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রনব শাহী সার-সাংদক্ষপ 

বাাংলাদেদশর রাজধানী ঢাকা মহানগরীর ক্রম-বধ শমান রবশাল জনসাংখ্যার চারহোর মপ্ররক্ষদত একটি কায শকর,  েক্ষ, রনরাপে ও 

পররদবশ-বান্ধব গণ-পররবহন ব্যবস্থা গদড় মতালার লদক্ষয মেশ-রবদেদশর খ্যাতনামা পররবহন রবদশষজ্ঞ সমন্বদয় গঠিত মবা্ শ-

এর মাধ্যদম ঢাকা মহানগরীর জদে STP প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবারহকতায় STP-মত অন্তর্ভ শি এমআরটি লাইন-৬ মক 

অগ্রারধকার রভরত্তদত রনম শাদণর জদে ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকদল্পর র্রপরপ গত ১৮-১২-২০১২ ররোঃ তাররদে 

২১,৯৮৫.০৭২১ মকাটি নাকা ব্যদয় “একদনক” কতৃশক অনুদমারেত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মময়াে জুলাই, ২০১২ মেদক জুন, 

২০২৪। প্রকদল্পর আওতায় নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়)-পল্লবী-দরাদকয়া সররণ-োমারবারড় হদয় ফাম শদগন-দহাদনল মসানারগাঁও-

শাহবাগ-টিএসরস-দোদয়ল চত্বর-দপ্রসক্লাব-মরতরিল রসটি মসন্টার পয শন্ত ২০.১০ রকদলারমনার (সাংদশারধত র্রপরপ অনুযায়ী) 

েীর্ শ এরলদভদন্ মমদাাদরল রনম শাণ কাজ বতশমাদন অগ্রসরমান। 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শশনায় রবদশষ নদযাদগ নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) হদত আগারগাঁও 

পয শন্ত ১১.২৯ রকদলারমনার ২০১৯ সাদলর র্দসম্বদরর মদধ্য এবাং আগারগাঁও হদত মরতরিল পয শন্ত ৮.৫০ রকদলারমনার ২০২০ 

সাদলর র্দসম্বদরর মদধ্য বাস্তবায়দনর লক্ষযমাত্রা রদয়দছ। সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রনালদয়র, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাদগর অধীদন ঢাকা ম্যাস াানরজন মকাম্পানী রলরমদন্ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করদছ। আইএমইর্ কতৃশক চলরত অে শ বছদর 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর মাধ্যদম রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth monitoring) কায শক্রম পররচালনা করা হয়। রনরবড় পররবীক্ষদণ 

প্রাপ্ত তথ্য রনদে প্রেত্ত হদলা। 

প্রকল্পটির শুরু (১-৭-২০১২) মেদক এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত ৫৭% সময় অরতক্রান্ত হদয়দছ; র্রপরপ অনুযায়ী জুন, ২০১৯ পয শন্ত 

লক্ষযমাত্রা রছল ৪৯.৩৪% যা এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত ৪৬.৪২%। এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত প্রকদল্পর আরে শক অগ্রগরত ২৮.৯০% এবাং 

রবরভয় প্যাদকদজ মেদশর কনোকশন ইয়াদ্ শ এবাং রবদেদশর ফযাক্টরীদত সম্পয়কৃত অগ্রগরত রবদবচনা করতোঃ প্রকদল্পর বাস্তব 

অগ্রগরত প্রায় ৩২% বলা যায়।    

প্রকদল্পর পূতশ কাজ, ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ, ইদলদরা-দমকারনকযাল-রসগনারলাং ও মরারলাং স্টক ক্রয় ইতযারের জদে ৮টি 

প্যাদকদজর কায শক্রম গ্রহণ করা হয়। প্যাদকজসমূদহর বাস্তব অবস্থা হদলা:  

(১) রসরপ-০১ (র্দপা এলাকার মাটি ভরান)-অদক্টাবর, ২০১৮-এ ১০০% সম্পয় হদয়দছ। 

(২) রসরপ-০২ (র্দপা এলাকায়- র্এমটিরস অরফস ভবন, প্রশাসরনক ভবন, প্ররশক্ষণ ভবন, ওরসরস ভবন, ওয়াকশশপ, স্টযাবরলাং 

মশ্, ইয়া্ শ, মনস্ট াযাক ইতযারে রনম শাণ) আগস্ট, ২০১৭ মেদক শুরু এ প্যাদকদজর বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৩০%। 

(৩-৪) রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ (নত্তরা রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও পয শন্ত ১১.২৯ রকদলারমনার ভায়া্াক্ট এবাং ১১টি মস্টশন 

রনম শাণ)-আগস্ট, ২০১৭ মত শুরু এ ২টি প্যাদকদজর এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত পাইল রনম শাণ সম্পয় (১০০%), রপয়ার রনম শাণ সম্পয়  

৩০৩টি (৩৯৩টির মদধ্য), মস্টশদনর আই-গা্ শার ৯৬টি (১০৮টির মদধ্য), ভায়া্াক্ট মসগদমন্ট প্রায় ৫০% এবাং ৫টি স্পদন ৩.৫০ 

রকদলারমনার ভায়া্াক্ট মসগদমন্ট স্থাপন সম্পয় হদয়দছ; বাস্তব অগ্রগরত ৩৯.৫৩%। 

(৫) রসরপ-০৫ (আগারগাঁও মেদক কারওয়ান বাজার পয শন্ত ৩.২০ রকদলারমনার ভায়া্াক্ট এবাং ৩টি মস্টশন রনম শাণ)- আগস্ট, 

২০১৮ মত শুরু এ প্যাদকদজ ৬৭টি মবার্ পাইল (৪৫২টি মদধ্য), ১২টি স্ক্রু পাইল (১০৪ টির মদধ্য) এরপ্রল, ২০১৯ এ সমাপ্ত 

হদয়দছ; বাস্তব অগ্রগরত ৭.৫%।  

(৬) রসরপ-০৬ (কারওয়ান বাজার হদত মরতরিল পয শন্ত ৪.৯২ রকদলারমনার ভায়া্াক্ট এবাং ৪টি মস্টশন রনম শাণ)- আগস্ট, ২০১৮ 

মত শুরু এ প্যাদকদজর ১৪৪টি মবার্ পাইল (৬৫২টির মদধ্য) এবাং ৩৬টি স্ক্রু পাইল (১৩৮টির মদধ্য) রনম শাণ সম্পয় হদয়দছ। 

বাস্তব অগ্রগরত ৮.২০%। 

(৭) রসরপ-০৭ (ই এন্ড এম রসদস্টম)-এর Definitive র্জাইন সম্পয় হদয়দছ, (১০+৬) রকদলারমনার হাই মভাদেজ ইনরজরস 

স্থাপদনর জে মনস্ট-রপন সম্পয় হদয়দছ; নত্তরা আরএসএস রবরডাং এর পাইল রনম শাণ কাজ সম্পয় হদয়দছ। ১৩২ মকরভ কযাবল 

রশপদমন্ট হদয়দছ ও ৩৩ মকরভ কযাবল জাহাজীকরণ হদয়দছ। ব্যালাস্ট এর রপএসআই সম্পয় হদয়দছ এবাং াযাক স্থাপদনর 

রসদস্টম, রসসর ক্রস-ওভার, নান শ-আনন ও রিপারস ইতযারে রপএসআই এর জদে যুিরাজয ও ভারদত প্রস্তুত আদছ। বাস্তব 

অগ্রগরত ৮%।  

(৮) রসরপ-০৮ (দরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমন্ট সরবরাহ)- মসদেম্বর, ২০১৭ মত শুরু এ প্যাদকদজর সাংদশারধত কম শ-

পরকল্পনা অনুযায়ী মরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমদন্টর Definitive র্জাইন সম্পয় হদয়দছ। ১ম মরল-দকাচ র্জাইন, এরস 
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রসদস্টম, মব্রক রসদস্টম এবাং মান ইনফরদমশন রসদস্টম চূড়ান্ত  হদয়দছ। ইদতামদধ্য ২য় Mockup মান র্জাইন সমাপ্ত হদয়দছ। 

বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ১৪%। 

২০১৯ সাদলর মদধ্য নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) মেদক আগারগাঁও অাংদশ এবাং ২০২০ সাদলর মদধ্য আগারগাঁও মেদক মরতরিল 

অাংদশ মমদাাদরল চালু করদত হদল, র্দসম্বর, ২০২০ এর মদধ্য প্রকদল্পর Substantial কাজ (প্রায় ৯০%) সম্পয় করদত হদব। 

নত্তরা ৩য় পব শ মেদক আগারগাঁও অাংশ মসদেম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য সম্পয় করদত হদব এবাং নদভম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য মরল 

াযাক বসাদনা, রবদুযৎ লাইন বসাদনা ও রসগনারলাং রসদস্টম স্থাপন করদত হদব। রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এর সারব শক অগ্রগরত 

অজশদনর পদে বতশমাদন Critical Event হদে ৫টি স্থাদন প্রদতযকটি ৭০ রমনার েীর্ শ Balance Cantilever স্পযান রনম শাণ। 

স্থানগুদলা হদলা: (১) নত্তরা নে শ (২) নত্তরা েরক্ষণ (৩) কযান্টনদমন্ট মলক (৪) কযান্টনদমন্ট নসমানী হল এবাং (৫) রমরপুর-১০। 

সারব শকভাদব, চলমান ৭টি প্যাদকদজরই কাদজর গরত ত্বরারন্বত কদর এেন মেদক প্ররত মাদস প্রায় ৪% অগ্রগরত অজশন করদত 

হদব; রকন্তু গত ১০ মাদস মমান অগ্রগরত ৫.৮৬% যা মারসক গদড় মাত্র ০.৬০%। 

প্রকল্প এলাকার সড়ক ব্যবহারকারী/নপকারদভাগীদের সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্য মেো যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হদল 

যাতায়াদতর সময় ৫০% এরও মবরশ সাশ্রয় হদব; কদলজ/রবশ্বরবযালদয়র ছাত্র-ছাত্রী, চাকুররজীবীসহ সকল মপশার যাত্রীগদণর 

সহজতর, রনরাপে ও পররদবশ-বান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা রনরিত হদব। বতশমাদন মমদাাদরদলর রনম শাণ কাদজর ফদল সড়দক 

যানজন বৃরদ্ধ মপদয়দছ, বায়ু দূষণ মবদড়দছ। বায়ু দূষণ কমাদত এবাং াারফক ব্যবস্থাপনা ও সড়ক মমরামত আদরা ভালভাদব 

করার জদে নত্তরোতাগণ অরভমত রেদয়দছন। মস্টকদহাডাদরর মকআইআই গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্য মেো যায়, সাদভ শ 

চলাকালীন সঠিকভাদব াায়ালরপন না করায় রসরপ নাং ০৫ ও ০৬-এ ইনটিরলটির uncharted লাইনসমূহ স্থানান্তদর সময় মক্ষপণ 

হদে। বায়ু দূষণ মরাদধ গৃহীত ব্যবস্থা যদেষ্ট্ নদহ। মস্টশদনর র্জাইদন প্ররতবন্দ্বী, রশশু, বৃদ্ধ ও যাত্রীবান্ধব ব্যবস্থা যো- রিঁরড় 

ছাড়াও রলফন, এসদকদলনর রাো হদয়দছ। নত্তরা হানজরবরডাং এবাং নত্তরা মসক্টর-২ এর মধ্যবতী মকান স্থাদন ১টি মস্টশন স্থাপন 

করার োবী করা হদয়দছ। প্রকদল্পর এলাইনদমদন্ট যানবাহন চলাচল করদত পারদলও গাড়ীর গরত কম এবাং েীর্ শ যানজন সৃরষ্ট্ 

হদে। 

মফাকাস গ্রুপ আদলাচনায় প্রাপ্ত তদথ্য মেো যায়, প্রকদল্পর এলাইনদমদন্ট চলাচলরত রকছু যানবাহদনর Detour program 

বাস্তবায়ন করা প্রদয়াজন; রনম শাতা প্ররতষ্ঠান প্রস্তুতকৃত ব্যাররয়ার, ব্যাররদক্, ইন-নান শ ও পেচারী ক্ররসাং ইতযারে মেোদনা 

াারফক ম্যাদনজদমন্ট প্লান বাস্তবায়দনর জদে প্রকল্প কতৃশপক্ষ ও াারফক রবভাগ ময েভাদব কাজ করদত হদব। এমআরটি’র 

রনম শাণ কাদজর work program জারনদয় পূদব শই রবরভয় প্রচার মাধ্যদম প্রচারণা (Publicity) চালাদনা যায়। “স্পাইস এফএম 

৯৬.৪” নাদম একটি মরর্ও চযাদনল প্ররতরেন ১৫ রমরনন পর পর র্এমরপ’র লাইভ াারফক আপদ্ন প্রচার কদর। প্রকল্প 

কতৃশপক্ষ কতৃশক এ রবষদয় সদচতনতা সৃরষ্ট্র জদে পেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর। সব ইনটিরলটি সারভ শস লাইনদক একটি 

Common Trench েনন কদর relocate করা হদয়দছ; রকন্তু ইনটিরলটিজ স্থানান্তদরর As-built নকশা রকভাদব মকান েপ্তদর 

সাংরক্ষণ করা হদয়দছ, এ রবষদয় সঠিক তথ্য পাওয়া যায়রন। 

স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালায় জনপ্ররতরনরধ ও ব্যবসায়ীগণ জারনদয়দছন, বায়ু দূষণ মরাদধ গৃহীত ব্যবস্থা অপয শাপ্ত, াারফক 

ব্যবস্থাপনা সঠিক হদে না। রনম শাণ কাজ যাদত ১০০% মান সম্মত হয়, এনা তাঁদের োবী। প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ জারনদয়দছন, 

রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এর অরভজ্ঞতার আদলাদক রসরপ-০৫ ও রসরপ-০৬-এ াারফক ব্যবস্থাপনায় Detour-এর ব্যবস্থা মনয়া 

হদে; ভায়া্াদক্টর রনদচ Median/আইল্যাদন্ড বাগান সৃজদনর ব্যবস্থা করা হদে।  

রপরপআর অনুযায়ী েরপত্র গ্রহদণর ৩ সপ্তাদহর মদধ্য মূল্যায়ন সম্পয় করার রনদে শশনা আদছ; রকন্তু রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এর 

মক্ষদত্র ১০ সপ্তাহ, রসরপ-০৭ এর মক্ষদত্র ৭০ সপ্তাহ এবাং রসরপ-০৮ এর মক্ষদত্র ২৬ সপ্তাহ সময় ব্যয় হদয়দছ। 

ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টদমর মচক-রলস্ট অনুযায়ী সাংগৃহীত তদথ্য মেো যায়, এমআরটি লাইন-৬ পররচালনার জদে মমান 

রবদুযদতর পররমাণ ১৮ মমগাওয়ান; ২টি আরএসএস রনম শাণ করা হদে, একটি নত্তরা র্দপা এলাকায় এবাং অপরটি মরতরিদল। 

রসগনারলাং এন্ড অদনাদমাদন্ রসদস্টম এর মক্ষদত্র র্দপা এলাকায় রনম শাণকৃত অপাদরশন কদরাল মসন্টার (ওরসরস) মেদক সকল 

রসগনারলাং ও অদনাদমদন্ কাজ সম্পােন ও মরননররাং করা হদব। সব স্থাপনায় অপটিকযাল ফাইবার-মবস্ মননওয়াকশ স্থাপন 

করা হদব; র্দপা এররয়া, সাব-দস্টশন, যাত্রী প্রদবশিার সহ মরলদকাদচ আধুরনক রসরস কযাদমরাসহ অোে সারদভইদলন্স 

র্ভাইস অন্তর্ভ শি োকদব এবাং যাত্রী সাধারদণর জদে র যারপ্-পাস (স্মান শ কা্ শ) এবাং তাৎক্ষরনক টিদকন ক্রদয়র বুে নভয় 

ব্যবস্থা চালু োকদব। প্ররতবন্ধী যাত্রীগণ সরাসরর হুইল মচয়ার রনদয় মকাদচ প্রদবশ করদত পারদবন।  

প্রকদল্পর র যাপ বাস্তবায়দনর অগ্রগরত ৭৩%। এমআরটি প্রকদল্প CEMP বাস্তবায়দন পরামশ শক ছাড়াও MIST ও BCSIR মক 

IMG রনদয়াগ করা হদয়দছ। প্রাপ্ত তদথ্য মেো যায়, রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এলাকায় বায়ুদত অদক্টাবর-র্দসম্বর/১৮ মত প্রাপ্ত 
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পাটি শকুদলন ম্যানার রপএম১০ ও রপএম২.৫ র্ওই সীমার মচদয় মবরশ পাওয়া রগদয়দছ। পল্লবী, রমরপুর-১০, কাজীপাড়া ও আগারগাঁও 

- এ রপএম১০ পাওয়া মগদছ যোক্রদম ২৪৮, ২২৪, ১৬৩ ও ১৯৮; এদক্ষদত্র র্ওই সীমা ১৫০। নি স্থানসমূদহ রপএম২.৫ পাওয়া 

মগদছ যোক্রদম ১০৮, ৯১, ৭২ ও ১১১; এদক্ষদত্র র্ওই সীমা ৬৫। 

এমআরটি লাইন-৬ রপক-আওয়ার রকাংবা নন-রপক আওয়াদর চারহো অনুযায়ী যাত্রী পররবহনকারী রনরাপে, আরামোয়ক, 

পররদবশ-বান্ধব দ্রুতগরতসম্পয় গণপররবহন, এটিই প্রকদল্পর শরিশালী রেক। মমদাাদরদল চলাচদল প্রায় মকান অদপক্ষমান সময়ই 

(Waiting time) ব্যয় করদত হদব না; জাপাদনর োতাসাংস্থা “জাইকার” আরে শক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন; আধুরনক 

র্জাইন এবাং রনম শাণ মক শল ব্যবহৃত হওয়ায় বাাংলাদেদশ প্রযুরি হস্তান্তর হদব - এ সবই প্রকদল্পর শরিশালী রেক।  

প্রকদল্পর র্রপরপ’র সময়রভরত্তক লক্ষযমাত্রার তুলনায় প্রকদল্পর অগ্রগরত প্রায় ১৬% রপরছদয় আদছ; এটি প্রকদল্পর একটি দুব শল 

রেক। র্রপরপদত প্রকদল্পর মময়াে ১২ বছর রনধ শারণ করা হদয়দছ; অেচ পররকল্পনা, র্জাইন ও ক্রয় প্ররক্রয়ায় ৪ বছদরর অরধক 

সময় ব্যয় হদয়দছ; মমদাাদরদলর শুরু পদয়ন্ট তো নত্তরা ৩য় পব শ মস্টশদনর সাদে রনকনস্থ নত্তরা ২য় পব শ, ১ম পব শ, নঙ্গী এবাং 

রবমানবন্দর সড়দকর সাদে মকান সাংদযাগ মনই - এ সবই প্রকদল্পর দুব শল রেক। এছাড়াও কদয়কটি ব্যস্ত ইণ্টারদসকশদন সাব-

ওদয় রনম শাণ না করাও প্রকদল্পর দুব শল রেক। 

মমদাাদরল পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণ প্রায় ২০০০ জনবদলর কম শসাংস্থান হদব; এমআরটি লাইন-৬ চালু হদল ঢাকা মহানগরীদত 

সব শ মপশার জনসাধারদণর কম শর্ণ্টার অপচয় অদনক হ্রাস পাদব, ইতযারে প্রকদল্পর প্রধান সুদযাগ (Opportunity)। যানজদন 

ভারাক্রান্ত ঢাকা মহানগরীদত পররকরল্পতভাদব াারফক ব্যবস্থাপনা কদর জন দুদভশাগ লার্ব কদর রনধ শাররত সমদয় মমদাাদরল 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা একটি চযাদলঞ্জ; রনম শাণজরনত কারদণ সৃষ্ট্ বায়ু দূষণ রনরাপে মাত্রায় সীরমত রাোও চযাদলঞ্জ। স্থানান্তররত 

ইনটিরলজ সারভ শসসমূদহর অবস্থানসমূহ রচরিত রাো, নকশা সাংরক্ষণ করা; সঠিক ব্যবস্থাপনায় সফল ভাদব মান সারভ শস 

পররচালনা করা ও রক্ষণাদবক্ষণ করা; মস্টশন রনম শাদণর ফদল সাংকীণ শ হওয়া ফুনপাে প্রশস্তকরণ করা- এ সবই এ প্রকদল্পর ঝুঁরক 

বা চযাদলঞ্জ। 

রনরবড় পররবীক্ষদণর প্রধান প্রধান সুপাররশসমূহ হদলা: রসরপ-০২-এর অরফস, ওরসরস রবরডাং, ওয়াকশশপ, স্টযাবরলাং মশ্, াযাক 

ইতযারে সম্পদয়র সময়সীমা আগস্ট, ২০২১ মেদক কমপদক্ষ আগস্ট, ২০২০ - এ এরগদয় আনদত হদব, যাদত কদর ২০১৯ সাদলর 

মদধ্য র্দপা এররয়ায় প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমাসমূহ বহুলাাংদশ (substantially) সমাপ্ত হয়; রসরপ-০৩ এবাং রসরপ-০৪ এর BC

স্পযানসমূদহর রপয়ার এবাং গা্ শার-িাব রনম শাণ কাজ  অগ্রারধকার রভরত্তদত মসদেম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য সমাপ্ত করা প্রদয়াজন; 

যানজদনর ফদল জনদুদভশাগ লার্দব, রসরপ-০৫ এবাং রসরপ-০৬-এর কম শ-পররকল্পনা এমনভাদব গ্রহণ করদত হদব যা’মত রসরপ-

০৫-এ ফাম শদগন মেদক কাওরানবাজার অাংশ র্দসম্বর, ২০১৯ সাদলর মদধ্য এবাং মশদর বাাংলা নগর মেদক ফাম শদগন পয শন্ত অাংশ 

মসদেম্বর, ২০২০ এর মদধ্য সমাপ্ত হয়। অনুরূপভাদব রসরপ-০৬-এ কারওয়ান বাজার মেদক মপ্রসক্লাব অাংশ র্দসম্বর, ২০১৯ এর 

মদধ্য এবাং মপ্রসক্লাব মেদক মরতরিল অাংশ মসদেম্বর, ২০২০ এর মদধ্য সম্পয় করদত হদব। 

রসরপ-০৭ এর সমারপ্তর সময়সীমা ন্যযনতম মেড় বছর এরগদয় আনদত হদব এবাং মাচ শ, ২০২০ সাদলর মদধ্য নত্তরা ৩য় পব শ মেদক 

আগারগাঁও পয শন্ত অাংদশর ই এন্ড এম কায শক্রম সম্পয় করা প্রদয়াজন। রসরপ-০৮ (দরারলাং স্টক) এর substantial কায শক্রম 

যো:- র্দপা ইকুইপদমন্ট ১০০% মসদেম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য এবাং অন্ততোঃ ৩৩% মরলদকাচ অে শাৎ ৮টি মান এবাং ১টি 

নদ্ধারকারী মান নদভম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য ঢাকায় মপ ছাদনা প্রদয়াজন। 

ঢাকা মহানগরীদত RSTP-দত অন্তর্ভ শি অোে এমআরটি লাইনসমূহ র্জাইদনর সময় অত্র প্রকদল্পর অরভজ্ঞতার আদলাদক 

সড়দকর রবযমান  াারফক চলাচল ও কযাপারসটি রবরিত না করার স্বাদে শ এবাং জনদুদভশাগ লার্দব এমআরটি কতটুকু এরলদভদন্ 

হদব বা কতটুকু আন্ডারগ্রাঊন্ড হদব, নারক সম্পূণ শই আন্ডারগ্রানন্ড হদব তা “রবদশষজ্ঞ প্যাদনল অব এক্সপান শ” এর মতামদতর 

রভরত্তদত চূড়ান্ত করা মযদত পাদর; মেশীয় পরামশ শক প্ররতষ্ঠানসমূহ যাদত র্জাইন ও তত্ত্বাবধান কাদজ রনদয়ারজত হদয় অরধকতর 

অরভজ্ঞতা অজশদনর সুদযাগ পায়, তজ্জদে পরবতী এমআরটি ও রবআরটি প্রকল্পসমূদহ প্রকদল্পর র্জাইন প্যাদকজ এবাং 

সুপাররভশন প্যাদকজ পৃেক করার রবষয় রবদবচনা করা প্রদয়াজন; এমআরটি লাইন-৬ এর মস্টশনসমূদহ রাজনদকর 

অনুমরতক্রদম রকাংবা প্রদয়াজদন ভূরম অরধগ্রহণ কদর ফুনপাে প্রশস্তকরদণর পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন।   

প্রকদল্পর ইদলকদাা মমকারনকযাল রসদস্টদমর সকল ইকুইপদমদন্টর সরবরাহ র্দসম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য সমাপ্ত কদর ন্যযনতম 

রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও পয শন্ত স্থাপন কায শক্রম সমাপ্ত করদত হদব; নত্তরা ও মরতরিল আরএসএস ববদুযরতক সাংদযাগ 

যোক্রদম র্দসম্বর, ২০১৯ ও র্দসম্বর, ২০২০ সাদলর মদধ্য স্থাপন ও চালু করদত হদব; ওরসরস ভবন এবাং এর ইকুইপদমন্ট 

২০২০ সাদলর মাদচ শর মদধ্য করমশন হদত হদব এবাং রবকল্প রবদুযৎ সরবরাদহর জদে র্দপা এররয়া ও মস্টশনসমূদহ নবায়নদযাগ্য 

রবদুযৎ (Solar Power) ব্যবহাদরর সাংস্থান করা মযদত পাদর।  
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প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত সবদচদয় critical রবষয় হদলা রবদশষ নদযাদগ রনদে শরশত লক্ষযমাত্রা বাস্তবায়দন “প্রকদল্পর 

চলমান ৭টি প্যাদকদজর সময়ানুপারতক এবাং সমরন্বত অগ্রগরত অজশন করা”। ইদতামদধ্য সময়ানুপারতক ও সমরন্বত অগ্রগরত 

সারধত না হওয়ায় রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও পয শন্ত অাংশ চালু করার সময়সীমা ন্যযনতম মাচ শ, ২০২০ পয শন্ত বৃরদ্ধর প্রদয়াজনীয়তা 

পররলরক্ষত হদে। তদব আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংশ চালু করার সময়সীমা (র্দসম্বর, ২০২০) অপররবরতশত রাো মযদত 

পাদর; মকননা নি সমদয়র মদধ্য লক্ষযমাত্রা অজশদনর সুদযাগ রদয়দছ। 
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Acronyms 

 

  
সাংরক্ষপ্ত রূপ পূণ শাঙ্গ রূপ 

ATC Automatic Train Control 

ATO Automatic Train Operation 

ATS Automatic Train Supervision 

ATP Automatic Train Protection 

BCSIR Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research 

BOQ Bill of Quantities 

BRT Bus Rapid Transit 

CBTC Communications Based Train Control  

CCDB Christian Commission for Development in Bangladesh 

CCGP Cabinet Committee on Government Purchase 

CEMP Construction Environmental Management Plan 

COD Chemical Oxygen Demand 

CP Contract Package 

DC Dynamic Compaction (of earth) 

DCI Data Collecting Instrument 

  
DLP Defects Liability Period 

DOE Department Of Environment 

DPP Development Project Proposal/Pro-forma  

DHUTS Dhaka Urban Transport Network Development Study 

DMRTDP Dhaka Mass Rapid Transit Development Project 

DMTCL Dhaka Mass Transit Company Limited 

DO Dissolved Oxygen in Water 

DTCA Dhaka Transport Coordination Authority 

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

ECR Environmental Conservation Rules (1997) 

ECS Enviromental Construction Specification 

EMMP Environmental Management and Monitoring Plan 

EMP Environmental Management Plan 

EOI Expression of Interest 

EP Entitled Person 

ETP Effluent Treatment Plant 

FGD Focus Group Discussion 

GC General Consultancy (Design, Supervision & Management) 

GRC Grivances Redress Committee 

GRM Grivances Redress Mechanism 
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ICB International Competitive Bidding  

IMG Independent Monitoring Group 

ITD-PLC Italian Thai Development Public Limited Company 

JICA The Japan International Co-operation Agency 

KII Key Informants’ Interview 

MIST Military Institute of Science & Technology 

MRT Mass Rapid Transit 

MRTB Ministry of Road Transport & Bridges  

NKDM Nippon Koei-NK India-Delhi Metro-Rail Corporation Ltd.-MOTT 

UK-MOTT India-Design Development Consultants (Bangladesh) 

OCC Operation Control Center 

PAP  Project Affected Person  

PPA Public Procurement Act 

PPE Personal Protective Equipment  

PPM Parts per Million 

PPP Public Private Partnership 

PPR Public Procurement Rules 

PSI Pre-shipment Inspection 

PVD Pre-fabricated Vertical Drain 

QEMR Quarterly Environmental Monitoring Report 

RAC Resettlement Assistance Consulatnt 

RAP Resettlement Action Plan 

RDPP Revised Development Project Proposal/Pro-forma 

RSS Receiving Sub-Station 

RCC Reinforced Cement Concrete 

RSTP Revised Strategic Transportation Plan 

SCP Sand Compaction Pile 

SMCC Sumitomo Mitsui Construction Company Ltd.  

SSMP  Subject-Specific Management Plan 

SPM Suspended Particulate Matter

SPSS Statistical Package for Social Science  

SSI Solid State Interlocking 

STP (i) Strategic Transportation Plan 

(ii) Sewage Treatment Plant 

 SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TDS Total Dissolved Solids in Water  

TSS Toxic Shock Syndrome in Water 

UGC Under Ground Cable 

VOBC Vehicle On-Board Controller 
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Glossary

Concrete কনরক্রন: কনরক্রন একটি কৃরত্তম পাের। রসদমন্ট, বালু ও ভাঙ্গা পাের বা ইদনর মোয়ার রমশ্রদণ পারন রেদয় 

ময নরম রমশ্রণ পাওয়া যায়, তা প্রদয়াজনীয় সাইদজ আবদ্ধ করদল, নপাোনগুদলার মদধ্য রাসায়রনক রক্রয়া-প্ররক্রয়ায় 

শি হদয় কনরক্রন বতরর হয়। কনরক্রদন ব্যবহৃত ভাঙ্গা পাের/দোয়া ও বারলদক বলা হয় এরগ্রদগন (Aggregate)। 

 

Dynamic Compaction (DC): মৃরত্তকা স্তদরর র্নত্ব বৃরদ্ধ করার জদে ্ায়নারমক কদম্পকশন পদ্ধরত ব্যবহার 

করা হয়। মাটি ভরানকৃত এলাকার রনদচর স্তদরর রকছু সীমাবদ্ধতার কারদণ অোে পদ্ধরত ব্যবহার করা অনুপদযাগী 

হদল, এ পদ্ধরত ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধরতদত একটি ভারী ওজন মাটির নপর ড্ররপাং করা হয়, রনরে শষ্ট্ দূরত্ব অন্তর 

অন্তর। কতটুকু  কমপ্যাকশন করদত হদব, এর রভরত্তদত ওজন ও ড্ররপাং-এর নচ্চতা রনধ শারণ করা হয়। ওজদনর পররমাণ 

৮ নন মেদক ৩৬ নন পয শন্ত ব্যবহার করা হয় এবাং ড্ররপাং এর নচ্চতা ১ রমনার মেদক ৩০ রমনার পয শন্ত হদয় োদক। 

এভাদব নন্মুি free fall এর প্রভাদব মাটির স্তদরর র্নত্ব বৃরদ্ধ পায়। এ পদ্ধরতদত ওজদনর চাপ ১০ রমনার পয শন্ত প্রভারবত 

কদর। এমআরটি লাইন-৬ এর র্দপা এলাকার রকছু অাংদশ এ পদ্ধরত ব্যবহৃত হদয়দছ।

 

Households (HHs)-োনা: একই চুলার রায়ায় এক বা একারধক ব্যরি যরে োওয়া োওয়া কদর এবাং একই র্দর 

বসবাস কদর তেন নহাদক োনা (Households) বলা হয়। একই র্দর বসবাস কদর রকন্তু রায়ার চুলা যরে রভয় হয়, 

তেন প্রদতযকটিদক আলাো োনা রবদবচনা করা হয়।  

 
Pre-stressed Concrete-রপ্র-দেস্ কনরক্রন: ময কনরক্রন অবকাঠাদমা রনম শাণ-পরবতী মলাদ্র ফদল কনরক্রদনর 

নপর চাপ সৃরষ্ট্ হওয়ার পূদব শই, রনম শাণ-ইয়াদ্ শ রকাংবা মকান স্থাপনায় স্তদের নপর বসাদনার পূদব শই ফম শ-ওয়াদকশর নপর 

মরদে কনরক্রদনর মদধ্য রাো duct-এর মদধ্য একগুে নচ্চ শরির স্টীল বা মনন্ডন প্রদবশ কররদয়, জযাক রেদয় 

মনন্ডনগুদলাদক নান মেয়ার ফদল কনরক্রদনর অভযন্তদর নচ্চ-মাত্রার চাপ সৃরষ্ট্ হয়। ফলতোঃ পরবতীদত এ কনরক্রন অদনক 

মবরশ মলা্ মনয়ার নপদযাগী হয়। রপ্রদেস্ কনরক্রদন এমএস রদ্র পররবদতশ নচ্চ-শরির স্টীদলর  অদনকগুদলা মনন্ডন 

একসাদে ব্যবহৃত হয় এবাং নচ্চ শরির কনরক্রন ব্যবহার করা হয়। এমআরটি লাইন-৬ এর ভায়া্াদক্ট ও আই-গা্ শাদর 

রপ্র-দেস্ কনরক্রন ব্যবহার করা হদে।   

 

RCC আররসরস: র্ ছাড়া এরগ্রদগন ও রসদমদন্টর কনরক্রনদক রসরস (রসদমন্ট-কনরক্রন) বলা হয়। রসরস ভঙ্গুর ও দুব শল 

হয় এবাং অবকাঠাদমাদত ময নাদনর (Tension) সৃরষ্ট্ হয়, তা রসরস সহয করদত পাদর না। কনরক্রদনর মদধ্য যরে 

যোস্থাদন স্টীদলর র্ মেয়া হয়, তেন ইহা সকল প্রকার নাদন, মলাদ্ বা চাদপ ভাদঙ্গ না। অতএব, স্টীদলর র্ ব্যবহার 

কদর বতরর করা কনরক্রনদক আররসরস বলা হয়। 

 
Rolling Stock-মরারলাং স্টক: ‘Roll’ শদের অে শ গড়াদনা এবাং ‘Stock’ শদের অে শ মজুে। ময সকল যানবাহন মরল 

লাইদনর নপর রেদয় গরড়দয় চলাচল কদর, মস সকল যানবাহনদক মরল পররবহন রশদল্প রকাংবা মরলওদয় পররবহন 

প্রদক শল রবযায় “মরারলাং স্টক” বলা হয়। মরলদকাচ বা মান সম্পে হদলও এটি শুধুমাত্র এক জায়গায় স্থরবর োদক 

না, মরললাইদনর নপর রেদয় চলাচল কদর; এজদে এ নামকরণ। মরলপদে চলাচলকারী সকল যানবাহনই মরারলাং 

স্টদকর অন্তর্ভ শি। সাধারণতোঃ শরিচারলত (Powered) মহাক বা অশরিচারলত (Non-powered) মহাক, সকল 

যানবাহনই মরারলাং স্টক যো:- মলাদকাদমটিভ, মরলকার, মকাচ ও ওয়াগন। 

 

SCP (Sand Compaction Piles): দুব শল মৃরত্তকা স্তর-রবরশষ্ট্ জায়গা মাটি ভরাদনর পর স্থারয়ত্ব ও শরি বৃরদ্ধর 

জদে, ভূরমর রনেরেদক বদস যাওয়া (settlement) প্ররতদরাদধ, liquifaction প্ররতদরাদধ SCP পদ্ধরতদত ভূরমর নয়য়ন 

করা হয়। এ পদ্ধরতদত একটি ফাপা মলাহার পাইপ মাটির রনদচ ড্রাইরভাং করা হয়। পাইদপর তলায় একটি সরাদনাদযাগ্য 

মপ্লন রেদয় বন্ধ োদক। রনরে শষ্ট্ গভীরতায় পাইপটি ড্রাইরভাং-এর পর তা বারল িারা ভরতশ করা হয়। পাইপটি নদত্তালন 
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করা হয়; ফদল বায়ুর চাদপ পাইদপর মুদের মপ্লন খুদল যায় এবাং সম্পুণ শ গতশটি বারল িারা পূণ শ হয়। এ প্ররক্রয়ায় মাটির 

র্নত্ব বৃরদ্ধ পায়। এভাদব ভরানকৃত এলাকা কমপ্যাক্ট করা হয়। 

 

Stakeholders: মকান একটি প্রকদল্পর সাদে সাংরেষ্ট্ রকাংবা প্রকদল্পর িারা নপকৃত/ক্ষরতগ্রস্ত জনগণ, প্রকদল্পর প্রবিা, 

সরকারী সাংস্থা, মবসরকারী সাংস্থা, োতা সাংস্থা ও অোে সকল পক্ষ যারা প্রকল্প িারা প্রভারবত বা তাদত আগ্রহী।  

 

Slump Test: কনরক্রন রমশ্রদণর কাদজ ব্যবহাদরর নপযুিতা অেবা আদরা যোে শভাদব কনরক্রদনর রমশ্রদণর 

নপাোনসমূদহর আনুপারতক সামঞ্জস্যতা রনরূপদণর একটি নপায় হদলা Slump Test. কম শ্রদম যাদত কনরক্রদনর 

রমশ্রণ যোস্থাদন স্থাপন করা যায়, মসজদে কনরক্রন যদেষ্ট্ নরম হদত হদব। অতএব, রমশ্রদণ রসদমন্ট ও পারনর অনুপাত 

যোযে হদত হদব। পারন কম হদল কনরক্রদনর রমশ্রণ করা যাদবনা, যোস্থাদন স্থাপন করা যাদবনা। অনুরূপভাদব পারন 

মবরশ হদল কনরক্রদনর শরিদত রবরূপ প্রভাব মফলদব। কনরক্রদনর কাদজ ব্যবহাদরর প্রদয়াজনীয় ও শরির মদধ্য 

ভারসাম্য রক্ষা হদে রকনা, তা পরীক্ষা করার জদে Slump Test করা হয়। ঠিক কাদজ স্থাপদনর পূদব শ কনরক্রন িাম্প 

সাধারণতোঃ ৪ ইরঞ্চ হদত ৬ ইরঞ্চ (Slump Cone সাইজ ১২ ইরঞ্চ)-এর মদধ্য োকা নরচত। 

 
Via-duct: মকান নপতযকা, সমতল বা জলাভূরমদত মছান মছান অদনকগুদলা স্পযাদনর মসতু যরে নড়াল মসতু রনম শাণ 

কদর, তদব তাদক Via-duct বলা হয়। শেটি ল্যাটিন শে via অে শাৎ ‘সড়ক’ ও ducere অে শাৎ ‘চলা’ যুি কদর সৃরষ্ট্ 

হদয়দছ। এটি ‘Acqueduct’ শদের আধুরনক বুৎপরত্তগত সমাে শক শে। মরামানদের অতীদত ভায়া্াক্টগুদলা 

অদনকগুদলা ‘Acqueduct’-এর মত সমান বেদর্ শযর Arch-এর সমন্বদয় গঠিত হদতা। ভায়া্াক্ট স্থলভাদগ, পারনদত বা 

নভয়স্থদল রনরম শত হদত পাদর। মসতু রনম শাদণর মক্ষদত্র মসতুর নভয় প্রাদন্ত মবরশ নচ্চতার সড়ক-বাঁধ রনম শাণ পররহার এবাং 

মসতুর রনচ রেদয় ক্রস-দরা্, রলাংক সড়ক ও ফ্লাইওভার এর Loop ইতযারে রনম শাদণর সুরবধাদে শ ভায়া্াক্ট রনম শাণ করা 

হয়। এ মক্ষদত্র ভায়া্াক্ট মূলতোঃ মসতুরই স্থলভাদগর অাংদশ রনরম শত স্পযানসমূহ। 
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প্রেম অধ্যায় 

প্রকদল্পর রবস্তাররত বণ শনা 

১.০১ প্রকদল্পর পরররচরত: 

(ক) প্রকদল্পর রশদরানাম : ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

(ে) নদযাগী রবভাগ/মন্ত্রণালয় : সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ / সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয় (MRTB)    

(গ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : ঢাকা ম্যাস াানরজন মকাম্পানী রলরমদন্ (DMTCL)। 

(র্) প্রকল্প ব্যয় এবাং অে শায়ন    : প্রকদল্পর মমান অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় মমান ২১,৯৮৫ মকাটি ০৭ লক্ষ ২১ হাজার 

নাকা। প্রকল্পটি রজওরব ও জাইকার ময ে অে শায়দন বাস্তবারয়ত হদে। 

(ঙ) প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল  : অনুদমারেত র্রপরপ অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১২ হদত জুন, 

২০২৪ পয শন্ত ১২ বৎসর। এটি একটি Fast Track-র্ভি প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

রনদে শশনায় রবদশষ নদযাদগ নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) হদত আগারগাঁও অাংশ 

২০১৯ সাদলর র্দসম্বদরর মদধ্য এবাং বাাংলাদেশ ব্যাাংক পয শন্ত সম্পূণ শ অাংশ ২০২০ 

সাদলর মদধ্য বাস্তবায়দনর লক্ষযমাত্রা রদয়দছ। 

(চ) প্রকদল্পর ধরন  : এরলদভদন্ মমদাাদরল (লাইন-৬)। 

(ছ) প্রকদল্পর বের্ শয : ২০.১০ রকদলারমনার, মমান ১৬টি মস্টশন। 

 

১.০২ প্রকদল্পর পনভূরম: ঢাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর রাজধানী। ঢাকা মহানগরীর জনসাংখ্যা ২০১২ সাদল রছল 

প্রায় ১৩ রমরলয়ন, যা নদিগজনকভাদব বছদর ৪.২% হাদর বৃরদ্ধ মপদয় বতশমাদন প্রায় ১৬ রমরলয়ন হদয়দছ। ফদল এ 

রবশাল জনসাংখ্যার জদে পররবহন মসবার চারহোও বৃরদ্ধ পাদে। এেন ঢাকা মমদাাপরলনন এলাকায় (র্এমএ) 

প্রধানতোঃ ভ্রমদণর মাধ্যম রহদসদব ইরঞ্জন-চারলত যানবাহন যো:- বাস, কার ইতযারের সাদে অযন্ত্রচারলত ধীরগরতর 

ররক্সাও সড়কগুদলাদত একইসাদে রমরশ্রতভাদব সহাবস্থাদন চলাচল কদর। এর ফদল ঢাকায় তীব্র যানজদনর সৃরষ্ট্ হদে। 

অরধকন্তু, যানজদনর ফদল সৃষ্ট্ মধাঁয়ায় মাত্রারতররি বায়ু দূষদণর ফদল ঢাকায় বসবাসকারী নাগররকদের স্বাস্থযগত 

অবস্থার অবনরত হদে। তদুপরর, এনা প্রতযারশত ময, ভরবষ্যদত অে শননরতক প্রবৃরদ্ধর সাদে সাদে ঢাকা মহানগরীর 

জনসাংখ্যা সমদয়র সাদে আরও বৃরদ্ধ পাদব এবাং যানবাহদনর সাংখ্যাও বৃরদ্ধ পাদব। এ সবরকছুই মহানগরীর পররবহন 

ব্যবস্থার নপর চাপ সৃরষ্ট্ করদছ এবাং রবযমান পররবহন ব্যবস্থার নয়য়দনর জদে মজার তারগে সৃরষ্ট্ কদরদছ। এ 

মপ্ররক্ষদত মেশ-রবদেদশর খ্যাতনামা পররবহন রবদশষজ্ঞ সমন্বদয় গঠিত মবা্ শ-এর মাধ্যদম ঢাকা মহানগরীর জে 

Strategic Transportation Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। STP-দত ঢাকা এবাং এর সরয়রহত এলাকায় মমদাাদরদলর 

জদে ৩টি লাইন, যো:- এমআরটি লাইন ৪, ৫ ও ৬ এবাং বাস চলাচদলর জদে ৩টি BRT লাইন যো:- এমআরটি 

লাইন ১, ২ ও ৩ রনম শাদণর জদে প্রস্তাব করা হদয়দছ। পরবতীদত ২০১৫ সাদল RSTP প্রণীত হয়। RSTP-মত ২টি 

BRT (লাইন ৩ ও ৭) এবাং ৫টি MRT (লাইন ১, ২, ৪, ৫ ও ৬) এর প্রস্তাব করা হয়। [ম্যাপ-৩, পৃষ্ঠা-৮০ দ্রষ্ট্ব্য] 

তন্মদধ্য যাত্রী পররবহদণর চারহো তুলনামূলকভাদব অরধক রবধায় এ প্রকদল্পর এলাইনদমন্টটি (এমআরটি লাইন-৬) 

প্রেদমই রনম শাদণর জদে রনব শাচন করা হয়। এমআরটি লাইন-৬ এর আওতায় নত্তরা ৩য় পব শ হদত পল্লবী-আগারগাঁও-

মসানারগাঁও মহাদনল হদয় মরতরিল পয শন্ত মমান বের্ শয ২০.১০ রকদলারমনার মমদাাদরল ২০১২-২০২৪ মময়াদে রনম শাদণর 

কাজ হাদত মনয়া হয়, যা বতশমাদন অগ্রসরমান। এদত মমান ১৬টি মস্টশন োকদব এবাং নভয়রেদক র্ন্টায় ৬০ হাজার 

যাত্রী পররবহদন সক্ষম আধুরনক, সময় সাশ্রয়ী ও পররদবশ বান্ধব রবদুযৎ-চারলত এরলদভদন্ এমআরটি লাইন-৬ রনম শাণ 

করা হদব। প্রকল্পটি চালু হদল ঢাকা মহানগরীর ক্রম-বধ শমান পররবহন চারহো পূরণ হদব, যানজন কমদব এবাং 

পররদবদশর নয়য়ন হদব। 
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১.০৩ প্রকদল্পর নদেশ্য: প্রকদল্পর প্রধান প্রধান নদেশ্য রনেরূপ।     

)ক(  ঢাকা মমগারসটিদত একটি কায শকর (Effective) ও েক্ষ (Efficient) পররবহন ব্যবস্থা গদড় মতালা। 

(ে) সহজ গণ-পররবহন (Public Transport) সুরবধা প্রোন করা এবাং  

(গ) রনরাপে ও পররদবশ-বান্ধব পররবহন ব্যবস্থা গদড় মতালা।  

১.০৪ প্রকদল্পর অবস্থান: এমআরটি লাইন-৬ ঢাকা মহানগরীর নত্তরা মসক্টর ১৮-পল্লবী-দরাদকয়া সররণ-োমারবাড়ী 

হদয় ফাম শদগন-দহাদনল মসানারগাঁও-শাহবাগ-টিএসরস-দোদয়ল চত্বর-দপ্রস ক্লাব-মরতরিল পয শন্ত। প্রকদল্পর ১৬টি 

মস্টশনসহ ৮টি প্যাদকদজর বের্ শয ও এলাইনদমন্ট ম্যাপ-১-এ মেোদনা হদলা। 

১.০৫ প্রকদল্পর অনুদমােন, অে শায়ন ও সাংদশাধন: DTCA ২০০৯ সাদল দুই ধাদপ Dhaka Urban Transport 

Network Development Study (DHUTS) রশদরানাদম একটি সমীক্ষা পররচালনা কদর। DHUTS  এর আওতায় 

এমআরটি লাইন -৬  (নত্তরা মেদক মরতরিল পয শন্ত পররকল্প রুন) এবাং এমআরটি লাইন-৩ মক অগ্রারধকার প্রোন করা 

হয়। DHUTS 2 এর আওতায় ২০১১ সাদল লাইন-৬ এর নপর Feasibility Study সম্পয় করা হয়। পরবতীদত 

‘ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন ম্দভলপদমন্ট প্রদজক্ট (র্এমআরটির্রপ)’ শীষ শক প্রকদল্পর (এমআরটি লাইন-৬) এর  

র্রপরপ  গত ১৮-১২-২০১২ তাররে একদনক কতৃশক অনুদমারেত হয়। নদল্লখ্য, বাাংলাদেশ ও জাপান সরকাদরর মদধ্য 

২০১৩ সাদলর ২০ মফব্রুয়ারী একটি ঋণচুরি স্বাক্ষররত হয় (Loan No. BD 69, Interest rate: 0.01%, Repayment 

Period: 40 years including 10 years grace period)। গত ১৮-৬-১৭ ররোঃ তাররদে বাস্তব প্রদয়াজদনর মপ্ররক্ষদত 

প্রকদল্পর বরাে ঠিক মরদে প্রকদল্পর আন্তোঃোত সমন্বয় করতোঃ র্রপরপ সাংদশাধন করা হয়। রনদের সাররণ ১.১-এ 

প্রকদল্পর অে শায়দনর রবভাজন ও র্রপরপ’র আন্তোঃোত সমন্বদয়র তথ্য মেয়া হদলা। 

  সাররণ- ১.১: প্রকদল্পর অনুদমােন, অে শায়ন  ও সাংদশাধন          (লক্ষ নাকায়) 

র্রপরপ অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় বাস্তবায়ন কাল অনুদমােদনর 

তাররে মমান রজওরব প্র: সা:  

(জাইকা)  

মূল ২১৯৮৫০৭.২১ ৫৩৯০৪৮.০০ ১৬৫৯৪৫৯.২১ 
জুলাই ২০১২ মেদক 

জুন ২০২৪ ররোঃ 

১৮ র্দসম্বর 

২০১২ ররোঃ 

সাংদশারধত 

(আন্তোঃোত 

সমন্বয়) (১ম) 

২১৯৮৫০৭.২১ ৫৩৯০৪৮.০০ ১৬৫৯৪৫৯.২১ 
জুলাই ২০১২ মেদক 

জুন ২০২৪ ররোঃ 

১৮ জুন, ২০১৭ 

ররোঃ  

১.০৬ প্রকদল্পর বছর রভরত্তক অে শ বরাে ও অে শ অবমুরি: সাররণ ১.২-এ প্রকদল্পর র্রপরপ’র সাংস্থান, বরাে, অে শ 

অবমুরি ও বাস্তবায়ন ব্যয় মেোদনা হদলা। 

 সাররণ-১.২: র্রপরপ’র সাংস্থান, বরাে, অে শ অবমুরি ও বাস্তবায়ন অবস্থা    (লক্ষ নাকায়) 

অে শ বছর  র্রপরপ সাংস্থান এর্রপ/আরএর্রপ 

বরাে 

অে শ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

২০১২-১৩ ৭৬.৫১ ৯৯.০০ ১০০% ৭৭% 

২০১৩-১৪ ১৫৮০৩.১৯ ১৬৭১৯.০০ ১০০% ৯৫% 

২০১৪-১৫ ৩৮০০৮.৬৪ ৩৮০০০.০০ ১০০% ১০০% 

২০১৫-১৬ ৩৪৭৮৮.৬২ ৩৬৫৯৫.০০ ১০০% ১০০% 

২০১৬-১৭ ১২০২৪৬.৯৮ ১১৮২৪২.০০ ১০০% ৯৯.৫৬% 

২০১৭-১৮ ৩৯০৫৬৪.৪৯ ৩০৯৫৯৫.০০ ২৯৮৩২২.৪৯ 

(৯৬.৩৬%)  

৯৬.৩৬% 

২০১৮-১৯ ৪৭০৩৯০.৬৭ ২৪৮৮৮৩.০০ ১২৮৭২৬.৪১ 

(৫১.৭২%) 

৫১.৭২%* 
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অে শ বছর  র্রপরপ সাংস্থান এর্রপ/আরএর্রপ 

বরাে 

অে শ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

২০১৯-২০ ৩৯৮৫৭১.৯৫ - - - 

২০২০-২১ ৩২৯৩৮২.৩৭ - - - 

২০২১-২২ ১৯৮২৯৪.৪১ - - - 

২০২২-২৩ ৯৯৬১৬.১৩ - - - 

২০২৩-২৪ ১০২৭৬৩.২৫ - - - 

* ২০১৮-১৯ অে শ বছদরর এরপ্রল পয শন্ত  

১.০৭ র্রপরপ অনুযায়ী প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা (Procurement Plan): মফব্রুয়ারর, ২০১২ মত প্রণীত র্রপরপ 

অনুযায়ী প্রকদল্পর আওতায় পণ্য, মসবা ও কায শ ক্রদয়র ক্রয়-পররকল্পনা রনদে মেয়া হদলা। 

(ক) পণ্য (Goods) ক্রয়:  

সাররণ-১.৩ক পণ্য ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ        (রমরলয়ন নাকায়) 

প্যদকজ 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী ক্রয় প্যাদকদজর 

বণ শনা 

প্রাক্করলত ব্যয় সোব্য তাররে 

েরপত্র আহবান েরপত্র গ্রহণ চুরি স্বাক্ষর 

১ ২ ৩ ৪ ৫  

রজর্-০১ অরফস এর নপকরণ সরবরাহ ৭.৫৮ আগস্ট’১২ মসদেম্বর’১২ নদভম্বর’১২ 

রজর্-০২ করম্পননার ও অোে পণ্য 

সরবরাহ 

৪.৬৬ আগস্ট’১২ মসদেম্বর’১২ নদভম্বর’১২ 

রজর্-০৩ নতুন যানবাহন সরবরাহ ৮০.০০ আগস্ট’১২ মসদেম্বর’১২ নদভম্বর’১২ 

রজর্-০৩ রপকআপ ও মাইদক্রাবাস 

সরবরাহ 

৩৫.০০ জানুয়ারর’১৩ এরপ্রল’১৩ মম’১৩ 

রজর্-

০৪* 

মরারলাং স্টক ক্রয় এবাং র্দপা 

ইকুইপদমন্ট ক্রয় 

২৭৯৬৪.৪৮ জানুয়ারর’১৫ এরপ্রল’১৫ মম’১৫ 

রজর্-০৫ করম্পননার সফনওয়যার সরবরাহ ১.০০ আগস্ট’১২ সেপ্টেম্বর’১২ নদভম্বর’১২ 

 মমান মূল্য ২৮০৯২.৭২    

 * পরবতীদত প্যাদকজ নাং রসরপ-০৮ রহদসদব রচরিত করা হয়। 

(ে) মসবা (Service) ক্রয়: 

সাররণ-১.৩ে  মসবা ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ        (রমরলয়ন নাকায়) 

প্যদকজ 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী ক্রয় প্যাদকদজর বণ শনা প্রাক্করলত ব্যয় সোব্য তাররে 

েরপত্র আহবান েরপত্র গ্রহণ চুরি স্বাক্ষর 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

এস-০১* মজনাদরল পরামশ শক মসবা (রজরস) 

(র্জাইন, সুপাররভশন ও ব্যবস্থাপনা) 

১০৬৩৭.০৫ জানুয়ারর’১৩ এরপ্রল’১৩ মম’১৩ 

এস-০২ প্রারতষ্ঠারনক নয়য়দন পরামশ শক মসবা 

(আইর্রস) 

৩৪৮.৬৩ জানুয়ারর’১৩ এরপ্রল’১৩ মম’১৩ 

এস-০৩ পুনব শাসন সহায়তা পরামশ শক মসবা ১০৬.৬১ জানুয়ারর’১৩ এরপ্রল’১৩ মম’১৩ 

এস-০৪ মনকরনকযাল ব্যরি কনসালট্যান্ট 

(আইরস) 

২০.০০ জানুয়ারর’১৩ এরপ্রল’১৩ মম’১৩ 

এস-০৫ ইন্টারনাল অর্ন ২.৫০ জানুয়ারর’১৫ এরপ্রল’১৫ মম’১৫ 

 মমান মূল্য ১১১৪.৮০    

* মসবা ক্রদয়র মদধ্য এস-০১ এর আওতায় NKDM কনসালট্যান্টদক প্রকদল্পর রজরস রনদয়াগ করা হয়। 
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(গ) কায শ (Works) ক্রয়:  

সাররণ-১.৩গ  কায শ ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ        (রমরলয়ন নাকায়) 

প্যদকজ  

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী ক্রয় প্যাদকদজর 

বণ শনা 

প্রাক্করলত ব্যয় সোব্য তাররে 

েরপত্র আহবান েরপত্র গ্রহণ চুরি স্বাক্ষর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

্রিওর্-০১ মমইন লাইদন রসরভল এবাং 

মস্টশদনর কাজ (এ১, মকন্দ্রীয় 

নত্তর) 

৩০০৩.৯১ জানুয়ারর’১৪ এরপ্রল’১৪ মম’১৪ 

্রিওর্-০২ মমইন লাইদন রসরভল এবাং 

মস্টশদনর কাজ (এ২, মকন্দ্রীয় 

েরক্ষণ) 

৩২৫৮.৮৭ জানুয়ারর’১৪ এরপ্রল’১৪ মম’১৪ 

্রিওর্-০৩ মমইন লাইদন রসরভল এবাং 

মস্টশদনর কাজ (এ৩, েরক্ষণ) 
২৫৪২.৭৮ জানুয়ারর’১৫ এরপ্রল’১৫ মম’১৫ 

্রিওর্-০৪ মমইন লাইদন রসরভল এবাং 

মস্টশদনর কাজ (এ৪, নত্তর) 
১৪১১.৬৪ জানুয়ারর’১৮ এরপ্রল’১৮ মম’১৮ 

্রিওর্-০৫*  র্দপা এররয়াদত রসরভল এবাং 

ভবন রনম শাণ কাজ 

১৯৯৫৫.৪৫ জানুয়ারর’১৪ এরপ্রল’১৪ মম’১৪ 

্রিওর্-০৬* ই এন্ড এম মস্টশদনর কাজ (দস্টজ 

এ১, এ২, এ৩ এবাং এ৪) 

 জানুয়ারর’১৪ এরপ্রল’১৪ মম’১৪ 

্রিওর্-০৭ অরফস রবরডাং রনম শাণ ৯৯.৩৫ আগস্ট’১২ মসদেম্বর’১২ নদভম্বর’১২ 

 মমান মূল্য ৬০২২৩.১৩    

*্রিওর্-০৫ ও ্রিওর্-০৬ পরবতীদত রসরপ-০২ ও রসরপ-০৭ রহদসদব রচরিত করা হয়। 

১.০৮ প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কাজসমূহ: এমআরটি লাইন-৬ প্রকদল্পর বাস্তব অবকাঠাদমা রনম শাদণর জদে ৮টি 

প্যাদকদজর আওতায় সাররণ ১.৬-এ বরণ শত কায শক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। রনদে সাররণদত প্রকদল্পর প্রধান কায শক্রম 

এবাং কাদজর পররমাণ মেয়া হদলা। 

সাররণ-১.৪: প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কাজসমূহ 

ক্ররমক  

নাং  

প্যাদকজ (CP) নাং প্রধান কায শক্রম পররমাণ  

১ ২ ৩ ৪ 

০১ রসরপ-০১  র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন-২৪ মহক্টর ৭.৭ লক্ষ র্নরমনার মাটির কাজ 

০২ রসরপ-০২ র্দপা এলাকার পূতশকাজ: র্এমটিরস অরফস ভবন, 

প্রশাসরনক ভবন, প্ররশক্ষণ ভবন, ওরসরস ভবন, 

ওয়াকশশপ, স্টযাবরলাং মশ্, ইয়া্ শ, মনস্ট াযাক, 

সড়ক, ইটিরপ,  এসটিরপ, ররদনইরনাং ওয়াল, সীমানা 

প্রাচীর ইতযারে 

২২২,০০০ বগ শরমনার 

০৩ রসরপ-০৩  

ও রসরপ-০৪ 

নত্তরা নে শ মেদক আগারগাঁও পয শন্ত   

ভায়া্াক্ট রনম শাণ ১১.২৯ রকদলারমনার 

মস্টশন রনম শাণ ৯টি 

০৪ রসরপ-০৫ ও রসরপ-

০৬ 

আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত  

ভায়া্াক্ট রনম শাণ ৮.৫০ রকদলারমনার 

মস্টশন রনম শাণ ৭টি 



5 

ক্ররমক  

নাং  

প্যাদকজ (CP) নাং প্রধান কায শক্রম পররমাণ  

০৫ রসরপ-০৭ ইদলকরাকযাল এন্ড মমকারনকযাল রসদস্টম সাবদস্টশন, গ্রী্লাইন সাংদযাগ 

স্থাপন, মরল াযাক বসাদনা, 

ইদলদক্টা-দমকারনকযাল 

ইকুইপদমন্ট ইতযারে 

০৬ রসরপ-০৮ মরারলাং স্টক (মরল মকাচ) ও র্দপা ইকুইপদমন্ট ২৪ মসন (প্রদতযক মসদন ৬টি 

মকাচ) এবাং ১ মসন- নদ্ধার ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর জদে 

