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জ্বারানী  খননজ ম্পদ নফবাগগয অতায় ২০১৫-১৬ থ থফছগযয এনডনবৄক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন 

প্রনতগফদগনয য ভন্ত্রণারয়/নফবাগনবনিক াযংগে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

নফবাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রগকেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

নফননগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কানযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজনডনএপ 

বৄক্ত প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  ব্যয় 

উবয়আ 

নতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

নতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

নতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থননম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

নতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

নতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%)ফ থননম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। জ্বারানী  

খননজ ম্পদ 

নফবাগ 

১৯টি ১৭ ২ ০ ৮ ১৪ ২৩৩% 

০% 

৮ ৬১.১৫% 

-

৯২.০৬% 

 

১।   ভাপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যা: ১৯টি   

 

০২।   ভাপ্ত প্রকল্পেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃদ্ধিয কাযণ:   

ক) প্রকে গ্রগণয ভয় সুদূযপ্রাযী নযকেনা না কগয এফং বনফষ্যগতয মপ্রোট নফগফচনা না কগয নডনন প্রণয়ন 

কযা য়। পগর যফতীগত কাগজয নযনধ মফগে মায়, পরশ্রুনতগত ব্যয় বৃনি ায়; 

খ) ফায ফায মভয়াদ বৃনিয পগর স্থানীয়  অন্তজথানতক ফাজাগয দ্রব্যমূগল্য দাভ মফগে মায় এফং মকান মকান মেগে 

দযগেয মযট ননডউর নযফতথন গয় মায়, পগর প্রকে ব্যয় মফগে মায়; 

গ) মূর নডনন নুগভাদগনয তানযগখয গয মটন্ডায ডকুগভন্ট ততনয, মটন্ডায অফান, মূল্যায়ন  কাম থাগদ প্রদাগন 

গনক নফরম্ব য়। পগর ভাঠ ম থাগয় প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু গত মফনয বাগ মেগে নফরম্ব গয় মায়;  

ঘ) াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে ঋণ চুনক্ত স্বােয  কাম থকয কযগত মগথষ্ট নফরম্ব য়। 
 

০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মেল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাদ্ধয: 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুাদ্ধয 

৩.১ প্রকগেয ব্যয় বৃনি  

ফাস্তফায়গন তযানধক নফরম্ব 

৩.১   প্রকে প্রণয়গনয মেগে ফাস্তফম্মতবাগফ ব্যয়  ভয় ননধ থাযণ এফং 

ফাস্তফায়ন ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগয়াজন। 

৩.২ কাগজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২   কাগজয গুণগতভান নননিত কযগত বনফষ্যগত ননঅয মথামথবাগফ 

নুযণপূফ থক দে জনফর এফং প্রগয়াজনীয় মন্ত্রানত ভনিত ঠিকাদায 

ননগয়াগ কযা প্রগয়াজন। 

৩.৩ াায্যপুষ্ট প্রকে ংক্রান্ত।  ৩.৩ াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে উন্নয়ন গমাগী মদ /প্রনতষ্ঠান মথগক দ্রুত 

ঠিক ভগয় থ থ প্রা প্তিয নফলয়টি নননিত কযায জন্য ংনিষ্ট ংস্থা  

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ কর্তথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

৩.৪ প্রকে নযচারক ংক্রান্ত। ৩.৪ প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন নননিতকগে ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদনর ফা 

নযফতথন না কগয নফদ্যভান ননয়ভ নুমায়ী প্রকে নযচারক ননয়াগগ 

গচষ্ট থাকায প্রগয়াজন অগছ। 

৩.৫ ননঅয মপ্রযগণ নফরম্ব। ৩.৫ প্রকে ভানপ্ত মঘালণায য যআ ননঅয প্রণয়ন কগয অআএভআনডগত 

মপ্রযণ নননিত কযা অফশ্যক। 
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Extension of Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System at Hazrat Shahjalal 

International Airport, Dhaka -ীল থক প্রকগেয ভানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগফদন 
 

 

 

১।      প্রকগেয নাভ                         :  Extension of Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System at  

                                                Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka 
 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযমনয (নফনন) অতাধীন দ্মা গয়র 

                                                             মকাম্পানী নরনভগটড।                                                      

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় 

প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

নফনন’য 

ননজস্ব 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

নফনন’য 

ননজস্ব 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

নফনন’য 

ননজস্ব 

মূর 
ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০১০.০০ 

৩৬০৯.০০ 

৪০১.০০ 

 

৫৩৬৬.০০ 

৪৮২৯.৪০ 

৫৩৬.৬০ 

 

৪২২৪.৯৩ 

৩৮০২.৪৪ 

৪২২.৪৯ 

 

জুরাআ,২০১১ 

গত 

নডগম্বয,২০১২ 

জুরাআ,২০১১ 

গত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১১ 

গত 

জুন,২০১৬ 

 ২১৪.৯৩* 

(৫.৩৬%) 

৪২ ভা 

(২৩৩%) 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ২১৪.৯৩ রক্ষ টাকা মফী ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

ঢাকা ঢাকা ননকুঞ্জ 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক গ্রগনত ংমৄপ্তি-ক এ 

মদয়া গয়গছ।   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রদি তথ্য নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত 

মনআ। ভানকথন ডরাগযয এক্সগচআঞ্জ মযআট হ্রা ায়ায় নকছু গে প্রাক্কনরত 

ফযাগেয তুরনায় ব্যয় কভ গয়গছ।  

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 

 ঢাকায় ফনস্থত মযত াজারার অন্তজথানতক নফভানফন্দগয এয়াযক্রাপট নয-পৄগয়নরং এয সুনফধা বৃনি কযায রগেয 

নফদ্যভান মজট-এ-১ াআড্রান্ট পৄগয়নরং নগেভটি ১৯৯৯ াগর স্থানত। এ ভগয় এ নগেভ গত তদননক গগে ৪৬০ নকগরানরটায 

মজট পৄগয়র নফক্রয় কযা গতা। আনতভগে এ নফভানফন্দগযয গুরুত্ব ব্যাকবাগফ বৃনি ায়ায় নতুন নতুন এয়াযরাআন্প মকাম্পানী 

তাগদয ন্যতভ রুট নগগফ এ নফভান ফন্দযগক মফগছ ননগয়গছ। পরশ্রুনতগত মজট পৄগয়গরয নফনক্র য ায দ্রুত বৃনি াগে। চানদা  

গুরুত্ব নফগফচনা কগয াআড্রান্ট পৄগয়নরং নগেভটি ম্প্রাযণ কযা জরুনয  গয় গে। াআড্রান্ট নগেভটি ম্প্রানযত কগয মজট 

পৄগয়গরয নফক্রয় তদননক ৪০০ নকগরানরটায (৪ রে নরটায) বৃনিয রগেয অগরাচয প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়।   
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৮.২। প্রকগেয উগেশ্য: 

  

মযত াজারার অন্তজথানতক নফভানফন্দগয এয়াযক্রাপট নয-পৄগয়নরং এয সুনফধা বৃনি কযায রগেয নফদ্যভান মজট-এ-

১ াআড্রান্ট পৄগয়নরং নগেভ ম্প্রাযণ কযা। 

৮.৩।  প্রধান প্রধান কাম থক্রভ: 

 

(ক) Epoxy Coated Pipe Lines, Hydrant Pits যফযা  স্থান; 

(খ) Cathodic Protection  এয াগথ মৄি পূতথ কাজ; 

(গ) াআড্রান্ট নডগনায যফযা  স্থান। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন: 

 

 অল্পরাচয মূর  প্রকেটি গত ২০/০৩/২০১২ তানযগখ নুনষ্ঠত একগনক বা কর্তথক নুগভানদত য়। মূর প্রকেটিয 

নুগভানদত মভাট ব্যয় ৪০১০.০০ রে টাকা মায ভগে নজনফ ৩৬০৯.০০ রে টাকা (ঋণ ৬০%, আকুযআটি ৪০%)  দ্মা গয়র 

মকাম্পানী নরঃ, ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযন (নফনন) এয ননজস্ব তনফর ৪০১.০০ রে টাকা এফং মভয়াদকাগর জুরাআ, 

২০১১ গত নডগম্বয ২০১২ ম থন্ত। যফতীগত প্রকেটি গত ০৫/১১/২০১৩ তানযগখ নুনষ্ঠত একগনক বা কর্তথক মভাট ৫৩৬৬.০০ 

রে টাকা প্রাক্কনরত ( নজনফ ৪৮২৯. ৪০ রে টাকা এফং দ্মা গয়র মকাম্পানী নরঃ, ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযন 

(নফনন) এয ননজস্ব ৫৩ ৬.৬০ রে টাকা ) ব্যগয় জুরাআ, ২০১১ গত জুন ২০১৪ মভয়া মদ ১ভ ংগাধন কযা  য়। গত 

১২/০৬/২০১৪ তাপ্তযল্পে জ্বারাপ্তন ও েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাগ কর্তকৃ প্রকেটিয ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক ফাস্তফায়ন মভয়াদ ১ভ ফায  জুন 

২০১৪ এয নযফগতথ জুন ২০১৫ ম থন্ত থ থাৎ ০১ (এক) ফছয বৃনি কযা য়। গত ২৬/০৭/২০১৫ তানযগখ নযকেনা কনভগনয 

নে  নক্ত নফবাগ কর্তথক প্রকেটিয ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক ফাস্তফায়ন মভয়াদ ২য় ফায জুন , ২০১৫ এয নযফগতথ নডগম্বয ২০১৫ 

ম থন্ত থ থাৎ ০৬ (ছয়) ভা বৃনি কযা য়। যফতীগত গত ১৭/০২/২০১৬ তানযগখ নযকেনা কনভগনয নে  নক্ত নফবাগ 

কর্তথক প্রকেটিয ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক ফাস্তফায়ন মভয়াদ ৩য় ফায নডগম্বয ২০১৫ এয নযফগতথ জুন ২০১৬ ম থন্ত থ থাৎ ০৬ (ছয়) 

ভা বৃনি কযা য়।  

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন: 

 

 ক) নজনফ:                                                                                                            (রে টাকা)  

  

খ) নফনন’য ননজস্বঃ 

        (রে টাকা) 

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

 

 প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ৫৩৬৬.০০ রে  টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত 

৪২২৪.৯৩ রে  টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৭৮.৭৪%। প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না 

থাকায় প্রকল্পেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০%। 
 

মভাট ঋণ * নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪৮২৯.৪০ ২৮৯৭.৬৪ ১৯৩১.৭৬ ২৯১৫.২৩ 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৫৩৬.৬০ - - ৩২৩.৯১ 
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১২। ম থগফেণ :  

 

১২.১। প্রকে নযচারক জানান মম,অগরাচয প্রকগেয  Package 1: Supply, Installation, Testing & 

Commissioning of Aviation fuel (Jet-A1) Hydrant System at Hazrat Shahjalal International 

Airport, Dhaka (project to be done as EPC Contract on TurnKey Basis) ংল্পয কাজ ম্পাদন 

কল্পযল্পছ Maxwell Engineering Works Ltd.  

১২.২ অগরাচয প্রকগেয  Package 2: Supply of 3 Nos. Jet A-1 Hydrant Dispenser and 2 Nos. 

Portable Dispenser for Hazrat Shahjalal International Airport, Bangladesh   ংল্পয কাজ ম্পাদন 

কল্পযল্পছ Titan Aviation, France.  
১২.৩ ননঅয এফং প্রকে নযচারক কর্তথক প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী অগরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়গন নফরগম্বয কাযণ ননগম্ন উগেখ কযা 

গরাঃ 

 

(ক) Hazrat Shahjalal International Airport এয Civil Aviation Authority of Bangladesh 

(CAAB) কর্তথক Apron Area এয Parking Configuration প্রাপ্তিল্পত প্তফরম্ব; এফং 

(ে) Apron Area চত কাজ কযায ছাড়ত্র Engineering Department, Air Traffic Department এফং     

Director, Shahjalal of CAAB কর্তথক প্তনযাত্তা ছাড়ত্র (Security Clearance) প্রানপ্তগত নফরম্ব।  

 
১২.৪  প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী অল্পরাচয প্রকেটিয মকান নডট কযা য়প্তন। 

১২.৫  প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ায়া মায়নন। 

১২.৬  ননঅয এয প্রকৃত ব্যয় ংগ টাকা (নজনফ)  নফনন’য ননজস্ব ব্যয় পৃথকবাগফ উগেখ কযা মনআ। 

১২.৭  প্রকগেয ভােগভ ংগ্রকৃত Dispenser and Portable Dispenser এয প্তিযপ্তচত্রঃ 

 

  

প্তচে- প্রকগেয ভােগভ ংগ্রকৃত Portable Dispenser প্তচে- প্রকগেয ভােগভ ংগ্রকৃত Dispenser 

 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

1 Md. Ali Hossain Project Director Full Time 11-07-2012 গত প্রকে ভাি মনৃ্ত 
 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

মযত াজারার অন্তজথানতক নফভানফন্দগয এয়াযক্রাপট 

নয-পৄগয়নরং এয সুনফধা বৃনি কযায রগেয নফদ্যভান মজট-এ-

টাণ থ নক নবনিগত মযত াজারার অন্তজথানতক নফভানফন্দগয 

Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System আনের কযা 
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১ াআড্রান্ট পৄগয়নরং নগেভ ম্প্রাযণ কযা। 

 

গয়গছ। 

মযত াজারার অন্তজথানতক নফভানফন্দগয ৩টি  Jet A-1 hydrant 

dispenser এফং ২টি  Portable hydrant dispenser আনের 

কযা গয়গছ। 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As 

per 

PP 

Contracted 

value (Tk.) 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Supply, 

Installation, 

Testing, 

Commissioning 

of Aviation Fuel 

(Jet A-1) 

Hydrant System 

at Hazrat 

Shajalal 

International 

Airport, Dhaka, 

on Turn Key 

Basis. 

 

3283.10 in 

Lakh Taka 
08/01/2012 

Contract 

Singed on 

05/08/2012 

& LC 

opened on 

18/11/2012 

04-10 -

2014 

June 

2016 

Supply, 

Installation, 

Testing, 

Commissioning 

3 X Jet A-1 

hydrant 

dispenser and 2 

X Portable 

hydrant 

dispenser for 

Hazrat Shajalal 

International 

Airport, Dhaka, 

Bangladesh 

 

607.66 in 

Lakh Taka 
17/01/2012 

Contract 

Signed on 

17/02/2014 

16-08-

2014 

15-03 

2015 

 

১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ অগরাচয প্রকগেয ভােগভ ংগ্রকৃত ৩টি  Jet A-1 hydrant dispenser, ২টি  Portable hydrant 

dispenser এফং আনেরকৃত Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System মথামথবাগফ 

ংযেণ/যেণাগফেণ কযগত গফ; 

  ১৬.২ প্রকেটিয নডট দ্রুত ম্পাদনপূফ থক মকান নডট অনি থাকগর তা দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ; 

১৬.৩ বনফষ্যগত ননঅয এয প্রকৃত ব্যয় ংগ টাকা (নজনফ)  ংস্থায ননজস্ব ব্যয় পৃথকবাগফ উগেখ কযগত গফ;  
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১৬.৪ বনফষ্যগত প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ংযেণ কযগত গফ; এফং 

১৬.৫ সুানয নুগেদ ১৬.১-১৬.৪ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ।  
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ংযুনক্ত–ক 

 

Extension of Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System at Hazrat Shahjalal International Airport, 

Dhaka ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

 

                     (রে টাকায়) 

 

Sl No 

Work components as 

per DPP (with 

quantity) 

Unit 

Target (As Per DPP) 

GOB & BPC 

Actual Progress 

GOB & BPC 

Reasons for deviation 

(±) 

Financi

al 

Physical 

(% of the 

componen

t) 

Financi

al 

Physical 

(% of the 

compone

nt) 

 

 

Code 

Nos. 

Work component as 

per RDPP 

(with quantity) 

  
 

 

 

 
  

4824 
Bank charge @ 1% on 

FC 
LS 30.84 100% 30.84 100%  

4824 
Insurance @ 1% on 

imported materials 
LS 30.48 100% 30.84 100%  

4828 Stationeries LS 0.37 100% 0.37 100%  

4833 
Advertisement and 

Publicity 
LS 0.54 100% 0.54 100%  

4851 Casual Labour 
25 

Persons 
2.13 100% 2.13 100%  

4885 

Testing Fee (testing 

and Commissioning of 

Aviation fuel (Jet-A1) 

Hydrant line along 

with downgrading of 

fuel including 

certification from oil 

major) 

Item 
43.16 

(43.16) 
100% 

41.60 

(41.60) 
100% 

(-) 3.62% Due to 

dollar exchange rate is 

reduce than estimated 

rate.     

4887 Copy/Photo copy LS 0.50 100% 0.50 100%  

4899 

Design, Engineering 

and Drawing of JET 

A-1 Hydrant System 

LS 
122.84 

(122.84) 
100% 

116.03 

(116.03) 

 

100% 

(-) 5.55% Due to 

dollar exchange rate is 

reduce than estimated 

rate 

 Sub Total Revenue - 
231.22 

(166.00) 
 

222.85 

(157.63) 
96.38% 

(-) 3.62% Due to 

dollar exchange rate is 

reduce than estimated 

rate.     
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Sl No 

Work components as 

per DPP (with 

quantity) 

Unit 

Target (As Per DPP) 

GOB & BPC 

Actual Progress 

GOB & BPC 

Reasons for deviation 

(±) 

Financi

al 

Physical 

(% of the 

componen

t) 

Financi

al 

Physical 

(% of the 

compone

nt) 

 

6813 
Machinery, Equipment 

and Spares 
LOT 

3083.57 

(3073.1

4) 

100% 

2919.53 

(2888.0

2) 

94.68% 

(-) 5.32% Due to 

dollar exchange rate is 

reduce than estimated 

rate.     

7016 
Others Building and 

Infrastructure 

 

- 
641.18 

 

100% 
641.11 100%  

7901 
Custom duties & 

Taxes 
LS 1348.37 100% 388.11 28.78% 

(-) 71.22% Released 

and paid as per 

required  

7980 
Misc. Capital 

Expenditure 
- 61.67 100% 53.33 86.48% 

(-) 13.52% Fund 

reduced as per revised 

budget location 

 Price Contingency - -  - -  

 Physical Contingency - -  - -  

 Sub Total Capital - 

5134.79 

(3073.1

4) 

100% 

4002.08 

(2888.0

2) 

77.94 

(93.98%) 

(-) 22.06% 

(-) 6.02% 

Total 

5366.00 

(3239.1

4) 

 

 

100% 

4224.93 

(3045.6

5) 

78.80% 

(94%) 

(-) 21.02% 

Not required full fund 

against Custom duties 

& Taxes.  ( - ) 6.00% 

Due to dollar exchange 

rate is reduce than 

estimated rate 
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Augmentation of Gas Production Under Fast Track Programme (2nd 
Revised)  

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 
 

১। প্রকগেয নাভ : Augmentation of Gas Production Under Fast Track 
Programme (2nd Revised)  

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারানন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ  

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : (ক) ফাংরাগদ গ্যা নপল্ড মকাম্পানন নরনভগটড (নফনজএপনএর)  

(খ) নগরট গ্যা নপল্ড নরনভগটড (এনজএপএর)  

 

৪। প্রকে এরাকা : নফনজএপনএর ং:  উগজরা- নফ-ফানেয়া দয, মজরা- নফ-ফানেয়া 

এনজএপএর ং:  উগজরা-ফাহুফর, মজরা- নফগঞ্জ  

 

৫।  প্রকগেয প্রাক্কনরত ব্যয়  ফাস্তফায়নকার : 

                                                      (রে টাকায়)  
প্রাক্কনরত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার 
নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কনরত 

ব্যগয়য %) 

নতক্রান্ত ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর 
ফ থগল 

ংগানধত 
মূর 

ফ থগল 

ংগানধত 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৬৫০০.০০ ১৩০০৫০.০০ ১২৩২৭৬.৪৬ জুরাআ 

২০১০ 

মথগক 

জুন 

২০১৩ 

জুরাআ ২০১০ 

মথগক 

ভাচ থ ২০১৬ 

জুরাআ ২০১০ 

মথগক 

ভাচ থ ২০১৬ 

৪৬,৭৭৬.৪৬ 

(৬১.১৫%) 

২ ফছয ৯ভা 

(৯১.৬৭%) 

 

৬। াধাযণ ম থগফেণ: 

 

৬.১  টবনভ: অভদানীকৃত জ্বারানী মতগরয উয ননব থযতা হ্রাকযণ  মদগয ফানণনজযক জ্বারানী চানদা পূযগণয রগেয গ্যা 

মক্টগযয উন্নয়ন কভ থসূচীয ং নাগফ যকায গ্যা উৎাদগনয সুগমাগ ম্প্রাযগণয কাম থক্রভ গ্রণ কগযগছ। তাযআ 

ধাযাফানকতায় ৫টি কূ খনন  ২টি প্রগ প্ল্যান্ট স্থাগনয উগেগশ্য অগরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 
 

৬.২  প্রকগেয  উগেশ্য:  মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা পূযণ  ননযফনেন্ন যফযা ফজায় যাখায জন্য গ্যাগয উৎাদন 

বৃনি। 
 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন : মূর প্রকেটি ৭৬৫০০.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়  জুরাআ ২০১০ মথগক জুন ২০১৩ 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৭ অগে ২০১০ তানযগখ একগনক কর্তথক নুগভানদত য়। তঃয ১২২৪২০.০০ রে টাকা 

প্রাক্কনরত ব্যয়  জুরাআ ২০১০ মথগক জুন ২০১৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকগেয ১ভ ংগাধন ২০ ভাচ থ ২০১২ 

তানযগখ একগনক কর্তথক নুগভানদত য়। ফ থগল ১৩০০৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়  জুরাআ ২০১০ মথগক ভাচ থ 

২০১৬ ফাস্তফায়ন মভয়াদ ংফনরত প্রকগেয ২য় ংগাধন ৪ অগে ২০১৫ তানযগখ একগনক কর্তথক নুগভানদত য়।  

 

৬.৪ প্রকগেয কাম থক্রভ : প্রকগেয ধীন গৃীত মূর কাম থক্রভ ননম্নরূ: 

  

 নফনজএপনএর এয নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন ‘এ’ মত ২০  ২১ নম্বয, মরাগকন ‘ন’ মত ১৯ নম্বয  মরাগকন 

‘এপ’ এ ২২ নম্বয ৪টি মূল্যায়ন-কাভ-উন্নয়ন কূ খনন; 
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 গ্যা অযণ াআরাআন নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন ‘এ’  ‘ন’ মত তদননক ৭৫ এভএভএনএপনড 

েভতাম্পন্ন ২টি গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট স্থান; 

 নততা ২০ নম্বয কূগয মভযাভত ংক্রান্ত কাজ; 

 এনজএপএর এয যনদপুয গ্যা নপগল্ড ৮ নম্বয মূল্যায়ন-কাভ-উন্নয়ন কূ খনন; এফং 

 উক্ত কূ মথগক প্রগ প্ল্যান্ট ম থন্ত ৮ নকঃনভঃ দীঘ থ গ্যা অযণ াআরাআন ননভ থাণ।  
 

৬.৫ প্রকে নযদ থন: অআএভআ নফবাগগয নযচারক (নক্ত) মফগভ নানভা ভনন ১৬ নগবম্বয ২০১৬ তানযগখ প্রকেটি 

নযদ থন কগযন। নযদ থনকাগর প্রকে নযচারক প্রকে ংনিষ্ট কভ থকতথা উনস্থত মথগক ায়তা কগযন।  
 

৬.৬ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কভ থকতথায নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১ ২ ৩ ৪ 

 ১. জনাফ অভদ মাগন, ভাব্যফস্থাক 

(নযকেনা  উন্নয়ন), নফনজএপনএর ং 

পূণ থকারীন ৮ ভাচ থ ২০১১ মথগক 

৩০ জুন ২০১৬ 

২. এ.মক.এভ অনভয মাগন, ভাব্যফস্থাক 

(াগযন) এনজএপএর ং 

পূণ থকারীন ৬ গক্টাফয ২০০৯ 

মথগক ৩০ জুন ২০১৬ 

 

 

৭ প্রকগেয েনবনিক গ্রগনত : প্রকগেয ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত ননম্নরূ :  

(রে টাকায়) 

ক্রনভক 

নম্বয 
গেয নাভ 

ফ থগল নডনন নুমায়ী প্রকগেয গ্রগনত 

নযভাণ/ংখ্যা 
প্রাক্কনরত 

ব্যয় 
অনথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ভ্রভণ 
মথাক ৪.০৭ 

৪.০৭ 

(১০০%) 
মথাক 

২ কয 
মথাক ১৯৯৭৯.০০ 

১৯১৮৪.৮৪ 

(৯৬.০২%) 
মথাক 

৩ তফদ্যযনতক যফযা  ংগমাগ 
মথাক ১২.০০ 

২.৩৮ 

(৫.০৪%) 
মথাক 

৪ মগরার  লুনিগকন্ট 
মথাক ৩০.০০ 

২৩.৩৪ 

(৭৭.০৮%) 
মথাক 

৫ ব্যাংক চাজথ,ফীভা, মাট থ, মযনজগেন আতযানদ 
মথাক ১৪৭৫.০০ 

১৩৪৫.৩০ 

(৯১.২০%) 
মথাক 

৬ ননভ থাণকারীন সুদ 
মথাক ০.২৬ 

০.২৬ 

(১০০%) 
মথাক 

৭ নপ মেনাযী 
মথাক ১৫.০০ 

১১.৯৮ 

(৭৯.৮৬%) 
মথাক 

৮ প্রচায নফজ্ঞান ,ম্মানী, অপ্যায়ন আতযানদ 
মথাক ১৪.৫৮ 

১৩.৭৮ 

(৯৪.৫১%) 
মথাক 

৯ ভারাভার নযফন ব্যয়  
মথাক ০.৫০ - মথাক 

১০ ননয়নভত শ্রনভক  
মথাক ৮.৫৯ 

৮.২৮ 

(৯৬.৩৯%) 
মথাক 

১১ যাভ থক মফা 
৫.২০ জনভা ৫৭২.০০ 

৩৮২.৭৯ 

(৬৬.৯২%) 
৫.২০ জনভা 
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ক্রনভক 

নম্বয 
গেয নাভ 

ফ থগল নডনন নুমায়ী প্রকগেয গ্রগনত 

নযভাণ/ংখ্যা 
প্রাক্কনরত 

ব্যয় 
অনথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১২ াগব থ, নড্রনরং মরাগকন নচনিতকযণ, GTO, IEE, 

EIA 
মথাক ৫৬.০০ 

৪৯.৪৪ 

(৮৮.২৮%) 
মথাক 

১৩ মানফান (বাো) 
১টি ৩০.০০ 

২৯.৯৩ 

(৯৯.৭৬%) 
১টি 

১৪ Gazprom International কর্তথক খনন  

ভারাভার, আনঞ্জননয়ানযং ানব থ, পুযগকৌর কাজ 

কূ খনন  

৫টি ৭৮৮১৫.৫৩ 
৭৫৭০৮.০৮ 

(৯৬.০৫%) 
৫টি 

১৫ Gazprom International  কর্তথক নযগভনডগয়র 

য়থাক প নততা গয়র নম্বয ২০  
মথাক ১৩৭৯৪.৪৭ 

১৩৬৬৩.৫১ 

(৯৯.০৫%) 
১.০০ 

১৬ নযগপ্ল্গভন্ট কে পয ডাউনগার টুরস্/আকুআগভন্ট 
মথাক ১৬০০.০০ -  

১৭ মভননাযী আকুগভন্ট/টুর যেণাগফেণ 
মথাক ১০.০০ 

৬.৬৪ 

(৬৬.০৪%) 
 

১৮ অনায মড, াম্প াউজ, টয়গরট আতযানদ  
মথাক ৩০.৭৫ 

১৯.৩৫ 

(৩২.৯২%) 
মথাক 

১৯ মানফান (ডাফর মকনফন নকঅ) 
৩টি ১৫৩.১০ 

১৫০.৮৯ 

(৯৮.৫৫৫) 
৩টি 

২০ ১ নম্বয নিক রাআন আউননট/ডাউনগার কভনপ্ল্ন 

আকুআগভন্ট 
১টি ১৮০.০০ 

১৭৬.৩৬ 

(৯৭.৯৭%) 
১টি 

২১ স্থানীয়বাগফ প্রস্তুতকৃত মভননানয, আকুআগভন্টস্  

মেয়ায 
রট ২.৫০ 

১.৯৭ 

(৭৮.০৮%) 
রট 

২২ প্রগ প্ল্ান্ট গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন 
২টি ১১৮৭০.০০ 

১১২১৯.৬৪ 

(৯৪.৫২%) 
২টি 

২৩ গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন  
৮ নকঃনভঃ ৭৬৬.২৫ 

৭৫৮.১০ 

(৯৮.৯৩%) 
৮ নকঃনভঃ 

২৪ কনম্পউটায এন্ড এগক্সনযজ 
রট ৮.৩২ 

৭.১৪ 

(৮৫.৮১%) 
রট 

২৫ নপ মভননানয/আকুআগভন্টস্ 
রট ৭.৯৮ 

৫.৮৮ 

(৭৩.৬৮%) 
রট 

২৬ পানন থচায, নপক্সচায 
রট ১০.০০ 

৮.১৪ 

(৮১.০৪%) 
রট 

২৭ বনভ নধগ্রণ 
১৯.৫৭ একয ৪৩.৮২ 

৪৩.৮২ 

(১০০%) 
১৯.৫৭ একয 

২৮ বনভ উন্নয়ন ৮৪০০০ 

ঘননভটায 
২২৬.০০ 

২১৯.১০ 

(৯৬.৯৪%) 

৮৪০০০ 

ঘননভটায 

২৯ অবযন্তযীণ  ংগমাগ েগকয মভযাভত 
৫ নকঃনভঃ ১৭৪.২৮ 

১৩৯.৮৩ 

(৮০.২৩%) 
৫ নকঃনভঃ 

৩০ নযগটআননং য়ার/টিরা ংযেণ 

৩৫০ যাঃনভঃ ৯০.০০ 
৫০.৭৭ 

(৫৬.৪১%) 
৩৫০ যাঃনভঃ 

৩১ ফাউন্ডাযী য়ার মপনন্পং 

৩৫০ যাঃনভঃ ৭০.০০ 
৪০.৮৫ 

(৫৮.৩৫%) 
৩৫০ যাঃনভঃ 
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ক্রনভক 

নম্বয 
গেয নাভ 

ফ থগল নডনন নুমায়ী প্রকগেয গ্রগনত 

নযভাণ/ংখ্যা 
প্রাক্কনরত 

ব্যয় 
অনথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফ থগভাট: ১৩০০৫০.০০ 
১২৩২৭৬.৪৬ 

(৯৪.৭৯%) 

 

 
৮ নযদ থনকারীন ম থগফেণ: নফনজএপনএর ংগ নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন ‘এ’ মত ২০  ২১ নম্বয কূ, মরাগকন 

‘ন’মত ১৯ নম্বয কূ  মরাগকন ‘এপ’ এ ২২ নম্বয কূ এফং এনজএপএর ংগ যনদপুয গ্যা নপগল্ড ৮ নম্বয মূল্যায়ন-

কাভ-উন্নয়ন কূ খনগনয জন্য ২৬ এনপ্রর ২০১২ তানযগখ Gazprom EP International Investments B.V এয 

গে নফনজএপনএর  এনজএপএর এয চুনক্ত স্বােনযত য়। ১৯,২০,২১  ২২ নম্বয কূগ নডগযকনার িনত  ৮ নম্বয 

কূগ বাটিকযার িনতগত খনন কযা য় ফগর প্রকে নযচারক জানান। Gazprom International কর্তথক কূ খনন  

গ্যা উৎাদন ংক্রান্ত তথ্যানদ ননম্নরূ:  

 

কূ নম্বয খনন শুরুয 

তানযখ 

খনন ম্পগন্নয 

তানযখ 

খনগনয গবীযতা উৎাদন 

শুরু 

গ্যা উৎাদগনয 

নযভাণ 

নততা-২০ ২৭ মপব্রুয়ানয 

২০১৩ 

১৯ মভ ২০১৩ ৩৫৩২ নভঃ 

(MD) ৩১৪৯.২৩ 

নভঃ (TVD) 

১ নগবম্বয 

২০১৩ 

১০এভএভএনএপনড 

নততা-২১ ৩ নগবম্বয ২০১৩ ৯ নডগম্বয ২০১৩ ৩৫৪৫ নভঃ 

(MD) ৩০০০.৮১ 

নভঃ (TVD) 

৩০ 

নডগম্বয 

২০১৩ 

১৫ এভএভএনএপনড 

নততা-২২ ১৬ জানুয়ানয 

২০১৪ 

১৯ মপব্রুয়ানয ২০১৪ ৩৬৩৬ নভঃ 

(MD) ২৮৯৭.৫৭ 

নভঃ (TVD) 

২৫ ভাচ থ 

২০১৪ 

১৮ এভএভএনএপনড 

নততা-১৯ ১৬ ভাচ থ ২০১৪ ২৩ এনপ্রর ২০১৪ ৩৮৮০ নভঃ 

(MD) ৩২১৮.৭২ 

নভঃ (TVD) 

৫ জুন 

২০১৪ 

১৭ এভএভএনএপনড 

নততা-৮ ৪ জুন ২০১৪ ৭ অগে ২০১৪ ২৯৯০ নভঃ ২৭ অগে 

২০১৪ 

১৪ এভএভএনএপনড 

 

৮.১ নততা ২০ নম্বয কূগয খনন  কভনপ্ল্ান ম্পগন্নয য কূগয Production testing চরাকাগর কূটি মথগক গ্যাগয 

গে নতনযক্ত ানন নযরনেত য় এফং এ কাযগণ কূটি মথগক তৎেণাৎ গ্যা উৎাদন কযা ম্ভফ য়নন। ত:য 

Gazprom International উক্ত কূগয মভযাভত ংক্রান্ত কাজ ১৯ জুরাআ ২০১৩ তানযগখ শুরু কগয এফং ৩০ গক্টাফয 

২০১৩ তানযগখ তা ম্পন্নপূফ থক ১ নগবম্বয ২০১৩ তানযগখ কূ মথগক অনুষ্ঠাননকবাগফ গ্যা উৎাদনকযতঃ জাতীয় গ্রীগড 

যফযা কযা য়; 

 

৮.২ নততা ২১ নম্বয কূ খনন ম্পগন্নয য ৩০ নডগম্বয ২০১৩ তানযগখ মখান মথগক গ্যা উৎাদন শুরু কযা য়। নকন্তু 

উৎাদন শুরু কযায য মথগক কূাটি মথগক ানন উৎাদগনয নযভাণ ক্রভঃ বৃনি মগত থাগক এফং ২০ জুন ২০১৪ 

তানযগখ কূটি মথগক গ্যা উৎাদন ফন্ধ গয় মায়। যফতীগত ফাগক্স কর্তথক য়াকথবাগযয ভােগভ কূটিগক চর কগয 

পুনযায় উৎাদন শুরু কযা য়; 

 

৮.৩ ২ জানুয়ানয ২০১২ তানযগখ Pietro fiorentini S.P.A Italy  এয গে নফনজএপনএর এয এক চুনক্ত স্বােনযত য়। 
উক্ত চুনিয অতায় নততা মরাগকন ‘এ’  মরাগকন ‘ন’ মত ২টি প্রগ প্ল্যান্ট (প্রনতটি তদননক ৭৫ নভনরয়ন ঘনপৄট 

েভতা ম্পন্ন) স্থান খননকৃত ৪টি কূগয গ্যা গ্যাদানযং াআরাআগনয ননভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। স্থানত 

প্ল্যান্টমূগয Performance Test Run  অনুলনেক কাম থানদ ২৮ ভাচ থ ২০১৫ তানযগখ ম্পন্ন গয়গছ। ঠিকাদাযগক 
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২৯ মভ ২০১৫ তানযগখ Provisional Acceptance Certificate আসুয কযা য়। প্রগ প্ল্যান্ট ২টিয য়াগযনন্ট মভয়াদ 

২৯ভাচ থ ২০১৫ তানযখ মথগক অযম্ভ গয় ২৮ ভাচ থ ২০১৬ তানযগখ মল গয়গছ; 

 

৮.৪ এনজএপএর এয যনদপুয ৮ নম্বয কূগয জন্য ১৯.৫৭ একয বনভ নধগ্রণ কযা য়। খননকৃত এ কুগয জন্য ৮ নকঃনভঃ 

তদগঘ থযয গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন স্থাগনয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ; 

 

৮.৫ প্রকে নযচারক জানান মম প্রকগেয কভ থনযকেনা নুাগয খননকৃত ৫টি কূগয ভগে ২১,২২,১৯  ৮ নম্বয কূগয কাজ 

ননধ থানযত ভগয়য পূগফ থ ভাধা কযা গয়গছ। শুধুভাে ২০ নম্বয কূগয কাজ ৩০ জুন ২০১৩ তানযগখ ম্পগন্নয জন্য ননধ থানযত 

থাকগর ফাস্তগফ ১৩ জুরাআ ২০১৩ তানযগখ ম্পন্ন কযা য়;  

 

৮.৬ প্রকগেয ধীন নড্রনরং  অনুলনেক কাজ ম্পগন্নয জন্য অফানকৃত দযগে ংগণকাযী OGEC Cracow Ltd, 

Poland কানযগযীবাগফ মমাগ্য নফগফনচত য়। নকন্তু নততা গ্যা নপগল্ড তখন গ্যা উদগীযগণয ভস্যা মদখা মদয়ায় উক্ত 

ঠিকাদায নড্রনরং কাজ ম্পগন্ন াযগতা জানায়। যফতীগত নডনন ংগাধনপূফ থক Speedy Supply of Power & 

Energy (Special Provision) Act 2010 নুাগয Gazprom International, Russia মক ঠিকাদায নাগফ 

ননগয়াগ মদয়া য় ফগর প্রকে নযচারক ফনত কগযন; 

 

৮.৭ প্রকগেয ১ভ ংগাধনকাগর মূর ব্যয় গো ৪৫৯.২০ মকাটি টাকা বৃনি মগয় প্রাক্কনরত ব্যয় ১২২৪.২০ মকাটি টাকায় 

ননধ থাযন কযা য়। ২য় ংগাধনকাগর ১ভ ংগাধন গো ৭৬.৩০ মকাটি টাকা বৃনি মগয় মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় 

১৩০০.৫০ মকাটি টাকায় ননধ থানযত য়। বৃনিপ্রাপ্ত প্রাক্কনরত ব্যয় দ্যটি ২০ ভাচ থ ২০১২  ৪ অগে ২০১৫ তানযগখ একগনক 

কর্তথক নুগভানদত য়। ট্যাক্স, ব্যাংক  ফীভা, নড্রনরং ানব থ, ডাউন মার মন্ত্রানতয প্রনতস্থাক খাগত ব্যয় বৃনিয কাযগণ 

মূরতঃ ১ভ ংগাধনকাগর ব্যয় বৃনি ায় ফগর প্রকে নযচারক জানান। নততা গ্যা নপগল্ডয ২০ নম্বয কূ মভযাভত 

ংক্রান্ত ব্যয় ন্তবৄ থক্তকযণ  ন্যান্য ব্যয় হ্রাগয কাযগণ মূরতঃ নিতীয় ফায নডনন ংগাধগনয উগদ্যাগ গ্রণ কযা য়; 

 

৮.৮ নুগভানদত অযনডনন’য ফানল থক রেযভাো নুাগয প্রকগেয নড্রনরং াগযন  পূতথ কাজ, ২০ নম্বয কূগয মভযাভত 

গেয কাজ ননধ থানযত ভাচ থ ২০১৬ এয ভগে ম্পন্ন কযা গয়গছ। নকন্তু প্রগ প্ল্যান্ট স্থান গেয মবৌত কাজ ২০১৪-১৫ 

থ থ ফছগয  গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন স্থান গেয মবৌত কাজ ২০১২-১৩ থ থ ফছগয ম্পন্ন কযায জন্য ননধ থানযত 

নছর। ফাস্তগফ ২৯ ভাচ থ ২০১৫ তানযগখ প্রগ প্ল্যান্ট স্থান ম্পন্ন কযা য় এফং গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন স্থান দ্যআ বাগগ 

৩ নডগম্বয ২০১১ (৬.৫ নকঃনভঃ)  ২৬ অগে ২০১৪ (১.৫ নকঃনভঃ) তানযগখ ম্পন্ন কযা য় ফগর জানা মায়; এফং  

 

৮.৯ প্রকগেয ংগানধত এনডন-মত মভাট ১২৬০.০১ মকাটি টাকা ফযাে প্রদান কযা য়, এফং মভাট ১২৫৩.৭৪ মকাটি টাকা 

ফমুক্ত কযা য়। ফমুক্তকৃত ১২৫৩.৭৪ মকাটি টাকায নফযীগত প্রকগেয ধীগন ১২৩২.৭৬ মকাটি টাকা ব্যয় য়। ফনষ্ট 

ব্যনয়ত ২০.৯৮ মকাটি টাকা যকানয মকালাগাগয মপযত প্রদান কযা গয়গছ ফগর প্রকে নযচারক ফনত কগযন।  
প্রকগেয ফছযনবনিক নডনন/অযনডনন’য ংস্থান, এনডন/অযএনডন ফযাে  ব্যগয়য নাফ ননম্নরূ:  

                                                                                                                 (রে টাকায়) 

থ থফছয মূর নডনন নুমায়ী 

ংস্থান 

ফ থগল ংগানধত 

নডনন নুমায়ী ংস্থান 

এনডন/অযনডনগত ফযাে ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১১-১২ ৩০০৮.০০ ২৫১.৫২ ২৫৮.০০ ২৫১.৫৩ 

২০১১-১২ ৫৩৬৭৫.০০ ৬৬৬.২২ ৩০০.০০ ৫১৭.১৯ 

 
থ থফছয মূর নডনন নুমায়ী 

ংস্থান 

ফ থগল ংগানধত 

নডনন নুমায়ী ংস্থান 

এনডন/অযনডনগত ফযাে ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১২-১৩ ১৯৮১৭.০০ ১৬৬৭৩.১৩ ১৪৬৫৭.০০ ১৬৮২৯.৭৫ 

২০১৩-১৪ - ৫৯৯৩৯.৪০ ৬২৯৮৬.৩৩ ৫৯৯২০.০৬ 

২০১৪-১৫ - ৩১০৬৩.০০ ৩১০৬৩.০০ ২৯০৫১.৯৬ 

২০১৫-১৬ - ২১৪৫৬.৭৩ ১৬৭৩৭.০০ ১৬৭০৫.৯৭ 

মভাট: ৭৬৫০০.০০ ১৩০০৫০.০০ ১২৬০০১.৩৩ ১২৩২৭৬.৪৬ 
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৯ প্রকে ংনিষ্ট নচে : প্রকে ংনিষ্ট কগয়কটি নস্থয নচে ননগম্ন  প্রদান কযা গরা : 

 

 

 
 

নচে-১ : নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন ন-মত ১৯ 

নম্বয কূ 

 

নচে-২ : নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন এ-মত ২০  ২১ নম্বয 

কূ 

 

 

 

নচে-১ : নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন এপ-মত ২২ 

নম্বয কূ 

নচে-১ : নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন এ-মত স্থানত গ্যা 

প্রগ প্ল্যান্ট 

 

 

১০. প্রকগেয প্রনকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয প্রনকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য ননগম্ন প্রদান কযা গরা :  

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয নাভ দযে 

অফাগনয 

তানযখ 

ফ থগল 

নুগভানদত 

নডনন 

নুাগয দযে 

মূল্য 

- চুনক্ত স্বােগযয তানযখ 

- চুনক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয তানযখ 

- ফাস্তগফ কাম থ ম্পাদগনয তানযখ 

- চুনক্ত মূল্য 

- নযগানধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন, 

অনুলনেক সুনফধা ২টি 

গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট স্থান 

২০ জুন ২০১০ ১১৮৭০.০০ 

রে টাকা 

- ২ জানুয়ানয ২০১২ 

- ৩১ নডগম্বয ২০১৫ 

- ২৯ ভাচ থ ২০১৫ 

- ১১৮৭০.০০ রে টাকা 

- ১১২১৯.৬৪ রে টাকা 

২ গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন 

ননভ থাণ (৬.৫ নকঃনভঃ) 

৩০ মভ ২০১০ ৫৬৮.২৯ রে 

টাকা 

- ১৪ ভাচ থ ২০১১ 

- ৩ নডগম্বয ২০১১ 

- ৩ নডগম্বয ২০১১ 

- ৫৬৮.২৯ রে টাকা 

- ৫৬৮.২৯ রে টাকা 
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ক্রনভক 

নম্বয 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয নাভ দযে 

অফাগনয 

তানযখ 

ফ থগল 

নুগভানদত 

নডনন 

নুাগয দযে 

মূল্য 

- চুনক্ত স্বােগযয তানযখ 

- চুনক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয তানযখ 

- ফাস্তগফ কাম থ ম্পাদগনয তানযখ 

- চুনক্ত মূল্য 

- নযগানধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩ গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন 

ননভ থাণ (১.৫ নকঃনভঃ) 

১০ জুন ২০১২ ২১০.০৯ রে 

টাকা 

- ১৭ নডগম্বয ২০১২ 

- ২৬ অগে ২০১৪ 

- ২৬ অগে ২০১৪ 

- ২১০.০৯  রে টাকা 

- ২১০.০৯  রে টাকা 

৪ ২০ নম্বয কূ মভযাভত ংক্রান্ত 

কাজ 

নফগল অআন, 

২০১০ 

নুাগয 

যানয 

ননগয়াগ 

১৩৭৯৪.৪৭ 

রে টাকা 

- ২৬ এনপ্রর ২০১২ 

- ৩১ ভাচ থ ২০১৬ 

- ৭ অগে ২০১৪ 

- ১৩৭৯৪.৪৭ রে টাকা 

- ১৩৬৬৩.৫১ রে টাকা 

৫ নড্রনরং ঠিকাদায ননগয়াগ ঐ ৭৮৮১৫.৫৩ 

রে টাকা 

- ২৬ এনপ্রর ২০১২ 

- ৩১ ভাচ থ ২০১৬ 

- ৭ অগে ২০১৪ 

- ৭৮৮১৫.৫৩ রে টাকা 

- ৭৫৭০৮.০৮ রে টাকা 

৬ যাভ থক মফা ২১ গক্টাফয 

২০০৯ 

৫৭২.০০ রে 

টাকা 

- ৩০ মগন্ফম্বয ২০১২ 

- ৩১ নডগম্বয ২০১৪ 

- ৭ অগে ২০১৪ 

- ৫৭২.০০ রে টাকা 

- ৩৮২.৭৯ রে টাকা 

 

১১. প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক) ননধ থানযত গবীযতায় নততা গ্যা নপগল্ড ৪টি কূ  

যনদপুয গ্যা নপগল্ড ১টি কূ খনন; 

ক) ননধ থানযত গবীযতায় নততা গ্যা নপগল্ড ৪টি কূ  

যনদপুয গ্যা নপগল্ড ১টি কূ খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা 

গয়গছ; 

খ) নততা গ্যা নপগল্ডয ২০ নম্বয কূ মভযাভত কাজ; খ) নততা গ্যা নপগল্ডয ২০ নম্বয কূ মভযাভতপূফ থক উক্ত 

কূ মথগক গ্যা উৎাদন শুরু কযা গয়গছ; 

গ) নততা গ্যা নপগল্ড ২টি প্রগ প্ল্যান্ট (প্রনতটি 

তদননক ৭৫ নভনরয়ন ঘনপৄট েভতা ম্পন্ন); 

গ) নততা গ্যা নপগল্ডয মরাগকন ‘এ’  মরাগকন ‘ন’ মত 

২টি প্রগ প্ল্যান্ট (প্রনতটি তদননক ৭৫ নভনরয়ন ঘনপৄট েভতা 

ম্পন্ন) স্থান কযা গয়গছ; 

ঘ) নগরট গ্যা নপগল্ডয যনদপুয ৮ নম্বয কূ মথগক 

প্রগ প্ল্যান্ট ম থন্ত ৮ নকঃনভঃ গ্যা গ্যাদানযং 

াআরাআন ননভ থাণ; এফং 

ঘ) নগরট গ্যা নপগল্ডয যনদপুয ৮ নম্বয কূ মথগক প্রগ 

প্ল্যান্ট ম থন্ত ৮ নকঃনভঃ গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন ননভ থাণ 

কযা গয়গছ; এফং 

ঙ) প্রাকৃনতক গ্যাগয ননযফনেন্ন যফযা ফজায় যাখায  

জন্য গ্যাগয উৎাদন বৃনি। 
ঙ) প্রাকৃনতক গ্যাগয ননযফনেন্ন যফযা ফজায় যাখায  জন্য 

প্রকগেয ধীগন খননকৃত ৫টি কূ মথগক ৫৯ 

এভএভএনএপনড গ্যা উৎাদনপূফ থক জাতীয় গ্রীগড 

যফযা কযা গে। 
        

১২. নডট ংক্রান্ত তথ্য : ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ থ থ ফছযমূগয জন্য প্রকগেয 

External নডট ম্পন্ন গয়গছ। নডট ম্পাদনকাগর মকান অনি উত্থানত য়নন।  
 



140 

 

১৩. ভস্যা: 

 

১৩.১ টাআভ বাযযান: প্রকগেয ২ ফছয ৯ ভা টাআভ বাযযান ঘগটগছ মা মূর ফাস্তফায়নকার গো ৯১.৬৭% মফন 

(নুগেদ ৫); 

 

১৩.২ কে বাযযান: প্রকগেয ৬১.১৫% কে বাযযান ঘগটগছ। মূর প্রাক্কনরত ব্যয় গো প্রকগে ৪৬৭৭৬.৪৬ রে টাকা 

মফন ব্যয় গয়গছ (নুগেদ ৫); এফং 

 

১৩.৩ প্রকে এরাকায গ্যা নযজাব থয়ায  ব-গঠগন াননয নফস্তৃনত ঠিকবাগফ ননরুণ না কযা: নততা গ্যা নপগল্ডয ২০ নম্বয 

কূ খননকাগর কূটি মথগক নতনযক্ত ানন ঠায কাযগণ তা ফন্ধ কগয নদগত য়। গয কূটি মভযাভত কগয গ্যা 

উৎাদন শুরু কযা য়। একআ নপগল্ডয ২১ নম্বয কূ খনগনয য মখান মথগক গ্যা উৎাদন শুরু কযা য়। নকন্তু মখান 

মথগক ানন উঠায কাযগন উৎাদন শুরুয াগে ৫ ভা য তা ফন্ধ কগয নদগত য় (নুগেদ ৮.১  ৮.২); এফং  

 

১৩.৪। নডননগত েনবনিক ব্যয় প্রাক্করন ঠিকবাগফ ননধ থাযণ না কযা : প্রকগেয নডননগত েনবনিক ব্যয় প্রাক্করন 

ঠিকবাগফ ননধ থাযণ না কযায কযগণ দ্যআ ফায নডনন ংগাধন কযগত গয়গছ। পগর ভয় মেণ গয়গছ (নুগেদ 

৮.৭)। 
 

১৪. সুানয: 

 

১৪.১ বনফষ্যগত প্রকগেয কে বাযযান এফং টাআভবায মাগত না ঘগট ম জন্য প্রকগেয কভ থনযকেনা কগঠাযবাগফ 

নুযগণয নফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কযগফ (নুগেদ ১৩.১  ১৩.২); 

 

১৪.২ কু খনগনয পূগফ থ গ্যা নযজথাবয়ায  বগঠগন াননয নফস্তৃনত তফজ্ঞাননক তগথ্যয নবনিগত ঠিকবাগফ ননরূগণয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা ফাঞ্ছনীয়। পগর প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয়  ব্যয় নতক্রভ নযায কযা ম্ভফ গফ (নুগেদ ১৩.৩);  

 

১৪.৩ প্রকে প্রণয়নকাগর নডনন’য েনবনিক ব্যয় প্রাক্করন ফাস্তফতায নননযগখ ননধ থাযণ কযায নফলগয় গচষ্ট থাকগত গফ মাগত 

একানধকফায নডনন ংগাধন  ভয় মেণ নযায কযা মায় (নুগেদ ১৩.৪); 

 

১৪.৪ BAPEX এয কূ খনগন মগথষ্ট েভতা এফং প্রগয়াজনীয় নযগ অনুলনেক মন্ত্রানত অগছ। তাআ বনফষ্যগত কূ খনগন 

যাষ্টীয় প্রনতষ্ঠান BAPEX-মক ম্পৃক্ত কযগত গফ; এফং 

 

১৪.৫ ননধ থানযত ব্যয়  মভয়াগদ প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্নকযগণয নফলয়াটি গ্রানধকায প্রদান কগয প্রকে ব্যফস্থানা টীভগক 

নক্তারীকযগণ ংনিষ্ট ংস্থা মথামথ দগে গ্রণ কযগফ; 
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Technical Assistance for Natural Gas Transmission and Distribution 

Development Investment Program  

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 
 

১।      প্রকগেয নাভ                  :  Technical Assistance for Natural Gas Transmission and  

                                       Distribution Development Investment Program. 
  

