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রনব বাহী সার-সাংদক্ষপ 

ঢাকা েহানগরীভত পাধন সরবরাহ ধবতরণ সনটওয়াককগুধলর পুনব কাসন এবং  ধি ালীকরভণর োধ্যভে পাধন সরবরাহ পধরভেবা উন্নত 

করভত এবং উন্নত পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য ঢাকা ওয়াসার সক্ষেতা বৃধির লভক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেবায় 

েন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার ধবোভগর অিীভন ঢাকা ওয়াসা এধেধব-এর সহায়তায় ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট 

বাস্তবায়ন কভর।  ঢাকা ওয়াসা কর্তকক ১৪৬,৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কধলত ব্যয় (ধেওধব ৪৩,২২৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য 

১০৩,৩৩৭.০০ লক্ষ) এবং োনুয়াধর, ২০০৮ হভত ধেভসম্বর, ২০১৩ পর্ কন্ত বাস্তবায়ন সেয়াদকাভল প্রকল্পটি ২৯-১১-২০০৭ তাধরভে 

অনুধিত একভনক কর্তকক অনুভোধদত হয়। পরবতীভত প্রকভল্পর োঠ পর্ কাভয়র বাস্তবায়ন কার্ কক্রভের সুিু সম্পাদভনর লভক্ষে সোট 

১৭৩৪০১.৫১ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১২৪৫৮১.২৪ লক্ষ ও ধেওধব অনুদান ৪৮৮২০.২৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কধলত ব্যভয় োনুয়াধর, 

২০০৮ সেভক জুন, ২০১৬ সেয়াভদ প্রকভল্পর ১ে সংভ াধিত ধেধপধপ োননীয় পধরকল্পনা েন্ত্রী কর্তকক ১৩/১১/২০১৩ তাধরভে 

অনুভোধদত হয়।  

 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেদভলপদমন্ট প্রকল্প-এর পররকল্পনা ও রেরপরপ প্রস্তুদতর সময় প্রকল্প এলাকা ঢাকা ওয়াসার পূদব বর ৪টি 

এেরমরনদেটিভ সজানদক মাত্র ৪টি হাইদরারলক সজাদন রবভক্ত কদর সমাট ৩৪৮১ রক.রম. পারনর লাইন, ১৫৭০০০টি হাউজ কাদনকশন 

পুনব বাসন কাদজ এর উদেখ রিল। ঢাকা  হভরর েভতা একটি ঘন বসধতপূণ ক  হভরর কে প্রস্থ ধবধ ষ্ট রাস্তা, অধলগধল, অপধরকধল্পত 

বৃহৎ আকাভর উন্মুি েনন পিধতভত পাধনর লাইন স্থাপনা কাে ধনভয় ধচন্তা-োবনা কভর উন্মুি েনন পিধতর পধরবভতক সেঞ্চভলস 

পিধত এবং োধনকধদ পাইলট প্রকভল্পর সফলতার কো ধবভবচনা কভর সপ্র ারাইেে ধসভেভে পাধন সরবরাহকভল্প এবং এর সুিু 

পধরচালনা, রক্ষণাভবক্ষণ ও পধরবীক্ষণ কাভের সুধবিাভে ক প্রকল্প এলাকাভক ৮৮টি District Metered Area (DMA)-সত ধবেি কভর 

কাে সম্পাদভনর পধরকল্পনা সনয়া হয়। র্ার ফভল DMA concept অনুর্ায়ী কাে সম্পাদন করভত ধবধেন্ন িরভনর োল্ব, বাল্ক ওয়াটার 

ধেটার ও অন্যান্য ধনয়ন্ত্রণ ও পধরবীক্ষণ র্ন্ত্রপাধতর পধরোণ পূভব কর তুলনায় অভনক গুভণ বৃধি পায়। ঢাকা পাধন সরবরাহ ব্যবস্থায় 

DMA িারণাটি আোভদর সদভ  সম্পূণ ক নতুন।  

 

প্রকভল্পর সেৌত কার্ কক্রভের েভধ্য ৪৭ টি District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা হয়। র্ধদও ধেধপধপভত ৮৮টি  DMA প্রধতিা 

করার কো ধিল ধকন্তু নতুন িরভনর প্রযুধি স্থাপভন ওয়াসার অধেজ্ঞতা কে োকার ফভল ধনি কাধরত সেভয়র সচভয় ধতন বির সেয় 

সবধ  ব্যয় হয়। প্রকল্পটির সফলতার কো ধবভবচনা কভর ঢাকা ওয়াসা এবং এধেধব সেয় বৃধির প্রস্তাব কভর ধকন্তু পধরকল্পনা েন্ত্রণালয় 

প্রকল্পটির সেয় বৃধি না কভর নতুন প্রকল্প হাভত সনয়ার প্রস্তাব কভর। এই পধরভপ্রধক্ষভত `ঢাকা পাধন সরবরাহ সনটওয়াকক  উন্নয়ন 

প্রকল্প` অনুভোধদত হয় এবং ৮৮টি  DMA-এর পধরবভতক ১৪৫টি DMA প্রধতিার েন্য ধেধপধপ ততধর করা হয়। ২,৪৫৬ ধক.ধে পাধনর 

লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ করা হয়, ১,০৬,৬৬২টি ধেটারসহ ধবদ্যোন সাধে কস সংভর্াগ পধরবতকন/নতুন সংভর্াগ প্রদান করা হয়, 

২০০টি পাধন ধবশুিকরভণর েন্য সলাধরভনটর সরঞ্জাে সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়, ৭,৩১৭টি পাধনর সলা-ধেটার (বাল্ক ধেটার) এবং সুইচ 

োল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়, ৪৬টি গেীর নলকূপ প্রধতস্থাপন করা হয়, ১৮টি গেীর নলকূপ ধর-সেনাভর ন করা হয়, সােধয়কোভব 

ক্ষধতগ্রস্ত ৭০২ েন ব্যধিভক সহায়তা প্রদান করা হয়, ধনবন্ধনভুি বধস্ত এলাকায় পাধনর সংভর্াগ এবং পাধন সরবরাহ পভয়ন্ট উন্নত 

করা হয় ১২৭৪টি এবং আধে কক এবং পধরচালনা ব্যবস্থার সক্ষেতা উন্নয়ন করা হয় এবং ৩,৬২,০০০ গ্রাহক োটাভবে ততধর করা হয়। 

প্রধতটি েেস সোভন পাধনর উৎপাদন বৃধি সপভয়ভি। অধিকাং  পাধনর গুণগত োভনর প্যারাধেটার ECR এবং WHO গাইেলাইন 

েোলু অনুর্ায়ী পাধনর গুণগত োভনর প্রভয়ােনীয়তাগুধল পূরণ কভরভি।  

 

DWASA-এর োঠ পর্ কাভয়র কেীভদর পাধন ধবতরণ সনটওয়াকক আরও োভলাোভব পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য চারটি ধবিান 

সর্েন- অে ক ধবধি – ২০১০, পধরভেবা ধবধি – ২০১০, পধরভেবা সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯, নদ কো সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯ প্রণয়ন করা 

হভয়ভি। তািাড়া, DWASA-এর েন্য একটি নতুন প্রাধতিাধনক অবকাঠাভো অনুভোধদত হভয়ভি র্ার েন্য প্রস্তুত করা হভয়ভি ৫ 

বিভরর কভপ কাভরট ধবেভনস প্লোন, আধে কক েভেল, অোকাউধন্টং ম্যানুভয়ল, ৫ বিভরর শুল্ক পধরকল্পনা, কেী পধরচালনা তথ্য ধসভেে, 

এবং অোকাউধন্টং ধসভেে-এর কধম্পউটারাইভে ভনর েন্য অোকাউধন্টং প্যাভকে। DWASA -এর ২,২৪৪ েন োফভদর প্রধ ক্ষণ 

প্রদান করা হভয়ভি।  

 

ইরতমদে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং DMA-এর মদতা নতুন রসদেম পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকব প্রযুরক্তগত অরভজ্ঞতা ও েক্ষতা 

অজবন কদরদিন। অন্তত ১ বার সপ্র াভর ২৪ঘন্টা/৭ধদন পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা ধনধিত করা, সভব কাপধর DMA এলাকায় NRW 

২০%-এ কধেভয় আনা এবাং প্ররতটি রেএমএ-সত পারনর অপিয় ৫%-এর সবরশ নয়।  ২০০৭-২০০৮ অে ক বিভর, DWASA রােস্ব 

আয় ধিল ৩ ধবধলয়ন টাকা; ২০১৭-২০১৮ অে ক বিভর, রােস্ব আয় বৃধি সপভয় দাঁড়ায় ১১.৭০ ধবধলয়ন টাকা। প্রায় ৫.৪ ধেধলয়ন োনুে 

এই প্রকল্প সেভক উপকৃত হভয়ভি, নগভরর ধনম্ন আয় ধেধিক কধেউধনটি/বধস্ত এলাকায় তবি পাধন সরবরাভহর সর্ ব্যবস্থা করা হভয়ভি 

এসবই প্রকভল্পর কার্ ককাধরতা ও ফলপ্রসূ প্রোভবর উদাহরণ।  



ii 

 

 

সাধারণ ও রনম্ন আদয়র পররবাদরর পাধনর উৎস হভে পাইপলাইভন সরবরাহকৃত পাধন, অে কাৎ ঢাকা ওয়াসা’র পাধন। ২৩.৩% সািারণ 

উত্তরোতা ২০ ঘন্টা পারন সপদয় থাদকন বদল অরভমত প্রকাশ কদরদিন, ৭৬.৭% বদলদিন তারা রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। 

স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ োভলা োভক (৯০.৪%), আর শুষ্ক সেৌসুভে পারনর চাপ োভলা োভক বভলভিন ৫১.১%। োনা ধেধিক 

ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ৯৮.৪% সািারণ োনা পানীয় পাধন ধবশুি কভরন। োত্র ৪১.৪% ধনম্ন আভয়র োনা পাধন ধবশুি কভরন। 

সািারণ োনায় ৪১% ধফল্টার ব্যবহার কভরন, ৫৮.৩% পাধন ফুটিভয় পান কভরন। অন্যধদভক ধনম্ন আভয়র োনায় ৭.৭% ধফল্টার 

ব্যবহার কভরন, ৮৬% পাধন ফুটিভয় পান কভরন, এবং ৬.৩% পাধনভত ধফটধকধর অেবা পাধন ধবশুিকরণ ট্যাবভলট ব্যবহার কভরন। 

সািারণ োনায় ৩%- এরও কে োনা পাধনভত দুগ কন্ধ আদি বদলন এবং ০.১% পাধনভত সপাকা-োকড় পাওয়া র্ায় বভল উভল্লে 

কভরভিন। তাভদর েভধ্য ১৪.২% বভলভিন, োভে োভে পাধনভত দুগ কন্ধ োভক, এবং ১.৪% বভলভিন োভে োভে পাধনভত সপাকা 

োকড় পাওয়া র্ায়।  

 

সাধারণ খানা জররদপ সেখা যায়, ১২.২% পররবাদর ভূ-গেকস্থ পাধনর ট্যাংক রভয়ভি, ১০%-এর বাধড়র িাভদ পাধনর ট্যাংক আভি আর 

৫০.৪%-এর পূভব ক উভল্লধেত দুভটা ব্যবস্থাই আভি। আবার ২৭.৫%-এর পাধন সংরক্ষভণর সকাভনা ব্যবস্থাই সনই। উিরদাতাদের েভধ্য 

১৯.৯% ধতন োস অন্তর অন্তর পাধন সংরক্ষণাগার পধরষ্কার-পধরেন্ন কভর োভকন; ৩৯.৫% পধরষ্কার কভর োভকন িয় োস পর পর, 

৩২.৯% বিভর একবার এবং ৭.৭% র্েন প্রভয়ােন েভন কভরন তেনই পধরষ্কার কভরন, সকাভনা ধনধদ কষ্ট সেয় ঠিক কভর রাভেন না।  

 

প্রাধতিাধনক েধরভপ অং গ্রহণকারীভদর সকভল পাইভপ সরবরাহকৃত ওয়াসা’র পাধন ব্যবহার কভর োভকন। এভদর ০.৭%-এর ধনেস্ব 

নলকূপ আভি। জররপকাদল পারন সরবরাদহর সময় প্রসদে ৮২.১% উত্তরোতা বদলদিন সয, তারা ২৪ ঘন্টা রনরবরিন্ন পারন পাদিন। 

আর ১৭.৯% বদলদিন, তারা রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। তাভদর ৯৫.৭% বভলভিন সর্, স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ োভলা 

োভক। তভব ৫২.৯% বভলভিন সর্, শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ োভলা োভক না। েধরভপ অং গ্রহণকারীভদর েভধ্য ৯০.৪% উিরদাতা 

ওয়াসা সরবরাহকৃত পাধন পান করার পূভব ক ধবশুি কভর োভকন। পাধন ধবশুিকরভণর েন্য প্রাধতিাধনক উিরদাতাভদর েভধ্য ৯২.৬% 

ধফল্টার ব্যবহার কভর োভকন। তাভদর েভধ্য ১১.৭% পাধন ফুটিভয় পান কভরন এবং ২.১% পাধন ধবশুিকরণ ট্যাবভলট ব্যবহার 

কভরন। আভলাচে প্রকভল্পর একটি অন্যতম কার্ কক্রে ধিভলা পাধনর সংভর্াগ এলাকায় নতুন আধুধনক ধেটার স্থাপন। েধরপকাভল প্রকল্প 

এলাকায় পাধনর সংভর্াভগ নতুন ধেটাভরর উপধস্থধত লক্ষ করা সগভি। প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, প্রকল্প  এলাকায়  ৯৫% সংভর্াভগই 

নতুন ধেটার স্থাপন করা হভয়ভি। ৫৬.৪৩% উিরদাতা েভন কভরন সর্, নতুন পাধনর লাইন স্থাপভনর ফভল পাধনর োন সবভড়ভি।  

 

প্রকভল্পর সবলতাগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে- আবাধসক, ধ ল্প-কারোনা ও ব্যবসাধয়ক প্রধতিাভন ধনরাপদ পাধন সরবরাভহর 

উভেভে পাধন উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাভহর েন্য প্রভয়ােনীয় অবকাঠাভো উন্নয়ন, পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, 

অন্তত ১ বার সপ্র াভর ২৪ঘন্টা/৭ধদন পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা করা হভয়ভি সর্োভন প্রকল্প-এর পূব কাবস্থায় উভল্লেভর্াগ্যোভব কে ধিল 

এবং সসই সেয় সপ্র ার পধরোপ করার সকাভনা ব্যবস্থা ধিল না। গ্রাহক পর্ কাভয় ধনেস্ব েটর ধদভয় পাধন উভিালন করভতা ।বতকোভন 

DMA স্থাপভনর ফভল প্রধত মুহূভতকই সপ্র ার পধরোপ করা র্াভে এবং DMA এলাকায় NRW ২০%-এ কধেভয় আনা, প্রকল্প 

এলাকায় প্রায় ১০০,৯৭১টি পধরভেবা সংভর্াভগর েন্য ২৪ ঘন্টা পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা, ধসভেে লস যুধিসংগত োত্রায় কধেভয় 

রােস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রােস্ব আদায় বৃধি, সরকাধর, আিা-সরকাধর, স্বায়ত্ব- াধসত ও কভপ কাভর ভনর েধেভত গভড় ওঠা 

বধস্তভত পাধন সংভর্াভগর েন্য কধেউধনটি ধেধিক সংগঠন ততধর কভর পাধনর সংভর্াগ সদয়া সম্ভব। প্রকভল্পর দুব বলতাগুধলর েভধ্য 

উভল্লেভর্াগ্য হভে- প্রাথরমকভাদব সম্পূণ ব নতুন ধারণা এবাং কাররগরর রেজাইন রনদয় কাজ করার ফদল কম বকতা ও কম বিাররদের নতুন 

প্রকল্প সম্পদকব পূণ বাে জ্ঞান ও েক্ষতার অভাব, পণ্য ও কাজ ক্রয় প্ররক্রয়ায় অদনক সময় ব্যয় হদয়দি, অন্যান্য সাংরিষ্ট সাংস্থার সাদথ 

সমন্বয় কদর কাজ করদত প্রচুর সময় ব্যয় হদয়দি। DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত কম বকতবা ও কম বিাররগণ প্রায় 

সবাই চুরক্ত রভরত্তক থাকার কারদণ িাকুররর সক্ষদত্র অরনশ্চয়তা। প্রকদল্পর সুভর্াগগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে- প্রকল্প এলাকায় ২৪ 

ঘন্টা পাধন সরবরাহ, কে ককতা ও কে কচাধরভদর অতোধুধনক র্ন্ত্রপাধত ব্যবহাভরর সুভর্াগ, বদ া আকাভরর প্রকল্প পধরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ভনর েন্য ওয়াসা’র প্রাধতিাধনক উন্নয়ন এবং রােস্ব আয় বৃধি। প্রকভল্পর ঝুঁধকগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে- ঢাকা  হভরর 

দ্রুত নগরায়ভনর ফভল দ্রুত েনসংখ্যা ও পাধনর চাধহদা বৃধি, অপধরকধল্পত নগরায়ন ও অবকাঠাভো, ভূ-গেকস্থ পাধনর উভওালন কধেভয় 

ভূ-উপধরস্থ পাধনর উপর ধনে কর ীলতা বাড়াভনা, পাধনর অপচয় কোভনা, ট্যাধরভফর সােঞ্জস্য ধবিান কভর  DMA স্থাধয়োভব 

লােেনক করা ও পাধনর গুণগত োন বোয় রাো। 

 

ঢাকা শহদরর মাোর প্লাদনর আওতায় ওয়াসা’র বাস্তবায়নাধীন ৪টি ভূ-উপররস্থ পারন পররদশাধন প্লান্টদক িালু করা প্রদয়াজন যাদত 

কদর ভূ-উপররস্থ পারন পররদশাধনাগার সথদক পারন সরবরাহ রস্থরতশীল থাদক, তাহদল প্ররতটি DMA-সত ১ বার সপ্রশার বজায় রাখা 

যাদব। উৎপােন নলকূপ সথদক সাংগৃহীত খাওয়ার পারনর গুণগত মান ভাদলা হওয়া সদেও, রবতরণ ব্যবস্থায় পারন 

মাইদক্রাবাদয়ালরজকযারল দূরিত হদয় পদ । উৎপােন নলকূদপর সাদথ পয বাপ্ত সলাররদনশন ব্যবস্থা না থাকার কারদণ এই দূিণ ঘদট 
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থাদক। উৎপােন নলকূদপর পয বাপ্ত সলাররদনশন করা খুবই প্রদয়াজন সসই সাদথ রনরাপে পারন পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের সাংদযাগ 

পদয়দন্ট ইন্টাররমরেদয়ট সলাররদনশন রসদেদমর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন। ECR এবং WHO গাইেলাইন অনুর্ায়ী প্রধতটি DMA 

এলাকায় সরবরাদহর পারন পরীক্ষার জন্য একটি রেক রনদে বশনা থাকা প্রদয়াজন। বাাংলাদেদশর সপ্রক্ষাপদট, DMA একটি নতুন ধারণা, 

সস কারদণ এই রসদেম পররিালনার জন্য প্রদয়াজনীয় মানব সম্পে ততররর জন্য োফদের প্ররশক্ষণ এবাং েক্ষতা উন্নয়ন, সটকরনরশয়ান 

ও প্রদকৌশলীদের প্ররশক্ষণ প্রদয়াজন যাদত কদর কায বকরভাদব এই রসদেম পররিালনা করদত পাদর। DWASA একটি গাইেলাইন 

ততধর করভত পাভর র্াভত কভর গ্রাহক পর্ কাভয় ভূ-উপধরস্থ এবং ভূ-গেকস্থ উেয় েলািারই পধরষ্কার রাো সম্ভব এবং েলাধাদর পাধনর 

গুণগত োন বোয় োভক। DMA-এর স্থাধয়ত্ব বজায় রাখার জন্য পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ পয বাপ্ত পররমাদণ অতযাধুরনক 

যন্ত্রপারতর ব্যবহার রনরশ্চত করদত হদব। DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ অরভজ্ঞ কম বকতবা ও কম বিারীদের সসবা প্রোদনর 

সক্ষদত্র িাকুররর অরনশ্চয়তা দূর করা প্রদয়াজন। রসদেম লস সরাধ ও রাজস্ব বৃরি এবাং পারনর গুণগত মান ও সসবার মান বৃরির জন্য 

DMAগুরলদক পরীক্ষামূলকভাদব চুরক্তরভরত্তক ইজারা প্রোন করা সযদত পাদর ।  
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প্রথম অোয়: প্রকদল্পর রববরণ 

১.১ প্রকভল্পর পটভূধে 

ঢাকা েহানগরীভত ধবতরণ সনটওয়াককগুধলর পুনব কাসন এবং  ধি ালীকরভণর োধ্যভে ঢাকা  হভরর পাধন সরবরাহ পধরভেবা উন্নত 

করা এবং উন্নত পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য ঢাকা ওয়াসার সক্ষেতা বৃধির লভক্ষে ঢাকা ওয়াসা প্রকল্প পরাে কদাতাভদর 

সহায়তায় ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট বাস্তবায়ন কভর। ২০০৮ সাভলর োনুয়াধর োভস প্রকল্পটির বাস্তবায়ন 

শুরু হয়। পরাে ককরা তাভদর কাভে সর্াগদাভনর িয় োস পভর তাভদর প্রারধম্ভক প্রধতভবদন েো সদন এবং তারপর পধরকল্পনা, 

প্রােধেক নক া, দরপত্র প্রস্তুতকরণ ইতোধদ কাে শুরু কভরন। মূল প্রকল্পটি (ধেধপধপ) একভনক দ্বারা অনুভোধদত হভয়ভি এবং 

পরবতীকাভল বাংলাভদ  সরকার কর্তকক ২০০৭ সাভলর ১২ ধেভসম্বর সোট ১৪৬৫.৬৪ সকাটি টাকা ব্যভয় ঋণ চুধি স্বাক্ষধরত হভয়ধিল 

সর্োভন ধেওধব-এর অবদান ধিল ৪৩২.২৭ সকাটি টাকা  এবং এধেধব (এধ য়ান সেভেলপভেন্ট ব্যাংক) দ্বারা অে কায়ভনর পধরোণ ধিল 

১০৩৩.৩৭ সকাটি ।  

১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ 

প্রকভল্পর নাে : ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট 

প্র াসধনক েন্ত্রণালয়/ধবোগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেবায় েন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার ধবোগ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা 

প্রকভল্পর এলাকা : ঢাকা েহানগরী 

প্রকভল্পর সোট অে কায়ন : সোট টাকা ১৭৯৭.২২ সকাটি 

এধ য়ান সেভেলপভেন্ট ব্যাংক (এধেধব)= টাকা ১৩৪৪.০৪ সকাটি 

বাংলাভদ  সরকার (ধেওধব)= টাকা ৪৫৩.১৮ সকাটি 

ধেধপধপ অনুভোদন : ১২.১২.২০০৭ 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন সেয়াদকাল : 

 প্রকল্প আরম্ভ প্রকভল্পর সোধপ্ত 

মূল  োনুয়াধর, ২০০৮ ধেভসম্বর, ২০১৩ 

১ে সংভ াধিত োনুয়াধর, ২০০৮ জুন, ২০১৬ 

২য় সংভ াধিত োনুয়াধর, ২০০৮ জুন, ২০১৬ 

১.৩ প্রকদল্পর লক্ষয  

ঢাকা  হভর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব কাসন, বধি কতকরণ, ধসভেে লস হ্রাসকরণ এবং পধরচালনা ও পধরবীক্ষণ ব্যবস্থা 

সোরদারকরণ। 

১.৪  প্রকদল্পর উদেশ্য  

 District Metered Area (DMA) প্রধতিার োধ্যভে ২৪ ঘন্টা ধেধিক সপ্র ারাইেে ধসভেভে পাধন সরবরাহ করা। 

 ধসভেে লস ১৫% এর ধনভচ কধেভয় আনা। (৪৫% ধসভেে লস ২০০৭ টিএ প্রকল্প এধেধব সূত্র: বাধে কক প্রধতভবদন ২০১৭-

২০১৮) 

 ঢাকা েহানগরীর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ভনর পা াপাধ  এর দীঘ ক সেয়াদী সুিু পধরচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। 

 ঢাকা  হভরর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব কাসন, বধি কতকরণ, ধসভেে লস হ্রাসকরণ এবং পধরচালনা ও পধরবীক্ষণ ব্যবস্থা 
সোরদার করা। 

 ঢাকা ওয়াসার প্রাধতিাধনক কাঠাভো  ধি ালীকরণ সহ এর আধে কক, প্র াসধনক ও পধরচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন সািন করা।  

  



2 

 

১.৫ প্রকদল্পর কায বক্রম ও অেসমূহ    

প্রকভল্পর সেৌত কার্ কক্রে: 

প্রকভল্পর সাধব কক কার্ কক্রে ও কে ক পধরকল্পনার অগ্রগধত পর্ কাভলাচনা 

ক্ররমক নাং রবিয় রেরপরপ অনুযায়ী ইউরনট 

১. District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা ৮৮টি 

২. পাধনর লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ ১,৮০৩ ধকিঃধেিঃ 

৩. ধেটারসহ ধবদ্যোন সাধে কস সংভর্াগ পধরবতকন/নতুন সংভর্াগ প্রদান ১,৬৪,০০০টি 

৪. পাধন ধবশুিকরভণর েন্য সলাধরভনটর সরঞ্জাে সংগ্রহ ও স্থাপন ৩০০টি 

৫. পাধনর সলা-ধেটার (বাল্ক ধেটার) এবং সুইচ োল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন ১২,২৪১টি 

৬. গেীর নলকূপ প্রধতস্থাপন ৮০টি 

৭. গেীর নলকূপ ধর-সেনাভর ন ২০টি 

৮ সােধয়কোভব ক্ষধতগ্রস্ত ব্যধিভক সহায়তা প্রদান প্রায় ২০,০০০ েন 

৯. 
ধনবন্ধনভুি বধস্ত এলাকায় পাধনর সংভর্াগ এবং পাধন সরবরাহ 

পভয়ন্ট উন্নত করা 
প্রায় ২,০০০ 

১০. 
আধে কক এবং পধরচালনা ব্যবস্থার সক্ষেতা  ধি ালী করা এবং DWASA-এর োফভদর র্োর্েোভব প্রধ ক্ষণ 

প্রদান  

১১. গ্রাহক োটাভবে ততধর করা এবং সম্পূণ কোভব কার্ ককর করা  

১২. চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ ও েন সভচতনতা বৃধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ভন সহায়তা 

১.৬ প্রকদল্পর সারব বক কায বক্রদমর লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত 

(লক্ষ টাকা) 

ক্রধেক  

নং 

কাভের ধববরণ (ধেধপধপ 

অনুর্ায়ী) 
ইউধনট 

লক্ষোত্রা (ধেধপধপ অনুর্ায়ী) বাস্তব অগ্রগধত পাে কভকের কারণসমূহ 

আধে কক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 
আধে কক বাস্তব (সংখ্যা) 

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

 (ক) রােস্ব অঙ্গ       

১ কে ককতকা এবং কেীভদর সবতন 
 

১২৮০.০০ ৫০ ১৪৯১.৩৯ ৫০ প্রকভল্পর সেয়কাল ৩ বির বৃধি এবং নতুন 

সবতন কাঠাভো   

২ স্থাপনা েরচ - ০০.০০ - ০০.০০ -  

৩ োতা - ০০.০০ - ০০.০০ -  

৪ পুনব কাসন (পাইপ লাইন 

সদওয়ার সেয় ক্ষধতগ্রস্ত 

সলাকভদর ক্ষধতপূরণ প্রদান) 

 

১৫০০.০০ ৫০ ৭২.০০ ৯৮৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকাভল কে সংখ্যক ক্ষধতগ্রস্ত 

পধরবার ধচধিত 

৫ সটধলভফান, ফোক্স, সেইল, 

ধেএইচএল ইতোধদ 

লাে-

সাে 

১০.০০ ১ ১২.২৩ ১  

৬ জ্বালাধন ও র্ানবাহভনর 

রক্ষণাভবক্ষণ 

লাে-

সাে 

১৭১.০০ ১ ১৫৯.৩৫ ১  

৭ অধতধরি লাে-

সাে 

৫০.০০ ১ ৫১.৪৪ ১  

 (ে) সরবরাহ ও পধরভেবা 

(পরাে ক) 
 

  ১৭৮৬.৪১   

৮ ক. নক া এবং পধরচালনা 

পরাে কদাতা 
এেএে 

১১১২৫.০০ ১০২০ ১১২৭৬.২৭ ১০২০  

৯ ে. আধে কক ও সক্ষেতা উন্নয়ন 

পরাে কদাতা 

এেএে 

২৬৮৫.০০ ৫৯০ ২২০৪.৪৪ ৪৭০ টাম বস অব সরফাদরন্স-এর চুরক্তর প্রদয়াজন 

অনুযায়ী অধিকাং  সসবা কার্ কক্রে ধনি কাধরত 

সময়সূরির আদগই সমাপ্ত হদয় যাওয়ার কারদণ 

আধে কক ও দক্ষতা উন্নয়ন পরাে কক (FCBC), 

প্রকল্প সম্পাদন পধরবীক্ষণ পরাে কক 

(PPMC), চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ ও েন সভচতনতা, 

পুনব কাসন এবং দক্ষতা উন্নয়ন কে কসূধচ ধবেয়ক 

এনধেওগুভলার পরাে ক সসবামূল্য হ্রাস করা 

হভয়ভি এবং এর ফভল মূল ধবভ েজ্ঞভদর ইনপুট 

কে প্রভয়ােন হয় এবং তুলনামূলকোভব ব্যয় 
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ক্রধেক  

নং 

কাভের ধববরণ (ধেধপধপ 

অনুর্ায়ী) 
ইউধনট 

লক্ষোত্রা (ধেধপধপ অনুর্ায়ী) বাস্তব অগ্রগধত পাে কভকের কারণসমূহ 

আধে কক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 
আধে কক বাস্তব (সংখ্যা) 

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

হ্রাস পায়। 

১০ গ. প্রকভল্পর কে কক্ষেতা 

পর্ কভবক্ষণ পরাে কদাতা 
এেএে 

২৯২.৫০ ৪২ ৯৮.৪০ ৪২  

১১ ঘ. চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ এবং েন 

সভচতনতা 

লাে-

সাে 

১০০১.৫০ ১ ১৪১৭.৮৩ 

 

১  

১২ ঙ. েধরপ এবং গভবেণা 

(আে ক-সাোধেক ও পর্ কভবক্ষণ) 

লাে-

সাে 

১৬৪.৩০  ০০.০০   

১৩ চ. সুরক্ষার সম্মধত সহায়তা 

(পুনব কাসভনর েন্য এনধেও) 

লাে-

সাে 

৪১৫.৬০  ০০.০০   

১৪ ি. দক্ষতা বৃধি কার্ কক্রে 

(প্রধ ক্ষণ, সসধেনার, কে ক ালা, 

পরীক্ষার ধফ ইতোধদ) 

লাে-

সাে 

২১০.০০ ১ ৮২.৫৩ ১  

১৫ ে. এসধস, ধপআইধস, টিইধস, 

ধপইধস এর েন্য সম্মানী 

লাে-

সাে 

৮০.০০ ১ ২৮.৬৮ ১  

১৬ ে. পরীক্ষা এবং অন্যান্য ধফ লাে-

সাে 

৫০.০০  ০০.০০  পরবতীদত েরপদত্রর অধীদন অন্তর্ভ বক্ত প্রাসরেক 

ব্যদয়র কারদণ এইভাদব সকাদনা ব্যয় হয় না 

১৭ ঞ. ফভটাকধপ এবং কধপ লাে-

সাে 

৭.০০ ১ ৩.০০ ১  

১৮ ট. কধম্পউটার সরঞ্জাোধদ লাে-

সাে 

৭.০০ ১ ৬.০০ ১  

১৯ ঠ. অন্যান্য অধফস পধরচালনা, 

ওোরটাইে, ব্যাংক চােক 

ইতোধদ 

 

১২০.০০ ১ ৩০.০০ ১ প্রকভল্পর সেয়াদ ৩ বির বাড়ার কারভণ 

২০ ে. সেরােত, রক্ষণাভবক্ষণ 

এবং পুনব কাসন 
লাে-

সাে 

২৫.০০  ০০.০০  নতুন কভর DMA সনটওয়াকক প্রধতিা করার 

পভর অপ্রভয়ােনীয়তার কারভণ 

`সেরােত, রক্ষণাভবক্ষণ এবং পুনব কাসন‘ এই 

আইভটেগুধলর েন্য সকাভনা প্রকার ব্যয় 

ধনি কাধরত হয়ধন।  

২১ ঢ. ধনে কাভণর সেয় চােককৃত 

সুদ 

লাে-

সাে 

২৯৫৬.০০  ০০.০০  এধেধব সেভক `ধনে কাণকালীন সুভদর মূল্য‘ হ্রাস 

করা হভয়ভি 

২২ ণ. গ্রাধনস ইন এইে  ০০.০০  ০০.০০   

 উপ-সোট (রােস্ব)  ২০৫১৯.৯০  ১৫১৪৭.১৫    

 (গ) মূলিনী অঙ্গ       

 সম্পধি অধিগ্রহণ       

 র্ন্ত্রপাধত ও সরঞ্জাে       

২৩  গাধড়-৪ হুইল (২২০০-৩৭০০ 

ধসধস) 
 

১০০.৭৬ 

 

৪ ১০০.৭৬ 

 

৪  

২৪ োবল সকধবন ধপকআপ 

(২০০০-২২০০ ধসধস) 
 

১৬২.০০ 

 

৮ ১৬২.০০ 

 

৮    

২৫ সোটর সাইভকল (১২৫ ধসধস)  ৫৭.৪২ ৩৬ ৫৭.৪২ ৩৬  

২৬ েধরপ সরঞ্জাে লট ১৯.৮৩ ১ ১৯.৮৩ ১  

২৭ ধেধেধপএস সহ সোট সে ন-

লট  
লট 

 ৫০.০০ ১ ৫০.১০ ১  

২৮ পাধনর গুণগত োন এবং 

ধনরীক্ষণ সরঞ্জাে ২টি ল্যাব 
 

১৩২৭.০০ ২ ৬৮০.১২ 

 

২ চুধি অনুর্ায়ী 

২৯ সলাধরভনটর সরঞ্জাে- ইউধনট 
 

২৪৪০.০০ ৩০০ ১৮৬৯.৮১ 

 

১০০ `১০০ সসট সলাধরভনটর সরঞ্জাে‘ বাদ সদয়ার 

কারভণ ব্যয় কে হয় 

৩০ পাধনর ধেটার সংগ্রহ 

 

৭৪১০.০০ 

 

১৬৪০০০ 

 

 

৫৮০৬.৯৪ 

 

১২২০৬৬ 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ভনর সেয় সদো র্ায় অভনক 

গ্রাহকভদর পাধনর ধেটার রভয়ভি, প্রভয়ােন কে 

োকার কারভণ পাধনর ধেটার সংগ্রাহক/সক্রতা 

সংখ্যা কে ধিল 

৩১ বাল্ক ধেটার ও োল্ব 

 

৬৭৪০.০০ ১২২৪১ ৬১৫৮.৯৭ 

 

১২৮৭৯ পাইভপর তদঘ কে বাড়াভনার ফভল বাল্ক পাধনর 

ধেটাভরর সংখ্যা বৃধি সপভয়ভি। ধকন্তু চুধির 

মূল্য কে োকার কারভণ সোট মূল্য হ্রাস 

সপভয়ভি 

৩২ ধেএেএ পধরচালনা ও 

রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য সরঞ্জাে 

(ধিদ্র সনািকরণ। 

সসট 

১৩২৬.০০  ০০.০০  DMA পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ সরঞ্জাে 

ক্রয় না কারভণ সকাভনা ব্যয় হয়ধন 
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ক্রধেক  

নং 

কাভের ধববরণ (ধেধপধপ 

অনুর্ায়ী) 
ইউধনট 

লক্ষোত্রা (ধেধপধপ অনুর্ায়ী) বাস্তব অগ্রগধত পাে কভকের কারণসমূহ 

আধে কক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 
আধে কক বাস্তব (সংখ্যা) 

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

ইএফ/ধবএফ ওভয়ল্ডার 

ইতোধদ) িয়টি েড্স সোভনর 

েন্য 

৩৩ সনটওয়াকক েভেধলং এবং 

আনুেধঙ্গকগুধলর েন্য পাধনর 

েীবাণু সফটওয়োর-সহ 

কধম্পউটার 

সসট 

৩৯.০০ ১০ ৩৮.২০   

৩৪ ফভটাকধপয়ার  ৯.২০  ৯.২০    

 উপ-সোট  ১৯৬৮১.৩১  ১৪৯৫৩.৩৫   

 েধে অধিগ্রহণ/ ক্রয় ও উন্নয়ন       

৩৫ ভূধে অধিগ্রহণ ও পুনব কাসন 

(েধে অধিগ্রহণ ১.৭৪ একর 

এবং পুনব কাসন -১০০০০) 

 

০.০০  ১৫.৪২   

 উপ-সোট  ০.০০  ১৫.৪২   

 ধনে কাণ কাে       

৩৬ পরীক্ষাগার পুনব কাসন  ১২৯.২১ ১ ৬৪.৮০ ১ কাভের পধরোণ বৃধির কারভণ 

৩৭ সলাধরভন ন ধবধল্ডং 
 

৪৪২.০০ ২০০ ২২৭.৬৩ ১০০ সেভয়র সীোবিতার কারভণ স্থাপনা কাে 

সম্পূণ কোভব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ধন 

৩৮ ক. পধরভেবা সংভর্াগ সহ 

সম্প্রসারণ, পুনব কাসন ও 

বৃধিকরণ 

ধক.ধে. 

