ষয়কট চিক্ষদ বশক চিনরূপ।  

ছক 7-চিক্ষদ বশকসমূক্ষের তাচিকা 

প্রকক্ষের উক্ষেশ্য চিক্ষদ বশকসমূে 

জিসাধারক্ষের জীর্িিাি উন্নয়ি  

 

 উন্নত পাচির উৎস র্ছরব্যাপী সেজিভযকরে; 

 সিয় সঞ্চয় :পাচি সংগ্রক্ষের সিয় ও প্রক্ষিিার পচরিাে হ্রাস পাওয়া; 

এর্ং 

 চর্চভন্ন কসর্ার উন্নচত (স্বাস্থয, কৃচষ, জীচর্কা ইতযাচদ)। 

প্রােঘাচত সকি পাচির্াচেত করাক্ষগর োর হ্রাস 

পাওয়া 

 

 িাক্ষয়চরয়া ও পাচির্াচেত করাগ প্রকক্ষের কশক্ষষ কক্ষি র্াওয়া;  

 পার্চিক স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধার সেজিভযতা; এর্ং 

 গুেগতিাি সম্পন্ন পাচি সরর্রাে। 

পাচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের দেতা বৃচদ্ধ 

 

 কর্তবপে কর্তবক প্রদি পাচি সরর্রাক্ষের জন্য দীঘ বক্ষিয়াদী পুিরাবৃচি 

খরি সঞ্চয়; এর্ং 

 প্রশাসচিক দাচয়ত্ব চর্ভাজি। 

রূপকে-২০২১ এর্ং কটকসই উন্নয়ি এর 

িেযিাত্রা অজবক্ষি ভূচিকা রাখা 

 

 দূষে হ্রাস; 

 খাদ্য চিরাপিা, চর্শুদ্ধ পাচি সরর্রাে,    কসি র্া পশু পািক্ষি পাচি 

সরর্রাক্ষের সুচর্ধা; 

 েিতায়ি (পাচি প্রকে, আয় উৎপাদক্ষির িারা েিতােীিক্ষদর 

েিতায়ি করক্ষত সাোয্য করক্ষত পাক্ষর); এর্ং 

 চিঙ্গ বর্ষম্য হ্রাস করা। 
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২.৪ তথ্য সংগ্রে এর্ং চর্ক্ষেষে 

২.৪.১ প্রকক্ষের দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা  

অঙ্গ অনুর্ায়ী িেয এর্ং প্রকৃত অগ্রগচত পর্ বক্ষর্েে, মূল্যায়ি এর্ং চর্ক্ষেষে করার জন্য সিীোট কর্সকি দচিিাচদ সংগ্রে কক্ষরক্ষছ 

তা চিক্ষনর ছক এ কদয়া েি। প্রকক্ষের কসর্া, পণ্য এর্ং কার্ ব ক্রক্ষয়র কেক্ষত্র চপচপএ-২০০৬, চপচপআর-২০০৮ এর িীচতিািা অনুসরে 

করা েক্ষয়ক্ষছ চকিা তা দচিি পর্ বাক্ষিািিার িাধ্যক্ষি চর্ক্ষেষে করা েক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও প্রকক্ষের র্াস্তর্ ও আচর্ বক অগ্রগচত, উক্ষেশ্য 

পূরক্ষের অর্স্থা ইতযাচদ পর্ বাক্ষিািিা ও পর্ বক্ষর্েে করা েক্ষয়ক্ষছ।  

ছক 8-দচিিাচদ তাচিকা 

প্রচক্রয়া সংখ্যা দচিক্ষির তাচিকা 

 

 

 

 

 

 

 

দচিিাচদ 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

 

 

 

 

 

 

১৬ 

 

 উন্নয়ি প্রকে প্রস্তার্ 

 অগ্রগচত প্রচতক্ষর্দি (আচর্ বক, কভৌত)  

  র্াক্ষজট প্রচতক্ষর্দি  

 র্াচষ বক কি ব ও ক্রয় পচরকেিা 

 প্রকে আচর্ বক সম্পূরক প্রচতক্ষর্দি 

 ক্রয় পচরকেিা (সািগ্রী, কার্ ব, কসর্া) 

 ক্রয় প্রচক্রয়ার দচিিাচদ 

 প্রচতক্ষর্দি (দরপত্র আহ্বাি, ToR, BOQ, দরপত্র মূল্যায়ি, 

অনুক্ষিাদি পদ্ধচত) 

 চপচপএ 2006, চপচপআর 2008, e-GP Guidelines 

 প্রকে অনুক্ষিাদি দচিিাচদ 

 সিাচি পচরকেিা 

 দরপত্র সভার সংচেি প্রচতক্ষর্দি 

 উপাদাক্ষির চর্স্তাচরত িকশা 

 পাচির িাি র্ািাই প্রচতক্ষর্দি 

 র্াংিাক্ষদশ সরকার প্রেীত রুপকে (২০১০-২০২১ ) 

 কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা (২০১৬-২০৩০) 

 

২.৪.২ পচরিােগত িমুিা পদ্ধচত 

এই সিীোয় িমুিা এিাকাসমূে Purposive Sampling ব্যর্োর কক্ষর র্াছাই করা েক্ষিও িমুিা সংখ্যা Simple 

Random Sampling পদ্ধচতক্ষত কিয়া েক্ষয়ক্ষছ।  সর্ বাচধক সঠিকতা চিচিত করার জন্য এই িমুিা পদ্ধচতগুক্ষিা চির্ বাচিত করা 

েক্ষয়ক্ষছ, কর্ক্ষেতু এই সিীোয় র্াস্তচর্ক অঙ্গ জচড়ত আক্ষছ  ও সারা কদক্ষশ চর্পুি সংখ্যক সুচর্ধাক্ষভাগী আক্ষছ । 

সিীোটর মূি িেয েি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির অগ্রগচত চর্ক্ষেষে কক্ষর প্রকেটর চিচর্ড় পচরর্ীেে পচরিািিা করা। প্রকক্ষের 

পচরকেিা, অঙ্গসমূক্ষের প্রভার্ মূল্যায়ি এর্ং প্রকৃত কাক্ষর্ বর সক্ষঙ্গ প্রাসংচগক দচিিাচদ পর্ বাক্ষিািিা কক্ষর প্রকেটর র্াস্তর্ায়ি 

চর্ক্ষেষে করা । এ উক্ষেক্ষশ্য DM WATCH  প্রাইিাচর  ও কসক্ষকন্ডাচর  উৎস কর্ক্ষক তথ্য সংগ্রক্ষের জন্য একাচধক উপকরে 

ব্যর্োর কক্ষরক্ষছ। গুেগত ও পচরিােগত  উভয় তথ্য সংগৃচেত েক্ষয়ক্ষছ। গুেগত প্রাইিাচর তথ্য সংগ্রে করার জন্য DM WATCH  

গুরুত্বপূে ব ব্যচিক্ষদর সাোৎকার, দিীয় আক্ষিািিা ও স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা আক্ষয়াজি কক্ষরক্ষছ। সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে ও ল্যার্ 

পরীোর দচিি পর্ বাক্ষিািিার িাধ্যক্ষিও সংচেি অঙ্গসমূক্ষের পচরিােগত তথ্য সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রতযে সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর (খািা 

ও কগ্রার্ কসন্টার) কাছ কর্ক্ষক জচরপ প্রশ্নিািার িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের প্রভার্ সম্পচকবত পচরিােগত তথ্য সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। 
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তথ্য সংগ্রক্ষে সর্ বাচধক কভাক্ষরজ চিচিত করার জন্য সারা কদক্ষশর প্রকক্ষের অঙ্গচভচিক তথ্য সংগৃচেত েক্ষয়ক্ষছ। Probabilistic 

sampling method ব্যর্োর কক্ষর িমুিা এিাকা চির্ বািি করা েক্ষি সর্গুক্ষিা অঙ্গ অন্তভূ বি করা সম্ভর্ েত িা চর্ধায় এই 

সিীোয় Purposive Sampling পদ্ধচত ব্যর্োর কক্ষর িমুিা এিাকাসমূে চির্ বািি করা েক্ষয়ক্ষছ।  

রংপুর চর্ভাগ ব্যতীত ৭ ট চর্ভাক্ষগর প্রচতট  কর্ক্ষক ২ ট কক্ষর কজিা ও প্রচতট কজিার একট কপৌরসভা (ক্ষিাট ১৪ ট) চির্ বাচিত 

করা েক্ষয়ক্ষছ। রংপুর চর্ভাক্ষগর শুধুিাত্র চদিাজপুর কজিা কর্ক্ষক ২ ট কপৌরসভা চির্ বািি কক্ষর গুেগত ও পচরিােগত তথ্য সংগ্রক্ষের 

জন্য  কিাট ১৬ট কপৌরসভা চির্ বাচিত েক্ষয়ক্ষছ র্াক্ষত প্রকেটর অঙ্গগুক্ষিার 100% কভাক্ষরজ চিচিত েয়। প্রকক্ষের প্রার্চিক অগ্রগচত 

প্রচতক্ষর্দি চর্ক্ষেষক্ষের চভচিক্ষত কপৌরসভাগুক্ষিা Purposively চির্ বাচিত েক্ষয়ক্ষছ। উিরদাতাক্ষদর িমুিা আকার িমুিা এিাকার 

সুচর্ধাক্ষভাগীর সংখ্যার সক্ষঙ্গ সািঞ্জস্য করক্ষখ আনুপাচতকোক্ষর চর্ন্যস্ত করা েক্ষয়ক্ষছ র্াক্ষত প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের অগ্রগচতর আনুপাচতক 

সািঞ্জস্যতা র্জায় র্াক্ষক। 

চিনচিচখত ধাক্ষপ সিীোর জন্য গৃচেত িমুিা ককৌশি কদখাক্ষিা েক্ষিা।                      

ধাপ 1: তথ্য সংগ্রক্ষের জন্য কদশব্যাপী কভাক্ষরজ চিচিত করার িক্ষেয প্রর্ক্ষি রংপুর চর্ভাক্ষগর একট এর্ং র্াচক চর্ভাগগুক্ষিার ২ট 

কজিা Purposively চির্ বািি করা েক্ষয়ক্ষছ (কিাট ১5 ট কজিা)।  

ধাপ ২: প্রকেটর সকি অঙ্গ িমুিা এিাকায় অন্তভু বচি চিচিত করার জন্য প্রচতট কজিা কর্ক্ষক ১ ট কক্ষর কিাট ১৬ ট কপৌরসভা 

র্াছাই করা েক্ষয়ক্ষছ। 

ধাপ ৩:  িমুিা  এিাকায় সুচর্ধাক্ষভাগী খািা ও কগ্রার্ কসন্টার কর্ক্ষক  Simple Random Sampling  পদ্ধচতক্ষত  চির্ বািি 

করা েক্ষয়ক্ষছ। 

২.৪.৩ পচরিােগত িমুিা িকশা 

সিীোটক্ষত পচরিােগত জচরক্ষপর জন্য িমুিা আকার গেিায় পচরসংখ্যািগত সূত্র ব্যাপকভাক্ষর্ ব্যর্োর করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষয়াজিীয় 

িমুিা আকার চিধ বারে করার জন্য কিচফক্ষিি কিক্ষভি ও চপ্রচসশক্ষির উপর চভচি কক্ষর একট পদ্ধচত অনুসরে করা েয়। জিসংখ্যার 

সাংচখ্যক িাক্ষির পাশাপাচশ এই পদ্ধচতক্ষত জিসংখ্যার বর্চিত্রয, কিচফক্ষিি কিক্ষভি প্রক্ষয়াজিীয় চর্ষয়গুক্ষিার িক্ষধ্য অন্যতি 

(Godden, 2004)। 

পচরিােগত জচরক্ষপর জন্য, িমুিাটর আকার (n) চিনচিচখত ব্যাপকভাক্ষর্ ব্যর্হৃত পচরসংখ্যািগত সিীকরে ব্যর্োর কক্ষর চিধ বারে 

করা েক্ষয়ক্ষছ, এই শক্ষতব কর্ িমুিাট চিচদ বি চিভু বিতার িাত্রার 3% সে কিচফক্ষিি কিক্ষভি ৯৫% কর্খাক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীর সংখ্যা 

১৬,০৬,৬৪০। 

𝑛 =
𝑝 (1−𝑝)𝑧2

𝑒2

1+

𝑝 (1−𝑝)𝑧2

𝑒2 −1

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 

কর্খাক্ষি, 

                                               P = Proportion to be estimated                                                 

                                               e = Margin of error in P            

                                           Z95% = Z-value at the 95% statistical confidence limits 
                                                n = িমুিা সংখ্যা   

প্রদি চিভু বিতার িাত্রা (P=.50, e =.03) চর্ক্ষর্িিায় উপক্ষরাি সিীকরে সিাধাক্ষির িাধ্যক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িমুিা আকার 

1066 পাওয়া র্ায়। জচরক্ষপর জন্য চির্ বাচিত ৫ শতাংশ সুচর্ধাক্ষভাগী কর্ ককাি কারক্ষে উির চদক্ষত অসম্মত েক্ষত পাক্ষর, তা চর্ক্ষর্িিায় 

করক্ষখ িমুিা আকার 1120 করা েক্ষয়ক্ষছ।  প্রচতট িমুিা এিাকা (কপৌরসভা) কর্ক্ষক িমুিা সংখ্যা চির্ বািক্ষির সিয় কিাট সুচর্ধাক্ষভাগীর 

সংখ্যা চর্ক্ষর্িিা করা েক্ষয়ক্ষছ।  
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এই প্রকক্ষের ৪ট অঙ্গ সরাসচর খািা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর সদস্যক্ষদর সক্ষঙ্গ যুি; তাই জচরপ প্রশ্নিািার িাধ্যক্ষি 16ট কজিার িক্ষধ্য  

কপৌরসভায় খািা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর কাছ কর্ক্ষক পচরিােগত তথ্য সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। এই 16ট কপৌরসভায় ৪ ট 

অক্ষঙ্গর সর্ বাচধক কভাক্ষরজ রক্ষয়ক্ষছ, র্া সরাসচর পচরর্ার ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর সদস্যক্ষদর উপকৃত কক্ষর।  

িাঠ পর্ বাক্ষয় তথ্য সংগ্রক্ষের পূক্ষর্ ব DM WATCH চির্ বাচিত কপৌরসভাগুক্ষিাক্ষত কগ্রার্ কসন্টাক্ষর স্থাচপত অঙ্গসমূক্ষের তাচিকার 

পাশাপাচশ প্রচতট কপৌরসভার প্রকেভূি ওয়াি বসমূে এর্ং খািার তাচিকা সংগ্রে কক্ষরক্ষছ। তথ্য সংগ্রােক চিচদ বি কপৌরসভার সংচেি 

ওয়াক্ষি বর প্রচতট খািায় ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর চগক্ষয় তথ্য সংগ্রে কক্ষরক্ষছ । প্রচতট কপৌরসভায় সুচর্ধাক্ষভাগীর সংখ্যার উপর চভচি কক্ষর 

খািায় ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর িমুিা সংখ্যা চির্ বািি করা েক্ষয়ক্ষছ। িমুিা র্াছাইক্ষয়র সিয় প্রর্ি খািা চির্ বাচিত করার পক্ষর অর্চশি 

খািাগুক্ষিা প্রর্ি খািা কর্ক্ষক ৫ খািা পর পর চির্ বাচিত করা েক্ষয়ক্ষছ। খািার প্রধাি র্া খািার ককাি প্রাি র্য়স্ক প্রচতচিচধ কর্ক্ষক তথ্য 

সংগ্রে কক্ষরক্ষছ ও কর্ অঙ্গসমূক্ষের জক্ষন্য কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর সুচর্ধাক্ষভাগীর জচরপ প্রক্ষয়াজি কসগুক্ষিার িমুিা আকার কপৌরসভা কর্ক্ষক 

প্রাি তক্ষথ্যর চভচিক্ষত চিধ বারে করা েক্ষয়ক্ষছ।  

ছক 9-িমুিা এিাকায় চিধ বাচরত িমুিা সংখ্যা 

 চর্ভাগ কজিা কপৌরসভা কিাট জিসংখ্যা1 

(সুচর্ধাক্ষভাগী) 

 

খািা ও কগ্রার্ক্ষসন্টাক্ষর 

পচরিােগত তক্ষথ্যর জন্য 

িমুিা সংখ্যা 

র্চরশাি র্চরশাি কিক্ষেন্দীগঞ্জ ৩৪,৫০০ ৪৩ 

কভািা কর্ারোনুচেি ২০,২০৫ ২৫ 

িট্টগ্রাি কক্সর্াজার িকচরয়া ৭৪,৬৬৯ ৯৪ 

িাঁদপুর কছঙ্গারির ৩৮,২১৫ ৪৮ 

ঢাকা িরচসংদী পিাশ (কঘাড়াশাি) ১২২,৯১২ ১৫৪ 

মুিীগঞ্জ চিরকাচদি ১২০,০০০ ১৫১ 

িয়িিচসংে িয়িিচসংে চত্রশাি ৩৫,০৩০ ৪৪ 

কশরপুর িাচিতর্াচড় ৩১,৩৭০ ৩৯ 

খিিা র্ক্ষশার চিকরগাছা ৩৭,২২৪ ৪৭ 

িড়াইি কাচিয়া ২৩,৫৯০ ৩০ 

রাজশােী পার্িা কর্ড়া ৫৯,৮৩১ ৭৫ 

র্গুড়া গার্তিী ২৩.০০৭ ২৯ 

রংপুর 

 

চদিাজপুর 

 

চর্রািপুর ৫১,৯৭৯ ৬৫ 

ফুির্াচড় ১,৭৬,০২৩ ২২১ 

চসক্ষিট েচর্গঞ্জ িাধর্পুর ২৩,৮৩৭ ৩০ 

চসক্ষিট কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) ২০,০০০ ২৫ 

       কিাট ১১২০ 

 

এই সিীোয় প্রস্তাচর্ত িমুিা এিাকায় (ক্ষপৌরসভা) কর্সকি অঙ্গ রক্ষয়ক্ষছ তার প্রক্ষতযকট কর্ক্ষক ১ট কক্ষর িমুিা চিক্ষয় তার র্াস্তচর্ক 

অগ্রগচত কিকচিস্ট (পচরচশি ট) অনুর্ায়ী সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে করা েক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষের আওতাভূি িিকূপ কর্ক্ষক প্রাি খার্ার 

পাচিক্ষত চর্দ্যিাি েচতকর উপাদািসমূক্ষের িাত্রা DPHE এর সর্ বক্ষশষ ল্যার্ কটচস্টং এর প্রচতক্ষর্দি চর্ক্ষেষক্ষের িাধ্যক্ষি মূল্যায়ি 

করা েক্ষয়ক্ষছ।  

                                                   

1 http://www.bbs.gov.bd/, র্াংিাক্ষদশ পচরসংখ্যাি ব্যযক্ষরা, ২০১৫ 

 

http://www.bbs.gov.bd/
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চিত্র  3-িমুিাকৃত এিাকাসমূে 

 

চিত্রিঃ ৩ িমুিা প্রকে এিাকা  
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ছক 10-সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েক্ষের িমুিা আকার 

কপৌরসভা িি-

কূপ 

পাম্প 

োউজ 

পাইপ 

িাইি 

(চি)   

গৃে 

সংক্ষর্া

গ 

ওয়াটার 

পক্ষয়ন্ট 

গেক্ষশৌ

িাগার 

ভূগভবস্থ 

পাচি 

কশাধি 

প্লান্ট 

ভূ-উপচরস্থ 

পাচি কশাধি 

প্লান্ট 

ওভারক্ষে

িট্যাংক 

কিাট 

িমুিা অঙ্গ 

সংখ্যা 

১৫ ৭ ১৬০০ 

চিটার 

১৬ ১৬ ১৬ ৪ ১ ৩ ৯৪ 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

কর্ারোনুচেি ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

িকচরয়া  ১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ১ ---- ---- ৭ 

কছঙ্গারির ১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ১ ৭ 

পিাশ 

(কঘাড়াশাি) 

১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ১ ---- ---- ৭ 

চিরকাচদি ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

চত্রশাি ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

িাচিতর্াচড় ১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৬ 

চিকরগাছা ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

কাচিয়া ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

কর্ড়া ---- ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ১ ১ ৬ 

গার্তিী ১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৬ 

চর্রািপুর ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

ফুির্াচড় ১ ---- ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ---- ---- ---- ৫ 

িাধর্পুর ১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ১ ---- ১ ৮ 

কাচিগঞ্জ 

(জচকগঞ্জ) 

১ ১ ১০০ 

চিটার 

১ ১ ১ ১ ---- ---- ৭ 
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২.৪.৪ গুেগত িমুিা আকার 

অসম্ভাব্য িমুিা ককৌশি ব্যর্োর কক্ষর প্রকেভুি এিাকা কর্ক্ষক গুেগত তথ্য সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাি সিীোর জন্য স্থািীয় ও 

জাতীয় পর্ বাক্ষয়, গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দিীয় আক্ষিািিা ও স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা পচরিািিা করা েক্ষয়ক্ষছ। 

ছক 11-অংশীদার অনুর্ায়ী গুিগত িমুিা আকার 

ক্রি. উপকরে সংখ্যা অংশীদার সংখ্যা 

১ 
গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতার 

সাোৎকার 

জাতীয় 

পর্ বায় 

1. প্রকে পচরিািক, DPHE 

2. িোপচরিািক, IMED, Sector-3 

3. প্রচতচিচধ , পচরকেিা কচিশক্ষির কভৌত অর্কাঠাক্ষিা 

চর্ভাগ 

4. অচতচরি প্রধাি প্রক্ষকৌশিী, DPHE 

5. পচরক্ষর্শ অচধদিক্ষরর প্রচতচিচধ 

৫ 

কপৌরসভা 

পর্ বায় 

1. চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী, DPHE 

2. সেকাচর প্রক্ষকৌশিী/ উপ-সেকাচর প্রক্ষকৌশিী ,

DPHE 

3. কপৌরসভার কিয়র 

4. স্যাচিক্ষটশি ইিক্ষপক্টর (কপৌরসভা) 

5. চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী /সেকাচর প্রক্ষকৌশিী/ উপ-সেকাচর 

প্রক্ষকৌশিী ,কপৌরসভা 

৫*১৬= 

৮০ 

কিাট ৮৫ 

২ দিীয় আক্ষিািিা 
স্থািীয় 

পর্ বায় 

প্রকক্ষের চর্চভন্ন সংস্থাপি কাক্ষজ কি বরত সুচর্ধাক্ষভাগী 

(প্রচত দক্ষি ৮-১০ জি) 
১*১৬ 

কিাট ১৬ 

৩ 

স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা 

(৩৮ জি 

অংশগ্রেেকারী) 

চর্ভাগীয় 

পর্ বায় 

প্রকে কি বকতবাবৃক্ষন্দর প্রচতচিচধ, কপৌরসভা প্রচতচিচধ, 

সুচর্ধাক্ষভাগী ও সক্ষিতি িাগচরক 
১ 

সর্ বক্ষিাট ১০২ 
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২.৪.৫ প্রার্চিক তথ্য সংগ্রে পদ্ধচত 

এই সিীোয়, প্রকে উক্ষেশ্যগুক্ষিার মূি সূত্র অনুসরে ও তথ্য সংগ্রে উপকরে প্রক্ষয়াগ কক্ষর প্রার্চিক তথ্য উিরদাতাক্ষদর কাছ 

কর্ক্ষক সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ, র্া চর্স্তাচরতভাক্ষর্ কদওয়া েি  

 খািা/ কগ্রার্ক্ষসন্টার জচরপ প্রশ্নিািা  

প্রকক্ষের সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর উপর এই প্রকেটর প্রভার্ ব্যিক্ষত খািা ও কগ্রার্ কসন্টার পর্ বাক্ষয় জচরপ করা েক্ষয়ক্ষছ । সরাসচর 

সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর সাোৎকাক্ষরর জন্য একট কাঠাক্ষিাগত প্রশ্নিািা বতচর করা েক্ষয়ক্ষছ কর্খাক্ষি জিসংখ্যা, আর্ ব-সািাচজক অর্স্থা, 

স্বাস্থয, স্যাচিক্ষটশি, ও পাচি সরর্রাে সম্পচকবত তথ্য ও এগুক্ষিার িমুিাযুি ১৬ট কপৌরসভার িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার তথ্য কর্ৌর্ 

প্রভার্ সংগৃচেত েক্ষয়ক্ষছ ।  

 গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতার সাোৎকার  

KII কর্ক্ষক সংগৃচেত তথ্য চিক্ষয় তথ্য ট্রায়াঙ্গুক্ষিশক্ষির জন্য মূি অংশীজিক্ষদর কর্িি প্রকে র্াস্তর্ায়ি কচিট, সিীো এিাকায় 

কপৌরসভার ব্যচিক্ষদর সাোৎকার কিয়া েক্ষয়ক্ষছ র্া সংগৃচেত তক্ষথ্যর সতযতা ও তথ্য গ্রেেক্ষর্াগ্যতা র্ািাই করক্ষত সাোয্য কক্ষরক্ষছ। 

এই সাোৎকাক্ষর প্রকক্ষের ক্রয়, সাচর্ বক অগ্রগচত, স্থায়ীত্ব ও SWOT অন্তভু বি করা েক্ষয়চছি। 

 দিীয় আক্ষিািিা  

প্রকক্ষের চর্ষক্ষয় গুেগত তথ্য সংগ্রক্ষের জন্য প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের সংস্থাপি কাক্ষজ কর্ সকি সুচর্ধাক্ষভাগী সংচেি কপৌরসভায় কাজ 

করক্ষছ তাক্ষদর সক্ষঙ্গ দিীয় আক্ষিািিা করা েক্ষয়ক্ষছ । দিীয় আক্ষিািিা িিাকািীি, উিরদাতারা প্রকক্ষের অগ্রগচত সম্পচকবত তাক্ষদর 

দৃচিভচঙ্গ  র্ািাইক্ষয়র  িক্ষেয চকছু ব্যচিয়াি প্রক্ষশ্নর উির চদক্ষয়ক্ষছি। এর পাশাপাচশ, ব্যচিয়াি প্রশ্নিািার অধীক্ষি প্রদি উিরগুক্ষিা 

র্ািাই করার জন্য চকছু অনুসন্ধািমূিক প্রশ্ন সরর্রাে করা েক্ষয়ক্ষছ ।  

 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা 

কঘাড়াশাি কপৌরসভায় স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািার ব্যর্স্থা করা েক্ষয়চছি। কি বশািা অংশগ্রেেমূিক চছি র্া পচরিািিা ও সিন্বয় 

কক্ষরক্ষছ চিজািার ম্যাক্ষিজক্ষিন্ট ওয়াি। কি বশািায় অংশগ্রেেকারীরা চছক্ষিি প্রকক্ষের চর্চভন্ন অংশীজি, প্রকক্ষের চিচর্ড় সেক্ষর্াগী, 

স্থািীয় সরকার প্রচতচিচধ ও DM WATCH  এর প্রচতচিচধ। কি বশািার মূি উক্ষেশ্য চছি উিরদাতাক্ষদর কর্ক্ষক প্রকে সম্পচকবত 

তথ্য পাওয়া। প্রকক্ষের সুচর্ধা, অগ্রগচত, সুপাচরশ ও প্রকক্ষের সেিতা, দুর্ বিতা, সুক্ষর্াগ ও হুিকী ইতযাচদ চর্ষক্ষয় আক্ষিািিা করা 

েয়।  

 প্রকক্ষের সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে 

প্রকক্ষের সািচগ্রক র্াস্তর্ায়ি মূল্যায়ি ও পচরর্ীেক্ষের জন্য িমুিা প্রকে এিাকায় চর্চভন্ন অঙ্গসমূক্ষের অগ্রগচত সক্ষরজচিক্ষি 

পর্ বক্ষর্েে করা েক্ষয়ক্ষছ । চিচদ বি চকছু চিক্ষদ বশক্ষকর চভচিক্ষত অঙ্গসমূক্ষের র্াস্তর্ অর্স্থা র্ািাই করা েক্ষয়ক্ষছ। অঙ্গসমূক্ষের সক্ষর্ বাচ্চ 

কভাক্ষরক্ষজর চভচিক্ষত এই সিীোর িমুিা এিাকা চিধ বাচরত েক্ষয়ক্ষছ র্া অনুক্ষেদ ২.৪.৩ এ- িমুিা সংখ্যা কদওয়া আক্ষছ।   

 ল্যার্ কটচস্টং চরক্ষপাট ব পর্ বাক্ষিািিা  

িমুিা প্রকে এিাকাগুক্ষিা কর্ক্ষক িিকূক্ষপর পাচির িমুিা পরীোর ল্যার্ চরক্ষপাট ব সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রাি চরক্ষপাট বসমূে পর্ বাক্ষিািিা 

কক্ষর পাচিক্ষত আয়রি, আক্ষস বচিক ইতযাচদর উপচস্থচতর চভচিক্ষত গুিগত িাি র্ািাই করা েক্ষয়ক্ষছ।  
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২.৫ তথ্য সংগ্রে প্রচক্রয়া  

 

                                                                     চিত্র  4-তথ্য সংগ্রে প্রচক্রয়া 

২.৫.১ তথ্য সংগ্রক্ষের উপকরে প্রস্তুচত ও চূড়ান্তকরে (ক্ষিকচিস্ট ও খািা জচরপ প্রশ্নিািা)   

প্রকে ও সিীোর উক্ষেশ্য অজবক্ষির জন্য চিনচিচখত তথ্য সংগ্রক্ষের উপকরেগুক্ষিা এই সিীোয় ব্যর্োর করা েক্ষয়ক্ষছ। এসর্ 

উপকরে প্রচতক্ষর্দক্ষির পচরচশি অংক্ষশ সংযুি করা আক্ষছ। 

 খািা জচরপ প্রশ্নিািা  

 সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে কিকচিস্ট 

 দিীয় আক্ষিািিার কিকচিস্ট 

 গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার কিকচিস্ট 

 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািার আক্ষিািযসূচি 

২.৫.২ তথ্য সংগ্রে (চিচজটাি তথ্য সংগ্রে পদ্ধচত) 

পচরিােগত ও গুেগত উপকরেসমূে অনুক্ষিাদক্ষির পক্ষর পূক্ষর্ ব প্রেীত প্রশ্নিািা ব্যর্োর কক্ষর একট অযাচপ্লক্ষকশি বতরী করা েক্ষয়ক্ষছ। 

আধুচিক ট্যার্ক্ষিটচভচিক জচরপ র্ন্ত্র ব্যর্োর কক্ষর এই জচরপ িািাক্ষিা েক্ষর্। কর্খাক্ষি KoBo collect ব্যর্োর কক্ষর একট জচরপ 

অযাচপ্লক্ষকশি বতরী করা েক্ষয়ক্ষছ। অযাচপ্লক্ষকশিট সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর (চজচপএস) কভৌক্ষগাচিক অর্স্থািও করকি ব কক্ষর র্া কিটা সংগ্রে 

পদ্ধচতক্ষত স্বেতা চিচিত কক্ষর। 

২.৫.৩ উপকরেসমূক্ষের চপ্রক্ষটস্ট 

অযাচপ্লক্ষকশি ব্যর্োর কক্ষর একট পরীোমূিক জচরপ র্া পাইিট জচরপ করা েক্ষয়ক্ষছ । এর িাধ্যক্ষি অযাচপ্লক্ষকশিটক্ষত ককাি সিস্যা 

আক্ষছ চকিা র্া আরও সিন্বক্ষয়র প্রক্ষয়াজি আক্ষছ চকিা কস চর্ষয়ট চিচিত করা েক্ষয়ক্ষছ। পাইিট জচরপ কর্ক্ষক প্রাি প্রচতচক্রয়া 

প্রশ্নিািা চূড়ান্তকরে ও সিস্যা সিাধাক্ষি ব্যর্োক্ষরর জন্য দচিিভূি করা েক্ষয়ক্ষছ। এ ছাড়া অযাপটর ত্রুট মুি কাজ চিচিত করক্ষত 

অযাপ Debugging করা েক্ষয়ক্ষছ। 

২.৫.৪ চিক্ষদ বচশকা/িাঠ পর্ বাক্ষয় কি বপচরকেিা প্রস্তুচত 

কিকচিস্ট ও প্রশ্নিািা চূড়ান্ত করার পর, সিীো সেকাচর ও তত্ত্বার্ধায়কক্ষদর জন্য একাচধক পৃর্ক জচরপ প্রশ্নিািা, দিীয় আক্ষিািিা, 

গুরুত্বপু বে তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার ও কি বশািা পচরিািিার জন্য একট চর্স্তৃত চিক্ষদ বশিা বতচর করা েক্ষয়চছি র্া গুরুত্বপূে ব সংজ্ঞা, 

পচরভাষা, প্রক্ষশ্নর উক্ষেশ্য, তথ্য অন্তভূ বচির চিক্ষদ বশার্িী, Skipping  ইতযাচদ চর্ষক্ষয় আক্ষিাকপাত কক্ষরক্ষছ। এই চিক্ষদ বচশকা তথ্য 

সংগ্রে প্রচক্রয়ার জন্য সোয়ক ভূচিকা পািি কক্ষরক্ষছ। 

 

িাঠ পর্ বাক্ষয় 

সিন্বয়

চিক্ষয়াগ ও 

চুচি

চিক্ষদ বচশকা/ 

িাঠ পর্ বাক্ষয় 

কি বপচরকে-

িা প্রস্তুচত

উপকরে 

সমূক্ষের 

চপ্রক্ষটস্ট

অযাচপ্লক্ষকশি 

বতরী 

তথ্য 

সংগ্রক্ষের

উপকরে 

প্রস্তুচত
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২.৫.৫ চিক্ষয়াগ ও চুচি 

অনুরূপ প্রকক্ষের তথ্য সংগ্রক্ষের চর্ষক্ষয় অচভজ্ঞতার আক্ষিাক্ষক একট িাঠ পর্ বাক্ষয়র সিীো দি চিক্ষয়াগ কদওয়া েক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষত্র 

পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি সম্পক্ষকব তথ্য সংগ্রক্ষের চর্ষক্ষয় তাক্ষদর পূর্ ব অচভজ্ঞতা প্রাধান্য কদয়া েক্ষয়ক্ষছ। 

২.৫.৬ িাঠ পর্ বাক্ষয় সিন্বয় 

িাঠ পর্ বাক্ষয়র সিন্বয় প্রচক্রয়া চেক্ষসক্ষর্, পরািশ বদাতা স্থািীয় কর্তবপক্ষের সক্ষঙ্গ চিক্ষজক্ষদরক্ষক পচরচিত কক্ষরক্ষছ। তাচরখ, সিয় ও স্থাি 

সিন্বক্ষয় একট চর্স্তাচরত সিয়সূচি প্রস্তুত করা েক্ষয়ক্ষছ। এট জচরক্ষপর আক্ষগ স্থািীয় কর্তবপক্ষের সক্ষঙ্গ আক্ষিািিা করা েক্ষয়ক্ষছ। 

আইএিইচির সোয়তায় স্থািীয় কর্তবপে র্রার্র একট চিঠি পাঠাক্ষিা েক্ষয়ক্ষছ, কর্খাক্ষি সিীোর উক্ষেশ্য ও চর্স্তাচরত সিয়সূচির 

উক্ষেখ চছি। এর ফক্ষি তথ্য সংগ্রে প্রচক্রয়া সেজতর েক্ষয়ক্ষছ । 

২.৫.৭ িাি চিয়ন্ত্রে  

এই সিীোর জন্য চর্চভন্ন িাি চিয়ন্ত্রে ব্যর্স্থা গ্রেে করা েক্ষয়ক্ষছ র্া চিক্ষি র্ে বিা করা েি- 

পচরিােগত তথ্য ব্যর্স্থাপিা 

 সে কিক: সুপারভাইসর সিীো সেকাচরর সাোৎকার প্রচক্রয়া পর্ বাক্ষিািিা কক্ষরক্ষছি । 

 েট কিক: সিীো সেক্ষর্াগীগে উিরদাতার কাক্ষছ পুিরায় চগক্ষয় সংগৃচেত তথ্য-উপাি র্ািাই-র্াছাই র্া এর র্র্ার্ বতা চিরূপি 

কক্ষরক্ষছি। 

গুেগত তথ্য ব্যর্স্থাপিা 

সিীো এিাকায় প্রকক্ষের সািচগ্রক প্রভার্ কর্ািার জন্য গুেগত তথ্য সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। গুেগত তক্ষথ্যর িাি চিচিত করার জন্য 

চিনচিচখত ব্যর্স্থা গ্রেে করা েক্ষয়ক্ষছ। 

 কিাট রাখা: সিীোর সেক্ষর্াগীগে আক্ষিািিার সিয় কিাট করক্ষখক্ষছি, র্া পাণ্ডুচিচপ  প্রস্তুচতর সিয় ব্যর্োর করা েক্ষয়ক্ষছ। 

 পর্ বক্ষর্েে: সিীো দিক্ষক সঠিক পক্ষর্ রাখক্ষত বদিচন্দি কার্ বকিাপ পর্ বক্ষর্েক্ষের চভচিক্ষত প্রচতক্ষর্দি বতচর করা েক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রচতচক্রয়া: সিীো সেক্ষর্াগীরা চদক্ষির কশক্ষষ ফিাফক্ষির চর্ষক্ষয় সিীো দক্ষির দিক্ষিতা ও অচভজ্ঞক্ষদর সক্ষঙ্গ আক্ষিািিা 

কক্ষরক্ষছ। 

২.৬ তথ্য প্রচক্রয়াকরে  

২.৬.১ তথ্য চিখ ুঁতকরে ও সম্পাদিা 

তথ্য সংগ্রক্ষের পক্ষর করকি ব কসট, কটচর্ি র্া কিটাক্ষর্স কর্ক্ষক ভুি করকি ব (সুচিচদ বি চকছু তথ্য ভুি চেক্ষসক্ষর্ সিাি করা েক্ষয়ক্ষছ) সিাি 

করা েক্ষয়ক্ষছ। সংচেি উিরদাতাক্ষদর সক্ষঙ্গ কসই োরাক্ষিা তথ্য সংগ্রক্ষের জন্য আর্ার কর্াগাক্ষর্াগ করা েক্ষয়ক্ষছ। 

২.৬.২ তথ্য ককাচিং ও চিচিং 

সংগৃচেত কিটা সম্পাদিা করার পক্ষর একট চূড়ান্ত িীচিং সঞ্চাচিত েক্ষয়ক্ষছ র্া পরীোর জন্য ব্যর্োর কর্াগ্য, চিভ বরক্ষর্াগ্য ও বর্ধতা 

চিচিত কক্ষরক্ষছ। পাশাপাচশ, প্রক্ষয়াজক্ষির চভচিক্ষত তথ্যট কচম্পউটারচভচিক চর্ক্ষেষক্ষের জন্য উপযুি ককাি-এ রূপান্তচরত করা 

েক্ষয়ক্ষছ। 
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২.৭ ট্রায়াঙ্গুক্ষিশি ও তথ্য চর্ক্ষেষে 

২.৭.১ পচরিােগত ও গুেগত তথ্য ট্রায়াঙ্গুক্ষিশি  

ট্রায়াঙ্গুক্ষিশি েি পচরিােগত ও গুেগত পদ্ধচতর কর্ৌচিক সংচিশ্রে, সিীো িকশা কজারদার করক্ষত র্া একট শচিশািী সিাধাি, 

কারে শুধু একক পদ্ধচত কখিও রাইভাি কযাজুয়াি ফযাক্টর সিাধাি করক্ষত র্ক্ষর্ি িয় (Denjin 1978; Patton 1990)। 

সিীোয় জচরপ প্রশ্নিািা কর্ক্ষক সংগৃেীত পচরিােগত তথ্য চিক্ষজক্ষদর িক্ষধ্য ও KII, দিীয় আক্ষিািিা, ককস স্টাচি ও স্থািীয় 

কি বশািা কর্ক্ষক সংগৃচেত গুেগত তক্ষথ্যর সক্ষঙ্গ কিিাক্ষিা েক্ষয়ক্ষছ। 

২.৭.২ তথ্য চর্ক্ষেষে 

সিীোয় কসক্ষকন্ডাচর  ও প্রার্চিক উভয় প্রকার উৎস কর্ক্ষক তথ্য ব্যর্োর করা েক্ষয়ক্ষছ। গুেগত উপকরক্ষের িাধ্যক্ষি কক্ষন্টন্ট ও প্রভার্ 

চর্ক্ষেষক্ষের কাজ করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রার্চিক ও কসক্ষকন্ডাচর  তথ্য চিক্ষদ বশক্ষকর উপর চভচি কক্ষর তদন্ত করা েক্ষয়ক্ষছ (উদািঃ প্রকে সম্পচকবত 

দচিিাচদ)। সিীো দি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর  উপর প্রকক্ষের সািচগ্রক অগ্রগচত ও প্রভার্ পরীো করার জন্য OECD কেিওয়াক্ষকবর 

সক্ষঙ্গ গুেগত ও পচরিােগত তথ্য চর্ক্ষেষে কক্ষরক্ষছ। OECD কেিওয়াক্ষকবর প্রচতট িািদক্ষন্ডর চিচদ বি উক্ষেশ্য রক্ষয়ক্ষছ র্া প্রকক্ষের 

চর্চভন্ন চদক কর্ক্ষক চর্ক্ষেষে করা েক্ষয়ক্ষছ। অতএর্ গুেগত ও পচরিােগত উভয় তথ্য চর্ক্ষেষক্ষের িাধ্যক্ষি চিচর্ড় পর্ বক্ষর্েে প্রচক্রয়ায় 

প্রকক্ষের কার্ বক্রক্ষির প্রচতট িািদক্ষন্ডর প্রচতফিি ঘক্ষটক্ষছ। 

প্রশ্নিািা চভচিক সাোৎকাক্ষরর িাধ্যক্ষি প্রাি পচরিােগত তথ্য (কর্িি, সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর উপর জচরপ) SPSS সফটওয়যাক্ষরর 

িাধ্যক্ষি চর্ক্ষেষে করা েক্ষয়ক্ষছ। উচ্চতর চর্ক্ষেষোত্মক চিভু বিতার কারক্ষে এই সফটওয়যার চির্ বাচিত করা েক্ষয়ক্ষছ। উিরদাতাক্ষদর 

পৃর্ক প্রক্ষশ্নর প্রচতচক্রয়ার উপর চভচি কক্ষর পচরসংখ্যাি চর্ক্ষেষে করা েক্ষয়ক্ষছ । চর্ক্ষেষোত্মক সুচর্ধার জন্য, প্রশ্নিািা গুক্ষিা 

close-ended ভাক্ষর্ বতচর করা েয়, কর্খাক্ষি উিরদাতাক্ষদর প্রচতচক্রয়াগুক্ষিা সংখ্যাচিক্ষদ বশক অচভব্যচিক্ষত করকি ব করা েয়। 

উৎপাচদত ক্রস-ক্ষটচর্ি গুক্ষিা পক্ষর গ্রাফ বতচরর জন্য MS Excel এ স্থািান্তর করা েক্ষয়ক্ষছ। 

গুেগত চর্চভন্ন তথ্য চিনচিচখত পদ্ধচতক্ষত সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ, কর্িি দিীয় আক্ষিািিা, গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতার সাোৎকার  ও স্থািীয়    

কি বশািা। এছাড়া গুেগত তথ্য চর্ক্ষেষে িার ধাক্ষপ সংগঠিত েক্ষয়ক্ষছ: 

 সিীো সেকাচর ও গক্ষর্ষক সেক্ষর্াগীর সক্ষঙ্গ সিীোর প্রার্চিক চর্ক্ষেষে;  

 চর্ষয়র্স্তু ও চিচদ বি চর্ভাগ অনুর্ায়ী উপাক্ষির Thematic coding 

 পদ্ধচতগতভাক্ষর্ গুেগত তথ্য চর্ক্ষেষে করার জন্য চর্ষয়র্স্তুর িারা ঊপাি সংকিি করা; 

 চর্ষয়র্স্তু ও গুেগত পর্ বক্ষর্েে সঙ্কিি ও উপযুি উদ্ধৃচত চির্ বািি 

 

২.৭.৩ SWOT চর্ক্ষেষে 

প্রকক্ষের তাৎপর্ বপূে ব প্রভার্ ও সাচর্ বক চিত্র অনুধার্ি করক্ষত প্রকক্ষের দচিিাচদক্ষত র্াকা অচভজ্ঞতামূিক তথ্য ও কসক্ষকন্ডাচর  করকি ব-

এর িাধ্যক্ষি কর্াগাক্ষর্াগ সুচর্ধা, সম্ভার্িা ও জটিতা, সেিতা, দু বর্িতা, সুক্ষর্াগ ও হুিকী (SWOT) চর্ক্ষেষে করা েক্ষয়ক্ষছ ।  

                              

                                                        চিত্র  5-SWOT চর্ক্ষেষে 

S=Strength W= Weakness

T=Threat O=Opportunity

SWOT
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2.৮ কাচরগচর ও চস্টয়াচরং কচিটর সভা 

প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি  চর্চভন্ন ধাক্ষপ আইএিইচি-কত কাচরগচর কচিটর সভার িাধ্যক্ষি প্রার্চিকভাক্ষর্ মূল্যায়ি করা েক্ষয়ক্ষছ। কাচরগচর 

কচিটর প্রচতচিচধরা খসড়া প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি ও খসড়া চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দি মূল্যায়ি করক্ষছি এর্ং তাক্ষদর িতািত উপস্থাপি 

কক্ষরক্ষছি র্া পরািশ বক দি প্রচতক্ষর্দিটক্ষত অন্তভু বি কক্ষরক্ষছ এর্ং সর্ক্ষশক্ষষ প্রচতক্ষর্দিট চস্টয়াচরং কচিটর সািক্ষি উপস্থাপি 

কক্ষরক্ষছি। চূড়ান্ত প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি এর্ং চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দি চস্টয়াচরং কচিটর সািক্ষি দফায় দফায় উপস্থাপি করার পর চস্টয়াচরং 

কচিটর পর্ বক্ষর্েে ও সুপাচরক্ষশর চভচিক্ষত সিীোট পচরিািিা করা েয় এর্ং চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দি প্রেয়ি করা েয়। এই সিীোর 

পর্ বক্ষর্েে ও সুপাচরশ এর্ং চস্টয়াচরং কচিটর সভা কর্ক্ষক সংগৃচেত িন্তব্য জাতীয় কি বশািার িাধ্যক্ষি উপস্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ। 

2.৯ স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা 

চিচর্ড় পচরর্ীেে সিীো তথ্য পর্ বাক্ষিািিা কশক্ষষ, DM. WATCH স্থািীয় পর্ বাক্ষয় পিাশ কপৌরসভায় কি বশািার আক্ষয়াজি 

কক্ষরক্ষছ কর্খাক্ষি প্রকে সম্পচকবত প্রাি ফিাফি, পর্ বক্ষর্েে ইতযাচদ প্রাসচঙ্গক চর্ষয় অংশীজিক্ষদর কাক্ষছ উপস্থাপি করা েয়। িিিাি 

প্রকক্ষের কটকসই র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য অংশগ্রেেকারীক্ষদর সুপাচরশিািা এই সিীোয় অন্তভূ বি করা েক্ষয়ক্ষছ।  

2.১০ প্রচতক্ষর্দি 

প্রকক্ষের চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের সিীোয় ToR এর উপর চভচি কক্ষর পরািশ বদাতা ইচতিক্ষধ্য প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি প্রদাি কক্ষরক্ষছ। 

প্রর্ি খসড়া প্রচতক্ষর্দি, চিতীয় খসড়া প্রচতক্ষর্দি, চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্দি এর্ং চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দি প্রেয়ক্ষি প্রকেটর RFP এর্ং 

সাকুবিাক্ষরর চিক্ষদ বশ ও চিক্ষদ বশিা অনুসরে কক্ষরক্ষছ। প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি এর্ং চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দি আইএিইচি-কত কাচরগরী কচিটর 

সভার িাধ্যক্ষি প্রার্চিকভাক্ষর্ মূল্যায়ি করা েক্ষয়ক্ষছ। সর্ক্ষশক্ষষ চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দক্ষি প্রাি ফিাফি জাতীয় কি বাশািায় উপস্থাপি করা 

েক্ষয়ক্ষছ। 
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  অধ্যায় ৩ 

ফিাফি চর্ক্ষেষে, পর্ বক্ষর্েে ও পর্ বাক্ষিািিা 

৩.১ প্রকক্ষের প্রাসচঙ্গকতা পর্ বাক্ষিািিা  

জাচতসংঘ কর্তবক প্রেীত চর্শ্বব্যাপী উন্নয়ক্ষির জন্য কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা (২০১৬-২০৩০) চিধ বারে করা েক্ষয়ক্ষছ। কটকসই উন্নয়ি 

িেযিাত্রা-৬ অনুসাক্ষর পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি চর্ষয়ক িেযিাত্রা েক্ষিািঃ 

৬.১ ২০৩০ সাক্ষির িক্ষধ্য সকক্ষির জন্য সর্ বজিীি ও সঠিকভাক্ষর্ চিরাপদ ও সাশ্রয়ী  মূক্ষল্য পাচির সংস্থাি করা; 