২।      উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ  : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা             :  ফাংরাল্পদ ততর,গ্যা ও েপ্তনজ ম্পদ কল্পাৃল্পযন (চল্পরাফাংরা)।  

                                                    

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

  

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৮২.৬০ 

৩০২.৬০ 

৭৮০.০০ 

 

- 

- 

- 

  

 

৮৫.৯৪ 

৪৩.৭৮ 

৪২.১৬ 

  

 

জানুয়াপ্তয,২০১৫ 

গত 

জুন,২০১৬ 

- জানুয়াপ্তয,২০১

৫ গত 

জুন,২০১৬ 

 -৯৯৬.৬৬ 

(৯২.০৬%) 

- 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৯৯৬.৬৬ রক্ষ টাকা কভ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :     চল্পরাল্পন্টায, চল্পরাফাংরা, ৩ কাওযান ফাজায, প্ত/এ, ঢাকা-১২১৫। 
 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক গ্রগনত ংমৄপ্তি-ক এ 

মদয়া গয়গছ।   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : অগরাচয প্রকগেয টিননগত ০৯ কযাটাগযীয মভাট ১৮ জন যাভ থগকয 

ংস্থান যগয়গছ ; তন্গে ০৯ জন তফগদনক যাভকথ এফং ০৯ জন স্থানীয় 

যাভ থক। নুগভানদত টিননগত ০৭ কযাটাগযীয ১৪ জন যাভ থক পাগভ থয 

ভােগভ এফং ০২ কযাটাগনযয ০৪ জন যাভ থক ব্যনক্ত ম থাগয় ননগয়াগগয 

কথা উগেখ যগয়গছ। নকন্তু মূর নুগভানদত টিননগত ংস্থান না থাকা গত্ব 

টিনন ংগাধন ব্যনতগযগক ০৭ কযাটাগযীয ১৪ টি যাভ থক পাগভ থয 

নযফগতথ ব্যনক্ত যাভ থক নগগফ এনডনফ কর্তথক ননগয়াগ প্রদান কযায় গত 

১৪-০৩-২০১৬ তানযগখ জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবা মগ নুনষ্ঠত প্রকেটিয 

নেয়ানযং কনভটিয ২য় বায় প্রকেটিয টিনন ংগাধন ফা প্রকগেয মভয়াদ 

বৃনি কযায প্রগয়াজন মনআ ভগভ থ নিান্ত গৃীত য়।    

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 

 চদল্পয প্রাকৃপ্ততক গ্যাল্পয ঞ্চারন ও প্তফতযণ ব্যফিা উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ফাংরাল্পদ যকায এফং এীয় উন্নয়ন ব্যাংক 

(এপ্তডপ্তফ) এয অপ্তথকৃ ায়তায় গৃীতব্য প্তফপ্তনল্পয়াগ কভসৃূচী ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকে নচনিতকযণ,ম্ভাব্যতা মাচাআ  অনুলনেক 



142 

 

যাভ থ-মফা প্রদাগনয রল্পক্ষয মগটাফাংরা কর্তথক ফাস্তফায়গনয জন্য “ Technical Assistance for Natural Gas 

Transmission and Distribution Development Investment Program” ীলকৃ কানযগযী ায়তা  প্রকেটি 

প্রস্তাফ কযা য়।  

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 

মদগ প্রাকৃনতক গ্যাগয ঞ্চারন  নফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়গনয রগেয গৃীতব্য নফননগয়াগ কভ থসূচী ফাস্তফায়গনয উগেগশ্য প্রকে  

নচনিতকযণ  অনুলনেক যাভ থ-মফা গ্রণ। 

 

৮.৩।  প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ প্রকেটিয অতায় একটি োনড ম্পন্ন কযায ভােগভ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগক ায়তা 

প্রদান কযায জন্য ২৪ জন-ভা অন্তথজানতক এফং ৩১ জন-ভা মদীয় যাভ থক কর্তথক যাভ থ গ্রন। এছাো প্রকগেয 

কাম থক্রভগুগরা গরা:  

 

(ক) Manage consulting team and ensure quality output; 

(খ) Develop a detailed work plan and implementation schedule; 

(গ) Prepare gas sector assessment; 

(ঘ) Review the present status of the gas transmission and distribution networks plans for   

     expansion, define/evaluate the least-cost option for rehabilitation works আতযাপ্তদ ।   
 

৯। প্রকে নুগভাদন: 

 

 “Technical Assistance for Natural Gas Transmission and Distribution Development 

Investment Program” ীল থক প্রকেটি গত ১৫/০৬/২০১৫ তানযগখ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক চভাট  

১০৮২.৬০ রে টাকা ( নজনফ ৩০২.৬০  রক্ষ এফং প্রকে াায্য ৭৮০.০০ রক্ষ (এপ্তডপ্তফ’য নুদান) প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয, 

২০১৫ গত জুন, ২০১৬ মভয়াদকাগর ফাস্তফায়গনয জন্য প্রাননক নুগভাদন জাযী কযা য়।  
 

১০। প্রকগেয থ থায়ন : 

 

 ক) নজনফঃ 

       (রে টাকা) 

 

 খ) প্রকে াায্যঃ 

  

 

১১। প্রকে প্তযদনৃ:  

 

অআএভআ প্তফবাল্পগয কাযী প্তযচারক জনাফ আনতয়াক অগভদ গত ০৮-১২-২০১৬  তাপ্তযল্পে মগরাফাংরায প্রকে 

নপ প্তযদনৃ কল্পযন। প্তযদনৃকাল্পর প্রকে নযচারক জনাফ এ.নড.এভ পনযদ্যজ্জাভান উপ্তিত চথল্পক ায়তা কল্পযন।  

 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩০২.৬০ - ৩০২.৬০ - 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ADB আউএ ডরায ১.০০ নভনরয়ন নুদান ৭৮০.০০ রে টাকা 
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১২। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত: 

 

 প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ১০৮২.৬০ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত ৮৫.৯৪ 

রে টাকা মা মভাট  প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৭.৯৪%।  
 

১৩। ম থগফেণ:  

 

১৩.১। প্রকেটিয মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ১০৮২.৬০ রে টাকা গর প্রকেটিয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত ভাে ৮৫.৯৪ রে টাকা 

মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৭.৯৪%। থ থাৎ প্রকেটিয ব্যানয়ত গথ থয নযভাণ ৯৯৬.৬৬ রে টাকা (৯২.০৬%)।  

 

১৩.২। অগরাচয প্রকগেয টিননগত ০৯ কযাটাগযীয মভাট ১৮ জন যাভ থগকয ংস্থান যগয়গছ; থ থাৎ ০৯ জন তফগদনক 

যাভকথ এফং ০৯ জন স্থানীয় যাভ থক। নুগভানদত টিননগত ০৭ কযাটাগযীয ১৪ জন যাভ থক পাগভ থয ভােগভ 

এফং ০২ কযাটাগনযয ০৪ জন যাভ থক ব্যনক্ত ম থাগয় ননগয়াগগয কথা উগেখ যগয়গছ। নকন্তু মূর নুগভানদত টিননগত 

ংস্থান না থাকা গত্ব টিনন ংগাধন ব্যনতগযগক ০৭ কযাটাগযীয ১৪ জন যাভ থক পাগভ থয নযফগতথ ব্যনক্ত 

যাভ থক নগগফ এনডনফ কর্তথক ননগয়াগ প্রদান কযা য়।   

 

১৩.৩। প্রকে নযচারক কর্তথক প্রদি তথ্যানুমায়ী  অগরাচয প্রকগেয অতায় নফনবন্ন প্রনতগফদন প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

প্রনতগফদনগুপ্তরঃ  

 

 Draft Report on “Initial Environmental Examination (IEE) of Proposed Chittagong-

Bakrabad-Gas Transmission Pipeline”; 

 Draft Report on “Resettlement Plan (RP) of Chittagong-Bakrabad-Gas Transmission 

Pipeline”; 

 Draft Report on “Initial Environmental Examination (IEE) of Proposed Improvement 

of Natural Gas Transmission Capacities of TGTDCL ”; 

 Initial Environmental Examination (IEE) on “Installation of Wellhead Compressors at 

Location-A of Titas Gas Field” আতযাপ্তদ। 

 

১৩.৪।    প্তপ্তঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী গত ২৪/০৮/২০১৬ ল্পত গত ২৮/০৮/২০১৬ প্তরঃ তাপ্তযে মনৃ্ত Foreign Aided 

Project Directorate কর্তকৃ External Audit ম্পন্ন কযা গর এ ম থন্ত নযগাট থ দানখর কযা য়নন। 

 
১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ A.D.M 

Fariduzzaman 

General Manager  Part Time ৩১/০৫/২০১৫ গত ভাপ্ত ম থন্ত 

 

১৫। প্রকগেয উগেশ্য জথন: 

 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

মদগ প্রাকৃনতক গ্যাগয ঞ্চারন  নফতযণ ব্যফস্থা 

উন্নয়গনয রগেয গৃীতব্য নফননগয়াগ কভ থসূচী ফাস্তফায়গনয 

উগেগশ্য প্রকে  নচনিতকযণ  অনুলনেক যাভ থ-মফা 

গ্রণ। 

প্রকেটিয সুনননদ থষ্ট উগেশ্য গরা - প্রকেটিয অতায় একটি 

োনড ম্পন্ন কযায ভােগভ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগক 

ায়তা প্রদান কযায জন্য ২৪ জন-ভা অন্তথজানতক এফং 

প্রকেটিয অতায় একটি োনড ম্পন্ন কযায ভােগভ ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থাগক ায়তা প্রদান কযায জন্য ৬ জন-ভা অন্তথজানতক এফং ৮ 

জন-ভা মদীয় যাভ থক কর্তথক যাভ থ গ্রন কযা গয়গছ। 

যাভ থগকয নফস্তানযত তথ্য ননম্নরূঃ 

 Environmental Specialist  (International)-(  1 

no.): 3  man-months; 

 Social Development Specialist  (International)-(  
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নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

৩১ জন-ভা মদীয় যাভ থক কর্তথক যাভ থ গ্রন। 1  no.): 3 man-months; 

 Environmental Specialist (National)-(1 no.): 4 

man-months; and 

 Social Development Specialist (National)-( 4 

no.): 4 man- month; 

 

১৬.০ Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local) (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী):  

 

Name of the 

field 

Approved man month Actual man- 

month 

utilized 

Remarks 

As per PP As per 

contract 

1 2 3 4 5 

a) Foreign: 

Environmental 

Specialist  

International  1 

no.  

3 mm 3 mm 3 mm Consultant has been directly 

recruited by Asian 

Develop0ment Bank. 

Social 

Development 

Socialist  

International  1 

no.  

3 mm 3 mm 3 mm Consultant has been directly 

recruited by Asian 

Develop0ment Bank. 

b) Local: 

Environmental 

Specialist  

National 1 no.  

 4 mm  4 mm  4 mm Consultant has been directly 

recruited by Asian 

Develop0ment Bank. 

Social 

Development 

Specialist 

national 1 no. 

 4 mm  4 mm  4 mm Consultant has been directly 

recruited by Asian 

Develop0ment Bank. 

 

১৭। সুানয/ভন্তব্য: 

 

১৭.১  বপ্তফষ্যল্পত প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়ন মাৃল্পয় ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণারয় /প্তফবাগ/ংিা, থনৃনপ্ততক ম্পক ৃপ্তফবাগ এফং উন্নয়ন 

ল্পমাগীয াল্পথ প্তনপ্তফড় চমাগাল্পমাগ প্রপ্ততষ্ঠা কযল্পত ল্পফ; 

 

১৭.২  প্রকগেয প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯২.০৬% থ থ ব্যনয়ত যগয় মগগছ মা প্রকগেয উগেশ্য জথগন ম্পূণ থতা ননগদ থ কগয। 

ভন্ত্রণারয় এ নফপুর নযভাণ থ থ ব্যনয়ত থাকায এফং প্রকগেয উগেশ্য পূণ থতায কাযণ খনতগয় মদগখ যফতী কাম থক্রভ 

গ্রণ কযগফ এফং গৃীত কাম থক্রভ ম্পগকথ অআএভআনড-মক ফনত কযগফ।     

 

১৭.৩ External Audit নযগাট থ দানখর যফতীগত মকান নডট অনি থাকগর তা দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ।  

 

১৭.৪   সুানয নুগেদ ১৭.১-১৭.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ। 
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ংযুনক্ত-ক 

 

Technical Assistance for Natural Gas Transmission and Distribution Development 

Investment Program -ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয নুমায়ী): 

   (রে টাকায়) 

Items of work (as per TPP)  

Unit 

Target (as per PP) Actual Progress  Reasons for 

deviation (+) 

 
Financial Physical 

(Quantity) 

Financi

al 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue Component 

4874 Remuneration & 

per diem for 

international 

consultants 

 

mm 468.00  

 

24 

 

 

 

42.16 

 

6 Out of 9 

categories 18 

no. of 

consultant  2 

categories 4 

no. of 

consultants’ 

consultancy 

has been 

received as 

per approval 

TPP 

according to 

the decision 

of the 2
nd

 

meeting of 

the steering 

committee of 

the project 

and the 

decision of 

the of the 

EMRD’s 

project 

review 

meetings 

(Attachment-

I). For this 

reason 

expenditure 

has been 

reduced.  

4874  Remuneration & 

per diem For 

national 

consultants 

mm 142.74 

 

31 8 

4801  International & 

Local Travels 

Nos. of 

consult

ant 

 

55.38 

 

18 4 

4886  Surveys  Lump 

sum 

39.00 

 

Lump sum Lump sum 

4899  Contingency Lump 

sum 

53.82 

 

Lump sum Lump sum 

4801  Conveyance 

Expenditure 

Lump 

sum 

1.00 Lump sum 
- 

  

4842 Workshop, 

Training, 

Seminars and 

Conference   

 10.14  

- 

  

4828  Stationary Lump 

sum 

3.00 Lump sum 
1.11 

Lump sum At actual 

4888 Computer/office 

equipment 

accessories and 

consumables 

 

Lump 

sum 

 

4.00 

 

Lump sum 
1.29 

 

Lump sum 

At actual 
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Items of work (as per TPP)  

Unit 

Target (as per PP) Actual Progress  Reasons for 

deviation (+) 

 
Financial Physical 

(Quantity) 

Financi

al 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

4899  Miscellaneous 

[tender/contract 

preparatory, 

invitation, 

vetting, 

evaluation, 

administration 

and support cost 

for consultant, 

Reports & 

Communication 

etc.]   

 

 

Lump 

sum 

 

 

10.02 

 

 

Lump sum 

1.78 

 

 

Lump sum 

At actual 

4846 Rental Vehicle Nos. 10.00 01 

microbus 
3.33 

01 microbus At actual 

4823 POL Lump 

sum 

4.80 Lump sum 
0.96 

Lump sum At actual 

4813 VAT & AIT Lump 

sum 

260.00 Lump sum 
30.07 

Lump sum At actual 

4883 Honorarium Lump 

sum 

2.00 Lump sum 
0.46 

Lump sum At actual 

4845 Entertainment Lump 

sum 

2.00 Lump sum 
0.35 

Lump sum At actual 

Sub-Total Revenue 

Component 

 1065.90  
81.97 

  

(b) Capital Component 

6815 

 

Office 

Equipments 

[DesktopComput

er-2, UPS-2, 

Laptop 

Computer-2  , 

Laser Printer 

(black & white)-

1, Fax machine-1 

and equipment 

directly procured 

by consultant]  

Set/Lot 10.86 Set/Lot 

 

  

6819  Air cooler Nos. 2.84 3 2.38 3 At actual 

6821  Office furniture 

and  furnishing  

Lump 

sum 

3.00 Set/Lot 
1.59 

Set/Lot At actual 

Sub-Total Capital 

Component 

 16.70  3.97   

Grand Component (a)+(b)  1082.60  85.94   

 

Unspent amount of disbursed taka in FY 2015-16 have been deposited to GOB treasury vide 

two chalans, the relevant amounts are TK. 1,40,000.00 and TK. 14,52,109.00 respectively. 
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ভেড়ামারা-খুনা গযা ঞ্চান পাইপাইন (ংল্পলাপ্তিি)  
-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ                        :  মবোভাযা-খুরনা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন (ংগানধত) 

 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  গ্যা রান্সপ্তভন মকাম্পানী নরনভগটড (নজটিনএর), মগরাফাংরায একটি      

                                                             মকাম্পানী।                                                     

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

ননজস্ব 

(নজটিনএর) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

ননজস্ব 

(নজটিনএর) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

ননজস্ব 

(নজটিনএর) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮৫২৯.৪৭ 

৩৫৯৩৫.৪৩ 

৩২৫৯৪.০৪ 

-- 

 

৯০৩৮১.৪০ 

৪২৬৬১.৯০ 

৪৭৫২৬.৬০ 

১৯২.৯০ 

 

৮৩২২০.০৫ 

৩৯৪৫৩.৭১ 

৪৩৫৭৩.৪৪ 

১৯২.৯০ 

 

জুরাআ,২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ,২০০৭ 

গত 

নডগম্বয, ২০১৫ 

জুরাআ,২০০৭ 

গত 

নডগম্বয, 

২০১৫ 

 ১৪৬৯০.৫৮* 

   (২১.৪৪%) 

৫ ফছয ৬ ভা 

(১৮৩.৩৩%) 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ১৪৬৯০.৫৮ রক্ষ টাকা মফন। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :     কুনষ্টয়া, নঝনাআদ, মগায  খুরনা মজরা। 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক গ্রগনত ংমৄপ্তি-ক এ 

মদয়া গয়গছ।   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদ মন প্রদি  তথ্যানুমায়ী গ্যা াআরাআন প্তনভাৃন, 

খুরনাল্পত একটি নটি মগআট মেন ( প্তপ্তজএ) এফং কুপ্তষ্টয়া , প্তঝনাআদ ও 

মল্পাল্পয ১(এক) টি কল্পয টাউন ফড থানযং নগেভ ( টিপ্তফএ) িান ম্পন্ন 

ল্পরও চবড়াভাযা-খুরনা গ্যা াআরাআন চনটওয়াল্পক ৃগ্যা না থাকায় 

প্তপ্তজএ ও টিপ্তফএ  স্থান কযা গর এয কপ্তভপ্তনং কযা ম্ভফ য়প্তন  

(ননঅয পৃষ্ঠা-১১)।   

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 

 মদগয নফদ্যভান গ্যা মেেমূগয নধকাংআ মদগয পূফ থাঞ্চগর ফনস্থত নফধায় দীঘ থকারব্যাী মদগয উিয-নিভ 

 দনেণ-নিভাঞ্চগরয জনগণ গ্যা ব্যফাগযয সুনফধা মথগক ফনঞ্চত গয় অ নছর। মমুনা মতুয উয নদগয় ৩০ আনঞ্চ ব্যাগয 

উচ্চচা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন স্থানত য়ায় মদগয নিভাঞ্চগর যকানয  মফযকানয ম থাগয় নতুন নতুন নফদ্যযৎ মকন্দ্র 

এফং ফানণনজযক  নে আউননট  প্রনতষ্ঠায িায উগন্ানচত য়।  যকায আগতাভগে খুরনাগত ২১০ মভগায়াট  ১০০ মভগায়াট 

েভতাম্পন্ন ননকং ায়ায প্ল্যান্ট স্থাগনয এফং বনফষ্যগত একআ স্থাগন অয মফ কগয়কটি নফদ্যযৎ মকন্দ্র স্থাগনয নযকেনা 
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গ্রণ কগয। খুরনাগত নফদ্যভান নফদ্যযৎ মকন্দ্রমূগয জন্য প্রনতনদন অনুভাননক ৪০ নভনরয়ন নকউনফক পৄট (এভএভনএপনড) গ্যা 

প্রগয়াজন গফ। এছাো, খুরনাগত প্রস্তানফত ২১০ মভগায়াট  ১০০ মভগায়াট েভতাম্পন্ন নফদ্যযৎ মকগন্দ্রয জন্য মথাক্রগভ ৪০ 

এভএভনএপনড গ্যা  ১২ এভএভনএপনড গ্যাগয যফযা কযগত গফ। খুরনায় ফনণ থত  গ্যাগয চানদায নতনযক্ত 

কুনষ্টয়াগত ১০ এভএভনএপনড, নঝনাআদগ ৮ এভএভনএপনড, মগাগয ২০ এভএভনএপনড এফং খুরনা ঞ্চগর ৩০ 

এভএভনএপনড গ্যাগয  প্রগয়াজন গফ। এজন্য মদগয উিয-নিভ  দনেণ-নিভ ঞ্চগর গ্যা ঞ্চারন াআরাআন স্থান 

জরুনয গয় গে। 

  

ফনণ থতাফস্থায়, নফদ্যভান নফদ্যযৎ মকন্দ্রমূ   বনফষ্যগত স্থানতব্য নফদ্যযৎ মকন্দ্রমূগ ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা, ফানণনজযক  

নে আউননটমূগ গ্যাগয চানদা এফং নফবাগীয়  মজরা দগয গ্যাগয চানদায গুরুত্ব নফগফচনায় “মবোভাযা-খুরনা গ্যা 

ঞ্চারন াআরাআন” প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 

খুরনায় প্রস্তানফত ২১০ মভগায়াট  ১০০ মভগায়াট েভতাম্পন্ন নফদ্যযৎ মকন্দ্র   নফদ্যভান ৩৭৮ (৮ x ১৯, ১  x ৬০, ১  x 

১১০, ২ x ২৮) মভগায়াট েভতাম্পন্ন নফদ্যযৎ মকগন্দ্র গ্যা যফযা কযা এফং একআ াগথ কুনষ্টয়া, নঝনাআদ, মগায  খুরনা 

নটিয ফানণনজযক  নে আউননট এফং উক্ত মজরামূগয াশ্বফতী এরাকাগত ম থাপ্ত গ্যা যফযাগয জন্য গ্যা ঞ্চারন 

াআরাআন স্থান কযা অগরাচয প্রকগেয মূর উগেশ্য।  
 

৮.৩।  প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 

(ক) ১৬২.৫ নকঃনভঃ উচ্চচা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন ননভ থাণ  স্থান; 

(খ) জনভ নধগ্রণ-১৩৯.৮৫ মক্টয; 

(গ) মভননানয  আকুআগভন্ট (অভাদানন) ংগ্র কযা এফং 

(ঘ) Horizontal Directional Drilling দ্ধপ্ততল্পত ২৫০০ প্তভটায প্তযবায ক্রপ্তং াআরাআন িান।  

 

৯। প্রকে নুগভাদন: 

 

 “মবোভাযা-খুরনা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন” -ীল থক প্রকেটি গত ১২/০৭/২০০৬ তানযগখ নুপ্তষ্ঠত একল্পনক কর্তকৃ 

চভাট  ৬৮৫২৯.৪৭ রে  টাকা ( নজনফ ৩৫৯৩৫.৪৩ রক্ষ এফং  প্রকে াায্য ৩২৫৯৪.০৪ রক্ষ (এপ্তডপ্তফ ঋণ)) প্রাক্কনরত ব্যগয় 

জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১০ মভয়াদকাগর নুগভানদত য় । নযকেনা কনভন কর্তক গত ২১/০৪/২০১০ তানযগখ প্রকেটিয 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ ১ভ ফায ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক জুন, ২০১২ ম থন্ত বৃনি কযা য়। গত ২৮/০৬/২০১২ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ ২য় 

ফায ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক নডগম্বয, ২০১২ ম থন্ত বৃনি কযা য়।  প্রকেটিয ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ  গত ১৩/০৮/২০১৩ তানযগখ 

নুপ্তষ্ঠত একল্পনক কর্তকৃ মভাট ৯০৩৮১.৪০ রে (নজনফ ৪২৬৬১.৯০ রক্ষ এফং  প্রকে াায্য ৪৭৫২৬.৬০ রক্ষ এফং 

নজটিপ্তএর এয প্তনজস্ব তপ্তফর ১৯২.৯০ রক্ষ) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১৪ মভয়াদকাগর নুগভানদত 

য়। নযকেনা কনভন কর্তক গত ১১/১২/২০১৪ তানযগখ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ  ৩য় ফায (১ভ ংল্পাধল্পনয ভয় 

চভয়াদবৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততত ) ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পয চক নডগম্বয, ২০১৪ ম থন্ত বৃনি কযা য়। যফনতথগত নযকেনা কনভন কর্তক গত 

২৫/০২/২০১৫ তানযগখ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ৪থ ৃফায ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক নডগম্বয, ২০১৫ ম থন্ত বৃনি কযা য়। 

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন: 

 

 ক) নজনফঃ 

        (রে টাকা) 

 

মভাট ঋণ আকুআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪২৬৬১.৯০ ২৫৫৯৭.১৪ ১৭০৬৪.৭৬ - 
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 খ) প্রকে াায্যঃ 

  

 

গ) নজটিনএর এয ননজস্বঃ 

       (রে টাকা) 

 

১১।  প্রকে প্তযদনৃ: 

  

অআএভআ প্তফবাল্পগয কাযী প্তযচারক জনাফ আনতয়াক অগভদ গত ০৪ নল্পবম্বয ২০১৬ তাপ্তযল্পে প্রকেটি প্তযদনৃ 

কল্পযন। প্তযদনৃকাল্পর প্রকে ংপ্তিষ্ট কভকৃতাৃ জনাফ এ এভ অপ্তভয চাল্পন , ম্যাল্পনজায আপ্তিপ্তনয়াপ্তযং উপ্তিত চথল্পক 

ায়তা কল্পযন।  

 

১২। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত: 

 

 প্রকেটিয ংগানধত ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ৯০৩৮১.৪০ রে  টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ৮৩২২০.০৫ রে টাকা মা মভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯২.০৮%।  
 

১৩। ম থগফেণ :  

 

১৩.১।  খুরনায় নননভ থত নটি মগট মষ্টন, রূনদয়া বাল্ব মেন (মগায) এফং মল্পাল্পয প্তনপ্তভতৃ Town Border Station 

(টিপ্তফএ) অআএভআ নফবাগ কর্তথক নযদ থন কযা য়।  প্তযদনৃকারীন ভল্পয় উি িান মূল্পয ভাধ্যল্পভ গ্যা 

যফযা শুরু য়প্তন।  প্রকে এরাকায় দ্রুততভ ভল্পয়য ভল্পধ্য গ্যা যফযা শুরু কযায জন্য প্রগয়াজনীয় ব্যাফস্থা গ্রণ 

কযা মায়। 
 

১৩.২।    প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ভাি ল্পরও চবড়াভাযা-খুরনা গ্যা াআরাআন চনটওয়াল্পক ৃগ্যা না থাকায় প্তপ্তজএ ও টিপ্তফএ 

স্থান কযা গর  কপ্তভপ্তনং কযা ম্ভফ য়প্তন  (ননঅয পৃষ্ঠা-১১)। এ নফলগয় জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ  এফং 

নজটিনএর প্রগয়াজনীয় ব্যাফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

 

১৩.৩। প্রকেটিয প্রকৃত ফাস্তফায়নকার মূর নুগভানদত ফাস্তফায়নকাগরয  তুরনায় ৫ ফছয ৬ ভা (১৮৩.৩৩ %) নধক মা 

নাকাংনিত। অগরাচয প্রকেটি ম থগফেগণ প্রনতয়ভান য় মম, প্রকেটি ফাস্তফায়গনয মেগে কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ 

ননধ থাযন  নুযণ কযা য়নন।  

 

১৩.৪। প্রকে নযচারক কর্তথক প্রদি তথ্যানুমায়ীঃ 

 
১৩.৪.১ ২০ আপ্তঞ্চ ব্যাল্পয ১৬১ প্তকল্পরাপ্তভটায াআরাআন প্তনভাৃণ ও ৮টি বাল্ব চেন , ৪টি প্তগ রাঞ্চায ও প্তযপ্তবায 

চেন িান কাজ প্তডল্পম্বয ২০১১ নাগাদ শুরু ল্পয় জুরাআ ২০১২ নাগাদ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। প্তনভাৃণ কাজটি ৬টি চকল্পন 

প্তফবি কল্পয ৬ জন চদীয় ঠিকাদায মথা - Libra Enterprise, Dipon Gas Company Ltd., 

Businessking Limited, Castle Construction Company Ltd., Arc Construction 

Company, এফং Dawn Construction & Co. Ltd. এয ভাধ্যল্পভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ADB আউএ ডরায ৫৭.৭৪৮ নভনরয়ন ঋণ ৪৭৫২৬.৬০ রে টাকা 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৯২.৯০ - - - 
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১৩.৪.২ HDD দ্ধপ্ততল্পত ৬টি নদীক্রপ্তং এয ভাধ্যল্পভ ২ প্তকল্পরাপ্তভটায াআরাআন প্তনভাৃণ কাজ জুরাআ ২০১২ নাগাদ 

শুরু ল্পয় প্তডল্পম্বয ২০১২ নাগাদ  ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। কাজটি তফল্পদপ্তক ঠিকাদায TESPL-CIPL JV, India এয 

ভাধ্যল্পভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৪.৩  খুরনা প্তপ্তজএ এফং কুপ্তষ্টয়া , প্তঝনাআদ ও মল্পায টিপ্তফএ এ Regulating and Meetering 

Stations িান কাজ চভ ২০১৩ নাগাদ শুরু ল্পয় জুন ২০১৫ নাগাদ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। কাজটি তফল্পদপ্তক ঠিকাদায 

VALVITALIA SpA-Systems Division, Italy এয ভাধ্যল্পভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ।  

         ১৩.৪.৪ াআরাআল্পনয ক্ষয় প্রপ্ততল্পযাল্পধয জন্য প্তপ্ত প্তল্পেভ িান কাজটি চদীয় ঠিকাদায Technique 

Construction Company Ltd এয ভাধ্যল্পভ চপব্রুয়াযী ২০১৩ নাগাদ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

 

১৩.৫।    প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান নডট অনি মনআ।  

 
১৩.৬।  প্রকে এরাকায কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

 

  

প্তচে-খুরনায় নননভ থত নটি মগট মষ্টন প্তচত্র- খুরনায় নননভ থত নটি মগট মষ্টন 

  

প্তচত্র- রূনদয়া বাল্ব মেন (মগায) প্তচত্র- মল্পাল্পয প্তনপ্তভতৃ টিপ্তফএ 

 

১৪। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্যঃ ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ Satya Narayan 

Saha 

General Manager  Full Time ০১ জুরাআ, ২০০৭-২৯ জুন, ২০১১ 

২ Md. Abdur 

Razzaqque 

Dy-General 

Manager 
Full Time ২৯ জুন, ২০১১ গত ৩১ 

প্তডল্পম্বয,২০১৫ 
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১৫। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

খুরনায় প্রস্তানফত এফং ফনস্থত নফদ্যযৎ মকগন্দ্র গ্যা 

যফযা কযা এফং একআ াগথ কুনষ্টয়া, নঝনাআদ, মগায 

 খুরনা নটিয ফানণনজযক  নে আউননট এফং উক্ত 

মজরামূগয াশ্বফতী এরাকাগত ম থাপ্ত গ্যা যফযা 

কযা। 

গ্যা াআরাআগন গ্যা যফযা কযা গর নননভ থত াআরাআগনয 

ভােগভ খুরনায় প্রস্তানফত এফং ফনস্থত নফদ্যযৎ মকগন্দ্র গ্যা যফযা 

কযা এফং একআ াগথ কুনষ্টয়া, নঝনাআদ, মগায  খুরনা নটিয 

ফানণনজযক  নে আউননট এফং উক্ত মজরামূগয াশ্বফতী এরাকাগত 

ম থাপ্ত গ্যা যফযা কযা ম্ভফ গফ।  

নননভ থত াআরাআগন গ্যা যফযা না কযায় এ ম থন্ত CGS ও 

TBS(s)  াআরাআল্পন কপ্তভপ্তনং কযা য়প্তন। 

 

১৬.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

 

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 

RDPP 

Contracted 

Value 

Invitation 

Date 

Contract 

Signing/L.C. 

Opening Date 

As per 

Contract 

 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

3LPE/FBE Coated Line Pipe & 

other Pipes    

26804.39 26804.39 25.06.2008 24.11.2009 30.06.2010 31.07.2010 

Induction Bend 508mm OD 833.16 833.16 15.09.2008 20.07.2009 04.04.2010 18.04.2010 

Pipeline Coating Materials 302.09 302.09 25.06.2008 21.07.2009 04.04.2010 07.02.2010 

Different valves of different 

dia. 

539.88 539.88 28.09.2008 16.09.2010 25.07.2011 03.11.2011 

Scraper Traps 338.47 338.47 19.12.2007 19.10.2008 15.07.2009 15.07.2009 

CP Materials 637.32 637.32 12.10.2010 30.05.2011 12.02.2012 14.01.2012 

Miscellaneous Fittings 673.90 673.90 08.11.2008 10.02.2010 11.11.2010 20.12.2010 

Pipeline Construction  10073.75 10046.56 18.09.2010 21.10.2011 15.07.2012 31.07.2012 

HDD River crossing on Turn-

key basis 

4450.30 3742.65 31.10.2010 22.01.2012 19.11.2012 17.12.2012 

CGS & TBS Installation on 

EPC Basis 

9350.00 8188.40 27.06.2010 22.01.2013 03.05.2014 29.06.2015 

*Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above 

Tk. 100.00 lakh 
 

১৭। সুানয/ভন্তব্য: 

 

১৭.১   বনফষ্যগত এ ধযগনয গ্যা রান্পনভন রাআন ননভ থাগনয পূগফ থ গ্যা প্রানপ্তয নফলয়টি ফ থাগগ্র নফগফচনায় অনা প্রগয়াজন; 

 

১৭.২  প্রকে এরাকায় দ্রুততভ ভল্পয়য ভল্পধ্য গ্যা যফযা শুরু কযায জন্য প্রগয়াজনীয় ব্যাফস্থা গ্রণ কযগত গফ;  

 

১৭.৩  প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ভাি ল্পরও চবড়াভাযা-খুরনা গ্যা াআরাআন চনটওয়াল্পক ৃগ্যা না থাকায় প্তপ্তজএ ও  টিপ্তফএ 

এয কপ্তভপ্তনং না কযায নফলগয় জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ  এফং নজটিনএর কর্তথক প্রগয়াজনীয় ব্যাফস্থা গ্রণ 

কযল্পত ল্পফ; 

 

১৭.৪  বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি ভন্ত্রণারয়/ংস্থা 

নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ;  
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১৭.৫ “াটিকুভরুর-চবড়াভাযা গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন প্তনভাৃণ (ংল্পাপ্তধত)” ীল থক প্রকল্পেয অওতায় দ্মা নদী ক্রপ্তং 

কামকৃ্রভ মথাীঘ্র ম্ভফ দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ মাল্পত অল্পরাচয  (মবোভাযা-খুরনা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন 

(ংগানধত)) প্রকল্পেয অওতায় গ্যা যফযা কযা ম্ভফ য়; এফং  

 

১৭.৬  সুানয নুগেদ ১৭.১-১৭.৫ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ।  

 

ংযুনক্ত-ক 

 

মবোভাযা-খুরনা গ্যা ঞ্চারন াআরাআন (ংগানধত) ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয নুমায়ী): 

   

 (রে টাকায়) 
 

Item of Works 

[as per RDPP] 
Unit 

Target (as per RDPP) Actual Progress 
Reason for 

Deviation () 
Financial 

Physical 
(Quantity) 

Financial 
Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue Component:  

4500 Pay of officers: Nos. 285.54 Officer: 17 246.01 Officer: 11  

4600 Pay of establishment: Nos. 82.69 Staff: 12 42.78 Staff: 6  

4700 Allowance: LS  LS   

4705 House Rent Allowance - 89.16  -- 85.75 --  

4709 Recreation Allowance - 21.43 -- 16.82 --  

4713 Festival Bonus - 24.89 -- 24.89 --  

4717 Medical Allowance - 9.41 -- 8.48 --  

4725 Washing Allowance - 3.07 -- 1.63 --  

4755 Tiffin Allowance - 0.44 -- 0.43 --  

4765 Conveyances Allowance - 2.84 -- 2.19 --  

4775 Uniform allowance - 9.04 -- 9.04 --  

4795 Other Allowance -      

(i) Gas Allowance - 6.94 -- 6.25 --  

(ii) Incentive Bonus - 16.58 -- 15.56 --  

(iii) Leave encashment - 2.26 -- - --  

4800 Supplies and services: LS  LS   

4801 Travelling expenditure - 24.92 -- 16.30 --  

4805 Overtime Allowance - 40.74 -- 36.68 --  

4806 Office Rent - 54.47 -- 54.47 --  

4814 Other Taxes - 1.63 -- 0.69 --  

4815 Postage - 1.05 -- 0.72 --  

4816 Telephone - 8.87 -- 7.48 --  

4817 Telex/Fax - 0.00 -- - --  

4819 Water - 5.07 -- 5.07 --  

4821 Electricity - 8.08 -- 7.37 --  

4822 Gas & Fuel - 36.70 -- 33.32 --  

4823 Petrol & Lubricants - 1.86 -- 0.90 --  

4824 Insurance/Bank Charge - 9.99 -- 9.16 --  

4828 Stationary, Seal & Stamps - 7.87 -- 6.56 --  

4831 Books & Journals - 1.17 -- 1.07 --  

4833 Publicity & Advertisement - 13.16 -- 13.16 --  

4836 Uniform - 0.12  0.12   

4840 Human Resource Development - 2.21 -- 0.24 --  
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Item of Works 

[as per RDPP] 
Unit 

Target (as per RDPP) Actual Progress 
Reason for 

Deviation () 
Financial 

Physical 
(Quantity) 

Financial 
Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

4842 Seminar, Conference - 1.00  -   

4845 Entertainment Expenses - 27.84 -- 24.31 --  

4851 Casual Worker/Security Expenses  109.78  101.17   

4874 Consultancy       

 (a) Consultancy for project 

monitor & Environmental 

specialist. 

 15.41  1.26   

 (b) Consultancy cost for 

SCADA system including 

AIT and VAT of 

Consultant.. 

 0.00  -   

 (c) IEE, EIA & RP  30.11  19.60   

4882 Legal Expenses - 1.16 -- 0.95 --  

4883 Honorium - 11.57 -- 11.40 --  

4886 Route survey and Soil  & Sub-surface 

Investigation 
 43.45  43.45   

4887 Copy/Photocopy Expenses - 9.71 -- 9.71 --  

4899 Other Expenses - 1.88 -- 1.68 --  

4900 Repairs Maintenance & 

Rehabilitation: 

LS  LS   

4901 Transport / Vehicle - 18.92 -- 18.56 --  

4906 Furniture - 1.12 -- 0.69 --  

4911 Computer & Office equipment - 1.99 -- 1.27 --  

4986 Rehabilitation (Office 

cubicals/partition). 
- 3.34 -- 0.17 --  

4991 Other Repair & Maintenance - 0.70 -- 0.37 --  

Sub-Total (Revenue Component)  1050.18  887.73   

(b) Capital Component:       

6800 Acquisition of Assets :       

6807 Transport / Vehicle  No. 70.79 Jeep-1 

Pick-up-2 

70.79 Jeep-1 

Pick-up-2 

 

6813 Imported Materials, Equipment & 

Machinery 

      

(a) Materials and Equipment for 

pipeline 
Lot 41115.89 Line pipe; 

Bends; Valves; 

Scraper Traps; 

Fittings; 

Coating 

Materials; CP 

Materials; 

Materials for 

CGS & TBS 

38240.95 Line pipe; 

Bends; Valves; 

Scraper Traps; 

Fittings; 

Coating 

Materials; CP 

Materials; 

Materials for 

CGS & TBS 

 

Note-1 

(b) Materials for SCADA Lot 1900.00 - 871.44 - 

6819 Office Equipment and Furniture LS 10.96 - 6.77 -  

6900 Acquisition/Purchase of  Land & 

Landed Properties :  

      

6901 Acquisition  Hector 6376.22 139.85 6376.22 137.42 Note-2 

6941 Others        

 Requisition and Resettlement 

Compensation 
Hector 2543.65 247.5 2543.53 245.70 Note-2 

7000  Construction Works:        

7001 Land Development m3 266.60 314000 187.62 314000 Note-3 

 7006 Functional Building Sq. m 170.00 601 129.32 601 

7011 Residential Building Sq. m 700.00 1794 633.83 1794 
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Item of Works 

[as per RDPP] 
Unit 

Target (as per RDPP) Actual Progress 
Reason for 

Deviation () 
Financial 

Physical 
(Quantity) 

Financial 
Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

7016 Others (Boundary Wall, Internal Road 

etc.) 
LS 578.48 - 525.42 - 

7081 Others       

(a) Civil Construction for SCADA 

System.  

- 100.00 - 100.00 -  

Note-4 

(b) Pipeline Construction  including 

other Pipeline related structures (valve 

stations, scraper stations, Set-on-

Weight, Marker Post etc.)  

Km 10073.75 162.5 9874.00 161.30 

(c) River crossing by HDD method on 

Turn-key basis  

Km 4466.55 2.5 4051.34 2.08 

(d) Installation and commissioning of 

CP system  

Lot 85.00 -- 52.56 -- 

(e) Installation of City Gate Station 

(CGS) & Town Border Stations (TBS)  

Nos. 2550.00 4 2545.67 4 

(f) Extension of SCADA System 

(Radio-link/optical fibre) under Turn-

key basis. 

Lot 1000.00 -- 938.97 -- 

7900 Development Import Duty and VAT:         

(a) CD-VAT (45% of Pipeline 

Materials Cost) 

 13370.47  11725.60   

Note-5 

(b) CD-VAT (35% of SCADA 

Materials cost) 

 700.00  688.10  

7980 Capital Block Allocation & 

Miscellaneous Capital Expenditure:  

      

(a) Interest During Construction - 1981.19 - 1981.19 -  

(b) Landing Charge, Port dues, 

Transportation  Cost, L/C Commission 

etc. 

LS 771.67 - 741.93 -  

(c) Pre-shipment Inspection LS 500.00 - 47.07 -  

Sub-Total (Capital Component)  89331.22  82332.32   

 Total:  90381.40  83220.05  Note-6 

 
Note: 

 

1. Procurement of materials was carried out through international competitive bidding.  

2. As per Acquisition & Requisition of Immovable Property Act, 1997; Payment was made 

to the Kushtia, Jhenaidah, Jessore and Khulna DC Offices as per Government rule. 

3. Civil construction works were awarded on the basis of national competitive bidding.  

4. Pipeline construction work, CP Construction works was awarded on the basis of 

National Competitive Bidding. River Crossing works by HDD method; SCADA System 

Installation and CGS & TBS(s) Installation by EPC method were awarded on the basis 

of international competitive bidding. 

5. CD/VAT paid as per the rate fixed by the Government.  
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6.  All physical works required to fulfill the objective of the project was carried out at the cost of 

Tk.83220.05 Lakh against the estimated cost of Tk. 90381.40 Lakh as per RDPP. The actual 

cost is less than the estimated cost due to low quoted price in some procurement packages 

and unspent CD-VAT for imported materials. Due to transfer of manpower from project to 

GTCL, revenue expenditure is also less than the estimated cost. All released amount is 

utilized as on 31 December 2015. GTCL has already requested (copies of the letters enclosed 

as Annexure-A & B) both the custom houses of Mongla and Chittagong to deposit the total 

unspent amount of CD-VAT Tk.9,42,29,287.35 to the Govt. Treasury and the matter is under 

process at this stage.  
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Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & Distribution Co. 

Ltd. (TGTDCL) -লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
১।       প্রকগেয নাভ                          : Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & 

Distribution Co. Ltd. (TGTDCL). 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ :  নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :   Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCL).                                                           
৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা (নজনফ + 

ংস্থায ননজস্ব) 

প্র:া: 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য %) 

নতক্রান্ত ভয় (মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয%) মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ফ থগল ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ংস্থায ননজস্ব 

মূর ফ থগল ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫৫২.০৯ 

২০৮১.৮৬ 

৩৪৭০.২৩ 

 

২২৭৫.৫৫ 

৯৬০.৪১ 

১৩০৪.৯৪ 

১০.২০ 

২০৫৫.৫৮ 

৯৬৫.২০ 

১০৯০.৩৮ 

 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

গক্টাফয,২০১২ 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

মগন্ফম্বয,২০১৫ 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

মগন্ফম্বয,২০১৫ 

* (-) ৩৪৯৬.৫১  

(৬২.৯৮%) 

৩ ফছয  

(১০৬%) 

 

*প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৩৪৯৬.৫১ রক্ষ টাকা হ্রা চল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান : ঢাকা উিয নটি কগ থাগযন (ধানভনন্ড, মভাাম্মদপুয, অদাফয)। 
 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক গ্রগনত ংমৄপ্তি-

ক এ মদয়া গয়গছ। 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন এফং প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি তথ্য 

নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত নাআ। 
৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 প্রাকৃনতক গ্যা ংযেগণয একটি গুরুত্বপূণ থ নফলয় গে এয ব্যফাগযয দেতা বৃনি। মদগ ফতথভান অফানক 

গ্যা ব্যফাযকাযীগণ নভটাযনফীন গ্যা ব্যফায মবাগ কযগছন। গ্যা ব্যফাগযয নযভান নননফ থগগল ব্যফাযকাযীগণ 

ভানক ফ্ল্যাট মযগট গ্যা নফর নযগাধ কগয থাগকন। কনতয় ৎ মবাক্তা গৃস্থরী কাজ ংনিষ্ট ননুগভানদত 

মন্ত্রানত/যঞ্জাভ চারনায মেগে গ্যা ব্যফায কগয থাগকন। পগর গ্যা ব্যফাগয চয় ক্রভাগত বৃনি াগে। এ 

মপ্রনেগত  নততা গ্যা রান্পনভন এন্ড নডনেনফউন মকাম্পানীয (টিনজটিনডনএর) নফতযণ ব্যফস্থায ভগে নফদ্যভান 

যফযা দেতায উন্ননত াধন কযায রগেয প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়। 

 

৮.২।  প্রকগেয উগেশ্য:  

 

   নততা গ্যা রান্পনভন এন্ড নডনেনফউন মকাম্পানীয (টিনজটিনডনএর) নফতযণ ব্যফস্থায ভগে নফদ্যভান 

যফযা দেতায উন্ননত াধন কযা প্রকেটিয মূর উগেশ্য। উন্নতভাগনয এ যফযা দেতা জথগনয ভােগভ গ্যাগয 

নগেভ র হ্রা, ব্যফস্থানায দেতা বৃনি, গ্যাগয াশ্রয় এফং নযগফগয নুকূর প্রবাফ ফজায় যাখা ম্ভফ গফ।  
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৮.৩।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভ :  

 গ্যাগয ৮৬০০ নপ্র-মআড নভটায ংগ্র, স্থান  চালুকযণ;  

 যাভ থক মফা গ্রণ।  

 

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCL). 
ীল থক নফননগয়াগ প্রকেটি গত ২২/১২/২০০৯ তানযগখ নুনষ্ঠত একগনক বা কর্তথক নুগভানদত য়। গত 

০৪/০৫/২০১০ তাপ্তযল্পে প্রকেটি মভাট ৫৫৫২.০৯ রে (নজনফ ২০৮১.৮৬ রে (আকুযআটি ৮৩২.৭৪ রে  ঋণ 

১২৪৯.১২ রে) এফং প্রকে াায্য ৩৪৭০.২৩ রে (এনডনফ ঋণ)) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০১০ মথগক 

গক্টাফয ২০১২ ম থন্ত মভয়াগদ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ প্রাপ্তনক নুল্পভাদন চদয়া  য়। প্রকেটি গত ১২/০১/২০১৩ তানযগখ 

ভাননীয় নযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক মভাট ৬৩২৭.৭৩ রে (নজনফ- ২০৭১.৬৬ রে, ংস্থায ননজস্ব তনফর ১০.২০ রে 

এফং প্রকে াায্য ৪২৪৫.৮৭ রে) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০১০ গত নডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত মভয়াদকারীন 

ভগয় ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ নুগভানদত য়। গত ২৯/০১/২০১৪ তাপ্তযল্পে ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক প্রকেটিয চভায়াদ 

প্তযকেনা কপ্তভন কর্তকৃ প্তডল্পম্বয ২০১৩ এয প্তযফল্পত ৃজুন ২০১৫ মনৃ্ত বৃপ্তদ্ধ কযা য়। গত ০৩/০৮/২০১৫ তাপ্তযল্পে 

প্রকেটিয ২য় ংল্পাধল্পনয প্রস্তাফ চভাট ২২৭৫.৫৫ রক্ষ (প্তজওপ্তফ-৯৬০.৪১ রক্ষ, ংিায প্তনজস্ব থাৃয়ন - ১০.২০ রক্ষ 

এফং প্রকে াায্য- ১৩০৪.৯৪ রক্ষ) টাকা প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয় জানুয়াপ্তয ২০১০ ল্পত চল্পেম্বয ২০১৫ মনৃ্ত চভয়াদাকারীন 

ভল্পয় নুল্পভাপ্তদত য়।         

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) নজনফ : 

                                   (রে টাকা) 

 

খ) প্রকে াায্যঃ 

 
 

গ) ংস্থা’য ননজস্বঃ 

        (রে টাকা) 

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

২য় ংল্পাধন নুমায়ী প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ২২৭৫.৫৫ রে  (নজনফ- ৯৬০.৪১ রে, প্রকে 

াায্য-১৩০৪.৯৪ রে এফং ংস্থায ননজস্ব- ১০.২০ রে ) টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত 

২০৫৫.৫৮ রে  টাকা মা মভাট ২য় ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যগয়য  ৯০.৩৩ %। প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয মপ্রনেগত 

মভাট ঋণ আকুযআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৯৬০.৪১ ৫৭৬.২৫ (৬০%) ৩৮৪.১৬ (৪০%) - 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ADB আউএ ডরায ১.৫৯২ নভনরয়ন ঋণ ১৩০৪.৯৪ রে টাকা 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১০.২০ - - - 
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প্রণয়নকৃত প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায়  প্রকল্পেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত 

১০০%। 
 

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১ প্রকে নযচারক কর্তথক প্রদি তথ্য নুমায়ী :  

১২.১.১ অগরাচয প্রকগেয অতায় ৮৬০০ টি নপ্র-মআড গ্যা নভটায ংগ্র,স্থান  চালু কযা গয়গছ। 

১২.১.২ প্রকেটিয প্যাগকজ-১ ( Turn-Key contractor for Design, Supply,Installation,Testing 
& Commissioning of 8600 nos. of Domestic Prepaid Gas meters with necessary 
hardware and software ) এয ঠিকাদায প্তল্পল্পফ Itron Metering Systems, Singapore Pte Ltd. 

কাজ ম্পাদন কমযমছ।  

১২.১.৩ Consultancy service গে তফল্পদপ্তক উল্পদষ্টা প্তল্পল্পফ Pegasus International UK Ltd. কাজ 

ম্পাদন কগযগছ। 
১২.২ প্রকেটিয অতায় ২২ জনগক ১১ জন-ভা তফগদনক প্রনেণ এফং ২৪৫ জনগক ৩৫ জন-ভা স্থাণীয় প্রনেণ 

প্রদান কযা গয়গছ। 

১২.৩ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয ভােগভ দ্যটি POS (Point of Service) এ ৪টি kiosk এফং Titas Gas 

Transmission & Distribution Co. Ltd. এ একটি াবথায স্থান কযা গয়গছ। 

১২.৪ ননঅয-এ প্রদি েনবনিক গ্রগনতগত নজনফ, প্রকে াায্য  ংস্থা কর্তথক ব্যয়কৃত থ থ েনবনিক 

নফবাজগন পৃথকবাগফ উগেখ কযা মনআ। এছাো ননঅয এয ৯.১ (ন) নুগেগদ ংস্থা কর্তথক অগরাচয প্রকগেয জন্য 

ফযােকৃত ১০.২০ রে টাকায ভগে কত টাকা প্রকৃত ব্যয় গয়গছ তা উগেখ মনআ।   

১২.৫ প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

External Audit:  
Audit 

period 

Date of submission Major findings/ Whether objections 

of Audit Report objections resolved or not. 

1 2 3 4 

2009-10 Audit was not carried out 

2010-11 29-12-2011 Nil - 

2011-12 31-12-2012 Nil - 

2012-13 31-12-2013 Financial Statement misstated by 

showing Tk. 57,27,478.00 as 

committed. 

Resolved through letter, Ref no. 418/FAPAD/Sec-

1/ADB 2623 BAN (SF)/2012-2013/1522,  dated: 30-

06-2014  

2013-14 30-12-2014 Procurement of double cabin pick up 

valued made without open tender. 

Yet not resolved. 

Opinion of the Project Office/Company was forwarded 

to Petrobangla finally on 07-02-2016 and to Energy & 

Mineral Resources Division on 19-02-2016 for onward 

transmission to FAPAD.  

2014-15  Expenditure shown in Financial 

Statement as committed without 

actual expenditure. 

Yet not resolved. 

Opinion of the Project Office/Company was sent to 

FAPAD on 11-02-2016. 

Unspent GOB Balance of 

Tk.61,000.00 not deposited into Govt. 

Account. 

Bank Interest amounting to 

Tk.8,99,961.00 not deposited into 

Govt. account. 

Resolved through letter, Ref. no. 479/FAPAD/Sec-

1/ADB/2014-15/1807,  dated: 01-03-2016 
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১২.৬ প্রকমেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাপ্ততমূল্পয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচে-১ ধানভনন্ড-মত স্থানকৃত নপ্র-মআড গ্যা নভটায  প্তচত্র-২ ধানভনন্ড’য আউননফ ব্যাংক-এ স্থানকৃত kiosk 

  

প্তচত্র-৩ ধানভনন্ড-মত স্থানকৃত নপ্র-মআড গ্যা নভটায প্তচত্র-৪ TGTDCL এ স্থানকৃত াব থায 

 

 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারকগণ প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: নং প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

1 Engr. Md. Atiquzzaman, 

Project Director 
Project 

Director 
Full Time ০১-০১-২০১০ গত ৩০-০১-২০১২ 

2 Engr. Md. Aminul Hoque, 

Project Director 

Project 

Director 
Full Time ০১-০২-২০১২ গত ২৬-০৬-২০১২ 

3 Engr. Md. Syed Manzur Ilahi, 

Project Director 

Project 

Director 
Full Time ২৬-০৬-২০১২ গত ভাপ্ত ম থন্ত 

  

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন: 
 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

নততা গ্যা রান্পনভন এন্ড নডনেনফউন মকাম্পানীয 

(টিনজটিনডনএর) নফতযণ ব্যফস্থায ভগে নফদ্যভান যফযা 

দেতায উন্ননত াধন কযা প্রকেটিয মূর উগেশ্য। উন্নতভাগনয এ 

যফযা দেতা জথগনয ভােগভ গ্যাগয নগেভ র হ্রা, 

ব্যফস্থানায দেতা বৃনি, গ্যাগয াশ্রয় এফং নযগফগয 

নুকূর প্রবাফ ফজায় যাখা ম্ভফ গফ। 

প্রকে এরাকায় ৮৬০০ টি নপ্র-মআড গ্যা নভটায ংগ্র,স্থান  

চালু কযায ভােগভ নফদ্যভান যফযা দেতায উন্ননত াধন 

গয়গছ এফং  উন্নতভাগনয এ যফযা দেতা জথগনয ভােগভ 

গ্যাগয নগেভ র হ্রা, ব্যফস্থানায দেতা বৃনি, গ্যাগয 

াশ্রয় গে ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান। 
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১৫। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

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 

Consultancy 

Services for Project 

Implementation 

 

3.95 

 (3.52) 

 

3.88 

 (3.52) 

 

11-02-2010 

 

14-06-2011 

 

30-06-2015 

 

30-06-2015 

Capacity Building 

(Foreign Training) 

2.58 

(2.31) 

2.04 

(2.04) 
22-08-2014 10-05-2015 09-09-2015 09-09-2015 

Design, Supply, 

Installation, Testing 

& Commissioning 

of Domestic Prepaid 

Gas Meters on Turn 

Key Basis 

11.05 

(7.22) 

11.05 

(7.22) 
28-09-2012 20-05-2014 30-05-2015 30-05-2015 

 

১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ “Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & Distribution Co. 

Ltd. (TGTDCL)” ীল থক প্রকগেয অতায়  চালুকৃত নপ্র-মআড গ্যা নভটাযমূ এফং kiosk মূ 

মথামথবাগফ নযচারনা  যেণাগফেণ নননিত কযগত গফ;    

১৬.২  নপ্র-মআড গ্যা নভটায নগেগভয নফনরং  নফর নযগাগধয মেগে গ্রাক ম থাগয় মাগত মকউ 

য়যাননয নকায না য় ম নফলয়টি নননিত কযগত গফ;  

১৬.৩ বনফষ্যগত প্রকে প্রণয়গনয ভয় ে ননফ থাচন  ব্যয় ননধ থাযগণয মেগে নধকতয তকথতা ফরম্বন 

কযগত গফ; 

১৬.৪ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৫ ননঅয-এ প্রদি েনবনিক গ্রগনতগত নজনফ, প্রকে াায্য  ংস্থা কর্তথক ব্যয়কৃত থ থ 

েনবনিক নফবাজগন পৃথকবাগফ উগেখ কযগত গফ; 

১৬.৬ মথাীঘ্র প্তডট অপ্তত্তমূ প্তনষ্পপ্তত্ত কযগত গফ; এফং 

১৬.৭ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৬ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত 

গফ।  

ংযুনক্ত –ক 

 

Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCL) -ীল থক 

প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয নুমায়ী): 

                 (রে টাকায়) 

Economic 

Code 

 Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)   Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 1 2 3 4 5 6 7 

4874 Consultancy Services MM 395.32 

(351.91) 

26.0 Man-

Months 
349.34 

(310.97) 

26.0 Man-

Months 

(-) 45.98 

Contract 

amount 

4814 AIT L.S. 40.00 L.S. 35.232 88.08% 
(-) 4.768 
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Economic 

Code 

 Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)   Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 1 2 3 4 5 6 7 

4813 VAT L.S. 38.00 L.S. 34.647 91.17% 
(-) 3.353 

4840 Local Training/ 

Seminar/ Workshop 

L.S. 25.58 L.S. 25.579 100% - 

4840 Capacity Building 

(Foreign Training) 

MM 258.35 

(230.85) 

11.0 Man-

Months 
184.27 

(184.27) 

11.0 Man-

Months 

(-) 74.08 

Contract 

amount 

6681 Overhead Cost L.S. 19.95 L.S. 
8.530 

43% (-) 11.42 

6813 Design, Supply, 

Installation, Testing & 

Commissioning of 

Domestic Prepaid Gas 

Meters on Turn Key 

Basis 

Units 1105.31 

(722.18) 

8600 Units 1043.62 

(595.14) 

 

* 

8600 Units (-) 61.69 

Contract 

amount and 

Due to 

fluctuation 

of currency 

rate 

6815 Computer & 

Accessories  

 Units 2.70 03 Units 2.70 03 Units - 

6819 Office Stationary (L.S) L.S. 3.00 L.S. 2.13 71% 
(-) 0.87 

6821 Furniture & Fixtures 

(L.S) 

L.S. 4.98 L.S. 4.98 100% 

- 

6807 Vehicle (1-Jeep, 1-

Double Cabin Pick-up) 

Units 100.22 02 Units 100.22 02 Units 

- 

6813 Industrial RMS steel 

cabinet of different 

sizes (680 nos.) 

Nos. 64.11 525 Nos. 64.11 525 Nos. 

