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বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় ২০১৩-১৪ থ থফছগযয এবডবভুক্ত  

ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয য ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকল্পের ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  ব্যয় 

ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফদ্যুৎ, 

জ্বারানী  

খবনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফদ্যুৎ বফবাগ 

১৬ ১৫ ০১ ০০ ১১ ১৬  ৩৩% 

 ৩৩৩% 

১১  -৬২.৮০% 

 ১৯৩.১৫% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ১৬ 

২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

 

প্রকগেয ব্যয় বৃবিয কাযণ: 

ক)  প্রকে গ্রগণয ভয় সুদূযপ্রাযী বযকেনা না কগয এফং ববফষ্যগতয মপ্রোট বফগফচনা না কগয বডবব প্রণয়ন কযা য় । পগর 

যফতীগত কাগজয বযবধ মফগে মায় , পরশ্রুবতগত ব্যয় বৃবি ায়; 

খ) ফায ফায মভয়াদ বৃবিয পগর স্থানীয়  অন্তজথাবতক ফাজাগয দ্রব্যমূগল্য দাভ মফগে মায় এফং মকান মকান মেগে দযগেয মযট 

ববডঈর বযফতথন গয় মায়, পগর প্রকে ব্যয় মফগে মায়; 

গ)  জটির  ব্যবতক্রভধভী কাগজয মেগে গনক ভয় টাণ থকী ঠিকাদাগযয ঈয বতভাোয় বনব থযীরতা মফগে মায় এফং চুবক্ত 

স্বােগযয ভয় কর তথাফরী াফধানতায াগথ বফগফচনা কযা য়না বফধায় টাণ থকী ঠিকাদায বফববন্ন ভয় ফােবত বফর দাফী 

কযায সুগমাগ ায়। 
 

প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

ক)  মূর বডবব নুগভাদগনয তাবযগখয গয মটন্ডায ডকুগভন্ট ততবয , মটন্ডায অফান , মূল্যায়ন  কাম থাগদ প্রদাগন গনক বফরম্ব 

য়। পগর ভাঠ ম থাগয় প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু গত মফবয বাগ মেগে এক ফছয মথগক দ্যআ ফছয বফরম্ব গয় মায় ;  

খ)  াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে ঋণ চুবক্ত স্বােয  কাম থকয কযগত মগথষ্ট বফরম্ব য় ; 

গ)  াায্যপুষ্ট প্রকগেয দযে মূল্যায়গনয ভয় ঈন্নয়ন গমাগী ংস্থায কনকাগযন্প মগত মগথষ্ট বফরম্ব য় ; 

ঘ)  ভূবভ বধগ্রণজবনত জটিরতায কাযগণ মফবয বাগ প্রকগে মগথষ্ট ভয়গেণ য়। 
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৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ  

ভস্যা সুাবয 

৩.১   প্রকগেয ব্যয় বৃবি  ফাস্তফায়গন তুাবধক 

বফরম্ব 

৩.১    প্রকে প্রণয়গনয মেগে ফাস্তফম্মতবাগফ ব্যয়  ভয় বনধ থাযণ 

এফং ফাস্তফায়ন ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগয়াজন। 
৩.২    কাগজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২.১ কাগজয গুণগতভান বনবিত কযগত ববফষ্যগত ববঅয 

মথামথবাগফ নুযণপূফ থক দে জনফর এফং প্রগয়াজনীয় 

মন্ত্রাবত ভবিত ঠিকাদায বনগয়াগ কযা প্রগয়াজন। 
৩.২.২  প্রকগেয অতায় ম্পাবদত কাজ বফগল কগয বনম্নভাগনয পূতথ 

কাগজয জন্য তদাযবকয দাবয়গে বনগয়াবজত ংবিষ্ট কভ থকতথা / 

কভ থচাযীয  বফরুগি প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  
৩.৩    াায্যপুষ্ট প্রকে ংক্রান্ত।  ৩.৩    াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে ঈন্নয়ন গমাগী মদ /প্রবতষ্ঠান মথগক 

দ্রুত ঠিক ভগয় থ থ প্রাবতয বফলয়টি বনবিত কযায জন্য 

ংবিষ্ট ংস্থা  ভন্ত্রণারয় /বফবাগ কর্তথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা অফশ্যক।  
৩.৪     প্রকগেয মানফান ংক্রান্ত। ৩.৪    বফদ্যভান যকাবয বনয়ভ নুমায়ী প্রকগেয অতায় ংগৃীত 

মানফান যকাবয বযফন পুগর জভা মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা অফশ্যক।  
৩.৫     প্রকে বযচারক ংক্রান্ত। ৩.৫.১  প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক 

ফদবর ফা বযফতথন না কগয বফদ্যভান বনয়ভ নুমায়ী প্রকে 

বযচারক বনয়াগগ গচষ্ট থাকায প্রগয়াজন অগছ।  
৩.৫.২  বফববন্ন ংস্থায অতায় ফাস্তফায়নাধীন  ববফষ্যগত প্রকগেয 

জন্য যকাযী বনগদ থনা নুমায়ী পূণ থকারীন  মমাগ্য প্রকে 

বযচারক বনগয়াগগয বফলয়টি ঈগদ্যাগী বফবাগ গত বনবিত 

কযা প্রগয়াজন।   

৩.৬     ববঅয মপ্রযগণ বফরম্ব। ৩.৬  প্রকে ভাবপ্ত মঘালণায য যআ ববঅয প্রণয়ন কগয 

অআএভআবডগত মপ্রযণ বনবিত কযা অফশ্যক।  
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“বগরট ১৫০ মভ:: কম্বাআন্ড াআগকর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাণ  ংবিষ্ট ঞ্চারন ব্যফস্থা গগে মতারা (ংগাবধত)” 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ 

 

: “বগরট ১৫০ মভ :: কম্বাআন্ড াআগকর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাণ  ংবিষ্ট ঞ্চারন 

ব্যফস্থা গগে মতারা (ংগাবধত)” 

২। ঈগদ্যাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ 

৪। প্রকে এরাকা : কুভাযগাঁ, বগরট। 

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মূর 

বজবফ  

প্রঃ াঃ 

ংস্থায বনজস্ব 

ফ থগল 

ংগাবধত 

বজবফ 

প্রঃ াঃ 

ংস্থায বনজস্ব 

বজবফ  

প্রঃ াঃ 

ংস্থায 

বনজস্ব 

 

 

মূর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৪২৬৭.০২ 

১৪০১০.৭৬ 

২০২৫৬.২৬ 

 - 

১০০৪৫৩.০০ 

৯৮৫১৩.৯১ 

 - 

১৯৩৯.০৯৭  

১০০৪৫৩.০০৪ 

৯৮৫১৩.৯১ 

 - 

১৯৩৯.০৯৭ 

২০০১-০২ 

গত 

জুন, ২০০৪ 

ম থন্ত 

২০০১-০২ 

গত 

জুন,২০১৪ 

ম থন্ত 

২০০১-০২ 

গত  

জুন,২০১৪ 

ম থন্ত 

৬৬১৮৫.৯৮ 

(১৯৩.১৫%) 

১০ ফছয 

(৩৩৩.৩৩%) 

৬।   াধাযণ ম থগফেণ : 

৬.১.   টভূবভ : 

বগরট যগক যকায বটি কগ থাগযন বাগফ মঘালণা কযায য এ গযয বফদ্যুৎ চাবদা ঈিগযািয বৃবি ায়। ফবধ থত এ 

বফদ্যুৎ চাবদায মপ্রোগট বগরগটয ঞ্চারন  মরাডগবডং হ্রা এফং জাতীয় বফদ্যুৎ গ্রীগডয বস্থবতীরতা  বনব থযগমাগ্যতা 

বৃবিয জন্য অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়।  

৬.২.   ঈগেশ্য :   প্রকেটিয মূর ঈগেশ্য গে: 

-  বফদ্যুৎ মকন্দ্র/ঈগকন্দ্র বনভ থাণ প্রগয়াজনীয় বফদ্যুৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা গঠগনয ভাধ্যগভ   স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ ঈৎাদন ; এফং   

-  জাতীয় গ্রীড বগেগভয বস্থবতীরতা  বনব থযগমাগ্যতা বৃবি কযা।  

৬.৩.  প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন : 

প্রকেটিয মূর বডবব ৩৪২৬৭ .০২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ , ২০০১ মথগক জুন , ২০০৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেু গত 

১০ এবপ্রর ২০০১ তাবযগখয একগনক বায় নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকেটিয ১ভ ংগাবধত বডবব গত ৩০ মভ ২০০৪ 

তাবযগখ এফং ২য় ংগাবধত বডবব ২০ এবপ্রর ২০১০ তাবযগখয একগনক বায় নুগভাবদত য় । ২য় ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী প্রকেটিয মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৮৭৮৯৯ .৫৩৪ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ , ২০০১ মথগক জুন , ২০১২ ম থন্ত 
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বনধ থাবযত য়। বযকেনা কবভন ৫ অগে ২০১২ তাবযগখ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন ,২০১৩ ম থন্ত বৃবি 

কগয এফং ৪ জুন ২০১৩ তাবযগখ বযকেনা কবভন প্রকগেয মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক জুন , ২০১৪ ম থন্ত ২য় ফায বৃবি কগয। 

তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায বৃবিয পগর প্রকগেয ব্যয় বৃবিয কাযগণ ফাস্তফায়ন মভয়াদ বযফবতথত মযগখ ১০০৪৫৩ .০০ রে 

টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বফদ্যুৎ বফবাগ ৪ মভ ২০১৪ তাবযগখ প্রকগেয বফগল ংগাধগনয নুগভাদন জ্ঞান কগয।  

৬.৪    প্রকে বযদ থন : 

অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ৭ জানুয়াবয ২০১৬ তাবযগখ 

প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ এয ংবিষ্ট কভ থকতথাযা ঈবস্থত 

মথগক ায়তা প্রদান কগযন। 

৬.৫    প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্য  : 

ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাগড থয তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী দভম থাদায ৩(বতন) জন কভ থকতথা  প্রকে বযচারক বগগফ পূণ থকারীন 

দাবয়ে ারন কগযন। বনগম্ন এ ংক্রান্ত তথ্যাবদ প্রদান কযা গরা:- 

 ক্র: নং কভ থকতথায নাভ  দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

 ১ ২ ৩ ৪ 

 ১। বদগব্যন্দু বফকা মচৌদৄযী ফড়ুয়া 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

পূণ থকারীন ২৭ বডগম্বয, ২০০৫ গত 

২৩ জুরাআ, ২০০৯ ম থন্ত 

 ২। মভাঃ অবু ফকয ববেকী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

ঐ ২৩ জুরাআ, ২০০৯ গত 

 ২ জানুয়াযী ২০১২ ম থন্ত 

 ৩। জনাফ খন্দকায আপগতখায ঈবেন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

ঐ ২ জানুয়াযী ২০১২ গত 

 ৩০ জুন ২০১৪ ম থন্ত 

 

৭। প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত : 

    (রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 
গঙ্গয নাভ ফ থগল বডবব নুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাো) 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Revenue Component     

১ Pay of Officers ১১ জন ৯১.৮৫ ১১ জন ৯১.৮৫ 

(১০০%) 

২ Pay of Establishment ১৬ জন ৫০.৮৬ ১৬ জন ৫০.৮৬ 

(১০০%) 

৩ Allowances মথাক ৬০.০০ মথাক ৬০.০০ 

(১০০%) 

৪ Repairs, Maintenance & Rehabilitation মথাক ২৪.০০ মথাক ২৪.০০ 

(১০০%) 

Capital Component     

৫ Office Furniture, Equipment including all 

accessories 
মথাক ৬২.৭৫ মথাক ৬২.৭৫ 

(১০০%) 

৬ Gas Turbine, Generating unit 100-150 

MW including auxillaries & Gas Booster 

Compressor 

১ রট ৫১৯৩৮.২০ ১ রট ৫১৯৩৮.২০ 

(১০০%) 
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    (রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 
গঙ্গয নাভ ফ থগল বডবব নুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাো) 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

৭ Step-up Transformer and substation 

materials 
১ রট ৩৪৪২.৪০ ১ রট ৩৪৪২.৪০ 

(১০০%) 

৮ For Power Evacuation Facilities ১ রট ৩৭৬.৩৪ ১ রট ৩৭৬.৩৪ 

(১০০%) 

৯ Procurement of tools & equipments ১ রট ২৮৮০.৮৫ ১ রট ২৮৮০.৮৪ 

(৯৯.৯৯%) 

১০ Central Control equipment ১ রট ৩৪৯৪.৩০ ১ রট ৩৪৯৪.৩০ 

(১০০%) 

১১ Essential spares parts & special tools ১ রট ৪৩৯৮.৬৮ ১ রট ৪৩৯৮.৬৮ 

(১০০%) 

১২ Computer with accessories মথাক ৫.৫০ মথাক ৫.৫০ 

(১০০%) 

১৩ Transport-Vehicles ৪টি ১৪০.৯৭ ৪টি ১৪০.৯৭ 

(১০০%) 

১৪ Civil Work Turn-Key মথাক ৫১৯৮.২১ মথাক ৫১৯৮.২১ 

(১০০%) 

১৫ Foundation/Erection & Commissioning of 

whole Power Plant 
মথাক ৩৪৯৩.৫৫ মথাক ৩৪৯৩.৫৫ 

(১০০%) 

১৬ Insurance মথাক ৬৫০.৭০ মথাক ৬৫০.৬৯ 

(৯৯.৯৯%) 

১৭ Guarantee period operation and 1
st
 

inspection Turn-key 
তফগদবক  

২৪ জনভা 

৮৪৯.১০ তফগদবক  

২৪ জনভা 

৮৪৯.১০ 

(১০০%) 

১৮ Engineering/ Consultancy Service  স্থানীয়  

২৪ জনভা 

১২.১০ স্থানীয়  

২৪ জনভা 

১২.১০ 

(১০০%) 

১৯ Training (Turn-key) ১৬টি, ১৯ 

জনভা 

৯২০.৫১ ১৬টি, ১৯ 

জনভা 

৯২০.৫১ 

(১০০%) 

২০ Land Acquisition & Land Development ৫ একয ১০৫৪.৩৯ ৫ একয ১০৫৪.৩৯ 

(১০০%) 

২১ Cost of Civil works (non-residentail) মথাক ৪৮২.৪৪ মথাক ৪৮২.৪৪ 

(১০০%) 

২২ Cost of Civil works (residentail) ৪২৬৭.৯৮ 

ফগ থ বভঃ 

১১৩৪.৮৪ ৪২৬৭.৯৮ 

ফগ থ বভঃ 

১১৩৪.৮৪ 

(১০০%) 

২৩ Pressure reducing & Metering Station 

(RMS) 
১ রট ৩০০০.০০ ১ রট ৩০০০.০০ 

(১০০%) 

২৪ Fuel for initial run (3/2 month) মথাক ৭০০.০০ মথাক ৭০০.০০ 

(১০০%) 

২৫ Charge of  electrical energy during 

construction 
মথাক ৯.০০ মথাক ৯.০০ 

(১০০%) 

২৬ Custom duty, Taxes & VAT@12% of 

material cost 
১২%  ৬৬২৬.১৫ ১২%  ৬৬২৬.১৫ 

(১০০%) 

২৭ VAT Advance income TAX মথাক ৫৩৫৮.০৮ মথাক ৫৩৫৮.০৮ 

(১০০%) 
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    (রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 
গঙ্গয নাভ ফ থগল বডবব নুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাো) 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

২৮ LC Charge (Bank Charge) মথাক ৮২৮.২৭ মথাক ৮২৮.২৬ 

(৯৯.৯৯%) 

২৯ Physical Contingency ০.৫% ৭১৬.২৮ ০.৫% ৭১৬.২৮৬ 

(১০০%) 

৩০ Interest during construction @ 3% p.a. on 

Local and 3% p.a. on F. x. Component 

considering 60% equity on both 

component 

মথাক ১৭৩৬.৩৮ মথাক ১৭৩৬.৩৮ 

(১০০%) 

৩১ Cost Escalation ১%  ৭১৬.২৮ ১%  ৭১৬.২৮ 

(১০০%) 

 ফ থগভাট =  ১০০৪৫৩.০০  ১০০৪৫৩.০০ 

(১০০%) 

 

৮।  বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 

৮.১  প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ: প্রকগেয টান থকী ংগয ভাধ্যগভ বনগম্নাক্ত গঙ্গয কাজ ফাস্তফায়ন কযা 

গয়গছ: 

 Auxiliaries  ১৫০ মভগায়াগটয গ্যা টাযফাআন মজনাগযটিং আঈবনট স্থান কযা গয়গছ এফং 

১০০%েভতাম্পন্ন ২টি গ্যা বুোয কগোয  ancillaries স্থান কযা গয়গছ; 

 ১৫/১৩২ মকববয মে অ ট্রান্পপযভায (বডবপঈজ বগেভ একক মপআজ), াআগরাবরক মভকাবনজভ, ১৩২ 

মকবব অআগাগরটয, CT, PT, LA  েীর ফকাঠাগভা ম্পন্ন কযা গয়গছ; 

 মকন্দ্রীয় বনয়বন্ত্রত মন্ত্রাবত, বভটাবযং  যোপ্রদ প্যাগনর, HMI কবম্পঈটায, বনগক্রানাআবজং  বযগর প্যাগনর, 

প্রবভত অফায়া মেন, এবভন ভবনটয ভবডঈর, ব্যাটাযী, বডব বডবিবফঈগটড বগেভ, ায়ায  আনস্ট্রুগভন্ট 

কুাফর বএবফএক্স বগেভ, গ্রাঈবন্ডং  রাআটিং বগেভ আতুাবদ মন্ত্রাবত  দ্রব্যাবদ স্থানপূফ থক কবভন কযা 

গয়গছ; 

 আগযকন  যেণাগফেণ এফং পায়ায পাআটিং বগেভ ংক্রান্ত টুরস  মন্ত্রাবত মমভন ৬০/১০ টগনয বাযগড 

তফদ্যুবতক মক্রন, ৩০ টগনয মভাফাআর মক্রন, ৩ টগনয Jib মক্রন, ৫ টগনয ট্রাক, মভবন  মন্ত্রাবত  টুরস, 

বরপটিং  ুান্ডবরং ংক্রান্ত বফগল টুরস, বি  co2 প্রগটকন, াআবং  বাল্বমূ আতুাবদ ংগ্র কযা 

গয়গছ। একআ গঙ্গ গ্যানবট্র ফকাঠাগভা  অফায়া প্রগটকন মড আতুাবদ বনভ থাণ ম্পন্ন কযা গয়গছ; 

 ায়ায আবাকুগয়ন পুাববরটিজ ংক্রান্ত আঈবনট ট্রান্পপযভায মথগক াফগেন ম থন্ত প্রগয়াজনীয় াড থয়ায 

১৩২ মকবব xLPE (বগঙ্গর কায) কুাফর with two end Termination and one spare core স্থান কযা গয়গছ;  

 এছাো পূতথ কাগজয ভগধ্য ১৫০০ ফগ থপৄগটয ১টি, ১২৫০ ফগ থপৄগটয ৬টি, ১০০০ ফগ থপৄগটয ৮টি, ৬০০ ফগ থপৄগটয 

১৬টি, ৮০০ ফগ থপৄগটয ১৬টি অফাবক বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। এছাো োপ  বনযািা প্রযীগদয ডযগভটযী, 

অনায ব্যাযাক, মভবডগকর মন্টায, ভবজদ  ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ ম্পন্ন কযা গয়গছ;  

 ১৬ জগনয ১৯ জনভাগয প্রবেণ ম্পন্ন কযা গয়গছ;  

 বযদ থনকাগর জানা মায় মম , প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য তফগদবক াায্য ংগ্রগয প্রগচষ্টা মনয়া গর প্রকে 

াায্য ায়া মায়বন। যফতীগত প্রকেটি ফায়া থ/াপ্লাআয়া থ মক্রবডগট ফাস্তফায়গনয ঈগদ্যাগ গ্রণ কযা য়। ফায়া থ 

মক্রবডগটয প্রস্তাফটি ৯ জুরাআ ২০০৩ তাবযগখ নুবষ্ঠত াড থটাভ থ মরান েুাবন্ডং কবভটিগত নুগভাবদত য়। বকন্তু 
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প্রকগে থ থায়গনয জন্য ফায়া থ মক্রবডট প্রাবপ্তগত জটিরতা সৃবষ্ট য় এফং যফতীগত ঈক্ত ঋণ ায়া মায়বন বফধায় 

যকাযী থ থায়গন প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা; এফং 

 বযদ থনকাগর অগযা জানা মায় মম , প্রকেটিয টান থকী ংগয জন্য ৩ মগন্ফম্বয ২০০১ তাবযগখ দযে অফান 

কযা য় এফং মূল্যায়ন মগল মকান দযদাতাগক মযনবব ায়া মায়বন। ম কাযগণ দযে প্রবক্রয়া ফাবতর 

কযা য়। এযয যকাগযয ম্মবত ায়া মায়বন বফধায় বিতীয় দযে ফাবতর কযা য়। মকান দযদাতা 

ংগ্রণ কগযবন বফধায় র্ততীয় দযে এফং যকাযী ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রীবা কবভটিয নুগভাদন না ায়ায 

কাযগণ ৪থ থ দযে প্রবক্রয়া ফাবতর কযা য়। তঃয ৫ভ ফায অন্তজথাবতক দযে অহ্বান কযা য় এফং ফ থগল 

৫ভ ফায দযে মূল্যায়ন মগল যকাযী ক্রয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি দযে নুগভাদন কগয।  

 মূরত প্রকগেয দযে প্রবক্রয়াকযগণ জটিরতা  তফগদবক থ থায়ন প্রাবপ্তগত ভয় মেগণয কাযগন প্রকগেয time 

over-run গয়গছ এফং এ time over-runএয কাযগণ cost over-run ঘগটগছ। এছাো বডবব ‟য ২য় 

ংগাধনকাগর তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায বছর ১ভাবকথন ডরায =৬৯.০৪ টাকা  ১ আঈগযা =৮৮.৫৪ টাকা। এ 

াগযয বববিগত ঠিকাদাযগক ানা বযগাগধয কথা বছর। বকন্তু ঠিকাদাযগক বফর বযগাগধয ভয় এ ায বৃবি 

ায়। ১ ভাবকথন ডরায ৭১ .৫৭ টাকা মথগক ৮৪ .৩১ টাকায় এফং ১ আঈগযা =১০৮.০০ টাকা মথগক ১১৪ .০০ টাকায় 

বৃবি ায় এফং এ মযগট ঠিকাদাগযয ানা বযগাধ কযা য়। যবদগক অআটি  বুাগটয মযট মথাক্রগভ  

৪.০%  ৪.৫% মথগক ৫.০%  ৫.৫% এ বৃবি ায়। এ কর কাযগণ প্রকে ব্যয় বৃবি ায়। 

প্রকে ংবিষ্ট বস্থয বচে: প্রকে ংবিষ্ট  ৩ (বতন)টি বস্থয বচে বনগম্ন প্রদান কযা গরা:- 

  

বচে-১: বনবভ থত ায়ায প্লুাগন্টয ট্রান্পপযভায বচে-২: ায়ায প্লুাগন্টয এগজে বচভনী 

 

বচে-৩: বনবভ থত ায়ায প্লুাগন্টয কগরার রুভ 
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৯। প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:   

(রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয 

নাভ 

দযে/বফড/প্রস্তাফ  দযে/বফড প্রস্তাগফয মূল্য প্রকৃত কাম থ 

ম্পাদগনয 

তাবযখ 

দযে 

অহ্বাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

স্বােগযয 

তাবযখ 

নুগভাবদত অযবডবব 

নুাগয মূল্য 

চুবক্ত মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৮) 

১ Sylhet 150 MW 

CCPP  বনভ থাণ প্রকগেয  

আবব করাক্ট  

২৬ গক্টাফয 

২০০৮ 

৮ মপব্রুয়াযী 

২০১০ 

ভাবকথন ডরায 

৪৭,৬৮২,৫৭৪ + আঈগযা 

৩৯,৮৭১,৯৩৩ + টাকা 

২০৫,৮৬৮,৪২৭ 

ভাবকথন ডরায 

৪৭,৬৮২,৫৭৪ + আঈগযা 

৩৯,৮৭১,৯৩৩ + টাকা 

২০৫,৮৬৮,৪২৭ 

২৭ ভাচ থ ২০১২ 

২ ১টি MITSUBISHI 

াগজগযা জী ক্রয় 

- - ৫৯.০৫ ৫৯.০৫ - 

৩ Ambulance ক্রয় - - ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩০ জুন ২০১৩ 

৪ ২টি Double Cabin 

Pick-up ক্রয় 

- - ৪৬.৯২ ৪৬.৯২ - 

৫ ১২৫০ ফগ থপৄগটয ৬টি 

অফাবক বফন বনভ থাণ 

২০ নগবম্বয 

২০১১ 

- ১৬৯.৫৩ ১৬৯.৫৩ - 

৬ ১৫০০ ফগ থপৄগটয ১টি 

অফাবক বফন বনভ থাণ 

২৮ নগবম্বয 

২০১১ 

- ৫৩.২২ ৫৩.২২ - 

৭ ১০০০ ফগ থপৄগটয ৮টি 

অফাবক বফন বনভ থাণ 

২৩ মপব্রুয়াযী 

২০১২ 

- ১৭৮.৫৬ ১৭৮.৫৬ - 

৮ অনায ব্যাযাক  এফং 

োপ  বনযািা 

প্রযীগদয ডযগভটযী 

বফন বনভ থাণ 

৮ মগন্ফম্বয 

২০১১ 

- ৭৯.০২ ৭৯.০২ - 

৯ ৬০০ ফগ থপৄগটয ১৬টি 

অফাবক বফন বনভ থাণ 

৮ মগন্ফম্বয 

২০১১ 

- ২২৫.৭০ ২২৫.৭০ - 

১০ ৮০০ ফগ থপৄগটয ১৬টি 

অফাবক বফন বনভ থাণ 

৩০ জানুয়াযী 

২০১৩ 

- ৩২৭.৪৮ ৩২৭.৪৮ - 

১১ ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ ১২ মপব্রুয়াযী 

২০০৯ 

- ১৭.০৬ ১৭.০৬ - 

১২ ভূবভ ঈন্নয়ন ১৫ জানুয়াযী 

২০০৯ 

- ১৮.৮৪ ১৮.৮৪  

১৩ মভবডগকর মন্টায 

বনভ থাণ 

২৮ নগবম্বয 

২০১১ 

 ১৩.২৬ ১৩.২৬  

১৪ ভবজদ বনভ থাণ ২৪ জুরাআ 

২০১৩ 

 ২০.৪১ ২০.৪১  

১৫ মরগনজ  য়ঃবনষ্কান 

ব্যফস্থা বনভ থাণ 

৬ মপব্রুয়াযী 

২০১২ 

 ৯.৯৮ ৯.৯৮  

 

* মনাট:  ঈগযয ছগক প্রদি তথ্যাবদ ১৫ নগবম্বয ২০১৫ তাবযগখ বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তথক মপ্রবযত ববঅয এফং ৭ জানুয়াযী ২০১৬ তাবযগখয 

বযদ থনকাগর ংগ্র কযা য়। ববঅয এ বধকাং মেগে দযে অফাগনয তাবযখ, ক্রয় চুবক্তমূল্য, চুবক্ত নুাগয কাজ 

ম্পাদগনয তাবযখ  ফাস্তগফ কাজ ম্পাদগনয তাবযখ আতুাবদ তথ্যাবদ প্রদান কযা য়বন। 
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১০। প্রকগেয ঈগেশ্য জথন: 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

বফদ্যুৎ মকন্দ্র /ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয ভাধ্যগভ স্থানীয়বাগফ  

বফদ্যুৎ ঈৎাদন, ঞ্চারন ব্যফস্থায ঈন্নয়ন , মরাডগবডং 

হ্রা এফং মদগয দবেণ -পূফ থাঞ্চগরয ফবধ থত বফদ্যুৎ 

চাবদা পূযণ। 

অগরাচু বফদ্যুৎ প্লুান্ট স্থাগনয ভাধ্যগভ বৃিয বগরট ঞ্চগরয 

ফবধ থত চাবদা পূযণ, ঞ্চারন ব্যফস্থায ঈন্নয়ন , এফং মরাডগবডং 

ভস্যা হ্রা কযা ম্ভফ গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 

  

১১। বডট ংক্রান্ত তথ্য : ২০১১-১২  ২০১২ -১৩ থ থফছগয প্রকেটিয বুন্তযীণ বডট বযচারনা কযা য়। ঈক্ত বডট 

বযচারনাকাগর প্রকেটিয জন্য ৫ (াঁচ)টি অবি ঈত্থাবত য় এফং ৫টি অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে ভাবপ্ত 

প্রবতগফদগন ঈগেখ কযা গয়গছ। এছাো ২০০১ -২০১২ াগরয জন্য প্রকেটিয External বডট বযচাবরত য়। ঈক্ত বডট 

কর্তথক ঈত্থাবত ৫ (াঁচ)টি অবিয জফাফ বফদ্যুৎ বফবাগগ মপ্রযণ কযা গয়গছ।  

 

১২। ভস্যা: 

১২.১  তফগদবক থ থায়ন প্রাবপ্তগত বনিয়তা : মূর প্রকগে ২০২ .৫৬ মকাটি টাকা তফগদবক াাগয্যয ংস্থান বছর। প্রকেটি 

ফাস্তফায়গনয জন্য তফগদবক াায্য ংগ্রগয প্রগচষ্টা মনয়া গর প্রকে াায্য ায়া মায়বন। যফতীগত প্রকেটি 

ফায়া থ/াপ্লাআয়া থ মক্রবডগট ফাস্তফায়গনয ঈগদ্যাগ গ্রণ কযা য়। ফায়া থ মক্রবডগটয প্রস্তাফটি ৯ জুরাআ ২০০৩ তাবযগখ 

নুবষ্ঠত াড থটাভ থ মরান েুাবন্ডং কবভটিগত নুগভাবদত য়। টান থকী কাগজয জন্য দযে অহ্বান এফং প্রকে প্রস্তাফ 

ংগাধন কগয ১ভ ংগাবধত বডবব ৪০৭ .০৮৭ মকাটি প্রাক্কবরত  ব্যগয় ৭ জুরাআ ২০০৪ তাবযগখয „একগনক‟ কর্তথক 

নুগভাবদত য়। বকন্তু প্রকগে থ থায়গনয জন্য ফায়া থ মক্রবডট প্রাবপ্তগত জটিরতা সৃবষ্ট য় এফং দযে ংক্রান্ত নানারূ 

দীঘ থসূবেতায কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফবিত য় (নুগেদ-৮.১); 

১২.২  টান থকী ংগয দযে অফাগন জটিরতা : প্রকেটিয টান থকী ংগয জন্য ৫ ফায অন্তজথাবতক দযে অহ্বান কযা য় 

এফং ফ থগল ৫ভ ফায দযে মূল্যায়ন মগল যকাযী ক্রয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি দযে নুগভাদন কগয। নুগভাবদত 

দযগেয অগরাগক বডবব পুনগ থঠন কগয বআব বা নুবষ্ঠত ফায ১ ফছয ১১ ভা য পুনগ থঠিত বডবব বযকেনা 

কবভগন মপ্রযণ কযা য় এফং প্রকগেয ২য় ংগাবধত বডবব ৮৭৮ .৯৯ মকাটি টাকা (ম্পূণ থ বজবফ) প্রাক্কবরত ব্যগয় ২০ 

এবপ্রর ২০১০ তাবযগখয একগনক কর্তথক নুগভাবদত য় (নুগেদ-৮.১);  

১২.৩  প্রকে বযচারক বনগয়াগগ বফরম্ব: প্রকেটি ফ থ প্রথগভ জুরাআ , ২০০১ মথগক জুন ২০০৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক 

কর্তথক নুগভাবদত য়। বকন্তু প্রকগেয জন্য প্রকে বযচারক বনগয়াগ মদয়া য় ২৭ ডগম্বয ২০০৫ তাবযগখ                  

(নুগেদ ৬.৬); 

১২.৪  ভাভরায কাযগণ ফাস্তফায়ন বফবিত : প্রকে ফাস্তফায়নকাগর প্রকগেয টান থকী ঠিকাদায কর্তথক বনগয়াবজত স্থানীয় ঠিকাদায 

াটগকাগট থ যীট ভাভরায বটিন দাবখর কযগর গত ১৭ জুন ২০১২ তাবযগখ াআগকাট থ রুরবনব জাযী কগয। ঈক্ত অগদগ 

ফরা য় মম , ভাভরা বনষ্পবি না য়া ম থন্ত বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ ঠিকাদাযগক মকান মগভন্ট কযগত াযগফ না ; বফলয়টি 

দীঘ থবদন বনষ্পবি না য়ায কাযগণ মকান মগভন্ট  প্রদান কযা ম্ভফ য়বন ; পগর প্রকগেয ফাস্তফায়ন ব্যাত য়; 

১২.৫  প্রকগেয স্বাবাবফক cost over-run: প্রকেটিয মূর নুগভাবদত বডববগত ৩৪২ .৬৭ মকাটি টাকা ব্যয় প্রাক্কবরত 

থাকগর ফাস্তগফ ১০০৪.৫৩ মকাটি টাকা ব্যয় গয়গছ। প্রকেটিগত প্রায় ১৯৩.১৫% cost over-run গয়গছ (নুগেদ-৫); 

১২.৬  প্রকগেয স্বাবাবফক Time over-run: মূর নুগভাবদত বডবব নুমায়ী প্রকগেয ফাস্তফায়নকার জুরাআ , ২০০১ গত জুন, 

২০০৪ ম থন্ত বনধ থাবযত থাকগর নানাবফধ জটিরতায কাযগণ প্রকেটি প্রকৃতগে ২০১০ গত ফাস্তফায়ন শুরু য়। জুন , 

২০১৪ নাগাদ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ মল গয়গছ। প্রকেটিগত ৩৩৩ .৩৩% Time over-run গয়গছ। শুদৄভাে প্রকে 

ফাস্তফায়গন দীঘ থসূবেতায কাযগণ তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায মফগে মায়াগত প্রকেটি বফগল ংগাধগনয প্রগয়াজন 

গয়গছ এফং এগত ২য় ংগাবধত বডবব গো ব্যয় ১২৫.৫৪ মকাটি টাকা বৃবি ায় (নুগেদ-৫); 
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১২.৭  বনষ্পন্ন বডট অবি: প্রকগেয এক্সটাযনার বডট কর্তথক ঈত্থাবত ৫টি অবি বনষ্পবি য়বন (নুগেদ-১১); এফং 

১২.৮  বফরগম্ব ববঅয মপ্রযণ : প্রকে ভাবপ্তয বতন ভাগয ভগধ্য অআএভআবড ‟মত ববঅয মপ্রযগণয বনগদ থনা থাকগর 

অগরাচু প্রকেটি মল ফায প্রায় ১৮ ভা য ববঅয াঠাগনা গয়গছ।  

১২.৯ মপ্রবযত ববঅয এ তথ্য ঘাটবত : ১৫ নগবম্বয ২০১৫ তাবযগখ বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তথক মপ্রবযত ববঅয এ বধকাং মেগে 

দযে অফাগনয তাবযখ, ক্রয় চুবক্তমূল্য, চুবক্ত নুাগয কাজ ম্পাদগনয তাবযখ  ফাস্তগফ কাজ ম্পাদগনয তাবযখ 

আতুাবদ তথ্যাবদ প্রদান কযা য়বন (নুগেদ-৯ এয মনাট)। 
 

১৩। সুাবয: 

১৩.১  ববফষ্যগত প্রকগেয বডবব ‟মত তফগদবক থ থায়গনয ংস্থান যাখায প্রগয়াজন গর প্রকে াায্য প্রাবপ্ত বনবিত /প্রবতশ্রুবত 

ায়ায য প্রকে গ্রণ /নুগভাদন কযা ফাঞ্ছনীয় গফ (নুগেদ-১২.১); 

১৩.২  প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং এয ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয ফায ফায দযে অফান কগয 

ভয় মেণ না য় (নুগেদ-১২.২); 

১৩.৩  প্রকেটিগত ৩৩৩ .৩৩% Time Over Run এফং ১৯৩.২৭% Cost Over Run গয়গছ। প্রকে ফাস্তফায়গন মফব বফরম্ব গর 

ঈকাযগবাগী মগাষ্ঠী ভয়ভত সুপর প্রাবপ্ত গত ফবঞ্চত য় এফং প্রকগেয ব্যয় বৃবি ায়।   ববফষ্যগত বফলয়গুবর 

তকথবাগফ বফগফচনা কযগত গফ (নুগেদ-১২.৫  ১২.৬) ; 

১৩.৪  প্লুাগন্টয বাযগাবরং  যেণাগফেণ মাগত মথাভগয় কযা য় ম বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ; 

১৩.৫ প্রকে ফাস্তফায়গনয শুরু মথগক পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াগ কযা এফং ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরী না কযা য় 

মবদগক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ জাগ দৃবষ্ট যাখগফ (নুগেদ-১২.৩); 

১৩.৬ External বডগট  ঈত্থাবত অবিমূগয বনষ্পবিয দ্রুত ব্যফস্থা বনগত গফ ((নুগেদ-১২.৭); 

১৩.৭ প্রকে ভাবপ্তয বতন ভাগয ভগধ্য অআএভআবড ‟মত ববঅয মপ্রযগণয বনগদ থনা থাকগর অগরাচু প্রকেটি মল ফায 

প্রায় ১৮ ভা য ববঅয াঠাগনা গয়গছ মকন ম বফলগয় ংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান কযগফ ((নুগেদ-১২.৮)। 
১৩.৮  ববঅয-এ ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদয মমন ঘাটবত না থাগক ম বফলয়টি প্রকে কর্তথে বনবিত কযগফ (নুগে-১২.৯) 

১৩.৯ নুগেদ ১৩ .১ মথগক ১৩ .৮ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ ম্পগকথ অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগধ্য অআএভআ বফবাগগক 

ফবত কযগত গফ। 
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৬২০ মভ:: ববকং ায়ায প্লান্ট স্থান (ংগাবধত) 
Construction of 620 MW Peaking Power Plants Project (Revised) 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ :   ৬২০ মভ:: ববকং ায়ায প্লান্ট স্থান (ংগাবধত)  

                     Construction of 620 MW Peaking Power Plants Project (Revised) 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ বফদ্যুৎ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ বফদ্যৎ ঈন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ)। 
৪। প্রকগেয ফস্থান :  

ক্রঃ নং প্রকগেয নাভ বফবাগ মজরা ঈগজরা 

১ মগাারগঞ্জ-১০০ মভঃঃ ঢাকা মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ দয 

২ পবযদপুয-৫০ মভঃঃ ঢাকা পবযদপুয পবযদপুয দয 

৩ মফো-৭০ মভঃঃ যাজাী াফনা মফো 

৪ ফাঘাফােী-৫০ মভঃঃ যাজাী বযাজগঞ্জ াজাদপুয 

৫ কাটাখারী-৫০ মভঃঃ যাজাী যাজাী ফা 

৬ ান্তাায-৫০ মভঃঃ যাজাী নগা ান্তাায 

৭ াটাজাযী-১০০ মভঃঃ চট্রগ্রাভ চট্রগ্রাভ াটাজাযী 

৮ দাঈদকাবন্দ/বততা-৫০ মভঃঃ চট্রগ্রাভ কুবভো দাঈদকাবন্দ/বততা 

৯ মদাাজাযী/াতকাবনয়া,কাবরঅআ- ১০০ মভঃঃ চট্রগ্রাভ চট্রগ্রাভ মদাাজাযী 

 

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন ভয়ঃ 

           (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট  

বজবফ 

(কুা প. আএক্স.) 

বফববডবফ 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য % 

বতক্রান্ত 

ভয়  

(মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

মভাট  

বজবফ 

(কুা প. আএক্স.) 

বফববডবফ 

ফ থগল 

ংগাবধত  

মভাট বজবফ 

(কুা প. আএক্স.) 

বফববডবফ 

মূর ফ থগল ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯৫৯৮৫.৭২ 

৬৮৪১৬৩.৮০ 

(৫৪২৮৮১.৭২) 

১১৮২১.৯২ 

৬১২৩৩৭.২৬ 

৫৭৪৭৩৩.৯৪ 

(৪৪৯৬৭০.৬৩) 

৩৭৬০৩.৩২ 

৫৭১০২৭.৯৮ 

৫৫২৬৫৮.১৭ 

(৪৪৬৫৬৫.২১) 

১৮৩৬৯.৮১ 

জানুয়াযী, ২০১০  

গত  

বডগম্বয, ২০১১ 

জানুয়াযী, ২০১০  

গত  

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াযী,২০১০  

গত  

জুন, ২০১৪ 

(-) 

১২৪৯৫৭.৭৪ 

(১৭.৯৫) * 

৩০ ভা 

(১২৫%) 

*প্রকগেয নুকুগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ১২৪৯৫৭.৭৪ রে টাকা হ্রা মগয়গছ। 
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৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  PCR নুমায়ী এফং প্রকে বযচারগকয মদয়া তথ্য ভগত প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
৭। প্রকগেয ঈগেশ্য  টভূবভঃ 

৭.১  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্যমূ বনম্নরূ :  

 (ক)  বফদ্যুৎ ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ ঘাটবত মভাকাগফরা মরাড মবডং কভাগনা;  

 (খ)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ চাবদা পূযণ গ্রাক মফা বৃবিকযণ; এফং  

 (গ)  ঞ্চারন র কভাগনা এফং মরা-মবাগেজ ভস্যায ঈন্নয়ন। 
 

৭.২ প্রকগেয টভূবভঃ 

 বফদ্যুৎ ঘাটবত মভাকাগফরায রগেু গত ২৯ জুরাআ, ২০০৯ তাবযগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বনগদ থ মভাতাগফক বফদ্যুৎ বফবাগগ 

এক ভাবযকেনা াগত মনয়া য়। ম রগেু বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ কর্তথক In house Feasibility Study ম্পন্ন কযা য়।  
ঈক্ত In house Feasibility Study নুমায়ী অগরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  তৎকারীন বফযাজভান বযবস্থবতগত মরাড 

মবডং এয ভাো দূয ববফষ্যগত কবভগয় অনায রগেু  বফদ্যুগতয ক্রভফধ থভান ঘাটবত বনযন কগয অগাভী ২০২১ াগরয 

ভগধ্য “ফায জন্য বফদ্যুৎ” যফযাগয রগেু অগরাচু প্রকগেয কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়।  
 

৮। প্রকগেয থ থায়ন (ফ থগল ংগাধন নুমায়ী):  

 (ক)  বজবফ:  

(রে টাকায়) 

মভাট ঋণ নুদান (৬০%) Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৫৭৪৭৩৩.৯৪ ঋণ ৪০%, আন্টাগযষ্ট মযআট ৩% এ (পগযন এক্স. 

১৭৯৮৬৮.২৫, স্থানীয়-৪০৪২৫.৩২) 

এফং 

আকুআটি ৬০% (পগযন এক্স. ২৬৯৮০২.৩৮, 

স্থানীয়-৬০৬৩৭.৯৮) 

- ৪৪৯৬৭০.৬৩ 

 (খ)  বফববডবফ‟য বনজস্ব থ থায়নঃ ৩৭৬০৩.৩২ রে টাকা। 

৯। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

প্রাথবভক ম থাগয় ১০ টি ায়ায প্লান্ট ম্ববরত অরাচু প্রকেটি ৮২০ মভঃ ঃ ববকং ায়ায প্লান্ট প্রগজক্ট ীল থক নাগভ মভাট 

৬৯৫৯৮৫.৭২ রে (বজবফ ৬৮৪১৬৩.৮০ রে + বফববডবফ‟য বনজস্ব ১১৮২১.৯২ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী, ২০১০ 

গত বডগম্বয, ২০১১ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেু গত ১৬/০৩/২০১০ তাবযগখ „একগনক‟ কর্তথক নুগভাবদত য়। প্রকেটিয মভয়াদ 

১ভ ফায বডগম্বয, ২০১২ ম থন্ত (১ ফছয) এফং ২য় ফায গত ০৪/০৩/২০১৩ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক বডগম্বয, ২০১৩ ম থন্ত 

(১ ফছয) বৃবি কযা য়।  ঈগেখ্য, মঘাোাগরয ২০০ মভঃ ঃ ায়ায প্লান্টটি প্রকে গত ফাদ মদয়া য় এফং ৯টি ায়ায প্লান্ট 

ম্ববরত অরাচু প্রকেটি েভতা য় ৬২০ মভঃ ঃ। মঘাোাগরয ২০০ মভঃ ঃ ায়ায প্লান্টটি বডবব গত এবপ্রর ২০১৪ মত 

“কনিাকন ফ মঘাোার ৩০০-৪০০ মভঃঃ কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্লান্ট” ীল থক নাগভ নুগভাবদত য়। পগর ৬২০ 

মভঃঃ েভতা প্রকেটি মভাট ৬১২৩৩৭.২৬ রে (বজবফ ৫৭৪৭৩৩.৯৪ রে + বফববডবফ‟য বনজস্ব  ৩৭৬০৩.৩২ রে) টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয়  [৯টি ায়ায প্লান্ট এফং মঘাোাগরয ২০০ মভঃঃ এয জন্য ব্যয়কৃত ৩২.০৯ রে (বজবফ ১৯.৫৬ রে + 

বফববডবফ ১২.৫৩ রে] এফং জানুয়াযী, ২০১০ গত জুন, ২০১৪ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেু গত ১০/০৯/২০১৩ তাবযগখ 

নুবষ্ঠত একগনক বায় ংগাধগনয প্রস্তাফ নুগভাবদত য়।  
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১০। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়নঃ  

 বফববডবফ মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

(রে টাকায়) 

Description of Items Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

(a) Revenue Component 

Pay of Officers 508.66 55 Nos. 258.54 46 Nos. 

Pay of Establishment 205.30 82 Nos 113.39 43 Nos 

Allowances 515.22 LS 348.49 LS 

Repairs, Maintenance & Rehabilitation 208.81 LS 154.50 LS 

Total Revenue 1437.99   874.92  

(b) Capital Component 

Machinary & Equipment  419503.44 1 lot 416408.95 Lot 

Office Furniture,Equipment including all 

accessories 
379.91 LS 162.1 LS 

Transport -Vehicles  617.92 37 Nos. 437.33 36 Nos. 

Civil Works Turn-key 32265.16 Lot 32265.16 Lot 

Erection & Commissioning of whole power 

plant  
28323.22 LS 28323.22 LS 

Services Gurantee Period Operation  1092.71 LS 1092.7 LS 

Training at site 566.93 LS 566.88 LS 

Training at manufacture factory  2047.96 135 nos. 135 pm 2037.04 134 nos. 

