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িনবাহী সারসংে প 

ঢাকা মহানগরীেত মবধমান জনসং ার সােথ তাল িমিলেয় যানবাহেনর সং া িদন িদন ি  পাে । অথচ জনসং া ও 
যানবাহন ি র লনায় সড়েকর সং া েয়াজেনর লনায় বােড়িন। িবেশষ েদর মেত, াভািবক অব ায় সড়ক েলােত   
য পিরমাণ যানবাহন চলা উিচত, তার চেয় ায় ১০ ণ বিশ যানবাহন চলাচল কের। ফেল অসহনীয় যানজেট একিদেক 
যমন ন  হে  কমঘ া অ িদেক নাগিরক সবা দানকারী িত ানস েহর সম য়হীনতার কারেণ বাড়েছ নাগিরক েভাগ। 

এছাড়াও, অপিরকি ত নদমা ব ার ফেল সামা  ি েত তির হে  জলাব তা এবং টপাত দখেলর কারেণ পথচারীগণ 
হ টার আ হ হারাে । সামি ক পিরি িত িবেবচনায় ও জন েভাগ  িনরসেন ২২ মাচ, ২০১১ ি াে  একেনক সভায় ি াে  
ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) ক  নীিতগত ও সবস িত েম 
অ েমািদত হয়। 
 

এই কে র আওতায় ঢাকা িস  কেপােরশেন িবিভ  সড়ক, টপাত ও নদমা সং ার/িনমােণর উে াগ হণ করা হয় যােত 
যানজট িনরসন, পথচারী চলাচেলর িবধা ও জলাব তা রী ত হয়। সই সােথ পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার 
উ য়ন সাধনও িছল এই কে র অ তম এক  ল । ক  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ানীয় 
সরকার িবভাগ ক ক লাই ২০১১ থেক িডেস র ২০১৪ ময়ােদ স  হয়। লত: ানীয় সরকার িবভাগ এ কে র কাজ 
এলিজইিড, বাংলােদশ সনাবািহনীর SWO, ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও উ র িস  কেপােরশেনর মা েম বা বায়ন 
কেরেছ।   
 

এই কে  মাট ২৭৭৫৭.৪৪ ল  টাকা েয় িবিভ  কায ম স ািদত হেয়েছ যার মে  রেয়েছ-ক) ৮৬.০৬ িক.িম. 
িব িমেনর রা া; খ) ১০৭.৯৮ িক.িম. িসেম  কংি েটর (িসিস) রা া; গ) ২.৯৩ িক.িম. ি ক পভেমে র রা া; ঘ) ৪৬.৯০ 
িক.িম. টপাত; এবং ঙ) ১৭১.৭৬ িক.িম. নদমা িনমাণ।       
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর পিরক না ম ণালেয়র অধীন বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ রাজ  খােতর 
আওতায় ২০১৭-২০১৮ অথবছের উ  কে র ভাব ায়েনর জ  পরামশক িত ান িহসােব শহী ল কনসালেট েক 
িনেয়ািজত কের। পরামশক িত ান ভাব ায়ন সমী ায় ত  সং েহর জ  ণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত 
(Quantitative) উভয় প িত বহার কেরেছ। পিরমাণগত প িতেত ঢাকা িস  কেপােরশেনর মাট ৯৩  ওয়াড থেক 
(উ র িস  কেপােরশন-৩৬  ও দি ণ িস  কেপােরশন ৫৭  ওয়াড) দবচয়ন ন নায়েনর িভি েত (Random 
Sampling) ৩২  ওয়াড (আ পািতক হাের উ র িস  কেপােরশন -১২  ও দি ণ িস  কেপােরশন -২০ ) িনবাচন করা 
হেয়েছ। এরপর উে লক ন নায়েনর (Purposive Sampling) মা েম েত ক ওয়াড থেক মাট ৪০ জন কের  মাট 
১৩০০ জন উ রদাতােক িনবাচন করা হেয়েছ। সমী ায় মালা (Questionnaire) বহার কের উ রদাতা িহেসেব ানীয় 
খানাস েহর  িতিনিধ, বসায়ী/েদাকানদার, িব ালেয়র িশ ক, মা াসা/মসিজেদর ইমাম, ভাসমান জনসং া ইত ািদ 

ি বেগর সা াৎকার (Interview) নওয়া হেয়েছ, যারা কমপে  িতন (৩) বছর যাবৎ ক  এলাকায় বসবাস করেছন 
এবং ক  স েক জােনন। ণগত প িতেত সংি  কেহা ার যমন- ক  পিরচালক, বা বায়নকারী সং া স েহর 

েকৗশলী, পািন িবেশষ , সাংবািদক, ঢাকা ওয়াসা, িব ৎ িবভাগ, টিলেফান িবভাগ, িততাস াস া িমশন ও 
িডি িবউশন কা ািনর সংি  ি বেগর সােথ দলীয় আেলাচনা (FGD), ণ ি  সা াৎকার (KII) ও  িনিবড় 
সা াৎকার (IDI) স  করা হেয়েছ। এছাড়াও, সমী ার াথিমক ও খসড়া ফলাফল সংি  কমকতােদর সােথ শয়ািরং 
করার জ  ানীয় ও জাতীয় পযােয় কমশালার আেয়াজন করা হেয়েছ। পরামশক দল সেক াির ত  সং েহর জ  

কে র সামি ক ত ািদ, তার উপাদান, িডিপিপ/আরিডিপিপ, িপিসআর িতেবদনসহ ফলাফল িবষয়ক াসি ক দিললািদ 
পযােলাচনা কেরেছ। পিরমাণগত ত  িবে ষেণর জ   সমী ায় SPSS 20.0 া াম বহার করা।  

কে র আিথক ও বা ব অ গিত পযেব ণ কের দখা যায়, কে র অ েমািদত ল িডিপিপেত মাট ৪০৯  রা া, নদমা ও 
টপাত উ য়েনর জ  একেনক ক ক িস া  হীত হয়। িক  ক  অ েমাদেন িবলি ত হওয়ায় ২৮  রা া জ রী িভি েত 

িডিসিস’র রাজ  খাত হেত উ য়ন করা হয়। ফেল একেনক ক ক অ েমািদত ১ম সংেশািধত িডিপিপেত মাট রা া, নদমা 
ও টপােতর সং া দ ড়ায় ৩৮১ । পরবত েত আবারও জ রী েয়াজন হওয়ায় ২৬  রা া, নদমা ও টপাত উ য়েনর 
কাজ িস  কেপােরশেনর িনজ  অথায়েন করা হেয়েছ। অথাৎ এই কে র আওতায় মাট ২৭৭৫৭.৪৪ ল  টাকা েয় 
(িজওিব-২৩৫৯৩.৮২ ল  ও িডিসিস’-৪১৬৩.৬২ ল ) ৩৫৫  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়ন কায ম বা বািয়ত 
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হেয়েছ। উে , ক  বা বায়ন শেষ দখা যায় অিত া  য় ত েয়র থেক ৪.১৮% (১২১১.২৫ ল ) কম। এর 
অ তম কারণ কে র বা ব ল মা া অজন হেয়িছল ৯৬.৫৮% (৩.৪২% হয়িন)। লত: ২৬  েকেজর কাজ ক  
থেক বাদ পড়ায় বা ব ও আিথক েয়র পিরমাণ কেমেছ।  

 

পরামশক দল ক ক কে র প , কায ও সবা য় কায মস হ পযােলাচনা কের দখা গেছ, ২০১১-’১২ ও ২০১২-’১৩ 
অথ বছের সম  য় কােজর দরপ  আহবানসহ অিধকাংশ কাজই বা বািয়ত হেয়েছ। এমনিক কে র সম  কায ম 
িডিসিসর িনজ  জনবল ারা বা বািয়ত সং ার মা েম পিরচািলত হেয়েছ। ফেল, কে র আওতায় কান সবা (Service)  
বা মালামাল (Goods) আলাদাভােব য় করা হয়িন। মাট ৩৫৫ কােজর মে  SWO এর মা েম ৭২  ও LGED এর 

মা েম ১৬  কাজ সরাসির য় (DPM) প িতেত অথ পিরেশােধর মা েম বা বায়ন করা হয়। ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন ১১৭  ও ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ১৫০  কাজ বা বায়ন কের। িডিপিপ’র ািবত Procurement Plan 
মাতােবক একজন ক  পিরচালক (িডিসিস'র িনজ ) PIU ও িডিসিস'র ক  সংি  ০৭  আ িলক জােনর ( য অ েল 

কাজ হয়) েকৗশল অিধদ েরর িনজ  জনবল ারা অ েমািদত Financial Delegation Power তথা িডিপিপ’র 

Procurement Plan মাতােবক Administrator/ ময়র ক ক অ েমাদন িনেয়  কে র কাজ OTM প িতেত বা বায়ন 
কেরেছ। এখােন Procurement এর িবিধ মাতােবক Pre-Contract Management এর পব েলা যমন া লন তির 
করা ও তার অ েমাদন নওয়া, ট ার য় করা ও তার ি য়াকরণসহ েয়াজনীয় অ েমাদন িনেয় NoA-সহ Contract 

Agreement করা হয়। এে ে  িডিপিপ ও Procurement Plan ক অ েমািদত Procurement Plan ধের কায য় করা 
হয়। ফেল, িপিপআর ২০০৮ এর িবিধ ১৬ অ সাের য় পিরক না কায ম অ সরণ করা হয়িন।     
 

অিধক  পরামশক দল ক ক দবচয়ন িভি েত েয়র মাট ৩৫৫  ােকজ হেত ১৬  য় ি  পযােলাচনা কের দখা 
যায়, দরপ  আহবান, িব ি  চার, দরপ  হণ, দরপ  খালা, দরপ  ায়ন, দরপ  অ েমাদন ও ি  া র ইত ািদ 

য় ি য়ায় িপিপআর ২০০৮ এর িবিধিবধান অ সরণ করা হেয়েছ। উে  য, ১৬  য় কায েমর মে   ৫ র দরপ  
িবে ষণ ও মাট ি  ে র িভতর অিনয়ম/  দখা যায় এবং ৮ র দরপ  কায েম সময় বিশ য় হয়। এছাড়াও, 
২০১৩-’১৪ অথ বছের বািষক অিডট িরেপােটর Post Contract Management এ বলতা দখা যায় তথা ১  Non- 

Tender Item এর জ  বাড়িত িবল দওয়া হয় এবং অপর এক ’ ত রা ার ব  কা ং এ বািলর  কান কাদােরর 
িনকট হেত কতন করা হয়িন তার আপি  রেয়েছ।                    
 
সমী ার াথিমক ত  িবে ষণ করেল দখা যায়, রা া উ য়ন/ মরামেতর ফেল জনসাধারেণর মে  আেগর লনায় বসা-
বািণজ সহ অ া  ব খী কমকাে  স ৃ  হবার বণতা বেড়েছ (১৮%), সই সে  বেড়েছ িশ া ও িচিকৎসার 

েযাগও (১৮%)। এছাড়াও ব কাছাকািছ সং ক উ রদাতার মেত, যাগােযাগ ব ার উ য়েনর ফেল েবর লনায় 
ঘটনা (১৭%) ও যানজেটর পিরমাণ কেমেছ (১৩%)।  তাই নয়, তারা কম খরেচ ও সহেজ এক জায়গা থেক অ  

জায়গায় যেত পারেছন যা তােদর আথ-সামািজক উ য়েন িমকা রাখেছ। দলীয় আেলাচনা ও কআইআই’ ত 
অংশ হণকারীরা একই মতামত  কেরন। কআইআই’ ত ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলী জানান, 
উ  ক  বা বায়েনর ফেল টপােত জনসাধারেণর চলাচল ও যাতায়াত ব ায় ণ ভাব পেড়েছ এবং যানজট 
আেগর লনায় অেনকখািন াস পেয়েছ। এক কথায়, নাগিরক িবধা ি  পাওয়ার সােথ সােথ পিরেবশগত ও আথ-
সামািজক অব ারও উ য়ন ঘেটেছ।       
  
সমী ায় থেক দখা যায়, রা া বহাের নগরবাসীরা এখনও নানািবধ েভােগর িশকার হন যমন-ভাসমান হকােরর উপ ব 
(১৪%), অ শ  রা া (১৪%), বষায় রা ায় পািন জেম থাকা (১৪%), য -ত  গািড় পািকং (১১%), রা া অ পােত 
যানবাহেনর সং া ি  (১১%), গত/ভা া রা া (৮%), ভা া/ঢাকনা িবহীন ানেহাল (৭%), অপযা  টপাত (৭%), 
নদমা হেত উপচােনা পািন (৭%), সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড় (৩%) ইত ািদ। এই সম  কারেণ রা াস হ চলাচেলর 
অেযা  হেয় পেড়েছ। তাছাড়া ই শতািধক কা ািনর অধীেন বাস সবা পিরচািলত হওয়ায় যা ী উঠােনা-নামােনা িনেয় 

িতেযািগতা ও দািয় া  সং া েলার দািয় হীনতাও যানজেটর অ তম কারণ বেল ণগত প িত তথা িনিবড় সা াৎকার 
থেক জানা যায়।    
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এছাড়াও, বিশরভাগ (৬১%) উ রদাতার মেত, শ  ষেণর পিরমাণ বাড়ার সােথ সােথ বেড়েছ লা-বািলর পিরমাণও 
(৫৪%)।  তাই নয়, একইসােথ ষণজিনত রাগ- ািধর (৩৫%) পিরমাণ বেড়েছ। উপেরা  ণগত প িতর িনিবড় 
সা াৎকার থেক জানা যায়, শ  ও বা  ষণ েচ থাকার জ  এখন মারা ক মিক হেয় দ িড়েয়েছ। িবিভ  ষেণর ফেল 
িশ -িকেশার থেক  কের রা পয  িবিভ  জ ল রােগ আ া  হে  যিদও (৪২%) নগরবািস ার মেত, রা া-ঘােট 
কােলােধ য়া এখন আর আেগর মত দখা যায় না। উে  য, উ রদাতাগণ বতমান সািবক পিরি িত িবেবচনা কের িবেশষ 
কের যানবাহেনর জীবা  ালািন দহন ও িশ কারখানা থেক  ষেণর কথা িবেবচনা কের এই মতামত িল দান 
কেরেছন। তাই এ  মা  উ  ক  বা বায়েনর ফেলই ঘেটেছ এমন নয়।       
 

সমী ায় অিধকাংশ (৭০%) উ রদাতা জািনেয়েছন, টপাত িনমােণর ফেল তা িদেয় মা েষর হ টা-চলার পিরমাণ বেড়েছ 
যিদও তারা এখনও টপাত বহাের নানািবধ সম ার স ুখীন হে ন। সেবা  সং ক (১৬%) উ রদাতার মেত, 

টপাত েলা এখনও হকারেদর অৈবধ দখেল রেয়েছ। এছাড়াও ায় কাছাকািছ সং ক উ রদাতা অ শ  টপাত (১৫%), 
ময়লা আবজনা (১৪%), টপাত সংল  বসায়ী ক ক টপাত দখল (১২%), িনমাণ কােজর ব ত সাম ী টপােত 
ফেল রাখা (৯%), টপােতর াব ভা া (৮%) ও িব েতর িপলার (৮%), অসমতল ( -িন ) টপাত (৬%), টপােত 

সাইেকল/েমাটর সাইেকেলর চলাচল (৫%) ইত ািদ কারেণ এই নগরীর টপাত েলা িদন িদন পথচারী চলাচেলর অ পেযাগী 
হেয় পড়েছ বেল জািনেয়েছন। দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরাও একই মতামত  কেরেছন। তােদর মেত, অিধকাংশ 
লাকাল রা ায় কান টপাত নই এবং য েলা আেছ স েলাও চলাচল উপেযাগী না। টপাত েলার অিধকাংশই 
ভাবশালী দখলদােরর আওতাধীন। এছাড়াও টপাত েলােত ভাসমান দাকানদার, ভা া াব, য -ত  গািড় পািকং, 

ময়লার প, হকার ক ক টপাত দখল এবং টপােত িনমাণাধীন কােজর সর াম রাখা হয় বেল চলাচেল িব  ঘেট।      
  

সমী ায় া  ত  িবে ষেণ দখা যায়, নদমা িনমােণর পরও ক  এলাকার বিশরভাগ (৮৮%) জনগণই জলাব তা 
থেক রহাই পাে  না। ণগত প িত তথা উ রদাতােদর বিশরভাগ (৭৯%) ি  হেলই তােদর এলাকায় জলাব তার ি  

হয় এবং কমপে  ২-৩ ঘ া এবং কান কান এলাকায় সেবা  ৪ িদন (৯৬ ঘ া) পয  পািন জেম থােক বেল জািনেয়েছন। 
জলাব তার কারণ িহেসেব তারা িনয়িমত নদমা পির ার না করা (২৮%), নদমায় ময়লা আবজনা ফলা (২৭%), অপযা  
নদমা (২২%), র, নদী-নালা ভরাট (৯%), ানেহােলর ঢাকনা না থাকা (৭%), ণ নদমার িডজাইন (৪%) সহ আরও 
নানািবধ কারেণর কথা উে খ কেরেছন। অ িদেক, দলীয় আেলাচনায় ও িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারীরা জলাব তার 
কারণ িহেসেব িবিভ  িবভােগর মে  পিরক না এবং সম য়হীনতার অভাব, ময়লা ফলার িনিদ  ান না থাকা, মা েষর 
সেচতনতার অভাব/পির  কম েদর অবেহলা, নদমায় মা  ও বািল পেড় ণ হেয় যাওয়া, নদমার উপেরর াব এর ছাট 
ছাট েটা েলা ব  থাকা, ছাট নদমার সােথ বড় নদমার সংেযাগ না থাকা ইত ািদ কারেণর কথা উে খ কেরেছন। 

উ রদাতােদর মেত, নদমা িনমােণর ফেল মশার উপ ব (৮৫%) এবং সং ামক রাগ- ািধর (৩৫%) পিরমাণ বেড়েছ। এ 
সে  িনিবড় সা াৎকার থেক জানা যায়, লক- ডাবা নালা েলা অপির ার থাকা এবং জায়গায় জায়গায় পািন জেম 

থাকার কারেণই মশার উপ ব বাড়েছ। উে  য, উ রদাতাগণ বতমান সািবক পিরি িত িবেবচনা কের এই মতামত 
িদেয়েছন। তাই এ  মা  উ  ক  বা বায়েনর ফেলই ঘেটেছ এমনটা নয়। ল ণীয় য, উ রদাতােদর ৪৪% গে র 
পিরমাণ আেগর থেক কেমেছ বেল মত িদেয়েছন।   
 

উ  কে র ত কােজর ণগত মান যাচাইেয়র জ  পরামশক দল ক  মাট ৩৫৫  কােজর মে  ৪৬  কাজ 
সেরজিমেন পিরদশন কেরন। ন নায়ন ােকজ িনবাচেনর ে  পরবত েত মরামত/সং ার করা হেয়েছ এমন 
রা া/ টপাত/নদমা িনমােণর কাজ ভাব ায়ন সমী া থেক বাদ দওয়া হেয়েছ যােত কের ত কােজ ব ত  
Material স েহর ণগত মান যথাযথভােব যাচাই করা যায়। এ লে  পরামশক িত ান এলিজইিড’র ােব িসেম  
কংি েটর (িসিস) রা ার জ  Strength Test ও িব িমনাস রা ার জ  Material Content Test কিরেয়েছ। এেত 
িডজাইন ও কািরগির Specification অ সরেণ ট  রজা  কাি ত পযােয়র পাওয়া গেছ। অ িদেক, সেরজিমন  
পিরদশেন িব িমেনর রা া ও িসেম  কংি েটর (িসিস) রা ার িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী মা  িন  এলাকার 
রা ার ে র Specification স ক পাওয়া গেছ। এছাড়া, LGED’র িনিমত উ রা এলাকার রা া, নদমা, টপাত  
িনমােণ িক   পিরলি ত হয় যমন-নদমার জ  য পাইপ িছল (১৪ নং স েরর ১৬ নং রা ার পােশ) বা েব তা নই। 
উপেরা ,  গাড়ান দি ণ বন , মাদারেটক দি ণ বন  এলাকার িব িমনাস রা ার কাজ মাটা  ভােলা হেয়েছ। িক   
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পাইপ লাইেনর নদমা- ন েলার সােথ ওয়াসার লাইেনর সম য়হীনতা পিরলি ত হেয়েছ। িসিস রােডর  ৪″ (চার) ইি  
হওয়ায় এবং বতমােন/চলমান িবিভ  িনমাণ কােজর জ  াক িত ২০/২৩ টন পাথর পিরবহেণর ফেল এই রা া েলা চাকা 
বরাবর ফেট যাে  তথা বা বািয়ত িনমাণ কােজ µwU-িব িত পিরলি ত হে । এ সে  ানীয় পযােয় কমশালায় 
অংশ হণকারী েকৗশলী য় বেলন য, বিশরভাগ ত কাজ মাঝরােত স ািদত হবার কারেণ ণগত মান েরা ির িনি ত 
করা স ব হয় না।  এছাড়া রা া েলা িনমােণর ায় ৪/৫ বছর অিত া  হেয় যাবার ফেল বা বািয়ত কােজ µwU পিরলি ত 
হে ।      
 

পিরেশেষ বলা যায়, ঢাকা মহানগরীেত এখনও যানজট ও জলাব তার সম া িব মান। এর জ  িবিভ  িবভােগর মে  
সম য় সাধন কের কাজ করার মানিসকতার অভাব, রা া ও টপােতর অৈবধ দখল, খাল/নদী-নালা ভরাট, জনেচতনতার 
অভাব যমন দায়ী, ক তমিন মা ািতির  জনসং ার জ ও িব মান িবধা িল পযা  নয়। উ  সম ার সমাধােনর 
লে  িবিভ  িবভােগর মে  সম য় সাধন কের একক ন ে  এক  িনবাহী ক প /সং ার অধীেন অিভ  বািষক 
কমপিরক না ণয়েনর মা েম কাজ করার মানিসকতা, টপাত/রা া দখল  করা, অৈবধ পািকং ব  করা, খাল/নদী-
নালা অব করণ, সমি ত েনজ ান ত ও বা বায়েনর ব া হণ করেত হেব।  তাই নয়, ভিব েত অ প 

ক  হেণর সময় িনমাণ কােজর যথাথতা যাচাইেয় সাব িণক নজরদািরসহ চকিল  অ সরণ ও মাঝরােতর পর 
বা বািয়ত ত কােজর ণগত মান িনি ত করার জ  জারােলা মিনটিরং এর ব া করা, ট ার আইেটেম সফ , লা- 
বািল িন ত করা, মানস  কােজর জ  কাদারেক র ার দােনর িবধান রাখা, রা া ও টপাত থেক অৈবধ 
উে দকরণ ি য়া যথাসমেয় স করণ, িকউরেম  কােজ যথাযথভােব িপিপআর ২০০৮ অ সরণ করা, ঢাকা ওয়াসার 

েনজ িডিভশেনর িশি ত কািরগরী লাকবল িস  কেপােরশেনর িনকট হ া র করা বা িডিসিস’র িনজ  েনজ শাখা 
সট-আপ গেড় তালার উে াগ হণ করা যেত পাের।     
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থম অ ায় 
কে র িববরণ  

1.1.  কে র পট িম 
ঢাকা মহানগের মবধমান জনসং ার জ  েয়াজনীয় রা াঘাট, নদমা ও টপাত অ ল। রা ায় অত িধক যানবাহন 
চলাচেলর কারেণ িনয়িমতভােব িত  রা াঘােটর মরামত ও উ য়ন করার েয়াজন হয়। ত পির, িত বছরই ব া ও 
অিত ি েত িত  রা াসহ নদমা ও টপােতর সং া বশ বেড় যায়। এছাড়া িবিভ  সং া (WASA, DESA, T&T) 

ক ক মােঝ মােঝ িবিভ  ােন রা া, নদমা ও টপােতর অংশ-িবেশষ খনেনর কারেণ মহানগরীেত জনগেণর চলাচেল 
অ িবধা ি  হয়। ফেল ব া, অিত ি  ও িবিভ  সং া ক ক খনেনর কারেণ Improvement of Damaged Roads, 

Drains & Footpath of Dhaka City Corporation- ক  ানীয় সরকার িবভােগর আওতায় হণ করা হয়। 

ক  ২২ মাচ ২০১১ সােল একেনক (ECNEC) সভায় অ েমাদন পায়। ক  যখন অ েমািদত হয়, তখন ঢাকা িস  
কেপােরশন (িডিসিস) অিবভ  িছল। বা বায়ন পযােয় িস  কেপােরশন িবভ  হবার ফেল পিরিধ  এলাকায় কে র 
কায ম ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর আওতায় বা বািয়ত হয় এবং তদা যায়ী সংেশািধত 

অ েমািদত িডিপিপ (DPP)- ত িবধান রাখা হয়। উ  কে র ভাব ায়েনর লে  বতমান সমী া  পিরচািলত 
হেয়েছ। 
                                                                                                                                                 ত : িপিসআর, িডিপিপ 

1.2. কে র সংি  িববরণ 
১. কে র নাম : ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত 

উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী)  

২.উে াগী ম ণালয়  : ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় 
ম ণালয় 

৩. বা বায়নকারী সং া : এলিজইিড (LGED-Local Government Engineering 

Department), বাংলােদশ সনাবািহনীর SWO-(Special 

Work Organization, ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও 
ঢাকা উ র িস  কেপােরশন।  

৪. অ েমাদেনর তািরখ  : কে র িডিপিপ একেনক ক ক ২২-০৩-২০১১ ইং তািরেখ 
অ েমািদত হয়  

৫. কে র বা বায়নকাল : লাই ২০১১-িডেস র ২০১৪ 
 

সারিণ -১: কে র বা বায়ন কাল 

িডিপিপ অ যায়ী কে র 
বা বায়নকাল 

ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  সময় ( ত 
বা বায়নকােলর %) 

ম  
  

ল ১ম 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
লাই ২০১১ 

থেক 
ন ২০১৩ 

(২৪ মাস) 

লাই ২০১১ 
থেক 
ন ২০১৪ 

(৩৬ মাস) 

লাই ২০১১ 
থেক 

িডেস র ২০১৪  
(৪২ মাস) 

(১৮ মাস) 
(৭৫%+) 

এিডিপ (ADP) বরাে র অপযা তার কারেণ 
বা বায়নকাল ি  করা হেয়েছ।  
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৬.অ েমািদত ক  য় (ল  টাকায়) : ল: ২৬৬৭২.৭১ 
১ম সংেশািধত: ২৮৯৬৮.৬৯ 

৭. ত য় (ল  টাকায়) : ২৭৭৫৭.৪৪  
সারিণ-২: কে র য় 

বণনা া িলত য় ত য় অ িয়ত য় ( ত 
েয়র %) 

  ম   
ল ১ম সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মাট ২৬৬৭২.৭১ ২৮৯৬৮.৬৯ ২৭৭৫৭.৪৪ ১০৮৪.৭৩ 

৪.০৬% (+) 
১ম সংেশািধত িডিপিপ অ সাের য় াস 
পেয়েছ (১২১১.২৫ লাখ, ৪.১৮%)।  

টাকা 
(িজওিব)  

২২৬৭১.৮০ ২৪৬২৩.৩৯ ২৩৫৯৩.৮২ ৯২২.০২ 
৪.০৬% (+) 

১ম সংেশািধত িডিপিপ অ সাের য় াস 
পেয়েছ (১০২৯.৫৭ লাখ, ৪.১৮%)। 

িডিসিস ৪০০০.৯১ ৪৩৪৫.৩০ ৪১৬৩.৬২ ১৬২.৭১  
৪.০৬% (+) 

১ম সংেশািধত িডিপিপ অ সাের য় াস 
পেয়েছ (১৮১.৬৮ লাখ, ৪.১৮%)।   

                                                                                                                ত : িপিসআর                               
1.3. আিথক এবং বা ব ল মা া   
সারিণ-৩: ক  াবনা (DPP) অ সাের ত এবং সংেশািধত তািলকা                                          ( ল  টাকায়) 
অথ বছর 

 
ত উ য়ন ক  াবনা (DPP) অ সাের আিথক এবং 

বা ব ল মা া 
১ম সংেশািধত উ য়ন ক  াবনা (DPP) অ সাের 

আিথক ও বা ব ল মা া  
মাট টাকা 

(িজওিব) 
টাকা 

(িডিসিস) 
বা ব % মাট টাকা 

(িজওিব) 
টাকা 

(িডিসিস) 
বা ব % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
২০১১-’১২ ১৩৩৩৬.৩৫৫ ১১৩৩৫.৯০  ২০০০.৪৫ ৫০ ২৯০৮.০১ ২৫০৭.০০  ৪০১.০১ ১০.০৩ 
২০১২-’১৩ ১৩৩৩৬.৩৫৫ ১১৩৩৫.৯০  ২০০০.৪৫ ৫০ ১২৩৬৫.৯৪ ১০৫১১.০৪  ১৮৫৪.৯০ ৪২.৬৯ 
২০১৩-’১৪ - - - - ১৩৬৯৪.৭৪ ১১৬০৫.৩৫  ২০৮৯.৩৯ ৪৭.২৮ 
২০১৪-’১৫ - - - - - - - - 
মাট ২৬৬৭২.৭১ ২২৬৭১.৮০  ৪০০০.৯০ ১০০ ২৮৯৬৮.৬৯ ২৪৬২৩.৩

৯  
৪৩৪৫.৩০ ১০০ 

 

সারিণ-৪: ১ম সংেশািধত এিডিপ (ADP) বরা  এবং অ গিত                                                          ( ল  টাকায়) 
অথ বছর 

 
১ম সংেশািধত বরা  এবং ল মা া  অথ ছাড় ত য় এবং বা ব অ গিত  

মাট টাকা বা ব % মাট টাকা 
(িজওিব) 

টাকা 
(িডিসিস) 

বা ব % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
২০১১-‘১২ ২৫০৭.০০ ২৫০৭.০০ ১০.১৮ ২৫০৭.০০ ২৯০৮.০১  ২৫০৭.০০ ৪০১.০১ ১০.১২ 
২০১২-‘১৩ ৯৭০০.০০ ৯৭০০.০০ ৩৯.৩৯ ৯৭০০.০০ ১০২৮৭.৬১  ৯৭০০.০০ ৫৮৭.৬১  ৩৫.৮০ 
২০১৩-‘১৪ ১১৪০০.০০ ১১৪০০.০০ ৪৬.৩০ ১১৪০০.০০ ১১৭৮০.০০  ১১৩৮৬.৮২ ৩৯৩.১৮ ৪০.৯৮ 
২০১৪-‘১৫ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৪.০৬ ৫০০.০০ ২৭৮১.৮২  - ২৭৮১.৮২ ৯.৬৮ 
মাট ২৪৬০৭.০০ ২৪৬০৭.০০ ৯৯.৯৩ ২৪১০৭.০০ ২৭৭৫৭.৪৪  ২৩৫৯৩.৮২ ৪১৬৩.৬২ ৯৬.৫৮ 

 

* ক  সমা  হওয়ার পর ত খরচ=২৭৭৫৭.৪৪ ল  টাকা  
*িজওিব অংেশর টাকা=২৩৫৯৩.৮২ ল  টাকা 
*িডিসিস অংেশর টাকা=৪১৬৩.৬২ ল  টাকা  
*িজওিব ক ক ছাড় ত অেথর পিরমাণ=২৪১০৭.০০ ল  টাকা 
*সরকােরর অিতির  অেথর পিরমাণ=(২৪১০৭.০০-২৩৫৯৩.৮২)=৫১৩.১৮ ল  টাকা, যা সরকােরর কােছ ফরত গেছ।  
                                                                                                                                     ত : িপিসআর                                                                              
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1.4. কে র যৗি কতা 

উ তর অথৈনিতক ি , দাির  িবেমাচন এবং টকসই উ য়েনর লে  উ ত যাগােযাগ ব া এক  অত াব কীয় 
উপাদান। এ  পে র ব খীকরণ, বসা-বািণেজ র িব িতকরণ, উৎপাদনশীলতা ি  ও একই সে  উৎপাদন খরচ ােস 
ক ীয় িমকা পালন কের যার ফেল জনগেণর জীবনমােনর উ য়ন ঘেট।   

 

ঢাকা শহের িদনিদন জনসং ার চেয় যানবাহেনর সং া ি  পাে । ফল িতেত সড়েকর উপর চাপ বাড়েছ এবং সড়ক 
ব া ায় অকাযকর হেয় পড়েছ যা নগর অথনীিতেত নিতবাচক ভাব ফলেছ। ছাট এই শহের ায় ই কা র উপের 

লাক বসবাস কের। িব মান সড়ক ও যাগােযাগ ব া েয়াজনীয় যানবাহেনর চাপ সহ  করেত পারেছ না। ফেল িবিভ  
িলংক রাড িনমাণ করা এখন অত াব ক হেয় পেড়িছল। এই কে র আওতায় িবিভ  সড়েকর উ য়ন, টপাত ও নদমা 
িনমাণ করা হেয়েছ যা যানজট িনরসন, জলাব তা রীকরণ এবং পথচারীেদর চলাচেলর িবধা ি  কেরেছ।    
 

1.5. কে র উে   
1. িস  কেপােরশন এলাকার রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন কের নাগিরক িবধা ি  করা; 
2. যানজট াস করা, িনিবে  যানবাহন চলাচল ও পথচারীেদর চলাচেল িবধা দান করা; 
3. নদমা (ে েনজ) ব া উ য়েনর মা েম রা া থেক জলাব তা র করা; এবং 
4. পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার উ য়ন করা।  

                                          ত : আরিডিপিপ  

1.6. ক  আওতায় স ািদত কােজর বণনা  

ঢাকা মহানগরীেক এক  আ িনক নগরী িহেসেব গেড় লেত ও বসবাসকারী নাগিরকেদর চলাচেলর িবধােথ এই কে র 
আওতায় িবিভ  সড়ক ও টপাত িনমাণ, নদমা ব ার উ য়েনর উে াগ হণ করা হয় যােত যানজট িনরসন, জলাব তা 
রীকরণ এবং পথচারীেদর চলাচেলর িবধা ি  হয়। সই সােথ পিরেবশগত ও আথ -সামািজক অব ার উ য়ন সাধনও িছল 

এই কে র অ তম ল । এ কে র ধান ধান কায েমর মে  িছল-    
 

1. িব িমেনর রা া িনমাণ-৮৮.৬৪ িক.িম.;  
2. িসেম  কংি েটর (িসিস) রা া িনমাণ-১১১.৬৬ িক.িম.; 
3. ি ক পভেমে র রা া িনমাণ-৩.১৪৪ িক.িম.; 
4. টপাত িনমাণ-৪৭.৬৫১ িক.িম.; 
5. নদমা িনমাণ-১৭৫.২৫৮ িক.িম.।   

                                                         ত : িপিসআর   
 

1.7. ক  পিরচালক স িকত ত  

ঢাকা িস  কেপােরশন িবভ  হবার ফেল পরবত েত পিরিধ  এলাকায় কে র কায ম ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও 
উ র িস  কেপােরশেনর আওতায় বা বায়েনর িবধান করা হয়। এছাড়া উ র িস  কেপােরশেনর অিধ  িক  এলাকায় 

কে র কায ম বাংলােদশ সনাবািহনীর SWO (Special Work Organization) এবং এলিজইিড’র মা েম  
বা বািয়ত হেলও ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন হেত ০১ জন কমকতা ক  পিরচালক িহসােব দািয়  পালন কেরেছন। 

ক  পিরচালক সং া  ত ািদ িন প:    
 