৬.২ ২০৩০ সাক্ষির িক্ষধ্য সকক্ষির জন্য পর্ বাি ও সঠিকভাক্ষর্ স্যাচিক্ষটশি ও স্বাস্থযচর্চধ চিচিতকরে এর্ং িচেিা-কিক্ষয়- প্রাচন্তক  

জিক্ষগাষ্ঠীর প্রচত চর্ক্ষশষ দৃচি প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি কখািা স্থাক্ষি িি তযাক্ষগর োক্ষরর পচরসিাচি ঘটাক্ষিা।  

সুতরাং ২০৩০ সাক্ষির িক্ষধ্য কদক্ষশর সকক্ষির জন্য পাচি, স্যাচিক্ষটশি ও স্বাস্থযচর্চধ চিচিত করা র্াঞ্ছিীয়। র্তবিাক্ষি ৩২৭ ট 

কপৌরসভার িক্ষধ্য DPHE এর প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি ১৫৯ ট কপৌরসভায় পাইপিাইক্ষির িাধ্যক্ষি পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থা িালু আক্ষছ এর্ং 

৯০ ট কপৌরসভায় পাইপিাইক্ষির িাধ্যক্ষি পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থা র্াস্তর্ায়িাধীি। কটকসই উন্নয়ক্ষির আক্ষিািয িেযিাত্রা ও সরকাক্ষরর 

রূপকে ২০২১ এর ধারা-১১ অনুসাক্ষর ৪০ কপৌরসভায় পাচি সরর্রাে িাচেদা পূরক্ষের পাশাপাচশ পাচির্াচেত করাগ হ্রাস ও স্যাচিক্ষটশি 

সুচর্ধার উন্নয়ক্ষির িক্ষেয গৃেীত এই প্রকেট প্রাসচঙ্গক। এই প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিা প্রকক্ষের উক্ষেক্ষশ্যর সক্ষঙ্গ প্রাসচঙ্গক। তক্ষর্ প্রকেটর 

সংক্ষশাচধত DPPকত কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা পূরক্ষের জন্য কপৌরসভা চভচিক সিচন্বত পাচি সরর্রাে, স্যাচিক্ষটশি ও স্বাস্থযচর্চধ 

কার্ বক্রক্ষির কর্ প্রক্ষয়াজিীয়তা চছি তা প্রচতফচিত েয়চি। প্রকক্ষের চশক্ষরািািট সিগ্র কপৌরসভার জন্য পাচি সরর্রাে ব্যিাক্ষিও এই 

প্রকক্ষের অধীক্ষি কপৌরসভার সকি র্াচসন্দা পাচি সরর্রাে র্া স্যাচিক্ষটশি কসর্া পাক্ষেিা। উন্নত স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা কদওয়া এই 

প্রকক্ষের অন্যতি প্রধাি উপজীব্য েক্ষিও তা চিচিত করার জন্য সিগ্র কপৌরসভায় শুধু সীচিতসংখ্যক গেক্ষশৌিাগার চিচি বত েক্ষয়ক্ষছ। 

উন্নত স্যাচিক্ষটশক্ষির জন্য এই প্রকক্ষে অন্যান্য কসর্া (কর্িি- পয়িঃচিষ্কাশি, কেক্ষিজ ব্যর্স্থা, র্জবয ব্যর্স্থাপিা সুচর্ধা ইতযাচদ) অন্তভূ বি 

করা েয়চি । এছাড়াও গেক্ষশৌিাগারগুক্ষিা চিি বাক্ষের কেক্ষত্র প্রাচন্তক জিক্ষগাষ্ঠীর প্রচত চর্ক্ষশষ দৃচি প্রদাি করা েয়চি র্া কটকসই উন্নয়ি 

িেযিাত্রার একট গুরুত্বপূে ব উপজীব্য। প্রকক্ষের কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা সংক্রান্ত অঙ্গসমূক্ষের কার্ বক্রক্ষির সফি র্াস্তর্ায়ি েক্ষি 

কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা অজবক্ষির চর্ষক্ষয় পচরপূে বভাক্ষর্ িা েক্ষিও চকছুটা ভূচিকা রাখক্ষর্ র্ক্ষি আশা করা র্ায়।
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3.২ প্রকে র্াস্তর্ায়ি এর্ং অগ্রগচত পর্ বাক্ষিািিা 

৩.২.১ কভৌত ও আচর্ বক পচরকেিা এর্ং র্াস্তর্ায়ি 

প্রকক্ষের চিচপচপক্ষত উক্ষেচখত কভৌত ও আচর্ বক কি বপচরকেিা অনুসাক্ষর প্রকেট র্াস্তর্াচয়ত েক্ষে িা। প্রকেট র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য 

চিচপচপক্ষত র্ছরচভচিক কর্ আচর্ বক খরি পচরকেিা করা েক্ষয়চছি কসই অনুসাক্ষর র্াস্তর্ায়ি সম্ভর্ েয়চি। সিয়িত পরািশ বক 

প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগ ব্যর্ বতাসে ক্রয়পচরকেিা র্াস্তর্সম্মত করক্ষত িা পারায় প্রকক্ষের কাজ কি বপচরকেিা অনুসাক্ষর র্াস্তর্ায়ি করক্ষত 

পাক্ষরচি।  

ছক 12 মূি চিচপচপ এর কভৌত ও আচর্ বক পচরকেিার সচেত প্রকৃত র্াস্তর্ায়ি চিত্র 

ক্রচিক 

িং 

প্রচতক্ষর্দক্ষির সিয় মূি চিচপচপ অনুসাক্ষর কভৌত ও আচর্ বক 

পচরকেিা 

প্রকে অচফস কর্ক্ষক আই এি ই চি’কত কপ্রচরত 

প্রচতক্ষর্দি অনুসাক্ষর অগ্রগচত 

কভৌত আচর্ বক কভৌত আচর্ বক 

1 জুি/14 12.03% 2215.00 0% 0% 

2 জুি/15 35.58% 6655.20 5.43% 5.43% 

3 জুি/16 32.20% 6931.12 19.50% 18.94% 

4 জুি/17 20.18% 3716.82 37.00% 36.26% 

 

প্রকেট মূি চিচপচপ এর অনুক্ষিাচদত সিয় অনুসাক্ষর 30কশ জুি/2017 তাচরক্ষখ সিাি েওয়ার কর্া । উপক্ষরর ছক্ষক র্চে বত তথ্য 

অনুসাক্ষর 30কশ জুি/2017 তাচরক্ষখ প্রকক্ষের কভৌত ও আচর্ বক অগ্রগচত েক্ষয়ক্ষছ র্র্াক্রক্ষি 37.00% এর্ং 36.26% র্া মূি 

চিচপচপ এর অনুক্ষিাচদত পচরকেিা অনুসাক্ষর অক্ষিক কি। প্রকেটর 1ি সংক্ষশাচধত পচরকেিা অনুসাক্ষর 30কশ জুি/2018 তাচরক্ষখ 

কভৌত অগ্রগচত েওয়ার কর্া চছি 65.94% চকন্তু র্াস্তক্ষর্ 30কশ জুি/2018 তাচরক্ষখ কভৌত ও আচর্ বক অগ্রগচত েক্ষয়ক্ষছ র্র্াক্রক্ষি 

53.00% ও 45.80%। র্া সংক্ষশাচধত পচরকেিার টাক্ষগ বট কর্ক্ষক কি।  

 এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত প্রকক্ষের মূি চিচপচপ ও সংক্ষশাচধত চিচপচপ এর কভৌত ও আচর্ বক পচরকেিা ও র্াস্তর্ায়ি চিত্র চিনরূপ। 

ছক 13 কভৌত ও আচর্ বক পচরকেিা ও র্াস্তর্ায়ি 

ক্রচিক 

িং 

আচর্ বক 

র্ৎসর 

মূি চিচপচপ অনুসাক্ষর 

কভৌত ও আচর্ বক 

পচরকেিা 

সংক্ষশাচধত চিচপচপ 

অনুসাক্ষর কভৌত ও আচর্ বক 

পচরকেিা 

িাচেদা 

(িে 

টাকা) 

প্রকৃত র্াস্তর্ায়ি 

আচর্ বক কভৌত আচর্ বক কভৌত আচর্ বক আচর্ বক কভৌত 

1. 2014-15 

(জানু-জুি) 

2215.00 12.03% 1000.00 4.38% 0.00 0 0 

2. 2015-16 6655.20 35.58% 2488.07 10.90% 1000.00 2488.77 10.90% 

3. 2016-17 6931.12 32.20% 3200.00 14.02% 5000.00 3190.33 13.97% 

4. 2017-18 3716.82 20.18% 8363.77 36.64% 5000.00 3775.80 16.54% 

5. 2018-19   7773.45 34.06% 7000.00 2664.526 75% 
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৩.২.২ প্রকক্ষের মূি অঙ্গসমূক্ষের র্াস্তর্ ও আচর্ বক অগ্রগচত  

প্রকিটর মূি র্াস্তর্ায়িকাি চছি জানুয়ারী/২০১৪ েক্ষত জুি/২০১৭ কিাট ৩ র্ৎসর ৬ িাস র্া  পরর্তীক্ষত বৃচদ্ধ কপক্ষয়  জুি/২০১৯ 

সাক্ষি সিাচির জন্য চিধ বারে করা েক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাি র্াস্তর্ায়িকাি ৫ র্ছর ৬িাস। ইচতিক্ষধ্য প্রকেটর ৫ র্ছর ২িাস সিয় 

অচতর্াচেত েক্ষয়ক্ষছ। র্চধ বত সিয় অনুসাক্ষর প্রকেটর ৯৪% সিয় অচতর্াচেত েক্ষিও এচপ্রি -২০১৯ পর্ বন্ত প্রকক্ষের র্াস্তর্ অগ্রগচত 

৭০% এর্ং আচর্ বক অগ্রগচত ৫৭.৯০% (অঙ্গ ও প্যাক্ষকজচভচিক অগ্রগচত সংযুচির ছক ৬ এর্ং ৭ এ কদওয়া েি)।  চিক্ষন প্রধাি 

অঙ্গসমূক্ষের অগ্রগচতর অর্স্থা কদওয়া েি- 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ পাম্প োউজ চিি বাে সীিািা প্রািীর সে 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

৫০ ট ৩০০ ৭৪ ট ৫৯২.০০ ৫৯ ট 

(৭৯%) 

351.943 

(৫৯.৪৪%) 

 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ গেক্ষশৌিাগার চিি বাে 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

৬০ ট ৩০০ ১১১ট ৮৮৮.০০ ৯০ ট 

(৮১.১%) 

664.689 

(৭৪.৯%) 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ পরীোমূিক িিকূপ 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক (িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

১০০ 

ট 

১০০ ১৪৮

ট 

১৪৮.০০ ১৪৮ ট 

(১০০%) 

137.06 

(৯২.৬%) 
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অক্ষঙ্গর িািিঃ গৃে সংক্ষর্াগ 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

১২০৮০ 

ট 

৭২৪.৮ ১৭২৩০ 

ট 

১০৩৩.৮০ 108০০ 

ট 

(৬২.৭%) 

583.36 

(৫৬.৪%) 

 

 

 

 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ উৎপাদক িিকূপ 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি  , ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

৫০ ট ১৪০০ ৭৪ ট ১৮৫০ ৭৪ ট 

(১০০%) 

১৪৩৯.৩২৬ 

(৭৭.৮%) 

অক্ষঙ্গর িািিঃ পাইপিাইি স্থাপি 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি  , ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

৪৪০ 

চকচি 

৫২৮০ ৬২০ 

চকচি 

৭৪৪০.০ ৫৪৫ 

চকচি 

(৮৮%

) 

5207.97 

 

(৭০%) 
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প্রকক্ষের আওতাধীি পাচি কশাধিাগার চিি বাক্ষের অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক িয়। এখিও একট কশাধিাগাক্ষরর কাজও সিাি েয়চি। 

সর্ বক্ষশষ চট্রটক্ষিন্ট প্লাক্ষন্টর কায্যবাক্ষদশ প্রদাক্ষির তাচরখ 10/01/2019 এর্ং চুচি অনুসাক্ষর কাজ সিাচির তাচরখ 28/07/2020। 

কাক্ষজর র্তবিাি অগ্রগচত ৩০%।প্রকক্ষের আওতায় ঠিকাদার প্রচতষ্ঠাক্ষির সচেত সম্পাচদত চুচি অনুর্ায়ী চট্রটক্ষিন্ট প্লাক্ষন্টর কাক্ষজর 

অগ্রগচত  (কফব্রুয়ারী/১৯ পর্ বন্ত) চিনরূপ 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ওয়াটার পক্ষয়ন্টস 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি , ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

১৫০০ 

ট 

১১২৫ ২১৬৫ 

ট 

১৬২৩.৭৫ 2083 ট 

(৯৬.২%) 

1317.0২ 

(৮১ .১%) 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে 

মূি DPP অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী িেযিাত্রা 

এচপ্রি , ২০১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে টাকা) 

১২ ট ১৮০০ ৬ ট ৯০০.০০ 2)7০ % (  

4 ট 

)1৫ %(  

২০০.০০ 

(২২.২%) 

 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ পাচি কশাধিাগার চিি বাে (২৫০/২০০/১০০) 

ঘিঃচিিঃ/ঘন্টা 

মূি DPP 

অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

সংক্ষশাচধত DPP 

অনুর্ায়ী 

িেযিাত্রা 

এচপ্রি , 

 ২০১৯ পর্ বন্ত অগ্রগচত 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

(িে 

টাকা) 

১২ ট ৩৯০০ ৮ ট ৪৪০৪.

০০ 

২ ট )6০ %(ও 

6 ট )22 %(  

715.00 
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কভৌত ও আচর্ বক অগ্রগচত 

চিচপচপ 

অনুসাক্ষর 

প্যাক্ষকক্ষজর 

ক্রচিক িং 

প্যাক্ষকক্ষজর িাি 
NOA 

প্রদাক্ষির তাচরখ 

চুচি অনুসাক্ষর 

কাজ সিাচির 

তাচরখ 

  চুচিমূল্য 

(িে টাকা) 

র্তবিাি অগ্রগচত 

আচর্ বক 

% 

  র্াস্তর্ 

% 

WD-359 শােরাচস্ত কপৌরসভায় ১ ট পাচি 

কশাধিাগার চিি বাে 

২৬/০৭/২০১৮ ২০/০৩/২০২০ ৭০৪.০০ - ২৫% 

WD-365 কছঙ্গারির কপৌরসভায় ১ ট 

পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

08/04/2018 06/12/2019 583.88 - 20% 

WD-363 কচর্রোট কপৌরসভায় ১ ট 

পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

13/05/2018 25/06/2019 202.14 13% 40% 

WD-358 চশর্পুর কপৌরসভায় ১ ট পাচি 

কশাধিাগার চিি বাে 

10/01/2019 28/07/2020 596.25 - 10% 

WD-364 কর্ড়া কপৌরসভায় ১ ট পাচি 

কশাধিাগার চিি বাে 

07/03/2018 26/08/2019 761.00 50% 65% 

WD-369 সাঁচর্য়া কপৌরসভায় ১ ট পাচি 

কশাধিাগার চিি বাে 

17/09/2018 14/01/2020 676.11 - 20% 

WD-361 িাধর্পুর কপৌরসভায় ১ ট পাচি 

কশাধিাগার চিি বাে 

13/02/2018 30/06/2019 508.12 61% 70% 

WD-360 কাচিগঞ্জ কগ্রার্ কসন্টাক্ষর ১ ট 

পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

17/08/2018 14/01/2020 232.51 0% 30% 

 

প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি পাচির চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিচককরক্ষের িক্ষেয দশ িে টাকা র্রাে র্াকক্ষিও এই অক্ষঙ্গর ককাি কাজ এখিও 

েয়চি।  

প্রাি তথ্য িক্ষত প্রকে সিাচির চদক্ষক িক্ষি আসক্ষিও উৎপাদক ও পরীোমূিক িিকূপ  ব্যতীত ককাি অক্ষঙ্গর অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক 

িয়। চিক্ষন স্থািীয় পর্ বাক্ষয় গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার কর্ক্ষক প্রাি তথ্য অনুর্ায়ী িমুিাকৃত ১৬ ট কপৌরসভায় প্রকক্ষের 

র্তবিাি অগ্রগচতর সািচগ্রক র্ে বিা কদওয়া েি। 
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ছক 14-িমুিাকৃত কপৌরসভায় প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের অগ্রগচতর র্তবিাি অর্স্থা 

কপৌরসভার িাি িন্তব্য 

চিরকাচদি প্রকক্ষের কাক্ষজ চর্িে েওয়ার মূি কারে চছি একই অক্ষঙ্গর চর্চভন্ন কাজ চর্চভন্ন ঠিকাদারক্ষক কদয়া। ২ট 

পাম্প োউক্ষজর িক্ষধ্য ১টর কাজ সিাি েক্ষয়ক্ষছ। গৃে সংক্ষর্াগ স্থাপক্ষির কাজ প্রায় কশষ পর্ বাক্ষয়। র্তবিাক্ষি 

এই প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি ১০% সুচর্ধাক্ষভাগী চিরাপদ পাচি এর্ং ৩০% সুচর্ধাক্ষভাগী স্যাচিক্ষটশক্ষির সুচর্ধা 

িাভ করক্ষছ। 

িাচিতর্াচড় চর্চভন্ন ঠিকাদারক্ষক একই অক্ষঙ্গর চর্চভন্ন উপাদাক্ষির কাজ কদওয়ায় কাজ সম্পাদি েক্ষত সিয় কিক্ষগক্ষছ। 

ফুির্াচড়  গৃেসংক্ষর্াগ ব্যতীত সকি অক্ষঙ্গর কাজ সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। কর্তবপক্ষের িক্ষত এচপ্রি িাক্ষসর িক্ষধ্য তারা প্রকক্ষের 

কাজ সম্পাদি কক্ষর অঙ্গসমূে েস্তান্তর করক্ষত পারক্ষর্। 

চর্রািপুর  গৃেসংক্ষর্াগ স্থাপক্ষির কাজ েয়চি। এই এিাকার সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর কাক্ষছ প্রকক্ষের গ্রেেক্ষর্াগ্যতা কি কারে 

এখাক্ষি প্রকক্ষের পূর্ ব কর্ক্ষকই পাচির সংকট অন্যান্য এিাকার তুিিায় কি চছি । সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িক্ষধ্য 

অক্ষিক্ষকর সার্িারচসর্ি পাম্প র্াকায় তারা প্রকে কর্ক্ষক প্রদি গৃে সংক্ষর্াগ ব্যর্োক্ষর চর্ক্ষশষ আগ্রেী িয়। 

গার্তিী  গৃেসংক্ষর্াগ ব্যতীত সকি অক্ষঙ্গর কাজ সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। পাম্প োউক্ষজ কিাটর স্থাপক্ষির কাজ র্াকী রক্ষয়ক্ষছ। 

চর্িক্ষের প্রধাি কারে েি উপযুি স্থাি চিধ বারক্ষে জটিতা। এছাড়াও অঙ্গসমূক্ষের িকশা চূড়ান্তকরে, 

র্ন্ত্রপাচত ক্রয় ও সংগ্রে, চর্রূপ আর্োওয়া প্রধাি অন্তরায় চেসাক্ষর্ কাজ কক্ষরক্ষছ।   

কর্ড়া প্রকক্ষের কাজ কশষ পর্ বাক্ষয়। আগস্ট িাক্ষসর িক্ষধ্য তারা প্রকক্ষের অঙ্গসমূে েস্তান্তর করক্ষত সেি েক্ষর্ র্ক্ষি 

আশার্াদী। র্চদও প্রকক্ষের কিয়াদ জুি, ২০১৯ এ কশষ। প্রধাি চর্িক্ষের কারে েি উপযুি স্থাি চিধ বারক্ষে/ 

ভূচি অচধগ্রেক্ষে জটিতা। 

িাধর্পুর  পাচি কশাধিাগার ও ওভারক্ষেি ট্যাংক্ষকর কাজ িিিাি। ২ট পাম্প োউজ, ২ট উৎপাদক িিকূপ, ৩১ট 

গভীর িিকূপ, ১ট গেক্ষশৌিাগার, ১৭ চকচি পাইপিাইি স্থাপক্ষির কাজ সিাি েক্ষয়ক্ষছ। চর্িক্ষের প্রধাি 

কারে েি উপযুি স্থাি চিধ বারক্ষে/ ভূচি অচধগ্রেক্ষে জটিতা। এছাড়াও অঙ্গসমূক্ষের িকশা চুড়ান্তকরক্ষে 

দীঘ বসূচত্রতার কারক্ষে প্রকক্ষে চর্িে েয়। পাচি কশাধিাগার চিি বাক্ষের কাজ স্থািীয় ককান্দক্ষির কারক্ষে চকছু 

চদি র্ন্ধ চছি।  

চিকরগাছা িিকূপ ও পাইপিাইক্ষির কাজ সম্পূে বরূক্ষপ এর্ং গৃেসংক্ষর্াগ স্থাপক্ষির কাজ অক্ষধ বক কশষ েক্ষয়ক্ষছ। চর্রুপ 

আর্োওয়া, জির্ি চিক্ষয়াক্ষগ ধীরগচত এর্ং অভযন্তরীে রাজনিচতক জটিতা প্রকক্ষের চর্িক্ষের মূি কারে।   

কাচিগঞ্জ  প্রায়  ৭০% কাজ সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। একট পাচি কশাধিাগাক্ষরর কাজ িিিাি। স্থাি চিধ বারে, ভূচি  

অচধগ্রেে,র্ষ বাকাক্ষি জিার্দ্ধতা প্রকক্ষের কাজসমূক্ষের চর্িক্ষের মূি কারে।  

পিাশ গৃেসংক্ষর্াগ ব্যতীত সকি অক্ষঙ্গর কাজ সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। স্থাি চিধ বারে, ভূচি অচধগ্রেে, ইক্ষিচিক সংক্ষর্াগ 

স্থাপি, পাইপিাইক্ষির চর্ন্যাস চর্িক্ষের মূি কারে। 

কর্ারোনুচেি  পাইপিাইি, ৩ট গে কশৌিাগার, ২ট পাম্প োউজ, িিকূপ স্থাপক্ষির কাজ সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। গৃে সংক্ষর্াগ 

স্থাপক্ষির কাজ শতকরা ৪০ ভাগ র্াকী।  জির্ি চিক্ষয়াগ এর্ং র্ষ বাকাক্ষি অচতবৃচির কারক্ষে প্রকক্ষের 

কাজসমূে চর্িে েক্ষয়ক্ষছ।  

কিক্ষেচন্দগঞ্জ  িিকূপ ও পাইপিাইি এর কাজ সম্পূে বরূক্ষপ এর্ং গৃেসংক্ষর্াগ স্থাপক্ষির কাজ অক্ষধ বক্ষকর কর্চশ কশষ েক্ষয়ক্ষছ। 

কছঙ্গারির চর্িক্ষের প্রধাি কারে েি উপযুি স্থাি চিধ বারক্ষে/ ভূচি অচধগ্রেক্ষে জটিতা। 

িকচরয়া 

 

৩ট গে কশৌিাগার, ৯০ট ওয়াটার পক্ষয়ণ্ট, পাইপিাইি স্থাপক্ষির কাজ সিাি েক্ষয়ক্ষছ। একট পাম্প োউক্ষজর 

কিাটর স্থাপি করা র্াকী এর্ং আক্ষরকট পাম্প োউক্ষজর কর্াচরং এর কাজ করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের কাক্ষজ 

চর্িে েওয়ার মূি কারে চছি একই অক্ষঙ্গর চর্চভন্ন কাজ চর্চভন্ন ঠিকাদারক্ষক কদয়া। এছাড়াও করাচেঙ্গা 

ইসুয, চর্রূপ আর্োওয়া, দে জির্ক্ষির অভার্ অন্তরায় চেসাক্ষর্ কাজ কক্ষরক্ষছ।  
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৩.৩ প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অজবক্ষির সাফল্য পর্ বাক্ষিািিা 

উক্ষেশ্য ১- চিরাপদ পাচি প্রাচির চিিয়তা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি জিসাধারক্ষের জীর্িিাি উন্নয়ি করা  

এই প্রকক্ষের প্রধাি উক্ষেশ্য েি পাচি প্রাচি সেজিভয করার িাধ্যক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্িিাি উন্নত করা। চিক্ষন এই প্রকক্ষের 

কল্যাক্ষে সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্িিাক্ষির কেক্ষত্র কর্ পচরর্তবি সাচধত েক্ষয়ক্ষছ তা র্চে বত েি-  

৩.৩.১ পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থা 

 

                     

  

চিত্র  6-ওয়াটার পক্ষয়ন্ট  কর্ক্ষক পাচি সংগ্রে 

প্রকেটর মূি উক্ষেশ্য চিধ বাচরত কপৌরসভার চির্ বাচিত সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর চিরাপদ পাচি সরর্রাে প্রদাি করা। কপৌরসভাগুক্ষিা জির্হুি 

েওয়ায় পাচির ব্যাপক িাচেদা রক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ সুচর্ধাক্ষভাগীরা িিকূপ, িদী, এর্ং পুকুক্ষরর দূচষত পাচি 

ব্যর্োর করত র্ার িাি খর্ খারাপ চছি। আক্ষস বচিক, আয়রি ইতযাচদ চর্চভন্ন ধরক্ষির দূষেকারী পদাক্ষর্ বর উপচস্থচত চছি পাচিক্ষত। 

কর্ড়া কপৌরসভার স্যাচিক্ষটশি কি বকতবার িক্ষত,  “মূিত কর্ড়া কপৌরসভার পাচি টচসএফচস, চফসকযাি কচিফি ব এর্ং ম্যাঙ্গাচিজ 

িারা ব্যাপকভাক্ষর্ দূচষত চছি।” দূচষত পাচি ব্যর্োক্ষরর ফক্ষি িানুষ চর্চভন্ন করাক্ষগ আক্রান্ত েত। DPHE এর তথ্য অনুসাক্ষর দূচষত 

পাচির ব্যর্োক্ষরর ফক্ষি ইক্ষতাপূক্ষর্ ব কিাক িারা র্াওয়ার িত ঘটিা ঘক্ষটক্ষছ। পাচির দুষ্প্রাপ্যতা ও চর্চভন্ন েচতকারক উপাদাক্ষির 

উপচস্থচতর কারক্ষে জিজীর্ক্ষির স্বাভাচর্ক কার্ বক্রি র্াধাগ্রস্ত েচেি। এছাড়াও চশে কারখািার বৃচদ্ধ (ক্ষর্িি পিাশ কপৌরসভা), কয়িা 

চর্দুযৎ ককন্দ্র (ক্ষর্িি ফুির্াচড় কপৌরসভা) এর কারক্ষে পাচির স্তর চিক্ষি কিক্ষি র্াক্ষে। এর ফক্ষি িিকূপ কর্ক্ষক পাচি উক্ষিািি কিসাধ্য 

েক্ষয় পড়চছি । সুতরাং এই প্রকক্ষের সঠিক র্াস্তর্ায়ক্ষির িাধ্যক্ষি কপৌরসভার পাচির সিস্যা চকছুটা েক্ষিও সিাধাি েক্ষর্ র্ক্ষি আশা 

করা র্ায়।  
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চিত্র  7-প্রকক্ষের আক্ষগ এর্ং প্রকে শুরুর পর পাচির  প্রধাি উৎস 

উপক্ষরাি চিত্র কর্ক্ষক দৃশ্যিাি কর্ প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব সুচর্ধাক্ষভাগী জিগক্ষের চকছু অংশ পুকুর (১৫.২%) এর্ং িদীর (৩.৬%) পাচি 

ব্যর্োক্ষরর িাধ্যক্ষি তাক্ষদর বদিচন্দি পাচির িাচেদা পূরে করত র্া অচধকাংশ কেক্ষত্রই দূচষত। চকন্তু প্রকে র্াস্তর্ায়ি প্রচক্রয়া শুরু 

েওয়ার পর এই সংখ্যা উক্ষেখক্ষর্াগ্য ভাক্ষর্ হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ। চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের সিয় কদখা কগক্ষছ কর্ সুচর্ধাক্ষভাগীরা র্তবিাক্ষি এই 

প্রকে কর্ক্ষক পাচির সুচর্ধা পাক্ষে। প্রায় ২7.9% সুচর্ধাক্ষভাগী প্রকে িারা স্থাচপত ওয়াটার পক্ষয়ন্টস এর্ং প্রায় ২3.8% সুচর্ধাক্ষভাগী 

প্রকেভুি গৃেসংক্ষর্াগ কর্ক্ষক পাচির সুচর্ধা পাক্ষে। িাঠ পর্ বক্ষর্েে কর্ক্ষক কদখা কগক্ষছ কর্, পাম্প োউস এর্ং পাচি কশাধিাগাক্ষরর 

কাজ চিি বাোধীি রক্ষয়ক্ষছ। ফক্ষি উপাদািগুক্ষিার সিস্ত কার্ বক্রি সম্পন্ন েওয়ার পর, আক্ষরা িানুষ পাচির সুচর্ধা পাক্ষর্। 

খািা এর্ং কগ্রার্ কসন্টার জচরক্ষপর তথ্য কর্ক্ষক জািা র্ায় কর্ 

পাচির সুচর্ধা পাওয়া প্রায় 91% সুচর্ধাক্ষভাগীর িক্ষত এই 

প্রকক্ষের ফক্ষি পাচির িাি পূক্ষর্ বর কর্ক্ষক পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ। প্রায় 

26% সুচর্ধাক্ষভাগী চর্শুদ্ধ পাচি পাক্ষে র্ক্ষি িত প্রকাশ 

কক্ষরক্ষছি। অচধকাংশ সুচর্ধাক্ষভাগী (প্রায় 47.59%) িত প্রকাশ 

কক্ষরক্ষছি কর্, তারা সারা র্ছর মূিত শুষ্ক কিৌসুক্ষি পাচি পাক্ষে। 

গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতার সাোৎকার গ্রেেকাক্ষি িাধর্পুর কপৌরসভার 

কিয়র র্ক্ষিক্ষছি, "এই প্রকক্ষের কারক্ষে প্রায় 15000 সুচর্ধাক্ষভাগী 

পাচির সুচর্ধা পাক্ষে"। কছঙ্গারির কপৌরসভার কিয়র র্ক্ষিক্ষছি, 

অত্র এিাকায় প্রায় 20,000 সুচর্ধাক্ষভাগী চর্শুদ্ধ পাচি পাক্ষে।  

প্রকক্ষের সর্গুক্ষিা উপাদাক্ষির কাজ সম্পন্ন েক্ষি প্রকেট আক্ষরা 

কার্ বকর েক্ষর্। এই প্রকক্ষের কার্ বক্রি কশষ েওয়ার পর প্রায় 1 

িে সুচর্ধাক্ষভাগী চর্শুদ্ধ পাচি পাক্ষর্। চর্রািপুর কপৌরসভার 

কিয়ক্ষরর িক্ষত, প্রায় 160ট খািা এর্ং প্রায় 50%-60% 

সুচর্ধাক্ষভাগী এই কপৌরসভা কর্ক্ষক পাচি পাক্ষে। িকচরয়ার 

গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাবৃন্দ িত প্রকাশ কক্ষরক্ষছি কর্, সুচর্ধাক্ষভাগীরা চদক্ষি 24 ঘন্টা পাচি পাক্ষে । অন্যচদক্ষক চিরকাচদি কপৌরসভাক্ষত 
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চভন্ন দৃশ্য পাওয়া কগক্ষছ। চিরকাচদি কপৌরসভার কিয়ক্ষরর তথ্য িক্ষত, প্রক্ষতযক ওয়াি ব এ পাচি সরর্রাে করা সম্ভর্ েয়চি। িাত্র 10% 

সুচর্ধাক্ষভাগী পাচির সরর্রাে পাক্ষে। খািা জচরপ কর্ক্ষক জািা র্ায়, প্রকে কর্ক্ষক প্রাি ওয়াটার পক্ষয়ন্টস ও গৃেসংক্ষর্াক্ষগর পাচির 

িাি চিক্ষয় সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর অচধকাংশই সন্তুি। িচিতার্াচড়, কর্ড়া, চত্রশাি কপৌরসভায় গৃেসংক্ষর্াক্ষগর কেক্ষত্র সক্ষর্ বাচ্চ সন্তুচির িাত্রা 

পাওয়া র্ায়। অপরচদক্ষক চর্রািপুক্ষর সন্তুচির িাত্রা সর্ বচিন। ওয়াটার পক্ষয়ন্ট এর কেক্ষত্র কছঙ্গারিক্ষর ১০০% সন্তুচি পচরিচেত েয়। 

এছাড়াও কর্ারোনুচেি, চিকরগাছা, িকচরয়া কপৌরসভায় অচধকাংশ সুচর্ধাক্ষভাগী ওয়াটার পক্ষয়ন্ট কর্ক্ষক  প্রাি পাচির িাি চিক্ষয় 

সন্তুচি প্রকাশ কক্ষরক্ষছ। এক্ষেক্ষত্র কদখা চগক্ষয়ক্ষছ চিরকাচদি এর্ং চত্রশাক্ষি সন্তুচির িাত্রা তুিিামূিক অক্ষিক কি।  

 

চিত্র  9-প্রকে েক্ষত ওয়াটার পক্ষয়ন্ট এর উপর সন্তুচির িাত্রা 

র্চদও সুচর্ধাক্ষভাগীরা পাচির সুচর্ধা পাক্ষে, অচধকাংশ সুচর্ধাক্ষভাগীরা িত প্রকাশ কক্ষরক্ষছি কর্ অঙ্গসমূক্ষের পচরিাে কপৌরসভাগুচির 

জন্য র্ক্ষর্ি িা। তাক্ষদর পাচির িাচেদা পূরক্ষের জন্য ওয়াটার পক্ষয়ন্টস এর সংখ্যা আরও কর্চশ েওয়া দরকার। চিরকাচদক্ষি, 

জিসংখ্যার ঘিত্ব অনুর্ায়ী পাচির িাচেদা পূরক্ষের জন্য স্থাচপত অঙ্গসমূক্ষের সংখ্যা র্ক্ষর্ি িয়। চিরকাচদক্ষির িক্ষতা চত্রশাক্ষির ও 

জিসংখ্যা ঘিত্ব কর্চশ ফক্ষি তাক্ষদর আরও ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, িিকূপ এর্ং পাইপিাইক্ষির প্রক্ষয়াজি। িাচিতার্াড়ীক্ষত, একট চিচদ বি 

এিাকায় প্রচতট ব্যচির জন্য উপাদািট র্ক্ষর্ি িয়। তাক্ষদর 2ট পাম্প োউস রক্ষয়ক্ষছ র্া পাচির িাচেদা পূরে করক্ষত সেি িয়।  

তাই তাক্ষদর আরও ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, িিকূপ এর্ং পাইপিাইি ইতযাচদ প্রক্ষয়াজি। পিাক্ষশ চকছু িিকূপ র্া ২015 সাক্ষি এই 

প্রকক্ষের িারা স্থাপি করা েক্ষয়চছি তাক্ষত আয়রি পাওয়া কগক্ষছ। এই এিাকাট আয়তক্ষি র্ড়  এর্ং চশে এিাকা েওয়াক্ষত তাক্ষদর 

আরও ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, ওভারক্ষেি ট্যাংক, পাচি কশাধিাগার প্রক্ষয়াজি। পাইপিাইক্ষির বদঘ বয র্াড়াক্ষিার পাশাপাচশ তাক্ষদর টউর্ক্ষয়ি 

এর্ং পাচি কশাধিাগার প্রক্ষয়াজি । অন্যান্য কপৌরসভাগুক্ষিাক্ষত তাক্ষদর পাচির িাচেদা পূরে করার জন্য আরও কর্চশ ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক, 

পাচি কশাধিাগার এর্ং িিকূপ প্রক্ষয়াজি র্ক্ষি উিরদাতারা িত প্রকাশ কক্ষর। তক্ষর্  ইক্ষতািক্ষধ্য িমুিা এিাকার সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর 

সকক্ষির প্রকে কর্ক্ষক পাচি সরর্রাে সুচর্ধা কভাগ করার কর্া র্াকক্ষিও  প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ক্ষির ধীরগচতর জন্য তা  সম্ভর্ েয়চি।  
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৩.৩.২ জীচর্কার সুচর্ধা 

প্রকে শুরুর আক্ষগ কপৌরসভাগুক্ষিার অক্ষিক কিাক কর্কার চছি এর্ং তাক্ষদর ককাি উপাজবি এর উৎস চছি িা। তারা সাধারেত িাক্ষস 

10 র্া 12 চদি কাজ করত, র্াচক সিয়  তাক্ষদর ককািও কাজ র্াকক্ষতা িা। তাক্ষদর উপাজবি  জীর্ি ধারক্ষের জন্য র্ক্ষর্ি চছি িা। 

প্রকক্ষের কাজ শুরুর পর চর্চভন্ন কি বক্ষেত্র কর্িি কৃচষকাজ, চরকশা িািিা ইতযাচদ কর্ক্ষক িানুষ এই প্রকক্ষের কার্ বক্রিগুক্ষিাক্ষত 

কর্াগদাি কক্ষর। পুরুষ ছাড়াও িারীরাও  এই প্রকক্ষে চর্চভন্ন কি বকাক্ষন্ড জচড়ত আক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর র্য়স্ক িচেিারা কাজ করার সুক্ষর্াগ 

কপক্ষয়ক্ষছ কর্িি গেক্ষশৌিাগার কদখাক্ষশািা করা, কিীক্ষদর জন্য রান্না করা ইতযাচদ। প্রকক্ষের পচরিািক র্ক্ষিি কর্ এই প্রকক্ষে স্থািীয় 

কিাকজক্ষির কাক্ষজর সুক্ষর্াগ আক্ষছ কারে এগুক্ষিা পচরিািিা এর্ং রেোক্ষর্েক্ষের জন্য জিশচি প্রক্ষয়াজি। 

 

চিত্র  10-প্রকক্ষের ফক্ষি জীচর্কা ব্যর্স্থার উন্নচত 

পাচি সরর্রাক্ষের পাশাপাচশ এই প্রকেট সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর চর্চভন্ন ধরক্ষির কাক্ষজ চিযুি েক্ষত সাোয্য কক্ষরক্ষছ। জচরপকৃত 

সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িক্ষধ্য 34% গর্াচদ পশু পািি, ২7% মুরচগ পািি, ২২% সর্চজ িাষ এর্ং ২9% অন্যান্য কার্ বক্রক্ষির সুচর্ধা 

পাক্ষে কর্ক্ষেতু পাচি প্রাচি সেজতর েক্ষয়ক্ষছ। িানুষ চিরাপদ ও চর্শুদ্ধ পাচি ব্যর্োক্ষরর ফক্ষি িাক্ষয়র কদাকাি, করক্ষস্তারা, কোক্ষটি এর্ং 

খার্ার কদাকাি ইতযাচদ চর্চভন্ন ধরক্ষির কাজ করক্ষত সেি েক্ষয়ক্ষছ।  

কর্ারোনুচেক্ষি দিীয় আক্ষিািিা কর্ক্ষক জািা র্ায় কর্ এ প্রকক্ষের অধীক্ষি র্ারা িাকচরর সুক্ষর্াগ কপক্ষয়ক্ষছ। ফক্ষি আক্ষয়র পাশাপাচশ 

সঞ্চয়ও কর্ক্ষড়ক্ষছ। িারীক্ষদরও চর্চভন্ন কাক্ষজ অন্তভু বি করার ফক্ষি তাক্ষদর আয় বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ। কছঙ্গারিক্ষর প্রায় 2000 িানুষ এই 

প্রকক্ষের কাক্ষজ জচড়ত আক্ষছ। তাক্ষদর িাচসক আয় আক্ষগর কিক্ষয় বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্ছর অন্তর তাক্ষদর কর্তি ও বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ। 

িাচিতার্াচড়ক্ষত এই প্রকক্ষে প্রায় 50 জি কিাক কাক্ষজর সুক্ষর্াগ কপক্ষয়ক্ষছ। িচেিা ও পুরুষ উভয়ক্ষক কাজ করার সিাি সুক্ষর্াগ কদওয়া 

েক্ষয়চছি। তারা চদি অনুসাক্ষর তাক্ষদর কর্তি কপক্ষতা ফক্ষি তাক্ষদর িাচসক আয়ও বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদর র্াসস্থাি, খাদ্য, র্স্ত্র ইতযাচদর 

কর্াগাি কর্ক্ষড়ক্ষছ। অন্যান্য কপৌরসভার িত কর্ড়া কপৌরসভাক্ষতও প্রকে কর্ক্ষক িানুক্ষষর জীচর্কার উন্নয়ি েক্ষয়ক্ষছ, এখাক্ষি প্রায় 550 

কর্ক্ষক 600 জি কিাক কাজ করার সুক্ষর্াগ কপক্ষয়ক্ষছ। পূক্ষর্ ব প্রচতিাক্ষস কর্তি 9000-1000০ টাকা চছি, এখি তাক্ষদর কর্তি বৃচদ্ধ 
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চিত্র  13- প্রকক্ষের পর পাচির কেক্ষত্র িমুিাকৃত খািার িাচসক খরি 

কপক্ষয় 15000 কর্ক্ষক 2000০ টাকা েক্ষয়ক্ষছ। আয় বৃচদ্ধর ফক্ষি কর্চশ সংখ্যক পচরর্ার তাক্ষদর সন্তািক্ষদর স্কুক্ষি পাঠাক্ষত পারক্ষছ। 

সািচগ্রকভাক্ষর্, প্রকেট সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্ি ও জীচর্কার উপর ইচতর্ািক প্রভার্ কফক্ষিক্ষছ। 

৩.৩.৩ সািাচজক বর্ষম্য হ্রাস (চিঙ্গ, দচরদ্রতা ইতযাচদ) 

এই প্রকেট িারা পাচি প্রাচি সেজিভয েওয়ার কারক্ষে সািাচজক ও চিঙ্গ বর্ষম্য সম্পচকবত সিস্যাগুক্ষিা চকছুটা সিাধাি েক্ষয়ক্ষছ। 

সিীোয় কদখা কগক্ষছ কর্ পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কিাট সিয় হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর িারীক্ষদর জন্য, র্াক্ষদর চিকটর্তী পুকুর, িদী 

কর্ক্ষক পাচি আিক্ষত দীঘ ব দূরক্ষত্ব কর্ক্ষত েত। ওয়াটার পক্ষয়ন্টস এর্ং গৃে সংক্ষর্াগ স্থাপি তাক্ষদর এই সিস্যা দূর কক্ষরক্ষছ। 

জচরক্ষপর কর্ক্ষক কদখা চগক্ষয়ক্ষছ কর্ সুচর্ধাক্ষভাগীরা ওয়াটার পক্ষয়ন্টস কর্ক্ষক সুচর্ধা কভাগ করক্ষছ, প্রায় 250 জি সুচর্ধাক্ষভাগী র্ক্ষিক্ষছি 

কর্ তাক্ষদর পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কিাট দূরত্ব ও সিয় হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ (প্রায় 25%)। এছাড়াও 38 জি সুচর্ধাক্ষভাগী িত প্রকাশ কক্ষরক্ষছি 

কর্ পাচি সরর্রাক্ষের সিয় তাক্ষদর চর্চভন্ন ধরক্ষির সািাচজক চিপীড়ি (ক্ষর্িি উতযিা) এর সমু্মখীি েক্ষত েক্ষতা তা হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ।  

তারা আক্ষরা িত প্রকাশ কক্ষরক্ষছ কর্ তাক্ষদর িাচসক আয়ও বৃচদ্ধ  কপক্ষয়ক্ষছ (150-200 টাকা)।  

চর্চভন্ন সুচর্ধা িাক্ষভর পাশাপাচশ চকছু সিস্যার ও সমু্মখীি তাক্ষদর 

েক্ষত েক্ষে। 56% সুচর্ধাক্ষভাগী জর্ার্ চদক্ষয়ক্ষছি কর্ গৃে সংক্ষর্াক্ষগর 

কারক্ষে তাক্ষদর পাচির উপর িাচসক ব্যয় কর্ক্ষড়ক্ষছ কর্ক্ষেতু তাক্ষদর 

চিয়চিত িাচসক চর্ি পচরক্ষশাধ করক্ষত েয়। প্রকেভুি 

সুচর্ধাক্ষভাগীরা প্রকক্ষের কারক্ষে কর্ সািাচজক সুচর্ধা কপক্ষয়ক্ষছ 

তাক্ষত সন্তুি। কক্ষয়ক জি সুচর্ধাক্ষভাগী িত প্রকাশ কক্ষরক্ষছ কর্ তারা 

প্রচতক্ষর্শীক্ষদর সাক্ষর্ আক্ষিািিা কক্ষর উৎস কর্ক্ষক পাচি সংগ্রে কক্ষর। 

কসৌভাগ্যক্রক্ষি, এই সিস্যাট প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি সিাধাি করা 

েক্ষয়ক্ষছ। সুচর্ধাক্ষভাগীরা পাচির প্রাপ্যতা এর্ং পাচির িাি চিক্ষয় 

সন্তুি। 
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চিত্র  12-প্রকক্ষের গৃে সংক্ষর্াগ  কর্ক্ষক প্রাি সুচর্ধা চিত্র  11-প্রকক্ষের ওয়াটার পক্ষয়ন্টস কর্ক্ষক প্রাি সুচর্ধা 
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উক্ষেশ্য 2: চিরাপদ পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা/সুচর্ধা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি 

প্রােঘাচত িায়চরয়া, কক্ষিরাসে অন্যান্য পাচির্াচেত করাক্ষগর োর কচিক্ষয় আিা/হ্রাস করা 

পাচি প্রাচি চিচিতকরক্ষের পাশাপাচশ এই প্রকক্ষের আক্ষরকট মূি উক্ষেশ্য েি পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা প্রদাক্ষির িাধ্যক্ষি 

করাক্ষগর প্রাদুভ বার্ কচিক্ষয় আিা। চিক্ষন স্যাচিক্ষটশি, পাচির্াচেত করাগ এর্ং পচরক্ষর্ক্ষশর উপর এই প্রকক্ষের প্রভার্ র্ে বিা করা েি 

৩.৩.৪ স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা 

পাচি প্রাচি চিচিতকরে ছাড়াও এ প্রকক্ষের আক্ষরা একট মূি িেয েক্ষে প্রকে এিাকার পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি উন্নয়ি। কসই 

ঊক্ষেক্ষশ্য গেক্ষশৌিাগার চিি বাে করা েক্ষয়ক্ষছ। পূক্ষর্ ব এিাকার িানুষ উন্মুি স্থাক্ষি িি-মুত্র তযাগ করত  র্া পচরক্ষর্শ দূষক্ষের পাশাপাচশ 

স্বাক্ষস্থযর ওপর কিচতর্ািক প্রভার্ কফিচছি র্া গেক্ষশৌিাগার চিি বাক্ষের িাধ্যক্ষি হ্রাস করা সম্ভর্ েক্ষে । প্রকে শুরুর আক্ষগ স্যাচিক্ষটশি 

সুচর্ধার অভার্ চছি।  

এই প্রকক্ষের অধীক্ষি কশৌিাগারগুক্ষিা কগ্রার্ কসন্টার, র্াস/ট্রাক টাচি বিাি, িসচজদ ও িচন্দক্ষরর িত সাধারে স্থাক্ষি চিচি বত েক্ষয়ক্ষছ। 

৭৭% উিরদাতা িক্ষি কক্ষরি কর্, কশৌিাগারগুক্ষিা উপযুি স্থাক্ষি চিচি বত েক্ষয়ক্ষছ। প্রকে সংচেি কি বকতবা ও সাধারে জিগক্ষের 

(৪০%) িক্ষত এিাকার জিসংখ্যার চর্ক্ষর্িিায় চিচি বত গেক্ষশৌিাগাক্ষরর সংখ্যা অপর্ বাি।  

চিচি বত কশৌিাগারগুক্ষিাক্ষত িারী-পুরুষ এর উপক্ষর্াচগতা চিচিত করা েক্ষয়ক্ষছ। ৩৫.৪% উিরদাতা র্ক্ষিক্ষছ, কশৌিাগারগুক্ষিাক্ষত িারী-

পুরুষ পৃর্ক ব্যর্স্থা আক্ষছ। অপরচদক্ষক এগুক্ষিাক্ষত প্রচতর্ন্ধী, বৃদ্ধ ও চশশুক্ষদর জন্য র যাম্প ইতযাচদ কিই। কে সংখ্যা ছাড়াও 

কশৌিাগারগুক্ষিা সুচিচদ বি িকশা অনুসাক্ষর করা েয়চি। স্থািীয়ক্ষদর অচভক্ষর্াগ, কধৌত স্থাি ও িারী-পুরুষ এর পৃর্ক প্রক্ষর্শ ব্যর্স্থা কিই। 

োত কধায়ার সার্াি িা র্াকার িত অন্যান্য ত্রুট রক্ষয়ক্ষছ। কশৌিাগারগুক্ষিাক্ষত গন্ধ ও িয়িা র্াক্ষক। কশৌিাগারগুক্ষিাক্ষত চর্দ্যিাি সিস্যা 