১.০৯ প্রকদল্পর বাস্তব কাদজর প্যাদকজসমূদহর কম শপররকল্পনা (Work plan):  প্রকদল্পর রবরভয় প্যাদকদজর ক্রয় 

প্ররক্রয়া সম্পয় হওয়ার পর রবরভয় রনম শাতা প্ররতষ্ঠাদনর সাদে সম্পারেত চুরি অনুযায়ী ৮টি প্যাদকদজর বাস্তব 

কাদজর কম শ-পররকল্পনা রচত্র ১.০১ এ মেোন হদলা।  

          সূরচ:  লক্ষযমাত্রাোঃ   

প্যাদকজ নাং ও কায শক্রম  চুরি অনুযায়ী সময়রভরত্তক কম শপররকল্পনা 

২০১২-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

রসরপ-০১ র্দপা এলাকার 

ভূরম নয়য়ন 

 ৮-৯-১৬       ৭৬০ রেন        

 

৭-১০-১৮   

     

রসরপ-০২ র্দপা এলাকার 

পূতশকাজ (ভবন, মশ্, 

ওয়াকশশপ, মরল াযাক, 

এসটিরপ, ইটিরপ, 

সড়ক প্রাচীর ইতযারে)  

  

 

 ১৪-৮-১৭  

 

 

 

 

  ১৪৬৩ রেন 

 

 

১৬-৮-২১ 

 

 

 

রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ 

  ৩১-৭-১৭  

 

 

 ১১২৭ রেন 

 

৩১-৮-২০ 

 

 

  

রসরপ-০৫  ভায়া্াক্ট ও 

মস্টশন রনম শাণ  

 

  ২৬-৬-১৮  

       

  ১২৭৪ রেন 

 

২১-১২-২১ 

 

 

 

রসরপ-০৬ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ 

  ২৬-৬-১৮    ১২৭৪ রেন 

 

২১-১২-২১ 

  

রসরপ-০৭ 

ইদলররকযাল এন্ড 

মমকারনকযাল রসদস্টম (সাব 

মস্টশন ও মরল াযাক) 

   ১১-৭-১৮  

     

 

 

  

       

 

 

   ৫০ মাস 

১০-০৯-২২ 

 

 

রসরপ-০৮ 

মরারলাং স্টক ও র্দপা 

ইকুইপদমন্ট 

  ১৩-৯-১৭  

  

  

 

 

১৫৬০ রেন  

 

২১-১২-২১ 

 

 

 

 

রচত্র: ১.০১ বাস্তব কাদজর প্যাদকজসমূদহর কম শপররকল্পনা  
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প্রকদল্পর রুন, মস্টশন এবাং প্যাদকজসমূদহর বের্ শয মেোদনা ম্যাপ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ম্যাপ-১ 
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রিতীয় অধ্যায়  

রনরবড়-পররবীক্ষদণর কম শ-পদ্ধরত, নমুনা র্জাইন ও কম শ-পররকল্পনা   

 

২.০১ রনরবড়-পররবীক্ষদণর কম শ-পরররধ (TOR):  ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

এর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার কম শ-পরররধ রনেরূপ: 

ক) প্রকদল্পর রববরণ যো:- প্রকদল্পর নাম, নদযাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়ন কাল, প্রাক্করলত 

 ব্যয়, বৎসর-ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকদল্পর নদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধন, অে শায়ন, প্রকদল্পর পনভূরম 

 ইতযারে সম্পরকশত সকল তথ্য পয শাদলাচনা করা; 

ে) ভূরম অরধগ্রহণ এবাং নয়য়দনর ৮টি প্যাদকদজর অধীদন প্রকদল্পর কায শক্রমসমূদহর সামরগ্রক ও রবস্তাররত 

 বাস্তবায়ন  অবস্থা, রসরভল ওয়াকশস (Civil Works), ভায়া্াক্ট (Viaduct), মস্টশদন রবরডাং, ইদলদরা-

 মমকারনকযাল, মরারলাং স্টক, ইতযারের বাস্তব এবাং আরে শক অগ্রগরতর তথ্য ইতযারে সাররণ ও চাদন শর মাধ্যদম 

 নপস্থাপন ও পয শাদলাচনা করা; 

গ) প্রকদল্পর সামরগ্রক এবাং রবস্তাররত বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পদকশ তথ্য সাংগ্রহ করা, রবদেষণ করা; 

র্) ইনটিরলটি স্থানান্তর এবাং পুনব শাসদনর কায শক্রম পয শদবক্ষণ ও পয শাদলাচনা করা; 

ঙ)  প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প এলাকায় াারফক ব্যবস্থাপনায় প্রকদল্পর প্রভাব এবাং তা নয়ত করার নপায়  নপস্থাপন 

 করা; 

চ)  প্রকদল্প ময সকল ন্যতন প্রযুরি (New technology) ব্যবহৃত হদয়দছ, মস সম্পদকশ ধারণা অজশন এবাং 

 অবরহতকরণ (Dissemination); 

ছ) মরল পররচালনা ও যাত্রী ব্যবস্থাপনায় প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রোন করা; 

জ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর প্রকল্প নপাোদনর রক্ষণাদবক্ষণ ও মমরামত পয শাদলাচনা করা; 

ি)  মমদাা-মরল সাংলগ্ন রবযমান সড়ক মমরামত ও নয়য়ন সম্পদকশ রবস্তাররত তথ্য নপস্থাপন ও সুপাররশ 

 প্রোন করা; 

ঞ)  প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদর সোব্য ঝুঁরক ও তা সমাধাদনর নপায় প্রস্তাব করা; 

ন)  মমদাাদরল পররচালনার মক্ষদত্র পররচালনাকারী প্ররতষ্ঠাদনর মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা ও কযাপারসটি 

 ম্দভলপদমন্ট রবষদয় সুপাররশ প্রোন করা; 

ঠ)  শুল্ক রনধ শারদণর পদ্ধরত ও কলাদক শল রবষদয় মতামত প্রোন করা; 

্)  প্রকল্প নদেশ্যসমূদহর রবপরীদত প্রকদল্পর অগ্রগরত রবদেষণ ও পয শাদলাচনা করা; 

ঢ)  প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষদত্র সোব্যতা যাচাই (Feasibility study) সমীক্ষা অনুসরণ করা হদে রকনা এবাং তা 

 যোে শ ও পয শাপ্ত রছল রকনা মস সম্পদকশ মতামত প্রোন করা; 

ণ)  প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভয় পণ্য, কায শ ও মসবা সাংগ্রদহর (procurement) (েরপত্র 

 আহবান,  েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন পদ্ধরত, চুরি সম্পােন) প্ররক্রয়ায় রবযমান আইন ও রবরধমালা তো 

 রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ রকাংবা োতাসাংস্থার গাই্-লাইন অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা (এ মক্ষদত্র 

 েরপত্র প্ররক্রয়া পয শাদলাচনা ও মূল্যায়ন নদল্লেদযাগ্য; ক্রয় প্ররক্রয়ায় র্রপরপদত নদল্লরেত ক্রয়-

 পররকল্পনা অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা, যরে না হয় তদব তা যোযে কতৃশপদক্ষর িারা োয্য এবাং অনুদমারেত 

 রকনা তা যাচাই করা প্রদয়াজন); 
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ত)  প্রকদল্পর অধীদন সাংগৃহীতব্য পণ্য, কায শ ও মসবাসমূহ পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জদে জনবল  এবাং অোে 

 আনুষারঙ্গক রবষয়গুু্দলা পয শদবক্ষণ ও পয শাদলাচনা করা; 

ে)  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়াধীন পণ্য, কাজ ও মসবাসমূহ রনরে শষ্ট্ পররমাণ (BOQ) এবাং 

 মস্পরসরফদকশন অনুযায়ী সম্পয় হদয়দছ রকনা তা পররবীক্ষণ এবাং পয শাদলাচনা করা। মস্পরসরফদকশন 

 অনুযায়ী গুণগত মান রনরিত করা হদয়দছ রকনা পরীক্ষা করা। মাঠ পয শায় মেদক নমুনা সাংগ্রহ করা এবাং 

 পরীক্ষাগাদর পরীক্ষার মাধ্যদম গুণগত মান যাচাই করা মযদত পাদর। মাঠ পয শাদয়র পাশাপারশ ব্যরিগত 

 সাক্ষাৎকার, মকআইআই (KII) এবাং এফরজর্ (FGD) এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা; 

ে) র্রপরপ-দত বরণ শত বছর-রভরত্তক কম শ পররকল্পনা ও আরে শক চারহোর প্রাক্কলদনর ময রিকতা যাচাই করা 

 এবাং প্রকদল্পর প্রারে মেদক কম শ-পররকল্পনা অনুযায়ী প্রকদল্পর বাস্তবায়ন হদয়দছ রক না তা রবদেষণ  করা। যরে 

 কম শ-পররকল্পনার ব্যতযয় হদয় োদক তদব তা রচরিত করা এবাং ভরবষ্যদত প্ররতকারমূলক  ব্যবস্থা গ্রহদণর 

 জদে সুপাররশ প্রোন করা; 

ধ) প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদে সম্পরকশত রবরভয় সমস্যা মযমন: ভূরম অরধগ্রহণ, ইনটিরলটি স্থানান্তর, অে শ ছাদড় 

 রবলম্ব এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দন রবলম্ব তো ক্রয় কায শক্রদম রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুব শলতা, প্রকল্প মময়াে ও 

 ব্যয় বৃরদ্ধ, প্রকদল্পর ব্যয়-সীমা অরতক্রান্ত  হওয়া ইতযারে রবদেষণ, পয শদবক্ষণ ও পয শাদলাচনা করা; 

ন) প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ; প্রকদল্পর দুব শলতা নত্তরদণর নদেদশ্য সুপাররশ প্রণয়দনর জদে প্রকদল্পর সামরগ্রক 

 রনর্ভ শলতা, ত্রুটি-রবচুযরত ও অসঙ্গরত পয শাদলাচনা করা; 

প) আে শ-সামারজক মক্ষদত্র প্রকদল্পর প্রভাব রনণ শয় করা; 

ফ)  প্রকদল্পর অধীন সড়কসমূদহ সাইন- রসগনাল ও রনরাপত্তামূলক মপাষ্ট্-এর ব্যবহার এবাং াারফক মসবা ও 

 যানবাহন চলাচদল শৃঙ্খলা  আনয়দন নহার প্রভাব; 

ব)  প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনার জে রবরভয় টুলস মযমন: রসরপএম (CPM), গ্যান্ট (Gantt) চান শ ইতযারের ব্যবহার 

 পয শদবক্ষণ করা; 

ভ) প্রাপ্ত রবরভয় পয শদবক্ষদণর আদলাদক প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ প্রকল্প এলাকা মেদক সাংগৃহীত তদথ্যর রভরত্তদত 

 “রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেন” প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সাংস্থা তো আইএমইর্’র অনুদমােন গ্রহণ করা; 

ম) স্থানীয় পয শাদয়র একটি ও জাতীয় পয শাদয়র একটি কম শশালা আদয়াজন কদর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর 

 পয শদবক্ষণসমূহ (Findings) অবরহত করা ও কম শশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর  রনরবড় 

 পররবীক্ষণ প্ররতদবেনটি চূড়ান্তকরণ এবাং 

য) ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইর্) কতৃশক আদরারপত অোে সাংরেষ্ট্ কাজ সম্পােন করা। 
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২.০২ রনরবড় পররবীক্ষদণর কম শ-পদ্ধরত (Methodology):  

কম শ-দক শল: প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষণ প্রধানতোঃ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা ও নদেদশ্যর রবপরীদত ইদতামদধ্য অরজশত 

অগ্রগরতর পয শাদলাচনা ও রবদেষণ করা এবাং প্রকদল্পর সোব্য সুফল (Outcome) সম্পদকশ আদলাকপাত করা। এ 

লদক্ষয অত্র সমীক্ষার কম শ-পরররধর (TOR) প্রদতযকটি রবষয় (Point) মক অন্তর্ভ শি কদর রনরবড় পররবীক্ষদণর কায শপদ্ধরত 

প্রণয়ন করা হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষদণর তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর নপায় রহদসদব রনেবরণ শত গুণগত ও সাংখ্যাগত 

পদ্ধরতসমূহ ব্যবহার করা হদয়দছ। 

২.০২.১ গুণগত তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ:  

(১) প্রকদল্পর ্কুদমন্ট পয শাদলাচনা: প্রকল্পটি কতটুকু েক্ষতার (efficacy) সাদে বাস্তবারয়ত হদে তো প্রকদল্পর 

বছররভরত্তক লক্ষযমাত্রা  অনুযায়ী অগ্রগরত অরজশত  হদে রকনা, তা যাচাই করার জদে প্রকদল্পর ্কুদমন্ট যো:- 

র্রপরপ, অগ্রগরতর প্ররতদবেনসমূহ এবাং আইএমইর্’র পররেশ শন প্ররতদবেন ইতযারে পয শাদলাচনা করা হদয়দছ। এ 

ছাড়াও প্রকদল্পর পররদবশ সাংক্রান্ত সমীক্ষা (EMP) এবাং প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্তদের পুনব শাসন (RAP) সাংক্রান্ত ্কুদমন্ট / 

অগ্রগরত পয শাদলাচনা কদর এ সাংক্রান্ত তথ্যারে প্ররতদবেদন অন্তর্ভ শি করা হদয়দছ। ্কুদমন্ট পয শাদলাচনা কদর প্রকদল্পর 

অাংগরভরত্তক  মভ ত (physical) ও আরে শক (financial) অগ্রগরত লক্ষযমাত্রার তুলনায় কতটুকু অরজশত হদয়দছ, তা 

রবদেষণ করা হদয়দছ। প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কদম্পাদনদন্টর অগ্রগরত ওয়াকশপ্লান অনুযায়ী হদে রকনা, প্রকদল্পর CPM 

ও Gantt Chart প্রণয়ন হদে রকনা এবাং তা অনুসরণ করা হদে রকনা তেসাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। অরধকন্তু 

প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর লদক্ষয সাংযুরি-৫-এর গ্যান্ট চাদন শর-এর রভরত্তদত অগ্রগরত পররবীক্ষণ করা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর প্যাদকজওয়ারী অাংগরভরত্তক অগ্রগরত বণ শনামূলক ছাড়াও সাররণ ও গ্যান্ট চাদন শর মাধ্যদম নপস্থাপন করা 

হদয়দছ। 

(২) গুরুত্বপূণ শ তথ্যপ্রোনকারী ব্যরিবদগ শর সাক্ষাৎকার (KII): সমীক্ষার কম শ-পরররধ অনুযায়ী তথ্য সাংগ্রহ করার লদক্ষয 

প্রকদল্পর সাংরেষ্ট্ কম শকতশাবৃন্দ, জনপ্ররতরনরধ, সুধীজন, সড়ক ব্যবহারকারী স্কুল/কদলজ/রবশ্বরবযালদয়র রশক্ষক, ছাত্র, 

চাকুরীজীরব, ব্যবসায়ী, যানবাহন চালক, ইনটিরলটি সারভ শস প্রোনকারী সাংস্থার প্ররতরনরধর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা 

হদয়দছ। মকআইআই োতাগদণর বিব্য গ্রহদণর জদে ২টি semi-structured প্রশ্নমালা (সাংযুরি-১ক, ১ে) ব্যবহার 

করা হদয়দছ। 

(৩) মফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD): রনরবড় পররবীক্ষদণর মাধ্যদম বাস্তব তথ্য সাংগ্রদহর অেতম মাধ্যম রহদসদব 

প্রকল্প এলাকায় একটি মফাকাস গ্রুপ আদলাচনা অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। গত র্দসম্বর ২০১৮ পয শন্ত প্রকদল্পর অগ্রগরতর 

প্ররতদবেন মেদক প্রতীয়মান হয় ময, নত্তরা মেদক আগারগাঁও মসকশদনর অগ্রগরত, আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংদশর 

তুলনায় মবশ অগ্রসরমান। প্রকল্পটির বাস্তবায়দন মাঠ-পয শাদয়র সমস্যা, প্রকদল্পর SWOT এবাং প্রকদল্পর কাররগরর রেক 

আদলাচনার জদে প্রকদল্পর আগারগাঁও এর অরফদস একটি মফাকাস গ্রুপ আদলাচনা অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। এ লদক্ষয 

সাংযুরি-২ এর গাই্লাইন অনুযায়ী তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। গ্রুপ আদলাচনার আদলাচকবৃন্দ হদলন-প্রকল্প 

পররচালদকর প্ররতরনরধ, আইএমইর্র প্ররতরনরধ, অরতররি প্রকল্প পররচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রকল্প এলাকার 

জনপ্ররতরনরধ, পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধ, র্এমরপ াারফক রবভাদগর কম শকতশা, সড়ক ব্যবহারকারী, প্রকল্প 

এলাকার স্কুল-কদলদজর রশক্ষক, ইনটিরলটির সারভ শস সাংস্থার কম শকতশা প্রমুে। 

(৪) প্রকদল্পর ক্রয়-কায শক্রম পয শাদলাচনা: র্রপরপ’র ক্রয়-পররকল্পনা অনুযায়ী প্রকদল্পর আওতায় ৫টি পণ্য, ৫টি মসবা 

(Services) ক্রয় এবাং ৭টি কায শ (Works) ক্রদয়র পররকল্পনা করা হয়। এ সকল ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপএ-২০০৬ ও 

রপরপআর-২০০৮ রকাংবা োতা সাংস্থা জাইকার গাই্লাইন অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা, তা পয শাদলাচনা করা হদয়দছ। 

এ জদে একটি মচকরলস্ট (সাংযুরি-৩) পূদব শই প্রণয়ন করা হদয়দছ, যা অনুসরণ কদর ক্রয় কায শক্রম পয শাদলাচনা করা 

হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষদণর সময় সীরমত হওয়ায় প্যাদকদজর গুরুত্ব রবদবচনা কদর পণ্য ক্রদয়র প্যাদকজ নাং রসরপ-

০৮ (দরারলাং স্টক)-এর ক্রয় কায শক্রম পয শাদলাচনা করা হদয়দছ এবাং কায শ-ক্রদয়র ৩টি প্যাদকজ (রসরপ-০৩, রসরপ-০৪ 

এবাং রসরপ-০৭)-এর ক্রয় কায শক্রম পয শাদলাচনা করা হদয়দছ। 
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(৫) প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পয শদবক্ষণ: প্রকদল্পর আওতায় ইদতামদধ্য সমাপ্ত ও চলমান কাজসমূহ সদরজরমদন পররেশ শন 

ও পয শদবক্ষণ করা হদয়দছ। নীম রল্ার ও অোে পরামশ শকবৃন্দ/প্রদক শলীগণ কতৃশক প্রদতযক প্যাদকদজর র্জাইন ও 

মনন্ডার অনুযায়ী কাদজর পররমাণ এবাং বাস্তদব কতটুকু সম্পয় হদয়দছ তা পয শদবক্ষণ ও পররবীক্ষণ কদরন। অবকাঠাদমা 

পয শদবক্ষণকাদল প্রকদল্পর প্যাদকজরভরত্তক প্রদতযক অঙ্গ এবাং নপ-অদঙ্গর অগ্রগরত (সাংযুরি-৭ক, ৭ে ও ৭গ) অনুযায়ী 

মরক্ শ করা হয়। অবকাঠাদমার বাস্তব পয শদবক্ষণকৃত নমুনা সাররণ ২.১-এ মেয়া হদলা।  

 সাররণ-২.১: প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পয শদবক্ষদণর নমুনা  

ক্ররমক নাং 

 

প্যাদকজ নাং মূল কায শক্রম পররমাণ  নমুনা  

০১ রসরপ-০১ র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন  

(ভূরম ২৪ মহক্টর) 

৭.৭ লক্ষ র্ন রমনার 

মাটির কাজ 

সারব শক কাজ পররেশ শন 

০২ রসরপ-০২ র্দপা এলাকার পূতশ কাজ: ভবন, 

ওয়াকশশপ, মশ্, ইতযারে 
২২২,০০০ বগ শরমনার 

সবগুদলা ভবন 

সাধারণভাদব এবাং 

রবস্তাররতভাদব 

ন্যযনতম ২টি ভবন 

০৩ রসরপ-০৩ ও 

রসরপ-০৪ 

নত্তরা নে শ মেদক আগারগাঁও পয শন্ত    

ভায়া্াক্ট রনম শাণ  ১১.২৯ রকরম  
সারব শকভাদব সম্পূণ শ 

বের্ শয  

মস্টশন রনম শাণ  ৯টি 
সারব শকভাদব সব 

মস্টশন 

০৪ রসরপ-০৫ ও  

রসরপ-০৬ 

আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত   

ভায়া্াক্ট রনম শাণ  ৮.৫০ রকরম ইনটিরলটি সারভ শস 

সরাদনা সাংক্রান্ত এবাং 

চলমান কাজ 
মস্টশন রনম শাণ ৭টি 

০৫ রসরপ-০৭ ইদলকরাকযাল এন্ড মমকারনকযাল 

রসদস্টম 

সাবদস্টশন, 

গ্রী্লাইন সাংদযাগ, 

ইদলদক্টা-

মমকারনকযাল 

ইকুইপদমন্ট 

সারব শক ভাদব এবাং 

মচকরলস্ট (সাংযুরি-৫) 

অনুযায়ী পয শদবক্ষণ  

০৬ রসরপ-০৮ মরারলাং স্টক (মরল মকাচ) ও র্দপা 

ইকুইপদমন্ট 

২৪ মসন (প্রদতযক 

মসদন ৬টি মকাচ) 

এবাং ১ মসন (নদ্ধার 

ও রক্ষণাদবক্ষদণর 

জদে) 

Process designসহ 

মরারলাং স্টক কাদজর 

এর গুরুত্বপূণ শ 

ববরশষ্ট্সমূহ ও সারব শক 

অগ্রগরত  

 

(৬) রনরম শত কাজ এবাং কাদজর ব্যবহৃত মালামাল পরীক্ষার ফলাফল পয শাদলাচনা এবাং রফড মনস্ট করা: ইদতামদধ্য 

সমাপ্ত কাদজর ব্যবহৃত মালামাল এবাং কাদজর ময সকল গুণগত মান পরীক্ষা করা হদয়দছ, মস সকল মনস্ট ররদপান শসমূহ 

হদত ল্যাবদরনরীদত পরীক্ষার রকছু ফলাফল বেবচয়দনর মাধ্যদম যাচাই করা হয়। প্রকল্প পররেশ শনকাদল চলমান কাদজ 

ব্যবহৃত মালামাদলর নমুনা রফড মেদক সাংগ্রহ কদর প্রকদল্পর ল্যাবদরনরীদত পরীক্ষা করা হয়। প্রকদল্পর রসাংহভাগ 

কাজই আররসরস ও রপ্রদেস্ কাংরক্রদনর। এ মপ্ররক্ষদত কাজ চলাকালীন অত্র প্ররতষ্ঠাদনর নীম রল্ার ও প্রদক শলীগণ 

সাররণ ২.২ক এবাং ২.২ে-এ বরণ শত পরীক্ষাসমূহ যাচাই কদরন অেবা সদরজরমদন নপরস্থত মেদক প্রতযক্ষ কদরন। 
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(ক) ঢালাই-এর পূদব শ পরীক্ষা: 

      সাররণ-২.২ক: ঢালাই-এর পূব শ পরীক্ষা 

ক্ররমক 

নাং 

ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রী মনদস্টর নাম নমুনা  

০১ ররইনদফারসদমন্ট বার ইড মেন্থ,আরেদমন মেন্থ এবাং ইদলাদঙ্গশন মনস্ট ২টি 

০২ এইচটি ওয়যার ইড মেন্থ,আরেদমন মেন্থ এবাং ইদলাদঙ্গশন মনস্ট ২টি 

০৩ মস্টান রচপস মগ্রদ্শন এনদভলাপ,দস্পরসরফক গ্রারভটি এবাং এলএএ মনস্ট ৩টি 

০৪ স্যাণ্ড ফাইনদনস মনস্ট, মক্ল লাম্প এবাং ফ্রীদয়বল পাটি শদকল মনস্ট ৩টি 

০৫ রসদমন্ট কমদপ্ররসভ মেন্থ, নরমাল কনরসসদনরন্স, ইরনরশয়াল মসটিাং 

নাইম,ফাইনাল মসটিাং নাইম এবাং ফাইনদনস মনস্ট 

২টি 

 (ে) ঢালাই চলাকালীন পরীক্ষা: 

    সাররণ-২.২ে: ঢালাই চলাকালীন পরীক্ষা 

ক্ররমক 

নাং 

পরীক্ষার নাম নমুনা 

০১ ৭/১৪/২৮ রেদনর কাংরক্রদনর কদেরসভ শরি পরীক্ষার জদে নমুনা সাংগ্রহ ও যোসমদয় 

পরীক্ষা 

৫টি 

০২ প্লান্ট-রমক্স কাংরক্রন সাইদন মপ ুঁছার পর ঢালাইদয়র পূদব শ Slump Test  ৫টি 

০৩ কাংরক্রন রমদক্সর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা (যা সদব শাচ্চ ৩২●রকাংবা এর রনদে আদছ রকনা; না 

হদল বরফ িারা তাপমাত্রা রনয়ন্ত্রণ করা) 

৫টি 

(গ) ঢালাই পরবতীকালীন পরীক্ষা: ইদতামদধ্য ময সকল কাংরক্রদনর কাজ সম্পয় হদয়দছ, মসগুদলার মদধ্য প্রকদল্পর 

পরামশ শদকর রনকন ররক্ষত কদয়কটি রসরলন্ডার পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করা হয়। কদয়কটি মক্ষদত্র পূদব শ সাংগৃহীত 

নমুনা (রসরলন্ডার) অত্র প্ররতষ্ঠাদনর প্রদক শলী অেবা নীম রল্াদরর নপরস্থরতদত ল্যাবদরনরীদত পরীক্ষা করা হয়।  

(৭) স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা: রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজর কম শ-পরররধ (TOR) অনুযায়ী নপকারদভাগী সমীক্ষা 

জররদপর নপাত্ত সাংগ্রহ চলাকালীন ২৮-০৩-২০১৯ তাররদে মাঠ-পয শাদয় একটি “স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালার” 

আদয়াজন করা হদয়দছ। স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালাটি মমদাাদরদলর এলাইনদমদন্ট মশওড়াপাড়া মস্টশদনর রনকনস্থ একটি 

কনদভনশান মসন্টাদর আদয়াজন করা হয়। কম শশালায় আইএমইর্’র পররবহন মসক্টদরর মহাপররচালকসহ ২ জন 

কম শকতশাবৃন্দ, মমদাাদরদলর অরতররি প্রকল্প পররচালক, মমদাাদরদলর প্রকল্প ব্যবস্থাপকবৃন্দ, পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর 

প্রদক শলীবৃন্দ, এলাকার জনপ্ররতরনরধ, নপকারদভাগী/সড়ক ব্যবহারকারী, ব্যবসায়ী প্ররতরনরধ ও সুধীজন নপরস্থত 

রছদলন। স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালায় প্রাপ্ত মতামত পয শদবক্ষণ ও পরামশ শসমূহ প্ররতদবেদন অন্তর্ভ শি করা হদয়দছ।  

(৮) প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ সাংক্রান্ত নপাত্ত সাংগ্রহ: নপদরাি (১) হদত (৭) অনুদেদের তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর 

মাধ্যদম প্রকদল্পর SWOT সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এতিযতীত অনুদেে ২.০২.২-দত বরণ শত সাংখ্যাগত নপাত্ত 

সাংগ্রদহর প্রশ্নমালার মাধ্যদমও প্রকদল্পর SWOT সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

(৯) রবরবধ রনরবড় পররবীক্ষণ কায শক্রম: গুণগত তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর জদে নপদরাি পদ্ধরত ছাড়াও রনেবরণ শত 

পররবীক্ষণ কায শক্রম পররচালনা করা হয়। 

 রবরভয় ইনটিরলটির (Utility) স্থানান্তর কায শক্রদমর সব শদশষ অগ্রগরত পয শাদলাচনা করা হয় এবাং সমস্যার 

রনরসনকদল্প গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পদকশ আদলাকপাত করা হয় (প্রদযাজয মক্ষদত্র)। এতেনদেদশ্য  ইনটিরলটি 

সারভ শস (Utility service) সমূদহর প্ররতরনরধবগ শদক গুরুত্বপূণ শ তথ্য প্রোনকারী (KII) রহদসদব সাক্ষাৎকাদরর 

জে অন্তর্ভ শি করা অেবা েলীয় আদলাচনার (FGD)-দত অন্তর্ভ শি করা হয়। 
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 রনম শাণ কাজ চলাকাদল াারফক ব্যবস্থাপনার অবস্থা পয শাদলাচনা: এমআরটি প্রকল্প এলাকায় াারফক ব্যবস্থাপনার 

মক্ষদত্র রবযমান অবস্থা পয শদবক্ষণ করা হয় এবাং াারফক ব্যবস্থাপনার নয়য়দন গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পদকশ সুপাররশ 

প্রোন করা হয়। 

 এমআরটি প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাদল প্রকদল্পর র্জাইন ও রনম শাণ পদ্ধরত পয শদবক্ষণ করা হয়, এ মক্ষদত্র 

অনুসৃত পদ্ধরত মূখ্য পরামশ শকগণ (Key Consultant) কতৃশক পয শদবক্ষদণর পর তা প্ররতদবেদন নদল্লে করা 

হদয়দছ। 

 মমদাাদরল ব্যবস্থাপনায় রবযমান অবস্থা এবাং চালু হওয়ার পর যাত্রী ব্যবস্থাপনার মক্ষদত্র রকরূপ ব্যবস্থা মনয়া 

যায়, মস রবষদয় পয শাদলাচনা করা হদয়দছ এবাং েক্ষ ব্যবস্থাপনার রবষদয় মতামত প্রোন করা হদয়দছ। 

 নপযুি যাত্রী-ভাড়া রনধ শারদণর ব্যাপাদর নপকারদভাগীদের মেদক মতামত প্ররতদবেদন নদল্লে করা হদয়দছ, 

 রনরবড় পররবীক্ষণ কাদল ক্রয়কৃত/ক্রয়তব্য মরারলাং স্টদকর গুণাগুণ ও মান সম্পদকশ তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ 

এবাং এ রবষদয় প্ররতদবেদন নদল্লে করা হদয়দছ। 

 মমদাাদরদল ময রসগনারলাং রসদস্টম ব্যবহার করা হদব মস সম্পরকশত পয শদবক্ষণ রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় 

অন্তর্ভু ক্ত করা হদয়দছ। রসগনারলাং রসদস্টম সম্পরকশত নপযুি মক শল রচরিত করা হদয়দছ এবাং এ সাংরেষ্ট্ 

রবষদয় পয শদবক্ষণ ও সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। 

(১০) প্রকল্পের Exit Plan সাংক্রান্ত: র্রপরপ অনুযায়ী প্রকল্পটি সমারপ্তর সময় ২০২২। রকন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

রনদে শশনা অনুযায়ী প্রকল্পটির নত্তরা মেদক আগারগাঁও অাংশ ২০১৯ সাদলর মদধ্য এবাং আগারগাঁও মেদক মরতরিল 

অাংশ ২০২০ সাদলর মদধ্য সমাপ্ত কদর মমদাাদরল চালুর (Commissioning) লক্ষযমাত্রা রদয়দছ। সাংদশারধত লক্ষযমাত্রা 

অনুযায়ী কম শ-পররকল্পনা সাংদশাধদনর জদে প্ররতদবেদন রবস্তাররত রবদেষণ এবাং সুপাররশ করা হদয়দছ। 

২.০২.২ সাংখ্যাগত সুরবধাদভাগী জররদপর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ: 

তথ্য সাংগ্রদহর (সাংখ্যাগত) রবষয়সমূহ: মমদাাদরদলর এলাইনদমদন্টর ১৬টি মস্টশদনর নভয় পাদশ্বশর ২৬০ জন 

নপকারদভাগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম জনসাংখ্যাত্বারত্তক ও আে শ-সামারজক, পররবাদরর ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা, 

পররবাদরর যানবাহদনর সাংখ্যা, মমদাাদরল সাংক্রান্ত তথ্য, সড়দকর অবস্থা, পররদবশ দূষণ রবদশষতোঃ বায়ু দূষণ, াারফক 

ব্যবস্থাপনা ইতযারে সম্পরকশত মতামত সাংগ্রহ করা হদয়দছ।  

সুরবধাদভাগীদের নাদগ শন গ্রুপ রনব শাচন: সমীক্ষার কম শপরররধর ক্ররমক নাং (প) অনুযায়ী নাদগ শন গ্রুপ রহদসদব সড়ক 

ব্যবহারকারী যাত্রী সাধারণ ও পেচারী, ব্যবসায়ী, মোকানোর, পাশ্বশবতী এলাকাবাসী, যানবাহন চালক (রনজ / 

মপশাোর), সুধীজন, চাকুররজীবী, রশক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাঠাদমা-রভরত্তক প্রশ্নমালা (সাংযুরি-৪)-এর মাধ্যদম 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। 

নমুনার আকার (Sample Size): পররসাংখ্যাদনর রনদের সূত্র ব্যবহার কদর নমুনার আকার রনণ শয় করা হয়। 

n= [z2p (1-p)/d2] x Design effect

 মযোদন,   

n= কারঙ্খত নমুনার আকার (Desired sample size)  

z= পরররমত স্বাভারবক চলক (Standard normal variate), সাধারণত ৯৫% আস্থার স্তদর ১.৯৬ ধরা হয়। 

p= ০.৫০ (ধরা যাক) অে শাৎ ৫০% রুন সাংলগ্ন যাত্রীসাধারণ রনরম শত প্রকল্প মেদক নপকৃত হদব; তো 

 মযাগাদযাগ সুরবধার ফদল  তাঁদের যাতায়াদতর সময় বাঁচদব।  

d= রনর্ভ শলতার স্তর (Precision level), যা ৫% ধরা হয় এবাং 

Design Effect= ১.০ মেদক ২.০ 
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মযদহতু, প্রকদল্পর আওতায় বতশমাদন রনরম শতব্য এমআরটি লাইন-৬-এর আাংরশক বের্ শয প্রেম পয শাদয় রনরম শত হদে, তাই 

এোদন Design effect ১.০ ধরা হয়। 

অতএব নমুনার আকার, n=৩৮৪ 

মযদহতু আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংদশর কাজ দৃশ্যমান নয়, তাই বাস্তব নমুনার আকার সাররণ ৩.২-দত মেোদনা 

হদলা।   

নমুনার বন্টন/রবোস (Sample Distribution): প্রকদল্পর আওতায় নত্তরা নে শ (রেয়াবারড়) মেদক আগারগাঁও পয শন্ত 

৯টি মস্টশদন ভায়া্াক্ট রনম শাদণর কাদজর বাস্তব কাদজর অগ্রগরত র্দসম্বর/২০১৮ পয শন্ত ৩০.৭৩%। পক্ষান্তদর 

আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত ৭ টি মষ্ট্শনসহ ভায়া্াক্ট রনম শাণর কাদজর বাস্তব অগ্রগরত মাত্র ৩.০০%। এমতাবস্থায় 

প্রকদল্পর অবকাঠাদমার দৃশ্যমানতা রবদবচনা কদর প্রকদল্পর নত্তরা মেদক আগারগাঁও অাংদশ নপকারদভাগী 

নত্তরোতাগদণর মতামত গ্রহদণর মাধ্যদম নপাত্ত সাংগ্রহ করা হয়। সাররণ ২.২-এ নত্তরোতাগদণর (এলাকারভরত্তক 

রবোস মেোদনা হদলা) 

সাররন-২.৩: নপকারদভাগী নত্তরোতাগদণর এলাকারভরত্তক রবোস 

ক্ররমক 

নাং 

প্যাদকজ নাং পররমাণ/নের্ শয  অনুরমত 

গুরুত্ব 

মস্টশদনর নাম নমুনা এলাকা নমুনা 

সাংখ্যা 

মমান 

০১ রসরপ-০১ ও   

রসরপ-০২  

২৪ মহক্টর ২.৫% র্দপা এলাকা র্দপার চাররেদক এক 

রক.রম. 

১০ ১০ 

 

০২ 

 
রসরপ-০৩ 

 

৫.৬২ রক.রম. 

 

 

৩০% 

১) নত্তরা নে শ নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২৫  

 

১০০ 

২) নত্তরা মসরাল নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম.  ২৫ 

৩) নত্তরা সানে নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২৫ 

৪) পল্লবী নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২৫ 

 

০৩ 

 
রসরপ-০৪

 

৫.৬৭ রক.রম. 

 

 

৩০% 

৫) রমরপুর-১১ নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২০  

 

১০০ 

৬) রমরপুর-১০ নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২০ 

৭) কাজীপাড়া  নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২০ 

৮) মশওড়াপাড়া নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ২০ 

৯) আগারগাঁও নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম.  ২০ 

০৪ রসরপ-০৫ ও  

রসরপ-০৬  

৮.৫০ রক.রম 

 

৩৭.৫% আগারগাঁও হদত   

মরতরিল  

নভয় পাদশ্বশ এক রক.রম. ৫০ ৫০ 

 

মমান= ২৬০ 

২.০৩ প্রকদল্পর কম শকতশাগদণর সাদে সভা এবাং সদরজরমদন রনম শাণ কাজ পররেশ শন ও পরীক্ষাকরণ: গত ১৩-০১-২০১৯ 

তাররদে আগারগাঁও মমদাাদরদলর প্রকল্প কায শালদয় অরতররি প্রকল্প পররচালক (রসরভল) এবাং প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ 

(রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪)-এর সাদে প্রকদল্পর কাদজর মরননররাং করা হয় এবাং জানুয়ারী/১৯ মাদসর সাইন পররেশ শন 

কম শসূরচ জানাদনা হয়। ১৪-০১-২০১৯ তাররদে নি কম শসূরচ প্রকল্প পররচালদকর ইস্কাননস্থ েপ্তদর জমা মেয়া সহ 

অরতররি প্রকল্প পররচালক (দরারলাং স্টক) এর সাক্ষাৎ করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক (দরারলাং স্টক) এবাং অরতররি 

প্রকল্প পররচালক (ইদলররকযাল এন্ড মমকারনকযাল রসদস্টম) এর সাদে আদলাচনা করা হয়। ১৫-০১-২০১৯ তাররদে 

নীম রল্ার, মমকারনকযাল ইরঞ্জরনয়ার এবাং একজন রসরভল ইরঞ্জরনয়ার রসরপ-০১ এবাং রসরপ-০২ -এর র্দপা এররয়ায় 

কাজসমূহ পররেশ শন কদরন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০১-এর সাদে সভা কদরন। র্দপার মাটি ভরান এবাং র্দপা এলাকায় 

চলমান পূতশ কাজ পররেশ শন কদরন। পূতশকাদজর মদধ্য ২টি োলাদনর কনরক্রদনর শরি পরীক্ষার জদে ইদতাপূদব শ 

সাংররক্ষত রসরলন্ডার রনম শাতা প্ররতষ্ঠান ITD-Sinohydro.JV-এর ল্যাবদরনরীদত পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকাদল 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠান NKDM Association এর মকায়ারলটি কদরাল ইরঞ্জরনয়ার নপরস্থত রছদলন। এছাড়া রসরপ-০৩ 

এবাং রসরপ-০৪ এর রনম শাণ কাজ পররেশ শন করা হয়। পররেশ শদনর রকছু আদলাকরচত্র পরররশষ্ট্-২-এ মেয়া হদলা। 

অবকাঠাদমা পররেশ শন ও পরীক্ষাকরণ সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্য অনুদেে ৩.০৭-এ বণ শনা করা হদয়দছ। 
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২.০৪ তথ্য-সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ এবাং নপাত্ত সাংগ্রহ কাজ পররবীক্ষণ: সাংখ্যাগত সমীক্ষা জররদপর জদে প্রণীত 

প্রশ্নমালা এবাং গুণগত সমীক্ষা পররচালনার জদে প্রণীত প্রশ্নমালা/রনদে শশনা/দচকরলষ্ট্ রস্টয়াররাং করমটি কতৃশক 

অনুদমােদনর পর প্রদক শলীসহ তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক ২ রেদনর প্ররশক্ষণ প্রোন কদর রনব শারচত নমুনা এলাকায় মপ্ররণ 

করা হয়। প্রদক শলীগণ ও তথ্য সাংগ্রহকারীগণ তাদের রনরে শষ্ট্ এলাকায় নপাত্ত সাংগ্রহ কদরন। নীম রল্ার ও মুখ্য 

পরামশ শকবৃন্দ প্রকল্প এলাকা পররেশ শন কদর সুষু্ঠভাদব নপাত্ত সাংগ্রদহর কাজ সম্পয় করদত সহায়তা কদরন এবাং 

সাংগৃহীত নপাদত্তর কারঙ্খত মান অজশন রনরিত কদরন। সাররণ ২.৩-এ নপাত্ত সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর জদে ময সকল 

কায শক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ তা মেোদনা হদলা।  

  সাররণ- ২.৪: নপাত্ত সাংগ্রহ ও মান রনয়ন্ত্রদণর কায শক্রমসমূহ             

১. রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ পয শায়   অরভজ্ঞ ও েক্ষ প্রদক শলী ও তথ্য-সাংগ্রহকারী রনদয়াগ প্রোন   

 প্রদক শলী ও তথ্য-সাংগ্রহকারীগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন 

২. তথ্য সাংগ্রহ পয শায়  সমীক্ষা নীদমর নপরস্থরত মরননর করা  

 সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা পরবতী যাচাইকরণ (৫% নমুনা বেব-চয়দনর মাধ্যদম 

পরীক্ষা করা) 

 ‘জারননা’ নত্তরসমূহ (non-responses) বেব-চয়দনর মাধ্যদম মাঠ-পয শাদয় 

পরীক্ষা করা 

 তথ্য বাে যাওয়া (missing) রনয়ন্ত্রণ করা 

৩. নপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ পয শায়  অদশারধত তথ্য-নপাত্ত (raw data) পরবতীদত সম্পােনা (editing) করা  

 নপাত্ত পররমাজশন ও সাংদশাধন 

 করম্পননাদর নপাত্ত প্ররক্রয়াকরদণর পূদব শ ক্রস-দচরকাং করা 

 

২.০৫ নপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ ও রবদেষণ: নপকারদভাগীদের সমীক্ষা জররদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত অদশারধত (raw) তথ্য-নপাত্ত 

পররমাজশন করা হয়। প্রশ্নমালায় মকার্াং করা হয়রন এমন Open-ended প্রশ্নমালার বহুরবধ জবাবসমূহ (multiple 

responses) করম্পননাদর রনদবশ (entry) করার লদক্ষয আলাোভাদব “মকার্াং” করা হদয়দছ। তথ্য-নপাত্ত 

করম্পননাদর এরর এবাং প্রদয়াজনীয় রবদেষদণর জদে করম্পননাদর মদ্ল মপ্রাগ্রাম SPSS প্যাদকজ ব্যবহৃত হদয়দছ। 

অনুরূপভাদব গুণগত তথ্য-নপাত্তসমূহ মাঠপয শায় পরামশ শকগণ, তথ্য-সাংগ্রহকারীগণ এবাং প্রদক শলীগণ কতৃশক প্রশ্নমালা, 

গাই্লাইন, মচক-রলস্ট এবাং স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালার মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। ্ানা এরর শুরু করার আদগ 

যোযে রনয়দম পরীক্ষা করা হয় অে শাৎ প্রাপ্ত তথ্য/নপাদত্তর মান রনরিত হওয়ার জদে রচরিত প্রভাবকসমূহ এবাং 

প্রশ্নমালা পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। মান সম্মত ্ানা এরর রনরিত করার জদে ্ানা এররর বিত পদ্ধরত অনুসরণ 

করা হয় এবাং নভয় মসদনর নপাদত্তর সাদে তুলনা করা হয়। বণ শনামূলক ছাড়াও সাররণ, স্তেরচত্র ও পাই-রচদত্রর মাধ্যদম 

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্ররতদবেদন নপস্থাপন করা হদয়দছ। তথ্য-নপাত্ত মূল্যায়দনর সকল কাজ কনসালট্যান্ট কতৃশক 

মকন্দ্রীয়ভাদব রবদেষন করা হদয়দছ এবাং প্ররতদবেন প্রণয়দনর কাজ মুখ্য-পরামশ শকবৃন্দ ও  নীম রল্াদরর তত্ত্বাবধাদন 

সম্পােন করা হদয়দছ। 
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২.০৬ রনরবড় পররবীক্ষদণর সময়-রভরত্তক কম শ-পররকল্পনা (Work Plan): 

ক) ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকদল্পর (লাইন-৬) রনরবড় পররবীক্ষণ কায শক্রম চার মাদসর মদধ্য সমাপ্ত করার 

লদক্ষয সমীক্ষার কম শ-পরররধ (TOR)-অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় সাংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর পদ্ধরতসমূহ 

(DCI) ব্যবহার করা হয়। কম শপদ্ধরত প্রণয়ন করা, নপাত্ত সাংগ্রদহর নমুনা র্জাইন করা, মাঠ পয শায় মেদক তথ্য-নপাত্ত 

সাংগ্রহ করা, সাংগৃহীত নপাত্ত প্ররক্রয়াকরণ, নপাত্ত রবদেষণ এবাং রবদেরষত তথ্য-নপাদত্তর সাহাদয্য প্ররতদবেন 

প্রস্তুতকরণ ইতযারে চার পয শাদয় সম্পয় করার ব্যবস্থা মনয়া হয়; যো:- প্রাররেক প্ররতদবেন, ১ম েসড়া প্ররতদবেন, ২য় 

েসড়া প্ররতদবেন ও চূড়ান্ত প্ররতদবেন। রনদে প্রবাহ-রচদত্রর সাহাদয্য কম শ-পররকল্পনার প্রধান প্রধান কায শক্রম মেোদনা 

হদলা।  

 

রচত্র- ২.০১ : কায শক্রদমর প্রবাহ-রচত্র   

রনরবড় পররবীক্ষণ 

কায শক্রদমর সূচনা

(Kick Off)

•আইএমইর্র মসক্টর-২ এর কম শকতশাদের সাদে প্রাররেক সভা করা।

•আইএমইর্র োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার রনকন হদত প্রকদল্পর ্কুদমন্ট সাংগ্রহ করা।

প্রাররেক

প্ররতদবেন

•তথ্য-নপাত্ত সাংগ্রদহর পন্থা (DCI) রনব শাচন করা।

•নমুনা োনা জররদপর জদে রবরধবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) বতরী করা।

• মফাকাসগ্রুপ আদলাচনার জদে প্রশ্নমালা বতরী করা এবাং KII গ্রহদণর জদে রনদে শশনামূলক (Guideline) প্রশ্নমালা প্রণয়ন

করা।

•অবকাঠাদমা পয শদবক্ষদণর জদে ও ক্রয়-প্ররক্রয়া যাচাই এর জদে মচকরলস্ট প্রণয়ন করা। 

•প্রাররেক প্ররতদবেন (েসড়া) বতরী করতোঃ মনকরনকযাল করমটিদত নপস্থাপন

• মনকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংদশাধন করতোঃ প্রাররেক প্ররতদবেন (েসড়া) রস্টয়াররাং করমটিদত নপস্থাপন করা। 

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে শশনা অনুযায়ী প্রাররেক প্ররতদবেন (চূড়ান্ত) োরেল করা। 

১ম েসড়া 

প্ররতদবেন 

•মাঠ-পয শাদয় তথ্য/নপাত্ত সাংগ্রহ করা এবাং মাঠ পয শাদয়র কম শশালার আদয়াজন করা। 

•অদকার্াংকৃত ্ ানা মকার্াং করা এবাং করম্পননাদর ্ানা এরর, ্ানা প্ররক্রয়াকরণ এবাং SPSS করম্পননার মপ্রাগ্রাদমর 

মাধ্যদম ্ানা রবদেষণ করা।

•১ম েসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা।

•১ম েসড়া প্ররতদবেন মনকরনকযাল করমটিদত নপস্থাপন করা।

• মনকরনকযাল করমটির রসদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ম েসড়া প্ররতদবেন সাংদশাধন করতোঃ রস্টয়াররাং করমটিদত নপস্থাপন করা। 

২য় েসড়া 

প্ররতদবেন

• রস্টয়াররাং করমটির রনদে শশনা অনুযায়ী ২য় েসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন করা। 

•২য় েসড়া প্ররতদবেন জাতীয় পয শাদয়র Dissemination কম শশালায় নপস্থাপন করা। 

চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন

• Dissemination কম শশালার সুপাররশ অনুযায়ী চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং োরেল করা।
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ে) ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) এর রনরবড় পররবীক্ষণ কায শক্রম রনরে শষ্ট্ সমদয়র 

মদধ্য সমারপ্তর লদক্ষয ময সময়-রভরত্তক কম শসূরচ অনুসরদণর ব্যবস্থা করা হদয়দছ, তা রনদে গ্যান্ট-চাদন শর মাধ্যদম 

মেোদনা হদলা। 

 

কায শক্রম 

(Activity) 
সপ্তাহরভরত্তক কম শসূরচ (বার-চাদন শ) 

জানুয়ারর-২০১৯ মফব্রুয়ারর-২০১৯ মাচ শ-২০১৯ এরপ্রল-২০১৯  মম’ ২০১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১ম ২য়  ৩য় ৪ে শ ১ম ২য়  ৩য় ৪ে শ ১ম ২য়  ৩য় ৪ে শ ১ম ২য়  ৩য় ৪ে শ ১ম ২য়  ৩য় ৪ে শ 

১ প্রকদল্পর  

্কুদমন্টসমূহ সাংগ্রহ 

করা, প্রশ্নমালাসহ 

প্রাররেক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন এবাং 

মনকরনকযাল 

করমটিদত নপস্থাপন 

                    

২ মনকরনকযাল করমটির 

রসদ্ধান্ত অনুু্যায়ী 

প্রাররেক প্ররতদবেন 

সাংদশাধন করতোঃ 

রস্টয়াররাং করমটিদত 

নপস্থাপন এবাং 

অনুদমােন  

                    

৩ তথ্য সাংগ্রহকারী 

রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ ও 

মাঠ পয শাদয় সাংখ্যাগত 

োনা জররদপর 

মাধ্যদম নপাত্ত সাংগ্রহ   

                    

৪ গুণগত তথ্য-নপাত্ত 

সাংগ্রহ  

                    

৫ স্থানীয় পয শাদয়র 

কম শশালার আদয়াজন 

                    

৬ সাংগৃহীত ্ানা 

মকার্াং, করম্পননাদর 

এরর এবাং রবদেষণ   

                    

৭ ১ম েসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও মনকরনকযাল 

করমটিদত নপস্থাপন  

                     

৮ মনকরনকযাল করমটির 

রনদে শশনা অনুযায়ী ১ম 

েসড়া প্ররতদবেন 

সাংদশাধন  ও 

রস্টয়াররাং করমটিদত 

নপস্থাপন  

             
 

      

৯ রস্টয়াররাং করমটির 

রনদে শশনা অনুযায়ী ২য় 

েসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন এবাং 

Dissemination 

ওয়াকশশদপ নপস্থাপন  

                    

১০ Dissemination 

ওয়াকশশদপর সুপাররশ 

অনুযায়ী চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন 

                    

১১ চূড়ান্ত প্ররতদবেন 

োরেল (বাাংলা ও 

ইাংদররজদত) 

                    

রচত্র-২.০২: গ্যান্ট-চাদন শ কম শ-পররকল্পনা 
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তৃতীয় অধ্যায় 

ফলাফল পয শাদলাচনা 
 

৩.০১ প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অঙ্গ ও অঙ্গরভরত্তক আরে শক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত: 

৩.০১.১ প্রকদল্পর প্রধান অঙ্গ ও আরে শক ও বাস্তব অগ্রগরত: প্রকদল্পর োতওয়ারী আইদনম/ অঙ্গসমূদহর র্রপরপ অনুযায়ী 

প্রাক্করলত মূল্য, জুন, ২০১৮ পয শন্ত অগ্রগরত, চলরত (২০১৮-১৯) অে শবছদরর লক্ষযমাত্রা এবাং চলরত (২০১৮-১৯) অে শ বছদরর 

জুলাই-এরপ্রল পয শন্ত অগ্রগরত সাররণ ৩.১-এ মেোদনা হদলা। রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় একই সাররণদত মেোদনার সুরবধাদে শ 

বাস্তব অগ্রগরত ও আরে শক অগ্রগরত শতকরা হাদর মেোদনা হদলা। 

সাররণ-৩.১: প্রকদল্পর অঙ্গরভরত্তক আরে শক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত       (লক্ষ নাকায়) 

ক্ররমক 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী কাদজর 

কদম্পাদনন্ট (পররমাণসহ)  

সাংদশারধত 

প্রাক্করলত মূল্য 

জুন ২০১৮ পয শন্ত অরজশত অগ্রগরত চলরত (২০১৮-১৯) অে শ বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

চলরত অে শ বছদরর লক্ষযমাত্রার 

রবপরীদত এরপ্রল পয শন্ত অগ্রগরত  

আরে শক বাস্তব (%) * আরে শক বাস্তব  (%) * আরে শক বাস্তব (%) * 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ক) রাজস্ব         

১ ৪৫০০  কম শকতশাদের মবতন 

৪৮৯৬ এম.এম   

৩১৪২.৭৫  ৪৭৬.৮৭ ১৫.১৭% ৩০০.০০  ৯.৫৫%  ১৩১.২৩ ৪৩.৭৪%  

২ ৪৬০০  কম শচারীদের মবতন 

১৪৪ এম.এম 

২০৮.৭৯  ৩৯.৫৫  ১৮.৯৪%  ৩০.০০  ১৪.৩৭%  ১২.১৪ ৪০.৪৭%  

৩ ৪৭০০   ভাতারে, মোক ৩৯১৯.৮১  ৪১১.১৪  ১০.৪৯%  ২৫০.০০  ৬.৩৮%  ১১৫.০২ ৪৬.০১%  

৪ ৪৮০৬   অরফস ভাড়া ৩২৪০ 

ব.রম 

১০৫৬.০০  ৪২০.৫২  ৩৯.৮২%  ১১০.০০ ১০.৪২%  ৮৩.৩১ ৭৫.৭৪%  

৫ ৪৮১৫   ্াকমাশুল, মোক  ১১.৫২  ০.০২  ০.১৭%  ০.৫০  ৪.৩৪%  ০.০০  ০.০০%  

৬ ৪৮১৬  মনরলদফান ও 

ইন্টারদনন সাংদযাগ, মোক 

১০২.২৪  ১১.৫০  ১১.২৫%  ৫.০০  ৪.৮৯%  ২.০৩  ৪০.৬০%  

৭ ৪৮১৭   মনদলক্স/ ফযাক্স/ 

ইন্টারদনন, মোক 

৯৭.৯২  ১৫.৮৮  ১৬.২২%  ৬.০০  ৬.১৩%  ৩.৬৯  ৬১.৫০%  

৮ ৪৮২২   রসএনরজ/গ্যাস, মোক  ৯২.১৬  ৬.৭৫  ৭.৩২%  ৫.০০  ৫.৪৩%  ০.৬৯ ১৩.৮০%  

৯ ৪৮২৩   মপদাাল ও লুরব্রদকন্ট 

ব্যয়, মোক 

৪৫৫.০৪  ৭৫.০৪  ১৬.৪৯%  ৩০.০০  ৬.৫৯%  ১৮.৪৬ ৬১.৫৩%  

১০ ৪৮২৬   ব্যাাংক চাজশ ও 

এলরস করমশন, মোক  

৩০০.০০  ০.০৭  ০.০২%  ০.৫০ ০.১৭%  ০.০০  ০.০০%  

১১ ৪৮২৭    মুদ্রণ ও প্রকাশনা, 

মোক 

১০০.০০  ১.৪১  ১.৪১%  ১.০০ ১.০০%  ০.২৩  ২৩.০০% 

১২ ৪৮২৮    মষ্ট্শনারী, সাপ্লাইস 

ও আনুষারঙ্গক, মোক 

১৫০.০০  ১৮.৭৭  ১২.৫১%  ৫.৫০  ৩.৬৭%  ৫.৪৩  ৯৮.৭৩% 

১৩ ৪৮৩১    বই ও জান শাল, মোক ১০.০০  ১.৪৫  ১৪.৫০%  ১.০০  ১০.০০%  ০.০০  ০.০০% 

১৪ ৪৮৩৩   রবজ্ঞাপন ও প্রচার, 

মোক 

১০০.০০  ২০.৯০  ২০.৯০%  ৫.০০  ৫.০০%  ২.৭০ ৫৪.০০% 

১৫ ৪৮৪০    প্ররশক্ষণ, মোক ১০০.০০  ২৩.৭৬  ২৩.৭৬%  ৭৫.০০  ৭৫.০০%  ৩.৯৩  ৫.২৪%  

১৬ ৪৮৪২    মসরমনার/ 

কনফাদরন্স/ ওয়াকশসপ, মোক 

১০০.০০  ৩.৭৫ ৩.৭৫%  ৭৫.০০  ৭৫.০০%  ০.০০ ০.০০% 

১৭ ৪৮৪৫    আপ্যায়ন ব্যয়, 

মোক 

৫০.০০ ৮.৪৫  ১৬.৯০%  ৫.০০  ১০.০০%  ১.০৫ ২১.০০% 

১৮ ৪৮৫১  আননদসারস শাং  ৮৬৪ 

এম.এম 

২৯৬৮.৮০  ৪০৬.৯৪ ১৩.৭১%  ১৫০.০০  ৫.০৫%  ১১৪.২৯ ৭৬.১৯%  

 

 

 

 

 

১৯ 

৪৮৬৮   পরামশ শক মসবা          

৪৮৭৪    সাধারণ পরামশ শ 

মসবা ৭৯০০ রমরম  

১১৬৩৭০.৫২  ৪৭৯৪১.১৮  ৪১.২০%  ১৯৭৬৫.০০  ১৬.৯৮%  ৫৫৭৫.৫০ ২৮.২১% 

৪৮৭৪    প্রারতষ্ঠারনক নয়য়ন 

পরামশ শক ৩১৬ এম.এম 

২৬৭৯.৭০  ২১৯৯.৬১  ৮২.৮০%  ০.০০  ০.০০%  ২১.৪০ ০.০০%  

৪৮৭৪   পুনব শাসন সহায়তা 

পরামশ শক ৮১৩ এম.এম 

১০৬৬.১৪  ২৬৬.৭১  ২৫.০২%  ৮১.০০  ৭.৬০%  ৬৪.৯২  ৮০.১৫% 

৪৮৭৪    মনকরনকযাল 

কনসালট্যান্ট (TC) ১০০ 

এম.এম 

২০০.০০  ১৩.৮৪  ৬.৯২%  ৫.০০  ২.৫০%  ০.০০  ০.০০%  

২০ ৪৮৮২    আইনগত ব্যয় 

(রবদরাধ রনষ্পরত্ত মবা্ শ েরচ) 

মোক 

১৯৬৮.৭৬  ০.০০  ০.০০%  ০.০০  ০.০০%  ০.০০  ০.০০% 

২১ ৪৮৮৩   সম্মানী, মোক  ৯৫০.০০  ৪৬.৮৪  ৪.৯৩%  ৫.০০  ৪১.৬৭%  ০.৫৮  ১১.৬০% 
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ক্ররমক 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী কাদজর 

কদম্পাদনন্ট (পররমাণসহ)  

সাংদশারধত 

প্রাক্করলত মূল্য 

জুন ২০১৮ পয শন্ত অরজশত অগ্রগরত চলরত (২০১৮-১৯) অে শ বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

