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রনফ বাী ায-াংদক্ষ 

পৃরথফীয অন্যতভ জনফহুর ভানগয ঢাকায ফারন্দাদদয জন্য রনযাদ ারন যফযা ও স্যারনদটন রনরিতকযণ কযা একটি ফড় িযাদরঞ্জ। অন্যরদদক 

ফল বাকাদর নগযফাীয কাদে জরাফদ্ধতা একটি বয়াফ ভস্যারূদ আরফর্ভ বত য়। এভয় ঢাকায সকাদনা সকাদনা রনচু এরাকা কদয়ক ঘন্টা ম বন্ত জরভগ্ন 

থাদক। এোড়া ভানগযীয প্রায় ভস্ত য়ঃফজবয রফদ্যভান জরায় ও আদাদয নদ-নদীদত রতত দয় ঢাকা দযয াভরিক রযদফ দূলণ কদয। 

মায পদর ঢাকা দযয িাযা সফরিত নদীমূ (তুযাগ, বুরড়গঙ্গা, ফালু, ীতরক্ষযা) ভাযাত্মকবাদফ দূরলত দিে। এই রযরিরতদত ভানগযীয 

সটকই উন্নয়নকদল্প স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিানায উন্নয়ন, য়ঃরনষ্কান সফা ও দরযদ্র জনদগাষ্ঠীয জন্য উন্নত ারনয যফযা ব্যফিা 

রনরিতকযদণয উদেদে ফাাংরাদদ যকায ও রফশ্বব্যাাংদকয সমৌথ উদদ্যাদগ িানীয় যকায রফবাদগয অধীদন ‘ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন 

(২য় াংদারধত)’ প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়। ঢাকা ওয়াা কর্তবক নদবম্বয ২০০৮ সথদক জুন ২০১৬ সভয়াদদ প্রকল্পটি ঢাকা উত্তয ও দরক্ষণ রটি 

কদ বাদযন এরাকায় ফাস্তফারয়ত য়। প্রকদল্পয মূর ফাদজট রের ১১৬০.১৭ সকাটি টাকা মা যফতীদত াংদাধন কদয ৫৯৯.২০ সকাটি টাকায় রনধ বাযণ 

কযা য়। প্রকল্পটিয অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার রের ৫৬ ভা। যফতীদত দুইফায ভয় বৃরদ্ধ কদয সভাট ৯২ ভাদ ফাস্তফারয়ত য়। উদেরিত রফরম্ব ও 

াংদাধদনয সুরনরদ বি কাযণমূদয ভদে যদয়দে - যাভ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগ রফরম্ব, ক্রয় ব্যফিায ধীযগরত,       রডজাইন     জরভ স্তান্তদয 

দীঘ বসূরত্রতা ইতযারদ।  

                                                                                   হ ।     :                

(Project Preparation Facilities, PPF) ও                  ।           ও                                 

                        (Package)                                 হ                                   

      হ                   ।                                        Sewerage Master Plan ও Waste 

water Management Study-        ,                 ও Social Safeguard হ    ,   হ                      

                      ও                                                        ও                            

   ।                        ও                                                                        ও       ও 

                                   হ            ও        । Social Safeguard ও LIC                         ও    

                              ও                                                                          

                  হ                   ও                         হ ।  

                                                  ,৯  . ৭ (৯.৪৪%)                      .৭৪%।          প্রকদল্পয 

ভেফতী মূল্যায়ন-এয রনরযদি প্রকদল্প উদেিদমাগ্য রযফতবন আনা য় এফাং রকছু কদপাদনন্ট ফাদ সদয়া য়।     :                      

                     হ ,            ও                 1st Priority Works             হ ।                       

    হ          ও                        ও                     হ ।                                           

                 হ                 হ             ৮ ,                                      ও                     

         ৪৯,                                   হ ।          প্রকদল্পয প্রধান অাংগমূদয ভদে যদয়দে ঢাকা রটি’য জন্য সুযয়াদযজ 

ভাস্টায ও স্টভ ব ওয়াটায ভাস্টায প্লযান ততরয, দুদটা স্টভ ব ওয়াটায ারপাং সস্টন িান (যাভপুযা ও কভরাপুয), ১৩টি িার পুনফ বান, দযয রনম্ন 

আদয়য ভানুদলয জন্য রনধ বারযত ৬টি ফরস্তদত াইদয ভােদভ ারন যফযা এফাং ঢাকা ওয়াায ৩টি সজানার অরপদয আদৄরনকায়ন। 

প্রক    আওতায় সুযয়া    ও সেদনজ ভাস্টায প্লযান প্র য়ন কযা য়। প্রকদল্পয কাম বক্রভ সটকই কযায রদক্ষয সুযয়াদযজ ও সেদনজ ভাস্টায প্লযান 

অনুযণ কদয ঢাকা দযয য়ঃরনষ্কান এফাং য়ঃরযদাধন ব্যফিায উন্নয়দন ঢাকা ওয়াা কর্তবক নতুন প্রকল্প াদত সনয়ায কাজ িরদে। ঢাকা 

যদক রভযপুয, উত্তযা, দাদযকারন্দ, যাদয়যফাজায ও াগরা এই াঁিটি এরাকায় সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান ফাস্তফায়দনয কাজ প্ররক্রয়াধীন আদে।  

প্রক    আওতায় কভরাপুয াপ       প্রায় ১০.৯২ ফ বগ রক.রভ. এফাং যাভপুযা ারপাং        ভােদভ প্রায় ৩১.৬০ ফ বগ রক.রভ. এরাকায ারন 

রনষ্কান ম্ভফ দে। প্রকল্পভুক্ত ১৩টি িার িায়ীবাদফ রিরিত কযা রেদরা না। িায়ীবাদফ রিরিত না থাকায় প্রায়ই িার/িাদরয অাংরফদল সফদির 

হ        । প্রকদল্পয আওতায় িার দিরমুক্ত যািায জন্য ৬টি িাদর আযরর ’ইউ িযাদনর ও এক      াঁটায যাস্তা রনভ বা , অন্য ৬টি িাদর িাদরয 

াড় যক্ষায জন্য ট্রারজয়ডার রর রাইরনাং ও াঁটায যাস্তা রনভ বা  এফাং ১টি িাদর ভাটি কাটা ও                কাজ কযা হ    । িার যক্ষায 

াাার িানীয় সরাকজন মাদত িাদরয াড় ধদয াঁটদত াদয, সজন্য িাদরয াড় ফাধাঁই কযা য়। ম বদফক্ষদণ সদিা সগদে, িাদরয সনাাংযা ারন, 
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দুগ বন্ধ, দৃরিকটুবাদফ দড় থাকা আফজবনা, দৃেভান য়ঃরনষ্কান নারায াংদমাগ, ইতযারদ কাযদণ াধাযণ ভানুল িাদরয াড় রদদয় াঁটদত আি 

সদিায় না।                     ও                               ও              ও                       

হ         হ । মূল্যায়নকাদর রযররক্ষত য় সম, রটি কদ বাদযদনয      ঢাকা ওয়াায ভন্বদয়য ঘাটরতয কাযদণ                      

     হ     ।  

ঢাকা দযয ৬টি ফরস্তদত ারন যফযাদয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফিা িণ কদয ৪৯৯টি নতুন াংদমাগ সদয়া য়। িানা জরয, এপরজরড ও িানীয় 

           ারায় াওয়া তদেয রবরত্তদত সদিা মায় সম, ফতবভাদন ফরস্তফাীদদয ৯৬.০৩% াইদয ভােদভ যফযাকৃত ারন তদনরন্দন কাদজ 

ব্যফায কযদেন। ৬২.৭৮% উত্তযদাতা  ৪ ঘন্টা ারন াদেন ফদর ভতাভত রদদয়দেন। ৬৯.৯৮% ফদরদেন সম, ারনয ফণ ব স্বে। 

৪৩.৯৩% ফদরদেন, তাযা ারনদত সকান প্রকায গন্ধ ান না। প্রায় ৩৭% রযফাদয সকউ না সকউ রফগত এক ফেদয ারনফারত সযাদগ 

আক্রান্ত দয়দে। এোড়া    ও    ও             ও                                           হ । 

প্রকদল্পয আওতায়       কাম বক্রভ ফাস্তফায়দনয পদর ঢাকা ওয়াায ক্ষভতা বৃরদ্ধ সদয়দে। এদত বরফষ্যত প্রকল্প ফাস্তফায়দন দক্ষতা ঘাটরত দূয দফ।  

       ও                                                  ও                      । এোড়া                      

      ,                    ও          হ                               ,       ও                     ।       

                               -                   ,                                           (    -      ) 

                              হ                  ও                                      ।          ও               

                                   ও              ও        হ                              । 

                                                          ও                      হ    ।                    

ও                                                                                    ও                            ও 

                                 ।           ও                                                       । প্রকদল্পয 

ব্যফিানা ইউরনদটয জনফর ম বাপ্ত রেদরা না। পদর প্রকদল্পয রফরবন্ন ধযদনয চুরক্ত এফাং প্রকদল্পয আরথ বক ও রফরবন্ন ক্রয় ব্যফিানায কাজ সুষ্ঠুবাদফ 

পন্ন কযদত অরতরযক্ত ভয় সরদগদে। এোড়া স্টাপদদয দক্ষতা উন্নয়দন ঢাকা ওয়াাদক অরতরযক্ত ভয় ব্যয় কযদত দয়দে।  

                                                            হ                       ,                      

               হ ,         ও                                 ।       ,                                              

                                   -         হ  ও                                                 ।             

           হ                                                      ।                                  হ  ও       

                  ও                              ।                                 হ        ও                  

        হ । 

প্রকদল্পয মূল্যায়ন কাদজয ারফ বক ম বাদরািনায রযদপ্ররক্ষদত সুারযমূ দরা-                                                  

                              ও                                                                                 

      ।                                                                                          ।      , 

          ও                                                                                          ।       

                                      Authority      )-                                 ।         

             ও     ও                                                   ও                 । ওয়াায 

অাদযন ও সভইনদটদনন্স রফবাদগয জনফর ও ফাদজট বৃরদ্ধ কদয নগযীয িারমূ রনয়রভত যক্ষণাদফক্ষদণ আশু ব্যফিা িণ কযা 

প্রদয়াজন। সম ভস্ত রনম্ন আয়ভুক্ত এরাকায় ারন যফযা কযা মায়রন সই ভস্ত এরাকায় দ্রুত ারন যফযা কযা প্রদয়াজন। রনম্ন 

আদয়য ভানুদলয জন্য গৃীত স্যারনদটন ব্যফিায আওতা ফাড়াদত দফ । িার পুনফ বান ও াংস্কাদযয সক্ষদত্র িানীয় সরাকজন ও 

জনপ্ররতরনরধদদয পৃক্ত কযা প্রদয়াজন।                                             ও                         

    উযুক্ত ভানফপদদয াংিান রনরিত কযা প্রদয়াজন মাদত কারযগরয ক্ষভতায অবাদফ প্রকদল্পয কাজ ব্যাত না য়। রিারক্ষক 

চুরক্ত অনুাদয দাতা াংিায ক্রয় প্ররক্রয়া রফলদয় প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী প্ররতষ্ঠাদনয কভ বকতবাদদয প্ররক্ষণ িণ এফাং দাতা াংিা     

                                                       ।      প্ররক্ষণ ও গদফলণায ভােদভ ঢাকা ওয়াায সফায ভান 

ফাড়াদত দফ। 



  

 

 

প্রথভ অোয়: প্রকদল্পয রফফযণ 

১.১ প্রকদল্পয টর্ভরভ 

ফাাংরাদদদয প্রারনক, ফারণরজযক ও রল্পায়দনয মূর সকন্দ্র দে ঢাকা ভানগয। স্বাধীনতায য সথদকই ঢাকায জনাংখ্যা দ্রুত াদয 

বৃরদ্ধ াদে। ফতবভাদন ঢাকা দযয জনাংখ্যা প্রায় ১.৫ সকাটিযও সফর মা সদদয সভাট জনাংখ্যায প্রায় ১০%। নগযায়দনয প্রিররত 

ধাযা অনুমায়ী জনাংখ্যা বৃরদ্ধয াদথ াদথ ারন যফযা, য়ঃরনষ্কান ও জরাফদ্ধতা ভস্যা রনযদনয সুরফধারদয িারদাও দ্রুত বৃরদ্ধ 

ায়। ঢাকা ওয়াা ঢাকা ভানগযীদত ারন যফযা, য়ঃরনষ্কান ও সেদনজ ব্যফিা রনভ বাণ, রযিারনা ও যক্ষণাদফক্ষদণয দারয়দে 

রনদয়ারজত। এই দ্রুতফরধ বষ্ণু সভগারটিয কর নগযফাীয জন্য রনযাদ ারন যফযা ও স্যারনদটন রনরিতকযণ ঢাকা ওয়াায জন্য 

একটি ফড় িযাদরঞ্জ। নগযফাীয ক্রভফধ বভান িারদা সভটাদত ারন যফযা, য়ঃরনষ্কান এফাং স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ যক্ষণাদফক্ষদণ 

কারিত সফা প্রদাদন ঢাকা ওয়াা প্রদিিা িাররদয় মাদে। াভেব ও পদদয ীভাফদ্ধতায কাযদণ ঢাকা ওয়াা এিনও দযয ফ 

এরাকা/যফাীয কাদে কারিত সফা সৌৌঁোদত ক্ষভ য়রন। ফহু ফেয ধদয ফল বাকাদর নগযফাীয কাদে জরাফদ্ধতা একটি বয়াফ 

ভস্যারূদ সদিা সদয়। পদর ঢাকা দযয রকছু এরাকা কদয়ক ঘন্টা সথদক কদয়করদন ম বন্ত জরভগ্ন থাদক। এ অফিায সপ্ররক্ষদত 

রফশ্বব্যাাংক প্রদজক্ট রপ্রাদযন সপরররটিজ (ররএপ)-এয কারযগরয ায়তায় ও অথ বায়দন এ ভস্যায িায়ী ভাধাদন একটি ভীক্ষা 

িারাদনা য়। ভীক্ষায সুারযদয ধাযাফারকতায় ২০০৮ াদর ফাাংরাদদ যকায ও রফশ্বব্যাাংদকয ভদে অথ বায়ন চুরক্ত স্বাক্ষরযত য়। 

এয পদর ঢাকা ভানগযীয দুই অাংদই স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ও  রনম্ন আদয়য ভানুদলয কাদে রনযাদ ারন যফযাদয উদদ্যাগ িণ 

কযা য়। এই রযদপ্ররক্ষদত নদবম্বয ২০০৮ সথদক জুন ২০১৬ সভয়াদদ ফাাংরাদদ যকায ও রফশ্বব্যাাংদকয সমৌথ উদদ্যাদগ ঢাকা ওয়াটায 

াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়। 

১.২ প্রকদল্পয াংরক্ষপ্ত রফফযণ 

  প্রকদল্পয নাভ : ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) 

  উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : িানীয় যকায রফবাগ 

  ফাস্তফায়নকাযী াংিা : ঢাকা ওয়াা 

  প্রকল্প এরাকা : ঢাকা উত্তয এফাং দরক্ষণ রটি কদ বাদযন 

১.৩ প্রকদল্পয উদেে: 

 রনরদ বি এরাকায স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিানায উন্নয়ন; 

 বরফষ্যদত রফরনদয়াদগয জন্য য়ঃরনষ্কান িাদত ঢাকা ওয়াায রযকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষতা বৃরদ্ধ; 

 দযয দরযদ্র জনদগাষ্ঠীয জন্য উন্নত ারন যফযা ও য়ঃরনষ্কান সফা রনরিতকযণ। 

১.৪ প্রকদল্পয প্রধান অাংগমূ 

প্রকদল্পয প্রধান অাংগমূ াঁিটি, মা রনদম্ন সদিাদনা দরাঃ 

অাংগ ১: স্যারনদটদন রফরনদয়াগ রযকল্পনা 

অাংগ ২: স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিায পুনফ বান ও রক্তারীকযণ 

অাংগ ৩: রযদফ ও াভারজক রনযাত্তা ব্যফিা ফাস্তফায়দন দমারগতা কযা 

অাংগ ৪: রনম্ন আদয়য জনদগাষ্ঠীয জন্য সফা কাম বক্রভ ফাস্তফায়দন দমারগতা 

অাংগ ৫: প্রকল্প ব্যফিানা ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ 
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প্রকদল্পয রফরবন্ন অাংগমূদয অধীদন ফাস্তফারয়ত সবৌত অফকাঠাদভা এফাং ভাস্টায প্লযান ততরযয রফফযণঃ 

 ঢাকা রটি’য জন্য সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান ততরয; 

 ঢাকা রটি’য জন্য স্টভ ব ওয়াটায ভাস্টায প্লযান ততরয; 

 ারপাং সিন িান-২টি (যাভপুযা ও কভরাপুয ারপাং সিন); 

 ১৩টি িার পুনফ বান; 

 দযয রনম্ন আদয়য ভানুদলয জন্য রনধ বারযত ৬টি ফরস্তদত ারন যফযা; 

 ঢাকা ওয়াায ৩টি সজানার অরপদয আদৄরনকায়ন। 

১.৫                

                                           ৬     (         ৮ –        )।                          

                      ৬           ৬                 হ ।         ৬             ৬             (৬৪. ৮%) 

    হ    ।              . -          হ   । 

েক-১.১:           ও রফরবন্ন ম বাদয় াংদাধন (হ্রা/বৃরদ্ধয ায) 

           

                                  

    নদবম্বয ২০০৮ সথদক জুন ২০১৩ - 

             নদবম্বয ২০০৮ সথদক রডদম্বয ২০১৫ 
      ৬     

   . ৭%) 

             নদবম্বয ২০০৮ সথদক জুন ২০১৬ 
      

 ৬৪. ৮%) 

সূত্র: রডরর ও ররআয 

১.৬             ও                      

                     ৬  ৭.                                         ৯৯  .                    

    হ ।          ৪ ৮.          ।                     ও                               হ      

 

েক-১.২: প্রকল্প    ও রফরবন্ন ম বাদয় াংদাধন ( হ্রা/বৃরদ্ধয ায) 

   

cÖv°wjZ e¨q       UvKv)   -         

           ‡gvU wRIwe       হ           ) 

   ১১৬০১৭.০০   ৭  .     ৪   .   - 

            ৬৪৪২২.০০  ৬  .   ৬ ৮  .   
   ৯ .   

 ৪৪.৪৭%) 

            ৫৯৯২২.০০  ৬  .    ৬ ৯৮.   
 ৬ ৯ .   

 ৪৮.  %) 

         ৪ ৮.   ৭  . ৯   ৭ ৮.   
৬  ৮৮.৪৯ 

   .৯ %) 

সূত্র: রডরর ও ররআয 

একদনক কর্তবক ২৩ অদক্টাফয ২০০৮ তারযদি মূর প্রকদল্পয সডদবরদভন্ট প্রদজক্ট প্রদাজার (রডরর) অনুদভারদত য় এফাং যফতীদত 

১৭ রডদম্বয ২০০৮ তারযদি ফাাংরাদদ যকায রফশ্বব্যাাংদকয াদথ ঋণ ায়তা চুরক্ত স্বাক্ষয কদয। রনদম্ন প্রকদল্পয সভাট ব্যয় ও প্রকৃত 

ব্যদয়য তুরনামূরক রিত্র প্রদান কযা দরা। ২য় াংদাধনী অনুাদয প্রকদল্পয প্রকৃত ব্যয় ৫৩৪২৮.৫১ রক্ষ টাকা মা সভাট াংদারধত 

প্রকল্প ব্যদয়য ৮৯.১৭%, এয ভদে রজওরফ অাংদয ব্যদয়য রযভাণ রের ৭০০.২৯ রক্ষ টাকা মা ভাত্র ১৯.৩৩% এফাং রফশ্বব্যাাংদকয 

প্রকল্প ায়তায অাংদয প্রকৃত ব্যদয়য রযভাণ রের ৫২৭২৮.২২ রক্ষ টাকা মা ৯৩.৬৬%।(েক ১.৩) 
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েক ১.৩: সভাট প্রকল্প ব্যয় ও প্রকৃত ব্যদয়য তুরনামূরক তে (রক্ষ টাকা) 

রফফযণ মূর ফযাে াংদারধত প্রকল্প 

ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ব্যদয়য তকযা ায 

(াংদারধত ব্যয় াদদক্ষ) 

টাকা (রজওরফ) ১১৭১২.০০ ৩৬২২.০০ ৭০০.২৯ ১৯.৩৩ 

প্রকল্প ায়তা (        ) ১০৪৩০৫.০০ ৫৬২৯৮.৩৩ ৫২৭২৮.২২ ৯৩.৬৬ 

সভাট ১১৬০১৭.০০ ৫৯৯২০.৩৩ ৫৩৪২৮.৫১ ৮৯.১৭ 

সূত্র: আযরডরর ও ররআয 

১.৭ রডরর অনুাদয প্রকদল্প ফেযরবরত্তক অথ ব াংিান, প্রকৃত ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত 

প্রকদল্প আযরডরর অনুাদয ফেযরবরত্তক অথ ব াংিান, প্রকৃত ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত রনদি েক (েক ১.৪)-এ সদিাদনা দরা।  সদিা মাদে সম, 

প্রকদল্পয প্রথভ াঁি ফেদয কাদজয অিগরত খুফই ধীয গরতয রেদরা, মায কাযণ রদদফ ওয়াা কর্তবক্ষ মূরতঃ ক্রয় প্ররক্রয়ায জটিরতায রফলয়টি 

উদেি কদযদেন।   

েক ১.৪: প্রকদল্পয রডররদত ফেযরবরত্তক াংিান, প্রকৃত ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত (রক্ষ টাকায়) 

অথ ব ফেয 

২য় াংদারধত রডররয াংিান 

োড়কৃত 

অথ ব 

ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত 

সভাট রজওরফ 
তফদদরক 

ঋণ ায়তা 

ফাস্তফ 

% 
সভাট রজওরফ 

প্রকল্প 

ায়তা 

ফাস্তফ 

% 

২০০৮-০৯ ৩২৬.৬৫ - ৩২৬.৬৫ ০.৫১ - 326.65 0.00 326.65 ০.৫১ 

২০০৯-১০ ২৫৮.০৭ 50.00 ২০৮.০৭ ০.৪০ 550.00 258.10 50.00 208.10 ০.৪০ 

২০১০-১১ ১৫১০.৯৩ 50.00 ১৪৬০.৯৩ ২.৩৫ 500.00 1372.14 50.00 1322.14 ২.৩৫ 

২০১১-১২ ৩৬৪৮.২৯ 97.10 ৩৫৫১.১৯ ৫.৬৬ 125.00 3787.18 97.10 3690.08 ৫.৬৬ 

২০১২-১৩ ৫৬৫৮.৭৮ 150.00 ৫৫০৮.৭৮ ৮.৭৮ 150.00 5788.90 150.00 5638.90 ৮.৭৮ 

২০১৩-১৪ ১০৪৩৩.৬২ 120.00 ১০৩১৩.৬২ ১৭.০১ - 12115.60 0.00 12115.60 ১৭.০১ 

২০১৪-১৫ ৩০৫২৯.১৬ 1405.00 ২৯১২৪.১৬ ১৭.৩৫ 250.00 12571.32 176.39 12394.93 ১৭.৩৫ 

২০১৫-১৬ ৭৫৫৪.৮৩ 1749.90 ৫৮০৪.৯৩ ৪৭.৮৪ 1387.5 17208.62 176.80 17031.82 ৪৭.৮৪ 

ম োট ৫৯৯২০.৩৩ 3622.00 ৫৬২৯৮.৩৩ 100 2962.5 53428.52 700.29 52728.23 100 

সূত্র: রডরর ও ররআয 

 



  

 

 

১.৮ প্রকদল্পয রফরবন্ন অাংগমুদয কাদজয রফফযণ  আরথ বক াংিান, প্রকৃত ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত  

