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বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় ২০১৫-১৬ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয য 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকল্পের ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। বফদ্যুৎ 

বফবাগ 
১৪টি ১৪ ০ ০ ৬ ১১ 

 ৫৪% 

 ৩২৯% 
৬ 

 ১৫% 

 ৯৯% 

 

০১।   সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১৪টি।   

০২।   সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ:   

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ: 

ক) প্রকল্প গ্রণণয ভয় সুদূযপ্রাযী রযকল্পনা না কণয এফং বরফষ্যণতয প্রপ্রক্ষাট রফণফচনা না কণয রডরর প্রণয়ন কযা য়। 

পণর যফতীণত কাণজয রযরধ প্রফণে মায়, পরশ্রুরতণত ব্যয় বৃরি ায়; 

খ) ফায ফায প্রভয়াদ বৃরিয পণর স্থানীয়  অন্তজজারতক ফাজাণয দ্রব্যমূণে দাভ প্রফণে মায় এফং প্রকান প্রকান প্রক্ষণে  দযণেয প্রযট 

ররডউর রযফতজন ণয় মায়, পণর প্রকল্প ব্যয় প্রফণে মায়; 

গ) জটির  ব্যরতক্রভধভী কাণজয প্রক্ষণে ণনক ভয় টাণ জকী ঠিকাদাণযয উয রতভাোয় রনব জযীরতা প্রফণে মায় এফং চুরি 

স্বাক্ষণযয ভয় কর তজাফরী াফধানতায াণথ রফণফচনা কযা য়না রফধায় টাণ জকী ঠিকাদায রফরবন্ন ভয় ফােরত রফর দাফী 

কযায সুণমাগ ায়। 

 

প্রকল্পের মময়াদ বৃদ্ধির কারণ: 

ক) মূর রডরর নুণভাদণনয তারযণখয ণয প্রটন্ডায ডকুণভন্ট ততরয, প্রটন্ডায অফান, মূোয়ন  কাম জাণদ প্রদাণন ণনক 

রফরম্ব য়। পণর ভাঠ ম জাণয় প্রকণল্পয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু ণত প্রফরয বাগ প্রক্ষণে এক ফছয প্রথণক দুআ ফছয রফরম্ব ণয় মায়;  

খ) াায্যপুষ্ট প্রকণল্পয প্রক্ষণে ঋণ চুরি স্বাক্ষয  কাম জকয কযণত মণথষ্ট রফরম্ব য় ; 

গ) াায্যপুষ্ট প্রকণল্পয দযে মূোয়ণনয ভয় উন্নয়ন ণমাগী ংস্থায কনকাণযন্প প্রণত মণথষ্ট রফরম্ব য়; 

ঘ) ভূরভ রধগ্রণজরনত জটিরতায কাযণণ প্রফরয বাগ প্রকণল্প মণথষ্ট ভয়ণক্ষণ য় ; 

ঙ) প্রকল্প দপ্তণযয দক্ষতায কাযণণ এফং দূযদর জতায বাণফ প্রকণল্পয ফাস্তফায়ন রফরম্ব য়।  

 

৩। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মেল্পে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুাদ্ধরশঃ 

 

ভস্যা সুারয 

৩.১  প্রকণল্পয ব্যয় বৃরি  ফাস্তফায়ণন 

তযারধক রফরম্ব 

৩.১  প্রকল্প প্রণয়ণনয প্রক্ষণে ফাস্তফম্মতবাণফ ব্যয়  ভয় রনধ জাযণ এফং ফাস্তফায়ন 

ম জাণয় তা নুযণ কযা প্রণয়াজন। 



2 

ভস্যা সুারয 

৩.২  কাণজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২.১  কাণজয গুণগতভান রনরিত কযণত বরফষ্যণত ররঅয মথামথবাণফ 

নুযণপূফ জক দক্ষ জনফর এফং প্রণয়াজনীয় মন্ত্রারত ভরিত ঠিকাদায রনণয়াগ কযা 

প্রণয়াজন। 

৩.২.২  প্রকণল্পয অতায় ম্পারদত কাজ রফণল কণয রনম্নভাণনয পূতজ কাণজয জন্য 

তদাযরকয দারয়ণে রনণয়ারজত ংরিষ্ট কভ জকতজা/কভ জচাযীয  রফরুণি প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা অফশ্যক।  

৩.৩ াায্যপুষ্ট প্রকল্প ংক্রান্ত।  ৩.৩  াায্যপুষ্ট প্রকণল্পয প্রক্ষণে উন্নয়ন ণমাগী প্রদ /প্ররতষ্ঠান প্রথণক দ্রুত ঠিক ভণয় 

থ জ প্রারতয রফলয়টি রনরিত কযায জন্য ংরিষ্ট ংস্থা  ভন্ত্রণারয় /রফবাগ কর্তজক 

প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

৩.৪  প্রকণল্পয মানফান ংক্রান্ত। ৩.৪ রফদ্যভান যকারয রনয়ভ নুমায়ী প্রকণল্পয অতায় ংগৃীত মানফান যকারয 

রযফন পুণর জভা প্রদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

৩.৫  প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত। ৩.৫.১  প্রকল্প সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন রনরিতকণল্প ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদরর ফা রযফতজন 

না কণয রফদ্যভান রনয়ভ নুমায়ী প্রকল্প রযচারক রনয়াণগ ণচষ্ট থাকায প্রণয়াজন 

অণছ।  

৩.৫.২  রফরবন্ন ংস্থায অতায় ফাস্তফায়নাধীন  বরফষ্যণত প্রকণল্পয জন্য যকাযী 

রনণদ জনা নুমায়ী পূণ জকারীন  প্রমাগ্য প্রকল্প রযচারক রনণয়াণগয রফলয়টি উণদ্যাগী 

রফবাগ ণত রনরিত কযা প্রণয়াজন।  

৩.৬ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ৩.৬  মথামথবাণফ ভাঠ ম জাণয় ভীক্ষা না কণয রযকরল্পতবাণফ প্রকল্প গ্রণণয কাযণণ 

কখণনা প্রকল্প ফাস্তফায়ন রনরিত ণয় ণে। তাআ প্রকল্প গ্রণণয পূণফ জ উমৄি ব্যরি ফা 

প্ররতষ্ঠানণক রদণয় ফাস্তফম্মত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদন কযা প্রণয়াজন। 

৩.৭ উৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী 

প্রকণল্পয ফাস্তফায়ণন ভিয়ীনতা 

৩.৭ রফরবন্ন প্রকণল্পয অতায় রনভ জাণাধীন রফদুযৎ প্রকণেয কাণজয গরতয াণথ ভিয় 

কণয গ্রীড উণকে   ঞ্চারন রনভ জাণ কাজ মথাভণয় ভাপ্ত য়না রফধায় ভয়ভত 

ায়ায আবযাকুণয়ন সুরফধা সৃরষ্ট কযা মায়না। উৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী প্রকণল্পয 

ফাস্তফায়ণন ভিয় াধন কযা প্রণয়াজন। 

৩.৮  ভূরভ রধগ্রণণ রফরম্ব ৩.৮ রফদুযৎ রফতযণধভী প্রকণল্প উণকে রনভ জাণ কাণজ দীঘ জ ভয় ব্যয় য়। রফণলতঃ 

ভূরভ রধগ্রণ কাণজ রফরম্ব য় রফধায় প্রকণল্পয কাণজয গরত ব্যাত য়। তএফ প্রকল্প 

নুণভাদণনয শুরু প্রথণকআ ভূরভ রধগ্রণ প্ররক্রয়া শুরু কযা ফাঞ্চনীয়।  

৩.৯ ররঅয প্রপ্রযণণ রফরম্ব। ৩.৯  প্রকল্প ভারপ্ত প্রঘালণায য যআ ররঅয প্রণয়ন কণয অআএভআরডণত প্রপ্রযণ 

রনরিত কযা অফশ্যক। 
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ত্রিপুরা (ভারত)-কুত্রমল্লা (দঃ) উপকেন্দ্র (বাাংাকদল) গ্রীড আন্তঃ সাংকযাগ  
-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

        প্রকগেয নাভঃ বিপুযা (বাযত)-কুবভল্লা (দঃ) উগকন্দ্র (ফাংরাগদ) গ্রীড অন্তঃংগমাগ প্রকে।  

১।  প্রকগেয ফস্থান :   বিপুযা (বাযত)-কুবভল্লা (দঃ) উগকন্দ্র (ফাংরাগদ) গ্রীড অন্তঃংগমাগ প্রকে। 

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :  ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ।       

৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ। 

৪।  প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:  

            ( রে টাকায়) 
প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১৬ 

ম থন্ত) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৭৯৪৫.০৪ ১৭১৭৪.৭৪ ১৬৭১০.৬৫ জানুয়াযী’২০১৫ 

- জুন, ২০১৬ 

জানুয়াযী’২০১৫-  

জুন, ২০১৬ 

জানুয়াযী’২০১৫-

জুন ২০১৬ 

প্রণমাজয নয় 

 

৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

          ( রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন, 

২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অথ থক ফাস্তফ(%) অথ থক(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ৪৫০০ রপাযণদয প্রফতন ৭ জন  ৩৬.৫৬  ৩৪.৫৯ 

২। ৪৬০০ কভচ জাযীণদয প্রফতন ৪ জন  ৭.৭৪  ৬.৪৩ 

৩। ৪৭০০     বাতা ১১জন  ৬৮.৭৯  ৬০.১৮ 

৪। ৪৮০১  ভ্রভণ বাতা প্রথাক  ৫.০০  ৫.৬৯ 

৫। ৪৮৪৫ বায টাআভ                         প্রথাক  ৩.২০  ১.৭৫ 

৬। ৪৮১৪ রফরফধ কয (এঅআটি  বযাট) প্রথাক  ৫৬৭.৫১  ৫৫১.৯৪ 

৭। ৪৮১৬ প্রটররণপান প্রথাক  ০.৫০  ০.৫৮ 

৮। ৪৮২২ পৄণয়র এন্ড গ্যা(প্রণরার) প্রথাক  ৬.৯০  ৫.৬৯ 

৯। ৪৮২৪ ফীভা:      

 ক) ৪০০প্রকরব  ১৩২প্রকরব রাআন 

রনভ জাণ 

৪৭.২০ 

রকরভঃ 

 ৩১.১১  ৩০.৪৬ 
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ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন (জুন, 

২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অথ থক ফাস্তফ(%) অথ থক(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 খ) ১৩২প্রকরব প্রফ এণেণটনন ২ টি     

১০। ৪৮২৮ প্রষ্টনাযী, ীর  ষ্টযাম্প প্রথাক  ১.৮০  ১.১৭ 

১১। ৪৮৪৬ রযফণ প্রথাক  ১৭০.১৫  ১৬৩.৭৮  

১২। ৪৮৪৯  ক্ষরতপূযণ ৪৭.২০ 

রকঃরভঃ 

 ১৬৬.১৯   ১৪৫.৫৫ 

১৩। ৪৮৫৫ প্রটরষ্টং পী প্রথাক  ০.০০  ০.০০ 

১৪। ৪৮৫৬ াণব জ ৪৭.২০ 

রকঃরভঃ  

 ৫.৩৮  ৫.৩৮  

১৫। ৪৮৯৩ ায়ারযং চাজজ প্রথাক  ১.০০  ০.৭১ 

১৬। ৪৮৯৯ আঅআএ ষ্টারড প্রথাক  ৩০.০০  ২৬.৪৭ 

১৭। ৪৮৯৯ ন্যান্য প্রথাক  ১৭.৬০  ১৭.৫৭ 

ক উণভাট যাজস্ব   ১১১৯.৪২  ১০৬২.১৯ 

১৮। ৬৮০৭ মানফান ৪ টি  ১২৬.০১  ১২১.১৫ 

১৯ ৬৮১৩ টুরস্ প্লান্ট এন্ড প্রেয়া জ প্রথাক  ১৮.৪১  ১৮.৪১ 

২০ ৬৮১৯ রপ আকুআণভন্ট প্রথাক  ৬.৬০  ৩.৭৬ 

২১ ৬৮২১  রপ অফাফে প্রথাক  ৩.৩৯  ২.১০ 

২২ ৬৮২৭ তফদুযরতক যঞ্জভাদী  মন্ত্রারত প্রথাক  ৯০২৭.১০  ৮৯৩৭.৮৬ 

২৩ ৭০০১ ভূরভ উন্নয়ন ৩৭৬৬ 

ঘঃরভঃ 

 ১৮.৯৭  ৪.৩৯ 

২৪ ৭০১৬ ন্যান্য বফন (নাফারক) প্রথাক  ০.০০  ০.০০ 

২৫ ৭০৫৬ স্থান ব্যয় প্রথাক  ৪১৭৪.২৯  ৪১৬৬.২৮ 

২৬ ৭৯০১ ররড বযাট প্রথাক  ২৫১৮.২৯  ২২৫১.৮৮ 

২৭ ৭৯৮১ রনভ জাণকারীন সুদ প্রথাক  ১৬৬.৯৬  ১৫৯.২০ 

খ উণভাট (মূরধন ব্যয়)   ১৬০৫৫.৩২  ১৫৩৫৬.০২ 

২৮ ৭৯৮৪ প্রাআ  রপরজকযার 

কনটিনণজরন্প  

প্রথাক  ০.০০  ০.০০ 

 ণভ জাট (ক+খ)   ১৭১৭৪.৭৪  ১৬৭১০.৬৫ 

তথ্য সূিঃ ববঅয । 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয়। 
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৭।    টভূবভঃ 

রফদুযৎ খাণত প্রমৌথ ণমারগতায জন্য ফাংরাণদ  বাযণতয ভণে গঠিত JWG/JSC এয ৭ভ বায় ারাতানা ণত 

ফাংরাণদণয পূফাঞ্চণর Radial প্রভাণড ১০০ প্রভ:: রফদুযৎ অভদারন কযায রণক্ষয ীভাণন্তয উবয়াণে রণেণভয কারযগযী 

প্রণয়াজনীয়তা মাচাআ এয জন্য গঠিত প্রমৌথ কারযগযী করভটিয প্ররতণফদন নুমায়ী রফগত ০৬/০২/১৪ তারযণখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

বারতণে রফদুযৎ, জ্বারানী  খরনজম্পদ ভন্ত্রণারণয় নুরষ্ঠত বায় গৃীত রিাণন্ত অগযতরায় (ারাতানা) উৎারদত রফদুযৎ 

ণত প্রাথরভকবাণফ ১০০ প্রভঃঃ রফদুযৎ এফং যফতী ভণয় ২৫০ প্রভঃঃ রফদুযৎ অভদারনয জন্য প্রণয়াজনীয় কাম জক্রভ গ্রণ 

কযা য়। Radial ংণমাণগয ভােণভ বাযত প্রথণক ১০০ প্রভঃঃ রফদুযৎ অভদারনয জন্য কুরভল্লা (দরক্ষণ) ১৩২/৩৩ প্রকরব 

উণকে ফণচণয় প্রফী উমৄি রফধায়, উি উণকণেয ১০০প্রভঃঃ প্ররাডণক অরাদা কণয উি প্ররাডণক Radial 

অন্তঃংণমাণগয  ভােণভ প্রে্রন্ডয়ার প্রভাণড কুরভল্লা(দঃ) গ্রীণডয াণথ মৄি কযায রিান্ত য়। এছাো বরফষ্যণত ম্ভাব্য রতরযি 

রফদুযৎ অভদারনয রফলয়টি রফণফচনায় এণন সূয্যভরণনগয প্রথণক কুরভল্লা (উত্তয) মন্তজ ৪০০ প্রকরব (প্রাথরভকবাণফ ১৩২ প্রকরবণত 

চাজজ কযা ণফ)। ডাফর ারকজট ঞ্চারন রাআন স্থান কযায প্রস্তাফ কযা য়। সূভ জরণনগয প্রথণক কুরভল্লা মন্ত অা ঞ্চারন রাআন 

প্রক কুরভল্লা (উত্তয) রদণয় Routed কণয রাআন রনভ জাণ কযায াণথ বরফষ্যৎ প্রণয়াজণনয কথা রফণফচনায় এণন রেপুযা ণত 

কুরভল্লা (উত্তয)ংণক ৪০০প্রকরব ডাফর ারকজট রাআন রাণফ ততযী কযা , ন্যরদণক কুরভল্লা (উত্তয) প্রথণক কুরভল্লা (দরক্ষন) 

ংণক ১৩২প্রকরব ডাফর াযরকট রাআন রাণফ ততযী কযা ণফ।  যফতীণত প্রকান ভণয় রতরযি রফদুযৎ অভদানীয রিান্ত 

ণর কুরভল্লা (উত্তয) উণকে ংরগ্ন এরাকায় HVDC প্রষ্টন রনভ জাণ কণয সূমভ জরণনগয  কুরভল্লা (উত্তয) ংণক 

৪০০প্রকরবণত চালুকযতঃ উত্তয-পূফাঞ্চজর /রেপুযা ং প্রথণক রফদুযৎ অভদারনণক মৃি কযা ণফ। এ রণক্ষয রজরফ এফং 

ররজররফ’য রনজস্ব থ জায়ণন প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। 

৮।   উগেশ্যঃ  ারাতানা(বিপুযা) বফদ্যুৎ মকন্দ্র গত কুবভল্লা(দঃ) উগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ ১০০মভঃঃ বফদ্যুৎ 

অভদানী কযা,  ারাতানা (বিপুযা) বফদ্যুৎ মকন্দ্র গত বফদ্যুৎ অভদানীয ভাধ্যগভ ফাংরাগদগয ক্রভফধভান বফদ্যুগতয 

চাবদা পূযণ কযা।  

৯।  প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ   

প্রকে নুগভাদনঃ- ৩১-০৩-২০১৫বরঃ তাবযগখ একগনক বায় নুগভাবদত। 

ফ থগল ংগাধনঃ- ২৩-১২-২০১৫বরঃ তাবযগখ বফজ্বাখ ভন্ত্রনারয় গত নুগভাবদত। 

১০।  ক্রয় কাম থক্রভঃ যাবয ক্রয় দ্ধবত (বডবএভ মভথড)। 

১১।  প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

থ থ ফছয  ংগাবধত এবডব ফযাে ফমুবক্ত ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ  মভাট  টাকা  প্রঃ 

াঃ 

মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৪-১৫ ৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ৭০০০.০০ ৫৮৭৮.৪২ ৫৮৭৮.৪২ ০.০০ ১১২১.৫৮ 

২০১৫-১৬ ৮৬৩৮.০০ ৮৬৩৮.০০ ০.০০  ৯৪৭৭.৬০ ৯৪৭৭.৬০ ০.০০ -৮৩৯.৬০ 

 

১২।   উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ  বফদ্যুৎ যফযাগয বযভান বৃবদ্ধ ায়ায় বফদ্যুগতয বনশ্চয়তা/প্রাপ্যতা বৃবদ্ধ মগয়গছ। 
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১৩।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন মমাগদাগনয তাবযখ 
ফদরীয 

তাবযখ 

প্রভাঃ রপউল্লা, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী(ঃদাঃ) পূণ থকারীন - ২৮-১০-২০১৪ নাআ 

প্রভাঃ রপউল্লা, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ থকারীন - ১৫-০২-২০১৫ নাআ 

             

১৪।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

বিপুযা (বাযত) গত কুবভল্লা (দঃ) উগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ 

ফাংরাগদগ ১০০ মভঃ ঃ বফদ্যুৎ  অভদানী কযা; 

বিপুযা (বাযত) গত কুবভল্লা (দঃ) উগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ 

ফাংরাগদগ ১০০ মভঃঃ বফদ্যুৎ অভদানী কযা গে। 

বিপুযা (বাযত) গত বফদ্যুৎ অভদানীয ভাধ্যগভ 

ফাংরাগদগয ক্রভফধভান বফদ্যুগতয চাবদা পূযণ কযা। 

বফদ্যুৎ অভদানীয ভাধ্যগভ ফাংরাগদগয ংবিষ্ট এরাকায় 

ক্রভফধভান বফদ্যুগতয চাবদা পূযণ কযা ম্ভফ গয়গছ । 

 

১৫।   উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণঃ প্রকগেয কাবিত উগেশ্য বজথত গয়গছ ।  

১৬।    বডট : বুন্তযীন বডট ম্পাবদত  বনষ্পবি গয়গছ। AG এয রডট এখন ম্পারদত য়রন। 

১৭।    প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা : প্রকগেয যাআট-ফ-গয় প্রাবপ্ত  ীভাগন্ত মনাম্যান্স ল্যান্ড বযায ংক্রান্ত ভস্যা।   

১৮।   প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব (Time Over-run):   প্রকেটি মথাভগয় ফাস্তফাবয়ত য়; প্রগমাজু নয়। 

১৯ । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন ( If any):  প্রকে বযচারক বযফতথন  য়বন; প্রগজায্য নয়।  

২০ ।  চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরগম্বয কাযণ:  চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরম্ব ঘগটবন; প্রগজায্য নয়।  

২১।  রযদ জন ম থগফেণঃ 

২১.১ রফগত ২৩/০৭/২০১৭ তারযণখ এআ প্রকল্প রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকল্প রযচারক আরঞ্জ : প্রভাঃ রপউর 

অরভ, কাযী প্রণকৌরী ারুনুয যরদ , G. S Korea প্ররতরনরধ।  কাযী প্রণকৌরী প্রভাঃ প্রযজাউর করযভ ( 

আন-চাজজ, জাঙ্গাররয়া, কুরভল্লা াফ-প্রষ্টন) উরস্থত রছণরন; 

২১.২ প্রকল্পটিয মূর রক্ষয রছর রেপুযা ারাটানা ায়ায প্রষ্টন প্রথণক কুরভল্লা (দরক্ষণ) াফ-প্রষ্টন (জাঙ্গাররমা ম জন্ত ১৩২ 

প্রকরব রাআণন ১০০ প্রভঘায়াট  রফদুযৎ অভদারন কযা এফং  প্রকণল্পয প্রধান কাজগুণরা ণরা - (ক) ৪০০ প্রকরব  ১৩২ 

প্রকরব রাআন রনভ জাণ, (খ) ১৩২ প্রকরব প্রফ  এেণটনন; এফং (গ) ভূরভ উন্নয়ন; 

২১.৩ ণযজরভন রযদ জণন প্রদখা মায় ব্রাক্ষ্মনফারেয়ায  ীভানা প্রঘণল রেপুযা ীভাণন্তয কাণছ ারাটানা ায়ায প্রষ্টন ণত 

টানা রাআন প্রথণক রফ -ফারেয়া ভাদরা ণয় ঢুণক রাআনটি জাঙ্গাররয়া কুরভল্লা (দরক্ষণ) াফ-প্রষ্টণন মৄি ণয়ণছ। এআ 

প্রকণল্পয ধীণন রফ-ফারেয়া রেপুযা ীভান্ত ণত কুরভল্লা (দরক্ষণ) াফ-প্রেন ম জন্ত ৪০০ প্রকরব রাআনটি রনরভ জত ণয়ণছ। 

কুরভল্লা (দরক্ষণ) ১৩২/৩৩ প্রকরব গ্রীড উ-প্রকেটি রনরভ জত ণয়ণছ; 
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২১.৪ প্রকণল্প ৪০০ প্রকরব রাআন এয জন্য G.S Korea , ১৩২ প্রকরব রাআণনয জন্য KEC International , 

India এফং ২ নং. ১৩২ প্রকরব Bay Expansion এয জন্য Energypac, Bangladesh প্রক 

ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান রণণফ রনণয়াগ প্রদয়া য়; 

২১.৫ প্রকল্প ১০০ প্রভ::  রফদুযৎ অনায জন্য কথা থাকণর  যফতীণত এআ রাআন রদণয় ১৬০ প্রভ: রফদুযৎ অনায জন্য ব্যফস্থা 

কণয রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ  ম্প্ররত ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী কর্তজক তা উণবাধন কযা য় ; 

২১.৬ অভদানীকৃত রফদুযৎ ন্যানার ঞ্চারন গ্রীণড মৄি য়ায় তা জাতীয় রফদুযৎ রযণফায় ফদান যাখণছ ; 

২১.৭ রযদ জনকারীন ভয় ১০২ প্রভ: : রফদুযৎ অণত প্রদখা মায়। মা চারদা রবরত্তক Transmission/অভদারন 

ণে ফণর প্রকল্প রযচারক জানান। তণফ ১৬০ প্রভ: : রফদুযৎ অনায সুণমাগ অণছ; 

২১.৮  ণযজরভন রযদ জণন রাআনটি  গ্রীড উণকেটি রনরভ জত ফস্থায়  প্রদখা মায় মা এখন চালু ফস্থায় যণয়ণছ ; 

২১.৯ রযদ জনকাণর ড্ররয়ং রডজাআন ভণত আকুআণভন্ট /রফরফধ মন্ত্রারত /প্রভরনারযজ স্থান কযা ণয়ণছ প্রদখা মায়। প্রমভন : 

New 132 KV Bay at Existing  Comilla (S) Substation , 132 KV Switch gear এয Circuit 

Breaker , Single phase current transformer , Disconnect with  E/S, centre break, 

Single phase surge arrester, Gantry mounted insulators, Control, protections & 

metering panel with mimic & equipment, Disc. Insulator (120KN) & Fittings including 

all necessary clamps & connectors for busbar & two bays, Gantry steel structures 

with all necessary accessory  Nut, washer, Anchor bolt.etc., Equipment steel 

structures with all necessary accessory Nut, washer, Anchor bolt.etc., Extension of 

110V DC Distribution Board, Extension of 48V DC Distribution Board, Extension of 

shield wire, mise, earth wire & all necessary fittings, Extension of ear thing, mesh, 

equipment ear thing connector  & fitting, Multicore cables for control, protection, 

metering & power circuits, Switch yard lighting  for extended switchyard, 33KV, 500 

sqmm, XL.PE power cable and 33KV. 500 sqmm. outdoor  cable termination kit. 

আতযারদ। তণফ রযদ জনকারীন ভণয় নতুন প্রভরনাযী/ আকুআণভন্ট এয প্রকান ব্ররউয/কযাটারগ ায়া মায়রন; 

২১.১০ SCADA System for tale Control & tale Metering এয প্রক্ষণে চুরি প্রভাতাণফক তবাগ নতুন 

আকুযআণভন্ট ব্যফায কণযণছ রকনা স্পষ্ট ণরা না। দারয়েপ্রাপ্ত কাযী প্র প্রকৌরী প্রভাঃ প্রযজাউর করযভ জানান রকছু 

আকুযআণভন্ট খাণন জভা অণছ মা এখন রাগাণনা য়রন তণফ ণয স্থান কযা ণফ। রকন্তু প্রকল্প রযচারক তা 

ঠিক নয় ফণর জানান; 

২১.১১ এআ প্রকণল্প মূর রডরর ’য তুরনায় Goods  Works এয Variation ণয়ণছ। থ জ ব্যয় বৃরি প্রণয়ণছ মা 

RDPP’য ভােণভ Rivision কযা ণয়ণছ; 



8 

২১.১২ Internal Audit ণয়ণছ রকন্তু এখন AG’য Audit য়রন ফণর প্রকল্প রযচারক জানান; 

২১.১৩  কুরভল্লা (দ:) াফ-প্রষ্টন এ স্থারত ভারাভার /আকুযআণভন্ট গুণরায কণয়কটি India এফং ফাকীগুণরা ফাংরাণদণয 

প্রদখা মায়; 

২১.১৪ Substation চালু ণর Comissioning Clearance Certificate / Papers 

রযদ জনকারীন ভয় ায়া মায়রন; 

২১.১৫ রযদ জণনয প্রপ্ররক্ষণত Goods/Equipment এয Country of Origin  ভান  রনরিত য়ায জন্য 

Goods এয কন্ট্রাক্ট প্রায /আনবণয় প্রদখণত চাআণর তা প্রণত প্রায় ২ ভা ভয় প্ররণগ মায়। মা প্ররতণফদন তত যীয 

কাণজ ধীয গরত সৃরষ্ট কণয। তা ফ ায়া মায়রন ফা প্রদখা ম্ভফ য়রন;  

২১.১৬ নতুন ১৩২ প্রকরব প্রফ -এেণটনন কাণজ ০৬টি Gantry mounted insulator ঠিকাদাণযয যফযাণয 

কথা থাকণর তা Procure কযা য়রন। স্থানীয়বাণফ রাগাণনা ণয়ণছ ফণর উণকণেয দারয়ণে রনণয়ারজত 

ংরিষ্ট কভ জকতজা জানান।   

 

রচে: ারাতানা (রেপুযা) ণয়ন্ট প্রথণক ংমৄি টায়ায। 

 

রচে: ফাংরাণদ ংণ ংমৄি টায়ায। 

 

রচে: ৪০০ প্রকরব রাআন। 

 

রচে: াফ-প্রেন প্রফ-রাআন। 
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রচে: কুরভল্লা (দ:) াফ-প্রষ্টণনয সুআরচং প্রফাড জ। 

 

রচে: রফ-ফারেয়ায় রফণরয ভে রদণয় টানা রাআন। 

 

২২।     সুাবয:  

২২.১  এআ প্রকল্প রাআন রদণয় দু ’ প্রদণয ভণঝাতা ভণত ১৬০ প্রভ: য়াট রফদুযৎ এয ঞ্চারন /অভদানী কযা ম্ভফ  ণর 

এখন পূণ জ ব্যফায কযা ম্ভফ ণে না। তাআ Internal Capacity বৃরি  মথামথ ভিণয়য ভােণভ ণফ জাচ্চ 

সুরফধা (১৬০ প্রভ::) প্রারপ্ত/ঞ্চারণনয উণদ্যাগ রনণত ণফ; 

২২.২ প্রকে বযদ থনকারীন ভগয় না ায়ায়- রাআন  াফ -প্রষ্টন এয Commissioning Clearance 

Certificate/ Papers এয কর এফং প্রকণল্পয ন্তভূ জি Goods/আকুযআণভণন্টয রফণলত: াফ-প্রষ্টণনয 

আকুযআণভণন্টয ব্ররউয /কযাটারগ রফদুয ৎ রফবাগণক প্রদ জন কণয রফদুযৎ রফবাণগয ভােণভ অআএভআরড -প্রক ফরত 

কযণত ণফ; 

২২.৩ রযদ জনকারীন ভয় সুষ্ঠু রযফীক্ষণণয স্বাণথ জ প্রকল্প ংরিষ্ট দরররারদ ংযক্ষণ এফং চারফা ভাে প্রম প্রকান 

Papers/দররর উস্থান/যফযাণয রনণদ জনা ংরিষ্ট ররড/ংস্থাণক প্রদান কযপ্রত ণফ; 

২২.৪ এআ প্রকণল্প এখন AG-এয রডট না য়ায় Audit ম্পন্ন ণর প্রকণল্পয রডট অরত্ত /রনস্পরত্তয তথ্য 

অআএভআরড-প্রক জানাণত ণফ; 

২২.৫ নুণেদ ২১.১০ এ উরল্লরখত  রফলণয় নতুন /মথামথ আকুযআণভন্ট ব্যফায  কযা ণয়ণছ রক না ফা পূফ জ প্রকণল্পয াণথ 

তবততা অণছ রক না রফদুযৎ রফবাগ যীক্ষা কণয প্রদখণফ; 

২২.৬ ০৬টি রনধ জারযত Gantry mounted insulator প্রকন ঠিকাদায যফযা কণযরন তায কাযণ ফরত 

কযণত ণফ;  

২২.৭ নুণেদ ২২.১ প্রথণক ২২.৬ এয অণরাণক গ্রীত ব্যফস্থারদয রফলণয় অআএভআ রফবাগণক ফরত কযণত ণফ।  
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থানরচ রফদুযতায়ন -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 
 

১. প্রকগেয নাভঃ  থানরচ রফদুযতায়ন প্রকল্প। 

২. উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয়ঃ  বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ)। 

৪. প্রকে এরাকাঃ 

 

  

রফবাগ প্রজরা  য/স্থান 

চট্টগ্রাভ ফান্দযফান থানচী 
 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুণভারদত 

প্রাক্কররত ব্যণয়য 

% 

রতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুণভারদত 

ফাস্তফায়ন কাণরয %) 

মূর (প্র: া:) 

ফ জণল 

ংণারধত 

(প্র: া:) 

মূর 
ফ জণল 

ংণারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৬৪.৪২ 

(০.০০) 

প্রণমাজয নয় ২০৫৩.৯৭ এরপ্রর, 

২০১৫   

ণত 

জুন, ২০১৬ 

প্রণমাজয নয় এরপ্রর, 

২০১৫   

ণত 

জুন, ২০১৬ 

প্রণমাজয নয় প্রণমাজয নয় 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকণর তায কাযণঃ ণযজরভণন ম জণফক্ষণ  PCR নুমায়ী প্রকণল্পয প্রকান কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 

৭.০ প্রকণল্পয উণেশ্য  টভূরভঃ 

৭.১ প্রকণল্পয উণেশ্যঃ 

 থানরচ উণজরা রফদুযতারয়ত কযা; 

 প্রকল্প এরাকায ভানুণলয অথ জাভারজক ফস্থা  জীফন মাোয ভান উন্নয়ন ; 

 রধক রফদুযৎ রফক্রণয়য ভােণভ প্রযণবরনউ ংগ্র; 

 প্রতযক্ষ  ণযাক্ষবাণফ প্রকল্প এরাকায ভানুণলয কভ জংস্থান সৃরষ্ট। 

 

৭.২ প্রকণল্পয টভূরভঃ  

 ১৭/০২/২০১৪ তারযণখ াফ জতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারণয়য প্ররতভন্ত্রী কর্তজক ফান্দযফান প্রজরায থানরচ উণজরায় রফদুযৎ 

যফযাণয জন্য রফদুযৎ , জ্বারানী  খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারণয়য প্ররতভন্ত্রীণক রড ে প্রদান কযা য়। জুন , ২০১৪-প্রত 

ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ কর্তজক প্রকল্প এরাকায় একটি আন -াউজ রপরজরফররটি োরড ম্পাদন কযা য়। 

০৩/১২/২০১৪ তারযণখ অণরাচয প্রকণল্পয উয রআর বা নুরষ্ঠত য়। উি বায় অণরা চনা য় প্রম , প্রকল্প এরাকায় 

রচমু্বক, নীররগরয  ফরীাো রতনটি প্রনা কযাম্প  রফরজরফ কযাম্প যণয়ণছ। তাছাো থানরচ উণজরায কাচাকারছ 
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রচমু্বক ণত থানরচ ম জন্ত রফণভল কণয ফরীাো এরাকায় যাস্তায দুআ ধাণয জনফরত যণয়ণছ। উণজরা কভপ্লযাণে প্রফ 

গুরুেপূণ জ রপ যণয়প্রছ। এতগুণরা জায়গা প্রৌয রফদুযণতয প্রকণল্পয ভােণভ রফদুযতায়ন কযা ম্ভফ ণফ না। এছাো প্রৌয 

রফদুযণতয বাযা াধাযণত : রগ্রড রফরছন্ন এরাকায় স্বল্প রযণয রফদুযৎ যফযা কযা য় এফং খযচ তযন্ত প্রফী। প্রৌয 

রফদুযৎ রযরভত রফদুযৎ যফযা কযা ম্ভফ য় না রফধায় ব্যাক বাণফ উন্নয়ন কভ জকাণন্ডয রযকল্পনা কযা ম্ভফ য় না। 

এ  ফ কাযণণ জাতীয় রগ্রড প্রথণক রফদুযৎ যফযাণয রণক্ষয প্রস্তারফত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ণনয জন্য বায় ভততকয য়। 

ফরণ জত প্রপ্রক্ষাণট প্রকল্পটি ফাস্তফায়ণনয জন্য ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক নুণভারদত য়।    

৭.৩ প্রকণল্পয অতায় গৃীত মূর কাম জক্রভঃ 

 ৩৫ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব নতুন রফদুযৎ রফতযণ রাআন রনভ জাণ; 

 ২৮ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব নতুন রফদুযৎ রফতযণ রাআন রনভ জাণ; 

 ১(এক)টি ৪ x ১.৬৭ এভরবএ রুযার টাআ উণকে রনভ জাণ; 

 ১৭ টি রফরবন্ন ক্ষভতায রফতযণ রান্পপভ জায ংগ্র। 

  

৭.৪ প্রকণল্পয নুণভাদন ফস্থাঃ  

প্রকল্পটি প্রভাট ২৪৬৪.৪২ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় এরপ্রর, ২০১৫ ণত জুন, ২০১৬ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয গত 

২২/০৪/২০১৫ তারযণখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক কর্তজক নুণভারদত য়।  

৮.০ প্রকণল্পয থ জায়নঃ 

 (ক) রজরফ:  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

২৪২০.২০ ৯৬৮.০৮(৪০%)  ১৪৫২.১২ (৬০%) -- 

 

 (খ) প্রকল্প াায্য: প্রনআ। 

 (গ) রনজস্ব থ জায়ন: ৪৪.২২ রক্ষ টাকা। 

৯.০     প্রকণল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়নঃ  

 ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ প্রথণক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররঅয) নুমায়ী  প্রকল্পটিয 

ংগরবরত্তক গ্রগরত রনণম্ন ফণ জনা কযা র: 

(রক্ষ টাকায়) 

Sl. 

No 

Items of work (as per DPP) Unit Approved 

DPP 

Target (As per DPP Actual progress Reasons 

for 

deviation 

(+/-) 

Financial Physical 

Quantity  

Financial Physical 

Quantity  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pre-construction Works.        

a) Acquisition  (Acre) 4.00 4.00 0.5 4.00 100%  
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Sl. 

No 

Items of work (as per DPP) Unit Approved 

DPP 

Target (As per DPP Actual progress Reasons 

for 

deviation 

(+/-) 

Financial Physical 

Quantity  

Financial Physical 

Quantity  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b) Development  10.00 10.00   100%  

c) Survey        

 Sub Total:   14.00 14.00  4.00   

2. Construction works        

a) Functional Building         

b) Residentional Building         

c) Other civil works with Solar 

Pannel & Rain water Reservoir  

       

 Sub-Total-2        

3. Distribution Lines (in Km).        

a) 33 kv Line(new) KM 1007.82 1007.82 35 898.53712 100% Due to 

less value 

of contract b) 11 kv Line(new) KM 521.61 521.61 28 520.07 100% 

c) 11/0.4 Line(new) KM 63.81 63.81 2 32.75 100% 

d) 0.4 kv Line(new) KM 78.92 78.92 5 60.25 100% 

e) 0.23 kv Line(new) KM 92.96 92.96 10 75.60 100% 

 

Sub-Total-3 

 1765.12 1765.12  1587.2071

2 

  

         

4. 33/11 Kv Sub-satiation (in 

nos). 

      Due to 

less value 

of contract 

a) 2x5 MVA Sub-station (new)       

b) 1x5 MVA Sub-station (new)       

c) 4x1.67 MVA Sub-station (new) Nos 304.55 304.55 01 258.65895 100% 

 Sub-Total-4  304.55 304.55  258.65895   

5. Distribution Sub-stations (in 

Nos). 

       

a) 11/04 Kv,200 KVA (New) Nos 10.89 10.89 02  100% Due to 

less value 

of contract b) 11/04 Kv,100 KVA (New) Nos 7.72 7.72 02  100% 

c) 33/0.4 KV 200 KVA (New) Nos 8.36 8.36 01  100% 
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Sl. 

No 

Items of work (as per DPP) Unit Approved 

DPP 

Target (As per DPP Actual progress Reasons 

for 

deviation 

(+/-) 

Financial Physical 

Quantity  

Financial Physical 

Quantity  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d) 11/04 Kv,25 KVA (New) Nos 15.36 15.36 12  100% 

 Sub-Total-5  42.32 42.32  24.01   

 Total Material Cost  

(Sub- Total : 3-5)  

       

6. Transport  Vehicles.        

a) Jeep N/A       

b) Double Cabin Pick-up N/A       

c) Motorcycle N/A       

d) Country boat N/A       

 Sub-Total-6        

7. Revenue Expenditure        

a) Salary of Manpower        

 (i) Salary of Officers Nos 4.04 4.04 3  100% Due to 

Additional 

charge of 

offcer’s 

 (ii) Salary of Staff Nos 7.73 7.73 3 1.26782 100% 

b) Field Establishment        

 (i) Allowance   5.65 5.65 LS  100% 

 (ii) Supply & Services  8.05 8.05 LS 0.41524 100% 

 (iii) Fuel for Transport   N/A N/A     

 (iv) Repair & Maintenance and 

Registration, Insurance, Tax & 

License etc.  

 N/A N/A     

c) Interest During Construction   18.76 18.76     

 Sub-Total-7  44.22 44.22  1.68306   

8. Other Capital Expenditure        

         

a) Internal Transportation   90.37 90.37 LS 34.8895 100% Due to 

less value 

of contract b) Installation Cost  144.60 144.60 LS 143.5239 100% 

c) Price Escalation   35.54 35.54 LS 0.00  

d) Physical Contingency   23.70 23.70 LS 0.00 100% 
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Sl. 

No 

Items of work (as per DPP) Unit Approved 

DPP 

Target (As per DPP Actual progress Reasons 

for 

deviation 

(+/-) 

Financial Physical 

Quantity  

Financial Physical 

Quantity  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Sub-Total -8  294.21 294.21  178.4134   

         

 Grand Total (1 to 8)  2464.42 2464.42  2053.97   

 

১০.০ রযদ জনঃ 

 অআএভআ রফবাণগয কাযী রযচারক জনাফ প্রভাঃ তাীপ যভান কর্তজক ০৪ ভাচ জ ২০১৭ তারযণখ প্রকল্প এরাকা 

ফান্দযফান প্রজরায থানচী উণজরা রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকণল্পয াণথ প্রকল্প রযচারক ংরিষ্ট 

ব্যরিফগ জ উরস্থত প্রথণক ায়তা প্রদান কণযন।  

১১.০  প্রকল্প রযচারক ম্পরকজত তথ্য:  

 প্রকল্পটিয নুকূণর এ ম জন্ত দারয়ে ারনকাযী প্রকল্প রযচারকণদয নাভ , দফী, দারয়ণেয ধযন  দারয়ণেয প্রভয়াদ 

রনম্নরূ: 

ক্রভ 

নং 
প্রকল্প রযচারণকয নাভ দফী দারয়ণেয ধযন দারয়ণেয প্রভয়াদ 

১ জনাফ অফদুর প্রভাত্তাররফ তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ২২/০৪/২০১৫ ণত ১৮/০৬/২০১৫ 

২ জনাফ প্রকণনায়ায প্রাণন রনফ জাী প্রণকৌরী রতরযি দারয়ে ১৮/০৬/২০১৫ ণত ০৩/১২/২০১৫ 

৩ জনাফ মুজবুয যভান াণটায়াযী রনফ জাী প্রণকৌরী রতরযি দারয়ে ০৫/১২/২০১৫ ণত ১৩/১২/২০১৫ 

৪ জনাফ উজ্জ্বর ফড়ুয়া রনফ জাী প্রণকৌরী রতরযি দারয়ে ১৩/১২/২০১৫ ণত ৩০/০৬/২০১৬ 

 

১২.০  ম জণফক্ষণঃ 

১২.১ রাআন রনভ জাণঃ প্রকণল্পয অতায় ৩৫ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ এফং ২৮ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব রাআন রনভ জাণণয 

রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর; মা তবাগ রজজত ণয়ণছ।  

১২.২     রফতযণ রান্পপভ জাযঃ প্রকণল্পয অতায় ১৭ টি রফতযণ রান্পপভ জায স্থাণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর ; মা তবাগ রজজত 

ণয়ণছ। 

১২.৩   মানফান ংগ্রঃ প্রকণল্পয অতায় প্রকান মানফান ংগ্র কযা য়রন। 

১২.৪    প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতজনঃ   প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাণর ৩(রতন) ফায প্রকল্প রযচারক রযফতজন ণয়ণছ , 

এণত প্রকণল্পয স্বাবারফক গরত ব্যাত ণয়ণছ।  
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১২.৫ প্রকল্প প্রভয়াদ বৃরি এফং ংণাধনঃ প্রকণল্পয প্রভয়াদ বৃরি য়রন এফং প্রকান ংণাধন য়রন। রনধ জারযত ভণয়য ভণেআ 

প্রকল্পটি ভাপ্ত ণয়ণছ। 

১২.৬   াফণেন রনভ জাণঃ প্রকণল্পয নুকূণর ১(এক)টি রুযার টাআ ৩৩/১১ প্রকরব াফণেন রনভ জাণ কযা ণয়ণছ। রুযার 

টাআ াফণেন রনভ জাণণ রজঅআএ (গ্যা আনসুণরণটড াফণেন ) াফণেণনয তুরনায় রধকতয প্রফর রযভাণ 

জরভয প্রণয়াজন য় ; তণফ রনভ জাণ ব্যয় তুরনামূরকবাণফ কভ য়। বরফষ্যণত মূেফান জরভ যক্ষা কযায রণক্ষয রনভ জা ণ 

ব্যয় প্রফর ণর রফররডরফ’য ক্ষ প্রথণক রজঅআএ াফণেন রনভ জাণণয উণদ্যাগ প্রনয়া প্রমণত াণয।  

১২.৭   প্রকণল্পয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

রডট 

ররযয়ড 

রডট রযণাট জ 

দারখণরয তারযখ 
প্রধান প্রধান ম জণফক্ষণ/অরত্ত 

রনেরত্ত ণয়ণছ রকনা (রনেরত্তয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থা) 

২০১৫-১৬ ১৫/১২/২০১৬ প্রভাট ৪(চায)টি প্রধান অরত্ত 

উস্থান কযা ণয়রছর। 

কর উত্থারত অরত্তয রনেরত্তমূরক 

জফাফ প্রদান কযা ণয়ণছ , রনেরত্তয 

ণক্ষায় অণছ। 
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১৩.০      প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 (প্রকাটি টাকা) 

Description of procurement 

(Goods work/consultancy as 

per bid document)   

Tender/Bid/proposal 

cost (in Lakh Taka) 

Tender/Bid/proposal Date of completion of 

work services and supply 

of goods  

As per 

DPP 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.c 

opening 

date 

As per 

Contract 

Actual 

01 02 03 04 05 06 07 

01 (one) no  33/11 KV, 

41.67/2.23 MVA Rural type 

Substation. 