সারিণ-৫: ক  পিরচালক স িকত ত  
নাম ও পদিব ণকালীন খ কালীন 

 
একািধক কে  
দািয় া  

তািরখ ম  
যাগদান  বদিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
মা: ল আিমন 

অিতঃ ধান েকৗশলী 
ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন 

  - - ২২-০৩-২০১১ - - 
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ি তীয় অ ায় 
কে র ভাব ায়ন প িত 

2.1. পরামশক িত ােনর দািয়  ও কাযপিরিধ 

ভাব ায়ন সমী ার কম পিরিধ (Terms of Reference-ToR) অ যায়ী পরামশক িত ােনর দািয় স হ িন প: 
1. কে র িববরণ যথাযথভােব উপ াপন যমন- কে র নাম, পট িম, উে াগী ম ণালয়, বা বায়নকারী সং া, 

বা বায়েনর সময়, ক  য়, িডিপিপ অ সাের বছরিভি ক বরা , উে , অ েমাদন/সংেশাধন, অথায়েনর উৎস 
ইত ািদ িবষেয় সািবক ত  উপা  পযােলাচনা করা; 

2. সারিণ (Table), লখিচ  (Graph), তািলকা (Chart) বহার বক কে র অ িভি ক (বা ব ও আিথক) 
অ গিতর ত  সং হ, িবে ষণ এবং পযােলাচনা করা;   

3. কে র উে ে র আেলােক অ গিত ও স া  ভাব িবে ষণ ও পযােলাচনা করা;  
4. কে র আওতায় Procurement এর ে  যথাযথভােব চিলত আইন ও িবিধমালা িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর 

২০০৮ অ সাের িতপালন করা হেয়েছ িকনা স িবষেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা করা (িডিপিপ অ সাের দরপ  
ি য়া এবং ায়ন কাজ যথাযথভােব স ািদত হেয়েছ িকনা তা যাচাই-বাছাই করা এবং না হেয় থাকেল তার 

কারণ ও যথাযথ ক পে র অ েমাদন আেছ িকনা তা পযােলাচনা করা); 
5. কে র আওতায় সং হীত কায ও সবা, িবিভ  প /পিরমাণ ইত ািদর ণগত মান িনধািরত িসিফেকশন 

অ যায়ী স  হেয়েছ িকনা তা পযােলাচনা ও পযেব ণ করা (এই ে  মাঠ পযায় থেক ন না সং হ কের তা 
াবেরটির থেক পরী া করােত হেব। এছাড়া, ত স হ িনিবড় সা াৎকার (In-depth Interview-IDI), 

ণ ি েদর সা াৎকার (Key Informant Interview-KII) ও দলীয় আেলাচনা (Focus Group 

Discussion-FGD) এর মা েম মাঠ থেক সং হ  করা;   
6. িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক কম-পিরক না ও আিথক লে র যৗি কতা েঁজ বর করা।  থেকই বছরিভি ক 

কমপিরক নার মা েম ক  বা বািয়ত হেয়েছ িকনা তা যাচাই করা এবং পিরক না অ যায়ী অ গিত না হেয় 
থাকেল তার কারণ িনণয় ও উ রেণর পরামশ দান করা; 

7. ক  বা বায়ন স িকত িবিভ  সম া যমন- িম অিধ হণ, পিরেষবা ানা র, অথায়েন িবল , সবা 
য়/সং েহর ে  িবল , ব াপনার অদ তা, কে র য় ও সময় ি , কে র আথ-সামািজক ভাব 

ইত ািদর কারণসহ অ া  িদক পযেব ণ, পযােলাচনা ও িবে ষণ করা; 
8. কে  স া  Exit Plan স েক পযােলাচনা ও মতামত দান করা;  
9. ক  সমা  হবার পর  অবকাঠােমাগত িবধা ও ািয় স হ িনেয় মতামত দান করা; 
10. কে র সবল িদক, বল িদক, েযাগ ও মিক (SWOT) িবে ষণ এবং বলতা ও চ ােল  মাকােবলায় 

যেথাপ  পািরশ দান করা; 
11. আথ-সামািজক অব ার পিরেপি েত ক  হেণর যৗি কতা দান করা;  
12. ক  বা বায়েনর ধান ধান ফলাফল িনেয় পযােলাচনা করা;   
13. কে র ফলাফেলর উপর পািরশ দান করা; 
14. আইএমইিড (IMED) ক ক আেরািপত অ া  কাজ।  

                                               ায়ন সমী ার  ToR পিরিশ -ক এ সং  করা হল  
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2.2. ত  উপাে র উৎস 

সমী ার উে  স হ পির ণ করার জ  সমী ার ায়েনর প িত িহেসেব েয়াজনীয় ত  াইমারী ও সেক ারী উৎস 
থেক সং হ করা হেয়েছ। াইমারী ত স হ মাঠ পযােয় সরাসির সা াৎকােরর মা েম সং হ করা হেয়েছ। েয়াজনীয় 
াইমারী ত  উপা  সং েহর জ  ণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত (Quantitative) উভয় প িত বহার করা 

হেয়েছ। সেক ারী ত েলা িবিভ  উৎস যমন-আইএমইিড, এলিজইিড, িডিসিস, SWO এবং সংি  অ া  সং া থেক 
সং হ করা হেয়েছ।  
 

2.3. সমী ার চলক িনধারণ 

মালা ণয়েনর জ  পরামশক িত ান িনে  বিণত চলক স হ িবেবচনায় এেনেছ- 
 জনিমিতক : বয়স, িল ;  
 রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন: অবকাঠােমা উ য়ন (িব িমেনর রা া, িসেম  কংি েটর (িসিস) রা া, ি ক 

পভেমে র রা া, টপাত ও নদমা িনমাণ) ও ণগত মান এবং অ া  েযাগ িবধা পযেব ণ;  
 পিরেবশগত ভাব: জলাব তা, মশার উপ ব, গ , লা-বািল, কােলােধ য়া, শ ষণজিনত রাগ- ািধ ইত ািদ;  
 ক  স িকত:   

 কে র দরপ  ি য়ার ায়ন;  
 কে র উপাদান স েহর বা বায়ন অব া পযােলাচনা করা;  
 কে র সবল ও বল িদক স হ এবং েযাগ ও িঁক পযােলাচনা করা;  

 

2.4. ািড িডজাইন 

শহী ল কনসালেট  ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব 
ায়েনর লে  াইমারী ও সেক াির ত  সং েহর জ  ণগত (Qualitative) ও পিরমাণগত (Quantitative) উভয় 

প িত বহার কেরেছ। পিরমাণগত প িতেত ঢাকা িস  কেপােরশেন ানীয়ভােব বসবাসরত খানাস েহর িতিনিধেদর 
সােথ মালা বহার কের সমী া পিরচালনা কেরেছ। ণগত প িতেত ত  সং েহর জ  সংি  ি েদর সােথ দলীয় 
আেলাচনা, ণ ি েদর সা াৎকার ও িনিবড় সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। এছাড়াও ানীয় ও জাতীয় পযােয় সংি  
কমকতােদর উপি িতেত কমশালার আেয়াজন করা হেয়েছ। সেক াির ত  সং েহর জ  কে র সামি ক ত ািদ, তার 
উপাদান, িডিপিপ/আরিডিপিপ, িপিসআর, িতেবদনসহ ফলাফল িবষয়ক সামি ক দিললািদ পযােলাচনা করা হেয়েছ।  
 

2.5. ন নার আকার িনধারণ ও সং হ প িত  

সমী া েত িন িলিখত পিরসং ােনর  বহার কের ন নার আকার িনধারণ করা হেয়েছ-  
 

n= 
n0  

× deff  
1 + 

n0 
N 

 
 
n0= 
 

 

p (1-p) Z2
α/2 

d2 

যখােন,  
n=ন নার আকার যা িনধারণ করা হেয়েছ  
p=ন নার আ পাত/অংশ (০.৫)  
𝒛𝜶/𝟐=৯৫%িনভর মা ায় পিরিমত িব িত (১.৯৬) 
d= াি ক  (0.03) 
N= হাি ংস এর সং া 
িডজাইন B‡d± (deff)=১ 
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উপেরা  মানস েহর ারা া  ন নার আকার হেয়েছ-  
 
 
n= 

1067  
×1 = 1064 

1 + 
1067 
375000 

 
উে  য, ব ধারণার আেলােক সমী ায় ২০% non-response rate িবেবচনা কের ন নার আকার িনধারণ করা 
হেয়েছ-  
 
n=1064× (1.2) =1276  
 
সমী ার িবধার জ  ন নার আকার ণমান াব করা হেয়েছ। ফেল ন নার আকার দ িড়েয়েছ ১৩০০। 
 

উে লক ন নায়ন (Purposive Sampling) প িত বহার কের ঢাকা উ র ও ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন থেক 
১৩০০ জনেক উ রদাতা িহেসেব নওয়া হেয়েছ। সংি  উ রদাতােদর সােথ Semi-Structured মালা বহার কের 

ায়ন সমী া  স  করা হেয়েছ। সমী ার ন নায়েনর ধাপস হ িন প: 
ধাপ ১ : ঢাকা িস  কেপােরশেন মাট ৩৭৫,০০০  হাি ংস রেয়েছ (উ র িস  কেপােরশেন ১৬০,০০০  ও ঢাকা দি ণ 

িস  কেপােরশেন ২১৫,০০০  হাি ংস)। ঢাকা িস  কেপােরশন এলাকার ১০০% কভােরজ িবেবচনা কের 
েত ক িস  কেপােরশন থেক আ পািতক হাের উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ।    

ধাপ ২ : ঢাকা িস  কেপােরশেনর মাট ৯৩  ওয়াড থেক (উ র িস  কেপােরশন-৩৬  ও দি ণ িস  কেপােরশন ৫৭  

ওয়াড) দবচয়ন ন নায়েনর িভি েত (Random Sampling) ৩২  ওয়াড (আ পািতক হাের উ র িস  
কেপােরশন -১২  ও দি ণ িস  কেপােরশন -২০ ) িনবাচন করা হেয়েছ। এরপর, উ  ওয়াড-স হ থেক 
উে লক ন নায়েনর (Purposive Sampling) মা েম ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর ৫৫৯ জন ও দি ণ 
িস  কেপােরশেনর ৭৪১ জন উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ। সমী ার উ রদাতা িহসােব ন নায়ন এলাকার 

ানীয় খানাস েহর িতিনিধ, বসায়ী/েদাকানদার, িব ালেয়র িশ ক, মা াসা/মসিজেদর ইমাম, ভাসমান 
জনসং া ইত ািদ ি বগেক িনবাচন করা হেয়েছ যারা কমপে  িতন (৩) বছর যাবৎ উ  এলাকায় বসবাস 
করেছন।      

ধাপ ৩ : ক  যেহ  ঢাকা িস  কেপােরশেনর েত ক ওয়ােড বা বািয়ত হেয়েছ তাই কান িনয় ণ এলাকা (Control 

Area) িবেবচনায় আনা হয়িন। তরাং েত ক ন নায়ন ওয়াড থেক ায় ৪০ জন কের মাট ৩২× ৪০=১৩০০ 
জন উ রদাতা নওয়া হেয়েছ।         

 
সারিণ-৬: ওয়াড অ যায়ী ন নায়ন ও উ রদাতার সং া 

সমী া এলাকা হাি ংস ন নার আকার (েহাি ংস) 
ক  খ   গ  

ঢাকা উ র িস  কেপােরশন ১৬০,০০০ ৫৫৯ 
ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ২১৫,০০০ ৭৪১ 

মাট ৩৭৫,০০০   ১,৩০০ 
 
 
 
 
 
 
 
 

তরাং n0= 
(0.5) (0.5) (1.96)2 

=1067 
(0.03)2 
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উে , সমী ার ফলাফল স েহর কাযকারীতা যাচাইকরেণর লে  পরামশক দল ক  পিরচালক, ানীয় সরকার িবভােগর 
ক  সংি  িবিভ  কমকতা-কমচারী, ঢাকা িস  কেপােরশন, এলিজইিড, ঢাকা ওয়াসা, িব ত িবভাগ, িততাস াস 

সরবরাহ কা ািন, টিলেফান সংেযাগ িবভাগ, শীল সমাজ (নগর পিরক নািবদ, র েকৗশলী, পািন িবেশষ , 
সাংবািদক) এবং খানাস েহর িতিনিধ, পথচারী, ানীয় বসায়ী, দাকানদার, ইমাম, িশ ক ও অ া  কেহা ারেদর 
সােথ িনে  বিণত  ণগত প িত বহার কের সমী া  পিরচালনা কেরেছন। 
 

সারিণ-৭: ণগত সমী ায় িনবািচত উ রদাতােদর ধরণ ও প িতস হ 
কেহা ােরর ধরণ  যসব প িত বহার করা হেয়েছ যসব Tools 

বহার করা হেব IDI  FGD  KII   

 নগর পিরক নািবদ  
 র েকৗশলী 
 পািন িবেশষ  
 সাংবািদক 

১০ -  -  গাইডলাইন 

 খানাস েহর িতিনিধ   
 পথচারী 
 ানীয় বসায়ী 
 দাকানদার  
 িশ ক 
 ইমাম 
 ভাসমান জনসং া 

- ১৬ - গাইডলাইন 

 ক  বা বায়নকারী ক প   
 ানীয় সরকার িবভাগ, ঢাকা ওয়াসা, িব ত িবভাগ, 

িততাস াস া িমশন ও িডি িবউশন কা ািন ও 
টিলেফান সংেযাগ িবভাগ 

- - ১০ চকিল  

মাট ১০ ১৬ ১০  
ায়ন সমী ার মালা পিরিশ -খ এ সং  করা হল 

অ িদেক, ন নািয়ত ৩২  ওয়ােডর নদমা, রা া ও টপাত উ য়েন স ািদত ত কাজস হ এক  চকিল   বহার কের 
পযেব ণ করা হেয়েছ। উে  য, স ািদত ত কােজর ণগত মান যাচাই এর জ  মাঠ পযায় থেক ন না সং হ কের 
তা াবেরটির থেক পরী া করােনা হেয়েছ।  

এছাড়াও Procurement এর ে  যথাযথভােব চিলত আইন ও িবিধমালা িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ িতপালন 
করা হেয়েছ িকনা ও কে র আওতায় সং হীত কায ও সবা, প  য়, িবিভ  পে র ণগতমান িনধািরত িসিফেকশন 
অ যায়ী স  হেয়েছ িকনা স িবষেয় ত  সং হ করার জ  সংি  ক  কমকতােদর সা াৎকার হণ করা হেয়েছ 
এবং েয়াজনীয় কাগজপ  চক করা হেয়েছ।  
 

2.6. ত  সং হকারী িনেয়াগ ও িশ ণ 

এই সমী ার জ  ১৩ জন ত  সং হকারীেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। শহী ল কনসালেট  ক ক িনেয়াগ ত ত  
সং হকারীেদরেক ািবত ায়ন সমী ার উপর ২ িদন ণ কমিদবেসর িশ ণ দান করা হেয়েছ। িশ েণ যসব 
িবষয় অ  িছল তার মে  ধান িবষয় েলা হেলা-সমী ার উে  ও বা বায়ন প িত, মালা স েক  ধারণা, 
দলীয় আেলাচনা, ণ ি েদর সা াৎকার, িনিবড় সা াৎকার স েক  ধারণা, সা াৎকার হেণর কৗশল 
ইত ািদ। ত  সং হকারীেদর আইএমইিড থেক দ  িচ  দান বক মাঠপযােয় ত  সং েহর জ  রণ করা হেয়েছ। 
উে  য, প স হ আইএমইিড থেক অ েমাদন বক মাঠ পযায় থেক ড়া  সা াৎকার হেণর আেগ াক-পরী ণ 
(Pre-test) করা হেয়েছ। 
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2.7. ত  সং হ, মান িনয় ণ ও মাঠ কায ম তদারিক 

এই সমী া  পিরচালনার জ  উ রদাতােদর ধরণ অ যায়ী িভ  িভ  মালা ও চকিল  ত করা হেয়েছ। ি য়ািরং 
কিম  ক ক অ েমািদত ড়া  মালার মা েম িশ ণাথ েদর িশ ণ দান এবং তােদর মা েম িনবািচত ন নাস হ 
থেক সরাসির সা াৎকার হণ কের ত  সং হ করা হেয়েছ। মাঠপযােয় সমী া পিরচালনার জ  িবিভ  উপকরেণর 
চকিল , িনবািচত ন নার আকার এবং িনিদ  সং ক মালা সরবরাহ করা হেয়েছ। মাঠ পযােয় সমী ার তে র মান 

িনয় ণ করার জ  শহী ল কনসালেট  ২ জন মান িনয় ক কমকতােক িনেয়াগ কেরেছ। এছাড়া ায়ন স েরর 
কমকতাগণ মাঠ পযােয় উপি ত থেক ত  সং হ কায ম পিরবী ণ কেরেছন।  
 

2.8. দলীয় আেলাচনা  

ন নািয়ত ৩২  ওয়াড থেক মাট ১৬  দলীয় আেলাচনা গাইডলাইন বহার কের পিরচািলিত হেয়েছ। িত  দলীয় 
আেলাচনায় ৮ থেক ১০ জন অংশ হণকারী উপি ত িছেলন। ত  সং হকারী/েনাট টকারগণ আেলাচনার ণ 
িবষয় েলা িলিপব  কেরেছন। েত ক  দলীয় আেলাচনায় ানীয় খানা স েহর িতিনিধ, পথচারী এবং ানীয় বসায়ী, 
দাকানদার, িশ ক, ইমাম, ভাসমান জনসং া উপি ত িছেলন। 

 

2.9. ণ ি েদর সা াৎকার 

এই ায়ন সমী ায় মাট ১০  ণ ি  সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। লত: ঢাকা িস  কেপােরশেনর ক  
বা বায়নকারী কমকতা, এলিজইিড, ানীয় সরকার িবভাগ, ঢাকা ওয়াসা, িব ত িবভাগ, িততাস াস সরবরাহ কা ািন ও 
টিলেফান সংেযাগ িবভােগর কমকতােদর কাছ থেক সা াৎকার হণ করা হেয়েছ।  

 

2.10. িনিবড় সা াৎকার 

ঢাকা িস  কেপােরশেনর নগর পিরক নািবদ, র েকৗশলী, পািন িবেশষ , সাংবািদকেদর সােথ কে র িবিভ  অ  িনেয় 
িনিবড় আেলাচনা করা হেয়েছ। সবেমাট ১০ জন ি র িনিবড় সা াৎকার ঢাকা িস  কেপােরশন এলাকায় স  করা 
হেয়েছ।   
 

2.11. সমী ার কম-পিরক না 
কায মস হ  সময় 
ত  সং হকারী িনেয়াগ-১০ জন  িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ;  
মান িনয় ণ কমকতা-২ জন িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ;  
িফ  পারভাইজার-২ জন  িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ;  

িশ ণ-১ িদন াপী  ৪ মাচ, ২০১৮;   
াক-পরী ণ- ১ িদন ৫ মাচ, ২০১৮;  

মালা ড়া করণ-২ িদন িশ ণ চলাকালীন সমেয় স  হেয়েছ;  
ত  সং হ- ১০ িদন  ০৬ মাচ থেক ১৫ মাচ;   
উপা  এি , ি য়াকরণ ও িবে ষণ-৭ িদন ১৫ মাচ-২২ মাচ;  

ানীয় পযােয় কমশালা- ১   ২৩ এি ল, ২০১৮;   
১ম খসড়া িতেবদন ণয়ন-১৫ িদন ২৪  এি ল, ২০১৮;    
জাতীয় পযােয় কমশালা-১ িদন ১৭ ম, ২০১৮;   
২য় খসড়া িতেবদন জমা ৩১ ম, ২০১৮; 
ড়া  িতেবদন ণয়ন ০৮ লাই, ২০১৮ ি া  ।  
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2.12. ত -উপা  ি য়াকরণ, িবে ষণ ও িতেবদন ণয়ন   

২.১২.১ ত -উপা  ি য়াকরণ:  

ত -উপা  এি  ও ি িনং: ত -উপা  ি িনং করার পর কি উটাের এি  দওয়া হেয়েছ। SPSS 20.0 া াম অ সরণ 
কের ত -উপা স হেক একে  িনরী ণ করা হেয়েছ। েয়াজেন ত -উপা স হেক ণরায় কােডড বা পা - কােডড 
(আধা-সীিমত উপা  গঠন/ -িব ািরত স হ/সীিমত পিরসের যৗি ক কাঠােমা) করা হেয়েছ।  

২.১২.২  ত -উপাে র পিরসং ানগত িবে ষণ (Statistical Analysis):  
 ত -উপাে র পিরমাণগত িবে ষণ (Quantitative Analyais): িবিভ  ধরেণর বণনা লক িবে ষেণর মা েম 

ত -উপাে র পিরমাণগত মান যাচাই করা হেয়েছ যমন-frequency, percentage, average, diagrams 
ইত ািদ। 

 ত -উপাে র ণগত িবে ষণ (Qualitative Analysis):   

 
 

২.১২.৩ িতেবদন ণয়ন: এক  িবে ষণধম , িব ািরত এবং সংগ ত িতেবদন ণয়ন ও উপ াপেনর জ  য 
িবষয়স হ অ  করা হেয়েছ তা হল- কে র পট িম, কে র উে , সমী া প িত, সমী ার িব ািরত ফলাফল 
( ণগত ও পিরমাণগত), উে  অজেনর অব া পযােলাচনা এবং পািরশ।  
 

2.13. কে র সবল ও বল িদক, েযাগ ও িঁক (SWOT)স হ 
কে র েয়াজনীয় সকল ত  উপা  সং হ ও িবে ষণ কের ক র সবল িদক, বল িদক, েযাগ ও িঁক  স হ সনা  

কের ভিব েত একই ধরেণর ক  হণ ও বা বায়েনর ে  যেথাপ  পািরশ দান করা হেয়েছ।  
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তীয় অ ায় 
কে র সািবক এবং অ িভি ক (বা ব ও আিথক) ল মা া ও অজন উপ াপন 

এবং পযােলাচনা  
ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) কে র ধান ধান কাযপিরিধর 
অ তম হেলা-ক) িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক বরাে র চািহদা ও চািহদা অ যায়ী বছরিভি ক বরা , অথ অব ি  ও 

েয়র ত ািদ পযােলাচনা করা, খ) কে র অ িভি ক বা বায়ন অ গিতর (বা ব ও আিথক) ত  পযােলাচনা করা। 
লত: উপেরা  ত ািদ পযােলাচনার জ  কে র িডিপিপ ও িপিসআর পযােলাচনা কের া  ত ািদ িনে  উে খ করা 

হেলা:   

3.1. অ িভি ক আিথক ও বা ব অ গিত   

সারিণ -৮: অ িভি ক অ গিত (িপিসআর ও ১ম সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী)                           (ল  টাকায়) 

কােজর উপাদান 
(িডিপিপ অ যায়ী)   

একক 
ল  (িডিপিপ অ যায়ী)   ত অ গিত Reasons for Deviation 

(±)   
 

আিথক 
বা ব 

(পিরমাণগত) 
আিথক 

বা ব 
(পিরমাণগত)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ক  ক) িব ি  

খ) ট ার 
ায়ন 

কিম র স ানী 

L.S 
L.S 

৪.০০ 
৪.০০ 

- 
- 

৬.৫০ 
১.৫০ 

- 
- 

ত পপার িব ি র খরচ এবং 
দরপ  ায়ন সভার খরচ 
অ সাের ত য় দখােনা 
হেয়েছ।   

উপেমাট-(ক) - ৮.০০ - ৮.০০ -  
খ 
১ 

রা াস েহর 
উ য়ন 
ক) িব িমেনর 
রা া 

িক.িম. ৯৩১৪.৪৯ ৮৮.৬৪ ৮৮৫৪.২৯ ৮৬.০৬ ক) িডিসিসর রাজ  বােজট এর 
আওতায় এই কে র ২৬    
রা ার উ য়েনর কাজ জ রী 
িভি েত করা হেয়িছল। উ  কাজ 
এই ক  থেক বাদ দয়া 
হেয়িছল, ফল িতেত বা ব ও 
আিথক েয়র পিরমাণ াস 
পেয়েছ। 

 
খ) দরপ  অ সাের ত য় 
িক টা কম হওয়ায় এবং ২৬  
কাজ না করায় ত য় াস 
পেয়েছ।      

খ) িসেম  
কংি েটর 
(িসিস) রা া  

িক.িম. ৭৯৫৩.০১ ১১১.৬৬ ৭৭৮৩.২৮ ১০৭.৯৮ 

গ) ি ক 
পভেমে র রা া 

িক.িম. ৬২৫.২৯ ৩.১৪৪ ৫৭৫.৩৬ ২.৯৩ 

উপেমাট-(রা া )   ১৭৮৯২.৭৯ ২০৩.৪৪ ১৭২১২.৯৩ ১৯৬ .৯৭ 
২ টপাত িনমাণ িক.িম. ১৬৩২.০০ ৪৭.৬৫১ ১৫৯০.৮৯ ৪৬.৯০ 

৩ নদমা িনমাণ িক.িম. ৯৪২৫.৯০ ১৭৫.২৫৮ ৮৯৪৫.৬২ ১৭১.৭৬ 

উপেমাট- (খ)  ২৮৯৫০.৬৯ - ২৭৭৪৯.৪৪ - -  
গ িফিসক াল 

কি নেজি  
 ৫.০০ - - - -  

ঘ াইস 
কি নেজি   

  ৫.০০ - - - -   

সবেমাট (ক+খ+গ+ঘ)  ২৮৯৬৮.৬৯ 
 

 ২৭৭৫৭.৪৪ 
 

- ১২১১.২৫ (-) 
(৪.১৮ %) 

 ত : িপিসআর 
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সারিণ -৮: ক) ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর অংশ:                                                           ল  টাকায়  
অে র নাম িডিপিপ অ যায়ী বা বািয়ত ম  ( ) 

বা ব (িক.িম.) আিথক বা ব (িক.িম.) আিথক 
রা াস েহর উ য়ন 
ক) িব িমেনর রা া 

৫৪.৬২   ৫৪২৪.৪১ ৫৪.১০  ৫২১৮.৫৭ মাট ােকজ 
সং া-১৫৩, ১৫০ 
বা বািয়ত, ৩ কাজ 
করা স ব হয়িন। 
উ  ৩ কােজর 

া িলত য়-
২৬১.৭০ ল  টাকা।  
 
 
 

খ) িসেম  কংি েটর (িসিস) রা া ২৯.৮৬  ২৩৯৮.২৪ ২৯.৩১  ২২৯৬.৭১ 
গ) ি ক পভেমে র রা া ২.০৮  ৫২৫.৬৪ ২.০৮  ৫২৫.৫৯ 
ঘ) টপাত িনমাণ ৩০.০৯৮  ১০৮৮.০৮ ২৮.৬৫  ১০৭১.০২ 
ঙ) নদমা িনমাণ ৬৯.১৫ ৪১৪১.৫০ ৬৭.৫৬  ৪১২৭.৮২ 

মাট= - ১৩৫৭৭.৮৭ -  ১৩২৩৯.৭১ 
ট ার িব ি  ও TEC  

স ানী 
 ৪.০০  ৪.০০ 

মাট (দি ণ)=  ১৩৫৮১.৮৭  ১৩২৪৩.৭১ 
 ত :িডএসিসিস  

 
সারিণ-৮: খ) ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর অংশ:                                                             ল  টাকায় 

অে র নাম িডিপিপ অ যায়ী বা বািয়ত ম  ( ) 
বা ব (িক.িম.) আিথক বা ব (িক.িম.) আিথক 

রা াস েহর উ য়ন 
ক) িব িমেনর রা া 

২৮.৪৬৪  ৩৪৬৩.৭১  ২৮.২৩৯   ৩৩৯২.৩৭  মাট ােকজ সং া-১২৪, 
১১৭ বা বািয়ত, ৭ কাজ 
করা স ব হয়িন। উ  ৭  
কােজর া িলত য়-
১৭৯.১৬ ল  টাকা।   
 
  

খ) িসেম  কংি েটর 
(িসিস) রা া 

৬০.৭৩৬  ৩৩৬৯.৪৬  ৫৮.২৫৫  ৩২৭৯.৫৭  

গ) ি ক পভেমে র 
রা া 

০.৭৫৫  ৭৭.৬৫  ০.৫৪৫ ৪৫.১৫  

ঘ) টপাত িনমাণ ১৩.১১৫  ৪১৯.২৫  ১৩.১১৫  ৪০২.২০   
ঙ) নদমা িনমাণ ৪৬.৮৮২  ২২৪১.৩৩  ৪৬.০২২  ২১২২.৫০  

মাট - ৯৫৭১.৪০ -  ৯২৪১.৭৯ 
 ত : িডএসিসিস  

 

সারিণ-৮: গ) বাংলােদশ সনাবািহনী (SWO):                                                                    ল  টাকায় 
অে র নাম িডিপিপ অ যায়ী বা বািয়ত ম  ( ) 

বা ব (িক.িম.) আিথক বা ব (িক.িম.) আিথক 
রা াস েহর উ য়ন 
ক) িব িমেনর রা া 

২.৯৬  ২৮৩.৪৪ ২.৯৬ ২৮৩.৪৪ মাট ােকজ সং া-৭৭, 
৭২ বা বািয়ত, ৫ কাজ 
করা স ব হয়িন। উ  ৫  
কােজর া িলত য়-
২২৬.০৭ ল  টাকা।  
 
  

খ) িসেম  কংি েটর 
(িসিস) রা া 

২১.০৬৪  ২১৮৫.৩১ ১৯.১৪৬ ২০৭২.১৮  

গ) ি ক পভেমে র রা া ০.৩০৫  ২২.০০  ০.৩০৫ ২২.০০  
ঘ) টপাত িনমাণ ৫.৯৪  ১২৪.৬৭  ৫.৯৪  ১২৪.৬৭  
ঙ) নদমা িনমাণ ৩৯.০৩৩  ২০৭৫.৬৫ ৩৭.১১৫  ১৯৬৭.৭১  

মাট - ৪৬৯১.০৭ -  ৪৪৭০.০০ 
  ত : িডএসিসিস  
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সারিণ -৮: ঘ) LGED:                                                                                           ল  টাকায় 
অে র নাম িডিপিপ অ যায়ী বা বািয়ত ম  ( ) 

বা ব (িক.িম.) আিথক বা ব (িক.িম.) আিথক 
রা াস েহর উ য়ন 
ক) িব িমেনর রা া 

২.৫৯৬  ১৫২.৯৩ ১.৯৮৬  ১১০.৩৫  মাট ােকজ সং া-
২৭, ১৬ বা বািয়ত, ১১ 
কাজ করা স ব হয়িন। 
উ  ১১ কােজর া িলত 

য়-৩১২.৪১ ল  টাকা। 
 
  

খ) িসেম  কংি েটর (িসিস) 
রা া 

- - - -  

গ) ি ক পভেমে র রা া - - - -  
ঘ) টপাত িনমাণ - - - -  
ঙ) নদমা িনমাণ ২১.৬৯৩   ৯৫৭.৪২  ১৬.১৬৯  ৬৮৭.৫৯  

মাট= - ১১১০.৩৫  -  ৭৯৭.৯৪  
মাট (ক+খ+গ) - ১৫৩৭৭.৮২  -  ১৪৫০৯.৭৩ 

ট ার িব ি  ও TEC  
স ানী 

- ৪.০০ - ৪.০০ 

মাট (উ র) - ১৫৩৭৬.৮২ - ১৪৫১৩.৭৩  
Physical Contingency 
& Price Contingency 

- ১০.০০  - - 

সবেমাট (দি ণ + উ র)  - ২৮৯৬৮.৬৯ - ২৭৭৫৭.৪৪ 
 ত : িডএসিসিস  

 
সারিণ-৮:ঙ) িডিপিপ অ যায়ী ও বা বািয়ত ােকেজর িভি েত সং াওয়ারী লনা লক িববরণী:                  ল  টাকায় 
সং া  িডিপিপ অ যায়ী বা বািয়ত িডিপিপ  কাজ 

বা বায়ন করা যায়িন 
কােজর 

সং া ( )  
া িলত 

য় 
কােজর 

সং া ( ) 
ত য় কােজর 

সং া ( ) 
া িলত 
য় 

১) ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন  
(িডএসিসিস)   

১৫৩ ১৩৫৭৭.৮৭ ১৫০ ১৩২৩৯.৭১ ৩ ২৬১.৭০ 

২) ঢাকা উ র িস  কেপােরশন 
(িডএনিসিস)  

১২৪ ৯৫৭১.৪০ ১১৭ ৯২৪১.৭৯ ৭ ১৭৯.১৬ 

৩) বাংলােদশ সনাবািহনী (SWO) ৭৭ ৪৬৯১.০৭ ৭২ ৪৪৭০ ৫ ২২৬.০৭ 
৪) LGED ২৭ ১১১০.৩৫  ১৬ ৭৯৭.৯৪ ১১ ৩১২.৪১ 
মাট (িডএনিসিস +িডএসিসিস+ SWO+ 

LGED)  
৩৮১ ২৮৯৫০.৬৯ ৩৫৫ ২৭৭৪৯.৪৪ ২৬ ৯৭৯.৩৪ 

 ট ার িব ি  ও TEC স ানী  - ৮.০০ - ৮.০০ - - 
Physical Contingency & Price 

Contingency  
- ১০.০০  -  - - - 

সবেমাট ৩৮১ ২৮৯৬৮.৬৯  ৩৫৫ ২৭৭৫৭.৪৪ ২৬ ৯৭৯.৩৪ 
 ত : িডএসিসিস  
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সারিণ-৮: চ) অথবছর ও সং ািভি ক েয়র িববরণ:                                                                      ল  টাকায় 
অথবছর  িডএনিসিস  িডএসিসিস   মাট য় অেথর উৎস 

িজওিব  িডএসিসিস িডএনিসিস  
২০১১-’১২ িডএনিসিস 

১৬০৩.০৭ 
SWO-৬৫০.০০  
LGED-২০০.০০  
মাট =২৪৫৩.০৭  

৪৫৪.৯৪  ২৯০৮.০১  ২৫০৭.০০  (১৫০+২৪.৯৪) 
১৭৪.৯৪ (িবভি র 
আেগ মাট ৩০০.০০ 
ল  টাকা ক  
তহিবেল দয়া 
হেয়েছ। স ি েত 
িবভি র পের 
িডএসিসিস খােত 
১৫০.০০ ল  ধরা 
হেয়েছ।  

(১৫০+৭৬.০৭) 
২২৬.০৭ (িবভি র 
আেগ মাট ৩০০.০০ 
ল  টাকা ক  
তহিবেল দয়া হেয়েছ। 
স ি েত িবভি র 

পের িডএনিসিস খােত 
১৫০.০০ ল  ধরা 
হেয়েছ।  

২০১২-’১৩ িডএনিসিস 
৪২১৮.২১ 
SWO- 
২৪৪৩.৩৭  
LGED- 
৪৫০.০০  
মাট =৭১১১.৫৮  

৩১৭৬.০৩  ১০২৮৭.৬১  ৯৭০০.০০  ১৮৭.৬১  ৪০০.০০  

২০১৩-’১৪  িডএনিসিস -
১৮৭১.৬৭ 
SWO- 
১৩৭৬.৬৩ 
LGED- 
১০৩.৮৬ 
মাট =৩৩৫২.১৬  

৮৪২৭.৮৪  ১১৭৮০.০০  ১১৪০০.০০ ৮০.০০  ৩০০.০০  

২০১৪-’১৫  ৬১৮.৫৬  ৫০১.৪৪ ১১২০.০০  ৫০০.০০  ২০.০০ ৬০০.০০ 
২০১৫-’১৬  ৬৫০.৯৯  

৭০.৯১  
৪২৫.১৭  ১১৪৭.০৭  - ১৮৩.২৬ 

৩১৫.০০ 
৬৫০.৯৯  

২০১৬-’১৭  - ১৮.১৩২৪ ১৮.১৩২৪  - ১৮.১৩২৪  - 
মাট পিরেশািধত  ১৪২৫৭.২৭  ১৩০০৩.৫৫  ২৭২৬০.৮২    