- 

6813 Sealing Materials Kg. 11.10 100 Kg. 11.10 100 Kg. 
- 

6813 Meter Protector Nos. 6.93 680 Nos. 6.93 680 Nos. 
- 

7901 Capital CD / VAT L.S. 200.00 L.S. 182.19 91.1% (-) 17.81 

Total  2275.55 

(1304.94) 

 2055.58 

(1090.38) 

 

Cost Saving 

 

 



162 

 

াদা # ৩, ৪ ও ভেঞ্চগুঞ্জ # ৪, ৫ গযা ভেত্র উন্নয়ন প্রকে (১ম ংল্পলাপ্তিি) 
-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ                  :  ারদা # ৩, ৪  মপঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যা মেে উন্নয়ন প্রকে (১ভ  

                                                         ংগানধত )। 
 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ চমরানরয়াভ এক্সগপ্ল্াগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পানী  

                                                         নরনভগটড (ফাগক্স), মগরাফাংরায একটি মকাম্পানী। 

  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০৫৬৪.০০ 

৩০৫৬৪.০০ 

(২৪০২৯.৯০) 

 

৩০৫৬৪.০০ 

৩০৫৬৪.০০ 

(২৩৭৭৫.৮০) 

 

২৬৬৬৪.৫৪ 

২৬৬৬৪.৫৪ 

(২০৫৯৮.০০) 

 

জুরাআ,২০১০ 

গত 

জুন,২০১২ 

জুরাআ,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৬ 

(-) ৩৮৯৯.৪৬ 

   (১২.৭৬%) 

২৪ ভা 

(২০০%) 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৩৮৯৯.৪৬ রক্ষ টাকা কভ ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

চরগ্রাভ িাহ্মণফানেয়া কফা (ারদা ং)  

নগরট মভৌরবীফাজায কুরাউো (মপঞ্চুগঞ্জ ং) 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

(ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

 প্রকগেয ভাপ্ত কাজমূঃ  

 ারদা #১ কূগ কভনপ্ল্ন যান এফং তযর নাআগরাগজন িাযা িাআন াযণ কগয কূটি গত গ্যা 

উৎাদন কযা; 

 ারদা #২ কূ য়াকথ বায  নড্রনরং কগয কুটি গত গ্যা উৎাদন কযা;  

 মপঞ্চুগঞ্জ #৩ কূগ য়াকথ বায কগয কূগয ২টি স্তয গত গ্যা উৎাদগনয ভােগভ গ্যা উৎাদন বৃনি 

কযা;  

 ারদা নদী গ্যা মেগে স্থানত প্রগ প্ল্ান্টগুগরা কনভননং কযা;  



163 

 

 মপঞ্চুগঞ্জ গ্যা মেগেয জন্য ক্রয়কৃত প্রগ প্ল্ান্টগুগরা স্থান  কনভননং কযা আতযানদ।  

   

প্রকগেয কাজ ভাপ্ত থাকায কাযণঃ 

 ারদা #৪ কূ খনন কযায ভয় কূগয নবতয াআ ষ্টাক গয় মায়ায় াআড রানকং কগয খনন কাজ 

ম্পন্ন কযগত মফী ভয় প্রগয়াজন য় এফং  নএর , স্থায়ী শ্রনভক খাগত ব্যয় বৃনি প্রকগেয মভয়াদ 

বৃনি কযায প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয়;

 প্রকগেয কাজ ভাপ্ত মযগখ প্রকে ভাপ্ত কযায জন্য জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগগয নিাগন্তয 

ননগদ থনায মপ্রনেগত প্রকগেয ফনষ্ট কাজ ভাপ্ত মযগখ প্রকেটি ভাপ্ত মঘালনা কযা য় ভগভ থ প্রকে 

নযচারক জানান।  

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য: 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ: 

 ারদা নদী গ্যা মেেটি িাহ্মণফানেয়ায কফা উগজরায াগযতরা গ্রাগভ ফনস্থত । এ গ্যা মেেটি বাযগতয 

নেপুযা যাগজযয বৃিয রুনখয়া ব-গঠগনয ন্তগ থত এফং ব-গঠনটিয নধকাং বাযগত ফনস্থত। উক্ত ব-গঠগন বাযত 

প্রায় ৫০টি কূ খনন কগযগছ থচ ফাংরাগদ ংগ ারদা নদী গ্যা মেগে ৪টি কূ খনন কযা গয়গছ। মপঞ্চুগঞ্জ 

গ্যা মেেটি মভৌরবীফাজাগযয কুরাউো উগজরায় ফনস্থত। এ গ্যা মেগেয নফদ্যভান ২টি কূগয াাান অয 

২টি কূ খনন কযায প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয়। মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা পূযগণয রগেয ারদা গ্যা নপগল্ড 

দ্যটি গ্যা কূ (কূ নম্বয ৩  ৪)  মপঞ্চুগঞ্জ গ্যা নপগল্ড দ্যটি কূ (কূ নম্বয ৪  ৫) খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন 

বৃনি কযায জন্য অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

(ক) বৃিয চটগ্রাভ ভগ্র মদগয গ্যাগয চানদা পূযগণয রগেয ফাগক্স এয ারদা নদী গ্যা নপগল্ড দ্যটি গ্যা কূ 

(কূ নম্বয ৩  ৪)  মপঞ্চুগঞ্জ গ্যা নপগল্ড দ্যটি কূ (কূ নম্বয ৪  ৫) খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন বৃনি  

গ্যাগয ভজুদ ননরুন কযা ; এফং  

(ে) ফনণ থত ৪টি কূগয গে নতনযক্ত ৪টি কূগয য়াকথবাগযয ভােগভ (ারদা নদীয ১  ২ নম্বয কূ এফং 

মপঞ্চুগগঞ্জয ২  ৩ নম্বয কূ) গ্যাগয উৎাদন বৃনি কযা। 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন: 

 মভাট ৩০৫৬৪.০০ রে (ম্পুণ থ নজনফ) টাকা প্রাক্কনরত ব্যয় এফং জুরাআ, ২০১০ মথগক জুন, ২০১২ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য গত ০৫ গক্টাফয, ২০১০ তানযগখ একগনক কর্তথক মূর প্রকেটি নুগভা প্তদত য়  এফং গত 

২২/১১/২০১০ তানযগখ প্রকেটি প্রাননক নুগভাদন জ্বারানন  খননজ ম্পাদ কর্তথক জানয কযা য়। গত 

১৯/০৭/২০১২ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ নডগম্বয, ২০১৩ ম থন্ত বৃনি কযা য়। যফতীগত গত ০৯/০১/২০১৪ তানযগখ 

নযকেনা কনভন কর্তথক Procurement of material for expansion of existing  Process Plant (2 x 30 

mmscfd skid mounted TEG plant, 1 x 60 mmscfd skid mounted test separator for Salda & 2 x 

30 mmscfd skid mounted TEG plant, 1 x 60 mmscfd skid mounted test separator for 

Fenhuganj), spare parts and Gas Gathering Pipe Line Pipe, Fittings & Other Materials. এফং 

ারদা ১  ২ নং কূ এফং মপঞ্চুগঞ্জ ২  ৩ নং কূ য়াকথবাগযয কাম থক্রভ ন্যান্য নযফতথন াগগে 

প্রকেটিয ১ভ ংগাধ চনয প্রস্তাফ নুগভা প্তদত য়। ১ভ ংগাধগন প্রকেটিয নুগভানদত মভাট ব্যয় ৩০৫৬৪.০০ রে 

(ম্পুণ থ নজনফ) টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদকার জুরাআ, ২০১০ গত জুন, ২০১৫ ম থন্ত। গত ২৪/০৮/২০১৫ তানযগখ 

প্রকেটিয মভয়াদ নযকেনা কনভন কর্তথক জুন, ২০১৬ ম থন্ত বৃনি কযা য়। গত ০২/১২/২০১৫ তানযগখ জ্বারানন  

খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক অগরাচয প্রকেটি অন্তঃে ব্যয় ভিগয়য নুগভাদন মদয়া য়।  
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১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা)  

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত: 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ৩০৫৬৪.০০ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ২৬৬৬৪.৫৪ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৮৭.২৪%। প্রকগেয নকছু কাজ ভাপ্ত থাকায় প্রকগেয 

ানফ থক মবৌত গ্রগনত ৮৭.৯৭% গয়গছ ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান।  

 

১২। ম থগফেণ:  

১২.১। গত ০৫/০৭/২০১৭ তানযগখ ারদা নদী গ্যা মেে ( ারদা নদী # ৩, ৪ কূ এফং  ারদা ১  ২নং কূ ) 

অআএভআ নফবাগ কর্তথক নযদ থন কযা য়। ননঅয এফং প্রকে নযচারক কর্তথক প্রগদয় তথ্যানুমায়ী কূগুগরায 

ফস্থা ননগম্ন উগেখ কযা গরাঃ 

 

(ক) ারদা নদী ৩ নং কূঃ ারদা নদী ৩ নং কূটি ২৮৬০ নভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। গত  ১০ নডগম্বয, 

২০১১ তানযখ গত এ কূ মথগক তদননক প্রায় ২০ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা উৎানদত গর ফতথভাগন এ কূ গত  

তদননক প্রায় ৪.২৮ নভনরয়ন ঘনপৄট গ্যা উৎানদত গে ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান।  

 

(খ) ারদা নদী ৪ নং কূঃ ারদা নদী ৪ নং কূটি ২৭৭৫ নভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ।  গত ১৯ মপব্রুয়াযী, 

২০১৬ তানযগখ এ কূ গত তদননক ৩ নভনরয়ন ঘনপৄট গ্যা উৎাদন কযা য়। প্রকে নযচারক জানান প্রায় ০৩ ভা 

ব্যাী গ্যা যফযাগয য গ্যা উৎাদন হ্রা ায়ায় ফতথভাগন অগরাচয কূ গত গ্যা যফযা ফন্ধ যগয়গছ।  

 

(গ) মপঞ্চুগঞ্জ ৪ নং কূঃ মপঞ্চুগঞ্জ ৪ নং কূটি ৩৬০০ নভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। গত ২২ মপব্রুয়াযী, 

২০১২ তানযখ গত এ কূ মথগক তদননক প্রায় ২০ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা উৎানদত গর ফতথভাগন এ কূ গত  

তদননক প্রায় ১.৬০ নভনরয়ন ঘনপৄট গ্যা উৎানদত গে ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান।  

  

(ঘ) মপঞ্চুগঞ্জ ৫ নং কূঃ মপঞ্চুগঞ্জ ৫ নং কূটি ৩১৩৭ নভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ।  খননকৃত কূ গত প্রাপ্ত 

গ্যাগয ংগগ নতনযক্ত ফানর  ানন অায কাযগণ কূটি গত গ্যা ংগ্র কযা য়নন।  

  

(ঙ) ৪টি কুগয য়াকথবায (ারদা নদীয ১  ২ নং কূ এফং মপঞ্চুগগঞ্জয ২  ৩ নং কূ) ম্পনকথত তথ্যঃ  

 ারদা ১ নং কূঃ ২৫১১-২৮৮০ নভটায ম থন্ত নড্রনরং কযা গয়গছ। প্রকেটি ভাপ্ত মযগখ ভাপ্ত কযায কাযগণ 

য়াকথবায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়নন।  

 ারদা ২ নং কূঃ প্রকেটি ভাপ্ত মযগখ ভাপ্ত কযায কাযগণ য়াকথবায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়নন।  

 মপঞ্চুগঞ্জ ২ নং কূঃ য়াকথবায ম্পন্ন কযা গয়গছ। প্রাথনভকবাগফ তদননক প্রায় ১৪.৫ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয 

গ্যা উৎানদত য়। ে নকছুনদগনয ভগে গ্যাগয াগথ নতনযক্ত ানন অগত থাগক এফং গ্যা উৎাদন 

হ্রা ায়। ফতথভাগন কূটি গত গ্যা উৎাদন ফন্ধ যগয়গছ।  

 মপঞ্চুগঞ্জ ৩ নং কূঃ য়াকথবায কযা য়নন। 

 

মভাট ঋণ  নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩০৫৬৪.০০ - ৩০৫৬৪.০০ ২৩৭৭৫.৮০ 
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১২.২। ননঅয এয ৩০ নং  পৃষ্ঠায় প্রকে নযচারক উগেখ কগযন মম, ারদা গ্যা মেেটি বাযগতয রুনখয়া গ্যা 

মেগেয ং। ফাংরাগদগয ীভাগন্তয ননকটফতী রুনখয়া গ্যা মেে গত বাযত মফ নকছু কূ খনগনয ভােগভ গ্যা 

উগিারন কযগছ। এ মপ্রনেগত ফাংরাগদগয ারদা গ্যা মেে গত জরুযীনবনিগত গ্যা উগিারন কযা প্রগয়াজন। 

১২.৩। প্রকগেয অতায় চায (০৪)টি 30 mmscfd Skid mounted TEG Plant ক্রয় কযা গর দ্যআ (২)টি 30 

mmscfd Skid mounted TEG Plant ারদা গ্যা মেগে ায়া মগগছ। মা ম্পূণ থ ব্যফহৃত এফং উনু্ক্ত 

ফস্থায় যগয়গছ এফং ফনষ্ট দুআ (২)টি 30 mmscfd Skid mounted TEG Plant ন্য প্রকল্পে ব্যফায কযায 

জন্য চনয়া ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ৃপ্রকে প্তযচারক জানান। এছাড়া এক (১)টি 60 mmscfd Skid Mounted Test 

Seperator ম্পূণ থ ব্যফহৃত এফং উনু্ক্ত ফস্থায় যগয়গছ। 

১২.৪। অগরাচয প্রকগে ১৪টি Caravan Modification/Rebuilt এয ংস্থান নছর। উক্ত ১৪টি Caravan এয ভগে 

ারদা গ্যা মেগে ৮টি Caravan নযরনেত গয়গছ। ফনষ্ট ৬টি Caravan ন্য প্রকগেয কাম থক্রগভয জন্য মনয়া 

গয়গছ ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান। অগরাচয প্রকগেয অতায় ১২টি Procurement and Modification of 

new Caravan for officers resident এয ংস্থান যগয়গছ। তগফ ১২টিয ভগে মকান নতুন Caravan ারদা গ্যা 

মেগে ায়া মায়নন। ১২টি নতুন Caravan ন্য প্রকগেয কাম থক্রগভয জন্য মনয়া গয়গছ ভগভ থ প্রকে নযচারক 

জানান।  

১২.৫। প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ  ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মভাট নডট অনি ৯টি। মা ননগম্ন উগেখ কযা 

গরাঃ 

 

External Audit: 

 

Audit period Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report Objections resolved or not. 

1 2 3 4 

2010-2011 08/07/2012 No major findings/ Objections. Not applicable. 

2011-2012 23/04/2013 i) Loss of Tk. 21,00,03,286/ 

for procurement of casing . 

ii) Loss of Tk. 24,97,340/ for 

payment of food subsidy to 

casual labour in Kapasia and 

Salda-Fenchuganj gas field 

development project. 

iii) Loss of Tk.1,10,75,000/ for 

payment of Casual labour. 

iv) Loss of Tk. 29,36,793/ due 

to not encahment of PG for not 

supply of material in full 

quantity. 

v) Financial irregularity of Tk. 

73,25,000/ for not returning 

money to govt. after 30
th

 june. 

vi) Irregularity of Tk 

12,70,728/ in procurement of 

material in RFQ method   

Not yet resolved. Pending 

tri party meeting  to solve.  

 

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting 

to solve. 

 

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

 

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

 

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

2012-2013-2014 12/11/2014 Loss of Tk. 52,59,98,463/ for Not yet resolved. 
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Audit period Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report Objections resolved or not. 

1 2 3 4 

procurement of Process Plant 

with out requirement of user 

division. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

2014-2015 22/11/2015 i) Spent Tk. 10,67,33,000/ 

irregularly for rig maintenance. 

ii) Possibility of loss of Tk 

52,57,00,000/ for procurement 

of Process Plant with out real 

demand.  

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

Not yet resolved 

2015-2016 23/11/2016 Irregularity in expenditure of 

Tk. 2,53,02,283.20 due to 

making allocated money as 

estimated cost for procurement 

of Rig Floor Handling Tools.  

Not yet resolved. 

Pending tri party meeting  

to solve. 

 

 

১২.৬। প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ায়া মায়নন। 

১২.৭। প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ১টি জী, ২টি নক-অ এফং ১টি এযামু্বগরন্প ক্রয় কযা গয়গছ। ননঅয এ উগেখ 

যগয়গছ মম, উক্ত মানফানমূ ফাগক্স এয Transport Pool এ গত ৩০/০৬/২০১৬ তানযগখ স্তান্তয কযা গয়গছ।  

১২.৮। প্রকে এরাকায় েননকৃত কূমূল্পয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচত্রঃ ারদা ১ নং কূ প্তচত্রঃ ারদা ২ নং কূ 
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প্তচত্রঃ ারদা নদী ৩ নং কূ প্তচত্রঃ ারদা নদী ৪ নং কূ 

  

নচেঃ ফতথভাগন ব্যফহৃত দ্যটি (Process Plant) 30 

mmscfd skid mounted TEG plant এফং একটি   60 

mmscfd skid mounted test separator (for Salda) 

নচেঃ 30 mmscfd skid mounted TEG plant এয 

মন্তাংগয উয শ্যারা   (ারদা গ্যা মেে) 

  

নচেঃ ফতথভাগন ারদা গ্যা মেগে ব্যফহৃত পুযাতন 

Process Plant মায ভােগভ কূ গত উৎানদত 

গ্যামূ ব্যফাযগমাগ্য কযা য় 

নচেঃ ফতথভাগন ব্যফহৃত একটি  60 mmscfd skid 

mounted test separator (ারদা গ্যা মেে) 
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নচেঃ Modification/rebuilt of existing caravan 
(ারদা গ্যা মেে) 

নচেঃ ারদা গ্যা মেে 

 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য: 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১ জনাফ চভাঃ াাফ উপ্তিন  ভাব্যফস্থাক Full Time গত ১২/০৪/২০১১ চথল্পক ভাি মনৃ্ত 
 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন: 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

বৃিয চটগ্রাভ ভগ্র মদগয গ্যাগয চানদা পূযগণয 

রগেয ফাগক্স এয ারদা নদী গ্যা নপগল্ড দ্যটি গ্যা কু 

(কু নম্বয ৩  ৪)  মপঞ্চুগঞ্জ গ্যা নপগল্ড দ্যটি কু 

(কু নম্বয ৪  ৫) খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন 

বৃনি  গ্যাগয ভজুদ ননরুন কযা 

ারদা নদী গ্যা নপগল্ড দ্যটি গ্যা কূ (কূ নম্বয ৩  ৪)  

মপঞ্চুগঞ্জ গ্যা নপগল্ড দ্যটি কূ (কূ নম্বয ৪  ৫) থ থাৎ মভাট 

চাযটি নতুন কূ েনন কযা ল্পরও ফতভৃাল্পন ারদা নদী ৩ নং 

কূ ল্পত তদপ্তনক ৪.২৮ প্তভপ্তরয়ন ঘনপৄট এফং চপঞ্চুগি ৪ নং কূ 

ল্পত তদপ্তনক ১.৬০ ঘনপৄট গ্যা উৎাপ্তদত ল্পে। ফপ্তষ্ট দুটি 

কূ ল্পত ফতভৃাল্পন চকান গ্যা  উৎানদত গে না। পগর প্রকগেয 

উগেশ্য নুমায়ী অানরূ গ্যা উৎাদন বৃনি ম্ভফ য়নন ভগভ থ 

প্রনতয়ভান য়। 
৪টি কুগয য়াকথবাগযয ভােগভ (ারদা নদীয ১  

২ নম্বয কু এফং মপঞ্চুগগঞ্জয ২  ৩ নম্বয কু) 

গ্যাগয উৎাদন বৃনি কযা 

মপঞ্চুগঞ্জ ২ নং কূগয য়াকথবায ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

প্রাথনভকবাগফ তদননক প্রায় ১৪.৫ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা 

উৎানদত গর ে নকছুনদগনয ভগে গ্যাগয াগথ নতনযক্ত 

ানন অগত থাগক এফং গ্যা উৎাদন হ্রা ায়। ফতথভাগন এ 

কূটি গত গ্যা উৎাদন ফন্ধ যগয়গছ।  

এছাো প্রকেটি ভাপ্ত মযগখ ভাপ্ত কযায কাযগণ ফনষ্ট ৩টি 

কূগয য়াকথবায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়নন।  

পগর প্রকগেয উগেশ্য নুমায়ী অানরূ গ্যা উৎাদন বৃনি  

ম্ভফ য়নন ভগভ থ প্রনতয়ভান য়। 
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১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and supply 

of goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As per RDPP 

Inter 

Component 

Adjustment  

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract signing/ 

L.C opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Mud Chemicals, 

Completion 

Chemicals and 

Reagents.  

9.00 

 

5.83 13/03/2010 12/07/2010 (LC) 25/11/2010 20/11/2010 

1.17 01/02/2013 30/05/2013 (LC) 30/10/2013 15/10/2013 

1.10 03/08/2015 30/10/2015 (LC) 15/01/2016 30/12/2015 

Wire Line 

Logging 

25.64 

 

25.62 

 

27/07/2010 21/03/11 (LC) 30/06/2011 02/04/2016 

DST and 

Production 

Testing 

6.00 

 

2.12 01/06/2011 05/08/2011 (LC) 15/10/2011 15/11/2011 

1.88 16/02/2014 22/04/2014 (LC) 29/09/2014 25/09/2014 

1.75 15/07/2014 25/02/2015 (LC) 15/08/2015 25/02/2016 

Directional 

Drilling Services 

and Other 

Services 

10.698  7.30 09/03/2010 07/12/2010 (LC) 31/12/2011 27/12/2011 

0.37 10/10/2013 13/01/2014 (LC) 05/02/2014 15/01/2014 

3.02 15/08/2015 09/11/2015 (LC) 20/12/2015 15/12/2015 

Procurement of 

material for 

expansion of 

existing process 

plant. 

54.00 

 

52.27 

 

24/12/2012 06/04/2014 

 

25/05/2015 28/04/2015 

Drill Bit 3.56 3.56 08/02/2011 28/06/2011 (LC) 13/11/2011 11/11/2011 

Tubing and 

Tubing 

Accessories 

7.76 

 

7.76 

 

15/03/2010 15/11/2010 (LC) 30/03/2011 25/03/2011 

Casing 21.46  21.46 14/03/2010 13/12/2010 (LC) 30/06/2011 09/06/2011 

Casing 

Accessories 

3.04 

  

3.04 

 

19/08/2010 31/05/2011 

 (LC) 

30/10/2011 25/10/2011 

Well Head & X-

Mass Tree. 

7.50 

 

7.44 

 

14/03/2010 25/10/2010 

(LC) 

30/06/2011 17/05/2011 

Drill Pipe 5.94  5.94 19/08/2010 07/04/2011 (LC) 29/09/2011 28/09/2011 

Drill String 

Components 

3.50 

 

2.07 

 

20/06/2012 04/09/2012 

(LC) 

25/01/2013 15/01/2013 

Down Hole 

Equipment 

9.00 

 

3.95 10/04/2011 20/09/2011 (LC) 05/03/2012 25/02/2012 

1.50 19/08/2014 17/09/2014 (LC) 14/11/2014 10/11/2014 

Rig Floor 

Handling Tools 

2.60 

 

2.55 

 

17/02/2015 30/07/2015 

(LC) 

18/12/2015 10/12/2015 

Rig Consumeables, 

Spares and Safety 

Gear. 

7.00 

 

6.61 

 

19/08/2010 28/02/2011 

(LC) 

20/08/2011 10/08/2011 

Cementing 

Equipment 

including Cement, 

Cement Additives 

and Cementation 

Services for 4 

wells.  

19.60 

 

  16.09 

 

 

     

16/05/2010 

 

 

 

30/05/2010 20/01/2011 

 

 

 

15/01/2011 

 

 

 

2.94 14/11/2011 04/01/2012 

(LC) 

30/05/2012 20/05/2012 

Overhauling/ 

Running 

Mechanical 

Spares & 

Equipment. 

8.00 

 

3.56  09/11/2010  06/04/2011 LC) 20/07/2011 12/07/2011 

2.86 19/10/2011 31/10/2011 (LC) 25/03/2012 10/03/2012 

0.81 15/01/2012 20/05/2012 (LC) 18/08/2012 30/07/2012 

0.15 17/09/2013 28/10/2013 (LC) 20/01/2014 05/01/2014 

0.10 19/02/2014 18/03/2014 (LC) 14/07/2014 25/06/2014 
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Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and supply 

of goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As per RDPP 

Inter 

Component 

Adjustment  

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract signing/ 

L.C opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

0.17 08/07/2014 23/07/2014 (LC) 25/10/2014 15/10/2014 

0.13 19/02/2014 24/03/2014 (LC) 23/06/2014 15/06/2014 

0.18 25/08/2015 02/11/2015 (LC) 20/12/2015 18/12/2015 

Running 

Electrical Spare & 

Equipment. 

5.91 

 

0.14 19/11/2013 24/11/2013 (LC) 20/12/2013 10/12/2013 

0.07 16/11/2014 09/12/2014 (LC) 03/03/2015 15/02/2015 

0.12 06/11/2014 08/12/2014 (LC) 09/01/2015 05/01/2015 

0.49 23/08/2015 10/09/2015 (LC) 08/12/2015 30/11/2015 

0.88 20/08/2015 05/11/2015 (LC) 27/12/2015 20/12/2015 

Completion 

Materials. 

8.68 

 

8.68 

 

22/04/2010 12/01/2011(LC) 15/06/2011 13/06/2011 

 

১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ ফাল্পক্স কর্তথক  মভাট চাযটি নতুন কূ (ারদা নদী কূ নম্বয ৩  ৪ এফং  মপঞ্চুগঞ্জ কূ নম্বয ৪  ৫)  

েনন কযা ল্পরও ফতভৃাল্পন ারদা নদী ৩ নং কূ ল্পত তদপ্তনক ৪.২৮ প্তভপ্তরয়ন ঘনপৄট এফং চপঞ্চুগি ৪ নং 

কূ ল্পত তদপ্তনক ১.৬০ ঘনপৄট গ্যা উৎাপ্তদত ল্পে। ফপ্তষ্ট দুটি কূ ল্পত ফতভৃাল্পন চকান গ্যা  উৎানদত 

গে না। পগর বপ্তফষ্যল্পত থ্রী -নড াআনভক াগবথয তথ্য ন্যান্য তথ্যানদয কানযগযী নফগিলণ  

আন্টাযনপ্রগটন আতযানদ প্রগয়াজগন অন্তজথানতক যাভ থগকয ায়তা ননগয় ফাগক্স কর্তথক সুষ্ঠবাগফ ম্পাদন 

কগয তায প্তবপ্তত্তল্পত প্তনপ্তনতৃ পরাপল্পরয অল্পরাল্পক কূ েনল্পনয প্রকে গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ: ১২.১); 

১৬.২ প্রকেটিয ভােগভ খননকৃত কূমূ ননয়নভত ম থগফেগণয জন্য ফাগক্স প্রগয়াজনীয়  ব্যফস্থা গ্রণ 

কযগফ; 
 

১৬.৩ ারদা ১  ২ নং কূ এফং মপঞ্চুগঞ্জ ২  ৩ নং কূ য়াকথবাগযয কাম থক্রভ ন্যান্য কাম থক্রভ 

ন্তবৄ থক্ত কগয প্রকেটিয ১ভ ংগাধ চনয প্রস্তাফ নুগভা প্তদত য়। নকন্তু মপঞ্চুগঞ্জ ২ নং কূগয য়াকথবায 

ম্পন্ন কযা গয়গছ। ফনষ্ট ৩টি কূগয ( ারদা ১  ২ নং কূ এফং মপঞ্চুগঞ্জ ৩ নং কূ ) য়াকথবায 

কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়নন। পগর বনফষ্যগত প্রকে ংগাধগনয ভয় কাম থক্রভ ন্তবৄ থক্ত কযায নফলগয় 

নধক তকথতা ফরম্বন কযগত গফ (নুল্পেদ: ১২.১ (ঙ)); 
 

১৬.৪ চম কর কূ মূল্প ওয়াকওৃবায ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়প্তন চগুল্পরা ওয়াকওৃবায কযায জন্য ফতভৃাল্পন  

প্তক প্তযভান ব্যয় ল্পফ এফং কূ মূ ল্পত প্তক প্তযভান গ্যা াওয়া মাল্পফ তায ার নাগাদকৃত তথ্য জ্বারাপ্তন 

ও েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাগ , প্তযকেনা কপ্তভন এফং অআএভআ প্তফবাল্পগ চপ্রযণ কযা চমল্পত াল্পয। ারদা গ্যা 

মেগেয ১নং  ২নং কূগয য়াকথবাগযয কাম থক্রভ ারদা নদী ৪নং কূ গত গ্যা উৎাদগনয 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ/মগটাফাংরা/ফাগক্স কর্তথক গ্রণ কযা মমগত াগয 

(নুগেদঃ ১২.২) ; 

এছাড়া কূমূ ওয়াকওৃবায অপ্তথকৃবাল্পফ রাবজনক ল্পর ফাল্পক্স কর্তকৃ জরুযীপ্তবপ্তত্তল্পত  (নফগলবাগফ ারদা 

১নং  ২নং কূ) প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ গ্রণ কযা মমগত াগয; 

১৬.৫ বনফষ্যগত নফনবন্ন Equipment ক্রয় কযায ভয় ঠিক বাল্পফ প্তযকেনা প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ। অল্পরাচয 

প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত প্তফপ্তবন্ন Equipment ও Caravan  ন্যান্য দ্র ব্যাপ্তদ মা অল্পরাচয প্রকল্পে 

ব্যফায কযা য়প্তন তায তাপ্তরকা প্রণয়নপূফকৃ চগুল্পরা চকাথায় ব্যফায ক যা ল্পে/ব্যফায কযায বপ্তফষ্যৎ 

প্তযকেনা প্তফলল্পয় জ্বারাপ্তন ও েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাগ , প্তযকেনা কপ্তভন এফং অআএভআ প্তফবাগল্পক ফপ্তত 

কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ: ১২.১,১২.৩); 
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১৬.৬ প্রকেটিয নডট অনিমূ দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ; 

১৬.৭ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৮ যকানয নীনতভারা নুযণপূফ থক প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত মানফান স্তান্তয কযগত গফ; 

১৬.৯ বনফষ্যগত প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ংযেণ কযগত গফ এফং 

১৬.১০ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৯ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে 

অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ। 

         

    

ংযুনক্ত-ক 

ারদা # ৩, ৪  মপঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যা মেে উন্নয়ন প্রকে (১ভ ংগানধত) ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক  

গ্রগনত (ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

 

(রে টাকায়) 

 Items of work  Target (as per RDPP, 

Inter Component 

Adjustment) 

Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  

(as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Rent of House, Godown, 

Yard etc  

L.S. 5.89 

(-)  

L.S 2.81 

(-) 

L.S (-3.08) 

Cost reduced as 

Bapex’s own 

godown and yard 

used as much as 

possible.   

Equipment Rental (Hiring of 

Slick line Unit & tools) 

L.S. - 

(-) 

L.S. - L.S. Not required as 

Bapex’s own 

equipment used.   

AIT / VAT (10% AIT, 15% 

VAT personal and operational 

cherges & 5% AIT, 15% VAT 

equipment rental.). 

L.S. 700.00 

(-)  

L.S. 700.00 

(-) 

L.S. - 

Postal Bill 

L.S. 0.50 

(-)  

L.S. - L.S. (-0.50) 

Not required as e-

mail used. 

Telephone Bill (Mobile & 

Land Phone) 

L.S. 5.00 

(-)  

L.S. 5.00 

(-) 

L.S. - 

Fax/ E-Mail (GPRS activated 

SIM card) Bill 

L.S. 2.00 

(-)  

L.S. 2.00 

(-) 

L.S. - 

Electricity Bill 
L.S. 20.00 

(-)  

L.S. 20.00 

(-) 

L.S. - 

Petroleum & Other 

Lubricants (POL) 

L.S. 1,850.00 

(-)  

L.S. 1,850.00 

(-) 

L.S. - 

i)Insurance ( 2 % of imported 

mechinery & equipment) 

 

L.S. 392.00 

(-)  

L.S. 323.83 

(-) 

L.S. (-68.71) 

Cost reduced as 

some item not 

procured. 

ii) Bank Charge (0.375 %of 

imported mechinery & 

equipment) 

L.S. 88.00 

(-)  

L.S. 88.00 

(-) 

L.S. - 
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(রে টাকায়) 

tems of work  Target (as per RDPP, 

Inter Component 

Adjustment) 

Actual Progress Reasons for deviation 

(±)  

(as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Stationary,Seal, Stamp 
L.S. 6.00 

(-)  

L.S. 5.04 

(-) 

L.S. (-0.96) 

Acctual cost 

Tender Notice Publishing etc. 
L.S. 8.00 

(-)  

L.S. 8.00 

(-) 

L.S. - 

Entertainment Cost 
L.S. 2.00 

(-)  

L.S. 2.00 

(-) 

L.S. - 

Rig Mob - Demobe & Carring 

Cost 

L.S. 137.00 

(-)  

L.S. 137.00 

(-) 

L.S. - 

Crop compesation and other 

damages-6.00 Hector 

L.S. 12.00 

(-)  

L.S. - - (-12.00) 

Not required as wells 

drilled from existing 

locations 

Casual Labour (Skilled, Semi 

skilled, unskilled, Technical 

and Non technical etc.) 

L.S. 650.00 

(-)  

L.S. 650.00 

(-) 

L.S. - 

Mud Chemicals, Competion 

Chemicals & Reagennts 

Ton 900.00 

(900.00)  

1400 MT 810.00 

(810.00) 

1400MT (-90.00) 

Cost reduced as lower 

price received in tender. 

Environment Impact 

Assessment (EIA). 

L.S. 10.00 

(-)  

L.S. - - (-10.00) 

Not required as 

exisisting location used 

for drilling. 

Photocopy L.S. 1.00 

(-)  

L.S. 1.00 

(-) 

L.S. - 

Wireline logging services 
Lot 2,564.00 

(2,564.00)  

4 2,561.50 

(2,561.50) 

4 (-2.50) 

At actual 

DST & Production Testing 

Services 

Lot 600.00 

(600.00) 

4 569.20 

(569.20) 

4 (-30.20) 

Cost reduced as lower 

price received in tender. 

Directional Drilling Services 

and other services 

Lot 1,069.80 

(1,069.80) 

2 1,069.80 

(1,069.80) 

2 - 

Jetty Expenditure, C & F 

commission etc. (@ 1% of 

Imported Chemicals and 

Machinery & Equipments) 

 203.00  

(-) 

 184.99 

(-) 

- (-18.01) 

Cost reduced as some 

items not procured due 

to closing the project 

keeping some work 

incomplete. 

Pre-shipment Inspection Fee 

(PSI), (Lumpsum) 

 50.00 

(-)  

 44.46 

(-) 

- (-5.54) 

Cost reduced as some 

items not procured due 

to closing the project 

keeping some work 

incomplete. 

Heavy vehicles, Cranes, 

Forklifter & Other 

maintenance. 

 68.00 

(-)  

 68.00 

(-) 

- - 

 Locally procured materias, 

equipment and spares, 

consumable items:  

 154.81 

(-)  

 154.81 

(-) 

- p- 
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(রে টাকায়) 

Items of work  Target (as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Actual Progress Reasons for deviation (±)  

(as per RDPP, Inter 

Copmonent Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Renovation of staff shed and 

repairing of existing residental 

building/ rest house or other 

infrastructures 

 60.00 

(-)  

- 60.00 

(-) 

- - 

Other repair and maintenance  10.00 

(-)  

- 6.03 

(-) 

- (-3.97) 

Cost saved as project 

closed keeping some work 

incomplete. 

Sub Total (Revenue 

Component): 

 9,569.00 

(5,133.80)  

- 9,323.47 

(5010.50) 

- (-245.53) 

Cost saved as project 

closed keeping some 

work incomplete. 

Jeep   No. 56.00 

(-) 

1 55.98 

(-) 

1 - 

Pick-up  No 90.00 

(-) 

2 89.74 

(-) 

2 - 

Ambulance  No 30.00 

(-) 

1 30.00 

(-) 

1 - 

a) Procurement of material for 

expansion of existing  Process 

Plant (2 x 30 mmscfd skid 

mounted TEG plant, 1 x 60 

mmscfd skid mounted test 

separator for Salda & 2 x 30 

mmscfd skid mounted TEG 

plant, 1 x 60 mmscfd skid 

mounted test separator for 

Fenhuganj), spare parts and 

Gas Gathering Pipe Line Pipe, 

Fittings & Other Materials. 

b) Overseas Training 6 person 

@ cost of 58.00 lac. 

Lot 5400.00 

(5,400.00) 

2 5,227.00 

(5,227.00) 

2 (-173.00) 

Cost saved as lower price 

received in tender. 

Drill Bit No. 355.90 

(355.90) 

60 355.90 

(355.90) 

60 - 

Tubing & Tubing Accessories Metre 775.55 

(775.55) 

30,000 775.55 

(775.55) 

30,000 - 

 Casing Metre 2146.39 

(2146.39) 

32,000 2146.39 

(2146.39) 

32,000 - 

Casing Accessories Lot 303.76 

(303.76) 

4 303.76 

(303.76) 

4 - 

 Well Head & X-mass Tree No. 750.00 

(750.00) 

4 744.02 

(744.02) 

4 (-5.98) 

Cost saved as lower price 

received in tender. 

Well  Head Control Panel No. 150.00 

(150.00) 

4 - - (-150.00) 

Material not procured as 

project closed keeping 

some work incomplete. 

Drill Pipe Metre 593.90 

(593.90) 

4,000 593.90 

(593.90) 

4,000 - 
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(রে টাকায়) 

Items of work  Target (as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Actual Progress Reasons for deviation (±)  

(as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Rig instruments and spares Set 200.00 

(200.00) 

2 - - (-200.00) 

Material not procured as 

project closed keeping some 

work incomplete. 

Drill String Components Lot 350.00 

(350.00) 

4 225.56 

(225.56) 

4 (-124.44) 

Cost reduced as some 

material not procured due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 

Down Hole Equipment Lot 900.00 

(900.00) 

4 545.05 

(545.05) 

2 (-354.95) 

Cost reduced as some 

material not procured due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 

 Well Control Equipment and 

Spares 

Set 500.00 

(500.00) 

4 - - (-500.00) 

Material not procured as 

project closed keeping some 

work incomplete. 

Milling Fishing & Survey Lot 400.00 

(400.00) 

4 - - (-400.00) 

Material not procured as 

project closed keeping some 

work incomplete. 

 Rig Floor Handling Tools Lot 260.00 

(260.00) 

4 255.00 

(255.00) 

4 (-5.00) 

Lower price received in 

tender. 

Rig Consumeable, Spare & 

Safety Gear 

Lot 700.00 

(700.00) 

4 661.07 

(661.07) 

4 (-38.93) 

Cost reduced as some 

material not procured due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 

Cementing Equipment 

including Cement, Cement 

Additives and Cementation 

Services for 4 wells. 

No. 1960.00 

(1960.00) 

1 1902.58 

(1902.58) 

1 (-57.42) 

Cost reduced as some 

material not procured due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 

Overhauling / Running 

Machanical Spares & 

Equipment. 

Lot 800.00 

(800.00) 

4 796.43 

(796.43) 

4 (-3.57) 

Lower price received in 

tender. 

Running Electrical Spares & 

Equipment 

Lot 591.00 

(591.00) 

4 170.00 

(170.00) 

1 (-421.00) 

Cost reduced as some 

material not procured due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 

Spare Parts for rig 

maintenance (Heavy vehicles, 

Crane, Forklifter etc.) 

Lot 200.00 

(200.00) 

4 - - (-200.00) 

Material not procured as 

project closed keeping some 

work incomplete. 

 Machinery & Equipment 

(Workshop) 

Lot 200.00 

(200.00) 

4 - - (-200.00) 

Material not procured as 

project closed keeping some 

work incomplete. 
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(রে টাকায়) 

Items of work  Target (as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Actual Progress Reasons for deviation (±)  

(as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pressure Reduction Manifold-2 

Nos. 

No. 120.00 

(120.00) 

2 - - (-120.00) 

Material not procured as 

project closed keeping 

some work incomplete. 

 Metering System-2 Nos. No. 100.00 

(100.00) 

2 - - (-100.00) 

Material not procured as 

project closed keeping 

some work incomplete. 

Completion Materials Set 867.78 

(876.78) 

4 867.78 

(867.78) 

4 - 

 Bridge Plug Set 17.72 

(17.72) 

2 17.51 

(17.51) 

2 - 

Computer and Accessories  Set 5.00 

(-) 

4 5.00 

(-) 

4 - 

Office Equipment   5.00 

(-) 

- 4.98 

(-) 

- - 

Furniture (Furniture, Fixture, 

Interior Decoration)  

Set 5.00 

(-) 

2 5.00 

(-) 

2 - 

Electrical Spares & equipment   40.00 

(-) 

- 38.24 

(-) 

- - 

Fire Extinguisher with refile No. 5.00 

(-) 

134 5.00 

(-) 

134 - 

Land Acquisition-10.96 

Hectors( Salda3.31 hect.& 

Fenchugonj-7.65 hect.) 

Hec 317.50 

(-) 

10.96 - - (-317.50) 

Not required as wells 

drilled directionally from 

existing location 

Land  Requisition-1.42 

Hectors for Saldanadi #4 

Hec 3.00 

(-) 

1.42 - - (-3.00) 

Not required as wells drilled 

directionally from existing 

location 

Civil Constuction (LGED rate 

for Road, Bridge, Culvert.  

PWD rate for others , 2008 ) 

      

Land Development       

Land Development for Well site 

(Saldanadi#4: 25000 C M., 

Fenchuganj#5: 8500 C. M.) 

 10.00 

(-) 

 - - (-10.00) 

Not required as wells drilled 

directionally from existing 

location 

Land Development for Link 

Road (Saldanadi# 4: 2 KM, 

1300 Cu. M., Fenchuganj#5: 

2.5 KM., 9000 CM.) 

 -  - - - 

i) Construction of Residential 

Building/ Rest House 

 - - - - - 

ii) Procurement and 

modification of new caravan 

for officers resident 

No. 100.00 

(-) 

12 100.00 

(-) 

12 - 
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(রে টাকায়) 

Items of work  Target (as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Actual Progress Reasons for deviation (±)  

(as per RDPP, Inter 

Component Adjustment) 

Unit Financial  

(CFE) 

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

iii) Modification/rebuilt of 

existing caravan for officers 

resident 

No. 70.00 

(-) 

14 70.00 

(-) 

14 - 

Others Building and 

Infrastructure 

 175.00 

(-) 

- 164.77 

(-) 

- (-10.23) 

Cost saved as wells drilled 

directionally from existing 

locations. 

i) 4" Deep tube well-1 & 4" 

Standby deep tube well-1 for 

Saldanadi & Fenchuganj 

including water supply system. 

 - 

(-) 

- - - - 

ii) Well site yard, catwalk, pipe 

rack, surface drain, toilet, 

safety tank, soak well etc.-

4000 sqm for Saldanadi & 

Fenchuganj. 

 70.00 

(-) 

- 64.47 

(-) 

- (-5.53) 

Cost saved as project 

closed  keeping some work 

incomplete. 

i) Other Construction works  210.00 

(-) 

- 199.39 

(-) 

- (-10.61) 

Cost saved as project 

closed  keeping some work 

incomplete. 

ii) Construction of Gas 

Gathering Pipe Line 

KM 150.00 

(-) 

3 50.00 

(-) 

1 (-100.00) 

Cost saved as wells drilled 

directionally from existing 

locations. 
Development Import Duty and VAT. 

Cost has been estimated considering 
4% AIT/ VAT for Imported 

Mechinery  & Equipment, 10% AIT 

& 4.5 % VAT for third party 
servises, 5 % AIT & 4.5% VAT for 

equipment rental and 4 % AIT / 

VAT for imported chemicals. 

 1011.50 

(-) 

- 871.00 

(-) 

- (-140.50) 

Cost reduced as some 

material not procured due 

to closing the project 

keeping some work 

incomplete. 

 

Sub Total (Capital 

Component ): 

 20,995.00 

(18,642.00) 

- 17,341.07 

(15,587.50) 

- (-3596.93) 

Cost reduced as some 

material not procured due 

to closing the project 

keeping some work 

incomplete. 

Total (Revenue + Capital) : 

 30,564.00 

(23,775.80) 

- 26,664.54 

(20,598.00

) 

- (-3899.46) 

Cost reduced due to closing 

the project keeping some 

work incomplete. 

Physical Contingency 
 - 

(-) 

- - - - 

Price Contingency 
 - 

(-) 

- - - - 

Grand Total 

 30,564.00 

(23,775.80) 

- 26,664.54  

(20,598.00) 

- (-3,899.46) 

Cost reduced mostly due to 

closing the project keeping 

some work incomplete. 
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নগরট গ্যা রান্পনভন মনটয়াকথ অগগ্রগডন 

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১. প্রকগেয নাভ : নগরট গ্যা রান্পনভন মনটয়াকথ অগগ্রগডন 

২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জারারাফাদ গ্যা রান্পনভন  নডনষ্টনফউন নগষ্টভ নরনভগটড (মজনজটিনডএএর)।  

৩. উগদ্যাগী নফবাগ/ভন্ত্রণারয় : জ্বারানী  খননজ ম্পদ নফবাগ/নফদ্যযৎ, জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

০৪. প্রকগেযফাস্তফায়নভয়ব্যয় 

(রে টাকায়) 

নগভানদতব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

ংস্থায 

ননজস্ব 

 

নুগভানদত  ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভানদত 

ব্যগয়য %) 

নতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকা

মরয%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

ংস্থায ননজস্ব 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত(

২য়) 

ফ থগভাট 

টাকা 

ংস্থায 

ননজস্ব 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

(২য়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০৭৫.০০ 

৮০৭৫.০০ 

১০০০.০০ 

 (০.০০) 

 

১০৬৮৩.০০ 

৮৭০৩.০০ 

১৯৮০.০০ 

(২৩৭২.০০) 

১০২৩২.২০ 

৮৪৯৪.৮৪ 

১৭৩৭.৩৬ 

  

 

জানুয়াযী ২০১২ 

গত 

নডগম্বয২০১৪ 

জানুয়াযী 

২০১২ গত 

জুন ২০১৬  

জানুয়াযী 

২০১২ গত 

জুন ২০১৬  

(+) 

১১৫৭.২০ 

(১২.৭৫%) 

১৮ভা 

(৫০%) 

 

 

 

০৫. প্রকগেয ফাস্তফায়নকারঃ     

 মূর নুগভানদত    : জানুয়াযী ২০১২ – নডগম্বয ২০১৪ 

 ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক মভয়াদ বৃনিঃ জানুয়াযী  ২০১২ – জুন২০১৬ 

 

০৬. প্রকগেয ফস্ানঃ নফবাগ মজরা উগজরা 

নগরট নগরট ভানীনগয, ফারাগঞ্জ  নফশ্বনাথ। 

মভৌরবীফাজায মভৌরবীফাজায দয, ীভের,যাজনগয  

কুরাউো 

নফগঞ্জ  ভাধুফপুয 

সুনাভগঞ্জ ছাতক  মদাঅযা ফাজায 

 

 ০৭. প্রকগেয েনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ংযুনক্ত-

কগতংযুক্তযগয়গছ)। 
 



178 

 

০৮. কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  

প্রকেটিয অতায় মভাট ১৮৯ নকগরানভটায াআরাআন ননভ থাগণয ংস্থান নছর । এয ভগে ১১৪নকগরানভটায াআরাআন ননভ থাণ 

কযা ম্ভফ গয়গছ। ফাকী ৭৫ নকগরানভটায যকাযী ননগলধাজ্ঞায কাযগণ নফতযণরাআন ফাগনা ম্ভফ য়নন  ভগভ থ প্রকে নযচারক 

জানান। 

৯. প্রকগেয টবৄনভ  উগেশ্য:  

 

৯.১ টবনভঃ  যকায প্রাকৃনতক ম্পদ মমভনঃ গ্যা, কয়রা, কঠিন নরা য সুষ্ঠ ব্যফায নননিতকযগণয ভােগভ নফগদ  

মথগক জ্বারানী অভদাননয য ননব থযতা কনভগয় মদগয অথ থ-াভানজক উন্নয়গনয য গুরুত্ব অগযা কগযগছ।১৯৫৫ াগর 

নযপুগয প্রথভ প্রাকৃনতক  গ্যা অনফস্কৃত  য়। যফতীগত ১৯৫৯ াগর ছাতগক  ১৯৬০ াগর নফগগঞ্জ প্রানকৃনতক গ্যাগয 

ন্ধান ায়া মায়। ১৯৬০ াগর ছাতক নগভন্ট কাযখানায়, ১৯৬১ াগর মপঞ্চুগঞ্জ াযকাযখানায়  ১৯৬২ াগর াীফাজায 

নফদ্যযৎ মকগন্দ্র প্রাকৃনতক গ্যাগয ফানণজযক ব্যফায শুরু য়। এযয ১৯৭৮ াগরাীফাজায ঞ্চগরয ১৩ (মতয) টি চা-ফাগাগন  

নগরট ঞ্চগর গ্যা যফযাগয রগেয মথাক্রগভ নফগঞ্জ টি বযারী গ্যাযফযা  প্রকে  নগরট গয গ্যা যফযা ীল থক 

প্রকে দ্যটি ফাস্তফানয়ত য়। আগতাভগে নগরট নফবাগগ উন্নীয য়  নগরট মৌযবা নটি কগ থাগযগন রূানন্তনযত য় । 
একআবাগফ ন্যান্য মজরা মমভনঃ সুনাভগঞ্জ, মভৌরবীফাজায  নফগগঞ্জ ভগয়য াগথ াগথ উন্নয়ন ঘগট এফং এ কর মজরায় 

গ্যাগয চানদা ক্রভািগয় বৃনি মগত থাগক। নকন্তু মজনজটিনডএএর-এয নফদ্যাভান গ্যা মনটয়াগকথয ীভাফিতায কাযগণ 

ক্রভফধ থভান এ চানদা মভটাগনা ম্ভফ নের না। এ নযনস্থনতগত মজনজটিনডএএর-এয নফদ্যাভান গ্যা রান্পনভন  নডনষ্টনফউজন 

মনটয়াগকথয উন্নয়ন  একআাগথ নতুন এরাকা গ্যা যফযা মনটয়া মকথয অতায় অনয়গনয রগেয অগরাচয প্রকেটি গ্রণ 

কযা য়। 

 

৯.২ উগেশ্যঃ 

 

 গ্রাগকয ননকট ননযনফেন্নবাগফ গ্যা যফযাগয জন্য  ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা নভটাগনায রগেয 

মজনজটিনডনএর এয নফদ্যভান উচ্চচা েভতাম্পন্ন গ্যা াআরাআন মনটয়াকথ নক্তারীকযণ;  

 

 নতুন ৪ (চায) টি উগজরাগক গ্যা যফযাগয মনটয়াগকথয ভগে এগন ঐ কর উগজরায নধফাীগদয অথ থ-

াভানজক ফস্থায উন্নয়ন কযা এফং মজনজটিনডএএর-এয যাজস্ব অয় বূনিকযণ এফং 

 

 চরভান গ্যা যফযা ব্যফস্া উন্নয় নতুন ফকাঠাগভা ননভ থাণপূফ থক মবািাগদয ভগে গ্যাগয সুনফধানদ 

মৌছাগনা। 

 

১০। প্রকে নুগভাদন  ংগাধনঃ 

 

গি ০১/১২/২০১১ িাপ্তরল্পখ অনুপ্তিি একল্পনক োয় প্রকেপ্তি ভমাি ৯০৭৫.০০ ে ( যার মল্পিয প্তিওপ্তে- ৮০৭৫.০০ ে 
িাকা (ঋণ ৬০%, ইক্যযইপ্তি ৪০%) ও িাাাোদ গযা ট্রান্সপ্তমলন এন্ড  প্তডপ্তিপ্তেউলন প্তল্পেম প্তিঃ-১০০০.০০ ে িাকা ) 
িাকা প্রক্কপ্তি েযল্পয় িানুয়ারী ২০১২ ল্পি প্তডল্পম্বর ২০১৪ ভময়াল্পদ অনুল্পমাপ্তদি য়। গি ২১/০১/২০১৩ িাপ্তরল্পখ প্রকেপ্তির 
১ম ংল্পলািল্পনর প্রলাপ্তনক অনুল্পমাদন ভদয়া য়। প্রকেপ্তি ভমাি ৯৭২৮.০০ ে (বেল্পদপ্তলক মুদ্রা-৩১২৭.০০ ে) (যার 
মল্পিয প্তিওপ্তে- ৮৭২৮.০০ ে িাকা (ঋণ ৬০%, ইক্যযইপ্তি ৪০%) ও িাাাোদ গযা ট্রান্সপ্তমলন এন্ড  প্তডপ্তিপ্তেউলন 
প্তল্পেম প্তিঃ-১০০০.০০ ে িাকা ) িাকা প্রক্কপ্তি েযল্পয় িানুয়ারী ২০১২ ল্পি প্তডল্পম্বর ২০১৪ ভময়াল্পদ ১ম ংল্পলািল্পনর 
প্রস্তাে অনুল্পমাপ্তদি য়। পরেিষীল্পি প্রকেপ্তির ২য় ংল্পলািল্পনর প্রস্তাে ভমাি ১০৬৮৩.০০ ে (বেল্পদপ্তলক মুদ্রা-২৩৭২.০০ 
ে) (যার মল্পিয প্তিওপ্তে- ৮৭০৩.০০ ে িাকা (ঋণ ৬০%, ইক্যযইপ্তি ৪০%) ও িাাাোদ গযা ট্রান্সপ্তমলন এন্ড  
প্তডপ্তিপ্তেউলন প্তল্পেম প্তিঃ-১৯৮০.০০ ে িাকা) িাকা প্রক্কপ্তি েযল্পয় িানুয়ারী  ২০১২ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ 

নুগভানদত য় এফং ১৫/০১/২০১৫ তানযগখ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক প্রাননক নুগভাদন মদয়া য়।  
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১১। প্রকগেয থ থায়ন: 

(ক) নজনফঃ                                              (রে টাকা) 

 

(খ) জারারাফাদ গ্যা রান্পনভন এন্ড  নডনেনফউন নগেভ নরঃ এয ননজস্বঃ  

                                                                        (রে টাকা) 

 

১২. প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ১০৬৮৩.০০রেটাকা । ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ১০২৩২.২০ রেটাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৫.৭৮%। 
 

১৩. ম থগফেণঃ  

 

১৩.১ প্রকে ফাস্তফায়গন নফরম্ব  মভয়াদ বৃনি 

 

গ্যা নফতযণ রাআন স্থাগনয উগেগশ্য েকজনথ নধদপ্তগযয কাছ মথগক যাস্তাকাটা এফংফাংরাগদ মযরগয়য কাছ মথগক 

মযরক্রনংএযনুনভনত মগত দীঘ থসুনেতায কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ব্যত গয়গছ । জনফগরয স্বেতায কাযগণ ননধ থানযত ভগয় 

ফাস্তফায়ন কাজ কযা স্বফ য়নন । এছাো, নেউগদ্যাক্তাগদয চানদায মপ্রনেগত ৬ আনঞ্চ ব্যাগয াআরাআন এযনযফগতথ ৮ 

আনঞ্চ ব্যাগয াআরাআন কযগত য় । নডঅযএ এয ংখ্যা ফাোগত য় ৩টি । নন মেগনয ংখ্যা ফাোগত য় ২টি । ৭৫ 

নকগরানভটাযযা আট পগয় এফং াআরাআন এয নযভাণ ফাোগত য় । পগর নফনবন্ন ক্রয়কাম থ ননভ থাণকাজ ম্পাদগনয নননভি 

প্রকগে মভয়াদ  ব্যয় বৃনি প্রগয়াজন য়। 

১৩.২ াআ রাআন ননভ থাণ 

 

প্রকগে ১৮৯ নকগরানভটায াআরাআন ননভ থাগণয ংস্থান নছর ।এয ভগে১১৪ নকগরানভটায াআরাআন ননভ থাণ কযা ম্ভফ গয়গছ । 
ফাকী ৭৫ নকগরানভটায যকাযী ননগলধাজ্ঞায কাযগণ নফতযণরাআন ফাগনা ম্ভফ য় নন। 

১৩.৩. প্রকগেয Audit ংক্রান্ততথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান নডট অনি মনআ।  

১৩.৪. প্রকে এরাকায় াআটনযদ থনফআ ায়া মায়নন। 

 

মভাট ঋণ নুদান/আকুযআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭০৩.০০ ৫২২২.০০ ৩৪৮১ ১৮৯০.০০ 

মভাট ঋণ নুদান/আকুযআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৯৮০.০০ ননঅয এ এ নফলগয় মকান তথ্য মনআ। 
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১৩.৫ প্রকেএরাকাযকনতয়নস্থযনচেঃ 

 

  

নচে-১: নডঅযএ-দনেণসুযভা-নফশ্বনাথউগজরা নচে-২: নডঅযএ-দনেণসুযভা-নফশ্বনাথউগজরা 

  

নচে-: নডঅযএ-নযতপুয, াগয়স্তাগনজউগজরা, নফগনজ নচে-৪: নডঅযএ-কাচপুয-ফারাগনজ 

 

১৪. প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য: 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: নং প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 Engg. JashimUddin 
Ahmed 

Deputy General Manager 

& Project Director 
Full Time 18-10-2012গত 

প্রকেভাপ্তম থন্ত 
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১৫. প্রকগেয উগেশ্য জথন: 

 

প্রকগেয উগেশ্য প্রকৃত জথন 

গ্রাগকয ননকট ননযনফেন্নবাগফ গ্যা যফযাগয জন্য  

ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা নভটাগনায রগেয মজনজটিনডনএর 

এয নফদ্যভান উচ্চচা েভতাম্পন্ন গ্যা াআরাআন 

মনটয়াকথ নক্তারীকযণ; 

গ্রাগকয ননকট ননযনফেন্নবাগফ গ্যা যফযাগয জন্য  

ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা নভটাগনায রগেয মজনজটিনডনএর এয 

নফদ্যভান উচ্চচা েভতাম্পন্ন গ্যা াআরাআন ফাগনা গয়গছ 

নফধায় প্রকগেয উগেশ্য নজথত গয়গছ। 
নতুন ৪ (চায) টি উগজরাগক গ্যা যফযাগয মনটয়াগকথয 

ভগে এগন ঐ কর উগজরায নধফাীগদয অথ থ-াভানজক 

ফস্থায উন্নয়ন কযা এফং মজনজটিনডএএর-এয যাজস্ব অয় 

বূনিকযণ; 

৪টি উগজরায়  (নফশ্বনাথ, ভানীনগয, ফারাগনজ 

যাজনগয উগজরা ) রান্পনভন াআরাআন এফং 

নডঅযএ স্থান কযা গয়গছ । নকন্তু নডনিনফউন মনটয়াকথ 

ভন্ত্রনারগয়য ননগদ থনায মপ্রনেগত তবাগ ননভ থাণ কযা ম্ভফ 

মনন নফধায় প্রকগেয উগেশ্য তবাগ পর য়নন। 
চরভান গ্যা যফযা ব্যফস্া উন্নয় ন নতুন ফকাঠাগভা 

ননভ থাণপূফ থক মবাক্তামদয ভগে গ্যাগয সুনফধানদ মৌছাগনা।  

 

গ্যা যফযা ব্যফস্া য উন্নয় ন এফং  নতুন ফকাঠাগভা 

ননভ থাণপূফ থক মবা ক্তামদয ভগে গ্যাগয সুনফধানদ মৌছানা  গে 

নফধায় প্রকগেয উগেশ্য নজথত গয়গছ।  

 

 

১৬. সুানয/ভন্তব্য:  

 

১৬.১ প্রকগেয ভােগভ নননভ থত াআ রাআন  নডঅযএ ম থগফেণ/যেণাগফেণ কযায জন্য জারারাফাদ গ্যা 

রান্পনভন  নডনষ্টনফউন নগষ্টভ নরনভগটড (মজনজটিনডএএর)/মপ্রগরাফাংরা প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

 

১৬.২ প্রকগেয অতায় মমফ এরাকায় নডনিনফউন মনটয়াকথ ননভ থাণ কযা ম্ভফ মনন মফ এরাকায় বনফষ্যগত 

জারারাফাদ গ্যা রান্পনভন  নডনষ্টনফউন নগষ্টভ নরনভগটড (মজনজটিনডএএর)  ননজস্ব থ থায়গন ফাস্তফায়ন কযায 

প্রগয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ কযগত াগয:  

১৬.৩ বনফষ্যগত প্রকে ভাপ্ত য়ায য যফতী ০৩ ভাগয ভগে প্রকে ভানপ্ত প্রনতগফদন অআএভআ নফবাগগ মপ্রযণ 

কযগত গচষ্ট গত গফ; এফং 

১৬.৪ সুানয নুগেদ ১৬.১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ।  

 

           

  

 

 



182 

 

ংযুপ্তি-ক 

Appendix-1:  Component-wise Progress (As per latest   approved   PP) 

(In lakh Taka)        

Econo 

mic 

Code 

 Items of work Unit Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financial  Physical 

(Quantity

) 
GOB Self Total GOB Self Total 

1 2 3/1 3/2 3/3 4 5/1 5/2 5/3 6 

A. Revenue          

4501 Pay of Officers Person -- 200.00 200.00 12 -- 200.00 200.00 12 

4601 Pay of 

Establishment 
Person -- 80.00 80.00 8 -- 80.00 80.00 8 

4709 Recreation 

Allowance 
Lot -- 12.00 12.00 Lot -- 12.00 12.00 Lot 

4713 Festival Bonus Lot -- 20.00 20.00 Lot -- 20.00 20.00 Lot 

4801 TA/DA Lot -- 20.00 20.00 Lot -- 20.00 20.00 Lot 

4805 Overtime, Lot -- 17.00 17.00 Lot -- 16.22 16.22 Lot 

4806 Office Rent, Lot -- 14.00 14.00 Lot -- 13.19 13.19 Lot 

4815 Postal Lot -- 1.00 1.00 Lot -- 1.00 1.00 Lot 

4816 Mobile,Telephone

& Internet incl. 

connection 

Lot -- 2.00 2.00 Lot -- 2.00 2.00 Lot 

4821 Electricity Lot -- 2.00 2.00 Lot -- 2.00 2.00 Lot 

4822 Gas & Fuel Lot 15.00 -- 15.00 Lot 14.99 -- 14.99 Lot 

4824  Insurance & 

Others 
Lot 56.00 -- 56.00 Lot 56.00 -- 56.00 Lot 

4826 Commission (C&F 

& all other 

Commission) 

Lot 30.00 -- 30.00 Lot 30.00 -- 30.00 Lot 

4828 Stationary & 

Printing 
Lot 7.00 -- 7.00 Lot 6.93 -- 6.93 Lot 

4840 Training (Foreign) Lot -- 50.00 50.00 Lot -- 50.00 50.00 Lot 

4845 Enterainment Lot -- 5.00 5.00 Lot -- 5.00 5.00 Lot 
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Econo 

mic 

Code 

 Items of work Unit Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financial  Physical 

(Quantity

) 
GOB Self Total GOB Self Total 

1 2 3/1 3/2 3/3 4 5/1 5/2 5/3 6 

4846 Transportation 

cost 
Lot 110.00 -- 110.00 Lot 110.00 -- 110.00 Lot 

4851 Casual Labour Lot 4.00 -- 4.00 Lot 3.44 -- 3.44 Lot 

4883 Honorarium/ 

fees/ 

remuneration 

Lot 6.00 -- 6.00 Lot 5.50 -- 5.50 Lot 

4886 Survey, Feasibility 

Study, Design, 

Drawing & Others 

Lot -- 5.00 5.00 Lot -- 5.00 5.00 Lot 

4899 Others 

(Maintenance, 

Tender 

publishing, 

various fees, 

decoration etc.) 