চলরত অে শ বছদরর লক্ষযমাত্রার 

রবপরীদত এরপ্রল পয শন্ত অগ্রগরত  

আরে শক বাস্তব (%) * আরে শক বাস্তব  (%) * আরে শক বাস্তব (%) * 

২২ ৪৮৮৮   করম্পননার 

এদক্সসসররজ, মোক   

১২.০০  ৮.৩০  ৬৯.১৭%  ৩.০০  ৬.২৫%  ০.০০ ০.০০% 

২৩ ৪৮৮৯   রনরীক্ষার জদে 

পরামশ শক মসবা, মোক  

৪৮.০০  ৩.৩১  ৬.৯০%  ৪.৫০ ৪.৫০%  ৪.১৫  ৯২.০০% 

২৪ ৪৮৯৯   অোে ব্যয়, মোক  ১০০.০০  ২৫.৭৩  ২৫.৭৩%  ২৫.০০  ১৬.৫৩%  ১১.১৬  ৪৪.৬৪%  

২৫ ৪৯০১    যানবাহন 

রক্ষণাদবক্ষণ, মোক  

১৫১.২০  ৩৮.২৯  ২৫.৩২%  ৫.০০  ৩৫.৭১%  ০.৭০  ১৪.০০%  

২৬ ৪৯১১    করম্পঊনার ও 

ইকুইপদমন্ট রক্ষণাদবক্ষণ, 

মোক 

১৪.০০  ৩.৫৭  ২৫.৫০%  ৫.০০  ১০.০০%  ১.১৭ ২৩.৪০% 

২৭ ৪৯২১    অরফস রক্ষণাদবক্ষণ, 

মোক 

৫০.০০  ২১.৭০  ৪৩.৪০% ০.০০  ০.০০% ০.০০  ০.০০%  

২৮ ৫৮৩১    ববদেরশক ঋদণর 

সুে, মোক  

৬৫৫.৭৫ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

 মমান রাজস্ব (ক)  ১৩৭২৩১.১০ ৫২৫১১.৮৫ ৩৮.২৭% ২০৯৫৮.০০ ১৫.২৭% ৬১৫৬.৪০ ২৯.৩৭% 

 ে) মূলধন         

৩২ ৬৮০৭   জীপ ১৪টি ৯৭৪.০২ ৯৭৪.০২ ১০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

৩৩ 

 

৬৮০৭   রপক-

আপ/মাইদক্রাবাস ৭টি 

৩০৬.০০ 

 

৩০৭.৪৩ 

 

১০০.৪৭% 

 

০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

৩৪ 

 

৬৮১৫   করম্পননার এবাং 

এদক্সসসররজ, মোক 

৪৪.৯৫ 

 

২৩.৬২ 

 

৫২.৫৫% 

 

৫.০০ 

 

১১.১২% 

 

০.১৯ 

 

৩.৮০% 

 

৩৫ 

 

৬৮১৭   করম্পননার 

সফনওয়যার, মোক 

১০.০ 

 

০.০০ 

 

০.০০% 

 

১০.০০ 

 

১০০.০০% 

 

৪.১৮ 

 

৪১.৮০% 

 

৩৬ ৬৮১৯ অরফস সরঞ্জাম, মোক  ৫৮.২৯ ২৯.৪৪ ৫০.৫১% ৫.০০ ৮.৫৮% ০.০২ ০.৪০% 

৩৭ ৬৮২১   আসবাবপত্র  ৪২.৯০ ২৪.৮২ ৫৭.৮৬% ৫.০০ ১১.৬৬% ০.৩৫ ৭.০০ % 

৩৮ ৬৮২৩   মনরলদফান 

ইকুইপদমন্ট, মোক 

০.৯৩ 

 

০.৯১ 

 

৯৭.৮৫% 

 

০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

৩৯ ৬৮২৯    মরারলাং স্টকস ও 

ইকুইপদমন্টস রসরপ-০৮  

মোক 

২৮৭০৩৪.৪৭ 

 

৬৮৯২৯.৩৩ 

 

২৪.০১% 

 

৭৭৩২.০০ ২.৬৯% 

 

২৩৬৮.৩৪ 

 

৩০.৬৩% 

 

৪০ 

 

৬৯০১   ভূরম অরধগ্রহণ/ 

ররকুইরজশন ২২ মহক্টর 

৬০০০০.০০ 

 

৪৬২৪৬.৪৩ 

 

৭৭.০৪% 

 

১৮.০০ ০.০৩% 

 

১৭.৬৭ 

 

৯৮.১৭% 

 

৪১ ৬৯০১   ররদসদনলদমন্ট, মোক ৫৪১০.৬৭ ৮৯৮.০২ ১৬.৬০% ৫৫০.০০ ১০.১৭% ২৭০.৭৯ ৪৯.২৩% 

৪২ 

 

৭০০৬   অরফস রবরডাং 

৪৬৫০ বগ শ রমনার 

১.০০ 

 

০.০০ 

 

০.০০% 

 

০.০০ 

 

০.০০% 

 

০.০০ 

 

০.০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৩ 

 

৭০১৬   রসরভল এবাং মমইন 

লাইদন মস্টশন রনম শাণ কাজ 

(রসরপ-০৩ ও ০৪)

৪২৩০৫৫.১৯ 

 

৯৭৯৯৩.৩৪ 

 

২৩.১৬% 

 

৭০৭৪০.০০ 

 

১৬.৭২% 

 

৬৫১৭৯.৬৭ ৯২.১৪% 

 

i) রসরভল এবাং মমইন লাইদন 

মস্টশন রনম শাণ কাজ (রসরপ-

০৫) 

২৫৪৯১১.২০ 

 

২৭৮২৪.৫০ 

 

১০.৯২% 

 

২৪৯৮১.০০ 

 

৯.৮০% 

 

১৯৬৮.০৪ 

 

৭.৮৮% 

 

ii) রসরভল এবাং মমইন 

লাইদন মস্টশন রনম শাণ কাজ 

(রসরপ-০৬) 

১৯৮৮৯৭.৯৬ 

 

৩৪৯৮০.৪৬ 

 

১৭.৫৯% 

 

১৮৮৬৩.০০ 

 

৯.৪৮% 

 

২৭৪৬.৮৩ 

 

১৪.৫৬% 

 

iii) রসরভল এবাং র্দপাদত 

ভূরম নয়য়ন কাজ (রসরপ-০১) 

৫৮০৬০.৭৪ 

 

৫১৯৮৬.০২ 

 

৮৯.৫৪% 

 

৩৪৮৭.০০ 

 

৬.০১% 

 

৩২৬৫.১০ 

 

৯৩.৬৪% 

iv) রসরভল এবাং র্দপাদত 

রবরডাং রনম শাণ কাজ (রসরপ-

০২) 

১৫৯৫৫৬.৯৯ 

 

২৩০০৬.১৯ 

 

১৪.৪২% 

 

৩৪৪৭৭.০০ 

 

২১.৬১% 

 

১৮৮০২.৪৯ 

 

৫৪.৫৪% 

 

৪৪ ৭০৫৬    ই এন্ড এম  রসদস্টম 

(রসরপ-০৭) 

৩০৭৪২৪.২৩ 

 

৫৭৭২৬.৭৮ 

 

১৮.৭৮% 

 

৫১৮৩৪.০০ ১৬.৮৬% 

 

২৫৬৯৫.৭৮ 

 

৪৯.৫৭% 

 

৪৫ ৭৯০১ রসর্/ভযান, মোক  ১৪৫২৮৫.৪৯ ০.০০ ০.০০% ১০২১৮.০০ ৭.০৩% ০.০০  

৪৬ ৭৯৮১ ইনটিরলটি স্থানান্তর 

মোক 

৭৭১০০.০০ ৪৩০৩৫.১৮ ৫৫.৮২% ৫০০০.০০ ৬.৪৯% ২২৫০.৫৬ ৪৫.০১% 

 মমান মূলধন (ে)       ১৯৭৮১৭৫.০৩ ৪৫৩৯৮৬.৪৯ ২২.৯৫% ২২৭৯২৫.০০ ১১.৫২% ১২২৫৭০.০১ ৫৩.৭৮% 

৪৭ ৭৯৮২ রফরজকযাল করন্টনদজরন্স  ৪২৩০৮.১২ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

৪৮ ৭৯৮২ প্রাইস করন্টনদজরন্স ৪০৭৯২.৯৬  ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

 মমান করন্টদজরন্স (গ)  ৮৩১০১.০৮ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% 

 সব শদমান (ক+ে+গ) ২১৯৮৫০৭.২১ ৫০৬৪৯৮.৩৪ ২৩.০৪% ২৪৮৮৮৩.০০ ১১.৩২% ১২৮৭২৬.৪১ ৫১.৭২%** 

* আরে শক অগ্রগরতর শতকরা হাদর;    ** ২০১৮-১৯ এর লক্ষযমাত্রার ৫১.৭২% বা মমান প্রকদল্পর ১১.৩২ x ৫১.৭২%= ৫.৮৬% 
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৩.০১.২ প্রকদল্পর আরে শক অগ্রগরতর সার-সাংদক্ষপ: প্রকদল্পর শুরু হদত এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত (ক) রাজস্ব ও (ে) মূলধন 

োদত সারব শক আরে শক অগ্রগরত ও আরে শক অগ্রগরতর শতকরা হার, ২০১৮-১৯ অে শ বছদরর লক্ষযমাত্রা এবাং লক্ষযমাত্রার 

রবপরীদত অগ্রগরত ইতযারে সাররণ ৩.২-এ মেোদনা হদলা। 

সাররণ-৩.২ প্রকদল্পর অগ্রগরতর সার-সাংদক্ষপ      (লক্ষ নাকায়) 

অগ্রগরত/লক্ষযমাত্রা আরে শক অগ্রগরত (নাকার অাংদক) আরে শক অগ্রগরত 

(%) 

জুলাই, ২০১২ – জুন, ২০১৮ পয শন্ত ৫০৬৪৯৮.৩৪ ২৩.০৪% 

২০১৮-১৯ অে শ বছদরর লক্ষযমাত্রা ২৪৮৮৮৩.০০  ১১.৩২% 

জুলাই, ২০১৮-এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত  ১২৮৭২৬.৪১ ৫.৮৬% 

এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত মমান অগ্রগরত ৬৩৫২২৪.৭৫ ২৮.৯০% 

৩.০১.৩ বছর-রভরত্তক আরে শক ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা: র্রপরপ পয শাদলাচনা কদর মেো যায়, অনুদমারেত র্রপরপ অনুযায়ী 

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১২ হদত জুন, ২০২৪ পয শন্ত ১২ বৎসর। র্রপরপ’মত প্রকদল্পর ১২ বছর মময়াদের 

বছররভরত্তক োতওয়ারী ও নপ-অঙ্গরভরত্তক ব্যয় রবভাজন মেোদনা হদয়দছ। ৩টি প্রধান োত রনেরূপ: 

(১) রাজস্ব: মবতন ভাতারে সরবরাহ ও মসবা (পরামশ শক সারভ শসসহ) মমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ; (২) মূলধন: সম্পে 

সাংগ্রহ (যানবাহন ক্রয়, করম্পননার ও আনুষরঙ্গক ক্রয়, ভূরম অরধগ্রহণ, পূতশ কাজ, ই এন্ড এম কাজ, রসর্, ভযান 

ইতযারে) ও (৩) করন্টদজরন্স 

বছররভরত্তক লক্ষযমাত্রার রবপরীদত ২০১৯ সাদলর এরপ্রল পয শন্ত আরে শক অগ্রগরত সাররণ ৩.৩ এ এবাং রচত্র ৩.০১ এ 

মেোদনা হদলা (সূত্র: অনুদেে ১.০৬)। 

সাররণ-৩.৩ প্রকদল্পর বছর রভরত্তক লক্ষযমাত্রার রবপরীদত আরে শক অগ্রগরত 

 প্রধান ৩টি োত  

মমান (ক) রাজস্ব (ে) মূলধন (গ) করন্টনদজন্সী 

অে শ বছর লক্ষযমাত্রা অজশন লক্ষযমাত্রা অজশন লক্ষযমাত্রা অজশন লক্ষযমাত্রা অজশন ক্রমপুরঞ্জত অজশন 

২০১২-১৩ ০.৪০%  ০.১২%  ০.০৫% ০.০০ ০.৫৭% ০.০০৩% ০.০০৩% 

২০১৩-১৪ ০.৪১%  ০.০২%  ০.০৪% ০.০০ ০.৪৭% ০.৭২২% ০.৭২৫% 

২০১৪-১৫ ০.৮৭%  ০.৪৫%  ০.১৩% ০.০০ ১.৪৫% ১.৭২৮% ২.৪৫৩% 

২০১৫-১৬ ১.২২%  ৬.৩০%  ০.৭৫% ০.০০ ৮.২৬% ১.৬৫৫% ৪.১০৮% 

২০১৬-১৭ ০.৮৩%  ৫.৪৮%  ০.৬৩% ০.০০ ৬.৯৪% ৫.৩৫৫% ৯.৪৬৩% 

২০১৭-১৮ ০.৯২%  ১১.৯৩%  ১.২৯% ০.০০ ১৪.১৪% ১৩.৫০২% ২২.৯৬৫% 

২০১৮-১৯ ১.০৫%  ১৪.৮৭%  ১.৫৯% ০.০০ ১৭.৫১% ৫.৮৬%* ২৮.৯০%* 

নপ-দমান       ৪৯.৩৪% - - 

২০১৯-২০ ১.০৫%  ১৪.৮৫%  ১.৫৯%  ১৭.৪৯%   

২০২০-২১ ০.৯০%  ১৪.৮৫%  ১.৫৮%  ১৭.৩৪%   

২০২১-২২ ০.৯৩%  ১২.২৮%  ১.৩২%  ১৪.৫৩%   

২০২২-২৩ ০.৭১%  ০.০২%  ০.০৭%  ০.৮০%   

২০২৩-২৪ ০.৪৩%  ০.০২%  ০.০৫%  ০.৫০%   

মমান ৯.৭২%  ৮১.১৯%  ৯.০৯%  ১০০.০০%   

*২০১৮-১৯ অে শ বছদরর জুলাই-এরপ্রল পয শন্ত আরে শক অগ্রগরত ৫.৮৬% অে শাৎ মারসক গড় অগ্রগরত ০.৬০%  
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লক্ষযমাত্রা

অজশন

 

 

 

  

 

    

    

  

 

 

রচত্র-৩.০১ র্রপরপ অনুযায়ী প্রকদল্পর বছররভরত্তক লক্ষযমাত্রা ও অরজশত আরে শক অগ্রগরত (%) 

এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত লক্ষযমাত্রা ৪৬.৪২% এবাং আরে শক অগ্রগরত ২৮.৯০%। 

সাররণ হদত মেো যায় ময, এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত প্রকদল্পর সারব শক আরে শক অগ্রগরত ২৮.৯০%; তদব বাস্তব অগ্রগরত প্রায় 

৩২%। র্রপরপ’র লক্ষযমাত্রার তুলনায় প্রায় ১৪.৪২% রপরছদয় (Lagging) আদছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শশনায় 

রবদশষ নদযাদগ ২০২০ সাদলর মদধ্য মমদাাদরল চালু করদত হদব অে শাৎ ২০২০ সাদলর মদধ্য ন্যযনতম ৯০% কাজ 

সম্পয় কদর মমদাাদরল চালু করা মযদত পাদর; অবরশষ্ট্ ১০% মমদাাদরল চালু করার পদরও সম্পয় করা যাদব। এ 

মেদক মেো যায় ২০২০ সাদলর র্দসম্বদরর মদধ্য লক্ষযমাত্রার অবরশষ্ট্ (৯০.০০-৩২.০০)= ৫৮.০০% অগ্রগরত অজশন 

করদত পারদল ঐ সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর নভয় অাংশ চালু করা সেব হদব। মস অনুযায়ী মম, ২০১৯ মেদক প্ররত মাদস 

লক্ষযমাত্রা অজশদনর পররমাণ হদত হদব গদড় ২.৯০%। রকন্তু রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও অাংশ র্দসম্বর, ২০১৯ এর 

মদধ্য চালু করদত হদল এেন মেদক প্ররত মাদস প্রায় ৩.৫০% অগ্রগরত অজশন করদত হদব; রকন্তু এরপ্রল, ২০১৯ এ 

অগ্রগরত মাত্র ০.৬৫% (সূত্র: আইএমইর্: ০৫/২০০৩ ফরদমন মারসক অগ্রগরত প্ররতদবেন: এরপ্রল, ২০১৯)। 

৩.০১.৪ প্রকদল্পর প্যাদকজসমূদহর চুরি সম্পােদনর সময়, প্রধান প্রধান কাজ ও বাস্তব অগ্রগরত: প্রকদল্পর নত্তরা মেদক 

মরতরিল পয শন্ত চলমান কাজ পররেশ শন করা হয়। পররেশ শদন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকদল্পর বাস্তব অগ্রগরত মরক্ শ করা 

হয়। এমআরটি লাইন-৬ এর অবকাঠাদমা, মরারলাং স্টক এবাং ইদলদরা-দমকারনকযাল ইকুইপদমন্ট ইতযারের 

প্যাদকজরভরত্তক তথ্য এবাং বাস্তব অগ্রগরত (এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত) সাররণ ৩.৪-এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪: প্রকদল্পর প্যাদকজরভরত্তক বাস্তব অগ্রগরত  

চুরি 

প্যাদকজ 

নাং 

রনম শাণ প্ররতষ্ঠান চুরি মূল্য ভযান-

ট্যাক্সসহ 

(লক্ষ নাকা) 

চুরির 

স্বাক্ষদরর 

তাররে 

কায শ 

সম্পােদনর 

সময় 

কাদজর প্রধান 

অাংশ 

নপ-অঙ্গ এরপ্রল, ২০১৯ 

পয শন্ত বাস্তব 

অগ্রগরত 

(%)  কাজ 

আরদের 

তাররে 

রসরপ-০১ Tokyu 

Construction 

Co. Ltd, 

Japan 

৫৬৭০৬.৭৪৪০৯  
২৭−০৩−২০১৬

০৮−০৯−২০১৬
  ৭৬০ রেন 

(৭-১০-২০১৮ 

পয শন্ত) 

র্দপা এলাকায় 

ভূরম নয়য়ন ৪২ 

মহক্টর 

SCP এলাকা

PVD এলাকা 

DC এলাকা

 

১০০ 
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চুরি 

প্যাদকজ 

নাং 

রনম শাণ প্ররতষ্ঠান চুরি মূল্য ভযান-

ট্যাক্সসহ 

(লক্ষ নাকা) 

চুরির 

স্বাক্ষদরর 

তাররে 

কায শ 

সম্পােদনর 

সময় 

কাদজর প্রধান 

অাংশ 

নপ-অঙ্গ এরপ্রল, ২০১৯ 

পয শন্ত বাস্তব 

অগ্রগরত 

(%)  কাজ 

আরদের 

তাররে 

রসরপ-০২ ITD-

Sinohydro JV 
১৫৯৫৫৬.৯৯২৩০ 

০৩−০৫−২০১৭

১৪−০৮−২০১৭
  ১৪৬৩ রেন 

(১৬-০৮-২০২১ 

পয শন্ত)  

র্দপা এলাকায় 

পূতশকাজ-(ভবন 

রনম শাণ) 

র্এমটিরস অরফস 

ভবন, প্রশাসরনক 

ভবন, প্ররশক্ষণ ভবন, 

ওরসরস ভবন, 

ওয়াকশশপ, স্টযাবরলাং 

মশ্, মনস্ট াযাক, 

ইটিরপ, এসটিরপ, 

ইতযারে 

 

 

৩০.০০ 

রসরপ-০৩ 

ও রসরপ-

০৪  

Italian-Thai 

Development. 

PLC 

৪২৩০৫৫.১৯৬৫৩ 
০৩−০৫−২০১৭

৩১−০৭−২০১৭
  ১১২৭ রেন 

(৩১-০৮-২০২০ 

পয শন্ত) 

ভায়া্াক্ট ও 

মস্টশন রনম শাণ 

নত্তরা মেদক 

আগারগাঁও 

অাংশ 

ভায়া্াক্ট ১১.২৯ 

রক.রম 

মষ্ট্শন= ৯টি 

 

৩৯.৫৩  

রসরপ-০৫ Tekken AML 

Abenikko JV 
১৮৫৪৯৬.৭০৪০৩ 

১৫−০৫−২০১৮

২৬−০৬−২০১৮
  ১২৭৪ রেন (২১-

১২-২০২১ 

পয শন্ত) 

ভায়া্াক্ট ও 

মস্টশন রনম শাণ 

আগারগাঁও 

মেদক মহাদনল 

মসানারগাঁও 

অাংশ 

ভায়া্াক্ট ৩.৬৬ 

রক.রম 

মষ্ট্শন= ৩টি 

৭.৫০ 

 

রসরপ-০৬ SMCC-ITD 

JV 
২৩৩২০৩.১১০১৫ 

১৫−০৫−২০১৮

২৬−০৬−২০১৮
  ১২৭৪ রেন (২১-

১২-২০২১ 

পয শন্ত)  

ভায়া্াক্ট ও 

মস্টশন রনম শাণ 

মসানারগাঁও 

মেদক মরতরিল 

অাংশ 

ভায়া্াক্ট ৪.৮৪ রক.রম 

মষ্ট্শন= ৪টি 

৮.২০ 

 

রসরপ-০৭ Marubini-

L&T 

(Larson & 

Turbo) 

৪৯৩০১৩.০৬৮০০ 
৩−০৬−২০১৮

১১−৭−২০১৮
  ৫০ মাস  

(১০-৯-২০২২) 

পয শন্ত) 

ইদলকরাকযাল 

এন্ড 

মমকারনকযাল 

রসদস্টম 

সাব-দষ্ট্শন গ্রী্ লাইন 

সাংদযাগ স্থাপন, 

ইকুইপদমন্ট ইতযারে 

৮.০০ 

 

রসরপ-০৮ Kawasaki-

Mitshubishi 

Consortium 

৪২৫৭২৪.৫৫৪৫৬ 
০৬−০৮−২০১৭

১৩−০৯−২০১৭
  ১৫৬০ রেন 

(২১-১২-২০২১ 

পয শন্ত) 

মরারলাং স্টক ও 

র্দপা 

ইকুইপদমন্ট, 

প্রদসস 

র্জাইনসহ  

২৪ মসন (প্রদতযক 

মসদন ৬টি মকাচ) এবাং 

১ মসন (নদ্ধার ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর জদে)  

১৪.০০ 

 

মমান চুরিমূল্য= ১৯৭৬৭৫৬.৩৬৯৬৬      
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৩.০১.৫ প্রকদল্পর প্যাদকজসমূদহর চুরি অনুযায়ী লক্ষযমাত্রা এবাং অরজশত বাস্তব অগ্রগরত (গ্যান্ট চাদন শ মেোদনা): 

চুরি অনুযায়ী প্রকদল্পর ৮টি প্যাদকদজর লক্ষযমাত্রা এবাং এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত অরজশত বাস্তব অগ্রগরত রনদের গ্যান্ট 

চাদন শ  মেোদনা হদলা। 

(এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত)       সূরচোঃ  লক্ষযমাত্রা:   অগ্রগরত:     

প্যাদকজ নাং ও 

কায শক্রম  

চুরি অনুযায়ী সময়রভরত্তক কম শপররকল্পনা 

২০১২-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

রসরপ-০১ র্দপা 

এলাকার ভূরম নয়য়ন 

        

 

    ১০০% 

     

রসরপ-০২ র্দপা 

এলাকার পূতশকাজ 

  

 

  

 

 

 

     ৩০% 

 

 

     

রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন 

রনম শাণ 

    

 

 

 

 

৩৯.৫৩% 

 

 

 

 

  

রসরপ-০৫  ভায়া্াক্ট 

ও মস্টশন রনম শাণ  

 

   

 

 

 

       

 

 

৭.৫% 

  

 

 

 

 

রসরপ-০৬ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন 

রনম শাণ 

     

 

৮.২০% 

  

 

  

রসরপ-০৭ 

ই এন্ড এম রসদস্টম 

(সাব মস্টশনসহ) 

     

৮%    

  

 

 

 

 

রসরপ-০৮ 

মরারলাং স্টক ও র্দপা 

ইকুইপদমন্ট 

    

  

 

 

১৪% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩.০২: গ্যান্ট-চাদন শ প্যাদকজ-ওয়ারী লক্ষযমাত্রা ও অরজশত বাস্তব অগ্রগরত (সব প্যাদকদজর জে) 

৩.০১.৬ প্যাদকজরভরত্তক নপ-অঙ্গওয়ারী বাস্তব অগ্রগরত: প্রকদল্পর ৮টি প্যাদকদজর নপ-অঙ্গওয়ারী এরপ্রল, ২০১৯ 

পয শন্ত বাস্তব অগ্রগরত রনদে মেয়া হদলা। 

১. রসরপ-০১ (র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন-২৪ মহক্টর):  

 সাররণ-৩.৫ রসরপ-০১ এর বাস্তব অগ্রগরত 

নপ-অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন অনুযায়ী 

পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত সারব শক অগ্রগরত 

(%) পররমাণ  শতকরা হাদর 

মাটি ভরান     

 

১০০% 

(ক) SCP এররয়া ৯৯,৮৮৯ বরম ৯৯,৮৮৯ বরম ১০০% 

(খ) PVD+ DC এররয়া  ১০,৭১৮০ বরম ১০,৭১৮০ বরম ১০০% 

(গ) DC এররয়া ৩১৯৮৫ বরম ৩১,৯৮৫ বরম ১০০% 
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২.  রসরপ-০২ (র্দপা এলাকার পূতশকাজ-২২২,০০০ বগ শরমনার):  

সাররণ-৩.৬: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০২ এর বাস্তব অগ্রগরত 

ক্ররমক 

নাং 

নপ-অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত সারব শক বাস্তব 

অগ্রগরত (%)  পররমাণ শতকরা হাদর 

১ ইরঞ্জরনয়াস শ সাইন অরফস মোতলা সমাপ্ত ১০০% 

 

 

 

 

 

 

৩০% 

২ কনোকশন ইয়া্ শ (দফরন্সাংসহ) ১০ মহক্টর সমাপ্ত ১০০% 

৩ রবরডাং নাং-৩৪এ (র্এমটিরস 

অরফস) 

৯৯০ বরম Plinth 

Area (৯ তলা)  
কাঠাদমা সমাপ্ত 

৭০% 

৪ রবরডাং নাং-৩২ (প্রশাসরনক 

ভবন ও ওরসরস) 

২৬৪৬ বরম PA  

(B+৮) 

কাঠাদমা মোতলা 

সমাপ্ত 

৩০% 

৫ রবরডাং নাং-৩৩ (প্ররশক্ষণ মকন্দ্র) ১৯৯৮ বরম PA 

(B+৭)

কাঠাদমা মোতলা 

সমাপ্ত  

৩৫% 

৬ রবরডাং নাং: ১৬-৪৪ (দসরাল 

মস্টারস ও র্দপা 

মমইনদনইদনন্স)  

মোতলা 

পাইরলাং- ফানদন্ডশন 

সমাপ্ত; রনচতলা 

চলমান 

৪০% 

৭ ওয়াকশশপ (স্টীল োকচার)  

 

৩০,০০০ বরম পাইরলাং ফানদন্ডশন,  

মমরশন ফানদন্ডশন 

সমাপ্ত 

৭০% স্টীল াাস এবাং 

রুরফাং সাইদন এদসদছ 

৮ স্টযাবরলাং মশ্ (স্টীল োকচার)  ৩১,৩৩০ বরম পাইরলাং ফানদন্ডশন,  

মমরশন ফানদন্ডশন 

সমাপ্ত 

৫০% স্টীল াাস এবাং 

রুরফাং সাইদন এদসদছ 

৯ ররদনইরনাং ওয়াল ও বানন্ডারী 

ওয়াল 
  

৮০% 

১০ মড্রন রনম শাণ (u & Pipe)  - -  ৫০% 

১১ মনস্ট াযাক মব্ (দবইস মকাস শ)  ১,০৫০ রমনার ১,০৫০ রমনার  ১০০% 

১২ রবরডাং নাং ১৩ (দরারলাং স্টক 

মমইনদনইোন্স রবরডাং) 

১২১৮ PA রতন 

তলা
- 

- 

১৩ ইটিরপ-২৪ (র্দপা এররয়ার 

জে) 
 

পাইরলাং সমাপ্ত ১৫% 

১৪ এসটিরপ-২৪  পাইরলাং চলমান ৫% 

৩. রসরপ-০৩ ও ০৪ (পূতশ কাজ: নত্তরা মেদক আগারগাঁও পয শন্ত ভায়া্াক্ট রনম শাণ):  

 সাররণ-৩.৭: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এর বাস্তব অগ্রগরত  

ক্ররমক 

নাং 

নপ-অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত সারব শক বাস্তব 

অগ্রগরত (%) পররমাণ শতকরা হাদর 

১ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল রনম শাণ ২৩২৭টি ২৩২৭টি ১০০%  

 

 

 

৩৯.৫৩% 

২ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল কযাপ 

রনম শাণ 

৭৬৬টি ৬০০টি ৭৮.৩২% 

৩ মষ্ট্শন ও ভায়া্াক্ট কলাম রনম শাণ  ৮২০টি ৪১১টি ৫০.১২% 

৪ মষ্ট্শন ও ভায়া্াক্ট রপয়ার মহ্ রনম শাণ ৩৯৩টি ৩০৩টি ৭৭.০৯% 

৫ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট ঢালাই  ৫১৪৯টি ২৫৩৮টি ৪৯.২৯% 

৬ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট erection ৪৪২টি ১৩১টি ২৯.৬৩% 

৭ রপ্রকাস্ট আই গা্ শার ঢালাই ১০৮টি ৯৬টি ৮৮.৮৮% 
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৪. রসরপ-০৫ (আগারগাঁও মেদক কারওয়ান বাজার পয শন্ত ৩.২০ রকরম ভায়া্াক্ট ও ৩টি মস্টশন রনম শাণ):   

সাররণ-৩.৮: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০৫ এর বাস্তব অগ্রগরত 

ক্ররমক 

নাং 

অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত সারব শক বাস্তব 

অগ্রগরত (%) পররমাণ  শতকরা হাদর 

১ ইনটিরলটি স্থানান্তর:- রবদুযৎ, 

পারন, গ্যাস সুযয়াদরজ, 

মনরলদফান 

৩.৯২ রকরম; 

স্থানান্তর কাজ সম্পয় 

হদয়দছ 

Charted ইনটিরলটিজ 

সরাদনা হদয়দছ; 

uncharted রবযমান 

আদছ 

  

 

 

 

 

 

৭.৫০% 

 

২ মৃরত্তকা পরীক্ষা/দলা্ মনস্ট  চলমান আদছ   

৩ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল 

রনম শাণ 

াায়াল রপনস-২১০টি 

স্ক্রু পাইল- ১০৪টি 

মবার্ পাইল-৪৫২টি 

াায়াল রপনস-১০৮টি 

স্ক্রু পাইল- ১২টি 

মবার্ পাইল-৬৭টি 

াায়াল রপনস- ৫১.৪২% 

স্ক্রু পাইল-১১.৫৩% 

মবার্ পাইল-১৪.৮২% 

৪ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল 

কযাপ রনম শাণ 

৫৫৬টি শুরু হয়রন   

৫ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর কলাম 

রনম শাণ 

৫৫৬টি শুরু হয়রন  

৬ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর রপয়ার 

মহ্ রনম শাণ 

৫৫৬টি শুরু হয়রন  

৭ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট ঢালাই   কনোকশন ইয়াদ্ শ-এ 

কাজ চলদছ 
 

৮ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট erection  শুরু হয়রন  

৯ রপ্রকাস্ট আই গা্ শার ঢালাই  কাজ চলমান  

৫. রসরপ-০৬ (কারওয়ান মেদক মরতরিল পয শন্ত ৪.৯২ রকরম ভায়্াক্ট ও ৪টি মস্টশন রনম শাণ): 

সাররণ-৩.৯: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০৬ এর বাস্তব অগ্রগরত 

ক্ররমক 

নাং 

অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত  সারব শক বাস্তব 

অগ্রগরত (%) পররমাণ শতকরা হাদর 

১ ইনটিরলটি স্থানান্তর:- রবদুযৎ, 

পারন, গ্যাস, সুয়াদরজ, 

মনরলদফান 

৪.৯২ রকরম Charted

ইনটিরলটিজ সরাদনা 

হদয়দছ; uncharted 

রবযমান আদছ 

১০০%  

 

 

 

 

 

৮.২০% 

 

২ মৃরত্তকা পরীক্ষা/দলা্ মনস্ট  সম্পয় হদয়দছ ১০০% 

৩ মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল 

রনম শাণ  

াায়াল রপনস- ১৬০টি 

স্ক্রু পাইল- ১৩৮টি 

মবার্ পাইল-৬৫২টি 

াায়াল রপনস-৭৯টি 

স্ক্রু পাইল- ৩৬টি 

মবার্ পাইল-১৪৪টি 

াায়াল রপনস-৪৯.৩৭% 

স্ক্রু পাইল-২৬.০৮% 

মবার্ পাইল-২২.০৮%  

৪ মষ্ট্শন, ভায়া্াক্ট ও র যাদম্পর 

পাইল কযাপ রনম শাণ 

৭৯০টি শুরু হয়রন   

৫ মষ্ট্শন,ভায়া্াক্ট ও র যাদম্পর 

কলাম রনম শাণ 

৭৯০টি  শুরু হয়রন  

৬ মষ্ট্শন,ভায়া্াক্ট ও র যাদম্পর 

রপয়ার মহ্ রনম শাণ 

৭৯০টি  শুরু হয়রন  

৭ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট ঢালাই   কনোকশন ইয়াদ্ শ 

কাজ চলমান 
 

৮ রপ্রকাস্ট মসগদমন্ট  

 erection

ঐ শুরু হয়রন  

৯ রপ্রকাস্ট আই গা্ শার ঢালাই ঐ কাজ চলমান  
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৬. রসরপ-০৭ (ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টম, সাব-দস্টশন রনম শাণ ও মরল-াযাক স্থাপন):  

সাররণ-৩.১০: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০৭ এর বাস্তব অগ্রগরত 

ক্ররমক 

নাং 

অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত  সারব শক বাস্তব  

অগ্রগরত (%) পররমাণ শতকরা 

হাদর 

১ ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টদমর Definitive 

Design 

সম্পয় হদয়দছ ১০০%  

 

 

 

 

 

 

 

৮% 

 

২ হাই-দভাদেজ রফ্ার কযাবল 

(UGC) স্থাপদনর জদে মনস্ট রপন 

১৬ রকরম 
চলমান 

 

৩ নঙ্গী ও মারনকনগর গ্রী্ সাব-

মস্টশন Bay রনম শাণ 

২টি ২টি ৮০% 

৪ ১৩২ KV কযাবদলর রশপদমন্ট ১ ইনরনন রশপদমন্ট সম্পয় হদয়দছ ১০০% 

৫ ৩৩ KV কযাবদলর রশপদমন্ট ১ ইনরনন রশপদমন্ট সম্পয় হদয়দছ চলমান 

৬ নত্তরা আরএসএস (RSS); রবরডাং 

নাং-২৮ 

১২০০ বরম 

 

পাইল (১৫০টি) সম্পয় 

হদয়দছ 

১৫% 

৭  মরতরিল আরএসএস (RSS) ১২০০ বরম ভূরম নয়য়ন সম্পয় হদয়দছ ৫% 

৮ াযাক ফযাদস্টরনাং রসদস্টম, ব্যালাস্ট, 

রসসর ক্রস ওভার, নান শ-আনন ও 

রিপারস 

 

মোক 

ব্যালাদস্টর রপ্র-রশপদমন্ট 

সম্পয় হদয়দছ; অোে 

কদম্পাদনন্টসমূহ যুিরাজয 

ও ভারদত রপএসআই এর 

অদপক্ষায় আদছ 

১০% 

৯ মরল সাংগ্রহ (চাগ্রাম বন্দদর 

মপ ুঁদছদছ) 

৮০ রকরমরও 

মবরশ 

৮০ রকরমরও মবরশ  ৯০%  

১০ মরল াযাক বসাদনা  ৮০ রকরমরও 

মবরশ 

এেদনা শুরু হয়রন ০%  

৭. রসরপ-০৮ (দরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমন্ট): 

সাররণ-৩.১১: এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত রসরপ-০৮ এর বাস্তব অগ্রগরত 

ক্ররমক 

নাং 

অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন 

অনুযায়ী পররমাণ 

বাস্তব অগ্রগরত  সারব শক বাস্তব 

অগ্রগরত (%) পররমাণ শতকরা হাদর 

১ মরারলাং স্টক ও র্দপা 

ইকুইপদমদন্টর 

Definitive 

Design 

সম্পয় হদয়দছ ১০০%  

 

১৪% 

 

২ ১ম মমদাাদরল র্জাইন, এয়ার 

করন্ডশরনাং রসদস্টম, মব্রক 

রসদস্টম, মান ইনফরদমশন 

রসদস্টম 

২৪ মসন (প্রদতযক 

মসদন ৬টি মকাচ) 

এবাং ১ মসন- নদ্ধার 

ও রক্ষণাদবক্ষদণর 

জদে 

চূড়ান্ত হদয়দছ  

 

১০০% 

৩ জাপাদন রিতীয় Mock-up 

Rail রনম শাণ 

সম্পয় হদয়দছ ১০০% 

৪ জাপাদন মরদলর বরগ রনম শাণ 

কাজ  

১৬ মফব্রুয়ারী, ২০১৯ 

এ শুরু হদয়দছ  
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৩.০১.৭ রসরপ-০৩ ও রসরপ ০৪ এর কম শপররকল্পনা অনুযায়ী লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত: রসরপ-০৩ ও ০৪ এর রনম শাতা 

প্ররতষ্ঠান ITD PLC JV কতৃশক োরেলকৃত কম শপররকল্পনা অনুযায়ী লক্ষযমাত্রা এবাং এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত অরজশত 

অগ্রগরত রনদের গ্যান্ট চাদন শ মেোদনা হদলা। 

সূরচোঃ  লক্ষযমাত্রা:  অগ্রগরত:  শুরু হয়রন:  

ক্ররমক 

নাং 

কাদজর বণ শনা অে শ বছর 

২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

০১ মজনাদরল 

আইদনমস 

  

 

     

 

   

 

      

০২ ভায়া্াক্ট   

 

        

 

      

০৩ নত্তরা নে শ মষ্ট্শন    

 

    

 

   

 

      

০৪ নত্তরা মসরাল 

মষ্ট্শন 

   

 

       

 

      

০৫ নত্তরা সানে 

মষ্ট্শন 

          

 

      

০৬ পল্লবী মষ্ট্শন     

 

      

 

      

০৭ রমরপুর ১১      

 

      

 

      

০৮ রমরপুর ১০     

 

      

 

      

০৯ কাজীপাড়া      

 

     

 

      

১০ মশওড়াপাড়া    

 

       

 

      

১১ আগারগাঁও    

 

             

১২ ফযাক্টররর 

গ্রহণদযাগ্যতা 

পরীক্ষা  

       

 

         

১৩ মনস্ট অন 

কম্লরপশন 

                

১৪ প্ররশক্ষণ            

 

     

রচত্র-৩.০৩: গ্যান্ট-চাদন শ রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ লক্ষযমাত্রা ও অরজশত বাস্তব অগ্রগরত 
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৩.০২ প্রকল্প এলাকার সুরবধাদভাগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য রবদেষণ: কম শপদ্ধরতর অনুদেে নাং ২.০২.২ 

অনুযায়ী ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) এর প্রভাব/সুফল, বাস্তবায়নকালীন সমস্যা রকাংবা রবরূপ 

প্রভাব ইতযারে সম্পদকশ নপকারদভাগী নাদগ শন গ্রুপ এর সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহদণর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। কম শ-পদ্ধরতদত 

বরণ শত রবোস অনুসরণ কদর নত্তরা র্দপা এলাকা হদত মরতরিল পয শন্ত ১৬টি মস্টশদন মমান ২৬০ জন সুরবধাদভাগীর সাক্ষাৎকার 

গ্রহণ করা হয় (সাংযুরি-৪ এর প্রশ্নমালা অনুযায়ী)। রনদের অনুদেেসমূদহ সুরবধাদভাগী জররদপ (Beneficiary Survey) প্রাপ্ত 

তদথ্যর রবদেষণ করা হদলা। 

নত্তরোতাগদণর বয়স: নত্তরোতাগণদক দুই ভাদগ রবভি করা হয়। যো:- চাকুররজীবী ও অোে মপশা। চাকুররজীবী 

নত্তরোতাগদণর গড় বয়স ৩৪.৪৭ (SD১-৯.৮৪); অোে মপশার নত্তরোতাগদণর গড় বয়স ৩১.৭৯ (SD-১১.৮০) এবাং বয়স 

৩২.৯০ (SD-১১.০৮) বছর। সাররণ ৩.১২ এ চাকুররজীবী ও অোে মপশার নত্তরোতাগদণর বয়স-রভরত্তক রবভাজন মেোদনা 

হদলা। 

 সাররণ-৩.১২: বয়দসর মশ্ররণদভদে নত্তরোতার রবভাজন (শতকরা হাদর) 

বয়দসর মশ্ররণ  চাকুরীজীবী অোে মপশা মমান 

বছর n২ শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

২৫ বছদরর রনদে ২৬ ২১.৭০ ৫৩ ৩৭.৯০ ৭৯ ৩০.০৪ 

২৬-৩০ ২৪ ২০.০ ২৭ ১৯.৩০ ৫১ ১৯.৬০  

৩১-২৫ ৩১ ২৫.৮০  ১১ ৭.৯০ ৪২ ১৬.২০ 

৩৬ বছদরর নদবশ ৩৯ ৩২.৫০ ৪৯ ৩৫.০০ ৮৮ ৩৬.১ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

গড় (Mean) বয়স ৩৪.৪৭ বছর (৯.৮৪) ৩১.৭৯ বছর (১১.৮০) ৩২.৯০ বছর (১১.০৮) 

p৩=.০০০ 

কদয়কটি পাররবাররক সূচদকর অবস্থা সম্পরকশত মতামত: রশক্ষাগত মযাগ্যতা, পররবাদরর আকার, নপাজশনক্ষম ব্যরির সাংখ্যা, ছাত্র-

ছাত্রী সাংখ্যা, নত্তরোতাগদণর ব্যরিগত যানবাহদনর সাংখ্যা ইতযারে সম্পদকশ নত্তরোতাগদণর মতামত সাররণ ৩.১৩ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.১৩: কদয়কটি পাররবাররক সূচদকর অবস্থা 

সূচক রবরভয় স্তর অনুযায়ী রবভাজন 

স্তর নত্তরোতার সাংখ্যা শতকরা হার (%) 

 

রশক্ষাগত মযাগ্যতা 

৯ম মশ্ররণ বা এর রনদে ৪৯ ১৮.৮০ 

নচ্চ-মাধ্যরমক ১০২ ৩৯.২০ 

স্নাতক এবাং তদুবশ ১০৯ ৪১.৯০ 

মমান= ২৬০ ১০০.০০ 

 

পররবাদরর আকার 

৫ জন বা এর রনদে ১৯৫ ৭৫.০০ 

৬-৭ জন ৪৮ ১৮.৪৬ 

৮ জন এবাং তদুবশ ১৭ ৬.৫৩ 

মমান= ২৬০ ১০০.০০ 

পররবাদর নপাজশনক্ষম ব্যরির সাংখ্যা ১-২ জন ২৩০ ৮৮.৫০ 

২ জন এবাং তদুবশ ৩০ ১১.৫০ 

মমান= ২৬০ ১০০.০০ 

পররবাদর ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা ১-২ জন ২২৪ ৮৬.২০ 

২ জন এবাং তদুবশ ৩৬ ১৩.৮০ 

মমান= ২৬০ ১০০.০০ 

নত্তরোতাগদণর ব্যরিগত যানবাহন সাংখ্যা হযাঁ ৩৭ ১৪.২০ 

না ২২৩ ৮৫.৮০ 

 মমান= ২৬০ ১০০.০০ 

 

১ 
SD = Standard Deviation 

 

২ 
n= নত্তরোতার (Respondent) সাংখ্যা  

৩ 
P= Probability or Precision Level  
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সাররণ হদত মেো যায়, নত্তরোতাগদণর মদধ্য প্রায় ৪২% স্নাতক ও তদুবশ রশক্ষাগত মযাগ্যতা সম্পয়। নত্তরোতাগদণর 

৭৫% পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা ৫ জন বা এর রনদে; পররবাদরর প্রায় ৮৯% নপাজশনক্ষম ব্যরির সাংখ্যা ১-২ জন, 

পররবাদর প্রায় ৮৬ শতাাংদশর ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা ১-২ জন এবাং নত্তরোতাদের মদধ্য মাত্র ১৪ শতাাংদশর রনজস্ব 

যানবাহন আদছ।  

বাসস্থান হদত কম শস্থদল মযদত ব্যরয়ত সময়: সাররণ ৩.১৪ হদত মেো যায় ময, বতশমাদন মমদাাদরদলর এলাইনদমন্ট 

সড়দক যাতায়াদত গদড় প্ররত রকদলারমনাদর ১৫ রমরনন সময় ব্যয় হয়। 

সাররণ-৩.১৪: বাসস্থান হদত কম শস্থদল মযদত ব্যরয়ত সময় (প্ররত রকরম) (শতকরা হাদর) 

প্ররত রকরমদত ব্যরয়ত সময় 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

৫-১০ রমরনন ২৬ ২১.৭০ ৪৮ ৩৪.৩০ ৭৪ ২৮.৫০ 

১০-১৫ রমরনন ৫৫ ৪৫.৮০ ৬৪ ৪৫.৭০ ১১৯ ৪৫.৮০ 

১৫ রমরনন এবাং তদুবশ ৩৯ ৩২.৫০ ২৮ ২০.০০ ৬৭ ২৫.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

গড় (Mean) রমরনন  ১৫.৬৯ (৭.৬৭৪) ১৩.৭৯ (৬.২৫৮) ১৪.৫৯ (৬.৯৪১) 

p=.০২৩ 

বাসস্থান হদত কম শস্থদল মযদত ভ্রমণ ব্যয়:  সাররণ ৩.১৫ হদত মেো যায় ময, বতশমাদন যাতায়াদত গদড় প্ররত 

রকদলারমনাদর ৮.২৭ নাকা ব্যয় হয়। 

সাররণ-৩.১৫: বাসস্থান হদত কম শস্থদল মযদত ভ্রমণ ব্যয় (প্ররত রকরম) (শতকরা হাদর) 

প্ররত রকরমদত ভ্রমণ ব্যয় 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

৫ নাকার রনদে ০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৫-৭ নাকা ৩২ ৫৪.২০ ৩২ ৬০.৪০ ৬৪ ৫৭.১০ 

৮ নাকা এবাং তদুবশ ২৭ ৪৫.৮০ ২১ ৩৯.৬০ ৪৮ ৪২.৯০ 

মমান= ৫৯ ১০০.০০ ৫৩ ১০০.০০ ১১২ ১০০.০০ 

গড় (Mean) নাকা  ৬.৯৭ (২.১৪) ৯.১৬ (১১.৪৮) ৮.২৭ (৯.০২) 

p=.১৫৫ 

মমদাাদরল হদত কম শস্থদলর দূরত্ব সম্পরকশত মতামত: সাররণ ৩.১৬ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর ৮১% এর 

কম শস্থল মমদাাদরল এলাকার কাছাকারছ। 

সাররণ-৩.১৬: মমদাাদরল হদত কম শস্থদলর দূরত্ব সম্পরকশত মতামত (শতকরা হাদর) 

কম শস্থল 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

মমদাাদরদলর কাছাকারছ ৮৭ ৭২.৫০ ১২৫ ৮৯.৩০ ২১২ ৮১.৫০ 

মমদাাদরল হদত দূরবতী ৩৩ ২৭.৫০ ১৫ ১০.৭০ ৪৮ ১৮.৫০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৮৭৪ 
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স্থায়ী রনবাস: সাররণ ৩.১৭ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর প্রায় ৮১% এর মদত এোদন তারা স্থায়ীভাদব বসবাস 

করদছন না। 

সাররণ-৩.১৭: নত্তর োতাগদণর স্থায়ী রনবাস সম্পরকশত মতামত (শতকরা হাদর) 

স্থায়ী রনবাস 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ২৩ ১৯.২০ ২৭ ১৯.৩০ ৫০ ১৯.২০ 

না ৯৭ ৮০.৮০ ১১৩ ৮০.৭০ ২১০ ৮০.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৬৭২ 

বতশমান এলাকায় বসবাদসর কারণ: সাররণ ৩.১৮ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর (২১০ জন) প্রায় ৫৯% 

বদলদছন, ভরবষ্যদত মযাগাদযাগ ব্যবস্থা ভাল হদব এ আশায় তারা বতশমান এলাকায় স্থায়ীভাদব বসবাস করদছন। 

সাররণ-৩.১৮: বতশমান এলাকায় আবাদসর কারণ (শতকরা হাদর) 

বসবাদসর কারণসমূহ 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

বতশমাদন মযাগাদযাগ সুরবধা ভাল ৩১ ৩২.০০ ৪৯ ৪৩.৪০ ৮০ ৩৮.১০ 

ভরবষ্যদত মযাগাদযাগ ব্যবস্থা 

ভাল হদব এ আশায় 
৫৯ ৬০.৮০ ৬৪ ৫৬.৬০ ১২৩ ৫৮.৬০ 

অোে ৭ ৭.২০ ০ ০.০০ ৭ ৩.৩০ 

মমান= ৯৭ ১০০.০০ ১১৩ ১০০.০০ ২১০ ১০০.০০ 

p=.০২৯ 

মমদাাদরল সম্পরকশত ধারণা: সাররণ ৩.১৯ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর ৯৪% এর মমদাাদরল (এমআরটি 

লাইন-৬) সম্পদকশ ধারণা মনই।  

সাররণ-৩.১৯: মমদাাদরল সম্পরকশত ধারণা (শতকরা হাদর)  

মমদাাদরল 

সম্পরকশত ধারণা 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

না ১০৯ ৯০.৮০ ১৩৬ ৯৭.১০ ২৪৫ ৯৪.২০ 

হযাঁ ১১ ৯.২০ ৪ ২.৯০ ১৫ ৫.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৬৮২ 

প্রকল্প রুন সম্পদকশ ধারণা: সাররণ ৩.২০ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর মদধ্য প্রায় ৪৩% প্রকল্প রুন সম্পদকশ 

সঠিক নত্তর রেদয়দছ এবাং প্রায় ৫৭% আাংরশক সঠিক নত্তর রেদয়দছ। 

সাররণ-৩.২০ প্রকল্প রুন সম্পদকশ ধারণা (শতকরা হাদর) 

প্রকল্প রুন 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

সঠিক নত্তর ৪৯ ৪৫.০০ ৫৫ ৪০.৪০ ১০৪ ৪২.৪০ 

আাংরশক সঠিক ৬০ ৫৫.০০ ৭৮ ৫৭.৪০ ১৩৮ ৫৬.৩০ 

র্ভল নত্তর ০ ০.০০ ৩ ২.২০ ৩ ১.২০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.২৯৪ 
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মমদাাদরল ভ্রমদণর সময় হ্রাস: সাররণ ৩.২১ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর সকদলই ১০০% মদন কদরন, 

মমদাাদরল ভ্রমদনর সময় হ্রাস করদব। 

সাররণ-৩.২১: মমদাাদরল ভ্রমদণর সময় হ্রাস (শতকরা হাদর) 

ভ্রমদণর সময় হ্রাস 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

না ০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

ভ্রমদণর সময় হ্রাদসর পররমাণ: সাররণ ৩.২২ হদত মেো যায়, মমান নত্তোতাগদণর প্রায় ৫০% বদলদছন ৩০ রমরনন বা 

এর কম সময় হ্রাস করদব, প্রায় ২৬% নত্তরোতার মদত ৪৫ রমরনন এবাং ২৮% নত্তরোতার মদত ৪৫ রমরনদনর নদবশ 

সময় হ্রাস হদব। 

 সাররণ-৩.২২: ভ্রমদণর সময় হ্রাদসর পররমাণ (শতকরা হাদর) 

সময় হ্রাদসর পররমাণ 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

৩০ রমরনন বা এর রনদে ৪৭ ৩৯.২০ ৮৪ ৬০.০০ ১৩১ ৫০.৪০ 

৩০-৪৫ রমরনন ৩৮ ৩১.৭০ ২৯ ২০.৭০ ৬৭ ২৫.৮০ 

৪৫ রমরনন এবাং তদুবশ ৩৫ ২৯.২০ ২৭ ১৯.৩০ ৬২ ২৩.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.১৫৩ 

গড় (Mean) রমরনন ৪০.৯৯ (১৯.৯০) ৩৩.৫৮ (২৩.৮৪) ৩৬.৬৫ (২২.৫৪) 

ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস: সাররণ ৩.২৩ হদত মেো যায়, মমান নত্তরোতাগদণর ৯৬% বদলদছন মমদাাদরল রনম শাদণর ফদল 

ভ্রমণ ব্যয় হ্রাস হদব। 

 সাররণ-৩.২৩: ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস (শতকরা হাদর) 

ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ১১৫ ৯৫.৮০ ১৩৫ ৯৬.৪০ ২৫০ ৯৬.২০ 

না ৫ ৪.২০ ৫ ৩.৬০ ১০ ৩.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৫৭৪ 

পররদবশ বান্ধব ব্যবস্থা: সাররণ ৩.২৪ হদত মেো যায়, প্রায় ৮৯% নত্তরোতা মমদাাদরল পররদবশ বান্ধব পররবহন 

ব্যবস্থা হদব বদল জারনদয়দছন। 

সাররণ-৩.২৪: পররদবশ বান্ধব ব্যবস্থা (শতকরা হাদর) 

পররদবশ বান্ধব ব্যবস্থা 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ১০৫ ৮৭.৫০ ১২৪ ৮৮.৬০ ২২৯ ৮৮.১০ 

না ৪ ৩.৩০ ২ ১.৪০ ৬ ২.৩০ 

জারন না ১১ ৯.২০ ১৪ ১০.০০ ২৫ ৯.৬০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৯৩৩ 
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সকল কাদজ গরতশীলতা (mobility) বৃরদ্ধ: সাররণ ৩.২৫ হদত মেো যায়, প্রায় ৯৬% নত্তরোতা বদলদছন, মমদাাদরল 

সকল কাদজ গরতশীলতা বৃরদ্ধ করদব। 

সাররণ-৩.২৫: মমদাাদরল কতৃশক সকল কাদজ গরতশীলতা (mobility) বৃরদ্ধ (শতকরা হাদর) 

গরতশীলতা বৃরদ্ধ 

সম্পরকশত 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ১১৫ ৯৫.৮০ ১৩৪ ৯৫.৭০ ২৪৯ ৯৫.৮০ 

না ৫ ৪.২০ ৬ ৪.৩০ ১১ ৪.২০ 

জারন না ০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৩৮০  

মমদাাদরল রনম শাদণর ফদল আয় বৃরদ্ধ: সাররণ ৩.২৬ হদত মেো যায়, ৭৬% নত্তরোতা বদলদছন মমদাাদরল রনম শাদণর 

ফদল জনসাধারদণর আয় বৃরদ্ধ পাদব। 

সাররণ-৩.২৬: মমদাাদরল রনম শাদণর ফদল আয় বৃরদ্ধ (শতকরা হাদর) 

আয় বৃরদ্ধ 

সম্পরকশত 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৯২ ৭৬.৭০ ১০৬ ৭৫.৭০ ১৯৮ ৭৬.২০ 

না ২৮ ২৩.৩০ ৩৪ ২৪.৩০ ৬২ ২৩.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.০৮১  

মমদাাদরদলর চলমান কাদজর অগ্রগরত রনদয় সন্তুরষ্ট্: সাররণ ৩.২৭ হদত মেো যায়, প্রায় ৭৪% নত্তরোতাগণ বদলদছন 

তারা মমদাাদরদলর চলমান কাদজর অগ্রগরত রনদয় সন্তুষ্ট্। 

সাররণ-৩.২৭: মমদাাদরল কাদজর অগ্রগরত রনদয় সন্তুরষ্ট্ (শতকরা হাদর) 

কাদজর অগ্রগরত রনদয় 

সন্তুরষ্ট্ 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৮৭ ৭২.৫০ ১০৪ ৭৪.৩০ ১৯১ ৭৩.৫০ 

না ৩৩ ২৭.৫০ ৩৬ ২৫.৭০ ৬৯ ২৬.৫০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.২৭৫  

রনম শাণকালীন সমদয় মানুদষর রনরব শি চলাচদলর ব্যবস্থা: সাররণ ৩.২৮ ও রচত্র ৩.০৪ হদত মেো যায়, প্রায় ৬৭% 

নত্তরোতা বদলদছন, মমদাাদরদলর রনম শাণকালীন সমদয় সাধারণ মানুদষর রনরব শদি চলাচদলর জদে সদন্তাষজনক ব্যবস্থা 

মনয়া হদয়দছ।  

সাররণ-৩.২৮: রনম শাণকালীন সমদয় মানুদষর রনরব শি চলাচদলর ব্যবস্থা (শতকরা হাদর) 

রনরব শি চলাচদলর ব্যবস্থা 
চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৭০ ৫৮.৩০ ১০৪ ৭৪.৩০ ১৭৪ ৬৬.৯০ 

না ৫০ ৪১.৭০ ৩৬ ২৫.৭০ ৮৬ ৩৩.১০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৩৯৬ 
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৬৬.৯০%

৩৩.১০%

রনরব শি চলাচদলর ব্যবস্থা

 

 

  

 

 

 

রচত্র-৩.০৪: রনম শাণকালীন সমদয় রনরব শি চলাচদলর ব্যবস্থা 

রনম শাণকালীন সমদয় পররদবশ দূষণ (বায়ু দূষণ) মরাদধ যোযে ব্যবস্থা মনয়া প্রসদঙ্গ: সাররণ ৩.২৯ হদত মেো যায়, 

প্রায় ৭০% নত্তরোতা বদলদছন মমদাাদরল প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজর সময় কতৃশপক্ষ পররদবশ রক্ষার জে যোযে ব্যবস্থা 

রনদয়দছন। 

সাররণ-৩.২৯: পররদবশ রক্ষার জদে গৃহীত ব্যবস্থা (শতকরা হাদর)  

পররদবশ রক্ষার জদে 

গৃহীত ব্যবস্থা 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৭৯ ৬৫.৮০ ১০২ ৭২.৯০ ১৮১ ৬৯.৬০ 

না ৪১ ৩৪.২০ ৩৮ ২৭.১০ ৭৯ ৩০.৪০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.০৮১ 

রনম শাণকালীন সমদয় মমদাাদরল কতৃশক পেচারী ও যাত্রী সাধারদণর জদে রনরাপত্তা ব্যবস্থা: সাররণ ৩.৩০ হদত মেো 

যায়, ৭১% নত্তরোতা বদলদছন, মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময় কতৃশপক্ষ পেচারী ও যাত্রী সাধারদণর জদে 

রনরাপত্তার জদে যোযে ব্যবস্থা রনদয়দছন। 

সাররণ-৩.৩০: মমদাাদরল কতৃশক সাধারণ মানুদষর জদে রনরাপত্তা ব্যবস্থা (শতকরা হাদর) 

জনসাধারদণর জদে 

গৃহীত রনরাপত্তা ব্যবস্থা 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৭৫ ৬২.৫০ ১১০ ৭৮.৬০ ১৮৫ ৭১.২০ 

না ৪৫ ৩৭.৫০ ৩০ ২১.৪০ ৭৫ ২৮.৮০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৪১৪ 

শদের তীব্রতা মরাদধ মমদাাদরল কতৃশপক্ষ কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা: সাররণ ৩.৩১ হদত মেো যায়, প্রায় ৫১% নত্তরোতা 

বদলদছন, মমদাাদরল কতৃশপক্ষ শদের তীব্রতা মরাদধ ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন। যরেও ৪৯% নত্তরোতা বদলদছন শদের 

তীব্রতা মরাদধ কতৃশপক্ষ মকান ব্যবস্থা গ্রহণ কদরনরন। 

সাররণ-৩.৩১: শেদূষণ মরাদধ মমদাাদরল কতৃশপক্ষ কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা (শতকরা হাদর)  

শেদূষণ মরাদধ গৃহীত 

ব্যবস্থা 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৪৭ ৩৯.২০ ৮৫ ৬০.৭০ ১৩২ ৫০.৮০ 