Consultancy Services & EIA 84.00 554 pm 36.15 LS 

Training Local  16.00 LS    

Initial cost of O & M Operator  0.00 LS    

Land Acquisition  5481.51 71 Acres 4256.6 71 Acres 

Land Development  583.95 268980 cu.m 257.8 268980 cu.m 

Cost of civil works (Non Residential)                         2742.56 LS 2138.35 LS 

Cost of civil works ( Residential)                         1682.46 6110 sq.m 1629.92 6177 sq.m 

Inland Transportation  3351.39 LS 3351.34 LS 

Insurance  1292.64 LS 1292.63 LS 

Long Term Service Agrement (LTSA), Service 

& Spare parts  
26526.90 4 years for each 

power plant  
0 LS 

Fueal for Initial run (2 month) 0.00 LS 0 LS 

Charge of Electrical Energy during 

construction  
38.56 LS 2.65 LS 

L.C. charge (Bank Charge) 7587.19 LS 403.24 LS 

Custom Duty, Taxes & VAT 38626.82 LS 37199 LS 

VAT & Advance Income Tax 0.00 8.50% 0 8.50% 

Physical Contingency  4449.64 LS 1819.79 LS 

Interest During Construction @ 3% p.a. on 

Local and 3% p.a. on F.Ex. Component 

Considering 60% Equity on Local component   

9638.43 LS 17494.89 LS 

Cost Escalation  24000.01 LS 18977.32   

Sub-Total (Capital Component) 610899.31   570153.06   

Grand Total (a+b) 612337.26   571027.98   
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১১। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

বনগম্নাক্ত কভ থকতথাগণ বফববন্ন মভয়াগদ অগরাচু প্রকগেয াফ-প্রকেমূগয প্রকে বযচারগকয দাবয়ে ারন কগযনঃ 

কর্ মকর্মার নার্ ও দবী   মর্য়াদকাল দায়য়ল্পের ধরন 

Gopalganj 100 MW   
A.T.M Zahirul Islam Mazumder 

Project Director 
০৮/০৪/২০০৯ গত ২১/১০/২০১২ পূণ থকারীন 

A.T.M Zahirul Islam Mazumder 

Project Director 
২১/০৪/২০০৯ গত ৩০/০৬/২০১৪ খন্ডকারীন 

Faridpur 50 MW   
A.T.M Zahirul Islam Mazumder 

Project Director 
০৮/০৪/২০০৯ গত ২১/১০/২০১২ পূণ থকারীন 

A.T.M Zahirul Islam Mazumder 

Project Director 
২১/০৪/২০০৯ গত ৩০/০৬/২০১৪ খন্ডকারীন 

Bera 70 MW   
Md. Nazrul Islam, SE 

Project Director 
০৫/০৭/২০১০ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Baghabari 50 MW   
Md. Nazrul Islam, SE 

Project Director 
০৫/০৭/২০১০ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Katakhali 50 MW   
Saiful Islam Khan, SE 

Project Director 
মভ, ২০১০ গত ০৩/০৭/২০১০ পূণ থকারীন 

Salim Akter, SE 

Project Director 
১৩/০৭/২০১০ গত ৩০/০১/২০১১ পূণ থকারীন 

Abul Baser Khan, SE 

Project Director 
৩০/০১/২০১১ গত ০৬/০৬/২০১১ পূণ থকারীন 

SK Md. Alauddin, SE 

Project Director 
০৬/০৬/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Santahar 50 MW   
Saiful Islam Khan, SE 

Project Director 
মভ, ২০১০ গত ০৩/০৭/২০১০ পূণ থকারীন 

Salim Akter, SE 

Project Director 
১৩/০৭/২০১০ গত ৩০/০১/২০১১ পূণ থকারীন 

Abul Baser Khan, SE 

Project Director 
৩০/০১/২০১১ গত ০৬/০৬/২০১১ পূণ থকারীন 

SK Md. Alauddin, SE 

Project Director 
০৬/০৬/২০১১ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Hathazari 100 MW   
Md. Nazrul Islam, SE 

Project Director 
২০/০৫/২০১০ গত ১৬/০১/২০১১ পূণ থকারীন 

Md. Shafiqul Islam, SE 

Project Director 
১৬/০১/২০১১ গত ০৩/০৩/২০১৪ পূণ থকারীন 

Md. Jasim Uddin Bhuiyan, XEN 

Project Director (Additional Charge) 
০৩/০৩/২০১৪ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Daudkandi/Titas 50 MW   
Md. Nazrul Islam, SE 

Project Director 
০৭/০২/২০১০ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

Dohazari 100 MW   
Mr. Swapan Kanti Chakraborty 

Project Director 
২০/০৫/২০১০ গত ২৬/০৯/২০১২ পূণ থকারীন 

Md. Nurul Hoque 

Project Director 
২৬/০৯/২০১২ গত ২০/১২/২০১২ পূণ থকারীন 

Mr. Swapan Kanti Chakraborty 

Project Director (Additional Charge) 
০৩/০৩/২০১৪ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 
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১২। বযদ থনঃ 

 অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ আবতয়াক অগভদ ০৯ টি প্রকে এরাকায ভগধ্য াফনা (মফো) এফং 

বযাজগঞ্জ (াজাদপুয)-এ গত ২৮/০৫/২০১৬ তাবযগখ গযজবভগন বযদ থন কগযন। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক এফং 

প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যাবক্তফগ থ ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন।  
 

১৩।   ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১৩.১  প্রকেটিয ভাধ্যগভ ৯টি ায়ায প্লাগন্টযআ বনভ থাণ কাজ মল গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। ায়ায প্লান্টগুগরা 

বফদ্যুগতয গফ থাচ্চ চাবদা থাকায ভয় চরভান থাকায াগথ প্রগয়াজনানুমায়ী ন্যান্য ভয় বফদ্যুৎ ঈৎাদন কগয থাগক। 
১৩.২  প্রকগেয ভাধ্যগভ বনবভ থত ায়ায প্লান্টগুগরা HFO (Heavy Fuel Oil) বববিক। প্রাথবভক ম থাগয় শুদৄভাে বফদ্যুগতয 

গফ থাচ্চ চাবদা থাকায ভয় প্লান্টগুগরা চরভান যাখায বযকেনা য় এফং ম নুমায়ী প্লাগন্ট ঈৎাবদত Sludge 

ংযেগনয জন্য বনবভ থত Sludge Storage Tank এয Capacity বনধ থাযণ কযা য়। বকন্তু বযকেনায তুরনায় বধক ভয় 

ায়ায প্লান্টগুগরা চরভান থাকায পগর প্লাগন্ট বধক ঈৎাবদত Sludge ংযেগণ এফং তা বফবক্র কযগত ভস্যায 

মু্মবখন গত গে। 
১৩.৩  অগরাচু প্রকগে ২০১০-১১ থ থফছগয প্রতুর থ থ ফযাগেয কাযগণ আবব কনট্রাকটগযয বফর প্রদান কযা ম্ভফ বছর না। 

বফববডবফ‟য মফাড থ বভটিং এয বিান্ত নুমায়ী কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয GPF/CPF গত স্থায়ী বববিগত গথ থয ঘাটবত 

(৬১৪.৪০ মকাটি) টাকা পূযণ কযা য়। এয পগর প্রকগেয গ্রগবত েযাবিত য়।যফতীগত এবডব ফযাে গত তা ভিয় 

কযা য়।  
১৩.৪  কর ায়ায প্লান্ট গত ঈৎাদনকৃত বফদ্যুৎ ন্যানার গ্রীগড যফযা কযা গে। 
১৩.৫  প্রাথবভক ম থাগয় ১০ টি ায়ায প্লান্ট ম্ববরত অরাচু প্রকেটি ৮২০ মভঃ ঃ ববকং ায়ায প্লান্ট প্রগজক্ট ীল থক 

বগযানাগভ নুগভাবদত য়। যফতীগত মঘাোাগরয ২০০ মভঃ ঃ ায়ায প্লান্টটি প্রকে গত ফাদ মদয়া য় এফং ৯টি 

ায়ায প্লান্ট ম্ববরত অরাচু প্রকেটি েভতা য় ৬২০ মভঃ ঃ। মঘাোাগরয ২০০ মভঃ ঃ ায়ায প্লান্টটি বডবব 

গত এবপ্রর ২০১৪ মত “কনিাকন ফ মঘাোার ৩০০-৪০০ মভঃঃ কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্লান্ট” ীল থক নাগভ 

নুগভাবদত য়। 
১৩.৬ নুগভাবদত ংগাবধত বডববগত বনভ থানকারীন সুদ গঙ্গ ৯৬৩৮.৪৩ রে টাকা প্রাক্করন কযা গর এ গঙ্গ প্রকৃত 

ব্যয় গয়গছ ১৭৪৯৪.৮৯ রে টাকা। মা নুগভাবদত ফযাগেয তুরনায় ৭৮৫৬.৪৬ রে টাকা মফী।  
১৩.৭ প্রকে এরাকায় াআট বুক/বযদ থন ফব ায়া মায়বন। 
 

১৩.৮   প্রকগেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৩.৮.১ Internal Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকেটিয বফববন্ন প্রকে এরাকায় ২০১০-১১ গত ২০১২-১৩ থ থফছগয Internal Audit ম্পন্ন কযা গয়গছ।মায ভগধ্য ৪০ টি 

অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ।৮টিয বফলগয় ববঅয এ তথ্য প্রদান কযা য়বন এফং ১টিয বডট চরভান যগয়গছ। 
১৩.৮.২  External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 পূতথ বডট বধদপ্তযঃ মকান প্রকায External Audit ম্পন্ন য় নাআ। তগফ কম্পগট্রারায এন্ড বডট মজনাগযর এয কাম থারয় 

গত ববডবফয ঈয প্রণীত Efficiency Audit বযকেনায অতায় একটি দর প্রকগেয Efficiency Audit এয কাজ 

ম্পন্ন কযায রগেু বনযীোগমাগ্য মযকড থে ম থগফেণ কগয এফং এয অতায় অবি ঈস্থান কগযঃ 
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বডট বযগাট থ বডট বযগাট থ 

দাবখগরয 

তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি বনষ্পবি গয়গছ বকনা (বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থা) 

Gopalganj 100 MW 

(4.2.2) 

০৩ বডগম্বয 

২০১৩ 

টাণ থকী ঠিকাদাগযয বফর গত অয়কয 

 বুাট কতথন না কযায় যকাগযয 

যাজস্ব েবত ৪২৪, ১৩,২৮, ৩১৮ 

টাকা। 

অংবকবাগফ বডট অবিটি বনষ্পবি 

গয়গছ। বুাট কতথন ংক্রান্ত ঈর্ধ্থতন 

কর্তথগেয/জাতীয় যাজস্ব মফাড থ গত 

বনগদ থনা ায়া মায়। বকন্তু অয়কয 

এয ব্যাাগয বনগদ থনা ায়া মায়বন।   
Faridpur 50 MW 

(4.2.2) 

০৩ বডগম্বয 

২০১৩ 

টাণ থকী ঠিকাদাগযয বফর গত অয়কয 

 বুাট কতথন না কযায় যকাগযয 

যাজস্ব েবত ৪২৪, ১৩,২৮,৩১৮ 

টাকা।  

অংবকবাগফ বডট অবিটি বনষ্পবি 

গয়গছ। বুাট কতথন ংক্রান্ত ঈর্ধ্থতন 

কর্তথগেয/জাতীয় যাজস্ব মফাড থ গত 

বনগদ থনা ায়া মায়। বকন্তু অয়কয 

এয ব্যাাগয বনগদ থনা ায়া মায়বন।   
Katakhali 50 MW 

Audit for 

Performance (AG) 

১৯ মগন্ফম্বয 

২০১৩ 

চুবক্ত নুমায়ী বনধ থাবযত ভগয় 

কভাব থয়ার াগযন (ICO) গ্রগণ 

ব্যথ থ মভা থ ডংপুাং আগরকবট্রক 

(চায়না) এয বনকট গত বরবকঈবডটি 

মডভাগযজ অদায় না কযায় বফঈগফায 

েবত ৩১,১৮,৫৮,১৭১/- টাকা।  

Resolved 

Santahar 50 MW 

Audit for 

Performance (AG) 

১৯ মগন্ফম্বয 

২০১৩ 

চুবক্ত নুমায়ী বনধ থাবযত ভগয় 

কভাব থয়ার াগযন (ICO) গ্রগণ 

ব্যথ থ মভা থ ডংপুাং আগরকবট্রক 

(চায়না) এয বনকট গত বরবকঈবডটি 

মডভাগযজ অদায় না কযায় বফঈগফায 

েবত ৩১,১৮,৫৮, ১৭১/- টাকা।  

Resolved 
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প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

  

বচে-১ প্রকে এরাকা, ফাঘাফাবে, বযাজগঞ্জ বচে-২ প্রকে এরাকা, ফাঘাফাবে, বযাজগঞ্জ 

  

বচে-৩ প্রকে এরাকা, ফাঘাফাবে, বযাজগঞ্জ বচে-৪ প্রকে এরাকা, ফাঘাফাবে, বযাজগঞ্জ 
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প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

  

বচে-১ প্রকে এরাকা, মফো, াফনা বচে-২ প্রকে এরাকা, মফো, াফনা 

 

  

বচে-৩ প্রকে এরাকা, মফো, াফনা বচে-৪ প্রকে এরাকা, মফো, াফনা 
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১৪। প্রকগেয ঈগেশ্য জথন:  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(ক) বফদ্যুৎ ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ ঘাটবত 

মভাকাগফরা মরাড মবডং কভাগনা;  

(ক)  ৯ (নয়) টি বফববন্ন ায়ায প্লাগন্টয ৬২০ মভঃঃ ায়ায 

ঈৎাদন গে মা ৬২০ মভঃঃ মরাড মবডং হ্রা কযগছ;  

(খ)   স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ চাবদা পূযণ গ্রাক মফা 

বৃবিকযণ; 

(খ)  ৯ (নয়) টি বফববন্ন ায়ায প্লান্ট এরাকায় স্থানীয় ঈৎাদন 

বৃবি মগয়গছ এফং বফদ্যুৎ এয বস্থবতীরতা বৃবি মগয়গছ; 

(গ)   ঞ্চারন র কভাগনা এফং মরা-মবাগেজ ভস্যায 

ঈন্নয়ন; 

(গ)  ঞ্চারন র হ্রা মগয়গছ এফং মরা-মবাগেজ ভস্যায 

ঈন্নয়ন গয়গছ। 
(ঘ)  জাতীয় গ্রীগডয বস্থবতীরতা এফং বনব থযগমাগ্যতা বৃবি 

কযা। 
(ঘ)  জাতীয় গ্রীগডয বস্থবতীরতা এফং বনব থযগমাগ্যতায ঈন্নয়ন 

গয়গছ। 
 

১৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

Description of Procurement 

(Goods/Works/Consultancy) as per bid 

document. 

Tender/Bid/Proposal  

Cost 

(1 USD=69.50 BDT, 

1 EURO=104.7782 BDT) 

Tender/Bid/    

Proposal 

Date of Completion of 

Works/Services and 

Supply of goods 

As per pp 

(Revise) 

( in lakh 

Taka) 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.

C Opening 

date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Gopalganj 100 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Gopalganj 

100 MW Peaking Power Plant Project (HFO 

Fired Engine Generating Set) having net 

output 108.950 MW at site conditions of 

35ºC, 1.013bar, 98 percent RH at Gopalganj. 

69308.16  USD 

13,368,416.00  

+ 

EURO 

48,626,557.00  

+ 

BDT 

906,707,943.00 

only  

13/09/2009 26/01/2011 Effective 

date of 

contract: 

06/06/2010 

and 

completion 

time: 450 

days from 

the effective 

date i.e. 

29/08/2011 

20/11/2011 

Faridpur 50 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Faridpur 50 

MW Peaking Power Plant Project (HFO 

Fired Engine Generating Set) having net 

38354.22  USD 

8,906,417.94   

+ 

EURO 

25,549,131.00 

+ 

BDT 

539,433,203.00 

only 

13/09/2009 26/04/2010 Effective 

date of 

contract: 

26/05/2010 

and 

completion 

time: 450 

days from 

the effective 

date i.e. 

18/08/2011 

03/11/2011 
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output 54.419 MW at site conditions of 35ºC, 

1.013bar, 98 percent RH at Faridpur. 

Bera 70 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Bera 70 

MW Peaking Power Plant Project (HFO 

Fired Engine Generating Set) having net 

output 71.283 MW at site conditions of 35ºC, 

1.013bar, 98 percent RH at Bera, Pabna. 

48468.84 

 

USD 

63,051,304.61   

+ 

BDT 

464,816,887.07 

only 

04.05.2010 26/04/2010 

 

29/10/2011 07/10/2011 

Baghabari 50 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Baghabari 

50 MW ± 15% Peaking Power Plant Project 

(Duel fuel based HFO Fired Engine 

Generating Set) having net output 52.054 

MW at site conditions of 35ºC, 1.013bar, 98 

percent RH at Baghabari, Sirajganj. 

50466.10 EURO 

45,499,208.78  

+ 

BDT 

259,822,415.28 

only 

04/05/2010 13/05/2010 13/09/2011 20/09/2011 

Katakhali 50 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Katakhali 50 

MW ± 15% Peaking Power Plant Project 

(HFO Fired Engine Generating Set) having 

net output 50.436 MW at site conditions of 

35ºC, 1.013bar, 98 percent RH at Katakhali, 

Rajshahi. 

31186.85 USD 

42,000,304.00   

+ 

BDT 

195,463,013.00 

only 

04/05/2010 18/10/2010 17/04/2012 17/12/2012 

Santahar 50 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Shantahar 

50 MW ± 15% Peaking Power Plant Project 

(HFO Fired Engine Generating Set) having 

31994.77 USD 

42,674,405.00   

+ 

BDT 

229,334,959.00 

only 

04/05/2010 18/10/2010 25/03/2012 07/12/2012 
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net output 50.436 MW at site conditions of 

35ºC, 1.013bar, 98 percent RH at Shantahar, 

Naogaon. 

Hathazari 100 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Hathazari 

100 MW Peaking Power Plant Project (Duel 

fuel based HFO Fired Engine Generating Set) 

having net output 98.164 MW at site 

conditions of 35ºC, 1.013bar, 98 percent RH 

at Hathazari, Chittagong. 

90874.62 EURO 

78,494,914.00 

 +  

BDT 

862,902,425.00 

only. 

13/09/2009 26/04/2010 Effective 

date of 

contract: 

12/08/2010 

and 

completion 

time: 450 

days from 

the effective 

date i.e. 

08/11/2011 

01/01/2012 

Daudkandi 50 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Daudkandi 

50 MW ± 15% Peaking Power Plant Project 

(Duel fuel based HFO Fired Engine 

Generating Set) having net output 52.054 

MW at site conditions of 35ºC, 1.013bar, 98 

percent RH at Daudkandi, Comilla. 

57483.27 EURO 

52,382,010.92 

 +  

BDT 

259,833,704.40 

only. 

04/05/2010 13/05/2010 12/09/2011 19/10/2011 

2. Land Development 283.00 250.29 03/07/2013 11/11/2013 07/02/2014 30/06/2014 

3. Approach Road 440.00 269.92 03/07/2013 22/12/2013 19/06/2014 30/06/2014 

Dohazari 100 MW       

 Engineering, Design, Manufacturing, 

Inspection, Supply, Installation, Erection, 

Testing, Commissioning, performance test 

and related civil and building works 

including necessary auxiliaries and ancillaries 

on turn-key basis along with 2(two) years 

warranty period for the entire work as well as 

LTSA (Long Term Service Agreement) for 4 

years after expiry of warranty of Dohazari 

100 MW Peaking Power Plant Project (Duel 

fuel based HFO Fired Engine Generating Set) 

having net output 102.456 MW at site 

conditions of 35ºC, 1.013bar, 98 percent RH 

at Dohazari, Chittagong. 

97169.76 

 

EURO 

84,633,328.00 

 + 

 BDT 

849,253,652.00 

only. 

13/09/2009 26/04/2010 Effective 

date of 

contract: 

12/08/2010 

and 

completion 

time: 450 

days from 

the effective 

date i.e. 

08/11/2011 

01/01/2012 
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১৬।   সুাবযঃ 

১৬.১ প্রকগেয মভয়াদ ৩০ (বে) ভা বৃবি কযা গয়গছ । ববফষ্যগত বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয় বধকতয 

তথকতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত এত মফব Time Over Run না য়। 
১৬.২ ায়ায প্লান্টগুগরাগত ঈৎাবদত Sludge ংযেণ এফং তা মথাভগয় বফবক্র কযায জন্য ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক প্রগয়াজনীয় 

দগে গ্রণ কযগফ (নুগেদ-১৩.২)। অাতত: Storage tank এয ধাযণ েভতায বতবযক্ত Sludge disposal এয 

ব্যফস্থা এভন কযগত গফ মাগত বযগফগয ঈয বফরূ প্রবতবক্রয়া না য়;  

১৬.৩ মথাীঘ্র বডট অবি বনষ্পবি কগয বফদ্যুৎ বফবাগ  অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ; 

১৬.৪ নুগভাবদত ংগাবধত বডববগত বনভ থানকারীন সুদ গঙ্গ নুগভাবদত ফযাগেয তুরনায় ৭৮৫৬.৪৬ রে টাকা মফী 

ব্যগয়য কাযণ বফদ্যুৎ বফবাগ  অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ এফং ববফষ্যৎ এ নুগভাবদত গঙ্গয ব্যগয়য 

তুরনায় বধক ব্যয় কযা মাগফ না; 

১৬.৫ প্রকে ভাবপ্তয ৩ (বতন) ভাগয ভগধ্য ববঅয প্রদান কযায বফধান থাকগর এআ প্রকগেয ববঅয ১৮ (অঠাগযা) ভা 

য মপ্রযণ কযা গয়গছ। ববফষ্যগত ভয়ভত ববঅয মপ্রযগণয ব্যাাগয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ; 

১৬.৬ অগাভী ৩ (বতন) ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৬.১ গত ১৬.৫) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআএভআবড‟মক 

ফবত কযগত গফ। 
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 খুরনা ১৫০ মভগায়াট ববকং ায়ায  প্লান্ট বনভ থাণ (২য় ংগাবধত) 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয ফস্থান :  মগায়ারাো, খাবরপুয, খুরনা 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  মকাম্পানী NWPGCL  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত  ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় (মূর 

নুগভাবদত ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর (প্র: া:) ফ থগল ংগাবধত  

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০৩১৯.৯৬ 

(৪৯৩৬৬.৩৫) 

১৭০৮৮৩.৫২ 

(৫৬৭৫৮.৩৫) 

১৬৬৩১৫.৩৩ জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

১০৭% ১৬৬% 

 

৫।  প্রকগেয থ থায়ন  প্রকৃত ব্যয়ঃ 

 (রে টাকায়) 

ঈৎ মভাট ঋণ আকুবয়টি/নুদান প্রকৃত ব্যয় 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

বজবফ ১১৪১২৫.১৬ ৪৫৬৫০.০৬ ৬৮৪৭৫.১০ ১১১০৩০.১৮ 

প্রকে াায্য ৫৬৭৫৮.৩৫ ৫৬৭৫৮.৩৫ -- ৫৫২৮৫.১৫ 

মভাট = ১৭০৮৮৩.৫২ ১০২৪০৮.৪১ ৬৮৪৭৫.১০ ১৬৬৩১৫.৩৩ 

প্রকে াাগয্যয  ঈৎঃ এবয়ান মডগবরগভন্ট ব্যাংক (এবডবফ) 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভন ম থগফেণ  PCR ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় মম,  প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত 

মনআ।  
 

৭।  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য গে  স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ মদগয ঈিয -বিভাঞ্চগরয ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা 

পূযগণয রগেু ১৫০ (+১০%) মভ:: বতবযক্ত বফদ্যুৎ ঈৎাদন , ঞ্চারন র হ্রা এফং মরা -মবাগেজ ভস্যায ঈন্নয়ন এফং 

বফদ্যুৎ ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ জাতীয় গ্রীগডয বস্থবতীরতা  বনব থযগমাগ্যতা বৃবি কযা।  

 

৮।  প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি মভাট ৮০৩১৯ .৯৬ রে (বজবফ ৩০৯৫৩ .৬১ রে + প্রকে াায্য ৪৯৩৬৬ .৩৫ রে) টাকা  ব্যগয় এফং  জুরাআ, ২০০৬ 

গত জুন , ২০০৯ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেু ২৭ /০৯/২০০৬ তাবযগখ  „একগনক‟ কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ প্রথভফায  জুন , ২০১০ ম থন্ত এফং বিতীয় ফায জুন , ২০১২ ম থন্ত বৃবি কযা য়। প্রকগেয ১ভ 

ংগাবধত বডবব ২২/০৩/২০১১ তাবযগখ ১৫৪২২৩.৬৬ রে (বজবফ ১০৫৪৯৮.১৪ রে+ প্রকে াায্য ৪৮৭২৫.৫২ রে) টাকা 
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ব্যগয় এফং জুরাআ , ২০০৬ গত ভাচ থ, ২০১৩ মভয়াদকাগর ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার 

ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়। 

  

তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায বৃবিয পগর ব্যয় বৃবি , বফববন্ন অআগটগভ price adjustment এয কাযগণ ব্যয় বৃবি , প্রকগেয কাগজয 

বযবধ বৃবি এফং কগয়কটি ংগগ ব্যয় হ্রা /বৃবি কগয ২য় ংগাধন প্রস্তাফ নুগভাদগনয জন্য বযকেনা কবভগন মপ্রযণ কযা 

য়।  প্রকগেয ২য় ংগাবধত বডবব ০৯/১০/২০১৩ তাবযগখ জুরাআ, ২০০৬ মথগক জুন, ২০১৪ ফাস্তফায়ন মভয়াদকাগর মভাট 

১৭০৮৮৩.৫২ রে টাকা (বজবফ ১১৪১২৫.১৬ রে + প্রকে াায্য ৫৬৭৫৮.৩৫ রে) ব্যগয় „একগনক‟ কর্তথক নুগভাবদত য়। 
 

৯।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভঃ  

(ক) ১৫০(+১০%) মভ: : গ্যা টাযফাআন (ডুগয়র-পৄগয়র বগেভ) আঈবনট স্থান;  

(খ) গ্যা বুোয ক্রয়  স্থান; 

(গ) মে-অ ট্রান্পপযভায এফং ১৩২ মকবব সুআচ বগয়ায মাফতীয় মন্ত্রাবত ংগ্র  স্থান;  

(ঘ) বডবিবফঈগটড কগরার বগষ্টভ; 

(ঙ) ডুগয়র-পৄগয়র াপ্লাআ বগেভ; 

(চ) ততরাধায বনভ থাণ (৫০ রাখ বরটায কুাাবটিয ২টি  ১০ রাখ বরটায কুাাবটিয ১টি); 

(ছ) ায়ায আবাকুগয়ন পুাববরটি; 

(জ) গ্যা অযএভএ স্থান; 

(ঝ) অফাবক এফং নাফাবক বফন বনভ থাণ 

(ঞ) ১৩২ মকবব বাযগড রাআন বযগরাগকন; 

(ট) মূর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাণ ংবিে ন্যান্য পূতথকাজ।  
 

১০। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত „বযবষ্ট-ক‟ মত মদয়া ‟র।  

১১।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

     বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারকগণ প্রকগেয দাবয়ে ারন কগযগছনঃ 

ক্র: নং কভ থকতথায নাভ  দফী মভয়াদকার 

১) জনাফ তুলায কাবন্ত ার 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

২৭/০৯/২০০৭ ৩১/০৩/২০১৩ 

২) জনাফ মভাঃ াবদ্যর মভাযছাবরন মজায়াদ থায  

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

০১/০৪/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪ 

 

১২।  বযদ থনঃ 

অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক(বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে এরাকা খাবরপুয, খুরনা ০২/০৩/২০১৫ 

মথগক ০৩ /০৩/২০১৫ তাবযগখ গযজবভন  বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। এ ভয় প্লুান্ট ম্যাগনজায প্রকগেয ন্যান্য 

কভ থকতথাগণ ঈবস্থত মথগক ায়তা  কগযন।    
১৩।  ম থগফেণঃ 

১৩.১। বফদ্যুৎ ঈৎাদন ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৩.১.১।  Date of Commercial Operation: ২৩ মগন্ফম্বয, ২০১৩ মথগক অগরাচু ায়ায প্লুন্টটি ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় 

গ্রীগড বফদ্যুৎ যফযা কযগছ। 
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১৩.১.২। গফ থাচ্চ ঈৎাদন: অগরাচু ায়ায প্লুগন্টয মযগটড কুাাবটি ১৫৮.৫ মভগায়াট, মবদ প্রকে দবরগর ১৫০ মভগায়াট 

ঈগেখ অগছ। National Load Dispatch Centre (NLDC)-এয চাবদায বববিগত ঈৎাদন হ্রা/বৃবি কযা য়। এ 

প্লুন্টটি ১২ নগবম্বয, ২০১৪-এ গফ থাচ্চ  ১৮১ মভগায়াট ঈৎাদন কগযগছ। National Load Dispatch Centre(NLDC)-

এয চাবদায বববিগত ঈৎাদন হ্রা/বৃবি কযা য়। 
১৩.১.৩। ফ থগভাট ঈৎাদন: প্লুন্টটি ফাবণবজুক বববিগত ২৩/০৯/২০১৩ তাবযগখ চালুয য গত ০২/০৩/২০১৫ ম থন্ত ফ থগভাট 

৭৪৩৭৬২.৩ মভগায়াট-অয়ায (MW-h) বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীগড যফযা কগযগছ।  ঈৎাদন শুরুয বদন মথগক 

০২/০৩/২০১৫ ম থন্ত  বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ৭৫২০.৯ ঘণ্টা (running hour) বফদ্যুৎ ঈৎাদন কগযগছ।  
১৩.২।  মূর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ M/s ISOLUX CORSAN, Spain; ১৩২ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাণ  অনুাংবগক ায়ায 

আবুাকুগয়ন ংক্রান্ত কাগজ M/s CCC-CCCE, China এফং গ্যা মযগুগরটিং এন্ড বভটাবযং মেন (RMS) বনভ থাগণ 

VALVITALIA, Italy আবব (Engineering Procurement Construction) ঠিকাদায বাগফ কাজ কগযগছ। 
১৩.৩। বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি বক মরাগড বফদ্যুৎ যফযা কযায ঈগেগশ্য স্থান কযা গর ফতথভাগন বতবযক্ত বফদ্যুৎ চাবদা 

মভটাগনায জন্য এটি NLDC (National Load Dispatch Centre)-এয বডভান্ড নুমায়ী মফআজগরাগড চারাগনা য়। 
১৩.৪। বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিগত মূখ্য জ্বারানী বগগফ প্রাকৃবতক গ্যা এফং বফকে জ্বারানী বগগফ বডগজর ব্যফায কযায কথা। 

গ্যা বভটাবযং মেন স্থাগনয কাজ ম্পন্ন গর গ্যা রাআন স্থাগনয কাজ মল  য়বন। ফতথভাগন জ্বারানী বগগফ 

বডগজর ব্যফায কযা গে। গ্যা াআ রাআন বনভ থাণ মল গয় মগগর সুন্দযফন গ্যা মকাম্পানী বরবভগটড গ্যা 

যফযা কযগফ।  

১৩.৫। বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয গ্যা টাযফাআন ALSTOM, SWITZERLAND গত এফং ট্রান্পপভ থায ABD, SPAIN গত ক্রয় কযা 

গয়গছ। বফকে জ্বারানী বডগজর ব্যফায কযায জন্য ৩টি পৄগয়র ট্াংক বনভ থাণ কযা গয়গছ। বফদ্যুৎ মকগন্দ্র Water 

Treatment Plant বনভ থাণ কযা গয়গছ। এত প্রবত মগকগন্ড ৯ মথগক ৯ .৫ মকবজ াবন রাগগ। এআ কাগজ ভূগবথস্থ াবন 

ব্যফায কযা য়।  

১৩.৬।   ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ-এয াগথ Power Purchase Agreement  (PPA) নুমায়ী ৭৫% প্লুন্ট পুাক্টগয বডগজর 

ব্যফায কগয প্রবত আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ- ২১.০৩ টাকা/ kWhr এফং প্রাকৃবতক গ্যা ব্যফায কগয প্রবত 

আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ গফ ২.৪৭ টাকা/ kWhr)। 
১৩.৭। বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকনঃ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকন „বযবষ্ট-খ‟-

মত মদয়া ‟র। 
১৩.৮। প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ  প্রকগেয External Audit ম্পন্ন কযা গয়গছ। কর বডট অবিয বনষ্পবি 

কযা গয়গছ। External Audit ংক্রান্ত তথ্য „বযবষ্ট-গ‟ মত মদয়া ‟র। 
 

১৪।  প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) as 

per bid document 

Tender /Bid/ proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of completion of 

work/Services and supply 

of goods 

As per DPP 

(in lakh 

Taka) 

Contracted 

value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ LC 

opening Date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Engineering, Procurement, 

Construction & Commissioning 

(EPC) of Khulna 150 MW 

Peaking Power Plant Project 

ADB Lone No: 2332-BAN 

Package-1A 

126007.20 126007.20 23.02.09 12.05.11 31.03.14 31.03.14 

132KV GT Sub-Station & 132 7236.49 7236.49 01.06.10 20.06.11 20.01.14 20.01.14 
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KV Double Circuit 

Underground Cable Supply, 

Installation, Testing & 

Commissioning Works on 

Turnkey Basis Package-1B  

Design-Build, supply, 

Eructation, Installation, Testing 

& Commissioning of Skid 

Mounted Gas Regulation and 

Metering Station and Control 

Natural Gas to Khulna 150 MW 

Peaking Power Plant of 

Goalpara, Khulna on Turnkey 

Basis including its Related 

Services RMS  

3041.95 3041.95 13.12.12 15.07.13 30.06.14 30.06.14 

Consultancy Service  1051.19 1051.19 03.04.07 30.06.08 31.05.14 31.05.14 

Construction of 2 nos. 5 storied 

10 unit-each 74 SQM (800 sqft) 

Res, Building for O & M 

personnel at Goalpara, Khulna. 

420.80 460.67 27.11.13 23.01.14 30.06.14 30.06.14 

 

প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য গত মদখা মায় মম, কর চুবক্তমূল্য নুগভাবদত বডবব‟য ংস্থাগনয ভগধ্য যগয়গছ। াায্যপুষ্ট প্রকে বফধায় 

ক্রগয়য মেগে এবয়ান মডগবরগভন্ট ব্যাংগকয গাআডরাআন নুযণ কযা গয়গছ। 
 

১৫। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

প্রকগেয নুগভাবদত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১)  ১৫০ মভগায়াট ায়ায  প্লান্ট বনভ থাণ  এফং ন্যানার 

গ্রীগড ১৫০ মভগায়াট বফদ্যুৎ মমাগ কযায ভাধ্যগভ মদগয 

ঈিয-বিভাঞ্চগরয ফতথভান বফদ্যুৎ ঘাটবত মভটাগনা। 

১)  ায়ায প্লুগন্টয মযগটড কুাাবটি ১৫৮.৫ মভগায়াট।  ন্যানার 

গ্রীগড ১৫৮.৭ মভগায়াট বফদ্যুৎ মমাগ কগয মদগয ঈিয-

বিভাঞ্চগরয ফতথভান বফদ্যুৎ ঘাটবত মভটাগনা গয়গছ। 

২)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা এফং 

মরা মবাগেজ ভস্যা মভটাগনা 

২)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা এফং মরা 

মবাগেজ ভস্যা মভটাগনাগত বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ায়ক ভূবভকা 

যাখগছ। 

৩)  বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা কযা এফং মদগয াবফ থক 

বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা বৃবি কযা।  
৩)  বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা মগয়গছ এফং মদগয াবফ থক 

বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা বৃবি মগয়গছ।  

৪)   ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি বৃবি কযা। ৪)  ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি বৃবিগত বফদ্যুৎ 

মকন্দ্রটি ায়ক ভূবভকা যাখগছ। 

৫) মটকগনারবজ ট্রান্পপাগযয ভাধ্যগভ জনফগরয দেতা (Human 

Resources Development) বৃবি কযা। 
৫)  টাণ থকী চুবক্তয অতায় অন্তজথাবতক প্রবেগণয ভাধ্যগভ  দে 

জনফর ততবয কযা ম্ভফ গয়গছ।  

 

 

 



761 

১৬।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৬.১।  বফদ্যুৎ মকগন্দ্র তিত জ্বারানীয ংস্থান থাকগর গ্যা যফযা না থাকায় ফতথভাগন জ্বারানী বগগফ বডগজর ব্যফায কযা 

গে। এগত ঘন্টায় ৪৫,০০০-৫০,০০০ বরটায বডগজর রাগগ। এআ িবত তুন্ত ব্যয় ফহুর এফং মফআজ মরাগড চারাগনায 

জন্য মভাগটআ াশ্রয়ী নয়।  

১৬.২। ২৭/০৯/২০০৬ তাবযগখ প্রকগেয মূর বডবব নুগভাবদত গর ২৪/০৯/২০০৭ তাবযখ গত ঋণচুবক্ত কাম থকয য়। 
ঋণচুবক্তয তথ নুমায়ী ১৫০ মভগায়াট বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাণ প্রকেটি ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ-এয অতায় 

ফাস্তফায়ন না কগয নথ থ য়গে ায়ায মজনাগযন মকাম্পানী বরবভগটড (NWPGCL) নাগভ একটি স্বতন্ত্র মকাম্পানী গঠন 

কযায বনগদ থনা বছর। এবডবফ-এয বনগদ থনা নুমায়ী NWPGCL গঠন কযা য়। প্রাথবভকবাগফ প্রকেটিগত single fuel 

system এয থ থাৎ শুদৄভাে প্রাথবভক জ্বারানী গ্যাগয ব্যফস্থা যাখা গয়বছর। যফতীগত Dual fuel system ন্তভু থক্ত 

কযায যকাযী বিান্ত গ্রণ কযায় তা যকাযী দবরগর ংগমাজন কগয এবডবফয কনকাগযগন্পয জন্য মপ্রযণ কযা য় 

এফং এবডবফ গত কনকাগযন্প ায়া মায়। গত ২৩ /০২/২০০৯ তাবযগখ প্রকেটিয অতায় অন্তজথাবতক দযে অহ্বান 

 ৩০/০৬/২০০৯ তাবযগখ গ্রণ কযা য়। গয দযে মূল্যায়ন।  

 

প্রকে ফাস্তফায়গনয য বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয ফতথভান ফস্থায বস্থযবচেঃ 

 

 

বচে-১- গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তথক ঈগিাধন  

 

বচে-২-গ্যা টাযফাআন 

 

বচে-৩-এগজে বচভনী 

 

বচে-৪-মূর ট্রান্পপভ থায 
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বচে-৫-সুআচ আয়াড থ 

 

বচে-৬- য়াটায ট্রীটগভন্ট প্লুান্ট 

 

বচে-৭- পৄগয়র ট্াঙ্ক 

 

বচে-৮-গ্যা মযগুগরটিং এন্ড বভটাবযং মেন 

 

মূল্যায়ন ভয়ভত গর নতুন মকাম্পানী গঠন, জ্বারানী িবতয বযফতথন এফং এবডবফ গত কনকাগযন্প মগত   বফরম্ব ফায 

কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব গয়গছ। 

১৬.৩।  ফতথভাগন বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিগত ৩৪ জন  কভ থকতথা  ৪১ জন কভ থচাযী কভ থযত অগছন। প্রকগেয কভ থকতথা   কভ থচাযীগদয 

অফাগনয জন্য দ্যআটি পৃথক ডযবভটযী বনভ থাণ কযা গর তা ম থাপ্ত  নয়।  
১৬.৪। প্রকেটি আগতাপূগফ থ ৩ ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবি এফং দ্যআফায ংগাধন গয়গছ। এআ Time Over Run 

ফায পগর প্রকগেয সুপর মগত জনগগনয বফরম্ব গয়গছ।   
১৬.৫। প্রথভ নুগভাবদত বডবব নুমায়ী নুগভাবদত প্রকে ব্যয় বছর  ৮০৩১৯.৯৬ রে টাকা।  প্রকে   ফাস্তফায়গন প্রকৃত ব্যয় 

গয়গছ  ১৬৬৩১৫.৩৩ রে টাকা। থ থাৎ প্রকে ব্যয় মূর বডবব গত প্রায় ১০৭% বৃবি মগয়গছ।  
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১৭।    সুাবযঃ 

১৭.১।  গ্যা বভটাবযং মেন স্থাগনয কাজ ম্পন্ন গর গ্যা যফযা না থাকায় বফদ্যুৎ মকগন্দ্র ফতথভাগন জ্বারানী বগগফ 

বডগজর ব্যফায কযা গে। এগেগে ঈৎাদন খযচ তুবধক বফধায়  বফরগম্ব গ্যা াআ রাআন বনভ থাগণয কাজ মল 

কগয বফদ্যুৎ মকগন্দ্র প্রাকৃবতক গ্যাগয যফযা বনবিত কযগত গফ;  

১৭.২।   প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং এয  ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয Time Over Run  Cost 

Over Run এবেগয় মায়া মায়; 

১৭.৩। ববডবফ‟য পুযগনা বযতুক্ত মকায়াট থাযগুবর renovation কযায ভাধ্যগভ অফান ভস্যায ভাধান কযা মমগত াগয; 

১৭.৪। বডবব‟মত প্রকে  াাগয্যয ংস্থান থাকগর তায প্রাবপ্ত মমন ঠিক ভগয় বনবিত কযা মায় এফং এআ কাযগণ মমন 

প্রকগেয ফাস্তফায়ন ব্যাত না য় ম বফলগয় অয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ। 
১৭.৫। ববফষ্যগত বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয় বধকতয তথকতা ফরম্বন কযগত গফ। মাগত মফব Time 

over Run  Cost Over Run না য়; 

১৭.৬।  প্লুাগন্টয বাযগাবরং  যেণাগফেণ মাগত মথাভগয় কযা য়, মবদগক রেু যাখগত গফ; 

১৭.৭।  বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্লুাগন নুগভাবদত জনফগরয ংস্থান বনবিত কযগত গফ এফং 

১৭.৮।  অগাভী ৩ ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৮.১ গত ১৮.৮) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী মথাীঘ্র অআ এভ আ 

বড‟মক ফবত কযগত গফ।  
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        „বযবষ্ট-ক‟ 

প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

 (রে টাকায়) 

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

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

1. Direct Cost:       

1A Turnkey Part Main Power Plant      

a)  150 MW (10%) Gas Turbo-Generator set including 

auxiliaries, Gas Booster Compressor (2X100%, 

Centrifugal type). 

Lot 78744.55 1 Lot 77968.14 1 Lot 

b) Step-up transformer (15/132) KV & 132 kv 

switchgear equipment & materials.  

Lot 11383.12 1 Lot 11343.29 1 Lot 

c) Central control equipment, HMI computer & other 

electrical equipment and materials DCS Board 

including 2-part energy meter.   

Lot 3938.41 1 Lot 3938.41 1 Lot 

d) Procurement of tools & equipments for erection & 

maintenance-Ino. Fork lifter (5 to 7 ton cap) 

Lot 2515.38 1 Lot 2515.38 1 Lot 

e) Design & Supply of equipment & materials for dual 

fuel system- ( 1 no. liquid fuel unloading system) 

Lot 3524.90 1 Lot 3524.90 1 Lot 

f) Oil Reserve Tank (2X50 lakh +1X10 lakh liter 

capacity) 

Lot 1202.72 1 Lot 1202.72 1 Lot 

g) Mandatory Spares & special tools for operations.  Lot 1656.30 1 Lot 1656.30 1 Lot 

h) Civil & Building works including Land 

Development.  

Lot 4799.98 1 Lot 4799.98 1 Lot 

i) Emergency/auxiliary 3000 KVA power supply 

facilities.  

Lot 134.90 1 Lot 134.90 1 Lot 

j) Foundation, Installation/Erection, Testing & 

Commissioning. 

LS 7947.48 LS 7947.47 LS 

k) Training for power Plant      

i) Foreign Training (13 Nos for 2 months) Nos. 400.67 17 Nos 391.58 13 Nos 

ii) Training at site  Nos. 10.30 48 Nos 10.30 48 Nos 

L) (i) Operations and Maintenance Services after 

Satisfactory performances test by a Service Engineer 

for 2 years Defect Liability Period.  

Lot 1044.73 11  1044.73 1 Lot 

(ii) Environmental Management Works- 

(Environmental Monitoring, Co-ordination Plan, Audit 

and Compliance with regulation during operational 

period of power plant etc.)  

LS 88.30 LS 88.30 LS 

m) Landing Charges, Inland Transportation cost.  LS 1466.20 LS 1466.20 LS 

Local insurance      

n) Marine Freight & Insurance  LS 1775.87 LS 1775.87 LS 

Total of 1A  120633.80 LS 1775.87 LS 
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Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

IB: Power evacuation facilities: (i) Construction of 

under ground Double Ckt. & 1 cable spare 

(3X2.75X2+1X2.75 KM) transmission line to connect 

the proposed power plant with the Khulna Central Sub-

station (ii) Extension of 132 KV bay & associated 

equipments. (iii) Internal Lighting & Power supply (iv) 

One lot (132/6.6) KV, 15 MVA Auxiliary Transformer 

including complete accessory, (v) Electrical and 

Control Packages etc. for Existing Goalpara 132 KV 

Substation.  

  

 

 

 

Lot 

 

 

 

 

6653.42 

 

 

 

 

1 lot  

 

 

 

 

 6484.19 

 

 

 

 

1 lot 

2. Engineering Consultancy Services & EIA including 

EIA and Legal adviser. 

Man 

Month 

863.21 L-64.56 

F-45.40 

669.25 L-64.56 

F-45.40 

3. Non Eligible Part:      

a) Cost of Civil works (Non-Residential) Break-up LS 253.88 LS 205.17 LS 

b) Cost of Civil works (Residential)  Sq.m 714.62 1163 

Sqm 

714.62 1163 

Sqm 

c) Transport-Vehicles  Nos. 156.47 8 Nos. 156.28 8 Nos. 

d) Pre-shipment inspection of equip, conducted by 

third party 

LS 36.83 LS 16.64 LS 

e) Gas Connection with Regulating & Metering 

Station, Control building, guard room, foundation & 

erection including construction of gas pipe line.  

Lot 3041.95 1 Lot 3004.67 1 Lot 

f) Cost of fuel (HSD) for initial operation for 

continuous operation. 

LS 14000.38 LS 14000.00 LS 

g) Charge of electrical energy during construction  LS 2.00 LS 0.00 LS 

h) Relocation of existing 132kv overhead Transmission 

line  

LS 197.21 LS 197.21 LS 

i)  Charge of Right of way for 132 KV U/G cable 

laying from Goalpara S/S to Khulna Central S/S 

LS 110.05 LS 110.05 LS 

Total of -3  18513.39  18404.64  

4. Indirect Cost      

4.1.(a) Customs duty. Taxes & VAT @9.07& of C& F 

Cost 

LS 10000.00 LS 6905.51 LS 

b) Income Tax & VAT:  LS     

(A) For EPC Contractor (Tax % & VAT 5.5%) LS     

i)  For Package 1A LS 1703.84 LS 1703.84 LS 

ii) For Package IB LS 60.22 LS 60.22 LS 

B) For Consultancy (25% on total cost of 2) (Tax 10% 

& VAT 15%)  

LS 187.98 LS 140.85 LS 

c)Salary, allowances & Field establishment for PIU LS 891.63 LS 871.06 LS 

d) Interest during construction @3% p.a. on GOB 

allocation and @ 5.5% on ADB allocation considering 

60% equity on GOB 

LS 6921.73 LS 6921.73 LS 

e) Bank & Other charges LS 261.87 LS 169.09 LS 

Sub-Total of Indirect Cost, 4.1 (a-e)  LS 20027.27  16772.30  

g) Price Contingency LS 4192.41 LS 4176.48 LS 

Sub-Total    4176.48  

Grand Total  170883.52  166315.33  
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„বযবষ্ট-খ‟ 

বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকনঃ 

Sl no Name of the 

major component 

Specification in brief Country of 

origin 

Year of 

manufacturing 

1 2 3 4 5 

1. Gas Turbine  Manufacturer: Alstom (Switzerland) Ltd. 

Model : GT13E2 

Net Output (at site condition): 158.5 MW (using 

HSD)  & 153.5 MW (using NG)  

Net Efficiency (at site condition): 

34.75% (using HSD) & 35.98% (using NG) 

Switzerland Year of 

Manufacturing are 

in between 2011 

to 2013 for all 

equipment. 

