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ররথ মন্ত্রণায়ের আওতাে ২০১৫-১৬ অথ থ বছয়র এডিডভুক্ত মাপ্ত প্রকয়ের ভল্যােন  

প্রডতয়বদয়নর ওর মন্ত্রণাে/ডবভাগডভডিক ারংয়ে 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় 

ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ ববনম্ন-

গফ বাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ ববনম্ন-

গফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। মযরথ ভন্ত্রণারয় ০৪ টি ০৪ - ০১ ০৪ ০৪ 
৮০.০০%-

১৪৬% 

০৪ 
১৩.৮২%-

৪৫.৭৩% 

 
১।   ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ০৪টি 

 
২।   ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ ভূডম অডধগ্রয়ণ ডবম্ব, ডিজাইন ডরবতথন, দরত্র চূড়ান্তকরয়ণ দীর্ থ মে ব্যে, 

ররট ডডিউ ডরবতথন, ঠিকাদায়রর উচ্চ ররট প্রভৃডত । 

 
৩।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

 

 মস্যা  সুাডরল 

৩.১   ভূডম অডধগ্রয়ণ ডবম্ব। ৩.১   মন্ত্রণাে/ডবভাগ কর্তথক ভূডম অডধগ্রয়ণর য়েে  এককাীন 

ভৄদে অথ থ বরাদ্দ প্রদান এবং ভূডম অডধগ্রণ ম্যানুয়ে , ১৯৯৭ 

অনুযােী ভূডম অডধগ্রণ ম্পন্ন করা। 

৩.২ যথাযথ মীো ব্যডতত প্রকে গ্রণ। ৩.২ ২৫ রকাটি টাকার উয়বথর ক ডবডনয়োগ প্রকয়ে মীো 

বাধ্যতাভক করার ডবেটি যথাযথ প্রডতান করা।  

৩.৩  ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতবন  

পূণ বকারীন প্রকে বযচারক না থাকা।  

৩.৩  প্রবতটি প্রকগেয বফযীগত একজন পূণ বকারীন প্রকে বযচারক 

বনগয়াগ কযগত গফ এফং প্রকে ভাপ্ত না য়া ম বন্ত 

মথাম্ভফ প্রকে বযচারকগক ফদরী কযা মাগফনা।   

৩.৪ দরত্র চূড়ান্তকরয়ণ দীর্ থ মে ব্যে । ৩.৪ দযে ংক্রান্ত মাফতীয় প্রবক্রয়া দ্রুততভ ভগয় ম্পাদগনয 

ঈগযাগ গ্রণ কযগত গফ। 

৩.৫ আন্টাযনার  এক্সটাযনার বডট মথাভগয় 

ম্পাদন না কযা। 

৩.৫ প্রকগেয আন্টাযনার  এক্সটাযনার বডট মথাভগয় 

ম্পাদগনয ঈগযাগ গ্রণ কযগত গফ এফং এগত মকান অবি 

ঈত্থাবত গর তা দ্রুত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।  

৩.৬ অনুমভোদদত দডদদ’য তুরনোয় অদধক ভয়  

ব্যময় প্রকল্প ভোপ্ত কযো। 

৩.৬ ববফষ্যগত ভয় ফা ব্যয় বৃবিয বফলয়টি ন্যূনতভ ম বাগয় যাখায 

জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক অগযা গচষ্ট গত গফ। 

৩.৭ মথামথ ভীো ছাড়া প্রকে গ্রণ  ব্যয় 

প্রাক্করন কযা। 

৩.৭ প্রকে গ্রণকাগর ম বাপ্ত ভীো  ফাস্তফবববিক ব্যয় 

প্রাক্করনপূফ বক প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযগত গফ। 
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ফোাংরোমদ রযরময়য রভইন রোইন রকনভময পুন নফোন (দিভোঞ্চর) প্রকমল্পয অফদষ্ট কোজ  

-ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ফাাংরাদদ রযরওদেয রভইন রাইন রকনভূদয নুনফান (শ্চিভাঞ্চর) 

প্রকদেয অফশ্চষ্ট কাজ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ রযরওল্পয়   

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয়  

৪। প্রকে এরাকা  : খরুনা-ঈশ্বযদী  ও ঈশ্বযদী-ঈশ্বযদী ফাইা রকন  এফাং রাড়াদ-

রগাোরন্দ রকন  

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয় (রক্ষ টাকায়): 
                                                                                                                   

প্রাক্কনরত ফযয় প্রকৃত ফযয়  নযকনেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

অনতনযক্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কনরত 
ফযল্পয়য %) 

অনতনযক্ত ভয় 

(ভূর  
ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভূর ১ভ ংল্পানধত ভূর ১ভ ংল্পানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৬২৮.২০ 

 

১৪৯৮৭.৩২  ১৪০৩১.৮৩ ০১-০৭-২০০৯ 
রথল্পক  

৩১-১২-২০১২ 

০১-০৭-২০০৯ 
রথল্পক  

৩১-১২-২০১৫ 

০১-০৭-২০০৯ 
রথল্পক  

৩১-১২-২০১৫ 

৪৪০৩.৬৩ 

(৪৫.৭৩%) 

৩ ফছয 

(৮৫.৭১%) 

 

৬।  প্রনক্ষণ: প্রকল্পেয আওতায় রকান স্থানীয় ও বফল্পদনক প্রনক্ষল্পণয ংস্থান না থাকায় প্রনক্ষণ প্রদান কযা য়নন।  

 

৭।  প্রকল্পেয অঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন (ননআয অনুাল্পয): 
 

 Items of Work Unit 

RDPP Target Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quanti-

ty) 

Financial 

1 2 3 4 5 6 7 

A  Revenue Component       

1.  Officers Pay  LS LS 135.36  120.37 

2.  Staff Pay  LS LS 121.47  129.13 

3.  Allowances  LS LS 212.52  208.74 

4.  Labour cost for complete 

Track renewal, Through 

Sleepr Renewal, Pts  & X-ing 

Renewal, Bridge timber Re-

newal, Loop Line Renewal, 

Deep screening & other al-

lied works.  

LS LS 1655.77  1334.31 

5.  B.T. hire charge  LS LS 310.00  415.00 

6.  Vehicle fuel charge  LS LS 80.00  54.15 

7.  Vehicle Maintenance  LS LS 20.00  13.66 

8.  Office Stationery  LS LS 6.62  6.62 
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 Items of Work Unit 

RDPP Target Actual Progress 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quanti-

ty) 

Financial 

 Total=   2541.74  2281.98 

B Capital Component       

1.  Procurement of X-ing Slee-

per (BG)  

Cft  9326 139.89 9324.95 107.34 

2.   Procurement of New steel 

Sleeper (BG)  

No 66600 7539.12 66600 7539.30 

3.  Re-condition of steel sleeper No 54000 677.70 45001 564.76 

4.  Procurement of ERC (BG)  No 490000 585.56 490000 585.55 

5.  Procurement of Dog Spikes 

(BG)  

No 65000 26.00 - - 

6.  Procurement  of Hook bolts 

(BG)   

No 2600 7.80 2600 7.80 

7.  Procurement of Fish Bolts 

(BG)  

No 27000 45.90 27000 37.50 

8.  Procurement of Bearing Plate 

(BG)  

No 16700 116.90 - - 

9.  Procurement of Canted Bear-

ing Plate (BG) 

No 3600 21.82 3600 21.82 

10.  Procurement of Welding por-

tion (BG) 

Joint  4480 52.74 4480 81.00 

11.  Procurement of Ballast  LCft 24.00 2808.80 23.945 2802.08 

12.   Office Equipment & Statio-

nary  

LS LS 10.00 LS 2.70 

13.   Office Furniture  LS LS 1.38 LS - 

 Total =   12033.61  11749.85 

C.  Physical Contingency  LS LS 39.50 LS - 

D.   Price contingency  LS LS 372.47 LS - 

Grand Total (A+B+C+D)=   14987.32  14031.83 

** অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চ’য াংস্থাদনয তুরনাে Pay of Staffs, B.T hire Charge, Procurement of New 

Steel Sleeper এফাং Procurement of Welding Portion অাংদগ মথাক্রদভ ৭.৬৬ রক্ষ টাকা, ১০৫.০০ রক্ষ টাকা, 

০.১৮ রক্ষ টাকা ও ২৮.২৬ রক্ষ টাকা অশ্চতশ্চযক্ত ফযে কযা দেদছ।  

 

৮। প্রকে নযচারক ংক্রান্ত তথযানদিঃ 

 

ক্রনভক 
নং 

প্রকে নযচারল্পকয নাভ ও দফী দানয়ল্পেয ধযণ কভমকার 

 রমাগদান  ফদরী  
১ ২ ৪ ৫ 6 

1.  Md. Abdul Kasem  

Engineer-in-Chief/Project 

খন্ডকারীন 
একাশ্চধক প্রকল্ 

01/07/2010 03/03/2011 
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ক্রনভক 
নং 

প্রকে নযচারল্পকয নাভ ও দফী দানয়ল্পেয ধযণ কভমকার 

 রমাগদান  ফদরী  
১ ২ ৪ ৫ 6 

Banglesh Railway   শ্চযচারদকয দাশ্চেদে 

শ্চনদোশ্চজত 

 

2.  Md. Khairul Alam  

Engineer-in-Chief/Project 

Banglesh Railway   

খন্ডকারীন 
একাশ্চধক প্রকে শ্চযচারদকয 

দাশ্চেদে শ্চনদোশ্চজত 

 

03/03/2011 05/08/2014 

3.   Md. Mojibur Rahman  

Engineer-in-Chief/Project 

Banglesh Railway   

খন্ডকারীন 
একাশ্চধক প্রকে শ্চযচারদকয 

দাশ্চেদে শ্চনদোশ্চজত 

 

08/08/2014 30/12/2014 

4.  Md. Abdul Hai  

Engineer-in-Chief/Project 

Banglesh Railway   

খন্ডকারীন 
একাশ্চধক প্রকে শ্চযচারদকয 

দাশ্চেদে শ্চনদোশ্চজত 

 

30/12/2014 প্রকে ভাপ্ত 

মনন্ত  

 

উল্পযাক্ত ছক মমাল্পরাচনায় রদখা মায়, আল্পরাচয প্রকল্পে রভাট ৪জন প্রকে নযচারক দানয়ে ারন কল্পযল্পছন। 

তাাঁল্পদয ২ জল্পনয রভয়াদ ১ ফছল্পযযও কভ। প্রকেনট ০৩ ফছয ০৬ ভা রভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অনুল্পভাদন কযা 

ল্পরও এয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভয় ররল্পগল্পছ ০৬ ফছয ০৬ ভা । অথমাৎ প্রকেনটয ভূর অনুল্পভানদত রভয়াল্পদয 

তুরনায় রভয়াদ ফৃনি রল্পয়ল্পছ ০৩ ফছয (৮৫.৭১%) ও ফযয় ফৃনি রল্পয়ল্পছ ৪৪০৩.৬৩ রক্ষ টাকা (৪৫.৭৩%)। ঘন 
ঘন প্রকে নযচারক ফদরী কযা ল্পর প্রকে নযচারকগণ মথামথবাল্পফ প্রকে ফাস্তফায়ন, ভননটনযং ও সুাযনবন 

রমভন কযল্পত াল্পযন না রতভনন প্রকল্পেয গুণগত ভানও যক্ষা কযল্পত াল্পযননা। এয পল্পর জনগণ মথাভল্পয় প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয সুপর ল্পত ফনিত য়। 

৯।  ক্রয় ংক্রান্ত তথযানদিঃ 

৯.১  গাড়ী/ট্রান্সল্পাটম ক্রয়িঃ প্রকল্পেয আওতায় রকান গাড়ী/ট্রান্সল্পাটম ক্রল্পয়য ংস্থান না থাকায় গাড়ী/ট্রান্সল্পাটম ক্রয় কযা 

য়নন। 

৯.২ ণয, কামম ও রফা ক্রয়িঃ (ণয ও কামম ২০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয এফং রফা ১০০.০০ রক্ষ টাকায উল্পয) 

 ক্রয় ংক্রান্ত তল্পথযয নফস্তানযত অনুল্পেদ ১১.৪ এ ফণমনা কযা ল্পয়ল্পছ।  

১০।  নডনন ফযাদ্দ ও অগ্রগনতিঃ প্রকল্পেয অনুকূল্পর ভূর নডননল্পত ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ 

অথম ফছল্পয ফযাদ্দ নছর মথাক্রল্পভ  ৫১২.৫৫ রক্ষ, ৫৩৬৩.৫০ রক্ষ, ৩৫১৪.১৭ রক্ষ ও ২৩৭.৯৮ রক্ষ টাকা। 

ংল্পানধত নডনন’য ংস্থান, এনডন/আযএনডন ফযাদ্দ ও অগ্রগনতয নচত্র ননম্নরু:   

  

অথমফছয 

ংল্পানধত 
নডনন 
ংস্থান 

টাকা 
ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা 

% 

এশ্চিশ্চ/আযএশ্চিশ্চ 

ফযাদ্দ 

রভাট ফযয় 

 
টাকা ফযয় 

ফাস্তফ 
অগ্রগনত % 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

2009-10 300.00 300.00 ২.৫৮% 300.00 253.42 253.42 ২% 

2010-11 1100.00 1100.00 ৫% 1100.00 1100.00 1100.00 ৫% 
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অথমফছয 

ংল্পানধত 
নডনন 
ংস্থান 

টাকা 
ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা 

% 

এশ্চিশ্চ/আযএশ্চিশ্চ 

ফযাদ্দ 

রভাট ফযয় 

 
টাকা ফযয় 

ফাস্তফ 
অগ্রগনত % 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

2011-12 2182.00 2182.00 ১৪.৫% 2182.00 2182.00 2182.00 ১৬.৫% 

২০১২-১৩ ৭৯৯৩.৯৪ ৭৯৯৩.৯৪ ৫৫.১৫% 8033.১0 8033.10 8033.০0 ৫৬% 

২০১৩-১৪ ২৪২০.৯৬ ২৪২০.৯৬ ১৬.১৫% 1260.00 1185.36 1185.36 ৯.৫০% 

২০১৪-১৫ ৮৪৯.৩৯ ৮৪৯.৩৯ ৫.৬৭% 1066.00 861.51 861.51 ৮% 

২০১5-১6 ১৪১.৯৯ ১৪১.৯৯ ০.৯৫% 688.50 416.46 416.46 ৩% 

রমাট ১৪৯৮৭.৩২ ১৪৯৮৭.৩২ ১০০% 14629.50 14031.85 14031.85 ১০০% 

 

১১।   কাজ অম্পূণম থাকল্পর তায কাযণিঃ অনুল্পভানদত ংল্পানধত নডনন অনুমায়ী প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ।  

১২।   াধাযণ মমল্পফক্ষণ: 

১২.১ প্রকল্পেয টবূনভ: ফাংরাল্পদ রযরওল্পয়য নিভািল্পরয রকনভূল্প মাত্রীল্পদয ননযািা এফং ভয়ভত অনধকতয 

গনতল্পত রট্রন চরাচর নননিত কযায জন্য ‘‘ফাংরাল্পদ রযরওল্পয়য রভইন রাইন রকনভূল্পয ূনফমান (নিভাির)’’ 

ীলমক ভূর প্রকেনট একল্পনক বা কতৃমক গত ২৪-০৭-১৯৯৬ তানযল্পখ ৩৯০.৩৩৩৫ রকানট টাকা প্রাক্কনরত ফযল্পয় 

অনুল্পভাদন কযা য়। প্রকেনট ননম্নফনণমত রকনভূল্পয ুনফমাল্পনয রল্পক্ষয গ্রণ কযা ল্পয়নছরিঃ  

ান্তাায-রফানাযাড়া (৮২ নকিঃনভিঃ) 

কাউননয়া-রারভননযাট (১৫.৭৫ নকিঃনভিঃ) 

খুরনা-ঈশ্বযদী ও ঈশ্বযদী ফাইা (২৯৪ নকিঃনভিঃ) 

রাড়াদ-রগায়ারন্দ (৮৭.৯৮ নকিঃনভিঃ) 

াফমতীুয-বয়দুয (১৫.৫০ নকিঃনভিঃ) 

যাজাী-আব্দুরুয (৪১.০০ নকিঃনভিঃ) 
 

উক্ত প্রকল্পেয প্রকে এরাকা ১৯৯৮ াল্পরয ফন্যায় ক্ষনতগ্রস্থ ওয়ায় নতনু কাজ অন্তমবুনক্তয রপ্রনক্ষল্পত  ০৯-১২-

১৯৯৮ তানযল্পখ ৪০৬৫৪.৮৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কনরত ফযল্পয় প্রকেনটয প্রথভ ংল্পাধন অনুল্পভাদন কযা য়। ভল্পয়য 

প্রল্পয়াজল্পন ও াইট কনন্ডল্পনয কাযল্পণ আল্পযা অনতনযক্ত কাল্পজয অন্তবুমনক্ত, নফদযভান অংল্পগয ফযয় হ্রা/ফৃনি ও 

ফাস্তফায়নকার ফৃনিয জন্য ৩০-০৭-২০০৫ তানযল্পখ অনুনিত একল্পনক বায় রভাট ৫৩৭৩৮.৫২ রক্ষ টাকা প্রাক্কনরত 

ফযল্পয় প্রকল্পেয ২য় ংল্পানধত প্রস্তাফ অনুল্পভানদত য়। 
 

প্রকল্পেয রৄরু রথল্পক প্রকল্পেয অনুকূল্পর অমমাপ্ত ফযাদ্দ প্রদাল্পনয পল্পর প্রকল্পেয রভয়াদ ফৃনি ায়। উযন্ত অথমায়ল্পনয 

উৎ নযফনতমত ওয়ায় স্টীর নিায ংগ্রল্পয জন্য অল্পনক ভয় রাল্পগ। এয পল্পর অনধকাং কল্পম্পাল্পনন্ট এ 

অনতনযক্ত কাল্পজয প্রল্পয়াজন রদখা রদয় এফং ফযয় ফৃনি ায়। এছাড়া ভল্পয়য আফতমল্পন নফনবন্ন আইল্পটল্পভয ভূরয ফৃনি 

ায়। পল্পর প্রকে ফযয় অনুল্পভানদত নডনন এয ংস্থাল্পনয অনতনযক্ত ল্পয় ড়ায় এফং নস্টর নিাযভূ বফল্পদনক 

উৎল্পয নযফল্পতম স্থানীয় উৎ ল্পত ংগ্রল্পয রল্পক্ষয প্রকেনট ৩য় ফায ংল্পাধল্পনয জন্য প্রস্তাফ কযা ল্পর ১৪-০২-

২০০৭ তানযল্পখ নযকেনা কনভল্পন অনুনিত প্রকে ভূরযায়ন কনভনট (নইন) বায় অনুল্পভানদত প্রাক্কনরত ফযল্পয়য 

ভল্পধয ীনভত রযল্পখ প্রকল্পেয কামমক্রভ ভাপ্ত কযল্পত ল্পফ; প্রল্পয়াজল্পন প্রকল্পেয আওতায় অভাপ্ত কাজগুল্পরা ননল্পয় 

যফতমীল্পত একনট নতনু প্রকে গ্রল্পণয নফলল্পয় রমাগাল্পমাগ ভন্ত্রণারয় উল্পদযাগ গ্রণ কযল্পত াল্পয ফল্পর নিান্ত প্রদান 
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কযা য়। নইন বায উক্ত নিাল্পন্তয রপ্রনক্ষল্পত ভূর প্রকল্পেয অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযল্পণয নননভি আল্পরাচয প্রকেনট 

গ্রণ কযা য়। 

১১.২ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্যিঃ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য ল্পরা- 

(ক) খুরনা-মল্পায রকল্পনয ২৯ নকিঃনভিঃ রভইন রাইন রকন স্টীর নিায নদল্পয় নফায়ন, খুরনা-ঈশ্বযদী রকল্পনয 

নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয নিায নদল্পয় ১৪ নকিঃনভিঃ রু রাইন নফায়ন, খুরনা-মল্পায এফং দমনা-ঈশ্বযদী রকল্পন 

১২৮.৭৭ নকিঃনভিঃ Deep Screening, নফনবন্ন রস্টল্পন ৩৪ রট Points and Crossing প্রনতস্থান, ১৫.০০ 

রক্ষ ঘনপুট ফযারাস্ট রযর রাইল্পন ররপ্রনডং ও ১০০০নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় খুরনা-ঈশ্বযদী রকন নফায়ন। 