৯২৭০২.৪০ ১৬৮২ ৯১৪১৩.০৪ ২৪৫৬  সোট পাইপলাইন সনটওয়াভককর পধরোণ 

অভনক সবভড় র্াওয়ার কারভণ 

 দাে বৃধির কারভণ  

৩৯ ে. রাস্তা কাটা/পুনরুিার চােক 

ধেধসধস (উির ও দধক্ষণ) 
 

১৩১১৮.০০ ১৬৮২ ১১১০৮.০৬ ১৩৮০  

৪০ গ. ওোরভহে ট্যাংক ধনে কাণ -

১৪ (ক্ষেতা ৬৫০ এে
৩
) 

 
০০.০০ ০ ০০.০০    

৪১ ঘ. ওোরভহে ট্যাংক ধনে কাণ -

২৪ (ক্ষেতা ৩৬৪-৪৫৪ এে
৩
) 

 
০০.০০ ০ ০০.০০    

৪২ ঙ গেীর নলকূপ প্রধতস্থাপন 
 

৫৮৬৭.০০ ৮০ ৩৭৪৯.২৯ ৪৬ সেভয়র সীোবিতার কারভণ সবগুভলা স্থাপনা 

কাে সম্পন্ন হয়ধন 

৪৩ চ. গেীর নলকূপ পুনব কাসন 
 

১৮৭.০০ ২০ ১৬৩.৩৯ 

 

১৮ সেভয়র সীোবিতার কারভণ সবগুভলা স্থাপনা 

কাে সম্পন্ন হয়ধন 

 উপ-সোট  ১১২৪৪৫.৬১  ১০৬৭২৬.২১   

৪৪ স য়ার এবং ইক্যেইটি 

ধবধনভয়াগ 
 

০০.০০  ০০.০০   

৪৫ মূলিন অনুদান  ০০.০০  ০০.০০   

৪৬ ঋণ ও অধগ্রে  ০০.০০  ০০.০০   

৪৭ উন্নয়ন আেদাধন শুল্ক কর 

এবং েোট ইতোধদ 

 

১৪৯৬৫.০০.০০  ১৫১০৮.৪২ 

 

  আেদাধনকৃত পাইপ এবং উপকরণগুধলর 

েন্য পধরপূরক কােে শুল্ক বৃধির কারভণ 

 কাে এবং সসবার েন্য আয়কর েোট বৃধির 

কারভণ 

৪৮ ধবধবি মূলিনী ব্যয়  ৫০.০০  ০০.০০   

 উপ-সোট  ১৪৯৯০.০০  ১৫১০৮.৪২   

 উপ-সোট (মূলিনী অঙ্গ)       

৪৯ সেৌত কধন্টনভেধি  ৭৩৫.৫৮  ০.০০   

৫০ মূল্য কধন্টনভেধি  ৫০২৯.১০  ০.০০   

 সোট অনুদান (ক+ে+গ+ঘ)  ১৭৩৪০১.৫০  ১৫৩৭৩৬.৯৫   

সূত্র: আরধেধপধপ ও ধপধসআর 
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১.৭  প্রকল্প বাদজট 

(লক্ষ টাকা) 

ধববরণ প্রকৃত ১ে সংভ াধিত ২য় সংভ াধিত 

সোট ১৪৬৫৬৪.০০ ১৭৩৪০১.৫১ ১৭৯৭২২.০০ 

ধেওধব ৪৩২২৭.০০ ৪৮৮২০.২৭ ৪৫৩১৮.০০ 

প্রকল্প সাহায্য ১০৩৩৩৭.০০ ১২৪৫৮১.২৪ ১৩৪৪০৪.০০ 

সূত্র: ধপধসআর 

১.৮ প্রকভল্পর অনুভোদন ও  সংভ ািন 

প্রকল্পটি োনুয়াধর ২০১৩ সেয়াভদ ১৪৬৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কধলত (ধেওধব ৪৩২২৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৩৩৩৭.০০ 

লক্ষ) ব্যভয় বাস্তবায়ভনর েন্য ধবগত ১২/১২/২০০৭ তাধরভে একভনক কর্তকক অনুভোধদত হয়। প্রকভল্পর ধপধসআভরর তথ্য অনুর্ায়ী 

োনা র্ায় সর্, প্রকল্পটি োনুয়াধর ২০০৮ হভত জুন ২০১৬ সেয়াভদ ১৭৩৪০১.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কধলত (ধেওধব ৪৮৮২০.০০ লক্ষ এবং 

প্রকল্প সাহায্য ১২৪৫৮১.০০ লক্ষ) ব্যভয় বাস্তবায়ভনর েন্য ধবগত ১৩/১১/২০১১ তাধরভে একভনক কর্তকক ১ে সংভ ািনী অনুভোধদত 

হয়। প্রকল্পটি োনুয়াধর ২০০৮ হভত জুন ২০১৬ সেয়াভদ ১৭৯৭২২.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কধলত (ধেওধব ৪৫৩১৮.২০ লক্ষ এবং প্রকল্প 

সাহায্য ১৩৪৪০৪.১৪ লক্ষ) ব্যভয় বাস্তবায়ভনর েন্য ধবগত ২৪/০৫/২০১৬ তাধরভে একভনক কর্তকক ২য় সংভ ািনী অনুভোধদত হয় 

প্রকল্পটির অধতক্রান্ত ব্যয় মূল ধেধপধপ’র সচভয় ৩.৬% এবং অধতক্রান্ত সেয় মূল ধেধপধপ’র সচভয় ৫০% বৃধি হয়। 

১.৯ অনুভোধদত  ধেধপধপ-সত সংস্থান ,  এধেধব বরাে,  অবমুধি  ও ব্যয় সংক্রান্ত  তথ্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অে কবির ধেধপধপ অনুর্ায়ী সংস্থান এধেধব বরাে অবমুধি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৭-০৮ ২৫১.০২ ৪৬৬.০০ ২৫৩.৭৪ ২৫১.০২ 

২০০৮-০৯ ৪২৭.৮৩ ১৪২৫.০০ ৪২৭.৮৩ ৪২৭.৮৩ 

২০০৯-১০ ২৪০৫.৪৩ ৩৪৩৫.০০ ২৫০৪.৯৯ ২৪০৫.৪৩ 

২০১০-১১ ৪৭৯৭.০৬ ৭৩০৫.০০ ৪৭৩১.৮৮ ৪৭৯৭.০৬ 

২০১১-১২ ৯০০৯.৯৬ ৯০১০.০০ ৮৯৫৮.৭৪ ৯০০৯.৯৬ 

২০১২-১৩ ২২৩৪১.৭৫ ২৯৭০০.০০ ২৩৬৫৮.৩০ ২২৩২৩.৩৭ 

২০১৩-১৪ ২৪৪২২.১৩ ১৭৭৫০.০০ ১৬৩৪০.৮৬ ১৭৫০৬.৯৫ 

২০১৪-১৫ ৫৬৫৮৯.৪৯ ৫৩০০০.০০ ৪৮৬১৫.২৬ ৪৯২৮৮.২৫ 

২০১৫-১৬ ৫৪৪০৭.৩৫ ৪৭৭৬৯.০০ ৪৭৭৬৯.০০ ৪৭৬৫২.২৫ 

সোট ১৭৪৬৫২.০০ ১৬৯৮৬০.০০ ১৫৩২৬০.৬০ ১৫৩৬৬২.১২ 

সূত্র: ধপধসআর 

১.১০ সংভ াধিত  এধেধব বরাে ও অগ্রগধত       

(লক্ষ টাকা) 

অে ক 

বৎসর 

সংভ াধিত বরাে ও লক্ষে 
অবমুি টাকা 

ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগধত 

সোট টাকা প্রকল্প সাহায্য বাস্তব % সোট টাকা প্রকল্প সাহায্য বাস্তব % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৭-০৮ ৪৬৬.০০ ২১০.০০ ২৫৬.০০ ১% ২৫৩.৭৪ ২৫১.০২ ৬৭.২৮ ১৮৩.৭৪ ১% 

২০০৮-০৯ ১৪২৫.০০ ৫০.০০ ১৩৭৫.০০ ০.৯৭% ৪২৭.৮৩ ৪২৭.৮৩ ৫০.০০ ৩৭৭.৮৩ ০.৪৬% 

২০০৯-১০ ৩৪৩৫.০০ ৪৩৫.০০ ৩০০০.০০ ২.৩৮% ২৫০৪.৯৯ ২৪০৫.৪৩ ২৬০.৪৪ ২১৪৪.৯৯ ০.৯৬% 

২০১০-১১ ৭৩০৫.০০ ৮০০.০০ ৬৫০৫.০০ ১০% ৪৭৩১.৮৮ ৪৭৯৭.০৬ ৬৬৫.১৮ ৪১৩১.৮৮ ৮.৫% 

২০১১-১২ ৯০১০.০০ ১৫০০.০০ ৭৫১০.০০ ১২% ৮৯৫৮.৭৪ ৯০০৯.৯৬ ১৫৫১.২২ ৭৪৫৮.৭৪ ১২% 

২০১২-১৩ ২৯৭০০.০০ ৬৫০০.০০ ২৩২০০.০০ ২০% ২৩৬৫৮.৩০ ২২৩২৩.৩৭ ৭১৬৬.৭৯ ১৫১৫৬.৫৮ ২০.০৮% 

২০১৩-১৪ ১৭৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ১৪০০০.০০ ১৫% ১৬৩৪০.৮৬ ১৭৫০৬.৯৫ ৩৫৭২.১৮ ১৩৯৩৪.৭৭ ১৫% 

২০১৪-১৫ ৫৩০০০.০০ ১৮০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৩০% ৪৮৬১৫.২৬ ৪৯২৮৮.২৫ ১৮০০০.০০ ৩১২৮৮.২৫ ১৫% 

২০১৫-১৬ ৪৭৭৬৯.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ২৫% ৪৭৭৬৯.০০ ৪৭৬৫২.২৫ ১৪০০০.০০ ৩৩৬৫২.২৫ ২৫% 

সূত্র: আরধেধপধপ ও ধপধসআর 
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১.১১ প্রকল্প ব্যয়   

(লক্ষ টাকা) 

ক্রধেক নং ধববরণ 
প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) 

ধেধপধপ সংভ াধিত বৃধি 

১ সোট ১৪৬৫৬৪.০০ ১৭৪৬৫২.০২ ২৮০৮৮.০২ 

২ ধেওধব ৪৩২২৭.০০ ৪৯৩৮৬.০৬ ৬১৫৯.০৬ 

৩ প্রকল্প সাহায্য ১০৩৩৩৭.০০ ১২৫২৬৫.৯৬ ২১৯২৮.৯৬ 

সূত্র: ধপধসআর 

প্রকল্প-এর ব্যয় বৃধির কারণসমূহ: 

 DPP অনুর্ায়ী পাইপ লাইভনর তদঘ কে ধন কিারণ করা হয় ১৬৮২ ধক.ধে. ধকন্তু Detail Design এবং প্রধতটি DMA 

বাস্তবায়ভনর পর সোট তদঘ কে দাঁড়ায় ২৪৫৬ ধক.ধে. অে কাৎ detail design অনুর্ায়ী প্রায় প্রধতটি DMA-সত নতুন নতুন 

এলাকা সংভর্াধেত হওয়ায় কাভের পধরোণ উভল্লেভর্াগ্য হাভর বৃধি পায়। তািাড়া, প্রকল্প-এর বাস্তবায়নকাল বৃধি পাওয়ায় 

চুধির  তক অনুর্ায়ী প্রধতটি প্যাভকভের Price (Labour and Material) উভল্লেভর্াগ্য হাভর বৃধি পায়। র্ার ফভল প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাভল ৬টি civil package-এর কাভের পধরোণ ৭৬.৪৬% বৃধি পাওয়াসহ Price Escalation-এর কারভণ সোট 

প্রকল্প ব্যয় ৩.৬% বৃধি পায়। 

 DMA concept অনুর্ায়ী কাে সম্পাদন করভত ধবধেন্ন িরভনর োল্ব, বাল্ক ওয়াটার ধেটার ও অন্যান্য ধনয়ন্ত্রণ ও পধরবীক্ষণ 

র্ন্ত্রপাধতর পধরোণ পূভব কর তুলনায় অভনক গুভণ বৃধি পায়। 

 প্রকদল্পর সময়াে বৃরি এবাং নতুন সবতন সেল-এর কারদণ প্রকদল্পর প্রশাসরনক ব্যয় বৃরি করা হয় (অরফসার ও োফদের 

সবতন, অরফস পররিালনা এবাং ওভারটাইম ভাতা ইতযারে)। 

 পররপূরক শুল্ক অন্তর্ভ বরক্তর ফদল কাজ ও পররদিবারের (পরামশ ব, এনরজও ইতযারে) জন্য ভযাট ও আইটি বৃরির কারদণ 

আমোরনকৃত পণ্য রবদশিত বরধ বত পাইপ এবাং রফটিাং-এর জন্য কােম শুল্ক ও কর (CDVAT) বৃরি করা হদয়দি।  

 
 

১.১২ প্রকল্প এলাকা:  

ক. প্রকল্প-এর আওতায় ঢাকা ওয়াসার সাতটি সোভনর (েেস সোন- ৩, ৪, ৫, ৬ - অং  ৮, ৯ ও ১০ - অং ) অিীভন ধনম্নধলধেত এলাকা।  
 

সোন এলাকা ধেএেএ 

০৩ 

েনসুরাবাদ হাউধেং 
৩০২ 

পাল কাভেন্ট হাউধেং 

িানেধি ৩০৮ 

রাভয়র বাোর ৩০৯ 

লালোটিয়া ৩১৪ 

পধিে িানেধি 
৩১০ 

ধেগাতলা 

সাভয়ি ল্যাবভরটধর 
৩১৬ 

ধনউ োভককট 

কাঠাল বাগান 
৩১৭ 

এধলফোন্ট সরাে 

কলাবাগান ৩১৮ 

রাো বাোর ৩১৯ 

০৪ 

দুয়ারী পাড়া 
৪০১ 

পল্লবী আবাধসক এলাকা 

ধেরপুর-৬ 
৪০২ 

ধেরপুর-৭ 

ধেরপুর-২ ৪০৩ 

সগালারভটক ৪০৪ 

পাইক পাড়া 
৪০৫ 

আনসার কোম্প 

কল্যাণপুর ৪০৭ 

রূপ নগর ৪১০ 

০৫ বনানী দধক্ষণ ৫০১ 
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সোন এলাকা ধেএেএ 

বনানী ৫০২ 

বনানী পধিে ৫০৩ 

গুল ান-২ সাভককল ৫০৪ 

গুল ান-১ সাভককল ৫০৫ 

গুল ান-১ ৫০৬ 

েহাোলী টিএিটি কভলানী ৫০৭ 

সতেগাঁও ইিাধিয়াল এলাকা 
৫০৮ 

ধনভকতন ঢাকা 

সতেক্যধন পাড়া 
৫০৯ 

কাওরান বাোর 

েহাোলী ধেওএইচএস ৫১০ 

০৬ রােপুরা ৬১৭ 

০৮ 

বসুন্ধরা আবাধসক এলাকা ৮০১ 

ক্যধড়ল ৮০২ 

সাতারক্যল 
৮০৪ 

বাড্ডা 

সেরুল বাড্ডা ৮০৫ 

আফতাব নগর ৮০৬ 

নো ৮০৮ 

বাধরিারা ধেওএইচএস ৮০৯ 

বাধরিারা ৮১০ 

 াহোদপুর ৮১১ 

০৯ 
ধেলভক্ষত ৯০৯ 

ধনক্যঞ্জ ৯০৯ 

১০ 

োটিকাটা 
১০০২ 

োোনভটক 

ধেরপুর-১৪ ১০০৩ 

ইব্রাহীেপুর ১০০৪ 

পধিে কাধে পাড়া 
১০০৬ 

পধিে স ওড়া পাড়া 

ধেরপুর-১৩ ১০০৭ 

ধেরপুর-১০ 
১০০৮ 

ধেরপুর-১১ 

সূত্র: প্রকল্প নধে, ওয়াসা  

ে. ধনম্ন আয়ভুি েনবসধত 

সোন বধস্তর নাে এলাকা বাসায় সংভর্াগ উপকৃত পধরবার ধবশুি পাধন সরবরাহকৃত েনসংখ্যা 

সোন-৩ রাভয়র বাোর বধস্ত রাভয়র বাোর ১৫ ২২৫ ১৫০০ 

সোন-৪ 

হারুন সোল্লার বধস্ত ধেরপুর-১২ ১৫০ ২২৫০ ১৩৫০০ 

দুয়ারীপাড়া বধস্ত দুয়ারীপাড়া ২০০ ৩০০০ ২০০০০ 

ধেলপাড় বধস্ত ধেরপুর-১১ ১০০ ১৫০০ ১০০০০ 

ধেল্ক ধেটা বধস্ত ধেরপুর১১
১
/২

 
১০০ ১৫০০ ১০০০০ 

সোন-৫ 

কড়াইল বধস্ত বনানী ৯১১ ১৩৬৬৫ ৮১৯৯০ 

সাততলা বধস্ত েহাোলী ৩৬৩ ৫৪৪৫ ৪৩৫৬০ 

সতেগাঁও সরলওভয় বধস্ত কাওরান বাোর ১৫ ২২৫ ১৩৫০ 

সোন-৯ তাঁধতপাড়া বধস্ত ধনক্যঞ্জ-১ ২৫ ৩৭৫ ২২৫০ 

সোন-১০ 

োোনভটক বধস্ত োোনভটক ৭৫০ ১১২৫০ ৬৭৫০০ 

মুসধলে বধস্ত ধেরপুর-১১ ৫০০ ৭৫০০ ৫০০০০ 

ধবহাধর কোম্প ধেরপুর-১০ ৪৫০ ৬৭৫০ ৪০৫০০ 

সবগুন বাধড় বধস্ত ধেরপুর-১১ ১২ ১৮০ ১৪৪০ 

সোল্লার বধস্ত ধেরপুর-১৩ ১০ ১৫০ ১২০০ 

প্যাধরস সরাে বধস্ত ধেরপুর-১১ ১০ ১৫০ ১২০০ 

রহেত কোম্প ধেরপুর-১১ ১০০ ১৫০০ ১২০০০ 

রাভবয়া কোম্প ধেরপুর-১১ ৫০ ৭৫০ ৬০০০ 

সূত্র: প্রকল্প নধে, ওয়াসা  
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১.১৩ প্রকল্প পররিালক সম্পরকবত তথ্য:  

প্রকদল্পর শুরু সথদক সশি পয বন্ত ঢাকা ওয়াসার ৬ জন কম বকতবা প্রকল্প পররিালদকর োরয়ত্ব পালন কদরদিন। প্রকল্প পররিালক সাংক্রান্ত 

তথ্যারে রনদি প্রোন করা হল: 

 

ক্রধেক 

নং 
নাে ও পদবী 

ধনয়ধেত 

দাধয়ত্ব 

অধতধরি 

দাধয়ত্ব 
দাধয়ত্ব গ্রহণ দাধয়ত্বকাল 

1.  
তসয়দ কােরুল আহসান 

অধতধরি প্রিান প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ৩১/১০/২০০৭ 

৩১/১০/২০০৭ হভত 

২৯/০৩/২০১০ পর্ কন্ত 

2.  
োধহদুল আধরফ 

অধতধরি প্রিান প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ২৯/০৩/২০১০ 

২৯/০৩/২০১০ হভত 

০৯/১২/২০১০ পর্ কন্ত 

3.  
সোহাম্মদ  াহাোহান 

অধতধরি প্রিান প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ০৯/১২/২০১০ 

০৯/১২/২০১০ হভত 

১০/০৫/২০১৩ পর্ কন্ত 

4.  
সোিঃ আবুল কাভ ে 

অধতধরি প্রিান প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ১০/০৫/২০১৩ 

১০/০৫/২০১৩ হভত 

১৭/০২/২০১৪ পর্ কন্ত 

5.  
এ.ভক.এে. সধহদ উধেন 

অধতধরি প্রিান প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ১৭/০২/২০১৬ 

১৭/০২/২০১৬ হভত 

৩১/১২/২০১৬ পর্ কন্ত 

6.  
সোিঃ নূরুল হুদা 

তত্ত্বাবিায়ক প্রভকৌ লী ও প্রকল্প পধরচালক 
 X ৩১/১২/২০১৬ 

৩১/১২/২০১৬ হভত 

৩০/০৬/২০১৮ পর্ কন্ত 

সূত্র: প্রকল্প নধে, ওয়াসা  
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রিতীয় অোয়: প্রভাব মূল্যায়ন কাদজর পটভূরম, উদেশ্য ও কায বপরররধ এবং 

কার্ কক্রভের কার্ কপিধত 

২.১ প্রোব মূল্যায়ন কাভের পটভূধে  

বাংলাভদ  সরকাভরর বাস্তবায়ন পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ধবোগ োতীয় গুরুত্বপূণ ক প্রকল্পসমূহ আউটভসাধস কং এর োধ্যভে পরাে কক 

প্রধতিান দ্বারা পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কভর োভক। এরই িারাবাধহকতায় ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট (২য় 

সংভ াধিত)  ীে কক সোপ্ত প্রকল্পটি ২০১৯-২০ অে কবিভর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পধরকল্পনা েন্ত্রণালভয়র বাস্তবায়ন পধরবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ধবোগ এর মূল্যায়ন সসক্টর কর্তকক ধপএেআইধে নােক পরাে কক প্রধতিানভক দাধয়ত্ব প্রদান করা হয়। পররমাণ ও গুণগত 

উভয় পিরত এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অনুসরণ করা হয়। পররমাণগত পিরতর আওতায় একটি প্ররতরনরধত্বমূলক নমুনা খানা 

সাংখ্যা রনধ বারণ ও গুণগত পিরতর মদে রদয়দি েকুদমন্ট পয বাদলািনা, রনরব  আদলািনা (দকআইআই), সফাকাস গ্রুপ রেসকাশন 

(এফরজরে), পয বদবক্ষণ, স্থানীয় পয বাদয়র কম বশালা ।  

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদেশ্য 

 প্রকভল্পর উভেে ও লগভেভের আভলাভক আউটপুট, আউটকাে ও প্রোব পর্ কাভয় অেকন পর্ কাভলাচনা ও পর্ কভবক্ষণ; 

 প্রকভল্পর অনুভোদন/সংভ ািভনর অবস্থা, বাস্তবায়ন কাল, প্রাক্কধলত ব্যয়, বির ধেধিক ব্যয় প্রাক্কলন ও অে কায়ন পর্ কাভলাচনা ও 

ধবভেেণ; 

 প্রকভল্পর আওতায় সম্পাধদত পণ্য, কার্ ক ও সসবা সংগ্রভহর (Procurement) সক্ষভত্র প্রচধলত সংগ্রহ আইন ও ধবধিোলা পর্ কাভলাচনা 

ও ধবভেেণ; 

 উন্নয়ন সহভর্াগী সংস্থা কর্তকক চুধি স্বাক্ষর, চুধির  তক, ক্রয় প্রস্তাব প্রধক্রয়াকরণ ও অনুভোদন, অে ক িাড়, ধবল পধরভ াি সম্মধত 

ও ধবধেন্ন ধে ন-এর সুপাধর সমূভহর তথ্য-উপািধেধিক পর্ কাভলাচনা ও ধবভেেণ; এবং    

 প্রকভল্পর কাে বাস্তবায়ভনর পর প্রভর্ােে সক্ষভত্র সুফল সৃধষ্ট হভয়ভি ধকনা সস ধবেভয় োঠ পর্ কায় হভত প্রাইোরী োটা সংগ্রহ ও তা 

ধবভেেভণর োধ্যভে সুধনধদ কষ্ট পর্ কভবক্ষণ ও সুপাধর  প্রদান করভত হভব। এিাড়া োঠ পর্ কায় হভত সভরেধেভন পধরদ কন; 

 প্রকল্প গ্রহভণর প্রাসধঙ্গকতা/সর্ৌধিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়ভনর দক্ষতা (Efficiency), প্রকভল্পর কার্ ককাধরতা 

(Effectiveness) এবং সটকসই/স্থাধয়ত্ব (Sustainability) সম্পভকক পর্ কাভলাচনা, ধবভেেণ ও েতােত প্রদান; 

 প্রভয়ােনীয় সুপাধর  প্রণয়ন। 

২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কায বপরররধ 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (Assignment) পরাে কক প্রধতিাভনর করণীয় ধনম্নরূপ: 

 প্রকল্প-এর ধববরণ (পটভূধে, উভেে, অনুভোদন/সংভ ািভনর অবস্থা, অে কায়ভনর ধবেয়, প্রকভল্পর নাে, উভদ্যাগী েন্ত্রণালয়, 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুভোধদত ব্যয়, বিরধেধিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা ধনব কাচভন সর্ৌধিকতাসহ সকল 

প্রভর্ােে তথ্য) পর্ কাভলাচনা; 

 প্রকল্প-এর অঙ্গধেধিক বাস্তবায়ন অগ্রগধতর (বাস্তব ও আধে কক) তথ্য সংগ্রহ, সধন্নভব ন, ধবভেেণ, সারধণ/সলেধচভত্রর োধ্যভে 

উপস্থাপন ও পর্ কাভলাচনা; 

 প্রকল্প-এর উভেে ও লগভেভের আভলাভক Output, Outcome ও Impact পর্ কাভয় অেকন পর্ কাভলাচনা ও পর্ কভবক্ষণ; 

 প্রকল্প-এর আওতায় সম্পাধদত ধবধেন্ন পণ্য, কার্ ক ও সসবা সংগ্রভহর (Procurement) সক্ষভত্র ধবদ্যোন আইন ও ধবধিোলা 

(ধপধপআর, উন্নয়ন সহভর্াগীর গাইে লাইনস্ ইতোধদ) প্রধতপালন করা হভয়ভি ধক না তা পর্ কভবক্ষণ ও পর্ কাভলাচনা (এভক্ষভত্র 

দরপত্র প্রধক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্ কাভলাচনা; ধেধপধপভত বধণ কত ক্রয় কার্ কক্রভের প্যাভকেসমূহ োঙ্গা হভয়ভি ধকনা, োঙ্গা হভল 

তার কারণ র্াচাই এবং র্োর্ে কর্তকপভক্ষর অনুভোদনক্রভে হভয়ভি ধকনা তা পরীক্ষা করা প্রভয়ােন);  

 প্রকল্প-এর আওতায় সৃষ্ট সুধবিাধদ (পণ্য, অবকাঠাভো ও সসবা) পধরচালনা এবং রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য প্রভয়ােনীয় েনবলসহ 

আনুেধঙ্গক ধবেয়াধদ ধবভেেণ; 

 প্রকল্প-এর আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্ ক ও সসবা সংধেষ্ট ক্রয়চুধিভত ধনি কাধরত সেধ ধফভক ন/BoQ/ToR, গুণগত োন পধরোণ 

অনুর্ায়ী প্রভয়ােনীয় পধরবীক্ষণ/র্াচাইভয়র োধ্যভে সংগ্রহ করা হভয়ভি ধকনা সস ধবেভয় পর্ কাভলাচনা ও পর্ কভবক্ষণ (এভক্ষভত্র 

সেধসধফভক ন অনুর্ায়ী গুণগত োন ধনধিত করা হভয়ভি ধকনা তা োঠ পর্ কায় হভত নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগাভর ধবভ েোভব 

র্াচাই করা); 

 প্রকল্প-এর ঝুঁধক অে কাৎ বাস্তবায়ন সম্পধককত ধবধেন্ন সেস্যা সর্েন: অে কায়ভন ধবলম্ব, বাস্তবায়ভন পণ্য, কার্ ক ও সসবা ক্রয়/সংগ্রভহর 

সক্ষভত্র ধবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকভল্পর সেয়াদ ও ব্যয় বৃধি ইতোধদর কারণসহ অন্যান্য ধদক ধবভেেণ; 
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 প্রকল্প-এর কাে বাস্তবায়ভনর পর প্রভর্ােে সক্ষভত্র সুফল সৃধষ্ট হভয়ভি ধকনা সস ধবেভয় োঠ পর্ কায় হভত প্রাইোধর োটা সংগ্রহ ও তা 

ধবভেেভণর োধ্যভে সুধনধদ কষ্ট পর্ কভবক্ষণ ও সুপাধর  প্রদান করভত হভব। এিাড়া োঠ পর্ কায় হভত সভরেধেভন পধরদ কন, Individual 

Interview, KII (Key Informant Information) এবং FGD (Focus Group Discussion)-এর োধ্যভে তথ্য সংগ্রহ করা; 

 প্রকল্প অনুভোদন সংভ ািন (প্রভর্ােে সক্ষভত্র) অে ক বরাে, অে ক িাড়, ধবল পধরভ াি ইতোধদ ধবেভয় তথ্য-উপাভির পর্ কাভলাচনা; 

 এিাড়া ধেধপধপ-সত বির ধেধিক কে ক পধরকল্পনা ও অে ক চাধহদার প্রাক্কলন সর্ৌধিকতা এবং প্রকভল্পর শুরু হভত কে ক পধরকল্পনা 

অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হভয়ভি ধকনা তা পরীক্ষা করা। পধরকল্পনার সাভে ব্যতেয় ঘটভল তা ধচধিত কভর প্রধতকাভরর 

পরাে ক এবং েধবষ্যভতর েন্য সুপাধর  প্রদান; 

 প্রকল্প-এর কায বক্রম বাস্তবায়দনর ফদল প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুযায়ী রক পররবতবন হদয়দি তা রবরভন্ন জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য 

(প্রদযাজয সক্ষদত্র) এবাং সবইজলাইন সাদভ বর (যরে থাদক) আদলাদক তুলনামূলক পয বাদলািনা করা; 

 প্রকল্প-এর BCR ও IRR অেকন পর্ কাভলাচনা ও পর্ কভবক্ষণ; 

 প্রকল্প সোধপ্তর পর সৃষ্ট সুধবিাধদ সটকসই (Sustainable) করার লভক্ষে েতােত প্রদান; 

 প্রকল্প-এর আওতায় বাস্তবাধয়ত কার্ কক্রে, বাস্তবায়ন পিধত, সৃষ্ট সুধবিাধদ সটকসই ও পধরচালনা ইতোধদর SWOT Analysis; 

 প্রকল্প গ্রহভণর প্রাসধঙ্গকতা/সর্ৌধিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়ভনর দক্ষতা (Efficiency), প্রকল্প-এর কার্ ককাধরতা 

(Effectiveness) এবং সটকসই/স্থাধয়ত্ব (Sustainability) সম্পভকক পর্ কাভলাচনা, ধবভেেণ ও েতােত প্রদান; 

 প্রকল্প সংধেষ্ট প্রাপ্ত ধবধেন্ন পর্ কভবক্ষভণর ধেধিভত সাধব কক পর্ কাভলাচনা ও প্রভয়ােনীয় সুপাধর ; এবং 

 আইএমইরে কর্তবক রনধ বাররত অন্যান্য রবিয়ারে। 

২.৪ কম ব পিরত (Methodology) 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কম ব পিরত রনম্নরূপ: 
 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধরন অনুযায়ী মূল্যায়নটি হদব পররমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকৃরতর। একটি প্ররতরনরধত্বমূলক নমুনা সাংখ্যা 

রনধ বারণ করা হদয়দি। উত্তরোতাদের ধরন অনুযায়ী সমীক্ষার পিরত ও প্রশ্নপত্র/গাইেলাইন রনধ বারণ করা হদয়দি। রবরভন্ন সেণীর 

উত্তরোতা রনব বািন করা হদয়দি যাদত রনভ বরদযাগ্য তথ্যাবলী রত্রমুখী রবদিিণ করা সম্ভব হয়।  

ক. পররমাণগত পিরত 

প্রতযক্ষ উপকারদভাগীদের নমুনা সাংখ্যা এবাং স্যাম্পরলাং রেজাইন: 

প্রকল্প-এর আওতার্ভক্ত পারন সরবরাদহর আওতা হদি প্রায় ২৪৫৬ রক.রম. এবাং গ্রাহক সাংখ্যা ১ লদক্ষর অরধক। সয কারদণ 

স্যাম্পরলাং-এর রহসাব ৯৯% confidence level ধদর রনদত হদব; যা অনুপাত, degree of precision, confidence interval, 

জনসাংখ্যার আকার ইতযারের মােদম ন্যযনতম ব্যবধাদন রনধ বারণ করা হদয়দি। উপদরর তদথ্যর রভরত্তদত নমুনা আকার রনধ বারণ করা 

সহজ এবাং সমাট ১০,০০০০ বা তদতারধক জনসাংখ্যার সক্ষদত্রই এই পররসাংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হদয়দি।   

আমরা জারন সয, েযান্ডাে ব এরর ১.৯৬ গুণ হদি এরর-এর মারজবন,  এবাং েযান্ডাে ব এরর হদি  

 

x def 

ME = র্ভদলর প্রতযারশত মারজবন (আমরা ME সক ০.০২৫ এর সোন িরধি),  

Z = z-s core, (৯৯% confidence interval জন্য ২.৫৮)  

P = আোভদর পূব কবতী অনুমাদনর রভরত্তদত P এর প্রকৃত মান = ০.৫ 

n = প্রাপ্তব্য নমুনা সাংখ্যা 

def= রেজাইন ইদফক্ট 1.75 

(0.025)2 = (2.58)2
0.5 × 0.5

𝑛
 × 1.75 

 

𝑛 =
(2.58)2

(0.025)2
 × 1.75 

 

𝑛 =
1.6641

(0.025)
× 1.75 

𝑛 = 1164 
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সুতরাং োনার নমুনা ১১৬৪। 

ওয়াসার ৭টি সজাদনর জন্য প্রতযক্ষ উপকারদভাগীদের নমুনা সাংখ্যা ১১৬৪। নন সরসপি উিদাতার েন্য আদরা অরতররক্ত ৩৬ খানা 

জররপ করা হয়। সুতরাাং সমাট নমুনা সাংখ্যা োঁ ায় ১২০০।  

সটরবল ২.১: পিরত ও উত্তরোতা 

ক্ররমক নাং পিরত সাংখ্যা সোন সোট উত্তরোতাবৃন্দ 

 প্রকদল্প আওতার্ভক্ত ওয়াসার ৭টি সজাদনর উত্তরোতাদের জন্য পররমাণগত পিরত 

১ 
আবাধসক (৭টি সোভনর ধবধল্ডং/এপাট কভেন্ট-এ পাধন সরবরাহ করা 

হভয়ভি) 
১০০ ৭ ৭০০ পধরবার প্রিান 

২ 
ধনম্ন আয়ভুি েনবসধত (৫টি সোভনর বধস্তভত পাধন সরবরাহ করা 

হভয়ভি) 
৭২ ৫ ৩৬০ পধরবার প্রিান 

৩ অরফস ৫ ৭ ৩৫ অরফস প্ররতরনরধ 

৪ বাজার/ ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫ ৭ ৩৫ বাজার প্ররতরনরধ 

৫ রশল্প-কারখানা ৫ ৭ ৩৫ রশল্প -কারখানা প্ররতরনরধ 

৬ রশক্ষা প্ররতষ্ঠান (প্রাথরমক, মােরমক ও উচ্চ রশক্ষা) ৫ ৭ ৩৫ 
রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

প্ররতরনরধ 

 সমাট ১২০০  

 

খ. গুণগত পিরত 

গুণগত সমীক্ষার জন্য প্রকল্পর্ভক্ত ঢাকা ওয়াসার ৭টি সজান সথদক নমুনা সনয়া হয়। খানা জররপ িা াও রনম্নবরণ বত উত্তরোতাদের 

রবরভন্ন পিরতদত সযাগাদযাগ করা হয়।  

 

সটরবল ২.২: গুণগত পিরত ও উত্তরোতা 

ক্ররমক নাং পিরত সাংখ্যা উত্তরোতাবৃন্দ 

১. েকুদমন্ট পয বাদলািনা প্রাপ্ত সাংরিষ্ট 

েকুদমন্ট 

প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুদয়ল, সাংগ্রহ প্ররক্রয়া  (দটন্ডার আহবান, সটন্ডার মূল্যায়ন, 

অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে) প্যাদকদজর মালামাল সসবা, প্রকদল্পর 

সমাপনী প্ররতদবেন, অগ্রগরত প্ররতদবেন, পররবীক্ষণ প্ররতদবেন 

২. রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ  

(দকআইআই) 

১ প্রকল্প পররিালক  

২ ঢাকা ওয়াসার পারনর মান পরীক্ষা ল্যাবদরটররর সাংরিষ্ট কম বকতবা 

৭ ঢাকা ওয়াসার সাংরিষ্ট কম বকতবা (৭টি মেস  সজান) 