সক্ষত্ব িমুিা এিাকায় স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধার ব্যাপাক্ষর জিগক্ষের িক্ষধ্য সন্তুচি আক্ষছ। পিাক্ষশর কর্চশর ভাগ (৩৮.২%) উিরদাতা 

গেক্ষশৌিাগারগুক্ষিার ব্যাপাক্ষর অচত িাত্রায় সক্ষন্তাষ প্রকাশ কক্ষরক্ষছ, তক্ষর্ ফুির্াচড়র (২৪.৫%) জিগে কি সন্তুি। সন্তুচির িাত্রা 

চর্রািপুক্ষর সর্ক্ষিক্ষয় কি। স্যাচিক্ষটশি কসর্া সম্পক্ষকব চর্রািপুক্ষরর সকি জিগে অচত িাত্রায় অসক্ষন্তাষ প্রকাশ কক্ষরক্ষছ। চর্রািপুর 

কপৌরসভার স্যাচিটাচর পচরদশ বক্ষকর িক্ষত এই কপৌরসভায় িাত্র একট গেক্ষশৌিাগার চিি বাে করা েক্ষয়ক্ষছ। কসখাক্ষি আক্ষরা পাঁিট 

কশৌিাগার চিি বাে করা েক্ষি স্যাচিক্ষটশি কসর্া তুিিামূিক সক্ষন্তাষজিক েক্ষর্। সািচগ্রকভাক্ষর্ প্রকক্ষের পূক্ষর্ বর তুিিায় প্রকে র্াস্তর্ায়ি 

শুরু েওয়ার পর িমুিাকৃত কপৌরসভায় স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা চিক্ষয় সন্তুচির িাি উক্ষেখক্ষর্াগ্যভাক্ষর্ বৃচদ্ধ কপক্ষয়ক্ষছ। 

 

চিত্র  14- প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব এর্ং প্রকে শুরুর পর স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা চিক্ষয় িানুক্ষষর সন্তুচির িাত্রা 
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এই প্রকে চিচদ বি কপৌরসভাগুক্ষিার স্যাচিক্ষটশি ও পাচি সরর্রাে সুচর্ধা উন্নত করক্ষত কাজ করক্ষছ। অর্শ্য িকচরয়ার ৭৪.১% 

উিরদাতা িক্ষি কক্ষর, স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধার অর্িচত েক্ষয়ক্ষছ। জিসংখ্যার ঘিত্ব কর্চশ েওয়ার কারক্ষে স্যাচিক্ষটশি িাচেদাও কর্চশ। 

কিয়ক্ষরর িক্ষত, গেক্ষশৌিাগাক্ষরর কিক্ষয় পাচির িাচেদা অগ্রাচধকার কদওয়া েক্ষয়ক্ষছ । । অর্শ্য স্যাচিক্ষটশি কি বকতবার িক্ষত, পচরেন্নতা 

ও উন্নত স্বাস্থয কেক্ষত্র প্রকেট কার্ বকর চছি। কশৌিাগাক্ষরর তির্ার্ধায়ক চিক্ষয়াগ চদক্ষয়ক্ষছ কপৌরসভা কর্তবপে এর্ং রেোক্ষর্েে ও 

পচরেন্নতার দাচয়ত্ব তার। চকছু কেক্ষত্র িসচজক্ষদর পাক্ষশ র্া িসচজদ প্রাঙ্গক্ষে চিচি বত কশৌিাগার িসচজদ কর্তবপে কদখাশুিা কক্ষর। 

স্যাচিক্ষটশি কি বকতবা সিাক্ষে দুই র্া চতির্ার পচরদশ বক্ষি র্াি। চত্রশাক্ষির িত কক্ষয়কট এিাকায়, কশৌিাগার ইজারা কদওয়া েক্ষয়ক্ষছ, 

তারাই কশৌিাগারগুক্ষিার রেোক্ষর্েে কক্ষর। ফুির্াচড়র ২৪% িানুষ িক্ষি কক্ষর, স্যাচিক্ষটশক্ষির উন্নচত েক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩.৫ পাচির্াচেত করাক্ষগর প্রাদুভবার্ 

জচরপ কর্ক্ষক জািা কগক্ষছ, স্বাস্থয ও পাচির্াচেত করাক্ষগর 

কেক্ষত্র সকি িমুিা এিাকার সিস্যা একই রকি চছি। 

কি বকতবাক্ষদর সাোৎকার কর্ক্ষক জািা কগক্ষছ, র্র্ার্র্ 

স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা চছিিা, কখািা স্থাক্ষি িি তযাক্ষগর 

কারক্ষে পচরক্ষর্শ একটািা দূচষত চছি। এসর্ এিাকার 

পাচির িািও ভাি চছিিা। অচধকাংশ কপৌরসভা আয়রে 

ও আক্ষস বচিক দূষক্ষে ভুগচছি। আয়রে ও আক্ষস বচিক 

ছাড়াও কর্ড়া কপৌরসভায় পাচিক্ষত TCFC, চফসকযাি 

কচিফি ব ও ম্যাঙ্গাচিক্ষজর দূষে চছি। অপর্ বাি পাচির 

উৎক্ষসর কারক্ষে এসর্ এিাকার জিগেক্ষক দূচষত পাচি 

ব্যর্োর করক্ষত েত এর্ং ফিশ্রুচতক্ষত তারা পাচির্াচেত 

িািা করাক্ষগ আক্রান্ত েত। িমুিা এিকার ৪৫.৫% িানুষ 

প্রকে শুরুর আক্ষগ পাচির্াচেত করাগ েওয়ার কর্া 

র্ক্ষিক্ষছ। িািা করাক্ষগর িক্ষধ্য িানুষ িায়চরয়াক্ষত কর্চশ 

ভুগক্ষতা। গার্তচি (২৭.৮%), কছঙ্গারির (৩৩.৩%) ও 

কর্ড়ার (২২.২%) িানুষ অন্যান্য এিাকার কিক্ষয় কর্চশ 

আক্ষস বচিক সম্পচকবত করাক্ষগ আক্রান্ত েত। অর্শ্য পিাশ 

(৬৬.৭%) ও কর্ড়া-র (৩৩.৩%) উিরদাতা র্ক্ষিক্ষছ, 

তারা এসর্ করাক্ষগ েচতগ্রস্ত েয়চি।   অন্যান্য উক্ষেক্ষশ্যর 

পাশাপাচশ দূচষত পাচি কশাধি, পাচি ও গেক্ষশৌিাগাক্ষর 

প্রক্ষর্শ চিচিত করার িাধ্যক্ষি অচভি এিাকার জিগক্ষের 

স্বাস্থয উন্নয়ক্ষিও এই প্রকে গৃচেত েক্ষয়ক্ষছ। এ পর্ বন্ত 

অঙ্গগুক্ষিার অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক এর্ং জিগে সুফি 

কপক্ষত শুরু কক্ষরক্ষছ, জিগক্ষের কাছ কর্ক্ষক পাওয়া 

প্রচতচক্রয়াই তার প্রিাে। িমুিা এিাকার ৯২.৯% িানুষ 

জাচিক্ষয়ক্ষছ, এসর্ করাক্ষগর কভাগাচন্তর িাত্রা আক্ষগর কর্ক্ষক 

কক্ষিক্ষছ (প্রকে শুরুর আক্ষগ)। আর্ার ৫৮.৯% িানুক্ষষর 

িক্ষত, করাক্ষগর তীব্রতা কক্ষিক্ষছ, ৩২.৫% র্ক্ষিক্ষছ, 

এগুক্ষিা আক্ষগর িতই রক্ষয়ক্ষছ। DPHE ও কপৌরসভার 
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কি বকতবারাও অর্স্থার উন্নচতর কর্া র্ক্ষিক্ষছি। কছঙ্গারির কপৌরসভার প্যাক্ষিি কিয়র র্ক্ষিক্ষছি, িায়চরয়া, কক্ষিরা ও পাচির্াচেত 

অন্যান্য করাক্ষগর জন্য োসপাতাি ও চিচিক্ষক র্াওয়ার োর ৮০% কক্ষিক্ষছ। 

৩.৩.৬ পচরক্ষর্ক্ষশর উপর প্রভার্ 

খািা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর প্রক্ষশ্নাির কর্ক্ষক জািা কগক্ষছ, িমুিা এিাকার কর্চশর ভাগ সুচর্ধাক্ষভাগী পচরক্ষর্শগত ককাি চর্রূপ প্রভাক্ষর্র 

সমু্মখীি েয়চি। িমুিা এিাকার প্রায় ৯৭% র্ক্ষিক্ষছি, এই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষে তারা ককাি সিস্যায় পক্ষড়চি। সিীো দি 

স্থািীয় কি বকতবা, সুচর্ধাক্ষভাগী ও গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতা-এর িাধ্যক্ষি কজক্ষিক্ষছি কর্, চিি বাে কাক্ষজর সিয় তারা শব্দ দূষে, র্ায়ু দূষে 

ইতযাচদর িত চকছু সাধারে সিস্যার সমু্মখীি েক্ষয়ক্ষছ। িাত্র ১% িানুষ পচরক্ষর্শ দূষক্ষের চর্ষক্ষয় অচভক্ষর্াগ কক্ষরক্ষছ। চকন্তু জিগে 

প্রধাি কর্ জটিতার সমু্মখীি েক্ষয়ক্ষছ কসট েক্ষে, র্র্ার্র্ স্যাচিক্ষটশি পদ্ধচত প্রাচির ঘাটচত। কখািা স্থাক্ষি িি তযাক্ষগর কারক্ষে চদক্ষি 

চদক্ষি পচরক্ষর্শ দূচষত েক্ষয়ক্ষছ। সুচর্ধাক্ষভাগী ও গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর িক্ষত চর্ক্ষশষ কক্ষর অচত চশোয়ি এিাকায় িদীর পাচি দূচষত 

েচেি। 

পিাক্ষশ ভূগভবস্থ পাচির স্তর কিক্ষি র্াক্ষে র্ার প্রধাি কারে েক্ষে চর্চভন্ন চশে কিকারখািার ভূগভবস্থ পাচি ব্যর্োর। ভূগভবস্থ পাচির 

স্তর কিক্ষি র্াওয়ায় ক্রিশিঃ গভীর িিকূপ চদক্ষয়ও পাচি উক্ষিািি করা অসম্ভর্ েক্ষয় পড়ক্ষছ।  

িমুিা এিাকার প্রায় ৪% িানুষ র্ক্ষিক্ষছ, তাক্ষদর এিাকায় কৃচষ জচি ও র্িভূচি ধ্বংক্ষসর মুক্ষখ পক্ষড়ক্ষছ, আর্ার ককার্াও ককার্াও 

জিাশয় ভরাট করা েক্ষয়ক্ষছ। িমুিা এিাকার অচধকাংশ উিরদাতা র্ক্ষিক্ষছি, কেক্ষিজ ব্যর্স্থা খর্ই িাজুক, র্জবয পাচি অপসারক্ষের 

ককাি উপায় কিই। কর্ কারক্ষে তারা তাক্ষদর র্জবয পাচি র্াচড়ক্ষত র্া র্াচড়র আক্ষশপাক্ষশ কফিক্ষছ। র্ষ বাকাক্ষি দূচষত জিার্দ্ধতার কারক্ষে 

তারা কর্চশ দুক্ষভ বাক্ষগর চশকার েয়। অক্ষিক এিাকায় চশে র্জবয ও ককচিকযাি সরাসচর িদীক্ষত কফিা েয়। উদােরে স্বরূপ, শীতিো 

িদী চশে র্জবয পাচির কারক্ষে চদক্ষি চদক্ষি দূচষত েক্ষে।  

পচরক্ষর্শ অচধদিক্ষরর জাতীয় পর্ বাক্ষয়র তথ্যদাতা জাতীয় সম্পদ ব্যর্স্থাপিা প্রচতচিচধর িক্ষত,  পচরক্ষর্শ ও র্াস্তুসংস্থাক্ষির  উপর 

র্জবয-এর চর্রূপ প্রভার্ রক্ষয়ক্ষছ, চতচি আক্ষরা র্ক্ষিি, পাচি কশাধি প্লান্ট িারা িদীর পাচি ব্যর্োক্ষরর ফক্ষি অচধকাংশ জিজ প্রাচের 

ওপর কিচতর্ািক প্রভার্ কফক্ষি র্া  পচরক্ষর্শ ও র্াস্তুসংস্থাক্ষির জন্য েচতকারক। অপরচদক্ষক পাচি কশাধি প্লাক্ষন্টর কপাড়া জ্বািাচি 

র্ায়ু দূষে কক্ষর র্াক্ষক। অন্যান্য অঙ্গসমূে কর্গুক্ষিা ভূগভবস্থ পাচি উক্ষিািি কক্ষর, কসগুক্ষিা পাচির স্তর কিক্ষি র্াওয়ার একট  অন্যতি 

কারে। এসর্ কিচতর্ািক প্রভার্ এড়াক্ষত বৃচির পাচি ধারে, পাচির সংগ্রােক, পাচি কশাধি ও পুিিঃব্যর্োর, চশক্ষের পাচি কশাধক্ষির 

িত পচরক্ষর্শ র্ান্ধর্ চকছু ব্যর্স্থা গ্রেে করা কর্ক্ষত পাক্ষর। 

 

উক্ষেশ্য 3: দীঘ বস্থায়ী পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা র্জায় রাখার িক্ষেয পাচির উৎক্ষসর 

পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের দেতা বৃচদ্ধ; 

৩.৩.৭ পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের সেিতা বৃচদ্ধ 

প্রকেট স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কপৌরসভার সেক্ষর্াচগতায় DPHE র্াস্তর্ায়ি করক্ষছ।  গেক্ষশৌিাগার, ওয়াটার পক্ষয়ন্টস এর্ং গৃে সংক্ষর্াগ 

চিি বাক্ষের দাচয়ত্ব কপৌরসভার। অন্যান্য উপাদাগুক্ষিা DPHE র্াস্তর্ায়ি করক্ষছ । প্রকক্ষের সিাচি িা  েওয়া পর্ বন্ত DPHE এই 

প্রকক্ষের সাক্ষর্ সংযুি র্াকক্ষর্। প্রকক্ষের সিাচির পর পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের জন্য DPHE অঙ্গগুক্ষিাক্ষক কপৌরসভার কাক্ষছ 

েস্তান্তর করক্ষর্। অচধকাংশ কেক্ষত্র কার্ বত কপৌরসভার অঙ্গগুক্ষিার রেোক্ষর্েে এর্ং স্থাচয়ত্ব চিচিত করার জন্য র্র্ার্র্ আচর্ বক 

র্রাে, কাচরগচর দেতা ও জিশচি কিই। ফুির্াচড়র কিয়ক্ষরর ভাষ্যিক্ষত, কপৌরসভা সরকার কর্ক্ষক ককাি র্রাে পায় িা, কপৌরসভা 

তাক্ষদর কিীক্ষদর পাশাপাচশ প্রকেগুক্ষিাক্ষক কক্ষরর সাোক্ষয্য পচরিািিা কক্ষর র্াক্ষক। চকন্তু কপৌরসভার কর আদায় খর্ কি, র্ার ফক্ষি 

তারা অঙ্গগুক্ষিাক্ষক রেোক্ষর্েক্ষের জন্য আচর্ বকভাক্ষর্ সেি িয়। িকচরয়া, চিরকাচদি ও কর্ড়া কপৌরসভার সেকারী প্রক্ষকৌশিীগে 

পাচির অচতচরি ব্যর্োর কিাক্ষত পাচি চিটার স্থাপি করার পরািশ ব কদি। কপৌরসভার আয় উপাজবক্ষির োর কি কারে 
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সুচর্ধাক্ষভাগীরা চিয়চিত চর্ি পচরক্ষশাধ কক্ষর িা। পাচির চিটার স্থাপি চিয়চিত পচরক্ষশাধ চিচিত করক্ষর্ এর্ং ফিস্বরূপ কপৌরসভার 

আয় বৃচদ্ধ করক্ষর্। এই দৃশ্য সকি িমুিা কপৌরসভার কেক্ষত্র  একই রকি। সাোৎকার প্রদািকারী  কপৌরসভার সকক্ষিই অচভিত 

ব্যি কক্ষরক্ষছি কর্ অঙ্গগুু্ক্ষিাক্ষক রেোক্ষর্েক্ষের জন্য র্ক্ষর্ি পচরিাক্ষে র্ন্ত্রপাচত এর্ং সম্পদ তাক্ষদর কিই, এক্ষেক্ষত্র তাক্ষদর DPHE 

এর সেক্ষর্াচগতা কাম্য। 

DPP প্রিয়ক্ষের সাক্ষর্ জচড়ত DPHE এর কি বকতবাক্ষদর প্রচশেে কদওয়ার কর্া উক্ষেখ আক্ষছ। চিকরগাছা, কাচিয়া, 

কর্ারোিউেীি, কিক্ষেদীগঞ্জ ও গার্তিী এর চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী, সেকাচর প্রক্ষকৌশিী ও DPHE এর কি বকতবারা এই প্রকক্ষের প্রচশেে 

কপক্ষয়ক্ষছ। কর্ড়া কপৌরসভার (পার্িা কজিার) DPHE এর চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী সিীো দিক্ষক অর্গত কক্ষরি কর্ তাক্ষদর সেিতা 

বৃচদ্ধর জন্য আরও প্রচশেে প্রক্ষয়াজি। িাধর্পুর কপৌরসভার DPHE এর সেকাচর প্রক্ষকৌশিী উক্ষেখ কক্ষরি কর্, DPHE কর্তবপে 

প্রকে কশষ েওয়ার চতি িাস পর অঙ্গগুক্ষিা  রেোক্ষর্েক্ষের জন্য তারা কপৌরসভার  প্রচতচিচধক্ষদর প্রচশেে চদক্ষয় চতি িাস পর 

এট কপৌরসভার কাক্ষছ েস্তান্তর করক্ষর্।

উক্ষেশ্য 4: র্তবিাি সরকার কঘাচষত রূপকে-২০২১ ও কটকসই উন্নয়ি এর িেযিাত্রা অজবক্ষি 

ভূচিকা রাখা। 

৩.৩.৮ রূপকে ২০২১ ও কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা অজবক্ষি অর্দাি  

র্াংিাক্ষদশ কপ্রচেত পচরকেিা ২০২১-এর ১১.২ ধারা (স্বাস্থয উন্নয়ি ও কটকসই) অনুসাক্ষর ২০২১ সাি িাগাদ সুক্ষপয় পাচি পাওয়া 

ও স্যাচিক্ষটশি চিচিত করা েক্ষর্, কর্িি, পাইপিাইক্ষির পাচি পাওয়া ও সুষ্ঠ ুপয়িঃচিষ্কাশি ব্যর্স্থা ইতযাচদ। গ্রািীে স্বে পাচি 

সরর্রাক্ষের  কেক্ষত্র ভূগভবস্থ পাচিক্ষত আক্ষস বচিক্ষকর িাত্রাচধক উপচস্থচত একট হুিচকসরূপ। আক্ষস বচিক দূর করক্ষত  সুচর্ধাক্ষভাগী  

ব্যয়সাধ্য পাচির চফল্টার এর্ং স্থািীয় জিগে ও সরকার কর্তবক গভীর িিকূক্ষপর িাধ্যক্ষি পাইক্ষপ পাচি সরর্রাে করার প্রক্ষয়জিীয় 

ব্যর্স্থা কিওয়া েক্ষর্। চিরাপদ পাচির জন্য খচিজ র্জবয চিরাপদ চিেন্ন, পাচির িাি পর্ বক্ষর্েে, উন্নত পচরেন্নতা িি বার ওপর িিিাি 

চশো ও অন্যান্য পদক্ষেপ শচিশািী করক্ষত েক্ষর্।   

 ২০২১ সাি িাগাদ একট উন্নত র্াংিাক্ষদক্ষশর জন্য কপ্রচেত পচরকেিার বৃেৎ িেযগুক্ষিার িক্ষধ্য জিস্বাস্থয ও স্যাচিক্ষটশি 

সংচেি িেয তাৎপর্ বপূে ব, 

 ২০১১ সাক্ষির পর র্ত চশঘ্র সম্ভর্ সর্ার জন্য চিরাপদ সুক্ষপয় পাচি সরর্রাে এর্ং ২০১৩ সাক্ষির িক্ষধ্য সকি র্াচড় 

পচরেন্ন কসচিক্ষটশক্ষি আিা। 

কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা (SDG)-কত ১৭ট িেযিাত্রা আক্ষছ, ষষ্ঠ িেযট েক্ষে স্বে পাচি ও স্যাচিক্ষটশি সংক্রান্ত। ধারা ৬.১, 

৬.২, ৬.৩ ও ৬.৪ চিক্ষন র্চে বত েি 

 ৬.১ ২০৩০ সাি িাগাদ সর্ বজিীি ও সিািভাক্ষর্ সর্ার জন্য চিরাপদ ও সুক্ষপয় পাচি চিচিতকরে 

 ৬.২ ২০৩০ সাি িাগাদ সর্ার জন্য পর্ বাি ও স্যাচিক্ষটশি ও পচরেন্নতা চিচিতকরে এর্ং কখািাা স্থাক্ষি িি তযাক্ষগর 

অর্সাি, িারী-কন্যা চশশু ও স্যাচিক্ষটশি ঝুঁচকক্ষত র্ারা আক্ষছি কসচদক্ষক চর্ক্ষশষ দৃচি প্রদাি। 

 ৬.৩ ২০৩০ সাি িাগাদ দূষে হ্রাস, চর্পজ্জিক ককচিকযাি ও সািগ্রী স্তুচপকরে র্ন্ধ ও চিিঃসরে কিাক্ষিা, অক্ষশাচধত 

র্জবযপাচির পচরিাে হ্রাক্ষসর িাধ্যক্ষি পাচির িাি উন্নয়ি এর্ং চর্শ্বব্যাচপ পচরক্ষশাধি র্াচড়ক্ষয় পাচির পুিিঃব্যর্োর। 

 ৬.৪ ২০৩০ সাি িাগাদ পাচি সংকট কিাকাক্ষর্িা ও সকক্ষির পাচি সংকক্ষটর দুক্ষভ বাগ হ্রাক্ষস সকি কেক্ষত্র পাচি সাশ্রয়ী 

ব্যর্োর বৃচদ্ধ ও চিরাপদ পাচি উক্ষিািি ও সরর্রাে চিচিতকরে। 

সরকাক্ষরর রূপকে ২০২১ ও কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রা িেয-৬ অজবক্ষির জন্য সুক্ষপয় পাচির সরর্রাে, পাচি প্রাচি, উন্নত স্যাচিক্ষটশি 

ও পচরক্ষর্শ এর্ং কটকসই পাচি উক্ষিািি চিচিত করক্ষত এ প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিা চির্ বািি করা েক্ষয়ক্ষছ।  

 রূপকে ২০২১ ও কটকসই উন্নয়ি িেযিাত্রার িেয-৬-এর চিক্ষনর চর্ষয়গুক্ষিাক্ষত এ প্রকক্ষের সাফল্য চছি; 
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 সুক্ষপয় পাচি সরর্রাে 

এই প্রকক্ষের অধীক্ষি ৪০ কপৌরসভায় গভীর েস্তিাাচিত িিকূপ ব্যর্োর, গৃে সংক্ষর্াগ ও পাম্প োউক্ষজর িাধ্যক্ষি চিরাপদ 

পাচি সরর্রাে সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ। পাচি সরর্রাে সোয়তা ও সংরচেত পাচির কাচিত ব্যর্র্োক্ষরর জন্য ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক 

চিি বাে করা েক্ষয়ক্ষছ।  

 পাচির িাি উন্নয়ি  

পাচি কশাধি ককন্দ্র, উৎপাদক িিকূপ ও পাচি ককন্দ্র র্াচসন্দাক্ষদর চিরাপদ ও উন্নত িাক্ষির পাচি চিচিত করক্ষত অর্দাি 

করক্ষখক্ষছ। পাচিক্ষত আয়রে ও আক্ষস বচিক্ষকর উপচস্থচত হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ। পাচির্াচেত করাগ হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির 

পর আয়রে ও আক্ষস বচিক সংচেি িািা করাগ কক্ষিক্ষছ, এছাড়াও িায়চরয়া, িি ব করাগ, জচন্ডস, টাইফক্ষয়ি ইতযাচদ করাক্ষগর 

প্রাদুভ বার্ও কক্ষিক্ষছ।  

অর্শ্য চিক্ষির চর্ষয়গুক্ষিা প্রকক্ষের কার্ বক্রক্ষির িাধ্যক্ষি সিাধাি করা সম্ভর্ েয়চি 

 কেক্ষিজ সুচর্ধা 

 রূপকে ২০২১-এ সুরচেত পয়িঃচিষ্কাশি সুচর্ধার কর্া র্িা েক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া র্র্ার্র্ পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি কসর্ার 

জন্য র্ক্ষর্াপযুি পয়িঃচিষ্কাশি ও কেক্ষিজ ব্যর্স্থা অতযার্শ্যক। চকন্তু কেক্ষিজ সুচর্ধা এ প্রকক্ষে অন্তভূ বি করা েয়চি। অর্শ্য 

গেক্ষশৌিাগার, িিকূপ, গৃে সংক্ষর্াগ, পাচি কশাধি ককন্দ্র ইতযাচদ প্রকক্ষের অন্তভূ বি রক্ষয়ক্ষছ, কেক্ষিজ সুচর্ধা িা র্াকায় 

সুচর্ধাক্ষভাগীরা র্ষ বা কিৌসুক্ষি  দূচষত পাচির জিার্দ্ধতার িত সিস্যার সমু্মখীি েয়।  

 র্জবয ব্যর্স্থাপিা 

িারপাক্ষশর পচরেন্নতা চিচিত করক্ষত কেক্ষিজ ব্যর্স্থার পাশাপাচশ র্জবয ব্যর্স্থাপিা কসর্াও অতযার্শ্যক। অর্শ্য এই 

অঙ্গট এ প্রকক্ষের চর্ক্ষর্িিায় কিওয়া েয়চি। এই প্রকক্ষের অচভি এিাকায় সুিারু র্জবয ব্যর্স্থাপিা পদ্ধচতর র্ক্ষর্ষ্ঠ ঘাটচত 

রক্ষয়ক্ষছ। র্জবয কফিা েয় িদী, রাস্তা ও র্াচড়র আক্ষশপাক্ষশর জচিক্ষত র্ার ফক্ষি পচরক্ষর্শগত অর্িচত ও করাক্ষগর প্রক্ষকাপ 

ঘক্ষট।  

 ভুগভবস্থু্ পাচির র্ক্ষর্ে ব্যর্োর 

এই প্রকে র্াচড়ক্ষত ও কগ্রার্ কসন্টারগুক্ষিাক্ষত গভীর েস্তিাচিত িিকূপ ও পাচি ককন্দ্র সংক্ষর্াগ কদয়, তক্ষর্ তা চির্ বাচিত ৪০ 

কপৌরসভার সকি িাচেদা পূরক্ষে সেি িয়। এজন্য অক্ষিক পচরর্ার তাক্ষদর েস্তিাচিত িিকূপ ব্যর্োর কক্ষর চিচর্ বিাক্ষর 

ভূগভবস্থ পাচি উক্ষিািি কক্ষর। এট তাক্ষদর ব্যচিগত ব্যর্স্থা র্ক্ষিই তারা এ পাচি উক্ষিািক্ষির জন্য কপৌরসভাক্ষক চফ কদয়িা। 

আর কপৌরসভা কর্তবপেও এসর্ পচরর্ীেে কক্ষরিা। এই চিচর্ বিার ও অচিয়চন্ত্রত ভূগভবস্থ পাচি উক্ষিািক্ষির পাশাপাচশ 

কপৌরসভার চশে প্রচতষ্ঠািগুক্ষিার ভূগভবস্থ পাচি উক্ষিািি পাচির স্তর চিক্ষি িািাক্ষিার জন্য দাচয়। কটকসই উন্নয়ি 

িেযিাত্রার অন্যতি িেয েক্ষে ভূগভবস্থ পাচির কাচিত উক্ষিািি তক্ষর্ এ প্রকক্ষে চর্ষয়টর সিাধাি কদওয়া েয়চি।    
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৩.৪ িাঠ পর্ বাক্ষয় কাজ, িকশা ও র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত পর্ বাক্ষিািিা ও চর্ক্ষেষে 

চিজািার ম্যাক্ষিজক্ষিন্ট ওয়াি-এর গক্ষর্ষক দি এই প্রকক্ষের অধীক্ষি সিীো িকশার ১৬ট কপৌরসভা ১০ট কভৌত অংক্ষগর সর্কট 

সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েে কক্ষরক্ষছ। প্রার্চিক কাজ সংক্রান্ত উপাি গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, দিীয় আক্ষিািিা এর্ং স্থািীয় 

পর্ বাক্ষয় কি বশািা ও সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষর্েক্ষের িাধ্যক্ষি সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। সক্ষরজচিক্ষি পর্ বক্ষেক্ষের উপাি Kobo Collector -

এর িাধ্যক্ষি সংগ্রে করা েক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও অঙ্গসমূক্ষের সাচর্ বক অগ্রগচত, কসর্া, কাক্ষজর প্রভার্ ও িাি গুেগত িাক্ষির িাধ্যক্ষি 

চিরূপে করা েক্ষয়ক্ষছ।  

কভৌত কাক্ষজর সাচর্ বক র্াস্তর্ায়ি অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক িয়। প্রকক্ষের সিয় ব্যর্স্থাপিা, কাজ চর্তরে, দরপত্র ব্যর্স্থাপিা ও িাি 

চিচিতকরক্ষে চকছু ত্রুট-চর্চুযচত রক্ষয়ক্ষছ। চকছু এিাকায় কপৌরসভার সুচর্ধাক্ষভাগীরা ইক্ষতািক্ষধ্য এই প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি সরর্রাে করা 

চিরাপদ ও সুক্ষপয় পাচি পাক্ষেি। আর অন্যান্য এিাকায় এখক্ষিা কাজ িিক্ষছ এর্ং এই প্রকে কশষ েক্ষিই ককর্ি কসখািকার 

সুচর্ধাক্ষভাগীরা জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর িাধ্যক্ষি সরর্রাে করা পাচি কপক্ষত সেি েক্ষর্ি। অর্শ্য জচরপকৃত চকছু কপৌরসভা 

রক্ষয়ক্ষছ কর্গুক্ষিাক্ষত প্রকে অঙ্গসমূক্ষের কাজ কশষ েওয়ার পরও চিরাপদ ও সুক্ষপয় পাচির িাচেদা কিটাক্ষিা র্াক্ষর্িা। কপৌরসভা ও 

জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর কি বকতবারা প্রকে অঙ্গসমূে র্াস্তর্ায়ক্ষি িািাচর্ধ র্াধার সমু্মখীি েক্ষয়ক্ষছি। চিক্ষন প্রার্চিক কাক্ষজর 

বর্চশিয চিক্ষয় চর্চভন্ন আক্ষিািিা করা েক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৪.১ ভূচি ভরাট ও অচধগ্রেে 

এই প্রকক্ষের অন্যতি প্রধাি প্রচতকূিতা চছি ভূচি ভরাট ও অচধগ্রেে। অনুক্ষিাচদত চিচপচপ অনুসাক্ষর প্রকক্ষে ভূচি অচধগ্রেক্ষের 

সংস্থাি িাই। র্চে বত প্রকেট প্রচক্রয়াকরক্ষের সিয় ৯০ কাঠা জচি অচধগ্রেক্ষের জন্য ১৩.৫০ ককাট টাকার সংস্থাি প্রস্তাচর্ত 

চিচপচপক্ষত চছি। ৭-১১-২০১৩ তাচরক্ষখর প্রকে মূল্যায়ি কচিটর (PEC) সভায় কপৌরসভাসমূে রাজস্ব আয়কারী প্রচতষ্ঠাি 

চর্ক্ষর্িিায় জচি অচধগ্রেক্ষের প্রস্তার্ র্াদ কদওয়া েয়। 

প্রকেট সরজচিক্ষি িাঠ পর্ বাক্ষয় পর্ বাক্ষিািিার সিয় চট্রটক্ষিন্ট প্লান্ট কাক্ষজর চিন অগ্রগচতর চর্ষক্ষয় কপৌরসভার পক্ষে জচি সংগ্রক্ষের 

চর্ষক্ষয় চর্িক্ষের চর্ষয়ট পর্ বক্ষর্েে করা েক্ষয়ক্ষছ। গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকাক্ষরর সিয় কপৌরসভা ও জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি 

অচধদিক্ষরর সেকাচর প্রক্ষকৌশিী এর্ং সংচেি কপৌরসভার কিয়রগে িত প্রকাশ  কক্ষরক্ষছি কর্, চত্রশাি, িাচিতার্াচড়, ফুির্াচড়, 

গার্তচি, কর্ড়া, চিকরগাছা, িাধর্পুর, কছঙ্গারির ও িকচরয়ায় অঙ্গসমূক্ষের প্রার্চিক কাজ (কর্িি-পাম্প োউজ, গেক্ষশৌিাগার, 

পচরক্ষশাধি ককন্দ্র-চিি বাে) ভূচি ক্রয় ও অচধগ্রেে প্রচক্রয়ায় চর্িক্ষের কারক্ষে সিয়িত শুরু করা র্ায়চি। কর্ড়ায় কর্ জচি প্রার্চিকভাক্ষর্ 

পাচি কশাধিাগাক্ষরর জন্য র্রাে করা েয় কসট চছি কপৌরসভার তরুেক্ষদর কখিার িাঠ। ফক্ষি স্থািীয়ক্ষদর প্রচতর্াক্ষদ কর্তবপে পাচি 

কশাধিাগার স্থাপক্ষির জন্য স্থাি পচরর্তবি করক্ষত র্াধ্য েয়। এছাড়াও ভূচি চির্ বািি, পরীো-িীচরোর কারক্ষে প্রকক্ষের কাজ চর্িচেত 

েয়। চকছু কেক্ষত্র Soil test এর িাধ্যক্ষি চিি বাে অনুপযুি চর্ক্ষর্িিায় চিধ বাচরত স্থাি পচরর্তবি করক্ষত েয়। এসর্ কারক্ষে চকছু 

কপৌরসভায় আনুষচঙ্গক িাক্ষিিা সমু্মখীি েক্ষত েয়। অক্ষিক কেক্ষত্র অঙ্গসমূক্ষের জন্য চিধ বাচরত স্থাি উপযুি চছি িা । ফক্ষি উন্নয়ি 

প্রকে আরক্ষম্ভ অপ্রতযাচশত ব্যয় ও চর্িে ঘটায়। অক্ষিক কপৌরসভার কেক্ষত্র জচি অচধগ্রেক্ষের জন্য কর্ তেচর্ি প্রক্ষয়াজি তার সািথ্যব 

র্াক্ষক িা। প্রকক্ষের আওতায় জচি অচধগ্রেক্ষির ব্যর্স্থা র্জায় র্াকক্ষি চট্রটক্ষিন্ট প্লান্টসে অন্যান্য গুরুত্বপূে ব অংক্ষগর কেক্ষত্র অচধগ্রেক্ষের 

িাধ্যক্ষি জচি সংগ্রে সেজতর েত।  

৩.৪.২ পাইপিাইি চিি বাে 

জচরপকৃত এিাকাগুক্ষিার িক্ষধ্য িাচিতার্াচড়, গার্তচি, চিকরগাছা, কাচিয়া, কিক্ষেচন্দগঞ্জ, কর্ারোনুচেি, কছঙ্গারির, পিাশ ও 

িকচরয়ায় পাইপিাইি চিি বাে কশষ েক্ষয়ক্ষছ। িীরকাচদি কপৌরসভার কিয়র ও কি বকতবা এর্ং জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর 

কি বকতবারা জাচিক্ষয়ক্ষছি, পাইপিাইি এখক্ষিা চিি বাে করা েক্ষে, ১৭ চকক্ষিাচিটার চিচি বত েক্ষয়ক্ষছ। কসজন্য িেযিাত্রার সকি পচরর্ার 

স্বে পাচি পাক্ষেি িা। তক্ষর্ চিি বাে কাজ দ্রুত কশষ েক্ষর্। এছাড়াও পাইপিাইি চিি বাক্ষে কপৌরসভা কর্তবপে কর্সর্ সিস্যার সমু্মখীি 
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েি তার িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ; কপৌরসভার সুচর্ধাক্ষভাগীরা পাইপিাইি চিি বাে কাক্ষজ প্রক্ষয়াজিীয় রাস্তা পুিিঃচিি বাে করক্ষত চদক্ষত িাি িা। 

চত্রশাক্ষি (কপৌরসভা কিয়র র্ক্ষিক্ষছি) এখক্ষিা পাইপিাইি চিি বাে কশষ েয়চি, কপৌরর্াসীরা আক্ষগর প্রকক্ষে চিচি বত পাইপিাইক্ষির 

িাধ্যক্ষি পাচির সংক্ষর্াগ পাক্ষেি। জিগে কর্ পাচি পাক্ষেি তাক্ষত পুরক্ষিা পাইক্ষপর দূষে আক্ষছ। কস কারক্ষে পাইপগুক্ষিা পচরস্কার করা 

দরকার। পাইপিাইি চিি বাক্ষের সিয় রাস্তা পুিিঃচিি বাক্ষে চকছু সিস্যা েয়, র্াির্ােি িিািক্ষি চর্ঘ্ন ঘক্ষট, চিি বাক্ষের সিয় পাশ্বর্তী 

কর্সরকাচর িাচিকক্ষদর অচভক্ষর্াগ আক্ষস, চিি বােকাক্ষি র্াির্ােি রাস্তার একপাক্ষশ িিািি করক্ষত েয় ইতযাচদ। চত্রশাক্ষি (জিস্বাস্থয 

প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর সেকাচর প্রক্ষকৌশিী) কর্তবপে একট ইসুযর সমু্মখীি েক্ষয়ক্ষছি, চিচদ বি সিয় অন্তর পাইপিাইি পচরষ্কার করার 

প্রক্ষয়াজি েয় চকন্তু র্াক্ষজক্ষট এজন্য ককাি র্রাে চছি িা। িমুিার সক্ষরজচিি পচরদশ বিকাক্ষি পাইপিাইক্ষি চছদ্র,ওয়াশ আউট চসক্ষিি 

ও গ্যাস আউটক্ষিট ভাল্ব-এ  চকছু ত্রুট পাওয়া র্ায়। ১৬ট কপৌরসভার পাইপিাইক্ষির িমুিার িক্ষধ্য ১১টক্ষত ওয়াশ আউট চসক্ষিি,  

৯টক্ষত গ্যাস আউটক্ষিট ভাল্ব চছি। িমুিা পাইপিাইক্ষির িাি চিয়চিত র্া প্রক্ষয়াজি িত পরীো করা েয় চকন্তু কঘাড়াশাক্ষির িমুিায় 

কদখা কগক্ষছ কসখাক্ষি চিয়চিত িাি পরীো করা েয়চি। িীরকাচদি ও চত্রশাক্ষির পাইপিাইক্ষি দৃশ্যিাি চকছু ত্রুট পাওয়া কগক্ষছ। 

পাইপিাইি চিি বাক্ষের সাচর্ বক পর্ বক্ষর্েে েক্ষে, অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক। তক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষির কেক্ষত্র চর্চভন্ন চর্ভাক্ষগর সচম্মচিত সিন্বক্ষয়র 

অভার্ রক্ষয়ক্ষছ। কর্িি; কেক্ষিজ চসক্ষিি অন্তভূ বি িা কক্ষরই পাইপিাইি চিি বাে করা েক্ষয়ক্ষছ। রাস্তাগুক্ষিা এিিভাক্ষর্ পুিিঃচিি বাে করা 

দরকার, কর্ি পরর্তীক্ষত কেি চিি বােকাক্ষি পাইপিাইিগুক্ষিা কভক্ষঙ্গ কফিক্ষত িা েয়। 

  

চিত্র  17- কর্ড়া কপৌরসভায় চর্দ্যিাি পাইপিাইি ও পাইপিাইি চিি বাে 

৩.৪.৩ ভূগভবস্থ/ভূ-উপচরস্থ পাচি কশাধিাগার 

পর্ বক্ষর্েে করা ৪ট কশাধিাগাক্ষরর সর্কটর সকি অঙ্গ চছি চিি বাোধীি। কর্ড়ায় পাচি কশাধিাগাক্ষরর কাজ প্রায় ৬০% কশষ েক্ষয়ক্ষছ। 

সকি কাজ আগক্ষির িক্ষধ্য সম্পন্ন েওয়ার সম্ভর্িা রক্ষয়ক্ষছ । চিি বাে কাজ আক্ষগই কশষ েক্ষয় কর্ত চকন্তু কশাধিাগাক্ষরর স্থাি পচরর্তবি 

েওয়ার ফক্ষি চর্িে েক্ষয়ক্ষছ। এছাড়াও প্রকে প্রেয়ক্ষির সিয় পাচি কশাধিাগার চিি বাক্ষের জন্য সম্ভাব্যতা জচরপ ও িাট পরীো িা 

কক্ষর চিচপচপক্ষত অক্ষঙ্গর অনুকুক্ষি একক মূল্য চিধ বারে সঠিক িা েওয়ায় সিয়িত ভূ-গভবস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাে কার্ বক্রি সম্ভর্ 

েয়চি। সক্ষরজচিক্ষি প্রধাি সঞ্চািে, কযাসক্ষকি, ফ্লকুক্ষিশি কিোর, র্াচি চফল্টার, স্বে পাচি সংগ্রােক, বর্দুযচতক সরঞ্জাক্ষির অগ্রগচত 

পর্ বক্ষর্েে করা েক্ষয়ক্ষছ। কর্ড়ায় স্বে পাচি সংগ্রােক, পচরস্রুতকরে চফল্টার, উপ-ককন্দ্র, চপ-কসক্ষটচিং প্লান্ট ও অচফস ভর্ি চিি বাে 

এখক্ষিা র্াচক রক্ষয় কগক্ষছ। কছংগারিক্ষর পাইচিং, র্চরং, কগ্রট র্ীি, র্াচি ভরাট প্রভৃচত কাজ এখক্ষিা র্াচক আক্ষছ। সাচর্ বক চিি বাে 

কাক্ষজর িাি পরীো চিয়চিত এর্ং প্রক্ষয়াজি অনুসাক্ষর করা েক্ষয়ক্ষছ। তক্ষর্ কাচিগক্ষঞ্জর কশাধিাগাক্ষরর চিি বাে কাক্ষজর িাি 
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চিয়চিতভাক্ষর্ চিরীেে করা প্রক্ষয়াজি। কাচিগক্ষঞ্জর কশাধিাগাক্ষরর অগ্রগচত চকছুটা চপচছক্ষয় আক্ষছ, শুধু  ভূচির র্াচি পাইচিং েক্ষয়ক্ষছ। 

কছংগারিক্ষর শুধু র্চরং ও ভূচি অচধগ্রেে সম্পন্ন েক্ষয়ক্ষছ। খাস জচি িা র্াকার কারক্ষে কছংগারিক্ষরর কিয়ারম্যাি তার চিক্ষজর জচি 

চদক্ষয়ক্ষছি (পাচি কশাধিাগার ও িিকূপ র্সাক্ষিার জন্য)। পাচি কশাধিাগার চিি বাক্ষের পর চির্ বাচিত কপৌরসভাগুক্ষিার পাচির িাি ভাি 

েক্ষর্। র্তবিাক্ষি সকি পাচি কশাধিাগার চিি বাোধীি রক্ষয়ক্ষছ। কশাধিাগার চিি বাক্ষের কেক্ষত্র ভূচি অচধগ্রেে ও স্থাি চির্ বািি চছি প্রধাি 

জটিতা। 

 

চিত্র  18- কাচিগঞ্জ কপৌরসভায় চিি বাোধীি ভূগভ বস্থ কশাধিাগার 

৩.৪.৪ পাম্প োউজ ও উৎপাদক িিকূপ 

কাচিয়া, কর্ারোনুচেি, চত্রশাি ও কিক্ষেচন্দগক্ষঞ্জ দুট কক্ষর পাম্প োউজ চিি বাে কশষ েক্ষয়ক্ষছ। ফুির্াচড় ও গার্তচির পাম্প োউজ 

চিি বাে কশষ তক্ষর্ কিাটর ও ট্রািচিটার ক্রয় করা েয়চি র্ক্ষিই পাম্প োউজ এখক্ষিা িালু েয়চি। চর্রািপুক্ষর পাম্প োউক্ষজর সাচর্ বক 

কাজ কশষ। কছংগারিক্ষর পাম্প োউজ পুরক্ষিা পাইপিাইক্ষি সংযুি েক্ষর্। িীরকাচদক্ষি পাম্প োউজ চিি বাে কাচিত সিক্ষয়র কিক্ষয় 

কর্চশ সিয় চিক্ষে। সাচর্ বক র্াস্তর্ায়ক্ষির দরপত্র একাচধক ঠিকাদারক্ষক কদওয়া েক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদর চিজ চিজ কাজ কশষ করার সচম্মচিত 

সিয়সীিা কদওয়া েয়চি তাক্ষত পাম্প োউজ চিি বাক্ষে সািচগ্রক চর্িে ঘক্ষট। চত্রশাক্ষির পাম্প োউজ ইক্ষতািক্ষধ্য িালু েক্ষয়ক্ষছ। তক্ষর্ 

পাক্ষম্প কজিাক্ষরটর কিই ফক্ষি চর্দুযৎ চর্ভ্রাট েক্ষি পাচি পাওয়া র্ায় িা। স্থাি চিধ বারে, ভূচি ভরাট এর্ং র্ষ বা কিৌসুক্ষি কাজ করক্ষত 

িা পারা, এিাকায় জিার্দ্ধতা ইতযাচদ কারক্ষে পাম্প োউজ চিি বাে ও উৎপাদক িিকূপ র্সাক্ষিাক্ষত সাচর্ বকভাক্ষর্ অপ্রতযাচশত চর্িে 

ঘক্ষটক্ষছ। ৪০ট কপৌরসভার পাচি সরর্রাে িাচেদা পুরক্ষে এই প্রকক্ষে পাম্প োউজ একট সফি অন্তভূ বচি। চকন্তু চর্দুযৎ সরর্রাে, পাম্প 
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োউক্ষজর রেোক্ষর্েে ও পচরিািক্ষির িত অক্ষিক জটিতা এখক্ষিা রক্ষয় কগক্ষছ। কপৌরসভার স্থািীয় র্র্ার্র্ িাচেদার উপযুি 

সম্ভাব্যতা র্ািাইক্ষয়র অভাক্ষর্ অক্ষিক কপৌরসভা তাক্ষদর পাম্প োউক্ষজর সংখ্যা চিক্ষয় অচভক্ষর্াগ কক্ষর র্িক্ষছ এট তাক্ষদর জন্য র্ক্ষর্ষ্ঠ 

িয়। 

  

চিত্র  19-চিকরগাছা ও কিক্ষেন্দীগঞ্জ  চর্দ্যিাি পাম্প োউস ও পাম্প োউস চিি বাে 

৩.৪.৫ ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক 

সিীোয় কর্ড়া, িাধর্পুর ও কছংগারিক্ষর চতিট ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক কদখা কগক্ষছ। জচরক্ষপর সিয় এগুক্ষিা চিি বাোধীি চছি। 

চিয়চিতভাক্ষর্ এগুক্ষিার চিি বাে প্রচক্রয়ার িাি পরীো করা েয়। কর্ড়ায় চিি বাে কাক্ষজর অক্ষধ বক (৫০%) এর্ং িাধর্পুক্ষর অক্ষধ বক্ষকর 

কর্চশ (৬০%) কশষ েক্ষয়ক্ষছ। কছংগারিক্ষরর ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক চিি বাে কাজ এখক্ষিা শুরু েয়চি, শুধু দরপত্র চুচি চূড়ান্ত ও স্থাি চির্ বাচিত 

েক্ষয়ক্ষছ, তক্ষর্ এিাকায় কভৌত কাজ শুরু েয়চি। কর্ড়ায় ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক চিি বাে কাজ এর্ছক্ষরর কসক্ষেের িাগাদ এর্ং িাধর্পুক্ষরর 

চিি বাে কাজ এর্ছক্ষরর কি িাস িাগাদ কশষ েওয়ার কর্া রক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষে িাত্র ৬ট ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক চিি বাক্ষের সুক্ষর্াগ আক্ষছ। 

চকন্তু স্থািীয় িাচেদা অনুসাক্ষর ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক প্রক্ষয়াজি আক্ষরা কর্চশ। উদােরে স্বরূপ, পিাশ তুিিামূিকভাক্ষর্ অসিতি কপৌরসভা, 

কসখাক্ষি সরর্রােকৃত পাচি ধক্ষর রাখক্ষত ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক দরকার, র্াক্ষত এখািকার উচুুঁিীচু সক্ষিান্নচত স্তক্ষর পাচি সরর্রাে করা 

র্ায়। 

 

চিত্র  20- কর্ড়া কপৌরসভায় চিি বাোধীি ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক 
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৩.৪.৬ গৃে সংক্ষর্াগ 