(খ) রাড়াদ-রগায়ারন্দ রকল্পনয ৪৬ নকিঃনভিঃ রভইন রাইন স্টীর নিায নদল্পয় নফায়ন, নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয 

নিায নদল্পয় ৭.৫৪ নকিঃনভিঃ রু রাইন নফায়ন, ২১ নকিঃনভিঃ  Deep Screening, নফনবন্ন রস্টল্পন ১২ রট Points 

and Crossing প্রনতস্থান, ৯.০০ রক্ষ ঘনপুট ফযারাস্ট রযর রাইল্পন ররপ্রনডং,  ৪৫০০নট জল্পয়ন্ট ওল্পয়নডং ও 

১২৫৭নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় রাড়াদ-যাজফাড়ী রকন নফায়ন। 

১১.২ প্রকল্পেয অনুল্পভাদন ও ংল্পাধনিঃ প্রকেনটয ভুর প্রস্তাফ ২২/১২/২০০৯ তানযল্পখ অনুনিত একল্পনক বায় 

অনুল্পভানদত য়। উক্ত অনুল্পভাদন রভাতাল্পফক প্রকেনটয প্রাক্কনরত ফযয় ধযা য় ৯৬২৮.২০ রক্ষ টাকা এফং 

ফাস্তফায়নকার জুরাই, ২০০৯ ল্পত নডল্পম্বয, ২০১২। যফতমীল্পত ১৯/০৬/২০১২ তানযল্পখ একল্পনক কতৃমক 

১৪৯৮৭.৩২ রক্ষ টাকা প্রাক্কনরত ফযল্পয় জুরাই, ২০০৯ ল্পত নডল্পম্বয, ২০১৩ মমন্ত ফাস্তফায়ন রভয়াল্পদ প্রকেনট ১ভ 

ংল্পাধন কযা য়। ফাস্তফায়ন মমাল্পয় ফাস্তফতায নননযল্পখ আইএভইনড ’য সুানযক্রল্পভ মথামথ কতৃমক্ষ কতৃমক 

প্রকেনটয ভানপ্তয রভয়াদ ০২ ফছয ফৃনি কল্পয নডল্পম্বয, ২০১৫  মমন্ত ননধমাযণ কযা য়। 

১১.৩ ানফমক আনথমক ও ফাস্তফ অগ্রগনতিঃ প্রকল্পেয আওতায় নডল্পম্বয, ২০১৫ মমন্ত ক্রভুনিত আনথমক অগ্রগনত ল্পয়ল্পছ 

১৪০৩১.৮৩ রক্ষ টাকা মা অনুল্পভানদত ংল্পানধত ফযয় ১৪৯৮৭.৩২ রক্ষ টাকায ৯৩.৬২%। উক্ত ভল্পয় 

অনুল্পভানদত ংল্পানধত প্রকল্পেয প্রায় ১০০% ফাস্তফ অগ্রগনত ানধত ল্পয়ল্পছ (অনুল্পেদ-৬)।  

১১.৪ দযত্র াংক্রান্ত তথয: অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চদত ১৪শ্চট গুি যাদকজ (২৬শ্চট রট) ও ৬শ্চট ওোকন যাদকদজয 

াংস্থান শ্চছর। রপ্রশ্চযত শ্চশ্চআদয ওোকন যাদকদজয রকান তথয প্রদান কযা েশ্চন। এ শ্চফলদে উশ্চস্থত কভনকতনাগণ 

জানান, আযশ্চিশ্চশ্চ’য াংস্থান অনুমােী শ্চফবাগীে তত্ত্বাফধাদন অস্থােী শ্রশ্চভক (গযাাং ভযান ও ওদে ভযান) শ্চদদে ফশ্চণনত তূন 

কাজভু ম্পাদন কযা দেদছ। এছাড়া গুি যাদকজ-GD1 এয দযত্র রৃশ্চট রদট আফাদনয াংস্থান থাকদরও 

ফাস্তদফ ৫শ্চট রদট দযত্র আফান কযা দেদছ। দযত্র াংক্রান্ত তথয শ্চনম্নরূ:    

 

Sl 

 

Description of Procure-

ment 

(Goods/Works/Consultan

cy) as per bid document 

Ten-

der/Bid/Proposal 

Cost  (in Crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion 

of Works/Services 

and Supply of goods  

As per 

latest 

Ap-

proved 

PP  

Con-

tracte

d Val-

ue 

(lac 

Tk) 

Invitation 

date  

 Contract 

Signing/LC 

Opening 

date  

 As per 

contract  

 Actual  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Package No. GD1. GD1 

(a) & GD 1 (b): Procure-

ment of 24.00 Lac CFT 

Stone ballast. 

2808.0

8 

2802.

08 

14/01/2010 

15/09/2013 

10/02/2013 

10/02/2013 

10/02/2013 

08/08/10 

27/10/13 

05/08/13 

28/05/13 

09/06/2013 

30/06/13 

30/11/14 

30/06/15 

30/04/14 

31/12/13 

27/06/1

3 

26/11/1

4 

29/06/1
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Sl 

 

Description of Procure-

ment 

(Goods/Works/Consultan

cy) as per bid document 

Ten-

der/Bid/Proposal 

Cost  (in Crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion 

of Works/Services 

and Supply of goods  

5 

29/04/1

4 

28/12/1

5 

2.  Package No. GD3: Pro-

curement of Fish Bolts 

(BG) 

45.90 22.51 05/08/2012 12/12/2012 30/01/14 12/05/1

3 

3.  Package No. GD4(a) Pro-

curement of 2600 Nos 

canted Bearing Plate 

(BG) 

21.82 14.84 28/02/2010 10/08/2010 09/02/11 27/10/1

0 

4. P

a 

Package No. GD4 (a/1): 

Procurement of 1000 Nos 

canted Bearing Plate 

(BG) 

do 6.77 05/08/2012 12/12/2012 10/06/13 10/03/1

3 

5.  Package No. GD4 (b): 

Procurement of 2600 Nos 

Hook bolts with nuts 

(BG) 

7.80 7.80 24/02/2010 10/08/2010 09/02/11 12/01/1

1 

6.  Package no. GD5: 

Procurement of 9326 

CftBG 

139.89 90.37 24/02/2010 07/06/2010 06/12/10 25/08/1

0 

7.  Package No. 

BW/MLR/GD6: 

Procurement of 39744 

Nos. BG new steel slee-

per (KLMISD Section) 

7539.1

2 

4499.

02 

09/06/2011 26/07/2011 30/11/13 10/06/1

3 

8.  Package No. 

BW/MLR/GD7: 

Procurement of 26856 

Nos.  

BG new steel sleeper 

(PDB-GL Section 

do 3040.

10 

09/06/2011 26/07/2013 30/11/13 24/05/1

3 

9.  Package no GD8: Recon-

dition of 45001 nos REC 

(BG) 

677.70 677.7

0 

07/03/2010 09/05/2010 31/08/12 28/08/1

2 

10.  Pacage no GD9: 

Procurement of 395000 

nos ERC (BG) 

585.56 472.0

2 

07/03/2010 09/05/2010 21/02/11 14/02/1

1 

11.  Package no GD9(a): 

Procurement of 955000 

nos FRC (BG) 

585.56 113.5

2 

08/09/2011 05/01/2012 03/04/12 02/04/1

2 
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Sl 

 

Description of Procure-

ment 

(Goods/Works/Consultan

cy) as per bid document 

Ten-

der/Bid/Proposal 

Cost  (in Crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of Completion 

of Works/Services 

and Supply of goods  

12.  Package No. GD10: 

Procurement of Office 

Equipment (1 no Com-

puter & 1 no Photocopy 

Machine) 

10.00 2.00 28/12/2011 20/12/2011 04/02/12 12/01/1

2 

13.  Package no. GD10(a): 

Procurement of Office 

Furniture 

do 1.38 29/11/2011 06/12/2011 20/02/12 20/02/1

2 

14.  Package No. GD10(b): 

Procurement of Office 

Stationary 

do 1.00 29/11/2010 25/01/2011 24/03/11 20/02/1

1 

15.  Package No.GD11: 

procurement of Office 

Stationary  

do 0.50 29/11/2010 25/01/2011 24/03/11 24/03/1

1 

16.  Package No. GD12: 

procurement of Office 

Stationary 

do 1.00 29/11/2010 25/01/2011 24.03.11 24.0311 

17.  Package No. GD13: 

Procurement of Office 

Stationary 

do 1.00 29/11/2010 25/01/2011 24.03.11 24.0311 

18. 1
8 

Package No. GD14: 

Procurement of Office 

Stationary 

do 0.88 01/12/2011 01.03/2012 31/07/12 31/07/1

2 

19.  Package No. GD14(a): 

Procurement of Office 

Stationary 

do 1.03 01/12/2011 01.03/2012 31/07/12 31/07/1

2 

20.  Package No. GD14(b): 

Procurement of Office 

Stationary 

do 1.22 01/12/2011 01.03/2012 31/07/12 31/07/1

2 

   
১২। প্রকে নযদমনিঃ গত ১৯/০৭/২০১৬ তানযল্পখ আইএভইনড ’য কাযী নযচারক জনাফ রভাাম্মদ আযাপুজ্জাভান 

বূাঁইয়া কতৃমক প্রকল্পেয খুরনা-মল্পায  ও কুনিয়া-রগায়ারন্দ রকন রৃনট ল্পযজনভন নযদমন কযা য়। 

নযদমনকাল্পর ফাাংরাদদ রযরওদেয শ্চিইএন-১, াকী জনাফ রভা: শ্চযোদ আদভদ ও শ্চটএও জনাফ রভা: 

ভশ্চনরুজ্জাভান অন্যান্য কভমকতমাগণ উনস্থত নছল্পরন। নযদমন মমল্পফক্ষণ ননম্নরূ: 

১২.১ রযরথ (ট্র্যাক) নূফনান: অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চ অনুমােী (ক) খুরনা-মল্পায রকল্পনয ২৯ নকিঃনভিঃ রভইন 

রাইন রকন স্টীর নিায নদল্পয় নফায়ন, খুরনা-ঈশ্বযদী রকল্পনয নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয নিায নদল্পয় ১৪ 

নকিঃনভিঃ রু রাইন নফায়ন, খুরনা-মল্পায এফং দমনা-ঈশ্বযদী রকল্পন ১২৮.৭৭ নকিঃনভিঃ Deep Screening, 

নফনবন্ন রস্টল্পন ৩৪ রট Points and Crossing প্রনতস্থান, ১৫.০০ রক্ষ ঘনপুট ফযারাস্ট রযর রাইল্পন ররপ্রনডং 

ও ১০০০নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় খুরনা-ঈশ্বযদী রকন নফায়ন এফং (খ) রাড়াদ-রগায়ারন্দ রকল্পনয ৪৬ নকিঃনভিঃ 

রভইন রাইন স্টীর নিায নদল্পয় নফায়ন, নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয নিায নদল্পয় ৭.৫৪ নকিঃনভিঃ রু রাইন নফায়ন, ২১ 
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নকিঃনভিঃ  Deep Screening, নফনবন্ন রস্টল্পন ১২ রট Points and Crossing প্রনতস্থান, ৯.০০ রক্ষ ঘনপুট 

ফযারাস্ট রযর রাইল্পন ররপ্রনডং, ৪৫০০নট জল্পয়ন্ট ওল্পয়নডং ও ১২৫৭নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় রাড়াদ-যাজফাড়ী 

রকন নফায়ন এয ংস্থান নছর। এ জন্য ংল্পানধত নডননল্পত ৯৩২৬ ঘনপুট কাল্পেয িীায, ৬৬৬০০নট নতনু 

ও ৫৪০০০নট নযকনন্ডন স্টীর িীায, ৪৯০০০০নট নফনজ  ইরানস্টক রযর ক্লী, ৬৫০০০নট ডগ স্পাইক, ২৬০০নট 

রক রফাল্ট, ২৭০০০নট নপ রফাল্ট, ১৬৭০০নট নফয়ানযং রেট, ৩৬০০নট রকল্পন্টড নফয়ানযং রেট, ৪৪৮০শ্চট 

ওদেশ্চডাং ভযাদটশ্চযোর, ২৪.০০ রক্ষ ঘনপটু ফযারাস্ট, ১৬৫৫.৭৭ রক্ষ টাকায  গযাাংভযান ও ওদেভযান ররফায ক্রে এফাং 

ফযারাস্ট রট্র্ন বাড়া ফাফদ ৩১০.০০ রক্ষ টাকায াংস্থান শ্চছর।  

 

  

  

  

শ্চচত্র-১ দত ৬ (ক্লক ওোইজ): খরুনা-মদায রভইন রাইন রকন, রাড়াদ-রগাোরন্দ রকন, খরুনা-মদায 

রভইন রাইন রকদনয জনফহুর অাং, রু রাইন ও কুন ফযারাস্ট, রাড়াদ-রগাোরন্দ রকদনয কুন 

ফযারাস্ট। 

 

রপ্রশ্চযত শ্চশ্চআদয ৯৩২৪.৯৫ ঘনপুট কাল্পেয িীায, ৬৬৬০০নট নতনু ও ৪৫০০১নট নযকনন্ডন স্টীর িীায, 

৪৯০০০০নট নফনজ ইরানস্টক রযর ক্লী, ০.০০নট ডগ স্পাইক, ২৬০০নট রক রফাল্ট, ২৭০০০নট নপ রফাল্ট, 

০.০০নট নফয়ানযং রেট, ৩৬০০নট রকল্পন্টড নফয়ানযং রেট, ৪৪৮০শ্চট ওদেশ্চডাং ভযাদটশ্চযোর, ২৩.৯৪৫ রক্ষ ঘনপটু 

ফযারাস্ট, ১৩৩৪.৩১ রক্ষ টাকায  গযাাংভযান ও ওদেভযান ররফায ক্রে এফাং ফযারাস্ট রট্র্ন বাড়া ফাফদ ৪১৫.০০ রক্ষ 

টাকা ফযে কযা দেদছ উদেখ আদছ। আদরাচয প্রকদেয আওতাে রকান Points and Crossing, ডগ স্পাইক ও 

নফয়ানযং রেট ক্রয় কযা য়নন। এ নফলল্পয় উনস্থত কভমকতমাগণ জানান,  দূফাক্তন প্রকদেয অধীন ফশ্চণনত ৩শ্চট আইদটভ 

উদৃ্বত্ত শ্চছর। এ কাযদণ আদরাচয প্রকদে াংস্থান থাকা দত্ত্বও প্রধান প্রদকৌরী, যাজাীয দপ্তয দত ক্রদেয অনুদভাদন 
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প্রদান কযা েশ্চন। তদফ ফাস্তফােন মনাদে িক স্পাইক ও নফয়ানযং রেট আইদটভ ২শ্চটয শ্চকছু ঘাটশ্চত দেদছ। 

নযদমনকাল্পর খুরনা-মল্পায ও কুনিয়া-রগায়ারন্দ উবয় রকল্পনয রভইন  ও রু উবয় রাইল্পনয ১ যাল্পনল্পর ৫১নট 

িীর ও ৬নট কাল্পেয িীায রভাট ৫৭নট িীায মথামথ াওয়া রগল্পছ। তল্পফ নফনেন্নবাল্পফ রকান রকান িীাল্পয 

ইরানস্টক রযর ক্লী নভনং রদখা রগল্পছ। রভইন রাইল্পনয অনধকাং স্থাল্পন নডজাইন রভাতাল্পফক কুন ও রাডায 

ফযারাস্ট ররপ্রনডং কযা ল্পয়ল্পছ রদখা মায়। তল্পফ রভইন রাইল্পনয রম কর স্থাল্পনয উবয় াল্প ফনত গল্পড় উল্পেল্পছ 

র কর স্থান এফং ফযস্ততভ ররল্পবর ক্রনং রগল্পটয উবয় াল্প রাডায ফযারাস্ট অল্পনক রক্ষল্পত্র মথামথ াওয়া 

মায়নন। এছাড়া রু রাইল্পনয অল্পনক স্থাল্পন রাডায ফযারাস্ট নযভাল্পণ কভ এফং কুন ফযারাস্ট রক্ষত্রনফল্পল্পল 

ট্রযাল্পকয নবতল্পয ঢুল্পক রমল্পত রদখা রগল্পছ। নযদমনকাল্পর খুরনা-মল্পায রকল্পন রভইন রাইল্পনয নক:নভ: ২২/৬-৮ ও 

৩৪/০-২ এফং কুনিয়া-রগায়ারন্দ রকদন রভইন রাইল্পনয নক:নভ: ২২/৬-৮ ও ৩৪/০-২ রত কুন ফযারাস্ট মথাক্রল্পভ 

৬ ইনি ও ৬.৫ ইনি এফং ৫.৫ ইনি ও ৭ ইনি এফং রাডায ফযারাস্ট মথাক্রল্পভ  ৯ ইনি ও ৭ ইনি এফং ৬ ইনি 

ও ৫ ইনি াওয়া রগল্পছ (গ্রণল্পমাগয মথাক্রল্পভ ৬ ইনি ও ৯ ইনি )। শ্চযদননকাদর ফশ্চণনত রকনগুদরা দত 

Speed Restriction (ঘন্টাে ৩০/৪০ শ্চক:শ্চভ:) তুদর রনওো দেদছ, যাজস্ব আে ফৃশ্চি রদেদছ এফাং দঘূনটনা হ্রা 

রদেদছ জানা মাে। ফতনভাদন উক্ত রকদন ঘন্টাে ৮০ শ্চক:শ্চভ: গশ্চতদত রট্র্ন চরাচদরয অনুদভাদন প্রদান কযা দেদছ। 

পদর মাত্রীদদয ভ্রভণ ভে তুরনাভূরক হ্রা রদেদছ। ফতনভাদন খরুনা-ঈশ্বযদী রকদন ১১ রজাড়া মাত্রীফাী ও ৪ 

রজাড়া ভারফাী এফাং রাড়াদ-রগাোরন্দ রকদন ২ রজাড়া মাত্রীফাী ও ২ রজাড়া ভারফাী রট্র্ন চরাচর কযদছ। তদফ 

মাত্রী চাশ্চদায রপ্রশ্চক্ষদত উবে রকদন অশ্চতশ্চযক্ত রট্র্দনয াংস্থান কযা প্রদোজন ভদভন উশ্চস্থত কভনকতনাগণ 

আইএভইশ্চিদক অফশ্চত কদযন।   
 
 ১২.৩ ব্রীজ ট্র্যাক নফােন/নূফনান: অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চ অনুমােী খুরনা-মল্পায রকল্পন নফদযভান ২২৫নট 

ব্রীজ/কারবাটম ১০০০নট ব্রীজ নটম্বায এফং রাড়াদ-যাজফাড়ী রকল্পন নফদযভান ১২৫নট ব্রীজ/কারবাটম ১২৫৭নট 

ব্রীজ নটম্বায ও আনুলাংনগক নপনটং ভযাল্পটনযয়ার নদল্পয় নফায়ন এয ংস্থান নছর। নযদমনকাল্পর রযর রাইল্পন (ট্রযাক) 

নফদযভান ব্রীজ/কারবাটমভু ফনণমত ব্রীজ নটম্বায ও আনুলাংনগক নপনটং ভযাল্পটনযয়ার নদল্পয় নফায়ন কাজ কযা ল্পয়ল্পছ 

রদখা মায়। তল্পফ অল্পনক স্থাল্পন নতুন ব্রীজ নটম্বাল্পযয াল্প ুযাতন ও জযাজীণম নটম্বায এফং অল্পনক রক্ষল্পত্র ডগ 

স্পাইক ও নফয়ানযং রেট নভনং রদখা রগল্পছ। এ নফলল্পয় উনস্থত কভমকতমাগণ জানান,  ব্রীজ ট্র্যাদক ফযফহৃত শ্চকছু শ্চটম্বায 

যুাতন ভদন দরও এগুদরায অশ্চধকাাংদয আেসু্কার যদেদছ। শ্চিশ্চশ্চদত তবাগ নতুন নটম্বায দ্বাযা প্রনতস্থাল্পনয 

ংস্থান না থাকায় নকছু ুযাতন নটম্বায যল্পয় রগল্পছ। ডগ স্পাইক ও নফয়ানযংল্পেট   প্রকল্পেয আওতায় ক্রয় কযা 