304.55 258.65 09-03-15 09-08-15 07-12-15 05-12-15 

Rest non Turnkey contract 

Goods 

Procurement through various 

tender 

 

1765.13 

374.07815 15-10-14 07-06-15 11-10-15 04-11-15 

267.67350 15-10-14 07-06-15 05-10-15 01-10-15 

511.53844 15-10-14 07-06-15 04-11-15 22-11-15 

376.93587 15-10-14 07-06-15 04-11-15 22-11-15 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম জক্রণভয  করতয় রস্থযরচেঃ 

  

রচে-১ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত রফতযণ রাআন রচে-২ প্রকণল্পয অতায় স্থারত রান্পপভ জায 

  

রচে-৩ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত উণকে রচে-৪ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত রফতযণ রাআন 



17 

১৪.০      প্রকণল্পয উণেশ্য জজনঃ  

প্রকণল্পয মূর উণেশ্য প্রকৃত জজন 

 থানরচ উণজরা রফদুযতারয়ত কযা; প্রকণল্পয অতায় ৩৫ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ এফং ২৮ রকঃ 

রভঃ ১১ প্রকরব রাআন রনভ জাণ কযা ণয়ণছ। নতুন ১ টি াফ -প্রষ্টন রনভ জাণ 

কাজ ম্পন্ন কযা ণয়ণছ। প্রকণল্পয অতায় ১৭টি রান্পপভ জায স্থান কযা 

ণয়ণছ। পরশ্রুরতণত থানরচ উণজরায় রধকাং রফদুযতায়ন কযা ম্ভফ 

ণয়ণছ। 

 প্রকল্প এরাকায ভানুণলয অথ জাভারজক 

ফস্থা  জীফন মাোয ভান উন্নয়ন; 

রনযরফরছন্ন রফদুযৎ যফযা কযায ভােণভ প্রকল্প এরাকায ভানুণলয অথ জ -

াভারজক ফস্থায উন্নয়ন েযারিত কযা ম্ভফ ণফ। 

 রধক রফদুযৎ রফক্রণয়য ভােণভ 

প্রযণবরনউ ংগ্র; 

 

াফ জতয এরাকায ভানুণলয কাণছ  রফদুযৎ যফযা কযাআ অণরাচয প্রকণল্পয 

উণেশ্য রণণফ রডরর ’প্রত প্রদখাণনা উরচত রছর , রফদুযৎ রফক্রয় কযা নয়। 

কাযণ প্রকণল্পয অরথ জক রফরনণয়াণগয উি এরাকায় রফদুযৎ রফক্রণয়য ভােণভ 

তুরনায় প্রযণবরনউ ংগ্র ম জাপ্ত ণফনা। 

 প্রতযক্ষ  ণযাক্ষবাণফ প্রকল্প এরাকায 

ভানুণলয কভ জংস্থান সৃরষ্ট। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয ভােভণভ প্রতযক্ষ  ণযাক্ষবাণফ প্রকল্প এরাকায 

ভানুণলয কভ জংস্থান সৃরষ্ট ণয়ণছ। 

 

১৫.০  সুারযঃ 

১৫.১   বরফষ্যণত রফদুযৎ রফতযণধভী প্রকণল্প প্রদণয মূেফান জরভ াশ্রণয়য জন্য রুযার টাআ াফণেণনয রযফণতজ 

রজঅআএ াফণেণনয ংস্থান যাখা ভীচীন ণফ; 

১৫.২  ারফ জক উন্নয়ন (Total Development) এফং াভারজক দারয়ণেয ং রণণফ াফ জতয এরাকায ভানুণলয কাণছ 

রফদুযৎ যফযা কযাআ অণরাচয প্রকণল্পয উণেশ্য রণণফ প্রদখাণনা উরচত রছর , রফদুযৎ রফক্রয় কযা নয়। কাযণ প্রকণল্পয 

অরথ জক রফরনণয়াণগয উি এরাকায় রফদুযৎ রফক্রণয়য ভােণভ তুরনায় প্রযণবরনউ ংগ্র ম জাপ্ত ণফনা। বরফষ্যতণত 

রডরর প্রণয়ণনয ভয় উণেশ্য ঠিকবাণফ রনরূন কযণত ণফ; 

১৫.৩   প্রকণল্পয অতায় যফযাকৃত রফতযণ রান্পপভ জাযগুরর মথামথবাণফ যক্ষণাণফক্ষণ কযায এফং েক প্রযরজোয 

প্রভআনণটআন কযায উণদ্যাগ গ্রণ কযণত ণফ; 

১৫.৪   বরফষ্যণতয জন্য রযকল্পনাধীন রফররডরফ ’য রফতযণধভী প্রকণল্পয কাণজয াণথ প্রমন এআ প্রকণল্পয প্রকান কাণজয 

রফণলতঃ রফদ্যভান রফতযণ রাআন পুনফ জান কাণজয প্রমন তবততা না য় প্র রফলণয় তকজ থাকণত ণফ ; 

১৫.৫  অগাভী ১(এক) ভাণয ভণে  উমৄ জি সুারযমূ (১৫.১ ণত ১৫.৫) ফাস্তফায়ণন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআরড ’প্রক 

ফরত কযণত ণফ।  
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ল্লী বফদ্যুতায়ন কাম থক্রগভয জন্য সুআবচং মষ্টন বনভ থাণ  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

        প্রকগেয নাভ           :       ল্লী বফদ্যুতায়ন কাম থক্রগভয জন্য সুআবচং মষ্টন বনভ থাণ। 

১।  প্রকগেয ফস্থান   : ফাবফগফাড থ এয অতাধীন ঠাকুযগাঁ, জয়পুযাট, ভাগুযা  মভগযপুয বফ 

এরাকা। 

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   :        ফাংরাগদ ল্লী বফদ্যুতায়ন মফাড থ, ঢাকা।  

৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  :        বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ। 

৪।  প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: (ক) ফাস্তফায়ন কার: ০১ জুরাআ ২০১৪ মথগক ৩০ জুন ২০১৬ 

   (খ) ব্যয়: মভাট= ১২১৫৮.০৩ রে টাকা। 

     ( রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১৬ 

ম থন্ত) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত  ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর 
ফ থগল 

ংগাবধত 
মূর 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

GOB: 

12140.43 

BREB: 

17.60 

Total: 

12158.03 

GOB: 

12140.43 

BREB: 

17.60 

Total: 

12158.03 

GOB: 

10311.81 

BREB: 

13.74 

Total: 

10335.57 

০১ জুরাআ 

২০১৪ মথগক 

৩০ জুন 

২০১৬ 

০১ জুরাআ ২০১৪ 

মথগক ৩০ জুন 

২০১৬ 

০১ জুরাআ 

২০১৪ মথগক 

৩০ জুন ২০১৬ 

৮৫% ১০০%  

 
৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

                                                                                                         (রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1 4501 Pay of Officer Pers 01 
GOB: 18.24 

BREB: 0.00 
01 

GOB: 15.16 

BREB: 0.00 

2 4601 Pay of Employees Pers 18 
GOB: 11.62 

BREB: 0.00 
14 

GOB: 6.46 

BREB: 0.00 
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ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3 4701 Darenes Allowance Pers 

19 

GOB: 7.25 

BREB: 0.00 

15 

GOB: 0.07 

BREB: 0.00 

4 4705 Houseing Allowance Pers 
GOB: 17.91 

BREB: 0.00 

GOB: 6.13 

BREB: 0.00 

5 4713 Festival Allowance Pers 
GOB: 4.98 

BREB: 0.00 

GOB: 1.55 

BREB: 0.00 

6 4717 Medical Allowance Pers 
GOB: 3.02 

BREB: 0.00 

GOB: 1.07 

BREB: 0.00 

7 4755 Tiffin Allowance Pers 

 

GOB: 0.48 

BREB: 0.00 

 

GOB: 0.13 

BREB: 0.00 

8 4765 Transport Allowance Pers 
GOB: 0.48 

BREB: 0.00 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

9 4795 Other Allowance Pers 
GOB: 9.83 

BREB: 1.46 

GOB: 3.51 

BREB: 0.44 

10 
4801 Travelling 

Allowance 
LS LS 

GOB: 0.00 

BREB: 4.60 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 4.59 

11 4806 Office Rent LS LS 
GOB: 0.00 

BREB: 0.08 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

12 4816 Telephone LS LS 
GOB: 0.00 

BREB: 0.20 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 0.10 

13 4819 Watere and Swerage LS LS 
GOB: 0.00 

BREB: 0.05 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

14 4821 Electricity LS LS 
GOB: 0.00 

BREB: 0.05 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

15 4822 Gas and Fuel LS  
GOB: 0.00 

BREB: 0.14 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

16 
4823 Petrol & Lubricant 

for Vehical 
LS  

GOB: 6.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 2.87 

BREB: 0.00 

17 
4827 Printing & 

Publication 
LS LS 

GOB: 0.00 

BREB: 6.21 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 6.16 

18 
4828 Stationary, Seal and 

Stamps 
LS LS 

GOB: 0.00 

BREB: 2.86 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 2.11 

19 4840 Training Pers 10 
GOB: 5.00 

BREB: 0.00 
10 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

20 4845 Entertainment LS LS 
GOB: 0.00 

BREB: 0.35 
LS 

GOB: 0.00 

BREB: 0.34 

21 
4846 Transportation & 

Landing Charge 
LS  

GOB: 109.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 40.57 

BREB: 0.00 

22 

4874 Consultant for 

Engineering Design & 

Supervision 

KM 120 
GOB: 168.00 

BREB: 0.00 
0 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

23 4883 Honorium Pers  
GOB: 3.75 

BREB: 0.00 
 

GOB: 2.92 

BREB: 0.00 

24 4899 Misc revenue Exp LS  
GOB: 5.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 2.02 

BREB: 0.00 

25 4901 Vechicle Nos.  GOB: 4.80  GOB: 0.00 
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ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
BREB: 0.00 BREB: 0.00 

26 4906 Furniture Lot  
GOB: 0.12 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.03 

BREB: 0.00 

27 
4916 Computer & Office 

Equipment 
Lot  

GOB: 0.12 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.07 

BREB: 0.00 

28 4991 Other LS  
GOB: 0.05 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

29 6807 Transport Vehicle Nos  
GOB: 50.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 45.66 

BREB: 0.00 

30 
6813 Equipment & 

materials 
KM  

GOB: 7110.06 

BREB: 0.00 
 

GOB: 

6750.90 

BREB: 0.00 

31 
6815 Computer & 

Accessories 
Lot  

GOB: 1.20 

BREB: 0.00 
 

GOB: 1.18 

BREB: 0.00 

32 6817 Computer Softwere Lot  
GOB: 0.35 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

33 6821 Furniture Lot  
GOB: 3.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 2.90 

BREB: 0.00 

34 
6851 Others ( Photocopier 

& Air Coller) 
Lot  

GOB: 1.95 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

35 7056 Establishment Cost      

 

Supply & Installation of 

Switching Station (Turn-

key) 

Nos 04 
GOB: 3040.00 

BREB: 0.00 
04 

GOB: 

3037.92 

BREB: 0.00 

 
Electrical Line 

Construction 
KM 210 

GOB: 450.00 

BREB: 0.00 
180.974 

GOB: 

390.71 

BREB: 0.00 

36 7901 CD-VAT      

37 
7981 Misc. Capital 

Expenditure 
  

GOB: 5.00 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

38 7982 Price Contingency   
GOB: 882.58 

BREB: 0.00 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

39 
7984 Physical 

Contingency 
  

GOB: 220.64 

BREB: 0.32 
 

GOB: 0.00 

BREB: 0.00 

40 Total   
GOB: 12140.43 

BREB: 17.60 
 

GOB: 

10311.83 

BREB: 

13.74 

41 
Grand Total 

(GOB+BREB) 
  12158.03  10335.57 

তথ্য সূিঃ ববঅয । 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয় ।  

৭। টভূবভঃ ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফাংরাগদ বরঃ সুআবচং মষ্টন ছাড়া মদগয বফববন্ন স্থাগন ১০টি ১৩২/৩৩ মকবব গ্রীড 

উগকন্দ্র ২০১০ াগর বনভ থাণ কগয। সুআবচং মষ্টন না থাকায পগর উক্ত ১০ টি গ্রীড উগকন্দ্র মথগক বফতযণ 
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ংস্থা গুগরা চাবদা নুমায়ী বফদ্যুৎ গ্রণপূফ থক গ্রাক প্রাগন্ত বনযবফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযাগ সুবফধায মু্মবখন 

য় । প্রগয়াজগনয তাবগগদ ০৬ টি গ্রীগড ফাবফগফা ০৬টি ল্লী বফদ্যুৎ বভবতয থ থায়গন সুআবচং মষ্টন বনভ থাগণ 

েভ গর অবথ থক স্বেল্লতায কাযগন ঠাকুযগাঁ, জয়পুযাঁট, ভাগুযা  মভগযপুয মথাক্রগভ ববজববফ’য 

ঞ্চগড়, জয়পুযাঁট, ভাগুযা  চুয়াডাঙ্গা গ্রীগড সুআবচং মষ্টন বনভ থাণ কযগত াগয নাআ। তৎগপ্রবেগত ২০১৪ 

াগর অগরাচু প্রকে গৃবত য়। 

৮। উগেশ্যঃ (ক) ঠাকুযগাঁ, জয়পুযাঁট ভাগুযা  মভগযপুয বফ এয বফদ্যুবতক বফতযণ রাআগনয েভতাফধ থন ।  

  (খ) গ্রাগকয বফদ্যুৎ চাবদা পুযন। 

  (গ) বগষ্টভ র হ্রাগয াাাব বনযবফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা।  

৯। প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ 

প্রকে নুগভাদনঃ-১৪-১০-২০১৪  

ফ থগল ংগাধনঃ- ৩০-০৬-২০১৫ (Recast for inter item re-appropriation)  

১০।  ক্রয় কাম থক্রভঃ বফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ ভারাভার ক্রয় ।  

 ১ ১।  প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

থ থ ফছয  ংগাবধত এবডব ফযাে ফমুবক্ত ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ  মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৪-১৫ ৯৯০.০০   ৯৯০.০০ ৯৮০.৩৫   ৯.৬৫ 

২০১৫-১৬ ৯৪৫৬.০০   ৯৪৫৬.০০ ৯৩৩১.৪৬   ১২৪.৫৪ 

 

১২।  উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ প্রকেভূক্ত সুআবচং মষ্টনগুগরা বনবভ থত য়ায পগর উগল্লখগমাগ্য বযভান বগষ্টভ র হ্রা 

মগয়গছ এফং বনযবফবচচন্ন বফদ্যুৎ যফযা বনবশ্চত কযা ম্ভফ গে।  

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন মমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 

মভাঃ নাজমুর ক 

বনফ থাী প্রগকৌরী   

পূন থকারীন  -- ১০-১১-২০১৪ -- 

 

১৪।প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

(ক) ঠাকুযগাঁ, জয়পুযাঁট ভাগুযা  মভগযপুয বফ এয বফদ্যুবতক বফতযণ রাআগনয েভতাফধ থন ।  

(খ) গ্রাগকয বফদ্যুৎ চাবদা পুযন ।  

(গ) বগষ্টভ র হ্রাগয াাাব বনযবফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা।  

গন্তাল জনক 
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১৫।     উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণ প্রকগেয কাবিত উগেশ্য বজথত গয়গছ ।  

১৬।    বডট : কর অবি (আন্টাযনার-১৬ এফং এক্সট থানার-০১) বনস্পবি গয়গছ।  

১৭।    প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা: মথা ভগয় ফাস্তফাবয়ত গয়গছ।  

১৮।  প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব (Time Over-run):  প্রগমাজু নগ। 

১৯ । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন (If any):  বযফতথন য় নাআ। 

২০ ।  চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরগম্বয কাযণ:  বফরম্ব য় নাআ। 

২১।  বযদ থনম থগফেণঃ  

২১.১ বফগত ২৬ -২৭/০৭/২০১৭ তাবযগখ এআ ভাপ্ত প্রকেটিয জয়পুযাট , ঠাকুযগা   ঞ্চগড় ং বযদ থন কযা য়। 

বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক মভা : নাজমুর ক, তবাফধায়ক প্রগকৌরী জয়নুর অগফদীন (যাজাী মজান), বনফ থাী 

প্রগকৌরী মভা: মতৌবদ্যর  আরাভ এফং স্ব স্ব ববফএ এয মজনাগযর ম্যাগনজায উবস্থত বছগরন।  

২১.২ জয়পুযাট ০১টি সুআবচং মষ্টন বযদ থন কযা য়। ড্রবয়ং বডজাআন ভগত ভারাভার /আকুুআগভন্ট  রাগাগনা গয়গছ মদখা 

মায়। 33 KV.Outgoing&Incomeing Feeder, outdoor, Vacuum Circuited 

Breaker, CT/P+, Control Panel, Voltage Regulator আতুাবদ।  33 KV Breker, 

Auxiliary Distribution Transformer, Metering Panel, AC/DC 

Distribution  Panel আতুাবদ। ড্রবয়ং/বডজাআন ভগত মদখা মায় নতুন ভারাভার ফগরআ প্রতীয়ভান র।  

২১.৩ এআ প্রকগে প্রধান কাজ র:  

 ১। 33 KV রাআন বনভ থাণ ২১০ মকবব; 

 ২। 33 KV সুআবচং মষ্টন বনভ থাণ ০৪টি। 

২১.৪ বডবব ভগত ২১০ বক :বভ: রাআন কযায কথা থাকগর ফাস্তগফ ১৮০ .৯৭৪ বক :বভ: রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ। প্রকে 

বযচারক জানান এগত তাগদয উগেশ্য বজথত গয়গছ।  

 বডবব ভগত ৪টি সুআবচং মষ্টন বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

২১.৫ Substation বনভ থাগণয Commissioning Clearance Certificate/papers 

ায়াগগর। 

২১.৬ প্রকগেয রেু  উগেশ্য পূণ থ গয়গছ ফরা মায়। প্রকগেয Outcome ায়া মাগে। 

২১.৭ প্রকগেয পুগযাপুবয ফাস্তফাবয়ত গর  ঞ্চগড় ববফএএ বনবভ থতসু আবচংগষ্টগন  Outgoing feeder 

Metering চালু নায়ায় ঞ্চড় মজরা পুগযাপুবয সুবফধা াগেন । ন্যান্য ৩টিববফএএ সুআবচং মষ্টগন  

Metering চালু গর নজাবডগকা ’য গমাবগতায় ঞ্চগড় ববফএতা চালু য়বন । ববফএ Energy 
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Audit এয ভাধ্যগভ দ্রুত বভটাবযং কযা দযকায । জানা মায়- নথ থ মজান ায়ায বডবিবফউন মকাম্পানী বর . ঞ্চগড় 

বনফ থাী প্রগকৌরী মভা : অানুর কবফগযয গমাবগতায় বভটাবযং কযা মাগেনা ফগর ল্লী বফদ্যুৎ বভবতয 

কভ থকতথাগণ জানান। 
 

বযদ থনকারীন প্রকগেয কবতয় বস্থযবচিঃ 

  

  

  

 

২২। সুাবয: 

২২.১ প্রকগেয অতায় ঞ্চগড় মজরায় ৩৩মকবব সুআবচং মষ্টগন  Outgoing feeder Meter দ্রুত চালুকযায 

জন্য ববডবফ ’য Energy Audit মক বনগদ থ বদগত গফ । বভটাবযং নায়ায কাযগণ এগজরায় পুগযাপুবয সুপর 
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ায়া মাগেনা এফং গ্রাক ম থাগয় বফদ্যুৎ যফযাগ বফঘ্ন সৃবষ্ট গে । বফগলত: মচকারীন ভয় কৃলকগদয ম থাপ্ত 

মরাড মদয়া ম্ভফ গফনা; 

২২.২ বনভ থাগণয ১ফছয য ঞ্চগগড় প্রকেভূক্ত সুআবচং মষ্টগন  Outgoing feederএ মকন বভটাবযং কযা গেনা 

বফদ্যুৎ বফবাগ দায়ীগদয বচবিত কগয ব্যফস্থা বনগফন; 

২২.৩ ঞ্চগগড় কবথত বভটাবযং ম্পন্ন গর এটি একটি পর প্রকে বগগফ বফগফচনা কযা মমগত াগয ; 

২২.৪ নুগেদ ২২.১ মথগক ২২.৩ এয অগরাগক গ্রীত ব্যফস্থাবদয বফলগয় অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 
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রযযারফররণটন এন্ড গণভণন্টন ফ রডরিরফউন প্রনটয়াকজ ফ রডররডর (ংণারধত)  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভঃ  রযযারফররণটন এন্ড গণভণন্টন ফ রডরিরফউন প্রনটয়াকজ ফ 

রডররডর (ংণারধত) ীল জক প্রকল্প। 

২. উগযাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয়ঃ  বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ঢাকা ায়ায রডরিরফউন প্রকাম্পানী রররভণটড রররভণটড (রডররডর)। 

৪. প্রকে এরাকাঃ  ঢাকা  নাযায়ণগঞ্জ প্রজরায রডররডর’য অতাধীন এরাকা। 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

রতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর 

নুণভারদত 

প্রাক্কররত 

ব্যণয়য % 

রতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুণভারদত 

ফাস্তফায়ন কাণরয 

%) 

মূর (প্র: 

া:) 

ফ জণল 

ংণারধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ জণল 

ংণারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৯০৭.১২ 

(০.০০) 

২০১৩০.২১ 

(০.০০) 

১৯৪৪৪.৩৬ জানুয়ারয/২০১০ 

ণত  

জুন/ ২০১২ 

জানুয়ারয/২০১০    

ণত 

জুন/২০১৬ 

জানুয়ারয/২০১০    

ণত 

জুন/২০১৬ 

২৫৩৭.২৫ 

(১৫%) 

৪(চায) ফছয 

(১৬০%) 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকণর তায কাযণঃ ণযজরভণন ম জণফক্ষণ  PCR নুমায়ী প্রকণল্পয প্রকান কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 

৭.০ প্রকণল্পয উণেশ্য  টভূরভঃ 

??..??    ????????????  ?????????????? ????????    

৭.১ উণেশ্যঃ  

 (ক) রডররডরয রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায প্রনটয়াকজ যক্ষণাণফক্ষণ কযা ;  

 (খ) গ্রাকণক ভানম্পন্ন রফদুযৎ যফযা রনরিত কযা; 

 (গ) রফদুযৎ যফযা রনরিত যাখণত যফযা রাআন কাম জক্রভ চর যাখা; 

 (ঘ) ১১/০.৪ প্রকরব রফতযণ রাআনগুণরা রিারী কযায ভােণভ ভানম্মত এফং রনব জযণমাগ্য গ্রাক প্রফা প্রদান।  
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৭.২ প্রকণল্পয নুণভাদন ফস্থাঃ  

 অণরাচয প্রকণল্পয রডরর ০২/০৩/২০১০ তারযণখ নুরষ্ঠত একণনক বায় প্রভাট ১৬৯.০৭ প্রকাটি (রজরফ-১৫১.৫৮ প্রকাটি 

+ ংস্থায রনজস্ব ১৭.৪৯ প্রকাটি) টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় জানুয়ারয , ২০১০ ণত জুন ২০১২ ম জন্ত প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয জন্য 

নুণভারদত য়। যফতীণত প্রকণল্পয কাণজয রযরধ বৃরি  রযফতজন এফং প্রকণল্পয প্রভয়াদ বৃরিয কাযণণ প্রকল্পটি ১ভ 

ংণাধণনয প্রস্তাফ কযা য়। ১ভ ংণারধত প্রকল্পটি প্রভাট ২০১.৩০ প্রকাটি টাকা (রজরফ ১৫৯.৬৬ প্রকাটি + রডররডর 

রনজস্ব ৪১.৬৪ প্রকাটি ) প্রকাটি টাকা প্রা ক্কররত ব্যণয় ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক ০৮/০৬/২০১৪ তারযণখ নুণভারদত 

য়।   

৭.৩  প্রকণল্পয মূর কাম জক্রভঃ  

 (ক) প্রার ংগ্র: ১২ রভটায-৯৮০০টি এফং ১৫ রভটায- ১৫০০টি  

 (খ) রান্পপভ জায ংগ্র: রি-প্রপআজ ১১/০.৪ প্রকরব ২০০ প্রকরবএ রফতযণ রান্পপভ জায ১০৫০টি; 

 (গ) কন্ডাক্টণযয ংগ্র: রফরবন্ন ধযণণয ৪৪৮৮.৫০ রক.রভ. কন্ডাক্টয;  

 (ঘ) কন্ডাক্টণযয রভডস্পযান জণয়ন্ট: রফরবন্ন ধযণণয ১৩৫০০টি রভডস্পযান জণয়ন্ট;  

 (ঙ) আনসুণরটয ংগ্র; 

 (চ) রান্পপভ জায প্রণটকন  রডরিরফউন রণেভ মন্ত্রারত ংগ্র; 

 (ছ) মানফান ংগ্র ২টি (ভটয াআণকর) ।  

৭.৪ প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রভ নং প্রকল্প রযচারণকয নাভ  দফী প্রভয়াদ 

১) জনাফ প্রভাঃ অভানুর ক, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ০১/০১/২০১০ ণত ৩১/০১/২০১১ 

২) জনাফ প্রভাঃ াআপৄর আরাভ খান, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ০১/০২/২০১১ ণত ৩০/১২/২০১৩ 

৩) জনাফ প্রভাঃ জারদ প্রাণন, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ০১/০১/২০১৪ ণত ২১/০১/২০১৪ 

৪) জনাফ এ এ এভ ভামুদুর ক, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ২২/০১/২০১৪ ণত ৩০/০৬/২০১৬ 

 

৮.০ প্রকণল্পয থ জায়নঃ 

 (ক) রজরফ:  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রভাট ঋণ(৪০%) আকুযরয়টি(৬০%) Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৫৯৬৬.৩২ ৬৩৮৬.৫৩ ৯৫৭৯.৭৯ -- 
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 (খ) প্রকল্প াায্য: প্রনআ। 

 (গ) রনজস্ব থ জায়ন: ৪১৬৩.৮৯ রক্ষ টাকা। 

 

৯.০     প্রকণল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়নঃ  

 রডররডর প্রথণক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররঅয) নুমায়ী  প্রকল্পটিয ংগরবরত্তক গ্রগরত 

রনণম্ন ফণ জনা কযা র: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্ররভক নং ণঙ্গয নাভ রডরর নুমায়ী ণঙ্গয প্রাক্কররত 

ব্যয় 

প্রকৃত গ্রগরত 

অরথ জক ফাস্তফ অরথ জক ফাস্তফ 

১ ২ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ১২ রভটায  ১৫ রভটায প্রার ৩০৪৫.৫২ ১১৩০০ টি ৩০৫১.০২ ১০৯১৭টি 

০২ কন্ডাকটয ৬৯০৪.৫২ ৪৪৮৮.৫ রকঃ রভঃ ৬৮২৫.০৮ ৪৪৮৫.০০ রকঃরভঃ 

০৩ রভডস্পযান জণয়ন্ট ৪৪.০০ ১৩৫০০ টি ৪৪.৫৬ ১৩৪৫৩টি 

০৪ আনসুণরটয ৭০৩.৮৪ ১৬৭৮৯০টি ৬০০.৮৪ ১৫৬৫১০টি 

০৫ রফতযণ রান্পপভ জায ৪৫৯৯.০০ ১০৫০টি ৪৬৩৩.০৫ ১০৫০টি 

০৬ রান্পপভ জায প্রণটকন আকুআণভন্ট ১৪৬.৫৮ ২৪৪৫ টি ১২৯.৬৩ ২৮৮০টি 

০৭ াড জয়যায ম্যাণটরযয়ার পয 

রডরিরফউন রণেভ 

১১৭১.৪২ প্রথাক ১৪২৬.৭৬ প্রথাক 

০৮ আন্পটণরন, প্রটরেং এন্ড 

করভরনং 

১৭২২.৩৫ -- ১৬৬৬.৩৬ -- 

০৯ মানফান (২টি প্রভাটাআণকর) ২.৮৯ ২টি ২.৮৯ ২টি 

১০ াপ্লাআ এন্ড ারব জণ ১০.০০ --   

১১ রফরফধ ৪০০.০০ --   

১২ রনভ জাণকারীন সুদ ১৩৮০.০০ --   

 ফ জণভাট ২০১৩০.২১    

 

১০.০ রযদ জনঃ 

 অআএভআ রফবাণগয কাযী রযচারক জনাফ প্রভাঃ তাীপ যভান কর্তজক ২ প্রপব্রুয়ারয ২০১৭ তারযণখ প্রকল্প 

এরাকায ঢাকা  নাযায়ণগণঞ্জয রফরবন্ন ং রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকণল্পয াণথ ংরিষ্ট ব্যরিফগ জ 

উরস্থত প্রথণক ায়তা প্রদান কণযন।  
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১১.০  ম জণফক্ষণঃ 

১১.১ প্রার ংগ্রঃ রডরর নুমায়ী প্রভাট ১১,৩০০ টি ১২রভঃ  ১৫রভঃ প্রার ংগ্র কযায কথা থাকণর ফাস্তণফ ১০,৯১৭ 

টি (৯৭%) প্রার ংগ্র কযা ণয়ণছ; তবু এআ খাণত প্রকৃত ব্যয় রকছুটা প্রফর ণয়ণছ। 

১১.২     রফতযণ রান্পপভ জাযঃ প্রকণল্পয অতায় ১০৫০ টি ২০০ প্রকরব রান্পপভ জায ক্রয় এফং স্থাণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর ; 

মা প্রায় তবাগ রজজত ণয়ণছ। Project Completion Report (PCR) এয নুণেদ-০৫ এয Component-

wise progress ংণ এআ খাণত ব্যয় ৪৬৩৩.০৫ রক্ষ টাকা প্রদ জন কযা ণয়ণছ , রকন্তু নুণেদ -৮.১ এয 

Procurement of Goods and Works ংণ এআ খাণত ব্যয় ৫৬৮৫.৩৫ রক্ষ টাকা প্রদ জন কযা ণয়ণছ।  

১১.৩  াড জয়যায ম্যাণটরযয়ার পয রডরিরফউন রণেভঃ  রডরর নুমায়ী এআ খাণত ১১৭১.৪২ রক্ষ টাকায ংস্থান 

থাকণর ফাস্তণফ ১৪২৬.৭৬ রক্ষ টাকা থ জাৎ ২৫৫.৩৪ রক্ষ টাকা রধক ব্যয় ণয়ণছ ; মরদ প্রকণল্পয প্রভাট ব্যয় হ্রা 

প্রণয়ণছ। 

  ১১.৪   মানফান ংগ্রঃ প্রকণল্পয অতায় ২টি প্রভাটয াআণকর ক্রয় কযা ণয়ণছ। 

১১.৫ রনভ জাণকারীন সুদঃ  প্রকল্পটিণত এআ খাণত ১৩৮০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যণয়ণছ , তন্ণে ৬১৭.০৯ রক্ষ টাকা ব্যয় 

প্রদ জন কযা ণয়ণছ।  প্রকণল্পয ৬৩৮৬.৫৩ রক্ষ টাকা রজরফ ঋণণয রফযীণত ৬১৭.০৯ রক্ষ টাকা রনভ জাণকারীন সুদ 

রকবাণফ ব্যয় ’র তায ঠিক ব্যাখ্যা প্রণয়াজন এফং এআ ৬১৭.০৯ রক্ষ টাকা থ জরফবাগণক রযণাধ কযা ণয়ণছ রকনা 

তায ণক্ষ প্রভাণারদ প্রণয়াজন।  

১১.৬   প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতজনঃ  প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাণর ৩(রতন) ফায প্রকল্প রযচারক রযফতজন ণয়ণছ , এণত 

প্রকণল্পয স্বাবারফক গরত ব্যাত ণয়ণছ।  

১১.৭ প্রকল্প ফায ফায প্রভয়াদ বৃরিঃ মূর রডরর নুমায়ী প্রকল্পটি জানুয়ারয /২০১০ ণত  জুন/ ২০১২ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয কথা 

থাকণর য  জুন / ২০১৬ প্রত ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ণয়ণছ, থ জাৎ প্রভাট ৪(চায) ফছয ভয় প্রফর প্ররণগণছ। প্রকণল্পয 

ভারাভার যকাযী ংস্থা প্রথণক যারয ক্রয় িরতণত ক্রণয়য জন্য APP(Annual Procurement Plan) 

নুণভারদত য়। যকাযী প্ররতষ্ঠান ণত যারয ক্রণয়য প্রক্ষণে প্রকণল্পয প্রাযরম্ভক ম জাণয় াআণকাণট জয রনণলধাজ্ঞা থা কায় 

প্রকণল্পয ভারাভার ক্রণয়য কাজ রফরণম্ব শুরু য়। প্রকৃতণক্ষ প্রকণল্পয কাজ জানুয়াযী /২০১১ ণত শুরু য়। ভাঠ ম জাণয় 

াণব জ কযত : অন্ডায স্পযারপাআড  জযাজীণ জ রাআন , দুফ জর প্রার , রতবাণয থাকা রান্পপযভায আতযারদ রচরিত কণয 

ড্রআং প্রকণল্পয ১৩৪টি কাণজয জন্য  রযকল্পনা  প্রাক্করন প্রস্তুত কযা ণয়ণছ। বাযণরাণড চাররত রান্পপযভাণযয 

ংখ্যা বৃরি ায়ায় ফাস্তফতায প্রপ্ররক্ষণত প্রকণল্পয অযরডররণত ৫০০টি ২০০ প্রকরবএ রান্পপযভায স্থণর ১০৫০টি ২০০ 

প্রকরবএ রান্পপযভায স্থাণনয ংস্থান কযা য়। রতরযি ৫৫০টি রান্পপযভায রফ তযণ রণেণভ ংণমাজণনয জন্য 

প্রণয়াজনীয় রযকল্পনা প্রণয়ন পূফ জক স্থান প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযণত রতরযি ভণয়য প্রণয়াজন ণয়ণছ। এছাো ভাঠ 

ম জাণয় প্রম ফ স্থাণন প্রার  রান্পপযভায স্থারত য় প্র ফ স্থান /স্থান ংরগ্ন জরভয ভাররকগণণয ফাধা , এছাো প্রকান 

প্রকান স্থাণন এরাকাফাীয ফাধায কাযণন প্রার  রান্পপযভায স্থাণন রফররম্বত ণয়ণছ। রফউণফায চট্টগ্রাভস্থ াররয এ 



29 

রর প্রার রনভ জাণ প্লযাণন্ট ফল জা প্রভৌসুণভয ারন জণভ থাকায় প্রার উৎাদন ফন্ধ থাণক। এছাো রফরবন্ন ভণয় গ্রাণয 

চা কভ থাকণর ধীয গরতণত প্রার উৎাদন কযা য় এফং কখণনা কখণনা প্রা র উৎাদন ফন্ধ যাখা য়। রডররডর 

ছাো ন্যান্য রফদুযৎ রফতযণকাযী যকাযী-প্রফযকাযী প্ররতষ্ঠাণনয প্রাণরয চারদায চা তযারধক থাকায় ধীয গরতণত 

প্রার যফযা কযা ণয়ণছ। এআ কর নানারফধ কাযণণ প্রকণল্পয ১৬০% টাআভ বায যান ণয়ণছ। 

১১.৮   প্রকণল্পয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

রডট 

ররযয়ড 

রডট রযণাট জ 

দারখণরয তারযখ 

প্রধান প্রধান ম জণফক্ষণ/অরত্ত রনেরত্ত ণয়ণছ রকনা (রনেরত্তয জন্য গৃীত 

ব্যফস্থা) 

২০১১-১২ 

ণত  

২০১৪-১৫ 

১৯/০৬/২০১৬ প্রভাট ৩(রতন) টি প্রধান অরত্ত উস্থান কযা 

ণয়রছর।  

কর উত্থারত অরত্তয রনেরত্তমূরক জফাফ 

প্রদান কযা ণয়ণছ।  

 

 

১২.০      প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 (রক্ষ টাকা) 

Description of procurement 
(goods/works/consultancy) as 
per bid document 

Tender /Bid/ proposal 
cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of 
completion of 
work/Service
s and supply 
of goods 

As per DPP 

 
Contracted 
value 

Invitation 
Date 

Contract 
signing/ LC 
opening 
Date 

1 2 3 4 5 6 

12 meter and 15 meter SPC 
pole 

3045.52 3051.05 -- 29/09/2014 
05/08/2010 
11/12/2011 
30/03/2013 

27/03/2015 
03/02/2011 
09/06/2012 
28/09/2014 

Conductor 
(DOG/WASP/MERLIN/ 95mm2) 

6904.52 6745.83 -- 16/01/2011 
20/11/2011 
13/03/2013 

14/07/2011 
18/05/2012 
11/09/2013 

11/0.4 kV 200kVA Distribution 
Transformer 

4599.00 5685.35 -- 22/12/2011 
11/03/2013 
05/01/2015 
20/05/2015 

20/06/2012 
09/09/2013 
03/07/2015 
18/11/2015 
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প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম জক্রণভয  করতয় রস্থযরচেঃ 

  

রচে-১ ফনশ্রী এরাকায় স্থারত রাআন রচে-২ ররিযগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ এরাকায় স্থারত রাআন  

 
 

রচে-৩ সুোপুয এরাকায় ফাণনা খ ুঁটি রচে-৪ দয়াগঞ্জ এরাকায় ফাণনা রান্পপযভায 

 

১৩.০      প্রকণল্পয উণেশ্য জজনঃ  

প্রকণল্পয মূর উণেশ্য প্রকৃত জজন 

(ক) রডররডরয রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায প্রনটয়াকজ যক্ষণাণফক্ষণ কযা; 

(খ)  গ্রাকণক ভানম্পন্ন রফদুযৎ যফযা রনরিত কযা; 

(গ)  রফদুযৎ যফযা রনরিত যাখণত যফযা রাআন কাম জক্রভ চর 

যাখা; 

(ঘ) ১১/০.৪ প্রকরব রফতযণ রাআনগুণরা রিারী কযায ভােণভ 

ভানম্মত এফং রনব জযণমাগ্য গ্রাক প্রফা প্রদান।  

প্রকণল্পয অতায় ১১প্রকরব রফতযণ ম জাণয় ১৭০ 

প্রভগায়াট প্ররাড মৄি কযা ম্ভফ ণয়ণছ। এয পণর 

প্রকল্প এরাকায় প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা উণল্লখণমাগ্য 

রযভাণণ হ্রা প্রণয়ণছ। রনযরফরছন্ন রফদুযৎ  যফযা 

কযায ভােণভ এরাকায ভানুণলয প্রবাগারন্ত কভণফ এফং 

অথ জ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন েযারিত কযা ম্ভফ 

ণফ। 

 



31 

১৪.০  সুারযঃ 

 ১৪.১   প্রকণল্পয অতায় ১০৫০ টি ২০০ প্রকরব রান্পপভ জায ক্রয় এফং স্থাণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর ; মা প্রায় তবাগ 

রজজত ণয়ণছ। Project Completion Report (PCR) এয নুণেদ -০৫ এয Component-wise 

progress ংণ রান্পপভ জায ক্রয় খাণত ব্যয় ৪৬৩৩.০৫ রক্ষ টাকা প্রদ জন কযা ণয়ণছ , রকন্তু নুণেদ -৮.১ এয 

Procurement of Goods and Works ংণ এআ খাণত ব্যয় ৫৬৮৫.৩৫ রক্ষ টাকা প্রদ জন কযা ণয়ণছ। দুআটি 

ংণ প্রদর জত ব্যণয়য াভঞ্জস্যতায ব্যাখ্যা অআএভআরড’প্রক প্রদান কযণত ণফ; 

১৪.২   প্রকণল্পয অতায় যফযাকৃত রফতযণ রান্পপভ জাযগুরর মথামথবাণফ যক্ষণাণফক্ষণ কযায এফং েক প্রযরজোয 

প্রভআনণটআন কযায উণদ্যাগ গ্রণ কযণত ণফ; 

১৪.৩   প্রকল্পটিণত ৬৩৮৬.৫৩ রক্ষ টাকা রজ রফ ঋণণয রফযীণত ৬১৭.০৯ রক্ষ টাকা রনভ জাণকারীন সুদ রকবাণফ ব্যয়  ’র 

তায ব্যাখ্যা অআএভআরড’প্রক প্রদান কযণত ণফ;  

১৪.৪  মূর রডরর নুমায়ী প্রকল্পটি জানুয়ারয /২০১০ ণত  জুন / ২০১২ প্রভয়াপ্রদ ফাস্তফায়ণনয কথা থাকণর জুন /২০১৬ প্রত 

ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ণয়ণছ , থ জাৎ প্রভাট ৪(চায) ফছয ভয় প্রফর প্ররণগণছ। বরফষ্যণত প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ণনয 

ভয় রধকতয তকজবাণফ রডরর প্রণয়ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযণত ণফ প্রম এত প্রফর টাআভ বায যান (১৬০%) না 

য়; 

১৪.৫  অগাভী ২(দুআ) ভাণয ভণে উমৄ জি সুারযমূ (১৪.১ ণত ১৪.৪) ফাস্তফায়ণন গৃীত ব্যফস্থা ফরী অআএভআরড ’প্রক 

ফরত কযণত ণফ।  
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Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with HFO Based Engine 

Driven Generator in Hatya Island -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১.      প্রকগেয নাভ :  Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with HFO    

                                                      Based Engine Driven Generator in Hatya Island 
 

২. উগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ)  

৪. প্রকে এরাকা :  

রফবাগ প্রজরা উণজরা 

চট্টগ্রাভ প্রনায়াখারী ারতয়া 

 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার:  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয়  

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য % 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩১০১.৯৩ 

(৯৪৬৭.৩৩) 

-- ৯১৩.৫১ ভাচ জ/২০১২ 

ণত 

রডণম্বয/২০১৩ 

ভাচ জ/২০১২ 

ণত 

রডণম্বয/২০১৪ 

কাজ ভাপ্ত 

প্রযণখ প্রকল্পটি 

ভাপ্ত প্রঘারলত 

য়াণত প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

রনণ জয়ণমাগ্য নয়। 

প্রণমাজয 

নয় 

১(এক) ফছয 

(৫৪%) 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: প্রাপ্ত ববঅয  নুমায়ী প্রকেটিয ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন য়বন।  মূর বডববগত ৭.৫ মভ: : 

েভতা ম্পন্ন াআব্রীড বফদ্যুৎ উৎাদন মকন্দ্র (৫.৫ মভগা য়াট এআচএপ / বডগজর, ১ মভঃ ঃ মারায এফং ১ মভঃ ঃ 