Lot -- 10.00 10.00 Lot -- 10.00 10.00 Lot 

 Sub-total 

(Revenue) 
 228.00 438.00 666.00  226.86 436.41 663.27  

B. Capital          

6807 a) Transport 

Vehicle (01 no. 

microbus Rental 

Basis) 

No 44.00 -- 44.00 01 39.99 -- 39.99 01 

b) Motor Cycle 

(Purchase) 
Nos -- 6.00 6.00 04 -- 6.00 6.00 04 

6813 a) Line Pipe 

Material  

Km 
4500.0

0 
840.00 

5340.0

0 

189 km 

linepip

e, 5 km 

casing 

pipe 

4500.00 810.00 5310.00 

189 km 

linepipe

, 5 km 

casing 

pipe 

b) New DRS 

Materails Nos. 680.00 -- 680.00 

04 nos. 

(Diff.Lo

t basis) 

680.00 -- 680.00 

04 nos. 

(Diff.Lot 

basis) 

c)  CP Materials 

Nos. 200.00 -- 200.00 

02 nos. 

(Diff.Lo

t basis) 

200.00 -- 200.00 

02 nos. 

(Diff.Lot 

basis) 

d) DRS Nos. 315.00 -- 315.00 
04 nos. 

315.00 -- 315.00 
04 nos. 
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Econo 

mic 

Code 

 Items of work Unit Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financial  Physical 

(Quantity

) 
GOB Self Total GOB Self Total 

1 2 3/1 3/2 3/3 4 5/1 5/2 5/3 6 

Modification 

Material 

(Diff.Lo

t basis) 

(Diff.Lot 

basis) 

e) Tape, Primer, 

casing pipe & 

Other Fittings for 

Gas Pipeline 

Nos. -- 472.00 472.00 
Diff.Lot 

basis 
-- 379.26 379.26 

Diff.Lot 

basis 

6815 Computer & 

Accessories 
Nos. 4.00 -- 4.00 06 4.00 -- 4.00 06 

6819 Office Equipments 

(Photo-copy 

Machine, 

Multimedia 

Projector & 

others) 

Lot 3.00 -- 3.00 
Diff.Lot 

basis 
2.99 -- 2.99 

Diff.Lot 

basis 

6821 Furniture 
Lot 5.00 1.00 6.00 

Diff.Lot 

basis 
5.00 1.00 6.00 

Diff.Lot 

basis 

6901 Aquisition of Land Hactor 54.00 100.00 154.00 2.16 54.00 80.74 134.74 Hactor 

6941 Right of way Km 300.00 100.00 400.00 171 300.00 1.23 301.23 96 

7001 Land 

Development for 

DRS Area 

m3 -- 23.00 23.00 1500 -- 22.72 22.72 1500 

7081 a) Pipeline 

Construction 
Km 750.00 -- 750.00 189 547.00 -- 547.00 114 

b) DRS 

Construction with 

Basement & all 

releted works. 

Nos 135.00 -- 135.00 04 135.00 -- 135.00 04 

c) CP Station 

Installation with 

all releted works. 

Nos 100.00 -- 100.00 07 100.00 -- 100.00 07 

 d) DRS 

Modification with 

all releted works. 

Nos 165.00 -- 165.00 08 165.00 -- 165.00 08 

7901 Development 

Import Duty and 

VAT (Duties & 

Lot 
1220.0

0 
-- 

1220.0

0 
Lot 1220.00 -- 1220.00 Lot 
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Econo 

mic 

Code 

 Items of work Unit Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Financial  Physical  

(Quantit

y) 

Financial  Physical 

(Quantity

) 
GOB Self Total GOB Self Total 

1 2 3/1 3/2 3/3 4 5/1 5/2 5/3 6 

Taxes) 

 Sub-total 

(Capital) 
 

8475.0

0 
1542.00 

10017.

00 
 

8267.98.

00 
1300.95 9568.93  

 Grand-Total 
 

8703.0

0 
1980.00 

10683.

00 
 8494.84 1737.36 10232.20  
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কনোকন ফ এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক এযাট আঅযএর 

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 
 

১।      প্রকগেয নাভ     :   কনোকন ফ এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক এযাট আঅযএর। 
 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযন (নফনন)-  এয অওতাধীন আোন থ 

নযপাআনাযী নরনভগটড (আঅযএর)। 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

প্র:া: 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৫০.০০ 

২১৫০.০০ 

(১৪০২.১৫) 

- 

২৪৯৮.৩৯  

২৪৯৮.৩৯ 

(১৩৫৫.৬৩) 

 

২২৫১.১৯ 

২২৫১.১৯ 

 

 

মক্টাফয,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৩ 

মক্টাফয,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৬ 

মক্টাফয,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৬ 

১০১.১৯* 

(৪.৭১%) 

 ৩৬ ভা 

(১০৯%) 

 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ১০১.১৯ রক্ষ টাকা মফী গয়গছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

চটগ্রাভ চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ দয 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

(ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়চছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

 প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন এফং প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি তথ্য নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য: 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ: 

 মদগয মভাটয নেনযট (এভএ)/াআ কগটন নভনশ্রত মমৌগ (এআচনফন)-এয মম চানদা যগয়গছ তায 

তুরনায় আঅযএর  মগরানরয়াভ মপ্রাডাগক্টয নফণন মকাম্পাননগুগরায এভএ/এআচনফন ভজুগদয েভতা ম থাপ্ত নয়। 

এ নযগপ্রনেগত নফনন আঅযএর-এয এভএ-এয ভজুদ েভতা বৃনিয উগদ্যাগ গ্রণ কগয যকাযগক এ প্রকগে নজনফ 

খাত মথগক থ থায়গনয প্রস্তাফ জানায়।  
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ফতথভাগন নফনন ’য (আঅযএর  কর নফণন মকাম্পানন) মভাট এভএ ভজুদ েভতা ৩০০০০ মভনরক টন। এয 

ভগে আঅযএর-এয  এভএ ভজুদ েভতা ৪৫০০ মভনরক টন। জ্বারানী ননযািা  ননিয়তা নফধাগনয সুনফধাগথ থ  

আঅযএর- এয ৪৫ নদগনয এভএ ভজুদ থাকা প্রগয়াজন, ফতথভাগন ব্যফাগযয ায নফগফচনায মমটিয নযভাণ 

অনুভাননক ১৭০০০ মভনরক টন। পরশ্রুনতগত, আঅযএর-এ নতনযক্ত (১৭০০০-৪৫০০) = ১২৫০০ মভনরক টন এভএ 

ভজুগদয জন্য  ফকাঠাগভাগত েভতা বৃনিয রগেয অগরাচয প্রকে গ্রণ কযা য়। এয পগর আঅযএর-এয এভএ 

ভজুদ েভতা ৪০% বৃনি াগফ।  

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য: 

  

 আঅযএর-এ উৎানদত এভ.এ. ভজুদ কযা এফং মদগয ৪৫ নদগনয জ্বারানী ননযািা নননিতকযগণয রগেয 

অভদাননকৃত এভএ/ এআচনফন মপ্রাডাক্ট ভজুগদয রগেয আঅযএর-এয নফদ্যভান ভজুদ েভতা বৃনি কযা।  প্রকল্পেয 

প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 Civil Works/Mechanical Works; 

 Tank Materials (Steel Plates, Accessories, Pipe Line, seal system,Pump,Motor, 

Electrical & Instrument Equipment, Paint). 
 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন: 

 প্রকেটি গত ১১ নগবম্বয ২০১০  তানযগখ ম্পূণ থ নজনফ থ থায়গন মভাট ২১৫০.০০ রে (ঋণ-

১২৯০.০০ রে এফং আকুযআটি- ৮৬০.০০ রে ) টাকা (তফগদনক মুদ্রা: ১৪০২.১৫৩ রে টাকা) প্রাক্কনরত ব্যগয় গক্টাফয 

২০১০- জুন ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক প্রাননক নুগভাদন মদয়া য়।  

প্রকেটিয ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ০৭ গক্টাফয ২০১২  তানযগখ ম্পূণ থ নজনফ থ থায়গন মভাট ২৩৬০.৪২ 

রে(ঋণ-৬০% এফং আকুযআটি- ৪০%) টাকা (তফগদনক মুদ্রা: ১৪১৯.৭৫ রে টাকা) প্রাক্কনরত ব্যগয় গক্টাফয ২০১০- 

নডগম্বয ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক প্রাননক নুগভাদন মদয়া য়।  

প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ১৬ জুন ২০১৪   তানযগখ ম্পূণ থ নজনফ থ থায়গন মভাট ২৪৯৮.৩৯ 

রে(ঋণ-১৪৯৯.০৩ রে এফং আকুযআটি- ৯৯৯.৩৬ রে) টাকা (তফগদনক মুদ্রা: ১৩৫৫.৬৩ রে টাকা) প্রাক্কনরত ব্যগয় 

গক্টাফয ২০১০- নডগম্বয ২০১৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নযকেনা কনভন কর্তথক নুগভাদন মদয়া য়। নযকেনা 

কনভন কর্তথক গত ০৭ জানুয়াযী ২০১৫ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ ০৬ (ছয়) ভা থ থাৎ  নডগম্বয ২০১৪ গত জুন 

২০১৫ ম থন্ত বৃনি কযা য়। নযকেনা কনভন কর্তথক গত ৩১ অগষ্ট ২০১৫ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ পুনযায় ০৬ 

(ছয়) ভা থ থাৎ  জুন ২০১৫ গত নডগম্বয ২০১৫ ম থন্ত বৃনি কযা য়। যফতীগত নযকেনা কনভন কর্তথক গত ২৪ 

ভাচ থ ২০১৬ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ পুনযায় ০৬ (ছয়) ভা থ থাৎ  নডগম্বয ২০১৫ গত জুন ২০১৬ ম থন্ত বৃনি কযা 

য়। 

১০। প্রকগেয থ থায়ন (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী) : 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা) 

 

মভাট ঋণ  নুদান/আকুযআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

২৪৯৮.৩৯ ১৪৯৯.০৩ ৯৯৯.৩৬ ১৩৫৫.৬৩ 
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১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত: 

প্রকেটিয ফ থগল ংগানধত মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ২৪৯৮.৩৯ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ২২৫১.১৯ রে টাকা মা ংল্পাপ্তধত মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯০.১০% (প্রকে নযচাযক জানান এর.নড ফাফদ 

১২৯.০০ রে টাকা, VAT খাগত প্রায় ১১১.০০ রে টাকা ব্যয় কভ গয়গছ আতযানদ)এফং প্রকে প্তযচারক জানান 

প্রকগেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০%।  

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১  প্রকল্প পরিচালক জানান যে,  

১২.১.১ ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযগনয উন্নয়ন প্রকগেয অতায় আোণ থ নযপাআনাযী নরনভগটড এ ‘কন্পরাকন 

ফ এভএ মোগযজ ট্যাংক এযাট্  আঅযএর ’ প্রকে ফাস্তফায়গনয রগেয প্রকগেয নডনন নুগভাদন য় ১১.১১.২০১০ 

তানযখ। দযে , কানযগযী মূল্যায়ন , নফনন ’য মফাড থ ফ ডাআগযক্টয কর্তথক নুগভাদন প্রনক্রয়া ম্পন্ন কগয 

২২.০৬.২০১১ তানযখ কাম থাগদ প্রদান কযা য়। মথামথ কর্তথগেয নুগভাদনক্রগভ মভা থ এন্কন আনঞ্জননয়ানযং 

প্রগজক্ট (নটিয়াআ) নরঃ , দনেণ অনিকা এফং আঅযএর ভগে ১৭.০৭.২০১১ তানযখ চুনক্ত (টাণ থ-নক নবনিগত) 

ম্পানদত য় এফং ১২.১০.২০১১ তানযখ এরন মখারা য়।  
 

১২.১.২  প্রকে ফাস্তফায়গন নফরগম্বয কাযণমূ ননগম্ন উমেখ কযা গরাঃ 

ক. এরন ১২.১০.২০১১ তানযখ মখারা গর মগভন্ট  অংনক নগভন্ট ংক্রা ন্ত নফনবন্ন তথাফরী ংগাধন কগয 

তা পুযাপুনয কাম থকয য় ১২.১২.২০১১ তানযখ।  

খ. মভা থ এন্কন আনঞ্জননয়ানযং প্রগজক্টস্ (নটিয়াআ) নরঃ ১৮.০৪.২০১২ তানযখ ননবর  মভকাননকযার নডজাআন 

নযগাট থ জভা মদয় এফং ২০.০৫.২০১২ তানযখ তা নুগভাদন মদয়া য়। নকন্তু নডননগত নডজাআন  আনঞ্জননয়ানযং খাগত 

প্রগয়াজনীয় গথ থয ংস্থান না থাকায় নডজাআন নফর নযগাধ কযা মায়নন। যফতীগত ১ভ ংগানধত নডনন জ্বারানী 

 খননজ ম্পদ নফবাগ মথগক নুগভাদগনয য ৩১.১০.২০১২ তানযখ নডজাআন নফর নযগাধ কযা য়। নফর 

নযগাগধ চুনক্তগেয গতথ ফনণ থত ভয় (৬০ নদন) এয মচগয় মফী ভয় নতফানত য়ায় ঠিকাদায ভারাভার ক্রয় 

 নগভন্ট ংক্রান্ত কর কাম থক্রভ স্থনগত যাগখ এফং নফর নযগাগধয য কর কাম থক্রভ পুনযায় শুরু কগয। 

গ. াআনরং এয কাজ মল কযায াগথ াগথ পাউগন্ডন কাজ শু রু কযায ননডউর নছর নকন্তু ঠিকাদাগযয স্থানীয় 

এগজন্ট  াফ কন্ট্রাক্টয মভা থ মনক্সট মজনাগযন গ্রানপকস্ নরনভগটড মগটরগভন্ট কযরকুগরগনয জন্য ১০.১০.২০১২ 

তানযখ বুগয়গট নমুনা জভা নদগর বুময়ট কর্তথে ১২.১২.২০১২ তানযগখ মগটরগভন্ট নযগাট থ প্রদান কগয।  

ঘ. মগটরগভন্ট নযগাট থ ায়ায য ঠিকাদায ট্যাংক পাউগন্ডগনয কাজ শু রু কগয। ট্যাংক পাউগন্ডন কাগজয জন্য 

প্রগয়াজনীয় ফানর  মোন নচস্ ,  নযং পাউগন্ডগনয জন্য প্রগয়াজনীয় মোন নচস্ চটগ্রাগভ না থাকায় নগরট মথগক 

তা অনগত গয়গছ। নস্থনতীর নযনস্থনতগত নযফন ংকগটয কাযগণ উগযাক্ত ভারাভার যফযা কযগত ভস্যা 

য়ায় পাউগন্ডগনয কাজ ননছগয় মায়। 

ঙ. মভা থ এন্কন আনঞ্জননয়ানযং প্রগজক্টস্ (নটিয়াআ) নরঃ ০১.১০.২০১৩ তানযখ েীর মপ্ল্ট -১ভ রট নগভন্ট কগয , 

নকন্তু মপ্ল্মটয মেননপগকন নুগভানদত নডজাআন  ড্রআং নুমায়ী না য়ায় উক্ত মপ্ল্ট নযগজক্ট কযা য়। যফতীগত 

ঠিকাদায বৄর মেননপগকন এয মপ্ল্ট ফানতর কগয এফং নুগভানদত নডজাআন  ড্রআং নুমায়ী নতুন মপ্ল্ট যফযাগয 

উগদ্যাগ মনয়। উক্ত নগভন্ট ংক্রান্ত জটিরতায কাযগণ মপ্ল্ট নগভন্ট কাজটি ননছগয় মায়। 

চ. াআ , াআ, নপটিংস্, ফ্ল্যাঞ্জ, বাল্ব চটগ্রাভ ফন্দগয এগ মৌৌঁগছগছ ২১.০৫.২০১৪ তানযখ। নকন্তু ঠিকাদায মভা থ 

এন্কন আনঞ্জননয়ানযং প্রগজক্ট (নটিয়াআ) নরঃ , দনেণ অনিকা ’য াগথ যফযাকাযী প্রনতষ্ঠাগনয মগভন্ট ংক্রা ন্ত 
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জটিরতায কাযগণ যফযাকাযী প্রনতষ্ঠান মথগক মূর ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব ায়ায় ২৩.১০.২০১৪ তানযগখ ফন্দয 

মথগক উক্ত ভারাভার খারা কযা য়।  

ছ. েীর মপ্ল্ট-২য় রট চটগ্রাভ ফন্দগয এগ মৌৌঁগছগছ ২৯.০৮.২০১৪ তানযখ। নকন্তু ঠিকাদায মভা থ এন্কন আনঞ্জননয়ানযং 

প্রগজক্ট (নটিয়াআ) নরঃ , দনেণ অনিকা ’য াগথ ননং এগজগন্টয মগভন্ট ংক্রা ন্ত জটিরতায কাযগণ ননং 

এগজন্ট মথগক নড (মডনরবাযী ড থায) নফরগম্ব ায়ায় ২২.১১.২০১৪ তানযগখ ফন্দয মথগক উক্ত ভারাভার খারা কযা 

য়। তাছাো নগভন্ট ংক্রা ন্ত জটিরতায কাযগণ েীর মপ্ল্ট-৩য় রট  েীর মপ্ল্ট-৪থ থ রট নফরগম্ব আঅযএর াআগট 

এগ মৌৌঁছায় প্রকগেয কাজ ব্যাত য়। 

জ. েীর মপ্ল্ট -৫ভ রট , নর নগেভ , নযভ মবন্ট , সুআবর জগয়ন্ট , আগরকনরকযার অআটভ , মভকাননকযার মগজ  

মযকটানগ্রড এয এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দয মথগক উক্ত ভারাভার খারাগ নফরম্ব য়ায় 

প্রকগেয কাজ ব্যাত য়। 

ঝ. উমেনখত নফলয়গুগরা ছাো প্রকে ফা স্তফায়ন ভগয়য ভগে বৃনষ্ট জননত কাযগণ প্রকে এরাকা কাগজয নুগাযুক্ত 

থাকা  ন্যান্য কাযগণ প্রকগেয কাজ ব্যাত য়।  

১২.১.৩  প্রকে নযচারক জানান মম, ঠিকাদাগযয নফরুমি ননম্ননরনখত ব্যফস্থামূ গ্রণ কযা গয়গছঃ 

ক. প্রকগেয ফা স্তফায়ন নফরনম্বত য়ায়  ঠিকাদাগযয াগথ ম্পানদত চুনক্তয নজনন ’য ৩৫.১ নং তথ মভাতাগফক 

১২৯.০৫ রে টাকা Liquidated Damage অগযা কযা গয়গছ। 

খ. াম্প মট  গটাগভটিক ট্যাংক মগনজং এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দগয ভারাভাগরয 

নতনযক্ত ফস্থাগনয জন্য ননং এগজন্ট এফং ফন্দয কর্তথক অগযানত Demurrage চাজথ ফাফদ ০.৪৯ রে টাকা 

ঠিকাদাগযয নফর গত কতথন কযা গয়গছ। 

গ. েীর মপ্ল্ট -১ভ রট এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দগয ভারাভাগরয নতনযক্ত ফস্থাগনয জন্য 

ননং এগজন্ট এফং ফন্দয কর্তথক অগযানত Demurrage চাজথ ফাফদ ২৭.১৮ রে টাকা ঠিকাদাগযয নফর গত কতথন 

কযা গয়গছ। 

ঘ. াআ  নপটিংস্ এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দগয ভারাভাগরয নতনযক্ত ফস্থাগনয জন্য 

ননং এগজন্ট এফং ফন্দয কর্তথক অগযানত Demurrage চাজথ ফাফদ ৬০.৯২ রে টাকা ঠিকাদাগযয নফর গত 

কতথন কযা গয়গছ। 

ঙ. েীর মপ্ল্ট -২য় রট এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দগয ভারাভাগরয নতনযক্ত ফস্থাগনয জন্য 

ননং এগজন্ট এফং ফন্দয কর্তথক অগযানত Demurrage চাজথ ফাফদ ১৩৬.৮৭ রে টাকা ঠিকাদাগযয নফর গত 

কতথন কযা গয়গছ। 

চ. েীর মপ্ল্ট -৫ভ রট , নর নগেভ , নযভ মবন্ট , সুআবর জগয়ন্ট , আগরকনরকযার অআটভ , মভকাননকযার মগজ  

মযকটানগ্রড এয এয ননং ডকুগভন্ট নফরগম্ব াঠাগনায কাযগণ ফন্দগয ভারাভাগরয নতনযক্ত ফস্থাগনয জন্য ননং 

এগজন্ট এফং ফন্দয কর্তথক অগযানত Demurrage চাজথ ফাফদ ১.২৫ রে টাকা ঠিকাদাগযয নফর গত কতথন কযা 

গয়গছ। 

ছ. তাছাো নফনবন্ন ননয়ন্ত্রণ ফনব থত কাযগণ চুনক্তয ভয়ীভা ফনধ থত কযা গর এরন ’য মভয়াদ বৃনিয চাজথ ফাফদ 

১৭.৫২ রে টাকা ঠিকাদাগযয নফর গত কতথন কযা গয়গছ এফং প্রকগেয ঠিকাদায কর্তথক ঠিক মেননপগকন এয 

মপ্ল্ট নগভন্ট না কযায় এফং আঅযএর কর্তথক তা গৃীত না য়ায় , ঠিকাদায অনথ থকবাগফ প্রায় ২ ,৩৫,২০,০০০.০০ 

টাকা (ভাঃ ডরায ৩,০০,০০০.০০) েনতয ম্মুখীন য়। 
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১২.২। প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ  প্রকে নযচারক জানান Internal Audit এফং External Audit ম্পন্ন 

কযা য়নন। প্রকগেয কর নডট দ্রুত ম্পন্ন কযতঃ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ, নযকেনা কনভন এফং 

অআএভআ নফবাগ মক ফনত কযগত গফ; 

১২.৩। জুন ২০১৬ মত প্রকেটি ভাপ্ত গয়গছ। নকন্তু এভ.এ. অভদানী না কযায় গত ৮ ভাচ থ ২০১৭ তানযখ গত 

Storage Tank টি ব্যফায কযা গে। 
 

২.৪। প্রকে এরাকায নচেঃ 

  

নচেঃ নননভ থত এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক নচেঃ নননভ থত এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক 

  

নচেঃ নননভ থত একটি এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক  যাস্তা নচেঃ নননভ থত এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক এয উগযয ং 

মা মুগবফর  
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১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য: 

 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১ আনঞ্জঃ নজ.এভ.এ. অপজার ভাব্যফস্থাক 

(o&p) 
খন্ডকারীন ২৭.১০.২০০৫-০১.০২.২০১১ 

২ আনঞ্জঃ এভদাদ্যর ক ভাব্যফস্থাক 

(Commercial/F 

& A) 

খন্ডকারীন ০২.০২.২০১১-২১.০৮.২০১২ 

৩ আনঞ্জঃ মভাঃ অভীয ভাসুদ উ-ভাব্যফস্থাক 

 প্রকে নযচারক 

খন্ডকারীন গত ২২-০৮-২০১২ চথল্পক ভাি 

মনৃ্ত 
 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন: 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

আঅযএর-এ উৎানদত এভএ (উদাযণরূ:মগরার) 

ভজুদ কযা এফং মদগয ৪৫ নদগনয জ্বারানী ননযািা 

নননিতকযগণয রগেয অভদাননকৃত এভএ/ 

এআচনফন মপ্রাডাক্ট ভজুগদয রগেয আঅযএর-এয 

নফদ্যভান ভজুদ েভতা বৃনি কযা। 

১২৫০০ মভনরক টন (১৭৫০০ প্তকউপ্তফক প্তভটায ) এভ.এ. ভজুগদয 

জন্য  এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক ননভ থান কযা গয়গছ। 

 

 

১৫। সুানয/ভন্তব্য: 

১৫.১ প্রকেটিয ভােগভ নননভ থত এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক  ননয়নভত ম থগফেণ/যেনাগফেগণয জন্য 

আঅযএর/নফনন প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

১৫.২ বনফষ্যগত ফায ফায প্রকগেয ংগাধন  মভয়াদ বৃনি নযাগয গচষ্ট থাকগত গফ;  

১৫.৩ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

১৫.৪ প্রকেটিয নডট অনিমূ দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ; 

১৫.৫ অআএভআ নফবাগগয পূফ থফতী নযদ থন প্রনতগফদগনয সুানযমূ মথামথবাগফ নযারন কযগত গফ;  

১৫.৬ সুানয নুগেদ ১৫.১-১৫.৫ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআনডগক 

ফনত কযগত গফ। 
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ংযুনক্ত –ক 

“কনোকন ফ এভ.এ. মোগযজ ট্যাঙ্ক এযাট আঅযএর” ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

(ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

(রে টাকায়) 

Components of work  Target (as per DPP) Actual Progress Reasons for deviation 

(±)  

(as per DPP) Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Bank Charge (LC 

Opening) 
LS 12.50 LS 9.76 Completed LC Amendment charge 

adjusted from contractor’s 

running bill.  

Local Agent Commission  LS 10.00 LS 9.42 Completed Due to impose of LD 

Transportation (Materials 

at Site)  
LS 10.00 LS 9.42 Completed Due to impose of LD 

Remuneration for 

committee members, 

others 

LS 1.80 LS 0.00  Not required 

Testing Fees (BUET, 

others) 
LS 0.50 LS 0.00 Completed Not required 

Tank Materials (Steel 

Plates, Accessories, Pipe 

line, seal system, Pump, 

Motor, Electrical & 

Instrument equipment, 

paint, ) 

LS 1332.64 

(1320.44) 

LS 1245.50 

(1234.68) 

Completed Due to impose of LD 

Land Development  LS 30.00 LS 29.24 Completed Due to impose of LD 

Civil Works 

(Foundation, Drain, 

Dyke, Erection, 

Commissioning etc.) 

LS 533.92 LS 495.16 Completed Due to impose of LD 

Others (Design & 

Engineering) 
LS 35.19 

(35.19) 

LS 35.13 

(35.13) 

Completed Not required 

Tax, VAT, CD etc LS 520.12 LS 409.31 Completed Not required 

Miscelaneous Capital 

Expenditure 
LS 11.72 LS 8.25 Completed Not required 

Total Project Cost  

(in Lac Taka) 
 2498.39 

(1355.63) 
 2251.19 

(1269.81) 
100 %  
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প্তজও-আনপযল্পভন পয অযফান চডল্পবরল্পভন্ট, ফাংরাল্পদ (প্তজআউপ্তড) 

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

১।      প্রকগেয নাভ                   : প্তজও-আনপযল্পভন পয অযফান চডল্পবরল্পভন্ট , ফাংরাল্পদ (প্তজআউপ্তড)। 
২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাল্পদ ভূ-তাপ্তিক জপ্তয প্তধদিয। 
৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য %) 

নতক্রান্ত ভয় (মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয%) মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

 

ফ থগল ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

 

মূর ফ থগল ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫০০.০০ 

১০০০.০০* 

১৫০০.০০ 

 

- 

- 

- 

 

২৪০২.৩৩ 

  ৯৬২.৩৩ 

১৪৪০.০০ 

জূরাআ,২০১৩ গত 

জুন,২০১৬ 

- জূরাআ,২০১৩ 

গত 

জুন,২০১৬ 

(-) ৯৭.৬৭ ** 

(০৩.৯১%) 

- 

 

*(In Cash 145.00, In Kind 855.00) 

**প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৯৭.৬৭ রক্ষ টাকা কভ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান : ঢাকা য,ফাংরাল্পদ। 
 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

ননম্নরূঃ   

(রে টাকায়) 

Code Description 

  

  

Unit 

Target (as per TPP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±) Financial Physical Financial Physical 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue expenditure   

Pay of Officers (GSB) no. 130.00 10 130.00 10 - 

Travel Expenses (Overseas & Local) as req 60.00 - 60.00 - - 

Telex/Fax/Internet as req 14.00 - 11.58 - - 

Fuel & Lubricant as req 10.00 - 9.97 - - 

Printing and Binding as req 3.00 - 3.00 - - 

Stationary, Seals and Stamps as req 9.00 - 9.00 - - 

Advertising and Publicity as req 6.00 - 6.00 - - 

Training Expenses (4 no. Local and 3 no. 

Overseas) 

no. 94.00 7 59.00 11 - 

Seminar & Conference (10 no.) no. 50.00 10 50.00 10 - 

Code Description  Target (as per TPP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)   Unit Financial Physical Financial Physical 

Labour Wages as req 15.00 - 14.79 - - 
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Code Description 

  

  

Unit 

Target (as per TPP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±) Financial Physical Financial Physical 

1 2 3 4 5 6 7 

Consultancy (Dev Partner: 7 no. 60 mm; 

Local 4 no. 26 mm 

mm 865.00 86 805.00 86 - 

Testing Fee (Sample Analysis) as req 6.00 - 6.00 - - 

Survey (Geotech. Drilling & others) no. 85.00 300 85.00 324 More boreholes 

were completed 

to get the 

information 

Computer Consumables as req 35.00 - 34.99 - - 

Hiring Charges (3 no. vehicle: 1 car, 2 

microbus/pickup) 

no. 50.00 3 50.00 3 - 

Committee Meeting/ Commission as req 3.00 - 3.00 - - 

Other Expenses (collection of 

Data/Information and Misc.) 

as req 30.00 - 30.00 - - 

Computer and Office Equipment as req 6.00 - 6.00 - - 

Mechineries & Equipments as req 9.00 - 9.00 - - 

Sub-total (a)  (Revenue Component)   1,480.00 - 1,382.33 - - 

              

Camera and Accessories no. 5.00 6 5.00 6 - 

Machinary & Other Equipments as req 740.00 - 740.00 - - 

Computer & Accessories no. 30.00 14 30.00 14 - 

 Computer Softwares (GIS, GSI-3D etc.) no. 165.00 6 165.00 6 - 

Office Equipment (large monitor, IPS, 

PPC, etc. 

as req 30.00 - 30.00 - - 

Furniture and Fixture as req 25.00 - 25.00 - - 

Others (Satellite Image & Field Material 

etc.  

as req 25.00 - 25.00 - - 

Sub-total (b) (Capital Component) 1020.00 - 1020.00 - - 

    2,500.00 - 2,402.33 - - 

 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : দ্যটি নযনজনার মরননং এয ভগে একটি ২০১৪-১৫ থফৃছল্পয ম্পন্ন 

গয়গছ এফং ২০১৫-১৬ থফৃছল্পয অযএপ্তডপ্ত ফযাি হ্রা াওয়ায় 

য একটি নযনজনার মরননং ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়প্তন । প্রকে ভাপ্ত 

প্রনতগফদন এফং প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি  তথ্য নুমায়ী প্রকগেয 

ন্য মকান কাজ ভাপ্ত নাআ। 
 

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 ক্রভফধ থভান জনংখ্যায চাগ ফাংরাগদগ দ্রুত নযকনেত নগযায়ন গগে উঠগছ । যনদগক জরফায়ু 

নযফতথগনয প্রবাগফ ফাংরাগদ পৃনথফীয ন্যতভ েনতগ্রস্থ মদ নাগফ ফতথভাগন নফগফচয। ফন্যা, ঘূননঝে, খযা, নদীয 

তরগদ বযাট  নদীয াননগত রফনাক্ততা বৃনিয ভগতা বয়াফ দূগম থাগ ক্রভ মফগেআ চগরগছ। কৃনল জনভয নযভান 

ক্রভাগতবাগফ হ্রা াগে । ব-তফজ্ঞাননক উাি   বতানিক তথ্যানদয মথামথ ব্যফামযয ভােগভ  নগয উন্নয়ন 
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নযকেনা  কযা ম্ভফ গর প্রাকৃনতক দূগম থাগ মভাকাগফরা  ঝুনিঁ প্রভগন গুরুত্বপূণ থ বনভকা যাখা ম্ভফ গফ । একটি 

মথামথ উন্নয়ন নযকেনা প্রণয়নকাগর বস্তগযয উনযবাগ  ননম্নবাগগয বতানিক উাি, বস্তগযয গঠন প্রকৃনত, দূফ থর 

স্থানা এফং দূগম থাগগয উৎগয নফলদ নফফযন জানা প্রগয়াজন। এয ভােগভ তযানধক ঝুৌঁনকপূন থ এরাকায় ফফা 

নযায কগয কভ ঝুৌঁনকপূন থ এরাকায় ফফাগয জন্য নফকে সুানযভারা প্রনয়ণ কযা ম্ভফ । যনদগক, ঝুৌঁনকপূন থ 

এরাকায় আগতাভগে নননভ থত ফকাঠাগভা ঝুৌঁনকমুক্ত কযায নফলগয় সুানযভারা প্রণয়গনয উগেগশ্য ব-তানিক তথ্য  

উাি প্রগয়াজন। নেভানেক ব-তানিক উাি ব্যফাগযয ভােগভ সুানযভারা প্রস্তুত কগয ম নুমায়ী 

ফকাঠাগভা/স্থানা ননভ থাণ  উন্নয়গনয জন্য বৃৎ জনগগানষ্ঠগক গচতন কযা ম্ভফ। ফনণ থত মপ্রোগট নগযাঞ্চগরয 

ননযািা  দূগম থাগ নঞ্চু েভতা বৃনিয রগে ব-তানিক তথ্য  উাি ম্পৃক্তকযগণয ভােগভ নগয উন্নয়ন 

নযকেনা  প্রনক্রয়া নক্তারীকযগণয উগেগশ্য অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

প্রকেটি মূর উগেশ্য ল্পরা ননযাদ  দূগম থাগ নষ্ণু নগযাঞ্চর নযকেনায মূর ধাযায় ব-তফজ্ঞাননক তথ্য  উাি 

ভপৃক্তকযণ। 

প্রকল্পেয সুপ্তনপ্তদষৃ্ট উল্পিশ্যঃ 

(ক) যাজাউক কর্তথক প্রস্তুতকৃত ডযা (নডগটআর এনযয়া প্ল্যান) ম্যাগয অধুনকায়ন কাগজয নননভগি তেভানেক 

ববফজ্ঞাননক উাগিয ভানিত নডনজটার বতানিক তথ্যবান্ডায ততযীকযণ। 

(খ) ননভ থাণ বনভয তফনষ্ট নুমায়ী স্থানা ননভ থাগণয রগেয বতানিক তথ্য  উাি নীনত ননধ থাযক, নগয 

নযকেনাকাযী  নগযফাীগক যফযাকযণ। 

(গ) ননযাদ থফা নূন্যতভ ঝুৌঁনকপূন থ নযগফ ায়ক নগয নযকেনা  উন্নয়নমূরক স্থানা ততযীয রগেয নীনত 

ননধ থাযক, নগয নযকেনাকাযী, উন্নয়নকাযী  নগযফাীয জন্য ব-প্রগকৌর ভাননচে  ব-তানিক তথ্যবান্ডয ম্বনরত 

ানয়কা/পুনস্তকা ততযীকযণ।  

(ঘ) কভ থযত ব-তফজ্ঞাননকগদয কানযগনয এফং ব্যফস্থানা দেতা বৃনিয জন্য প্রনেণ এফং অধুননক মন্ত্রানতয ভােগভ 

নজএনফ’য মফামূরক বনভকা  কভ থকান্ডগক জনগগণয কাগছ তুগর ধযা । 

(ঙ) নগয নযকেনা  উন্নয়ন এয মূর ধাযায় যানয ম্পৃক্ত গয় কাজ কযা।  

(চ) নযকেনানফদ/প্রগকৌরী/স্থনতনফদগদয য়তা প্রদান কযা।  

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 “Geo-Information for Urban Development, Bangladesh (GUD)” ীল থক কাপ্তযগযী 

ায়তা প্রকেটি গত ২৮/১০/২০১৩ তানযগখ প্তযকেনা কপ্তভন কর্তকৃ  চভাট ২৫০০.০০ রে  (প্তিঁ চকাটি ) টাকা 

প্রাক্কনরত (নজনফ নুদান-১০০০.০০ রক্ষ (প্তজওপ্তফ ১০০০.০০ রক্ষ টাকায ভল্পধ্য ৮৫৫.০০ রক্ষ টাকা In Kind এফং 
১৪৫.০০ রক্ষ টাকা In Cash) এফং প্রকে াায্য ১৫০০.০০ রক্ষ টাকা (জাভাৃন যকাল্পযয নুদান )) ব্যগয় জুরাআ, 

২০১৩ গত জুন, ২০১৬ মভয়াদকাগর নুগভানদত য়।  
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১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) নজনফ : 

        (রে টাকা) 
 

  

ে) প্রকে াায্য :         

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

 প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ২৫০০.০০ রে  টাকা। প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত ২৪০২.৩৩ রে 

টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৬.১০%।  
 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১। প্রকগেয অতায় নফনবন্ন ধযন  মভয়াদী 19 জনগক তফগদনক প্রনেণ এফং 51 জনগক স্থাণীয় প্রনেণ প্রদান 

কযা গয়গছ। তফগদনক প্রনেগণয অতায় 06 জনকে জাভ মানীকে  ম্যাকনজকভন্ট ভবভজট, 01 জনকে জাভ মানীকে 

াফাযকপ ভবউয়ায পটওয়যায ও 12 জনগক রা  থাআল্যাগন্ড নযনজনার মরননং প্রদান কযা গয়গছ। 
১২.২। প্রকে নযচারক জানান মম,  

 ১২.২.১। অগরাচয প্রকগেয অতায় জাভ থান দগরয াগথ একগে াগত করগভ কভ থ ম্পাদন কযা গয়গছ। এগত 

দে ভানফম্পগদয াগত করগভ প্রনেণ রাগবয াগথ াগথ প্রকেরব্ধ পরাপর মূ প্রস্তুত কযা গয়গছ। 

প্রকেরব্ধ তথ্য মূ ংযেণ , যীফীেণ ও দ্ধফল্পেলল্পনয জন্য জাভ মান কাদ্ধযগযী দল্পরয ায়তায় একটি 

দ্ধিদ্ধজটার মিটাল্পফআ প্রস্তুত  কযা ল্পয়ল্পে। মিটাল্পফআ প্রস্তুদ্ধতয জন্য "PostgreSQL" ীল মক ওল্পন মা ম 

পটওয়যায ব্যফায কযা ল্পমল্পে।  

১২.২.২। ফদ্ধযঙ্গন কভ মসূচীয ভাধ্যল্পভ মভাট ৩১২ টি মফাযল্পার ও ০৩ টি গবীয কূ খনন কল্পয তথ্য ংগ্র কযা 

ল্পয়ল্পে।  

১২.২.৩। প্রকগেয ভােগভ যাজউক প্রণীত দ্ধিএদ্ধ এরাকায মভাট অ নুভাদ্ধনক 1,529 ফগ ম দ্ধক .দ্ধভ. এরাকায 

ভূপ্রাকৃদ্ধতক, ভূতাদ্ধিক, ভূ-প্রল্পকৌর ভানদ্ধচে প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পে। দ্ধিদ্ধজটার এদ্ধরল্পবন ভল্পির প্রস্তুত ও ফন্যা 

ংক্রান্ত তথ্য দ্ধফল্পেলল্পণয ভাধ্যল্পভ ফন্যা জদ্ধনত দূল্পম মাগ এরাকা দূল্পম মাগ এরাকা দ্ধচদ্ধিত কযা ল্পয়ল্পে। মিটাল্পফআ -

এয তথ্যমূ দ্ধফল্পেলল্পণয ভাধ্যল্পভ প্রকে এরাকায দ্ধেভাদ্ধেক ভূতাদ্ধিক ভল্পির প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পে। ভূ -বফজ্ঞাদ্ধনক 

তথ্য দ্ধবদ্ধিক আনফ্রাস্ট্রাকচায সুআল্পটদ্ধফদ্ধরটি (স্বে গবীযতা) ও অযফান সুআল্পটদ্ধফদ্ধরটি ভানদ্ধচে প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পে।  

১২.২.৪। যাজধানী উন্নয়ন কর্তমে (যাজউক), ঢাকা দদ্ধেণ দ্ধটি কল্প মাল্পযন, নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্প মাল্পযন , 

গাজীপুয দ্ধটি কল্প মাল্পযন , স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধি)-এ “Geo-Information for 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১০০০.০০ - ১০০০.০০ 

(In Cash 145.00, In Kind 855.00) 

- 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

Government of the Federal 

Republic of Germany 
EURO ১.৫০ নভনরয়ন নুদান ১৫০০.০০ রে টাকা 
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Urban Development, Bangladesh (GUD)” দ্ধফলল্পয় উস্থানা ও উন্ুক্ত অল্পরাচনা নুদ্ধিত 

ল্পয়ল্পে। এল্পত ংদ্ধেষ্ট দপ্তল্পযয উিমতন কভ মকতমা গণ উদ্ধস্থত দ্ধেল্পরন। অল্পরাচনা মল্পল বদ্ধফষ্যল্পত দ্ধজএদ্ধফ -ও 

াল্পথ দ্ধনদ্ধফড়বাল্পফ কাজ কযায জন্য ংদ্ধেষ্ট দপ্তল্পযয কভ মকতমাগণ একভত মালন কল্পযন। আল্পতাভল্পধ্য যাজউক ও 

এরদ্ধজআদ্ধি-এয াল্পথ মভাল্পভাযান্ডাভ প অন্ডাযস্ট্যাদ্ধন্ডং (এভওআউ) ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। প্রকেরব্ধ পরাপরমূ 

ংদ্ধেষ্ট দপ্তয মূল্প মপ্রযন কযা ল্পয়ল্পে।  

 ১২.২.৫ প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

External Audit:  

 প্রকল্পেয জাভ মান ায়তায ং মপিাল্পযর আন্পটিটিউট পয দ্ধজওাআল্পন্প এন্ড ন্যাচাযার দ্ধযল্পাল্প ম 

(দ্ধফদ্ধজঅয)-এয ভাধ্যল্পভ জাভ মান যকাল্পযয দ্ধনয়ভানুমায়ী ব্যয় ল্পয়ল্পে।  

ফাংরাল্পদ ংল্পয থ ম ল্পত 2013-2014 াল্পর মকাি দ্ধফভ্রাল্পটয জন্য মকান থ ম োড় য়দ্ধন। 2014-2015 ও 

2015-2016 াল্পরয দ্ধিট Foreign -Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তমক 

ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। এখন মন্ত মকান দ্ধিট অদ্ধি াওয়া মায়দ্ধন। 
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১২.৩ প্রকমেয অওতায় প্রস্তুতকৃত ভাননচগেয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

 

প্তচে-বৃিয ঢাকায নজভযগপারনজকযার ম্যা 
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প্তচত্র-ফকাঠাগভা ননভ থান-বনভয উযু থক্ততা ম্যা 
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১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারকগণ প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

1 A.T.M. Asaduzzaman Director Part Time চপব্রুয়াযী, ২০১৪ গত ল্পটাফয, ২০১৪ 

2 Mohammad Abdul Aziz 

Patwary 

Deputy 

Director 
Full Time ল্পটাফয, ২০১৪ গত ভাপ্ত ম থন্ত 

  

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

যাা্জউক প্রণীত নডএন-য উন্নয়গনয জন্য নযনজনার 

মেগর (1:50,000) ববফজ্ঞাননক তথ্য ংগ্র। ম্যানং 

এনযয়া °1,000 ফগ ম দ্ধক.দ্ধভ. 