য়নন। দূফাক্তন প্রকদেয উদৃ্বত্ত আইদটভ শ্চদদফ ডগ স্পাইক ও নফয়ানযং রেট  ফযফায কযা দেদছ। পদর রদলয 

শ্চদদক শ্চকছু ঘাটশ্চত দেদছ। এগুদরা যাজস্ব ফাদজট দত প্রদোজন অনুমােী যফযা কযা দফ। নযদমনকাল্পর নকছু নকছু 

ব্রীল্পজ কাল্পেয িীাল্পযয উয ফাাঁ/কাে ংমুক্ত কযল্পত রদখা রগল্পছ। এ নফলল্পয় দৃনি আকলমণ কযা ল্পর কভমকতমাগণ 

তাৎক্ষনণকবাল্পফ এগুল্পরা অাযল্পণয জন্য শ্রনভকল্পদয ননল্পদমনা প্রদান কল্পযন। 
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শ্চচত্র-৭ ও ৮:খরুনা-মদায রভইন রাইন রকদন অফশ্চস্থত ব্রীজ নাং-১৬০, রাড়াদ-রগাোরন্দ রকদন অফশ্চস্থতব্রীজ নাং-25R 

 

১৩।  প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অজমনিঃ 

নযকনেত উল্পদ্দশ্য অজমন 

প্রকল্পেয ভূর উল্পদ্দশ্য ল্পরা- (ক) খুরনা-মল্পায 

রকল্পনয ২৯ নকিঃনভিঃ রভইন রাইন রকন স্টীর 

নিায নদল্পয় নফায়ন, খুরনা-ঈশ্বযদী রকল্পনয 

নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয নিায নদল্পয় ১৪ নকিঃনভিঃ রু 

রাইন নফায়ন, খুরনা-মল্পায এফং দমনা-ঈশ্বযদী 

রকল্পন ১২৮.৭৭ নকিঃনভিঃ Deep Screening, 

নফনবন্ন রস্টল্পন ৩৪ রট Points and Crossing 

প্রনতস্থান, ১৫.০০ রক্ষ ঘনপুট ফযারাস্ট রযর রাইল্পন 

ররপ্রনডং ও ১০০০নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় খুরনা-ঈশ্বযদী 

রকন নফায়ন এফং (খ) রাড়াদ-রগায়ারন্দ 

রকল্পনয ৪৬ নকিঃনভিঃ রভইন রাইন স্টীর নিায 

নদল্পয় নফায়ন, নফনবন্ন রস্টল্পন কাল্পেয নিায নদল্পয় 

৭.৫৪ নকিঃনভিঃ রু রাইন নফায়ন, ২১ নকিঃনভিঃ  

Deep Screening, নফনবন্ন রস্টল্পন ১২ রট 

Points and Crossing প্রনতস্থান, ৯.০০ রক্ষ 

ঘনপুট ফযারাস্ট রযর রাইল্পন ররপ্রনডং, ৪৫০০নট 

জল্পয়ন্ট ওল্পয়নডং ও ১২৫৭নট ব্রীজ নটম্বায নদল্পয় 

রাড়াদ-যাজফাড়ী রকন নফায়ন এয ভাধযল্পভ 

মাত্রীল্পদয ননযািা এফং ভয়ভত অনধকতয গনতল্পত 

রট্রন চরাচর নননিত কযা।  

প্রকল্পেয আওতায় খুরনা-ঈশ্বযদী , ঈশ্বযদী-ঈশ্বযদী ফাইা ও 

রাড়াদ-রগায়ারন্দ রকল্পন ৯৩২৪.৯৫ ঘনপুট কাল্পেয িীায, 

৬৬৬০০নট নতনু ও ৪৫০০১নট নযকনন্ডন স্টীর িীায, 

৪৯০০০০নট নফনজ ইরানস্টক রযর ক্লী,  ২৬০০নট রক রফাল্ট, 

২৭০০০নট নপ রফাল্ট, ৩৬০০নট রকল্পন্টড নফয়ানযং রেট, 

৪৪৮০শ্চট ওদেশ্চডাং ভযাদটশ্চযোর, ২৩.৯৪৫ রক্ষ ঘনপটু ফযারাস্ট, 

১৩৩৪.৩১ রক্ষ টাকাে গযাাংভযান ও ওদেভযান ররফায ক্রে এফাং 

ফযারাস্ট রট্র্ন বাড়া ফাফদ ৪১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযে কদয ৭৫ শ্চক:শ্চভ: 

রভইন রাইন ও ২১.৫৪ শ্চক:শ্চভ: রু রাইন নফােন, ১৪৯.৭৭ শ্চক:শ্চভ: 

Deep Screening, ৪৬ রট Points and Crossing 

প্রনতস্থান এফং ৩৫০নট ব্রীল্পজয ট্রযাক নফায়ন ুনফমান কযায় 

ফনণমত রকনগুল্পরাল্পত ঘন্টাে ৮০ শ্চক:শ্চভ: গশ্চতদত রট্র্ন চরাচর 

কযদছ, দঘূনটনা হ্রা রদেদছ এফং ভয়ভত অনধকতয গনতল্পত রট্রন 

চরাচর নননিত ল্পয়ল্পছ। পল্পর প্রকেনটয উল্পদ্দশ্য অনজমত ল্পয়ল্পছ। 

তদফ মাত্রী চাশ্চদায রপ্রশ্চক্ষদত উবে রকদন অশ্চতশ্চযক্ত রট্র্দনয াংস্থান 

কযা প্রদোজন। এছাড়া রভইন রাইল্পনয রম কর স্থাল্পন উবয় াল্প 

ফনত গল্পড় উল্পেল্পছ র কর স্থান এফং ফযস্ততভ ররল্পবর ক্রনং 

রগল্পটয উবয় া এফং রু রাইল্পনয অল্পনক স্থাল্পন কুন ফযারাস্ট  

ট্রযাল্পকয নবতল্পয ঢুল্পক রগল্পছ র কর স্থাল্পন ননয়নভত Over-hauling 

এয প্রল্পয়াজন ল্পফ।  
 
 

১৪। উল্পদ্দশ্য অনজমত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণিঃ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য অনজমত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ রভইন রাইল্পনয রম কর স্থাল্পন 

উবয় াল্প ফনত গল্পড় উল্পেল্পছ র কর স্থান, ফযস্ততভ ররল্পবর ক্রনং রগল্পটয উবয় া এফং রু রাইল্পনয রম 

কর স্থাল্পন কুন ফযারাস্ট ট্রযাল্পকয নবতল্পয ঢুল্পক রগল্পছ র কর স্থাল্পন ননয়নভত Over-hauling এয প্রল্পয়াজন ল্পফ।  

১৫।   প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্ািঃ প্রকেনট ফাস্তফায়ল্পন অথম ফযাদ্দ ও ভয় ফৃনি ফযনতত উল্পেখল্পমাগয অন্য রকান ভস্া 

রভাকাল্পফরা কযল্পত য়নন।   
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১৬। যাজস্ব খাল্পত স্থানান্তযিঃ প্রকল্পেয আওতায় ম্পানদত কাজ ইল্পতাভল্পধয ড়ক ও জনথ অনধদপ্তল্পযয যাজস্ব খাল্পত 

(ওল্পন রাইন)-এ স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পছ।  

১৭।  External Audit: ভন্ত্রণারয় ল্পত রপ্রনযত ননআয মমাল্পরাচনায় রদখা মায় প্রকেনটয রকান Internal ও 

External Audit কযা য়নন। নকন্তু ভন্ত্রণারয় কতৃমক ভানপ্ত প্রনতল্পফদন রপ্রযল্পণয ূল্পফম প্রকেনটয External 

Audit কযা প্রল্পয়াজন নছর। 
 

১৮।  ভতাভত/সুানযিঃ 

১৮.১ প্রকেনট ফাস্তফায়ল্পন ভরূ অনুল্পভানদত প্রকল্পেয তুরনায় অনতনযক্ত ভয় ও অথম ফযয় ল্পয়ল্পছ মথাক্রল্পভ ৩ ফছয 

(৮৫.৭১%) ও ৪৪০৩.৬৩ রক্ষ টাকা (৪৫.৭৩%)। নডনন’য রক্ষযভাত্রায নফযীল্পত এনডনল্পত অথম ফযাল্পদ্দয 

স্বেতায কাযল্পণ এভননট ল্পয়ল্পছ। এভনটনফএপ ভন্ত্রণারয় নল্পল্পফ রযরথ ভন্ত্রণারয় বনফষ্যল্পত Basket অনুমােী 

প্রকে  গ্রণ কযদফ এফাং শ্চিশ্চশ্চয আদরাদক ফযাদ্দ শ্চনশ্চিত কযদফ (অনু: ৫ ও ১০); 

১৮.২ প্রকেনটয ফাস্তফায়নকার ৬ ফছয ৬ ভাল্প ৪ (চায) ফায প্রকে নযচারক নযফতমন কযা ল্পয়ল্পছ। তন্মল্পধয ২ জন 

প্রকে নযচারল্পকয রভয়াদ ১ ফছল্পযযও কভ নছর। ঘন ঘন প্রকে নযচারক ফদল্পরয রপ্রনক্ষল্পত প্রকে 

নযচারকগণ মথামথ সুাযনবন ও ভননটনযং কযল্পত াল্পযন না। পল্পর প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন নফনিত ওয়ায 

াাান গুণগতভান নননিত কযা কযা ম্ভফ য় না। ভন্ত্রণারয় নফলয়নট গুরুল্পেয াল্পথ নফল্পফচনা কল্পয  বশ্চফষ্যদত 

গৃীতফয প্রকদে প্রকে ফাস্তফােনকারীন ভদেয জন্য একজন প্রকে শ্চযচারক শ্চনদোদগয  প্রল্পয়াজনীয় উল্পদযাগ গ্রণ 

কযল্পফ (অনু:৮); 
 
১৮.৩ অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চ’য াংস্থাদনয তুরনাে Pay of Staffs, B.T hire Charge, Procurement of 

New Steel Sleeper এফাং Procurement of Welding Portion অাংদগ মথাক্রদভ ৭.৬৬ রক্ষ টাকা, 

১০৫.০০ রক্ষ টাকা, ০.১৮ রক্ষ টাকা ও ২৮.২৬ রক্ষ টাকা অশ্চতশ্চযক্ত ফযে কযায শ্চফলেশ্চট ভন্ত্রণারে মাচাই কযদফ (অনু: 

৭); 

১৮.৪ অনুদভাশ্চদত াংদাশ্চধত শ্চিশ্চশ্চদত ৬শ্চট ওোকন যাদকদজয াংস্থান থাকদরও রপ্রনযত ননআল্পয ওোকন যাদকদজয 

রকান তথয প্রদান কযা েশ্চন। গুি যাদকজ GD1 এয দযত্য রৃশ্চট রদট আফাদনয াংস্থান থাকদরও ফাস্তদফ ৫শ্চট 

রদট দযত্র আফান কযা দেদছ। এ শ্চফলদে ভন্ত্রণারে ফযাখযা প্রদান কযদফ (অনু: ১১.৪); 

১৮.৫   রভইন রাইল্পনয রম কর স্থাল্পনয উবয় াল্প ফনত গল্পড় উল্পেল্পছ র কর স্থান এফং ফযস্ততভ ররল্পবর ক্রনং 

রগল্পটয উবয় াল্প রাডায ফযারাস্ট মথামথ নযভাল্পণ যাখায নফলল্পয় ভন্ত্রণারয় দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পফ (অনু: ১২.১); 

১৮.৬ রু রাইল্পনয রম কর স্থাল্পন রাডায ফযারাস্ট নযভাল্পণ কভ এফং কুন ফযারাস্ট রক্ষত্রনফল্পল্পল ট্রযাল্পকয নবতল্পয 

ঢুল্পক রগল্পছ তা নচনরতূফমক ংল্পাধন কযল্পত ল্পফ (অনু: ১২.১); 

১৮.৭ রভোদদাত্তীণন ুযাতন ও জযাজীণম ব্রীজ নটম্বায নচনরতূফমক  নতুন ব্রীজ নটম্বায শ্চদদে প্রনতস্থান এফং নভনং ওয়া ডগ 

স্পাইক ও নফয়ানযং রেট ুনযায় রাগাল্পনায নফলয়নট নননিত কযল্পত ল্পফ (অনু: ১২.২); 

১৮.৮ মাত্রী চাশ্চদায রপ্রশ্চক্ষদত উবে রকদন অশ্চতশ্চযক্ত রট্র্দনয াংস্থান কযায শ্চফলেশ্চট রযরথ ভন্ত্রণারে শ্চফদফচনা কযদফ (অনু: 

১৩); 

১৮.৯ ভাপ্ত প্রকেনটয ত্ত্বয External Audit ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ (অনু: ১৭); এফং 

১৮.১০ অনুল্পেদ ১৮.১ ল্পত ১৮.৯ এয নফলল্পয় গৃীত ফযফস্থা ভন্ত্রণারয় আগাভী ১ ভাল্পয ভল্পধয আইএভইনডল্পক অফনত 

কযল্পফ। 
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৩০টি (ংগাবধত ১৬টি) ব্রড মগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ংগ্র 

-ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

১।  প্রকগেয নাভ : ৩০টি (ংগাবধত ১৬টি) ব্রড মগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব 

ংগ্র 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মযরগয়। 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : মযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় (প্রঃ াঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ)  

বযকবেত ফাস্তফায়ন      প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য % 

বতবযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০৭৭৯.৫১ ৫৫০০৬.৫৩ ৫২৩৭৭.৫২ ০১-১২-

২০১০ 

গত ৩০-

০৬-২০১৩ 

০১-১২-

২০১০ গত 

৩০-০৬-

২০১৬ 

০১-১২-২০১০ 

গত ৩০-০৬-

২০১৬ 

(-) 

৮৪০১.৯৯ 

(-) 

১৩.৮২% 

 
    ৩ ফছয 

(১১৬.১২%) 

 
৫। প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয নুাগয):  

 

ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক নুগভাবদত ংগাবধত 

বডবব নুমায়ী রেূভাো 

ক্রভপুদিত অগ্রগদত ( জুন, 

২০১৬ ম বন্ত ) 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. LC opening charge - 483.08 - 475.76 - 

2. Pre-shipment inspection - 243.81 - 228.16 - 

3. Insurance - 397.60 - 0.00 - 

4. Landing & other charges - 39.76 - 36.45 - 

5. Transportation - 39.76 - 38.42 - 

6. Fuel and lubricant cost of vehicle - 16.00 - 16.08 - 

7. Office stationery & others - 3.00 - 1.00 - 

8. Honorarium       -  - 0. 59 - 

9. Overseas training   M.M. 45.72 12 46.04 12 

10. Expatriate service    M.M. 205.26 24 207.77 24 

11. De-processing LS 80.00 - 0.00 - 

12. Maintenance cost of vehicle LS 3.00 - 1.75 - 

13. BG locomotives nos. 39241.04 16 39446.88 16 

14. Spare parts LS 267.54 - 268.94 - 

15. Vehicle procurement Nos. 99.97 2 99.97 2 

16. Office furniture & others LS 6.00 - 3.98 - 

17. Office equipment & others LS 7.00 - 5.73 - 

18. Custom duty & VAT LS 13828.00 - 11500.00 - 

 Total  55006.64 - 52377.52 - 
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৬। কাজ ম্পূণ ব থাকগর তায কাযণ: 

 
প্রকগেয মুদয় কাজ ম্পন্ন গয়গছ। নুগভাবদত বডবব নুাগয ১৬ টি মরাগকাগভাটিব ংগৃবত গয়গছ।  

 
৭। াধাযণ ম বগফেণ :  

 
৭.১ প্রকগেয টভূদভ: 

 
 ফাংরাগদ মযরগয়গত ২৭৫টি মরাগকাগভাটিব চালু যগয়গছ। এয ভগে ব্রড মগজ মরাগকাগভাটিগবয ংখ্যা ৯৪টি এফং বভটায মগজ 

মরাগকাগভাটিগবয ংখ্যা ১৮১টি। মরাগকাগভাটিগবয স্বাবাবফক অয়ুষ্কার ২০ ফছয। ইত:পূমফ ন ব্রড মগগজয ৭৫টি এফং  বভটায 

মগগজয ১৫৮ টি মরাগকাগভাটিব  তাগদয স্বাবাবফক অয়ুষ্কার বতক্রভ কগয। পুযাতন এ মরাগকাগভাটিগবয বনব বযতা বছর খুফআ কভ 

এফং যক্ষণাগফেণ ব্যয় বছর খুফআ মফী। োধোযনত: ৩০ ফছয াবব বগয যআ মরাগকাগভাটিব প্রবতস্থান প্রগয়াজন গড়। এআ 

বফগফচনায় ৩০ ফছগযয বধক াবব বগ থাকা  ৩১ টি ব্রড মগজ মরাগকাগভাটিগবয জরুযী প্রবতস্থাগনয প্রগয়াজন মদখা মদয়। এয 

মপ্রবেগত ফাংরাগদ মযরগয় বাযতীয় ডরায মক্রবডট রাআগনয  অতায়  ১৬ টি ব্রড মগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব 

ংগ্রগয জন্য প্রকেটি গ্রণ কগয।  

 
৭.২ প্রকগেয ঈগেশ্য:  

 
 পুযাতন মরাগকাগভাটিব প্রবতস্থান। 

 ফাংরাগদগ মযরগয়য ব্রড মগজ মকগন মিন বযচারনায় দেতায ঈন্নয়ন।  

 ফাংরাগদ মযরগয়য যাজস্ব অয় বৃবি কযণ।  

 অঞ্চবরক ফাবণগজূয প্রায। 

 
৭.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন:  

 

ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ‘‘৩০টি বফবজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ংগ্র’’  ীল বক মূর প্রকেটি বাযতীয় ডরায মক্রবডট 

রাআগনয (LOC) অতায় গত ০৪-০১-২০১১ তাবযগখ ০১-১২-২০১০ গত ৩০-০৬-২০১৩ মভয়াগদ ফোস্তফোয়মনয জন্য  একগনক 

কর্তবক নুগভাবদত য়। যফতীগত দযদাতায ঈদ্ধৃত মূল্য প্রাক্কবরত ব্যয় গো মফী য়ায় ১৬টি মরাগকাগভাটিব ংগ্রগয 

বনবভত্ত প্রোক্করনটি াংমোধন কযো য়।  প্রকমল্পয ব্যয় বৃদি ব্যদতমযমক ফোস্তফোয়ন রভয়োদ ১ভ ফোয  ৩০-০৬-২০১৪ ম বন্ত বৃবি কযা 

য়। যফতীগত াংমোদধত প্রকেটি গত ১৩-১১-২০১৩  তাবযগখ ০১-১২-২০১০  গত ৩০-০৬-২০১৬ মভয়াগদ ফোস্তফোয়মনয জন্য 

অনুমভোদদত য়।  

 

৮। ক্রয় াংক্রোন্ত তথ্যাবদ:  

 
৩০টি (ংগাবধত ১৬টি) বফবজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ংগ্রগয বনবভগি প্রকে বযচারক কর্তবক ০৫-১২-২০১০ 

তোদযমে দযত্র অফান কযা য়। দযেটি জাতীয় দদবনক বেকায় এফং ফাংরাগদ মযরগয়  ববটিআঈ’য  গয়ফ াআগট 

প্রকা কযা য়। M/s RITES limited, India এফং M/s Bharat Heavy Electricals, India দযে ক্রয় কগয। 

তন্মগে M/s RITES limited, India দযে দাবখর কগয। টিআব’য মূল্যায়ন মগল গত ১১-০৩-২০১২ তাবযগখ ক্রয় প্রস্তোফ 

বববজব কর্তবক  নুগভাবদত য়।   বববজব কর্তবক নুগভাদগনয য পর দযদাতা  M/s RITES limited, India এয 

নুকূগর NOA আসুূ কযা য়। গত ১০-০৬-২০১২ তাবযগখ ফাংরাগদ মযরগয় এফং  M/s RITES limited, India ভগে 

চুবক্তে স্বােবযত য়। প্রকমল্পয ১৬টি মরাগকাগভাটিব ফোাংরোমদর গ্রমণয তোদযে দনম্নরূ: 

 

Procurement of 30 BG (Revised 16 Nos.) Diesel Electric Locomotive. 

Loco No. Date of re-

ceive 

Date of trial run Commissioning 

date 

Acceptance 

6512 & 6513 29-09-2013 12-11-2013 12-11-2013 07-04-2014 

     

6511 & 6514 07-10-2013 12-11-2013 12-11-2013 07-04-2014 

     



629 

 

Procurement of 30 BG (Revised 16 Nos.) Diesel Electric Locomotive. 