৭ সংধেষ্ট সোভনর আওতাভুি ঢাকা উির ও দধক্ষণ ধসটি কভপ কাভর ভনর কাউধিলর 

৩. সফাকাস গ্রুপ রেসকাশন এফরজরে  ৭  আবারসক এলাকার গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ব (পুরুি ও মরহলা) 

৫  রনম্ন আয়র্ভক্ত জনবসরতর গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ব (পুরুি ও মরহলা) 

৪. সভৌত স্থাপনা পয বদবক্ষণ ৭টি মেস  

সজান 

 পাধনর লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ; 

 আবাধসক পাধনর ধেটার; 

 বাল্ক ধেটার ও োল্ব; 

 স্থাপনকৃত গেীর নলকূপ; 

 ধর-সেনাভর নকৃত গেীর নলকূপ; 

৫. স্থানীয় পয বাদয়র কম বশালা 

(অাংশগ্রহণকারী ৩০ জন)  

১  সেকদহাল্ডার ও উপকারদভাগী 

৬. জাতীয় কম বশালা ১ আইএমইরে-ও প্রকল্প কম বকতবা এবাং জাতীয় পয বাদয়র সেকদহাল্ডার 

 

২.৫ পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কায বপরররধ 

প্রভাব মূল্যায়দন ব্যবহৃত তথ্য সাংগ্রহ পিরত রনদম্ন উদেখ করা হদলা: 

 

েকুদমন্ট পয বাদলািনা: প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুদয়ল, সাংগ্রহ প্ররক্রয়া  (দটন্ডার আহবান, সটন্ডার মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরক্ত স্বাক্ষর 

ইতযারে) প্যাদকদজর মালামাল সসবা, প্রকদল্পর সমাপনী প্ররতদবেন, অগ্রগরত প্ররতদবেন, পররবীক্ষণ প্ররতদবেন, পারনর মান 

সেমওয়াকব এবাং রনরাপে পারন পররকল্পনা েকুদমন্ট সাংগ্রহ ও পয বাদলািনা কদর কনসালট্যান্ট তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।  

 

খানা জররপ: খানা উত্তরোতাদের মে সথদক ১২০০ প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়। খানা জররদপ গভীর নলকূদপর রনকটস্থ, মেম দূরদত্বর 

ও অরধক দূরদত্বর এলাকার ওয়াে ব রনব বািন করা হয় যাদত পারনর প্রারপ্ত, পারনর িাপ বা সপ্রশার, মান  ও পররমাণ  সবাঝা যায়।   
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অরফস, বাজার/ক্ষুদ্র ব্যবসা, রশল্প -কারখানা এবাং প্ররতষ্ঠান জররপ: উদেশ্যমূলকভাদব অরফস, বাজার/ক্ষুদ্র ব্যবসা, রশল্প-কারখানা 

এবাং প্ররতষ্ঠান পয বাদয় অরতররক্ত ১৪০ নমুনা জররপ করা হয়; আইএমইরে’র সাদথ আদলািনাক্রদম এবাং মাঠ পয বাদয় যািাইকৃত 

কাঠাদমাবি প্রশ্নমালা রনদয় প্রকল্পর্ভক্ত ঢাকা ওয়াসার ৭টি মেস সজান সথদক প্ররতটি কযাদটগরর সথদক ৫ জন উত্তরোতা সথদক তথ্য 

সাংগ্রহ করা হয়।  

কী ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ (দকআইআই): প্রকল্প পধরচালক, প্রকল্পভুি ঢাকা ওয়াসার ৭টি েেস্ সোভনর সংধেষ্ট ধসটি কভপ কাভর ভনর 

কাউধিলর, ওয়াসার সংধেষ্ট কে ককতকা, স্থানীয় সরকার ধবোগ এর সংধেষ্ট কে ককতকা, আরবান প্লোনার ও বুভয়ভটর পাধন সম্পদ 

ধবোভগর ধ ক্ষক, ঢাকা ওয়াসার পাধনর োন পরীক্ষা ল্যাবভরটধরর সংধেষ্ট কে ককতকাভদর সাদথ কাঠাদমাবি প্রশ্নমালা রনদয় সমাট ১৭ 

টি সকআইআই পররিালনা করা হয়; 

সফাকাস গ্রুপ রেসকাশন (এফরজরে): গণ্যোন্য ব্যধি (পুরুে ও েধহলা) পারন ব্যবহারকারীদের সাদথ এফরজরে পররিালনা করা হয়। 

প্রকল্পর্ভক্ত ঢাকা ওয়াসার ৭টি মেস সজাদনর আবারসক এবাং রনম্ন আয়র্ভক্ত জনবসরত এলাকায় যথাক্রদম ৭টি ও ৫টি কদর সমাট ১২টি 

এফরজরে করা হয়।  

পয বদবক্ষণ: প্রকল্পর্ভক্ত ঢাকা ওয়াসার ৭টি মেস সজাদনর পাধনর লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ, আবাধসক পাধনর ধেটার, বাল্ক ধেটার ও 

োল্ব, গেীর নলকূপ ও গেীর নলকূপ ধর-সেনাভর ন পয বদবক্ষণ করা হয়। 

স্থানীয় পয বাদয়র কম বশালা: আইএমইরে’র সাদথ আদলািনাক্রদম রনধ বাররত একটি উপদযাগী স্থাদন একটি স্থানীয় পয বাদয়র কম বশালা 

অনুরষ্ঠত হয় যাদত স্থানীয় পয বাদয়র সেকদহাল্ডার ও আইএমইরে’র প্ররতরনরধ রনদয় ন্যযনপদক্ষ ৩০-৪০ জন অাংশগ্রহণ কদর। সারব বক 

তথ্য সাংগ্রহ ও পয বাদলািনার পররদপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর SWOT রবদিিণ করা হয়। 

জাতীয় পয বাদয়র কম বশালা: খস া চূ ান্ত প্ররতদবেদন রফেব্যাক অন্তর্ভ বক্ত করার পদর আইএমইরে অরফদস সাংরিষ্ট জাতীয় পয বাদয়র 

সেকদহাল্ডার  এবাং প্রকল্প কম বকতবাদের রনকট সথদক চূ ান্ত রফেব্যাক পাওয়ার জন্য একটি জাতীয় কম বশালা অনুরষ্ঠত হয়। কম বশালার 

পদর প্ররতদবেন প্রস্তুত এবাং মুদ্রণ সশদি োরখল করা হয়। এই জাতীয় কম বশালাটি আইএমইরে কর্তবক আদয়ারজত হয় এবাং 

আইএমইরে কর্তবপক্ষ অাংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ ও অাংশগ্রহণ রনরশ্চত করা হদয়দি। 

োঠ পর্ কাভয় তথ্য সংগ্রহ: তথ্য সাংগ্রদহর জন্য ৫ ধরদনর টুলস প্রস্তুত করা হয়; টুলসগুদলা প্রথদম বাাংলায় ততরর করা হয় এবাং মাঠ 

পয বাদয় প্রাক-যািাইদয়র পদর চূ ান্ত করা হয়। এর পদর সকল খস া টুলস প্রাক-যািাই সশদি তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষদণ চূ ান্ত 

করা হয়। প্রাক-যািাইদয়র ফলাফল আইএমইরে-এর সাদথ আদলািনাক্রদম প্রশ্নমালা চূ ান্ত করা হয়। েক্ষ ও অরভজ্ঞতাসম্পন্ন 

প্রাথীদের মদে সথদক তথ্য সাংগ্রহকারী ও মাঠ সুপারভাইজার রনদয়াগ করা হয়। খানা জররদপর তথ্য সাংগ্রহকারী এবাং মাঠ 

সুপারভাইজারদেরদক ৩ রেদনর প্ররশক্ষণ (১ রেন মাঠ পয বাদয়র অনুশীলন) প্রোন করা হয়। প্রকল্পর্ভক্ত ঢাকা ওয়াসার ৭টি মেস 

সজাদনর জন্য ৭টি টিম গঠিত হয়, প্ররত টিদম একজন সুপারভাইজার কাম সকায়ারলটি কদরালার এবাং ২ জন তথ্য সাংগ্রহকারী রিদলন 

যারা মাঠ পয বাদয় ১০ রেন অবস্থান কদর খানা জররপ, প্ররতষ্ঠান জররপ এবাং এফরজরে পররিালনা কদরন। উর্ধ্বতন কনসালট্যান্টগণ 

পয বদবক্ষণ ও সকআইআই পররিালনা িা াও তেবিয়ন রভরত্তদত প্ররতষ্ঠান জররপ পররিালনা কদরন।  

মান রনয়ন্ত্রণ: জররপ তদথ্যর মান রনয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূণ ব থাকার কারদণ রবরভন্ন পয বাদয়র জররপ তথ্য সাংগ্রহ, টুলস/প্রশ্নপত্র উন্নয়ন, তথ্য 

সাংগ্রহকারীদের রনদয়াগ প্ররশক্ষণ, মাঠ ব্যবস্থাপনা, সুপাররভশন, মরনটররাং এবাং তথ্য প্ররক্রয়াকরদণর মান রনয়ন্ত্রণ করা হয়।  কায বকর 

মাঠ ব্যবস্থাপনা, সুপাররভশন ও মরনটররাং-এর মােদম তথ্য সাংগ্রহ ও কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করা হয় এবাং োটা ব্যবস্থাপনা কাদজ 

প্রদয়াজনীয় সতকবতা অবলম্বন করা হয়। তািা া, েক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা, পররেশ বন ও পররবীক্ষণ রনরশ্চত করার মােদম তথ্য সাংগ্রদহর 

মান রনয়ন্ত্রণ করা হয়।  

 

তথ্য প্ররক্রয়াকরণ ও রবদিিণ পররকল্পনা: সাংস্থার তথ্য ব্যবস্থাপনা সসকশন সকল তথ্য ব্যবস্থাপনার োরয়দত্ব রনদয়ারজত রিল এবাং 

তথ্য ব্যবস্থাপনার প্ররতটি পদব ব যথাযথ যত্ন সনওয়া হয়। োটা ম্যাদনজাদরর পররেশ বদন উত্তরোতাদের উত্তর সেণীকরণ এবাং সকাে 

বরাে করা হয়। প্রশ্নমালার সাদথ সেরত সরদখ একটি োটা এরর প্যাদকজ ততরর করা হয় যাদত সরসপন্স সকাে সরঞ্জ, বজবন রনদে বশনা 

ইতযারে অনুসরণ করা হয়। সকল তথ্য একটি এমএস একদসস ফরদমদট রনদয় পরবতীদত এসরপএসএস ফরম্যাদট ধবভেেণ করা হয়। 

োটা ধবভেেভণর পূদব বই রবরভন্ন অসেরত এবাং সরদঞ্জর র্ভলগুদলা যািাই করা হয়। তথ্য ধবভেেভণর পূদব ব অসামঞ্জস্যপূণ ব ও র্ভল তথ্য 

সরাধ করা হয়। সকল গুণগত তথ্য সাংগ্রহ প্রশ্নপত্র ও গাইেলাইন (এফরজরে, সকআইআই) ট্রায়াঙ্গুদলশন পিরতদত প্ররক্রয়াকরণ করা 

হয়।  
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৩.১ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

প্রকল্প-এর প্ররকউরদমন্ট প্ররক্রয়া (দটন্ডার আহ্বান, সটন্ডার মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারে), প্রকল্প-এর সমাপনী 

প্ররতদবেন, অগ্রগরত প্ররতদবেন, পররবীক্ষণ প্ররতদবেন পয বাদলািনা ও রক ইনফরদমন্ট ইনটাররভউ সথদক প্রাপ্ত তথ্য – উপাভির  

রভরত্তদত মূল্যায়ন করা হদয়দি। 

প্রকভল্পর মূল ধেধপধপ-সত প্রকভল্পর আওতায় ১০টি পণ্য, ৫টি কার্ ক এবং ৫টি সসবা ক্রভয়র সংস্থান ধিল। সংভ াধিত ধেধপধপভত ১১টি 

পণ্য, ৫টি কার্ ক এবং ৬টি সসবা ক্রভয়র সংস্থান ধনি কারণ করা হয়। ক্রয় পধরকল্পনার লক্ষে অনুর্ায়ী অেকন ধবেয়টি োনার েন্য ধেধপধপ, 

আরধেধপধপ ও ধপধসআর পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পর সদো র্ায় পণ্য, কার্ ক ও সসবা ক্রভয় দরপত্র আহ্বাভনর সর্ তাধরে 

ধেধপধপ প্রণয়ভনর সেয় ধনি কারণ করা হয় তার সচভয় অধিকাং  সক্ষভত্র ধবলভম্ব দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর ফভল প্রকল্প প্রধক্রয়াকরণ 

ও চুধি বাস্তবায়ভন ধবলম্ব হয়। 

পণ্য ক্রভয়র সক্ষভত্র দরপত্র আহ্বান ২টি প্যাভকভে পধরকধল্পত সেভয়র প্রায় ১ োস আভগ সম্পন্ন করা হয়। ধকন্তু বাধক ৯টির সক্ষভত্র 

ধবলভম্ব দরপত্র আহ্বান করা হয়। সব কধনম্ন ৩৫ ধদন হভত সভব কাচ্চ ৫৪১ ধদন পভর দরপত্র আহ্বান করা হয়। চুধি স্বাক্ষর ৩টি প্যাভকভে 

পধরকধল্পত সেভয়র আভগ সম্পন্ন করা হয়। ধকন্তু বাধক ৮টির সক্ষভত্র ধবলভম্ব করা হয়। সব কধনম্ন ৩০ধদন হভত সভব কাচ্চ ৪২৫ধদন পভর 

চুধি স্বাক্ষর করা হয়। চুধি সোধপ্ত ৩টি প্যাভকভে পধরকধল্পত সেভয়র আভগ সম্পন্ন করা হয়। ধকন্তু বাধক ৮টির সক্ষভত্র ধবলভম্ব করা 

হয়। সব কধনম্ন ৮৪ধদন হভত সভব কাচ্চ ২১৪৭ধদন পভর চুধি সোপ্ত করা হয়। প্রকল্প প্রধক্রয়াকরভণ অে কাৎ দরপত্র আহ্বান হভত চুধি স্বাক্ষর 

পর্ কন্ত ২টি প্যাভকভে সবধ  সেয় লাভগ। ১টি প্যাভকভে সভব কাচ্চ ২১৪৭ধদন পর চুধি সোপ্ত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ভন অে কাৎ চুধি স্বাক্ষর 

হভত চুধি বা কাে সোপ্ত পর্ কন্ত ১১টি প্যাভকভেই সবধ  সেয় লাভগ। সব কধনম্ন ৪৭ধদন হভত সভব কাচ্চ ১৫৯৭ধদন পভর চুধি সোপ্ত করা 

হয়। 

কার্ ক ক্রভয়র সক্ষভত্র ৫টি প্যাভকভের সব কয়টিভতই ধবলভম্ব দরপত্র আহ্বান করা হয়। সব কধনম্ন ৩০ধদন হভত সভব কাচ্চ ১৮৩ধদন পভর 

দরপত্র আহ্বান করা হয়। চুধি স্বাক্ষর ৫টি প্যাভকভেই ধবলভম্ব করা হয়। সব কধনম্ন ২৫৩ধদন হভত সভব কাচ্চ ১২০৫ধদন পভর চুধি স্বাক্ষর 

করা হয়। চুধি সোধপ্ত ১টি প্যাভকভে পধরকধল্পত সেভয়র আভগ সম্পন্ন করা হয়, ২টি প্যাভকভে ধনধদ কষ্ট সেভয় করা হয়। ১টির সক্ষভত্র 

১০৯৫ধদন পভর চুধি সোপ্ত করা হয়। প্রকল্প প্রধক্রয়াকরভণ অে কাৎ দরপত্র আহ্বান হভত চুধি স্বাক্ষর পর্ কন্ত ৩টি প্যাভকভে সবধ  সেয় 

লাভগ। ১টি প্যাভকভে সভব কাচ্চ ১১৭৫ধদন পর চুধি সোপ্ত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ভন অে কাৎ চুধি স্বাক্ষর হভত চুধি বা কাে সোপ্ত পর্ কন্ত 

১১টি প্যাভকভেই সবধ  সেয় লাভগ। সব কধনম্ন ৪৭ধদন হভত সভব কাচ্চ ১৫৯৭ধদন পভর চুধি সোপ্ত করা হয়। 

সসবা ক্রভয়র সক্ষভত্র ৩টি প্যাভকভে ধবলভম্ব EoI দরপত্র আহ্বান করা হয়। সব কধনম্ন ৩৯২ধদন হভত সভব কাচ্চ ৪৪৭ধদন পভর EoI আহ্বান 

করা হয়। চুধি স্বাক্ষর ধবলভম্ব করা হয়। সব কধনম্ন ২৫৪৯ধদন হভত সভব কাচ্চ ২৫৫৭ধদন পভর চুধি স্বাক্ষর করা হয়। চুধি সোধপ্ত সব 

কয়টি প্যাভকভেই ধবলভম্ব করা হয়। সব কধনম্ন ১৪৪ধদন হভত ২৬৭ধদন পভর চুধি সোপ্ত করা হয়। প্রকল্প প্রধক্রয়াকরভণ অে কাৎ দরপত্র 

আহ্বান হভত চুধি স্বাক্ষর পর্ কন্ত ৩টি প্যাভকভে সবধ  সেয় লাভগ। ১টি প্যাভকভে সভব কাচ্চ ২৫৪৯ধদন পর চুু্ধি সোপ্ত হয়। প্রকল্প 

বাস্তবায়ভন অে কাৎ চুধি স্বাক্ষর হভত চুধি বা কাে সোপ্ত পর্ কন্ত ৩টি প্যাভকভে সবধ  সেয় লাভগ।  

প্রধতটি প্যাভকভের কাভের পধরোণ বৃধি পাওয়াসহ এর কারভণ সোট প্রকল্প বৃধি সপভয়ভি। ৬টি (িয়) প্যাভকভের সোট বৃধির পধরোণ 

২৪২.৬৪ সকাটি টাকা হওয়ায় মূলত প্রকল্প ব্যয় ৩.৬% বৃধি সপভয়ভি অে কাৎ প্রকল্প ব্যয় ১৭৩৪.০১ সকাটি টাকা হভত ১৭৯৭.২২ 

(এধেধব-১৩৪৪.০৪ সকাটি, ধেওধব ৪৫৩.১৮ সকাটি) সকাটি টাকায় দাঁধড়ভয়ভি। সাধব কক প্রকল্প ব্যয় বৃধি হওয়ায় প্রকল্প-এর ধেয়াধরং 

কধেটির সোর ধসিান্ত সোতাভবক প্রকল্প-এর ২য় সংভ ািনী প্রস্তাব পধরকল্পনা কধে ভন সপ্ররণ করা হভয়ভি। উি ৬টি প্যাভকভের 

কাভের পধরোণ ও মূল্য বৃধির কারভণ প্রকভল্প অধতধরি অে কায়ভনর ধবেভয় এধেধব কর্তকক সম্মধত প্রদান করা হভয়ভি এবং এধেধব 

কর্তকক অধতধরি অে কায়ন ধনধিত করা হভয়ভি। এই অধতধরি অে কায়ন সদ্য অনুভোধদত “ঢাকা পাধন সরবরাহ সনটওয়াকক উন্নয়ন 

প্রকল্প”  ীে কক প্রকল্প সেভক প্রদান করা হয়। 

 

উপভদষ্টা ফাে ক ধনভয়াগ: ধেেধিউএসএসধে প্রকভল্পর পরাে কক ধনভয়াভগর েন্য EoI আহ্বান করা হভল সোট ১২টি সদধ -ধবভদধ  

প্রধতিান তাভদর প্রস্তাব প্রদান কভর। তার েভধ্য ০৬টি প্রধতিানভক সংধক্ষপ্ত তাধলকায় আনা হয় র্াভদর নাভে পরবতীভত RFP ইসুে 

করা হয়। ০৬টি প্রধতিান হভত প্রাপ্ত সটকধনকোল ও ধফনাধিয়াল অফার মূল্যায়ন স ভে ১ে স্থান অধিকাধর প্রধতিান Design 

Management Consultant (DMC) ধহসাভব Grontmij J CarlBro, Denmark, Joint Venture with AQUA, Bangladesh (JV), 



 

14 

 

BETS, Bangladesh (JV), IWM, Bangladesh (JV)সক NOA প্রদান করা হয়। উপভদষ্টা ফাে কটির সধহত জুন `২০০৯ সাভল ঢাকা 

ওয়াসা-এর চুধি স্বাক্ষধরত হয় এবং জুলাই`২০০৯-এ on Board হয়।  

 

২০০৮ সাভলর োনুয়াধর োভস প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়। তভব, ধবধেন্ন কারভণ প্রকল্প-এর েন্য পরাে কদাতাভদর ধনভয়াভগ র্ভেষ্ট 

ধবলম্ব হয় এবং অবভ ভে ২০০৯ সাভল জুলাই োভসর স ভে পরাে ককরা োঠ পর্ কাভয় কাে শুরু কভরন। পরাে ককরা তাভদর কাভে 

সর্াগদাভনর িয় োস পভর তাভদর প্রারধম্ভক প্রধতভবদন েো সদন এবং তারপর পধরকল্পনা, প্রােধেক নক া, দরপত্র প্রস্তুতকরণ 

ইতোধদ কাে শুরু কভরন। ফলস্বরূপ, প্রকল্প-এর অিীভন কাে এবং পভণ্যর আইধসধব প্যাভকভের চুধি এওয়াে ক-এর প্রভসধসং ও 

অনুভোদন এবং পধরভ ভে এর বাস্তবায়ভন অভনক সদধর হভয় র্ায়। সসই অনুর্ায়ী, ২০১১ সাভলর ২২ সফব্রুয়াধর প্রেে আইধসধব 

প্যাভকে চুধি সম্পাধদত হয়। উপভদষ্টা ফাভে কর পধরকল্পনা অনুর্ায়ী দরপত্র দধলল প্রস্তুত করা হয়, র্া এধেধব কর্তকক অনুভোদভনর পর 

দরপত্র আহ্বান করা হয়।  

 

প্রােধেক পর্ কাভয় এবং ধেধপধপ ততধরর শুরুভত ওয়াসার সংধেষ্ট কে ককতকাভদর েভধ্য DMA সম্পভকক সকাভনা িারণা ধিল না। োধনকধদ 

পাইলট প্রকল্প চলাকালীন সদধ  ধবভদধ  পরাে ককভদর সহায়তায় ওয়াসা কে ককতকারা DMA সংক্রান্ত কাধরগধর জ্ঞান ও দক্ষতা অেকন 

কভর। এধ য়াভত প্রেে পাধন সরবরাহ ব্যবস্থা, এর সফলতা লক্ষে কভর এধেধব ঢাকা  হরভক বতকোভন ১৪৫টি DMA-এর আওতায় 

এভন পাধন সরবরাহ করার েন্য নতুন প্রকল্প-এর েন্য অে কায়ন কভরভি। তািাড়া, বাংলাভদভ র অধেজ্ঞতার আভলাভক সকালকাতা, 

মুম্বাই, শ্রীলংকা ও ভুটাভন DMA-এর োধ্যভে পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার কাে হভয়ভি, কাঠমুন্ডুভত ওয়াসার কে ককতকারা পরাে ক ক 

ধহসাভব কাে কভরভি। সুতরাং এটি প্রতীয়োন হয় সর্, ব  ধরদনর রবদশি কদর ইরঞ্জরনয়াররাং প্রকল্প-এর দরপত্র প্রস্তুতকরভণর সক্ষভত্র 

পূভব কই অরভজ্ঞতা থাকা প্রদয়াজন। ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন সম্পধককত ধবস্তাধরত তথ্য িক ৩.১, ৩.২ এবং ৩.৩ এ সদো সর্ভত পাভর। 
 

িক ৩.১: পণ্য ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

লক্ষ টাকা 

ধেধপধপ 

অনুর্ায়ী ক্রয় 

প্যাভকে 

ধববরণ 

প্রাক্কধলত 
একক পধরোণ 

ক্রয় 

পিধত ও 

প্রকার 

ব্যয় 
ধনভদ ক ক তাধরে 

প্রধক্রয়া 

করভণর 

সেয় 

বাস্তবায়ভনর 

সেয় 

প্রকৃত অেকন দরপত্র আহ্বান চুধি স্বাক্ষর চুধি সোধপ্ত ধদন ধদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ক. পণ্য ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

কধম্পউটার 

প্রাক্কধলত সসট ১০ ওটিএে ১৫.০০ ০৫/০১/২০০৮ ০৫/০৩/২০০৮ ০৬/০৪/২০০৮ ৫৯ ৩১ 

প্রকৃত সসট ১০ ওটিএে ৩৯.০০ ১০/০২/২০০৮ ০৫/০৪/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৮ ৫৪ ৮৫ 

পাে ককে  ০.০০  ২৪.০০ ৩৫ ৩০ ৮৪ -৫ ৫৪ 

ফভটা 

কধপয়ার 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ৪ ওটিএে ৮.০০ ০৫/০১/২০০৮ ০৫/০৩/২০০৮ ০৬/০৪/২০০৮ ৫৯ ৩১ 

প্রকৃত সংখ্যা ৪ ওটিএে ৮.০০ ১৪/০২/২০০৮ ১২/০৪/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৮ ৫৭ ৭৮ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ ৩৯ ৩৭ ৮৪ -২ ৪৭ 

সাভেক সরঞ্জাে 

 

প্রাক্কধলত লট ১ ওটিএে ২০.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত লট ১ ওটিএে ২০.০০ ০৬/১০/২০০৮ ০৫/১২/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৯ ৫৯ ২০৬ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ ২৩৮ ২০৭ ৩২১ -৩১ ১১৪ 

ধেধেধপএস 

সহ সোট 

সে ন 

প্রাক্কধলত লট ১ ওটিএে ৪০.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত লট ১ ওটিএে ৬০.০০ ১১/১০/২০০৮ ০৭/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০০৯ ৮৭ ১৭৩ 

পাে ককে  ০.০০  ২০.০০ ২৪৩ ২৪০ ৩২১ -৩ ৮১ 

গাধড় ৪ হুইল 

(২০০০-

৩৭০০ ধসধস) 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ৪ ওটিএে ১২০.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত সংখ্যা ৪ ওটিএে ১২০.০০ ০৫/০১/২০০৮ ১৫/০৩/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৮ ৬৯ ১০৬ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ -৩৭ -৫৮ -৪৪ -২১ ১৪ 

োবল সকধবন 

ধপকআপ 

(২০০০-২২০০ 

ধসধস) 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ৮ ওটিএে ১৪১.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত সংখ্যা ৮ ওটিএে ১৪১.০০ ১১/০১/২০০৮ ১৯/০৩/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৮ ৬৭ ১০২ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ -৩১ -৫৪ -৪৪ -২৩ ১০ 

সোটর 

সাইভকল 

১২৫ ধসধস 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ৩৬ ওটিএে ৫৪.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত সংখ্যা ৩৬ ওটিএে ৫৪.০০ ০৪/০৯/২০০৮ ১০/০৩/২০০৮ ৩০/০৬/২০০৮ -১৭৯ ১১১ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ ২০৬ -৬৩ -৪৪ -২৬৯ ১৯ 

পাধনর গুণগত 

োন  পধরবীক্ষণ 

সরঞ্জাে 

প্রাক্কধলত লট ১ ওটিএে ২২২৫.০০ ১০/০২/২০০৮ ১১/০৫/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ ৯০ ৯২ 

প্রকৃত লট ১ ওটিএে  ০৩/০৬/২০০৯ ০৩/০৬/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৪  ১৮৫২ 

পাে ককে  ০.০০   ৪৭৮ ৩৮৭ ২১৪৭ ১৭৬০ ১৭৬০ 

পাধনর ধেটার 

প্রাক্কধলত লট ১২২০৬৬ ওটিএে ১০৯৮.০০ ১৫/০৫/২০০৮ ০৮/০৯/২০০৮ ০৭/০১/২০০৯ ১১৫ ১২০ 

প্রকৃত লট ১২২০৬৬ ওটিএে  ১৬/১০/২০০৯ ১৬/১০/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৪ ১৭১৭ ১৭১৭ 

পাে ককে  ০.০০   ৫১৮ ৪০২ ১৯৯৯ ১৬০২ ১৫৯৭ 

বাল্ক ধেটার 

এি োল্ব 

প্রাক্কধলত লট ১২৮৭৯ ওটিএে ৬২৮৭.৪৮ ১৫/০৫/২০০৮ ০৮/০৯/২০০৮ ০৭/০১/২০০৯ ১১৫ ১২০ 

প্রকৃত লট ১২৮৭৯ ওটিএে ৬১৫৮.৯৭ ০৮/১১/২০০৯ ০৮/১১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৪ -১ ১৬৯৪ 

পাে ককে  ০.০০  -১২৮.৫১ ৫৪১ ৪২৫ ১৯৯৯ -১১৬ ১৫৭৪ 

সূত্র: ধেধপধপ, আরধেধপধপ, ধপধসআর ও ক্রয় সংক্রান্ত নধে, ওয়াসা  
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িক-৩.২: কার্ ক ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

লক্ষ টাকা 

ধেধপধপ 

অনুর্ায়ী ক্রয় 

প্যাভকভের 

ধববরণ 

প্রাক্কধলত 

একক পধরোণ 

ক্রয় 

পিধত 

ও 

প্রকার 

ব্যয় 

ধনভদ ক ক তাধরে 
প্রধক্রয়াকরভণর 

সেয় 

বাস্তবায়ভনর 

সেয় 

প্রকৃত 

অেকন 
দরপত্র আহ্বান চুধি স্বাক্ষর চুধি সোধপ্ত ধদন ধদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ক. কার্ ক ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

সাধে কস সংভর্াগ 

সম্প্রসারণ, 

পুনব কাসন ও 

বৃধিকরণ 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ২৪৫৬ ওটিএে ১১২২০০.০০ ১৫/০১/২০০৯ ১২/০৫/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৩ ১১৬ ১৫০৯ 

প্রকৃত সংখ্যা ২৪৫৬ ওটিএে ১১২২০০.০০ ১৫/০২/২০০৯ ৩০/০৮/২০১২ ৩০/০৬/২০১৬ ১২৯১ ১৩৯৯ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ ৩০ ১২০৫ ১০৯৫ ১১৭৫ -১১০ 

সলাধরভন ন 

ধবধল্ডং 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ১০০ ওটিএে ২৫০.০০ ৩০/১২/২০১৩ ৩০/০৪/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ১২০ ৭৯১ 

প্রকৃত সংখ্যা ১০০ ওটিএে ২২৭.৬৩ ০২/০৭/২০১৪ ২০/০৪/২০১৪ ১৯/০৫/২০১৬ -৭৪ ৭৫৯ 

পাে ককে  ০.০০  -২২.৩৭ ১৮৩ -১১ -৪৩ -১৯৫ -৩৩ 

গেীর নলকূপ 

ধরভপ্লসভেন্ট 

প্রাক্কধলত লট ৪৬ ওটিএে ৪৩৮০.০০ ১০/১২/২০১৩ ২৫/০৩/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ১০৪ ৮২৭ 

প্রকৃত লট ৪৬ ওটিএে ৩৭৪৯.২৯ ০৮/০৫/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ২২৯ ৫৫৩ 

পাে ককে  ০.০০  -৬৩০.৭১ ১৪৯ ২৭৪ ০ ১২৪ -২৭৫ 

গেীর নলকূপ 

ধরভেনাভর ন 

প্রাক্কধলত সংখ্যা ১৮ ওটিএে ১৫৩.০০ ০৫/০১/২০১৪ ১৫/০৪/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ৯৯ ৮০৬ 

প্রকৃত সংখ্যা ১৮ ওটিএে ১৬৩.৩৯ ০৮/০৫/২০১৪ ২৪/১২/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ২২৯ ৫৫৩ 

পাে ককে  ০.০  ১০.৩৯ ১২৩ ২৫৩ ০ ১২৯ -২৫৪ 

সূত্র: ধেধপধপ, আরধেধপধপ, ধপধসআর ও ক্রয় সংক্রান্ত নধে, ওয়াসা  

িক-৩.৩: সসবা ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

লক্ষ টাকা 

ধেধপধপ অনুর্ায়ী 

ক্রয় প্যাভকভের 

ধববরণ 

প্রাক্কধলত 

একক পধরোণ 
ক্রয় পিধত ও 

প্রকার 
ব্যয় 

ধনভদ ক ক তাধরে 

প্রধক্রয়া 

করভণর 

সেয় 

বাস্তবায়ভনর 

সেয় 

প্রকৃত 

অেকন 

ইওআই 

আহ্বান 

আরএফ

ধপ ইসুে 

চুধি 

স্বাক্ষর 

চুধি 

সোধপ্ত 
ধদন ধদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ক. সসবা ক্রয় পধরকল্পনা ও অেকন 

ধেোইন ও 

ম্যাভনেভেন্ট 

কনসালভটধি 

প্রাক্কধলত 
েনো

স 
৯৮২.৩ ধকউধসধবএস ১১১২৫.০০ 

০৮/০৪/

২০০৮ 

১২/০৭/২

০০৮ 

৩০/০৬/

২০০৯ 

৩০/০৬/

২০১৬ 
৩৫২ ২৫৫৬ 

প্রকৃত 
েনো

স 
১০২০ ধকউধসধবএস ১১১২৫.০০ 

২৯/০৬/

২০০৯ 
 

৩০/০৬/

২০১৬ 

৩০/০৩/

২০১৬ 
২৫৫৮ -৯৩ 

পাে ককে  ৩৭.৭১  ০.০০ ৪৪৭  ২৫৫৭ -৯২ ২২০৬ -২৬৪৯ 

ধফনানধসয়াল এি 

কোপাধসটি ধবধল্ডং 

কনসালভটধি 

প্রাক্কধলত 
েনো

স 
৪৭০ ধকউধসধবএস ২৬৭৫.০০ 

১৫/০৫/

২০০৮ 

০৪/০৮/

২০০৮ 

০৭/০৭/

২০০৯ 

৩০/১২/

২০১৫ 
৩৩৬ ২৩৬৬ 

প্রকৃত 
েনো

স 
৪৭০ ধকউধসধবএস ২৬৭৫.০০ 

০৭/০৭/

২০০৯ 
 

৩০/০৬/

২০১৬ 

৩১/১২/

২০১৫ 
২৫৫০ -১৮৩ 

পাে ককে  ০.০০  ০.০০ ৪১৮  ২৫৫০ ১ ২৫৪৯ -২৫৫০ 

প্রভেক্ট 

পারফরভেি 

পধরবীক্ষণ 

মূল্যায়ন 

কনসালভটধি 

প্রাক্কধলত 
েনো

স 
৪২ ধকউধসধবএস ২১৯.৯৬ 

১০/০৬/

২০০৮ 

১২/১০/২

০০৮ 

০৭/০৭/

২০০৯ 

৩০/০৩/

২০১৬ 
২৬৭ ২৪৫৭ 

প্রকৃত 
েনো

স 
৪২ ধকউধসধবএস ৯৮.৪০ 

০৭/০৭/

২০০৯ 
 

৩০/০৬/

২০১৬ 

৩১/১২/

২০১৫ 
২৫৫০ -১৮৩ 

পাে ককে  ০.০০  -১২১.৫৬ ৩৯২  ২৫৫০ -৯১ ২২৮২ -২৬৪১ 

সূত্র: ধেধপধপ, আরধেধপধপ, ধপধসআর ও ক্রয় সংক্রান্ত নধে, ওয়াসা  

৩.২ প্রধকউরভেন্ট-এর সক্ষভত্র ধবলভম্বর কধতপয় কারণ  

• প্রেেত: প্রকভল্পর ধেোইন ও ম্যাভনেেভন্ট কনসালভটন্ট ধনভয়াভগ সদধর হওয়ায় সকল সংগ্রহ কাভে এর প্রোব 

পভড়ভি। কারণ প্রকভল্পর ধেোইন অনুসাভর সকল কাভের প্রাক্কলন, প্রাথরমক নকশা, েরপত্র প্রস্তুতকরণ এ 

কনসালভটন্ট টিে এর কাে। 

• অভনক সক্ষভত্রই সটিার ইোলুেভয় ন কধেটি ধনি কাধরত সেভয় (ধসধেউল) মূল্যায়ন কাে স ে করভত সক্ষে হয় না।  

• মূল্যায়ন কধেটির কাে স ভে আধে কক প্রস্তাবনা ধনভয় অন্য কধেটি কাে কভর। এ কধেটির সোও প্রায় : ধনি কাধরত 

সেভয় হয় না।  
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• প্রায় সকল সংগ্রহই আন্তেকাধতক দরপভত্রর োধ্যভে করা হভয়ভি। ধকছু ধকছু সক্ষভত্র সকাভনা সকাভনা সকাম্পানী দরপভত্র 

কাংধেত ফলাফল না সপভল অমূলক অধেভর্াগ দাধেল কভর িাভক। এ সক্ষভত্র অধেভর্াগ ধনষ্পধি না হওয়া অবধি 

সংগ্রহ কাে স্থধগত োভক।  

• প্রধকউরভেন্ট-এ গধত আনভত সকাভনা সকাভনা সক্ষভত্র আধে কক প্রস্তাব ধবভবচনা না কভরও তুলনামূলক ধববরণী প্রস্তুত করা 

হভয়ভি।  

• দাতা সংস্থা (এধেধব)-এর সংধেষ্টতা োকায় প্রধকউরভেন্ট কাভের সকল পর্ কাভয় তাভদর অবধহতকরণ, অনুভোদন 