অবিশ  (বেকয়া 
িবল)  

িডএনিসিস -
২৫৬.৪৬ 

২৪০.১৬ ৪৯৬.৬২ - - - 

সবেমাট য় ১৪৫১৩.৭৩ ১৩২৪৩.৭১ ২৭৭৫৭.৪৪ ২৪১০৭.০০ ৯৭৮.৯৪ ২১৭৭.০৬ 
মাট েয়র িজওিব অংশ-২৭৭৫৭.৪৪ × ৮৫%=২৩৫৯৩.৮২ ল  টাকা, অব -২৪১০৭.০০, ফরতেযা -৫১৩.১৮  
মাট েয়র িডএসিসিস অংেশর ািচং ফা -১৩২৪৩.৭১ × ১৫%=১৯৮৬.৫৬ ল  টাকা, পিরেশািধত-৯৭৮.৯৪, পিরেশাধেযা -

১০০৭.৬২ ল  টাকা । বেকয়া পিরেশাধ= ৪৯৬.৬২ ল  এবং িজওিব ফরত=৫১৩.১৮ ল =েমাট=১০০৯.৮০ ল , অবিশ  ২.১৮ 
ল  টাকা াংেক ি িত আেছ) 
মাট েয়র িডএনিসিস অংেশর ািচং ফা -১৪৫১৩.৭৩ ×১৫%=২১৭৭.০৬ ল  টাকা, পিরেশািধত-২১৭৭.০৬, পিরেশাধেযা -০.০০ 

ল  টাকা।   
পপার িব ি  ও স ানী ভাতা বাবদ-৮.০০ ল  টাকা য় হেয়েছ। 

ত :িডএসিসিস  
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সারিণ-৮: ছ) সবেশষ কে র অ েমািদত ও বা বািয়ত য়:                                                              ল  টাকায়  
কে র অ েমািদত ও 

বা বািয়ত য় (ল  
টাকায়) 

: মাট 
অ েমািদত 

 মাট 
বা বািয়ত 

বা বািয়ত  
িডএসিসিস’র অংশ 

বা বািয়ত  
িডএনিসিস’র অংশ  

মাট য়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
মাট  : ২৮৯৬৮.৬৯ ২৭৭৫৭.৪৪ 

(৯৫.৮২%)  
১৩২৪৩.৭১  
(৪৫.৭২%)  

১৪৫১৩.৭৩ 
(৫০.১০%)  

২৭২৬৩.০০  

িজওিব (৮৫%)  : ২৪৬২৩.৩৯  ২৩৫৯৩.৮২ ১১২৫৭.১৫ ১৩৩৩৬.৬৭ ২৪১০৭.০০ 
িডিসিস (১৫%)  
(িডএসিসিস+ িডএনিসিস)  

: ৪৩৪৫.৩০  ৪১৬৩.৬২ ১৯৮৬.৫৬  ২১৭৭.০৬ ৩১৫৬.০০ 
িডএনিসিস-
২১৭৭.০৬ 
িডএসিসিস-৯৭৮.৯৪  
 ত : িডএসিসিস  

 

3.2. িডিপিপ সংেশাধন ও ক  কাজ িবলি ত হবার কারণ িবে ষণ 

আরিডিপিপ অ যায়ী িডিপিপ সংেশাধন ও ক  কাজ িবলি ত হবার কারণ স হ িন প: 

1. কে র ল িডিপিপ ানীয় সরকার িবভােগ ১ সে র, ২০০৯ ি াে  জমা দান করা হয়। তা একেনক থেক 
২২ মাচ ২০১১ ি াে  অ েমাদন পায় এবং ক  বা বায়েনর কাজ  হয় লাই, ২০১১ ি াে । ক   
অ েমাদেন িবল  হবার কারেণ ক  ২৮  িত  ণ রা া জ রী িভি েত িডিসিস’র রাজ  খাত হেত 
উ য়ন/েমরামত করা হয়। ফেল উ য়ন ত ঐ সকল রা া ১ম সংেশািধত িডিপিপ’ ত আর অ  করা হয়িন।    
 

2. কে র া লন য় অিবভ  ঢাকা িস  কেপােরশেনর ২০০৯ ি াে র দর তািলকা অ যায়ী করা হেয়িছল। 
পরবত েত দি ণ িস  কেপােরশন ও উ র িস  কেপােরশেনর ণীত ২০১২ ি াে র দর তািলকা অ ত হওয়ায় 

য় ি  পেয়েছ। অিধক  ক  অ েমাদেন িবল  হওয়ায় িত  রা ার পিরমাণ বাড়েত থােক যা া লন 
েয় ভাব ফেল। ফেল ল িডিপিপ’ ত উে িখত য় অ সাের ঐ সম  কােজর বা বায়ন স ব হয়িন।   

 

উপেরাে িখত কারণ েলার জ  িডিপিপ সংেশাধন করা হেয়িছল। উে  য, িক  ণ রা া রাজ  বােজেট অ  ও 
বিহ ত হওয়া এবং া লন য় ঢাকা দি ণ ও উ র িস  কেপােরশেনর ণীত ২০১২ ি াে র দর তািলকা অ যায়ী 
অ ত হওয়ায় কে র শেষ সংেশািধত িডিপিপ’ ত া িলত য় দ ড়ায় ২৮৯৬৮.৬৯ ল  টাকা যা ল িডিপিপ‘র 

া িলত য় ২৬৬৭২.৭১ ল  টাকা অেপ া ৮.৬০% বিশ। এক কথায়, িত  রা াঘাট উ য়ন/েমরামত করার জ  
িডিসিস ক ক হীত পদে প ফল  করা ক ন কারণ এখােন স েদর সীমাব তা রেয়েছ। তাছাড়া িতবছর বষাকােল 
অিতবষেণর কারেণ অেনক রা াঘাট িত  হে  য েলার মরামত/উ য়ন িডিসিস’র পে  রাজ  খাত থেক করা স ব 
না। ফেল সংেশািধত িডিপিপ’ ত ২৬  ণ রা া বাদ দওয়া হয় য েলা েব রাজ  খােতর আওতায় জ রী িভি েত 
মরামত করা হেয়িছল। এছাড়াও, এিডিপ বরাে র অ তলতার জ  ক  বা বায়েনর ময়াদ ি  করা হেয়িছল। উে , 
কে র ৮০% কাজ ২০১১- ’১২ ও ২০১২-’১৩ অথ বছেরই শষ হয়। িক  ২০১৩-’১৪ অথবছের ২৭৭৫৭.৪৪ ল  টাকার 

মে  ১৩৬৯৪.৭৪ ল  টাকা বািক িছল যা ২০১৩-’১৪ অথবছের দান করা হয়। 
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চ থ অ ায় 
কে র িকউরেম  ও অথ বহাের নীিতমালা অ সরণ  

ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন সমী ার 
কম পিরিধর (ToR) অ তম অংশ হল কে র আওতায় স ািদত িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) 
এর ে  চিলত আইন ও িবিধমালা ইত ািদ িতপালন করা হেয়েছ িকনা স িবষেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা করা। িনে র 
অ ে দস েহ কে র য় ি য়া পযােলাচনা করা হেলা-   

4.1. প , কায ও সবা য় কায মস হ 
কে র িডিপিপ’ ত য়কােজর লধন লক ১  অংেশরই িনমাণ কােজর িনেদশনা রেয়েছ। ক  চলাকালীন ৩৫৫  

কােজর মে  ২০১১-’১২ ও ২০১২-’১৩ অথবছের সম  য় কােজর দরপ  আহবানসহ ৮০% কাজ বা বায়ন করা হয়। 
অ সং ক কাজ ২০১৩-’১৪ সােল শষ হয়। উে , ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন 

ক  (১ম সংেশাধনী) কে র সম  কায ম িনজ  জনবল ারাই পিরচািলত হেয়েছ। ফেল, কে র আওতায় কান সবা 
(Service) বা মালামাল (Goods) আলাদাভােব য় করা হয়িন। িডিপিপ’ ত বিণত বািষক য় পিরক নায় (APP-

Annual Procurement Plan) অ  তািলকা হেত দখা যায়, কে  মা  কায (Works) য় করা হেয়েছ এবং 
কায (Works) েয়র মাট ােকজ সং া ৩৮১ । িপিসআরএ দখা যায়, ৩৮১  কােজর িভতর ২৬  কাজ জ রী 
িভি েত িডিসিস’র িনজ  তহিবেলর মা েম বা বায়ন করা হয় ফেল মাট বা বায়ন ত কােজর সং া ৩৫৫ । উপেরা   
কাজস েহর মে  SWO এর মা েম ৭২  ও LGED এর মা েম ১৬  কাজ সরাসির য় (DPM-Direct 

Procurement Method) প িতেত অথ পিরেশােধর মা েম বা বায়ন করা হয়। অ িদেক, ঢাকা উ র িস  কেপােরশন 
বা বায়ন কের ১১৭  ও দি ণ িস  কেপােরশন মাট ১৫০  কাজ বা বায়ন কের। আরিডিপিপ’র ািবত Procurement 

Plan মাতােবক একজন ক  পিরচালক (িডিসিস'র িনজ ) PIU (Project Implementation Unit) ও িডিসিস'র ক  
সংি  ৭  আ িলক জােনর ( য অ েল কাজ হয়) েকৗশল অিধদ েরর িনজ  জনবল ারা অ েমািদত Financial 

Delegation Power তথা িডিপিপ’র Procurement Plan মাতােবক Administrator/ ময়র ক ক অ েমাদন িনেয় 
সকল কে র কাজ OTM (Open Tendering Method) প িতেত বা বায়ন করা হয়। এখােন Procurement এর িবিধ 
মাতােবক Pre-Contract Management এর পব েলা যমন া লন তির করা ও তার অ েমাদন নওয়া, ট ার য় 

করা ও তার ি য়াকরণসহ েয়াজনীয় অ েমাদন িনেয় NoA (Notification of Award) সহ Contract Agreement 
করা হয়। এে ে  িডিপিপ ও Procurement Plan কই অ েমািদত Procurement Plan ধের কায য় হণ করা হয়। 
ফেল, িপিপআর ২০০৮ এর িবিধ ১৬ অ সাের য় পিরক না কায ম অ সরণ করা হয়িন।  

িপিপআর ২০০৮ এর িবিধ মাতােবক কায য় করা হেয়েছ িকনা তা পযােলাচনার জ  উ  িবিধর তীয় অ ায় অংশ ১ 
ধারা ২৪ (৩) য় ি য়ায় উ র পযােলাচনার জ  পরামশক িত ান দবচয়ন প িত অ সরণ কের ছাট (এক কা র  
িনেচ), মাঝাির (এক কা  থেক ই কা র িনেচ) এবং বড় ( ই কা র উপের) Tender কায েমর মাট ১৬  নিথ 

কে র ভাব ায়ন সমী ার ারি ক িতেবদেনর অ েমািদত Procurement এর য় কায যাচাইেয়র চকিল  
অ সাের পরী া িনরী া করা হেয়েছ যার সংি  িববরণ িনে  দওয়া হেলা - 

 

সারিণ-৯: কায েয়র িনবািচত ােকজস হ 
িমক
নং 

আইিড নং য় ি র নাম ি  (ল  
টাকায়) 

য় 
প িত 

1.  ০৪৩-৪০০১ শাহাজান র কেলানী রাড ফিরদ র বিডং হেত আউটার সা লার রাড 
পয  নদমাসহ রা া উ য়ন কাজ 

১,৮০,১৮,৩০৫ 
 

OTM 

2.  ০৩-৬০৪০৪০  ৫৮নং ওয়াডি ত হাজারীবাগ মাজার বট তলার হা: নং ৭/৮/১হেত 
বিড়ব ধ পয  মা  ভরাট কের রা া ও পাইপ নদমার িনমাণ কাজ 

১,৮৯,৯৩,৯০১ 
 

OTM 

3.  ০৪২৭-
৩০০১,৩০০২ 

বাসােবা মাদারেটক ধান সড়ক, হা: নং- ২১৩ হেত ন ীপাড়া ীজ 
পয  রা া ও নদমা মরামত কাজ 

৩,২৬,৫৫,১২০  
 

OTM 

4.  ০৮০৬২০০২  প বী ধান সড়েকর উ য়ন কাজ ১,১৯,২৮,০৮৫ OTM 
5.  ০৫৫২৪০০২ িমর র রাড বাইেলন (ব রা গিল) হা: নং-৩৮/এ হেত ৩৪ পয  ২৫,২৫,৩১৮  OTM 
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িমক
নং 

আইিড নং য় ি র নাম ি  (ল  
টাকায়) 

য় 
প িত 

উ য়ন কাজ  
6.  ০৫৪৯২০৩৫ ধানমি  আ/এ১৪/এ নং রােডর টপাত ও রা ার উ য়ন কাজ ৬০,৩৭,৯১৫  OTM 
7.  ০৫৫২৪০০৫ ডঃ দরত -ই- দা রাড বাইেলেনর ( হাঃ নং-২৩৮ হেত ২৫০ পয ) 

উনয়ন কাজ 
১৭,৭৯,৭৪৩  OTM 

8.  ০২৬৯৪০২৮ মােজদ সরদার সড়েকর উ য়ন কাজ (আসাদেগট রাড হেত চানখার ল 
পয )  

২৯, ০১,১৩৪  
 

OTM 

9.  ০১৮৬-৩০০১ ধালাইপাড় কবর ান হেত িব েরাড পয  রা ার উ য়ন কাজ ৯,২০,২৭,৮৬১  OTM 
10.  ০৩-৬৫৪০৪০ 

(অংশ)  
৫৮ নং ওয়াডি ত হাজারীবাগ মাজার বটতলা হাঃ নং ৭/৮/৯ হেত 
কা ািনঘাট পয  রা ার উ য়ন ও পাইপ নদমার িনমাণ কাজ 

১,৮৯, ৯৪, ৩৬০  
 

OTM 

11.  ০৭-১৪-০৪-
৫৭২ 

াওড়াপাড়া হাঃ নং ৫২৬ হেত বাই ছ সািদক পয  পাইপ নদমাসহ 
রা া উ য়ন কাজ 

৯,০১,৬৩০  OTM 

12.  ০৪২২-৪১১৩, 
৪১১৪  

বািগচারেটক বাইেলন হাঃ নং-১৪৯/িস হেত ১৪৮/৪ এবং১৫০/এ হেত 
২৪৯/৩/িব পয  পাইপ নদমাসহ রা া মরামত কাজ  

১৬,৯৭,৪৫৪  
 

OTM 

13.  - পনগর নেশড এলাকার সড়ক উ য়ন ৫৪,১৯, ৫৫৬  OTM 
14.  ১৮৯-৩০০১ হাজী খারেশদ আলী সরদার রােডর উ য়নকাজ (ঢাকা- নারায়ণগ  

রাড হেত কেলজ রাড) সংেযাগ রাড 
১,০৫,৮৭,২২২  OTM 

15.  ০৫৫৩৩০০৬ নাটক রণী নদমা িনমাণ, টপাত ও রা ার উ য়ন কাজ (ক াে ন 
মন র আলী সরণী হেত শাি নগর িসং পয )  

১,০৩,৪০,৩৩৩  
 

OTM 

16.  ০৫৫২৩০০৩ স াল রােডর উ য়ন কাজ ( হা: নং- ১ হেত ি নেরাড  পয )  ৫৬,৫২,৭৩২  OTM 
 

দবচয়ন িভি েত েয়র মাট ােকজ হেত ১৬  য় ি  পযােলাচনা কের তীয়মান হয় য, দরপ  আহবান, িব ি  
চার, দরপ  হণ, দরপ  খালা, দরপ  ায়ন, দরপ  অ েমাদন ও ি  া র ইত ািদ য় ি য়ায় িনে র ত য় 

ছাড়া িপিপআর ২০০৮ এর িবিধিবধান অ সরণ করা হেয়েছ-  
িমক 
নং 

রা ার নাম া  পযেব ণ 

1.  িমর র রাড বাইেলন (ব রা 
গিল) হা: নং-৩৮/এ হেত ৩৪ 
পয  উ য়ন কাজ 

কাজ র া িলত  ২৫,২৫,৩৯৯ টাকা। সবিন  দরদাতা মসাস এ.আর.এস ডাস 
এর উ ত দর একই অথাৎ ২৫,২৫,৩৯৯ টাকা। এে ে  কাদারেক কাযােদশ দয়া 
হেয়েছ ২৫,২৫,০০২ টাকায়।  
 

িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ১৬ (৫ খ) এ উে খ আেছ য, য়কারী দা িরক া িলত 
য় (Official  Cost Estimate) সীলগালা কিরয়া রািখেব। দরপ  যাচাই কের 

দখা যায়, দরপ দাতা দরপ  দােনর েবই া িলত য় জেন গেছ ফেল ব  
া িলত ই দরপে  উে খ কেরেছ। য়কারী সং া এে ে  িপিপআর-২০০৮ এর 

উপেরা  িবিধ যথাযথভােব িতপালন কেরিন।    
2.  শাহাজান র কেলানী রাড 

ফিরদ র বিডং হেত আউটার 
সা লার রাড পয  নদমাসহ 
রা া উ য়ন কাজ 

কাজ র া িলত  ১,৮০,২৩,৩০৪ টাকা। সবিন  দরদাতা মসাস নাওয়াল 
কন াকশন এর উ ত  ১,৮৭,৬১,২০৮.৫০ টাকা অথাৎ া িলত ে র ৪.০৯% 
এর ঊে । দরপ  দাতার দািখল ত Tender Submission Sheet (Form W-
1) এবং Bill of Quantities (BoQ) এ উ ত  উে খ আেছ 
১,৮৭,৬১,২০৮.৫০ টাকা িক  অ াত কারেণ দরদাতােক Notification of 
Award (NoA) দয়া হেয়েছ ১,৮০,১৮,৩০৫ টাকায়। দরপ  ায়ন কিম র 

িতেবদেন এ িবষেয় িক  উে খ করা হয়িন।    
3.  বাসােবা মাদারেটক ধান সড়ক, 

হা: নং- ২১৩ হেত ন ীপাড়া ীজ 
পয  রা া ও নদমা মরামত কাজ 
 

কাজ র া িলত  ৩,২৭,৫৪,৬২৯ টাকা। ২৫  দরপ  িব য় হয় িক  জমা পেড় 
মা  ২ । ত ে  মসাস বদ ল ইকবাল এর উ ত  ২,৭৭,৪১,৫৭৪ টাকা এবং 
মসাস নাওয়াল কন াকশন এর উ ত  ৩,২৬,৫৫,১২০ টাকা। মসাস বদ ল 

ইকবাল এর উ ত  সংেশাধন করা হয় ৩,২৭,৪৭,৬৮০ টাকা। 
িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ৯৮ (১১) এ উে খ আেছ কান দরপ  পরী া ও ায়েনর 
সময় দরপে  কান গািণিতক ল পিরলি ত হইেল দরপ  ায়ন কিম  উ   
সংেশাধন কিরয়া িবষয়  তৎপরতার সিহত সংি  দরপ দাতা বা দরপ দাতােদর 
অবিহত কিরেব। এে ে  দরপ দাতােক িক  জানােনা হয়িন। য়কারী সং া এে ে  
িপিপআর ২০০৮ এর উপেরা  িবিধ যথাযথভােব িতপালন কেরিন।  
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িমক 
নং 

রা ার নাম া  পযেব ণ 

4.  ৫৮ নং ওয়াডি ত হাজারীবাগ 
মাজার বটতলার হাঃ নং ৭/৮/৯ 
হেত বিড়ব ধ পয  মা  ভরাট 
কের রা া ও পাইপ নদমার িনমাণ 
কাজ ( প-ক)  
 

কাজ র া িলত  ১,৯০,১৮,৪৯৯। ৯  দরপ  িব য় হয় িক  জমা পেড় মা  ৩  
দরপ । ত ে  মসাস িনউ এস.এম কন াকশন এর দরপ  নন- রসপি ভ িবেবিচত 
হয়। বািক ২ র মে  মসাস িনউ লাইফ ডাস এর উ ত  ১,৯০,৩১,০৯৯ টাকা 
এবং মসাস ত  এ ার াইজ এর উ ত  ১,৯০,০১,০৯৯ টাকা। 
 

মসাস িনউ লাইফ ডাস এর দরপ  পযােলাচনায় দখা যায়, আইেটম নং-১৫ এবং 
আইেটম নং ২১ এ উ ত দর কাটাকা  করা হেয়েছ িক  মাট  সংেশাধন করা 
হয়িন অথাৎ উ ত  ১,৯০,৩১,০৯৯ টাকা অপিরবিতত রেয়েছ িক  মসাস 
িনউলাইফ ডাসেক ১,৮৯,৯৩,৯০১ টাকার NoA দয়া হেয়েছ। দরপ  ায়ন 
কিম র িতেবদেন এ িবষেয় কান া া বা ম  উে খ নই। এে ে  দরপ  

ায়ন কিম র আ িরকতার অভাব পিরলি ত হেয়েছ। 
5.  প বী ধান সড়েকর উ য়ন কাজ 

 
কাজ র া িলত  ১,১৯,৮০,৫৫৪ টাকা। ১১  দরপ  িব য় হয় িক  জমা পেড় 
মা  ৫  দরপ । ত ে  ১  দরপ  নন- রসপি ভ িবেবিচত হয়। বািক ৪  দরপে র 
মে  মসাস মািয়শা িডং এর উ ত  ১,০৯,৩৬,৪৯৮ টাকা যা সবিন । উ  
দরদাতােক NoA দান করা হয় ১,১৯,২৮,০৮৫ টাকায়। 
 

িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ৯৮ (১১) এ উে খ আেছ, কান দরপ  পরী া ও ায়েনর 
সময় দরপে  কান গািণিতক ল পিরলি ত হইেল দরপ  ায়ন কিম  উ   
সংেশাধন কিরয়া উ  সংেশাধেনর িবষয়  তৎপরতার সিহত সংি  দরপ দাতা বা 
দরপ দাতােদর অবিহত কিরেব। এে ে  দরপ দাতােক িক  জানােনা হয়িন। য়কারী 
সং া এে ে  িপিপআর-২০০৮ এর উপেরা  িবিধ যথাযথভােব িতপালন কেরিন। 

 

অথাৎ কে র আওতায় স ািদত কােযর িভতর ১৬  য় কায েমর মে  ৫ র দরপ  িবে ষণ ও মাট ি  ে র 
িভতর অিনয়ম/  দখা যায়। অ িদেক, মাট ১৬  কােজর মে  ৮ র ট ার কায েম সময় বিশ য় হয়।  
 

২০১৩-’১৪ অথ বছের বািষক অিডট িরেপােটর Post Contract Management এ বলতা দখা যায় তথা ১  Non 

Tender Item এর জ  বাড়িত িবল দওয়া হয় এবং অপর ১ েত রা ার ব  কা ং এ বািলর  কান কাদােরর িনকট 
হেত কতন করা হয়িন তার আপি  রেয়েছ।  
 

4.2. কে র অথ ব াপনা (অিডট আপি )  

ক) ২০১২-’১৩, ২০১৩-’১৪, ২০১৪-’১৫ অথবছের িনয়িমত কে র অিডট করা হেয়েছ। অিডেট তমন কান ণ আপি  
উপ ািপত না হওয়ায় PCR এ িবষেয় কান উে খ করা হয়িন। া  ক  অিফেসর অিডট িরেপােটর পযােলাচনায় িক  
আপি  অিন  রেয়েছ মেম দখা যায় যা িন প-  

1. ২০১২-’১৩ অথবছের অিডেট ২,৪৫,৯৫,৪৪৬ টাকা অিতির  পিরেশােধর আপি  রেয়েছ। এ আপি র কারণ িস  
কেপােরশেনর ািচং ফা  ১৫% য় করা হয়িন। এ অথ ইেতামে  সম য় করা হেয়েছ মেম অিডট আপি র জবাব 
পশ করা হেয়েছ। িক  আপি  এখনও অিন  রেয়েছ।  

 

2. ২০১৩-’১৪ অথ বছের অিডেট “িমর র সকশন-১” দারাঘাট ধান সড়ক ( ি েযা া মােকট হেত দারাঘাট পািনর 
াংক পয ) শ করণ কােজ নকশা বিহ ত িব িনমাস টকেকাট কােজর জ  কাদারী িত ানেক ১৮,৬৬,৩৪৩ 

টাকা পিরেশাধ করার আপি  রেয়েছ। টক কাট আইেটম নকশায় থােকনা উে খ বক এ কাজ  া লেন থাকার ি  
েল ধের অিডট আপি র জবাব পশ করা হেয়েছ। িক  আপি  এখনও অিন  রেয়েছ।    

 

3. ২০১৪-’১৫ অথবছেরর অিডেট িবক  সাইট থেক ব  কা ং এ উে ািলত বািলর  ৩,৩৩,৬৮৮ টাকা কাদােরর 
িবল হেত কতন না করার আপি  তালা হেয়েছ। এ কােজ বািল পাওয়া যায়িন উে খ বক উে ািলত মা  ও রািবশ এর 

 কতন কের কাদােরর িবল পিরেশাধ বক মেম জবাব পশ করা হেয়েছ। িক  আপি  এখনও অিন  রেয়েছ।  
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খ) িডিপিপ অ েমাদেনর েব ময়র মেহাদেয়র অ েমাদন েম কাযােদশ দান ত ক  িতন  কােজর জ  ক  
থেক ৪৬৪.৭৬ ল  টাকা িবিধ বিহ তভােব েয়র িবষেয় ব া হণ করা হেয়েছ। [কাজ ০৩  হেলাঃ (১) িমর র 
সকশন-৬, এিভিনউ-৪ িশকা ভবন থেক িবিসক ভবন পয  সড়ক উ য়ন কােজর জ  য় ১১২.৪৫ ল  টাকা; (২) 

িমর র সকশন-৬, এিভিনউ-৫ (এিভিনউ-৪ থেক রাড নং ৩ পয ) এর উ য়ন কােজর জ  য় ৬৭.৩১ ল  টাকা; এবং 
(৩) িমর র সকশন-২, হাজী রাড (িচিড়য়াখানা রাড হেত এিভঃ ৪ পয ) শ করণ ও উ য়ন কােজর জ  য় ২৮৫.০০ 
ল  টাকা]  

পিরক না লা পিরপি ভােব ায় ১০০% অথ েয় িডিপিপ অ েমািদত কােজর পিরমাণ কম/েবিশ করার িবষেয় দায়-
দািয়  িনধারণ ও ক  বা বায়নকারী সং ােক ভিব েত এ ধরেণর অিনয়ম পিরহাের িনেদশনা দান কের আইএমইিড এর 
কিম  ক ক পযেব েণ উে খ কের।   
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প ম অ ায় 
কে র SWOT িবে ষণ  

ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়েনর জ  
িবিভ  পযােয় মাঠ পযােয়র সমী া, ক হা ারগেণর কআইআই, আইিডআই হণ, দলীয় আেলাচনা, ানীয় পযােয়র 
কমশালা এবং া  িবিভ  ত  উপা  িবে ষণ কের কে র সবল ও বল িদক,  েযাগ ও িঁকস হ (SWOT) 
সনা করণ করা হেয়েছ এবং ভিব েত একই ধরেণর ক  হণ ও বা বায়েনর জ  যেথাপ  পািরশ দান করা 
হেয়েছ।   
 

কে র সবল ও বল িদক, েযাগ ও িঁক (SWOT)িবে ষণ  
কে র সবল িদকস হ (Strength)  কে র  বল িদকস হ (Weakness) 

1. ক  র আেগ ত কােজর জ  ব ত িনমাণ 
সাম ী যমন ইট, বা  ও িসেম  ইত ািদ েয়ট ারা 

াব পরী া কের ণগত মান যাচাই করা হেয়েছ;  
2. কাদারী িত ান িনবাচেনর ে  সংি  কােজর 

ব অিভ তা, কায মতা ও আিথক সাম  যাচাই 
করা হেয়িছল; 

3. িত অথবছের িনয়িমত কে র অিডট করা হেয়েছ;  
4. িনধািরত সমেয়র মে  (২০১১-’১২ ও ২০১২-’১৩ অথ 

বছেরই ল িনমাণ কাজ শষ হেয় যায়) কে র 
বা বায়ন কাজ স  হেয়েছ;  

5. কে র ভৗত অবকাঠােমার িডজাইন পিরক না 
মািফক করা হেয়েছ। 

1. কে র বিশরভাগ তকাজ রােত বা বায়ন হওয়ায় 
িনমাণকারী িত ােনর কােজর ণগত মান সংি  
ক প  ক ক েরা ির িনি ত করা স ব হয়িন; 

2. বছরিভি ক খাতওয়ারী বােজট বরা  চািহদা েয়াজন 
মািফক যেথ  িছল না;  

3. এিডিপ বরাে র অপযা তার কারেণ বা বায়নকাল ি  
করা হেয়িছল;  

4. অিডেট উ ািপত ২৬,৭৯৫,৪৭৭ টাকার আপি  এখেনা 
িন ি  হয়িন;   

5. িম দখল, মািলকানা সম া, হ া ের িবল , সীমানা 
িনধারেণ িবল  হবার ফেল কাজ বা বায়েন িবল  
হেয়েছ;  

6. ক  শেষ কাজস হ স কভােব র ণােব ণ ও 
পযেব েণর ব া না থাকা। 

কে র েযাগস হ (Oppurtunities)  কে র িঁকস হ  (Threats)  
1. িবিভ  সবা সং া একসােথ সম য় কের কাজ করেল 

ক  আরও টকসই হেতা;   
2. এ ধরেণর কে  জনগণেক স ৃ  করেত পারেল 

টপাত েলা হকার বা বসায়ীরা দখল করেত 
পারেতা না। উপেরা    িলশ শাসনসহ আইন 

ণয়নকারী সং ার সাব িণক সহেযািগতায় টপােত 
জনগেণর চলাচল াভািবক রাখা যত;   

3. ট ার আইেটেম সফ , লা-বািল িন ত করা, মান 
স  কােজর জ  কাদারেক র ার দােনর 
িবধান রাখা; 

4. িকউরেম  কােজ িপিপআর ২০০৮ অ সরণ কের 
যথাযথভােব য় পিরক না ণয়ন, দরপ  িবি  ও 
হেণর রিজ ার সংর ণ ও িপআরএমিপ 

(Procurement Risk Management Plan) তির 
করা।   

1. উে খেযা  ভােব যানজট কেমিন ফেল নাগিরক 
ভাগাি  বেড়ই চেলেছ;    

2. টপাতস হ হকার এবং অৈবধ দখলদােরর অধীেন 
থাকায় জনসাধারণ রা া বহাের বা  হে  ফেল 
ঘটনার পিরমাণ বাড়েছ;  

3. রা ায় মানহীন নদমার ঢাকনা ভে  যাওয়ায় ঘটনা ও 
যানজট বাড়েছ; 

4. ওয়াসার লাইেনর সােথ িস  কেপােরশেনর িনমাণ ত 
নদমার সংেযাগ ই ক পে র সমেঝাতায় করেত না 
পারেল জলাব তা আরও বাড়েব। 
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ষ  অ ায় 
ভাব ায়ন সমী ার ফলাফল  

6.1. পিরমাণগত ত  ও উপাে র িবে ষণ  
ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়েনর লে  
িস  কেপােরশেনর মাট ৯৩  ওয়াড থেক দবচয়ন িভি েত ৩২  ওয়াড (আ পািতক হাের উ র িস  কেপােরশন-১২  
ও দি ণ িস  কেপােরশন -২০ ) িনবাচন করা হেয়েছ। উ  ওয়াড-স হ থেক উে লক ন নায়েনর মা েম ঢাকা উ র 
িস  কেপােরশেনর ৫৫৯ জন ও দি ণ িস  কেপােরশেনর ৭৪১ জন অথাৎ মাট ১৩০০ উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ।  
লত ত  সং েহর ে  এলাকার ানীয় খানাস েহর িতিনিধ, বসায়ী/েদাকানদার, িব ালেয়র িশ ক, 

মা াসা/মসিজেদর ইমাম, ভাসমান জনসং া ইত ািদ ি বগেক িনবাচন করা হেয়েছ যারা কমপে  িতন (৩) বছর যাবৎ 
উ  এলাকায় বসবাস করেছন (ন নায়ন প িতর িব ািরত ি তীয় অ ােয়র ন নার আকার িনধারণ ও সং হ প িত অথাৎ 
২.৫ অংেশ দয়া আেছ)। অিধক   সা াৎকার দানকারীেদর গড় বয়স ৩৯ বছর এবং তােদর মে  বিশরভাগই িছল 

বসায়ী (৪৫%) এবং চা রীজীবী (২৭%)। তাছাড়া, বিশরভাগ জনসং া বসায়ী/ ায়ী বািস া এবং চা রীজীবী হবার 
ফেল তােদর কাছ থেক রা া/নদমা/ টপােতর সািবক িচ  স েক স ক ত  েল আনা স ব হেয়েছ। সমী া থেক া  
ফলাফলস হ কে র উে  অ যায়ী িনে  বণনা করা হেলা-  

উ রদাতার সাধারণ ত  িবে ষণ  

িনেচর সারিণেত (সারিণ-১০) সা াৎ দানকারীেদর বয়স িভি ক িবভাজন দখােনা হেয়েছ। উ রদাতােদর বয়েসর ত  
িবে ষেণ দখা যায়, ২৮% অথাৎ সেবা  সং ক উ রদাতার বয়স ৩০-৩৯ বছেরর মে । এছাড়া ২৭% উ রদাতার বয়স 
২০-২৯ বছর এবং ২৪% উ রদাতার বয়স ৫০ এর ঊে । উে  য, সমী ায় ত  দানকারী উ রদাতােদর গড় বয়স ৩৯ 
বছর। বয়স িবভাজেন দখা যায়, যােদর কাছ থেক ত  সং হ করা হেয়েছ তারা সবাই া বয়  ফেল তােদর কাছ থেক 

কে র সািবক িচ  েল আনা স ব হেয়েছ (সারিণ-১০)।   

সারিণ ১০ :বয়েসর িণেভেদ উ রদাতােদর িবভাজন (n=১৩০০) 
বয়েসর ণী সং া শতাংশ 

<=১৯ ১৯ ২ 
২০-২৯ ৩৫৪ ২৭ 
৩০-৩৯ ৩৬২ ২৮ 
৪০-৪৯ ২৫৮ ২০ 
৫০+ ৩০৭ ২৩ 
মাট  ১৩০০ ১০০ 

                                                                        উৎস: সমী া-২০১৮ 

 

িচ -১ পশােভেদ উ রদাতােদর িবভাজন িনেদশ কেরেছ। সমী ায় উ রদাতােদর মে  বিশভাগই িছেলন (৪৫%) বসায়ী 
ও চা রীজীবী (২৭%)। এছাড়া যথা েম ছা  (৯%) ও িদনম র (৯%), অ া  পশাজীবী (৬%) (িশি কা, ামী, 
িসএনিজ/ভ ান চালক/িরকশা চালক, দিজ, ািনটাির িমি , াইভার, ডা ার, িশ ী, কাঠিমি , লি  ান) এবং িহণীেদর 
(৪%) কাছ থেকও ত  সং হ করা হেয়েছ  (িচ -১)।    
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                                                                                                        উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ   ১ : পশােভেদ উ রদাতােদর িবভাজন  
 