Loco No. Date of re-

ceive 

Date of trial run Commissioning 

date 

Acceptance 

6515 & 6516 11-11-2013 30-01-2014 30-01-2014 13-04-2014 

     

6517 & 6518 24-12-2013 30-01-2014 30-01-2014 13-04-2014 

     

6519, 6521 04-05-2014 & 

05-05-2014 

29-05-2014 29-05-2014 04-06-2014 

6520 & 6522 

     

6523, 6524 21-05-2014 & 

22-05-2014 

16-06-2014 16-06-2014 18-06-2014 

6525 & 6526 

 
৯।   বডবব ফযাে  গ্রগবত : প্রকগেয ববঅয নুমায়ী অগরাচূ প্রকগেয থ ব ফযাে  ফোস্তফোয়ন অগ্রগদতয দিত্র বনম্নরূ:  

 

থ ব 

ফছয  

১ভ ংগাবধত বডবব নুমায়ী বযকবেত  রেূভাো  
টাকা 

ফমুক্ত 

 প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

মভাট টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেূ 

ভাো % 

মভাট টাকা প্রকে াায্য ফাস্তফ 

গ্রগবত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-

২০১১ 

২.৮৩ ২.৮৩ ০.০০ ০.০০% ৫০.০০ ২.৭৮ ২.৭৮ ০.০০  

 

 

 

 

 
১০০% 

২০১১-

২০১২ 

১০০.৮৯ ১০০.৮৯ ০.০০ ০.১৮% ১০৬.০ ১০০.৯৮ ১০০.৮৯ ০.০০ 

২০১২-

২০১৩ 

১২৮১৩.৮২ ৪৮৪.০৯ ১২৩২৯.৭৩ ২৩.৩০

% 

৪৮৫.০০ ১২৮১৩.৫

০ 

৪৮৩.৭৭ ১২৩২৯.৭৩ 

২০১৩

-২০১৪ 

৪১৯৫৫.১৮ ১৪৬৪৮.৫২ ২৭৩০৬.৬৭ ৭৬.২৭

% 

১১৭৬৬.০

০ 

৩৭১৮৪.৭

২ 

১১৭৭২.৮৪ ২৫৪১১.৮৮ 

২০১৪-

২০১৫ 

৮৭.১০ ৫.০০ ৮২.১০ ০.১৬% ৪১.৫০ ২০৬০.৬৫ ৪০.৪০ ২০২০.২৫ 

২০১৫-

২০১৬ 

৪৬.৭০ ৫.৬৫ ৪১.০৫ ০.০৮% ১০.৫০ ২১৪.৯৮ ৭.২১ ২০৭.৭৭ 

মভাট= ৫৫০০৬.৫২ ১৫২৪৬.৯৭ ৩৯৭৫৯.৫৬ ১০০% ১২৪৫৯.০

০ 

৫২৩৭৭.৫

২ 

১২৪০৭.৯৮ ৩৯৯৬৯.৬৩ 

 
১০। ন্যান্য মন্ত্রাবত/গাড়ী ক্রয়/স্থান: প্রকগেয অতায় ০১টি জী গাড়ী  ০১টি ভাআ রক্রোফো ক্রয় কযা গয়গছ; মা প্রকে 

ভাবপ্তয য ফাংরাগদ মযরগয়য বযফণ পুগর জভা মদয়া গয়গছ ফমর জোনো মোয়। 
  
১১। প্রকগেয ঈগেশ্য জবন:  

 

বযকবেত ঈগেশ্য জবন 

 
 পুযাতন মরাগকাগভাটিব প্রবতস্থান। 

 ফাংরাগদগ মযরগয়য ব্রড মগজ মকগন মিন 

বযচারনায় দেতা বৃদি।  
 ফাংরাগদ মযরগয়য যাজস্ব অয় বৃবি কযো। 
 অঞ্চবরক ফাবণগজূয প্রায।  

 প্রকেটি ভাবপ্তয য ব্রড মগজ মকগন মরাগকাগভাটিগবয 

প্রাপ্যতা বৃবি মগয়গছ। মরাগকা রভোটিব মপআবরঈয কগভগছ। এয 

পগর বনযাদ, গবতভয় এফং অযাভদায়ক মিন চরাচর বনবিত 

গয়গছ। এ ছোড়ো  ব্রড মগজ এফং ডু রয়র মগজ মিন বযচারনায় 

ায়ক গফ এফং ক্রভফধ বভান মােী  ভারাভার াবযফগণয 

চাবদা পূযন কযো ম্ভফয গফ।    
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১২। ঈগেশ্য বজবত গয় না থাকগর তায কাযণ: প্রগমাজূ নয়।  

 

১৩। দযদ নন  ম নমফক্ষণ: 

 

 প্রকল্পটি আইএভইদড’য কোযী দযিোরক (রযর) রভো: সুরতোন আমভদ কর্তনক গত ৩০-৩১ জুরোই ২০১৭ এফাং ০৯-১০ আগস্ট 

২০১৭ তোদযমে দযদ নন কযো য়। দযদন নকোমর প্রকল্প দযিোরমকয প্রদতদনদধ দমমফ মথোক্রমভ  দযিোরক (ররোমকো) রযরবফন 

ঢোকো এফাং কোযী রভকোদনকযোর ইন্জী দনয়োয (এ এভ ই) ঈশ্বযদী এফাং রযরময়য াংদিস্ট কভ নকতনোগণ উদিত দছমরন।  প্রকে 

ংবিষ্ট কভ বকতবাগদয গঙ্গ অগরাচনা, প্রকে তথ্য বফগিলণ এফং ববঅয এয তগথ্যয বববিগত প্রবতগফদনটি প্রণয়ন কযা 

গয়গছ।  

 

১৩.১।  ম নমফক্ষণ:  

 

ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ক্রয়কৃত ১৬টি নতুন ব্রডমগজ (দফদজ) মরাগকাগভাটিব এয ভমে ১০টি ব্রডমগজ (দফদজ) মরাগকাগভাটিব 

ফাংরাগদ মযরগয়য ভগ্র ব্রডমগজ রোইমন িরোির কযমছ ফমর গযজবভন প্রকে দযদন নকোমর প্রতযক্ষবোমফ রদেো মোয় এফাং 

৩টি ব্রডমগজ (দফদজ) মরাগকাগভাটিব মযরগয়য ভগ্র ব্রডমগজ রোইমন িরোির কযমছ ফমর প্রকল্প দযিোরকসূমত্র জোনো মোময়। এ 

ছোড়ো ২টি মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৩ এফাং ৬৫১৪ মথোক্রমভ গত ১২-০৭-২০১৭ তোদযে এফাং ২৪-০৭-১৭ তোদযমে ( রযরময়য এপ 

দদডউর ২ ফৎয য য স্বোবোদফক দনয়মভ োদব নদাং /রভযোভত) োফ নতীপুয রযরময় য়োকনম রভযোভমতয জন্য রপ্রযণ কযো 

ময়মছ ফমর জোনো মোয় এফাং দযদন নকোরীন ভময় অথ নোৎ গত ০৯-০৮-২০১৭ তোদযমে মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৫ ঈশ্বযদী 

মরাগকারমড দূর্ নটনো যফতী অফিোয় রদেমত োয়ো মোয়। 

 

১৩.২। ১৬ টি দফদজ মরাগকাগভাটিব ংগ্র ম্পবকবত তথ্যাবদ:   

 

ক্রবভক 

নং 

মরাগকাগভাটিব নং ংগ্রগয 

তাবযখ 

মকান মদ গত 

ংগ্র কযা গয়গছ 

িাবপগক স্তোন্তমযয 

তাবযখ 

ফতবভাগন মকান মিন াবব বগ/ রাআগন 

চরাচর কযগছ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. ৬৫১২, ৬৫১৩ ২৯-৯-২০১৩ বাযত ১২-১১-২০১৩ ফাংরাগদ মযরগয়য বিভ 

মজাগনয ব্রড মগজ মকগন এফং 

পূফ ব মজাগনয ডুগয়র মগজ মকগন। 

২. ৬৫১১, ৬৫১৪ ০৭-১০-

২০১৩ 

বাযত ১২-১১-২০১৩ -ঐ- 

৩. ৬৫১৫, ৬৫১৬ ১১-১১-

২০১৩ 

বাযত ৩০-০১-২০১৪ -ঐ- 

৪. ৬৫১৭, ৬৫১৮ ২৪-১২-

২০১৩ 

বাযত ৩০-০১-২০১৪ -ঐ- 

৫. ৬৫১৯, ৬৫২১ ০৪-০৫-

২০১৪ 

বাযত ২৯-০৫-২০১৪ -ঐ- 

৬. ৬৫২০, ৬৫২২ ০৫-০৫-

২০১৪ 

বাযত ২৯-০৫-২০১৪ -ঐ- 

৭. ৬৫২৩, ৬৫২৪ ২১-০৫-

২০১৪ 

বাযত ১৬-০৬-২০১৪ -ঐ- 

৮. ৬৫২৫, ৬৫২৬ ২১-০৫-

২০১৪ 

বাযত ১৬-০৬-২০১৪ -ঐ- 
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১৩.৩  ফাংরাগদ মযরগয় জন্য প্রকমল্পয আতোয় ক্রয়কৃত ১৬ টি ব্রডমগজ (দফদজ) এয ফতনভোন অফিো: 

 
ক্রবভক 

নং 

মরাগকাগভাটিব 

নং 
আবিন নং টাআ/ভগডর নং 

ংগ্র/কবভবনং 

তাবযখ 

মিন াবব বগ 

চালুয তাবযখ 
ফতবভান ফস্থা 

০১ ৬৫১১ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৬ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ১৩/১১/১৩ ১৮/১২/১৩ 
 মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

০২ ৬৫১২ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৩  ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ১৩/১১/১৩ ০৯/১/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

০৩ ৬৫১৩ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৪ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৩/১১/১৩ ১৮/১২/১৩ 

রযরময়য ‘‘এপ’’ 

ববডঈর রভোতোমফক 

োদব নদাং এয জন্য 
বডগজর /াফ বতীপুয 

য়োকনম আমছ। 

০৪ ৬৫১৪ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৫ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৩/১১/১৩ ২৬/১১/১৩ 

রযরময়য ‘‘এপ’’ 

ববডঈর রভোতোমফক 

রভযোভত/োদব নদাং এয 

জন্য 
বডগজর /াফ বতীপুয 

য়োকনম আমছ। 
০৫ ৬৫১৫ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৭  ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০২/২/১৪ ০৩/২/১৪ 

মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

০৬ ৬৫১৬ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৮ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০২/২/১৪ ০৪/২/১৪ 

০৯/৮/১৭ তোদযমে 

রযরময়য ‘‘ব’’ 

ববডঈর রভোতোমফক 

রভযোভত/োদব নদাং এয 

জন্য 
ইশ্বযদী ররোমকোমমড 

আমছ। 
০৭ ৬৫১৭ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১২৯৯ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০৮/২/১৪ ১১/২/১৪ 

মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

০৮ ৬৫১৮ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০০ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০৮/২/১৪ ১১/২/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

০৯ ৬৫১৯ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০১ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৬/৫/১৪ ০২/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১০ ৬৫২০ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০২ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৮/৫/১৪ ০৩/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১১ ৬৫২১ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৩ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০১/৬/১৪ ০৮/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১২ ৬৫২২ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৪ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ০৩/৬/১৪ ০৯/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১৩ ৬৫২৩ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৫ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ১৯/৬/১৪ ২৬/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১৪ ৬৫২৪ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৬ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৩/৬/১৪ ২৯/৬/১৪ 
মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 

১৫ ৬৫২৫ ১-১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৭ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২১/৬/১৪ ০৩/৭/১৪ 

োভোন্য ক্ষদতগ্রি অফিোয় 

ঈশ্বযদী ররোমকোমমড 

রদেমত োয়ো মোয়। 
১৬ ৬৫২৬ ১.১৯৯৪-০২-আজ ১৩০৮ ১৬ঠ-৯ঢ-১০২-২৫/আ ২৬/৬/১৪ ০৬/৭/১৪ 

মিন োদব নম চরভান 

অগছ। 
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    ১৩.৪ দযদ ননকোমর গৃীত িরোিরকৃত ব্রডমগজ (দফদজ) বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিবভময ছদফ: 

 

 

 

 

                 ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১১                       ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৬ ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৭ 
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           ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২১                   ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৩                 ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৪ 

 
১৩.৫ প্রদতটি মরাগকাগভাটিব এয ইদন্জমনয গোময় পৃথক রেমট DIESEL LOCOMOTIVE WORKS, VA-

RANASI, INDIA েদিত ররেো যময়মছ ফমর মযজদভমন রদেমত োয়ো মোয়।  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: ররোমকোমভোটিব এয ইদন্জমনয গোময় পৃথক রেমট DIESEL LOCOMOTIVE WORKS, VARANA-

SI, INDIA েদিত ররেো 
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১৩.৬ মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৫ দযোজগি রজরোধীন উল্লোোড়ো -জোভততর এয ভোঝেোমন একটি অদনধ নোদযত রগট (Un-

manned gate)  াংরগ্ন িোমন  ট্রোমকয াংমগ ধোক্কো রোমগ ফমর জোনো মোয়। এমত মরাগকাগভাটিবটিয োভমনয অাং দকছুটো 

ক্ষদতগ্রি  ময়মছ , ইদন্জমনয য়োটোয োই রোইন রপমট রগমছ এফাং রযদডময়টয ক্ষদতগ্রি ময়মছ  ফমর মযজদভন দযদ নমনয 

ভয় রদেো মোয়। জোনো মোয় রম , এ অদনধ নোদযত রগটটি (Unmanned gate) িোনীয় জনোধোযণ কর্তনক ততযী এফাং 

দযিোদরত অথ নোৎ এটি রযর দফবোগ কর্তনক দযিো দরত রকোন রগট নম। আমরোিয মরাগকাগভাটিবটি দকছু দদমনয ভমে রভযোভত 

রমল রট্রন োদব নম িরোির কযমত োযমফ ফমর দযদ ননকোমর উদিত কভ নকতনোযো জোনোন।  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৫ োভোন্য ক্ষদতগ্রি  

 

১৩.৭ মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৬ ফোাংরোমদ রযরময়য ‘দ’ দদডউর রভোতোমফক (‘‘ব’’ ববডঈরঃ  প্রবত ০২ ভা ন্তয 

ন্তয একবদন ব্যাব মরাগকারমড বনবদ বষ্ট অআগটগভয মচবকং কাম বক্রভ তথা ‘‘ব’’ ববডঈর স্বোবোদফক দনয়মভ ম্পন্ন য়) ঈশ্বযদী 

ররোমকোররড রভযোভত/োদব নদাং এয জন্য আনো ময়মছ। 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং৬৫১৬ এয োদব নদাং/রিদকাং যত অফিো ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৬ এয োদব নদাং/রিদকাং 

 

১৩.৮  মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৩ এফাং ৬৫১৪ মথোক্রমভ গত ১২-০৭-২০১৭ তোদযে এফাং ২৪-০৭-১৭ তোদযমে ফোাংরোমদ 

রযরময়য ‘এপ’ দদডউর (২ ফৎয য য স্বোবোদফক দনয়মভ োদব নদাং /রভযোভত) রভোতোমফক োফ নতীপুয রযরময় য়োকনম 

রভযোভমতয অমক্ষোয় আমছ। এ দুটি দফদজ ররোমকোমভোটিব রযরময় য়োকনম ১০ দদন রভযোভত রমল রট্রন োদব নম িরোির 

কযোয কথো। তমফ দযদন নকোরীন ভয় ম নন্ত অথ নোৎ গত ১০-০৮-২০১৭ তোদযে ম নন্ত োফ নতীপুয রযরময় য়োকনম আমছ ফমর 

জোনো মোয় এফাং রট্রন োদব নম িরোির অফিোয় রদেো মোয়দন। 
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১৪। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ: 

  

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী দাবয়গেয ধযণ কভ বকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ মভাঃ াভছুজ্জাভান 

মৄগ্ম ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

মূর গদয বতবযক্ত বগগফ 

প্রকে বযচারগকয দাবয়ে 

ারন কগযন। 

২৭-০২-২০১১ গত ২৮-

০৬-২০১৫ ম বন্ত। 

২।  জনাফ অব্দুর ভবতন মচৌধুযী 

মৄগ্ম ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

মূর গদয বতবযক্ত বগগফ 

প্রকে বযচারগকয দাবয়ে 

ারন কগযন। 

১৮-০৬-২০১৫ গত ২১-

১২-২০১৬ ম বন্ত।  
 

 
১৫। বডট ংক্রান্ত : প্রকেটি FAPAD কর্তবক External বডট ম্পগন্নয বফফযণ বনগম্ন প্রদান কযা গরা।  

 

ক্রবভক 

নং 

অবিয বাগযানাভ  ন জফাফ মপ্রযগণয তাবযখ ফতবভান ফস্থা ভন্তব্য 

১। Project was deprived of 

the benefit of competi-

tiveness due to not con-

sidering of supplier’s bid 

submission date exten-

sion application.  2011-

2012 

প্রভানক ২০-০৮-২০১৩  তাবযগখ 

ভাবযচারক, দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয, বডট কভগেক্স, ঢাকা ফযাফয 

জফাফ প্রদান কযা গয়গছ। ১৭-৯-২০১৩  

তাবযগখ তাগাদা ে মদয়া গয়গছ।  

দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয গত মকান প্রকায 

বনস্পবিমূরক ে ায়া 

মায় বন ফগর জানা মায়। 

বনস্পন্ন 

 

২। Auditable documents 

amounting to Tk. 

2,45,00,000.00 not sub-

mitted to audit. 

2013-2014 

৯০ াতা প্রভানক ১৮-০৬-২০১৫  

তাবযগখ ভাবযচারক, দফগদবক 

াায্যপুষ্ট প্রকে বধদপ্তয, বডট 

কভগেক্স ঢাকা ফযাফয জফাফ প্রদান কযা 

গয়গছ।  

দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয গত মকান প্রকায 

বনস্পবিমূরক ে ায়া 

মায় বন ফগর জানা মায়।   

বনস্পন্ন 

 

 

৩। Loss of Government  

revenue due to non rea-

lization of VAT. 