না ৭৩ ৬০.৮০ ৫৫ ৩৯.৩০ ১২৮ ৪৯.২০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.০২২  



33 

ফুনপাদে সহদজ চলাচল প্রসদঙ্গ 

মমদাাদরদলর রনম শাণ কাদজর জদে সড়ক সাংলগ্ন ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর আদয়র নপর রবরূপ প্রভাব প্রসদঙ্গ: সাররণ ৩.৩২ 

হদত মেো যায়, প্রায় ৬৯% নত্তরোতা বদলদছন মমদাাদরল প্রকদল্পর রনম শাণ কদজর সময় সড়ক সাংলগ্ন ব্যবসা 

প্ররতষ্ঠাদনর আদয়র নপর রবরূপ প্রভাব পদড়দছ। 

সাররণ-৩.৩২: ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর আদয়র নপর রবরূপ প্রভাব প্রসদঙ্গ (শতকরা হাদর) 

ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর আদয়র 

নপর রবরূপ প্রভাব 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৮১ ৬৭.৫০ ৯৭.০০ ৬৯.৩০ ১৭৮ ৬৮.৫০ 

না ৩৯ ৩২.৫০ ৩০.৭০ ৩০.৭০ ৮২ ৩১.৫০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.০৬৪ 

যানজন কমাদনার জদে রাদত মবরশ কাজ করা প্রসদঙ্গ: সাররণ ৩.৩৩ হদত মেো যায়, ৭০% নত্তরোতা জারনদয়দছন, 

মমদাাদরল কতৃশপক্ষ প্রকদল্পর কাদজর সময় যানজন কমাদনার জদে রেদনর মচদয় রাদত মবরশ কাজ কদরদছন।  

সাররণ-৩.৩৩: যানজন কমাদনার জদে রাদত মবরশ কাজ করা প্রসদঙ্গ (শতকরা হাদর) 

রাদত মবরশ কাজ করা 

প্রসদঙ্গ 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৭৫ ৬২.৫০ ১০৮ ৭৭.১০ ১৮৩ ৭০.৪০ 

না ৪৫ ৩৭.৫০ ৩২ ২২.৯০ ৭৭ ২৯.৬০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.৬৮৮ 

পেচারীদের ফুনপাে ব্যবহার প্রসদঙ্গ: সাররণ ৩.৩৪ ও রচত্র ৩.০৫ হদত মেো যায়, প্রায় ৭৪% নত্তরোতা বদলদছন 

জনসাধারণ যাদত ফুনপাদে সহদজ চলাচল করদত পাদর তজ্জদে মমদাাদরল কতৃশপক্ষ মালামালসমূহ রনরাপে ও রনরে শষ্ট্ 

জায়গায় মরদেদছ, তদব মস্টশন এলাকায় জনসাধারদণর ফুনপাদে চলাচল করদত কষ্ট্ হদে। তদব প্রায় ২৭% নত্তরোতা 

বদলদছন রকছু এলাকায় ফুনপাে সাংকীণ শ হওয়ার ফদল জনসাধারদণর চলাচদল সমস্যা হদে। 

সাররণ-৩.৩৪: ফুনপাদে সহদজ চলাচল প্রসদঙ্গ (শতকরা হাদর) 

ফুনপাদে সহদজ চলাচল 

প্রসদঙ্গ 

চাকুররজীবী অোে মপশা মমান 

n শতকরা হার n শতকরা হার n শতকরা হার 

হযাঁ ৭৫ ৬২.৫০ ১১৬ ৮২.৯০ ১৯১ ৭৩.৫০ 

না ৪৫ ৩৭.৫০ ২৪ ১৭.১০ ৬৯ ২৬.৫০ 

মমান= ১২০ ১০০.০০ ১৪০ ১০০.০০ ২৬০ ১০০.০০ 

p=.০১৮ 
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৩.০৩ মকআইআই এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য: প্রকল্প সম্পদকশ অবরহত গুরুত্বপূণ শ তথ্যপ্রোনকারী ব্যরিদের সাক্ষাৎকার 

(KII) গ্রহদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এ জদে ২টি প্রশ্নমালার মাধ্যদম তাঁদের বিব্য গ্রহণ করা 

হদয়দছ। প্রাপ্ত নদল্লেদযাগ্য তদথ্যর রবদেষণ পরবতী অনুদেেসমূদহ বণ শনা করা হদলা। 

(ক) অরতররি প্রকল্প পররচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, র্রপর্রস, ম্সদকা প্ররতরনরধ, ওয়াসার সাংরেষ্ট্ এলাকার 

প্ররতরনরধ, রততাস গ্যাস টি এন্ড র্ মকাম্পানী এবাং রবটিরসএল এর প্ররতরনরধ মেদক প্রাপ্ত তথ্য: 

১) “ইনটিরলটি সারভ শস (Utility Service) স্থানান্তর (relocation) করার মক্ষদত্র প্রকদল্পর আগারগাঁও মেদক মরতরিল 

অাংদশ ইনটিরলটি অপসারদণর বতশমান অবস্থা (status) মকমন?” এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামত সাররণ ৩.৩৫ এ 

মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৩৫: প্রকদল্পর ইনটিরলটিজ সারভ শস স্থানান্তর সাংক্রান্ত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

ইনটিরলটিজ সারভ শস স্থানান্তর জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ ঢাকা ওয়াসা পারন, পয়োঃরনষ্কাশন ও মড্রদনজ লাইন 

রশফটিাং সম্পয় কদরদছ 

১ 

২ বড় মকান সমস্যা মনই, সদন্তাষজনক ৫ 

৩ সাদভশ চলাকালীন সঠিকভাদব াায়ালরপন না করায় 

গ্যাস লাইন সনািকরদণ সমস্যা হদে 

১ 

৪ মকান মতামত মনই ১ 

মমান= ৮ 

২) “প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্ত গ্যাস, পারন, রবদুযৎ, মনরলদফান, পয়োঃরনষ্কাশন লাইন স্থানান্তদর মকান প্যাদকদজ মকানরূপ 

প্ররতবন্ধকতা আদছ রকনা?” এ প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামত সাররণ ৩.৩৬ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৩৬: ক্ষরতগ্রস্ত ইনটিরলজ সারভ শস স্থানান্তদর প্ররতবন্ধকতা রবষয়ক মতামত 

ক্ররমক নাং ইনটিরলজ সারভ শস স্থানান্তদর প্যাদকদজ প্ররতবন্ধকতা জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ প্যাদকজ নাং-৫ এ ইনটিরলটির uncharted লাইনসমূহ 

স্থানান্তদর সময় মক্ষপণ হদে 

১ 

২ ভরবষ্যদত সমস্যার সম্মুেীন হদত হদব ২ 

৩ রবটিরসএল মকান সমস্যা পায়রন ১ 

৪ রবদুযৎ লাইন স্থানাদন্তরর সময় মতমন প্ররতবন্ধকতা 

হয়রন 

২ 

৫ ITD (করাক্টর) কতৃশক স্থানান্তররত লাইন এর ব্যাপাদর 

মকানরূপ প্ররতবন্ধকতা পাওয়া যায়রন 

১ 

৬ মকান মতামত মনই ১ 

মমান= ৮ 
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৩) “ইনটিরলটি সারভ শস এর স্থানান্তদরর সময় As-built নকশা প্রণীত হদয়দছ রকনা?”-এমন প্রদশ্নর নত্তদর প্রাপ্ত মতামত 

সাররণ ৩.৩৭ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৩৭: ইনটিরলটি সারভ শস এর স্থানান্তদরর সময় As-built নকশা প্রণয়ন সাংক্রান্ত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

As-built নকশা প্রণীত সাংক্রান্ত মতামত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

মমান জবাবোতার অাংশ  

১ প্ররত কাদজ As-built নকশা প্রণীত হদয়দছ ৩ ৮ জদনর মদধ্য ৩ জন 

২ প্রদযাজয নয় ১  

৩ জানা মনই/করা হয়রন ৩ ৮ জদনর মদধ্য ৩ জন 

৪ মকান মতামত মনই ১  

মমান= ৮   

৪) এরলদভদন্ ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণসহ মমদাাদরল রনম শাণ বাাংলাদেদশ প্রেম। এ মপ্ররক্ষদত এ প্রকদল্পর র্জাইন 

ববরশষ্ট্য সম্পদকশ প্রাপ্ত মতামত রবদেষণ সাররণ ৩.৩৮ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৩৮: প্রকদল্পর র্জাইন ববরশষ্ট্য সম্পরকশত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর র্জাইন ববরশষ্ট্য জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮)

সারব শক মন্তব্য 

১ পররদবশ অনুযায়ী র্জাইন মানেন্ড সদন্তাষজনক  ২  

 

ভায়া্াদক্টর রপলার 

মেদক রপলার দূরত্ব 

সাধারণভাদব ৩০ 

রমনার; রকন্তু 

কদয়কটি স্থাদন ৭০ 

রমনার স্পযান 

আদছ। 

২ লারছাং গা্ শার এর মাধ্যদম ভায়া্াক্ট মসগদমন্ট ইদরকশন করা 

হদে, ফদল অগ্রগরত অদনকাাংদশ ত্বরারন্বত হদে 

১ 

৩ ফানদন্ডশন: Bored Cast-in Situ Pile (৪টি-৬টি),  

কনরক্রদনর শরি- ৩৫ MPa৪

ভায়া্াক্ট: Progressive Segmental Box Girder ৩০ রমনার 

স্পযান, কনরক্রদনর শরি- ৩৫ MPa 

সাব-োকচার: আররসরস 

রবয়াররাং: Neoprene Rubber Bearing (মালদয়রশয়া ও 

োইল্যান্ড মেদক আমোরনকৃত) 

১ 

৪ সাংরেষ্ট্ নয় রবধায় জানা মনই ৪ 

মমান= ৮ 

৫) “মস্টশদনর র্জাইদন প্ররতবন্ধী যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা রাো হদয়দছ রক না”- এমন প্রদশ্নর নত্তদর প্রাপ্ত মতামত সাররণ 

৩.৩৯ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৩৯: মস্টশদনর র্জাইদন প্ররতবন্ধী যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা সাংক্রান্ত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্ররতবন্ধী যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

সারব শক মন্তব্য 

১ রিঁরড় ছাড়াও রলফন, এদস্কদলনর রাো হদয়দছ ৩  

বৃদ্ধ ও প্ররতবন্ধী যাত্রী-

বান্ধব ব্যবস্থা রাো 

হদয়দছ। 

২ মাঠ পয শাদয় যতটুকু মেো মগদছ তাদত প্ররতবন্ধী যাত্রী 

বান্ধব ব্যবস্থা রাো হদয়দছ 

১ 

৩ সাংরেষ্ট্ নয় রবধায় জানা মনই ৪ 

মমান= ৮  

 

৪ MPa= Mega Pascal 
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৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন কাদল রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক সাংরেষ্ট্ এলাকায় বায়ু দূষণ ও শে দূষণ সহনীয় মাত্রায় রাোর 

জদে ময ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ, তা পয শাপ্ত রকনা? বষ শাকাদল বৃরষ্ট্র পারন রাস্তা মেদক দ্রুত অপসারদণর পেদক্ষপ মনয়া 

হদয়দছ রক? নপদরাি প্রদশ্নর জবাদব প্রাপ্ত মতামদতর রবদেষণ সাররণ ৩.৪০ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪০: প্রকল্প এলাকায় বায়ু দূষণ, শে দূষণ ও বৃরষ্ট্র পারন অপসারণ সাংক্রান্ত মতামত    

ক্ররমক 

নাং 

বায়ু দূষণ, শে দূষণ ও বৃরষ্ট্র পারন অপসারণ জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

সারব শক মন্তব্য 

১ বায়ু দূষণ ও শেদূষণ রনয়ন্ত্রদণ CEMP অনুসাদর ঠিকাোর 

ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ। এ রবষদয় কনসালট্যান্ট ও কম শকতশাগণ 

মরননররাং করদছন। বৃরষ্ট্র পারন দ্রুত অপসারদণর জদে 

মড্রনসমূহ রনয়রমত পররষ্কার করা হদে। 

১  

 

 

 

 

 

সদন্তাষজনক 

২ হযাঁ, পয শাপ্ত পেদক্ষপ রনদয়দছ ১ 

৩ প্ররতদরাধক ব্যবস্থা মনয়া হয়রন ২ 

৪ রকছু রকছু স্থাদন পেদক্ষপ মনয়া হদয়দছ ২ 

৫ বায়ু দূষণ মরাদধ পারন রছনাদনা হদে, রকন্তু তা অপয শাপ্ত;  শে 

দূষণ মরাদধ ব্যাররয়ার স্থাপন কদর রনম শাণ কাজ চলমান রাো 

হদয়দছ, পারন অপসারদণর জদে মড্রদনজ ব্যবস্থা রাো হদয়দছ 

১ 

৬ সদন্তাষজনক ১ 

মমান= ৮ 

৭) প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল পররদবশ রক্ষায় রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক EMP অনুযায়ী ব্যবস্থা মনয়া হদে রক? এ প্রদশ্নর 

জবাদব প্রাপ্ত মতামত সাররণ ৩.৪১ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪১ পররদবশ রক্ষায় রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক EMP অনুযায়ী ব্যবস্থা মনয়া সাংক্রান্ত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

EMP অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পরকশত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

সারব শক মন্তব্য 

১ হযাঁ, ঠিকাোর CEMP অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করদছ; না করদল 

তা মরননররাং এর মাধ্যদম সাংদশাধন করা হদে। 

১  

 

প্রকল্প সাংরেষ্ট্দের 

মতামত অনুযায়ী 

ভাল  

২ পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দছ ২ 

৩ জানা মনই ৪ 

৪ সাংরেষ্ট্ নয় ১ 

মমান= ৮  

৮) এমআরটি লাইন-৬-এর ইনটিরলটি সরাদনা, পাইরলাং কাজসহ রনম শাণ কাদজর ফদল রবযমান সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

হদয়দছ। েরপদত্রর শতশ-অনুযায়ী রনম শাতা প্ররতষ্ঠান সময়মত ও সঠিকভাদব সড়ক মমরামত কদরদছ রক? াারফক 

ম্যাদনজদমন্ট ময ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ, তা যদেষ্ট্ রক? জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ 

৩.৪২ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪২: রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক সঠিকভাদব সড়ক মমরামত করা হদে রকনা মস সম্পদকশ মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

সঠিকভাদব সড়ক মমরামত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

সারব শক মন্তব্য 

১ ক্ষরতগ্রস্ত সড়কসমূহ ঠিকাোর মমরামত করদছ। াারফক 

ম্যাদনজদমদন্টর জদে ফ্লযাগ ম্যান (Flagman), পেচারীদের 

জদে রাস্তা পারাপাদর ক্ররসাং এর ব্যবস্থা ইতযারে করা হদয়দছ।  

১  

 

 

 

সদন্তাষজনক 

২ সঠিকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক মমরামত করদছ ১ 

৩ সদন্তাষজনক ২ 
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৪ সমস্যা আদছ/যদেষ্ট্ নয়  ১ 

৫ াারফক ব্যবস্থাপনা যদেষ্ট্ নয় ১ 

৬ মকান মন্তব্য মনই ১ 

মমান= ৮  

৯) এমআরটি লাইন-৬-এর যাত্রীদের ভাড়া রনধ শারদণ রক রক প্যারারমনার (Parameter) রবদবচনা করা হদয়দছ তা 

সম্পদকশ জানদত চাইদল নত্তরোতাগণ ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৪৩ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৩: যাত্রীদের ভাড়া রনধ শারদণ রক প্যারারমনার রবদবচনা করা হদয়দছ মস সম্পদকশ মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

যাত্রীদের ভাড়া রনধ শারণ জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

সারব শক মন্তব্য 

১ যাত্রীদের ভাড়া সরকার কতৃশক আইন ও রবরধবদল 

রনদয়ারজত একটি করমটি িারা ভরবষ্যদত রনধ শারণ করা হদব। 

১  

অরধকাাংশ 

নত্তরোতাগণই 

রবষয়টি সম্পদকশ 

অবগত নন 

২ জানা মনই ৬ 

৩ অবগত নদহ ১ 

মমান= ৮  

১০) “আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক রক?” জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন 

তা সাররণ ৩.৪৪ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৪ প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক সাংক্রান্ত মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ সরকার ও মস্টকদহাডারদের প্রকদল্পর প্ররত অনুকূল মদনাভাব ১ 

২ যাতায়াত ব্যবস্থার নয়য়ন ২ 

৩ জনদুদয শাগ কমদব ও পররদবদশর নয়য়ন হদব ২  

৪ যানজন কমদব, সময় বাঁচদব ও অে শ সাশ্রয় হদব ২  

৫ মকান মতামত মনই ১ 

মমান= ৮ 

১১) “আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক রক?” জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা 

সাররণ ৩.৪৫ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৫: প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক সাংক্রান্ত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ প্রকল্পটির এলাইনদমদন্টর সাদে রবমানবন্দর সড়দকর সাদে মকান সাংদযাগ মনই ১ 

২ Expert মবরশরভাগ রবদেশী ১ 

৩ রনম শাণকালীন পররদবশ দূষণ ও জনদুদভশাগ বৃরদ্ধ হওয়া ১ 

৪ রাস্তা সাংদকাচন এবাং ধুলাবারল অপয শাপ্ত রনয়রন্ত্রত  ১ 

৫ প্রকদল্পর নপ ম্যাদনজদমদন্ট কাররগরর েক্ষতার অভাব ১ 

৬ েীর্ শ মময়ােী ঋণ পররদশাদধর জদে যাত্রীদের কাদছ অরতররি ভাড়া আোদয়র 

আশাংকা 

১ 

৭ রনম শাণ কাদজর জদে যানজন মবদড় মগদছ ১ 

৮ মন্তব্য মনই  

মমান= ৮ 
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১২) প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল রক রক ধরদনর সুদযাগ (Opportunity) সৃরষ্ট্ হদত পাদর বদল আপরন মদন কদরন? জানদত 

চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৪৬ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৬: প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল ময সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব মস সম্পরকশত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সৃষ্ট্ সুদযাগ জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ রনরাপে, সময় সাশ্রয়ী, পররদবশ বান্ধব গণপররবহন চালুর ফদল আে শ-

সামারজক নয়য়দনর সুদযাগ 

১ 

২ নতুন কম শসাংস্থান সৃরষ্ট্ ২ 

৩ দ্রুততম সমদয় গন্তদব্য যাতায়াত ১ 

৪ সমদয়র অপচয় কমদব ১ 

৫ যাতায়াত সহজ হদব ও কম শর্ণ্টা বৃরদ্ধ পাদব  ২ 

৬ রবরভয় ইনটিরলজ সারভ শস মসবাগ্রহণকারীগণ দ্রুত মসবা পাদবন ১  

মমান= ৮  

১৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়দন মকান রকম ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জ আদছ রক? জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত 

প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৪৭ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৭: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ঝুঁরক সম্পরকশত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ঝুঁরক জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=৮) 

১ যোসমদয়/রনরাপদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কদর জনচলাচদলর জদে 

মমদাাদরল চালু করা 

১ 

২ রনরাপত্তা ঝুঁরক আদছ ২ 

৩ রনধ শাররত সমদয় কাজ মশষ করা, মমদাাদরল চালু করা ও পরবতীদত 

সঠিকভাদব অপাদরশন ও রক্ষণাদবক্ষণ করা  

৩ 

৪ সাংকীণ শ সড়দক তীব্র যানজন মমাকারবলা কদর রনধ শাররত সমদয় প্রকল্প 

বাস্তবায়ন একটি বড় চযাদলঞ্জ 

১ 

৫ মকান ঝুঁরক মনই ১ 

মমান= ৮ 
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(ে) সাংরেষ্ট্ এলাকার কানরন্সলর (র্এনরসরস ও র্এসরসরস), স্থানীয় সুধীজন, সড়ক ব্যবহারকারী স্কুল, কদলজ, 

রবশ্বরবযালদয়র রশক্ষক-ছাত্র, চাকুররজীবী ও ব্যবসায়ীদের জদে মকআইআই প্রশ্নমালার জবাদব প্রাপ্ত তদথ্য: 

১) “মমদাাদরদলর নত্তরা-মরতরিল পয শন্ত (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর ময কটি মস্টশন স্থাপন করা হদয়দছ, তা 

আপনাদের চারহো অনুযায়ী হদয়দছ রক না?” জানদত চাইদল ৬৮% নত্তরোতাগণ “চারহো অনুযায়ী হদয়দছ” বদল 

মতামত প্রোন কদরন। সকল নত্তরোতাগদণর মতামত সাররণ ৩.৪৮ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৮: মস্টশদনর চারহো সাংক্রান্ত মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

মস্টশদনর চারহো জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

শতকরা হার  

(%) 

১ চারহো অনুযায়ী হদয়দছ ১৭ ৬৮ 

২ মস্টশদনর সাংখ্যা অরতররি হদয়দছ ১ ৪ 

৩ সম্পূণ শ মমদাাপরলননদক কভার করদল ভাল হদতা ১ ৪ 

৪ রমরপুর ১০ মস্টশদনর পূব শ রেদক মযদহতু বড় োরল জায়গা 

আদছ, তাই জায়গাটিদক র্দপা রকাংবা মরস্ট মসন্টার রহদসদব 

কাদজ লাগাদনা মযদত পাদর 

১ ৪ 

৫ রমরপুর-১১ নাং এলাকার মস্টশন রবরসদকর সামদন হদল ভাল 

হদতা, বতশমাদন পূরবী রসদনমা হদলর সামদন মেয়া হদয়দছ। 

১ ৪ 

৬ নত্তরোতার মদত কম শদক্ষদত্রর রনকনবতী ময কয়টি মস্টশন 

হদব তা যোযে 

২ ৮ 

৭ হযাঁ, তদব রমরপুর র্ওএইচএস এর মদধ্য সকল প্রকার 

রনরাপত্তা সুরবধাসহ একটি মস্টশন স্থাপনা করা মযদত পাদর  

১ ৪ 

৮ নত্তরা হানজরবরডাং এবাং নত্তরা মসক্টর-২ এর মধ্যবতী মকান 

একটি স্থাদন ১টি মস্টশন স্থাপন করা হদল নত্তরার 

অরধবাসীগণ-এর সুফল মভাগ করদত পারদব। 

১ ৪ 

 মমান= ২৫ ১০০ 

২) ইনটিরলটি সারভ শস স্থানান্তদরর সমদয় আপরন বা আপনার এলাকাবাসী মকান রকম অস্বাভারবক মভাগারন্তর সম্মুেীন 

হদয়দছন/হদেন রকনা? জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৪৯ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৪৯: ইনটিরলটি সারভ শস স্থানান্তদরর কারদণ মভাগারন্ত সাংক্রান্ত  

ক্ররমক 

নাং 

ইনটিরলটি সারভ শস স্থানান্তদরর কারদণ মভাগারন্ত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

সারব শক মন্তব্য 

১ হযাঁ, মভাগারন্তর সম্মুেীন হদত হদয়দছ ৮  

 

 

২৫ জদনর মদধ্য 

১৯ জন বদলদছন 

মভাগারন্তর সম্মুেীন 

হদত হদে 

২ সামরয়ক সমস্যা হদয়দছ ৪ 

৩ সামরয়কভাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদলও সঠিক রবদবচনায় 

গ্রহণদযাগ্য 

১ 

৪ গ্যাস লাইন ও রবদুযদতর কারদণ মবরশ মভাগারন্ত হদয়দছ ৬ 

৫ ইনটিরলটি স্থানান্তদরর কারদণ যানজদন মভাগারন্ত হদয়দছ ২ 

৬ মকবল লাইন স্থানান্তদরর জদে রাস্তা মকদন কাজ বন্ধ 

কদর ২ মাস যাবত মফদল রাোর কারদণ 

১ 

৭ না, মভাগারন্তর সম্মুেীন হদত হয়রন ২ 

 মমান= ২৫  

 



40 

৩) এনা পররলরক্ষত হদে ময, এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাদজর জদে সড়দকর অদধ শদকরও মবরশ ব্যবহৃত হওয়ায় 

যানবাহন চলাচদলর পে সাংকুরচত হদয়দছ। এ মপ্ররক্ষদত াারফক ব্যবস্থাপনায় রনম শাণ প্ররতষ্ঠান কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা 

পয শাপ্ত রকনা?-জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৫০ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৫০: রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক গৃহীত াারফক ব্যবস্থাপনা রবষদয় নপলরি (perception)  

ক্ররমক 

নাং 

রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক গৃহীত াারফক ব্যবস্থাপনা জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

সারব শক মন্তব্য 

১ পয শাপ্ত/দৃশ্যতোঃ পয শাপ্ত/ প্রশাংসনীয় ৫  

 

২৫ জদনর মদধ্য ১৭ 

জন অপয শাপ্ত 

বদলদছন, মাত্র ৫ জন 

বদলদছন পয শাপ্ত আদছ   

২ পয শাপ্ত নয় ১৫ 

৩ পয শাপ্ত নয় তদব সহনীয় ১ 

৪ রনম শাণ প্ররতষ্ঠান কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা পয শাপ্ত রছল না ১ 

৫ প্রকল্প মশষ না হওয়া পয শন্ত পয শাপ্ত জায়গা রােদল ভাল হয় ২ 

৬ ফ্লযাগ ম্যাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ প্রদয়াজন ১ 

 মমান= ২৫  

৪) “এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাজ চলাকালীন রবযমান সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ এবাং হদে। রনম শাতা প্ররতষ্ঠান 

কতৃশক ময মমরামত কাজ হদে, তাদত যানবাহন সহদজ চলাচল করদত পাদর রকনা?”-জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময 

মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৫১ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৫১: রবযমান সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়া এবাং মমরামত সাংক্রান্ত  

ক্ররমক 

নাং 

সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হওয়া এবাং মমরামত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

সারব শক মন্তব্য 

১ যানবাহন সহদজ চলাচল করদত পাদরনা / সঠিক সমদয় 

ঠিকমত মমরামত হদে না 

১১  

 

 

 

 

২৫ জদনর মদধ্য ১৬ 

জদনর নপলরি মমরামত 

সঠিক হদেনা 

২ মমানামুটি সদন্তাষজনক / যানবাহন সহদজ চলাচল করদত 

পাদর 

৩ 

৩ মমরামত ব্যবস্থা ভাল হয়রন, যানজদনর ফদল চলাচদল 

সমস্যা হদে  

২ 

৪ যানবাহন চলাচল স্বাভারবক নয়; তদব তারা মচস্টা করদছ ৫ 

৫ মমরামত কাজটি মযন মনকসই ও মজবুত হয় ১ 

৬ যানবাহন চলাচল করদত পারদলও গাড়ীর গরত কম এবাং 

েীর্ শ যানজন সৃরষ্ট্ হদে 

১ 

৭ যানবাহন চলদছ; রকন্তু জনগণদক দুদভশাগ মপাহাদত হদে ১ 

৮ রকছু রকছু জায়গায় যানবাহন চলাচদল সমস্যা হদে ১ 

 মমান= ২৫ 

৫) “এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাজ চলাকাদল বায়ু দূষণ ও শে দূষণ সহনীয় মাত্রায় রাোর জদে ময ব্যবস্থা 

গৃহীত হদয়দছ/হদে” তা সম্পদকশ জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৫২ এ মেয়া 

হদলা। 

সাররণ-৩.৫২: বায়ু দূষন ও শেদূষণ সম্পরকশত মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

বায়ু দূষণ ও শেদূষণ সম্পরকশত মতামত জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

সারব শক মন্তব্য 

১ হযাঁ, সহনীয় মাত্রার মদধ্য আদছ ৪  

 

 

২ গৃহীত ব্যবস্থা মমাদনও কায শকরী নয়/যদেষ্ট্ নয় ৩ 

৩ বায়ু দূষণ মরাদধ পারন মেয়া হদে, রকন্তু শে দূষদণ মকান 

পেদক্ষপ মনওয়া হয়রন 

২ 
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৪ গৃহীত ব্যবস্থাগুদলা রমরপুর এলাকায় কম রছল ১ ২৫ জদনর মদধ্য ১০ 

জদনর মন্তব্য পারন 

রছনাদনা হদে, সহনীয় 

আদছ; ১৫ জদনর 

মন্তব্য গৃহীত ব্যবস্থা 

অপয শাপ্ত 

৫ আরও মবরশ পারন রছনাদনা েরকার রছল ৪ 

৬ শে দূষণ সহনীয় পয শাদয় রদয়দছ ৫ 

৭ অরনয়রন্ত্রত বায়ু দূষণ, ব্যাপক ধূলাবারল সৃরষ্ট্ হদয়রছল ২ 

৮ নয়য়দনর স্বাদে শ সামরয়ক অসুরবধা মমদন রনদয়রছ ১ 

৯ রনয়রমত পারন রছনাদনা হদে ৩ 

 মমান= ২৫  

৬) “আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক রক?” জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন 

তা সাররণ ৩.৫৩ এ মেয়া হদলা। এদত মেো যায়, দ্রুত গণপররবহন (৪০%), আধুরনক ও নতুন কলাদক শল (৪৮%) 

মক প্রকদল্পর শরিশালী রেক রহদসদব রচরিত কদরদছন। 

সাররণ-৩.৫৩: প্রকদল্পর শরিশালী রেক সম্পরকশত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর শরিশালী রেক জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

শতকরা হার 

১ মমদাাদরল চালু হদল দ্রুত যাতায়াত করা যাদব, যানজন 

কমদব এবাং সময় বাঁচদব 

৬  

 

৪০% ২ কম শসাংস্থান বৃরদ্ধ পাদব এবাং আধুরনক গণ পররবহন 

ব্যবহাদরর সুদযাগ হদব 

৩ 

৩ দ্রুত যাতায়াদতর একমাত্র গণপররবহন ১ 

৪ শিরভরত্তগত ও কাঠাদমাগত রনম শাণ কাজ ৫  

৪৮% ৫ নতুন নতুন প্রযুরির প্রদয়াগ ৫ 

৬ দ্রুত রনম শাণ করার কলাদক শল ও পদ্ধরত ২ 

৭ প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজ সাধারণ মানুদষর তযাগ স্বীকাদরর 

মানরসকতা 

১ ৪% 

৮ জাইকা’র সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ১ ৪% 

৯ প্রকদল্পর অগ্রগরত ১ ৪% 

 মমান= ২৫ ১০০% 

৭) “আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক রক?” জানদত চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা 

সাররণ ৩.৫৪ এ মেয়া হদলা। এদত মেো যায়, াারফক ব্যবস্থাপনা, রনম শাণকালীন যানজন বৃরদ্ধ, রনম শাণ কাদজর গরত 

কম (৬৪%) মক প্রকদল্পর দুব শল রেক রহদসদব রচরিত কদরদছন। 

সাররণ-৩.৫৪: প্রকদল্পর দুব শল রেক সম্পরকশত মতামত 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর দুব শল রেক জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

শতকরা হার 

১ াারফক রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা দুব শল ৯  

৬৪% ২ রনম শাণকালীন যানজন বৃরদ্ধ ৪ 

৩ রনম শাণ সময় মবরশ ব্যয় হদে/কাদজর গরত কম ৩ 

৪ রনম শাণ কাদজর সারব শক ব্যবস্থাপনা সঠিকভাদব হদেনা ২ ৮% 

৫ যানবাহন চলাচদলর রবকল্প ব্যবস্থা রাো হয়রন  ১ ৪% 

৬ প্রকল্প এলাকায় প্রচুর ধুলাবারল ১ ৪% 

 রাস্তা সেসারণ না কদর মধ্যোন মেদক রাস্তার সাংদকাচন ১ ৪% 

৭ কাজ চলাকালীন সমদয় পাররপারশ্বশক ব্যবসায়ী প্ররতষ্ঠাদনর 

ক্ষরত হদে 

২ ৮% 

৮ দুব শল রেক মনই ১ ৪% 
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৯ রনম শাণ কাদজর জদে মবশ রকছু গাছ কতশন ১ ৪% 

 মমান= ২৫ ১০০% 

৮) “প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল রক রক ধরদনর সুদযাগ (Opportunity) সৃরষ্ট্ হদব বদল আপরন মদন কদরন?” জানদত 

চাইদল নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন তা সাররণ ৩.৫৫ এ মেয়া হদলা। এদত মেো যায়, দ্রুত যাতায়াত এবাং 

নতুন কম শসাংস্থান সৃরষ্ট্ হওয়াদক (৭৬%) প্রকদল্পর অেতম সুদযাগ বদল মতামত রেদয়দছন। 

সাররণ-৩.৫৫: প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সৃষ্ট্ সুদযাগসমূহ সম্পদকশ মতামত  

ক্ররমক 

নাং 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সৃষ্ট্ সুদযাগসমূহ জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

শতকরা হার 

১ দ্রুত যাতায়াদতর সৃরষ্ট্ হদব ১১ ৭৬% 

২ কম শসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব ৮ 

৩ জীবনযাত্রার মান বৃরদ্ধর অনুকূদল সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব ১ ৪% 

৪  কম শর্ণ্টার অপচয় অদনক হ্রাস পাদব ২ ৮% 

৫  স্বল্প সমদয় অদনক মবরশ পররমাদণ যাত্রী পররবহদনর সুদযাগ 

সৃরষ্ট্ হদব 

১ ১%  

৬  নত্তরা-রমরপুর-মরতরিল যাত্রীগণ দ্রুত ও যানজনমুিভাদব 

যাতায়াত করদত পারদব 

১ ১% 

 মমান= ২৫ ১০০% 

৯) “আপনার দৃরষ্ট্দত প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জসমূহ রক রক?” প্রদশ্নর জবাদব নত্তরোতারা ময মতামত প্রোন কদরন 

তা সাররণ ৩.৫৬ এ মেয়া হদলা। প্রাপ্ত মতামত হদত মেো যায়, রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ ও রনধ শাররত সমদয়র মদধ্য 

রনম শাণ কাজ সমারপ্তদক (৫৬%) এ প্রকদল্পর অেতম ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জ রহদসদব রচরিত কদরদছন।  

সাররণ-৩.৫৬: প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জসমূহ 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জসমূহ জবাবোতার সাংখ্যা 

(n=২৫) 

শতকরা হার 

১ সঠিক রক্ষনাদবক্ষণ এবাং পররচালনা ঝুঁরক ৮  

৫৬% ২ নচ্চ-পয শাদয়র রনদে শশনা অনুযায়ী রনধ শাররত সময়সীমার মদধ্য 

প্রকদল্পর কাজ সমারপ্ত 

৬ 

৩ ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক মমরামত করা ২ ৮% 

৪ ওয়াসার লাইন, রততাস গ্যাস লাইন ও রবদুযৎ লাইন সরাদনা 

এবাং রক্ষণাদবক্ষণ 

১ ৪% 

৫ সঠিক ব্যবস্থাপনায় বাধাহীন ভাদব মান সারভ শস পররচালনা ২ ৮% 

৬ পররচালনার জদে েক্ষ জনবল এবাং রনরাপত্তা স্টাফ রনদয়াগ ১ ৪% 

৭ পররদবশ বান্ধব অবস্থা পূদব শর অবস্থায় রফররদয় আনা ১ ৪% 

৮ পেচারীদের চলাচদলর জদে মকান মকান স্থাদন ফুনপাে 

মনই বলদলই চদল 

১ ৪% 

৯ মকান ঝুঁরক মনই ৩ ১২% 

 মমান= ২৫ ১০০% 
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৩.০৪ এফরজর্ হদত প্রাপ্ত তথ্য: ৬-৩-২০১৯ ররোঃ তাররদে প্রকদল্পর আগারগাঁওস্থ র্এমটিরসএল কায শালদয় অরতররি 

প্রকল্প পররচালক (EHSLAR), জনাব কৃষ্ণ কান্ত রবশ্বাস-এর সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত FGD সভায় প্রাপ্ত তথ্য নপাত্ত: 

নপরস্থত সকল আদলাচকই মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-০৬) সম্পদকশ ধারণা আদছ বদল জানান। সভাপরত জানান, 

মমদাাদরদল র্ন্টায় নভয়রেদক ৬০ হাজার যাত্রী পররবহন করদব।  

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ (রসরপ-০৩ এবাং রসরপ-০৪) জনাব মমাোঃ সাদরায়ার নরেন োন জানান: মমদাাদরদলর ভায়া্াদক্টর 

রপয়ার রনম শাদণর ফদল রবযমান ২০-২৬ রমনার প্রশস্থ মপভদমদন্টর মাত্র ২.৫০ রমনার ব্যবহৃত হদব। Safety 

Clearance বাে রেদল ৩.৫০ রমনার ছাড়া অবরশষ্ট্ সড়দক যানবাহন চলাচল করদত পারদব।  

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০৩ (রসরপ-০৫ ও রসরপ-০৬) জানান: 

 প্যাদকজ রসরপ-০৫ এবাং রসরপ-০৬ এর আওতাধীন মশদর বাাংলা নগর মেদক মরতরিল অাংদশর “verified 

utilities”- ইদতামদধ্য স্থানান্তর (re-located) করা হদয়দছ। 

 রকন্তু ঠিকাোর সদরজরমদন কাজ শুরু করার পর নপদরাি নভয় করাদক্টর সাইদন “Uncharted”-utility 

service line পাওয়া যাদে। নোহরণ রহদসদব নদল্লখ্য, মরতরিদল ২ রমনার গভীরতার রনদচ WASA Line 

পাওয়া মগদছ। মহাদনল ইন্টারকরন্টদনন্টাদলর রনকনও Uncharted Utility line পাওয়া মগদছ। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩.০৬: ০৬-০৩-২০১৯ তাররদে অনুরষ্ঠত এফরজর্ অনুষ্ঠান  

মমদাাদরল প্রকদল্পর রনম শাণকালীন সমদয় যানজদনর তীব্রতা কমাদনার রবষদয় মতামত: 

 প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২ বদলন, যানজন একটি অতযন্ত জটিল রবষয় (Complex phenomena)। ঢাকা শহদর 

অরফস নাইদম এমরনদতই যানজন হদে। যানজন যাদত আদরা প্রকন না হয়, তজ্জদে রনম শাতা প্ররতষ্ঠান যোযে 

াারফক ব্যবস্থাপনা পররকল্পনা অনুসরণ কদর, তা বাস্তবায়ন করদছ। 

 এ মক্ষদত্র অরধকতর সুফল মপদত হদল প্রকল্প এলাকার সড়ক ছাড়াও অে সকল সাংযুি সড়দকর (all other 

artery) াারফক ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভ শি করদত হদব। সাংযুি সকল রুনদক রবদবচনায় আনদত হদব। এ রবষদয় 

র্এমরপ’র াারফক রবভাদগর সাদে রনরবড় মযাগাদযাগ রক্ষা করদত হদব এবাং 

 পররবহন মসবাোনকারী প্ররতষ্ঠাদনর সাদে সমন্বয় কদর যানজন রনরসদন/হ্রাদস প্রদচষ্ট্া চালাদত হদব। 
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 প্রকল্প সাইদন যানবাহন ও যাত্রীসহ পেচারীদের চলাচদল সহায়তার জদে ফ্লযাগ ম্যান রনদয়াগ করা হদে। 

রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪-এ ৮০ জন, রসরপ-০৫-এ ৬৭ জন ও রসরপ-০৬-এ ৮১ জন ফ্লযাগ ম্যান রনদয়াগ করা 

হদয়দছ। 

 পেচারী পারাপার সহ ইন-নান শ-এ তাদেরদক োরয়ত্ব মেয়া হদে। রবদশষতোঃ ফুন-ওভার ব্রীজ সরাদনার 

মপ্ররক্ষদত ফ্লযাগ ম্যান প্রদয়াজন। 

অরতররি নপ-করমশনার, াারফক, পরিম মজান, জানান: মমদাাদরদলর আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংদশর কাজ শুরু 

হওয়ার মপ্ররক্ষদত, রবজয় সররণ হদত মসানারগাঁও পয শন্ত সড়দক বাস চলাচল ্াইভান শ করা হদে। রতরন রপক-আওয়ার 

ম্যাদনজদমন্ট-এর জদে রনদের ব্যবস্থা মনয়ার পদক্ষ মতামত প্রোন কদরন। 

১। মমদাাদরল কতৃশপক্ষ সোব্য যানজন সম্পরকশত prior প্রচারণা করা 

২। প্রকল্পর্ভি সড়দক রপক-আওয়াদর প্রায় ৫০০০ যানবাহন চলাচল কদর। এ মপ্ররক্ষদত রপক-আওয়াদর মমদাাদরদলর 

এলাইনদমদন্ট রকছু ধরদনর যানবাহন চলাচদলর নপর রনদষধাজ্ঞা জারর করা। 

৩। ফাম শদগন মেদক মসানারগাঁও ক্ররসাং পয শন্ত সড়ক অাংদশর ম্ইলী-স্টাদরর রনকন সড়দকর প্রশস্ততা মাত্র ৫.৭০ রমনার। 

ফদল এ অাংদশ প্রাইদভন কার চলাচদলর ফদল ময যানজদনর সৃরষ্ট্ হয়,তা রপক-আওয়াদর বন্ধ করার রবষয় রবদবচনা 

করা প্রদয়াজন। 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০৩ (রসরপ-০৫ এবাং রসরপ-০৬) বদলন: 

 সড়দক কনরক্রন ব্যাররয়ার এবাং ব্যাররদক্ রেদয় র্এমরপ-াারফক কতৃশপদক্ষর পরামশ শ অনুযায়ী াারফক 

রনয়ন্ত্রন করা হদয়দছ। 

 ইনটিরলটি স্থানান্তদরর সময় ক্ষরতগ্রস্ত সড়কটি কাদপ শটিাং করা হদে। 

 Un-authorized পারকশাং এেন হদে না 

 প্রকদল্পর এলাইনদমদন্ট চলাচলকারী রকছু যানবাহদনর Detour program বাস্তবায়ন করা প্রদয়াজন। 

 বায়তুল মমাকাররম মসরজে মেদক বেরনক বাাংলার মমাড় পয শন্ত অযারন্ত্রক যান চলাচল বন্ধ করার পদক্ষ এর্রস 

াারফক মতামত প্রোন কদরন। 

 অরতররি প্রকল্প পররচালক, এমআরটি লাইন-৬ (ইদলদরা-দমকারনকযাল) জনাব মমাোঃ জাকাররয়া তাদত 

রিমত মপাষণ কদরন। 

সভাপরত জানান: 

 রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক মকাোয় মকাোয় ব্যাররয়ার, ব্যাররদক্, ইন-নান শ এবাং পেচারী পারাপার হদব, 

ইতযারে মেোদনা াারফক ম্যাদনজদমন্ট প্লান প্রস্তুত করা হদয়দছ। এনা সুপাররভশন কনসালট্যান্ট কতৃশক 

অনুদমােন করা হদয়দছ।  

 রতরন আদরা বদলন, সড়দক যানবাহন চালকগণদক GIS ম্যাদপ মেদে সড়দক চলাচল করদত হদব। এমআরটি 

রনম শাণ কাদজর জদে ইদলররনক ও রপ্রন্ট রমর্য়ার মাধ্যদম মকান স্থাদন কতটুকু যানজন হদত পাদর, তার 

প্রচারণা (publicity) করা যায়। এ জদে work program জারনদয় পূদব শই রবরভয় প্রচার মাধ্যদম প্রচারণা 

চালাদনা যায়। 

 এর্রস াারফক বদলন: আগারগাঁও হদত রমরপুর পয শন্ত যানজন কমাদনার লদক্ষয বাসগুদলাদক কযান্টনদমদন্টর 

মধ্য রেদয় চলাচদলর অনুমরত প্রোদনর নদযাগ মনয়া হদয়রছল। রকন্তু পররবহন মারলকগণ তাদত সম্মত হনরন। 
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 রতরন আদরা বদলন, “স্পাইস এফএম ৯৬.৪” নাদম একটি মরর্ও চযাদনদল র্এমরপ’র াারফক কদরাল রুম 

মেদক প্ররতরেন ১৫ রমরনন পরপর লাইভ াারফক আপদ্ন প্রচার করা হয়। যানবাহদনর চাপ মকান রুদন কম 

/ মবরশ ইতযারে এ চযাদনল শুদন জানা যাদব। 

মমদাাদরদলর চালু হওয়ার পর জনসাধারদণর প্রাপ্ত সুরবধা সম্পদকশ রনেরূপ মতামত পাওয়া যায়।  

 র্ন্টায় ৬০ হাজার জন যাত্রী চলাচদলর ফদল এ রুদন যাতায়দত অদনক সময় বাঁচদব।  

 রবযমান বাস সারভ শদস যাতায়াদতর সময় যানবাহন না পাওয়ায় রপক-আওয়াদর েীর্ শ সময় অদপক্ষা করদত 

হয়; রকন্তু মমদাাদরদল মসদক্ষদত্র অদপক্ষমাণ সময় (Waiting time) প্রায় শুে। মমদাাদরল প্রায় 

তাৎক্ষরনকভাদব (readily) পাওয়া যাদব।  

 নতুন গণ-পররবহন রহদসদব এরলদভদন্ মমদাাদরল মযাগ হওয়ায় বাস পররবহদন চাপ কমদব, ফদল যানজন 

কমদব। 

 ক্রমবধ শমান ব্যরিগত যান (যো:- কার/মনর সাইদকদলর) ব্যবহার কমদব, ফদল যানজন হ্রাদস সহায়ক হদব। 

এমআরটি লাইন-৬ এর পররকল্পনা/র্জাইন প্রদয়াজন-রভরত্তক (need-based) করা হদয়দছ রকনা? এমন প্রদশ্নর জবাদব 

রনেরূপ মতামত পাওয়া যায়। 

র্এনরসরস এর সাংররক্ষত আসন নাং ০৬ (ওয়া্ শ নাং ১৩, ১৪ ও ১৫)-এর মরহলা কানরন্সলর জনাবা মাসুো আিার 

জানান: 

 প্রকদল্পর মস্টশন রনব শাচন প্রদয়াজন-রভরত্তক হদয়দছ। 

 তদব রনম শাণ কাজ চলাকালীন যানজন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগদণর অদনক মভাগারন্ত সহয করদত 

হদে। 

 সড়ক পাশ্বশস্থ ব্যবসায়ীগদণর ব্যবসাদয় ক্ষরত হদে। 

 অদনক বারড়র ভাড়াটিয়া চদল যাদে। 

 নপদরাি মভাগারন্ত সদত্ত্বও জনগণ মমদাাদরল রনম শাদণর স্বাদে শ সকল কষ্ট্ সহয করদছন। 

 রকন্তু রনম শাতা প্ররতষ্ঠানদক যানজন কমাদত ও বায়ু দূষন হ্রাদস আন্তররকভাদব কাজ করদত হদব। 

 মযোদন মসোদন সেব রবকল্প পদে যানবাহন চলাচদলর ব্যবস্থা করদত হদব। রবকল্প সড়ক মবর করদত হদব 

মযমন: রমরপুর ১০ নাং ইন্টারদসকশদন। 

 Road planning কদর traffic divert করদত হদব। 

 প্রাইদভন কার চলাচলকারীগণদক মমাবাইল অযাপস এর মাধ্যদম সড়দকর রবরভয় রুদনর অবস্থা মেদে যানবাহন 

চলাচদলর সড়ক রনব শাচন করদত হদব। 

এমআরটি লাইন -৬ রনম শাণ কাজ বাস্তবায়দনর সময় রনরাপত্তা রবষয়ক রবদবচয রবষয়সমূহ আন্তজশারতক মাদন অন্তর্ভ শি 

করা হদয়দছ রকনা এ প্রদশ্নর জবাদব সভাপরত বদলন: 

রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক “Safety Management Plan” পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর রনকন োরেল করা হয়। পরামশ শক 

প্ররতষ্ঠান কতৃশক তা অনুদমােদনর পর কাজ করার অনুমরত মেয়া হয় 

 Safety Management Plan অনুযায়ী Safety Officials রনদয়াগ করা হয়; যা করাক্টর কতৃশক প্রদক শলীর 

সমন্বদয় এ নীম গঠিত হয়  

 কাজ শুরুর পূদব শ Safety Induction Training প্রোন করা হয় 
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 Safety Comprehensive Plan-অনুসরণ করা হয়। প্লান অনুযায়ী Daily Safety Petrol করা হয় এবাং 

Weekly Safely Petrol Inspection করা হয় 

 Safety Plan অনুযায়ী ঠিকাোদরর ্ািার, নাস শ রনদয়াগ করা হদয়দছ; এমু্বদলন্স আদছ এবাং হাসপাতাদলর 

মসবা-প্রারপ্তর জদে চুরি করা আদছ। অে শাৎ, Safety Comprehensive Plan কায শকর আদছ। 

প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজর মপ্ররক্ষদত প্রকল্প এলাকায় বায়ুদত ধূলাবারলর পররমাণ বৃরদ্ধ মপদয়দছ। বায়ুদূষণ ঝুঁরকপূণ শ মাত্রার 

রনদে রাোর জদে রক ব্যবস্থা মনয়া হদয়দছ বা হদে?-এ প্রদশ্নর জবাদব প্রকদল্পর NKDM-এর পররদবশ রবদশষজ্ঞ 

জনাব মমাোঃ ইয়ারসন মজুমোর বদলন- 

 বায়ুদত ধুরলদূষণ রনয়ন্ত্রদণ প্ররতরেন ৪ বার পয শন্ত পারন রছনাদনা হদে। 

অনুষ্ঠাদনর সভাপরত ও অরতোঃ প্রকল্প পররচালক, (পররদবশ, স্বাস্থয, রনরাপত্তা, ভূরম অরধগ্রহণ ও পুনব শাসন) বদলন- 

 EQMS-মাধ্যদম বায়ু, পারন ও শে দূষণ মরননররাং করা হদে। রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক পররদবশ দূষণ মরাদধ 

গৃহীত ব্যবস্থা IMG িারা মরননররাং করা হদে। 

 MIST ও BCSIR মক IMG রনদয়াগ করা হদয়দছ। 

 IMG-এ ররদপান শ  জাইকা’র রনকন মপ্ররণ করা হয়। ররদপান শ অনুযায়ী বতশমাদন দূষদণর মাত্রা Ambient 

Quality মেদক কম আদছ। 

 ঢাকার বাতাদস ক্ষুদ্রবস্তু করণকার (পাটি শকুদলন মমনার বা রপএম৫) পররমাণ মবরশ হওয়ার জদে শুধু 

রনম শাণকাদজর ফদল সৃষ্ট্ ধূরলকণা নয়। এর কারণ রব্রক-রফদডর রচমরন হদত রনোঃসৃত কাদলা মধাঁয়া ও ক্ষুদ্রকণা। 

 মমদাাদরল প্রকদল্প বায়ু দূষণ, শে দূষণ ও পারন দূষণ Baseline-এর মাত্রা মেদক কম আদছ। 

মমদাাদরল প্রকদল্প পররদবশ সাংরক্ষদণ গৃহীত রবযমান ব্যবস্থায় কতটুকু মানসম্মত এ রবষদয় েলীয় আদলাচনায় 

নপরস্থত সকদলর মতামত প্রোদন রনেরলরেত অপশন মেয়া হয়। মযমন:-  

(১) খুবই ভাল (Excellent), (২) ভাল (Good), (৩) সদন্তাষজনক (Fair) (৪) োরাপ (Bad) 

জবাদব, প্রায় সকদলই একমত হন ময, খুবই ভাল ব্যবস্থা মনয়া হদয়দছ। 

ইনটিরলটি সরাদনা এবাং রনম শাণ কাদজর ফদল রবযমান সড়দকর ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ। ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক সময়মত ও 

সঠিকভাদব মমরামত করা হদে রকনা ?-  এ প্রদশ্নর মপ্ররক্ষদত সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ (রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪)  

বদলন- 

 সব ইনটিরলটি সারভ শস লাইনদক একটি Common Trench েনন কদর স্থানান্তর করা হদয়দছ, যা একটি 

ইনরনক ব্যবস্থা। Common Trench-এর নকশাও প্রণয়ন করা হদয়দছ। 

 ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক সম্পূণ শ এলাকাদতই মমরামত করা হদয়দছ। 

নীম রল্ার বদলন- বাস্তদব মেো যায়, রকছু অাংদশ সড়দকর সাদফশস োরাপ (rough) এবাং খুবই নচুুঁ-রনচু। এ মপ্ররক্ষদত 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ (রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪) রনেরূপ ব্যাখ্যা প্রোন কদরন- 

 মযোদন মস্টশন মনই, মসোদন ১০০% এলাকায় smooth কাজ করা হদয়দছ। 

 মযোদন মস্টশন হদব, মসোদন ৮০% smooth আদছ। ২০% এররয়ায় আপাতত যানবাহদনর জদে নন্মিু 

রাো হদলও এ অাংদশ (যা সড়দকর মািামারি) পুনোঃকাজ হদব রবধায় কাদপ শটিাং করা হয়রন। পালাক্রদম এ 

অাংদশ মস্টশদনর কলাম রনম শাদণর পর এোদন কাদপ শটিাং করা হদব। 

 

৫  PM = Particulate Matter
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 জবাদব নীম রল্ার বদলন, মস্টশদনর অাংদশ ব্যাররদকদ্র বাইদর সড়ক অদনক নচুুঁ-নীচু। কাদপ শটিাং 

সামরয়কভাদব করা না হদলও ম্যাকা্াম কদর অন্ততোঃ সীলদকান কদর এ অাংশগুদলার সারদফস ভাদলা রাো 

প্রদয়াজন। 

প্রকদল্পর শরিশালী রেক সম্পরকশত আদলাচকবৃদন্দর মতামত রনেরূপ: 

 রবদুযৎ, গ্যাস, পারন মনরলদফান ইতযারে Common trench-এ স্থানান্তর করা একটি ভাল রেক। 

 রসরপ-০৫ এবাং রসরপ-০৬-এর মস্টশন রনম শাদণ ১০০০রমরম/১২০০ রমরম ্ায়া এবাং ৩৪-৩৭ রমনার েীর্ শ স্ক্রু-

পাইল ব্যবহার প্রকদল্পর একটি ভাল রেক। 

 মমদাাদরল যাতায়াদত রপক-আওয়ার রকাংবা নন-রপক আওয়াদর চারহো অনুযায়ী যাত্রী পররবহন করা, 

রনরাপে, আরামোয়ক, পররদবশবান্ধব দ্রুতগরতসম্পয় অেচ সকল মশ্ররণর যাত্রীর ব্যায়-সাধ্য গণমাধ্যম, এনাই 

প্রকদল্পর শরিশালী রেক। 

 আন্তজশারতক পয শাদয়র অরভজ্ঞতা সম্পয় রনম শাণ প্ররতষ্ঠান কতৃশক রনম শাণকাদজর ব্যবস্থাপনায়, তাঁদের অরফস, 

োকার ব্যবস্থা, স্বাস্থযদসবা, রনরাপত্তা ও প্রকল্প এলাকার পররদবশ রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থারেও প্রকদল্পর একটি 

ভাল রেক। 

 প্রকদল্পর দুব শলতা সম্পদকশ এফরজর্ আদলাচকবৃদন্দর মতামত: 

 প্রকদল্পর সমীক্ষা, র্জাইন মনন্ডার ও কায শাদেশ প্ররক্রয়ায় প্রকদল্পর শুরু মেদক প্রায় ৫ বছর অরতবারহত 

হওয়া-প্রকদল্পর দুব শলতা। 

 এয়ারদপান শ সড়ক তো নত্তরা হদত রেয়াবারড় র্দপা এররয়া পয শন্ত সাংদযাদগর ব্যবস্থা না োকা-প্রকদল্পর 

দুব শলতা। 

 ন্যযনতম কদয়কটি ব্যস্ত ইন্টারদসকশদন সাবওদয় রনম শাণ না করা - প্রকদল্পর দুব শলতা। 

প্রকল্পটি সমাপ্ত হদল ময সকল সুদযাগ (opportunity) সৃরষ্ট্ হদব তা সম্পদকশ এফরজর্ সভার মতামতসমূহ: 

 জনদুদভশাগ কমদব, মেদশর অে শনীরতদত ইরতবাচক প্রভাব পড়দব। 

 প্রায় ২০০০ জনবদলর কম শসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব। 

 এ প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রযুরি হস্তান্তদরর সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব। 

 মস্টশনরভরত্তক নয়ত আবারসক এলাকা (Residential Hub) গদড় নঠদব (দযমনোঃ নত্তরা ৩য় পব শ, পল্লবী 

এলাকা ইতযারে) 

 মমদাাদরদলর মাধ্যদম Para-transit সুরবধা এবাং Last mile connectivity সুরবধা সৃরষ্ট্ হদব। 

প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জসমূহ সম্পরকশত প্রদশ্নর জবাদব এফরজর্ আদলাচকবৃন্দ রনদের মতামত প্রোন কদরন: 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শরশত রবদশষ নদযাদগ প্রকদল্পর নত্তরা মেদক আগারগাঁও অাংশ ২০১৯ সাদল এবাং 

আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংশ ২০২০ সাদল চালু করা একটি চযাদলঞ্জ। 

 মমদাাদরল চালু হদল পেচারীদের চলাচদলর জদে ময ফুনপাে োকদব, তা অতযন্ত সরু হদব। রবদশষতোঃ 

মস্টশদন ফুনপাে ও মমদাাদরল যাত্রীগদণর ব্যবহাদরর ফদল, চলাচদল খুবই সমস্যা হদব। 

 নপদরাি কারদণ রবযমান সড়ক প্রশস্ততা সমস্যার সৃরষ্ট্ হদব। মস্টশন এলাকায় অরতররি ভূরম অরধগ্রহণ 

করদত হদব-যা হদব একটি চযাদলরঞ্জাং কাজ। 
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 রনম শাণ পরবতীদত মমদাাদরল অপাদরশন একটি চযাদলরঞ্জাং কাজ। তদব রনদয়ারজত পরামশ শক প্ররতষ্ঠানদক 

মমদাাদরল অপাদরশদন প্রযুরিগত সমে শন রেদব। চুরি অনুযায়ী রনরে শষ্ট্ সময় পয শন্ত পরামশ শক প্ররতষ্ঠান 

মমদাাদরল অপাদরশন মরননররাং করদবন, মস্টশন কদরালার, মান অপাদরনর ও রসরস অপাদরনরদেরদক 

প্ররশক্ষণ রেদব। 

রনম শাণ মক শল, গুণগত মান, রনম শাণ-পরবতী পররচালনা-সম্পদকশ রকাংবা মমদাাদরদলর ভাড়া রনধ শারদণ আদলাচকবৃদন্দর 

মতামত/পরামশ শ রনেরূপ: 

 রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪-এর অগ্রগরত বতশমাদন দৃশ্যমান। 

 ঠিকাোর কম শ-পররকল্পনা োরেল কদরদছন, তদব কম শ-পররকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগরত রপরছদয় (Lagging) 

আদছ। 

 রসরপ-০৫ ও রসরপ-০৬-এর চুরি স্বাক্ষররত হদয়দছ ৩০মশ এরপ্রল, ২০১৮ ররোঃ তাররদে। বতশমাদন ফানদন্ডশদনর 

পাইরলাং-এর কাজ চলমান। 

 প্রকল্পটির সকল প্যাদকদজর ১০০%-এরলদভদন্। 

 ভায়া্াদক্টর স্পযান ৩০রম কদর, তদব রকছু জায়গায় মবরশ/কম আদছ। 

 রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪-এ সকল পাইল রনম শাণ সম্পয় হদয়দছ। 

 রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪-এ ৫টি স্পদন Balanced Cantilever type Flyover আদছ। 

 প্রকদল্পর করাক্টসমূহ সমারপ্তর পর ত্রুটি-রবচুযরতজরনত োয়-এর সময়সীমা (Defects Liability Period) 

৫৪৬ রেন (প্রকল্প সমারপ্তর পর)। 

 মমদাাদরদলর ভাড়া এেদনা রনধ শারণ করা হয়রন। DTCA-এর ভাড়া রনধ শারণ করমটি মমদাাদরদলর ভাড়া 

রনধ শারণ করদব। 

এফরজর্ অনুষ্ঠাদনর সভাপরত বদলন:  

 মমদাাদরদলর টিদকটিাং রসদস্টম - স্মান শ কা্ শ রসদস্টম -এ ইদলদরারনকযারল পররদশাধ করা যাদব। 

 এছাড়াও কদয়ক রসদস্টমও পররদশাধ করা হদব। 

 Clearing House-এর মাধ্যদম multiple route এবাং multi-modal route এর টিদকন করা যাদব, তদব 

রবষয়টি এেদনা চূড়ান্ত হয়রন। 

এফরজর্ আদলাচনায় নপরস্থত র্এনরসরস’র সাংররক্ষত আসন-০৬ এর মরহলা করমশনার জনাবা মাসুো আিার 

বদলন: 

ভাড়া রনধ শারদণ যাত্রীসাধারদণর ব্যদয়র ক্ষমতা (affordability) এবাং বাস পররবহদণর ভাড়ার সাদে প্ররতদযাগতামূলক 

হদত হদব। 
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৩.০৫ স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা হদত প্রাপ্ত তথ্য: ্. মমাোঃ মরশনর রহমান, মহাপররচালক, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

মসক্টর-২, আইএমইর্, এর সভাপরতদত্ব মশওড়াপাড়া মস্টশদনর রনকনস্থ একটি কনদভনশন মসন্টাদর গত ২৮-০৩-

২০১৯ ররোঃ তাররদে দুপুর ২:৩০ র্টিকা হদত ৫:০০ না পয শন্ত “ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (লাইন-৬)”-

এর রনরবড় পররবীক্ষণ কায শক্রদমর আওতায় স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা অনুরষ্ঠত হয়। 

ক) (১) নীম রল্াদরর নপস্থাপনা: নীম রল্ার রনরবড় পররবীক্ষদণ ইদতামদধ্য প্রাপ্ত তথ্য নপাত্ত নপস্থাপন কদরন যা 

রনেরূপ 

 প্রকদল্পর মফব্রুয়ারী’ ১৯ পয শন্ত অরজশত সারব শক অগ্রগরত ২৬.৬৬%।  

 মকআইআই এর মাধ্যদম প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদে সাংরেষ্ট্ এবাং ইনটিরলটিজ  সারভ শস প্রোনকারীর সাংস্থার 

কম শকতশাবৃদন্দর মকআইআই এর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য সমূহ (অনুদেে ৩.০৩ (ক) দ্রষ্ট্ব্য) । 

 জনপ্ররতরনরধ, সড়ক ব্যবহারকারী, াারফক পুরলশ কম শকতশা, ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরি, সড়ক ব্যবহারকারী,   

কদলজ/রবশ্বরবযালয় রশক্ষক, চাকুররজীবী, ব্যবসায়ী এর মকআইআই মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ (অনুদেে ৩.০৩ 

(ে) দ্রষ্ট্ব্য) 

 এফরজর্’র মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য (অনুদেে ৩.০৪ দ্রষ্ট্ব্য)। 

 নপস্থাপন চলাকাদল মহাপররচালক, মূল্যায়ন মসক্টর-২, আইএমইর্ রবরভয় তথ্য জানদত চান, যা রনেরূপ: 

ক) কাদজর গুণগত মান সঠিকভাদব পরীক্ষা করা হদে রকনা? 