উে  ১ : রা া উ য়ন/েমরামেতর মা েম যানজট াস করা, িনিবে  যানবাহন চলাচেল িবধা দান করা- 

এই কে র আওতায় মাট ২০৩.৪৪ িক.িম. রা া উ য়ন/েমরামেতর কথা থাকেলও মাট ১৯৭.২৭ িক.িম. রা া 
উ য়ন/েমরামত করা হেয়িছল যার ল ল  িছল ক  এলাকায় যাগােযাগ ব ার উ য়ন, িনিবে  যানবাহন চলাচল 
তথা যানজট িনরসন করা। িনে  সমী ায় া  ফলাফল িবে ষণ কের রা া উ য়ন/েমরামেতর ফেল ক  এলাকার 
জনগণ কত  উপ ত হেয়েছ তা জানা যায়-    

িচ -২ রা া উ য়ন/ মরামেতর ফেল ক  এলাকায়  িবধাস হ িনেদশ কের। সমী ার া  ত  িবে ষণ কের 
দখা যায়, রা া উ য়ন/েমরামেতর ফেল বসা বািণেজ র সার (১৮%) ঘেটেছ এবং িশ া ও িচিকৎসার েযাগ (১৮%) 
ি  পেয়েছ। এছাড়াও, রা াঘােট ঘটনার পিরমাণ কেমেছ (১৭%), যানজট কেমেছ (১৩%), সমেয়র অপচয় কম হে  

(১২%), মানিসক শাি  বেড়েছ (৯%) এবং যাতায়াত খরচ কেমেছ (৬%) বেল উ রদাতারা মতামত দান কেরেছন। 
ল ণীয় য, সমী ায় অ  িক সং ক উ রদাতা জািনেয়েছন (৬%) রা া উ য়ন/েমরামেতর ফেল তারা কান িবধা 
পায়িন (িচ -২)।  

 
           একািধক উ র                                                                                        উৎস: সমী া-২০১৮                      

িচ   ২ :রা া উ য়ন মরামেতর ফেল  িবধাস হ  

২৭%

৪৫%

৯% ৯% ৪% ৬%
০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

চা রী বসা ছা  িদনম র িহণী  অ া  

পশােভেদ উ রদাতােদর িবভাজন (n=১৩০০) 

৬%

১৩%

১৭%

১২%

১৮% ১৮%

৬%

৯%

০
২
৪
৬
৮

১০
১২
১৪
১৬
১৮
২০

কান িবধা 
পায়িন

যানজট কেমেছ ঘটনা কেমেছ সমেয়র অপচয় 
কম হে  

বসা-বািণেজ র  
েযাগ বেড়েছ

িশ ার ও 
িচিকৎসার েযাগ 

বেড়েছ

যাতায়াত খরচ 
কেমেছ

মানিসক শাি  
বেড়েছ  

রা া উ য়ন/ মরামেতর ফেল  িবধাস হ (n=১৩০০) 
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সারিণ-১১ বতমােন রা া বহাের/চলাচেল উ রদাতারা যসব সম ার স ুখীন হয় তারই িচ  েল ধেরেছ। সমী ায় দখা 
যায়, বিশরভাগ উ রদাতােকই রা া বহার/চলাচেল ভাসমান হকােরর উপ ব (১৪%), অ শ  রা া (১৪%), বষায় পািন 
জেম থাকা (১৪%), য -ত  গািড় পািকং (১১%), রা া অ পােত যানবাহেনর সং া ি  (১১%) ইত ািদ সম ার স ুখীন 
হেত হয়। এছাড়াও উ রদাতারা যথা েম গত/ভা া রা া (৮%), ভা া/ঢাকনা িবহীন ানেহাল (৭%), টপাত না থাকা 
(৭%), নদমা হেত উপচােনা পািন (৭%), সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড় (৪%) করা ছাড়াও আরও িক  (৩%) সম ার 
কথা উে খ কেরেছন যমন-দখলদারেদর হােত টপাত থাকা, রা ার সং ার কাজ না হওয়া, যখােন সখােন ময়লা-
আবজনা ফলা ইত ািদ (সারিণ-১১)।  

 

সারিণ ১১ : বতমােন রা া বহাের/চলাচেল  সম া (n=১৩০০) 
সম া সং া শতাংশ 

য -ত  গািড় পািকং ৬৫৪ ১১ 
ভাসমান হকােরর উপ ব ৮০৫ ১৪ 
রা া অ পােত যানবাহেনর সং া ি  ৬৫১ ১১ 
অ শ   রা া ৮০৬ ১৪ 
ভা া/ঢাকনা িবহীন ানেহাল ৪২৬ ৭ 
গত/ভা া রা া ৪৭৭ ৮ 
বষায় পািন জেম থােক  ৮০৪ ১৪ 

টপাত নই ৩৯২ ৭ 
নদমা হেত উপচােনা পািন ৩৯৩ ৭ 
সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড় ২২৪ ৪ 
অ া   ১৭৬ ৩ 

মাট  ৫৮০৮ ১০০ 
                                একািধক উ র                                                                           উৎস: সমী া-২০১৮ 
 
িচ -৩ রা া িনমাণ ও সং ােরর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব স িকত ত াবলী িনেদশ কের। সমী ায় অিধকাংশ 
(৫৪%) উ রদাতা রা া িনমাণ ও সং ােরর ফেল লা-বািলর পিরমাণ বেড়েছ বেল জািনেয়েছন। অ িদেক, ২৯% 
উ রদাতা লা-বািলর পিরমাণ কেমেছ, ১৬% অপিরবিতত রেয়েছ বেল মতামত দান কেরেছন। তাছাড়া, সমী ায় ৪২% 
(৫৪৩ জন) কােলােধ য়ার পিরমাণ কেমেছ, ৩৭% (৪৭৭ জন) বেড়েছ, ১৯% (২৪৬ জন) অপিরবিতত রেয়েছ এবং ২% (৩৪ 
জন) উ রদাতা জােনন না বেল মতামত  কেরন। একইভােব সমী ায় যথা েম ৬১% (৭৯৩ জন) উ রদাতা শ ষেণর 
পিরমাণ বেড়েছ, ২৪% (৩০৬ জন) অপিরবিতত রেয়েছ, ১৩%  (১৭৬ জন) কেমেছ এবং ২% (২৫ জন) উ রদাতা জােনন 
না বেল মতামত িদেয়েছন। অিধক  সমী ার ত  িবে ষেণ দখা যায়, বিশরভাগ উ রদাতা (৩৫%) রাগ- ািধর পিরমাণ 
বেড়েছ, ২৭% অপিরবিতত রেয়েছ, ২০% কেমেছ এবং ১৮% উ রদাতা জােনন না বেল সমী ায় জািনেয়েছন (িচ -৩)। 

উে  য, উ রদাতাগণ বতমান সািবক পিরি িত িবেবচনা কের িবেশষ কের যানবাহেনর জীবা  ালািন দহন ও 
িশ কারখানা থেক  ষেণর কথা িবেবচনা কের এই মতামত িদেয়েছন। তাই এ  য মা  এই ক  বা বায়েনর 
ফেলই ঘেটেছ এমন  নয়।       
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                                                                                                                      উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ  ৩ :রা া িনমাণ ও সং ােরর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব 
 

উে  ২ : টপাত উ য়েনর মা েম ক  এলাকায় পথচারীেদর নাগিরক িবধা দান করা-  

উ  কে  মাট ৪৭.৬৬১ িক.িম. টপাত উ য়েনর কথা থাকেলও মাট ৪৬.৯০ িক.িম. টপাত িনমাণ করা হেয়েছ যার 
উে  পথচারীেদর িনিবে  চলাচল িনি ত করা। িনে  সমী ায় া  ফলাফল িবে ষণ কের টপাত উ য়েনর মা েম 

ক  এলাকার জনগণ ক কত  উপ ত হেয়েছ তা জানা যায়-    
 

ক  এলাকার টপাত েলা চলাচল বা ব িকনা (সারিণ-১২) এবং না হেল তার কারণ (িচ -৪) স েক উ রদাতােদর দ  
মতামত জানা যায়। সমী ায় অিধকাংশ (৮৭%) উ রদাতাই মেন কেরন টপাত েলা চলাচল উপেযাগী নয় (সারিণ-১২)। 
এজ  অব  তারা একািধক কারেণর কথা উে খ কেরেছন যমন- হকারেদর অৈবধ দখল (১৬%), অ শ  টপাত (১৫%), 
ময়লা-আবজনা পেড় থাকা (১৪%), টপাত সংল  বসায়ী ক ক টপাত দখল (১২%), িনমাণ কােজ ব ত সাম ী 

টপােত ফেল রাখা (৯%), িব েতর িপলার (৮%) ও টপােতর াব ভা া থাকা (৮%), অসমতল টপাত ( -িন ) 
(৬%), বািড়র মািলক ক ক টপাত দখল/বািড় িনমাণ (৫%), টপােতর উপর িদেয় সাইেকল/ মাটর সাইেকেলর চালনা 
(৫%), ভাসমান জনসং া (২%) ইত ািদ। অ িদেক ১২% উ রদাতা টপাত েলা চলাচলবা ব এবং মা  ১% উ রদাতা 
মেন কেরন য টপাত েলা আংিশকভােব চলাচল উপেযাগী (িচ -৪)।    
 

                সারিণ ১২ : টপাত েলা চলাচল বা ব িকনা স স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০) 
চলাচলবা ব টপাত সং া শতাংশ 

হ  ১৫৩ ১২ 
না ১১২৯ ৮৭ 

আংিশকভােব ১৮ ১ 
                                                                                               উৎস: সমী া-২০১৮ 

 
         

 

২৯%

৫৪%

১৬%
১%

৪২%
৩৭%

১৯%

২%১৩%

৬১%

২৪%

২%

২০%

৩৫%

২৭%

১৮%

০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

কেমেছ বেড়েছ অপিরবিতত রেয়েছ জািননা 

রা া িনমােণর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব স েক উ রদাতােদর মতামত 
(n=১৩০০) 

লা-বািল  কােলােধ য়া শ ষণ ষনজিনত  রাগ- ািধ
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একািধক উ র                                                                                                                উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ   ৪ : টপাত চলাচলবা ব না হবার কারণ 
 

িচ -৫ টপাত িদেয় আেগর লনায় মা েষর হ টা চলার পিরমাণ স িকত ত  েল ধেরেছ। সমী ার া  ফলাফল 
িবে ষেণ দখা যায়, ৯১৩ জন (৭০%) উ রদাতা টপাত িদেয় মা েষর হ টা চলার পিরমাণ আেগর লনায় বেড়েছ, যিদও 
৩১৮ জন (২৫%) উ রদাতার মেত তা অপিরবিতত রেয়েছ এবং ৬৯ জন (৫%) উ রদাতা টপাত িদেয় মা েষর হ টা 
চলার পিরমাণ কেমেছ বেল মেন কেরন (িচ -৫)।  

 

 
                                                                                                                      উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ   ৫ : টপাত িনমােণর ফেল মা েষর েট চলার পিরমাণ   
 

 

১৪%
১৬%

১২%

১৫%

৮%

৫%

৮%
৬%

৯%

৫%
২%

টপাত চলাচল বা ব না হবার কারণ স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০)   

৫%

৭০%

২৫%

টপাত িদেয় মা েষর হ টা চলার পিরমাণ স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০) 

কেমেছ

বেড়েছ

অপিরবিতত রেয়েছ
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উে  ৩ :নদমা উ য়েনর মা েম রা া থেক জলাব তা র করা-  

এই উে ে র আওতায় মাট ১৭৫.২৫৮ িক.িম. নদমা উ য়েনর কথা থাকেলও ১৭১.৭৬ িক.িম. নদমা উ য়েনর কাজ 
হেয়িছল যার ল উে  িছল েনজ ব া ভােলা কের পািন িন াশেনর িবধা ি র মা েম ক   এলাকায় জলাব তা 
র করা। িনে  সমী ায় া  ফলাফল িবে ষণ কের নদমা উ য়েনর মা েম ক  এলাকার জনগণ ক কত  উপ ত 

হেয়েছ তা জানা যায়-    
 

সারিণ-১৩ ও িচ -৬ ক  এলাকাস েহ জলাব তা হওয়া স িকত ত  িনেদশ কের। সমী ায় দখা যায়, সবািধক 
সং ক (৮৮%) উ রদাতা জািনেয়েছন তােদর এলাকায় জলাব তার সম া রেয়েছ (সারিণ-১৩) এবং গত বছর তােদর 
এলাকার রা ায় জলাব তা (৯২%) িছল (িচ -৬)।   
 

সারিণ ১৩ : এলাকায় জলাব তা আেছ িকনা স স েক উ রদাতােদর মতামত  (n=১৩০০)  
জলাব তা  সং া       শতাংশ  

হ  ১১৪৩ ৮৮ 
না ১৫৭ ১২ 
মাট  ১৩০০ ১০০ 

                                                                                                            উৎস: সমী া-২০১৮ 
 

  

                                                                                                                       উৎস: সমী া-২০১৮ 
িচ  ৬ : গত বছর এলাকার রা ায় জলাব তা িছল িকনা 

িচ -৭ থেক নদমা িনমােণর পরও জলাব তার পিরমাণ স িকত উ রদাতােদর মতামত জানা যায়। সমী ায় বিশরভাগ 
(৭২%) উ রদাতা মেন কেরন নদমা িনমাণ সে ও তােদর এলাকায় জলাব তার পিরমাণ বেড়েছ।  অ িদেক, ১৮% 
উ রদাতা জলাব তার পিরমাণ অপিরবিতত রেয়েছ এবং ১০% উ রদাতা জলাব তা কেমেছ বেল মতামত  কেরেছন 
(িচ -৭)।     

   
 

৯২%

৮%

গত বছর এলাকার রা ায় জলাব তা স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০) 

হ

না
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                                                                                                                       উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ  ৭ :নদমা িনমােণর ফেল জলাব তার পিরমাণ 
 

সমী ায় উ রদাতােদর কােছ জলাব তার কারণ স েক জানেত চাইেল তারা একািধক কারেণর কথা উে খ কেরন (িচ -
৮)। জলাব তার ল কারণ িহেসেব তারা যথা েম িনয়িমত নদমা পির ার না করা (২৮%), নদমায় ময়লা আবজনা ফলা 
(২৭%), পযা  নদমা না থাকা (২২%), র ও নদী-নালা ভরাট (৯%), ানেহােলর ঢাকনা না থাকা (৭%), নদমার ল 
িডজাইন (৪%) এবং অ া  কারণ (৪%) যমন- ঢাকনার িছ  না থাকা, জনসেচতনতার অভাব, িস  কেপােরশেনর 
গািফলিত, েনর িচকন পাইপ, -িন  রা া, লাইেন জ াম, নদমা ব  থাকা ইত ািদর কথা উে খ কেরেছন  (িচ -৮)।   
 

 
 একািধক উ র                                                                                                        উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ  ৮ : জলাব তার কারণ স েক উ রদাতােদর মতামত 

িচ -৯ জলাব তার সময় স েক উ রদাতােদর মতামত স িকত ত  িনেদশ কেরেছ। সমী ায় বিশরভাগ (৭৯%) 
উ রদাতা জািনেয়েছন য তােদর এলাকায় ি  হেলই পািন জেম জলাব তার ি  হয়। এছাড়াও কউ কউ লাই (৮%), 

ন (৬%), আগ  (৪%) িত মােসর কথা উে খ কেরেছন। সমী ায় উ রদাতারা যেকােনা সময় ি  হেলই তােদর 
এলাকায় কমপে  ২-৩ ঘ া  এবং কান কান এলাকায় সেবা  ৪ িদন (৯৬ ঘ া) পয  পািন জেম থােক বেল জািনেয়েছন।  

১০%

৭২%

১৮%

০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০

কেমেছ 

বেড়েছ 

অপিরবিতত রেয়েছ

নদমা িনমােণর ফেল জলাব তার পিরমাণ স িকত উ রদাতােদর মতামত 
(n=১৩০০) 

২২%

২৭% ২৮%

৯%

৪%
৭%

৪%

০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

জলাব তার কারণ স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০) 
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                                                                                                                  উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ  ৯ : জলাব তার সময় স েক উ রদাতােদর মতামত 
 

িচ -১০ নদমা িনমােণর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব স েক উ রদাতােদর মতামত িনেদশ করেছ। সমী ায় া  ত  
িবে ষেণ দখা যায়, বিশরভাগ (৮৫%) উ রদাতা নদমা িনমােণর ফেল মশার উপ ব বেড়েছ, ৯% কেমেছ, ৬% 
অপিরবিতত রেয়েছ এবং ৪% জােনন না বেল মতামত দান কেরেছন। এছাড়া, উ রদাতােদর ৩৫% সং ামক রাগ- ািধর 
পিরমাণ বেড়েছ, ২৪% অপিরবিতত রেয়েছ, ২৩% কেমেছ এবং ১৯% জােনন না বেল জািনেয়েছন। অ িদেক, ৪৪% 
উ রদাতা গে র পিরমাণ কেমেছ, ৩০% বেড়েছ, ২৫% অপিরবিতত রেয়েছ এবং ১% জােনন না বেল সমী ায় মতামত 

 কেরেছন (িচ -১০)। উে , উ রদাতাগণ বতমান সািবক পিরি িত িবেবচনা কের এইসম  মতামত িদেয়েছন। তাই 
এ  মা  উ  ক  বা বায়েনর থতার ফেলই ঘেটেছ এমনটা নয়।   

 
                                                                                                          উৎস: সমী া-২০১৮ 

িচ  ১০ : নদমা িনমােণর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব 

 

 

 

 

 

৭৯%

২% ১% ৬% ৮% ৪% ১%
০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

জলাব তার সময় স েক উ রদাতােদর মতামত (n=১৩০০)    

৯%

৮৫%

৬% ৪%২৩%
৩৫%

২৪% ১৯%

৪৪%
৩০% ২৫% ১%

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

কেমেছ বেড়েছ অপিরবিতত রেয়েছ জািননা 

নদমা িনমােণর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব (n=১৩০০)

মশার উপ ব সং ামক রাগ- ািধ গ
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উে  ৪ :পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার উ য়ন করা- 

সমী ার অ তম উে  িছল যানবাহন ও পথচারী চলাচেল িবধা এবং েনজ ব া ভােলা কের ক   এলাকার 
পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার উ য়ন সাধন করা। সমী ায় া  উ রদাতােদর মতামত িবে ষণ করেল দখা যায়, 
রা া/নদমা/ টপাত উ য়নেমরামেতর ফেল ল সড়েকর উপর চাপ কমেছ। ানীয় জনসাধারণ  দনি ন কাজ-কেমর জ  
অিধকাংশ ে ই ল সড়েকর িবক  িহেসেব এখন এই সম  রা াঘাট বহার করেছ। ফেল, একিদেক যমন বসা-
বািণজ  (১৮%) ও িশ া ও িচিকৎসার েযাগ (১৮%) বাড়েছ, তমিন ঘটনা (১৭%), যানজট (১৩%), সমেয়র অপচয় 
(১২%) ও যাতায়াত খরচ (৬%) কমেছ।  তাই নয়, জনগেণর মে  এক ধরেণর মানিসক শাি ও (৯%) িবরাজ করেছ। 
ফেল এক অেথ মা েষর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ঘেটেছ।           
 

িক  তারপরও মা ষ রা া/নদমা/ টপাত বহার করেত িগেয় মা ষ নানািবধ সম ার েখা িখ হয় যমন ভাসমান 
হকােরর উপ ব (১৪%), অ শ  রা া (১৪%), বষায় রা ায় পািন জেম থাকা (১৪%), য -ত  গািড় পািকং (১১%), রা া 
অ পােত যানবাহেনর সং া ি  (১১%), ভা া রা া (৮%), ভা া/ঢাকনা িবহীন ানেহাল (৭%), নদমা হেত উপচােনা 
পািন (৭%), সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড় (৪%) ইত ািদ।  তাই নয়, সমী ায় অিধকাংশ (৮৭%) উ রদাতাই মেন 
কেরন আমােদর টপাত েলা চলাচল উপেযাগী নয়। কারণ, এখােন রেয়েছ  হকােরর অৈবধ দখল (১৬%), অ শ  টপাত 
(১৫%), ময়লা-আবজনা (১৪%), টপাত সংল  বসায়ী ক ক  টপাত দখল (১২%) সহ আরও নানািবধ সম া। 
সবিক  িমিলেয় এখােন হ টা ব শিকল।  
 

অিধক  সমী ায় দখা যায়, ক  এলাকাস েহ জলাব তা সম ার সামাধান করা এখনও স ব হয়িন (৮৮%)। 
জলাব তার জ  দায়ী কারণ েলার মে  অ তম হেলা-িনয়িমত নদমা পির ার না করা (২৮%), নদমায় ময়লা আবজনা 
ফলা (২৭%), পযা  নদমা না থাকা (২২%), র ও নদী-নালা ভরাট (৯%), ানেহােলর ঢাকনা না থাকা (৭%), নদমার 
ল িডজাইন (৪%)। এছাড়া ি  হেলই (৭৯%) রা ায়/এলাকায় পািন জমেত দখা যায় এবং সই পািন নতম ২ ঘ া 

থেক সেবা  ৪ িদন পয  থােক বেল সমী া থেক জানা যায়।   
 

অিধক  নদমা িনমােণর ফেল সািবক পিরেবেশর তমন কান উ িত হয়িন বরং মশার উপ ব (৮৫%), সং ামক রাগ- ািধ 
(৩৫%), গে র (৪৪%) পিরমাণ বেড়েছ। সই সে  রা া িনমােণর ফেল লা-বািল (৫৪%), শ ষণ (৬১%) ও রাগ-

ািধর (৩৫%) পিরমাণ বাড়েছ বেল দখা যায়। লত: নগরীর িষত বাতাস, উৎকট  গ  এবং পির তার াপক ঘাটিতর 
অভােব সািবক পিরেবেশর উপর িব প ভাব পড়েছ। যিদও উ রদাতারা বতমােনর ঢাকা মহানগরীর সািবক পিরি িত 
িবেবচনা কের মতামত িদেয়েছন। তাই উপ  অব া য  উ  ক  বা বায়েনর থতার ফেলই ঘেটেছ এমনটা নয়। 
 

িক  তারপরও উপেরা  অব া পযেব েণ তীয়মান হয় য, রা া/নদমা/ টপাত উ য়ন/েমরামেতর মা েম আংিশকভােব 
যানবাহন ও পথচারী চলাচেল িবধা হেলও তা াপকভােব এলাকার পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার উ য়েন িমকা 
রাখেত স ম হয়িন।   
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6.2. ণগত ত  ও উপাে র িবে ষণ 

কে র উে স হ অজেনর অব া পযােলাচনার জ  চার  প িত বহার করা হেয়েছ যথা- দলীয় আেলাচনা (FGD), 
ণ ি েদর সা াৎকার (KII), িনিবড় সা াৎকার (IDI) এবং ানীয় পযােয়র কমশালা।   

  

6.2.1. দলীয় আেলাচনা  

সমী ায় মাট ১৬  দলীয় আেলাচনা করা 
হেয়িছেলা। িত  দলীয় আেলাচনায় ৮ থেক 
১০ জন অংশ হণকারী উপি ত িছেলন। ত  
সং হকারী/েনাট টকারগণ আেলাচনার 

ণ িবষয় েলা িলিপব  কেরেছন। 
েত ক  দলীয় আেলাচনায় ানীয় 

খানাস েহর িতিনিধ, পথচারী এবং ানীয় 
বসায়ী, চা রীজীবী, দাকানদার, িশ ক, 

ইমাম উপি ত িছেলন। এই দলীয় আেলাচনার 
ল উে  িছল ক  এলাকার জনগেণর 

কাছ থেক কে র সািবক কমকা  স েক 
মতামত নওয়া। দলীয় আেলাচনার ল 
িবষয়ব  িছল অবকাঠােমাগত উ য়ন, 
রা া/নদমা/ টপাত িনমাণ ও সং ার, 
জলাব তার কারণ ও িতকার ইত ািদ। 

  
ক) অবকাঠােমাগত উ য়েনর মা েম মা েষর আথ-সামািজক অব ার উ য়েন কে র িমকা স েক দলীয় আেলাচনায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত: 

1. বসা-বািণজ , িশ া, া সহ সকল িদেকর উ য়ন ঘেটেছ;  
2. যাগােযাগ ব ার উ িত ঘেটেছ। ফেল চলাচল াভািবক ও সহজ হেয়েছ এবং সই সে  মা েষর ভাগাি  

কেমেছ।  
 

খ) রা াঘাট, নদমা এবং টপাত িনমাণ/সং ােরর ফেল  িবধা স েক দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর মতামত: 
1. বসা-বািণেজ র সার ঘেটেছ;  
2. জলাব তা িক টা কেমেছ; 
3. যাতায়াত ব ার উ য়ন ঘেটেছ; 
4. িশ া িত ান ি  পেয়েছ; 
5. ঘটনা কেমেছ;  
6. সমেয়র অপচয় কম হে ;  
7. অেথর সা য় হেয়েছ;  
8. গ  কেমেছ;  
9. ষণ জিনত রাগ- ািধ কেমেছ;  

10. সািবক পিরেবেশর উ য়ন ঘেটেছ ।  
 
 
 

 

িচ  ১১ : ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর ৫০ নং ওয়ােড ধালাই পাড় কবর ােনর 
ানীয়  বািস ােদর সােথ দলীয় আেলাচনা  
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গ) বতমােন রা া বহাের/চলাচেলর ে  যসব সম ার স খুীন হেত হয় স স েক দলীয় আেলাচনায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত: 

1. া মাণ হকার ও ভাবশালীেদর ছ ছায়ায় টপাত দখল হেয়েছ;   
2. ভা া/অসমতল রা া;  
3. ানেহােলর ভাঙা ঢাকনা/ াব ভা া অব ায় আেছ;  
4. সারা বছর ধের রা া খ ড়া িঁড় চলেছ;   
5. অ শ  রা াঘাট িব মান;   
6. অপযা  নদমা িব মান;  
7. ি  হেলই জলাব তা তির হয়;  
8. টপােতর সং া কম;  
9. বািড়ওয়ালা ক ক টপাত দখল হেয়েছ;   
10. নদমা েলা অপির ার তথা ময়লা আবজনা ারা ভরাট হেয় যাওয়া;   
11. রা ার মােঝ িব ৎ এর িপলার থাকা ইত ািদ।  

 

ঘ) বতমােন যসম  টপাত রেয়েছ স েলা ক কত  চলাচল উপেযাগী স স েক দলীয় আেলাচনায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত: 

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরা মত দন য,  অিধকাংশ লাকাল রা ায় কান টপাত নই এবং য েলা আেছ 
স েলাও চলাচল উপেযাগী না। এই টপাত েলার অিধকাংশই দখলদােরর আওতাধীন। এছাড়াও টপাত েলােত ভাসমান 
দাকানদার,  াব ভা া থাকা, য -ত  গািড় পাক কের রাখা, ময়লার প, হকার ক ক টপাত দখল এবং টপােত 

িনমাণাধীন কােজর সর াম রাখা হয় বেল চলাচেল িব  ঘেট।  
 

ঙ) জলাব তা স িকত দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর মতামত: 

দলীয় আেলাচনায় থেক দখা যায়, ক  এলাকাস েহ এখনও জলাব তা আেছ তেব আেগর থেক িক টা কম। 
অংশ হণকারীরা বেলন, সারা বছর জলাব তা না থাকেলও ি  হেলই পািন জেম যায় এবং তা ৩/৪ ঘ া পয  থােক। এই 
জলাব তার জ  তারা িনে  বিণত  কারণস হেক দায়ী কেরেছন-    

1. খাল ভরাট হেয় যাওয়া;   
2. েয়াজেনর থেক কম নদমা থাকা;  
3. িবিভ  িবভােগর মে  পিরক না এবং সম য়হীনতার অভাব িব মান;  
4. েয়াজেনর লনায় পাইেপর পিরিধ ছাট;  
5. নদমার গভীরতা কম হওয়া;  
6. অ শ  নদমা িব মান;   
7. ণ নদমার িডজাইন/ ল িডজাইন করা;  
8. ময়লা আবজনা ারা নদমা ভরাট হওয়া;  
9. নদমা িনয়িমত পির ার না করা;  
10. ময়লা ফলােনার িনিদ  ান না থাকা;  
11. মা েষর সেচতনতার অভাব এবং পির  কম েদর অবেহলা;  
12. নদমায় মা  ও বািল পেড় ণ হেয় যাওয়া;  
13. নদমার উপেরর াব এর ছাট ছাট েটা েলা ব  থাকা;   
14. ছাট নদমার সােথ বড় নদমার সংেযাগ না থাকা;  
15. নদমা পির ার করার পর ময়লা আবজনা েনর পােশই ফেল রাখা হয় ফেল ি  হেলই তা আবার েনই িগেয় 

পেড়।  
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চ) ক  এলাকার নদমা েলার বতমান অব া বা স েলা কমত কাজ করেছ িকনা স স েক দলীয় আেলাচনায় 
অংশ হণকারীেদর মতামত:  

1. নদমা েলা রা ার সােথ িমেশ এর অি  হািরেয় ফেলেছ;  
2. নদমা েলার উপর অৈবধ াপনা গেড় তালা হেয়েছ;  
3. অপির ার নদমা ারা নদমা ভরাট হেয় যাে ;  
4. ময়লা আবজনা ারা নদমার খ েলা ব  হেয় গেছ ফেল সামা  ি েতই জলাব তা দখা যায়;  
5. স কভােব নদমার সং ার কাজ না হওয়া;    
6. বাসার মািলক ক ক নদমার রা া ব  রাখা;  
7. নদমার উপর বািল রেখ িনমাণ কাজ করা।  

 

ছ) নদমা িনমােণর ফেল পিরেবেশর উপর  ভাব স েক দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর মতামত: 
1. সািবক পিরেবেশর অেনকটা উ িত ঘেটেছ;  
2. হালকা জলাব তা কেমেছ;  
3. নাংরা আবজনা ও নাংরা পািন থেক িনরাপদ থাকা যাে ;  
4. িবিভ  ধরেণর রাগ- ািধ থেক ি  িমলেছ;   
5. গ  কেমেছ ।  

 

জ) সমী ায় অংশ হণকারীরা ক র ািয় করেণর জ  িনে  বিণত  পািরশ দান কেরন-   
1. রা া েলা আরও শ  বা বড় আকাের করেত হেব;  
2. রা া েলার সােথ ’পােশই েনর ব া করেত হেব;  
3. নদমা েলা শ  করেত হেব;  
4. নদমার পািন বােহর রা া আরও বড় করেত হেব;  
5. িবিভ  িবভােগর মে  সম য় সাধন কের সং ার কাজ অিত জ রী িভি েত করেত হেব;   
6. টপাত েলার উপর িনিমত অৈবধ াপনা উে দ করেত হেব;  
7. নদমা িনয়িমত পির ার রাখেত হেব;   
8. জনসেচতনতা বাড়ােত হেব;  
9. আবজনা রাখার জ  পিরেবশ স ত ও িনিদ  ভা  শন তির করেত হেব;  
10. দীঘেময়াদী পিরক না হােত িনেত হেব;  
11. ানেহাল/নদমার সং া বাড়ােত হেব;   
12. িত  মােড় িসগ াল পা  থাকেত হেব;  
13. ায়ী দাকানদার িকংবা ভাসমান দাকানদার যন টপাত িকংবা িনিদ  জায়গা তীত রা ায় বসা না করেত 

পাের সিদেক কেঠার ব া িনেত হেব;   
14. আরও াপক ও পিরকি ত মা ার ান তির করেত হেব;  
15. ক েলা কাযকরভােব বা বায়েনর জ  ানীয় কিমউিন র িতিনিধেদর স ৃ করণ করেত হেব;  
16. িনিদ  িডজাইন ও পিরক না অ যায়ী রা া/ নদমা/ টপাত িনমাণ করা ও জারােলা মিনটিরং এর ব া করা 

যােত কমত কাজ হে  িকনা বা কান ন িত হে  িকনা তা সহেজই জানা যায়;   
17. নদমা, টপাত ও রা ার কাজ যথাযথভােব তদারিক ও ব াপনার জ  এক  িনিদ  ক প  থাকেত হেব; 
18. ণগত মানস  কাজ করেত হেব ।  
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6.2.2. ণ ি েদর সা াৎকার 

এই ায়ন সমী ায় মাট ১০  ণ ি েদর সা াৎকার হণ করা হেয়িছল। সা াৎকার দানকারীর মে  ঢাকা 
দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলী, এলিজইিড’র সহকারী েকৗশলী, ঢাকা ওয়াসার সহকারী েকৗশলী, িব ত 
িবভােগর সহকারী েকৗশলী ও িততাস াস া িমশন ও িডি িবউশন কা ািনর সহকারী েকৗশলী এবং টিলেফান 
সংেযাগ িবভােগর সহকারী েকৗশলী য় িছেলন। এছাড়া ক  পিরচালক এবং সংি  অ া  কমকতার সােথ KII করা 
হেয়েছ।    

উ  ক  স েক ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশেনর অিতির  সহকারী েকৗশলী য় 
বেলন, এই কে র আওতায় িব িমেনর রা া, 
িসেম  কংি েটর (িসিস) রা া, ি ক 
পভেমে র, টপাত ও নদমা িনমাণ করা 

হেয়েছ। কে র কাজ বা বায়েনর জ  ক  
এলাকাস হেক মাট ৭  জােন িবভ  করা 
হেয়িছল এবং মাট ৩৮১  রা া িনমােণর কথা 
থাকেলও কে র বা বায়ন িবলি ত হবার 
কারেণ ক  ২৬  জন ণ রা া জ রী 
িভি েত িডিসিস’র রাজ  খাত হেত 
উ য়ন/ মরামত করা হয়। ফেল উ য়ন ত ঐ 
সকল রা া এই কে র আওতায় আর 
উ য়ন/েমরামত করা হয়িন। যিদও একেনক 
ক ক অ েমািদত ল িডিপিপ- ত উ য়েনর জ  রা া, নদমা ও টপােতর সং া িছল ৪০৯ । ক  কাজস হ িবিভ  
অ েলর আওতাধীন িবধায় সংি  অ েলর িনবাহী েকৗশলী, উপ-সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী এবং কায-সহকারী 
ক ক মাঠ পযােয়র কমকা স হ িনয়িমত তদারিক করা হেয়েছ। এছাড়াও, ক  পিরচালক এবং ধান েকৗশলী ও অিতির  

ধান েকৗশলীগণও িনয়িমত কাযস হ তদারিক করেতন। এলিজইিড’র সহকারী েকৗশলীরাও একই কথা বেলন।   

সা াৎকাের ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও এলিজইিড’র েকৗশলী য় বেলন, কে র ত কাজস হ স কভােব িডজাইন ও 
িসিফেকশন অ যায়ী যথাযথভােব এবং বরা ত অেথই স  করা হেয়েছ। অ িদেক সা াৎকাের ওয়াসার সহকারী 

েকৗশলী য় বেলন, ঢাকা ওয়াসা এখন আর নালা িনমােণর কাজ কের না। উ  কাজ এখন িস  কেপােরশন কের এবং তারা 
যথাযথভােব িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী স  করেত পারেছ না। কারণ তােদর আলাদা কান িডিভশন নই এবং 
কাজ পযেব েণর জ  কান আলাদা লাকবেলর ব া নই। তােদর অিধকাংশ কােজই ানেহােলর কাভার ও াব স ক 
িডজাইন অ সরণ কের লাগােনা হয়িন, নদমার আউটেলট যথাযথ ােন িদেত পােরিন। উদাহরণ প তারা সাত মসিজদ রাড, 
লালমা য়া, আড়ং, আসাদেগট, ধানমি  ২৭ থেক আই হসিপটাল পয , আ াহ কিরম মসিজদ, মাহা দ র, কাটা র থেক 
িসলা কবর ােনর কথা বেলন। তারা আরও উে খ কেরন,  ওয়াসার িনজ  পিরক না ও উ য়ন ( েনজ) িবভাগ রেয়েছ যই 