সাভপভক্ষ করভত হয়। এভত অভনক সক্ষভত্র ধকছুটা কালভক্ষপণ হভয় োভক। 

• তভব, উভল্লে োভক সর্, ওয়াসা সেভক এধেধব-এর সাভে বভড়া সকাভনা ভুল সবাোবুধে ধকংবা অে কায়ভন সকাভনা অভহতুক 

ধবলম্ব-এর অধেভর্াগ ওভঠধন।  
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িতুথ ব অোয়: প্রকল্প-এর সারব বক কায বক্রম ও কম বপররকল্পনা, এবাং অগ্রগরত  

প্রকল্প-এর রেরপরপ, আররেরপরপ, প্রকল্প-এর সমাপনী প্ররতদবেন, অগ্রগরত প্ররতদবেন, পররবীক্ষণ প্ররতদবেন পয বাদলািনা ও রক 

ইনফরদমন্ট  ইনটাররভউ সথদক প্রাপ্ত তথ্য - উপাি ধবভেেণ করা হভয়ভি । 

৪.১ প্রকল্প-এর সাধব কক কার্ কক্রে ও কে কপধরকল্পনার অগ্রগধত পর্ কাভলাচনা 

ঢাকা শহদরর পারন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব বাসন ও বরধ বতকরণ, রসদেম লস হ্রাসকরণ ও পররিালনা ও পররবীক্ষণ ব্যবস্থা 

সজারোরকরণ এবাং ঢাকা ওয়াসার প্রারতষ্ঠারনক কাঠাদমা শরক্তশালীকরণসহ এর আরথ বক, প্রশাসরনক ও পররিালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন 

সাধদনর লদক্ষয ঢাকা ওয়াসা কর্তবক ১৪৬৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় (রজওরব ৪৩২২৭.০০ লক্ষ এবাং এরেরব আরথ বক সহায়তা 

১০৩,৩৩৭.০০ লক্ষ টাকা বা ১৫০ রমরলয়ন েলার) জানুয়ারর, ২০০৮ হদত রেদসম্বর, ২০১৩ পয বন্ত বাস্তবায়ন সময়ােকাদল Dhaka 

Water Supply Sector Development Project  ীে কক প্রকল্পটি গত ২৯-১১-২০০৭ তাধরভে অনুধিত একভনক কর্তকক অনুভোধদত হয় 

এবং োনুয়াধর, ২০০৮ হভত প্রকল্প কাে শুরু হয়। পরবতীভত নভেম্বর, ২০১৩ সাভল প্রকভল্পর ১ে ধরধে ন অনুভোধদত হয়, র্ার ফভল 

প্রকল্প ব্যয় এবং সেয় উেয়ই বৃধি পায়। ১ে ধরধে ন অনুভোধদত হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ১৭৩৪০১.৫১ লক্ষ (প্রকল্প সাহায্য 

১২৪৫৮১.২৪ লক্ষ + ধেওধব ৪৮৮২০.২৭ লক্ষ) এবং বাস্তবায়ন কাল োনুয়াধর, ২০০৮ হভত জুন, ২০১৬ পর্ কন্ত। বধণ কত প্রকভল্পর ২য় 

ধরধে ন অনুভোধদত হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ১৭৪৬৫২.০২ লক্ষ (প্রকল্প সাহায্য ১২৫২৬৫.৯৬ লক্ষ + ধেওধব ৪৯৩৮৬.০৬ লক্ষ) 

এবং বাস্তবায়ন কাল োনুয়াধর, ২০০৮ সেভক জুন, ২০১৬ পর্ কন্ত।  

ঢাকা  হভরর দ্রুত েনসংখ্যা বৃধির হাভরর সাভে সােঞ্জস্য সরভে পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ভনর লভক্ষে ধেওধব ও এধেধব অে কায়ভন 

বাস্তবায়নািীন এই প্রকভল্পর আওতায় ঢাকা ওয়াসার সাতটি সোভনর (সোন-৫,৮ এবং সোন-৩,৪,৯ ও ১০ এর অং ) অিীভন ঢাকা 

েহানগরীর গুল ান, বনানী, ধনক্যঞ্জ, ধেলভক্ষত, বাধরিারা, েহাোলী, বসুন্ধরা, বাড্ডা, িানেধি, গ্রীন সরাে, লালোটিয়া, পল্লবী, ধেরপুর 

ও সংধেষ্ট এলাকায় ৬টি (িয়) Civil Work প্যাভকভের োধ্যভে সোট ৪৭টি (সাতচধল্ল ) District Metered Area (DMA) প্রধতিা 

করা হভয়ভি। এই প্রকল্প বাস্তবায়ভনর োধ্যভে DMA এলাকায় ৭X২৪ ঘন্টা ধেধিক ধসভেে পাধন সরবরাভহর লভক্ষে ধবদ্যোন পাধন 

সরবরাহ সনটওয়াকক পুনব কাসন/সম্প্রসারণ, গ্রাহক সংভর্াগ প্রধতস্থাপন/তবিকরণ ইতোধদ কাে সম্পন্ন করা হভয়ভি।  

৪.২ রেরপরপ সাংদশাধদনর মূল রবিয়  

মারনকরে পাইলট প্রকল্প: ঢাকা ওয়াসা ঢাকা শহদরর পারন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব বাসন, বরধ বতকরণ, রসদেম লস হ্রাসকরণ ও 

পররিালনা ও পররবীক্ষণ ব্যবস্থা সজারোরকরণ এবাং ঢাকা ওয়াসার প্রারতষ্ঠারনক কাঠাদমা শরক্তশালীকরণসহ এর আরথ বক, প্রশাসরনক 

ও পররিালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধদনর লদক্ষয প্রকল্প হাদত সনওয়ার পর রবরভন্ন োতা সাংস্থার সরহত আলাপ-আদলািনা কদর প্রকদল্প 

অথ ব সহায়তা প্রোদনর জন্য, এরশয়া উন্নয়ন ব্যাাংক (এরেরব) ঢাকা ওয়াসার বরণ বত প্রকদল্প শতব সাদপদক্ষ অথ ব সহায়তা রেদত সম্মরত 

প্রোন কদর। এরেরব-এর শতব সমাতাদবক ঢাকা শহদরর মারনকরেদত এরেরব‘র আরথ বক সহায়তায় মাি ব, ২০০৬ হদত রেদসম্বর, ২০০৭ 

পয বন্ত একটি পাইলট প্রকল্প হাদত সনওয়া হয়, যার প্রধান উদেশ্য রিল: ঢাকা শহদর বদ া আকাদর প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুর পূদব ব 

ক্ষুদ্রাকাদর প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ কদর সফলতার হার প্রতযক্ষ করা এবাং ভরবষ্যত র্ভলত্রুটি সম্পদকব ধারণা সনয়া। তািা া ঢাকা শহদরর 

মদতা একটি ঘন বসরতপূণ ব শহদর পারন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব বাসন, বরধ বতকরণ, রসদেম লস হ্রাসকরণ এবাং পররিালনা ও পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা স্থাপন কাদজ উদ্ভুত পরররস্থরতর সম্পদকব পূদব ব ধারণা সনয়া উক্ত পাইলট প্রকদল্পর প্রধান উদেশ্য রিল। উদেখ্য, মারনকরে 

পাইলট প্রকদল্প সমাট ৪৪০টি হাউজ কাদনকশন অন্তর্ভ বক্ত কদর রেএমএম স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়। মারনকরে পাইলট প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর ফদল উক্ত এলাকায় রেসরট্ররবউশন পাইপ বৃরি সপদয়দি ৪.৬ রক.রম., স্প্যাদগটি কাদনকশন হ্রাস সপদয়দি ৪১৮টি, রসদেম 

লস ৫৩% হদত ১৪% এ উত্তীণ ব হয়। মারনকরে পাইলট প্রকল্প সফলতার ফলশ্রুরতদত এরেরব বাাংলাদেশ সরকাদরর সরহত ঋণ চুরক্ত 

স্বাক্ষররত হয়। 

৪.৩ মূল রেজাইন ও ধারণার পররবতবন 

ঢাকা ওয়াসা ২০০৫-২০০৬ অথ ব বিদর ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেদভলপদমন্ট প্রকল্প-এর প্লযারনাং ও রেরপরপ প্রস্তুদতর সময় প্রকল্প 

এলাকা ঢাকা ওয়াসার পূদব বর ৪টি এেরমরনদেটিভ সজানদক মাত্র ৪টি হাইদরারলক সজাদন রবভক্ত কদর সমাট ৩৪৮১ রক.রম. পারনর 

লাইন, ১৫৭০০০টি হাউজ কাদনকশন পুনব বাসন কাজ করার কথা উদেখ করা হদয়রিল। প্রদতযকটি হাইদরারলক সজাদন অবরস্থত গভীর 

নলকূপ সমূদহর রবতরণ ব্যবস্থায় বাল্ক ওয়াটার রমটার ও ভাল্ব বসাদনার কথা উদেখ করা হদয়রিল।  

রেেরিউএসএসরে প্রকদল্পর আওতায় Design Management Consultant (DMC) ধহসাভব Grontmij J CarlBro, Denmark, Joint 

Venture with AQUA, Bangladesh (JV), BETS, Bangladesh  (JV), IWM, Bangladesh (JV)-এর সাভে ঢাকা ওয়াসার চুু্ধি 
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স্বাক্ষধরত হয় জুন, ২০০৯ সাভল এবং উপভদষ্টা ফাে কটি জুলাই, ২০০৯-এ on Board হয়। উপভদষ্টা ফাে ক on Board হওয়ার পর ঢাকা 

 হভরর েভতা একটি ঘন বসধতপূণ ক  হভরর কে প্রস্থ ধবধ ষ্ট রাস্তা, অধলগধল, অপধরকধল্পত বৃহৎ আকাভর উন্মুি েনন পিধতভত পাধনর 

লাইন স্থাপনা কাে ধনভয় ধচন্তা-োবনা কভর উন্মুি েনন পিধতর পধরবভতক সেঞ্চভলস পিধত এবং োধনকধদ পাইলট প্রকভল্পর 

সফলতার কো ধবভবচনা কভর বৃহৎ আকাভর ঢাকা ওয়াসার পূভব কর ৪টি এেধেধনভেটিে সোনভক োত্র ৪টি হাইভরাধলক সোভন োগ 

কভর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব কাসন, বধি কতকরণ, ধসভেে লস হ্রাসকরণ কাে না কভর পূভব ক প্রকল্প এলাকা োত্র ৪টি হাইভরাধলক 

সোভন ধবেি কভর কাে করার কো োকভলও পরবতীভত সপ্র ারাইেে ধসভেভে পাধন সরবরাহকভল্প এবং এর সুিু পধরচালনা, 

রক্ষণাভবক্ষণ ও পধরবীক্ষণ কাভের সুধবিাভে ক প্রকল্প এলাকাভক ৮৮টি District Metering Area (DMA) সত ধবেি কভর কাে 

সম্পাদভনর পধরকল্পনা সনয়া হয়। এভক্ষভত্র উপভদষ্টা ফাে ক পূভব ক ধবভের ধবধেন্ন সদ  কর্তকক বাস্তবাধয়ত DMA concept হভত িারণা ও 

অধেজ্ঞতার সহায়তা ধনভয় োভক। র্ার ফভল DMA concept অনুর্ায়ী কাে সম্পাদন করভত ধবধেন্ন িরভনর োল্ব, বাল্ক ওয়াটার 

ধেটার ও অন্যান্য ধনয়ন্ত্রণ ও পধরবীক্ষণ র্ন্ত্রপাধতর পধরোণ পূভব কর তুলনায় অভনক গুভণ বৃধি পায়। উপভদষ্টা ফাভে কর পধরকল্পনা 

অনুর্ায়ী দরপত্র দধলল প্রস্তুত করা হয়, র্া এধেধব কর্তকক অনুভোদভনর পর দরপত্র আহ্বান করা হয়। তািাড়া, প্রকল্পটির ধেোইন 

concept পধরবতকভনর ধবেয়টি ০৫-১১-২০১৩ সাভল সেৌত অবকাঠাভো ধবোগ, পধরকল্পনা কধে ন-এর প্রকল্প মূল্যায়ন কধেটি 

(ধপইধস) সো কর্তকক ধবস্তাধরত আভলাচনা কভর মূল ধেোইন concept পধরবতকভনর ধবেয়টি ১ে আরধেধপধপ-সত অন্তভু কধির ধসিান্ত 

গ্রহণ করা হয়। ১৩-১১-২০১৩ তাধরভে ধেেধিউএসএসধে প্রকভল্পর ১ে ধরধে ন পধরকল্পনা েন্ত্রী েভহাদয় কর্তকক অনুভোধদত হয়। 

এোভন উভল্লে করা প্রভয়ােন, ঢাকা পাধন সরবরাহ ব্যবস্থায় ধনধে কত এই ধেোইন DMA িারণাটি আোভদর সদভ  আভগ কেনও 

ব্যবহৃত হয়ধন এবং এটি সম্পূণ ক নতুন। DMA হভে এই এলাকাটির একটি সম্পূণ ক পাধনবাহী ধবধেন্নতা এবং ২৪/৭ ধদন চাপযুি 

স্বধনে কর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থা। একটি DMA-এর সেস্ত সরবরাহ এবং ব্যবহাভরর পভয়ন্টগুধল এলাকার েভধ্য পাধনর োরসাম্য 

ধনি কারভণর েন্য কাে কভর এবং র্ার ফভল ধসভেভের প্রযুধিগত ক্ষধত ১৫%-এরও ধনভচ কভে আভস। এর োধ্যভে DMA-এর চাপ 

এবং সেৌত ক্ষয়ক্ষধতর উপর খুব সহভে নের রাো র্ায়। 

প্রধতটি DMA কভয়কটি সংভর্াগ পভয়ন্ট-এর োধ্যভে প্রধতভবধ  এলাকার সাভে সংযুি োভক, এগুভলা োল্ব (ধপএসধে, ধপআরধে), 

োটা লগার, বাল্ক ধেটার ইতোধদ দ্বারা ধনয়ধন্ত্রত হয়। প্রধতটি সংভর্াগ পভয়ভন্ট বাল্ক পাধনর ধেটার এবং োল্ব (ভগট োল্ব) DMA সেভক 

এবং বাইভর আসা পাধনর প্রবাহ পধরোপ করার েন্য স্থাপন করা হয়; DMAগুধলর েভধ্য অধতধরি পাধন বা পাধনর ঘাটধত সদো 

ধদভল সংধেষ্ট DMA-এর েভধ্য চাপ প্রভয়াভগর ব্যবস্থা বোয় সরভে পােকবতী এলাকায় স্বয়ংধক্রয়োভব পাধন র্াওয়া/আসা করার েন্য 

চাপ স্থায়ীকরণ োল্ব (PSV) স্থাপন করা হয়।  
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৪.৪ প্রকভল্পর বাস্তবায়ন 

একটি ধনব কাহী সংস্থা ধহসাভব ঢাকা ওয়াসা প্রকল্প পরাে কদাতাভদর সহায়তায় এই `ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট 

(ধেেব্লুএসএসধেধপ)` বাস্তবায়ন কভর। ২০০৮ সাভলর োনুয়াধর োভস প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়। তভব, ধবধেন্ন কারভণ প্রকল্প-এর 

েন্য পরাে কদাতাভদর ধনভয়াভগ র্ভেষ্ট ধবলম্ব হয় এবং অবভ ভে ২০০৯ সাভল জুলাই োভসর স ভে পরাে ককরা োঠ পর্ কাভয় কাে শুরু 

কভরন। পরাে ককরা তাভদর কাভে 

সর্াগদাভনর িয় োস পভর তাভদর প্রারধম্ভক 

প্রধতভবদন েো সদন এবং তারপর 

পধরকল্পনা, প্রােধেক নক া, দরপত্র 

প্রস্তুতকরণ ইতোধদ কাে শুরু কভরন। 

ফলস্বরূপ, প্রকল্পটির অিীভন কাে এবং 

পভণ্যর আইধসধব প্যাভকভের চুধি এওয়াে ক-

এর প্রভসধসং ও অনুভোদন এবং পধরভ ভে 

এর বাস্তবায়ভন অভনক সদধর হভয় র্ায়। সসই 

অনুর্ায়ী, ২০১১ সাভলর সফব্রুয়াধর োভস 

প্রেে আইধসধব প্যাভকে চুধি সম্পাধদত 

হয়। প্রকল্প-এর মূল সেৌত উপাদানগুধল 

ধনভয় শুরু সেভকই কাে করা হভয়ভি এবং 

এর িারাবাধহকতা এবং সম্পূণ ক সোধপ্তর 

েন্য আরও সেয় বৃধি এবং অধতধরি 

তহধবভলর প্রভয়ােন হভয়ভি।  

২০০৯ সাভলর জুলাই োভস প্রকল্প 

পরাে কদাতাভদর একধত্রত করার পভর, মূল প্রকল্প িারণাটি সেলা ধেটাধরং এধরয়া (DMA) প্রবতকভনর োধ্যভে পধরবধতকত হয় সর্োভন 

ধপধেধস এবং ধেআই পাইভপর সাভে ওভপন কাট ধসভেভের পধরবভতক এইচধেধপই পাইভপর সাভে সেঞ্চভলস প্রযুধি ব্যবহার কভর 

প্রভয়াগ করভত বলা হয়। ২০০৭ সাভলর অভক্টাবর োভস DPP ততধরর পর সেভক পাধন সরবরাহ সনটওয়াকক ধেোইন পরাে কদাতারা 

সব  কভয়কটি পধরবতকন ধবভবচনা কভরভিন। পরাে কদাতারা োভঠ র্াওয়ার পর ধব দ সনটওয়াকক পধরধস্থধত েধরপ করা হভয়ধিল। 

েধরভপর ফলাফল এবং সনটওয়াকক পরবতী েভেধলং-এর উপর ধেধি কভর েধবষ্যত সনটওয়াভককর স্থাধয়ভত্বর েন্য ধকছু পধরবতকন 

অধনবার্ ক ধিল। এই DMA িারণার অিীভন (FIDIC) এবং পারফরভেি ধেধিক চুধি অনুসাভর প্রস্তুতকৃত নক া) উধল্লধেত ৪টি েেস 

সোনভক (বতকোভন সাতটি সোন) ৮৮টি সিাট DMA (প্রধতটি সেভক ৫০০ সেভক ৩০০০ গ্রাহক সংভর্াগ)-সত ধবেি কভর এবং আট 

(৮) টি আইধসধব প্যাভকে চুধি-এর আওতায় ব্যবহার/প্রভয়াগ করা হভয়ভি। ধনম্নধলধেত কার্ কক্রেসমূভহর পধরব কতনও প্রকল্প-এর 

আওতায় বাস্তবায়ন করা হভয়ভি।  

 প্রকল্পটির রেজাইদন ব্যাপক পররবতবন হদয়দি। 

 প্রকল্পটি র্ধদও ২০০৮ সাভলর োনুয়াধরভত শুরু হভয়ধিল, ২০০৯ সাভলর জুলাই োভস প্রকল্প পরাে কদাতাভদর একধত্রত 

করার পভর বভড়া বভড়া ধসধেল ওয়াককগুধল শুরু হভয়ধিল।  

 প্রকল্পটি িয়টি সনটওয়াকক প্যাভকভে ধবেি। প্রেে প্যাভকেটি ২০১১ সাভলর সফব্রুয়াধরভত এওয়াভে কে হয়। েি প্যাভকেটি 

২০১২ সাভলর অভক্টাবর োভস এওয়াভে কে হভয়ধিল। চুধি দধলল অনুর্ায়ী, সব কভ ে প্যাভকেটি স ে হওয়ার সেয়সূধচর 

তাধরে ধেভসম্বর, ২০১৫।  

 প্রকল্প উপাদান সর্েন বাল্ক ধেটার ও োল্ব, পাধনর ধেটার ইতোধদর গুণগত োন এবং বাোরমূল্য র্ভেষ্ট পধরোণ বৃধির 

কারভণ প্রকল্প ব্যয় বৃধি সপভয়ভি। 

 কাভের সেৌত ধদকগুধল সোধপ্তর পর, ঠিকাদার কােগুধল সম্পাদভনর েন্য এবং পুভরা অে ক প্রদান করদত ধতন োস সেসয়র 

প্রদয়াজন পদ । 

 ৮৮ টি DMA-এর জায়গায় ৪৭টি বাস্তবায়ন হদয়দি। 

 প্রকল্প এলাকায় DMA-এর সটকসই পধরচালনার েন্য ওভারদহে ট্যাাংক রনম বাণ ও পুনব বাসদনর পররবদতব ধবদ্যোন DTW-

গুধলর প্রধতস্থাপন এবং পুনিঃস্থাপভনর প্রস্তাব করা হয়।   

 DMA ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধ ক্ষণ কার্ কক্রে 
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 প্রকল্প পধরকল্পনা এবং ধেধপধপ প্রকল্প প্রস্তুধতর সেয় ধবভবচনা করা হভয়ধিল সর্, সকবলোত্র DWASA-এর পূব কবতী 

প্র াসধনক এলাকাগুধল বৃহির চারটি (৪) প্র াসধনক এলাকার হাইভরাধলক এলাকা হভত হভব সর্োভন বাল্ক ওয়াটার ধেটার 

এবং োল্ব সকবলোত্র প্রোক ন টিউবওভয়ল (PTW) সরবরাভহর সেয় স্থাপন করা হভব। সসই অনুসাভর, DPP-সত সকবল 

৩২০টি বাল্ক পাধনর ধেটার এবং ৩০০টি োল্ব বরাে করা হভয়ধিল।   

 DMA-গুধলর স্থাপনা পরবতী পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর সরঞ্জােগুধল পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য একটি সোন 

আউটভসাধস কংভয়র প্রস্তাব করা হভয়ভি র্া DPP-এর মূল িারণা ধহসাভব ধবভবধচত হভয়ধিল। এর োধ্যভে DWASA-এর 

সক্ষেতা বৃধি করা হভব। 

 সলাধরভন ন ধসভেভের ধনরাপদ পধরচালনার েন্য সলাধরনসহ মূল ধনবীেন (disinfection) ব্যবস্থার আওতায় সিাট 

সলাধরভন ন ধসভেে ধনে কাভণর েন্য প্রস্তাব করা হভয়ভি।  

 েধে অধিগ্রহভণর প্রভয়ােনীয়তা নাই বভল তা বাদ সদওয়া হভয়ভি।  

 প্রকল্পটির প্রথম সাংদশাধনীদত (নদভম্বর ২০১৩), পাইপলাইন সনটওয়াদকবর সমাট তেঘ বয ১৬৮২রক.রম. রহসাদব (পররদিবা 

সাংদযাগসহ সাংদযাগ, রবতরণ এবাং  সনটওয়াকব) তদব প্ররতটি DMA-এর পূণ বাে নকশা ততরর  করা হয় এবাং বাস্তবায়দনর 

পদর পাইপ সনটওয়াদকবর সমাট তেঘ বয ২৪৫৬রক.রম. হদয় যায়।  

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়, রাস্তার মারলকানাধীন এদজন্সী সথদক রাস্তা কাটার অনুমরত সপদত রবলম্ব, প্রাকৃরতক দুদয বাগ এবাং 

রাজননরতক অরস্থরতার কারদণ প্রকল্প সমারপ্তর সক্ষদত্র অদনক সবরশ রবলম্ব হয়। এর ফদল, ৬টি কাররগরর ও প্রদকৌশলী কাজ 

সমারপ্তর সময় বা াদনা হদয়দি এবাং পুনঃরনধ বারণ করা হদয়দি। 

 আরথ বক ও সক্ষমতা উন্নয়ন পরামশ বোতা (FCBC), প্রকদল্পর কম বক্ষমতা পয বদবক্ষণ পরামশ বোতা (PPMC), িারহো রনয়ন্ত্রণ 

এবাং জনসদিতনতা, পুনব বাসন ও েক্ষতা উন্নয়ন কম বসূরির জন্য এনরজও-সের জন্য পরামশ ব পররদিবারের ব্যয় হ্রাস করা হয় 

কারণ, চুরক্তটির ToR-এর িারহো অনুযায়ী সবরশর ভাগ পররদিবা কায বক্রম সময়সূরির আদগই সমাপ্ত হয় এবাং এর ফদল 

মূল রবদশিজ্ঞদের কম ইনপুট প্রদয়াজন হয়।   

 ক্রয় না করার কারদণ “DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সরঞ্জাম”-এর জন্য সকাদনা ব্যয় হয় নাই এবাং “১০০ সসট 

সলাররদনটর সরঞ্জাম” বাে সেওয়ার কারদণ কম ব্যয় হদয়দি।  

 প্রকদল্পর সময়াে বৃরি এবাং নতুন সবতন সেল-এর কারদণ প্রকদল্পর প্রশাসরনক ব্যয় বৃরি করা হয় (অরফসার ও োফদের 

সবতন, অরফস পররিালনা এবাং ওভারটাইম ভাতা ইতযারে) । 

এই সকল কারণ ধবভবচনা কভর প্রকল্পটির সম্পূণ ক কাে এবং লক্ষেোত্রা পূরভণর েন্য সেয় বাড়াভনার প্রভয়ােন হভয়ভি। সসই অনুর্ায়ী, 

পরাে ক পধরভেবা চুধির সম্প্রসারণ প্রভয়ােন রিল। সুতরাাং, প্রকল্পটি পুনধব কভবচনার কারভণ সোট সংভ াধিত ব্যয় দাঁধড়ভয়ভি 

১৭৩৪০১.৫১ লক্ষ টাকা র্ার েভধ্য ধেওধব অং  ৪৮৮২০.২৭ লক্ষ টাকা এবং এধেধব অং  ১২৪৫৮১.২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল োনুয়াধর ২০০৮ সেভক জুন ২০১৬ বৃরি করা হয়।  

প্রকভল্পর সেৌত কার্ কক্রভের েভধ্য ৪৭ টি District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা হয়। র্ধদও ধেধপধপভত ৮৮টি  DMA প্রধতিা 

করার কো ধিল ধকন্তু নতুন িরভনর প্রযুধি স্থাপভন ওয়াসার অধেজ্ঞতা কে োকার ফভল ধনি কাধরত সেভয়র সচভয় ধতন বির সেয় 

সবধ  ব্যয় হয়। প্রকল্পটির সফলতার কো ধবভবচনা কভর ঢাকা ওয়াসা এবং এধেধব সেয় বৃধির  প্রস্তাব কভর ধকন্তু পধরকল্পনা েন্ত্রণালয় 

প্রকল্পটির সেয় বৃধি না কভর নতুন প্রকল্প হাভত সনয়ার প্রস্তাব কভর। এই পধরভপ্রধক্ষভত `ঢাকা পাধন সরবরাহ সনটওয়াকক  উন্নয়ন 

প্রকল্প` অনুভোধদত হয় এবং ৮৮টি  DMA-এর পধরবভতক ১৪৫টি DMA প্রধতিার েন্য ধেধপধপ ততধর করা হয়। 

ঢাকা শহদরর মাোর প্লযাদনর আওতায় ওয়াসা’র বাস্তবায়নাধীন ৪টি ভূ-উপররস্থ পারন পররদশাধন প্লান্টদক িালু করার মােদম  

DMAগুদলাদত পারন সরবরাহ করার কথা রিল যাদত কদর প্ররতটি DMA-সত ১ বার সপ্রশার বজায় থাদক।  

তািা া DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রনদয়ারজত চুরক্তরভরত্তক কম বকতবা এবাং ওয়াসার কম বকতবাদের সাদথ আদলািনা 

সথদক প্রাপ্ত তথ্য এবাং প্রকল্প-এর রবরভন্ন নরথপত্র পয বাদলািনার পররদপ্ররক্ষদত একটি রবিয় প্রতীয়মান হয় সয,  চুরক্তরভরত্তক িাকুররর 

অরনশ্চয়তা না থাকদল DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রনদয়ারজত প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত চুরক্তরভরত্তক কম বকতবা ও কম বিাররদের 

িাকুরর সিদ  যাবার প্রবণতা কদম সযত।  
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৪.৫ প্রকভল্পর সেৌত কার্ কক্রে  

ক্ররমক 

নাং 

রবিয় রেরপরপ অনুযায়ী ইউরনট প্রকল্প সথদক অরজবত/স্থারপত 

১. District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা ৮৮টি ৪৭ টি 

২. পাধনর লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ ১,৮০৩ ধক.ধে. ২,৪৫৬ ধক.ধে. 

৩. 
ধেটারসহ ধবদ্যোন সাধে কস সংভর্াগ 

পধরবতকন/নতুন সংভর্াগ প্রদান 
১,৬৪,০০০টি ১,০৬,৬৬২টি 

৪. 
পাধন ধবশুিকরভণর েন্য সলাধরভনটর সরঞ্জাে 

সংগ্রহ ও স্থাপন 
৩০০টি ২০০টি 

৫. 
পাধনর সলা-ধেটার (বাল্ক ধেটার) এবং সুইচ োল্ব 

সংগ্রহ ও স্থাপন 
১২,২৪১টি ৭,৩১৭টি 

৬. গেীর নলকূপ প্রধতস্থাপন ৮০টি ৪৬টি 

৭. গেীর নলকূপ ধর-সেনাভর ন ২০টি ১৮টি 

৮. সােধয়কোভব ক্ষধতগ্রস্ত ব্যধিভক সহায়তা প্রদান প্রায় ২০,০০০ েন ৭০২ েন 

৯. 
ধনবন্ধনভুি বধস্ত এলাকায় পাধনর সংভর্াগ এবং 

পাধন সরবরাহ পভয়ন্ট উন্নত করা 
প্রায় ২,০০০ ১২৭৪  টি 

১০. 

আধে কক এবং পধরচালনা ব্যবস্থার সক্ষেতা 

 ধি ালী করা এবং DWASA-এর োফভদর 

র্োর্েোভব প্রধ ক্ষণ প্রদান। কত েন কতককতকা ও 

কে কচারী প্রধ ক্ষণপ্রাপ্ত হভয়ভিন? 

 

২,২৪৪ েন 

১১. 

কতককতকা ও কে কচারী সর্ সব ধবেভয় প্রধ ক্ষণপ্রাপ্ত 

হভয়ভিন 

 

 ১২৬টি ব্যাভচ ঢাকা ওয়াসার কে ককতকা ও 

কে কচারীভদর “Electrical System”, 

O&M of Gas Chlorination Units”, 

Occupational Health and Safety”, 

O&M of Deep Tube well Pumps”, 

`GIS Based DMA Operation and 

Maintenance‘ ইতোধদ ধবেভয় প্রধ ক্ষণ 

প্রদান করা হভয়ভি। এিাড়াও ধহসাবরক্ষণ 

োফভদর Accrual-Based োবল এধি 

একাউধন্টং পিধত ব্যবহাভরর উপর 

প্রধ ক্ষণ প্রদান করা হভয়ভি। 

১২. 

একটি সোভনর পাইলট ম্যাভনেভেন্ট চুধি হভয়ভি 

ধকনা 
 

DMA-617 এর োধ্যভে ঢাকা ওয়াসার 

MODS Zone-6 এর ধেলগাঁও-তালতলা 

এলাকায় পাইলটিং করা হভয়ভি। র্ার 

োধ্যভে NRW ধনি কারণ করা হভয়ভি। 

১৩. 
গ্রাহক োটাভবে ততধর করা এবং সম্পূণ কোভব 

কার্ ককর করা  
 

৩,৬২,০০০ গ্রাহক 

সূত্র: ধেধপধপ, আরধেধপধপ, ধপধসআর ও প্রকল্প সংক্রান্ত নধে, ওয়াসা  
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প্রধ ক্ষভণর েন্য DMA সনটওয়াকক এর নমূনা  

 

৪.৬ পাধনর উৎপাদন ও অপচয় 

DMA এর কার্ ককাধরতা সদোর েন্য ২০০৭ - ২০১৬ সাভলর েেস্ সোনগুধলভত পাধনর উৎপাদন ধবভেেণ করা হয়। শুধুোত্র এই 

প্রকল্পটির ফলাফল পর্ কভবক্ষভণর েন্য ২০০৭ - ২০১৬ সাভলর তথ্য ধবভেেণ করা হয়। এই ধবভেেণ ধনভদ ক  কভর সর্, প্রধতটি েেস্ 

সোভন পাধনর উৎপাদন বৃধি সপভয়ভি।  

 

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০
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মড স সজান

পারন উৎপােন ২০০৭ (এমএলরে) পারন উৎপােন ২০১৬ (এমএলরে)
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সূত্র: নধে, ওয়াসা  

উপভরর গ্রাফগুভলাভত ২০০৭ সেভক ২০১৭ সাল পর্ কন্ত DWASA-এর পাধনর চাধহদা এবং পাধন সরবরাভহর সক্ষেতা সদোভনা হভয়ভি। 

২০১৩ সাভল, DWASA প্রেেবাভরর েভতা ঢাকার পাধনর উৎপাদন ক্ষেতা পাধনর চাধহদাভক অধতক্রে কভরভি। বতকোভন পাধনর 

উৎপাদন ক্ষেতা চাধহদার তুলনায় ৫০এেএলধে সবধ । তভব  DMA পররকল্পনায় আশা করা হদয়রিল, ৪টি ভূ-উপররস্থ পারন 

পররদশাধন প্লান্টদক িালু কদর পররদশাধনাগার সথদক পারন রবতরণ করদত হদব এবাং প্রদয়াজনীয় পারন সরবরাদহর সক্ষদত্র প্ররতটি 

DMA-এর সাদথ আন্ত:সাংদযাগ থাকদব। ভূ-উপররস্থ পারন পররদশাধনাগার সথদক যরে পারন সরবরাহ রস্থরতশীল থাদক তাহদল প্ররতটি 

DMA-এ সত ১ বার সপ্রশার থাকদব বদল আশা করা হদয়রিল। রকন্তু শুধুমাত্র জশলরেয়া পারন পররদশাধন প্লান্ট ব্যতীত অন্য সকাদনা 

প্রস্তারবত পররদশাধন প্লান্ট িালু হয় নাই। তািা া রবতরণ সনটওয়াকব স্থারপত না হওয়ার কারদণ জশলরেয়া পারন পররদশাধন প্লান্ট 

সথদক DMA এলাকাগুরলদত পারন রবতরণ করা সম্ভব হয়রন। প্রকল্প-এর একটি উদেখদযাগ্য উদেশ্য রিল, ভূ-গভবস্থ পারন উদত্তালদনর 

উপর িাপ করমদয় ভূ-উপররস্থ পারনর ব্যবহার বা াদনা। রকন্তু সসটি সম্পূণ বভাদব সফল হয়রন। 

পারনর অপিয় 

২০০৮ সাদল ঢাকা ওয়াসার পারনর অপিয় রিল ৪০%। ২০১৮ সাদল পারনর অপিয় রিল ২০%। এবাং প্ররতটি রেএমএ-সত পারনর 

অপিয় ৫%-এর সবরশ নয়। ২০০৭ - ২০০৮ অথ ব বিদর ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব আয় রিল ৩০০ সকাটি টাকা, সযখাদন ২০১৮ – ২০১৯ 

অথ ব বিদর রাজস্ব আয় বৃরি সপদয় োঁর দয়দি ১৩০০ সকাটি টাকা। রনম্নরলরখত িদক রেএমএ-এর পারনর অপিয় সেখাদনা হদলা (সূত্র: 

ঢাকা ওয়াসা):  

 

২০১৬ সাদল পররমাপকৃত সজান-৪ এর অধীদন ৭টি রেএমএ পারনর অপিয়: 

ধেএেএ পাধনর অপচয় 

ধেএেএ-৪০১ ৪.৯৮% 

ধেএেএ-৪০২ ৪.৭৮% 

ধেএেএ-৪০৩ ৩.০৮% 

ধেএেএ-৪০৪ ৩.৩৮% 

ধেএেএ-৪০৫ ২.৭২% 

ধেএেএ-৪০৭ ৩.৭৩% 

ধেএেএ-৪১০ ১.৯৬% 

সূত্র: নধে, ওয়াসা  

  

-৫০০

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭
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পারন সরবরাহর ক্ষমতা (এমএলরে)

ঘাটরত (এমএলরে)

পারনর িারহো (এমএলরে)
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৪.৭  পাধনর গুণগত োন পরীক্ষা 

১. অধিকাং  পাধনর গুণগত োভনর প্যারাধেটার ECR এবং WHO গাইেলাইন েোলু অনুর্ায়ী োবার পাধনর গুণগত োভনর 

প্রভয়ােনীয়তাগুধল পূরণ কভরভি। তভব, সরধসডুয়াল সলাধরন এবং সটাটাল কধলফে ক েোিাে ক োন বোয় রােভত পাভরধন। সবধ র োগ 

সক্ষভত্র সরধসডুয়াল সলাধরন ০.২ ধেধলগ্রাে/ধলটার োভনর ধনভচ অবস্থান করধিল, ধবতরণ সনটওয়াকক এবং েলািারগুধলভত অণুেীভবর 

বৃধি রক্ষার েন্য ০.২ ধেধলগ্রাে/ধলটার সরধসডুয়াল সলাধরভনর উপধস্থধত প্রভয়ােন। গেীর নলকূপ সলাধরভন ন সে নগুধলভত পর্ কাপ্ত 

এবং সঠিক সলাধরভনর অোভব পাধনভত সরধসডুয়াল সলাধরভনর এই ঘাটধত হভত পাভর। 

২. ধবতরণ সনটওয়াকক এবং ভূ-গেকস্থ েলািার সেভক সংগৃহীত পাধনর নমুনায় সটাটাল কধলফে ক পাওয়া সগভি, র্া পাধনভক পান করার 

েন্য অধনরাপদ কভর সতাভল। সলাধরভন ন সে নগুধলর পাধনভত পর্ কাপ্ত পধরোণ সলাধরভনর অোবই পাধনর এই িরভনর েীবাণু দূেভণর 

মূল কারণ। ধবতরণ ব্যবস্থায় পাধনর ধনরাপিা রক্ষার েন্য পর্ কাপ্ত সলাধরভন ন এবং সসইসাভে ইন্টারধেধেভয়ট সলাধরভন ন প্রভয়ােন, 

র্ধদও গেীর নলকূভপর পাধন র্ভেষ্ট ধনরাপদ।  

৩. ০২ নং েেস সোন-এ, ০৫ ধেধলগ্রাে/এল এর প্রস্তাধবত স্তভরর সচভয় অোভোধনয়া-নাইভোভেভনর অভনক সবধ  ঘনত্ব পধরলধক্ষত 

হয়।   

সটধবল ৪.১: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ০৫: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার 

প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন 

েড্স 

সোন/ধেএেএ 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল  

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক 

(ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন গেীর নলকূপ 
ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

হোি 

টিউবওভয়ল 

০৬ ০৮ ০৪ -- 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টিধেএস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টারধবধেটি 

(এনটিইউ) 

৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সটাটাল হাে কভনস 

(ধে:গ্রাে/ধল.) 

-- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

আয়রন, এফই 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

ম্যাঙ্গাধনে, এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

নাইভেট-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

এোভোধনয়া-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.)  

১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সরধসডুভয়ল সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০-

০.২ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 

সটাটাল সকাধলফে ক 

(নং./১০০ ধে.ধল.) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না (৩২-

৬০) 

সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না ০-২২)  

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  
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সটধবল ৪.২: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ০৮: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন 

েড্স 

সোন/ধেএেএ 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক 

(ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন গেীর নলকূপ 
ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 
হোি টিউবওভয়ল 

০১ ০৬ ০৩ ০২ 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ৮ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

টিধেএস (ধে.গ্রাে/ধল.) ১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

টারধবধেটি (এনটিইউ) ৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

সটাটাল হাে কভনস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

-- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

আয়রন, এফই 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

ম্যাঙ্গাধনে, এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

নাইভেট-এন (ধে.গ্রাে/ধল.) ৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

এোভোধনয়া-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.)  

১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

সরধসডুয়াল সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল. 

সন্তুষ্ট না  

(০-০.০৫ 

(গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না  

(০-০.১ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না  

(০.০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সটাটাল কধলফে ক (নং./১০০ 

ধে.ধল.) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না (০-

৪) 

সন্তুষ্ট না 

 

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  

সটধবল ৪.৩: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ০৪: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন 

েড্স 

সোন/ধেএেএ 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক  

(ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন গেীর নলকূপ ভূ-গভবস্থ জলাধার 
হোি 

টিউবওভয়ল 

০১ ০৬ ০৬ -- 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ৪ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টিধেএস (ধে.গ্রাে/ধল.) ১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টারধবধেটি (এনটিইউ) ৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সটাটাল হাে কভনস (ধে.গ্রাে/ধল.) -- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

আয়রন, এফই (ধে.গ্রাে/ধল.) ০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

ম্যাঙ্গাধনে, এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

নাইভেট-এন (ধে.গ্রাে/ধল.) ৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

এোভোধনয়া-এন (ধে.গ্রাে/ধল.)  ১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সরধসডুয়াল সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 

সটাটাল কধলফে ক (নং./১০০ 

ধে/.ধল.) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না (০-১৩)  

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  
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সটধবল ৪.৪: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ০৩: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার 

প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন েড্স 

সোন/ধেএেএ 

ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক (ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন গেীর নলকূপ 
ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

হোি 

টিউবওভয়ল 

০২ ০২ ০২ -- 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ৩ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টিধেএস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টারধবধেটি 

(এনটিইউ) 

৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সটাটাল হাে কভনস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

-- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

আয়রন, এফই 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

ম্যাঙ্গাধনে, 

এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

নাইভেট-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

এোভোধনয়া-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.)  

১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সরধসডুয়াল 

সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 

সটাটাল কধলফে ক 

(নং./১০০ 

ধে.ধল.) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না (০-

১০০) 

সন্তুষ্ট (নাই) সন্তুষ্ট না (১০-

১৪০) 

 

   

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  

সটধবল ৪.৫: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ১০: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন 
েড্স 

সোন/ধেএেএ 

ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক 

(ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন গেীর নলকূপ 
ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

হোি 

টিউবওভয়ল 

০৩ ০৪ ০৩ ০১ 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

টিধেএস (ধে.গ্রাে/ধল.) ১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

টারধবধেটি (এনটিইউ) ৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

সটাটাল হাে কভনস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

-- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

আয়রন, এফই 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

ম্যাঙ্গাধনে, এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

নাইভেট-এন (ধে.গ্রাে/ধল.) ৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

এোভোধনয়া-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.)  

১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট 

সরধসডুভয়ল সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

সন্তুষ্ট না  

(০ ধে.গ্রাে 

/ধল.) 

সন্তুষ্ট না  

(০ ধে.গ্রাে 

/ধল.) 

সন্তুষ্ট না  

(০ ধে.গ্রাে 

/ধল.) 

সটাটাল কধলফে ক (নং./১০০ 

ধে:ধল:) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না (০) 

(০১০০) 

সন্তুষ্ট (নাই) সন্তুষ্ট না (০-

৮২)  

সন্তুষ্ট (নাই) 

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  
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সটধবল ৪.৬: রেএমএ এলাকার পারনর গুণগত মাদনর তথ্য (েড্ স সোন ০২: প্রধতভবদন ততধরর সেয়কাল ২০১৪-২০১৭) 

পাধন পরীক্ষার 

প্যারাধেটার 

পাধনর গুণগত োন 

েড্স 

সোন/ধেএেএ 

ভূ-গভবস্থ জলাধার 

প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল 

েধিউএইচও 

গাইেলাইন 

(২০০৪) 

বাংলাভদ  

েোিাে ক 

(ইধসআর 

১৯৯৭) 

সরবরাহ লাইন 
গেীর 

নলকূপ 

ভূ-গভবস্থ 

জলাধার 

হোি 

টিউবওভয়ল 

০৫ -- ০২ -- 

ধপএইচ ৬.৫-৮.৫ ৬.৫-৮.৫ েড্স ২ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টিধেএস (ধে.গ্রাে/ধল.) ১০০০ ১০০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

টারধবধেটি (এনটিইউ) ৫ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

সটাটাল হাে কভনস 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

-- ৫০০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

আয়রন, এফই 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৩ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

ম্যাঙ্গাধনে, এেএন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৪ ০.১ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

নাইভেট-এন (ধে.গ্রাে/ধল.) ৫০ ১০ সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট  

এোভোধনয়া-এন 

(ধে.গ্রাে/ধল.)  

১.৫ ০.৫ সন্তুষ্ট না (৫.১১৩-

৫.১১৫ধে.গ্রাে/ধল.) 

 সন্তুষ্ট না  

(০.৩৬১-০.৫৫১ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 

সরধসডুয়াল সলাধরন 

(ধে.গ্রাে/ধল.) 

০.৬-১.০ ০.২-০.৫ সন্তুষ্ট না (০-০.৩০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 সন্তুষ্ট না (০ 

ধে.গ্রাে/ধল.) 

 

সটাটাল কধলফে ক 

(নং./১০০ ধে.ধল.) 

নাই নাই সন্তুষ্ট না (০-৯)  সন্তুষ্ট (নাই)  

সূত্র: DMA LAB নধে, ওয়াসা  

সেৌত কার্ কক্রভের পা াপাধ  উভল্লেভর্াগ্য প্রাধতিাধনক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃধি সংক্রান্ত মূল কে ককাি ধনম্নরূপিঃ 

৪.৮ আধে কক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন , প্রধ ক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন  উন্নয়ন কার্ কক্রে 

এফধসধবধস পরাে কভকর অিীভন প্রচুর প্রধ ক্ষণ কে কসূধচ (প্রায় ৫৫টি) পধরচাধলত হভয়ভি এবং ধবভ ে কভর DWASA-এর োঠ 

পর্ কাভয়র কেীভদর পাধন ধবতরণ সনটওয়াকক আরও োভলাোভব পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য  চারটি ধবিান সর্েন- অে ক ধবধি – 

২০১০, পধরভেবা ধবধি – ২০১০, পধরভেবা সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯, নদ কো সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯ প্রণয়ন করা হভয়ভি। তািাড়া, 

DWASA-এর েন্য একটি নতুন প্রাধতিাধনক অবকাঠাভো অনুভোধদত হভয়ভি র্ার েন্য প্রস্তুত করা হভয়ভি (১) ৫ বিভরর কভপ কাভরট 

ধবেভনস প্লোন, (২) আধে কক েভেল, (৩) অোকাউধন্টং ম্যানুভয়ল, (৪) ৫ বিভরর শুল্ক পধরকল্পনা, (৫) কেী পধরচালনা তথ্য ধসভেে, 

এবং (৬) অোকাউধন্টং ধসভেে-এর কধম্পউটারাইভে ভনর েন্য অোকাউধন্টং প্যাভকে। 

ধনব কাহী প্রভকৌ লী, উপ-ধবোগীয় প্রভকৌ লী, সহকাধর প্রভকৌ লী, উপ-সহকাধর প্রভকৌ লী, পাইপলাইন পধরদ কক, পাইপলাইন ধেস্ত্রী 

এবং ২০১৩ সাভলর জুন োভস MODS সোন ৩, ৪, ৫, ৮, ৯ এবং ১০-এর সহকাধর পাইপলাইন ধেস্ত্রী (ভোট ২৫৯েন) DMA 

পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ এবং গ্যাস সলাধরভন ন-এর উপর প্রধ ক্ষণপ্রাপ্ত হভয়ভিন। ৮০০ প্লাম্বার প্রধ ক্ষণপ্রাপ্ত হভয়ভিন। সোনগুধলর 

৫১১ েন ধবতরণ সনটওয়াকক ধেস্ত্রীভদরভক “তবদুেধতক ধসভেে”, “গ্যাস সলাধরভনটিং ইউধনট পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ”, “সপ াগত 

স্বাস্থে ও ধনরাপিা” এবং “ধেপ টিউবওভয়ল পাম্প  পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ” ধবেভয় প্রধ ক্ষভণর সেয় েরুধর কার্ কক্রে ও সকৌ ল 

সম্পভকক প্রধ ক্ষণ সদওয়া হভয়ভি।   

৪.৯ চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ ও েন সভচতনতা বৃধি ,  প্রকল্প বাস্তবায়ন  ও প্রকল্প বাস্তবায়ভন  সহায়তা  

েনসভচতনতার েন্য ৬টি এনধেও োঠ পর্ কাভয় কাে কভরভি। দুস্থ স্বাস্থে সকন্দ্র-েেস সোন #৮, ধহে বাংলাভদ  েেস সোন #৫ ও 

৯, পদভক্ষপ োনধবক উন্নয়ন সকন্দ্র-েেস সোন ৬, পধপ-েেস সোন # ১ও ২, উদয়- েেস সোন #৩ ও সকটাধলে েেস সোন ৪ ও 

১০। এনধেওগুভলা চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ এবং সভচতনতা কে কসূধচ-এর উপর কাে কভরভি। তারা সপাোর, ধেকার, স্কুল বুকভলট ধবতরণ 

কভরভি এবং পাধন সংরক্ষণ ও ধবধলং ইসুে সম্পভকক বাধড়র োধলকভদরভক উদ্বুি কভরভি। তািাড়া, সভচতনতা বৃধির েন্য তারা 

গ্রাহকভদর েভধ্য FCBC দ্বারা ততধর দুভটা ধেধেধে প্রদ কন কভরভি। ৪ োস র্াবত ৫টি টিধে চোভনভল ধবজ্ঞাপন প্রচার করা হভয়ভি। 

ধবধেন্ন সরধেও চোভনভল পাধন সংরক্ষভণর ধবেভয় সরধেও েট ২০১১ সাভল এবং ২০১২ সাভলর জুন সেভক আগে োভস সম্প্রচাধরত 

হভয়ভি।  
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৪.১০ প্রকল্প গ্রহভণর প্রাসধঙ্গকতা/সর্ৌধিকতা (RELEVANCE), প্রকল্প বাস্তবায়ভনর  দক্ষতা (EFFICIENCY), 

প্রকভল্পর কার্ ককাধরতা (EFFECTIVENESS) এবং সটকসই/স্থাধয়ত্ব (SUSTAINABILITY) 

 ৪.১০.১ প্রকল্প গ্রহভণর প্রাসধঙ্গকতা/সর্ৌধিকতা (RELEVANCE) 

বতবমান নগর বৃরির প্রবণতা, পারন সরবরাহ পররদিবার িারহো, প্রাসরেক প্রদয়াজনগুরল সমটাদনার জন্য DWASA-এর করণীয় 

স্প্ষ্টভাদব রিরিত হদয়দি, রবদশি কদর ঢাকা’র জনসাংখ্যা বৃরি, প্রযুরক্তগত, পররিালনামূলক এবাং আরথ বক েন্টগুরলদত সয সকল 

সাংোদরর জন্য অপররহায ব সসই সমস্ত গুরুত্বপূণ ব সক্ষমতাদক অন্তর্ভ বক্ত কদর ভরবষ্যদত DWASA-এর কাজদক আরও ভাদলাভাদব 

পররিারলত করার জন্য প্রকল্পটি সহায়ক রিল। পারন সরবরাদহর জন্য SDG ও SDP লক্ষেসমূহ ভরবষ্যত রবরনদয়াদগর জন্য সরাে 

ম্যাপ রহসাদব কাজ কদরদি এবাং প্রকদল্প রজওরব এবাং োতাদের রবরনদয়াদগর জন্য একটি সক্ষত্র প্রস্তুত কদরদি। এর অন্তর্ভ বক্ত মূলত 

পাইপলাইনগুরলর পুনঃস্থাপন, বৃহোয়ন/OPTIMIZING ও শরক্তশালীকরণ এবাং দুই স্তর রবরশষ্ট রমটাররাং ও রলদকজ/রিদ্র হ্রাস। 

DWASA-এর সক্ষমতা উন্নয়ন, রবদশিভাদব ভরবষ্যদত DWASA-এর পররদিবাগুরল আরও ভাদলাভাদব প্রোন করদত ও িযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলার উপর গুরুত্ব আদরাপ কদরদি।  

৪.১০.২ প্রকল্প বাস্তবায়ভনর দক্ষতা (EFFICIENCY) 

প্রকল্প শুরুর পূভব ক পাইলট প্রকল্প হাভত সনয়া হয়, র্ার প্রিান উভেে ধিল ঢাকা  হভর বৃহৎ আকাভর প্রকল্প বাস্তবায়ন কাে শুরুর পূভব ক 

ক্ষুদ্রাকাভর প্রকল্প বাস্তবায়ন কাে কভর সফলতার হার প্রতেক্ষ করা এবং েধবষ্যত ভুলত্রুটি সম্পভকক িারণা সনয়া। তািাড়া, ঢাকা 

 হভরর েভতা একটি ঘন বসধতপূণ ক  হভর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব কাসন, বধি কতকরণ, ধসভেে লস হ্রাসকরণ এবং পধরচালনা ও 

পধরবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপনা কাভে উদ্ভুত পধরধস্থধত সম্পভকক পূভব কই িারণা ততধর করা। রবরভন্ন সমীক্ষায় DWASA-এর রবরভন্ন 

প্রযুরক্তগত, পররিালনা ও ব্যবস্থাপনাগত রবিয়গুরলর রবরভন্ন রেক পরীক্ষারনরীক্ষা করা হদয়দি। পরাে কভকর অিীভন প্রায় ৫৫টি 

প্রধ ক্ষণ কে কসূধচ পধরচাধলত হভয়ভি ধবভ েোভব DWASA-এর োঠ পর্ কাভয়র কেীভদর পাধন ধবতরণ সনটওয়াকক পধরচালনা ও 

রক্ষণাভবক্ষণ, রবতরণ ব্যবস্থার মান উন্নতকরণ, ২৪ ঘন্টা সপ্রশারাইজে পারন সরবরাহ, পারনর গুণগত মাদনর রনশ্চয়তা এবাং রনয়ন্ত্রদণর 

ব্যবস্থা রনরশ্চত করদত DWASA-এর পারন সরবরাহ সনটওয়াকব পুনব বাসন ও সজারোর করার কাদজ সম্পৃক্ততা। 

কম বকতা ও কম বিাররদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবাং প্রারতষ্ঠারনক শরক্তশালীকরদণর জন্য প্ররশক্ষণ মরেউল এবাং গাইেলাইন/ম্যানুদয়ল 

ততরর এবাং প্রকদল্পর অধীদন রবস্তাররত পররকল্পনা এবাং নকশা কায বক্রম, চুরক্ত কাঠাদমা, েরপত্রকরণ, সম্পােন এবাং পররিালনা, 

রনম বাণ তোররক, প্রকল্প পররিালনা ও পররবীক্ষণ, েক্ষ আরথ বক ব্যবস্থাপনা, েক্ষ রবরলাং, রাজস্ব আোয় এবাং গ্রাহক সরকে ব পিরত 

প্রারতষ্ঠারনকীকরণ; অপাদরশনাল পারফরদমন্স এবাং গ্রাহকদের ব্যাপক িারহো রনয়ন্ত্রণ ও সদিতনতামূলক প্রিারণার জন্য সকল স্তদরর 

কমীদের প্ররশক্ষণ প্রোন। প্রকল্প-এর সকল পে প্ররতদযারগতার রভরত্তদত সযাগ্য কমীদের িারা পূরণ করা হদয়। তারা ইরতমদে প্রকল্প 

বাস্তবায়ন এবাং DMA-এর মদতা নতুন রসদেম পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ সম্পদকব প্রযুরক্তগত অরভজ্ঞতা অজবন কদরদিন।  

৪.১০.৩ প্রকভল্পর কার্ ককাধরতা (EFFECTIVENESS) 

 অন্তত ১ বার সপ্র াভর ২৪ঘন্টা/৭ধদন পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা; সর্োভন প্রকল্প-এর পূব কাবস্থায় উভল্লেভর্াগ্যোভব কে ধিল এবং 

সসই সেয় সপ্র ার পধরোপ করার সকাভনা ব্যবস্থা ধিল না। গ্রাহক পর্ কায় ধনেস্ব েটর ধদভয় পাধন উভিালন করভতা । বতকোভন 

DMA স্থাপভনর ফভল প্রধত মুহূভতকই সপ্র ার পধরোপ করা র্াভে। 

 সভব কাপধর DMA এলাকায় NRW ২০%-এ কধেভয় আনা; 

 ২০০৭-২০০৮ অে ক বিভর, DWASA রােস্ব আয় ধিল ৩ ধবধলয়ন টাকা; ২০১৭-২০১৮ অে ক বিভর, রােস্ব আয় বৃধি সপভয় 

দাঁড়ায় ১১.৭০ ধবধলয়ন টাকা; 

 DMA এলাকায়, ২৪৫৬ ধক.ধে. পাধন সরবরাহ লাইন পুনব কাসন করা হয় এবং ১০৬,৬৬২ সংখ্যক বাধড়ভত পাধনর সংভর্াভগর 

কাে সম্পন্ন হয়। প্রায় ৫.৪ ধেধলয়ন োনুে এই প্রকল্প সেভক উপকৃত হভয়ভি; 

 নগভরর ধনম্ন আয় ধেধিক কধেউধনটি/বধস্ত এলাকায় তবি পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা করা হভয়ভি। 

৪.১০.৪ সটকসই/স্থাধয়ত্ব (SUSTAINABILITY) 

 ঢাকা েহানগরীভত উন্নত পাধন সরবরাহ এবং সটকসই কার্ কক্রে পধরচালনা; 

 DWASA এর প্রাধতিাধনক, প্র াসন ও  ধি ালী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; 

 DWASA-এর উন্নত আধে কক ব্যবস্থাপনা ক্ষেতা বৃধি; 
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 পাধন সরবরাহ ব্যবস্থা-এর উন্নত সেৌত অবস্থার েন্য উন্নত নীধত কাঠাভো;  

 পুনব কাধসত ও  ধি ালী ধবতরণ সনটওয়াকক ব্যবস্হা; 

 উন্নত পাধনর গুণগত োন ও েধনটধরং ধসভেে; 

 পধরচালনা, রক্ষণাভবক্ষণ ও সপ্র ার েধনটধরং সহ পাধম্পং সে নগুধল সকন্দ্রীয়োভব পধরচালনা; 

 প্রধতটি পাধম্পং সে ভন সলাধরভন ন ধসভেে স্হাপন; 

 DWASA এবাং প্ররশরক্ষত কমী ও সাংস্থাসমূদহর পয বাপ্ত পয বাদয়, রসদেম আউটপুট পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর আরথ বক ও 

পররিালন ক্ষমতা সজারোর করা; 

৪.১১ প্রকভল্পর BCR ও  IRR অেকন পর্ কাভলাচনা ও  পর্ কভবক্ষণ 

প্রকভল্পর ২য় সংভ াধিত ধেধপধপ প্রণয়ভনর সেয় Net Present Value (NPV),  Benefit Cost Ratio (BCR) ও Internal Rate Of 

Return (IRR) সবর করা হভয়ভি। এ সেয় আধে কক ধবভেেভণ  Net Present Value (NPV),  Benefit Cost Ratio (BCR) ও 

Internal Rate of Return (IRR) এর োন র্োক্রভে ২৩১৪১.৫৫, ১.১৮ ও ১৮% পধরোপ করা হয়। অে কননধতক ধবভেেভণ Net 

Present Value (NPV),  Benefit Cost Ratio (BCR) ও Internal Rate of Return (IRR) এর োন র্োক্রভে ৫৩২০৮.৮৭, ১.৫৩ 

ও ২৪.২৫% ধনি কারণ করা হয়। প্রকল্প সোধপ্ত প্রধতভবদন পরীক্ষায় সদো র্ায়, প্রকল্প সোধপ্তর পর Net Present Value (NPV),  Benefit 

Cost Ratio (BCR) ও Internal Rate of Return (IRR) এর োন সবর করা হয়ধন। ফভল Net Present Value(NPV),  Benefit Cost 

Ratio (BCR) ও Internal Rate of Return (IRR) এর অেকন ধবেয়টি অেষ্ট। প্রকল্প সোধপ্তর পর োনসমূহ সবর করা হভল প্রকল্পটির ফলাফল 

প্রকৃতপভক্ষ লােবান হভয়ভি ধকনা তা সুেষ্ট কভর বলা সর্ভতা।  প্রকল্পটির ধেধপধপ পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফভল সদো র্ায়, 

২য় সংভ াধিত ধেধপধপ-সত সর্ Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) ও Internal Rate of Return (IRR) এর 

োন সবর করা হভয়ভি তা  মূল প্রকল্প-এর তুলনায় সবধ  । ১২% Discounting rate িরা হভয়ভি  তভব ২য় সংভ াধিত ধেধপধপ-সত আধে কক 

ও অেনন কধতক উেয় ধবভেেভণ ৬ি বির হভত ২৫৯৯৪.০৩ লক্ষ টাকার benefit সদোভনা হভয়ভি র্া সর্ৌধিক নয়। অেননধতক ধবভেেভণ 

Intangible benefit সর্াগ হভব। ফভল এর োন আধে কক ধবভেেভণ প্রাপ্ত োন অভপক্ষা সবধ  হভব। র্াই সহাক, পরবতী প্রকল্প প্রণয়ভন এই সব 

ধবেয় ধবভবচনা কভর র্োর্েোভব benefit গণনা করভত হভব।    
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পঞ্চে অধ্যায়: প্রকভল্পর প্রোব মূল্যায়ন  

(খানা ও প্ররতষ্ঠান েধরপ) 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেদভলপভেন্ট প্রভেক্ট (২য়সংভ াধিত)-এর সোধপ্ত প্রোব মূল্যায়ভনর অং  ধহসাদব ঢাকা ওয়াসা’র নতুন 

কার্ কক্রভের উপর সোিা সেরণর েতােত গ্রহণ করা হয়। মূলত: ধতন সেরণর সোিা- (ক) সািারণ োনা, (ে) ধনম্ন আভয়র োনা ও (গ) 

প্রধতিান (স্কুল, কভলে, ব্যবসা 

ইতোধদ)। মূল্যায়ন কার্ কক্রভের 

সূচনা প্রাক্কাভল অনুধেত সোট 

েনসংখ্যা ধনি কাধরত ধিল ১২০০ 

েন। এই ১২০০ েনদক ধতন সেরণর 

উিরদাতাভদর েভধ্য োগ কভর 

সদয়া হভয়ভি;  সািারণ োনা ৭০০; 

ধনম্ন আভয়র োনা ৩৬০ এবং 

প্রধতিান ১৪০। প্রকভল্প ধনম্ন আভয়র 

োনুেভদর েন্য ধবভ ে কার্ কক্রে 

ধিল ধবিায় েধরভপ তাভদর অং গ্রহণ ধনধিত করা হভয়ভি। এই প্রধতভবদভনর প্রেোংভ  সািারণ োনা ও ধনম্ন আভয়র োনার প্রাপ্ত 

উপাি ধবভেেণ করা হভয়ভি। পরবতী অংভ  প্রাধতিারনক উপাি ধবভেেণ করা হভয়ভি।  

৫.১ সাধারণ ও রনম্ন আদয়র োনা  

োনা ধেধিক েধরভপ সািারণ ও ধনম্ন আভয়র োনা এই দুই িরভনর উৎস হভত উপাি ও তথ্য সংগ্রহ করা হভয়ভি। মূল্যায়ন নক া 

অনুর্ায়ী সািারণ োনা সেভক ৭০০ েন এবং 

ধনম্ন আভয়র োনা সেভক ৩৬০ েভনর 

েতােত সনয়া হভয়ভি। সািারণ োনায় পুরুে 

অং গ্রহণকারী ধিল ৫৯.১% এবং েধহলা 

অং গ্রহণকারী ধিল ৪০.৯%। অন্যধদভক 

ধনম্ন আভয়র োনা েধরভপ পুরুে 

অং গ্রহণকারী ধিল ৩৫.৮% এবং েধহলা 

অং গ্রহণকারী ধিল ৬৪.২%।   

োনা ধেধিক েধরভপ অং গ্রহণকারীসদর 

বয়স অনুর্ায়ী ধবোেভন সদো র্ায় সর্, 

তাদের েভধ্য ১৮.৯%-এর বয়স ১৮-৩০ 

বির; ৩৪.৯%-এর বয়স ৩১-৪৫ বির; এবং 

৪৬.২%-এর বয়স ৪৬ বির এর ঊদর্ধ্ব। 

উিরদাতাভদর োনা ধেধিক বয়স ধবোেভন সদো র্ায় সর্, 

তাভদর েভধ্য ১৮-৩০ বির বয়স েদল ধনম্ন আভয়র োনার 

৩৩.৬% এবং সািারণ োনার ১১.৩% োগ উিরদাতা 

ধিভলন। ৩১-৪৫ বয়স দভল ধনম্ন আভয়র োনার ৪১.৯% এবং 

59.1

35.8

৮৯.৭

40.9

64.2

১০.৩

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা প্রনিষ্ঠান

জররদপ অাংশগ্রহণকারীদের রলেরভরত্তক রবদিিণ

(N= ১২০০)

পুরুষ মনিলা

59.1

35.840.9

64.2

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা

উত্তরদািার ধরন

পুরুষ মনিলা

18.9

0

34.9

0

46.2

উত্তরোতাদের বয়স রভরত্তক রবভাজন

১৮-৩০ ৩১-৪৫ ৪৬-িদুধ ধ
11.3

31.3

57.4

33.6

41.9

24.4

১৮-৩০ ৩১-৪৫ ৪৬-িদুধ ধ

খানা ও বয়স রভরত্তক উত্তরোতাদের রবভাজন

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা
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সািারণ োনার ৩১.৩% উিরদাতা ধিভলন। ৪৬ এর সবরশ বয়সী উিরদাতাভদর েভধ্য ধনম্ন আভয়র োনা সেভক ধিভলন ২৪.৪% এবাং 

সািারণ োনা সেভক ধিভলন ৫৭.৪%।  

উিরদাতাভদর সপ াধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, তাভদর েভধ্য গৃধহণীদের অং গ্রহণ ধিল সবভচভয় সবরশ ৪৩.২%; ব্যবসায়ীভদর 

অং গ্রহণ ধিল ২৫%, চাক্যররেীবীদের হার ধিল ১৫.৪% এবং ১১.৯% ধিল অবসরপ্রাপ্ত সপ ােীবী। অন্যান্যভদর েভধ্য ধিল 

িাত্র/িাত্রী (১.২%), ধদনেজুর (১.৫%), সবকার (০.৮%) এবং অন্যান্য সবাই ধেভল ১%।  

 

োনা ধেধিক 

সপ া ধবোেভন 

সদো র্ায় সর্, 

িরদাতাভদর েভধ্য 

সািারণ োনাভত 

চাক্যরীেীবী সবরশ 

(১৭.৯%), ধনম্ন 

আভয়র োনায় 

১০.৬%; 

ব্যবসায়ীর পধরোণ প্রায় সোন (২৫.৬% এবং  

২৩.৯%); গৃধহণীর সংখ্যা ধনম্ন আভয়র োনাভত 

সবরশ ধিল ৫৬.৯%; র্া সািারণ োনাভত ৩৬.১% 

োত্র। অন্যধদভক অবসরপ্রাপ্ত সপশােীবীভদর সংখ্যা 

সািারণ োনায় সবরশ ১৭.৯%, ধনম্ন আভয়র োনায় 

এই সংখ্যা োত্র ০.৩%, র্া বাংলাভদভ র সপ্রধক্ষভত 

কাংধেত। ধদনেজুর, সবকার ও অন্যান্য সপ ার 

সক্ষভত্র অনুধেতোভবই ধনম্ন আভয়র োনাভত পধরোণ 

তুলনামূলকোভব সবরশ।  

 

 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের ধ ক্ষা 

উিরদাতাদের ধ ক্ষাগত সর্াগ্যতার ধবভেেভণ সদো 

র্ায় সর্, তাভদর েভধ্য সভব কাচ্চ 

২৪.৬% িষ্ঠ সেভক েশম সেরণ 

পর্ কন্ত সলখাপ া কভরভি, ২০.৫% 

স্নাতভকাির বা সে োভনর ধেগ্রী 

অেকন কভরভিন, ১৬.৭% 

উিরদাতা ১ে-৫ে সেরণ পর্ কন্ত 

পভড়ভিন; ১৪.৪% উিরদাতা 

সকাদনাধদন স্কুভল র্ানধন অেবা 

সকবল স্বাক্ষর করভত োভনন। 

বারকদের েভধ্য ৯.৭% এইচএসধস, 

৭.২% এসএসধস, এবং ৭% 

উিরদাতা স্নাতক এবং সেোভনর 

ধেগ্রী অেকন কভরভিন। 
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25.8

38.4

27.8

<5,000 5,001-10,000 10,001-২0,000 ২0,001-৫0,0000 > ৫০,০০০০

উত্তরোতাগদণর মারসক আয় (টাকায়)

অন্যধদভক োনা ওয়ারর ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ধনম্ন আভয়র উিরদাতাভদর সচভয় সািারণ োনার উিরদাতাগণ ধ ক্ষায় সব  এধগভয় 

আভিন। ধনরক্ষর ধকংবা সকবল 

স্বাক্ষর উিরদাতার হার ৩৫.৬%, 

১ে সেভক ৫ে সেরণ পয বন্ত পভড়ভিন 

এেন উিরদাতার হার ৩৩.৩% 

এবং িষ্ঠ সেভক েশম সেরণ পর্ কন্ত 

পভড়ভিন ২৫ োগ উিরদাতা। 

এসএসধস সেভক স্নাতভকাির পর্ কন্ত 

ধ ক্ষার হাভর সািারণ োনার 

উিরদাতাগভণর ধ ক্ষার হার 

প্রতোধ তোভবই সবরশ আভি। তভব 

উল্লেভর্াগ্য ধবেয় হভে, ধনম্ন আভয়র 

োনা সেভক স্নাতক সম্পন্ন উিরদাতা 

না পাওয়া সগভলও তাভদর ১.১% 

স্নাতভকাির ধেগ্রীিারী। 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের োধসক আয় 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের োধসক আয় পর্ কাভলাচনায় সদো র্াভে সর্, ৩৮.৪% উিরদাতার োধসক আয় ২০,০০০ সেভক ৫০,০০০ 

টাকার েভধ্য; ২৭.৮% উিরদাতার োধসক আয় ৫০,০০০ টাকার সবরশ; ২৫.৮% উিরদাতার োধসক আয় ১০,০০০ সেভক ২০,০০০ 

টাকার েভধ্য। তািাড়া ৭.৫% উিরদাতার 

োধসক আয় ধিভলা ৫,০০০ সেভক ১০,০০০ 

টাকা এবং ০.৪% উিরদাতার আয় ধিল 

৫,০০০ টাকার ধনভচ। অন্যধদভক োনা 

ধেধিক ধবোজদন সদো র্ায় সর্, সািারণ 

োনায় োধসক ৫০,০০০ টাকার ঊদর্ধ্ব 

উপাজবনশীল উত্তরোতার হার ৪১.৭% 

এবং  ২০,০০০ সেভক ৫০,০০০ টাকা পর্ কন্ত 

উপাজবনশীল উিরদাতার হার ধিল ৪৯%। 

ধনম্ন আভয়র োনার েভধ্য ৫৮.৯% 

উিরদাতার োধসক আয় ধিল ১০,০০০ 

সেভক ২০,০০০ টাকার েভধ্য, এবং 

২১.৪% উিরদাতার আয় ধিল ৫,০০০ 

সেভক ১০,০০০ টাকার েভধ্য। উভল্লেভর্াগ্য সর্, ধনম্ন আভয়র োনায় ১৭.৮% উিরদাতার োধসক আয় ধিল ২০,০০০ সেভক ৫০,০০০ 

টাকার েভধ্য।  
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উত্তরোতাগদণর খানা রভরত্তক মারসক আয় (টাকায়)
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51.3

18.8

9.2

1 শ্রেয়ক 3 ৪ শ্রেয়ক ৫ ৬ শ্রেয়ক ৭ 8 -এর শ্রবিী

উত্তরদািা খানার সদসয সংখযা

98.7

0.2

1

0.1

পাইয়প সরবরািকৃি পানন

রাস্তার পাননর কল

পানন নবয়েিা

ননজস্ব নলকূপ

গৃিস্থালী পাননর উৎস

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের োনা প্রধত সদস্য সংখ্যা 

োনা েধরভপ সদো সগভি সর্, ৫১.৩% োগ উিরদাতার োনার সদস্য সংখ্যা ৪ সেভক ৫ েন; ২০.৮% োনার সদস্য সংখ্যা ১ সেভক 

৩ েন; ১৮.৮% োনার সদস্য সংখ্যা ৬ সেভক ৭ েন এবং 

৯.২% োনার সদস্য সংখ্যা ৮ েভনরও সবরশ। োনা 

ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সয, ৪ সেভক ৫ সদস্য ধবধ ষ্ট 

োনা সাধারণ ও ধনম্ন আভয়র োনার ধচত্র অনুরূপ। ১ সেভক 

৩ সদস্য ধবধ ষ্ট োনার সক্ষভত্র সািারণ োনা ১৮.৩% এবং 

ধনম্ন আভয়র োনা ২৫.৬%। আবার ৬ সেভক ৭ সদস্য 

ধবধ ষ্ট োনার সক্ষভত্র ধনম্ন আভয়র োানার (১৬.৪%) সচভয় 

সািারণ োনার (২০%) সংখ্যা সবরশ। ৮ েভনর সবরশ 

সদভস্যর োনার সক্ষভত্র ধনম্ন আভয়র োনা (৬.১%)-এর 

সচভয় সািারণ োনার সংখ্যা (১০.৭%) সবরশ পাওয়া সগভি।  

 

 

 

 

েধরভপ অাংশগ্রহণকারীদের পাধনর উৎস 

প্রকল্প এলাকায় পররবাদরর পাধনর উৎস সম্পভকক প্রভের েবাভব সদো র্ায় ৯৮.৭% উিরদাতা বভলভিন সর্, তাভদর পররবাদরর পাধনর 

উৎস হভে পাইপলাইভন সরবরাহকৃত পাধন, 

অে কাৎ ঢাকা ওয়াসা’র পাধন। োনা ধেধিক 

ধবোেভন সদো র্ায় সর্, সািারণ োনায় 

৯৯.৯% উিরদাতাই ওয়াসা’র পাধন ব্যবহার 

কভরন; ধনম্ন আভয়র োনার সক্ষভত্র এই হার 

৯৬.৪%। এ িাড়া ধনম্ন আভয়র োনার ৩.১% 

উিরদাতা পাধন ধবভক্রতার রনকট সেভক 

পররবাদরর জন্য পাধন সংগ্রহ কভরন, ০.৬% 

রাস্তার পাধনর কল (ওয়াসা প্রদি) সেভক পাধন 

সংগ্রহ কভরন। সািারণ োনার ০.১% 

উিরদাতা ধনেস্ব গেীর নলকূভপর পাধন 

ব্যবহার কভর োভকন।  
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সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা
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88.7