ফায়ুবফদ্যুৎ) বনভ থাগণয ংস্থান রছর। Bidding Document রযফতজন কণয ২(দুআ)টি অরাদা রণট (Lot-1: Procurement 

of Design, Supply and Installation of 4.2 MW Solar PV-Diesel Hybrid Power Generation on 

turn-key basis এফং Lot-2: Procurement of Design, Supply and Installation of Renewal of existing 

Grid/Distribution Network, Jetty & Unloading Fuel Storage Infrastructure construction on 
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turn-key basis) ১৮/০৮/২০১৪ তাবযগখ  দযি অফান কযা য় এফং প্রণীত অযরডরর’প্রত প্রকণল্পয প্রকা রযফতজন কযা 

য়, মা নুণভারদত য়রন। তাআ প্রকণল্পয মূর রফদুযৎ প্রকে রনভ জাণণয প্রকান কাজ ম্পন্ন য়রন।  

৭.০ প্রকে াাগয্যয উৎ:  এরয়ান প্রডণবরণভন্ট ব্যাংক (এরডরফ)। 

৮.০ াধাযণ ম থগফেণ:  

৮.১ প্রকগেয উগেশ্য: 

ক) প্রতযন্ত ারতয়া বী ঞ্চণরয ভানুণলয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন;  

খ) নফায়নণমাগ্য জ্বারানীয ব্যফায বৃরি; 

গ) কাফ জন রনঃযণ কভাণনা; 

ঘ) রফদুযৎ উৎাদন বৃরি; 

ঙ) প্রটকণনাররজ রান্পপাণযয ভােণভ ভানফম্পদ উন্নয়ন;  

চ) ফাংরাণদণয নফায়নণমাগ্য জ্বারানী নীরত ,২০০৮ নুমায়ী ২০১৫ াণরয ভণে প্রভাট রফদুযৎ উৎাদণনয ৫% এফং ২০২০ 

াণরয ভণে ১০% এ উন্নীত কযায রণক্ষয কাজ কযা। 

৮. ২ প্রকগেয টভূবভ:  

 ২০১২ াণরয প্রম টভূরভণত প্রকল্পটি গৃীত ণয়রছর তা রনম্নরূঃ 

 “ারতয়া প্রনায়াখারী প্রজরায একটি বী উণজরা। ারতয়ায রফদুযৎ উৎাদন ভাে ২৪০ রকণরায়াট। রকন্তু  ংণমাগ 

চারদা ১.৫ প্রভ: :। প্রাথরভক ফস্থায় ারতয়ায় ৮টি রফদুযৎ উৎাদন আউরনট রছর মায প্রভাট উৎাদন ক্ষভতা ২৪০০ 

রকণরায়াট। ফতজভাণন ভাে ২টি আউরনট চালু অণছ এফং ২৪০ রকণরায়াট রফদুযৎ উৎাদন ণে। ন্য ৬টি আউরনট 

ফতজভাণন চর যণয়ণছ। দারযদ্রয রফণভাচন , অথ জ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ণনয জন্য রফদুযণতয প্রণয়াজনীয়তা রযাম জ। 

যকায ২০২০ াণরয ভণে ভগ্র প্রদণক ম জায়ক্রণভ রফদুযৎ যফযাণয অতায় অনায প্রণচষ্টা চারাণে। এছাো গ্রাভ 

 ণযয ভণে রফদুযৎ যফযাণয তফলম্য দূয কযায জন্য যকায ণচষ্ট।  

 প্রধানভন্ত্রীয কাম জারণয়য ভারযচারক (উন্নয়ন  ভিয় ) গত ২০/১০/২০০৯ তারযণখ ারতয়া পয কণযন।  ারতয়ায 

রফদুযৎ ভস্যা ভাধাণনয  জন্য তায বারতণে ০৪/০৩/২০১০ তারযণখ একটি অন্ত :ভন্ত্রণারয় বা নুরষ্ঠত য়। ঐ 

বায় ৩-৫ প্রভ:: ক্ষভতাম্পন্ন রফদুযৎ প্রকে স্থাণনয সুারয কযা য় এফং য ফতীণত তা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তজক 

নুণভারদত য়। এ প্রপ্ররক্ষণত রফদুযৎ রফবাগ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জণক ৩-৫ প্রভ:: ক্ষভতা ম্পন্ন রফদুযৎ প্রকে স্থাণনয 

একন প্লযান ততযীয জন্য নুণযাধ কণয। প্র নুমায়ী রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ (রফউণফা) ৫ প্রভ:: ক্ষভতায একটি রফদুযৎ  

প্রকে স্থাণনয একন প্লযান রফদুযৎ রফবাণগ প্রপ্রযণ কণয এফং রফদুযৎ রফবাগ  কর্তজক তা নুণভারদত য়। রফদুযৎ প্রকণেয 

জায়গা, প্লযাণন্টয অকায  প্রমৄরি রনধ জাযণণয রণক্ষয এফং আনাউজ রপরজরফররটি োরড কযায জন্য একটি করভটি গঠন 

কযা য়। করভটি ররডরফয প্রধান রন ফ জাী প্রণকৌরীয রনকট একটি প্ররতণফদন প্র কণয। উি প্ররতণফদণনয রবরত্তণত 

ারতয়ায রফদুযৎ যফযা রপ্ররভণ এ ৫ প্রভ:: ক্ষভতাম্পন্ন রফদুযৎ প্রকে স্থাণনয জন্য রফণফচয প্রকল্পটি প্রণয়ন কযা 

য়”।  

৮.৩ প্রকগেয অতায় গৃীত মূর কাম থক্রভ: 

 ক) প্রনায়াখারী প্রজরায া রতয়া উণজরায় ৭.৫ প্রভগা য়াট ক্ষভতা ম্পন্ন াআব্রীড রফদুযৎ উৎাদন প্রকে (১ প্রভ: : 

প্রারায, ১ প্রভ:: ফায়ু এফং ৫.৫ প্রভ: : রডণজর) স্থান কযা। 
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 খ) অফারক পূতজ কাজ। 

৮.৪   প্রকগেয নুগভাদন ফস্থা: ০২/০৫/২০১২ তারযণখ একণনক বায় ১৩১০২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যা প্রয় ভাচ জ, ২০১২ 

ণত রডণম্বয, ২০১৩ ফাস্তফায়ন প্রভয়াণদ প্রকল্প নুণভারদত য়। ২২/০১/২০১৪ তারযণখ প্রকণল্পয প্রভয়াদ রডণম্বয /২০১৪ 

১(এক) ফছয ম জন্ত বৃরি কযা য়। 

৮.৫ প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  

 ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নমন মফাড থ মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয 

ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

(রে টাকায়) 

Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  
Unit Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financi

al  

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pay Of Officers Nos. 37.089 8 22.41 3  

Pay Of Staffs Nos. 16.308 8 4.76 3  

Allowances LS 32.037 - 10.56 -  

Repairs, Maintennance & 

Rehabilitation 

LS 16.000 - 9.00 -  

Machinary & Equipment Lot 7055.814 - 0.000 -  

Wind Motoring Station - 63.370 - 0.000 -  

Office Furniture, Equipment 

Including All Accessories And 

Others 

LS 14.000 - 6.22 -  

Transport- Vehicles No. 65.000 4 117.000 4 Nos Re-alocation of 

budget 

Long Term Service 

Agreement(LTSA) For 4 

Years 

- 576.000 - 0.000 -  

Erection, Testing & 

Commissioning 

Lot 451.387 - 0.000 -  

Engineering Consulting 

Survices- Turn Key 

mm 336.000 48 333.83 48   
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Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  
Unit Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financi

al  

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

Training  pm 200.000 20 0.000 -  

Environmental And Social 

Costs 

- 0.000 - 0.000 -  

Land Acquisition & 

Development 

acres 351.800 25 398.59 18 Acre Internal re-

alocation of 

budget 

Civil Works- Turnkey Lot 858.441 - 0.000   

Cost Of Civil Works (Resd.l) Sq.m 286.243 1420.49 0.000 -  

Guarantee Period Operation(2 

Years)  

Lot 594.000 - 0.000 -  

Fuel For Inatial Operation(1 

Month) 

- 127.421 - 0.000 -  

Charge Of  Electrical Energy 

During Construction  

LS 12.000 - 0.000 -  

Custom Duty, Texes & VAT 

@ 10% Of Material Cost 

% 1020.501 10 0.000 -  

VAT & Advance Income Tax 

( VAT & AIT) 

- 0.000 - 0.000 -  

Bank Charge For LC Opening % 112.308 4.5 0.000 -  

Interest During Construction 

@3% P.A. On Local And 

@4% P.A. 

LS 437.115 - 8.02 -  

Physical Contingency % 219.55 6 0.000 -  

Cost Escaltion % 219.55 6 3.12 - Advertisement 

publication cost 

Total  13101.934  913.51   

 

৯.০ বযদ থনঃ  তাআ প্রকণল্পয মূর রফদুযৎ প্রকে রনভ জাণণয প্রকান কাজ ম্পন্ন য়রন রফধায় প্রকল্পটি রযদ জণনয প্রণয়াজন প্রনআ।  
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১০.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 প্রকেটিয নুকূগর এ ম থন্ত দাবয়ত্ব ারনকাযী প্রকে বযচারকগদয নাভ, দফী, দাবয়গত্বয ধযন  দাবয়গত্বয মভয়াদ 

বনম্নরূ: 

ক্রভ নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয ধযন দাবয়গত্বয মভয়াদ 

১ প্রভাঃ যায়ানুর আরাভ রনফ জাী প্রণকৌরী পূণ জকারীন ০২/১২/২০১২ ণত ১৩/১২/২০১৫ 

২ অণভদ জরয খান রনফ জাী প্রণকৌরী খন্ডকারীন ১৩/১২/২০১৫ ণত ১৮/০১/২০১৬ 

৩ প্রভাঃ াআপৄর আরাভ রনফ জাী প্রণকৌরী খন্ডকারীন ১৯/০১/২০১৬ ণত ০৪/০৪/২০১৬ 

৪ অয আউ এভ যাণদুর াান রনফ জাী প্রণকৌরী পূণ জকারীন ০৪/০৪/২০১৬ ণত ররঅয প্রারপ্ত ম জন্ত 

 

১১.০ ম থগফেণ: 

১১.১ মূর বডববগত ৭.৫ মভ:: েভতা ম্পন্ন াআব্রীড বফদ্যুৎ উৎাদন মকন্দ্র (৫.৫ মভগা য়াট এআচএপ / বডগজর, ১ 

মভঃ ঃ মারায এফং ১ মভঃ ঃ ফায়ুবফদ্যুৎ) বনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ। তথার Bidding Document রযফতজন কণয ২ 

(দুআ)টি অরাদা রণট (Lot-1: Procurement of Design, Supply and Installation of 4.2 MW Solar PV-

Diesel Hybrid Power Generation on turn-key basis এফং Lot-2: Procurement of Design, Supply 

and Installation of Renewal of existing Grid/Distribution Network, Jetty & Unloading Fuel 

Storage Infrastructure construction on turn-key basis) ১৮/০৮/২০১৪ আং তাবযগখ দযি অফান কযা 

গয়গছ। বডবব ংগাধন না কগযআ মকন টাণ থকী ংগয কাগজয ধযন বযফতথন কগয দযি অফান কযা গয়গছ মা ফাঞ্চনীয় 

নয়। 

১১.২ অগরাচু প্রকগেয ববঅয নুমায়ী Engineering Consultancy Services-Turnkey খাণত ৩৩৬.০০ রক্ষ 

টাকায রফযীণত ৩৩৩.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ণয়ণছ। প্রমণতু প্রকল্পটিয অতায় প্রকান টান জ কী চুরি কযা য়রন , তএফ এআ 

৩৩৩.৮৩ রক্ষ টাকা রকবাণফ ব্যয় কযা মৄরিমৄি নয়। 

১১.৩ ববঅয এয নুগেদ-৮.১ নুমায়ী Consultancy Services খাণত মূর রডরর নুমায়ী ৩৩৬.০০ রক্ষ টাকা 

ফযাে অণছ, তথার ৮৭৪.০০ রক্ষ টাকায চুরি কযা ণয়ণছ , মা অরথ জক শংখরা রযরি। মূর নুণভারদত প্রভয়াদকার রডণম্বয 

২০১৪ ম জন্ত রনধ জারযত ণর Consultancy Services এয চুরিয প্রভয়াদ ২২/০৮/২০১৬ ম জন্ত কযা ণয়ণছ , মা প্রভাণটআ 

ফাঞ্চনীয় নয়।  

১১.৪ প্রকণল্পয ফাস্তফায়ন প্রভয়াদ ভাপ্ত ফায ৩ ভাণয ভণে ররঅয প্রপ্রযণণয রনণদ জনা থাকণর ররঅয প্রপ্রযণণ ২ 

(দুআ) ফছয রফরম্ব ণয়ণছ।  
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১২.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

(প্রকাটি টাকায়) 

Description of 

procurement 

(goods/works 

/consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per PP Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Land 

Development 

2.20 6.98 29/10/201

3 

17/02/201

4 

17/02/201

4 

21/07/201

4 

Consultancy 

Services 

3.36 8.74  22/04/201

3 

22/08/201

6 

22/08/201

6 

 

১৩.০ প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

 প্রকগেয মূর উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক) প্রতযন্ত ারতয়া বী ঞ্চণরয ভানুণলয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন;  

খ) নফায়নণমাগ্য জ্বারানীয ব্যফায বৃরি; 

গ) কাফ জন রনঃযণ কভাণনা; 

ঘ) রফদুযৎ উৎাদন বৃরি; 

ঙ) প্রটকণনাররজ রান্পপাণযয ভােপ্রভ ভানফম্পদ উন্নয়ন;  

চ) নতুন রফদুযৎ ংণমাগ প্রদাণনয ভােণভ ক্ষুদ্র  কুটিয রণল্পয উন্নয়ন; 

ছ) ফাংরাণদ নফায়নণমাগ্য জ্বারানী নীরত নুমায়ী ২০১৫ াণরয ভণে প্রভাট রফদুযৎ 

উৎাদণনয ৫% এফং ২০২০ াণরয ভণে ১০% এ উন্নীত কযায রণক্ষয কাজ কযা। 

প্রকণল্পয অতায় মূর রফদুযৎ প্রকে 

রনরভ জত না য়াণত প্রকণল্পয প্রকান 

উণেশ্য রজজত য়রন। 
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১৪.০ সুাবয:  

১৪.১ মূর বডববগত ৭.৫ মভ:: েভতা ম্পন্ন াআব্রীড বফদ্যুৎ উৎাদন মকন্দ্র (৫.৫ মভগা য়াট এআচএপ / বডগজর, ১ 

মভঃ ঃ মারায এফং ১ মভঃ ঃ ফায়ুবফদ্যুৎ) বনভ থাগণয ংস্থান যগয়গছ। তথার Bidding Document রযফতজন কণয ২ 

(দুআ)টি অরাদা রণট (Lot-1: Procurement of Design, Supply and Installation of 4.2 MW Solar PV-

Diesel Hybrid Power Generation on turn-key basis এফং Lot-2: Procurement of Design, Supply 

and Installation of Renewal of existing Grid/Distribution Network, Jetty & Unloading Fuel 

Storage Infrastructure construction on turn-key basis) ১৮/০৮/২০১৪ আং তাবযগখ দযি অফান কযা 

গয়গছ। বডবব  ংগাধন না কগযআ মকন টাণ থকী ংগয কাগজয ধযন বযফতথন কগয দযি অফান কযা র এ বফলগয় 

ব্যাখ্যা প্রদান কযগত গফ; 

১৪.২ অগরাচু প্রকগেয ববঅয নুমায়ী Engineering Consultancy Services-Turnkey খাণত ৩৩৬.০০ রক্ষ 

টাকায রফযীণত ৩৩৩.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ণয়ণছ। প্রমণতু প্রকল্পটিয অতায় প্রকান টান জকী চুরি কযা য়রন , তএফ এআ 

৩৩৩.৮৩ রক্ষ টাকা রকবাণফ ব্যয় কযা র তায ব্যাখ্যা উমৄি প্রভাণারদ অআএভআরডণক প্রপ্রযণ কযণত ণফ; 

১৪.৩ ববঅয এয নুগেদ-৮.১ নুমায়ী Consultancy Services খাণত মূর রডরর নুমায়ী ৩৩৬.০০ রক্ষ টাকা 

ফযাে অণছ, তথার ৮৭৪.০০ রক্ষ টাকায চুরি কযা ণয়ণছ , মা অরথ জক শংখরা রযরি। মূর নুণভারদত প্রভ য়াদকার রডণম্বয 

২০১৪ ম জন্ত রনধ জারযত ণর Consultancy Services এয চুরিয প্রভয়াদ ২২/০৮/২০১৬ ম জন্ত কযা ণয়ণছ , মা প্রভাণটআ 

ফাঞ্চনীয় নয়। রডরর ফরভূ জতবাণফ প্রকন রতরযি থ জমূণে এফং রতরযি প্রভয়াণদ চুরি কযা  ’র তায ব্যাখ্যা প্রদান কযণত 

ণফ; 

১৪.৪ প্রকণল্পয নুণভারদত প্রভয়াদকার ভাচ জ ২০১২ ণত রডণম্বয ২০১৪ ম জন্ত রনধ জারযত রছর। জনাফ মভাঃ যায়ানুর ক, 

বনফ থাী প্রগকৌরী, বফববডবফ ০২/১২/২০১২ ণত ১৩/১২/২০১৫ ম জন্ত প্রকল্প রযচারক রণণফ কভ জযত রছণরন। 

Consultancy Services খাণত ২২/০৪/২০১৩ তারযণখ চুরি ম্পন্ন য়। রডরর ফরভূ জতবাণফ প্রকন রতরযি থ জমূণে 

এফং রতরযি প্রভয়াণদ চুরি কযা ’র প্র রফলণয় তায রররখত ফিব্য মথামথ কর্তজণক্ষয ভােণভ প্রদান কযণত ণফ; 

১৪.৫ প্রকণল্পয ফাস্তফায়ন প্রভয়াদ ভাপ্ত ফায ৩ ভাণয ভণে ররঅয প্রপ্রযণণয রনণদ জনা থাকণর ররঅয প্রপ্রযণণ ২ 

(দুআ) ফছয রফরম্ব ণয়ণছ। বরফষ্যণত প্রকল্প ভারপ্তয ৩ (রতন) ভাণয ভণে  ররঅয প্রপ্রযণ কযণত ণফ; 

১৪.৬  অগাভী ২ (দ্যআ) ভাগয ভগধ্য উর্য থক্ত সুাবযমূ (১৪.১ গত ১৪.৫) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআবড ’মক 

ফবত কযগত গফ। 
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বৃত্তয চট্টগ্রাভ রফদুযৎ রফতযণ প্রকল্প-কযাডা পুনফ জান (ংণারধত)  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 
 
 

১। প্রকণল্পয নাভঃ বৃত্তয চট্টগ্রাভ রফদুযৎ রফতযণ প্রকল্প-কযাডা পুনফ জান (ংণারধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ (রফররডরফ) 

৩। উণদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগঃ রফদুযৎ রফবাগ, রফদুযৎ, জ্বারানী  খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪।    প্রকণল্পয ফস্থান চট্টগ্রাভ রফবাণগয চট্টগ্রাভ  কেফাজায প্রজরায যাঞ্চর  

৫।         প্রকণল্পয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১০৮৪১.১৬ 

(৭৮৪১.৯০) 

১০৪০৫.৪৮ 

(৮৫৮৮.৯১) 

১০০৮৬.৮১ 

(৮১৫৭.১৪) 

জানুয়ারয 

২০০৯ 

ণত 

প্রণন্ফম্বয 

২০১০ 

জানুয়ারয 

২০০৯ ণত 

জুন, ২০১৬ 

জানুয়ারয 

২০০৯ 

ণত জুন, 

২০১৬ 

-৭৫৪.৩৫ 

(-৬.৯৬%) 

৫ ফছয ৯ 

ভা 

(৩২৮.৫৭%) 

প্রকল্প াাণয্যয উৎঃ কুণয়ত পান্ড 

৬।    প্রকণল্পয নুণভাদন  ংণাধনঃ 

প্রকগেয মূর বডবব ০৭/১২/২০০৮তাবযগখ একগনক বায় নুগভাবদত য়। যফতীণত “Large Customer Remote 

Metering System” অআণটভটি ন্তর্ভ জি কণয প্রকল্পটি ংণাধন কযা য় এফং ংণারধত প্রকল্পটি মথামথ কর্তজক্ষ কর্তজক 

গত ২৫/০৭/২০১২আং তারযখ নুণভারদত য়। প্রকণল্পয প্রভয়াদ চায দপায় ৫ ফছয ৯ ভা বৃরি কযা ণয়ণছ। প্রকণল্প য ফ জণল 

নুণভারদত প্রভয়াদকার জানুয়ারয ২০০৯ ণত জুন, ২০১৬।  

৭। াধাযণ ম জণফক্ষণঃ  

৭.১ প্রকণল্পয উণেশ্যঃ 

 ৩৩ প্রকরব  ১১ প্রকরব রপডাণয কযাডা রণেভ ন্তভূ জি কণয ১৩২/৩৩ এফং ৩৩/১১ াফণেণন এযারাভ জ  

ডাটা ররগং ব্যফস্থা চালু কযা এফং প্রকেীয়বাণফ খরী প্রথণক রনয়ন্ত্রণ কযা। 

  কযাডা রণেভ ন্তভূ জি কযায ভােণভ ৩৩ প্রকরব এফং ১১ প্রকরব ঞ্চারন রাআণন সুাযরবন ব্যফস্থা উন্নত কযা 

এফং রনব জযণমাগ্য  রনযাদ াণযন চালু যাখা।  
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  প্রপ্রাগ্রাণভফর রথ -প্রপজ এনারজজ রভটায স্থান কণয এনারজজ ম্যাণনজণভন্ট রণেভ উন্নত কযা এ ফং রণেভ র 

কভাণনা। 

৭.২ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

Name & Designation  
Full 

Time 
Part time 

Responsible Date of 

for more 

than 

One Project 

Joining Transfer 

1 2 3 4 5 6 

Md. Shahabuddin 

Ahmed Chowdhury             

Yes NA Not 

Applicable 

05.07.09 25.02.11 

Md. Motaher Hossain 

Project Director           

(In-charge) 

Yes NA Not 

Applicable 

25.02.11 02.03.11 

Md. Abul Hasem 

Project Director           

(In-charge) 

Yes NA Not 

Applicable 

02.03.11 03.03.11 

Md. Motaher Hossain 

Project Director           

(In-charge) 

Yes NA Not 

Applicable 

03.03.11 29.10.11 

Bikas Dewan 

Project Director           

(In-incharge) 

Yes NA Not 

Applicable 

29.10.11 05.05.13 

Nikhil Chandra Chy 

Project Director 

Yes NA Not 

Applicable 

05.05.13 29.06.14 

Md. Joynal Abedin 

Project Director 

Yes NA Not 

Applicable 

30.06.14 30.06.16 
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৮.০ প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান 

কর্তথক গত ১০/০৫/২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা ম। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক প্রকে 

ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ উবস্থত গয় ায়তা প্রদান কগযন।  

৯.০  প্রকগেয ঙ্গবববিক গ্রগবতঃ বফদ্যুৎ বফবাগ মথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী 

প্রকেটিয ঙ্গবববক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনগম্ন প্রদান কযা ’রঃ 

Items of Work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Reasons for 

deviation (±) Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Machinary & Equipments 

a) Master Station at Khulshi nos.  

 

 

 

 

 

440.85 

1  

440.85 

(100%) 

1 (100%)   

i) SCADA (Application) Server 
IM 

set 2  2 (100%)  

ii) Real Time Communication 
(RTC) and Telecontrol    
Interface Server 

set 

 

3  

 
3 (100%) 

 

 

iii)  Remote Access Terminal set 3  3 (100%)  

iv) Rear Projection System set 1  1 (100%)  

v) UPS System 415/230 Volt        
(in-built battery charger) 

set 1  1 (100%)  

vi) Software for SCADA System & 
License 

set 1  1 (100%)  

vii) Miscellaneous lot 1 1 (100%)  

b) Remote Terminal Unit (with 

Optical Fibre Link 13 nos.+ 

with VHF link 21 nos.+ Local 1) 

nos. 

 
821.82 35  

821.82 

(100%) 

35 (100 

%) 

 

c) Supply & Installation of 

SCADA System Metering 

(Programmable) 

nos. 

 
784.99 570  

784.99 

(100%) 

570 

(100%)  

 

d) Communication System lot 543.47 1  
543.47 

(100%) 
1 (100%)  

 

e) Supply and Installation of Self 

Supported Tower (60m) (at 

Shikalbaha, Fisharbor, Patiya, 

EPZ & Fouzderhat) 

nos. 81.38 5  0.00 0.00 

New tower was 

not installed, so 

expenditure nill 
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Items of Work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Reasons for 

deviation (±) Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

f) Telephone Exchanges lot 167.16 1  
167.16 

(100%) 
1 (100%) 

 

g) Link from SCADA at Kulshi to 

BPDB billing System at 

Agrabad 

lot 11.66 1  
11.66 

(100%) 
1 (100%) 

 

h) Supply and Installation of 

Lightning Protection System at 

Master Station 

lot 6.72 1  
6.72 

(100%) 
1 (100%) 

 

i) Supply and Installation of 

Lightning Protection System at 

34 Outstations 

lot 38.84 1  
38.84 

(100%) 
1 (100%)  

 

j) Supply of spare parts lot 171.06 1  
171.06 

(100%) 
1 (100%) 

 

k) Supply of recommended 

Tools and Testing Equipment 
lot 32.79 1  

32.79 

(100%) 
1 (100%) 

 

l) Supply and Installation of 

Airconditioners 
lot 66.18 1  

66.18 

(100%) 
1 (100%) 

 

m) Supply of Transport Vehicles  

i) Double Cabin Pick up nos. 36.44 2 
36.44 

(100%) 
2 (100%) 

 

ii) Jeep nos. 70.00 1 
59.05 

(84.36%) 
1 (100%) 

 

iii) Motor cycle nos. 6.00 4 
5.92 

(98.67%) 
4 (100%) 

 

n) Supply & Installation of HT & 

LT Customer Metering System 

(Programmable) 

  

    

 

i) 33 kV & 11 kV Metering 

Pannel having Meter, CT, PT, 
nos. 4501.85 1800 4686.25 

(104.09%
1790  
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Items of Work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Reasons for 

deviation (±) Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

Remote Communication 

System (SIMs, Modem, 

Antenna etc.) necessary 

cables and necessary wiring 

with dismantling of old 

Meters complete in all 

respect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

(99%) Approved by 

Honb’le Minister, 

Power Division, 

MPEMR, Addl. 

Finance adjusted 

by Cost 

Escalation 

ii) 0.4 kV Metering Pannel having 

Meter, necessary cables and 

necessary wiring with 

dismantling of old meters 

complete in all respect 

nos. 3500 
3500 

(100%) 

iii) Package of AMR System 

Software, Communication & 

Networking with all necessary 

Hardware like Servers, Backup 

Servers, Modems, PCs & UPS, 

Laptop Computer, Furniture & 

Airconditioners with 10 Meter 

Testing sets and Tools with 2 

years Operation & 

Maintenance Service complete 

in all respect   

lot. 1 1 (100%) 

o) Supply & Installation of 100 

kVA Generator at Master 

Station in Khulshi 

nos. 50.00 1  
3.00     

(6%) 
1 (100%) 

 

p) Supply of Fire Extinguisher nos. 2.00 20  
2.00 

(100%) 

54 

(100%) 

 

Sub-Total-1  7833.21  7878.20   

2. Capital Block Allocation, Miscellaneous Capital Expenditure & Others 

a) 2 Years Operation & 

Maintenance Service Contract 

for SCADA System after issuing 

LS 110.94 LS 
110.94 

(100%) 
(100%) 
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Items of Work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Reasons for 

deviation (±) Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

FAC 

b) Royalty for Fiber Optics & 

VHF Communication 
LS 100.00 LS 0.00 0.00 

Optical Fibre 

supplied by PGCB 

with free of cost 

c) Training of 20 Engineers at 

Manufacturer's Country 
LS 250.87 LS 

250.87 

(100%) 
(100%) 

 

d) Painting of Self Suported 

Tower 
nos. 40.00 LS 

10.69 

(26.73%) 
(40%) 

Painting works 

done only on 10 

nos. of 

old/existing 

tower  

e) Miscellaneous LS 215.17 LS 0.00 0.00  

f) Installation Cost LS 77.97 LS 
24.68 

(31.65%) 
(100%) 

 

g) Interest During Construction 

(IDC) 
LS 259.77 LS 

865.66 

(333.24%

) 

(100%) 

 

h) CD, VAT & Taxes (9.20% on 

Foreign Material Cost, except 

100% on Pick up) 

LS 740.56 LS 
577.51 

(77.98%) 
(100%) 

 

i) Salary of Officers LS 128.36 9 

206.44 

(160.83%

) 

(100%)  

j) Salary of Staffs LS 73.52 16 

93.42 

(127.08%

) 

(100%) 

 

k) Allowances LS 23.80 LS 
22.89 

(96.17%) 
(100%) 

 

l) Repair & Maintenance LS 23.80 LS 23.51 (100%)  
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Items of Work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

Reasons for 

deviation (±) Financia

l 

Physical 

(Quantit

y) 

Financial 

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 7 

(98.78%) 

m) Supply & Services LS 22.00 LS 
22.00 

(100%) 
(100%) 

 

n) Cost Escalation @ 8% of 

Direct Cost 
LS 404.39 LS 0.00  0.00 

 

o) Physical Contingency @ 2% of    

     Direct Cost 
LS 101.10 LS 0.00  0.00 

 

Sub-Total-2  2572.26  2208.61   

Grand Total (1+2) 
 10405.4

8 
 10086.81 

  

 

১০. বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 

১০.১ গযজবভন বযদ থন কগয মদখা মায়, প্রকণল্পয অতায় কযাডা পুনফ জাণনয কাজ ম্পূণ জরূণ ভাপ্ত  ণয়ণছ এফং 

কণন্ট্রার রুভ চালু যণয়ণছ। Cable ংণমাণগয জন্য উন্নত ভাণনয Cable Lugs ব্যফায কযা ণয়ণছ। ভাে ৩৬% 

ব্যণয় মূর রডরর’য কাজ প্রল ণয় মাফায কাযণ জানণত চাআণর প্রকল্প রযচারক ফণরন , এ ধযণণয কাজ ফাংরাণদণ 

নতুন রফধায় প্রাক্করণনয ভয় ণফ জাচ্চ ফাজায দয রফণফচনায় রনণয় ব্যয় প্রাক্করন কযা ণয়রছর। ব্যরয়ত /াশ্রয়ী থ জ 

ব্যফাণযয রনরভত্ত রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ  ভন্ত্রণারণয়য যাভ জক্রণভ এফং কু প্রয়ত পাণন্ডয ম্মরতণত “Large 

Customer Remote Metering System” অআণটভটি ন্তর্ভ জি কণয রডরর ংণাধন কযা য়। ংণারধত 

রডরর’প্রত ন্তভূ জি  Remote Metering System এয কাজ কযা ণয়ণছ। 

১০.২ অগরাচু প্রকগেয ধীগন মকান নতুন মরপ াগাগট থড টায়ায স্থান কযা য়বন বফধায় এআ খাগত ৮১.৩৮ রে 

টাকা ব্যবয়ত যগয়গছ। 

১০.৩ ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরবভগটড (ববজববফ) গত বফনামূগল্য টিকুার পাআফায যফযা কযায় 

‘যগয়রটি পয পাআফায টিক এন্ড ববএআচএপ কবভউবনগকন’ ফাফদ ১০০.০০ রে টাকা ব্যবয়ত যগয়গছ। 

১০.৪  প্রাথবভকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জানুয়ারয ২০০৯ ণত প্রণন্ফম্বয ২০১০ ম থন্ত  বনধ থাবযত বছর। বকন্তু উক্ত 

মভয়াগদ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা মায়বন বফধায় ৪(চায) ফায ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবদ্ধ  বডবব ংগাধগনয 



46 

ভাধ্যগভ মভয়াদ জুন, ২০১৬ ম থন্ত বনধ থাবযত য়। পগর বতবযক্ত ৫(াঁচ) ফছয ৯(নয়) ভা বধক ভয় প্রগয়াজন য়, 

মা মূর নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয ৩২৮.৫৭% মফী । এবাগফ ফায ফায প্রকগেয মকা ফ য়াকথ 

বযভাজথন/বযফতথন কগয মভয়াদ বৃবদ্ধ কযা ফাঞ্চনীয় নয়।  

১০.৫ প্রকগেয অতায় বযগভাট বভটাবযং বগেভ স্থান এফং মপ্রাগ্রাগভফর বি-মপজ বভটায স্থান কযায পগর বফর অদায় 

জতয গয়গছ। তগফ বগেভ র কতটা কগভগছ এফং যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ মগয়গছ বকনা ম বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য 

ায়া মায়বন। 

১০.৬ প্রকগেয অতায় ২০ জন কভ থকতথায SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) এয উয 

২০ জন প্রগকৌরীয বফগদবক প্রবেণ এফং কােভায বভটাবযং বগেগভয উয অআএভআবড, বযকেনা কবভ ন  

বফদ্যুৎ বফবাগগয ৩ জন ১৩ জন কভ থকতথায বফগদবক প্রবেগণয ংস্থান বছর। তগফ কতজন কভ থকতথায মকান 

বফলগয় প্রবেণ গয়গছ ম বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য ায়া মায়বন। অআএভআবড গত মকান কভ থকতথা ভগনানয়ন মদয়া 

য়বন। 

১০.৭ প্রকগেয অতায় একটি জী এফং দ্যআটি ডাফর-মকবফন বক-অ ক্রয় কযা গয়গছ, মা াগযন এন্ড মভআনগটগনন্স 

( এন্ড এভ) বফবাগগ স্তান্তয কযা গয়গছ। 

প্রকণল্পয ফাস্তফায়ন কাম জক্রণভয করতয় রস্থয রচেঃ 

 

রচে-১- কণন্ট্রার রুভ 

 

রচে-২- াব জায রুণভয পর প্রলাণযয ং 

 

রচে-৩- াব জায রুণভয আকুআণভণন্টয ং 

 

রচে-৪- প্রকফর রাগ(lugs) ংণমাগ 
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১১. প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:   

(রে টাকায়) 

Description of 

Procurement 

(Goods/Works 

/Consultancy) 

as per bid Document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Lakh Taka) 
Tender/Bid/Proposal 

Date of completion 

of works/services 

and supply of goods 

As per 

DPP 

Contracted 

Value 

Invitatio

n Date 

Contract 

Signing/ LC 

Opening 

Date 

As per 

Contrac

t 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Rehabilitation and 

Extension of SCADA at  

SCADA Control Center 

(SCC), Khulshi, 

Chittagong on Turn-key 

Basis 

OTM 3330.46 10.08.09 25.10.10 /    

0499100105

69   Dt. 

30.11.2010     

25.04.1

2 

31.07.12 

(b) Supply, Installation & 

Commissioning of HT 

Consumer Remote 

Metering Unit with 

Meter Data 

Managemenet (MDM) 

and Billing on Turn-key 

Basis 

OTM 4875.61 25.04.13   

(Re-

Tender) 

 

 

06.03.14 /     

0499140101

14   Dt. 

13.04.2014   

25.08.1

5 

21.06.16 

 

১২. প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

                          বযকবেত উগেশ্য                           প্রকৃত জথন  

ক) ৩৩ প্রকরব  ১১ প্রকরব রপডাণয কযাডা রণেভ ন্তভূ জি 

কণয ১৩২/৩৩ এফং ৩৩/১১ াফণেণন এযারাভ জ  ডাটা 

ররগং ব্যফস্থা চালু কযা এফং প্রকেীয়বাণফ খরী প্রথণক 

রনয়ন্ত্রণ কযা। 

ক) ৩৩ প্রকরব  ১১ প্রকরব রপডাণয কযাডা রণেভ ন্তভূ জি কণয 

১৩২/৩৩ এফং ৩৩/১১ াফণেণন এযারাভ জ  ডাটা ররগং ব্যফস্থা চালু 

কযা এফং প্রকেীয়বাণফ খরী প্রথণক রনয়ন্ত্রণ কযায ব্যফস্থা কযা ণয়ণছ। 

খ)  কযাডা রণেভ ন্তভূ জি কযায ভােণভ ৩৩ প্রকরব এফং 

১১ প্রকরব ঞ্চারন রাআণন সুাযরবন ব্যফস্থা উন্নত কযা এফং 

রনব জযণমাগ্য  রনযাদ াপ্রযন চালু যাখা।  

খ) কযাডা রণেভ ন্তভূ জি কযায ভােণভ ৩৩ প্রকরব এফং ১১ প্রকরব 

ঞ্চারন রাআণন সুাযরবন ব্যফস্থা উন্নত কযা কযা ণয়ণছ। 

গ) প্রপ্রাগ্রাণভফর রথ -প্রপজ এনারজজ রভটায স্থান কণয এনারজজ 

ম্যাণনজণভন্ট রণেভ উন্নত কযা এফং রণেভ র কভাণনা। 

গ) প্রকগেয অতায় বযগভাট বভটাবযং বগেভ স্থান এফং মপ্রাগ্রাগভফর 

বি-মপজ বভটায স্থান কযায পগর বফদ্যুৎ বফর অদায় জতয গয়গছ। 

তগফ বগেভ র কতটা কগভগছ এফং যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ মগয়গছ বকনা ম 

বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য ায়া মায়বন। পগর উগেশ্য জথগনয বফলয়টি 

বনবশ্চত নয়।  
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১৩. বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 ২০১০-১১, ২০১১-১২  ২০১২-১৩  ২০১৪-১৫ থ থ ফছগয বডট ম্পন্ন য় এফং ৭টি প্রধান বডট অবি উত্থাবত 

য়। ববঅয নুমায়ী ফগুবর অবিয বনষ্পবিমূরকজফাফ মদয়া গয়গছ। 

১৪. সুাবয/ভতাভতঃ 

১৪.১  প্রকগেয অতায় বযগভাট বভটাবযং বগেভ স্থান এফং মপ্রাগ্রাগভফর বি-মপজ বভটায স্থান কযায পগর বগেভ র 

কতটা কগভগছ এফং যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ মগয়গছ বকনা ম বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য ায়া মায়বন। প্রকে ভাবপ্তয য 

বফদ্যুৎ বফর অদাগয়য বযভাগণ উগল্লখগমাগ্য মকান বয ফতজন এগগছ বকনা এফং প্রকে ব্যয় বফগফচনায় বনগয় ংস্থায 

যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ/হ্রা মগয়গছ বকনা ম বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তথক ভন্ত্রণারয়/অআএভআবড’মক 

প্রদান কযগত গফ; 

১৪.২ মূর বডবব নুমায়ী প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জানুয়ারয ২০০৯ ণত প্রণন্ফম্বয ২০১০ ম থন্ত  বনধ থাবযত বছর। ৪(চায) 

ফায ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবদ্ধ  বডবব ংগাধগনয ভাধ্যগভ মভয়াদ জুন, ২০১ ৬ ম থন্ত বনধ থাবযত য়। পগর 

বতবযক্ত ৫(াঁচ) ফছয  ৯(নয়) ভা বধক  ভয়  প্রগয়াজন   ময়গছ। যফতীণত প্রকল্প গ্রণণয সুরযকরল্পতবাণফ 

রডরর প্রণয়ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ন  কযণত ণফ মাণত এত প্রফর  (৩২৮.৫৭%) টাআভ বায যান না য়;  

১৪.৩ প্রকগেয অতায় SCADA system এয উয ২০ জন প্রগকৌরীয বফগদবক প্রবেণ এফং কােভায বভটাবযং 

বগেগভয উয অআএভআবড, বযকেনা কবভন বফদ্যুৎ বফবাগগয ৩ জন ১৩ জন কভ থকতথায বফগদবক প্রবেগণয 

ংস্থান বছর। কতজন কভ থকতথায মকান বফলগয় প্রবেণ গয়গছ ম বফলগয় সুবনবদ থষ্ট তথ্য ি বফবাগগ প্রদান কযগত 

গফ এফং বডবব ’মত ংস্থান যাখায গয অআএভআবড গত মকান কভ থকতথা মকন ভগনানয়ন মদয়া য়বন 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তথক অআএভআবড’মক ফবত কযগত গফ; 

১৪.৪ নুগেদ (১৪.১-১৪.৩) এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদয বফলগয় অআএভআ বফবাগগক দ্রুত ফবত কযগত গফ। 
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আভাযণজরন্প রযযারফররণটন এন্ড এোনন ফ অযফান এরযয়া ায়ায রডরিরফউন রণেভ অন্ডায 

রচটাগাং প্রজান (২য় ংণারধত) -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভঃ 

 

 আভাযণজরন্প রযযারফররণটন এন্ড এোনন ফ অযফান এরযয়া ায়ায রডরিরফউন 

রণেভ অন্ডায রচটাগাং প্রজান (২য় ংণারধত) ীল জক প্রকল্প 

২. উগযাগী 

বফবাগ/ 

ভন্ত্রণারয়ঃ 

 বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থাঃ 

 ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ) 

৪. প্রকে এরাকাঃ 

 

  

রফবাগ প্রজরা  য/স্থান 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ প্রপৌজদাযীাট, ফােফকুন্ডু, াটাজাযী, টিয়া, াতকারনয়া 

কেফাজায কেফাজায, চণকারযয়া 

খাগোছরে খাগোছরে 

যাংগাভাটি যাংগাভাটি 

ফান্দযফান ফান্দযফান 

কুরভল্লা কুরভল্লা এ এন্ড রড-১, কুরভল্লা এ এন্ড রড-২, রাকাভ, 

বুরেচং, চুয়াডাংগা  

চাঁদপুয চাঁদপুয,  

ব্রাহ্মণফারেয়া ব্রাহ্মণফারেয়া 

প্রনায়াখারী প্রনায়াখারী, প্রচৌমুনী, প্রকাম্পানীগঞ্জ  

প্রপণী প্রপণী 

রহ্মীপুয রহ্মীপুয 
 

    

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর নুণভারদত 

প্রাক্কররত ব্যণয়য % 

রতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুণভারদত 

ফাস্তফায়ন কাণরয %) 

মূর (প্র: া:) ফ জণল 

ংণারধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ জণল 

ংণারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৭৭৫.০০ 

(০.০০) 

১৭৮৬২.৫১ 

(০.০০) 

১৭২৮২.৩৬ জুরাআ, 

২০০৮   

ণত 

জুন, ২০১১ 

জুরাআ, ২০০৮    

ণত 

রডণম্বয, 

২০১৫ 

জুরাআ, 

২০০৮    

ণত 

রডণম্বয, 

২০১৫ 

৫৫০৭.৩৬ 

(৪৬.৭৭%) 

৪(চায) ফছয ৬(ছয়) 

ভা 

 (১৫০%) 
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৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকণর তায কাযণঃ ণযজরভণন ম জণফক্ষণ  PCR নুমায়ী প্রকণল্পয প্রকান কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 

৭.০ প্রকণল্পয উণেশ্য  টভূরভঃ 

৭.১ প্রকণল্পয উণেশ্যঃ 

 প্রকণল্পয প্রধান উণেশ্য ণরা ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাণড জয চট্টগ্রাভ প্রজাণনয ১১টি প্রজরায ২১টি ণয রফদুযৎ 

রফতযণ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ, অদৄরনকীকযণ এফং ক্ষভতা বৃরি কযা।  

 চরগ্রাভ প্রজাণনয রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্া উন্নয়ন কণয প্ররাড প্ররডং হ্রাকযণ ; 

 প্রকল্প এরাকায প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা দূযীকযণ; 

 প্রকল্প এরাকায ভানুণলয অথ জ াভারজক ফস্থায উন্নয়ন কযা।  

 

৭.২ প্রকণল্পয টভূরভঃ  

 ভাচ জ/২০০৮ এ প্রকল্পটি নুণভাদণনয ভয় প্রকল্প গ্রণ কযায টভূরভ রছর রনম্নরূঃ 

 রনযফরেন্ন রফদুযৎ যফযা কণয প্রদণয থ জতনরতক উন্নয়ন কযা যকাণযয মূর উণেশ্য। রফদুযৎ যফযা কাম জক্রভ 

(Distribution System) ম্প্রাযণণয ভাধাণভ এ উন্নয়ন কাজ ম্পারদত য়। চরগ্রাভ রফবাণগয ন্তগতজ রফররডরফয 

রফদ্যভান রফতযণ রাআন  াফ -প্রষ্টনগুণরা দীঘ জ রদন মাফৎ নাজুক ফস্ায় চরণছ। রধকাং াফণষ্টণন 

Overloaded ফস্ায় অণছ। এণত রফতযণ ব্যফস্ায় কারযগযী রণষ্টভ র ক্রভািণয় বৃরি াণে। এভতাফস্ায় , 

রফদ্যভান রফতযণ ব্যফস্ায জরুযী পুনফ জান  উন্নয়ন কণয রনযরফেন্ন রফদুযৎ যফযাণয উণেণশ্য প্রকল্প টি গ্রণ কযা য় 

এফং গত ০১/০৩/২০০৮ তারযখ এটি একণনক বায় নুণভারদত য়। অণরাচয প্রকণল্পয অতায় বৃত্তয চরগ্রাভ ,কুরভল্লা 

 প্রনায়াখারী ঞ্চণরয ১১ টি প্রজরায ২১ টি য এরাকায় দূফ জর রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন কযায ংস্থান যণয়ণছ।  

৭.৩ প্রকণল্পয অতায় গৃীত মূর কাম জক্রভঃ 

 প্রভরনারয এন্ড আকুআণভন্ট ংগ্র; 

 ২.৮৯ একয ভূরভ রধগ্রণ; 

 নতুন ৪ টি াফ-প্রষ্টন বফন রনভ জাণ; 

 রফদ্যভান ৭ টি াফ-প্রষ্টন বফন ংকায; 

 রফরবন্ন ক্ষভতায ৪০৮ রক.রভ. নতুন রাআন রনভ জাণ; 

 রফরবন্ন ক্ষভতায ১৭৫ রক.রভ. পুযাতন রাআন ংকায; 

 ৬ টি মানফান ংগ্র। 

  

৭.৪ প্রকণল্পয নুণভাদন ফস্থাঃ  

 প্রকল্পটি প্রভাট ১১৭৭৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় জুরাআ ,২০০৮ ণত জুন ,২০১১ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয গত 

০১/০৩/২০০৮ তারযণখ একণনক বা কর্তজক নুণভারদত য়। যফতীণত প্রকল্পটিয ১ভ ংণারধত রডরর ১৮০১২.৬১ 

রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয়  জুরাআ, ২০০৮ ণত রডণম্বয ,২০১৩ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয গত ১৮/০৯/২০১২ তারযণখ 

নুণভারদত য়। প্রকল্পটিয ২য় ংণারধত রডরর ২১/০৫/২০১৫ তারযণখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক  ১৭৮৬২.৫১ 

রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় জুরাআ , ২০০৮ ণত রডণম্বয ,২০১৫ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয গত ১৮/০৯/২০১২ তারযণখ 

নুণভারদত য়। 
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৮.০ প্রকণল্পয থ জায়নঃ 

 (ক) রজরফ:  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৫৯৪৫.৪২ ৬৩৭৮.১৭(৪০%) ৯৫৬৭.২৫ (৬০%) -- 

  

 (খ) প্রকল্প াায্য: প্রনআ। 

 (গ) রনজস্ব থ জায়ন: ১৯১৭.০৯ রক্ষ টাকা। 

৯.০     প্রকণল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়নঃ  

 ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ প্রথণক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররঅয) নুমায়ী  প্রকল্পটিয 

ংগরবরত্তক গ্রগরত রনণম্ন ফণ জনা কযা র: 

(রক্ষ টাকায়) 

SL. 