িবভােগর কাজ লত লেভল সােভ, পাইেপর আকার িনধারণ ও েনর নকশা তির করা।   

ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলী জানান রা া/নদমা/ টপাত িনমােণর পর স েলার মরামত/র ণােব েণর 
কাজ িস  কেপােরশেনর িবভাগীয় িমক/ া  ক াণ এর মা েম করা হয়। অ িদেক, ওয়াসার েকৗশলী জানান, নালা ও খাল 
পির ার-পির ে র (র ণােব ণ) কাজ  হয় শীতকাল তথা িডেস র-জা য়ারীর িদেক এবং বছের একবােরই নালা 
পির ােরর কাজ হয়। র ণােব েণ য য় হয়, তার এক  অংশ আেস ওয়াসার িনজ  বােজট থেক; বািক অংশ দয় ানীয় 
সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়। গত বছর বষায় াপক জনেভাগাি র পরও এই খােত এক টাকাও বরা  বােড়িন। 
অিধক   িনয়িমত যথাসমেয় অথ বরা  না পাওয়ায় তারা কােনা কাজ করেত পারেছ না। তাই এ বছর যিদ ি  বিশ হয় তেব 
জলাব তা ভয়াবহ প ধারণ করেব ও মারা ক জন েভাগ ি  হেব বেল িতিন মেন কেরন। লত নদী েলার তলেদশ ভরাট 
হেয় যাওয়ায় পািন ত নেম যেত পারেছ না বেল জলাব তার ি  হে  বেল িতিন মেন কেরন।    

িচ  ১২ : ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলীর সােথ ণ 
সা াৎকার 
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সা াৎকাের ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন ও এলিজইিড’র কমকতারা বেলন, উ  ক  বা বায়েনর ফেল  টপােত 
জনসাধারেণর চলাচল ও যাতায়াত ব ায় ণ ভাব পেড়েছ। এক কথায়, যানজট াস পেয়েছ, নাগিরক িবধা ি  
পেয়েছ এবং পিরেবশগত ও আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ঘেটেছ যিদও ক  বা বায়নকালীন সমেয় এলাকাবাসীেক যেথ  
ভাগাি  পাহােত হেয়েছ। তারা মহানগরীর অ া  এলাকায় যখােন এই ধরেণর ক  বা বািয়ত হয়িন সখােন ভিব েত এই 

ধরেণর ক  বা বায়েনর িদেক নজর দয়ার িত ােরাপ কেরন। অিধক   সকেলই যেহ  তােদর দািয়ে র অিতির  
কাজ িহসােব এই কে  দািয়  পালন কেরেছন সেহ  ভিব েত ক  সংি  জনবলেক যােত ণকালীন িভি েত িনেয়াগ 
করা হয় সিদেক ল  রাখাসহ সংি  অথ বরাে র িবষয় ও িনি ত করা েয়াজন বেল মতামত দান কেরন।   

এছাড়াও, িব ত িবভাগ, িততাস াস া িমশন ও িডি িবউশন কা ািন এবং টিলেফান সংেযাগ িবভােগর সােথ কথা বেল 
জানা যায় িবিভ  িবভােগর কম পিরক না আলাদা হবার ফেল তােদর কােজর ে  সম য়হীনতার অভাব পিরলি ত হয়। তাই 
রা া/ টপাত/নদমা িনমােণর ে  সংি  সকল িবভাগ যিদ একসােথ কাজ কের তেব জনগেণর ভাগাি  অেনকাংেশই লাঘব 
হেব।  

6.2.3. িনিবড় সা াৎকার  

সমী ায় ১০  িনিবড় সা াৎকার হেণর জ  ঢাকা িস  কেপােরশেনর নগর পিরক নািবদ, পািন িবেশষ , সাংবািদকেদর 
সােথ কে র িবিভ  অ  িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। সমী ায় দিনক থম আেলা  পি কার সাংবািদক জানান য, ঢাকায় 
বড় সড়েকর সং া হােত গানা। এর সে   হেয়েছ সড়েক অৈবধ পািকং, টপােতর অৈবধ দখল, ভাসমান িবে তােদর 
সড়ক দখল, য ত  যা ী উঠােনা-নামােনা, খ ড়া িঁড়র কারেণ সড়েকর শ তা কেম যাওয়া ইত ািদ। এ সে  নগর 
পিরক নািবদ বেলন, যানজট সম া  ব মাি ক। ঢাকায় যিদ জনসং া বাড়েতই থােক, তাহেল পিরক না কের সমাধােন 
পৗঁছােনা যােব না। ঢাকায় জনসং ার চাপ কমােত হেল শাসন িবেক ীকরণ ব া গড়েত হেব।   

 

িতিন আরও জানান, সরকােরর িবিভ  সং া যানজট িনরসেন কাজ করেছ। িক  তােদর কায েম সম েয়র ঘাটিত রেয়েছ। 
উে  য, কাথায় রা া হেব, কী ধরেনর রা া হেব, কী ধরেনর পিরবহন চলেব এসেবর পিরক না করেছ রাজউক (রাজধানী 
উ য়ন ক প ), অিধকাংশ রা া মরামত, র ণােব ণ, টপাত তির, রাড পািকং, িসগনাল পেয়  সচল রাখা িত কাজ 
করেছ িস  কেপােরশন। আবার িক  রা া রেয়েছ সড়ক ও জনপথ এবং িবআইডি এ (বাংলােদশ অভ রীণ নৗ পিরবহণ 
ক প ) দফতেরর অধীন। রলেগটস েহর ব াপনা রেয়েছ বাংলােদশ রলওেয়র হােত। রা ায় ািফক িনয় েণর দািয়ে  
আেছ ঢাকা মে াপিলটন িলেশর ািফক িবভাগ। যানবাহেনর রিজে শন, িফটেনস, ট পািমট, চালেকর লাইেস  দান ও 
নগরায়েনর দািয়ে  আেছ িবআর এ (বাংলােদশ রাড া েপাট অথির )। অ িদেক পািন, ময়লা, াস, িব ৎ এবং 
টিলেফােনর লাইন গেছ রা ার িনচ িদেয়। স েলার দািয়ে  আেছ িভ  িভ  িত ান। িক  কারও সে  কউ সম য় সাধন 

না কের রা া কেট, েঁড় িনজ িনজ দািয়  স াদন করেছ আলাদা ট ােরর মা েম। একই জায়গােত এেকর পর এক 
িত ােনর কাটাকা - খ ড়া িঁড়র ফেল যানবাহন চলাচেল িব  ঘটেছ। তাই সমি তভােব উে াগ িনেত হেব। সই সে  ঢাকার 

যানজট কমােত বাস সবা আরও িব ত ও উ ত করা, রেল যা ী পিরবহন বাড়ােনা, ি গত গািড় কমােনা, অিফস টাইম 
(সকাল ১০টা থেক স া ৬টা) এবং ল টাইম (সকাল ৭টা থেক ১০টা) ইত ািদ আলাদা কের দওয়া। এছাড়া, সড়েকর 
লন েলা িনিদ  কের দওয়া, এমআর  (মাস র ািপড ানিজট), িবআর  (বাস র ািপড ানিজট), ও ঢাকা এিলেভেটড 

এ ে সওেয়সহ িবক  ব া হেণর মা েম ( গভ  ন, ওয়াকওেয়, গভ  হকারেদর দাকান) যানজট িনরসন করা যেত  
পাের।     

ঢাকা শহেরর টপাত সে  িতিন বেলন, িস  কেপােরশেনর একার েচ ায় টপাত দখল  করা স ব নয়। িস  
কেপােরশন ািজে ট িনেয় উে দ অিভযান চালােলও ািজে ট চেল যাওয়ার পর আবার য অব া িছল, সই অব াই হেয় 
যায়। এ াপাের িলশ যিদ সেচতন থােক তাহেল হকাররা আর টপাত দখল করেত পারেব না। িতিন বেলন, হকাররা দেশর 
যেহ  এক  বড় ই  তাই সরকােরর উিচত দির  হকারেদর মা েয় নবাসন করা। 

অ িদেক, যানবাহেনর িবষা  ধ য়া, অপির  রা াঘাট, রা া খ ড়া িড় ও মরামত, দালান- কাঠা বা অ  কান 
অবকাঠােমা তরীর সময় িনমাণ সাম ী রা ার উপর বা রা ার পােশ খালা জায়গায় রাখা, হ ািলসহ িবিভ ভােব উৎপ  
বেজ র অ ব াপনার ফেল িতিদন নানাভােব লা উৎপ  হে । াস- ােসর মা েম রাগ জীবা িমি ত লা স েস 
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েবশ কের নানা জ ল রােগর ি  করেছ। তাই লা ষণ রােধ িনয়িমত রা া পির ার করেত হেব। পিরেসবার সংেযাগ 
মরামত, ি  ও ন ন সংেযাগ াপেনর সময় রা া খনেন  মা  স ণ েপ সিরেয় ফলেত হেব। দালান- কাঠা বা অ  
কান অবকাঠােমা তরীর সময় িনমাণ সাম ী রা ার উপর বা রা ার পােশ খালা জায়গায় রাখা যােব না। এমন কান সাম ী যা 
থেক লা ি  হেত পাের তা বহেনর সময় স ক আ াদন ও িতেরাধ ব া িনেত হেব। রা ার পােশর নদমা িনয়িমত 

পির ার করেত হেব। িস  করেপােরশন ক ক আবজনা সং হ ও পিরবহেনর সময় যথাযথ সতকতা অবল ন করেত হেব। লা 
ষণ যথাযথভােব িনয় েণর জ  সরকারেক িনিদ  নীিতমালা ও তার যথাযথ বা বিভি ক কায ম েয়াগ করেত হেব। 

পাশাপািশ লা ষণ ও এর িতকর ভাব িবষেয় নাগিরক সেচতনতা তরীর জ  সরকারী, বসরকারী সংগঠন ও সেচতন 
মহলেক যথাযথ দািয়  পালন করেত হেব।   

সা াৎকাের এিশয়া খবর ২৪. কম এর সাংবািদক জানান য, ২০০৯ ি া  থেক গত সােড় আট বছের জলাব তা র করেত 
িতন  সং া কাজ কেরেছ যথা ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা িস  কেপােরশন (ভাগ হওয়ার আেগ ও পের) এবং পািন উ য়ন বাড। িক  
তারপেরও মাঝাির মা ার ি েতই তিলেয় যাে  ঢাকার বিশর ভাগ রা াঘাট। তার মেত, ঢাকার জলাব তার অ তম কারণ 

েনজ (নদমা) ব ার অ ব াপনা। িতিন বেলন, িত বছরই িস  কেপােরশনসহ ঢাকা ওয়াসা েনজ ব ার উ য়েন কাজ 
কের, যা ায় বছর েড়ই চেল। আর পির ার করার পর এসব নদমা থেক ময়লা েল স েলা আবার েনর পােশই রাখা 
হে । এক  ি  হেলই ফর ময়লা চেল যাে  েন। এ িবষেয় িডএনিসিস’র অিতির  িনবাহী েকৗশলী বেলন, নদমা থেক 
যসব ময়লা তালা হয়, স েলােত কাদা থােক। তরল হওয়ায় ােক অ  নয়া যায় না। স কারেণ িনিদ  ােন জমা কের 

রাখা হয়। আবার িদেনর পর িদন খালা জায়গায় ময়লা পেড় থাকায় ছিড়েয় পড়েছ গ , যা পথচারীেদর ভাগাি েত ফলেছ। 
 তাই নয়, বাসার ময়লা আবজনা, পিলিথন, াি ক ইত ািদ যখােন- সখােন ফলার ফেল াভািবক ি েত স েলা পািনর 

সােথ িমেশ নদমা ও নালায় জমাট হেয় পািনর াভািবক বােহ ব ধা ি  কের।  

িতিন উে খ কেরন, রাজধানীর জলাব তা রােধ ঢাকা ওয়াসা িবিভ  সমেয় যসব ব  কালভাট িনমাণ কেরেছ, তার 
বিশরভাগই অপিরকি তভােব িনিমত ৷ ঢাকার িবিভ  ােন তির এসব ব  কালভাট েয়াজেনর লনায় স  হওয়ায় ি র 

পািন অপসারেণ তমন কােজ আেস না৷ এজ  আ ার াউ  িডজাইন িসে ম দরকার যােত পািন ত নেম যেত পাের।        

অ িদেক, দিনক কােলর ক   পি কার সাংবািদক জানান, পািন িন াশেনর ২৬  খালই দখল ও ভরাট হেয় আেছ। ঢাকার 
িবিভ  জায়গায় ব  বছর আেগ তির করা কালভাট েলা ১২ থেক ১৪ ট আ িতর িছল। িক  কালভাট েলার মে  জেম 
যাওয়া ময়লা-আবজনা স কভােব পির ার না করায় এ েলার মে  এখন মা  প চ থেক ছয় ট জায়গা অবিশ  রেয়েছ। এ 
কালভাট েলা যিদ িব ানস তভােব তির করা হেতা এবং এ েলােত জেম যাওয়া ময়লা যিদ িনয়িমত পির ার করা হেতা, 
তেব ঢাকার রা ায় এমন জলাব তা তির হেতা না।  

ক একই কথা বেলন বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র ( েয়ট) পািন ব াপনা িবভােগর অ াপক। িতিন বেলন, অেনক 
এলাকায় খােলর অি  েঁজ পাওয়া যায়িন। খাল ছাড়াও ঢাকা শহের রসহ যত সরকাির- বসরকাির জলাধার িছল, ায় 
সবই ভরাট হেয় গেছ। এ সে  আেরক নগর পিরক নািবদ বেলন ওয়াসা লত পািন সরবরাহ, পয়ঃিন াশন ও েনজ 

ব াপনার কাজ কের। এর মে  েনজ ব াপনা ভ িক খাত। এখান থেক ওয়াসার কােনা আয় নই। তাই এ খােত 
ওয়াসার মেনােযাগও নই। এই অবেহলার ফল ভাগ করেত হয় রাজধানীবাসীেক।  
 

6.2.4. ানীয় পযােয় মত িবিনময় কমশালা  

গত ২৩/০৪/২০১৮ ইং তািরেখ বা াবায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড), পিরক না ম ণালয় ও শহী ল 
কনসালেট  এর যৗথ উে ােগ ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন, নগর ভবেন (েময়র উইং, িনচতলা) বলা ১০.৩০ ঘ কায় ঢাকা 
িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ক  (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন সমী া কায েমর 
উপর ানীয় পযােয়র মত িবিনময় সভা অ ি ত হয়। কমশালায় জনাব মাঃ িসি র রহমান, মহাপিরচালক, পিরবী ণ ও 

ায়ন স র-৩, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড), পিরক না ম ণালয় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন। এছাড়াও িবেশষ অিতিথ িছেলন জনাব খিলল আহেমদ, উপ-পিরচালক পিরবী ণ ও ায়ন স র-৩, বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এবং শহী ল কনসালেট  এর ব াপনা পিরচালক জনাব মাহা াদ শহী ল 
কিরম। কমশালায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর ধান েকৗশলী জনাব আলী আহেমদ। এছাড়াও, ক  
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পিরচালক, ঢাকা উ র ও  দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলী , ঢাকা ওয়াসা, িততাস ােসর িতিনিধব  এবং 
শহী ল কনসালেট  এর পরামশকদল উপি ত িছেলন।      

 

কমশালার েত ধান অিতিথ জনাব 
িসি র রহমান বেলন য, ক  
বা বায়েন মাট খরচ হেয়েছ ২৭৭৫৭.৪৪ 
ল  টাকা যিদও সংেশািধত িডিপিপেত 

য় ধরা হেয়িছল ২৮৯৬৮.৬৯ ল  টাকা। 
অথাৎ সংেশািধত িডিপিপ অ সাের য় 
কেমিছল (১২১১.২৫ লাখ, ৪.১৮%)। িতিন 
বেলন, ক  বা বায়ন কাজ ২৪ মােস শষ 
করার কথা থাকেলও তা বা বািয়ত হেত 
সময় লেগেছ ৪২ মাস। ফেল 
জনসাধারণেক কে র িবধা পেত অিধক 
সময় অেপ া করেত হেয়েছ। ভিব েত এই 
ধরেণর ক  হােত নওয়ার আেগ এই 
ধরেণর সীমাব তা েলা যােত না থােক 
এবং যথাসমেয় যােত ক  বা বায়েনর 
কাজ স  হয় সিদেক সংি  সকলেক 
ল  রাখেত হেব। এরই ধারাবািহকতায় িবেশষ অিতিথ জনাব খিলল আহেমদ বেলন, ক  হেণর আেগ ভিব েত যসব 
ধরেণর িতব কতা আসেত পাের তা মাথায় রেখ পিরক না হণ করেত হেব। এরপর সভাপিত মেহাদেয়র আহবােন 
পরামশক িত ােনর ম িলডার জনাব মাহা দ িমজা র রহমান কে র উে , ক  ক ক স ািদত কােজর বণনা এবং 
পরামশক িত ােনর কমপিরিধ কমশালায় আগত সকেলর সামেন উপ াপন কেরন। তারপর কমশালায় অংশ হণকারীরা 
উ ু  আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। আেলাচনায় িবিভ  ি বেগর মে  িনে  বিণত  িবষয়স হ আেলািচত হয়-     
  
কমশালায়, ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাহা দ আ ল কােশম জানান য, ঢাকা িস  কেপােরশন 
ভাগ হবার পর ক  পিরচালক ঢাকা উ র না দি ণ িস  কেপােরশন থেক িনেয়াগ করা হেব তা িনেয় সম া দখা 
িদেয়িছেলা। এ পযােয় কে র বিশরভাগ কাজ যেহ  দি ণ িস  কেপােরশেনর মা েম বা বািয়ত হয়, যেহ  দি ণ িস  
কেপােরশন থেক ক  পিরচালক িনেয়াগ দয়া হয়। ফেল ই িস  কেপােরশেনর কােজর সম য় সাধেন িক টা সম া দখা 
যায়। িতিন আরও বেলন, কে র কাজ বা বায়ন করেত িগেয় দখা যায়, িডিপিপ’ ত উে িখত জান েলার রা ার 
Alignment/জায়গা ক নই, মািলকানা িনেয় সম া আেছ। অেনক জায়গা/রা া তািলকাব  হবার পরও তা যথাসমেয় 
হ া র করা হয়িন। ফেল পরবত েত আরিসিস (েরালার ক া  কংি ট) ও িসিস (ক া  কংি ট) রা া িনমােণর কথা 
থাকেলও সময় তার কারেণ herring bone road িনমাণ করা হেয়েছ।   
 

কমশালায় আগত ায় সবাই বেলন য, িত  রা ার Lifetime ৩-৫ বছর। এই কে র বা বায়নকাল যেহ  ২০১১-২০১৪ 
ি া  পয  িছল অথাৎ ায় ৬-৭ বছর অিত া  হেয় গেছ। এই অব ায়, এখন ন না িনেয় াব ট  করােলও কােজর 
ণগত মান আেগর মত পাওয়া যােব না। কারণ রা ার অব া এখন আর আেগর মত নাই। তাই ভাব ায়ন সমী ায় াব 
ট  এর ফলাফল িবেবচনায় আনা উিচত হেব না বেল তারা মত দন।   

 

অ িদেক, কমশালায় উ  কে র ক  পিরচালক জনাব ল আিমন জানান য, পযা  অথ বরা  না থাকার ফেল ক  
বা বায়েন সময় বিশ লেগেছ। এছাড়া রা া েলা িদেয় অিধক পিরমােণ যানবাহন চলাচেলর কারেণ স েলা িত  হে । 
ফেল জলাব তা তির হে । িতিন আরও বেলন, এই ক  বা বায়েনর ফেল িন  এলাকার জনসাধারণ অেনক বিশ উপ ত 
হেয়েছ। তেব িতিন ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাহা দ আ ল কােশেমর ব ে র সােথ ি মত 
পাষণ কের বেলন য, সময় তার কারেণ বা িসিস রা ার বদেল কাথাও herring bone road িনমাণ করা হেয়েছ এমন 

িচ  ১৩ : ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেন ানীয় পযােয় মতিবিনময় কমশালা 
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ত  তার জানা নই। কমশালায় িতিন উে খ কেরন, কে র সকল কায ম িপিপআর ২০০৮ অ সরেণ বা বািয়ত হেয়েছ 
এবং সকল ট ার কায েম তারই িতফলন ঘেটেছ।  তাই নয় ক  সংি  কায ম ময়র এবং শাসন ক ক পিরদশন 
করা হেয়েছ এবং আইএমইিড’র মা েম ক  সমাি  িতেবদেনর (িপিসআর) িন ি  হেয়েছ।   

 

ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাহা দ আ ল কােশম বেলন য, যেহ  ক  বা বায়েনর কাজ 
তােদর রােতর বলায় িবেশষ কের মাঝ রােত করা হয় বেল ভােলাভােব কােজর তদারিক করা যায় না। অিধকাংশ ে ই 
দািয়ে  িনেয়ািজত েকৗশলীরা রাত িতন টার পর আর থােকন না। তাই ঐ সমেয়র  পের িনমাণকারী িত ােনর কােজর 
ণগত মান স কভােব িনি ত করা স ব হয় না। তাছাড়া, অিধকাংশ ে ই রােত যই রা ায় কাজ হয় সকাল বলা সই 

ঢালাই ত রা া জনসাধারেণর চলাচেলর জ  েল িদেত হয়। ফেল রা াস হ ন  হে । এছাড়াও অ া  সবা লক সং া ঐ 
সম  রা া আবার খনন কের কাজ শেষ কান রকম জাড়া তািল িদেয় কাজ কের চেল যায়। ফেল রা া েলা আর আেগর মত 
থাকেছ না। এছাড়াও যথাযথ র ণােব ণ ও দখভােলর অভােব রা া েলার অব া িদন িদন খারাপ হে । িতিন উে খ কেরন 
রা া েলার Lifetime ৩-৫ বছর হেয় থােক। ক  শষ হবার ৬-৭ বছর পর াব ট  এর ফলাফল কত  এই ভাব 

ায়ন সমী ায় আনা ি  হেব তা িনেয় িচ াভাবনা করা দরকার বেল িতিন মত দন।  
 

অ িদেক, জলাব তার সে  ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর সহকারী েকৗশলী জনাব মাঃ হা র রশীদ বেলন য, ি র 
পািন িন াশেনর ল দািয়  ঢাকা ওয়াসার। ঢাকা িস  কেপােরশেনর পািন িন াশেনর লাইন েলা লত ওয়াসার লাইেনর সােথ 
সং । তাই কান কারেণ ওয়াসার লাইেন সম া দখা িদেল স ত কারেণ িস  কেপােরশেনর লাইেনও সম া দখা যায়। 
এে ে  তােদর করার িক ই থােক না, এ  েরা ির ঢাকা ওয়াসার উপর িনভর করেছ।  

 

উ  কে র Exit Plan স েক  বলেত িগেয় ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাহা দ আ ল 
কােশম বেলন য, ক  বা বায়েনর কাজ যেহ  ই িস  কেপােরশন কেরেছ তাই এর র ণােব েণর দািয় ও তারা পালন 
করেছ। তেব রা া/নদমা/ টপােতর িনমাণ কাজ যতিদন পয  শষ হয়িন ততিদন তা র ণােব েণর দািয়  িছল সংি  
ক া েরর তথা িনমাণকারী িত ােনর। তারা ট ার অ যায়ী কাজ িঝেয় দবার পর সংি  জােনর িনবাহী েকৗশলী উ  
কােজর দখভাল তথা র ণােব েণর দািয়  পালন করেছন। অথাৎ িপিসআর সংি  ম ণালয়েক দান করার পর ক  
পিরচালক ঐ কােজর দািয়  আর থাকেছন না।      
 

অবেশেষ সভাপিত মেহাদয় বেলন, যেকােনা ভাব ায়ন সমী ার ল উে  থােক যােত কের সীমাব তা েলা কা েয় 
উেঠ ভিব েত আরও ভােলা ভােলা ক  হােত নওয়া যায়। িক  ঢাকা শহেরর াপেট এখােন কাজ করা ক ন। এখােন 
জনসং ার লনায় রা াঘােটর পিরমাণ অপযা  এবং য েলা আেছ স েলাও অ শ । তেব যারা এই সম  জনক াণ লক 
কােজর সােথ জিড়েয় আেছন তােদর দায়ব তা যমন সরকােরর কােছ আেছ, তমিন রেয়েছ জনগেণর কােছ। তাই িতিন 
ভিব েত র শহর গেড় লেত ও নাগিরক সবার মান উ ত করেত সকলেক ভােলাভােব ও য  সহকাের কাজ কারার 
আহবান জানান। পিরেশেষ, িতিন সকলেক ধ বাদ জািনেয় কমশালার পিরসমাি  ঘাষণা কেরন।    

6.2.5. ত কাজ পযেব েণ া  উপাে র িবে ষণ   

ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত িনমাণ কে র জ  DPP’ ত ১) িব িমনাস রাড, ২) িসেম  
কংি েটর (িসিস) রা া, ৩) ি ক পভেমে র রা া, ৪) িসিস টপাত, ৫) ইউিন ক টপাত, ৬) ১৫২৫, ১২০০, ৯০০, ৭৫০,  
৬০০ িম.িম ডায়া নদমার পাইপ লাইন, ৭) ৪৫০ িম.িম ও ৩০০িম.িম  খালা নদমা কােজর জ  িডজাইন ও া লন তরী 
কের। িডিসিস’র ক  পিরচালেকর দ র OTM এর মা েম কাদার িনেয়ািজত কের িডিসিস’র ৭  জােন ২৬৭  রা া, 
নদমা ও টপাত িনমাণ কাজ স  কের। বািক িনমাণ কাজ SWO এর মা েম ৭২  ও LGED এর মা েম ১৬  কাজ 
সরাসির য় প িতর মা েম বা বায়ন কের।    

পরামশক িত ান ন নায়ন ােকজ িনবাচেনর ে  পরবত েত মরামত/সং ার করা হেয়েছ এমন রা া/ টপাত/নদমা 
িনমােণর কাজ ভাব ায়ন সমী া থেক বাদ িদেয়েছ যােত কের ত কােজ ব ত Material স েহর ণগত মান 
যথাযথভােব যাচাই করা যায়। উে  য গত ০৩/০৩/২০১৮ ইং তািরেখ পরামশক দল ক ক সরজিমেন ৪৬  ােকেজর 
কাজ পিরদশন কেরন। ত কাজ সেরজিমেন পিরদশেনর তািলকা পিরিশ -গ  এ  সং  করা হল।   
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এেত দখা যায়, DPP’ ত উে িখত Design অ পােত বা েব SWO এর িনিমত িন  এলাকার রা া, নদমা ও টপাত 
িনিমত হেয়েছ এবং এে ে  খরচও বিশ পেড়েছ। তাছাড়া LGED’র িনিমত উ রা এলাকার রা া, নদমা, টপাত িনমােণ 
িক   পিরলি ত হয়। যমন-নদমার জ  য পাইপ/েখালা নদমা িছল (১৪ নং স েরর ১৬ নং রা ার পােশ) বা েব তা 
নই। উ রায় ৪ নং স েরর ৩ ও ৪ নং রা ার একপােশ খালা নদমা করা হেয়েছ  যা রা ার ই পােশই থাকা দরকার িছল। 
ক  শষ হবার পর র ণােব ণ কাজ না হওয়ায় উ  এলাকার মইনেরাড ও বাইেরাড সংল  অংেশর উপিরভােগর 

িব িমনাস রােডর পাথর েল খােদর ি  হেয়েছ।     

গাড়ান দি ণ বন , মাদারেটক দি ণ বন  এলাকার িব িমনাস রা ার কাজ মাটা  ভােলা হেয়েছ। িক  পাইপ লাইেনর 

নদমা- ন েলার সােথ ওয়াসার লাইেনর সম য়হীনতা পিরলি ত হেয়েছ। িসিস রােডর  ৪″ (চার) ইি  হওয়ায় এবং 
বতমােন/চলমান িবিভ  িনমাণ কােজর জ  াক িত ২০/২৩ টন পাথর পিরবহেণর ফেল এই রা া েলা চাকা বরাবর ফেট 
যাে  তথা বা বািয়ত িনমাণ কােজর µwU-িব িত পিরলি ত হেয়েছ। ওয়াসার েনজ লাইন ও বিণত কে র জ  ঢাকা 
িস  কেপােরশেনর িডজাইন অ সাের েনজ লাইেনর পাইপ ডায়ার মে ও কম/েবিশ হেয়েছ তথা সম য়হীনতা দখা যায়। এ 
িবষেয় ওয়াসার েনজ শাখার েকৗশলীর মতামেতও িবষয়  পির ার হেয়েছ। তাছাড়াও, রা ার জংশন পেয়ে  ও নদমা এর 
Inspection Pit এর ান েলার চারপােশ ফাটলসহ ১’’/২’’  আবরণ উেঠ িগেয়েছ।   

রা া িনমােণ ণগত মান ও িনধািরত িসিফেকশন অ যায়ী কাজ হেয়েছ িকনা তা যাচাইেয়র জ  িনে ািলিখত ১০  রা ার 
কার কা ং কের ন না সং হ করত: এলিজইিড’র ােব পরী া িনরী া করা হেয়েছ-   

সারিণ ১৪ : াব পরী ার জ  িনবািচত রা াস হ 
িমক নং ওয়াড নং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত 

১।  সােবক-২৫ 
বতমান ওয়াড 

-২ 
(িডএসিসিস) 

গড়ান দি ণ বন  ধান সড়ক হা: 
নং িব-৫৮ থেক ই ান বনিবথী 
মােকট পয  নদমাসহ রা ার উ য়ন 
কাজ (েলাকাল রাড)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : 
১.১০০ িক.িম, : 
৮.৫০ িম. এিরয়া: ৯৩৫০ 
ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : 
১.১০০ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: 
১২০০ িম.) 

টপাত ( দঘ : 
২.২০ িক.িম, 
এিরয়া:  ৩০০০ 
ব.িম.) 

২।  সােবক-২৫ 
বতমান ওয়াড 

-২ 
(িডএসিসিস) 

গাড়ান দি ণ বন  হা:  নং এফ-
১০ হেত এফ-১৪০ ও জ-৬১ পয  
নদমা িনমাণসহ রা া উ য়ন কাজ 
(েলাকাল রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : 
০.৬৮০ িক.িম, : 
৬.৫০ িম. এিরয়া: ৪৪২০ 
ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ :  
০.১৮  িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: 
৭৫০/৬০০িম.) 

- 

৩।  সােবক-২৭ 
বতমান ওয়াড 

-৪ 
(িডএসিসিস) 

মাদারেটক দি ণ বন  রাড হাঃ 
নং ই-১ থেক ই-১১২ পয  নদমা 
িনমাণসহ রা ার উ য়ন কাজ 
(েলাকাল রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ :  
০.৪৪৫ িক.িম, :  
৯.১৪ িম. এিরয়া: ৪০৬৭ 
ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : 
০.৪৪৫  িক.িম, 
সাইজ/ডায়া:  
৭৫০িম.) 

- 

৪। সােবক-৪৯  
বতমান ওয়াড 

-১৫  
(িডএসিসিস) 

ধানমি  আ/এ ভাষা সিনক আ ল 
রিশদ তকবাগীশ সড়েকর িত  
রা া মরামত ও (৫ নং রাড) উভয় 
পাে র টপাত ও পাইপ নদমা 
িনমাণ (েহা:  নং-১৩ থেক হা: নং- 
২৯ হেয় হা নং-৪৩ পয ) এবং ৩ 
ও ৪ নং রােডর সসার ন ও 

রাতন খালা নদমা সং ারকরণ 
কাজ  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ :  
০.৪৮০ িক.িম, :  
১১.৯০ িম. এিরয়া:  
৫৭১২ ব.িম.) 

পাইপ নদমা, ি ক 
ওয়াক (ৈদঘ :  
০.৪৮০  িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: 
৯০০/৭৫০/৬০০ 
িম.) 

সািলং িস.িস 
( দঘ : ০.৮৭২.০০ 
িক.িম, এিরয়া:  
১৩২৫ ব.িম)  
 

৫।  সােবক ও  
বতমান ওয়াড 

-০৫ 
(িডএসিসিস) 

িমর র সকশন ১১, এিভিনউ-৮ 
শ  করণসহ টপাত ও নদমা 

িনমাণ কাজ ( সেক াির)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ :  
০.৫২০ িক.িম, : 
১৫.০০ িম. এিরয়া: 
৭৮০০ ব.িম.) 

ি ক/আরিসিস 
পাইপ (ৈদঘ : 
১.০৪  িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: ৬০০ 
িম.িম ডায়া ) 

 টপাত (ৈদঘ : 
১. ০৪ িক.িম, 
এিরয়া: ২০৮০ 
ব.িম) 

৬।  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

-১৭ 
(িডএনিসিস) 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার 
৩নং রােডর নদমা ও উ য়ন কাজ 
(কােন র রাড)   

িসিস রা া  ( দঘ : 
০.৩৪৩ িক.িম, : 
১০.০০ িম. এিরয়া: 
৩৪৩০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ 
( দঘ : ০.৬৮৬ 
িক.িম, 
সাইজ/ডায়া:  
খালা- 

িসিস (ৈদঘ : 
০.৬৮৬ িক.িম, 
এিরয়া: ১০২৯ 
ব.িম.) 
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িমক নং ওয়াড নং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত 
৬০০×৭৫০ 
িম.িম)  

৭।  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

-১৭ 
(িডএনিসিস) 

িখলে ত িন -২ আবািসক 
এলাকার রাড নং-১৬ এর নদমা 
িনমাণ ও রা ার উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : 
০.৩৩৯ িক.িম, : 
৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৬৫০.৯৩ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ 
( দঘ : ০.৬৭৮ 
িক.িম)  

-- 

৮। সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

-১৬ 
(িডএনিসিস) 

পি ম কাফ ল হা: নং ৬১ মা া 
পাড়া জােম মসিজদ হেত ১৫৩/২/এ 
হেয় ১৫০/১/ই এবং ১৫৫/২ হেত 
১৫৫/এ/িড পয  পাইপ নদমাসহ 
রা ার উ য়ন কাজ (েলাকাল রাড)  

িসিস রা া  (ৈদঘ : .৩৭৪ 
িক.িম, : ৪.৪৮ িম. 
এিরয়া: ১৬৭৫ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৭৪ িক.িম 
সাইজ/ডায়া: 
খালা- ৯০০ এবং 

৭৫০ িম.িম ডায়া) 

- 

৯  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

-১৬ 
(িডএনিসিস) 

বগম রােকয়া রণী হা: নং- 
২৩৮ হাসান িফিলং শন হেত 
ওয়াসা ব  কালভাট  হাঃনং ৯/১ 
পয  পাইপ নদমাসহ রা া উ য়ন 
কাজ (েলাকাল রাড)  

িসিস রা া  (ৈদঘ : .৫৬৫ 
িক.িম, : ৮.২৮ িম. 
এিরয়া: ৪৬৭৮ ব.িম.) 