       প্রকল্পটি সভাট দুইফায          হ    ।                                                    

হ               ,                               হ   ।                                      

                  হ                     হ   ।  

েক ১.৫: প্রকদল্পয ফযাে, ব্যয় ও ফাস্তফ অিগরত (রক্ষ টাকায়) 

ফ বক্ষল নডনন অনুাক্ষয ম্পানদত 

কাক্ষজয নফফযণ 

একক নডননক্ষত ংস্থান/রেযভাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) নজওনফ নএ ড্রভাে নজওনফ নএ ড্রভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(ক) যাজস্ব  (কভ বকতবা ও কভ বচাযীক্ষদয 

ড্রফতন ও বাতা) 

ভা 730.00 0.00 730.00 ৯২ 700.29 0.00 700.29 ৯২ 

১. ড্রবৌত কাজ ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য 

যাভ বক ড্রফা 

         

১.১.ঢাকা ক্ষযয জন্য সুযয়াক্ষযজ 

ভাস্টায প্ল্যান প্রণয়ন ও অগ্রানধকায 

নফননক্ষয়াগ নচনিতকযণ এফং অগ্রানধকায 

কাক্ষজয প্রক্ষকৌর প্রস্তুনত 

এভএভ 0.00 1216.00 1216.00 ২২৫ 0.00 1216.00 1216.00 ২২৫ 

১.২. ঢাকা ২০০ এভএভ-এয জন্য স্টভ ব 

ওয়াোয ড্রেক্ষনজ ভাস্টায প্ল্যান 

ারনাগাদকযণ 

এভএভ 0.00 690.00 690.00 ২০০ - 656.33 656.33 ২০০ 

১.৩.স্টভ ব ওয়াোয ম্যাক্ষনজক্ষভন্ট 

ডাোক্ষফজ প্রণয়ন 

এভএভ 0.00 110.00 110.00 ৫০ - 98.80 98.80  

১.৪. স্টভ ব ওয়াোয ড্রেক্ষনজ ানম্পং 

ড্রষ্টন (২টি) এফং খার (১৪.৫৪নকিঃনভিঃ 

১ভম বায় ) কাক্ষজয জন্য ননভ বাণ 

সুাযনবন 

এভএভ 0.00 290.33 290.33 ১০৮ - 288.78 288.78 ১০৮ 

১.৫. স্টভ ব ওয়াোয ড্রেক্ষনজ ানম্পং 

ড্রষ্টন (২টি) এফং খার (২য় ম বায় ) 

কাক্ষজয ননভ বাণ সুাযনবন 

এভএভ 0.00 148.00 148.00 ৯৯ - 145.95 145.95 ৯৯ 

১.৬. ড্রেক্ষনজ খাক্ষরয নডএ ১০ 

(৪৫নক.নভ.), ৪০এভএভ) জন্য নফস্তানযত 

নডজাইন ও নফনডং ডকুক্ষভন্ট প্রণয়ন 

- 0.00 101.40 101.40 ৪০ - 101.40 101.40 ৪০ 

১.৭. এরআইন কক্ষম্পাক্ষনন্ট -

২৫০এভএভ এয াক্ষাে ব 

অগ বানাইক্ষজক্ষনয কাক্ষজয নযফীেণ ও 

ননভ বাণ সুাযনবন এফং নফস্তানযত 

নডজাইন নফনডং ডকুক্ষভন্ট প্রণয়ন 

এভএভ 0.00 48.00 48.00 ২৫০ 0.00 48.00 48.00 ২৫০ 

১.৮. স্থানীয় প্রনকউযক্ষভন্ট ড্রোনরস্ট-

এয ায়তা 

এরএ 0.00 54.60 54.60  0.00 16.57 16.57  

২.কানযগনয ায়তা প্রকে          

২.১.নযক্ষফ নফক্ষেলণ ও নজআইএ 

ম্যানং-৪০এভএভ-এয জন্য কানযগনয 

ায়তা 

এভএভ 0.00 85.80 85.80 ৪০ 0.00 85.00 85.00 ৪০ 

২.২.আযএনএরএ উন্নয়ন ও 

ফাস্তফায়ন এয জন্য কানযগনয ায়তা 

এর.এ. 0.00 54.60 54.60  0.00 19.72 19.72 - 

২.৩. অাক্ষযনার/ইন্টাযনার 

পাইন্যানিয়ার অনডক্ষেয (৫ফছয) জন্য 

কানযগনয ায়তা 

এর.এ. 0.00 24.00 24.00  0.00 5.80 5.80 - 

২.৪.একজন পাইন্যানিয়ার এভএভ 0.00 33.50 33.50 ১৪ 0.00 32.70 32.70 ১৪ 
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ফ বক্ষল নডনন অনুাক্ষয ম্পানদত 

কাক্ষজয নফফযণ 

একক নডননক্ষত ংস্থান/রেযভাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) নজওনফ নএ ড্রভাে নজওনফ নএ ড্রভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ম্যাক্ষনজক্ষভন্ট ড্রোনরস্ট-এয ায়তা 

৩. দেতা উন্নয়ক্ষনয জন্য কানযগনয 

ায়তা 

 - - - - - - - - 

৩.১. প্রকে ব্যফস্থানা, এভএন্ডই 

াযপযক্ষভি এনগ্রক্ষভন্ট ও এইচআযনড-

২০০এভএভ ১ভম বায়) এয জন্য 

কানযগনয ায়তা 

এভএভ 0.00 913.00 913.00 ২০০ 0.00 820.11 820.11 ২০০ 

৩.২.এভএন্ডই কনারট্যান্ট (২য় ম বায়) 

এয জন্য কানযগনয ায়তা 

এভএভ 0.00 197.00 197.00 ৫৩ 0.00 158.42 158.42 ৫৩ 

৩.৩. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (স্টানড ট্যযয, 

প্রনেণ ও কভ বারা), উচ্চতয নো 

(ক্ষদক্ষ ও নফক্ষদক্ষ), মন্ত্রানত, নযক্ষফ 

ব্যফস্থানা ও াভানজক সুযোয জন্য 

দেতা বৃনদ্ধ 

এরএ 0.00 477.82 477.82  0.00 160.14 160.14 - 

৩.৪. পুনিঃজীনফকায়ন, েনতপূযণ, 

দেতা উন্নয়ন পুনফ বান কভ বকান্ড 

এরএ 0.00 300.00 300.00  0.00 257.94 257.94 - 

৩.৫. প্রস্তানফত উত্তযা ও নভযপুয 

এটিন’য কভ বকান্ড এরাকায 

প্রক্ষয়াজনীয় অফকাঠাক্ষভায নফস্তানযত 

নডজাইন 

এভএভ 0.00 1514.00 1514.00 ১৭৯ 0.00 1335.63 1335.63 ১৭৯ 

৩.৬. এআযনজএযনডনড/নফনড প্রণয়ন 

বৃনষ্টাত ভননেনযং ও জরাভগ্নতা 

ম্যানং-এয জন্য যাভ ব ায়তা 

এভএভ 0.00 15.60 15.60 ১০ 0.00 15.20 15.20 ১০ 

৩.৭. ইক্ষন্টনযয়য নডজাইক্ষনয জন্য 

যাভ ব ায়তা 

এরএ 0.00 29.00 29.00  0.00 14.85 14.85 - 

৩.৮. নফস্তানযত নডজাইন ও েইং 

প্রণয়ক্ষনয জন্য যাভ ব ায়তা, 

ড্রেননপক্ষকন ও একটি আধুননক 

প্রনেণ ড্রকন্দ্র প্রনতষ্ঠায জন্য ড্রেন্ডায 

ডকুক্ষভন্ট 

এভএভ 0.00 156.00 156.00 ৮০ 0.00 82.54 82.54 ৮০ 

উ-ড্রভাে (যাজ্বস্ব উাদান) ৭৩০ 6560.25 7290.25 7188.65  ৭০০.২৯ 5559.88 6260.17  

(খ)মূরধনী  উাদান          

১.অাক্ষযন ও ড্রভইনক্ষেক্ষনি মান 

নফনবন্ন ধযক্ষনয মন্ত্রানত ও ননযাত্তা 

মন্ত্রানত- ১০টি ড্রজানার অনপক্ষয জন্য 

এরএ 0.00 210.60 210.60 ১০ 0.00 195.00 195.00 ১০ 

২.স্টভ ব ওয়াোয ড্রেন নযষ্কাযক 

মন্ত্রানত ও অন্যান্য (এন, আফাফত্র) 

এরএ 0.00 815.40 815.40 ১১ 0.00 706.21 706.21 ১১ 

৩. ডাফর ড্রকনফন নকআ (২০০০-

২২০০নন)-৪টি 

ংখ্যা 0.00 93.60 93.60 ৪ 0.00 27.10 27.10 ৪ 

৪. মানফান (২২০০-২৭০০নন) -৪টি 

(ননড-১, ২নডননড’য-২এফং অনপক্ষয 

াধাযণ ব্যফাক্ষযয জন্য ১টি 

ংখ্যা 0.00 148.20 148.20 ৪ 0.00 142.16 142.16 ৪ 

৫. ১২৫নন ড্রভােযাইক্ষকর – ২০টি ংখ্যা 0.00 39.00 39.00 ২০ 0.00 35.99 35.99 ২০ 

৬. াক্ষবব মন্ত্রানত- ২ড্রে ড্রে 0.00 4.38 4.38 ২ 0.00 4.38 4.38 ২ 

৭. কনম্পউোয (ক্ষডস্কে ও ল্যাে)-  

১০ড্রে 

ড্রে 0.00 9.50 9.50 ১০ 0.00 9.50 9.50 ১০ 

৮. পক্ষোকনয়ায অনপক্ষয 

মন্ত্রানত- ৪টি 

ংখ্যা 0.00 4.80 4.80 ৪ 0.00 4.48 4.48 ৪ 
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ফ বক্ষল নডনন অনুাক্ষয ম্পানদত 

কাক্ষজয নফফযণ 

একক নডননক্ষত ংস্থান/রেযভাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) নজওনফ নএ ড্রভাে নজওনফ নএ ড্রভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৯. ল্যাফক্ষযেনয মন্ত্রানত, নপক্সায, খুচযা 

মন্ত্রানত ও ড্রকনভকযার ইতযানদ-১ 

প্যাক্ষকজ 

ংখ্যা 0.00 261.30 261.30 ১ 0.00 221.78 221.78 ১ 

১০. ডকুক্ষভন্টানয প্রস্তুত ও নভনডয়ায় 

প্রচায 

এরএ 0.00 27.30 27.30  0.00 4.00 4.00 - 

১১. অক্ষোক্ষভটিক ড্রযইনগজ, নজনএ 

এফং বৃনষ্টাত ভননেনযংক্ষয়য জন্য 

উকযণ ংগ্র 

ংখ্যা 0.00 23.40 23.40 ৬ 0.00 15.62 15.62 ৬ 

১২. ভাইক্ষক্রাফা-১টি ও 

ড্রভােযাইক্ষকর-১টি 

ংখ্যা 0.00 54.60 54.60 ২ 0.00 38.34 38.34 ২ 

১৩. নফনবন্ন পেওয়যায এযানপ্ল্ক্ষকন ও 

নজআইএ বৃনদ্ধ ও ইআযন নক্ষস্টক্ষভ 

ভন্বয় 

এরএ 0.00 2000.00 2000.00  0.00 1488.79 1488.79 - 

উ-ড্রভাে  0.00 3692.08 3692.08  0.00 2893.35 2893.35  

ভূনভ অনধগ্রণ- ১.৪৫ড্রিঃ ড্রক্টয 2760.00 0.00 2760.00 ০ 0.00 0.00 0.00 ০ 

ভূনভ উন্নয়ন- ১.৪৫ড্রিঃ ড্রক্টয 0.00 0.00 0.00 ০ 0.00 0.00 0.00 ০ 

উ-ড্রভাে  2760.00 0.00 2760.00  0.00 0.00 0.00  

কক্ষম্পাক্ষনন্ট-২: স্টভ বওয়াোয ড্রেক্ষনজ 

নক্ষস্টভ পুনফ বান ও ড্রজাযদাযকযণ 

         

১.যাভপুযায় াম্প ড্রষ্টন ননভ বাণ ংখ্যা 0.00 13500.00 13500.00 ১ 0.00 13219.67 13219.67 ১ 

২.কভরাপুক্ষয াম্প ড্রষ্টন ননভ বাণ ংখ্যা 0.00 10800.00 10800.00 ১ 0.00 10358.04 10358.04 ১ 

৩.খার পুনফ বান (১৩টি)  ংখ্যা 0.00 14262.00 14262.00 ১৩ 0.00 14107.19 14107.19 ১৩ 

৪. যাস্তা কতবন চাজব-(১২৫০ফিঃনভিঃ) ফগ বনক:নভ: 100.00 0.00 100.00 ১২৫০ 0.00 0.00 0.00 - 

উ-ড্রভাে  100.00 38562.00 38662.00  0.00 37684.90 37684.90  

১.৩টি ড্রজানার অনপক্ষয নিতকযণ 

ও মন্ত্রানত (৩,৪ও৫) 

ংখ্যা 0.00 600.00 600.00 ৩ 0.00 578.93 578.93 ৩ 

২.অন্যান্য ড্রজানার অনপক্ষয ংস্কায/ 

নিতকযণ (১,২ও৬) 

ংখ্যা 0.00 430.00 430.00 ৩ 0.00 428.80 428.80 ৩ 

৩.নফদ্যভান প্রনেণ ড্রকক্ষন্দ্রয 

নিতকযণ 

ংখ্যা 0.00 100.00 100.00 ১ 0.00 100.00 100.00 ১ 

৪.ননফ বানচত এরাকায ফনস্তক্ষত ানন 

যফযা ও স্যাননক্ষেন সুনফধা 

প্যাক্ষকজ 0.00 1372.00 1372.00 ৯ 0.00 1291.39 1291.39 ৯ 

উ-ড্রভাে  0.00 2502.00 2502.00  0.00 2399.12 2399.12  

ড্রয়ায ও ইকুইটিক্ষত নফননক্ষয়াগ          

ঋণ ও অনগ্রভ          

১.কয, খাজনা ও বযাে এরএ 0.00 3900.00 3900.00  - 3203.87 3203.87 - 

২.ননষ্কান খার নযষ্কায, ২টি াম্প 

ড্রষ্টক্ষনয যেণাক্ষফেণ, সুযয়াক্ষযজ রাইন 

ও সুযয়াক্ষযজ নরঙ্ক ড্রষ্টন নযষ্কায 

ংখ্যা  112.00 112.00 ১ - 109.71 109.71 ১ 

৩. কনন্টনক্ষজনি, নপ্রনন্টং, অনপক্ষয 

আফাফত্র ও মন্ত্রানত, রনজনস্টক, 

জ্বারানন, নফজ্ঞান ব্যয়, ব্যাংক চাজব, 

ফই, াভনয়কী, নফদ্যভান ওক্ষয়ফাইক্ষেয 

উন্নয়ন আনুলনিক ব্যয় 

এরএ - 950.00 950.00  - 822.19 822.19 - 

৪. কনন্টনক্ষজনি, নস্টয়ানযং কনভটি/ 

টিইন/প্রকে ফাস্তফায়ন কনভটিয 

ম্মানী, মানফাক্ষনয নএননজ 

রূান্তয আনুলনিক ব্যয় 

এরএ 32.00 20.00 52.00  0.00 17.82 17.82 - 
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ফ বক্ষল নডনন অনুাক্ষয ম্পানদত 

কাক্ষজয নফফযণ 

একক নডননক্ষত ংস্থান/রেযভাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) 

আনথ বক ড্রবৌত 

(ংখ্যা) নজওনফ নএ ড্রভাে নজওনফ নএ ড্রভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উ-ড্রভাে  32.00 4982.00 5014.00  0.00 4190.97 4190.97  

উ-ড্রভাে (মূরধনী উাদান)  2892.00 49738.08 52630.08  0.00 47168.35 47168.35  

ড্রভাে ড্রফই ব্যয় (ক+খ)  3622.00 56298.33 59920.33  700.29 52728.22 53428.51  

ড্রবৌত কনন্টনক্ষজনি  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  

মূল্য কনন্টনক্ষজনি  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  

ফ বক্ষভাে (ক+খ+গ+ঘ)  3622.00 56298.33 59920.33  700.29 52728.22 53428.51  

সূত্র: আযরডরর ও ররআয 

 

রডরর অনুাদয প্রকদল্পয সভাট ব্যদয়য াংিান/রক্ষযভাত্রা রেদরা ৫৯৯২০.৩৩ রক্ষ টাকা তদফ প্রকৃত ব্যয় দয়দে 

৫৩৪২৮.৫১ রক্ষ টাকা। এয ভদে যাজস্ব িাদত 7188.65                     ও                 

৬২৬০.১৭        ।                                         ৫২৬৩০.০৮                          

৪৭১৬৮.৩৫        ।    খ       ও                                   ও                         

              ও                                           খ         ৩৬০২.৪২              

     ও          ২৮৪৪.৮৩        ।                ও               ও            ও       

            খ    ২০০০.০০                   ও              ১৪৮৮.৭৯        । 

১.৯  প্রকদল্প ঋণ ায়তায ধযন 

প্রকদল্পয           :  ৬ ৯৮.           

                    :       

                   :        

     হ      :  % 

১.১০ রফরবন্ন ম বাদয় প্রকদল্প রনদয়ারজত সপাকার াযন ও প্রকল্প রযিারকবৃদন্দয নাভ 

রফরবন্ন ভদয় প্রকদল্প রনদয়ারজত              ও প্রকল্প রযিারকদদয নাভ ও কাম বকার রনদিয েক-এ সদিাদনা দরা। 

    .৬:              ও             

ক্ররভক 

নাং 

নাভ ও দফী প্রকল্প দারয়ে কাম বকার 

০১ সভা: তাজুর ইরাভ, তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী               ৩০.০২.২০০৫ ১৬.০২.২০১০ 

০২ সভা: আবুর কাদভ, তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী প্রকল্প রযিারক ১৬.০২.২০১০ ১০.০৬.২০১৩ 

০৩ এএপএভ আব্দুর আরজজ, অরতরযক্ত প্রধান প্রদকৌরী প্রকল্প রযিারক ১০.০৬.২০১৩ প্রকল্প ভারপ্ত ম বন্ত 
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রিতীয় অোয়: প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায কভ ব-দ্ধরত 

২.১ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায           (ToR) 

ঢাকা ওয়াা কর্তবক ফাস্তফারয়ত ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয উদেেমূ 

রনম্নরূঃ 

১. প্রকদল্পয রফফযণ (প্রকদল্পয টর্ভরভ, উদেে, অনুদভাদন/াংদাধদনয অফিা, ফাস্তফায়নকার, প্রাক্কররত ব্যয়, ফেযরবরত্তক ব্যয় 

প্রাক্করন, অথ বায়ন, ইতযারদ াংরিি কর তে) ম বাদরািনা; 

২. প্রকদল্পয ারফ বক এফাং রফস্তারযত অাংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও আরথ বক) অিগরতয তে াংি, রন্নদফন, রফদিলণ, 

াযণী/সরিরিদত্রয ভােদভ উিান ও ম বাদরািনা; 

৩. প্রকদল্পয উদেে অজবদনয অফিা ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

৪. প্রকদল্পয আওতায় পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা াংিদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রিররত াংি আইন ও 

রফরধভারা (ররএ, ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা দয়দে রকনা স রফলদয় ম বাদরািনা 

ও ম বদফক্ষণ (এদক্ষদত্র দযত্র প্ররক্রয়াকযণ ও মূল্যায়ন ম বাদরািনা কযা ফাঞ্ছনীয়। রডররদত ফরণ বত ক্রয় কাম বক্রদভয 

প্যাদকজমূ পৃথক দয়দে রকনা, পৃথক দর তায কাযণ মািাই এফাং মথামথ কর্তবদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ দয়দে রকনা তা 

যীক্ষা কযা প্রদয়াজন); 

৫. প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ব ও সফা রযিারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর আনুলরঙ্গক 

রফলয়ারদয ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

৬. প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত প্ররক্রয়াধীন ণ্য, কাম ব ও সফা াংরিি ক্রয় চুরক্তদত রনধ বারযত সেররপদকন/BoQ/ ToR, 

গুণগত ভান, রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মািাইদয়য ভােদভ াংি কযা দয়দে/দে রকনা স রফলদয় 

ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ (এদক্ষদত্র সেররপদকন অনুমায়ী গুণগত ভান রনরিত কযা দে রকনা স রফলদয় প্রদমাজয সক্ষদত্র 

ভাঠ ম বায় সথদক নমুনা াংি ও গদফলণাগাদয যীক্ষায ভােদভ মািাই কযদত দফ) 

৭. প্রকদল্পয ঝৌঁরক অথ বাৎ ফাস্তফায়ন পরকবত রফরবন্ন ভস্যা সমভন অথ বায়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দন ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়/াংিদয 

সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফিানায় অদক্ষতা ও প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক রফদিলণ, ম বাদরািনা ও 

ম বদফক্ষণ; 

৮. উন্নয়ন দমাগী াংিা কর্তবক চুরক্ত স্বাক্ষয, চুরক্তয তব, ক্রয় প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ ও অনুদভাদন, অথ ব োড়, রফর রযদাধ 

ম্মরত ও রফরবন্ন রভদনয সুারয ইতযারদয তে-উাত্তরবরত্তক ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

৯. প্রকল্প অনুদভাদন াংদাধন অথ ব ফযাে , অথ ব োড়, রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদয় তে-উাদত্তয ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

১০. প্রকল্প ভারপ্তয য সৃি সুরফধারদ সটকই (Exit Plan) কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান; 

১১. প্রকদল্পয শুরু দত কভ ব রযকল্পনা অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দয়দে রকনা তা যীক্ষা কযা এফাং রযকল্পনায াদথ 

ব্যতযয় ঘটদর তা রিরিত কদয প্ররতকাদয যাভ ব এফাং বরফষ্যদতয জন্য সুারয প্রদান; 

১২. প্রকদল্পয SWOT রফদিলণ; 

১৩. উরেরিত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম বদফক্ষদণয রবরত্তদত ারফ বক ম বাদরািনা; 

১৪. প্রদয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন। 
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২.২ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায কভ ব-দ্ধরত 

আদরািয ভীক্ষাটি মূরত একটি প্রবাফ মূল্যায়ন কাম বক্রভ, মা প্রকল্প কাজ ভারপ্তয পাদন     দয়দে। এ ধযদনয মূল্যায়ন ভীক্ষায় 

উকাযদবাগী, প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ও অন্যান্য কর অাংীজদনয ভতাভত প্ররতপররত য়। এ কাযদণ এই ভীক্ষায় রযভাণগত ও 

গুণগত উবয় দ্ধরত অনুযণ কদয তে াংি কযা দয়দে। প্রবাফ মূল্যায়দন ব্যফহৃত তে াংি দ্ধরত রনদম্ন উদেি কযা দরা: 

 ডকুদভন্ট ম বাদরািনা: প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায জন্য প্রকল্প াংরিি দরররারদ সমভন রডরর, াংদারধত রডরর, প্রকল্প 

ভারপ্ত প্ররতদফদন, দযত্র াংক্রান্ত দরররারদ, ক্রয় াংক্রান্ত তে এফাং এ াংক্রান্ত দরররারদ ম বাদরািনা কযা দয়দে।   

 িানা জরয: প্রকল্প াংরিি অাংীজনদদয রফদল কদয যারয উকাযদবাগীদদয ভতাভত াংিদয জন্য উকাযদবাগী 

সবদদ (িাদরয উকাযদবাগী ও ফরস্তদত ারন যফযাদয উকাযদবাগী) দুইটি িানা জরয রযিারনা কযা দয়দে। িানা 

জরযদয জন্য দুই ধযদনয আরাদা প্রশ্নভারা ব্যফায কযা দয়দে। 

 রক ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ (দকআইআই): প্রকল্প াংরিি গুরুেপূণ ব ব্যরক্তবৃদন্দয ভতাভত িণ কযায জন্য সিকররস্ট ব্যফায 