2014-2015 

প্রভানক ২৪-৭-২০১৬  তাবযগখ 

ভাবযচারক, দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয, বডট কভগেক্স, ঢাকা ফযাফয 

জফাফ প্রদান কযা গয়গছ।  

দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয গত মকান প্রকায 

বনস্পবিমূরক ে ায়া 

মায় বন ফগর জানা মায়।   

বনস্পন্ন 

 

 

 
উমযোক্ত ছক মত রদেো মোয় রম , প্রকল্পটিয অনুকুমর  ৩টি অদডট আদত্ত উত্থোদত ময়মছ এফাং ৩টি অদডট আদত্তই অদনস্পন্ন 

অফিোয় আমছ। 

 
১৬। মস্পয়া ব োট ন ম্পববকত তথ্যাবদ:  

চুবক্তগেয তবানুাগয ০২ অআগটভ কূাবটার এন্ড আঈবনট এক্সগচ ি মস্পয়ায, ০২ অআগটভ কনজুগভফর এন্ড মভআনগটন্যান্স 

মস্পয়ায, ০৭ অআগটভ টুরস্ এন্ড মভবনাবয মরাগকাগভাটিগবয াগথআ গ্রণ কযা গয়গছ। মরাগকাগভাটিবমূ এফং ঈায মস্পয়া ব  

াট ন এয Destination মকন্দ্রীয় মরাগকাগভাটিব কাযখানা (মকগরাকা), াফ বতীপুয  দফধোয় মকন্দ্রীয় মরাগকাগভাটিব কাযখানায় 

মস্পয়া ব োট নমূ স্টক, তাবরকাভূবক্ত, বফতযগণয কাজ ম্পন্ন গয় থাগক এফাং মস্পয়ায াট ব এূবি পূফ বক প্রগয়াজন া মগে 

মযকড বভুক্ত কগয ব্যফায কযা গে ফমর জোনো মোয়। 
 
১৭। প্রবেণ ম্পবকবত তথ্যাবদ: 

 

 চুবক্তগেয তবানুমায়ী  ফাংরাগদ মযরগয়য বনগমাক্ত ০৬ জন প্রগকৌরী ০২ ভা কগয মভাট ১২ জন-ভা প্রবেণ  গ্রণ 

কমযরছ।  
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ক্রবভক 

নং 

কভ বকতবায নাভ মকান তাবযগখ  মভয়াগদ 

মকাথায়/মকানগদগ প্রবেগণ 

বগগয়গছন 

ফতবভান কভ বযত স্থান 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ মভাস্তাবপজুয যভান ভূঞা  

 
২৯-১০-২০১৩ গত ২৮-১২-

২০১৩ ম বভত্ম যাআটস্ 

বরবভগটড আবন্ডয়ায় প্রবেণ 

গ্রণ কগযন। 

ববনয়য বযকেনা কভ বকতবা, মযরবফন, 

ঢাকা।  

২. জনাফ মভাামদ াআফুর আরাভ বফবাগীয় মন্ত্র প্রগকৌরী  (মরাগকা), 

চট্টগ্রাভ। 

৩. জনাফ মভাঃ অবুর কাগভ কাযী প্রাবনক কভ বকতবা, 

বজঅআবফঅয দপ্তয, ফুরফাবড়য়া, ঢাকা। 

৪. জনাফ খায়যম্নর আনাভ অগমদ এএএআ(মভবযন),বতত্মামুখঘাট। বতবন 

গত ২৬-০১-২০১৭বি. তাবযখ চাকুযীযত 

ফস্থায় মৃতুূফযণ কগযগছন।   

৫. জনাফ মভাঃ অবুফকয ববেক এএএআ (এপঅআ), রারভবনযাট।  

৬. জনাফ মভাঃ াবভদুয যভান এএআএআ (আগরক), মকন্দ্রীয় 

মরাগকাগভাটিব কাযখানা, াফ বতীপুয।  

 
১৮। আইএভইদড’য ভতোভত/সুোদয: 

 

১৮.১ বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয রক্ষ রত্র ভয়মক্ষন দযোয কযোয রমক্ষয  প্রকমল্পয প্রোক্করন মথোমথবোমফ প্রণয়ন কযমত মফ 

এফাং এদডদমত ফছযয়োযী অথ ন প্রোদপ্ত , প্রকল্প ফোস্তফোয়মন ফোস্তফোয়নকোযী াংিোয প্রো দতষ্ঠোদনক ক্ষভতো , ইতযোদদ 

দফমফিনোয় এমন দডদদ’য ফছযয়োযী ফোস্তফোয়মনয রক্ষযভোত্রো দনধ নোযণ কযমত মফ; 

 

১৮.২ বদফষ্যমত অনুমভোদদত রভয়োমদয ভমে প্রকল্প ফোস্তফোয়মনয কোজ ম্পন্ন কযমত ফোাং রোমদ রযরময়মক মিষ্ট মত 

মফ; 

 

১৮.৩ ররোমকোমভোটিব রভযোভত/োদব নদাং াংক্রোন্ত ফোাংরোমদ রযরময়য দফদবন্ন দদডউর (‘দ’ দদডউর, ‘এপ’ দদডউর এফাং 

অন্যোন্য দদডউর ) রভোতোমফক ররোমকোমভো টিবভময রভযোভত/োদব নদাং/রিদকাং াংক্রোন্ত তদোযকী রজোযদোয কযমত 

মফ; 

১৮.৪ মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫১৩ এফাং ৬৫১৪ মথোক্রমভ গত ১২-০৭-২০১৭ তোদযে এফাং ২৪-০৭-১৭ তোদযমে োফ নতীপুয 

রযরময় য়োকনম রভযোভমতয অমক্ষোয় আমছ। রযরময় য়োকনম রভযোভত রমল ১০ দদন য রট্রন োদব নম 

িরোির কযোয কথো থোকমর দযদ ননকোরীন ভময় রট্রন োদব নম িরোিরযত অফিোয় রদেো মোয়দন। এ দফরমেয 

দফলময় একটি দফস্তোদযত প্রদতমফদন আইএভইদডমত রপ্রযণ কযমত মফ; 

 

১৮.৫ মরাগকাগভাটিব নাং ৬৫২৫ এয দূর্ নটনো ম্পনদকত দফলময় একটি প্রদতমফদন আইএভইদডমত রপ্রযণ কযমত মফ; 

 

১৮.৬ ররোমকোমভোটিবভময মোফতীয় োদব নদাং/রভযোভত/যক্ষনোমফক্ষণ কোজ ম্পনমক ফোাংরোমদ রযরময় কর্তনক্ষমক অদধক 

তৎয/মত্দফোন মত মফ এফাং ররোমকোমভোটিবগুমরো মোমত রট্রন োদব নম দনদফ নমে িরোির কযমত োময র দফলময় 

তদোযকী রজোযদোয কযমত মফ; 
 

১৮.৭ ক্রয়কৃত ররোমকোমভোটিবভ দনয়দভত যক্ষণোমফক্ষ রণয জন্য ফোাংরোমদ রযরময় কর্তনক একটি কভ নদযকল্পনো প্রণয়ন 

কযো ভীিীন মফ; এফাং 

  

১৮.৮ উমযয অনুমেদ ১৮.১ মত ১৮.৭ অনুমোয়ী গৃীত ব্যফিো ম্পনমক রযরথ ভন্ত্রণোাো রয় আগোভী ১(এক) ভোময ভমে 

আইএভইদডমক অফদত কযমত মফ। 
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১১নট নভটাযল্পগজ নডল্পজর ইল্পরকনট্রক ররাল্পকাল্পভানটব ংগ্র  (১ভ ংল্পানধত) 

-ীলমক প্রকল্পেয ভানপ্ত ভরূযায়ন প্রনতল্পফদন 
 

০১। প্রকগেয নাভ : ফাংরাগদ মযরগয়য  ‘১১টি বভটাযগগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ংগ্র  (১ভ 

ংগাবধত)’। 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মযরগয়। 

০৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : মযরথ ভন্ত্রণারয়। 

০৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  
(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয়  

 

প্রকৃত ব্যয়  

(প্রকে াায্য) 

 

বযকবেত ফাত্মফায়নকার প্রকৃত 

ফাত্মফায়নকার 

বতবযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতবযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাত্মফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

(প্রকে 

াায্য) 

ফ বগল 

ংগাবধত 

(প্রকে াায্য) 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত 

        

৩০০৩৫.৭৮  

(২১১৫০.৮৫) 

৪৮০৭৩.১৫ 

(৩১২১১.৩৪) 

 

৪০১৫২.৪২ 

(৩৩৫৩৭.২৮) 

 

০১-০৭-২০০৭ 

গত 

৩০-০৬-২০১২ 

০১-০৭-২০০৭ 

গত 

৩০-০৬-২০১৬ 

০১-০৭-২০০৭ 

গত 

৩০-০৬-২০১৬ 

 
১০১১৬.৬৪ 

৩৩.৬৮% 

 
৪ ফছয 

৮০.০০% 

 
০৫। প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (ববঅয অনুাগয): 

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত ংগাবধত বডবব  

নুমায়ী কাগজয ঙ্গ 

একক নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী রেূভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(A) Revenue component: 

১. Pay of Officers                                                    5 years 65.93  61.85 100% 

২. Pay of Establishment                           5 years 49.25  12.05 100% 

৩. Allowances 5 years 87.15  56.94 100% 

৪. Supply and Services (LC 

Charge, Inspection, Landing & 

Port Charge, Clearance, 

Transportation,  Office Statio-

nery, T.A., Uniform, Adver-

tisement, etc 

L.S 1268.22  492.21 100% 

Sub-Total (A) =  1470.55  623.05 100% 

(B) Capital component: 

৫. (a) Procurement of Meter 

Gauge (MG) Diesel Electric 

(DE) Locomotives including 

Spare Parts and  

11 nos. 32874.58 11 nos. MG 

DE Loco-

motive 

31211.34 100% 

 (b) Foreign Training,  Man-

months 

 16 Man-

months 

  

(c) Engineering Services  etc Man-

months 

6 Man- 

months  

৬. Office Equipment & Furni-

ture. 

L.S 30.00 L.S 13.77 100% 
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ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত ংগাবধত বডবব  

নুমায়ী কাগজয ঙ্গ 

একক নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী রেূভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. Imported Custom Duty and 

VAT 

L.S 13015.33 L.S 8304.27 100% 

৮. Commissioning & Deprocess-

ing 

L.S 20.00 L.S  0.00 - 

Sub-Total (B):  45939.91 Sub-Total 39529.38 - 

(C) Physical Contingency 0%  0.00 - 0.00 - 

(D) Price Contingency 2%  

(Cost Escalation)  

 662.70 - 0.00 - 

Grand total: (A+B+C+D)  48073.15  40152.42  

 
০৬। কাজ ম্পূণ ব থাকগর তায কাযণঃ  

 
প্রকগেয মুদয় কাজ ম্পন্ন গয়গছ। নুগভাবদত ংগাবধত বডবব নুমায়ী কাজ ভাপ্ত গয়গছ।  

 
০৭। াধাযণ ম বগফেণঃ  

 
৭.১। প্রকগেয টভূবভঃ   

‘‘ঢাকা-চট্টগ্রাভ মযরথ ঈন্নয়ন’’ -ীল বক প্রকগেয অতায় ফাংরাগদ মযরগয়য ঢাকা-চট্টগ্রাভ বভটায মগজ মকগনয ঈন্নয়ন 

প্রকে ফাস্তফায়গনয বনযীগখ SAFROF Report এয সুাবয নুাগয ঈক্ত মকগন বতবযক্ত মরাগকাগভাটিগবয প্রগয়াজন 

গফ বফধায় নতুনবাগফ ১১টি বভটায মগজ মরাগকাগভাটিব ংগ্র কযায বযকেনা গ্রণ কযা য়।  ফাংরাগদ মযরগয়গত ২৭৫ টি 

মরাগকাগভাটিব চালু যগয়গছ। এয ভগে ব্রড মগজ মরাগকাগভাটিগবয  ংখ্যা ৯৪টি এফং বভটায মগজ মরাগকাগভাটিগবয ংখ্যা 

১৮১টি। মরাগকাগভাটিগবয স্বাবাবফক অয়ুষ্কার (Economic life) ৩০ ফৎয। ১১টি এভবজ মরাগকাগভাটিব অভদানীয পূগফ ব ব্রড 

মগগজয ৭৫টি এফং বভটায মগগজয ১৫৮টি মরাগকাগভাটিগবয স্বাবাবফক অয়ুষ্কার বতক্রান্ত গয়গছ। পুযাতন এ ভস্ত 

মরাগকাগভাটিগবয বনব বযতা খুফআ কভ এফং যেণাগফেণ ব্যয়  জ্বারানী খযচ তূবধক মফগড় বগগয়বছর। অগরাচূ নতুন ১১টি 

এভবজ মরাগকাগভাটিব ংগ্রগয পগর মিন বযচারনায় গবতীরতা বপগয মগয়গছ এফং অভত্মঃনগয মিন বযচারনা  ভারাভার 

বযফগণয মেগে ঈন্নয়ন াবধত গয়গছ। ফাগজট স্বেতা  ফাস্তফ ববজ্ঞতা মথগক রেণীয় মম, ৩০ ফছয াবব বগয যআ 

মরাগকাগভাটিব প্রবতস্থাগনয প্রগয়াজন গড়। এ বফগফচনায় ৪০ ফছগযয বধক াবব বগ থাকা ৬৬টি বভটায মগজ মরাগকাগভাটিগবয 

জরুযী প্রবতস্থান প্রগয়াজন মদখা মদয়। ম মপ্রবেগত SAFROF Report এয সুাবয নুাগয JICA Loan এয অতায় 

১১টি এভবজ বডআ মরাগকাগভাটিব ংগ্রগয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 
৭.২। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

 ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ১১টি নতুন মরাগকাগভাটিব ংগ্র পূফ বক পুযাতন অয়ুষ্কার ( Economic life) বতক্রান্ত 

মরাগকাগভাটিব মূ প্রবতস্থান।  

 বনযাদ  বনব বযগমাগ্য মিন বযচারনা বনবিতকযণ। 

 বভটায মগজ মকগন মােীফাী  ভারফাী মিগনয চাবদা পূযণ এফং মিগনয গবত বৃবি কযা।  

 যাজস্ব অয় বৃবি কযা।  

 
৭.৩। প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ  

‘‘ঢাকা-চিগ্রাভ মযরথ ঈন্নয়ন’’ প্রকগেয অতায় ১১টি এভবজ মরাগকাগভাটিব ংগ্রগয রগেূ Japan Bank for Interna-

tional Cooperation (JBIC) এয াগথ গত ০৩-০৬-২০০৭ আং তাবযগখ Memorendum of Understanding 

(MOU) এফং ৩১-১২-২০০৭ আং তাবযগখ Loan Agreement স্বােবযত য়। এয বযগপ্রবেগত অগরাচূ ঈ-প্রকেটি মভাট 

৩০০৩৫.৭৮ রে টাকা (বজবফ- ৮৮৭৫.৯৩ রে টাকা এফং প্রকে াায্য- ২১১৫ ০.৮৫  রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, 

২০০৭ মথগক জুন, ২০১২ মভয়াগদ গত   ৩১-১২-২০০৭ তাবযগখয একগনক বায় নুগভাবদত য়। যফতীগত ফ ববনভণ দযদাতায 

ঈদ্বৃত মূল্য প্রাক্কবরত মূল্য গো মফী য়ায় অগরাচূ ১১টি এভবজ বডআ মরাগকাগভাটিব ংগ্র (১ভ ংগাবধত) প্রকেটি 
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৪৮০৭৩.১৫  রে টাকা (বজবফ- ১৪৫৩৫.৮৭  রে টাকা এফং প্রকে াায্য- ৩৩৫৩৭.২৮  রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, 

২০০৭ মথগক জুন, ২০১৬ মভয়াগদ গত ১৯-০৬-২০১২ তাবযগখয একগনক বায় নুগভাবদত য়।  

 

৭.৪। দযে অফান ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 

২০-১২-২০০৯ তাবযগখ Final Tender Documents নুগভাদগনয জন্য JICA ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। ঈবরস্দবখত Ten-

der Documents য ২১-০৪-২০১০ তাবযগখ JICA গত Concurrence ায়া মায়। ম মভাতাগফক ১ভ দপায় ২২-

০৪-২০১০ তাবযগখ দযে অফান কযা য়, মা ২৩-০৬-২০১০ তাবযগখ মখারা য়। ১ভ দপায় ১১ (এগায)টি প্রবতষ্ঠান দযে 

দবরর ক্রয় কগয। ঈক্ত ১১টি প্রবতষ্ঠাগনয ভে গত বনভণফবণ বত ০৪টি প্রবতষ্ঠান দযগে ংগ্রণ কগযঃ  

 

১ভ দপা অফানকৃত দযগে 

ংগ্রণ-কাযী প্রবতষ্ঠানমূঃ 
 (i) Marubeni Corporation, 4-2, Ohtemachi I-Chome, 

Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan.  

(ii) CSR ZIYANG-CMC CONSORTIUMCSR. 

(iii)China Railway Materials Import & Export Co. Ltd. 

(iv) CSR Qishuyan Locomotive Co. LTD. 

 

 Technical Sub-Committee (TSC) এয প্রবতগফদগনয বববিগত Tender Evaluation Committee (TEC) 

অফানকৃত দযগেয বফযীগত দাবখরকৃত কর Technical Offer নন-মযস্নদব বগগফ গণ্য কগয Re-Tender এয 

সুাবয কগযন। ঈগরস্দখ্য মম, ৩(বতন) দস্য বফবষ্ট TSC মত MOU এয তবানুাগয JICA এয ১(এক) জন প্রবতবনবধ 

বছগরন। TEC এয সুাবযগয মপ্রবেগত JICA এয ভতাভগতয বববিগত Tender  Documents ংগাধন কযতঃ ০৭-০২-

২০১১ তাবযগখ Concurrence এয জন্য JICA ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। ঈক্ত ংগাবধত Tender Documents এয য  

০৭-০৩-২০১১ তাবযগখ JICA গত Concurrence ায়া মায়। ম মভাতাগফক ২য় দপায় ০৯-০৩-২০১১ তাবযগখ 

পুনঃদযে অফান কযা য়, মা ০৪-০৫-২০১১ তাবযগখ মখারা য়। ২য় দপায় ০৯(নয়)টি প্রবতষ্ঠান দযে দবরর ক্রয় কগয। 

ঈক্ত ০৯টি প্রবতষ্ঠাগনয ভে গত বনভণফবণ বত ০২টি প্রবতষ্ঠান দযগে ংগ্রণ কগযঃ  

 

২য় দপা অফানকৃত দযগে 

ংগ্রণকাযী প্রবতষ্ঠানমূঃ 
 (i) CSR Qishuyan Co., Ltd, No.358 Yanling East 

Road, Changzhou City, Jiangsu Province, Peoples 

Republic of China. 

(ii)  Marubeni Corporation, 4-2, Ohtemachi I-Chome, 

Chiyoda-Ku,  Tokyo, Japan. 

 

প্রবতষ্ঠান ২টিয ভমে CSR Qishuyan Co., Ltd, No.358 Yanling East Road, Changzhou City, Jiangsu 

Province, Peoples Republic of China নন-দযনদব য়োয় রভ নো  Marubeni Corporation, 4-2, 

Ohtemachi I-Chome, Chiyoda-Ku,  Tokyo, Japan এয অনুকূমর কোম নোমদ জোযী কযো য়। 

 

৭.৫  বনম্নফবণ বত দস্যগগণয ভন্বগয় Technical Sub-Committee (TSC) গঠিত য়ঃ 

 
১। বযচারক/এএন্ডব, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা-অফায়ক।  

২। বযচারক/মভকাবনকূার, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা- দস্য।  

৩। JICA এয ভগনানীত Consultant- দস্য। 

 

৭.৬ বনম্নফবণ বত দস্যগগণয ভন্বগয় Tender Evaluation Committee (TEC) গঠিত য়ঃ 

 
১। বতবযক্ত ভাবযচারক/অআ, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা- মচয়াযম্যান।   

২। জনাফ মভাঃ তপাজ্জর অরী, বত: প্রধান প্রগকৌরী, ফাাঈগফা, ঢাকা-দস্য।  

৩। জনাফ ডঃ াবফ মভাামদ অান, োক, পুযগকৌর বফবাগ, বুগয়ট, ঢাকা।  

৪। বতবযক্ত ভাবযচারক/থ ব, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা-দস্য। 

৫। বতবযক্ত ভাবযচারক/অযএ, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা- দস্য।  

৬। ভাব্যফস্থাক/ঢাকা-চট্টগ্রাভ মযরথ ঈন্নয়ন প্রকে, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা-দস্য।  
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৭। প্রকে বযচারক  মৄগ্ম-ভাবযচারক/মভকঃ, ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা-দস্য। 

 
০৮। ক্রয় ংক্রাভত্ম তথ্যাবদঃ  

  Goods Package: নুগভাবদত ংগাবধত বডবব’মত প্রকগেয ক্রয় কাম ব ম্পাদগনয জন্য ১টি ভাে Goods Pac 

age বছর। ঈক্ত প্যাগকগজয জন্য ংগাবধত বডবব’মত ৩২৮৭৪.৫৮ রে টাকায ংস্থান বছর। এ প্যাগকগজয নুগভাদনকাযী 

কর্তবে বববজব। ২য় দপায় অফানকৃত দযগেয য TEC এয চূড়ান্ত প্রবতগফদগনয য গত ০১-০৮-২০১১ তাবযগখ 

JICA গত Concurrence ায়া মায়। যফতীগত ঈ দল্লবখত TEC এয চূড়ান্ত প্রবতগফদন যকাবয ক্রয় ংক্রা ন্ত ভবন্ত্রবা 

কবভটি ( CCGP) কর্তবক ১৯-০৯-২০১১ তাবযগখ নুগভাবদত য়। ঈ দল্লবখত নুগভাদগনয  রপ্রদক্ষমত ১৩-১০-২০১১ তাবযগখ 

Marubeni Corporation, Japan এফং ফাংরাগদ মযরগয়য ভগে চুবক্তে  স্বোেবযত য়। প্রকগেয বফযীগত ম্পাবদত 

Contract Agreement No. MECH/11 MG LOCO/JBIC/  BD-P56 Dated 13
th

 October, 2011 
অতায় বনভণফবণ বত অআগটভ মূহ্র ংগ্র কযা য়ঃ 

 

Sl. No. Description Quantity 
Unit Price  

(In USD) 

Total Price        

(in USD) 

1 Supply & Commissioning of Meter 

Gauge Locomotives as per specifi-

cation 

11 3,513,890.00 38,652,790.00 

2 Supply of spare parts 01 786,180.00 786,180.00 

i) Complete Diesel Engine. 