দ্ধিদ্ধজটার মিটাল্পফআ প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পে। অনুভাদ্ধনক 1,529 ফগ ম 

দ্ধক.দ্ধভ. এরাকায ভূপ্রাকৃদ্ধতক , ভূতাদ্ধিক, ভূ-প্রল্পকৌর ভানদ্ধচে 

প্রস্তুত কযা ল্পয়ল্পে। 

নফনল্ডং গ্রাউন্ড সুআগটনফনরটি তথ্য যফযা। নননদ থষ্ট 

এরাকায নফস্তানযত তথ্য।   

প্রকে এরাকায নেভানেক বতানিক ভগডর প্রস্তুত কযা গয়গছ। 

অপতাফনগয  গ্রীন ভগডর টাউন এরাকায নফস্তনযত ভগডর 

প্রস্তুত কযা গয়গছ। 

ব-তফজ্ঞাননক তথ্য গমাগগ নগয নযকেনা নফলগয় 

মেকগাল্ডায ভিগয় াধাযন ননগদ থনকা প্রনয়ন। 

যাজধানী উন্নয়ন কর্তমে (যাজউক), ঢাকা দদ্ধেণ দ্ধটি 

কল্প মাল্পযন, নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্প মাল্পযন , গাজীপুয দ্ধটি 

কল্প মাল্পযন, স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধি)-মত 

উিমতন কভ মকতমাগণ ভন্বল্পয় উন্ুক্ত অল্পরাচনা ল্পয়ল্পে ও তথ্য 

অদান প্রদান  ময়ল্পে। ননগদ থনকা প্রনয়গনয জন্য নফনবন্ন নফলগয় 

অগযা তথ্য ংগ্র কযা প্রগয়াজন। 

প্রনেগনয ভােগভ নজএনফ’য েভতা বৃনি কযন  

ায়তায জন্য প্রস্তুতকযন । 

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ কাদ্ধযগযী ও ব্যফস্থানা দল্পরয প্রদ্ধেল্পণয 

ভাধ্যল্পভ দ্ধজওল্পটকদ্ধনকার কাল্পজয জন্য দে জনফর প্রস্তু ত কযা 

ল্পয়ল্পে। দ্ধফদ্ধবন্ন প্রদ্ধেল্পণ 60 জল্পনয দ্ধধক জনফর প্রদ্ধেণ রাব 

কল্পযল্পে এফং কাদ্ধযগযী দল্পরয ন্ততঃ 02 জন ভস্ত দ্ধফলল্পয় 

প্রদ্ধেণ রাব কল্পযল্পেন এফং বদ্ধফষ্যল্পত মস্ট্কল্পাল্ডাযগল্পণয চাদ্ধদা 

নুমায়ী নজএনফ’য ে ল্পত ভূ -বফজ্ঞাদ্ধনক তথ্য মূ দ্ধফল্পেলণ 

ও যফযাল্পয জন্য প্রস্তুত ময়ল্পেন। 

নগয প্তযকেনা প্তফলল্পয় প্তক্রয় ংগ্রন  যাজউল্পকয দ্ধিএদ্ধ প্রনয়ল্পন দ্ধজএদ্ধফ মটকদ্ধনকযার ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

কদ্ধভটিয দস্য।  

যকাযী নুল্পভাদল্পনয াল্পল্পক্ষ অউটল্পাপ্তংৃ-এয 

ভাধ্যল্পভ প্তযকেনাপ্তফদ/আনঞ্জপ্তনয়ায/অপ্তকলৃ্পটট গনল্পক 

ায়তা প্রদান। 

প্রকে কাল্পজ এ ধযল্পনয মকান যকাযী ায়তা চাওয়া য়দ্ধন। 

 

১৫। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ক্রয়কৃত উল্পেেল্পমাগ্য মন্তাপ্তত মূ প্তডপ্তজটার কযাভযা , প্তজপ্তএ, কপ্তম্পউটায, প্তপ্রন্টায, এয়ায 

কপ্তিনায, পল্পটাকপ্তয়ায।এছাো প্তত্রভাপ্তত্রক ভল্পডপ্তরক ম্পন্ন কযায জন্য াফাযল্পপ প্তবউয়ায  ন্যান্য  

পটওয়ায ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। 
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১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ “Geo-Information for Urban Development, Bangladesh (GUD)” ীল থক 

প্রকেটি মল য়ায়, প্রকগেয ভােগভ প্রস্ততকৃত মডটাগফআ, প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ক্রয়কৃত মন্তাপ্ততমূ এফং 

প্তত্রভাপ্তত্রক ভল্পডর  ম্পন্ন কযায জন্য  াফাযল্পপ প্তবউয়ায  ন্যান্য পটওয়ায  ননগজগদয ননয়ন্ত্রগণ 

মথামথবাগফ ংযেগণয জন্য Geological Survey of Bangladesh (GSB) প্রগয়াজনীয় দগে 

গ্রণ কযগফ; 

১৬.২ প্রকগেয ভােগভ দ্ধিএদ্ধ এরাোয় প্রস্তুতকৃে ভূপ্রাকৃদ্ধতক, ভূতাদ্ধিক ও  ভূ-প্রল্পকৌর ভানদ্ধচে মূ  

যাজধানী উন্নয়ন কর্তমে (যাজউক), ঢাকা দদ্ধেণ দ্ধটি কল্প মাল্পযন , নাযায়নগঞ্জ দ্ধটি কল্প মাল্পযন , গাজীপুয 

দ্ধটি কল্প মাল্পযন , স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর দ্ধধদপ্তয (এরদ্ধজআদ্ধি)  অন্যান্য ংভিষ্ট অভপক যফযা ও 

সুাভয অনুমায়ী োম মক্রভ ম্পন্ন েযায ভফলকয় GSB কর্তথক প্রগয়াজনীয় দগে গ্রণ কযা মমগত াগয; 

১৬.৩ ভজওভফ ংল্পয থ ম ল্পত 2013-2014 াল্পর মকাি দ্ধফভ্রাল্পটয জন্য মকান থ ম োড় য়দ্ধন  ভফধায় প্রেল্প 

প্রণয়কনয ভয় বভফষ্যকে অভধে েেমো অফরম্বন েযকে কফ; 

১৬.৪ প্রকগেয ভােগভ প্রনেণপ্রাপ্ত দে জনফর-মক Geological Survey of Bangladesh (GSB) 
ের্তমে দেকয অন্য  এরাোয় এেই যেভ োকজ ব্যফাকযয প্রকয়াজনীয় দগে গ্রণ কযগত াগয;   

১৬.৫ FAPAD কর্তমক চকান প্তডট অপ্তত্ত াওয়া চগল্পর তা প্তনষ্পপ্তত্তপূফ থক জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ  

ও অআএভআ প্তফবাগল্পক ফপ্তত কযল্পত ল্পফ। 
১৬.৬ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৫ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পধ্য  

অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ।  
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রশিদপরু কনডেনডেট ফ্রাকিডনিন প্ল্যান্ট (আরশেএফশপ) -তে ২শট তটাডরজ টযাাংক শনর্মাণ 
-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

০১. প্রকগেয নাভ Construction of 2nos. Storage Tanks at Rashidpur 

Condensate Fractionation Plant (RCFP) (Ist Revised) 

০২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা নগরট গ্যা নপল্ড নরনভগটড (এনজএপএর) 

০৩. উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ জ্বারানী  খননজ ম্পদ নফবাগ/নফদ্যযৎ জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

 

০৪.      প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় 

(রে টাকায়) 

নুল্পভাপ্তদত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নুগভানদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভানদত 

প্রাক্কনরত 

ব্যগয়য %) 

নতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকা

মরয%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৩১.০০ 

 (০.০০) 

 

২১৩১.০০ 

 (০.০০) 

 

১৯৭৯.৫৪ 

 (০.০০) 

 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

নডগম্বয,২০১৪ 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

জুন,২০১৬ 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

জুন,২০১৬ 

(+) ১৫১.৪৬ 

   (৭.১২%) 

১৮ ভা 

(৬৪.২৯%) 

 

 

 ০৫. প্রকগেয ফাস্তফায়নকারঃ     

 মূর নুগভানদত  : মগন্ফম্বয ২০১২ – নডগম্বয ২০১৪ 

 ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক মভয়াদ বৃনিঃ মগন্ফম্বয ২০১২ – জুন ২০১৬ 

 

০৬. প্রকগে য ফস্থান : নফবাগ  নগরট, মজরাঃ নফগঞ্জ, উগজরা-ফাহুফর 

 

 ০৭. প্রকগেয েনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ংমৄপ্তি-ক চত 

ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

 

০৮. কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন এফং প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি তথ্য 

নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

০৯. প্রকগেয ংনেপ্ত টবনভ  উগেশ্যঃ 

  ৯.১  টবনভঃ 

 যনদপুগয কনগডনগট িাকগনন প্ল্াগন্ট (প্রনতনদন ৩৭৫০ ব্যাগযর উৎাদন েভতাম্পন্ন) উৎানদত মগরানরয়াভ 

গেয প্রায় ৫০% মগরার, ৩০% নডগজর  ২০% মকগযানন। উক্ত প্ল্ান্টটি পূণ থভাোয় নযচারনা কযগর মম মগরার উৎানদত 

গফ তা ফাজাগয মগরাগরয চানদা কগভ মায়ায কাযগণ (নএননজয ক্রভফধ থভান ব্যফায মফগে মায়ায়) ফাজাযজাত কযা ম্ভফ 
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গে না। পগর ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযন (নফনন) এয মতর গয়র নফণন মকান্াননগুগরায চানদা মভাতাগফক 

উৎানদত মগরাগরয একটি ং কটগন রুান্তয কযায প্রগয়াজন গফ। 

 

 উগেখ্য মম, মতর নফণন মকান্াননগুগরা কর্তথক যনদপুয কনগডনগট িাকগনন প্ল্ান্ট (অযনএপন) এ উৎানদত 

মমরার, নডমজর  মকগযানন ননয়নভতবাগফ ক্রয় কযা য়না। এয পগর অযনএপন পূণ থভাোয় চারনা কযা ম্ভফ য়না। নফনবন্ন 

কাযগণ মকান ভগয় মতর নফণন মকান্াননগুগরায ননকট মতর নফনক্রয নযভা ণ কগভ মগগর নফনক্রত মতর ভজুদ কগয যাখা মায় 

এফং যফতীগত চানদা বৃনি মগর মতর নফণন মকান্াননগুগরায কাগছ এ মতর নফনক্র কযা মায়। নকন্তু অযনএপনগত নফনক্রত 

নতনযক্ত মতর ভজুদ কগয যাখায ভগতা মান্তথ মোগযজ ব্যফস্থা মনআ। তদগপ্রনেগত অযনএপনগত মতগরয মোগযজ েভতা 

বৃনিয রগেয নতুন মোগযজ ট্যাংক ননভ থাগণয উগেগশ্য অগরাচয প্রকে গ্রণ কযা য়। প্রকগেয মূর নডনন ০৫ মপব্রুয়াযী ২০১৩ 

তানযগখ নুগভানদত য়। যফতীগত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ নযফনতথত মযগখ ংগানধত নডনন ০২ গক্টাফয ২০১৩ তানযগখ 

মথামথ কর্তথে কর্তথক নুগভানদত য়। ফ থগল প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক নডগম্বয ২০১৫ মন্তথ ফনধ থত 

কযা মায়। 

 

৯.২ উগদশ্যঃ 

 ৬০.০০০ ব্যাগযর ধাযণেভতা  ম্পন্ন একটি নড মজর ট্যাংক  ২০.০০০ ব্যাগযর ধাযণ েভতা  ম্পন্ন একটি 

মকগযানন ট্যাংক ননভ থাণ কযা; 

 অযনএপনগত কনগডনগট িাকগনগনয ভােগভ উৎানদত মগরানরয়াভ মপ্রাডাগক্টয মোগযজ েভতা 

১,৪৮,০০০ ব্যাগযর গত বৃনি কগয ২,২৮,০০০ ব্যাযগর এ বৃনি কযা; 

 ধাযণ েভতায ভস্যা না মযগখ যনদপুয কনগডনগট িাকগনন প্ল্ান্ট চালু যাখা; এফং  

  অনএপন এয অয় ফ থানধককযণ। 
 

১০। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন 

চভাট ২১৩১.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয় এফং চল্পেম্বয ২০১২ ল্পত জুন ২০১৪ চভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয 

মুর প্তডপ্তপ্ত ২৫/০২/২০১৩ তাপ্তযল্পে নুল্পভাপ্তদত য়। চভাট প্রাক্কপ্তরত ব্যয় চযল্পে এফং ফাস্তফায়ন চভয়াদ এফং চল্পেম্বয 

২০১২ ল্পত জুন ২০১৬ মনৃ্ত কল্পয প্রকেটি এক ফায ংল্পাধন কযা য়। প্রকেটিয অযপ্তডপ্তপ্ত ০২ ল্পটাফয, ২০১৩ 

তাপ্তযল্পে নুল্পভাপ্তদত য়।  

১১। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা)  

 

১২. প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ২১৩১.০০  রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ১৯৭৯.৫৪ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯২.৮৯%। প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান 

কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকল্পেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০%। 
 

 

মভাট ঋণ  নুদান প্তনজস্ব Cash Foreign 

Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২১৩১.০০ - - ২১৩১.০০ - 
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১৩. ম থগফেণঃ  

 

১৩.১ প্রকে ফাস্তফায়গন নফরম্বঃ 

          

প্রকগেয দযে প্রনক্রয়ায় নফরম্ব  প্রকগেয বনভ নধগ্রণ  টিরা কাটিং/মযনজং/মডনং এয জন্য ছােে মগত নফরগম্বয 

কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়গন নফরম্ব ঘগটগছ। মোগযজ ট্যাং ক ননভ থাগণয জন্য ১৯ নগবম্বয ২০১২ তানযগখ দযে অফান কযা য়। 

কানযগযীবাগফ মমাগ্য দযদাতাগদয অনথ থক মূল্যায়গন ফ থননম্ন দযদাতায উদ্ধূত দয ংগানধত নডননয ংস্থান গো মফী 

য়ায় প্রকে ংগাধগনয প্রগয়াজন মদখা মায়। ংগানধত প্রকে নুগভানদত গত গনক ভয় নতফানত য়। এযয 

ননফ থানচত ঠিকাদাগযয াগথ ২৬-১২-২০১৩ তানযগখ চুনক্ত স্বােনযত য়। এযগযআ ভলূতঃ প্রকগে য কাজ শুরু য়। যফতীগত 

নযগফ  ফন ভন্ত্রণারগয়য ১৪ অগষ্ট ২০১৪ তানযগখয গে নযাম থ জাতীয় স্বাথ থ নফগফচনায় ফাংরাগদ নযগফ ংযেণ 

অআন, ২০১৫ (ংগানধত ২০১০) এয ৬গ ধাযায অতায় নধগ্রণকৃত বনভয থ থাৎ টিরায াদগদগ টিরা 

কাটিং/মযনজং/মড্রনং এয নুভনত মদয়া য়। উক্ত নুভনত মগত দীঘ থ াত ভা ভয় ব্যয় য়।  Pzw³ Abyhvqx Kvh© m¤•v`‡bi 

†gqv` wQj 25-12-2014 ZvwiL hv wb‡æv³ Q‡K ewY©Z 3 `dvq h_vµ‡g  23-09-2015, 31-12-2015 I 12-04-

2016 ম থন্ত e„w× Kiv nq ।   

১৩.২. প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান নডট অনি মনআ।  

১৩.৩. প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ায়া মায়নন। 

 

১৩.৪ প্রকে এরাকায কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচত্র-১: ৬০,০০০ ব্যাল্পযর ক্ষভতাম্পন্ন প্তডল্পজর ট্াংক প্তচত্র-২: ২০,০০০ ব্যাল্পযর ক্ষভতাম্পন্ন চকল্পযাপ্তন ট্াংক 
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১৪. প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 Engg. Prodip Kumar 
Biswas 

Deputy General Manager 

& Project Director 
Full Time 24-09-2012 গত প্রকে 

ভাি মনৃ্ত 
 

১৫. প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

৬০.০০০ ব্যাগযর ধাযণেভতা  ম্পন্ন একটি নড মজর ট্যাংক 

 ২০.০০০ ব্যাগযর ধাযণ েভতা  ম্পন্ন একটি মকগযানন 

ট্যাংক ননভ থাণ কযা; 

৬০.০০০ ব্যাগযর ধাযণেভতা  ম্পন্ন একটি নড মজর ট্যাংক  

২০.০০০ ব্যাগযর ধাযণ েভতা  ম্পন্ন একটি মকগযানন ট্যাংক 

ননভ থাণ কযা গয়গছ নফধায় উগেশ্য নজথত গয়গছ। 

অযনএপনগত কনগডনগট িাকগনগনয ভােগভ 

উৎানদত মগরানরয়াভ মপ্রাডাগক্টয মোগযজ েভতা 

১,৪৮,০০০ ব্যাগযর গত বৃনি কগয ২,২৮,০০০ ব্যাযগর এ 

বৃনি কযা; 

উৎানদত মগরানরয়াভ মপ্রাডাগক্টয মোগযজ েভতা ১,৪৮,০০০ 

ব্যাগযর গত বৃনি কগয ২,২৮,০০০ ব্যাযগর এ বৃনি কযা গয়গছ 

নফধায় উগেশ্য নজথত গয়গছ।  

ধাযণ েভতায ভস্যা না মযগখ যনদপুয কনগডনগট 

িাকগনন প্ল্ান্ট চালু যাখা; 

ফতথভাগন ধাযণ েভতায ভস্যা মনআ এফং যনদপুয 

কনগডনগট িাকগন ন প্ল্ান্ট চালু যগয়গছ নফধায় উগেশ্য 

নজথত গয়গছ। 

অনএপন এয অয় ফ থানধককযণ অনএপন এয অয় মফগেগছ নফধায় উগেশ্য নজথত গয়গছ।  

 

 

১৬. প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী):   

প্রনকযগভগন্টয ফণ থনা (নফড 

ডকুগভন্ট মভাতাগফক ে, 

কাজ/মফা 

মটন্ডায/ফীড 

(রেয টাকায়) 

মটন্ডায/ফীড ননফ থানচত 

ঠিকাদাযী 

প্রনতষ্ঠাগন

য নাভ 

কাজ,মফা/ে 

যফযাগয তানযখ 

প্রকৃত 

খযচ 

(রেয 

টাকায়) 

ভন্তব্য 

অযনড 

নন 

চুনক্ত 

মূল্য 

অফাগন 

তানযখ 

চুনক্ত 

স্বােয 

চুনক্ত 

মভাতাগফ

ক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬০,০০০ ব্যাল্পযর ফা ৯৫৪০ 

চভ. টন  ক্ষভতা  ম্পন্ন 

নডগজর ট্যাংক এফং ২০,০০০ 

ব্যাগযর ফা ৩১৮০  মভ. টন 

ম্পন্ন মকগযানন  ননভ থাণ  

২০৯৯.০০ ২০৯২.০০ ১১-১১-

১২ 

২৬-১২-

১৩ 

TBL-

SST 

J.V.Ste

el Mill 

Bazar 

North 

Poten

ga 

Chitta

gong-

4204 

১২-০৪-

২০১৬ 

১২-০৪-

২০১৬ 

১৯৬০.৬

৮ 

All 

comp

onent

s 

have 

been 

procu

red 

unde

r a 

singl

e EPC 

পায়ায পাআটিং ভারাভার 

(আনেগরন) 

বনভ উন্নয়ন (কাটিং, নপনরং 

 কভপ্যাকন) 
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প্রনকযগভগন্টয ফণ থনা (নফড 

ডকুগভন্ট মভাতাগফক ে, 

কাজ/মফা 

মটন্ডায/ফীড 

(রেয টাকায়) 

মটন্ডায/ফীড ননফ থানচত 

ঠিকাদাযী 

প্রনতষ্ঠাগন

য নাভ 

কাজ,মফা/ে 

যফযাগয তানযখ 

প্রকৃত 

খযচ 

(রেয 

টাকায়) 

ভন্তব্য 

অযনড 

নন 

চুনক্ত 

মূল্য 

অফাগন 

তানযখ 

চুনক্ত 

স্বােয 

চুনক্ত 

মভাতাগফ

ক 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ন্যান্য বফন  ফকাঠাগভা      contr

act 

on 

turn-

key 

basis. 

নফদ্যভান মদয়াগরয নকছু 

ং াযণ 

নতুন ফাউন্ডাযী য়ার ননভ থাণ 

নযগটআননং য়ার ননভ থাণ 

বযন্তযীণ েক ননভ থাণ 

আগরকরননক্স  গটাগভন 

নগষ্টভ 

 

১৭. সুানয/ভন্তব্য :  

১৭.১ প্রকগেয ভােগভ নননভ থত নডগজর  মকগযানন ট্যাংগকয নডগজর  মকগযানন ট্যাংগকয 

ম থগফেণ/যেণগফেণ কযায জন্য নগরট গ্যা নপল্ড নরনভগটড (এনজএপএর) /মপ্রগরাফাংরা প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগফ; 

১৭.২ বনফষ্যগত প্রকগে বৄনভ নধগ্রণ  টিরা কাটিং/মযনজং/চেপ্তং এয নফলয় থাকগর ননধ থানযত ভগয় কাজ 

ম্পাদগনয নননভি ঠিক কভ থনযকেনা প্রনয়গন গচষ্ট গত গফ; 

১৭.৩ বনফষ্যগত প্রকে ভাপ্ত য়ায ০৩ ভাগয ভগে প্রকে ভানপ্ত প্রনতগফদন অআএভআ নফবাগগ মপ্রযণ 

কযগত গচষ্ট গত গফ; 

১৭.৪ বনফষ্যগত প্রকে এরাকায় াআট নযদ থন ফআ ংযেণ কযগত গফ এফং 

১৭.৫ সুানয নুগেদ ১৭ .১-১৭.৪ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত 

গফ।  
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ংযুনক্ত-ক 

 

Economic 

Code 

Items of Work  

(as per DPP) 

Unit Target (As Per DPP) Actual Progress Reasons 

for 

deviation 

(±) 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

(a) Revenue Component:       

4800 Supplies and Services       

4828 Stationeries, Seals and Stamps LS 0.30 100% 0.02 100%  

4833 Advertisement and Publicity LS 0.40 100% 0.00 100%  

4849 Compensation LS 20.06 100% 9.80 100%  

4851 Casual Labour 250 Person 0.60 100% 0.00 -  

4887 Copy/Photocopy LS 0.20 100% 0.00 -  

Sub-Total: Revenue Component 21.56  9.82   

(b) Capital Component:       

6800 Acquisition of Assets       

6813 Tanks Construction with Materials Lot 761.86 100% 758.86 100%  

6853 
Fire Fighting Equipment including 

Installation 
Lot 131.93 100% 114.36 100%  

6900 Acquisition/Purchase of Land       

6901 Land Acquisition 2.40 Acre 10.57 100% 9.04 100%  

7000 Construction & Works       

7001 
Land Development (Cutting, Filling & 

Compaction) 
Lot 171.93 100% 171.93 100%  

7016 a) Other Building and Infrastructure Lot 620.57 100% 520.57 100%  

 
b) Removing a part of the Existing 

Boundary Wall 
Lot 1.06 100% 1.06 100%  

 c) Construction of New Boundary Wall Lot 100.19 100% 100.19 100%  

 d) Construction of Retaining Wall Lot 147.71 100% 147.71 100%  

 e) Construction of Internal Road Lot 6.00 100% 6.00 100%  

7056 Electronics and Automation System Lot 152.00 100% 140.00 100%  

Sub-Total : Capital Component 2103.82  1969.72   

7981 (c) Price Contingency (3.5%)  5.62 100%    

 

Total (a+b+c) 
 2131.00 100% 1979.54 100%  
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িাহবাজপরু গ্যাে তেডের জন্য গ্যাে প্রডেে প্ল্যান্ট োংগ্রহ 
-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 

১. প্রকগেয নাভ:  প্রনকউযগভন্ট ফ গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট পয াফাজপুয নপল্ড 

২. উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ: নফদ্যযৎ, জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খননজ ম্পদ নফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: ফাংরাগদ মগরানরয়াভ এক্সগপ্ল্াগযন এন্ড প্রডাকন মকাম্পানী নরনভগটড (ফাগক্স)  

৪. প্রকে এরাকা: মবারা মজরায মফাযানউনেন উগজরাধীন কানচয়া আউননয়গনয কানচয়া গ্রাভ  

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার: 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নযকনেত 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কনরত 

ব্যগয়য%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 
মূর 

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থগল 

ংগানধত 

(প্রঃাঃ) 

(ংস্থা) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫৩৪.০০ ৭৭৮১.০৮ ৭৪৯২.৬০ জুরাআ 

২০১২ 

মথগক 

ভাচ থ 

২০১৪ 

ম থন্ত 

জুরাআ 

২০১২ 

মথগক জুন 

২০১৬ 

ম থন্ত 

জুরাআ ২০১২ 

মথগক জুন 

২০১৬ ম থন্ত 

*(-) ২০৪১.৪০ 

(- ২১.৪১%) 

২৭ ভা 

(১২৮.৫৭%) 

*মূর প্রকে ব্যয় ৯৫৩৪.০০ রে টাকা গো ২০৪১.৪০ রে টাকা কভ ব্যয় গয়গছ। 

৬. াধাযণ ম থগফেণ: 

৬.১ টবনভ : ১৯৯৫ াগর ফাগক্স কর্তথক মদগয দনেণাঞ্চরীয় মবারা মজরায চয মফাযানউেীন উগজরাগত নুন্ধান কূ 

(াফাজপুয ১ নম্বয) খনগনয ভােগভ একটি গ্যা মেে অনফষ্কৃত য়। প্রাথনভক ননরূণ মভাতাগফক গ্যা মেেটিগত গ্যাগয ভজুদ 

 নযকবাযী পযাক্টয ৬৫% নফগফচনায় উগিারনগমাগ্য গ্যাগয নযভাণ নছর মথাক্রগভ ০.৫৫০২ নরনরয়ন ঘনপৄট (টিনএপ) এফং 

০.৩৫৭ টিনএপ। যফতীগত ফাগক্স কর্তথক একটি অধুননক াআনভক াগব থ ম্পাদগনয ভােগভ গ্যাগয ভজুদ .৬৫৬ টিনএপ 

ননরূনত য়। তন্গে উগিারনগমাগ্য গ্যাগয নযভাণ ০.৩৬৭ টিনএপ। উগেখ্য মম, তৎকাগর ফাংরাগদ গ্যা নপল্ডস্  মকাম্পানী 

নরনভগটড (নফনজএপনএর) গত প্রাপ্ত প্রনতনদন ২০ নভনরয়ন ঘনপৄট (এভএভনএপনড) গ্যা প্রগ কযায েভতাম্পন্ন একটি 

প্রগ প্ল্াগন্টয ভােগভ গ্যা প্রগ কগয বাোনবনিক একটি নফদ্যযৎ মকগন্দ্র যফযা কযা গতা।  

যফতীগত ‘াফাজপুয গ্যা নপল্ড মূল্যায়ন  উন্নয়ন’ ীল থক প্রকগেয ধীগন াফাজপুয ১ নম্বয কূগয য়াকথবায  একটি 

উন্নন কূ (াফাজপুয ২ নম্বয) খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন বৃনি কযা য়। উক্ত প্রকগেয ধীগন ২০ এভএভনএপনড 
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েভতাম্পন্ন একটি প্রগ প্ল্ান্ট ংগ্রগয জন্য ননধ থানযত থাকগর মটি ংগ্র কযা ম্ভফ য়নন।  

আগতাভগে গনক মফযকাযী প্রনতষ্ঠান মবারাগত গ্যা নবনিক নফদ্যযৎ মকন্দ্র স্থান শুরু কগয। এছাো যকায মবারাগত উৎানদত 

গ্যাগয গফ থািভ ব্যফায নননিতকযগণয রগেয মবারাগত ২২৫ মভগায়াট েভতাম্পন্ন গ্যা টাযফাআন কম্বাআন্ড নফদ্যযৎ মকন্দ্র 

স্থাগনয জন্য প্রকে গ্রণ কগয (ফতথভাগন নফদ্যযৎ মকন্দ্র স্থানত)। পরশ্রুনতগত গ্যাগয ক্রভফধ থভান চানদা মভটাগনায রগেয যকায 

াফাজপুগয অগযা দ্য’টি উন্নয়ন কূ (াফাজপুয ৩  ৪ নম্বয) খনগনয নিান্ত গ্রণ কগয (ফতথভাগন কু দ্য’টি গ্যা উৎাদনযত) 

এফং একআ াগথ উৎানদত গ্যা প্রনক্রয়াকযগণয রগেয উচ্চ েভতাম্পন্ন প্রগ প্ল্ান্ট ংগ্রগয নিান্ত গ্রণ কগয। এ মপ্রোগট 

অগরাচয প্রকে গ্রণ কযা য়। 

৬.২ উগেশ্য: প্রকগেয উগেশ্য গে- 

 াফাজপুয গ্যা নপগল্ড উৎানদত নযগানধত গ্যা প্রগ কগয নফদ্যযৎ মকগন্দ্র যফযা কযায 

ভােগভ নফদ্যযৎ নফতযণ/যফযা ব্যফস্থায উন্নয়ন কযা  গ্যাগয সুনফধা ফনঞ্চত দনেণাঞ্চগর গ্যা 

যফযাগয ভােগভ নে প্রনতষ্ঠান স্থাগন াায্য কযা;   

 াফাজপুয গ্যা নপগল্ড প্রনতটি ৩৫ এভএভনএপনড েভতাম্পন্ন ২টি গ্লাআকর প্রগ প্ল্ান্ট  

অনুলংনগক সুনফধানদ স্থান কযা।  

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন : ৯৫৩৪.০০রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়  জুরাআ ২০১২ মথগক ভাচ থ ২০১৪ ম থন্ত মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য মূর প্রকেটি ১৯ অগে ২০১২ তানযগখ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক নুগভানদত য়। যফতীগত 

প্রকগেয কনতয় ে (মগাডাউন, মজটি ননভ থাণ, নএন্ডএপ ব্যয়) প্রগয়াজন না থাকায় এফং কনতয় ে ংগমাজন (কগন্ট্রার 

বফগন কনম্পউটায স্থান, অফাফে, য়যায াউজ মযগনাগবন)  প্রগ প্ল্যাগন্টয দযগেয ফ থননম্ন দয নডনন’য অনথ থক 

ংস্থান গো মফন য়ায় মূল্য ংগাধগনয জন্য প্রকেটি ংগাধগনয প্রগয়াজন য়। এ রগেয ৭৭৮১.০৮ রে টাকা প্রাক্কনরত 

ব্যগয় প্রকগেয নডনন’য ১ভ ংগাধন জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক ৯ জুরাআ ২০১৫ তানযগখ নুগভানদত য়। তঃয 

প্রকগেয ব্যয় বৃনি ব্যনতগযগক মভয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ ম থন্ত জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ ২১ জানুয়ানয ২০১৬ তানযগখ 

নুগভাদন কগয।  

৬.৪ প্রকে নযদ থন :  অআএভআ নফবাগগয নযচারক (নক্ত) মফগভ নানভা ভনন কর্তথক প্রকেটি ৯-১০ ভাচ থ ২০১৭ তানযগখ 

প্রকেটি নযদ থন কযা য়। নযদ থনকাগর প্রকে নযচারক  প্রকে ংনিষ্ট কভ থকতথাগণ উনস্থত গয় ায়তা কগযন। 

 

৬.৫ প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য:  

ক্রনভক নম্বয কভ থকতথায নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১. জনাফ এ নফ এভ ভনউনেন 

উ-ভাব্যফস্থাক, ফাগক্স 

পূণ থকারীন ১৮ নগবম্বয ২০১২ মথগক ৩০ জুন 

২০১৬ ম থন্ত 

 

৭. প্রকগেয গ্রগনত: প্রকগেয েনবনিক অনথ থক  ফাস্তফ গ্রগনত ননম্নরূ: 

ক্রনভক 

নম্বয 

গেয নাভ ফ থগল অযনডনন নুমায়ী গ্রগনত 

নযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কনরত ব্যয় অনথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. বাো নপ মথাক ০.০০ - মথাক 

২. কযমূ মথাক ৩৯৮.৫০ ৩৯৮.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

৩. মগরার  লুনিগকন্ট মথাক ৫.০০ ৪.৯৫ 

(৯৯%) 

মথাক 

৪. ফীভা (অভদানীকৃত ভারাভাগরয মথাক ১৩৩.০০ ১৩৩.০০ মথাক 



210 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

গেয নাভ ফ থগল অযনডনন নুমায়ী গ্রগনত 

নযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কনরত ব্যয় অনথ থক (%) ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২%) (১০০%) 

৫. ব্যাংক চাগজথ (অভদানীকৃত 

ভারাভাগরয ০.৩৮৫%) 

মথাক ৫৫.২৭ ৫৫.২৭ 

(১০০%) 

মথাক 

৬. মেনাযী, ীর  েযাম্প মথাক ১.৫০ ১.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

৭. প্রচায  নফজ্ঞান মথাক ১.৮৫ ১.৮৫ 

(১০০%) 

মথাক 

৮. প্রনেণ ব্যয় ৪০ ভানফ প্তা ১০০.০০ ১০০.০০ 

(১০০%) 

১০ ভানফ প্তা 

৯. অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১.৫০ ১.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

১০ ভারাভার নযফন ব্যয় মথাক ২.৩৮ ১.৫০ 

(৬৩.০২%) 

মথাক 

১১. ননয়নভত শ্রনভক মথাক ১.৫০ ১.৪৮ 

(৯৮.৬৬%) 

মথাক 

১২. দযে মূল্যায়গনয ম্মানী বাতা মথাক ১.০০ ০.৯৮ 

 (৯৮%) 

মথাক 

১৩. পগটাকন মথাক ১.০০ ০.৬২ 

(৬২%) 

মথাক 

১৪. য়যায াউজ মভযাভত মথাক ১.০০ ০.৯৮ 

(৯৮%) 

মথাক 

১৫. মানফান বাো (৬ ভা) ১টি ৬.৪২ ৫.৯৮ 

(৯৩.১৪%) 

১টি (৩ভা) 

১৬. মন্ত্রানত  যঞ্জাভ অভদানী (গ্যা 

প্রগ প্ল্যান্ট) 

২টি ৭০৫৯.১৫ ৬৭৭৫.৬৫ 

(৯৫.৯৮%) 

২টি 

১৭. কনম্পউটায  যঞ্জাভানদ মথাক ৩.০০ ৩.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৮. পানন থচায  নপক্সচায মথাক ২.৫০ ২.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

১৯. তফদ্যযনতক যঞ্জাভ মথাক ৫.৫১ ৫.৫০ 

(৯৯.৮১%) 

মথাক 

২০. নিননফ থাক যঞ্জাভ মথাক ১.০০ ০.৮৪ 

(৮৪%) 

মথাক 

  ফ থগভাট: ৭৭৮১.০৮ ৭৪৯২.৬০ 

(৯৬.২৯%) 

 

 

৮. নযদ থনকারীন ম থগফেন: 

৮.১ মবারায চয মফাযানউনেগনয াফাজপুয োকচাগয গক্টাফয ১৯৯৫ এ ফাগক্স কর্তথক একটি ফানণনজযক গ্যা মেে 

অনফষ্কৃত য়। প্রাথনভকবাগফ ধাযণা কযা য় মম এ গ্যা মেগে ০.৫৫০ নরনরয়ন নকউনফক নপট (টিনএপ) ভজুদ অগছ। ৬৫% 

অযণগমাগ্য নফগফচনা কগয অযণগমাগ্য গ্যাগয ভজুদ দাোয় ০.৩৫৭ টিনএপ। নফস্তানযত নফগিলগণয য অযণগমাগ্য 

গ্যাগয ভজুদ দাোয় ০.৩৬৭ টিনএপ। প্রকে ংনিষ্ট কভ থকতথাগণ জানান প্রনতনদন ৪০ এভএভএনএপ গ্যা উৎাদন কযা 

গর প্রায় ২৬ ফছয ম থন্ত এ মেে মথগক গ্যা উৎাদন কযা ম্ভফ; 

৮.২ মদগয দনেণাঞ্চগর নফদ্যযৎ ব্যফস্থা উন্নয়গনয রগেয ম্প্রনত মবারা মজরায় ২২৫ মভগায়াগটয ১টি কম্বাআন্ড াআগকর নফদ্যযৎ 

মকন্দ্র স্থান কযা গয়গছ। এ নফদ্যযৎ মকন্দ্র মযন্টার ায়ায প্ল্যান্ট  ন্যান্য গ্রাকগদয গ্যা যফযাগয রগেয াফাজপুয 

গ্যা মেগে ১টি গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট স্থান কযা প্রগয়াজন গয় গে; 
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৮.৩ উক্ত প্ল্যান্ট স্থাগনয জন্য টান থকী ঠিকাদায নাগফ SPEC Energy DMCC, UAE এয গে গত ১৫ এনপ্রর ২০১৩ 

তানযগখ চুনক্ত স্বােয য়। তঃয নগবম্বয ২০১৪-মত ৩৫ এভএভএনএপনড গ্লাআকর নডাআগড্রন টাআ ১টি গ্যা প্রগ 

প্ল্যান্ট াফাজপুয গ্যা মেগে স্থান কযা য় এফং জুন ২০১৫-মত তা কনভননং কযা য় ফগর প্রকে নযচারক জানান। স্থান 

কযায ৬ ভা য মকন কনভননং কযা গরা জানগত চাআগর প্রকে নযচারক জানান মম মবারায় ২২৫ মভগায়াগটয কম্বাআন্ড 

াআগকর নফদ্যযৎ মকন্দ্র ননভ থাণ কাজ ম্পগন্ন নফরম্ব ঘটায কাযগণ প্রগ প্ল্যান্টটি স্থাগনয ৬ভা য তা কনভননং কযা য়;  

৮.৪ প্রকে নযচারক অয জানান মম, মবারা মজরায় নধক েভতাম্পন্ন নফদ্যযৎ মকন্দ্র স্থাগনয নফলয়টি যকাগযয নক্রয় 

নফগফচনাধীন অগছ। তখন উক্ত নফদ্যযৎ মকন্দ্র/মকন্দ্রমূগ গ্যা যফযা কযা প্রগয়াজন গফ; 

৮.৫ অগরাচয প্রকগেয অতায় স্থানত প্রগ প্ল্যান্ট মথগক মবারা য ম থন্ত ১০ আনঞ্চ ডায়ানভটাগযয ৩২ নকঃনভঃ তদগঘ থয 

াআ রাআন ননভ থাণ কযা গয়গছ এফং এ প্রগ প্ল্যাগন্টয ভােগভ ফতথভাগন তদননক ৩৫-৪০ এভএভএনএপনড গ্যা যফযা 

কযা গে ফগর জানা মায়; এফং 

৮.৬ প্রকে ংগাধগনয কাযণ জানগত চাআগর প্রকে নযচারক জানান মম ন্যাগন্যয ভগে মূর নডনন-মত ন্তব থক্ত মগাডাউন 

বাো, মজটি ননভ থাণ এফং নএন্ডএপ ব্যয় প্রগয়াজন না থাকায কাযগণ ফাদ মদয়ায জন্য এফং কগন্ট্রার বফগনয অফাফে, 

কনম্পউটায  য়যায াউজ মযগনাগবন ব্যয় ংগমাজগনয জন্য প্রকেটি ংগাধন কযা য়। এছাো ননডনফ কর্তথক নফদ্যযৎ 

মকন্দ্র ননভ থাগণ নফরম্ব এফং ফাগক্স প্রগকৌরীগদয দ্যফাআগয় ননধ থানযত প্রনেগণয জন্য নবা প্রদাগন নফরগম্বয কাযগণ প্রকগেয ব্যয় 

বৃনি ব্যনতগযগক মভয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ ম থন্ত বৃনি কযা য় ফগর জানা মায়। দ্যফাআগয়য নবা ায়া মায়নন নফধায় যফতীগত 

উক্ত প্রনেণ চীগন ম্পন্ন কযা য় ফগর অয জানা মায়। 

৯. প্রকগেয প্রনকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: অগরাচয প্রকগেয অতায় ম্পানদত প্রনকউযগভন্ট ননম্নরূ:  

ক্রনভক 

নম্বয 

প্যাগকগজয ফণ থনা অযনডনন 

নুাগয 

দযে মূল্য 

চুনক্ত মূল্য দযে 

অফাগনয 

তানযখ 

চুনক্ত 

স্বােগযয 

তানযখ 

চুনক্ত 

নুাগয 

কাম থ 

ম্পাদগনয 

তানযখ 

প্রকৃত কাম থ 

ম্পাদগনয 

তানযখ 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. 

১। টান থকী নবনিগত ২ ×৩৫ 

এভএভএনএপনড 

গ্লাআকর নডাআগড্রন 

টাআ গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট, 

াফাজপুয গ্যা মেে, 

মবারা 

৭০৫৯.০০ ৬৭৭৬.০০ ১৬ মভ 

২০১২ 

১৫ এনপ্রর 

২০১৩  

৩০ জুন 

২০১৬ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

 

১০. প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ক. মবারায াফাজপুগয ১টি ২ ×৩৫ এভএভএনএপনড 

গ্লাআকর নডাআগড্রন টাআ গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট ংগ্র  

স্থান। 

ক. মবারায াফাজপুয গ্যা মেগে নগবম্বয ২০১৪-মত ১টি ২ ×৩৫ 

এভএভএনএপনড গ্লাআকর নডাআগড্রন টাআ পরবাগফ স্থান কযা য় 

এফং জুন ২০১৫-মত কনভননং কযা য়। 
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১১. নযদ থগনয নস্থয নচে: 

 

 

 

 

 

নচে-১: মবারায াফাজপুয গ্যা মেগে প্রকগেয অতায় স্থানত গ্যা 

প্রগ প্ল্যান্ট। 

 

নচে-২: মবারায াফাজপুয গ্যা মেগে প্রকগেয অতায় স্থানত গ্যা 

প্রগ প্ল্যাগন্টয নথ্র মপজ মাগযটয। 

 

 

 

 

 

নচে-৩: মবারায াফাজপুয গ্যা মেগেয ১ নম্বয কূগয নক্রভানর। 

 

১২. নডট ংক্রান্ত তথ্য : ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫  ২০১৫ -১৬ থ থ ফছগয প্রকগেয বযন্তযীণ নডট নযচানরত য় 

এফং মকান অনি উত্থানত য়নন। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ থ থ ফছগয এক্সটান থার নডট নযচানরত য় এফং মখাগন মকান 

অনি উত্থানত য়নন। তগফ ২০১৫-১৬ থ থ ফছগয মকান এক্সটান থার নডট নযচানরত য়নন।  

১৩. ভস্যা: 

১৩.১ প্রকগেয টাআভ বাযযান: প্রকগেয মূর প্রাক্কনরত ব্যয় ৯৫৩৪.০০ রে টাকা গো ২০৪১.৪০ রে টাকা কভ ব্যয় 

গয়গছ থ থাৎ ২১.৪১% টাআভ বাযযান ঘগটগছ (নুগেদ ৫); 

১৩.২ নফরগম্ব প্রগ প্ল্যাগন্টয কনভননংগয়য কাযগণ প্রকগেয মভয়াদ বৃনি: ননডনফ কর্তথক নফদ্যযৎ মকন্দ্র ননভ থাণ নফরগম্ব ম্পগন্নয 

কাযগণ স্থাগনয ৬ভা য গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট কনভননং ম্পন্ন য়। নফরগম্ব কনভননংগয়য কাযগণ প্রকগেয মভয়াদ ৩০ জুন 

২০১৬ ম থন্ত বৃনি কযগত য় (নুগেদ ৮.৩); 

১৩.৩ মথামথ ফাস্তফতায নননযগখ মূর নডনন প্রণয়ন না কযা : মথামথ ফাস্তফতা  প্রগয়াজনীয়তায নবনিগত মূর নডনন প্রণীত 

না য়ায কাযগণ যফতী ম থাগয় কনতয় ে (মগাডাউন বাো, মজটি ননভ থাণ, নএন্ডএপ ব্যয়) নফগয়াজন  কনতয় ে 

ংগমাজগনয (কগন্ট্রার বফগনয অফাফে, কনম্পউটায, য়যাযাউজ মযগনাগবন) কাযগণ নডনন ংগাধন কযগত য়। এগত 

প্রকে নযকেনা ম থাগয়য দ্যফ থরতা প্রনতপনরত গয়গছ (নুগেদ ৮.৫); এফং  

১৩.৪ External নডট ম্পন্ন: ২০১৫-১৬ থ থ ফছগযয জন্য প্রকগেয External নডট ম্পন্ন য়নন (নুগেদ ১১)।  



213 

 

১৪.সুানয:  

১৪.১ বনফষ্যগত টাআভ বাযযান নযাগযয জন্য ননধ থানযত মভয়াগদ ফাস্তফায়ন ভাপ্ত কযায নফলগয় গচষ্ট থাকগত গফ 

(নুগেদ ১৩.১); 

১৪.২ বনফষ্যগত মভয়াদ বৃনিয নফলয়টি নযাগযয উগেগশ্য মেকগাল্ডাগযয গে ভিয় কগয গ্যা প্রগ প্ল্যান্ট 

কনভননংগয়য তানযখ ননধ থাযণ কযা ফাঞ্ছনীয় গফ (নুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩ বনফষ্যগত প্রকে ংগাধন নযাগযয রগেয নডনন প্রণয়নকাগর মথামথ ফাস্তফতা  প্রগয়াজনীয়তায নবনিগত ে 

 ব্যয় ননধ থাযগণয নফলগয় গচষ্ট থাকগত গফ (নুগেদ ১৩.৩);  

১৪.৪ াফাজপুয গ্যা নপগল্ডয মভাট ভজুগদয নফলয়টি নফগফচনা কগয বনফষ্যগত মবারা মজরায় স্থানতব্য নধক 

েভতাম্পন্ন নফদ্যযৎ মকন্দ্র/মকন্দ্রমূগ গ্যা যফযা কযা ফাঞ্ছনীয় গফ (নুগেদ ৮.৪); এফং 

১৪.৫ ২০১৫-১৬ থ থ ফছগযয জন্য প্রকগেয External নডট দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ (নুগেদ ১৩.৪)।  
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বকালপ্তিা িাকচাল্পর ১প্তি মূযায়ন ভি কূপ/উন্নয়ন গযা কূপ (বকালপ্তিা-৭) খনন 
-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ      :  তকরাটিরা োকচাগয ১টি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ (তকরাটিরা-

৭) খনন। 
 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  নগরট গ্যা নপল্ড নরনভগটড (এনজএপএর), মগরাফাংরায একটি  

মকাম্পানী।  

 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

প্র:া: 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

*২২০৫০.০০ 

২২০৫০.০০ 

(৬৩১১.০০) 

- 

*২১৮১৮.৭৯ 

২১৮১৮.৭৯ 

(৫৮৯৮.৯৪) 

 

১৬৮২৯.৬১ 

১৬৮২৯.৬১ 

(৩৭৫৫.৩৫) 

 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

জুন,২০১৪ 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

নডগম্বয,২০১৫ 

মগন্ফম্বয,২০১২ 

গত 

নডগম্বয,২০১৫ 

(-) ৫২২০.৩৯** 

   (২৩.৬৮%) 

১৮ ভা 

(৮১.৮১%) 

 

* প্রকেটিয থাৃয়ন ম্পূণ ৃগ্যা উন্নয়ন তপ্তফর (প্তজপ্তডএপ) ল্পত। 

** প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৫২২০.৩৯ রক্ষ টাকা কভ ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

নগরট নগরট মগারাগঞ্জ (তকরাটিরা গ্যা নপল্ড) 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (প্রকে নযচারক 

কর্তথক প্রদি তথ্য ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

 প্রকগেয ভাপ্ত কাজমূ (ননঅয এয েনবনিক গ্রগনত গত প্রাপ্ত):  

 Surface Facilities Equipment; 

 Crude Oil Storage Tank with Connecting Pipelines, & Loading Bay এফং  

 Construction of internal road in project area, 7178 sqm আতযানদ। 
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প্রকগেয কাজ ভাপ্ত থাকায কাযণঃ 

 তকরাটিরা-৭ কূগ ততর না ায়ায কাযগণ Surface Facilities Equipment, Crude Oil Storage 

Tank with Connecting Pipelines, & Loading Bay এফং Construction of internal road in 

project area, 7178 sqm আতযানদ গেয থ থ ব্যয় য়নন ভগভ থ ননঅয এ উগেখ যগয়গছ।  

 

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 এপ্তজএপএর এয ধীল্পন প্তযপুয, তকরাটিরা, যপ্তদপুয এফং প্তফয়ানীফাজায গ্যা প্তপল্ড যল্পয়ল্পছ। জ্বারানন ও 

েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাল্পগয একটি প্রকল্পেয অওতায় ফাংরাল্পদ চল্পরাপ্তরয়াভ এক্সল্পলাল্পযন এি চপ্রাডাকন চকাম্পাপ্তন 

প্তরপ্তভল্পটড (ফাল্পক্স) কর্তকৃ প্তযপুয, তকরাটিরা ও যপ্তদপুয স্ট্রাকচাল্পয ৩-প্তড াআপ্তভক াল্পব ৃম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

প্তযপুয ও তকরাটিরা স্ট্রাকচাল্পয ম্পাপ্তদত াল্পবযৃ পরাপল্পরয ওয ফাল্পল্পক্সয একটি  উিানায় এ দু’টি  

স্ট্রাকচাল্পয চতর স্যাল্পিয প্তস্তত্ব প্তচপ্তিত কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ৃফপ্তত কযা য়। যফতীল্পত তকরাটিরা স্ট্রাকচাল্পযয 

৩-প্তড াআপ্তভক াল্পবযৃ েড়া প্রপ্ততল্পফদল্পন তকরাটিরা স্ট্রাকচাল্পয একটি একটি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ 

এফং ন্যান্য নতনটি মরাগকগন  নতনটি উন্নয়ন গ্যা কূ খনগনয সুানয  কযা য়। এ প্তযল্পপ্রপ্তক্ষল্পত প্রাথপ্তভকবাল্পফ 

তকরাটিরা স্ট্রাকচাল্পয দ্রুততভ ভল্পয়য ভল্পধ্য একটি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ (তকরাটিরা-৭) খনন কযায 

রগেয অগরাচয প্রকে গ্রণ কযা য়। 

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 তকরাটিরা োকচাগয ৩৫৫০( °৫০) নভটায গবীযতা ম্পন্ন একটি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ 

খনন কযা; 

 ৩-প্তড াআপ্তভক াল্পবযৃ প্রপ্ততল্পফদল্পনয প্তবপ্তত্তল্পত তকরাটিরা োকচাগয চতর ও গ্যা ধাযণ ক্ষভ স্যাল্পিয 

মূল্যায়ন    কযা; 

 কূগয মটনেং  কভনপ্ল্ন ম্পাদন কযা; 

 প্রাথনভকবাগফ কূ গত প্রনতনদন ৫০০ ব্যাগযর াগয মতর উগিারন থফা প্রনতনদন ২৫ নভনরয়ন নকউনফক 

নপট  (এভএভনএপনড)াগয গ্যা উৎাদন কযা। 
 

প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 Foreign Consultancy Services; 

 Drilling Operation including Mobilization and Demobilization; 

 Third Party Engineering Services এফং 

 Land Acquisition- 6.37 acres.  
 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন : 

 মূর নডনন ২২০৫০.০০ রে টাকা (ম্পূণ ৃগ্যা উন্নয়ন তপ্তফর) প্রাক্কনরত ব্যগয় মগন্ফম্বয ২০১২-জুন ২০১৪ 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ২৬ মভ ২০১৩ তানযগখ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ  কর্তথক নুগভানদত য়।  যফতীগত 

প্রকগেয ংগাধন কযা য়। দযগে প্রাপ্ত দগযয অগরাগক প্রকগেয কগয়কটি ংগগয ব্যয় হ্রা-বৃনি ঘটায় এফং প্রকগে 

নতুন নকছু ংগ ন্তবৄ থক্ত ( প্রকে এরাকা ল্পত াপ্তন প্তনষ্কাল্পনয জন্য চেআন ও কারবাট ৃ প্তনভাৃণ, প্রকল্পেয প্তনযাত্তায 

জন্য ওয়াচ টাওয়ায ও প্তপ্তকউপ্তযটি চাষ্ট প্তনভাৃণ ও প্রকল্পেয বযন্তযীণ চমাগাল্পমাল্পগয জন্য যাস্তা প্তনভাৃণ) ওয়ায় 

প্রকচেয ংল্পাধন কযা য়। প্রকগেয ংগানধত নডনন মথামথ কর্তথে কর্তথক ০৮ মগন্ফম্বয ২০১৪ তানযগখ মভাট 
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২১৮১৮.৭৯ রে টাকা (ম্পূণ ৃ গ্যা উন্নয়ন তপ্তফর) প্রাক্কনরত ব্যগয়  মগন্ফম্বয ২০১২-নডগম্বয ২০১৫  মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভানদত য়।  

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন (ম্পূণ ৃগ্যা উন্নয়ন তপ্তফর) : 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা) 

  

*GDF total fund released 17298.70 Lac Taka. Total expenditure 16829.61 Lac Taka. Refund to GDF 469.09 Lac 

Taka. (ননঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী)। 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগল ংগানধত মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ২১৮১৮.৭৯ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ১৬৮২৯.৬১ রে টাকা মা ংল্পাপ্তধত মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৭৭.১৩% এফং প্রকে প্তযচারক জানান 

প্রকগেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ৯৩% । তকরাটিরা-৭ কূগ ততর না ায়ায কাযগণ প্রকগেয নকছু কাজ না কযায 

পগর অনথ থক  মবৌত গ্রগনত কভ গয়গছ ভগভ থ জানাগনা য়।  

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১। গত ২০/০৭/২০১৭ তানযগখ তকরাটিরা-৭নং কূটি  অআএভআ নফবাগ কর্তথক নযদ থন কযা য়। ননঅয 

এফং প্রকে নযচারক কর্তথক প্রগদয় তথ্যানুমায়ী কূগুগরায ফস্থা ননগম্ন উগেখ কযা গরাঃ 

 (ক) তকরাটিরা-৭ নং কূ খনন কাম থক্রভ ( Spud-in) গত ১৭-১০-২০১৪ তানযগখ শুরু কযা য়। কূগয প্র মেনত 

খনন গবীযতা ৩৫৫০( +৫০) নভটাগযয ভগে ৩৫৫৫ নভটায খনন মল কগয Drilling Terminate কযা য়। 

যফতীগত Open Hole Logging ম্পন্ন কগয 7” Liner Setting, Cementation কাজ মূ মল কযা 

য়। তকরাটিরা ৭ নং কূ খনন মগল Wire Logging এফং Mud Logging ডাটা নফগিল মণ High 

Resistivity Zone (HRZ), Prospective Gas Sand2 (PGS2), Horizone-3 এয প্রস্তানফত গবীযতায় 

মতভন মকান Gas Bearing Sand Zone ায়া মায়নন।  

 (খ) Wireline Logging এয ভােগভ নচনিত গ্যা/মতগরয নফনবন্ন মজাগন Drill Stem Testing (DST) 

কাজ শুরু কযা য়। প্রথগভ ৩৫০১ নভটায গত ৩৫০৪ নভটায (Horizone-4) ম থন্ত perforation মগল DST#1 

ম্পন্ন কযা য়। নকন্তু, ফনণ থত মজান গত মকান মতর/গ্যা াযগপগ Flow না কযায় উক্ত মজানটি Isolate কগয 

৩২৬১ নভটায গত ৩২৬৬ নভটায (Horizone-2) ম থন্ত Perforation মগল DST#2 ম্পন্ন কযা য়। উক্ত 

মজান গত গ্যা মফ্ল্া মদয়া গর ফনণ থত মজান গত স্বেচাগ গগে ৩ নভনরয়ন াগয গ্যা মফ্ল্া কগয।  নকন্তু, প্রনত 

নভনরয়ন গ্যাগয াগথ তদননক ৩৬৪ ব্যাগযর াগয রফণাক্ত ানন (Salinity of water: 9700 ppm) এফং নকছু 

ফানর অায় উক্ত মজান গত Production কযা ম্ভফ গফ না নফধায় Bridge Plug Set কযত: Zone isolate 

কযা য়। Logging এয পরাপর মভাতাগফক ৩১২৭ নভটায গত ৩১৪৯ নভটায ম থন্ত একটি Sand zone 

মভাট ঋণ  নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

*১৭২৯৮.৭০ 

[FC: 3946.73] 

[LC: 13351.97] 

- - ৩৯৪৬.৭৩ 
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(Horizone-1) গ্যা থাকায় উক্ত Zone এ ৩১২৭ নভটায গত ৩১৩৫ নভটায Perforation কগয গত ০৭-০৩-

২০১৫ তানযগখ DST শুরু কযা য় এফং এয পগর গ্যা মফ্ল্া কগয।  

 (গ) উনেনখত মজান (Horizone-1) গত গ্যা Flow নদগয় ০৮-০৩-২০১৫ তানযখ ম থন্ত যীেণ কাম থক্রভ ম্পন্ন 

কযা য়। যীেণ মগল তদননক ৮-১০ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা এফং প্রনত নভনরয়ন গ্যাগয াগথ কভ-মফন ৮ 

ব্যাগযর াগয কনগডনগট উৎানদত য়। উগেখ্য মম, উক্ত Zone (Horizone-1) গত তকরাটিরা োকচাগয 

আগতাপূগফ থ কখগনা গ্যা উৎাদন কযা য়নন। DST এয ভােগভ গ্যা প্রানপ্তয নফলয়টি নননিত য়ায য কূগ X-

mass Tree স্থান কযত: উক্ত Zone এয গ্যা Production Testing কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়। এ ম থাগয় কূ 

খনন কাম থক্রভ পরবাগফ ম্পন্ন য়ায় ফাগগক্সয Rig Release কযা য়।  

 (ঘ) কূ এরাকায় মকান প্রগ প্ল্ান্ট না থাকায় কূগয গ্যা প্রনক্রয়াকযগণয রগেয কূ এরাকা গত ১.৬ নকঃনভঃ 

দূযগত্ব গ্যা প্রনক্রয়াকযণ প্ল্ান্ট ম থন্ত গ্যা গ্যাদানযং াআরাআন ননভ থাণ কযা য়। াআ রাআন ননভ থাণ মগল গত ০৫-

০৯-২০১৫ তানযখ গত জাতীয় গ্রীগড গ্যা যফযা শুরু কযা য়।  
(ঙ) ৩-নড াআনভক জনযগয পরাপর নুমায়ী Horizone-1, Horizon-2, Horizone-3 & Horizone-4 

–এ মতগরয স্তযমূগয ভগে Horisone-3 এয প্রস্তানফত গবীযতায় মকান Sand Zone ায়া মায়নন এফং য 

১টি স্তয Horizone-4 এ DST কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গর ফনণ থত মজান গত মকান মতর/গ্যা াযগপগ Flow 

কগযনন। এছাো Horizone-2 এ DST কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গর ফনণ থত মজান গত স্বে চাগ গগে ৩ নভনরয়ন 

াগয গ্যা Flow কগয। নকন্তু, উক্ত মজাগন মকান মতগরয ন্ধান ায়া মায়নন। তগফ উক্ত মজাগন প্রনত নভনরয়ন 

গ্যাগয াগথ তদননক ৩৬৪ ব্যাগযর াগয রফনাক্ত ানন (Salinity of water : 9700 ppm) এফং নকছু ফানর 

অায় Production মদয়া ম্ভফ য়নন। Horizon-1 এ মতর  গ্যা থাকায নফলয়টি ৩-নড নযগ থাগট উগেখ 

থাকগর ফাস্তগফ শুধুভাে গ্যা ায়া মায়।  
(চ) তকরাটিরা-৭ কূ  মথগক গত  ০৫-০৯-২০১৫ তানযখ গত মফ্ল্ানয়ং গয়র মড মপ্রায ২১২০ নএঅআ চাগ 

জাতীয় গ্রীগড তদননক ৫.৩৬ এভএভনএপ গ্যা যফযা কযা য়। প্রকে নযচারক জানান গ্যা উৎাদন কগভ 

মায়ায় গত ০২/১১/২০১৬ তানযখ মথগক কূটি গত গ্যা উৎাদন ফন্ধ যগয়গছ। উগেখ্য ফাগক্স কর্তথক কূ 

খনগনয কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

১২.২। প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মকনভকযার নফনবন্ন ব্যফহৃত দ্রব্যানদ গুদাভঘগয যাখা অগছ। মা দ্রুত ব্যফাগযয 

ব্যফস্থা গ্রন কযা মমগত াগয। 

১২.৩। প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ  প্রকে নযচারক জানান Internal Audit এফং External Audit ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ এফং চকান প্তডট অপ্তত্ত চনআ। 
 

১২.৪। অআএভআ নফবাগগয পূফ থফতী নযদ থন প্রনতগফদগনয সুানযমূ মথামথবাগফ নযারন কযগত গফ। 

১২.৫। ননঅয এ প্রকগেয ংগনবনিক গ্রগনত  ছগকয কর গে  Physical (Quantity) ং উগেখ কযা 

য়নন। মা যফতীগত প্রকে নযচারক কর্তথক মদয়া গয়গছ।  
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১২.৬। প্রকে এরাকায় েননকৃত কূমূল্পয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচত্রঃ তকরাটিরা-৭ নং কূ প্তচত্রঃ তকরাটিরা-৭ নং কূ 

  

প্তচত্রঃ প্রকল্পেয অওতায় প্তনপ্তভতৃ গুদাভ-২ এয বযন্তগয 

প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত ব্যফহৃত দ্রব্যানদ 

প্তচত্রঃ প্রকল্পেয অওতায় প্তনপ্তভতৃ াম্প াউজ-১ 

  

নচেঃ প্রকল্পেয অওতায় প্তনপ্তভতৃ ২টি গুদাভ নচেঃ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য নধগ্রণকৃত বনভ (প্রকে 

এরাকা) 
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১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১ মভাঃ ারুনুয যীদ মভাো প্রকে 

নযচারক 

পূণ থকারীন গত ১৭-১০-২০১২ চথল্পক ভাি মনৃ্ত 

 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

 তকরাটিরা োকচাগয ৩৫৫০( °৫০) নভটায গবীযতা 

ম্পন্ন একটি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ 

খনন কযা; 

 ৩-প্তড াআপ্তভক াল্পবযৃ প্রপ্ততল্পফদল্পনয প্তবপ্তত্তল্পত 

তকরাটিরা োকচাগয চতর ও গ্যা ধাযণ ক্ষভ 

স্যাল্পিয মূল্যায়ন    কযা; 

 কূগয মটনেং  কভনপ্ল্ন ম্পাদন কযা; 

 প্রাথনভকবাগফ কূ গত প্রনতনদন ৫০০ ব্যাগযর াগয 

মতর উগিারন থফা প্রনতনদন ২৫ নভনরয়ন নকউনফক 

নপট  (এভএভনএপনড) াগয গ্যা উৎাদন কযা। 

তকরাটিরা-৭ কূ  মথগক গত  ০৫-০৯-২০১৫ তানযখ গত 

মফ্ল্ানয়ং গয়র মড মপ্রায ২১২০ নএঅআ চাগ জাতীয় 

গ্রীগড তদননক ৫.৩৬ এভএভনএপ গ্যা যফযা কযা য়। 
গ্যা উৎাদন কগভ মায়ায় গত ০২/১১/২০১৬ তানযখ 

মথগক কুটি গত গ্যা উৎাদন ফন্ধ যগয়গছ এফং উক্ত স্থাগন 

মকান মতগরয ন্ধান ায়া মায়নন। পগর প্রকগেয উগেশ্য 

নুমায়ী অানরূ গ্যা উৎাদন বৃনি  এফং মতর এয ন্ধান 

ায়া ম্ভফ য়নন ভগভ থ প্রনতয়ভান য়। 

 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

 

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 
RDPP 

Contracted 
value 

Invitation  
Date 

Contract Signing/ L.C. 
Opening date 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Consultancy Services 9.60 *10.827 19-06-12 06-06-13 31-12-15 18-03-15 

Drilling Contractor 44.6373 44.6373 - 01-12-13 31-12-15 26-03-15 

Imported Machinery, Equipment & Spares: 

Sl No.-1: Casing  6.393 6.393 31-10-12 30-06-13 11-03-14 05-03-14 

Sl No.-2: Wellhead & X-mass Tree, Well 
head control panel 

3.7109 3.7109 24-03-13 25-09-13 07-11-14 05-11-14 

Sl No.-3: Drill Bits & Nozzles 2.3412 2.3412 31-10-12 30-06-13 07-01-14 06-01-14 

Imported Cement, Cement Additives & Mud Chemicals: 

Sl No.-3: Mud Chemicals & Completion 
Chemicals 

3.9813 3.9813 14-02-13 18-08-13 20-01-14 05-01-14 

Third Party Services:  

Sl No.-1: Wireline logging Services  7.29 7.29 08-01-13 25-09-13 31-12-15 13-03-15 

Sl No.-2: Cementation services with spares 3.95 3.95 27-11-12 28-07-13 31-12-15 26-03-15 

Sl No.-3: Cementing equipment rental 

Sl No.-4: DST & production testing services 4.3243 366.59 19-12-13 30-06-14 31-12-15 12-03-15 

Sl No.-8: Core & PVT analysis 3.2563 3.2563 27-08-13 13-10-14 31-12-15 15-03-15 

Civil Works: 

Land Development (cutting, filling & 
leveling) 55300m3 

3.25 3.2461 06-12-12 19-06-13 18-11-13 17-11-13 

Construction of Drilling Pad including Rig 
Foundation, etc. 