কদয াক্ষাৎকায িণ কযা দয়দে। 

 এপরজরড: প্রকদল্পয সুরফধাদবাগীদদয ভদে সথদক প্রকদল্পয সুরফধা-অসুরফধা ইতযারদ পদকব তাদদয ভতাভত াংি কযায 

জন্য প্রকল্প এরাকায় দুই ধযদনয উকাযদবাগীদদয রনদয় এপরজরড কযা দয়দে। আদরািনা রযিারনায জন্য গাইডরাইন 

ব্যফায কযা দয়দে।  

 ম বদফক্ষণ: মূল্যায়ন কাম বক্রভ রযিারনা দদরয দস্যগণ প্রকদল্পয ফাস্তফ অফিা রনযীক্ষদণয জন্য দযজরভদন প্রকল্প এরাকা 

সমভন: িারমূ, ারপাং সিন, ারন যফযা ব্যফিা ইতযারদ রযদ বন কদযন এফাং প্রদয়াজনীয় তে, আদরাকরিত্র 

াংি কদযন। 

 িানীয় ম বাদয়য কভ বারা : প্রকদল্পয প্রাথরভক পরাপর প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয ও প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংিায াদথ 

রফরনভয় ও তাদদয ভতাভত াংিদয জন্য িানীয় কভ বারায আদয়াজন কযা দয়দে।  

 জাতীয় কভ বারাঃ জাতীয়বাদফ অন্যান্য অাংীজনদদয াদথ চূড়ান্ত প্ররতদফদদনয পরাপর উিাদনয জন্য একটি জাতীয় 

কভ বারা আদয়াজন কযা য়। কভ বারায় প্রাপ্ত ভতাভত রন্নদফ কদয প্ররতদফদন চূড়ান্ত কযা য়। 
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২.৩ িানা জরযদয জন্য রযভাণগত উত্তযদাতা রনফ বািন  

ঠিক প্ররতরনরধে রনরিত কযায প্রদয়াজদন প্রকল্প এরাকায ভি উকাযদবাগীদদয ভে সথদক তফজ্ঞারনক দ্ধরতদত নমুনায াংখ্যা 

রনধ বাযণ কযা দয়দে। নমুনায়ন-এয জন্য ৯৫% confidence level interval মা অনুাত, degree of 

precision, confidence interval জনাংখ্যায আকায ইতযারদয ভােদভ নুযনতভ ব্যফধাদন রনধ বাযণ কযা দয়দে। 

াধাযণতঃ ১০,০০০ ফা তদতারধক জনাংখ্যায সক্ষদত্রই রনদিয রযাংখ্যানগত সূত্র ব্যফায কদয নমুনা াংখ্যা রনণ বয় কযা দয় থাদক- 

n=
   (   )

  
 

সমিাদন 

n = Sample size 

p  = Expcted proportion with the characterestices 

z = Confidence level 

e  = Margin of Error 

 

নমুনা াংখ্যা রনধ বাযদণয জন্য ৯৫% confidence level অনুভান কযা দয়দে।  পদর “Z” এয ভান দে ১.৯৬। তাোড়া, P 

এয ভান ০.৫ (মা দফ বাচ্চ নমুনা াংখ্যা রনরিত কদয)। সুতযাাং এদক্ষদত্র n এয ভান দে: 

 

  
(   ) (   )(     )

(    ) 
 

= ৩৮৪ 

এিাদন প্রাপ্ত নমুনা াংখ্যা ৩৮৪।  তদফ error ও missing রফদফিনা কদয ৪০০ জদনয াক্ষাৎকায িণ কযা দয়দে। 

প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা রটিয ১৩টি িার াংস্কায ২টি াপ সিন রনভ বাণ এফাং ৬টি ফরস্তদত ারন যফযাদয ব্যফিা কযা 

দয়দে। তাই প্রকদল্পয অাংগানুাদয উকাযদবাগীদদয দুই বাদগ রফবক্ত কযা দয়দে- (১) ১৩টি িার ২টি াপ সিদনয াশ্ববফতী 

উকাযদবাগী এফাং (২) ৬টি ফরস্তয উকাযদবাগী। দুইটি উকাযদবাগী দদরয জন্য ভানবাদফ নমুনা াংখ্যা রনধ বাযণ কদয ফ বদভাট 

৪০০x২=৮০০ িানাদক তদফিয়ন রবরত্তদত উত্তযদাতা রদদফ সনয়া দয়দে। 
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র্ততীয় অোয়: প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অিগরত ম বাদরািনা ও রফদিলণ 

                                                                                   হ । 

                (Project Preparation Facilities, PPF) ও 

                   

 .                         (PPF Stage)   

          ও                                     (PPF Stage)                     (Package) 

                                হ                                         হ                   । 

                                   Sewerage Master Plan ও Waste water 

Management Study-        ,                 ও Social Safeguard হ    ,   হ        

                                    ও                                                       ও      

                           ।  

                     ,                         ও                                                  

            ।                                                     Package-                     

                    - ৬           হ      হ ।                             ৯  Package-      

                              হ  ও              PPF Stage-  Sewerage Master Plan-   

                                 হ   ।                            ও                              

                                              ও       ও                                    হ    

        ও        । Social Safeguard ও LIC                         ও                              

     ও                                                                                            হ   

                ও                         হ ।                     হ                 ও            

ও                           ।      PPF Stage-                  Two Stage                 

        ।                        ও                                                               

                  হ                   ও                         হ ।                              

                 ও       হ     হ                         ও                                হ      

                    ৮ –                                     হ  । 

৩.২ প্রকল্প াংদাধদনয কাযণ ম বাদরািনা ও রফদিলণ 

 . .              (MTR) ও              (RE-STRUCTURING) 

                                                   ৯  . ৭       ৯.৪৪%)                    

  .৭৪%।                             হ  ও                                                 ও       

                                                         হ ।                              

        হ                  হ    ।                                                    (MTR) 

                                                                                                    

   ।                                            ও                                            , 

   ও                            ও                                     ,                           

                                            হ                                      হ      
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                ও          ।                                                   )       হ       

           ও                        )       হ           ও                 ও                         ) 

                              হ                           ও      হ                               

                                      (Re-Structuring)                                       

 হ                                    Priority Works  হ                                   

           হ । এই সপ্ররক্ষদত জুন, ২০১৩ াদর প্রকদল্পয রকছু রকছু রফলয় রফদলতঃ প্রারতষ্ঠারনক রফলয়মূ পুনরফ বন্যা কদয 

প্রকদল্পয কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকদল্পয        ও রফরদম্বয সুরনরদ বি কাযণমূ রনম্নরূ: 

 যাভ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ: ঢাকা ওয়াায ভদত রফশ্বব্যাাংদকয ক্রয় নীরতভারা ও প্ররক্রয়া অনুযণ কদয ফজবয ারনয ভাস্টায 

প্লযান ততরযয যাভ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ এফাং এদক্ষদত্র রফশ্বব্যাাংদকয অনারত্ত সদত ঢাকা ওয়াায প্রায় ১ ফেয সদরয দয় 

মায়, মায প্রবাদফ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন রফররম্বত য়। 

 প্রকদল্পয ক্রয় ব্যফিা: ারপাং সিন ক্রদয়য জন্য ঢাকা ওয়াাদক রফশ্বব্যাাংক প্রদত্ত দুই-ধা রফরি ক্রয় দ্ধরত অনুযণ 

কযদত য়, মা ঢাকা ওয়াায কাদে নতুন রের। এই রফলদয় তাযা সকাদনা প্ররক্ষণ রাদবযও সুদমাগ ায়রন। পদর দুইটি 

ারপাং সিন ক্রদয়য সক্ষদত্র ঢাকা ওয়াায অরতরযক্ত ৪০ ভা ভয় সরদগ মায়। অন্যরদদক রফশ্বব্যাাংদকয ক্রয় রফরধভারা 

মথামথ অনুযদণয কাযদণ অিারধকাযরবরত্তক য়ঃরনষ্কান ব্যফিায ভাস্টায প্লযান ও প্রদকৌরগত রডজাইন ততরযদত ২৪ ভা 

রাদগ। এোড়া প্রকদল্পয অন্যান্য ক্রদয়য সক্ষদত্র রফররম্বত অনুদভাদন প্ররক্রয়া প্রকল্প ফাস্তফায়দনয গরত হ্রাদ র্ভরভকা সযদিদে ফদর 

প্রতীয়ভান য়। 

 প্রকদল্পয রডজাইন: সমবাদফ ফতবভান প্রকল্পটি রডজাইন কযা দয়রেদরা তাদত ফাস্তফায়দনয জন্য ফাস্তফমুিী রযকল্পনায় ঘাটরত 

রেদরা। প্রকল্পটি খুফই ভদয়াদমাগী রেদরা রকন্তু এ ধযদনয ফড় প্রকল্প ফাস্তফায়দন ঢাকা ওয়াায মদথি পূফ ব অরবজ্ঞতা রেদরা 

না। পদর প্রকদল্পয শুরুয রদদক মথাথ ব কাম বকয প্রস্তুরত িণ কযা ঢাকা ওয়াায দক্ষ ম্ভফ য়রন ।    

 জনফর: প্রকদল্পয ব্যফিানা ইউরনদটয জনফর ম বাপ্ত রের না। পদর ঢাকা ওয়াায অন্যান্য স্টাপদদয দক্ষ প্রকদল্পয রফরবন্ন 

ধযদনয চুরক্ত এফাং প্রকদল্পয আরথ বক ও রফরবন্ন ক্রয় ব্যফিানা কাজ সুষ্ঠুবাদফ পন্ন কযা ম্ভফ য়রন। এদক্ষদত্র জনফদরয 

দক্ষতা উন্নয়দন ঢাকা ওয়াাদক অরতরযক্ত ভয় ব্যয় কযদত য়, মা প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফররম্বত ফায অন্যতভ কাযণ। 

 জরভ স্তান্তয: দীঘ বসূরত্রতায কাযদণ প্রকদল্পয স্টভ ব ওয়াটায ারপাং সিদনয জন্য জরভ ফাাংরাদদ সযরওদয়য কাে সথদক সদত 

রফররম্বত য়। এটি প্রকদল্প ফাস্তফায়ন রফররম্বত ফায অন্যতভ কাযণ।                               ও       

    হ                  ও               ।  

                                     -      ও                (ERP     )       ও   

হ    । 

                          ও                                                                   

                         হ   হ    । 

৩.২.২ প্রকদল্পয াংদাধনীদত ফাদ ড়া কাম বক্রভমূ ও যফতী অফিা 

ভেফতী মূল্যায়দনয য মূর প্রকদল্পয উদেিদমাগ্য রযফতবনমূ আনা য় এফাং রকছু অাংগ ফাদ সদয়া য়, সমভন: সুযয়াদযজ ভাস্টায 

প্লযান ততরয কযা য় রকন্তু এই প্লযাদনয ফাস্তফায়ন অাং ফাদ সদয়া য়, তদফ        ও                 1st Priority 

Works             হ । সেদনজ ভাস্টায প্লযান ততরয কযা য় এফাং এয আওতায়                    ও                 

    হ । রনম্ন আয়ভুক্ত উকাযদবাগীদদয জন্য স্যারনদটন কাম বক্রভ ফাদ সদয়া য় এফাং ারন যফযাদয সক্ষদত্র প্রথদভ ১৮০,০০০ 

রনম্ন আয়ভুক্ত উকাযদবাগী রনধ বারযত থাকদরও রক্ষযভাত্রা রযফতবন কদয চূড়ান্তবাদফ ৪৯,০০০ উকাযদবাগীদদয এই সফা প্রদান 

কযা য়।  

                                  হ                                            ও        -        

 হ               ও          ‘                    ’                                 ৭ –     )। 

                                হ                                       ও                            
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              হ         হ    ।       ও                                হ    ।                   ও      

                       হ    ।  

                                 হ                           ও                  হ                  । 

      ও                               ও                                 ।                        

                             হ      হ   ।                     ,                           ৭        

             ।          হ                                  ও                                      

         ও          হ                  -      )।                                               হ । 

    Drainage Master Plan-                            Authority-                       

     হ  ।  

                              হ            ও                      ও       ৯                        

 হ                                         হ  ও        হ  ।               হ         হ           

                      ও                                   ও        হ    ।  

রনদিয েদক রডররদত প্রস্তারফত সম কর কাম বক্রভমূ রফরবন্ন াংদাধনীকাদর ফাদ সদয়া দয়দে, তায রফফযণ সদয়া দরা।  

    . : রডরর াংদাধনীকাদর ফাদ সদয়া কাম বক্রভমূ 

   কাম বক্রভ 

                                ও                  

       -    ও                                             

  
               -        -                                       ও                     

                                

৪                       

       ও     -                          ও              হ                      হ     

৬                                     

৭          ও      -           ও                       হ     

৮                          ও              

৯                          

          ও                                   ও                      ও      )  

                              

                    ও        

                  

 ৪                      

                      

 ৬                 

 ৭            হ              -                                

  

 

 

 .              হ                             

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্প াঁিটি অাংগ রেদরা। এ অাংগমূদয আওতায় রফরবন্ন কাম বক্রভ 

ফাস্তফারয়ত দয়দে। রনদম্ন অাংগমূদয আওতায় ফাস্তফারয়ত প্রধান প্রধান কাজমূ ম বাদরািনা কযা দরাঃ 
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৩.৩.১ অাংগ ১: স্যারনদটদন রফরনদয়াগ রযকল্পনা 

ভাস্টায প্লযান প্র   : প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা নগযীয জন্য সুযয়াদযজ ও সেদনজ ব্যফিা সুাংত কযদত ঢাকা ওয়াা দু   ভাস্টায 

প্লযান ততরয    । এ ভাস্টায প্লযাদন ঢাকা নগযীয সুযয়াদযজ ও সেদনজ ব্যফিা  রফস্তারযত কারযগরয ও আরথ বক রযকল্পনা রন্নদফরত 

   , মা যফতীকাদর অথ ব াংিান াদদক্ষ ধাযাফারকবাদফ ফাস্তফায়ন কযা হ  ।                     হ     

১. ঢাকা নগযীয য়ঃরনষ্কান ব্যফিা উন্নয়দনয জন্য রডরর অনুাদয একটি সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান ততরয কযা য়। এ  

     ৩০        ২০১৪ তারযদি ঢাকা ওয়াায রযিারনা রযলদ (সফাড ব অফ ডাইদযক্টয) কর্তবক অনুদভারদত য়। 

২. ঢাকা নগযীয জরাফদ্ধতা রনযদনয জন্য রডরর অনুাদয একটি সেদনজ ভাস্টায প্লযান ততরয কযা য়।         ২৩ 

জুন ২০১৬ তারযদি ঢাকা ওয়াায রযিারনা রযলদ (সফাড ব অফ ডাইদযক্টয) কর্তবক অনুদভারদত য়। 

                  :  

      হ                                        ও                    ও                       হ       

                                             ও                                               হ   । 

                            হও          হ                                              হ          

হ ।                                    -                    ৮৬    হ                        ।             

                              ও                                                                 । 

                                                                   হ     

       হ  ও             হ    - হ                                                 হ  । 

 Sewerage Collection Infrastructure  হ                                      ও           

                                                             1
st

 Priority Works  হ            

                     হ     

 Pagla Sewerage Treatment Plant                            -    MLD) 

        trunk sewer                       

       হ                               হ                                                     

          । 

1st Priority Works  হ                                                ৭.              ।     

                                                1st Priority Works-       trunk sewer ও 

Pagla Sewerage Treatment Plant-                                                         

                      হ          হ ।                         , Grontmij/Carlbro                

                 Implementation Matrix         ।                ,                      

              হ                                         ।        ও    Pagla Waste Water 

Treatment                               ও                  ও   হ    । 
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৩.৩.২ অাংগ ২: স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিায পুনফ বান ও রক্তারীকযণ 

                     ও                    পুনফ বান ও রক্তারীকযণ অাংগটি প্রকদল্পয মূর অাংগ রদদফ রযগরণত 

য়। রনদম্ন এই অাংগটি রফস্তারযত ফণ বনা কযা দরা: 

ারপাং      : 

স্টভ ব ওয়াটায রনষ্কান ঢাকা নগযীয একটি অন্যতভ ভস্যা রদদফ রযগরণত। পূদফ ব অদক্ষাকৃত কভ ারপাং ক্ষভতাপন্ন 

অদনকগুরর অিায়ী াদপয িদর অরধকতয ক্ষভতাপন্ন নতুন দুইটি িায়ী ারপাং সিন রনভ বাণ কযা য়।  ১. যাভপুযা ারপাং 

সিন, ২. কভরাপুয ারপাং সিন।  

যাভপুযা cvরপাং সিদনয ারপাং  gZv ও সুরফধারদ রনদিয েদক সদিাদনা দরা: 

    . :  যাভপুযা cvরপাং সস্টদনয  gZv ও সুরফধারদ 

ফতবভান ারপাং ক্ষভতা ও সুরফধারদ পূদফ বয ারপাং ক্ষভতা ও সুরফধারদ  

াপ াংখ্যা ও 

ক্ষভতা 

বরফষ্যত 

ম্প্রাযদণয 

সুদমাগ 

াফ-সিন ও 

সজনাদযটয 

ভন্তব্য াপ াংখ্যা ও ক্ষভতা 
াফ-সিন ও 

সজনাদযটয 

 াপ াংখ্যা= 

৫টি  

 প্ররতটিয 

ারপাং 

ক্ষভতা=  

৫ ঘন রভটায/ 

সদকন্ড 

 সভাট ারপাং 

ক্ষভতা=  

২৫ ঘন 

রভটায/দদকন্ড 

01  াপ িারাদনায 

জন্য ০১টি ৪.৫ 

এভরবএ াফ-

সিন 

 সরাড-

সরডাংদয়য 

ভয় অবযন্তযীণ 

আদরায ব্যফিা 

ও রনযাত্তায 

জন্য ০১টি ২০০ 

সকরবএ 

সজনাদযটয 

 াফ-সিদন 

এক্সদপ্র রফদুযত 

রাইন আদে।  

 াপমূ 

 কর 

ইকুইদভ

ন্ট নতুন, 

িালু এফাং 

বাদরা 

অফিায় 

আদে  

 রফদুযত 

রফভ্রাদটয 

দরুণ 

াপ 

িারাদনায 

জন্য 

রফকল্প 

রফদুযত 

উৎ নাই 

 াপ াংখ্যা = ২৫টি  

 প্ররতটিয ারপাং 

ক্ষভতা= ২৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড 

 

 াপ াংখ্যা= ২০টি 

 

 প্ররতটিয ারপাং 

ক্ষভতা=৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড 

 

 সভাট ারপাং 

ক্ষভতা= ৭২৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড ফা 

২০.৫ 

ঘটরভটায/দদকন্ড 

 াপ িারাদনায 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

ক্ষভতায াফ-সিন 

রেদরা 

 ২০০ সকরবএ 

ক্ষভতাপন্ন ৪টি 

স্টযান্ডফাই 

সজনাদযটয রেদরা 

মা িাযা রফদুযত 

রফভ্রাদটয ভয় 

২.৮৪ 

ঘনরভটায/দদকন্ড 

ারন াপ কযা 

সমদতা 

 প্রদয়াজদন আযও 

সভাফাইর 

সজনাদযটয সনয়া 

সমদতা 

 

যাভপুযা (২৫ ঘন রভঃ/সদকন্ড) ারপাং সিদনয ভােদভ ারপাং সুরফধায় আা এরাকামূ: প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয়, রডওএইিএ 

(ফনানী), রডওএইিএ (ভািারী), ফনানী, ভািারী, আযজতাড়া, সতজকুরনাড়া, নািারাড়া, গুরান, সতজগাঁও, কাওযানফাজায, 

ভগফাজায, ধানভরন্ড ও তৎাংরগ্ন এরাকা। এ াপ সিন-এয ভােদভ প্রায় ৩১.৬০ ফগ বরক.রভ. এরাকায ারন রনষ্কাদনয ব্যফিা কযা 

দয়দে।                                                                                    
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যাভপুযা cvরপাং সিন 

কভরাপুয cvরপাং   দনয ারপাং ক্ষভতা ও সুরফধারদ রনদম্নয েদক সদিাদনা দরা: 

    . : কভরাপুয cvরপাং   দনয ÿgZv ও সুরফধারদ 

ফতবভান ারপাং ক্ষভতা ও সুরফধারদ পূদফ বয ারপাং ক্ষভতা ও সুরফধারদ 

াপ াংখ্যা ও 

ক্ষভতা 

বরফষ্যত 

ম্প্রাযদণয 

সুদমাগ 

াফ-সিন ও 

সজনাদযটয 

ভন্তব্য 

াপ াংখ্যা ও 

ক্ষভতা 

াফ-সিন ও 

সজনাদযটয 

 াপ াংখ্যা= 

৩টি  

            

     =   

       / 

      

 সভাট ারপাং 

ক্ষভতা=  

২৫ ঘন 

রভটায/দদকন্ড 

০১  াপ 

িারাদনায 

জন্য ০১টি 

৩.৫ এভরবএ 

াফ-সিন 

 সরাড-

সরডাংদয়য 

ভয় 

অবযন্তযীণ 

আদরায 

ব্যফিা ও 

রনযাত্তায 

জন্য ০১টি 

২০০ সকরবএ 

সজনাদযটয 

 াফ-সিদন 

এক্সদপ্র 

রফদুযত রাইন 

আদে।  

 াপমূ 

 কর 

ইকুইদভন্ট 

নতুন, িালু 

এফাং বাদরা 

অফিায় আদে 

 রফদুযত 

রফভ্রাদটয 

দরুণ াপ 

িারাদনায 

জন্য রফকল্প 

রফদুযত উৎ 

নাই 

 াপ াংখ্যা= 

১১টি  

 প্ররতটিয ারপাং 

ক্ষভতা= ২৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড 

 াপ াংখ্যা= 

১০টি 

 প্ররতটিয ারপাং 

ক্ষভতা=৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড 

 সভাট ারপাং 

ক্ষভতা= ৩২৫ 

ঘনপৄট/দদকন্ড 

ফা ৯.২১ 

ঘটরভটায/ 

সদকন্ড 

 াপ িারাদনায 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

ক্ষভতায াফ-

সিন রেদরা 

 ২০০ সকরবএ 

ক্ষভতাপন্ন ৪টি 

স্টযান্ডফাই 

সজনাদযটয রেদরা 

মা িাযা রফদুযত 

রফভ্রাদটয ভয় 

২.৮৪ ঘনরভটায/ 

সদকন্ড ারন 

াপ কযা 

সমদতা 

 প্রদয়াজদন আযও 

সভাফাইর 

সজনাদযটয সনয়া 

সমদতা 
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কভরাপুয (১৫ ঘন রভঃ/সদকন্ড) ারপাং        ভােদভ ারপাং সুরফধায় আা এরাকামূ: ভানগযীয রিফারয়, ভরতরির, 

রদরকুা, ফঙ্গবফন, টিকাটুরর, ারন্তনগয, কাকযাইর, াজাানপুয, ল্টন ও তৎাংরগ্ন এরাকা। এ াপ   নটিয ভােদভ প্রায় 

১০.৯২ ফগ বরক.রভ. এরাকায ারন রনষ্কাদনয ব্যফিা কযা দয়দে।  

েক ৩.৪: ারপাং সিন ক্রয় ও স্তান্তদযয তারযি 

ফণ বনা রযভাণ 

(আযরডরর অনুাদয) 

চুরক্তয তারযি অাদযন এন্ড সভইনদটদনন্স রফবাদগ 

স্তান্তদযয তারযি 

যাভপুযা ারপাং সিন ০১ ২১ জুন ২০১২ ৩০ জুন ২০১৬ 

কভরাপুয ারপাং সিন ০১ ২১ জুন ২০১২ ৩০ জুন ২০১৬ 

 

িার পুনফ বান 

প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা নগযীয ১৩টি িার পুনফ বান (ীভানা রনধ বাযণ, াড় াংযক্ষণ, ভয়রা আফজবনা রযষ্কায) কযা দয়দে, মায 

াংরক্ষপ্ত রফফযণ রনদিয েক-এ সদিাদনা দরা। 

েক ৩.৫: পুনফ বারত িাদরয াংরক্ষপ্ত রফফযণ 

ক্ররভক নাং িাদরয নাভ পুনফ বান পদন্নয তারযি 
িাদরয তদঘ বয 

(রভ.) 