No. 

Description Unit Target As per DPP Actual Progress 

Financial Physical Financial Physical 

 Land       

1 Land Acquisition acre 950.59 2.89 950.59 2.89 

2 Land Development  53.00  0.0  

 Substation building      

3 Substation building inclusive all 

works(New) 

nos 1497.17 4 1490.24 4 

4 Substation building inclusive all 

works(Renovation) 

nos 206.29 7 202.9 7 

 Materials and Distribution line work      

5 33 KV Lines (New) km 838.5 42 722.68 42 

6 33 KV Lines (Renovation) km 606.75 117 605.84 117 

7 11 KV Lines (New) km 1214.3 114 1214.3 110.60 

8 11 KV Lines (Renovation) km 268.14 41 268.08 36.47 
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SL. 

No. 

Description Unit Target As per DPP Actual Progress 

Financial Physical Financial Physical 

9 11/0.4 KV Lines (New) km 2506.22 145 2438.4 145 

10 11/0.4 KV Lines (Renovation) km 81 12 81 12 

11 0.4 KV Lines (New) km 1073.15 107 950.08 107 

12 0.4 KV Lines (Renovation) km 34.55 5 33.55 5 

 33/11 kV Substation work      

13 2 x 10 MVA Transformer (new) Nos 2509.55 3 2509.29 3 

14 1 x 10 MVA Transformer (additional) Nos 973.64 3 971.65 3 

15 1 x 10 MVA Transformer (new) Nos 522.69 1 524.53 1 

16 2x 5 MVA Transformer (Renovation)  261.22 1 258.48 1 

17 1 x 5 MVA Transformer (Renovation) Nos 552.11 3 551.35 3 

 Distribution Transformer work      

18 11/0.4 KV, 250 KVA (New) Nos 457.60 104 453.07 103 

19 11/0.4 KV, 100 KVA (New) Nos 393.49 115 393.49 115 

20 11/0.4 KV, 200/250 KVA Nos 6.00 5 6 5 

21 11/0.4 KV, 100 KVA Nos 3.30 3 3.3 3 

 Transport Vehicles       

22 Jeep Nos 39.09 1 39.09 1 

23 Double Cabin Pick-up Nos 38.72 2 38.72 2 

24 Motor Cycle Nos 4.5 3 0.0 - 

 Others      

25 Salary of Manpower nos 415.3 42 415 - 

26 Field Establishment  LS 466.6  466 - 

27 Internal Transportation  LS 150.46  95 - 

28 Installation Cost LS 1059.17  1048.06 - 

29 Interest During Construction (IDC) LS 551.67  551.67 - 
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SL. 

No. 

Description Unit Target As per DPP Actual Progress 

Financial Physical Financial Physical 

30  Miscellaneous LS 18.74  0 - 

31  Physical Contingency LS 59.00  0 - 

32 Price Escalation  LS 50.00  0 - 

 Grand Total  17862.51  17282.36  

 

১০.০ রযদ জনঃ 

 অআএভআ রফবাণগয কাযী রযচারক জনাফ প্রভাঃ তাীপ যভান কর্তজক ২২-২৪ ণক্টাফয ২০১৬ তারযণখ প্রকল্প 

এরাকায চট্টগ্রাভ প্রজরা ং রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকণল্পয াণথ ংরিষ্ট ব্যরিফগ জ উরস্থত প্রথণক 

ায়তা প্রদান কণযন।  

১১.০  প্রকল্প রযচারক ম্পরকজত তথ্য:  

 প্রকল্পটিয নুকূণর এ ম জন্ত দারয়ে ারনকাযী প্রকল্প রযচারকণদয নাভ , দফী, দারয়ণেয ধযন  দারয়ণেয প্রভয়াদ 

রনম্নরূ : 

ক্রভ নং প্রকল্প রযচারণকয নাভ দফী দারয়ণেয ধযন দারয়ণেয প্রভয়াদ 

১ প্রভাঃ অরভগীয প্রাণন তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন অগে, ২০০৮ ণত  

প্রপব্রুয়ারয, ২০০৯ ম জন্ত 

২ প্রভাঃ ারনুর আরাভ খান তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন প্রপব্রুয়ারয, ২০০৯ ণত  

৯ এরপ্রর ২০০৯ ম জন্ত 

৩ রফেনাথ ভজুভদায তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ৯ এরপ্রর, ২০০৯  ণত 

 ৩১ রডণম্বয ২০১৩ ম জন্ত 

৪ প্রফীয কুভায প্রন তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ৩১ রডণম্বয ২০১৩  ণত  

৪ প্রপব্রুয়ারয ২০১৪ ম জন্ত 

৫ প্রভাঃ প্রভাস্তারপজুয যভান তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ৪ প্রপব্রুয়ারয ২০১৪ ণত 

৩১ ভাচ জ ২০১৪ ম জন্ত 

৬ নু কুভায গুপ্ত তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ৩১ ভাচ জ ২০১৪ ণত 

১৮ প্রণন্ফম্বয ২০১৪ ম জন্ত 
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ক্রভ নং প্রকল্প রযচারণকয নাভ দফী দারয়ণেয ধযন দারয়ণেয প্রভয়াদ 

৭ প্রভাঃ অফদুর অরজজ তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ১৮ প্রণন্ফম্বয ২০১৪ ণত 

জুন/২০১৬ 

 

১২.০  ম জণফক্ষণঃ 

১২.১ রাআন রনভ জাণঃ প্রকণল্পয অতায় ৪২ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ এফং ১১৭ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন  

রযণনাণবণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর; মা তবাগ রজজত ণয়ণছ। প্রকণল্পয অতায় ৪১ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব রাআন 

রনভ জাণণয রক্ষযভাোয রফযীণত  ৩৬.৪৭ রকঃ রভঃ (৮৯%) রাআন রনভ জাণ কযা ণয়ণছ এফং ২৬৮ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব 

রাআন  রযণনাণবণনয রক্ষযভাো রক্ষযভাোয রফযীণত  ২৬৮ রকঃ রভঃ (১০০%) রযণনাণবন কযা ণয়ণছ। 

১২.২  াফণেন বফন রনভ জাণ  ংকাযঃ  নতুন ৪ টি াফ -প্রষ্টন বফন রনভ জাণ এফং ৭টি াফ -প্রষ্টন বফন ংকায কাজ 

ম্পন্ন কযা ণয়ণছ। 

১২.৩   রফতযণ রান্পপভ জাযঃ প্রকণল্পয অতায় ১০৪ টি ২৫০ প্রকরব রান্পপভ জায এফং ১১৫ টি ১০০ প্রকরব রান্পপভ জায ক্রয় এফং  

স্থাণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর; মা প্রায় তবাগ রজজত ণয়ণছ। 

১২.৪   মানফান ংগ্রঃ প্রকণল্পয অতায় ১ টি জী এফং ২টি ডাফর প্রকরফন রক -অ ক্রয় কযা ণয়ণছ ; মায ফগুরর 

রফররডরফ’য াণযন এন্ড প্রভআনণটণনন্প রফবাণগ যান্ডবায কযা ণয়ণছ। ৩টি ভটয াআণকর ক্রণয়য  ংস্থান 

থাকণর প্রগুরর ক্রয় কযা য়রন। 

১২.৪    প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতজনঃ  প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাণর ৬(ছয়) ফায প্রকল্প রযচারক রযফতজন ণয়ণছ , এণত 

প্রকণল্পয স্বাবারফক গরত ব্যাত ণয়ণছ। রডররয ংস্থান নুমায়ী রনধ জারযত জনফর ভয়ভত রনণয়াগ রদণত না াযায  

কাযণণ ফাস্তফায়ন কাম জক্রভ রফরিত ণয়ণছ। 

১২.৫ প্রকল্প প্রভয়াদ বৃরি এফং ংণাধনঃ  মূর নুণভারদত রডরর ’য তুরনায় তফদুযরতক ভারাভাণরয মূে বৃরি ায়াণত 

প্রকল্প ংণাধন প্রণয়াজন য়। রডরর ংণাধন এফং নুণভাদণন মণথষ্ট ভয় ব্যয় ণয়ণছ। মূর রডরর নুমায়ী 

প্রকল্পটি জুরাআ, ২০০৮ ণত জুন, ২০১১ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয কথা থাকণর য  রডণম্বয ২০১৫ প্রত ফাস্তফায়ন কাজ 

ভাপ্ত ণয়ণছ, থ জাৎ প্রভাট ৪(চায) ফছয ৬(ছয়) ভা ভয় প্রফর প্ররণগণছ। 

১২.৬   াফণেন রনভ জাণণ রফরম্বঃ প্রকণল্পয নুকূণর ৪(চায)টি প্রযগুরায টাআ ৩৩/১১ প্রকরব াফণেন রনভ জাণ  কযা ণয়ণছ।  

াফণেন রনভ জাণণয জন্য টাণ জকী ঠিকাদায রনণয়াণগ মণথষ্ট রফরম্ব ণয়ণছ। পণর রনধ জারযত ভণয় রনভ জাণকাজ প্রল কযা 

ম্ভফ য়রন। প্রযগুরায টাআ াফণেন রনভ জাণণ রজঅআএ (গ্যা আনসুণরণটড াফণেন ) াফণেণনয তুরনায় 

রধকতয প্রফর রযভাণ জরভয প্রণয়াজন য় ; তণফ রনভ জাণ ব্যয় তুরনামূরকবাণফ প্রফর য়। বরফষ্যণত মূেফান কৃরল 

জরভ যক্ষা কযায রণক্ষয রনভ জাণ ব্যয় প্রফর ণর রফররডরফ ’য ক্ষ প্রথণক রজঅআএ াফণেন রনভ জাণণয উণদ্যাগ 

প্রনয়া প্রমণত াণয। 
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১২.৭  রফতযণ রাআন রনভ জাণণয য ংযক্ষণ  প্রভআনণটণনন্পঃ প্রকল্প এরাকা রযদ জনকাণর  প্রদখা মায় , করতয় স্থাণন 

চালু(live) তফদুযরতক রফতযণ রাআণনয াণথ খফ রফজ্জনক ফস্থায় মে তে গাণছয ডার স্প জ কণয অণছ এফং রকছু 

জায়গায় রাআন রফচুযত ফায ফস্থা ততযী ণয়ণছ। মরদ প্রকল্প প্রল ফায য একর রাআন াণযন এন্ড 

প্রভআনণটণনন্প ( এন্ড এভ ) রফবাণগ স্তা ন্তয কযা ণয়ণছ , তবু প্রকান যকভ দুঘ জটনা এোণনায জন্য রাআনমূ 

ঠিকবাণফ প্রভআনণটআন কযা জরুযী রফধায় রফররডরফ’য দৃরষ্ট অকল জণ কযা প্রমণত াণয। 

১২.৮   প্রকণল্পয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

রডট ররযয়ড রডট রযণাট জ 

দারখণরয তারযখ 

প্রধান প্রধান ম জণফক্ষণ/অরত্ত রনেরত্ত ণয়ণছ রকনা (রনেরত্তয জন্য গৃীত 

ব্যফস্থা) 

২০০৯-১০ ণত  

২০১১-১২ 

০৩/১২/২০১৩ প্রভাট ৮(অট) টি প্রধান অরত্ত 

উস্থান কযা ণয়রছর।  

কর উত্থারত অরত্তয রনেরত্তমূরক জফাফ 

প্রদান কযা ণয়ণছ।  

২০১২-১৩ ণত  

২০১৩-১৪ 

৩১/১২/২০১৪ প্রভাট ৫(াঁচ)টি প্রধান অরত্ত 

উস্থান কযা ণয়রছর। 

কর উত্থারত অরত্তয রনেরত্তমূরক জফাফ 

প্রদান কযা ণয়ণছ।  

 

১৩.০      প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 (প্রকাটি টাকা) 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender /Bid/ proposal 

cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of 

completion 

of 

work/Servic

es and 

supply of 

goods 

As per 

DPP 

 

Contracte

d value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ LC 

opening 

Date 
1 2 3 4 5 6 

Construction of 4(four) nos 

new and 7(seven) nos 

renovation of 33/11 kV 

substation on turn-key basis 

65.22 65.22 09/04/201

2 

05/11/2013 31/07/2015 
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প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম জক্রণভয  করতয় রস্থযরচেঃ 

  

রচে-১ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত াটাজাযী াফণেন রচে-২ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত াটাজাযী াফণেণনয 

কণন্ট্রার রুভ 

   

রচে-৩ প্রকণল্পয অতায় স্থারত রফতযণ রান্পপযভায রচে-৪ প্রকণল্পয অতায় স্থারত রফতযণ রাআণন স্প জ 

কযা গাণছয ডার 

 

১৪.০      প্রকণল্পয উণেশ্য জজনঃ  

প্রকণল্পয মূর উণেশ্য প্রকৃত জজন 

ক) প্রকল্প এরাকায় রফদুযৎ রফতযণ 

রাআন এফং উণকেমূণয ক্ষভতা 

বৃরি কণয রফতযণ ব্যফস্থা রিারী 

কযা। 

ক) প্রকণল্পয অতায় ৪২ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ এফং ১১৭ রকঃ রভঃ ৩৩ 

প্রকরব রাআন রযণনাণবন কযা ণয়ণছ। নতুন ৪ টি াফ -প্রষ্টন বফন রনভ জাণ এফং ৭টি 

াফ-প্রষ্টন বফন ংকায কাজ ম্পন্ন কযা ণয়ণছ। প্রকণল্পয অতায় ১০৩ টি ২৫০ 

প্রকরব রান্পপভ জায এফং ১১৫ টি ১০০ প্রকরব রান্পপভ জায স্থান কযা ণয়ণছ। 

খ) প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা রনযন 

কযা এফং রণেভ র কভাণনা। 

খ) প্রকল্প এরাকায় প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা উণল্লখণমাগ্য রযভাণণ হ্রা প্রণয়ণছ এফং 

রণেভ র কণভণছ। ২০০৯ াণর চট্টগ্রাভ ঞ্চণর রণেভ র রছর ১১.৩১%, মা ২০১৫ 

াণর কণভ ণয়ণছ ৯.৮২ %। 

গ) প্রদণয ভানুণলয অথ জ -াভারজক 

ফস্থায উন্নয়ন েযারিত কযা। 

গ) রনযরফরছন্ন রফদুযৎ যফযা কযায ভােণভ প্রদণয ভানুণলয অথ জ -াভারজক ফস্থায 

উন্নয়ন েযারিত কযা ম্ভফ ণফ। 
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১৫.০  সুারযঃ 

১৫.১   বরফষ্যণত রফদুযৎ রফতযণধভী প্রকণল্প প্রদণয মূেফান কৃরল জরভ াশ্রণয়য জন্য প্রযগুরায টাআ াফণেণন য রযফণতজ 

রজঅআএ াফণেণনয ংস্থান যাখা ভীচীন ণফ; 

১৫.২   বরফষ্যণত রডরর প্রণয়ন এফং প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয ভয় রধকতয তজকতা ফরম্বন কযণত ণফ  মাণত এত প্রফর 

Time Over Run (১৫০%)  Cost Over Run (৪৬.৭৭%) এরেণয় মায়া  ম্ভফ য়; 

১৫.৩   প্রকণল্পয অতায় যফযা কৃত রফতযণ রান্পপভ জাযগুরর মথামথবাণফ যক্ষণাণফক্ষণ কযায এফং েক প্রযরজোয 

প্রভআনণটআন কযায উণদ্যাগ গ্রণ কযণত ণফ; 

১৫.৪   বরফষ্যণতয জন্য রযকল্পনাধীন রফররডরফ ’য রফতযণধভী প্রকণল্পয কাণজয াণথ প্রমন এআ প্রকণল্পয প্রকান কাণজয 

রফণলতঃ রফদ্যভান রফতযণ রাআন পুনফ জান কাণজয প্রমন তবততা না য় প্র রফলণয় তকজ থাকণত ণফ; 

১৫.৫  প্রকল্প এরাকায় প্রমকর স্থাণন চালু(live) তফদুযরতক রফতযণ রাআণনয াণথ খফ রফজ্জনক ফস্থায় মে তে গাণছয ডার 

স্প জ কণয অণছ এফং গাণছয ডাণরয কাযণণ রাআন রফচুযত ফায ফস্থা ততযী ণয়ণছ , দুঘ জটনা এোণনায জন্য রাআনমূ 

ঠিকবাণফ প্রভআনণটআন কযায জন্য রফধায় রফররডরফ ’য মথামথ কর্তজণক্ষয দৃরষ্ট অকল জণ কযা  ’র (নুণেদ- ১২.৭ 

দ্রষ্টব্য); 

১৫.৬  অগাভী ৩(রতন) ভাণয ভণে উমৄ জি সুারযমূ (১৫.১ ণত ১৫.৫) ফাস্তফায়ণন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআরড ’প্রক 

ফরত কযণত ণফ।  
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প্রডণবরণভন্ট ফ রনউ ১৩২/৩৩ প্রকরব এন্ড ৩৩/১১ প্রকরব াফণেন অন্ডায রডররডর প্রণজক্ট (২য় 

ংণারধত) -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভঃ 

 

 প্রডণবরণভন্ট ফ রনউ ১৩২/৩৩ প্রকরব এন্ড ৩৩/১১ প্রকরব াফণেন 

অন্ডায রডররডর প্রণজক্ট (২য় ংণারধত) 

২. উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয়ঃ  বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ঢাকা ায়ায রডরিরফউন প্রকাম্পানী রররভণটড রররভণটড (রডররডর) 

৪. প্রকে এরাকাঃ 

 

 ঢাকা ভানগযীয যাভপুযা, ভগফাজায টি এন্ড টি কপ্ররানী, রারফাগ, 

রভটণপাড জ এন্ড অআরজ প্রগট, অরজভপুয, ধানভরন্ড, ফররা, শ্যাভপুয, 

প্রাস্তণগারা, প্রয-আ ফাংরা নগয, কাভযাঙ্গীয চয। 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর 

নুণভারদত 

প্রাক্কররত ব্যণয়য 

% 

রতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুণভারদত 

ফাস্তফায়ন কাণরয 

%) 

মূর (প্র: া:) ফ জণল 

ংণারধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ জণল 

ংণারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩৪৬১.৫৫ 

(২৫৭৪১.৩৫) 

৫৮৭৯১.৩৯ 

(৩৭১০১.৯০) 

৫৬০০৪.৮৯ জুরাআ ২০০৬ 

ণত  

জুন ২০১০ 

জুরাআ ২০০৬ 

প্রত  

রডণম্বয 

২০১৫ 

জুরাআ 

২০০৬ ণত  

রডণম্বয 

২০১৫ 

১২৫৪৩.৩৪ 

(২৮.৮%) 

৫(াঁচ) ফছয 

৬(ছয়) ভা  

(১৩৭.৫%) 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকণর তায কাযণঃ ণযজরভণন ম জণফক্ষণ  PCR নুমায়ী প্রকণল্পয প্রকান কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 

৭.০  াধাযণ ম জণফক্ষণঃ  

৭.১ উণেশ্যঃ  

 ১. ঢাকা ণযয ক্রভফধ জভান রফদুযৎ চারদা পূযণণয রণক্ষয ১৩২/৩৩ প্রকরব এফং ৩৩/১১ প্রকরব নতুন াফ-প্রষ্টন এফং 

রান্পরভন  াফ-রান্পরভন রাআন রনভ জাণ; 

 ২. প্রকল্প এরাকায় প্ররাড প্ররডং হ্রা; 

 ৩. রনযফরেন্ন  রস্থরতীর রফদুযৎ যফযা রনরিতকযণ। 
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৭.২ টভূরভঃ 

 ঢাকা ণযয ক্রভফধ জভান রফ দুযৎ চারদা পূযণ এফং রনযফরেন্ন  রস্থরতীর রফদুযৎ যফযা রনরিতকযণণয রণক্ষয 

প্রস্তারফত মূর প্রকল্প ১৪/০৯/২০০৬ তারযণখ প্রভাট ৪৩৪.৬১ প্রকাটি (রজরফ ১৭৭.২০ প্রকাটি  প্রকল্প াায্য ২৫৭.৪১ 

প্রকাটি) টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০১০ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয জ ন্য নুণভারদত য়। ত :য 

এরডরফয াণথ ২৮/০৬/২০০৭ তারযণখ  প্রকএপডরিউ এয াণথ ০৬/০৪/২০০৮ তারযণখ ঋণ চুরি স্বাক্ষরযত য়। এয 

য গত ৩১/০১/২০১২ তারযণখ প্রভাট ৫৮২.৬৮ প্রকাটি (রজরফ ১৯৭.১২ প্রকাটি, প্রকল্প াায্য -৩৭১.০২ প্রকাটি  

ংস্থান রনজস্ব -১৪.৫৪ প্রকাটি)  টাকা প্রাক্কররত ব্য প্রয় প্রকল্পটিয ১ভ ংণাধন একণনক বা কর্তজক নুণভারদত য়। 

ফতজভাণন যাভপুযা ২৩০/১৩২ প্রকরব উণকণেয ২টি নতুন ১৩২ প্রকরব Bay রনভ জাণণয জন্য Lot-1 এয কাম জরযরধ 

এফং মূে বৃরি Lot-2 এয কাণজয অতায় ১৩২ প্রকরব অন্ডাযগ্রাউন্ড কযাফর স্থান Line Route রবতীয় ফায 

রযফতজন য়ায় Scope of Work এফং মূে বৃরি ায়া ; প্রকণল্পয প্রভয়াদ বৃরিকযণ , প্রভরনাযী, আকুআণভন্ট, 

পূতজ, Installation & Testing  ন্যান্য রফরফধ কাণজয মূে রযফতজন য়া ; রতরযি যাভ জক প্রফা গ্রণণয 

জন্য Consultant এয ব্যয় বৃরি আতযারদয কাযণণ প্রকল্প টি ২য় ফায ংণাধন কযা য়। প্রকণল্পয ২য় ংণারধত 

রডরর ৫৮৭.৯১ প্রকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যণয়  ২৪/১১/২০১৩ তারযণখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক নুণভারদত য়। 

৭.৩  প্রকণল্পয মূর কাম জক্রভঃ  

 ৫টি ৩৩/১১ প্রকরব াফ-প্রষ্টন (প্রয-আ-ফাংরা নগয , অরজভপুয, ভগফাজায টি এন্ড টি ক প্ররারন, রভটণপাড জ এফং 

অআরজ প্রগট) রনভ জাণ; 

 রারফাণগ এ ১৩২/৩৩/১১ প্রকরব ১টি নতুন রজঅআএ াফ-প্রষ্টন রনভ জাণ; 

 ভাদাযণটক এ ১৩২/৩৩ প্রকরব ১টি নতুন াফ-প্রষ্টন রনভ জাণ;  

 ধানভরন্ডণত ১টি ১৩২/৩৩ প্রকরব গ্রীড াফ-প্রষ্টন রজঅআএ াফ-প্রষ্টন রূান্তয; 

 ৩১.২ রক:রভ: ১৩২ প্রকরব অন্ডায  গ্রাউন্ড  কযাণফর  ১৩৪ রক:রভ: ৩৩ প্রকরব অন্ডায গ্রাউন্ড কযাণফর রনভ জাণ; 

 ৬.৮ রক: রভ: ১৩২ প্রকরব ডাফর ারকজট বাযণড ঞ্চারন রাআন রনভ জাণ; 

 ২.৬ রক: রভ: রংণগর ারকজট বাযণড ঞ্চারন রাআন রনভ জাণ; 

 

৭.৪ প্রকল্প রযচারক ম্পরকজত তথ্যঃ  

১) আপণতখায উেীন রপণযাজ, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ১০/০৭/২০০৮ ণত ১৮/০২/২০১২ 

২) প্রভাঃ ারাউেীন জাাঙ্গীয,তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ১৯/০২/২০১২ ণত ২৭/১১/২০১৩ 

৩) এ. এআচ. এভ. প্রভফাহুয যভান, তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী ২৮/১১/২০১৩ ণত ০৭/০৩/২০১৬ 
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৮.০ প্রকণল্পয থ জায়ণনয উৎ  প্রকৃত ব্যয়ঃ 

ক) রজরফ (রক্ষ টাকায়) 

 

 

খ) প্রকল্প াায্যঃ 

 

গ) রনজস্ব থ জায়নঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

 

৯.০     প্রকণল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়নঃ  

রডররডর প্রথণক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররঅয) নুমায়ী  প্রকল্পটিয ংগরবরত্তক গ্রগরত রনম্নরূঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ 

নং 

ণঙ্গয নাভ রডরর নুমায়ী ণঙ্গয 

প্রাক্কররত ব্যয় 

রডণম্বয ২০১৫ ম জন্ত গ্রগরত ভন্তব্য 

অরথ জক অরথ জক ফাস্তফ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ Pay of officers ২২৬.৪৪ ২১৯.১৬ ১২ জন প্রফতন  বাতা 

প্রভাট ঋণ আকুরয়টি নুদান প্রকৃত ব্যয় 

 

ব্যরয়ত থ জ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১৯৭১১.৮৮ ৭৮৮৪.৭৫ ১১৮২৭.১৩ -- ১৮৩৬৭.৭০ ১৩৪৪.১৮ 

উৎ প্রভাট ঋণ নুদান প্রকৃত ব্যয় 

 

ব্যরয়ত থ জ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

এরয়ান 

প্রডণবরণভন্ট ব্যাংক  

৯.৬ রভররয়ন আউএ 

ডরায 

 

৯.৬ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

 

-- ৮.১৩ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

১.৪৭ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

প্রক এপ ডরিউ, 

জাভ জানী 

৪৩.১৭ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

(৩১.৪ রভররয়ন 

আউণযা) 

-- ৪৩.১৭ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

(৩১.৪ রভররয়ন 

আউণযা) 

৩৮.৫১ রভররয়ন 

আউএ ডরায  

৪.৬৬ রভররয়ন 

আউএ ডরায 

প্রভাট ঋণ আকুরয়টি নুদান প্রকৃত ব্যয় 

 

ব্যরয়ত থ জ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১৯৭৭.৬০ -- -- -- ৮৬৫.২২ ১১১২.৩৮ 
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ক্রভ 

নং 

ণঙ্গয নাভ রডরর নুমায়ী ণঙ্গয 

প্রাক্কররত ব্যয় 

রডণম্বয ২০১৫ ম জন্ত গ্রগরত ভন্তব্য 

অরথ জক অরথ জক ফাস্তফ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০২ Pay of Establishment ৯৫.৯৭ ৯২.৮৮ ১২ জন রডররডর’য রনজস্ব 

পান্ড প্রথণক ব্যয় কযা 

ণয়ণছ। 
০৩ Allowances ৩৩১.৭৭ ৩২১.১০ - 

০৪ Fuel & Lubricants ১০০.০০ ৯৮.৮৫ --  

০৫ Training ৮০.০০ ০.০০ --  

০৬ Consultancy ১৭৭৪.৩৪ ১৮৩৭.৮২ --  

০৭ Repair, Maintenance and 

Rehabilitation 

৮৫.০০ ৮৪.৩৫ -  

০৮ Transport Vehicles 

 

১০৫.৮৫ ১০৫.৭৪ --  

০৯ Office Equipment 

 

৪৭.৫০ ১৬.৪৫ --  

১০ Machinery & Equipment  

 

৩৩৮২৫.৪৮ ৩৩৭৯৪.৩৩ --  

১১ Land Acquisition/Purchase ১০০.০০ ৯৩.৭৫ ০.৪২ একয  

১২ Land Development 

 

১৮.২০ - -  

১৩ Civil Construction ৭১৪৪.৪১ ৬৮১৯.৩২ ৮০,০০০ ফগ থবপট  

১৪ Installation, Testing & 

Commissioning  

২৩০০.১৭ ২২৯৭.৬৩ --  

১৫ CD and VAT  

(30% of Material Cost) 

and  IT & VAT on 

construction works 

৯৪০০.০০ ৮৪০৬.৯৫ --  

১৬ IT and VAT ৯৯১.৬৮ ৯৯০.১১ --  

১৭ Miscellaneous ২৭৫.০০ ২৭৩.৬৯ --  

১৮ IDC ১৩২৩.৪২ ২৩২.০৮ -  

১৯ Price Contingency  ৩৪৮.০৫ ০.০০ -  

২০ Physical Contingency  ২১৮.১১ ০.০০ -  

 প্রভাট ৫৮৭৯১.৩৯ ৫৬০০৪.৮৯   

 

১০.০ রযদ জনঃ 

অআএভআ রফবাণগয কাযী রযচারক জনাফ প্রভাঃ তাীপ যভান কর্তজক ১২ এরপ্রর ২০১৭ তারযণখ প্রকল্প দপ্তয  ঢাকা 

ভানগযীয যাভপুযা , রারফাগ, এফং ধানভরন্ড এরাকায় প্রকণল্পয কাম জক্রভ রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকণল্পয াণথ 

ংরিষ্ট ব্যরিফগ জ উরস্থত প্রথণক ায়তা প্রদান কণযন।  
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১১.০      প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 (রক্ষ টাকা) 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) as per bid 

document 

Tender /Bid/ proposal 

cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of completion 

of work/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

 

Contracte

d value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

Date 

`As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Turn 

key 

Packag

e (GD1 

& 

WD1) 

Supply, installation , testing  

and commissioning of 

machinery & equipment 

including construction of 

132/33/11 kV substation at 

Lalbag and Madartek and 

conversion Dhanmondi 

132/33/11 s/s to regular 

substation 

15043.50 15043.50 May 2009 Decembe

r 2011 

July 2014 June 

2015 

Turn-

key 

Packag

e 

(GD2 

and 

WD2) 

Supply, installation , testing  

and commissioning of 

machinery & equipment 

including construction of 

33/11 kV substation at 

Sher-e-Bangla nagar, 

Azimpur, Mogbazar T&T 

colony, Mitford, IG gate 

7691.68 7691.68 April 

2007 

August 

2009 

Septemb

er  

2013 

June 

2012 

Turnke

y 

packag

e (GD3 

and 

WD3) 

Supply, installation , testing  

and commissioning of 132 

kV, 33kV U/G cable 

including jointing, 

termination and civil 

construction 

14972.62 14972.62 May 2009 January 

2012 

February 

2014 

July 

2015 

Turnke

y 

packag

e(GD4 

and 

WD4) 

Supply, installation , testing  

and commissioning of 132 

kV 4 ckt and 132 kV 2 ckt 

overhead transmission line 

6087.09 6087.09 May 2009 Decembe

r 2011 

August 

2014 

June 

2015 
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১২.০  ম জণফক্ষণঃ 

১২.১ ণযজরভণন রযদ জনঃ রারফাণগ ২ টি ১৩২ প্রকরব রান্পপভ জায (কারন্ট্র ফ রযরজনঃ আরন্ডয়া ) এফং ২ টি ৩৩প্রকরব 

রান্পপভ জায (কারন্ট্র ফ রযরজনঃ চায়না ) ফাণনা ণয়ণছ। রজঅআএ উণকে স্থাণনয জন্য একটি ৪তরা বফন রনভ জাণ কযা 

ণয়ণছ। উণকণে রপ্রভন্প (জাভ জানী) প্রকাম্পানীয ১৩২ প্রকরব রজঅআএ ারকজট প্রব্রকায এফং রণভন্প (আরন্ডয়া) প্রকাম্পানীয ৩৩ 

প্রকরব রজঅআএ ারকজট প্রব্রকায  ব্যফায কযা ণয়ণছ। ধানভরন্ড উণকণে রণভন্প (জাভ জানী) প্রকাম্পানীয ১৩২ প্রকরব রজঅআএ 

ারকজট প্রব্রকায ব্যফায কযা ণয়ণছ। ভাদাযণটক উণকণে  “বাযত রফজরী রররভণটড” প্রকাম্পানীয ২ টি ১৩২ প্রকরব রান্পপভ জায 

ব্যফায কযা ণয়ণছ এফং রণভন্প (জাভ জানী) প্রকাম্পানীয ১৩২ প্রকরব রজঅআএ ারকজট প্রব্রকায ব্যফায কযা ণয়ণছ। পূণফ জ 

ভাদাযণটক GIS  উণকণেয আনকারভং প্রা জ  রাণফ ভারনকনগয ১৩২/৩৩ প্রকরব উণকে আণত  কযাফর রাআণনয ভােণভ 

ায়ায গ্রণণয রযকল্পনা রছর। যফতীণত ১৩২ প্রকরব প্ররণবণর রনব জযণমাগ্য গ্রীড প্রনটয়াকজ  এরডরফ’য  থ জায়ণন রডররডর-

এয প্রস্তারফত প্রকণল্পয রাব ক্ষরত রফণফচনায় ররজররফ এফং রডররডর প্রমৌথবাণফ ভারনকনগয ১৩২ প্রকরব উণকণেয রযফণতজ 

যাভপুযা ২৩০/১৩২ প্রকরব উণকেণক নতুন ১৩২/৩৩ প্রকরব ভাদাযণটক উণকণেয  Incoming Source রাণফ রনধ জাযণণ 

ঐকযভত য়। যাভপুযা ণত ভাদাযণটক উণকণে রফদুযৎ গ্রণণয জন্য যাভপুযা ২৩০/১৩২ প্রকরব উণকণে ২টি ১৩২ প্রকরব 

Bay রনভ জাণ কযা ণয়ণছ। 

১২.২ প্রকল্প ফায ফায প্রভয়াদ বৃরিঃ মূর রডরর নুমায়ী প্রকল্পটি জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০১০ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয কথা 

থাকণর য  রডণম্বয / ২০১৫ প্রত ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ণয়ণছ , থ জাৎ প্রভাট ৫(াঁচ) ফছয ৬(ছয়) ভা ভয় প্রফর প্ররণগণছ। 

প্রকল্পটিয উন্নয়ন ণমাগী ংস্থা ADB-এয রত ২৮/০৬/২০০৭আং তারযখ এফং  KfW-এয রত ০৬/০৪/২০০৮আং তারযণখ 

ঋণ চুরি স্বাক্ষরযত য়। KfW-এয থ জায়ণন ফাস্তফায়নাধীন ৩টি প্যাণকণজয প্রটন্ডায প্ররকয়া রডণম্বয /২০১১-এয ভণে প্রল য়। 

এআ ভণয়য ভণে কায , এযালুরনরভয়াভ, রজংক এফং রররকন এয মূে রফে ফাজাণয ব্যাক বৃরিয কাযণণ আণরকররকযা র 

আকুআণভন্ট মূণয মূে বৃরি ঘণট। এছাো KfW গাআড রাআন নুমায়ী Consultant রনণয়াগ ফােতামূরক থাকায় Foreign 

Currency রযণাধ াণণক্ষ Consultant রনণয়াগ কযা য় , মা মূর রডররণত ন্তর্ভ জি রছর না। এআ কর কাযণণ 

Lowest Bidder-এয নুকূণর Contract Award কযায জন্য প্রকল্প মূে ংণাধণনয প্রণয়াজন য়। প্রকণল্পয Lot-

3 প্যাণকণজয অতায় ৫ রকণরারভটায ১৩২ প্রকরব ডাফর ারকজট বাযণড রাআন (Hasnabad-Kallayanpur Double 

Circuit Line Turn into Lalbag) ফতজভান টায়াণযয উয ৫ রক:রভ: প্রপায ারকজট বাযণড রাআন এফং ১৩২ প্রকরব 

বাযণড রাআন (Hasnabad-Kallayanpur Single Circuit Turn into Kamarangirchar: 3.75 Km Single 

Circuit Overhead Line on Existing Tower) টায়ায রনভ জাণণয ংস্থান রছর। Plan Route-এ ঘয ফােী এফং 

ফরত গণে উঠায় চুরিয Original Scope of Work নুমায়ী কাজ কযা ম্ভফ য়রন। এ রযণপ্র রক্ষণত Lot-3 কাণজয 

Scope of Work রযফতজন য় এফং Consultant-এ যাভ জ  সুারয নুমায়ী নুতন রুট রণরকন কযা য়। 1st 

Change of Route-এ প্রভাট ২৮টি টায়ায রছর। ২৮টি টায়াণযয ভণে রডররডর ’য ফ জাত্তক প্রণচষ্টায় ২১টি টায়াণযয 

Foundations Erection কাজ ম্পন্ন য়। ভূরভয ভাররক  স্থানীয় জনগণনয প্রচণ্ড ফাধায কাযণণ টায়ায নং -২,৩,৪  ৭ 

প্রকান ক্রণভআ রনভ জাণ কযা ম্ভফ য়রন। এআ ফস্থায প্রপ্ররক্ষণত Consultant-এয যাভ জ  গাআড নুমায়ী পুনযায় রাআন এয 

রুট রযফতজন কযা য় (2nd Change of Route)। রডররডর প্রফাড জ কর্তজক ২য় রযফরতজত রাআন রুট নুণভাদন কযা য়। 
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2nd Change of Route –এ ৩৬টি টায়ায এফং ৬.৮ রক:রভ: ডাফর ারকজট বাযণড রান্পরভন রাআন (Bisecting 

Hasnabad-Kallayanpur Line Nea Bosila Bridge upto Kamrangirchar 132/33 kV Substation) এফং 

প্রায় ২.৬ রক:রভ: প্রপায ারকজট বাযণড রা ন্পরভন রাআন (কাভযাংগীচয ১৩২/৩৩ প্রকরব উণকে ণত নতুন প্রস্তারফত 

রারফাগ ১৩২/৩৩ প্রকরব GIS উণকে ম জন্ত) রনভ জাণ কযা য়। এআ কর নানারফধ কাযণণ প্রকণল্পয ২৮.৮% কে বায যান 

এফং ১৩৭.৫% টাআভ বায যান ণয়ণছ। 

১২.৩ ররঅয-এয নুণেদ-৮ এয প্ররকউযণভন্ট ং  ম জণফক্ষণ কযণর প্রদখা মায় প্রম , প্যাণকজ-১ এয প্রক্ষণে প্রভ -২০০৯ এ  

প্রটন্ডায অফান কযায  ২(দুআ) ফছয ৬(ছয়) ভা য রডণম্বয -২০১১ প্রত,  প্যাণকজ-২ এয প্রক্ষণে এরপ্রর -২০০৭ এ  প্রটন্ডায 

অফান কযায  ২(দুআ) ফছয ৩(রতন) ভা য অগে ২০০৯-এ,  প্যাণকজ-৩ এয প্রক্ষণে প্রভ -২০০৯ এ  প্রটন্ডায অফান কযায  

২(দুআ) ফছয ৭(াত) ভা য জানুয়ারয-২০১২প্রত এফং প্যাণকজ-৪ এয প্রক্ষণে প্রভ-২০০৯ এ  প্রটন্ডায অফান কযায  ২(দুআ) ফছয 

৩(রতন) ভা য রডণম্বয ২০১১ প্রত  চুরি স্বাক্ষয কযা ণয়ণছ। প্রটন্ডায অফাণনয য চুরি স্বাক্ষয ণত এত দীঘ জ রফরম্ব কাম্য 

নয়। এণত প্রকণল্পয স্বাবারফক গরত ব্যাত য়।  

১২.৪ ররঅয-এয পৃষ্ঠা-১৯ এয নুণেদ-৫ নুমায়ী যাভ জক খাণত রডরর প্রাক্করণনয রধক ব্যয় কযা ণয়ণছ। ররঅয -

এয পৃষ্ঠা-১৮ এয নুণেদ-৪ নুমায়ী ২জন ব্যরিণক তফণদরক এফং ৬৫ জন ব্যরিণক স্থানীয় ম জাণয় প্ররক্ষণ প্রদয়া ণয় প্রছ। 

ররঅয-এয পৃষ্ঠা-১৯ এয নুণেদ-৫নুমায়ী প্ররক্ষণ খাণত ৮০.০০ রক্ষ টাকায রফযীণত প্রকান থ জ ব্যয় কযা য়রন। 

১২.৫  ররঅয-এয পৃষ্ঠা-২১ এয নুণেদ-৭ নুমায়ী ২টি জী, ২টি রক-অ এফং ৪টি প্রভাটয াআণকর ক্রয় কযা ণয়ণছ। 

তণফ প্রকান গারে াণযন এন্ড প্রভআণন্টণনন্প রফবা প্রগ রকংফা মানফান পুণর স্তান্তয কযা য়রন। ক্রয়কৃত গারেগুরর কাযা 

ব্যফায কযণছ প্র ম্বণন্ধ প্রকান তথ্য প্রনআ।  

১২.৬  প্রকল্প ভাপ্ত ফায ৩(রতন) ভাণয ভণে ররঅয প্রপ্রযণণয রফধান থাকণর অণরাচয প্রকণল্পয প্রক্ষণে ১(এক) ফছয 

৯(নয়) ভা য ররঅয প্রদান কযা ণয়ণছ। 

১২.৭ প্রকণল্পয অতায় ব্যরয়ত রজরফ ণথ জয রযভাণ ১৩৪৪.১৮ রক্ষ টাকা। এআ থ জ প্রপযত প্রদান কযা ণয়ণছ রকনা প্র 