3.39 3.1662 22-04-13 04-09-13 30-04-14 28-04-14 
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১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ তকরাটিরা-৭ কূ মথগক গত  ০৫-০৯-২০১৫ তানযখ গত মফ্ল্ানয়ং গয়র মড মপ্রায ২১২০ নএঅআ চাগ 

জাতীয় গ্রীগড তদননক ৫.৩৬ এভএভনএপ গ্যা যফযা কযা য়। গ্যা উৎাদন কগভ মায়ায় গত ০২/১১/২০১৬ 

তানযখ মথগক কুটি গত গ্যা উৎাদন ফন্ধ যগয়গছ এফং  উক্ত স্থাগন মকান মতগরয ন্ধান ায়া মায়নন। পগর 

বপ্তফষ্যল্পত থ্রী-নড াআনভক াগব থয তথ্য ন্যান্য তথ্যানদয কানযগযী নফগিলণ  আন্টাযনপ্রগটন আতযানদ প্রগয়াজগন 

অন্তজথানতক যাভ থগকয ায়তা ননগয় ফাগক্স কর্তথক সুষ্ঠবাগফ ম্পাদন কগয তায প্তবপ্তত্তল্পত প্তনপ্তনতৃ পরাপল্পর য 

অল্পরাল্পক কূ েনল্পনয প্রকে গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৬.২ প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মকনভকযার নফনবন্ন ব্যফহৃত দ্রব্যানদ দ্রুত ব্যফাগযয ব্যফস্থা গ্রন কযা মমগত 

াগয; 

১৬.৩ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৪ বনফষ্যগত ননঅয এ প্রকগেয ংগনবনিক গ্রগনত  ছগকয কর গে Physical (Quantity) ং 

উগেখ কযগত গফ; 

১৬.৫ অআএভআ নফবাগগয পূফ থফতী নযদ থন প্রনতগফদগনয সুানযমূ মথামথবাগফ নযারন কযগত গফ;    

এফং 

১৬.৬ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৫ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআনডগক 

ফনত কযগত গফ। 
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ংযুনক্ত –ক 

“তকরাটিরা োকচাগয ১টি মূল্যায়ন মতর কূ/উন্নয়ন গ্যা কূ (তকরাটিরা-৭) খনন” ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক 

ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (প্রকে নযচারক কর্তথক প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

                (রে টাকায়) 

 
Code  
No. 

Work component as per RDPP 
 

Unit 

Target  
(As per RDPP) 

Actual progress  

Reasons for deviation (±) 

Financial 
Physical   
(Quantity) 

Financial 
Physical   

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(a) Revenue Component: 
  

4800 Supplies and Services       

4813 VAT  L.S. 598.04 L.S. 
193.04 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

 

4814 AIT  L.S. 399.60 L.S. 
90.11 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4821 Electricity Supply, Connection, Electric 
pole/Guy wire/Raiser installation/re-
location etc. (Lump-sum) 

L.S. 26.47 L.S. 22.35 L.S. Spent as per actual 
requirement. 
 

4824 Bank Charge/Insurance       

i) Bank Charge @ 1.5% L.S. 86.62 L.S. 
26.36 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

ii) Insurance       @ 2.15% L.S. 63.85 L.S. 
61.48 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4828 Office Stationery, Seal, Stamps, etc. 
for PO (Toners for photocopier/ 
printer, papers, etc.) 

L.S. 3.50 L.S. 0.88 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4833 Advertisement and Publicity L.S. 2.00 L.S. 
0.58 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4845 Entertainment & Honorium (for 
evaluation committee members of 
about 14 nos tender) 

L.S. 5.00 L.S. 3.13 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4846 Hiring of Vehicles       

i) Hiring of 01 no. Double Cabin Pick-
up (450 days @ Tk. 4000/day) 

No. 18.00 01 No. 
 

- No hiring of Double Cabin 
Pick-up. 

ii) Hiring of 01 no. Microbus - 9 seats 
(450 days @ Tk. 3500/day) 

No. 28.53 01 No. 
25.94 

01 No. Spent as per actual 
requirement. 

4849 Compensation  L.S. 153.83 L.S. 153.83 L.S. Spent as per DC office Sylhet. 

4851 Casual Labour (for carrying/lifting 
chemicals, materials and assisting 
in heavy works etc.) 

L.S. 4.00 L.S. 2.52 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4852 Purchase of Chemicals (Imported)       

i) Cement, Cement Additives, Mud 
Chemical & Completion Fluid, Reagent 
and Testing Kit  

L.S. 631.62 
(621.62) 

L.S. 559.36 
(551.78) 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4874 Foreign Consultancy Services  L.S. 960.00 
(900.00) 

L.S. 

280.18 
(275.35) 

L.S. M/s. ORYX Energy 
Consultants Sdn., Bhd., 
Malaysia was engaged for the 
consultancy services.  The 
payment has been made as 
per contract with the 
contractor. 

4886 Well GTO preparation, well location, 
Area Survey and Soil Test 

L.S. 12.00 L.S. 
4.25 

L.S. Spent as per actual 
requirement. 

4899 Others       

i) Drilling Operation including 
Mobilization and Demobilization  

L.S. 4463.73 L.S. 4309.92 L.S. BAPEX was engaged for the 
drilling contractor. The 
payment has been made as 
per contract with the 
contractor. 
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Code  
No. 

Work component as per RDPP 
 

Unit 

Target  
(As per RDPP) 

Actual progress  

Reasons for deviation (±) 

Financial 
Physical   
(Quantity) 

Financial 
Physical   

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ii) Third Party Engineering Services  L.S. 2375.20 
(1905.06) 

L.S. 1702.05 
(1267.24) 

L.S. Mud Engineering, Mud 
logging, Slick Line Unit, Flow 
testing service was hired 
from BAPEX. DST, 
Cementing, Wireline Logging, 
Core & PVT, Slick line 
operator were engaged from 
foreign companies. Payment 
has been made as per 
concerned contract.  

4900 Repairs, Maintenance and 
Rehabilitation 

   
 

  

4911 Computer and Office Equipment L.S. 2.00 L.S. 0.02 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

 Sub-Total (Revenue 
Component)  
 

 9834.00 
(3426.68) 

 7436.00 
(2094.37) 

-  

(b) CAPITAL COMPONENT:       

6800 Acquisition of Asset       

6805 Other Building/Office (Considering 
PWD SoR 2011)  

      

i) 1 no. Tin shed site office of 200 
sqm  @ Tk. 10,000/m2  

Sqm. 20.00 
 

200 sqm 

19.63 

141 sqm 
 

Estimate was made as per 
PWD SoR 2011 and spent as 
per contract. Actual progress 
including plinth area. 

ii) 2 nos. Warehouse of 150 
sqm/warehouse @ Tk. 10,000/m2   

Sqm. 30.00 
 

2 nos.300 

sqm 27.58 
2 nos.300 

sqm 
Estimate was made as per 
PWD SoR 2011 and spent as 
per contract. 

iii) 1 no. Ansar Shed of 250 sqm @ Tk. 
10,000/m2  

Sqm. 25.00 250 sqm 

24.77 

197 sqm 
 

Estimate was made as per 
PWD SoR 2011 and spent as 
per contract. Actual progress 
including plinth area. 

iv) Construction of watch tower 2 
nos(126 sft) & security post 2 nos 
(103.50 & 280 sft) 

Sqf. 20.50 2 nos(126 
sft) & 

security post 
2 nos 

(103.50 & 

280 sft) 

15.25 

2 nos(126 sft) 
& security 

post 2 nos 
(103.50 & 280 

sft) 

Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

6813 Machinery & Other 
Equipment/Tools 

   
 

  

i) Drilling Materials  L.S. 1797.17 
(1737.63) 

- 
1677.07 

(1660.98) 

L.S. Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

ii) Surface Facilities Equipment  L.S. 610.57 
(610.57) 

- - - No expenditure due to no oil 
found in the well. 

iii) Crude Oil Storage Tank with Connecting 
Pipelines, & Loading Bay  

L.S. 800.00 - - - No expenditure due to no oil 
found in the well. 

6814 Gas gathering pipeline of 2 km, 
diameter 6 inch  

L.S. 480.00 - 62.47 2 km Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

6815 4 Computers with Printers, 1 Scanner, 2 
Photocopier (1 computer & 1 Laser 

printer for consultant, 1 computer & 
Laser Printer for Project Office and 2 
Computer & 1 Photocopier for Project 

Monitoring). 

L.S. 8.00 - 4.80 4 Computers 
with 

Printers, 1 
Scanner, 2 
Photocopier 

Spent as per actual 
requirement. 

6821 Office Furniture (low/full height 
cabinet, almirah, tables, chair etc.) 

L.S. 3.00 - 1.79 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

6850 02 nos. Deep Tube-well with Pump 
house  

Nos 70.75 02 Nos 67.78 02 Nos Spent as per actual requirement 

and as per contract with the 
contractors. 

6851 Others (Locally procured materials, 
Equipment and Spares) 

L.S. 20.00 - 4.19 L.S. Spent as per actual 
requirement. 

6900 Acquisition/Purchase of Land  
& Land Properties of Assets 

   
 

  

6901 Land Acquisition 6.37 acres  Acres 6545.12 6.37 
acres 

6545.12 6.37 acres Acquisition was done by land 
department under DC office 
at Sylhet. 
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Code  
No. 

Work component as per RDPP 
 

Unit 

Target  
(As per RDPP) 

Actual progress  

Reasons for deviation (±) 

Financial 
Physical   
(Quantity) 

Financial 
Physical   

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7000 Construction Works (as per 
PWD SoR 2011) 

   
 

  

7001 Land Development (cutting, filling 
& leveling) 55300m3 @ Tk. 
549.00/m3.  

m3 325.00 55300m3 322.28 54902.18 
m3 

Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

7031 Access Bituminous Carpeting Road 
(500 metre length x 8 metre wide)  
@ Tk. 1760/sqm  

Sqm. 70.40 4000 
Sqm. 

48.68 2760 Sqm. Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

7081 Others       

i) Construction of Drilling Pad 
including Rig Foundation, etc.  

L.S. 339.00 
 

- 308.74 10,571.00 
sqm 

Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

ii) Boundary Wall in RCC frame 631 
RM with barbed wire fencing over 
boundary wall @ Tk. 21,796 per RM  

L.S. 137.53 - 103.82 631 RM Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

iii) Construction of drain, 800 RM L.S. 114.00 - 94.291 800 RM Spent as per actual 
requirement and as per 
contract with the contractors. 

iv) Construction of internal road in 
project area, 7178 sqm 

Sqm. 80.00 7178 
sqm 

- - No expenditure due to no oil 
found in the well. 

v) Construction of culvert, 1x3.05 m 
spanx4.0 m Htx27.44 m width 

L.S. 65.35 - 65.35 1x3.05 m 
spanx4.0 m 

Htx27.44 m 
width 

Done by Sylhet Roads & 
Highway as deposit work. 

 Sub-Total (Capital Component)  11561.39 
(2348.20) 

- 9393.61 
(1660.98) 

- - 

 Total of Revenue and Capital 
Item (a+b) 

 21395.39 
(5774.88) 

- 16829.61 
(3755.35) 

 - 

7981 
(c) 

Physical Contingency @  0.47% L.S. 100.00 
(30.94) 

- - - - 

7981 
(d) 

Price Contingency @   1.51% L.S. 323.40 
(93.12) 

- - - - 

Grand Total 21818.79 
(5898.94) 

- 16829.61 
(3755.35) 

- - 
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Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power   System of IDECO H-

1700 Rig Project -লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 
 

১।      প্রকগেয নাভ       :  Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power   

System of IDECO H-1700 Rig Project. 

 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ চমরানরয়াভ এক্সগপ্ল্াগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পানী  

                                                         নরনভগটড (ফাগক্স), মগরাফাংরায একটি মকাম্পানী।  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

*৩৮৯০.০০ 

৩৮৯০.০০ 

(৩৪৪০.০০) 

 

*৩৮৯০.০০ 

৩৮৯০.০০ 

(৩৪৪০.০০) 

 

৩৭৩৯.৪২ 

৩৭৩৯.৪২ 

(৩৩৯৪.৫৮) 

 

জুরাআ,২০১৪ 

গত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১৪ গত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১৪ 

গত 

জুন,২০১৬ 

**(-) ১৫০.৫৮ 

   (৩.৮৭%) 

০ ভা  

(০%) 

*প্রকেটিয থাৃয়ন ম্পূণ ৃগ্যা উন্নয়ন তপ্তফর (প্তজপ্তডএপ) ল্পত। 

** প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ১৫০.৫৮ রক্ষ টাকা কভ ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

ঢাকা নাযায়নগঞ্জ রুগঞ্জ 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

(ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

 প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদমন উগেনখত তথ্য এফং প্রকে প্তযচারক জানান চম প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

 ৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 ফাগগক্সয নযগ গুগরায ভগে অআনডগকা নযগটি একভাে Mechanical নযগ । এটি ১৯৮১ াগর ক্রয় কযা 

য়। এ নযগগয িাযা ১৯৮৪ াগর প্রথভ মপঞ্চুগঞ্জ-২ নং কূগয খনন কাম থক্রভ শুরু কযা য়। এ নযগ িাযা প্রায় ১৬টি 

কূগয খনন/য়াকথবায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়। নযগটিয Engine, Mud Tanks, Solid Control System, 

Power System আতযানদ নযফতথন/পুনফ থান না কগয এটি িাযা অয মকান কূ খনন/য়াকথবায কযা ম্ভফ নছর 
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না। এ মপ্রনেগত নযগটি পুনযায় কাম থকয কযায রগেয নতুন আগরকনরকযার  মভকাননকযার আকুগভন্ট িাযা নযগটি 

পুনফ থাগনয (নযযানফনরগটন) রগেয অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।   

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 

প্রায় ৩৫০০ (°) নভটায গবীযতা ম্পন্ন গ্যা কূ খনগনয নযচারন েভতা নক্তারী কযায জন্য ফাগগক্সয 

IDECO-H-1700 Land Drilling Rig টি নযযানফনরগটন কযা ।  

 

প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 Overhauling/ running spares & equipment for rig, 3 nos rig Engine with 3 nos 

T.Converter, 4 Tanks with solid control equipment, Right angle gear box & Other 

spares. 
 Running electrical spares & equipment, Electrical power system with MCC house. 

আতযানদ। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন : 

 মভাট ৩৮৯০.০০ রে (ম্পুণ থ গ্যা উন্নয়ন তনফর) টাকা প্রাক্কনরত ব্যয় এফং নগবম্বয, ২০১৪ মথগক জুন, 

২০১৬ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য গত ১৪ নডগম্বয, ২০১৪ তানযগখ জ্বারানন  খননজ ম্পাদ কর্তথক  প্রকেটিয 

প্রাননক নুগভাদন জানয কযা য়। গত ১৭/০৯/২০১৫ তানযগখ নগবম্বয, ২০১৪ মথগক জুন, ২০১৬ মভয়াগদ প্রকেটিয 

অন্তঃে ব্যয় ভিগয়য  প্রাননক নুগভাদন জ্বারানন  খননজ ম্পাদ কর্তথক জানয কযা য়।   

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

ক) নজনফ (ম্পূণ ৃগ্যা উন্নয়ন তপ্তফর (প্তজপ্তডএপ)):                                                                                                         

(রে টাকা) 

  

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ৩৮৯০.০০ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ৩৭৩৯.৪২ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৬.১৩%। প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয 

ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০% গয়গছ ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান।  

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১। গত ১১/০৮/২০১৭ তানযগখ াাজাদপুয-সুন্দরপুয-২ নং কূ এরাকায় নযগ-টি থাকায় অআএভআ নফবাগ কর্তথক 

মপনীগত ফনস্থত  াাজাদপুয-সুন্দরপুয-২ নং কূ এরাকায় ফনস্থত নযগটি নযদ থন কযা য়।  

মভাট ঋণ  নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৮৯০.০০ ৩৮৯০.০০ - ৩৪৪০.০০ 
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১২.২। প্রকে নযচারক জানান মম, নতন (০৩) টি আনঞ্জন Rig Manufacturer,  Ms Sichuan Honghua 

Petroleum Equipment Co. Limited, China কর্তথক ক্রয় কযা গয়গছ এফং ০৫/০৫/২০১৬ নরঃ তানযগখ 

Installation, Commissioning and Testing ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

১২.৩। প্রকে নযচারক জানান মম, নতন (০৩) টি টকথ কনবাট থায  Rig Manufacturer,  Ms Sichuan Honghua 

Petroleum Equipment Co. Limited, China কর্তথক ক্রয় কযা গয়গছ এফং ০৫/০৫/২০১৬ নরঃ তানযগখ 

Installation, Commissioning and Testing ম্পন্ন কযা গয়গছ। 
১২.৪। প্রকে নযচারক কর্তথক ছগক প্রগদয়তথ্যানুমায়ী পুনফ থানকৃত মন্ত্রানত, মমখান মথগক ক্রয় কযা গয়গছ এফং 

নযগটি নযযানফনরগটন কযায য মম কর কূগ য়াকথবায/খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গয়গছ আতযানদ তথ্য ননগম্ন 

উগেখ কযা গরাঃ 

 

Sl. No. Name of the 

Rehabilitated 

Equipment 

Quantity  Purchased 

from 

Country of origin 

of Equipment 

Date of 

Shipment 

Installation, 

Commissioning and 

Testing was finished on  

Name of the wells those 

have been completed after 

rehabilitation. 

01. Engine, 

Model-CAT 3508B 

03 Nos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rig 

Manufacturer

,   Ms 

Sichuan 

Honghua 

Petroleum 

Equipment 

Co. Limited, 

China. 

CAT, USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-12-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-05-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Work Over work of Titas-

11 

2. Work Over work of Titas-

10 

3. Work Over work of Titas-

02 

4. Drilling of Exploration 

well Sundalpur#2  

02. Tork Converter,  

Model-C-300-80FH 

03 Nos.  National,USA 

03. Mud Tanks,  04 Nos HH, China 

04. Shale Shaker,  

Model-FLC 503 

02 Nos. Derrick, USA 

05. D-Sander,  

Model-DSV-10-3, 

01 No. Derrick, USA 

06. Mud Cleaner, 

Model-FLC 503 

01 No.  Derrick, USA 

07. D-Gasser,  

Model-VACU-

FLO1200 

01 No. Derrick, USA 

08. Mud Hoper,  

Model-JHP150 

02 Nos. HH, China 

09. Mud Agitator,  

Model-NJ15 

09 Nos.  HH, China 

10. Mud Gun 

Model:-DN80 

09 Nos HH, China 

10. Generator with 

Housing 

Model-CAT 3412C 

01 Set Cat, USA. 

11. MCC House,  

Model-FDF 

01 Set China and USA 

12. BOP Control Unit,  

Model-NOV-

SHAFFER 

01 Set NOV-SHAFFER, 

USA 

 
১২.৫। প্রকে নযচারক জানান মম, অগরাচয নযগটি নযযানফনরগটন কযায য এ নযগ িাযা নততা-১১, নততা-১০, 

নততা-২ নং কূ য়াকথবায এফং াাজাদপুয-সুন্দরপুয-২ নং কূটিয খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা গয়গছ। উগেখ্য 

প্রকেটিয ভােগভ ংগৃনত মন্ত্রানত  াাজাদপুয-সুন্দরপুয-২ নং কূ এরাকায় যগয়গছ। 

১২.৬। BAPEX এয কূ েনল্পন মল্পথষ্ট ক্ষভতা এফং প্রল্পয়াজনীয় প্তযগ অনুলপ্তিক মন্ত্রাপ্তত অল্পছ। তাআ বপ্তফষ্যল্পত 

কূ েনল্পন যাষ্টীয় প্রপ্ততষ্ঠান BAPEX-চক ম্পৃি কযা মমগত াগয। 

১২.৭। প্রকগেয ভােগভ ংগৃীত নফনবন্ন মন্ত্রানত মথামথবাগফ ব্যফায  যেনাগফেগনয জন্য প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

ফাগক্স কর্তথক গ্রণ কযগত গফ। 
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১২.৮। প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ  ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী ২০১৫-১৬ থ থ ফছগযয External Audit  

চরভান যগয়গছ।মা দ্রুত ম্পন্ন কযগত গফ। 

 

১২.৯। প্রকমেয ভােগভ ক্রয়কৃত মন্ত্রানতয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচত্রঃ ক্রয়কৃত আনঞ্জন (০৩ টি) প্তচত্রঃ ক্রয়কৃত আনঞ্জন  

  

প্তচত্রঃ ক্রয়কৃত মজনাগযটয প্তচত্রঃ Electrical power system 

 

 

 

নচেঃ াাজাদপুয-সুন্দরপুয-২ নং কূ খনন প্রকগে 

ব্যফহৃত নযগ 
নচেঃ Tanks with solid control equipment 

 



228 

 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১ নন্ত কুভায কয মডপুটি মজনাগযর 

ম্যাগনজায 

পূণ থকারীন গত ১৫/০১/২০১৫ চথল্পক ভাি মনৃ্ত 

 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

প্রায় ৩৫০০ (°) নভটায গবীযতা ম্পন্ন গ্যা কূ 

খনগনয নযচারন েভতা নক্তারী কযায জন্য 

ফাগগক্সয IDECO-H-1700 Land Drilling Rig 

টি নযযানফনরগটন কযা ।  

Engines, Mud tanks & electrical power system of  

Ideco Rig  অনুনেক মন্ত্রানত ক্রয় কযা গয়গছ। 

Erection, testing and commissioning ম্পন্ন গয়গছ। 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal Cost 

(in croreTaka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and supply of 

goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As per DPP 

Taka in lac 

Contracted 

value 

Taka in lac 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Overhauling/ 

running spares & 

equipment for rig, 

3 nos rig Engine 

with 3 nos 

T.Converter, 4 

Tanks with solid 

control equipment, 

Right angle gear 

box & Other spares  

1710.00 

(1700.00) 

 For Lot-1: 

US$ 

40,92,285.00 

=Tk.3232.91 

& 

BDT 13.15 

 

For Lot-2: 

US$212,898.50 

=Tk.168.19 

14-09-2014 23.03.2015 02.03.2016 01.03.2016 

Running electrical 

spares & 

equipment, 

Electrical power 

system with MCC 

house  

1160.00 

(1160.00) 

14-09-2014 23.03.2015 02.03.2016 01.03.2016 

For drilling           

Spare for Well 

Control Equipment 

& choke manifold 

(BOP control unit) 

535.00 

(535.00) 

14-09-2014 23.03.2015 02.03.2016 01.03.2016 
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১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ BAPEX এয কূ েনল্পন মল্পথষ্ট ক্ষভতা এফং প্রল্পয়াজনীয় প্তযগ অনুলপ্তিক মন্ত্রাপ্তত অল্পছ। তাআ 

বপ্তফষ্যল্পত প্তফপ্তবন্ন কূ েনল্পন যাষ্টীয় প্রপ্ততষ্ঠান BAPEX-চক ম্পৃি কযল্পত চফ; 

১৬.২ প্রকগেয ভােগভ ংগৃীত নফনবন্ন মন্ত্রানত নযগ মথামথবাগফ ব্যফায  যেনাগফেগনয জন্য 

ফাগক্স প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযগফ; 

 

১৬.৩ প্রকেটিয External Audit দ্রুত ম্পাদনপূফ থক মকান নডট অনি থাকগর তা দ্রুত ননষ্পনি কযগত 

গফ; 

১৬.০৪ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে 

অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ। 
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ংযুনক্ত –ক 

 

Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power   System of IDECO Rig Project ীল থক প্রকগেয 

ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক  গ্রগনত (ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী):      

                                                          (রে টাকায়) 

Items of work (as per DPP) Unit Target (as per DPP) Actual progress Reasons for Deviation 

Financial Physical(Quantity) Financial Physical(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue Component 

Supplies & services  
Custom , Duty and VAT 

(5% AIT for imported machinery and 

equipment) 

 171.00  171.00   

Petroleum & other lubricants 
 

 22.00  19.95   

i) Insurance (Considering 2.50% of 

Imported Machinery & 

Equipments)  

 85.00  68.86   

ii) Bank charge (Considering 2% of 

Imported Machinery & Equipments)  

 68.00  24.84  Required bank charge 

rate was less than 

previous rate. 

Stationary, Seal, Stamp lots 1.50  1.19 1 lots  

Tender Notice Publishing  etc. 

lots 3.00  1.14 1 lots The tender document was 

published just for one 

time. Retender was not 
requierd, so cost was less. 

Training Cost/ Physical 

examination  

 45.00 

(45.00) 

 36.60 

(36.60) 

  

 Entertainment Cost L.S. 2.50  1.89 L.S.  

Caring cost of Transfer of materials   lots 15.00  13.15  1lots  

Casual Labor lots 5.00  4.92    
Honorarium for Tender Evaluation 

etc. 
lots 1.50  0.94    

Hiring of Vehicle  14.00  12.28   

Other cost       
a) Jetty expenditure, C&F 

commission etc. 
 34.00  10.41   

b)   Pre-shipment inspection fee 
(PSI) 

L.S. 17.50  4.85 L.S. PSI for partially 

shipped materials was 

carried by the supplier. 
Sub-total (Revenue Component)  485.00 

(45.00) 

 372.00 

(36.60) 

  

(b) Capital Component  
Acquisition of Assets       
Machinery & Other Equipments 

(Imported) 
      

For rig maintenance & others       
Overhauling/ running spares & 

equipment for rig, 3 nos rig Engine 

with 3 nos T.Converter, 4 Tanks 
with solid control equipment, Right 

angle gear box & Other spares  

Lot 1710.00 

(1700.00) 

 1690.93 

(1681.51) 

  

Running electrical spares & 

equipment, Electrical power system 
with MCC house  

1160.00 

(1160.00) 

 1147.33 

(1147.33) 

 

 

For drilling     
Spare for Well Control Equipment 

& choke manifold (BOP control 
unit) 

535.00 

(535.00) 

 529.16 

(529.16) 

 

Sub Total (Machinery & other 
equipment): 

 3405.00 

(3395.00) 

 3367.42 

(3357.99) 

  

Sub Total (Captal Component): 
 3405.00 

(3395.00) 

 3367.42 

(3357.99) 

  

Grand Total (a+b) : 
 3890.00 

(3440.00) 

 3739.42 

(3394.58) 
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নততা ২৭ নং কূ খনন ( ১ভ ংল্পাপ্তধত) -লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

 

১।      প্রকগেয নাভ                  :  নততা ২৭ নং কূ খনন ( ১ভ ংল্পাপ্তধত)। 

 

২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ  

                                                         নফবাগ । 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ গ্যা নপল্ড মকাম্পানী নরনভগটড/ফাংরাগদ ততর,গ্যা  

   খননজ কগ থাগযন (মগটাফাংরা)।                                                       

 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
*১০৭০০.০০ 

৬৮২০.০০ 

(৩৮৮০.০০) 

 

৯৪২৫.০০ 

৬৫৭৫.০০ 

(২৮৫০.০০) 

 

৯০৭৩.৯৬ 

৯০৭৩.৯৬ 

(-) 

 

জুরাআ,২০১৩ 

গত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ,২০১৩ 

গত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১৩ 

গত 

জুন,২০১৬ 

-১৬২৬.০৪ 

(১৫.২০%) 

১২ ভা  

(৫০%) 

*প্রকগেয মুদয় থ থ গ্যা উন্নয়ন তনফর (নজনডএপ) গত গ্রণ কযা গয়গছ। 

** প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ১৬২৬.০৪ রক্ষ টাকা কভ ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান : ব্রাহ্মণফানেয়া দয, ব্রাহ্মণফানেয়া। 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত 

(ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদন এফং প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি তথ্য 

নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 প্তততা ২৭নং কূ েনন প্রকল্পেয জন্য  প্রণীত প্তডপ্তপ্ত প্তফল্পফচনা ও যফতী নুল্পভাদন 

প্রপ্তক্রয়াকযল্পনয প্তফলয়টি অল্পরাচনাকাল্পর প্তফপ্তজএপপ্তএর চফাডলৃ্পক ফপ্তত কযা য় চম , াআল্পোকাফনৃ আউপ্তনল্পটয 

Uploaded report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 নুমায়ী প্তততা গ্যা প্তপল্পল্ডয 

উল্পত্তারনল্পমাগ্য চভাট গ্যাল্পয প্তযভাণ ৭৫৮২ প্তফপ্তএপ। ভাচ ,ৃ ২০১৩ মনৃ্ত উি প্তপল্ড ল্পত ৩৫৭৬.৮৬ প্তফপ্তএপ গ্যা 

উল্পত্তারন কযা ল্পয়ল্পছ। াআল্পোকাফনৃ আউপ্তনল্পটয প্তল্পফ ভল্পত ৪০০৫.১৪ প্তফপ্তএপ গ্যা তেনও নুল্পত্তাপ্তরত ফিায় 

নছর। উল্পেখ্য, ‘এযাপ্রাআার ফ গ্যা প্তপল্ডস্ (৩-প্তড াআপ্তভক )’ প্রকল্পেয অওতায় ১৫-১০-২০১২ তাপ্তযল্পেয চূড়ান্ত 

জপ্তয প্রপ্ততল্পফদল্পন উ ত্থাপ্তত  উাত্ত প্তফল্পিলণ চল্পল প্তযজাবয়ৃায এরাকা ও প্তফস্তৃপ্ততয প্তবপ্তত্তল্পত ফলৃ্পভাট ১১টি নতুন কূ 

েনল্পনয প্রস্তাফ কযা য়। এ মপ্রনেগত নততা ২৭ নং কু খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন বৃনি তথা ননযনফনেন্নবাগফ 

গ্যা যফযা ব্যাত মযগখ মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা পূযণ কযায রগেয অগরাচয প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়। 
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৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

নততা ২৭ নং কু খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন বৃনি তথা ননযনফনেন্নবাগফ গ্যা যফযা ব্যাত 

মযগখ মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা পূযণ।  

 

৮.৩।  প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ  

  (ক) নডনরং াগযন ানব থ ফাআ ফাগক্স ; 

  (ে) র্ততীয় েীয় প্রগকৌর মফা ংগ্র ;  

  (গ) মভননাযী এফং ন্যান্য মন্ত্রানতমূ  এফং 

  (ঘ) নড্রনরং ম্যামটনযয়ার আতযানদ।  

 

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 অল্পরাচয প্রকেটি গত ২৭/১০/২০১৩ তানযগখ জ্বারাপ্তন ও েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাগ কর্তকৃ চভাট  ১০৭০০.০০ রে  

(তফগদনক মুদ্রা ৩৮৮০.০০ রে)  টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয়  (ম্পূণ থ গ্যা উন্নয়ন তনফর)  জুরাআ, ২০১৩ গত জুন, ২০১৫ 

মভয়াদকাগর নুগভানদত য়। গত ৩০/১১/২০১৪ তাপ্তযল্পে জ্বারাপ্তন ও েপ্তনজ ম্পদ প্তফবাগ কর্তকৃ  মভাট ৯৪২৫.০০ রে 

(তফগদনক মুদ্রা ২৮৫০.০০ রে) প্রাক্কনরত ব্যগয়  (ম্পূণ থ গ্যা উন্নয়ন তনফর)  জুরাআ, ২০১৩ গত জুন, ২০১৬ 

মভয়াদকাগর প্রকেটিয ১ভ ংগাধগনয প্রাননক নুগভাদন মদয়া য়।   

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন (১ভ ংগাধন নুমায়ী) : 

 ক) নজনফ (গ্যা উন্নয়ন তনফর(নজনডএপ)):                                                           

           (রে টাকা)  

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

 নুল্পভাপ্তদত ১ভ ংল্পাধন নুমায়ী প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ৯৪২৫.০০ রে  টাকা। ননঅয 

নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত ৯০৭৩.৯৬ রে  টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৬.২৮%। প্রকে ভাপ্ত 

প্রনতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকল্পেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০%।  
১২। ম থগফেণ :  

১২.১। গত ০৭/০৫/২০১৭ তানযগখ অআএভআ নফবাগ কর্তথক নততা কূ নং ২৭ নযদ থন কযা গয়গছ। নযদ থনকারীন 

ভগয় প্রকে নযচারক উনস্থত নছগরন। 

১২.২। প্রকে নযচারক জানান মম,  

১২.২.১  নততা কূ নং ২৭ তীম থকবাগফ খনগনয রগেয ফাগক্স গত প্রগয়াজনীয় উগদষ্টা মফা গ্রণ কযা গয়গছ।  

১২.২.২  নযগফগত ছােে প্রদাগনয রগেয ১০-১০-২০১৩ তানযগখ নযগফ নধদপ্তয ফযাফয অগফদন কযা য়। ম 

মপ্রনেগত ০৪-০২-২০১৪ তানযগখ নযগফ নধদপ্তয কর্তথক নযগফগত ছােে প্রদান কযা য়।  

১২.২.৩  ৬টি কযাটাগযীয র্ততীয় েীয় প্রগকৌর মফা মথা (i) Cementation ii) Wireline Logging (iii) 

Drill Stem Testing (DST) (iv) Wireline Operation (v) Mud Logging এবং (vi) 

Directional Drilling Engineering মফা ংগ্রগয রগেয ২৯-০৮-২০১৩ তানযখ গত ০৯-১০-২০১৩ 

মভাট ঋণ/মক্রনডট নুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

৯৪২৫.০০ ৯৪২৫.০০ - ২৮৫০.০০ 
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তানযখ ম থন্ত দযে দনরর নফ ক্রয় এফং ১০-১০-২০১৩ তানযগখ দযে গ্রণ  একআ নদগন প্রাপ্ত দযেমূ 

মখারা য়। মূল্যায়ন ম্পন্ন কগয মফাগড থয নুগভাদন াগগে Wireline Logging কযাটাগযীগত China 

Petroleum Logging Co. Ltd., China এয াগথ চূোন্ত চুনক্ত স্বােয ম্পন্ন  য় । উগেখ্য ফাগক্স গত 

Mud Logging মফা গ্রণ কযা গয়গছ। 

১২.২.৪ খনন ভারাভার ক্রয়ঃ 

Casing, Tubing & Cementing Accessories ভারাভার ত্রুগয়য নননভি Saga PCE Pte Ltd., 

Singapore এয াগথ চুনক্তয নফযীগত ভারাভারমু ০৪-০৪-২০১৫ তানযগখ য়যাযাউগজ মৌৌঁছা য়।  
Drill Bits & Nozzles ভারাভার ক্রগয়য নননভি Varel Europe S.A.S., France এয াগথ চু নক্তয 

নফযীগত ভারাভারমু ২৩-০৬-২০১৫ তানযগখ য়যাযাউগজ মৌৌঁছা য়।  
Mud & Completion Chemicals ভারাভার ক্রগয়য নননভি Ennor Muds & Chemicals, India এয 

াগথ চুনক্তয নফযীগত ভারাভারমু ০৩-০৯-২০১৫ তানযগখ য়যাযাউগজ মৌৌঁছা য়। 
Downhole Completion Equipment ভারাভার ক্রগয়য নননভি Halliburton Far East Pte Ltd 

(“HALFE”), Singapore এয াগথ স্বােনযত চুনক্তয নফযীগত ভারাভারমু ০৫-১১-২০১৫ তানযগখ 

য়যাযাউগজ মৌৌঁছায়। 
১২.২.৫  কূ খনন কাম থক্রভঃ ২০-১১-২০১৩ তানযগখ ফাগক্স খনন ঠিকাদায নগগফ IPS Cardwell নযগ 

িাযা নততা ২৭ নং কূ খনন কাম থ ক্রভ শুরু কযা য়। ১৯-০৩-২০১৪ তানযগখ নততা # ২৭ নং কূগয খনন 

কাম থক্রভ ভাপ্ত কযা য়। কূটিয খনন গবীযতা ৩১৩৭ নভটায । অনুলনেক কাজ মগল ০৭-০৪-২০১৪ তানযখ 

গত গ্যা উৎাদন যীেণ শু রু কগয ফ থগল ১৫৮৬ নএঅআ মপ্রাগযয নফযীগত ১৫.০২ নভনরয়ন ঘনপৄট 

াগয গ্যা উৎাদন যীেণ ভাপ্ত কযা য়। গত ১০-০৪-২০১০৪ তানযখ মথগক নততা#২৭ কূ গত তদননক 

১৭ নভনরয়ন ঘনপৄট গ্যা প্রগ প্ল্াগন্টয ভােগভ প্রনক্রয়াজাত কগয ফানণনজযকবাগফ জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা 

গে।  

১২.৩। ননঅয এয ৯নং নুগেগদয Status of Loan/Grant ংগ অগরাচয প্রকগেয থ থায়গনয নফলগয় মকান 

তথ্য উগেখ মনআ। 

১২.৪।    প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান নডট অনি মনআ। 

 

১২.৫ প্রকে এরাকায় েননকৃত কূমূল্পয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

 

  

প্তচে- নততা ২৭ নং কূ প্তচত্র- নততা ২৭ নং কূ এরাকা 
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১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: নং প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 A.K. Fazlul Haque 

Chowdhury 

General Manager & 

Project Director 

Full 
Time 

১৯/০১/২০১৪ গত 

২৩/০৯/২০১৫  

2 Mr. Md. Ashraful Islam Project Director & 

Manager 

Full 
Time 

১৮/১১/২০১৫ গত প্রকে ভাি 

মনৃ্ত  
 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

নততা ২৭ নং কু খনগনয ভােগভ গ্যাগয উৎাদন 

বৃনি তথা ননযনফনেন্নবাগফ গ্যা যফযা ব্যাত 

মযগখ মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চানদা পূযণ।  

নততা ২৭ নং কূ গত তদননক ১৭ নভনরয়ন ঘনপৄট গ্যা প্রগ 

প্ল্াগন্টয ভােগভ প্র নক্রয়াজাত কগয জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা 

গে 
 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

Goods & Works of the Project/Programme costing above Tk. 200 Lakh and consultancy above Tk. 100 Lakh : 

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 

RDPP Contrac

ted 

Value 

Invitation Date 
Contract Signing/ 

LC opening date 

As per 

Contract 
Actual 

A) Total 

B) PA 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Procurement of Goods                                         

- Casing & Tubing 
725.00 708.23 

3-Sep-13 8-Feb-15 18-Sep-15 29-Feb-16 
- - 

- 
Mud & Completion 

Chemicals 

292.00 284.24 
29-May-14 20-Jan-15 2-Sep-15 29-Feb-16 

- - 

B. Procurement of Works                                         

- Cementation Services 
308.00 291.09 

25-Aug-13 10-Mar-14 31-Dec-14 30-Jun-14 
- - 

- Wireline Logging 
499.00 530.20 

25-Aug-13 23-Feb-14 31-Dec-14 30-Jun-14 
- - 

- 
Directional Engineering 

Services 

493.00 647.42 
25-Aug-13 9-Mar-14 31-Dec-14 30-Jun-14 

- - 

C. Procurement of Services                                       

- Drilling & Workover 

Operation services 

(BAPEX) 

4465.00 4684.60 BAPEX was 

engaged 

directly 

18-Feb-14 31-Dec-14 30-Jun-14 

- - 

 



235 

 

১৬। সুানয/ভন্তব্য : 

১৬.১  খননকৃত নততা ২৭ নং কূ ননয়নভত ম থগফেণ  এফং কূটি গত ননযাগদ গ্যা যফযা  কযায  জন্য 

ফাংরাগদ গ্যা নপল্ড মকাম্পানন নরনভগটড প্রগয়াজনীয়  ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

১৬.২   বনফষ্যগত প্রকে প্রণয়নকাগর প্রকগেয েমূগয প্রাক্করন ফাস্তফতায নননযগখ কযগত গফ মাগত  প্রকে 

ংগাধন/মভয়াদ বৃনিয প্রগয়াজন না য়; 

১৬.৩  বনফষ্যগত ননঅয এয ৯নং নুগেগদয Status of Loan/Grant ংগ প্রকগেয থ থায়গনয নফলগয় 

তথ্য প্রদান কযগত গফ এফং 

১৬.৪   সুানয নুগেদ ১৬.১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ।  
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ংযুনক্ত –ক 

নততা ২৭ নং কু খনন ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

 

(রে টাকায়) 
 

Economic 

Code 

Items of Work 

as per RDPP 
Unit 

Target 

(as per RDPP) 
Actual Progress Reasons 

for 

Deviatio

n (±) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(a) Revenue Component               

4800 
Supplies and Services 

   

4813 VAT L.S. 893.63 L.S. 893.62 L.S. - 

4814 Taxes L.S. 455.00 L.S. 453.64 L.S. - 

4824 Bank/Bima Charges 
  i)  Bank Charges L.S. 40.00 L.S. 29.22 L.S. - 

  ii)  Bima L.S. 31.00 L.S. 27.50 L.S. - 

  iii)  Port Handling/Dues L.S. 24.00 L.S. 17.50 L.S. - 

4826 Local Agent Commission (LAC) L.S. 55.00 L.S. 15.49 L.S. - 

4828 Stationery, Seal, Stamp etc L.S. 5.00 L.S. 4.96 L.S. - 

4833 Announcement & Advertisement L.S. 18.00 L.S. 5.67 L.S. - 

4846 Transportation cost              

  i)  Carrying of materials L.S. 25.00 L.S. 23.83 L.S. - 

  ii)  Carrying of Waste mud/chemicals L.S. 15.00 L.S. 11.59 L.S. - 

4874 Consultancy Services by BAPEX L.S. 115.50 L.S. 105.00 L.S. - 

4883 Honorarium Fee for Committee L.S. 14.00 L.S. 6.18 L.S. - 

4886 Survey, Identification of drilling location, 

IEE, EIA etc. 

L.S. 10.00 L.S. 2.00 L.S. 
- 

4899 Others 

  i)  Drilling Operation Services by 

BAPEX 
1 well 4465.00 1well 4464.94 1 well   

  ii)  Third Party Engineering Services  1 well 1454.00 1well 1406.46 1 well - 

4900 Repairs, Maintenance & Rehabilitation 
      

  

4916 Maintenance of Machinery, Equipment, tools 

etc. 

L.S. 3.00 L.S. 1.59 L.S. 
- 

4991 Repair and Maintenance of retaining & 

boundary walls, Approach roads, waste mud 

pond etc. 

L.S. 2.00 L.S. 0.49 L.S. - 

(b) Capital component  

6800 Acquisition of Assets 
6813 Machinery & Other Equipment/Tools 
  i)  Drilling Materials  1 well 1722.00 1well 1529.37 1 well - 

  ii)  Locally Procured Machinery, 

Equipment Spares etc. 

Lot 2.00 Lot 0.15 Lot - 

6815 Computer with printer & Accessories Lot 6.00 Lot 5.89 Lot - 

6819 Office Machinery/Equipment Lot 3.00 Lot 3.00 Lot - 

6821 Furniture for PO Lot 1.00 Lot - - - 

7000 Construction of works  

7066 Foundation for Rig 1 No.  65.87 1 No.  65.87 1 No. - 

Total - 9425.00 100% 9073.96 100% - 
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মভাফাযকপুয ততর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন প্রকে (৩য় ংগানধত) 

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ                        :  মভাফাযকপুয ততর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন প্রকে (৩য় ংগানধত)। 
২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ চমরানরয়াভ এক্সগপ্ল্াগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পানী নরনভগটড 

                                                             (ফাগক্স), মগরাফাংরায একটি মকাম্পানী।  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৬০৪.০০ 

৫৬০৪.০০ 

(৩৪৪৯.০০) 

 

৮৭৪৬.০০ 

৮৭৪৬.০০ 

(৪৬৬৮.০০) 

 

৮১২৬.৯১ 

৮১২৬.৯১ 

(৪৩১৯.৫০) 

 

জানুয়াযী,২০০

৬ গত 

জুন,২০০৯ 

জানুয়াযী,২০০৬ 

গত 

জুন,২০১৬ 

জানুয়াযী,২০০

৬ গত 

জুন,২০১৬ 

(+) ২৫২২.৯১ 

   (৪৫.০২%) 

৮৪ ভা 

(২০০%) 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ২৫২২.৯১ রক্ষ টাকা মফী ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান (ননঅয নুমায়ী):  

 

নফবাগ মজরা উগজরা 

যাজাী াফনা াঁনথয়া 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক গ্রগনত (ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি 

যল্পয়ল্পছ)।   

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদ মন উগেনখত তগথ্যয মপ্রনেগত  প্রকে প্তযচারক জানান 

চম প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য: 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ: 

চদল্প জ্বারানন প্তল্পল্পফ প্রাকৃপ্ততক গ্যাল্পয চাপ্তদা চভটাল্পনায রল্পক্ষয যকায নতুন নতুন গ্যা কূ েন চনয ভাধ্যল্পভ চদল্পয 

প্রাকৃপ্ততক গ্যাল্পয প্তযজাব ৃমৃদ্ধ কযায ওয গুরুত্ব প্তদল্পয় অল্পছ। চদল্পয প্তিভাঞ্চল্পরয গ্যাল্পয ম্ভাফনা /গ্যাল্পয 

ভজুল্পদয প্তযভাণ প্তনরূল্পনয রল্পক্ষয প্তপপ্তজপ্তফপ্তরটি োপ্তড ও নতুন নতুন কূ েনন কযা প্রল্পয়াজন। অপ্তয দল্পকয 

ভধ্যবাল্পগ প্তফল্পদী ংিা PRKLA-SEISMOS (GERMAN), Horozon (U.K) এফং চল্পরাফাংরা কর্তকৃ 

কুপ্তষ্টয়া, মল্পায ও াফনা এরাকায় াআপ্তভক াল্পব ৃপ্তযচারনা কযা য়। াআপ্তভক তথ্য প্তফল্পিলল্পণ এ কর এরাকায় 

ততর/গ্যাল্পয ম্ভাফনা অল্পছ ফল্পর উল্পেে কযা য়। তল্পফ প্তকছু প্তকছু এরাকায় ততর/গ্যা অযণ তযন্ত ঝুঁপ্তকপূণ ৃফল্পর 

প্তফল্পলজ্ঞগণ ভতাভত প্রদান কল্পযন। তল্পফ এয ভল্পধ্য াফনায ভূ -গঠল্পন ততর/গ্যা অযণ ম্ভাফনাভয় ও ল্পক্ষাকৃত কভ 

ঝুঁপ্তকপূণ ৃফল্পর াআপ্তভক প্তফল্পিলল্পণ চদো মায়। এ মপ্রনেগত চভাফাযকপুয োকচাল্পয কূ েনল্পনয উল্পযাগ গ্রণ কযা য়। 
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৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

(ক) প্রথভ ম থাগয় মভাফাযকপুয ব-োকচাগয প্রায় ১৬১ নকগরানভটায (নকঃনভঃ) রাআন ২-নড াআনভক াগব থ নযচারনা 

কযা এফং াআনভক াগব থয পরাপর গন্িালজনক নফগফনচত গর কূ খনগনয স্থান নননদ থষ্ট কযা এফং 

(খ) নিতীয় ম থাগয় মভাফাযকপুয ব-গঠগন ৪ ৭০০ (+ ১০০) নভটায গবীযতায একটি ততর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন কযা 

 কূ মটনেং ংক্রান্ত কাম থানদ ম্পাদন কযা। 

প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 বপ্তভ নধগ্রণ/ক্রয়-৩.৬ মক্টয; 

 বনভ উন্নয়ন-৫৬০০০ ঘঃনভঃ; 

  প্তের ও াআপ্তভক াল্পবযৃ জন্য ভারাভার, মন্ত্রাপ্তত ও চকপ্তভকযার ংগ্র কযা; 

  য়যাযরাআন রনগং ানব থ আতযানদ। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন: 

মভাফাযকপুয ততর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন ীল থক প্রকেটি গত ২২/০২/২০০৬ তানযগখ নুনষ্ঠত একগনক বায় মভাট 

৫৬০৪.০০ রে (ম্পূণ থ নজনফ)টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়াযী ২০০৬ মথগক জুন ২০০৯ ম থন্ত মভয়াদকাগর 

“াআনভক াগব থয পরাপর গন্তালজনক নফগফনচত গরআ একগনকগক ফনত মযগখ মতর/গ্যা নুন্ধান কূ 

খনগনয দগে গ্রণ কযা মাগফ” গতথ নুগভানদত য়। গত ০৪/০৫/২০০৯ তানযগখ জানুয়ানয ২০০৬ গত জুন ২০১০ 

ম থন্ত থ থাৎ এক ফছয (১ভ ফায ) মভয়াদ বৃনিয প্রাননক নুগভাদন জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক জানয 

কযা য় ।গত ৩০/০৩/২০১০ তানযগখ নুনষ্ঠত একগনক বায় অগরাচয প্রকেটিয প্রথভ ংগাধগনয প্রস্তাফ মভাট 

৮৯২৬.০০ রে (ম্পূণ থ নজনফ) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ গত নডগম্বয ২০১১ মভয়াদকাগর নুগভানদত 

য় । গত ২২/১১/২০১১ তানযগখ জ্বারানন এ খননজ ম্পদ কর্তথক “মভাফাযকপুয ততর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন (২য় 

ংগানধত)” ীল থক প্রকগেয অন্ত:খাত ভিগয়য প্রাননক নুগভাদন জানয কযা য়। গত ১২/০৭/২০১২ তানযগখ 

জানুয়ানয ২০০৬ গত জুন ২০১৩ ম থন্ত প্রকেটিয মভয়াদ ২য় ফায  বৃনিয প্রাননক নুগভাদন জ্বারানন  খননজ 

ম্পদ নফবাগ কর্তথক জানয কযা য় ।  গত ২৬/০২/২০১৪ তানযগখ মভাট ৮৯২৬.০০ রে (নজনফ ৮৯২৬.০০ রে ) 

টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ গত জুন ২০১৫ মভয়াদকাগর প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয প্রস্তাফ নযকেনা 

কনভন কর্তথক নুগভানদত য়। ফ থগল প্রকেটিয ৩য় ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ০৯/০২/২০১৬ তানযগখ নুনষ্ঠত 

একগনক বায় মভাট ৮৭৪৬.০০ রে (ম্পূণ থ নজনফ) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ গত জুন ২০১৬ ম থন্ত 

মভয়াদকাগর নুগভানদত য়।  

১০। প্রকগেয থ থায়ন : 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা)   

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ৮৭৪৬.০০ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত 

৮১২৬.৯১ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯২.৯২%। প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয ানফ থক মবৌত 

গ্রগনত ১০০% গয়গছ ভগভ থ প্রকে নযচারক জানান।  

 

 

মভাট ঋণ  আকুযআটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৮৭৪৬.০০ - - ৪৬৬৮.০০ 



239 

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১। গত ১৬/০৯/২০১৭ তানযগখ াফনা মজরায াঁনথয়া উগজরায মেতুাো আউননয়গনয াগরাচনন্ডপুয গ্রাগভ অগরাচয 

প্রকগেয অতায় খননকৃত কূ এফং নধগ্রণকৃত বনভ অআএভআ নফবাগ কর্তথক নযদ থন কযা য়। প্রকে নযদ থনকাগর প্রকে 

নযচারক জনাফ টি.এভ. অনফ অব্দুো উনস্থত নছগরন। প্রকে নযচারক কর্তথক প্রগদয় তথ্যানুমায়ী মভাফাযকপুয মতর/গ্যা 

নুন্ধান কূময নফনবন্ন তথ্য ননগম্ন উগেখ কযা গরাঃ  

 

(ক)  খননকৃত কূগয ৪১৭৫ নভটায গবীযতায় গত ০৩.০৬.২০১৫ তানযগখ নড্রর াআ োক য় মায়। যফতীগত ৩৬২০ 

নভটায গবীযতা গত উক্ত াআ উিায কযা য়।  

(খ)  ১০/০৫/২০১৬ তানযগখ ৪৩৩৭ নভ: গত ৪৬১২ নভটায ম থন্ত নগভন্ট প্ল্াগ, ১৫/০৫/২০১৬ তানযগখ ৩৪০০ নভ: নিজ প্ল্াগ 

স্থান,  ১৬/০৫/২০১৬ তানযগখ ৩৩০৩ নভ: - ৩৪০০ নভ: নগভগন্ট প্ল্াগ এফং ২৩/০৫/২০১৬ তানযগখ ১০৪ নভ:- ২০০ 

নভ: ম থন্ত নগভন্ট প্ল্াগ কগয কূগয কাম থক্রভ স্থনগত কযা য়।  

(গ)  ফাগক্স কানযগযী কনভটিয নিান্ত নুমায়ী ৯  ˜  মকনং সু এয নীচ গত থ থাৎ ৩৪৬৫ নভটায গত ৮ ˜  কূ খনন 

রেয ভাো থ থাৎ ° ৪৭০০ প্তভটায মনৃ্ত াআট রাপ্তকং এয ভাধ্যল্পভ কূ েনন কাজ ম্পন্ন কযায রল্পক্ষয র্ততীয় ক্ষীয় 

চফা োল্পত  Directional Drilling Service and Mud Engineering Service বাো কগয াআট রানকং 

এয ভােগভ গত ১০.০২.২০১৬ তানযগখ ৪২৮০ নভটায ম থন্ত কূ খনন ম্পন্ন গয়গছ। ০৪.০৩.২০১৬ তানযগখ 

৭˜চকপ্তং (Liner)  নগভগন্টন জফ ম্পন্ন গয়গছ। ২৭.০৩.২০১৬ তানযগখ ৫  ˜ slim hole ৪৬২৪ নভটায 

ম থন্ত খনন ম্পন্ন গয়গছ। ০১.০৪.২০১৬ তানযগখ ৫ ˜ মকনং (Liner) ৪৬২৪ নভটায যাননং আন  নগভগন্টন জফ 

ম্পন্ন গয়গছ।  

১২.২। মূর প্রকেটি নুল্পভাদল্পনয ভয় “াআনভক াগব থয পরাপর গন্তালজনক নফগফনচত গরআ একগনকগক ফনত মযগখ 

মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনগনয দগে গ্রণ কযা মাগফ” গতথ প্রকেটি নুগভানদত য়। ননঅয এ উগেখ যগয়গছ মম, 

৪৫৫৫-৪৫৫৯ নভঃ গবীযতায় ১.১১%, ৪৫৭৭-৪৫৭৮ নভঃ গবীযতায় ১.০৫%, ৪৫৮১-৪৫৮৪ নভঃ গবীযতায় ৩.২৬%, ৪৫৮৫-

৪৫৯২ নভঃ গবীযতায় ৫.০৮% এফং ৪৫৯৫-৪৬০৪ নভঃ গবীযতায় ২১% গ্যগয উনস্থনত নাক্ত কযা মগগছ। মভাফাযকপুয 

এক্সগপ্ল্াগযটনয গয়র #১ খনগনয য নযরনেত য় মম মবৌগগানরক নদক মথগক এরাকাটি মগরানরয়াভ নগেগভয ধীগন। 

ফানননজযকবাগফ গ্যা ায়া না মগগর গ্যাগয মফ্ল্া ায়া মগগছ (ননঅয পৃষ্ঠা-১২)। মতর এয উনস্থনত ায়া মগগছ নকনা 

নফলগয় জানগত চায়া গর প্রকে নযচারক ফাগক্স এয উ-ভাব্যাফস্থাক (ব-তি) জনাফ ারাদায নদ্যর আরাভ এয 

াগথ মপাগন অগরাচনাপূফ থক জানান মম, Mud এফং cutting sample যীো কগয ততর এয মকান উনস্থনত নযরনেত 

য়নন তগফ গ্যাগয উনস্থনত নযরনেত গয়গছ। থ থাৎ কূটি খনগনয য মকান ততর ায়া মায়নন এফং ফানননজযকবাগফ 

উগিারনগমাগ্য মকান গ্যা ায়া মায়নন। 

 

১২.৩। প্রকেটি জুন ২০১৬ মত ভাপ্ত গর কূটি খনন কযায য উক্ত স্থান  গত যফপ্তধ Rig টি িানান্তয কযা য়প্তন। 

 

১২.৪। কূ েনল্পনয ভয় Wire line Logging ম্পন্ন কগযগছ China Petroleum Limited (CPL) এফং DST, 

Halliburton ম্পন্ন কল্পযল্পছ ভল্পভ ৃপ্রকে প্তযচারক জানান। 

 

১২.৫। প্রকল্পেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান Internal Audit কযা য়নন। ২০১১-১২ এফং 

২০১৫-১৬ থ থ ফছগয External Audit কযা গয়গছ এফং নডট অনি মূ ননষ্পনিয জন্য প্রনক্রয়াধীন যগয়গছ। মা ননগম্ন 

উগেখ কযা গরা (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj705DrirbWAhVIPY8KHdOVASIQjBAILTAB&url=https%3A%2F%2Fjobs.halliburton.com%2F&usg=AFQjCNGq7Oj5Ce6eB45L5n5_3faZedhE7A
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Audit 

period 

Date of 

submission of 

Audit Report 

Major findings/ objections Whether 

objections 

resolved or not. 