পুনফ বাদনয য ারন প্রফাদয গড় 

রযভাণ (রকউরফক রভ./এ) 

১ রিরগাঁও-ফাাদফা এরপ্রর ২০১৫ ১৪৪০ ২৭.৭২ 

২ াজাানপুয জুরাই ২০১৫ ৪৭৭ - 

৩ রজযানী জুন ২০১৩ ৪০০৫ ৬৫.৯৩ 

৪ াাজাদপুয রডদম্বয ২০১৫ ১৯১৪ ৩৮.৯৩ 

৫ কল্যাণপুয সভইন জুন ২০১৫ ৭২০ ৭৭.৪৯ 

৬ ফাউরনয়া জুরাই ২০১২ ১০৩০ ৯৯.৪৮ 

৭ রিগুন ভাি ব ২০১৩ ৩৭২০ ১৮০.৬৫ 

৮ ভািারী আগি ২০১৩ ৬৩০ ৫৫.৩১ 

৯ আব্দুোপুয ািা সপব্রুয়ারয ২০১৫ ১৩১.১ - 

১০ সূরতদবারা রডদম্বয ২০১৫ ৩১৮০ ৪১.৪০ 

১১ আব্দুোপুয জুন ২০১৬ ৩০০০ ৫১.৯৪ 

১২ সগুনফারগিা জুন ২০১৬ ৪৩১ ৭৫.২৯ 

১৩ রিরগাঁও-ফাাদফা আরিভ রডদম্বয ২০১৫ ২১২.৫ - 

    PCR                -৪  ৬ ) 
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                                                               -     ও     

তে     সরািনা এফাং প্রকল্প াংরিি কভ বকতবাদদয াদথ আদরািনায় জানা মায় সম, প্রকদল্পয কাজ শুরুয আদগ এই ১৩টি িার 

ঠিকবাদফ রিরিত কযা রেদরা না। ঠিকবাদফ রিরিত না থাকায় প্রায়ই িার/ িাদরয অাং রফদল িানীয় প্রবাফারীযা অবফধবাদফ 

দির কদয রনদতা।  প্রকদল্পয আওতায় িার দিরমুক্ত যািায জন্য ৬টি িাদর আযরর ‘ইউ’ িযাদনর ও এক াইদড ওয়াকওদয় 

রনভ বাণ, অন্য ৬টি িাদর িাদরয াড় যক্ষায জন্য ট্রারজয়ডার রর ব্লক রাইরনাং ও াঁটায যাস্তা রনভ বাণ এফাং ১টি িাদর ভাটি কাটা ও 

ীভানা রনধ বাযদণয কাজ কযা দয়দে। 

রনভ বাণ াভিীয ল্যাফদযটরযয যীক্ষা 

ঢাকা ওয়াা ঢাকা দযয িারগুদরায (১৩টি) পুনফ বাদন এফাং ারপাং সিদন ব্যফহৃত রনভ বাণ াভিী সমভন- কাংরক্রট, ফালু, রদভন্ট, 

এভএ যড, াথয কুরি, রজয সটক্সটাইর এফাং অন্যান্য াভিীয গুণগত ভান ফাাংরাদদ প্রদকৌর রফশ্বরফদ্যারয় (বুদয়ট)-এয 

যীক্ষণাগাদয যীক্ষা কদযদে। প্রকদল্প ব্যফহৃত রকছু রনভ বাণ াভিীয যীক্ষায পরাপর রনদম্নয েক ৩.৬ সদয়া দরা।  

েক ৩.৬:                                      

                                          (Specification)     

                   

   হ         ) 

৪ ৯         

  ৯          ) 

  ৯         

 

 হ      

 

       

   হ         )  

2920 wcGmAvB (3 w`‡bi) 

4560 wcGmAvB (7 w`‡bi) 

dvBb‡bm=331 eM© wgUvi/ †KwR 

  ৭         

            

                 -         

 হ       

         

      ও-           )  

 

20 GgGg B‡qì kw³=75000 wcGmAvB 

চূovšÍ kw³=94000 wcGmAvB 

Mo BjO‡Mkb= 18% 

৬            

৮৯৯          

  %            .   

 হ       

যীক্ষায পরাপর সথদক প্রতীয়ভান য় সম, ঢাকা ারন যফযা এফাং স্যারনদটন প্রকদল্পয আওতায় িারমূদয পুনফ বাদন ব্যফহৃত 

রনভ বাণ াভিী সেররপদকন এফাং ভান অনুমায়ী দন্তালজনক রেদরা।  
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৩.৩.৩ অাংগ ৩: রযদফ ও াভারজক রনযাত্তা ব্যফিা ফাস্তফায়ন  

 .                  ব্যফিা ফাস্তফায়ন  

  -          Environmental Management Plan (   )                       হ    । 

                          (গদফলণাগাদযয মন্ত্রারত ও মন্ত্রাাং, আফাফত্র, যাায়রনক উাদান ইতযারদ   )     হ    । 

                  ইউরনট-এয পুনফ বান কাম বক্রদভয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযা দয়দে।  

 

 .                 ব্যফিা ফাস্তফায়ন  

       ও                                                                                 

                                                ৯                হ ।                   ও     

                      ।                        হ                                               । 

                                                     ও     Resettlement Policy Framework 

(RPF)                    ও    Resettlement Action Plan (RAP)-                           

                          হ ।              ও    ৪৪           ক্ষরতপূযণ প্রদান কযা দয়দে। 

৩.৩.৪ অাংগ ৪: রনম্ন আদয়য জনদগাষ্ঠীয জন্য সফা কাম বক্রভ ফাস্তফায়দন দমারগতা 

প্রকদল্পয অাংগ ৪-এয আওতায় ঢাকা দযয ৬টি রনধ বারযত ফরস্তদত রনম্ন আদয়য ভানুদলয জন্য াইরাইদনয ভােদভ ারন 

যফযাদয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা িণ কদয ৪৯৯টি নতুন াংদমাগ সদয়া য়। রনদিয েদক (েক ৩.৭) ারন যফযা কাদজয াংরক্ষপ্ত 

রফফযণ সদয়া দরা। এিাদন উদেি থাদক সম, মূর রডররদত প্রকদল্পয এ অাংদগ ররক্ষত উকাযদবাগীয াংখ্যা রের ১৮০,০০০।     

  ফায াংদাধনীয পদর ররক্ষত উকাযদবাগীয াংখ্যা করভদয় ৪৯,০০০ এ রনধ বাযণ কযা দয়দে।  

েক ৩.৭: ফরস্তমূদয নাভ ও াংরিি তোরদ  

ক্র    

নাং 

 

ফরস্তমূদয (এরআইর)-

এয নাভ 

জনাংখ্যা িানা 

ারনয াইরাইদনয াংদমাগ (াংখ্যা) 

নতুন রযফরতবত সভাট 

১ সভাোয ফরস্ত ১১৯৬০ ৩১৪৮ ১২৩ ০ ১২৩ 

২ কল্যাণপুয ফরস্ত ১১৩৫৭ ২৮৪০ ৯৬ ৮৪ ১৮০ 

৩ রটি কদরানী ফরস্ত ১৯৯১ ৫৫৬ ৭০ ০ ৭০ 

৪ দুয়াযীাড়া ফরস্ত ১০৭৭০ ২৬৯২ ৫০ ৫১ ১০১ 

৫ কারী ফরস্ত ৮৯৭৬ ২২৪৪ ১০০ ১৮ ১১৮ 

৬ সফগুনটিরা ফরস্ত ৩৯৫৪ ৯৮৮ ৬০ ০ ৬০ 

সভাট ৪৯,০০৮ ১২,৪৬৮ ৪৯৯ ১৫৩ ৬৫২ 

  : PCR,         (     -৪  ৬ ) 

 

াইরাইদন ারনয াংদমাগ প্রদাদনয জন্য প্রদতযক ফরস্তদত সফ রকছু করভউরনটি সফইজড অগ বানাইদজন াংদক্ষদ ‘ররফও’ ততরয 

কযা য়। প্ররতটি ররফওদত ৮-১০ টি রযফায অন্তভু বক্ত কযা দয়দে। এফ ররফও রযফাযমূদয ভে সথদক একজনদক ররডায 



19 

 

রনফ বািন কযা য়। রফরধ সভাতাদফক রনফ বারিত ররডাদযয নাদভই ঢাকা ওয়াায াংরিি সজানার অরপ সথদক রভটায ারনয াংদমাগ 

প্রদান কযা য় এফাং তায নাদভই করভউরনটিয ারনয রফর যফযা কযায ব্যফিা িণ কযা য়। াংদমাগ প্রদাদনয য এই াংক্রান্ত 

কর তোরদ প্রকল্প অরপ সথদক ঢাকা ওয়াায এরআইর ইউরনট এফাং সযরবরনউ সজান ১৩-সত স্তান্তয কযা দয়দে। ঢাকা 

ওয়াায সযরবরনউ সজান-১৩ সথদক প্রদতযক ররডাদযয নাদভ রনয়রভত ারনয রফর সপ্রযণ কযা য়, মা ররফও- য অন্তভু বক্ত 

রযফাযমূদয রনকট দত আনুারতক াদয আদায় কদয ঢাকা ওয়াায অনুকূদর রযদাধ কযা দয় থাদক। 

                  ৯                          হ                                         হ          

 ও        হ  ।               হ        হ                   “     ,        ও               ”     

               ও        হ    । 

৩.৩.৫ অাংগ ৫: প্রকল্প ব্যফিানা ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্পয অন্যতভ একটি রক্ষয রেদরা ঢাকা ওয়াায রফরবন্ন দপ্তদযয ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ কযা। এই প্রকদল্পয আওতায় সফ রকছু কাজ দয়দে মায ভােদভ ঢাকা ওয়াায কভ বকতবাদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধয াাার প্ররক্ষণ 

সকন্দ্র অন্যান্য অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন।  

প্রকদল্পয রফরবন্ন দরররারদ ম বাদরািনা ও যারয ম বদফক্ষদণ সদিা মায় সম,  অাংগ ৫-এয আওতায় ঢাকা ওয়াায ক্ষভতা বৃরদ্ধয 

রদক্ষয রনদম্ন ফরণ বত কাম বমূ            : 

1. ৩টি সজানার অরপ (সজান -৩, ৪ এফাং ৫) পুনঃাংস্কায এফাং অরপ উকযণ ও যঞ্জাভারদ প্রদান 

2. ৩টি সজানার অরপ (সজান -১, ২ এফাং ৬) াংষ্কায কাজ  

3. রফদ্যভান প্ররক্ষণ সকদন্দ্রয াংস্কায কাজ 

4. ওয়াায ভানফ পদ উন্নয়দনয জন্য সদদ এফাং রফদদদ রক্ষা পয, প্ররক্ষণ এফাং কভ বারায় অাংিদণয ব্যফিা িণ। 

                                             হ               হ ।        ও                       

                     হ                             হ    ।                                    

   ও      হ    ।      ও                                                                    ।      

ও                হ হ            -                ।                  :                        

                         :                         হ     ও                                  হ  

   ।             হ         হও                   হ । 

  



20 

 

িতুথ ব অোয়: প্রকদল্পয ক্রয় ও ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া ম বাদরািনা 

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকল্পটি কারযগরয প্রকল্প রফধায় এদত আন্তজবারতক ফাজায সথদক মন্ত্রারত ক্রয় 

কযা য় এফাং রডররদত ক্রয় রনদদ বরকা অন্তভু বক্ত রের। প্রকদল্প দাতা াংিা যুক্ত থাকায় সদদয প্রিররত যকারয ক্রয় নীরত ও 

রফরধভারায াদথ াংরিি দাতায াংিায প্ররতারনীয় তব ভন্বদয় প্রকদল্পয ক্রয় রনদদ বরকা প্রণীত য়।      প্রকদল্পয ক্রয় 

রযকল্পনা ও এয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তে উিারত দরা। 

৪.১ প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা (ফ বদল অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী) 

প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা ম বাদরািনা কদয অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আওতায় ৩০টি ণ্য, ৫৩টি কাম ব ও ২৬টি সফা 

ক্রদয়য প্যাদকজ রযকল্পনা রের। রডরর অনুাদয প্রকদল্প  ২০০ রাি টাকায সফর ফযাদেয ণ্য ও রনভ বাণ ব্যয় এফাং ১০০ রাি 

টাকায সফর ফযাদেয কনারদটন্সী সফায ব্যদয়য রফফযণ রনদিয েদক প্রদান কযা দরা: 

েক ৪.১: প্রকদল্পয ণ্য ও রনভ বাণ ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

 

  

প্রকদল্পয রফড দররর অনুমায়ী ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী সফায 

রফফযণ 

সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ অনুমায়ী 

ব্যয় 
সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ আফান 

ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী 

সফা পাদদনয তারযি 

াংদারধত 

প্রকল্প দররর 

অনুমায়ী 

চুরক্ত মূল্য 

আফাদনয 

তারযি 

চুরক্ত স্বাক্ষয/ 

এরর সিারায 

প্রকৃত তারযি 

কভ ব পাদদনয 

প্রস্তারফত তারযি 

(রডরর 

অনুমায়ী) 

কভ ব পাদদনয 

প্রকৃত তারযি 

1.  যাভপুযা াপ সিন রনভ বাণ 13500.00 13500.00 25-04-2010 21-06-

2012 

৩০.১২.২০১৪ 07-01-

2015 

2.  কভরাপুয াপ সিন রনভ বাণ 10800.00 10800.00 25-04-2010 21-06-

2012 

৩০.১২.২০১৪ 30-06-

2016 

3.  রিরগাঁও ও ফাাদফা িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন 2049.40 2049.40 11-10-2009 15-04-2010 ৩০.০৬.২০১৪ 27-04-

2015 

4.  রিগুন িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন 432.59 432.59 23-11-2010 03-02-2011 ১৫.০৩.২০১৩ 15-09-

2013 

5.  ফাউরনয়া িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন 651.90 651.90 23-07-

2010 

12-11-2010 ২৮.০৮.২০১২ 17-01-

2013 

6.  ভািারী িার পূন:িনন ও উন্নয়ন 812.25 812.25 04-08-2011 12-12-2011 ০৯.০৬.২০১৩ 06-03-

2014 

7.  রজযানী িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (রেএইি ০+৮৮৫ রক রভ – ১ 

+ ২৯০ রক এভ) 

616.52 616.52 21-08-2011 18-12-2011 ১৫.০৬.২০১৩ 15-09-

2013 

8.  রজযানী িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (রেএইি ১+২৯০ রক রভ – ১ + 

৬৮৫ রক এভ) 

649.97 649.97 23-08-

2011 

28-11-2011 ১৫.০৯.২০১৩ 15-09-

2013 

9.  রজযানী িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (রেএইি ১+৬৮৫ রক রভ – ২ 

+ ০৮৫ রক এভ) 

633.63 633.63 05-12-2011 01-03-2012 ১৫.০৮.২০১৩ 15-08-

2013 

10.  রজযানী িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (রেএইি ২+০৮৫ রক রভ – ৪ 

+ ৮৯০ রক এভ) 

568.76 568.76 23-08-

2011 

27-12-2011 ১০.০৮.২০১৩ 10-08-

2013 

11.  াজাানপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন 406.41 406.41 15-08-

2013 

16-01-2014 ৩০.১২.২০১৪ 25-06-

2015 
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প্রকদল্পয রফড দররর অনুমায়ী ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী সফায 

রফফযণ 

সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ অনুমায়ী 

ব্যয় 
সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ আফান 

ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী 

সফা পাদদনয তারযি 

াংদারধত 

প্রকল্প দররর 

অনুমায়ী 

চুরক্ত মূল্য 

আফাদনয 

তারযি 

চুরক্ত স্বাক্ষয/ 

এরর সিারায 

প্রকৃত তারযি 

কভ ব পাদদনয 

প্রস্তারফত তারযি 

(রডরর 

অনুমায়ী) 

কভ ব পাদদনয 

প্রকৃত তারযি 

12.  রিরগাঁও - ফাাদফা িার পূন:িনন ও উন্নয়ন (আ-রিভ) 661.24 661.24 15-08-

2013 

28-01-2014 ৩০.১২.২০১৪ 23-03-

2016 

13.  াজাদপুয িার পূন:িনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (রেএইি 

০+০০০ রকএভ – ০+ ৩০০ রকএভ) 

590.35 590.35 01-02-2014 06-05-2014 ৩০.০৮.২০১৫ 23-08-

2015 

14.  াজাদপুয িার পূন:িনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (রেএইি 

০+৩০০ রকএভ – ০+ ৬০০ রকএভ) 

489.41 489.41 01-02-2014 12-08-2014 ৩০.০৮.২০১৫ 28-12-

2015 

15.  াজাদপুয িার পূন:িনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (রেএইি 

০+৬০০ রকএভ – ০+ ৯০০ রকএভ) 

614.67 614.67 01-02-2014 22-03-

2015 

৩০.০৮.২০১৫ 28-11-

2015 

16.  াজাদপুয িার পূন:িনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (রেএইি 

০+৯০০ রকএভ – ১+ ২১০ রকএভ) 

609.92 609.92 01-02-2014 12-08-2014 ৩০.০৮.২০১৫ 17-02-

2015 

17.  আব্দুোপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং 727.20 727.20 11-02-2014 15-07-2014 ৩০.০৮.২০১৫ 15-05-

2016 

18.  াজাদপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ 

ডাফররউ -৮-এ-৭) 

236.13 236.13 15-01-2015 24-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 20-01-

2016 

19.  াজাদপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ 

ডাফররউ -৮-এ-৮) 

255.23 255.23 15-01-2015 22-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 04-02-

2016 

20.  াজাদপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ 

ডাফররউ -৮-এ-৯) 

235.81 235.81 15-01-2015 23-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 07-01-

2016 

21.  াজাদপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ 

ডাফররউ -৮-এ-১০) 

222.50 222.50 15-01-2015 22-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 28-11-

2015 

22.  সগুনফারগিা িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-

রকউ-০১) 

203.12 203.12 29-12-2014 22-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 17-05-

2016 

23.  সগুনফারগিা িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-

রকউ-০৩) 

205.30 205.30 29-12-2014 22-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 30-06-

2016 

24.  সগুনফারগিা িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-

রকউ-০৪) 

235.36 235.36 29-12-2014 15-07-2015 ২৮.০৮.২০১৫ 28-03-

2016 

25.  সগুনফারগিা িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-

রকউ-০৫) 

290.90 290.90 29-12-2014 24-03-

2015 

২৮.০৮.২০১৫ 30-06-

2016 

26.  কল্যাণপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-এইি-

০১) 

264.60 264.60 26-08-

2014 

10-12-2014 ৩০.১০.২০১৫ 20-05-

2015 

27.  কল্যাণপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-এইি-

০২) 

210.00 210.00 26-08-

2014 

18-12-2014 ৩০.১০.২০১৫ 02-08-

2016 

28.  কল্যাণপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-এইি-

০৩) 

211.11 211.11 26-08-

2014 

12-10-2014 ৩০.১০.২০১৫ 14-05-

2015 
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প্রকদল্পয রফড দররর অনুমায়ী ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী সফায 

রফফযণ 

সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ অনুমায়ী 

ব্যয় 
সটণ্ডায/রফড/প্রস্তাফ আফান 

ণ্য, রনভ বাণ ও কনারদটন্সী 

সফা পাদদনয তারযি 

াংদারধত 

প্রকল্প দররর 

অনুমায়ী 

চুরক্ত মূল্য 

আফাদনয 

তারযি 

চুরক্ত স্বাক্ষয/ 

এরর সিারায 

প্রকৃত তারযি 

কভ ব পাদদনয 

প্রস্তারফত তারযি 

(রডরর 

অনুমায়ী) 

কভ ব পাদদনয 

প্রকৃত তারযি 

29.  কল্যাণপুয িার পুনঃিনন ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডাফররউ -৮-এইি-

০৪) 

258.16 258.16 31-08-2014 18-12-2014 ৩০.১০.২০১৫ 16-08-

2015 

30.  প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা রটি কদ বাদযদনয সম সকাদনা জায়গায় 

৪৫০ রভ.রভ. ফাই ২০০ রভ.রভ. ডায়ারভটায পন্ন ৩টি রড 

টিউফওদয়র (১টি নতুন ও ২টি রযফতবন) িান অন্যান্য  

আনুলরঙ্গক কাজ পাদন এফাং প্রদয়াজনীয় ভারাভার যফযা 

385.52 385.52 01-04-2015 30-06-

2015 

০২.১২.২০১৪ 26-06-

2016 

31.  প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা রটি কদ বাদযদনয সম সকাদনা জায়গায় 

৪৫০ রভ.রভ. ফাই ২০০ রভ.রভ. ডায়ারভটায পন্ন ৩টি রড 

টিউফওদয়র (১টি নতুন ও ২টি রযফতবন) িান অন্যান্য 

আনুলরঙ্গক কাজ পাদন এফাং প্রদয়াজনীয় ভারাভার যফযা 

388.52 388.52 01-04-2015 30-06-

2015 

০২.১২.২০১৪ 30-06-

2.016 

32.  প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা রটি কদ বাদযদনয সম সকাদনা জায়গায় 

৪৫০ রভ.রভ. ফাই ২০০ রভ.রভ. ডায়ারভটায পন্ন ৩টি রড 

টিউফওদয়র (১টি নতুন ও ২টি রযফতবন) িান অন্যান্য 

আনুলরঙ্গক কাজ পাদন এফাং প্রদয়াজনীয় ভারাভার যফযা 

385.46 385.46 01-04-2015 01-07-2015 ০২.১২.২০১৪ 30-06-

2016 

33.  ঢাকা রটিয সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান প্রণয়ন 1216.00 1216.00 08-04-2007 07-12-2010 31-07-2012 31-07-2012 

34.  ঢাকা রটিয সেদনজ ভাস্টায প্লযান নফায়ন 690.00 656.00 30-06-2010 22-07-2012 30-06-2016 30-06-2016 

35.  উত্তযা ও রভযপুয এরাকায সুযয়াদযজ কাদজ রডরড ও রফরডয 

যাভ বক সফা 

1514.00 1357.80 21-09-2014 12-02-2015 31-12-2015 30-06-2016 

36.  প্রকল্প কাদজয অিগরত, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজ যাভ বক 

সফা (প্রথভ ম বায়) 

290.33 233.08 17-08-2011 03-01-2012 30-06-2013 30-06-2013 

37.  প্রকল্প কাদজয অিগরত, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজ যাভ বক 

সফা (রিতীয় ম বায়) 

197.00 179.71 16-02-2015 15-04-2015 30-06-2016 30-06-2016 

38.  ২টি াপ সিন রনভ বাণ ও ৭টি িার িনন কাজ রযদ বদনয জন্য 

যাভ বক সফা (প্রথভ ম বায়) 

291.00 290.33 12-03-2010 01-06-2010 30-06-2016 30-06-2016 

39.  ভাইদক্রাপট ডাটাদফইজ রাইদন্স ক্রয় ও ইনস্টদরন 1150.00 1144.97 22-02-2015 22-08-2015 11-10-2015 11-10-2015 

40.  সডস্কট করপউটায ও ইউরএ ক্রয় এফাং াংিান 466.00 343.82 22-02-2015 29-07-2015 22-09-2015 22-09-2015 