ম্বণন্ধ প্রকান তথ্য ররঅয-এ প্রনআ। 

১২.৮   প্রকণল্পয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 ২০০৭-০৮ ণত ২০১২-১৩ থ জ ফছণয দারখরকৃত রডট রযণাট জগুররয কর অরত্ত রনে ন্ন কযা ণয়ণে। ২০১৩-১৪ 

এফং ২০১৪-১৫ থ জফছণযয প্রভাট ১০টি রডট অরত্তয প্রভাণ  জফাফ প্রদয়া ণয়ণছ। 
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১৩.০      প্রকণল্পয উণেশ্য জজনঃ  

প্রকণল্পয মূর উণেশ্য প্রকৃত জজন 

১. ঢাকা ণযয ক্রভফধ জভান রফদুযৎ চারদা 

পূযণণয রণক্ষয ১৩২/৩৩ প্রকরব এফং ৩৩/১১ 

প্রকরব নতু ন াফ -প্রষ্টন এফং রান্পরভন  

াফ-রান্পরভন রাআন রনভ জাণ; 

২. প্রকল্প এরাকায় প্ররাড প্ররডং হ্রা; 

৩. রনযফরেন্ন  রস্থরতীর রফদুযৎ যফযা 

রনরিতকযণ। 

প্রকণল্পয অতায় ৭টি রজঅআএ াফণেন স্থান কযা ণয়ণছ এফং রান্পরভন 

রাআন রনভ জাণ কযা ণয়ণছ।  প্রকল্প ফা স্তফায়ণনয পণর প্রকল্প এরাকায় প্ররা 

প্রবাণেজ ভস্যা উণল্লখণমাগ্য রযভাণণ হ্রা প্রণয়ণছ। রনযরফরছন্ন রফদুযৎ যফযা 

কযায ভােণভ এরাকায ভানুণলয প্রবাগারন্ত কভণফ এফং অথ জ -াভারজক ফস্থায 

উন্নয়ন েযারিত কযা ম্ভফ ণফ। তণফ প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন দীঘ জারয়ত ফায পণর 

এয সুপর প্রণত প্রেক প্রাল্ডাযণদয রফরম্ব ণয়ণছ।   

 

১৪.০  সুারযঃ 

 ১৪.১ ররঅয-এয নুণেদ-৮ এয প্ররকউযণভন্ট ং ম জণফক্ষণ কযণর প্রদখা মায় প্রম , প্যাণকজ-১ এয প্রক্ষণে প্রভ -২০০৯ এ  

প্রটন্ডায অফান কযায  ২(দুআ) ফছয ৬(ছয়) ভা য রডণম্বয -২০১১ প্রত,  প্যাণকজ-২ এয প্রক্ষণে এরপ্র র-২০০৭ এ  প্রটন্ডায 

অফান কযায  ২(দুআ) ফছয ৩(রতন) ভা য অগে ২০০৯-এ,  প্যাণকজ-৩ এয প্রক্ষণে প্রভ -২০০৯ এ  প্রটন্ডায অফান কযায  

২(দুআ) ফছয ৭(াত) ভা য জানুয়ারয-২০১২প্রত এফং প্যাণকজ-৪ এয প্রক্ষণে প্রভ-২০০৯ এ  প্রটন্ডায অফান কযায  ২(দুআ) ফছয 

৩(রতন) ভা য রডণম্বয ২০১১ প্রত  চুরি স্বাক্ষয কযা ণয়ণছ। প্রটন্ডায অফাণনয য চুরি স্বাক্ষয ণত এত দীঘ জ রফরম্ব কযায 

ব্যাখ্যা ংস্থা কর্তজক প্রদান কযণত ণফ;  

১৪.২ ররঅয-এয পৃষ্ঠা-১৮ এয নুণেদ-৪ নুমায়ী ২জন ব্যরিণক তফণদরক এফং ৬৫ জন ব্যরিণক স্থানীয় ম জাণয় প্ররক্ষণ 

প্রদয়া ণয়ণছ। ররঅয-এয পৃষ্ঠা-১৯ এয নুণেদ-৫ নুমায়ী প্ররক্ষণ খাণত ৮০.০০ রক্ষ টাকায রফযীণত প্রকান থ জ ব্যয় কযা 

য়রন। প্ররক্ষণ খাণত থ জ ব্যয় ব্যরতণযণক রকবাণফ প্ররক্ষণ প্রদান কযা ’র তায ব্যাখ্যা ংস্থা কর্তজক প্রদান কযণত ণফ;  

১৪.৩  ররঅয-এয পৃষ্ঠা-২১ এয নুণেদ-৭ নুমায়ী ২টি জী, ২টি রক-অ এফং ৪টি প্রভাটয াআণকর ক্রয় কযা ণয়ণছ। 

তণফ প্রকান গারে াণযন এন্ড প্রভআণন্টণনন্প রফবাণগ রকংফা মানফান পুণর স্তান্তয কযা য়রন। ক্রয়কৃত গারেগুরর মথামথ 

প্ররক্রয়ায় স্তান্তয প্রকন কযা য়রন তায ব্যাখ্যা ংস্থা কর্তজক প্রদান কযণত প্রফ; 

১৪.৪  প্রকল্প ভাপ্ত ফায ৩(রতন) ভাণয ভণে ররঅয প্রপ্রযণণয রফধান থাকণর অণরাচয প্রকণল্পয প্রক্ষণে ১(এক) ফছয 

৯(নয়) ভা য ররঅয প্রদান কযা ণয়ণছ। এআ রফরণম্বয কাযণ অআএভআরড’প্রক ফরত কযণত ণফ; 

১৪.৫   প্রকণল্পয অতায় ব্যরয়ত রজরফ ণথ জয রযভাণ ১৩৪৪.১৮ রক্ষ টাকা। এআ থ জ প্রপযত প্রদান কযায ণক্ষ 

উমৄি প্রভাণ অআএভআরড’প্রত যফযা কযণত ণফ;  

১৪.৬ মূর রডরর নুমায়ী প্রকল্পটি জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০১০ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয কথা থাকণর য  রডণম্বয / ২০১৫ 

প্রত ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ণয়ণছ , থ জাৎ প্রভাট ৫(াঁচ) ফছয ৬(ছয়) ভা ভয় প্রফর প্ররণগণছ। প্রকণল্পয ২৮.৮% কে বায 

যান এফং ১৩৭.৫% টাআভ বায যান ণয়ণছ। এআ রফরণম্বয জন্য রযকল্পনাীনতায বাফ রযররক্ষত য়। বরফষ্যণত প্রকল্প 

গ্রণ  ফাস্তফায়ণনয ভয় রধকতয তকজবাণফ রডরর প্রণয়ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযণত ণফ প্রম এত প্রফর টাআভ বায যা ন 

(১৩৭.৫%) না য়; 

১৪.৭ অগাভী ২(দুআ) ভাণয ভণে উমৄ জি সুারযমূ (১৪.১ ণত ১৪.৬) ফাস্তফায়ণন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআরড ’প্রক 

ফরত কযণত ণফ।  
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াফ থতু চট্টগ্রাভ বফদ্যুৎ বফতযণ উন্নয়ন প্রকে (১ভ ংগাবধত) 

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভ:  াফ থতু চট্টগ্রাভ বফদ্যুৎ বফতযণ উন্নয়ন প্রকে (১ভ ংগাবধত)। 

২. উগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ: বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফউগফা)। 

৪. প্রকে এরাকা: 

বফবাগ মজরা উগজরা 

চট্টগ্রাভ যাঙ্গাভাটি দয, কাউখারী, কাপ্তাআ, যাজস্থরী, রংগদ্য, ফাঘাআছবড়, নাবনয়াযচয, জুযাছবড়, ফযকর, বফরাআছবড়  

ফান্দযফান দয, রাভা, নাআেংছবড়, রুভা, মযায়াংছবড়, থানবচ, অরী কদভ 

খাগড়াছবড় দয, ানছবড়, দীবঘনারা, ভারছবড়, ভাটিযাঙ্গা, ভাবনকছবড়, রক্ষ্মীছবড়, যাভগড়, গুআভাযা  

 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার: 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মুর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকা

মরয %) 

মূর 

(বজবফ) 

(ংস্থা) 

ফ থগল 

ংগাবধ

ত 

(বজবফ) 

(ংস্থা) 

মূর ফ থগল 

ংগা

বধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬৪৪৭.৪০ 

(১৫৭৫৯.৭৩) 

(৬৮৭.৬৭) 

১৮০৭৯.৪০ 

(১৭২৯৬.৭০) 

(৭৮২.৭০) 

১৭৫৬৬.৫১ জানুয়াবয 

২০১১ 

মথগক 

জুন 

২০১৩ 

ম থন্ত 

জানুয়াবয 

২০১১ 

মথগক 

বডগম্বয 

২০১৫ 

ম থন্ত 

জানুয়াবয ২০১১ 

মথগক বডগম্বয 

২০১৫ ম থন্ত 

১১১৯.১১ 

(৯৩.৬২%) 

৩০ ভা 

(১০০%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ: 
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৬.১ টভূবভ : অদৄরনক উন্নয়গনয মূর চাবরকা বক্ত গে বফদ্যুৎ। ধাযনা কযা য় মম বফদ্যুগতয প্রাপ্যতা  ব্যফায মদগয বতন 

াফ থতু মজরায ভানুগলয কভ থ ংস্থাগনয সৃবষ্ট কগয অথ থ াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন ঘটাগফ। যবদগক বতবযক্ত বফদ্যুৎ 

বফক্রগয়য ভাধ্যগভ মদগয যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ াগফ। এ বফগফচনায় অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। প্রকগেয 

অতায় গৃীত কাম থক্রভ বনম্নরূ: 

 ৯০ রকণরারভটায ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ২০ রকণরারভটায ৩৩ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ২০০ রকণরারভটায ১১ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ৩০ রকণরারভটায ১১ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ৩৫০ রকণরারভটায ০.৪ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ৪০ রকণরারভটায ০.৪ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ১০০ রকণরারভটায ০.২৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ২×৫ এভববএ মযগুরায টাআ াফগেন ১টি; 

 ১×৫ এভববএ মযগুরায টাআ াফগেন ৩টি; 

 ৪×১.৬৭ এভববএ মযগুরায টাআ াফগেন ১টি; 

 ২০০ মকববএ-এয ১১টি বফতযণ ট্রান্সপযভায; 

 ১০০ মকববএ-এয ১৮০টি বফতযণ ট্রান্সপযভায; 

 ৫০ মকববএ-এয ৩১০টি বফতযণ ট্রান্সপযভায; এফং 

 ২৫ মকববএ-এয ২০০টি বফতযণ ট্রান্সপযভায। 

৬.২ উগেশ্য: প্রকগেয উগেশ্য গে- 

 বফযভান দ্যফ থর বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন  ম্প্রাযণ; 

 বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা বনবশ্চতকযণ;  

 মরা-মবাগেজ ভস্যা হ্রা; এফং 

 বফদ্যুৎ বফক্রগয়য ভাধ্যগভ যাজস্ব অয় বৃবদ্ধয ভাধ্যগভ প্রকে এরাকায জনগগণয অথ থ-াভাবজক 

ফস্থায উন্নয়ন। 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন : ১৬৪৪৭.৪০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়  জানুয়াবয ২০১১ মথগক জুন ২০১৩ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচু প্রকেটি একগনক কর্তথক ৯ নগবম্বয ২০১০ তাবযগখ নুগভাদন য়। কবতয় অআগটগভয ব্যয় বৃবদ্ধয 

কাযগণ ১৮০৭৯.৪০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়  জুন ২০১৫ ম থন্ত ফাস্তফায়ন মভয়াদ বৃবদ্ধপূফ থক ১ভ ংগাধন ভাননীয় বফদ্যুৎ 

প্রবতভন্ত্রী কর্তথক ৩০ গক্টাফয ২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। যফতীগত ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ বডগম্বয ২০১৫ 

ম থন্ত ২৭ অগে ২০১৪ তাবযগখ বৃবদ্ধ কযা য়। ফ থগল প্রকগেয অন্তঃখাত ভন্বয় বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তথক ১৬ এবপ্রর ২০১৫ তাবযগখ 

নুগভাবদত য়। 

৬.৪ প্রকে বযদ থন :  অআএভআ বফবাগগয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক ২৪-২৬ মপব্রুয়াবয ২০১৭ তাবযগখ 

প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ উবস্থত গয় ায়তা কগযন।  

 

৬.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  

ক্রবভক নম্বয কভ থকতথায নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১. প্রগকৌরী এ বফ এভ বভজানুয যভান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

বতবযক্ত দাবয়গত্ব ৮ ভাচ থ ২০১১ মথগক ৮ 

জানুয়াবয ২০১২ ম থন্ত 
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ক্রবভক নম্বয কভ থকতথায নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

২. প্রগকৌরী মভাঃ অফদ্যর মভািাবরফ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

পূণ থকারীন ৮ জানুয়াবয ২০১২ মথগক ১৮ 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

৩. প্রগকৌরী উ গা প্রু 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

ঐ ১৮ জুন ২০১৫ মথগক ৩১ 

বডগম্বয ২০১৫ ম থন্ত 

 

৭. প্রকগেয গ্রগবত: প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 

ক্রবভক 

নম্বয 

গঙ্গয নাভ ফ থগল অযবডবব নুমায়ী গ্রগবত 

বযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় অবথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. কভ থকতথাগদয মফতন ১৪ জন ১৫৯.৯৫ ১১০.০০ 

(৬৮.৭৭%) 

১০ জন 

২. কভ থচাযীগদয মফতন ৪০ জন ১৮৪.৯৬ ৯৮.৫২ 

(৫৩.২৬%) 

২৫ জন 

৩. বাতাবদ মথাক ২০১.৭৯ ২৯৭.১৩ 

(১৪৭.২৪%) 

মথাক 

৪. যফযা  মফা মথাক ৬৩.৯১ ৬১.৯৩ 

(৯৬.৯০%) 

মথাক 

৫. জ্বারানী, মভযাভত, 

যেণাগফেন  

পুনফ থান 

মথাক ৪৬.৩৪ ৯৫.৬০ 

(২০৬.৩০%) 

মথাক 

৬. মানফান ৯টি (১টি জী, ৩টি 

ডাফর মকবফন 

বকঅ, ৫টি 

মভাটয াআগকর) 

১৮২.৩৪ ১৭৭.৯১ 

(৯৭.৫৭%) 

৯টি (১টি জী, ৩টি 

ডাফর মকবফন 

বকঅ, ৫টি 

মভাটয 

াআগকর) 

৭. মন্ত্রাবত  যঞ্জাভাবদ মথাক ১৪৩৯০.৭১ ১৪২৬১.৭৪ 

(৯৯.১০%) 

মথাক 

৮. ভূবভ বধগ্রণ ১ একয ১৭.৬৯ ৫.২৮ 

(২৯.৮৪%) 

১ একয 

৯. ভূবভ উন্নয়ন ২১০০০ বকউবফক 

বভটায 

৪২.০০ - - 
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ক্রবভক 

নম্বয 

গঙ্গয নাভ ফ থগল অযবডবব নুমায়ী গ্রগবত 

বযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় অবথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১০ মারায প্যাগনর, বৃবষ্টয 

াবন 

ংযেণাগায 

ন্যান্য পূতথ কাজ 

মথাক ২৫.০০ ১১.৯০ 

(৪৭.৬%) 

মথাক 

১১. বুন্তযীণ বযফন মথাক ৩০০.০০ ২৯২.৮৯ 

(৯৭.৬৩%) 

মথাক 

১২. স্থানা ব্যয় মথাক ২২৩৩.০০ ২২৮২.৬৮ 

(১০২.২২%) 

মথাক 

১৩. জবয মথাক ১০.০০ - মথাক 

১৪. বনভ থাণকারীন সুদ মথাক ১২৫.৭৫ - মথাক 

১৫. বপবজকুার কবন্টগজবন্স মথাক ৪৭.৭৬ - মথাক 

১৬. মূল্য বৃবদ্ধ মথাক ৪৮.২০ ৪৭.৬৩ 

(৯৮.৮১%) 

মথাক 

  ফ থগভাট: ১৮০৭৯.৪০ ১৭৫৬৭.৫১ 

(৯৭.১৬%) 

 

 

৮. বযদ থনকারীন ম থগফেন: 

৮.১ প্রকগেয অবডববগত ১৭.৬৯ রে টাকায় ১ একয ভূবভ বধগ্রগণয ংস্থান বছর। ফাস্তগফ ৫.২৮ রে টাকায় ১ একয ভূবভ 

বধগ্রণ ম্পন্ন কযা গয়গছ। অযবডবব’য প্রাক্কবরত মূল্য  ফাস্তগফ বযগাবধত মূগল্যয ভগধ্য উগল্লখগমাগ্য াথ থগকুয কাযগণ 

প্রতীয়ভান য় মম ফাস্তফতায বববিগত এ গঙ্গয প্রাক্করন বনধ থাযণ কযা য়বন। এছাড়া ভূবভ উন্নয়ন  জবয ফাফদ অযবডববগত 

মথাক্রগভ ৪২.০০ রে টাকা  ১০.০০ রে টাকায ংস্থান থাকগর ফাস্তগফ এ দ্যটি গঙ্গয বফযীগত মকান ব্যয় ম্পন্ন য়বন। এ 

বফলগয় প্রকে ংবিষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরীয গঙ্গ অগরাচনাক্রগভ জানা মায় মম, বনর্যক্ত ঠিকাদায কর্তথক টান থকী বববিগত উক্ত দ্যটি 

গঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযায় অরাদাবাগফ এ দ্যটি কাজ কযা য়বন; 

৮.২ প্রকগেয অতায় ১৮২.৩৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ৯টি মানফান (১টি জী, ৩টি ডাফর মকবফন বকঅ, ৫টি মভাটয 

াআগকর) ক্রগয়য ংস্থান অগছ। প্রকৃতগে ১৭৭.৯১ রে টাকা ব্যগয় উক্ত ংখ্যক গাড়ী ক্রয় কযা গয়গছ ফগর প্রকে ংবিষ্ট 

কভ থকতথাগণ ফবত কগযন; 

৮.৩ স্থান ব্যয় গঙ্গয জন্য অযবডবব’য ২২৩৩.০০ রে টাকা প্রাক্করগনয বফযীগত ২২৮২.৬৮ রে টাকা ফাস্তগফ ব্যয় 

গয়গছ। থ থাৎ প্রাক্করন গো ৪৯.৬৮ রে টাকা (১০২.২২%) মফব ব্যয় গয়গছ; এফং 

৮.৪ প্রকগেয ফচাআগত গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রাবত  যঞ্জাভাবদ গঙ্গয বফযীগত অযবডবব’য ১৪৩৯০.৭১ রে টাকায ভগধ্য 

১৪২৬১.৭৪ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। নুগভাবদত প্রাক্করন গো ১২৮.৯৭ রে টাকা কভ ব্যয় গয়গছ। থ থাৎ এগেগি প্রকে 

প্রণয়নকাগর ফাস্তফতায বববিগত প্রাক্করন বনধ থাযণ কযা য়বন।  
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৯. প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক. বফযভান বফদ্যুৎ বফতযণ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন  

ম্প্রাযণ; 

ক. প্রকগেয অতায় ১১৩ বকগরাবভটায ৩৩ মকবব, ৩০৮ বকগরাবভটায ১১ মকবব, ৩৯৬ 

বকগরাবভটায ০.৪ মকবব  ১৪৮ বকগরাবভটায ০.২৩ মকবব নতুন বফতযণ রাআন বনভ থাণ 

এফং ২০ বকগরাবভটায ৩৩ মকবব রাআন, ৩০ বকগরাবভটায ১১ মকবব  ৪০ 

বকগরাবভটায ০.৪ মকবব রাআন মযগনাগবগনয ভাধ্যগভ বতন াফ থতু মজরায বফদ্যুৎ 

বফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন  ম্প্রাযণ কযা গয়গছ; 

খ. বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা 

বনবশ্চতকযণ, মরা-মবাগেজ 

ভস্যা  বগেভ র 

হ্রাকযণ; এফং 

খ. বফববন্ন মকবব’য ৯৬৫ বকগরাবভটায নতুন বফতযণ রাআন বনভ থাণ, ৯০ বকগরা বভটায 

বফতযণ রাআন মযগনাগবন এফং ৮টি মযগুরায াফগেন  বফববন্ন এভববএ-এয 

৭০১টি বফতযণ াফগেন বনভ থাণ ম্পগন্নয ভাধ্যগভ ৩টি াফ থতু মজরায় বনযফবেন্ন 

বফদ্যুৎ যফযা বনবশ্চতকযণ, মরা-মবাগেজ ভস্যা  বগেভ র ভস্যা হ্রা কযা 

গয়গছ; এফং  

গ. যাজস্ব অয় বৃবদ্ধ এফং প্রকে 

এরাকায জনগগণয অথ থ-

াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন। 

গ. প্রকেটি ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ বফযভান ৮৮৯৫৮ ংখ্যক গ্রাক ংগমাগগয স্থগর 

জানুয়াবয ২০১৭ ম থন্ত ১০,০০,৭৩৮ ংখ্যক গ্রাক ংগমাগ প্রদান ম্পন্ন কযা  

গয়গছ। পগর যাজস্ব অয় বৃবদ্ধয ভাধ্যগভ প্রকে এরাকায জনগগণয অথ থ-াভাবজক 

ফস্থায উন্নয়ন গফ ফগর অা কযা মায়। 

 

১০. প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: অগরাচু প্রকগেয অতায় ম্পাবদত প্রবকউযগভন্ট বনম্নরূ:  

     ক্রবভক 

নম্বয 

কাগজয/প্যাগকগজয ফণ থনা দযি 

অফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযখ 

চুবক্ত মূল্য বযগাবধত মূল্য কাম থ 

ম্পাদগনয 

তাবযখ 

১. Eastern Cables Ltd. ৫ মগেম্বয 

২০১১ 

২৪ জানুয়াবয 

২০১২ 

২২৯৫৫০০০.০০ ২২৯৫৫০০০.০০ ১১ এবপ্রর 

২০১২ 

২. TS Transformer 
Ltd. 

১০ মভ ২০১২ ১৬ মগেম্বয 

২০১২ 

১৭২৭৯৮০৭.০০ ১৭২৭৯৮০৭.০০ ৯ নগবম্বয 

২০১২ 

৩. Ctg. Steel works ৬ মগেম্বয 

২০১১ 

৭ ভাচ থ ২০১৩ 

৮ জানুয়াবয 

২০১২ 

৮ গক্টাফয 

২০১২ 

১৩৬৬০৯৭১৭.০০ ১৩৬৬০৯৭১৭.০০ ২৪ জুন ২০১২ 

৪ এবপ্রর 

২০১৩ 

৪. Confidence Steel 
Ltd. 

২৪ মগেম্বয 

২০১২ 

২৮ নগবম্বয 

২০১৩ 

১৪ ভাচ থ 

২০১৩ 

২৭ এবপ্রর 

২০১৪ 

৩৩৬৮৬১৫৩৮.০০ ৩৩৬৮৬১৫৩৮.০০ ২ নগবম্বয 

২০১৪ 

৫. M/S. Microtech ২৮ জানুয়াবয 

২০১৪ 

২৭ মপব্রুয়াবয 

২০১৪ 

১২০২৩৪৭২১.০০ ১২০২৩৪৭২১.০০ ২৮ জুন ২০১৪ 

৬. B & T Cables Ltd. ১০ মভ ২০১২ ২৯ অগে 

২০১২ 

৪৪৩২৪৩৪৬.০০ ৪৪৩২৪৩৪৬.০০ ১৬ নগবম্বয 

২০১২ 

৭. Integral Ele. ১০ মভ ২০১২ ১৯ মগেম্বয ৩৭৯১৯২৫০.০০ ৩৭৯১৯২৫০.০০ ২১ ভাচ থ 
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     ক্রবভক 

নম্বয 

কাগজয/প্যাগকগজয ফণ থনা দযি 

অফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযখ 

চুবক্ত মূল্য বযগাবধত মূল্য কাম থ 

ম্পাদগনয 

তাবযখ 

Company ২০১২ ২০১৩ 

৮. BRB Cables Ltd. ২৩ মপব্রুয়াবয 

২০১২ 

২৩ ভাচ থ 

২০১৪ 

১২৪৬৩৭৬৪৯.০০ ১২৪৬৩৭৬৪৯.০০ ২০ জুরাআ 

২০১৪ 

৯. TPT Cables Ltd. ১০ মভ ২০১২ ১৯ মগেম্বয 

২০১২ 

১১৮৯৯৮৫০.০০ ১১৮৯৯৮৫০.০০ ১৬ জানুয়াবয 

২০১৩ 

 

১১. বযদ থগনয বস্থয বচি  ফণ থনা: 

 

বচি-১: খাগড়াছবড়য ভাবনকছবড় উগজরাধীন ৩৩/১১ মকবব ৫/৬.৬৭ 

এভ.বব.এ েভতাম্পন্ন বনবভ থত গ্রাভীন টাআ উগকন্দ্র 

বচি-২: ফান্দযফাগনয য়াআজাংন ৩৩/১১ মকবব ৫/৬.৬৭ 

এভ.বব.এ েভতাম্পন্ন বনবভ থত গ্রাভীন টাআ উগকন্দ্র 

 

 

 

 

 

 

বচি-৩: যাঙ্গাভাটিয কাউখারী উগজরাধীন ফাখারী, যাংগীাড়া, বদঘরছবড় এরাকায় বনবভ থত ১১ মকবব রাআন  

 

১২. বডট ংক্রান্ত তথ্য:  ববঅয এ প্রদি তথ্য নুাগয ২০১২-১৩ থ থ ফছগয প্রকগেয বুন্তযীণ বডট বযচাবরত য় এফং 

৭টি অবি উত্থাবত য়। অবিমূগয বনষ্পবিমূরক জফাগফয গঙ্গ প্রভানক দাবখর কযা য় এফং তঃয অবিমূ 

বনষ্পবি কযা য়। যবদগক ২০১১ মথগক ২০১৪ থ থ ফছগয বযচাবরত External বডগটয ভাধ্যগভ উত্থাবত ৫টি অবি 

বনষ্পবিয জন্য প্রবক্রয়াধীন অগছ। 
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১৩. ভস্যা: 

১৩.১ টাআভ বাযযান  কে বাযযান : প্রকগেয ৯৩.৬২% টাআভ বাযযান  ১০০% কে বাযযান ঘগটগছ। প্রকে 

ব্যফস্থানা  ভবনটবযং ব্যফস্থায দ্যফ থরতায কাযগণ মূরতঃ তা ঘগটগছ ফগর প্রতীয়ভান য় (নুগেদ ৫);  

১৩.২ বনধ থাবযত প্রাক্করন গো মফব ব্যয় : অযরডরর’য স্থান ব্যগয়য বফযীগত বনধ থাবযত প্রাক্করন গো ৪৯.৬৮ রে 

টাকা মফব ব্যয় গয়গছ (নুগেদ ৮.৩); 

১৩.৩ একাবধক প্রকে বযচারক: প্রকগে একাবধক প্রকে বযচারক বনর্যক্ত কযায কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ব্যত গয়গছ ফগর 

প্রতীয়ভান গয়গছ (নুগেদ ৬.৬); 

১৩.৪ বনধ থাবযত প্রাক্করন গো উগল্লখগমাগ্য কভ ব্যয় ম্পন্ন: ভূরভ রধগ্রণ গঙ্গয বফযীগত অযবডবব’য বনধ থাবযত প্রাক্করন 

গো উগল্লখগমাগ্যবাগফ কভ ব্যয় গয়গছ। ফাস্তফতায বববিগত প্রাক্করন বনধ থাযণ না কযায কাযগণ এরু গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান 

য় (নুগেদ ৮.১);  

১৩.৫ বফরগম্ব ববঅয মপ্রযণ: প্রকে ফাস্তফায়ন বডগম্বয ২০১৫ মত ভাপ্ত গর ২৫ মগেম্বয ২০১৬ তাবযগখ থ থাৎ ৮ ভা য 

ববঅয অআএভআবড-মত মপ্রযণ কযা য়;  

১৩.৬ ত্রুটিপূণ থ ববঅয প্রণয়ন :  প্রণীত ববঅয-এ প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত ছগক প্যাগকগজয ফণ থনায বযফগতথ প্রবতষ্ঠাগনয নাভ 

উগল্লখ কযা গয়গছ এফং বডবব’য বনধ থাবযত বযভাণ/ংখ্যা  চুবক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ উগল্লখ কযা য়বন। 

এছাড়া প্রকগেয উগেশ্য জথন ম্পগকথ মকান অগরাকাত কযা য়বন; এফং  

১৩.৭ বডট অবি বনষ্পন্ন: প্রকগেয External বডগট উত্থাবত ৫টি অবি বনষ্পগন্নয জন্য প্রবক্রয়াধীন অগছ।  

১৪.সুাবয: 

১৪.১ ববফষ্যগত প্রকগেয টাআভ বাযযান  কে বাযযান মাগত না ঘগট ম বফলগয় জাগ থাকগত গফ। প্রগয়াজগন প্রকে 

ব্যফস্থানা বক্তারী  ফাস্তফায়ন ভবনটবযং মজাযদায কযগত গফ          (নুগেদ-১৩.১);  

১৪.২ অযরডরর’য স্থান ব্যগয়য বফযীগত বনধ থাবযত প্রাক্করন গো ৪৯.৬৮ রে টাকা মফব ব্যগয়য বফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ম থাগয় খবতগয় মদগখ যফতী প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয; (নুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩ প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ থ একাবধক প্রকে বযচারক বনর্যক্ত কযায বফলয়টি বযায কযগত গফ (নুগেদ 

১৩.৩); 

১৪.৪ ভূরভ রধ গ্রণ গঙ্গয বফযীগত অযবডবব’য বনধ থাবযত প্রাক্করন গো উগল্লখগমাগ্যবাগফ কভ ব্যগয় গয়গছ। 

ববফষ্যগত ভাঠম থাগয় মথামথ জবয/তগথ্যয বববিগত প্রাক্করন বনধ থাযণ কযায বফলগয় গচষ্ট থাকগত গফ (নুগেদ 

১৩.৪); 

১৪.৫ অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয পগর বতন াফ থতু মজরায় বফদ্যুৎ যফযা বযবস্থবতয উন্নবত গয়গছ এফং গ্রাক 

ংগমাগগয ংখ্যা উগল্লখগমাগ্যবাগফ বৃবদ্ধ মগয়গছ। এ ধাযা ব্যাত মযগখ বতন াফ থতু মজরাগক ১০০% 

বফদ্যুতায়গনয অতায় অনায উগেগশ্য মবৌগবরক ফস্থান বফগফচনায় বফকে বফদ্যুতায়ন ব্যফস্থা মমভন মারায বফদ্যুৎ 

ব্যফস্থা স্থাগনয বফলয়টি বফগফচনায় মনয়া মমগত াগয; 

১৪.৬ প্রকগেয ববঅয প্রকে ভাবপ্তয ৩ (বতন) ভাগয ভগধ্য অআএভআবড-মত মপ্রযণ কযগত গফ (নুগেদ ১৩.৫); 

১৪.৭ ববফষ্যগত ববঅয প্রণয়গনয মেগি ঠিক  মথামথ তথ্য ন্তভূ থক্তকযগণ মত্নফান গত গফ  (নুগেদ ১৩.৬); এফং  

১৪.৮ প্রকগেয External বডগট উত্থাবত ৫টি অবি দ্রুত বনষ্পগন্নয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ     (নুগেদ ১৩.৭)। 
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প্রন্ট্রার প্রজান ায়ায রডরিরফউন প্রণজক্ট (২য় ংণারধত)  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভঃ  প্রন্ট্রার প্রজান ায়ায রডরিরফউন প্রণজক্ট (২য় ংণারধত) 

২. উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয়ঃ  বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ) 

৪. প্রকে এরাকাঃ 

 

 ঢাকা রফবাণগয ৬টি প্রজরা -ভয়ভনবং, বকগাযগঞ্জ, মনিগকাণা, মযপুয, 

জাভারপুয  টাংগাআর এফং বগরট বফবাগগয ৪টি প্রজরা -বগরট, 

মভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ  বফগঞ্জ।  

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরল্পত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর নুণভারদত 

প্রাক্কররত ব্যণয়য 

% 

রতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুণভারদত 

ফাস্তফায়ন কাণরয 

%) 

মূর (প্র: া:) ফ জণল 

ংণারধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ জণল 

ংণারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৭৯২২.৪৪ 

(৭৪০১৯.৮৯) 

১৩১৫৪২.৭৬ 

(৭০১৫৮.২৭) 

১৩১৫৪২.৭৬ রডণম্বয 

২০০৯   

ণত 

জুন, ২০১৩ 

রডণম্বয 

২০০৯   ণত 

জুন, ২০১৬ 

রডণম্বয 

২০০৯   

ণত 

জুন, 

২০১৬ 

৩৩৬২০.৩২ 

(৩৪.৩৩%) 

৩(রতন) ফছয 

 (৮৫.৭১%) 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকণর তায কাযণঃ ণযজরভপ্রন ম জণফক্ষণ  PCR নুমায়ী প্রকণল্পয প্রকান কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 

৭.০ প্রকল্প াাণয্যয উৎঃ 

অণরাচয প্রকল্পটি জাআকায থ জায়ণন ফাস্তফারয়ত ণয়ণছ। এ প্রকণল্পয থ জায়ণনয রফলণয় জাআকায াণথ গত ০১/০৩/২০০৯ 

তারযণখ ফাংরাণদ যকাণযয ঋণচুরি ম্পারদত য় এফং গত ২৬/০৬/২০০৯ তারযণখ চুরিটি কাম জকয য়।  

৮.০ প্রকণল্পয উণেশ্য  টভূরভঃ 

৭.১ প্রকণল্পয উণেশ্যঃ 

প্রকগেয প্রধান উগেশ্য গরা ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাগড থয বৃিয ভয়ভনবং মজরায এফং বগরট বফবাগগয মভাট ৪০টি 

উগজরায বফযভান বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ, অদৄবনকীকযণ এফং েভতা বৃবদ্ধ কযা।  
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৭.২ প্রকণল্পয টভূরভঃ  

বফদ্যুৎ মকান মদগয  অথ থ-াভাবজক উন্নয়গনয জন্য বযাম থ উাদান। মদগয াভবগ্রক উন্নয়ন বনবশ্চতকযগণয জন্য বফববন্ন 

উন্নয়নমূরক খাগত ম থাপ্ত  বনযফবেন্ন  বফদ্যুৎ যফযা কযা প্রণয়াজন। মদগয থ থননবতক কভ থকাগন্ডয ব্যাক প্রায, দ্রুত 
নগযায়ণ এফং ক্রভফধ থভান বোয়গনয কাযগণ বফদ্যুগতয চাবদা পূগফ থয তুরনায় গনক বৃবদ্ধ মগয়গছ। ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা 

পূযগণ বফদ্যুৎ উৎাদন বৃবদ্ধয াগথ াগথ মদগয বফযভান বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ, অদৄবনকীকযণ এফং েভতা বৃবদ্ধ 

কযা প্রগয়াজন। মদগয বৃিয ভয়ভনবং মজরা এফং বগরট বফবাগগয বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থায় বফযভান বফববন্ন ভস্যায কাযগণ 

ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা পূযণ কঠিন গয় গড়। উক্ত এরাকায বফযভান বফতযণ রাআন  াফ-মেনমূ বাযগরাগডড য়ায কাযগণ 

মরা-মবাগেজ, মরাডগবডং এফং বগেভ র বফববন্ন ভস্যা বফযাজভান বছর। এ ভস্ত ভস্যায ভাধানকগে ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন 

মফাড থ কর্তথক অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয উগযাগ মনয়া য়।  

৭.৩ প্রকণল্পয অতায় গৃীত মূর কাম জক্রভঃ 

 ৪৬৪.২২ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রফদুযৎ রফতযণ রাআন রনভ জাণ; 

 ৩৬৫.২৩ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রফদুযৎ রফতযণ রাআন ংকায; 

 ২৪০৪ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব ফা রনম্ন রফদুযৎ রফতযণ রাআন রনভ জাণ; 

 ৩০০৭ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব ফা রনম্ন রফদুযৎ রফতযণ রাআন ংকায; 

 ২৪২০ টি রফতযণ রান্পপভ জায স্থান; 

 ৩৯৪ প্রট কযাারটয ব্যাংক স্থান; 

 ৪৬০ একয ভূরভ রধগ্রণ; 

 নতুন ২৬ টি াফ-প্রষ্টন রনভ জাণ; 

 রফদ্যভান ৩০ টি াফ-প্রষ্টন ংকায; 

 ৩টি জী, ২৩টি রক-অ এফং ৮৩টি প্রভাটযাআণকর ংগ্র; 

 ন্যান্য পূতজ কাজ। 

  

৭.৪ প্রকণল্পয নুণভাদন ফস্থাঃ  

প্রকল্পটি গত ২৩/০৩/২০১০ তারযণখ প্রভাট ৯৭৯২২.৪৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় ‘একণনক’ কর্তজক নু প্রভারদত য়।  

১৯/০৯/২০১৩ তারযণখ প্রকল্পটি ১ভ ফায ংণারধত অকাণয একণনক বায় প্রভাট ১৪৩৯৪৩.৩৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় 

নুণভারদত য়। যফতীণত প্রকল্পটি ২য় ফায ংণারধত অকাণয প্রভাট ১৩১৫৪২.৭৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যণয় ভাননীয় 

রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তজক নুণভারদত য়। 

৮.০ প্রকণল্পয থ জায়নঃ 

  (ক) রজরফ:                                                                               (রক্ষ টাকায়) 

প্রভাট ঋণ আকুযআটি 

৩৮৪৩৯.৭০ ১৫৩৭৫.৮৮ (৪০%) ২৩০৬৩.৮২ (৬০%) 
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 (খ) প্রকল্প াায্য:  

                                                           (রক্ষ টাকায়) 

প্রভাট ঋণ নুদান 

৭০১৫৮.২৭ ৭০১৫৮.২৭  

  

 (গ) রনজস্ব থ জায়ন: ২২৯৪৪.৭৯ রক্ষ টাকা। 

৯.০    প্রকণল্পয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়নঃ  

 ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ প্রথণক প্রাপ্ত Project Completion Report (ররঅয) নুমায়ী প্রকল্পটিয 

ংগরবরত্তক গ্রগরত রনণম্ন ফণ জনা কযা র: 

                                                                                                (রক্ষ টাকায়) 

Sl no Name of Components Cost  as per  RDPP 
Achievement up 

to June-2016 

1 Pay of Officers 757.00 552.00 

2 Pay of Staffs 324.00 291.00 

3 Allowances 378.00 375.00 

4 Repair & maintenance 360.00 341.00 

5 Materials and equipments 93,081.70            82,528.90  

6 Erection work 14,542.83 13,672.74 

7 Land Acquisition 626.67 631.82 

8 Civil works 270.00 156.62 

9 Consultancy 1,729.99 1,162.95 

10 Physical Contingency 30.00 8.95 

11 Price Escalation 65.00 - 

12 Supplies & Services  575.00 175.02 

13 Bank Charge 100.00 238.40 

14 Custom Duty & VAT (12% of Materials Cost) 20,250.00 19,900.00 

15 Port, shipping & survey charge  356.97 454.31 

17 VAT & IT on local work & service value 2,260.33 2,979.77 

18 Interest During Construction (3% on Local, 4% on 
F.Ex. Cost) 

9,490.54 8,688.35 

Total 131542.76 132300.09 
 

ক) নুণভারদত অযরডরর নুমায়ী ব্যয় ফযােঃ ১৩১৫৪২.৭৬ রক্ষ টাকা 

খ) াযপণভ জন্প গ্যাযারন্ট নগদায়নঃ                         ২৫৪.৪৩ রক্ষ টাকা 

গ) রডণারজট য়াকজ ফযােঃ                               ৫০২.৯০ রক্ষ টাকা 

(ক)+(খ)+(গ) প্রভাট ফযােঃ                         ১৩২৩০০.০৯ রক্ষ টাকা 
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প্রভাট প্রকল্প ব্যয়ঃ                                       ১৩২২৬৬.০৭ রক্ষ টাকা 

১০.০ রযদ জনঃ 

 অআএভআ রফবাণগয কাযী রযচারক জনাফ প্রভাঃ তাীপ যভান কর্তজক ২১-২৩ প্রভ ২০১৭ তারযণখ প্রকল্প 

এরাকায রণরট প্রজরা ং রযদ জন কযা য়। রযদ জনকাণর প্রকণল্পয াণথ ংরিষ্ট ব্যরিফগ জ উরস্থত প্রথণক 

ায়তা প্রদান কণযন।  

১১.০  প্রকল্প রযচারক ম্পরকজত তথ্য:  

 প্রকল্পটিয নুকূণর এ ম জন্ত দারয়ে ারনকাযী প্রকল্প রযচারকণদয নাভ , দফী, দারয়ণেয ধযন  দারয়ণেয প্রভয়াদ 

রনম্নরূ : 

ক্রঃ নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয ধযন দাবয়গত্বয মভয়াদ 

১ মভাঃ মভাাগেকুর 

আরাভ 
তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী পূণ থকারীন মগেম্বয ১০, ২০০৯ গত  

মগেম্বয ০৬, ২০১০ ম জন্ত 
২ বফদৄ ভূলণ যকায 

 

বনফ থাী প্রগকৌরী বাযপ্রাপ্ত মগেম্বয ০৭, ২০১০ গত  
মগেম্বয ১১, ২০১০ ম জন্ত 

৩ মভাঃ অঃ ফাবছদ বনফ থাী প্রগকৌরী বাযপ্রাপ্ত মগেম্বয ১২, ২০১০ গত  
মগেম্বয ১৯, ২০১০ ম জন্ত 

৪ মভাঃ ভাবুবুয যভান তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী পূণ থকারীন মগেম্বয ২০, ২০১০ গত জুন ৩০, 

২০১৬ 
 

১২.০  ম জণফক্ষণঃ 

১২.১ রাআন রনভ জাণঃ 

 কাম থক্রগভয বফফযণ রেুভািা জথন 

৩৩  মকবব বাযগড রাআন (নতুন) ৪৬৪.২২ বক:বভ: ৩৮৬.৪২ বক:বভ: 

৩৩  মকবব বাযগড রাআন (নফায়ন  ংকায)  ৩৬৫.২৩ বক:বভ: ৩৭৬.৬২ বক:বভ: 

৩৩ প্রকরব অন্ডায গ্রাউন্ড রাআন ৩১.৭১ বক:বভ: ৩১.৭১ বক:বভ: 
১১  মকবব রাআন (নতুন) ৬৯৩ বক:বভ: ৫৬৫.০৪ বক:বভ: 

১১  মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৭৯৮ বক:বভ: ৭৩০.৮৪ বক:বভ: 

১১ প্রকরব অন্ডায গ্রাউন্ড রাআন ৩১ বক:বভ: ২৯.৬৬ বক:বভ: 

১১/০.৪  মকবব রাআন (নতুন) ৫৬৭ বক:বভ: ৭৫১.৯৪ বক:বভ: 

১১/০.৪  মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৬৮৫ বক:বভ: ৭০০.০২ বক:বভ: 

০.৪  মকবব রাআন (নতুন) ১১৪৪ বক:বভ: ১০২৪.৪৯ বক:বভ: 

০.৪  মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ১৫২৪ বক:বভ: ১৬১৭.৮৯ বক:বভ: 

 

১২.২ াফণেন রনভ জাণ  ংকাযঃ প্রকণল্পয অতায় নতুন ২৬ টি াফ -প্রষ্টন রনভ জাণণয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর মায 

২৬টি রনভ জাণ কযা ণয়ণছ। ৩০টি াফ-প্রষ্টন অণগ্রণডণনয রক্ষযভাোয রফযীণত ২৬ টি (৮৭%) অণগ্রণডণনয 

কাজ ম্পন্ন কযা ণয়ণছ। 
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 ১২.৩    রফতযণ রান্পপভ জাযঃ প্রকণল্পয অতায় ১১৬৬টি ২৫০ প্রকরবএ রান্পপভ জায স্থাণনয রক্ষযভাো রনধ জারযত রছর ; মা তবাগ 