 

1 2 3 4 

2005-

2006 

-   

2006-

2007 

-   

2007-

2008 

-   

2008-

2009 

-   

2009-

2010 

-   

2010-

2011 

-   

2011-

2012 

24/04/2013 Despite not being a gas production project, gas production 

related foreign materials were purchased under the gas 

exploration project and the purchased materials were left 

completely unutilized. Hence, there was a misuse of U$D 

1,39,476 Which is equivalent to tk. 97, 14,503.00 in BDT. 

 

Objection 

resolving is in 

Progress 

2012-

2013 

-   

2013-

2014 

-   

2014-

2015 

-   

2015-

2016 

23.11.2016  As a result of the failure of the contractor to complete the 

works within the time stipulated in the contract and the 

contractor not being imposed any penalty as per the contact 

there was a loss of u$d 84,075.82 equivalent to tk.          6, 

55,791.24 BDT.  

 Premium and Vat amounting to U$D 9,668.71 equivalent to 

tk. 7, 54,159.38 treated as a loss due to not cover insurance 

from Sadharan Bima Corporation.  

 

Objection 

resolving is in 

Progress 

 

১২.৬। প্রকগেয অতায় ১টি জী এফং ১টি ডাফর মকনফন নক-অ ক্রয় কযা গয়গছ। প্রকে নযচারক জানান, ক্রয়কৃত ১টি 

জী ফাগক্স এয Transport Pool এ গত ০২/০৮/২০১৬ তানযগখ  এফং ১টি ডাফর মকনফন নক-অ ফাগক্স এয O&M 

এ স্তান্তয কযা গয়গছ।  

 

১২.৭। ননঅয এ প্রকে এরাকা ও প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য ঠিকবাগফ উগেখ কযা মনআ। 
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১২.৭। প্রকে এরাকা এফং েননকৃত কূ এয কপ্ততয় প্তিযপ্তচত্রঃ 

  

প্তচত্রঃ খননকৃত কূ প্তচত্রঃ খননকৃত কূ এরাকা 

  

প্তচত্রঃ খননকৃত কূ এরাকা প্তচত্রঃ প্তধগ্রণকৃত ভূপ্তভ 

 

 

 

নচেঃ যাআট ফ গয় নচেঃ প্রকে এরাকা 
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১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ A.B.M Wahiduzzaman Khan General 

Manager 
পূণ থকারীন 01/02/2007-30/12/2009 

২ Md. Ataur Rahman - পূণ থকারীন 01/04/2010-20/07/2014 

৩ Md. Abdullah - পূণ থকারীন 03/12/2014-29/12/2015 

৪ T. M. Abi Abdullah - পূণ থকারীন 30/12/2015-30/06/2016 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

প্রথভ ম থাগয় মভাফাযকপুয ব-োকচাগয প্রায় 

১৬১ নকগরানভটায (নকঃনভঃ) রাআন ২-নড 

াআনভক াগব থ নযচারনা কযা এফং 

াআনভক াগব থয পরাপর  চন্তালজনক 

নফগফনচত গর কূ খনগনয স্থান নননদ থষ্ট কযা 

প্রথভ ম থাগয় মভাফাযকপুয ব-োকচাগয প্রায় ১৭৬ নকঃনভঃ রাআন ২-নড 

াআনভক াগব থ নযচারনা কযা  গয়গছ। াআনভক ডাটায আন্টাযনপ্রগটন 

মযজাল্ট এফং নজ.টি.. ( Geo Technical Order) কাজ প্রস্তুত কল্পয 

কাপ্তযগপ্তযবাল্পফ উমৄি াওয়া চগল্পছ (প্তপ্তঅয পৃষ্ঠা- ১২)। 

 নিতীয় ম থাগয় মভাফাযকপুয ব-গঠগন ৪ ৭০০ (+ 

১০০) নভটায গবীযতায একটি ততর/গ্যা 

নুন্ধান কূ খনন কযা  কূ মটনেং ংক্রান্ত 

কাম থানদ ম্পাদন কযা। 

চভাফাযকপুয#১ নুন্ধান কূ বাটি থকযানর ৪৬২৪ নভঃ ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। 

৪৫৫৫-৪৫৫৯ নভঃ গবীযতায় ১.১১%, ৪৫৭৭-৪৫৭৮ নভঃ গবীযতায় ১.০৫%, 

৪৫৮১-৪৫৮৪ নভঃ গবীযতায় ৩.২৬%, ৪৫৮৫-৪৫৯২ নভঃ গবীযতায় ৫.০৮% 

এফং ৪৫৯৫-৪৬০৪ নভঃ গবীযতায় ২১% গ্যগয উনস্থনত নাক্ত কযা মগগছ। 

মভাফাযকপুয এক্সগপ্ল্াগযটনয গয়র#১ খনগনয য নযরনেত য় মম মবৌগগানরক 

নদক মথগক এরাকাটি মগরানরয়াভ নগেগভয ধীগন। ফানননজযকবাগফ গ্যা 

ায়া না মগগর গ্যাগয মফ্ল্া ায়া মগগছ। 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী):  

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 

DPP 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Mud and Completion Chemicals & 

Reagents 

495.00 354.00 25.04.201

1 

16.01.201

2 

22.02.201

2 

31.12.20

14 

20.12.20

14 

Wire line logging Services 700.00 664.00 21.05.201

4 

05.11.201

4 

08.12.201

4 

24.02.20

16 

16.05.20

16 

Directional Drilling Services for site 

tracking.  

500.00 474.00 08.07.201

5 

31.12.201

5 

07.02.20

16 

04.03.20

16 
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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 

DPP 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

11.01.201

6 

DST, production testing and completion  400.00 390.00 01.04.201

4 

25.02.201

5 

21.04.201

5 

24.02.20

16 

10.05.20

16 

Casing (Different sizes) 632.00 631.85 07.12.200

9 

04.07.201

0 

25.07.201

0 

20.02.20

11 

10.05.20

11 

Casing & its Accessories & Liner Hanger 327.00 326.96 28.02.201

1 

19.10.201

1 

03.11.201

1 

22.04.20

14 

03.04.20

12 

Bit & Hole opener. 235.00 234.60 28.10.200

9 

03.03.201

0 

24.03.201

0 

10.08.20

10 

19.07.20

10 

Well Head Control Panel, X-Mass Tree 232.00 231.93 07.12.200

9 

20.09.201

0 

21.11.201

0 

07.05.20

11 

25.05.20

11 

[Note: Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above 

Tk. 100.00 lakh :] 

 

১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ কূটি খনগনয য উক্ত কূ গত মকান ততর/গ্যা না ায়ায কানযগনয কাযণ নুন্ধানপূফ থক তা জ্বারানন   

খননজ ম্পদ নফবাগ, নযকেনা কনভন এফং অআএভআ নফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ ; 

১৬.২ প্রকেটি জুন ২০১৬ মত ভাপ্ত গর কূটি খনন কযায য উক্ত স্থান  গত  যফপ্তধ Rig টি িানান্তয কযা 

য়প্তন। BAPEX এয কূ েনল্পন মল্পথষ্ট ক্ষভতা এফং প্রল্পয়াজনীয় প্তযগ অনুলপ্তিক মন্ত্রাপ্তত অল্পছ। তাআ 

প্তফপ্তবন্ন কূ েনল্পন যাষ্টীয় প্রপ্ততষ্ঠান BAPEX-চক নধকাগয ম্পৃি কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৩ বনফষ্যগত ফায ফায প্রকে ংগাধন মথগক নফযত থাকগত গচষ্ট থাকগত গফ;  

১৬.৪ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৫ প্রকেটিয নডট অনিমূ দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ; 

১৬.৬ যকানয নীনতভারা নুযণপূফ থক প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত মানফান স্তান্তয কযগত গফ; এফং 

১৬.৭ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৬ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআনডগক 

ফনত কযগত গফ। 
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ংযুনক্ত –ক 

 

মভাফাযকপুয মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন (৩য় ংগানধত) ীল থক প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক  গ্রগনত (ননঅয এ 

প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী):            

                                                                                                                         (রে টাকায়) 

Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

REVENUE COMPONENT:        

Allowances         

Daily Allowance (Field messing)  150.00  149.70  - 0.30 

    (-)   (-)   At actual 

Other Allowance (Field Allowance: 

10% of basic) 

 0.00  0.00   

  (-)    (-)    

Supplies & Services         

 Traveling Expenditure  30.00  29.84  - 0.16 

    (-)    (-)  At actual 

Rental of House, Godown, Yards, 

Land & Camp setting 

 10.00  9.97  - 0.03 

  (-)    (-)  At actual 

Equipment Rental (Hiring of 

wireline unit & tools) 

 0.00  0.00   

 
 

    

Custom, Duty/VAT (Cost has been 

estimated considering 10% AIT & 

4.5% VAT for Third Party Services, 

4% VAT for Imported Chemicals)  

 421.00  313.00  - 108.00 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Postal Bill         

Telephone Bill(Mobile & Land 

Phone) 

 
4.00 

 
3.64 

 - 0.36 

    (-)    (-)  At actual 

Fax/ E-Mail (GPRS activated SIM 

card) Bill 

 2.00  1.97  - 0.03 

  (-)    (-)  At actual 

Petroleum & Other Lubricants 

(POL) 

 
1000.00 

 
999.10 

 - 0.90 

   (-)  (-)   At actual 

i) Insurance (Considering 1% of 

Imported Chemicals and Machinery 

& Equipment)  

 73.50  71.46  - 2.04 

 (-)   (-)  At actual 

ii)  Bank charge (Considering 0.25% 

of Imported Chemicals and 

Machinery & Equipment)  

 29.00  25.82  - 3.18 

  (-)    (-)  At actual 

iii)  Exploration Insurance (Lump 

sum) 

 
0.00 

 
0.00 

  

    (-)    (-)   

Stationary, Seal, Stamp  8.00  7.78  - 0.22 

    (-)    (-)  At actual 

Entertainment Cost  7.00  6.24  - 0.76 

    (-)     (-)  At actual 

Transportation Cost         

i) Mobilization & de-mobilization of  

Rig and Seismic crew 

 220.00  212.14  - 7.86 

  (-)    (-)  At actual 

ii) Carrying cost  110.00  109.84  - 0.16 

    (-)    (-)  At actual 



245 

 

Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

iii) Rental of Vehicles 

(Jeep,Microbus etc.) 

 Nos 15.00 Nos 13.02 Nos - 1.98 

  (-)    (-)  At actual 

 iv) Local Transport/Conveyance  5.00  4.68  - 0.32 

    (-)    (-)  At actual 

Corp Compensation & other 

damages 

 
23.50 

 
22.02 

 - 1.48 

    (-)    (-)  At actual 

Daily labour wages (skilled & semi 

skilled, technical & non technical, 

Ansar, Model guards) 

Nos 470.00 Nos 469.49 Nos - 0.51 

  (-)   (-)   At actual 

Purchase of Chemicals 

(Imported) 

 
  

 
  

  

API Class Cement  Lot 65.00 1 65.00 1 0.00 

   (65.00)  (65.00)  At actual 

Cement Additives Lot 105.00 1 96.00 1 - 9.00 

   
(105.00) 

 
(96.00) 

 - (9.00) 

At actual 

Mud and Completion 

Chemicals & Reagents 

Lot 495.00 1 473.64 1 - 21.36 

 
(495.00) 

 
(473.64) 

 - (21.36) 

At actual 

Medical including First Aid  3.00  3.00  - 0.00 

    (-)     (-)  At actual 

Honorarium ( For Tender 

evaluation, Local expert 

hiring) 

 10.00  9.31  - 0.69 

 
 (-)  

 
  (-) 

 At actual 

Other Cost  3256.00      

a) Third party services         

i) Wire line logging Services  700.00  699.36  - 0.64 

   
(650.00) 

 
(649.36) 

 - (0.64) 

At actual 

ii) Directional Drilling 

Services for site tracking.  

 500.00  490.00  - 10.00 

 
(500.00) 

 
(490.00) 

 - (10.00) 

At actual 

ii) DST, production testing 

and completion  

 400.00   120.00  - 280.00 

 
(390.00) 

 
(120.00) 

 - (270.00) 

At actual 

iii) Laboratory services (Mud 

& Production etc.) 

 0.00  0.00   

  (-)   (-)    

iv)  Back up Services (Mud 

Logging, Cementing etc.) 

 70.00  70.00  - 0.00 

 (65.00)  (65.00)  At actual 

v)  Back up Services (Mud 

Engineering) 

 20.00   20.00  - 0.00 

 (20.00)  (20.00)  At actual 

b) Seismic data processing, 

interpretation & reporting 

 0.00  0.00   

   (-)   (-)   
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Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) Tender notice Publishing.  10.00  10.00  - 0.00 

    (-)     (-)  At actual 

Repairs, Maintenance & 

Rehabilitation 

 
  

 
  

  

Vehicle (All types) Lot 
20.00 

1 
19.92 

1 - 0.08 

At actual 

Machinery & Equipment, 

office installation etc. 

 
10.00 

 
10.00 

 0.00 

At actual 

Other repair & maintenance 

(Machinery equipment,   

electrical infrastructure, rural 

roads and culverts, furniture 

fixtures, other building 

infrastructures etc. 

 43.00  42.80  - 0.20 

 

 (-)  

 

  (-) 

 At actual 

Sub-Total (Revenue 

Component) 

 
5029.00 

 
4578.74 

 - 450.26 

   
(2290.00) 

 

 
(1979.00) 

 

 - (311.00) 

 

At actual 

Capital Component:         

Acquisition of assets         

Vehicle         

I) Jeep 01 no No 31.53 1 31.53 1 - 0.00 

   (-)   (-)   At actual 

ii) Double Cabin Pick-up  01 

no 

No 
15.77 

1 
15.77 

1 - 0.00 

   (-)  (-)   At actual 

Material & Other 

Equipment (Imported) 

 
  

 
  

  

Drilling Materials, 

equipment & spares. 

 
  

 
  

  

Casing (Different sizes) Lot 632.00 1 632.00 1 - 0.00 

   (632.00)  (632.00)  At actual 

Casing & its Accessories & 

Liner Hanger 

Lot 
327.00 

1 
327.00 

1 - 0.00 

   (327.00)  (327.00)  At actual 

Bit & Hole opener. Lot 235.00 1 235.00 1 - 0.00 

   (235.00)  (235.00)  At actual 

Drilling Floor Handling 

Tools/ Rig Instrumentation 

Spares/ Well servicing tools/ 

works shop tools/Equipment 

and Spares for 

Servicing/Drilling Materials/ 

rig and Drilling consumable 

Lot 70.00 2 32.50 2 - 37.50 

 

(70.00) 

 

(32.50) 

 - (37.50) 

At actual 
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Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Spare for Choke Manifold and 

BOP 

     -  

        

Well Head Control Panel, X-

Mass Tree 

Lot 
232.00 

1 
232.00 

1 - 0.00 

   (232.00)  (232.00)  At actual 

Tubing (Different Dia) Lot 105.00 1 105.00 1 - 0.00 

   (105.00)  (105.00)  At actual 

Retrievable packer and 

downhole Valves 

      

        

Maintenance Materials, 

equipment and spares. 

 
  

 
  

  

Fork Lifter 2Nos. (capacity 10 

ton) 

Lot 
88.00 

1 
88.00 

1 - 0.00 

   (88.00)  (88.00)  At actual 

Super Charger Centrifugal 

Pump 

Lot 
45.00 

1 
45.00 

1 - 0.00 

   (45.00)  (45.00)  At actual 

Mud manifold equipment Lot 30.00 1 30.00 1 - 0.00 

   (30.00)  (30.00)  At actual 

Running Spares for 

Generator, Vehicle, Truck, 

Pipe carrier, 

Bouldozer,Forklifter, Oil 

Bouzer, Solid control 

equipment etc. 

Lot 194.00 1 194.00 1 - 0.00 

 

(194.00) 

 

(194.00) 

 At actual 

Well Services equipment & 

Spares 

        

Geo-interpretation/Mud 

Logging (Hardware & 

software for Geo interpret; 

sensor, spares for gas 

detector, sensor, chromate,, 

mudlogging software etc 

Including local traininning) 

Lot 180.00 1 180.00 1 - 0.00 

 

 

 
(180.00) 

 

(180.00) 

 At actual 

Cementation (Cementing 

accessories) 

Lot 40.00 1 40.00 1 - 0.00 

 (40.00)  (40.00)  At actual 

Well Testing         

Well completion Equipment Lot 96.00 1 96.00 1 - 0.00 

   (96.00)  (96.00)  At actual 

Bridge Plug & Accessories Lot 20.00 1 20.00 1 - 0.00 

   (20.00)  (20.00)  At actual 

Laboratory Equipment (Air Lot 45.00 1 45.00 1 - 0.00 
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Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Generator, Hydrogen 

generator, Sulper content 

apparatus, Chemicals, 

consistometer etc.) 

 

(45.00) 

 

(45.00) 

 At actual 

Imported materials, 

equipment & spares for 

seismic survey Lot 

Lot 39.00  1 39.00  1 - 0.00 

 
(39.00) 

 
(39.00) 

 At actual 

Computer (01), accessories, 

UPS , Printers,  Cartridge & 

Others. 

Lot 2.00 1 1.98 1 - 0.02 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Office, Equipment 

(Photocopier 02 (01 for 

Project & 01 for P.C), Mobile 

Phone set & Calculator etc.) 

Lot 2.50 1 2.50 1 - 0.00 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Electrical spars & Equipment 

( 1Refrizarator, 1 Deep Freeze 

& 2 Televisions) 

Lot 2.50 1 2.29 1 - 0.21 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Locally produced materials, 

equipment & spares for 

drilling operation Lot 

Lot 164.00 1 163.82 1 - 0.18 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Locally produced materials, 

equipment & spares for 

seismic survey Lot 

Lot 36.87 1 36.87 1 - 0.00 

 (-)   (-)  At actual 

Land requisition         

i) Land requisition 5.00 

hectors 

Hect

ors 
75.00 

3.6 
53.40 

3.6 - 21.60 

   (-)   (-)  At actual 

ii) Right of way 0.75 hectors Hect

ors 
1.00 

0.1 
0.02 

0.1 - 0.98 

   (-)   (-)  At actual 

Civil Construction         

Land development 122000 

cum 

Cum 182.00 56000 138.60 56000 - 43.40 

 (-)   (-)  At actual 

Other Building and 

infrastructure  

 
  

 
  

  

i) Rig foundation & well site 

construction 645 cum & 6405 

sqm  

Cum 

& 

Sqm 

180.00 

645 & 

6405 163.66 

645 & 

6405 

- 16.34 

 (-)   (-)  At actual 

ii) Office, Officer camp, 

caravan,  Godown etc.  

Sqm 
185.00 

2600 
181.18 

2600 - 3.82 

At actual 

iii) Staff camp, caravan etc  Sqm 
135.00 

2222 
123.46 

2222 - 11.54 

 At actual 

iv) Deep tube well foundation 

& sinking  

No 

(Sq
28.00 

2 (20) 
27.87 

2 (20) - 0.13 

At actual 
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Items of Work (as per RDPP)  Unit 
  

 Target (as per RDPP)   Actual Progress Reasons for 
deviation (±)  

Financial Physical          
(Quantity) 

Financial Physical          
(Quantity)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 

m) 

v) Deep tube well water 

supply system Lot 

Lot 2.00 1 0.00 1 - 2.00 

 (-)   (-)  At actual 

vi) Bridge & culverts 1 No 

(25 sqm) 

No 

(Sq

m) 

5.00 

1 (25) 

4.18 

1 (25) - 0.82 

At actual 

vii) Roads/Link/diversion 

road (existing & new) 2.00 

km (8300 sqm) 

K.M 

(Sq

m) 

55.00 

2.00 

(8300) 50.45 

2.00 

(8300) 

- 4.55 

At actual 

viii) Shallow tube well with 

pump, water line, overhead 

tank, surface drain, hand tube 

well including water supply 

system, Planting in camp area 

and others, Barbed wire 

fencing, electrification work 

etc. Lot 

Lot 32.00 1 32.00 1 - 0.00 

 

(-) 

 

(-)  

 At actual 

Development import duty and 

VAT (4% VAT considered 

for Imported Machinery & 

Equipment) 

 158.30  145.00  - 13.30 

 
(-) 

 
 (-) 

 At actual 

Capital Bloc Allocation & 

Miscellaneous Capital 

Expenditure 

 

  

 

  

  

Miscellaneous capital 

Expenditure  

 
  

 
  

  

i) Environment Impact 

Assessment (EIA) 

 4.53  4.53  - 0.00 

At actual 

ii) Jetty Expenditure 0.5% of 

imported chemicals & 

Machinery & equipment. 

 30.00  21.44  - 8.56 

     At actual 

iii) Pre-shipment inspection 

fee (PSI) (lump sum) 

 11.00  7.13  - 3.87 

At actual 

Sub-Total (Capital 

Component) 
 3717.00  3548.18  

 

 
 (2378.00)  (2340.50)   

Grand Total Revenue & 

Capital Component (a+b) 

 8746.00  8126.91   

 (4668.00)  (4319.50)   

 

 



250 

 

এযাপ্রাইিা অে গযা প্তেল্ড (৩প্তড-াইপ্তমক) (২য় ংল্পলাপ্তিি) (রপ্তলদপুর, বকালপ্তিা, প্তল্পি, প্তিিা 
ও োখরাোদ) -লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ      :  এযাপ্রাআজার ফ গ্যা নপল্ড (৩নড-াআনভক) (২য় ংগানধত) (যনদপুয, 

তকরাটিরা, নগরট, নততা  ফাখযাফাদ) 

২।     উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ      : নফদ্যযৎ, জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাপ্তন  খননজ ম্পদ নফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ গ্যা নপল্ডস্ মকাম্পানী নরনভগটড (নফনজএপনএর), মগরাফাংরায 

একটি মকাম্পানী  নগরট গ্যা নপল্ড স্ নরনভগটড (এনজএপএর) , 

মগরাফাংরায একটি মকাম্পানী। 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া:(নডন

এ)ননজস্ব 

 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ফ থগল 

ংগানধত 

(২য়) 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া:(নডন

এ)ননজস্ব  

 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৫৭৫.০০ 

৬৬৫৫.০০ 

৭৯২০.০০ 

১৯২৭০.০০ 

৬২৬৯.২১ 

৬৬৮২.৮৬ 

৬৩১৭.৯৩ 

১৯২১৫.৬০ 

৬২৪৪.২১ 

৬৬৮২.৮৬ 

৬২৮৮.৫৩  

 

জানুয়ানয 

২০০৬ গত 

জুন ২০১০ 

জানুয়ানয ২০০৬ 

গত 

জুন ২০১৬ 

জানুয়ানয 

২০০৬ গত 

জুন ২০১৬ 

(+) ৪৬৪০.৬০* 

(৩১.৮৪%) 

৭২ ভা 

(১৩৩.৩৩%) 

* প্রকল্পেয নুকূল্পর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয়য চচল্পয় ৪৬৪০.৬০ রক্ষ টাকা মফী ল্পয়ল্পছ। 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

নফবাগ মজরা উগজরা 

চট্টগ্রাভ ফাহ্মণফাপ্তড়য়া ফাহ্মণফাপ্তড়য়া দয, যাআর ও অশুগি 

কুপ্তভো মুযাদনগয ও চদফীিায 

নগরট নগরট নগরট দয, তজন্তাপুয, মগায়াআনঘাট 

চভৌরবীফাজায শ্রীভির 

প্তফগি ফাহুফর 

 

৬। প্রকগেয ংগনবনিক ফাস্তফায়ন : প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ননঅয এ প্রদি তথ্য 

ংমৄপ্তি-ক চত ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

 প্রকে ভাপ্ত প্রনতগফদ মন উগেনখত তগথ্যয মপ্রনেগত নফনজএপনএর ংগয প্রকে প্তযচারক জানান চম  প্রকগেয মকান 

কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 



251 

 

৮। প্রকগেয টবনভ  উগেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূপ্তভ : 

 ফাংরাগদগয থ থবননতক উন্নয়ন মূরত: মদীয় জ্বারানন ম্পগদয অনফষ্কায  তায ব্যফাগযয য গনকাংগ 

ননব থযীর। ফাংরাগদগ জ্বারানন ম্পগদয প্রধান উৎ গে প্রাকৃনতক গ্যা। াম্প্রনতককাগর গ্যাগয নফদ্যভান ভজুদ প্রাক্করন  

বনফষ্যৎ গ্যাগয চানদায প্রগেন গত ধাযনা কযা মায় মম, গ্যাগয এ ভজুদ দ্রুত ননঃগল গয় মাগফ। এভতাফস্থায়, উন্নত 

প্রযুনক্ত ব্যফায কগয নতুন গ্যা নপল্ড অনফ ষ্কায, নফদ্যভান গ্যা নপগল্ড গ্যাগয ভজুগদয নযভান পুনঃননধ থাযণ  ঠিক কূ 

খনন স্থান ননধ থাযগণয রগেয নফনজএপনএর  এনজএপএর এয াঁচটি নপল্ড মথাঃ নততা, ফাখযাফাদ, যনদপুয, তকরাটিরা 

 নগরট গ্যা নপগল্ডয ফ থগভাট ১২৫০ ফগ থনকগরানভটায এরাকা জুগে ৩-নড াআনভক জনয নযচারনায জন্য এ প্রকে গ্রণ 

কযা য়।  

 

৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 ৩নড-াআনভক াগব থয ভােগভ নততা, ফাখযাফাদ, নগরট (নযপুয), তকরাটিরা  যনদপুয গ্যা মেগেয গ্যাগয 

ম্ভাব্য ভজুগদয নযভা নধকতয উন্নত  ফাস্তফম্মতবাগফ ননরূণ কযা;  

 গফ থাচ্চ াআগড্রাকাফ থগনয ভজুদ, অকায  মরাগকন ননণ থয় কযা, নফনবন্ন গ্যা স্তগযয discontinuity  নতুন গ্যা স্তয 

নচনিত কযা; 

 ঠিকবাগফ নতুন নড্রনরং মরাগকন নচনিককযণ এফং মডগবরগভন্ট/এগপ্রআজার কূ খনগনয মেগে উগেখগমাগ্যবাগফ ঝুনিঁ 

হ্রাকযণ; এফং  

 গফ থানয ানফ থক গ্যা নুন্ধান  উৎাদন নযকেনায় নধকতয সুগমাগ সৃনষ্ট কযা।  

 

প্রকল্পেয প্রধান কামকৃ্রভ মূঃ 

 Acquisition Equipment, Hardware & Software 

 Positioning/Topo Survey Equipment, Hardware & Software 

 Field Planning & Designing Equipment with hardware & Software  

 Geophone Sting; 

 3-D Seismic Data Processing System with Hardware & Software; 

 Seismic Data Interpretation System with Hardware & Software 

 Explosive, Detonators & Cone-Anchor ক্রয় আতযানদ। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন : 

অগরাচয প্রকেটি ২৬/০৪/২০০৬ তানযগখ একগনক কর্তথক নুগভানদত য় এফং গত ৩০/০৫/২০০৬ তানযগখ জ্বারানন  

খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক অগরাচয প্রকেটি মভাট ১৪৫৭৫.০০ রে (নজনফ ৬৬৫৫.০০ রে এফং প্রকে াায্য ৭৯২০.০০ 

রে) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ মথগক জুন ২০১০ ম থন্ত মভয়াদকাগর প্রাননক নুগভাদন জাযী কযা য়। গত 

২৩/১০/২০০৮ তানযগখ একগনক বায় প্রকেটিয ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ মভাট ১৬৪৪০.০০ রে (নজনফ ৮৩৪০.০০ রে এফং 

প্রকে াায্য ৮১০০.০০ রে) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ মথগক নডগম্বয ২০১০ ম থন্ত মভয়াদকাগর নুগভানদত য়। 

গত ২৮/১১/২০১০ তানযগখ প্রকেটিয মভয়াদ  জানুয়ানয ২০০৬ মথগক নডগম্বয ২০১২ ম থন্ত থ থাৎ দ্যআ ফছয বৃনি নযকেনা 

কনভন কর্তথক নুগভানদত য়। গত ১৭/০২/২০১৬ তানযগখ নযকেনা কনভন কর্তথক অগরাচয প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয 

প্রস্তাফ মভাট ১৯২৭০.০০ রে (নজনফ ৬২৬৯.২১ রে, ংস্থায ননজস্ব থ থায়ন ৬৩১৭.৯৩ রে  প্রকে াায্য ৬৬৮২.৮৬ 

রে) টাকা প্রাক্কনরত ব্যগয় জানুয়ানয ২০০৬ গত জুন ২০১৬ ম থন্ত মভয়াদকাগর নুগভাদগনয ে জাযী কযা য়।   
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নুগভানদত ২য় ংগানধত নডনন নুমায়ী প্রকগেয প্রাক্কনরত ব্যয় ননম্নরূঃ 

মভাট প্রকে ব্যয় নফনজএপনএর ং এনজএপএর ং 

মভাট ১৯২৭০.০০ ৮৫১৫.০০ ১০৭৫৫.০০ 

নজনফ ৬২৬৯.২১ ২৪০৮.৫৩ ৩৮৬০.৬৮ 

প্রকে াায্য ৬৬৮২.৮৬ ২৯২৩.৬৫ ৩৭৫৯.২১ 

ননজস্ব তনফরঃ  

স্থানীয় মুদ্রা ১৬৯০.৮১ ৮০৯.৭৫ ৮৮১.০৬ 

তফগদনক মুদ্রা ৪৬২৭.১২ ২৩৭৩.০৭ ২২৫৪.০৫ 

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন: 

 ক) নজনফ :                                                                                             (রে টাকা)   

 

খ) প্রকে াায্যঃ 

 

গ) ননজস্ব তনফর :                                                                                           (রে টাকা)   

 

১১। প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত : 

প্রকেটিয ফ থগল ংগানধত  ( ২য়) মভাট প্রাক্কনরত ব্যয় ১৯২৭০.০০ রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক 

গ্রগনত ১৯২১৫.৬০ রে টাকা মা ংল্পাপ্তধত মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৯.৭২% এফং নফনজএপনএর ংগয প্রকে প্তযচারক 

জানান প্রকগেয ানফ থক মবৌত গ্রগনত ১০০%।  

 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১। গত ১৯/০৯/২০১৭ তানযগখ ফাহ্মণফাপ্তড়য়ায় ফনস্থত নফনজএপনএর ংগয প্রকে নযচারক এয নপ অআএভআ 

নফবাগ কর্তথক নযদ থন কযা য়। নফনজএপনএর ংগয প্রকে নযচারক কর্তথক প্রগদয় নফনবন্ন তথ্য ননগম্ন উগেখ কযা গরাঃ 

১২.১.১ মূর নডননগত প্রকেটিয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (Executing Agency) ফাগক্স য়ায় এফং প্রকগেয 

সুনফধাগবানগ নফনজএপনএর  এনজএপএর য়ায় এীয় উন্নয়ন ব্যাংক ফনণ থত প্রকেটিগত থ থায়গন ম্মনত জ্ঞান কগয। 

এ নযগপ্রনেগত নফনজএপনএর এফং এনজএপএর প্রকেটিয Executing Agency নগগফ এফং ফাগক্স 

Implementing Agency নগগফ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন নফগফচনা কগয প্রকেটিয নডনন ংগাধন কযা গর এনডনফ 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬২৬৯.২১ ৬২৬৯.২১ - - 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় 

নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ADB আউএ ডরায ১১.৭০ নভনরয়ন 

(নফনজএপনএর ঋণ-৪.৬৮ নভনরয়ন এফং 

এনজএপএর ঋণ-৭.০২ নভনরয়ন) 

ঋণ ৮১৩১.৫ রে টাকা 

মভাট ঋণ/মক্রনডট নুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

৬৩১৭.৯৩ 

(নফনজএপনএর  এফং এনজএপএর ) 

- -  
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ফনণ থত প্রকগে তফগদনক মুদ্রায ব্যয়বায ফগণ ম্মত য়। তঃয প্রকগেয অতায় কর প্রকায ডাটা এযাকুআনজন 

ভারাভার, নপল্ড াগব থ ভারাভার, নজগপান, কনভউননগকন ভারাভার, নড্রনরং মভনন, এক্সগপ্ল্ানব ভারাভার, ভাঠ ম থাগয়য 

প্রাপ্ত ডাটা প্রগনং আন্টাযনপ্রগটন াড থয়যায  পটয়যায ভারাভার নফনজএপনএর  এনজএপএর কর্তথক ক্রয় কগয 

ফাগক্স এয ননকট স্তান্তয কযা য়।  

১২.১.২ প্রকেটি তফগদনক যাভ থগকয তিাফধাগন এফং ফাগক্স এয জনফগরয ভােগভ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকগেয অতায় 

নফনজএপনএর কর্তথক তফগদনক যাভ থক ননগয়াগ কযা য়। প্রকগেয অতায় কর ভারাভার ক্রয়  তফগদনক যাভ থক 

ননগয়াগগয য এনপ্রর, ২০১০ এ ফাগক্স যনদপুয গ্যা নপগল্ড ভারাভার মভানফরাআজ কগয ভাঠ ম থাগয়য জনয কাজ শুরু কগয। 

তঃয ম থায়ক্রগভ যনদপুয, তকরাটিরা  নগরট গ্যা নপগল্ডয ভাঠ ম থাগয়য জনয কাজ মগল গক্টাফয, ২০১১ মত 

নততা নপগল্ড ভারাভার  জনফর মভানফরাআজ কগয।  

১২.১.৩ এনজএপএর এয অতায় নতনটি নপগল্ড ভাঠ ম থাগয় জনয কাজ চরাকারীন ভগয় নকছু াআনভক ভারাভার নষ্ট 

গয় মায়ায় এফং নততা নপগল্ডয  নপগল্ডয গ্যা নগজ  নযজাব থায এয গবীযতা গনক মফী য়ায় তফগদনক 

যাভ থগকয সুানয নুমায়ী ৬ রাআন ডাটা এযাকুআনজন এয নযফগতথ ১০ রাআন ডাটা এযাকুআনজন এ ভােগভ ভাঠ ম থাগয়য 

ডাটা ংগ্রগয জন্য নকছু নতনযক্ত ভারাভার ক্রগয়য প্রগয়াজন য়। এআ নতনযক্ত ভারাভার ক্রগয়য নফলগয়  মগরাফাংরা, 

নফনজএপনএর মফাড থ  এনজএপএর মফাড থ এয পূফ থানুগভাদন গ্রণপূফ থক পুনযায় নকছু াআনভক ভারাভার ক্রয় কযা য়।  

১২.১.৪ তঃয নততা  ফাখযাফাদ নপগল্ডয ভাঠ ম থাগয়য জনয কাজ, এনপ্রর, ২০১২ এ ম্পন্ন কযা য়। ৫টি নপগল্ডয ভাঠ 

ম থাগয় জনয কাজ ম্পাদন মগল প্রাপ্ত ডাটা মূ ঢাকায় মগরাগন্টাগয স্থানত াআনভক ডাটা প্রগনং  আন্টাযনপ্রগটন 

মন্টাগয নফগিলণ কগয ৫টি নপগল্ডয পৃথক াঁচটি প্রনতগফদন তফগদনক যাভ থগকয ায়তায় প্রণয়ন কগয তা নফনজএপনএর 

 এনজএপএর এয ননকট স্তাস্তয কযা গয়গছ। উগেখ্য ফ থগল ভাচ থ, ২০১৪ এ ফাখযাফাদ নপগল্ডয চূোন্ত জনয প্রনতগফদন 

ায়া মায়। 

 ১২.১.৫ নততা নপগল্ডয জনয পরাপরঃ  

প্রকগেয অতায় অগরাচয নপগল্ড মভাট ৩৩৫ ফগ থ নকগরানভটায এরাকায় নে-ভানেক ব-কম্পন জনয কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

জনয প্রনতগফদন নুমায়ী নততা নপগল্ড ২৩টি প্রধান স্তগযয উাি নফগিলণ কযা য় মায ভগে ১০টি গ্যা স্তয গত পূফ থ 

গতআ গ্যা উৎাদন কযা গে। ফনষ্ট ১৩টি স্তগযয ভগে ম্ভাফনাভয় গ্যা স্তয ২টি স্বে গবীযতায় এফং ৬টি নধক 

গবীযতায় ফনস্থত এফং ফাকী ৫টি স্তগয গ্যাগয উনস্থনত ায়া মায়নন। উগেনখত ১০টি স্তগযয প্রাক্কনরত Proven & 

Probable গ্যা ভজুগদয নযভাণ ফ থগভাট ৮০৫১ নফনএপ মায ভগে ৭০% নযকবাযী পযাক্টয নফগফচনায় উগিারনগমাগ্য 

গ্যাগয নযভান প্রায় ৫৬৩৫ নফনএপ। নতুন স্বে গবীযতায় প্রাক্কনরত Possible গ্যাগয ভজুদ ৪৯৪ নফনএপ এফং নধক 

গবীযতায় প্রাক্কনরত Possible গ্যাগয ভজুদ ১৫৬৯ নফনএপ। জনয প্রনতগফদগন নততা নপগল্ডয ংগৃীত উাগিয এরাকা 

 নফস্তৃনতয উয নবনি কগয মভাট ১১টি নতুন কূ খনগনয প্রস্তাফ কযা য়। তন্গে, আগতাভগে ০৫টি কূ নততা-২৩ গত 

২৭ খনন কযা গয়গছ এফং একর কূ গত তদননক ১০৫ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা উগিারন কযা গে।  

১২.১.৬  ফাখযাফাদ নপগল্ডয জনয পরাপরঃ 

প্রকগেয অতায় অগরাচয নপগল্ড মভাট ২১০ ফগ থ নকগরানভটায এরাকায় নে-ভানেক ব-কম্পন জনয কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

জনয প্রনতগফদন নুমায়ী ১৫০০ নভটায মথগক ৩৫০০ নভটায ম থন্ত মভাট ১৫টি গ্যা স্তয নফগিলণ কযা য় এফং নফগিলণ পর 

নুমায়ী ১৭৭১ নফনএপ Proven এফং ৫১৭ নফনএর Probable গ্যাগয ভজুদ ায়া মায়। ম নুমায়ী ফাখযাফাদ 

নপগল্ড মভাট ৪টি কূ খনগনয প্রস্তাফ কযা য়। আগতাভগে ১ টি কূ (ফাখযাফাদ# ১০) খনন কযা গয়গছ এফং এ কূ গত 
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তদননক ৪ নভনরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা উগিারন কযা গে। এছাো, ফাখযাফাদ#১০ কূ এরাকা গত প্রায় ২ নকগরানভটায 

নিগভ অগযা ২টি নতুন কূ খনগনয প্রস্তাফ কযা য়। 

১২.২।  প্রকেটি মভ ২০০৬ এ নুগভানদত গর প্রকৃতগে অনুলনেক মন্ত্রানত ক্রয়পূফ থক নপগল্ড কাজ অযম্ভ য় এনপ্রর ২০১০ 

াগর। 

১২.৩।  প্রকেটি ফাস্তফায়গনয মেগে Time over-run ১৩৩.৩৩%। 
১২.৪  আগতাপূগফ থ ১৫/০১/২০১৪ তানযগখ অআএভআ নফবাগ কর্তথক অগরাচয প্রকেটিয মূল্যায়ন প্রনতগফদগন ননম্ননরনখত সুানয 

কযা য়ঃ 

 “প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর ১ভ নুগভানদত অযনডনন’য ফাগজট ফনব থত এফং ২০১২-১৩ থ থ ফছগযয অযএনডন’য 

ংস্থাগনয নতনযক্ত ব্যয় কযা গয়গছ। মতর  গ্যা মক্টগযয কাম থক্রগভ Emergency situation পযাক্টয আন কযল্পত য়। 

তল্পফ অল্পরাচয প্রকল্পেয চক্ষল্পত্র কতটুকু তা এ মাৃল্পয় ড়ল্পফ তা নফদ্যযৎ, জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ সুষ্ঠ ুতদন্তপূফকৃ 

ভতাভত/ব্যাো প্রদাচনয য প্রকে ংল্পাধল্পনয প্তফলয় প্তফল্পফচনা কযাআ মৄপ্তিমৄি ল্পফ ফল্পর ভল্পন য়” 

১২.৫। অগরাচয প্রকগেয ভােগভ প্রাপ্ত ৩নড াআনভক াগব থয প্রনতগফদন নুমায়ী াআনভক াগব থয তথ্যানদয কানযগযী 

নফগিলণ, আন্টাযনপ্রগটন এফং কূ মূগয মরাগকন  ঠিকবাগফ ননধ থাযণ কযা গয়গছ নকনা তা নননফেবাগফ 

নফনজএপনএর,এনজএপএর  ফাগক্স ম থগফেণ কগয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। 

১২.৬।  ননঅয এ Internal Audit এয তথ্য চনআ এফং ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী External Audit এয Audit 

Objection মূ ননষ্পন্ন কযা গয়গছ।   

 

১২.৬। াল্পব ৃচরাকারীন ভচয়য প্তকছু প্তচত্র (প্তফপ্তজএপপ্তএর ংল্পয প্রকে প্তযচারক কর্তকৃ প্রাি): 

 
 

প্তচত্রঃ ভাঠ ম থাগয় জনযকারীন নচে প্তচত্রঃ ভাঠ ম থাগয় জনযকারীন নচে 
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প্তচত্রঃ ভাঠ ম থাগয় জনযকারীন নচে প্তচত্রঃ ভাঠ ম থাগয় জনযকারীন নচে 

 
 

নচেঃভাঠ ম থাগয় জনযকারীন নচে নচেঃভাঠ ম থাগয় এক্সগপ্ল্ানব ম্যাগানজগনয নচে 
 

১৩। প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ Md. Abdul Hye 

Project Director, 

BGFCL Part 

প্রকে নযচারক পূণ থকারীন ১৪/০৬/২০০৯-৩০/০৬/২০১৬ মনৃ্ত 

২ Md. Akhteruzzaman 

Project Director, SGFL 

Part 

প্রকে নযচারক পূণ থকারীন ০১/০২/২০০৬-২২/০৬/২০১০ মনৃ্ত 

৩ Engr. Prodip Kumar 

Biswas 

Project Director, SGFL 

Part 

প্রকে নযচারক পূণ থকারীন ২৩/০৬/২০১০-৩০/০৬/২০১৬ মনৃ্ত 
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১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

নযকনেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

 ৩নড-াআনভক াগব থয ভােগভ নততা, ফাখযাফাদ, নগরট 

(নযপুয), তকরাটিরা  যনদপুয গ্যা মেগেয গ্যাগয 

ম্ভাব্য ভজুগদয নযভা নধকতয উন্নত  ফাস্তফম্মতবাগফ 

ননরূণ কযা;  

 গফ থাচ্চ াআগড্রাকাফ থগনয ভজুদ, অকায  মরাগকন ননণ থয় 

কযা, নফনবন্ন গ্যা স্তগযয discontinuity  নতুন গ্যা স্তয 

নচনিত কযা; 

 ঠিকবাগফ নতুন নড্রনরং মরাগকন নচনিককযণ এফং 

মডগবরগভন্ট/এগপ্রআজার কূ খনগনয মেগে উগেখগমাগ্যবাগফ 

ঝুনিঁ হ্রাকযণ; এফং  

 গফ থানয ানফ থক গ্যা নুন্ধান  উৎাদন নযকেনায় 

নধকতয সুগমাগ সৃনষ্ট কযা। 

 

নফনজএপনএর এয অতায় নততা নপগল্ড ৩৩৫ ফগ থ 

নকগরানভটায এরাকায়  ফাখযাফাদ নপগল্ড মভাট ২১০ ফগ থ 

নকগরানভটায এরাকায় এফং এনজএপএর এয অতায় 

যনদপুগয ৩২৫ ফগ থ নকগরানভটায, তকরাটিরায় ১৯০ ফগ থ 

নকগরানভটায  নগরট গ্যা নপগল্ড ১৯০ ফগ থ নকগরানভটায নে-

ভানেক ব-কম্পন জনয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। মকৃত 

াগব থ প্রনতগফদগন, নততাগ ১১টি নতুন কূ, ফাখযাফাগদ ৩টি 

নতুন কূ, যনদপুগয ৯টি নতুন কূ, তকরাটিরাগত ৪টি নতুন 

কূ এফং নগরট গ্যা নপগল্ড ৩টি নতুন কূ নড্রনরং এয প্রস্তাফ 

কযা গয়গছ ভগভ থ ননঅয এ উগেখ যগয়গছ। 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী):  

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 2nd 
RDPP 

Contracted 
Value 

Invitation 
Date Contract 

Signing/ 
LC opening 

date 

As per 
Contract 

Actual A) Total A) ADB Fund A) 
ADB 
Fund 

A) 
ADB 
Fund 

B) PA B) Own Fund B) 
Own 
Fund 

B) 
Own 
Fund 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Procurement of Goods 

i) Data Acquisition Equipment 
A) 5027.75 3065.71 18.07.2006 Multiple 17.02.2010 17.02.2010 

B) 3090.96 1711.93 17.07.2011   23.08.2012 23.08.2012 

ii) Positioning/Topo Survey 
Equipment with Hardware & 
software 

A) 736.40 653.66 
14.06.2007 17.04.2008 15.04.2009 15.04.2009 

B) 653.41 72.25 

iii) 3D Field Planning/ Designing/ 
Quality Control Equipment, 
Hardware & software 

A) 289.38 283.58 14.06.2007 07.01.2009 18.08.2009 18.08.2009 

B) 283.70 - - - - - 

iv) Geophone String A) 1128.95 667.10 
27.01.2008 26.08.2008 01.02.2009 01.02.2009 

B) 668.25 420.57 

v) Drilling Machine with pump and 
Accessories 

A) 730.34 381.62 02.04.2008 15.01.2009 15.07.2009 15.07.2009 

B) 381.73 64.62 09.10.2011 01.01.2012 15.02.2012 26.02.2012 

vi) 3D Data processing system with 
Hardware and software 

A) 798.39 441.05 14.06.2007 07.01.2009 18.08.2009 18.08.2009 

B) 433.48 356.26 22.09.2011 12.02.2012 06.06.2012 06.06.2012 
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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 2nd 
RDPP 

Contracted 
Value 

Invitation 
Date Contract 

Signing/ 
LC opening 

date 

As per 
Contract 

Actual A) Total A) ADB Fund A) 
ADB 
Fund 

A) 
ADB 
Fund 

B) PA B) Own Fund B) 
Own 
Fund 

B) 
Own 
Fund 

1 2 3 4 5 6 7 

vii) Explosive, Detonators & cone 
Anchor 

A) 981.04 889.44 
10.08.2008 24.03.2009 30.09.2011 30.09.2011 

B) 941.29 39.75 

B. Procurement of 
Works                                           

i) Operational cost for 3-D seismic 
Operation (SGFL Part)(BAPEX) A) 3460.00 3460.00 

Direct 
contract  

08.11.2007 30.06.2013 30.06.2013 

ii) Operational cost for 3-D seismic 
Operation (BGFCL 
Part)(BAPEX) 

A) 2625.00 2625.00 
Direct 

contract  
01.11.2009 30.06.2014 30.06.2014 

C. Procurement of Services                                         

i) Engagement of Expert Service A) 1796.90 - - - - - 

B) 1758.42 1779.04 11.05.2008 21.06.2010 30.09.2013 30.09.2013 

(Goods & Works of the Project/Programme costing above Tk. 200 Lakh and consultancy 

above Tk. 100 Lakh) 

 
১৬। সুানয/ভন্তব্য: 

১৬.১ ৩নড াআনভক াগব থয প্রনতগফদন নুমায়ী াআনভক াগব থয তথ্যানদয কানযগযী নফগিলণ, আন্টাযনপ্রগটন এফং 

কূ মূগয মরাগকন ঠিকবাগফ ননধ থাযণ কযা গয়গছ নকনা তা নননফেবাগফ নফনজএপনএর,এনজএপএর  ফাগক্স 

ম থগফেণ কগয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

 

১৬.২ বনফষ্যগত নধক তকথতাযাগথ নুগভানদত নডনন/অযনডনন নুমায়ী প্রকগেয ফাস্তফায়ন নননিত কযগত 

গফ; 

 

১৬.৩ বনফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয কভ থনযকেনা ঠিকবাগফ ননধ থাযন  কগঠাযবাগফ নুযগণয নফলয়টি 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা নননিত কগয মূর নুগভানদত মভয়াদকাগরয ভগে প্রকে ফাস্তফায়ন ভাি কযল্পত ল্পফ; 

 

১৬.৪ মকান নডট অনি থাকগর তা দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ; এফং 

 

১৬.৫ সুানয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৪ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআনডগক 

ফনত কযগত গফ। 
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ইনষ্টল্পলন অে প্তল্পে পল্পয়ন্ি মপু্তরং (এপ্তপএম) ১ম ংল্পলাপ্তিি  

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

০১.     প্রকগেয নাভঃ            আনষ্টগরন ফ নগের গয়ন্ট মুনযং (এনএভ) ১ভ ংগানধত  

০২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ আষ্টাণ থ নযপাআনাযী নরনভগটড (আঅযএর), ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযগনয একটি 

ংগ প্রপ্ততষ্ঠান 

০৩. উগদ্যাগী নফবাগ/ভন্ত্রণারয়ঃ জ্বারানী  খননজ ম্পদ নফবাগ/নফদ্যযৎ, জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

 

০৪.      প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কনরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(নজনফ + 

ংস্থায 

ননজস্ব) 

প্র:া: 

নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভানদত 

প্রাক্কনরত ব্যগয়য 

%) 

নতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভানদত 

ফাস্তফায়নকাগর

য%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ংস্থায 

ননজস্ব 

ফ থগল 

ংগানধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ংস্থায ননজস্ব 

মূর ফ থগল 

ংগানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫৪২৮.০২ 

 ৪৭৮২.৩২ 

 ৯০৪৪০.৭০ 

২০৫.০০ 

 

৮৮৮২.৬৬ 

    ৫৯.৮৫ 

 ৩৪২৪.৪৫ 

৫৩৯৮.৩৬ 

৮৮৭৭.১৯ 

৫৯.৮৫ 

৩৪২৪.৪৫ 

৫৩৯২.৮৯ 

ভাচ থ ২০১০ 

গত 

নডগম্বয ২০১২ 

ভাচ থ ২০১০ গত 

জুন ২০১৬ 

ভাচ থ ২০১০ 

গত 

জুন ২০১৬ 

(-) ৮৬৫৫০.৮৩ 

   (-) ৯০.৭০% 

৩৬ ভা 

(১৯০%) 

 

০৫. প্রকগেয ফাস্তফায়নকারঃ     

 মূর নুগভানদত  : ভাচ থ ২০১০ – নডগম্বয ২০১২ 

 ১ভ ংগানধত   :  ভাচ থ ২০১০ – জুন ২০১৬ 

 

০৬. প্রকগেয ফস্ানঃ নফবাগ মজরা উগজরা 

চটগ্রাভ চটগ্রাভ অগনায়াযা, ানতয়া এফং দয 

কক্সফাজায ভগখারী 

 

০৭. প্রকগেয েনবনিক ফাস্তফায়ন : ননঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগনবনিক ফাস্তফ  অনথ থক গ্রগনত (ংমৄপ্তি-ক চত 

ংমৄি যল্পয়ল্পছ)।   

 

০৮. কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  

Enar Petrotech Services (Pvt.) Ltd., Pakistan 
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IDB BMRE Feasibility Study  

Feasibility Study BMRE Single Point Moring (SPM) 

 handle 

 Lighterage vessel

Unloading 100,000 DWT Tanker

Lighterage operations Crude Unload  Unfeasible

Enar 

Single Point Mooring (SPM) 

ENAR

য়

ILF Consulting Engineers  Germany

HDD POCL

 ILF consulting Engineers 

ILF Consulting 

Engineers

। 
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ILF Consulting Engineers  Germany 

“Installation of Single Point 

Mooring (SPM) 

“Installation of Single Point Mooring (SPM) with Double Pipe Line”

ILF 

Consulting Engineers  Germany 

ILF Consulting Engineers

ILF Consulting Engineers 
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৯.  প্রকগেয টবৄনভ  উগেশ্য: 

৯.১ টবনভঃ   

Enar Petrotech Services (Pvt.) Ltd., Pakistan 

IDB BMRE Feasibility Study  

Feasibility Study BMRE Single Point Moring (SPM) 

 handle 

 Lighterage vessel

Unloading 100,000 DWT Tanker

Lighterage operations Crude Unload  Unfeasible

Enar 

Single Point Mooring (SPM) 

৯.২ উগেশ্যঃ 

 

চদল্পয ক্রভফধভৃান জ্বারানী চাপ্তদা পূযল্পণয রল্পক্ষয অভদানীকৃত ক্রুড ওল্পয়র এফং প্তপপ্তনড প্রডাট জ , প্তনযাদ, স্বে েযচ ও  

ভল্পয় োরা প্তনপ্তিত কযা।  

৯.৩।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভ:  

 ১টি বাভান প্ল্াটপভ থ স্থান; 

 প্ল্াটপভ থ মথগক আঅযএর ম থন্ত ৭৭ নক.নভ াআ রাআন ক্রয়  স্থান 

 

১০। প্রকে নুগভাদন  ংগাধন: 

 

চভাট ৯৫৪২৮.০২ রক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয় এফং ভাচ ৃ২০১০ ল্পত প্তডল্পম্বয ২০১২ চভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয মুর 

প্তডপ্তপ্ত ১১/০৫/২০১০ তাপ্তযল্পে নুল্পভাপ্তদত য়। চভাট প্রাক্কপ্তরত ৮৮৮২.৬৬ রক্ষ টাকা কল্পয এফং ফাস্তফায়ন চভয়াদ ভাচ ৃ২০১০ 

ল্পত প্তডল্পম্বয ২০১৬ মনৃ্ত কল্পয প্রকেটি এক ফায ংল্পাধন কযা য়। প্রকেটিয অযপ্তডপ্তপ্ত ২৪/০৪/২০১৬ তাপ্তযল্পে নুল্পভাপ্তদত 

য়।  

১১। প্রকগেয থ থায়ন : 

ক) নজনফ : 

                                              (রে টাকা) 

মভাট ঋণ আকুযআটি Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

৫৯.৮৫ ৫৯.৮৫ (১০০%) - - 
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খ) প্রকে াায্যঃ 

 

গ) ংস্থা’য ননজস্বঃ 

                                                                                             (রে টাকা) 

 

১২. প্রকগেয ানফ থক গ্রগনত: 

প্রকেটিয ফ থগভাট ংগানধত প্রাক্কনরত ব্যয় ৮৮৮২.৬৬  রে টাকা। ননঅয নুমায়ী প্রকগেয ানফ থক অনথ থক গ্রগনত 

৮৮৭৭.১৯ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কনরত ব্যগয়য ৯৯.৯৪%। প্রকেটিয অনথ থক গ্রগনত গর ফাস্তফ গ্রগনত মতভন  য়নন। 

শুধুভাে নডজাআন  নডজাআন ংনিষ্ট কাজ গয়গছ।  মুর প্রকে নফগফচনায়  অনুভাননক ১৫% ফাস্তফ গগনত গয়গছ ফরা মায়।   

 

১৩. ম থগফেণঃ  

 

১৩.১ প্রকে ফাস্তফায়গন নফরম্ব  কাজ ভাি চযল্পে ভািকযণ 

 প্রকে  প্তযদনৃ কল্পয জানা মায় প্রকেটিয কাজ ভাি চযল্পে  প্রকেটি ভাি চঘালণা কযল্পত য়। এয প্রধান কাযণ 

ল্পরা মুর প্রকে গ্রল্পনয পূল্পফ ৃচম প্তপ প্তজপ্তফপ্তরটি েযাপ্তড য় এফং প্রকে গ্রল্পণয য চম প্তপপ্তজপ্তফপ্তরটি েযাপ্তড কযা য় এয 