41.  ২টি াপ সিন রনভ বাণ ও ৭টি িার িনন কাজ রযদ বদনয জন্য 

যাভ বক সফা (রিতীয় ম বায়) 

148.00 146.00 10-02-2015 18-03-2015 30-06-2016 30-06-2016 

42.  প্রকল্প ভরনটরযাং ইউরনদটয (রএভইউ) জন্য যাভ বক সফা 670.00 650.90 26-08-2010 06-11-2011 31-12-2015 31-12-2015 

  ৯                 ৪                                                                             

                  ৪       ৯            হ    । এদক্ষদত্র াংদারধত রডররদত রনধ বারযত ভদয় অদনক কাজ কযা ম্ভফ 

য়রন। উদাযণস্বরূ ফরা মায়- প্রকদল্পয আওতায় ০.৪৫০ রভ.রভ. x ২০০ রভ.রভ. ডায়ারভটায পন্ন ৩টি গবীয নরকূ (১টি নতুন ও 

২টি রযফতবন) িাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ভারাভার যফযাদ ১৮ ভা ভয় সফর ব্যয় য়। 
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প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার ম বদফক্ষদণ সদিা মায় সম, রকছু রকছু রনভ বাণ কাজ ক্রয় প্রকদল্প রনধ বারযত ভদয়য ভদেই পারদত দয়দে। 

উদাযণস্বরূ ফরা মায়, কল্যাণপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ-৮-এইি-০১ ও ডারব্লউ ৮-এইি-০৩) রনধ বারযত তারযদিয 

ভদে পন্ন দয়দে এফাং কল্যাণপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-এইি-০৪) রনধ বারযত তারযদিয ভদে পন্ন 

দয়দে।  

                              -                               / ৪/                    ও            

                                        হ ।              / ৬/                      হ      

  /  /                           হ ।                        ৬            হ ।              -         

             ,                       ।                                  ও                ।  

েকঃ ৪.২ প্রকদল্পয রনভ বাণ কাজ ও রফররম্বত ভয় 

 কাদজয রফফযণ রফররম্বত ভয় 

১ কভরাপুয াপ সিন রনভ বাণ ৬ ভা 

২ রিরগাঁও ও ফাাদফা িার পুনফ বান ও উন্নয়ন প্রায় ১০ ভা 

৩ রিগুন িার পুনফ বান  ও উন্নয়ন ৬ ভা 

৪ ভািারী িার পুনফ বান ও উন্নয়ন  প্রায় ৮ ভা 

৫ াজাানপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন প্রায় ৬ ভা 

৬ রিরগাঁও - ফাাদফা িার পুনফ বান ও উন্নয়দন (আ-রিভ) প্রায় ১৫ ভা 

৭ আব্দুোপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (অফরিাাং) ৮ ভা 

৮ াজাদপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন -অফরিাাং (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-এ-৭) ৪ ভা 

৯ াজাদপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-এ-৮) ৫ ভা 

১০ াজাদপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন-অফরিাাং (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-এ-৯)  ৪ ভা 

১১ সগুনফারগিা িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-রকউ-০১) ৮ ভা 

১২ সগুনফারগিা িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-রকউ-০৩) ১০ ভা 

১৩ সগুনফারগিা িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-রকউ-০৪) ৭ ভা 

১৪ সগুনফারগিা িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-রকউ-০৫) ১০ ভা 

১৫ কল্যাণপুয িার পুনফ বান ও উন্নয়ন (প্যাদকজ ডারব্লউ -৮-এইি-০২) ৯ ভা 

  :        ও        

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্পয অাং রদদফ কাজ পন্ন কযা, তত্ত্বাফধান, প্রকল্প ব্যফিানা 

ইউরনটদক ায়তা ইতযারদয জন্য সভাট াতটি সক্ষদত্র কনারট্যান্ট রনদয়াগ কযা য়।        প্রকদল্পয অন্যতভ প্রধান অাংগ 

স্যারনদটদন রফরনদয়াগ রযকল্পনা  আওতায় ঢাকা নগযীয জন্য সুযয়াদযজ ও সেদনজ ব্যফিা সুাংত কযদত ঢাকা ওয়াা      

ভাস্টায প্লযান ততরয     কনারট্যান্ট রনদয়াগ                       । ফগুদরা কনারদটন্সী কাদজই প্রকদল্প রফদ্যভান ক্রয় 

নীরতভারায অনুযদণ দযত্র আহ্বান, ম বাদরািনা ও চূড়ান্ত ফাোই কযা দয়দে।  
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েকঃ ৪.৩ প্রকদল্প রফরবন্ন প্যদকদজ কনারট্যান্ট রনদয়াদগয রিত্র 

প্যাদকদজয রফফযণ 

সভাট ফযাে 

(রাি টাকায়) 

দযত্র/চুরক্ত 

কনারট্যান্ট-এয নাভ 
ভারপ্তয 

তারযি 
াংদারধত 

(রডরর) 

সভাতাদফক 

চুরক্ত মূল্য    

(টাকায 

ভ ভাদন) 

আ  ন চুরক্ত স্বাক্ষয 

১. ঢাকা নগযীয জন্য  

সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান 

ততরয 

১২১৬.০০ ১২১৬.০০ ০৮ এরপ্রর 

২০০৭ 

০৭ 

রডদম্বয 

২০১০ 

Grontmij Carl Bro 

A/S,  

৩১ জুরাই 

২০১২ 

২. ঢাকা নগযীয সেদনজ 

ভাস্টায প্লযান-এয 

ারনাগাদকযণ 

৬৯০.০০ ৬৯০.০০ ৩০ জুন 

২০১০ 

২২ জুরাই 

২০১২ 

Jurutera Perunding 

Zaaba Sdn Bhd. 

(JPZ)-FCEA-Sarm JV 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৩. প্রস্তারফত উত্তযা এফাং 

  যপুয সুযয়াদযজ রট্রটদভন্ট 

প্লযান্ট-এয রফস্তারযত নকা 

১৩৫৭.৮০ ১৩৫৭.৮০ ২১ 

সদেম্বয 

২০১৪ 

১২ 

সপব্রুয়াযী 

২০১৫ 

DOHWA Engineering 

Co. Ltd., Korea 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৪. প্রকদল্পয অিগরত 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কাম বক্রভ (PPMEC)- 

১ভ সপজ 

২৬২.১০ ২৩৩.০৮ ১৭ আগি 

২০১১ 

০৩ 

জানুয়াযী 

২০১২ 

SODEV-ORG JV ৩০ জুন 

২০১৩ 

৫. প্রকদল্পয অিগরত 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কাম বক্রভ (PPMEC)- 

২য় সপজ 

১৯৭.০০ ১৭৯.৭১ ১৬ 

সপব্রুয়াযী 

২০১৫ 

১৫ এরপ্রর 

২০১৫ 

SODEV-ORG JV ৩০ জুন 

২০১৬ 

৬. দু টি াপ   ন রনভ বা  

ও াতটি িার পুনফ বান 

কাদজয তত্ত্বাফধান কাজ (১ভ 

সপজ) 

২৯০.৩৩ ২৯০.৩৩ ১২ ভাি ব  

২০১০ 

০১ জুন 

২০১০ 

M/s Techno Consult 

International Ltd. 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৭. দু টি াপ      রনভ বা  

ও াতটি িার পুনফ বান 

কাদজয তত্ত্বাফধান কাজ (২য় 

সপজ) 

১৪৮.০০ ১৪৮,০০ ১০ 

সপব্রুয়াযী 

২০১৫ 

১৮ ভাি ব  

২০১৫ 

M/s Techno Consult 

International Ltd. 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৮. প্রকল্প ব্যফিানা ইউরনট 

(PMU) সক দমারগতা 

কনারদটন্সী 

৬৫০.৯০ ৬৫০.৯০ ২৬ আগি 

২০১০ 

০৬ নদবম্বয 

২০১১ 

M/s TTI Consulting 

Engineers Pty Ltd., 

Australia. 

৩০ জুন 

২০১৬ 

উদযয েদক সদিা মাদে সম, ঢাকা নগযীয জন্য সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান ততরযয কাজ আদরািয প্রকল্প     ফায আদগই শুরু য় 

এফাং দয এই প্রকদল্পয ফাদজদট অন্ত  ক্ত কযা দয়দে। াধাযণতঃ সদিা মায় সম, অনুরূ কাদজ একই কনারট্যান্ট সকাপানীদক 
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রনদয়াগ কযা দয় থাদক। এ  প্রকদল্পও দুইটি সক্ষদত্র একই কনারট্যন্ট সকাপানীদক একই কাদজয দুইটি সপদজয জন্য রনদয়াগ সদয়া 

দয়দে।      ও                                ও                           ৬          হ । 

ঢাকা নগযীয জন্য একটি সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান প্রণয়দনয সক্ষদত্র দীঘ ব ভয় সরদগদে। এই রদক্ষয প্রথদভ রফশ্বব্যাাংদকয যাভ ব 

সভাতাদফক QCBS (Quality and Cost Based Selection) দ্ধরতদত যাভ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ কযায জন্য PPE 

Stage-এ Package-DS-1 নাদভ REOI গত ১৭/০৭/২০০৫ তারযদি রফরবন্ন ইদরট্ররনক ও রপ্রন্ট রভরডয়ায় রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা 

য়। প্রঙ্গতঃ রফশ্বব্যাাংদকয ক্রয়নীরত (Procurement Guideline) অনুযদণ  সুদীঘ ব ক্রয় প্ররক্রয়া পন্ন কদয তুরনামূরক 

রফদিলদণ সম যাভ বক পাভ ব (Consulting Firm) প্রথভ িান (Highest Rank) অরধকায কদয তাদদয অরত রনম্ন আরথ বক 

প্রস্তাফ (Very Low Price) কারযগরয প্রস্তাদফয াদথ াংগরতয অবাফ রযররক্ষত য়। দয াংরক্ষপ্ত তাররকাভুক্ত অয 

সকাপানী M/S Sweco International-এয অরবদমাদগয সপ্ররক্ষদত রফশ্বব্যাাংক কর্তবক উক্ত ক্রয় প্ররক্রয়াটি ০৩ ভাি ব ২০০৭ 

তারযদি ফারতর কদয নতুনবাদফ এ কদপাদনদন্টয জন্য         রনদয়াদগয ক্রয় প্ররক্রয়া শুরু কযায জন্য ঢাকা ওয়াাদক ত্র সদয়। 

রকন্তু রফশ্বব্যাাংদকয ক্রয় রনদদ বরকা অনুমায়ী একই Terms of Reference (ToR)- এয রফযীদত দু ফায Expression 

of Interest (EoI) আহ্বান কযায সুদমাগ সনই। পদর রফশ্বব্যাাংদকয যাভদ ব সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান এয ToR-এয 

অিারধকাযরবরত্তক  কাদজয াদথ  এয রডজাইন, েরয়াং, প্রাক্করন ও দযত্র ডকুদভন্ট প্রণয়ন কদয ভরন্বত একটি নতুন ToR রনধ বাযণ 

কদয Package-DS-1A নাদভ গত ০৮/০৪/২০০৭ তারযদি পুনযায় EoI িণ কযা য়।                  

(Procurement Guideline)                                  GHD Pty Ltd (Consulting Firm)  

         Highest Rank)                GHD Pty Ltd             হ                              ৯ 

                               ।                                                     CCGP)    

          হও                                              GHD Pty Ltd-                     

Black List                                    ৬                                         

                 Grontmij/Carlbro (Consulting Firm)            হ                                 

   ।        ৪                                                        CCGP)               হ । 

                                                                      ৭ ৭                        

            হ ।  
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ঞ্চভ অোয়: প্রকদল্পয প্রবাফ  

 .        হ                                   

          ও                                হ           ও                   হ ।                    

                হ                                       ও                                               

হ      ও   হ    ।       ও                                হ    ।      ,            ও            

                 হ    ।                                   হ                                       

     ও                 হ               ও          ‘                   ’                         

    ।       হ                                                   ও                 হ           

                   ।      হ                                      ও                      -           

হ         হ                                     হ                   ।                   হ                 

     হ                            )                 হ        ।                           হ            

                         ও                । 

 .        হ                                ও         

          ও          হ              ও                     ,        ও                            

                        হ ।                     ও                               ও              ও 

                      হ         হ ।                                  হ                           

ও                  হ                  ।       ও                               ও                  

               ।                                                         হ      হ   ।        

                                               ৭                     ।          হ                 

                 ও                                               ও          হ                  -      

হ     )।                                               হ ।       হ                            

                হ  ও Drainage Master Plan-            ,             Authority-               

                         হ                                                       । 

                                         ও                           ।                          

                                    ।                            হ                                

                      ,                      হ    ,                            হ                  , 

                             হ                                          হ     ।  



27 

 

70 

17.75 
10 2.25 

অনীয় ভাযােক নীয় জরাফদ্ধতা রের না 

 .       (%) 

অনীয় ভাযােক নীয় জরাফদ্ধতা রের না 

wPÎ ৫.২ িার পুনফ বাদনয পূদফ ব জরাফদ্ধতায অফিা (%)) 

৫.২.১ িাদরয উকাযদবাগী জরযদয তে রফদিলণ 

প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য প্রশ্নভারা ব্যফায কদয  ৪০০ জন উকাযদবাগীদদয ভদে জরয রযিারনা কযা দয়দে। াাার জরযদয 

তদেয াদথ তুরনামূরক রফিাদযয জন্য াংরিি এরাকায় াঁিটি কদয (সভাট দটি) এপরজরড আদরািনা কযা দয়দে।      

এপরজরডদত            জন উকাযদবাগী উরিত রেদরন। িাদরয উকাযদবাগীদদয জরযদয তে ও ভতাভত তুদর ধযা দরা। 

িার পুনফ বাদনয পূদফ বকায জরাফদ্ধতায রিত্র 

অাংিণকাযীগদণয ৭০% ভদন কদযন সম, িার 

     দনয পূদফ ব জরাফদ্ধতায অফিা রের 

অনীয়, ১৭.৭৫% এয ভদত, এটি রের 

ভাযাত্মক, ১০%, ভদন কদযন সম জরাফদ্ধতা 

নীয় ভাত্রায়ই রেদরা। আফায ২.২৫% ভদন 

কদযন সম, তাদদয এরাকায় সকাদনা জরাফদ্ধতায 

ভস্যা রেদরা না।  

 

 

 

জরাফদ্ধতায রিত্রঃ নগযীয দুই অাংদ 

নগযীয উত্তয-দরক্ষণ অাংদ জরাফদ্ধতায রিদত্র 

দুই অাংদ ফফাকাযীদদয ভদতয রবন্নতা 

যদয়দে। জরাফদ্ধতায অনীয় ভাত্রায কথা 

ফদরদেন উত্তদয ৬৫% এফাং দরক্ষদণ ৮২% এফাং 

াংগতবাদফই উত্তদয নীয়তায ভাত্রা ১৩%, 

দরক্ষদণ ভাত্র ৪%। অন্যরদদক ভাযাত্মক অফিায 

সক্ষদত্র উত্তদয ফফাকাযীগণ জরাফদ্ধতাদক 

ভাযাত্মক ভস্যা ফদরদেন ২০% আয দরক্ষদণ 

১৪%।  আফায দরক্ষদণ জরাফদ্ধতায 

অনীয়তায ভাত্রা সফর দরও ১% ফদরদেন 

সম দরক্ষদণ এ জাতীয় সকাদনা ভস্যা তাযা 

সদদিনরন। 
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wPÎ ৫.৫ ev©mb Kv‡j Lvj cÖk  Kiv (%) 

িার পুনফ বান কাজ পদকব ধাযণা 

জরযদ অাংিণকাযী প্রায় ফাই িার পুনফ বান 

পদকব ম্যকবাদফ অফরত এফাং তাদদয 

৭৩.৫% ফদরদেন, এধযদনয কাজ তাযা প্রতযক্ষ 

কদযদেন, ১৮.৫% ফদরদেন, ঠিকবাদফ এ 

কাজটি য়রন, আাংরক দয়দে ভাত্র। অন্যরদদক 

৭.২৫% উত্তযদাতা ফদরদেন, তাযা সকাদনা 

ধযদনয িার পুনফ বান কাজ দত সদদিন রন এফাং 

০.৭৫% কাজ দয়দে রক য়রন      বুিদত 

াদযনরন। 

 

িার পুনফ বান কাজ পদকব ধাযণা: উত্তয-দরক্ষদণ অনুরূ রিত্র 

জরযদ িার পুনফ বান কাজ পদকব উত্তয-

দরক্ষদণ অনুরূ ধাযণায প্রকা ঘদটদে। উবয় 

রদদকয উত্তযদাতাযাই িার পুনফ বান কাজ 

পদকব দয়দে ফদরদেন মথাক্রদভ ৭১% ও 

৭৮.৪%। আাংরক দয়দে ফদরদেন ১৯% ও 

১৬.৮%, এফাং য়রন ফদরদেন ৯% ও ৪৫%। 

 

 

 

পুনফ বানকাদর িার প্রস্ত কযা 

িার পুনফ বানকাদর িার প্রস্ত কযা দয়রেদরা 

রকনা এ প্রদশ্নয জফাদফ অাংিণকাযীদদয ভদে 

৫৮.৭৫% ফদরদেন প্রস্ত কযা দয়দে, ১৭% 

ফদরদেন প্রস্ত কযা য়রন, ১৯.২৫ ফদরদেন 

আাংরক দয়দে, ২.২৫% এফাং ২.৭৫% 

ফদরদেন তাযা বুিদত ারযরন অথফা জারন না। 

এিাদন উদেিদমাগ্য সম, ওয়াায প্রকদল্প 

  ফ বান ফরদত াংস্কায, প্রস্ত কযা রকাংফা 

পুনঃিনদনয কথা ফরা য়রন।  প্রকদল্প 

  ফ বাদনয াংজ্ঞায় ফরা দয়দে, যাজধানীয 

িারমূ অবফধ দিরদারযয াত সথদক মুক্ত 

কদয পুনরূদ্ধায কযা এফাং িাদরয াড় াংযক্ষদণ কাজ কযা। সমদতু িাদরয আদাদয অরধফাীযা িাদর শ্ররভকদদয কাজ কযদত 

সদদিদেন, তাই য়দতা তাযা এরূ ফদরদেন।  
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দয়দে য় নাই আাংরক দয়দে সদরিরন 

wPÎ ৫.৬ Lvj ev©mbKv‡j gqjv-AeR©bv cwi®‹vi Kiv 

(%) 

7
5
.
7
5
 

2
2
.
2
5
 

1
.
7
5
 

0
.
2
5
 

বৃরদ্ধ সদয়দে অল্প বৃরদ্ধ সদয়দে বৃরদ্ধ ায় নাই ফরদত াযরেনা 

wPÎ ৫.৭ Lvj ev©m‡bi d‡j Lv‡j cvwb cÖevn (%) 

াধাযণবাদফ প্রকল্প এরাকায় ভানুদলযা িার পুনফ বান কাজটি গবীয আি রনদয় রক্ষয কদযরেদরন ফদরই দরীয় আদরািনায় উদঠ 

এদদে। কাযণ িারমূ আদাদয ভানুদলয জীফদনয াদথ জরড়দয় আদে। কাযণ অদনক সক্ষদত্রই জরাফদ্ধতা অনীয় দয় 

উদঠরেদরা। তদফ ভান ও পরাপর রনদয় রবন্নভত থাকদরও পুনফ বান কাজটি দয়দে এফাং তাদদয রনতযরদদনয ভস্যা ভাধাদন এ 

উদদ্যাগদক তাযা স্বাগত জারনদয়রেদরন। 

িার পুনফ বানকাদর ভয়রা-আফজবনা রযষ্কায কযা 

দরীয় আদরািনায় ফাই একভত দয়দেন সম, পুনফ বানকাদর িাদরয ভয়রা-আফজবনা রযষ্কায কযা দয়রেদরা। রকন্তু যফতীকাদর 

ঠিক তদাযরকয অবাদফ িাদর আফাদযা ভয়রা-আফজবনা সপরায় িারমূ আদগয অফিায়ই রপদয রগদয়দে। কাযণ দিতনতায 

অবাদফ ভানুল আফাদযা িাদর ভয়রা-আফজবনা সপদর 

  রমূ            । এক্ষদত্র ঢাকা ওয়াা িাদর 

ভয়রা-আফজবনা সপরা সযাধ কযদত ক্ষভ য়রন। রটি 

কদ বাদযদনয াভরিক ফজবয ব্যফিানায দুফ বরতা এ 

ধযদনয রযরিরত সৃরিয অন্যতভ কাযণ। প্রায় ফাই 

িাদর ফজবয সপরাই জ ভদন কদয। 

িার পুনফ বাদনয কাজ িরাকাদর িাদরয ভয়রা-আফজবনা 

রযষ্কায কযা দয়রেদরা রক না এই প্রদশ্নয জফাদফ 

৮৯.২৫ % অাংিণকাযী ফদরদেন সম, ভয়রা-আফজবনা 

রযষ্কায কযা দয়রেদরা। আফায ৭.৫% ফদরদেন, 

আাংরক রযষ্কায দয়দে ৩% এযও সফর 

অাংিণকাযী ফদরদেন সম, তাযা এধযদনয কাজ 

কযদত সদদিনরন ফা এধযদনয কাজ য়রন। 

িার পুনফ বান এফাং ারন প্রফা 

জরযদ অাংিণকাযীদদয কাদে জানদত িাওয়া দয়রেদরা, 

িার   ফ বাদনয পদর িাদর ারনয প্রফা বৃরদ্ধ সদয়দে 

রকনা। উত্তযদাতাদদয ভদে ৭৫.৭৫% ফদরদেন সম, িার 

  ফ বাদন িাদর ারনয প্রফা বৃরদ্ধ সদয়দে; ২২.২৫% 

ফদরদেন, ারনয প্রফা াভান্যই সফদড়দে, অন্যরদদক 

১.৭৫% ফদরদেন, বৃরদ্ধ ায়রন এফাং ০.২৫% এ পদকব 

সকান ধাযণাই রদদত াদযনরন। 

দরীয় আদরািনায় িাদরয প্রস্ততা বৃরদ্ধ      রফস্তারযত 

আদরািনা দয়দে। এ রফলদয় অাংিণকাযীগণ সকান 

রদ্ধাদন্ত উনীত দত াদযনরন। কাযণ, তাযা মূরতঃ 

িাদরয ীভা জানদতন না। তদফ অদনদকই ফদরদেন িারর 

সিাদিই সদিা মায় সম, িাদরয জরভ অবফধ দিরদাযদদয াদত ফন্দী দয়দে। এই জরভ উদ্ধায না কদয আদর িাদরয প্রস্ততা বৃরদ্ধ 

কযা ম্ভফ নয়। তাযা ভদন কদযন, িাদরয ীভা রিরিত কদয একটি ফড় কাদজয সূিনা কযা দয়দে। 

 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=4BiAXMbnLY779QOgiYzgDQ&q=google+translate&oq=goo&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i131j0l2j0i131l2j0l3.6442.9057..11237...0.0..0.2036.4874.3-1j1j9-2......0....1..gws-wiz.....0.RJPFUMPWPGU
https://www.google.com/search?source=hp&ei=4BiAXMbnLY779QOgiYzgDQ&q=google+translate&oq=goo&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i131j0l2j0i131l2j0l3.6442.9057..11237...0.0..0.2036.4874.3-1j1j9-2......0....1..gws-wiz.....0.RJPFUMPWPGU
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কযদে 

কযদে না 

াটদত সদিা মায় না 

জারন না 

wPÎ ৫.৯ Lv‡ji  cv‡k nvuUv iv Í̄v  e¨envi  (%) 