রজজত ণয়ণছ। প্রকণল্পয অতায় ১২৫৪টি ১০০ প্রকরবএ রান্পপভ জায স্থাণনয রক্ষযভাোয রফযীণত ১২২৬টি রান্পপভ জায 

(৯৮%) স্থান কযা ণয়ণছ। 

১২.৪   মানফান ংগ্রঃ প্রকণল্পয অতায় ৩টি জী, ২৩টি রক-অ এফং ৮৩টি প্রভাটয াআণকর ক্রয় কযা ণয়ণছ ; মায 

ফগুরর রফররডরফ’য মথামথ কর্তজণক্ষয ভােণভ যান্ডবায কযা ণয়ণছ।  

১২.৫    প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতজনঃ   প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাণর ৩(রতন) ফায প্রকল্প রযচারক রযফতজন ণয়ণছ , 

এণত প্রকণল্পয স্বাবারফক গরত ব্যাত ণয়ণছ। রডররয ংস্থান নুমায়ী রনধ জারযত জনফর ভয়ভত রনণয়াগ রদণত না 

াযায  কাযণণ ফাস্তফায়ন কাম জক্রভ রফরিত ণয়ণছ। 

১২.৬  প্রকল্পটি বৃত্তয ভয়ভনরং  রণরট প্রজরায ৪০টি উণজরা জুণে রফস্তৃত। রকন্তু প্রন্ট্রার প্রোযটি গাজীপুয প্রজরায 

টংগীণত য়াণত ভারাভার রযফণন জটিরতা  রফরম্ব ণয়ণছ। 

১২.৭ চরভান রফদুযৎ রাআন ফন্ধ কণয রাআন ংকযণ  ম্প্রাযণণয কাজ কযণত য়। ফ ভয় রাআন ফন্ধ কযা মায় না 

রফধায় রনযরফরেন্নবাণফ কাজ কযা ম্ভফ য়রন। পণর রনধ জারযত ভণয়য প্রচণয় ণনক এরাকায় প্রফর ভয় ব্যয় ণয়ণছ।  

 ১২.৮ রফদুযণতয প্রার আণযকন এফং রফদুযৎ রাআন ম্প্রাযণণয কযাফর প্রকান প্রকান এরাকায় ব্যরি ভাররকানা জরভয উয 

রদণয় প্রনয়ায ভণয় জরভয ভাররক কর্তজক অরত্ত  ণনক প্রক্ষণে ফাধায কাযণণ উি কাম জ ম্পাদণন রনধ জারযত ভণয় 

রতরযি ভয় ব্যয় য়।  

১২.৯ প্রকল্পটিয য়াকজ বররউভ রতভাোয় প্রফর এফং প্রকল্প এরাকা ণনক রফস্তৃত য়াণত রনধ জারযত ভণয় কর ংণগয 

মথামথবাণফ ফাস্তফায়ন কযা কঠিন রছর। তথার রফররডরফ ’য ন্যান্য ভধভী প্রকণল্পয তুরনায় অণরাচয প্রকণল্পয 

ফাস্তফায়ন কাজ ণক্ষাকৃত দ্রুত গরতণতআ ম্পন্ন ণয়ণছ। 

১৩.০      প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

     প্রকণল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য প্ররতণফদণনয রযরষ্ট -‘ক’ প্রত ফণ জনা কযা ণয়ণছ। 
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প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম জক্রণভয করতয় রস্থযরচেঃ 

 

১৪.০      প্রকণল্পয উণেশ্য জজনঃ 

প্রকণল্পয মূর উণেশ্য প্রকৃত জজন 

ক) প্রকল্প এরাকায় রফদুযৎ রফতযণ 

রাআন এফং উণকেমূণয ক্ষভতা 

বৃরি কণয  রফতযণ ব্যফস্থা রিারী 

কযা। 

ক) প্রকণল্পয অতায় ৩৮৬.৪২ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ এফং ৩৭৬.৪২ রকঃ 

রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন রযণনাণবন কযা ণয়ণছ। নতুন ২৬ টি াফ-প্রষ্টন রনভ জাণ এফং 

২৬ টি াফ-প্রষ্টন ংকায কাজ ম্পন্ন কযা ণয়ণছ। প্রকণল্পয অতায় ১১৬৬ টি ২৫০ 

প্রকরব রা ন্পপভ জায এফং ১২২৬ টি ১০০ প্রকরব রান্পপভ জায স্থান কযা ণয়ণছ। প্রকল্প 

ফাস্তফায়ণনয পণর ৩৭৭.৮৮ এভরবএ রফদুযৎ রফতযণ ক্ষভতা বৃরি প্রণয়ণছ। 

খ) প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা রনযন কযা 

এফং রণেভ র কভাণনা। 

খ) প্রকল্প এরাকায় প্ররা প্রবাণেজ ভস্যা উণল্লখণমাগ্য রযভাণণ হ্রা প্রণয় প্রছ এফং 

রণেভ র কণভণছ। ২০১০-১১ াণর ভয়ভনরং ঞ্চণর রণেভ র রছর 

১৬.১৭%, মা ২০১৬ াণর কণভ ণয়ণছ ১৩.৯৬ %। ২০১০-১১ াণর রণরট ঞ্চণর 

রণেভ র রছর ১৯.৩৪%, মা ২০১৬ াণর কণভ ণয়ণছ ১৩.৮৯ %।  

গ) প্রদণয ভানুণলয অথ জ -াভারজক 

ফস্থায উন্নয়ন েযারিত কযা। 

গ) রনযরফরছন্ন রফদুযৎ যফযা কযায ভােণভ প্রদণয ভানুণলয অথ জ -াভারজক ফস্থায 

উন্নয়ন েযারিত কযা ম্ভফ ণফ। 

 

  

রচে-১-  ফণটেয াফণেন প্যাণনর, রণরট রচে-২-  স্থারত রফতযণ রাআন, রণরট দয 

  

রচে-৩-  স্থারত ৩৩/১১ াফণেন, প্রভৌরবীফাজায রচে-৪-  স্থারত ৩৩/১১ াফণেন, রণরট 
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১৫.০    সুারযঃ 

১৫.১   বরফষ্যণত রফদুযৎ রফতযণধভী প্রকণল্প প্রদণয মূেফান কৃরল জরভ াশ্রণয়য জন্য প্রযগুরায টাআ াফণেণনয রযফণতজ 

রজঅআএ াফণেণনয ংস্থান যাখা ভীচীন ণফ; 

১৫.২   বরফষ্যণত রডরর প্রণয়ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয ভয় রধকতয তজকতা ফরম্বন কযণত ণফ মাণত কর ণঙ্গয 

ফাস্তফায়ন রডররয ’য রক্ষযভাো নুমায়ী রজজত য় এফং নুণভারদত ব্যণয়য ভণেআ ঙ্গমূণয ফাস্তফায়ন কাজ 

ম্পন্ন য়; 

১৫.৩ প্রকণল্পয অতায় রনরভ জত কর ৩৩/১১ উণকণেয টান্পপভ জায প্রধান প্রধান আকুআণভণন্টয প্রস্পররপণকন এফং 

উৎাদণনয তারযণখয প্রভাণ রণণফ প্রণয়াজনীয় কাগজে রফউণফা ংযক্ষণ কযণফ এফং চারদা প্রভাতাণফক অআএভআ 

রফবাগ ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থাণক যফযা কযণফ; 

১৫.৪   প্রকণল্পয অতায় যফযাকৃত রফতযণ রান্পপভ জাযগুরর মথামথবাণফ যক্ষণাণফক্ষণ কযায এফং েক প্রযরজোয 

প্রভআনণটআন কযায উণদ্যাগ গ্রণ কযণত ণফ; 

১৫.৫   বরফষ্যণতয জন্য রযকল্পনাধীন রফররডরফ ’য রফতযণধভী প্রকণল্পয কাণজয াণথ প্রমন এআ প্রকণল্পয প্রকান কাণজয 

রফণলতঃ রফদ্যভান রফতযণ রাআন পুনফ জান কাণজয প্রমন তবততা না য় প্র রফলণয় তকজ থাকণত ণফ ; 

১৫.৬ টংগীণত ফরস্থত প্রন্ট্রার প্রন্টায ণত ভারাভার রযফণ কযণত ভয়ণক্ষণ য় রফধায় স্থানীয়বাণফ ংরিষ্ট রফতযণ 

রফবাণগ প্রোয রনভ জাণনয রফলয়টি রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ রফণফচনা কযণত াণয ; 

১৫.৭ প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয পণর রণেভ র ভয়ভনরং ঞ্চণর ২.২১% এফং রণরট ঞ্চণর ৬.১৮% হ্রা প্রণয়ণছ। প্রাপ্ত 

তথ্য নুমায়ী ২০১৬ াণর ভয়ভনরং ঞ্চর এফং রণরট ঞ্চণরয রণেভ র মথাক্রণভ ১৩.৯৬% এফং 

১৩.৮৯%। রফররডরফ’য রণেভ র রণঙ্গর রডরজণট অনায জন্য ংস্থা কর্তজক উপ্রদ্যাগ গ্রণ কযা প্রমণত াণয ;  

১৫.৮  অগাভী ৩(রতন) ভাণয ভণে উমৄ জি সুারযমূ (১৫.১ ণত ১৫.৭) ফাস্তফায়ণন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআরড ’প্রক 

ফরত কযণত ণফ।  
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 “রযরষ্ট-ক” 

প্রকণল্পয প্ররকউযণভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ      

Goods & Works for the Project: 

Pkg no Description of 

Procurements 

(Good/works/Consultan

cy) as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l (in lakh Tk) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of Completion of 

works/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contracte

d value  

excluding 

VAT/AIT/

LD 

Invitati

on date/ 

Contract 

Signing 

/LC 

Opening 

Date 

As per 

contract 

Actual 

Material and Equipment 

Procurement 

      

Pkg-01 33kv Distribution Lines 

(Full Turnkey) as per bill 

of quantity 

           

7,825.4

7  

             

6,154.39  

11.10.1

0 
14.12.11 13.05.13 

 19.05.15 

Pkg-02 33/11 kv Sub-station 

(Full Turnkey) as per bill 

of Quantity  

          

12,898.

53  

           

12,471.40  

21.10.1

0 
20.02.12 19.08.13 

 15.06.201

6 

Pkg-

03.1 

Conductor ACSR Dog & 

Guy Wire 

           

2,690.0

0  

             

2,221.26  

01.02.1

1 
10..11.12 01.10.12 

17.10.12  

Pkg-

03.2 

Conductor ACSR Wasp 

& Ant  

           

4,606.9

0  

            

3,793.48  

01.02.1

1 

10..11.12 09.07.12 09.10.12  

Pkg-04 SPC Poles 
7,924.5

5 
7,924.55 

25.05.1

0 
23.05.11 22.11.11 15.07.12 

Pkg-

05.1 

Pole Fittings for 

Mymensingh 

1,414.8

0 
1,414.80 

22.03.1

1 
18.09.18 18.01.12 19.06.12 

Pkg-

05.2 
Pole Fittings for Sylhet 

1,776.4

4 
1,776.44 

22.03.1

1 
18.09.18 6 month 19.06.12 

Pkg-06 
Insulators 

             

361.09  

               

310.53  

25.05.1

0 

26.09.10 26.04.11 05.06.12  

Pkg-

07.1 

Distribution Transformer 

           

2,141.9

2  

             

1,755.89  

25.05.1

0 

5.12.10  6 months 21.03.12  

Pkg-

07.2 
Transformer Cable  

              

653.40  

               

512.77  

25.05.1

0 

28.10.10 6 months 21.05.12  

Pkg-

07.3 
Transformer Accessories 

              

921.20  

               

870.07  

25.05.1

0 

24.10.10 26.03.11  18.04.11 

Pkg-08 

Capacitor Bank 

           

1,013.3

1  

               

850.05  

25.05.1

0 

12.12.13 13.05.11  17.08.12 

Pkg-

09.1 
Maintenance Tools 

              

764.38  

               

632.15  

23.05.1

0 

10.10.11 22.08.12 09.06.13  

Pkg-

9.3A 
Bucket Truck  

              

750.20  

               

619.77  

23.05.1

0 

01.08.11 01.01.12  15.07.13 

Pkg-11 

33 kv 15 Meter 650 dan 

SPC Poles for 33 kv 

Distribution Lines. 

2,991.1

0 
2,844.52 

03.12.1

2 
22.12.13 6 month 13.08.14 
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Pkg no Description of 

Procurements 

(Good/works/Consultan

cy) as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l (in lakh Tk) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of Completion of 

works/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contracte

d value  

excluding 

VAT/AIT/

LD 

Invitati

on date/ 

Contract 

Signing 

/LC 

Opening 

Date 

As per 

contract 

Actual 

Pkg-12 Different types of ACSR 

Conductor  for 33kv 

distribution line & Sub-

station  

           

1,794.2

5  

             

1,482.51  

20.12.1

2 

29.10.13 6 month 16.06.14  

Pkg-13 

33/11kv Power 

Transformer and 

associated Equipments 

for 33/11 kv   Sub-station 

4,643.0

0 
4,406.13 

20.12.1

2 
04.11.13 9 month 03.09.14 

Pkg-14 Circuit Breaker, 

ACR,GIS, CRP and other 

items for 33/11kv sub-

station. 

           

3,163.7

2  

             

2,613.68  

10.01.1

3 

08.12.13 6 month 09.11.14  

Pkg-16 Gantry, Hardware and 

Line fittings  

              

948.68  

               

782.92  

12.03.1

3 

19.11.13 6 month 19.12.14  

Pkg-17 ACSR -Dog Conductor & 

Earth Wire  

           

3,356.5

5  

             

2,493.05  

 

20.12.1

2  

22.12.13 6 month 23.02.15  

Pkg-18 AAC Wasp & AAC Ant 

Conductor  

           

4,193.6

2  

             

3,460.89  

 

20.12.1

2  

19.12.13 6 month 26.08.14  

Pkg-20 11/0.4Kv Distribution 

Transformer  

           

3,540.2

7  

             

2,924.76  

10.01.1

3 

21.11.13 6 month 08.17.14 

Pkg-21 Transformer Cable and 

Control Cable for 

Distribution Transformer 

& Sub-station. 

           

2,130.2

8  

             

1,759.91  

13.01.1

3 

29.10.13 6 month 16.06.14  

        

Pkg-24 33  Kv & 11kv 

Underground  Cable with 

termination kit . 

1799.3

1 

             

1,486.48  

 

12.03.1

3  

02.12.13 6 month 09.12.14  

Pkg-26  3 phase 4 wire Digital 

Whole Current Meter  

           

1,457.7

3  

             

1,198.35  

05.02.1

3 

15.12.13 6 month 10.06.14  

Pkg-27 

SPC Poles Supply for 11 

kv & LT Lines for  

Mymensingh Circle. 

 

4,887.0

3 
4,592.98 

13.01.1

3 
22.01.14 6 month 26.06.14 

Pkg-28 

SPC Poles Supply for 11 

kv & LT Lines for 

Tangail Circle. 

 

2,096.0

6 
1,950.44 

22.01.1

3 
21.11.13 6 month 28.06.14 

Pkg-29 

SPC Poles Supply for 11 

kv & LT Lines for 

distribution Sylhet circle. 

1,181.7

4 
1,109.46 

22.01.1

3 
05.11.13 6 month 05.01.15 
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Pkg no Description of 

Procurements 

(Good/works/Consultan

cy) as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l (in lakh Tk) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of Completion of 

works/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contracte

d value  

excluding 

VAT/AIT/

LD 

Invitati

on date/ 

Contract 

Signing 

/LC 

Opening 

Date 

As per 

contract 

Actual 

Pkg-30 

SPC Poles Supply for 11 

kv & LT Lines for 

distribution Moulvibazer 

circle. 

 

2,489.6

2 
2,344.44 

13.01.1

3 
19.12.13 6 month 20.05.15 

Pkg-

14(Addl

) 

Circuit Breaker, 

ACR,GIS, CRP and other 

items for 33/11kv sub-

station. 

190.52 190.52 N/A 24.08.15 6 month 

14.12.15 

 

 

Pkg-

16(Addl

) 

Gantry, Hardware and 

Line fittings 
66.35 129.14 N/A 01.04.15 6 month 11.11.15 

Pkg-23 11 kv Capacitor Bank - - Dropped  
- 

 

Pkg-19 

Insulator with Hard wire 

& fitting.for 33 kv,11 kv 

& LT Lines 

1,245.3

1 
1,165.52 

10.01.1

3 
05.05.14 6 month 04.03.15 

Pkg-

22.1 

Accessories for 

Distribution Transformer 
- - 

Droppe

d 
6 month - 

 

Pkg-

22.2 

Transformer  repairing 

machine tools 
470.62 440.35 

12.03.1

3 
06.04.15 6 month 4.03.15 

Pkg-25 

33kv & 11kv feeder 

meter  and LT CT 

operated transformer & 

single point  check meter 

564.42 522.35 
05.02.1

3 
06.05.14 6 month 27.04.15 

Pkg-19 

(Addl) 

Insulator with Hard wire 

& fitting.for 33 kv,11 kv 

& LT Lines 

178.75 167.30 N/A 30.03.15 6 month 04.06.15 

Pkg-

07.3(Ad

dll) 

Transformer Accessories 139.94 126.54 N.A 26.7.15 6 month 18.04.11 

Pkg-

13(Addl

) 

33/11kv Power 

Transformer and 

associated Equipments 

for 33/11 kv   sub-station 

463.90 439.72 N.A 24.08.15 6 month 03.09.14 

Pkg-21 

(Addl) 

Transformer Cable and 

Control Cable for 

Distribution Transformer 

& Sub-station. 

309.88 294.48 N.A 28.01.15 6 month 20.05.15 

Pkg-31 
Procurement of Double  

Cabin Pick-up 
436.45 436.35 

15.01.1

4 
24.02.14 60 days 02.11.14 

Pkg-32 
Procurement of Motor 

Cycle 
107.20 98.62 

19.05.1

4 
24.08.14 180 days 26.11.14 

Pkg-

32/A 

Procurement of Motor 

Cycle 
5.00 4.75 

01.07.1

5 
04.07.15 15 days 20.07.15 
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Pkg no Description of 

Procurements 

(Good/works/Consultan

cy) as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l (in lakh Tk) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of Completion of 

works/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contracte

d value  

excluding 

VAT/AIT/

LD 

Invitati

on date/ 

Contract 

Signing 

/LC 

Opening 

Date 

As per 

contract 

Actual 

Pkg-

32.1 

Procurement of 11 KV 

Insulator 
47.06 47.06 8/12/13 20.01.14 6 month 21.09.14 

Pkg-

32.2 

Procurement of 33 KV 

Insulator 
298.15 294.48 19/6/14 25.08.14 6 month 29.07.15 

Pkg-

32.3 

33 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-1, 

Mymensingh 

52.20 50.29 
28.10.1

4 
23.02.15. 6 month 06.8.15 

Pkg-

32.4 

34 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-2,Sylhet 

62.50 59.37 28.10.1

4 

03.02.15. 6 month 16.7.15 

Pkg-

32.5 

35 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-3, 

Moulvibazer 

61.69 56.47 28.10.1

4 

03.02.15. 6 month 16.7.15 

Pkg-

32.6 

36 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-4, 

Tangail 

97.81 89.11 28.10.1

4 

03.02.15. 6 month 6.8.15 

Pkg-

32.7 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-1, 

Mymensingh 

182.29 163.31 28.10.1

4 

03.02.15. 6 month 02.05.15 

Pkg-

32.7(Ad

dl) 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-1, 

Mymensingh 

26.96 24.53 N.A 18.8.15 3 month 12.10.15 

Pkg-

32.8 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-2,Sylhet 
176.78 168.65 

28.10.1

4 
03.02.15. 6 month 25.06.15 

Pkg-

32.9 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-3, 

Moulvibazer 

201.23 185.14 
28.10.1

4 
03.02.15. 6 month 25.06.15 

Pkg-

32.9 

(Addl) 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-3, 

Moulvibazer 

30.08 27.67 N.A 09.08.15 3 month 13.09.15 

Pkg-

32.10 

11 kv Cross Arm & 

Fittings for Divn-4, 

Tangail 

184.98 175.60 
28.10.1

4 
03.02.15. 6 month 20.05.15 

Pkg-61 
11 kv Pole Fittings for 

33kv Line under CZPDP. 
295.00 - 

Droppe

d 
   

Pkg-72 

11 kv Cross Arm,Clamp 

and other pole fittings for 

Mymensingh Zone 

96.60 88.87 
10.08.1

5 
11.10.15 4 month 30.11.15 

Pkg-72 

(Addl) 

11 kv Cross Arm,Clamp 

and other pole fittings for 

Mymensingh Zone 

14.48 13.32 N.A 22.12.15 3 month 18.01.16 

Pkg-73 

11 kv Cross Arm,Clamp 

and other pole fittings for 

Sylhet Zone  

 

132.93 122.29  1/10/201

5 

3 month 18.11.15 

Pkg-73 11 kv Cross Arm,Clamp 19.93 18.34 N.A 21.12.15 3 month 21.12.15 
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Pkg no Description of 

Procurements 

(Good/works/Consultan

cy) as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l (in lakh Tk) 

Tender/Bid/Propos

al 

Date of Completion of 

works/Services and 

supply of goods 

As per 

DPP 

Contracte

d value  

excluding 

VAT/AIT/

LD 

Invitati

on date/ 

Contract 

Signing 

/LC 

Opening 

Date 

As per 

contract 

Actual 

(Addl) and other pole fittings for 

Sylhet Zone  

 

Pkg-74 

33 kv cross Arm with 

accessories for different 

33 kv lines  

 

67.48 62.08 10.08.1

5 

11/10/20

15 

3 month 30.11.15 

Pkg-

74(Addl

) 

33 kv cross Arm with 

accessories for different 

33 kv lines  

 

9.97 9.17 N/A 22.12.15 3 month 18.01.16 

Pkg-75 33 kv l/a and PG Clamp 
160.50 - Droppe

d 

- - - 

Pkg-76 
33 kv & 11 kv Cable 

Termination kit 

38.50 - Droppe

d 

- - - 

Pkg-77 

33 kv Pole Fittings and 

Accessories for 33 kv line 

under czpdp 

112.00 - Droppe

d 

- - - 

 

Total of Equipment Cost 

 

          

93,081.

70  

           

82,528.90  

- - - - 
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প্রবারা ২২৫ প্রভঃ ঃ কম্বাআন্ড াআণকর রফদুযৎ প্রকে রনভ জাণ (ংণারধত)  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

 

১। প্রকণল্পয নাভঃ প্রবারা ২২৫ প্রভঃ ঃ কম্বাআন্ড াআণকর রফদুযৎ প্রকে রনভ জাণ (ংণারধত)  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ ফাংরাণদ রফদুযৎ উন্নয়ন প্রফাড জ (রফররডরফ) 

৩। উণদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগঃ রফদুযৎ রফবাগ, রফদুযৎ, জ্বারানী  খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪।    প্রকণল্পয ফস্থান প্রফাযাানুরেন, প্রবারা। 

৬।        প্রকণল্পয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

২০৫৯৬৪.৫৬ 

(১৩৭৮০৮.০০) 

২০০১৪১.৬৯ 

(১৪০৫৭৯.৮১) 

১৭১৭৭৭.৮৩ 

(১২৮১৩৩.৯৯) 

রডণম্বয, 

২০১১ ণত 

প্রণন্ফম্বয, 

২০১৪ 

রডণম্বয, 

২০১১ ণত 

জুন, ২০১৬ 

রডণম্বয, 

২০১১ 

ণত জুন, 

২০১৬ 

-৩৪১৮৬.৭৩ 

(-১৬.৬%) 

১ ফছয ৯ 

ভা 

(৬৩.৬৩%) 

প্রকল্প াাণয্যয উৎঃ আরারভক প্রডণবরণভন্ট ব্যাংক (অআরডরফ) 

৬।    প্রকণল্পয নুপ্রভাদন  ংণাধনঃ 

প্রকল্পটি প্রভাট ২০৫৯৬৫.০০ রক্ষ (দুআ াজায উনলাট প্রকাটি য়লরট্ট রক্ষ ) টাকা ব্যণয় রডণম্বয , ২০১১ ণত প্রণন্ফম্বয , 

২০১৪ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয ১০/০৪/২০১২ তারযণখ   ‘একণনক’ বা কর্তজক নুণভারদত য়। প্রকণল্পয প্রথভ 

ংণাধন রডরআর কর্তজক ২০০১৪১.৬৯ রক্ষ (দুআ াজায এক প্রকাটি একররল্ল রক্ষ উনত্তয াজায ) টাকা ব্যণয় 

রডণম্বয, ২০১১ ণত প্রণন্ফম্বয , ২০১৫ প্রভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয ২০/১১/২০১৩ তারযণখ নুণভারদত য়। যফতীণত 

প্রকণল্পয প্রভয়াদ ব্যয় বৃরি ব্যরতণযণক ৯(নয়) ভা থ জাৎ জুন, ২০১৬ ম জন্ত বৃরি কযা য়। 

৭। াধাযণ ম জণফক্ষণঃ  

৭.১ প্রকণল্পয উণেশ্যঃ 

 প্রদণয ক্রভফধ জভান রফদুযৎ চারদা রনযন এফং রফদুযৎ ব্যফস্থায রস্থরতীরতা  রনব জযণমাগ্যতা বৃরি ;  
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 ফতজভাণন রফদ্যভান রফদুযৎ ঘাটরত রাঘফ  প্ররাড প্ররডং কভাণনা ; 

 কম্বাআন্ড াআণকর ায়ায প্লযান্ট স্থাণনয ভােণভ প্রাকৃরতক গ্যাণয সুষ্ঠু  কাম জকযী ব্যফায রনরিত কযা। 

 

৭.২ প্রকণল্পয মূর কাম জক্রভঃ 

 ১৫০ মভঃ ঃ গ্যা টাযফাআন আউবনট স্থান; 

 ৭৫ মভঃ ঃ েীভ টাযফাআন আউবনট স্থান; 

 আমযকন/কবভবনং  বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয অনুলাবঙ্গক ন্যান্য কাজ;  

 অফাফবক  নাফাবক পূতথ কাজ; 

 গ্যা াআ রাআন স্থান; এফং 

 মানফান ংগ্র। 

৭.৩ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয় কার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। প্রভাঃ অফদুর ভরজদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী 

পূণ থকারীন ০৫/০৭/২০১১ প্রথণক 

১৫/০৪/২০১৩ 

২। ারুন-উয-যরদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী 

পূণ থকারীন ১৫/০৪/২০১৩ প্রথণক 

৩০/০৬/২০১৬ 

 

৮.০ প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান 

কর্তথক গত (৯-১০) মপব্রুয়াবয ২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা ম। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক 

প্রকে ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ উবস্থত গয় ায়তা প্রদান কগযন।  

৯.০  প্রকগেয ঙ্গবববিক গ্রগবতঃ বফদ্যুৎ বফবাগ মথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী 

প্রকেটিয ঙ্গবববক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত ংর্যবক্ত-ক মত প্রদান কযা গয়গছ। 

১০. বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 

১০.১ প্রকে দবরর নুমায়ী ায়ায প্ল্ুাগন্টয েভতা ২২৫ মভগায়াট । National Load Dispatch Centre 

(NLDC)-এয চাবদায বববিগত এ মকগন্দ্রয উৎাদন হ্রা /বৃবদ্ধ কযা য়। ০৮/০৮/২০১৫ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয বম্পর 

াআগকর ংগয এফং ০২/০৯/২০১৫ তাবযগখ কম্বাআন্ড াআণকণরয  Commercial Operation Date(COD) 

রছর। ০২/০৯/২০১৫ মথগক অগরাচু ায়ায প্ল্ুন্টটি পূণ থ েভতায় ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগড বফদ্যুৎ যফযা 

কযগছ। বযদ থগনয তাবযগখ থ থাৎ ১০/০২/২০১৭ তাবযগখ উৎাদন বছর ১৮৫ মভগায়াট। 

১০.২ অগরাচু প্রকগেয ধীগন মূর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ  M/s China Chengda Engineering Co Ltd টাণ থকী 

ঠিকাদায বগগফ ায়ায প্ল্ুান্ট স্থাগনয কাজ ম্পন্ন কগযগছ। অগরাচু প্রকগেয ধীগন  GE-France কর্তথক 

প্রস্তুতকৃত দুআটি গ্যা টাযফাআন এফং গ্যা টাযফাআন মজনাগযটয স্থান কযা গয়গছ। অগরাচু প্রকগেয অতায়  

Harbine Turbine Company Ltd., P.R. China কর্তথক প্রস্তুতকৃত একটি েীভ টাযফাআন এফং JINAN 



87 

Power Equipment Co. Ltd. China কর্তথক প্রস্তুতকৃত েীভ টাযফাআন মজনাগযটয স্থান কযা গয়গছ। প্রকগেয 

অতায় স্থাবত গুরুত্বপূণ থ মভনাযীগজয বফফযণ ংর্যবক্ত -খ মত মদয়া ’র। 

১০.৩ বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিগত বৈত জ্বারানীয ংস্থান মনআ বফধায় বফকে বগগফ তযর জ্বারানী ব্যফাগযয সুগমাগ মনআ। 

এভতাফস্থায় গ্যা যফযা বনয়বভতবাগফ এফং কাংবেত চাগ না গর মকন্দ্রটিয েভতায effective utilization 

গফনা। 

১০.৪  প্রাথবভকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ রডণম্বয, ২০১১ ণত প্রণন্ফম্বয , ২০১৪ ম থন্ত  বনধ থাবযত বছর। বকন্তু উক্ত 

মভয়াগদ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা মায়বন বফধায় এক ফায ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবদ্ধ  বডবব ংগাধগনয 

ভাধ্যগভ মভয়াদ জুন, ২০১ ৬ ম থন্ত বনধ থাবযত য়। পগর বতবযক্ত ১(এক) ফছয ৯(নয়) ভা বধক ভয় প্রগয়াজন য়, 

মা মূর নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয ৬৩.৬৩% মফী; 

১০.৫ প্রকগেয অতায় সুন্দযফন গ্যা মকাম্পানী বরবভগটড কর্তথক গ্যা াআ রাআন বনভ থাণ এফং মযগুগরটযী বভটাবযং 

মেন বনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। মূর বডবব ’মত এআ খাগত ৭৫১.৬৩ রে টাকায ংস্থান থাকগর 

প্রকৃতগে ৯০২.৬৩ রে টাকা ব্যয় য় বফধায় বডবব অন্তঃ খাত ভন্বয় কগয প্রাআজ কবন্টনগজবন্স খাত মথগক এআ 

থ থ ভন্বয় কযা য় ; 

১০.৬ প্রকগেয অতায় ৫০ জন কভ থকতথায ৯১ জন-ভা বফগদী প্রবেগণয ংস্থান থাকগর প্রকৃতগে ৪১ জন কভ থকতথা 

৯১ জন-ভা বফগদী প্রবেণ ম্পন্ন কগযগছ। 

১০.৭ প্রকগেয অতায় একটি জী এফং একটি ডাফর-মকবফন বক-অ ক্রয় কযা গয়গছ। জীটি বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয 

াগযন এন্ড মভআনগটগনন্স ( এন্ড এভ) বফবাগগ স্তান্তয কযা গয়গছ এফং বক-অটি বগরট বফবাগগ 

ফাস্তফায়নযত বফববডবফ’য একটি বফতযণধভী প্রকগে স্তান্তয কযা গয়গছ। 

১১. প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:   

(রে টাকায়) 

Description of 

Procurement 

(Goods/ Works/ 

Consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/Proposal (cost in 

Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of implement of 

works/services and supply of 

goods 

As per DPP Contracted 

value 

Invitation 

date 

contract 

signing/L

.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

GOODS  

 

EPC Contract for 

Bhola 225 MW 

CCPP Construction 

Project 

 

 

USD 

169,618,736.00 

+ 

BDT. 1,0043.31 

 

 

USD 

169,618,73

6.00 

+ 

BDT. 

 

09.08.20

11 

 

09.04.20

13/ 

30.05.20

13 

 

GT-  

20.11.2014 

STG-

15.08.2015 

 

GT   -

08.05.2015 

STG -

02.09.2015 
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Description of 

Procurement 

(Goods/ Works/ 

Consultancy) as per 

bid document 

Tender/Bid/Proposal (cost in 

Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of implement of 

works/services and supply of 

goods 

As per DPP Contracted 

value 

Invitation 

date 

contract 

signing/L

.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1,0043.31 

Installation of Gas 

Line & RMS of 

Bhola 225 MW 

CCPP Construction 

Project 

 

BDT.4533.35 EURO 

2,634,833.

14 

+ 

BDT. 

803.34 

11.09.20

13 

11.03.20

14/ 

17.04.20

14 

08.12.2014 11.02.2015 

Supply of 1 no. 

Station Wagon 

(MITSUBISHI 

PAJERO JEEP) 

 

72.26 72.26  30.06.20

13 

30.06.2013 30.06.2013 

Supply of 1 no. 

Double Cabin Pick-

up 

 

41.72 41.72 23.05.20

10 

 13.07.2010 20.09.2010 

Office Furniture & 

Equipment  

 

265.00 144.38  12.06.20

16 

11.07.2016 26.06.2016 

 

WORKS  

Land Acquisition 632.52 816.90     

 

Land Development 

 

1516.84 126.72  24.02.20

15 

15.06.2015 10.06.2015 

Civil Works ( Non-

residential) 

2202.37 2190.48  27.03.20

16 

05.07.2016 27.06.2016 

Civil Works ( 

residential) 

1696.85 1696.28  09.09.20

15 

11.05.2016 10.05.2016 

 

 

১২. প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

                          বযকবেত উগেশ্য                           প্রকৃত জথন  
(ক)  স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভাধ্যগভ উৎাদন 

ঘাটবত পূযণ  মরাডগবডং হ্রা;                                                                          

(ক)০২/০৯/২০১৫ তাবযখ মথগক পরবাণফ প্লযান্টটি ফারণরজযক াণযন শুরু 

কণয  জাতীয় গ্রীণড রফদুযৎ যফযা কযণছ। পণর উৎাদন ঘাটরত পূযন  

প্ররাডণরডং হ্রা প্রণয়ণছ ফণর প্রকল্প দপ্তয জানায় । 

(খ) কম্বাআন্ড াআণকর ায়ায প্লযান্ট স্থাণনয ভােণভ 

প্রাকৃরতক গ্যাণয সুষ্ঠু  কাম জকযী ব্যফায রনরিত কযা। 

(খ) কম্বাআন্ড াআণকর ায়ায প্লযান্ট স্থাণনয পণর গ্যা টাযফাআন ংণয 

রনগ জত প্রধাঁয়া পুনযায় ব্যফায কণয েী ভ টাযফাআন চারাণনা য় , পণর প্রকানরূ 

জ্বারানী ছাোআ রতরযি ৫০% রফদুযৎ উৎাদন কযা ম্ভফ য়। 

(গ) ফতজভাণন রফদ্যভান রফদুযৎ ঘাটরত রাঘফ  

প্ররাড প্ররডং কভাণনা; 

প্লযান্টটিণত উৎারদত রফদুযৎ যফযাণয ভােণভ প্রবারা প্রজরায রফদুযৎ চারদা 

ণনকাংণ ম্পূণ জবাণফ পূযণ ণে ফণর প্রকল্প দপ্তয জানায় । 
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১৩. বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 ২০১২-১৩ এফং ২০১৩ -১৪ থ থ ফছগয দ্যআফায বডট ম্পন্ন য় এফং ৬টি প্রধান বডট অবি উত্থাবত য়। 

ববঅয নুমায়ী তন্মগধ্য ২টি অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ৪টিয বনষ্পবিমূরকজফাফ মদয়া গয়গছ।  

প্রকল্প ফাস্তফায়ণনয করতয় রস্থযরচেঃ 

  

বচি:১ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয বাযববউ বচি:২ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয বট বযগকাবাযী েীভ মজনাগযটয। 

  

বচি:৩ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয সুআচআয়াড থ বচি:৪ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয কগরাররুভ 

 

১৪. সুাবয/ভতাভত: 

১৪.১  প্লযান্ট রযচারনায জন্য প্রকান প্রকাম্পানীয াণথ LTSA (Long Term Service Agreement) না কণয 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত প্রণকৌরীগণণক এআ রফদুযৎ প্রকণেয O &M (Operation and Maintenance) এ দায়ন কযায 

রফলয়টি রফণফচনা কযণত ণফ; 
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১৪.২ বফদ্যুৎ মকগন্দ্র ঠিক চাগ বনযফবেন্ন গ্যা যফযাগয বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা/ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বনবশ্চত কযগফ। 

যফতী ম থাগয় বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিগত বৈত জ্বারানী ব্যফস্থা চালু কযায বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা/ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 

বফগফচনা কযগত াগয (নুগেদ ১২.৫); 

১৪.৩ প্রকে বডট অবি দ্রুত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত মফ; 

১৪.৪ প্রকগেয অতায় স্থাবত Gas Turbine(GT)  Steam Turbine(ST) মথামথবাগফ ংযেণ এফং 

প্রগয়াজনভত বাযগাবরং কযগত গফ; 

১৪.৫ বফদ্যুৎ মকগন্দ্র দায়ন কযা কভ থকতথা/কভ থচাযীগণগক বনযািা বফলয়ক প্রবেণ (Safety Training) বদগত গফ এফং 

মপটি শ্যু  মাাক যফযা কযগত গফ; এফং 

১৪.৬ নুগেদ (১৪.১-১৪.৫) এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদয বফলগয় অআএভআ বফবাগগক দ্রুত ফবত কযগত গফ। 

 



91 

ংমৄরি-ক 

প্রকণল্পয ঙ্গরবরত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগরতঃ 

আকনরভ

ক প্রকাড 

ক্ররভ

ক নং 

ফ জণল ংণারধত রডরর নুমায়ী ণঙ্গয 

রফফযণ 

প্রবৌত 

রযভাণ 

নুণভারদত 

ব্যয় 

প্রবৌত 

রযভাণ প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
  Revenue Component     

4500  Pay officers  15 Nos 190.11  15 Nos 170.20  

4600  Pay of Establishment   20  Nos 70.02 20  Nos 62.02  

4700  Allowances LS 156.078 LS 139.48  

4900  Repairs,Maintenance & Rehabilitation  LS 25.00 LS 24.96  

 

 Total Revenue :   441.21    396.66  
 

6813 
 Capital Component 

A1: Supply of Machinery & Equipment 
2x75 MW Gas Turbine Generating unit 
etc 

Lot 

54475.53   54507.58 

6813  1x75 MW Steam Turbine Generating unit 
with condenser  

11453.61   11460.34 

6813  Heat recovery Steam Generator Set with 
all auxiliaries 

15870.08   
15879.54

0 

6813  Electrical System 10244.81   10250.87 

6813  HRSG feed water pumps, circulating 
water pumps,  

5702.37   5705.71 

6813  Instrument & Control System 1345.86   1346.55 
6813  Overead Electric crane, electric 

crane(GT& ST), gantry weather  
1342.63   1343.44 

6813  Spares & consumables for warranty  
period 5017.96   5020.97 

 

 Sub-total of A1   105452.8
5   

105515.0
0 

7006, 
7016 

 Civil & Building Works-Turn-key :    
a) Soil test, demarcation etc.)  
b) Site works c) Pilling  d) Foundation    
e) Control  bldg,                                                                                                                                                                           
Administrative building, etc.  

Lot 9287.32   9287.32 

 

 Sub-total of A2 9287.32   9287.32 

7016, 
7982 

 Erection, Testing & Commissioning of 
the power  

Lot 13629.82   13629.82 

 

 Sub-total of A3 13629.82   13629.82 

7982   Insurance  LS 1910.59   1910.59 

 

 Sub-total of A4 1910.59   1910.59 

7982  A5: Services (Turn-key Part) 
Guarantee Period Operation  
a) Service for Execution of Schedule 
maintanance  
b) Operation and Maintenance   

Lot 4636.48   4613.06 

7982  2. Design & Engineering including 
Documents lot 

3991.24   3991.04 

7982  Training Abroad and at Site  706.00   706.00 

 

 Sub Total of A5   9333.72   9310.10 
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আকনরভ

ক প্রকাড 

ক্ররভ

ক নং 

ফ জণল ংণারধত রডরর নুমায়ী ণঙ্গয 

রফফযণ 

প্রবৌত 

রযভাণ 

নুণভারদত 

ব্যয় 

প্রবৌত 

রযভাণ প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
7901   Other Turn-key Part 

VAT & AIT of the EPC Contractor 
(5.5% & 5%) 

15% 3387.01 15% 3387.01 

 

 Sub-total of A6   3387.01   3387.01 

 

 Total of A (A1+A2+A3+A4+ 
A5+A6) (Total Turn-key Cost) 

  143001.3
1 

  143039.8
4 

6901 

 Direct Cost 
B. Non- Turnkey Part 
 Land Acquisition  

48.201  
acres 632.52 

48.201  
acres 632.52 

7001   Land Development  315666 
cum 

1516.84 
315666 

cum 
311.05 

7016   Cost of Civil works (non-residential)  
sqm/LS 2202.37 sqm/LS 2180.350 

7011  Cost of civil works (Residential)  5529.4
4 

sqm. 
1696.85 

5529.4
4 

sqm. 
1691.87 

6807  Transport Vehicles 4 nos 113.98 4 nos 113.98 

7981   Engineering/Consultency services  
LS 749.12 LS 648.10 

7982  Gas Pipe Line & Pressure Reducing & 
Metering Station (RMS) 

LS 
4533.35 

LS 
3434.64 

7982   Training Local  
LS 5.00 LS 0.00 

7981  Project Start-up Workshop LS 78.08 LS 0.00 

7981  
Familiarization Visit 

LS 
23.42 

LS 
14.05 

7981  
 Financial Auditor LS 78.08 LS 7.35 

7982   Fuel (Gas) for initial run (3 month)  
month 1707.13 month 1590.93 

7982  Charge of electrical energy consummed 
during construction 

LS 12.00 LS 0.00 

 

 B: Sub-total of (1 to 13) 
  

13348.74   10624.84 

 

 Total Direct Cost (A+B) 
  

156350.0
6 

  153664.6
8 

 

 Indirect Cost 
C. Others (Non-Turn key  
part)         

7901   Costoms duty, Taxes & VAT @ 15% of 
C & F cost 

15% 16448.91 15% 7500.00 

7901  VAT & Advance Income Tax ( VAT & 
AIT) for the Consultancy, Gas pipe line & 
RMS Contractor  

15% 647.43 15% 387.94 

7981   Bank charge for LC Opening @ 1.5% of 
C&F cost   

1644.89 
  

512.39 
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আকনরভ

ক প্রকাড 

ক্ররভ

ক নং 

ফ জণল ংণারধত রডরর নুমায়ী ণঙ্গয 

রফফযণ 

প্রবৌত 

রযভাণ 

নুণভারদত 

ব্যয় 

প্রবৌত 

রযভাণ প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
6815& 
6821 

 Office Furniture & Equipment including 
all accessories  (Annexure-8) Lot 265.00 Lot 144.38 

7981   Physical contingency  (2% of Direct 
Cost) 

LS 3113.59 LS 67.15 

7981   Interest during construction @ 3% p.a. 
on Local and 4% p.a. on F.Ex. 
Component Considering 60% equity on 
Local Component 

3%&4% 9446.96 3%&4% 9104.63 

7981   Price Contigency (8 % of Direct Cost) LS 11783.67 LS 0.00 

 

 Total Indirect Cost (C)   43350.44   17716.49 

 

 Grand Total (Direct Cost + Indirect+ 
revenue) 
Cost)    

200141.7
0 

  

171777.8
3 
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ংমৄরি-খ 

Major Equipment List Of Bhola 225 MW CCPP 

  

Warrantee Period (24 Months) 

 For GTG started on 08.05.2015 Competed on 08.05.2017  

 For STG started on 02.09.2015 Completed on 02.09.2017 

Sl 

no 

Name of the 

major 

component 

Specification in brief 
Country 

of  origin 

Year of 

manufactu

ring 

1) Gas Turbine  Combustion Gas Turbine, Model No.  PG 

6111 FA, Speedtronic Mark VIe 

GE-France 2014 

2) Gas Generator Type: 6FA 

ATB2 84230KVA, 3000RPM, 11500Volts , 

0.8 PF, 0 Kpa, 40°C Gas 67384 KW , 4229 

Amps, 275 Field Volts, 1.9m Alt,0.53 SCR, 50 

Hz, 3 Phase, WYE Connection 

Brushless Exciter 

GE-France 2014 

3) Steam Turbine Dual Pressure, tandem compound, single 

casing impulse condensing turbine. Rated 

output 74.92 MW, Speed 3000 rpm. Primary 

Steam pr. 8.30 MPa, Temp. 637
0
C, Exhaust 

pr. 09kPA and cooling water temp 43.8
0 
C 

 

Harbine 

Turbine 

Company Ltd., 

P.R. China 

2014 

4) Steam 

Generator 

Type : 50WX18Z-076 

Rated Power: 75MW 

Rated Output: 93.75MVA 

Rated Voltage : 11500 V 

Rated Current : 4706.7 A 

3000RPM, 50Hz, 0.8PF Legging 

3 phase, WYE connection 

JINAN Power 

Equipment Co. 