According to the 

3
rd

 Party 

inspection by 

Intertek 

International Ltd, 

all the major 

components are 

declared as “brand 

new”. Equipment-

wise specific 

dates are printed 

in the nameplate 

of respective 

equipment.  

2. Generator Capacity: 225.0 MVA,  

Voltage Level: 15 KV,  

Frequency: 50 Hz,  

Power factor:  0.80   

Switzerland 

3. Gas Booster 

Compressor 

Manufacturer : MAN Turbo  

Quantity: 2x100% 

Capacity/Flow rate, Q : 10.6 kg/s  

Discharge Pressure : 27 bar 

Inlet Pressure : 120 psi (8.2 bar) 

Germany 

4. Step-up 

Transformer 

Manufacturer: ABB Ltd. 

Capacity: 281 MVA (ONAF) 

Voltage Level: 15/132 kV 

Spain 

5. Auxiliary 

Transformer 

(Power Plant side) 

Manufacturer : CHINT 

Capacity : 15 MVA  

Voltage Level: 15/6.6 kV 

China 

6. Distributed Control 

System 

Manufacturer: ABB Ltd. 

Operating System : Symphony Plus 

Controller : BRC 410 

Spain 

7. Water Treatment 

Plant  

 

Manufacturer : HIDROAMBIENTE, Spain 

Capacity :  

Flow Rate (demin water) = 45 m3/h  &  

Volume flow rate: Q (potable water) = 2 m3/h 

Spain & 

India 

8. Steel Stack and 

Ancillary 

Equipment 

Manufacturer : NEM Power  Stack 

Height: 45.000 Meter  

Horizontal Duct Ø: 5.440Meter 

Silencer Zone Ø: 8.545 Meter 

Vertical Duct Ø: 6.600  Meter 

Netherland 

9. Auxiliary 

Transformer 

(Substation side) 

Manufacturer: Shandong Dachi Electric Co. Ltd. 

Capacity: 15 MVA 

Voltage Level: 132/15 kV 

China 

10. 132 kV 

Underground Cable  

Manufacturer: Zhejiang Wanma Co. Ltd. 

Voltage: 132 kV 

Current Rating: 1040A 

Cross Section: 1000 m
2
 

China 
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„বযবষ্ট-গ‟ 

প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

বডট ববযয়ড বডট বযগাট থ 

দাবখগরয তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি 

 

বনষ্পবি গয়গছ বকনা 

(বনষ্পবিয জন্য গৃীত 

ব্যফস্থা) 

২০০৬-২০০৭ 

এফং 

২০০৭-২০০৮ 

২১/০৫/২০০৯ ১) প্রকে কাম থক্রভ শুরুয পূগফ থয পুযষ্কায ফাফদ ২,৫২,৭২১.০০ টাকা 

বনয়বভতবাগফ বযগাধ। 
২) প্রকগেয ফাআগয ৬২,৮৪০.০০ টাকা খযচ 

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৮-২০০৯ ২৮/০৩/২০১০ ১) বডবব ংস্থাগনয বতবযক্ত গােী ক্রয় ফাফদ ১৪,৩৪,০০০.০০ 

টাকা খযচ 

২) প্রকে কাম থক্রগভয গ্রগবত য়বন। 

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৯-২০১০ ২১/১২/২০১০ ১) বডবব ংস্থাগনয বতবযক্ত গােী ক্রয় ফাফদ ৯,৪০,৬৩৮.০০ 

টাকা খযচ 

২) ব্যবয়ত বজবফ ১,০২,০০০.০০ টাকা যকাযী বাগফ জভা 

মদয়া য়বন। 

বনষ্পবি গয়গছ 

২০১০-২০১১ ২৯/১২/২০১১ অবি মনআ - 

২০১১-২০১২ ৩১/১২/২০১১ অবি মনআ - 

২০১২-২০১৩ ২৬/১২/২০১৩ অবি মনআ - 

২০১৩-২০১৪ ৩০/১২/২০১৪ অবি মনআ - 
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“বযাজগঞ্জ ১৫০ মভগায়াট ববকং ায়ায  প্লান্ট বনভ থাণ (২য় ংগাবধত)” ীল থক প্রকে 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয ফস্থান : য়দাফাদ, বযাজগঞ্জ 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : মকাম্পানী (NWPGCL) 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য % 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

% 

মূর (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮৭৯৪.৮০ 

(৪৩৩১৪.০০) 

১১৪৪৮০.৮৯ 

(৫০৬১৭.১০) 

১১১৩৮৮.৩৩ জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

৬২% ১৬৬% 

 

৫।  প্রকগেয থ থায়ন  প্রকৃত ব্যয়ঃ 

(রে টাকায়) 

ঈৎ মভাট ঋণ আকুবয়টি/নুদান প্রকৃত ব্যয় 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

বজবফ ৬৩৮৬৩.৭৯ ২৫৫৪৫.৫২ ৩৮৩১৮.২৭ ৬২৭৭০.৬০ 

প্রকে াায্য ৫০৬১৭.১০ ৫০৬১৭.১০ -- ৪৮৬১৭.৫৩ 

মভাট = ১১৪৪৮০.৮৯ ৭৬১৬২.৬২ ৩৮৩১৮.২৭ ১১১৩৮৮.১৩ 

 

 প্রকে াাগয্যয  ঈৎঃ এবয়ান মডগবরগভন্ট ব্যাংক (এবডবফ) 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
৭।  প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত „বযবষ্ট-ক‟ মত মদয়া ‟র।  
৮।  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য গে বযাজগগঞ্জ ১৫০ মভঃ ঃ গ্যা টাযফাআন বফদ্যুৎ ঈৎাদন মকন্দ্র বনভ থাগণয ভাধ্যগভ জাতীয় গ্রীগড বফদ্যুত 

যফযা কযা এফং মদগয ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা বনযগনয বৃিয রগেু স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ মদগয বিভাঞ্চগর  

প্রধানতঃ বক অয়াগযয ভয় বফদ্যুৎ চাবদা মভটাগনা। 
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৯।  প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

৯.১।  প্রকেটি ৬৮৭৯৪.৮০ রে টাকা (বজবফ ং ২৫৪৮০.৮ রে টাকা + প্রকে াায্য ৪৩৩১৪.০ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জুরাআ, ২০০৬ গত জুন, ২০০৯ মভয়াগদ একগনক বা কর্তথক ২৭/০৯/২০০৬ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  
৯.২।  প্রকগেয ১ভ ংগাবধত বডবব ১৩/০৭/২০১০তাবযগখ ৯৬২২৬.২৭ রে টাকা (বজবফ ং ৫৮১৮০.২০ রে টাকা + 

প্রকে াায্য ৩৮০৪৬.০৭ রে  টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০৬ জুন, ২০১২ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভগি একগনক 

বা কর্তথক  নুগভাবদত য়।  
৯.৩।  প্রকগেয ২য় ংগাবধত বডবব প্রকেটি ১১৪৪৮০.৮৯ রে টাকা (বজবফ ং ৬৩৮৬৩.৭৯ রে টাকা + প্রকে াায্য 

৫০৬১৭.১০ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০৬ বডগম্বয, ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভগি ভাননীয় বযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তক ১৩/০৬/২০১৩ নুগভাবদত য়। যফতীগত অআএভআবড‟য সুাবযক্রগভ প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগক জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়।  
 

১০।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভঃ  

অগরাচু প্রকগেয অতায় মমফ প্রধান প্রধান কাম থক্রভ ম্পাদন কযা গয়গছ মগুবর র-  

 ১৫০ মভগায়াট গ্যা টাযফাআন আঈবনগটয মন্ত্রাং ংগ্র  স্থান;  

 দ্যটি গ্যা বুোয ংগ্র  স্থান; 

 মূর বফদ্যুত মকন্দ্র বনভ থাণ ংবিষ্ট পূতথকাজ ম্পন্ন কযা;  

 মে-অ ট্রান্পপভ থায, সুআচবগয়ায  মাফতীয় মন্ত্রাবত ংগ্র  স্থান; 

 ায়ায আবুাকুগয়গনয জন্য ১ বকঃবভঃ ২৩০ মকবব রাআন;  

 বক্সবরয়াবয বডগজর মজনাগযটয  মাফতীয় মন্ত্রাবত ংগ্র  স্থান এফং  

 প্রকগেয কভ থকতথাগগণয অফাগনয জন্য ডযবভটযী  বতবথগদয জন্য মযে াঈজ বনভ থাণ । 
     

১১।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

 প্রকগেয  শুরু মথগক ভাবপ্ত ম থন্ত জনাফ এ টি এভ জাাঙ্গীয কফীয, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী প্রকে বযচারক বাগফ দাবয়ে ারন 

কগযগছন।  
 

১২।  বযদ থনঃ 

 অআএভআ  বফবাগগয কাযী বযচারক(বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে এরাকা য়দাফাদ, বযাজগঞ্জ-এ 

২৬/০২/২০১৫ তাবযগখ গযজবভগন  বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। এ ভয় প্লুান্ট ম্যাগনজায প্রকগেয ন্যান্য ব্যবক্তফগ থ 

ঈবস্থত মথগক ায়তা  কগযন।    
 

১৩।  ম থগফেণঃ 

১৩.১। বফদ্যুৎ ঈৎাদন ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৩.১.১।  Date of Commercial Operation: ১৯ এবপ্রর, ২০১৩ মথগক অগরাচু ায়ায প্লুন্টটি ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগড 

বফদ্যুৎ যফযা কযগছ। 
১৩.১.২।  গফ থাচ্চ ঈৎাদন: অগরাচু ায়ায প্লুাগন্টয মযগটড কুাাবটি ১৫৮.৭ মভগায়াট। National Load Dispatch 

Centre (NLDC)-এয চাবদায বববিগত ঈৎাদন হ্রা/বৃবি কযা য়। এ প্লুন্টটি ৭ বডগম্বয, ২০১৪-এ গফ থাচ্চ  ১৬৪ 

মভগায়াট ঈৎাদন কগযগছ। 
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১৩.১.৩।  ফ থগভাট ঈৎাদন: প্লুন্টটি ফাবণবজুক বববিগত ১৯/০৪/২০১৩ তাবযগখ চালুয য গত ২৬/০২/২০১৫ ম থন্ত ফ থগভাট 

১৯,০৭,৬০৫ মভগায়াট-অয়ায (MW-h) বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীগড যফযা কগযগছ।  ঈৎাদন শুরুয বদন মথগক 

২৬/০২/২০১৫ ম থন্ত  বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ২১,৫২৬ ঘণ্টা (running hour) বফদ্যুৎ ঈৎাদন কগযগছ।  
১৩.২।  মূর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ  China National Machinery Import and Export Corporation আবব (Engineering 

Procurement Construction) ঠিকাদায বাগফ কাজ কগযগছ। 
১৩.৩। বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি বক মরাগড বফদ্যুৎ যফযা কযায ঈগেগশ্য স্থান কযা গর ফতথভাগন বতবযক্ত বফদ্যুৎ চাবদা 

মভটাগনায জন্য এটি NLDC (National Load Dispatch Centre)-এয বডভান্ড নুমায়ী মফআজগরাগড চারাগনা য়। 
১৩.৪।   ম্পূন থ বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিয কর কাবযগযী কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং কর মন্ত্রাবত স্থাগনয কাজ ম্পন্ন গয়গছ। কর 

অফাবক  নাফাবক পূতথ কাজ মল গয়গছ। 
১৩.৫।  বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান মন্ত্রাবতমূ মমভন- গ্যা টাফ থাআন, মজনাগযটয, গ্যা বুোয আতুাবদ বগভন্প-এবজ(জাভ থানী) 

এফং কুাগভযন (আঈএএ) গত ক্রয় কযা গয়গছ। 
১৩.৬।  ২০ম নগবম্বয, ২০১২ তাবযগখ NWPGCL এয কভ থকতথাবৃগন্দয ঈবস্থবতগত Siemens-AG (Germany) কর্ত©ক 

াযপগভ থন্প মটে কযা য়। ঈক্ত যীোয় গ্যা টাফ থাআগনয ঈৎাদগনয পরাপর অানুরূ ায়া মগগছ। ১০০% বাগ 

এফং ৫০% মরাগড NOx এফং কাফ থন-ভগনাক্সাআড বনগ থভগনয ভাো নীয় ায়া মগগছ।  
১৩.৭।  বফকে জ্বারানী বাগফ মকন্দ্রটিগত বরকুআড পৄগয়গরয ব্যফস্থা যাখা গয়গছ। এজন্য পৄগয়র ট্াংক বনভ থাণ কযা গয়গছ। 
১৩.৮।  ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ-এয াগথ Power Purchase Agreement (PPA) নুমায়ী ৭৫% প্লুন্ট পুাক্টগয বডগজর 

ব্যফায কগয প্রবত আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ- ২১.০৩ টাকা/ kWhr এফং প্রাকৃবতক গ্যা ব্যফায কগয প্রবত 

আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ গফ ২.৪৭ টাকা/ kWhr) 

১৩.৯। বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকনঃ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকন „বযবষ্ট-খ‟-

মত মদয়া ‟র। 
১৩.১০।  প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকগেয External Audit ম্পন্ন কযা গয়গছ। কর বডট অবিয বনষ্পবি কযা গয়গছ। External Audit ংক্রান্ত তথ্য 

„বযবষ্ট-গ‟ মত মদয়া ‟র। 
১৪।  প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 (in lakh Taka) 

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 Service 609.00 609.00 04-01-07 30-06-08 31-03-13 31-03-13 

EPC 3413.68 3413.68 27-06-09 12-10-10 22-11-13 22-11-13 

GAS Pressure Regulating 

& Metering Station (RMS) 

89679.40 89679.40 11-01-11 27-07-11 31-12-12 31-12-12 

Construction of Jetty 304.00 304.00 10-02-11 22-05-2011 22-01-12 22-01-12 

Construction of Access 

Road Jetty to Power Plant 

756.00 755.00 10-02-11 22-05-2011 22-01-12 22-01-12 

 

প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য গত মদখা মায় মম, কর চুবক্তমূল্য নুগভাবদত বডবব‟য ংস্থাগনয ভগধ্য যগয়গছ। াায্যপুষ্ট 

প্রকে বফধায় ক্রগয়য মেগে এবয়ান মডগবরগভন্ট ব্যাংগকয গাআডরাআন নুযণ কযা গয়গছ। 
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১৫।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

প্রকগেয নুগভাবদত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১)    ১৫০ মভগায়াট ায়ায  প্লান্ট বনভ থাণ  এফং ন্যানার গ্রীগড 

১৫০ মভগায়াট বফদ্যুৎ মমাগ কযায ভাধ্যগভ মদগয ঈিয-

বিভাঞ্চগরয ফতথভান বফদ্যুৎ ঘাটবত মভটাগনা। 

১) ায়ায প্লুগন্টয মযগটড কুাাবটি ১৫৮.৭ 

মভগায়াট।  ন্যানার গ্রীগড ১৫৮.৭ মভগায়াট 

বফদ্যুৎ মমাগ কগয মদগয ঈিয-বিভাঞ্চগরয 

ফতথভান বফদ্যুৎ ঘাটবত মভটাগনা গয়গছ। 
২)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা এফং মরা 

মবাগেজ ভস্যা মভটাগনা 

২)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা 

এফং মরা মবাগেজ ভস্যা মভটাগনাগত বফদ্যুৎ 

মকন্দ্রটি ায়ক ভূবভকা যাখগছ। 
৩)  বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা কযা এফং মদগয াবফ থক 

বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা বৃবি কযা।  
৩) বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা মগয়গছ এফং 

মদগয াবফ থক বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা 

বৃবি মগয়গছ।  
৪)   ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি বৃবি কযা। ৪) ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি 

বৃবিগত বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ায়ক ভূবভকা যাখগছ। 
৫)  মটকগনারবজ ট্রান্পপাগযয ভাধ্যগভ জনফগরয দেতা (Human 

Resources Development) বৃবি কযা। 
৫)  টাণ থকী চুবক্তয অতায় অন্তজথাবতক প্রবেগণয 

ভাধ্যগভ  দে জনফর ততবয কযা ম্ভফ গয়গছ।  
 

১৬।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৬.১। ২৮/০৯/২০০৬ তাবযগখ প্রকগেয মূর বডবব নুগভাবদত গর ২৪/০৯/২০০৭ তাবযখ গত ঋণচুবক্ত কাম থকয য়। 
ঋণচুবক্তয তথ নুমায়ী ১৫০ মভগায়াট বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাণ প্রকেটি ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ-এয অতায় 

ফাস্তফায়ন না কগয নথ থ য়গে ায়ায মজনাগযন মকাম্পানী বরবভগটড (NWPGCL) নাগভ একটি স্বতন্ত্র মকাম্পানী 

গঠন কযায বনগদ থনা বছর। এবডবফ-এয বনগদ থনা নুমায়ী NWPGCL গঠন কযা য়। ২০/০২/২০০৯ তাবযগখ মটন্ডায 

ডকুগভন্ট এয ঈয এবডবফ-এয concurrence ায়া মায়। ১১/০৬/২০০৯ তাবযগখ আবব (Engineering Procurement 

Construction) চুবক্তয জন্য Single Stage Two Envelope িবতগত অন্তজথাবতক দযে অহ্বান কযা য়। 
দযেমূ মূল্যায়ন মগল ১০/০২/২০১০ তাবযগখ এবডবফ এয concurrence এয জন্য মপ্রযণ কযা গর ১৪/০৬/২০১০ 

তাবযগখ বযাজগঞ্জ ১৫০ (+১০) মভ:: গ্যা টাযফাআন বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণয আবব ঠিকাদায বনগয়াগগয concurrence 

ায়া মায়। এআ দীঘ থ প্রবক্রয়ায় প্রায় চায ফছয (২৮/০৯/২০০৬ গত ১৪/০৬/২০১০) ব্যয় গয়গছ। পরশ্রুবতগত প্রকে 

ফাস্তফায়ন মগথষ্ট বফরবম্বত গয়গছ;  

১৬.২। প্রকেটি ৪ ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবি এফং দ্যআফায ংগাধন গয়গছ। এআ Time Over Run ফায পগর 

প্রকগেয সুপর মগত জনগগনয বফরম্ব গয়গছ;  

১৬.৩। প্রথভ নুগভাবদত বডবব নুমায়ী নুগভাবদত প্রকে ব্যয় বছর  ৬৮৭৯৪.৮০ রে টাকা।  প্রকে   ফাস্তফায়গন প্রকৃত ব্যয় 

গয়গছ  ১১১৩৮৮.৩৩ রে টাকা। থ থাৎ প্রকে ব্যয় মূর নুগভাবদত ব্যয় গত প্রায় ৬২% বৃবি মগয়গছ।  
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প্রকে ফাস্তফায়গনয য বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয ফতথভান ফস্থায বস্থযবচেঃ 

 

বচে-১- মূর বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয Overview 

 

বচে-২-গ্যা টাযফাআন মজনাগযটয 

 

বচে-৩- গ্যা বুোয কগোয 

 

বচে-৪-মূর ট্রান্পপভ থায 

 

বচে-৫- সুআচ আয়াড থ 

 

বচে-৬- য়াটায ট্রীটগভন্ট প্লুান্ট 

 

    বচে-৭- পৄগয়র ট্াঙ্ক 

 

বচে-৮-গ্যা মযগুগরটিং এন্ড বভটাবযং মেন 
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১৭।     সুাবযঃ 

১৭.১।  প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং এয  ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয Time Over Run  Cost 

Over Run এবেগয় মায়া মায়। 
১৭.২। বডবব‟মত প্রকে  াাগয্যয ংস্থান থাকগর তায প্রাবপ্ত মমন ঠিক ভগয় বনবিত কযা মায় এফং এআ কাযগণ মমন 

প্রকগেয ফাস্তফায়ন ব্যাত না য় ম ব্যাাগয অয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ। 
১৭.৩।  প্লুাগন্টয বাযগাবরং  যেণাগফেণ মাগত মথাভগয় কযা য়, মবদগক রেু যাখগত গফ। 

১৭.৪।  অগাভী ৩ ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৭.১ গত ১৭.৩) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী মথাীঘ্র অআ এভ আ 

বড‟মক ফবত কযগত গফ।  
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„বযবষ্ট-ক‟ 

প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

    (রে টাকায়) 

Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

150 MW GT Generator Set (Dual Fuel) and its 

auxiliaries including HGPI with 2 years 

warranty period 

Lot 1 Lot 1 Lot 

Step-UP Transformer  Lot 1 Lot 1 Lot 

Central Control Equipment  Lot 1 Lot 1 Lot 

Procurement of Tools & Equipment  Lot 1 Lot 1 Lot 

Mandatory & Essential Spares  Lot 1 Lot 1 Lot 

Civil Works (Turn-Key) LS LS LS 

Power Evacuation facilities  Lot 1 Lot 1 Lot 

640 KW Emergency Diesel Generatior  Lot 1 Lot 1 Lot 

Foundation Installation/Erection Testing & 

Commissioning 

LS LS LS 

Operation and Maintenance Services for 2 

years defect liability period 

LS LS LS 

Training    

Inland Transportation, Insurance and Landing 

Charge of equipment & materials 

LS LS LS 

Marine Freight & Insurance LS LS LS 

Engineering Consultancy Services    

Cost of Land Development cu.m 20645cu.m 20645cu.m 

Cost of Civil Works (Non-Residential) LS LS LS 

Cost of Civil Works (Residential) Sq. m 1630Sq. m 1630Sq. m 

Cost of Transport Vehicles  nos. 5 nos. 5 nos. 

Cost of Fuel for Initial Continues Operation LS LS LS 

Charge of Electrical Energy During 

Construction 

LS LS LS 

Construction of 20 KM 11 KV OHL  Lot 1 Lot 1 Lot 

Gas Pressure Regulating & Metering Station 

(RMS) 

LS LS LS 

Customs Duty, Taxes & VAT LS LS LS 

Salary, Allowances & Field Establishment 

Including Land Rent 

LS LS LS 

Intarest during Construction LS LS LS 

Bank Charges LS LS LS 

Income Tax & VAT EPC Contractor & for 

Consultancey Services 

 8.5% & 14% 8.5% & 

14% 

Physical Contigency LS LS LS 

Price Contigency/Price Adustment LS LS LS 

Total =    
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বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয মেববপগকনঃ       „বযবষ্ট-খ‟ 

Sl 

no. 

Name of the 

major 

component 

Specification in brief Country 

of origin 

Year of 

manufa

cturing 

1 2 3 4 5 

1 Gas Turbine Model: SGT5-2000E, Axial. 

Manufacturer: Siemens AG 

Gross Output at Generator Terminal at 100% Load: Fuel Gas – 142.1 

MW; HSD - 158.7 MW. 

Gas Turbine Speed: Maximum continuous rated - 51.5 Hz/3090 

rpm/103%; Over Speed Trip - 54 Hz/3240 rpm/108%; Rise on Loss 

of Full Load (rpm) - below over speed trip. 

Germany 2012 

2 Generator Manufacturer: Siemens AG 

Type: Air Cooled, Rating: 190000 kVA 

Germany 2012 

Power Factor: 0.80,  Rated Voltage between lines: 15.75 kV 

Connection of Armature Winding: Star 

Rated Current: 6965 A 

Rated Frequency: 50 Hz 

Efficiency: at 1.0 pf – 98.59% and at 0.80 pf – 98.63% 

Critical Speed: 1201, 3575 rpm 

3 Compressor Compressor Ratio: Approx. 11.8 Germany 2012 

No. of Stages (excluding IGV): 16 

Critical Speed (rpm): 1521, 3652, >6000 

Compressor Design Life:  

Blades – 3*41000 EOH (coated) , 1x123000 EOH (uncoated) 

Rotor – 1x123000/3000 starts 

4 Transformer Manufacturer: Baoding Electric Co. Ltd. China 2012 

Rating:  

a) ONAN rating (CMR) at Maximum Site Ambient Temperature: 

187.5 MVA;  

b) ONAF rating at Maximum Site Ambient Temperature: 240 MVA; 

c) Rating at Self Cooling Basis: 187.5 MVA. 

Voltage: HT Side – 230 kV, LT Side – 15 kV. 

Rated Transformation Ratio, kV: 15/230 

Frequency: 50 Hz 

5 Air Intake 

System 

Manufacturer: BIS (GER), CFPS (GER), G+H (GER), Donaldson  Germany 2012 

Filtration Type/ No. of Stages/ Media, etc.: 2 Stages Barrier Filter 

System Pressure Loss: Approx. 180 Pa  

6 Emergency 

Generator 

Model: CAT3412  2012 

Manufacturer: Caterpillar 

No. of Cylinder: 12 

Bore and Stroke (mm): 137.2/152.4 

Site Net Power Output (kW): 640 

Maximum Rated Speed: 1500 rpm 

Fuel Consumption at 100% Rated Load: 169.1 l/hr 
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         „বযবষ্ট-গ‟ 

প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

বডট ববযয়ড বডট বযগাট থ 

দাবখগরয তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি 

 

বনষ্পবি গয়গছ বকনা 

(বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থা) 

২০০৬-২০০৭  জানুয়াবয, ২০০৯ অবি মনআ - 

২০০৭-২০০৮ জানুয়াবয, ২০০৯ (ক)   ফাস্তফ গ্রগবত ০% য়া গত্ত্ব যাজস্ব খাত গত বাযটাআভ ফাফদ 

১,৪৬,৪৩৩/- টাকা প্রদান। 
(খ)   ব্যাংক সুদ ফাফদ বজথত ১৮,০২০/- টাকা যকাবয বাগফ জভা কযা 

য়বন।  
(গ)  প্রকগেয ব্যবক্তফগ থগক পুযস্কায মফানা  টিবপন ফাফদ ২,০৯,৫১২/- 

টাকা প্রদান গ্রণগমাগ্য এফং সুবনবদ থষ্ট অগদ মনআ।  
(ঘ)  ফাস্তফ প্রবতগফদন  অবথ থ প্রবতগফদগনয ভগধ্য ১.১৫ রে টাকায 

গযবভর।  
(ঙ)  ব্যবয়ত বজবফ ব্যাগরন্প ১.৪২ রে টাকা যকাবয বাগফ জভা কযা 

য়বন। ( 

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৮-২০০৯ জানুয়াবয, ২০১০ (ক)  ব্যবয়ত বজবফ ১.৪৪ রে অআবডব ৭.২৯ রে মভাট ৮.৭৩ রে 

টাকা যকাবয মকালাগাগয জভা কযা য়বন।  
(খ) প্রাবনক ভন্ত্রণারগয়য নুগভাদন ব্যবতগযগক বফকে যাভ থক 

বনগয়াগ। 
(গ)  মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যবতগযগক ৩,৪৪,৩৫০/- টাকা গােী 

বাো মভযাভত ফাফদ ব্যয় কযা গয়গছ।  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৯-২০১০ জানুয়াবয, ২০১১  বনষ্পবি গয়গছ 

২০১০-২০১১ জানুয়াবয, ২০১২ (ক)   অয়কয ফাফদ ১২,৮০৩/- টাকা অদায় কযা য়বন। 
(খ)    প্রকে ফবভূ থত ৬৯,৮৫০/- টাকা গােী মভযাভত কযা গয়গছ।  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০১১-২০১২ জানুয়াবয, ২০১৩ (ক)  Irregular payment made to contractor amounting to Tk. 

7,67,040.00 for preparation of site. 

(খ)   Irregular appointment of project personnel beyond the DPP 

provision.  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০১২-২০১৩ জানুয়াবয, ২০১৪ অবি মনআ - 

২০১৩-২০১৪ জানুয়াবয, ২০১৫ (ক)   ববড বুাট ফাফদ ব্যবয়ত থ থ ৬,২৮,৩৫,০০০.০০ টাকা যকাবয 

মকালাগাগয জভা কযা য়বন।  
বনষ্পবি গয়গছ 
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“অগগ্রগডন ফ বযাজগঞ্জ ১৫০ মভ:: ববকং ায়ায প্লান্ট টু ২২৫  মভ: :  

কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্লুান্ট (ংগাবধত)” 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ :    “অগগ্রগডন ফ বযাজগঞ্জ ১৫০ মভ:: ববকং ায়ায প্লান্ট টু ২২৫  মভ: : কম্বাআন্ড 

াআগকর ায়ায প্লুান্ট (ংগাবধত)” 

২।      প্রকগেয ফস্থান :  য়দাফাদ, বযাজগঞ্জ 

৩। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৪। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : মকাম্পানী (NWPGCL) 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

% 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

% 

-মূর 

 -প্র: া: 

-বনজস্ব থ থ 

 

-ফ থগল 

ংগাবধত 

-প্র: া: 

-বনজস্ব থ থ 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৭৮৮৯.৮২  

০.০০ 

১৩৮.৯৩ 

৬৯৮০৩.৪৯ 

০.০০ 

১৩৫.৬৭ 

৬৬৩৯৪.৬৫ জানুয়াবয, ২০১২ 

গত 

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াবয,২০১২ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

 

জানুয়াবয, ২০১২ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

(-)১৪৯৫.১৭* 

(-২.২%) 

১ফছয 

(৬৬.৬%) 

* প্রকগেয ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ এক ফছয বৃবি মগয়গছ এফং মূর প্রকে গত প্রকে ব্যয় ১৪৯৫.১৭ রে টাকা হ্রা মগয়গছ। 
 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
 

৭।  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য গে বযাজগগঞ্জ ১৫০ মভ:: ববকং ায়ায প্লুাগন্টয ঈৎাদন েভতা বৃবি কযা এফং প্লুাগন্টয কাম থেভতা 

৩৩% গত ৫১% এ ঈন্নীত কযায ভাধ্যগভ জ্বারানীয গফ থািভ ব্যফায কযা। ১৫০ মভ:: ববকং ায়ায প্লুাগন্টয এগজে গ্যা 

িাযা বযকবাবয েীভ মজনাগযটয বযচারনায ভাধ্যগভ বতবযক্ত ৭৫ মভ:: বফদ্যুৎ ঈৎাদন কগয ভবিতবাগফ বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিয 

েভতা ২২৫ মভ: : এ ঈন্নীত কগয মদগয দবেণ-বিভাঞ্চগর বক অয়াগযয বফদ্যুৎ চাবদা মভটাগনা এফং জাতীয় গ্রীগড ফােবত 

বফদ্যুৎ যফযা কযা।   
 

৮।  প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

“অগগ্রগডন ফ বযাজগঞ্জ ১৫০ মভ:: ববকং ায়ায প্লান্ট টু ২২৫ মভ:: কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্লুান্ট” ীল থক প্রকেটি 

৬৭৮৮৯.৮২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী, ২০১২ গত জুন, ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক কর্তথক ১০/০৪/২০১২ 

তাবযগখ নুগভাবদত য়। প্রাক্কবরত ব্যগয়য বজবফ ং ৬৭৭৫০.৮৯ রে টাকা এফং b_©-I‡qó ায়ায মজনাগযন মকাম্পানী 

বরঃ এয বনজস্ব থ থ ১৩৮.৯৩ রে টাকা। যফতীগত ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়। 
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৯। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন :  

বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় মকাম্পানী গত প্রাপ্ত Project Completion Report (PCR) 

নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূঃ 

    (রে টাকায়) 

Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±) 
Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

75 MW (±5%) Steam Turbine, 

Generating Set complete in all 

respect including 2 (Two) years 

defvect liability period. 

 Set 1 Set 1 Set  

Heat Recovery Steam Generator 

(HRSG) for 75 (±%) MW 

complete in all respect including 

all auxiliaries and accessories 

 Set 1 Set 1 Set  

Step-UP Transformer (15/230) 

KV, 120 MVA and 230 KV 

Switchgear with associated 

equipement&materials 

Set 1 Set 1 Set  

Denim Plant Complete in all 

respect including Deep Tube wekk 

1 Lot 1 Lot 1 Lot  

Distributed Control System (DCS) 1 Lot 1 Lot 1 Lot  

Workshop Tools & Equipment for 

Erection & Maintenance 

1 Lot 1 Lot 1 Lot  

Balance of Plant (BOP) 1 Lot 1 Lot 1 Lot  

Training  F-13 Nos.  

L- 40 Nos. 

F-13 Nos. 

L- 40 Nos. 

 

Civil Works (Turn-key)  1 Lot 1 Lot  

Installation/Erection /Testing & 

Commissioning 

 LS LS  

Essential & Mandatory Spare 

Parts 

 1 Lot 1 Lot  

Operation & Maintenance 

Services for 2 years defect liability 

period 

 1 Lot 1 Lot  

Inland Transportation, Insurance 

and Landing Charge of equipment 

& materials 

 LS LS  

Marine Freight & Insurance  LS LS  

Engineering Consultancy Services  L-56.10 PM 

F-62.50 PM 

L-56.10 PM 

F-62.50 PM 

 

Cost of Civil Works (Residential)  LS LS  

Cost of Civil Works (Non-

Residential) 

 LS LS  

Cost of Transport Vehicles  3 nos. 3 nos.  
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Charge of electrical energy during 

construction 

 LS LS  

Customs Duty, Taxes & VAT  LS LS  

Income Tax & VAT EPC 

Contractor & for Consultancey 

Services 

 LS LS  

Salary, Allowances & Field 

Establishment Including Land 

Rent 

 Off-10 nos. 

Staff-16 nos. 

& LS 

Off-10 nos. 

Staff-16 

nos. 

& LS 

 

Intarest during Construction  LS LS  

Bank Charges  LS LS  

Physical Contigency     

Price Contigency/Price Adustment  1% 1%  

Total =     

 

১০।  প্রকগেয থ থায়নঃ 

(ক)  বজবফঃ 

(রে টাকায়) 

মভাট = (তফগদবক মুদ্রা) ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১)=(২)+(৩) (২) (৩) (৪) 

৬৯৬৬৭.৮২ ২৭৮৬৭.১৩ ৪১৮০০.৬৯ ৬০৫৮৬.৮৯ 

(খ)  বনজস্ব থ থায়নঃ  ১৩৫.৬৭ রে টাকা। 
 

১১।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

প্রকগেয শুরু মথগক জনাফ জনাফ অবু অগভদ অখতায মাগন, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী (ফতথভাগন প্রধান প্রগকৌরী) প্রকে 

বযচারক বাগফ দাবয়ে ারন কগযগছন।  

১২।  বযদ থনঃ 

অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক(বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে এরাকা য়দাফাদ, বযাজগঞ্জ-এ 

২৬/০২/২০১৫ তাবযগখ গযজবভগন  বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। এ ভয় প্লুান্ট ম্যাগনজায প্রকগেয ন্যান্য ব্যবক্তফগ থ 

ঈবস্থত মথগক ায়তা  কগযন।    
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১৩।  ম থগফেণঃ 

১৩.১।  বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয প্রধান প্রধান গঙ্গয বফফযণঃ

Sl 

no. 

Name of the 

major 

component 

Specification in brief Country 

of origin 

Year of 

manufacturing 

1 2 3 4 5 

1 Heat Recovery 

Steam 

Generator 

Model: NG-STG-52000-R 

Manufacturer: Hangzhou Boiler Group Co. Ltd. 

Type: Horizontal 

Generator Base Rating at MCR (kg/hr): 

231895/54445 

China 2013 

2 Steam Turbine Model: N76-8.36 China 2013 

Manufacturer: Dongfang Turbine Co. Ltd. 

Rating at Generator Terminal (MW): 79.633 

Minimum Safe Continuous Load (MW): 20 

Speed: 3000 rpm 

3 Generator Model: QF-76-2-10.5 China 2013 

Manufacturer: DEC, China 

KVA Rating/Power Factor 0.8: 76000 KW/95000 

KVA  

Max. Leading /Lagging KVAR Capability at pf: 

29660 (0.95 leading) & 570000 (0.80 lagging) 

Rated Voltage between lines (KV): 10.5 

Rated Current (A): 5223.6 

Rated Frequency (Hz): 50 

4 Step-up 

Transformer 

Type: Oil Immersed  China 2013 

Rated Output (ONAN/ONAF), MVA: 84/120 

Type of Cooling: ONAN/ONAF 

Vector Group: YN, d1 

Nominal Ratio of Transformation at no load 

KV/KV:230/10.5kV 

5 HRSG Feed 

Water Pump 

Type: Horizontal multistage centrifugal China 2013 

No. of Stage: 11 

Running Speed (rpm): 2893 

Capacity at Design Condition (kg/hr): 274732 

Pressure at Discharge (bar): 109.9 

Min. NPSH (m): 6.5 

১৩.২। বফদ্যুৎ ঈৎাদন ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৩.২.১।  Date of Commercial Operation: ১৪ জুরাআ, ২০১৪ মথগক অগরাচু ায়ায প্লুন্টটি ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগড 

বফদ্যুৎ যফযা কযগছ। 

১৩.২.২। গফ থাচ্চ ঈৎাদন: অগরাচু প্রকগেয অতায় স্থাবত েীভ মজনাগযটগযয মযগটড কুাাবটি ৭৫ মভগায়াট। National 

Load Dispatch Centre (NLDC)-এয চাবদায বববিগত ঈৎাদন হ্রা/বৃবি কযা য়। এ প্লুন্টটি ০৪/০১/২০১৫-মত 

গফ থাচ্চ  ৮৭ মভগায়াট ঈৎাদন কগযগছ। 

১৩.২.৩।  ফ থগভাট ঈৎাদন: প্লুন্টটি ফাবণবজুক বববিগত ১৪/০৭/২০১৪ তাবযগখ চালুয য গত ২৬/০২/২০১৫ ম থন্ত ফ থগভাট 

৩৬২৭১৮ মভগায়াট-অয়ায (MW-h) বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীগড যফযা কগযগছ।  ঈৎাদন শুরুয বদন মথগক 

২৬/০২/২০১৫ ম থন্ত  বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ৫৩৯৩ ঘণ্টা (running hour) বফদ্যুৎ ঈৎাদন কগযগছ।  
১৩.৩। মূর বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ  China National Machinery Import and Export Corporation আবব (Engineering 

Procurement Construction) ঠিকাদায বাগফ কাজ কগযগছ। 
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১৩.৪। বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি বক মরাগড বফদ্যুৎ যফযা কযায ঈগেগশ্য স্থান কযা গর ফতথভাগন বতবযক্ত বফদ্যুৎ চাবদা 

মভটাগনায জন্য এটি NLDC (National Load Dispatch Centre)-এয বডভান্ড নুমায়ী মফআজগরাগড চারাগনা য়। 
১৩.৫।   ম্পূন থ বফদ্যুৎ মকন্দ্রটিয কর কাবযগযী কাজ ম্পন্ন গয়গছ এফং কর মন্ত্রাবত স্থাগনয কাজ ম্পন্ন গয়গছ। কর 

অফাবক  নাফাবক পূতথ কাজ মল গয়গছ। 
১৩.৬।   মূর বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয জ্বারানী দগনয য বনগ থত গ্যা ব্যফায কগয েীভ মজনাগযটয চারাগনা য় ফগর এগত মকান ফােবত 

জ্বারানী প্রগয়াজন য়না। ফাংরাগদ বফদ্যুৎ ঈন্নয়ন মফাড থ-এয াগথ Power Purchase Agreement (PPA) নুমায়ী মূর 

বফদ্যুৎ মকন্দ্র ৭৫% প্লুন্ট পুাক্টগয বডগজর ব্যফায কগয প্রবত আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ- ২১.০৩ টাকা/ kWhr 

এফং প্রাকৃবতক গ্যা ব্যফায কগয প্রবত আঈবনট বফদ্যুগতয ঈৎাদন খযচ গফ ২.৪৭ টাকা/ kWhr)।  
১৩.৭। প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

বডট ববযয়ড বডট বযগাট থ 

দাবখগরয তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি 

 

বনষ্পবি গয়গছ বকনা 

(বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থা) 

২০০৬-২০০৭  জানুয়াবয, ২০০৯ অবি মনআ - 

২০০৭-২০০৮ জানুয়াবয, ২০০৯ (ক) ফাস্তফ গ্রগবত ০% য়া গত্ত্ব যাজস্ব খাত গত 

বাযটাআভ ফাফদ ১,৪৬,৪৩৩/- টাকা প্রদান। 
(খ) ব্যাংক সুদ ফাফদ বজথত ১৮,০২০/- টাকা যকাবয 

বাগফ জভা কযা য়বন।  
(গ) প্রকগেয ব্যবক্তফগ থগক পুযস্কায মফানা  টিবপন 

ফাফদ ২,০৯,৫১২/- টাকা প্রদান গ্রণগমাগ্য এফং 

সুবনবদ থষ্ট অগদ মনআ।  
(ঘ) ফাস্তফ প্রবতগফদন  অবথ থ প্রবতগফদগনয ভগধ্য ১.১৫ 

রে টাকায গযবভর।  
(ঙ) ব্যবয়ত বজবফ ব্যাগরন্প ১.৪২ রে টাকা 

যকাবয বাগফ জভা কযা য়বন। ( 

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৮-২০০৯ জানুয়াবয, ২০১০ (ক) ব্যবয়ত বজবফ ১.৪৪ রে অআবডব ৭.২৯ রে 

মভাট ৮.৭৩ রে টাকা যকাবয মকালাগাগয জভা 

কযা য়বন।  
(খ) প্রাবনক ভন্ত্রণারগয়য নুগভাদন ব্যবতগযগক 

বফকে যাভ থক বনগয়াগ। 
(গ) মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন ব্যবতগযগক 

৩,৪৪,৩৫০/- টাকা গােী বাো মভযাভত ফাফদ 

ব্যয় কযা গয়গছ।  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০০৯-২০১০ জানুয়াবয, ২০১১ অবি মনআ - 

২০১০-২০১১ জানুয়াবয, ২০১২ (ক) অয়কয ফাফদ ১২,৮০৩/- টাকা অদায় কযা 

য়বন। 
(খ)  প্রকে ফবভূ থত ৬৯,৮৫০/- টাকা গােী মভযাভত 

কযা গয়গছ।  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০১১-২০১২ জানুয়াবয, ২০১৩ (ক) Irregular payment made to contractor 

amounting to Tk. 7,67,040.00 for 

preparation of site. 

(খ) Irregular appointment of project personnel 

beyond the DPP provision.  

বনষ্পবি গয়গছ 

২০১২-২০১৩ জানুয়াবয, ২০১৪ অবি মনআ - 

২০১৩-২০১৪ জানুয়াবয, ২০১৫ (ক) ববড বুাট ফাফদ ব্যবয়ত থ থ ৬,২৮,৩৫,০০০/-

টাকা যকাবয মকালাগাগয জভা কযা য়বন।  
বনষ্পবি গয়গছ 
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১৪।  প্রকগেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৪.১।  প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য বনম্নরূঃ 

 (in lakh Taka) 

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 

Service 

1211.04 1211.04 04.01.2012 18.09.2012 30.06.2014 30.06.2014 

EPC 60474.07 60474.07 16.04.2012 08.08.2012 24.06.2014 24.06.2014 

    

 

১৪.২। বনগম্ন EPC ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য ংগেগ ফণ থনা কযা ‟রঃ 
 

১। দযে নুগভাদগনয তাবযখ : ১৬/০৪/২০১২ 

২। দযে প্রবক্রয়া : Direct Purchase Method (As per DPP) 

৩। দযে দবরর প্রদাগনয তাবযখ : ১৬/০৪/২০১২ 

৪। দযপ্রস্তাফ গ্রগনয তাবযখ : ২১/০৫/২০১২ 

৫। দযে মূল্যায়ন প্রবতগফদন দাবখর : ২২/০৬/২০১২ 

৬। 
দযে মূল্যায়ন প্রবতগফদননুগভাদগনয 

তাবযখ 
: ২৯/০৬/২০১২ 

৭। বনফ থাবচত ঠিকাদাগযয নাভ : 

M/s. China National Machinary Import & Export 

Corporation, China. 