িার   ফ বাদনয পদর এরাকায় জরাফদ্ধতায প্রবাফ 

জরাফদ্ধতা ঢাকা নগযীয একটি অন্যতভ ফড় 

ভস্যা, মায প্রধান কাযণ রাদফ অদনদকই ফদর 

থাদকন সম, নগযীয ারন রনষ্কাদন রনরভ বত 

িারমূদয বযাট রকাংফা দির দয় মাওয়া। এই 

রদক্ষযই ঢাকা ওয়াা িার   ফ বান প্রকল্প িণ 

কদযদে। জরযদ তাই অাংিণকাযীদদয 

রজদজ্ঞ কযা দয়রেদরা িার  নফ বাদনয পদর 

এরাকায জরাফদ্ধতায় রকরূ প্রবাফ দড়দে। 

উত্তযদাতাদদয ৯২%-ই ফদরদেন সম, জরাফদ্ধতা 

কদভদে। পদর িার   ফ বাদনয প্রাথরভক উদেে 

পর দয়দে ফদরই ধদয সনয়া য়ায়। 

 

জরাফদ্ধতা                   অন্যতভ একটি উদেে। দরীয় আদরািনায়ও অনুরূ ভতাভত াওয়া সগদে। অরধকাাং 

অাংিণকাযী ফদরদেন সম, িার পুনফ বাদনয পদর জরাফদ্ধতা কভায সক্ষদত্র         প্রবাফ       । 

 

িাদরয    াদ াদয় াঁটা যাস্তায ব্যফায 

প্রকদল্পয অন্যতভ রক্ষয রেদরা িাদরয দুই 

াদ সফদিরকৃত িান উদ্ধায কদয 

ফ বাধাযদণয জন্য াদয় াঁটা যাস্তা রনভ বাণ। 

দুই একটি ব্যরতক্রভ ফাদদ (রিরগাঁও-ফাাদফা 

িার, সগুনফারগিা িার) প্রকদল্পয কর 

িাদরয াদই াদয় াঁটা যাস্তা রনভ বাণ কযা 

দয়দে। জরযদ অাংিণকাযীদদয কাদে 

জানদত িাওয়া দয়রেদরা, ভানুল এই াদয় 

াঁটা যাস্তা ব্যফায কযদে রকনা। এই প্রদশ্নয 

জফাদফ ৭৩.২৫% ফদরদেন, ভানুল যাস্তা 

ব্যফায কযদে। ১৩.৫০% ফদরদেন সম, ভানুল 

িাদরয াদয যাস্তা ব্যফায কযদেন না। 

৯.৫০% ফদরদেন সম, তাযা ভানুলদক াঁটায 

যাস্তা ব্যফায কযদত সদদিন রন, আয ৩.৭৫% 

রকছু জাদনন না ফদরদেন। 

দরীয় আদরািনাকাদর অরবভত সদয়া য় সম, িার পুনফ বানকাদর িাদরয উবয় াদ একইবাদফ াদয় াঁটা যাস্তা কযা য়রন। 

এভনরক িাদরয পুদযা অাংদও এটি কযা য়রন। পদর জনাধাযদণয খুফ একটা সুরফধা য়রন। তদফ অবফধ দিরদাযদদয াত সথদক 

জায়গা উদ্ধায কদয িাদরয পুদযা অাং জুদড় যাস্তা ততরয দর ভানুল উকৃত দফ ফদর তাযা জারনদয়দেন। 
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রিত্র ৫.১০ িাদরয দুই াদ াঁটায যাস্তা রনভ বাদণয পদর এরাকায ভানুদলয 

অথ ববনরতক অফিায রযফতবন (%) 

িাদরয াদ যাস্তা রনভ বাদণয পদর ভানুদলয অথ ববনরতক অফিায রযফতবন 

ভানুদলয িরািদরয াদথ জরড়ত অদনক অথ ববনরতক 

কাম বক্রদভয রনরফড় পকব আদে। তাই আা কযা 

দয়দে সম, ভানুদলয িরায দথ িাদরয আদাদয 

অরধফাীযা ক্ষুদ্র ব্যফা িান কদয রনদজদদয জীরফকায 

ব্যফিা কযদত াদয। এটি য়দতা আদনদকয জীরফকায 

উৎ দফ না, তদফ       কাদযা জন্য (সমভন ক্ষুদ্র 

ব্যফা) সুরফধা দফ। এই প্রদশ্নয জফাদফ ৪৮% 

উত্তযদাতা ফদরদেন সম, এদত ভানুদলয অথ ববনরতক 

    য রযফতবন দয়দে; ৩৬% ফদরদেন, রকছুটা 

দয়দে; ১১% ফদরদেন, সকাদনা রযফতবন য়রন। 

অন্যান্য ৫% উত্তযদাতা এই রযফতবন       বুিদত 

াদযনরন রকাংফা জাদনন না ফদর জারনদয়দেন। 

দরীয় আদরািনায় উরিত এরাকায ভানুদলযা ফদরদেন সম, িার পুনফ বাদনয পদর িাদরয াদ রকছু সদাকানাট কদয রকছু ভানুদলয 

আদয়য সুদমাগ সৃরি দয়দে। িাদরয পুদযা অাংদ কাজ কযা দর এরাকায কভ আদয়য ভানুদলয আদয়য সুদমাগ আদযা ফাড়দতা। 

িাদরয অফিা ম বদফক্ষণ 

                            -              ,                     হ   হ      ; 

                                      হ             ,     :      ও,               ; 

                            -              ,                     হ   হ      ;                  

                          ;                                                                       

     হ  ; 

                   হ                   হ    । 

৫.  রযদফ ও াভারজক রনযাত্তা ব্যফিা ফাস্তফায়ন  

      -                                             হ    ।                                   

          হ    ।                                                          হ    ।        ও    ৪৪  

         ক্ষরতপূযণ প্রদান কযা দয়দে। 

৫.৪ ফরস্তদত াইদয ভােদভ ারন যফযা াংক্রান্ত তে-উাত্ত রফদিলণ 

ঢাকা ভানগদযয    অাংদ অফরিত সভাট েয়টি ফরস্তদত াইরাইদনয ভােদভ ারন যফযা কযা প্রকদল্পয একটি অন্যতভ 

কাম বক্রভ। প্রকদল্পয আওতায় (১) সফগুনটিরা ফরস্ত,  (২) দুয়ারযাড়া ফরস্ত, (৩) সভাো  ফরস্ত, (৪) কারী ফরস্ত, (৫) কল্যাণপুয ফরস্ত, ও 

(৬)  রটি কদরানী ফরস্তদত রনম্ন আদয়য সরাকজদনয রনযাদ ারন াংিাদনয জন্য ারন যফযাদয ব্যফিা সনয়া য়। মূল্যায়ন 

কাম বক্রভ ফাস্তফায়দন এফ ফরস্তদত ফফাকাযীদদয কাে সথদক ারন যফযা াংক্রান্ত রফরবন্ন তে-উাত্ত াংিদয জন্য জরয 

রযিারনা কযা দয়দে। জরযদ পূফ ব রনধ বারযত প্রশ্নভারা ব্যফায কযা দয়দে এফাং তদফিয়ন রবরত্তদত িানা রনফ বািন কযা দয়দে। 

িানামূদ উত্তযদাতা রনধ বাযদণয জন্য ফ বদক্ষদত্র অফরত ম্মরত রনরিত কযা দয়দে। 

ফতবভাদন তদনরন্দন ব্যফাম ব ারনয উৎ 
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রিত্র ৫.১১ তদরন্দন ব্যফাম ব ারনয উৎ (%) 

ফতবভাদন ফরস্তফাীদদয ৯৬.০৩%-ই 

াইদয ভােদভ যফযাকৃত ারন 

তদনরন্দন কাদজ ব্যফায কযদেন। এদত 

কদয গৃীত প্রকদল্পয প্রদয়াজনীয়তা সফািা 

মাদে। যকাদযয জনফান্ধফ উদদ্যাদগয 

অন্যতভ দে ফায জন্য রনযাদ ারন 

যফযা কযা। এযই অাং রদদফ ঢাকা 

নগযীদত রনম্ন আদয়য ভানুদলয জন্য 

াইরাইদনয ভােদভ ারন যফযা 

প্রকল্প, মায সুপর ফরস্তফাী াদে। 

 

ওয়াায াংদমাদগয পূদফ ব ারনয উৎ 

ঢাকা ওয়াা কর্তবক াইরাইদন ারন যফযা িালু কযায আদগ তাযা সকাথা         রন্দন ব্যফাম ব ারন াংি কযদতন তায 

জরযদ এই প্রদশ্নয উত্তদয সদিা মায় সম, ফরস্তফাীযা নানাবাদফই তাদদয ারনয িারদা সভটাদতন, তদফ ভাত্র ১৬.৮৭% ফরস্তফাী 

ওয়াায ারন ব্যফায কযদতন। তাোড়া ভরজদ, ফাজায, াদয ফারড়, াদয যাস্তা, াদয ফরস্ত, অবফধ াংদমাগ ইতযারদ রফরবন্ন 

উৎ সথদক ারন াংি কযদতন। 
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Iqvmvi cvwb bjK‚‡ci cvwb gmwR`, evRvi,

Ab¨ evwo

iv¯Ívi ms‡hvM ‡Kbv cvwb A‰ea ms‡hvM 

†_‡K 

wenvix K¨v&¤ú †_‡K cv‡ki ew¯Í †_‡K Ab¨vb¨

wPÎ ৫.১২ Iqvmvi ms‡hv‡Mi y‡e© cvwbi Drm  (%) 
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62.78 

37.22 

wPÎ ৫.১৩  cvwbi jvB‡b cvwb mieiv‡ni mgq (%) 

72.46 

15.63 11.91 

wPÎ ৫.১৪ mieivn jvB‡b cvwbi Pvc (%) 

69.98 

4.96 

25.06 

wPÎ ৫.১৫ cvBc jvB‡b mieivnK…Z cvwbi eY© (%) 

ারনয রাইদন ারন যফযাদয ভয় 

ফরস্তমূদ ারন যফযাদয জন্য সম াইরাইন 

িারত দয়দে তাদত কদয রদনব্যাী ারন াওয়ায 

রনিয়তা নাই, মরদও ৬২.৭৮% উত্তযদাতা  ৪ ঘন্টা 

ারন াদেন ফদর ভতাভত রদদয়দেন। অন্যরদদক 

৩৭.২২% উত্তযদাতা রদদন দুই-রতন ফায ারন ান 

ফদর ভতাভত রদদয়দেন। 

দরীয় আদরািনায় সদিা সগদে সম, ওয়াায ারন 

মূরতঃ রদদন দুইফায াওয়া মায়। রকন্তু ফারড়য ভাররক 

ারন জভা যাদিন ফদর বাড়াদটযা ফারড়ওয়ারা সবদদ 

াযারদন রকাংফা ফারড়ওয়ারায সুরফধাভদতা ারন রদদয় 

থাদকন। 

যফযা রাইদন ারনয িা 

ারনয রাইদন ারনয িা সকভন থাদক এই প্রদশ্নয 

জফাদফ জরযদ অাংিণকাযীযা ফদরদেন সম, বাদরা 

থাদক (৭২.৪৬%), অল্প থাদক (১১.৯১%) এফাং ারনয 

িা বার নয় ফদরদেন ১৫.৬৩%। ারনয িা বাদরা 

নয় ফরদত তাযা বুরিদয়দেন, রাইদন ারনয ধাযা 

প্রতযারত নয়। 

দরীয় আদরািনাকাদর অাংিণকাযীযা ফদরদেন, 

ারনয িা রদদনয ফবাদগ ভান থাদক না। এয মূর 

কাযণ রদদফ তাযা উদেি কদযন, সকাদনা সকাদনা 

ফারড়য ভাররক       রদদয় ারন সটদন সনন, পদর 

অন্যযা ারন ান না। আফায সভৌসুভ সবদদ ারনয িাদয সযদপয য়। সমভন, ফল বাকাদর ীতকাদরয সিদয় ারনয িা বাদরা থাদক। 

রাইদন যফযাকৃত ারনয ফণ ব 

যফযাকৃত ারনয ভান বুিদত রগদয় ারনয ফণ ব সকভন 

সটা জানদত িাওয়া দয়রেদরা। উত্তদয 

অাংিণকাযীদদয ৬৯.৯৮%  ফদরদেন সম, ারনয ফণ ব 

স্বে। প্রায় ৫% উত্তযদাতা ফদরদেন ারনয ফণ ব অস্বে 

এফাং ২৫.০৬% ফদরদেন সম, ারনয ফণ ব ভাদি ভাদি 

অস্বে থাদক। 

দরীয় আদরািনায় তাযা ফদরদেন, ফল বাকাদর ভাদি 

ভাদি ারনয অস্বাবারফকতা সদিা মায়,    না দর 

ারনয ফণ ব াধাযণতঃ ফদরায় না। 

যফযাকৃত ারনদত গন্ধ 
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26.55 

43.92 

29.53 

wPÎ ৫.১৬ cvBcjvB‡b mieivnK…Z cvwb‡Z MÜ (%) 

26.55 

39.70 

33.75 

wPÎ ৫.১৭ Iqvmvi cvwb‡Z gqjv-AveR©bv (%) 

ারনয ভান পরকবত অন্য প্রদশ্ন তাযা 

ফদরদেন সম, যফযাকৃত ারনদত 

প্রায়ঃই গন্ধ থাদক (২৬.৫৫%), ভাদি 

ভাদি গন্ধ থাদক (২৯.৫৩%) এফাং 

৪৩.৯৩% ফদরদেন, তাযা ারনদত 

সকান প্রকায গন্ধ ান না। তদফ সভৌসুভ 

সবদদ অফিায ফদর দয় থাদক। 

 

 

 

 

 

 

ওয়াায ারনদত ভয়রা-আফজবনা 

াইরাইদনয ারনদত ভয়রা-আফজবনা থাদক 

রকনা এই প্রদশ্নয জফাদফ জরযদ 

অাংিণকাযীদদয ২৬.৫৫% ফদরদেন সম, 

ারনদত ভয়রা-আফজবনা থাদক। ৩৯.৭০% 

ফদরদেন, থাদক না আয ৩৩.৭৫% ফদরদেন, 

ভাদি ভাদি ারনদত ভয়রা-আফজবনা াওয়া 

মায়। অথ বাৎ প্রায় ৬০% এয ভদত 

াইরাইদনয ারনদত কভ-সফর ভয়রা-

আফজবনা থাদক। 

দরীয় আদরািনায় ওয়াায ারনদত ভয়রা-

AveR©bv াধাযণতঃ থাদক না ফদর ভতাভত 

রদদয়দেন অরধকাাং উরিত সরাকজন। তদফ, 

ফরস্তফাীদদয ধাযণা, ওয়াায মূর রাইন সথদক মিন ফারড়ওয়ারাযা বাড়াদটদদয ফাায় াংদমাগ সদন তিন খুফই রনম্ন ভাদনয াভিী 

রদদয় কাজ কযা দয় থাদক। পদর, ারনয রাইন সপদট ফা ররক কদয ারন দূরলত ওয়ায কাযণ ঘদট। 
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69.48 

28.29 

2.23 

wPÎ ৫.১৮ Iqvmvi cvwbi ms‡hv‡M wgUvi Av‡Q (%) 

18.61 

64.27 

13.15 
3.97 

40-100 101-200 201-300 301-500

wPÎ ৫.১৯ cwievi wcQz gvwmK cvwbi LiP (UvKvq) (%) 

36.72 

63.28 

wPÎ ৫.২০ weMZ GK eQ‡i cwiev‡i cvwbevwnZ †ivM  (%) 

ওয়াায ারনয াংদমাদগ রভটায 

যফযাকৃত ারনয াংদমাদগ রফর রযদাদধয জন্য রভটাদযয 

ব্যফিা আদে, প্রায় ৭০% উত্তযদাতা এভনই ফদরদেন। 

২৮.২৯% ফদরদেন সম, াংদমাদগয াদথ রভটায াংযুক্ত নাই, 

আফায ২.২৩% ফদরদেন, রভটায আদে রকন্তু তা ির নয়। 

সদিা মাদে সম, প্রায় ৩০% ফরস্তফাী ওয়াায ারন ব্যফায 

কযদেন রকন্তু সকান রভটায াংদমাগ নাই। অথি প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাদর প্ররতটি াংদমাদগই রভটায িান কযা দয়রের। 

অথ বাৎ ারন প্রারপ্তয অরধকায রনরিত দয়দে রকন্তু ারনয 

সফামূল্য রদদেন না ফদরই প্রতীয়ভান য়। তাযা সকাদনা প্রকায 

অবফধ াংদমাগ ব্যফায কযদেন। এদত কদয ওয়াা তায যাজস্ব 

াযাদে। 

দরীয় আদরািনাকাদর তাযা ফরদেদন সম, ফ রযফাদয রভটায নাই ফযাং ফারড়য ভাররদকয নাদভ একটি রভটায আদে এফাং কর 

বাড়াটিয়া রভদর ারনয রফর রযদাধ কদযন। 

রযফায রছু ভারক ারনয িযি 

ভারক ারনয িযদিয রিত্র জানদত রযফায রছু রক 

রযভা  টাকা িযি য়, তা জানদত িাওয়া য়। এদত কদয 

একটি রিত্র রযষ্কায দয়দে সম, সকাদনা না সকাদনা বাদফই 

ারনয জন্য তাদদয টাকা িযি কযদতই দে। রিত্র নাং-৩৪ 

  আভযা সদিদত ারে, ১৮.৬১% উত্তযদাতা গদড় ভাদ 

৪০-১০০ টাকা ারনয জন্য িযি কদযন। ভারক ১০১-২০০ 

টাকা িযি কদযন প্রায় ৬৫% উত্তযদাতা; ২০১-৩০০ টাকা 

িযি কদযন ১৩% এয সফর উত্তযদাতা এফাং ৩০১-৫০০ 

টাকা িযি কদযন প্রায় ৪% উত্তযদাতা।  

দরীয় আদরািনাকাদর ফরস্তফাীযা ফদরদেন সম, রযফায রছু ভাদ গদড় ১৫০ টাকা সথদক ৩০০ টাকা      ারনয রফর তাযা রদদয় 

থাদকন। অদনদকই ফদরদেন সম, তাদদয ারনয রফর ভাদয বাড়ায াদথ ফারড়ওয়ারাদক রযদাধ কদযন। 

রফগত এক ফেদয রযফাদয ারনফারত সযাগ 

জরযদ অাংিণকাযীদদয কাদে জানদত িাওয়া দয়রেদরা, 

রফগত এক ফেদয রযফাদযয সকউ ারনফারত (ডায়রযয়া, 

আভায়, জরন্ড ও টাইপদয়ড) সযাদগ আক্রান্ত দয়রেদরা 

রকনা। রিদত্র সদিা মাদে, তাদদয ৩৬.৭২% অথ বাৎ প্রায় 

৩৭% রযফাদয সকউ না সকউ রফগত এক ফেদয ারনফারত 

সযাদগ আক্রান্ত দয়দে। 
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72.70 

11.41 15.88 

  
DËi †`bwb 

wPÎ ৫.২১ Av‡Mi Zzjbvq wPwKrmv e¨q K‡g‡Q (%) 

86.10 

13.90 

wPÎ ৫.২২ Av‡Mi Zzjbvq cvwb msMÖ‡ni `~iZ¡ 

K‡g‡Q (%) 

75.93 

24.07 

wPÎ ৫.২৩ chv©ß cvwb cvIqvq cwiev‡i cwi”QbœZv †e‡o‡Q (%) 

রযফাদয রিরকৎা ব্যয় হ্রা 

আদগয তুরনায় রিরকৎা ব্যয় কদভদে রক না এই প্রদশ্নয 

জফাদফ উত্তযদাতাদদয প্রায় ৭১% ফদরদেন সম, তাদদয 

রযফাদযয রিরকৎা ব্যয় কদভদে। তাদদয ১১.৪১% 

ফদরদেন, রিরকৎা ব্যয় কদভরন, আয ১৫.৮৮% এই 

প্রদশ্নয সকাদনা উত্তয সদনরন। 

দরীয় আদরািনায় রযফাদযয রিরকৎা িযি কভায 

রফলয়টি     এদদে। ারনয ভান বাদরা ওয়ায় 

ারনফারত সযাগ কভ ওয়ায় িযি কদভদে ফদর তাযা 

অরবভত রদদয়দেন। 

 

ারন াংিদয দূযে হ্রা াওয়া 

াইরাইদন ারন াংদমাগ াওয়ায় ারন াংি আদগয সিদয় 

জতয দয়দে ফদরদেন ৮৬%-এয সফর উত্তযদাতা। 

ইদতাপূদফ ব তাদদযদক ফাজাদযয নরকূ, ভরজদদয নরকূ ও 

অন্যান্য দূযফতী িান সথদক ারন াংি কযদত দতা। 

াইরাইন িাদনয পদর তাযা ফারড়য কাদেই ারনয 

াংদমাগ সদয়দেন। এফাং ারন াংিদয দূযে ও ভয় দুই-ই 

কদভদে ফদর তাযা ভদন কযদেন। 

দরীয় আদরািনায় ভতাভত সদয়া দয়দে সম, ফারড়য কাদে 

বাদরা ভাদনয এফাং িারদা ভদতা ারন াওয়া মাদে ফদর 

এিন আয দূয সথদক ারন আনদত দে না, পদর তাদদয ভয় 

সেঁদি মাদে। স ভদয় তাযা রযফাযদক আদযা সফর ভয় রদদত াযদেন। 

ারযফারযক রযেন্নতা বৃরদ্ধ 

সমদতু ারন জরবয দয়দে স কাযদণ 

ারযফারযক রযেন্নতাও বৃরদ্ধ সদয়দে ফদর ভদন 

কদযন ৭৫.৯৩% উত্তযদাতা। আয ২৪.০৭% 

ফদরদেন, তাদদয ারযফারযক রযেন্নতায় সকান 

প্রবাফ দড়রন। ফস্তুত ারন জরবয ওয়ায় 

রনয়রভত গৃিারী আফাফত্র, রনয়রভত সগার 

কযা ইতযারদ কাযদণ তাযা ভদন কদযন সম, 

ারযফারযক রযেন্নতা সফদড়দে।  

 

ারন যফযা াংক্রান্ত ম বদফক্ষণ 
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লষ্ঠ অোয়: প্রকদল্পয ফরতা, দুফ বরতা, সুদমাগ ও ঝৌঁরক রফদিলণ 

মূল্যায়ন দর ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্পয ফরতা, দুফ বরতা, সুদমাগ ও বু ৌঁরক  (SWOT) 

রফদিলণ কদযদে, রনদিয েদক তা উিান কযা দরা: 

ফরতা সুদমাগ 

 ঢাকা দযয ১৩টি রযতযক্ত িার রিরিত কযা; 

 িাদরয াদয অবফধ িানা রযদয় িার পূদফ বয রূদ রপরযদয় আনা; 

 ঢাকা নগযীয রনম্ন আদয়য ভানুদলয (৬টি ফরস্তফাী) জন্য ারন যফযা 

রনরিত কযা; 

        ও                                       .৬  

     .  .       .৯       .  .                           

   ; 

 সেদনজ ও সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান ততরযয প্ররক্রয়ায় অাংিণ কযায 

ভােদভ  ঢাকা ওয়াায াংরিি কভ বকতবাদদয অরবজ্ঞতা ও কভ ব-

দক্ষতায উন্নয়ন; ও 

 স্বে ক্রয় প্ররক্রয়া ফাস্তফায়দনয ভােদভ প্রকল্প ফাস্তফায়দন স্বেতা ও 

জফাফরদরতা রনরিতকযণ। 

 সুযয়াদযজ ও সেদনজ ব্যফিানায সক্ষদত্র ঢাকা দযয 

জন্য মথামথ Master Plan প্রণয়ন, মা যফতীদত 

আশু ফাস্তফায়নদমাগ্য: 

 িার রিরিতকযণ ও পুনফ বাদনয পদর উক্ত িারমূ 

অবফধ দিরদাযদদয একটা ফাতবা সদয়া সগদে, মা ম্ভাব্য 

দিরদাযদদয রনরিতবাদফই রনরুৎারত কযদফ      

 প্রকল্প াংরিি ব্যরক্তদদয তথা ঢাকা ওয়াায কভ বকতবা ও 

কভ বিাযীদদয দক্ষতায উন্নয়ন দয়দে, মা যফতীদত 

অনুরূ প্রকল্প ফাস্তফায়নদক জতয কযদফ। 

 

দুফ বরতা ঝৌঁরক 

                                   (               

  ৬ . ৭          )                         ৯৯.        