- - 

১০।  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

-১১ 
(িডএনিসিস) 

ক াণ র হা: নং  ৫০/এ হেত হাঃ 
নং ৫৬/৭/িব, ৫৪ হা: নং ৫৩/২ 
হেত ৪০/১১, ৪৩০, ৩৯৯/িব, দি ণ 
পাইকপাড়া হা: নং ৪১৮ হেত 
৪২৮/১, হা: নং ৩৯১ হেত 
৪০৭/১/এ, ৪১১/৩, ৪০৯, ৪০৯/১ হা: 
নং ৩৯৯/িব হেত হাঃ নং ৪২৯, 
৪২১/১, ৪৩৩/১ হা: নং ৩৫৬/১ 
হেত ৩৭৫ পয  রা ায় আর িস িস 
পাইপ নদমা সহ রা া মরামত কাজ   

িসিস রা া  (ৈদঘ : ১.৩২ 
িক.িম, : ৩.৯৭ িম. 
এিরয়াঃ ৫২৫৬ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : 
১.০১ িক.িম 
সাইজ/ডায়াঃ  
৯০০, ৭৫০, ৬০০ 
এবং ৪৫০ িমিম 
ডায়া) 

- 

 

পরামশক িত ান হেত িসিস রা ার জ  
Strength Test ও িব িমনাস রা ার জ  
Material Content Test করা হয়। এেত িডজাইন 
ও কািরগরী Specification অ সরেণ ট  রজা  
কাি ত পযােয় পাওয়া িগেয়েছ। দরপ  িশিডউেলর 
Specification এবং িডজাইন িয়ং হেত া  
িব িমেনর রা া ও িসেম  কংি েটর (CC) রা ার  
িডজাইন  ও িসিফেকশন অ যায়ী মা  
িন  এলাকার রা ার ে র স কটা পাওয়া 
যায়। বািক রা া েলার ে র মে  ১” থেক 
২’’  কম পাওয়া যায়। াব টে  িডজাইন ও 

িসিফেকশন অ যায়ী িসেম -কংি েটর রা ার  

Compressive Strength 22MPa এর েল ১৬ 
থেক ১৭ MPa পাওয়া যায় ও িব িমনাস রা ার 

Materials Contents এর পিরমাপও স ক দখা যায় অথাৎ কমেবিশ ৫% যা আদশ মােনর সােথ সংগিত ণ । অপরিদেক 
সরজিমেন বািহ কভােব সাইট পিরদশন কের ত কাজস হ কাি ত পযােয়র হয়িন বেল দখা গেছ। এর অ তম কারণ 
স েহর এক  হল বা বািয়ত রা া েলােত অিতির  ওজনবাহী াক চলাচেলর জ  রা াস হ চাকা বরাবর ফেট িগেয়েছ। 
উপেরা    মাঠ পযােয় এবং IDI, KII এবং FGD হেত া  তে র িভি েত দখা যায় বতমান  কােজর মান 
বািহ কভােব কাি ত পযােয়র হয়িন।     
 

িচ  ১৪: পি ম কাফ ল, মা াপাড়া জােম মসিজদ সংল  রা ার ন না সং হ 
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ল নীয় য, কে র ত কােজর ণগত মান BUET (Bangladesh University of Engineering and 

Technology) ক ক ক  চলাকালীন সমেয় পরী া করা হেয়িছল যার সােথ এলিজইিড’র ােব পাওয়া তে র িভ তা 
পিরলি ত হেয়েছ। িনে র কাজ িলর ট  কিপ ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন থেক সং হ করা হেয়েছ- 
 

 ৪  CC িসিল ার ট  ফলাফল (১৫/১২/২০১৩-২৯/১২/২০১৪) 

 ১  িডফমড ীল বার এর টনশন ট  ১  ন নার (২৫/০৩/২০১৪) 

 ১  িব িমন মেটিরয়াল ট  ১  ন নার (২৭/১২/২০১৪-২৯/১২/২০১৪) 

 ১  পাথেরর LAA (Los Angeles Abrasion) মান ও  

 ১  বািলর চালনা পরী া।  
 

এখােন উে খ করা যেত পাের য, BUET এ ট স হ স বত: স ণ আদশ তাি কভােব অিত যে র সােথ ন নািয়ত 
হেয়েছ এবং িম ণ অ পাত উে খ নাই।  ব ভাল ফল পাওয়ার জ  অিত উ  অ পাত যমন-১:১:২ অথবা ১: ১/২:৩ 

বহার করা হেয়েছ। যেহ  কংি েটর অ পাত উে খ নাই সেহ  সহনীয় মান উে খ করা ক ন। যােহাক,  কংি ট C30 

(অ পাত ১: ১/২:৩)  Stone Chips এর মান fc=4350psi। অপরপে  বতমান কে র অধীেন ৪-৫ বছর িসিস রা া 

বহার করার পর ন না পরী া করা হেয়েছ। া  িব মান ফলাফল গেড় ২২.৫ MPa (৩২৬৩ psi) যা থেক বাঝা যায় 
রা ার িনমাণকাজ সে াষজনক হেয়েছ।   
  
কাজ চলাকালীন েয়ট থেক া  ট  এর ফলাফল:  
 

 ৪  CC িসিল ার ট  ফলাফল মাটা  একই রকম এবং crushing শি  ফলাফল ৩ র জ  তা ৭০০০ psi  

(allowable মান ২৮০০ psi=১৯.৩ Mpa) এবং অ  এক র মান ৪৬৮১ psi (allowable মান ১৮৭২ 

psi=১২.৯১ Mpa);  

 এম এম বার ট  করা হয় ২  dia এর (১৬ িম.িম. এবং ১২ িম.িম.) এবং ফলাফল যথা েম approx. ৪০০০০ 

psi থেক ৮০০০০ psi (৪৮৩ Mpa) থেক ৫৫২ Mpa);   

 পাথেরর লস এে লস মান (LAA) ট  ফলাফল ০৩ যা অ েমািদত মােনর িভতের;   

 বািলর FM মান পাওয়া িগেয়েছ ২.৫৮ যাহা অ েমািদত সীমার মে ;  

 িব িমন মেটিরয়াল ট  এ া  ফলাফল ও অংেশর ফলাফল সবই সে াষজনক।    
 

সারিণ ১৫ : কাজ চলাকালীন BUET ক ক পরীি ত াব ট  এর ফলাফল 
িমক 

নং 
অব ান ন নার িববরণ পরী ার নাম ও গড় ফলাফল ট  এর 

তািরখ 
ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন  
১। ধালাই পাড় কবর ান 

হেত িব  রাড 
িসিস িসিল ার িম  অ পাত 
অজানা, িসিস পাথর (৩  
ন না)-রা ার 

িসিল ােরর া   Compresive 
Strength ৬৮৩০ psi (৪৭.১ Mpa) 

০৮/০৭/২০১৪ 

২। ঐ  পাথের লস এে লস এবেরশন 
(LAA) মান 

৩৩ ১৫/১২/২০১৩ 

৩।  ঐ িসভ এনাল্াইিসস এবং লবেণর 
পিরমাণ, িসেলেটর বািল   

FM test এবং ফলাফল ২.৫৮  ১৫/১২/২০১৩ 

৪। পাইপ ন ( ।ক) খানা 
৭/৮/১ কা ানীঘাট, 
হাজারীবাগ মাজার 
বটতলা, ওয়াড নং-৫৮ 

টনশন ট , িডফমড বার 
(ASTM A 370) 

টানা ট  
RRM 60G 400W (16)-480 
mpa 
RRM 60G 400W (12)-555 
Mpa (80500psi) 

২৫/০৫/২০১৪ 

৫। ধালাই পাড় কবর ান 
হেত িব  রাড 

িসিস িসিল ার িম  অ পাত 
অজানা (৩  রা ার ন না) 

৭০০০ psi (৪৮.৩ Mpa) ০৮/০৭/২০১৪ 



40 
 

৬।  ঐ ঐ ৭০০০ psi (৪৮.৩ Mpa) ০৩/০৬/২০১৪ 
৭।  ঐ ঐ ৪৬৮১ psi (৩২.২৪ Mpa) ০২/০৬/২০১৪ 
ঢাকা উ র িস  কেপােরশন 
৮।  প বী মইন রাড িব িমন মেটিরয়াল ট  পিনে শন, ২৫০c, ২.৫ sec- ৮৫ 

ডাি িল  ২৫০c, cm/min- ১০০+ 
cm 

াশপেয়  ও েভেল - ২৮০০c ও 
৩৩৫০c 
ফায়ার পেয় - খালা কাপ 

২৭/১২/২০১৪-
২৯/১২/২০১৪ 

 

উপ  অব ার ি েত বলা যায় যেহ  কে র অিধকাংশ কাজ ২০১৩-২০১৪ ত স  হেয়েছ অথাৎ ায় ৫ বছর পার 
হেয় গেছ তাই আেগর ফলাফেলর সােথ বতমােন ােব করা ফলাফেলর য িমল পাওয়া যােব না তা অত  াভািবক। তাই 

পরামশক িত ান ক ক বতমােন ট ত কংি ট শি  সবিন  ২৭৮৪ psi (১৯.২ Mpa) পাওয়া িগেয়েছ যা অত  
যৗি ক। উে  য, ায়ন সমী ার ারি ক িতেবদন অ েমাদেনর সভায় ক  পিরচালক ও কমশালায় উপি ত 
েকৗশলীগণ িনিমত রা া েলার Life Time ৪/৫ বছর উে খ কেরেছন। তাই বলা যায়, ায় ৪/৫ বছর অিত া  হওয়ায় 

এবং উ  কে র কান র ণােব ণ বােজট না থাকায় ও র ণােব ণ কাজ না করায় তােত  িব িত মান হে ।  
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সমী ায় া  ক  কােজর িক  ছিব (িচ -১৫) িনে  দওয়া হেলা-  

  

  

  

   

িডএনিসিস’র ৪ নং ওয়াডি ত িমর েরর ১৪ নং সকশেনর ি েযা া ট এর রা া  িডএসিসিস’র ২২নং ওয়াডি ত কা নগর ােনর ব  কালভাট 

িডএসিসিস’র ১৬ নং ওয়াডি ত ি  ল ীট এর রা া িডএসিসিস’র ১০ নং ওয়াডি ত ইনার সা লার রাড ফিকরা ল হেত নটরেডম কেলজ 

িডএনিসিস’র ২২ নং ওয়াডি ত নািসেরর টক সংল  রা া                িডএনিসিস’র ৫ নং ওয়াডি ত কালশী রা া 

িডএসিসিস’র  ৪৮ নং ওয়াডি ত ১২ নং রােডর রা া িডএভিসিস’র  ৩৬  নং ওয়াডি ত িদ  রােডর নদমা 
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স ম অ ায় 
কে র সািবক উে  অজন পযােলাচনা  

ক  সংি েদর সােথ আেলাচনা েম এবং PCR পযােলাচনায় দখা যায় য, কান কাজ অসমা  নই। তেব সংেশািধত 
িডিপিপেত অ  ৩৮১   রা া, নদমা ও টপােতর মে  ২৬ র উ য়ন কায ম আেলাচ  কে র আওতায় বা বািয়ত 
হয়িন। জ রী েয়াজন হওয়ায় স েলার কাজ িস  কেপােরশেনর িনজ  অথায়েন বা বায়ন করা হেয়েছ। এর ফেল এই 

কে র আওতায় মাট ৩৫৫  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়ন কায ম স াদন করা হেয়েছ এবং ত য় হেয়েছ 
২৭৭৫৭.৪৪ ল  টাকা। িনে  PCR অ যায়ী কে র উে  অজেনর বা ব অব া পযােলাচনা করা হেলা-  

সারিণ ১৬: িপিসআর এর আেলােক কে র উে  অজন 
উে  ত অজন ঘাটিতর কারণ 

২০৩.৪৪ িক.িম. রা া 
উ য়ন/েমরামেতর মা েম 
যানজট াস করা, িনিবে  
যানবাহন চলাচেল িবধা 

দান করা।  

এই কে র আওতায় ১৯৬.৯৭ িক.িম. 
রা া উ য়ন/েমরামত করা হেয়িছল। 
ফেল ক  এলাকায় যাগােযাগ 

ব ার উ য়ন তথা যানজট িনরসন, 
িব মান আবািসক ব ার উ য়ন ও 

বসা-বািণেজ র ব খীকরণ ঘেটেছ।  

ট ার এবং িবিভ  পিরেশািধত িবল পযেব ণ কের দখা 
যায়, মাট ৬.৪৭ িক.িম. রা ার কাজ না হবার ফেল মাট  
৬৭৯.৮৬ ল  টাকা য় হয়িন।   
 
এখােন উে  য, ১৪  রা া তথা ৫.২৯ িক.িম. রা া 
িডিসিস’র রাজ  বােজেটর আওতায় জ রী িভি েত 
উ য়ন/েমরামত করা হেয়িছল। ফেল পরবত েত ঐ সম  
কাজ ক  থেক বাদ দওয়া হয়। ফল িতেত বা ব ও 
আিথক অ গিতর পিরমাণ াস পায়।   

১৭৫.২৫৮ িক.িম নদমা 
উ য়েনর মা েম রা া 
থেক জলাব তা র করা।  

এই উে ে র আওতায় ১৭১.৭৬ িক.িম. 
নদমা উ য়ন করা হেয়িছল। ফেল 

েনজ ব া ভােলা হওয়ায় পািন 
িন াশেনর িবধা ি র ফেল ক  
এলাকায় জলাব তা াস পেয়েছ।  

ট ার এবং িবিভ  পিরেশািধত িবল পযেব ণ কের দখা 
যায়, মাট ৩.৪৯৮ িক.িম. নদমার কাজ না হবার ফেল 
৪৮০.২৯ ল  টাকা য় হয়িন।   
 

উে  য, এই কে র ২১  তথা ৯.৮৯ িক.িম নদমা  
িডিসিস’র রাজ  বােজেটর আওতায় জ রী িভি েত িনমাণ 
করা হেয়িছল যা পরবত েত ক  থেক বাদ দওয়া হয়। 
ফল িতেত ভৗত ও আিথক অ গিতর পিরমাণ াস পায়। 

৪৭.৬৫১ িক.িম. টপাত 
উ য়েনর মা েম ক  
এলাকায় পথচারীেদর 
নাগিরক িবধা দান 
করা।  

এই উে েক বা বািয়ত করার লে  
৪৬.৯০ িক.িম. টপাত িনমাণ করা 
হেয়েছ ফেল পথচারীরা িনিবে  চলাচল 
করেত পারেছ।  

ট ার এবং িবিভ  পিরেশািধত িবল পযেব ণ কের দখা 
যায়, মাট ০.৭৫১ িক.িম. টপাত উ য়ন/েমরামেতর 
কাজ না হবার ফেল ৪১.১১ ল  টাকা য় হয়িন।     
  
উে  য, এই কে র ২  তথা ১.৪৫ িক.িম.  টপাত 
িডিসিস’র রাজ  বােজেটর আওতায় জ রী িভি েত 
উ য়ন/েমরামত করা হেয়িছল যা পরবত েত ক  থেক 
বাদ দওয়া হয়। ফল িতেত ভৗত ও আিথক অ গিতর 
পিরমাণ াস পায়। 

পিরেবশগত ও আথ-
সামািজক অব ার উ য়ন 
করা  

যানবাহন ও পথচারী চলাচেল িবধা 
এবং েনজ ব া ভােলা হওয়ায় 
সংি  এলাকার পিরেবশগত ও আথ-
সামািজক অব ার উ য়েন ভাব 
পেড়েছ।  

- 

 

অপরিদেক,  ভাব ায়ন সমী ায় া  ১৩০০ ন না, দলীয় আেলাচনা, িনিবড় সা াৎকার এবং িবিভ  সংবাদ মা েম 
কািশত িতেবদন পযেব ণ কের দখা যায়, ক  বা বায়েনর পরও ক  এলাকার জনসাধারেণর যভােব উপ ত 

হবার কথা িছল তারা ক সভােব উপ ত হনিন। যিদও িক  সং ক (১২%) উ রদাতার মেত, রা া  উ য়ন/ মরামত ও 
সং ােরর ফেল জনসাধারেণর এখন এক ান থেক অ  ােন যেত সময় কম লাগেছ। তারা  েবর লনায় সহেজ ও কম 
খরেচ (৬%) যাতায়াত করেত পারেছন। ফেল একিদেক যমন তােদর বসা-বািণেজ র সার ঘেটেছ, তমিন অ িদেক 
ব খী কমকাে  স ৃ  হবার েযাগ পাে ন যা তােদর আথ-সামািজক অব ার উ য়েন ভাব রাখেছ।  তাই নয়, 
যাগােযাগ ব ার উ য়েনর ফেল িশ ার ও িচিকৎসার েযাগ বাড়ার (১৮%) সােথ সােথ যানজট (১৩%) ও ঘটনার 
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(১৭%) পিরমাণ কেমেছ এবং মানিসক শাি র পিরমাণ বেড়েছ (৯%)। দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর ত  থেক 
একই িচ  উেঠ আেস। অথাৎ মা েষর কাজকেমর গিতশীলতা বাড়ার সােথ সােথ ভাগাি  অেনকখািন কেমেছ।  
 

তারপেরও রা ায় চলাচল করেত িগেয় মা ষেক নানিবধ সম ায় পড়েত হে  যমন-ভাসমান হকােরর উপ ব (১৪%), 
অ শ  রা া (১৪%), বষায় পািন জেম থাকা (১৪%), য -ত  গািড় পািকং (১১%), রা া অ পােত যানবাহেনর সং া ি  
(১১%), গত/ভা া রা া (৮%), ভা া/ঢাকনা িবহীন ানেহাল (৭%), নদমা হেত উপচােনা পািন (৭%), পযা  টপাত না 
থাকা (৭%), সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড় (৪%) ইত ািদ (সমী া, ২০১৮)। দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরা একই 
মত দােনর পাশাপািশ অ শ  রা াঘাট এবং রা াঘােট ময়লা আবজনা পেড় থাকার ফেল  গে  রা া েলা িদন িদন  
চলাচেলর অ পেযাগী হেয় পেড়েছ বেল জানান। ফল িতেত যানজট বাড়েছ, যথাসমেয় িনিবে  গ ে  পৗঁছােনা স ব হে  
না, বাড়েছ সমেয়র অপচয় এবং ন  হে  কমঘ া।    

 

িচ  ১৬ : যানজেটর কারেণ বছের  িতর পিরমাণ 
  উৎস: দিনক থম আেলা, ২৫ মাচ, ২০১৮  
 

পি কার কািশত িতেবদন অ যায়ী যানজেটর কারেণ রাজধানীেত এক  যানবাহন ঘ ায় যেত পাের গেড় ৫ 
িকেলািমটার। ১২ বছর আেগও এই গিত িছল ঘ ায় ২১ িকেলািমটার। ঘ ার পর ঘ া যানজেট আটেক থাকার ফেল যা ীেদর 
মানিসক চাপ তির হে । যানজেটর কারেণ  ঢাকায় দিনক ৫০ লাখ কমঘ া ন  হে । যার আিথক িত বছের ায় ৩৭ 
হাজার কা  টাকা। যানজেটর পিরি িত িদন িদন যভােব খারাপ হে , তােত আিথক িতর পিরমাণও য বাড়েব, তা বলা 
বা  ( দিনক থম আেলা, ২৫ মাচ, ২০১৮)। 
 

রা া িনমােণর ফেল শ ষণ (৬১%), লা- বািল 
(৫৪%) ও ষণ জিনত রাগ- ািধর (৩৫%) পিরমাণ 
বেড়েছ (সমী া, ২০১৮)। উে  য, উ রদাতাগণ 

বতমান সািবক পিরি িত িবেবচনা কের িবেশষ কের 
যানবাহেনর জীবা  ালািন দহন ও িশ কারখানা 
থেক  ষেণর কথা িবেবচনা কের এই মতামত 

িদেয়েছন। অিধক   শ  ষেণর ফেল মানিসক ও 
শারীিরক উভয় সম ােতই গেত হয় মা ষেক। এছাড়া 
উ  শ  িশ , গভবতী মা এবং দেরাগীেদর জ  
মারা ক িতকর। আকি ক উ  শে  মাথা থা, 
বদহজম, অিন া, মনসংেযাগ কেম যাওয়া, িখটিখেট 

মজাজ, িবরি েবাধ, এমনিক অ াভািবক আচরণ করার মত িচ  ১৭ :পিরেবশ ষণ রােধ সেচতনতা লক কম চী  
                                              উৎস: িবিড িনউজ 

২৪.কম 
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মেনাৈদিহক নানা সম ারও ি  হে । আর উ মা ার শ ষেণর ফেল দীঘ ায়ী বিধরতা তির হেত পাের। অিধক   রা া 
িনমাণ/েমরামেতর বা অ  কান িনমাণ কােজ পযা  পািনর বহার না থাকায় চারিদক লায় সয়লাব হেয় যাে । লা ষেণ 
অ াভািবকভােব বেড়েছ লাজিনত রাগ ািধর েকাপ। াস- ােসর মা েম রাগ-জীবা  িমি ত লা স েস েবশ 
কের াসক , হ পানী ও য াসহ নানা জ ল রােগর ি  করেছ (পিরবতন, ০৪ মাচ, ২০১৭)।    
 

দলীয় আেলাচনা অংশ হণকারীরা অিধকাংশ লাকাল রা ায় কান টপাত নই বেলেছন। আর সমী া অ যায়ী য েলা 
আেছ স েলাও পথচারী চলাচেলর উপেযাগী নয় (৮৭%)। কারণ টপাত েলােত রেয়েছ হকারেদর আিধপত  (১৬%)। 
এছাড়াও অ শ  টপাত (১৫%), ময়লা-আবজনা (১৪%), টপাত সংল  বসায়ী ক ক টপাত দখল (১২%), িনমাণ 
কােজ ব ত সাম ী টপােত ফেল রাখা (৯%), িব েতর িপলার (৮%) ও টপােতর াব ভা া থাকা (৮%), অসমতল 

টপাত ( -িন ) (৬%), টপােতর উপর িদেয় সাইেকল/ মাটর সাইেকেলর চালনা (৫%) ইত ািদ কারেণও টপাত িদেয় 
চলাচল করা ক সা  াপার হেয় দ িড়েয়েছ (সমী া, ২০১৮)।      
 

অ িদেক ঢাকার ই িস  কেপােরশেনর (িডিসিস) পিরসং ান মেত, নগরীেত ১৬৩ িকেলািমটার টপাত রেয়েছ। এর মে  
১০৮.৬০ িকেলািমটার টপাতই এখন অৈবধ দখেল। আর ২২৮৯.৬৯ িকেলািমটার সড়েকর মে  ৫৭২.৪২ িকেলািমটার 
রেয়েছ বদখল। বাংলােদশ িছ  ল হকাস সিমিতর জিরেপর ত মেত, নগরীর টপােতর ১৩% হকারেদর দখেল, ১৫% 
দাকান মািলকেদর দখেল, পাবিলক টয়েলট ও অ া  যা ী ছাউিন ৫%, অ া  িমিলেয় ৪৮% িবিভ  দখেল রেয়েছ, এবং 

৫২% উ ু  রেয়েছ ( দিনক সং াম, ২০ িডেস র, ২০১৫)। এেত কের একিদেক যমন চ  যানজট ি  হে , অ িদেক 
টপােত হ টার জায়গা না থাকায় যানজেটর কবেল পড়া যা ীরা েটও গ ে  যেত পারেছ না। অথচ জন ােথ করা এক  

িরট আেবদেনর পিরে ি েত ২০০১ সােলর ১১ ফ য়াির হাইেকাট এক  রায় দন। এেত বলা হয়, ‘ঢাকার টপাত ও 
চলাচেলর পথেক জনসাধারেণর বহার এবং পথচারীেদর জ  অব ই পির  ও উ ু  রাখেত হেব।’ এছাড়া অৈবধ াপনা 
অপসারেণ সংি েদর পিরকি ত পদে প িনেয় ব  করেত হেব সড়েকর টপাত ও চলাচেলর পেথ রাখা িনমাণসাম ী। 
হাইেকােটর এই রায় ঘাষণার পর কেট গেছ ায় ১৭ বছর। রায় বা বািয়ত হয়িন, উে া বেড়েছ দখলদাির ।   

                                                        
িচ  ১৮: ঢাকার টপােতর বতমান অব া  

                                                               উৎস: সমী া, ২০১৮ 
 

এছাড়াও, িব মান টপােত াইেভটকার/ মাটর সাইেকল রাখার ফেল পথচারীরা টপাত িদেয় অবােধ চলাচল করেত 
পারেছ না। ২০১২ সােল মহামা  হাইেকাট টপােত মাটরসাইেকল চালােনা িনিষ  ঘাষণা কেরেছন। সই সে  নগরবাসীর 

াভািবক চলাচল িনি ত করেত টপােত মাটরসাইেকল চালােল দায়ী চালকেদর িব ে  তাৎ িণক শাি লক ব া 
হেণ িলেশর িত িনেদশ িদেয়েছন। িক  মানা হে  না সই িনেদশনা।  

 

অনলাইন পি কা িবিড িনউজ ২৪.কম এর িতেবদন অ যায়ী, ঢাকার ায় কােনা অ েলই স ক পিরক নায় টপাত 

হয়িন। রাজধানীর অিধকাংশ টপাতই সড়ক থেক দড় েটর বিশ । যিদও সারা িবে  তা ৬-৯ ইি  হেয় থােক। 
ে ও আদশ মােনর চেয় কম রাজধানীর অিধকাংশ টপাত। বািণিজ ক অ েলর টপােতর জ ও আ জািতকভােব 
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ী ত থক আদশ মান রেয়েছ। আই িডিপর (Institute for Transportation and Development Policy-ITDP) 

ত  অ যায়ী, বািণিজ ক অ েল টপােতর ল অংেশর (চলাচেলর জ )  হেব নতম ৮.২ ট। এর সে  ে জ ও 
ফািনচার জান যাগ করেল বািণিজ ক অ েল টপােতর  হেব কমপে  ১৬.৮ ট। অিতমা ায় বািণিজ ক অ েলর 
জ  টপােতর ল অংেশর  হেব ১৩.১২ ট। ে জ ও ফািনচারসহ এ ধরেণর বািণিজ ক অ েল টপােতর  হেব 

নতম ২১.৩ ট। ল নকশার পাশাপািশ রাজধানীর টপাত েলা চলাচেলর অ পেযাগী হওয়ার অ া  সম ার অ তম 
কারণ টপাত েড় রাখা িনমাণসাম ী। িরকশা া  ও যানবাহেনর ােরজ িহেসেবও বহার হে  কােনা কােনা টপাত। 

রেয়েছ ঢাকনািবহীন ানেহালও (bdnews24.com, ০৩ নেভ র, ২০১৬)।  
 

সমী ার ত  পযেব েণ দখা যায়, ক  
এলাকাস েহ এখনও জলাব তা (৮৮%) 
রেয়েছ। জলাব তার ল কারণস হ হেলা 
িনয়িমত নদমা পির ার না করা (২৮%), 

নদমায় ময়লা আবজনা ফলা (২৭%), পযা  
নদমা না থাকা (২২%), র ও নদী-নালা 
ভরাট (৯%), ানেহােলর ঢাকনা না থাকা 
(৭%), নদমার ল িডজাইন (৪%) ইত ািদ 
(সমী া, ২০১৮)। অ িদেক জলাব তার ল 
কারণ িনেয় স িত ঢাকার খাল েলার এক  
সিচ  িতেবদন তির কেরেছ ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন। এেত দখা গেছ, ঢাকা 
মহানগরীেত খােলর সং া ৪৩ । এর মে  
ঢাকা ওয়াসা র ণােব ণ কের ২৬ । ৯  খাল 
রা া, ব  কালভাট ও ি ক য়ােরজ লাইেন 
পিরবতন করা হেয়েছ। বািক ৮  খাল রেয়েছ জলা শাসেনর িনয় েণ। িতেবদেন দখা গেছ, িব মান খাল েলার মে  
রামচ র খাল ১০০ েটর জায়গায় ৬০ ট, মহাখালী খাল ৬০ েটর জায়গায় ৩০ ট, ািরস খাল ২০ েটর েল ১০-
১২ ট, বাইশেটিক খাল ৩০ েটর েল ১৮-২০ ট, বাউিনয়া খাল ৬০ েটর বদেল ৩৫-৪০ ট, ি ণ খাল ২০০ েটর 
বদেল ১৭০ ট, আব াহ র খাল ১০০ েটর বদেল ৬৫ ট, ক াণ র ধান খাল ১২০ েটর েল ানেভেদ ৬০ থেক 
৭০ ট, ক াণ র ‘ক’ খােলর িবশাল অংশ এখন স  ন, পনগর খাল ৬০ েটর েল ২৫ থেক ৩০ ট, কাটা র খাল 
২০ িমটােরর বদেল ১৪ িমটার, ই ািহম র খােলর ক ে ত সংল  মাঝামািঝ ােন ৩০ েটর েল ১৮ ট রেয়েছ। এসব 
খােলর অিধকাংশ ােন ভাবশালীরা দখল কের ব তল ভবন, দাকানপাট ও ময়লা অবজনায় ভরাট কের রেখেছ। ফেল 
খােল পািনর বাহ ব  হেয় গেছ। অেনক জায়গায় িবলীন হেয় গেছ খােলর অি ।  
 

রামচ র খাল  নেবাদয় ধান সড়েকর ৮ নং রাড থেক। খাল র এ অংশ থেক ৬০০ িমটার পর ওয়াসা পা  সংল  
অংেশ অৈবধ ব তল াপনা িনমাণ ও ময়লা আবজনার ূপ জেম আেছ। এ খাল পােড়র ৩০ ট জায়গা ভরাট কের রা া 
তির কেরেছ িস  কেপােরশন। এছাড়া নেবাদয় ধান সড়েকর ১০ নং রাড  িনিবড় হাউিজং িবশাল অংশ দখল কের 
াপনা তির কেরেছ।  

 

িডএনিসিস’র ৩৩ ও ৩৪ নং ওয়ােডর িবশাল অংশ েড় কাটা র খােলর অব ান। এ খাল র দঘ  ১ হাজার ৭১৫ িমটার। 
বতমােন খােলর র অংেশ ১৪ িমটার এবং শষাংেশ ২০ িমটার  রেয়েছ। ১৫০ বগিমটার েড় গেড় উেঠেছ অৈবধ 

াপনা। তাছাড়া ১ হাজার ৫৪৫ িমটার অংশ ময়লা ও আবজনায় ভরা। এ খাল র ১৬৫/৫, লপার ৬৭/৫ পি ম কাটা র, 
২৫২/১ বিসলা রাড, বিড়ব ধ রাড কালভাট, মাহা দ র হাউিজং, নেবাদয় হাউিজং ও ৩ নং রাড কালভােটর দি ণ 
পােশ খােলর মে  ১  মসিজদ ও ১  িগজা গেড় উেঠেছ। এসব এলাকায় ৬০ ট ে র েল ৩০ ট রেয়েছ। 

   

িচ  ১৯: উ র বা া এলাকার স তার ল খাল ভরাট কের গেড় উঠা ফ া ির-
বািড় 

উৎস: কােলর ক , ১৫ মাচ, ২০১৭



  

46 
 

কসাইবাড়ী খােলর অি ই নই। উ রার দি ণ আজম র থেক  হেয় কসাইবাড়ী হেয় মা ারেটক পয  িব িত িছল এ 
খাল র। এখন এ  পিরণত হেয়েছ েন। এর দঘ  িছল ৮ হাজার িমটার এবং  ১০ থেক ১২ িমটার আেছ। ক াণ র 
‘খ’ খাল কাগেজ-কলেম ৪০ ট হেলও অেনক জায়গায় খােলর কানও অি  নই। কােনা কােনা জায়গায় ৯-১২ িমটার 
দখা গেছ। কাথাও কাথাও ময়লা আবজনা ভের বাহ ব  হেয় গেছ। এ খাল র দঘ  ২.৪০ িকেলািমটার।  

 

শীতল া নদী হেত উৎপ  হেয় মশ স  হেয় ঘাপদি ণ মৗজার পি ম াে  বাওয়ানী ট িমেলর ভতের িগেয়িছল 
ঘাপদি ণ খাল। এ খাল র বতমােন কােনা অি  নই। খাল  অিধ হণ কের পাট ও ব  ম ণালয় লিতফ বাওয়ানী ট 

িমলস তির হেয়েছ ( দিনক ইে ফাক, ২৭ লাই, ২০১৭)। 
 

দিনক কােলর ক  পি কার িতেবদেন সবেচেয় বিশ দখলদার পাওয়া গেছ ন ীপাড়া-ি েমাহনী খােল। এ  ধল র খাল 
থেক হেয় মা া, রাজারবাগ, ন ীপাড়া মৗজার ভতর িদেয় ন ীপাড়া-ি েমাহনী সড়েকর পাশ িদেয় উ ের বািহত হেয়েছ। 

এ  নািসরাবাদ-ন ীপাড়া খােলর সে  ি েমাহনীেত িমেলেছ। খােলর ওপর দখল িনেয় গেড় তালা হেয়েছ িবিভ  দাকান, 
রাজৈনিতক দেলর কাযালয়। সব িমিলেয় এ খােল ১৮০ জন দখলদার রেয়েছ।    
 

িমর র-১৪ ন ের ই াহীম র খালও দখেল- ষেণ । ই পােরই অৈবধ াপনা আেছ। ধালাইখাল বতমােন ধালাইখাল 
রা া িহেসেব বহার হে । বাসােবা খােল জলাশয় ভরাট কের থেম অ া র এ েচ  অিফস াপন করা হেয়েছ। ব 
দালাইরপােড় বখালী খােলর একাংশ ভরাট কের দিনয়া রাড চওড়া করেছ িডএসিসিস। বখালী খােল দালাইরপােড়র 

দিনয়া রােড ওয়াসার পািনর পা  পয  বখালী খােলর ১২ থেক ১৫ ট ব শ ও ন িদেয় বড়া দওয়া হেয়েছ। কালশী 
খােলর মিদনানগর ও পলাশনগের ানীয় লাকজন মা  ফেল ভরাট করা ছাড়াও দয়াল িদেয় ায়ীভােব দখল কের 
রেখেছ। ( দিনক কােলর ক , ১৫ মাচ, ২০১৮)।  

 

দিনক থম আেলার িতেবদেন দখা যায়, ২০০৯ 
সােলর পর গত সােড় আট বছের জলাব তা র 
করেত িতন  সং া মাট ১ হাজার ৯৯৬ কা  খরচ 
কেরেছ। এর মে  ঢাকা ওয়াসা ৬১৮ কা , ঢাকা 
িস  কেপােরশন (ভাগ হওয়ার আেগ ও পের) ১ 
হাজার ২৭০ কা  এবং পািন উ য়ন বাড (পাউেবা) 
১০৮ কা  টাকা খরচ কের। উে  য, ২০০৯ থেক 

’১৪  পয  ঢাকা িস  কেপােরশন িন াশন কােজ খরচ 
কেরেছ ৪০৬ কা  টাকা। যসব এলাকায় নদমা 

িনমাণ ও মরামত হয় স েলা হে  -িবমানব র 
সড়ক, িমর র, আিমনবাজার, মহাখালী ও রান 
ঢাকা, জয়কালী মি র, যা াবাডী়, ধালাইখাল, 
মািলবাগ বাজার, মগবাজার, ধানমি  ২৭ ন র, 
লালবাগ, কা নগর, িমর েরর কাজীপাড়া, 
শওড়াপাড়া, িচিড়য়াখানা রাড, িন - ২, উ রা 