No. 1 (W) Fuchengmenwai Avenue, Beijing 100037, China 

৮। নুভবদত দযপ্রস্তাফ : 

USD 72,209,519.00 plus 

BDT 109,432,062.00 

Eq BDT 6,048,664,990.00 

৯। 

 

ংগাবধত দযপ্রস্তাফ : 

USD 75,281,213.00 plus 

BDT 114,589,856.00 

Eq BDT 6,306,469,625.00 

১০। DPP নুগভাদগনয তাবযখ : ১০/০৪/২০১২ 

১১। Notification of Award (NOA) : ০১/০৭/২০১২ 

১২। Acceptance of NOA : ০৫/০৭/২০১২ 

১৩। Contract Agreement : ০৮/০৮/২০১২ 

১৪। 
Exchange Rate on Tender 

Currency 
: USD 1 = BDT 82.25 
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১৫।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

 

প্রকগেয বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১)  প্রকগেয মূর ঈগেশ্য গে বযাজগগঞ্জ ১৫০ মভ:: ববকং 

ায়ায প্লুাগন্টয ায়ায প্লুাগন্টয এগজে গ্যা িাযা 

বযকবাবয েীভ মজনাগযটয বযচারনায ভাধ্যগভ বতবযক্ত ৭৫ 

মভ:: বফদ্যুৎ ঈৎাদন কযা। 

১)   ায়ায প্লুগন্টয মযগটড কুাাবটি ৭৫ মভগায়াট। 
NLDC-এয চাবদায বববিগত ঈৎাদন হ্রা/বৃবি কযা 

য়। এ প্লুন্টটি ০৪/০১/২০১৫-মত গফ থাচ্চ  ৮৭ মভগায়াট 

ঈৎাদন কগযগছ। 
২)   স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা এফং মরা 

মবাগেজ ভস্যা মভটাগনা 

২)  স্থানীয় ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ ট্রান্পবভন র কভাগনা এফং 

মরা মবাগেজ ভস্যা মভটাগনাগত বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ায়ক 

ভূবভকা যাখগছ। 
৩)   বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা কযা এফং মদগয াবফ থক 

বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা বৃবি কযা 

  

৩)  বক অয়াগয মরাড মবডং হ্রা মগয়গছ এফং মদগয 

াবফ থক বফদ্যুৎ ঈৎাদন ব্যফস্থায েভতা বৃবি মগয়গছ। 
প্লুন্টটি ফাবণবজুক বববিগত তাবযগখ চালুয য গত 

২৬/০২/২০১৫ ম থন্ত ফ থগভাট ৩৬২৭১৮ মভগায়াট-

অয়ায (MW-h) বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীগড যফযা কগযগছ। 
৪)    ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি বৃবি কযা। ৪)  ন্যানার গ্রীগডয েুাবফবরটি  বযরাগয়বফবরটি বৃবিগত 

বফদ্যুৎ মকন্দ্রটি ায়ক ভূবভকা যাখগছ। 
৫)  মটকগনারবজ ট্রান্পপাগযয ভাধ্যগভ জনফগরয দেতা (Human 

Resources Development) বৃবি কযা। 
৫)  টাণ থকী চুবক্তয অতায় অন্তজথাবতক প্রবেগণয ভাধ্যগভ  

দে জনফর ততবয কযা ম্ভফ গয়গছ।  
 

১৬।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায বৃবিয কাযগণ এফং টাণ থকী ংগ কবতয় কাগজয বযবধ বৃবি ায়াগত প্রকেটি একফায ংগাধন 

কযা গয়গছ। ংগাবধত বডবব‟মত মূর বডবব গো ব্যয় ২.৮২% মফব গর প্রকেটিগত মকান Cost Over Run য়বন। 
কর বডট অবিয বনষ্পবি কযা গয়গছ। একগনক বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনগদ থনা মভাতাগফক যাবয ক্রয় িবতগত 

টাণ থকী ঠিকাদায বনগয়াগ কযাগত মটন্ডায প্রবক্রয়ায় মকান কারগেণ য়বন। াবফ থকবাগফ ঈগেখগমাগ্য মকান ফাস্তফায়ন ভস্যা 

প্রতীয়ভান য়বন।  
১৭।     সুাবযঃ 

 ১৭.১। বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয চাবদা নুমায়ী জন্য বনয়বভত বফদ্যুৎ মকগন্দ্র প্রাকৃবতক গ্যাগয যফযা বনবিত কযগত গফ।  
১৭.২।  প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং-এয  ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয Time Over Run এবেগয় 

মায়া মায়। 
১৭.৩।  প্লুাগন্টয বাযগাবরং  যেণাগফেণ মাগত মথাভগয় কযা য়, মবদগক রেু যাখগত গফ। 
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প্রকে ফাস্তফায়গনয য বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয ফতথভান ফস্থায বস্থযবচেঃ 

 

বচে-১- মূর বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয Overview 

 

বচে-২-গ্যা টাযফাআন মজনাগযটয 

 

বচে-৩- গ্যা বুোয কগোয 
 

বচে-৪-মূর ট্রান্পপভ থায 

 

বচে-৫- সুআচ আয়াড থ 

 

বচে-৬- য়াটায ট্রীটগভন্ট প্লুান্ট 

 

বচে-৭- পৄগয়র ট্াঙ্ক 

 

বচে-৮-গ্যা মযগুগরটিং এন্ড বভটাবযং মেন 
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আবপবগয়ন্ট রাআটিং আবনবগয়টিব পয ফাংরাগদ (ং-১  ং-২) 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১।     প্রকগেয নাভ  : আবপবগয়ন্ট রাআটিং আবনবগয়টিব পয ফাংরাগদ (ং-১  ং-২) 

২। প্রকগেয ফস্থান : ভগ্র ফাংরাগদ 

৩। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ বফবাগ; বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ 

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন ভয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

% 

বতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র:া:) 

মূর মভয়াদ বৃবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭৯২৮.০০ 

(২৭৫৮৪.০০) 

-- ১০৩৯০.০০ জানুয়াবয, ২০১০  

গত  

জুন, ২০১১ 

জানুয়াবয, ২০১০  

গত  

বডগম্বয, ২০১৪ 

জানুয়াবয, ২০১০  

গত  

বডগম্বয, ২০১৪ 

(-)১৭৫৩৮.০০ 

(৬২.৮০%) 

৩.৫ ফছয 

(২৩৩%) 

প্রকে াাগয্যয ঈৎঃ বফশ্বব্যাংক 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: 

 গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয ং-১ এয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। ং-১ এয ঈয অআএভআবড‟য মূল্যায়ন 

কবভটিয প্রবতগফদন ২৭/০২/২০১৪ তাবযগখ মপ্রযণ কযা গয়বছর। যফতীগত প্রকগেয ং-২ অয ফাস্তফায়ন কযা য়বন। 
৭। প্রকগেয ঈগেশ্য:   

 অফাবক গ্রাকগদয ব্যফহৃত প্রচবরত Incandescent ফাবত মূ Compact Fluorescent Lamp (বএপএর) িাযা বফনা মূগল্য 

প্রবতস্থান কগয বফদ্যুৎ াশ্রয়  বক মরাড ব্যফস্থানায় ঈন্নয়ন াধন কযাআ অগরাচু প্রকগেয মূর ঈগেশ্য। 
৮। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থা: 

বফশ্ব ব্যাংগকয থ থায়গন অগরাচু প্রকেটি ২৭৯.২৮ মকাটি টাকা (বজবফ ৩.৪৪ মকাটি টাকা  প্রকে াায্য ২৭৫.৮৪ মকাটি টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াবয, ২০১০ গত জুন, ২০১১ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক কর্তথক ০২/০২/২০১০ তাবযগখ নুগভাবদত 

য়। তন্গধ্য াট থ-১ এয নুগভাবদত ব্যয় বছর ১০৫.৩১ মকাটি টাকা (বজবফ ১.৪৩ মকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য ১০৩.৮৮ মকাটি 

টাকা) এফং াট থ-২ এয নুগভাবদত ব্যয় বছর ১৭৩.৯৭ মকাটি টাকা (বজবফ ২.০১ মকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য ১৭১.৯৬ মকাটি 

টাকা)। 
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৯। প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ: 

৯.১ অগরাচু প্রকগেয াট থ-১ এয অতায় ১,০৪,৯৭,২০০টি বএপএর (Compact Fluorescent Lamp) ফাল্ব বফতযণ কযা 

গয়গছ। বফতযণ কাগজয াগথ ংবিষ্ট ফাবফগফা, বফববডবফ, মডগকা, বডববডব এফং গজাাবডগকা এয এরাকায় 

প্রকগেয াট থ-১ ফাস্তফাবয়ত য়। প্রকগেয াট থ-১ এয কাম থক্রভ বডগম্বয, ২০১০ এ ভাপ্ত য়।  
৯.২ ০২/০২/২০১০ তাবযগখয একগনক বায় বিান্ত বছর –“অগরাচু প্রকেটিয ১ভ ম থাগয় ভাবপ্তয াগথ াগথ ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় প্রকেটিয মূল্যায়ন কযগফ। ঈক্ত মূল্যায়গনয পরাপর এফং আঅযবড  কর্তথক তফগদবক ায়তা প্রাবপ্ত 

বনবিতকযগণয য ২য় ম থাগয়য কাম থক্রভ গ্রণ কযগত গফ।" প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা অযআবফ ফাংরাগদ প্রগগকৌর 

বফশ্ববফদ্যারগয়য ভাধ্যগভ গত জুরাআ, ২০১০ এ একটি আভপ্যাক্ট োবড ম্পন্ন কগয। এছাো, IDCOL কর্তথক যফযাকৃত 

ফাগল্বয কাম থকাবযতা ম্পগকথ একটি জবয ম্পন্ন কযা য়। গত ২৩ গক্টাফয,২০১২ তাবযগখ প্রকগেয াট থ-২ এয জন্য 

বফশ্বব্যাংগকয ংগগ ফাংরাগদ যকাগযয ১৭ বভবরয়ন ডরাগযয ভ-বযভাণ গথ থয ঋণ চুবক্ত স্বােবযত য়, মা ২০ 

মপব্রুয়াবয, ২০১৩ গত কাম থকযী য়। 
৯.৩  ফবণ থত প্রকগেয মভয়াদ জুন, ২০১১- মত মল গয় মায়াগত ৩১/১০/২০১৩ আং তাবযগখ বফদ্যুৎ বফবাগ গত অগরাচু 

প্রকগেয মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক বডগম্বয, ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযায প্রস্তাফ কগয অআএভআবড‟মত ে মপ্রযণ কযা 

গয়বছর। ১৯/০৫/২০১৩ তাবযগখ অআএভআবড‟য জাবযকৃত সুাবযগ ফরা গয়বছর মম, ংগাবধত অযবডবব পুনগ থঠন 

কগয নুগভাদগনয জন্য বযকেনা কবভগন মপ্রযণ কযা গর অযবডবব নুগভাদগনয ভয় মভয়াদ বৃবিয বফলয়টি একগে 

বফগফচনা কযা মমগত াগয। 
৯.৪ প্রকগেয মভয়াদ ফবি, বএপএর ফাল্ব ংগ্র, রেুভাো বযফতথন, বএপএর ফাল্ব এয মেববপগকন বযফতথন, বফববন্ন 

খাগত ব্যয় বৃবি কযায কাযগণ ংগাবধত বডবব বযকেনা কবভন মপ্রযণ কযায য গত ১১/১১/২০১৩ আং তাবযগখ 

বযকেনা কবভগনয দস্য (বে  বক্ত)-এয বাবতগে “Efficient Lighting Initiative For Bangladesh (Part-I 

& Part-II)” (ংগাবধত প্রস্তাফ) ীল থক প্রকগেয য বযকেনা কবভগন প্রকে মূল্যায়ন কবভটি (বআব) বা নুবষ্ঠত 

য়। ঈক্ত বায় বিান্ত য় মম, “বযকেনা ভন্ত্রণারগয়য ফাস্তফায়ন বযফীেণ  মূল্যায়ন বফবাগ অগাভী ১৫ বদগনয ভগধ্য 

“Efficient Lighting Initiative For Bangladesh (Part-I & Part-II)” (ংগাবধত প্রস্তাফ) ীল থক প্রকগেয াট থ-১ 

মূল্যায়ন কগয প্রবতগফদন দাবখর কযগফ। এছাো, অআএভআবড আগতাপূগফ থ বুগয়ট কর্তথক ম্পাবদত আভপ্যাক্ট োবড  আডকর 

কর্তথক ম্পাবদত জবয ম থাগরাচনা কগয ভতাভত ম কযগফ”। 
৯.৫ অগরাচু প্রকগেয াট থ-১ মূল্যায়গনয জন্য অআএভআ বফবাগগয বচফ ভগাদগয়য বনগদ থক্রগভ অআএভআবড‟য ভাবযচারক 

(বে বক্ত)-মক অফায়ক কগয একটি মূল্যায়ন কবভটি গঠন কযা য় মা প্রজ্ঞান অকাগয ১৫/১২/২০১৩ তাবযগখ জাবয 

কযা য়।  
৯.৬ অআএভআবড‟য ভাবযচারক (বে  বক্ত) -এয বাবতগে গঠিত মূল্যায়ন কবভটিগত ফাংরাগদ প্রগকৌর 

বফশ্ববফদ্যারয় (বুগয়ট), বযকেনা কবভন, বফদ্যুৎ বফবাগ, অযআবফ,  বডববডব, The federation of Bangladesh 

chambers of commerce and industry (FBCCI),  বাাংলাদেশ ইফিফিদেন্ট লাইটাং ম্যানুিাকচারাি স এদিাফিদেশন 

(BELMA),  Metropolitan chamber of commerce and industry (MCCI) এফং  Infrastructure Development 

Company Limited (IDCOL)-এয প্রবতবনবধ ন্তভু থক্ত বছগরন। ২২/০১/২০১৪ তাবযগখ অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত 

মক্টয কর্তথক মূল্যায়ন কবভটিয প্রবতগফদন  প্রণয়ন কযা য়। ২৭/০২/২০১৪ তাবযগখ বফদ্যুৎ বফবাগগক বরবখতবাগফ জানাগনা 

য় মম, বফদ্যুৎ বফবাগ অগরাচু প্রকগেয ব্যাাগয ফাস্তফতায বনবযগখ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। যফতীগত 

প্রকেটিয াট থ-২ অয ফাস্তফায়ন কযা য়বন। 

১০। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  

 েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা 

কযা র: 
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(রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

ংগগয নাভ বডবব নুমায়ী ংগগয 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

জুন, ২০১৪ ম থন্ত গ্রগবত 

অবথ থক অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

০১ কভ থকতথাগদয মফতন ১৩.০০ ১.২৪ ২০% 

০২ কভ থচাযীগদয মফতন ৩.৩০ ১.১০ ৬০% 

০৩ বপ বাো ৩.৯০ ১.৪৫ ৬০% 

০৪ গাবে বাো ২৫.০০ ৬.৪৯ ৬০% 

০৫ মটবরগপান ০.৬৪ ০.৩০ ৬০% 

০৬ াবন যফযা  য়:বনষ্কান ০.৯০ ০.০৯ ৬০% 

০৭ বফদ্যুৎ বফর ০.৯০ ০.১৪ ৬০% 

০৮ গ্যা  জ্বারানী বফর ০.১৬ ০.০৬ ৬০% 

০৯ আন্পুগযন্প  ব্যাংক চাজথ ৪০০.০০ ১৭১.১৯ ৩৭.৫০% 

১০ ছাা  প্রকানা ২.৭০ ০.১৬ ৫০% 

১১ মষ্টনাযী, ীর  ষ্ট্র্ুাম্প ১৮.৬০ ১.৬৬ ৩৭.৫% 

১২ প্রচায বফজ্ঞান ১৩০.০০ ৫৮.৮৬ ৩৭.৫% 

১৩ প্রবেণ (পটয়ুায) ১১.০০ - ০% 

১৪ অপ্যায়ন ০.৮০ ০.৫৭ ৭১% 

১৫ ভারাভার বযফণ ল্যাবন্ডং চাজথ ৩৬৯.০০ ১৫২.২১ ৩৭.৫% 

১৬ যাভ থক বপ ১০.০০ ১০.০০ ১০০% 

১৭ ভারাভার বযদ থন  মটবষ্টং বপ ৯৪.০০ ৪৫.৬৩ ৩৭.৫% 

১৮ মোয বাো ৮০.০০ ২৮.৯৪ ৩৭.৫% 

১৯ পুযাতন ফাল্ব র্ধ্ংকযণ ৭০.০০ - ০% 

২০ ভারাভার ক্রয় (বএপএর ফাল্ব) ১৯৬০০.০০ ৭০৫১.৫৫ ৩৭.৫% 

২১ কবম্পঈটায  অনুলাংবগক  ৬৩.০০ ৪৭.৬০ ৯০% 

২২ অফাফে  ১১.০০ ২.১৭ ৯০% 

২৩ বএপএর ফাল্ব বফতযণ ১০৬৫.০০ ৩৯১.৫০ ১০০% 

২৪ ববড বুাট ৫৮৮০.০০ ২৪১৭.০৯ ৩৭.৫% 

২৫ বফবফধ মূরধন ব্যয় ৭৫.০০ - ০% 

 মভাট = ২৭৯২৭.৯০ ১০৩৯০.০০ *৫০% 

 

*প্রকগেয ং-১ এয কাজ ১০০% ম্পন্ন গয়গছ এফং ং-২ ফাস্তফায়ন কযা য়বন। 
 

১১।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  

 

 প্রকগেয শুরু মথগক মল ম থন্ত জনাফ মভাস্তাবপজুর ক মচৌদৄযী, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী (ফতথভাগন েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয দস্য) 

প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ে ারন কগযগছন। 
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১২। বযদ থন:  

 প্রকেটি কাম থতঃ  বডগম্বয, ২০১০-এ ভাপ্ত গয় মগগছ বফধায় ভাবপ্ত মূল্যায়গনয জন্য ভাঠ ম থাগয়  বযদ থন কযা য়বন।  ২০ 

অগে, ২০১৫ তাবযগখ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে বযচারগকয কাম থারয়,  বনকুঞ্জ, 

ঢাকা-মত বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। 
 

১৩। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য:  

 (in lakh Taka) 

Description of 

procurement 

(goods/works/consul

tancy) as per bid 

document 

Tender /Bid/ proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of 

completion of 

work/Services and 

supply of goods As per DPP 

 

Contracted 

value 

Invitation Date Contract signing/ 

LC opening Date 

1 2 3 4 5 6 

Equipments and 

materials ( CFL bulb 

14 Watt and 23 

Watt) 

7350.00 7051.55 12/09/2009  

and  

13/09/2009 

28/02/2010  

(for 2 lots) and  

21/06/2010 

(for 2 lots) 

29/05/2010  

and  

12/10/2010 

Erection and 

Installation (CFL 

Distribution) 

400.00 391.50 N/A N/A 19/06/2010  

and 

23/10/2010 

 

১৪|  ম থগফেণঃ 

১৪.১ Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) কর্তথক ম্পাবদত াগব থগত ১৪০০ গ্রাগকয ঈয একটি 

জবয কযা য়। ঈক্ত জবযগ ১ভ ম থাগয় বফতযণকৃত ফাগল্বয ২২ -৫২% ফাল্ব নষ্ট ায়া মায়। তগফ ঈক্ত জবয যকাগযয 

নুগভাদনক্রগভ  কযা য়বন এফং যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান ঈক্ত জবয গ্রণগমাগ্য নয় ফগর জাবনগয়গছ।  

১৪.২   ফাংরাগদ প্রগকৌর বফশ্ববফদ্যারয় (বুগয়ট) কর্তথক ম্পাবদত আভপ্যাক্ট োবডগত বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থায ঈয বএপএর 

ফাল্ব আন্পটগরগনয কাযগণ মকান THD মবাগেগজয বযফতথন গয়গছ বকনা মটা ম থগফেণ কযা গয়গছ। োবডগত মদখা মগগছ 

THD মবাগেজ level মমখাগন েুান্ডাড থ নুমায়ী ৫% ম থন্ত গ্রণগমাগ্য মখাগন এআ মরগবর ৩% এয কভ ায়া মগগছ। আভপ্যাক্ট 

োবডগত বভযপুয ৩৩ /১১ মকবব াফগেন -২ এ ৫৬০ বক . . এফং ধাভযাআ াফগেগন ৬০০ বক .. বফদ্যুৎ াশ্রয় গয়গছ ফগর 

প্রভাণ ায়া মগগছ। 

১৪.৩   বডবব নুমায়ী বএপএর ফাবত মূ  “বন টাআ” বগগফ বনধ থাবযত বছর। প্রকেটিয ১ভ ম থাগয় ম মভাতাগফক ফাবত 

ক্রয় পূফ থক গ্রাক ম থাগয় বফতযণ কযা য়। “বন টাআ” ফাবত ভাঠ ম থাগয় ব্যফায কারীন ভগয় বন টাআ মাল্ডায এয াগথ 

ফাবতয ব্যফায জবনত ভস্যা বযরবেত য়। ঈক্ত ভাঠ ম থাগয়য ববজ্ঞতায অগরাগক ১৭/১০/২০১১ তাবযগখয ভন্ত্রণারগয়য বিান্ত 

মভাতাগফক জাতীয় মেববপগকন কবভটিয ভাধ্যগভ ২য় গফ থয জন্য বএপএর ফাবতয মেববপগকন ঈন্নীত কযা য়।  
যবদগক বএপএর ফাবতয প্রাক্কবরত মূল্য ১ভ গফ থয তুরনায় বিগুণ বৃবি ায়।  যফতীগত প্রকগেয ২য় ম থায় অয গ্রণ কযা 

য়বন। 
১৪.৪    বএপএর ফাগল্ব েবতকয  ভাকথাযী কগম্পাগনন্ট থাকায় মগুবর নষ্ট গয় মাফায য Disposal এয ব্যাাগয াফধানতা 

ফরম্বন কযা ঈবচত। বযগফ বধদপ্তয গত জানা মায়, ২০১৫ াগরয য মদগ অয ভাকথাযীমৄক্ত ফাবত ব্যফায কযা মাগফ না। এ 

রগেু গত ১০ গক্টাফয ২০১৩ তাবযগখ ফাংরাগদ যকায Minamata Convention on Mercury স্বােয কগয। এ চুবক্ত 

মভাতাগফক ২০১৫ াগরয ভগধ্য ভাকথাযীমৄক্ত ফাবত মপআজ অঈট কযগত গফ। তগফ এরআবড ফাগল্বয গ্রণগমাগ্যতা এখন প্রভাবণত 

নয়। ঈযন্তু এরআবড ফাল্ব বধকতয ব্যয়ফহুর য়ায় ন্তফতীকারীন ঈগদ্যাগ বগগফ ফাংরাগদগ বএপএর ফাল্ব ব্যফায কযা 

গে। তগফ প্রকগেয অতায় বএপএর ফাল্ব নষ্ট ফায য মগুবর বকবাগফ Disposal কযগত গফ ম বফলগয় জনগচতনতা সৃবষ্টয 

ঈগদ্যাগ মনয়া ঈবচত বছর।  
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১৫|  প্রকগেয ঈগেশ্য জথন:  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

প্রকেটিয মূর ঈগেশ্য বছর বফদ্যুৎ াশ্রগয়য রগেু বৃৎ 

বযগয বডভান্ড াআড ম্যাগনজগভন্ট প্লুান-এয ং বগগফ 

বফনামূগল্য বফদ্যুৎ াশ্রয়ী বএপএর ফাল্ব বফতযণ কগয 

আনকুানগডগন্ট ফাগল্বয ব্যফায হ্রা কযা  

অগরাচু প্রকগেয অতায় দ্যআ ম থাগয় মভাট ২,৮০,০০,০০০ 

(দ্যআ মকাটি অব রে) টি বএপএর ফাল্ব বফতযণ কযায 

বযকেনা বছর।  াট থ-১ এয অতায় ১,০৪,৯৭,২০০টি 

বএপএর ফাল্ব বফতযণ কযা গয়গছ। বএপএর ফাল্ব 

বফতযগণয অগগ  গয মদগয বফববন্ন স্থাগন বফগফা,  

ববডবফ, মডগকা, বডববডব এফং গজাাবডগকা কর্তথক 

বক বডভান্ড ম থগফেণ কগয মভাট ১৫৪ মভগায়াট বফদ্যুৎ 

াশ্রয় গয়গছ ভগভ থ জানা মগগছ। তদ্যবয ভানুগলয ভগধ্য 

বফদ্যুৎ াশ্রয়ী ফাল্ব ব্যফাগযয প্রফণতা বৃবি মগয়গছ। তগফ 

নানাবফধ কাযগণ প্রকগেয াট থ-২ ফাস্তফাবয়ত না য়াগত 

াভবগ্রকবাগফ প্রকগেয রেুভাো পুগযাপুবয বজথত য়বন। 

 

১৬|  সুাবয: 

১৬.১  বএপএর ফাগল্ব েবতকয  ভাকথাযী কগম্পাগনন্ট থাকায় মগুবর নষ্ট গয় মাফায য Disposal এয ব্যাাগয াফধানতা 

ফরম্বন কযা ঈবচত।  বফতযণকৃত বএপএর ফাল্ব Disposal এয ঠিক িবত ম্পগকথ জনগণগক ফবত কযায জন্য 

বফদ্যুৎ বফবাগ গত জনগচতনতামূরক প্রচাযণা চারাগনা মমগত াগয (নুগেদ-১৪.৪)। 
১৬.২ বএপএর ফাগল্বয েবতকয ভাকথাযী কগম্পাগনন্ট মমন বযগফগয েবত কযগত না াগয মজন্য নষ্ট বএপএর ফাল্ব র্ধ্ং 

কযায নীবতভারা দ্রুত প্রণয়ন কযগত গফ। 

১৬.৩ জনগগণয ভগধ্য াভাবজক গচতনতা সৃবষ্টয ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ াশ্রয়ী ফাল্ব ক্রয় কযায প্রবত ঈৎা সৃবষ্টয রগেু কভ থসূচী , 

মবভনায আতুাবদ অগয়াজন কযা মমগত াগয মাগত কগয বফনা মূগল্য ফাল্ব বফতযগণয জন্য প্রকে গ্রণ কযায 

প্রগয়াজনীয়তা না থাগক।  

১৬.৪  ববফষ্যগত মকান প্রকগেয বিতীয় ম থায় গ্রগণয প্রগয়াজনীয়তা ঈদ্ভূত গর প্রকগেয  প্রথভ ম থায় মল কযায য প্রকে 

ভাপ্ত মঘালণা কযা ফাঞ্চনীয়। যফতীগত ভাবপ্ত মূল্যায়ন  মেে বফগগল প্রবাফ মূল্যায়ন কগয প্রাপ্ত সুাবযভারায 

বববিগত বিতীয় ম থায় গ্রণ কযা ঈবচত। 

 

 

     



790 

ঞ্চারন রাআগনয সুবফধা নতুন গ্রীড ঈগকন্দ্র বনভ থাণ  োযণ  (মপজ-১) (ংগাবধত) 

প্রকে ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাবপ্ত: জুন, ২০১৪) 
 

১।   প্রকগেয নাভ : ঞ্চারন রাআগনয সুবফধা নতুন গ্রীড ঈগকন্দ্র বনভ থাণ  োযণ  (মপজ-১) 

(ংগাবধত) 

২।   ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়  

৩।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরঃ 

৪।   প্রকে এরাকা : ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, মুবন্পগঞ্জ, চট্রগ্রাভ,কুবভো, ব্রাহ্মণফােীয়া  খুরনা। 

৫।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য%) 

বতক্রান্ত     

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র:া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৯৮৯৪.২০ 

(৩৬৬৫৮.২০) 

৭৭০৩০.৫৫ 

(৪৬০০০.০৯) 

 

৭৩৪৯২.৮২ 

 

 

০১/০৭/২০০৫ 

গত 

৩০/০৬/২০০৯ 

০১/০৭/২০০৫  

গত 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০০৫  

গত 

৩০/০৬/২০১৪ 

১৩৫৯৮.৬২ 

(২২.৭০%) 

৫ ফছয 

(১২৫%) 

 

 

৬। প্রকগেয থ থায়ন  ঈৎ :  

 প্রকেটি ফাংরাগদ যকায, ববজববফ, এবয়ান মডবরাগভন্ট ব্যাংক  জাআকায  গথ থ ফাস্তফাবয়ত গয়গছ; ব্যবয়ত গথ থয ভগধ্য 

ফাংরাগদ যকায, ববজববফ  ঈন্নয়ন গমাগীগদয (ঈন্নয়ন গমাগীগদয বনকট গত ঋণ বগগফ প্রাপ্ত)  ফদান মথাক্রগভ: 

২২৩৩০.৬৮ রে; ৮৬৬৯.১৬ রে  ৪২৪৯২.৯৮ রে  টাকা।   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : PCR  গত প্রাপ্ত তথ্য ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৮।   ঈগেশ্য:   

•  নতুন ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয ভাধ্যগভ দাঈদকাবন্দ, ব্রাহ্মণফােীয়া, মুবন্পগঞ্জ, মভঘনাঘাট এফং                                  

গোভাযী এরাকায ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা মভটাগনা;  

•  ানাফাদ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্রয েভতা বৃবি কযা; 

•  কুবভো, যাভপুযা, বযপুয, অবভনফাজায এফং াটাজাবয ২৩০/১৩১২ মকবব ঈগকগন্দ্রয ট্রান্পপভ থাগযয ঈয বতবযক্ত মরাড 

কভাগনা এফংঈক্ত এরাকামূগ মরাড মবডং কভাগনা; 

•  তফদ্যুবতক বগেগভয স্াবয়ে  বনব থযগমাগ্যতা বৃবি কযা; এফং 

•  মবাগেজ মরগবগরয ঈন্নবত াধন কযা। 
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৯।   প্রকে নুগভাদগনয ফস্থা: মূর প্রকেটি ২৩ গক্টাফয ২০০৫   তাবযগখ জাতীয় থ থননবতক বযলগদয বনফ থাী কবভটি (একগনক) 

কর্তথক জুরাআ ২০০৫ মথগক জুন ২০০৯ মভয়াগদ ৫৯৮৯৪.২০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়।   

ত:য ংগাবধত প্রকেটি ২৩/০৩/২০১০ তাবযগখ একগনক কর্তথক জুরাআ ২০০৫ মথগক  জুন ২০১২ মভয়াগদ  ৭৭০৩০.৫৫ রে 

টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ  জুরাআ ২০০৫ গত জুন 

২০১৪ ম থন্ত বনধ থাযণ কযা য়।  
 

১০।   প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ: 

•  গোভাযী (খুরনা); দাঈদকাবন্দ, ব্রাহ্মণফােীয়া, মভঘনাঘাট  মুবন্পগগঞ্জ ১টি কগয ৫টি ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাণ; 

• ১৩২/৩৩ মকবব ২টি (ভদনগঞ্জ  ানাফাদ) ঈগকগন্দ্রয েভতা ফবধ থতকযণ; 

•  খুরনা দবেণ ২৩০/১৩২ মকবব ঈগকগন্দ্রয োযণ; 

•  ৩২  মকবব ঞ্চারন রাআন বনভ থাণ (৪১ বক:বভ: মপায াবকথট রাআন  ১০ বক:বভ: ডাফর াবকথট রাআন)। 
 

১১। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খাবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী 

প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ অবথ থক অগ্রগবত 

বনম্নরূঃ

 

 

১২।   প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:    

Component wise Progress (DPP):   

(Figures in Lakh)   
  

Description of Items    
(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   

Pay of officers   LS   204.12   12 nos.   295.37   13 nos.     

Pay of Establishment    LS   33.60   06 nos.   56.99   05 nos.     

Allowances   LS   190.71   18 nos.   392.18   18 nos.     

Supplies and Services   LS   581.53   -   

11651.36   -   11268.33       

Development Import Duty  

and VAT   

Lot   15109.85   -   11130.91       

Capital Block Allocation &  

Misc. Capital Expenditure    

LS   5930.80   -   6323.11       

Total =   77030.56   -   73492.82       
  

549.19   -     

Acquisition of Assets    Lot   43223.30   -   42492.98   -     

Acquisition/Purchase of Land  
   
   

Lot   105.29   8.00   983.76   8.00     

Construction of Works    Lot   



792 

বনগন্ ঈগেবখত প্রকে বযচারকগণ প্রকে ফাস্তফায়গনয দাবয়ে ারগন বনগয়াবজত বছগরনঃ 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয নাভ মভয়াদ দাবয়গেয ধযণ দভম থাদা 

১ মভাঃ মভাজাগম্মর মাগন ০১ জুরাআ ২০০৫  

গত  

১০ জুরাআ ২০০৭  

পূণ থকারীন তবাফধায়ক প্রগকৌরী 

২ পবযদ ঈবেন অম্মদ ১১ জুরাআ ২০০৭  

গত 

 ২৮ মপব্রুয়াবয ২০১৩ 

পূণ থকারীন তবাফধায়ক প্রগকৌরী 

৩ প্রণফ কুভায যায় ১ ভাচ থ  ২০১৩  

গত  

৩১ বডগম্বয ২০১৩ 

বতবযক্ত দাবয়ে তবাফধায়ক প্রগকৌরী 

৪ মৃণার কাবন্ত ার ১জানুয়াবয ২০১৪  

গত 

২৮ মভ ২০১৪ 

পূণ থকারীন তবাফধায়ক প্রগকৌরী 

৫ মভাঃ আয়াকুফ আরাী 

মচৌদৄযী 
২৯ মভ ২০১৪  

গত  

৩০ জুন ২০১৪ 

পূণ থকারীন তবাফধায়ক প্রগকৌরী 

 

১৩। প্রকগেয বডট ংক্রান্ত তথ্য:  ‘‘ঞ্চারন রাআগনয সুবফধা নতুন গ্রীড ঈগকন্দ্র বনভ থাণ  োযণ (মপজ-১)’’ ীল থক প্রকগেয 

ববঅয গত মদখা মায় মম, বডট ংক্রান্ত মকান তথ্যাবদ ঈগেখ কযা য়বন। তগফ প্রকে দপ্তয গত জানা মায় মম, ঈক্ত প্রকগে 

মকান বডট অবি মনআ। 

১৪।   প্রকে বযদ থন: 

বফদ্যুৎ, জারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারগয়য বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রকগেয ববঅয প্রাবপ্তয য অআএভআবড কর্তথক প্রকেটিয 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন  প্রনয়গনয বনবভি অএভআবড’য বে  বক্ত মক্টগযয ঈ-বযচারক মুাম্মদ কাভার মাগন 

তালুকদায কর্তথক গত ২৩-০৬-২০১৬ তাবযগখ  প্রকগেয অতায় বনবভ থত দাঈদকাবন্দ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র  তৎংবিষ্ট 

মপায াবকথট ঞ্চারন রাআন, কুবভো (ঈঃ) ২৩০/১৩২ মকবব  ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র োযণ, নতুন বনবভ থত মভঘনাঘাট 

১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র  তৎংবিষ্ট মপায াবকথট ঞ্চারন রাআন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর ায়ায গ্রীড মকাম্পানী 

ফ ফাংরাগদ বরঃ এয বনফ থাী প্রগকৌরী ঈগকন্দ্র বযচারনা  ংযেন কাগজ বনগয়াবজত ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত 

বযদ থন  ংবিষ্ট প্রকে দপ্তয গত প্রাপ্ত তগথ্যয অগরাগক অগরাচু প্রকগেয  কগম্পাগনন্ট/প্যাগকগজয বনভ থাণ  োযণ 

ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূঃ 

১৪.১  দাঈদকাবন্দ ১৩২/৩৩ মকবব নতুন ঈগকন্দ্রঃ 

কুবভো মজরায বততা ঈগজরায দবেকাবন্দ আঈবনয়গন অগরাচু প্রকগেয অতায় ১২০ মভ:: েভতা ম্পন্ন নতুন দাঈদকাবন্দ 

১৩২/৩৩ মকবব গ্রীড ঈগকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ। ববডবফ কর্তথক দাঈদকাবন্দ ১০০ মভঃঃ বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয ঈৎাবদত বফদ্যুৎ 

ঈক্ত গ্রীড ঈগকগন্দ্র ংগমাগ কযা গয়গছ। এছাো ফবণ থত প্রকগেয অতায় বফদ্যভান কুবভো- বযপুয ১৩২ মকবব ডাফর াবকথট 

ঞ্চারন রাআনটি দাঈদকাবন্দ ঈগকগন্দ্র মপায াবকথট ঞ্চার রাআগণয াগথ মৄক্ত য়ায়  দাঈদকাবন্দ, মগৌবযপুয, বততা  

মাভনা এরাকায মরা মবাগেজ ভস্যায ভাধান গয়গছ । 
 

 

 

 বনগম্ন দাঈদকাবন্দ ১৩২/৩৩ মকবব নতুন ঈগকগন্দ্রয বস্য বচে ঈস্ান কযা গরা: 
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দাঈদকাবন্দ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্রয প্রগফ পটক দাঈদকাবন্দ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্রয কগরার যম্নভ 

 
 

দাঈদকাবন্দ ঈগকন্দ্র ংবিষ্ট ১৩২ মকবব ঞ্চারন রাআন দাঈদকাবন্দ ঈগকগন্দ্রয অঈটগডায সুআচ আয়াড থ 

 

১৪.২। কুবভো (ঈঃ) ২৩০/১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র োযণঃ  

কুবভো মজরায দয ঈগজরায বযণধযা আঈবনয়গন বফদ্যভান কুবভো (ঈঃ) ২৩০/১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র বায মরাগডড 

য়ায় অগরাচু প্রকগেয অতায় ১২০ মভঃঃ েভতা ম্পন্ন ায়ায ট্রান্পপযভায স্থান কযা য়।  এগত ঈগকগন্দ্রয 

েভতা বৃবি ায়। এছাো ঈক্ত ঈগকগন্দ্র একটি ভাে ২৩০/১৩২ মকবব, ৩ ×৭৫ এভববএ েভতা ম্পন্ন ায়ায ট্রান্পপযভায 

বছর। ফতথভাগন োযগণয পগর ঈগকগন্দ্রয Reliability বৃবি এফং ংবিষ্ট এরাকা মূগয Voltage Profile বৃবি মগয়গছ। 

ফতথভাগন ঈক্ত ঈগকন্দ্র গত ১৩২ মকবব মরগবগর ১৮০ মভঃঃ মরাড যফযা কযা মাগে এফং ৩৩ মকবব মরগবগর ১২০ মভঃঃ 

মরাড যফযা কযা মাগছ। বনগম্ন কুবভো (ঈঃ) ২৩০/১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্রয বস্য বচে ঈস্ান কযা র: 
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বফদ্যভান কুবভো (ঈঃ) ঈগকগন্দ্রয কগরার রুভ                      বফদ্যভান কুবভো (ঈঃ) ঈগকগন্দ্রয োযণ ং  

 

১৪.৩। মভঘনাঘাট ১৩২/৩৩ মকবব নতুন ঈগকন্দ্রঃ 

নাযায়ণগঞ্জ মজরায মানাযগাঁ ঈগজরায মভাগোাো আঈবনয়গন অগরাচু প্রকগেয অতায় ১২০ মভঃঃ েভতা ম্পন্ন নতুন 

মভঘনাঘাট ১৩২/৩৩ মকবব গ্রীড ঈগকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ। ILE প্রাআগবট ায়ায প্লুান্ট কর্তথক মভঘনাঘাট ১০০ মভঃঃ 

বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয ঈৎাবদত বফদ্যুৎ ঈক্ত গ্রীড ঈগকগন্দ্র ংগমাগ কযা গয়গছ। এছাো ফবণ থত প্রকগেয অতায় বফদ্যভান কুবভো- 

বযপুয ১৩২ মকবব ডাফর াবকথট ঞ্চারন রাআনটি মভঘনাঘাট ঈগকগন্দ্র মপায াবকথট ঞ্চারন রাআগন ংমৄক্ত গয়গছ। পগর 

মভঘনাঘাট, মভাগোাো, মানাযগাঁ, কাঁচপুয  নযবংদী এরাকায বকছু এরাকায মরা মবাগেগজয ভস্যা ভাধান গয়গছ  এফং 

এরাকা মূগ গ্রাক ংখ্যা বৃবি মগয়গছ। ঈক্ত ঈগকন্দ্র গত ৩৩ মকবব মরগবগর ১২০ মভঃঃ মরাড যফযা কযা মাগছ।  

১৪.৪। গোভাযী ১৩২/৩৩ মকবব বজঅআএ নতুন ঈগকন্দ্রঃ 

খুরনা মজরায গোভাযী ঈগজরায ফটিয়াঘাটা আঈবনয়গন অগরাচু প্রকগেয অতায় ১৩২/৩৩ মকবব, ২ ×৪১ এভববএ েভতা 

ম্পন্ন ায়ায ট্রান্পপযভায স্থান ংবিষ্ট ন্যান্য বজঅআএ মফ  কগরার আকুআগভন্ট স্থান, ঈগকগন্দ্রয ভূবভ ঈন্নয়ন, 

কগরার রুভ  ফাঈন্ডাযী য়ার ন্যান্য বববর কাজ  Approach Road বনভ থাণ কযা গয়গছ । বডববয ংস্থান নুমায়ী ৪ 

বকঃবভঃ ঞ্চারন রাআগনয বফযীগত ৪.১৭ বকঃবভঃ ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণয  পগর খুরনাস্থ গোভাযী এরাকায মরা মবাগেগজয 

ভস্যা ভাধান গয়গছ এফং ঈক্ত ঈগকন্দ্র গত বফতযন ংস্থা গজাাবডগকা মক ফযােকৃত মরাড যফযা কযা গে।  

বনগম্ন  গোভাযী ১৩২/৩৩ মকবব বজঅআএ নতুন  ঈগকগন্দ্রয কগরার রুভ  এফং বজঅআএ আকুআগভগন্টয  বস্য বচে ঈস্ান 

কযা র: 
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১৫।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথন : 

ক্র: নং বযকবেত ঈগেশ্য  প্রকৃত জথন 

১। দাঈদকাবন্দ, ব্রাক্ষ্মণফাবেয়া, মুবন্পগঞ্জ, মভঘনাঘাট  

গোভাযীগত নতুন ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয 

ভাধ্যগভ ফবণ থত এরাকা মূগ মরাড বৃবি বভটঅ কযা। 

দাঈদকাবন্দ, ব্রাক্ষ্মণফাবেয়া, মুবন্পগঞ্জ, মভঘনাঘাট  

গোভাযীগত নতুন ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাণ 

কযা গয়গছ।  

২। ানাফাদ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্র েভতা বৃবি কগয 

এরাকায বফদ্যুৎ চাবদা বনবিত কযা। 

ানাফাদ ১৩২/৩৩ মকবব ঈগকগন্দ্র নতুন 

ট্রান্পপযভায প্রবতস্থান কগয ঈগকগন্দ্রয েভতা 

৯৮.৪০ মভঃঃ এয স্থগর ২৪০.০০ মভঃঃ এ ঈবন্নত 

কযা গয়াছ। 
৩। কুবভো (ঈঃ), যাভপুযা, বযপুয, অবভনফাজায  

াটাজাযী ২৩০/১৩২ মকবব ঈগকগন্দ্রয বায মরাড 

বযবরজ কযা। 

কুবভো (ঈঃ), যাভপুযা, বযপুয, অবভনফাজাগয ১৮০ 

মভ:: এফং াটাজাযী ২৩০/১৩২ মকবব ঈগকগন্দ্র 

নতুন ১২০ মভ:: েভতা ম্পন্ন ট্রান্পপযভায স্থান 

কযা গয়গছ।  
৪। প্রকে  এরাকা মূগ মরাড মবডং কভাগনা। প্রকে এরাকা মূগ মরাড মবডং কগভ বগগয়গছ ফগর 

ববজববফ’য কভ থকতথাযা জানান। 
৫। বফদ্যুৎ যফযাগয Reliability  Stability বৃবি কযা। বফদ্যুৎ যফযাগয Reliability   Stability বৃবি 

মগয়গছ ফগর ববজববফ’য কর্তথে জানান। 
৬। Voltage Profile increase কযা। ট্রান্পবভন রাআন, নতুন ঈগকন্দ্র বনভ থাণ  পুযাতন 

ঈগকন্দ্র োযগনয ভাধ্যগভ Voltage Profile 

increase  গয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 
 

১৬।   ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১৬.১ প্রকে ংগাধন: মূর নুগভাবদত বডবব‟য তুরনায় তফদ্যুবতক ভারাভাগরয মূল্য বৃবি ায়াগত প্রকে ংগাধন 

প্রগয়াজন য়। বডবব ংগাধন এফং নুগভাদগন মগথষ্ট ভয় ব্যয় গয়গছ।  
১৬.২  টায়ায বনভ থাগণ ফাধা: ভূবভ বধগ্রগনয ভাধ্যগভ প্রকগেয ঈগকন্দ্র বনভ থাগণ াধাযনতঃ ভস্যা সৃবষ্ট য় না, তগফ 

ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণয মেগে প্রচুয ফাধা  প্রবতগযাগধয মু্মবখন গত য়। ১৮৮৫  ১৯০৫ াগরয বফদ্যুৎ অআগন ফরা 

গয়গছ  মদগয  জনগগণয স্বাগথ থ বফদ্যুৎ রাআন বনভ থাগণ মম জায়গায় তফদ্যুবতক মার যগফ ম জায়গায় তফদ্যুবতক মার 

ফাগনায জন্য জনগণগক জায়গা মছগে বদগত গফ তগফ বনভ থাণ কারীন ভগয় জবভয ভাবরকগক ভাগঠয পগরয েবত 

পূযণ বদগত গফ। বকন্তু ১৩২ মকবব, ২৩০ মকবব  ৪০০ মকবব ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণ চায া বফবষ্ট Steel Lattice 

Tower ব্যফহৃত গয় থাগক, মাগত ১৫০ ফগ থ পৄট গত ৩০০ ফগ থ পৄট জবভ রাগগ। এ মেগে জবভয ভাবরকগক জবভয মূল্য 

বযগাধ কযায বফধান না থাকায় বধকাং মেগে টায়ায বনভ থাগণ ফাধায ন্ুখীন গত য়। ঈগেখ্য মম, দাঈদকাবন্দ, 

ব্রাক্ষ্মণফাবেয়া, মুবন্পগঞ্জ  মভঘনাঘাট ১৩২/৩৩  মকবব ঈগকন্দ্র ংবিষ্ট ১৩২ মকবব ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণ প্রফর ফাধায 

মু্মবখন গত গয়গছ। 

১৬.৩   ভাভরায কাযগণ কাম থম্পাদগন বফরম্ব: দাঈদকাবন্দ  মভঘনাঘাট এরাকায় জবভয ভাবরক অআগনয অশ্রয় মনয় এফং দীঘ থ 

ভয় মেন য়  যফতীগত মকাট থ গত টায়ায বনভ থাগণয গে যায় মদয়া য়। এগত কাজ ম্পাদগন বনধ থাবযত 

ভগয়য মচগয় গনক ভয় ব্যয় য়। 

১৬.৪  জরাফিতা: প্রকে ংবিষ্ট বকছু এরাকায় বফর  বনচু জবভ থাকায কাযমণ ফল থা মভৌসুমভ তফদ্যুবতক টায়ায স্ান  

বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কাজ কযা মায়বন বফধায় বযকবেত ভগয়য মচগয় মফী ভয় ব্যয় য়।  
১৬.৫ ঞ্চারন রাআন োযগণ ফাধা: ঞ্চারন রাআন োযগণয কুাফর মকান মকান এরাকায় ব্যবক্ত ভাবরকানা জবভয ঈয 

বদগয় মনয়ায ভগয় জবভয ভাবরক কর্তথক অবি  গনক মেগে ফাধায কাযগণ ঈক্ত কাম থ ম্পাদগন বনধ থাবযত ভগয়য 

বতবযক্ত ভয় ব্যয় য়।  
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১৭। সুাবযঃ 

১৭.১।    মুর প্রকেটি জুরাআ ২০০৫ গত জুন ২০০৯ এ ভাবপ্তয ঈগেশ্য বনগয় জন্য নুগভাবদত গর তা জুন ২০১৪ মত ভাপ্ত 

য়। পগর গেয  ক্রভাগত মূল্য বৃবিয কাযগন একবদগক মমভন প্রকে  ব্যয় বৃবি মগয়গছ; ন্যবদগক কাবিত ভগয় 

প্রকগেয সুপর ায়া মায়বন। তাআ , ববফষ্যগত প্রকগেয শুরু গতআ ফাস্তফায়নকাযী কর্তথে কর্তথক বনধ থাবযত ভগয় 

প্রকে ফাস্তফায়গনয  বফলয়টি বনবিত কযগত গফ; 

১৭.২।  ববফষ্যগত  বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয় বধকতয তথকতা ফরম্বন কযগত গফ  মাগত এত মফব 

Time over Run  Cost Over Run এবেগয় মায়া  ম্ভফ য়; 

১৭.৩।    প্রকগেয External audit  Internal audit এয প্রবতগফদন অ্ডএভআবড‟মক ফবত কযগত গফ;  

১৭.৪।   প্রকগেয  অতায় বনবভ থত তফদ্যুবতক রাআন  াফগেন বনয়বভত যেণাগফেণ  কযগত গফ; 

১৭.৫।   মমগতু  প্রকে ংবিষ্ট গনক এরাকায বধকাং ভাট- ঘাট ফল থাকাগর প্লাবফত থাকায কাযগণ গ্রীড টায়ায বনভ থাণ এফং 

রাআন োযণয কাজ কযা ম্ভফ য় না। তাআ ববফষ্যগত নুরু প্রকে গ্রগনয মেগে  ফল থাকাগর জরগফবষ্টত এরাকায় 

ফছগযয ফবষ্ট ভগয় গ্রীড টায়ায বনভ থাণ এফং রাআন োযগনয বযকেনা এফং তদানুমায়ী কভ থ ম্পাদন কযগত 

গফ; 

১৭.৬।  ঞ্চারন রাআগনয টায়ায বনভ থাগণ মম জবভয প্রগয়াজন য় তায েবতপূযণ েবতগ্রস্থ জবভয ভাবরকগদয মদয়া মায় বকনা 

তা ভন্ত্রণারয় বফগফচনা কযগত াগয; 

১৭.৭।  (১৭.১-১৭.৬) নুগেগদ ফবণ থত কাম থক্রগভয ঈয গৃবত ব্যফস্থাফরী অগাভী বতন (০৩) ভাগয ভগধ্য অআএভআবড-মক 