30.6

11.3

69.4

সাধারন খানা ননম্নআয়ের খানা

খানা নিনত্তকপানন সংয় াগকাল

২০০৮ সাল এর পূয়ব ধ ২০০৮-২০১৬ সাল

 

পাধন সরবরাহ লাইভনর সংভর্াগ কাল 

েধরপকাভল সদো সগভি সর্, উিরদাতাভদর ৩১% এর সংভর্াগ ২০০৮-১৬ সাভলর েভধ্য সনয়া এবাং বারক ৬৯%-এর সংভর্াগ ২০০৮ 

সাভলর পূভব ক সনয়া। োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, সািারণ োনায় ৮৮.৭% পাধন সংভর্াগই ২০০৮ সাভলর পূভব ক সনয়া। আর 

ধনম্ন আভয়র োনায় ৩০.৬% সংভর্াগ এই সেভয় সনয়া হভয়ধিভলা। অে কাৎ ধনম্ন আভয়র োনায় ৬৯.৪% সংভর্াগই ২০০৮-১৬ সাভলর 

েভধ্য সনয়া হভয়ভি, র্েন ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেদভলপভেন্ট প্রভেক্ট (২য়সংভ াধিত)-এর বাস্তবায়ন চলরিল।  
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খানার ধরন নিনত্তকপাননর উৎস

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা
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খানাে পাইপলাইন সংয় ায়গর সমেকাল

২০০৮ সাল এর পূয়ব ধ ২০০৮-২০১৬ সাল
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০০১-৩০০ নলটার ৩০১-৪০০ নলটার ৪০১-৫০০ নলটার ৫০১-উয়ধধ নলটার

সাধারণ খানাে প্রনিনদয়নরপাননর চানিদা ও প্রানি

চানিদা প্রানি

পাধন সরবরাভহর সেয় 

রনদির সটরবল সথদক সেখা যায় সয, জররপকাদল ২৩.৩% উত্তরোতার ২০ ঘন্টা পারন সপদয় থাদকন বদল মত প্রকাশ কদরদিন, এবাং 

৭৬.৭% বদলদিন, তারা রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। খানা রভরত্তক রবভাজদন সেখা যায় সয, সাধারণ খানায় মাত্র ১৩.৩% 

উত্তরোতা ১৪ ঘন্টা রনরবরিন্ন পারন পাদিন, আর বারক ৮৬.৭% রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। অন্যরেদক, রনম্ন আদয়র খানায় 

৪২.৮% উত্তরোতা বদলদিন সয, তারা ২৪ ঘন্টাই পারন সপদয় খাদকন এবাং বারক ৫৭.২% রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন।  

 

সটরবলঃ ৫.১  পারন সরবরাদহর সময় 

সংগ্রভহরসেয় 
সািারণ োনা ধনম্ন আভয়র োনা সব কভোট 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

২৪ঘন্টা ৯৩ ১৩.৩ ১৫৪ ৪২.৮ ২৪৭ ২৩.৩ 

রেদন /২-৩বার ৬০৭ ৮৬.৭ ২০৬ ৫৭.২ ৮১৩ ৭৬.৭ 

সোট ৭০০ ১০০.০ ৩৬০ ১০০.০ ১০৬০ ১০০ 

 

ওয়াসার লাইভন পাধনর চাপ 

েধরপকাভল ওয়াসার পাধনর লাইভন পাধনর চাপ সম্পভকক উিরদাতারা বভলভিন সর্, স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ োভলা োভক 

(৯০.৪%) এবাং শুষ্ক সেৌসুভে চাপ োভলা োভক বভলভিন ৫১.১%। োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, সািারণ োনার 

উিরদাতাভদর ৯১.৭% বভলভিন, স্বাোধবক সেভয় চাপ োভলা োভক, ধকন্তু ধনম্ন আভয়র োনার ৮৭.৮% উিরদাতা বভলভিন, এই 

সেভয় পাধনর চাপ োভলা োভক। শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ োভলা বভলভিন সািারণ োনার ৪৯.৩% উিরদাতা এবাং ধনম্ন আভয়র 

োনার ৫৪.৭% উিরদাতা। অে কাৎ সািারণ োনার ৫০.৭% এবং ধনম্ন আভয়র ৪৫.৩% োনার উিরাদাতাগণ বভলভিন সর্, শুষ্ক 

সেৌসুভে ওয়াসার লাইভন পাধনর িাপ োভলা োভক না। 

 

সটধবলিঃ ৫.২ স্বাোধবক সেভয় পাধন সংগ্রভহর সেয় পাধনর লাইভন চাপ ও শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন চাপ 

খানার ধরন সংখ্যা 
স্বাোধবক সেভয় পাধনর লাইভন চাপ শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন চাপ 

ভাদলা % ভাদলা নয় % ভাদলা % ভাদলা নয় % 

সািারণ োনা ৭০০ ৬৪২ ৯১.৭ ৫৮ ৮.৩ ৩৪৫ ৪৯.৩ ৩৫৫ ৫০.৭ 

ধনম্ন আভয়র োনা ৩৬০ ৩১৬ ৮৭.৮ ৪৪ ১২.২ ১৯৭ ৫৪.৭ ১৬৩ ৪৫.৩ 

সোট ১০৬০ ৯৫৮ ৯০.৪ ১০২ ৯.৬ ৫৪২ ৫১.১ ৫১৮ ৪৮.৯ 

 

পাধনর চাধহদা ও প্রাধপ্তিঃ সািারণ োনা 

েধরপকাভল ওয়াসা’র পাধন ব্যবহারকারীগণ তাভদর পাধনর চাধহদা ও প্রাধপ্ত সম্পভকক তাদের েতােত তুভল িভরভিন। এই সক্ষভত্র 

সািারণ োনায় সদো সগভি- প্রায় সবাই চাধহদামদতা পাধনর সরবরাহ পাভেন।  

 

 

 

 



 

36 

 

91.7

6.7
1.1 0.6

94.7

3.9 0.8 0.6

০০১-৩০০ নলটার ৩০১-৪০০ নলটার ৪০১-৫০০ নলটার ৫০১-উয়ধধ নলটার

ননম্নআয়ের খানাে প্রনিনদয়নর পাননরচানিদা ও প্রানি

চানিদা প্রানি

98.2

1.3 0.5

সাপ্লাই পানন শ্রবািলজাি পানন অনয স্থান িয়ি সংগনৃিি

পানন

উত্তরদািায়দরপানীে পাননর উৎস

পাধনর চাধহদা ও প্রাধপ্তিঃ ধনম্ন আভয়র োনা 

ধনম্ন আভয়র োনাভতও ওয়াসার পাধন ব্যবহারকারীগণ চাধহদামদতা পাধনর সরবরাহ পাভেন। সকবল র্াভদর তদধনক পাধনর চাধহদা 

৩০১-৪০০ এবং ৪০১-৫০০ ধলটার তারা বভলভিন সর্, তাভদর চাধহদার তুলনায় কে পারন পাভেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

পানীয় পাধনর উৎস 

েধরপকাভল উিরদাতাভদর পানীয় পাধনর 

উৎস সম্পধককত প্রভে সদো র্ায় সর্, তাভদর 

৯৮.২% ওয়াসার পাধনই পান কভরন, 

১.৩% সবাতলোত পাধন পান কভরন আর 

োত্র ০.৫% উিরদাতা োওয়ার েন্য অন্য 

সকাদনা উৎভসর পাধন ব্যবহার কভরন। োনা 

ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, পানীয় 

পাধন ধহসাদব ওয়াসা’র পাধন ব্যবহাভরর হার 

সািারণ োনা এবং ধনম্ন আভয়র োনার 

পধরধস্থধত একই রকে। র্ধদও ধনম্ন আভয়র 

োনায় সবাতলোত পাধনর ব্যবহার 

তুলনামূলকোভব কে এবাং সািারণ োনায় 

অন্য স্থান সেভক পাধন সংগ্রহ করার 

উদাহরণ সনই। 

 

98.3

1.7 ০

98.1

0.6 1.4

সাপ্লাই পানন শ্রবািলজাি পানন অনয স্থান িয়ি সংগনৃিি

পানন

খানা নিনত্তকপানীে পাননর উৎস

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা
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৯৮.৪

৪১.৪

১.৬

৫৮.৬

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা

খানা নিনত্তকপানন নবশুধকরণচচধা

িযা াঁ না

৪১

৫৮.৩

০.৬ ০.১

৭.৭

৮৬

৬.৩
০

নিল্টার িুটটয়ে নিটনকনর বা পানন

নবশুধকরণ টযাবয়লট

অনযানয

পানন নবশুধকরয়ণ বযবহৃিখানা নিনত্তকপধনি

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা

পাধন ধবশুিকরণ চচ কা 

েধরপকাভল োনভত চাওয়া হভয়ধিল, ওয়াসার পারন ব্যবহারকারীগণ পাধন পান করার আভগ সকাদনা প্রকার ধবশুিকরণ প্রধক্রয়া গ্রহণ 

কভরন ধক না। উিভর ৭৯.১% বভলভিন সর্, তারা পান করার আভগ পাধন ধবশুি কভরন। বারক ২০.৯% োনান সর্, তারা পাধন ধবশুি 

কভরন না। োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ৯৮.৪% সািারণ োনা পানীয় পাধন ধবশুি কভরন। োত্র ৪১.৪% ধনম্ন আভয়র োনা 

পাধন ধবশুি কভরন এবং বারক ৫৮.৬% োনা পানীয় পাধন ধবশুি কভরন না।  

 

পাধন ধবশুিকরভণ ব্যবহৃত পিধত 

পাধন ধবশুিকরণ েধরভপ অং গ্রহণকারীগণ ধবধেন্ন পিধত ব্যবহার কভর োভকন। এর েভধ্য ৩৬.২% োনা ধফল্টার ব্যবহার কভরন, 

৬২.৩% োনা পাধন ফুটিভয় পান কভরন, ১.৪% ধফটধকধর ধকংবা পাধন ধবশুিকরণ ট্যাবভলট ব্যবহার কভর োভকন। োনা ধেধিক 

ধবোেভন সদো র্ায় সর্, সািারণ োনায় 

৪১% ধফল্টার ব্যবহার কভরন, ৫৮.৩% 

পাধন ফুটিভয় পান কভরন। অন্যধদভক ধনম্ন 

আভয়র োনায় ৭.৭% ধফল্টার ব্যবহার 

কভরন, ৮৬% পাধন ফুটিভয় পান কভরন, 

এবং ৬.৩% পাধনভত ধফটধকধর অেবা 

পাধন ধবশুিকরণ ট্যাবভলট ব্যবহার 

কভরন।  

পারন ধবশুিকরভণর কারণ ধহভসভব 

৯৮.৫% উিরদাতা উভল্লে কভরভিন সর্, 

ধবশুিকরভণর মােদম তারা পারন 

েীবাণুমুি কভর োভকন। এ িাড়া ০.৬% 

দুগ কন্ধমুি করার কথা বভলভিন এবং 

০.৮% বভলভিন েয়লা বা সঘালাত্ব দূর 

করার কো। 

 

 

 

 

 

 

79.1

20.9

উত্তরদািায়দরপ্রািপানন নবশুধকরণচচধা

িযা াঁ না
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২

83.9

১৪.২ 2.8

83.6

১৩.৬
০.১

98.4

1.4 ০.৮

94.4

4.7

িযা াঁ না মায়ে মায়ে িযা াঁ না মায়ে মায়ে

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা

পারনদত গন্ধ ও সপাকামাক /ময়লা ইতযারের উপরস্থরত

পাননয়ি গন্ধ পাননয়ি শ্রপাকামাকড়/ মেলা

12.2
10

50.4

27.5

িূগিধস্থ পাননর টযাঙ্ক ছাদ পাননর টযাঙ্ক দু ‘শ্রটাই শ্রনই

পানন সংরক্ষণ বযবস্থা

7.9
12.3

75.7

4.1

20.6

5.6
1.1

72.8

িূগিধস্থ পাননর

টযাঙ্ক

ছাদ পাননর টযাঙ্ক দু ‘শ্রটাই শ্রনই

খানা নিনত্তকপানন সংরক্ষণ বযবস্থা

সাধারন খানা ননম্নআয়ের খানা

 

পাধনভত গন্ধ ও সপাকা োকড়/ েয়লা ইতোধদর উপধস্থধত 

েধরপকাভল উিরদাতাভদর কাভি ওয়াসা’র পাধনভত গন্ধ ও সপাকা োকড়, েয়লা ইতোধদ উপধস্থধতর কো োনভত চাওয়া হভয়ধিল। 

প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, সািারণ োনায় 

৩%-এরও কে োনা পাধনভত দুগ বন্ধ 

োকার কো বদলন এবং ০.১% পাধনভত 

সপাকা-োকড় পাওয়া র্ায় বভল উভল্লে 

কভরভিন। তাভদর েভধ্য ১৪.২% বভলভিন, 

োভে োভে পাধনভত দুগ বন্ধ োভক, এবং 

১.৪% বভলভিন োভে োভে পাধনভত 

সপাকা োকড় পাওয়া র্ায়। পক্ষান্তভর 

সািারণ োনার ৮৩.৯% উিরদাতা 

বভলভিন, পাধনভত সকান দুগ বন্ধ োভক না 

এবং ৯৮.৩% বভলভিন, পাধনভত সপাকা-োকড় োভক না। অন্যধদভক, ধনম্ন আভয়র োনায় ৮৩.৬% বভলভিন, পাধনভত দুগ বন্ধ োভক 

না, আর ৯৪.৪% বভলভিন, পাধনভত সপাকা-োকড় ধকংবা েয়লা োভক না, র্ধদও ১৩.৬% উিরদাতা বদলন, োভে োভে পাধনভত 

দুগ বন্ধ পাওয়া যায়।  

উিরদাতাগভণর পাধন সংরক্ষণ ব্যবস্থা 

েধরপকাভল ওয়াসা’র পাধন ব্যবহারকারীদের কাদি তাভদর পাধন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বভন্ধ োনভত চাওয়া হভয়ধিল। প্রাপ্ত উপাভি সদো 

র্ায় সর্, তাভদর মদে ১২.২%-এর ভূ-গেকস্থ পাধনর 

ট্যাংক রভয়ভি, ১০%-এর বাধড়র িাভদ পাধনর 

ট্যাংক আভি, ৫০.৪%-এর পূদব ব উভল্লধেত দুভটা 

ব্যবস্থাই আভি। আবার ২৭.৫%-এর পাধন 

সংরক্ষভণর সকাদনা ব্যবস্থাই সনই। োনা ধেধিক 

ধবোেভন সদো র্ায় সর্, সািারণ োনায় ৭.৯% 

এবং ধনম্ন আভয়র োনায় ২০.৬% এর ভূ-গেকস্থ 

পাধনর ট্যাংক আভি; সািারণ োনায় ১২.৩% এবং 

ধনম্ন আভয়র োনায় ৫.৬% এর িাভদ পাধনর ট্যাংক 

আভি। ভূ-গেকস্থ এবং িাদ উেয় স্থাভন পাধনর ট্যাংক 

আভি সািারণ োনায় ৭৫.৭% এবং ধনম্ন আভয়র 

োনায় োত্র ১.১%।  সকাদনা িরভণর পাধন সংরক্ষণ 

ব্যবস্থা সনই এেন সািারণ োনা ৪.১% এবং ধনম্ন 

আভয়র োনা ৭২.৮%। 

পাধন সংরক্ষণাগার পররষ্কার করার চচ কা 

যাদের পাধন সংরক্ষণাগার আভি তাভদর কাভিই 

োনভত চাওয়া হভয়ধিল তারা কখন তাভদর পাধন 

সংরক্ষণাগার পধরষ্কার কভর োভকন। প্রাপ্ত উপাভি 

সদো র্ায় সর্, উিরোতাভদর েভধ্য ১৯.৯% ধতন 

োস অন্তর অন্তর পাধনর সংরক্ষণাগার পধরষ্কার-

পধরেন্ন কভর োভকন; ৩৯.৫% পধরষ্কার কভর 

োভকন িয় োস পর পর, ৩২.৯% বিভর একবার 

এবং ৭.৭% র্েন প্রভয়ােন েভন কভরন তেনই 

কভরন, সকাদনা ধনধদ কষ্ট সেয় ঠিক কভর রাভেন না। 
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19.9

39.5

32.9

7.7

নিন মাস ছে মাস এক বছর অনযানয

পানন সংরক্ষণাগার পনরচ্ছন্নিার চচধা (N=769)

16.5

43.2
36.5

3.7

42.9

14.3
8.2

৩৪.৭

নিন মাস ছে মাস এক বছর অনযানয

খানা নিনত্তকপানন সংরক্ষনাগার পনরচ্ছন্নিার চচধা (N=769)

সাধারন খানা ননম্নআয়ের খানা

38.6

10.1 10 9.5

31.8

<300 ৩০০-৪০০ ৪০১-৫০০ ৫০১-৬০০ ৬০১> 

উত্তরদািায়দরমানসকপাননর খরচ (টাকা)

অন্যধদভক োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ধনম্ন 

আভয়র োনায় ধতন োস অন্তর অন্তর পাধন 

সংরক্ষণাগার পররষ্কার কভরন ৪২.৯% উিরদাতা 

এবাং সািারণ োনায় করা হয় ১৬.৫%। িয় োস 

অন্তর অন্তর পাধন সংরক্ষণাগার পররষ্কার কভরন 

৪৩.২% এবাং রনম্ন আভয়র খানায় ১৪.২% 

উিরদাতা। বিভর একবার পাধন সংরক্ষণাগার 

পররষ্কার কভরন সািারণ োনার ৩৬.৫% এবং ধনম্ন      

আভয়র োনায় ৮.২%।  

 

সেৌসুে সেভদ পাধনর গুণগত োন 

জররদপ উত্তরোতাগণ সমৌসুম সভদে পারনর গুণগত মাদনর ব্যবধান রনদয়ও কথা বদলদিন। প্রাপ্ত উপাদত্তর রভরত্তদত বলা যায় সয, 

সাধারণভাদব ৯.২% উত্তরোতা বদলদিন, সমৌসুম সভদে পারনর গুণগত মাদন পাথ বকয হয়, আর ৯০.৮% বদলদন সকাদনা পাথ বকয হয় 

না। খানা রভরত্তক উপাদত্তও অনুরূপ মতামত পররলরক্ষত হদয়দি। 

সটরবলঃ ৫.৩  সমৌসুম সভদে পারনর গুণগত মাদনর তারতম্য 

পারনর গুণগত মাদনর তারতম্য 
সািারণ োনা ধনম্ন আভয়র োনা সব কভোট 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

হযাঁ ৬৩ ৯.০ ৩৫ ৯.৭ ৯৮ ৯.২ 

না ৬৩৭ ৯১.০ ৩২৫ ৯০.৩ ৯৬২ ৯০.৮ 

সোট ৭০০ ১০০.০ ৩৬০ ১০০.০ ১০৬০ ১০০.০ 

োধসক পাধনর েরচ 

উিরদাতাভদর োধসক পাধনর েরচ সম্পধককত প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, গভড় ৩৮.৬% উিরদাতা পাধনর েন্য প্রধত োভস ৩০০ 

টাকার কে েরচ কভরন। এ িাড়া ১০.১%-এর েরচ প্রধত োভস ৩০০-৪০০ টাকার েভধ্য; ১০%-এর োধসক েরচ ৪০০-৫০০ টাকা, 
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15.3 12.7 13 13

46

83.9

5 4.2 2.8 4.2

<300 ৩০০-৪০০ ৪০১-৫০০ ৫০১-৬০০ ৬০১>

খানা নিনত্তকমানসকপাননর খরচ (টাকা)

সাধারণ খানা ননম্নআয়ের খানা

ডােনরো
72%

আমািে
11%

জন্ডিস
10%

টাইিয়েড
6%

চম ধয়রাগ
1%

জনরপ এলাকাে পানন বানিি শ্ররায়গর উপনস্থনি (একানধক উত্তর) 

৯.৫%-এর োধসক েরচ ৫০০-৬০০ টাকা এবং ৩১.৮%-এর োধসক েরচ ৬০০ টাকার সবরশ। 

োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ৮৩.৯% ধনম্ন আভয়র োনার োধসক পাধনর ধবল ৩০০ টাকার কে আর ৪৬% সািারণ োনার 

োধসক পাধনর ধবল ৬০০ টাকার সবরশ। তািাড়া ৫% ধনম্ন আভয়র োনা োভস ৪০০ টাকা পর্ কন্ত পাধনর ধবল সদন, ৪.২% োভস ৫০০ 

টাকা পর্ কন্ত রবল রেদয় থাদকন এবাং ২.৮% োভস রবল সদন ৬০০ টাকা পর্ কন্ত। 

েধরপ এলাকায় পাধনবাধহত সরাগ 

েধরপ এলাকায় পাধনবাধহত সরাগ হয় ধক না এ 

প্রসভঙ্গ সকবলোত্র ৭% উিরদাতা বভলভিন সর্, 

পাধনবারহত সরাগ আভি। এ দারব ধনম্ন আভয়র োনার 

(৫.৮%) সচভয় সািারণ োনায় (৭.৬%) সবরশ। ধক 

িরভনর পাধনবাধহত সরাগ সদো সদয়, এর উিভর 

৭২% উিরদাতা োয়ধরয়ার কথা উভল্লে কভরভিন; 

১১% বভলভিন আো য়, ১০% বভলভিন েধিস 

এবং ৬% বভলভিন টাইফভয়ে ইতোধদ।  

োনা ধেধিক ধবোেভন সািারণ োনায় োয়ধরয়ার কো সবরশ বলা হভয়ভি (৭৬.৬%; ধনম্ন আভয়র োনায় ৬০.৯%) । েধিস (ধনম্ন 

আভয়র োনায় ১৩%, সািারণ োনায় ৮%); টাইফভয়ে (ধনম্ন আভয়র োনায় ১৩%; সািারণ োনায় ২%) । সািারণ োনায় ২.১% 

উিরদাতা চে ক সরাভগরও উভল্লে কভরভিন। েধরপ এলাকায় পাধনবাধহত সরাভগ মৃতুের ঘটনা খুব সবরশ ঘভটধন। 

সরাগ ব্যধি কভে র্াওয়ার ফলাফল 

পারনবারহত সরাগ কদম যাওয়ায় গৃহস্থারল কাদজ সবরশ সময় রেদত পারদিন জররপ এলাকার মানুি। প্রদশ্নর উত্তদর সারব বকভাদব ৯৭% 

বদলদিন সয, তারা আদগর সিদয় সবরশ সময় গৃহস্থারল কাদজ রনদয়াগ করদত পারদিন। এই হার সাধারণ খানায় ৯৬% এবাং রনম্ন 

আদয়র খানায় ৯৮.৯%।  

 

সটরবলঃ ৫.৪  সরাগ ব্যরধ কদম যাওয়ার ফল বা রত সময় 

 
সািারণ োনা ধনম্ন আভয়র োনা সব কভোট 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

হযাঁ ৬৭২ ৯৬.০ ৩৫৬ ৯৮.৯ ১০২৮ ৯৭.০ 

না ২৮ ৪.০ ৪ ১.১ ৩২ ৩.০ 

সোট ৭০০ ১০০.০ ৩৬০ ১০০.০ ১০৬০ ১০০.০ 
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22.1 22.1

18.6

26.4

1.4 1.4 0.7

7.1

অনিস বাজার/কু্ষদ্র বযবসা নিল্প কারখানা নিক্ষা প্রনিষ্ঠান

উত্তরদািায়দর নলঙ্গনিনত্তক নবনযাস

পূরুষ মনিলা

পূরুষ, 
89.3

মনিলা, 
10.7

উত্তরাদািায়দর নলঙ্গ নবনযাস

6.4

10.7

6.4
5

12.9

5.7

2.1

7.9
9.39.3

11.4

12.9

১৮-৩০ ৩১-৪৫ ৪৬-িদুধ ধ

উত্তরদািায়দর বেস নিনত্তক নবিাজন

অনিস বাজার/কু্ষদ্র বযবসা নিল্প কারখানা নিক্ষা প্রনিষ্ঠান

7.1

13.6

19.3

4.3

10
7.1

38.6

ননরক্ষর ১-৫ম ৬-১০ম এসএসনস এইচএসনস স্নািক বা

সমমান

স্নায়কাত্তর

বা সমমান

উত্তরদািার নিক্ষাগি শ্র াগযিা

23.6 23.6

19.3

33.6

অনিস বাজার/কু্ষদ্র বযবসা নিল্প কারখানা নিক্ষা প্রনিষ্ঠান

উত্তরদািায়দর শ্রেণী নবনযাস

৫.২ অধফস, প্রধতিান ( ধ ক্ষা/বাধণধেেক) ও ধ ল্প কারোনা  

ওয়াসা’র পাধন আবাধসক এলাকা বাভদ অধফস, 

ধ ক্ষা ও বাধণধেেক প্রধতিান ও ধ ল্প-কারোনায়ও 

ব্যবহৃত হয়। েধরপকাভল তদবচয়ন ধেধিভত ১৪০টি 

প্রধতিান সেভক উপাি সংগ্রহ করা হভয়ভি। ধনভচর 

ধচভত্র েধরভপ অং গ্রহণকারী প্রধতিানসমূভহর 

ধবন্যাস তুভল িরা হভয়ভি। 

প্রাধতিাধনক েধরভপর অং গ্রহণকারীদের েভধ্য 

৮৯.৩% োগ পুরুে এবং ১০.৭% নারী। এই 

েধরভপ অধফস, বাোর/ক্ষুদ্র ব্যবসা, ধ ল্প কারোনা, 

এবং ধ ক্ষা প্রধতিাভনর েভধ্য ধ ক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

উভল্লেভর্াগ্য সংখ্যক নারী েধরভপ অং গ্রহণ 

কভরভিন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের বয়স ও ধ ক্ষাগত সর্াগ্যতা 

ধনভচর ধচভত্র প্রাধতিারনক েধরভপ অং গ্রহণকারীদের বয়সধেধিক ধবোেন সদোভনা হভলা। 
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98.6

০.৭

০.৭

পাইয়প সরবরািকৃি পানন

ননজস্ব নলকূপ

গিীর নলকূপ

উত্তরদািায়দরপাননর উৎস

০.৭
3.6

12.9

33.6

46.4

2.9

2012 2013 2014 2015 2016 জানা শ্রনই

পানন সরবরাি লাইয়নরসব ধয়িষ সংষ্কার

39

49.9

10.7

২০০৮ সাল এর পূয়ব ধ

২০০৮-২০১৬ সাল

জানা শ্রনই

সংয় ায়গর সমেকাল

17.9

82.1

নদয়ন ২/৩ বার ২৪ ঘন্টা

পানন সরবরায়ির সমে

95.7

47.1

4.3

52.9

স্বািানবক সময়ে পাননর লাইয়ন

চাপ

শুষ্ক শ্রমৌসুয়ম পাননর লাইয়ন চাপ

পানন সরবরাি লাইয়ন পাননর চাপ

িাল নে িাল

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের পাধনর উৎস 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের ৯৮.৬% পাইভপ 

সরবরাহকৃত ওয়াসা’র পাধন ব্যবহার কভর োভকন। 

এভদর ০.৭% এর ধনেস্ব নলকূপ আভি। 

 

 

জধরপ এলাকায় পাধন সরবরাহ সংভর্াভগর সেয়কাল 

প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায়, েধরপ এলাকায় ৩৯% পাধন সরবরাহ সংভর্াগ ২০০৮ সাভলর আভগ সেভকই ধিভলা, আর ৪৯.৯% পাধন 

সংভর্াগ ২০০৮-১৬ অে কাৎ প্রকল্প 

চলাকালীন সেভয় সদয়া হভয়ভি। বারক 

১০.৭% উিরদাতা তাভদর পাধন সংভর্াগ 

লাইভনর সেয়কাল সম্পভকক সকাদনা তথ্য 

োনাভত পাভরনধন।   

পাধন সরবরাহ লাইভনর সংষ্কার 

েধরভপ অং গ্রহণকারীগণ তাভদর পাধন সরবরাহ লাইভনর সংষ্কার প্রসভঙ্গ তাভদর 

েতােত প্রদান কভরভিন। তাভদর েভধ্য ৪৬.৪% বভলভিন সর্, ২০১৬ সাভল ঢাকা 

ওয়াসা’র পাধনর লাইভনর সব কভ ে সংষ্কার হভয়ধিভলা, ৩৩.৬% বভলভিন, ২০১৫ 

সাভল এবং ১২.৯% বভলভিন ২০১৮ সাভল এবং ৩,৬% বভলভিন ২০১৩ সাভল। 

২.৯% বভলভিন, পাধন লাইভনর সংষ্কার সম্বভন্ধ তাভদর োনা সনই।  

পাধন সরবরাভহর সেয় 

জররপকাদল পারন সরবরাদহর সময় প্রসদে ৮২.১% উত্তরোতা বদলদিন সয, 

তারা ২৪ ঘন্টা রনরবরিন্ন পারন পাদিন। আর ১৭.৯% বদলদিন, তারা রেদন 

২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন।  

 

 

 

পাধন সরবরাহ লাইভন পাধনর চাপ  

েধরপকাভল পাধন সরবরাহ লাইভন পাধনর চাপ সম্পভকক অং গ্রহণকারীগণ বভলন সর্, স্বাোধবক সেভয়র সচভয় শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর 

চাপ কে োভক। তাভদর ৯৫.৭% বভলভিন 

সর্, স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ োভলা 

োভক। শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ োভলা োভক 

বভলভিন োত্র ৪৭.১%, আর ৫২.৯% 

বভলভিন সর্, শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ োভলা 

োভক না। 
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52.9

3.6
5.7

37.9

55

3.6 4.3

37.1

০০১-৩০০ ৩০১-৪০০ ৪০১-৫০০ ৫০১-উয়ধধ

উত্তরদািায়দরপাননর চানিদা ও প্রানি (নলটায়র)

চানিদা প্রানি

31.4

17.6

11.9

39.1

খাওো রান্না শ্রগাসল শ্রধাো

প্রাি পাননর বযবিার

74.3

20.7

2.1

2.9

সাপ্লাই পানন

শ্রবািলজাি পানন

অনয স্থান িয়ি সংগনৃিি

পানন

অনযানয

উত্তরদািায়দরপানীে পাননর উৎস

90.4

9.6

িযা াঁ না

সাপ্লাই লাইয়নরপানন পায়নরজনয নবশুধকরণ

92.6

11.7

2.1

নিল্টার

িুটটয়ে

পানন নবশুধকরণ টযাবয়লট

পানন নবশুধকরণপধনির বযবিার (একাধিক উত্তর)

পাধনর চাধহদা ও প্রাধপ্ত 

েধরপকাভল প্রাধতিারনক উিরদাতাগণ তাভদর পাধনর চাধহদা ও 

প্রাধপ্ত ধনভয় কো বভলভিন। প্রাপ্ত তভথ্য সদো র্ায় সর্, সবাই প্রায় 

চাধহদামদতা পাধন পাভেন। সকবল র্াভদর পাধনর চাধহদা ৪০১-৫০০ 

ধলটার তারা চাধহদার (৫.৭%) তুলনায় কে (৪.৩%) পারন পাভেন 

বভল অধেেত প্রকা  কভরভিন।  

 

 

 

প্রাপ্ত পাধনর ব্যবহার 

প্রারতষ্ঠারনক েধরভপ প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, অং গ্রহণকারীদের ৩৯.১% 

সিায়া-সোিার কাভে পাধন ব্যবহার কভরন, ৩১.৪% পাধন পান করার েন্য 

ব্যবহার কভরন, ১৭.৬% রান্নার কাভে এবং ১১.৯% সগাসভলর কাভে পারন 

ব্যবহার কভর োভকন।  

 

পানীয় পাধনর উৎস 

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের পানীয় পাধনর উৎস 

ধহসাদব ৭৪.৩% উিরদাতা বভলভিন, তারা ওয়াসা’র 

সরবরাহকৃত পাধন পান কভর োভকন। তাভদর েভধ্য 

২০.৭% সবাতলোত পাধন পান কভরন, ২.১% অন্য 

স্থান সেভক সংগৃহীত পাধন পান কভরন।  

 

 

 

সরবরাহ লাইভনর পাধন ধবশুিকরণ  

েধরভপ অং গ্রহণকারীদের েভধ্য ৯০.৪% উিরদাতা ওয়াসা’র সরবরাহকৃত পাধন পান করার পূভব ক রবশুি কভর োভকন। পাধন 

ধবশুিকরভণর েন্য প্রাধতিারনক উিরদাতাদের ৯২.৬% ধফল্টার ব্যবহার কভর োভকন। তাভদর েভধ্য ১১.৭% পাধন ফুটিভয় পান 

কভরন আর ২.১% পাধন রবশুিকরণ ট্যাবদলট ব্যবহার কভরন।  
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85.7

95.7

14.3

4.3

পাননয়ি গন্ধ

পাননয়ি শ্রপাকামাকড়/মেলা

পাননয়ি গন্ধ, শ্রপাকা-মাকয়ড়রউপনস্থনি

মায়ে মায়ে না িযা াঁ

5

17.1

67.1

10.7

িূগিধস্থ পাননর

টযাঙ্ক

ছায়দ পাননর

টযাঙ্ক

উিেটট বযবস্থা শ্রনই

উত্তরদািায়দরপানন সংরক্ষণ বযবস্থা

৭.২

15.2

39.2

38.4

মানসক

ত্রৈমানসক

ষান্মানসক

বানষ ধক

পানন সংরক্ষণাগার পনরচ্ছন্নিার চচধা

পাধন ধবশুিকরভণর কারণ 

েধরপকাভল পাধন ধবশুিকরভণর কারণ ধহভসভব ৯৯% উিরদাতা েীবাণুেিকরদণর কথা উদেখ কদরদিন।   

পাধনর বণ ক ও স্বাদ 

প্রাধতিারনক েধরভপ অং গ্রহণকারী ৯৫% উিরদাতা ওয়াসা’র সরবরাহকৃত পাধনর বণ কভক স্বে ধহভসভব অধেধহত কভরভিন। আর 

স্বাভদর সক্ষভত্র ৭৮.৬% উিরদাতা বভলভিন পাধনর স্বাদ োভলা, ১৩.৬% বভলভিন পাধনর স্বাদ সোটামুটি োভলা এবাং ৭.৮% পাধনর 

স্বাদ সম্পভকক সকাদনা েন্তব্য কভরনধন।  

সটরবলঃ ৫.৫ পারনর বণ ব ও স্বাে 

পারনর বণ ব % পারনর স্বাে % 

স্বি ৯৫.০ ভাদলা ৭৮.৬ 

অস্বি ০.৭ সমাটামুটিভাদলা ১৩.৬ 

অন্যান্য ৪.৩ উত্তরদেয়রন ৭.৮ 

সোট ১০০ সোট ১০০ 

 

পাধনভত দুগ বন্ধ, সপাকা-োকভড়র উপধস্থধত 

েধরভপ প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, অং গ্রহণকারীগণ পাধনভত 

দুগ বন্ধ ধকংবা সপাকা-মাকদ র উপধস্থধত আভি বভল সকাদনা 

অধেভর্াগ কভরনধন। ১৪.৩% উিরদাতা েভন কভরন সর্, 

পাধনভত োভে োভে দুগ বন্ধ োভক, আর ৮৫.৭% েভন কভরন 

পাধনভত দুগ বন্ধ োভক না। আবার তাভদর েভধ্য ৯৫.৭% েভন 

কভরন, পাধনভত সপাকা-োকড় পাওয়া র্ায় না। র্ধদও ৪.৩% 

েভন কভরন, োভে োভে পাধনভত সপাকা-োকড় পাওয়া র্ায়। 

পাধন সংরক্ষণ ব্যবস্থা  

েধরপকাভল পাধন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পভকক উিরোতাদের 

৬৭.১% বভলভিন সর্, তাভদর ভূ-গেকস্থ এবং িাদ সংরক্ষণাগার 

দুভটাই রভয়ভি। ১৭.১% বভলভিন সর্, তাভদর িাভদ পাধনর 

ট্যাংক আভি এবাং ৫% বভলভিন সর্, তাভদর সকবল ভূ-গেকস্থ 

পাধনর ট্যাংক আভি। অন্যধদভক ১৯.৭% বভলভিন সর্, তাভদর 

সকাদনা পাধন সংরক্ষভণর ব্যবস্থা সনই। 

 

পাধন সংরক্ষণাগার পররষ্কার করার চচ কা 

প্রাধতিারনক েধরভপ পাধন সংরক্ষণাগার পধরষ্কার 

করার ধবেভয় ৩৮.৪% উিরদাতা বভলভিন সর্, 

তারা বিভর একবার পাধন সংরক্ষণাগার পধরষ্কার 

কভরন, ৩৯.২% বভলভিন, তারা িয় োভস 

একবার পধরষ্কার কভরন, ১৫.২% বভলভিন, ধতন 

োস অন্তর অন্তর তারা পধরষ্কার কভরন; আর 

৭.২% বভলভিন সর্, তারা প্রধত োভসই পাধন 

সংরক্ষণাগার পধরষ্কার কভর থাদকন। 
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83.72 