জচরপকৃত ১৬ট কপৌরসভার অচধকাংশটক্ষত গৃে সংক্ষর্াগ িিিাি। চর্রািপুক্ষরর র্াচসন্দারা গৃে সংক্ষর্াগ চিক্ষত রাচজ িয়, কারে 

তারা পাচির চর্ি চদক্ষত ইচ্ছুক িয়। তাক্ষদর চিজস্ব েস্তিাচিত িিকূক্ষপর পাচি ব্যর্োর করক্ষছ। সিীো কর্ক্ষক কদখা চগক্ষয়ক্ষছ 56% 

সুচর্ধাক্ষভাগীর িক্ষত তাক্ষদর িাচসক খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ। িাচিতার্াচড়, চিকরগাছা এর্ং ফুির্াচড় ও িকচরয়ায় গৃে সংক্ষর্াগ গ্রেক্ষে 

অনুিাক্ষির কিক্ষয় কর্চশ সিয় কিক্ষগক্ষছ। চর্িক্ষের কারেগুক্ষিা েক্ষে; পাম্প োউক্ষজ চর্দুযক্ষতর অভার্ ও রাস্তা পুিিঃচিি বাক্ষে অনুিচত িা 

র্াকা, কর্তবপক্ষের চর্চভন্ন চর্ভাক্ষগর িক্ষধ্য জির্ি ও সিন্বক্ষয়র অভার্। এছাড়া র্ষ বা কিৌসুক্ষি চর্রূপ আর্োওয়ার ফক্ষি সিয়িত কাজ 

করা র্ায়িা, কসজন্য প্রকক্ষে চর্িে ঘক্ষট। কপৌরর্াসীক্ষদর পাচির চর্কে উৎস র্াকায় তারা িাচসক চর্িসে গৃে সংক্ষর্াক্ষগর ব্যয় র্েি 

করক্ষত িায় িা। এ কারক্ষে র্াচড়র পাশ চদক্ষয় পাইপিাইি র্াওয়ার পরও কপৌরসভার অক্ষিক্ষকই পাচির সংক্ষর্াগ কিয়চি। তাক্ষদর দার্ী 

র্াচড় পর্ বন্ত সংক্ষর্াগ প্রদাক্ষির ব্যয়ভার কর্তবপেক্ষক র্েি করক্ষত েক্ষর্। জচরপ করা সংক্ষর্াগগুক্ষিার িাি  চিি বাে কাক্ষজর সিয়ই 

চিয়চিত র্া প্রক্ষয়াজি িত পরীো করা েক্ষয়ক্ষছ। পাচির সংক্ষর্াক্ষগর ঢাকিা গভীরতা চছি ১-৩ ফুট। সাচভ বস পাইক্ষপর ব্যাস ১৩-৩৭ 

চিচিচিটার। পাচি সরর্রাক্ষের সিয় বদচিক ৪-৬ ঘন্টা। সরর্রােকৃত পাচির গুেগত িাি অে চকছু অচভক্ষর্াগ ছাড়া সাচর্ বকভাক্ষর্ 

ভাি (সূত্র-৩.৩.১ পচরক্ষেক্ষদ)। তক্ষর্ চত্রশাক্ষির র্াচসন্দারা র্ক্ষিক্ষছ তাক্ষদর পাচিক্ষত আয়রি পাওয়া র্ায়। এই প্রকক্ষের অচধক্ষি র্ারা 

পাচি পাক্ষেি তারা পাচির িাক্ষি সন্তুি। র্াক্ষদর র্াচড়ক্ষত পাচি ধক্ষর রাখার চিজস্ব ব্যর্স্থা কিই, তাক্ষদর চিরর্চেন্ন পাচি প্রাচি চিচিত 

করার জন্য চিচদ বি সিয় অন্তর পাচি সরর্রাে করা েয়। 

  

চিত্র  21-চিকরগাছা  কপৌরসভায় গৃে সংক্ষর্াগ সমূক্ষের চিত্র 

৩.৪.৭ গেক্ষশৌিাগার চিি বাে 

স্থািীয়ক্ষদর িাচেদার তুিিায় এই প্রকক্ষের অধীক্ষি গেক্ষশৌিাগাক্ষরর পচরিাে অতযন্ত অপর্ বাি। কপৌরসভার সুচর্ধাক্ষভাগীরা তাক্ষদর চিজ 

চিজ এিাকার সাচর্ বক স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধায় সন্তুি িয়। এই প্রকক্ষের অধীক্ষি গেক্ষশৌিাগার চিি বাক্ষের অগ্রগচত সক্ষন্তাষজিক। কর্ড়া, 

কাচিয়া ও কর্ারোনুচেক্ষি কশৌিাগার চিি বাে ১০০% সম্পন্ন। িীরকাচদক্ষি কশৌিাগার চিি বাে কশষ তক্ষর্ আনুষ্ঠাচিক উক্ষিাধি চর্িক্ষের 

কারক্ষে এিাকার্াচস কশৌিাগারগুক্ষিা ব্যর্োর করক্ষত পারক্ষছি িা। এই প্রকক্ষের স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা আরও উন্নত করা প্রক্ষয়াজি। 

কর্খাক্ষি জিসিাগি কর্চশ েয় কসসর্ স্থাক্ষি পর্ বাি কশৌিাগার কদওয়া েয়চি। এছাড়া প্রকক্ষের শুরুক্ষত সম্ভাব্যতা র্ািাইক্ষয় ঘাটচত র্াকার 
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ফক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িাচেদা অনুর্ায়ী কশৌিাগার সংখ্যা ও অর্স্থাি চিধ বারে করা সম্ভর্ েয়চি। কশৌিাগারগুক্ষিা চিি বাক্ষে আধুচিক 

স্থাপতয িকশা ও চিি বাে পদ্ধচত ব্যর্হৃত েয়চি। স্থাি ও ব্যর্োরকারী চর্ক্ষর্িিায় িকশা করা েয়চি। অক্ষিক কশৌিাগাক্ষর কগাসক্ষির 

স্থাি কিই র্া িারী-পুরুষ পৃর্কভাক্ষর্ প্রক্ষর্ক্ষশর ব্যর্স্থা কিই। চকছু কশৌিাগার করা েক্ষয়ক্ষছ িসচজক্ষদ এর্ং কর্চশর ভাগ ব্যচিগত 

জায়গায়, কর্খাক্ষি অন্যান্য সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর প্রক্ষর্শাচধকার সীিার্দ্ধ। চর্রািপুর, কছঙ্গারির ও গার্তচিক্ষত কশৌিাগারগুক্ষিার কাজ 

কশষ করক্ষত র্ক্ষর্ষ্ঠ চর্িে েক্ষয়ক্ষছ। এগুক্ষিা চর্িক্ষের কারে চছি ভূচি িা পাওয়া ও স্থাি উন্নয়ি, দরপত্র চর্ভচি, র্ার ফিশ্রুচত 

র্র্াসিক্ষয় প্রকে কশষ করক্ষত অব্যর্স্থাপিা। কশৌিাগারগুক্ষিা তুিিামূিক পচরেন্ন পাওয়া কগক্ষছ। পচরদশ বি করা কশৌিাগারগুক্ষিার 

িক্ষধ্য িারট ইজারায় িক্ষি (িাচিতার্াচড়, চত্রশাি, িাধর্পুর ও চর্রািপুর)। অন্যগুক্ষিা কপৌরসভার দাচয়ক্ষত্ব রক্ষয়ক্ষছ। চকছু কশৌিাগার 

স্থািীয় র্াচসন্দা, িসচজদ কর্তবপে িািায় র্া এিাকার্াসীর চিচি বত কশৌিাগার আক্ষছ। পিাক্ষশ (কঘাড়াশাি) কদখা কগক্ষছ কশৌিাগার 

পচরেন্ন চছিিা এর্ং এক্ষত স্যাচিটাচর পাত্র ও প্রসাধক্ষির অভার্ রক্ষয়ক্ষছ। কাচিগঞ্জ কপৌরসভার ওয়াি ব ২ এর (কাচিগঞ্জ র্াজার 

সংিগ্ন) কশৌিাগাক্ষর চকছু ত্রুট পাওয়া চগক্ষয়ক্ষছ। ফ্লাশ চসক্ষিি কাজ কক্ষরিা, ব্যর্োরক্ষর্াগ্য পাচি সরর্রাে চছিিা, কশৌিাগাক্ষরর চকছু 

অংশ ভাঙ্গা কর্িি পাইপিাইি,  এর্ং কশািাগারট অপচরেন্ন। কর্ড়ার কশৌিাগাক্ষর িারীরা কর্ক্ষত পাক্ষর িা। চর্রািপুক্ষর কশৌিাগাক্ষরর 

কিক্ষি কভজা ও তা র্র্ার্র্ পচরেন্ন িয়। এই প্রকে চিচি বত কশৌিাগারগুক্ষিার কর্চশর ভাগই বৃদ্ধ ও প্রচতর্ন্ধীক্ষদর কেক্ষত্র উপক্ষর্াগী 

িয়। কশৌিাগারগুক্ষিা দুই ভাক্ষর্ পচরিািিা করা েক্ষয় র্াক্ষক। কর্িি চকছু কশৌিাগার কপৌরসভা চিক্ষজ রেোক্ষর্েে কক্ষর আর চকছু 

কশৌিাগার ঠিকাদারক্ষদর চিজ কদওয়া েয়। কেত্র চর্ক্ষশক্ষষ ২-৫ টাকার চর্চিিক্ষয় জিসাধারে কশৌিাগারগুক্ষিা ব্যর্োর করক্ষত পাক্ষর।  

র্চদও এিাকার্াসীর সকক্ষির পচরক্ষসর্া চদক্ষত ককার্াও কশৌিাগাক্ষরর কিাট সংখ্যা র্ক্ষর্ষ্ঠ িয় তর্াচপ এগুক্ষিা চর্ক্ষশষ কক্ষর কগ্রার্ 

কসন্টাক্ষরর কশৌিাগারগুক্ষিা কপৌরসভার্াসীর স্যাচিক্ষটশি সিস্যা সিাধাক্ষি ব্যাপক ভূচিকা করক্ষখক্ষছ।  

  

চিত্র  22- কিক্ষেন্দীগঞ্জ কপৌরসভায় গেক্ষশৌিাগার এর র্তবিাি দৃশ্য 

৩.৪.৮ ওয়াটার পক্ষয়ন্ট  

জচরপ অনুসাক্ষর এই প্রকক্ষের পাচির ককন্দ্র র্া েস্তিাচিত িিকূপ র্সাক্ষিার কাজ প্রায় ১০০% করা েক্ষয়ক্ষছ। চিি বােকাক্ষি চিয়চিত 

িাি পরীো করা েক্ষয়ক্ষছ। কর্ড়া, গার্তিী ও কিক্ষেচন্দগঞ্জ ছাড়া অচধকাংশ চিি বাে কাজ র্র্াসিক্ষয় কশষ েক্ষয়ক্ষছ। কিক্ষেচন্দগক্ষঞ্জ 

চর্িক্ষের প্রধাি কারে চছি স্থাি চির্ বািি। সক্ষরজচিক্ষি পচরদশ বিকাক্ষি কদখা কগক্ষছ, সকি িিকূপ কাজ করক্ষছ এর্ং প্লাটফি ব আক্ষছ। 

িাচিতার্াচড়ক্ষত কর্চশর ভাগ িিকূপ কর্ক্ষক পাচি উক্ষিািি করা কিসাধ্য কারে কসখাক্ষি পাচির িাপ কি। িিকূপগুক্ষিার েযাক্ষন্ডি 

উঠা-িািা করক্ষত অতযচধক িাপ প্রক্ষয়াগ করক্ষত েয়। একই অর্স্থা ফুির্াচড়ক্ষতও। কর্ারোনুচেক্ষির পাচির ককন্দ্রগুক্ষিা এিি স্থাক্ষি 

অর্চস্থত কর্খাি কর্ক্ষক র্াচড়র পাচির সংক্ষর্াগ র্হুদূক্ষর। জচরপকৃত এিাকাগুক্ষিার ভূগভবস্থ পাচির স্তর প্রচত র্ছর হ্রাস পাক্ষে। কর্ড়ায় 

ভূগভবস্থ পাচির স্তর চছি অক্ষিক িীক্ষি, কসজন্য অচধর্াচসক্ষদর পাচি কপক্ষত র্হুেে িিকূক্ষপর েযাক্ষন্ডি িাপক্ষত েয়। কতগুক্ষিা িিকূক্ষপর 

স্থাি চির্ বািি র্র্ার্র্ চছিিা, কসখাক্ষি অে কক্ষয়কট পচরর্ার িাক্ষি িাক্ষি পাচির কসর্া পায়। অচধকাংশ িিকূক্ষপর পাচির গুিগত 

িাি সক্ষন্তাষজিক েক্ষিও কসগুক্ষিার কক্ষয়কটক্ষত দূষে রক্ষয়ক্ষছ। িমুিা এিাকাগুক্ষিার পাচির সংকট ব্যাপকভাক্ষর্ সিাধাক্ষি সোয়ক 

েক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্াচসন্দাক্ষদর জীর্ি ধারায় উন্নচত েক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু জিগক্ষের দার্ী অনুসাক্ষর, সকি কপৌরসভায় পর্ বাি সংখ্যক িিকূপ 
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কিই, দৃিান্ত চেক্ষসক্ষর্ র্িা র্ায়, চিকরগাছা, কাচিয়া, িকচরয়া, পিাক্ষশ আক্ষরা িিকূপ প্রক্ষয়াজি। তক্ষর্ কদখা চগক্ষয়ক্ষছ চকছু চকছু কেক্ষত্র 

ব্যচিগত র্াচড়র সীিািার িক্ষধ্য িিকূপ স্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ র্া সকক্ষি ব্যর্োর করা কর্ক্ষক র্চঞ্চত েক্ষে। র্াচড়র িাচিক এই কেক্ষত্র 

র্াধা সৃচি করক্ষছ। ককাি িিকূপ এ সিস্যা কদখা কগক্ষি কপৌরসভা প্রক্ষয়াজিীয় কিরািক্ষতর ব্যর্স্থা কক্ষর র্াক্ষক।  

  

চিত্র  23-কর্ারোনুেীি কপৌরসভায়  ওয়াটার পক্ষয়ন্ট 

 

৩.৫ ব্যর্হৃত উপাদাি, সংগৃেীত পণ্য এর্ং সরর্রােকৃত পাচির গুেগত িাি পর্ বাক্ষিািিা  

এই প্রকক্ষের একট মূি উক্ষেশ্য েি চিরাপদ পাচি সরর্রাে করা। DM WATCH এর সিীো দি, িমুিাকৃত ১৬ট কপৌরসভা 

কর্ক্ষক িিকূক্ষপর পাচির গুিগতিাক্ষির পরীোর প্রচতক্ষর্দি সংগ্রে কক্ষরক্ষছ। পাচির িাি চিধ বারেকারী চর্চভন্ন প্যারাচিটার কর্িি 

োরত্ব, আক্ষস বচিক, কিারাইি, ইচস, কক্ষঠারতা, কিাো, ম্যাঙ্গাচিজ, PH ইতযাচদ পরীো করা েক্ষর্ ক্ষছ। এর িক্ষধ্য চতিট প্যারাচিটার 

(আক্ষস বচিক, কিারাইি এর্ং কিাো) এর িাি চিক্ষন কদয়া েক্ষয়ক্ষছ। চফচজওক্ষকচিকযাি পরীোর ফিাফি চর্ক্ষেষক্ষের িাধ্যক্ষি  কর্ািা 

র্ার্  কর্ এই 16 ট কপৌরসভার পাচির গুেগত িাি সক্ষন্তাষজিক চছি। এই প্রকক্ষের আওতায় ১৬ট কপৌরসভায় স্থাচপত টউর্ওক্ষয়ি 

এর পাচি আক্ষস বচিক ও কিারাইি মুি। ১৬টর িক্ষধ্য অচধকাংশ কপৌরসভায় আক্ষস বচিক্ষকর িাত্রা ০.০০১ চিচিগ্রাি/চিটার এর 

কাছাকাচছ এর্ং কিারাইক্ষির িাত্রা 15 চিচিগ্রাি/চিটার এর কাছাকাচছ র্া র্াংিাক্ষদক্ষশর স্টযান্ডাি ব িাক্ষির কর্ক্ষক চিক্ষি। চকন্তু ১৬ 

টর িক্ষধ্য িাচিতার্াচড়, চিকরগাছা, কর্ড়া, চিরকাচদি এর্ং কাচিগঞ্জ কপৌরসভায় আয়রক্ষির পচরিাে র্াংিাক্ষদক্ষশর স্টযান্ডাি ব িাক্ষির 

(0.3-1) চিচিগ্রাি/চিটার তুিিায় কর্চশ। চিরকাচদি কপৌরসভায় িিকূক্ষপর পাচিক্ষত আয়রক্ষির িাত্রা কর্চশ (৪.১৭-৬.২৩ 

চিচিগ্রাি/চিটার)। চকন্তু র্াচক ১১ট কপৌরসভায় আয়রক্ষির িাি কি র্া পাচির গুিগতিাি চিচিত কক্ষর। ল্যার্ পরীোর প্রাি 

প্রচতক্ষর্দিসমূে কর্ক্ষক প্রচতট কপৌরসভার একট উৎক্ষসর পাচির গুিগত িাক্ষির ফিাফক্ষির িমুিা সংযুচির ছক ৮ এ কদয়া েি।  

পাচির গুিগত িাি পর্ বাক্ষিািিার পাশাপাচশ এই সিীোটক্ষত প্রকোধীি চর্চভন্ন অংক্ষগর চিি বােকাক্ষজ ব্যর্হৃত উপকরক্ষির িাি ও 

পর্ বাক্ষিািিা করা েয়। uPVC পাইপ, র্াচি, চসক্ষিন্ট, িীি ইতযাচদর ল্যার্ পরীোর চরক্ষপাট ব কর্ক্ষক কদখা চগক্ষয়ক্ষছ কর্ চর্চভন্ন 

কপৌরসভায় ব্যর্হৃত উপকরিসমূক্ষের িাি সক্ষন্তাষজিক চছি। ল্যার্ পরীোর প্রাি প্রচতক্ষর্দিসমূে কর্ক্ষক একট কপৌরসভার কক্ষয়কট 

উপকরক্ষির গুিগত িাক্ষির ফিাফক্ষির িমুিা সংযুচিক্ষত (ছক ৯) কদয়া েি।
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অধ্যায় ৪  

ক্রয় প্রচক্রয়া পর্ বাক্ষিািিা 

 

৪.১ প্রকক্ষের চর্চভন্ন পণ্য, কার্ ব ও কসর্ার, আইি ও চর্চধিািা পর্ বক্ষর্েে  

প্রকক্ষের আওতায় র্র্াক্রক্ষি চতিট ক্রয় পচরকেিা বতরী করা েক্ষয়ক্ষছ। চিক্ষনর ছক্ষক চতিট ক্রয় পচরকেিার সংচেি চর্র্রে কদওয়া 

েক্ষি। 

ছক 15-সংচেি ক্রয় পচরকেিা 

ক্রয় পরচকেিা প্রস্তুতক্ষর প বর্ায় প্যাকক্ষজক্ষর সংখ্যা ও ধরে িন্তব্য 

ধরে সংখ্যা টাকা 

(িে টাকা) 

মূি DPP পণ্য 87 418.76 চিচপচপ’কত র্চে বত ক্রয় 

পচরকেিার প্যাক্ষকজ 

ককাি ককাি কেক্ষত্র 

ভাঙ্গা েক্ষয়ক্ষছ 

কার্ ব 302 16294.80 

কসর্া 1 392.00 

কিাট 390  

সংক্ষশাচধত DPP অনুসাক্ষর পণ্য 87 502.33 

কার্ ব 3৭৩ 20095.55 

কসর্া 1 489.75 

কিাট 4৬১  

১৭/১০/২০১৭ তারচখ প্রধাি প্রক্ষকৌশিী কবর্তক 

অনুক্ষিাচদত 

পণ্য 15 502.33 

কার্ ব 500 20095.55 

কসর্া 1 489.75 

কিাট 516  

 

প্রকক্ষের আওতায় ২ট স্তক্ষর ক্রয় পচরকেিা করা েক্ষয়ক্ষছ। প্রচতট স্তক্ষর ক্রয় পচরকেিার সংখ্যার পচরর্তবি করা েক্ষয়ক্ষছ। সংক্ষশাচধত 

চিচপচপ এর অনুক্ষিাচদত ক্রয় পচরকেিায় প্যাক্ষকক্ষজর ধারার্াচেকতা রো করা েয়চি। প্রকক্ষে ক্রয় প্রচক্রয়ার 17/10/2017 তাচরক্ষখ 

প্যাক্ষকক্ষজর সর্ বক্ষশষ হ্রাস বৃচদ্ধ চিচপচপ এর ক্রয় পচরকেিার চর্ষক্ষয় কর্ চিক্ষদ বশিা চছি তা অনুসরে করা েয়চি।  

প্রকক্ষের সম্পাচদত ও িিিাি কার্ বক্রক্ষির আওতায় ক্রয় প্রচক্রয়ায় চপচপএ, চপচপআর ও ই-চজচপ গাইিিাইি অনুসরে করা েক্ষয়ক্ষছ। 

DPPকত উক্ষেচখত ক্রয়পচরকেিার প্যাক্ষকজসমূে ভাঙ্গা েক্ষয়ক্ষছ। প্যাক্ষকজ ভাঙ্গা ও র্র্ার্র্ কর্তপক্ষের অনুক্ষিাদি গ্রেক্ষের চর্ষক্ষয় 

প্রকে পচরিািক্ষকর র্িব্য চিনরূপ। 

 সংক্ষশাচধত DPPকত  প্যাক্ষকজ সংখ্যার ধারার্াচেক চেসার্ সঠিকভাক্ষর্ সচন্নক্ষর্চশত িা েওয়ায় প্রকৃতপক্ষে প্যাক্ষকক্ষজর 

সংখ্যা কর্শী েক্ষয়ক্ষছ 

 সংক্ষশাচধত DPP এর ক্রয় পচরকেিা অনুর্ায়ী এচিচপ র্রাে িা পাওয়ার কারক্ষে একই প্যাক্ষকক্ষজর কাজ চভন্ন চভন্ন 

অর্ ব র্ছক্ষর র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য প্যাক্ষকজ সংখ্যা বৃচদ্ধ পায় 

 পরর্তীক্ষত আন্ত:খাত সিন্বক্ষয়র প্রাক্কাক্ষি র্াস্তর্াচয়ত কাক্ষজর প্যাক্ষকজ সংখ্যা সিন্বয় করা েক্ষর্। 
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প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিায় সর্ বক্ষিাট প্যাক্ষকক্ষজর সংখ্যা সংক্ষশাচধত প্রকে অনুসাক্ষর ৪৬১ ট এর্ং প্রকে পচরিািক কর্তবক সর্ বক্ষশষ 

সংক্ষশাধিী অনুসাক্ষর ৫১৬ট। প্রকে অচফস কর্ক্ষক সকি প্যাক্ষকক্ষজর এচপ্রি/১৯ িাস পর্ বন্ত অগ্রগচতর চরক্ষপাট ব সংগ্রেপূর্ বক পর্ বাক্ষিািিা 

করা েক্ষয়ক্ষছ। পর্ বাক্ষিািিার চর্ক্ষেষে চিনরূপ  

1. প্রকক্ষের সর্ বক্ষশষ ক্রয় পচরকেিা অনুসাক্ষর পণ্য ক্রক্ষয়র প্যাক্ষকজ   ১৫ট এর্ং প্রকে অচফস কর্ক্ষক প্রাি ৭ট প্যাক্ষকক্ষজর 

তথ্য অনুসাক্ষর ৬ট প্যাক্ষকক্ষজর অগ্রগচত ১০০% এর্ং একট প্যাক্ষকক্ষজর অগ্রগচত ৭৫% র্া চুচি অনুসাক্ষর চিচদ বি সিক্ষয় 

সিাি েয়চি; 

2. প্রকক্ষের আওতায় কসর্া চেসাক্ষর্ পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষির প্যাক্ষকজ সংখ্যা ১ট র্ার কার্ বক্রি িিিাি আক্ষছ; 

3. প্রকক্ষের সর্ বক্ষশষ ক্রয় পচরকেিা অনুসাক্ষর কার্ ব ক্রক্ষয়র প্যাক্ষকজ ৫০০ট। প্রকে অচফস কর্ক্ষক প্যাক্ষকজ িেরসে ৪৯৮ট 

প্যাক্ষকক্ষজর উক্ষেখ রক্ষয়ক্ষছ। প্রকে অচফক্ষসর প্রাি তথ্য অনুসাক্ষর ৩৮৭ট প্যাক্ষকক্ষজর কাক্ষজর অগ্রগচত ১০০%। ৮২ট 

প্যাক্ষকক্ষজর কাজ িিিাি রক্ষয়ক্ষছ এর্ং ৩১ট প্যাক্ষকক্ষজর কার্ বক্রি শুরু েয়চি; 

4. প্রকে অচফস কর্ক্ষক প্রাি তথ্য অনুসাক্ষর কপৌরসভা পর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়িকৃত ১৩০ট প্যাক্ষকজ ক্রয় পচরকেিায় অন্তবভুি িা 

েওয়ায় প্যাক্ষকজসমূে িেরচর্েীি। প্রকে অচফক্ষসর তথ্য অনুসাক্ষর িেরচর্েীি প্যাক্ষকক্ষজর অগ্রগচত ১২৬ট’র  ১০০%, 

এর্ং ৪ট’র কাজ শুরু েয়চি; এর্ং 

5. প্রকে অচফক্ষসর তথ্য িক্ষত কভচরক্ষয়শিকৃত প্যাক্ষকজসংখ্যা ২৪ট। 

এখাক্ষি উক্ষেখ্য কর্ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিায় রাজস্ব খাক্ষতর ৪ট অক্ষঙ্গর ৯৩০.৫০ িে টাকার পূতব ও ইক্ষিকচট্রক কাক্ষজর অন্তভু বি 

করা েয়চি।  

চিচপচপক্ষত র্চে বত ক্রয় কার্ বক্রক্ষির প্যাক্ষকজসমূে ককাি ককাি কেক্ষত্র ভাঙ্গা েক্ষয়ক্ষছ। কঘাড়াশাি কপৌরসভার অনুকুক্ষি স্বারক িং 

46.203.2600.524.00.17.15-582 তাচরখ 26/09/2017 অনুসাক্ষর 2ট পার্চিক টয়ক্ষিট, 35ট তারা অগভীর িিকূপ এর্ং 

100ট গৃেসংক্ষর্াগ অনুক্ষিাদক্ষি অনুক্ষিাচদত ক্রয় পচরকেিা অনুসরে িা কক্ষর প্যাক্ষকজ ভাঙ্গা েক্ষয়ক্ষছ। প্রকে পচরিািক্ষকর দির 

কর্ক্ষক অনুক্ষিাচদত পক্ষত্র প্যাক্ষকজ িের কদওয়া েয়চি। িমুিাকৃত ১৬ট কপৌরসভার িক্ষধ্য কাচিগঞ্জ, গার্তচি প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিা 

ভাঙ্গার চর্ষক্ষয় র্র্ার্র্ কর্তবপক্ষের অনুক্ষিাদক্ষির চর্ষক্ষয় প্রকে পচরিািক HOPE এর অনুক্ষিাদি গ্রেে কক্ষরক্ষছি র্ক্ষি জাচিক্ষয়ক্ষছি। 

প্রকেটক্ষত পাচি সরর্রাক্ষের কর্া চর্ক্ষর্িিায় করক্ষখ পাচি সরর্রাক্ষের সচেত সংচেি কার্ বক্রক্ষির সাক্ষর্ সংচেিতা চর্ক্ষর্িিায় সিচন্বত 

প্যাক্ষকক্ষজর সংস্থাি ক্রয় পচরকেিায় চছিিা। একট উন্নয়ি প্রকক্ষের চতি ধরক্ষের (পণ্য, পূতব ও কসর্া) ক্রয় চর্দ্যিাি র্াক্ষক। 

অর্কাঠাক্ষিা উন্নয়ি প্রকক্ষে পূতবকাক্ষজর অনুকুক্ষি প্রকক্ষের চসংেভাগ টাকা র্রাদ্ধ র্াক্ষক। DPP প্রস্তুতকারী কি বকতবার প্রকে প্রস্তুক্ষতর 

সিয় ভচর্ষ্যৎ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির চর্ষক্ষয়র িযাক্ষিঞ্জসমূে চিন্তা কক্ষর র্াস্তর্সম্মত প্যাক্ষকক্ষজ ক্রয় পচরকেিা সাজাক্ষিার প্রক্ষয়াজি 

চছি। পাচি সরর্রাক্ষের সচেত সংচেি কার্ বক্রক্ষির সিন্বক্ষয় ক্রয় পচরকেিার প্যাক্ষকজ িা েওয়ায় পরর্তীক্ষত িাঠ পর্ বাক্ষয় পাচি 

সরর্রাে কাক্ষজর িাধ্যক্ষি সচতযকারভাক্ষর্ সংচেি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর পাচি সরর্রাে চদক্ষত চর্িে েক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের রাজস্ব খাক্ষতর 

চিনচিচখত ৪ট অক্ষঙ্গর কিাট ৯৩০.৫০ িে টাকার পূতব ও ইক্ষিচট্রক কাজ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিায় অন্তভূ বি করা েয়চি। 
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ছক 16-ক্রয় পচরকেিার র্চেভূ বত খাত 

ক্রচিক 

িং 

অক্ষঙ্গর চর্র্রে পচরিাে র্রাদ্ধ (িে টাকা) 

১ কিরািত ও রেোক্ষর্েে  কর্াক ৩০.০০ 

২ পম্প োউজ, গেক্ষশৌিাগার, ইক্ষিকচট্রক কাক্ষিকশি 

ইতযাচদ কাক্ষজর চরক্ষিাক্ষভশি ওয়াকবস 

 কর্াক ১৪০.০০ 

৩ উৎপাদক িিকূপ পুিরুজ্জীচর্তকরে ৪১ট ৬০.৫০ 

৪ পাইপ িাইি চরক্ষিাক্ষভশি/পুিিঃস্থাপি  কর্াক ৭০০.০০ 

 

১১ ট কপৌরসভা কর্ক্ষক প্রাি দরপক্ষত্রর দচিি পর্ বাক্ষিািিা করা েয়। প্রচতট কপৌরসভার একট কক্ষর প্যাক্ষকক্ষজর িমুিা সংযুচির ছক 

৮ এ কদখাক্ষিা েক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের আওতায় ক্রয়সমূক্ষের চর্ষক্ষয় কেচসচফক্ষকশি/ BoQ/ ToR ইতযাচদ চিক্ষয়াচজত পরািশ বক প্রচতষ্ঠািসে DPHE এর 

সংচেি চর্ক্ষশষাচয়ত চর্ভাগ (Electrical and Mechanical Division) কর্তবক বতরী করা েক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি 

চিক্ষয়াক্ষগর চর্ষক্ষয় চিচপচপ এর সংক্ষর্াচজত Terms of Reference (ToR) পূে বাঙ্গ চছিিা। পরর্তীক্ষত পূে বাঙ্গ ToR বতরী 

কক্ষর পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগর ব্যর্স্থা গ্রেে করা েয়। 

৪.২ প্রকক্ষের পণ্য, কার্ ব ও কসর্া পচরিািিা এর্ং রেোক্ষর্েক্ষের জন্য জির্িসে 

আনুষচঙ্গক চর্ষয়াচদর পর্ বক্ষর্েে 

প্রকক্ষের আওতায় সংগৃেীত/সংগৃেীতব্য পণ্য, কার্ ব,  কসর্া পচরিািিা ও  রেোক্ষর্েক্ষের জন্য জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির ও 

কপৌরসভার িাক্ষি DPPকত অনুক্ষিাচদত িমুিা চুচি অনুসাক্ষর চুচি স্বাের েক্ষয়ক্ষছ। চুচির কসর্া পচরিািিা এর্ং রেোক্ষর্েক্ষের 

চর্ষক্ষয় ধারাসমূে চিনরূপ।- 

ক) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থার পচরিািিা, রেোক্ষর্েক্ষের দাচয়ত্ব কপৌরসভা পািি করক্ষর্ এর্ং পাচি 

কশাধিাগার, পাম্প োউজ ও পাইপিাইক্ষির িাচিকািা স্থািীয় কপৌরসভার কাক্ষছ ন্যস্ত েক্ষর্। পচরিািিা ও রেোক্ষর্েে জচিত 

ব্যয়ভার কপৌরসভা চিজস্ব তেচর্ি েক্ষত র্েি করক্ষর্।  

খ) পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের জন্য প্রক্ষয়াজিীয় জির্ি জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর সুপাচরশক্রক্ষি কপৌরসভা চিক্ষয়াগ করক্ষর্। 

কপৌরসভা চিজস্ব তেচর্ি েক্ষত তাক্ষদর কর্তি ভাতা প্রদাি করক্ষর্।  

গ) কপৌরসভা পাচি সরর্রাে ব্যর্র্স্থাপিা সংক্রান্ত একট ব্যাংক একাউন্ট খিক্ষর্ (র্চদ পূক্ষর্ ব কখািা িা েক্ষয় র্াক্ষক) । উি একাউক্ষন্ট 

জিাকৃত অর্ ব শুধু িাত্র পাচি সরর্রাে খাক্ষতই ব্যয় করা র্াক্ষর্। কপৌরসভার পক্ষে কপৌরসভা কিয়র উি একাউন্ট পচরিািিা করক্ষর্ি।  

ইচতিক্ষধ্য প্রকেভূি সকি কপৌরসভার সচেত চুচি সম্পাদি করা েক্ষয়ক্ষছ। কপৌরসভার পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থাপিা সংক্রান্ত ব্যাংক্ষকর 

আিাদা চেসার্ এখিও কখািা েয়চি।
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অধ্যায় ৫ 

SWOT চর্ক্ষেষে 

SWOT চর্ক্ষেষে একট ককৌশিগত পচরকেিা পদ্ধচত র্া একট প্রকক্ষের শচি, দুর্ বিতা, সুক্ষর্াগ এর্ং হুিচক মূল্যায়ক্ষির জন্য 

ব্যর্হৃত েয়। এই প্রকক্ষের সেিতা, দুর্ বিতা, সুক্ষর্াগ এর্ং হুিচক চর্ক্ষেষক্ষের জন্য খািা জচরপ, গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার, 

দিীয় আক্ষিািিা এর্ং স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা করা েক্ষয়ক্ষছ। এইগুক্ষিা চিক্ষি আক্ষিািিা করা েক্ষিা  

প্রকক্ষের সর্ি চদক 

1. ৪০ট কপৌরসভার সুচর্ধাক্ষভাগী িানুক্ষষর পাচির সেজিভযতা বৃচদ্ধ এর্ং স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থার উন্নচত সাধক্ষের িাধ্যক্ষি 

জীর্ির্াত্রার িাি বৃচদ্ধ করা; 

2. চর্চভন্ন প্রস্তাচর্ত উপাদাি কর্িি  িিকূপ, গৃে সংক্ষর্াগ, ওয়াটার পক্ষয়ন্ট, পাম্প োউস, ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক, পাচি 

কশাধিাগাক্ষরর িক্ষতা  উপাদাি চর্শুদ্ধ পাচির সেজিভযতা ও প্রাপ্যতা চিচিত করক্ষত সোয়তা কক্ষর; 

3. প্রকক্ষের ফক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীরা আক্ষস বচিক, আয়রি মুি পাচি কপক্ষত সেি েক্ষে; 

4. র্তবিাক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীরা পূক্ষর্ বর তুিিায় সেক্ষজ পাচি কপক্ষত সেি। এই প্রকক্ষের কারক্ষে এিাকার িানুষক্ষদর পাচি 

সংগ্রক্ষের জন্য কর্চশ দুক্ষর কর্ক্ষত র্া কর্চশ সিয়ও ব্যয় করক্ষত েয় িা;  

5. পাচির প্রাপ্যতা চিচিতকরক্ষের পাশাপাচশ প্রকেট পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি উন্নয়ক্ষিও কাজ করক্ষছ। গেক্ষশৌিাগার চিি বাে 

রাস্তার পাক্ষশ র্া র্াজার এিাকায় কখািা স্থাক্ষি িিতযাগ করার প্রর্েতা কচিক্ষয়ক্ষছ; এর্ং 

6. চর্শুদ্ধ পাচি সরর্রাে এর্ং স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থার সেজিভযতা সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর স্বাক্ষস্থযর অর্স্থার উন্নচতক্ষত অর্দাি রাখক্ষছ 

র্ার ফক্ষি পাচির্াচেত করাক্ষগর প্রাদুভ বার্ সক্ষন্তাষজিকভাক্ষর্ হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ । 

প্রকক্ষের দুর্ বিতা 

1. প্রকেট ৪০ ট কপৌরসভার কত সংখ্যক জিগে এই প্রকে কর্ক্ষক সুচর্ধা কভাগ করক্ষর্ তা চিচদ বিভাক্ষর্ প্রকক্ষের চিচপচপক্ষত 

উক্ষেখ কিই। র্া প্রকে প্রেয়ক্ষির একট দূর্ বিতা; 

2. প্রকক্ষের প্রারক্ষম্ভ সম্ভাব্যতা গক্ষর্ষো সঠিকভাক্ষর্ সম্পন্ন করা েয়চি। ফিস্বরূপ অঙ্গসমূক্ষের িকশা, পচরিাে, অক্ষঙ্গর  স্থাি 

চির্ বািি চকছু চকছু স্থাক্ষির জন্য উপযুি িয়; 

3. চর্চভন্ন কপৌরসভায় জিসংখ্যার ঘিক্ষত্বর তুিিায় গে কশৌিাগাক্ষরর সংখ্যা খর্ই িগন্য; 

4. প্রকে পচরকেিার িক্ষধ্য কেক্ষিজ চিি বাে  উক্ষপো করা েক্ষয়ক্ষছ। সিস্ত কপৌরসভায় কেক্ষিজ ব্যর্স্থা প্রক্ষয়াজি। অন্যর্ায় র্জবয 

পাচি চিষ্কাশি করার ককাি ব্যর্স্থা কিই। এছাড়াও র্ন্যার পাচি চিষ্কাশক্ষির সুচর্ধা িা র্াকায় িিকূপ, ওয়াটার পক্ষয়ন্টগুক্ষিা 

পাচিক্ষত ডুক্ষর্ র্ায়;  

5. চর্দুযৎ চর্ভ্রাক্ষটর সিয় পাচির প্রাপ্যতা চিচিত করার জন্য পাম্পোউজগুক্ষিাক্ষত কজিাক্ষরটর সরর্রাে করা প্রক্ষয়াজি। চকন্তু 

চর্ষয়ট প্রকক্ষে উক্ষপো করা েক্ষয়ক্ষছ; 

6. চকছু ওয়াটার পক্ষয়ন্ট ব্যচিগত র্াচড়র প্রাঙ্গক্ষে অর্চস্থত র্া অন্য কিাক্ষকর পাচি ব্যর্োক্ষরর উপর চিক্ষষধাজ্ঞা কদয়। চকছু 

কগ্রার্ কসন্টার চর্ক্ষশষ কক্ষর র্াজাক্ষর ককািও গেক্ষশৌিাগার কিই; 
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7. কপৌরসভার চর্চভন্ন অক্ষঙ্গর সিন্বক্ষয়র অভার্ আক্ষছ। ফুির্াচড় কপৌরসভায় প্রকক্ষের পাইপ িাইি চিি বাে কাজ সম্পন্ন েওয়ার 

পর কেক্ষিজ ব্যার্স্থা স্থাপক্ষির জন্য পাইপ িাইি আর্ার কাটক্ষত েক্ষয়ক্ষছ, কর্ক্ষেতু শুরুক্ষতই সচম্মচিত ভাক্ষর্ পচরকেিা করা 

েয়চি; এর্ং 

8. দরপক্ষত্র উচেচখত প্রাক্কিক্ষির  আইক্ষটিসমূে পুক্ষরাক্ষিা  করইট চশচিউি অনুসরক্ষে চিধ বারে করা েক্ষয়ক্ষছ র্া র্তবিাি র্াজার 

দক্ষরর সাক্ষর্ সংগচতপূে ব িা। তাই দরপত্র দাচখিকারীরা প্রায় কেক্ষত্র কাজ করক্ষত অিাগ্রেী চছি। 

প্রকক্ষের সুক্ষর্াগ 

1. এই প্রকক্ষের কল্যাক্ষে িানুষ চর্শুদ্ধ পাচি, স্বাস্থযকর জীর্ি এর্ং পচরক্ষর্শ পাক্ষে;  

2. এই প্রকে স্থািীয় িানুক্ষষর জন্য কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ বতচর কক্ষরক্ষছ; 

3. িারীরা এই প্রকে কর্ক্ষক কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ পাক্ষে র্া তাক্ষদর অর্ বনিচতক উন্নয়ক্ষি সাোয্য করক্ষছ। পুরুষ এর্ং িচেিা 

উভয় প্রকক্ষের চর্চভন্ন কেক্ষত্র কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ পাওয়ায় চিঙ্গ বর্ষম্য হ্রাস পাক্ষে; 

4. এই প্রকে কি বিারীক্ষদর একট উন্নত জীর্ি র্াপক্ষি সাোয্য করক্ষছ। আয় বৃচদ্ধর ফক্ষি তারা তাক্ষদর সন্তািক্ষদর স্কুক্ষি পাঠাক্ষত 

সেি েক্ষে; 

5. পূক্ষর্ ব দূরর্তী এিাকা কর্ক্ষক পাচি সংগ্রে করক্ষত র্াওয়াকািীি সিক্ষয় িারীক্ষদর চর্চভন্ন সিস্যার সমু্মখীি েক্ষত েত, কর্িি 

উতযিতা। প্রকক্ষের ফক্ষি পাচি সংগ্রে সেজ েওয়ায় এই সিস্যা চকছুটা েক্ষিও হ্রাস কপক্ষয়ক্ষছ; এর্ং 

6. িানুষ চর্চভন্ন ধরক্ষের ব্যর্সা, গর্াচদ পশু পািি ও শাকসর্চজ িাক্ষষর সুক্ষর্াগ পাক্ষে। কপৌরসভার িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার 

িাি চদি চদি উন্নত েক্ষে।   

প্রকক্ষের ঝুঁচক 

1. কপৌরসভা পর্ বাক্ষয় আচর্ বক র্রাে, দে জিশচি এর্ং পর্ বাি সম্পক্ষদর অভার্ রক্ষয়ক্ষছ। ককাি উপাদাি অকার্ বকর েক্ষি 

িানুক্ষষর পাচির প্রাপ্যতা চর্চঘ্নত েক্ষর্। র্চদ প্রচশেক্ষের ব্যর্স্থা িা করা েয়  তক্ষর্ প্রকেট রেোক্ষর্েে করার েিতা 

কপৌরসভার র্াকক্ষর্িা। কপৌরসভা পর্ বাক্ষয় ককাি পর্ বক্ষর্েেকারী দি কিই। পাচি কশাধিাগার ও পাম্প োউস ইতযাচদর 

তত্ত্বার্ধাক্ষি ককাি কটকচিকযাি জ্ঞাি সম্পন্ন কর্াগ্য ব্যচি (ক্ষিকাচিকযাি ইচঞ্জচিয়ার) কিই। পাচি কশাধিাগার ককন্দ্রগুক্ষিাক্ষত 

প্রযুচিগতভাক্ষর্ দে কর্তবপক্ষের প্রক্ষয়াজি েয় র্া প্রকে এিাকায় অভার্ রক্ষয়ক্ষছ ফক্ষি ভচর্ষ্যক্ষত অঙ্গসমূক্ষের স্থাচয়ত্ব 

ঝুঁচকর মুক্ষখ পড়ার সম্ভার্িা আক্ষছ;  

2. সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িাক্ষি সক্ষিতিতার অভাক্ষর্ অঙ্গসমূক্ষের র্ক্ষর্ে ব্যর্োক্ষরর ফক্ষি তাক্ষদর স্থাচয়ত্ব ঝুঁচকর মুক্ষখ পড়ার 

সম্ভার্িা আক্ষছ। 
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অধ্যায় ৬ 

প্রকক্ষের ব্যতযয় এর্ং সািচগ্রক পর্ বক্ষর্েে 

 

৬.১ প্রকক্ষের ব্যতযয় এর কারেসমূে  

একট অর্কাঠাক্ষিা উন্নয়ি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির চর্ষক্ষয় সংচেি অচত প্রক্ষয়াজিীয় ব্যর্স্থাপিা চর্ষয়ক কার্ বক্রি েক্ষিা, প্রকক্ষের চিচপচপ 

প্রেয়ি ও ক্রয় পচরকেিা প্রচক্রয়াকরে, ক্রয় পচরকেিা র্াস্তর্সম্মত করা, দ্রুত পরািশ বক চিক্ষয়াগ প্রদাি এর্ং অনুক্ষিাচদত চিচপচপ 

এর র্াস্তর্ায়ি চিক্ষদ বশিা অনুসরক্ষে র্াস্তর্ায়িকারী সংচেি সকি সংস্থা ও অভযন্তচরে দািচরক চর্ভাগসমূেক্ষক প্রকক্ষের চর্ষক্ষয় 

দাচয়ক্ষত্বর কর্া চিচখতভাক্ষর্ জাচিক্ষয় কদয়া। 

উপক্ষরর চর্ষয়সমূে প্রকক্ষের দচিিপত্র, চর্চভন্ন চরক্ষপাট ব, সক্ষরজচিি পচরদশ বি ও িাঠ পর্ বাক্ষয় সক্ষরজচিক্ষি পর্ বাক্ষিািিা ও চর্ক্ষেষে 

কক্ষর প্রকক্ষের চর্িে ও র্াস্তর্ায়ক্ষি অদেতার কারেসমূে সংক্ষেক্ষপ চিক্ষন র্ে বিা করা েক্ষিা- 

১। প্রকক্ষের চিচপচপ প্রস্তুত ও প্রচক্রয়াকরেিঃ 

জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির কর্তবক ইচতপূক্ষর্ ব ৮৩ট কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর জন্য দাচখিকৃত ‘‘র্ািা সদর ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর 

অর্চস্থত কপৌরসভাসমূক্ষে পাইপ-িাইক্ষির িাধ্যক্ষি পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি (২য় পর্ বায়) প্রকেট ১-৬-২০১০ 

সাক্ষি একক্ষিক সভায় উপস্থাচপত েওয়ার পর অনুক্ষিাদি িা কক্ষর একক্ষিক সভার কিয়ারপারসি িািিীয় প্রধািিন্ত্রী ইচতপূক্ষর্ বর 

প্রকক্ষের ১ি পর্ বাক্ষয়র ৩৮ট কপৌরসভার অসিাি কাজ সিাি করার জন্য একট পৃর্ক প্রকে প্রেয়ক্ষির চিক্ষদ বশিা প্রদাি কক্ষরি। 

একক্ষিক সভার ০১/০৬/২০১০ তাচরক্ষখর চিক্ষদ বশিা অনুসরক্ষে প্রকেট জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদির, স্থািীয় সরকার চর্ভাগ ও 

পচরকেিা কচিশক্ষির কভৌত অর্কাঠাক্ষিা চর্ভাক্ষগর িাধ্যক্ষি প্রচক্রয়াকরে করার পক্ষর পুিরায় “৪০ট কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর 

অর্চস্থত পাচি সরর্রাে এর্ং এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (২য় পর্ বায়)” িাক্ষি একক্ষিক এর ২৫/০২/২০১৪ই তাচরক্ষখর 

সভায় অনুক্ষিাচদত েয়। প্রকে প্রেয়ক্ষির চিক্ষদ বশিার পক্ষর প্রকে অনুক্ষিাদক্ষি ৩ র্ৎসর ২িাস সিয় অচতর্াচেত েয়। প্রকে 

প্রচক্রয়াকরক্ষে  এত অচধক সিয় ব্যয় েওয়ায় দাচয়ত্বপ্রাি সংস্থার চিচপচপ প্রস্তুক্ষতর িাধ্যক্ষি প্রকে প্রেয়ক্ষি অদেতা প্রকাশ পায়। 

২। ক্রয় পচরকেিা প্রস্তুত ও িাঠ পর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়িিঃ 

প্রকেটর মূি চিচপচপ অনুর্ায়ী পণ্য, কার্ ব ও কসর্ার জন্য কিাট ২৯০ট প্যাক্ষকক্ষজর সংস্থাি চছি এর্ং সংক্ষশাচধত প্রকক্ষে ৪৬১ট 

প্যাক্ষকক্ষজর সংস্থাি করক্ষখ প্রকেট ০৭/০৮/২০১৭ তাচরক্ষখ িািিীয় পচরকেিা িন্ত্রী কর্তবক ১ি সংক্ষশাধিী অনুক্ষিাচদত েয়। 

পরর্তীক্ষত প্রকে পচরিািক ১৮/১০/২০১৭  তাচরক্ষখ পূিরায় প্যাক্ষকক্ষজর সংখ্যা হ্রাস বৃচদ্ধ কক্ষর কিাট ৫১৬ ট প্যাক্ষকজ চিধ বারেপূর্ বক  

প্রধাি প্রক্ষকৌশিী কর্তবক  সংক্ষশাচধত ক্রয় পচরকেিার অনুক্ষিাদি গ্রেি কক্ষরি। প্রকক্ষে ক্রয় পচরকেিার প্যাক্ষকক্ষজর সর্ বক্ষশষ হ্রাস 

বৃচদ্ধ চিচপচপ এর ক্রয় পচরকেিার চর্ষক্ষয় কর্ চিক্ষদ বশিা চছি তা অনুসরে করা েয়চি।  

একট প্রকক্ষের র্ার্তীয় ক্রয় চিচপচপ এর অনুক্ষিাচদত ক্রয় পচরকেিা অনুসাক্ষর সম্পন্ন েয়। িাঠ পর্ বাক্ষয় কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষি 

গচতশীিতা আিার জন্য সতবকভাক্ষর্ র্াস্তর্ উপক্ষর্াগী ক্রয় পচরকেিা করার প্রক্ষয়াজিীয়তা রক্ষয়ক্ষছ। র্চে বত প্রকক্ষে ক্রয় পচরকেিা 

সঠিক িা েওয়ায় চর্চভন্ন সিক্ষয় ক্রয় পচরকেিা পচরর্তবি করা েক্ষয়ক্ষছ। 
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৩। পরািশ বক চিক্ষয়াগিঃ 

প্রকক্ষের চসংেভাগ কার্ বক্রক্ষির িক্ষধ্য পূতবকাজ অন্যতি। প্রকেট একক্ষিক সভায় ২৫/০২/২০১৪ তাচরক্ষখ অনুক্ষিাদক্ষির পক্ষর 

জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর প্রকক্ষের দাচয়ত্বপ্রাি কি বকতবা ২৭/০২/২০১৪ তাচরক্ষখ পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগর চর্ষক্ষয় EOI 

আহ্বাি কক্ষরি এর্ং মূল্যায়ি প্রচক্রয়া সিাি কক্ষর ৩০/০৯/২০১৪ তাচরক্ষখ সংচেি তাচিকাভূি পরািশ বকক্ষদর চিকট RFP ইসুয 

কক্ষরি। মূল্যায়ি প্রচক্রয়া সিাি কক্ষর চিচদ বি পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষির সাক্ষর্ ০১/০৭/২০১৫ তাচরক্ষখ চুচি সম্পাদি করা েয়। অনুক্ষিাচদত 

চিচপচপ এর ক্রয় পচরকেিা অনুসাক্ষর এচপ্রি/২০১৪ িাক্ষস EOI আহ্বাি, কি/১৪ িাক্ষস RFP দাচখি এর্ং জুিাই/২০১৪ সাক্ষি 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষির সচেত চুচি করার কর্া চছি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগ ১ র্ৎসর ৪ িাস সিয় ব্যয় েক্ষয়ক্ষছ এর্ং পরািশ বক 

প্রচতষ্ঠাক্ষির চর্চভন্ন অংক্ষগর ১৫৩১১.০০ ( প্রকক্ষের প্রাক্কচিত ব্যয় ১৮৪১৪.০০ িে টাকা) িে টাকার কাক্ষজর প্লাি, চিজাইি, 

প্রাক্কিি বতরী করার কর্া চছি। সিয়িত পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াগ করক্ষত ব্যর্ ব েওয়ায় প্রকেটর র্াস্তর্ কাজ শুরু করক্ষত অক্ষিক 

চর্িে েক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রকেট চিচদ বি সিক্ষয় সিাচিক্ষত িারাত্মকভাক্ষর্ র্াধাগ্রস্থ েক্ষয়ক্ষছ। 

৪। কপৌরসভার সংচেিতািঃ 

প্রকক্ষের আওতায় স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কপৌরসভা কিয়রক্ষক কিয়ারম্যাি কক্ষর ৫ সদস্য চর্চশি স্থািীয় প্রকে পরািশ বক কচিট করার কর্া। 

উি কচিট স্থািীয় পর্ বাক্ষয় উৎপাদক িিকুপ, চট্রটক্ষিন্ট প্লাক্ষন্টর সাইট প্রকে অচফক্ষসর প্রদি িািদন্ড অনুসাক্ষর চিধ বারে করাসে প্রচত 

৬ িাক্ষস প্রকক্ষের অগ্রগচত পর্ বাক্ষিািিা করার কর্া চছি। প্রকক্ষের সংচেি অংগ সমূক্ষের পচরকেিা প্রেয়ক্ষি ও সাচর্ বক কার্ বক্রি 

পর্ বাক্ষিািিা িা করায় িাচেদা চিরূপক্ষি সঠিকতা চিে বক্ষয় ককাি ককাি কপৌরসভায় ব্যর্ ব েক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষি প্রতীয়িাি েয় এর্ং কার্ বক্রক্ষির 

অগ্রগচত ব্যেত েয়। 

৫। সংস্থার আভযন্তচরে চর্ভাক্ষগর সংচেিতািঃ 

প্রকেটর কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষি জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর চিনচিচখত চর্ভাক্ষগর সম্পৃিতা রাখা েক্ষয়ক্ষছ। 

 DPHE Design, Mechanical and Electrical Division; 

 DPHE Store circle; 

 Superintending Engineer circle; 

 Project Implementation Committee (PIC); 

 Executive Engineer (Store).  