Ltd. 

 

China 

2014 

5) DCS Symphony Plus Control System ABB, 

Singapore 

2014 

6) HRSG HP(LP) Output 115.23(12.22) t/h 

HP(LP) Steam pressure 8.45(0.58) MPa 

HP(LP) Steam temperature 540(251.2) C 

Gas temperature 623.3°C  

 

Hangzhou 

Boiler Group 

Co. Ltd., China 

2014 

7) Unit 

Transformer 

11.5/230 Kv, 3×35MVA 

Rated Current :  (5271/√3)/263.6 A 

ONAN/ONAF 

Changzhou XD 

Co. Ltd 

China 

2014 

8) Generator 

Circuit Breaker 

Type : SF6 Circuit Breaker 

Rated Voltage : 17.5 kV 

Rated Current : 6500Amp 

63 K A/1s 

 

ABB, Switz 

erland 

2014 
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Sl 

no 

Name of the 

major 

component 

Specification in brief 
Country 

of  origin 

Year of 

manufactu

ring 

 

 

 

Sl 

no 

Name of the 

major 

component 

Specification in brief Country 

of  origin 

Year of 

manufactu

ring 

6) Unit Auxiliary 

Transformer 

11.5/6.6 Kv, 12MVA 

Rated Current :  602.5/1049.7 A 

Dyn11,ONAN 

TBEA 

China 

2014 

7) 33/11.5 Kv 

Trnsformer 

33/11.5Kv, 5MVA 

Rated Current : 87.5/251 A Dyn11,ONAN 

TEBA 

China 

2014 

 230/33 Kv 

Trnsformer 

230/33Kv, 46/60MVA 

Rated Current : 150.6/989.7 A 

Dyn1,ONAN/ONAF 

Changzhou XD 

Co. Ltd 

China 

2014 

8) Gas Booster Compressor 

Model: TP10T3301 

Capacity: 14607Kg/Hr 

Inlet Pressure: 5.50 Bar 

Inlet Temperature : 20°C 

 

Motor:  

Type: 560L2L BSNS 

Rated Power: 2200KW 

Rated Voltage: 6.6KV 

Rated Current: 228Amp, PF: 0.88 

RPM: 2966 

Atlas Copco 

USA 

 

 

 

 

 

ABB, China 

2014 

9) Switchyard Equipment 

 i) CB 

 

Type : SF6 Circuit Breaker 

Rated Voltage : 245 kV 

Rated Current : 1600Amp 

Alstom, 

P.R.China 

2013 

 ii) Line Protection 

equipment  

Distance relay REL 670 & its accessories  ABB, 

Switzerland 

2014 

 iii) Isolator 

 

Type : Center Break Disconnector 

Rated Voltage : 245(252)KV 

Rated Current : 2000 Amp 

Alstom, 

P.R.China 

2013 

 iv) LA 

 

Metal Oxide Surge Arrester, 186 RMS, Y 

10WZ – 186/520 

ABB – 

Silverstar 

Shenseng Surge 

Arrester Co. 

Ltd, P.R.China 

2013 

 v) CT 

 

750-1000-3000/5A P.R.China 2013 

 vi) PT 

 
230 / / ; 0.11/ ; 0.11/  Artech Dyh 

Electric, P.R. 

China 

2013 

 vii) Earthing  

Switch 

 

50 kA/3s Alstom, 

P.R.China 

2013 
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পল্লী ত্রবদ্যযতায়ন সম্প্রসারণ বত্ররলা ত্রবভাগীয় োযযক্রম-১  

-শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

        প্রকগেয নাভঃ ল্লী বফদ্যুতায়ন ম্প্রাযণ ফবযার বফবাগীয় কাম থক্রভ -১ 

১।  প্রকগেয ফস্থান : ফবযার বফ ১/২, টুয়াখারী, মবারা, ঝারকাঠি এফং বগযাজপুয বফ এয 

অতাধীন এরাকামূ । 

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :         ফাংরাগদ ল্লী বফদ্যুতায়ন মফাড থ । 

৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ । 

৪।  প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: জুরাআ, ২০১০ - জুন,২০১৬আং 

                                            প্রকৃত ব্যয়- ২৬৪৭২.১৬ রে  টাকা  

                                                                                                                                ( রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১৬ 

ম থন্ত) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকা

র 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত  ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) মূর ফ থগল 

ংগাবধত 
মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৬৭৭১.৮৮ ৩৩১৮০.০

০ 
২৬৪৭২.১৬ জুরাআ, ২০১০আং 

গত জুন,২০১৩ আং 
(৩ ফছয) 

জুরাআ, ২০১০আং 

গত 

জুন,২০১৬আং 

০৬ (ছয়) 

ফৎয 
৯৮.৮৮% ২০০% 

 

৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

                                                                                                                                     (রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

ংগ 

একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক)  যাজস্ব ব্যয়  

১ ৪৫০১ কভ থকতথাগদয মফতন   ১৯ জন ২.৮৮ ৫  জন (২৬%) - 

২ ৪৬০১  কভ থচাযীগদয মফতন  ২৭ জন ৪৫.৯৮ ২০ জন (৭৪%) ৩৭.৫৫ (৮১.৬৭%) 

            ৪৭০৪   বাতাবদ  
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ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

ংগ 

একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ ৪৭০১    ভাঘ থ বাতা  ৪৬ জন ১১.৯২ 

২৫ জন (৫৪%) 

০.৬৩ (৫.২৮%) 

৪ ৪৭০৫    ফাড়ীবাড়া   ৪৬ জন ৩২.২৫ ১৭.০৯ (৫২.৯৯%) 

৫ ৪৭১৩     উৎফ বাতা  ৪৬ জন ৮.৩০ ৫.০৪ (৬০.৭২%) 

৬ ৪৭১৭     বচবকৎা বাতা  ৪৬ জন ৭.৩৯ ৪.৯৫ (৬৬.৯৮%)  

৭ ৪৭৫৫     টিবপন বাতা  ৪৬ জন ১.৫১ ১.১৬ (৭৬.৮২%) 

৮ ৪৭৬৫     মাতায়াত বাতা  ৪৬ জন ১.৫১ ০.১৬ (১০.৬০%) 

৯ ৪৭৯৫    ন্যান্য বাতা 

(গ্রাচুআটি+মডপুগটন+ ন্যান্য 

বাতা 

 
৪৬ জন 

৬৬.১৫ ২০.৪৪ (৩০.৯০%) 

            ৪৮০০    যফযা  মফা  

১০  ৪৮০১    ভ্রভন ব্যয়  মথাক ৪১.০০  ২৮.৩২ (৬৯.০৭%) 

১১ ৪৮০৬     বপ বাড়া  ০৩ টি ৬.০০ মথাক ৪.৯২ (৮২%) 

১২ ৪৮১৩     বুাট  ট্যাক্স 

(অন্তজথাবতক কন্সারগটন্ট- 

৪০%) 

 - ৯৩.৬০  ১০.৫৩  (১১.২৫%) 

১৩ ৪৮১৬       মটবরগপান   ০৩ টি ৫.০০ ০৩ টি (১০০%) ৩.১৬ (৬৩.২%) 

      

১৪ ৪৮১৯       াবন  সুয়াগযঞ্জ   মথাক ০.৫০ মথাক ০.০০ (০০.০০%) 

১৫ ৪৮২১        বফদ্যুৎ  মথাক ২.০০ মথাক ০.৯১(৪৫.৫%) 

১৬ ৪৮২২       গ্যা  ফুগয়র  মথাক ০.৫০ মথাক ০.৪৬(৯২%) 

১৭ ৪৮২৩       মগট্রার  

লুবব্রগকন্ট (জী-১টি, বকঅ 

ডাফর  

মকবফন-১টি) 

 জী-১টি, 

বকঅ ডাফর 

মকবফন-১টি 

৩৪.০০ জী-১টি, 

বকঅ ডাফর 

মকবফন-

১টি(১০০%) 

১৬.৫০ (৪৮.৫৩%) 
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ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

ংগ 

একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮ ৪৮২৪     আন্সুগযন্স  ব্যাংক 

চাজথ 
 অভদানীকৃত 

ভারাভাগরয 

১.৭২% 

২৪৭.৮৫ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

১১২.০০ (৪৫.১৯%) 

১৯ ৪৮২৭      মুদ্রন  ফাঁধাআ  মথাক ১১৭.০০ মথাক (স্থানীয়) 

মথাক 

(অন্তজথাবতক) 

১৫.৪৪ 

৪.৭৮   (১৭.২৮%) 

২০ ৪৮২৮      মষ্টনাযী, ীর  

ষ্টুাম্প 
 মথাক ৯.০০ মথাক ৭.৭১ (৮৫.৬৭%) 

২১ ৪৮৪০      প্রবেণ ব্যয়  ১৫০ জন ৬৯.৬০ প্রবেণ য় নাআ ০.০০ ( ০০.০%) 

২২ ৪৮৪৫       অপ্যায়ন ব্যয়  মথাক ১১.০০ মথাক ৬.৬১(৬০.০৯%) 

২৩ ৪৮৪৬         ট্রান্সগাগট থন  

ল্যাবন্ডং                         

চাজথ 

ক্রয়কৃত 

ভারাভাগরয 

২% 

ক্রয়কৃত ভারাভাগরয 

২% 

৫০৩.৯১ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

২৩৪.৬৭(৪৬.৫৭%) 

২৪ ৪৮৭৪      যাভ থক  স্থানীয়: ১৪৮০ 

জনভা 

অন্তজথাবতক: ১৫ 

জনভা 

৩৫০.০০ 

২৩৪.০০ 

প্রকৃত 

বযংখ্যান  

স্থানীয়    

২৯৪.৪৮(৮৪.১৩%) 

অন্তজথাবতক 

৭০.২০(৩০.০০%)      

২৫ ৪৮৮৫      আন্সগকন  

মটবষ্টং বপ 
 ক্রয়কৃত ম্পগদয 

১৪% 

৩৫.০০ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

৭.৫১(২১.৪৬%) 

            ৪৯০০ মভযাভত  ংযেণ 

২৬ ৪৯০১    মববগকর   

            (জী-১টি, বকঅ       

ডাফর মকবফন-১টি) 

 জী-১টি, 

বকঅ ডাফর  

মকবফন-১টি 

১০.০০ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

৩.০৯(৩০.৯%) 

২৭ ৪৯০৬    অফাফি  মথাক ০.৭২ মথাক ০.১৩ (১৮.০৬%) 

২৮ ৪৯১৬     কবম্পউটায  বপ   মথাক ২.০০ মথাক ০.৯৮ (৪৯%) 

২৯ ৪৯৯১     আকুআম্যান্ট  মথাক ০.৭২ মথাক ০.৭০(৯৭.২২%) 
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ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

ংগ 

একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(খ)        ৬৮০০    মূরধন ব্যয়      

৩০ ৬৮০৭     মভাটযমান  জী-১টি, 

ডাফরগকবফন  

বকঅ -১টি 

 

 ৯২.২৩ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

৯২.২৩ (১০০%) 

৩১ ৬৮১৩     বফদ্যুবতক যঞ্জাভাদী 

   ভারাভার রাআন বনভ থান 

ভারাভার উগকন্দ্র বনভ থান 

ভারাভার িীট রাআন, রাআন 

টুর  ন্যান্য 

 রট ২৫০৫৮.৬২ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

২১৫৩৩.৫৮ 

(৮৫.৯৩%) 

৩২ ৬৮১৫   কবম্পউটায  

এগক্সগাবযজ 
 ৬ মট ৩.৫৫ ৪ মট ১.৬২ (৪৫.৬৬%) 

৩৩ ৬৮২১     অফাফি  মথাক ৯.০০ মথাক ৫.৬৫ (৬২.৭৭%) 

৩৪ ৬৮৫১    ন্যান্য  পগটাকব-১; 

এয়াযকুরায-১ 

২.৭৫ মথাক ০.৭৯ (২৮.৭২%) 

            ৬৯০০  ভূবভ বধগ্রন/ক্রয়      

৩৫ ৬৯০১     ভূবভ বধগ্রন  ১.৯৮ একয ২৫.০০ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

২১.১৮ (৮৪.৭২%) 

            ৭০০০    বনভ থান কাজ       

 ৭০০১     ভূবভ উন্নয়ন  ১.৯৮  একয ০.০০ ভূবভ উন্নয়ন কযা 

য়  

০.০০ (০০.০%) 

৩৬ ৭০৫৬  বফদ্যুবতক রাআন স্থান 

ব্যয় 

     বফদ্যুবতক াফগষ্টন স্থান 

ব্যয় 

 ২৫০০ বকবভ 

০৬ টি (ভূবভ 

উন্নন্নয়ন) 

২৫০৪.৯৭ 

২৯৫.০৩ 

২৫৩৭ বকবভ 

০৬ টি 

২২২৩.১৩ (৮৮.৭৫%) 

২৮৩.৮৬ (৯৬.২১%) 

৩৭ ৭৯০১     ববড বুাট   অভদানীকৃত 

ভারাভাগরয 

১৩.৫% 

১৯৪৩.৬৯ প্রকৃত 

বযংখ্যান 

নুমায়ী  

১৪০০.০০(৭২.০৩%) 
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ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

ংগ 

একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভািা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৮ ৭৯৮৩   Interest  During     

Construction 

(IDC) 

 মথাক ২৩৪.৮৮ মথাক ০০.০০(০০.০০%) 

 মভাট=   ৩৩১৮১.০০  ২৬৪৭২.১৬(৭৯.৭৮%) 

তথ্য সূিঃ ববঅয । 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয় । 

৭।    টভূবভঃ 

৮।   উগেশ্যঃ প্রকে এরাকায় অবথ থক উন্নয়ন, দাবযদ্র হ্রাকযণ কগে  স্বে খযগচ  বনব থয মমাগ্য বফদ্যুৎ যফযা কযা।  এ 

মপ্রবেগত প্রকগেয অতাধীগন ২২৬৫ বকবভ নূতন বফদ্যুবতক রাআন বনভ থান, ২৩৪ বকবভ রাআন বফদ্যুবতক রাআন নফায়ন 

/অগগ্রগডন এফং মভাট ৪৫ এভববএ  ম্পন্ন   ০৬ (ছয়) টি নতুন ৩৩/১১ মকবব উগকন্দ্র  বনভ থাগনয ভাধ্যগভ 

৯২০০০জন গ্রাগকয  নুকুগর বফদ্যুৎংগমাগ  প্রদাগনয সুবফধা (Facility) সৃবষ্ট কযা । 

৯।  প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ  

প্রকে নুগভাদনঃ- ০৯/০৯/২০১০আং 

ফ থগল ংগাধনঃ- ০৫/০৮/২০১৪আং 

১০।  ক্রয় কাম থক্রভঃ  

       ভারাভার  মন্ত্রাবত ক্রয়: ২১৫৪১.৬৪ রে টাকা 

      মানফান ক্রয়             :      ৯২.২৩ রে টাকা 

      ভূবভ বধগ্রন/ক্রয়       :      ২১.১৮ রে টাকা 

              রাআন  উগকন্দ্র বনভ থাণ  

              তথা কাগজয বফযীগত ব্যয় :  ২৫০৬.৯৯ রে টাকা 

              মফা খাগত ক্রয়            :    ৫৯৯.৩৫ রে টাকা 

 

১১।  প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ প্রকগেয শ্যরু গত জুন ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ থক গ্রগবত গয়গছ মভাট ২৬৪৭২.১৬ 

রে টাকা মা নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যাগয়য ৭৯.৭৮% এফং  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% এয বধক ।  প্রকগেয 

ফছযবববিক ংগাবধত এবডব ফযাে, ফমুক্ত  ব্যগয়য বচি  বনভণরূঃ 



101 

থ থ ফছয  ংগাবধত এবডব ফযাে ফমুবক্ত ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ  মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
২০০৮-

০৯ 
        

২০০৯-

১০ 
        

২০১০-১১ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০০.০০ ২৫০০.০০ ২৩৭৯.৪২ ২৩৭৯.৪২ ০০.০০ ১২০.৫৮ 

২০১১-১২ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৯৭০.৩০ ৩৯৭০.৩০ ০০.০০ ২৯.৭০ 

২০১২-

১৩ 

১১০০.০০ ১১০০.০০ ০০.০০ ১১০০.০০ ১০৫৩.২৫ ১০৫৩.২৫ ০০.০০ ৪৬.৭৫ 

২০১৩-

১৪ 

১৭৭.০০ ১৭৭.০০ ০০.০০ ১৭৭.০০ ১৬৯.৯৯ ১৬৯.৯৯ ০০.০০ ৭.০১ 

২০১৪-১৫ ৪৮০০.০০ ৪৭০০.০০ ১০০.০০ ৪৭০০.০০ ৪৬৮৬.৪৯ ৪৬৮১.৭১ ৪.৭৮ ১৮.২৯ 

২০১৫-

১৬ 

১৪৬৪৫.০০ ৩৬৪৫.০০ ১১০০০.০০ ৩৬৪৫.০০ ১৪২১২.৭১ ৩৩৬৯.৮৮ ১০৮৪২.৮৩ ২৭৫.১২ 

ফ থগভাট ২৭২২২.০০ ১৬১২২.০০ ১১১০০.০০ ১৬১২২.০০ ২৬৪৭২.১৬ ১৫৬২৪.৫৫ ১০৮৪৭.৬১ ৪৯৭.৪৫ 

 

এ প্রকগেয ফ থগল ংগাবধত নুগভাবদত ব্যয় ৩৩১৮০.০০ রে টাকা এফং ফ থগভাট ব্যয় গয়গছ ২৬৪৭২.১৬ রে টাকা । 

ববঅয ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় প্রকগেয ধীগন মভাট ছাড়কৃত টাকায বযভাণ ১৬১২২.০০ রে টাকা । এগত মদখা মায় 

প্রকে ভাপ্ত মগল ছাড়কৃত ব্যবয়ত থ থ ৪৯৭.৪৫ রে টাকা    (১৬১২২-১৫৬২৪.৫৫ রে টাকা)। ববঅয এ প্রদি 

তথ্যানুমায়ী উক্ত ব্যবয়ত থ থ যকাযী মকালাগাগয মথাভগয় জভা মদয়া গয়গছ । 

১২। উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ উকাযণবাগীযা তফদুযরতক ংণমাগ ায়ায় ন্তুরষ্ট প্রকা কণযন। ফাোণদয োশুনা  জীফন 

মাো রকছুটা জতয ণয়ণছ। তণফ রতরযি থ জ অদায়  প্ররাডণরডং এয  কাযণণ ণনণক তাা প্রকা কণযণছ।  

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ প্রকগেয শ্যরু মথগক মল ম থন্ত ২ (দ্যআ) জন কভ থকতথা প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন 

কগযগছন। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনগচ প্রদান কযা রঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন মমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 
জনাফ সুবনর চন্দ্র মদ 
(তত্বাফধায়ক প্রগকৌরী)  
প্রকে বযচারক, অযআআ-বফবডব-১  

পূণ থকারীন  ০৬/০৯/২০১০আং ১৯/০২/২০১৪আং 

জনাফ মভাঃ জারার উবেন বভয়া  
(তত্বাফধায়ক প্রগকৌরী)  
প্রকে বযচারক, অযআআ-বফবডব-১ 

পূণ থকারীন  ০৫/০২/২০১৪ আং ৩০/০৬/২০১৬ 

আং 
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      উগযয  তথ্য ম থাগরাচনা মদখা মায় ভাি ০৬ (ছয়) ফছগযয ফাত্মফাবয়ত এ প্রকগে ০২ (দ্যআ) জন কভ থকতথা প্রকে 

বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযগছন । 

১৪।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

প্রকগেয অতায় ২৫০০বকবভ নতুন রাআন বনভ থাণ/ 

নফায়ন,  ০৬টি নতুন উগকন্দ্র বনভ থা ণ  ৯২০০০জন 

গ্রাক  ংগমাগগয বনবভগি প্রকেটি গ্রন কযা গয়বছর। 

প্রকগেয বফযীগত ২৫৩৭ বকবভ নতুন রাআন বনভ থা ণ/নফায়ন, 

৬টি নুতন  উগকন্দ্র বনভ থা ণ এফং ১,১১,০৪৫ জন গ্রাক 

ংগমাগগয বনবভ থগি সুবফধা সৃবষ্ট কযা গয়গছ। 

 

১৫।   উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণ প্রকগেয কাবিত উগেশ্য বজথত গয়গছ । 

১৬।    বডট : ২০১০-১৩ থ থ ফছগযয পাপাড থ বডগট মভাট ০৬ টি অবি মদয় তগন্মগধ্য বনস্পবি য় ০২ টি  এফং বনস্পবিয 

গোয় অগছ ০৪টি । ২০১৩-১৪ থ থ ফছগযয পাপাড থ বডগট মভাট ০২ টি অবি মদয় তগন্মগধ্য বনস্পবি য় ০২ টি। 

২০১৪-১৫ থ থ ফছগযয পাপাড থ বডগট মভাট ০৪ টি অবি মদয় তগন্মগধ্য বনস্পবি য় ০১ টি  এফং  বনস্পবিয 

গোয় অগছ ০৩টি । ২০১৫-১৬ থ থ ফছগয বডট  চরভান।  

১৭।    প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা : প্রকে ফাস্তফায়ন আগতাভগধ্য ভাপ্ত । 

১৮।   প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব (Time Over-run):  প্রকেটি অআবডবফ াায্যপুষ্ট । প্রকেটি ০৯/০৯/২০১০আং তাবযগখ 

নুগভাবদত গর অআবডবফ’য গঙ্গ মরান এবগ্রগভন্ট য় ২৪/০৬/২০১৪ আং তাবযগখ । পরশ্রুবতগত  অআবডবফ পান্ড 

প্রাবপ্তগত বফরম্ব য়ায় প্রকেটিয মভয়াদ দীঘ থাবয়ত য় । তগফ চুবক্ত ভাবপ্তয ভগয় (৩ ফছয ) ১৫ ভা পূগফ থআ প্রকেটি 

ভাপ্ত য়। চুবক্তয মভয়াদ ১৭/০৯/২০১৭ ম থভত্ম যগয়গছ।   

১৯ । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন (If any):  প্রগমাজু নয় 

২০ ।  চুবক্ত ফাস্তফায়গন  বফরগম্বয কাযণ:  IDB এয বত চুবক্ত কযগত বফরম্ব গয়গছ, এছাড়া Soft lone IBD  বদগত না 

াযায় প্রকগেয স্বাগথ থ যফতীগত Hard lone  মনয়ায বফলগয় যকাগযয বদ্ধাভত্ম য়। এগত বফরম্ব য়।     
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২১। এক নজণয রযদ জণনয রকছু অণরাকরচে: 

  

  

  

  

 

২২।  রযদ জন ম থগফেণঃ 

২২.১। বফগত ২৫-২৬ মভ ২০১৭ াগর “ল্লী বফদ্যুতায়ন ম্প্রাযণ ফবযার বফবাগীয় কাম থক্রভ-১” ভাপ্ত প্রকেটি গযজবভগন 

বযদ থন কযা য়। ফবযার-১, ফরযার-২, টুয়াখারী  বগযাজপুয এয কগয়কটি এরাকা নমুনা বাগফ প্রগজক্ট কযা 
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য়। বযদ থন কাগর -বফশ্বা, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী ফবযার অযআবফ, সুনীর কুভায মঘাল, বনফ থাী প্রগকৌরী অযআবফ 

ফবযার ঞ্চর  স্ব স্ব এরাকায বজ.এভ  ন্যান্য কভ থকতথাগন উবস্থত বছগরন।  

২২.২। ফবযার-২ এয  ধীন প্রকগেয গথ থ বনবভ থত ১টি াফ-মেন বযদ থন কযা য়। এগত মদখা মায়-  ACR 

(Automatic circuit Recluser) -৬টি প্রববন অগছ। বডজাআগন ৪ provision ধযা অগছ-৩টি ফাগনা গয়গছ-

১টি ফাগনা য়বন। Entec ৬৩০ Ampere এবয়া-মবযয়ান বতযী। Panel- Entec এয মদখা মায়। ACR/CR 

33 Kv-3, Phase-1 মদখা মায়। Voltage Regulator-৩টি ায়া মগগছ। এটা cooper power system 

(USA) বতযী, আা প্রকে মথগক মদয়া য়বন। দয substation মথগক পুযাতন V/R এগন ফাগনা গয়গছ।  

 Power transformer -330/11 Kv. (10 MVA)। ংবিষ্টগদয াগথ ভত বফবনভগয় জানা মায় মূর Power 

transformer মভবন াধাযণত 3.33X3+spare 3.3 থাগক, নতুন মমটা ফাগনা গয়গছ-তাগত spare মনআ 

তগফ 10 MVA। আাগত Tosiba-India ভগনাগ্রাভ মদখা মায়।  াফগেগনয মপবন্সং ঠিক অগছ মদখা মায়। 

াফগেনটিয 10 MV এয ভগধ্য ৫ এভবফএ চালু গয়গছ।  

 ফরযার-১ এয জয়শ্রী ফতথা গ্রা মভ বফদ্যুৎ ংগমাগ রাআন বযদ থন  গ্রাক ম থাগয় ভত বফবনভয় কযা য়। এ গ্রাগভ 

ড্ররয়ং, রডজাআন নুমায়ী ১২৯ জন গ্রাক  ৪৫টি খুটি মদখা মায়। খুটি ৪৫টি ফাগনা গয়গছ। তগফ খুটিয নাম্বাবযং  

বযবচবত ছা/ব্রান্ড মনভ গাগয় উগল্লখ মনআ। তগফ গ্রাক ম থাগয় মকউ মকউ ংগমাগ ায়বন। ৯নং pole এ ৪ জন ধযা 

বছর –ভাি ১ জন  ংণমাগ মগয়গছন। ১০/A pole এ তায স্থান য়বন । এণত ৩ গ্রাক ধযা অগছ । ১৪/ ১৫ ঘয মকান 

ংগমাগ ায়বন। স্থানীয় মরাকজন ভন্নান পবকয, মভা: বদ্যর আরাভ গনক গ্রাক ংগমাগগয জন্য বতবযক্ত 

থ থ অদাগয়য ববগমাগ কগযন। স্থানীয় টাউট/আগরকবট্রবয়ানযা থ থ অদাগয়য ভাধ্যগভ বাগফ কাজ কগয মায 

প্রাথবভক ােু প্রভান বযদ থন কারীন ভয় মদখা মায়।  

২২.৩। টুয়াখারী ররফএ-এ প্রদখা মায় : 

 বডবব ফযাে : ক) নতুন রাআন  = ৫১৮ বক:বভ:।  

    খ) নফায়ন রাআন  = ১২ বক:বভ:।  

    গ) নতুন ৩৩ মকবব রাআন = ১৫ বক: বভ:।  

    ---------------------------------------------------------  

       = ৫৪৫ বক: বভ:  

    ঘ) নতুন উগকন্দ্র  = ০১টি।  

 বনবভ থত  রাআন/উগকন্দ্র:  

  ক) নতুন রাআন (১১/৬.৩৫/০.২৩ মকবব)  =  ৫২০ বক: বভ:।  

  খ) নফায়ন রাআন    = ১২ বক: বভ:।  

  গ) নতুন ৩৩ মকবব রাআন   = ১৫ বক: বভ:।  

  -------------------------------------------------------------------------------  

     মভাট  = ৫৪৭ বক: বভ:।  
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  ঘ) নতুন উগকন্দ্র বনবভ থত   =  ০১টি (১০ এভববএ)।  

 বনবভ থত রাআগন মেক গ্রাক : ২৩৮২১ জন  

 বনবভ থত রাআগন ংগমাগকৃত গ্রাক: ২৩৮২১ জন।  

টুয়াখারী স্থানীয় বযচারক ভন্ডরী  গ্রাকগদয াগথ ভত বফবনভয় কযা য়। তাযা প্রকগেয কাজ ঠিকবাগফ (মম 

কগয়কটা ম্বগে ধাযনা অগছ) ফাস্তফাবয়ত গয়গছ ফগর ভগন কগযন। তগফ ফ কাজ  component ম্বগে তাযা 

ফবত নয় ফগর মকউ মকউ ভত ব্যক্ত কগযন। প্রকগেয কাজ এয ফ বফলগয় তাগদয গনক ভয় ধাযনা থাগক না ফা 

ঠিকবাগফ ফবত কযা য় না। বফদ্যুতায়গন কগর অনবন্দত ।Load Shedding বদগনয প্রফরয বাগ ভয় থাকণছ 
ফগর তা কভাগনায জন্য ংবিষ্টগদয দৃবষ্ট অকল থন কগযন। ংগমাগগয ভয় দূনীবত মযাগধয জন্য ঠিক ভগয়  

ববযয়ার নুাগয কযা  package ববযয়ার ভগত ফাস্তফায়গনয উয মজায প্রদন এফং বযচারকগদয ম্পৃি 
কযায যাভ থ মদন। টুয়াখারীগত বগেভর-১২.২৬ ফগর জানাগনা য়।  

২২.৪। ঝারকাঠিয নরবছটিগত একটি াফ-মেন ( 5 MVA)  ১টি গ্রাগভয গ্রাক ম থাগয় ংগমাগ কাজ বযদ থন কযা য়। 

বযদ থনকাগর বনম্নবরবখত তথ্য য়া মায়  

Power Transformer মায গাগয় মরখা energy pac –Bangladesh. তণফ ২০০৫ াগরয ততরয মদখা মায়। 

3X1.66  MVA = 5 MBA  

ACR/OCR ৬টি provision যগয়গছ। বডজাআগন ৪টি provision অগছ-৩টি Active মদখা মায়-অয একটি ন্যি 

বনগয় মগগছ ফগর জানায়। Voltage Regulator -৩টি ায়া প্রগণছ। Brand ণরা Cooper Power 

System. তণফ ব্ররউয/কযাটারগ ায়া মায়রন।  

ঝারকাঠিয দয উণজরায ডয াোয় গ্রাক ংণমাগ রাআন রযদ জন কযা য়। এআ গ্রাণভ ড্ররয়ং/রডজাআন ভণত 

৩৪টি প্রার, ২.০৮৫ রক.রভ. রাআন ংণমাগ, ৬টি রান্পপভ জায, .৯২ জন গ্রাণকয ব্যফস্থা অণছ। রযদ জণনয ভয় ৭৩ 

জন রাআন প্রণয়ণছ। গ্রাকযা রতরযি থ জ অদাণয়য রবণমাগ কণযরন। রান্পপভ জায ৬টি ঠিকাদায ফাআরন। ররফএ 

প্রথণক রনণজণদয রান্পপভ জায ফাণনা ণয়ণছ।    

ঝারকাঠিয দয উণজরায ডয াো আউরনয়ণন একটি গ্রাণভ গ্রাক ংণমাগ রযদ জন কযা য়। গ্রাকণদয াণথ 

ভত রফরনভয় কাণর রতরযি থ জ অদাণয়য রবণমাগ ায়া মায়রন। ড্ররয়ং, রডজাআন ভণতা খটি  ংণমাগ ায়া 

মায়। তণফ খটি গুণরাণত নাম্বারযং  প্রকান ভণনাগ্রাভ প্রদখা মায়রন।     

২৩।     সুাবয:  

২৩.১।  রযদ জনকৃত রনরভ জত রফদুযৎ উ-প্রকে গুণরাণত রযণাণট জ উণল্লরখত প্রভরনাযীজ/আকুআণভন্ট মূ ঠিক রডজাআন  

রনধ জারযত ভাণনয উমৄি ব্রাণন্ডয  প্রদয়া ণয়ণছ রকনা এফং প্রম কর আকুআম্যান্ট/ACR ড্ররয়ং/রডজাআণন উণল্লরখত 

Provision ভণতা ায়া মায়রন, কভ ায়া প্রগণছ তা মাচাআ কণয প্রদখণত ণফ। নররছটি উণকণে ২০০৫ াণরয 

ততরয আকুযণভন্ট/প্রভরন স্থারত য়ায রফলয়টি  ফরযার-২ এ ব্যফহৃত আকুআণভন্টগুণরা রডরর  

ড্ররয়ং/রডজাআন ভণত ভান ম্মত আকুআম্যান্ট স্থান ণয়ণছ রকনা ভন্ত্রণারয়/রফবাগ যীক্ষা কণয প্রদখণফ। 

২৩.২।  ফতজভাণন গ্রাভাঞ্চণর রতরযি loadsheding য়ায় তফদুযরতক রাআন ম্প্রাযণ এয াাার loadsheding 

এয বাযাম্য মাণত নীয় ম জাণয় থাণক প্র জন্য ম্প্রাযণ  প্রজনাণযন উন্নয়ন ম জাণয় বাযাম্যমূরক  

রযকল্পনা ভারপক প্রকল্প গ্রণ কযা প্রমণত াণয। ন্যথায় ন্তুরষ্টয প্রচণয় ন্তুষ্ট ফাোয ম্ভাফনা যণয়ণছ।                                    

২৩.৩। গ্রাক ন্তুরষ্ট বৃরিয জন্য  গ্রাক ম জাণয় অরথ জক য়যারন কভাণনায রনরভণত্ত প্রকল্প শুরুয প্রথভ রদণক তাররকা কযায 

ভয় রজএভ/উমৄি প্ররতরনরধয ভােণভ উঠান তফঠক নুষ্ঠান  ভাআরকং রনরিত কযায জন্য স্থানীয় প্রচয়াযম্যাণনয 
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প্রতযয়ন প্রনয়া প্রমণত াণয। মাণদয রফরুণি গ্রাক ম জাণয় রবণমাগ ায়া মাণফ তাণদয রফরুণি প্রপৌজদাযী ব্যফস্থা  

রনয়ন্ত্রণকাযী কভ জকতজাণদয দারয়ে রনধ জাযণ কযা প্রমণত াণয।  

২৩.৪। রনস্পন্ন রডট অরত্তমূ দ্রুত রনস্পরত্ত কযণত ণফ এফং প্রম কর প্রক্ষণে ররফএ প্রথণক ভারাভার যফযা  

কাজ কযা ণয়ণছ প্রণক্ষণে ব্যয় এয তবততা অণছ রকনা যীক্ষা কযণত প্রদখণত ণফ।    

২৩.৫। প্রকল্পটি ০৯/০৯/১০ তারযণখ নুণভারদত ণর অআরডরফ এয াণথ প্ররান এরগ্রণভন্ট য় ২৪/০৬/২০১৪ তারযণখ থ জাৎ 

প্রায় ৪ ফছণযয কাছাকারছ ভয়। পণর প্রকল্ প্রভয়াণদ দীঘ জারয়ত ণয়ণছ বরফষ্যণত মথা ভণয় প্রকল্প ভারপ্তয স্বাণথ জ 

স্বল্প  প্রমৌরিক ভণয় মাণত এরগ্রণভন্ট ম্পন্ন য় প্র রফলণয় রডরর প্রণয়ন কারীন ভণয় প্রকণল্পয প্রভয়াদ ভথায় 

প্রযণখ সুষ্ঠ ুরযকল্পনা/প্রযাড ম্যা গ্রণ কযা প্রমণত াণয।  

২৩.৬। রযদ জনকৃত এরাকায ভণে প্রম দুআটি গ্রাণভ গ্রাক প্রথণক রতরযি থ জ অদাণয়য রবণমাগ ায়া প্রগণছ, প্রখাণন 

উমৄি কর্তজক্ষ/রজএভ তদন্তপূফ জক প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা রনণফন।    

২৩.৭। প্রকল্প ভারপ্তণত প্রকল্প প্রথণক প্রকনা গােী মূ প্রাণরয ভােণভ রডণাজার  কযণত ণফ।  

২৩.৮। নুগেদ ২৩-১ ণত নুপ্রেদ-২৩-৭ ম জন্ত  উবল্লবখত বফলগয় অগাভী ৩০ বদগনয ভগধ্য প্রাবনক ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ এফং তা এ বফবাগগক ফবত কযগফ। 
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২১ প্রজরা রফদুযৎ রফতযণ প্রকল্প -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভ :  ২১ প্রজরা রফদুযৎ রফতযণ প্রকল্প 

২. উগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ণয়ে প্রজান ায়ায রডরিরফউন প্রকাম্পানী রররভণটড(ণজাারডণকা) 

৪. প্রকে এরাকা :  ঢাকা রফবাণগয ৫টি প্রজরা (পরযদপুয, যাজফােী, ভাদাযীপুয, প্রগাারগঞ্জ  যীয়তপুয ), 

খরনা রফবাণগয ১০টি প্রজরা (খরনা, ফাণগযাট, মণায, াতক্ষীযা, নোআর, রঝনাআদ, প্রভণযপুয, কুরষ্টয়া, চুয়াডাংগা, 

ভাগুযা) এফং ফরযার রফবাণগয ৬টি প্রজরা (ফরযার, রণযাজপুয, ঝারকাঠি, টুয়াখারী, ফযগুনা  প্রবারা)। 

৫.     প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার: 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

% 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৯১৮.০৪ 

(০.০০) 

৪৬৯১৮.০৪ 

(০.০০) 

৪৬৯১৮.০৪ জানুয়ারয 

২০১১ 

ণত 

রডণম্বয 

২০১৩ 

=৩(রতন) 

ফছয 

জানুয়ারয 

২০১১ ণত 

রডণম্বয 

২০১৫ 

=৫(াঁচ) 

ফছয 

জানুয়ারয 

২০১১ ণত 

রডণম্বয 

২০১৫ 

=৫(াঁচ) 

ফছয 

০.০০% ৬৬.৬৭% 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

৭.০ প্রকে াাগয্যয উৎ  : প্রগমাজু নয়। 

৮.০ াধাযণ ম থগফেণ :  

৮.১ প্রকগেয উগেশ্য : 

 প্রদণয দরক্ষণ-রিভাঞ্চণরয যগুণরায রফদ্যভান াফ -প্রেন, রান্পপভ জাযমূণয অদৄরনকায়ন  রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থা 

রধক দক্ষতায াণথ রযচারনা কযাআ প্রকল্পটিয মূর উণেশ্য। 

৮.২ প্রকগেয অতায় গৃীত মূর কাম থক্রভ: 
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 ক) ১০টি নতুন ৩৩/১১ রফদুযৎ উণকে রনভ জাণ কযা; 

 খ) ৬৩ রকঃ রভঃ নতুন ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 গ) ১৪৮ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ঘ) ৩২৫ রকঃ রভঃ নতুন ১১ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ঙ) ৩৩৪ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 চ) ৪৫৫ রকঃ রভঃ নতুন ১১/০.৪ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 জ) ৪৯২ রকঃ রভঃ ১১/০.৪ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ঞ) ংরিষ্ট পূতজ কাজ  ন্যান্য ভারাভার ংগ্র। 

৮.৩   প্রকগেয নুগভাদন ফস্থা:  প্রকণল্পয মূর রডরর ২৪/০২/২০১১ তারযণখ একণনক বায় নুণভারদত য়। 

৮.৪ প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  

 গজাাবডগকা  মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত 

বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

                                                                                     (রে টাকায়) 

Items of work  Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Land       

Acquisition(acre) Acre 66.00 3.00 6.93 0.32 

Development(cum) cum 12.15 12150.00 0.00 0.00 

Sub Total -1  78.15  6.93 0.32 

Civil works         

Non Residential 
Building 

sq.m 62.90 740.00 104.02 1223.76 

Other Civil works L.S 900.00 1800.00 664.54 1329.08 

Sub Total -2  962.90  768.56 2552.84 

Sub-Transmission line         

33 kV Lines (New) Km 1302.21 63.00 2521.21 119.00 

33 kV Lines (Reno) Km 1327.56 148.00 702.22 65.00 

Sub Total -3  2629.77 211.00 3223.44 184.00 

Distribution line      

11 kV Lines (New) Km 4421.63 325.00 4196.53 315.00 

11 kV Lines (Reno) Km 2999.32 334.00 1738.86 221.00 

11/.4 kV Lines (New) Km 7739.55 455.00 7911.29 377.00 

11/.4 Kv Lines (Reno) Km 3950.76 492.00 4278.23 413.00 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

0.4 kV Lines (New) Km 4828.90 430.00 5044.47 410.50 

0.4 kV Lines (Reno) Km 2196.32 424.00 3237.67 564.50 

Sub-Total-4  26136.48 2460.00 26407.05 2301.00 

Distribution 
Transformer(New) 

     

11/0.4 kV, 250 kVA Nos. 1452.50 250.00 1675.00 250.00 

11/0.4 kV, 200 kVA Nos. 1684.00 400.00 1860.00 400.00 

11/0.4 kV, 100 kVA Nos. 1579.50 450.00 1561.50 450.00 

SubTotal-5  4716.00 1100.00 5096.50 1100.00 

33/11 kV Sub 
Station(New) 

 
  

 
    

Power Transformer 
including Sub Station 
Materials (Rural type) 

Nos. 2250.00 10 2293.01 10.00 

SubTotal-6  2250.00  2293.01 0.00 

33/11 kV Sub Station 
(Reno.) 