4.65 2.33 2.33 2.33 4.65 

বানড়র

মানলক

শ্রদাকান

মানলক

মায়কধট

মানলক

পানন

বযবসােী

পাননর

িাউস

উত্তর শ্রদননন

পানন সংয় ায়গর নমটার এর মানলকানা

43.6

36.4

5.7

14.3

১০০০ প ধন্ত

১,০০১-৫,০০০

৫,০০১-১০,০০০

১০,০০০ এর উয়ধধ

উত্তরদািায়দরমানসকপাননর নবল (টাকা)

নিুন, 95

পুরািন, 5

পানন সংয় ায়গ স্থানপি নমটার

সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর তারতম্য  

েধরপকাভল সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর সকাদনা পাে ককে হয় ধক না এ প্রভে উিরদাতাগণ পাধনর োভনর সক্ষভত্র পাধনর স্বাদের কো 

উভল্লে কভরভিন এবং তারা বভলভিন সর্, সেৌসুে সেভদ পাধনর স্বাভদর সকাদনা তারতম্য হয় না (৯৩.৬%); কধনু্তু ৬.৪% ধেন্ন েত 

প্রকা  কভর বভলভিন, তারা সেৌসুে সেভদ পাধনর স্বাভদর পাে ককে লক্ষ কভরভিন। 

সটরবলঃ ৫.৬ সমৌসুম সভদে পারনর মাদনর তারতম্য 

পারনর স্বাে সংখ্যা % 

হযাঁ ৯ ৬.৪ 

না ১৩১ ৯৩.৬ 

সোট ১৪০ ১০০ 
 

ওয়াসা’র পাধন সংভর্াভগর োধলকানা 

েধরপকাভল প্রাধতিারনক উিরদাতাভদর পাধন 

সংভর্াভগর োধলকানা প্রায় সকাদনা ব্যবহারকারীর 

নাভেই সনই বভল প্রাপ্ত উপাভি প্রতীয়োন হভয়ভি। 

উিরদাতাভদর ৮৩.৭% বভলভিন সর্, তাভদর 

পাধনর লাইভনর োধলকানা বাধড়র োধলভকর। এ 

িাড়া ৪.৬৬% বভলভিন, োধলকানা সদাকান 

োধলভকর, ২.৩৩% কভর বভলভিন, োভককট 

োধলক, পাধন ব্যবসায়ী, পাধন হাউস এর। এভদর 

৪.৬৫% এই ধবিদয় সকাদনা উির সদনধন।  

 

োধসক পাধনর েরচ 

প্রাধতিারনক ধবিায় আবাধসক-এর সচভয় পাধনর োধসক েরচ 

ধকধঞ্চত সবরশ হভয় োভক। েধরভপ প্রাপ্ত তভথ্য সদো র্ায় সর্, 

তাভদর ৪৩.৬% োভস ১০০০ টাকা পর্ কন্ত পাধনর ধবল ধদভয় 

োভকন। ১০০১ সেভক ৫,০০০ টাকা পর্ কন্ত ধবল সদন ৩৬.৪% 

উিরদাতা; ১০,০০০ টাকা পর্ কন্ত ধবল সদন ৫.৭% এবং 

১০,০০০ টাকারও সবরশ পাধনর ধবল সদন ১৪.৩% 

উিরদাতা। 

 

 

পাধন সংভর্াভগ নতুন ধেটার 

আভলাচে প্রকভল্পর একটি বড় কার্ কক্রে ধিল পাধন সংভর্াভগ 

নতুন আধুধনক ধেটার স্থাপন। েধরপকাভল প্রকল্প এলাকায় 

পাধন সংভর্াভগ নতুন ধেটার এর উপধস্থধত লক্ষ করা সগভি। 

প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, প্রকল্প এলাকায় ৯৫% সংভর্াভগই 

নতুন ধেটার স্থাপন করা হভয়ভি।  
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25.6

63.2

0.8

10.5

িযা াঁ না অপনরবনি ধি উত্তর শ্রদেনন

নিুন নমটায়র পাননর খরচ শ্রবয়ড়য়ছ

নতুন ধেটাভরর কার্ ককাধরতা 

নতুন ধেটার স্থাপভনর ফভল ওয়াসা’র পাধন ব্যবহারকারীদের ধক িরভনর সুধবিা হভলা, েধরপকাভল এটিও োনার সচষ্টা করা হভয়ভি। 

এই আভলাচনার একটা বড় ধবেয় ধিল, নতুন 

ধেটাভরর কারভণ পাধনর ধবল আদগর তুলনায় 

সবভড়ভি ধক না। প্রাপ্ত উপাভি সদো র্াভে সর্, 

২৫.৬% উিরদাতা বভলভিন, পাধনর ধবল 

সবভড়ভি, ৬৩.২% বভলভিন বাভড়ধন, ০.৮% 

বভলভিন ধবভলর সকাদনা পধরবতকন হয়ধন, আর 

১০.৫% এ প্রভের সকাদনা উির সদনধন।  

 

 

নতুন পাধনর সরবরাহ লাইভনর সুধবিা 

প্রেোলার স েোভগ নতুন পাধনর লাইভনর সুধবিা োনার েন্য একটি উন্মুক্ত প্রে ধিভলা। এভত উিরদাতাভদর ৭.১৪% সকাদনা েন্তব্য 

কভরনধন। আবার অভনভক একাধিক েতােতও ধদভয়ভিন। ধনভচর ধচত্রটি সসসব েতােভতর সধন্নভব  োত্র। এোভন সদো র্াভে, 

৫৬.৪৩% উিরদাতা েভন কভরন সর্, নতুন পাধনর লাইন স্থাপভনর ফভল পাধনর োন সবভড়ভি। আভগর আভলাচনায় সদো সগভি, পাধনর 

োন বলভত সািারণোভব দুগ কন্ধমুি, স্বে পাধনভকই তারা বুধেভয় োভকন। তাভদর ১৬.৪৩% বভলভিন, নতুন লাইভনর ফভল পাধনর 

চাপ সবভড়ভি, ১৩.৫৭% বভলভিন পাধন প্রাধপ্ত ধনধিত হভয়ভি, অে কাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টাই লাইভন পাধন োভক; ৬,.৪৩% বভলভিন পাধনর 

েরচ সবভড়ভি, ৫% েভন করভিন পাধনর চাপ োভলা োকায় এবাং রাত সজদগ সোটর চাধলভয় পাধন টানভত হয় না, ৪.২৯% বভলভিন 

প্রায় দুগ কন্ধমুি ও েয়লামুি পাধন পাওয়া র্াভে। আবার ৪.২৯% বভলভিন, নতুন লাইন স্থাপভনর ফভল তারা সকাদনা পধরবতকন লক্ষ 

কভরনধন। 

 

স্বাোধবক োনা এবং ধনম্ন আয়ভুি পধরবারসমূভহর বসবাসকৃত এলাকায় এফধেধে সেভক প্রাপ্ত ফলাফল ধনম্নরূপ: 

প্রকল্প এলাকায় গৃহস্থালী পাধনর উৎস সম্পধককত প্রভের েবাভব সদো র্ায়, সবধ র োগ উিরদাতা বভলভিন সর্, তাভদর গৃহস্থালী 

পাধনর উৎস হভে পাইপলাইভন সরবরাহকৃত পাধন, অে কাৎ ঢাকা ওয়াসার পাধন। অধিকাং  উিরদাতা উভল্লে কভরভিন সর্, তাভদর 

পাধনর সংভর্াগ প্রকল্প চলাকালীন সেভয় সনয়া। অরধকাাংশ উত্তরোতার মতামত অনুযায়ী রেনরারত্রর সবরশর ভাগ সময় পারন 

সপদয়দিন। স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ োভলা ধিল তভব শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ প্রভয়ােন অনুর্ায়ী পাওয়া র্ায়ধন। সািারণ ও ধনম্ন 

আভয়র োনায় সদো সগভি, প্রায় সবাই চাধহদােত পাধনর সরবরাহ সপভয়ভিন। সািারণ োনাগুভলাভত পানীয় পাধন ধবশুিকরণ করা 

হভয়ভি। তভব ধনম্ন আভয়র োনায় সতেনোভব পাধন ধবশুি করা হয়ধন। সািারণ এবং ধনম্ন আভয়র পধরবাভর এভকবাভরই ধফল্টার 

ব্যবহার করা হয়ধন, র্াভদর ঘভর গ্যাস সংভর্াগ রভয়ভি তারা পাধন ফুটিভয় পান কভরভিন এবং অন্যধদভক ধনম্ন আভয়র োনায় র্াভদর 

গ্যাস সংভর্াগ নাই তারা পাধন ফুটিভয় পান কভরনধন। বন্যার সেয় ধনম্ন আভয়র পধরবার পাধনভত ধফটধকধর অেবা পাধন ধবশুিকরণ 

ট্যাবভলট ব্যবহার করা হভয়ভি। সািারণ োনার অধিবাসীগণ পাধনভত দুগ কন োকার কো বভলন এবং পাধনভত খুব কেই সপাকা-োকড় 

13.57 

56.43 

6.43 

16.43 

5.00 

4.29 

4.29 

7.14 

পাননর প্রানি শ্রবয়ড়য়ছ (প্রাে ২৪ ঘন্টা পাওো  াে)

পাননর মান শ্রবয়ড়য়ছ

পাননর খরচ শ্রবয়ড়য়ছ

এখন পাননর চাপ শ্রবিী োয়ক

পানন টানার জনয রাি জাগয়ি িে না

প্রাে দুগ ধন্ধ ও মেলা শুণয পানন পাওো  ায়চ্ছ

শ্রকান পনরবিধন িেনন

মন্তবয শ্রনই

নিুন লাইন স্থাপয়নরিয়ল নক সুনবধা িয়েয়ছ (একানধকউত্তর)
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পাওয়া সগভি বভল েতােত ধদভয়ভিন। এর অন্যতে কারণ ধহসাভব তারা উভল্লে কভরন, পাইপে সনটওয়াকক পুরভনা হভয় ধিদ্র হভয় র্ায়, 

অনবি সংভর্াভগর ফভল পাইপে লাইন ধিদ্র করা হয়। সস কারভণ পাধনভত দূেণ সদো সদয়। তািাড়া, সর্ সেস্ত নদী ধবভ ে কভর 

 ীতলক্ষো নদী সেভক ওয়াসা সর্ পাধন সংগ্রহ কভর পাইপলাইভন সরবরাহ কভর সসই পাধন সঠিক উপাভয় পধরভ ািন করা হয় ধকনা সস 

সম্পভকক তাভদর সকাভনা িারণা নাই বভল োনান। তভব গেীর নলকূপ সেভক সর্ পাধন পাওয়া র্ায় তা অভনকটাই ধনরাপদ। DMA 

প্রধতিার ফভল পাধনর চাপ োভলা পাওয়া র্াভে, ধনয়ধেত পাধন পাওয়া র্াভে। সকাভনা সকাভনা বধস্তভত এেভনা অনবি পাধনর সংভর্াগ 

ব্যবস্থা রভয়ভি। ওয়াসা সর্ন সঠিক পধরবীক্ষণ ব্যবস্থার োধ্যভে এই অনবি সংভর্াগ বন্ধ করার ব্যবস্থা সনয় সস ব্যাপাভর 

অং গ্রহণকারীগণ েতােত ব্যি কভরভিন। সািারণ োনায় ভূ-গেকস্থ এবং বাধড়র িাভদ পাধনর ট্যাংক রভয়ভি। ধকন্তু ধনম্ন আভয়র 

পধরবাভর পাধন সংরক্ষভণর সকাভনা ব্যবস্থাই সনই। অং গ্রহণকারীগণ বভলভিন, তারা োভেেভধ্যই পাধনর সংরক্ষণাগার পধরষ্কার-

পধরেন্ন কভর োভকন। তািাড়া, তারা আরও উভল্লে কভরন সর্, পাধনর ট্যাংক পধরষ্কার না করা পাধন দূধেত হওয়ার অন্যতে কারণ। 

েধরপ এলাকায় পাধনবাধহত সরাগ হয় ধক না এ প্রসভঙ্গ খুব কে উিরদাতা বভলভিন সর্, পাধনবাধহত সরাগ আভি। সািারণত ধক 

িরভনর পাধনবাধহত সরাগ সদো সদয়, এর উিভর সবধ র োগ উিরদাতা োয়ধরয়া, আো য়, েধিস, টাইফভয়ে, সোঁসপাঁচড়া এবং 

ধক্রধের কো উভল্লে কভরভিন।  
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িষ্ঠ অোয়: সবলতা, দুব বলতা, সুদযাগ ও ঝুঁরক রবদিিণ (SWOT ANALYSIS)  

প্রকল্প-এর রেরপরপ, আররেরপরপ, সমাপনী প্ররতদবেন, অগ্রগরত প্ররতদবেন, পররবীক্ষণ প্ররতদবেন পয বাদলািনা ও  রক ইনফরদমন্ট ইনটাররভউ  এবাং সফাকাস গ্রুপ 

রেসকাশন সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রবদিিণপূব বক এই অোয়টি বরণ বত হয়। 

সবলতা (Strength)  

 DMA ব্যবস্থায় নতুন পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা 

 ঢাকা ওয়াসার NRW সােধগ্রকোভব ২০%-এ করমদয় আনভত সক্ষে হওয়া 

 প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০০,৯৭১টি পররদিবা সাংদযাদগর জন্য ২৪ ঘন্টা পারন সরবরাদহর ব্যবস্থা 

 প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি কদর মানসম্পন্ন গ্রাহক সসবা রনরশ্চতকরণ 

 অধিকাং  সক্ষভত্র অনবি সংভর্াগ ব্যবহারকারী ধনম্ন আভয়র োনুেভদর েন্য তবি পাধন সংভর্াগ ধনধিত করা 

 প্রকল্প বাস্তবায়ভনর ফভল সামরগ্রক পারনর উৎপােন উদেখদযাগ্য হাদর বৃরি  

 পাধন সরবরাহ ও ধবতরণ ব্যবস্থার পধরবীক্ষভণ সব কাধুধনক প্রযুধির ব্যবহার 

 প্রকল্প বাস্তবায়ভনর ফভল প্রকল্প পূব ককালীন (২০০৭-০৮) রােস্ব ৩ ধবধলয়ন টাকা সেভক ১১.৭ ধবধলয়ন (২০১৭-১৮) টাকায় 

উন্নীত। 

দুব বলতা ( Weakness)  

 প্রাথরমকভাদব সম্পূণ ব নতুন ধারণা এবাং কাররগরর রেজাইন রনদয় কাজ করার ফদল কম বকতা ও কম বিাররদের নতুন প্রকল্প 

সম্পদকব পয বাপ্ত জ্ঞান ও েক্ষতার অভাব 

 পণ্য ও কাজ ক্রয় প্ররক্রয়ায় অদনক সময় ব্যয় হয় 

 অনান্য সাংরিষ্ট সাংস্থার সাদথ সমন্বয় কদর কাজ করদত প্রচুর সময় ব্যয় হদয়দি  

 DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত কম বকতবা ও কম বিাররগণ প্রায় সবাই চুরক্ত রভরত্তক এবাং সসদক্ষদত্র 

িাকুররর অরনশ্চয়তা 

সুভর্াগ (Opportunity)  

 নতুন এলাকায় ধবশুি পাধন সরবরাহ করার োধ্যভে কে ক এলাকা বৃধি 

 প্রকল্প এলাকায় ২৪ ঘন্টা পারন সরবরাহ 

 কম বকতা ও কম বিাররদের অতযাধুরনক যন্ত্রপারত ব্যবস্থাপনার উপর েক্ষতা উন্নয়ন 

 বৃহৎ আকাদরর প্রকল্প পররকল্পনা ও বাস্তবায়দনর জন্য ঢাকা ওয়াসা`র প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন  

 প্রকল্প এলাকায় নতুন সাংদযাগ আধুধনক রমটাদরর আওতায় ধনভয় আসা 

 প্রকল্প এলাকার সকল গ্রাহকদের োটাদবজ ততরর 

 করম্পউটারাইজ রবরলাং রসদেম চালু করা 

 প্রকল্প এলাকায় রাজস্ব আয় বৃরি 

 চুধি ধেধিক েনবল ধনভয়াভগর োধ্যভে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনায় নতুন সূচনা 

 

ঝুঁধক (Threats)  

 ঢাকা  হভরর দ্রুত নগরায়ভনর ফভল দ্রুত েনসংখ্যা ও পাধনর চাধহদা বৃধি 

 অপধরকধল্পত নগরায়ন ও অবকাঠাভো 

 ভূ-গেকস্থ পাধনর উভিালন কধেভয় ভূ-উপধরস্থ পাধনর উপর ধনে কর ীলতা বাড়াভনা 

 পাধনর অপচয় বৃধি সপভল  

 ট্যাধরভফর সােঞ্জস্য ধবিান কভর DMA-সক স্থাধয়োভব লােেনক করা 

 চুধি ধেধিভত ধনভয়াধেত েনবল এর োভে সপ্রেণার ঘাটধত সদো ধদভত পাভর। 
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৭.১  সারব বক পয বাদলািনা  

ঢাকা  হভরর দ্রুত েনসংখ্যা বৃধির হাভরর সাভে সােজ্ঞস্য সরভে পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ভনর লভক্ষে ধেওধব ও এধেধব অে কায়ভন 

বাস্তবায়নািীন এই প্রকভল্পর আওতায় ঢাকা ওয়াসার সাতটি সোভনর (সোন-৫, ৬, ৮ এবং সোন-৩, ৪, ৯ ও ১০ এর অং ) অিীভন 

ঢাকা েহানগরীর গুল ান, বনানী, ধনক্যঞ্জ, ধেলভক্ষত, বাধরিারা, েহাোলী, বসুন্ধরা, বাড্ডা, িানেধি, গ্রীন সরাে, লালোটিয়া, পল্লবী, 

ধেরপুর ও সংধেষ্ট এলাকায় ৪৭ (সাতচধল্ল )টি District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা হভয়ভি। এই প্রকল্প বাস্তবায়ভনর 

োধ্যভে DMA এলাকায় ২৪X৭ ঘন্টা ধেধিক সপ্র ারাইেে ধসভেভে পাধন সরবরাভহর লভক্ষে ধবদ্যোন পাধন সরবরাহ সনটওয়াকক 

পুনব কাসন/সম্প্রসারণ, গ্রাহক সংভর্াগ প্রধতস্থাপন/তবিকরণ ইতোধদ কাে সম্পন্ন করা হভয়ভি।  

প্রকল্প বাস্তবায়নকাভল ৬টি প্যাভকভের কাভের পধরোণ ৭৬.৪৬% বৃধি পাওয়াসহ Price Escalation-এর কারভণ সোট প্রকল্প ব্যয় 

৩.৬% বৃধি পায়। ব্যয় বৃধির পধরোণ ২৪২.৬২ সকাটি টাকা হওয়ায় সোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ১৭৩৪.০১ সকাটি হভত ১৭৯৭.২২ সকাটি 

(প্রকল্প সাহায্য-১৩৪৪.০৪ সকাটি + ধেওধব-৪৫৩.১৮ সকাটি) টাকা।  

 

ঢাকা  হভরর েভতা একটি ঘন বসধতপূণ ক  হভরর কে প্রস্থ ধবধ ষ্ট রাস্তা, অধলগধল, অপধরকধল্পত বৃহৎ আকাভর উন্মুি েনন পিধতভত 

পাধনর লাইন স্থাপনা কাে ধনভয় ধচন্তা-োবনা কভর উন্মুি েনন পিধতর পধরবভতক সেঞ্চভলস পিধত এবং োধনকধদ পাইলট প্রকভল্পর 

সফলতার কো ধবভবচনা কভর বৃহৎ আকাভর ঢাকা ওয়াসার পূভব কর ৪টি এেধেধনভেটিে  সোনভক োত্র ৪টি হাইভরাধলক সোভন োগ 

কভর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থার পুনব কাসন ও বধি কতকরণ, ধসভেে লস হ্রাসকরণ কাে না কভর পরবতীভত সপ্র ারাইেে ধসভেভে পাধন 

সরবরাহকভল্প এবং এর সুিু পধরচালনা, রক্ষণাভবক্ষণ ও পধরবীক্ষণ কাভের সুধবিাভে ক প্রকল্প এলাকাভক ৮৮টি District Metered 

Area (DMA)-সত ধবেি কভর কাে সম্পাদভনর পধরকল্পনা সনয়া হয়। এভক্ষভত্র উপভদষ্টা ফাে ক পূভব ক ধবভের ধবধেন্ন সদ  কর্তকক 

বাস্তবাধয়ত DMA concept হভত িারণা ও অধেজ্ঞতার সহায়তা ধনভয় োভক। র্ার ফভল DMA concept অনুর্ায়ী কাে সম্পাদন 

করভত ধবধেন্ন িরভনর োল্ব, বাল্ক ওয়াটার ধেটার ও অন্যান্য ধনয়ন্ত্রণ ও পধরবীক্ষণ র্ন্ত্রপাধতর পধরোণ পূভব কর তুলনায় অভনক গুভণ 

বৃধি পায়। উপভদষ্টা ফাভে কর পধরকল্পনা অনুর্ায়ী দরপত্র দধলল প্রস্তুত করা হয়, র্া এধেধব কর্তকক অনুভোদভনর পর দরপত্র আহ্বান করা 

হয়। এোভন উভল্লে করা প্রভয়ােন, ঢাকা পাধন সরবরাহ ব্যবস্থায় ধনধে কত এই ধেোইন DMA িারণাটি আোভদর সদভ  আভগ কেনও 

ব্যবহৃত হয়ধন এবং এটি সম্পূণ ক নতুন। DMA হভে এই এলাকাটির একটি সম্পূণ ক পাধনবাহী ধবধেন্নতা এবং ২৪/৭ ধদন চাপযুি 

স্বধনে কর পাধন সরবরাহ ব্যবস্থা। একটি DMA-এর সেস্ত সরবরাহ এবং ব্যবহাভরর পভয়ন্টগুধল এলাকার েভধ্য পাধনর োরসাম্য 

ধনি কারভণর েন্য কাে কভর এবং র্ার ফভল ধসভেভের প্রযুধিগত ক্ষধত ১৫%-এরও ধনভচ কভে আভস। এর োধ্যভে DMA-এর চাপ 

এবং সেৌত ক্ষয়ক্ষধতর উপর খুব সহভে পধরবীক্ষণ করা র্ায়। 

 

District Metered Area (DMA) প্রধতিা করা হয় ৪৭ টি, পাধনর লাইন পুনব কাসন, সম্প্রসারণ হয় ২,৪৫৬ ধক.ধে, ধেটারসহ ধবদ্যোন সাধে কস 

সংভর্াগ পধরবতকন/নতুন সংভর্াগ প্রদান করা হয় ১,০৬,৬৬২টি, পাধন ধবশুিকরভণর েন্য সলাধরভনটর সরঞ্জাে সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয় ২০০টি, 

পাধনর সলা-ধেটার (বাল্ক ধেটার) এবং সুইচ োল্ব সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয় ৭,৩১৭টি , সপ্রাোক ন নলকূপ প্রধতস্থাপন করা হয় ৪৬টি ও ধর-

সেনাভর ন করা হয় ১৮টি,  সােধয়কোভব ক্ষধতগ্রস্ত ব্যধিভক সহায়তা প্রদান করা হয় ৭০২ েনভক, ধনবন্ধনভুি বধস্ত এলাকায় পাধনর সংভর্াগ 

এবং পাধন সরবরাহ পভয়ন্ট উন্নত করা হয় ১২৭৪ টি এবং আধে কক এবং পধরচালনা ব্যবস্থার সক্ষেতা  ধি ালী করা এবং DWASA-এর 

২,২৪৪ েন োফভক প্রধ ক্ষণ প্রদান করা হভয়ভি, এিাড়াও, ৩,৬২,০০০ গ্রাহভকর োটাভবে ততধর করা  হয়। প্রধতটি েেস সোভন পাধনর 

উৎপাদন বৃধি সপভয়ভি। ২০১৩ সাভল, DWASA প্রেেবাভরর েভতা ঢাকা  হভর পাধনর উৎপাদন ক্ষেতা পাধনর চাধহদাভক অধতক্রে 

কভরভি। বতকোভন পাধনর উৎপাদন ক্ষেতা চাধহদার তুলনায় ৫০এেএলধে সবধ । অধিকাং  পাধনর গুণগত োভনর প্যারাধেটার ECR 

এবং WHO গাইেলাইন েোলু অনুর্ায়ী, োবার পাধনর গুণগত োভনর প্রভয়ােনীয়তাগুধল পূরণ কভরভি। তভব, সরধসডুয়াল সলাধরন 

এবং সটাটাল কধলফে ক েোিাে ক োন বোয় রােভত পাভরধন।  

DWASA-এর োঠ পর্ কাভয়র কেীভদর পাধন ধবতরণ সনটওয়াকক আরও োভলাোভব পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য  চারটি ধবিান 

সর্েন- অে ক ধবধি – ২০১০, পধরভেবা ধবধি – ২০১০, পধরভেবা সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯, নদ কো সংভর্াগ ধবধি – ২০০৯ প্রণয়ন করা 

হভয়ভি। তািাড়া, DWASA-এর েন্য একটি নতুন প্রাধতিাধনক অবকাঠাভো অনুভোধদত হভয়ভি র্ার েন্য প্রস্তুত করা হভয়ভি (১) ৫ 

বিভরর কভপ কাভরট ধবেভনস প্লোন, (২) আধে কক েভেল, (৩) অোকাউধন্টং ম্যানুভয়ল, (৪) ৫ বিভরর শুল্ক পধরকল্পনা, (৫) কেী 

পধরচালনা তথ্য ধসভেে, এবং (৬) অোকাউধন্টং ধসভেে-এর কধম্পউটারাইভে ভনর েন্য অোকাউধন্টং প্যাভকে ততধর  করা হভয়ভি । 

েনসভচতনতার েন্য ৬টি এনধেও োঠ পর্ কাভয় কাে কভরভি। এনধেওগুভলা চাধহদা ধনয়ন্ত্রণ এবং সভচতনতা কে কসূধচ-এর উপর কাে 

কভরভি। তারা সপাোর, ধেকার, স্কুল বুকভলট ধবতরণ কভরভি এবং পাধন সংরক্ষণ ও ধবধলং ইসুে সম্পভকক বাধড়র োধলকভদরভক 



 

50 

 

উদ্বুি কভরভি। তািাড়া, সভচতনতা বৃধির েন্য তারা গ্রাহকভদর েভধ্য ৪ োস র্াবত ৫টি টিধে চোভনভল ধবজ্ঞাপন প্রচার কভরভি। 

ধবধেন্ন সরধেও চোভনভল ২০১১ সাভল এবং ২০১২ সাভলর জুন সেভক আগে োভস পাধন সংরক্ষভণর ধবেভয় সরধেও েট সম্প্রচাধরত 

হভয়ভি।  

বতবমান নগর বৃরির প্রবণতা, পারন সরবরাহ পররদিবার িারহো, প্রাসরেক প্রদয়াজনগুরল সমটাদনার জন্য DWASA-এর করণীয় 

স্প্ষ্টভাদব রিরিত হদয়দি, রবদশি কদর ঢাকা’র জনসাংখ্যা বৃরি, প্রযুরক্তগত, পররিালনামূলক এবাং আরথ বক েন্টগুরলদত সয সকল 

সাংোদরর অপররহায বতা সস সমস্ত গুরুত্বপূণ ব সক্ষমতা উন্নয়নদক অন্তর্ভ বক্ত কদর ভরবষ্যদত DWASA-এর কাজদক আরও ভাদলাভাদব 

পররিারলত করার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সর্ৌধিকতা প্রমাণ কদর।  

পরাে কভকর অিীভন প্রচুর প্রধ ক্ষণ কে কসূধচ (প্রায় ৫৫টি) পধরচাধলত হভয়ভি, ধবভ ে কভর DWASA-এর োঠ পর্ কাভয়র কেীভদর 

পাধন ধবতরণ সনটওয়াকক আরও োভলাোভব পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষভণর েন্য। প্রকদল্পর সকল পে প্ররতদযারগতার রভরত্তদত সযাগ্য 

কমীদের িারা পূণ ব করা হয়। তারা ইরতমদে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং DMA-এর মদতা নতুন রসদেম পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ 

সম্পদকব প্রযুরক্তগত অরভজ্ঞতা ও েক্ষতা অজবন কদরদিন।  

অন্তত ১ বার সপ্র াভর ২৪ঘন্টা/৭ধদন পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা রভয়ভি, DMA এলাকায় NRW ২০%-এ কধেভয় আনা হভয়ভি, NRW 

প্রায় দাঁধড়ভয়ভি ৫%, ২০০৭-২০০৮ অে ক বিভর, DWASA রােস্ব আয় ধিল ৩ ধবধলয়ন টাকা; ২০১৭-২০১৮ অে ক বিভর, রােস্ব আয় 

বৃধি সপভয় দাঁড়ায় ১১.৭০ ধবধলয়ন টাকা, DMA এলাকায়, ২৪৫৬ ধক.ধে. পাধন সরবরাহ লাইন পুনব কাসন করা হভয়ভি এবং 

১০৬,৬৬২ সংখ্যক বাধড়ভত পাধনর সংভর্াভগর কাে সম্পন্ন করা হভয়ভি। প্রায় ৫.৪ ধেধলয়ন োনুে এই প্রকল্প সেভক উপকৃত হভয়ভি। 

নগভরর ধনম্ন আয় ধেধিক কধেউধনটি/বধস্ত এলাকায় তবি পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা এসব প্রকভল্পর কার্ ককাধরতারই উদাহরণ। 

ঢাকা েহানগরীভত উন্নত পাধন সরবরাহ এবং সটকসই কার্ কক্রে পধরচালনা, প্রাধতিাধনক, প্র াসন ও  ধি ালী ব্যবস্থাপনা, 

DWASA-এর উন্নত আধে কক ব্যবস্থাপনা ক্ষেতা, পাধন সরবরাহ ব্যবস্থা-এর উন্নত সেৌত অবস্থার েন্য উন্নত নীধত কাঠাভো, 

পুনব কাধসত ও  ধি ালী ধবতরণ সনটওয়াকক, উন্নত পাধনর গুণগত োন ও েধনটধরং ধসভেে, DWASA এবাং প্ররশরক্ষত কমী ও 

সাংস্থান সমূদহর পয বাপ্ত পয বাদয়, রসদেম আউটপুট পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর আরথ বক ও পররিালন ক্ষমতা সজারোর করা 

প্রকল্পটি িারা সম্ভব হদয়দি, তািা া ফদলাআপ প্রকল্প হাদত সনয়া হদয়দি যাদত প্রকদল্পর অসমাপ্ত DMA-এর কাজ সশি করা যায়। 

 

প্রকল্প এলাকায় গৃহস্থালী পাধনর উৎস সম্পধককত প্রভের েবাভব সদো র্ায়, ৯৮.৭% উিরদাতা বভলভিন সর্, তাভদর গৃহস্থালী পাধনর 

উৎস হভে পাইপলাইভন সরবরাহকৃত পাধন, অে কাৎ ঢাকা ওয়াসার পাধন। ২৩.৩% উত্তরোতা ২০ ঘন্টা পারন সপদয় থাদকন বদল 

মতামত প্রকাশ কদরদিন এবাং ৭৬.৭% বদলদিন, তারা রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। অন্যরেদক, রনম্ন আদয়র খানায় ৪২.৮% 

উত্তরোতা বদলদিন সয, তারা ২৪ ঘন্টাই পারন সপদয় থাদকন আর বারক ৫৭.২% রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। স্বাোধবক সেভয় 

পাধনর চাপ োভলা োভক (৯০.৪%) আর শুষ্ক সেৌসুভে চাপ োভলা োভক বভলভিন ৫১.১%।  

োনা ধেধিক ধবোেভন সদো র্ায় সর্, ৯৮.৪% সািারণ োনা পানীয় পাধন ধবশুিকরণ কভরন। আর োত্র ৪১.৪% ধনম্ন আভয়র োনা 

পাধন ধবশুি কভর োভকন। সািারণ োনায় ৪১% ধফল্টার ব্যবহার কভরন, ৫৮.৩% পাধন ফুটিভয় পান কভরন। অন্যধদভক ধনম্ন আভয়র 

োনায় ৭.৭% ধফল্টার ব্যবহার কভরন, ৮৬% পাধন ফুটিভয় পান কভরন, এবং ৬.৩% পাধনভত ধফটধকধর অেবা পাধন ধবশুিকরণ 

ট্যাবভলট ব্যবহার কভরন। সািারণ োনায় ৩%-এরও কে োনা পাধনভত দুগ কন্ধ োকার কো বভলন এবং ০.১% পাধনভত সপাকা-োকড় 

পাওয়া র্ায় বভল উভল্লে কভরভিন। তাভদর েভধ্য ১৪.২% বভলভিন, োভে োভে পাধনভত দুগ কন্ধ োভক, এবং ১.৪% বভলভিন োভে 

োভে পাধনভত সপাকা োকড় পাওয়া র্ায়।  

 

োনাসমূভহ ১২.২% ভূ-গেকস্থ পাধনর ট্যাংক রভয়ভি, ১০% এর বাধড়র িাভদ পাধনর ট্যাংক আভি আর ৫০.৪%-এর পূভব ক উভল্লধেত 

দুভটা ব্যবস্থাই আভি। আবার ২৭.৫%-এর পাধন সংরক্ষভণর সকাভনা ব্যবস্থাই সনই। উিরতাদাভদর েভধ্য ১৯.৯% ধতন োস অন্তর 

অন্তর পাধনর সংরক্ষণাগার পধরষ্কার-পধরেন্ন কভর োভকন; ৩৯.৫% পধরষ্কার কভর োভকন িয় োস পর পর, ৩২.৯% বিভর একবার 

এবং ৭.৭% র্েন প্রভয়ােন েভন কভরন তেনই কভরন, সকাভনা ধনধদ কষ্ট সেয় ঠিক কভর রাভেন না। গভড় ৩৮.৬% উিরদাতা পাধনর 

েন্য প্রধত োভস ৩০০ টাকার কে েরচ কভরন। এিাড়া ১০.১%-এর েরচ প্রধত োভস ৩০০-৪০০ টাকার েভধ্য; ১০% এর োধসক 

েরচ ৪০০-৫০০ টাকা, ৯.৫% এর োধসক েরচ ৫০০-৬০০ টাকা এবং ৩১.৮%- এর োধসক েরচ ৬০০ টাকার সবধ ।  

 

েধরপ এলাকায় পাধনবাধহত সরাগ হয় ধক না এ প্রসভঙ্গ সকবলোত্র ৭% উিরদাতা বভলভিন সর্, পাধনবাধহত সরাগ আভি। এ দাধব ধনম্ন 

আভয়র োনার (৫.৮%) সচভয় সািারণ োনায় (৭.৬%) সবধ । ধক িরভনর পাধনবাধহত সরাগ সদো সদয়, এর উিভর ৭২% উিরদাতা 

োয়ধরয়ার কো উভল্লে কভরভিন; ১১% বভলভিন আো য়, ১০% বভলভিন েধিস এবং ৬% বভলভিন টাইফভয়ে ইতোধদ। েধরপ 
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এলাকায় পাধনবাধহত সরাভগ মৃতুের ঘটনা খুব সবধ  ঘভটধন। পারনবারহত সরাগ কদম যাওয়ায় গৃহস্থারল কাদজ সবরশ সময় রেদত 

পারদিন বদল জারনদয়দিন জররপ এলাকার মানুি।  

 

প্রাধতিাধনক েধরভপ অং গ্রহণকারীভদর ৯৮.৬% পাইভপ সরবরাহকৃত ওয়াসা‘র পাধন ব্যবহার কভর োভকন। এভদর ০.৭% এর 

ধনেস্ব নলকূপ আভি। জররপকাদল পারন সরবরাদহর সময় প্রসদে ৮২.১% উত্তরোতা বদলদিন সয, তারা ২৪ ঘন্টা রনরবরিন্ন পারন 

পাদিন। ১৭.৯% বদলদিন, তারা রেদন ২/৩ বার পারন সপদয় থাদকন। তাভদর ৯৫.৭% বভলভিন সর্, স্বাোধবক সেভয় পাধনর চাপ 

োভলা োভক। শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ োভলা োভক বভলভিন োত্র ৪৭.১%, এবং ৫২.৯%-ই বভলভিন সর্, শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর চাপ 

োভলা োভক না। সবাই প্রায় চাধহদােভতাই পাধন পাভেন। সকবল র্াভদর পাধনর চাধহদা ৪০১-৫০০ ধলটার তারা চাধহদার (৫.৭%) 

তুলনায় কে (৪.৩%) পাভেন বভল অধেেত প্রকা  কভরভিন। েধরভপ অং গ্রহণকারীভদর েভধ্য ৯০.৪% উিরদাতা ওয়াসা‘র 

সরবরাহকৃত পাধন পান করার পূভব ক ধবশুি কভর োভকন। পাধন ধবশুিকরভণর েন্য প্রাধতিাধনক উিরদাতাভদর ৯২.৬% ধফল্টার 

ব্যবহার কভর োভকন। তাভদর েভধ্য ১১.৭% পাধন ফুটিভয় পান কভরন এবং ২.১% পাধন ধবশুিকরণ ট্যাবভলট ব্যবহার কভরন। 