                হ ; 

 রফশ্বব্যাাংদকয দু ধা রফরি ক্রয় দ্ধরত পদকব      ও      

        অবাফ; 

 প্রকল্প ফাস্তফায়দন অপ্রতুর জনফর; 

 জরফদ্ধতা রনযদন পুনফ বারত িারমূদয রযফীক্ষণ ও       

পদরা-আ কাম বক্রভ না থাকা; 

 প্রকদল্পয আওতায় স্যারনদটন কদপাদনন্টটি মদথি গুরুেপুণ ব ওয়া 

দত্ত্বও দীঘ বসূরত্রতায কাযদণ এই কদপাদনন্টটি ফাস্তফায়ন কযদত না 

াযা; 

 রনম্ন আদয়য উকাযদবাগীদদয ারন যফযাদয রক্ষযভাত্রা প্রকল্প 

াংদাধদনয ভােদভ করভদয় সদওয়া (রক্ষযভাত্রা ১৮০,০০০ সথদক 

৪৯,০০০ রযফাদয নারভদয় আনা); 

 প্রকল্প ফাতফায়নকাদর প্রারনক দুফ বরতা (সমভন, যাভ বক প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াদগ রফরম্ব, প্রকদল্পয ক্রয় ব্যফিায ধীযগরত, জরভ স্তান্তদয 

জটিরতা) কাটিদয় উঠদত ক্ষভ না ওয়া; 

 সেদনজ, য়ঃরনষ্কান ও ফজবয ব্যফিানায একটি ভরন্বত ভাধান 

আনদত না াযা; 

 িার রযষ্কায ও ফজবয ব্যফিানায সক্ষদত্র ওয়াা ও রটি 

কদ বাদযদনয ভদে ভরন্বত উদদ্যাগ িণ কযদত ক্ষভ না ওয়া; 

 িাদরয ারন প্রফা ির যািায সক্ষদত্র জনদিতনতা সৃরি কযদত না 

াযা। 

 প্রকদল্পয রক্ষয ও উদেে রেদরা ফহুমুিী এফাং রফরবন্ন 

কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযা রেদরা িযাদররঞ্জাং। সেদনজ, 

সুযয়াদযজ জরফদ্ধতা, ারন যফযা ও স্যারনদটন 

ইতযারদ কাম বক্রভমূ একক প্রকদল্পয ভােদভ ফাস্তফায়ন 

কযা; 

 ফহুমুিী প্রকল্প ফাস্তফায়দনয অরবজ্ঞতা ও দক্ষতায অবাফ; 

 প্রকল্প ফাস্তফায়দন জন্য অাংিদণয (উকাযদবাগী ও 

িানীয় রনফ বারিত প্ররতরনরধ) সুদমাগ না থাকা  ও 

 িাদর ভয়রা-আফজবনা না সপরায জন্য জন-দিতনতা 

ততরযয সকাদনা কাম বক্রভ না থাকা।  
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উদযয েক সথদক প্রতীয়ভান য় সম, একটি প্রারঙ্গক উদদ্যাগ রদদফ ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) 

প্রকল্পটিয সফ রকছু ফর রদক রেদরা মা এয উদেেমূ অজবদন গুরুেপূণ ব র্ভরভকা ারন কদযদে। সমভন: ঢাকা নগযীয রযতযক্ত 

িারমূ রিরিত কদয পুনফ বারত কযা, জরাফদ্ধতা ভস্যা ভাধাদন কাম বকয কভ বসূরি িণ, সুযয়াদযজ ও সেদনজ ভাস্টায প্লযান ততরয 

কযা ইতযারদ । 

অন্যরদদক অপ্রতুর জনফর, প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযীদদয াদথ িানীয় যকাদযয ভন্বদয়য ঘাটরত,                        

      হ          ও           -                  এফাং জন-দিনতা সৃরিয ভােদভ ফাস্তফারয়ত প্রকদল্প জনগদণয 

ভাররকানা সৃরি কযদত না াযা ইতযারদ দুফ বরতা উদেিদমাগ্য। 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভােদভ ঢাকা ওয়াায আদযা রনরফড়বাদফ জনদফা কযায সুদমাগ সৃরি দয়দে। সমভন: দুইটি ভাস্টায প্লযান ততরয 

কযা মা তরফর প্রারপ্ত াদদক্ষ আশু ফাস্তফায়নদমাগ্য, িারমূদয অবফধ দিরদায উদেদ প্ররক্রয়া শুরু কযা মা িরভান যািদত দফ 

এফাং দাতা াংিায প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভােদভ ঢাকা ওয়াায কভ বকতবাদদয দক্ষতায উন্নরত ওয়া ইতযারদ। 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন ঢাকা ওয়াা সমফ ঝৌঁরকয মু্মিীন দয়রেদরা সগুদরা দরা: ফহুভারত্রক প্রকল্প ফাস্তফায়দন ঢাকা ওয়াায 

প্রারতষ্ঠারনক অরবজ্ঞতা না থাকা, প্রকল্প ফাস্তফায়দন জন-অাংিদণয অনুরিরত এফাং জন-দিতনতামূরক কাম বক্রদভয ঘাটরত 

ইতযারদ। 
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প্তভ অোয়: ারফ বক ম বাদরািনা 

1. ঢাকা ভানগযীয স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিানায উন্নয়ন, য়ঃরনষ্কান সফা ও দরযদ্র জনদগাষ্ঠীয জন্য উন্নত ারন যফযা রনরিতকযদণয 

উদেদে ফাাংরাদদ যকায ও রফশ্বব্যাাংদকয সমৌথ উদদ্যাদগ িানীয় যকায রফবাদগয অধীদন ঢাকা ওয়াা কর্তবক ‘ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড 

স্যারনদটন (২য় াংদারধত)’ প্রকল্পটি নদবম্বয ২০০৮ সথদক জুন ২০১৬ সভয়াদদ ঢাকা উত্তয ও দরক্ষণ রটি কদ বাদযন এরাকায় ফাস্তফারয়ত 

য়।  

2. প্রকদল্পয মূর ফাদজট রের ১১৬০১৭.০০ রক্ষ টাকা মা যফতীদত াংদাধন কদয ৫৯৯২০.৩৩ রক্ষ টাকা রনধ বাযণ কযা য়। প্রকৃত ব্যয় 

৫৩৪২৮.৫১ রক্ষ টাকা মা সভাট াংদারধত প্রকল্প ব্যদয়য ৮৯.১৭%-এয ভদে রজওরফ অাংদয ব্যদয়য রযভাণ রের ৭০০.২৯ রক্ষ টাকা মা 

ভাত্র ১৯.৩৩% এফাং রফশ্বব্যাাংদকয প্রকল্প ায়তায অাংদয প্রকৃত ব্যদয়য রযভাণ রের ৫২৭২৮.২২ রক্ষ টাকা মা ৯৩.৬৬%। রফশ্বব্যাাংদকয 

ঋদণয      হ    %                      হ ঋণ                     । 

3. মূর রডররদত প্রকল্পটিয অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার রের ৫৬ ভা (নদবম্বয ২০০৮–জুন ২০১৩)। যফতীদত ১ভ াংদাধনীদত ৩০ ভা এফাং 

২য় াংদাধনীদত ৬ ভা  সভাট ৩৬ ভা ভয় বৃরদ্ধ কযা য় অথ বাৎ দুইফায ভয় বৃরদ্ধ কদয সভাট ৯২ ভাদ প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত য়। 

4. ভেফতী মূল্যায়দনয য মূর প্রকদল্পয Re-Structuring কযা য়,     :                                           হ ,     

       ও                 1st Priority Works             হ ।                           হ          ও        

                ও                     হ । রনম্ন আয়ভুক্ত উকাযদবাগীদদয জন্য স্যারনদটন কাম বক্রভ পুদযাটাই ফাদ সদয়া য় 

এফাং ারন যফযাদয সক্ষদত্র প্রথদভ ১৮০,০০০ রনম্ন আয়ভুক্ত উকাযদবাগী রনধ বারযত থাকদরও রক্ষযভাত্রা রযফতবন কদয চূড়ান্তবাদফ ৪৯,০০০ 

উকাযদবাগীদদয এই সফা প্রদান কযা য়। 

5. প্রকল্প Re-Structuring এ সুরনরদ বি কাযণমূদয ভদে যদয়দে যাভ বক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগ রফরম্ব; প্রকদল্পয ক্রয় ব্যফিায ধীযগরত; 

প্রকদল্পয ফহুমুিী রডজাইন; জনফর ঘাটরত     জরভ স্তান্তয রফলয়ক জটিরতা       । 

6. প্রকল্প Re-Structuring যফতী প্রধান াঁিটি অাংগমূ দরা: স্যারনদটদন রফরনদয়াগ রযকল্পনা, স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ব্যফিায পুনফ বান 

ও রক্তারীকযণ, রযদফ ও াভারজক রনযাত্তা ব্যফিা ফাস্তফায়দন দমারগতা কযা, রনম্ন আদয়য জনদগাষ্ঠীয জন্য সফা কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়দন দমারগতা এফাং প্রকল্প ব্যফিানা ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ।  

7. প্রকদল্পয রফরবন্ন অাংগমূদয অধীদন সম কর কাম বক্রভ ফাস্তফারয়ত য় তা দরা: ঢাকা রটিয জন্য সুযয়াদযজ ও স্টভ ব ওয়াটায ভাস্টায প্লযান 

ততরয, ২টি স্টভ ব ওয়াটায ারপাং সিন িান (যাভপুযা ও কভরাপুয ারপাং সিন), ১৩টি িার পুনফ বান, রনম্ন আদয়য ভানুদলয জন্য 

রনধ বারযত ৬টি ফরস্তদত ারন যফযা এফাং ঢাকা ওয়াায ৩টি সজানার অরপদয আদৄরনকায়ন। 

8. াংদারধত অাংগমূদয ফাস্তফায়ন কাম বক্রভ দন্তালজনক রদদফ রযররক্ষত য়। প্রকদল্পয আওতায়       হ                  ও     

ও                 দুইটি ততরয এফাং      ও                     (                )               হ ।               

                    হ                                            ও                 হ          

     ও          ‘                             )’                            । 

9.       হ                                       ও                                                 

                          ।                ও                                হ    ।        

           ও                             হ                                হ     ও        ।  

10.  হ                                ও            -           হ         হ                      

   ।               হ                      হ (    ,       ,    ,        )                ।    

                হ                                            ও     ও                          

       । 
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11.                                                                    হ      হ   ।                            , 

                          ৭                     ।          হ                                  ও               

                               ও          হ                  -     )।       হ                            

                হ  ও                                ,            Authority (    )-                       

     হ  । 

12. প্রকদল্পয আওতায় যাভপুযা ও কভরাপুদয দুইটি ারপাং সিন িারত ওয়ায়                   .৬       .  .       .৯  

     .  .                               হ    ।           হ                                                । 

13. প্রকদল্পয আওতায় ১৩টি িার পুনফ বান কযা দয়দে। প্রকদল্পয কাজ শুরুয আদগ িারমূ ঠিকবাদফ রিরিত রেদরা না। ঠিকবাদফ রিরিত না 

থাকায় প্রায়ই িার/িাদরয অাংরফদল িানীয় প্রবাফারীযা অবফধবাদফ দির কদয রনদতা। প্রকদল্পয আওতায় িারগুদরা রিরিত ও দিরমুক্ত 

কদয ীভানা রনধ বাযণ কযা দয়দে। রকন্তু প্রকদল্প যক্ষণাদফক্ষণ রফলদয় সুরিরন্তত সকান ন্থা রনধ বারযত রেদরা না রফধায়, িারগুদরা আফাদযা ভয়রা-

আফজবনায স্তুদ রযণত দয়দে। মায কাযদণ ারনয প্রফা ফাধািস্ত দে। 

14. প্রকদল্পয             হ    ৬                  হ                     হ      ৪৯৯                  হ ।          , 

       ও                          ও                          ,                    ৯৬.  %              

     হ                      হ        । ৬ .৭৮%          ৪                                 । ৬৯.৯৮%        

  ,             । ৪ .৯ %       ,                                  ।      ৭%                                 

       হ             হ    ।                         ও                                           হ । 

  

15. প্রকদল্পয রক্ষযভুক্ত রনম্ন আদয়য জনগদণয জন্য সফাদান কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন একটি জটির প্ররক্রয়া। এয জন্য প্রদয়াজন রফস্তারযত কভ ব-রযকল্পনা, 

রফরবন্ন প্রকায ফরস্তয ধযদনয ওয ব্যাক ধাযণা, ফরস্তয ফতবভান অফিা, আইনানুগ রফরধ-রফধান, উযুক্ত প্রযুরক্ত, রফরবন্ন ধযদনয সফাদান 

ভদডর ইতযারদ। রকন্তু আদরািয প্রকদল্প এফ রফলয়গুদরা রফদফিনায় না রনদয় কাজ শুরু কযায় রযকল্পনা             রযফাযমূদক সফা 

দান কযা ম্ভফ য়রন।    ও      ও                          ও                              হ            ।  

 

16. রযদফ ও াভারজক রনযাত্তা ব্যফিা ফাস্তফায়দনয আওতায়       -                                        

হ    ।                                             হ    ।                    ইউরনদটয পুনফ বান কাম বক্রদভয ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ কযা দয়দে।        ও    ৪৪           ক্ষরতপূযণ প্রদান কযা দয়দে।  

17. প্রকদল্পয       রফরবন্ন ধযদনয পটওয়যায, যাায়রনক উাদান, গদফলণাগাদযয মন্ত্রারত ও মন্ত্রাাং াংি কযায পদর াংরিি সক্ষদত্র 

দক্ষতা, ক্ষভতা ও কাদজয গরত বৃরদ্ধ সদয়দে। রফরবন্ন কাম বক্রভ ফাস্তফায়দনয পদর াংরিি সজাদনয অফকাঠাদভা উন্নয়ন, প্ররক্ষণ সকদন্দ্রয 

আদৄরনকায়ন এফাং ারফ বকবাদফ রফরবন্ন (দদর-রফদদর) প্ররক্ষদণয সুফাদদ ভানফ পদদয উন্নরত দয়দে। তদফ ঢাকা ওয়াায সকন্দ্রীয়    

                                   ও              ও        হ                       । 

18. বৃৎ ও ফহুমুিী অফকাঠাদভাগত প্রকদল্পয      ফাস্তফরবরত্তক সভয়াদ ও রক্ষয রনধ বাযণ এফাং এদক্ষদত্র পূফ ব-প্রস্তুরত খুফই জরুরয।          

প্রকদল্পয ভি প্ররক্রয়ায় অথ বাৎ কাম বাফরী রনধ বাযণ, প্রাদয়ারগক ম্ভাব্যতা মািাই, রডজাইন, ক্রয়-রযকল্পনা, রনভ বাণ ইতযারদ একটি প্রকল্প িদক্রয 

ভদেই পন্ন কযা মায়। আদরািয                                ঢাকা ওয়াা কর্তবক ফাস্তফরবরত্তক কভ ব রযকল্পনা     প্রাক-

প্রস্তুরতয ঘাটরত রেদরা ফদরই প্রতীয়ভান য়। 

19. ভরন্বত ভাধাদনয জন্য াংরিি প্ররতষ্ঠানগুদরায াদথ অদনক সক্ষদত্রই রম্মররতবাদফ কভ ব রযকল্পনা িণ কদয প্রধান ফাস্তফানকাযী 

প্ররতষ্ঠানদক প্রকল্পমূ ফাস্তফায়ন কযদত য়। ঢাকা ওয়াা কর্তবক ফাস্তফারয়ত প্রকল্পটিদত ভরন্বত ভাধাদনয রফলদয় নজয সদয়া য়রন। প্রকদল্প 

ঢাকা রটি           ও ারন উন্নয়ন সফাড বদক যুক্ত কযা য়রন মাযা ফজবয ব্যফিানা,     ও                কাজটিয াদথ পৃক্ত।  

20. একটি বৃৎ অফকাঠাদভাগত প্রকদল্পয দীঘ বিারয়দেয জন্য এয রফরবন্ন কাম বক্রভ ফাস্তফায়দনয াাার প্রকদল্পয প্রারতষ্ঠারনক আনুলরঙ্গক 

রফলয়গুদরাযও উন্নয়ন প্রদয়াজন। কাম বতঃ ারপাং   নমূদয রযিারনা ও সভইদন্টইদনন্স এফাং িার          জন্য প্রদয়াজনীয় অথ বায়দনয 

সক্ষদত্র ভদয়ারিত ও       ব্যফিা িণ কযা      । 
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21. ঢাকা ওয়াা ঢাকা দযয িারগুদরায (১৩টি) পুনফ বাদন এফাং ারপাং সিদন ব্যফহৃত রনভ বাণ াভিী সমভন: কাংরক্রট, ফালু, রদভন্ট, এভএ 

যড, াথয কুরি, রজও সটক্সটাইর এফাং অন্যান্য াভিীয গুণগত ভান ফাাংরাদদ প্রদকৌর রফশ্বরফদ্যারয় (বুদয়ট)-এয যীক্ষণাগাদয যীক্ষা 

কদযদে। যীক্ষায পরাপর সথদক প্রতীয়ভান য় সম, ঢাকা ারন যফযা এফাং স্যারনদটন প্রকদল্পয আওতায় িারমূদয পুনফ বাদন ব্যফহৃত 

রনভ বাণ াভিী সেররপদকন এফাং ভান অনুমায়ী দন্তালজনক রেদরা। 

22. প্রকদল্প দাতা াংিা যুক্ত থাকায় সদদয প্রিররত যকারয ক্রয় নীরত ও রফরধভারায াদথ াংরিি দাতা াংিায প্ররতারনীয় তব ভন্বদয় 

প্রকদল্পয ক্রয় রনদদ বরকা প্রণীত য়। প্রকদল্পয পুনরফ বন্যাদয পদর প্রকদল্পয দীঘ ব-সভয়াদী ভাস্টায প্লযান, রডজাইন, প্রাদয়ারগক ম্ভাব্যতা মািাই, 

অিারধকাযরবরত্তক ক্রয় প্যাদকদজয সটণ্ডায আহ্বান ইতযারদ প্রকল্প কর্তবক মথাযীরত পন্ন হ   ।  

23.                                          ।          ও                                                

            ও                                           হ   ।                              ও       

                   হ ,                        হ               । 

24. প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা ম বাদরািনা কদয সদিা মায় সম, প্রকদল্পয   ৯                 ৪                                     

                                                          ৪       ৯            হ    ।  

25. ারপাং সিন ক্রদয়য জন্য ঢাকা ওয়াাদক রফশ্বব্যাাংক প্রদত্ত দুই-ধা রফরি ক্রয় দ্ধরত অনুযণ কযদত য়, মা ঢাকা ওয়াায কাদে নতুন 

রেদরা। এই রফলদয় তাযা সকাদনা প্ররক্ষণ রাদবযও সুদমাগ ায়রন। পদর দুইটি ারপাং সিন ক্রদয়য সক্ষদত্র ঢাকা ওয়াায অরতরযক্ত ভয় 

সরদগ মায়। অন্যরদদক রফশ্বব্যাাংদকয ক্রয়-রফরধভারা মথামথ অনুযদণয কাযদণ অিারধকাযরবরত্তক য়ঃরনষ্কান ব্যফিায ভাস্টায-প্লযান ও 

প্রদকৌরগত রডজাইন ততরযদত ২৪ ভা রাদগ।  

26. প্রকদল্পয ক্রদয়য সক্ষদত্র রফররম্বত অনুদভাদন প্ররক্রয়া প্রকল্প ফাস্তফায়দনয গরত হ্রাদ র্ভরভকা সযদিদে ফদর প্রতীয়ভান য়।           ও      

                   ও        হ                                                  হ । 

27.                                         হ                              ।     :                        হ 

                      ,                                     হ ,         ও                                 । 

      ,          ,                                              ,                          -         হ  

                   -                                              ।  

28.                        হ                                                      ।                             

                           ও                              ।                                 হ        ও      

                            হ । 

29. প্রকল্প সৃি সুরফধারদ সটকই (Exit Plan)কযায রদক্ষয ভাস্টায প্লযানমূদয অনুযদণ ঢাকা দযয য়ঃরনষ্কান ব্যফিা এফাং 

য়ঃরযদাধন সকন্দ্র উন্নয়ন ও পুনফ বাদনয ব্যফিা িদণয জন্য নতুন প্রকদল্পয কাজ িরদে। এোড়া সেদনজ ভাস্টায প্লযান অনুযণ  ঢাকা 

দযয সেদনজ ব্যফিায উন্নয়দন ঢাকা ওয়াা কর্তবক নতুন প্রকল্প াদত সনয়ায কাজ িরদে।                     ও           

                    ও              ও                       হ         হ । 
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অিভ অোয়: সুারয  

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) প্রকদল্পয মূল্যায়ন কাদজয ারফ বক ম বাদরািনা সদল রনম্নরররিত 

সুারযভারা উিান কযা দরা:  

1.             ও            -                                                             হ    

                                        ও                                                  

                                     । 

2. প্রকদল্পয আওতায় প্রণীত সেদনজ ভাস্টায প্লযানটি রটি কদ বাদযদনয সনর্তদে অন্যান্য াংরিি াংিায ভন্বদয় দ্রুত 

ফাস্তফায়ন কযা প্রদয়াজন।  

3. ঢাকায রযদফদয উন্নয়ন াধদনয রদক্ষয সেদনজ, য়ঃরনষ্কান ও ফজবয ব্যফিানায একটি ভরন্বত ভাধানকদল্প 

ফাস্তফায়নকাযী প্ররতষ্ঠানমূদয রম্মররতবাদফ কভ ব রযকল্পনা িণ কযা প্রদয়াজন। এদক্ষদত্র সেদনজ              

                  Authority (    )-                          ।                              

              । 

4.       হ                                                                     ও                  

                 ।  

5.       হ                      ও                                        ও                 । 

6. ঢাকায জরাফদ্ধতা রনযনকদল্প ওয়াায অাদযন ও সভইনদটদনন্স রফবাদগয জনফর ও ফাদজট বৃরদ্ধ কদয নগযীয িারমূ 

রনয়রভত যক্ষণাদফক্ষদণ আশু ব্যফিা িণ কযা প্রদয়াজন। 

7. সম ভস্ত রনম্ন আয়ভুক্ত এরাকায় রন যফযা কযা মায়রন স ভস্ত এরাকায় দ্রুত ারন যফযা কযা প্রদয়াজন। 

8. রনম্ন আদয়য ভানুদলয জন্য গৃীত স্যারনদটন ব্যফিায আওতা ফাড়াদত দফ মাদত ারন ও ভর ফারত সযাদগয প্রাদুব বাফ 

কদভ। 

9. িার পুনফ বান ও াংস্কাদযয সক্ষদত্র িানীয় সরাকজন ও জনপ্ররতরনরধদদয পৃক্ত কযা দযকায, মাদত কদয তাদদয ভদে 

ভাররকানায সফাদধয সৃরি য়। 

10.  হ  ও                                                                    ও        -        

                হ               হ  ।                             ও                 হ             

হ । 

11.  হ  ও                   কারযগরয প্রকল্প িদণয আদগ ম্ভাব্য প্রকদল্প উযুক্ত ভানফ পদদয াংিান রনরিত কযা 

প্রদয়াজন, মাদত কারযগরয ক্ষভতায অবাদফ প্রকদল্পয কাজ ব্যাত না য়। 

12. রিারক্ষক চুরক্ত অনুাদয সকাদনা উন্নয়ন প্রকল্প িদণয প্রাক্কাদর াংরিি দাতা াংিায ক্রয় প্ররক্রয়া রফলদয় প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী প্ররতষ্ঠাদনয কভ বকতবাদদয প্ররক্ষণ িণ কযা জরুরয। 

13.                                                                                        । 

14. প্ররক্ষণ ও গদফলণায ভােদভ ঢাকা ওয়াায সফায ভান ফাড়াদত দফ। 
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াংদমাজনী-১: তে াংিদয জন্য িড়া প্রশ্নভারা ,  গাইডরাইন ও সিকররস্ট 

ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

িানা জরযদয জন্য প্রশ্নভারা-ফরস্তদত ারন যফযা 

প্রশ্নত্র আইরড  : #……………….……                 াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _   _ / _   _ / ২০১৯  

রটি কদ বাদযন    …  …উত্তয/    ...…দরক্ষণ,                   ওয়াড ব   … 

 

জনরবরত্তক তে: 

ফরস্তয নাভ:- …………………………………………, এরাকা:- 

…………………… 

উত্তযদাতায নাভ  (রযফায প্রধান)  ………………………………… সভাফাইর: ……………… 

এনআইরড নম্বয:- ……………………… ফয় : …  …ররঙ্গ: পুরুল / ভররা সা: ………… 

রক্ষা   …………... সশ্রণী      (উত্তযদাতা ফ বদল সকান সশ্ররণ উত্তীণ ব  দয়দে উদেি করুন, রনযক্ষয- 0) 

ভারক আয় (টাকা)    :                                                  িানায সভাট দস্য াংখ্যা : 

 

ারনয  উৎ, যফযা, রযভাণ ও  ব্যফায: 

১. আরন কত ফেয মাফত এই ফরস্তদত ফফা কযদেন?  .................ফেয 

 

২. আরন সকান ধযদনয উৎদয ারন ব্যফায কদযন? 