    0.00 

Power Transformer 
including Sub Station 
Materials 
(Regular/Rural type) 

Nos. 420.00 7 1655.71 7.00 

11 KV   cable KM 1850.00 50.00 0.00 0.00 

Cable jointing kits Nos. 47.50 50.00 0.00 0.00 

Fork lift Nos. 20.00 2.00 0.00 0.00 

33 KV U/G  cable Km 0.00 0.00 399.66 6.00 

33 KV SMC  cable km 0.00 0.00 1521.44 16.00 

SubTotal-7  2337.50  3576.81  

Total material cost  38069.75  40596.81  

Transport vehicle       

Jeep No. 35.00 1 0.00 0.00 

Double cabin pick-up Nos. 160.00 8 180.00 4.00 

Motor cycle Nos. 15.00 12 14.95 12.00 

SubTotal-8  210.00  194.95   

Others       

Internal transportation  
materials cost 

LS 951.74 LS 212.38 - 

Installation  of material LS 3045.58 LS 2690.96 - 

Salary of manpower LS 534.11 LS 940.29 - 

Field establishment LS 375.50 LS 255.49 - 

Interest during 
construction 4% of 

LS 1522.79 LS 1251.67 - 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Unit Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

material cost 

price contingency  LS 786.82 LS 0.00 - 

physical contingency  LS 380.70 LS 0.00 - 

SubTotal-9  7597.24  5350.79  

Total  46918.04  46918.04  

 

৯.০ বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক জনাফ মভা: তাীপ যভান কর্তথক ১৬/০৪/২০১৭ তারযণখ এফং 

০১/০৬/২০১৭ তাবযগখ প্রকে এরাকায  মগায, খুরনা, নড়াআর  ফাগগযাট  ং বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর 

প্রকে বযচারক  প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ উবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন। বযদ থনকাযী কভ থকতথা 

অগরাচু প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন ংক্রান্ত একটি তদন্ত কবভটিয দস্য বছগরন। 

১০.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 প্রকেটিয নুকূগর এ ম থন্ত দাবয়ত্ব ারনকাযী প্রকে বযচারকগদয নাভ, দফী, দাবয়গত্বয ধযন  দাবয়গত্বয মভয়াদ 

বনম্নরূ: 

 ক্রভ 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয 

ধযন 

দাবয়গত্বয মভয়াদ 

১ রজ প্রক াণন্ড তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ২৫/০২/২০১১ ণত ০৯/০৫/২০১২ 

২ প্রদী কুভায যকায তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ০৯/০৫/২০১২ ণত ০৩/০৭/২০১৩ 

৩ প্রখ আরদ্র অরী তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ০৩/০৭/২০১৩ ণত ১৮/০৮/২০১৩ 

৪ র এভ প্রভাতাায প্রাণন তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ১৮/০৮/২০১৩ ণত ৩১/১২/২০১৫ 

 

১১.০ ম থগফেণ:  

১১.১ রাআন বনভ থাণঃ  

কাম থক্রগভয বফফযণ রেুভািা জথন ভন্তব্য 

৩৩ মকবব বাযগড রাআন (নতুন) ৬৩ রকঃ রভঃ ১১৯ রকঃ রভঃ মূর নুণভারদত রডররয 

“প্রকা প য়াকজ ” -এয াণথ 

ঙ্গরতপূণ জ নয়। 
৩৩ মকবব বাযগড রাআন (নফায়ন  ংকায) ১৪৮ রকঃ রভঃ ৬৫ রকঃ রভঃ 

১১ মকবব রাআন (নতুন) ৩২৫ রকঃ রভঃ ৩১৫  রকঃ রভঃ 

১১ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৩৩৪  রকঃ রভঃ ২২১  রকঃ রভঃ 

১১/০.৪ মকবব রাআন (নতুন) ৪৫৫  রকঃ রভঃ ৩৭৭  রকঃ রভঃ 
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কাম থক্রগভয বফফযণ রেুভািা জথন ভন্তব্য 

১১/০.৪ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৪৯২  রকঃ রভঃ ৪১৩  রকঃ রভঃ 

০.৪ মকবব রাআন (নতুন) ৪৩০  রকঃ রভঃ ৪১০.৫০ রকঃ রভঃ 

০.৪ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৪২৪  রকঃ রভঃ ৫৬৪  রকঃ রভঃ 

 

 ১১.২ াফগেন বনভ থাণঃ প্রকগেয অতায় নতুন ১০টি াফ-মেন বনভ থাগণয রেুভািা বনধ থাবযত বছর মায ফগুবর বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। 

 ১১.৩ প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতথনঃ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ৩ (বতন) ফায প্রকে বযচারক বযফতথন  গয়গছ, এগত 

প্রকগেয স্বাবাবফক গবত ব্যাত গয়গছ।  

১১.৪ চরভান বফদ্যুৎ রাআন ফে কগয রাআন ংকায  ম্পস্রাযগনয কাজ কযগত য়। ফ ভয় রাআন ফে কযা মায় না বফধায় 

বনযবফবেন্নবাগফ কাজ কযা ম্ভফ য়বন। পগর বনধ থাবযত ভগয়য মচগয় গনক এরাকায় মফব ভয় ব্যয় গয়গছ।  

 ১১.৫ বফদ্যুগতয মার আগযকন এফং বফদ্যুৎ রাআন ম্প্রাযগণয কুাফর মকান মকান এরাকায় ব্যবক্ত ভাবরকানা জবভয উয 

বদগয় মনয়ায ভয় জবভয ভাবরক কর্তথক অবি  গনক মেগি ফাধায কাযগণ উক্ত কাম থ ম্পাদগন বনধ থাবযত ভগয় বতবযক্ত 

ভয় ব্যয় য়।  

১১.৬   প্রকগেয ঙ্গমূগয বযভাণ  ব্যগয়য হ্রা/বৃবদ্ধয বফলগয় অন্ত:খাত ভন্বয় ফা বডবব ংগাধন না কযাঃ 

১১.৬.১ ণজাারডণকা কর্তজক প্রস্তারফত ংণারধ ত রডররয উয ২৯.১০.২০১৫ তারযণখ প্রকল্প মাচাআ করভটিয বা য়ায 

য মাচাআ করভটিয সুারয নুমায়ী প্রকণল্পয ংণাধন প্রস্তাফ ণজাারডণকায প্রফাড জ বায নুণভাদন /সুারয রফদুযৎ 

রফবাণগ প্রপ্রযণ কযা ণজাারডণকায প্রারতষ্ঠারনক দারয়ে রছর। এ দারয়ণেয ং রণণফ ২৮.১২.২০১৫ তারযণখ নুরষ্ঠত 

ণজাারডণকা প্রফাড জ এয ১৩৫ তভ ফায় ২১ প্রজরা রফদুযৎ রফতযণ প্রকণল্পয ংণারধত রডরর (অযরডরর) নুণভাদণনয 

উস্থান কযা য় এফং প্রফাড জ বায় অযরডরর নুণভাদণনয জন্য ভন্ত্রণারণয় প্রপ্রযণণয সুারয কযা য়। প্রফাণড জয সুারয 

নুমায়ী অযরডরর ভন্ত্রণারণয় প্রপ্রযণণয জন্য প্রকল্প দপ্তয কর্তজক উণদ্যাগ গ্রণ কযা য়। রকন্তু , তৎকারীন রনফ জাী রযচারক 

(প্রণকৌর) জনাফ শ্যাভর কুভায প্রঘাল এয ণমারগতা এফং অযরডরর ংরিষ্ট নরথ রনেরত্তণত কারণক্ষণনয কাযণণ 

অযরডরর মথাভণয় রফদুযৎ রফবাণগ প্রপ্রযণ কযা ম্ভফ য়রন।  

১১.৬.২ প্রকাম্পানীয স্বাথ জরফণযাধী কাম জকরাণ ংগ্রণণয জন্য ণজাারডণকা ’য ০৬.০২.২০১৭ তারযণখয এক ণে রনফ জাী 

রযচারক (প্রণকৌর) জনাফ শ্যাভর কুভায প্রঘাল এয চুরিরবরত্তক রনণয়াগ ফারতর কযা য়। রনফ জাী রযচারক (প্রণকৌর) এয 

চুরিরবরত্তক রনণয়াগ ফারতর কযায পূফ জ ম জন্ত প্রায় এক ফছয অযরডর ংরিষ্ট নরথ রনেরত্তণত রনফ জাী রযচারক (প্রণকৌর) প্রক 

প্রভৌরখকবাণফ ফায ফায তারগদ প্রদয়া ণত্ত্ব মখন রনফ জাী রযচারক (প্রণকৌর) নরথটি রনেরত্ত কণযনরন তখন নরথটি রনেরত্তয 

জন্য ব্যফস্থানা রযচারক কর্তজক রনফ জাী রযচারক (প্রণকৌর) প্রক রররখত রনণদ জনা প্রদান কযা প্রমত এফং /ফা রফলয়টি প্রফাণড জ 

উস্থান কযা প্রমত। মরদ রররখত রনণদ জনা প্রদাণনয প্রক্ষণে ব্যফস্থানা রযচারণকয অংকা রছর এণত দাপ্তরযক রযরস্থরত 

খাযা ণত াণয , তথার অযরডরর ংরিষ্ট নরথ রনেরত্ত কযায জন্য ংস্থা প্রধান ব্যফস্থানা রযচারক কর্তজ ক কাম জকয 

উণদ্যাণগয বাফ রযররক্ষত য়।    

১১.৭ রডররণত ংস্থানকৃত টিএভ িরতয রযফণতজ রডরএভ িরত নুযণণয মথাথ জতাঃ  

১১.৭.১ যকাযী প্ররতষ্ঠাণন উৎন্ন তফদুযরতক যঞ্জাভারদ যারয ক্রয় ংক্রান্ত রফলণয় রফদুযৎ রফবাণগয ১১.০৬.২০০৫ 

তারযণখয রফজ্বখ/রফ:উ:-২/রফরফধ-২/২০০০/৫৩১(৮) ংখ্যক স্মাযণক টিএভ িরতয রযফণতজ রডরএভ িরত নুযণণ প্রদত্ত 
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রিান্ত/রনণদ জনা নুমায়ী প্রকণল্পয গ্রগরত েযারিত কযায রণক্ষয করতয় অআণটণভয ৫০% যকাযী প্ররতষ্ঠানমু ণত 

রডরএভ িরতণত ক্রয় কযা ণয়ণছ। ণজাারডণকায প্রফাড জ কর্তজ ক নুণভারদত প্রস্তারফত ংণারধত রডররণত উরল্লরখত 

রযভাণণয রবরত্তণত উি ক্রয় কযা ণয়ণছ।  

১১.৭.২ অটটি অআণটভ /ণ্য (AAC WASP Conductor, AAC ANT Conductor, Distribution 

Transformer, Transformer Loop, ACSR Merlin Conductor, SPC Pole) যকাযী প্ররতষ্ঠানমূ ণত 

রডরএভ িরতণত ক্রয় কযা ণয়ণছ। উি ৮টি অআণটভ /ণণ্যয প্রভাট রযভাণণয ভণে রডরএভ িরতণত ক্রয়কৃত ং ফা 

রযভাণ ১৮টি প্যাণকণজ প্রকল্প চরাকাণর রফরবন্ন ভণয় ক্রয় কযা ণয়ণছ। ১৮টি প্যাণকজ এয ভণে ৬টি প্যাণকজ এয নুণভাদন 

প্রদান কণযণছন ণজাারডণকা ’য ব্যফস্থানা রয চারক এফং ১২টি প্যাণকজ এয নুণভাদন প্রদান কণযণছন ণজাারডণকা ’য 

প্রফাড জ। ণজাারডণকা ’য অরথ জক ক্ষভতা ক্ষভতা  জণ (উন্নয়ন প্রকল্প ), ২০১১ এ উরল্লরখত রনধ জারযত ীভা   ক্ষভতা নুমায়ী 

ণজাারডণকা’য ব্যফস্থানা রযচারক এফং প্রফাড জ উি প্যাণকজ মূণয অআণটভ/ণ্য ক্রণয়য নুণভাদন প্রদান কণযণছন। 

 ১১.৭.৩ রডরএভ িরতণত ক্রয়কৃত ৮টি অআণটভ /ণণ্যয ভণে ৬টি অআণটভ /ণ্য (AAC WASP Conductor, AAC 

ANT Conductor, Distribution Transformer, Transformer Loop, ACSR Merlin Conductor, SPC 

Pole) যকাযী প্ররতষ্ঠাণন উৎন্ন তফদুযরতক যঞ্জাভারদ যা রয ক্রয় ংক্রান্ত রফলণয় রফদুযৎ রফবাণগয ১১.০৬.২০০৫ তারযণখয 

স্মাযণক উরল্লরখত রিান্ত /রনণদ জনা নুমায়ী রনরদ জষ্ট ৫০% ীভায ভণে ক্রয় কযা ণয়ণছ। ২টি অআণটভ/ণণ্যয ৫০% এয প্রফী 

রডরএভ িরতণত ক্রয় কযা ণয়ণছ (ACSR Dog Conductor-57%, Insulator-100%)। এ ২টি অ আণটভ/ণণ্যয 

৫০% এয প্রফী রডরএভ িরতণত  ক্রয় কযায প্রমৌরিকতা রফলণয় যকাযী প্ররতষ্ঠাণন উৎারদত দ্রব্য াভগ্রী গ্রারধকায 

রবরত্তণত ক্রণয়য রফলণয় একণনক এয ০২.০৩.২০১০ তারযণখয বায রিান্ত নুযণ কযা ণয়ণছ।  

১১.৭.৪ যকাণযয রিান্ত /রনণদ জনায অণরাণক ণজাারডণকা ’য অরথ জক ক্ষভতা  জণ (উন্নয়ন প্রকল্প ), ২০১১ নুমায়ী 

ণজাারডণকা’য ব্যফস্থানা রযচারক এফং /থফা প্রফাড জ এয নুণভাদনক্রভ করতয় অআণটভ /ণ্য ক্রণয়য প্রক্ষণে টিএভ 

িরতয রযফণতজ রডরএভ িরত নুযণণয মথাথ জতা যণয়ণছ।  

প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচি:  

 

রচে-১- নতুন স্থারত৩৩ প্রকরব  তফদুযরতক রাআন  

(নোআর প্রজরা) 

 

রচে-২- নতুন ১১/০.৪ প্রকরব তফদুযরতক রাআন  

(নোআর প্রজরা) 
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রচে-৩- নতুন স্থারত ৩৩ প্রকরব তফদুযরতক রাআন 

(মণায প্রজরা) 

রচে-৪- নতুন প্রার ভাউণন্টড রফতযণ রান্পপভ জায  

(খরনা প্রজরা) 

 

রচে-৫- প্ররতস্থারত নতুন প্রার ভাউণন্টড রফতযণ রান্পপভ জায 

(ফাণগযাট প্রজরা) 

 

রচে-৬- নতুন ১১/০.৪ প্রকরব রাআন তফদুযরতক রাআন 

(ফাণগযাট প্রজরা) 

 

১২.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ ংমৄরি-ক দ্রষ্টব্য। 

১৩.০ প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

 প্রকগেয মূর উগেশ্য প্রকৃত জথন 

প্রদণয দরক্ষণ -রিভাঞ্চণরয যগুণরায 

রফদ্যভান াফ -প্রেন, রান্পপভ জাযমূণয 

অদৄরনকায়ন  রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থা 

রধক দক্ষতায াণথ রযচারনা কযাআ 

প্রকল্পটিয মূর উণেশ্য। 

ক) প্রকগেয অতায় ৯৩৯.৩৫ বক: বভ: বফদ্যুৎ বফতযণ রাআন বনভ থাণ এফং 

৮৯৪.২৫ বক:বভ: বফদ্যুৎ বফতযণ রাআন বযগনাগবন কযা গয়গছ। নতুন ১০টি 

াফ-মষ্টন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

খ) প্রকে এরাকায় মরা মবাগেজ ভস্যা উগল্লখগমাগ্য বযভাগণ হ্রা মগয়গছ 

এফং বগেভ র ১১.৭৪% গত ৯.৯৮% এ হ্রা মগয়গছ। 

 

১৪.০   সুাবয:  

১৪.১   অণরাচয প্রকণল্পয প্রক্ষপ্রে “প্রকা ফ য়াকজ” রকছুটা রযফতজন কযা ণয়ণছ, মরদ প্রভাট অরথ জক ব্যয় রযফরতজত যণয়ণছ 

(নুণেদ- ১১.১)। মূর নুণভারদত রডররয “প্রকা প য়াকজ ” -এয াণথ ঙ্গরত প্রযণখ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা 

ফাঞ্চনীয়;  
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১৪.২ অণরাচয প্রকণল্পয প্রস্তারফত ংণারধত রডররয উয ২৯.১০.২০১৫ তারযণখ প্রকল্প মাচাআ করভটিয বা য়ায য 

মাচাআ করভটিয সুারয নুমায়ী প্রকণল্পয ংণারধত রডরর ণজাারডণকায প্রফাড জ বায নুণভাদন /সুারয 

রফদুযৎ রফবাণগ প্রপ্রযণ কযণত  না াযা ণজাারডণকায একটি প্রারতষ্ঠারনক ব্যথ জতা। বরফষ্যণত এআ ধযণনয রফলয়গুররয 

ব্যাাণয অপ্রযা তকজ থাকায জন্য সুারয কযা র ;  

১৪.৩  প্রকগেয অতায় বনবভ থত কর ৩৩/১১ উগকগন্দ্রয টান্সপভ থায প্রধান প্রধান আকুআগভগন্টয মস্পববপগকন এফং 

উৎাদগনয তাবযগখয প্রভাণ বগগফ প্রগয়াজনীয় কাগজি গজাাবডগকা ংযেণ কযগফ;  

১৪.৪  ববফষ্যগতয জন্য বযকেনাধীন গজাাবডগকা ’য বফতযণধভী প্রকগেয কাগজ াগথ মমন  এআ প্রকগেয মকান কাগজয 

বফগলত: বফযভান বফতযণ  রাআন পুনফ থান কাগজয মমন বৈততা না য় ম বফলগয় তকথ  থাকগত গফ; 

১৪.৫ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ৩ (বতন) ফায প্রকে বযচারক বযফতথন  গয়গছ, এগত প্রকগেয স্বাবাবফক গবত ব্যাত গয়গছ। 

ববফষ্যগত প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতথগনয বফলয়টি বযায কযগত গফ;  

১৪.৬  মূর বডবব নুমায়ী প্রকেটি ৩ ফছগয মল ফায কথা থাকগর প্রকেটি ভাপ্ত কযগত ৫ ফছয মরগগগছ।  ববফষ্যগত 

প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়গনয অগযা তকথ গত গফ মমন এত মফব টাআভ বায-যান (৬৬.৬৭) না য়;  

১৪.৭  অগাভী ২ (দ্যআ) ভাগয ভগধ্য উর্য থক্ত সুাবযমূ (১৪.১ গত ১৪.৬) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআবড ’মক 

ফবত কযগত গফ।  
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ংমৄরি-ক 

প্রকগেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

Description of 

procurement 

(goods/works 

/consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per PP Contracte

d value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Construcion & 

Renovation of 

33/11 kV Sub 

Station on 

Turnkey basis. 

2712.5 4096.26 
21.05.12 07.11.12 07.02.13 15.07.13 

27.06.13 29.12.13 26.06.14 30.04.16 

28.02.13 18.11.13 16.05.14 30.04.16 

Supply and 

delivery of Pole 

Fittings and other 

accessories. 

2486.78 3032.19 23.03.11 21.08.11 20.12.11 30.10.11 

23.03.11 21.08.11 01.11.11 01.11.11 

23.03.11 26.01.12 24.05.12 14.12.12 

16.02.12 28.05.12 24.09.12 28.09.12 

30.10.12 19.02.13 18.06.13 09.06.13 

29.09.13 17.12.13 17.03.14 22.01.14 

10.11.13 19.02.14 19.05.14 19.05.14 

29.09.13 29.12.13 28.03.14 12.03.14 

10.11.13 05.02.14 05.05.14 27.03.14 

11.05.14 25.06.14 22.09.14 08.09.14 

07.04.14 29.06.14 29.09.14 30.09.14 

28.05.14 03.08.14 31.10.14 22.09.14 

10.11.13 05.02.14 05.05.14 04.05.14 

Supply and 

delivery of 15 

Meter, 12 Meter 

and 09 Meter SPC 

Pole  

7204.73 9465.85 30.07.12 19.12.12 16.06.13 26.05.13 

20.12.12 24.03.13 27.07.13 25.06.13 

12.05.13 14.11.13 13.03.13 16.02.14 

28.11.13 25.03.2014 23.06.14 23.06.14 

12.05.13 03.10.13 30.01.14 03.02.13 

30.04.14 31.07.14 29.10.14 24.10.14 

16.04.14 31.07.14 29.10.14 24.10.14 

23.01.14 29.04.14 27.07.14 07.08.14 

Supply and 

delivery of 

Different type of 

Line Insulators  

1221.28 1943.02 23.03.11 17.07.11 16.11.11 02.11.11 

22.03.13 30.05.13 25.11.13 30.04.13 

16.02.14 14.05.14 11.08.14 10.09.14 

14.07.12 28.08.12 15.12.12 30.06.13 

18.11.14 31.12.14 30.04.15 30.04.15 

Supply and 

delivery of 11/0.4 

kV, 100 KVA,200 

KVA & 250 KVA 

Transformer with 

all accessories 

4716.00 5274.04 27.02.11 24.08.11 19.02.12 30.04.12 

05.03.11 24.08.11 20.02.12 30.04.12 

7.07.11 10.11.11 08.03.12 30.04.12 

07.07.11 10.11.11 08.03.12 30.04.12 

04.12.12 11.04.13 08.03.12 30.04.12 

4.12.12 17.02.13 08.08.13 29.06.13 

27.06.13 17.11.13 17.02.14 30.05.13 

29.07.13 17.12.13 14.02.14 06.03.14 

31.10.11 18.12.13 18.03.12 27.04.14 
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Description of 

procurement 

(goods/works 

/consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per PP Contracte

d value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

04.12.12 13.02.13 13.05.13 23.05.13 

07.06.12 26.08.12 23.12.12 16.10.12 

31.12.13 18.03.14 15.06.14 30.04.14 

31.12.13 10.03.14 08.06.14 31.03.14 

10.11.13 09.02.14 09.05.14 11.05.14 

31.12.13 25.03.14 22.06.14 22.06.14 

Supply and 

delivery of ACSR 

Merlin Conductor 

1266.72 1549.05 21.06.12 27.0812 22.02.13 30.01.13 

04.12.12 13.02.13 13.05.13 06.05.13 

   07.04.14 08.06.14 05.09.14 06.08.14 

Supply and 

delivery of ACSR 

Dog Conductor  

5607.50 4995.05 05.03.11 23.08.11 18.02.12 16.01.12 

21.06.12 27.08.12 22.02.13 30.01.13 

15.07.12 19.12.12 13.04.13 20.03.13 

12.03.13 30.05.13 26.10.13 26.11.13 

09.05.13 27.11.13 24.02.14 18.02.14 

Supply and 

delivery of AAC 

WASP  (Ins) 

Conductor  

5760.00 5980.54 05.03.13 23.08.11 18.02.12 16.01.12 

07.07.11 10.11.11 08.03.12 22.02.12 

21.06.12 27.08.12 22.02.13 30.01.12 

02.01.13 24.03.13 22.06.13 17.06.13 

02.01.13 24.03.13 22.06.13 17.06.13 

26.03.13 19.05.13 16.08.13 31.07.13 

Supply and 

delivery of AAC 

ANT  (Ins) 

Conductor 

1668.81 1674.79 05.03.11 23.08.11 18.02.12 16.01.12 

07.07.11 10.11.11 08.03.12 23.02.12 

21.06.12 27.08.12 22.02.13 15.02.13 

02.01.13 24.03.13 22.06.13 18.06.13 

09.05.13 03.11.13 16.08.13 17.01.14 

12.03.13 19.05.13 16.08.13 31.07.13 
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১০ য রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়ন (২য় ংণারধত) -শীর্ষক প্রেকের সমাত্রি মূযায়ন প্রত্রতকবদন 

 

১. প্রকগেয নাভ : ১০ য রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়ন (২য় ংণারধত) ীল জক প্রকল্প 

২. উগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ)  

৪. প্রকে এরাকা :  

রফবাগ প্রজরা উণজরা 

যাজাী যাজাী যাজাী দয, ফা, প্রগাদাগারে 

 াফনা াফনা দয 

 রযাজগঞ্জ রযাজগঞ্জ দয 

 ফগুো ফগুো দয  

 জয়পুযাট জয়পুযাট দয 

যংপুয যংপুয যংপুয দয 

 গাআফান্ধা গাআফান্ধা দয 

 রদনাজপুয রদনাজপুয দয 

 নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয 

 ঠাকুযগাঁ ঠাকুযগাঁ দয 

 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার:  
(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 
প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

% 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 
মূর  

(প্র: া:) 
ফ থগল 

ংগাবধত  
(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬৫৩৫৪.৭৪ 

(৩০৭৯৫.২৫) 

৫০৫৪০.০০ 

(২৬৭৫২.৪৭) 

৪৬৭৫১.০০ জুরাআ 

২০০৩ 

ণত জুন 

২০০৮ 

=৫ 

ফছয 

জুরাআ 

২০০৩ ণত 

জুন ২০১৬ 

= ১৩ ফছয 

জুরাআ 

২০০৩ ণত 

জুন ২০১৬ 

= ১৩ ফছয 

(-)২৮.৪৭% ১৬০% 
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৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

৭.০ প্রকে াাগয্যয উৎ  : নযবডক পান্ড, নযণয় (এনরডএপ) এফং এরয়ান প্রডণবরণভন্ট ব্যাংক (এরডরফ)। 

৮.০ াধাযণ ম থগফেণ:  

৮.১ প্রকগেয উগেশ্য: 

ক) প্রকল্প এরাকায় রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং নতুন গ্রাক ংণমাগ সৃরষ্ট;  

খ) ফরধ জত রফদুযৎ চারদা পূযণ; 

গ) রণেভ র হ্রা; 

ঘ) রনব জযণমাগ্য  রস্থরতীর রফতযণ ব্যফস্থা সৃরষ্ট; 

ঙ) প্ররাড প্ররডং হ্রা  প্ররাণবাণেজ ভস্য প্রভটাণনা;  

চ) নতুন রফদুযৎ ংণমাগ প্রদাণনয ভােণভ ক্ষুদ্র  কুটিয রণল্পয উন্নয়ন; 

ছ) প্রকল্প এরাকায ভানুণলয অথ জ-াভারজক ফস্থায উন্নয়ন।  

৮. ২ প্রকগেয টভূবভ:  

 রফদুযৎ প্রকান একটি প্রদণয অথ জ -াভারজক উন্নয়ণনয জন্য রযাম জ উাদান। প্রদণয াভরগ্রক উন্নয়ন রনরিতকযণণয 

জন্য রফরবন্ন উন্নয়নমূরক খাণত ম জাপ্ত  রনযফরেন্ন রফদুযৎ যফযা কযা জরুরয। প্রদণয থ জতনরতক কভ জ কাণন্ডয ব্যাক 

প্রায, দ্রুত নগযায়ন এফং দ্রুত রল্পায়ণনয কাযণণ রফদুযণতয চারদা পূণফ জয তুরনায় ণনক বৃরি প্রণয়ণছ। ক্রভফধ জভান 

রফদুযৎ চারদা পূযণণ রফদুযৎ উৎাদন বৃরিয াণথ াণথ প্রদণয রফদ্যভান রফদুযৎ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ , অদৄরনকায়ন এফং 

ক্ষভতা বৃরি কযা  প্রণয়াজন। প্রকণল্পয অতায় রনধ জারযত ১০টি ণয রফদ্যভান রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায় রফরবন্ন ভস্যায 

কাযণণ এ কর এরাকায ক্রভফধ জভান রফদুযৎ চারদা পূযণ কঠিন ণয় ণেণছ। উি এরাকায রফদ্যভান রফতযণ রাআন  

াফ-প্রেনমু বাযণরাণডড য়ায কাযণণ প্ররা -প্রবাণেজ ভস্যা , প্ররাডপ্ররডং এফং রণষ্টভ র  রফরবন্ন ভস্যা 

রফযাজভান। এ কর ভস্যায ভাধানকণল্প অণরাচয প্রকল্প গ্রণ কযা য়।  

৮.৩ প্রকগেয অতায় গৃীত মূর কাম থক্রভ: 

 ক) ৬টি নতুন ৩৩/১১ রফদুযৎ উণকে রনভ জাণ কযা; 

 খ) ৮৫ রকঃ রভঃ নতুন ৩৩ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 গ) ১১৭ রকঃ রভঃ ৩৩ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 ঘ) ১৫১.৫৫ রকঃ রভঃ নতুন ১১ প্রকরব রাআন রনভ জাণ; 

 ঙ) ১৪২.৪ রকঃ রভঃ ১১ প্রকরব রাআন প্রযণনাণবন; 

 চ) রি-প্রপজ রভটায,  রণঙ্গর প্রপজ রভটায ন্যান্য ভারাভার ংগ্র। 

৮.৪   প্রকগেয নুগভাদন ফস্থা:  ১৭/০৩/২০০৪ তারযণখ প্রকণল্পয মূর রডরর ৬৫৩৫৪.৭৪ রক্ষ টাকা (রজরফ ৩৪৫৫৯.৪৯ 

রক্ষ + প্রকল্প াায্য ৩০৭৯৫.২৫ রক্ষ) প্রাক্কররত ব্যণয় একণনক বায় নুণভারদত য় । ১৭/১২/২০০৮আং তারযণখ 

একণনক বা কর্তজক রডররটি ৬১১২৫.২৬রক্ষ টাকা (রজরফ ২৫৮৯৩.৮০রক্ষ + প্রকল্প াায্য ৩৫২৩১.৪৬ রক্ষ) 
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প্রাক্কররত ব্যণয় ১ভ ংণারধত অকাণয নু প্রভারদত য়। ২৭/১১/২০১২ তারযণখ প্রকণল্পয রডররটি ৫০৬৮৮.৭১ রক্ষ 

টাকা (রজরফ ২৩৭৮৭.৫৩ রক্ষ + প্রকল্প াায্য ২৬৯০১.১৮ রক্ষ) প্রাক্কররত ব্যণয় ২য় ংণারধত অকাণয নুণভারদত 

য়। 

৮.৫ প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  

 ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নমন মফাড থ মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয 

ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

(রে টাকায়) 

SL. 
No. 

Name of work  
(as per DPP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress Reasons for 
deviation (+/-) Financia

l 
Physical 

(Quantity
) 

Financia
l 

Physical 
(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Land:       

(a)  Land Acquisition Acres 87.66 2.5 87.33 2.5  

(b) Land Development cum 73.35 27.375 59.97 27.375  

 Grand total (Land)  161.01  147.30   

2 Residential Building       

(a) 116 sq.m Sq.m 24.10 155 24.07 155  

 Sub-total-2:  24.10 155 24.07 155  

3 Functional 
Building: 

      

(a) Office Building Sq.m 648.80 3576.00 646.95 3576.00  

 Sub-Total-3:   648.80 3576.00 646.95 3576.00  

4 Other Civil Works       

(a) Store (Sq.m)       

(b) Internal Road (RM)       

(c) Boundary Wall 
(RM) 

      

(d) Misc.  (inc. Gart, 
water supply of 
exist Building.  

      

 Sub-Total-4:  223.08 L.S 169.21 L.S  

 Grand total  
(Civil Works 2-4): 

 895.98  840.23   

5 Distribution Lines  
(In Km).  

      

(a) 33 KV Lines (New) Km 2032.97 85.0 2032.97 72.50  

(b) 33 KV Lines (Reno.) Km 901.03 117.0 901.03 115.25  

(c) 33 KV Cable (New) Km 329.68 17.0 329.68 17.00  

(d) 11 KV Lines (New) Km 1941.66 151.55 1939.66 150.80  

(e) 11 KV Lines (Reno) Km 1176.00 142.4 1176.00 141.55  

(f) 11 KV Cable (New) Km 190.60 4.0 190.60 4.00  

(g) 11/0.4 KV Lines 
(New).  

Km 2956.42 232.7 2886.42 231.90  

(h) 11/0.4 KV Lines 
(Reno). 

Km 1887.90 227.5 1887.90 225.95  
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SL. 
No. 

Name of work  
(as per DPP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress Reasons for 
deviation (+/-) Financia

l 
Physical 

(Quantity
) 

Financia
l 

Physical 
(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(i) 0.4 KV Lines (New) Km 4251.64 484.5 4151.36 484.15  

(j) 0.4 KV Lines 
(Reno.) 

Km 1686.01 411.40 1686.01 411.15  

 Sub Total-5  17383.9
1 

1873.05 17181.6
3 

1854.25  

6 33/11 KV 
Substations (in 
Nos.) 

      

(a) 33/11 KV 
Substations (in 
New) 

Nos 8797.14 6 6652.19 6 Due to Ld. IT, 
VAT and 
others 

deduction  

(b) 11/0.4kV S/S 
(New),250KVA 

Nos 2953.54 1204 2498.53 854 Due to inferior 
quality supply 
of transformer 

BPDB cancel 
contract. So 

supplier files a 
Writ petition 

No 3737 
dated 

18.04.2007 
against BPDB. 
Contract not 
executed in 

full   

(c) 11/0.4kV S/S 
(New),100KVA 

Nos 1338.25 755 1338.25 755 

(d) 11/0.4kV S/S 
(New),250KVA 

Nos 0.00 196 0.00 196 

 Sub-Total-6  13088.9
3 

 10488.9
7 

  

7 Metering        

a) Three Phase 
Meters (New) 

Nos 957.73 5055 957.73 5055  

b) Single Phase 
Meters (Reno)  

Nos 845.47 35150 845.47 35150  

c) Service Drop & 
cond. Access. 

Nos 530.40 39000 530.40 39000  

d) Meter Seal Nos 39.44 68000 39.44 68000  

 Sub Total-7  2373.05  2373.05   

 Total material Cost 
(Sub total: 5-7) 

 32845.8
9 

 30043.6
5 

  

8 Transport Vehicles.       

a) Motor cycle  Nos 21.00 20 13.93 14 Due to Less 
Quantity  

 Sub Total-8  21.00     

9 Establishment Cost       

a) Pay of Officers  387.19 24 373.93   

b) Pay of Staff  189.05 26 185.29   
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SL. 
No. 

Name of work  
(as per DPP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress Reasons for 
deviation (+/-) Financia

l 
Physical 

(Quantity
) 

Financia
l 

Physical 
(Quantity

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

c) Allowances  908.38 LS 836.33   

d) Repair, 
Maintenance & 
Rehabilitation  

 70.17 LS 63.58   

e) Supplies & Services  215.27 LS 206.15   

 Sub Total-9  1770.08  1665.28   

10 Capital 
Expenditure 

      

a) Consultancy 
Service 

MM 531.00 200 474.67   

b) Internal 
Transportation  

L.S 525.00 LS 519.25 100% Due to Less 
value of 
contract c) Installation Cost L.S 1771.46 LS 1555.93 100% 

d) Customs Duty & 
VAT 

L.S 3570.00 LS 3570.00 100% 

e) Interest During 
Construction (IDC) 

L.S 8200.51 LS 7921.64   

f) Price Contingency L.S 248.09 LS 0.00   

 Sub Total-10  14846.0
6 

 14041.4
9 

  

 Grand Total  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 

50540.0
0 

 46751.8
8 

  

 

৯.০ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক জনাফ মভা: তাীপ যভান কর্তথক (৪-৬)/০৮/২০১৭ তাবযগখ প্রকে এরাকায  

যংপুয, বদনাজপুয  ঠাকুযগাঁ মজরা ং বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ উবস্থত 

মথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

১০.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 প্রকেটিয নুকূগর এ ম থন্ত দাবয়ত্ব ারনকাযী প্রকে বযচারকগদয নাভ, দফী, দাবয়গত্বয ধযন  দাবয়গত্বয মভয়াদ 

বনম্নরূ: 

ক্রভ 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয 

ধযন 
দাবয়গত্বয মভয়াদ 

১ প্রভা: অবুর কাণভ তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী খন্ডকারীন নণবম্বয ২০০৪ ণত ২১/০১/২০০৬ 

২ প্রভা: অব্দুর ারভদ তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ২১/০১/২০০৬ ণত ১৮/০১/২০০৯ 

৩ প্রভা: অব্দুল্লা  তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ১৮/০১/২০০৯ ণত ০২/০৩/২০১১ 

৪ প্রভা: প্রভায়াণজ্জভ প্রাণন প্রদয়ান তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী খন্ডকারীন ০২/০৩/২০১১ ণত ২৭/০৬/২০১১ 

৫ প্রভা: অব্দুর ান্নান তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ২৭/০৬/২০১১ ণত ১৯/০৯/২০১২ 
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ক্রভ 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয 

ধযন 
দাবয়গত্বয মভয়াদ 

৬ প্রভা: ভীয উরেন তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ৩০/০৯/২০১২ ণত ১৭/১১/২০১৩ 

৭ প্রভা: প্রভায়াণজ্জভ প্রাণন প্রদয়ান তত্ত্বাফধায়ক প্রণকৌরী পূণ জকারীন ২৪/১১/২০১৩ ণত ৩০/০৬/২০১৬ 

   

১১.০ ম থগফেণ:  

১১.১ রাআন বনভ থাণঃ  

কাম থক্রগভয বফফযণ রেুভািা জথন 

৩৩ মকবব বাযগড রাআন (নতুন) ৮৫ রকঃ রভঃ ৭২.৫০  রকঃ রভঃ 

৩৩ মকবব বাযগড রাআন (নফায়ন  ংকায) ১১৭  রকঃ রভঃ ১১৫.২৫  রকঃ রভঃ 

১১ মকবব রাআন (নতুন) ১৫১.৫৫  রকঃ রভঃ ১৫০.৮০  রকঃ রভঃ 

১১ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ১৪২.৪  রকঃ রভঃ ১৪১.৫৫  রকঃ রভঃ 

১১/০.৪ মকবব রাআন (নতুন) ২৩২.২৭  রকঃ রভঃ ২৩১.৯০  রকঃ রভঃ 

১১/০.৪ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ২২৭.৫০  রকঃ রভঃ ২২৫.৯৫  রকঃ রভঃ 

০.৪ মকবব রাআন (নতুন) ৪৮৪.৫০  রকঃ রভঃ ৪৮৪.১৫  রকঃ রভঃ 

০.৪ মকবব রাআন (নফায়ন  ংকায) ৪১১.৪  রকঃ রভঃ ৪১১.৫  রকঃ রভঃ 

 

১১.২ াফগেন বনভ থাণঃ প্রকগেয অতায় নতুন ৬টি াফ-মেন বনভ থাগণয রেুভািা বনধ থাবযত বছর মায ফগুবর বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। 

১১.৩ বভটায যফযাঃ প্রকগেয অতায় ৩৫১৫০টি বগঙ্গর মপজ বভটায এফং ৫০৫৫টি বি মপজ বভটায ংগ্র কযায  

রেুভািা বনধ থাবযত বছয, মা তবাগ বজথত গয়গছ।  

১১.৪ প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতথনঃ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতথন  গয়গছ, এগত 

প্রকগেয স্বাবাবফক গবত ব্যাত গয়গছ। বডববয ংস্থান নুমায়ী বনধ থাবযত জনফর ভয়ভত বনগয়াগ বদগত না াযায 

কযগণ ফাস্তফায়নকাম থক্রভ বফবঘ্নত গয়গছ।  

১১.৫ চরভান বফদ্যুৎ রাআন ফে কগয রাআন ংকায  ম্পস্রাযগনয কাজ কযগত য়। ফ ভয় রাআন ফে কযা মায় না বফধায় 

বনযবফবেন্নবাগফ কাজ কযা ম্ভফ য়বন। পগর বনধ থাবযত ভগয়য মচগয় গনক এরাকায় মফব ভয় ব্যয় গয়গছ।  

১১.৬ বফদ্যুগতয মার আগযকন এফং বফদ্যুৎ রাআন ম্প্রাযগণয কুাফর মকান মকান এরাকায় ব্যবক্ত ভাবরকানা জবভয উয 

বদগয় মনয়ায ভয় জবভয ভাবরক কর্তথক অবি  গনক মেগি ফাধায কাযগণ উক্ত কাম থ ম্পাদগন বনধ থাবযত ভগয় 

বতবযক্ত ভয় ব্যয় য়।  

১১.৭ যংপুয উগকন্দ্র ং, বদনাজপুয উগকন্দ্র ং  এফং ঠাকুযগাঁ উগকন্দ্র ং  বযদ থনঃ ভাবগঞ্জ, যংপুয উগকন্দ্র 

ং রযদ জন কণয প্রদখা মায় প্রম , ব্যাটারয চাজজায ঠিকবাণফ চাজজ প্রনয়না , চারজজং টাআভ স্বাবারফণকয প্রচণয় প্রফর। 

অয জানা মায় , রাআণন প্রকান পে থাকণর প্রথণভ ১১ করব এফং ণয ৩৩ প্রকরব রর কযায কথা। রকন্তু ১১ প্রকরব 
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প্রকান রপডাণয পে ণর ৩৩ প্রকরব রর কণয মায়। বদনাজপুয উগকন্দ্র বযদ থন কগয মকান ভস্যা ায়া মায়বন।  

ঠাকুযগাঁ উগকন্দ্র ং রযদ জন কণয প্রদখা মায় প্রম ,   ১১ মকবব মব্রকায স্বয়ংবক্রয়বাগফ ন/প য়না, ম্যানুয়াবর 

কযগত য়। কগরার রুগভয মলাগযয টাআর বফববন্ন জায়গায় মবগঙ্গ মগগছ। 

প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচি:  

  

বচি: ১-ভাবগঞ্জ উগকন্দ্র, যংপুয বচি: ২- ভাবগঞ্জ, যংপুয উগকগন্দয কগরাররুভ 

  

বচি: ৩ উয উণকে, রদনাজপুয বচি: ৪- ঠাকুযগাঁ উগকগন্দ্রয কগরাররুু্গভয মলায 

 

১২.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

Description of 

Procurement (Goods/ 

Works/ 

Consultancy) as per bid 

document 

Tender/Bid/Propo

sal (cost in Lac 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of implement of 

works/services and 

supply of goods 

 As per 

DPP 

Contra

cted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ LC 

opening date 

As per 

DPP 

Contracted 

value 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

Construction of 6(six) nos 

new 33/11 KV substation 

on Turnkey Basis 

8797.15 6652.1

9 

2
nd

 Re-

tender: 

25/08/2008 

Original: 

22/03/2010 

Amended: 

13/09/2012 

13/02/201

4 

03/01/2016 

(LD 

imposed) 

Consultancy service for 

survey, planning, design 

and supervision 

531.00 474.67  04/01/2006 14/01/200

9 

30/06/2016 
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১৩.০ প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

 প্রকগেয মূর উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক) প্রকে এরাকায় বফদ্যুৎ বফতযণ রাআন এফং 

উগকন্দ্রমূগয েভতা বৃবদ্ধ কগয বফতযণ ব্যফস্থা 

বক্তারী কযা।  

ক) প্রকগেয অতায় ৯৩৯.৩৫ বক: বভ: বফদ্যুৎ বফতযণ রাআন 

বনভ থাণ এফং ৮৯৪.২৫ বক:বভ: বফদ্যুৎ বফতযণ রাআন বযগনাগবন 

কযা গয়গছ। নতুন ৬টি াফ-মষ্টন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

খ) মরা-মবাগেজ ভস্যা বনযন কযা এফং বগেভ 

র কভাগনা।  

খ) প্রকে এরাকায় মরা মবাগেজ ভস্যা উগল্লখগমাগ্য বযভাগণ 

হ্রা মগয়ছ এফং বগেভ র কগভগছ। 

গ) মদগয ভানুগলয অথ থ-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন 

ত্বযাবন্বত কযা ।  

গ) বনযফবছন্ন বফদ্যুৎ যফযা কযায ভাধ্যগভ মদগ ভানুগলয 

অথ থ-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন ত্বযাবন্বত কযা ম্ভফ গফ।  

 

১৪.০ সুাবয:  

১৪.১   ভাবগঞ্জ, যংপুয উগকন্দ্র ং রযদ জন কণয প্রদখা মায় প্রম , ব্যাটারয চাজজায ঠিকবাণফ চাজজ প্রনয়না এফং চারজজং টাআভ 

স্বাবারফণকয প্রচণয় প্রফর।  অয জানা মায় , রাআণন প্রকান পে ণর প্রথণভ ১১ প্রকরব এফং ণয ৩৩ প্রকরব রর কযায 

কথা। রকন্তু ১১ প্রকরব প্রকান রপডাণয পে ণর ৩৩ প্রকরব রর কণয মায়। ভস্যাটি রনযণনয রফলণয়  রফররডরফ 

প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযণফ; 

১৪.২  ঠাকুযগাঁ উগকন্দ্র ং রযদ জন কণয প্রদখা মায় প্রম , ১১ মকবব মব্রকায স্বয়ংবক্রয়বাগফ ন/প য়না, ম্যানুয়াবর 

কযগত য়। কগরার রুগভয মলাগযয টাআর বফববন্ন জায়গায় মবগঙ্গ মগগছ। ভস্যাটি রনযণনয রফলণয়  রফররডরফ 

প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযণফ; 

১৪.৩  প্রকগেয অতায় বনবভ থত কর ৩৩/১১ উগকগন্দ্রয টাপভ থায প্রধান প্রধান আকুআগভগন্টয মস্পববপগকন এফং 

উৎাদগনয তাবযগখয প্রভাণ বগগফ প্রগয়াজনীয় কাগজি বফববডবফ ংযেণ কযগফ এফং চাবদা মভাতাগফক অআএভআ 

বফবাগ ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক যফযা কযগফ; 

১৪.৪  ববফষ্যগতয জন্য বযকেনাধীন বফববডবফ ’য বফতযণধভী প্রকগেয কাগজ াগথ মমন  এআ প্রকগেয মকান কাগজয বফগলত: 

বফযভান বফতযণ  রাআন পুনফ থান কাগজয মমন বৈততা না য় ম বফলগয় তকথ  থাকগত গফ; 

১৪.৫ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ৬ (ছয়) ফায প্রকে বযচারক বযফতথন  গয়গছ, এগত প্রকগেয স্বাবাবফক গবত ব্যাত গয়গছ। 

ববফষ্যগত প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতথগনয বফলয়টি বযায কযগত গফ;  

১৪.৫  মূর বডবব নুমায়ী প্রকেটি ৫ ফছগয মল ফায কথা থাকগর প্রকেটি ভাপ্ত কযগত ১৩ ফছয মরগগগছ।  ববফষ্যগত 

প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়গনয অগযা তকথ গত গফ মমন এত মফব টাআভ বায-যান (৮ ফছয) না য়;  

১৪.৬  অগাভী ২ (দ্যআ) ভাগয ভগধ্য উর্য থক্ত সুাবযমূ (১৪.১ গত ১৪.৫) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআবড ’মক 

ফবত কযগত গফ। 