একজি সার্ বেচিক প্রকে পচরিািকসে প্রকক্ষে পরািশ বক্ষকর সংস্থাি রাখার পক্ষরও অভযন্তরীে চর্ভাক্ষগর সম্পৃিতার ধরে ককাি 

ককাি কেক্ষত্র র্াস্তর্ায়িকারী চেক্ষসক্ষর্ রাখাক্ষত প্রকক্ষের চকছু চকছু অংক্ষগর কাজ িাঠ পর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়ক্ষি চর্িে েক্ষয়ক্ষছ। 
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৬.২ প্রকক্ষের সািচগ্রক পর্ বক্ষর্েে  

1. প্রকক্ষের চিচপচপ প্রেয়ক্ষি ক্রয় পচরকেিা ও কি ব পচরকেিা র্াস্তর্তার সচেত সািঞ্জস্যপূে ব িা েওয়ায় চিচপচপ 

অনুক্ষিাদক্ষির পক্ষর প্রকক্ষের কভৌত ও আচর্ বক অগ্রগচত প্রকক্ষের র্ৎসরচভচিক পচরকেিার সচেত সািঞ্জযপূে ব চছিিা। মূি 

DPP এর কি ব পচরকেিা অনুসাক্ষর প্রকেট ৩০ জুি, ২০১৭ সিাি েওয়ার কর্া র্াকক্ষিও উি তাচরক্ষখ প্রকক্ষের কভৌত 

ও আচর্ বক অগ্রগচত েক্ষয়ক্ষছ র্র্াক্রক্ষি ৩৭% ও ৩৬.২৬%। প্রকেটর প্রর্ি সংক্ষশাধি অনুসাক্ষর ৩০ জুি,২০১৮ তাচরক্ষখ 

কভৌত অগ্রগচত েওয়ার কর্া চছি ৬৫.৯৪% চকন্তু র্াস্তক্ষর্ তা েইক্ষয়ক্ষছ ৫৩% ও আচর্ বক অগ্রগচত েক্ষয়ক্ষছ ৪৫.৮০% র্া 

পচরকেিার িেয কর্ক্ষক কি।    

2. প্রকক্ষের উক্ষেশ্য ও  িেযিাত্রা প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ি এিাকার সচেত সুচিচদ বি িা েক্ষয় সর্ বজচিি েক্ষয়ক্ষছ এর্ং সম্ভাব্যতা 

র্ািাই ছাড়া প্রকক্ষের চিচপচপ প্রস্তুত করা েয়। প্রকে প্রেয়ক্ষির সিক্ষয় সরকাচর খাক্ষত উন্নয়ি প্রকে প্রেয়ক্ষির চর্ষক্ষয় 

কাচরগচরভাক্ষর্ জটি প্রকৃচতর চর্চিক্ষয়াগ প্রকে গ্রেক্ষের পূক্ষর্ ব আর্চশ্যকভাক্ষর্ তার সম্ভাব্যতা র্ািাইক্ষয়র চিচিতকরে 

র্াধ্যতামূিক চছি। র্চদও সম্ভাব্যতা সিীো র্ািাই িা কক্ষর প্রকে প্রেয়ক্ষির চর্ষক্ষয় প্রকে প্রস্তুত করার সিক্ষয়র পচরকেিা 

শংখিা ব্যতযয় েয়চি। তক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কেক্ষত্র চর্চভন্ন অক্ষঙ্গর িাচেদা ও এককদর চিধ বারে র্াস্তর্সম্মত িা েওয়ায় 

পরর্তীক্ষত প্রকে সিয়িত িাঠপর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়ক্ষি গুরুতর সিস্যার সৃচি েক্ষয়ক্ষছ; 

3. প্রকক্ষের অধীক্ষি ভূচি অচধগ্রেক্ষের ব্যর্স্থা িা র্াকায় চর্চভন্ন অংক্ষগর স্থাি চিধ বারক্ষে চর্িে েক্ষয়ক্ষছ;  

4. প্রকে প্রেয়ক্ষির সিয় ভূগভবস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাক্ষের জন্য সম্ভাব্যতা জচরপ, জচি অচধগ্রেক্ষে চর্িে ও িাট পরীো 

িা কক্ষর চিচপচপক্ষত অক্ষঙ্গর অনুকুক্ষি একক মূল্য চিধ বারে সঠিক িা েওয়ায় সিয়িত ভূ-গভবস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

কার্ বক্রি সম্ভর্ েয়চি; 

5. চিচপচপক্ষত প্রকক্ষের এিাকাচভচিক কপৌরসভার জন্য কর্ প্রকে ব্যয় কদখাক্ষিা েক্ষয়ক্ষছ র্াস্তক্ষর্ তার তারতম্য েক্ষয়ক্ষছ এর্ং 

চিচপচপক্ষত র্ৎসরচভচিক কর্ ব্যয় পচরকেিা করা েক্ষয়ক্ষছ তা র্াস্তক্ষর্ অনুসরে করা েয়চি;  

6. প্রকক্ষের রাজস্ব খাক্ষতর ৪ট অক্ষঙ্গর কিাট ৯৩০.৫০ িে টাকার পূতব ও ইক্ষিচট্রক কাজ প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিায় অন্তভু বি 

করা েয়চি; 

7. প্রকেটক্ষত ৪০ট কপৌরসভার পাচি সরর্রাে  ও স্যাচিক্ষটশক্ষির চর্চভন্ন কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য চিধ বাচরত আক্ষছ এর্ং 

প্রকক্ষের চকছু চকছু অক্ষঙ্গর (ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, পার্চিক টয়ক্ষিট, োউজ কাক্ষিকশি ইতযাচদ) কাজ সরাসচর কপৌরসভার 

িাধ্যক্ষি র্াস্তর্ায়ি করাক্ষিার চর্ষয়ট চিধ বাচরত আক্ষছ এর্ং কসভাক্ষর্ই র্াস্তর্ায়ি িিিাি আক্ষছ। কপৌরসভা কিয়র এর্ং 

সংচেি অচফসারক্ষদর প্রকক্ষের চর্ষক্ষয় প্রকেট অনুক্ষিাদক্ষির পক্ষর ককাি অর্চেতকরে সভা েয়চি;  

8. প্রকেটক্ষত কপৌরসভা কিয়ক্ষরর সভাপচতক্ষত্ব ৫ সদস্য চর্চশি স্থািীয় প্রকে পরািশ বক কচিট গঠক্ষির কর্া র্াকক্ষিও  তা 

গঠি করা েয়চি। প্রকক্ষের উৎপাদক িিকূপ ও পাচি কশাধিাগাক্ষরর সাইট প্রকে অচফক্ষসর চিধ বাচরত িািদন্ড অনুসাক্ষর 

স্থািীয় প্রকে পরািশ বক কচিটর চির্ বািক্ষির কর্া এর্ং প্রচত ৬ িাক্ষস কিপক্ষে একর্ার কাক্ষজর অগ্রগচত পর্ বাক্ষিািিার 

দাচয়ত্ব চছি; 

9. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষি পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি একট গুরুত্বপূে ব চর্ষয়। পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগ ১ র্ৎসর ২িাস সিয় ব্যয় 

েওয়ায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির অগ্রগচত িারাত্মকভাক্ষর্ ব্যেত েক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াক্ষগর ৯ িাক্ষসর িক্ষধ্য র্ার্তীয় 

দাচয়ত্ব প্রাি অংক্ষগর পচরকেিা, িকশা, BoQ সিাি করার কর্া র্াকক্ষিও তা সম্ভর্পর েয়চি; 

10. প্রকক্ষের আওতায় কপৌরসভার পাচির চর্চিং পদ্ধচত আধুচিচককরক্ষের সংস্থাি র্াকক্ষিও ককাি কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ি েয়চি;  

11. প্রকক্ষের পাচি সরর্রাক্ষের সচেত সংচেি অংগসমূক্ষের ( উৎপাদক িিকূপ, পাম্প সরর্রাে, পাম্প োউজ চিি বাে, চর্দ্যিাি 

িিকুপ ও পাইপ িাইক্ষির িক্ষধ্য সংক্ষর্াগ প্রদাি) িক্ষধ্য সিচন্বতভাক্ষর্ ক্রয় পচরকেিায় প্যাক্ষকজ বতরী িা করায় চর্চভন্ন 

ঠিকাদারক্ষদর িাধ্যক্ষি কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষি চর্িে েওয়ায় িাঠ পর্ বাক্ষয় সুচর্ধাক্ষভাগীরা র্র্াসিক্ষয় পাচি সরর্রাে পায়চি;  
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12. প্রকেটক্ষত জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর অভযন্তরীে চর্ভাক্ষগর DPHE চিজাইি, কিকাচিকযাি, ইক্ষিকচট্রক, কস্টার 

সাক্ষকবি এর্ং চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী র্াস্তর্ায়িকারী চেসাক্ষর্ দাচয়ত্ব পািক্ষির ভূচিকা রাখার জন্য ককাি ককাি অংক্ষগর কাজ 

র্াস্তর্ায়ক্ষি চর্িে েক্ষয়ক্ষছ; 

13. প্রকক্ষের আওতায় ৮ট চট্রটক্ষিন্ট প্লাক্ষন্টর কাজ িিিাি আক্ষছ। কার্ বাক্ষদক্ষশর চুচি অনুসাক্ষর সর্ বক্ষশষ চট্রটক্ষিন্ট প্লান্ট চিি বাক্ষের 

পক্ষর কপৌরসভা কর্তবপেক্ষক প্লান্ট পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষের প্রচশেে প্রদাক্ষির জন্য ৬ িাস সিয় প্রক্ষয়াজি। চট্রটক্ষিন্ট 

প্লান্ট সম্পন্নকরে ও কপৌরসভার অনুকুক্ষি েস্তান্তক্ষরর জন্য প্রকেট ১ র্ৎসর ৬িাস সিয় বৃচদ্ধর প্রক্ষয়াজি রক্ষয়ক্ষছ; 

14. প্রকেটর পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি কার্ বক্রক্ষির অংগসমূক্ষের কাজ র্াস্তর্ায়ক্ষি সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর জীর্ির্াত্রার িাি 

উন্নয়ক্ষি ভূচিকা রাখক্ষছ। তক্ষর্ স্যাচিক্ষটশক্ষির কেক্ষত্র শুধুিাত্র পার্চিক টয়ক্ষিট চিি বাে করায় কপৌরসভায় সািচগ্রক 

স্যাচিক্ষটশি অর্স্থার উন্নচত এর্ং এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি চিচিত েয়চি; এর্ং 

15. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য চিচপচপক্ষত কর্ জির্ি ধরা আক্ষছ তা কার্ বক্রক্ষির চর্ক্ষর্িিায় অপ্রতুি।
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অধ্যায় ৭ 

সুপাচরশিািা ও সিাচি পচরকেিা  

 

৭.১ সুপাচরশিািা 

1. প্রকক্ষের অসিাি কাজ দ্রুত সিাচির জন্য সংচেি কজিা ও উপক্ষজিা পর্ বাক্ষয়র জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি চর্ভাগ, কপৌরসভার সংচেি 

প্রক্ষকৌশিী এর্ং র্াস্তর্ায়িকারী ঠিকাদারক্ষক চিক্ষয় র্াধ্যতামূিকভাক্ষর্ প্রকে পচরিািক্ষকর িাচসক সভা করা ও িাঠ পর্ বাক্ষয়র 

র্াস্তর্ায়ি সিস্যা দ্রুত সিাধাি করা (অনুক্ষেদ ৩.২, পর্ বক্ষর্েে-১); 

2. প্রকেভুি এিাকায় সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িাচেদা, প্রকক্ষের সুষ্ঠ র্াস্তর্ায়ি ও প্রতযাচশত উক্ষেশ্য অজবক্ষির জন্য প্রকে প্রেয়ক্ষির পূক্ষর্ ব 

সম্ভাব্যতা পরীো করা (পর্ বক্ষর্েে-২, অনুক্ষেদ ৩.৪.৩, ৩.৪.৪, ৩.৪.৭, অধ্যায় ৫- দুর্ বিতা ২); 

3. প্রকে প্রেয়ক্ষের কেক্ষত্র এিাকাচভচিক সুচর্ধাক্ষভাগীর সংখ্যা সুচিচদ বিভাক্ষর্ উক্ষেখ করা র্াক্ষত প্রকক্ষের প্রভার্ সঠিকভাক্ষর্ 

মূল্যায়ি করা র্ায় (অধ্যায় ৫- দুর্ বিতা ১);  

4. চর্চিক্ষয়াগ প্রকক্ষে পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষির গুরুত্বপূে ব ভূচিকা চর্ক্ষর্িিায় করক্ষখ সুচিচদ বিভাক্ষর্ প্রকক্ষের আওতায় সঠিক সিক্ষয় 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াগসে সংচেি কর্তবপক্ষের িাধ্যক্ষি সম্পাচদত কার্ বক্রি িচিটচরংক্ষয়র ব্যর্স্থা গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ৬.১, 

পর্ বক্ষর্েে ৯) ; 

5. প্রকক্ষের চিচপচপ প্রেয়ক্ষের কেক্ষত্র ক্রয় পচরকেিা র্াস্তর্সম্মতভাক্ষর্ প্রস্তুত ও অংগসমূক্ষের একক দর সঠিকভাক্ষর্ উপস্থাপক্ষির 

জন্য র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থাক্ষক সংচেি কর্তবপে কর্তবক  চিক্ষদ বশ প্রদাি করা (পর্ বক্ষর্েে ৪) ; 

6. প্রকক্ষের ক্রয় পচরকেিা োিিাগাদকরে পূর্ বক চিচপচপ এর চিক্ষদ বশিা অনুসাক্ষর প্রকে র্াস্তর্ায়িকারী কচিটর িাধ্যক্ষি 

অনুক্ষিাদি গ্রেে করা (পর্ বক্ষর্েে ৫,৬, অনুক্ষেদ ৪.১) ; 

7. সঠিক সিক্ষয় ঠিকাদার চিক্ষয়াগ সম্পন্ন, একট অংক্ষগর কাক্ষজর জন্য একজি ঠিকাদার চির্ বািি ও পচরকেিা অনুর্ায়ী সিয়িত 

র্াস্তর্ায়ি চিচিত করা র্াক্ষত সুচর্ধাক্ষভাগীরা সঠিক সিক্ষয় প্রকে কর্তবক সরর্রােকৃত কসর্া কভাগ করক্ষত পাক্ষর (অনুক্ষেদ ৩.২, 

পর্ বক্ষর্েে ১১);  

8. স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধার 360 চিগ্রী পদ্ধচত চিচিত করা, পূে ব স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থার জন্য গেক্ষশৌিাগাক্ষরর পাশাপাচশ চিষ্কাশি 

ব্যর্স্থা এর্ং র্জবয ব্যর্স্থাপিা অন্তভূ বি করা এর্ং চিরচর্চেন্ন পাচির সরর্রাে চিচিত করার জন্য পাম্প োউজগুক্ষিাক্ষত 

কজিাক্ষরটর এর ব্যর্স্থা করা (পর্ বক্ষর্েে ১৪, অনুক্ষেদ ৩.৩.৪, অধ্যায় ৫- দুর্ বিতা ৪)  ;  

9. স্থািীয় পর্ বাক্ষয় উন্নত স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা এর্ং পাচির র্র্ার্র্ ব্যর্োর সম্পক্ষকব সক্ষিতিতামূিক কপ্রাগ্রাি এর্ং প্রিার অচভর্াি 

পচরিািিা করা (অধ্যায় ৫- ঝুঁচক ১); 

10. উপাদািগুক্ষিার জন্য স্থাি চির্ বািি করার সিয় সুচর্ধাক্ষভাগীক্ষদর িক্ষধ্য সুচর্ধা এর্ং ন্যায্যতার সর্ বাচধক কভাক্ষরজ চিচিত করা 

(অনুক্ষেদ ৩.৪.৮); 

11. কপৌরসভা পর্ বাক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কেক্ষত্র কর্ সকি অংক্ষগর কাজ র্াস্তর্ায়ক্ষি জচির প্রক্ষয়াজিীয়তা রক্ষয়ক্ষছ তা চর্ক্ষর্িিাপূর্ বক 

চিচপচপক্ষত জচি অচধগ্রেক্ষের সংস্থাি রাখা (অনুক্ষেদ ৩.২.২, ৩.৪.১, পর্ বক্ষর্েে ৩); 
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12. কপৌরসভায় স্থািীয় চশে কারখািায় পাচি ব্যর্োক্ষরর কারক্ষে পাচির স্তর অস্বাভাচর্ক চিক্ষি িািার চর্ষয়ট সার্ বেচেক িচিটচরং 

করা এর্ং প্রক্ষয়াজক্ষি জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিরক্ষরর িাধ্যক্ষি আইিী ব্যর্স্থা গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ৩.৩.৬, ৩.৩.৮); 

13. প্রকে সঠিক সিক্ষয় চিখ ুঁতভাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষির চর্ষক্ষয় চিচপচপ প্রস্তুক্ষতর দাচয়ত্বপ্রাি কি বকতবাসে জিস্বাস্থয প্রক্ষকৌশি অচধদিক্ষরর 

পচরকেিা ইউচিক্ষটর জির্িক্ষক প্রকে প্রেয়ি ও র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত অচভজ্ঞ কপশাজীর্ীক্ষদর িারা ধারার্াচেকভাক্ষর্ প্রচশেক্ষের 

ব্যর্স্থা গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ৬.১); 

14. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির দাচয়ত্বপ্রাি অচধদিরসে সংচেি িন্ত্রোিয় ও পচরকেিা কচিশক্ষির পে কর্ক্ষক চর্চভন্ন পর্ বাক্ষয় চসদ্ধান্ত 

প্রদাক্ষির চর্িক্ষের চর্ষয়ট দূর করার ব্যর্স্থা গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ১.৪); 

15. প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের স্থাচয়ত্ব ও কার্ বকাচরতা চিচিত করার জন্য কপৌরসভার সংচেি কি বকতবা ও কি বিারীক্ষদর প্রচশেক্ষের 

ব্যর্স্থা করা (অনুক্ষেদ ৩.৩.৭, ৭.১); 

16. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কেক্ষত্র সংস্থা পর্ বাক্ষয় প্রকে পচরিািক ব্যচতত সংস্থার অভযন্তরীে চর্ভাগক্ষক র্াস্তর্ায়িকারীর দাচয়ত্ব প্রদাি 

িা করা। প্রকেটক্ষত র্াস্তর্ায়িকারী চেক্ষসক্ষর্ কপৌরসভাক্ষক চিচপচপ এর র্চে বত দাচয়ত্ব অনুসাক্ষর অচধক সম্পৃি করার ব্যর্স্থা 

গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ৬.১, পর্ বক্ষর্েে ১২); এর্ং 

17. প্রকে িচিটচরংক্ষয়র জন্য প্রকক্ষের সুচিচদ বি গুরুত্বপূে চর্ষয়সমূক্ষের (পরািশ বক প্রচতষ্ঠাি চিক্ষয়াগ, ক্রয় পচরকেিার অনুসরে ও 

প্রকক্ষের আওতায় র্াচষ বক র্াস্তর্ায়ি পচরকেিা) জন্য আিাদা িািদন্ড বতরী কক্ষর উধ্ববতি কর্তবপে কর্তবক িচিটচরং এর 

ব্যর্স্থা গ্রেে করা (অনুক্ষেদ ৬.১)। 

 

৭.২ সিাচি পচরকেিা (Exit Plan)  

প্রকক্ষের কার্ বক্রি সিাচির পক্ষর, এর কার্ বকাচরতা এর্ং স্থায়ীত্ব চিচিত করা সর্ক্ষিক্ষয় গুরুত্বপূে ব কাজ। প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়ি পচরকেিা 

অনুর্ায়ী েক্ষিও, প্রকক্ষের কাজ সম্পূে ব েওয়ার পর প্রকক্ষের সফিতা চিভ বর কক্ষর প্রকক্ষের স্থায়ীত্ব এর্ং রেোক্ষর্েক্ষের উপর । 

অতএর্ প্রকেটর চর্স্তাচরত পচরকেিার িক্ষধ্য প্রকক্ষের স্থায়ীক্ষত্বর সুক্ষর্াগ ও ককৌশি উক্ষেখ র্াকা গুরুত্বপূে ব। 

প্রকে  র্াস্তর্ায়ক্ষির পর, প্রকেটর সিাচির চতি িাস পর্ বন্ত DPHE কর্তবপে প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার তত্ত্বার্ধাি করক্ষর্। তারপর  

DPHE রেোক্ষর্েে কাজ কপৌরসভার কাক্ষছ েস্তান্তর করক্ষর্। কপৌরসভার কি বকতবাক্ষদর িক্ষত, কর্চশরভাগ কপৌরসভাক্ষত প্রকক্ষের 

কার্ বকাচরতা র্জায় রাখার জন্য র্ক্ষর্ি র্াক্ষজট, দে জিশচি এর্ং পর্ বাি সম্পদ কিই।  প্রকক্ষের কার্ বকাচরতা র্জায় রাখার জন্য 

পর্ বাি র্াক্ষজট ও জিশচির   প্রচশেক্ষের সুচর্ধা চিচিত করক্ষত েক্ষর্।  DPHE কি বকতবাক্ষদর প্রচশেে প্রদাি করা েক্ষয়ক্ষছ চকন্তু 

প্রকেট সম্পন্ন েওয়ার পর রেোক্ষর্েে চিচিতকরে ও কার্ বকাচরতা র্জায় রাখার জন্য কপৌরসভায় প্রক্ষয়াজিীয় জিশচির পর্ বাি 

প্রচশেে প্রক্ষয়াজি। কপৌরসভার কি বকতবারা দাচর্ কক্ষরি কর্, কপৌরসভার সোয়তায় DPHE কর্তবপক্ষের অন্তত এক র্ছক্ষরর জন্য 

প্রকক্ষের তত্ত্বার্ধাি করা প্রক্ষয়াজি। এছাড়া কপৌরসভার কি বকতবার পাশাপাচশ খািা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষরর সুচর্ধাক্ষভাগীরা িত প্রকাশ 

কক্ষরক্ষছ কর্, সক্ষিতিতামূিক কি বসূচি র্াকা প্রক্ষয়াজি র্াক্ষত সুচর্ধাক্ষভাগীরা উপকৃত েয়।  
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সংযুচি 

 

সিীোর চিত্র 

 

চিত্র ১ কর্ারোনুেীি কপৌরসভায় গুরুত্বপূে ব তথ্যদাতার সাোৎকার 

 

 

চিত্র ৩ স্থািীয় পর্ বায় কি বশািা 

 

 

 

 

 

 

চিত্র ২ পিাশ কপৌরসভায় খািা জচরপ 
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পচরচশি কিঃ সিীোর চর্স্তাচরত কি ব পচরকেিা  

ছক ১ সিীোর চর্স্তাচরত কি ব পচরকেিা 

ক্রি কার্ বক্রি র্ছর/২০১৯ 

জানুয়াচর/২০১৯ কফব্রুয়াচর/২০১৯ িাি ব/২০১৯ এচপ্রি/২০১৯ 

সিাে সিাে সিাে সিাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১ কার্ বক্রি গ্রুপ -১: 

সংচেি আইএিইচি কি বকতবাক্ষদর 

সক্ষঙ্গ প্রার্চিক অচভক্ষর্াজি বর্ঠক 

                

২ প্রার্চিক অনুসন্ধাি                 

৩ সিীোর িকশা                 

৪ কিটা সংগ্রক্ষের উপকরে ঠিক করা                 

৫ তথ্য সংগ্রে উপকরে  প্রাক- 

পরীো5 

                

৬ তথ্য সংগ্রে উপকরে  চূড়ান্তকরে                 

৭ িমুিা পচরকেিাসে জচরপ 

পচরকেিা প্রস্তুচত 

                

৮ প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্দি জিা                 

৯ সিীো চিজাইি ও উপাি সংগ্রে 

উপকরে  অনুক্ষিাদি 

                

১০ কার্ বক্রি গ্রুপ -২: 

সিীোর জন্য তথ্য সংগ্রােক 

চির্ বািি ও প্রচশেে 

                

১১ িাঠ জচরপ                 

ক) তথ্য সংগ্রে তত্ত্বার্ধাি                 

খ) দিীয় আক্ষিািিা পচরিািিা                 

গ) চিচর্ড় সাোৎকার                  

ঘ) স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কি বশািা সঞ্চািি                 

ঙ) সক্ষরজচিক্ষি পর্ বাক্ষিািিা                 

ি) সংগৃচেত তথ্য চিখ ুঁতকরে                 

১২ কার্ বকিাপ গ্রুপ -৩: 

আউটপুট কটচর্ি পচরকেিা প্রস্তুচত 

                

১৩ তথ্য সম্পাদিা                 

১৪ তথ্য চিখ ুঁতকরে                  

১৫ তথ্য প্রচক্রয়াকরে                 

১৬ তথ্য চর্ক্ষেষে                 

১৭ প্রচতক্ষর্দি চিখি                 

১৮ ১ি খসড়া প্রচতক্ষর্দি জিা                 
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ক্রি কার্ বক্রি র্ছর/২০১৯ 

জানুয়াচর/২০১৯ কফব্রুয়াচর/২০১৯ িাি ব/২০১৯ এচপ্রি/২০১৯ 

সিাে সিাে সিাে সিাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১৯ কার্ বকিাপ গ্রুপ -৪: 

কাচরগচর কচিটর সক্ষঙ্গ পর্ বাক্ষিািিা 

বর্ঠক্ষক 1ি খসড়া প্রচতক্ষর্দি প্রেয়ি 

                

২০ কাচরগচর কচিট কর্তবক প্রদি 

িন্তক্ষব্যর উপর চভচি কক্ষর খসড়া 

প্রচতক্ষর্দি সংক্ষশাধি 

                

২১ পচরিািিা কচিটর বর্ঠক্ষক ২য় 

খসড়া প্রচতক্ষর্দি উপস্থাপি 

                

২২ সংক্ষশাচধত খসড়া প্রচতক্ষর্দি এর 

উপর িন্তব্য 

                

২৩ চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্দি প্রস্তুচত                 

২4 চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্দক্ষির উপর 

িন্তব্য 

                

২5 চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্দক্ষির চূড়ান্ত 

করে 

                

২6 চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্দক্ষির জিা                 
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পচরচশি খিঃ এিাকাচভচিক প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষের র্ে বিা 

ছক ২- অঙ্গসমূক্ষের চর্ন্যাস (স্থািচভচিক) 

DPH

E 

সাক্ষকবি 

কজিা কপৌরসভা উৎপা

দক 

িিকূ

প 

(ট) 

চপটিচি

উ পাম্প 

পুিগ বঠি 

(ট) 

পাইপ 

িাইি 

(চকি

চ ) 

গৃেসংর্

ক াগ 

(ট) 

ওয়াটা

র 

পক্ষয়ন্ট

স (ট) 

ভূ-গভবস্থ 

পাচি 

কশাধিাগা

র (ট) 

ভূ-

উপরস্থ  

পাচি 

কশাধিাগা

র (ট) 

ওভারক্ষে

ি 

ট্যাংক 

(ট) 

গেক্ষশৌিাগ

 ার (ট) 

র্চরশাি র্চরশাি কিেদীগঞ্জ ৩ ০ ২০ ৪০০ ৭০ ০  ০ ৩ 

র্চরশাি কভািা কর্ারোনুচে

ি 

২ ০ ১৮ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

র্চরশাি চপক্ষরাজপুর স্বরূপকাঠি ২ ০ ২০ ৪০০ ৫৫ ০  ০ ৩ 

িট্টগ্রাি িাঁদপুর শািারাশ ০ ০ ২০ ৬০০ ৮৫ ০ ১ (২৫০ 

কসচি/ঘন্

টা) 

১ ৩ 

িট্টগ্রাি িাঁদপুর কছঙ্গারির ২ ২ ১৫ ৬০০ ৪৫ ১ (২৫০ 

কসচি/ঘন্টা

) 

 ১ ৩ 

িট্টগ্রাি কুচিো দাউদকাচন্দ ৩ ০ ২০ ৫০০ ৬৫ ০  ০ ৩ 

িট্টগ্রাি কক্সর্াজার িকচরয়া ৩ ১ ১৫ ৪০০ ৯০ ০  ০ ৩ 

িট্টগ্রাি িেীপুর দাউদকাচন্দ ২ ০ ১৫ ৬০০ ৮০ ০   ৪ 

িট্টগ্রাি কিায়াখািী কচর্রোট ২ ০ ২০ ৫৫০ ৯০ ১ (১০০ 

কসচি/ঘন্টা

)) 

 ০ ৪ 

ঢাকা ঢাকা সাভার ১ ৭ ১০ ৪৪০ ৫০ ০  ০ ৩ 

ঢাকা ফচরদপুর ভাংগা ২ ০ ১৫ ৪০০ ৭০ ০  ০ ৪ 

ঢাকা চকক্ষশারগঞ্জ কাটয়াচদ ১ ৩ ১০ ৪৪০ ৬০ ০  ০ ৩ 

ঢাকা চকক্ষশারগঞ্জ কোক্ষসিপুর ২ ০ ১২ ৪০০ ৬০ ০  ০ ২ 

ঢাকা চকক্ষশারগঞ্জ  পাকুচন্দয়া ২ ০  ১৫ ৪০০ ৬০ ০  ০ ২ 

ঢাকা মুচিগঞ্জ চিরকাচদি ৩ ০ ২০ ৫০০ ৭০ ০  ০ ৩ 

ঢাকা িয়িিচসং

ে 

চত্রশাি ২ ০ ১৫ ৪০০ ৪৫ ০  ০ ২ 

ঢাকা িরচসংচদ পিাশ 

(কঘাড়াশাি

) 

৩ ৩ ১৫ ৪০০ ৮৫ ০  ০ ৪ 

ঢাকা িরচসংচদ িক্ষিােরচদ ১ ৩ ১০ ৪০০ ৬৫ ০  ০ ৪ 

ঢাকা িরচসংচদ চশর্পুর ১ ২ ১৫ ৪০০ ৩৫ ১ (২০০ 

কসচি/ঘন্টা

) 

 ১ ২ 

ঢাকা িরচসংচদ িচড়য়া ২ ০ ১৪ ৪০০ ৬০ ০  ০ ২ 

ঢাকা শরীয়তপুর িাম্মুো ১ ১ ১০ ৬০০ ৩৫ ০  ০ ৪ 

ঢাকা শরীয়তপুর জাচজরা ১ ২ ১০ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

ঢাকা শরীয়তপুর কভক্ষদরগঞ্জ ০ ২ ৫ ৪০০ ২৫ ০  ০ ২ 

ঢাকা কশরপুর িাচিতর্াচড় ২ ১ ১৫ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

খিিা র্ক্ষশার কিায়াপাড়া ৩ ১ ২০ ৪০০ ৬০ ০  ০ ৩ 

খিিা র্ক্ষশার চিকরগাছা ২ ০ ২০ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

খিিা িড়াইি কাচিয়া ২ ০ ১৫ ৪০০ ২৫ ০  ০ ৩ 

রাজশােী িাক্ষটার গুরুদাসপুর ২ ২ ১৫ ৪০০ ৫৫ ০  ০ ৩ 

রাজশােী িাক্ষটার চসংরা ২ ২ ১৫ ৫০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

রাজশােী পার্িা কর্রা ৩ ০ ২০ ৪০০ ৭৫ ০ ১ (২৫০ 

কসচি/ঘন্

টা) 

১ ৩ 

রাজশােী পার্িা সাঁচর্য়া ২ ১ ১৫ ৪০০ ৪০ ১ (২৫০ 

কসচি/ঘন্টা

) 

 ১ ৩ 

রাজশােী চসরাজগঞ্জ শােজাদপুর ৩ ২ ২০ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 
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DPH

E 

সাক্ষকবি 

কজিা কপৌরসভা উৎপা

দক 

িিকূ

প 

(ট) 

চপটিচি

উ পাম্প 

পুিগ বঠি 

(ট) 

পাইপ 

িাইি 

(চকি

চ ) 

গৃেসংর্

ক াগ 

(ট) 

ওয়াটা

র 

পক্ষয়ন্ট

স (ট) 

ভূ-গভবস্থ 

পাচি 

কশাধিাগা

র (ট) 

ভূ-

উপরস্থ  

পাচি 

কশাধিাগা

র (ট) 

ওভারক্ষে

ি 

ট্যাংক 

(ট) 

গেক্ষশৌিাগ

 ার (ট) 

রাজশােী িাপাইির্ার্

গঞ্জ 

রতিপুর ২ ০ ১৫ ৪০০ ৫০ ০  ০ ৩ 

রাজশােী চদিাজপুর ফুির্াচড় ২ ০ ২০ ৪০০ ৫০ ০  ০ ২ 

রাজশােী চদিাজপুর কশতার্গঞ্জ ২ ০ ১৫ ৪০০ ৪০ ০  ০ ১ 

রাজশােী চদিাজপুর চর্রািপুর ২ ০ ২০ ৫০০ ৫০ ০  ০ ৪ 

রাজশােী র্গুড়া গার্তিী ২ ২ ১৫ ৩০০ ২০ ০  ০ ১ 

রাজশােী র্গুড়া শান্তাোর ২ ১ ১৫ ৩০০ ৪০ ০  ০ ২ 

চসক্ষিট েচর্গঞ্জ িাধর্পুর ২ ২ ২০ ৪০০ ৩০ ১ (২০০ 

কসচি/ঘন্টা

)) 

 ১ ১ 

চসক্ষিট চসক্ষিট কাচিগঞ্জ ১ ১ ১০ ৪০০ ৩০ ১ (১০০ 

কসচি/ঘন্টা

) 

 ০ ১ 

কিাট ৭৪ ৪১ ৬২০ ১৭২৩০ ২১৬৫ ৬ ২ ৬ ১১১ 

 

পচরচশি গিঃ অঙ্গচভচিক আচর্ বক ও র্াস্তর্ পচরকেিা 

ছক ৩- অঙ্গসমূক্ষের র্ছরচভচিক আচর্ বক ও র্াস্তচর্ক পচরকেিা (২০১৩-২০১৬) 

অঙ্গসমূে 

 

একক ২০১৪-২০১৫ অর্ বর্ছর ২০১৫-২০১৬ অর্ বর্ছর 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষের 

শতকরা 

োর 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষের 

শতকরা 

োর 

জির্ি জি ১৮.৭১ ৮.১৩ ০.০৮ ৩০.৯৫ ১৩.৪৬ ০.১৩ 

সরর্রাে ও কসর্া কর্াক ৬৭ ১৭.১৮ ০.২৯ ৮০.২৬ ২০.৫৮ ০.৩৫ 

প্রচশেে ট ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

পরািশ বক ট ০ ০ ০ ১৩৩.২ ২৭.২ ০.৫৮ 

পাচির গুিগত িাি পরীো ও পচরর্ীেে কর্াক ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

কিরািত ও রেিাক্ষর্েে কর্াক ০ ০ ০ ১০ ৩৩ ০.০৪ 

পাম্প োউজ, গেক্ষশৌিাগার, ইক্ষিকচট্রক সংক্ষর্াগ 

ইতযাচদ কাক্ষজর করক্ষিাক্ষভশি  

কর্াক ০ ০ ০ ২২.৯ ১৬.৩৬ ০.১ 

উৎপাদক িিকূপ পুিরুচজ্জর্ীতকরে ট ৩০ ৪৯.৫৯ ০.১৩ ১৩.৮৬ ২২.৯১ ০.০৬ 

পাইপিাইি করক্ষিাক্ষভশি/পূেস্থাপি কর্াক ৮৪.২৯ ১২.০৪ ০.৩৭ ১৯৮.২ ২৮.৩১ ০.৮৬ 

জীপ সরর্রাে ট ০ ০ ০ ৭০ ১০০ ০.৩১ 

কিাটরসাইক্ষকি  ট ০ ০ ০ ৬.৫৮ ১০০ ০.০৩ 

পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষির জন্য র্ন্ত্রপাচত 

সংগ্রে 

ট ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ফক্ষটাকচপয়ার কিচশি ট ২ ১০০ ০.০১ ০ ০ ০ 

কচম্পউটার চপ্রন্টার ও র্ন্ত্রপাচত ট ৮ ২৩.৭ ০.০৩ ২৪.২২ ৭১.৭৬ ০.১১ 

চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিচককরে কর্াক ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ভূচি উন্নয়ি  ঘিঃচিিঃ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

পাম্প োউজ চিি বাে ট ০ ০ ০ ১৬ ২.৭ ০.০৭ 

গেক্ষশৌিাগার চিি বাে ট ০ ০ ০ ৫১ ৫.৭৪ ০.২২ 

পরীোমূিক িিকূপ ট ১০ ৬.৭৬ ০.০৪ ৩৮.৫ ২৬.০১ ০.১৭ 

উৎপাদক িিকূপ ট ১১৩ ৬.১১ ০.৪৯ ৩৭৫.৬৫ ২০.৩১ ১.৬৪ 
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অঙ্গসমূে 

 

একক ২০১৪-২০১৫ অর্ বর্ছর ২০১৫-২০১৬ অর্ বর্ছর 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে টাকা) 

র্াস্তর্ আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা) 

র্াস্তর্ 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষের 

শতকরা 

োর 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষের 

শতকরা 

োর 

পাম্প সরর্রাে (কিাি পাইপ, ইক্ষিচিক প্যাক্ষিি 

কর্াি ব স্থাপি) 

ট ০ ০ ০ ৭.২ ১.৬২ ০.০৩ 

পাইপিাইি স্থাপি (চর্চভন্ন ব্যাক্ষসর) চকিঃচিিঃ ১৭৬.২৫ ২.৩৭ ০.৭৭ ৯৪৩.৩৪ ১২.৬৮ ৪.১১ 

চর্দ্যিাি উৎপাদক িিকূপ ও পাইপিাইক্ষির 

সংক্ষর্াগ 

ট ৫ ১৩.৮৯ ০.০২ ১.৫ ৪.১৭ ০.০১ 

গৃে সংক্ষর্াগ ট ০ ০ ০ ৪৫.৪১ ৪.৩৯ ০.২ 

ওয়াটার পক্ষয়ন্টস ট ৪৮৩.৭৫ ২৯.৭৯ ২.১১ ৪১১.৬৪ ২৫.৩৫ ১.৭৯ 

ভূ-গভবস্থ/ভূ উপচরস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

(২৫০/২০০/১০০ ঘিঃচিিঃ/ প্রচত ঘন্টা 

ট ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে ট ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ট্রািফি বার ট ২ ০.৪৭ ০.০১ ৭.৬৬ ১.৭৮ ০.০৩ 

অক্ষটা কভাক্ষল্টজ করগুক্ষিটর সরর্রাে ও সংস্থাপি ট ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

কসািার পাওয়ার প্যাক্ষিি সরর্রাে ও সংস্থাপি  কর্াক ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ছক ৪ অঙ্গসমূক্ষের র্ছরচভচিক আচর্ বক ও র্াস্তচর্ক পচরকেিা (২০১6-২০১9) 

অঙ্গসমূে 

 

২০১৬-২০১৭ অর্ বর্ছর ২০১৭-২০১৮ অর্ বর্ছর ২০১৮-২০১৯ অর্ বর্ছর 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ আচর্ ব

ক 

পচরিা

ে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষে

র 

শতক

রা োর  

অক্ষঙ্গর   

শতক

রা োর 

প্রকক্ষে

র 

শতক

রা োর  

অক্ষঙ্গর   

শতক

রা োর 

প্রকক্ষে

র 

শতকর

 া োর  

জির্ি ৩৬. ১৫.৬৫ ০.১৬ ৭২ ৩১.৩ ০.৩১ 

৭২.৩

৪ ৩১.৪৫ ০.৩২ 

সরর্রাে ও কসর্া ৭১ ১৭.০৩ ০.৩১ ৯০ 

২৩.০

৮ ০.৩৯ ৮১.৭৪ 

২০.৯

৬ ০.৩৬ 

প্রচশেে ৫ ৫০ ০.০২ ৩ ৩০ ০.০১ ২ ২০ ০.০১ 

পরািশ বক ১২০ ১৯.৩৭ ০.৪৩ ১৭৮ 

৩৬.৩

৪ ০.৭৮ 

৫৮.৫

৫ ১১.৯৫ ০.২৬ 

পাচির গুিগত িাি পরীো ও পচরর্ীেে ১ ২.৫ ০.০০৪ ১৮ ৪৫ ০.০৮ ২১ ৫২.৫ ০.০৯ 

কিরািত ও রেিাক্ষর্েে ৩ ১০ ০.০১ ১০ 

৩৩.৩

৩ ০.০৪ ৭ 

২৩.৩

৩ ০.০৩ 

পাম্প োউজ, গেক্ষশৌিাগার, ইক্ষিকচট্রক সংক্ষর্াগ 

ইতযাচদ কাক্ষজর করক্ষিাক্ষভশি  ৬৯ ৬৬.৬৯ ০.৪ ৪৮.১ 

৩৪.৩

৬ ০.২১ ০ ০ ০ 

উৎপাদক িিকূপ পুিরুচজ্জর্ীতকরে ৫ ৮.২৬ ০.০২ ১১.৬৪ ১৯.২৪ ০.০৫ ০ ০ ০ 

পাইপিাইি করক্ষিাক্ষভশ্ন/পূেস্থাপি ১৯০ ২৭.১৪ ০.৮২ ১৫০ ২১.৪৩ ০.৬৫ ৭৭.৫১ ১১.০৭ ০.৩৪৯ 

জীপ সরর্রাে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

কিাটরসাইক্ষকি  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষির জন্য র্ন্ত্রপাচত 

সংগ্রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬০ ১০০ ০.২৬ 

ফক্ষটাকচপয়ার কিচশি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

কচম্পউটার চপ্রন্টার ও র্ন্ত্রপাচত ০ ০ ০ ১.৫৩ ৪.৫৩ ০.০১ ০ ০ ০ 

চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিকীকরে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১০ ১০০ ০.০৪ 
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অঙ্গসমূে 

 

২০১৬-২০১৭ অর্ বর্ছর ২০১৭-২০১৮ অর্ বর্ছর ২০১৮-২০১৯ অর্ বর্ছর 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ 

আচর্ বক 

পচরিাে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ আচর্ ব

ক 

পচরিা

ে 

(িে 

টাকা)  

র্াস্তর্ 

অক্ষঙ্গর   

শতকরা 

োর 

প্রকক্ষে

র 

শতক

রা োর  

অক্ষঙ্গর   

শতক

রা োর 

প্রকক্ষে

র 

শতক

রা োর  

অক্ষঙ্গর   

শতক

রা োর 

প্রকক্ষে

র 

শতকর

 া োর  

ভূচি উন্নয়ি  ০ ০ ০ ২০০ 

৬৬.৬

৭ ০.৮৭ ১০০ 

৩৩.৩

৩ ০.৪৪ 

পাম্প োউজ চিি বাে 
১১০ ১৮.৫৮ ০.৪৮ ২৪০ ৪০.৫৪ ১.০৫ ২২৬ 

৩৮.১

৮ ০.৯৯ 

গেক্ষশৌিাগার চিি বাে ২৭০ ৩০.৪১ ১.৯৮ ৩৬০ ৪০.৫৪ ১.৫৮ ২০৭ 

২৩.৩

১ ০.৯১ 

পরীো মূিক িিকূপ 
৩৭ ২৫ ০.১৬ ৪৪ 

২৯.৭

৩ ০.১৯ ১৮.৫ ১২.৫ ০.০৮ 

উৎপাদক িিকূপ ৪৫০ ২৪.৩২ ১.৯৭ ৫১৩ 

২৭.৭

৩ ২.২৫ 

৩৯৮.

৩৫ 

২১.৫

৩ ১.৭৫ 

পাম্প সরর্রাে (কিাি পাইপ, ইক্ষিচিক 

প্যাক্ষিি কর্াি ব স্থাপি) ১০০ ২২.৫২ ০.৪৪ ১৯৫ 

৪৩.৯

২ ০.৮৫ ১৪১.৮ ৩১.৯৪ ০.৬২ 

পাইপিাইি স্থাপি (চর্চভন্ন ব্যাক্ষসর) ১৩৪৮ ১৮.১৯ ৫.৯১ ৩০০০ 

৪০.৩

২ ১৩.১৪ 

১৯৭২.