০১  াইদ যফযাকৃত ারন,   ০২  যাস্তায ারনয কর,   ০৩  ারন রফদক্রতা,   ০৪   রনজস্ব নরকূ, 

০৫ অন্যান্য ..................................। 

 

৩. সকান ার সথদক াইদ ারন াদেন?  .................ার 

৩.১ আনায এই াংদমাগ সথদক কয়টি রযফায ারন ায় ?  ............টি 

 

৪. াইদয াংদমাগটি াওয়ায পূদফ ব আরন সকাথা সথদক ারন াংি কযদতন?  .................................. 

 

৫. ারন যফযাদয ভয়: 

০১     ২৪ ঘন্টা          ০২    রদদন ২-৩ ফায 

 

৬. ারন াংিদয ভয় ারনয রাইদন িা রকরূ থাদক? 

০১  বার,                 ০২  বার নয়,               ০৩    অল্প 

 

৬.১  শুষ্ক সভৌসুদভ ারনয রাইদন ারন যফযাদয িা রকরূ থাদক? 

০১  বার,                 ০২  বার নয়,               ০৩   অল্প 
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৭. আনায রযফাদয তদরনক ারনয িারদা কত?               ............ ররটায 
 

৮. গদড় তদরনক আরন কত ররটায ারন ান?                  ............ ররটায 

 

৯. আনায রযফায সকান সকান কাদজ ারন ব্যফায কদয? 

০১   িাওয়া,        ০২ যান্না,       ০৩   সগার,      ০৪  সধায়া,       ০৫  ফগুদরাই 

 

ারনয  ভান 

১০. আরন ারন রকবাদফ ান কদযন? 

০১  যারয ট্যা সথদক,   ০২  রপল্টায,   ০৩  পৄটিদয়,   ০৪  রপটরকরয ফা ারন রফশুদ্ধকযণ ট্যাফদরট রদদয় 

 

১১.ারন পৄটাদনা/ রপল্টায / রপটরকরয অথফা ারন রফশুদ্ধকযণ ট্যাফদরট  ব্যফায সকন কদযন? 

০১  জীফাণুমুক্ত কযা,   ০২  দুগ বন্ধ দূয কযা,   ০৩   ভয়রা/ সঘারাে দূয কযা 

 

১২. াইদয ারন সদিদত সকভন (ফণ ব/যাং সকভন)? 

০১  স্বে,                 ০২  অস্বে,             ০৩  ভাদি ভাদি অস্বে 

 

১৩.ারনদত রক  গন্ধ আদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না,                  ০৩    ভাদি ভাদি 

 

১৪. গন্ধ থাকদর তা সকভন? 

০১  কটু,                   ০২  িাজাদরা,          ০৩ িা,             ০৪ অন্যান্য ........................... 

 

১৫. ারনদত রক সাকাভাকড়/ভয়রা/আফজবনা থাদক? 

০১ যাঁ,                    ০২  না,                  ০৩    ভাদি ভাদি 

 

১৬. ারন ধাযদনয জন্য আনায রযফাদয রক সকান াংযক্ষণাগায আদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

১৬.১ থাকদর সকাথায় ধাযন কদযন? 

০১  র্ভ-গববি ারনয ট্যাঙ্ক,       ০২  োদদ ারনয ট্যাঙ্ক,   ০৩  উবয়,        ০৪ করভউরনটি সরদবদর ট্যাঙ্ক 

 

১৭.  সভৌসুভ সবদদ ারনয ভাদনয সকান তাযতম্য ঘদট রক? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

১৭.১  যাঁ, দর রক ধযদনয তাযতম্য ঘদট? 

১.                                       ২. 

৩.                               ৪. 

১৮. ারন যফযাদয াইরাইদনয সক্ষদত্র আনায সকান অরবদমাগ আদে রক? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

১৮.১ অরবদমাগ থাকদর রক ধযদনয অরবদমাগ? 
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১.                              ২.                               ৩.                             ৪. 
 

আরথ বক 

১৯. আনায ারনয াংদমাগটিয রক রভটায আদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না,                ০৩ আদে রকন্তু নি 

 

২০. রভটায না থাকদর আরন রকবাদফ ও সকাথায় ারনয রফর রযদাধ কদযন? 

.................................................. 

 

২১. গদড় ভারক কত টাকা ারনয রফর সদন?                ......................টাকা 

 

২২. াই রাইন সনওয়ায পূদফ ব আরন ারন ফাফদ ভারক কত টাকা িযি কযদতন? .......................টাকা 

স্বািয 

২৩. গত ১ ফেদয আনায রযফাদয সকউ রক ারনফারত সযাদগ অসুি দয়দে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

২৩.১ যাঁ  দর, কী কী সযাদগ? 

০১  ডায়রযয়া,     ০২   আভায়,     ০৩  জরন্ড,     ০৪   টাইপদয়ড,      ০৫  িভ বদযাগ 

 

২৪.কতজন সযাদগ ভুদগরের? ............জন 

 

২৫. ারনফারত সযাদগ অসুি দর কতরদন অসুি রের? ............রদন 

২৬. রিরকৎায জন্য ফ বদভাট কত টাকা ব্যয় কদযদেন? ..........টাকা 

 

২৭.াই রাইদনয ারন াওয়ায পূদফ ব আনায রযফাদয ারনফারত সযাগ দতা রকনা? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

২৭.১ পূদফ বয তুরনায় ফতবভাদন ারনফারত সযাগ কদভদে রকনা? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

২৮. রিরকৎা ব্যয় পূদফ বয তুরনায় কদভদে রকনা? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

২৯.ারনফারত সযাদগ রযফাদয সকউ রক গত ১ ফেদয ভাযা সগদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

আথ ব-াভারজক 

৩০. আদগয তুরনায় ারন াংি দয়দন্টয দূযে রক কদভদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 
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৩১. ারন াংিদয ভয় আদগয তুরনায় রক কদভদে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

৩২. ফারড়দত ারনয াংদমাগ থাকায পদর আনায াভারজক ভম বাদা রক সফদড়দে? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

৩২.১ যাঁ দর, রকবাদফ? 

.................................................................................................................................. ............... 

 

৩৩. ম বাপ্ত ারন াওয়ায দয আনায রযফাদয রযষ্কায-রযেন্নতায ায সফদড়দে রকনা? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

৩২.১ যাঁ দর, রকবাদফ? 

.................................................................................................................. ............................... 

 

৩৪. ওয়াা’য ারন ব্যফায কদয আনাযা আরথ বকবাদফ রাবফান দেন রক না? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

 

৩৪.১ যাঁ দর, রকবাদফ? 

 

 

৩৫. ফতবভান ারন যফযা ও ব্যফিানায সক্ষদত্র আরন ন্তুি রক না? 

০১  ন্তুি,                 ০২  সভাটামুটি ন্তুি,             ০৩  অন্তুি 

 

 

৩৫.১ আনায উত্তদযয স্বদক্ষ যুরক্ত সদিান: 

 

৩৬. উদযাক্ত রফলয় োড়া এই প্রকদল্পয রফলদয় আনায আয সকাদনা রফদল ভতাভত থাকদর উদেি করুন: 

 

তে াংিকাযীয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায : 

 

সুাযবাইজাদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায :  
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ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

িানা জরযদয জন্য প্রশ্নভারা  (িার ও াপ াউদজয উকাযদবাগী) 

প্রশ্নত্র আইরড  : #……………….……                 াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _   _ / _   _ / ২০১৯  

রটি কদ বাদযন    …  …উত্তয/    ...…দরক্ষণ,                   ওয়াড ব   … 

 

জনরবরত্তক তে: 

িাদরয নাভ:- ……………………………………, এরাকা:- …………………… 

উত্তযদাতায নাভ  (রযফায প্রধান)  ………………………………… সভাফাইর: ……………… 

এনআইরড নম্বয:- ……………………… ফয় : …  …ররঙ্গ: পুরুল/ভররা সা: ………… 

রক্ষা   …………... সশ্রণী      (উত্তযদাতা ফ বদল সকান সশ্রণী উত্তীণ ব  দয়দে উদেি করুন, রনযক্ষয- 0) 

ভারক আয় (টাকা)    :                                                  িানায সভাট দস্য াংখ্যা : 

 

িার উন্নয়দনয জন্য রক রক কাজ কযা দয়দে: 

১. িার পুনঃিনদনয পূদফ ব অত্র এরাকায জরাফদ্ধতা সকভন রের? 

০১  নীয়,              ০২  অনীয়,              ০৩  ভাযােক                 ০৪  রের না 

২. িার পুনঃিনন কযা দয়দে রক না? 

০১  দয়দে,              ০২  য় নাই,               ০৩  আাংরক দয়দে        ০৪  বুিদত ারযরন 

৩. পুনঃিনন কাদর িার প্রস্ত কযা দয়দে রক না? 

০১  দয়দে,              ০২  য় নাই,               ০৩  আাংরক দয়দে        ০৪  বুিদত ারযরন 

৪. িাদর জদভ থাকা ভয়রা/আফজবনা রযষ্কায কযা দয়দে রক না? 

০১  দয়দে,              ০২  য় নাই,                ০৩  আাংরক দয়দে      ০৪  সদরিরন 

৫. উদযাক্ত কাজ কযায পদর িাদরয ারন প্রফা বৃরদ্ধ সদয়দে রকনা? 

০১  বৃরদ্ধ সদয়দে,        ০২  অল্প বৃরদ্ধ সদয়দে,     ০৩  বৃরদ্ধ ায় নাই         ০৪  ফরদত াযরেনা 

রযদফ াংক্রান্ত: 

৬. জরাফদ্ধতা কদভদে রকনা? 

০১  কদভদে,               ০২ সতভন কদভ নাই,       ০৩  কদভ নাই             ০৪  জানা নাই 

৭. জনাধাযদণয িরািদরয উন্নরত দয়দে রকনা? 
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০১   উন্নরত দয়দে,        ০২  রকছুটা উন্নরত দয়দে,  ০৩  সতভন উন্নরত য় নাই  ০৪  বুিদত ারযরন 

৮. আয র র ইউ িযাদনর, রর ব্লক এফাং ওয়াক ওদয় রনভ বাদণয পদর রযদফগত উন্নরত দয়দে রকনা? 

০১   উন্নরত দয়দে,        ০২  রকছুটা উন্নরত দয়দে,  ০৩  সতভন উন্নরত য় নাই 

৯. পুনঃিনদনয পদর িাদরয ারন দুগ বন্ধমুক্ত দয়দে রক না? 

০১   দয়দে,                 ০২  য়রন,                    ০৩  জারন না 

১০. াঁটায যাস্তা রনভ বাদণয পদর ভানুল এটি ব্যফায কযদে রকনা? 

০১   কযদে,                 ০২  কযদে না,                ০৩  াটদত সদিা মায় না 

১১. াঁটায যাস্তা রনভ বাদণয পদর এরাকায ভানুদলয অথ ববনরতক অফিায (দমভন ক্ষুদ্র ব্যফা) রযফতবন দয়দে রক? 

০১   দয়দে,                 ০২  য়রন,                   ০৩  রকছুটা দয়দে ,                   ০৪  বুজদত ারযরন 

ম বদফক্ষণ সিকররি )িার( : 

১২. আয র র ইউ িযাদনর ও রর ব্লক এয কাজ কযা দয়দে রকনা? 

০১  দয়দে,              ০২  য় নাই,                ০৩  আাংরক দয়দে 

১৩. আয র র ইউ িযাদনর/ রর ব্লক এয কাজ সকভন আদে? 

০১  বার,                ০২ বাঙ্গা,                   ০৩  আাংরক বাঙ্গা 

১৪. িাদরয াদথ ওয়াকওদয় এফাং সলা ততরয কযা দয়রের রকনা? 

০১ যাঁ,                    ০২  না, 

১৪.১ দয় থাকদর ফতবভাদন এয অফিা সকভন? 

 

১৫. িাদরয ফতবভান প্রস্ততা (আনুভারনক) : ......................রভটায /পৄট। 

১৫.১  ফ বত্র এই প্রস্ততা রক একই যকভ? 

............................................................................................................................. .................... 

 

১৫. উদযাক্ত রফলয় োড়া এই প্রকদল্পয রফলদয় আনায আয সকাদনা রফদল ভতাভত/ম বদফক্ষণ থাকদর উদেি করুন: 

তে াংিকাযীয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায : 

 

সুাযবাইজাদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায : 
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ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

উকাযদবাগী ম বাদয় এপরজরড গাইডরাইন- িার ও াপ াউজ 

রটি কদ বাদযন    …উত্তয ....  দরক্ষণ,                 ওয়াড ব   … 

এরাকায অফিান:    াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _  _ / _  _ / ২০১৯ 

 

১. িার পুনঃিনদনয পূদফ ব অত্র এরাকায জরাফদ্ধতা সকভন রের? 

২. িার পুনঃিনন কযা দয়দে রক না? 

৩. পুনঃিনন কাদর িার প্রস্ত কযা দয়দে রক না? 

৪. িাদর জদভ থাকা ভয়রা/আফজবনা রযষ্কায কযা দয়দে রক না? 

৫. উদযাক্ত কাজ কযায পদর িাদরয ারন প্রফা বৃরদ্ধ সদয়দে রক না? 

৬. জরাফদ্ধতা কদভদে রক না? 

৭. জনাধাযদণয িরািদরয উন্নরত দয়দে রক না? 

৮. আয র র ইউ িযাদনর, রর ব্লক এফাং ওয়াক ওদয় রনভ বাদণয পদর রযদফগত উন্নরত দয়দে রক না? 

৯. পুন:িনদনয পদর িাদরয ারন দুগ বন্ধমুক্ত দয়দে রক না? 

১০. াঁটায যাস্তা রনভ বাদণয পদর ভানুল এটি ব্যফায কযদে রক না? 

১১. াঁটায যাস্তা রনভ বাদণয পদর এরাকায ভানুদলয অথ ববনরতক অফিায (দমভন ক্ষুদ্র ব্যফা) রযফতবন দয়দে রক? 

 

 

 

 

 

 

 

পযারররদটটদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায: 

 

 

সকা-পযারররদটটদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায:  
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ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

রক ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ গাইডরাইন 

প্রশ্নত্র আইরড: # ……………… উত্তযদাতায নাভ  …………………………………… 

ররঙ্গ: পুরুল/ভররা   সভাফাইর নাম্বায: 

রটি কদ বাদযন  …উত্তয ....  দরক্ষণ,                 ওয়াড ব  … 

এরাকায অফিান:    াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _  _ / _  _ / ২০১৯ 

 

1. প্রকদল্পয উদেে রযফরতবত ওয়ায কাযণ কী; 

2. প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার রযফরতবত ওয়ায কাযণ কী; সভয়াদ বৃরদ্ধয কাযণ; 

3. প্রকদল্পয রডরর াংদাধদনয প্রদয়াজন সকন দয়রেদরা; 

4. প্রকদল্পয অথ বায়ন কদভ মাওয়ায মূর কাযণ গুদরা রক রেদরা; 

5. প্রকদল্পয আওতায় পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা াংিদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রিররত াংি আইন ও 

রফরধভারা (ররএ, ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইড রাইন ইতযারদ) প্ররতারদনয  সক্ষদত্র সকান ব্যতযয় ঘদটরের রকনা, দর 

সকান সকান সক্ষদত্র এফাং রক ধযদনয; 

6. প্রকদল্পয আওতায় পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা াংিদয ধীযগরতয কাযণমূ কী কী এফাং সকান সকান সক্ষদত্র (নমুনা 

াংি কযদত দফ); 

7. প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত প্ররক্রয়াধীন ণ্য, কাম ব ও সফা াংরিি ক্রয়চুরক্তদত রনধ বারযত সেররপদকন/BoQ/ ToR, গুণগত 

ভান, রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মািাইদয়য ভােদভ  াংি কযা দয়রেদরা রকনা এফাং দর রকবাদফ দয়রেদরা 

(এদক্ষদত্র সেররপদকন অনুমায়ী গুণগতভান রনরিত কযা দয়রের রকনা স রফলদয় প্রদমাজয সক্ষদত্র নমুনা াংি ও 

গদফলণাগাদযয যীক্ষায  প্রভাণারদ াংি কযদত দফ); 

8. রনদম্নয রনভ বাণ উকযণগুদরা সকাথায় যীক্ষা কযা দয়দে এফাং উকযণগুদরায ভান রকবাদফ রনয়ন্ত্রণ কযা দয়দে? (যীক্ষায 

সটি রযদাট ব) 

 রদভন্ট, 

 ইট 

 ফারর 

 এভএ যড 

 ভাটি 

9. উন্নয়ন দমাগী াংিা কর্তবক চুরক্ত স্বাক্ষয, চুরক্তয তব, ক্রয় প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ ও অনুদভাদন, অথ ব োড়, রফর রযদাধ ম্মরতয 

সক্ষদত্র সকাদনা ভস্যায সৃরি দয়রেদরা রকনা, দর সকান সকান সক্ষদত্র ও রক ধযদনয এফাং রকবাদফ ভাধান কযা দয়রেদরা; 

10. প্রকদল্পয সফইজরাইন জরয রেদরা রকনা, না থাকদর সকন; 

11. প্রকল্প ভারপ্তয য সৃি সুরফধারদ সটকই (Exit Plan) রেদরা রকনা, না থাকদর সকন; 

12. প্রকদল্পয SWOT রফদিলণ; 

13. বরফষ্যত প্রকদল্পয জন্য প্রদয়াজনীয় সুারযমূ। 
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ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

ইনদডথ ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ গাইডরাইন 

 

প্রশ্নত্র আইরড: # ……………… উত্তযদাতায নাভ  …………………………………… 

ররঙ্গ: পুরুল/ভররা   সভাফাইর নাম্বায: 

রটি কদ বাদযন  …উত্তয ....  দরক্ষণ,                 ওয়াড ব: … 

এরাকায অফিান:    াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _  _ / _  _ / ২০১৯ 

1. ঢাকা দযয জরফদ্ধতা রনযদন ঢাকা ওয়াা এ মাফত কী কী দদক্ষ রনদয়দে ফদর আরন অফগত? 

2. এফ দদক্ষ সনয়া দত্ত্বও ঢাকা দযয জরফদ্ধতা কারিত ম বাদয় না কভায সক্ষদত্র কী কী কাযণ থাকদত 

াদয ফদর আরন ভদন কদযন? 

3. এই প্রকদল্পয আওতায় ওয়াায স্টভ ব ওয়াটায সেদনজ ভাস্টায প্লযান রফলদয় আরন রক অফগত? মরদ অফগত 

ন তদফ এরফলদয় আনায ভতাভত রক? 

4. এই প্রকদল্পয আওতায় ওয়াায সুযয়াদযজ ভাস্টায প্লযান রফলদয় আরন রক অফগত? মরদ অফগত ন তদফ এ 

রফলদয় আনায ভতাভত রক? 

5. ঢাকা দয এই প্রকদল্পয আওতায় সম ১৩টি িার রিরিত ও পুন:িনন কযা দয়দে স পদকব আরন রক 

অফগত? এরফলদয় আনায ভতাভত রক? 

6. এই প্রকদল্পয আওতায় সম ২টি াপ সিন (যাভপুযা ও কভরাপুয) রনভ বাণ কযা দয়দে স পদকব আরন রক 

অফগত? এ রফলদয় আনায ভতাভত রক? 

7. ঢাকা দযয জরফদ্ধতা রনযদন কী কী ধযদনয ীভাফদ্ধতা আদে ফদর আরন ভদন কদযন? 

8. উদেরিত ীভাফদ্ধতামূ রনযদন আনায ভতাভত ও সুারযমূ কী কী? 
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ঢাকা ওয়াটায াপ্লাই এন্ড স্যারনদটন (২য় াংদারধত) ীল বক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন 

উকাযদবাগী ম বাদয় এপরজরড গাইডরাইন- ফরস্তদত ারন যফযা 

রটি কদ বাদযন  …উত্তয ....  দরক্ষণ,                 ওয়াড ব  … 

এরাকায অফিান:    াক্ষাৎকাদযয  তারযি: _  _ / _  _ / ২০১৯ 

 

১. আনাযা ফভয় ওয়াা’য াপ্লাইদয়য ারন ান রকনা? না সদর কিন কিন ান না এফাং সকন? 

২.ারন াপ্লাইদয়য রাইদন ফ ভয় ারনয িা থাদক রকনা? না থাকদর সকন? 

৩.আনাযা আনাদদয তদরনক িারদা অনুমায়ী ারন ান রকনা? না সদর সকন? 

৩.১ শুষ্ক সভৌসুদভ ারনয রাইদন ারন যফযাদয িা রকরূ থাদক? 

৩.২ সভৌসুভ সবদদ ারনয ভাদনয সকান তাযতম্য ঘদট রক না? 

৩.৩ যাঁ, দর রক তাযতম্য য়? 

৩.৪ ারনয গুণগত ভান সকভন? 

৩.৫ গুণগত ভাদনয সকান অফনরত দয়দে রক না? 

৩.৬ ওয়াা’য াপ্লাদয়য ারনয গুণগতভান ঠিক আদে রকনা?  না থাকদর সকন? 

৩.৭ ারনয গুণগত ভাদনয অফনরতয কাযণ মূ রক রক? 

৪. ফতবভান ওয়াা’য াংদমাগটি সনফায পূদফ ব আনাযা সকাথা সথদক ারন াংি কযদতন? 

৫. আনাযা াধাযণত ওয়াা’য ারন রক রক কাদজ ব্যফায কযদেন? 

৬. াধাযণত আনাযা রকবাদফ ওয়াা’য ারনয রফর রযদাধ কদযন? 

৭. ারনয রফর আনাদদয াভদেবয ভদে আদে রকনা? না থাকদর সকন? 

৮. আনাদদয ারন াংিদয ভয় আদগয তুরনায় কদভদে রক না? 

৯. আদগয তুরনায় আনাদদয ারন াংি দয়দন্টয দূযে কদভদে রক না? 

১০. ওয়াা’য ারন ব্যফায কদয আনাযা আরথ বকবাদফ রাবফান দেন রক না? দর, রকবাদফ? না দর সকন? 

পযারররদটটদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায : 

 

 

সকা-পযারররদটটদযয নাভ ও স্বাক্ষয: 

সভাফাইর নাম্বায : 