ফবত কযগফ।  
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মভঘনাঘাট-অবভনফাজায ৪০০ মকবব ঞ্চারন রাআন প্রকে (মপআজ-১) 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকগেয নাভ : মভঘনাঘাট-অবভনফাজায ৪০০ মকবব ঞ্চারন রাআন প্রকে (মপআজ-১) 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বর: (ববজববফ) 

৪। প্রকগেয ফস্থান : মভঘনাঘাট (নাযায়ণগঞ্জ), বযাজবদখান (মুন্পীগঞ্জ), মকযাণীগঞ্জ (ঢাকা),অবভনফাজায (ঢাকা)  

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন ভয় :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য % 

বতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর (প্র: া:) ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র:া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭৩৬৭.৫০ 

(১৫৪৩৪.৭) 

৫৯৭১০.০১ 

(২৭০৩২.১৩) 

৫৪৯৩৭.০০ জুরাআ, ২০০৬  

গত  

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৬ 

গত  

জুন, ২০১৪ 

২৭৫৬৯.৫০ 

(১০০.৭৩%) 

৫ ফছয 

(১৬৬.৬৭%) 

প্রকে াাগয্যয ঈৎঃ এবয়ান মডগবরগভন্ট ব্যাংক (এবডবফ) 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৭। প্রকগেয ঈগেশ্য  টভূবভঃ 

 

৭.১  প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্যমূ বনম্নরূ :  

(ক) মভঘনাঘাট বফদ্যুৎ মকন্দ্রমূ গত ঈৎাবদত বফদ্যুৎ ঞ্চারন;  

(খ) ঢাকা গযয বিভাঞ্চগরয ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা পূযণ কযা;  

(গ) ঢাকা গযয জন্য ভানম্পন্ন ঞ্চারন ব্যফস্থা গগে মতারা; এফং 

(ঘ) ট্রান্পবভন বগেভ র হ্রাকযণ। 
 

৭.২ প্রকগেয টভূবভঃ 

 মদগ মভাট ঈৎাবদত বফদ্যুগতয প্রায় ৪৫% গত ৫০% বৃিয ঢাকায বফদ্যুৎ চাবদা মভটাগনায জন্য প্রগয়াজন য়। ফতথভাগন 

ঢাকায বফদ্যুৎ চাবদা ঈগেখগমাগ্য াগয ফােগছ। এ ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা পূযগণয রগেু বফদ্যুৎ বফবাগগয অতাধীন 

"মভঘনাঘাট-অবভনফাজায ৪০০ মকবব ঞ্চারন রাআন (মপআজ-১)” ীল থক প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 
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৮। প্রকগেয থ থায়ন:  

 (ক)  বজবফ:  

(রে টাকায়) 

মভাট ঋণ (৪০%) নুদান (৬০%) Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৮১৩২.৮১ ৭২৫৩.১৩ ১০৮৭৯.৬৯ ২২.১১ বভবরয়ন আঈএবড 

 (খ)  প্রকে াায্যঃ ২৭০৩২.১৩ রে টাকা(৩২.৯৭ বভবরয়ন আঈএ ডরায)। 
 (গ)  ববজববফ‟য বনজস্ব থ থায়নঃ ১৪৫৪৫.০৭ রে টাকা। 
৯। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি মভাট ২৭৩৬৭.৫২ রে (বজবফ ১১৯৩২.৮২ রে + প্রকে াায্য ১৫৪৩৪.৭০ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং জুরাআ, 

২০০৬ গত জুন, ২০০৯ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেু গত ১৪/০৯/২০০৬ তাবযগখ „একগনক‟ কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ প্রথভফায জুন, ২০১০ ম থন্ত এফং বিতীয় ফায জুন, ২০১২ ম থন্ত এফং ৩য় ফায জুন, ২০১৩ ম থন্ত 

বৃবি কযা য়। ত:য ১ভ ংগাবধত প্রকেটি ৫৯৭১০.০১ রে (বজবফ ১৮১৩২.৮১ রে+ প্রকে াায্য ২৭০৩২.১৩ রে + 

বনজস্ব ১৪৫৪৫.০৭) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং জুরাআ, ২০০৬ গত জুন, ২০১৪ মভয়াদকাগর ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক কর্তথক গত 

১৯/০৯/২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়।   
১০। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়নঃ  

 ববজববফ মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

(রে টাকায়) 

Description of Items 

 (as per DPP) 

Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 
Financial Physical 

(Quantity) 

Pay of officers  

EC Code 4500 

213.49 11 nos 203.66 11 nos 

Pay of Establishment  

EC Code 4600 

30.10 04 nos 28.24 04 nos 

Allowances 

EC Code 4700 

254.60 15 nos 251.27 15 nos 

Supplies and Services 

EC Code 4800 

1294.19 -- 804.00  

Acquisition of Assets 

EC Code 6800 

27973.28 -- 26278.91  

Acquisition/Purchase of Land & Landed 

Properties of Assets  

EC Code 6900 

6910.70 60 Acre 2245.95 21.92 Acre 

Construction of Works  

EC Code 7000 

10119.71 53.73 km 

(04 bays) 

13295.52 53.73 km 

(04 bays) 

Development Import Duty and VAT 

EC Code 7900 

9146.42 -- 8501.64 -- 

Capital Block Allocation & Misc. Capital 

Expenditure 

EC Code 7980 

3767.52 -- 3327.82 -- 

TOTAL 59710.01  54937.00 -- 
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১১। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

 বনগম্নাক্ত কভ থকতথাগণ বফববন্ন মভয়াগদ অগরাচু প্রকগেয প্রকে বযচারগকয দাবয়ে ারন কগযন: 

কভ থকতথায নাভ  দফী 

১) প্রগকৌরী মভাজাগম্মর মাগন 

(ভাব্যফস্থাক, ববজববফ) 

০১/০৭/২০০৫ গত ২৯/০৯/২০০৮ বতবযক্ত দাবয়ে 

২) প্রগকৌরী মভা: অআনুর ক 

(ভাব্যফস্থাক, ববজববফ) 

২৯/০৯/২০০৮ গত ০৫/১২/২০১৩ পূণ থকারীন 

৩) প্রগকৌরী ফজলুর মুবনয 

(ঈ ভাব্যফস্থাক, ববজববফ) 

০৫/১২/২০১৩ গত ৩০/০৬/২০১৪ পূণ থকারীন 

 

১২। বযদ থনঃ 

 অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক(বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে এরাকায় মভঘনাঘাট (নাযায়নগঞ্জ), মকযানীগঞ্জ 

(ঢাকা)  বযাজবদখান (মুন্পীগঞ্জ)-এ গত ০৩/১২/২০১৫ তাবযগখ গযজবভগন বযদ থন কগযন। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক 

এফং প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যাবক্তফগ থ ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন।  
 

১৩।   ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১৩.১  মূর বডবব-মত ১০ একয জবভ বধগ্রগণয ংস্থান থাকগর প্রকগেয অতায় ববফষ্যগত মভঘনাঘাট  অবভনফাজাগয 

৪০০/২৩০/১৩২ মকবব ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয জন্য ংগাবধত বডববগত জবভয বযভাণ ৬০ একগয ঈন্নীত কযা য়। ফবধ থত 

বযকেনাধীন “Aminbazar-Maowa-Mongla 400 kV Transmission line (NG3)” প্রকগেয অতায় ৪০০/২৩০ 

মকবব, ৩x৫২০ এভববএ ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয জন্য অবভনফাজাগয ২০ একয এফং “Anowara-Meghnaghat 400 kV 

Transmission line (NG4)” প্রকগেয অতায় ৪০০/২৩০ মকবব, ৩x৫২০ এভববএ ঈগকন্দ্র বনভ থাগণয জন্য মভঘনাঘাগট  

৩০ একয মভাট ৫০ একয বতবযক্ত ভূবভ বধগ্রগণয ংস্থান যাখা য়।  ফাস্তগফ অবভনফাজাগয ১০ একয এফং মভঘনাঘাগট 

১১.৯২ একয জবভ বধগ্রণ কযা গয়গছ।  
১৩.২ মভঘনাঘাট ২৩০/১৩২ মকবব ঈগকন্দ্র মভঘনাঘাট ায়ায বর: এয ধীগন বছর মা ফতথভাগন Pendaker Energy Ltd. 

Malaysia বযচারনা কগয। ২৩০ মকবব মফ এক্সগটনগনয জন্য মভঘনাঘাট ায়ায বর: এয জবভ ক্রয় কযা ব্যতীত ন্য 

কাজ কযা ম্ভফ বছর না। ফহু অগরাচনায য বফদ্যুৎ বফবাগগয বনগদ থনা মভাতাগফক ববজববফ, বফববডবফ  মভঘনাঘাট 

ায়ায বর: এয ভগধ্য একটি বেেীয় চুবক্ত স্বােবযত য় এফং মভঘনাঘাট ২৩০/১৩২ মকবব ঈগকন্দ্রটি ববজববফ‟য 

বনকট ১৫-১২-২০১১ আং তাবযখ স্তান্তয কযা য়। মভঘনাঘাট  অবভনফাজায মফ োযণ কাগজয জন্য নগবম্বয, ২০১১ 

এ দযে অহ্বান কযা য় এফং ১০-১০-২০১২আং তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত য়। এআ দীঘ থ প্রবক্রয়ায় প্রায় ১(এক) ফছয ব্যয় 

য়। 
১৩.৩  প্রকগেয অতায় ১৪৭ টি টায়ায বনভ থাগণয কাজ ভাপ্ত গয়গছ।  মভঘনাঘাট এরাকায় এফং অবভনফাজায এরাকায় ২৩০ 

মকবব মফ এক্সগটনগনয কাজ মল গয়গছ। 
১৩.৪  অবভনফাজাগয বধগ্রণকৃত ১০ একয জবভ বনচু য়ায় ভূবভ ঈন্নয়ন কাজ বকছুটা দ্যরূ বছর। এআ কাগজ ঠিক ভাোয় 

কভপ্যাকন অনায জন্য মরাকার াআরবরক বপবরং মভথড ব্যফায কযা গয়গছ। 
১৩.৫ ৪০০ মকবব বফদ্যুৎ ঞ্চারন রাআনটি নাযায়ণগঞ্জ মজরায ফন্দয, ফন্দয দয  মানাযগা ঈগজরা; মুন্পীগঞ্জ মজরায 

বযাজদীখান ঈগজরা এফং ঢাকা মজরায মকযানীগঞ্জ  াবায ঈগজরায ঈয বদগয় বতক্রভ কগযগছ। ঞ্চারন রাআগনয 

মফবয বাগ টায়ায ব্যবক্তগত ভাবরকানাধীন স্যগেত/ কৃবলজবভ থফা বে প্রবতষ্ঠাগনয জবভগত স্থান কযগত গয়গছ। 
এআ কাগজ জবভয ভাবরকগদয াগথ বনগগাবগয়ন কগয যাবজ কযাগনা তুন্ত কষ্টাধ্য বছর। 
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১৩.৬ ৪০০ মকবব বফদ্যুৎ ঞ্চারন  রাআনটি চালু/চাজথ কযায পূগফ থ কাবযগযী  জনবনযািায স্বাগথ থ এয যাআট-য-গয় ফযাফয 

ঈবয় াগশ্বথ অনুভূবভক ১০ বভটায জায়গা বনযাদ ঈচ্চতা ম থন্ত বফদ্যভান বফববন্ন ধযগনয গাছারা কতথন/ছাটাআ কযগত 

গয়গছ। মআ রগেু গাছারায েবতপূযণ বনধ থাযগণয জন্য ফন বফবাগ  কৃবল োযণ বধদপ্তযগক ে প্রদান 

মমাগাগমাগ কযা কগয াো মগত মগথষ্ট বফরম্ব গয়গছ।  
১৩.৭ গ্রীড রাআগনয টায়াযগুবরগত তফদ্যুবতক তায রাগাগনা ম্পন্ন গয়গছ। তাছাো টায়ায গুবরগক রার/াদা যং কযা গয়গছ 

মা আগতাপূগফ থ বনবভ থত ন্যান্য টায়ায-এয াগথ গজআ পৃথক কযা মায়।  
১৩.৮ টায়াযগুবরয ভাথায় ফাবত রাগাগনা গয়গছ মা আগতাপূগফ থ কযা গতানা। এআ ফাবতগুবর মারায বগেগভ চগর বফধায় যাগত 

জ্বগর ঈগঠ পগর এআ ফাবতগুবর অকা গথ চরাচরকাযী ঈগোজাাজ গত টায়াযগুবর গজআ দৃশ্যভান য় মা আগতাপূগফ থ 

বনবভ থত টায়াযগুবর বছরনা। 
১৩.৯ এবডবফ‟য চাবদা মভাতাগফক প্রকগেয যাভ থক জানুয়াবয, ২০০৮ এ বনগয়াগ য়। বফবডং ডকুগভন্ট ততযীয জন্য দাতা ংস্থা 

এবডবফ‟য ছগক বফড প্রস্তুবতগত নয় ভা ম থন্ত ভয় মেণ য়। পগর জানুয়াবয, ২০০৯ এ দযে অহ্বান কযা য় এফং 

ম্ভাব্য বফডাযগগণয অগফদগনয মপ্রবেগত এফং এবডবফ এয ম্মবতপূফ থক ৫ দপা ভয় বৃবিয য ১৪/০১/২০০৯আং তাবযগখ 

দযপ্রস্তাফ মূগয মূল্যায়ন মফাড থ বায় নুগভাদন এফং এবডবফ এয নুগভাদগনয য ঞ্চারন রাআগনয প্যাগকজ ৩১ম 

ভাচ থ, ২০১০ এ স্বােবযত য়। এআ কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়গন মগথষ্ট বফরম্ব গয়গছ।  
১৩.১০ প্রকেটিয ৩ ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবি কযা গয়গছ। অন্তজথাবতক ফাজাগয মভটাগরয দাভ বৃবিয কাযগণ প্রকগেয 

ঞ্চারন রাআগনয চুবক্তমূল্য বৃবি, প্রকগেয কাম থবযবধ বৃবি, মুদ্রা বফবনভয় ায বৃবি, ববড বুাট, অয়কয, বনভ থাণকারীন 

সুগদয বযভাণ বৃবি আতুাবদ কাযগণ অযবডবব প্রণয়ন কযা গয়গছ। অযবডবব প্রণয়ন এফং নুগভাদগনয জন্য প্রকগেয 

ফাস্তফায়ন কাজ বফরম্ব গয়গছ।  
১৩.১১  প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকেটি Foreign Aided Project Audit Directorate (পাাড) কর্তথক ২০০৭-২০০৮ গত ২০১৩-১৪ থ থফছয ম থন্ত 

প্রগতুক থ থফছগযয বডট ম্পন্ন কযা গয়গছ। ২০১৩-২০১৪ থ থফছগযয ২টি অবি ছাো কর অবি বনষ্পবি কযা 

গয়গছ। ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছগযয তথ্য বনম্নরূঃ 

 

বডট 

ববযয়ড 

বডট বযগাট থ 

দাবখগরয তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি বনষ্পবি গয়গছ বকনা (বনষ্পবিয 

জন্য গৃীত ব্যফস্থা) 

২০১৩-২০১৪ ২৯ বডগম্বয ২০১৪ ১) বফগদী যাভ থগকয বফর মথগক অআটি/ 

বুাট কতথন কযা য়বন। 
২) একটি কবভবনং এয  অআটি  বুাগটয 

ব্যআবয়ত থ থ যকাযী মকালাগাগয 

জভা মদয়া য়বন। 
৩) ভারাভার ঠিকবাগফ মেববপগকন 

নুমায়ী অভদানী কযা য়বন। 
৪) প্রকগেয ব্যবয়ত CD/VAT এয থ থ 

যকাযী মকালাগাগয জভা মদয়া য়বন। 

১) বনষ্পবি কযা গয়গছ। 
 

২) বনষ্পবি কযা গয়গছ। 
 

৩) জফাফ মদয়া গয়গছ, বনষ্পবিয 

গোয় অগছ। 
 

৪) জফাফ মদয়া গয়গছ, বনষ্পবিয 

গোয় অগছ। 
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প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

  

বচে-১ প্রকে এরাকা, মভঘনাঘাট, নাযায়ণগঞ্জ বচে-২ প্রকে এরাকা, মভঘনাঘাট, নাযায়ণগঞ্জ 

  

বচে-৩ প্রকে এরাকা, ফালুযচয, মুন্পীগঞ্জ বচে-৪ প্রকে এরাকা, মকযানীগঞ্জ, ঢাকা 

১৪। প্রকগেয ঈগেশ্য জথন:  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(ক) ঢাকা ভানগযীয বিভাঞ্চগরয ক্রভফধ থভান বফদ্যুতয 

চাবদা পূযগণয জন্য মভঘনাঘাট গত অবভন ফাজায ম থন্ত ৪০০ 

মকবব ঞ্চারন রাআন স্থান এফং মভঘনাঘাট  অবভনফাজাগয 

২৩০ মকবব মফ এক্সগটনন কযা। 

(ক) প্রকে ফাস্তফায়গনয পগর মভঘনাঘাট  অবভন ফাজায 

সুআচআয়াগড থয েভতা বৃবি মগয়গছ এফং মভঘনাঘাগট 

ঈৎাবদত বফদ্যুৎ গজ ঢাকা গয ঞ্চারন কযা ম্ভফ 

গে।  
(খ) ানাফাদ-অবভনফাজায-টঙ্গী ২৩০ মকবব ঞ্চারন রাআগনয 

ঈয মরাড কভাগনা। 
(খ) প্রকে ফাস্তফায়গনয পগর ানাফাদ-অবভনফাজায-টঙ্গী 

ঞ্চারন রাআগনয ঈয চা কগভগছ। 
(গ) মরা মবাগেজ ভস্যা বনযন কযা।  (গ) প্রকে ফাস্তফায়গনয পগর গ্রীড ঈগকন্দ্রগুবরগত মবাগেজ 

প্রপাআর ঈন্নত গয়গছ। 
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১৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

Description   of 

Procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per Bid document 

Tender/Bid/Proposal cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion 

works/services and supply 

of goods 

As per 

RDPP 

Contracted Value Invitation 

date 

Signing/LC 

opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1)  Design, supply, erection, 

testing and commissioning 

of 400KV Meghnaghat-

Aminbazar Transmission 

Line on Turnkey Basis.  

244.06 mUSD 

32.04+mBDT 

645.46 

30/07/2008 31/03/2010 

08/07/2010 

07/07/2012 29/06/2013 

2)  Design, supply, erection, 

testing and commissioning 

of Extension of Existing 

bays at Aminbazar and 

Meghnaghat and  

Meghnaghat 230 KV 

Substation on Turnkey 

Basis  

38.63 mUSD 4.686+BDT 

73.10 

18/08/2008 10/10/2012 

20/03/2013 

09/01/2014 28/06/2014 

Consultancy Services for 

400 KV Meghnaghat-

Aminbazar Transmission 

Line  

5.925 mUSD 

0.5684+mBDT 

142.04 

29/04/2007 31/01/2008 30/06/2012 30/06/2013 

Land development with 

slope protection work for 

Aminbazar 400 KV 

Substation  

10.275 mBDT 

106.25 

18/01/2011 21/03/2012 20/12/2012 

 

25/04/2014 

 

১৬।  সুাবযঃ 

১৬.১ প্রকগেয মভয়াদ ৪ (চায) দপায় ৫(াঁচ) ফছয বৃবি কযা গয়গছ এফং প্রকগেয ব্যয় মূর নুগভাবদত বডবব‟য মচগয় 

১০০.৭৩% বৃবি মগয়গছ। ববফষ্যগত বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয় বধকতয তথকতা ফরম্বন কযগত 

গফ মাগত এত মফব Time over Run  Cost Over Run না য়। 
১৬.২ ন্য মকান প্রকগেয জবভয জন্য প্রগয়াজনীয় থ থ প্রকগেয বডবব‟মত ংস্থা মযগখ প্রকে ব্যয় বৃবি কযা ভীচীন নয়।  

ববফষ্যগত ংস্থাগক এ বফলগয় তকথ থাকগত গফ; 

১৬.৩ ববফষ্যগত প্রকগেয  কাগজ একাবধক ংস্থা ংবিষ্ট থাকগর ভিয় কাম থক্রভ দেতায াগথ ম্পন্ন কযগত গফ মাগত 

প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয মকান ব্যাঘাত না ঘগট (নুগেদ-১৩.৬); 

১৬.৪ মথাীঘ্র বডট অবি বনষ্পবি কগয বফদ্যুৎ বফবাগ  অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ; 

১৬.৫ প্রকে ভাবপ্তয ৩ (বতন) ভাগয ভগধ্য ববঅয প্রদান কযায বফধান থাকগর এআ প্রকগেয ববঅয ১৬ (মলার) ভা য 

মপ্রযণ কযা গয়গছ। ববফষ্যগত ভয়ভত ববঅয মপ্রযগণয ব্যাাগয ভন্ত্রণারয়/ংস্থাগক গচষ্ট গত গফ; 

১৬.৬ অগাভী ৩ (বতন) ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৬.১ গত ১৬.৫) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী অআ এভ আ বড‟মক 

ফবত কযগত গফ। 
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Transmission Efficiency Improvement through Reactive Power Compensation at Grid 

Substations and Re-inforcement of Goalpara Substation 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ 

 

: Transmission Efficiency Improvement through Reactive 

Power Compensation at Grid Substations and                             

Re-inforcement of Goalpara Substation 

২। ঈগদ্যাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরবভগটড (ববজববফ)। 

৪। প্রকে এরাকা 

 

: ঢাকা বফবাগগয টাংগাআর, ভাবনকগঞ্জ, গাজীপুয, নাযায়ণগঞ্জ, ঢাকা, জাভারপুয, 

মগাারগঞ্জ  পবযদপুয মজরা, চট্টগ্রাভ বফবাগগয কুবভো, মনায়াখারী  মপনী মজরা, 

খুরনা বফবাগগয াতেীযা, বঝনাআদ, কুবষ্টয়া  খুরনা মজরা, যাজাী বফবাগগয 

বযাজগঞ্জ, যাজাী, চাাআনফাফগঞ্জ  নগা মজরা, যংপুয বফবাগগয বদনাজপুয  

রারভবনযাট মজরা।  

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার  :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

বযকবেত  

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত  ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  

ভয় ( মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর বডবব 

 

ফ থগল ংগাবধত 

বডবব 

 মভাট  

 বজবফ 

 প্রকে াায্য 

 ংস্থায বনজস্ব 

  মভাট 

 বজবফ  

 প্রকে াায্য 

 ংস্থায বনজস্ব 

 মভাট 

 বজবফ  

 প্রকে াায্য 

 ংস্থায বনজস্ব 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 ২১৮৪২.৬৬ 

  ৬৪৭২.৮৫ 

  ১৩৯৭৯.৯৫ 

  ১৩৮৯.৮৬ 

  ১৬১৯২.২৬ 

  ৪৪২৫.৪১ 

  ৯৯৫৮.৯৫ 

  ১৮০৭.৯১  

 

  ১৬১৩৯.৩২ 

  ৩৯৬৯.১৭ 

  ৯৭৬৩.৭৯ 

  ২৪০৬.৩৬ 

মপব্রুয়াবয, 

২০০৮  

গত  

জুন, ২০১০ 

মপব্রুয়াবয, 

২০০৮  

গত  

জুন, ২০১৪ 

মপব্রুয়াবয, 

২০০৮  

গত  

জুন, ২০১৪ 

(-) ৫৭০৩.৩৪* 

(-২৬.১১%) 

 

৪ (চায) ফছয 

(১৭১.৪৩%) 

 * প্রকগেয প্রস্তাবফত ব্যয় গো প্রকৃত ব্যয় ৫৭০৩.৩৪ রে টাকা হ্রা মগয়গছ।  
৬। প্রকে াাগয্যয ঈৎ: 

অগরাচু প্রকেটিগত ঈন্নয়ন গমাগী ংস্থা বগগফ মকএপডবিঈ, জাভ থানী অবথ থক ায়তা প্রদান কগযগছ। প্রথগভ মকএপডবিঈ 

জাভ থানীয এয াগথ ১৫.২১ বভবরয়ন আঈগযা অবথ থক ায়তা প্রদাগনয জন্য ঋণ চুবক্ত স্বােবযত য়। যফতীগত প্রকগেয low bid 

price এয কাযগণ প্রায় ৫.৫১ বভবরয়ন আঈগযা াশ্রয় য় মা বযপান্ড কযা য়। পরশ্রুবতগত প্রকে াাগয্যয বযভাণ ৯.৭ বভবরয়ন 

আঈগযা বনধ থাবযত য়।  
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৭। াধাযণ ম থগফেণ:   

৭.১. টভূবভ: ৩০ জানুয়াবয, ২০০৮ াগর একগনক বায় অগরাচু প্রকগেয মূর বডবব নুগভাবদত য়। তৎকারীন 

ফাংরাগদগয অথ থাভাবজক ফস্থায বযগপ্রবেগত প্রকেটি মম টভূবভগত মনয়া গয়বছর তা বনম্নরূ:  

“ফাংরাগদগয বফদ্যুৎ এয চাবদা যফযাগয তুরনায় মফী। যবদগক মবাগেজ র  বফদ্যুৎ ঞ্চারন র এয জন্য 

বনব থযগমাগ্য বফদ্যুৎ যফযা কযা ম্ভফ য় না। বফদ্যুগতয ২টি ং মথা মভগায়াট ং  মভগাবায ং। এয ভগধ্য 

মভগাবায ংটি বগেভ মবাগেজ র  বফদ্যুৎ ঞ্চারন র বৃবি কগয। পগর এগত বগেগভয দেতা হ্রা ায়। গ্রীড 

ঈগকগন্দ্র বযকুাকটিব ায়ায কভগনগন আঈবনগটয (কুাাবটয ব্যাংক) ভাধ্যগভ বগেগভয মভগাবায ংটি 

স্থায়ীবাগফ গ্রীড বগেগভ যফযা কযা য়। এগত াবফ থকবাগফ বগেগভয দেতা বৃবি ায়। এছাো অবথ থকবাগফ 

বফগিলণ কগয মদখা মগগছ এটি অবথ থকবাগফ রাবজনক। ায়ায বগেভ ভাষ্টায প্লুান নুমায়ী াযা মদগ বফববন্ন াফ-

মেগন ১৩৪০ MVAR কভগনগন কযায সুাবয প্রদান কযা গয়গছ। ফতথভাগন ১৩২ মকবব মরগবগর ৪৫০ MVAR 

কভগনগন কযায কাজ ফাস্তফায়নাধীন অগছ। German Financial Cooperation with Bangladesh Energy 

Efficiency Program-1 (Power Transmission) এয অতায় যাভ থক িাযা ফাংরাগদগয গ্রীড াফগেন মূগ 

কুাাবটয ব্যাংক স্থান কযায যাভ থ মদয়া য়। ঈক্ত যাভ থক িাযা প্রণীত প্রবতগফদগন মদগ ২৯টি াফ-মেন 

বযএুাকটিব ায়ায কভগনগন কযায যাভ থ মদয়া য়। KfW, জাভ থানী গত এ জন্য ১৫.২১ বভবরয়ন আঈগযা 

নুদান বগগফ প্রদাগনয অশ্বা ায়া মায়। এ প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গর অনুভাবনক ৬০০ MVAR কভগনগন 

কযা ম্ভফ গফ”।    

৭.২ ঈগেশ্যঃ  

(ক)   প্রকেটিয মূর ঈগেশ্য কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয ভাধ্যগভ গ্রীড ঈগকগন্দ্র বযএুাকটিব ায়ায কভগনগগনয 

ভাধ্যগভ াবফ থকবাগফ ঞ্চারন রাআগন মবাগেজ বৃবি কযা; 

(খ)    ট্রান্পবভন মবাগেজ করা (ধ) প্রবতগযাধ কযা; 

(গ)    গ্রীড ট্রান্পপভ থায এফং ট্রান্পবভন বগেভ বডগরাড কযা; 

(ঘ)    ট্রান্পবভন র হ্রা কযা এফং ট্রান্পবভন আবপবগয়বন্প এয াবফ থক ঈন্নয়ন াধন। 

৭.৩ প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান 

কর্তথক গত ২২ জুরাআ ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটিয ঢাকা মজরায াবায  নাযায়ণগঞ্জ মজরায কবফযপুয াফগেন এফং 

২৫ জুরাআ ২০১৬ তাবযগখ খুরনা মজরায মগায়ারাো াফগেন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর ববজববফ’য 

ংবিষ্ট কভ থকতথাযা ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন।  
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৭.৪ প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ  

ববজববফ‟য বনগম্নাক্ত কভ থকতথাগণ প্রকে বযচারগকয দাবয়ে ারন কগযন। এ ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনগম্ন প্রদান কযা গরা: 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয় কার 

১। প্রগকৌরী মভাঃ বফোর 

মাগন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী 

ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন 

 

মপব্রুয়াবয, ২০০৮  

গত  

মগন্ফম্বয, ২০০৮ 

২। প্রগকৌরী মভাঃ এভদাদ্যর 

আরাভ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী 

ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন মগন্ফম্বয, ২০০৮  

গত  

ভাচ থ, ২০১১ 

৩। প্রগকৌরী মভাঃ ভাসুভ 

অরভ ফকী 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী 

ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন ভাচ থ, ২০১১  

গত  

জুন, ২০১৪ 

   

৮। প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

ববজববফ গত প্রাপ্ত ববঅয নুমায়ী প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনগম্ন প্রদান কযা ‟রঃ 

(রে টাকায়) 

ক্র: নং গঙ্গয নাভ ংখ্যা/বযভাণ ফ থগল ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী রেুভাো 

প্রকৃত গ্রগবত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ক)  যাজস্ব ব্যয়ঃ    

১) কভ থকতথাগদয মফতন ১২ জন ১৫০.২১ ১৪৪.৮৮ 

২) কভ থচাযীগদয মফতন ৫ জন ২৭.৩৫ ২৮.৫১ 

৩) বাতা ১৭ জন ১৭৬.৩০ ১৮৫.৩৩ 

৪) কনারগটবন্প ৮৪.৫ জন ভা ৭৩৯.৩৭ ৭৬০.২২ 

৫) প্রবেণ ১৪ জন ০.২৫ ০.০০ 

৬) বযফণ  মথাক ১৪৭.৩১ ১১৪.৩৫ 

৭) আন্পুগযন্প মথাক ৪.৮১ ০.০০ 

৮) বাোয মূল্য মথাক ২১.০০ ১২.১০ 

৯) বফবফধ (টি এ, বডএ, OT, মগট্রার, 

মেনাযী,মটবরগপান আতুাবদ) 

মথাক ১০৮.৩০ ৯৪.৩৯ 

 ঈ-মভাট (যাজস্ব)ব্যয়ঃ  ১৩৭৪.৮৯ ১৩৩৯.৭৮ 

খ)    মূরধন ব্যয়ঃ    

১০) মানফান  ২টি (১টি জী, ১টি 

বকঅ) 

৬৯.৭২ ৬৯.৭২ 

১১) টুর,প্লুান্ট মথাক ৫৮১.৯৬ ৪৭০.৮৬ 

১২) বপ মন্ত্রাবত কবম্পঈটায ৫টি  

মেনাযী 

৭.৭৭ ৬.০৩ 

১৩) বপ অফাফে মথাক ৩.৫৭ ২.৮৮ 
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১৪) আগরকবট্রক মন্ত্রাবত ৬০০ MVAR ৮৭৮৫.৪৫ ৮৭৮৫.৪৫ 

১৫) ভূবভ ঈন্নয়ন ৩৯৭৪ ঘঃ বভঃ ১৯.৭৫ ০.০০ 

১৬) ন্যান্য বফন (নাফাবক) মথাক ৭২৯.৫৮ ৭২৯.৫৮ 

১৭) বনভ থাণ ব্যয় ৬০০ MVAR ১৪৫৪.৯৫ ১৪৫৪.৯৫ 

১৮) ববড-বুাট মথাক ১৫০০.০০ ১১২৭.০৭ 

১৯) মডগবরগভন্ট কুাবটার পান্ড মথাক ২৬৩.৭২ ২৪৩.৪১ 

২০) আন্টাগযষ্ট বডঈবযং কনিাকন 

(অআবডব) 

মথাক ১৩৭২.৯৯ ১৯০৯.৫৯ 

 ঈ-মভাট (মূরধন ব্যয়)  ১৪৭৮৯.৪৭ ১৪৭৯৯.৫৪ 

গ) প্রাআ কবন্টনগজবন্পঃ মথাক ২৭.৯০ ০.০০ 

ফ থগভাট (ক+খ+গ)   ১৬১৯২.২৬ ১৬১৩৯.৩২ 

 

৯।  বযদ থনকারীন ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

৯.১ প্রকগেয অতায় ফাংরাগদগয ২৬টি স্থাগন মভাট ৬০০ এভববঅয কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয রেুভাো বনধ থাবযত 

বছর। এয ভগধ্য ভাবনকগঞ্জ গ্রীড ঈগকগন্দ্রয ২৫ এভববঅয কুাাবটয ব্যাংক ব্যতীত ফাবক ৫৭৫ এভববঅয কুাাবটয 

ব্যাংক ফাংরাগদগয বফববন্ন ঈগকগন্দ্র পরবাগফ স্থান কযা গয়গছ। ভাবনকগঞ্জ গ্রীড ঈগকগন্দ্রয েী বফদ্যুৎ বভবত 

ংরি আনগডায সুআচ বগয়ায অগুগন েবতগ্রস্থ য়াগত মটি ভাবনকগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবত কর্তথক প্রবতস্থাগনয য  

প্রকগেয অতায ফাআগয ববন্ন একটি চুবক্তয ভাধ্যগভ স্থানীয় ঠিকাদায িাযা ২৫ এভববঅয কুাাবটয ব্যাংক স্থান কযা 

গফ ভগভ থ ববজববফ মফাড থ কর্তথক বিান্ত মনয়া য়। ঈক্ত কাগজয ক্রয়কৃত ভারাভার অবযচা, ববজববফ-এয মোগয 

স্তান্তয কযা গয়গছ।  

৯.২ কবফযপুয, নাযায়ণগঞ্জ গ্রীড ঈগকন্দ্র এফং াবায, ঢাকা গ্রীড ঈগকন্দ্র বযদ থন কগয মদখা মায় মম, ঈবয় স্থাগন ২৫ 

এভববঅয কুাাবটয ব্যাংক স্থান কযা গয়গছ। ববজববফ’য দাবয়েযত কভ থকতথাগদয াগথ কথা ফগর জানা মায় মম, 

কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয য মবাগেজ মরগবর অগগয মচগয় ঈন্নত গয়গছ এফং মবাগেজ ঈঠানাভা  (Fluctuation) 

নীয় ম থাগয় অগছ।   

৯.৩ মগায়ারাো, খুরনা গ্রীড ঈগকন্দ্র বযদ থন কগয মদখা মায় মম, মখাগন পুযাতন কগরার রুভ বযগনাগবন কযা গয়গছ; 

একটি ১৩২/৩৩ মকবব ট্রান্পপভ থায স্থান বযফতথন কযা গয়গছ; দ্যআটি ১৩২ মকবব ফাফায প্রবতস্থান কযা গয়গছ এফং 

ফাফায বডপাগযনবয়ার প্রগটকন বগষ্টভ স্থান কযা গয়গছ। বযদ থন কগয জানা মায়, গ্রীড ঈগকন্দ্রটিয ফতথভান 

য়াকথটি কাগজয বযবধয তুরনায় মছাট এফং ফাথরুগভয সু-ব্যফস্থা মনআ। মগায়ারাো গ্রীড ঈগকন্দ্রটি মদগয বফদ্যুৎ 

ঞ্চারগনয জন্য তুান্ত গুরুেপূণ থ একটি স্থানা। এখানকায য়াকথটি বফববন্ন মন্ত্রাবত দ্রুত মভযাভগতয জন্য  অগযা 

সুবযয য়া প্রগয়াজন।  
৯.৪ প্রকগেয মূর বডববগত মকান মানফাগনয ংস্থান বছর না। বডবব ংগাধগনয পূগফ থআ ২ জুন, ২০০৯ তাবযগখ একটি 

ডাফর মকবফন বকঅ এফং ২৪ এবপ্রর, ২০১১ তাবযগখ একটি জী প্রকগেয অতায় ক্রয় কযা গয়গছ।  যফতীগত 

ংগাবধত বডববগত মানফাগনয ংস্থান যাখা য়। ংগাবধত বডবব ৬আ মভ, ২০১৪ তাবযগখ নুবষ্ঠত একগনক বায় 

নুগভাবদত য়।  অযবডবব নুগভাদগনয পূগফ থআ গােী ক্রয় কযা এফং যফতীগত অযবডবগত ংস্থান যাখা ঘটগনািয 

নুগভাদন (Post Facto Approval) এয ম থাগয় গে, মা অবথ থক শৃিরায বযন্থী।  
৯.৫ প্রকগেয মভয়াদ জুন, ২০১৪ ম থন্ত বনধ থাবযত বছর। প্রকে ভাপ্ত ফায ভাে ৪ (চায) ভা পূগফ থ অযবডবব নুগভাদগনয জন্য 

বআব বা নুবষ্ঠত গয়গছ এফং মভ, ২০১৪ মত অযবডবব নুগভাবদত গয়গছ। ববফষ্যগত অগযা সুদূযপ্রাযী বযকেনা 

কযা এফং এ ধযগনয Practice এবেগয় মায়া ভীচীন গফ।  
৯.৬ প্রকগেয মূর বডববগত বনভ থাণ ব্যয় খাগত ১২.০৭ মকাটি টাকায ংস্থান বছর। বডবব ংগাধগনয পূগফ থআ ১৬.০৪ মকাটি 

ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক শৃিরায বযন্থী। 
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৯.৭ প্রকগেয অযবডববগত প্রকে ব্যগয়য ববজববফ ংগ ১৮.০৮ মকাটি টাকায ংস্থান যগয়গছ। থচ ববজববফ ংগ 

২৪.০৬ মকাটি টাকা ব্যয় গয়গছ। মভাট প্রকে ব্যয় বযফবতথত থাকগর ববজববফ ংগয নুগভাবদত ফযাগেয 

বতবযক্ত  ব্যয় কযা অবথ থক শৃিরায বযন্থী।   
৯.৮ প্রকগেয মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ৩ দপায় ৩(বতন) ফছয ৬(ছয়) ভা বৃবি কযা গয়গছ এফং ফ থগল ংগাধগনয 

ভাধ্যগভ অগযা ৬(ছয়), মভাট ৪(চায) ফছয বৃবি কযা গয়গছ। ২০০৭ াগর ঈন্নয়ন গমাগী প্রবতষ্ঠান কর্তথক বনগয়াবজত 

জাভ থান যাভ থক মভা থ আগরগরা কনারটিং একটি োবড বযগাট থ প্রদান কগয; যফতীগত মরাগডয প্রকৃবত  বযভাণ 

বযফতথন য়াগত Implementation Consultant মকগকা, মকাবযয়া ২০০৯ াগর ববন্ন একটি বযগাট থ প্রদান কগয। 
পগর চুবক্তয বফববন্ন ংগয বযফতথন কযাগত ফাস্তফায়ন কার বৃবি মগয়গছ ফগর প্রকে দপ্তয জানায়। প্রকগেয অতায় 

মকান ভূবভ বধগ্রগণয প্রগয়াজন য়বন। ভূবভ বধগ্রগণয জটিরতা থাকা গে ৪ (চায) ফছয মভয়াদ বৃবি ায়া 

কাংবেত নয়। 
৯.৯ বডট ংক্রান্ত তথ্য:  প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ , ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফং ২০১৩-১৪ 

াগর এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়। ২০১৩-১৪ াগরয দ্যআটি অবি ফাগদ কর অবি বনষ্পন্ন কযা গয়গছ। বনষ্পন্ন 

অবি দ্যআটিয ঈিয মদয়া গয়গছ। 

১০। প্রকে ংবিষ্ট বস্থয বচে: প্রকে ংবিষ্ট  ৪ (চায)টি বস্থয বচে বনগম্ন প্রদান কযা ‟র:  

  

বচে-১: কবফযপুয গ্রীড ঈগকগন্দ্রয কগরার রুগভ স্থাবত কুাাবটয ব্যাংক বচে-২: াবায গ্রীড ঈগকগন্দ্রয সুআচআয়াড থ 

  

বচে-৩: মগায়ারাো, খুরনা ঈগকগন্দ্রয কগরার রুভ বচে-৪: মগায়ারাো, খুরনা ঈগকগন্দ্রয সুআচআয়াড থ 
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১১। প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ   

(মকাটি টাকায়) 

Description of 

procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and supply of 

gooods 

As per 

RDPP 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Installation of 325 MVAR 

Capacitor bank (Lot-1) 

41.176 41.335 January‟10 30/12/2010 22/09/2012 28/09/2013 

Installation  of 175 MVAR 

Capacitor bank (Lot-2) 

32.711 32.756 January‟10 30/12/2010 30/09/2012 27/02/2013 

Installation of 100 MVAR 

Capacitor bank 

(Additional) 

14.725 14.73 N/A 22/04/2013 21/02/2014 19/05/2014 

Rehabilitation of Goalpara 

132/33 KV grid substation 

28.60 28.893 January‟10 07/11/2010 06/03/2012 13/08/2012 

Consultancy services for 

installation of capacitor 

banks and reinforcement 

of Goalpara substation  

7.394 7.39 July‟08 04/07/2009 30/06/2014 30/06/2014 

 

১২। প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(ক) প্রকেটিয মূর ঈগেশ্য কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয 

ভাধ্যগভ গ্রীড ঈগকগন্দ্র বযএুাকটিব ায়ায 

কভগনগগনয ভাধ্যগভ াবফ থকবাগফ ঞ্চারন রাআগন 

মবাগেজ বৃবি কযা। 

(ক)  মদগয ২৬টি স্থাগন কুাাবটয ব্যাংক স্থান কযা গয়গছ এফং 

বযএুাকটিব ায়ায কভগনগগনয ভাধ্যগভ াবফ থকবাগফ 

ঞ্চারন রাআগন মবাগেজ বৃবি মগয়গছ ফগর জানা মায়। 

(খ)  ট্রান্পবভন মবাগেজ করা (ধ) প্রবতগযাধ কযা। (খ)  বফববন্ন গীড ঈগকগন্দ্র ট্রান্পবভন মবাগেজ করা ফহুরাংগ 

হ্রা মগয়গছ ফগর জানাগনা গয়গছ।  

(গ)  গ্রীড ট্রান্পপভ থায এফং ট্রান্পবভন বগেভ বডগরাড কযা। (গ) বযএুাকটিব ায়ায কভগনগগনয ভাধ্যগভ রাআন কাগযন্ট 

বৃবি ায়। প্রকগেয অতায় কুাাবটয ব্যাংক গ্রীড 

ট্রান্পপভ থাগযয মরাড এন্ড এয াগথ মৄক্ত গয়গছ , পগর   গ্রীড 

ট্রান্পপভ থায বড-মরাগডড গয়গছ ফগর জানাগনা গয়গছ।                       

(ঘ)  ট্রান্পবভন র হ্রা কযা এফং ট্রান্পবভন আবপবগয়বন্প 

এয াবফ থক ঈন্নয়ন াধন। 
(ঘ)  ট্রান্পবভন র হ্রা মগয়গছ এফং ট্রান্পবভন আবপবগয়বন্প বৃবি 

মগয়গছ ফগর জানা মায়।  
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১৩। সুাবয/ভতাভত: 

১৩.১ অগরাচু প্রকগেয অতায় কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয পগর ট্রান্পবভন এবপবগয়বন্প বক বযভাণ বৃবি মগয়গছ এফং 

ট্রান্পবভন র বক বযভাণ হ্রা মগয়গছ তায একটি োবড কগয পরাপর অআএভআবড-মক ফবত কযগত গফ;  

১৩.২ প্রকগেয  মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ৩ দপায় ৩(বতন) ফছয ৬(ছয়) ভা বৃবি কযা গয়গছ এফং ফ থগল ংগাধগনয 

ভাধ্যগভ অগযা ৬(ছয়) ভা, মভাট ৪(চায) ফছয বৃবি কযা গয়গছ। ববফষ্যগত ফাস্তফম্মতবাগফ প্রকে প্রণয়ন  বনধ থাবযত 

ভগয়য ভগধ্য প্রকে ফাস্তফায়গন গচষ্ট গত গফ (নুগেদ ৯.৮); 

১৩.৩ মগায়ারাো, খুরনা গ্রীড ঈগকন্দ্রটিয ফতথভান য়াকথটি কাগজয বযবধয তুরনায় মছাট এফং ফাথরুগভয সু-ব্যফস্থা মনআ। 
ঈক্ত ঈগকন্দ্রটি মদগয বফদ্যুৎ ঞ্চারগনয জন্য তুন্ত গুরুেপূণ থ একটি স্থানা বফধায় ফতথভান য়াকথটি বযগনাগবন 

কগয অগযা সুবযয কযায জন্য ববজববফ কর্তথে মথগক ঈগদ্যাগ গ্রণ কযা মমগত াগয (নুগেদ-৯.৩); 

১৩.৪ অযবডববগত প্রকে ব্যগয়য ববজববফ ংগ ১৮.০৮ মকাটি টাকায ংস্থান থাকা গে ববজববফ ংগ ২৪.০৬ 

মকাটি টাকা ব্যয় গয়গছ। মভাট প্রকে ব্যয় বযফবতথত থাকগর ববজববফ ংগয নুগভাবদত ফযাগেয বতবযক্ত  ব্যয় 

কযা অবথ থক শৃিরায বযন্থী। এ বফলগয় ভন্ত্রণারয় খবতগয় মদগখ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ-৯.৭); 

১৩.৫ প্রকগেয মূর বডববগত মকান মানফাগনয ংস্থান না থাকা গে অযবডবব নুগভাদগনয পূগফ থআ  প্রকগেয অতায় 

মানফান ক্রয় কযা গয়গছ। অযবডবব নুগভাদগনয পূগফ থআ গােী ক্রয় কযা এফং যফতীগত অযবডবগত ংস্থান যাখা 

ঘটগনািয নুগভাদন (Post Facto Approval) এয ম থাগয় গে, মা অবথ থক শৃিরায বযন্থী। ববফষ্যগত এ ধযগনয 

ঘটনায পুনযাবৃবি মযাগধ ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ- ৯.৪); 

১৩.৬ প্রকগেয মূর বডববগত বনভ থাণ ব্যয় খাগত ১২.০৭ মকাটি টাকায ংস্থান বছর। বডবব ংগাধগনয পূগফ থআ ১৬.০৪ মকাটি 

ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক শৃিরায বযন্থী। ববফষ্যগত এ ধযগনয ঘটনায পুনযাবৃবি মযাগধ ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগফ (নুগেদ- ৯.৬); 

১৩.৭ ভাবনকগঞ্জ গ্রীড ঈগকগন্দ্রয জন্য ক্রয়কৃত ভারাভার বদগয় দ্রুত কুাাবটয ব্যাংক স্থাগনয ঈগদ্যাগ গ্রণ কযগত গফ 

(নুগেদ-৯.১); 

১৩.৮ যফতী ম থাগয় ববজববফ নতুন প্রকে গ্রগণয পূগফ থ ফাস্তফম্মতবাগফ ম্ভাব্যতা ভীো বনবিত কযগফ (নুগেদ ৯.৮); 

১৩.৯ প্রকে ভাপ্ত ফায ভাে এক ভা পূগফ থ মভ, ২০১৪ মত অযবডবব নুগভাবদত গয়গছ। ববফষ্যগত অগযা সুদূযপ্রাযী 