৪১ 

২৬.৫

১ ৮.৬৪ 

চর্দ্যিাি উৎপাদক িিকূপ ও পাইপিাইক্ষির 

সংক্ষর্াগ ০ ০ ০ ১৯.৫ ৫৪.১৭ ০.০৮ ১০ ২৭.৭৮ ০.০৪ 

গৃে সংক্ষর্াগ ১৭০ ১৬.৪৪ ০.৭৪ ৪৮০ 

৪৬.৪

৩ ২.১  

৩২.৭

৩ ১.৪৮ 

ওয়াটার পক্ষয়ন্টস ১৫০ ৯.২৪ ০.৬৬ ৩৭৫ 

২৩.০

৯ ১.৬৪ 

২০৩.

৩৬ ১২.৫২ ০.৮৯ 

ভূ-গভবস্থ/ভূ উপচরস্থ পাচি কশাধিাগার চিি বাে 

(২৫০/২০০/১০০ ঘিঃচিিঃ/ প্রচত ঘন্টা ০ ০ ০ ১৬০ 

৩৬.৩

৩ ৭.০১ ২৮০৪ 

৬৩.৬

৭ ১২.২৮ 

ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে ০ ০ ০ ৪০০ ৪৪.৪৪ ১.৭৫ ৫০০ 

৫৫.৫

৬ ২.১৮ 

ট্রািফি বার ৪০ ৯.৩ ০.১৮ ১৮৫ 

৪৩.০

২ ০.৮১ 

১৯৫.

৩৪ 

৪৫.৪

৩ ০.৮৫ 

অক্ষটা কভাক্ষল্টজ করগুক্ষিটর সরর্রাে ও সংস্থাপি ২৫ ৭.৫৮ ০.১১ ১৫০ ৪৫.৪৫ ০.৬৬ ১৫৫ 

৪৬.৯

৭ ০.৬৮ 

কসািার পাওয়ার প্যাক্ষিি সরর্রাে ও সংস্থাপি  ০ ০ ০ ২০ 

৬৬.৬

৭ ০.০৯ ১০ 

৩৩.৩

৩ ০.০৪ 
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পচরচশি ঘিঃ মূি অঙ্গসমূক্ষের অগ্রগচত  

ছক ৫- প্রকক্ষের র্ছরচভচিক ব্যয় 

 

আচর্ বক র্ছর 

DPP 

অনুসাক্ষর 

আচর্ বক 

সংস্থাি 

(িে) 

প্রকে কর্ক্ষক 

সুপাচরশকৃত 

িাচেদা (িে) 

মুি DPP 

কর্ক্ষক প্রি 

র্রাে (িে) 

সংক্ষশাচধত 

এচিচপ 

কর্ক্ষক প্রাি 

র্রাে (িে) 

আচর্ বক ব্যয় 

(িে) 

ব্যয় (িে) অব্যাচয়ত 

টাকা 

িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জানু/১৪-জুি/১৪ ০.০০০ ০.০০ ০.০০০ ০.০০ ০.০০০ ০.০০০ ০.০০০ অব্যাচয়ত 

টাকা অর্ ব 

র্ছর কশক্ষষ 

সিপ বে 

করা 

েক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৪-১৫ ১০০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১০০০,০০ ১০০০.০০২ ১০০০.০০২ ০.০০০ 

২০১৫-১৬ ২৪৮৮.০৭ ৩৫০০.০০ ৩০০০,০০ ২৫০০,০০ ২৪৮৮.৭৭৩ ২৪৮৮.৭৭৩ ১১.২২৭ 

২০১৬-১৭ ৩২০০.০০ ৫০০০.০০ ৩০০০,০০ ৩২০০,০০ ৩১৯০.৩৩১ ৩১৯০.৩৩১ ৯.৬৬৯ 

২০১৭-১৮ ৮৩৬৩.৭৭ ৩৫০০.০০ ৩৫০০,০০ ৩৮১৩,০০ ৩৭৭৫.৮০১ ৩৭৭৫.৮০১ ৩৭.২০০ 

২০১৮-১৯ ৭৭৭৩.৪৫ ৪০০০.০০ ৪০০০,০০ ৪০০০,০০ ১৬৮৭.৬৭৪ 

(চিক্ষসোর / 

১৮) 

১৬৮৭.৬৭৪ 

(চিক্ষসোর / 

১৮) 

০ 

কিাটিঃ ২২৮২৫.২৯ ১৬২০৩.০০ ১৩৭০৪,০০ ১৪৫০০,০০ ১২১৪২.৫৮১ ১২১৪২.৫৮১   

 

ছক ৬-  এচপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত আচর্ বক ও কভৌত অগ্রগচত 

  একক আরচিচপ অনুর্ায়ী িেযিাত্রা ২০১৮-২০১৯ অর্ ব র্ছক্ষরর এচপ্রি /১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

   র্াস্তর্ আচর্ বক র্াস্তর্ আচর্ বক 

(ক) রাজস্ব অঙ্গসমূে:      

১ জির্ি জি 11 জি 230.00 

 

10জি 153.219 

২ সরর্রাে ও কসর্া কর্াক কর্াক 390.00 কর্াক 298.691 

৩ প্রচশেে 

 

সংখ্যা ১০ ট 10.00 5ট 7.259 

 

৪ পরািশ বক সংখ্যা 1ট 489.75 কর্াক ৩68.382 

৫ পাচির গুিগত িাি পরীো ও 

পচরর্ীেি 

কর্াক কর্াক 40.00 - 18.711 

৬ কিরািত ও রেিাক্ষর্েে কর্াক কর্াক 30.00 কর্াক 26.92 

৭ পাম্প োউজ, পার্চিক টয়ক্ষিট, 

ইক্ষিকচট্রক কাক্ষিকশি ইতযাচদ 

কাক্ষজর করক্ষিাক্ষভশি 

কর্াক কর্াক 140.00 কর্াক 134.618 

৮ উৎপাদক িিকুপ পুিরুচজ্জর্ীতকরে সংখ্যা 41ট 60.50 ৩৪ ট 57.059 

৯ পাইপিাইি করক্ষিাক্ষভশ্ন/পূেস্থাপি কর্াক কর্াক 700.00 ৪৮চকিঃচি 655.747 
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  একক আরচিচপ অনুর্ায়ী িেযিাত্রা ২০১৮-২০১৯ অর্ ব র্ছক্ষরর এচপ্রি /১৯ পর্ বন্ত 

অগ্রগচত 

   র্াস্তর্ আচর্ বক র্াস্তর্ আচর্ বক 

 রাজস্ব কিাট  2090.25  - ১৬৮৯.৭৯৩  

(খ) মূিধি অঙ্গসমূে: - - - - - 

১০ জীপ সরর্রাে সংখ্যা 1ট 70.00 ১ ট 70.00 

১১ কিাটরসাইক্ষকি সরর্রাে সংখ্যা 5ট 6.58 5ট 6.58 

১২ পচরিািিা ও রেোক্ষর্েক্ষির জন্য 

র্ন্ত্রপাচত সংগ্রে 

সংখ্যা 40 কসট 60.00 - 0.000 

১৩ ফক্ষটাকচপয়ার কিচশি সংখ্যা 1ট 2.00 ১ 2.20 

১৪ কচম্পউটার চপ্রন্টার এর্ং র্ন্ত্রপাচত সংখ্যা 45ট 33.75 ৩৮ট  27.225 

১৫ চর্চিং পদ্ধচতর আধুচিচককরে কর্াক কর্াক 10.00 - 0.000 

১৬ ভূচি উন্নয়ি ঘিঃচিিঃ 100000 

ঘিঃচিিঃ 

300.00 ৭৫০০০ ঘিঃচি 113.83 

১৭ পাম্প োউজ চিি বাে সংখ্যা 74ট 592.00 59 ট 351.943 

১৮ পাচিক টয়ক্ষিট চিি বাে সংখ্যা 111ট 888.00 90 ট 664.689 

১৯ পরীোমূিক িিকুপ সংখ্যা 148ট 148.00 ১৪৮ ট 137.06 

২০ উৎপাদক িিকুপ সংখ্যা 74ট 1850.00 ৭০ ট 1439.326 

২১ পাম্প সরর্রাে (কিাি পাইপ, 

ইক্ষিচিক প্যাক্ষিি কর্াি ব স্থাপি) 

সংখ্যা 74ট 444.00 ৫9 ট 311.256 

২২ পাইপিাইি স্থাপি (চর্চভন্ন ব্যাক্ষসর) চকিঃচিিঃ 620 চকিঃচিিঃ 7440.00 ৫45চকিঃচি 5207.971 

২৩ চর্দ্যিাি উৎপাদক িিকূপ ও 

পাইপিাইক্ষির ইন্টারকাক্ষিকশি 

সংখ্যা 12ট 36.00 ০ 0.000 

২৪ োউজ কাক্ষিকশি সংখ্যা 17230ট 1033.80 108০০ ট 583.363 

২৫ ওয়াটার পক্ষয়ন্টস সংখ্যা 2165ট 1623.75 2083 ট 1317.016 

২৬ ভূ-গভবস্থ/ভূ উপচরস্থ পাচি কশাধিাগার 

চিি বাে (২৫০/২০০/১০০ ঘিঃচিিঃ/ প্রচত 

ঘন্টা 

সংখ্যা 8ট 4404.00 ২ ট (6০%)ও 6 

ট (22%) 

715.00 

২৭ ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে সংখ্যা 6ট 900.00 2(7০%)  

4 ট (1৫%) 

200.000 

২৮ ট্রািফি বার সংখ্যা 86ট 430.00 54ট 203.825 

২৯ অক্ষটা কভাক্ষল্টজ করগুক্ষিটর সরর্রাে ও 

সংস্থাপি 

সংখ্যা 110ট 330.00 ৪২ট 101.2৯৮ 

৩০ কসািার পাওয়ার প্যাক্ষিি সরর্রাে ও 

সংস্থাপি 

কর্াক কর্াক 30.00 ০ ০ 

ক মূিধি কিাট   20631.88 - ১1496.231 

খ  কভৌত আনুসাংচগক   51.58 - ০ 

গ  মূল্য আনুসাংচগক  কর্াক 51.58 - ০ 

ঘ সর্ বক্ষিাট (ক+খ+গ+ঘ):   22825.29 - ১3216.837 
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ছক ৭- এচপ্রি, ২০১৯ পর্ বন্ত  প্যাক্ষকজসমূক্ষের অগ্রগচত 

কপৌরসভার  

িাি 

কিাট 

প্যাক্ষকক্ষজর 

সংখ্যা 

িাোর সে 

প্যাক্ষকজ 

সংখ্যা 

িাোর ছাড়া 

প্যাক্ষকজ সংখ্যা 

িাোর সে প্যাক্ষকজ িাোর ছাড়া প্যাক্ষকজ 

১০০% 

অগ্রগচত 

িিিাি কাজ শুরু 

েয়চি 

১০০% 

অগ্রগচত 

িিিাি কাজ শুরু 

েয়চি 

কিেদীগঞ্জ 24 20 4 16 4 0 4 0 ০ 

কর্ারোনুচেি 12 12 0 10 2 0 0 0 ০ 

স্বরূপকাঠি 18 14 4 11 2 1 4 0 ১ 

শেরাচস্ত 13 8 5 5 3 0 4 0 ০ 

কছঙ্গারির 12 10 2 5 4 1 2 0 ০ 

দাউদকাচন্দ 24 19 5 14 4 1 5 0 ০ 

িকচরয়া 16 13 3 11 2 0 3 0 ০ 

রািগঞ্জ 16 11 5 7 4 0 4 0 ১ 

কচর্রোট 14 13 1 8 4 1 1 0 ০ 

সাভার 6 6 0 2 1 3 0 0 ০ 

ভাংগা 15 11 4 10 0 1 4 0 ০ 

কাটয়াচদ 16 12 4 11 1 0 4 0 ০ 

কোক্ষসিপুর 10 10 0 6 4 0 0 0 ০ 

পাকুচন্দয়া 12 12 0 8 3 1 0 0 ০ 

চিরকাচদি 14 12 2 5 6 1 2 0 ০ 

চত্রশাি 15 15 0 15 0 0 0 0 ০ 

পিাশ 

(কঘাড়াশাি) 

16 9 7 9 0 0 7 0 ০ 

িক্ষিােরচদ 17 10 7 10 0 0 7 0 ০ 

চশর্পুর 18 11 7 6 4 1 7 0 ০ 

িচড়য়া 21 15 6 14 1 0 6 0 ০ 

িাম্মুো 18 12 6 11 1 0 6 0 ০ 

জাচজরা 15 9 6 8 1 0 6 0 ০ 

কভক্ষদরগঞ্জ 9 7 2 5 1 1 2 0 ০ 

িাচিতর্াচড় 20 17 3 17 0 0 3 0 ০ 

কিায়াপাড়া 22 19 3 13 6 0 3 0 ০ 

চিকরগাছা 22 20 2 17 3 0 2 0 ০ 

কাচিয়া 14 13 1 13 0 0 1 0 ০ 

গুরুদাসপুর 21 16 5 12 3 1 4 0 ১ 

চসংরা 16 12 4 11 1 0 4 0 ০ 

কর্রা 14 10 4 7 3 0 4 0 ০ 

সাঁচর্য়া 15 12 3 6 4 2 3 0 ০ 

শােজাদপুর 14 8 6 7 1 0 6 0 ০ 

রতিপুর 17 15 2 14 1 0 2 0 ০ 

ফুির্াচড় 17 12 5 10 2 0 5 0 ০ 

কশতার্গঞ্জ 9 8 1 8 0 0 0 0 ১ 

চর্রািপুর 17 14 3 14 0 0 3 0 ০ 

গার্তিী 12 10 2 10 0 0 2 0 ০ 

শান্তাোর 12 9 3 8 1 0 3 0 ০ 

িাধর্পুর 14 13 1 10 3 0 1 0 ০ 

কাচিগঞ্জ 6 7 2 3 2 2 2 0 ০ 
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পচরচশি ঙিঃ ক্রয় প্রচক্রয়া এর্ং দরপক্ষত্রর পর্ বাক্ষিািিা 

ছক ৮- িমুিা কপৌরসভায় চর্চভন্ন প্যাক্ষকক্ষজর দরপক্ষত্রর র্ে বিা 

ক্রি িং চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি  

 চিরকাচদি পিাশ  কর্ারোনুচেি কিক্ষেচন্দগঞ্জ িাচিতর্াচড় চত্রশাি 

1.   প্যাক্ষকজ িং  ৪০/৫ NGP 40/05 ০১ NGP 40/05  Pou-01  

2.  দরপত্র 

অনুর্ায়ী 

কাক্ষজর িাি 

৩৮ চিচি ব্যাস 

চর্চশি কটস্ট 

টউর্ওক্ষয়ি 

স্থাপি, 

৩৫০x১৫০ চিচি 

ব্যাস চর্চশি 

উৎপাদক 

টউর্ওক্ষয়ি এর্ং 

পাম্প োউজ 

চিি বাে 

(চিরকাচদি 

কপৌরসভা, 

মুচিগঞ্জ কজিা)  

িরচসংচদ 

উপক্ষজিার 

কঘাড়াশাি 

কপৌরসভায় 

(পিাশ) চর্চভন্ন 

িায়া চর্চশি 

পাইপিাইি 

প্রচতস্থাপি কাজ   

কর্ারোনুচেি 

কপৌরসভায় ২ ট 

গেক্ষশৌিাগার 

চিি বাে 

(অর্ বর্ছর 

2017-2018)  

কিক্ষেচন্দগঞ্জ 

কপৌরসভার 

চর্চভন্ন স্থাক্ষি 

১০০ ট োউজ 

কাক্ষিকশি 

স্থাপি কাজ   

কশরপুর 

কজিার 

িাচিতর্াচড় 

কপৌরসভায় ২ 

কসট 

সার্িারচসর্ি 

পাম্প কিাটর 

সাপ্লাই এর্ং 

স্থাপি  

পাম্প োউজ 

চিি বাে, 

সার্িারচসর্ি 

পাম্প কিাটর 

সাপ্লাই এর্ং 

স্থাপি, ৫০ 

ককচভএ 

ইক্ষিচিক 

ট্রািফি বার 

এর্ং অন্যান্য 

ইক্ষিচিকাি 

র্ন্ত্রাংশ 

3.  দরপত্র 

আহ্বািকারী 

সংস্থা 

চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিীর দির 

(চিরকাচদি) 

চির্ বােী প্রক্ষকৌশিীর 

দির 

কিয়র, 

কর্ারোনুচেি 

কপৌরসভা 

কিয়র, 

কিক্ষেচন্দগঞ্জ 

কপৌরসভা 

চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিীর 

দির 

চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিীর 

দির 

4.  ক্রক্ষয়র ধরে  NCT NCT N/A N/A NCT  NCB 

5.  ক্রয় প্রচক্রয়া OTM LTM OTM OTM OTM OTM 

6.  প্যাক্ষকজ এর 

ধরে 

e-GP e-GP N/A N/A e-GP  

7.  দরপত্র 

প্রকাক্ষশর 

িাধ্যি 

(জাতীয়/ 

আন্তজবাচতক) 

জাতীয় জাতীয় জাতীয় জাতীয় জাতীয় জাতীয় 

8.  দরপত্র 

চর্জ্ঞাপি 

প্রকাচশত 

বদচিক 

পচত্রকার 

িাি  

N/A বদচিক র্ায়র্ায় 

চদি  

New Asian 

age 

বদচিক র্ায় র্ায় 

চদি ঢাকা,  

The daily 

new 

nation 

বদচিক কভাক্ষরর 

পাতা 

New 

Financial 

Express 

বদচিক 

কভাক্ষরর িাক 

The 

daily 

star 

বদচিক চিউ 

টাইিস 

The new 

nation  

9.  দরপত্র 

দচিিাচদ 

চর্ক্রয় 

আরক্ষম্ভর 

তাচরখ  

22/6/2016 ২3/3/২০১6 ৩/২/২০১৮ 12/6/২০১8 ২১/৫/২০১৮ 1৫/১২/২০১৬ 

10.  দরপত্র 

দচিিাচদ 

চর্ক্রক্ষয়র 

কশষ সিয় ও 

তাচরখ  

১১:৪০ 

১৯/৭/২০১৬ 

 চর্কাি ৫:০০ 

ঘটকা 

২৭/২/২০১৮ 

2/7/2018 চর্কাি ৩:০০ 

ঘটকা 

৩/৬/২০১৮ 

2৮/১২/201৬ 

11.  দরপত্র 

দচিিাচদ 

গ্রেক্ষের কশষ 

সিয় ও 

তাচরখ  

১2:3০ 

20/7/২০১6 

দুপুর ১2:০০ 

ঘটকা 

18/4/২০১6 

N/A দুপুর ১:০০ 

ঘটকা 

3/7/২০১8 

দুপুর ১২:০০ 

ঘটকা 

৪/৬/২০১৮ 

দুপুর ১২:৩০ 

ঘটকা 

2৯/১২/201৬ 

12.  চর্ক্রয় েওয়া 

কিাট 

7 3 ৫ 3 ১ 3 
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ক্রি িং চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি  

 চিরকাচদি পিাশ  কর্ারোনুচেি কিক্ষেচন্দগঞ্জ িাচিতর্াচড় চত্রশাি 

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা 

13.  জিাকৃত 

কিাট 

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা 

৬ 3 ৩ 3 ১ 3 

14.  করসপিচসভ  

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা  

২ ২ 3 3 ১ 3 

15.  িি-

করসপিচসভ  

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা 

৪ ১ 0 ০ ০ ০ 

16.  দরপত্র 

কখািার কশষ 

তাচরখ  

দুপুর ১২:40 

ঘটকা  

20/7/২০১6 

দুপুর ১:০০ ঘটকা 

18/4/২০১6 

৩ চর্কাি ৩:০০ 

ঘটকা 

২৮/২/২০১৮ 

দুপুর ৩:৩০ 

ঘটকা 

3/7/২০১8 

দুপুর ১২:০০ 

ঘটকা 

৪/৬/২০১৮ 

দুপুর ১:১৫ 

ঘটকা 

2৯/১২/201৬ 

17.  মূল্যাচয়ত 

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা  

৬ ৩ 3 ০ ০ ০ 

18.  মূল্যায়ি িা 

করা 

দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা  

0 ০ 0 ০ 0 ০ 

19.  দরপত্র 

মূল্যায়ি 

কচিট 

সঠিকভাক্ষর্ 

গঠিত 

েক্ষয়চছি চক 

িা ? 

েযা েযা েযা   েযা  েযাঁ 

20.  দরপত্র 

মূল্যায়ি 

কচিটর 

সভার 

তাচরখ  

৩১/৮/২০১৬ 26/4/২০১6 ৭/৩/২০১৮  ৪/৬/২০১৮ ৩০/১/১৭ 

21.  চিকুইি 

অযাক্ষসট 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

22.  প্রাসচঙ্গক 

অচভজ্ঞতা 

আক্ষছ চক িা 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

23.  NOA 

প্রদাক্ষির 

তাচরখ  

২৬/৯/২৯১৬ ২২/৬/২০১৭     

24.  প্রাক্কচিত 

মূল্য 

৫৩,৯৫,৪৭২ 16,22,035  ৫,৫২,০০০ ১২৩২৩৫০ ১৯৯২৮০৬ 

25.  কিাট চুচির 

মূল্য  

৪১,৪৯,৯৫৮.৫২৩ 15,40,933.251 ১৫৫৬৫৩৬.২৬ ৬,০৩,০৬০ ১১০৮২৩৩ ২১৯১২৬৮.৩০ 

26.  চুচি 

স্বােক্ষরর 

তাচরখ  

৯/১০/১৬ 25/5/২০১6 ৮/৩/২০১৮ 2৬/৯/২০১৮ ১২/৬/২০১৮ ৩/৪/২০১৭ 

27.  কার্ বাক্ষদশ 

প্রদাক্ষির 

তাচরখ  

৯/১০/১৬ 25/5/২০১6 ৮/৩/২০১৮ 2৭/৯/২০১৮ ১৮/৬/২০১৮ ৩/৪/২০১৭ 
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ক্রি িং চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি  

 চিরকাচদি পিাশ  কর্ারোনুচেি কিক্ষেচন্দগঞ্জ িাচিতর্াচড় চত্রশাি 

28.  কার্ বাক্ষদশ 

অনুর্ায়ী 

কাজ 

আরক্ষম্ভর 

তাচরখ  

৯/১০/১৬ কার্ বাক্ষদশ পাওয়ার 

৭ চদক্ষির িক্ষধ্য 

৮/৩/২০১৮ ২৮/৯/২০১৮ ১২/৬/২০১৮ ৩/৪/২০১৭ 

29.  কার্ বাক্ষদশ 

অনুর্ায়ী 

কাজ 

সিাচির 

তাচরখ  

১২/৭/২০১৭ কার্ বাক্ষদশ েক্ষত 60 

চদক্ষির িক্ষধ্য 

১০/৭/২০১৮ ২৬/১২/২০১৮ কার্ বাক্ষদশ 

েক্ষত ১২০ 

চদক্ষির িক্ষধ্য 

কার্ বাক্ষদশ েক্ষত 

৯0 চদক্ষির 

িক্ষধ্য 

30.  দরপক্ষত্র 

র্চে বত মূল্য 

অক্ষপো 

অচধক ব্যয় 

েক্ষয়চছি চক 

িা 

িা িা েযাঁ ৯.২৫% উধ ব দর িা  

ক্রিচক 

িং 

চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি 

 চিকরগাছা কাচিয়া      িাধর্পুর কর্ড়া কছঙ্গারির 

1.  প্যাক্ষকজ িং   ০২ KP/40pourashav

a/2017-18/02 

০২ FPGCWESP/201

5-16/2 

WD-241 

2.  দরপত্র অনুর্ায়ী 

কাক্ষজর িাি 

চিকরগাছা 

কপৌরসভায় ১৫২ 

ট গৃে সংক্ষর্াগ 

চিি বাে কাজ 

৫ ট গভীর িিকূপ এর্ং ৬ 

ট েযান্ড পাম্প স্থাপি  

িাধর্পুর 

কপৌরসভায় ২০০ 

চি
৩
/ঘন্টা 

ধারেেিতা 

চর্চশি ভূগভবযস্থ 

পাচি 

কশাধিাগার 

চিি বাে  

র্িগ্রাি দরগার্াচড় জাক্ষি 

িসচজক্ষদ গেক্ষশৌিাগার 

চিি বাে 

সীিািা প্রািীর ও 

স্লাইচিং কগট সে 

৪৫০ চি 

ধারেেিতাচর্চশ

ি ওভারক্ষেি 

ট্যাংক চিি বাে 

(ক্ষছঙ্গারির)  

3.  দরপত্র 

আহ্বািকারী 

সংস্থা 

কিয়র, 

চিকরগাছা 

কপৌরসভা 

কিয়র, কাচিয়া কপৌরসভা চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিীর 

দির 

কর্ড়া কপৌরসভা চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিীর দির 

(িাঁদপুর) 

4.  ক্রক্ষয়র ধরে  N/A   NCT N/A NCT 

5.  ক্রয় প্রচক্রয়া OTM OTM OTM OTM OTM 

6.  প্যাক্ষকজ এর 

ধরে 

   e-GP e-GP 

7.  দরপত্র প্রকাক্ষশর 

িাধ্যি (জাতীয়/ 

আন্তজবাচতক) 

জাতীয় জাতীয় জাতীয় জাতীয় জাতীয় 

8.  দরপত্র চর্জ্ঞাপি 

প্রকাচশত 

বদচিক পচত্রকার 

িাি  

বদচিক 

আিাক্ষদর কন্ঠ 

The aily 

evening 

news 

 বদচিক জিকন্ঠ 

 

  বদচিক জিকন্ঠ  

The daily star 

N/A 
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ক্রিচক 

িং 

চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি 

 চিকরগাছা কাচিয়া      িাধর্পুর কর্ড়া কছঙ্গারির 

9.  দরপত্র দচিিাচদ 

চর্ক্রয় আরক্ষম্ভর 

তাচরখ  

২১/৫/২০১৭ ২১/১১/২০১৭  ১/১১/২০১৫ 2৬/১২/201৭ 

10.  দরপত্র দচিিাচদ 

চর্ক্রক্ষয়র কশষ 

সিয় ও তাচরখ  

চর্কাি ৫:০০ 

ঘটকা 

১১/৬/২০১৭ 

চর্কাি ৫:০০ ঘটকা 

১১/১২/২০১৭ 

 চর্কাি ৫:০০ ঘটকা 

২৫/১১/২০১৫ 

১১:০০ 

১০/১/২০১৮ 

11.  দরপত্র দচিিাচদ 

গ্রেক্ষের কশষ 

সিয় ও তাচরখ  

দুপুর ১:০০ 

ঘটকা 

১২/৬/২০১৭ 

দুপুর ২:৩০ ঘটকা 

১২/১২/201৭ 

দুপুর ১২:৩০ 

ঘটকা 

2৯/১২/201৬ 

দুপুর ২:০০ ঘটকা 

২৬/১১/২০১৫ 

১2:3০ 

১০/১/২০১৮ 

12.  চর্ক্রয় েওয়া 

কিাট দরপক্ষত্রর 

সংখ্যা 

 ৩  N/A ১ 

13.  জিাকৃত কিাট 

দরপক্ষত্রর সংখ্যা 

 ৩  N/A ১ 

14.  দরপত্র কখািার 

কশষ তাচরখ  

দুপুর ৩:০০ 

ঘটকা 

১২/৬/২০১৭ 

দুপুর ৩:৩০ ঘটকা 

১২/১২/201৭ 

দুপুর ১২:৩০ 

ঘটকা 

2৯/১২/201৬ 

দুপুর ৩:০০ ঘটকা 

২৬/১১/২০১৫ 

১2:3০ 

১০/১/২০১৮ 

15.  মূল্যাচয়ত 

দরপক্ষত্রর সংখ্যা  

 ৩ ১ ৫ ১ 

16.  করসপিচসভ  

দরপক্ষত্রর সংখ্যা  

 ৩ ১ ৫ ১ 

17.  িি-ক্ষরসপিচসভ  

দরপক্ষত্রর সংখ্যা 

 ০ ০ ০ ০ 

18.  মূল্যায়ি িা করা 

দরপক্ষত্রর সংখ্যা  

 ০ ০ 0 0 

19.  দরপত্র মূল্যায়ি 

কচিট 

সঠিকভাক্ষর্ 

গঠিত েক্ষয়চছি 

চক িা ? 

 েযাঁ েযাঁ েযা  েযা 

20.  দরপত্র মূল্যায়ি 

কচিটর সভার 

তাচরখ  

 ১৯/১২/২০১৭ ১২/২/২০১৮ ৭/৩/২০১৮ ২৫/১/২০১৮ 

21.  চিকুইি অযাক্ষসট n/a ২.০২ িে (কিপক্ষে ০.৯৫ 

িে প্রক্ষয়াজি) 

n/a n/a n/a 

22.  প্রাসচঙ্গক 

অচভজ্ঞতা আক্ষছ 

চক িা 

n/a ১৬.৩৫ িে (কিপক্ষে 

০.৯৫ িে প্রক্ষয়াজি) 

n/a n/a n/a 

23.  NOA 

প্রদাক্ষির তাচরখ  

২২/৬/২০১৭     

24.  প্রাক্কচিত মূল্য 812910  ৫১০৬৭৪৮২   

25.  কিাট চুচির 

মূল্য  

812910 ৪০৬,৬৬০ ৫০৮১২১৪৪.৫৭

১ 

৭৫০০৭২ ১৪১৩৯৫০০ 

26.  চুচি স্বােক্ষরর 

তাচরখ  

১4/11/২০১7  ২০/২/২০১৮  ৪/৩/২০১৮ 

27.  কার্ বাক্ষদশ 

প্রদাক্ষির তাচরখ  

2৮/11/২০১7  ২০/২/২০১৮  ৫/৩/২০১৮ 
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ক্রিচক 

িং 

চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী িািািাি র্া ক্রয় সংক্রান্ত তত্থ্যার্চি 

 চিকরগাছা কাচিয়া      িাধর্পুর কর্ড়া কছঙ্গারির 

28.  কার্ বাক্ষদশ 

অনুর্ায়ী কাজ 

আরক্ষম্ভর তাচরখ  

কার্ বাক্ষদশ 

পাওয়ার ৭ 

চদক্ষির িক্ষধ্য 

 ২০/২/২০১৮  ৪/৩/২০১৮ 

29.  কার্ বাক্ষদশ 

অনুর্ায়ী কাজ 

সিাচির তাচরখ  

কার্ বাক্ষদশ েক্ষত 

১২০ চদক্ষির 

িক্ষধ্য 

 ৩০/৬/২০১৮ চুচি েক্ষত ১৮০ চদক্ষির 

িক্ষধ্য 

৪/৩/২০১৯ 

30.  প্রাক্কচিত মূল্য 

অক্ষপো অচধক 

ব্যয় েক্ষয়চছি চক 

িা 

িা ৯.৬২% কর্চশ িা  েযা 

 

পচরচশি িিঃ ল্যার্ কটস্ট এর িমুিা ফিাফি 

ছক ৯- িমুিা কপৌরসভা কর্ক্ষক প্রাি ল্যার্ কটস্ট এর প্রচতক্ষর্দি অনুর্ায়ী ১ট কক্ষর উৎক্ষসর পাচির গুেগত িাক্ষির তথ্য 

কপৌরসভা  পরীোর 

তাচরখ  

িমুিা আইচি এর্ং সূত্র  িাি চিে বায়ক 

পচরচিচত  

পরীোর 

িাি  

প্রাি 

ফিাফি  

(mg/L) 

স্টযান্ডাি ব 

(mg/L) 

িন্তব্য 

িাচিতার্াচড় 11/04/2016 গভীর িিকূপ 

MYM201604007

7 

 

 

আক্ষস বচিক  AAS .014  0.05  

 

আয়রক্ষির িাত্রা 

অসক্ষন্তাষজিক  

আয়রি AAS 2.44  0.3-1  

কিাচরি  TM  10  150-160 

পিাশ 03/05/201

6 

অগভীর িিকূপ 

(STW-6) 

 

আক্ষস বচিক AAS 0.002  .05  পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক 

কাচিয়া 07/06/2017 উতপাদক িিকূপ 

CEN201706013

6 

 

আক্ষস বচিক AAS 0.003  0.05  পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক আয়রি AAS 0.05  0.3-1  

কিাচরি  TM  240  150-600  

চত্রশাি 11/05/2016 গভীর িিকূপ MYM 

2016050032 

 

আক্ষস বচিক AAS 0.001  0.05  পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক. আয়রি AAS 1.71  0.3-1  

কিাচরি  TM 10  150-600  

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 28/06/201

5 

গভীর িিকূপ 

(DTW-

6)BAR20150606

10 

আক্ষস বচিক AAS <LOQ  0.05  পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক  আয়রি AAS 0.190  0.3-1  

কিাচরি  TM  120  150-600  

চিকরগাছা 07/10/2015  গভীর িিকূপ 

(DTW6) 

Khu20151100047  

 

আক্ষস বচিক AAS 0.001  0.05 আয়রক্ষির িাত্রা 

অসক্ষন্তাষজিক. 

 

আয়রি AAS 0.31  0.3-1 

কিাচরি  TM 15  150-160 

িকচরয়া 19/04/2017 উতপাদক িিকূপ আক্ষস বচিক AAS 0.002  0.05 পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক Iron AAS 0.77  0.3-1 

Chloride TM 12  150-160 

কর্ড়া 17/04/2016 িিকূপ 

CEN201604038

5 

আক্ষস বচিক AAS 0.003  0.05 আয়রক্ষির িাত্রা 

অসক্ষন্তাষজিক আয়রি AAS 1.47  0.3-1 

কিাচরি  TM 84  150-160 

গার্তিী 29/11/2016 গভীর িিকূপ আক্ষস বচিক AAS 0.002  0.05 পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক. আয়রি AAS 0.22  0.3-1 

কিাচরি  - - 150-160 
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কপৌরসভা  পরীোর 

তাচরখ  

িমুিা আইচি এর্ং সূত্র  িাি চিে বায়ক 

পচরচিচত  

পরীোর 

িাি  

প্রাি 

ফিাফি  

(mg/L) 

স্টযান্ডাি ব 

(mg/L) 

িন্তব্য 

চিরকাদীি 16/03/2017 গভীর িিকূপ  

CEN২০১৯০৫০০৩৪ 

আক্ষস বচিক AAS   0.05 আয়রক্ষির িাত্রা 

অসক্ষন্তাষজিক 

 

আয়রি AAS ৬.২৩ 0.3-1 

কিাচরি  TM  150-160 

কর্ারোনুেীি 30/08/2015 গভীর িিকূপ -6  

(BAR201508004

3) 

আক্ষস বচিক AAS <LOQ  0.05 পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক আয়রি AAS 0.250 0.3-1 

কিাচরি  TM 15 150-160 

কছংগারির 17/01/2019 উতপাদক িিকূপ 

COM201901034

4 

আক্ষস বচিক AAS 0.002 0.05 পাচির িাি 

সক্ষন্তাষজিক আয়রি AAS <LOQ 0.3-1 

কিাচরি  TM 249 150-160 

 

ছক ১০- িাধর্পুর কপৌরসভা কর্ক্ষক প্রাি ল্যার্ কটস্ট এর প্রচতক্ষর্দি অনুর্ায়ী ১ট কক্ষর উপাদাক্ষির গুেগত িাক্ষির তথ্য 

উপাদাি ল্যার্ পরীো ব্যর্হৃত স্টযান্ডাি ব প্রাি ফিাফি িন্তব্য 

uPVC পাইপ  িাইক্ষিিশি পরীো BS ৩৫০৫: ১৯৬৮ র্চেব্যবাস 

(চিচি)  

১১৪.৩ র্চেব্যবাস এর্ং পুরুত্ব 

উভক্ষয়র িাি গ্রেেক্ষর্াগ্য    

পুরুত্ব ৩.৭ 

োইক্ষোস্টযাটক কপ্রসার পরীো BS ৩৫০৫: ১৯৬৮ ককাি চছদ্র পাওয়া র্ায়চি গ্রেেক্ষর্াগ্য 

করচসস্টযাি টু অযাচসক্ষটাি পরীো BS ৩৫০৫: ১৯৬৮ ককাি দূষে র্া 

চর্চেন্নতা পচরিচেত 

েয়চি 

গ্রেেক্ষর্াগ্য 

ইম্পযাক্ট পরীো BS ৩৫০৫: ১৯৬৮ ১৪ আঘাক্ষতর িক্ষধ্য 

ককািটই ব্যর্ ব েয়চি 

গ্রেেক্ষর্াগ্য 

র্াচি চসভ পরীো চিধ বাচরত FM 2.5 2.62 গ্রেেক্ষর্াগ্য 

কক্ষম্পাচসট কপাট বল্যান্ড 

চসক্ষিন্ট  

কক্ষেচসভ কেন্থ ASTM c150-12  ২৫.৮ Mpa (৭ চদি)  গ্রেেক্ষর্াগ্য 

িীি  শচি পরীো - ৬৭৩.৭৬ Mpa সক্ষন্তাষজিক  
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পচরচশি ছিঃ সিীো েক্ষত প্রাপ্য গুিগত তথ্য 

পাচি  সরর্রাে ও প্রাপ্যতা 

1. আপচি চক আপিার এিাকার ৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি (চিতীয় পর্ বায়) (প্রর্ি 

সংক্ষশাচধত) প্রকে সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষছি? (গৃেসংক্ষর্াগ, ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, উৎপাদি িিকূপ) 

প্রকে সম্পক্ষকব অর্গত 

(গৃেসংক্ষর্াগ, ওয়াটার পক্ষয়ন্টস, উৎপাদি িিকূপ) 

Frequency Percentage 

িা 455 41% 

োঁ 665 59% 

 

2. র্তবিাক্ষি আপচি ককাি ককাি উৎস েক্ষত পাচি সংগ্রে কক্ষরি?  

র্তবিাি  পাচি  উৎস Frequency Percentage 

েস্ত িাচিত টউর্ক্ষয়ি 452 40.4 

প্রকে িারা স্থাচপত ওয়াটার পক্ষয়ন্টস 312 27.9 

প্রকেভূি গৃেসংক্ষর্াগ 266 23.8 

সাপ্লাই এর পাচি 183 16.3 

ব্যচিগত গভীর টউর্ক্ষয়ি 142 12.7 

সাধারে পাচির পাম্প/ট্যাপ 91 8.1 

পুকুর 56 5.0 

স্থািীয়ভাক্ষর্ ব্যর্স্থাপিা গভীর টউর্ক্ষয়ি 44 3.9 

অন্যন্য 5 0.4 

 

২.১ আপিার খািা কর্ক্ষক পাচির প্রধাি উৎক্ষসর দূরত্ব কত?  

পাচির প্রধাি উৎক্ষসর দূরত্ব (ফুট)   Frequency Percentage 

0-100 540 48.2% 

100-200 50 4.5% 

200-300 31 2.8% 

300-400 9 0.8% 

400-500 1 0.1% 

500-600 3 0.3% 

 

২.২ পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কত সিয় প্রক্ষয়াজি েয়? 

সিয় Frequency Percentage 

0-9 505 45.1% 

10-19 115 10.3% 

20-29 13 1.2% 

30-40 6 0.5% 
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২.৩ আপচি চক পাচির িাি চিক্ষয় সন্তুি? 

পাচির িাি চিক্ষয় সন্তুি Frequency Percentage 

িা 290 26 

োঁ 499 45 

 

কপৌরসভা  িা োঁ 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 3 11 

কাচিয়া  11 

গার্তিী 13 4 

িকচরয়া 9 80 

কছঙ্গারির  45 

চিকরগাছা  16 

চত্রশাি 6 5 

িাচিতার্াচর 9 6 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 5 58 

ফুির্াচড় 148 63 

চর্রািপুর 17 44 

কর্ড়া 37 14 

কর্ারোি উচেি  2 

িাধর্পুর 17 9 

চিরকাচদি 26 122 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 290 9 

 

২.৪ আপচি ককি সন্তুি িি? 

আপচি ককি সন্তুি িি Frequency Percentage 

আয়রি যুি পাচি 280 25 

পাচিক্ষত িয়িা আক্ষস 37 3 

পাচি কি আক্ষস 14 1 

দুগ বন্ধযুি পাচি 7 1 

 

২.৫ প্রকে েক্ষত পাচির সুচর্ধা পাওয়ার আক্ষগ আপিার খািার সদস্যক্ষদর জন্য পাচির প্রধাি উৎস চক চছি? 

পাচির  প্রধাি উৎস Frequency Percentage 

েস্ত িাচিত টউর্ক্ষয়ি 395 35.3 

পুকুর 170 15.2 

স্থািীয়ভাক্ষর্ ব্যর্স্থাপিা গভীর টউর্ক্ষয়ি 76 6.8 

ব্যচিগত গভীর টউর্ক্ষয়ি 70 6.3 

িদী 40 3.6 

সাধারে পাচির পাম্প/ট্যাপ 19 1.7 

সাপ্লাই এর পাচি 9 0.8 

অন্যন্য 13 1.2 

 

২.৬ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ পাচি সংগ্রে করার জন্য কত সিক্ষয়র দরকার েত? 

সিয় (চিচিট) Frequency Percentage 

0-9 269 24.0% 

10-19 97 8.7% 
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সিয় (চিচিট) Frequency Percentage 

20-29 87 7.8% 

30-39 58 5.2% 

40-49 12 1.1% 

50-59 13 1.2% 

60-69 2 0.2% 

70-80 2 0.2% 

 

 

২.৭ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কত সিক্ষয়র প্রক্ষয়াজি েয়? 

সিয় (চিচিট) Frequency Percentage 

0-9 417 37.2% 

10-19 113 10.1% 

20-30 12 1.1% 

 

২. ৮ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ আপিার র্াচড় কর্ক্ষক পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব কত চছি? 

পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব (ফুট) Frequency Percentage 

0-200 373 33.3% 

200-400 67 6.0% 

400-600 65 5.8% 

600-800 15 1.3% 

800-1000 10 0.9% 

1000-1200 5 0.4% 

1200-1400 1 0.1% 

1400-1600 3 0.3% 

2000-2200 4 0.4% 

2400-2600 1 0.1% 

 

 

২.৯ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পক্ষর আপিার র্াচড় কর্ক্ষক পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব কত? 

পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব (ফুট) Frequency Percentage 

0-100 448 40.0% 

100-200 66 5.9% 

200-300 12 1.1% 

300-400 9 0.8% 

400-500 2 0.2% 

500-600 7 0.6% 

 

২.১০ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ বদচিক কত ঘন্টা আপচি পাচি কপক্ষতি? 

সিয় (ঘন্টা) Frequency Percentage 

0-4 98 8.8% 

5-9 27 2.4% 

10-14 20 1.8% 

15-19 7 0.6% 

20-24 392 35.0% 
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২.১১ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর বদচিক কত ঘন্টা পাচি পাক্ষেি? 

সিয় (ঘন্টা) Frequency Percentage 

0-4 62 5.5% 

5-9 140 12.5% 

10-14 36 3.2% 

20-24 306 27.3% 

 

২.১২ প্রকক্ষের পর আপচি চক সারা র্ছর জুক্ষড় পাচি সরর্ারে পাক্ষেি? 

সারা র্ছর জুক্ষড় পাচি সরর্ারে Frequency Percentage 

োঁ 544 47.59 

িা 5 0.44 

 

২.১৩ র্চদ িা েয়, র্ছক্ষরর ককাি সিয় আপচি পাচি সরর্রাে পাি িা? 

 

ককাি সিয় আপচি পাচি সরর্রাে পাি িা Frequency Percentage 

িাি ব 5 0.44 

এচপ্রি 4 0.35 

কফব্রুয়াচর 3 0.26 

 

২.১৪ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি পাচির িাি পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ? 

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি পাচির িাি পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ? Frequency Percentage 

িা 46 8.5 

োঁ 497 91.5 

 

2.15 র্চদ োঁ েয়, প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি পাচির িাি পচরর্তবি চিক্ষয় আপচি কতটা সন্তুি? 

আপচি কতটা সন্তুি Frequency Percentage 

অসন্তুি 3 0.6 

খর্ সন্তুি 226 45.5 

কিাটামুট  সন্তুি 71 14.3 

সন্তুি 197 39.6 

 

2.16 প্রকে িারা স্থাচপত ওয়াটার পক্ষয়ন্টস কর্ক্ষক আপচি কী কী সুচর্ধা  পাক্ষেি? 

কী সুচর্ধা পাক্ষেি Frequency Percentage 

চর্শুদ্ধ পাচি প্রাচি 292 26.1 

সিয় কক্ষিক্ষছ 250 22.3 

দূরত্ব কক্ষিক্ষছ 248 22.1 

পাচি সরর্রাে পচরিাে বৃচদ্ধ 132 11.8 

উতযি েওয়া কক্ষিক্ষছ 38 3.4 

মূল্য হ্রাস 27 2.4 

অন্যান্য 8 0.7 

 

2.17 প্রকে িারা স্থাচপত ওয়াটার পক্ষয়ন্টস স্থাপক্ষির পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য আপিার খরক্ষির চক পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ? 

খরক্ষির পচরর্তবি Frequency Percentage 

খরি কক্ষিক্ষছ 66 21.2 

খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ 4 1.3 
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খরক্ষির পচরর্তবি Frequency Percentage 

পচরর্তবি েয় চি 242 77.6 

 

 

2.18 ২.১৭ এর উির ১ েক্ষি প্রকে িারা ওয়াটার পক্ষয়ন্টস স্থাপক্ষির পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ? 

খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ Frequency Percentage 

150 2 50 

300 2 50 

 

2.19 ২.১৭ এর উির ২ েক্ষি ২.১৭ এর উির ১ েক্ষি প্রকে িারা ওয়াটার পক্ষয়ন্টস স্থাপক্ষির পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কক্ষিক্ষছ? 

পাচি সরর্রাক্ষের  খরি কক্ষিক্ষছ Frequency Percentage 

0-499 55 4.9% 

500-999 6 0.5% 

1000-1499 3 0.3% 

4500-5000 2 0.2% 

 

2.20 প্রকে িারা স্থাচপত গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর আপচি কী কী সুচর্ধা  পাক্ষেি? 

সুচর্ধা Frequency Percentage 

সিয় কক্ষিক্ষছ 203 18.1 

চর্শুদ্ধ পাচি প্রাচি 189 16.9 

দূরত্ব কক্ষিক্ষছ 184 16.4 

পাচি সরর্রাে পচরিাে বৃচদ্ধ 167 14.9 

মূল্য হ্রাস 12 1.1 

উতযি েওয়া কক্ষিক্ষছ 8 0.7 

অন্যান্য 10 0.9 

 

2.21 প্রকে িারা স্থাচপত গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য আপিার খরক্ষির চক পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ? 

খরক্ষির পচরর্তবি Frequency Percentage 

খরি কক্ষিক্ষছ 36 13.5 

খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ 149 56.0 

পচরর্তবি েয় চি 81 30.5 

 

2.22 ২.২১ এর উির ১ েক্ষি প্রকে িারা স্থাচপত গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ? 

খরি কর্ক্ষড়ক্ষছ (টাকা) Frequency Percentage 

0-99 40 3.6% 

100-199 59 5.3% 

200-299 63 5.6% 

300-399 21 1.9% 

500-599 1 0.1% 

900-1000 2 0.2% 

 

2.23 ২.২১ এর উির ২ েক্ষি প্রকে িারা স্থাচপত গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কক্ষিক্ষছ? 

খরি কক্ষিক্ষছ (টাকা) Frequency Percentage 

100-199 3 0.3% 

200-299 9 0.8% 

300-399 2 0.2% 
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খরি কক্ষিক্ষছ (টাকা) Frequency Percentage 

400-499 1 0.1% 

500-599 12 1.1% 

600-699 1 0.1% 

800-899 3 0.3% 

900-1000 5 0.4% 

 

2.24 এই প্রকক্ষের পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থার উন্নচতর দরুি আপিার চক আয় উপাজবক্ষির সুক্ষর্াগ কর্ক্ষড়ক্ষছ? 

উপাজবক্ষির সুক্ষর্াগ কর্ক্ষড়ক্ষছ Frequency Percentage 

িা 470 87 

েযাঁ 73 13 

 

2.25 র্চদ েযাঁ েয়, উপাজবক্ষির চক চক সুক্ষর্াগ েক্ষয়ক্ষছ? 

উপাজবক্ষির চক সুক্ষর্াগ েক্ষয়ক্ষছ Frequency Percentage 

গর্াচদ পশু পািি 25 34 

অন্যান্য... 21 29 

মুরচগ পািি 20 27 

সর্চজ িাষ 16 22 

অকৃচষ (গৃেচভচিক) 17 23 

 

স্বাস্থযব্যর্স্থা 

3. আপচি চক আপিার এিাকার ৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি (চিতীয় পর্ বায়) (প্রর্ি 

সংক্ষশাচধত) প্রকে সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষছি? (গেক্ষশৌিাগার স্থাপি) 

প্রকে সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষছি? (গেক্ষশৌিাগার স্থাপি) Frequency Percentage 

িা 624 56% 

োঁ 496 44% 

 

4. প্রকে িারা চিচি বত গেক্ষশৌিাগার এর সংখ্যা চক আপিার এিাকার জন্য পর্ বাি? 