েধরপকাভল পাধন ধবশুিকরভণর কারণ ধহভসভব ৯৯% উিরদাতা েীবাণুেিকরভণর কো বভলভিন। ১৪.৩% উিরদাতা েভন কভরন 

সর্, পাধনভত োভে োভে দুগ কন্ধ োভক, এবং ৮৫.৭% েভন কভরন, পাধনভত দুগ কন্ধ োভক না। ৪.৩% েভন কভরন সর্, োভে োভে 

পাধনভত সপাকা-োকড় পাওয়া র্ায়।  

 

৬৭.১% বভলভিন সর্ তাভদর ভূ-গেকস্থ এবং িাদ সংরক্ষণাগার দুভটাই রভয়ভি। অন্যধদভক ১৯.৭% বভলভিন সর্, তাভদর সকাভনা পাধন 

সংরক্ষভণর ব্যবস্থা নাই। ৩৮.৪% উিরদাতা বভলভিন, তারা বিভর একবার পাধন সংরক্ষণাগার পধরষ্কার কভরন, ৩৯.২% বভলভিন 

তারা িয় োভস একবার পধরষ্কার কভরন, ১৫.২% বভলভিন ধতন োস অন্তর অন্তর তারা পধরষ্কার কভরন; আর ৭.২% বভলভিন সর্, 

তারা প্রধত োভসই পাধন সংরক্ষণাগার পধরষ্কার কভর োভকন। প্রাধতিাধনক ধবিায় আবাধসক এর সচভয় পাধনর োধসক েরচ ধকধঞ্চত 

সবধ  হভয় োভক। েধরভপ প্রাপ্ত তভথ্য সদো র্ায় সর্, তাভদর ৪৩.৬% োভস ১০০০ টাকা পর্ কন্ত পাধনর ধবল ধদভয় োভকন। ১০০১ সেভক 

৫,০০০ টাকা পর্ কন্ত ধবল সদন ৩৬.৪% উিরদাতা;  ১০,০০০ টাকা পর্ কন্ত ধবল সদন ৫.৭% এবং ১০,০০০ টাকারও সবধ  পাধনর ধবল 

সদন ১৪.৩% উিরদাতা।  

 

আভলাচে প্রকভল্পর একটি বড় কার্ কক্রে ধিভলা পাধনর সংভর্াগ এলাকায় নতুন আধুধনক ধেটার স্থাপন। েধরপকাভল প্রকল্প এলাকায় 

পাধন সংভর্াভগ নতুন ধেটার এর উপধস্থধত লক্ষ করা সগভি। প্রাপ্ত উপাভি সদো র্ায় সর্, প্রকল্প  এলাকায়  ৯৫% সংভর্াভগই নতুন 

ধেটার স্থাপন করা হভয়ভি। ৫৬.৪৩% উিরদাতা েভন কভরন সর্ নতুন পাধনর লাইন স্থাপভনর ফভল পাধনর োন সবভড়ভি। আভগর 

আভলাচনায় সদো সগভি সর্ পাধনর োন বলভত সািারণোভব দুগ কন্ধমুি, স্বে পাধনভকই তারা বুধেভয় োভকন। তাভদর ১৬.৪৩% 

বভলভিন সর্ নতুন লাইভনর ফভল পাধনর চাপ সবভড়ভি, ১৩.৫৭% বভলভিন পাধন প্রাধপ্ত ধনধিত হভয়ভি, অে কাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টাই লাইভন 

পাধন োভক; ৬,.৪৩% বভলভিন পাধনর েরচ সবভড়ভি, ৫% েভন করভিন পাধনর চাপ োভলা োক এবং রাত সেভগ সোটর চাধলভয় 

পাধন টানভত হয় না, ৪.২৯% বভলভিন প্রায়ই দুগ কন্ধমুি ও েয়লামুি পাধন পাওয়া র্াভে।  

 

প্রকভল্পর সবলতাগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে - আবাধসক, ধ ল্প-কারোনা ও ব্যবসাধয়ক প্রধতিাভন ধনরাপদ পাধন সরবরাভহর 

উভেভে পাধন উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাভহর েন্য প্রভয়ােনীয় অবকাঠাভো উন্নয়ন, পধরচালনা ও রক্ষণাভবক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, 

অন্তত ১ বার সপ্র াভর ২৪ঘন্টা/৭ধদন পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা, সভব কাপধর DMA এলাকায় NRW ২০%-এ কধেভয় আনা, NRW প্রায় 

৫%, প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০০,৯৭১টি পধরভেবা সংভর্াভগর েন্য ২৪ ঘন্টা পাধন সরবরাভহর ব্যবস্থা, ধসভেে লস যুধিসংগত োত্রায় 

কধেভয় রােস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রােস্ব আদায় বৃধি, সরকাধর, আিা-সরকাধর, স্বায়ত্ব- াধসত ও কভপ কাভর ভনর েধেভত গভড় 

ওঠা বধস্তভত পাধন সংভর্াভগর েন্য কধেউধনটি ধেধিক সংগঠন ততধর কভর পাধনর সংভর্াগ সদয়া। দুব বলতাগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য 

হভে- প্রাথরমকভাদব সম্পূণ ব নতুন ধারণা এবাং কাররগরর রেজাইন রনদয় কাজ করার ফদল কম বকতা ও কম বিাররদের নতুন প্রকল্প 

সম্পদকব পূণ বাে জ্ঞান ও েক্ষতার অভাব, পণ্য ও কাজ ক্রয় প্ররক্রয়ায় অদনক সময় ব্যয় হয়, অন্যান্য সাংরিষ্ট সাংস্থার সাদথ সমন্বয় 

কদর কাজ করদত প্রচুর সময় ব্যয় হদয়দি এবাং DMA পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত কম বকতবা ও কম বিাররগণ প্রায় 

সবাই চুরক্ত রভরত্তক এবাং সসদক্ষদত্র িাকুররর অরনশ্চয়তা। সুভর্াগগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে- প্রকল্প এলাকায় ২৪ ঘন্টা পাধন 

সরবরাহ, কে ককতা ও কে কচাধরভদর অতোধুধনক র্ন্ত্রপাধত ব্যবস্থাপনার উপর দক্ষতা উন্নয়ন, বৃহৎ আকাভরর প্রকল্প পধরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ভনর েন্য ওয়াসা‘র প্রাধতিাধনক উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় রােস্ব আয় বৃধি। ঝুঁধকগুধলর েভধ্য উভল্লেভর্াগ্য হভে- ঢাকা 

 হভরর দ্রুত নগরায়ভনর ফভল দ্রুত েনসংখ্যা ও পাধনর চাধহদা বৃধি, অপধরকধল্পত নগরায়ন ও অবকাঠাভো, ভূ-গেকস্থ পাধনর উভওালন 

কধেভয় ভূ-উপধরস্থ পাধনর উপর ধনে কর ীলতা বাড়াভনা, পাধনর অপচয় কোভনা, ট্যাধরভফর সােঞ্জস্য ধবিান কভর  DMA স্থাধয়োভব 

লােেনক করা।  
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৭.২ সুপাররশ: 

১.  DMA পররকল্পনায় আশা করা হয় সয, ৪টি ভূ-উপররস্থ পারন পররদশাধন প্লান্টদক িালু কদর পররদশাধনাগার সথদক পারন 

রবতরণ করদত হদব এবাং প্রদয়াজনীয় পারন সরবরাদহর সক্ষদত্র প্ররতটি DMA-এর সাদথ আন্ত:সাংদযাগ থাকদব। ভূ-উপররস্থ 

পারন পররদশাধনাগার সথদক যরে পারন সরবরাহ রস্থরতশীল থাদক তাহদল প্ররতটি DMA-এ ১ বার সপ্রশার থাকদব বদল আশা 

করা হদয়রিল। DMA সথদক সবরশর ভাগ সুরবধা পাওয়ার জন্য যত তা াতার  সম্ভব মাোর প্লাদনর আওতায় রনম বানাধীন 

পারন পররদশাধন প্লান্টগুরলর রনম বাণ কাজ সশি ও িালু করা প্রদয়াজন;  

২.  সপ্রাোকশন নলকূপ সথদক সাংগৃহীত পারনর গুণগত মান ভাদলা হওয়া সদেও, রবতরণ ব্যবস্থায় পারন মাইদক্রাবাদয়ালরজকযারল 

দূরিত হদয় পদ । নলকূদপর সাদথ পয বাপ্ত সলাররদনশন ব্যবস্থা না থাকার কারদণ এই দূিণ ঘদট থাদক। সপ্রাোকশন নলকূদপ 

পয বাপ্ত সলাররদনশন রসদেদমর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন সসই সাদথ রনরাপে পারন পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের সাংদযাগ 

পদয়দন্ট ইন্টাররমরেদয়ট সলাররদনশন রসদেদমরও ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন;  

৩.  DWASA-এর পর্ কাপ্ত পাধনর গুণগত োন পরীক্ষাগার োকা সভত্ত্বও DMA এলাকায় পাধনর গুণগত োন পরীক্ষার সংখ্যা 

র্ভেষ্ট নয় এবং গ্রাহক পর্ কাভয় এই সম্পধককত সকাভনা তথ্য নাই। ECR এবং WHO গাইেলাইন অনুর্ায়ী প্রধতটি DMA 

এলাকায় সরবরাদহর পারন পরীক্ষার জন্য একটি রেক রনদে বশনা থাকা প্রদয়াজন। অরধকন্তু, DWASA পারনর গুণগত মাদনর 

রকছু গুরুত্বপূণ ব প্যারারমটার অনলাইভনর োধ্যভে পধরবীক্ষভণর ব্যবস্থা োকা প্রভয়ােন। এটি শুধুোত্র সপ্রাোক ন নলকূপ 

এলাকায় নয় বরং DMA এলাকার সকল সরবরাহ লাইদনর রবরভন্ন মেবতী স্থানসমূদহ পারনর গুণগত মান পধরবীক্ষভণর 

ব্যবস্থা করা দরকার; 

৪.  পারনর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য পররকরল্পত দুই স্তর রবরশষ্ট পররবীক্ষণ ব্যবস্থার পূণ বাে ভাদব প্রদয়াগ েরকার; 

৫.  বাাংলাদেদশর সপ্রক্ষাপদট, DMA একটি নতুন ধারণা, সস কারদণ এই রসদেম পররিালনার জন্য প্রদয়াজনীয় মানব সম্পে 

ততররর জন্য োফদের প্ররশক্ষণ এবাং েক্ষতা উন্নয়ন, সটকরনরশয়ান ও প্রদকৌশলীদের প্ররশক্ষণ প্রদয়াজন যাদত কদর 

কায বকরভাদব এই রসদেম পররিালনা করা যায়; 

৬.  গ্রাহক পয বাদয়র জলাধারগুরল পররষ্কার করার োরয়ত্ব DWASA-এর নয়। পাধনর গুণগত োন এই েলািাভরই অভনকটা দূধেত 

হয়। এই েলািারগুধল পধরষ্কার রাোর দাধয়ত্ব বাধড়র ও অোপাট কভেন্ট োধলকভদর। এই কাভের েন্য DWASA একটি 

গাইেলাইন ততধর করভত পাভর র্াভত কভর গ্রাহক পর্ কাভয় ভূ-উপধরস্থ এবং ভূ-গেকস্থ উেয় েলািারই পধরষ্কার রাো সম্ভব; 

৭.  সনটওয়াদকব ১ বার সপ্রশার বজায় রাখার জন্য প্রদয়াজনীয় কায বক্রম গ্রহণ করদত হদব; 

৮.  DMA-এর স্থাধয়ত্ব বজায় রাখার জন্য পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ পয বাপ্ত পররমাদণ অতযাধুরনক যন্ত্রপারতর ব্যবহার 

রনরশ্চত করদত হদব; 

৯.  DMA-এর পররিালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত অরভজ্ঞ কম বকতা ও কম বিারীদের চুরক্তরভরত্তক িাকুররর সক্ষদত্র 

অরনশ্চয়তা দূর করা প্রদয়াজন;  

১০.  রসদেম লস সরাধ ও রাজস্ব বৃরি এবাং পারনর মান ও সসবার মান বৃরির জন্য রেএমএ গুরলদক পরীক্ষামূলকভাদব চুরক্তরভরত্তক 

ইজারা প্রোন করা সযদত পাদর; 

১১.  পাধনর অপচয় সরাি ও ধনয়ধেত পাধনর েলািার পধরষ্কার-পধরেন্ন রাখার ব্যাপাদর েনসভচতনতা বৃধির েন্য ঢাকা ওয়াসার 

উভদ্যাগ গ্রহণ করভত হয়। 
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সংযুধি -১ প্রেোলা 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরে) 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট শীি বক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

োনা েধরভপর েন্য প্রেোলা (ধবধল্ডং/এপাট কভেন্ট)        

প্রশ্নপত্র আইরে # : ……………….……   

ধবস্তাধরত ঠিকানা: ………….... ………….... ………….... …………....…………......   

থানা: ………….... …………....  ওয়াে ব নং: ………..…ওয়াসা মেস সজান নাং: ………….... তথ্য 

সংগ্রহকারীর নাে: …………....…………...…..... সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখ:  _ _ / _ _ / ২০২০ 

 

জনরভরত্তক তথ্য  

োনার িরন:  ক) একক বাধড়     ে) এপাট কভেন্ট কেভপ্লক্স                          

উত্তরোতার নাম (পররবার প্রধান): ……………………………………………………… 

পররবার প্রধাদনর বয়স: ………………………   সপশা: …………………  রলে: পুরুি / মরহলা  রশক্ষাগত 

সযাগ্যতা (উত্তরোতা সব বদশি সকান সেধণসত উত্তীণ ব  হদয়দি): …………...        

(দকাে: রনরক্ষর- ০, প্রেে সেভক দ ে সেধণ-১-১০, োধ্যধেক/দাধেল-১১, উচ্চোধ্যধেক/ধেভপ্লাো/ফাধেল-১২, স্নাতক/কাধেল-১৩, 

স্নাতভকাির-১৪) 
 

মারসক আয় (টাকা): …………………খানার সেস্য সাংখ্যা: পুরুে………েধহলা…… সমাট ……… 
 

পারনর  উৎস, সরবরাহ, পররমাণ ও ব্যবহার 

১. আপরন সকান ধরদনর পারনর উৎদসর সাদথ সাংযুক্ত? 

ক) পাইদপ সরবরাহকৃত পারন 

খ) রনজস্ব নলকূপ 

গ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

২. সাংদযাগটি কতরেন আদগ সনওয়া হদয়রিল? 

 ক) ২০০৮ এর পূদব ব       

খ) ২০০৮-২০১৬ 

২.১ বতবমান সাংদযাগটি সকান সাদল সাংোর করা হয়? ................ 

৩. পারন সরবরাদহর সময় 

ক) রেদন ২/৩ বার 

খ)  ২৪ ঘন্টা      

৪. পারন সাংগ্রদহর সময় পারনর লাইদন িাপ রকরূপ থাদক? 

ক) ভাল 

খ) ভাল নয় 

৪.১ শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন পাধন সরবরাভহর চাপ ধকরূপ োভক? 

ক) ভাল 

খ) ভাল নয় 

৫. আপনার পররবাদর তেরনক পারনর িারহো কত? ................. রলটার। 

৬. গদ  তেরনক আপরন কত রলটার পারন পান?  .................... রলটার। 

পারনর  মান 

৭. আপরন সকান উৎস হদত পারন পান কদরন? 

ক) ট্যাদপর পারন 

খ) সবাতলজাত পারন 

৮. যরে ট্যাপ হদত পারন পান কদরন, সসদক্ষদত্র রক পারন রবশুিকরণ কদরন? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

৯. পারন রবশুিকরদণর জন্য রক রক পিরত ব্যবহার কদরন? 

ক) রফল্টার 
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খ) ফুটিদয় 

গ) রফটরকরর বা পারন রবশুিকরণ ট্যাবদলট রেদয় 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১০. যরে পারন রবশুিকরণ কদরন, তাহদল সকন কদরন? 

ক) জীবাণুমুক্ত করা 

খ) দুগ বন্ধ দূর করা 

গ) ময়লা/দঘালাত্ব দূর করা 

১১. পারনর রাং বা বণ ব সকমন? 

 ক) স্বি  

খ) অস্বি 

গ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১২. পারনর স্বাে সকমন? 

 ক) ভাল 

খ) মন্দ 

গ) জারন না 

১৩. পারনদত রক গন্ধ আদি? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

গ) মাদঝ মাদঝ 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৪. পারনদত রক কীটপতে আদি? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

গ) মাদঝ মাদঝ 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৫. পারন ধারদণর জন্য আপনার রক সকাদনা েলািার আদি? 

ক) ভূ-গভবস্থ পারনর ট্যাঙ্ক 

খ) িাে 

গ) উভয় 

ঘ) সনই 

১৫.১ পারন ধারদণর েলািার কতরেন পর পর পররষ্কার কদরন? 

ক) রতন মাস 

খ) িয় মাস 

গ) এক বির 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৬. সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর সকাভনা তারতম্য ঘভট ধক না?  

ক) হযাঁ 

খ) না 

১৬.১ হযাঁ হদল, সকন? 

 ক)  

 খ)  

 গ)  

১৭. আপনার এলাকার পারনর লাইনটি রক নতুনভাদব স্থারপত হদয়দি রকনা? 

ক) হযাঁ  

খ) না  

১৮. আপনার পারনর লাইদন রক নতুন রমটার সাংদযাজন করা হদয়দি রকনা? 

ক) হযাঁ  

খ) না  
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১৯. নতুন সাংদযাজদকর কারদণ পারনর মাদনর পররবতবন হদয়দি রকনা? 

ক) হযাঁ  

খ) না  

২০. নতুন সাংদযাজদকর কারদণ পারনর িাপ সবদ দি রকনা? 

ক) হযাঁ  

খ) না  

আরথ বক 

২১. আপনার পারনর সাংদযাগটির রমটারটি নতুন না পুরাতন? 

ক) নতুন 

খ) পুরাতন 

২২. গদ  মারসক কত টাকা পারনর রবল সেন? …………… টাকা। 

২৩. (ধেটারটি নতুন হভল) পূভব কর তুলনায় ধবভলর ধক সকাভনা পধরবতকন হভয়ভি? 

 ক) ধবল সবভড়ভি 

 ে) ধবল কভেভি 

২৪. আপধন ধক োভনন, প্রধত ধলটার পাধনর েরচ কত? …………… টাকা। 

স্বাস্থয 

২৫. গত ৬ মাদস আপনার পররবাদর সকউ রক পারনবারহত সরাদগ অসুস্থ হদয়রিল? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

২৬. হযাঁ হদল, রক রক সরাদগ? 

ক) োয়ররয়া 

খ) আমাশয় 

গ) জরন্ডস 

ঘ) টাইফদয়ে 

ঙ) িম বদরাগ 

ি) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

২৭. গত ৬ মাদস কতজন এবাং কতবার সরাদগ র্ভদগরিল? ……জন …… বার। 

২৮. পারনবারহত সরাদগ অসুস্থ হদল কতরেন অসুস্থ রিল? ……ধদন। 

২৯. রিরকৎসার জন্য কত টাকা ব্যয় কদরদিন?  

ক) োয়ররয়া ………… টাকা। 

খ) আমাশয় ………… টাকা। 

গ) জরন্ডস ………….. টাকা। 

ঘ) টাইফদয়ে ……….. টাকা। 

ঙ) িম বদরাগ ………… টাকা। 

ি) অন্যান্য (উদেখ করুন) ………………………………… টাকা। 

৩০. নতুন সাংদযাগ সনওয়ার পদর আপনার পররবাদর পারনবারহত সরাগ কদমদি রকনা? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

৩১. সরাগ-ব্যারধ কদম যাওয়ার ফদল এখন রক আদগর (1 বির পূদব বর) তুলনায় সবরশ সময় কাজ করদত পাদরন?  

 ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 

৩২. নতুন সাংদযাগ সনওয়ার পদর পারনবারহত সরাদগ পররবাদরর সকউ রক মারা সগদিন? 

 ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তাররখ:     সুপারোইোভরর স্বাক্ষর ও তাররখ: 
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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরে) 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট শীি বক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

োনা েধরভপর েন্য প্রেোলা (ধনম্ন আয়ভুি েনবসধত)        

প্রশ্নপত্র আইরে # : ……………….……   

ধবস্তাধরত ঠিকানা: ………….... ………….... ………….... …………....…………......   

থানা: ………….... …………....  ওয়াে ব নং: ………..…ওয়াসা মেস সজান নাং: ………….... তথ্য 

সংগ্রহকারীর নাে: …………....…………...…..... সাক্ষাৎকার গ্রহদণর তাররখ:  _ _ / _ _ / ২০২০ 

 

জনরভরত্তক তথ্য  

োনার িরন: বধস্ত                   

 

উত্তরোতার নাম (পররবার প্রধান): ……………………………………………………… 
 

পররবার প্রধাদনর বয়স: ………………………   সপশা: …………………  রলে: পুরুি/মরহলা   

রশক্ষাগত সযাগ্যতা (উত্তরোতা সব বদশি সকান সেণীদত উত্তীণ ব  হদয়দি): …………...        

(দকাে: রনরক্ষর- ০, প্রেে সেভক দ ে সেণী ১-১০, োধ্যধেক/দাধেল-১১, উচ্চ োধ্যধেক/ধেভপ্লাো/ফাধেল-১২, স্নাতক/কাধেল-১৩, 

স্নাতভকাির-১৪) 
 

মারসক আয় (টাকা): …………………খানার সেস্য সাংখ্যা: পুরুে………েধহলা…… সমাট ……… 

পারনর  উৎস, সরবরাহ, পররমাণ ও  ব্যবহার 

১. আপরন সকান ধরদনর পারনর উৎদসর সাদথ সাংযুক্ত? 

ক) পাইদপ সরবরাহকৃত পারন 

খ) রাস্তার পারনর কল 

গ) পারন রবদক্রতা 

ঘ) রনজস্ব নলকূপ 

ঙ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

২. সাংদযাগটি কতরেন আদগ সনওয়া হদয়রিল? 

 ক) ২০০৮ এর পূদব ব       

খ) ২০০৮-২০১৬ 

২.১ বতবমান সাংদযাগটি সকান সাদল সাংোর করা হয়? ................ 

৩. পারন সরবরাদহর সময় 

ক) রেদন ২/৩ বার 

খ)  ২৪ ঘন্টা      

৪. পারন সাংগ্রদহর সময় পারনর লাইদন িাপ রকরূপ থাদক? 

ক) ভাল 

খ) ভাল নয় 

৪.১ শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন পাধন সরবরাভহর চাপ ধকরূপ োভক? 

ক) ভাল 

খ) ভাল নয় 

৫. আপনার পররবাদর তেরনক পারনর িারহো কত? ................. রলটার। 

৬. গদ  তেরনক আপরন কত রলটার পারন পান?  .................... রলটার। 

৭. এই সাংদযাগটি সনওয়ার পূদব ব আপরন সকাথা সথদক পারন সাংগ্রহ করদতন? 

 ক) পারন রবদক্রতা 

খ) অন্য সকাদনা সাংদযাগ 

গ) প্রদযাজয নয় 

৮. আপনার পররবার সকান সকান কাদজ পারন ব্যবহার কদর?  

ক) খাওয়া 

খ) রান্না 

গ) সগাসল 

ঘ) সধায়া 
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ঙ) সবগুদলাই 

পারনর  মান 

৯. আপরন সকান উৎস হদত পারন পান কদরন? 

ক) ট্যাদপর পারন 

খ) সবাতলজাত পারন 

গ) অন্য স্থান হদত সাংগৃহীত পারন 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১০. যরে ট্যাপ হদত পারন পান কদরন, সসদক্ষদত্র রক পারন রবশুিকরণ কদরন? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

১১. পারন রবশুিকরদণর জন্য রক রক পিরত ব্যবহার কদরন? 

ক) রফল্টার 

খ) ফুটিদয় 

গ) রফটরকরর বা পারন রবশুিকরণ ট্যাবদলট রেদয় 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১২. যরে পারন রবশুিকরণ কদরন, তাহদল সকন কদরন? 

ক) জীবাণুমুক্ত করা 

খ) দুগ বন্ধ দূর করা 

গ) ময়লা/দঘালাত্ব দূর করা 

১৩. পারনর রাং বা বণ ব সকমন? 

 ক) স্বি  

খ) অস্বি 

গ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৪. পারনর স্বাে সকমন? 

 ক) ভাল 

খ) মন্দ 

গ) জারন না  

১৫. পারনদত রক  গন্ধ আদি? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

গ) মাদঝ মাদঝ 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৬. পারনদত রক কীটপতে আদি? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

গ) মাদঝ মাদঝ 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৭. পারন ধারদণর জন্য আপনার রক সকান সাংরক্ষণাগার আদি? 

ক) ভূ-গভবস্থ পারনর ট্যাঙ্ক 

খ) িাে 

গ) উভয় 

ঘ) সনই 

১৭.১ র্ধদ োভক, তাহভল পারন ধারদণর সাংরক্ষণাগার কতরেন পর পর পররষ্কার কদরন? 

ক) রতন মাস 

খ) িয় মাস 

গ) এক বির 

ঘ) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

১৮. সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর সকাভনা তারতম্য ঘভট ধকনা?  

ক) হযাঁ 
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খ) না 

১৮.১ হযাঁ হদল, সকন? 

 ক)  

 খ)  

 গ)  

১৯. আপনার পাইপলাইদনর মদে সকাদনা রিদ্র আদি রক? 

ক) হযাঁ  

খ) না 

গ) জারন না      

আরথ বক 

২০. আপনার পারনর সাংদযাগটির রক রমটার আদি? 

ক) হযাঁ  

খ) না     

গ) আদি রকন্তু নষ্ট  

ঘ) প্রদযাজয নয় 

২১. রমটার না থাকদল আপরন সকাথায় পারনর রবল পররদশাধ কদরন? ………………………… 

২২. গদ  মারসক কত টাকা পারনর রবল সেন? 

২৩. আপনার বতবমান সাংদযাগটি রক নতুন না পুরাতন? 

ক) নতুন 

খ) পুরাতন 

২৪. নতুন সাংদযাগ/রমটার সনবার পর আপনার পারনর রবল রক কদমদি? 

ক) হযাঁ  

খ) না 

গ) প্রদযাজয নয় 

২৫. আপধন ধক োভনন, প্রধত ধলটার পাধনর েরচ কত? …………… টাকা। 

স্বাস্থয 

২৬. গত ৬ মাদস আপনার পররবাদরর সকউ রক পারনবারহত সরাদগ অসুস্থ হদয়রিল? 

ক) হযাঁ 

খ) না 

২৭. হযাঁ  হদল, রক রক সরাদগ? 

ক) োয়ররয়া 

খ) আমাশয় 

গ) জরন্ডস 

ঘ) টাইফদয়ে 

ঙ) িম বদরাগ 

ি) অন্যান্য (উদেখ করুন) ……………………… 

২৮. গত ৬ মাদস কতজন এবাং কতবার সরাদগ র্ভদগরিল? ……জন …… বার। 

২৯. পারনবারহত সরাদগ অসুস্থ হদল কতরেন অসুস্থ রিল? ……ধদন। 

৩০. রিরকৎসার জন্য কত টাকা ব্যয় কদরদিন?  

ক) োয়ররয়া ………… টাকা। 

খ) আমাশয় ………… টাকা। 

গ) জরন্ডস ………… টাকা। 

ঘ) টাইফদয়ে ………… টাকা। 

ঙ) িম বদরাগ ………… টাকা। 

ি) অন্যান্য (উদেখ করুন) ………………………………… টাকা। 

৩১. সরাগ-ব্যারধ কদম যাওয়ার ফদল এখন রক আদগর (1 বির পূদব বর) তুলনায় সবরশ সময় কাজ করদত পাদরন?  

 ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 
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৩২. পারনবারহত সরাদগ পররবাদরর সকউ রক মারা সগদিন? 

 ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 

আথ ব-সামারজক 

৩৩. পারন সাংগ্রদহর সময় আদগর তুলনায় রক কদমদি? 

ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 

৩৪. আদগর তুলনায় পারন সাংগ্রহ পদয়দন্টর দূরত্ব রক কদমদি? 

ক) হযাঁ  

খ) না  

গ) প্রদযাজয নয় 

৩৫. বার দত পারনর সাংদযাগ থাকার ফদল আপনার সামারজক ময বাো রক সবদ দি? 

ক) হযাঁ  

খ)  না 

গ)  প্রদযাজয নয় 

৩৬. আপনার পুরাতন ও বতবমান সাংদযাদগর মদে সকাদনা পাথ বকয লক্ষ কদরন রকনা, করদল রক রক ধরদনর পাথ বকয? 

ক)  

খ)  

গ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তাররখ:     সুপারোইোভরর স্বাক্ষর ও তাররখ:   
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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরে) 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট শীি বক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

প্ররতষ্ঠান, বারণরজযক ও রশল্প-কারখানার কম বকতবাদের জন্য সকআইআই গাইেলাইন 

প্রশ্নপত্র আইরে #  : ……………….……    

ওয়াে ব : …………....  

ওয়াসা মেস সজান নাং  : … সাক্ষাৎকাদরর  তাররখ :  _ _ / _ _ / _  

 

 

 এলাকার অবস্থান:   

 

 উত্তরোতার নাম  …………………………………………………………… 

  

 বয়স :                             রলে: পুরুি/মরহলা                    সপশা:  

পারনর  উৎস, সরবরাহ, পররমাণ ও  ব্যবহার 

১. আপনার প্ররতষ্ঠান সকান ধরদনর পারনর উৎদসর সাদথ সাংযুক্ত? 

(১.পাইদপ সরবরাহকৃত পারন ২. রাস্তার পারনর কল  ৩. পারন রবদক্রতা  ৪. রনজস্ব নলকূপ  ৫. অন্যান্য) 

২. সাংদযাগটি কতরেন আদগ সনওয়া হদয়রিল? 

(১. ২০০৮ এর পূদব ব     ২. ২০০৮-২০১৬ ) 

২.১ বতবমান সাংদযাগটি সকান বির সাংোর করা হয়? ................ 

৩. পারন সরবরাদহর সময় 

(১. ২৪ ঘন্টা     ২. রেদন ২/৩ বার) 

৪. পারন সাংগ্রদহর সময় পারনর লাইদন িাপ রকরূপ থাদক? 

(১. ভাল    ২. ভাল নয়    ৩.অল্প) 

৪.১ শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন পাধন সরবরাভহর চাপ ধকরূপ োভক? 

( ১. ভাল    ২. ভাল নয়    ৩.অল্প) 

৫. আপনার প্ররতষ্ঠাদন তেরনক পারনর িারহো কত? রলটার.................. 

৬. গদ  তেরনক আপরন কত রলটার পারন পান?  রলটার.................... 

৭. এই সাংদযাগটি সনওয়ার পূদব ব আপরন সকাথা সথদক পারন সাংগ্রহ করদতন? 

( ১. পারন রবদক্রতা    ২.অনবধ সাংদযাগ    ৩. প্রদযাজয নয়) 

৮. আপনার প্ররতষ্ঠান সকান সকান কাদজ পারন ব্যবহার কদর?  

 

পারনর মান 

৯. আপনার প্ররতষ্ঠাদনর িারহোমারফক পারনর গুণগত মান ঠিক আদি রকনা?  না থাকদল সকন?   

৯.১ সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর সকান তারতম্য ঘভট ধক না? (১. হযাঁ    ২. না)   

৯.২ হযাঁ, হদল সকন?  

১.             ২.          ৩.           ৪. 

১০. পারন ধারদণর জন্য আপনার রক সকান েলািার আদি? 

(১. ভূ-গভবস্থ পারনর ট্যাঙ্ক  ২. িাে  ৩. উভয়  ৪. সনই) 

১১. আপনার পাইপলাইদনর মদে সকাদনা রিদ্র আদি রক? 

(১. হযাঁ     ২. না   ৩. জারননা    ৪. অন্যান্য) 

 

আরথ বক 

১২. আপনার পারনর সাংদযাগটির রক রমটার আদি? 

(১. হযাঁ   ২. না    ৩. আদি রকন্তু নষ্ট    ৪. প্রদযাজয নয়) 

১৩. রমটার না থাকদল আপরন ধকোভব পারনর রবল পররদশাধ কদরন? 

১৪. গদ  মারসক কত টাকা পারনর রবল সেন? 

১৫. সাংদযাগ/রমটার সনবার পর আপনার পারনর রবল রক কদমদি? 

(১.হযাঁ  ২. না  ৩. প্রদযাজয নয়) 
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আথ ব-সামারজক 

১৬. পারন সাংগ্রদহর সময় আদগর তুলনায় রক কদমদি? 

(১.হযাঁ  ২. না  ৩. প্রদযাজয নয়) 

১৭. আদগর তুলনায় পারন সাংগ্রহ পদয়দন্টর দূরত্ব রক কদমদি? 

(১. হযাঁ  ২. না ৩. প্রদযাজয নয়) 

১৮. পারন ব্যবহার কদর আপনার প্ররতষ্ঠান আরথ বকভাদব লাভবান হদি রকনা?  

(১. হযাঁ  ২. না  ৩. প্রদযাজয নয়) 

১৯. হযাঁ হদল, রকভাদব? 

২০. আপনার পুরাতন ও বতবমান সাংদযাদগর মদে সকান পাথ বকয লক্ষ কদরন রকনা, করদল রকরক ধরদনর পাথ বকয? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তাররখ:     সুপারোইোভরর স্বাক্ষর ও তাররখ:  
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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরে) 

ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সসক্টর সেভেলপভেন্ট প্রভেক্ট শীি বক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

উপকারদভাগী পয বাদয় এফরজরে গাইেলাইন 

প্রশ্নপত্র আইরে #  : ……………….……    

ওয়াে ব : …………....  

ওয়াসা মেস সজান নাং  : … সাক্ষাৎকাদরর  তাররখ :  _ _ / _ _ / _  

এলাকার অবস্থান:   

১. আপনার পুরাতন ও বতবমান সাংদযাদগর মদে সকাদনা পাথ বকয লক্ষ কদরন রকনা, করদল রকরক ধরদনর পাথ বকয? 

২. আপনারা সবসময় ওয়াসা’র সাপ্লাইর পারন পান রকনা? না সপদল কখন কখন পান না এবাং সকন?  

৩.পারন সাপ্লাইদয়র লাইদন সব সময় পারনর িাপ থাদক রকনা? না থাকদল সকন? 

৪.আপনারা আপনাদের তেরনক িারহো অনুযায়ী পারন পান রকনা? না সপদল সকন? 

৪.১  শুষ্ক সেৌসুভে পাধনর লাইভন পাধন সরবরাভহর চাপ ধকরূপ োভক? 

( ১. ভাল  ২. ভাল নয়  ৩.অল্প  ৪. প্রদযাজয নয় ) 

৪.২  সেৌসুে সেভদ পাধনর োভনর সকাভনা তারতম্য ঘভট ধক না? (১. হযাঁ  ২. না)   

৪.৩ হযাঁ, হদল সকন? ১.             ২.          ৩.           ৪. 

৪.৪ পারনর গুণগত মাদনর অবনরতর কারণসমূহ? 

৫. বতবমান ওয়াসা’র সাংদযাগটি সনওয়ার পূদব ব আপনারা সকাথা সথদক পারন সাংগ্রহ করদতন? 

৬. আপনারা সাধারণত ওয়াসা’র পারন রক রক কাদজ ব্যবহার করদিন?  

৭. ওয়াসা’র সাপ্লাইদয়র পারনর গুণগত মান ঠিক আদি রকনা? না থাকদল সকন?   

৮. আপনারা সাধারণত রকভাদব ওয়াসা’র পারনর রবল পররদশাধ কদরন?  

৯. পারনর রবল আপনাদের সামদথ্যবর মদে আদি রকনা? না থাকদল সকন?   

১০. আপনাদের পারন সাংগ্রদহর সময় আদগর তুলনায় রক কদমদি? 

১১. আদগর তুলনায় আপনাদের পারন সাংগ্রহ পদয়দন্টর দূরত্ব রক কদমদি? 

১২. ওয়াসা’র পারন ব্যবহার কদর আপনারা আরথ বকভাদব লাভবান হদিন রকনা? হদল, রকভাদব? না হদল সকন?  

১৩. আপনাদের এলাকার ব্যবহৃত ময়লা পারন সকাথায় এবাং রকভাদব সফলা হয়?  

১৪. ওয়াসা’র পারন পধরভ াধদনর জন্য আপনাদের সকাদনা পররদবশগত সমস্যা হয় রকনা? হদল সকন? 
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প্রধতভবদন প্রণয়ভন 

 

 

পরাে ককবৃন্দ  আইএেইধে`র কে ককতকাবৃন্দ 

ে: সরোউল কধরে, টিে ধলোর েনাব সোহাম্মদ োহাঙ্গীর কধবর, েহা পধরচালক (যুগ্ম সধচব) 

ে: এ.ভক.এে সাইফুল্লাহ, সসাধ ও-ইভকাভনাধেে েনাব সো: আধেনুল হক, পধরচালক (উপ সধচব) 

োহমুদা রহোন আকন্দ, এধেটর  েনাব রায়হান আহভেদ, উপ পধরচালক (ধসধনয়র সহকারী সধচব) 

 

 

 

 

 

 