3 Supply of drawing & instruction 

books 

11 11,026.00 121,290.00 

4 Service of Service Engineer 6 M-M 49,900.00 182,966.67 

5 Overseas Training 16 M-M 38,500.00 225,866.66 

                                                            Total Contract Price:  39,969,093.33 

 
        ৯। (ক) বডবব ফযাে  গ্রগবত: প্রকগেয ববঅয নুমায়ী অগরাচূ প্রকগেয থ ব ফযাে  রেূভাো বনম্নরূ:  

 
 (রে টাকায়) 

থ বফছয 

বডবব নুমায়ী বযকবেত রেূভাো 

থ বফছয  

ংগাবধত বডবব নুমায়ী বযকবেত রেূভাো 

মভাট টাকা প্রকে াায্য 

ফাস্তফ 

রেূভাো 

(%) 

মভাট টাকা 
প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেূভাো 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৭-০৮ ২২.১৮ ২২.১৮ ০.০০ ০.০৭% ২০০৭-০৮ -- -- -- -- 

২০০৮-০৯ ১৩৯৬.৪০ ৫৫০.০০ ৮৪৬.৪০ ৪.৬৫% ২০০৮-০৯ ০.১৫ ০.১৫ ০.০০ ০.০০% 

২০০৯-১০ ২৬০০.৮৬ ৬৯১.৫৩ ১৯০৯.৩৩ ৮.৬৬% ২০০৯-১০ ৮.৫৮ ৮.৫৮ ০.০০ ০.০২% 

২০১০-১১ ২৫৭২০.০০ ৭৩৭৭.৫২ ১৮৩৪২.৪৮ ৮৫.৬৩

% 

২০১০-১১ ২৯.১৫ ২৯.১৫ ০.০০ 

০.০৬% 

২০১১-১২ ২৯৬.৩২ ২৩৪.৬৯ ৬১.৬৩ ০.৯৯% ২০১১-১২ ৫১৮৮.৩৬ ৩৮৮.৩৬ ৪৮০০.০০ ১০.৭৯% 

     ২০১২-১৩ ৩৩০.১৫ ১৪৪.৩৮ ১৮৫.৭৮ ০.৬৯% 

     ২০১৩-১৪ ৪২২৪১.৪৬ ১৩৭৯০.৭৮ ২৮৪৫০.৬৭ ৮৭.৮৭% 

     ২০১৪-১৫ ১৮৮.৫৪ ১৩৮.৮৮ ৪৯.৬৬ ০.৩৯% 

     ২০১৫-১৬ ৮৬.৭৫ ৩৫.৫৯ ৫১.১৭ ০.১৮% 

মভাটঃ ৩০০৩৫.৭৮ ৮৮৭৫.৯৩ ২১১৫৯.৮৫ 
১০০.০০

% 
মভাটঃ ৪৮০৭৩.১৫ ১৪৫৩৫.৮৭ ৩৩৫৩৭.২৮ ১০০.০০% 
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৯। (খ) এবডব/ংগাবধত এবডব ফযাে  গ্রগবতঃ 

 
 প্রকগেয বফযীগত ববঅয  ংস্থা কর্তবক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী অগরাচূ প্রকগেয নুকগর ফছযয়াযী থ ব ফযাে, 

ফমুক্ত এফং ব্যয় বনভণরূঃ     

(রক্ষ টাকায়) 

থ বফছয 

ংগাবধত এবডব ফযাে  রেূভাো  

টাকা 

ফমুবক্ত  

ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট টাকা 
প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেূভাো 

(%) 

মভাট টাকা 
প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগবত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৭-০৮ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০২%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% 

২০০৮-০৯ ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ০.০১%  ০.১৫ ০.১৫ ০.০০ ০.০০% 

২০০৯-১০ ১৩.০০ ১৩.০০ ০.০০ ০.০৩%  ৮.৫৮ ৮.৫৮ ০.০০ ০.০২% 

২০১০-১১ ২০৬১.০০ ৩০.০০ ২০৩১.০০ ৪.৮৪%  ২৯.১৫ ২৯.১৫ ০.০০ ০.০৭% 

২০১১-১২ ৫১০০.০০ ৩০০.০০ ৪৮০০.০০ ১১.৯৮%  ৪৮২৩.৬৯ ২৯৬.০২ ৪৫২৭.৬৭ ১২.০১% 

২০১২-১৩ ১৬০.০০ ৩০.০০ ১৩০.০০ ০.৩৮%  ১৫২.২২ ২৮.২৬ ১২৩.৯৬ ০.৩৮% 

২০১৩-১৪ ৩৫০৩৪.০০ ৮৫৩৪.০০ ২৬৫০০.০

০ 

৮২.২৮%  ৩৪৯৫০.০৮ ৮৫৩৪.০০ ২৬৪১৬.০৮ 

৮৭.০৪% 

২০১৪-১৫ ৯৮.০০ ২৬.০০ ৭২.০০ ০.২৩%  ২৫.২৪ ২৫.২৪ * ০.০০ ০.০৬% 

২০১৫-১৬ ৯৭.০০ ২২.০০ ৭৫.০০ ০.২৩%  ১৬৩.৩১ ১৯.৬৮ ১৪৩.৬৩ ০.৪১% 

মভাটঃ  ৪২৫৭৯ ৮৯৭১ ৩৩৬০৮ ১০০.০০%  ৪০১৫২.৪২ ৮৯৪১.০৮ ৩১২১১.৩৪ ১০০.০০% 

 
১০। ন্যান্য মন্ত্রাবত/গাবড় ক্রয়/স্থানঃ  

প্রকগেয অতায় গাবড়য ংস্থান বছর না এফং ন্যান্য ক্রয়কৃত অফাফে এফং বপ আকুূআগভন্ট ফাংরাগদ মযরগয়য 

যাজস্ব খাগত স্তান্তয কযা গয়গছ  ফগর জানা মায়। 
 
১১। প্রকগেয ঈগেশ্য  এয জবনঃ  

প্রকগেয ঈগেশ্য বনগভণ ফবণ বত রঃ  
 

 ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ১১টি নতুন মরাগকাগভাটিব 

ংগ্রপূফ বক পুযাতন  অয়ুষ্কার   বতক্রাভত্ম 

মরাগকাগভাটিব মূ প্রবতস্থান।  

 বনযাদ  বনব বযগমাগ্য মিন বযচারনা বনবিতকযণ। 

 বভটায মগজ মকগন মােীফাী  ভারফাী মিগনয চাবদা 

পূযণ এফং মিগনয গবত বৃবি কযা। 

 যাজস্ব অয় বৃবি কযা।  

 প্রকেটি ভাবপ্তয য বভটাযগগজ মকগন 

মরাগকাগভাটিব প্রাপ্যতা বৃবি মগয়গছ।  এয পমর 

বনযাদ, গবতভয় এফং অযাভদায়ক মিন চরাচর 

বনবিত গয়গছ এফং বভটায মগজ মকগন 

ক্রভফধ বভান মােী  ভারাভার বযফগনয চাবদা 

পূযগণ েভ রয়মছ।  

 
১২। প্রকগেয ঈগেশ্য দজনত নো ময় থোকমর তোয কোযণ:  প্রমমোজয নয়। 

 

১৩। দযদ নন  ম নমফক্ষণ:  

 

প্রকল্পটি আইএভইদড’য কোযী দযিোরক (রযর) রভো: সুরতোন আমভদ কর্তনক গত ২৮-২৯ জুরোই, ০২-০৩ আগস্ট এফাং ১২ 

আগস্ট ২০১৭ তোদযমে দযদ নন কযো য়। দযদন নকোমর প্রকল্প দযিোরমকয প্রদতদনদধ দমমফ মথোক্রমভ দযিোরক (ররোমকো) 

রযরবফন, দডদবনোর রভকোদনকযোর ইদন্জদনয়োয (দড এভ ই ) িট্রগ্রোভ এফাং রযরময়য াংদিস্ট কভ নকতনোগণ উদিত দছমরন।  

প্রকে ংবিষ্ট কভ বকতবাগদয গঙ্গ অগরাচনা, প্রকে তথ্য বফগিলণ এফং ববঅয এয তগথ্যয বববিগত প্রবতগফদনটি প্রণয়ন কযা 

গয়গছ। বযদ বন ম বগফেণ বনম্নরূ: 

 

১৩.১। ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ক্রয়কৃত ১১টি নতুন এভদজ মরাগকাগভাটিব এয ভমে ১০ টি মরাগকাগভাটিব ফাংরাগদ 

মযরগয়য পূফ বাঞ্চরীয়  বভটায মগজ রাআগন  এফং ১টি মরাগকাগভাটিব রোরভদনযোট-ঞ্চগড়-দদনোজপুয বভটায মগজ রাআগন 
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চরাচর কযগছ ফগর জানা মায়। গযজবভন প্রকে দযদন নকোরীন ভময় ফাংরাগদ মযরগয়য জন্য ক্রয়কৃত ১১টি নতুন এভদজ 

মরাগকাগভাটিব এয ভমে ০৭টি  মরাগকাগভাটিব নাং ২৯২৯,২৯৩০,২৯৩১,২৯৩২,২৯৩৫,২৯৩৬  ২৯৩৯ ফাংরাগদ মযরগয়য 

ভগ্র দভটোযমগজ রোইমন িরোির কযমছ ফমর প্রতযক্ষবোমফ রদেো মোয় রম এফাং অফদস্ট ৩টি মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৪, ২৯৩৭  

২৯৩৮ মযরগয়য ভগ্র দভটোযমগজ রোইমন িরোির কযমছ ফমর প্রকল্প দযিোরক সূমত্র জোনো মোয়।  মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ 

গত ০৭-১০-২০১৬ তোদযমে দফগমিয রনোয়োোড়ো য় দূর্ নটনো কফদরত ময় ফতনভোমন ঢোকোয কভরোপুয ররোমকোমমড মড় আমছ 

ফমর গযজবভন দযদন নকোমর রদেমত োয়ো মোয়।  

 

১৩.২   ১১টি বভটাযগগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 
 

ক্রদভক নাং 
ররোমকোমভোটিব 

নাং 

ইদন্জমনয দদযয়োর 

নাং 
ভমডর নাং ভন্তব্য 

১। ২৯২৯ 12-KI-1027 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

২। ২৯৩০ 12-k1-1029 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৩। ২৯৩১ 12-JI-1006 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৪। ২৯৩২ 12-JI-1007 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৫। ২৯৩৩  পুমড় মোয়োয় 

দদযয়োর নাং বুঝো 

মোয়দন 

 পুমড় মোয়োয় ভমডর 

নাং বুঝো মোয়দন 

দূর্ নটনো কফদরত। ফতনভোমন 

িরোিমরয অনুমমোগী এফাং 

ঢোকোয কভরোপুয ররোমকোমমড 

মড় আমছ। 

৬। ২৯৩৪ 12-H1-1033 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৭। ২৯৩৫ 12-JI-1024 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৮। ২৯৩৬ 12-JI-1013 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

৯। ২৯৩৭ 12-k1-1049 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

১০। ২৯৩৮ 12-L1-1014 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

১১। ২৯৩৯ 12-MI-1000 8-615E3bc রট্রন োদব নম িরোির কযমছ 

 

১৩.৩ ১১টি এভদজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিব ংগ্র, ট্রোদপমক স্তান্তগযয তাবযখ এফাং ফতনভোন অফিোt 

 

ক্রবভক নং/ 

মরাগকাগভাটিব নং 

ংগ্রগয 

তাবযখ 

মকান মদ গত ংগ্র 

কযা গয়গছ 

িাবপগক স্তান্তগযয 

তাবযখ 

ফতবভাগন মকান মিন 

াবব বগ/রাআগন চরাচর কযগছ 

২৯২৯ জুরাআ, 

২০১৩ 

দবেণ মকাবযয়া 

 

 

 

দবেণ মকাবযয়া 

 

 

দবেণ মকাবযয়া 

৩০-০৭-২০১৩  
মরাগকাগভাটিব নং ২৯৩৩ 

ব্যতীত অন্যোন্য কর 

মরাগকাগভাটিব  (১০টি) 

ফাংরাগদ মযরগয়য ভগ্র 

বভটায মগজ মকগন  চরাচর 

কযগছ।  

২৯৩০ ৩০-০৭-২০১৩ 

২৯৩১ ০৫-০৮-২০১৩ 

২৯৩২ ০৬-০৮-২০১৩ 

২৯৩৩ অগষ্ট, 

২০১৩ 

২৩-০৯-২০১৩ 

২৯৩৪ ২৩-০৯-২০১৩ 

২৯৩৫ ২৮-০৯-২০১৩ 

২৯৩৬ ২৩-০৯-২০১৩ 

২৯৩৭ মগেম্বয, 

২০১৩ 

১৩-১০-২০১৩ 

২৯৩৮ ১০-১০-২০১৩ 

২৯৩৯ ১২-১০-২০১৩ 
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১৩.৪ দযদ ননকোমর গৃীত িরোিরকৃত বভটাযগগজ বডগজর আগরকবিক মরাগকাগভাটিবভময ছদফ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯২৯               ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৫                 ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩১ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৬                 ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩২ 

 

১৩.৫ প্রদতটি মরাগকাগভাটিব এয ইদন্জমনয গোময় পৃথক রেমট ELECTRO MOTIVE েদিত পৃথক পৃথক দদযয়োর 

নেয এফাং ভমডর নেয যময়মছ ফমর ময জদভমন রদেমত োয়ো মোয়।  মরাগকাগভাটিব এয দদযয়োর নেয পৃথক পৃথক মর 

ভমডর নেয একই ফমর রদেো মোয়।  এছোড়ো প্রদতটি মরাগকাগভাটিব এয গোময় এভ আই ই ১৫ ররেো যময়মছ ফমর গযজবভন 

দযদন নকোমর রদেমত োয়ো মোয়। 

 

 

ছদফ: ররোমকোমভোটিব এয ইদন্জমনয গোময় পৃথক রেমট ELECTRO MOTIVE েদিত দদযয়োর নেয এফাং ভমডর নেয। 
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১৩.৬। দূর্ নটনো কফদরত মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ ম্পনদকত তথ্যোদদ: 

 

মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ গত গত ০৭-১০-২০১৬ তোদযমে দমরমটয দফগমিয রনোয়োোড়ো নোভক িোমন আনুভোদনক কোর ৯.৪০ 

র্টিকোয ভয় দূর্ নটনো কফদরত য় ফমর জোনো মোয়। দূর্ ননোয় মরাগকাগভাটিবটিয মু্মেবোগ পুমড় রগমছ ফমর গযজবভন 

দযদন নকোমর রদেো মোয়। তমফ িোদবোগ দকছুটো অক্ষত অফিোয় আমছ ফমর রদেো মোয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ এয িোদবোগ। ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ এয মু্মেবোগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছদফ: মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ এয মু্মেবোগ। ছদফ: দূর্ ননো কফদরত মরাগকাগভাটিব নাং ২৯৩৩ এয 

দকয়দাং। 

 

১৪। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ  

 

ক্রবভক নং প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী দাবয়গেয ধযণ কভ বকার 

১।  মভাঃ খবরলুয যভান 

মৄগ্ম-ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

মূর গদয বতবযক্ত বগগফ 

প্রকে বযচারগকয দাবয়ে 

ারন কগযন।  

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৫-১২-২০০৮  

মথগক  

১২-১২-২০১০ 

২। মভাঃ ছাআদুয যভান 

মৄগ্ম-ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

১৩-১২-২০১০  

মথগক  

২৬-০২-২০১১ 

৩। মভাঃ াভছুজ্জাভান  

মৄগ্ম-ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

২৭-০২-২০১১ 

মথগক  

১৮-০৬-২০১৫ 

৪। অফদুর ভবতন মচৌধুযী  

মৄগ্ম-ভাবযচারক (মভকাবনকূার) 

ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, ঢাকা। 

১৮-০৬-২০১৫ 

মথগক  

৩০-০৬-২০১৬ 
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১৫। অদডট াংক্রোন্ত: 

 
      অদডট অবি ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 

 

ক্রবভক 

নং 
অবিয বগযানাভ  ন 

জফাফ মপ্রযগণয 

তাবযখ 
ফতবভান ফস্থা ভভত্মব্য 

১। Para-01:  

Title: Target not achieved as spe-

cified in the DPP. 

 

Year: 2009-2010. 

২৭-০৩-২০১১ অবিটি ২৫-০৪-২০১১ 

তাবযগখ বনষ্পবি গয়গছ।  

   

বনষ্পবিকৃত   

২।  Year: 2010-2011. - - Nil. 

৩। Year: 2011-2012. - - Nil. 

৪। Year: 2012-2013. - - Nil. 

৫। Year: 2013-2014. - - Nil. 

৬। Para: 01 

Title: VAT & Tax on C&F 

Commission amounting to 

Tk.7,88,215.10 payment 

made from CD-VAT 

budget head beyond the 

condition of contract and 

this payment was not     

related with CD-VAT 

budget.    

Year: 2014-2015. 

২-০৮-২০১৬ অবিটি  

১৬-১০-২০১৬  

তাবযগখ  

বনষ্পবি গয়গছ। 

   

বনষ্পবিকৃত  

৭। Memo: 01 

Title: After completion of the 

project equipments value 

Tk. 13,67,103.00 were not 

handed over to the con-

cern ministry.   

Year: 2015-2016. 