গেক্ষশৌিাগার পর্ বাি Frequency Percentage 

জািা কিই 580 52% 

িা 449 40% 

েযাঁ 91 8% 

 

5. প্রকে িারা চিচি বত গেক্ষশৌিাগার চক উপযুি স্থাক্ষি চিি বাি করা েক্ষয়ক্ষছ? 

গেক্ষশৌিাগার চিি বাি Frequency Percentage 

িা 122 23 

েযাঁ 418 77 

 

6. প্রকক্ষের আওতাভুি গেক্ষশৌিাগাক্ষরর কী কী সুচর্ধা আক্ষছ? 

সুচর্ধা Frequency Percentage 

জািা কিই 738 65.9 

দরজার িক আক্ষছ 256 22.9 

িারী –পুরুক্ষষর পৃর্ক ব্যর্স্থা আক্ষছ 238 21.3 

পর্ বাি আক্ষিা আক্ষছ 225 20.1 

টয়ক্ষিট পচরষ্কার 212 18.9 

সর্ার প্রক্ষর্শ অচধকার 206 18.4 
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িারী পুরুক্ষষর জক্ষন্য আিাদা ব্যর্স্থা আক্ষছ 159 14.2 

খারাপ গন্ধ কিই 136 12.1 

টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি কি 86 7.7 

শুকক্ষিা কিক্ষি 85 7.6 

সুচর্ধাজিক অর্স্থাি 71 6.3 

উপচরকাঠাক্ষিা আক্ষছ 49 4.4 

িচেিা ককয়ার কটকার আক্ষছ 40 3.6 

সার্াক্ষির ককস আক্ষছ 30 2.7 

োত কধাঁয়ার সার্াি /েযান্ড ওয়াশ আক্ষছ 23 2.1 

টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি কর্চশ 17 1.5 

ককাি সুচর্ধা কিই 11 1.0 

এয়ার কেশার/ ন্যাপর্চিি চছি 10 0.9 

চশশুক্ষদর জন্য ব্যর্স্থা আক্ষছ 3 0.3 

প্রচতর্ন্ধীক্ষদর জন্য ব্যর্স্থা আক্ষছ 2 0.2 

অন্যান্য 10 0.9 

 

7. প্রকক্ষের আওতাভুি পার্চিক টয়ক্ষিক্ষটর কী কী অসুচর্ধা আক্ষছ? 

অসুচর্ধা Frequency Percentage 

জািা কিই 747 66.7 

োত কধাঁয়ার সার্াি /েযান্ড ওয়াশ কিই 214 19.1 

সার্াক্ষির ককস কিই 181 16.2 

টয়ক্ষিক্ষটর দূরত্ব কর্চশ 155 13.8 

খারাপ গন্ধ 128 11.4 

িচেিা ককয়ার কটকার কিই 115 10.3 

টয়ক্ষিক্ষটর অর্স্থাি উপযুি স্থাি এ িয় 91 8.1 

টয়ক্ষিট কিাংরা 89 7.9 

কিক্ষি স্যাঁতক্ষেঁক্ষত 83 7.4 

টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি কর্চশ 67 6.0 

িারী –পুরুক্ষষর পৃর্ক ব্যর্স্থা কিই 33 2.9 

পর্ বাি আক্ষিা কিই 24 2.1 

পাচির ব্যর্স্থা কিই 21 1.9 

উপচরকাঠাক্ষিা কিই 8 0.7 

দরজার িক কিই 6 0.5 

অন্যান্য 16 1.4 

 

8. আপচি প্রকে শুরু েওয়ার আক্ষগ স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় কতটা সন্তুি চছক্ষিি? 

স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় কতটা সন্তুি Frequency Percentage 

অসন্তুি 460 41% 

খর্ অসন্তুি 188 17% 

খর্ সন্তুি 16 1% 

কিাটামুট  সন্তুি 370 33% 

সন্তুি 86 8% 
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9. প্রকে েক্ষত প্রাি স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় আপচি কতটা সন্তুি? 

স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় কতটা সন্তুি Frequency Percentage 

অসন্তুি 118 10.5% 

খর্ অসন্তুি 1 0.1% 

খর্ সন্তুি 76 6.8% 

কিাটামুট  সন্তুি 583 52.1% 

সন্তুি 342 30.5% 

 

কপৌরসভা প্রকে েক্ষত প্রাি স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় সন্তুি 

অসন্তুি  খর্ অসন্তুি খর্ সন্তুি  কিাটামুট  সন্তুি  সন্তুি  

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 4.4% 

কাচিয়া 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 2.3% 

গার্তিী 0.8% 0.0% 6.6% 3.6% 0.6% 

িকচরয়া 0.0% 0.0% 22.4% 4.6% 14.6% 

কছঙ্গারির 0.0% 0.0% 14.5% 2.6% 6.4% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 7.9% 

চত্রশাি 2.5% 0.0% 1.3% 6.2% 1.5% 

িাচিতার্াচর 10.2% 0.0% 0.0% 4.3% 0.3% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 28.8% 0.0% 38.2% 6.9% 14.9% 

ফুির্াচড় 24.6% 0.0% 2.6% 23.5% 15.5% 

চর্রািপুর 9.3% 100.0% 1.3% 6.7% 3.8% 

কর্ড়া 0.8% 0.0% 1.3% 8.7% 6.4% 

কর্ারোি উচেি 0.0% 0.0% 6.6% 0.9% 4.4% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 8.5% 

চিরকাচদি 22.9% 0.0% 1.3% 19.9% 2.0% 

কপৌরসভা প্রকে শুরু েওয়ার আক্ষগ স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় সন্তুি 

অসন্তুি  খর্ অসন্তুি খর্ সন্তুি  কিাটামুট  সন্তুি  সন্তুি  

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 3.7% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 

কাচিয়া 0.4% 13.3% 6.3% 0.5% 0.0% 

গার্তিী 1.7% 4.8% 0.0% 3.0% 1.2% 

িকচরয়া 14.3% 6.9% 18.8% 1.9% 5.9% 

কছঙ্গারির 7.6% 2.7% 6.3% 1.4% 2.4% 

চিকরগাছা 0.2% 24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 0.7% 0.0% 12.5% 10.5% 1.2% 

িাচিতার্াচর 2.2% 0.0% 0.0% 7.0% 2.4% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 14.1% 0.5% 31.3% 16.8% 24.7% 

ফুির্াচড় 29.1% 19.1% 6.3% 7.3% 27.1% 

চর্রািপুর 7.0% 9.0% 0.0% 4.1% 0.0% 

কর্ড়া 5.7% 0.5% 0.0% 9.5% 15.3% 

কর্ারোি উচেি 1.3% 8.0% 12.5% 0.5% 0.0% 

িাধর্পুর 1.3% 0.0% 0.0% 4.1% 10.6% 

চিরকাচদি 6.7% 0.5% 0.0% 30.8% 5.9% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 3.9% 10.1% 6.3% 0.5% 3.5% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.0% 0.0% 3.9% 3.1% 6.4% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

করাগ প্রাদুভবার্ 

10. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ (২০১৪ সাক্ষির আক্ষগ) আপিার পচরর্াক্ষর ককউ চক পাচির্াচেত ককাি করাক্ষগ আক্রান্ত েক্ষয়ক্ষছি?    

পাচির্াচেত ককাি করাক্ষগ আক্রান্ত েক্ষয়ক্ষছি Frequency Percentage 

জাচি িা 51 4.6% 

িা 547 48.8% 

কিাটামুট  সন্তুি 1 0.1% 

েযাঁ 521 46.5% 

 

10.1. করাগগুক্ষিার িাি উক্ষেখ করুি? 

করাগগুক্ষিার িাি Frequency Percentage 

িায়চরয়া 485 43.3 

জচন্ডস 180 16.1 

িি বক্ষরাগ 139 12.4 

টাইফক্ষয়ি 94 8.4 

কক্ষিরা 71 6.3 

আিাশয় 44 3.9 

আক্ষস বচিক দূষে 18 1.6 

ককাক্ষিাটই িয় 3 0.3 

ির্োিতা জিীত করাগ 1 0.1 

 

 

কপৌরসভা করাগগুক্ষিার িাি 

িায়চরয়া জচন্ডস িি বক্ষরাগ টাইফক্ষয়ি কক্ষিরা  আিাশয় আক্ষস বচিক 

দূষে 

ির্োিতা 

জিীত করাগ 

ককাক্ষিাটই 

িয় 

কাচিগঞ্জ 

(জচকগঞ্জ) 

4.6% 4.0% 0.0% 9.9% 20.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

কাচিয়া 5.0% 4.6% 8.0% 16.5% 5.6% 14.0% 5.6% 0.0% 0.0% 

গার্তিী 2.9% 8.0% 0.0% 9.9% 0.0% 0.0% 27.8% 0.0% 0.0% 

িকচরয়া 4.2% 6.9% 10.9% 5.5% 1.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

কছঙ্গারির 3.1% 3.4% 8.0% 3.3% 1.4% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

চিকরগাছা 9.6% 13.1% 0.7% 9.9% 4.2% 48.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 2.9% 1.7% 2.9% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

িাচিতার্াচর 4.0% 0.6% 3.6% 1.1% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 

পিাশ 

(কঘাড়াশাি) 

9.2% 8.0% 0.7% 8.8% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 

ফুির্াচড় 24.0% 20.0% 17.4% 3.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

চর্রািপুর 5.2% 4.0% 7.2% 3.3% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

কর্ড়া 7.5% 5.1% 11.6% 7.7% 1.4% 0.0% 22.2% 0.0% 33.3% 

কর্ারোি 

উচেি 

4.8% 5.1% 8.7% 2.2% 4.2% 27.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

িাধর্পুর 2.3% 4.0% 0.0% 1.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

চিরকাচদি 5.2% 1.7% 12.3% 4.4% 4.2% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 5.6% 9.7% 8.0% 11.0% 6.9% 9.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Grand 

Total 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

10.2 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পক্ষর এসর্ করাক্ষগ আক্রান্ত ের্ার প্রর্েতা এখি ককিি? 

করাক্ষগ আক্রান্ত ের্ার প্রর্েতা Frequency Percentage 

একই রকি 28 5.4 

কক্ষিক্ষছ 484 92.9 

জাচি িা 5 1.0 

কর্ক্ষড়ক্ষছ 4 0.8 

 

10.3 প্রকক্ষের কারক্ষি আপিার এিাকায় পাচির্াচেত করাক্ষগর প্রক্ষকাক্ষপর পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ চক? 

করাক্ষগর প্রক্ষকাক্ষপর পচরর্তবি Frequency Percentage 

একই রকি 178 32.5 

কক্ষিক্ষছ 323 58.9 

জাচি িা 43 7.8 

কর্ক্ষড়ক্ষছ 4 0.7 

 

11. প্রকে েক্ষত আপিার জীচর্কা ও জীর্ির্াত্রার িাক্ষি ককাি ধরক্ষের পচরর্তবি এক্ষসক্ষছ?  

পচরর্তবি Frequency Percentage 

স্বাস্থয ব্যর্স্থার উন্নচত 842 75 

ককাি পচরর্তবি েয় চি 277 25 

অন্যান্য 34 3 

কি বসংস্থাি 48 4 

 

 

11.1 তক্ষর্ আপিার িাচসক আয় কত বৃচদ্ধ েক্ষয়ক্ষছ? 

িাচসক আয় বৃচদ্ধ ((টাকা) Frequency Percentage 

0-999 13 1.2% 

1000-1999 7 0.6% 

2000-2999 4 0.4% 

3000-3999 2 0.2% 

4000-4999 1 0.1% 

5000-5999 6 0.5% 

6000-7000 4 0.4% 

 

প্রকক্ষের সীিার্দ্ধতা 

13. এই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি কী কী সিস্যা েক্ষয়চছি? 

িাচসক আয় Frequency Percentage 

ককাি সিস্যা েয়চি 1091 97.4 

জিাভূচি ধ্বংস করা েক্ষয়ক্ষছ / র্ালু ভরাট 35 3.1 

পচরক্ষর্শ দূষে 11 1.0 

অন্যান্য 5 0.4 

পাচি সরর্রাে র্ন্ধ েওয়া 2 0.2 

র্িভূচি ধ্বংস করা েক্ষয়ক্ষছ 6 0.5 

কৃচষ ধ্বংস েক্ষয়ক্ষছ 3 0.3 
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13.1 র্চদ ১৩ এর উির ৫ েয় চর্কে চক ব্যর্স্থা কিওয়া েক্ষয়চছক্ষিা? 

পাচি সরর্রাে র্ন্ধ েওয়া Frequency Percentage 

অন্য র্াসায় কর্ক্ষক পাচি এক্ষিচছ 2  

 

 

14. প্রকে সম্পক্ষকব আপিার কী কী অচভক্ষর্াগ আক্ষছ? 

অচভক্ষর্াগ Frequency Percentage 

ককাি অচভক্ষর্াগ কিই 979 87.4 

অন্যান্য 82 7.3 

পাচির সংক্ষর্াগ ঠিকিত কাজ কক্ষরিা 54 4.8 

প্রকক্ষের কারক্ষি জচির অচধগ্রেে েক্ষয়ক্ষছ 33 2.9 

টয়ক্ষিক্ষটর অর্কাঠাক্ষিা ভাি িয় 17 1.5 

পাচিক্ষত দুগ বন্ধ 7 0.6 

 

15. প্রকে কসর্া চর্ষয় অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র করার ককাি সুক্ষর্াগ চছি চক? 

অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র করার ককাি সুক্ষর্াগ চছি Frequency Percentage 

জািা কিই 653 58% 

িা 166 15% 

োঁ 301 27% 

 

15.1 র্চদ েযাঁ েয়, তক্ষর্ আপচি ককাি অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র কক্ষরক্ষছি? 

আপচি ককাি অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র কক্ষরক্ষছি Frequency Percentage 

িা 181 60 

োঁ 123 40 

 

15.2 প্রকক্ষের ককাি কসর্ার কপ্রচেক্ষত অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র কক্ষরক্ষছি? 

 

অচভক্ষর্াগ Frequency Percentage 

অন্যান্য 8 6.5 

গৃে সংক্ষর্াগ 99 80.5 

ওয়াটার পক্ষয়ন্ট 8 6.5 

গেক্ষশৌিাগার 7 5.7 

উৎপাদক িিকূপ 1 0.8 

15.3 অচভক্ষর্াক্ষগর পর ককাি পদক্ষেপ গ্রেে করা েক্ষয়ক্ষছ? 

ককাি পদক্ষেপ গ্রেে করা েক্ষয়ক্ষছ Frequency Percentage 

িা 31 26 

োঁ 89 74 

 

16. পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থার উপর আপিার সন্তুচির িাত্রা অনুর্ায়ী   প্রকক্ষের চিনচিচখত পচরক্ষষর্াগুক্ষিার িের চদি 

 অসন্তুি খর্ সন্তুি জাচি িা কিাটামুট সন্তুি সন্তুি 

গৃে সংক্ষর্াগ 9 83 30 111 187 

ওয়াটার পক্ষয়ন্ট 6 148 167 77 157 

গেক্ষশৌিাগার 70 86 453 262 249 
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কপৌরসভা গৃে সংক্ষর্াগ ব্যর্স্থার উপর আপিার সন্তুচির িাত্রা 

অসন্তুি খর্ সন্তুি জাচি িা কিাটামুট সন্তুি সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 

কাচিয়া 0.0% 1.2% 0.0% 1.8% 7.0% 

গার্তিী 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

িকচরয়া 0.0% 10.8% 6.7% 2.7% 2.7% 

কছঙ্গারির 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 3.2% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 5.9% 

চত্রশাি 0.0% 7.2% 10.0% 17.1% 7.5% 

িাচিতার্াচর 0.0% 2.4% 0.0% 23.4% 3.7% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 44.4% 37.3% 40.0% 5.4% 16.6% 

ফুির্াচড় 0.0% 2.4% 0.0% 7.2% 6.4% 

চর্রািপুর 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 

কর্ড়া 33.3% 15.7% 0.0% 12.6% 19.8% 

কর্ারোি উচেি 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 9.1% 

চিরকাচদি 22.2% 20.5% 6.7% 26.1% 11.8% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.0% 2.4% 0.0% 0.9% 6.4% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

কপৌরসভা ওয়াটার পক্ষয়ন্ট ব্যর্স্থার উপর আপিার সন্তুচির িাত্রা 

অসন্তুি খর্ সন্তুি জাচি িা কিাটামুট সন্তুি সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.0% 2.7% 0.6% 0.0% 7.0% 

কাচিয়া 0.0% 1.4% 0.0% 7.8% 7.0% 

গার্তিী 16.7% 0.0% 0.6% 1.3% 0.0% 

িকচরয়া 0.0% 30.4% 0.0% 1.3% 13.4% 

কছঙ্গারির 0.0% 31.1% 0.0% 0.0% 1.3% 

চিকরগাছা 0.0% 3.4% 0.0% 1.3% 21.7% 

চত্রশাি 0.0% 0.7% 10.2% 2.6% 1.3% 

িাচিতার্াচর 16.7% 0.0% 8.4% 11.7% 0.6% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 16.7% 8.8% 29.9% 9.1% 17.2% 

ফুির্াচড় 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 7.0% 

চর্রািপুর 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 2.5% 

কর্ড়া 16.7% 1.4% 0.6% 29.9% 5.7% 

কর্ারোি উচেি 16.7% 13.5% 1.2% 0.0% 0.6% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 8.4% 2.6% 2.5% 

চিরকাচদি 16.7% 1.4% 39.5% 9.1% 0.6% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.0% 5.4% 0.6% 1.3% 11.5% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      

কপৌরসভা গেক্ষশৌিাগার ব্যর্স্থার উপর আপিার সন্তুচির িাত্রা 

অসন্তুি খর্ সন্তুি জাচি িা কিাটামুট সন্তুি সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 2.9% 0.0% 2.2% 3.8% 1.2% 

কাচিয়া 22.9% 0.0% 2.0% 1.1% 0.8% 

গার্তিী 1.4% 15.1% 0.2% 4.2% 1.2% 



 

   

95 

 

িকচরয়া 0.0% 10.5% 2.2% 3.4% 26.5% 

কছঙ্গারির 0.0% 22.1% 1.5% 1.5% 7.2% 

চিকরগাছা 0.0% 2.3% 9.1% 0.4% 1.2% 

চত্রশাি 4.3% 0.0% 6.4% 3.8% 1.2% 

িাচিতার্াচর 10.0% 0.0% 4.9% 3.1% 0.4% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 21.4% 3.5% 23.4% 5.3% 6.4% 

ফুির্াচড় 21.4% 40.7% 1.1% 37.4% 27.3% 

চর্রািপুর 10.0% 3.5% 5.7% 8.0% 3.2% 

কর্ড়া 1.4% 1.2% 0.4% 18.3% 9.2% 

কর্ারোি উচেি 0.0% 1.2% 4.6% 0.4% 0.8% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 8.8% 

চিরকাচদি 4.3% 0.0% 27.2% 6.9% 2.8% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.0% 0.0% 7.3% 2.3% 1.6% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

প্রকক্ষের কার্ বকাচরতা ও দেতা সম্পচকবত তথ্য 

 

17. চিক্ষির পচরক্ষষর্াগুচির উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি?  পূর্ বর্তী দৃশ্যকে (প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ) চর্ক্ষর্িিায় 

 অপচরর্চতবত অর্িচত উন্নচত জািা কিই কিাটামুট সন্তুি Total 

স্বাস্থয কসর্া 111 25 886 97 1 1120 

িাকুরী 433 12 305 269 1 1020 

স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা 143 27 780 170 0 1120 

জীচর্কার  সুচর্ধা 358 11 590 161 0 1120 

স্বাস্থযব্যর্স্থা 104 22 914 80 0 1120 

কৃচষ খািার (সর্চজ িাষ, 

মুরচগ পািি ও অন্যান্য) 

373 7 452 288 0 1120 

Total 1522 104 3927 1065 2 6620 

 

কপৌরসভা স্বাস্থয কসর্া উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.9% 0.0% 2.1% 5.2% 0.0% 

কাচিয়া 1.8% 0.0% 3.0% 1.0% 0.0% 

গার্তিী 8.1% 0.0% 2.1% 1.0% 0.0% 

িকচরয়া 13.5% 92.0% 3.7% 23.7% 0.0% 

কছঙ্গারির 11.7% 0.0% 2.7% 11.3% 0.0% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 0.9% 0.0% 4.7% 2.1% 0.0% 

িাচিতার্াচর 1.8% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 12.6% 0.0% 15.0% 7.2% 0.0% 

ফুির্াচড় 9.9% 4.0% 23.4% 2.1% 0.0% 

চর্রািপুর 17.1% 0.0% 2.3% 25.8% 100.0% 

কর্ড়া 2.7% 0.0% 8.1% 0.0% 0.0% 

কর্ারোি উচেি 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 3.0% 3.1% 0.0% 

চিরকাচদি 18.9% 4.0% 12.6% 17.5% 0.0% 
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কপৌরসভা স্বাস্থয কসর্া উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.0% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

কপৌরসভা িাকুরী উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.0% 0.0% 6.2% 1.6% 0.0% 

কাচিয়া 0.5% 0.0% 6.2% 2.4% 0.0% 

গার্তিী 4.8% 0.0% 2.0% 0.5% 0.0% 

িকচরয়া 3.0% 50.0% 0.0% 20.3% 0.0% 

কছঙ্গারির 1.2% 0.0% 3.0% 9.2% 0.0% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 8.2% 6.0% 0.0% 

চত্রশাি 5.5% 0.0% 2.6% 3.5% 0.0% 

িাচিতার্াচর 5.1% 0.0% 1.3% 3.3% 0.0% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 11.5% 8.3% 25.2% 7.0% 0.0% 

ফুির্াচড় 37.0% 8.3% 10.8% 7.3% 0.0% 

চর্রািপুর 6.7% 0.0% 2.0% 7.9% 100.0% 

কর্ড়া 3.5% 8.3% 16.1% 2.7% 0.0% 

কর্ারোি উচেি 0.5% 0.0% 1.3% 5.1% 0.0% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 8.9% 0.8% 0.0% 

চিরকাচদি 19.6% 25.0% 5.2% 12.7% 0.0% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 1.2% 0.0% 1.0% 9.5% 0.0% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

কপৌরসভা স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.7% 0.0% 2.4% 2.9% 0.7% 

কাচিয়া 0.7% 0.0% 3.7% 0.0% 0.7% 

গার্তিী 6.3% 0.0% 2.6% 0.0% 6.3% 

িকচরয়া 9.8% 74.1% 5.6% 9.4% 9.8% 

কছঙ্গারির 5.6% 0.0% 4.0% 5.3% 5.6% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 6.0% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 2.8% 0.0% 3.1% 10.0% 2.8% 

িাচিতার্াচর 5.6% 0.0% 2.8% 4.7% 5.6% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 19.6% 0.0% 15.3% 4.1% 19.6% 

ফুির্াচড় 20.3% 7.4% 24.0% 1.8% 20.3% 

চর্রািপুর 13.3% 0.0% 2.8% 14.1% 13.3% 

কর্ড়া 1.4% 0.0% 8.8% 2.4% 1.4% 

কর্ারোি উচেি 1.4% 0.0% 2.8% 0.6% 1.4% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 3.5% 1.8% 0.0% 

চিরকাচদি 8.4% 18.5% 7.9% 42.4% 8.4% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 4.2% 0.0% 4.6% 0.6% 4.2% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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কপৌরসভা জীচর্কার  সুচর্ধা উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.3% 0.0% 3.1% 3.7% 0.3% 

কাচিয়া 0.6% 0.0% 4.2% 1.9% 0.6% 

গার্তিী 3.4% 0.0% 2.5% 1.2% 3.4% 

িকচরয়া 6.1% 81.8% 0.2% 38.5% 6.1% 

কছঙ্গারির 3.1% 0.0% 1.7% 16.8% 3.1% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 4.5% 0.0% 4.9% 0.0% 4.5% 

িাচিতার্াচর 5.6% 0.0% 3.1% 0.0% 5.6% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 9.5% 0.0% 19.8% 1.9% 9.5% 

ফুির্াচড় 35.2% 0.0% 15.1% 3.7% 35.2% 

চর্রািপুর 6.4% 0.0% 2.5% 16.8% 6.4% 

কর্ড়া 1.1% 0.0% 10.8% 4.3% 1.1% 

কর্ারোি উচেি 0.3% 0.0% 3.1% 3.7% 0.3% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 4.6% 1.9% 0.0% 

চিরকাচদি 23.2% 18.2% 10.0% 4.3% 23.2% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 0.8% 0.0% 6.4% 1.2% 0.8% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

কপৌরসভা স্বাস্থযব্যর্স্থা উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 1.0% 0.0% 2.1% 6.3% 1.0% 

কাচিয়া 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 

গার্তিী 9.6% 0.0% 1.8% 3.8% 9.6% 

িকচরয়া 12.5% 95.5% 4.2% 27.5% 12.5% 

কছঙ্গারির 13.5% 0.0% 2.7% 11.3% 13.5% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 

চত্রশাি 1.0% 0.0% 4.7% 1.3% 1.0% 

িাচিতার্াচর 0.0% 0.0% 4.0% 1.3% 0.0% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 7.7% 4.5% 15.5% 3.8% 7.7% 

ফুির্াচড় 14.4% 0.0% 22.1% 5.0% 14.4% 

চর্রািপুর 13.5% 0.0% 3.1% 28.8% 13.5% 

কর্ড়া 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 0.0% 

কর্ারোি উচেি 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 3.0% 3.8% 0.0% 

চিরকাচদি 25.0% 0.0% 13.0% 7.5% 25.0% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 1.9% 0.0% 4.5% 0.0% 1.9% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

কপৌরসভা কৃচষ খািার (সর্চজ িাষ, মুরচগ পািি ও অন্যান্য) উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি 

 অপচরর্চতবত   অর্িচত  উন্নচত  জািা কিই কিাটামুট সন্তুি 

কাচিগঞ্জ (জচকগঞ্জ) 0.0% 0.0% 2.2% 5.2% 0.0% 

কাচিয়া 0.5% 0.0% 6.0% 0.3% 0.5% 

গার্তিী 3.2% 0.0% 3.1% 1.0% 3.2% 
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িকচরয়া 2.7% 28.6% 0.0% 28.5% 2.7% 

কছঙ্গারির 3.8% 0.0% 0.0% 11.8% 3.8% 

চিকরগাছা 0.0% 0.0% 10.2% 0.3% 0.0% 

চত্রশাি 4.0% 14.3% 5.5% 1.4% 4.0% 

িাচিতার্াচর 4.6% 0.0% 4.0% 1.0% 4.6% 

পিাশ (কঘাড়াশাি) 14.2% 0.0% 18.8% 5.6% 14.2% 

ফুির্াচড় 38.3% 28.6% 8.8% 12.5% 38.3% 

চর্রািপুর 5.9% 0.0% 2.4% 11.1% 5.9% 

কর্ড়া 1.1% 0.0% 12.8% 4.5% 1.1% 

কর্ারোি উচেি 0.3% 0.0% 4.0% 2.1% 0.3% 

িাধর্পুর 0.0% 0.0% 6.0% 1.0% 0.0% 

চিরকাচদি 20.4% 28.6% 7.7% 13.2% 20.4% 

কিক্ষেন্দীগঞ্জ 1.1% 0.0% 8.4% 0.3% 1.1% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

18. প্রকে সঠিক র্াস্তর্ায়ি এর্ং এই প্রকক্ষের উন্নচতর জন্য আরও কী পদক্ষেপ কিওয়া উচিত? 

কী পদক্ষেপ কিওয়া উচিত Frequency Percentage 

আয়রি মুি পাচি প্রক্ষয়াজি 118 10.5 

আয়রি চরমুভাি চট্রটক্ষিন্ট প্লযান্ট প্রক্ষয়াজি 25 2.2 

ইক্ষিচিচসট সিস্যা দুচর করি র্াক্ষত পাম্প কর্ক্ষক চিয়চিত পাচি 

পাওয়া র্ায় 

5 0.4 

এিাকায় পর্ বাি পচরিাক্ষির পাচির পাম্প প্রক্ষয়াজি 37 3.3 

এিাকার পাচির পক্ষয়ন্ট কর্ক্ষক র্াসা পর্ বন্ত িাইি প্রক্ষয়াজি 39 3.5 

ওভারক্ষেি ট্যাঙ্ক প্রক্ষয়াজি 132 11.8 

কেইক্ষিজ ব্যার্স্থা ও পচরছন্নতা প্রক্ষয়াজি 182 16.3 

চিরাপদ পাচি সরর্ারে 63 5.6 

পর্ বাি পচরিাক্ষির গচভর টউর্ ওক্ষয়ি র্া ট্যাপ প্রক্ষয়াজি 74 6.6 

পর্ বাি পচরিাক্ষির গেক্ষশৌিাগার ও স্যাচিক্ষটশাি ব্যার্স্থা প্রক্ষয়াজি 109 9.7 

পর্ বাি পাচির িাপ চিচিত করক্ষত েক্ষর্ 36 3.2 

পাচি ব্যার্োর ও স্যাচিক্ষটশি  সক্ষিতিতা বৃচদ্ধ করা 4 0.4 

পাচি ব্যার্োক্ষর সকক্ষির সিাি অচধকার ও সুক্ষর্াগ 7 0.6 

পাচির গৃেসংক্ষর্াগ প্রক্ষয়াজি 161 14.4 

পাচির পাইপ ওয়াশ করা প্রক্ষয়াজি 18 1.6 

পাচির চিটার প্রক্ষয়াজি 4 0.4 

পাচির মূল্য হ্রাস 24 2.2 

র্জবয চিষ্কাশি ব্যার্স্থা প্রক্ষয়াজি 38 3.4 

ভুগরভস্ত স্থর কিক্ষি র্াক্ষে 2 0.2 
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িচিটচরং ব্যার্স্থা কজারদার করক্ষত েক্ষর্ 14 1.3 

সারা চদি পাচি সরর্রাে চিচিত করক্ষত েক্ষর্ 431 38.7 

 

পচরচশি জিঃ স্থািীয় কি বশািা েক্ষত প্রাি তথ্য 

২৫ কফব্রুয়াচর, ২০১৯ তাচরক্ষখ কঘাড়াশাি কপৌরসভায় “৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও পচরক্ষর্শগত 

স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) (১ি সংক্ষশাচধত)” প্রকক্ষের চির্ীড় পচরর্ীেক্ষের স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কি বশািাট অনুচষ্ঠত েয়। 

কি বশািাটর সভাপচতত্ব কক্ষরি চিচপএইিই এর চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী জিার্ র্চশর আেক্ষিদ। অনুষ্ঠাক্ষি চর্ক্ষশষ অচতচর্ চছক্ষিি 

আইএিইচি এর পচরিািক জিার্ কিা. র্াজলুর রচশদ, কঘাড়াশাি কপৌরসভার কির্ র জিার্ কিা.  শরীফুি েক, জিার্ সরওর্ ার 

কোক্ষসি, প্রকে পচরিািক-চিচপএইিই, ঢাকা, কিা। ফজলুর রেিাি, কিপুট পচরিািক-আইএিইচি ও প্রক্ষকৌশিী কিািঃ নুরুোে- 

পরািশ বক দক্ষির কিতা, চিএি ওয়াি, স্থপচত সাচিয়া অর্িী, চিএি ওয়াি, টিচসচস সদস্য, স্থািীয় কির্ত কচিউচিট কিতার অক্ষিক 

স্থািীর্  কিাকজি এই কি বশািার্  অংশগ্রেে কক্ষরি। 

প্রক্ষকৌশিী কিািঃ নুরুোে কি বশািাট পচরিািিা কক্ষরি।  

 

জিার্ র্চশর আেক্ষিদ তাঁর র্িৃতায় র্ক্ষিি, কঘাড়াশাি কপৌরসভায় 15 চকক্ষিাচিটার িতুি পাইপ িাইি স্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ, 4 ট 

িতুি টয়ক্ষিট চিচি বত েক্ষর্ ক্ষছ েক্ষয়ক্ষছ, 300 ট ঘক্ষরর সংক্ষর্াগ স্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ এর্ং 85 ট িিকূপ স্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ । কিয়র 

জিার্ শরীফুি েক কি বশািার সকি অংশগ্রেেকারীক্ষদর স্বাগত জািাি এর্ং চতচি এই সম্পূে ব কপৌরসভায় সংচেি সরকারী 

কর্তবপক্ষের সোয়তায় পচরষ্কার পাচি সরর্রাে করক্ষত িাি র্ক্ষি আশা প্রকাশ কক্ষরি। পূক্ষর্ ব চিচপএইিই কর্তবক স্থাচপত 3ট পাম্প 

চছি র্া কাজ করত িা। চকন্তু এখি কসগুক্ষিা সচক্রয়। চতচি তার এিাকার্  িচেিাক্ষদর জন্য ২ ট িতুি পার্চিক টয়ক্ষিট প্রক্ষয়াজি 

র্ক্ষি জািাি। এছাড়াও চতচি কঘাড়াশাি কপৌরসভাক্ষত 3 ট িতুি ওভারক্ষেি ট্যাক্ষঙ্করও অনুক্ষরাধ কক্ষরি। 

 

আইএিইচি'র পচরিািক কিা র্াজলুর রচশদ অংশগ্রেেকারীক্ষদর জািাি, জিগক্ষের জন্য পচরেন্ন পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি 

ব্যর্স্থা চিচিত করা সরকাক্ষরর দাচর্ ত্ব। চতচি অংশগ্রেেকারীক্ষদর কাছ কর্ক্ষক জািক্ষত িাি কর্ তারা পাি করার জন্য ককাি উৎক্ষসর 

পাচি ব্যর্োর করক্ষছি এর্ং তাক্ষদর এিাকায় পার্চিক টয়ক্ষিক্ষটর র্তবিাি পচরচস্থচত। চতচি অংশগ্রেেকারীক্ষদর কাছ কর্ক্ষক পাচির 

সরর্রাে এর্ং পচরক্ষর্শগত স্যাচিক্ষটশি সম্পচকবত কর্ ককািও িতুি কাক্ষজর জন্য পরািশ ব জািাক্ষিার অনুক্ষরাধ কক্ষরি। 

 

জিার্ সক্ষরায়ার কোক্ষসি চিক্ষসের, ২০১৬ কর্ক্ষক এই প্রকক্ষের পচরিািক চেক্ষসক্ষর্ দাচয়ত্বপ্রাি আক্ষছি। তার দি 4 ট পার্চিক 

টয়ক্ষিট, 400 ট গৃেসংক্ষর্াগ এর্ং 85 িিকূপ বতচর কক্ষরক্ষছ। চতচি িত প্রকাশ কক্ষরি কর্ পাচি কশাধিাগাক্ষরর কাজ সম্পন্ন করার 

জন্য এই প্রকক্ষের সিয়কাি বৃচদ্ধ করা প্রক্ষয়াজি। চতচি পার্চিক টয়ক্ষিটগুচির রেোক্ষর্েে এর জন্য কসগুক্ষিাক্ষক চিজ কদওয়ার 

পরািশ ব কদি। চতচি র্ক্ষিি, র্াজাক্ষর িচেিাক্ষদর জন্য আিাদা আিাদা পার্চিক টয়ক্ষিট বতচর করা েক্ষর্ চকিা কস চর্ষক্ষয় চতচি 

চিচিত করক্ষর্ি। 

 

প্রক্ষকৌশিী কিা.  নূরউোে দিক্ষিতা, চিএি ওয়াি অংশগ্রেেকারীক্ষদর জািাি, ২ট গেক্ষশৌিাগার সচক্রয় আক্ষছ এর্ং আরও 2 ট 

শীঘ্রই চিি বাে করা েক্ষর্ (80% কাজ সম্পন্ন)। গেক্ষশৌিাগার এক র্ছক্ষর 1000 টাকার চর্চিিক্ষয় ভাড়া কদওয়া েয়। পুরাক্ষশার্ া 

গেক্ষশৌিাগাক্ষর ককাি ত্রুট কদখা কগক্ষি কপৌরসভার কি বকতবারা তা সিাধাি করার ব্যর্স্থা কক্ষরি। চতচি কপৌরসভায় আক্ষরা পার্চিক 

টর্ ক্ষিট প্রক্ষয়াজি েক্ষি অংশগ্রেেকারীক্ষদর তাচিকা চদক্ষত প্রস্তার্। চতচি র্ক্ষিি, এখি দুট উৎপাদি িিকূপ ভাি আক্ষছ। র্ততীয়ট 

এখিও সচক্রয় ির্ । উৎপাদি িিকূক্ষপর জন্য চর্দুযৎ চর্ি র্াচেচজযকভাক্ষর্ কদওয়া ের্  র্া সংচেি িন্ত্রোিক্ষর্ র অনুিচত চিক্ষয় কি 

ব্যয়র্হুি েক্ষি এট কঘাড়াশাি কপৌরসভার জন্য ভাি েক্ষর্। র্চদ পাচির চর্ি িাত্র 40% এর কিক্ষর্ ও কর্চশ সংগ্রে করা েয় তক্ষর্ তা 

কপৌরসভার জন্য কটকসই েক্ষর্ িা। চতচি পাচি পাম্প চর্িগুচির জন্য চর্দুযৎ চর্িগুচি ভতুবচক কদওর্ ার জন্য সংচেি িন্ত্রোিয় 

(জ্বািাচি িন্ত্রোিয় )কক অনুক্ষরাধ করক্ষত কিয়রক্ষক পরািশ ব কদি। চতচি জািাি কর্ 15 চকক্ষিাচিটার দীঘ ব পাইপ িাইি সচক্রয় িয়, 

স্থািীয় িানুক্ষষর সার্িারচসর্ি পাম্প রক্ষয়ক্ষছ, তাই তারা কপৌরসভার চর্ি পচরক্ষশাধ কক্ষর িা। পাইপ িাইি আগািী 2 িাক্ষসর িক্ষধ্য 

সচক্রয় েক্ষর্। কপৌরসভা চদক্ষি 3 র্ার পাচি সরর্রাে কক্ষর র্া ব্যর্োরকারীক্ষদর জন্য পর্ বাি িয়। চতচি এই কপৌরসভায় ওভারক্ষেি 

ট্যাংক স্থাপক্ষির  জন্য চিচপএইিই কর্তবপে জিার্ সারওয়ার কোক্ষসিক্ষক অনুক্ষরাধ কক্ষরি।  

 

স্থপচত সাচিয়া অর্চি, চিএি ওয়াি, পাচির স্তর িীক্ষি কিক্ষি র্াওয়া সম্পক্ষকব তার উক্ষিগ প্রকাশ কক্ষরক্ষছি। চকছু র্াচেচজযক সংস্থাগুচি 

তাক্ষদর র্াচেচজযক উক্ষেক্ষশ্যর জন্য ভূগভবস্থয পাচি ব্যর্োর করক্ষছ র্া সংচেি সরকাচর কর্তবপেক্ষক অর্চেত করা উচিত। জিার্ নূরুি 

েক, র্তেমূি পর্ বাক্ষয় পাচি ব্যর্োর সম্পক্ষকব টএিচসচস সদস্য, তার উক্ষিগ প্রকাশ কক্ষরক্ষছি। র্াচেচজযক কারখািাগুচি ভূগভবস্থ পাচি 
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ব্যর্োর কক্ষর পাচির স্তর কক্ষি র্াক্ষে। গভীর িিকূপ এর্ং ওভারক্ষেি ট্যাংক এর  এখাক্ষি িাচেদা অক্ষিক। তার িক্ষত কপৌরসভা র্চদ 

চিয়চিত পচরষ্কার জি সরর্রাে চিচিত করক্ষত পাক্ষর তােক্ষি 80% িানুষ সঠিক সিক্ষয় পাচির চর্ি চদক্ষর্। 

 

পিাশ স্কুক্ষির চপ্রচিপাি র্ক্ষিক্ষছি কর্ 400 গৃে সংক্ষর্াগ স্থাপি করা েক্ষয়ক্ষছ তক্ষর্ এখিও সচক্রয় িয়। র্চশর আেক্ষিদ, চির্ বােী 

প্রক্ষকৌশিী, চিচপএইিএই িরচসংদী, অংশগ্রেেকারীক্ষদর সার্িারচসর্ি পাচির পাম্পগুচি ব্যর্োর িা করার জন্য এর্ং চর্কে 

ব্যর্স্থার সন্ধাি করার পরািশ ব কদি।  

সর্াইক্ষক ধন্যর্াদ জাচিক্ষয় শরীফুি েক, কিয়র, এই কি বশািার সিাচি কঘাষিা কক্ষরি এর্ং জািাি কর্ চতচি সকি িাগচরক্ষকর 

পচরষ্কার পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশিসে সকি সুচর্ধা চিচিত করক্ষত কিিা করক্ষর্ি। 
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পচরচশি িিঃ খািা/ কগ্রার্ক্ষসন্টাক্ষর জচরপ এর জন্য প্রশ্নিািা  

 

চিচর্ড় পচরর্ীেে 

৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) 

র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেে ও মুল্যায়ি চর্ভাগ (আইএিইচি) 

কগাপেীয় উেযক্ষশ শুধুিাত্র 

 [শুধুিাত্র অচফচসয়াি ব্যর্োর] 

আসসািামু আিাইকুি/আদার্  

আিার িাি __________. আচি ঢাকায় অর্চস্থত একট সিীো প্রচতষ্ঠাি চি এি ওয়াক্ষির সাক্ষর্ কাজ করচছ। আিরা র্তবিাক্ষি আইএিইচি িারা সিচর্ বত 

৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি (চিতীয় পর্ বায়) (প্রর্ি সংক্ষশাচধত) একট চিচর্ড় পচরর্ীেক্ষের 

সিীো পচরিািিা করচছ। এই জচরপ কাজট র্াংিাক্ষদশ সরকার এর পচরকেিা িন্ত্রিািক্ষয়র অধীক্ষি র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেে ও মূল্যায়ি চর্ভাক্ষগর আওতাভূি 

একট সিীো, র্াক্ষত আচি আপিাক্ষক অংশগ্রেক্ষের জন্য আিন্ত্রে জািাচে। আচি এখি সিীো সম্পক্ষকব আক্ষরা র্িক্ষত র্াচে।  

আিরা আশা করচছ কর্, আপিার কদওয়া তথ্য ভচর্ষ্যক্ষত এই এিাকায় র্সর্াসরত জিগক্ষের সািাচজক অর্স্থাক্ষক আক্ষরা উন্নত করক্ষত চর্ক্ষশষ অর্দাি রাখক্ষর্।  

আিরা আপিাক্ষক চিিয়তা প্রদাি করচছ কর্, আপিার কদওয়া তথ্য সম্পূে ব কগাপি  রাখা েক্ষর্ ও আপিার িাি র্া ককাি ধরক্ষের সিািকরক্ষের তথ্য সিীোর 

প্রচতক্ষর্দক্ষি প্রকাশ করা েক্ষর্ িা।   

সাোৎকার গ্রেেকারীর িাি   স্বাের প্রারচম্ভক সিয়  কশষ সিয়  

    

 কিক   িাঠ পর্ বাক্ষয়র তত্ত্বার্ধায়ক িাি 

 েযা িা  তাচরখ  সিয়  স্বাের 

ব্যাক কিক    ১ ২        /        / ২০১৯   

 

উিরদাতার সম্মচত চিক্ষয় শুরু করুি 

পচরচিচত মূিক তথ্য 

আপিার িািিঃ................................................................................................................... ................. 

কিার্াইি িং………………………………  

িেোর িািিঃ……………ওয়াি ব িংিঃ………উপক্ষজিািঃ………কজিািঃ………... চর্ভাগিঃ………… 

আপিার স্বােরিঃ...................................। তাচরখিঃ...............................................................................

 

ক্রচিক িং: প্রশ্ন ককাি        চর্কে 

১. আপচি চক আপিার এিাকার প্রকে সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষছি?  

(র্চদ িা েয়, তথ্য সংগ্রেকারী প্রকে চর্র্রে চর্ষয়ক আক্ষিািিা করক্ষর্) 

 

 

1. োঁ 

2. িা 

পাচি  সরর্রাে ও প্রাপ্যতা 

২. র্তবিাক্ষি  আপচি ককাি  ককাি  উৎস েক্ষত পাচি সংগ্রে কক্ষরি?  

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

র্চদ প্রশ্ন ২ এর উির ১-৭ েয়, ২.১ - ২.৪ পর্ বন্ত উির চদি 

র্চদ প্রশ্ন ২ এর উির ৮,৯,১০ েয়, ২.৫ - ২.২২ পর্ বন্ত উির চদি 

 

 

 

 

 

 

1. েস্ত িাচিত টউর্ক্ষয়ি 

2. ব্যচিগত গভীর টউর্ক্ষয়ি 

3. স্থািীয়ভাক্ষর্ ব্যর্স্থাপিা 

গভীর টউর্ক্ষয়ি 

4. সাধারে পাচির পাম্প/ট্যাপ 

5. পুকুর 
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 6. িদী 

7. সাপ্লাই এর পাচি  

8. প্রকে িারা স্থাচপত িিকূপ  

9. প্রকে িারা স্থাচপত ওয়াটার 

পক্ষয়ন্টস 

10. প্রকেভূি গৃেসংক্ষর্াগ 

11. অন্যন্য................... 

২.১ আপিার খািা কর্ক্ষক পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব কত?  .........চকিঃচি/ গজ /ফুট 

২.২ পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কত সিয় প্রক্ষয়াজি েয়?   ………চিচিট/ ঘন্টা 

২.৩ আপচি চক পাচির িাি চিক্ষয় সন্তুি ?  

 

1. োঁ 

2. িা 

২.৪ র্চদ উির িা েয়, আপচি ককি সন্তুি িি?  ............................ 

২.৫ প্রকে েক্ষত পাচির সুচর্ধা পাওয়ার আক্ষগ আপিার খািার সদস্যক্ষদর জন্য পাচির  

প্রধাি উৎস চক চছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. েস্ত িাচিত টউর্ক্ষয়ি 

2. ব্যচিগত গভীর টউর্ক্ষয়ি 

3. স্থািীয়ভাক্ষর্ ব্যর্স্থাপিা 

গভীর টউর্ক্ষয়ি 

4. সাধারে পাচির পাম্প/ট্যাপ 

5. পুকুর 

6. িদী 

7. সাপ্লাই এর পাচি  

8. অন্যন্য................... 

 

২.৬ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ পাচি সংগ্রে করার জন্য কত সিক্ষয়র দরকার েত?  ………চিচিট/ ঘন্টা 

২.৭ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর পাচি সংগ্রক্ষের জন্য কত সিক্ষয়র প্রক্ষয়াজি েয়?   ………চিচিট/ ঘন্টা 

২.৮ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ আপিার র্াচড় কর্ক্ষক পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব কত চছি?  ........চফট / গজ / িাইি 

২.৯ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পক্ষর আপিার র্াচড় কর্ক্ষক পাচির উৎক্ষসর দূরত্ব কত?  ........চফট / গজ / িাইি 

২.১০ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ বদচিক কত ঘন্টা আপচি পাচি কপক্ষতি?  ............ঘন্টা 

২.১১ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর বদচিক কত ঘন্টা পাচি পাক্ষেি?  ............ঘন্টা 

২.১২ প্রকক্ষের পর আপচি চক সারা র্ছর জুক্ষড় পাচি সরর্ারে পাক্ষেি?  1. োঁ 

2. িা 

২.১৩ র্চদ িা েয়, র্ছক্ষরর ককাি সিয় আপচি পাচি সরর্রাে পাি িা?  1. গ্রীষ্মকাি 

2. র্ষ বাকাি 

3. শীতকাি 

4. অন্যান্য...... 

২.১৪ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি পাচির িাি পচরর্তবি চিক্ষয় আপচি কতটা সন্তুি?  

 

1. খর্ সন্তুি 

2. সন্তুি 

3. কিাটামুট  সন্তুি 

4. অসন্তুি 

5. খর্ অসন্তুি 

২.১৫ প্রশ্ন ২ এর উির ৮ েক্ষি 

 

উৎপাদক িিকূপ কর্ক্ষক আপচি কী সুচর্ধা  কপক্ষয়ক্ষছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

1. চর্শুদ্ধ পাচি প্রাচি 

2. পাচি সরর্রাে পচরিাে বৃচদ্ধ 

3. মূল্য হ্রাস 

4. সিয় কক্ষিক্ষছ  

5. দূরত্ব কক্ষিক্ষছ 

6. উতযি েওয়া কক্ষিক্ষছ 

7. অন্যান্য..................।   

২.১৬ উৎপাদক িিকূপ স্থাপক্ষির পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কক্ষিক্ষছ 

? 