সুাপ্তযল্প াথকৃয প্তছর এফং এ  াথলৃ্পকযয কাযল্পণ প্তদ্ধান্ত গ্রল্পণ জটিরতা য়। ১ভ প্তপপ্তজপ্তফপ্তরটি েযাপ্তডল্পত 

রা ম এফং

উল্পেে কযা য়|  

 

 ক্ষান্তল্পয, ২য় প্তপপ্তজপ্তফপ্তযটি েযাপ্তডল্পত  ILF Consulting Engineers  Germany

কর্তকৃ জানাল্পনা য় চম ,  

ণ  
সুাপ্তয  

 

 । 

। 

 

উৎ মুদ্রায প্রকৃনত নযভাণ প্রকৃনত ফাংরাগদী টাকায় নযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ADB আউএ ডরায ৪৩.৩৯ নভনরয়ন ঋণ ৩৪২৪.৪৫ রে টাকা 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৫৩৯২.৮৯ - - - 
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 একাযল্পণ প্রকে ংল্পাধন প্রল্পয়াজন য়। ০৬/০৩/২০১৫ তাপ্তযল্পে ৪২৪৩.১৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তরত ব্যয় ম্বপ্তরত ১ভ 

ংল্পাপ্তধত প্তডপ্তপ্ত প্তযকেনা কপ্তভল্পন চপ্রযণ কযা য় মা মুর ব্যল্পয়য ৩৪৪.৬৪% চফী । ১ভ ংল্পাধনী প্তডপ্তপ্ত 

প্রস্তাল্পফয চপ্রপ্তক্ষল্পত ১৬/০৪/২০১৫ তাপ্তযল্পে প্তআপ্ত বা নুপ্তষ্ঠত য় এফং প্রকে ব্যম ৪৪.৬৪% বৃপ্তদ্ধ াওয়ায় 

াাআএভআপ্তডল্পক ব্যয় চয্যৌপ্তিককযল্পণয জন্য নুযাধ কযা য়। ত :য ব্যয় চয্যৌপ্তিককযন কামকৃ্রভ চরভান ফিায় 

জ্বারানী ও েপ্তনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় ল্পত ০৬/০৮/২০১৫ তাপ্তযল্পে ৫৫০৬.৮৯ চকাটি টাকা প্রাক্কপ্তরত  ব্যল্পয় পুনযায় একটি 

পুনগঠৃিত প্তডপ্তপ্ত প্তযকেনা কপ্তভল্পন চপ্রযণ কযা য় মায প্রাক্কপ্তরত ব্যয় নুল্পভাপ্তদত প্তডপ্তপ্তয তুরানায় ৪৭৭.০৭% 

চফী। প্তডপ্তপ্তল্পত ব্যয় প্রাক্করল্পনয এ তাযতল্পম্যয চপ্রক্ষাল্পট ভাননীয় প্তযকেনা ভন্ত্রী  ভল্পাদল্পয়য দিল্পয ২৪/০৮/২০১৫ 

তাপ্তযল্পে নুপ্তষ্ঠত অল্পরাচনা বায় ভাননীয় প্তযকেনা ভন্ত্রী ফলৃ্পল প্তডপ্তপ্তল্পত প্রাক্করন ল্পত প্রায় ৫ গুন ব্যম বৃপ্তদ্ধ 

াওয়ায় চরভান প্রকল্পে আল্পতাভল্পধ্য ম্পাপ্তদত কাল্পজয প্তবপ্তত্তল্পত পূল্পফযৃ প্রকে ভাি চঘালণায কামকৃয ফফিা গ্রণপূফকৃ 

ফপ্তষ্ট ন্যান্য কল্পম্পাল্পনন্ট প্তনল্পয় ত্র প্রকেটি একটি নতুন প্রকে প্তল্পল্পফ প্তফল্পফচনা ও নুল্পভাদন প্রপ্তক্রয়াকযণ 

ভীপ্তচন ল্পফ ভল্পভ ৃপ্তবভত প্রকা কল্পযন।  তৎপ্তযফপ্ততলৃ্পত ০৩/০৯/২০১৫ আং তাপ্তযল্পথ মুখ্য প্তচফ প্রধানভন্ত্রীয 

কামাৃরয় এয বাপ্ততল্পত্ব প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগপ্তত ংক্রান্ত অ ন্ত:ভন্ত্রণারয় বায় প্তদ্ধান্ত য় চম , চরভান প্রকে 

ভাি কল্পয এয ংপ্তিষ্ট ডকুল্পভন্ট নতুন প্রকল্পে ংমৄি কল্পয নতুন প্তডপ্তপ্ত প্তযকেনা কপ্তভল্পন চপ্রযণ কযল্পত ল্পফ। চ 

অল্পরাল্পক ম্পাপ্তদত কাল্পজয প্তাফ প্তনকা চুড়ান্ত কল্পয ৮৮৮২.৬৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তরত ব্যল্পয় ১ভ ংল্পাপ্তধত প্রকে  

প্রস্তাফ কযা য় ।  

১৩.২.   প্রকল্পেয গ্রগপ্তত 

মুর প্রকেটিয প্রাক্কপ্তরত ব্যম ৯৫৪২৮.০২ রক্ষ টাকা। ংল্পাপ্তধত প্রকল্পেয প্রাক্কপ্তরত ব্যয় ৮৮৮২.৬৬ রক্ষ টাকা। এয 

ভল্পধ্য ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৮৮৭৭.১৯ রক্ষ টাকা মা ংল্পাপ্তধত প্রকল্পেয তুরনায় ৯০.৭০% । প্তকন্তূ মুর প্রকল্পেয তুরনায় 

৯.৩০%। প্রকেটিয চভয়াদ ৪ ফছয বৃপ্তদ্ধ চল্পরও ফাস্তফ গ্রগপ্তত চতভন য়প্তন। প্তপ্তঅয এ ফাস্তফ গ্রগপ্তত প্তাফ কযা 

য়প্তন। অনুভাপ্তনক অপ্তথকৃ গ্রগপ্ততয ভান ৯.৩০ % ল্পত াল্পয।  

১৩.৩.   বপ্তফষ্যৎ কভৃপ্তযকেনা 

প্রকেটি ভাি কল্পয এয মুর কামকৃ্রভ ন্য প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ফাস্তফায়ন কযায জন্য প্রকে গ্রণ কযা য়।এ প্রকল্পেয 
জনৃ যফতী প্রকল্পেয কামকৃ্রল্পভয উয প্তধকাংআ প্তনবযৃ কযল্পছ। পল্পর যফতীল্পত গ্রীত প্রকল্পেয কামকৃ্রভ 

ভয়ভত ও ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক ভাি কযায প্তফলল্পয় ফাস্তফায়নকাযী ংিা তথা ভন্ত্রণারয়ল্পক ঠিক কভৃপ্তযকেনা 

কল্পয ম্পাদন কযায চচষ্টা কযফ ল্পফ।   

১৩.৪ প্রকগেয Audit ংক্রান্ততথ্যঃ ননঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান নডট অনি মনআ। 

১৩.৫. প্রকে এরাকায় াআটনযদ থনফআ ায়া মায়নন। 

 

১৩.৬ প্রকে এরাকায কনতয় নস্থয নচেঃ 
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প্তচত্র-১: মুল্পদ্র জাাজ মুপ্তযং ও মুদ্র উকুর ঞ্চর 

 

 

চিত্র-২: এ মাওয়ায থ 

 

চিত্র-৩:  এয জন্য প্রস্তাপ্তফত 

জায়গা 

 

চিত্র-৪:  এয জন্য প্রস্তাপ্তফত জায়গা 

 

১৪. প্রকে নযচারক ম্পনকথত তথ্য : 

 ননম্নফনণ থত প্রকে নযচারক প্রকগেয দানয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: নং প্রকে নযচারগকয নাভ দফী দানয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 Engg.G.M.A Afzal  General Manager (O & 

P) & Project Director 

Full 
Time 

02-11-2010 গত 

21.04.2015 
2 Engg. Md. Sharif 

Hasnat  
Deputy General 

Manager & Project 

Director 

Full 
Time 

22-04-2015 গত  till 

end of the project 

 

১৫. প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

প্রকগেয উগেশ্য প্রকৃত জথন 

চদল্পয ক্রভফধভৃান জ্বারানী চাপ্তদা পূযল্পণয রল্পক্ষয অভদানীকৃত ক্রুড 

ওল্পয়র এফ প্তপপ্তনড প্রডাট জ, প্তনযাদ, স্বে েযচ ও  ভল্পয় 

োরা প্তনপ্তিত কযা।  

প্রকগেয উগেশ্য তবাগ পর য়নন। 
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১৬. সুানয/ভন্তব্য :  

 

১৬.১  যফতীল্পত গ্রীত প্রকল্পেয কামকৃ্রভ ভয়ভত ও ব্যয় বৃপ্তদ্ধ ব্যপ্ততল্পযল্পক ভাি কযায প্তফলল্পয় ফাস্তফায়নকাযী ংিা তথা 

ভন্ত্রণারয়ল্পক ঠিক কভৃপ্তযকেনা কল্পয ম্পাদন কযায চচষ্টা কযল্পত ল্পফ;   

১৬.২ প্রকল্পেয চভয়াদ বৃপ্তদ্ধ ফা প্রকে ংল্পাধন প্রস্তাফ নুল্পভাপ্তদত চভয়াদ কাল্পরয ৩ ভা পূল্পফ ৃচপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৬.৩ সুানয নুগেদ ১৬.১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ০১(এক) ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআনডগক ফনত কযগত 

গফ।  
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তাকা-ক 

Component-wise Progress  

Items of work 
(as per PP) 

 Unit Target (as per 1
st

 
Revised DPP) 

Actual Progress Reasons for 
deviation (±)   

Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Travelling L.S. 3.00 L.S. 3.00 completed   

Income tax & VAT L.S. 1757.84 L.S. 1757.84 completed  

Tel/mobile/Fax L.S. 0.19 L.S. 0.19 completed   

POL/CNG L.S. 0.20 L.S. 0.20 completed   

Bank Charge L.S. 33.59 L.S. 28.13 completed   

Office Stationary L.S. 0.20 L.S. 0.20 completed   

Foreign Training L.S. 0.00 L.S. 0.00 *   

Entertainment L.S. 0.30 L.S. 0.30 completed   

Casual Labour L.S. 0.15 L.S. 0.15 completed   

i. Design Engg. & Related  
Services ii. Project Management &  
Construction Supervision 

L.S. 7031.37 L.S. 7031.37 completed  

Remuneration/Fee/Wages L.S. 0.60 L.S. 0.60 completed   

Audit fee L.S. 0.00 L.S. 0.00 *   

Maintenance of vehicles & tug-boat L.S. 0.00 L.S. 0.00 *   

       Motor vehicle            

i) Jeep 01 No 52.80 01 No 52.80 completed   

ii) Double Cabin Pick up 01 No 0.00 - 0.00 *   

Tug-boat 02 nos 0.00 - 0.00 *   

i)Equipment & Machinery     
 

  *   

ii) Pipe  77 km 0.00 - 0.00 *   

iii) SCADA System 01 set 0.00 - 0.00 *   

Computer & Accessories 04 nos 2.41 04 nos  2.41 completed   

Office Equipment 01 no 0.00 - 0.00     

office furniture L.S.   -   *   

Acquisition of land 4.11 Acres 0.00 -- 0.00 *   

Construction & Works     
 

      

SPM 01 set 0.00 - 0.00 *   

Pipeline 77 Km 0.00 - 0.00 *   

Development , Import duty, VAT L.S. 0.00 - 0.00 *   

i) Ocean Freight L.S. 0.00 - 0.00 *   

ii) Insurance L.S. 0.00 - 0.00 *   

iii) Clearing & transportation L.S. 0.00 - 0.00 *   

Price Contingencies L.S. 0.00 - 0.00 *   

Physical Continencies L.S. 0.00 - 0.00 *   
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ম্প্রাদ্ধযত মবারা গ্যা দ্ধফতযণ মনটওয়াকম এফং মফাযানউদ্ধিন এ নতুন গ্যা দ্ধফতযণ মনটওয়াকম প্রকে 

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

অনুকভাভেে ব্যয় প্রকৃে ব্যয় 

 

অনুকভাভেে ফাস্তফায়নোর প্রকৃে 

ফাস্তফায়নোর 

 

অভেক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

অনুকভাভেে 

ব্যকয়য %) 

অভেক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

োকরয 

%) 

মূর 

দ্ধনজস্ব তদ্ধফর 

(বফল্পদদ্ধক মুদ্রা) 

ফ মকল 

ংকাভধে 

মূর ফ মকল 

ংকাভধে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৩৪.০০ 

(২১০.০০) 

- ১৩৭৭.৬৬ 

(০.০০) 

ল্পটাফয/২০১৪ 

ল্পত 

জুন/২০১৬ 

- ল্পটাফয/২০১৪ 

ল্পত 

জুন/২০১৬ 

- - 

 

১। প্রেকল্পয নাভ : ম্প্রাদ্ধযত মবারা গ্যা দ্ধফতযণ মনটওয়াকম এফং মফাযানউদ্ধিন এ নতুন গ্যা 

দ্ধফতযণ মনটওয়াকম প্রকে 

২। প্রাভনে ভন্ত্রণারয় / ভফবাগ : দ্ধফদ্যযৎ, জ্বারাদ্ধন ও খদ্ধনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় / জ্বারাদ্ধন ও খদ্ধনজ ম্পদ দ্ধফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : সুন্দযফন গ্যা মকাম্পানী দ্ধরদ্ধভল্পটি (মল্পরাফাংরায একটি মকাম্পানী) 

৪।    প্রেকল্পয অফস্থান : মবারা দয এফং মফাযানউিীন উল্পজরা 

৫।   প্রেল্প গ্রকনয টভূভভ  :  

 াফাজপুয গ্যা দ্ধপল্ড (মবারায মজরায মফাযানউিীন উল্পজরায়) অদ্ধফস্কৃত ওয়ায য এটিয উন্নয়ন কল্পয ফাংরাল্পদ 

মল্পরাদ্ধরমাভ এক্সল্পলাল্পযন যান্ড মপ্রািাকন মকাম্পাদ্ধন দ্ধরদ্ধভল্পটি (ফাল্পক্স)। ফাল্পক্স াফাজপুয মথল্পক মবারা ম মন্ত ১০˜ 

আদ্ধি ব্যাল্পয ৩৩ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায গ্যা িারন াআরাআন দ্ধনভ মাণ কল্পয। একআল্পঙ্গ ফাল্পক্স দ্ধফদ্ধবন্ন ব্যাল্পয ২০ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায 

গ্যা দ্ধফতযণ রাআন স্থান কল্পয। ২০১৩ াল্পর এআ রাআনগুদ্ধর ফাল্পক্স সুন্দযফন গ্যা মকাম্পানী দ্ধরদ্ধভল্পটি-মক (এদ্ধজদ্ধএর) 

স্তান্তয কল্পয। যকায ফাা-ফাদ্ধড়ল্পত গ্যা ংল্পমাল্পগয দ্ধনল্পলধাজ্ঞা উঠিল্পয় মনফায য ২৮ অগস্ট্ ২০১৩ াল্পর গ্যা ংল্পমাগ 

উল্পভাধন কযা য়। মবারা দয এফং মফাযানউিীল্পনয দ্ধধফাীযা দীঘ মদ্ধদন মাফৎ গ্যা ংল্পমাল্পগয জন্য দাফী জাদ্ধনল্পয় 

অল্পে। মবারায় প্রাপ্ত গ্যা জাতীয় গা িারন রাআল্পন ংযুক্ত কযায মকান ফল্পন্দাফস্ত না থাকায় মবারায় প্রাপ্ত গা 

ব্যফাল্পয জাতীয় গ্যা িারন ব্যফস্থানায় মকান প্রবাফ ড়ল্পফ না। এআ দ্ধফল্পফচনায় এদ্ধজদ্ধএর এয ৩৪তভ মফাি ম বায 

দ্ধিান্ত নুাল্পয একটি প্রকে গ্রল্পণয প্রস্তাফ মল্পরাফাংরায ৪৫৩তভ মফাি ম বায় নুল্পভাদন ায় এফং তায দ্ধযল্পপ্রদ্ধেল্পত 

ংস্থায দ্ধনজস্ব থ মায়ল্পন প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

৬।      প্রেকল্পয উকেশ্য  : ে) মবারা দয ও মফাযানউিীন উল্পজরায় ফাা-ফাদ্ধড় ও ফাদ্ধণদ্ধজযক গ্যা ংল্পমাগ 

প্রদান কযা; এফং 

   খ) ৪৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায গ্যা দ্ধফতযণ রাআন দ্ধনভ মাণ (৬˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ২০ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায, 

৪˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ০.৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায, ২˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ১২.৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায এফং ১˜ 

আদ্ধি ব্যাল্পয ১২ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায)। 

৭। প্রকল্পেয নুল্পভাদন  : যকাযী অল্পদ-২৯/০১/২০১৫ 

 

৮। প্রেকল্পয ব্যয় : (রক্ষ টাো) 
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১৩। ভযে মনকৃে ভফভবন্ন অংগ ভবভিে অগ্রগভে : 

 

 

ক) যাস্তা কাটা, েনতপূযণ প্রদান এফং পুনঃস্থান কাজ:  

গ্যা দ্ধফতযণ রাআন স্থাল্পনয জন্য যাস্তায া দ্ধদল্পয় ভাটিয দ্ধনল্পচ স্থান কযায জন্য যাস্তা কাটায প্রল্পয়াজন য়। ল্পনক ভয় যাস্তায 

াল্প ম মাপ্ত জায়গা না থাকল্পর ন্য কাল্পযা জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ কাযায প্রল্পয়াজন ল্পর ম ব্যদ্ধক্ত ফা প্রদ্ধতিানল্পক েদ্ধতপূযণ প্রদান কযায 

প্রল্পয়াজন য়। দ্ধকন্তু এ প্রকল্পে গ্যা দ্ধফতযণ রাআন স্থাল্পনয জন্য মকান জদ্ধভ দ্ধধগ্রণ কযায প্রল্পয়াজন য়দ্ধন। প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত 

দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: যাস্তা কাটা, েদ্ধতপূযণ প্রদান এফং পুনঃস্থান কাজ ফাফদ মভাট ২৭৮.০০ রে টাকা ফযাি দ্ধের। ফযািকৃত 

ল্পথ ময পুল্পযাটাআ ব্যয় ল্পয়ল্পে।  

খ) ডাফর মকনফন নকঅ ক্রয় : 

প্রকল্পেয অওতায় একটি িাফর মকদ্ধফন দ্ধকঅ ক্রল্পয়য জন্য ৫০.০০ রে টাকা ফযাি দ্ধের। দ্ধযযদ মনকাল্পর মদখা মায় ৪৭.৮৮ 

রে টাকা ব্যল্পয় একটি িাফর মকদ্ধফন দ্ধকঅ ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে। দ্ধকঅটি চর যল্পয়ল্পে এফং এয মযদ্ধজল্পস্ট্রন ম্পন্ন ল্পয়ল্পেন 

৯। প্রকগেয প্রধান প্রধান 

ংগনবনিক ফাস্তফায়ন 

: জ্বারাদ্ধন ও খদ্ধনজ ম্পদ দ্ধফবাগ গত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতগফদন ( PCR) এফং 

ভাঠ নযদ থনকাগর প্রাপ্ত তথ্যানদ নুমায়ী প্রকগেয ংগনবনিক অনথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগনত নযনষ্ট ‘ক’-মত ংযুক্ত কযা গরা। 

১০। প্রেকল্পয াভফ মে অগ্রগভে : ম্পূণ ম দ্ধজওদ্ধফ (ংস্থায দ্ধনজস্ব) থ মায়ল্পন ংল্পাদ্ধধত দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী মভাট 

১৮৩৪.০০ রে টাকা ব্যয় ংফদ্ধরত প্রকেটিয মভাট ব্যয় ল্পয়ল্পে ১৩৭৭.৬৬ রক্ল 

টাকা। ম দ্ধল্পল্পফ প্রকেটিয অদ্ধথ মক গ্রগদ্ধত ৭৫.১২%। প্রকল্পেয ফাস্তফ গ্রগদ্ধত 

১০০% (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয)। দ্ধিদ্ধদ্ধয ৬৮১৩(c) মকাল্পি cp materials ও 

৭০৮১ মকাল্পি cp construction ফাফদ মকান থ ম (২১০.০০ রে টাকা) ব্যয় 

না ওয়া এফং নান্য ল্পঙ্গ ব্যয় াশ্রল্পয়য কাযল্পণ প্রকল্পেয অদ্ধথ মক গ্রগদ্ধত কভ।  

১১।     োজ অভাপ্ত থােকর োয 

োযণ 
: প্রকে দিয চথল্পক জানা মায় দ্ধিদ্ধদ্ধয ৬৮১৩(c) মকাল্পি cp materials ও 

৭০৮১ মকাল্পি cp construction ফাফদ বফল্পদদ্ধক মুদ্রায় ২১০.০০ রে টাকা 

ফযাি দ্ধের। এয জন্য দযে অহ্বান কযা ল্পর এআ ল্পঙ্গয জন্য ফযািকৃত ল্পথ ময 

মথল্পক ল্পনক মফদ্ধ মূল্য প্রাক্করন কল্পয যফযাকাযী দযে দাদ্ধখর কল্পয। প্রকে 

মভয়াল্পদ পুনযায় দযে অহ্বান কল্পয কাজ কযায জন্য মল্পথষ্ট ভয় না থাকায় এআ 

ল্পঙ্গয কাজ ভাপ্ত কযা মায়দ্ধন। এদ্ধজদ্ধএর এয প্রকে ংদ্ধেষ্টযা জানান এটি 

মূরত প্রকল্পেয অওতায় স্থানকৃত গ্যা দ্ধফতযণ াআল্পয েয়ল্পযাধ কযায একটি 

ব্যফস্থা। তাযা জানান,  ''CP system consists of CP station and 

connector. Technically it has no relation with the 

effectiveness (Distribution purpose) of project. 

However constructed pipeline may connect with 

existing CP system until the new station being 

constructed. This will also enhance protection against 

corrosion.’’  

১২।    ভযে মকনয ফাস্তফ অফস্থা : অআএভআদ্ধিয কাযী দ্ধযচারক জনাফ মভাঃ ভাহ্বুফ জাভান কর্তমক মবারা মজরায 

মবারা দয ও মফাযানউিীন উল্পজরায় প্রকল্পেয অওতায় ফাস্তফাদ্ধয়ত কাম মক্রভ 

১৬/০৮/২০১৭ তাদ্ধযল্পখ দ্ধযদ মন কযা য়। ভযে মনোকর ংভিষ্ট প্রকেৌরী এফং 

এদ্ধজদ্ধএর এয ংভিষ্ট েভ মেেমা-েভ মচাযী উভস্থে ভিকরন। দ্ধযদ মনকাল্পর প্রাপ্ত 

তথ্য ও উাি এয ওয দ্ধবদ্ধি কল্পয চূড়ান্ত ভাপ্ত প্রদ্ধতল্পফদন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে। 
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(দ্ধচে :০১)। 

গ) রাআন াআ  মকনং াআ ক্রয় : 

৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: রাআন াআ ও মকদ্ধং াআ ক্রয় ফাফদ ৮৬৩.০০ টাকা ফযাি দ্ধের। ফযািকৃত ল্পথ ময পুল্পযাটাআ ব্যয় ল্পয়ল্পে। এআ 

াআ যকাযী প্রদ্ধতিান মথল্পক ক্রয় কযা য়।  

  

 

 

 

প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত ডাফর চকপ্তফন প্তকঅ : প্তচত্র-০১

  

 

প্রকল্পেয অওতায় িানকৃত গ্যা বাল্পল্বয উপ্তযবাগ : প্তচত্র-০২ 

 ঘ) ঞ্চরন রাআন স্থান : 

৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: িারন রাআন স্থান ফাফদ ১৮৯.০০ রে টাকা ফযাি দ্ধের। এআ ল্পঙ্গ ৪২.২৪ দ্ধক:দ্ধভ: িারন রাআন স্থান ফাফদ 

১১১.৬৩ রে টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে। ংদ্ধেষ্ট কভ মকতমা জানান ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: এয জন্য মটন্ডায কযা ল্পরও কাজ কযায ভয় প্রকৃতল্পে 

মভাট ৪২.২৪ দ্ধক:দ্ধভ: রাআন স্থান কযায প্রল্পয়াজন য়। এোড়াও ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: িারন রাআন স্থাল্পনয জন্য দযে অফান কযা ল্পর 

ঠিকাদায প্রদ্ধতিান দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত প্রাক্কদ্ধরত মূল্য ল্পো ল্পনক কভ মূল্য উদৃত কল্পয দযে দাদ্ধখর কল্পয। পল্পর এআ খাল্পত প্রায় ৭৭.৩৭ 

রে টাকা কভ ব্যয় ল্পয়ল্পে। এদ্ধজদ্ধএর এয কভ মকতমা জানান এয পল্পর কাল্পজয গুণগত ভাল্পনয মকান দ্ধযফতমন য়দ্ধন।   

 

 

  

াআ রাআল্পনয ংমৄি বাল্ব : প্তচত্র-০৩ 

 

 নপ্রয় গটাগভটিক নিকস্  নরনভগটড : প্তচত্র-০৪ 
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ঙ)  বাল্ব, নপটিং, মট, প্রাআভায এফং াআরাআন ংগমাগ স্থাগনয যঞ্জাভ : 

প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত এআ ল্পঙ্গ ২২০.০০ রে টাকা ফযাি দ্ধের। মায ভল্পধ্য ১৮০.০০ রে টাকা দ্ধের এফং ৪০.০০ রে 

টাকা দ্ধের স্থানীয় মুদ্রায়। এয দ্ধফযীল্পত ফযািকৃত স্থানীয় মুদ্রায় ৩৯.৭৪ রে টাকা ব্যয় ল্পরও  বফল্পদদ্ধক মুদ্রায ংল্প মকান থ ম 

ব্যয় য়দ্ধন। বাল্ব, দ্ধপটিং, মট, প্রাআভায এফং াআরাআন ংল্পমাগ স্থাল্পনয যঞ্জাভ ংল্পঙ্গ ১৮০.২৬ রে টাকা ব্যদ্ধয়ত যল্পয়ল্পে। 

 

 

গ্যাল্পয চুপ্তে ব্যফায কল্পয উৎাপ্তদত আট: প্তচত্র-০৫ 

 

 

নপ্রয় গটাগভটিক নিকস্  নরনভগটড এয নভটায রুভ: নচে-০৬ 

 

 

 

নপ্রয় গটাগভটিক নিকস্  নরনভগটড এয প্রথভ ভাগয গ্যা নফর: প্তচত্র-০৭ 
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 চ)  ননড বযাট : 

প্রকল্পেয নুল্পভাদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত এআ ল্পঙ্গ ১০০.০০ রে টাকা ফযাি দ্ধের। প্রল্পয়াজন না ওয়ায় এআ খাল্পত মকান থ ম ব্যয় য়দ্ধন। 

১৪।        প্রেকল্পয উকেশ্য অজমন:  (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয) 

ভযেভল্পে অভজমে 

ে) মবারা দয ও মফাযানউিীন উল্পজরায় ফাা-ফাদ্ধড় ও 

ফাদ্ধণদ্ধজযক গ্যা ংল্পমাগ প্রদান কযা; এফং 

অফাদ্ধক গ্যা ংল্পমাগ প্রদান কযায যকাদ্ধয দ্ধিান্ত না থাকায 

কাযল্পণ মকান অফাদ্ধক গ্যা ংল্পমাগ প্রদান কযা য়দ্ধন। 

খ) ৪৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায গ্যা দ্ধফতযণ রাআন দ্ধনভ মাণ (৬˜ আদ্ধি ব্যাল্পয 

২০ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায, ৪˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ০.৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায, ২˜ আদ্ধি 

ব্যাল্পয ১২.৫ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায এফং ১˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ১২ 

দ্ধকল্পরাদ্ধভটায)। 

৪২.২৪ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায গ্যা দ্ধফতযণ রাআন দ্ধনভ মাণ (৬˜ আদ্ধি ব্যাল্পয 

২০ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায, ৪˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ০.১ দ্ধকমরাদ্ধভটায, ২˜ আদ্ধি 

ব্যাল্পয ১১.২৪ দ্ধকল্পরাদ্ধভটায এফং ১˜ আদ্ধি ব্যাল্পয ১০.৯০২ 

দ্ধকল্পরাদ্ধভটায) কযা ল্পয়ল্পে। 

 
১৫। প্রকে নযচারক ংক্রান্ত তথ্যানদ:   

ক্রভভে 

নং 

প্রেল্প ভযচারকেয নাভ ও েফী পূন মোরীন খন্ডোরীন োভয়ত্ব ারকনয দভয়াে ভন্তব্য 

দমাগোকনয োভযখ অব্যাভেয োভযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. প্রকেৌরী এ.এভ. নুরুর অওযঙ্গল্পজফ 

মজনাল্পযর ম্যাল্পনজায (াল্পযন এন্ড 

ভাল্পকমটিং) 

- খন্ডোরীন ১৯/০২/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৬ - 

 

১৬। ানফ থক নফগিলণ: 

 ১৬.১ অল্পরাচয প্রকেটি মবারা দয ও মফাযানউিীন উল্পজরায় গ্রকল্পদয ভল্পধ্য ফাদ্ধণদ্ধজযক ও অফাদ্ধক গ্যা ংল্পমাগ 

প্রদাল্পনয জন্য গ্রণ কযা য়। দ্ধকন্তু অফদ্ধক গ্রকল্পদয গ্যা ংল্পমাগ প্রদান ভদ্ধয়কবাল্পফ স্থদ্ধগত যাখায যকাদ্ধয দ্ধিাল্পন্তয 

কাযল্পণ প্রকে এরাকায় এআ প্রকল্পেয অওতায় স্থাদ্ধত দ্ধফতযণ রাআন ল্পত মকান অফাদ্ধক ংল্পমাগ প্রদান কযা য়দ্ধন। তল্পফ 

একটি ফাদ্ধণদ্ধজযক ংল্পমাগ জুরাআ ২০১৭ ভাল্প প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। "দ্ধপ্রয় ল্পটাল্পভটিক দ্ধিকস্ দ্ধরদ্ধভল্পটি” নাল্পভ একটি ংদ্ধক্রয় 

আট বতদ্ধযয কাযখানাল্পক এ ংল্পমাগ প্রদান কযা য়। উক্ত কাযখানাটিও দ্ধযদ মন কযা য়। দ্ধযদ মনকাল্পর দ্ধপ্রয় ল্পটাল্পভটিক 

দ্ধিকস্ দ্ধরদ্ধভল্পটি ব্যফস্থাক জানান এআ গ্যা ংল্পমাল্পগয পল্পর তাযা ফাদ্ধণদ্ধজযকবাল্পফ রাবফান ল্পেন এফং তুরনামূরক বার 

ভাল্পনয আট উৎাদন কযল্পত াযল্পেন। দ্ধতদ্ধন জানান প্রথভ ভাল্পয গ্যা ব্যফাল্পযয দ্ধফর এল্পল্পে ১০,৩০,২৩১.০০ টাকা ( দ 

রে দ্ধে াজায দ্যআত একদ্ধে )(দ্ধচে: ০৭)। গ্যাল্পয দ্ধযফ মল্পত কয়রা ফা রাকদ্ধড় ব্যফায কযা ল্পর ফায মথল্পক ল্পনয রে 

টাকা জ্বারাদ্ধন ফাফদ ভাদ্ধক খযচ ল্পত ফল্পর দ্ধতদ্ধন উল্পেখ কল্পযন।  

১৬.২ প্রকে দপ্তল্পয কথা ফল্পর জানা মায়, প্রকেটিয প্রস্তাফ মখন ভন্ত্রণারল্পয় মপ্রযণ কযা য় তখন ফ মল্পভাট ৬০ দ্ধক:দ্ধভ: দ্ধফতযণ 

রাআন স্থাল্পনয দ্ধফলল্পয় দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত উল্পেখ দ্ধের। যফদ্ধতমল্পত দ্ধিদ্ধদ্ধ নুল্পভাদন কযায ভয় ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: দ্ধফতযণ রাআন স্থামনয 

ংস্থান যাখা য়। দ্ধকন্তু এআ প্রস্তাদ্ধফত দ্ধিদ্ধদ্ধয ৬০ দ্ধক:দ্ধভ: দ্ধফতযণ রাআন দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্প দ্ধফবক্ত দ্ধের। দ্ধিদ্ধদ্ধ নুল্পভাদল্পন মখন 

এআ ৬০ দ্ধক:দ্ধভ: দ্ধফতযণ রাআনল্পক ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: নাদ্ধভল্পয় যাখা য় তখন এআ দ্ধফবাজন যুদ্ধক্তকবাল্পফ কযা য়দ্ধন। পল্পর দ্ধফতযণ রাআন 

স্থাল্পনয ভয় দ্ধকছুটা ভস্যা সৃদ্ধষ্ট য়। এোড়াও দ্ধফতযণ রাআন স্থাল্পনয ভয় তা যাস্তা মকান াল্প ম কতটুকু বদল্পঘ মযয ল্পফ 
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মটিও দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত উল্পেখ থাকায প্রল্পয়াজন দ্ধের। মটি না থাকায কাযল্পণ দ্ধফতযণ রাআন স্থাল্পনয ভয় ঠিকাদাযল্পদযল্পক দ্ধদল্পয় 

সুিুবাল্পফ কাজ কযাল্পত মফগ মল্পত ল্পয়ল্পে।  

১৬.৩ নুল্পভাদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ নুাল্পয প্রকেটি ল্পটাফয ২০১৪ মত অযম্ভ ল্পরও ১৯/০২/২০১৫ তাদ্ধযল্পখ প্রকল্পেয প্রকে দ্ধযচারক 

মমাগদান কল্পযন।  

১৬.৪ যকাদ্ধযবাল্পফ অফাদ্ধক গ্যা ংল্পমাগ াভদ্ধয়কবাল্পফ স্থদ্ধগত থাকায কাযল্পণ ফদ্ধণ মত প্রকে ল্পত নতুন মকান অফাদ্ধক 

ংল্পমাগ প্রদান কযা য়দ্ধন। তল্পফ মবারা মথল্পক প্রাপ্ত গ্যা এখন ম মন্ত জাতীয় গ্যা িরন রাআল্পন ( ন্যানার দ্ধগ্রি ) রাআল্পন যুক্ত 

কযা ম্ভফ য়দ্ধন। পল্পর মবারা-মত প্রাপ্ত গ্যা মবারায বযন্তল্পয যফযা কযা ল্পর তা জাতীয় গ্যা িরল্পন মকান প্রবাফ 

মপরল্পফনা ফল্পর প্রতীয়ভান য়। তবুও মবারা-মত প্রাপ্ত গ্যা মবারাল্পতআ ফদ্ধস্থত দ্ধফদ্ধবন্ন ফাদ্ধণদ্ধজযক প্রদ্ধতিাল্পন ংল্পমাগ মদওয়া 

ল্পর তা এআ প্রকল্পেয উল্পিশ্য দ্ধকছুটা ল্পরও ফাস্তফাদ্ধয়ত ল্পফ। প্রকেটি ভাপ্ত ওয়ায য ১ ফেয ২ ভা দ্ধতফাদ্ধত ল্পরও 

শুদৄভাে একটি ফাদ্ধণদ্ধজযক ংল্পমাগ প্রদান কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পে। মবারাআ ফদ্ধস্থত মম ফাদ্ধণদ্ধজযক প্রদ্ধতিানগুদ্ধরল্পত গ্যা ব্যফায 

কযায সুল্পমাগ যল্পয়ল্পে। ম প্রদ্ধতিান গুদ্ধরল্পত গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য মকান উল্পযাগ দ্ধযদ মনকাল্পর জানা মায়দ্ধন।  

১৭। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

 ১৭.১ প্রকল্পেয অওতায় মকান অফাদ্ধক ংল্পমাগ প্রদান না কযায কাযল্পণ প্রকেটিয প্রকৃত উল্পিশ্য ব্যত ল্পে ;  

১৭.২ দ্ধযদ মনকারীন ম মন্ত প্রকেটি মল ওয়ায ১ ফেয ২ ভা দ্ধতফাদ্ধত ল্পরও শুদৄভাে একটি ফাদ্ধণদ্ধজযক গ্যা ংল্পমাগ 

প্রদান কযা ল্পয়ল্পে; 

১৭.৩ চুড়ান্ত নুল্পভাল্পনয ভয়  প্রকল্পেয অওতায় ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: দ্ধফতযণ রাআন মকাথায় কীবাল্পফ স্থান কযা ল্পফ তা সুস্পষ্ট 

ড্রদ্ধয়ং দ্ধিজাআন দ্ধিদ্ধদ্ধল্পত উল্পেখ দ্ধের না। পল্পর ঠিকাদাল্পযয কাে মথল্পক সুদ্ধনদ্ধদষ্টবাল্পফ কাজ বুল্পে দ্ধনল্পত প্রদ্ধতফন্ধকতা বতদ্ধয 

ল্পয়ল্পে; 

১৭.৪ প্রকে শুরু ফায ৪ ভা য প্রকে দ্ধযচারক  দ্ধনল্পয়াগ কযা ল্পয়ল্পে ; এফং  

১৭.৫ প্রকল্পেয দ্ধদ্ধঅযএ প্রকল্পেয দ্ধিট ংক্রান্ত তথ্য পূণ মাঙ্গবাল্পফ উস্থান কযা য়দ্ধন।  

১৮। সুানযভারা :  

 অগরাচয প্রকেটিয ফাস্তফায়গনািয ানফ থক মূল্যায়গনয অগরাগক অআএভআনড’য সুানয ননম্নরূ:  

 ১৮.১ শুধুভাত্র চবারা-চত অফাপ্তক গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয প্তফলয়টি কর্তৃক্ষ প্তফল্পফচনা কযল্পত াল্পযন; 

 ১৮.২ চবারা দয ও চফাযান উিীন উল্পজরায় ফাপ্তণপ্তজযক গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য নতুন ফাপ্তণপ্তজযক গ্রাক সৃপ্তষ্টয 

জন্য সুন্দযফন গ্যা চকাম্পপ্তন প্তর:প্তভ: এফং চপ্রল্পরাফাংরা উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ ; 

 ১৮.৩ বপ্তফষ্যল্পত এ ধযল্পনয চকান প্রকে গ্রণ কযা ল্পর সুন্দযফন গ্যা চকাম্পপ্তন প্তর:প্তভ: এফং চপ্ররফাংরা প্তডপ্তপ্তল্পত 

প্রল্পয়াজনীয় েপ্তয়ং ও প্তডজাআন সুপ্তনপ্তদষ্টবাল্পফ উল্পেে কযল্পফ; 

 ১৮.৪ সুন্দযফন গ্যা চকাম্পাপ্তন কর্তকৃ বপ্তফষ্যল্পত চকান প্রকে গ্রণ কযা ল্পর প্রকে নুল্পভাদল্পনয াল্পথ াল্পথ প্রকে 

প্তযচারক প্তনল্পয়াগ কযল্পফ; এফং  

 ১৮.৫ প্রকগেয আনটাযনার এফং এক্সটাযনার নডট ংক্রান্ত পূণ থাে তথ্য বনফষ্যগত ননঅয মপ্রযগণয ভয় ংযুক্ত 

কযায নফলগয় সুন্দযফন গ্যা মকাম্পানন নর:নভ: নফগলবাগফ মত্নবাগফ মত্নীর গফ।  

১৯। উযু থক্ত সুানযমূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা এ প্রনতগফদন প্রানপ্তয ০২ (দ্যআ) ভাগয ভগে অআএভআনড -মক ফনত 

কযগত গফ। 
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দ্ধযদ্ধষ্ট-‘ক’ 

 (ভভআয অনুাকয) (রক্ষ টাোয়) 

ল্পঙ্গয নাভ  

(দ্ধিদ্ধদ্ধ নুাল্পয) 

দ্ধিদ্ধদ্ধ নুাল্পয রেভাো প্রকৃত গ্রগদ্ধত ভন্তব্য 

দ্ধযভাণ অদ্ধথ মক 

ফাস্তফ 

(দ্ধযভাণ 

/ংখ্যা) 

অদ্ধথ মক 
ফাস্তফ 

(দ্ধযভাণ/ংখ্যা) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক)             যাজস্ব ব্যয় 

৪৮২৩ মল্পরার এন্ড 

লুদ্ধিকযান্ট 

মথাক  ৪.০০ - ০.৩১ _ (-) ৩.৬৯ 

৪৮২৪ আনু্পল্পযন্প এন্ড 

ব্যাংক চাজম 

মথাক  ৫.০০ _ ২.১৩ _ (-) ২.৮৭ 

৪৮২৮ দ্ধপ 

মস্ট্নাযী  

মথাক ২.০০ _ ০.৯৬ _ (-) ১.০৪ 

৪৮৩৩ প্রচায ও 

দ্ধফজ্ঞান  

মথাক ০.৫০ _ _ _ (-) ০.৫০ 

৪৮৪৫ অপ্যায়ন ব্যয়  মথাক ১.০০ _ ০.৩৭ _ (-) ০.৬৩ 

৪৮৪৬ ফ্রাআট এন্ড 

রান্পল্পাট ম 

মটান ৩৩.০০ ৭৯২ টন  ২২.৪৩ _ (-) ১০.৫৭ 

৪৮৪৯ মযাি কাটিং 

কভল্পনল্পজন 

এন্ড 

দ্ধযল্পল্পটরল্পভন্ট 

দ্ধক:দ্ধভ: ২৭৮.০০ ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ ২৭৮.০০ _ ০.০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা মথাক ০.৫০ _ ০.৩৬ _ (-) ০.১৪ 

৪৮৮৬ াল্পব ম 

/দ্ধিজাআন/ড্রদ্ধয়ং 

মথাক ৩.০০ _ ০.৪৭ _ (-) ২.৫৩ 

অআআআ এন্ড 

আঅআএ 

দ্ধক:দ্ধভ: ৭.০০ ৪৫দ্ধক:দ্ধভ: ৫.৪৬ ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: (-) ১.৫৪ 

৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয় _ ৩.০০ _ _ _ (-) ৩.০০ 

ল্যাদ্ধিং এন্ড 

মাট ম দ্ধযল্পরল্পটি  

দ্ধপ,দ্ধিউ 

চাল্পজম এন্ড 

কদ্ধভন, 

দ্ধিয়াদ্ধযং এন্ড 

পল্পযায়াদ্ধিং, 

মরাকার এল্পজন্ট 

চাজম এন্ড 

কদ্ধভন 

আতযাদ্ধদ 

মথাক ১০.০০ _ _ 

_ (-) ১০.০০ 

৬৮০০ মভদ্ধনাযী এন্ড 

আকুযআল্পভন্ট  

 

৬৮০৭ িাফর মকদ্ধফন 

দ্ধক-অ 

(২৪০০ দ্ধদ্ধ) 

মনাজ ৫০.০০ ১ মনাজ ৪৭.৮৮ ১ মনাজ (-)২.১২ 

৬৮১৩ ক)রাআন াআ 

এন্ড কযাদ্ধস্ট্ং 

াআ 

(২৪০০দ্ধদ্ধ) 

দ্ধক:দ্ধভ: ৮৬৩.০০ ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ ৮৬৩.০০  ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: ০.০০ 
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ল্পঙ্গয নাভ  

(দ্ধিদ্ধদ্ধ নুাল্পয) 

দ্ধিদ্ধদ্ধ নুাল্পয রেভাো প্রকৃত গ্রগদ্ধত ভন্তব্য 

দ্ধযভাণ অদ্ধথ মক 

ফাস্তফ 

(দ্ধযভাণ 

/ংখ্যা) 

অদ্ধথ মক 
ফাস্তফ 

(দ্ধযভাণ/ংখ্যা) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

খ) বাল্ব, 

দ্ধপটিং , মট, 

প্রাআভায এন্ড 

এল্পাদ্ধল্পয়ল্পটি 

াআরাআন 

মভটাদ্ধযল্পয় 

মনাজ ২২০.০০ 

(১৮০.০০) 

_ ৩৯.৭৪ 

(০.০০) 

_ (-) ১৮০.২৬ 

(১৮০.০০) মনাট-১ 

গ)দ্ধদ্ধ 

মভটাদ্ধযল্পয়রস্  

মথাক ৪৫.০০ 

(৩০.০০) 

_ _ _ ৪৫.০০ (৩০.০০) 

মনাট-২ 

৬৮১৫ কদ্ধম্পউটায 

,দ্ধন্টায,আউদ্ধএ

,স্কানায এন্ড 

কদ্ধম্পউটায 

এল্পক্সদ্ধযজ  

মথাক ৫.০০ _ ৪.৯২ _ (-) ০.০৮ 

৭০০০ পূতম দ্ধনভ মাণ 

৭০৮১ াআ রাআন 

কন্পরাকন  

দ্ধক:দ্ধভ: ১৮৯.০০ ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: ১১১.৬৩ ৪২.২৪ দ্ধক:দ্ধভ: (-) ৭৭.৩৭ মনাট-৩ 

৭০৮১ দ্ধদ্ধ 

কন্পরাকন 

দ্ধক:দ্ধভ: ১৫.০০ ৪৫ দ্ধক:দ্ধভ: _ _ (-) ১৫.০০ মনাট-১ 

৭৯০০ দ্ধিবরল্পভন্ট 

আভট দ্ধিউটি 

এন্ড বযাট  

      

৭৯০১  কযাদ্ধটার 

দ্ধদ্ধি/বযাট  

মনাজ ১০০.০০ _ _ _ (-) ১০০.০০ 

গ) দ্ধপদ্ধজকযার কনটিল্পজদ্ধন্প 

৭৯৮১ দ্ধপদ্ধজকযার 

কনটিল্পজদ্ধন্প 

_ _ _ _ _ _ 

ঘ) প্রাআজ কনটিল্পজদ্ধন্প 

৭৯৮১ প্রাআজ 

কনটিল্পজদ্ধন্প 

_ _ _ _ _ _ 

 মভাট  ১৮৩৪.০০ 

(২১০.০০) 

 ১৩৭৭.৬৬ _ (-) ৪৫৬.৩৪ 

(২১০.০০) 
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Construction and Commissioning of an Underground Jet A-1 Pipeline from 

proposed Railway siding at Airport Railway Station uptoKurmitola Aviation 

Depot including Renovation of 03 nos. Storage Tank  

-লীষক প্রকল্পের মাপ্তি মূযায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

 

১।      প্রকগেয নাভ : Construction and Commissioning of an 

Underground Jet A-1 Pipeline from proposed 

Railway siding at Airport Railway Station 

uptoKurmitola Aviation Depot including 

Renovation of 03 nos. Storage Tank. 
 

২।উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ   : নফদ্যযৎ, জ্বারানন  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় /জ্বারানন  খননজ ম্পদ 

নফবাগ। 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ মগরানরয়াভ কগ থাগযন  (নফনন)’য অতাধীন দ্মা 

গয়র মকাম্পানী নরনভগটড (ননএর)। 
 

৪।  প্রকগেয প্রাক্কনরত ব্যয়   : ১১৫১.০০ রক্ষটাকা (তফল্পদপ্তকমুদ্রা ৬১২.৫৯ রক্ষটাকা) 

(ম্পূণৃংআংিাযপ্তনজস্বতপ্তফর।  

 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার                 : জুরাআ ২০১০ -জুন ২০১২  (প্রকে ফাস্তফায়গনয মভয়াদ দ্য’ফায বৃনি 

কগয জুরাআ ২০১০ গত নডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত কযা য়  ভগভ থ 

জ্বারানননফবাগগতপ্রাপ্তফস্থানগেউগেখঅগছ। 
৬। প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগনত  ব্যয় : ০.০% ও ০.০০ টাকা।  

 

৭। প্রকগেযপ্রধানপ্রধানকাম থক্রভ : a) Supply and installation of externally and 

internally coated pipelines like as jetA-1 to 

pydrant system.  

   b) Supply and installation of cathodic protection 

system.  

   c) Supply and installation of pumping set. 

   d) Supply and laying of LT cables for operating 

pump.  

   e) Construction of pump house. 

   f) Renovation (Vertical extension) of JetA-1 

Storage Tanks.  

 

৮। জ্বারাননখননজম্পদনফবাগকর্তথকগপ্রনযতপ্রকগেয ফস্থান েঃ 

জ্বারানী  খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারগয়য ফস্থান গে জানাগনা য় মম, গত ০৫.০১.২০১০আং তানযগখ 

ফাংরাগদ মযরগয়য ননজস্ব বনভগত  ননজস্ব থ থায়গন মযরগয় াআনডং ননভ থা ণ কযায জন্য ফাংরাগদ 

মযরগয়  দ্মা গয়র মকাম্পানন নরনভগটড (ননএর) এয ভগে ভগঝাতা স্মাযক (MOU) স্বােনযত 
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য়। উ নেনখত প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য ফ থননম্ন দয প্রস্তাফকাযী ঠিকাদানয প্রনতষ্ঠান ENCON 

Engineering Project (Pvt.) Limited, South Africaএয াগথ গত ০৮.০২.২০১২আং তানযগখ 

চুনক্ত স্বােনযত য়। মপব্রুয়ানয, ১২ এয নিতীয় প্তাগ ENCONএয প্রনতনননধ বগবথস্থ মজট এ-১ াআরাআন 

ততনযয জন্য প্রকগেয াআট াগব থ কগযন এফং মফাভনযক নফভান চরাচর কর্তথে (মফনফচক) কর্তথক Right 

of Way ( ROW) ম থগফেমণযয নযবাআজড াআরাআন মর-অউট প্রদান কগযন এফং নডজাআন কাজ 

শুরু কগযন। নকন্তু ০২.০৫.২০১২আং তানযগখ ভানযচারক, ফাংরাগদ মযরগয়গক মদয়া গেয নুনরন এয 

ভােগভ ভাব্যফস্থাক (পূফ থ), ফাংরাগদ মযরগয় ননএরগক ফনত কগযন মম, প্রস্তানফত মযরগয় 

াআনডং এয জন্য ফযােকৃত বনভয উয নদগয় ঢাকা-টেী মকগনয র্ততীয়  চতুথথ মযররাআন ননভ থাগণয 

নিান্ত য়ায় এফং মযরগয়য ফতথভান দখগর থাকা বনভ ফনষ্ট না থাকায় প্রস্তানফত মযরগয় াউনডং 

ননভ থাণ ম্ভফ নয়।  

উগেনখত মযরগয় া আনডং এয জন্য প্রস্তানফত জনভয াশ্বথফতী জনভয ভানরকানা ননগয় মফাভনযক নফভান 

চরাচরকর্তথে ( মফনফচক)  ফাংরাগদ মযরগয়য ভগে নফগযাধ অগছ। বনভয ভানরকানা  নফদ্যভান 

নফগযাধ ননেনিয জগন্য ফহুফায অন্তঃভন্ত্রণারয় বা নুনষ্ঠত গয়গছ। বনভয ভানরকানা  নফদ্যভান নফগযাধ 

ননষ্পনি না য়ায় প্রকগেযনুগভানদত ব্যয়  কভ থনযনধ নযফতথন না কগয প্রকে ফাস্তফায়গনয মভয়াদ 

দ্য’ফায বৃনি কগয জুরাআ ‘২০১০আং গত নডগম্বয ‘২০১৪আং ম থন্ত কযা য়। নকন্তু ফনধ থতভগয় জনভয 

ভানরকানা নফগযাধ ননষ্পনি না য়ায়  মযরগয় াআনডং গত বগবথস্থ মজট এ-১ াআরাআন ননভ থাণ কযা 

ম্ভফ য়নন। 

এগপ্রনেগত, গত২৩/০৬/২০১৪নরঃ নফনন’য ে নং২৮.০৩.০০০০.০৫৫.০৬.০০৩.১১/৪৯৮ এয  ননগদ থনা 

নুাগয ০৬/০৭/২০১৪ আং তানযগখ ঠিকাদায কর্তথক জভাকৃত মূর ননজ (Performance 

Guarantee)মপযৎ মদয়া গয়গছ এফং ১৮/০৭/২০১৪আং তানযগখ কাম থাগদ ফানতর ক যা গয়গছ। 

গত০৭/০৮/২০১৪আং তানযগখ মফাভনযক নফভান চরাচরকর্তথে (মফনফচক)  দ্মা গয়র মকাম্পানী 

নরনভগটগডয প্রনতনননধয াগথ একটি নিানেক বা নুনষ্ঠত য়। গত ১৩/০৮/২০১৪আং তানযগখয বায় 

নিান্ত গৃীত য় মম,  “মফাভনযক নফভান চরাচরকর্তথে (মফনফচক) ীঘ্রআ ৩য় টানভ থনার বফন ননভ থাগণয 

নযকেনা ননগয় এনগগয় মায়ায কাযগণ দ্মা গয়র নডগা নযগরাগকগনয প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয়ায় 

দ্মা গয়র নরঃ কর্তথক মজট-১ াআরাআন ননভ থাণ প্রকে ফাস্তফায়ন ফতথভান মপ্রোগট ম্ভফ নয় নফধায় দ্মা 

গয়র মকাম্পানন নরনভগটডগক প্রকগেয জন্য মফাভনযক নফভান চরাচরকর্তথে(মফনফচক) কর্তথক ফযােকৃত 

জনভয আজাযা ফানতর কযা মমগত াগয। নফভাগন মজট পৄগয়র যফযাগয অফশ্যকতা নফগফচনায় নফকে 

ব্যফস্থা/প্রস্তাফনা প্রদাগনয জন্য দ্মা গয়র মকাম্পানী নরঃ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয”  

গত ২১/০২/২০১৫ আং তানযগখ নফনন’য ভােগভ ফাস্তফানয়তব্য ২০১৪-১৫ থ থফছগযয ফানল থক উন্নয়ন 

কভ থসূচীবৄক্ত নুগভানদত প্রকেমূ  উন্নয়ন কাম থক্রভ ং ক্রান্ত ননষ্পন্ন নফলগয়য উয এক নফগল  

ম থাগরাচনা বায় উগেনখত প্রকগেয নফকে ব্যফস্থা/প্রস্তাফনা নগগফ পূফ থাচর (ীতরেযা নদী) মথগক ৩০০ 

পৄট যাস্তায াশ্বথ নদগয় একটি বগবথস্থ াআরাআন নফভান ফন্দয ম থন্ত ননভ থাণ কযায নফলগয় প্রকে নযচারকগক 

ননগদ থনা প্রদান কায য়। ত:য গত ১৩.০৭.২০১৫আং তানযখ জ্বারানন  খননজ ম্পদ নফবাগগয 

নুগভানদত প্রকেমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগনত ম থাগরাচনা বায নিান্ত নুাগয প্রকেটি ফাদ মদয়া গয়গছ । 
উগেনখত প্রকগেয নফকে  ননবথযগমাগ্য ব্যফস্থা নগগফ আগতাভগে মজটএ-১ াআরাআন নপনজনফনরটি োনড 

ম্পন্ন গয়গছ এফং াআরাআন ননভ থাণ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য ফাংরাগদ মনৌফাননীগক ননগয়াগগয 

কাম থক্রভ প্রনক্রয়াধীন অগছ। 
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মযরগয় াআনডং গত মজট এ-১ াআরাআন ননভ থাণ প্রকগেয াগথ প্রস্তানফত ০৩টি ততরধায নযগনাগবন 

কাগজয নযফগতথ প্রনতটি ২৫০০ মভঃটন ধাযণ েভতা ২৭০০ মভঃটন গত ১০২০০ মভঃটন এ উন্নীত কযা 

গয়গছ। পগর উগেনখত ততরাধায নযগনাগবন কাজ কযায প্রগয়াজন য়নন।  

এভতাফস্থায় “ Construction and Commissioning of an Underground Jet A-1 

Pipeline from proposed Railway siding at Airport Railway Station 

uptoKurmitola Aviation Depot including Renovation of 03 nos. Storage Tank” 

ীল থক প্রকেটি ফাস্তফায়গনয মকান প্রগয়াজন মনআ। 

০৯। অআএভআনড’যসুানয/ভন্তব্য: 

০৯.১ বনফষ্যগত নধক তকথতায  াগথ ঠিকবাগফ প্রকে নযকেনা কগয কর কানযগযী নদক নফগফচনা 

কগয যকানয নীনতভারা নুযনপূফ থক প্রকে গ্রন কযগত গফ; 

০৯.২ যফতীগত নুরু প্রকে গ্রণ কযগর ম্ভাব্যতা ভীো কগয গ্রণ কযাআ মশ্রয় গফ;   

০৯.৩ মকান নডট অনি থাকগর তা দ্রুত ননষ্পনি কযগত গফ;এফং  

০৯.৪ সুানয নুগেদ ০ ৯.১-০৯.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী০১  (এক) ভাগযভগে 

অআএভআনডগক ফনত কযগত গফ। 

 