বযকেনা কযগত গফ এফং এ ধযগনয Practice মযাগধ ংবিষ্ট করগক গচষ্ট গত গফ (নুগেদ-৯.৫);  

১৩.১০  প্রকগেয কর বনষ্পন্ন বডট বনষ্পবিয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্রুত ঈগদ্যাগ গ্রণ কযগফ (নুগেদ-৯.৯); এফং  

১৩.১১  নুগেদ ১৩.১ মথগক ১৩.৯ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থামূ ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ অআএভআ বফবাগগক ১(এক) ভাগয 

ভগধ্য ফবত কযগফ। 
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ফাংরাগদ-বাযত গ্রীড অন্ত:ংগমাগ প্রকগেয 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৪) 

 

। প্রকগেয নাভ ফাংরাগদ-বাযত গ্রীড অন্ত:ংগমাগ প্রকে 

। ঈগদ্যাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরবভগটড (ববজববফ)  

। প্রকে এরাকা  মবোভাযা, কুবষ্টয়া। 

৫।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য%) 

বতক্রান্ত ভয় (মূর 

নুগভাবদত ফাস্তফায়ন 

কাগরয%) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১০৭৮৬৯.২৯ 

(৭০০০০.০০) 

 

১৫৭৯৮২.৯৭ 

(৯১০৭০.৪৩) 

 

১৪৯৩১০.১৮ 

(৮৯,৭৩৬.৪২) 

জুরাআ,২০১০ 

গত 

জুন, ২০১২ 

জুরাআ, ২০১০ 

গত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ, ২০১০ 

গত 

জুন,২০১৪ 

৪১৪৪০.৮৯ 

(৩৮.৪২%) 

১০০% 

মনাট:  ফ থগল ংগাবধত প্রাক্কবরত ব্যয় ১৫৭৯৮২.৯৭ রে টাকায ভগধ্য প্রকে াায্য ৯১০৭০.৪৩ রে টাকা মা এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংক 

(এবডবফ) মথগক ঋণ বাগফ প্রদাগনয ংস্থান যগয়গছ। ফবষ্ট ৬৬৯১২.৫৪ রে টাকায ভগধ্য বজবফ ৪৫১১৯.৫৮ রে টাকা ঋণ  

আকুুটি বাগফ মথাক্রগভ ৪০%  ৬০% ববজববফগক প্রদান এফং ফাবক ২১৭৯২.৯৬ রে টাকা ববজববফ‟য বনজস্ব তবফর মথগক 

ফগনয প্রস্তাফ কযা গয়গছ।  
৬। াধাযণ ম থগফেণ:  

৬.১  টভূবভ: মদগয াবফ থক থ থননবতক ঈন্নয়গনয জন্য বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা কযা ন্যতভ পূফ থতথ। ফাংরাগদ একটি 

ঈন্নয়নীর মদ এফং এ মদগ বোয়ন  নগযায়গনয জন্য প্রগয়াজনীয় বফদ্যুগতয ঘাটবত যগয়গছ। এ ঈগেগশ্য াশ্বথফতী 

মদ বাযত মথগক বফদ্যুৎ অভদাবনয রগেু ফাংরাগদ  বাযত যকাগযয ভগধ্য গত ১১ জানুয়াবয ২০১০ তাবযগখ একটি 

ভগঝাতা স্মাযক স্বােবযত য়। এ ধাযাফাবকতায় “ফাংরাগদ-বাযত গ্রীড অন্ত:ংগমাগ প্রকে” ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ 

কযা য়।  পৃষ্ঠা-১/৯ 

৬.২ ঈগেশ্য: 

(ক)  ফাংরাগদ -বাযত অন্ত:ংগমাগ গ্রীড বনভ থাগণয ভাধ্যগভ দ্যআ মদগয ভাগঝ  বফদ্যুৎ অদান প্রদান বনবিত কযা;                                                                           

        (খ)  ঈবয় মদগয অথ থ াভাবজক ঈন্নয়গনয বনবভি ফবধ থত বফদ্যুৎগতয চাবদায মমাগান মদয়া।                                                        

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন: 

 প্রকেটিয মূর বডবব ১০৭৮৬৯.২৯ রে (বজবফ ২৭৭২৩.৯৭ রে টাকা, প্রকে াায্য ৭০০০০.০০ রে টাকা  

ংস্থায বনজস্ব ১০১৪৫.৩২ রে টাকা) টাকা  প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১০ মথগক জুন ২০১২ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য 

গত ১৭ অগে ২০১০ তাবযগখয একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকগে ব্যফহৃত দ্রব্য  বনভ থাণ াভগ্রীয মূল্য 

বৃবিয কাযগণ  প্রকেটি ংগাধন কযা প্রগয়াজন গয় গে। ত:য ১৫৭৯৮২.৯৭ রে (বজবফ ৪৫১১৯.৫৮ রে টাকা, 

প্রকে াায্য ৯১০৭০৪৩ রে টাকা   ংস্থায বনজস্ব ২১৭৯২.৯৬ রে টাকা) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১০ মথগক 

জুন ২০১৪ মভয়াগদ ১ভ ংগাধন ১৯ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখয একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়।  
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৬.৪ প্রকে বযদ থন:  

 অআএভআ  বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ৪ জানুয়াবয ২০১৬ 

তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ববজববফ’য ংবিষ্ট কভ থকতথাযা ঈবস্থত মথগক 

ায়তা প্রদান কগযন।  

৬.৫

ববজববফ‟য তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী/ঈ ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক দভম থাদায ২ জন কভ থকতথা পূণ থকারীন/খন্ডকারীন প্রকে 

বযচারগকয দাবয়ে ারন কগযন। বনগম্ন তাগদয বফফযণ প্রদান কযা গরা:- 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয 

নাভ 

দফী পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয় কার 

১। প্রগকৌরী মভা: 

অকগছদ অরী 

ঈ ভাব্যফস্থাক 

প্রকে বযচারক 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরঃ 

খন্ডকারীন ২৮ এবপ্রর ২০১০ গত   

১৭ জুরাআ ২০১১ ম থন্ত 

২। প্রগকৌরী মভা: 

অকগছদ অরী 

ঈ ভাব্যফস্থাক 

প্রকে বযচারক 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন ১৭ জুরাআ ২০১১ গত   

১ অগে ২০১১ ম থন্ত 

৩। প্রগকৌরী কাজী 

আবতয়াক াান 

ব্যফস্থাক 

বাযপ্রাপ্ত প্রকে বযচারক 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন ১ অগে ২০১১ গত  

৩ বডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত 

 

৪। প্রগকৌরী কাজী 

আবতয়াক াান 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

প্রকে বযচারক 

ায়ায গ্রীড মকাম্পানী ফ ফাংরাগদ বরঃ 

পূণ থকারীন ৪ বডগম্বয ২০১৩ গত  

প্রকে ভাবপ্ত ম থন্ত 

সূে: বফদ্যুৎ বফবাগ কর্তথক ৩ নগবম্বয, ২০১৩ তাবযগখ মপ্রবযত ববঅয  

পৃষ্ঠা-২/৯ 

৭।  ??????????????????  ??????????????????????  ????????????  ??   ????????????  ??????????????::  বফদ্যুৎ বফবাগ মথগক প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এয তথ্য 

নুমায়ী  প্রকেটিয ঙ্গবববক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনম্নরু: 

(রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

বডবব নুমায়ী কাগজয 

ঙ্গ 

আঈবনট/ 

বযভাণ 

বযকবেত রেুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয মফতন জন ২২ জন ১৭০.৯৫ ২৪ জন ১৮৯.৬৫৪০১ 

(১১০%) 
২ বাতাবদ জন ২২ জন ১৭২.৩২ ২২ জন ১৮৯.৬৫৪০১ 

(১০৪.৯৪%) 

৩ ফীভা  বযফন মথাক মথাক ২২২৬.২৮ ২২২৭.১২৮৪১ ২২২৭.১২৮৪১ 

(১০০.০৩৮%) 

৪ েবতপূযণ বক:বভ:  

একয 

৩১.৬৭ বক:বভ:  

১১৩.৪৩ একয 

৫০০.০০ ৩১.৬৭ বক:বভ:  

১১৩.৪৩ একয 

৭৫.৭৬৩১৪ 

(১৫.১৫২%) 

৫ কনারগটবন্প জনভা ৩০ জনভা ৩৯০২.৮৮ ৩০ জনভা ৩৬৬৫.০৭১৫৯ 

(৯৩.৯০৬%) 
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ক্র: 

নং 

বডবব নুমায়ী কাগজয 

ঙ্গ 

আঈবনট/ 

বযভাণ 

বযকবেত রেুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

৬ মটবেং বপ মথাক মথাক ১২.৪৫ ১২.৬৭৭৫১ ১২.৬৭৭৫১ 

(১০১.৮২৭৩৯%) 

৭ াগব থ মথাক মথাক ১০.৭৭ ৮.৬৪২৩০ ৮.৬৪২৩০ 

(৮০.২৪৪%) 

৮ ায়াবযং চাজথ (বপ, 

ববকঈবযটি, বিবনং আতুাবদ) 

মথাক মথাক ১৪.০০ ১৪.৪৮৮৫৩ ১৪.৪৮৮৫৩ 

(১০৩.৪৮%) 

৯ আঅআএ োবড মথাক মথাক ১৫.৯০ ৭.০৩০০০ ৭.০৩০০০ 

(৪৪.২১৩%) 

১০ ন্যান্য 

(টিএ,বডএ,টি,মগট্রার, 

মানফান,মভযাভত, মেনাযী, 

মটবরগপান আতুাবদ) 

মথাক মথাক ১৮৯.৫০ ১৭৮.৮৫৪০৯ ১৭৮.৮৫৪০৯ 

(৯৪.৩৮২%) 

১১ মানফান  মানফাগনয 

ংখ্যা 

৭টি ১০৬.৮০ ১টি জী  ১টি 

মভাটয াআগকর  

৫৪.৩২৫০০ 

(৫০.৮৬৬%) 

১২ টুর এুান্ড প্লুান্ট মথাক মথাক ১১২৭২.৪১ ১২৮২৪.৩৪০৭৭ ১২৮২৪.৩৪০৭৭ 

(১১৩.৭৬৭%) 

১৩ বপ আকুুআগভন্ট মথাক মথাক ১৮.৩০ ২.৯০৬৯৪ ২.৯০৬৯৪ 

(১৫.৮৮৪%) 

১৪ বপ অফাফে মথাক মথাক ৫.৪২ ০.৪৫০৯০ ০.৪৫০৯০ 

(৮.৩১৯%) 

১৫ তফদ্যুবতক মন্ত্র  মন্ত্রাবত রট রট ৭৪৮৫১.৩৩ ৭৪৮৫১.২৫০১৪ ৭৪৮৫১.২৫০১৪ 

(৯৯.৯৯৯%) 

১৬ ভূবভ বধগ্রণ একয ১১৩.৪৩ একয  ৭৬৪.১৯ ১১৩.৪৩ একয ৭৭২.৪৯৩২৭ 

(১০১.০৮৬%) 
১৭ ভূবভ ঈন্নয়ন ঘনবভটায ২২৯২৫৪৬ 

ঘ:বভ: 

৫০৯৯.১৩ ২২৯২৫৪৬ ঘ:বভ: ৪৩৪০.২২৫৯৪ 

(৮৫.১১৬%) 

১৮ অফাবক বফন বনভ থাণ ফ:পৄ: ৩২০০ ফ:পৄ: ৭৪.০২ -- -- 

১৯ ন্যান্য বফন (নাফাবক) 

বনভ থাণ 

মথাক মথাক ৬৯৭৬.৭০ ৫৬৩০.০৭৮২৫ ৫৬৩০.০৭৮২৫ 

(৮০.৬৯৮%) 

২০ স্থান ব্যয় (পাঈগন্ডন, 

আগযকন, মটবেং কবভবনং) 
মথাক মথাক ১৩১০৩.১৩ ১৫৬৪২.০৬৬৫৩ ১৫৬৪২.০৬৬৫৩ 

(১১৯.৩৭%) 
২১ ববড বুাট এফং ন্যান্য চাজথ মথাক মথাক ২৬৬৪২.৫৬ ২৩৬৯৮.৬১৯৬১ ২৩৬৯৮.৬১৯৬১ 

(৮৮.৯৫০%) 
২২ মথাক ফযাে (অয়  কয) -  ২৪৩৫.১৮ -- -- 

২৩ বনভ থাণকারীন সুদ মথাক মথাক ৪৭৭১.৩৩ ৪৯৩৩.২৭৭৮৭ ৪৯৩৩.২৭৭৮৭ 

(১০৩.৩৯৪%) 

২৪ বপবজকুার কবন্টনগজবন্প মথাক মথাক ২৫৮.৩৯ ২৭৬৭.৭৯০০০ ২৭৬৭.৭৯০০০ 

(১০৭১.১৬৭%) 

২৫ প্রাআ কবন্টনগজবন্প মথাক মথাক ৪৩৮৯.০৪ ১১৮.০৭০০০ ১১৮.০৭০০০ 

(২.৬৯০%) 

ফ থগভাট =   ১৫৭৯৮২.৯৭  ১৪৯৩১০.১৮০৪৮ 

(৯৪.৫১০%) 

পৃষ্ঠা-৩/৯ 

 



813 

৮। বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

৮.১ প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ: 

৮.১.১ ৫০০ মভগায়াগটয একটি HVDC Back to Back Station বনভ থাণ:  

কুবষ্টয়ায মবোভাযা ঈগজরায যাভকৃষ্ণপুগয মেনটি বনভ থাণ কযা গয়গছ। এ মেগন স্থাবত গ্রীড অন্ত:ংগমাগগয ভাধ্যগভ 

ফাংরাগদ  বাযগতয ভগধ্য বফদ্যুৎ অদান প্রদাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ। একক মপআগজয ৪০০ মকববয ৪টি ট্রান্পপভ থায, 

একক মপআগজয ২৩০ মকববয ৪টি ট্রান্পপভ থায স্থান কযা গয়গছ; তন্গধ্য ৩টি একক মপআগজয ৪০০ মকববয  ট্রান্পপভ থায 

ফতথভাগন চালু অগছ এফং ৪০০ মকববয ১টি ট্রান্পপভ থায ংযবেত (reserve)  যাখা গয়গছ। একক মপআগজয ৪০০/২৩০ 

মকববয প্রবতটি ট্রান্পপভ থাগযয েভতা গে ২০১ এভববএ।  
 ৮.১.২ বাযত (ফযভপুয) মথগক ফাংরাগদ (মবোভাযা) ম থন্ত ট্রান্পবভন রাআন এফং কুবষ্টয়া (ইশ্বযদী) মথগক খুরনা ম থন্ত 

ট্রান্পবভন রাআন বনভ থাণ:  

  বাযত (ফযভপুয) মথগক ফাংরাগদ (মবোভাযা) ম থন্ত ২৭.৩৩৫ বক:বভ: তদগঘ থু য ৪০০ মকবব ডাফর াবকথট বাযগড 

ট্রান্পবভন রাআন স্থান কযা গয়গছ। এ ট্রান্পবভন রাআগনয ভাধ্যগভ দ্যআ মদগয ভগধ্য গ্রীড অন্ত:ংগমাগ স্থাবত গয়গছ 

বফধায় বফদ্যুৎ অদান প্রদান কযা ম্ভফ গফ। এ ট্রান্পবভন রাআগন ৭৮টি ল্যাটি টাআ গ্যারবানাআজড আোত টায়ায 

এফং ৪টি বতবযক্ত টায়ায ফবস্থত।  
  নফবনবভ থত ৫০০ মভ:: এআচবববডব ব্যাক টু ব্যাক মেন মথগক ইশ্বযদী গয় খুরনা ম থন্ত  ৪.৫১৩ বক:বভ: তদগঘ থু য ২৩০ 

মকববয LILO (Line in Line Out) ডাফর াবকথগটয বাযগড ট্রান্পবভন রাআন ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। এ 

ংগমাগগয ভাধ্যগভ মদগয দবেণাঞ্চগর বফদ্যুৎ যফযা কযা ম্ভফ গফ। এ ট্রান্পবভন রাআন ১৫টি ল্যাটি টাআ 

গ্যারবানাআজড আোত টায়ায িাযা গঠিত।  
৮.১.৩ ভূবভ বধগ্রণ  ভূবভ ঈন্নয়ন: প্রকগেয ধীগন ১১২.৬৩০ একয ভূবভ বধগ্রণ ম্পন্ন কযা গয়গছ। ১১২.৬৩০ একগযয 

ভগধ্য ০.৫০০ একয মফযকাবয ভূবভ, ০.৩০৫ একয যকাবয খা জবভ এফং ফবষ্ট ভূবভ ফাংরাগদ মযরগয়য বছর। 
বধগ্রণকৃত ভূবভ নীচু এরাকায় বছর বফধায় তা ঈন্নয়গনয জন্য ববজববফ  ফাংরাগদ াবন ঈন্নয়ন মফাড থ-এয 

ডাআগযক্টগযট ফ মরজায-এয ভগধ্য গত ২১ জুরাআ ২০১০ তাবযগখ একটি চুবক্ত স্বােবযত য়।  
পৃষ্ঠা-৪/৯ 

  ভূবভ ঈন্নয়ন কাগজয ং বাগফ দ্মা নদীয তরগদ মথগক ভাটি খনন কগয ফন্যা মরগবর মথগক গগে ৫.৬২ বভটায ঈচুগত 

প্রকে এরাকায় ভাটি বযাট কযা য়। অযবডববগত ংস্থানভগত ২২,৯২,৫৪৬ ঘন বভটাগযয বফযীগত প্রকৃত গে 

২১,৫৬,১৩০.৪৭ ঘন বভটায ভাটি বযাগটয কাজ ম্পন্ন কযা য়। চুবক্ত নুাগয ভাটি বযাট ম্পগন্নয বনধ থাবযত তাবযখ ২১ 

জুরাআ ২০১১ তাবযগখয য গত ১৮ জুরাআ ২০১২ তাবযগখ ভাটি বযাগটয কাজ ম্পন্ন কযা য়।  
৮.১.৪ যাভ থক মফা: এ প্রকগেয ধীগন ফাংরাগদ  বাযগতয ভগধ্য তফদ্যুবতক গ্রীড অন্ত:ংগমাগ স্থান  ংবিষ্ট ট্রান্পবভন 

রাআন স্থাগনয রগেু প্রগয়াজনীয় যাভ থক মফা প্রদান ম্পবকথত এক চুবক্ত ববজববফ  ায়ায গ্রীড কগ থাগযন ফ 

আবন্ডয়া বরবভগটগডয ভগধ্য গত ২৭ এবপ্রর ২০১০ তাবযগখ স্বােবযত য়। ায়ায গ্রীড কগ থাগযন ফ আবন্ডয়া বরবভগটড 

বাযত যকাগযয একটি াফবরক বরবভগটড কগ থাগযন। চুবক্তয ধীগন বাযগতয এ কগ থাগযগনয ২১ (একু) জন 

যাভ থক অগরাচু প্রকগে কাজ কগযন।  যাভ থক দর দযে ংক্রান্ত ডকুগভন্ট প্রণয়ন  চূোন্তকযণ, দযে মূল্যায়ন  

চূোন্তকযণ, প্রাক দযে  দযে অহ্বান যফতী ঠিকাদাগযয রবয়ং পুনযীেণ এফং বফস্তাবযত প্রকে প্রবতগফদন প্রণয়গন 

কাজ কগযন। চুবক্ত নুাগয যাভ থক মফা ম্পাদগনয বনধ থাবযত মভয়াদ ২৭ নগবম্বয ২০১২ তাবযগখয য ৩১ বডগম্বয 

২০১৩ তাবযগখ যাভ থক মফা ঙ্গ ম্পন্ন য়।    
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পৃষ্ঠা-৫/৯ 

 ৯| প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:   

ক্র: নং কাগজয নাভ/ 

প্যাগকগজয নাভ 

দযে 

ডকুগভন্ট 

প্রস্তুগতয 

তাবযখ 

দযে 

অহ্বাগনয 

তাবযখ 

দযে 

প্রাবপ্তয 

তাবযখ 

ববজববফ 

মফাড থ কর্তথক 

দযগেয 

কাবযগযী 

প্রস্তাফ 

নুগভাদগনয 

তাবযখ 

দাতা ংস্থা 

(এবডবফ)  

কর্তথক 

কাবযগযী 

প্রস্তাফ 

নুগভাদগন

য তাবযখ 

ববজববফ 

কর্তথক 

অবথ থক 

প্রস্তাফ 

মূল্যায়ন 

নুগভাদগনয 

তাবযখ 

দাতা 

ংস্থা 

(এবডবফ) 

কর্তথক 

অবথ থক 

প্রস্তাফ 

নুগভাদ

মনয 

তাবযখ 

-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 

-ঠিকাদাগযয নাভ 

- চুবক্ত নুাগয কাম থ 

ম্পাদগনয তাবযখ 

- ফাস্তগফ কাম থ 

ম্পাদগনয তাবযখ 

-চুবক্ত মূল্য 

- বযগাবধত মূল্য 

১ কুবষ্টয়ায মবোভাযায় 

১×৫০০ মভ:: HVDC 

ব্যাক টু ব্যাক মেগনয 

বডজাআন, াপ্লাআ, মডবরবাযী, 

আনেগরন, মটবেং  

কবভবনং 

১৬ 

মপব্রুয়াবয, 

২০১০ 

২৮ 

মপব্রুয়াবয, 

২০১০ 

২০ মভ, 

২০১০ 

(১ভ 

ম থায়) 

৮ নগবম্বয, 

২০১০ 

(২য় 

ম থায়) 

২৪ অগে, 

২০১০ 

৩০ 

মগন্ফম্বয, 

২০১০ 

২১ বডগম্বয, 

২০১০ 

৩১ 

জানুয়াবয, 

২০১১ 

-  ২৯ ভাচ থ, ২০১১ 

-M/S Siemens 

AG, Germany 

- ২৮ ভাচ থ, ২০১৩ 

- ১৫ বডগম্বয, ২০১৩ 

- ৭৭,৭৯০,৩৩৯ 

আঈগযায ভবযভাণ 

১,৬২৫,১৫৪,৯৯৭/- 

টাকা 

- ৭৭,৭৯,৩৩৮.১৬ 

আঈগযায ভবযভাণ 

১,৬২৪,৯৪৮,৬২১/- টাকা 

২ বাযত (ফযভপুয) মথগক 

ফাংরাগদ (মবোভাযা) 

ম থন্ত ২৭.৩৩৫ বক:বভ:  

৪০০ মকবব ডাফর াবকথট 

বাযগড ট্রান্পবভন রাআন 

এফং ৫০০ মভ:: 

এআডবববডব ব্যাক টু ব্যাক 

মেন মথগক ইশ্বযদী গয় 

খুরনা ম থন্ত ৪.৫১৩ বক:বভ: 

২৩০ মকববয LILO ডাফর 

াবকথট বাযগড ট্রান্পবভন 

রাআন স্থাগনয বডজাআন, 

াপ্লাআ, মডবরবাযী, 

আনেগরন, মটবেং  

কবভবনং 

১৬ 

মপব্রুয়াবয, 

২০১০ 

২৮ 

মপব্রুয়াবয, 

২০১০ 

২৬ এবপ্রর, 

২০১০ 

২০ গক্টাফয, 

২০১০ 

৩ নগবম্বয, 

২০১০ 

২৮ 

মগন্ফম্বয, 

২০১০ 

৩ নগবম্বয, 

২০১০ 

- ৩০ বডগম্বয, ২০১০ 

- M/S. Cobra 

Instalacionnes Y 

Servicios S.A. 

Spain 

-  ৩০ জুন, ২০১২ 

- ৩০ জুন, ২০১৩ 

- ৯,৭৪১,৯২১.৯৪ ভাবকথন 

ডরাগযয ভবযভাণ 

৩৫৯,৯৫৯,৮৮১.৯০ 

টাকা 

- ৯,৬৪১,৪২৮.০৩ ভাবকথন 

ডরাগযয ভবযভাণ 

২৯০,৬৮৩,৫৭৩.৫৮ 

টাকা 

৩ কুবষ্টয়ায মবোভাযায় 

১×৫০০ মভ:: HVDC 

ব্যাক টু ব্যাক মেগনয জন্য 

দ্মা নদীয তরগদ মথগক 

মরবজংগয়য ভাধ্যগভ ভূবভ 

ঈন্নয়ন 

       -২১ জুরাআ, ২০১০ 

- Directorate of  

Dredgers, BWDB 

- ২১ জুরাআ, ২০১১ 

- ১৮ জুরাআ, ২০১২ 

- ৪৯৮.৭২২ বভ: টাকা 

- ৪৩৪.০২ বভবরয়ন 

টাকা 
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৪ কুবষ্টয়ায মবোভাযায় 

১×৫০০ মভ:: HVDC 

ব্যাক টু ব্যাক মেন স্থান 

 ংবিষ্ট ট্রান্পবভন রাআন 

স্থান  কাগজয যাভ থক 

মফা 

       - ২৭ এবপ্রর, ২০১০ 

- M/S, Power 

Grid Corporation 

of India Ltd. 

- ২৭ নগবম্বয, ২০১২ 

- ৩১ বডগম্বয, ২০১৩ 

- ৭৪,৯০০ বভবরয়ন 

ভাবকথন ডরায  ২১১ 

বভ: বাযতীয় রুব 

- ৭৪,৯০০ বভবরয়ন 

ভাবকথন ডরায  ২১১ 

বভবরয়ন বাযতীয় রূব 

 

বযদ থনকাগর অগরাচনায ভাধ্যগভ জানা মায় মম, প্যাগকজ ৩ এয বফলগয় ১ গক্টাফয, ১৯৯৭ তাবযগখ জাবযকৃত ববজববফ‟য Delegation of 

Administrative and Financial Approval –এয E (ii) নুগেদ নুাগয ফাগজগট প্রগয়াজনীয় ংস্থান থাকা াগগে এফং বনধ থাবযত 

প্রবক্রয়ায় দযে মূল্যায়ন ভাপ্তকযগণয য যকায বনয়বন্ত্রত মযআগট যকাগযয প্রবতবনবধেমূরক এন্টাযপ্রাআজ মথগক দযে অহ্বান ব্যতীত ক্রগয়য 

বফধান যগয়গছ। ঈক্ত বফধান নুাগয ফাংরাগদ াবন ঈন্নয়ন মফাড থ-এয Directorate of Dredgers-এয গঙ্গ গত ২১ জুরাআ, ২০১০ তাবযগখ 

স্বােবযত এক চুবক্তয ভাধ্যগভ প্যাগকজ ৩-এয কাজ ঈক্ত ংস্থাগক প্রদান কযা য়।  
পৃষ্ঠা-৬/৯ 

প্যাগকজ ৪-এয বফলগয় ঈগেখ কযা মাগে মম, বফদ্যুৎ মক্টগয ফাংরাগদ  বাযগতয ভগধ্য গমাবগতা ংক্রান্ত ভগঝাতা স্মাযক ফাস্তফায়ন বফলগয় 

বাযগতয নয়াবদেীগত বচফ ম থাগয় মমৌথ বেয়াবযং কবভটিয প্রথভ বা গত ১২ জানুয়াবয, ২০১০ তাবযগখ নুবষ্ঠত য়। ঈক্ত বায স্বােবযত 

কাম থবফফযণীয ৭ভ নুগেদ নুাগয বাযগতয  Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL)-মক অগরাচু প্রকগেয যাভ থক 

বাগফ কাজ কযায জন্য ফাংরাগদগয ে মথগক নুগযাধ কযা গর PGCIL যাভ থক মফা প্রদান বফলগয় এক প্রস্তাফ বাযগতয ে মথগক গত ২৮ 

জানুয়াবয, ২০১০ তাবযগখ বচফ, বফদ্যুৎ বফবাগ ফযাফগয ম কযা য়। ম বযগপ্রবেগত PGCIL এয গঙ্গ গত ২৭ এবপ্রর, ২০১০ তাবযগখ এক চুবক্ত 

স্বােবযত য় এফং PGCIL মক অগরাচু প্রকগেয যাভ থক বনগয়াগ কযা য়।   
১০| প্রকগেয ঈগেশ্য জথন:  

                          বযকবেত ঈগেশ্য                           প্রকৃত জথন  

(ক) ফাংরাগদ-বাযত অন্ত:ংগমাগ গ্রীড বনভ থাগণয ভাধ্যগভ দ্যআ 

মদগয ভাগঝ বফদ্যুৎ অদান প্রদান বনবিত কযা। 

কুবষ্টয়ায মবোভাযায় HVDC ব্যাক টু ব্যাক মেন   বনভ থাণ  এফং 

নতুন ঞ্চারন রাআন স্থাগনয ভাধ্যগভ ফাংরাগদ-বাযগতয ভগধ্য 

বফদ্যুৎ অদান প্রদাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ।   

(খ) ঈবয় মদগয অথ থ াভাবজক ঈন্নয়গনয বনবভগি ফবধ থত 

বফদ্যুৎগতয মমাগান মদিয়া।                                                    

ফবধ থত বফদ্যুগতয মমাগান মদয়ায ভাধ্যগভ বে কাযখানা,কৃবল 

খাত  ফাংরাগদগয অথ থাভাবজক ঈন্নয়ন ঘগটগছ । 

 

১১| বডট ংক্রান্ত তথ্য:  

২০১০-১১ মথগক ২০১৩-১৪ ম থন্ত চায থ থ ফছগয ৪ ফায বুন্তযীণ বডট ম্পন্ন য় এফং ৪৬টি বডট অবি ঈত্থাবত য়। ৪৬টিয ভগধ্য ৪৪টি 

অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ২টি বডট অবিয জফাফ মপ্রবযত গয়গছ। ফবণ থত থ থ ফছযমূগ FAPAD কর্তথক ৪  ফায External বডট 

ম্পন্ন গয়গছ এফং ৩১টি অবি ঈত্থাবত য়। তন্গধ্য ২১টি অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ, ১০টি অবিয জফাফ বফদ্যুৎ বফবাগগ মপ্রবযত গয়গছ এফং 

১টি অবিয বফলগয় ংবিষ্ট কাম থারগয় তথ্য চায়া গয়গছ। প্রকে মভয়াদ কাগর ১১মভ ২০১৪ তাবযগখ একফায বববর বডট বধদপ্তয কর্তথক বডট 

ম্পন্ন য় এফং ৩টি অবি ঈত্থাবত য়। ২টি অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ১টিয জফাফ বববর বডট বধদপ্তগয মপ্রযণ কযা গয়গছ।        
পৃষ্ঠা-৭/৯ 
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বচে: ১ ৪০০ মকবব বাযত (ফযভপুয)-ফাংরাগদ (মবোভাযা) 

২৭.৩৩৫ বক:বভ: ডাফর াবকথট বাযগড ট্রান্পবভন রাআন 

বচে: ২ স্থাবত কনবাট থায ট্রান্পপযভায 

 

বচে:৩ HVDC মেন সুআচআয়াড থ মন্ত্রাবত 

১২| ভস্যা: 

১২.১ প্রকে ব্যয়  মভয়াদ বৃবি : মূর প্রকেটি জুরাআ, ২০১০ মথগক জুন, ২০১২ ম থন্ত ২ (দ্যআ) ফছয মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য বনধ থাবযত 

বছর এফং মূর প্রাক্কবরত  ব্যয় বছর ১০৭,৮৬৯.২৯ রে টাকা। জানা মায় মম, প্রকগেয ট্রান্পবভন রাআন স্থান ংক্রান্ত দযগেয 

মূল্য ঠিকবাগফ বনধ থাবযত য়বন বফধায় যফতীগত তা বৃবি ায় এফং টুর, প্লুান্ট  মেয়ায অআগটগভয মূল্য বৃবি ন্যান্য 

কাযগণ প্রকগেয প্রাক্কবরত ব্যয় ১৫৭,৯৮২.৯৭ রে টাকায় বৃবি ায়। ন্যান্যয ভগধ্য অয জানা মায় মম, ভূবভ বধগ্রগণয 

বফরগম্বয কাযগণ ফাস্তফায়নকার দ্যআ ফছয বৃবি কযায প্রগয়াজন য় (নুগেদ ৫) ;   

১২.২ নুগভাবদত ফযাে গো বতবযক্ত ব্যয়: প্রকগেয নুগভাবদত অযবডবব-মত কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয মফতন-বাতা, মটবেং বপ, 

ায়াবযং চাজথ, টুরস এুান্ড প্লুান্ট, বনভ থাণকারীন সুদ  বপবজকুার কবন্টনগজবন্প গঙ্গয মেগে ফযাগেয তুরনায় বতবযক্ত  ব্যয় 

গয়গছ (নুগেদ ৭); 

১২.৩ দযে প্রবক্রয়াকযগণ দীঘ থ ভয় গ্রণ: দযে অহ্বান মথগক চুবক্তয তাবযখ ম থন্ত দীঘ থ ভয় বতফাবত গয়গছ মা কাবিত নয় 

(নুগেদ ৯); 

 ১২.৪ বনধ থাবযত ভগয়য য চুবক্ত ফাস্তফায়ন: প্রবকঈযগভগন্টয ৪টি প্যাগকগজয মেগে চুবক্ত নুমায়ী বনবদ থষ্ট ভগয়য য কাম থ ম্পাদন কযা 

গয়গছ (নুগেদ ৯); 

১২.৫ ম থাপ্ত ফনায়ন  মরগনগজয বাফ: বযদ থনকাগর HVDC ব্যাক টু ব্যাক মেন এরাকায় বৃগেয ংখ্যা খুফআ কভ এফং বাযী 

বৃবষ্টাগতয কাযগণ াবন বনষ্কাগনয জন্য ম থাপ্ত মরগনজ ব্যফস্থা বযরবেত য়বন;  

১২.৬ বডট ংক্রান্ত: FAPAD  বববর বডট বধদপ্তয কর্তথক ঈত্থাবত মথাক্রগভ ১০টি  ১টি অবি এখন বনষ্পবি য়বন 

(নুগেদ ১১); এফং 

১২.৭ ববঅয মপ্রযণ ংক্রান্ত:  প্রকে ভাবপ্তয ১ ফছয ৪ ভা য ববঅয মপ্রযণ কযা য়।  
 পৃষ্ঠা-৮/৯ 
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১৩| সুাবয/ভতাভত: 

১৩.১ ববফষ্যগত প্রকে প্রণয়গনয মেগে ফাস্তফতায বববিগত ব্যয়  ভয় বনধ থাযণ এফং বনধ থাবযত ব্যয়  ভগয়য ভগধ্য প্রকগেয ফাস্তফায়ন 

বনবিত কযা প্রগয়াজন (নুগেদ ১২.১); 

১৩.২ অযবডবব‟য কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয মফতন-বাতা, মটবেং বপ, ায়াবযং চাজথ, টুরস এুান্ড প্লুান্ট, বনভ থাণকারীন সুদ  বপবজকুার 

কবন্টনগজবন্প গঙ্গয মেগে ফযাগেয তুরনায় মফব ব্যয় য়ায বফলগয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বফরগম্ব অআএভআবডগক ফবত 

কযগফ (নুগেদ ১২.২); 

১৩.৩ দযে অহ্বান মথগক চুবক্তয তাবযখ ম থন্ত দীঘ থ ভয় বতফাবত গয়গছ মা কাবিত নয়। ববফষ্যগত তফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকগেয 

মেগে ববজববফ দযে প্রবক্রয়াকযগণয ভয় মমৌবক্তক ম থাগয় হ্রা কযায বফলগয় ফ থাত্মক প্রগচষ্টা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১২.৩);  

১৩.৪ ববফষ্যগত দযগেয চুবক্ত নুমায়ী বনবদ থষ্ট ভগয়য ভগধ্য কাম থ ম্পাদগনয বফলগয় ববজববফ গচষ্ট থাকগফ (নুগেদ ১২.৪);  

১৩.৫ নফবনবভ থত HVDC ব্যাক টু ব্যাক মেন এরাকায় প্রগয়াজনীয় ংখ্যক বৃেগযাগণয ঈগদ্যাগ এফং ম থাপ্ত াবন বনষ্কান ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা মমগত াগয (নুগেদ ১২.৩);  

১৩.৬ ববফষ্যগত প্রকগেয ধীগন ভূবভ বধগ্রণ ংক্রান্ত মাফতীয় কভ থকান্ড েযাবিতকযগণয রগেু ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ম থাগয় ভিয়পূফ থক 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ম থাগয় সুাযববন  পগরা-অ মজাযদায কযগত গফ (নুগেদ ১২.১); 

১৩.৭ প্রকেটি নতুন ধযগনয বফধায় নফবনবভ থত HVDC ব্যাক টু ব্যাক মেন  এয মাফতীয় মন্ত্রাবত/যঞ্জাগভয 

ভাবক/লান্াবক/ফাবল থক যেণাগফেণ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ;  

১৩.৮ প্রকে ভাবপ্তয বতন ভাগয ভগধ্য ববঅয অআএভআবডগত মপ্রযগণয বফলয়টি ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বনবিত কযগফ                 

(নুগেদ ১২.৫); এফং 

১৩.৯ নুগেদ ১৩.১ – ১৩.৭ এয বফলগয় গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগধ্য অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ।  
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“Installation/ Shifting of 132kV, 33kV, 11kV & 0.4 kV Underground/Overhead 

line along Mayor Mohammad Hanif  Flyover Project of DCC” 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকগেয নাভ : “Installation/ Shifting of 132kV, 33kV, 11kV & 0.4 kV 

Underground/Overhead line along Mayor Mohammad Hanif  Flyover 

Project of DCC”  

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : Dhaka Power Distribution company Ltd (বডববডব) 

৪।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন ভয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

% 

বতক্রান্ত ভয়  

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র:া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৮১৬.৬৬ -- ৬৩২৬.৬৮ জানুয়াবয, ২০১৩  

গত  

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াবয, ২০১৩  

গত  

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াবয, ২০১৩  

গত  

জুন, ২০১৪ 

(-)১৪৮৯.৯৮ 

(-১৯.০৬%) 

১(এক) ফছয 

(২০০%) 

 

৫। প্রকগেয থ থায়ন:  

 (ক)     বজবফ:  

(রে টাকায়) 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

১ ২ ৩ ৪ 

২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ প্রগমাজু নয় 

 

 (খ)     প্রকে াায্য: প্রগমাজু নয় 

 (গ)     বডববডব‟য বনজস্ব থ থায়ন: ৫৩১৬.৬৬ রে টাকা  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৭। প্রকে এরাকা: ঢাকা ভানগযীয মাোফাবে গত গুবরস্তান ম থন্ত।  
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৮। প্রকগেয টভূবভ: ঢাকা বটি কগ থাগযগনয অতায় মভয়য মভাাম্মদ াবনপ ফ্লাআবায (মাোফাবে-াগয়দাফাদ-গুবরস্তান-

বনভতরী) বনভ থাণ কযায ভয় এআ ফ্লাআবাগযয এরাআনগভন্ট ংরি প্রায় ২.৬ বক:বভ:, ১৩২ মকবব অন্ডায গ্রাঈন্ড কুাফর এফং ২০ 

বক:বভ: ৩৩ মকবব বাযগড কুাফর বছর মা স্থানান্তয/পুনঃস্থাগনয প্রগয়াজন য়। মূর ফ্লাআবায প্রকগেয াগথ আঈটিবরটি রাআন 

স্থান/াযণ কযায কথা থাকগর বটি কগ থাগযন তা না কগয বফদ্যুৎ বফবাগগক নুগযাধ কগয এফং এগত বডববডব‟য ঈয 

অবথ থক চা গে। এ মপ্রবেগত প্রকগেয অতায় ঢাকা বটি কগ থাগযন এরাকায় ভূ-গবথস্থ কুাফর স্থাগনয জন্য মযাড কাটিং চাজথ 

ফাফদ মম বযভাণ থ থ বডববডব কর্তথক বটি কগ থাগযনগক বযগাধ কযগত গফ তা গত ০৯/০৪/২০১২ তাবযগখ ভাননীয় স্থানীয় 

যকায প্রবতভন্ত্রীয বাবতগে নুবষ্ঠত বায় ভকুপ কযায বিান্ত য়। মভাট প্রকে ব্যগয়য একটা ং (২৫.০০ মকাটি টাকা) 

বজবফ থ থায়গন এফং ফবষ্ট থ থ বডববডব কর্তথক বনফ থা কযায জন্য অগরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

৯। প্রকগেয ঈগেশ্য: ঢাকা বটি কগ থাগযগনয অতায় বনবভ থত মভয়য মভাাম্মদ াবনপ ফ্লাআবাগযয এরাকা ংরি অন্ডাযগ্রাঈন্ড 

/বাযগড তফদ্যুবতক কুাফরমূ স্থানান্তয কযা এফং নতুন রুগট কুাফরমূ স্থান কগয বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা বনবিত কযা।  

১০। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থা: প্রকেটি মভাট ৭৮১৬.৬৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী, ২০১৩  গত জুন, ২০১৩ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয রগেু গত ১৯/০২/২০১৩ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়।  

১১। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  

 বডববডব মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা র: 

(রে টাকায়) 

ক্র: নং ংগগয নাভ বডবব নুমায়ী ংগগয 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

জুন, ২০১৪ ম থন্ত গ্রগবত 

অবথ থক অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

১ মভবনাবযজ এন্ড আকুআগভন্ট ৬৯৩৬.২৯ ৫২৩৪.২৪ ১০০% 

২ ববড এন্ড বুাট ০.০০ ০.০০ - 

৩ কুাবটার িক ুাগরাগকন ০.০০ ০.০০ - 

৪ আন্পটগরন, মটবেং এন্ড কবভবনং ৮৮০.৩৬ ১০৯২.৪৪৪ ১০০% 

৫ আন্টাগযে বডঈবযং কনট্রাকন ০.০০ ০.০০ - 

৬ কবন্টনগজবন্প ০.০০ ০.০০ - 

 মভাট =  ৭৮১৬.৬৫ ৬৩২৬.৬৮৫ ১০০% 

 

১২।   প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য :  

ক্র: নং নাভ  দফী মভয়াদকার 

১) জনাফ বপঈর আরাভ খান, 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

০১/০২/২০১১ গত ৩০/১২/২০১৩ 

২) জনাফ এ.এ.এভ. ভামুদ্যর ক,  

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী 

২২/০১/২০১৪ গত ৩০/০৬/২০১৪ 
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১৩। বযদ থন: গত ২৫/১০/২০১৫ তাবযগখ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ মভা: তাীপ যভান প্রকে এরাকা 

এফং প্রকে বযচারগকয দপ্তয বযদ থন কগযন। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ন্যান্য ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন।  
১৪।   ম থগফেণ/ ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

১৪.১। মভয়য মভাাম্মদ াবনপ ফ্লাআবায প্রকগেয রাআন স্থাগনয কাজ শুরু কযা গর ঢাকা বটি কগ থাগযগনয  নুগযাগধয 

মপ্রবেগত বফববন্ন ভগয় ঈক্ত  প্রকে এরাকায  বফববন্ন জায়গায় কাজ কযা য়। ফ্লাআবাগযয এরাআনগভগন্টয বডববডব ‟য 

বফদ্যভান বফদ্যুৎ রাআন মূ ফ্লাআবায বনভ থাণ কাগজ বফি সৃবষ্ট কযায় ফ্লাআবায কর্তথে তাগদয প্রগয়াজন নুমায়ী 

বফববন্ন ভগয় বফববন্ন কাজ কযায নুগযাধ জানান। প্রথভ বদগক তাগদয নুগযাগধয মপ্রবেগত মফ বকছু রাআন স্থানান্তয 

কযা য় এফং বকছু বকছু স্থাগন ১১ মকবব রাআন ভূ -গবথস্থ কযা য়। যফতীগত মফ বকছু বদন কাজ ফন্ধ থাকায গয তাযা 

পুনযায় বফববন্ন স্থাগন জরুবয বববিগত রাআন স্থানান্তয কযায নুগযাধ জানায়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক মথাভগয় 

ফ্লাআবায ঈগিাধগনয স্বাগথ থ ম ভগয় তুন্ত দ্রুততায াগথ রাআনমূ স্থানান্তয কযা য়। বকছু বকছু স্থাগন পূগফ থআ 

স্থায়ীবাগফ রাআন স্থানান্তয কযা গয়বছর বকন্তু ফতথভাগন অফায মআ কর স্থাগন রাআন পুনঃস্থাগনয প্রগয়াজনীয়তা মদখা 

মদয়ায় ফ্লাআবায কর্তথগেয নুগযাগধ ম কর রাআনমূ ভূ -গবথস্থ মকফগরয ভাধ্যগভ স্থানান্তয কযা য়। এছাো 

ফ্লাআবায প্রকগেয কাগজয জন্য তাগদয মক্রন এফং ন্যান্য আকুআগভন্ট মুবগভন্ট এয জন্য বকছু বকছু স্থাগন ট্রান্পপযভায 

 ১১ মকবব তফদ্যবতক রাআন স্থানান্তয কযা য়।  

১৪.২। এছাো ফ্লাআবায ঈগিাধন য়ায গয বনভতরী এরাকায় ফ্লাআবাগযয াশ্বথ যাস্তা কযায পগর বফদ্যভান মার মূ 

ঈক্ত যাস্তায এরাআনগভগন্টয ভগধ্য গে মায়। পগর গুবরস্থান এরাকা গত চাঁনখাযপুর মভাে ম থন্ত যাস্তায ঈবয় াগশ্বথ রাআন 

মূ স্থানান্তয কযা প্রগয়াজন  য়। বফলয়টি বডববডব‟য ঈর্ধ্থতন কর্তথেগক জানাগনা গর চরভান কাম থাগদগয অতায় 

কাজটি কযায জন্য পূগফ থ প্রণীত „জফ‟টি ংগাধন কযা য়। পগর প্রকগেয কাজ পুনযায় বফরবম্বত য়। 
১৪.৩। বডববডব‟য নাবযন্দা-কাজরা াবকথট-১ এয অংবক ফ্লাআবাগযয মডভযা মযাডস্থ মটার প্লাজায নীগচ থাকায কাযগন ঈক্ত 

রাআনটি স্থানান্তগযয জন্য একটি নতুন জফ প্রণীত য় , মা ভু-গবথস্থ কুাফর (দবেন) বফবাগগয অতায় ফাস্তফাবয়ত য়। 
১৪.৪। প্রকগেয অতায় কর ৩৩ মকবব  ১১ মকবব অন্ডাযগ্রাঈন্ড/বাযগড কুফরমূ স্থানান্তয কযা গয়গছ এফং প্রগয়াজন 

নুমায়ী রাআন পুনঃবনভ থাণ কযা গয়গছ। তগফ ঢাকা বটি কগ থাগযগনয  াগথ কাগজয ভিয়ীনতায কাযগণ প্রকে 

ফাস্তফায়গন বফরম্ব গয়গছ।   
 

১৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য:  

(In lakh Taka) 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender /Bid/ proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of completion of 

work/Services and 

supply of goods 

As per DPP 

(in lakh Taka) 
Contracted 

value 
Invitation 

Date 
Contract 

signing/ LC 

opening Date 

As per 

contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 
Installation of  132 kV 

Underground line  

Machineries 

and 

equipment 

cost: 