ে) ল্যাবদরনরী পরীক্ষার মমরশনপত্রারে বুদয়দন calibration করা হদে রক না? 

গ) রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত পরামশ শক প্ররতষ্ঠানদক সময়মত মরক্ শ সরবরাহ করা প্রকদল্পর স্বাদে শ 

 অতযন্ত গুরুত্বপূণ শ। 

 নীম রল্াদরর প্রদশ্নর জবাদব অরতররি প্রকল্প পররচালক (ইদলদরা-দমকারনকযাল) জানান, মমদাাদরদলর ২৪ 

মসন মান ২৪ বাদর রশপদমন্ট হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩.০৭: ২৮-০৩-২০১৯ তাররদে অনুরষ্ঠত স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা 
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(২) রসগোল ও মনরলকরমনরনদকশন কনসালট্যান্ট এর নপস্থাপনা:  মমদাাদরদলর রসগনারলাং ও রসদস্টম অদনাদমশান 

সম্পদকশ মচকরলস্ট সাংগৃহীত তথ্য, পয শদবক্ষণ ও সুপাররশ ওয়াকশশদপ সাংরক্ষপ্তভাদব নপস্থাপন কদরন। (অনুদেে-

৩.০৮.১ দ্রষ্ট্ব্য) 

(৩) নপস্থাপনার রবরভয় পয শাদয় ্. মমাোঃ মরশনর রহমান, মহাপররচালক, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টর-২ (পররবহন), 

আইএমইর্ বদলন:  

 মান রনয়ন্ত্রণ (Quality Control) রনরিত করদত হদব।  

 সাংদশারধত কম শ-পররকল্পনা (Revised Work Plan) গ্রহণ করা হদয়দছ রকনা? 

 রপর্রপএসদক প্রকদল্পর নাইম ম্যাদনজদমন্ট এবাং মকায়ারলটি ম্যাদনজদমন্ট ইতযারে সম্পদকশ ররদপান শ প্রোন 

করদত হদব।  

 এমআরটি লাইন-৬ এর সম্পূণ শ এলাইনদমন্ট জুদড় রাস্তা সাংকুরচত কদর একই সমদয় কাজ করার ফদল 

জনগদণর দুদভ শাগ হদে। পান শ বাই পান শ মকন করা হল না? নোহরণ রহদসদব রতরন বদলন, কযানদবরায় ১.০০ 

রকরম কদর মমদাাদরদলর কাজ করা হদে। 

 বায়ু দূষণ মরাদধ যদেষ্ট্ ব্যবস্থা মনয়া হদেনা এবাং যানজদন জন-দুদভ শাগ হদে।   

(৪) জনাব মমাহাম্মে তানভীর আক্কাস, নপ-পররচালক, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টর-২ (পররবহন), আইএমইর্ 

বদলন: 

 আইএমইর্ কতৃশক বতশমান ২৪টি চলমান প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ ও ২৪ টি সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

করা হদে। 

 পরামশ শক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করতোঃ এ সমীক্ষাগুদলা করা হদে যাদত 3rd eye view অে শাৎ রনরদপক্ষ 

প্ররতদবেন পাওয়া যায়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শশনা অনুযায়ী ২০২০ সাদলর মদধ্য এমআরটি লাইন-৬ চালু করদত হদব। 

 অযকার কম শশালায়-এ প্রকদল্পর অগ্রগরত ও বাস্তবায়ন সম্পরকশত সমস্যা ও সমাধান ইতযারে সম্পদকশ সকদলর 

মতামত গ্রহণ করা হদব। 

(৫) প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ (রসরপ ০৩ ও রসরপ-০৪) বদলন: 

  ১৭ আগস্ট ২০১৭ মেদক পাইরলাং কাজ শুরু হদয়দছ। 

  কযান্টনদমন্ট রাস্তা ব্যবহার করা যায় রক না তা মচষ্ট্া করা হয়; রকন্তু বাস-মারলক সরমরত কযান্টনদমন্ট রাস্তা 

রেদয় বাস চালাদত আগ্রহী হয়রন। 

  রমরপুর ও প্রগরত সররণর রাস্তায় ওভারদনরকাং প্রবণতা মবরশ, ফদল যানজন সৃরষ্ট্ হয়।  

  াারফক ব্যবস্থাপনা একনা জটিল রবষয়।  

  বায়ু দূষণ রনয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। যদেষ্ট্ পারন রছনাদনা হদে তা সদত্ত্বও বায়ু দূষণ রনয়ন্ত্রণ করা সেব 

হদেনা; কারণ ঢাকার বায়ুদত এমরনদতই বায়ু দূষদণর মাত্রা মবরশ।  

  তদব রসরপ ০৩ ও রসরপ ০৪ এর মেদক রশক্ষা রনদয় রসরপ ০৫ ও রসরপ ০৬ এ প্রদয়াগ করা হদে। ফদল রসরপ 

০৫ ও রসরপ ০৬ এ সমস্যাগুদলা োকদবনা। 

 ইদতামদধ্য ১১.২৯ রকরম এর মদধ্য ৩.৫০ রকরম সমাপ্ত হদয়দছ। সম্পূণ শ ভায়া্াক্ট সমাপ্ত হদব র্দসম্বর ২০১৯ 

সাদলর মদধ্য।   
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(৬) অরতররি প্রকল্প পররচালক (ইদলদরা-দমকারনকযাল) বদলন: 

 ওয়াকশশদপ আইর্য়া মশয়াররাং (Idea Sharing) হদে। 

 ইদতামদধ্য ইদলদরা-দমকারনকযাল মক্ষদত্র পরামশ শক প্ররতষ্ঠানদক রকছু তথ্য মেয়া হদয়দছ। ভাদলা ররদপাদন শর 

স্বাদে শ আদরা তথ্য মেয়া হদব।  

 পরবতী প্রকল্পগুদলা আন্ডারগ্রানন্ড হদব। 

 তথ্য মেয়া ও মনয়া প্রকল্প বাস্তবায়দনর স্বাদে শ গুরুত্বপূণ শ। প্রকল্পটি Early Commissioning করদত হদব। তা 

কতটুকু achievable বা non-achievable রচন্তা না কদর রনধ শাররত সমদয়র মদধ্য সমাপ্ত করার প্রদচষ্ঠা চলদছ।  

(ে) নন্মিু আদলাচনা: 

(১) মরহলা ওয়া্ শ করমশনার, ওয়া্ শ নাং-৬, সাংররক্ষত ওয়া্ শ নাং-১২, ১৩ ও ১৪ বদলন:  

 জনগণ আদগ মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) রনদয় রক্ষপ্ত রছল; এেন শান্ত আদছ।  

 গুণগত মান মযন ১০০% ঠিক োদক।  

 বৃদ্ধ/রশশুদের মকাদচর মদধ্য হুইল মচয়ার রাোর/বসার সুরবধা মেওয়া হদব রক না? 

 অতযাধুরনক প্রযুরি রেদয় ব্যবস্থা করদত হদব।  

 রাস্তা ব্যবহাদর জনগণদক াারফক রনয়ম-কানুদনর প্ররত সদচতন োকদত হদব। 

 াারফদকর ব্যবস্থাপনা আদরা ভাদলা করদত হদব। 

 রমরপুদরর রাস্তার অবস্থা খুবই োরাপ। 

 বাদসর মকান রনয়ন্ত্রণ মনই। 

 ভায়া্াদক্টর রনদচ বাগান সৃজদনর ব্যবস্থা করদত হদব।  

(২) মসদক্রনারর, ১৪ নাং ওয়া্ শ, র্এনরসরস বদলন: 

 মূল সমস্যা হল মশওড়াপাড়া, কাজীপাড়া এলাকায় রবরভয় গরলর সম্মুদে ররক্সা োঁরড়দয় োদক, ফদল রাস্তা বন্ধ 

হদয় যানজন সৃরষ্ট্ হয়।  

 ফুনপাদে অনবধ মোকান োকার ফদল নামাদজর সময় যানজন সৃরষ্ট্ হয়। 

 ফুনপাদের রকছু রকছু জায়গায় মড্রদনর িাব ভাঙ্গা আদছ। 

 এমআরটি লাইন-৬ এর রনম শাণ কাদজর সময় মকান দুর্ শননা র্দন রন- এনা প্রশাংসনীয়। 

 সুয়াদরজ লাইদন সমস্যা হদয়দছ।  

 শীতলক্ষযা নেীর পারনর লাইন কানা পদড়দছ; ফদল মশওড়াপাড়া এলাকার পরিম পাদশ্বশর মানুষ রনয়রমত 

পারন পায়না। 

 মমদাাদরদলর কাজ রমরপুদর সবার আদগ শুরু হদয়দছ- যা আমদের জদে মস ভাগ্য।  

 যানজন রনয়ন্ত্রদণ ফ্লাগ ম্যান আরও বাড়াদনা েরকার। 

 বষ শার পূদব শই কাজীপাড়া ও মশওড়াপাড়া মস্টশদনর কাজ সমাপ্ত করদত না পারদল কাজীপাড়ার 

জলজন/জলাবদ্ধতার ফদল রনম শাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হদব। 
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(৩) জনাব রজয়ানর রহমান, ব্যবসায়ী, পরিম মশওড়াপাড়া বদলন:  

 রনম শাণ কাজ চলার ফদল পররদবশ দূষণ মবদড়দছ। 

 রাস্তা বদন্ধর কারদণ মক্রতাগণ মোকাদন না আসায়, রবক্রয় হ্রাস মপদয়দছ; ফদল ব্যবসায়ীদের অদনক আরে শক 

ক্ষরত হদে। মোকানভাড়া ও কম শচারীদের মবতন মেয়ার স্বাদে শ মক্রতাগণদক ৩০% পয শন্ত র্সকানন্ট মেয়া 

হদে। 

 যানবাহন শুধুমাত্র রনধ শাররত স্টদপদজ োমাদত হদব। এ রবষদয় যানবাহন চালক ও যাত্রীগণদক সদচতন হদত 

হদব,  ফ্লাগম্যান ও াারফক পুরলশ ব্যবস্থা গ্রহণ করদল যানজন কমদব। 

 আইল্যাদন্ডর গাছ মকদন পররদবদশর ভারসাম্য নস্ট করা হদয়দছ। ভারসাম্য নদ্ধাদর Arboriculture এর 

মাধ্যদম আইল্যাদন্ড বাগান করা যায়। 

 মোকাদনর সরাসরর সামদন ব্যাররয়ার স্থাপন ঠিক নয়; কাদজর প্রদয়াজদন মেয়া হদলও সল্প সমদয় সরাদনা 

হদল ব্যবসাদয় ক্ষরত কম হদব। 
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৩.০৬ প্রকদল্পর ক্রয় কায শক্রম পয শাদলাচনা: 

৩.০৬.১ প্রকদল্পর ক্রয় কাদজর ধরন ও সাংখ্যা: ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) পণ্য 

(Goods), কায শ (Works) ও মসবা (Service)-রতন ধরদনর ক্রয়কাজ সম্পয় করা হদয়দছ। মূল র্রপরপ’র ক্রয় 

পররকল্পনা অনুযায়ী এ প্রকদল্প ১৭টি ক্রয়চুরি পররকল্পনা করা হদয়দছ। তম্মদধ্য পণ্য সাংক্রান্ত ৫টি, মসবা ৫টি এবাং কায শ 

৭টি । তদব সাংদশারধত র্রপরপ অনুযায়ী চুরি সাংখ্যা ২০টি। নি চুরিসমূদহর রববরণী সাররণ ৩.৫৭, ৩.৫৮ ও ৩.৫৯ 

এ মেয়া হদলা। 

(ক) পণ্য (Goods) ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ:  

সাররণ-৩.৫৭: পণ্য (Goods) ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর তথ্য     (লক্ষ নাকায়) 

প্যাদকজ 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী 

ক্রয় প্যাদকদজর 

বণ শনা 

একক পররমাণ ক্রয় পদ্ধরত ও 

(ধরন) 

চুরি 

অনুদমােন 

কতৃশপক্ষ 

তহরবল 

এর 

নৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় / চুরি মূল্য 

মমান রজওরব রপএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রজর্-০১ অরফস এর 

নপকরণ 

সরবরাহ 

মোক  ওটিএম/ 

র্রপএম/ 

আরএফরকন 

রপর্ রজওরব ৫৯.২২ ৫৯.২২ ০.০০ 

রজর্-০২ করম্পননার ও 

অোে পণ্য 

সরবরাহ 

মোক  ওটিএম/  

আরএফরকন 

রপর্ রজওরব ৪৪.৯৫ ৪৪.৯৫ ০.০০ 

রজর্-০৩ নতুন যানবাহন 

সরবরাহ 

সাংখ্যা ১৪ ওটিএম/ 

র্রপএম 

রপর্/র্এম

টিরস/এমআ

রটিরব  

রজওরব ৯৭৪.০২ ৯৭৪.০২ ০.০০ 

রজর্-০৩ রপকআপ ও 

মাইদক্রাবাস 

সরবরাহ 

সাংখ্যা ২৫ ওটিএম/  

র্রপএম 

রপর্/র্এম

টিরস/এমআ

রটিরব 

রজওরব ৩০৬.০০ ৩০৬.০০ ০.০০ 

রজর্-০৪* মরারলাং স্টক 

ক্রয় এবাং র্দপা 

ইকুইপদমন্ট ক্রয় 

মোক  ওটিএম 

(আইরসরব PQ 

অনুসরদণ) 

রপর্/র্এম

টিরস/এমআ

রটিরব 

রপএ ২৮৭০৩৪.৪৭ ৩৩৯৬২.২৯ ২৫৩০৭২.১৮ 

রজর্-০৫ করম্পননার 

সফনওয়যার 

সরবরাহ 

মোক  ওটিএম/ 

র্রপএম/ 

আরএফরকন 

রপর্ রজওরব ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ 

রজর্-০৬ অরফস 

আসবাবপত্র 

সরবরাহ 

মোক  ওটিএম/ 

র্রপএম/ 

আরএফরকন 

রপর্ রজওরব ৪২.৯০ ৪২.৯০ ০.০০ 

রজর্-০৭ যানবাহন 

মমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

মোক  ওটিএম/ 

র্রপএম/ 

আরএফরকন) 

রপর্ রজওরব ১৫১.২০ ১৫১.২০ ০.০০ 

 মমান মূল্য      ২৮৮৪৭১.৫৫ ৩৫৩৯৯.৩৭ ২৫৩০৭২.১৮ 

* পরবতীদত প্যাদকজ নাং- রসরপ-০৮ রহদসদব চুরিবদ্ধ হদয়দছ। 
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(ে) মসবা (Service) ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ:  

সাররণ-৩.৫৮:  মসবা (Service) ক্রদয়র প্যাদকজসমূদহর তথ্য     (লক্ষ নাকায়) 

প্যাদকজ 

নাং 

র্রপরপ অনুযায়ী 

ক্রয় প্যাদকদজর 

বণ শনা 

একক  পররমাণ ক্রয় পদ্ধরত 

ও ধরন 

চুরি 

অনুদমােন 

কতৃশপক্ষ  

তহরবল 

এর 

নৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় / চুরি মূল্য 

মমান রজওরব রপএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

এস-০১* মজনাদরল 

পরামশ শক মসবা 

(রজরস) (র্জাইন, 

সুপাররভশন ও 

ব্যবস্থাপনা) 

জন-

মাস 

৭৯০০ রকনরবএস রসরসরজরপ রপএ ও 

রজওরব 

৯৯৯৩৫.০০ ২০৯৩৫.০০ ৭৯০০০.০০ 

এস-০২ প্রারতষ্ঠারনক 

নয়য়দন পরামশ শক 

মসবা (আইর্রস) 

জন-

মাস 
৩১৬ রকনরবএস রসরসরজরপ রপএ ও 

রজওরব 
২৬৯৭.৭০ ৫৬১.৩৬ ২১১৮.৩৪ 

এস-০৩ পুনব শাসন সহায়তা 

পরামশ শক মসবা 

জন-

মাস 
৮১৩ রকনরবএস রসরসরজরপ রপএ ও 

রজওরব 
১১৭৭.৮৭ ২৪৬.৭৫ ৯৩১.১২ 

এস-০৪ মনকরনকযাল ব্যরি 

কনসালট্যান্ট 

(আইরস) 

জন-

মাস 
১০০ আইরস ব্যবস্থাপনা 

পররচালক 

রজওরব ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ 

এস-০৫ ইন্টারনাল অর্ন মোক  এফরস/রকন

রবএস 

ব্যবস্থাপনা 

পররচালক 

রজওরব ৪৮.০০ ৪৮.০০ ০.০০ 

এস-০৬ রবদশষজ্ঞ প্যাদনল 

(রপওই) 

মোক  এফরস/রকন

রবএস 

ব্যবস্থাপনা 

পররচালক 

রপএ ও 

রজওরব 

৮০০.১১ ৪০০.১১ ৪০০.০০ 

 মমান মূল্য      ১০৪৮৪০.৬৮ ২২৩৯১.২২ ৮২৪৪৯.৪৬ 

* মসবা ক্রদয়র মদধ্য এস-০১ এর আওতায় NKDM কনসালট্যান্টদক প্রকদল্পর রজরস রনদয়াগ করা হয়। 
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(গ) কায শ (Works) ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ:  

সাররণ-৩.৫৯ কায শ ক্রদয়র প্যাদকজসমূহ         (লক্ষ নাকায়) 

প্যাদকজ  

নাং 

র্রপরপ 

অনুযায়ী ক্রয় 

প্যাদকদজর 

বণ শনা 

একক  পররমাণ ক্রয় পদ্ধরত 

ও (ধরন) 

চুরি 

অনুদমােন 

কতৃশপক্ষ  

তহরবল 

এর 

নৎস 

প্রাক্করলত ব্যয়/ চুরি মূল্য  

মমান রজওরব রপএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ 

রসরপ-০১ র্দপা এররয়ায় 

ভূরম নয়য়ন 

কাজ 

মহক্টর ২৩.৮৫ ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 
অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

৫৮০৬০.৭৪ ৬৮৬৯.৮২ ৫১১৯০.৯২ 

রসরপ-০২ র্দপা 

এররয়াদত 

রসরভল এবাং 

ভবন রনম শাণ 

কাজ 

বমি ২২২,০০০ ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 

অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

১৫৯৫৫৬.৯৯ ১৮৮৭৮.৯৯ ১৪০৬৭৮.০০ 

রসরপ-০৩ ভায়া্াক্ট এবাং 

মস্টশন রনম শাণ  

কাজ (নত্তরা 

মেদক) 

রকরম ৫.৬২  ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 
অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

   

রসরপ-০৪ ভায়া্াক্ট এবাং 

মস্টশন রনম শাণ  

কাজ (রমরপুর-

১১ মেদক) 

রকরম ৫.৬৭  ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 
অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

৪২৭৬১৫.১৫ ৫০৫৯৫.৯৭ ৩৭৭০১৯.১৮ 

রসরপ-০৫ ভায়া্াক্ট এবাং 

মস্টশন রনম শাণ  

কাজ 

(আগারগাঁও 

মেদক) 

রকরম ৩.৬৬ ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 

অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

২৫৪৯১১.২০ ৩০১৬১.৪২ ২২৪৭৪৯.৭৮ 

রসরপ-০৬ ভায়া্াক্ট এবাং 

মস্টশন রনম শাণ  

কাজ (কাওরান 

বাজার মেদক 

মরতরিল) 

রকরম ৪.৮৪ ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 

অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

১৯৮৮৯৭.৯৬ ২৩৫৩৩.৮৬ ১৭৫৩৬৪.১০ 

রসরপ-০৭ ই এন্ড এম এবাং 

সাব-দস্টশন 

রনম শাণ কাজ 

স োক  ওটিএম 

(আইরসরব 

PQ 

অনুসরদণ) 

র্এমটিরস রপএ ও 

রজওরব 

৩০৭৪২৪.৯৯ ৩৬৩৭৪.৮৩ ২৭১০৪৯.৪০ 

 মমান মূল্য      ১৪০৬৪৬৬.২০ ১৬৬৪১৪.৯০ ১২৪০০৫১.৩৮ 
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৩.৬.০২ নমুনা চুরি রনব শাচন: প্রাররেক প্ররতদবেদনর কম শ-পদ্ধরতর অনুদেে ৩.০২.০১ অনুযায়ী পয শাদলাচনার জদে 

রনব শারচত প্যাদকদজর তারলকা সাররণ ৩.৬০ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬০: রনব শারচত নমুনা চুরির তারলকা 

ক্ররমক 

নাং 

প্যাদকজ নাং ক্রয় চুরির নাম চুরি মূল্য ভযান-ট্যাক্সসহ 

(লক্ষ নাকায়)  

ক্রয় পদ্ধরত  ধরন 

০১ রসরপ-০৩ ও 

রসরপ-০৪ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ 

(নত্তরা ৩য় পব শ মেদক 

আগারগাঁও পয শন্ত)  

৪২৩০৫৫.১৯৬৫৩ ওটিএম  আইরসরব PQ 

অনুসরদণ 

০২ রসরপ-০৭ ইদলররকযাল এন্ড 

মমকারনকযাল রসদস্টম 
৪৯৩০১৩.০৬৮০০ ওটিএম  আইরসরব PQ 

অনুসরদণ 

০৩ রসরপ-০৮ মরারলাং স্টক ও র্দপা 

ইকুইপদমন্ট 
৪২৫৭২৪.৫৫৪৬৫ ওটিএম  আইরসরব PQ 

অনুসরদণ 

৩.০৬.৩ নমুনা চুরি যাচাই এবাং প্রাপ্ত তথ্যারে: প্রকদল্পর কায শ (Works) ক্রয়সমূদহর মদধ্য রনব শারচত চুরিসমূদহর 

বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন, েরপত্র আহবান, রবজ্ঞরপ্ত প্রচার, েরপত্র নন্মুিকরণ, েরপত্র মূল্যায়ন, চুরি স্বাক্ষদরর 

জদে মনাটিশ প্রোন (NOA), চুরি সম্পােন ইতযারে মক্ষদত্র রপরপআর, ২০০৮ যোযেভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ 

রকনা তা যাচাইদয়র জদে প্রাররেক প্ররতদবেদন বরণ শত মচকরলস্ট (সাংযুরি-৫) ফরম্যাদন তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। 

সাংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী রনব শারচত ক্রয় চুরিসমূদহর ক্রয়-প্ররক্রয়ার সার-সাংদক্ষপ সাররণ-৩.৬১-এ (রসরপ-০৩, রসরপ-

০৪ ও রসরপ-০৭) এবাং সাররণ ৩.৬২-এ (রসরপ-০৮) মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬১: রসরপ-০৩, রসরপ-০৪ ও রসরপ-০৭ চুরিসমূদহর ক্রয় কায শক্রদমর তথ্য 

ক্ররমক 

নাং 
কায শক্রম (Activity) প্রদযাজয রবরধ মমাতাদবক করণীয় 

রসরপ-০৩ ও ০৪ রসরপ-০৭ 

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা 

০১ বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুদমারেত রকনা? 

রপরপআর-২০০৮-এর রবরধ ১৬(৫), 

১৬ (৭) অনুযায়ী HOPE কতৃশক 

অনুদমারেত হদত হদব।  

ক্রয় পররকল্পনা 

র্রপরপদত অন্তর্ভ শি আদছ 

ক্রয় পররকল্পনা র্রপরপদত 

অন্তর্ভ শি আদছ 

০২ ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন 

প্রকারশত হদয়রছল রকনা? 

ে) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, 

পরত্রকার নাম- 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ৯০ 

(২ক) অনুযায়ী ১টি বাাংলা, ১টি 

ইাংদরজী পরত্রকায় প্রকাশ করদত 

হদব 

১। Daily Star 

২। বেরনক ইদত্তফাক 

৩। বেরনক যুগান্তর 

৩০/০৬/২০১৫ 

১। Daily Star 

২। বেরনক ইদত্তফাক 

৩। বেরনক যুগান্তর 

১৮/০৩/২০১৫ 

০৩ রসরপটিইন’র  

ওদয়বসাইদন প্রকাশ করা 

হদয়রছল রকনা? 

রবরধ ৯ (২ি) অনুযায়ী প্রাক্করলত 

মূল্য ১.০০ মকাটির নদবশ রবধায় 

রসরপটিন ওদয়বসাইন-এ 

প্রকাশদযাগ্য 

হযাঁ; এছাড়াও 

www.dmtc.org.bd-এ  

প্রকারশত হদয়দছ। 

হযাঁ; এছাড়াও 

www.dmtc.org.bd-এ 

প্রকারশত হদয়দছ। 

০৪ EOI for PQ ্কুদমন্ট 

কতটি রবক্রয় হদয়রছল?  

রবরধ ৯৪ (৬) অনুযায়ী েরপত্র 

রবক্রদয়র প্রদয়াজনীয় মরক্ শ 

ক্রয়কারী কতৃশক সাংরক্ষণ করা 

অবশ্য করণীয় 

৩৫ টি 

EOI for PQ 

৩১ টি 

EOI for PQ 

০৫ কতটি প্ররতষ্ঠান েরপদত্র 

অাংশগ্রহণ কদররছল?   

_ ৬টি ৪টি 

০৬ েরপত্র োরেদলর জদে 

কতরেন সময় মেয়া 

হদয়রছল? 

রবরধ ৬১(৪) অনুযায়ী ৫ মকাটি 

নাকার মবরশ হদল ন্যযনতম ২৮ রেন 

৭১ রেন 

PQ মোলার তাররে: 

০৯-০৯-২০১৫ 

Bid মোলার তাররে: 

২৮-০৯-২০১৬ 

১০৫ রেন 

PQ মোলার তাররে: 

১৩-০৭-২০১৫ 

Bid মোলার তাররে: 

৩০-০১-২০১৭ 
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ক্ররমক 

নাং 
কায শক্রম (Activity) প্রদযাজয রবরধ মমাতাদবক করণীয় 

রসরপ-০৩ ও ০৪ রসরপ-০৭ 

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা 

০৭ েরপত্র নন্মুি করমটির 

(টিওরস) সেস্য সাংখ্যা 

কত জন?  

রবরধ ৭(১) অনুযায়ী ৩ জন ৩ জন ৩ জন 

০৮ টিওরস-দত টিইরস’র 

সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

রবরধ ৭(১) অনুযায়ী ১ জন ১ জন  ১ জন 

০৯ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির 

(টিইরস) সেস্য সাংখ্যা 

কত জন? 

রবরধ ৮ (১) অনুযায়ী কমপদক্ষ ৫, 

সব শারধক ৭ জন 

৭ জন ৭ জন 

১০ টিইরস-দত বরহোঃস্থ েপ্তদরর 

সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

রবরধ ৮ (৮) অনুযায়ী ২ জন ৩ জন ৩ জন 

১১ Pre-qualification

/EOI-এর মাধ্যদম 

Shortlist-এ কতজন 

রনব শারচত করা হদয়দছ? 

_  

 

৪ জন 

  

 

৪ জন 

১২ কতজন Short-list হদত 

পাদরন রন; এর কারণ 

রক? 

_ ২ জন 

কারণ- ন্যযনতম ২ বছদরর 

অনুরূপ পূতশ কাদজর 

অরভজ্ঞতা না োকা 

০ জন 

১৩ েরপত্র গ্রহদণর কত 

রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন 

কাজ সম্পয় হদয়দছ?  

রবরধ ৩৬(৬) তফরসল অনুযায়ী ৩ 

সপ্তাহ 

১০ সপ্তাহ 

কাররগরর: ১৫-১১-২০১৬ 

আরে শক:১১-১২-২০১৬ 

JICA’র 

concurrence: 

Bid document: 

১৭-০৪-২০১৬ 

কাররগরর:২৮-০৪-২০১৬ 

আরে শক: ১২-০২-২০১৭ 

৭০ সপ্তাহ  

কাররগরর: ২৪-০৯-২০১৭ 

আরে শক: ২৭-০২-২০১৮ 

JICA’র 

 concurrence: 
Bid document : 
২৮-০৪-২০১৬ 

কাররগরর: ১৫-১০-২০১৭ 

আরে শক: ১৬-০৪-২০১৮ 

১৪ (ক) অনুদমােনকারী 

কতৃশপক্ষ মক? 

_ DMTCL মবা্ শ সভা 

অনুদমােনকারী কতৃশপক্ষ 

DMTCL মবা্ শ সভা 

অনুদমােনকারী কতৃশপক্ষ 

ে) মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

রনয়মানুযায়ী 

অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর রনকন মপ্ররণ 

করা হদয়রছল রকনা?   

রবরধ ৩৬ (৩ক-১) অনুযায়ী 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর রনকন সরাসরর মপ্ররণ 

মযাগ্য 

 

 

হযাঁ 

 

 

হযাঁ 

 

১৫ ক) েরপদত্রর ববধতার 

মময়াে কতরেন রছল? 

রবরধ ১৯ (১) অনুযায়ী েরপদত্রর 

ববধতার মময়াে ৬০-১২০ রেন 

রনধ শারণ করার রবধান 

২৪০ রেন 

 

২৪০ রেন 

 

ে) েরপদত্রর মূল 

ববধতার মময়াদে চুরিপত্র 

স্বাক্ষররত হদয়রছল 

রকনা? 

 

_ 

 

হযাঁ 

 

না 

১৬ ক) ববধতার মময়াে 

বরধ শত করা হদয়রছদলা 

রকনা? 

 

_ 

 

না 

 

হযাঁ 

ে) চুরি স্বাক্ষদরর 

তাররে: 

_ ০৩-০৫-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৮ 
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ক্ররমক 

নাং 
কায শক্রম (Activity) প্রদযাজয রবরধ মমাতাদবক করণীয় 

রসরপ-০৩ ও ০৪ রসরপ-০৭ 

প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা 

১৭ মূল ববধতার মময়াদে 

চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয় না 

োকদল তার কারণ রক 

রছদলা? 

_ 

 

প্রদযাজয নদহ প্রাইস মনদগারশদয়শন এর 

জদে 

১৮ ক) চুরি অনুযায়ী কাজ 

সম্পােদনর তাররে: 

_ ৩১-০৮-২০২০ ১০-০৯-২০২২  

ে) প্রকৃত সম্পােদনর 

তাররে: 

_ চলমান চলমান 

গ) রনম শাতা প্ররতষ্ঠান 

কতৃশক োরেলকৃত কম শ-

পররকল্পনা অনুযায়ী 

অগ্রগরত হদে রকনা? 

রপরপআর এর রবরধ ৩৯(১) (অ), 

(আ) (ই) 

চুরি অনুযায়ী  

লক্ষযমাত্রা- ৫৮.৩৩% 

বাস্তব অগ্রগরত- 

৩৯.৫৩% 

কম শপররকল্পনা অনুযায়ী 

০.০৩% এরগদয় আদছ 

১৯ ক) েরপত্র ফ্রন্ট 

মলাদ্্/আন ব্যাদলন্স্ 

রছল রকনা? 

 

_ 

না প্রদযাজয নয় 

ে) হযাঁ হদল, যদেষ্ট্ কায শ 

সম্পােন জামানত 

(Performance 

Security) রাো হদয়দছ 

রকনা? 

_ প্রদযাজয নয় প্রদযাজয নয় 

২০ চুরি অনুযায়ী কাদজর 

ত্রুটি-রবচুযরত সাংদশাধদনর 

সময়-সীমা DLP কত 

বছর? 

 

_ 

৫৪৬ রেন DLP-২ বছর 

রক্ষণাদবক্ষণ আদরা ৪ বছর 

সাররণ-৩.৬২: রসরপ-০৮ চুরির ক্রয় কায শক্রদমর তথ্য 

ক্ররমক 

নাং 
কায শক্রম (Activity) প্রদযাজয রবরধ মমাতাদবক করণীয় 

রসরপ-০৮ 

প্রকৃত অবস্থা 

০১ বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত রকনা? রপরপআর-২০০৮-এর রবরধ ১৬(৫), 

১৬(৭) অনুযায়ী HOPE কতৃশক 

অনুদমারেত হদত হদব।   

ক্রয় পররকল্পনা র্রপরপদত অন্তর্ভ শি 

আদছ। 

০২ ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রছল 

রকনা? 

ে) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, পরত্রকার নাম- 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ৯০ (২ক) 

অনুযায়ী ১টি বাাংলা, ১টি ইাংদরজী 

পরত্রকায় প্রকাশ করদত হদব 

১। Daily Star 

২। বেরনক ইদত্তফাক 

৩। বেরনক যুগান্তর  

৩০/০১/২০১৫ 

০৩ রসরপটিইন’র  ওদয়বসাইদন প্রকাশ করা 

হদয়রছল রকনা? 

রবরধ ৯ (২ি) অনুযায়ী  প্রাক্করলত মূল্য 

১.০০ মকাটির নদবশ রবধায় রসরপটিন  

ওদয়বসাইদন প্রকাশদযাগ্য 

হযাঁ। এছাড়াও 

www.dmtc.org.bd-এ 

প্রকারশত হদয়দছ। 

০৪ EOI for PQ ্কুদমন্ট কতটি রবক্রয় 

হদয়রছল? 

রবরধ ৯৪ (৬) অনুযায়ী েরপত্র রবক্রদয়র 

প্রদয়াজনীয় মরক্ শ ক্রয়কারী কতৃশক 

সাংরক্ষণ করা অবশ্য করণীয়   

৩০ টি 

EOI for PQ 

০৫ কতটি প্ররতষ্ঠান েরপদত্র অাংশগ্রহণ 

কদররছল? 

_ ৮টি 

০৬ েরপত্র োরেদলর জদে কতরেন সময় মেয়া 

হদয়রছল? 

রবরধ ৬১ (৪) অনুযায়ী ৫ মকাটি নাকার 

মবরশ হদল ন্যযনতম ২৮ রেন 

৮২ রেন 

PQ মোলার তাররে: ২১-০৪-২০১৫ 

Bid মোলার তাররে: ০৯-০৮-

২০১৬ 
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০৭ েরপত্র নন্মুি করমটির (টিওরস) সেস্য সাংখ্যা 

কত জন? 

রবরধ ৭ (১) অনুযায়ী ৩ জন  ৩ জন 

০৮ 
টিওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন? 

রবরধ ৭ (১) অনুযায়ী ১ জন ২ জন 

০৯ েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য 

সাংখ্যা কত জন? 

রবরধ ৮ (১) অনুযায়ী কমপদক্ষ ৫, 

সব শারধক ৭ জন 

৭ জন 

১০ টিইরস-দত বরহোঃস্থ েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত 

জন? 

রবরধ ৮ (৮) অনুযায়ী ২ জন ৩ জন 

১১ Pre-qualification/EOI-এর মাধ্যদম 

Shortlist-এ কতজন রনব শারচত করা 

হদয়দছ? 

_ ৮টি প্ররতষ্ঠান 

১২ কতজন Short-list হদত পাদরন রন; এর 

কারণ রক? 

_ জানা যায়রন 

১৩ েরপত্র গ্রহদণর কত রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন 

কাজ সম্পয় হদয়দছ? 

রবরধ ৩৬ (৬) তফরসল অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ ১৮২ রেন (২৬ সপ্তাহ) 

কাররগরী: ১৫-১২-২০১৬ 

আরে শক: ২৭-০২-২০১৮ 

JICA’র concurrence: 

Bid document: ১১-১১-২০১৫ 

কাররগরী :২৮-১২-২০১৬ 

আরে শক: ০৬-০২-২০১৭ 

১৪ (ক) অনুদমােনকারী কতৃশপক্ষ মক?  _ DMTCL মবা্ শ সভা 

অনুদমােনকারী কতৃশপক্ষ 

(ে) মূল্যায়ন প্ররতদবেন রনয়মানুযায়ী 

অনুদমােনকারী কতৃশপদক্ষর রনকন মপ্ররণ 

করা হদয়রছল রকনা?   

রবরধ ৩৬ (৩ক-১) অনুযায়ী মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন অনুদমােনকারী কতৃশপদক্ষর 

রনকন সরাসরর মপ্ররণদযাগ্য 

হযাঁ 

১৫ ক) েরপদত্রর ববধতার মময়াে কতরেন 

রছল? 

রবরধ ১৯ (১) অনুযায়ী েরপদত্রর ববধতার 

মময়াে ৬০-১২০ রেন রনধ শারণ করার 

রবধান 

২৪০ রেন 

ে) েরপদত্রর মূল ববধতার মময়াদে চুরিপত্র 

স্বাক্ষররত হদয়রছল রকনা? 

_ হযাঁ 

১৬ ক) ববধতার মময়াে বরধ শত করা হদয়রছদলা 

রকনা?  

_ না 

ে) চুরি স্বাক্ষদরর তাররে: _ ০৬-০৮-২০১৭ 

১৭ মূল ববধতার মময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত 

হদয় না োকদল তার কারণ রক রছদলা? 

_ প্রদযাজয নয় 

১৮ ক) চুরি অনুযায়ী কাজ সম্পােদনর তাররে: _ ২১-১২-২০২১ 

ে) প্রকৃত সম্পােদনর তাররে: _ চলমান 

গ) রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক োরেলকৃত কম শ-

পররকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগরত হদে রকনা? 

রপরপআর এর রবরধ ৩৯(১) (অ), (আ) (ই) সদন্তাষজনক অগ্রগরত হদে 

১৯ ক) েরপত্র ফ্রন্ট মলাদ্্/আন ব্যাদলন্স্ 

রছল রকনা? 

_ প্রদযাজয নয় 

ে) হযাঁ হদল, যদেষ্ট্ কায শ সম্পােন জামানত 

(Performance Security) রাো হদয়দছ 

রকনা? 

_ জামানত গ্রহণ করা হদয়দছ; 

২০ চুরি অনুযায়ী কাদজর ত্রুটি-রবচুযরত 

সাংদশাধদনর সময়-সীমা DLP কত বৎসর? 

_ ৫৪৬ রেন 
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৩.০৬.৪ পয শদবক্ষণ:   

(১) ক্রয়-প্ররক্রয়ার ব্যতযয় সাংক্রান্ত পয শদবক্ষণ অনুদেে ৪.০১ (চ) মত নদল্লে করা হদয়দছ। 

(২) প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণকাদল এটি পররলরক্ষত হদয়দছ ময, প্রায় ২২০০০ মকাটি নাকার প্রকদল্পর র্জাইন, 

সুপাররভশন ও ম্যাদনজদমন্ট কনসালট্যান্টস একীভূত কদর মজনাদরল কনসালট্যান্টস (রজরস) রনদয়াগ করা হদয়দছ। 

রজরস রনদয়াগ করার ফদল পরামশ শক রনদয়াদগর মাত্র একটি চুরি/প্যাদকজ হদয়দছ। মসজদে “সরকাদরর সাদে 

োতাসাংস্থার ঐকযমত অনুযায়ী” বাাংলাদেদশর মাত্র একটি প্ররতষ্ঠান অযাদসারসদয়ন পরামশ শক রহদসদব রনদয়াদগর 

সুদযাগ মপদয়দছ। মেশীয় আদরা প্ররতষ্ঠান যাদত র্জাইন, সুপাররভশন ও ম্যাদনজদমন্ট কাদজ অরধকতর সুদযাগ পায়, 

তজ্জদে সাংরেষ্ট্ োতাসাংস্থার সাদে Negotiation-ক্রদম পরবতী এমআরটি ও রবআরটি প্রকল্পসমূদহ প্রকদল্পর র্জাইন 

প্যাদকজ এবাং সুপাররভশন ও ম্যাদনজদমন্ট প্যাদকজ পৃেক করার পদেদক্ষপ গ্রহণ করা যায়। 

(৩) জাইকা’র প্ররকনরদমন্ট সাংক্রান্ত গাই্ লাইন পয শাদলাচনা কদর মেো যায়, জাইকা’র গাই্ লাইদন ক্রয় সাংক্রান্ত 

সকল কায শক্রম এর রবস্তাররত সময় রনদে শশনা মনই; রপরপআর-২০০৮ এ মযরূপ রবস্তাররত আদছ। এছাড়াও েরপত্র 

গ্রহদণর পর মূল্যায়দনর জদে জাইকা’র গাই্ লাইদন মকান সময়সীমা রনরে শষ্ট্ করা মনই। এমতাবস্থায়, প্রতীয়মান হয় 

ময, জাইকা’র গাই্ লাইন অনুসরণ করা হদয়দছ।  

(৪) ২০১৬ সাদলর ১লা জুলাই রাত ৯.১৫ রমরনদন গুলশাদনর হরল আটি শজান মরদস্তাঁরায় জরঙ্গ আক্রমণ হয়। জরঙ্গরা 

মেরশ-রবদেরশ মলাকজনদক রজরম্ম কদর রাদে। পুরলশ নদ্ধার অরভযান চালাদত মগদল জরঙ্গরা মগ্রদন্ রনদক্ষপ কদর; 

এদত বনানী োনার ওরস এবাং র্রব কম শকতশা রনহত হন। মসনাবারহনীর কমাদন্ডা ইনরনন ২রা জুলাই মভাদর সন্ত্রাসীদের 

রবরুদদ্ধ অরভযান পররচালনা কদর ২০ জনদক জীরবত নদ্ধার কদর। অরভযাদন সন্ত্রাসীরা রনহত হয়; তদব ইদতাপূদব শ 

সন্ত্রাসীরা রনষ্ঠুরভাদব মেরশ-রবদেরশ ২৯ জনদক হতযা কদর যার মদধ্য ৭ জন জাপানী পরামশ শক রছদলন। এ র্ননার 

কারদণ বাাংলাদেদশ জাপানী সহায়তা প্রকদল্পর কাজ প্রায় ছয় মাস স্থরগত রছল। 

  



61 

৩.০৭ প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পররেশ শন ও গুণগত মান পরীক্ষা:  

প্রকদল্পর অধীদন রনম শাণাধীন রবরভয় অবকাঠাদমার রনম শাণকাদজ ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রীসমূহ পরামশ শক রহদসদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত NKDM কতৃশক পরীক্ষাগাদর এবাং মাঠ পয শাদয় পরীক্ষা করা হদয়দছ। প্রাপ্ত ্কুদমন্টসমূহ হদত মেো যায় 

ময, সকল মনদস্টর প্ররতদবেনসমূহ NKDM এর মকায়ারলটি কদরাল ইরঞ্জরনয়ার কতৃশক অনুদমােন করা হদয়দছ। মাঠ 

পয শাদয় এবাং পরীক্ষাগাদর সম্পয় রবরভয় মনদষ্ট্র ্কুদমন্টস পয শাদলাচনা কদর প্রাপ্ত তথ্যসমূহ রনদের অনুদেেসমূদহ 

তুদল ধরা হদলা। 

৩.০৭.১ সাইন পররেশ শদনর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ: রনরবড় পররবীক্ষদণর কম শ-পদ্ধরত (methodology) এর অনুদেে 

২.০২.০১ (৫) এবাং ২.০২.০১(৬)-এর অনুযায়ী প্রকদল্পর নীম রল্ার, মুখ্য পরামশ শকবৃন্দ ও প্রদক শলীগণ প্রকল্প অরফস 

ও সাইন পররেশ শন কদরন। প্রকদল্পর প্রধান অরফস, প্রদজক্ট অরফস এবাং রফড অরফদস প্রদক শলী ও NKDM-এর 

প্রদক শলীগদণর সাদে সভা (consultative meeting) কদরন, সাইন পররেশ শন কদরন এবাং রফদড ও ল্যাবদরনরীদত 

রনম শাণ কাজ ও রনম শাণ সামগ্রী পরীক্ষায় নপরস্থত রছদলন। প্রকল্প সাইন পররেশ শদনর তাররে ও নদেশ্য রনদের সাররণ 

৩.৬৩ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬৩: প্রকল্প সাইন পররেশ শদনর তাররে ও পররেশ শনকৃত/পরীক্ষাকৃত অবকাঠাদমা/কাজসমূহ  

ক্ররমক 

নাং 

পররেশ শদনর তাররে পররেশ শদনর নদেশ্য 

১ ১৫-০১-২০১৯ ররোঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, রসরপ-০১ এর কদক্ষ আদলাচনা;  

র্এমটিরস অরফস, ওরসরস ভবন, রসরপ-০৩ এর ভায়া্াক্ট রনম শাণ কাজ পররেশ শন 

এবাং রসরপ-০২ পরীক্ষাগাদর রসরলন্ডার পরীক্ষা পয শদবক্ষণ ও সভা কদক্ষ 

Consultation Meeting  

২ ১৬-০১-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৪ এর রপয়ার ঢালাই, বক্সগা্ শার স্থাপদনর প্রস্তুরত, মস্টশদনর পাইদলর পাইল 

কযাপ ঢালাই 

৩ ২৭-০১-২০১৯ ররোঃ নপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক, রসরপ-০৩ ও ০৪ এর সাদে রমটিাং 

মশওড়াপাড়া ও নত্তরা র্দপা এলাকার ভায়া্াক্ট স্থাপন, রসরপ-০৩ ও ০৪ এর 

পাইল কযাপ ঢালাই, ঢালাই-এর নমুনা সাংগ্রহ ইতযারে পয শদবক্ষণ 

৪ ২৪-০২-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৩ এর ল্যাবদরনররদত কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষা পয শদবক্ষণ 

৫ ২৬-০২-২০১৯ ররোঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপক,রসরপ-০২ এর কদক্ষ আদলাচনা 

৬ ০৭-০৩-২০১৯ ররোঃ  মশওড়াপাড়া মস্টশদনর রপয়ার ঢালাই ও ঢালাই পরবতী, লারঞ্চাং গা্ শাদরর মাধ্যদম 

ভায়া্াক্ট স্থাপন কাজ পররেশ শন 

৭ ০৫-০৩-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৩ ও ০৪ এর চলমান কাজ পররেশ শন 

৮ ২০-০৩-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৫ এর চলমান কাজ ও পরীক্ষাগার পররেশ শন   

৯ ২১-০৩-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৫ এর ল্যাবদরনররদত কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষা পররেশ শন 

১০ ২৫-০৩-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৪-এ রসকা মে (Sika Spray) করণ পয শদবক্ষণ 

১১ ১৭-০৪-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৫ এর মবার্ পাইরলাং, াায়াল মান্স কাটিাং ও স্ক্রু পাইরলাং এর কাজ 

পররেশ শন 

১২ ১৮-০৪-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৩, রসরপ-০৪, রসরপ-০২ এর কাজ পররেশ শন, রসরপ-০২ এর কনরক্রদনর 

শরি পরীক্ষা এবাং রসরপ-০৭ এর সাব-দস্টশন রনম শাণ কাজ পররেশ শন 

১৩ ২৮-০৪-২০১৯ ররোঃ রসরপ-০৬ এর চলমান কাজ পররেশ শন যো:- মহাদনল মসানারগাঁও-এর সামদন 

পাইরলাং কাজ এবাং মপ্রস-ক্লাদব স্ক্রু-পাইদলর কাজ পররেশ শন 
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প্রকল্প পররেশ শনকালীন রবরভয় অবকাঠাদমার এবাং মনদস্টর রচত্র রনদে মেয়া হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

রচত্র-৩.০৮: রসরপ-০৩ ও ০৪ এর ল্যাবদরনররদত কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষা পররেশ শন (২৪-০২-২০১৯) 

রচত্র-৩.০৯: রসরপ-০৫ এর ল্যাবদরনররদত কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষা পররেশ শন (২১-০৩-২০১৯) 
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৩.০৭.২ অবকাঠাদমা এবাং ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষার ফলাফল যাচাই: 

(ক) প্রকদল্পর প্যাদকজ নাং রসরপ-০৩ এবাং রসরপ-০৪  রনম শাণ কাজ (যো:- পাইল, পাইল কযাপ, রপয়ার/কলাম, গা্ শার, 

ভায়া্াক্ট)-এ ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রীর প্রাপ্ত কদয়কটি পরীক্ষার ফলাফল রনদের সাররণ ৩.৬৪ এ মেয়া হদলা। 

পরীক্ষাসমূহ ITD.PLC JV-এর নত্তরাস্থ মকন্দ্রীয় ল্যাবদরনরী-দত সম্পয় হয়। 

সাররণ-৩.৬৪: রসরপ-০৩ এবাং রসরপ-০৪  রনম শাণ কাদজ ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রীর প্রাপ্ত কদয়কটি পরীক্ষার ফলাফল  

ক্ররমক 

নাং 

রনম শাণ সামগ্রী সম্পয় মনদস্টর নাম প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডা্ শ মান মন্তব্য 

০১ ররইনদফারসদমন্ট 

বার 

ইড মেন্থ  ৬২৫ এমরপএ ৫০০ এমরপএ  মানসম্মত 

আরেদমন মেন্থ  ৭৫২ এমরপএ ৫৫০ এমরপএ মানসম্মত 

ইদলাদঙ্গশন মনস্ট  ২৫.৯৮% সব শরনে ১৪%  মানসম্মত 

০২ ৭-ওয়যার রপ্রদেরসাং 

োন্ড 

ইড মেন্থ  ১৬৮২ এমরপএ ১৫২২ এমরপএ মানসম্মত 

আরেদমন মেন্থ  ১৯১৪ এমরপএ ১৬৮৯ এমরপএ মানসম্মত 

ইদলাদঙ্গশন মনস্ট  ৩.৫% ৩.৫% সব শরনে মানসম্মত 

লস এদঞ্জলস এদব্রশন মনষ্ট্  ২৫.০১% ৩০% সদব শাচ্চ মানসম্মত 

০৪ স্যান্ড  ফাইনদনস মনস্ট ২.৫৮ ২.৫০ মানসম্মত 

ফ্রীদয়বল পাটি শদকল মনস্ট ০.২৮৫% ০.৪০% মানসম্মত 

(ে) প্যাদকজ রসরপ-০২ এবাং ০৩ এর পাইল কযাপ, রপয়ার/কলাম ঢালাই চলাকালীন সমদয় প্রাপ্ত কদয়কটি মাঠ 

পরীক্ষার ফলাফল রনদের সাররণ ৩.৬৫ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬৫: রসরপ-০২ (পূতশকাদজর) ও ০৩ এর ভয়া্াক্ট ঢালাই চলাকালীন রনেরলরেত পরীক্ষার ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

পরীক্ষার নাম প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডা্ শ মান মন্তব্য 

০১ রসরপ-০২ এর বক্স মড্রদনর কাংরক্রদনর 

রসরলন্ডার মনস্ট (১৫-০১-২০১৯) 

২৮ রেদন, ৪১.২ 

এমরপএ 

১৫ এমরপএ 

২৮ রেদন 

এত মবরশ মকন 

মবাধগম্য নয় 

রসরপ-০২ এর ওয়াকশশপ এররয়া (র্দপা) 

পাইল কযাদপর কাংরক্রদনর রসরলন্ডার মনস্ট 

(১৫-০১-২০১৯) 

২৮ রেদন ৪১.২ 

এমরপএ 

 

৩০ এমরপএ 

২৮ রেদন 

মানসম্মত 

রসরপ-০৩ এর ১ নাং ব্যারচাং প্লযাদন্টর 

কাংরক্রদনর রসরলন্ডার মনস্ট (০২-০২-২০১৯) 

৭ রেদন ৪৮.৫৩ 

এমরপএ 

৪৫ এমরপএ 

২৮ রেদন 

মানসম্মত 

মরর্রমক্স কাংরক্রন সাইদন মপ ুঁছার পর 

ঢালাইদয়র পূদব শ Slump Test. রসরপ-০৩ 

এর রপয়ার নাং ১৫৬ এর পাইল কযাপ এর 

ঢালাই (২৭-০১-২০১৯) 

১৮০ এমএম সাধারণত ১০০-

১৫০ এমএম; তদব 

wet concrete 

এর জদে ১৫০-

১৭৫ এমএম 

মযদহতু মরদঞ্জর 

এর মচদয় মবরশ 

আদছ এ মক্ষদত্র 

বুদয়দনর মতামত 

মনয়া মযদত পাদর 

০২ কাংরক্রন রমদক্সর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা (যা 

সদব শাচ্চ ৩২ র্গ্রী মসলরসয়াস রকাংবা এর রনদে 

আদছ রক না; না হদল বরফ রেদয় তাপমাত্রা 

রনয়ন্ত্রণ) রসরপ-০৩ এর রপয়ার নাং ১৫৬ (২৭-

০১-২০১৯) 

৩০০ মসলরসয়াস রছল। 

বরফ ব্যবহাদরর 

প্রদয়াজন হয়রন। 

৩২০ মসলরসয়াস সদব শাচ্চ সীমার 

রনদে আদছ 
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(গ) প্রকদল্পর প্যাদকজ নাং রসরপ-০৫ রনম শাণ কাদজর জদে পণ্য ও কনরক্রদনর প্রাপ্ত কদয়কটি পরীক্ষার ফলাফল রনদের 

সাররণ ৩.৬৬ এ মেয়া হদলা। পরীক্ষাসমূহ Tekken-AML-Abenikko JV এর ফাম শদগনস্থ মকন্দ্রীয় ল্যাবদরনরী-দত 

সম্পয় হয়। 

সাররণ-৩.৬৬: ল্যাবদরনরী পরীক্ষার ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

রনম শাণ সামগ্রী 

(পরীক্ষার তাররে) 

সম্পয় মনদস্টর নাম প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডা্ শ মান মন্তব্য 

০১ কনরক্রদনর 

রসরলন্ডার 

(২০-০৩-২০১৯) 

২৮ রেদনর কদেরসভ 

শরি 

৫০.২০ এমরপএ ৩৫ এমরপএ মানসম্মত 

০২ ২০ এমএম মস্টান 

রচপস 

(২০-০২-২০১৯) 

মগ্রদ্শন এনদভলাপ  ২০ এমএম এর রনদে  মরঞ্জ এর মদধ্য 

হদত হদব 

মরদঞ্জর মদধ্য 

আদছ 

মস্পরসরফক গ্রারভটি ২.৫৯৩   মানসম্মত 

লস এদঞ্জলস এদব্রশন মনষ্ট্  তথ্য পাওয়া যায়রন - - 

০৩ স্যান্ড 

(২০-২-২০১৯) 

ফাইনদনস মনস্ট ২.৫৩৬  মানসম্মত 

মগ্রদ্শান মরঞ্জ এর মদধ্য আদছ মরঞ্জ এর মদধ্য 

হদত হদব 

মানসম্মত 

(র্) রসরপ-০২ এর পূতশ কাদজর কনরক্রদনর কদয়কটি পরীক্ষার ফলাফল রনদে সাররণ ৩.৬৭ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬৭: রসরপ-০২ এর কনরক্রন পরীক্ষার ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

পরীক্ষার নাম োকচাদরর নাম প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডা্ শ মান মন্তব্য 

০১. কনরক্রদনর 

রসরলন্ডাদরর 

কদেরসভ শরি 

(২-১২-২০১৮) 

B-৩৪এ 

িাব (দোতলা) 

২৮ রেদনর শরি; 

৪৮.১ এমরপএ 

৩০ এমরপএ মানসম্মত; মমরশন 

কযারলদব্রশান করা হদয়দছ, 

Y=0.9941x 

তাপমাত্রা ২৯০c   ৩২০c  সদব শাচ্চ সীমার রনদে আদছ 

Slump- ১৭৫ 

এমএম 

সাধারণত ১০০-১৫০ 

এমএম, তদব wet 

concrete এর জদে 

১৫০-১৭৫ এমএম 

 

০২ কনরক্রদনর 

রসরলন্ডাদরর 

কদেরসভ শরি 

(০৬-০৪-২০১৯) 

B-৩৪এ 

৭ তলা িাব ঢালাই 

 

২৮ রেদনর শরি; 

৪৫.৮০ এমরপএ 

৩০ এমরপএ MIST-মত ২০.১.২০১৯ এ 

পুনোঃ কযারলদব্রশান করা 

হদয়দছ  

Y=0.9941x  
তাপমাত্রা ২৬.৮০c   ৩২০c 

Slump- ১৮৫ 

এমএম 

সাধারণত ১০০-১৫০ 

এমএম, তদব wet 

concrete এর জদে 

১৫০-১৭৫ এমএম 

মরদঞ্জর মচদয় মবরশ আদছ 

০৩ কনরক্রদনর 

রসরলন্ডাদরর 

কদেরসভ শরি 

(০৭-০৪-২০১৯) 

B-৩২ 

রলফন মকার 

১ম-২য় তলা  

২৮ রেদনর শরি; 

৪৮.৪ এমরপএ 

৩০ এমরপএ মানসম্মত  

 

তাপমাত্রা ২৯.৯০c   ৩২০c সদব শাচ্চ সীমার রনদে আদছ  

Slump-১৮০ 

এমএম 

সাধারণত ১০০-১৫০ 

এমএম, তদব wet 

concrete এর জদে 

১৫০-১৭৫ এমএম 

মরদঞ্জর মচদয় মবরশ আদছ 
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০৪ কনরক্রদনর 

রসরলন্ডাদরর 

কদেরসভ শরি 

(১৮-০৪-২০১৯) 

B-৪৯ 

রলফন মকার মবইস 

৭ রেদনর শরি 

৩৬.৮ এমরপএ 

৩০ x ৭০% 

= ২১ এমরপএ  

মানসম্মত  

 

(ঙ) রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৫ এর পাইল কযাপ,রপয়ার/কলাম ঢালাই চলাকালীন সমদয় প্রাপ্ত কদয়কটি মাঠ পরীক্ষার 

ফলাফল রনদের সাররণ ৩.৬৮ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৬৮: রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৫ এর ঢালাই চলাকালীন রনেরলরেত পরীক্ষার ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

পরীক্ষার নাম প্রাপ্ত ফলাফল স্টযান্ডা্ শ মান মন্তব্য 

০১ রসরপ-০৫ এর রপয়ার-৪৪৬ এর পাইদলর 

কাংরক্রদনর রসরলন্ডার মনস্ট (২১-০৩-২০১৯) 

২৮ রেদন ৪৪.২ 

এমরপএ 

 

৩৫ এমরপএ 

২৮ রেদন 

মানসম্মত 

রসরপ-০৩ এর ১নাং ব্যারচাং প্লযাদন্টর কাংরক্রদনর 

রসরলন্ডার মনস্ট (০২-০২-২০১৯) 

৭ রেদন ৪৮.৫৩ 

এমরপএ 

৪৫ এমরপএ 

২৮ রেদন 

মানসম্মত 

০২ রসরপ-০৫ এর  মরর্রমক্স কাংরক্রন সাইদন 

মপ ুঁছার পর ঢালাইদয়র পূদব শ Slump Test. 