িত। িক  তারপেরও ায় িত  এলাকােতই 
জলাব তা বেড়েছ। িতেবদেন দখা যায়, ব  
কালভােটর ভতেরর আবজনা জমায় পািন যাে  না। 
আবজনা ও খাল পির ােরর জ  গত বছর 
এ কােভটর ও ভার য  কনা হয়। গত বছরই স নবািগচা ব  কালভাট থেক ১৪ হাজার মি ক টন আবজনা তালা হয়। 
এ বছর লাই পয  ৯ হাজার মি ক টন আবজনা তালা হয়। নগেরর আরামবাগ, ফিকরা ল, নয়া প ন, কাকরাইল, 
শাি নগর ও রাজারবাগ এলাকার নদমার পািন এই ব  কালভাট পেথ কমলা র জনপথ পা ে শন পেথ বা  নদীেত যায়। 
িক  তারপরও ি েত এসব এলাকায় ঘ ার পর ঘ া পািন জেম থাকেত দখা যাে  ( দিনক থম আেলা, ০৭ আগ , 

িচ  ২০ : জলাব তা িনরসেন গত আট বছের য় ত অেথর পিরমাণ                             
উৎস: দিনক থম আেলা, ০৭ আগ , ২০১৭ 
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২০১৭)। উে  য, পািন িন াশেনর জ  ঢাকা ওয়াসার িশি ত ১৩২ জনবল রেয়েছ। এছাড়া বশ িক  উ মতাস  
মিশন ও সর াম রেয়েছ। িক  তারপরও সামা  ি েতই েব যাে  রা া-ঘাট। লতঃ দায় িনেয় ঢাকার ই িস  

কেপােরশেনর সে  ঢাকা ওয়াসা ক পে র টানাপেড়ন, একক ও সমি ত ক প  না থাকায় রাজধানীবাসী জলাব তা থেক 
রহাই পাে  না।  

 

পরামশক দল ন নায়ন এলাকা তথা িডনিসিস ও িডএসিসিস’র যথা েম আগারগ ও ও শাি নগর এলাকার পািন িন াশন 
ব া পিরদশেনর জ  উ  এলাকার নদমার মা ার ল-আউট ান সংি  ক প  থেক সং হ কের পািন িন াশেনর 

িনে  বিণত  িদকস হ িচি ত কেরেছ-  
 

আগারগ েয়র রা া সংল  এলাকার ি র পািন  িন াশন এবং বােহর িদক (েশষ িনগমন ক াণ র খাল)   

আগারগ ও এলাকার ি র পািন রা ার িনচ িদেয় ঢাকা ওয়াসা ক ক ািপত আরিসিস পাইপ এর মা েম িতন   রা া িদেয় 
ক াণ র ধান খােল পিতত হয়। এখােন উে খ করা যেত পাের, আংিশক ি র পািন িন াশেনর জ  িডিসিস ক ক 
সারেফস নও ব ত হেয়েছ। 
 

1. আগারগ েয়র রা ায় ািপত গভ  পাইেপর মা েম ি র পািন আগারগ ও হেত ামলী িশ  মলা হেয় িমর র রাড 
িদেয় (অথাৎ আগারগ ও হেত িমর র রাড) ক াণ র ধান খােল িমিলত হেয়েছ ও পের পা  কের িড়গ া নদীেত 
ফলা হয়।   

 

2. আগারগ েয়র িক  অংেশর ি র পািন আগারগ ও মাড় হেয় ৬০ িফট ন ন রা া িদেয় পি ম পীেররবাগ “চ” খােল 
পিতত হয়। “চ” খােল হেয় ক াণ র ধান খােল পিতত হয়। ক াণ র এলাকার ব েধর িভতর ািপত পা  শেনর 
মা েম পা  কের পােশ বািহত িড়গ া নদীেত ফলা হয়।   

 

3. ঢাকা ওয়াসার পাইপ েনর মা েম অ  এলাকার সি িহত ি র পািন যা পিরক না অিফেসর িপছেনর উ র িদেকর 
রা ায় ািপত ব হেত পি েম শের বাংলা িষ িব িব ালেয়র ম  িদেয় ক াণ র ধান খােল পিতত হয়। এরপর 
ক াণ র পা  শেনর মা েম িড়গ া নদীেত ফলা হয়।  

 

শাি  নগেরর ি র পািন িনগমন (েস নবািগচা রা া জমা ত ি র পািন বােহর িদক)     

ঢাকা ওয়াসার ত মেত শাি নগর এলাকার পািন িন াশন সম ার বড় হল কারণ: ১) িব মান কালভােটর পািন বােহর 
মতা েয়াজন অ পােত অেনক কম; ২) কন াকশন কাজ স াদন কেরেছ ঢাকা ওয়াসা, িডিসিস ও রাজউক। ফেল 

এককভােব যেথাপ  পিরক নার অভাব ও পরবত েত যেথাপ  বা বায়ন হয় নাই। উদাহরণ প কাজ চলাকালীন 
shuttering স হ পির ণভােব বর করা স ব হয় নাই। ঢাকা ওয়াসা পের অেনক চ া কেরও েরা shuttering বর 
করেত পাের নাই।  
 

শাি  নগেরর ি র পািন িন াশেনর েনজ নটওয়াক 

িনে  বিণত  িতন  পেয়ে র মা েম শাি নগর রােডর  ি র পািন রা ার িনচ িদেয় ািপত আরিসিস পাইপ এর মা েম 
বািহত হয়।  

 

1. শাি নগর রা া হেয় কাকরাইল মাড় িদেয় জাতীয় রাজ  ভবেনর পাশ িদেয় িবজয় নগর রা া হেয় স নবািগচা ব  
কালভােট পিতত হয়;  
 

2. শাি নগর বাজার হেয় িলশ লাইন রােডর িদেক বািহত হেয় িলশ লাইন জনােরল হসিপটাল সংল  ফিকরা ল 
মাড় হেয় স নবািগচা ব  কালভােট পিতত হয় যা দিনক বাংলা মােড়র সি কেট। উপেরা  স নবািগচা ব  

কালভাট কমলা র রলে শেনর দি ণ পাশ িদেয় স নবািগচা খােলর মা েম িজরািন খাল হেয় মা া খােল পিতত 
হয়। মা া খাল হেয় বা  নদীেত বািহত হয়;  
 

3. শাি নগর রা ার িক  অংেশর ি র পািন মািলবাগ মাড় হেয় মগবাজার মােড়র িদেক এবং মগবাজার মাড় হেত 
হািতরিঝল খােল পিতত হয়।  

 

শাি নগর ও আগারগ ও এলাকার ি র পািন িনগমেনর ল-আউট াপ  পিরিশ -ঘ এ সং  করা হল   
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উপ  অব ার পিরে ি েত বলা যায়, উ  কে র আওতায় ঢাকা মহানগরীর িবিভ  ােন রা া/ টপাত/নদমা িনমােণর 
ফেল জনসাধারেণর কাজকেম িক টা হেলও গিতশীলতা বাড়েলও নগরবাসী েরা িরভােব িনিমত রা া/নদমা/ টপাত বা 
এর সং ার জিনত িবধা িল ভাগ করেত পারেছ না। এর অ তম কারণ ক  শষ হওয়ার পের যথাযথ র ণােব েণর 

ব া না থাকা। তাই ভিব েত অ প ক  বা বায়েনর ে  ািবত পািরশস হ (নবম অ ােয় দয়া) িবেবচনায় 
আনেল রাজধানীবাসীর ভাগাি  অেনকাংেশই লাঘব হেব এবং সং ার (িডিসিস) উপর জনগেণর আ াও ি  পােব।   
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অ ম অ ায় 

কে র Exit Plan  
 

8.1. কে র Exit Plan পযােলাচনা: 
 

ক  ঢাকা িস  কেপােরশেনর িনজ  জনবল ারা বা বািয়ত হেয়িছল। ফেল কে র কায ম পিরচালনা, বা বায়ন ও 
তদারিক -  জােনর দািয় া  েকৗশলী ারা স  হেয়েছ। তাই ই িস  কেপােরশেনর আওতাধীন জানস হ ক  
পরবত  কােজর দািয়  হণ কেরেছ।  
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নবম অ ায় 
ভাব ায়ন সমী ার পািরশস হ     

 

9.1. পািরশস হ 
 

সমী ায় া  উ রদাতােদর মতামত, দলীয় আেলাচনা, ণ ি েদর সা াৎকার, িনিবড় সা াৎকার এবং ানীয় 
পযােয় মত িবিনময় কমশালা থেক া  ত স হ পযােলাচনা কের ভিব েত এ ধরেণর ক  বা বায়েন িনে  বিণত 

পািরশ েলা িবেবচনায় আনা যেত পাের-   
 
 

1. সবা দানকারী িবিভ  সং ার বািষক কম পিরক না অিভ  হওয়া এবং সমি ত একক ক পে র মা েম কাজ 
স াদন করার ব া করা যােত বারবার রা া খ ড়া- িঁড়জিনত ভাগাি র অবসান ঘেট। একই সােথ পিরেসবার 
স সারণ, সংেযাগ, মরামত ও ন ন সংেযাগ াপেনর সময় রা ার খনন ত মা  স ণ েপ সিরেয় ফলা এবং ত 
রা া মরামত করার ে  সংি  ক প েক নজর িদেত হেব (অ ে দ-৬.১, া ২২; অ ে দ-৬.২.১, া ৩০; 
অ ে দ-৬.২.৩, া ৩৩ এবং স ম অ ায়, া-৪৭);      
 

 

2. িনমাণ কােজর স কতা যাচাইেয় সাব িণক নজরদািরসহ এক  চকিল  অ সরণ কের কাজ বা বায়ন করা িবেশষ 
কের মাঝরােতর পর বা বািয়ত ত কােজর ণগত মান িনি ত করার জ  জারােলা মিনটিরং এর ব া করা 
দরকার যােত িনমাণকারী িত ান েকৗশলীেদর অ পি িতর েযাগ িনেয় কােজ গািফলিত করেত না পাের। এছাড়া, 
ট ার আইেটেম সফ , লা-বািল িন ত করা, মানস  কােজর জ  কাদারেক র ার দােনর িবধান রাখার 
ব া করা (প ম অ ায়, া-১৯; অ ে দ-৬.২.৪, া-৩৬);      

 
 

3. িনমাণ কােজর ণগত মান িনি তকরেণর প িত েব িনধারণ কের কােজর  থেকই িনমাণ কােজ ব ত 
মালামােলর িনজ  ণগতমান ও তার সংে ষ িডজাইন িনবাচন কের কাজ চলাকালীন ও কাজ শেষ াব ট  ও in-

situ test ও site test এর মা েম মানস  কাজ বা বায়েনর জ  এক  অ েমািদত চকিল  ট ার আইেটেম 
সি েবিশত করা (অ ে দ-৬.২.৪, া-৩৬);     
   

4. রা া, টপাত দখল কের রাখা উে দকরণ ি য়া যথাযথভােব স  না কের িনমাণ কাজ  করায় কে র 
কাি ত অ গিত না হেয় ক  িবলি ত হয়। তাই ভিব েত িডিপিপ ণয়েনর সময় এমনভােব কম পিরক না হণ 
করেত হেব যােত িম দখল করণসহ অ া  ি য়া স হ স  হবার পর বা ব িনমাণ কাজ  হয় (অ ে দ-
৬.২.৪, া-৩৫);    

 

 

 

5. িকউরেম  কােজ িপিপআর ২০০৮ অ সরেণ িবিধ-িবধান মেন pre-contract ও post-contract management 
কােজর জ  সংি  ক প  ারা এক  অ েমািদত চকিল  অ সরণ ও তার ায়েনর জ  যথাযথ মিনটিরং এর 

ব া করা (অ ে দ-৪.১, া-১৫);      
 

6. িপিপআর ২০০৮ এর যসব িবিধ িতপালন করা হয়িন যমন য় পিরক না ণয়ন, দরপ  িবি  ও হেণর রিজ ার 
সংর ণ, িপআরএমিপ (Procurement Risk Management Plan) তির, দরপ  ায়েনর  িব িত সংেশাধন 
ইত ািদ  সহকাের িতপালনােথ য়কারী সং ার ি  আকষণ করা যেত পাের (অ ে দ-৪.১, া-১৫; প ম 
অ ায়, া-১৯);    

 

7. িব মান রা া েলা যেহ  শ  করা স ব না সেহ  ািফক চলাচেল ছাট যানবাহন যমন িরকশা, মাটরসাইেকল 
াক, লরী, বাস, মাইে াবাস ইত ািদ চলাচেল রশিনং িসে ম চা  করা। অিফস টাইম (সকাল ১০টা থেক স া ৬টা) 

এবং ল টাইম (সকাল ৭টা থেক ১০টা) ইত ািদ আলাদা কের দওয়া। এছাড়াও সড়েকর লন েলা িনিদ  কের দওয়া, 
এমআর  (মাস র ািপড ানিজট), িবআর  (বাস র ািপড ানিজট), ও ঢাকা এিলেভেটড এ ে সওেয়সহ িবক  ব া 
হেণর মা েম ( গভ  ন, ওয়াকওেয়, গভ  হকারেদর দাকান) যানজট িনরসন করা যেত পাের (অ ে দ-

৬.২.৩, া ৩৩);  
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8. যানজট িনরসেন অৈবধ পািকংেয়র অবসান ঘটােত হেব। টপােত নগরবাসীর িনরাপদ ও াভািবক চলাচল িনি ত 
করেত টপােত মাটরসাইেকল চালােল দায়ী চালকেদর িব ে  তাৎ িণক শাি লক ব া হণ করেত হেব পাের 
(অ ে দ-৬.২.৩, া ৩৩; স ম অ ায়, া-৪৪);   

 

9. ঢাকার টপাত ও চলাচেলর পথেক জনসাধারেণর বহার ও পথচারীেদর চলাচল উপেযাগী করার জ  টপাত 
িনয়িমত পির ার-পির  ও উ ু  রাখেত হেব। টপাত থেক অৈবধ াপনা অপসারণসহ ভবন িনমাণ ও মরামত বা 
অ  য কান অবকাঠােমা িনমােণর সময় িনমাণ সাম ী যােত রা া বা টপােতর উপর না থােক তা িনি ত করেত 
হেব। এে ে  আইন লা র াকারী বািহনীর িদ া ও ইিতবাচক ি ভি  থাকেত হেব (অ ে দ-৬.২.৩, া ৩৪; 
স ম অ ায়, া-৪৪);   

 

10. ঢাকার অিধকাংশ টপাত েলা কাথাও  ও কাথাও িন  এবং অ শস  তথা টপাত িনমােণর পিরক না ও 
নকশায়  থাকার ফেল পথচারীরা িনিবে  তা বহার করেত পারেছ না। তাই আ জািতক মান অ যায়ী, টপাত 
তির করার সময় খয়াল রাখেত হেব টপােত হ টার অংশ  িদেয় যােত জন ইলেচয়ার বহারকারী পাশাপািশ 

চলেত পাের। এছাড়া চলাচেল িব  ঘটায়, এমন কােনা িতব কতাও যােত না থােক সিদেক ল  রাখেত হেব (স ম 
অ ায়, া-৪৪, ৪৫);  

 

11. ায়ীভােব টপাত দখল  করেত হেল মা  বতমােন পিরচািলত দাকান-পাট ব  করেলই হেব না বরং ভিব েত 
যন কউ অেথর জ  টপােত কােনা বসা-বািণজ  না চালায় স িবষেয়ও ল  রাখেত হেব। এে ে  দির  

হকারেদর জ  মা েয় নবাসন কম চীর উে াগ হণ করা যেত পাের  (অ ে দ-৬.২.৩, া ৩৩);   
 

12. ঢাকা মহানগরীর ধান ধান খাল েলােক ন ার ও সংর ণ করেত হেব। সই সােথ েয়াজনীয় ে  ইেতামে  
িবলীন হেয় যাওয়া খাল েলার বা বতায় আ  ‘সংেযাগ খাল’ তরী কের এক  কাযকর ও স ম িন াশন ব া বা 
নটওয়াক তরী করেত হেব ও িনয়িমত তদারিকর ব া থাকেত হেব। এে ে  ঢাকা ওয়াসা, ই িস  কেপােরশন, 

পািন উ য়ন বােডর সম েয় এক  সমি ত েনজ ান ত ও বা বায়ন করা যেত পাের (স ম অ ায়, া-৪৫, 
৪৬);    

 

13. নালা-নদমা ও খােল যােত কউ আবজনা ও অপচনশীল ািদ ফলেত না পাের স ব া িনি ত করা এবং নালা-
নদমা পির ার করার পর আবজনা রা ার পােশ জিমেয় না রেখ ততম সমেয় সিরেয় ফলার উে াগ িনেত হেব 
(অ ে দ-৬.২.৩, া ৩৩);   

 
 

14. জলাব তা রীকরেণর জ  িস  কেপােরশনেক ল দািয়  দওয়ার পাশাপািশ ঢাকা ওয়াসার েনজ িডিভশেনর 
িশি ত কািরগরী লাকবল িস  কেপােরশেনর িনকট হ া র করা বা িডিসিস’র িনজ  েনজ শাখা সট-আপ গেড় 
তালা (অ ে দ-৬.২.২, া ৩২); 

   
15. ক  সংি  জনবলেক ণকালীন িভি েত িনেয়াগ করা এবং ক  শেষ কাজস হ স কভােব র ণােব ণ ও 

পযেব েণর ব া করা দরকার। সই সে  যথাসমেয় েয়াজনীয় অথ বরাে র িবষয়  িনি ত করা েয়াজন 
(অ ে দ-৬.২.২, া ৩২) । 
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পিরিশ   

পিরিশ  ক : ায়ন সমী ার Terms of Reference (ToR) 

Impact Evaluation Study of Improvement of Damaged Roads, Drains & Footpath of 
Dhaka City Corporation.  

 

01. Name of the Project : Improvement of Damaged Roads, Drains & 
Footpath of Dhaka City Corporation  

02. Sponsoring Ministry/Division : Local Government Division 

03. Executing Agency : Dhaka City Corporation 

04. Location of the Project : Dhaka City Corporation Area. 

 

05. Estimated Cost (In Lakh taka) : Original Revised (1st) 
 (a) Total : 26672.71 26672.71 

 (b) GOB : 22671.80 22671.80 

 (c) Owned fund  : 4000.91 4000.91 

 
06. Implementation Period : Original Revised (2nd) 

(a) Date of Commencement  : July 2011 July 2011 

(b) Date of Completion  : June 2013 December 2014 
 

07.      Objectives of the Project:  
 To enhance civic amenities through the improvement of road drains and footpaths;  

 To minimize the traffic jam and to ensure smooth movement of vehicles and providing 
pedestrian facilities; 

 To remove water loggings from frads by improving drainage facilities. 

 To improve environmental and socio economic conditions. 
 

08. Major Components of the Project: 
 Construction of drains-175.25 km; 

 Construction of footpath-47.65 km 

 Improvements of roads bituminous road-88.64 km. Cement concrete-111.66 km. Brick 
pavement 3.144 km.  

 
09. Project (Cumulative Progress up to July 2017) 
 Phsical and financial progress 100% and 95.81% respectively. 
 
10.     TOR of the current Assignment:  

(a) Description of the Project (Project Name, Sponsoring Ministry, Implementing Agency, Project 
Implementation Period, Project Cost, Year wise Allocation as per DPP, Objective of the Project, 
Approval/Revision of the project, Source of Finance, Background of the Project. 

(b) Collection and analysis of overall and detailed component wise progress of the project (physical 
and financial) using table, graph, chart etc.  

(c)  Analysis and review the progress of the Project in respect to project objective as well as probable 
future impact. 

(d) Examination whether PPA-2006 and PPR-2008, and guidelines of development partners for 
Procurement was followed in the procurement process (In this case it is mandatory to evaluate 
tender process and evaluation; whether the packages mentioned in DPP are split or not. If package 
are split, then identify the causes, and examine whether it is done with approval from proper 
authority). 
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(e) Analyzing and making observation whether quantity of goods, works and services are procured as 
per  BoQ, quality is ensured as per specification (in this case, samples are to be collected from field 
level and tested from reputed laboratory. Moreover, data are to be collected with field inspection 
through Individual Interview, Key Informant Interview (KII), and Focus Group Discussion (FGD). 

(f) Finding out the rationality of year wise work plan and financial target mentioned in DPP. Assess 
whether the project is implementing/implemented in respect to/along with year wise work plan 
from the beginning of the project. If there is any lapses in progress in comparison to project 
planning. Then identify the causes and suggest remedial measures. 

(g) Analyzing and making observation on different complexities like land acquisition, utility shifting, 
delay in fund release, delay in procurement, limitations in management, causes of increase of 

project cost and implementation period, social and environmental impact of the project. 
(h) Discussion and making recommendation on the project’s probable Exit Plan 
(i) After completion of the Project to sustain created infrastructure/ opportunities have to make 

recommendations. 
(j) SWOT analysis of the Project; in this case, strength, weakness, opportunity and threats have to be 

identified and discussed. Moreover, recommendations to be made to overcome those weakness and 
threats. 

(k) Make justification of the taking the project in respect to Socio-Economic condition.  
(l) Making major findings on overall project’s implementation status. 
(m) Making recommendations in the light of findings; and 
(n) Other tasks assigned by the procuring entity (IMED). 
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পিরিশ  খ- ায়ন সমী ার মালা  
পিরমাণগত প িতর মালা  

নাম:                                                                                         রাড নং: …………    পাড়া/মহ া:……….   
১ । আপিন এই ওয়ােড কত বছর যাবৎ বসবাস করেছন?   ................... বছর 
২। কত িদন আেগ আপনার এলাকায় 

রা া/ টপাত/নদমার কাজ করা হেয়েছ? 
....................... বছর  

৩। আপিন কান িস  কেপােরশেন বসবাস কেরন?  
 

উ র িস  কেপােরশন=১ 
দি ণ িস  কেপােরশন=২ 

৪ । উ  িস  কেপােরশন কত ন র ওয়ােডর 
আওতাধীন?    

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

৫। রা া িনমাণ এর ফেল আপনার িক িক িবধা হেয়েছ 
বেল আপিন মেন কেরন? (একািধক উ র)   
 

কান িবধা পায়িন=১ 
যানজট কেমেছ=২ 
ঘটনা কেমেছ= ৩ 

সমেয়র অপচয় কম হে  =৪ 
বসা-বািণেজ র  েযাগ বেড়েছ=৫ 

িশ ার ও িচিকৎসার েযাগ বেড়েছ=৬ 
যাতায়াত খরচ কেমেছ=৭ 
মানিসক শাি  বেড়েছ=৮   
জলাব তা কেমেছ=৯  

৬। বতমােন রা া বহাের/চলাচেল আপিন িক িক 
সম ার স ুখীন হে ন?  (একািধক উ র)  
  

য -ত  গািড় পািকং=১ 
ভাসমান হকােরর উপ ব=২ 
রা া অ পােত যানবাহেনর সং া ি =৩ 
অ শ   রা া=৪ 
ভা া ঢাকনা িবহীন ানেহাল=৫ 
গত/ভা া রা া=৬  
বষায় পািন জেম থােক=৭  

টপাত নই=৮  
নদমা হেত উপচােনা পািন=৯  
সারা বছর ধের রা া খ ড়া- িঁড়=১০  
অ া =১১ ( টপাত দখলদারেদর হােত, রা ার সং ার কাজ হয় না, যখােন সখােন 
ময়লা ফলা)  

৭। রা া িনমাণ ও সং ােরর ফেল পিরেবেশর উপর িক িক ভাব পেড়েছ বেল আপিন মেন কেরন?    
 ক। লা-বািল  কেমেছ=১  

বেড়েছ=২ 
অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪  

খ। কােলােধ য়া কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪  

গ। শ ষণ কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪  

ঘ। ষনজিনত রাগ- ািধ কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪  

৮। আপনার ওয়ােড টপাত েলা চলাচল বা ব িকনা? 
 

হ =১  
না=২  
আংিশকভােব=৩  

৯। না হেল তার জ  িক িক কারণ দায়ী বেল আপিন 
মেন কেরন? (একািধক উ র) 
 

ময়লা-আবজনা পেড় থােক=১  
হকারেদর অৈবধ দখল=২ 

টপাত সংল  বসায়ী ক ক টপাত দখল=৩ 
অ শ  টপাত=৪ 
িব েতর িপলার=৫ 

টপােতর উপর িদেয় সাইেকল/েমাটর সাইেকেলর চলাচল=৬ 
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টপােতর াব ভা া থােক=৭ 
টপাত েলা সমতল না ( -িন )=৮ 

িনমাণ কােজ ব ত সাম ী টপােত ফেল রাখা=৯  
বািড়র মািলক ক ক টপাত দখল/বািড় িনমাণ=১০  
ভাসমান জনসং া=১১   
রা ার ব িতক আেলার তা=১২  

১০। টপাত িনমােণর ফেল মা েষর হ টা/ে েট চলা 
আেগর লনায়-      
 

কেমেছ=১  
বেড়েছ=২  

অপিরবিতত রেয়েছ=৩ 
১১। আপনার এলাকায় িক জলাব তা হয়?  

 
হ =১   
না=২ 

১২।  গত বছর আপনার এলাকার রা ায় িক জলাব তা 
িছল?    

হ =১  
না=২   

১৩। হ  হেল কত সময় (ঘ া) পািন জেম িছল?    ................... ঘ া   
১৪।  নদমা িনমােণর ফেল আপনার এলাকার পিরেবেশর উপর িন িলিখত  িক ধরেণর ভাব পড়েছ? (একািধক উ র)  
 ক। জলাব তা  কেমেছ=১  

বেড়েছ=২ 
অপিরবিতত রেয়েছ=৩ 
জািননা=৪ 

খ। মশার উপ ব কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪ 

গ। সং ামক রাগ- ািধ কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪ 

ঘ। গ  কেমেছ=১  
বেড়েছ=২ 

অপিরবিতত রেয়েছ=৩  
জািননা=৪ 

১৫।  জলাব তার জ  িনে র কান কারণ েলা দায়ী বেল 
আপিন মেন কেরন?  (একািধক উ র ) 
 
 

পযা  নদমা না থাকা=১   
নদমায় ময়লা-আবজনা ফলা=২  
িনয়িমত পির ার না করা =৩ 

র, নদীনালা ভরাট= ৪ 
নদমার ল িডজাইন=৫ 

ানেহােলর ঢাকনা না থাকা=৬ 
অ া =৭ (ঢাকনার িছ  না থাকা, নদমা নই, জনসেচতনতার অভাব, রা া িন  কের তির 
হেয়েছ, িস  কেপােরশেনর গািফলিত, েনর পাইপ অেনক িচকন, -িন  রা া, লাইেন 
জ াম, নদমা ব  কের িদেয়েছ)    
 

১৬।  বছেরর কান সমেয় আপনার এলাকায় জলাব তা 
দখা যায়? 
    

ি  হেলই=১  সারা বছর =২ জা য়ারী=৩ 
ফ য়ারী=৪ মাচ=৫ এি ল=৬ 
ম=৭ ন=৮ লাই=৯ 

আগ =১০ সে র=১১ অে াবর=১২ 
নেভ র=১৩ িডেস র=১৪  

 

১৭। আপনার বয়স কত?  ....................... বছর  
১৮। আপনার পশা িক?  

 
চা রী =১  

বসা=২   
ছা  = ৩ 
িদনম র=৪  
িহণী=৫  

অ া =৬ (অবসর, িশি কা, ামী, িসএনিজ চালক, বাসী, বকার, ভ ান চালক/িরকশা 
চালক, দিজ, ািনটাির িমি , াইভার, ডা ার, িশ ী, কাঠিমি , লি  ান)  

ণ নাট:                                                                                                                          মাবাইল ন র: 

ধ বাদ 
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ণগত প িতর মালা   
ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়েনর উে ে  খানাস েহর িতিনিধ, 

পথচারী, িশ ক, ইমাম, বসায়ী এবং ভাসমান জনসং ার সােথ দলীয় আেলাচনার (FGD) গাইডলাইন  

 
ান:   

অংশ হণকারী:  খানাস েহর িতিনিধ, পথচারী, িশ ক, ইমাম এবং বসায়ী ( ছাট, বড় এবং মাঝারী), ভাসমান জনসং া     

 

দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর ত  

নং অংশ হণকারীেদর নাম  
িল    

বয়স পশা 
মাবাইল নং 

ষ মিহলা  
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
 

ান:   তািরখ:  
 
মডােরটেরর নাম:    কাড:   
       
নাট টকার এর নাম:    কাড:   

 
সমী ক 

শহী ল কনসালেট   
 

মাচ, ২০১৮ 

 
দলীয় আেলাচনার িবষয়ব স হ:  
1. উ  কে র আওতায় অবকাঠােমাগত উ য়ন তথা রা াঘাট, নদমা এবং টপাত িনমাণ/সং ার স েক আপনােদর মতামত িক? এ েলা 

এলাকার আথ-সামািজক অব া উ য়েন িক িক িমকা রাখেব বেল আপনারা মেন কেরন?  
2. রা াঘাট, নদমা এবং টপাত িনমাণ/সং ার এর ফেল আপনােদর িক িক িবধা হেয়েছ বেল আপনারা মেন কেরন?  
3. রা াঘাট, নদমা এবং টপাত বহাের আপনারা িক কান সম ার স ুখীন হে ন?যিদ হ  হেয় থােক তেব স িল িক িক?  
4. আপনােদর ওয়ােড টপাত েলা িক চলাচল বা ব? 
5. আপনােদর এলাকায় িক জলাব তা আেছ? এ  িক সারা বছর থােক নািক িক  সমেয়র জ । কান মৗ েম জলাব তা বশী হয়?  
6. জলাব তার জ  কান কারণ েলা দায়ী বেল আপনারা মেন কেরন? কে র বা বায়ন শেষ জলাব তা রীকরণ কত  স ব হেয়েছ বেল 

আপিন মেন কেরন?  
7. আপনােদর এলাকার নদমা েলা িক কমত কাজ করেছ? না হেল কন ?  
8. নদমা িনমােণর ফেল এলাকার পিরেবেশর উপর িক ধরেণর ভাব পড়েছ বেল আপনােদর মেন হয়?  
9. ক র ায়ীে র  জ  আপনােদর পািরশ েলা িক িক? এ ধরেণর আরও ক  হােত নওয়া উিচত বেল মেন কেরন িক?      
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  
ক  সংি  ণ ি েদর সােথ সা াৎকার (KII) এর জ  চকিল    

 
অংশ হণকারী: ক  পিরচালক 
 KII পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 
সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 

১। নাম..............................................................................২। পদিব................................................ 
৩। িশ াগত যা তা............................................................ ৪। ফান নং................................................ 
৫। অিফেসর কানা ..................................................................................................................................................... 

সকশন ২: ক  স িকত ত : 
1. আপিন িক ক র সােথ সংি  িছেলন?    ১। হ    ২। না 
হ  হেল কে  আপনার িমকা িক িছল?  
2. ল মা া অ যায়ী কে র সকল কাজ বা বািয়ত হেয়িছল িক?  ১। হ   ২। না ৩। মাটা   ৪। অিধকাংশ 

না হেল, ধান িক িক কাজ বা বায়ন হয়িন বেল মেন কেরন এবং কন হয়িন? 
3. ক  বা বায়নকালীন সমেয় কে র কাজ সরজিমেন পিরদশন/ তদারিক করা হত িক?  ১। হ         ২। না 

হ  হেল, িকভােব করা হত?  
কারা পিরদশন কেরেছন? 
না হেল কন করা হয়িন? 

4. তদারিক (মিনটিরং) করার সময় কান মিনটিরং ল/ চকিল  বহার করা হত িক?  ১। হ         ২। না 
5. পিরদশনকােল কান পািরশ করা হেয়িছল িক?     ১। হ         ২। না 

হ  হেল পািরশ বা বািয়ত হেয়িছল িক?     ১। হ         ২। না 
না হেল কন বা বািয়ত হয়িন? 

6. ক র উে  স েক জােনন িক?  
7. আপনার মেত কে র উে  িক েরা ির বা বািয়ত হেয়েছ?                ১। হ         ২। না 
হ  হেল কত  হেয়েছ?   
না হেল কন হয়িন?  
8. ক  স  করেত আপনারা িক কান ধরেণর িত লতার েখা িখ হেয়েছন? 
হেল িক িক?  
কারণ?  
9. ক  করার সময় িক সংি  অ া  দ েরর সােথ সম য় রেখ কাজ করা হেয়েছ? 
10. আপনার মেত ক  পিরেবশ ও আথ-সামািজক অব ার উ য়েন িক ধরেণর অবদান রাখেব? 
পিরেবেশর উ য়েন অবদান: 
আথ-সামািজক অব ার উ য়েন অবদান: 
11. ক র িবধােভাগীেদর কাছ থেক আপনারা কমন সাড়া পেয়েছন? 
12. ক  শষ হওয়ার পের রা া, নদমা ও টপাত র ণােব েণর জ  িক আপনারা িক কান ধরেণর ব া হণ কেরেছন? 
করেল িক িক?  
13. এই কে র সােথ চলমান অ  কান কে র ততা আেছ বেল মেন কেরন িক?  
14. এই ক  বা বায়েনর ে  েযাগ মাকােবলার িবষয় েলা িবেবচনাধীন িছল বেল মেন কেরন িক?   
15. এই ক  বা বায়েনর সময় পিরেবেশর ভারসাে র কান তারত  হেয়েছ বেল মেন কেরন িক? যিদ হেয় থােক িকভােব? 
16. কে র বা বায়ন শেষ জলাব তা রীকরণ কত  স ব হেয়েছ বেল আপিন মেন কেরন? 
17. কে র পা বত  এলাকায় এই কে র ভাব আেছ বেল মেন কেরন িক? যিদ থােক তেব িকভােব?  
18. ক  িতব ীবা ব বেল মেন কেরন িক? 
19. ভিব েত এই ধরেণর ক  বা বায়েনর াপাের আপনার পািরশ িক? 
20. এ ধরেণর আরও ক  হােত নওয়া উিচত বেল মেন কেরন িক?  
21. আেলািচত িবষেয়র বাইের আপনার কান মতামত থাকেল দান ক ন- 
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  

ক  সংি  ণ ি েদর সােথ সা াৎকার (KII) এর জ  চকিল   
 

অংশ হণকারী: ঢাকা ওয়াসা 
 KII পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 
  

সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 
১। নাম..............................................................................২। পদিব................................................... 
৩। িশ াগত যা তা............................................................ ৪। ফান নং................................................ 
৫। দ র ও িবভাগ..................................................................৬। অিফেসর কানা....................................  

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

1. আপিন িক ক র সােথ সংি  িছেলন?    ১। হ    ২। না 
হ  হেল কে  আপনার িমকা িক িছল?  
2. ল মা া অ যায়ী কে র সকল কাজ বা বািয়ত হেয়িছল িক?    ১। হ        ২। না      ৩। মাটা   ৪। অিধকাংশ 
3. না হেল, ধান িক িক কাজ বা বায়ন হয়িন বেল মেন কেরন এবং কন হয়িন? 
4. ক  বা বায়নকালীন সমেয় কে র কাজ সরজিমেন পিরদশন/ তদারিক করা হত িক?  ১। হ         ২। না 

হ  হেল, িকভােব করা হত?  
কারা পিরদশন কেরেছন? 
না হেল কন করা হয়িন? 