6936.29 

4573.18 29/01/2013 28/02/2013 30/06/2013 30/06/2013 

Installation 33 kV 

Underground line(part-1) 
1061.77 31/01/2013 03/03/2013 30/06/2013 30/06/2013 

Installation 33 kV 

Underground line(part-2) 
41.48 08/01/2014 12/03/2014 30/06/2014 30/06/2014 

33 kV, 11kV, 0.4 kV 

Overhead line and 11/0.4 

kV Distribution 

Transformer shifting 

650.24 20/03/2013 25/04/2013 30/06/2014 30/06/2014 

 Total cost as 

per DPP: 

 

6936.29 

Total 

Contracted 

value: 

6326.68 
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প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

 

 

 

বচে-১: কারীভবন্দগযয বনকগট আগরকবট্রক  টিএনটি মাে 

 

 

 

 

   বচে-২: বনভতরী মগগটয বনকগট আগরকবট্রক  টিএনটি মাে 

 

Electric and T&T post near Joy Kali 

Mondhir 

Electric and T&T post near Nimtoli 

Gate (LHS) 
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বচে-৩: বনভতরী মগট  বনভতরী বডবব সুায ভাগকথগটয বনকগট আগরকবট্রক ট্রান্পপভ থায 

 

 

 
 

বচে-৪: ফাংরাফাজাগযয বনকগট আগরকবট্রক মাে  আগরকবট্রক ট্রান্পপভ থায 

Nimtoli DCC Super Market, Electric 

Post and Electric transformer near 

Nimtoli Gate (RHS) 

 

Electric Post and Electric 

Transformer at Banga Bazar 
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১৬। প্রকগেয ঈগেশ্য জথন:  

 

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ঢাকা বটি কগ থাগযগনয অতায় বনবভ থত মভয়য মভাাম্মদ 

াবনপ ফ্লাআবাগযয এরাকা ংরি অন্ডাযগ্রাঈন্ড /বাযগড 

তফদ্যুবতক কুাফরমূ স্থানান্তয কযা এফং নতুন রুগট 

কুাফরমূ স্থান কগয বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা বনবিত 

কযা। 

প্রকগেয অতায় মভাাম্মদ াবনপ ফ্লাআবাগযয ংরি ংগ 

কর ৩৩ মকবব  ১১ মকবব অন্ডাযগ্রাঈন্ড/বাযগড 

কুফরমূ স্থানান্তয কযা গয়গছ এফং পুনঃবনভ থাণ কযা গয়গছ। 
তএফ প্রকগেয ঈগেশ্য  বজথত গয়গছ। তগফ ২০০% টাআভ 

বায যান গয়গছ বফধায় প্রকগেয ঈগেশ্য ঠিক ভগয় বজথত 

য়বন। 
 

১৭।  সুাবয: 

১৭.১।    প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং এয  ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয Time Over Run এবেগয় 

মায়া মায়; 

১৭.২। ববফষ্যগত প্রকগেয  কাগজ একাবধক ংস্থা ংবিষ্ট থাকগর ভিয় কাম থক্রভ দেতায াগথ ম্পন্ন কযগত গফ মাগত 

প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয মকান ব্যাঘাত না ঘগট;  

১৭.৩।  পুনঃবনবভ থত তফদ্যুবতক রাআগনয যেণাগফেণ ঠিকবাগফ কযায প্রবত রেু যাখগত গফ মাগত কগয বফদ্যুৎ বফভ্রাগটয  

কাযগণ ফ্লাআবাযটি স্বাবাবফক কাম থক্রভ ব্যাত না য়; 

১৭.৪।   অগাভী ২(দ্যআ) ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৭.১ গত ১৭.৩) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী মথাীঘ্র অআ এভ আ 

বড‟মক ফবত কযগত গফ।  
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Rural Electrification Expansion Under Gopalganj PBS (Revised) 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

Rural Electrification Expansion Under Gopalganj PBS (Revised)

। 

ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ (বফঅযআবফ)।

মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতাভুক্ত এরাকা।

২৩৮৯.৫২ 

০.০০

২৬২১.৩৮ 

০.০০

২৫৮১.৬০ ০১/০৭/২০১১ 

গত 

৩০/০৬/২০১৩

০১/০৭/২০১১ 

গত 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০১১ 

গত 

৩০/০৬/২০১৪

১৯২.০৮ 

(৮.০৪%) 

১ ফছয 

৫০

প্রকেটি ম্পূণ থ ফাংরাগদ যকাগযয নুদাগনয গথ থ ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ: 

মদগয অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়গনয জন্য বফদ্যুৎ গে ন্যতভ চাবরকা বক্ত। মদগয াভবগ্রক ঈন্নয়ন বনবিতকযগণয জন্য বফববন্ন 

ঈন্নয়নমূরক খাগত ম থাপ্ত  বনযবফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযা কযা জরুযী বফধায় ফাংরাগদ যকায বফদ্যুতায়ন কভ থসূবচগক গফ থাচ্চ 

গ্রাবধকায বগগফ বচবিত কগযগছ।েী এরাকায ব্যাক জনগগাবষ্ঠয অথ থ াভাবজক ঈন্নয়গনয রগেু যকায েী বফদ্যুতায়ন 

মফাড থ প্রবতষ্ঠা কগয।েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয অতায় ফতথভাগন প্রবতবষ্ঠত ৭৭টি েী বফদ্যুৎ বভবত েী এরাকায জনগগাবষ্ঠয বনকট 

বফদ্যুৎ মৌগেঁ মদয়ায রগেু কাজ কযগছ। এ মপ্রবেগত মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতাধীন েী এরাকায থ থননবতক 

কভ থকান্ড মজাযদাযকযগণয রগেু নতুন মফদ্যুবতক রাআন বনভ থান/ োযণ, নতুন াফ-মেন বনভ থাণ এফং নতুন গ্রাক ংগমাগ 

প্রদাগনয বনবভি ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন ন্য একটি প্রকে “েী বফদ্যুতায়ন োযণ ঢাকা 

বফবাগীয় কাম থক্রভ -১” এয ধীগন মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতায় বকছু বফদ্যুতায়ন োযণ কাম থক্রভ চরভান 

থাকগর তা ম থাপ্ত না য়ায কাযগণ মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয ফবষ্ট এরাকায় বফদ্যুতায়ন কাম থক্রভ োযগণয রগেু 

ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ কর্তথক ২০১১ াগর বফগফচু প্রকেটি াগত মনয়া য়।   
 

৮ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ PCR গত প্রাপ্ত তথ্য ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
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৯ ঈগেশ্য:

প্রকেটিয মূর ঈগেশ্য বছর মগাারগঞ্জ মজরায ৫টি ঈগজরায় ২৩০ বকঃবভঃ তফদ্যুবতক রাআন  ১টি ৩৩/১১ মকবব নতুন ান-

মেন বনভ থাণ কগয মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতাধীন এরাকায থ থননবতক কভ থকাগন্ড গবতীরতা অনয়গনয জন্য ৮০০০ 

গ্রাক ংগমাগ প্রদান কযা। 
১০। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থা: মূর প্রকেটি জুরাআ ২০১১মথগক বডগম্বয ২০১৩ মভয়াগদ  ২৩৮৯.৫২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

ফাস্তফায়গনয বনবভি ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ০৫/০৬/২০১১ তাবযগখ নুগভাবদত য়।যফতীগত ০১/১১/২০১২ তাবযগখ 

২৬২১.৩৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ১ভ ফায ংগাবধত য় ।এ ংগাবধত প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ বছর জুরাআ ২০১১ গত জুন 

২০১৪ ম থন্ত।  
১১। প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ:

•  ২৩০ বকঃবভঃ তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ; 

•  ১টি ৩৩/১১ মকবব নতুন াফ-মেন বনভ থাণ; 

• ৮০০০ নতুন গ্রাক ংগমাগ প্রদান| 

১২। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:

বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খাবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী 

প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ অবথ থক অগ্রগবত বনম্নরূঃ 

ক্র: নং বডবব নুমায়ী কাগজয ংগ একক ফ থগল বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেুভাো

প্রকৃত ফাস্তফায়ন

অবথ থক 

রেু -টাকা

ফাস্তফ অবথ থক

রেু -টাকা

ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭) 
 Revenue: 

Supplies & Services 

     

1 Petrol and Lubricant for 

Vehicle 
L.S 4.00 - 3.84 - 

2 Transportation & Landing 

Charge 
- - - - - 

3 Consultant for Engineering 

Design & Supervision 
- 27.00 Total 

Line=230 km 

& S/S=01 

25.20 Line=229.29

1 km & 

S/S=01 

4 Inspection & testing       

5 Capital: 
Asset Procurement 

Equipment & Materials 

 

Lot 
 

2076.67 

236.90 

 

- 
 

2339.80 
 

- 

6 Land 

Acquisition/Purchase  
0.33 

Acres 
4.46 100% 4.46 100% 

7 Construction & works 

Land Development  
- 17.20 0.33 Acres 17.23 - 

8 Electrical Line  230 km   180.61 

 

Total 

Line=230 km  
156.53 

 

Total 

Line=229.29

1 km  

9 Substation 1 34.54 1 34.54 1  

10 Price Contingency 40.00 40.00 - - - 

Total   2621.38  2581.60 - 

 মনাট:  প্রকগেয প্রাক্কবরত ফযাি ২৬২১.৩৮ রে টাকায বফযীগত ২৫৮১.৬০ রে টাকা  ব্যয় গয়গছ।  
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১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:

ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ, মগাারগঞ্জ মজরায বনফ থাী প্রগকৌরী জনাফ  মভাঃ ভবঈবেন ম্পূণ থ প্রকে মভয়াগদ প্রকে 

বযচারক বগগফ দাবয়ে ারন কগযন। 

১৪। প্রকগেয বডট ংক্রান্ত তথ্য: প্রাপ্ত ববঅয গত মদখা মায় অগরাচু প্রকগেয মকান  External এফং Internal বডট ম্পন্ন 

য়বন। 
১৫।  প্রকে বযদ থন: 

 বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারগয়য বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রকগেয ববঅয  প্রাবপ্তয য অআএভআবড কর্তথক প্রকেটিয  

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন প্রনয়গনয বনবভি অআএভআবড‟য বে  বক্ত মক্টগযয ঈ -বযচারক মুাম্মদ কাভার মাগন 

তালুকদায কর্তথক গত ০৯-০৮-২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয অতায় বনবভ থত ৩৩/১১মকবব াফ-মেন  মগাারগঞ্জ দয ঈগজরায় 

চরভান বফদ্যুৎ রাআন বযদ থন কযা য়।  বযদ থনকাগর ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ মগাারগঞ্জ মজরায বনফ থাী প্রগকৌরী 

জনাফ গনবত বফশ্বা প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত বযদ থগনয মপ্রবেগত ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন 

মফাড থ মগাারগঞ্জ মজরায বনফ থাী প্রগকৌরীয দপ্তয গত প্রাপ্ত তগথ্যয অগরাগক মগাারগঞ্জ মজরায বফববন্ন ঈগজরায়  বফদ্যুৎ রা্আন 

বনভ থাণ  োযণ ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূ:  

 

ঈবেবখত াযণী গত মদখা মায়  অগরাচু প্রকগেয অতায় মগাারগঞ্জ মজরায ৫টি ঈগজরায় মভাট  বক: বভ: ফযাগেয 

বফযীগত ২৩০.১৮৪ বক: বভ: বফদ্যুৎ রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ; মা বডববগত ঈবেবখত মভাট রেু ভাোয প্রায় ভান। এ প্রগঙ্গ 

প্রকে বযচারক ফগরন ফাস্তগফ বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কাজ কযগত বগগয় গনক ভয় বকছু বকছু এরাকায় existing য়ান 

মপআজ রাআনগক বি মপআজ রাআন এফং বনম্ন েভতা ম্পন্ন তায  খু ুঁটি বযফতথন কগয ঈচ্চ েভতা ম্পন্ন রাআন বনভ থাগণয জন্য 

upgradation কাজ কযগত য় বফধায় গনক মেগে মভাট জথন এফং বডববগত ঈবেবখত রেু ভাোয ভগধ্য াভান্য তাযতম্য 

মথগক মায়।   
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১৫.১।  ৩৩/১১ মকবব ৫ এভববএ তফদ্যুবতক ঈগকন্দ্র:  

মগাারগঞ্জ দয   ভকসুদপুয ঈগজরা ীভাগন্ত মবন্নফােী  (চাভটা)নাভক স্াগন অগরাচু প্রকগেয অতায় ৩৩/১১ মকবব 

৫এভববএ েভতাম্পন্ন বফদ্যুৎ ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাণ কযা গয়গছ। ঈক্ত ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাগণয পগর এয অতায় ৮গত ১০ াজায 

নতুন গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ এফং আগতাভগধ্য প্রায় াঁচ াজায নতুন গ্রাকগক নতুন বফদ্যুৎ  

১৫.২। মগাারগঞ্জ দয ঈগজরা:

অগরাচু প্রকগেয অতায় মগাারগঞ্জ দয ঈগজরায় ৯০.৭২৪  ????::  ????::  নতুন রাআন বনভ থাগণয রেুভাোয বফযীগত প্রকে 

মভয়াগদ ৯০.১৫৮   বক:বভ: নতুন রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ মা রেুভাোয মচগয় ০.৫৬৬  বক: বভ: কভ । এ প্রংগঙ্গ বনফ থাী 

প্রগকৌরী ফগরন মকান মকান ঈগজরায় রেুভাোয মচগয় কভ অফায মকান মকান ঈগজরায় রেুভাোয মচগয় বকছু মফী বফদ্যুৎ 

রাআন স্থান কযা গয়গছ; এ মেগে মূরত ভিয় াধন কগয প্রকগেয মূর রেু বজথত গয়গছ।  

??????    ????????  ??????????????????:: ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয প্রধান কাম থারগয় একটি প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট যগয়গছ; মমখান মথগক েী 

বফদ্যুতায়ন মফাগড থয  অতাধীন কর প্রকগেয প্রগয়াজনীয় ভারাভার ক্রয় কযা গয় থাগক। শুদৄ বফদ্যুৎ রাআন োযগনয জন্য 

ঠিকাদায বনগয়াগগয কাজটি প্রকে বযচারগকয অতাধীন প্রকে ংবিষ্ট এরাকায েী বফদ্যুৎ বভবতয াগথ ভিয় কগয কযা 

গয় থাগক। অগরাচু প্রকগেয মগাারগঞ্জ  েী বফদ্যুৎ বভবত  এয অতাধীন এরাকায বফদ্যুৎ রাআন োযগনয দযগেয 

বফস্তাবযত ফণ থনা বনম্নরু:  

 
বযগাবধত 
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১৭।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথন : 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

প্রকে এরাকায় ২৩০ বকঃবভঃ তফদ্যুবতক রাআন এফং১টি ৩৩/১১ 

মকবব নতুন াফ-মেন বনভ থাণ কযা;

প্রকে এরাকায় ২৩০ বকঃবভঃ তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাগনয 

রেু ভাোয বফযীগত ২৩০.১৮৪ বক:বভ তফদ্যুবতক রাআন 

বনভ থাণ কযা গয়গছ । এছাো ১টি ৩৩/১১ মকবব নতুন াফ-

মেন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 
মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতাধীন এরাকায থ থননবতক 

কভ থকাগন্ড গবতীরতা অনয়গনয জন্য ৮০০০ গ্রাক ংগমাগ 

প্রদান কযা; 

মগাারগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয অতাধীন এরাকায 

থ থননবতক কভ থকাগন্ড গবতীরতা অনয়গনয জন্য ১০৪১২ 

জন নতুন  গ্রাক ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ । 
 

১৮।

১৮.১  ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট গত তফদ্যুবতক মার  ন্যান্য ভারাভার 

মথাভগয় না ায়ায় বকছু বকছু এরাকায় প্রকগেয কাম থ ম্পাদগন বফরম্ব য়। 
১৮.২  মকাটাবর াো  প্রকে ংবিষ্ট বকছু এরাকায় বফর  বনচু জবভ থাকায কাযগন ফল থা মভৌলগভ তফদ্যুবতক মার স্ান  

বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কাজ কযা মায়বন বফধায় বযকবেত ভগয়য মচগয় মফী ভয় ব্যয় য়।  
১৮.৩ বফদ্যুগতয মার আগযকন এফং বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কুাফর মকান মকান এরাকায় ব্যবক্ত ভাবরকানা জবভয ঈয 

বদগয় মনয়ায ভগয় জবভয ভাবরক কর্তথক অবি  গনক মেগে ফাধায কাযগণ ঈক্ত কাম থ ম্পাদগন বনধ থাবযত ভগয়য 

বতবযক্ত ভয় ব্যয় য়।
১৯।

১৯.১   তফদ্যুবতক মার  ন্যান্য ভারাভার মথাভগয় না ায়ায় একবদগক মমভন বকছু বকছু গন্যয মূল্য বৃবিয কাযগন প্রকে 

ব্যয় বৃবি মগয়গছ; ন্যবদগক কাবিত ভগয় গ্রাগকযা বফদ্যুৎ সুবফধা ায়বন। তাআ, ববফষ্যগত ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন 

মফাগড থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট গত প্রকগেয শুরুগতআ মথাভগয় ভারাভার যফযাগয বফলয়টি বনবিত 

কযগত গফ। 
১৯.২   প্রকগেয External audit  Internal audit ম্পন্ন কগয এয প্রবতগফদন অ্ডএভআবড‟মক ফবত কযগত গফ।  
১৯.৩   প্রকগেয অতায় বনবভ থত তফদ্যুবতক রাআন  াফগেন বনয়বভত যেণাগফেণ  কযগত গফ। 
১৯.৪   মমগতু গনক এরাকায় বধকাং ভাট- ঘাট ফল থাকাগর প্লাবফত থাগক; তাআ ফছগযয ফবষ্ট ভগয় এফ ঞ্চগর রাআন 

বনভ থাগণয বযকেনা  ফাস্তফায়গনয বফলয়টি বফগফচনা কযা মায় (নু:১৮.২)।  
১৯.৫  ব্যবক্ত ভাবরকানাধীন জবভয ঈয খুটি স্থাগনয মেগে জবভয ভাবরকগক েবতপূযগণয ব্যফস্া যাখা মমগত াগয 

(নু:১৮.৩)। 
১৯.৬  (১৯.১-১৯.৫) Aby‡”Q‡` ewY©Z Kvh©µ‡gi Dci M„wnZ e¨e¯‟vejx AvMvgx wZb (03) gv‡mi g‡a¨ 

AvBGgBwW-‡K AewnZ Ki‡e|  
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“েী বফদ্যুতায়ন োযন ঢাকা বফবাগীয় কাম থক্রভ-১ (ংগাবধত)” 

প্রকল্পের ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ :  “েী বফদ্যুতায়ন োযণ ঢাকা বফবাগীয় কাম থক্রভ-১ (ংগাবধত)” 

২। প্রকগেয ফস্থান : ঢাকা বফবাগগয ২১টি েী বফদ্যুৎ বভবতয অতায় ১৪০টি ঈগজরা 

৩। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৪।   ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ 

৫। প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন ভয়  :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত  

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর (প্র: া:) ফ থগল 

ংগাবধত 

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৯৭৮৮.৪০ 

(০.০০) 

৫৮৬২৭.০১ 

(০.০০) 

৫৪১৯৯.৩৬ জুরাআ, ২০১১  

গত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১১  

গত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১  

গত  

জুন, ২০১৪ 

৮৮৩৮.৬১ 

(১৭.৭৫%) 

১ ফছয 

(৫০%) 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
 

৭। প্রকগেয টভূবভ:   

২০২০ াগরয ভগধ্য ফাংরাগদগয কর গ্রাগভ বফদ্যুৎ মৌুঁগছ মদয়ায রগেু ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ কর্তথক “এরাকা 

বববিক েী বফদ্যুতায়ন কাম থক্রভ”- এয এক ভা বযকেনা প্রণয়ন কযা য়। এ ভাবযকেনা নুমায়ী মদগয ভস্ত গ্রাগভ বফদ্যুৎ 

মৌুঁগছ মদয়ায জন্য প্রায় ৩,৩০,৩২০ বক: বভ: বফতযণ রাআন বনভাগণ থয প্রগয়াজন গফ। ঢাকা বফবাগগয অতায় ২১টি েী বফদ্যুৎ 

বভবতগত  মভাট ৯৭,৫৪৯ বক:বভ: রাআন বনভ থাণ কযা প্রগয়াজন। আগতাভগধ্য এআ বফবাগগয অতায় প্রায় ৬৩,০০০ বক:বভ: রাআন 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। ফবষ্ট গ্রাভগুগরাগত বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য অগযা প্রায় ৩৪,৫৪৯ বক:বভ: নতুন রাআন বনভ থাগণয প্রগয়াজন 

গফ। ম রগেু অগরাচু প্রকেটি প্রস্তাফ কযা য়। 
৮। প্রকগেয ঈগেশ্যঃ 

ফাংরাগদগয কর গ্রাগভ দ্রুত বফদ্যুতায়গনয ভাধ্যগভ েী ঞ্চগরয ভানুগলয অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন াধন কযা এআ প্রকগেয 

ঈগেশ্য।  
৯। প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটিয মূর বডবব ২৪/০৮/২০১০ তাবযগখ একগনক বায় ৪৯৭৮৮.৪০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০১০ গত জুন, 

২০১৩ মভয়াগদ নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকগেয ংগাবধত বডবব ১৮/০৭/২০১৩ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক 

৫৮৬২৭.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ,২০১০ গত জুন, ২০১৪ মভয়াগদ নুগভাবদত য়।  
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১০।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভঃ  

 ৩৩৮৩ বক:বভ: নতুন বফতযণ রাআন বনভ থাণ;  

 ৬০২ বক: বভ: বফতযণ রাআন পুনফ থান; 

 ১১৫ বক: বভ: বফতযণ রাআন অগগ্রগডন; 

 ৩১৭ বক: বভ: ৩৩ মকবব রাআন বনভ থাণ; 

 ৩০টি (মভাট ২৭৫ এভববএ) নতুন ৩৩/১১ াফগেন বনভ থাণ । 

 

১১। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন :  

েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ মথগক প্রাপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা 

কযা রঃ  

(রে টাকায়) 

ক্র: নং গঙ্গয নাভ একক বডবব নুমায়ী 

গঙ্গয প্রাক্কবরত ব্যয় 

জুন, ২০১৪ ম থন্ত গ্রগবত 

অবথ থক অবথ থক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৫ ৯ - 

০১ কভ থকতথাগদয মফতন ৪৩ জন ৬৪.০৮ ১৮.৪৪ - 

০২ কভ থচাযীগদয মফতন ৫৮ জন ১০২.৭২ ৪৭.৮৩ - 

০৩ ফাবেবাো বাতা ১০১ জন ১০৪.৮৯ ৩৪.৮৩ - 

০৪ ঈৎফ বাতা ১০১ জন ২৬.৯২ ৯.৩২ - 

০৫ বচবকৎা বাতা ১০১ জন ২০.৮৩ ৮.৬৩ - 

০৬ টিবপন বাতা ১০১ জন ৩.৩৮ ১.৫১ - 

০৭ মাতায়াত বাতা ১০১ জন ৩.৩৮ ০.১৯ - 

০৮ ন্যান্য বাতা ১০১ জন ১৩০.০৮ ৫৮.৬৫ - 

০৯ ভ্রভণ বাতা LS ৬০.০০ ৪৯.৮৭ - 

১০ বপ বাো LS ৮১.০০ ১৭.৩৭ - 

১১ মটবরগপান LS ১২.৯৬ ৬.২৯ - 

১২ াবন যফযা  য়:বনষ্কান LS ৩.২৪ ০.০৪ - 

১৩ বফদ্যুৎ বফর LS ৯.৭২ ১.১৯ - 

১৪ গ্যা  জ্বারানী বফর LS ১.৯৪ ০.৫২ - 

১৫ মগট্রার  লুবব্রকুান্ট (গােীয জন্য)  LS ৮০.০০ ৩০.৩৪ - 

১৬ আন্পুগযন্প  ব্যাংক চাজথ LS ০.০০ ০.০০ - 

১৭ ছাা  প্রকানা LS ৫০.০০ ১৭.৫৭ - 

১৮ মষ্টনাযী, ীর  ষ্টুাম্প LS ৫০.০০ ১৯.৪৫ - 

১৯ প্রবেণ LS ১২.৫০ ৩.০৪ - 

২০ অপ্যায়ন LS ৩৫.০০ ৭.৩৩ - 

২১ ভারাভার বযফন  ল্যাবন্ডং চাজথ LS ১২০০.০০ ৩২৮.৩১ - 

২২ আবঞ্জ: বডজাআন  বযদ থন কাগজয 

যাভ থক বপ 

LS ৬০০.০০ ৪৭৭.৮২ - 
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২৩ ভারাভার বযদ থন  মটবষ্টং বপ LS ৫০.০০ ০.০০ - 

২৪ মানফান মভযাভত  যেণাগফেণ LS ১৫০.০০ ১১.৭০ - 

২৫ অফাফে মভযাভত  যেণাগফেণ LS ৩.০০ ০.২৮ - 

২৬ কবম্পঈটায  অনুলাংবগক মভযাভত 

 যেণাগফেণ 

LS ৩.০০ ১.০০ - 

২৭ ন্যান্য মভযাভত  যেণাগফেণ LS ২০.০০ ২.৮০ - 

২৮ মানফান ক্রয় ০৫টি ২৮৩.৭৯ ২৪০.২৯ - 

২৯ মন্ত্রাবত  ভারাভার ক্রয় রট ৪৯২৭৫.০০ ৪৮৩৯৮.১৯ - 

৩০ কবম্পঈটায  অনুলাংবগক ক্রয় ১৮ মট ১৩.২০ ১২.৭০ - 

৩১ অফাফে ক্রয় রট ২৭.০০ ৯.৯৩ - 

৩২ ন্যান্য রট ১৬.০০ ৪.১০  

৩৩ ভূবভ বধগ্রণ ৯.৯ একয ৮৫০.০০ ৪৭১.৭৬ - 

৩৪ তফদ্যুবতক রাআন   ৪১০০ বক:বভ: ৩১৫২.৫৯ ২৬০৪.৬৯ - 

৩৫ ঈগকন্দ্র বনভ থাণ ৩০ টি ১৪৩০.৭৯ ১৩০২.১১ - 

৩৬ Price Contingency LS ৭০০.০০ ০.০০ - 

 মভাট =  ৫৮৬২৭.০১ ৫৪১৯৯.৩৬ ১০০% 

 

১২.  প্রকগেয থ থায়নঃ 

 (ক)     বজবফঃ 

(রে টাকায়) 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৭৪৭৫.০০ - ৩৭৪৭৫.০০ - 

 

(খ)     প্রকে াায্যঃ প্রগমাজু নয়।  

(গ)     বনজস্ব থ থায়ন: ২১১৫২.০১ রে টাকা 

১৩।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

 প্রকগেয  শুরু মথগক জনাফ মভা: বভজানুয যভান খান, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী প্রকে বযচারক বাগফ দাবয়ে ারন কগযগছন।  
১৪। বযদ থনঃ 

অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক জনাফ মভা: তাীপ যভান ১৬আ ভাচ থ, ২০১৫ তাবযগখ নযবংদী েী বফদ্যুৎ বভবত 

গযজবভন বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। যফতীগত অআএভআ বফবাগগয বযচারক মফগভ নাবভা ভবন ৮আ এবপ্রর, ২০১৫ 

তাবযগখ ঢাকা েী বফদ্যুৎ বভবত-১  ভাবনকগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবত গযজবভগন বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন।   
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১৫।  ম থগফেণঃ 

১৫.১    ঢাকা েী বফদ্যুৎ বভবত-১ বযদ থন:  

১৫.১.১    অগরাচু প্রকগেয অতায় ঢাকা েী বফদ্যুৎ বভবত-১ এ বডবব নুমায়ী মভাট ৮৫ বক:বভ: বফতযণ রাআন বনভ থাগণয 

রেুভাো বনধ থাবযত বছর। রেুভাোয বফযীগত জুন, ২০১৪ ম থন্ত ৭৯.১৮ বক:বভ: বফতযণ রাআন বনবভ থত গয়গছ, মা 

বনধ থাবযত রেুভাোয মচগয় ৬% কভ।   
১৫.১.২ অগরাচু প্রকগেয অতায় মভাট ২৪৯০ জন গ্রাক ংগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট কযা গয়গছ, মায বফযীগত অগে ,২০১৫ 

ম থন্ত ফাআগক ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। 
১৫.১.৩ অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ২,৪২৩ টি মার যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ, ২০১৫ ম থন্ত ২,১৯৮টি 

মার ব্যফায কযা গয়গছ এফং ২২৫টি মার বভবতগত ভজুদ অগছ।  
১৫.১.৪ অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ৪,৪১০টি বভটায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ, ২০১৫ ম থন্ত ৪,৩০০ টি 

বভটায ব্যফায কযা গয়গছ এফং ১১০টি বভটায বভবতগত ভজুদ অগছ।  
১৫.১.৫ অগরাচু প্রকগেয অতায় ২৭৬টি ট্রান্পপযভায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ,২০১৫ ম থন্ত ২৭১টি ট্রান্পপযভায 

ব্যফায কযা গয়গছ এফং ৫টি ট্রান্পপযভায বভবতগত ভজুদ অগছ।  
 

১৫.২ ভাবনকগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবত বযদ থন:  

১৫.২.১   অগরাচু প্রকগেয অতায় ভাবনকগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতগত বডবব নুমায়ী মভাট ২৫২ বক:বভ: বফতযণ রাআন 

বনভ থাগণয রেুভাো বনধ থাবযত বছর। রেুভাোয বফযীগত জুন, ২০১৪ ম থন্ত ২৪৩.০৯ বক:বভ: বফতযণ রাআন বনবভ থত 

গয়গছ, মা বনধ থাবযত রেুভাোয মচগয় ৪% কভ।   
১৫.২.২  অগরাচু প্রকগেয অতায় মভাট ১২,৭৭০ জন গ্রাক ংগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট কযা গয়গছ, মায বফযীগত অগে ,২০১৫ 

ম থন্ত ১২,৬৬২জন গ্রাক ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। Aewkó ৮ জন MÖvnK e¨w³MZ mgm¨vi Kvi‡Y Iq¨vwis 

m¤úv`b K‡i ms‡hvM MÖnY K‡ib bvB| 

১৫.২.৩    অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ৬,৪৮৫ টি মার যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ, ২০১৫ ম থন্ত ৫,৭৭২টি 

মার ব্যফায কযা গয়গছ এফং ৭১৩টি মার বভবতগত ভজুদ অগছ।  
১৫.২.৪  অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ১২,৫০০টি বভটায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ফগুবর বভটায ব্যফায 

কযা গয়গছ।   
১৫.২.৫ অগরাচু প্রকগেয অতায় ১০০৮টি ট্রান্পপযভায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ, ২০১৫ ম থন্ত ৪৫৯টি ট্রান্পপযভায 

ব্যফায কযা গয়গছ এফং ৫৪৯টি ট্রান্পপযভায বভবতগত ভজুদ অগছ।  
 

১৫.৩ নযবংদী েী বফদ্যুৎ বভবত -১ বযদ থন:  

১৫.৩.১   অগরাচু প্রকগেয অতায় নযবংদী েী বফদ্যুৎ বভবত-১ এ বডবব নুমায়ী মভাট ৫৫ বক:বভ: বফতযণ রাআন বনভ থাগণয 

রেুভাো বনধ থাবযত বছর। রেুভাোয বফযীগত জুন, ২০১৪ ম থন্ত ৫৫.৯৬ বক:বভ: বফতযণ রাআন বনবভ থত গয়গছ, থ থাৎ 

রেুভাোয তবাগ বজথত গয়গছ।  
১৫.৩.২   অগরাচু প্রকগেয অতায় মভাট ২৭৭০ জন গ্রাক ংগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট কযা গয়গছ, মায বফযীগত অগে ,২০১৫ ম থন্ত 

ফাআগক ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। 
১৫.৩.৩  অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ১৩৭৬ টি মার যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ, ২০১৫ ম থন্ত ১,১১৯টি 

মার ব্যফায কযা গয়গছ এফং ২৫৭টি মার বভবতগত ভজুদ অগছ।  



833 

১৫.৩.৪     অগরাচু প্রকগেয অতায় ঈক্ত বভবতগত ২,৭৭০টি বভটায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ফগুবর বভটায ব্যফায কযা 

গয়গছ।  
১৫.৩.৫   অগরাচু প্রকগেয অতায় ২৫৭টি ট্রান্পপযভায যফযা কযা গয়গছ, তন্গধ্য ভাচ থ,২০১৫ ম থন্ত ২৩২টি ট্রান্পপযভায 

ব্যফায কযা গয়গছ এফং ২৫টি ট্রান্পপযভায বভবতগত ভজুদ অগছ।  
 

১৫.৪ াবফ থকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরম্ব ফায কাযণঃ 

১৫.৪.১ প্রকেটি ২৪ অগে, ২০১০ এ নুগভাবদত গর এয মভয়াদ জুরাআ, ২০১০ গত শুরু গয়গছ, থ থাৎ ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ 

চায ভা মদযীগত শুরু গয়গছ। 
১৫.৪.২ বফদ্যুৎ বফবাগগয ববন্ন মযট ববডঈর ২০১১ াগর বযববঈ কগয ারনাগাদ কযা য়। অগরাচু প্রকেটিগত ২০০৭ াগরয 

ববন্ন মযট ববডঈর নুযণ কগয মটন্ডায ডকুগভন্ট প্রস্তুত কযা য়, পরশ্রুবতগত প্রকগেয শুরুয বদগক মমফ দযে 

অফান কযা য়, মগুবরগত দযদাতাগদয বনকট গত অানুরূ াো ায়া মায়বন। 
 

১৫.৫  প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

বডট ববযয়ড বডট বযগাট থ 

দাবখগরয তাবযখ 

প্রধান প্রধান ম থগফেণ/অবি 

 

বনষ্পবি গয়গছ বকনা (বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থা) 

২০১২-২০১৩ ২৬/০৬/২০১৪ মথগক 

০৩/০৭/২০১৪  

১০টি অবি বছর অবিয বফযীগত ব্যাখ্যামূরক জফাফ 

মদয়া গয়গছ, এখন বনষ্পবি কযা 

য়বন। 
 

১৬। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  প্রবতগফদগনয বযবষ্ট-১ এ প্রকগেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযা গয়গছ।  
 

১৭।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১)   ৩৩৮৩ বক:বভ: নতুন বফতযণ রাআন বনভ থাণ  

 

১) ৩২৮৩.৫৭ বক:বভ: নতুন বফতযণ রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

২)   ৬০২ বক: বভ: বফতযণ রাআন পুনফ থান 

 

২)   ৫০৫.৯৩ বক: বভ: বফতযণ রাআন পুনফ থান কযা গয়গছ। 

৩)   ১১৫ বক: বভ: বফতযণ রাআন অগগ্রগডন 

 

৩)   ১৩৪.৭ বক: বভ: বফতযণ রাআন অগগ্রগডন কযা গয়গছ। 

৪)  ৩০টি (মভাট ২৭৫ এভববএ) নতুন ৩৩/১১ াফগেন 

বনভ থাণ 

৪)  ৩০টি (মভাট ২৭৫ এভববএ) নতুন ৩৩/১১ াফগেন 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। 
৫)    ১২৮ টি ঈগজরায় ১,৬০,০০০ গ্রাক ংগমাগ প্রদান। ৫)   ১,৮১,৫৭২ জন গ্রাক ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। 

৬) ঢাকা বফবাগগয বফববন্ন ঞ্চগরয গ্রাভীণ জনগগাবষ্ঠয 

ভাধ্যগভ জীফনমাোয ভান ঈন্নয়ন। 
৬)  ঢাকা বফবাগগয ১২৮ টি ঈগজরায় গ্রাভীণ জনগগাবষ্ঠয 

বনকট বফদ্যুৎ মৌুঁগছ মদফায ভাধ্যগভ জীফনমাোয ভান 

ঈন্নয়গন প্রকেটি ঈগেখগমাগ্য ভূবভকা মযগখগছ। 
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১৮। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৮.১ নতুন রাআন অংবক ম্পূণ থ ফস্থায় বভবতয বনকট স্তানান্তয, বনভ থাণ ঠিকাদায বনবদ থষ্ট ভগয় কাম থাগদ নুমায়ী কাজ 

কযগত না াযগর, ভয় মল গয় মগগর এধযগনয স্তানান্তয য়। বনভ থাণ ঠিকাদায াধাযনত ভারাভাগরয স্বেতা  রাআন 

বনভ থাগণ ফাধাগক কাযণ বাগফ ঈস্থান কগয থাগক। মায পগর প্রকে ফাস্তফায়ন মদযী য়। 
১৮.২ গ্রাক য়ুাবযং না কযা  ট্রান্পপযভাগযয স্বেতায কাযগণ ট্রান্পপযভায ঈগিারন না কগয রাআন স্তানান্তয কযা ফা মমৌথ 

বযদ থন কযা য় ফগর মানা মায়। ফাস্তগফ নতুন ংগমাগগয জন্য ভানুল গনক অগগ মথগক য়ুাবযং কগয থাগক। 

যফতীগত েী বফদ্যুৎ বভবতগক ট্রান্পপযভায ঈগিারন কযগত য়। মবদ ভারাভার অযআবফ প্রদান কগয থাগক। এগত 

েী বফদ্যুৎ বভবতয স্বাবাবফক কাগজ ব্যাঘাত ঘগট।  

১৮.৩  নতুন বনবভ থত ৩৩ /১১ মকবব ঈগকন্দ্র বযচারনা কযায জন্য অরাদা মকাগনা মরাকফর বনগয়াগ কযায ংস্থান না থাকায় 

প্রগয়াজন নুমায়ী তাৎেবণক রাআন ফন্ধ ফা চালুকযণ  দ্রুত গ্রাক মফা মদয়া ম্ভফ গেনা।  

১৮.৪    ভাঠ ম থাগয় ব্যবক্ত ভাবরকানাধীন জবভয ঈয খু ুঁটি স্থাগন ভাবরকগদয ে মথগক ফাধা একটি ফে ভস্যা। জবভগত 

স্য/পর থাকগর খু ুঁটি স্থাগনয কাজ কযা মায় না।  

১৮.৫   নতুন বনবভ থত রাআগন ায়ায পুাক্টগযয ভান ঈন্নয়গনয জন্য মকান ব্যফস্থা গৃীত য় নাআ।  

১৮.৬  েী বফদ্যুৎ বভবত মূ েী এরাকায় বফদ্যুৎ যফযা কগয থাগক। বধকাং রাআন ভাঠ ঘাট  অফাদী জবভয ঈয 

বদগয় বনবভ থত য়  ফল থাকাগর বধকাং জবভ াবনগত ডুগফ থাগক। মায পগর বনবদ থষ্ট ভগয় রাআন বনভ থগণয কাজ ফাধাগ্রস্থ 

য়।  

১৯।    সুাবযঃ 

১৯.১  অংবক ম্পূণ থ রাআগনয মমৌথ বযদ থন না কগয কাজটি ম্পূণ থ কগয মমৌথ বযদ থন কযায ব্যফস্থা  মনয়া মমগত 

াগয।  

১৯.২  গুণগতভান যো কগয াবব থ র মখারাফাজায মথগক মকনা ফা গ্রাগকয জন্য ঈন্ুক্ত কগয মদয়ায বফলয়টি বফগফচনা কযা 

মমগত াগয।  

১৯.৩  ঠিকবাগফ জবযভানা অদায় এফং বগেগভয ভান ঈন্নয়গন ায়ায পুাক্টয বযভা কযা মায় এভন বডবজটার বভটায 

(৩-মপজ) স্থান কযগর বভবত  গ্রাক ঈবগয়আ রাবফান গত াগয। 

১৯.৪  প্রগয়াজন নুমায়ী তাৎেবণক রাআন ফন্ধ ফা চালুকযণ  দ্রুত গ্রাক মফা মদয়ায জন্য ঈগকগন্দ্র াফ থেবণক দে 

মরাকফর বনগয়াগ কযায বফলয়টি বফগফচনা কযা মমগত াগয। 

১৯.৫ অগাভী ৩ ভাগয ভগধ্য ঈমৄ থক্ত সুাবযমূ (১৯.১ গত ১৯.৪) ফাস্তফায়গন গৃীত ব্যফস্থাফরী মথাীঘ্র অআএভআবড‟মক 

ফবত কযগত গফ। 
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 “Providing Electricity to Silo Project under Bagerhat PBS” ীল থক  

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয ফস্থান : ভংরা, ফাগগযাট 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ(অযআবফ) 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর  

(প্র: া:) 

ফ থগল 

ংগাবধত  

(প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২০৪.৪৩ 

(০.০০) 

১৩২৪.৬৫ 

(০.০০) 

১৩১৮.৫২ জুরাআ, ২০১২  

গত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১২  

গত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১২ 

গত  

জুন, ২০১৪ 

১১৪.০৯ 

৯.৪৭% 

১০০% 

 

৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন :  

বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ গত প্রাপ্ত Project Completion Report (PCR) নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গবববিক 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূঃ  

(রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 
বডবব নুমায়ী কাগজয ংগ একক 

বযকবেত রেুভাো ফাস্তফ গ্রগবত 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। Petrol and Lubricant for 

vehicle  
LS 

২। Consultant for Engineering 

Design & Supervision  
- 

৩। Asset Procurement ; 

Equipment & Materials  
Lot  

৪। Land Development  1336 cubic 

meter 
2175 cubic meter 

৫। Turn key River crossing 

tower 
1 set 1 set River 

crossing Tower 

৬। Electrical Line & Substation  26.00 km & 

Substation= 

01 no 

৫৯.০৩ Total Line 26.00 

km and S/s= 

01 no 

Total=21.518 

km Line and 

s/s=01 no 

 ফ থগভাট =    
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৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: গযজবভগন ম থগফেণ  PCR নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৭।  প্রকগেয টভূবভঃ 

ফাগগযাট মজরায ভংরা ঈগজরায় ফবস্থত ৫০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন খাদ্য গুদাগভ বফদ্যুৎ যফযা কযায রগেু 

প্রগয়াজনীয় ৩৩ মকবব রাআন, একটি ৫ এভববএ াফগেন  এক মট বযবায ক্রবং টায়ায বনভ থাণ বছর এআ প্রকগেয মূর 

কাম থক্রভ। ফাগগযাট াআগরাগত বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কযায ভাধ্যগভ ভংরা মাগট থয থ থননবতক কভ থকান্ড েযাবিত কযা এফং তায 

পরশ্রুবতগত মদগয াবফ থক থ থননবতক ঈন্নয়গন ভূবভকা যাখায বৃিয রগেু প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। 
 

৮।  প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি ১০/০৫/২০১২ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক মভাট ১২০৪.৪৩ রে টাকা(ম্পূণ থ বজবফ নুদান) প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৩ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত ০৩/০৬/২০১৩ তাবযগখ নুবষ্ঠত 

বফবাগীয় প্রকে মূল্যায়ন কবভটিয বায ভাধ্যগভ বডবব ংগাধন কযা য় এফং প্রকগেয ংগাবধত বডবব ১৩৬৪.২৫ রে 

টাকা (ম্পূণ থ বজবফ নুদান) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৪ ম থন্ত  মভয়াগদ ফাস্তফায়ন কযায জন্য নুগভাবদত 

য়। 
৯।  প্রকগেয থ থায়নঃ 

(ক)   বজবফঃ 

(রে টাকায়) 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৩২৪.৬৫ -- ১৩২৪.৬৫ -- 

  

(খ)    প্রকে াায্যঃ  প্রগমাজু নয়। 
১০।  প্রকগেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় কাম থক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূঃ 

IFB no/ 

Packge no/ 

Sub  

package no 

Description of 

procurement 

(goods/works/ 

consultancy)              

as per bid 

document 

Tender /Bid/ proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of completion of 

work/Services and supply 

of goods 

As per DPP 

(in lakh Taka) 

Contracted 

value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ LC 

opening Date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BAG 7.P1.1 SPC Pole 130.20 13019750.00 15/10/2012 12/02/2013 04/06/2013 30/05/2013 

BAG 

10.P3.7 

ACR 65.95 6595000.00 15/10/2012 25/02/2013 17/06/2013 04/06/2013 

BAG 

10.P3.8 

Power 

Transformer 

81.00 8100000.00 15/10/2012 25/02/2013 17/06/2013 22/06/2013 

BAG 3.P1.1 Bare Conductor 211.62 21140000.00 15/10/2012 25/02/2013 17/06/2013 15/06/2013 

BAG 

10.P3.9 

Voltage 

Regulator 

53.84 5383800.00 15/10/2012 25/02/2013 17/06/2013 29/06/2013 

 

১১।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ   

জনাফ মভাঃ ভবঈেীন, বনফ থাী প্রগকৌরী অগরাচু প্রকগেয ম্পূণ থ মভয়াগদ প্রকে বযচারগকয দাবয়ে ারন কগযন।  
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১২।  বযদ থনঃ 

অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ মভাঃ তাীপ যভান প্রকে এরাকা ভংরা, ফাগগযাট-এ গত 

০৭/১১/২০১৪ গত ০৯/১১/২০১৪ তাবযগখ গযজবভগন বযদ থন  তথ্য ংগ্র কগযন। এ ভয় প্রকে বযচারক প্রকগেয 

ন্যান্য ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন।    
 

প্রকগেয অতায় ফাস্তফাবয়ত কভ থকাগন্ডয ঈয বস্থযবচে 

  

বচে-১। ভংরা “কাটা” নদীগত বযবায ক্রবং টায়ায (য়াআড 

ববঈ) 

বচে-২। বযবায ক্রবং টায়াগযয ুাংকয টায়ায ং এফং 

ংরি ৩৩ মকবব রাআন 

১৩।  ম থগফেণঃ 

১৩.১।  ভংরা জাতীয় গ্রীড গত “T”-off কগয বযবায ক্রবং টায়াগযয ভাধ্যগভ কাটা নদী বতক্রভ কগয ফাগগযাট মজরায 

ভংরা ঈগজরায জয়ভবনগঘাগর বনভ থাণাধীন ৫০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন াআগরা ম থন্ত  ৩৩ মকবব রাআন 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। প্রকগেয বডবব‟মত ২৬ বকঃবভঃ রাআন বনভ থাগণয ংস্থান থাকগর ফাস্তগফ যাস্তা-ঘাগটয 

ফকাঠাগভাগত ঈন্নয়গনয পগর ববন্ন গথ ২১.৫১৮ বকঃবভঃ রাআন বনভ থাণ কগয  াফগেন  ম থন্ত  ংগমাগ  মদয়া ম্ভফ  

গয়গছ। েী বফদ্যুতায়ন  মফাগড থয   Rate Schedule  

 নুযণ  কগয বডবব‟মত ব্যয় প্রাক্করন কযা গর যফতীগত ভারাভাগরয ফাজায দয বৃবিয কাযগণ বডবব 

নুগভাদগনয য Rate Schedule দ্যআফায বযফতথন কযা য়। তগফ প্রকৃত ব্যয় বডবব‟মত প্রাক্কবরত ব্যয়গক বতক্রভ 

কগযবন। 
১৩.২।  প্রকগেয অতায় ভংরা কাটা নদীয ঈয বদগয় বফতযণ রাআন টানায জন্য বযবায ক্রবং টায়ায বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

নদীয ঈবয় াগ ১টি কগয াগনন টায়ায  ১টি কগয ুাংকয টায়ায বনগয় মভাট ২ টি াগনন টায়ায  

২টি কগয ুাংকয টায়ায বভগর ১ মট বযবায ক্রবং টায়ায বনভ থাণ কযা য়। নদীয তীযফতী ভাটি তুন্ত নযভ 

য়াগত মটকআ কযায জন্য াআবরং মফব কযগত গয়গছ। টায়াগযয াবফ থক কাঠাগভা মফ ভজবুত  ঈন্নতভাগনয ফগর 

প্রতীয়ভান গয়গছ। 
১৩.৩।  াআগরা‟য বফদ্যুৎ ংগমাগ মদফায জন্য ৫ এভববএ াফগেন বনভ থাণ কযা গয়গছ এফং যীোমূরকবাগফ energized কযা 

গয়গছ। াআগরা‟য অতাভুক্ত এরাকাগতআ াফগেন বনভ থাণ কযা গয়গছ ফগর অরাদাবাগফ ভূবভ বধগ্রণ কযায 

প্রগয়াজন য়বন। 
১৩.৪।  প্রকেটি অযআবফ‟য বনজস্ব জনফর িাযা ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয মচয়াযম্যান ংস্থায ন্যান্য 

ঈধ থফতন কভ থকতথাগণ বনয়বভতবাগফ প্রকেটি বযদ থন কগযগছন। প্রকগে মকান বডট অবি বছরনা। 
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১৪।  প্রকগেয ঈগেশ্য জথনঃ  

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

ফাগগযাট মজরায ভংরা ঈগজরায় ফবস্থত ৫০,০০০ 

মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন খাদ্য গুদাগভ বফদ্যুৎ 

যফযা কযাআ বছর অগরাচু প্রকগেয ঈগেশ্য।  

ফাগগযাট াআগরা চালু ফায পূগফ থআ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ কর্তথক 

গৃীত অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ এফং াআগরা ম থন্ত 

বফদ্যুৎ ংগমাগ মদয়া ম্ভফ গয়গছ।  

 

১৫।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৫.১।  প্রকগেয ন্যতভ প্রধান ঙ্গ র ভংরা কাটা নদীগত এক মট বযবায ক্রবং টায়ায বনভ থাণ কযা। এআ কাগজয জন্য প্রথভ 

ফায মটন্ডায অফান কযা গর ফ থবনম্ন দয (lowest bidded price) বডবব‟মত নুগভাবদত দয গো মফব য়। 
পরশ্রুবতগত বয-মটন্ডায কযা য় এফং পুনযায় ফ থবনম্ন দয বডবব‟মত নুগভাবদত দযগক বতক্রভ কগয। যফতীগত 

বডবব ংগাধন কযা য়। এআ মটন্ডাবযং, বয-মটন্ডাবযং এফং বডবব ংগাধন প্রবক্রয়ায় মগথষ্ট ভয় ব্যয় গয়গছ। এছাো 

ভংরা কাটা নদীয তীযফতী স্থাগন নযভ কাদাভাটি থাকায় প্রচবরত বডজাআগনয তুরনায় বযবায ক্রবং টায়াগযয াআবরং 

কাজ মফব কযগত গয়গছ। 
১৫.২।  ৩৩ মকবব রাআন বনভ থাণ ব্যয় েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয মযট ববডঈর নুমায়ী প্রাক্করন কযা গর বডবব নুগভাদগনয য 

Rate Schedule দ্যআফায বযফতথন কযা গয়গছ এফং Original Standard Rate মথগক ৫৫% বৃবি মগয়গছ। যফতীগত 

বডবব ংগাধন কগয এআ গঙ্গয ব্যয় ভিয় কযা য়। এছাো প্রকে ফাস্তফায়গন মতভন মকান ঈগেখগমাগ্য ভস্যা 

বযরবেত য়বন। 
 

১৬।  সুাবযঃ 

১৬.১।  ববফষ্যগত ংস্থায মযট ববডঈর তথা ফাজায দগযয াগথ ংগবত মযগখ বডবব প্রণয়ন কযগত গফ মাগত কগয একআ 

procurement object এয ঈয ফায ফায মটন্ডাবযং কযগত না য় (নুঃ ১৫.১)। 
১৬.২।  ংস্থায মযট ববডঈর ফাজায দগযয াগথ াভঞ্জস্য মযগখ বনয়বভত ারনাগাদ (Updated) কযা ফাঞ্চনীয়(নুঃ ১৫.২)। 
১৬.৩।  প্রকে বডজাআন  প্লুাবনং এয  ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত কগয Time over run  cost over 

run এোগনা ম্ভফ য়। 
১৬.৪। প্রকগেয অতায় বনবভ থত তফদ্যুবতক রাআন  াফগেন বনয়বভত যেণাগফেণ কযগত গফ। 
১৬.৫।  প্রকগেয External audit ম্পন্ন কগয Audit -এয প্রবতগফদন  অআএভআবড-মক ফবত কযগত গফ। 
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Rural Electrification Expansion  Rajshahi, Rangpur  Division Program 1 (REE-RRDP) 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

 

Rural Electrification Expansion  Rajshahi, Rangpur  Division Program 1 

(REE-RRDP).  