০৪-০৫-২০১৭ দফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

বধদপ্তয ( FAPAD) 

গত মকান প্রকায 

বনস্পবিমূরক ে ায়া 

মায়বন।  

অদনস্পন্ন 

 
উমযোক্ত ছক মত রদেো মোয় রম , প্রকল্পটিয অনুকুমর ৩টি অদডট আদত্ত উত্থোদত ময়মছ। এয ভমে ২টি অদডট 

আদত্ত দনদত্ত ময়মছ এফাং ১টি অদডট আদত্ত অদনস্পন্ন অফিোয় আমছ। 

  
১৬।  মস্পয়ায াট  ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 

চুবক্তরত্রয তনোনুমায়ী মস্পয়ায াট বগগফ ১টি Complete Diesel Engine ংগৃীত গয়গছ ফমর জোনো মোয়। 
তমফ ররোমকোমভোটিব নাং ২৯১৫  এয Diesel Engineটি ব্যফোয অনুমমোগী য়োয় আমরোিয Complete Di-

esel Engineটি প্রোয় ৬/৭ ভো পূমফ ন ররোমকোমভোটিব নাং ২৯১৫ রত াংমমোজন কযো ময়মছ ফমর জোনো রগমছ। 

 
১৭। প্রবেণ ম্পবকবত তথ্যাবদঃ 

 কভ বকতবাগদয নাভ, মকান তাবযগখ  মভয়াগদ মকাথায় মকান মদগ প্রবেগণ বগগয়গছন, ফতবভান কভ বস্থর আতূাবদ বনগভণ 

ফবণ বত রঃ  

 

কভ বকতবাগদয নাভ  দফী তাবযখ প্রদক্ষমনয মভয়াদ 
মদগয 

নাভ 
ফতবভান কভ বস্থর 

াদযম্নর ক-বএ/ ১৩-০৫-২০১৩ ১৩-০৫-২০১৩ দবেণগকা ভাবযচারগকয একান্ত বচফ, 
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কভ বকতবাগদয নাভ  দফী তাবযখ প্রদক্ষমনয মভয়াদ 
মদগয 

নাভ 
ফতবভান কভ বস্থর 

ভাবযচারক, ফংরাগদ 

মযরগয়।  
 

 

 
-ঐ- 

 

 
-ঐ- 

 
 

 

-ঐ- 

 
-ঐ- 

 
-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

 
           -ঐ- 

মথগক 

০৫-০৭-২০১৩ 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

বযয়া। ফাংরাগদ মযরগয়, মযরবফন, 

ঢাকা।  

াহ্ সুপী নুয মভাামদ- 

য়াকব ম্যাগনজায।  

মপ্রাডাকন আবিবনয়ায, দয়দপুয 

কাযখানা, ফাংরাগদ মযরগয়, 

দয়দপুয। 

মভাঃ ফজলুয যভান- 

এএএআ/মভকাবনকূার। 

এএএআ/এরএভ/আনচাজব, 

মরাগকাগড, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

মভাঃ বভজানুয যভান খান- 

এএএআ/মভকাবনকূার। 

এএএআ/এরঅআ, মরাগকাগড, 

ঢাকা।  

মভাঃ অফদুর ভবভন-প্রবেণ 

কভ বকতবা। 

টিঅয/ডবিঈ টি আঈ, 

 াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

মভাঃ ফদযম্নগোজা- 
এএএআ/মভকাবনকূার। 

এএএআ/এভ, মরাগকাগড,   

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

মভাঃ ভবনয ঈবেন অভদ- 
এএএআ/আগরকবিকূার। 

এএএআ/আগরক/আনচাজব, বডগজর 

য়াকব, 

 াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

মভাঃ অফদুর গফুয- 

এএএআ/আগরকবিকূার। 

এএএআ/আগরক/আনচাজব, বডগজর 

য়াকব,  

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

 
১৮। আইএভইদড’য ভতোভত/সুোদয: 

 

১৮.১ বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয ভয় প্র কমল্পয অনুকূমর এদডদমত ফছযয়োযী অথ ন প্রোদপ্ত , প্রকল্প ফোস্তফোয়মন ফোস্তফোয়নকোযী 

াংিোয প্রোদতষ্ঠোদনক ক্ষভতো , ইতযোদদ দফলয়োফরী দফমফিনোয় এমন দডদদ ’য ফছযয়োযী ফোস্তফোয়মন রক্ষযভোত্রো 

দনধ নোযণ কযমত মফ; 

১৮.২ বদফষ্যমত অনুমভোদদত রভয়োমদয ভমে প্রকল্প ফোস্তফো য়মনয কোজ ম্পন্ন কযমত ফোাংরোমদ রযরময়মক মিষ্ট মত 

মফ; 

১৮.৩     ররোমকোমভোটিব নাং ২৯৩৩ এয দূর্ নটনো ম্পনদকত দফলময় গৃীত কোম নক্রভ আইএভইদডমত রপ্রযণ কযমত মফ; 

১৮.৪ ররোমকোমভোটিব নাং ২৯৩৩ গত ০৭-১০-২০১৬ তোদযমে দূর্ নটনো কফদরত য়োয য দীর্ ন প্রোয় ১০ ভো অদতফোদত 

য়োয য দযদ নণকোরীন ভয় ম নন্ত ঢোকোয কভরোপুয ররোমকোমমড মড় আমছ এবফাং রভযোভত কযো ম্ভফ য়দন। 

ররোমকোমভোটিবটি রকন রভযোভত কযো মেনো তোয কোযন অফদত কযো প্রময়োজন। এ রক্ষমত্র রকোন গোদপরদত ময় 

থোকমর তোয জন্য দোয়-দোদয়ত্ব দিদিতকময একটি প্রদতমফদন আইএভইদডমত রপ্রযণ কযমত রফ; 

১৮.৫ ইো রযোদরাং ষ্টক ম্পনদকত প্রকল্প। রটন্ডোয ইবোলুময়ন কদভটিয রিয়োযম্যোন অদত :ভোদযিোরক, Infrastruc-

ture রক কযোয দযফমতন অদত:ভোদযিোরক, রযোদরাং ষ্টকমক রকন কযো য়দন তোয কোযণ জোনো রমমত োময ; 

১৮.৬    এভদজ ররোমকোমভোটিবভময মোফতীয় োদব নদাং /রভযোভত/যক্ষণোমফক্ষণ কোজ ম্পনমক অদধক তৎয /মত্দফোন মত মফ 

এফাং ররোমকোমভোটিবগুমরো মোমত রট্রন োদব নম দনদফ নমে িরোির কযমত োময র দফলময় তদোযকী রজোযদোয কযমত মফ ;  

১৮.৭ ক্রয়কৃত ররোমকোমভোটিবভ দনয়দভত যক্ষণোমফক্ষমণয জন্য ফোাংরোমদ রযরময় কর্তনক একটি কভ নদযকল্পনো প্রণয়ন 

কযো ভীিীন মফ; এফাং 

 ১৮.৮ উমযয অনুমেদ ১৮.১ মত ১৮.৭ অনুমোয়ী গৃীত ব্যফিো ম্পনমক রযরথ ভন্ত্রনোরয় আগোভী ১(এক) ভোময ভমে 

আইএভইদডমক অফদত কযমফ। 
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দয়দপুয মযরগয় কাযখানা অধুবনকীকযণ (১ভ ংগাবধত) 

-ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

১। প্রকগেয নাভ: : দয়দপুয মযরগয় কাযখানা অধুবনকীকযণ (১ভ ংগাবধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: : ফাংরাগদ মযরগয়। 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ: : মযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকগেয ফস্থান : নীরপোভোদয রজরোয তয়দপুয উমজরো 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় (রে টাকায়): 

                                                                                                 
প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

বতবযক্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতবযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তয়নকাগর

য %) 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২২২২.০০ 

 

 

১৫৬৯৯.৮৮ 

 

 

১৫৩২০.৮২ 

 

ভোি ন, ২০০৯  

রথমক 

জুন, ২০১২ 

ভোি ন, ২০০৯  

রথমক 

দডমেয, ২০১৫ 

ভোি ন, ২০০৯  

রথমক 

এদপ্রর, ২০১৭ 

৩০৯৮.৮২ রক্ষ 

(২৫.৩৫ %) 

 

৪ ফছয ১০ 

ভো 

(১৪৬%) 

 

৬।  প্রবেণ: প্রকগেয অতায় মকান িোনীয়  দফগদবক প্রবেগণয ংস্থান না থাকগর যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তবক 

বনজ খযগচ ১৪ জন কভ বকতবাগক বফগদগ প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

 

৭। প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন (রে টাকায়): 

                                                                                                             
ক্রবভক 

নং 

নুগভাবদত ংগাবধত বডবব নুমায়ী  

কাগজয ঙ্গ 

একক নুগভাবদত ংগাবধত 

বডবব নুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

এদপ্রর ২০১৭ ম নন্ত 

অবথ বক 

 

ফাস্তফ 

(%) 

অবথ বক  

 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Pay of Officers - 27.00 - 30.13 - 

2. Pay of Establishment - 10.00 - 6.82 - 

3. Allowances - 28.00 - 32.89 - 

4. Supply and Services (Office Stationery, 

T.A., Honorarium & others, Advertise-

ment, LC opening, Bank charge, Inspec-

tion, Survey fees, Insurance, Landing & 

Port Charge, Clearance etc 

- 259.00 

(50) 

- 234.35 

(29.43) 

- 

5. Repair & Maintenance of office equip-

ment 

- 1.00 - 0.77 - 

6. Acquisition of Assets:      

 i)  Mechanical plants and  

machinery 

48 6294.13 

(5969.26) 

- 6357.68 

(5844.95) 

- 

7. ii) Electrical plants, machinery and 

works. 

13 1471.60 - 1467.64 - 

8. Office Equipment & Furniture L.S 6.00 - 0.00 - 

9. Civil Engineering woks (Construction, 

rebuilding, rehabilitation and renewal of 

works) 

- 4907.61 - 4889.94 - 

10. Development Import Duty and VAT 40% 2387.70 - 2300.00 - 

11. Physical  and Price Contingency 4% 307.85 - 0.00 - 

 Total - 15699.88 - 15320.82 - 
 

 ** অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ’য াংিোমনয তুরনোয় Pay of Officers, Allowances, এফাংAcquisition of Mechanical plants and machinery অাংমগ মথোক্রমভ  

      ৩.১৩ রক্ষ টোকো, ৪.৮৯ রক্ষ টোকো  ৬৩.৫৫ রক্ষ টোকো অদধক ব্যয় কযো ময়মছ।   
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৮। কাজ ম্পূণ ব থাকগর তায কাযণ:  নুগভাবদত ংগাবধত বডবব নুমায়ী কাজ ভাপ্ত গয়গছ। তগফ রইন্ট এন্ড 

দজএইি , কযোমযজ রবী দযময়োয  এফাং কযোমযজ এন্ড য়োগন হুইর ম প্রময়োজন থোকো মে অমনক পূতন কোজ কযো 

য়দন। 

 

৯। াধাযণ ম বগফেণ:   

৯.১ প্রকগেয টভূবভ:    

১৮৭০ োমর প্রদতদষ্ঠত তয়দপুয রযরময় য়োকনময অদত পুযোতন অফকোঠোমভো  জযোজীণ ন মন্ত্রোাং এফাং 

রভদনোযীজ এয কোযমণ দনধ নোদযত রক্ষযভোত্রো অনুমোয়ী রকোি, য়োগন, রক্রন এফাং ফয়রোয রভযোভত  যক্ষণোমফক্ষণ 

কোজ পরপ্রসুবোমফ ম্পোদন কযো ম্ভফ মে নো। পমর মোত্রী  ভোরোভোর দযফমণয জন্য প্রময়োজনীয় াংখ্যক রকোি  

য়োগমন রভযোভত কময ভয়ভত যফযো কযো মোমে নো। য়োকনটি আদৄদনকোয়ন কযো মর ফোাংরোমদ রযরময়য 

কযোমযজ এফাং য়োগন রভযোভত  যক্ষণোমফক্ষণ কোজ দ্রুততয  ভোনম্পন্নবোমফ কযো উৎোদন ক্ষভতো বৃদি োমফ। 

এই য়োকনমক একটি কোম নকয এফাং দফমল উৎোদন ইউদনট দমমফ ততযী কযো মর রযরময়য প্রময়োজনীয়  

অদধকোাং মন্ত্রোাং এেোমন ততযী কযো ম্ভফ মফ। র কোযমণ তয়দপুয রযরময় য়োকন আদৄদনকীকযমণয জন্য 

রজদডদএপ অথ নোয়মন আমরোিয প্রকল্পটি রভোট ১২২.২২ রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় ভোি ন, ২০০৯ মত জুন, ২০১২ 

রভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয জন্য গত ২৮/০৪/২০০৯ তোদযমে একমনক বো কর্তনক অনুমভোদদত য়। যফতীমত গত 

১২/০৭/২০১২ তোদযমে প্রকমল্পয ফোস্তফোয়ন রভয়োদকোর ব্যয় বৃদি ব্যদতমযমক রযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তনক জুন, ২০১২ মত 

জুন, ২০১৩ ম নন্ত ১ভ ফোয ১ (এক) ফছয বৃদি কযো য়।  

 

প্রকমল্পয ১ভ াংমোদধত প্রোক্কদরত ব্যয় ১৭৬.৪১ রকোটি টোকো, মো ভর অনুমভোদদত ব্যময়য তুরনোয় ৫৪.১৯ রকোটি টোকো 

(৪৪.৩৩%) রফদ। াংমোদধত প্রকমল্পয ফোস্তফোয়নকোর ২ ফছয বৃদিপূফ নক ভোি ন ২০০৯ মত জুন ২০১৫ ম নন্ত দনধ নোযণ  

কযো ময়মছ।  
 

 

৯.২ প্রকগেয উমেশ্য:  

           ফোাংরোমদ রযরময়য দফদজ  এভদজ রকোি এফাং য়োগমনয ক্রভফধ নভোন দযময়োয  রভইনমটমনন্স িোদদো পূযমণয 

রমক্ষয ১৭টি  রভযোভত /পুনফ নোন, ৪৩টি রভকোদনকযোর  ১৩টি ইমরকদট্রকযোর েোন্ট এন্ড রভদনোদযজ প্রদত িোন 

এফাং ১টি বোযমড োদনয ট্োাংক দনভ নোণপূফ নক কোযেোনোয দক্ষতো  উৎোদন ক্ষভতো এফাং গুনগতভোন বৃদি কযো।  
 

 

৯.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন:  

 

 ভর প্রকল্পটি রজদডদএপ অথ নোয়মন রভোট ১২২.২২ রকোটি টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় এফাং ভোি ন, ২০০৯ মত জুন, ২০১২ ম নন্ত 

রভয়োরদ গত ২৮/০৪/২০০৯ তোদযমে একমনক কর্তনক অনুমভোদদত য়। ফোস্তফোয়ন ম নোময় রভদন/েযোন্ট-এয ভল্য বৃদি, 

আনুোদতক োময দদড/বযোট বৃদি, তফমদদক ভৄদ্রোয দফদনভয় োয বৃদি, ফোস্তফ প্রময়োজমন পূতন কোমজয দযভোণ  ব্যয় 

বৃদি এফাং ফোস্তফোয়ন রভয়োদ বৃদিয কোযমণ প্রকল্পটিয ১ভ াংমোধন গত ০১/১০/২০১৩ তোদযমে অনুদষ্ঠত একমনক বোয় 

অনুমভোদদত য়। প্রকল্পটিয রভোট প্রোক্কদরত ব্যয় দাঁড়োয় ১৫৬৯৯.৮৮ রক্ষ টোকো এফাং ফোস্তফোয়ন কোর ভোি ন, ২০০৯ মত 

জুন, ২০১৫ ম নন্ত। প্রকল্পটি অথ নোয়ন ম্পূণ ন দজদফ (রজদডদএপ) অথ নোয়মন ফোস্তফোয়মনয জন্য গৃীত য়। যফতীমত 

আইএভদড’য সুোদযক্রমভ ব্যয় বৃদি ব্যদতমযমক প্রকল্পটিয রভয়োদ বৃদি জুন, ২০১৬ ম নন্ত বৃদি কযো য়। 

 

৯.৪ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদ:   

            প্রকগেয ক্রয় কাম বক্রভ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূঃ  
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(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

ক্রয়/মভযাভত কাম বক্রভ দযে প্রস্তাগফয মূল্য দযে  কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

প্রকে 

প্রস্তাফ 

নুমায়ী 

মূর চুবক্ত 

মূল্য 

অফাগনয  

তাবযখ 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

GD 1 Procurement, Installation & Com-

missioning of 13 items Mechanical 

Plants & Machinery  

1680.05 US$ 

19,00,008.00 

BDT 

189.38 

10/07/2011 

18/08/2011 

30/03/2012 

03/06/2012 

& 

28/06/2012 

18 months & 

15 months 

after  receiving 

L.C 

05/04/2017 

Procurement, Installation & Com-

missioning of 30 items Mechanical 

Plants & Machinery  

4614.08 US$ 

55,02,297.00 

BDT 

198.74 

11/07/2012 

24/09/2012 

30/04/2013 

21/11/2013 15 months & 

12 Months 

after  receiving 

L.C 

14/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

GD 2 

Supply, Installation & Commis-

sioning of 11 items out of 13 item 

Electrical Materials & equipments 

 

 

 

 

 

 

 

315.00 

175.62 02/05/2011 18/10/2011 15 months 

From the date 

of signing 

contract 

13/06/2012 

Supply, Installation & Commis-

sioning of 01 item (Providing ade-

quate facility for lifting & lowering 

of roof mounted package type AC 

unit from the top of AC coached 

including construction of shed) out 

of rest 02 items (Rest 02 items of 

13 items) Electrical Materials & 

equipments. 

62.36 21/06/2011 22/03/2012 15 months 

From the date 

of signing 

contract 

13/06/2012 

Supply, Installation & Commis-

sioning of rest 01 item out of 13 

items Electrical Materials & 

equipments. 

75.72 24/08/2011 14/03/2013 15 months 

From the date 

of signing 

contract 

15/06/2013 

 

Procurement of Engineering Works: 

 

WD-1 Construction Renovation, Rehabili-

tation and Rebuilding of 18 nos of 

different shops Godown, Office, 

Hospital, Road, Water Tank, 

Boundary, Depot etc  

4207.60 4207.69 15/09/2010 

05/10/2010 

25/10/2010 

28/12/2010 30/06/2014 15/02/2014 

WD-2 Complete/Casual track & sleeper 

Renewal of Saidpur Railway 

Workshop 

700.01 699.99 06/12/2009 

02/02/2010 

26/05/2010 

10/06/2010 30/06/2010 18/06/2013 

 

Procurement of Electrical Works: 

 

WD-1 Supply, Installation, Replacement 

of Electrical materials, Equipment 

and wiring & lifting works of dif-

ferent shops. 

1155.60 1156.58 10/03/2010 

19/04/2010 

15/06/2010 

15/06/2010 15/06/2012 10/06/2012 

   

১০। ংগাবধত অযবডবব ফযাে  গ্রগবত:  

 

প্রকগেয ববঅয  ংস্থা কর্তবক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী অগরাচূ প্রকগেয নুকূগর ফছযয়াযী থ ব ফযাে, ফমুবক্ত এফং 

ব্যয় বনম্নরূ:  
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        (রে টাকায়) 

থ বফছয ংগাবধত বডবব ফযাে  রেূভাো টাকা 

ফমুবক্ত 

ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট 

 

টাকা দফ:মু: ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

মভাট 

 

টাকা দফ:মু: ফাস্তফ 

গ্রগবত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2008-2009 0.00 0.00 0.00  - - - -  

 

 
100% 

2009-2010 181.90 181.90 0.00 768.25 181.03 181.03 0.00 

2010-2011 2982.03 2772.03 210.00 5100.00 3227.81 3227.81 0.00 

2011-2012 3545.54 2135.54 1410.00 4150.00 3370.16 1859.76 1510.40 

2012-2013 793.73 257.91 535.82 2427.00 2240.62 

 

2240.62 0.00 

2013-2014 ৫৪৩৮.৫৯ ২১৭৮.৪০ 3260.19 2090.00 1803.33 1366.17 437.16 

2014-2015 ২৭৫৮.০৯ ২০৩৪.৪৫ ৭২৩.৬৪ 4540.00 3998.15 506.16 3491.99 

2015-2016 - - - 96.50 499.72 64.49 435.23 

 

প্রকল্পটিয ভর ফোস্তফোয়নকোর দছর ৩ ফছয ৩ ভো। দকন্তু প্রকৃত ফোস্তফোয়ন ভয় ররমগমছ ৮ ফছয ১ ভো। ভর দডদদয 

রক্ষযভোত্রো অনুমোয়ী এদডদমত ফযোে প্রদোন নো কযো, ফোয ফোয দযত্র আফোন কময রযনদব দযদোতো নো োয়ো, 

অনুমভোদনকোযী কর্তনক্ষ কর্তনক ভল্যোয়ন কদভটিয সুোদয অনুমভোদন নো কযো এফাং ঠিকোদোয কর্তনক ভোরোভোর যফযো 

 িোমন দফরমেয কোযমণ প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মন দফরে ময়মছ। 

 

১১। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ:  
 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী দাবয়গেয ধযণ কভ বকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ মভাঃ বভজানুয যভান 

(বডএডাবিঈ/াাড়তরী য়াকব)  

একাবধক প্রকগেয বতবযক্ত 

দাবয়গে বনগয়াবজত। 
০৩/০৬/২০০৯ গত 

১৭/০৯/২০১৩ 
২. জনাফ মভাঃ ারুন-য-যীদ 

(বএভআ/ঈন্নয়ন) 
একাবধক প্রকগেয বতবযক্ত  

দাবয়গে বনগয়াবজত। 
১৭/০৯/২০১৩ গত 

দডমেয, ২০১৫ ম বন্ত 

   

১২। ন্যান্য মন্ত্রাবত/গাবড় ক্রয়/স্থান: প্রকগেয অতায় মকান মানফান ক্রগয়য ংস্থান ংগাবধত বডববগত বছর না। 

 

১৩। বযদ বন: আইএভইদড’য ভোদযিোরক ড. রভো: ভদউয যভোন (দযফীক্ষণ  ভল্যোয়ন রক্টয-২) এফাং কোযী 

দযিোরক জনোফ রভোোম্মদ আযোপৄজ্জোভোন ভূ ূঁইয়ো কর্তনক গত ৮/১০/২০১৭ তোদযমে প্রকে এরাকা দয়দপুয মযরগয় 

কাযখানা দযদ নন কযো য়। দযদ নমনয ভয় ফতনভোন  োমফক প্রকল্প দযিোরক, তয়দপুয রযরময় য়োকনময 

দফবোগীয় তেোফধোয়ক প্রমকৌরী  াংদিষ্ট কভ নকতনোগণ উদিত রথমক দযদ নন কোমজ োয়তো প্রদোন কমযন। 

দযদ নন ম নমফক্ষণ দনম্নরু:  

 

১৩.১ পূতন কোজ:  অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী তয়দপুয রযরময় য়োকনম দফদ্যভোন ২৯টি োফ-ময ভমে 