5. তদারিক (মিনটিরং) করার সময় কান মিনটিরং ল/েচকিল  বহার করা হত িক?  ১। হ         ২। না 
6. পিরদশনকােল কান পািরশ করা হেয়িছল িক?      ১। হ         ২। না 
7. হ  হেল পািরশ বা বািয়ত হেয়িছল িক?       ১। হ         ২। না 
8. না হেল কন বা বািয়ত হয়িন?  
9. ক র উে  স েক জােনন িক?  
10. আপনার মেত কে র উে  িক েরা ির বা বািয়ত হেয়েছ?     ১। হ         ২। না 
হ  হেল কত  হেয়েছ?   
না হেল কন হয়িন?   
11. ক  স  করেত আপনারা িক কান ধরেণর িত লতার েখা িখ হেয়েছন? 
হেল িক িক?  
কারণ?  
12. ক  করার সময় িক সংি  অ া  দ েরর সােথ সম য় রেখ কাজ করা হেয়েছ? 
13. আপনার মেত ক  পিরেবেশর উ য়েন িক ধরেণর অবদান রাখেব?  
পিরেবেশর উ য়েন অবদান:  
14. ক  শষ হওয়ার পের নদমা র ণােব েণর জ  িক আপনারা িক কান ধরেণর ব া হণ কেরেছন? 
করেল িক িকঃ 
15. এই কে র সােথ চলমান অ  কান কে র ততা আেছ বেল মেন কেরন িক?  
16. এই ক  বা বায়েনর ে  েযাগ মাকােবলার িবষয় েলা িবেবচনাধীন িছল বেল মেন কেরন িক?   
17. এই ক  বা বায়েনর সময় পিরেবেশর ভারসাে র কান তারত  হেয়েছ বেল মেন কেরন িক? যিদ হেয় থােক িকভােব? 
18. কে র বা বায়ন শেষ জলাব তা রীকরণ কত  স ব হেয়েছ বেল আপিন মেন কেরন? 
19. ভিব েত এই ধরেণর ক  বা বায়েনর াপাের আপনার পািরশ িক?  
20. এ ধরেণর আরও ক  হােত নওয়া উিচত বেল মেন কেরন িক?  
21. আেলািচত িবষেয়র বাইের আপনার কান মতামত থাকেল দান ক ন- 
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  
ক  সংি  ণ ি েদর সােথ সা াৎকার (KII) এর জ  চকিল   

 
অংশ হণকারী: িব ত িবভাগ, িততাস াস সরবরাহ কা ািন ও টিলেফান সংেযাগ িবভাগ 
 
 KII পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 

সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 
১। নাম..............................................................................২। পদিব................................................... 
৩। িশ াগত যা তা............................................................ ৪। ফান নং................................................ 
৫। দ র ও িবভাগ..................................................................৬। অিফেসর কানা.................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

1. আপিন িক ক র সােথ সংি  িছেলন?    ১। হ                       ২। না  
হ  হেল কে  আপনার িমকা িক িছল?      
2. ক  বা বায়েন আপনার কান মতামত হণ করা হেয়িছল িক?  
3. ক  বা বায়নকালীন সমেয় কে র কাজ সরজিমেন পিরদশন/তদারিক করা হত িক?  ১। হ         ২। না 
4. হ  হেল, িকভােব করা হত?  
5. কারা পিরদশন কেরেছন? 
6. না হেল কন করা হয়িন? 
7. তদারিক (মিনটিরং) করার সময় কান মিনটিরং ল/ চকিল  বহার করা হত িক?     ১। হ         ২। না 
8. পিরদশনকােল কান পািরশ করা হেয়িছল িক?           ১। হ         ২। না 

হ  হেল পািরশ বা বািয়ত হেয়িছল িক?           ১। হ         ২। না 
না হেল কন বা বািয়ত হয়িন? 

9. কে  বা বািয়ত ভৗত অবকাঠােমা েলা বতমােন স কভােব কাজ করেছ িক?  
না হেল িক িক ধরেণর সম া আেছ?  
10. এই কে  বা বািয়ত কাজ েলা স কভােব র ণােব ণ করা হয় িক?   ১। হ         ২। না 

হ  হেল কতিদন পর এবং িকভােব করা হয়?  
11. যসব এলাকায় এই ক  বা বািয়ত হেয়েছ সখােন ন ন কের তা মরামেতর কাজ করা হেয়েছ িকনা এবং হেল কতবার ও কন হেয়েছ?  
12. ক  করার সময় িক সংি  অ া  দ েরর সােথ সম য় রেখ কাজ করা হেয়েছ? 
আপনার মেত ক  আথ-সামািজক এবং পিরেবেশর উ য়েন িক ধরেণর অবদান রাখেব? 
পিরেবেশর উ য়েন অবদান: 
আথ-সামািজক অবদান: 
13. এই কে র সােথ চলমান অ  কান কে র ততা আেছ বেল মেন কেরন িক?  
14. এই ক  বা বায়েনর ে  েযাগ মাকােবলার িবষয় েলা িবেবচনাধীন িছল বেল মেন কেরন িক?   
15. এই ক  বা বায়েনর সময় পিরেবেশর ভারসাে র কান তারত  হেয়েছ বেল মেন কেরন িক? যিদ হেয় থােক িকভােব? 
16. কে র পা বত  এলাকায় এই কে র ভাব আেছ বেল মেন কেরন িক? যিদ থােক তেব িকভােব?  
17. এই ক  বা বায়েনর সময় িবিভ  ব ধা-িবপি  যমন অৈবধ দখল/েপাল অপসারেণর িবষেয় পযা  ব া হণ করা হেয়িছল বেল মেন কেরন 

িক? না হেয় থাকেল কন হয়িন?  
18. ভিব েত এই ধরেণর ক  বা বায়েনর াপাের আপনার পািরশ িক?  
19. আেলািচত িবষেয়র বাইের আপনার কান মতামত থাকেল দান ক ন-  
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  
ণ ি েদর সােথ িনিবড় ি  সা াৎকার (IDI) এর জ  চকিল  

  
অংশ হণকারী: শীল সমাজ 
 IDI পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 
সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 

১। নাম..............................................................................২। পশা................................................... 
৩। সং ার নাম....................................................................৪। ফান নং................................................ 

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

1. আপিন িক জােনন ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়েনর জ  এক  ক  হণ কেরিছল যা ২০১৪ সােল 
স  হয়?        ১। হ    ২। না 

2. হ  হেল, আপিন িক এর উে  স েক জানেতন?                              ১। হ    ২। না 
3. আপনার িক মেন হয় ক র উে  রণ হেয়েছ?                            ১। হ    ২। না 
4. না হেল, আপনার মেত উে  রণ না হওয়ার িক িক কারণ থাকেত পাের? 
5. আপনার মেত কে র সীমাব তা েলা রণ করেত হেল িক িক পদে প নওয়া উিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
6. ক  কােজর মান স েক আপনার অিভমত িক?  
7. আপনার মেত এই ক  িক পিরেবেশর উপর কান ভাব ফলেব?                ১। হ    ২। না 
8. হ  হেল িক ধরেণর ভাব ফলেব? 
9. আপনার মেত এই ক  িক আথ-সামািজক কান ভাব ফলেব?                  ১।  হ                  ২। না 
10. হ  হেল, িক ধরেণর ভাব ফলেব?  
11. আপনার মেত ক  পরবত  পদে পস হ িক িক হেত পাের?  
12. এ ধরেণর ক  বা বায়েন সরকােরর িমকা কমন হওয়া উিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
13. এ ধরেণর ক  বা বায়েন জনগেণর িমকা িক হওয়া উিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
14. আপনার মেত সংি  উ য়ন লক কাজস হ আর িক িক হেত পাের? 
15. ক  স েক আপনার ি গত কান মতামত থাকেল দান ক ন- 
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  

ণ ি েদর সােথ িনিবড় ি  সা াৎকার (IDI) এর  জ  চকিল  
 

অংশ হণকারী: সাংবািদক  
 IDI পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      

 
সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 

১। নাম..............................................................................২।পদিব...................................................  
৩। পি কার নাম..................................................................৪। ফান নং................................................ 

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

1. আপিন িক জােনন ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়েনর জ  এক  ক  হণ কেরিছল যা ২০১৪ সােল 
স  হয়       ১। হ    ২। না 

হ  হেল, আপিন িক এর উে  স েক জানেতন? 
2. আপনার িক মেন হয় ক র উে  রণ হেয়েছ? 

১। হ    ২। না 
না হেল, আপনার মেত উে  রণ না হওয়ার িক িক কারণ থাকেত পাের? 
3. আপনার মেত উে েলা রণ করেত হেল িক িক পদে প নওয়া উিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
4. আপনারা িক এই কে র উপর কান িতেবদন কাশ কেরিছেলন? 
5. ক  কােজর মান স েক  আপনার অিভমত িক? 
6. ক  শষ হওয়ার পের িক এই কে র উপর কান িতেবদন কাশ কেরিছেলন? 
7. ক  স েক সাধারণ জনগণ িক ধরেণর অিভমত িদেয়েছ? 
8. আপনার মেত এই ক  িক পিরেবেশর উপর কান ভাব ফলেব? 
9. ফলেল, িক ধরেণর ভাব ফলেব? 
10. আপনার মেত এই ক  িক আথ-সামািজক কান ভাব ফলেব? 
11. ফলেল, িক ধরেণর ভাব ফলেব? 
12. ক  স েক িবেশষ কান িবষয় িক আপনােদর নজের এেসেছ যা ক পে র কােছ উপ াপন করা েয়াজন? 
13. ক  স েক আপনার পশাগত এবং ি গত কান মতামত থাকেল দান ক ন- 
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  

ণ ি েদর সােথ িনিবড় ি  সা াৎকার (IDI) এর  জ  চকিল  
 
অংশ হণকারী: নগর পিরক নািবদ  
IDI পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 

 
সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 

১। নাম..............................................................................২। পশা................................................... 
৩। সং ার নাম....................................................................৪। ফান ................................................ 

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

1. আপিন িক ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়ন কে র সােথ জিড়ত িছেলন ?    
   ১। হ    ২। না 
হ  হেল, উ  কে  আপনার অবদান/ িমকা িক িছল?  
2. কে র কাজ চলাকালীন সমেয় কাজ সেরজিমেন পিরদশন/ তদারিক করা হত িক?      ১। হ         ২। না 

হ  হেল িকভােব হত?  
3. ল মা া অ যায়ী উ  কে র ভৗত কাজ স কভােব িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী বা বািয়ত হেয়িছল িক? ১। হ   ২। না 
না হেল কন বা বািয়ত হয়িন?  
4. আপনার িক মেন হয় ক র উে  রণ হেয়েছ?                                           ১। হ         ২। না 
না হেল, আপনার মেত উে  রণ না হওয়ার িক িক কারণ থাকেত পাের? 
5. আপনার মেত উে েলা রণ করেত হেল িক িক পদে প নওয়া উিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
6. একজন নগর পিরক নািবদ িহেসেব এ ধরেণর কে র েয়াজনীয়তা ও বা বায়েনর স বনা কত  বেল আপিন মেন কেরন?   
7. এ ধরেণর কে র বা বায়ন করেত হেল আপনার মেত অিতির  িক িক িবষয় িবেবচনা করা েয়াজন? 
8. আপনার মেত এই ক  িক পিরেবেশর উপর িক কান ভাব ফলেব?                     ১। হ    ২। না 
হ  হেল, িক ধরেণর ভাব ফলেব? 
9. এ ধরেণর ক  িকভােব অিধক পিরেবশ বা ব করা যেত পাের বেল আপিন মেন কেরন? 
....................................................................................................................................................  
10. আপনার মেত এই ক  িক আথ-সামািজক ে  িক কান ভাব ফলেব?                ১। হ    ২। না 
হ  হেল , িক ধরেণর ভাব ফলেব? 
11. এক  পিরকি ত নগর তির করেত হেল আপনার মেত আর িক িক িবষেয়  দওয়া েয়াজন?  
12. আপনার মেত এই কে র সবল ও বল িদক েলা িক িক?  
13. আপনার ক র াপাের কান ি গত অিভমত থাকেল দান ক ন- 
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ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন (১ম সংেশাধনী) কে র ভাব ায়ন এর উে ে  

ণ ি েদর সােথ িনিবড় ি  সা াৎকার (IDI) এর  জ  চকিল  
 
অংশ হণকারী: র: ও পািন েকৗশলী  
 IDI পিরচালনাকারীর নাম    কাড:   
      

পারভাইজােরর নাম   কাড:   
সা াৎকার হেণর তািরখ      
 
  

সকশন ১: পিরিচিত লক ত : 
১। নাম..............................................................................২। পশা................................................... 
৩। সং ার নাম....................................................................৪। ফান ................................................ 

 
সকশন ২: ক  স িকত ত : 

14. আপিন িক ঢাকা িস  কেপােরশেনর িত  রা া, নদমা ও টপােতর উ য়ন কে র সােথ জিড়ত িছেলন ?    
১। হ    ২। না 
15. হ  হেল, উ  কে  আপনার অবদান/ িমকা িক িছল?  
16. কে র কাজ চলাকালীন সমেয় কাজ সেরজিমেন পিরদশন/ তদারিক করা হত িক?      ১। হ         ২। না 

হ  হেল িকভােব হত?  
17. ল মা া অ যায়ী উ  কে র ভৗত কাজ স কভােব িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী বা বািয়ত হেয়িছল িক? ১। হ   ২। না 
না হেল কন বা বািয়ত হয়িন?  
18. কে র কাজ বরা ত অেথ স  হেয়িছল িক?                                          ১। হ    ২। না 
না হেল কন স  হয়িন  
19. কে র জ  মালামাল য় এবং বহােরর ে  কান সম া হেয়িছল িক ?  
হ  হেল িক ধরেণর সম া হেয়িছল?  
20. রা া/ নদমা/ টপাত িনমােণর পর স েলার স কভােব মরামত/ র ণােব ণ করা হয় িকনা?   

১। হ    ২। না 
হ  হেল িকভােব র ণােব ণ করা হয়?  
না হেল কন  হয় না?    
21. যসব এলাকায় এই ক  বা বািয়ত হেয়েছ সখােন ন ন কের তা মরামেতর কাজ করা হেয়েছ িকনা এবং হেল কতবার ও কন হেয়েছ?  
22. এ ধরেণর কে র বা বায়ন করেত হেল আপনার মেত অিতির  িক িক িবষয় িবেবচনা করা েয়াজন? 
23. কে র সফল ও বল িদক েলা িক িক িছল বেল আপিন মেন কেরন?  
24. আপনার ক র াপাের কান ি গত অিভমত থাকেল দান ক ন- 
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পিরিশ  গ: ত কাজ সেরজিমেন পিরদশেনর তািলকা 
িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

1.  িডএসিসিস 
(সােবক-২৪  
বতমান ওয়াড 
- ১ 

িখলগ ও “এ” ক হা: নং- ৭৩০/৫ হেত 
৫০০/৬ এবং ৫০৫ হেত ৫১০ পয  
নদমাসহ রা ার মরামত কাজ ( লাকাল 
রাড)   

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.৪১০ 
িক.িম, : ৪.৪িম, এিরয়া: 
১৮০৪) 

খালা  (ৈদঘ : ০.৪১০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: ৭৫০ 
িম.) 

- ১৬.৩১ ১৬.২০  - ৩২.৫১     কােজর মান মাটােমা  ভােলা তেব 
র ণােব ণ আব ক। কান কান 
জায়গায় কােপেটর উপিরভােগর  রাক 
সােফেসর পিরণত হেয়েছ (অথাৎ পাথর 
বর হেয় গেছ)  

 
2.  িডএসিসিস 

(সােবক-২৬  
বতমান ওয়াড 
-৩  

মরািদয়া িততাস রাড হা: নং ১/২ 
িসপািহবাগ বাজার হেত ২৫৩ উ র 
গাড়ান পয  রা া ও নদমার উ য়ন কাজ 

(েলাকাল রাড)    

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.৪১৫ 
িক.িম, : ৬.০০ িম, এিরয়া: 
২৪৯০)  

পাইপ (ৈদঘ : ০.৪০০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
৭৫০/৬০০ এবং ৩০০ 
িম.)  

- ২০.৫৮ ৩৪.৫৪ - ৫৫.১২  

3.  সােবক-২৫ 
বতমান ওয়াড 
-২  

গাড়ান দি ণ বন  ধান সড়ক হাঃ 
নং িব-৫৮ থেক ই ান বনিবথী মােকট 
পয  নদমা সহ রা ার উ য়ন কাজ 
(েলাকাল রাড)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ১.১০০ 
িক.িম, : ৮.৫০ িম. এিরয়া: 
৯৩৫০ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ :  ১.১০০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
১২০০ িম.) 

টপাত (ৈদঘ : 
২.২০িক.িম, এিরয়া: 
৩০০০ ব.িম.) 

২২০.০৫ ৬৯.১৯ ৪২.৫০ ৩৩১.৭৪  

4.  সােবক-২৭ 
বতমান ওয়াড 
-৪ 

মাদারেটক দি ণ বন  হা: নং িব-৫১ 
থেক িব-২ পয  নদমাসহ রা ার উ য়ন 

কাজ (েলাকাল রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৪০০ 
িক.িম, : ৬.০০ িম. এিরয়া: 
২৪০০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ :  ০.৩৯০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: ৭৫০ 
িম.) 

- ৩৩.৬৮ ২৮.৮০  ৬২.৪৮ 

5.  সােবক-২৭ 
বতমান ওয়াড 
-৪ 

মাদারেটক দি ণ বন  রাড নং-৩ হা: 
নং ২/২৩ থেক এ/১৬ এবং রাড নং ৪ 
হা: নং িস-৫ থেক িস ৩৮ হেয় িড-৭ ও 

িড-১৫ পয  নদমা িনমাণসহ রা ার 
উ য়ন কাজ (েলাকাল রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৮১০ 
িক.িম, : ৬.০০ িম. এিরয়া: 
৪৮৬০ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ :  ০.৮১০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
৭৫০/৬০০ িম.) 

 - ৮০.৪৯  ৬৭.৫০ - ১৪৭.৯৯   

6.  সােবক-২৭ 
বতমান ওয়াড 
-৪ 

মাদারেটক দি ণ বন  রাড হা: নং ই-
১ থেক ই-১১২ পয  নদমা িনমাণসহ  
রা ার উ য়ন কাজ (েলাকাল রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৪৪৫ 
িক.িম, : ৯.১৪ িম. এিরয়া: 
৪০৬৭.৩০ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ :  ০.৪৪৫ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: ৭৫০ 
িম.) 

- ৭০.৫০  ৫৪.০০ - ১২৪.৫০   

7.  সােবক-২৭ 
বতমান ওয়াড 
-৪ 

মাদারেটক দি ণ বন  রাড নং ৫/৩, 
৫/৪, ৫/৫ এর হা: নং িড-৯৩ থেক িড-
৭৯, িড- ১১৫ হেত িড-১২৭ এবং িড-১২৮ 
হেত িদ-১৩২ পয  নদমা িনমাণসহ রা া 
উ য়ন কাজ  (েলাকাল রাড)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৪২০ 
িক.িম, :  .৬.০০ িম. 
এিরয়া: .২৫২০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.৪২০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: ৭৫০ 
িম.) 

- ৩৩.৮০ ২৮.৩৩ - ৬২.১৩  রা ার কােজর মান সে াষজনক। তেব 
িতন/ চার জায়গায় রা ার মােড়র 
কােপ ং আংিশক উেঠ িগেয়েছ। পািন 
িন াশেনর পাইপ লাইন ও Inspection 
Pit এর সং া অপযা । পয়ঃ িন াশেন 
বিশ সময় নয়।   8.  সােবক-২৫ 

বতমান ওয়াড 
-২ 

গাড়ান দি ণ বন  রাড নং-৯/১, ৯/২, 
৯/৩, ৯/৪, হা: নং ই-১১১, ই-৯৭, ই-
১৪১, ই-১২৭, ই-১৭১, ই-১৫৭, ই-১৮৭, ই-
১৭২ পয  নদমা িনমাণসহ রা া উ য়ন 
কাজ (েলাকাল রাড)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৭৪০ 
িক.িম, :  .৬.০০ িম. 
এিরয়া: ৪৪৪০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.৭৪০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
৯০০/৭৫০/৬০০ িম.) 

- ৯৪.৪৮ ৩৬.৯৮ - ১৩১.৪৬ 

9.  সােবক-২৫ 
বতমান ওয়াড 
-২ 

গাড়ান দি ণ বন  রাড নং-৯/৫ হা: 
নং িজ-৪১ হেত িজ-২৯, রাড নং ৯/৬,  
হা: নং িজ-৬৯ হেত িজ-৫৬ রাড নং-

৯/৭ হাঃ নং িজ-৯৭ হেত িজ-৮৪ পয  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৬৪০ 
িক.িম, 

:.৬.০০িম.এিরয়া:.৩৮৪০ 
ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.৬৪০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
৯০০/৭৫০/৬০০ িম.) 

- ৮৫.৮৩ ৩১.৯৬ - ১১৭.৭৯ 
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িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

নদমা িনমাণসহ রা া উ য়ন কাজ 
(েলাকাল রাড) 

10.  সােবক-২৫ 
বতমান 
ওয়াড-২ 

গাড়ান দি ণ বন  হাঃ নং এফ-১০ 
হেত এফ-১৪০ ও জ-৬১ পয  নদমা 
িনমাণসহ রা া উ য়ন কাজ (েলাকাল 
রাড) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৬৮০ 
িক.িম, :  ৬.৫০ িম. 
এিরয়া: ৪৪২০.০০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.১৮ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
৭৫০/৬০০ িম.) 

- ৮৫.১৪ ৩৮.২৫ - ১২৩.৩৯ 

  

 

11.  িডএনিসিস 
(সােবক-১  
বতমান 
ওয়াড- ১) 

উ রা  স র ১৪, সড়ক ১ এর নদমা 
িনমাণ কাজ (েলাকাল)  

-  সিলং, িসিস, ি ক ওয়াক, 
া ার (ৈদঘ : 

০.৪৩০িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: ১.২৬ িম.) 

- - - - ১৯.৭৮ কােজর মান ভােলা নয়। Slope ও 
সাইজ কাি ত পযােয়র হয়িন।  

12.  িডএনিসিস 
(সােবক-১  
বতমান 
ওয়াড- ১) 

উ রা  স র ৪, সড়ক ৬ এর নদমা 
িনমাণ কাজ (েলাকাল) 

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.৫২০ 
িক.িম, : ৪.৮৮ িম. এিরয়া: 
২৫৩৭.৬০ ব.িম.) 

নদমা (ৈদঘ : ১.০৪০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
১.২৬ িম.) 

-  ৩০.০৫  ২৪.৫৭ -  ৫৪.৬২   কােপ ং এর পাথর জায়গায় জায়গায় 
উেঠ িগেয়েছ। নদমা এক পােশ হওয়ায় 
ময়লা ারা ভরাট হেয় গেছ। তাছাড়া, 

েনর াব কাথাও কাথাও ভে  
গেছ। ওয়াসার মতন  আি েক িডজাইন 

হয়িন।  
13.  িডএনিসিস 

(সােবক-১  
বতমান 
ওয়াড- ১)  

উ রা  স র ৫, সড়ক ২/এ এর সড়ক 
উ য়নসহ এক পােশ নদমা িনমাণ কাজ  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.১১৬ 
িক.িম, : ৪.২৬ িম. এিরয়া: 
৪৯৪.১৬ ব.িম.) 

নদমা (ৈদঘ : ০.০৩৩ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
০.৯৫ িম.) 

- ৩.৩৬  ২.৭৫ -  ৬.১১  

14.  িডএনিসিস 
(সােবক-১ ও 
বতমান ওয়াড 
-১) 

উ রা  স র ৫, সড়ক ৩/এ এর সড়ক 
উ য়নসহ এক পােশ নদমা িনমাণ কাজ 
(েলাকাল)  

িব িনমাস রা া (ৈদঘ : ০.১৫ 
িক.িম, : ৪.৭৫িম. এিরয়া: 
৭১২.৫০ ব.িম.) 

নদমা (ৈদঘ : ০.১১৩ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
০.৯৫ িম.) 

- ৭.০৩ ৪.৭৬ - ১২.৭৯ 

গড়ান দি ণ বন  ধান সড়ক (ই ান বনিবথী মােকট) গড়ান দি ণ বন  ধান সড়ক (ই ান বনিবথী মােকট) এর টপাত  দি ণ বন , িখলগ ও এ ক এর রা া  
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িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

 
 উ রা  স র ১৪, সড়ক ১ এর নদমা  

15.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৪ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ  

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৪৪ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১১৮৮.২৮ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৪৮৮ িক.িম) 

- ২১.৯৮ ১৮.৬৭ - ৪০.৬৫   কােজর মান ভােলা িক  বতমােন 
কন াকশন/িনমাণ কােজ পাথর 
পিরবহেণর কারেণ িসিস রা ার 
উপিরভাগ আংিশক ফেট গেছ। সািবক 
কােজর অব া ভােলা হেলও তমন কান 
র ণােব েণর ব া নই।   
 
 

16.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৫ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৫২ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১২২৭.২৪ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৫০৪ িক.িম) 

- ২৪.৬১ ১৭.২২ - ৪১.৮৩  

17.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৬ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১০৫ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
৫১১.৩৫ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.২১১ িক.িম) 

- ৮.৯১ ৮.৬৮ - ১৭.৫৯   

18.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৭ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১০৯ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
৫৩০.৮৩ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.২১৮ িক.িম) 

 ৯.৫৮ ৮.৯৭ - ১৮.৫৫  

19.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৮ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৭৩ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৩২৯.৫১ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৫৪৬ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া:পাইপ ৪৫০ 
িম.িম ডায়া) 

-  ২৪.২২ ১৯.৮৪ - ৪৪.০৬ 

20.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-৯ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৮২ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৩৭৩.৩৪ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৪৬৪ িক.িম) 

-  ২৫.২৪ ২২.৩৮ - ৪৭.৬২ 

21.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১০ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৯০ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৪১২.৩০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৫৮০িক.িম) 

-  ২৬.১৮ ২৩.৮৪ - ৫০.০২  

উ রা েস র ৫, সড়ক ২/এ এর সড়ক এর নদমা  উ রা  স র ৫, সড়ক ৩/এ এর সড়ক 
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িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

22.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১১ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.২৯৮ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৪৫১.২৬ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৫৯৬ িক.িম) 

-  ২৬.৫২ ২৫.৯২ - ৫২.৪৪  

23.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১২ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.৩০৮ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৪৯৯.৯৬ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৬১৬ িক.িম) 

-  ২৭.৩০ ২৬.৭৪ - ৫৪.০৪  

24.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১৪ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.৩২৩ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া: 
১৫৭৩.০১ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৬৪৬ িক.িম) 

-  ২৮.৬১ ২৮.৬০ - ৫৭.২১  

25.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১৫ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.৩২৮ 
িক.িম, : ৪.৮৭ িম. এিরয়া; 
১৫৯৭.৩৬ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ 
(ৈদঘ ঃ০.৬৫৬িক.িম) 

-  ২৯.৪৭ ৩০.৪৭ - ৫৯.৯৪  

26.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১৬ এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ ঃ০.৩৩৯ 
িক.িম, ঃ ৪.৮৭ িম. 
এিরয়াঃ১৬৫০.৯৩ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৬৭৮ িক.িম)  

-  ৩২.৭৮ ২৯.১২  - ৬১.৯০ 

27.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১/িস এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ  

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১২৫ 
িক.িম, : ৬.০০ িম. এিরয়া: 
৭৫০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.২৫ িক.িম)   

-  ৭.৮৭ ১২.৫৬ - ২০.৪৩ 

28.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত িন -২ আবািসক এলাকার 
রাড নং-১/িড এর নদমা িনমাণ ও রা ার 

উ য়ন কাজ 

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১২৫ 
িক.িম, : ৬.০০ িম. এিরয়া: 
৭৫০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.২৫িক.িম)   

-  ৬.৯৬ ১২.৬৯ - ১৯.৬৫ 

29.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার ৩নং 
রােডর নদমা ও উ য়ন কাজ (কােন র 
রাড)  

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.৩৪৩ 
িক.িম, : ১০.০০ িম. 
এিরয়া: ৩৪৩০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৬৮৬ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৬০০×৭৫০  িম.িম)  

িসিস (ৈদঘ : ০.৬৮৬ 
িক.িম, এিরয়া: ১০২৯ব 
.িম.) 

৭১.৩৬ ৪৪.৭৬  ১২.৬০  ১২৮.৭২  

30.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার ৮ নং 
রােডর নদমা ও উ য়ন কাজ (কােন র 
রাড)   

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১৭৪ 
িক.িম, : ১২.০০ িম. 
এিরয়া: ২০৮৮ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৪৮ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৬০০×৭৫০ িম.িম)  

িসিস (ৈদঘ : ০.৩৪৮ 
িক.িম, এিরয়া: ৪১৭.৬ 
ব.িম.) 

৪৩.৪৪ ২২.৭০ ৭.২০ ৭৩.৩৪ 

31.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার ৭ নং 
রােডর নদমা ও উ য়ন কাজ (েলাকাল 
রাড)  

িসিস রা া  (ৈদঘ : ০.১৭৪ 
িক.িম,  এিরয়া: ১২.০০ িম. 
এিরয়া: ২০৮৮ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৪৮ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া এিরয়া: 
খালা- ৬০০×৭৫০ 

িম.িম)  

িসিস (ৈদঘ : ০.৩৪৮ 
িক.িম, এিরয়া: ৪১৭.৬ 
ব.িম.) 

৪৩.৪৪ ২২.৭০ ৭.২০ ৭৩.৩৪ 

32.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত ধান সড়ক আমতলা মাড় 
হা: নং ক-১৯৫ িখলে ত নামাপাড়া 

হেত ক-২২২  িখলে ত নামাপাড়া বাট 
ঘাট পয  রা ার উ য়ন  (েলাকাল রাড) 

িব িমনাস রা া (ৈদঘ : ০.৫২০ 
িক.িম, : ৬.০০ িম. এিরয়া:  
৩১২০.০০ ব.িম.) 

-  -  ৭০.০০ - - ৭০.০০ 
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িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

33.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৮/এ  এর  নদমা িনমাণ ও উ য়ন 
কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.২৬৩ িক. 
িম, : ৫.০০িম. এিরয়া: 
১৩১৫ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৫২৬ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৪৫০×৬০০ িম.িম) 

 - ২৭.৩৬ ২৯.১৪ - ৫৬.৫০  

34.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৮/িব এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.০৯৫ িক. 
িম, : ৫.০০ িম. এিরয়া: 
৪৭৫.০০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.১৯ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৪৫০×৬০০ িম.িম) 

-  ৯.৮৮ ১০.৫৩ - ২০.৪১ 

35.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৯ এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.২১৫ িক. 
িম, : ৬.০০িম. এিরয়া: 
১২৯০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৪৩০ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৪৫০×৬০০ িম.িম) 

-  ২৬.৮৪ ২৩.৮৩ - ৫০.৬৭ 

36.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৯/এ এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.১৭৬ িক. 
িম, : ৫.০০িম. এিরয়া: 
৮৮০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৫২ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১৮.৩১ ১১.৮৫ - ৩০.১৬  

37.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৯/িব এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ 
(েলাকাল রাড)   

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.১৭৬ িক. 
িম, : ৫.০০ িম. এিরয়া: 
৮৮০.০০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৫২ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১৮.৩১ ১১.৮৫ - ৩০.১৬ 

38.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ২ এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িব িমনাস রা া (ৈদঘ : ০.১২৫ 
িক. িম, : ৬.০০ িম. 
এিরয়া: ৭৫০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.২৫০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
খালা- ৪৫০×৬০০ 

িম.িম) 

-  ১৬.৬০ ১৩.৮৬ - ৩০.৪৬ 

39.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ২/এ এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িব িমনাস রা া (ৈদঘ : ০.১৮২ 
িক. িম, : ৪.২৬ িম. এিরয়া: 
৭৭৫.৩২ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ 
(ৈদঘ :০.৩৬৪ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১০.১৪ ১৮.২৫ - ২৮.৩৯  

40.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৩/এ এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িব িমনাস রা া (ৈদঘ : ০.১৭৪ 
িক. িম, : ৫.০০ িম. এিরয়া: 
৮৭০  ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৮৪ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১২.০০ ১৮.০০ - ৩০.০০ 

41.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৩/িব এবং ৩/িড  এর নদমা িনমাণ ও 
উ য়ন কাজ   

িব িমনাস রা া (ৈদঘ : ০.১৯২  
িক. িম, : ৪.৫ িম. এিরয়া: 
৮৬৪  ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৮৪ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১২.০০ ১৮.৯২ - ৩০.৯২ 

42.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৯/িস এর নদমা িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.১৭৬ িক. 
িম, : ৬.০০িম. এিরয়া: 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৫২ িক.িম, 

-  ১৫.৯৭ ১৭.৮৫ - ৩৩.৮২  
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িমক
নং 

ওয়াডনং কােজর নাম রা ার ক াটাগির নদমা টপাত া িলত য় (ল  টাকায়) মাট য় 
(ল  টাকায়) 

ম  
রা া নদমা টপাত 

-১৭ ১০৫৬.০০ ব.িম.) সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

43.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ৯/িড ও রাড নং-১০ এর নদমা 
িনমাণ ও উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.২০৯ িক. 
িম, : ৫.০০ িম. এিরয়া: 
১০৪৫.০০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৪১৮ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ২১.৮৬ ১৪.০৭ - ৩৫.৯৩ 

44.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড 
নং ১০/এ, ১০/িব ও ১০/িস  এর নদমা 
িনমাণ ও উ য়ন কাজ (েলাকাল রাড) 

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.১৮০ িক. 
িম, : ৫.০০ িম. এিরয়া: 
৯০০.০০ ব.িম.) 

খালা এবং পাইপ (ৈদঘ : 
০.৩৬০ িক.িম, 
সাইজ/ডায়া: খালা- 
৩০০×৪৫০ িম.িম) 

-  ১৮.৭২ ১২.১২ - ৩০.৮৪ 

45.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত খ  পাড়া হা: নং ক-৬২ থেক 
ক-৬৫/৩ ও ক-৬৩ পয  পাইপ নদমা 
িনমাণসহ রা ার উ য়ন কাজ  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.২৪০িক. 
িম, : ৩.৬৫ িম. এিরয়া: 
৮৭৬.০০ ব.িম.) 

পাইপ (ৈদঘ : ০.২৪০ 
িক.িম, সাইজ/ডায়া: 
পাইপ- ৭৫০ িম.িম) 

-  ১৭.০০ ১৫.০০ - ৩২.০০ 

46.  সােবক ও 
বতমান ওয়াড 
-১৭ 

িখলে ত নামাপাড়া হাঃ নং ক-২০৬ 
থেক ক-২০৫/১ ও ক-২০৫/এ পয  

পাইপ নদমা িনমাণসহ রা ার উ য়ন 
কাজ (েলাকাল কাজ)  

িসিস রা া (ৈদঘ : ০.২৫০ িক. 
িম, : ২.৪৬ িম. এিরয়া: 
৬১৫.০০ ব.িম.) 

পাইপ: (ৈদঘ : ০.২৫, 
সাইজ/ডায়া: পাইপ- ৬০০ 
িম.িম) 

-  ১১.৩৮ ১০.৫৫ - ২১.৯৩ 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড নং ৯/িস এর নদমা  িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড নং ৯/িব এর নদমা  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িন  দি ণ আবািসক এলাকার রাড নং ৯/এ এর নদমা  
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পিরিশ  ঘ: শাি নগর ও আগারগ ও এলাকার ি র পািন িনগমেনর ল- আউট াপ  

 
 শাি নগর রা ার জমা ত পািন লাল দােগ অি ত য়ােরজ পাইপ লাইেনর মা েম স নবািগচা খােল পেড় এবং  
 স জ কািলেত অি ত স নবািগচা খাল হেয় কমলা র রলে শেনর দি ণ পাশ িদেয় িজরানী খাল হেয় মা া খােলর 

মা েম বা  নদীেত পেড়।  
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শহীদুল কনসালটেন্ট 

৬৬/ডি, ইডিরা ররাি, ফার্ মটেে, ঢাকা-১২১৫ 

রফান: +৮৮-০৪৪৭৮০৩৫৭২৯, +৮৮-০১৬৭২-১৪৩৫৮২ 

ইটর্ইল: foysal@shahidulconsultantbd.com 

ওটেবসাইে: www.shahidulconsultantbd.com 
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