 (২০-০৩-২০১৯) 

১৮০ এমএম সাধারণত ১০০-১৫০ এমএম, 

তদব wet concrete এর 

জদে ১৫০-১৭৫ এমএম 

বুদয়দনর 

মতামত মনয়া 

সমীচীন 

০৩ রসরপ-০৫ এর কাংরক্রন রমদক্সর তাপমাত্রা 

পরীক্ষা করা (যা সদব শাচ্চ ৩২ র্গ্রী মসলরসয়াস 

রকাংবা এর রনদে আদছ রক না;না হদল বরফ 

রেদয় তাপমাত্রা রনয়ন্ত্রণ) (২০-০৩-২০১৯) 

৩১.২০c ৩২০c  সদব শাচ্চ সীমার 

রনদে আদছ 

৩.০৭.৩ পয শদবক্ষণ/মন্তব্য:  মমদাাদরল রনম শাণ কাদজর রবরভয় পদয়দন্ট ঢালাই চলাকাদল এটি পররলরক্ষত হদয়দছ ময, 

মূল ঠিকাোর ITD.PLC JV-এর পদক্ষ স্থানীয় সাব-করাকনগদণর মলাকজন ঢালাই কাদজ রনদয়ারজত রছদলন। একটি 

স্পদন ঢালাইকাজ পররচালনায় রনদয়ারজত ব্যরিদক কনরক্রদনর শরি সম্পদকশ রজজ্ঞাসা করদল, তা বলদত পাদরনরন। 

এোদন নদল্লে ময, এ ধরদনর বড় প্রকদল্প স্থানীয় সাব-কনাাকনর রনদয়াগ করা হয়; রনদয়াদগর রনয়ম কানুন ও 

সীমাবদ্ধতা েরপদত্রর শদতশ বরণ শত আদছ। েরপদত্রর শতশ অনুযায়ী সাব-কনাাকনরগদণর কাদজর োরয়ত্ব মূল 

ঠিকাোদরর। এমতাবস্থায়, সাব-কনাাকনর িারা কাজ চলাকালীন মূল ঠিকাোদরর প্রদক শলীগণ নপরস্থত োকা 

অবশ্যই পালনীয়। 

এছাড়াও রনম শাণ কাদজ মূল ঠিকাোদরর েক্ষ মলাকজন সরাসরর কাজ করাই মশ্রয়। এমতাবস্থায়, প্রকল্প পররচালকদক 

সাব-কনাাকনদরর মযাগ্যতা যাচাইসহ তারলকা সাংরক্ষণ এবাং েরপদত্রর শতশ অনুযায়ী সাংরেষ্ট্ ঠিকাোর যাদত 

রনম শাণকাজ পররচালনা কদর তজ্জদে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদয়াজন। রিতীয়ত, কাজ পররেশ শনকাদল এবাং তথ্য নপাত্ত 

সাংগ্রহকালীন তদথ্যর আদলাদক মেো যায়, রনম শাণ কাদজর গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণর জদে এবাং ভরবষ্যদতর প্রকল্পসমূদহর 

সুষ্ঠু বাস্তবায়দনর জদে রনদে বরণ শত পেদক্ষপ গ্রহণ করা মযদত পাদর। বতশমাদন প্রকল্প ব্যবস্থাপকদক সহায়তা করার 

জদে একজন র্রপএম এবাং একজন সহকারী প্রদক শলী রনদয়ারজত আদছন। রনম শাণকাদজর মকা্াল রুল অনুযায়ী 

রসদমন্ট সাংরেষ্ট্ কাজ চলাকালীন একজন ১ম মশ্ররণর মগদজদন্ কম শকতশার নপরস্থরত ১০০% আবশ্যক। এ মক্ষদত্র 

পরামশ শকগদণর প্রদক শলীগণ কাজ সুপাররভশন করদলও মাঠ-পয শাদয় বাস্তবায়ন সাংস্থার অরধকতর নপরস্থরত 

প্রদয়াজন। একজন র্রপএম এর পদক্ষ কনোকশন ইয়া্ শ এবাং রনম শাণস্থল নভয় সামলাদনা কঠিন। এমতাবস্থায়, প্রকল্প 

ব্যবস্থাপকদক সহায়তা করার জদে প্রদতযক প্যাদকদজ র্রপএম (ল্যাবদরনরী) রহদসদব একজন কদর ল্যাবদরনরী 

অরভজ্ঞতা সম্পয় প্রদক শলী রনদয়াগ করদল গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ অরধকতর রনরিত হদব। 
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৩.০৮ মমদাাদরদলর ইদলদরা-দমকারনকযাল সাংক্রান্ত তথ্য এবাং মরারলাং স্টক এর ববরশষ্ট্য:    

৩.০৮.১ ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টম সম্পরকশত তথ্য রবদেষণ ও পয শদবক্ষণ:  

সাররণ-৩.৬৯ : ইদলদরা-মমকারনকযাল সম্পরকশত তথ্য  

 পররেশ শনকৃত 

রবষয়াবলী 

মাঠ পয শায় মেদক সাংগৃহীত তথ্য (র্জাইন ও রনম শাণ সাংক্রান্ত অগ্রগরতসহ) 

 

(ক) প্লারনাং 

এবাং গুণগত 

মান 

রনরিতকরণ 

ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন 

নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি 

লাইন-৬) এর রসগনারলাং ও 

রসদস্টম অদনাদমশদনর জদে 

মকান আেশ শ মানেন্ড 

(ISO/IEEE/IRIS অেবা 

অোে) অনুসরণ করা হদব? 

ঢাকা মমদাাদরল রসদস্টম র্প্লয়দমন্ট এবাং অপাদরশদনর জদে SIL4 

রসদস্টম ব্যবহার করা হদব।  

SIL4 রসদস্টদম আদছ মরদাারফন অদনাদমটিক মান প্রদনকশান (ATP), 

IEEE/FRA ইদভন্ট মরক্ শার ও ক্রযাশ হারদ্ন্ড মমদমারর মর্নল, মব্রক 

কদরালারস, কযাব রসগনাল রফোরস সহ কাস্টম মরদাারফন রসদস্টম। 

তাছাড়া এনার RAMS রনরাপত্তা পরামশ শ এবাং SIL2-4 মরদন্ কদরাল 

রসদস্টমও প্রোন করদব। অরধকন্তু, করমনদকশন মবস্ মান কদরাল 

(CBTC) রসদস্টদমর সকল ববরশষ্ট্যও এদত অন্তর্ভ শি োকদব। 

গুণগতমান রনরিত করদণর 

জদে যন্ত্রাাংশ ও ক্রয় প্ররক্রয়া 

পররেশ শন 

মমদাাদরল কতৃশপক্ষ রনরিত কদরদছ তাদের গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ সম্পরকশত 

কায শাবলী সম্পদকশ। কতৃশপক্ষ কম শপররকল্পনা অনুযায়ী প্রতক্ষযভাদব 

মযাগাদযাগ এবাং পররেশ শন কায শক্রম পররেশ শন কদরন যন্ত্রাাংদশর মান 

রনয়ন্ত্রদণর রনরমদত্ত। 

 

 

 

(ে) রবদুযৎ 

সরবরাহ 

 

 

 

 

রবদুযৎ সরবরাহ সাংক্রান্ত তথ্য 

এবাং সরবরাদহর 

অনুপরস্থরতদত এমআরটি 

পররচালনায় আপেকালীন 

ব্যবস্থা 

 

 

 

সম্পূণ শ রবদুযৎ ব্যবস্থাপনায় ররাং সারকশন াদপালরজ মত স্থাপন হদব মযন, মকান 

সাব-দস্টশন রবকল হদল সম্পূণ শ মান পররচালনা ব্যবস্থার মকানরূপ ব্যর্াত না 

হয়। মান ইদলররকযাল রসদস্টম র্রস (DC) মত পররচারলত হদব। 

সুপারভাইসরী কদরাল ও ্ানা অযাকুইরজসন (SCADA) ব্যবহৃত হদব 

রবদুযৎ রবতরণ, রনয়ন্ত্রণ এবাং যন্ত্রাাংশ মরননররাং এর জদে।  

কায শ সম্পােন: 

DC াাকশান সাব-দস্টশন রসদস্টম: মভন্ডর সাংস্থা রনব শাচন    প্ররক্রয়া সম্পয় 

হদয়দছ। 

রবদুযৎ াান্সফরমার: মভন্ডর সাংস্থা রনব শাচন প্ররক্রয়া সম্পয় 

১৩২ KV ববদুযরতক তার: পররেশ শন কায শ সম্পয় হদয়দছ। রশপদমদন্টর 

প্ররক্রয়া চলমান।  

৩৩ KV ববদুযরতক তার: পররেশ শন কায শ সম্পয় হদয়দছ। রশপদমদন্টর 

প্ররক্রয়া চলমান। 

প্রকল্পটির জদে প্রায় ১৮ মমগাওয়ান রবদুযৎ এর প্রদয়াজন হদব। জাতীয় গ্রী্ 

হদত মরতরিল আরএসএস-এ র্রপর্রস এবাং নত্তরা আরএসএস-এ 

ম্সদকা রবদুযৎ সরবরাহ করদব। 

রনদচ একটি লরজকযাল ্ায়াগ্রাম মেয়া হদলা। 

নবায়নদযাগ্য রবদুযৎ 

/দস ররবদুযৎ ব্যবহার 

সম্পরকশত সাংরক্ষপ্ত তথ্যারে 

ইদলদরা-দমকারনকযাল অাংদশ মকান রবকল্প নবায়নদযাগ্য রবদুযৎ/দস র 

রবদুযৎ ব্যবহার করার ব্যবস্থা মনই। 

 

 

র্এমআরটি প্রকদল্প ব্যবহৃত 

রসগনারলাং রসদস্টদমর সাংরক্ষপ্ত 

তথ্যারে 

SIL4 রসদস্টম অতযাধুরনক প্রযুরি িারা প্রসূত হদয়দছ এবাং CBTC 

রসদস্টদমর রবদশষ ববরশষ্ট্সমূহ গ্রহণ কদরদছ মরলওদয় মযাগাদযাদগর 

রসগনারলাং রসদস্টদমর রনরমদত্ত। 
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রসগনারলাং ও 

স্বয়াংরক্রয় 

পদ্ধরত 

মরননররাং 

অদনাদমটিক মান সুপাররভশন (ATS), অদনাদমটিক মান প্রদনকশান 

(ATP), অদনাদমটিক মান অপাদরশান (ATO) ইতযারে সকল আন্তজশারতক 

ববরশষ্ট্য অন্তর্ভ শি োকদব।   

অপাদরশান কদরাল মসন্টার 

(OCC) 

 

 

 

 

অপাদরশান কদরাল মসন্টার সকল প্রকার কায শ সম্পয় এবাং প্ররত কায শ সাধন 

করদব অদনাদমটিক মান সুপাররভশন (ATS), অদনাদমটিক মান প্রদনকশান 

(ATP), অদনাদমটিক মান অপাদরশন (ATO), সরল্ মস্টন ইন্টারলরকাং 

(SSI), ওদয় সাই্ মজান কদরালার (ZC), অদনাদমটিক নাইম 

রসনদক্রানাইদজশন, মান মছদড় যাওয়ার প্ররক্রয়া ইতযারে। এেনও মসরাল 

অপাদরশন মরননররাং রসদস্টম ও ম্যাদনজদমন্ট সফনওয়ার  রনব শাচন চূড়ান্ত 

হয়রন। এটি প্ররক্রয়াধীন আদছ। 

অদনাদমটিক মান কদরাল 

রসদস্টম (ATO) এবাং 

অদনাদমটিক রুন কদরাল 

রসদস্টম (ARC) 

SIL4 রসদস্টম এবাং CBTC রসদস্টম ময েভাদব ওরসরস এর সাদে কাজ 

কদর। রভওরবরস, এসএসআইসহ অোে যন্ত্রাাংশসমূহও এদত অন্তর্ভ শি 

োকদব। 

অদনাদমটিক াারফক 

ম্যাদনজদমন্ট রসদস্টম 

অপাদরশান কদরাল মসন্টার নি কাজ সম্পয় করদব 

রফড ইকুইপদমন্ট পয শদবক্ষণ 

ও মসন্সর 

সকল রফড ইকুইপদমন্ট ও মসন্সর ও রসরস মরননররাং মবাদ্ শ দৃশ্যমান 

োকদব। মকান সমস্যা হদল নি মবাদ্ শ স্বয়াংরক্রয় এলাম শ বাজদব। 

মনরলদফান রসদস্টম আন্তোঃঅরফস মযাগাদযাদগর জদে রনজস্ব আইরপ মনরলদফান ব্যবহার করা 

হদব। 

অপাদরশান অদনাদমশন ও 

তথ্যপ্রযুরি 

এেনও মসরাল অপাদরশন মরননররাং রসদস্টম ও ম্যাদনজদমন্ট সফনওয়ার 

রনব শাচন চূড়ান্ত হয়রন। এটি প্ররক্রয়াধীন আদছ। 

 

 

মরর্ও রলাংক 

 

 

মরর্ও রভরত্তক মযাগাদযাদগর জদে লাং-নাম শ ইভযালুদয়শন (LTE) ব্যবহৃত 

হদব। ১০ মমগা-হান শজ চযাদনল ব্যান্ডনইে মনয়া হদব ২৫৭০~২৬২০ মমগা-

হান শজ ব্যান্ড মেদক। মরর্ও রসগনাল এর মাধ্যদম মভরহকল অন-দবা্ শ 

কদরালার এর সাদে মযাগাদযাগ করার জদে ওদয় সাই্ এদক্সস পদয়ন্ট 

(AP) ব্যবহার করা হদব।  

রসগনারলাং রসদস্টম: মভন্ডর সাংস্থা রনব শাচন সম্পয় (Nippon Signal Co. 

Ltd.)  

মনরলদফান রসদস্টম (Radio): মভন্ডর সাংস্থা রনব শাচন সম্পয় (Nokia) 

অপটিকযাল-ফাইবার রভরত্তক 

ব্যাকদবান মননওয়াকশ 

সম্পুণ শ স্থাপনায় অপটিকযাল-ফাইবার মবস্ মননওয়াকশ স্থাপন করা হদব। 

প্রদতযকটি মান মস্টশন, মরর্ও এদক্সস পদয়ন্ট এবাং অোে রসদস্টম 

কদম্পাদনন্টসমূহ অপটিকযাল-ফাইবার মননওয়াকশ িারা কাদনদক্ট্ োকদব, 

যা ওরসরস িারা রনয়রন্ত্রত হদব। তদব মভন্ডর সাংস্থা এেদনা রনব শাচন করা 

হয়রন। 

রক্ষণাদবক্ষণ 

কায শক্রম ও 

রনরাপত্তা 

পররকল্পনা 

মকান যন্ত্রাাংশ রক পররদবদশর 

ক্ষরতসাধন করদব? 

 না, এমন মকান যন্ত্রাাংশ ব্যবহৃত হদব না  

রবদুযৎ রবভ্রাদনর ফদল রবকল্প 

রবদুযৎ সরবরাহ এবাং ময মকান 

জরুরী অবস্থা মমাকাদবলা 

১। সম্পূণ শ রবদুযৎ সরবরাহ ররাং-সারকশন াদপালজী অনুসরণ করা হদয়দছ মযন 

মকান মসাস শ মফইলুর চলমান প্ররক্রয়ায় ব্যার্াত র্নাদত না পাদর তজ্জদে 

রবকল্প রবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (Backup source power) সব শো 

রবরাজমান োকদব। 
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করার জদে ময স্টযান্ডা্ শ 

অনুসরণ করা হদব। 

২। SIL4 রসদস্টদম এবাং CBTC রসদস্টম স্বয়াংরক্রয় এবাং অতযাধুরনক 

সঠিকভাদব জরুরী। ব্যে শতা পুনুরুদ্ধাদর রনপুণভাদব ব্যবস্থা গ্রহদণ 

স্বয়াংরক্রয়ভাদব সক্ষম এবাং এনা প্রমারণত। 

৩। কতৃশপক্ষ ময মকান দুদয শাদগর প্ররতকার মূলক কম শসূরচ গ্রহদণর জদে পূব শ 

মেদকই সদচতন এবাং নপযুি ব্যবস্থা গৃহীত আদছ। তদুপরর, সকল দুদয শাগ 

মমাকাদবলার সরঞ্জামারে র্দপা এলাকা, সাব-দস্টশদন এবাং মাদন নপরস্থত 

োকদব। 

পূব শ-রনধ শাররত মমইনদনইদনন্স 

কায শক্রম 

কতৃশপদক্ষর রনধ শাররত নীরতমালা অনুযায়ী বেরনক, সাপ্তারহক, মারসক ও 

বাৎসররক রভরত্তদত মমইনদনইদনন্স কায শক্রম পররচালনা করা হদব। 

ববযরতক র্ভাইস  ও 

মনরলকরমনরনদকশন রসগনাল 

রসদস্টম লস 

ররদকাভারী/ব্যাক-আপ প্লান 

যরে মনরলকরমনরনদকশন রসগনাল রসদস্টম ব্যহত হয়, তদব মান 

অনরতরবলদম্ব যাত্রা স্থরগত করদব এবাং অগ্রারধকার রভরত্তদত পুনরুদ্ধার 

কায শক্রম সম্পয় করদব। 

নজরোরী ব্যবস্থা 

(Surveillance System)  

র্দপা এররয়া, সাব-দস্টশন, যাত্রী প্রদবশিার সহ মরলদকাদচ আধুরনক রসরস 

কযাদমরাসহ অোে সারদভইদলন্স র্ভাইস অন্তর্ভ শি োকদব।   

টিদকটিাং 

রসদস্টম 

টিদকটিাং রসদস্টম সম্পরকশত 

তথ্যারে 

র যারপ্-পাস (স্মান শ কা্ শ) এবাং তাৎক্ষরনক টিদকন ক্রদয়র নভয় ব্যবস্থা 

োকদব।  

কাদস্টামার সাদপান শ এবাং 

মরননররাং 

মস্টশন সুপারভাইজার কতৃশক কাদস্টামার সাদপান শ এবাং মরননররাং ইসুয 

পররচালনা করা হদব। 

প্ররশক্ষণ রসদস্টম অপাদরশন ও 

মমইনদনইদনন্স রনদয়  

কম শচারীদের প্ররশক্ষণ 

সম্পরকশত তথ্যারে 

মযদহতু এ প্রকল্পটি অদনক অতযাধুরনক, তাই কম শাচারীদের সকল ধরদনর 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব। মমদাাদরল কতৃশপদক্ষর এ ব্যাপাদর ভাল এবাং 

স্টযান্ডা্ শ পররকল্পনা আদছ।  

 

রচত্র- ৩.১০: ইদলদরা-দমকারনকযাল এর লরজকযাল ্ায়াগ্রাম 
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মমদাাদরদলর জদে রবদুযৎ সরবরাহ রনরিত করা সাংক্রান্ত: মমদাাদরদলর জদে প্ররতরেন ১৮ মমগাওয়ান রবদুযৎ এর 

প্রদয়াজন হদব। রবদুযৎ রবপণন ও সরবরাহকারী সাংস্থা র্রপর্রস এবাং ম্সদকা মেদক এ রবদুযৎ মকনা হদব। র্রপরপ 

পয শাদলাচনা কদর মেো যায়, রবদুযৎ রবভাদগর পত্র ৩৮২ নাং ১৬/১১/২০১১ এর মাধ্যদম এমআরটি লাইন-৬ এর 

পররচালনার জদে প্রদয়াজনীয় রনরবরেয় রবদুযৎ সরবরাহ করদত রবদুযৎ রবভাগ রনিয়তা প্রোন কদরদছ। ইদতামদধ্য 

রবদুযৎ প্রারপ্তর জদে র্এমটিরসএল কতৃশপক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ। তদব প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এেদনা ম্সদকা 

ও র্রপর্রস এর সাদে রবদুযৎ ক্রয় সাংক্রান্ত মকান চুরি স্বাক্ষররত হয়রন।  

৩.০৮.২ মমদাাদরদলর মরারলাং স্টক (দরল মকাচ)-এর ববরশষ্ট্য: মমদাাদরদলর মরারলাং স্টক সম্পরকশত রবস্তাররত 

তথ্যাবলী সাররণ ৩.৭০ এ নদল্লে করা হদলা। প্ররত মাদনর কদম্পারজশদন ৬টি মকাচ োকদব এবাং মাদনর মমান বের্ শয 

১২০.২২০ রমনার। 

সাররণ-৩.৭০: মরারলাং স্টক সম্পরকশত তথ্যাবলী  

আইদনম সুপাররশকৃত রবরনদে শশ (Specification) মন্তব্য 

কার বর্র নপাোন  সম্পূণ শ এযালুরমরনয়াম-এলয় (মনর কার এবাং 

মাইলাদর) 

পুনোঃব্যবহার (Recycling)  

মযাগ্যকার   

গঠন (Composition) ৬টি কার : ৩M ৩T (Tc 

+M+M+T+M+Tc) 

বের্ শয = ২০.১১০ রম + ২০.০০০ রম + ২০.০০০ 

রম + ২০.০০০ রম + ২০.০০০ রম + ২০.১১০ রম  

M: মমানর কার 

T: মাইলার 

Tc:  মান কদরাল  

ববদুযরতক শরি সরবরাহ  র্রস ১৫০০ মভাে   

ওজন (Tare)  TC : ২৫ নন, M: ২৮ নন, T: ২২ নন  

নাদগ শন-যাত্রী সাংখ্যা  ১,৬৯৬ জন যাত্রী   

বসার ব্যবস্থা েীর্ শ-রসন আসন ব্যবস্থা   

 

কার-এর আকার  

বের্ শয-২০,১১০ রমরম x প্রস্থ- ২,৯৫০ রমরম x 

নচ্চতা- ৪,১০০ রমরম  

সামদনর কার 

বের্ শয-২০,০০০ রমরম x প্রস্থ- ২,৯৫০ রমরম x 

নচ্চতা-৩,৬৫০ রমরম   

মাদির কার  

পাশ্বশ প্রদবশিাদরর সাংখ্যা ৪টি েরজা/কাদরর প্ররত রেদক  

েরজার সাইজ প্রস্থ-১,৩০০ রমরম X নচ্চতা- ১,৮৫০ রমরম   

াাকশন মমানর ১,১০০ মভাে, ১৪০ অযারম্পয়ার, ২০০ রকদলাওয়ান 

(১-র্ন্টা মরটিাং) 

 

কদরালার রভরভরভএফ ইনভান শার কদরাল নাইপ  

মব্রকস ররদজনাদরটিভ ববদুযরতক মব্রক  

ইদলররক কাদনকশন  রসদঙ্গল আম শ মপদন্টাগ্রাফ ধরন   

অপাদরশন সুরক্ষা রসদস্টম স্বয়াংরক্রয় মান রনয়ন্ত্রণ (ATC)   

সদব শাচ্চ চলার গরত ১০০ রকরম/র্ন্টা  

গাড়ীর 

কম শক্ষমতা  

ত্বরণ 

(Acceleration)  

৩.৩ রকরম/র্ন্টা/দসদকন্ড    

মন্দন 

(Deceleration) 

সাধারণ অবস্থায় ৩.৫/রকরম/র্ন্টা/দসদকন্ড   

জরুরী অবস্থায় ৪.৫ রকরম/র্ন্টা/দসদকন্ড  
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৩.০৯ প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্তদের পুনব শাসন ও পররদবশ ব্যবস্থাপনা কায শক্রম পয শাদলাচনা: 

৩.০৯.১ পুনব শাসন কম শ-পররকল্পনা (RAP) বাস্তবায়ন পয শাদলাচনা: 

ভূরমকা: রনরবড় পররবীক্ষদণর কম শ-পদ্ধরতর অনুদেে নাং-২.০২.১ (১) অনুযায়ী প্রকদল্পর RAP বাস্তবায়ন পয শাদলাচনা 

করা হয়। রনদের অনুদেেসমূদহ প্রকদল্পর পুনব শাসন পররকল্পনা বাস্তবায়দনর অবস্থা বণ শনা করা হদলা। 

ঢাকা মহানগরীর গণপররবহন ব্যবস্থার নয়য়ন, পররদবশ দূষণ হ্রাস ইতযারে নদেদশ্য সাংদশারধত মক শলগত পররবহন 

পররকল্পনা (RSTP) এর রনদে শরশত রুদনর মদধ্য এমআরটি লাইন-৬ অগ্রারধকার রভরত্তদত রনম শাদণর কাজ হাদত মনয়া 

হয়। এমআরটি লাইন-৬ নত্তরা ৩য় পব শ হদত আগারগাঁও হদয় মরতরিল পয শন্ত পয শন্ত ১৬টি মস্টশনদক যুি করদব। প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর জদে নত্তরা র্দপা এলাকায় ২৪ মহক্টর ভূরম ররকুইরজশন করা হয়। এছাড়াও  প্রকদল্পর সম্পূণ শ বেদর্ শয 

ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরি (PAP) গণদক আবারসক/বারণরজযক অবকাঠাদমার ক্ষরত, ব্যবসায় অেবা অোে মপশা ও আদয়র 

ক্ষরতপূরণ প্রোনাদে শ পুনব শাসন পররকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 

১. পুনব শাসন বাস্তবায়ন পররকল্পনা: ক্ষরতগ্রস্তদেরদক ক্ষরতপূরণ প্রোন ও পুনব শাসদনর জদে প্রকদল্পর আওতায় ২টি 

পুনব শাসন কম শ-পররকল্পনা (RAP) গ্রহণ করা হয় যো:- র যাপ-১ এবাং র যাপ-২। র যাপ-১ র্দপা এলাকার ক্ষরতগ্রস্তদের 

জদে এবাং র যাপ-২ র্দপা এলাকা বাদে সম্পূণ শ এলাইনদমদন্ট ক্ষরতগ্রস্তদের জদে। পুনব শাসন কায শক্রম বাস্তবায়দনর 

জদে আইএনরজও (INGO) অেবা মসাস্যাল কনসালট্যান্ট রহদসদব রসরসর্রব-দক রনদয়াগ করা হদয়দছ। 

২. ক্ষরতপূরণ প্রাপ্যতার রবধান: ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরিগণ/প্ররতষ্ঠান মজলা প্রশাসদকর মাধ্যদম ভূরম অরধগ্রহণ আইন অনুযায়ী 

নগদে ক্ষরতপূরণ (CCL) প্রোন করা হদয়দছ এবাং র্এমটিরসএল মেদক র যাপ নীরতমালা অনুযায়ী পুনব শাসন মুরী 

প্রোন করা হদয়দছ এবাং চলমান আদছ। 

৩. ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরি/প্ররতষ্ঠাদনর (PAP) সাংখ্যা: ২টি র যাদপর আওতায় মমান ১৪৯৭ জন ব্যরি/প্ররতষ্ঠানদক ক্ষরতপূরণ 

পাওয়ার জদে রচরিত করা হদয়দছ, যার মদধ্য র যাপ-১ এ ৬১ জন এবাং র যাপ-২ এ ১৪৩৬ জন। রলঙ্গদভদে পুরুষ 

১৪৩৯ জন, মরহলা ৪২ জন। র্এমটির্রপ এবাং পুনব শাসন সহায়ক পরামশ শক (RAC) ময েভাদব অনুসন্ধান কদর 

ক্ষরতগ্রস্তদেরদক রচরিত কদরদছন। 

৪. র যাপ বাস্তবায়দনর অগ্রগরত: রসরসর্রব কতৃশক োরেলকৃত জানুয়ারর, ১৯ এর অগ্রগরতর প্ররতদবেন অনুযায়ী র যাপ-

এর আওতায় ক্ষরতপূরণ প্রাপ্তদের সাংখ্যা সাররণ ৩.৭১ এবাং রচত্র ৩.১১-এ মেোদনা হদলা। 

সাররণ-৩.৭১: ক্ষরতপূরণ প্রাপ্তদের সাংখ্যা 

 

র যাপ 

রচরিত ক্ষরতগ্রস্ত 

(PAP) এর 

সাংখ্যা 

ক্ষরতপূরণ প্রাপ্ত ইরপ (EP) এর সাংখ্যা 

র্দসম্বর/১৮ 

পয শন্ত 
জানুয়ারর/১৯ পয শন্ত মমান  

মমান অগ্রগরতর হার 

(%) 

র যাপ-১ ৬১ ৫১ - ৫১ ৮৩.৬১ 

র যাপ-২ ১৪৩৬ ৭৬৭ ১০৭ ৮৭৪ ৬০.৮৬ 

মমান= ১৪৯৭ ৮১৮ ১০৭ ৯২৫ ৬১.৭৯ 

মমান ১৪৯৭ জন ক্ষরতগ্রস্তদের জদে বাদজদনর পররমাণ ১৪,৩৭২৯,৬৫৪.১৭ নাকা। এর মদধ্য জানুয়ারর, ১৯ পয শন্ত ৮৭৪ 

জনদক ১০,৪১,২৮, ১৪৭.৫১ নাকা পররদশাধ করা হয়। জানুয়ারর, ১৯ পয শন্ত ৩,৯৬,০২,১৭১.৪৬ নাকা পররদশাধ করা 

হয়রন যা মমান বাদজদনর ২৭.৫৫%।  
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মমান বাদজদনর পররমাণ ব্যরয়ত বাজদনর পররমাণ অবরশষ্ট্ বাদজদনর 

পররমাণ

৫৯৯৪৮২৪৭.১৩
৫৩,৩৫৭,৪১০.৫৩

৬,৫৯০,৮৩৬.৬০

৮৩,৭৮১,৪০৭.০৪

৫০,৭৭০,৭৩৬.৯৮

৩৩,০১১,৩৩৪.৮৬

০

২০০

৪০০

৬০০

৮০০

১০০০

১২০০

১৪০০

১৬০০

মমান প্যাপ-এর সাংখ্যা ক্ষরতপূরণ প্রাপ্ত সাংখ্যা অবরশষ্ট্ সাংখ্যা

৬১ ৫১
১০

১৪৩৬

৮৭৪

৫৬২

র যাপ-১

র যাপ-২

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

রচত্র- ৩.১১ ক্ষরতপূরণ প্রোদনর অবস্থা (Status) 

সাররণ ৩.৭২ এবাং রচত্র ৩.১২ এ ক্ষরতপূরণ প্রোদনর অবস্থা (Status of Compensation disbursement) মেোদনা 

হদলা। রনদে রচদত্রর সাহাদয্য র যাপ ব্যবহাদরর বাস্তবায়ন মেোদনা হদলা। নপদরাি অে শ পররদশাধ ছাড়াও আদরা ১২৮ 

জদনর ক্ষরতপূরণ প্রোন করার জদে RAC-এর সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ। 

সাররণ-৩.৭২: ক্ষরতপূরদণর অে শ পররদশাদধর পররমাণ  

র যাপ 
বাদজদনর পররমাণ 

(নাকায়) 

ব্যরয়ত পররমাণ 

অবরশষ্ট্ বাদজন 
র্দসম্বর/১৮ পয শন্ত জানুয়ারর/১৯ 

মমান পররদশাদধর 

পররমাণ 

র যাপ-১ ৫,৯৯,৪৮,২৪৭.১৩ ৫৩,৩৫৭,৪১০.৫৩ - 
৫৩,৩৫৭,৪১০.৫৩ 

(৮৯.০১%) 

৬,৫৯০,৮৩৬.৬০ 

(১০.৯৯%) 

র যাপ-২ ৮৩,৭৮১,৪০৭.০৪ ৪৫,৬৮৩,১৭১.৩৫ ৫,০৮৭,৫৬৫.৬৩ 
৫০,৭৭০,৭৩৬.৯৮ 

(৬০.৬০%) 

৩৩,০১১,৩৩৪.৮৬ 

(৩৯.৪০%) 

মমান= ১৪৩,৭২৯,৬৫৪.১৭ ৯৯,০৪০,৫৮১.৮৮ ৫,০৮৭,৫৬৫.৬৩ 
১০৪,১২৮,১৪৭.৫১ 

(৭২.৪৫%) 

৩৯,৬০২,১৭১.৪৬ 

(২৭.৫৫%) 
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৫. আইর্ কা্ শ প্রস্তুতকরণ ও ক্ষরতগ্রস্তদের রনকন রবতরণ: সঠিকভাদব ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরিদেরদক (ইরপ) রচরিতকরণ 

এবাং আইর্ কা্ শ রবতরদণর জদে পুনব শাসন সহায়ক পরামশ শক (RAC) রনদয়াগ করা হদয়দছ। ক্ষরতপূরণ গ্রহদণর 

সময় এ পরররচরত কা্ শ (আইর্ কা্ শ) মেোদনা বাধ্যতামূলক। 

৬. তথ্য অবরহতকরণ (Dissemination): প্রকল্প বাস্তবায়ন প্ররক্রয়ায় প্রকদল্পর তথ্য অবরহতকরণ একটি গুরুত্বপূণ শ 

রবষয়। র্এমআরটির্রপ কতৃশপক্ষ প্রকদল্পর একটি ব্ররশনর বতরর কদরদছ। ব্ররশনদর প্রকদল্পর নদেশ্য, প্রকল্প কায শক্রম, 

পুনব শাসন কায শক্রম, প্রকদল্পর প্রভাদব ক্ষরতগ্রস্তদের ক্ষরত পররদশাদধর নীরতমালা, প্রকদল্পর প্রভাদব দুে শশাগ্রস্তদের রকাংবা 

পুনব শাসন কায শক্রদম অসন্তুরষ্ট্ লার্দবর পদ্ধরত (Grievance Redress Mechanism) ইতযারে বণ শনা করা হদয়দছ। 

পুনব শাসন সহায়ক পরামশ শক (RAC) মক ব্ররশঊর বতররর োরয়ত্ব প্রোন করা হদয়দছ এবাং জানুয়ারর, ২০১৯ পয শন্ত 

১০৯৬টি ব্ররশনর রবতরণ করা হদয়দছ। 

৭. অসন্তুরষ্ট্ দূরীকরণ মক শল (GRM): তৃণমূল পয শাদয়র অসন্তুরষ্ট্র অরভদযাগ সমাধান কদল্প র্এমটিরসএল কতৃশপক্ষ 

অসন্তুরষ্ট্ দূরীকরণ মক শল রনধ শারণ কদরদছ; অসন্তুরষ্ট্ দূরীকরণ করমটি (GRC) গঠন করা হদয়দছ এবাং এ সাংক্রান্ত 

গাই্লাইন প্রণয়ন করা হদয়দছ। রজআররস ২৯টি র্ভিদভাগীদের রনকন মেদক অরভদযাগ মপদয়দছ। আদবেনকারীদের 

নপরস্থরতদত করমটি শুনানীর ব্যবস্থা কদরদছ এবাং ইদতামদধ্য ২১ জদনর অরভদযাগ রনষ্পরত্ত কদরদছন। 

নপসাংহার: প্রকদল্পর পুনব শাসন কাদজ রনদয়ারজত আইএনরজও এর রনদয়াদগর সময়সীমা জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হদব। 

র্রপরপ অনুযায়ী মমান জনমাস ৮১৩ এবাং চুরি অনুযায়ী মমান জনমাস ৬৬৬। জানুয়ারর, ২০১৯ পয শন্ত রনদয়ারজত 

জনমাস ৫৭০। অপররেদক ক্ষরতগ্রস্তদের অে শ পররদশাদধর অগ্রগরত প্রায় ৭৩%। আশা করা যায় অবরশষ্ট্ কায শক্রম জুন, 

২০১৯ এর মদধ্য সমাপ্ত হদব। অতএব, পুনব শাসন কায শক্রদম বাাংলাদেশ সরকার ও জাইকা’র পুনব শাসন নীরতমালা 

অনুসরণ করা হদয়দছ এবাং অগ্রগরত সদন্তাষজনক। ফলতোঃ প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রকদল্পর পুনব শাসন প্ররক্রয়া মকানভাদব 

মকানরূপ প্ররতবন্ধকতা সৃরষ্ট্ কদররন। 
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এমআরটি লাইন-৬ রুন ম্যাপ 

 

 

ম্যাপ-২  
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৩.০৯.২ পররদবশ ব্যবস্থাপনা এবাং পররবীক্ষণ পররকল্পনা (EMMP) বাস্তবায়ন পয শাদলাচনাোঃ: 

ভূরমকা: ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) এর রনম শাণকালীন পররদবশ ব্যবস্থাপনা ও 

পররবীক্ষদণ খুবই কায শকর ব্যবস্থা গ্রহদণর পররকল্পনা করা হদয়দছ। ইএমএমরপ পয শদলাচনা কদর মেো যায়, পররদবদশর 

সুরনরে শষ্ট্ মক্ষদত্র ব্যবস্থা গ্রহদণর জদে রবষয়রভরত্তক ব্যবস্থাপনার প্লান (SSMPs) অনুসরণ করা হদে। প্রকদল্পর 

র্জাইন, রনম শাণ-পূব শ, রনম শাণ কালীন পররদবশ পররবীক্ষদণর োরয়ত্ব পরামশ শক প্ররতষ্ঠান NKDM-মক প্রোন করা 

হদয়দছ।  

২. মরননররাং মফ্রমওয়াকশ: র্এমআরটির্রপ’র পদক্ষ প্রদতযক করাক্টর প্যাদকদজর ১১ ধরদনর সূচদক পররদবশ সুরক্ষার 

জদে গৃহীত ব্যবস্থা পররবীক্ষণ করদব। রনম শাণকালীন পদব শ পররদবশ রনম শাণ মস্পরসরফদকশন (ECS) অনুযায়ী পররদবশ 

সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা মনয়ার োরয়ত্ব সাংরেষ্ট্ ঠিকাোদরর। সাব-করাক্টর সরবরাহকারী এবাং অোে যারা রনম শাণ কাদজ 

রনদয়ারজত তারা ECS অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন রকনা তা রনরিত করার োরয়ত্ব সাংরেষ্ট্ ঠিকাোদরর। EMP-

মত রনদে শরশত ECS অনুসরণ কদর রনেবরণ শত সূচদকর অবস্থা ররদপাদন শ অন্তর্ভ শি করা হয়। সূচকসমূহ হদলা: 

(১) ঠিকাোদরর CEMP অনুসরণ,  (২) কাদজর সাধারণ আচরণ 

(৩) শ্ররমকদের রনরাপত্তা রপরপই ব্যবহারসহ 

(৪) পররবহন 

(৫) বজশয সৃরষ্ট্ এবাং অপসারণ 

(৬) চারররেদক রবযমান (Ambient) বায়ুর গুণাগুু্ণ 

(৭) মড্রদনজ ব্যবস্থা এবাং পারনর গুণাগুণ  

(৮) শে (Noise) এবাং কম্পন (Vibration) 

(৯) সামারজক মূল্যদবাদধর রক্ষণ 

(১০) বায়ু, পারন ও শে দূষদণর রনধ শাররত সীমা রনয়ন্ত্রণ  

(১১) অরভদযাগ ও দুদভ শাগ 

৩. এমআরটি লাইন-৬ রনম শাণ প্রকদল্পর ২০১৮ সাদলর ৪ে শ বত্রমারসক পররদবশ সম্পরকশত কায শক্রদমর 

(Environmental Performance) ফলাফল: প্রকদল্পর ইআইএ-মত পররদবশ সুরক্ষার জদে বায়ু দূষণ প্ররতদরাদধ, 

শে ও কম্পন হ্রাদস, পারন রনষ্কাশদন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ মনয়ার সাংস্থান রাো হদয়দছ, যাদত কদর সড়ক 

ব্যবহারকারীসহ চারপাদশর জনগদণর স্বােন্দয বৃরদ্ধ পায় ও স্বাস্থয সুরক্ষা হয়। ঠিকাোর কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা, পরামশ শক 

কতৃশক তোররক ও পররবীক্ষণ করা ছাড়াও এমআরটি প্রকদল্প ২টি প্ররতষ্ঠানদক IMG রনদয়াগ করা হদয়দছ। IMG-২টি 

হদলা: (১) MIST (২) BCSIR। রনদে আইএমরজ কতৃশক প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল নদল্লে করা হদলা 

(ক) রসরপ-০১ (র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন) এর অবশ্য পালনীয় রবষয়সমূহ (Compliance Issue): জানুয়ারর, 

২০১৭ হদত এরপ্রল, ২০১৮ পয শন্ত ৫ বার এ প্যাদকদজর র্দপা এররয়ায় MIST কতৃশক বায়ু ও পারন দূষণ এবাং শদের 

তীব্রতা পরীক্ষা করা হয়। র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন কাজ অদক্টাবর, ২০১৮ এ সমাপ্ত হদয়দছ। বায়ুর মান 

আইএমরজ’র প্রাপ্ত ফলাফল: আইএমরজ ৫ বাদর ৯টি নমুনা সাংগ্রহ কদর। রনদে সাররণ ৩.৭৩ এ প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

মেয়া হদলা।  
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সাররণ ৩.৭৩: আইএমরজ পরীক্ষার প্রাপ্ত বায়ু দূষদণর ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

প্যারারমনার ১ম আইএমরজ ২য় আইএমরজ ৩য় আইএমরজ ৪ে শ আইএমরজ ৫ম আইএমরজ র্ওই 

স্টযান্ডা্ শ সাইন ১ সাইন ২ সাইন ১ সাইন ২ সাইন ১ সাইন ২ সাইন ১ সাইন ২ সাইন 

১ SPM 

(এসরপএম) 

২২৫.৩ ২১৩.৪ ২৮৫.৩ ২৯৮.২ ১৪৭ ১২২০ ৪১২ ৫৪৫ ৩১৩ ৪০০ ´g/m
3 

(২৪ র্ন্টা) 

২ (PM10)  

রপএম১০ 

১১৯.৭ ১২২.৩ ৮৯ ১৪৫ ৬৪ ৮৫১ ২৪০ ৩১৫ ১৬০ ১৫০ ´g/m
3 

(২৪ র্ন্টা) 

৩ (PM2.5) 

রপএম২.৫  

৫৬.১ ৫০.১ ১১৫ ১৪৪ ৫৫ ২৪২ ১০৫ ১৫০ ৯০ ৬৫ ´g/m
3 

(২৪ র্ন্টা) 

পারনর মান:- আইএমরজ কতৃশক ভূ-তদলর পারনর (Surface) মাদনর প্যারারমনার যো:- TDS, TSS, pH, তাপমাত্রা, 

COD, DO, TC ইতযারে ২টি কদর স্পদন ৪ বার এবাং ১টি স্পদন সব শদশষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফদল মেো যায়, সকল 

মান স্টযান্ডা্ শ সীমার মদধ্য আদছ, তদব DO-এর মান স্টযান্ডা্ শ সীমা ৬ এর মচদয় রকছু মবরশ পাওয়া রগদয়দছ। 

শদের তীব্রতা:- শদের স্তর ৫৯.৫ dBA৬ মেদক ৭৫.৬ dBA পাওয়া রগদয়দছ, যা এ প্রকদল্পর জদে র্ওই এর EQS 

(৮৫ dBA) এর মদধ্য আদছ।  

(ে) রসরপ-০২ (র্দপা এলাকায় পূতশকাজ) এর অবশ্য পালনীয় রবষয়সমূহ (Compliance Issue):  

পারন রনষ্কাশন: NKDM প্রেত্ত প্ররতদবেন অনুযায়ী ঠিকাোর কতৃশক মড্রন পররষ্কার করা এবাং পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থার 

নপযুি ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন। ধুদলাবারল রনয়ন্ত্রদণ (Dust Control) অরফস, রনম শাণ ইয়াদ্ শ ও র্দপা এলাকায় ৩-৪ 

বার পারন রছনাদনা হদয়দছ। কঠিন বজশয ও রনম শাদণ সৃষ্ট্ আবজশনা রনরে শষ্ট্ রনরাপে দুরদত্ব অপসারণ করা হদয়দছ। শে 

দূষণ স্টযান্ডা্ শ ৮৫ dBA এর মদধ্য রছল। 

বায়ুর গুণাগুণ (Quality): র্দসম্বর, ২০১৮ মত পাটি শকুদলন মলদভল রবযমান মান (ambient standard) এর মবরশ 

রছল যো:- এসরপএম (দরঞ্জ ৮৫৩-১০৬৮), রপএম১০ (দরঞ্জ ৫৩০-৫৫০), রপএম২.৫ (দরঞ্জ ৩০৪-৩৩৫) এবাং নাইদাাদজন 

অক্সাই্ বা NOx (মরঞ্জ ১৮৮-২৪৩)। র্ওই-সীমা যোক্রদম ২০০, ১৫০, ৬৫, ১০০। অপররেদক কাব শন  মদনাক্সাই্ 

বা CO রছল ১.২-১.০৪ রপরপএম যার র্ওই সীমা ৩.৫ রপরপএম প্ররত র্ন্টার।  

(গ) রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ (নত্তরা মেদক আগারগাঁও পয শন্ত ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ) এর অবশ্য পালনীয় রবষয়সমূহ 

(Compliance Issue):  আইএমরজ কতৃশক অদক্টাবর, নদভম্বর ও র্দসম্বর, ২০১৮ মাদসর বায়ু, শে ও পারনর গুণাগুণ 

মরননররাং করা হয়। সাররণ ৩.৭৪ এবাং সাররণ ৩.৭৫ এ যোক্রদম বায়ুর গুণাগুণ পরীক্ষার ফলাফল এবাং ঠিকাোর 

কতৃশক মরক্ শকৃত শদের তীব্রতা (অদক্টাবর, নদভম্বর ও র্দসম্বর, ২০১৮ মাদস) মেোদনা হদলা। 

সাররণ-৩.৭৪: বায়ুর গুণাগুণ পরীক্ষার ফলাফল 

তাররে অবস্থান পররমাপকৃত মান (´g/m3) 

রপএম১০ রপএম২.৫ SO2 NOx CO (PPM) 

৩/১০/১৮ আগারগাঁও ২২৬ ১১১ ৩২.৫ ৬৪.২ ২ 

৬/১১/১৮ কাজীপাড়া মস্টশন ১৬৩ ৭২ ১৩.২ ২৬.৩ ২ 

৫/১২/১৮ পল্লবী (রপ-১৮০) ২৪৭.৮ ১০৪.৭ ২৭.১ ৫১.৪ ২ 

২২/১২/১৮ রমরপুর-১০ (রপ-২৪৬) ২২৩.৮ ৯১.৪ ৩২.৩ ৬৭.২৫ ২ 

২৩/১২/১৮ আগারগাঁও (রপ-৩৬৩ w) ১৯৮.৫ ৯৭.২ ২৬.৪ ৪৭.৬ ১ 

 পররদবশ অরধেপ্তদরর মান ১৫০ ৬৫ ৩৬৫ ১০০ ৩৫ 

 

 

৬ dBA = A-weighted decibels 
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সাররণ-৩.৭৫: ঠিকাোর কতৃশক শদের তীব্রতার পররমাণ 

তাররে আরদের সময় অবস্থান প্রাপ্ত মাত্রা (MAX. Leq 

10 min) 

৪/১০/১৮ ১০.৫৬ পূব শাি র্রজ ল্যাব হাসপাতাল, রমরপুর-১২ ৮০.৬ 

৪/১০/১৮ ৩.০৪ অপরাি মশদর বাাংলা নগর সরকারর বালক নচ্চ রবযালয় ৮২.২ 

৬/১১/১৮ ৩.২৩ অপরাি মশওড়াপাড়া মকন্দ্রীয় জাদম মসরজে ৮৩.৬ 

৭/১১/১৮ ২.৩৩ অপরাি বঙ্গবন্ধু মমররনাইম রবশ্বরবযালয়, পল্লবী ৮৪.২ 

২২/১২/১৮ ১০.০০ পূব শাি আদলাক মহলে মকয়ার, রমরপুর-১০ ৭৯.৪ 

২২/১২/১৮ ১২.৪৫ অপরাি মশওড়াপাড়া মকন্দ্রীয় জাদম মসরজে ৮৯.৭ 

২৩/১২/১৮ ২.৩০ অপরাি সানে পদয়ন্ট স্কুল এন্ড কদলজ, রমরপুর-১২ ৮৪.২ 

এোদন নদল্লখ্য ময, প্রাপ্ত শদের তীব্রতা পররদবশ অরধেপ্তদরর রনধ শাররত মান ৮০ dBA এর মচদয় মবরশ; তদব এ প্রকদল্পর 

ECR (৮৫ dBA) এর মচদয় কম। পারনর গুণাগুণ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল র্ওই সীমার মদধ্য আদছ। 

(র্) রসরপ-০৫ (ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ-আগারগাঁও মেদক মসানারগাঁও পয শন্ত)- এর Compliance Issue: ২৭মশ 

র্দসম্বর, ২০১৮ আইএমরজ (রবরসএসআইআর) কতৃশক রবযমান বায়ু, শে ও ভূ-গভশস্থ পারনর গুণাগুণ পররমাপ করা 

হয়। রবরভয় প্যারারমনাদর কদয়কটি স্থাদন প্রাপ্ত বায়ুর গুণাগুণ সাররণ ৩.৭৬ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৭৬: বায়ুর গুণাগুণ পরীক্ষার ফলাফল 

ক্ররমক 

নাং 

প্যারারমনার বায়ুর দূষণ মাত্রা 

পাল শাদমন্ট মেজুর বাগান এলাকা ফাম শদগন (আল-রাজী হাসপাতাদলর সম্মদুে) 

০১  SO2 ৮.৮৮ ১৯.০৯ 

০২  NOx ১৪.৩৫ ১৮.৪৫ 

০৩  (CO) ১৬.৭০ ২৭.০২ 

০৪ রপএম১০ ১৭৯.৮৪ ২৩১.২৮ 

০৫ রপএম২.৫ ১৫৮.৪৬ ১৯৩.১২ 

রনদে বায়ুর পাটি শকুদলন ম্যানার (রপএম) এর গুণাগুণ অনুযায়ী Index Range মেয়া হদলা। 

রবভাগ সূচদকর মরঞ্জ 

খুব ভাল বায়ু (VG) ০-৩৩ 

ভাল বায়ু (G) ৩৪-৬৬ 

সদন্তাষজনক (F) ৬৭-৯৯ 

োরাপ (B)  ১০০-১৪৯ 

খুবই োরাপ বায়ু (VB) ১৫০ এবাং তদুবশ 

অতএব, নপদরর সূচক মরঞ্জ হদত মেো যাদে, সাররণ ৩.৭৬ এ নদল্লেকৃত ২টি স্পদন বায়ু দূষদণর মাত্রা রপএম১০ ও 

রপএম২.৫-এ খুবই োরাপ, যা পররদবশ অরধেপ্তদরর স্টযান্ডা্ শ যোক্রদম ১৫০ রপএম ও ৬৫ এর মচদয়ও মবরশ। এ ছাড়াও 

রবরসএসআইআর কতৃশক প্রকদল্পর এলাইনদমদন্ট রবজয় সররণ, মেজুুঁর বাগান, োমারবাড়ী ইসলারময়া চক্ষু হাসপাতাল, 

মতজঁগাও সরকারী বারলকা নচ্চ রবযালদয় ও কাওরান বাজার মস্টশদন শে দূষদণর মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। প্রাপ্ত শদের 

তীব্রতা ৬৪.১৮-৬৮.৭০ dBA পাওয়া রগদয়দছ যা পররদবশ অরধেপ্তদরর  স্টযান্ডা্ শ সীমা ৮০ dBA এর রনদে আদছ। 

(ঙ) রসরপ-০৬ এ পররদবশ সুরক্ষায় অবশ্য পালনীয় রবষয়সমূহ (Compliance Issue): এ করাদক্টর রনম শাতা প্ররতষ্ঠান 

SMCC-ITD JV-শাহবাগ মেদক মরতরিল পয শন্ত মস্টশন ও ভায়া্াক্ট রনম শাণ করদছ। নি প্ররতষ্ঠান কতৃশক োরেলকৃত 

CEMP নদভম্বর, ২০১৮ মত অনুদমােন করা হদয়দছ। প্যাদকজ রসরপ-০৬ এর জদে MIST-দক IMG রনদয়াগ করা 

হদয়দছ। মযদহতু এ প্যাদকদজ মকান বড় আকাদরর রনম শাণ কাজ এেদনা শুরু হয়রন, মসদহতু শে দূষদণর ইন-হানস 

মরননররাং করা হয়রন। তদব বায়ু দূষণ মাত্রা IMG কতৃশক ২০১৮ সাদলর র্দসম্বদর পররবীক্ষণ করা হয়, যা সাররণ 

৩.৭৭ মত নদল্লে করা হদলা। 
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সাররণ-৩.৭৭: আইএমরজ কতৃশক বায়ু দূষণ পরীক্ষার ফলাফল 

তাররে অবস্থান পররমাপকৃত মান (´g/m3) CO 

(PPM) এসরপএম রপএম১০ রপএম২.৫ NOx 

১৩/১২/১৮ শাহবাগ সাদকশল ৩২৭.১ ১১৫.৯ ১০৮.৩ ২৬.১ ২.৬৫ 

১১/১২/২০১৮ টিএসরস, ঢাকা 

রবশ্বরবযালয় 

৮৮৫.২ ৩৮৬.২ ৭১.৪ ৩৫.৭ ৪.০৪ 

১২/১২/২০১৮ মরতরিল মস্টশন ১১৬৩.৫ ৩৪২.৩ ১৪৮.৮ ৩৩.৩ ৩.০৬ 

১৯/১২/২০১৮ গাবতলী 

কন্সাাকশন 

ইয়া্ শ 

২৭৫.৮ ১৯০.০ ১৩১.৭ ১০.২ ১.৩২ 

ECR (২০০৫ সাংদশাধনী) ২০০ ১৫০ ৬৫ ১০০ ৯ 

নপদরাি নপাত্ত হদত মেো যায়, রসরপ-০৬ এর এলাইনদমদন্টর  ৪টি পদয়দন্টই বায়ুদত পাটি শকুদলন ম্যানার পররদবশ 

অরধেপ্তদরর রনধ শাররত সীমার মচদয় মবরশ পাওয়া রগদয়দছ। অনুরূপভাদব, শদের তীব্রতা মরকদ্ শ প্রাপ্ত নদয়স মলদভল 

সাররণ ৩.৭৮ এ মেয়া হদলা। 

সাররণ-৩.৭৮: শদের তীব্রতার পররমাণ 

ক্ররমক 

নাং 

তাররে সময় অবস্থান সদব শাচ্চ Leq 10 dBA 

১ ১৩/১২/১৮ ০৯.৩০ বারদ্ম হাসপাতাল ৮৪.৪ 

২ ১৩/১২/১৮ ১০.৪৫ মসরাল লাইদব্ররী, ঢাকা রবশ্বরবযালয় ৮২.৬ 

৩ ১১/১২/২০১৮ ১০.১৫ মোদয়ল চত্ত্বর ৮১.৯ 

৪ ১১/১২/২০১৮ ০৮.৩০ টিএসরস, ঢাকা রবশ্বরবযালয় ৭৯.১ 

৫ ১৭/১২/২০১৮ ১৪.৪০ হাই মকান শ ৮০.৪ 

৬ ১৭/১২/২০১৮ ১৪.৪০ কেম ফানদন্ডশন ৮৮.৫ 

৭ ১২/১২/২০১৮ ১২:১৫ মপ্রস ক্লাব ৭৯.১ 

৮ ১২/১২/২০১৮ ১১.০০ পেন  ৮১.৭ 

৯ ১২/১২/২০১৮ ১২.১৫ মরতরিল মস্টশন ৭৬.৩ 

নপদরর নপাত্ত হদত মেো যায় ময, শদের তীব্রতা এ প্রকদল্পর জদে রনধ শাররত ৮৫ মাত্রার মচদয়ও ১টি স্পদন মবরশ 

আদছ এবাং র্ওই মাত্রা ৮০ এর মচদয় ৬টি স্পদন মবরশ আদছ। 

(চ) রসরপ-০৭ এর পররদবশ সুরক্ষায় অবশ্য পালনীয় রবষয়সমূহ (Complinace Issue) : ঠিকাোর Marubeni-L 

&T JV কতৃশক CEMP োরেল করা হদয়দছ এবাং NKDM নীম এনা পয শাদলাচনা কদরদছন।  

(জ) রসরপ-০৮ এর পররদবশ সুরক্ষা কায শক্রম: Kawaski-Mitsubishi Co কতৃশক র্দসম্বর, ২০১৮ পয শন্ত এেদনা 

CEMP োরেল কদররন। KMC কতৃশক বাাংলাদেদশ অরফস শুরু করদলই CEMP কায শক্রম অগ্রসর হদব। 

৪. পরবতীদত এ ধরদণর প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষদত্র Ecosystem based technology/approach অনুসরণ সাংক্রান্ত: 

জাতীয় পয শাদয়র কম শশালার প্রধান অরতরে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরচব, জনাব মমাোঃ নরজবুর রহমান এমআরটি লাইন-৬ 

প্রকদল্পর পররদবশ ব্যবস্থাপনা কম শসূরচ বাস্তবায়ন সম্পদকশ আদলাচনায় বদলন, ভরবষ্যদত এরূপ প্রকল্প র্জাইন ও 

বাস্তবায়দনর সময় Ecosystem based technology/approach অনুসরণ করদত হদব যাদত পররদবশ ও জীব-নবরচত্রয 

ক্ষরতগ্রস্ত না হয়। 

৫. মমদাাদরদলর sound barrier সাংক্রান্ত: মমদাাদরদল মান চলাচদলর সময় ময শে হদব, তা রনয়ন্ত্রণ করা না হদল, 

ক্রমাগতভাদব মান চলাচদলর ফদল মমদাাদরদলর নভয়পাদশ্বশ বারণরজযক রকাংবা জনবহুল আবারসক এলাকায় শে দূষণ 

হদত পাদর। এ রবষদয় প্রকদল্পর কম শকতশাবৃদন্দর সাদে আদলাচনা কদর জানা রগদয়দছ, ভায়া্াদক্টর নপদর নভয়রেদক ১ 

রমনার নচ্চতার কনরক্রদনর প্যারাদপন রনম শাণ করা যাদব, যা sound barrier রহদসদব কাজ করদব। 



78 

৩.১০ ঢাকা মহানগরীর STP লাইনসমূহ এবাং এর রনম শাদণর সময়বদ্ধ (Time-bound) পররকল্পনা: ঢাকা মহানগরী 

ও তৎসাংলগ্ন পাশ্বশবতী এলাকার যানজন রনরসদন ও পররদবশ নয়য়দন আধুরনক গণপররবহন রহদসদব Mass Rapid 

Transit (MRT) বা মমদটাদরল এর পররকল্পনা, সাদভ শ, র্জাইন, অে শায়ন, রনম শাণ, পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর 

রনরমত্ত ০৩ জুন ২০১৩ তাররদে সরকারর মারলকানাধীন DMTCL গঠন করা হয়। এরই ধারাবারহকতায় ২০৩০ সাদলর 

মদধ্য ৫টি এমআরটি বা মমদটাদরল রনম শাদণর লদক্ষয র্এমটিরসএল একটি সময় রভরত্তক বাস্তবায়ন পররকল্পনা (Time 

Bound Action Plan) গ্রহণ করা হদয়দছ। এ লক্ষয অজশদন প্রেম পয শাদয় বাাংলাদেদশর প্রেম মমদটাদরল রনম শাণকদল্প 

২০১২-২০২৪ মময়াদে বাস্তবায়দনর জে এমআরটি  লাইন-৬ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।   

রিতীয় পয শাদয় এমআরটি লাইন-১ এবাং এমআরটি লাইন-৫: নে শান রুন (Northern Route) রনম শাদণর লদক্ষয সোব্যতা 

সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পয় করা হদয়দছ। ২০২৬ সাদলর মদধ্য আন্ডারগ্রানন্ড ও এরলদভদন্ এমআরটি 
সমন্বদয় এমআরটি লাইন-১ রনম শাদণর লদক্ষয রবস্তাররত র্জাইদনর-এর কাজ হাদত মনয়া হদয়দছ। ২০২৭ সাদলর মদধ্য 

এমআরটি লাইন-৫: নে শান রুন রনম শাদণর লদক্ষয আগ্রহ ব্যিকরণ (EOI) ইদতামদধ্যই আহবান করা হদয়দছ। এর 

র্রপরপ প্রণয়ন প্ররক্রয়াধীন আদছ।  

তৃতীয় পয শাদয় অবরশষ্ট্ লাইনগুদলা ২০৩০ সাদলর মদধ্য রনম শাদণর পররকল্পনা মনয়া হদয়দছ। এ নদেদশ্য এমআরটি 

লাইন-৫: সানে শান রুন এর প্রাক সোব্যতা চলদছ। ইদতামদধ্য G to G রভরত্তদত এবাং PPP পদ্ধরতদত এমআরটি লাইন-

২ রনম শাদণর লদক্ষয জাপান সরকাদরর সদঙ্গ সহদযারগতা স্মারক স্বাক্ষর করা হদয়দছ। এমআরটি লাইন-৪ রনম শাদণর 

লদক্ষয নয়য়ন সহদযাগী সাংস্থা অনুসন্ধান করা হদে। রনদে এমআরটি লাইন রনম শাদণর সময় রভরত্তক পররকল্পনা সাররণ 

৩.৭৯ এ নপস্থাপন করা হদলা। STP অনুযায়ী এমআরটি লাইন-৬ সহ অোে ৪টি এমআরটি লাইন ম্যাপ-৩ -এ 

মেোদনা হদলা। 

সাররণ-৩.৭৯: এমআরটি লাইনসমূহ রনম শাদণর সময়-রভরত্তক পররকল্পনা   

এমআরটি (MRT) সমূদহর নাম বাস্তবায়ন সম্পয় করার নাদগ শন বছর  

এমআরটি লাইন-৬  ২০২৪*  

এমআরটি লাইন-১  ২০২৬  

এমআরটি লাইন-৫: নে শান রুন  ২০২৭  

এমআরটি লাইন-৫: সানোন শ রুন  ২০৩০  

এমআরটি লাইন-২  ২০৩০ 

এমআরটি লাইন-৪  ২০৩০ 

 

* এমআরটি লাইন-৬ এর নতুন লক্ষযমাত্রা 

(ক) ১ম পব শ: নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) হদত আগারগাঁও অাংশ, র্দসম্বর ২০১৯ সাদলর মদধ্য সমাপ্য।   

(ে) ২য় পব শ: আগারগাঁও হদত মরতরিল অাংশ, র্দসম্বর ২০২০ সাদলর মদধ্য সমাপ্য। 

পয শদবক্ষণ: এমআরটি লাইন-৬ প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর সময় বাস্তব অবস্থা পয শদবক্ষণ, মস্টকদহাডারগদণর 

মতামত এবাং র্ভিদভাগীদের প্ররতরক্রয়ায় এনা প্রতীয়মান হদয়দছ ময, এমআরটি লাইন-৬ প্রকদল্পর ব্যস্ত 

ইণ্টারদসকশনসহ রকছু অাংদশ সাব-ওদয় বা আন্ডারগ্রানন্ড রনম শাণ করদল ভাল হদতা। তদব আদলাচনায় ও তথ্য সাংগ্রহ 

কদর জানা রগদয়দছ আন্ডারগ্রানন্ড মমদাাদরদলর ব্যয় এরলদভদনদ্র ৩গুণ । অপররেদক বাস্তবতা হদলা, ঢাকা 

মহানগরীদত সড়দকর পররমাণ মাত্র ১০%, মযোদন ময মকান জনবহুল শহদর তা োকা নরচৎ ন্যযনতম ২৫%। আদরকটি 

রবষয় হদলা, নগরীর মস ন্দয শ রক্ষায়ও এরলদভদন্ এর মচদয় আন্ডারগ্রানন্ড ভাল, মকননা ঢাকা মহানগরীদত সব 

এমআরটি যরে এরলদভদন্ হয়, তদব ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৯৫% এলাকা কনরক্রদনর নগরীদত পররণত হদব। 

মহানগরীর প্রাকৃরতক ও স্থাপতয মস ন্দয শ ব্যহত হদব। আন্ডারগ্রানন্ড মমদাাদরদলর জদে ব্যয় কমাদত মস্টশদনর সাংখ্যা 

কমাদনা  
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মযদত পাদর। রবযমান সারদফস বাস পররবহন ও সাবওদয়র সাদে সমন্বয় কদর মমদাাদরল র্জাইন করা মযদত পাদর। 

এমতাবস্থায় “প্যাদনল অব এক্সপান শ” এর মতামদতর রভরত্তদত পরবতী এমআরটিসমূহ কতটুকু এরলদভদন্, কতটুকু 

আন্ডারগ্রানন্ড বা সম্পূণ শ আন্ডারগ্রানন্ড হদব, তেরবষদয় রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হদব। 

৩.১১ প্রকদল্পর আওতায় ভায়া্াক্টসহ অোে আররসরস/রপ্রদেস্ কনক্রীন রকনররাং এর পররবদতশ Sika ব্যবহার 

সাংক্রান্ত: সাধারনতোঃ কাংরক্রন ঢালাই এর পর ২৮ রেন পয শন্ত পারন রেদয় রকনররাং করা হয় যাদত কদর কনরক্রদন 

ওয়ানার-রসদমন্ট এর অনুপাত সঠিকভাদব বজায় োদক।রকন্তু ইহা একটি সময় সাদপক্ষ প্ররক্রয়া। কনরক্রদনর শরি 

অজশদনর জদে পারন একটি গুরুত্বপূণ শ নপাোন; কনরক্রদন পারন ও রসদমদন্টর অনুপাত ৪০-৪৫%। সাধারণতোঃ ঢালাই-

এর ২৪ র্ন্টা পর মেদক কনরক্রদন যাদত পারনর ও রসদমদন্টর অনুপাত বজায় োদক তজ্জদে কনরক্রদনর রনরম শত 

অবকাঠাদমার সারদফস পারন রেদয় রভরজদয় রােদত হয় রকাংবা কনরক্রদনর নপর পারন জরমদয় রােদত হয়। এভাদব 

২৮ রেন রকনররাং করদত হয়। নদল্লখ্য ময, রকনররাং এর ফদল কনরক্রন ৭ রেদন প্রায় ৭০%, ১৪ রেদন ৯০% এবাং ২৮ 

রেদন ৯৮% শরি অজশন কদর। অতএব, কনরক্রদনর প্রদয়াজনীয় শরি (Crushing Strength) অজশদনর জদে রকনররাং 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ শ। মমদাাদরল প্রকদল্পর ভায়া্াক্টসহ অোে কাদজ ‘পারন িারা রকনররাং’-এর পররবদতশ রসকা ররএদজন্ট 

(Sika Reagent) ব্যবহার করা হদে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রচত্র-৩.১৩: রসরপ ০৩ ও রসরপ ০৪ এর ৩৩২ নাং রপয়ার এর  

রসকা মে (Sika spray) পররেশ শন (২৫-০৩-২০১৯)  

২৮ রেন পারন রেদয় রকনররাং সময় সাদপক্ষ এবাং বাস্তদব প্ররতপালদন অসুরবধা োকায় কনরক্রদনর পারন ও রসদমদন্টর 

অনুপাত বজায় রাোর জদে এ ররএদজন্ট ব্যবহার করা হদে। রসকা ররএদজন্ট ব্যবহৃত হদল দ্রুত Watertight 

concrete পাওয়া যায়। মমদাাদরদল ব্যবহৃত রসকা ররএদজন্ট-এর কায শকাররতা এবাং ব্যবহার রবরধ সম্পদকশ প্রকদল্প 

রনদয়ারজত প্রদক শলীগণ/ পরামশ শক প্ররতষ্ঠান হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ এবাং বাস্তদব রসকা ররএদজন্ট রকভাদব 

ব্যবহার হয় তা পয শদবক্ষণ করা হদয়দছ। ২৫-০৩-২০১৯ ররোঃ তাররদে অত্র পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর দু’জন প্রদক শলী 

বাস্তদব পয শদবক্ষণ কদরন। 
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৩.১২ মমদাাদরদলর ব্যালাস্ট-রবহীন রিপার বসাদনা এবাং শদের-তীব্রতা মরাদধ ব্যবস্থারে: মমদাা-দরল (এমআরটি 

লাইন-৬) এর প্রকল্প  ব্যবস্থাপক (ই এন্ড এম) জারনদয়দছন, ভায়া্াদক্টর নপর ময মরল-াযাক বসাদনা হদব, তা ব্যালাস্ট-

রবহীন-এর নপর বসাদনা হদব অে শাৎ রিপার োকদব রকন্তু ব্যালাস্ট-এর প্রদয়াজন হদব না। তদব মমদাাদরদলর শুরুদত 

র্দপা মেদক ভায়া্াক্ট পয শন্ত at grade-এ ব্যালাস্ট-সহ রিপার োকদব। অপররেদক, ভায়া্াদক্টর নপর ব্যালাস্ট-রবহীন 

রিপার-এ ভাইদব্রশন রনয়ন্ত্রদণর জদে রবদশষ ধরদনর র্জাইনকৃত প্যা্ োকদব।  

৩.১৩ মমদাাদরদলর রনম শাণকালীন যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত: বতশমাদন রসরপ-৩ ও রসরপ-৪ এর ভায়া্াক্ট 

ও মস্টশন রনম শাণ কাজ চলমান রদয়দছ। রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রকদল্পর কররদ্ার বরাবর পেচারী পারাপার বা 

ইননাদন শর জদে মবশ অদনক দূরত্ব পর পর ব্যাররয়ার এর মাদি ইন্টারদসকশন মেয়া হদয়দছ। এদত কদর নি রুদন 

চলাচলকারী যানবাহদনর ইননান শ করদত রকাংবা পেচারীদের রাস্তা ক্ররসাংদয়র জদে মবশ োরনকনা পে ঘুদর চলাচল 

করায় যাতায়াতকারীগণ মভাগারন্তর রশকার হদেন। এ রবষদয় সদরজরমদন পয শদবক্ষণ করতোঃ আদরা কম দূরদত্ব 

ইন্টারদসকশন মেয়া যায় রকনা, তা রনদয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০২ এর সাদে আদলাচনা করা হদয়দছ, এফরজর্ ও স্থানীয় 

পয শাদয়র কম শশালায়ও রবষয়টি আদলারচত হদয়দছ। এ মপ্ররক্ষদত প্রকল্প ব্যবস্থাপক জারনদয়দছন, মস্টশন ছাড়া অোে 

স্থাদন যোসেব কম দুরদত্ব পেচারী-ক্ররসাং ও ইননান শ প্রোদনর জদে রনদে শশনা প্রোন করদবন। 

৩.১৪ মমদাাদরল পররচালনা ও যাত্রী ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত:  

৩.১৪.১ মমদাাদরল সারব শক পররচালনা ও যাত্রী ব্যবস্থাপনা: প্রকদল্পর কম শকতশাগদণর সাদে আদলাচনা কদর জানা রগদয়দছ 

ময, র্এমটিরসএল কতৃশক মমদাাদরল পররচালনা করা হদব। রসরপ-০৭ এ কায শ-সমারপ্তর পরও চার বছর রক্ষণাদবক্ষদণর 

োরয়ত্ব সাংরেষ্ট্ রনম শাতা প্ররতষ্ঠাদনর। মরল পররচালনার জদে চালক ও েক্ষ জনবলদক র্এমটিরসএল কতৃশক প্ররশক্ষণ 

মেয়া হদব। এ রবষদয় জাইকা সহায়তা করদব। যাত্রী-ব্যবস্থাপনার রবষদয় প্রাপ্ত তদথ্য জানা যায়, মমদাাদরল চালুর পর 

যাত্রী ব্যবস্থাপনা র্এমটিরসএল কতৃশপক্ষ করদব। তদব পরবতীদত সম্পূণ শভাদব চালু হওয়ার পর যাত্রী সাংখ্যা বৃরদ্ধ মপদল 

যাত্রী ব্যবস্থাপনার জদে অপাদরনর রনদয়াগ করা হদত পাদর। 

৩.১৪.২ রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও অাংশটি চালু করদত হদল আগারগাঁও এ অবতরণকারী যাত্রীদের ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত: র্দসম্বর, ২০১৯ এর পরবতীদত রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও অাংশটি চালু হদল আগারগাঁও অবতরণকারী 

যাত্রীগদণর মদধ্য রকছু যাত্রী োকদব যাদের গন্তব্য ফাম শদগন এবাং এর পরবতীদত মস্টশনসমূহ। এ পয শাদয় সব মান চালু 

করা সেব হদব না রবধায় মান সারভ শস হয়দতাবা ১৫ রমরনন অন্তর অন্তর চালু োকদব। সড়দক রবযমান যানবাহন 

সাংকদনর কারদণ যাত্রীগণ পররবহন সাংকদন পড়দত পাদরন। তেন আগারগাঁও এলাকায় নভয়মুেী যাত্রীদের রভড় সৃরষ্ট্ 

হদব। এ সমস্যা নত্তরদণ র্এমটিরসএল কতৃশপক্ষদক আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ যো:- (১) বাস পররবহণ সরমরতর সাদে 

আদলাচনা করতোঃ আগারগাঁও-মরতরিল রুদন কদয়কটি কাদনকটিাং বাস চালু করদত হদব (২) আগারগাঁও এ যাত্রীগদণর 

স্বল্পকালীন অবস্থাদনর জদে মস্টশদনর সুরবধা ছাড়াও অরতররি অস্থায়ী সুরবধার ব্যবস্থা করদত হদব। 

৩.১৫ কদয়কটি গুরত্বপূণ শ রবষয়:- 

৩.১৫.১ নত্তরা সানে মেদক পল্লবী’র মদধ্য ১টি মস্টশন রনম শাদণর আদবেন সাংক্রান্ত: বাাংলাদেশ মসনাবারহনীর পক্ষ 

মেদক কযান্টনদমন্ট এলাকায় ১টি মস্টশন রনম শাদণর আদবেন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর অরতররি প্রকল্প পররচালক (রসরভল) 

এর সাদে আদলাচনা কদর জানা রগদয়দছ ময, আদবেনকৃত মস্টশদনর স্থাদন ভায়্াক্ট রনম শাদণর কাজ মবশ অগ্রসর 

হদয়দছ; এ পয শাদয় মস্টশন রনম শাণ হাদত রনদল প্রকদল্পর অগ্রগরত ব্যহত হদব রবধায় প্রকল্প কতৃশপদক্ষর রবকল্প প্রস্তাব রনদয় 

মসনাবারহনীর সাদে আদলাচনা অব্যাহত আদছ। নি রবষদয় এেদনা মকান রসদ্ধান্ত হয়রন।  

৩.১৫.২ “মসনাবারহনী কতৃশক রমরপুর র্ওএইচএস মগন-২ হদত রমরপুর-১২ বাসস্টযান্ড পয শন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও 

নয়য়ন”- সাংক্রান্ত: 

নি এলাকায় মমদাাদরদলর রনম শাণ কাদজর ফদল বরণ শত সড়কটির নয়য়ন কাজ স্থরগত রছল। প্রকদল্পর সূত্র হদত জানা 

রগদয়দছ ময, ইদতামদধ্য রবষয়টির সমাধান করা হদয়দছ এবাং সড়ক রনম শাণ কাজ বতশমাদন অগ্রসর হদে। 
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৩.১৫.৩ মমদাাদরল প্রকদল্পর সাইনদবা্ শ সাংক্রান্ত: মমদাাদরল প্রকল্প বাস্তবায়দন জনগদণর সম্পিৃতা ও সহদযারগতা 

অদনক গুরুত্বপূণ শ। জনসাধারণ অদনক কষ্ট্ স্বীকার কদরও প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সহদযারগতা কদর যাদে। তদব প্রকল্প 

সম্পদকশ জনগণদক অবরহত রাো প্রদয়াজন। ১৩-০৫-২০১৯ ররোঃ তাররদে অনুরষ্ঠত জাতীয় পয শাদয়র ওয়াকশশদপর প্রধান 

অরতরে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরচব, জনাব মমাোঃ নরজবুর রহমান প্রকদল্পর সকল সাইনদবা্ শ ইাংদরজীর পাশাপারশ 

বাাংলায়ও মলোর পরামশ শ প্রোন কদরন। 

৩.১৫.৪ প্রকদল্পর পরামশ শক, প্রদক শলী, কম শকতশা ও শ্ররমকদের রনরাপত্তা সাংক্রান্ত: আন্তজশারতক প্ররতদযারগতামূলক 

েরপদত্রর শতশ অনুযায়ী রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক প্রকল্প সাইদন কম শকালীন রনরাপত্তামূলক ব্যবস্থারে গ্রহণ করা অবশ্য 

পালনীয়। এফরজর্ আদলাচনা মেদক মেো যায়, কাজ চলাকালীন প্রদতযদকর PPE সরবরাহ ও ব্যবহার রনরিত 

করাসহ Safety Management প্লান বাস্তবায়ন করা হদে। 

এ ছাড়াও রনম শাণকালীন সতকশতামূলক ব্যবস্থারে ছাড়া তাঁদের অরফস রকাংবা আবারসক এলাকা যাদত দুষ্কৃতকারীদের 

রকাংবা সন্ত্রাসীদের মকানরূপ হুমরকদত না োদক, তজ্জদে র্এমটিরসএল কতৃশপক্ষ র্এমরপ’র সহদযারগতায় যোযে 

রনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন।  এ লদক্ষয এমআরটি লাইন প্রকদল্পর সকল প্রকল্প অরফস কনোকশন ইয়া্ শ ও 

ল্যাবদরনরী এলাকায় উঁচু সীমানা প্রাচীর রনম শাণ করা হদয়দছ; ওয়াচ নাওয়ার রনম শাণ কদর রনরাপত্তা কমী রনদয়াগ করা 

হদয়দছ। 
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চতুে শ অধ্যায় 

 ব্যতযয় রবদেষণসহ প্রাপ্ত তথ্য 

 

৪.০১ ব্যতযয় (পররমাণগত, সময়গত ও গুণগত) রবদেষণসহ প্রাপ্ত তথ্য 

ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) এর রনরবড় পররবীক্ষদণ ব্যবহৃত নপাত্ত সাংগ্রদহর 

রবরভয় পদ্ধরতর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য-নপাদত্তর ব্যতযয় রবদেষণসহ প্রাপ্ত তথ্য (Findings) রনদে মেয়া হদলা 

ক) অগ্রগরত ও কায শক্রম সাংক্রান্ত 

 প্রকল্পটির শুরু (০১-০৭-২০১২) মেদক এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত ৫৭% সময় অরতক্রান্ত হদয়দছ; রকন্তু প্রকদল্পর 

আরে শক অগ্রগরত ২৮.৯০% এবাং বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৩২.০%। র্রপরপ অনুযায়ী জুন, ২০১৯ পয শন্ত লক্ষযমাত্রা 

রছল ৪৯.৩৪% যা এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত ৪৬.৪২%। অতএব, প্রকদল্পর অগ্রগরত মূল র্রপরপ'র লক্ষযমাত্রার 

তুলনায় প্রায় ১৪.৪২% রপরছদয় (Lagging) আদছ। 

 রসরপ-০১ এর র্দপা এলাকার মাটি ভরান এর কাজ অদক্টাবর, ২০১৮-এ ১০০% সম্পয় হদয়দছ; রসরপ-০২ 

(র্দপা এলাকার পূতশ কাজ) এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত বাস্তদব প্রায় ৩০% সমাপ্ত হদয়দছ। 

 রসরপ-০৩ ও ০৪ (১১.২৯ রকরম ভায়া্াক্ট, ৯টি মস্টশন) রনম শাণ কাদজর মদধ্য মষ্ট্শন ও ভায়া্াদক্টর পাইল 

রনম শাণ ২৩৩৩টি ১০০%; কলাম ৮২০টির মদধ্য ২৯৭টি এবাং ভায়া্াক্ট প্রায় ৩.৫ রকদলারমনার সমাপ্ত হদয়দছ; 

এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত বাস্তব অগ্রগরত ৩৯.৫৩%।  

 রসরপ-০৫ (৩.২০ রকদলারমনার ভায়া্াক্ট ও ৩টি মস্টশন রনম শাণ) এ ফানদন্ডশদনর পাইরলাং-এর কাজ 

অগ্রসরমান। স্ক্রু পাইল ১০৮টির মদধ্য ১২টি  এবাং মবার্ পাইল ৪৫২ টির মদধ্য ৬৭টি সমাপ্ত হদয়দছ; এরপ্রল, 

২০১৯ পয শন্ত বাস্তব অগ্রগরত ৭.৫০% । 

 রসরপ-০৬ (৪.৯২ রকদলারমনার ভায়া্াক্ট ও ৪টি মস্টশন রনম শাণ) এ ফানদন্ডশদনর পাইরলাং-এর কাজ 

অগ্রসরমান। স্ক্রু পাইল ১৩৮টির মদধ্য ৩৬টি এবাং মবার্ পাইল ৬৫২টির মদধ্য ১৪০টি সমাপ্ত হদয়দছ; এরপ্রল, 

২০১৯ পয শন্ত বাস্তব অগ্রগরত ৮.২০% । 

 রসরপ-০৭ এর আওতায় সাব-দস্টশন রনম শাণ, ইদলদরা-মমকারনকযাল ও রসগনারলাং রসদস্টম-এর ইকুইপদমন্ট 

ক্রয় ও স্থাপন ইতযারে কাদজর মদধ্য নত্তরায় আরএসএস কাজ রনম শাণ কাজ চলমান, মরতরিল (মারনকনগর) 

আরএসএস এর জদে জায়গা মনয়া হদয়দছ; কাজ এেদনা শুরু হয়রন। নঙ্গী পাওয়ার প্লান্ট এবাং নত্তরা ৩য় 

পব শ সাব-দস্টশন মেদক (১০+৬) রকদলারমনার আন্ডারগ্রানন্ড কযাবল স্থাপদনর জদে মনস্ট-রপন প্রায় সম্পয় 

হদয়দছ; ১৩২ মকরভ কযাবল চাগ্রাম বন্দদর মপ ুঁদছদছ। ৩৩ মকরভ কযাবল জাহাজীকরণ সম্পয় হদয়দছ। াযাক 

স্থাপদনর রসদস্টম, ব্যালাস্ট, রসসর, ক্রস-ওভার, নান শ-আনন ও রিপারস রপএসআই এর জদে যুিরাজয ও 

ভারদত প্রস্তুত আদছ, প্রদয়াজনীয় ১০০% মরল চাগ্রাম বন্দদর মপ ুঁদছদছ। ১৮ মমগাওয়ান রবদুযৎ সরবরাহ প্রারপ্তর 

লদক্ষয গ্রী্লাইন স্থাপদনর জদে অে শ র্দপারজন করা হদয়দছ। এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত এ প্যাদকদজর বাস্তব 

অগ্রগরত প্রায় ৮%। 

 রসরপ-০৮ (দরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমন্ট সরবরাহ)-মসদেম্বর, ২০১৭ মত শুরু এ প্যাদকদজর সাংদশারধত 

কম শ-পরকল্পনা অনুযায়ী মরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমদন্টর Definitive র্জাইন সম্পয় হদয়দছ। ১ম মরল-

মকাচ র্জাইন, এরস রসদস্টম, মব্রক রসদস্টম এবাং মান ইনফরদমশন রসদস্টম চূড়ান্ত  হদয়দছ। ইদতামদধ্য ২য় 

Mockup মান র্জাইন সমাপ্ত হদয়দছ; এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত বাস্তব অগ্রগরত ১৪%। রনদে সাররণ ৪.১ ও রচত্র 

৪.০১ এ এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত প্রকদল্পর প্যাদকজসমূদহর বাস্তব অগ্রগরতর হার মেোদনা হদলা। 
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সাররণ-৪.১: প্যাদকজসমূদহর বাস্তব অগ্রগরত 

প্যদকজ নাং অগ্রগরত (%) 

রসরপ-০১ ১০০  

রসরপ-০২  ৩০ 

রসরপ-০৩ ও ০৪ ৩৯.৫৩ 

রসরপ-০৫ ৭.৫ 

রসরপ-০৬ ৮.২ 

রসরপ-০৭ ৮ 

রসরপ-০৮ ১৪ 

 

 

রচত্র- ৪.০১ এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত প্যাদকজ-ওয়ারী বাস্তব অগ্রগরত 

 

 প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত critical রবষয় হদলা রবদশষ নদযাদগ রনদে শরশত লক্ষমাত্রা বাস্তবায়দন 

“প্রকদল্পর চলামান ৭টি প্যাদকদজর সমরন্বত ও সময়ানুপারতক অগ্রগরত অজশন করা”। সাররণ ৪.২ ও রচত্র 

৪.০২ এ প্রকদল্পর চুরির শুরু ও মশদষর মাস এবাং রবদশষ নদযাদগ প্রকল্প সমারপ্তর কান-অফ নাইম মেোদনা 

হদলা। 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

প্যাদকজ-ওয়ারী বাস্তব অগ্রগরত (শতকরা হাদর)

শতকরা হার (%)
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সাররণ ৪.২ প্যাদকজ-ওয়ারী চুরি শুরু ও মশদষর মাস এবাং কান-অফ নাইম 

প্যাদকজ চুরি শুরুর মাস চুরি মশদষর মাস কান-অফ নাইম  

রসরপ-০২ আগস্ট, ২০১৭ আগস্ট, ২০২১ র্দসম্বর, ২০২০ 

রসরপ-০৩ ও ০৪ জুলাই, ২০১৭ আগস্ট, ২০২০ র্দসম্বর, ২০১৯ 

রসরপ-০৫ জুন, ২০১৮ র্দসম্বর, ২০২১ র্দসম্বর, ২০২০ 

রসরপ-০৬ জুন, ২০১৮ র্দসম্বর, ২০২১ র্দসম্বর, ২০২০ 

রসরপ-০৭ জুলাই, ২০১৮ মসদেম্বর, ২০২২ র্দসম্বর, ২০১৯ (আগারগাঁও পয শন্ত)  

র্দসম্বর, ২০২০ (মরতরিল পয শন্ত) 

রসরপ-০৮  মসদেম্বর, ২০১৭ র্দসম্বর, ২০২১ র্দসম্বর, ২০১৯ (৮ +১ মান) 

র্দসম্বর, ২০২০ (২৪+১ মান)  

রচত্র: ৪.০২  চুরি অনুযায়ী প্যাদকজসমূদহর শুরু-সমারপ্ত 

 র্দসম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য নত্তরা ৩য় পব শ মেদক আগারগাঁও পয শন্ত মমদাাদরল চালু করদত হদল, এ অাংদশর 

১১টি মস্টশন রনম শাণ এবাং ভায়া্াক্ট রনম শাণ কাজ মসদেম্বর, ২০১৯ মদধ্য সম্পয় করদত হদব এবাং নদভম্বর, 

২০১৯ এর মদধ্য মরল াযাক বসাদনা, রবদুযৎ লাইন এবাং রসগনারলাং রসদস্টম স্থাপন করদত হদব। এর সাদে 

সাদে রসরপ-০২ এর আওতায় রনম শাণাধীন ভবনসমূহ, ওয়াকশশপ ও মনস্ট াযাক সম্পয় করদত হদব। অতএব, 

রসরপ-০২, রসরপ-০৩, রসরপ-০৪, রসরপ-০৭ ও রসরপ-০৮ এর রনম শাণ কাদজর গরত ত্বরারন্বত কদর সমারপ্তর সময় 

এরগদয় আনদত হদব।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শশনায় রবদশষ নদযাদগ ২০১৯ সাদলর মদধ্য নত্তরা ৩য় পব শ মেদক আগারগাঁও অাংশ 

এবাং ২০২০ সাদলর মদধ্য আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত মমদাাদরল চালু করদত হদল, র্দসম্বর, ২০২০ 

এর মদধ্য প্রকদল্পর ১০০% সমাপ্ত না করদলও Substantial কাজ প্রায় ৯০% সম্পয় করদত হদব। 
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 রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এর রনম শাণ কাজ পররেশ শদন ইহা পররলরক্ষত হদয়দছ ময, এ দু’টি প্যাদকদজর সারব শক 

অগ্রগরতর জদে বতশমাদন Critical Event হদে। ৫টি স্থাদন BC (Balance Cantilever) স্পযান রনম শাণ। 

এ ৫টি স্থান হদলা:  

      (১) নত্তরা নে শ রপ-৪২ হদত রপ-৪৩=৭০ রমনার 

      (২) নত্তরা েরক্ষণ রপ-১০৪ হদত রপ-১০৬=৭০ রমনার 

      (৩) কযান্টনদমন্ট মলক রপ-১২৮ হদত ১২৫=৭০ রমনার  

      (৪) কযান্টনদমন্ট নসমানী হল রপ-১২৮ হদত রপ-১২৫=৭০ রমনার 

  (৫) রমরপুর-১০ রপ-২৪৭ হদত রপ-২৪৮=৭০ রমনার 

নপদরাি ৫টি স্পদন রপয়ার/কলাম রনম শাণ পররেশ শদনর সময় শুরু হদত মেো যায়রন। ২টি প্যাদকদজর অোে অগ্রগরত 

হদলও নপদরাি ৫টি স্পযাদনর অগ্রগরত না হদল পুদরা প্যাদকদজর গরত ব্যহত হদব। এমতাবস্তায় BC স্পযান রনম শাদণর 

জদে অরতররি ইকুইপদমন্ট ও মলাকবল রনদয়াগ করা প্রদয়াজন। 

ে) নপকারদভাগী জররদপ প্রাপ্ত: এমআরটি প্রকল্প এলাকার ১৬টি মস্টশন ও এলাইনদমদন্টর নভয়পাদশ্বশ পররচারলত 

সাংখ্যাতারত্ত্বক জররদপ নপকারদভাগী/সড়ক ব্যবহারকারীদের (২৬০ জন) মতামত/নপলরি:-   

 প্রায় ৪৬% নত্তরোতাগদণর মদত বতশমাদন প্ররত রকদলারমনার যাতায়াদত সময় ব্যয় হয় ন্যযনতম ১০-১৫ 

রমরনন; রকন্তু মমদাাদরদল প্ররত রকদলারমনাদর সময় লাগদব সদব শাচ্চ ৫ রমরনন অে শাৎ ৫০% এর মবরশ সময় 

সাশ্রয় হদব। 

 নত্তরোতাগদণর মদধ্য ব্যরিগত যানবাহন আদছ ১৪% নত্তরোতার। অতএব, সাংখ্যাগররষ্ট্ জনগণই গণ-

পররবহন ব্যবহার কদর।  

 প্রায় ৫৭% নত্তরোতার মদত বতশমাদন যাতায়াত ব্যয় প্ররত রকদলারমনাদর গদড় ৫-৭ নাকা। অতএব, 

মমদাাদরদল নত্তরা রেয়াবারড় মেদক মরতরিল পয শন্ত ২০ রকদলারমনাদরর ভাড়া ১০০-১২০ নাকা হদল সহনীয় 

হদব। 

 প্রায় ৯৬% নত্তরোতার মদত মমদাাদরল চালু হদল সকল কাদজ গরতশীলতা বাড়দব। কদলজ/রবশ্বরবযালদয়র 

ছাত্র-ছাত্রী, চাকুররজীবীসহ সকল মপশার যাত্রীগদণর সহজতর, রনরাপে ও পররদবশ বান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা 

রনরিত হদব। 

 মমদাাদরদলর চলমান কাদজর অগ্রগরত রনদয় ৭৩% নত্তরোতা সন্তুষ্ট্ হদলও ২৭% নত্তরোতা সন্তুষ্ট্ নয়। তাঁদের 

মদত মমদাাদরদলর কাদজর গরত বাড়াদল ভাল হদতা। 

 রনম শাণকালীন সমদয় যাত্রী ও যানবাহন রনরব শদি চলাচল করদত পাদরন না বদল ৩৩% নত্তরোতা জারনদয়দছন। 

মমদাাদরদলর রনম শাণকাদজর ফদল যানজন বৃরদ্ধ মপদয়দছ; কম শস্থদল যাওয়া আসার জদে অদনক মবরশ সময় 

ব্যয় হদে এবাং মভাগারন্ত হদে। 

 মমদাাদরদলর রনম শাণকালীন সমদয় বায়ু দূষণ মরাদধ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পদকশ প্রায় ৭০% নত্তরোতা সদন্তাষজনক 

বলদলও ৩০% নত্তরোতার মদত বায়ু দূষণ মরাদধ গৃহীত ব্যবস্থা যদেষ্ট্ ও সময়মত হয়রন। রবদশষতোঃ 

রমরপুর-১১ মেদক আগারগাঁও অাংদশ বায়ু দূষদণর তীব্রতা মবরশ রছল। 

 প্রায় ২৯% নত্তরোতার মদত মমদাাদরদলর কাজ চলাকালীন াারফক ব্যবস্থাপনায় গৃহীত ব্যবস্থা যদেষ্ট্ নয়। 

সড়ক মমরামত আদরা ভালভাদব করা প্রদয়াজন বদল জারনদয়দছন। 
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 মমদাাদরল রনম শাণ কাজ চলাকালীন ফুনপাদে চলাচল কষ্ট্কর বদল প্রায় ২৭% নত্তরোতা জারনদয়দছন। 

রবদশষতোঃ মস্টশন এলাকায় ফুনপাে সাংকীণ শ হদয় মগদছ। মমদাাদরল চালু হদল মস্টশন এলাকায় যাত্রীগদণর 

রভড় সামলাদনা এবাং যানবাহদনর (যন্ত্র-চারলত ও অ-যন্ত্রচারলত) পারকশাং করার মকান জায়গা মনই। 

(গ) মকআইআই হদত প্রাপ্ত: 

 সাদভ শ চলাকালীন সঠিকভাদব াায়ালরপন না করায় গ্যাস লাইন সনাি করদণ সমস্যা হদয়দছ। 

 প্যাদকজ নাং ৪-এ ইনটিরলটির uncharted লাইন সমূহ স্থানান্তদর সময়দক্ষপণ হদে। 

 বায়ু দূষণ মরাদধ পারন রছনাদনা হদে, রকন্তু তা অপয শাপ্ত। 

 মস্টশদনর র্জাইদন প্ররতবন্ধী যাত্রী বান্ধব ব্যবস্থা মযমনোঃ- রিঁরড় ছাড়াও রলফন, চলন্ত রিঁরড় রাো হদয়দছ। 

 নত্তরা হানজরবরডাং এবাং নত্তরা মসক্টর-২ এর মধ্যবতী মকান একটি স্থাদন ১টি মস্টশন স্থাপন করা হদল নত্তরার 

অরধবাসীগণ-এর সুফল মভাগ করদত পারদব। 

 যানবাহন চলাচল করদত পারদলও গাড়ীর গরত কম এবাং েীর্ শ যানজন সৃরষ্ট্ হদে। াারফক ব্যবস্থাপনায় রনম শাণ 

প্ররতষ্ঠান কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা পয শাপ্ত নয়; ফ্লযাগ ম্যাদনর সাংখ্যা বৃরদ্ধ প্রদয়াজন। 

 একজন মকআইআইোতা বদলদছন রমরপুর র্ওএইচএস এর মদধ্য সকল প্রকার রনরাপত্তা সুরবধাসহ একটি 

মস্টশন স্থাপনা করা মযদত পাদর। 

(র্) এফরজর্ মেদক প্রাপ্ত তথ্য:  

 প্রকদল্পর এলাইনদমদন্ট চলাচল রকছু যানবাহদনর Detour program বাস্তবায়ন করা প্রদয়াজন। 

 রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক মকাোয় মকাোয় ব্যাররয়ার, ব্যাররদক্, ইন-নান শ এবাং পেচারী পারাপার হদব, 

ইতযারে মেোদনা াারফক ম্যাদনজদমন্ট প্লান প্রস্তুত করা হদয়দছ। এনা সুপাররভশন কনসালট্যান্ট কতৃশক 

অনুদমােন করা হদয়দছ। এটি বাস্তবায়দনর জদে প্রকল্প কতৃশপক্ষ ও াারফক রবভাগ ময েভাদব কাজ করদত 

হদব। 

 এমআরটি রনম শাণ কাদজর জদে ইদলররনক ও রপ্রন্ট রমর্য়ার মাধ্যদম মকান স্থাদন কতটুকু যানজন হদত 

পাদর, তার প্রচারণা (publicity) করা যায়। এ জদে work program জারনদয় পূদব শই রবরভয় প্রচার মাধ্যদম 

প্রচারণা চালাদনা যায়। 

 “স্পাইস এফএম ৯৬.৪” নাদম একটি মরর্ও চযাদনদল প্ররতরেন ১৫ রমরনন পরপর র্এমরপ’র লাইভ াারফক 

আপদ্ন প্রচার করা হয়। যানবাহদনর চাপ মকান রুদন কম / মবরশ ইতযারে এ চযাদনল শুদন জানা যাদব। প্রকল্প 

কতৃশপক্ষ কতৃশক এ রবষদয় সদচতনতা সৃরষ্ট্র জদে পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব।  

 রনম শাতা প্ররতষ্ঠানদক যানজন কমাদত ও বায়ু দূষণ হ্রাদস েরপদত্রর শতশ অনুযায়ী আন্তররকভাদব কাজ করদত 

হদব। 

 প্রাইদভন কার চালনাকারীগণদক মমাবাইল অযাপস ব্যবহার করদত প্ররশক্ষণ ও সদচতনতা সৃরষ্ট্র জদে প্রকল্প 

কতৃশপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর। 

 সব ইনটিরলটি সারভ শস লাইনদক একটি Common Trench েনন কদর স্থানান্তর করা হদয়দছ। রকন্তু 

ইনটিরলটিজ স্থানান্তদরর As-built নকশা রকভাদব মকান েপ্তদর সাংরক্ষণ করা হদয়দছ, এ রবষদয় সঠিক তথ্য 

পাওয়া যায়রন। 
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(ঙ) স্থানীয় পয শাদয়র কম শশালা মেদক প্রাপ্ত: 

 এমআরটি’র সম্পূণ শ এলাইনদমন্ট জুদড় রাস্তা সাংকুরচত কদর একই সমদয় কাজ করার ফদল জনগদণর দুদভ শাগ 

হদে। অেচ কযানদবরায় ১.০০ রকরম কদর মমদাাদরদলর কাজ করা হদে। এোদন পান শ বাই পান শ মকন করা 

হদেনা। 

 আইল্যাদন্ডর গাছ মকদন পররদবদশর ময ক্ষরত হদয়দছ তা নদ্ধাদর Arboriculture এর মাধ্যদম ভায়া্াদক্টর 

রনদচ median/আইল্যাদন্ড বাগান সৃজদনর ব্যবস্থা করা মযদত পাদর। 

 বষ শার পূদব শই কাজীপাড়া ও মশওড়াপাড়া মস্টশদনর কাজ সমাপ্ত করদত না পারদল কাজীপাড়ার 

জলজন/জলাবদ্ধতার ফদল রনম শাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হদব। 

 যানবাহন স্টদপদজ োমাদত হদব। এ রবষদয় যানবাহন চালক ও যাত্রীগণদক সদচতন হদত হদব,  ফ্লাগম্যান ও 

াারফক পুরলশ ব্যবস্থা গ্রহণ করদল যানজন কমদব।  

(চ) প্রকদল্পর ক্রয় কায শক্রম সাংক্রান্ত:  ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকদল্পর ৩টি ক্রয় কায শক্রম প্যাদকজ ও ১টি 

পণ্য ক্রদয়র প্যাদকজ ক্রয় কায শক্রম প্রাপ্ত পয শদবক্ষণ রনেরূপ: 

 ক্রয় কাদজর রবজ্ঞরপ্ত রসরপটিন ও র্এমটিরস’র ওদয়বসাইদন-এ প্রকাশ করা হদয়দছ; তদব োতা সাংস্থার 

ওদয়বসাইদন প্রকাশ করা হদয়রছল রকনা, এর মকান মরক্ শ পাওয়া যায়রন।  

 রপরপআর অনুযায়ী েরপত্র গ্রহদণর ৩ সপ্তাদহর মদধ্য মূল্যায়ন সম্পয় করার রবধান রকন্তু রসরপ-০৩ ও রসরপ-

০৪ এর মক্ষদত্র ১০ সপ্তাহ এবাং রসরপ-০৮ এর মক্ষদত্র ৭০ সপ্তাহ সময় ব্যয় হদয়দছ। 

 র্রপরপ’র ক্রয় পররকল্পনা অনুযায়ী সকল ক্রয়-কায শক্রম (একটি প্যাদকজ ব্যতীত) মম, ২০১৫ এর মদধ্য সম্পয় 

করার পররকল্পনা োকদলও বাস্তদব মাচ শ, ২০১৬ মত ভূরম নয়য়ন কাদজর চুরি সম্পারেত হয় এবাং ভায়া্াদক্টর 

কাদজর চুরি সম্পারেত হয় মম, ২০১৭ মত এবাং পরবতীদত। 

 েরপত্র গ্রহদণর পর মূল্যায়দনর রবরভয় পয শাদয় জাইকা’র Concurrence মনয়াদত সময় ব্যয় হদয়দছ। 

 মযসব মক্ষদত্র রসদঙ্গল প্ররতষ্ঠান েরপদত্র অাংশগ্রহণ কদরদছ (যো: রসরপ-০৭), মসসব প্ররতষ্ঠাদনর সাদে Quoted 

Price রনদয় মনদগারশদয়শন করদত হদয়দছ। এদত সময় ব্যয় হদয়দছ। 

 ২০১৬ সাদলর ১৬ই জুলাই ঢাকার হরল আটি শজাদন সাংর্টিত সন্ত্রাসী আক্রমদণর ফদল জাপানী ৭ জন 

রবদশষদজ্ঞর মৃতুযদত ৬ মাস ক্রয় কায শক্রদম অগ্রগরত হয়রন। 

(ছ) প্রকদল্পর অবকাঠাদমা পররেশ শন ও গুণগত মান পরীক্ষা সাংক্রান্ত 

 সমীক্ষার নীম রল্ার ও প্রদক শলীগণ প্রকল্প অরফস ও সাইন পররেশ শন কদরন। প্রকদল্পর প্রধান অরফস, প্রদজক্ট 

অরফস এবাং রফড অরফদস প্রদক শলী ও পরামশ শদকর প্রদক শলীগদণর সাদে সভা (consultative meeting) 

কদরন, সাইন পররেশ শন কদরন এবাং রফদড ও ল্যাবদরনরীদত রনম শাণ কাজ ও রনম শাণ সামগ্রী পরীক্ষায় নপরস্থত 

রছদলন। 

 প্রকদল্পর অধীদন রনম শাণাধীন রবরভয় অবকাঠাদমার রনম শাণকাদজ ব্যবহৃত রনম শাণ সামগ্রীসমূহ পরামশ শক রহদসদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত NKDM কতৃশক পরীক্ষাগাদর এবাং মাঠপয শাদয় পরীক্ষা করা হদয়দছ। প্রাপ্ত ্কুদমন্ট সমূহ হদত 

মেো যায় ময, সকল মনদস্টর প্ররতদবেনসমূহ NKDM কতৃশক অনুদমােন করা হদয়দছ। 

 প্রাপ্ত তদথ্য প্রতীয়মান হয়, পরীক্ষাকৃত অবকাঠাদমাসমূদহর কাদজর গুণগত মান েরপদত্রর রনরে শষ্ট্ মান অনুযায়ী 

হদে এবাং মরদঞ্জর মদধ্য আদছ। 
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 রকছু রকছু মক্ষদত্র রাদত্র ঢালাই হওয়ায় নমুনা সাংগ্রদহর সময় নপরস্থত োকা সেব হয়রন। এনা পররলরক্ষত 

হদয়দছ ময ঢালাই চলাকালীন সাব-করাক্টর এর ময সকল মলাক নপরস্থত োদকন তাঁদের মনকরনকযাল রবষদয় 

নপযুি ধারণা মনই।  

 রপ্রদেরসাং োন্ড এর মনস্ট বুদয়দন করা হদয়দছ এবাং মান সম্মত পাওয়া রগদয়দছ। 

 কনরক্রন ক্রারশাং মেন্থ পরীক্ষার জদে  Calibration of Compression Testing মমরশন MIST-দত সম্পয় 

করা হদয়দছ। (পরররশষ্ট্-১)  

 Slump Test এর প্রাপ্ত ফলাফল স্বাভারবক মরদঞ্জর মচদয় মবরশ মেো যাদে। প্লান্ট রমরক্সাং এর মক্ষদত্র Slump 

Test এর িাম কত মরদঞ্জর মদধ্য োকদত হদব এ রবষদয় বুদয়দনর পরামশ শ গ্রহণ করা মযদত পাদর। 

(জ) ইদলদরা-মমকারনকযাল সাংক্রান্ত: ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টদমর মচক-রলস্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য, রনেরূপ:  

(১) রবদুযৎ সরবরাহ 

 এমআরটি লাইন-৬ পররচালনার জদে মমান রবদুযদতর পররমাণ-১৮ মমগাওয়ান। 

 ২টি আরএসএস রনম শাণ করা হদে। একটি নত্তরা র্দপা এলাকায় এবাং অপরটি মরতরিদল। 

 জাতীয় গ্রী্ হদত মরতরিল আরএসএস-এ র্রপর্রস এবাং নত্তরা আরএসএস-এ ম্সদকা রবদুযৎ সরবরাহ 

করদব। 

 ইদলদরা-দমকারনকযাল অাংদশ নবায়নদযাগ্য রবদুযৎ ব্যবহার করার মকান পররকল্পনা মনই। 

 Back-up রবদুযৎ সরবরাহ প্রারপ্তর জদে মশওড়াপাড়া পুরাতন রবমান বন্ধর (৩৩ মকরভ) ম্সদকা মেদক 

মনয়া হদব। 

 রবদুযৎ লাইন ভায়া্াদক্টর নপদর স্থাপন করা হদব। 

(২) রসগনারলাং এন্ড অদনাদমাদন্ রসদস্টম: 

 অপাদরশন কদরাল মসন্টার (ওরসরস) সকল রসগনারলাং ও অদনাদমদন্ কাজ সম্পােন ও মরননররাং করদব। 

 এেদনা মসরাল অপাদরশন ও ম্যাদনজদমন্ট রসদস্টদমর সফনওয়যার র্জাইন করা হয়রন। এটি প্ররক্রয়াধীন 

আদছ। 

 সম্পূণ শ স্থাপনায় অপটিকযাল ফাইবার মবস্ মননওয়াকশ স্থাপন করা হদব। 

(৩) রক্ষণাদবক্ষণ কায শক্রম ও রনরাপত্তা পররকল্পনা: 

 রবদুযৎ রবভ্রান হদল চলমান কায শক্রদম যাদত ব্যার্াত না র্দন তজ্জদে রবকল্প রবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (Backup 

Power Source) চালু োকদব। 

 র্দপা এররয়া, সাব-মস্টশন, যাত্রী প্রদবশিার সহ মরলদকাদচ আধুরনক রসরস কযাদমরাসহ অোে সারদভইদলন্স 

র্ভাইস অন্তর্ভ শি োকদব।  

 যাত্রী সাধারদণর সুরবধার জদে র যারপ্-পাস (স্মান শ কা্ শ) এবাং তাৎক্ষরনক টিদকন ক্রদয়র বুে নভয় ব্যবস্থা 

চালু োকদব। 
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(ি) মরারলাং স্টক সাংক্রান্ত:  

 মরারলাং স্টক ও র্দপা ইকুইপদমদন্টর Definitive Design ইদতামদধ্য সম্পয় হদয়দছ। 

 জাপাদন মরদলর বরগ রনম শাণ কাজ ১৬ মফব্রুয়ারী, ২০১৯ এ শুরু হদয়দছ। 

 ১ম মমদাাদরল র্জাইন, এয়ার করন্ডশরনাং রসদস্টম, মব্রক রসদস্টম, মান ইনফরদমশন রসদস্টম চূড়ান্ত হদয়দছ। 

 জাপাদন রিতীয় Mock-up Rail রনম শাণ সম্পয় হদয়দছ।  

 নত্তরা মেদক আগারগাঁও রুন  র্দসম্বর, ২০১৯ সাদলর মদধ্য চালু করদত হদল ন্যযনতম ৮ মসন মানসহ 

নদ্ধারকারী ১ মসন মাদনর প্রদয়াজন হদব।  

 প্ররতটি মান এর সদব শাচ্চ নাদগ শন যাত্রী সাংখ্যা  ১৬৯৬ জন । প্ররতটি মকাদচ েীর্ শ আসন ব্যবস্থা োকদব। 

 প্ররতবন্ধী যাত্রীদের জে সরাসরর হুইল মচয়ার োকদব। মচয়ার এ কদর মকাদচ প্রদবশ করদত পারদব। 

 প্ররত ৪/৫ রমরনন পর পর একটি মান চলদব। প্ররতটি মরল এ ৬ টি মকাচ োকদব। প্ররতটি মকাদচ ৪ টি নঠানামার 

েরজা আদছ। প্ররতটি মকাচ এলুযরমরনয়াম বর্র বতরর। মরলগুদলা ATC (Automatic Train Control) িারা 

রনয়রন্ত্রত। সদদব শাচ্চ চলার গরত ১০০ রক.রম.।  

 র্দসম্বর’১৯ এর মদধ্য চালু করদত হদল এক মাস পূদব শ মরল মকাচগুদলা বাাংলাদেদশ মপাঁছাদত হদব এবাং  মনস্ট 

রান এর প্রদয়াজন হদব।   

(ঞ) প্রকদল্পর RAP এবাং EMP পয শদলাচনায় প্রাপ্ত:  

 ক্ষরতগ্রস্তদেরদক ক্ষরতপূরণ প্রোন ও পুনব শাসদনর জদে প্রকদল্পর আওতায় ২টি পুনব শাসন কম শ-পররকল্পনা 

(RAP) গ্রহন করা হয় যো:- র যাপ-১ এবাং র যাপ-২। র যাপ-১ র্দপা এলাকার ক্ষরতগ্রস্তদের জদে এবাং র যাপ-

২ র্দপা এলাকা বাদে সম্পূণ শ এলাইনদমদন্ট ক্ষরতগ্রস্তদের জদে।  

 প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্তদের অে শ পররদশাদধর অগ্রগরত র যাপ-১ এ ৮৯.০১%, র যাপ-২ ৬০.৬০% এবাং সারব শকভাদব 

৭৩%।

 এমআরটি প্রকদল্প CEMP বাস্তবায়দন রনরদপক্ষ প্ররতদবেন প্রোদনর জদে ২টি প্ররতষ্ঠানদক IMG রনদয়াগ 

করা হদয়দছ। IMG - ২টি হদলা: (১) MIST (২) BCSIR

 CEMP মরননররাং ব্যবস্থায় প্রাপ্ত তদথ্য মেো যায়, রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ এলাকায় বায়ুদত অদক্টাবর-

র্দসম্বর/১৮ মত প্রাপ্ত পাটি শকুদলন ম্যানার রপএম১০ ও রপএম২.৫ র্ওই সীমার মচদয় মবরশ পাওয়া রগদয়দছ। 

পল্লবী, রমরপুর-১০, কাজীপাড়া ও আগারগাঁও এ রপএম১০ পাওয়া মগদছ যোক্রদম ২৪৮, ২২৪, ১৬৩ ও ১৯৮; 

এদক্ষদত্র র্ওই সীমা ১৫০। নি স্থানসমূদহ রপএম২.৫ পাওয়া রগদয়দছ যোক্রদম ১০৮, ৯১, ৭২ ও ১১১; এদক্ষদত্র 

র্ওই সীমা ৬৫।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

SWOT রবদেষণ 

৫.০১ প্রকদল্পর শরিশালী রেক  

 মমদাাদরল যাতায়াদত রপক-আওয়ার চারহো অনুযায়ী যাত্রী পররবহন করা, রনরাপে, আরামোয়ক, 

পররদবশবান্ধব দ্রুতগরতসম্পয় অেচ সকল মশ্ররণর যাত্রীর ব্যয়-সাশ্রয়ী গণপররবহন, এটি প্রকদল্পর শরিশালী 

রেক। 

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সরকাদরর দৃঢ় অঙ্গীকার (Commitment)-এর মপ্ররক্ষদত এটিদক First-track প্রকল্প 

রহদসদব রচরিত করা প্রকদল্পর শরিশালী রেক। 

 চাকুররজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রীসহ মমদাাদরদল চলাচলকারী জনসাধারণ রপক-আওয়াদর রকাংবা নন-রপক 

আওয়াদর যানবাহদনর জদে প্রায় মকান অদপক্ষমান সময়ই (waiting time) ব্যয় করদত হদব না। এটি 

প্রকদল্পর গুরুত্বপুণ শ শরিশালী রেক। 

 জাপাদনর োতা সাংস্থা “জাইকার” আরে শক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি শরিশালী রেক। 

 আধুরনক র্জাইন এবাং রনম শাণ মক শল ব্যবহৃত হওয়ায় বাাংলাদেদশ প্রযুরি হস্তান্তর হদব-এটি প্রকদল্পর 

শরিশালী রেক। 

 রসরপ-০৫ ও রসরপ-০৬ এ পররদবশ বান্ধব  স্ক্রু পাইল ব্যবহার প্রকদল্পর ভাল রেক। 

 এমআরটি লাইন-৬ নত্তরা-মরতরিল রুদন র্ণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পররবহন করদব।  

 মস্টশন রভরত্তক নয়ত আবারসক এলাকা (Residential Hub) গদড় নঠদব; যো:- নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) 

ও পল্লবী। 

৫.০২ প্রকদল্পর দুব শল রেক  

 প্রকদল্পর মূল র্রপরপ’র লক্ষযমাত্রার তুলনায় প্রকদল্পর অগ্রগরত এরপ্রল, ২০১৯ পয শন্ত ১৪% এর মবরশ রপরছদয় 

োকা এ প্রকদল্পর একটি দুব শল রেক। 

 প্রকদল্পর মূল র্রপরপ’মত রনধ শারণকৃত মমান মময়াে ১২ বছদরর মদধ্য প্রকদল্পর র্জাইন, ক্রয় কায শক্রম 

(Procurement) এবাং বাস্তবায়ন পয শাদয়র সময় আলাোভাদব রনরে শষ্ট্ না করায় বাস্তদব প্রকদল্পর র্দপা 

এলাকার পূতশ কাজ এবাং ইদলদরা-দমকারনকযাল কাজ রবলদম্ব শুরু হওয়া-প্রকদল্পর দুব শল রেক।  

 মমদাাদরদলর শুরু পদয়ন্ট তো নত্তরা ৩য় পব শ মস্টশদনর সাদে নত্তরা ২য় পব শ ও ১ম পদব শর মমদাাদরদলর 

সাংদযাগ না োকা এ প্রকদল্পর দুব শল রেক।  

 ন্যযনতম কদয়কটি ব্যস্ত ইন্টারদসকশদন সাবওদয় রনম শাণ না করা-প্রকদল্পর দুব শলতা 

 প্রকল্পটির এলাইনদমদন্টর সাদে রবমানবন্দর সড়দকর সাদে মকান সাংদযাগ না োকা-প্রকদল্পর দুব শলতা।    
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৫.০৩ প্রকদল্পর সৃষ্ট্ সুদযাগসমূহ  

 মমদাাদরল পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণ প্রায় ২০০০ জনবদলর কম শসাংস্থান হদব। 

 প্রকল্পটির মাধ্যদম বৃহোকার প্রকল্প বাস্তবায়দন কাররগরী সক্ষমতার সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদয়দছ। 

 এমআরটি লাইন-৬ চালু হদল স্বল্প সমদয় অদনক মবরশ পররমাদণ যাত্রী পররবহদনর সুদযাগ সৃরষ্ট্ হদব। 

 ঢাকা মহানগরীদত সব শ মপশার জনসাধারদণর কম শর্ণ্টার অপচয় অদনক হ্রাস পাদব।   

 নত্তরা-রমরপুর-মরতরিল রুদনর যাত্রীগণ দ্রুত ও যানজনমুিভাদব যাতায়াত করদত পারদব। 

 মমদাাদরদলর মাধ্যদম Last mile Connectivity সুরবধা। 

৫.০৪: প্রকদল্পর ঝুঁরক/চযাদলঞ্জসমূহ  

 নচ্চ-পয শাদয়র রনদে শশনা অনুযায়ী পুনোঃরনধ শাররত সময়সীমা (২০২০ সাল) এর মদধ্য মমদাাদরল চালু করা একটি 

চযাদলঞ্জ। 

 র্নবসরতপূণ শ ও যানজদন ভারাক্রান্ত ঢাকা মহানগরীদত মমদাাদরদলর রনম শাদণর মপ্ররক্ষদত পররকরল্পতভাদব 

াারফক ব্যবস্থাপনা কদর জন দুদভ শাগ লার্ব কদর  রনধ শাররত সমদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করদত হদব।  

 রনম শাণকালীন ক্ষরতগ্রস্ত সড়ক যোসমদয় ও যোযেভাদব মমরামত কদর জনসাধারদণর চলাচদলর নপদযাগী 

রাো প্রদয়াজন। এটি প্রকদল্পর একটি চযাদলঞ্জ। 

 রনম শাণজরনত কারদণ সৃষ্ট্ বায়ুদূষণ রনরাপে মাত্রার মচদয় অদনক মবরশ যা জনস্বাদস্থযর জদে হুমরক। রনম শাতা 

প্ররতষ্ঠানদক এ ঝুঁরক হ্রাদসর চযাদলঞ্জ গ্রহণ করদত হদব।  

 স্থানান্তররত ইনটিরলজ সারভ শসসমূদহর (যো:- রবদুযৎ, পারন, পয়োঃরনষ্কাষন, গ্যাস, মনরলদফান) অবস্থান রচরিত 

রাো, নকশা সাংরক্ষণ করা ইতযারে একটি চযাদলঞ্জ। 

 সঠিক ব্যবস্থাপনায় বাধাহীন ভাদব মান সারভ শস পররচালনা করা। মমদাাদরল সঠিকভাদব অপাদরশন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ করা। 

 মমদাাদরল পররচালনার জদে েক্ষ জনবল এবাং রনরাপত্তা স্টাফ রনদয়াগ করা।  

 পেচারীদের চলাচদলর জদে মকান মকান স্থাদন ফুনপাে মনই বলদলই চদল, অদূর ভরবষ্যদত ফুনপাে প্রশস্ত 

করার ব্যবস্থা করা। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সুপাররশ ও নপসাংহার 

 

৬.০১ সুপাররশসমূহ:  

চলমান এমআরটি লাইন-৬ এর জদে:  

১. নত্তরা ৩য় পব শ (রেয়াবারড়) হদত আগারগাঁও পয শন্ত মমদাাদরল ২০১৯ সাদলর মদধ্য এবাং আগারগাঁও মেদক মরতরিল 

পয শন্ত অাংশ ২০২০ সাদলর এর মদধ্য চালু করদত হদল রনেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন: 

 ক) রসরপ-০২-এর ১৩টি রবরডাং/ওয়াকশশপ/দশ্/াযাক/সহায়ক অবকাঠাদমার সম্পদয়র সময়সীমা আগস্ট, 

 ২০২১ মেদক কমপদক্ষ আগস্ট, ২০২০-এ এরগদয় আনদত হদব যাদত কদর ২০১৯ সাদলর মদধ্য র্দপা

 এররয়ায় ন্যযনতম প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমাসমূদহর substantial কাজ সমাপ্ত হয়; [সূত্র: অনুদেে ৩.০১.৬ ও 

 ৪.০১ (ক)] 

 ে) রসরপ-০৩ এবাং রসরপ-০৪ প্যাদকদজর Critical Event ৫টি স্থাদনর Balanced Cantilever 

 স্পযানসমূদহর-এর রপয়ার এবাং গা্ শার-িাব রনম শাণ কাজ অরতররি ইকুইপদমন্ট ও জনবল রনদয়াগ কদর 

 অগ্রারধকার রভরত্তদত মসদেম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য সমাপ্ত করা প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে ৪.০১ (ক)] 

 (গ) যানজদনর ফদল জনদুদভ শাগ লার্দব, রসরপ-০৫ এবাং রসরপ-০৬-এর কম শ-পররকল্পনা এমনভাদব 