 ........ টাকা  

২.১৭ প্রশ্ন ২ এর উির ৯ েক্ষি 

 

 

 

1. চর্শুদ্ধ পাচি প্রাচি 

2. পাচি সরর্রাে পচরিাে বৃচদ্ধ 
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ওয়াটার পক্ষয়ন্ট কর্ক্ষক আপচি কী সুচর্ধা  কপক্ষয়ক্ষছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

3. মূল্য হ্রাস 

4. সিয় কক্ষিক্ষছ  

5. দূরত্ব কক্ষিক্ষছ 

6. উতযি েওয়া কক্ষিক্ষছ 

7. অন্যান্য..................।   

২.১৮ ওয়াটার পক্ষয়ন্ট স্থাপক্ষির পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কক্ষিক্ষছ ?  ........ টাকা  

২.১৯ প্রশ্ন ২ এর উির ১০ েক্ষি 

 

গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর আপচি কী সুচর্ধা  কপক্ষয়ক্ষছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

1.  চর্শুদ্ধ পাচি প্রাচি 

2. পাচি সরর্রাে পচরিাে বৃচদ্ধ 

3. মূল্য হ্রাস 

4. সিয় কক্ষিক্ষছ  

5. দূরত্ব কক্ষিক্ষছ 

6. উতযি েওয়া কক্ষিক্ষছ 

7. অন্যান্য..................।   

২.২০ গৃেসংক্ষর্াগ পাওয়ার পর পাচি সরর্রাক্ষের জন্য কত টাকা খরি কক্ষিক্ষছ ?  ........ টাকা  

২.২১ এই প্রকক্ষের পাচি সরর্রাে ব্যর্স্থার উন্নচতর দরুি আপিার চক আয় উপাজবক্ষির 

সুক্ষর্াগ কর্ক্ষড়ক্ষছ? 

 

 

1. েযাঁ 

2. িা 

২.২২ র্চদ েযাঁ েয়, উপাজবক্ষির চক চক সুক্ষর্াগ েক্ষয়ক্ষছ? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

1. সর্চজ িাষ 

2. মুরচগ পািি 

3. গর্াচদ পশু পািি 

4. অকৃচষ (গৃেচভচিক)  

5. অন্যান্য... 

স্বাস্থযব্যর্স্থা 

৩ প্রকে িারা চিচি বত গেক্ষশৌিাগার এর সংখ্যা চক আপিার এিাকার জন্য  পর্ বাি?   

 

1. েযাঁ 

2. িা 

3. জািা কিই 

৪ প্রকে িারা চিচি বত পার্চিক টয়ক্ষিট চক উপযুি স্থাক্ষি চিি বাি করা হুক্ষয়ক্ষছ ?  

 

1. েযাঁ 

2. িা 

3. জািা কিই 

৫ প্রকক্ষের আওতাভুি পার্চিক টয়ক্ষিক্ষটর কী কী সুচর্ধা আক্ষছ? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. টয়ক্ষিট পচরষ্কার 

2. কিক্ষি  শুকক্ষিা 

3. খারাপ গন্ধ কিই 

4. এয়ার কেশার/ ন্যাপর্চিি 

চছি 

5. োত কধাঁয়ার সার্াি /েযান্ড 

ওয়াশ চছি 

6. সার্াক্ষির ককস আক্ষছ 

7. পর্ বাি আক্ষিা আক্ষছ 

8. দরজার িক আক্ষছ 

9. িারী –পুরুক্ষষর পৃর্ক ব্যর্স্থা 

আক্ষছ 

10. টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি 

কর্চশ 

11. িচেিা ককয়ার কটকার আক্ষছ 

12. উপচরকাঠাক্ষিা আক্ষছ 

13. টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি কি 

14. সর্ার প্রক্ষর্শ অচধকার  

15. চিঙ্গ সংক্ষর্দিশীি 

16. চশশু সংক্ষর্দিশীি 

17. প্রচতর্ন্ধী  সংক্ষর্দিশীি 

18. সুচর্ধাজিক অর্স্থাি 
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19. অন্যান্য...... 

৬ প্রকক্ষের আওতাভুি পার্চিক টয়ক্ষিক্ষটর কী কী অসুচর্ধা আক্ষছ? 

 

 

 

 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

 

1. টয়ক্ষিট কিাংরা 

2. কিক্ষি স্যাঁতক্ষেঁক্ষত 

3. খারাপ গন্ধ 

4. পাচির ব্যর্স্থা কিই 

5. োত কধাঁয়ার সার্াি /েযান্ড 

ওয়াশ চছিিা 

6. সার্াক্ষির ককস িাই 

7. পর্ বাি আক্ষিা িাই 

8. দরজার িক িাই 

9. িারী –পুরুক্ষষর পৃর্ক ব্যর্স্থা 

িাই 

10. টয়ক্ষিট ব্যর্োক্ষরর খরি 

কর্চশ 

11. িচেিা ককয়ার কটকার িাই 

12. উপচরকাঠাক্ষিা কিই 

13. টয়ক্ষিক্ষটর অর্স্থাি উপযুি 

স্থাি এ িয় 

14. টয়ক্ষিক্ষটর দূরত্ব কর্চশ 

15. অন্যান্য...... 

৭ আপচি প্রকে শুরু েওয়ার আক্ষগ স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় কতটা সন্তুি চছক্ষিি?  

 

1. খর্ সন্তুি 

2. সন্তুি 

3. কিাটামুট  সন্তুি 

4. অসন্তুি 

5. খর্ অসন্তুি 

৮ প্রকে েক্ষত প্রাি স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা চিক্ষয় আপচি কতটা সন্তুি?  

 

1. খর্ সন্তুি 

2. সন্তুি 

3. কিাটামুট  সন্তুি 

4. অসন্তুি 

5. খর্ অসন্তুি 

করাগ প্রাদুভবার্ 

৯ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ আপিার পচরর্াক্ষর ককউ চক পাচির্াচেত ককাি করাক্ষগ 

আক্রান্ত েক্ষয়ক্ষছি?    

েযাঁ েক্ষি ৯.১-৯.২ পর্ বন্ত উির চদি 

িা েক্ষি ৯.৩ এর উির চদি 

 1. েযাঁ 

2. িা 

3. জাচি িা  

৯.১ করাগগুক্ষিার িাি উক্ষেখ করুি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

1. িায়চরয়া  

2. কক্ষিরা  

3. জচন্ডস 

4. টাইফক্ষয়ি  

5. িি বক্ষরাগ 

6. আক্ষস বচিক দূষে  

7. ির্োিতা জিীত করাগ 

8. অন্যান্য  ______________ 

9. ককাক্ষিাটই িয় 

৯.২ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পক্ষর এসর্ করাক্ষগ আক্রান্ত ের্ার প্রর্েতা এখি ককিি?   

 

 

1. কর্ক্ষড়ক্ষছ 

2. একই রকি 

3. কক্ষিক্ষছ 

4. জাচি িা 
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৯.৩ প্রকক্ষের কারক্ষি আপিার এিাকায় পাচির্াচেত করাক্ষগর প্রক্ষকাক্ষপর চক পচরর্তবি 

েক্ষয়ক্ষছ ? 

 

 

1. কর্ক্ষড়ক্ষছ 

2. একই রকি 

3. কক্ষিক্ষছ 

4. জাচি িা  

১০ প্রকে েক্ষত আপিার জীচর্কা ও জীর্ির্াত্রার িাক্ষি ককাি ধরক্ষের পচরর্তবি 

এক্ষসক্ষছ?  

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

1. স্বাস্থয ব্যর্স্থার উন্নচত  

2. কি বসংস্থাি  

3. ককাি পচরর্তবি েয় চি 

4. অন্যান্য................. 

১০.১ র্চদ উির ১০ এর উির ২ েয় 

তক্ষর্ আপিার িাচসক আয় কত বৃচদ্ধ েক্ষয়ক্ষছ? 

 …………টাকা 

 

প্রকক্ষের সীিার্দ্ধতা 

১১ এই প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির কারক্ষি কী কী সিস্যা েক্ষয়চছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

 

1. র্িভূচি ধ্বংস করা েক্ষয়ক্ষছ  

2. জিাভূচি ধ্বংস করা েক্ষয়ক্ষছ 

3. কৃচষ ধ্বংস েক্ষয়ক্ষছ 

4. পচরক্ষর্শ দূষে 

5. পাচি সরর্রাে র্ন্ধ েওয়া 

6. ককাি সিস্যা েয়চি 

7. অন্যান্য.................  

 

১১.১ র্চদ ১১ এর উির ৫ েয়  

চর্কে চক ব্যর্স্থা কিওয়া েক্ষয়চছক্ষিা? 

 ............... 

১২ প্রকে সম্পক্ষকব আপিার কী কী অচভক্ষর্াগ আক্ষছ ? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

 

1. টয়ক্ষিক্ষটর অর্কাঠাক্ষিা ভাি িয় 

2. পাচির সংক্ষর্াগ ঠিকিত কাজ কক্ষরিা 

3. পাচিক্ষত দুগ বন্ধ 

4. প্রকক্ষের কারক্ষি জচির অচধগ্রেে 

েক্ষয়ক্ষছ 

5. ককাি অচভক্ষর্াগ কিই 

6. অন্যান্য… 

১৩ প্রকে কসর্া চর্ষয় অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র করার ককাি সুক্ষর্াগ চছি চক?   

 

1. োঁ 

2. িা  

3. জািা কিই 

১৩.১ র্চদ েযাঁ েয়, তক্ষর্ আপচি ককাি অচভক্ষর্াগ  দাক্ষয়র কক্ষরক্ষছি? 

(উির েযা েক্ষি চিক্ষির প্রশ্নগুক্ষিার উির চদি) 

 

 

1. োঁ 

2. িা  

১৩.২ প্রকক্ষের ককাি কসর্ার কপ্রচেক্ষত অচভক্ষর্াগ দাক্ষয়র কক্ষরক্ষছি? 

 

(একাচধক উির েক্ষত পাক্ষর) 

 

 

 

 

1. গৃে সংক্ষর্াগ 

2. উৎপাদক িিকূপ  

3. পার্চিক টয়ক্ষিট 

4. ওয়াটার পক্ষয়ন্ট 

5. অন্যান্য 

১৩.৩ অচভক্ষর্াক্ষগর পর ককাি পদক্ষেপ গ্রেে করা েক্ষয়ক্ষছ?  

 

1. োঁ 

2. িা  

১৪ পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থার উপর আপিার সন্তুচির িাত্রা অনুর্ায়ী   

প্রকক্ষের চিনচিচখত পচরক্ষষর্াগুক্ষিার িের চদি 

(৪ কর্ক্ষক ০) 

(৪ = খর্ সন্তুি, ৩= সন্তুি, ২= কিাটামুট সন্তুি, ১ = অসন্তুি, ০ = জাচি িা)   

 1. গৃে সংক্ষর্াগ.... 

2. উৎপাদক িিকূপ ... 

3. ওয়াটার পক্ষয়ন্ট ... 

4. পার্চিক টয়ক্ষিট 

 

 

 

প্রকক্ষের কার্ বকাচরতা ও দেতা সম্পচকবত তথ্য 
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১৫ চিক্ষির পচরক্ষষর্াগুচির উপর চভচি কক্ষর প্রকেট কতটা সফি?  পূর্ বর্তী দৃশ্যকে (প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির আক্ষগ) চর্ক্ষর্িিায় 

 উন্নচত অপচরর্চতবত অর্িচত জািা কিই 

স্বাস্থয কসর্া     

িাকুরী       

স্যাচিক্ষটশি ব্যর্স্থা     

জীচর্কার  সুচর্ধা     

স্বাস্থযব্যর্স্থা     

কৃচষ খািার (সর্চজ িাষ, মুরচগ পািি ও অন্যান্য)     

১৬ প্রকে সঠিক র্াস্তর্ায়ি এর্ং এই প্রকক্ষের 

উন্নচতর জন্য আরও কী পদক্ষেপ কিওয়া 

উচিত?  

…………………………………………………………

……………………………………  
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পচরচশি ঞিঃ সক্ষরজচিক্ষি প্রকে পর্ বক্ষর্েে কিকচিস্ট 

 

চিচর্ড় পচরর্ীেে 

৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) 

র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেে ও মুল্যায়ি চর্ভাগ (আইএিইচি) 

 

কপৌরসভা:  পর্ বক্ষর্েক্ষের তাচরখ: 

   

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ভূগভবস্থ পাচি কশাধি প্লান্ট 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে (চস্থচতিাপ) সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি (ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) চট্রটক্ষিন্ট ইউচিট অর্স্থা: PTW, 

ট্রািচিশি প্রধাি, প্রপাত, প্রর্াে কে 

,পচরস্রার্ে (sand-bed), পরচষ্কার 

জিাধার, OHT, প্রধাি সংক্রিে , প্রধাি 

চর্তরে ককন্দ্র 

কাক্ষজর পর্ বায়,  

সিাচি, সচক্রয়তা, সিস্যা 

ইতযাচদ 

 

২) বর্দুযচতক সরঞ্জািাচদ  

 

কাক্ষজর পর্ বায়,  

সিাচি, সচক্রয়তা, সিস্যা 

ইতযাচদ 

 

৩) কশাধক্ষির সুচর্ধাগুচিক্ষত কপশাগত 

স্বাস্থয এর্ং চিরাপিা 

 

 

সেজিভযতা,  অপ্রাপ্যতা, 

অপর্ বাি,  

চিিয়তা ইতযাচদ 

 

৪) চিি বােকাক্ষি িাি চির্ ন্ত্রে তত্ত্বার্ধাি 

 

চকভাক্ষর্,  

পুিরাবৃচির োর ইতযাচদ 

 

৫) পাচির গুেিাি [উৎস ও কশাচধত পাচি] চকভাক্ষর্, পরীোর 

চরক্ষপাক্ষট বর উপচস্থচত 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

৬) EMP  সম্পাদি চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 

 

৭) O&M কি ব 

 

 

চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 

 

8) দৃশ িাি ত্রূট  

 

প্লযাক্ষন্টর কর্ ককাি স্থাক্ষি  
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পর্ বক্ষর্েে (চস্থচতিাপ) সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি (ছচর্ সে কিাট িাউি) 

৯) অন্যান্য িতািত 

 

র্চদ র্াক্ষক   

 

গেিাকারী:  

  

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ওভারক্ষেি ট্যাংক চিি বাে 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি (ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) পাচির স্তর চিক্ষদ বশক প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

২) চছদ্র প্রাপ্যতা, ককার্ায়, 

পচরিাে, ইতযাচদ. 

 

৩) পাচির পাইক্ষপর িক্ষধ্য জং প্রাপ্যতা, ককার্ায়, 

পচরিাে, ইতযাচদ 

 

৪) জ্বিন্ত  রি প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ. 

 

৫) র্াইক্ষরর অংক্ষশর সুইি ভাল্ব  

 

প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৬) পাচির চিটার 

 

প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৭) িই এর িাধ্যক্ষি ম্যািক্ষোক্ষি র্াওয়ার 

ব্যর্স্থা   

 

প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৮) চিি বােকাক্ষি িাি চির্ ন্ত্রে তত্ত্বার্ধাি চকভাক্ষর্,  

পুিরাবৃচির োর ইতযাচদ 

 

৯) O&M কি ব 

 

 

চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 

 

১০) দৃশিাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

১১) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াকএ  

গেিাকারী:    

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ উৎপাদক  িিকূপ 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    
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পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) িিকূক্ষপর অর্স্থাি   ককার্ায়, ল্যাচট্রি কর্ক্ষক  

দূরত্ব (চি) 

কর্ারক্ষোিক্ষসর অর্স্থাি 

ল্যাচট্রি কর্ক্ষক কিপক্ষে ১০ 

চিটার দূক্ষর আক্ষছ চকিা তা 

চিচিত 

 

 

২) ভূগভবস্থ পাচির স্তর কতটুকু , সচক্রয়তা  

ইতযাচদ 

 

৩) Drawdown records 

 

কতটুকু, িচর্ প্রাপ্যতা,   

সচক্রয়তা  ইতযাচদ 

 

৪) ভূগভবস্থ পাচির ককায়াচিট চকভাক্ষর্, উপচস্থচত  

পরীোর চরক্ষপাট ব 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

৫) O&M কি ব চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 

 

৬) দৃশিাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

৭) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক  

গেিাকারী:    

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ সীিািা প্রািীরসে  পাম্প োউজ 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) পাম্প ঘর: পচরেন্নতা, চিষ্কাশি অর্স্থা অর্স্থা,  

অচির্ চিত চক িা 

 

 

২) পাম্প: শব্দ এর্ং কম্পি কতটুকু আপচিজিক  

৩) কিাটর: গচতর অর্স্থা/গচতপর্ চকভাক্ষর্,  

পচরিািিা, সচক্রয়তা 

 

 

৪)পাইপিাইি: ভাির্-চফটং,পাচির 

চিটার 

প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

৫) বর্দুযচতক চিয়ন্ত্রে প্যাক্ষিি: শব্দ এর্ং 

কম্পি 

কতটুকু আপচিজিক  

৬) সীিািা প্রািীক্ষরর অর্স্থা  

 

ধরে, অগ্রগচত, গুেগত িাি 

ইতযাচদ 

 

৭) চিি বােকাক্ষি িাি চির্ ন্ত্রে তত্ত্বার্ধাি চকভাক্ষর্,  

পুিরাবৃচির োর ইতযাচদ 

 

৮)O&M কি ব 

 

 

চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 
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পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

৯) দৃশ িাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

১০) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক  

গেিাকারী :    

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ পাইপ িাইি র্সাক্ষিা 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) ওয়াশ আউট চসক্ষস্টি প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

২) র্ায়ু চিগ বিি ভাল্ব   প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

৩) পাইপিাইক্ষির চছদ্র ও  

কিরািত 

প্রাপ্যতা, কতটুকু , 

কিরািত কাজ ইতযাচদ 

 

৪) পাইপিাইক্ষির অর্স্থা 

 

সািচগ্রক অর্স্থা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৫) পাচির িাি চকভাক্ষর্, উপচস্থত  

পরীোর চরক্ষপাট ব 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

৬)O&M কি ব 

 

চকভাক্ষর্, িচর্ / 

চিক্ষদ বশার্িীর উপচস্থচত 

 

৭) দৃশ িাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

৮) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক  

গেিাকারী:   

 

 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ গৃে সংক্ষর্াগ 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১)গভীরতা (চিচি) কতটুকু. উপচস্থত করকি ব 

ইতযাচদ 

 

২) পাইক্ষপর ব্যাস (চিচি) কতটুকু, চক চক সিস্যা 

ইতযাচদ 

 

৩) পাচির িাপ কতটুকু আপচিজিক 

অর্র্া গ্রেেক্ষর্াগ্য 
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পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

৪) পাইক্ষপর অর্স্থা সািচগ্রক অর্স্থা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৫) পাচির গুিাগুি গন্ধ, স্বাদ, , উপচস্থত  

পরীোর চরক্ষপাট ব 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

৬) পাচির সেজিভযতা সরর্রাে সিয়, পুিরাবৃচির 

োর ইতযাচদ 

 

৭) দৃশ্যিাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

৮) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক (পাচির 

অপব্যর্োর) 

 

গেিাকারী:    

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ওয়াটার পক্ষয়ন্ট 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১)স্টযান্ড ও ট্যাক্ষপর অর্স্থা সািচগ্রক অর্স্থা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

২) পাইক্ষপর ব্যাস (চিচি) কতটুকু, চক চক সিস্যা 

ইতযাচদ 

 

৩) পাচির িাপ কতটুকু আপচিজিক 

অর্র্া গ্রেেক্ষর্াগ্য 

 

৪) পাইক্ষপর অর্স্থা  সািচগ্রক অর্স্থা, সচক্রয়তা 

ইতযাচদ 

 

৫) পাচির গুিাগুি গন্ধ, স্বাদ, , উপচস্থত  

পরীোর চরক্ষপাট ব 

পর্ বাক্ষিািিা 

 

৬) পাচির সেজিভযতা সরর্রাে সিয়, পুিরাবৃচির 

োর ইতযাচদ 

 

৭) র্ন্যার সির্  ট্যাপ ডুক্ষর্ র্ায় চকিা েযা, িা  

৮) দৃশ্যিাি ত্রূট  

 

অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

৯) অন্যান্য িতািত 

 

 

র্চদ র্াক্ষক (পাচির 

অপব্যর্োর) 

 

গেিাকারী:   

 

 

 

 

 

 



 

   

112 

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ গে কশৌিাগার 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১)  চিি বােকাক্ষি িাি চির্ ন্ত্রে তত্ত্বার্ধাি চকভাক্ষর্,  

পুিরাবৃচির োর ইতযাচদ 

 

২) পাচি সরর্রাে   চকভাক্ষর্  Running water /storage in bucket 

/collection nearby  

/ 

৩) পচরেন্নতার অর্স্থা কিাংরা, পচরষ্কার ইতযাচদ  

৪) প্যাির সক্ষঙ্গ পাচি-ফ্লযাশ প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

৫) চভতক্ষর আক্ষিার ব্যর্স্থা প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

৬) র্ার্ ুিিািি গ্যাস পাইপ 

 

প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

৭) কসচেক ট্যাঙ্ক ও কশাষি কূপ প্রাপ্যতা, সচক্রয়তা ইতযাচদ  

8)পুরুষ এর্ং িচেিাক্ষদর আিাদা ব্যর্স্থা চিিয়তা: েযা/ িা  

৯) প্রচতর্ন্ধীক্ষদর জন্য সুচর্ধা 

 

চিিয়তা: েযা/ িা  

১০) ব্যর্োরকারীর প্রাপ্যতা কত, র্ক্ষর্ি / অপর্ বাি  

১১) ব্যর্োরকারীর সন্তুচি ককিি, কিচতর্ািক / 

ইচতর্ািক, ককাি করকি ব 

 

১২) অপাক্ষরশি (কার িারা) কর্তবপে, চিজ কিয়ার চুচি  

১৩) আক্ষয়র অর্স্থা ককিি, েচত / িাভ  

১৪) ল্যাচট্রক্ষির িাচেদা ককিি, পর্ বাি/ িা   

১৫)O&M কি ব 

 

চকভাক্ষর্, িচর্ / চিক্ষদ বশার্িীর 

উপচস্থচত 

 

১৬) দৃশ িাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

১৭) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক  

গেিাকারী:   

 

অক্ষঙ্গর িািিঃ ভূচি ভরাট র্ালু ভরাট)) 

চুচি আইচি: চুচির খরি (টাকা): আরক্ষম্ভর তাচরখ: সিাচির চিধ বাচরত 

তাচরখ: 

চিচদ বি তাচরখ 

সিাচির: 

     

র্াস্তর্ অগ্রগচত : চর্িক্ষের কারে (র্চদ েক্ষয় র্াক্ষক) :    

    

 

পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

১) ভরাক্ষটর উক্ষেশ্য চিচদ বি উক্ষেশ্য  

 

২) ককাি অপসারে কাজ ককাি প্রক্ষর্ াজি, েচত Water line /Gas line /Drainage system/Plants  
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পর্ বক্ষর্েে চস্থচতিাপ সম্ভাব্য ফিাফি 

 

পর্ বক্ষর্েে ফিাফি ( ছচর্ সে কিাট িাউি) 

/  

৩) র্াচি ভরাট কাক্ষজর অর্স্থা FM, পুরুতর্,  

সংক্ষকািি, পরীোর 

ফিাফি ইতযাচদ. 

FM of Sand = 

Thickness of filling = 

Compaction result = 

 

৪) চিি বােকাক্ষি িাি চির্ ন্ত্রে তত্ত্বার্ধাি চকভাক্ষর্,  

পুিরাবৃচির োর ইতযাচদ  

 

৫)  দৃশ িাি ত্রূট  অক্ষঙ্গর কর্ ককাি স্থাক্ষি  

৬) অন্যান্য িতািত র্চদ র্াক্ষক  

গেিাকারী:   
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পচরচশি টিঃ প্রকে কর্ক্ষক কি বসংস্থািপ্রাি ব্যচিক্ষদর সাক্ষর্ দিীয় আক্ষিািিার কিকচিস্ট 

চিচর্ড় পচরর্ীেে 

৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) 

র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেে ও মুল্যায়ি চর্ভাগ (আইএিইচি) 

ক্রি. িাি র্য়স কপশা/ পদর্ী চশোগত কর্াগ্যতা কফাি িের অংশগ্রেেকারীর 

স্বাের 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 

• এই প্রকক্ষের পূক্ষর্ ব আপিাক্ষদর জীচর্কা উপাজবক্ষির িাধ্যি চক চছি? 

• প্রকক্ষের চর্চভন্ন অংক্ষগর চিি বাে/ প্রকে জন্য চক ধরক্ষের কাক্ষজর সুক্ষর্াগ সৃচি কক্ষরক্ষছ? 

• আপিাক্ষদর এিাকার কতজি কিাক্ষকর কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ েক্ষয়ক্ষছ? 

• িারী পুরুষ সকক্ষিই চক সিাি সুক্ষর্াগ পাক্ষে কি বসংস্থাক্ষির কেক্ষত্র? 

• চিি বাে/ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় কিী চির্ বািি প্রচক্রয়া চক চছি? 

• এই প্রকক্ষে কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ েওয়ায় আপিাক্ষদর িাচসক আয় চক পুক্ষর্ বর কর্ক্ষক কর্ক্ষড়ক্ষছ? 

• আপিাক্ষদর জীর্ির্াত্রার িাক্ষি চক ককাি পচরর্তবি এক্ষসক্ষছ? র্চদ েযা েয়, তক্ষর্ চক ধরক্ষির পচরর্তবি এক্ষসক্ষছ? 

• আপিাক্ষদর সাক্ষর্ ককাি চুচি করা েক্ষয়চছি চক িা কাক্ষজ চিক্ষয়াক্ষগর পূক্ষর্ ব এর্ং কশই ছুচি চক চছি? 

• প্রকক্ষের কশক্ষষ প্রকে কর্ক্ষক আপিাক্ষদর চর্কে কি বসংস্থাক্ষির ককাি ব্যর্স্থা করা েক্ষর্ চক িা? 

• আপিাক্ষদর কি ব অচভজ্ঞতা কর্ক্ষক র্লুি, প্রকক্ষের কক্ষি বর ধরি ও অগ্রগচত সম্পক্ষকব আপিার অচভিত চক?  

• আপিাক্ষদর কি ব অচভজ্ঞতা কর্ক্ষক র্লুি, প্রকক্ষের পচরক্ষর্ক্ষষর উপর প্রভার্ সম্পক্ষকব আপিার অচভিত চক?  

• প্রকক্ষে স্বাস্থয এর্ং চিরাপিা চর্চধ িািা েক্ষয়ক্ষছ চক? 

• কাজ করার সিয় আপিাক্ষদর ককাি সিস্যার সম্মুখীি েক্ষত েয় চক িা? েক্ষি চক ধরক্ষের সিস্যা র্লুি।   
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পচরচশি ঠিঃ গুরুত্বপুে ব তথ্যদাতাক্ষদর সাোৎকার কিকচিস্ট 

 

চিচর্ড় পচরর্ীেে 

৪০ কপৌরসভা ও কগ্রার্ কসন্টাক্ষর অর্চস্থত পাচি সরর্রাে ও এিভায়রিক্ষিন্টাি স্যাচিক্ষটশি প্রকে (চিতীয় পর্ বায়) 

র্াস্তর্ায়ি পচরর্ীেে ও মুল্যায়ি চর্ভাগ (আইএিইচি) 

 

অংশগ্রেেকারীর প্রার্চিক তথ্য  

িাি 

র্য়স 

 

চশোগত কর্াগ্যতা   

কপশা  

পক্ষদর িাি  

কফাি িং  

অর্স্থাি  

সাোতকার গ্রেক্ষির ভাষা   

সাোৎকার গ্রেেকারীর িাি   

কিাট গ্রেেকারীর িাি   

 

1.1.1.1 জাতীয় পর্ বায় 

১. প্রকে পচরিািক (চি চপ এইি ই), প্রধাি প্রক্ষকৌশিী, অচতচরি প্রধাি প্রক্ষকৌশিী (চি চপ এইি ই), সেকাচর প্রক্ষকৌশিী ( DPHE) 

1. প্রকেট র্াস্তর্াচয়ত েওয়ার আক্ষগ অচভি এিাকয় পাচি সরর্রাে, চিরাপদ পাচি, স্যাচিক্ষটশি, পাচির্াচেত করাগ সম্পচকবত চিচিত সিস্যা চক 

চছি? 

2. অচভি এিাকায় পাচি সরর্রাে, পচরেন্নতা ও স্যাচিক্ষটশি সিস্যা সিাধাি করার জন্য ককি এসর্ সুচিচদ বি প্রকে অঙ্গ প্রস্তার্ করা েয়। 

3. প্রকেট চকভাক্ষর্ SDG স্বাস্থয ও স্যাচিক্ষটশি িেয ও চভশি ২০২১-এ কাক্ষজ আসক্ষর্? 

4. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি চিরাপদ পাচি সরর্রাে চিচিত করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ চক িা?  

5. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি কত সংখ্যক িানুষ চিরাপদ পাচির সুচর্ধা পাক্ষে?  

6. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি চিরাপদ স্যাচিক্ষটশি চিচিত করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ চক িা? 

7. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি কত সংখ্যক িানুষ চিরাপদ স্যাচিক্ষটশি সুচর্ধা পাক্ষে? 

8. প্রকেটর উক্ষেশ্যসমূে এ পর্ বন্ত কতটুকু অচজবত েক্ষয়ক্ষছ? 

9. এই প্রকে এিাকার অচভি জিগে চিরাপদ পাচি এর্ং স্যাচিক্ষটশি এর পাশাপাচশ আর কীভাক্ষর্ উপকৃত েক্ষে? 

10. এই প্রকে চক িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নত কক্ষরক্ষছ? 

11. প্রকেট চকভাক্ষর্ দাচরদ্রয কিাক্ষে? 

12. এই প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি অচভি এিাকার জিগক্ষের কি বসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃচি করার আপিার ককাি পচরকেিা আক্ষছ চক? 

13. িারী, পুরুষ ও সংখ্যািঘু সকক্ষির অংশগ্রেে চিচিত করক্ষত আপচি চক পদক্ষেপ গ্রেে কক্ষরক্ষছি? 

14. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় প্রধাি র্াধা চক চক চছি? 

15. প্রকেট চক এখি পর্ বন্ত পচরকেিা অনুর্ায়ী িিক্ষছ? 

16. র্াস্তর্ায়ি প্রচক্রয়া চর্িচেত েক্ষয়চছি চক? চর্িক্ষের কারে চক চছি? (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় 

কর্ক্ষড়ক্ষছ) 

17. উক্ষেশ্য পূরক্ষের জন্য প্রকেট চকভাক্ষর্ আক্ষরা সচক্রয় করা র্ায়? 

18. আক্ষরা কার্ বকরভাক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্যয চক করা কর্ত? 

19. প্রকেভুি এিাকার শতভাগ জিসাধারেক্ষক চিরাপদ পাচি সরর্রাক্ষের আওতায় আিার জন্য আর চক চক কার্ বক্রি গ্রেে করক্ষত েক্ষর্ । 

20. আপচি প্রকক্ষের অর্সাি ও তার স্থায়ীত্ব চিচিত করক্ষত চকভাক্ষর্ পচরকেিা করক্ষছি? (Exit Plan) 

21. চিধ বাচরত সিক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর প্রকক্ষের সক্ষঙ্গ যুি িাির্ সম্পদ ব্যর্স্থাপিার পচরকেিা চক? 

22. প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক চছি? 

23. প্রকক্ষের র্াচক কাজ সম্পক্ষকব আপিার সুপাচরশ চক। 
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২. িোপচরিািক IMED, Sector-3 

1. প্রকেট র্াস্তর্াচয়ত েওয়ার আক্ষগ প্রকে এিাকায় পাচি সরর্রাে, চিরাপদ পাচি, স্যাচিক্ষটশি, পাচির্াচেত করাগ  সম্পচকবত চিচিত সিস্যা চক 

চছি? 

2. অচভি এিাকায় পাচি সরর্রাে, পচরেন্নতা ও স্যাচিক্ষটশি সিস্যা সিাধাি করার জন্য ককি এসর্ সুচিচদ বি প্রকে অঙ্গ প্রস্তার্ করা েয়। 

3. প্রকেট চকভাক্ষর্ SDG স্বাস্থয ও স্যাচিক্ষটশি িেয ও চভশি ২০২১-এ কাক্ষজ আসক্ষর্? 

4. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি চিরাপদ পাচি সরর্রাে চিচিত করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ চক িা? 

5. এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি চিরাপদ স্যাচিক্ষটশি চিচিত করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ চক িা? 

6. প্রকেটর উক্ষেশ্যসমূে এ পর্ বন্ত কতটুকু অচজবত েক্ষয়ক্ষছ? 

7. এই প্রকে এিাকার অচভি জিগে কীভাক্ষর্ উপকৃত েক্ষে? 

8. এই প্রকে চক িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নত কক্ষরক্ষছ? 

9. প্রকেট চকভাক্ষর্ দাচরদ্রয কিাক্ষে? 

10. িারী, পুরুষ ও সংখ্যািঘু সকক্ষির অংশগ্রেে চিচিত করক্ষত চক পদক্ষেপ গ্রেে করা উচিত? 

11. আক্ষরা কার্ বকরভাক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য চক করা কর্ত? 

12. উক্ষেশ্য পূরক্ষের জন্য প্রকেট চকভাক্ষর্ আক্ষরা সচক্রয় করা র্ায় ? 

13. আপচি প্রকক্ষের অর্সাি ও তার স্থায়ীত্ব চিচিত করক্ষত চকভাক্ষর্ পচরকেিা করক্ষছি? (Exit Plan) 

14. প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক চছি? 

15. প্রকক্ষের র্াচক কাজ সম্পক্ষকব আপিার সুপাচরশ চক। 

৩.  প্রচতচিচধ , পচরকেিা কচিচশক্ষির কভৌত অর্কাঠাক্ষিা চর্ভাগ 

1. িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নয়ক্ষি চর্শুদ্ধ পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশক্ষির পচরক্ষর্শগত গুরুত্ব চক? 

2. অঙ্গগুক্ষিা এিাকার পচরক্ষর্শ ও প্রচতক্ষর্ক্ষশর জন্য চক েচতকর? 

3. SDG িেয পূরক্ষের জন্য এই প্রকেট কতটা কার্ বকর? 

4. আক্ষরা কার্ বকরভাক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্যয চক করা কর্ত? 

5. প্রকেভুি এিাকার শতভাগ জিসাধারেক্ষক চিরাপদ পাচি সরর্রাক্ষের আওতায় আিার জন্য আর চক চক কার্ বক্রি গ্রেে করক্ষত েক্ষর্ । 

6. উক্ষেশ্য পূরক্ষের জন্য প্রকেট চকভাক্ষর্ আক্ষরা  সচক্রয় করা র্ায় ? 

7. প্রকেভুি এিাকার শতভাগ জিসাধারেক্ষক চিরাপদ পাচি সরর্রাক্ষের আওতায় আিার জন্য আর চক চক কার্ বক্রি গ্রেে করক্ষত েক্ষর্ । 

8. আপচি প্রকক্ষের অর্সাি ও তার স্থায়ীত্ব চিচিত করক্ষত চকভাক্ষর্ পচরকেিা করক্ষছি? (Exit Plan) 

9. প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক চছি? 

10. প্রকক্ষের র্াচক কাজ সম্পক্ষকব আপিার সুপাচরশ চক। 

৪. আই এি ই চি প্রচতচিচধ (IMED) 

1. প্রকক্ষের সাচর্ বক অগ্রগচত চক? অগ্রগচত চক সক্ষস্তাষজিক? 

2. প্রকেট চক র্ছরচভচিক কি ব পচরকেিার অনুর্ায়ী র্াস্তর্াচয়ত েক্ষয়চছি? 

3. প্রকক্ষের অগ্রগচতর কেক্ষত্র চক ত্রুট চছি? 

4. ত্রুটর কারে 

5. প্রকেট আরও কার্ বকর করক্ষত চক করা কর্ত? 

6. সুপাচরশ 

৫. পচরক্ষর্শ অচধদিক্ষরর প্রচতচিচধ 

1. িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নয়ক্ষি চর্শুদ্ধ পাচি সরর্রাে ও স্যাচিক্ষটশক্ষির পচরক্ষর্শগত গুরুত্ব চক? 

2. অঙ্গগুক্ষিা এিাকার পচরক্ষর্শ ও প্রচতক্ষর্ক্ষশর জন্য চক েচতকর? 

3. SDG িেয পূরক্ষের জন্য এই প্রকেট কতটা কার্ বকর? 

4. এই প্রকবপ আক্ষরা কার্ বকর করক্ষত চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর? 

5. প্রকেটর স্থায়ীত্ব চিচিত করক্ষত চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর? 

6. প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক চছি? 

7. সুপাচরশ 
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1.1.1.2 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় (ক্ষপৌরসভা) 

 

১. কপৌরসভার কিয়র  

তাচরকিঃ উিরদাতার িািিঃ কজিার িািিঃ কপৌরসভার িািিঃ উিরদাতার  কফািিঃ ইনুক্ষিরাটাক্ষরর িািিঃ 

      

 

1) প্রকেট র্াস্তর্াচয়ত েওয়ার আক্ষগ আপিার এিাকায় পাচি সরর্রাে ও চিরাপদ পাচি ও স্যাচিক্ষটশি সম্পচকবত প্রধাি সিস্যা চক চছি? 

2) আপিার এিাকায় পাচির্াচেত করাগ সম্পচকবত সঙ্কট চক চছি? এই সঙ্কট কিাকাক্ষর্িায় এই প্রকে চকভাক্ষর্ সাোয্য করক্ষছ? 

3)  প্রকেট আপিার এিাকায় পাচি ও স্যাচিক্ষটশি সম্পচকবত সকি সিস্যা সিাধাি করক্ষত পাক্ষর? 

4) এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি চিরাপদ পাচি সরর্রাে চিচিত করা সম্ভর্ েক্ষয়ক্ষছ চক িা?  

5) এই প্রকক্ষে এর িাধ্যক্ষি কত সংখ্যক িানুষ চিরাপদ পাচি ও চিরাপদ স্যাচিক্ষটশক্ষির  সুচর্ধা পাক্ষে?  

6) আপিার শেক্ষর প্রকেটর সািচগ্রক প্রভার্ সম্পক্ষকব আপিার চক িক্ষি েয়? 

7) এই প্রকে িানুক্ষষর জীর্ির্াত্রার িাি উন্নত কক্ষরক্ষছ চক? 

8) প্রকেট আরও কার্ বকর করক্ষত চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর? 

9) আপিার কপৌরসভা চক এই প্রকে র্াস্তর্াচয়ত কসর্া পচরিািিা ও র্জায় রাখক্ষত সেি? 

10) আপিার কপৌরসভায় চিক্ষয়াচজত পচরিািি ও রক্ষ্ণাক্ষর্েে জির্িক্ষক এই প্রকে প্রচশেে চদক্ষয়ক্ষছ?  

11)  প্রকেটক্ষত চক আপিার এিাকার সিস্যাগুক্ষিার কটকসই সিাধাি আক্ষছ? 

12) প্রকেট কটকসই করার জন্য আর কী চর্ষয় চিক্ষয় কাজ করা উচিত? 

13) প্রকে কশষ েওয়ার পর আপিার এিাকায় আপচি চকভাক্ষর্ এর স্থায়ীত্ব  চিচিত করক্ষর্ি? 

14) এই প্রকক্ষের পচরক্ষর্ষ ও স্বাস্থয-সুরোর উপর প্রভার্ চক রকি? 

15) প্রকক্ষের েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক চছি? 

16) প্রকেটর প্রধাি বর্চশিযগুচি কী র্া এটক্ষক কটকসই ও এর প্রভার্গুক্ষিাক্ষক প্রাের্ন্ত কক্ষর? (Exit Plan) 

 

২. চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী  

তাচরকিঃ উিরদাতার িািিঃ কজিার িািিঃ কপৌরসভার িািিঃ উিরদাতার  কফািিঃ ইনুক্ষিরাটাক্ষরর িািিঃ 

      

 

1) প্রকক্ষের র্তবিাি অগ্রগচত চক? 

2) ক্রয়/দরপক্ষত্র চক চিক্ষদ বচশকা অনুসরে করা েক্ষয়চছি? 

3) পাচি প্রর্াক্ষের পচরিাে বৃচদ্ধ, গুেগত িাি ও পাচির ঘাটচত চিগ বিক্ষির কেক্ষত্র প্রকেট কতটা কার্ বকর? 

4) িাঠ পর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়ি প্রচক্রয়া কতটা সুষু্ঠ? 

5) র্াস্তর্ায়িকাক্ষি আপচি ককাি ধরক্ষের সিস্যার মুক্ষখামুচখ েক্ষয়ক্ষছি? 

6) ককাি চর্িে চছি? চর্িক্ষের কারে (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় র্াক্ষড়) 

7) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ ক্রয় করা েয়?  

8) কটন্ডার সংক্রান্ত কার্ বকিাপ ও জটিতা। 

9) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ রেোক্ষর্েে করা েয়? 

10) র্র্াসিক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর প্রকক্ষের সক্ষঙ্গ যুি িাির্ সম্পদ ব্যর্স্থাপিা পচরকেিা চক? 

11) প্রার্চিক কি ব পচরকেিা ও র্তবিাি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগচতক্ষত অসঙ্গচত (গ্যাপ) চক? 

12) সম্পন্ন েওয়ার পর প্রকে অঙ্গগুক্ষিা পচরিািিা ও রেোক্ষর্েে করক্ষর্ কক? 

13) পচরিিািি ও রেোক্ষর্েে জির্িক্ষক প্রচশেক্ষের ককাি ব্যর্স্থা আক্ষছ চক? 

14) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ফক্ষি এিাকায় চক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষছ? 

15) র্াস্তর্াায়ি প্রচক্রয়া চর্িচেত েক্ষয়চছি চক? চর্িক্ষের কারে চক চছি (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় কর্ক্ষড়ক্ষছ) 

16) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় প্রধাি র্াধা চক চছি? 

17) এই প্রকক্ষের পচরক্ষর্ষ ও স্বাস্থয-সুরোর উপর প্রভার্ চক রকি? 

18) প্রকক্ষের আরও কার্ বকর করক্ষত চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর 
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19) প্রকে উপকাচরতা। 

20) প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক? 

21) সুপাচর 

৩. সেকাচর  প্রক্ষকৌশিী (চি চপ এইি ই) 

তাচরকিঃ উিরদাতার িািিঃ কজিার িািিঃ কপৌরসভার িািিঃ উিরদাতার  কফািিঃ ইনুক্ষিরাটাক্ষরর িািিঃ 

      

 

1) প্রকক্ষের র্তবিাি অগ্রগচত চক? 

2) ক্রয়/দরপক্ষত্র চক চিক্ষদ বচশকা অনুসরে করা েক্ষয়চছি? 

3) পাচি প্রর্াক্ষের পচরিাে বৃচদ্ধ, গুেগত িাি ও পাচির ঘাটচত চিগ বিক্ষির কেক্ষত্র প্রকেট কতটা কার্ বকর? 

4) িাঠ পর্ বাক্ষয় র্াস্তর্ায়ি প্রচক্রয়া কতটা সুষু্ঠ? 

5) র্াস্তর্ায়িকাক্ষি আপচি ককাি ধরক্ষের সিস্যার মুক্ষখামুচখ েক্ষয়ক্ষছি? 

6) ককাি চর্িে চছি? চর্িক্ষের কারে (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় র্াক্ষড়) 

7) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ ক্রয় করা েয়?  

8) কটন্ডার সংক্রান্ত কার্ বকিাপ ও জটিতা। 

9) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ রেোক্ষর্েে করা েয়? 

10) র্র্াসিক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর প্রকক্ষের সক্ষঙ্গ যুি িাির্ সম্পদ ব্যর্স্থাপিা পচরকেিা চক? 

11) প্রার্চিক কি ব পচরকেিা ও র্তবিাি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগচতক্ষত অসঙ্গচত (গ্যাপ) চক? 

12) সম্পন্ন েওয়ার পর প্রকে অঙ্গগুক্ষিা পচরিািিা ও রেোক্ষর্েে করক্ষর্ কক? 

13) পচরিিািি ও রেোক্ষর্েে জির্িক্ষক প্রচশেক্ষের ককাি ব্যর্স্থা আক্ষছ চক? 

14) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ফক্ষি এিাকায় চক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষছ? 

15) র্াস্তর্াায়ি প্রচক্রয়া চর্িচেত েক্ষয়চছি চক? চর্িক্ষের কারে চক চছি (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় কর্ক্ষড়ক্ষছ) 

16) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় প্রধাি র্াধা চক চছি? 

17) এই প্রকক্ষের পচরক্ষর্ষ ও স্বাস্থয-সুরোর উপর প্রভার্ চক রকি? 

18) প্রকক্ষের আরও কার্ বকর করক্ষত চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর 

19) প্রকে উপকাচরতা। 

20) প্রকক্ষের অঙ্গগুক্ষিার েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক? 

21) সুপাচরশ 

 

৪. স্যািটক্ষশি ইিপক্ষক্টর কপৌরসভা 

তাচরকিঃ উিরদাতার িািিঃ কজিার িািিঃ কপৌরসভার িািিঃ উিরদাতার  কফািিঃ ইনুক্ষিরাটাক্ষরর িািিঃ 

      

 

1) প্রকে র্াস্তর্ায়িক্ষর আক্ষগ আপিার এিাকায় করাগক্ষর প্রাদু বভার্, স্যািটক্ষশি এর অর্স্থা ককিি চছি? 

2) প্রকেটক্ষত পরচর্ক্ষশগত স্যািটক্ষশি চর্ষক্ষয় র্র্ক্ষি দৃচি কদওয়া েক্ষয়ক্ষছ চক? 

3) আপিার এিাকায় স্যািটক্ষশি ও স্বাস্থয ও উন্নয়ক্ষি প্রকেট চকভাক্ষর্ অর্দাি রাখক্ষছ? 

4) এই খাক্ষত ককাি দৃশ্যিাি পচরর্তবি েক্ষয়ক্ষছ চক? 

5) আপিার এিাকার ির্ চিচি বত গেক্ষশৌিাগার চক জিগক্ষের কসর্া কদওয়ার জন্য র্ক্ষর্ি?  

6) এগুক্ষিাাক্ষত সর্ার চক প্রক্ষর্শাচধকার আক্ষছ? চিয়চিত রেোক্ষর্েে েয়? 

7) সুপাচরশ 
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1.1.1.3 স্থািীয় পর্ বায় (কজিা) 

৫. চির্ বােী প্রক্ষকৌশিী (চি চপ এইি ই) 

তাচরকিঃ উিরদাতার িািিঃ কজিার িািিঃ কপৌরসভার িািিঃ উিরদাতার  কফািিঃ ইনুক্ষিরাটাক্ষরর িািিঃ 

      

 

1) প্রকেট র্াস্তর্াচয়ত েওয়ার আক্ষগ প্রকে এিাকায় পাচি সরর্রাে, চিরাপদ পাচি, স্যাচিক্ষটশি, পাচির্াচেত করাগ সম্পচকবত চিচিত সিস্যা চক চছি? 

2) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ ক্রয় করা েয়?  

3) কটন্ডার সংক্রান্ত কার্ বকিাপ ও জটিতা। 

4) প্রকক্ষে পণ্য ও কসর্া চকভাক্ষর্ রেোক্ষর্েে করা েয়? 

5) র্র্াসিক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির পর প্রকক্ষের সক্ষঙ্গ যুি িাির্ সম্পদ ব্যর্স্থাপিা পচরকেিা চক? 

6) প্রার্চিক কি ব পচরকেিা ও র্তবিাি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগচতক্ষত অসঙ্গচত (গ্যাপ) চক? 

7) সম্পন্ন েওয়ার পর প্রকে অঙ্গগুক্ষিা পচরিািিা ও রেোক্ষর্েে করক্ষর্ কক? 

8) পচরিিািি ও রেোক্ষর্েে জির্িক্ষক প্রচশেক্ষের ককাি ব্যর্স্থা আক্ষছ চক? 

9) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির ফক্ষি এিাকায় চক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষছ? 

10) র্াস্তর্াায়ি প্রচক্রয়া চর্িচেত েক্ষয়চছি চক? চর্িক্ষের কারে চক চছি (অর্ বায়ি, পণ্য সংগ্রে, ব্যর্স্থাপিাগত অক্ষর্াগ্যতা, র্ার কারক্ষে প্রকে ব্যয় কর্ক্ষড়ক্ষছ) 

11) প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির সিয় প্রধাি র্াধা চক চছি? 

12) প্রকেট আক্ষরা কার্ বকর করার জন্য চক করা কর্ক্ষত পাক্ষর? 

13) এই প্রকক্ষের পচরক্ষর্ষ ও স্বাস্থয-সুরোর উপর প্রভার্ চক রকি? 

14) প্রকেটর প্রধাি বর্চশিযগুচি কী র্া এটক্ষক কটকসই ও এর প্রভার্গুক্ষিাক্ষক প্রাের্ন্ত কক্ষর? (Exit Plan) 

15) প্রকক্ষের েিতা, দুর্ বিতা, হুিচক ও সুক্ষর্াগ (SWOT) চক? 

16) সুপাচরশ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