ন । 

ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ, (বফঅযআবফ)। 

বনরপাভাযী, বদনাজপুয, ঠাকুযগাঁ, যংপুয, কুবেগ্রাভ, রারভবনযাট, গাআফান্ধা, জয়পুযাট, 

নওঁগা, যাজাী, াফনা,বযাজগঞ্জ, নাগটায এফং চাাআ নফাফগঞ্জ মজরায  ১৮টি েী 

বফদ্যুৎ বভবতয অতাভুক্ত এরাকা।

৪০৭০৭.৬৩ 

০.০০

৪৮৭২৩.৭৪ 

০.০০

৪৪৬০৮.৪০ ০১/০৭/২০১০ 

গত 

৩০/০৬/২০১৩

০১/০৭/২০১০ 

গত 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০১০ 

গত 

৩০/০৬/২০১৪

৩৯০০.৭৬ 

(৯.৫৮%) 

১ ফছয 

৩৩.৩৩%

 

প্রকেটি ম্পূণ থ ফাংরাগদ যকাগযয নুদাগনয থ থ এফং বফঅযআবফ‟য বনজস্ব থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত গয়গছ; মমখাগন ফাংরাগদ 

যকাগযয ৪২৪৮১.৮৯ রে এফং বফঅযআবফ‟য বনজস্ব ৬২৪১.৮৫ রে টাকায ংস্ান যগয়গছ। 
 

৭ টভূবভঃ 

২০২০ াগরয ভগধ্য ফাংরাগদগয েী ঞ্চগরয কর গ্রাগভ বফদ্যুৎ মৌুঁগছ মদয়ায রগেু ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ কর্তথক 

“এরাকা বববিক েী বফদ্যুতায়ন কাম থক্রভ”এয এক ভা বযকেনা প্রণয়ন কযা য়; মায ং বাগফ যাজাী  যংপুয 

বফবাগগয ১৮টি েী বফদ্যুৎ বভবতগত বফদ্যভান তফদ্যুবতক রাআন োযগণয জন্য অগরাচু প্রকেটি গ্রন কযা য়। 
 

৮।    ঈগেশ্য: গ্রাভাঞ্চগর বফদ্যুৎ যফযাগয ভাধ্যগভ অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন এ প্রকগেয প্রধান ঈগেশ্য।  
 

৯।     প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভ:  

•  ৩৪০০ বকঃবভঃ (৩৩ মকবব ৩১৩ বক: বভ:, ১১ মকবব ৩০৮৭ বক:বভ:) তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ; 

 •  মভাট ১৬৫ এভববএ েভতা ম্পন্ন ১৮টি নতুন াফ-মেন বনভ থাণ;

 • ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাক ংগমাগ প্রদান; 
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১০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ PCR গত প্রাপ্ত তথ্য ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।    
          

১১। প্রকে নুগভাদগনয ফস্থা: মূর প্রকেটি ৯ মগন্ফম্বয ২০১০  তাবযগখ জাতীয় থ থননবতক বযলগদয বনফ থাী কবভটি (একগনক) 

কর্তথক ৪০৭০৭.৬৩  রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১০ গত জুন ২০১৩ মভয়াগদ  ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। 
যফতীগত  ংগাবধত প্রকেটি ২৬/০৯/২০১৩ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ৪৮৭২৩.৭৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জুরাআ,২০১০ গত জুন, ২০১৪ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভি নুগভাবদত য়। 

১২। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:

২৬ মগন্ফম্বয ২০১০ গত ১২ মপব্রুয়াযী ২০১৪ ম থন্ত ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ এয  তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী জনাফ মজাবতন্দ্র 

চন্দ্র মদফনাথ এফং ১২ মপব্রুয়াযী ২০১৪ গত ৩০ জুন ২০১৪ ম থন্ত তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী জনাফ ভবঈবেন অাভদ অগরাচু 

প্রকগেয  প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ে ারন কগযন। 

১৩। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:

বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খাবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী 

প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ অবথ থক অগ্রগবত বনম্নরূঃ                      

Figure in Lac Taka 

Sl 

No. 

Code Description Physical 

Quantity 

Revised DPP Physical 

Qunt./ 

Unit 

Actual progress up to 

June 2014 

Cost Cost 

GOB REB Total GOB REB Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Revenue component         

1. Pay of Officers 37 

Persons 

 26.88 26.88 37 Persons  7.22 7.22 

2. Pay of Employees 53 

Persons 

 117.26 117.26 53 Persons  48.19 48.19 

3. Housing Allowances 90 

Persons 

 90.89 90.89 90 Persons  29.77 29.77 

4. Festival Allowances   24.02 24.02   7.64 7.64 

5. Medical Allowances 90 

Persons 

 19.99 19.99 90 Persons  8.00 8.00 

6. Tiffin Allowances   3.74 3.74   1.55 1.55 

7. Transport Allowances   3.74 3.74     

8 Others Allowances 

(Gratuity, Deputation 

Allowance if 

necessary)  

  111.42 111.42   43.93 43.93 

Supplies & Services         

9. Traveling Allowances LS  60.00 60.00 LS  57.25 57.25 

10. Office Rent LS  3.00 3.00 LS  1.18 1.18 

11. Telephone LS  11.52 11.52 LS  7.24 7.24 

12. Water & Sewerage LS  1.00 1.00 LS  0.11 0.11 

13. Electricity LS  4.00 4.00 LS  4.00 4.00 

14. Gas & Fuel LS  1.73 1.73 LS  0.39 0.39 

15. Petrol & Lubricant for 

Vehicle 

3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 75.00 75.00 3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 32.59 32.59 

16. Printing & Publication  LS  25.00 25.00 LS  12.69 12.69 
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Sl 

No. 

Code Description Physical 

Quantity 

Revised DPP Physical 

Qunt./ 

Unit 

Actual progress up to 

June 2014 

Cost Cost 

GOB REB Total GOB REB Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.

18. 

Stationary, Seal & 

stamps 

LS  25.00 25.00 LS  18.00 18.00 

19. Training LS  12.00 12.00 LS  0.54 0.54 

20. Entertainment LS  8.00 8.00 LS  5.61 5.61 

21. Transportation & 

Landing charge 

  916.00 916.00   349.49 349.49 

22. Consultant for 

Engineering Design & 

Supervision 

Distributi

on line 

3400 km, 

Sub 

Station 18 

 460.00 460.00 Distributio

n line 3400 

km, Sub 

Station 18 

 416.58 416.58 

23. Inspection & Testing 

Fee 

  10.00 10.00   0 0 

24. Vehicle 3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 28.00 28.00 3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 15.45 15.45 

25. Furniture LS  0.50 0.50 LS  0.09 0.09 

26. Computer & Office 

Equipment 

LS  1.44 1.44 LS  1.00 1.00 

27. Others LS  4.00 4.00 LS  0.59 0.59 

b) Capital component         

28. Transport Vehicle 3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 313.96 313.96 3 Jeep, 

Pick up 2, 

Motor 

Cycle 20 

 284.96 284.96 

29. Equipment & 

Materials   

i)  Line Construction 

Material  

ii) Sub Station 

Material  

iii)Street Light, line 

tools, Test equipment 

& other operational  

 

 

Lot 

 

34203

.13 

 

6180.

03 

 

1898.

73 

  4016

5.09 

 40165.

09  

 

29. Office Equipment, 

Computer & Furniture 

etc. 

16 sets  10.55 10.55 16 sets  9.47 9.47 

30. Furniture LS  24.00 24.00 LS  12.03 12.03 

31. Others (Air Cooler & 

Photocopy Machine, 

other office 

equipment) 

1 Air 

cooler &    

1Photocop

y Machine   

 8.00 8.00 1 Air 

cooler 

& 

1Photo

copy 

Machin

e   

 3.1 3.1 

32. Land Acquisitions 5.94 

Acres 

 181.20 181.20 5.61Ac

res 

 140.91 140.91 

 i)  Electrical Line 3378 km  2650.00 2650.00 3378  2228.54 2228.5
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Sl 

No. 

Code Description Physical 

Quantity 

Revised DPP Physical 

Qunt./ 

Unit 

Actual progress up to 

June 2014 

Cost Cost 

GOB REB Total GOB REB Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k.m 4 

 ii) Sub-Station  18  760.00 760.00 18   695.20 695.20 

c) Price Contingency  200.0

0 

250.00 450.00  0 0 0 

 Grant Total (a+b+c)  42481

.89 

6241.84 48723.7

3 

 4016

5.09 

4443.31 44608.

40 

 

মনাট:  প্রকগেয প্রাক্কবরত ব্যয় ৪৮৭২৩.৭৩ রে টাকায বফযীগত ৪৪৬০৮.৪০ রে টাকা  ব্যয় গয়গছ।  

 

১৪। প্রকগেয বডট ংক্রান্ত তথ্য: প্রাপ্ত ববঅয গত মদখা মায় গত ০৯ মগন্ফম্বয ২০১৩ তাবযগখ Internal এফং ১৫ জুরাআ ২০১৪ 

তাবযগখ External  বডট ম্পন্ন গয়গছ। 
 

১৫।  প্রকে বযদ থন: 

বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারগয়য বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রকগেয ববঅয  প্রাবপ্তয য অআএভআবড কর্তথক প্রকেটিয  

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন প্রনয়গনয বনবভি অআএভআবড‟য বে  বক্ত মক্টগযয ঈ -বযচারক মুাম্মদ কাভার মাগন 

তালুকদায কর্তথক গত ১৫-০৯-২০১৫ গত ১৭-০৯-২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয অতাধীন যাজাী এফং চাাআ নফাফগঞ্জ মজরায 

প্রকে ংবিষ্ট বকছু এরাকায় প্রকগেয অতায় বনবভ থত ৩৩/১১মকবব াফ-মেন   চরভান বফদ্যুৎ রাআন বযদ থন কযা য়।  
১৫.১  যাজাী মজরা: 

১৫.১.১  যাজাী বযদ থনকাগর ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবতয মজনাগযর ম্যাগনজায, 

এফংবনফ থাী প্রগকৌরী প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত বযদ থগনয মপ্রবেগত ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন 

মফাড থ যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবতয  মজনাগযর ম্যাগনজায এয দপ্তয গত প্রাপ্ত তগথ্যয অগরাগক যাজাী মজরায বফববন্ন 

ঈগজরায়  বফদ্যুৎ রা্আন বনভ থাণ  োযণ ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূ:  

জুন ২০১৫

ভগয়

 

ঈবেবখত াযণী গত মদখা মায়  অগরাচু প্রকগেয অতায় যাজাী মজরায ৫টি ঈগজরায় মভাট ১৬০ বক: বভ: ফযাগেয 

বফযীগত প্রকে মভয়াগদ ১৫৯.৫৯৫ বক: বভ: বফদ্যুৎ রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ; মা বডববগত ঈবেবখত মভাট রেু ভাোয প্রায় 
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ভান। এ ছাো যাজাী মজরায াঁচটি ঈগজরায মভাট ফযাি এফং বজথত রেু ভাোয ভগধ্য াভান্য প্রাথ থকু যগয়গছ। এ 

প্রগঙ্গ যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবতয মজনাগযর ম্যাগনজায ফগরন ফাস্তগফ বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কাজ কযগত বগগয় গনক 

ভয় বকছু বকছু এরাকায় existing য়ান মপআজ রাআনগক বি মপআজ রাআন এফং বনম্ন েভতা ম্পন্ন তায  খু ুঁটি বযফতথন কগয 

ঈচ্চ েভতা ম্পন্ন রাআন বনভ থাগণয জন্য upgradation কাজ কযগত য় বফধায় গনক মেগে মভাট জথন এফং বডববগত 

ঈবেবখত রেু ভাোয ভগধ্য াভান্য তাযতম্য মথগক মায়।    
 

১৫.১.২  বযদব থত ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ তফদ্যুবতক ঈগকন্দ্র:  

প্রকগেয অতায় যাজাী মজরায দ্যগ থাপুয  ঈগজরায াটকানাো নাভক  স্াগন ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ েভতাম্পন্ন 

বফদ্যুৎ ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাণ কযা গয়গছ। ফতথভাগন ঈগকগন্দ্রয গফাচ্চথ বফদ্যুৎ চাবদা ৪.৫ মভগায়াট। ঈক্ত ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাগণয 

পগর এয অতায়  আগতাভগধ্য ৯২৪৬ জন নতুন গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ।   
????..??..??  ????????  ??????????????????::-- ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয প্রধান কাম থারগয় একটি প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট যগয়গছ; মমখান মথগক েী 

বফদ্যুতায়ন মফাগড থয  অতাধীন কর প্রকগেয প্রগয়াজনীয় ভারাভার ক্রয় কযা গয় থাগক। শুদৄ বফদ্যুৎ রাআন োযগনয জন্য 

ঠিকাদায বনগয়াগগয কাজটি প্রকে বযচারগকয অতাধীন প্রকে ংবিষ্ট এরাকায েী বফদ্যুৎ বভবতয াগথ ভিয় কগয কযা 

গয় থাগক। প্রকগেয যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবত‟য অতাধীন এরাকায বফদ্যুৎ রাআন োযগনয দযগেয বফস্তাবযত ফণ থনা 

বনম্নরু: 
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ঈবেবখত ছক গত মদখা মায় অগরাচু প্রকগে যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবত কর্তথক দযগেয ভাধ্যগভ বনফ থাবচত ১১ টি ঠিকাদাযী  প্রবতষ্ঠান 

১৬৩.৯১৬ বক:বভ: কাম থাগদ প্রাবপ্তয বফযীগত ১৫৯.৫৯৫ বক: বভ: বফদ্যুৎ রাআন োযগনয কাজ ম্পন্ন কগযগছ। 
 

১৫.২   চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরা:

১৫.২.১ চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায প্রকে ংবিষ্ট বকছু এরাকায় গত ১৭-০৯-২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয অতায় বনবভ থত  চরভান 

তফদ্যুবতক রাআন এফং ৩৩/১১মকবব াফ-মেন বযদ থন কযা য়।  চাঁাআনফাফগঞ্জ বযদ থনকাগর ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন 

মফাড থ চাঁাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয মজনাগযর ম্যাগনজায জনাফ মভা: াান া নায়াজ, বনফ থাী প্রগকৌরী জনাফ ভাবুফ 

যভান প্রকগেয াগথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ থ ঈবস্থত বছগরন।  ঈক্ত বযদ থগনয মপ্রবেগত  চাঁাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয  

মজনাগযর ম্যাগনজায এয দপ্তয গত প্রাপ্ত তগথ্যয অগরাগক চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায বফববন্ন ঈগজরায়  বফদ্যুৎ রা্আন বনভ থাণ  

োযণ ংক্রান্ত তথ্যাবদ বনম্নরূ:  

 ন্তভু থক্ত 

থানা/ঈগজরা 

ঈগজরা 

য়াযী মভাট 

ফযাে (বক:বভ:) 

প্রকগেয শুরু গত জুন, 

১৪ ম থন্ত ফবণ থত প্রকগেয 

মভাট গ্রগবত (বক:বভ:) 

নতুন গ্রাক 

ংগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট 

ংগমাগকৃত 

গ্রাক ংখ্যা 

ভন্তব্য 

১ বফগঞ্জ ৮০ ৮১.০২১ ২৪৬৬ ২৪৫০  

ফতথভাগন ঈক্ত 

প্রকগেয 

ধীগন 

বনভ থানাধীন 

অয মকান 

বফদ্যুৎ রাআন 

মনআ। 

২ মবারাাট ১৫ ১২.৪৯৪ ৮১৩ ৮১০ 

৩ মগাভস্তাপুয ৩২ ২৫.৬৭৭ ১৩৪০ ১৩২০ 

৪ নাগচার ২৯ ২৩.১৬৯ ২৫৪৭ ২৫৪০ 

৫ নফাফগঞ্জ ৭৮ ৯২.৭৫৪ ৩০৩৮ ৩০৩০ 

৬ বনয়াভতপুয 

(অংবক) 

১৬ ১৪.৮৫৫ ১৬০ ১৬০ 

মভাট = ২৫০ ২৪৯.৯৭০ ১০৩৬৪ ১০৩১০ 

 

ঈবেবখত াযণী গত মদখা মায় অগরাচু প্রকগেয অতায় মগাভস্তাপুয ঈগজরায় ৩২ বক: বভ: ফযাগেয বফযীগত ২৫.৬৭৭ বক: 

বভ:, মা রেু ভাোয মচগয় ৬.৩২৩ বক: বভ: কভ এফং নফাফগঞ্জ ঈগজরায় ৭৮ বক: বভ: ফযাগেয বফযীগত ৯২.৭৫৪ বক: বভ: মা 

রেুভাোয মচগয় ১৪.৭৫৪ বক: বভ: মফী ।  এ প্রংগঙ্গ চাঁাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয মজনাগযর ম্যাগনজায ফগরন ফাস্তফতায 

বনবযগখ মকান মকান ঈগজরায় রেুভাোয মচগয় কভ অফায মকান মকান ঈগজরায় রেুভাোয মচগয় বকছু মফী বফদ্যুৎ রাআন 

স্থান কযা গয়গছ; এ মেগে মূরত ভিয় াধন কগয প্রকগেয মূর রেু বজথত গয়গছ। চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায় ২৫০  ????::  ????::  

নতুন রাআন বনভ থাগণয রেুভাোয বফযীগত প্রকে মভয়াগদ ২৪৯.৯৭০   বক:বভ: নতুন রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ মা বডবব‟য 

রেুভাোয প্রায় ভান। 
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 ১৫.২.২  বযদব থত ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ তফদ্যুবতক ঈগকন্দ্র:  

প্রকগেয অতায় চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায নফাফগঞ্জ  ঈগজরায সুন্দযপুয, ফাগডাঙ্গা নাভক  স্াগন ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ 

েভতাম্পন্ন বফদ্যুৎ ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাণ কযা গয়গছ। ফতথভাগন ঈগকগন্দ্রয গে চাবদা ৪.৫ মভগায়াট এফং মচ মভৌগভ গফাচ্চথ 

বফদ্যুৎ চাবদা ৪.৫ মভগায়াট। ঈক্ত ঈ-মকন্দ্রটি বনভ থাগণয পগর এয অতায়  ২১০০০(প্রায়) নতুন গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ 

প্রদাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ এফং আগতাভগধ্য ১০৩১০ জন নতুন গ্রাকগক নতুন বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ । 
 

????..??..??   ????????  ??????????????????::-- অগরাচু প্রকগেয চাঁাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবত  এয অতাধীন এরাকায বফদ্যুৎ রাআন োযগনয 

দযগেয বফস্তাবযত ফণ থনা বনম্নরু:  

কাজ শুরুয 

তাবযখ 
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ঈবেবখত ছক গত মদখা মায় যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবত কর্তথক বনফ থাবচত ১৬ টি ঠিকাদাবয  প্রবতষ্ঠান ২৬১.৬০৭ বক:বভ: কাম থাগদ প্রাবপ্তয 

বফযীগত ২৪৯.৯৭ বক: বভ: বফদ্যুৎ রাআন োযগনয কাজ ম্পন্ন কগযগছ মা মভাট রেু ভাো গত ১১.৬৩৭ বক: বভ: কভ।  
১৬| প্রকগেয াবফ থক ফাস্তফ গ্রগবত: ববঅয গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরু:  

ক্র: নং েী বফদ্যুৎ বভবতয নাভ অযবডব নুমায়ী প্রাক্করন জুন, ২০১৪ ম থন্ত বনভ থাণ ভন্তব্য 

বফতযণ রাআন 

(৩৩/১১ মকবব) 

বক: বভ: 

বফদ্যুৎ ঈ-মকন্দ্র 

বনভ থাণ (৫/১০) 

এভববএ 

বফতযণ রাআন 

(৩৩/১১ মকবব) 

বক: বভ: 

বফদ্যুৎ ঈ-মকন্দ্র 

বনভ থাণ (৫/১০) 

এভববএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ বদনাজপুয েী বফদ্যুৎ বভবত-১ ২২৯ ১ (১০) ২২০.৭ ১ (১০)  

২ বদনাজপুয েী বফদ্যুৎ বভবত-২ ১৮০ ১ (১০) ১৮৩ ১ (১০) 

৩ গাআফান্ধা েী বফদ্যুৎ বভবত ১৫০ ১ (৫) ১৪৮.৪ ১ (৫) 

৪ জয়পুযাট েী বফদ্যুৎ বভবত ১৪২ ১ (১০) ১৩৯.১ ১ (১০) 

৫ কুবেগ্রাভ েী বফদ্যুৎ বভবত ২২৩ ১ (৫) ২২১.৪ ১ (৫) 

৬ নওঁগা েী বফদ্যুৎ বভবত ১৮০ ১ (১০) ১৮৫.৭ ১ (১০) 

৭ নাগটায েী বফদ্যুৎ বভবত-২ ১৪০ ১ (১০) ১৩৮.২ ১ (১০) 

৮ নাগটায েী বফদ্যুৎ বভবত-১ ১৯০ ১ (১০) ১৯০ ১ (১০) 

৯ চাাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ 

বভবত 

২৫০ ১ (১০) ২৪৩.৬ ১ (১০) 

১০ নীরপাভাযী েী বফদ্যুৎ বভবত ১৫৭ ১ (৫) ১৫৫.২ ১ (৫) 
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১১ াফনা েী বফদ্যুৎ বভবত-১ ১৮০ ১ (১০) ১৮০.২ ১ (১০) 

১২ াফনা েী বফদ্যুৎ বভবত-২ ১৭৫ ১ (১০) ১৭৭.৪ ১ (১০) 

১৩ যাজাী েী বফদ্যুৎ বভবত ১৬০ ১ (১০) ১৫৯.৬ ১ (১০) 

১৪ যংপুয েী বফদ্যুৎ বভবত-১ ১৯৮ ১ (১০) ১৯৪.৯ ১ (১০) 

১৫ যংপুয েী বফদ্যুৎ বভবত-২ ১৬৫ ১ (১০) ১৬২.৪ ১ (১০) 

১৬ বযাজগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবত ২৫৮ ১ (১০) ২৫৭.৮ ১ (১০) 

১৭ ঠাকুযগাঁ েী বফদ্যুৎ বভবত ১৮৫ ১ (১০) ১৮৪.৮ ১ (১০) 

১৮ ফগুো েী বফদ্যুৎ বভবত ২৩৮ ১ (১০) ২৩৫.৮ ১ (১০) 

ফ থগভাট = ৩৪০০বক: বভ: ১৮ (১৬৫) ৩৩৭৮.২ বক:বভ ১৮ (১৬৫) 

 

১৭ |  প্রকগেয ঈগেশ্য  জথন : 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

১।    বফদ্যুৎ রাআন োযণ: 

     ৩৪০০ বকঃবভঃ (৩৩ মকবব/ ১১ মকবব) তফদ্যুবতক রাআন  

বনভ থাণ; 

  

অগরাচু প্রকগেয অতায় প্রকে মভয়াগদ (৩৩ মকবব/ ১১ 

মকবব) ৩৩৭৮.২ বক:বভ: তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ কযা গয়গছ; 

মা মভাট রেু ভাো গত ২১.৮০ বক: বভ: কভ।   

২।    াফ-মেন বনভ থাণ:  

মভাট ১৬৫ এভববএ েভতা ম্পন্ন ১৮টি নতুন াফ-

মেন  

প্রকে মভয়াগদ ১০ এভববএ েভতা ম্পন্ন ১৫ টি াফ-মষ্টন 

এফং ৫ এভববএ েভতা ম্পন্ন ৩টি াফ-মষ্টন বনভ থাণ কযা 

গয়গছ, মায মভাট েভতা ১৬৫ এভববএ। 
৩।    নতুন গ্রাক ংগমাগ: 

        ১,৩০,০০০ নতুন গ্রাক ংগমাগ প্রদান; 

ববঅয গত মদখা মায় প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর বফববন্ন 

ম থাগয়য ১৫৭৩৮৪ টি নতুন গ্রাক ংগমাগ সুবফধা সৃবষ্ট 

গয়গছ; মা রেু ভাোয ১২১%। 
 

১৮।
১৮.১  ভারাভার প্রাবপ্তগত বফরম্ব: ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট গত তফদ্যুবতক 

মার  ন্যান্য ভারাভার মথাভগয় না ায়ায় বকছু বকছু এরাকায় প্রকগেয কাম থ ম্পাদগন বফরম্ব য়। 
১৮.২   বযফন ভস্যা: বকছু বকছু এরাকায় বফর  বনচু জবভ এফং যাস্তা-ঘাট বার না থাকায কাযগণ তফদ্যুবতক মার  বফদ্যুৎ 

রাআন োযগণয ভারাভার বযফগন বযকবেত ভগয়য মচগয় মফী ভয় ব্যয় য়।  
১৮.৩ মার আগযকন  কুাফর োযগণ ফাধা: বফদ্যুগতয মার আগযকন এফং বফদ্যুৎ রাআন োযগণয কুাফর মকান 

মকান এরাকায় ব্যবক্ত ভাবরকানা জবভয ঈয বদগয় মনয়ায ভগয় জবভয ভাবরক কর্তথক অবি  গনক মেগে ফাধায 

কাযগণ ঈক্ত কাম থ ম্পাদগন বনধ থাবযত ভগয়য বতবযক্ত ভয় ব্যয় য়।
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১৯|

১৯.১।   তফদ্যুবতক মার  ন্যান্য কর ভারাভার মথাভগয় না ায়ায় একবদগক মমভন বকছু বকছু গন্যয মূল্য বৃবিয 

কাযগন প্রকে ব্যয় বৃবি মগয়গছ; ন্যবদগক কাবিত ভগয় গ্রাগকযা বফদ্যুৎ সুবফধা ায়বন। তাআ, ববফষ্যগত 

ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন মফাগড থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকঈযগভন্ট আঈবনট গত প্রকগেয শুরুগতআ মথাভগয় 

ভারাভার যফযাগয বফলয়টি বনবিত কযগত গফ (নুগেদ ১৮.১)। 
১৯.২।     প্রকগেয অতায় বনবভ থত ১৮টি ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ েভতাম্পন্ন বফদ্যুৎ ঈ-মকগন্দ্রয ভগধ্য বকছু  ঈগকগন্দ্রয 

ফতথভান গে বফদ্যুৎ চাবদা ৫ এভববএ‟য  কভ। তাআ, ববফষ্যগত নুরু নতুন প্রকে গ্রগনয মেগে অগরাচু প্রকগেয 

অতায় বনবভ থত থচ পূণ থ েভতায় মায়বন এভন  ঈগকন্দ্রমূ গত বফদ্যুৎ যফযাগয বফলয়টিগক গ্রাবধকায 

বগগফ বফগফচনা কযগত গফ  (নুগেদ ১৫..১.২  এফং ১৫.২.২)।  
১৯.৩।      প্রকগেয অতায় বনবভ থত   তফদ্যুবতক রাআন  াফগেন বনয়বভত যেণাগফেণ  কযগত গফ।  
১৯.৪।     (১৯.১ - ১৯.৩) ২
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Power Sector Capacity Development Program (PSCDP) (Revised) 

প্রকল্পের ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেযনাভ :  Power Sector Capacity Development Program (PSCDP) (Revised) 

২। ঈগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  বফদ্যুৎ বফবাগ। 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন                                                                                                                                                                                                                                  

কাগরয%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

ফ থগল ংগাবধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৩৯১৫.৮১ 

৫১৯.৩১ 

৩৩৯৬.৫০ 

৪১১১.৮৭ 

১২০৭.৮২ 

২৯০৪.০৫ 

৩৮৯৬.৬০ 

১০৮৪.০০ 

২৮১২.৬০ 

জুরাআ, ২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৭ 

গত 

জুন, ২০১০ 

৫.০১% ১০০% 

 

৫। প্রকগেয ফস্থান : ঢাকা  মঘাোার প্রবেণ মকন্দ্র , বফববডবফ। 
 

৬। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন : বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক 

গ্রগবত বনম্নরূঃ  

 (রে টাকায়) 

ক্রঃনং টিবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ 
টিবব নুমায়ী বযকবেত 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

  অবথ থক মবৌত অবথ থক মবৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

  যাজস্ব ব্যয়         

১ কভ থকতথাগদয মফতন  জন ২২.৬২ 

২ ১৬জন ৩৭.৮৯ 

৩ - ৪.৯৮ 

৪ - ২.৮ 

৫ - ২.৬৫ 

  যফযা  মফা - - 

৬  বযফন - ০.১৩ 
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ক্রঃনং টিবব নুমায়ী কাগজয ঙ্গ 
টিবব নুমায়ী বযকবেত 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

  অবথ থক মবৌত অবথ থক মবৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭ - ২২.৫৭ 

৮ বপ বাো - ০.০০ 

৯ - ০.৫৬ 

১০ - ৫.০০ 

১১ বফদ্যুৎ - ০.০০ 

১২ মগট্রার এন্ড লুবব্রগকন্ট - ৮.১৪ 

১৩ না  - ৪.৫১ 

১৪ - ৩.৯৫ 

১৫ - ০.৪২ 

১৬ বভবডয়া - ৪.৫৫ 

১৭ র-৪৩৪৬,  

প-৩৩৫ 

২২৭৫.২৮ র-৪৪৪৬,  

প-৩৮৯ 

১৮ কভ থারা - ২.৫৭ - 

১৯ - ৪.২২ - 

২০ ট্রান্পগাগট থন (মযন্টার) ৪টি ৮৮.২৯ ৪টি 

২১ যাভ থক স্থানীয়  এভএভ ৮৯.৮১ ৩৬এভএভ 

২২ যাভ থক বফগদী মথাক - 

২৩ ম্মানী - ২.৫২ 

২৪ - ১৪.৭৭ 

২৫ মভযাভত  ংযেণ ) ১টি ০.৮৭ 

২৬ - ৪.১৭ 

২৭ এন্ড আকুআগভন্ট মভযাভত - ৫.৬ 

  ঈ- যাজস্ব - 

  মূরধন ব্যয় -  

২৮ - ৪৮৪.১৭ 

২৯ মভবনাবয - ১৬.৮৫ 

৩০  - ১.৯৬ 

৩১ - ৪.৯৫ 

৩২ - ৯.২৫ 

৩৩ বমুগরটয ১টি ৬৮৮.৬ ১টি 

৩৪ কবন্টনগজবন্প - - 

  ঈ- মূরধন - 

৩৫ - ৮১ ৯৫

  ফ থগভাট = - 
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৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত নাআ। 
 

৮। প্রকগেয টভূবভ  ঈগেশ্য  : 

 

৮.১। প্রকগেয টভূবভ: 

 বফদ্যুৎ খাগতয ংস্কায  ফাবণজুকীকযগণয রগেু কগয়কটি নতুন ংস্থা/মকাম্পাবন আগতাভগধ্য গঠন কযা গয়গছ। প্রবতটি ংস্থায 

ব্যফস্থানা/কাবযগযী বফলগয়য কাম থক্রভ সুষ্ঠুবাগফ ম্পাদগনয রগেু প্রবতষ্ঠান মূগয ভানফ ম্পগদয দেতা বৃবি কযা প্রগয়াজন। 

এ রগেু এীয় ঈন্নয়ন ব্যংগকয ায়তায় বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৮.২। প্রকগেয ঈগেশ্য:  

 বফদ্যুৎ মক্টগয বনগয়াবজত কভ থকতথা/ কভ থচাযীগদয দেতা বৃবিয ভাধ্যগভ এ মক্টগযয ংস্থাগুগরায ব্যফস্থানা দেতা বৃবি কযা, 

বযফবতথত  ব্যফস্থানায াগথ বফদ্যুৎখাগতয ংস্থামূগয াভঞ্জস্যতা ফজায় যাখা, ংস্থামূগয অদৄবনক কাগজয বযগফ 

সৃবষ্টয সুগমাগ সৃবষ্ট কযা এফং কাবযগযী ায়তা প্রদান কযা বছর প্রকেটিয ঈগেশ্য। 
 

৯। প্রকে নুগভাদন  থ থায়ন : 

“Power Sector Capacity Development Program (PSCDP)” ীল থক কাবযগবয ায়তা প্রকেটি গত ২৫ /০৬/২০০৭ তাবযগখ 

৩৯১৫.৮১ রে  (ঈনচবে মকাটি গনয রে একাব াজায ) টাকা প্রাক্কবরত (বজবফ ৫১৯.৩১ রে টাকা + প্রকে াায্য 

৩৩৯৬.৫০ রে (ADB-AFD Loan) টাকা ব্যগয় জুরাআ, ২০০৭ মথগক জুন , ২০১০ মভয়াদ কাগর নুগভাবদত য় । প্রকেটিয ১ভ 

ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ১৬/০৯/২০১০ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক মভাট ৪৬৩৩.৩৩ রে টাকা (বজবফ ১১৫৮.৩৩ 

রে টাকা + প্রকে াায্য ৩৪৭৫ .০০ রে  টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১২ মভয়াগদ নুগভাবদত য়। 
প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ২৪/০৬/২০১২ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক মভাট ৫৪৪৭.২১ রে টাকা (বজবফ 

১২২৯.২১ রে টাকা + প্রকে াায্য ৪২১৮.০০ রে  টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১৪ মভয়াগদ নুগভাবদত 

য়। ফ থগল প্রকেটিয ৩য় ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ২৪ /০৯/২০১৩ তাবযগখ ৪১১১.৮৭ রে (একচবে মকাটি এগাগযা রে াতাব 

াজায) টাকা প্রাক্কবরত  (বজবফ ১২০৭.৮২ রেটাকা + প্রকে াায্য ২৯০৪ .০৫ রে (ADB-AFD Loan) টাকা) ব্যগয় জুরাআ, 

২০০৭ মথগক জুন, ২০১৪ মভয়াদকাগর নুগভাবদত য়। 

১০। প্রকগেয থ থায়ন : 

 ক)    বজবফঃ 

        (রে টাকা) 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১২০৭.৮২ - ১২০৭.৮২ 

(আনকাআন্ড- ৩৮.০০ 

আনকুা- ১১৬৯.৮৩) 

N/A 

 

 খ) প্রকে াায্যঃ 

ঈৎ মুদ্রায প্রকৃবত ঋগণয বযভাণ ঋগণয প্রকৃবত ফাংরাগদী টাকায় বযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

এবডবফ আঈএ ডরায ৫.০০ বভবরয়ন এপবড ঋণ ৩৮৮৮.০০ রে টাকা 
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১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

প্রকগেয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৪১১১ .৮৭ রে  (বজবফ ১২০৭ .৮২ রে এফং প্রকে াায্য ২৯০৪ .০৫ রে ) টাকা। প্রকগেয 

াবফ থক অবথ থক গ্রগবত ৩৮৯৬ .৬০ রে  (বজবফ ১০৮৪ .০০ রে এফং প্রকে াায্য ২৮১২ .৬০ রে) টাকা মা মভাট প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য ৯৪.৭৬%। প্রকে াাগয্যয ফবষ্ট থ থ ছাে কযা য়বন ভগভ থ যাভ থক কর্তথক জানাগনা য় ।ফবষ্ট বজবফ থ থ ছাে 

কযা য়বন ভগভ থ জানাগনা গয়গছ। প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয  াবফ থক মবৌত 

গ্রগবত ১০০%। 
 

১২। ম থগফেণ :  

১২.১।  প্রকগেয অতায় এীয় ঈন্নয়ন ব্যংগকয (ADB) গত এএপবড-ঋণ গ্রণ কযা য় ৩৮৮৮.০০ রে টাকা (আঈএবড 

৫.০০ বভবরয়ন)। বকন্তু ফ থগল ংগাধগন প্রকে াায্য ংগ নুগভাবদত ২৯০৪.০৪ রে টাকায বযগপ্রবেগত প্রকৃত 

ব্যয় য় ২৮১২.৬০ রে টাকা (আঈএবড ৩.৬১৭ বভবরয়ন)। থ থাৎ মূর নুগভাবদত টিববয তুরনায় প্রকে াায্য 

খাগত ব্যাবয়ত থাগক ১০৭৫.৪০ রে টাকা (আঈএবড ১.৩৮৩ বভবরয়ন) । এ মথগক প্রতীয়ভান য় মম , কাবযগযী 

ায়তা প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য ৫.০০ বভবরয়ন ভাবকথন ডরায ঋণ গ্রণ কযায বযকেনা কগয প্রকেটি প্রণয়গনয 

প্রগয়াজন বছর না। ঈগেখ্য ভাবকথন ডরায  টাকা এক্সগচঞ্জ মযগটয ফ্লাকচুগয়গনয কাযগন ৫.০০ বভবরয়ন ভাবকথন ডরায 

এয ভবযভান টাকায াথ থকু গয়গছ। 

১২.২।  টিবব’য রেুভাো নুমায়ী তফগদবক প্রবেণ ৩৩৫ জনগক প্রদাগন বযগপ্রবেগত ৩৮৯ জনগক প্রদান কযা ম্ভফ 

গয়গছ। বফধায় কাবযগযী ায়তা প্রকেটিগত প্রবেণ গঙ্গয ব্যয় প্রাক্করন মমৌবক্তকবাগফ বনধ থাযণ কযায প্রগয়াজন বছর। 
১২.৩।  প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনয ০৫ নং নুগেগদ ঈবেবখত ঙ্গবববিক গ্রগবতয ছকটি নুগভাবদত টিবব নুমায়ী 

ঠিকবাগফ প্রবতপরন কযা য়বন।এছাো প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগন বফববন্ন ত্রুটি/বফচুুবত বযরবেত গয়গছ। 
১২.৪। প্রকেটিয ভাধ্যগভ ক্রয়কৃত প্রবেণ মন্ত্রাবতমূ  ায়ায প্লান্ট বমুগরটয মথামথবাগফ ংযেণ  এ মক্টগয 

বনগয়াবজত কভ থকতথা/ কভ থচাযীগদয দেতা বৃবিয জন্য প্রবেণ প্রদান ব্যাত যাখায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

মমগত াগয।  

 

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারকগণ প্রকগেয দাবয়ে ারন কগযগছন। 
 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গেয ধযন ভয়কার 

১ এ. এভ মভফাহুর আরাভ মৄগ্ম-বচফ খন্ডকারীন ১২/০৮/২০০৭ গত ৩১/০৫/২০০৮ 

২ পগয়জ অভদ মৄগ্ম-বচফ খন্ডকারীন ০১/০৬/২০০৮ গত ১২/১২/২০০৯ 

৩ তা কুভায যায় বতবযক্ত-বচফ খন্ডকারীন ১৩/১২/২০০৯ গত ভাপ্ত ম থন্ত 

  

১৪। প্রকগেয ঈগেশ্য জথন : 

বযকবেত ঈগেশ্য প্রকৃত জথন 

(১) অন্তজথাবতক প্রবেণ ব্যফস্থানা যাভ থক পাভ থ 

বনগয়াগগয ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ বফবাগগয অতাধীন বফববন্ন 

আঈটিবরটিয কবভ থবৃগন্দয জন্য স্থানীয়  অন্তজথাবতক 

প্রবেণ প্রদান কযা। 

ায়ায মক্টগযয বফববন্ন আঈটিবরটিয ৩৮৯ জন প্রবেণাথীগক 

তফগদবক প্রবেণ মদয়া গয়গছ (ববডঈর-বফ)। 
ায়ায মক্টগযয বফববন্ন আঈটিবরটিয ৪০০০ জন 

প্রবেণাথীগক স্থানীয়  প্রবেণ মদয়া গয়গছ।  
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(২) মঘাোার প্রবেণ মকন্দ্র , বফববডবফগক ফাংরাগদগয 

ায়ায মক্টগযয মশ্রষ্ঠ প্রবেণ মকগন্দ্র ঈন্নয়গনয 

রগেু কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্লান্ট বমুগরটয 

ক্রয়। 

জ্বারাবনয বফববন্ন ঈৎগয বফববন্ন ভবডঈগরয াগথ আবরগগগটড 

ায়ায প্লান্ট বমুগরটয ক্রয় (শুদৄভাে কম্বাআন্ড াআগকর 

ভবডঈগরয বযফগতথ প্রায় ২৩ টি ভবডঈর) (ববডঈর-ব)। 

(৩) মঘাোার প্রবেণ মকন্দ্র , বফববডবফগক ফাংরাগদগয 

ায়ায মক্টগযয মশ্রষ্ঠ প্রবেণ মকগন্দ্র ঈন্নয়গনয 

রগেু প্রবেণ মন্ত্রাবত ক্রয়। 

অআগটভ ফ রট-১ (মটবেং আকুআগভন্ট পয মট্রবনং ল্যাফ), 

রট-২ (মটবেং আকুআগভন্ট পয মারায মাভ বগেভ), রট-৩ 

(ম্যাগগনটিক াটি থগকুর মটটিং আকুআগভন্ট) ক্রয় এফং নন 

অআটি অআগটভ  পাবন থচায ফ ববএ বগেভ (ববডঈর-

ব)। 

 

১৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

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 

TPP 
Contracted 

value 
Invitation 

date 
Contract 

signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Training Management 

Consulting firm  
2318.39 1952.09 16/05/2011 21/11/2012 31/12/2013 31/12/2013 

Procurement of Simulator 738.88 693.10 20/05/2012 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2013 

Procurement of Training 

Equipment   
485.76 481.69 03/03/2012 lot-2 13/08/12  

lot-1 30/09/12 

31/12/2013 31/12/2013 

 

১৬। সুাবয/ভন্তব্য : 

 স্থানীয়  তফগদবক প্রবেণ প্রদাগনয াগথ াগথ ায়ায মক্টগযয প্রবেণ মন্ত্রাবত  ায়ায প্লান্ট বমুগরটয ক্রয় 

কযায ভাধ্যগভ এ মক্টগয বনগয়াবজত কভ থকতথা/ কভ থচাযীগদয দেতা বৃবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রবতগফদনাধীন 

প্রকগেয ফে াপল্য। 

 ববফষ্যগত প্রকগেয ব্যয় প্রাক্করন মৄবক্তমৄক্তবাগফ কযগত গফ এফং প্রকে প্রণয়গনয ভয় প্রকে াায়তা (ঋণ) গ্রগণয 

প্রস্তাফ  প্রকে ায়তা খাগত প্রকৃত ফযাগেয ভগধ্য াভঞ্জস্য থাকগত গফ। 
 প্রকেটিয ভাধ্যগভ ক্রয়কৃত প্রবেণ মন্ত্রাবতমূ  ায়ায প্লান্ট বমুগরটয মথামথবাগফ ংযেণ  এ মক্টগয 

বনগয়াবজত কভ থকতথা/ কভ থচাযীগদয দেতা বৃবিয জন্য প্রবেণ প্রদান ব্যাত যাখায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 

 

           আবতয়াক অগভদ 

           কাযী বযচারক 

 

 