জযোজীণ ন ১৭টি ময ছোদ, রভমঝ, রেন, য়:প্রণোরী  য়োর প্রময়োজনীয়তোয দবদত্তমত রভযোভত/পুনফ নোন, ১টি 

বোযমড োদনয ট্োাংক দনভ নোণ, ১টি দড টিউফময়র িোন  গুমরোয দবতয  ফোদময রভোট ২৫ দক:দভ:  

রযরময় ট্রযোক কযোজুয়োর পুনফ নোমনয রমক্ষয ৪৯০৭.৬১ রক্ষ টোকোয াংিোন দছর। রপ্রদযত দদআময ১৭টি জযোজীণ ন 

 রভযোভত/পুনফ নোন, ১টি বোযমড োদনয ট্োাংক দনভ নোণ, ১টি দড টিউফময়র িোন  ২২.৬৬ দক:দভ: 

অবযন্তযীণ রযরময় ট্রযোক পুনফ নোনপূফ নক ৪৮৮৯.৯৪ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ময়মছ উমল্লে আমছ। দযদ ননকোমর ১৭টি 

ময ভমে কযোমযজ , রইন্ট এন্ড দজএইি , য়োগন , রপ্রোডোকন , কযোমযজ এন্ড য়োগন হুইর , 

কযোমযজ রবী দযময়োয , দিথী   দভর যোইট  মযজদভন দযদ নন কযো য়। এছোড়ো দনদভ নত বোযমড 

য়োটোয ট্োাংক  অবযন্তযীণ রযরময় ট্রযোক পুনফ নোমনয কোজ দযদ নন কযো য়। দযদ ননকোমর Zinc Alumi-
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nium Alloy Sheet, Asbestos sheet, GI Gutter Roof Truss Frame, Girder, Cross Girder, 

Rain water pipe, Floor, RCC, plaster, Color, Brick work প্রভৃদত দ্বোযো গুমরোয ছোদ, রভমঝ, 

রেন, য়:প্রণোরী  য়োর প্রময়োজন রভোতোমফক রভযোভত/পুনফ নোন কযো ময়মছ রদেো মোয়। তমফ অমনক রক্ষমত্র ময 

রলোয অভতর, রলোমযয দমভন্ট েোস্টোয ক্ষয়, রম ভস্ত গোটোয  িোরো দযফতনন কযো য়দন তোমদয অমনকগুমরোয ছোদ 

চুময় বৃদষ্টয োদন রভমঝমত জমভ থোকমত রদেো রগমছ। গুমরোয দবতয   ফোদময অমনক িোমন রেন ভয়রো-আফজননো 

দ্বোযো দযপূণ ন ময় থোকমত রদেো রগমছ। রইন্ট   কযোমযজ ময ভোমঝয ট্রোন্সপোয রটদফমরয ভেফতী রেমনয োদন 

অোযণ মে নো রদেো মোয়। রইন্ট এন্ড দজএইি , কযোমযজ রবী দযময়োয  এফাং কযোমযজ এন্ড য়োগন হুইর 

ম প্রময়োজন থোকো মে অমনক পূতন কোজ কযো য়দন। এ িোনগমরোয অফিো রফদ রোিনীয় ভমন ময়মছ। দিথী 

ম রলোয কনদক্রট ঢোরোই কযো য়দন এফাং অময়র ফোন নোয/পোমন ন এয উয ছোমদয উচ্চতো প্রময়োজমনয তুরনোয় কভ 

ভমন ময়মছ। 

  

  

দিত্র-১ মত ৪ (ক্লক য়োইজ): দনদভ নত কযোমযজ ময রলোয  ট্রো, য়োগন হুইর ময অভোপ্ত কোজ, য়োগন ময রলোয 

অভতর  ছোদ চুময় রভমঝমত োদন, দিথী ময ফোন নোময কভ উচ্চতো ম্পন্ন ছোদ 

 

১৩.২ রযরময় ট্রযোক পুনফ নোন: অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী তয়দপুয রযরময় য়োকনম দফদ্যভোন ৬৬.৬৪ 

দক:দভ: অবযন্তযীণ রযরময় ট্রযোমকয ভমে অদত জযোজীণ ন ১৭টি ময দবতয  ফোদয এফাং কোযেোনোয দবতময রভইন 

রোইন রভোট ২৫ দক:দভ: রযরময় ট্রযোক কভদেট/কযোজুয়োর পুনফ নোমনয াংিোন দছর। রপ্রদযত দদআময ২২.৬৬ 

দক:দভ: অবযন্তযীণ রযরময় ট্রযোক পুনফ নোন কযো ময়মছ উমল্লে আমছ। দযদ ননকোমর কযোমযজ , রইন্ট এন্ড 

দজএইি , য়োগন , রপ্রোডোকন , কযোমযজ এন্ড য়োগন হুইর , কযোমযজ রবী দযময়োয  প্রভৃদত 

গুমরোয দবতয  ফোদময ট্রযোক পুনফ নোন কযো ময়মছ রদেো মোয়। দযদ ননকোমর জোনো মোয় রম, দফদ্যভোন ১১০টি 

ময়ন্ট এন্ড ক্রদাং এয ভমে অদত পুযোতন ৭ রট দডদজ এফাং ২ রট এভদজ ময়ন্ট এন্ড ক্রদাং নতুন রট দ্বোযো 

প্রদতিোন কযো ময়মছ। াংমোদধত দডদদ’য াংিোন রভোতোমফক ট্রযোক পুনফ নোন কোমজ নতুন আইমটভ দমমফ দফদজ 

 দডদজ উমডন স্লীোয, ডগ স্পোইক, আনুোাংদগক দপটিাং আইমটভ প্রভৃদত এফাং পুযোতন আইমটভ দমমফ ৯০ োউন্ড 

‘আয’ দযদরজড রযর ব্যফোয কযো ময়মছ। এছোড়ো দডদদ’য াংিোন রভোতোমফক রযর ট্রযোমক োথমযয (Stone bal-

last) দযফমতন ফোলু (Sand ballast) ব্যফোয কযো ময়মছ। ফদণ নত ভৄদয় রযর ট্রযোমকয কোজ ফোফদ রভোট ব্যয় 

ময়মছ ৭ রকোটি  টোকো। তমফ দযদ ননকোমর একই ট্রযোমক ৯০ োউন্ড ‘আয’ এফাং ৭৫ োউন্ড ‘আয’ রযর োোোদ 

ব্যফোয কযোয় রযর রোইমনয এরোইনমভমন্ট গযদভর রদেো মোয়। পমর দূর্ নটনোয আাংকো যময়মছ। ১টি ময়ন্ট এন্ড 

ক্রদাং মথোমথবোমফ দভরোমত নো রময আাংদক রযর রকমট াংযুক্ত কযো ময়মছ। রযর ট্রযোমক জযোজীণ ন  ক্ষয়প্রোপ্ত 

উমডন স্লীোয রদেো রগমছ। অমনক িোমন ট্রযোমকয উয ফোলু মড়  র্ো জমে রযর  স্লীোয রঢমক রমমত রদেো রগমছ। 

পমর রযর  স্লীোমযয ক্ষয় ত্বযোদিত মে। 
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দিত্র-৫  ৬: ফোলু  র্োম রঢরক মোয়ো পুনফ নোদত ট্রযোক এফাং রযর রকমট ৭৫ ো:  ৯০ ো: রযর াংমমোগ 

 

 ১৩.৩ রভকোদনকযোর েোন্ট এন্ড রভদনোযী িোন: অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী তয়দপুয রযরময় য়োকনম 

দফদ্যভোন ৭৮৭ টি েোন্ট  রভদনোযীজ এয ভমে রভয়োমদোত্তীণ ন  প্রোয় অির ৪৩টি রভকোদনকযোর েোন্ট  

রভদনোযীজ প্রদতিোমনয জন্য ৬২৯৪.১৩ রক্ষ টোকোয াংিোন দছর। রপ্রদযত দদআময ৪৩টি রভকোদনকযোর েোন্ট  

রভদনোযীজ ক্রয়  িোন ফোফদ ৬৩৫৭.৬৮ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ময়মছ উমল্লে আমছ। তেমে প্যোমকজ দজদড-১ এয 

ঠিকোদোমযয গোদপরদতয কোযমণ িট্টগ্রোভ ফন্দময ক্ষদতপূযণ ফোফদ ১১০.০০ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ময়মছ। যফতীমত উক্ত 

ঠিকোদোমযয দফর মত ফদণ নত ক্ষদতপূযণকৃত অথ ন  ১০% জদযভোনো রভোট ১৫৪.৪৬ রক্ষ টোকো কতননপূফ নক যকোযী 

রকোলোগোময জভো প্রদোন কযো ময়মছ। প্যোমকজ-দজদড-১(রভকোদনকযোর) এয অন্তনভুক্ত ৪৩ আইমটমভয ভমে ৩৯ আইমটভ 

েোন্ট এন্ড রভদনোযীজ গত ৩১ দডমেয ২০১৫ তোদযমেয ভমে াংগ্র  িোন কযো ময়মছ। অফদষ্ট ৪টি আইমটভ 

গত ২৯/১০/২০১৪ তোদযমে যফযো রনয়ো মর  (আইমটভ-১: Fork Lift Truck,  আইমটভ-২:Vertical 

Boring Machine, আইমটভ-৩: Universal Thread Rolling machine, Gas Milling Slot ma-

chine, Combination Lathe machine and Capstan Lathe machine  আইমটভ-৪: Centre 

lathe machine, Combination Lathe machine and Capstan Lathe machine) িোন কযো 

ময়মছ ০৫/০৪/২০১৭ তোদযমে। ঠিকোদোয কর্তনক ফদণ নত ৪টি রভকোদনকযোর আইমটভ িোমন দফরে য়োয কোযমণই 

ভরত: প্রকমল্পয দদআয রপ্রযমণ দফরে ময়মছ। দযদ ননকোমর অদধকোাং রভকোদনকযোর েোন্ট  রভদনোযীজ 

কোম নকয রদেো রগমর Rubber Spring Unit Test Plant  Shock Absorber Test Plant রভদন দুটি 

রব্রক ডোউমন যময়মছ রদেো মোয়। এছোড়ো কভ নিোযীগণ কর্তনক দনযোত্তো রোোক এফাং রকোন প্রকোয রইপটি   

দদকউদযটি ব্যদতত গতোনুগদতক িদতমত কোজ িরমছ রদেো মোয়। আমরোিনোমন্ত জোনো মোয় রম, প্রকমল্পয কোজ ভোপ্ত 

মর ৬০% জনফর র্োটদতয কোযমণ আোনুরুবোমফ কোযেোনোয উৎোদন  দক্ষতো বৃদি োয়দন। তমফ পূমফ নয তুরনোয় 

কোযেোনোয দক্ষতো রফমড়মছ।  

 

  

দিত্র-৭ ৮: িোদত রভকোদনকযোর েোন্ট এন্ড ইকুযমভন্ট 

 

১৩.৪ ইমরকদট্রকযোর েোন্ট, রভদনোযী এন্ড য়োকন: অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী রভয়োমদোত্তীণ ন  প্রোয় অির 

১৩টি ইমরকদট্রকযোর েোন্ট  রভদনোযীজ প্রদতিোমনয জন্য প্যোমকজ ডদিউদড-১ (ইমরকদট্রকযোর) এয অধীন 

৩১৫.০০ রক্ষ টোকো এফাং ফদণ নত আইমটভভ িোমনয জন্য প্যোমকজ ডদিউদড-১ (ইমরকদট্রকযোর) এয অধীন 

১১৫৬.৬০ রক্ষ টোকোয াংিোন দছর। রপ্রদযত দদআময ফদণ নত ১৩টি রভকোদনকযোর েোন্ট  রভদনোযীজ ৩টি রমট 

ক্রয়  াংগ্র ফোফদ ৩১৩.৭০ রক্ষ টোকো এফাং িোন ফোফদ ১১৫৬.৫৮ রক্ষ টোকো ব্যয় ময়মছ উমল্লে আমছ। 
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দযদ ননকোমর রভদনগুমরো কোম নকয  ির রদেো মোয় এফাং রভদনগুমরোমত উমল্লেমমোগ্য রকোন দডমপক্ট োয়ো 

মোয়দন। 

 

১৪।  প্রকগেয ঈগেশ্য জবন: 

 

বযকবেত ঈগেশ্য জবন 

ফোাংরোমদ রযরময়য দফদজ  এভদজ রকোি 

এফাং য়োগমনয ক্রভফধ নভোন দযময়োয  

রভইনমটমনন্স িোদদো পূযমণয রমক্ষয ১৭টি  

রভযোভত/পুনফ নোন, ৪৩টি রভকোদনকযোর  

১৩টি ইমরকদট্রকযোর েোন্ট এন্ড রভদনোদযজ 

প্রদতিোন এফাং ১টি বোযমড োদনয ট্োাংক  

দনভ নোণপূফ নক কোযেোনোয দক্ষতো  উৎোদন 

ক্ষভতো এফাং গুন গতভোন বৃদি কযো। 

 

 

 

প্রকমল্পয আতোয় ১৭টি  রভযোভত /পুনফ নোন, ৪৩টি 

রভকোদনকযোর  ১৩টি ইমরকদট্রকযোর েোন্ট এন্ড রভদনোদযজ 

প্রদতিোন এফাং ১টি বোযমড োদনয ট্োাংক দনভ নোণ কযোয় 

কোযেোনোয দক্ষতো  উৎোদন ক্ষভতো বৃদি রময়মছ। পমর আোত 

দৃদষ্টমত প্রকমল্পয উমেশ্য অদজনত ময়মছ। তমফ জনফর াংকট , 

ময ররোয অভতর, রম ভস্ত গোটোয  িোরো দযফতনন কযো 

য়দন তোমদয অমনকগুমরোয ছোদ চুময় রভমঝমত বৃদষ্টয োদন ড়ো, 

রেন অদযষ্কোয, কময়কটি রভদন অির, ন্যযনতভ রইপটি   

দদকউদযটি ব্যদতত গতোনুগদতক িদতমত অদধকোাং কোজ কযোয়  

কোযেোনোয দক্ষতো  বৃদি রমর  োদফ নকবোমফ উৎোদন ক্ষভতো 

এফাং গুনগত ভোন বৃদি োয়দন।  

 

 

 

 

 

 

 

১৫। ঈগেশ্য বজবত না গয় থাকগর তায কাযণ: প্রকগেয উমেশ্য আোত দৃদষ্টমত অদজনত ময়মছ। তমফ জনফর াংকট, 

ময ররোয অভতর, রম ভস্ত গোটোয  িোরো দযফতনন কযো য়দন তোমদয অমনকগুমরোয ছোদ চুময় রভমঝমত বৃদষ্টয 

োদন ড়ো, রেন অদযষ্কোয, কময়কটি রভদন অির, এফাং ন্যযনতভ রইপটি  দদকউদযটি ব্যদতত গতোনুগদতক 

িদতমত কোজ কযোয় কোযেোনোয দক্ষতো বৃদি রমর োদফ নকবোমফ উৎোদন ক্ষভতো এফাং গুনগত ভোন বৃদি োয়দন।  

 

১৬। দফগদবক প্রদক্ষণ: প্রকগেয অতায় মকান দফগদবক প্রবেগণয ংস্থান না থাকগর যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তবক 

বনজ খযগচ ১৪ জন কভ বকতবাগক বফগদগ প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

১৭। বডট ংক্রান্ত: মযরগয়য বূন্তযীণ বডট বফবাগ কর্তবক মকান বডট য়বন। এছাড়া FAPAD কর্তবক বডট 

গর বডট অবিয ংখ্যা এফং অবি বনষ্পবি গয়গছ বক না এ বফলগয় ববঅগয মকান তথ্য প্রদান কযা য়বন।       

 

১৮।   ভতাভত/সুাবয: 

১৮.১ প্রকেটি ফাস্তফায়গন মূর নুগভাবদত প্রকে গত ২৫.৩৫ % ব্যয় এফং ১৪৬% ভয় বৃবি মগয়গছ। ববফষ্যগত 

নুগভাবদত ভয়  ব্যগয়য ভগে প্রকে ভাবপ্তয রগেূ ভন্ত্রণারয়গক গচষ্ট গত গফ (অনু: ৫  ১০);  

 

১৮.২ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর ২(দুআ) জন প্রকে বযচারক দাবয়ে ারন কগযগছন। প্রকে বযচারক বনগয়াগগয 

মেগে যকাযী বনগদ বাফরী ারগনয মেগে ভন্ত্রণারয়গক অগযা মত্নফান গত গফ (অনু:১১); 

 

১৮.৩  অনুমভোদদত াংমোদধত দডদদ’য াংিোমনয তুরনোয় Pay of Officers, Allowances এফাং 

Acquisition of Mechanical plants and machinery অাংমগ মথোক্রমভ ৩.১৩ 

রক্ষ টোকো, ৪.৮৯ রক্ষ টোকো  ৬৩.৫৫ রক্ষ টোকো অদধক ব্যয় কযো ময়মছ মো ভীিীন য়দন। বদফষ্যমত এ 

দফলময় তকনতো অফরেন কযমত মফ (অনু: ৭); 

 

১৮.৪ রম ভস্ত ময ররোয অভতর, রলোমযয দমভন্ট েোস্টোয উমঠ রগমছ, ছোদ চুময় বৃদষ্টয োদন মড়, ময 

রভমঝমত োদন জমভ থোমক  রেন ভয়রো-আফজননোয় দযপূণ ন তো দিদিৃতপূফ নক দ্রুত 

াংমোধন/রভযোভত/অোযণ কযমত মফ (অনু: ১৩.১); 
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১৮.৫ কোযেোনোয পূণ ন ব্যফোমযয রমক্ষয রম ভস্ত ম প্রময়োজন থোকো মে অমনক পূতন কোজ কযো য়দন রগুমরো 

দিদিৃতপূফ নক রযরময়য যোজস্ব ফোমজট দ্বোযো রভযোভত/পুনফ নোমনয ব্যফিো কযমত মফ (অনু: ১৩.১); 

 

১৮.৬ দিথী  রম ভস্ত ময রলোয কনদক্রট ঢোরোই কযো য়দন রগুমরো রভযোভত/াংমোধন কযমত মফ। 

এছোড়ো অময়র ফোন নোয/পোমন ন এয উয ছোমদয উচ্চতো মথোমথ আমছ দক নো ভন্ত্রণোরয় মোিোই কযমফ (অনু: 

১৩.১); 

১৮.৭ রযর ট্রযোমক োথমযয (Stone ballast) দযফমতন ফোলু (Sand ballast) ব্যফোয, ৯০ োউন্ড ‘আয’  ৭৫ 

োউন্ড ‘আয’ রযর োোোদ ব্যফোয এফাং ময়ন্ট এন্ড ক্রদাং মথোমথবোমফ দভরোমত নো রময আাংদক 

রযর রকমট াংযুক্ত কযোয় দূর্ নটনোয আাংকো যময়মছ দক নো ভন্ত্রণোরয় মোিোই কময মথোমথ উমদ্যোগ গ্রণ 

কযমফ। প্রময়োজমন প্রকমল্পয ত্রুটি-দফচুযদতয জন্য দোয়-দোদয়ত্ব দনধ নোযণ কযমফ (অনু: ১৩.২); 

১৮.৮  রযর ট্রযোমকয জযোজীণ ন  ক্ষয়প্রোপ্ত উমডন স্লীোয দিদিৃতপূফ নক অোযণ কযমত মফ। এছোড়ো ট্রযোমকয উয 

জভো ফোলু  র্ো অোযণ কময ট্রযোক দযষ্কোয কযমত মফ (অনু: ১৩.২); 

১৮.৯ Rubber Spring Unit Test Plant  Shock Absorber Test Plant রভদন দুটি দ্রুত ির 

কময কোম নকযবোমফ ব্যফোয কযমত মফ (অনু: ১৩.৩); 

১৮.১০ য়াকবগ কভ বযত কভ বচাযীগদয দনযোত্তো রোোক দযধোন এফাং রইপটি   দদকউদযটিয দফলয়টি দনদিত 

কযমত মফ (অনু: ১৩.৩); 

১৮.১১ FAPAD কর্তবক মকান বডট অবি প্রদান কযা গর তা দ্রুত বনষ্পবি কযগত গফ (নু: ১৭); এফাং 

১৮.১২ নুগেদ ১৮.১ গত ১৮.১১ এয বফলগয় গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ ভাগয ভগে অআএভআবডগক ফবত কযগত 

গফ।     

 