 গ্রহণ করদত হদব যাদত রসরপ-০৫ এর এবাং রসরপ-০৬ এর কররদ্াদরর প্রদতযকটির বের্ শযদক মক ২টি অাংদশ 

 রনম শাদণর অগ্রারধকার প্রোন করদত হদব। এ মক্ষদত্র রসরপ-০৫, ফাম শদগন মেদক কারওয়ান বাজার অাংশ 

 র্দসম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য এবাং মশদর বাাংলা নগর মেদক ফাম শদগন অাংশ মসদেম্বর, ২০২০ সাদলর 

 মদধ্য সমাপ্ত করদত হদব।  

 অনুরূপভাদব রসরপ-০৬-এ কারওয়ান বাজার মেদক মপ্রসক্লাব অাংশ র্দসম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য  এবাং 

 মপ্রসক্লাব মেদক মরতরিল অাংশ মসদেম্বর, ২০২০ এর মদধ্য সম্পয় করদত হদব। এ মক্ষদত্র 

 মস্টশনসমূদহর রনম শাণকাজদক অগ্রারধকার মেয়া প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং-৪.০১ (ক)] 

 (র্) রসরপ-০৭ এর সমারপ্তর সময়সীমা মসদেম্বর, ২০২২ মেদক ন্যযনতম মেড় বছর এরগদয় আনদত হদব এবাং 

 মাচ শ, ২০২০ সাদলর মদধ্য নত্তরা (রেয়াবারড়) মেদক আগারগাঁও পয শন্ত অাংদশর মরল াযাক বসাদনাসহ ই 

 এন্ড এম কায শক্রম সম্পয় করদত কম শপররকল্পনা গ্রহণ প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং-৪.০১ (ক)] 

 (ঙ) রসরপ-০৮ (দরারলাং স্টক) এর সময়সীমা র্দসম্বর ২০২১ পয শন্ত। এ প্যাদকদজর substantial কায শক্রম

 র্দপা ইকুইপদমন্ট ১০০% মসদেম্বর, ২০১৯ এর মদধ্য এবাং অন্ততোঃ ৩৩% মরল মকাচ অে শাৎ  ৮টি এবাং ১টি 

 নদ্ধার মকাচ নদভম্বর/২০১৯ এর মদধ্য ঢাকায় মপ ছাদত হদব। তেনুযায়ী কম শ-পররকল্পনা গ্রহণ কদর আগস্ট, 

 ২০১৯ মেদক প্ররত মাদস ১ মসন মান মেদশ মপ ুঁছাদত হদব; [সূত্র: অনুদেে নাং-৪.০১ (ি)] 

২. রসরপ-০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬ এর কাজ চলাকালীন তীব্র যানজন হ্রাদস এবাং সড়ক ব্যবহারকারীদের দুদভ শাগ কমাদনার 

লদক্ষয সুষু্ঠভাদব াারফক রনয়ন্ত্রদণর জদে সড়দক স্থারপত অস্থায়ী কনরক্রন ব্যররয়ার অপসারণ করা না পয শন্ত প্রকল্প 

কতৃশপক্ষ এবাং র্এমরপ’র াারফক রবভাগ ময েভাদব রনরে শষ্ট্ বাস স্টদপদজ, পেচারী ক্ররসাং (Pedestrian temporary 

crossing)-এ ও ইননাদন শ (U-Turn) যানবাহন রনয়ন্ত্রদণর জদে প্রদতযক প্রকল্প  ব্যবস্থাপদকর অধীদন একজন কদর 

াারফক ব্যবস্থাপনা কম শকতশা রনদয়াগ করা মযদত পাদর, রযরন র্এমরপ াারফক রবভাদগর সাদে সমন্বয় কদর, প্রদয়াজনীয় 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদবন; এ লদক্ষয রনেরলরেত পেদক্ষপ গ্রহণ করা মযদত পাদর; [সূত্র: অনুদেে নাং- ৩.০৪] 

ক) প্রাইদভন কারসহ যানবাহদনর Detour program বাস্তবায়ন করা;  

ে) র্এমরপ প্রচাররত “মরর্ও স্পাইস” চযাদনদলর াারফক সাংক্রান্ত অনুষ্ঠাদনর রবষদয় সদচতনতা সৃরষ্ট্ করা এবাং 
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গ) যানবাহন ব্যবহারকারীগণদক মমাবাইল অযাপস ব্যবহাদর নিুদ্ধ করা। [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.০৪] 

৩. প্রকদল্পর কাদজর গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণ এমআরটি লাইন-৬ কতৃশপদক্ষর অরধকতর সুপাররভশন রনরিত করার লদক্ষয 

প্রদতযক প্রকল্প ব্যবস্থাপকদক রবদশষতোঃ রসরপ-০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপকিয়দক সহায়তা করার জদে 

একজন কদর ল্যাবদরনরী অরভজ্ঞতা সম্পয় প্রদক শলী রনদয়ারজত করা প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.০৭] 

৪. আইএমইর্ কতৃশক প্রকদল্পর মরননররাং করা এবাং জন-নদিগ (Public Concern)-এর মপ্ররক্ষদত তথ্য রবরনমদয়র 

সুরবধাদে শ এেন মেদক প্রকদল্পর র্জাইন ও সুপাররভশন কনসালট্যান্টস কতৃশক োরেলকৃত CEMP-এর অগ্রগরতর 

প্ররতদবেনসমূহ আইএমইর্-এর রনকন মপ্ররণ করা প্রদয়াজন; বায়ু দূষদণর মাত্রা র্ওই সীমার মচদয় মবরশ রবধায় 

ধূলাবারল (Dust) রনয়ন্ত্রদণ প্রকদল্পর কররদ্াদর বেরনক প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক বার পারন রছনাদনা প্রদয়াজন; [সূত্র: 

অনুদেে নাং-৩.০৫ ও ৩.০৯.২] 

৫. মমদাাদরল মস্টশনসমূহ রনম শাদণর ফদল ফুনপাে খুবই সাংকীণ শ হওয়ায় মস্টশন এলাকায় ভূরম অরধগ্রহণ কদর রকাংবা 

রাজনদকর অনুমরতক্রদম ফুনপাে প্রশস্তকরদণর পেদক্ষপ গ্রহণ করা প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং- ৩.০৪ ও ৫.০১ 

(ে)] 

৬. ঠিকাোর কতৃশক প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজ রনদয়ারজত স্থানীয় সাব-করাকনরগণদক েরপদত্রর শতশ অনুযায়ী সাধারণতোঃ 

মূল ঠিকাোর রলরেত কায শাদেশ মেয়া প্রদয়াজন। কাদজর গুণগত মান এর রবষদয় ভরবষ্যদত জটিলতা এড়াদনার জদে 

এ ধরদনর সাব-করাক্টরদের তারলকা প্রকল্প পররচালক কতৃশক সাংরক্ষণ করা প্রদয়াজন। যতটুকু সেব ঠিকাোদরর  

রনজস্ব নীম কাজ করদব; প্রদয়াজদন সাব-করাক্টর কতৃশক কাজ করা কালীন রনম শাতা প্ররতষ্ঠাদনর 

প্রদক শলী/প্রদক শলীগণ মনতৃদত্ব োকদত হদব। সরাসরর সাব-করাক্টদরর নপর োরয়ত্ব ছাড়া যাদব না। প্রকল্প পররচালক 

কতৃশক এ রবষদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.০৭.৩] 

৭. প্রকদল্পর ইদলদরা-মমকারনকযাল রসদস্টদম অগ্রগরত ত্বরারন্বত করা এবাং এর কায শকাররতা বৃরদ্ধর জদে রনেরূপ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা প্রদয়াজন। 

(ক) সকল ইকুইপদমন্ট মকনা এবাং deployment পররকল্পনা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা; 

(ে) প্রধান প্রধান ইকুইপদমন্ট সরবরাহ র্দসম্বর, ২০১৯ সাদলর মদধ্য সমাপ্ত কদর জুন, ২০২০ এর মদধ্য 

সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠান কতৃশক স্থাপন সমাপ্ত করা; 

(গ) ক্রয়কৃত সকল ইকুইপদমন্ট এর গুণাগুণ পরীক্ষা করা; 

(র্) নত্তরা আরএসএস ও মরতরিল আরএসএস ববদুযরতক সাংদযাগ যোক্রদম র্দসম্বর, ২০১৯ ও র্দসম্বর, 

২০২০ সাদলর মদধ্য সম্পয় করা; 

(ঙ) ওরসরস ভবন এবাং এর ইকুইপদমন্ট ২০২০ সাদলর মাদচ শর মদধ্য করমশন/চালু (Function) করা;   

(চ) ওরসরস’র ইকুইপদমন্ট এবাং ওরসরস রসদস্টদমর মদধ্য সামঞ্জস্যতা রনরিত করা; 

(ছ) সকল মনকরনকযাল জনবলদক তারত্ত্বক এবাং ব্যবহাররক প্ররশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম েক্ষ কদর গদড় মতালা 

যাদত তাঁরা অরত দ্রুত ইনস্টদলশন পদ্ধরতটি বুিদত পাদর, যা ভরবষ্যদত নদ্ভুত সমস্যা সমাধাদন সহায়তা 

করদব;   

(জ) রবদুযৎ সরবরাদহর জদে র্দপা এররয়া ও মস্টশনসমূদহ নবায়ন মযাগ্য রবদুযৎ (Renewable 

energy/Solar power) ব্যবস্থা স্থাপন কদর রবকল্প রহদসদব ব্যবহার করা এবাং 

(ি) রক্ষণাদবক্ষণ কায শক্রম এবাং ই এন্ড এম রসদস্টদমর রনরাপত্তা পররকল্পনা বাস্তবায়দন রনয়রমত রনরাপত্তা 

রড্রল কায শক্রম পররচালনা করা। [সূত্র: অনুদেে নাং ৩.০৮.১] 

৮. যোশীঘ্র রবদুযৎ সরবরাহকারী ও রবপণন প্ররতষ্ঠান র্রপর্রস ও ম্সদকার সাদে রবদুযৎ ক্রয় চুরি (Purchasing 

Agreement) প্ররক্রয়া সম্পয় করা প্রদয়াজন [ সূত্র: অনুদেে নাং-৩.০৮.১] এবাং 
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৯. ১ম পয শাদয় রেয়াবারড়-আগারগাঁও অাংদশ মমদাাদরল চালু হদল আগারগাঁও মেদক পরবতী মস্টশনগামী যাত্রীদের 

যাতায়াদতর জদে আগারগাঁও-মরতরিল রবদশষ বাস সারভ শস চালু করা এবাং আগারগাঁও মস্টশদনর সুরবধার অরতররি 

অস্থায়ীরভরত্তক waiting shed  রনম শাণ করার আগাম ব্যবস্থা মনয়া প্রদয়াজন [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.১৪.২]।  

ভরবষ্যৎ প্রকদল্পর জদে: 

১০. অতযন্ত র্ন বসরতপূণ শ ঢাকা মহানগরীদত RSTP-দত অন্তর্ভ শি অোে এমআরটি লাইনসমূহ র্জাইদনর সময় অত্র 

প্রকদল্পর অরভজ্ঞতার আদলাদক জনদুদভ শাগ লার্দব এবাং সড়দকর রবযমান কায শকরী প্রশস্ততা হ্রাস না করার স্বাদে শ 

কতটুকু এরলদভদন্ হদব বা কতটুকু আন্ডারগ্রাঊন্ড হদব; নারক সম্পূণ শই আন্ডারগ্রানন্ড হদব তা মেশী-রবদেশী “রবদশষজ্ঞ 

প্যাদনল অব এক্সপান শ” এর মতামদতর রভরত্তদত চূড়ান্ত করা প্রদয়াজন; [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.১০]  

১১. মেশীয় পরামশ শক প্ররতষ্ঠানসমূহ যাদত র্জাইন ও তত্ত্বাবধান কাদজ রনদয়ারজত হদয় অরধকতর অরভজ্ঞতা অজশদনর 

সুদযাগ পায়, তজ্জদে পরবতী এমআরটি ও রবআরটি প্রকল্পসমূদহ োতাসাংস্থার সাদে মনদগারসদয়শন করতোঃ প্রকদল্পর 

র্জাইন প্যাদকজ এবাং সুপাররভশন প্যাদকজ পৃেক করার রবষয় রবদবচনা করা প্রদয়াজন [সূত্র: অনুদেে নাং-৩.০৬.৪] 

এবাং  

১২. RSTP-দত বরণ শত পরবতী এমআরটি ও রবআরটি প্রকল্পসমূদহ র্জাইন এবাং বাস্তবায়দন পররদবশ ও জীব-নবরচত্রয 

যাদত ক্ষরতগ্রস্ত না হয়, তজ্জদে Ecosystem-based technology/approach অনুসরণ করা প্রদয়াজন। [সূত্র: অনুদেে 

নাং-৩.০৯.২.৪] 

৬.০২ নপসাংহার: ঢাকা মহানগরীর গণ-পররবহদনর ক্রম-বধ শমান চারহো পূরদণ এবাং পররবহন েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয 

গৃহীত ঢাকা ম্যাস র যারপ্ নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) এর রনম শাণ কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনদে শশনায় রবদশষ 

নদযাদগ বাস্তবায়দনর লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী এরগদয় চলদছ। প্রকল্পটির রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রাপ্ত critical রবষয় হদলা- 

“প্রকদল্পর চলমান ৭টি প্যাদকদজর সময়ানুপারতক এবাং সমরন্বত অগ্রগরত অজশন করা”।  

চতুে শ অধ্যাদয় বরণ শত সাররণ ৪.২ ও রচত্র ৪.০২ হদত মেো যায়, প্রকদল্পর রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও পয শন্ত অাংশ 

র্দসম্বর, ২০১৯ সাদলর মদধ্য চালু করদত হদল নি প্যাদকজসমূদহর রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও অাংদশ করণীয় অত্র 

প্ররতদবেদনর পয শদবক্ষণ ও সুপাররদশ নদল্লে করা হদয়দছ। রসরপ-০৭ এর কায শক্রম অোে প্যাদকদজর তুলনায় পদর 

শুরু হওয়ায়, প্যাদকজসমূদহর একটি আদরকটির সাদে সম্পৃিতার কারদণ এবাং রনম শাণ কাজ ত্বরারন্বত করদত রগদয় 

ক্রয়কৃত কায শ ও সম্পেসমূদহর গুণগত মাদনর নৎকষ শতায় মকানরূপ ব্যতযয়/অব্যবস্থাপনা যাদত না হয় মসজদে 

রেয়াবারড় মেদক আগারগাঁও পয শন্ত অাংশ চালু করার সময়সীমা ন্যযনতম মাচ শ, ২০২০ পয শন্ত বৃরদ্ধর প্রদয়াজনীয়তা 

পররলরক্ষত হদে। 

তদব, আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত অাংশ চালু করার সময়সীমা র্দসম্বর, ২০২০ অপররবরতশত রাো মযদত পাদর; 

মকননা অরধকাাংশ প্যাদকদজর সমারপ্ত-সময় র্দসম্বর, ২০২০ এর কাছাকারছ। মস লদক্ষয প্রদয়াজনীয় কম শ-পররকল্পনা 

সাংদশাধন এবাং মানসম্মতভাদব লক্ষযমাত্রা অজশদন সাংরেষ্ট্ রনম শাতা প্ররতষ্ঠান, প্রকদল্পর কম শকতশাগণ, র্এমটিরসএল 

কতৃশপক্ষ এবাং সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ অত্র রনরবড় পররবীক্ষদণর SWOT, পয শদবক্ষণ ও সুপাররদশর 

রভরত্তদত ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর। 
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সাংযুরি এবাং পরররশষ্ট্সমূহ 

 

সাংযুরি- ১ক, ১ে, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ক,৭ে,৭গ  

এবাং 

পরররশষ্ট্- ১ ও ২ 
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 
 

গুরুত্বপূণ শ তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর জে প্রশ্নমালা  

 

[প্রকল্প পররচালক, অরতররি প্রকল্প পররচালকবৃন্দ, প্রকল্প ব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রকদল্পর পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রদক শলী, রনম শাণ প্ররতষ্ঠাদনর প্রদক শলী, ম্সদকা/দ্সার প্ররতরনরধ, ওয়াসার সাংরেষ্ট্ এলাকার প্ররতরনরধ, রততাস 

গ্যাস টি অযান্ড র্ মকাম্পানী এবাং রবটিরসএল এর প্ররতরনরধ-এর জদে]  

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা: ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন মকাম্পানী রলরমদন্ (র্এমটিরসএল) 

রুদনর নাম: এমআরটি লাইন-৬ (নত্তরা মেদক মরতরিল পয শন্ত পররকল্প রুন) 

 

নত্তরোতার নাম:--------------------------------------------- পেবী/মপশা :---------------------------------

মমাবাইল নম্বর: -------------------------- ওয়া্ শ/মহল্লা:--------------------- োনা:------------------  

 

প্রশ্নসমূহ: 

1. প্রকল্পটির সদঙ্গ আপরন রকভাদব সাংরেষ্ট্ আদছন? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. বতশমাদন চলমান প্রকল্পটির বাস্তবায়দনর অগ্রগরত লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী অগ্রসর হদে রকনা? আপনার মতামত 

প্রোন করুন। 

-----------------------------------------------------------------------------------------------      

3. ইনটিরলটি সারভ শস (Utility Service) অপসারণকাদল রক রক প্ররতবন্ধকতার সম্মুেীন হদয়রছদলন। প্রকদল্পর 

আগারগাঁও মেদক মরতরিল অাংদশ ইনটিরলটি অপসারদণর বতশমান অবস্থা (status) মকমন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. (ক) প্রকদল্প ক্ষরতগ্রস্ত গ্যাস, পারন, রবদুযৎ, মনরলদফান, পয়োঃরনষ্কাশন লাইন স্থানান্তদর মকান প্যাদকদজ মকানরূপ 

প্ররতবন্ধকতা আদছ রকনা? এ সম্পদকশ অবরহত করুন।  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ে) মযোদন ইনটিরলটি সারভ শস এর স্থানান্তর সম্পয় হদয়দছ As-built নকশা প্রণীত হদয়দছ রকনা? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Elevated ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণসহ মমদাাদরল রনম শাণ বাাংলাদেদশ প্রেম। এ মপ্ররক্ষদত এ প্রকদল্পর 

র্জাইন ববরশষ্ট্য সম্পদকশ অবরহত করুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. মস্টশদনর র্জাইদন প্ররতবন্ধী যাত্রী-বান্ধব ব্যবস্থা রাো হদয়দছ রক না? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

সাংযুরি-১ক  
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7. প্রকল্প বাস্তবায়ন কাদল রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক তাদের কম শ এলাকায় বায়ু দূষণ ও শে দূষণ সহনীয় মাত্রায় 

রাোর জদে ময ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ, তা পয শাপ্ত রকনা? বষ শাকাদল বৃরষ্ট্র পারন রাস্তা মেদক দ্রুত অপসারদণর 

পেদক্ষপ মনয়া হদয়দছ রক?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল পররদবশ রক্ষায় রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক EMP অনুযায়ী ব্যবস্থা মনয়া হদে রক? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. এমআরটি লাইন-৬-এর ইনটিরলটি সরাদনা, পাইরলাং কাজসহ রনম শাণ কাদজর ফদল রবযমান সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত 

হদয়দছ। েরপদত্রর শতশ-অনুযায়ী রনম শাতা প্ররতষ্ঠান সময়মত ও সঠিকভাদব সড়ক মমরামত কদরদছ রক? 

াারফক ম্যাদনজদমদন্টর মাধ্যদম ময ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ, তা যদেষ্ট্ রক? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. এমআরটি লাইন-৬-এর যাত্রীদের ভাড়া রনধ শারদণ রক রক প্যারারমনার (Parameter) রবদবচনা করা হদয়দছ 

তা সম্পদকশ আমাদেরদক বলুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক রক?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক রক?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল রক রক ধরদনর সুদযাগ (Opportunity) সৃরষ্ট্ হদত পাদর বদল আপরন মদন কদরন?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. প্রকল্পটি বাস্তবায়দন মকান রকম ঝুঁরক (Threat) বা চযাদলঞ্জ  রক?    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(আপনার সহদযারগতার জে ধেবাে) 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামোঃ------------------------ 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ-----------------------------------  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 
 

গুরুত্বপূণ শ তথ্য প্রোনকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহদণর জে প্রশ্নমালা 

 

[মময়র, ঢাকা নত্তর রসটি কদপ শাদরশন, মময়র, ঢাকা েরক্ষন রসটি কদপ শাদরশন, নগর পররকল্পনারবে, াারফক রবভাদগর 

নপ-পুরলশ করমশনার, সাংরেষ্ট্ এলাকার কানরন্সলর, স্থানীয় সুধীজন, ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরি, সড়ক ব্যবহারকারী স্কুল, 

কদলজ, রবশ্বরবযালদয়র রশক্ষক, যানবাহন মারলক সরমরতর প্ররতরনরধ, চালক সরমরতর প্ররতরনরধ]    

ভূরমকাোঃ আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর 

পক্ষ মেদক নপযু শি প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কাদজ প্রকদল্পর একজন গুরুত্বপূণ শ তথ্য প্রোনকারী রহদসদব 

আপনার সাক্ষাৎকার রনদত এদসরছ। আপরন অবগত আদছন ময, মেশ তো জনগদণর আে শ-সামারজক নয়য়ন ও 

অগ্রগরতর অেতম রভরত্ত - নয়ত মযাগাদযাগ ব্যবস্থা। এ লদক্ষয ঢাকা মহানগরীর মযাগাদযাগ ব্যবস্থার নয়য়দন মমদাাদরল 

চালুর নদেদশ্য নত্তরা মসক্টর-১৮-পল্লবী-দরাদকয়া সররণ-োমারবাড়ী হদয় ফাম শদগন-দহাদনল মসানারগাঁও-শাহবাগ-

টিএসরস-দোদয়ল চত্ত্বর-মপ্রসক্লাব-মরতরিল পয শন্ত প্রকল্পটি (এমআরটি লাইন-৬) গ্রহণ করা হদয়দছ। আশা করা যায়- 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর মাধ্যদম ঢাকা মহানগরীদত সব শসাধারদণর জদে গণপররবহন সুরবধারেসহ কায শকরী ও েক্ষ, 

রনরাপে ও পররদবশ বান্ধব দ্রুত পররবহন ব্যবস্থা চালু করা সেব হদব। এছাড়া এর ফদল সারব শকভাদব রাজধানী ঢাকার 

জদে একরবাংশ শতােীর নাগররক জীবদনর চারহো পূরণ ও আে শ-সামারজক নয়রতর মক্ষদত্র ব্যাপক প্রভাব পড়দব বদল 

আশা করা যায়। আমরা রনেরলরেত তথ্যাবলী আপনার সাদে সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম জানদত চাই। 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা: ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন মকাম্পানী রলরমদন্ (র্এমটিরসএল) 

রুদনর নাম: এমআরটি লাইন-৬ (নত্তরা মেদক মরতরিল পয শন্ত পররকল্প রুন) 

 

নত্তরোতার নাম:--------------------------------------------- পেবী/মপশা :--------------------------মমাবাইল 

নম্বর: -------------------------- ওয়া্ শ/মহল্লা:--------------------- োনা:------------------  

 

প্রশ্নসমূহ: 

1. বতশমাদন চলমান প্রকল্পটির সম্পদকশ আপরন কেন মেদক অবরহত আদছন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. মমদাাদরদলর নত্তরা-মরতরিল পয শন্ত (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর ময কটি মস্টশন স্থাপন করা হদয়দছ, তা 

আপনাদের চারহো অনুযায়ী হদয়দছ রক না? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ইনটিরলটি স্থানান্তদরর সমদয় আপরন বা আপনার এলাকাবাসী মকান রকম অস্বাভারবক মভাগারন্তর সম্মুেীন 

হদয়দছন/হদেন রকনা? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সাংযুরি-১ে 
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4. এনা পররলরক্ষত হদে ময, এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাদজর জদে সড়দকর অদধ শদকরও মবরশ জায়গায় 

ব্যবহৃত হওয়ায় যানবাহন চলাচদলর পে সাংকুরচত হদয়দছ। এ মপ্ররক্ষদত াারফক ব্যবস্থাপনায় রনম শাণ প্ররতষ্ঠান 

কতৃশক গৃহীত ব্যবস্থা পয শাপ্ত রকনা? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাজ চলাকালীন রবযমান সড়ক ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ এবাং হদে। রনম শাতা 

প্ররতষ্ঠান কতৃশক ময মমরামত কাজ হদে, তাদত যানবাহন সহদজ চলাচল করদত পাদর রকনা? আপনার 

মতামত রেন।  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. এমআরটি লাইন-৬-এর রনম শাণ কাজ চলাকাদল বায়ুদূষণ ও শেদূষণ সহনীয় মাত্রায় রাোর জদে ময ব্যবস্থা 

গৃহীত হদয়দছ/হদে তা সম্পদকশ আপনার মতামত রেন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় শরিশালী রেক রক?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. আপনার মদত প্রকদল্পর সবদচদয় দুব শল রেক রক?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদল রক রক ধরদনর সুদযাগ (Opportunity) সৃরষ্ট্ হদব বদল আপরন মদন   কদরন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. আপনার দৃরষ্ট্দত প্রকদল্পর ঝুঁরক বা চযাদলঞ্জ সমূহ রক রক ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(আপনার সহদযারগতার জে ধেবাে) 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামোঃ------------------------ 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ----------------------------------- 
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬)  

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 
 

মফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD)’র জদে গাই্লাইন 

ভূরমকাোঃ আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রবভাদগর পক্ষ মেদক আপনাদের সাদে েলীয় আদলাচনা করদত এদসরছ। আপনারা অবগত আদছন ময, মেশ তো 

জনগদণর  আে শ- সামারজক নয়য়ন ও অগ্রগরতর অেতম রভরত্ত-নয়ত মযাগাদযাগ ব্যবস্থা। এ লদক্ষয ঢাকা মহানগরীর 

মযাগাদযাগ ব্যবস্থার নয়য়দন মমদাাদরল চালুর নদেদশ্য নত্তরা মসক্টর-১৮-পল্লবী-দরাদকয়া সররণ-োমারবাড়ী হদয় 

ফাম শদগন-দহাদনল মসানারগাঁও-শাহবাগ-টিএসরস-দোদয়ল চত্ত্বর-মপ্রসক্লাব-মরতরিল পয শন্ত প্রকল্পটি (এমআরটি লাইন-

৬) গ্রহণ করা হদয়দছ। আশা করা যায়- প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর মাধ্যদম ঢাকা মহানগরীদত সব শসাধারদণর জদে 

গণপররবহন সুরবধারেসহ কায শকরী ও েক্ষ, রনরাপে ও পররদবশ বান্ধব দ্রুত পররবহন ব্যবস্থা চালু করা সেব হদব। 

এছাড়া এর ফদল সারব শকভাদব রাজধানী ঢাকার জদে একরবাংশ শতােীর নাগররক জীবদনর চারহো পূরণ ও আে শ-

সামারজক নয়রতর মক্ষদত্র ব্যাপক প্রভাব পড়দব বদল আশা করা যায়। প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার জদে 

আমরা রনেরলরেত জানদত চাই। 

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সাংস্থা: ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন মকাম্পানী রলরমদন্ (র্এমটিরসএল) 

রুদনর নাম: এমআরটি লাইন-৬ (নত্তরা মেদক মরতরিল পয শন্ত পররকল্প রুন) 

 

এফরজর্’র আদলাচনার সভাপরতর নাম:------------------------------------------------------------------- 

পেবী/মপশা :--------------------------------------------------------------- 

এফরজর্র অনুষ্ঠাদনর স্থান: --------------------------------------------- এফরজর্র তাররে:---------------- 

 

1. অনুগ্রহ কদর মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) সম্পদকশ আপনাদের মতামত/ধারণা নদল্লে করুন।  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) রনম শাদণর জদে ইনটিরলটিজ যো:- রবদুযৎ, গ্যাস, পারন, মনরলদফান স্থানান্তর 

করদত হদয়দছ। আগারগাঁও মেদক মরতরিল পয শন্ত এেনও ভায়া্াক্ট রনম শাদণর কাজ এেনও শুরু হয়রন। 

এদক্ষদত্র ইনটিরলটি স্থানান্তদর সব শদশষ অবস্থা সম্পদকশ অবরহত করুন।  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর রনম শাণকালীন সমদয় অত্র রুদন যানজন সৃরষ্ট্ হদে। এ রবষদয় রনম শাণ 

প্ররতষ্ঠান কতৃশক আদরা রক রক পেদক্ষপ মনয়া প্রদয়াজন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) চালু হওয়ার পর জনসাধারদণর রক রক সুরবধা হদব, নদল্লে করুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর পররকল্পনা/র্জাইন প্রদয়াজন-রভরত্তক (need-based) করা হদয়দছ 

রক? মতামত প্রোন করুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্প রনরাপত্তা রবষয়ক রবদবচয রবষয়সমূহ আন্তজশারতক মাদন অন্তর্ভ শি 

করা হদয়দছ রক? নদল্লে করুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সাংযুরি-২   
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7. পররলরক্ষত হদে ময, মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর রনম শাণ কাদজর মপ্ররক্ষদত সড়ক এলাকায় 

বায়ুদত ধুলাবারলর পররমাণ বৃরদ্ধ মপদয়দছ। এ বায়ুদূষণ তো বায়ুদত ধুলাবারলর পররমাণ ঝুঁরকপূণ শ মাত্রার রনদে 

রাোর রক ব্যবস্থা মনয়া হদে? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্প পররদবশ সাংরক্ষদণ রবযমান ব্যবস্থায় আপনাদের স্ব স্ব অরভজ্ঞতা 

নদল্লে করুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) ইনটিরলটি সরাদনা, পাইরলাং কাজসহ রনম শাণ কাদজর ফদল রবযমান সড়ক 

ক্ষরতগ্রস্ত হদয়দছ। েরপদত্রর শতশ-অনুযায়ী রনম শাতা প্ররতষ্ঠান সময়মত ও সঠিকভাদব সড়ক মমরামত কদরদছ 

রক? াারফক ম্যাদনজদমদন্টর মাধ্যদম ময ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ, তা যদেষ্ট্ রক? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. অনুগ্রহ কদর মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর ভাদলা রেক সমূহ সম্পদকশ বলুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. অনুগ্রহ কদর মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকদল্পর দূব শল রেক সমূহ সম্পদকশ বলুন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল রক রক ধরদনর সুদযাগ (Opportunity) সৃরষ্ট্ হদত 

পাদর বদল আপনারা মদন কদরন? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. অনুগ্রহ কদর প্রকদল্পর রনম শাণকালীন সমস্যা/ঝুঁরক এবাং রনম শাণ পরবতী অপাদরশদনর চযাদলঞ্জসমূহ সম্পদকশ 

মতামত রেন। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. মমদাাদরল (এমআরটি লাইন-৬) কাদজর অগ্রগরত, রনম শাণ মক শল, গুণগতমান, রনম শাণ-পরবতী পররচালনা 

সম্পদকশ রকাংবা মমদাাদরদলর ভাড়া রনধ শারদণ আপনাদের মতামত/পরামশ শ নদল্লে করুন। 

(ক) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ে) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(গ) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(আপনাদের সহদযারগতার জে ধেবাে) 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামোঃ------------------------ 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ  

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ-----------------------------------  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 
 

ক্রয় কায শক্রদম রপরপআর/জাইকা গাই্লাইন-এর রবরধসমূহ অনুসরণ সাংক্রান্ত 

 

ক্রয় চুরি পয শাদলাচনা মচকরলস্ট  

১। ক্রয় চুরির নামোঃ ......................................................................................................... 

২। চুরি মূল্যোঃ..........................................  

৩। ক্রয় পদ্ধরতোঃ........................................  

ক্ররমক 

নাং 
কায শক্রম (Activity) 

প্রদযাজয রবরধ 

মমাতাদবক 

করণীয় 

প্রকৃত অবস্থা 

1.  বারষ শক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত রকনা?   

2.  ক) পরত্রকায় রবজ্ঞাপন প্রকারশত হদয়রছল রকনা? 

ে) রবজ্ঞাপন প্রকাশ হদল, পরত্রকার নাম-  

১।  

২।  

৩। 

  

3.  রসরপটিইন’র  ওদয়বসাইদন প্রকাশ করা হদয়রছল 

রকনা? 

  

4.  
কতটি েরপত্র/প্রস্তাব রবক্রয় হদয়রছল?  

  

5.  কত জন েরপদত্র/প্রস্তাদব অাংশগ্রহণ কদররছল?     

6.  েরপত্র/প্রস্তাদব োরেদলর জদে কতরেন সময় মেয়া 

হদয়রছল? 

  

7.  েরপত্র/প্রস্তাব নন্মিু করমটির (টিওরস/রপইরস) সেস্য 

সাংখ্যা কত জন?  

  

8.  রপওরস-দত টিইরস’র সেস্য সাংখ্যা কত জন?   

9.  েরপত্র মূল্যায়ন করমটির (টিইরস) সেস্য সাংখ্যা কত 

জন? 

  

10.  রপইরস-দত বরহোঃস্থ েপ্তদরর সেস্য সাংখ্যা কত জন?   

11.  (ক) পরামশ শক রনব শাচদন EOI-দত কতজন অাংশগ্রহণ 

কদরদছ? 

(ে) Pre-qualification/EOI-এর মাধ্যদম 

Shortlist-এ কতজন রনব শারচত করা হদয়দছ? 

  

12.  
কতজন Short-list হদত পাদরন রন; এর কারণ রক? 

  

সাংযুরি-৩ 
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13.  েরপত্র/প্রস্তাব গ্রহদণর কত রেদনর মদধ্য মূল্যায়ন কাজ 

সম্পয় হদয়দছ?  

  

14.  (ক) অনুদমােনকারী কতৃশপক্ষ মক? 

(ে) মূল্যায়ন প্ররতদবেন রনয়মানুযায়ী অনুদমােনকারী 

কতৃশপদক্ষর রনকন মপ্ররণ করা হদয়রছল রকনা?   

  

15.  রপরপআর/জাইকা গাই্-লাইন এর সাংরেষ্ট্ রবরধ 

অনুযায়ী যোসমদয় েরপত্র/প্রস্তাব অনুদমােন হদয়রছল 

রকনা? 

  

16.  ক) েরপদত্রর/প্রস্তাদবর ববধতার মময়াে কতরেন 

রছল? 

ে) েরপদত্রর/প্রস্তাদবর মূল ববধতার মময়াদে চুরিপত্র 

স্বাক্ষররত হদয়রছল রকনা? 

  

17.  ক) ববধতার মময়াে বরধ শত করা হদয়রছদলা রকনা?  

ে) চুরি স্বাক্ষদরর তাররেোঃ 

  

18.  মূল ববধতার মময়াদে চুরিপত্র স্বাক্ষররত হদয় না 

োকদল তার কারণ রক রছদলা? 

  

19.  ক) চুরি অনুযায়ী কাজ সম্পােদনর তাররেোঃ 

ে) প্রকৃত সম্পােদনর তাররেোঃ 

গ) রনম শাতা প্ররতষ্ঠান কতৃশক োরেলকৃত কম শ-

পররকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগরত হদে রকনা? 

  

20.  ক) েরপত্র/প্রস্তাব ফ্রন্ট মলাদ্্/আন ব্যাদলন্স্ রছল 

রকনা? 

ে) হযাঁ হদল, যদেষ্ট্ কায শ সম্পােন জামানত 

(Performance Security) রাো হদয়দছ রকনা? 

  

21.  
চুরি অনুযায়ী কাদজর ত্রুটি-রবচুযরত সাংদশাধদনর 

সময়-সীমা DLP কত বৎসর?  

  

সারব শক পয শদবক্ষণোঃ 

 

 

 

 

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী পরামশ শদকর নামোঃ --------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠানোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ -------------------------------------------  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 
 

সুরবধাদভাগী নত্তরোতাগদণর জদে প্রশ্নমালা 

 

[পাশ্বশবতী এলাকাবাসী, ব্যবসায়ী, মোকানোর, াারফক পুরলশ, যানবাহন চালক (রনজ/মপশাোর), পদে যাতায়াতকারী 

যাত্রী সাধারণ, পেচারী, রশক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও চাকরীজীবীগদণর জদে] 

 

মকস নাং:  

 

ঢাকা রসটি কদপ শাদরশন এলাকা (নত্তর/েরক্ষণ): --------------           মকা্ নাং  

রসটি কদপ শাদরশদনর ওয়া্ শ নাং:---------------- মকা্ নাং  

োনা: ----------------------------------------- মকা্ নাং  

মহল্লা/সড়ক: -------------------------------- মকা্ নাং  

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:------------------------------------------- সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররে   /   /২০১৯ 

সুপারভাইজাদরর নাম:---------------------------------------------------- 

মসকশন-১: সাধারণ তথ্যাবলী  

নত্তরোতার নাম: ------------------------------------------------------- মমাবাইল নম্বর: ------------------------ 

1. নত্তরোতার  রলঙ্গ:  1. পুরুষ  ২. মরহলা 

2. নত্তরোতার  বয়স ( পূণ শ বছদর ): 

3. নত্তরোতার  রশক্ষাগত মযাগ্যতা: মকান মশ্ররণ নত্তীণ শ ? ( ০০-২০ মশ্ররণ )  

4. নত্তরোতার প্রধান মপশা ১. চাকুরর ২. ব্যবসা: বড়/মািারর/ক্ষুদ্র ৩. গৃরহণী ৪. যানবাহন চালক 

(রনজ/দপশাোর)   ৫. রেনমজুর/ররক্সাচালক  ৬. মবকার ৭. ছাত্র-ছাত্রী ৮. অোে------------------ 

5. পররবাদর মমান সেস্য সাংখ্যা কত ?

6. পররবাদর নপাজশনকারী সেস্য সাংখ্যা কত ?  

7. পররবাদর ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা কতজন ?  

8. আপনাদের মকান গারড় আদছ রক না ?    ১. হযাঁ  ২. না  

9. বতশমাদন আপনার কম শস্থল বাসস্থান মেদক কত দূদর? -------------------------- রকোঃরমোঃ; গণ পররবহদণ 

কম শস্থদল যাওয়ার জদে কত সময় লাদগ? ----------------------রমরনন,   

সাংযুরি-৪ 
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গণপররবহণ পাবার জদে কত সময় স্টপদজ অদপক্ষা করদত হয় ? ----------------------রমরনন। 

10. বতশমাদন আপনার কাদজ যাবার জদে কত নাকা ব্যয় হয়? ------------------------নাকা  

11. আপনার বতশমান কম শস্থল রক মমদাাদরল এলাকার কাছাকারছ?   ১. হযাঁ  ২. না   

 

মসকশন-২: এমআরটি (মমদাাদরল) সাংক্রান্ত তথ্য     

12. এনা আপনার স্থায়ী রনবাস?                                                                  ১. হযাঁ  ২. না   

13. কত বছর যাবত এোদন বসবাস করদছন? (পূণ শ বছদর রলেদত হদব) 

14. যরে ১১ নাং প্রদশ্নর নত্তর “না” হয় তাহদল আপরন এ এলাকায় আবাস করার কারণ রক? 

১) বতশমাদন এোদন মযাগাদযাগ সুরবধা ভাল ২) ভরবষ্যদত মযাগাদযাগ ব্যবস্থা ভাল হদব, এ আশায়   

৩) অোে    

15. (ক) এমআরটি (মমদাাদরল) সম্পদকশ আপনার মকান ধারণা আদছ রক?                ১. হযাঁ  ২. না    

(ে) যরে োদক তদব অনুগ্রহ কদর প্রকল্প রুন সম্পদকশ বলুন?   

       ১. সঠিক নত্তর   ২. আাংরশক সঠিক  ৩. র্ভল নত্তর  

16. (ক) আপরন রক মদন কদরন মমদাাদরল ভ্রমদণর সময় হ্রাস করদব?                     ১. হযাঁ  ২. না   

(ে) যরে সময় হ্রাস কদর তদব কত পররমাণ?        ----------------------রমরনন      

(গ) যরে সময় হ্রাস না কদর তদব অনুগ্রহ কদর কারণ নদল্লে করুন। ------------------------------------ 

17. (ক) আপরন রক মদন কদরন মমদাাদরল ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস করদব?                     ১. হযাঁ  ২. না               

(ে) যরে ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস কদর তদব কতটুকু? (অনুগ্রহ কদর নাকার রহসাদব বলুন)---------------------  

(গ) যরে ভ্রমদণর ব্যয় হ্রাস নয়া কদর তদব অনুগ্রহ কদর কারণ নদল্লে করুন------------------------------  

18. আপরন রক মদন কদরন মমদাাদরল পররদবশ বান্ধব পররবহন ব্যবস্থা হদব?  

      ১. হযাঁ  ২. না  ৩. জারন না  ৪. ধারণা মনই  

19. আপরন রক মদন কদরন মমদাাদরল সকল কাদজ গরতশীলতা (mobility) বৃরদ্ধ করদব?  

      ১. হযাঁ  ২. না  ৩. জারন না  ৪. ধারণা মনই   

20. (ক) আপরন রক মদন কদরন মমদাাদরল রনম শাদণর ফদল আয় নপাজশন বৃরদ্ধ করদব?     ১. হযাঁ  ২. না    

(ে) যরে আদয়র সুদযাগ বৃরদ্ধ কদর তদব রকভাদব? ---------------------------------------------------- 

21. আপরন রক মমদাাদরদলর কাদজর অগ্রগরত রনদয় সন্তুষ্ট্?       ১. হযাঁ  ২. না  

   

22. মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময় তারা রক সাধারণ মানুদষর রনরব শদি চলাচদলর জে যদেষ্ট্ ব্যবস্থা  

রনদয়দছন?              ১. হযাঁ  ২. না     
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23. মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময়  মমদাাদরল  কতৃশপক্ষ রক পররদবশ রক্ষার জে যোযে ব্যবস্থা রনদয়দছন?     

       ১. হযাঁ  ২. না                                                      

               

24. মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময়  মমদাাদরল  কতৃশপক্ষ রক সাধারণ মানুদষর রনরাপত্তার জে যদেষ্ট্ ব্যবস্থা 

রনদয়দছন?          ১. হযাঁ  ২. না                                                                                              

              

25. মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময়  মমদাাদরল  কতৃশপক্ষ রক শেদূষণ বা শদের তীব্রতা কমাদনার জে 

মকান ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন?        ১. হযাঁ  ২. না 

          

26. মমদাাদরল প্রকদল্পর কাদজর সময় মমদাাদরদলর পাদশর ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনরর আদয়র নপর রকরূপ প্রভাব 

পদড়দছ?                     ১. হযাঁ  ২. না   

              

27. যানজন কমাদনার জে রক কতৃশপক্ষ মকান ব্যবস্থা রনদয়দছন?              ১. হযাঁ  ২. না        

28. যানজন কমাদনার জে রক কতৃশপক্ষ মকান সময় মবরশ রনম শাণ কাজ কদরন?   

      (১) রেদন (২) রাদত (৩) নভয় 

সমদয়             

29. ফুনপাদত চলাচল করদত যাদত অসুরবধা না হয় তা রচন্তা কদর কতৃশপক্ষ মালামালগুদলা রক রনরেষ্ট্ (Safe) 

জায়গায় মরদেদছ?                                      ১. হযাঁ  ২. না        

             

 

 

(আপনার সহদযারগতার জদে ধেবাে) 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:--------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ। 

স্বাক্ষর ও তাররে          :------------------------------------ 
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 

চুরি অনুযায়ী প্রকদল্পর প্যাদকজসমূদহর কম শপররকল্পনা/লক্ষযমাত্রা 

এবাং অরজশত অগ্রগরতর ছক  

  সূরচোঃ  লক্ষযমাত্রাোঃ           অগ্রগরতোঃ   শুরু হয়রনোঃ  

প্যাদকজ নাং ও কায শক্রম র্রপরপ অনুযায়ী সময়-রভরত্তক লক্ষযমাত্রা ও আরে শক অগ্রগরত 

২০১২-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

রসরপ-০১ 

র্দপা এলাকার ভূরম নয়য়ন 

    

 

 

    

 

    

 

 

   

রসরপ-০২ 

র্দপা এলাকার পূতশকাজ 

(ভবন, মশ্, ওয়াকশশপ াাক, 

এসটিরপ, ইটিরপ, 

সড়ক প্রাচীর ইতযারে) 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

     

 

রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪ 

ভায়া্াক্ট ও মস্টশন রনম শাণ 

     

 

 

    

রসরপ-০৫ ভায়া্াক্ট ও মস্টশন 

রনম শাণ 

     

       

    

রসরপ-০৬ ভায়া্াক্ট ও মস্টশন 

রনম শাণ 

         

রসরপ-০৭ ইদলররকযাল এন্ড 

মমকারনকযাল রসদস্টম 

     

     

 

 

   

রসরপ-০৮ মরারলাং স্টক ও 

র্দপা ইকুইপদমন্ট 

     

   

  

 

  

 

 

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী পরামশ শদকর নাম:--------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নাম: রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ। 

স্বাক্ষর ও তাররে          :------------------------------------ 

 

সাংযুরি-৫  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

রসগোরলাং ও রসদস্টম অদনাদমশন সাংক্রান্ত মচকরলস্ট 

  

পররেশ শনকৃত 

রবষয়াবলী 

মাঠ পয শায় মেদক 

সাংগৃহীত তথ্য (র্জাইন 

ও রনম শাণ সাংক্রান্ত 

অগ্রগরতসহ) 

সুপাররশসমূহ 

 

 

 
প্লারনাং এবাং 

গুণগত মান 

রনরিতকরণ 

ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প 

(লাইন-৬) এর রসগনারলাং ও রসদস্টম 

অদনাদমশদনর জদে মকান আেশ শ মানেন্ড 

(ISO/IEEE/IRIS অেবা অোে) 

অনুসরণ করা হদব? 

  

গুণগতমান রনরিত করদণর জদে যন্ত্রাাংশ ও 

ক্রয় প্ররক্রয়া পররেশ শন 
  

রবদুযৎ সরবরাহ সাংক্রান্ত তথ্য এবাং 

সরবরাদহর অনুপরস্থরতদত এমআরটি 

পররচালনায় আপেকালীন ব্যবস্থা 

  

 

 
রবদুযৎ সরবরাহ 

রবদুযৎ সরবরাহ সাংক্রান্ত তথ্য এবাং 

সরবরাদহর অনুপরস্থরতদত এমআরটি 

পররচালনায় আপেকালীন ব্যবস্থা 

  

নবায়নদযাগ্য রবদুযৎ /দস ররবদুযৎ ব্যবহার 

সম্পরকশত সাংরক্ষপ্ত তথ্যারে 
  

    

 

 
রসগনারলাং ও 

স্বয়াংরক্রয় পদ্ধরত 

মরননররাং 

র্এমআরটি প্রকদল্প ব্যবহৃত রসগনারলাং 

রসদস্টদমর সাংরক্ষপ্ত তথ্যারে 
  

অপাদরশান কদরাল সেন্টোর (OCC)   

অদনাদমটিক মান কদরাল রসদস্টম (ATO) 

এবাং অদনাদমটিক রুন কদরাল রসদস্টম 

(ARC) 

  

অদনাদমটিক াারফক ম্যাদনজদমন্ট রসদস্টম   

রফড ইকুইপদমন্ট পয শদবক্ষণ ও মসন্সর   

মনরলদফান রসদস্টম   

অপাদরশান অদনাদমশন ও তথ্যপ্রযুরি   

মরর্ও রলাংক   

 অপটিকযাল-ফাইবার রভরত্তক ব্যাকদবান 

মননওয়াকশ 

  

 অদনাদমটিক মান কদরাল রসদস্টম (ATO) 

এবাং অদনাদমটিক রুন কদরাল রসদস্টম 

(ARC) 

  

সাংযুরি-৬ 
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রক্ষণাদবক্ষণ 

কায শক্রম ও 

রনরাপত্তা 

পররকল্পনা 

মকান যন্ত্রাাংশ রক পররদবদশর ক্ষরতসাধন 

করদব? 

  

রবদুযৎ রবভ্রাদনর ফদল রবকল্প রবদুযৎ সরবরাহ 

এবাং ময মকান জরুরী অবস্থা মমাকাদবলা করার 

জদে ময স্টযান্ডা্ শ অনুসরণ করা হদব। 

  

পূব শ-রনধ শাররত মমইনদনইদনন্স কায শক্রম   

ববযরতক র্ভাইস  ও মনরলকরমনরনদকশন 

রসগনাল রসদস্টম লস ররদকাভারী/ব্যাক-আপ 

প্লান 

  

নজরোরী ব্যবস্থা (Surveillance 

System)  

  

মকান যন্ত্রাাংশ রক পররদবদশর ক্ষরতসাধন 

করদব? 

  

রবদুযৎ রবভ্রাদনর ফদল রবকল্প রবদুযৎ সরবরাহ 

এবাং ময মকান জরুরী অবস্থা মমাকাদবলা করার 

জদে ময স্টযান্ডা্ শ অনুসরণ করা হদব। 

  

    

টিদকটিাং রসদস্টম টিদকটিাং রসদস্টম সম্পরকশত তথ্যারে   

কাদস্টামার সাদপান শ এবাং মরননররাং   

প্ররশক্ষণ রসদস্টম অপাদরশন ও মমইনদনইদনন্স রনদয়  

কম শচারীদের প্ররশক্ষণ সম্পরকশত তথ্যারে 

  

রসদস্টম অপাদরশন ও মমইনদনইদনন্স রনদয়  

কম শচারীদের প্ররশক্ষণ সম্পরকশত তথ্যারে  
  

 

 

 

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী পরামশ শদকর নামোঃ --------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ  

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ-----------------------------------   
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

প্যাদকজরভরত্তক নপ-অঙ্গ-ওয়ারী বাস্তব অগ্রগরতর ছক (রসরপ-০১ ও রসরপ-০২)  

 

              মাস:-------------/২০১৯ 

প্যাদকজ 

নাং 

অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন অনুযায়ী 

পররমাণ 

প্রাপ্ত অগ্রগরত 

বাস্তব 

(physical) 

শতকরা 

হাদর 

সারব শক প্যাদকদজর 

রসরপ-০১ 

মাটি ভরান     

 

 

১০০% 

(i) SCP ৯৯,৮৮৯ বরম ৯৯,৮৮৯ বরম ১০০% 

(ii) PVD+ DC ১০,৭১৮০ বরম ১০,৭১৮০ বরম ১০০% 

(iii) DC ৩১৯৮৫ বরম ৩১৯৮৫ বরম ১০০% 

রসরপ-০২ 

(১) ইরঞ্জরনয়াস শ সাইন অরফস 

…………..বরম  

   

(২) কনোকশন ইয়া্ শ 

(দফরন্সাংসহ) …………..বরম 

  

(৩) রবরডাং নাং-৩৪এ 

(র্এমটিরস অরফস) …………..বরম 

  

(৪) রবরডাং নাং-৩৩ 

(প্ররশক্ষণ মকন্দ্র) …………...বরম 

  

(৫) রবরডাং নাং: ১৬-৪৪ 

(দসরাল মস্টারস ও র্দপা 

মমইনদনইদনন্স)  …………..বরম 

  

(৬) ওয়াকশশপ (স্টীল 

োকচার)  …………..বরম 

  

(৭) স্টযাবরলাং মশ্ (স্টীল 

োকচার)  …………..বরম 

  

(৮) ররদনইরনাং ওয়াল ও 

বানন্ডারী ওয়াল …………..বরম 

  

(৯) মড্রন রনম শাণ (u & 

Pipe)  …………..বরম 

  

(১০) মনস্ট াযাক মব্ (দবইস 

মকাস শ)  …………..বরম 

  

(১১) রবরডাং নাং ১৩ 

(দরারলাং স্টক 

মমইনদনইোন্স রবরডাং) …………..বরম 

  

(১২) ইটিরপ-২৪ (র্দপা 

এররয়ার জে) …………..বরম 

  

(১৩) এসটিরপ-২৪     

(১৪) রবরডাং নাং: ১৬-৪৪ 

(দসরাল মস্টারস ও র্দপা 

মমইনদনইদনন্স)   

  

(১৫)  
 

  

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী প্রদক শলী/পরামশ শদকর নামোঃ -------------------------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ-----------------------------------    

  

সাংযুরি-৭ক  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

প্যাদকজরভরত্তক নপ-অঙ্গ-ওয়ারী বাস্তব অগ্রগরতর ছক (রসরপ-০৩ / ০৪ / ০৫ / ০৬) 

 

              মাস:-------------/২০১৯ 

 

নপ-অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন অনুযায়ী 

পররমাণ 

প্রাপ্ত অগ্রগরত  

বাস্তব  

(physical) 

শতকরা হাদর সারব শক 

প্যাদকদজর  

(১) ভায়া্াদক্টর পাইল রনম শাণ বের্ শয........  

্ায়া.........  

সাংখ্যা 

   

(২) ভায়া্াদক্টর পাইল কযাপ রনম শা 
......টি 

  

(৩) ভায়া্াদক্টর রপয়ার রনম শাণ 
......টি 

  

(৪) গা্ শার কারস্টাং (ইয়াদ্ শ) 
......রম 

  

(৫) গা্ শার erection
......রম 

  

(৬) গা্ শার সাংদযাজন with  pre-

stressing 
......রম 

  

(৭) মস্টশদনর পাইল রনম শাণ  
...........্ায়া..........টি 

  

(৮) মস্টশদনর পাইল কযাপ রনম শাণ  
......টি 

  

(৯) মস্টশদনর কলাম রনম শাণ   
......টি 

 
 

(১০) মস্টশদনর বীম-িাব রনম শাণ  
......টি 

  

(১১)     

(১২)     

(১৩)    

 

 

     

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী প্রদক শলী/পরামশ শদকর নামোঃ -------------------------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ----------------------------------- 

 

 
 
  

সাংযুরি-৭ে  
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ঢাকা ম্যাস র যারপ্ াানরজন নয়য়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬) 

প্যাদকজরভরত্তক নপ-অঙ্গ-ওয়ারী বাস্তব অগ্রগরতর ছক (রসরপ-০৭ / ০৮) 
 

              মাস:-------------/২০১৯ 

 

প্যাদকজ 

নাং 

নপ-অঙ্গ সমূহ মনন্ডার/র্জাইন অনুযায়ী 

পররমাণ 

প্রাপ্ত অগ্রগরত  

বাস্তব  

(physical) 

শতকরা হাদর সারব শক 

প্যাদকদজর  

রসরপ-০৭ 

(১) ইদলদরা-দমকারনকযাল রসদস্টদমর 

Definitive Design  

   

(২) হাই-দভাদেজ রফ্ার কযাবল 

(UGC) স্থাপদনর জদে মনস্ট রপন  

  

(৩) নঙ্গী ও মারনকনগর গ্রী্ সাব-

মস্টশন Bay রনম শাণ  

  

(৪) ১৩২ KV কযাবদলর রশপদমন্ট    

(৫) ৩৩ KV কযাবদলর রশপদমন্ট    

(৬) নত্তরা আরএসএস (RSS); 

রবরডাং নাং-২৮  

  

(৭) মরতরিল আরএসএস (RSS)    

(৮) াযাক ফযাদস্টরনাং রসদস্টম, ব্যালাস্ট, 

রসসর ক্রস ওভার, নান শ-আনন ও 

রিপারস  

  

(৯) মরল সাংগ্রহ 
  

 

(১০) মরল াযাক বসাদনা 
 

  

(১১)  
 

  

(১২) 
 

  

রসরপ-০৮ 

(i) মরারলাং স্টক ও র্দপা 

ইকুইপদমদন্টর 

    

(ii) ১ম মমদাাদরল র্জাইন, এয়ার 

করন্ডশরনাং রসদস্টম, মব্রক রসদস্টম, মান 

ইনফরদমশন রসদস্টম 

   

(iii) জাপাদন রিতীয় Mock-up 

Rail রনম শাণ 

   

(iv) জাপাদন মরদলর বরগ রনম শাণ কাজ      

(v)      

(vi)     

 

 

নপাত্ত সাংগ্রহকারী প্রদক শলী/পরামশ শদকর নামোঃ -------------------------------------------- 

পরামশ শক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

স্বাক্ষর ও তাররেোঃ----------------------------------- 

সাংযুরি-৭গ  
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পরররশষ্ট্-১ 
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প্রকদল্পর কাজ পররেশ শন ও পরীক্ষাকরণ এর রকছু আদলাকরচত্র 

 

  

  

   

  

পরররশষ্ট্-২ 

রবরডাং নাং ৩৪এ র্এমটিরস অরফস ও মরস্ট রুদমর   

রনম শাণ কাজ পররেশ শন (১৫-১-২০১৯) 

অপাদরশন কদরাল মসন্টার (OCC) ভবন রনম শাণ কাজ পররেশ শন (১৫-১-২০১৯) 
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রসরপ-০৩ এর ভায়া্াক্ট রনম শাণ কাজ পররেশ শন (১৫-১-২০১৯)      

রসরপ-০২ এর ল্যাবদরনররদত কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষা পয শদবক্ষণ (১৫-১-২০১৯) 

রসরপ-০৪ এর মশওড়াপাড়া অাংদশ মস্টশদনর 

পাইল ঢালাই পরবতী pile-cap স্থাপদনর 

প্রস্তুরত (১৬.১.২০১৯) 

 (১৬.১.২০১৯) 

 

রসরপ-০২ এর ল্যাবদরনররর সভা কদক্ষ অনুরষ্ঠত 

consultation meeting (১৫-১-২০১৯) 
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২ (রসরপ-০৩ ও রসরপ-০৪) এর 

কদক্ষ আদলাচনা (২৭-১-২০১৯)      

নত্তরা র্দপা এলাকার ভায়া্াক্ট রনম শাণ কাজ 

পররেশ শন (২৭-১-২০১৯)      

রসরপ-০৩ এর পাইল কযাপ ঢালাই (২৭-১-২০১৯) রসরপ-০৪ এর আগারগাঁও অাংদশ পূব শ পাইল কযাপ ঢালাই 

(২৭-১-২০১৯) 
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কাংরক্রদনর শরি পরীক্ষার জে রসরলন্ডার নমুনা 

সাংগ্রহ (২৭-১-২০১৯)      

এরপর্ (রসরভল) অরফদস consultation meeting 

(১৭-০৪-২০১৯)   

 

 

 

রসরপ-০৫ পাইরলাং কাজ পররেশ শন  

(১৭-০৪-২০১৯)  

 

 

  

রসরপ-০৩ রনম শাণ কাজ পররেশ শন  

(১৮-০৪-২০১৯)   
রসরপ-০২ রনম শাণ কাজ পররেশ শন  

(১৮-০৪-২০১৯)    

মশওড়াপাড়া মস্টশদনর রপয়ার ঢালাই পরবতী কাজ 

পররেশ শন (০৭-০৩-২০১৯) 
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রসরপ-০৬ মপ্রস ক্লাব মস্টশদনর স্ক্রু পাইরলাং এর কাজ  

পররেশ শন  (২৮-০৪-২০১৯) 

 

 

রসরপ-০৬ এর কারওয়ান বাজার অাংদশ রপয়ার নাং-

৪৭৮ এর পাইদলর রর-বার বাইরন্ডাং এর কাজ পররেশ শন  

(২৮-০৪-২০১৯)   

রসরপ-০৩ রনম শাণ কাজ পররেশ শন  

(১৮-০৪-২০১৯)   
রসরপ-০৩ রনম শাণ কাজ পররেশ শন  

(১৮-০৪-২০১৯)   

রসরপ-০৫ চরন্দ্রমা নযাদনর সামদন স্ক্রু পাইল পররেশ শন  

(১৭-০৪-২০১৯) 

রসরপ-০৬ মপ্রস ক্লাব মস্টশদনর স্ক্রু পাইরলাং এর 

কাজ  পররেশ শন  (২৮-০৪-২০১৯) 
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   রপর্রপএস ইরঞ্জরনয়াররাং কনসালট্যান্টস রলোঃ 

হানস-‘এস্টুয়ারী’ নাং-৯০৬/১, পূব শ মশওড়াপাড়া, রমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

 মমাবাইলোঃ ০১৭১১৮৮৯৮৬৫, ০১৯৫৩৬২৪১৬৫,  

ই-মমইলোঃ pdps.enc@gmail.com 

 


