
বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থিছগরর এবিবিভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগিদগনর ওির 

মন্ত্রণালয়/বিভােবভবিক সার-সংগেি 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রণালয়/

বিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

বিবনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাবরেবর 

সহায়তা 

প্রকগের 

সংখ্যা 

মেবিবসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় উভয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবতক্রাগন্তর 

শতকরা হার 

(%) সি থবনম্ন 

সগি থাচ্চ 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রাগন্তর 

শতকরা হার 

(%) সি থবনম্ন 

সগি থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 বিদ্যুৎ 

বিভাে 

৮ ৭ ১ ০ ৪ ৬ ১৪.৮% 

৬০০% 

 ১.৪% 

৩২৩% 
 

১। সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যা : ৮ টি 
 

২। সমাপ্তকৃত প্রকগের প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকাল: প্রগ ােু নয়। 
 

৩। সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃবির কারণ:  

প্রকগের ব্যয় বৃবির কারণ: 

১) প্রকে গ্রহগণর সময় সুদূরপ্রসারী িবরকেনা না কগর এিং ভবিষ্যগতর মপ্রোিট বিগিচনা না কগর বিবিবি প্রগণায়ন করা হয়। 

ফগল িরিতীগত কাগের িবরবধ মিগে  ায়, ফলশ্রুবতগত ব্যয় বৃবি িায়; 

২) িার িার মময়াদ বৃবির ফগল স্থানীয় ও আন্তেথাবতক িাোগর দ্রব্যমূগল্য দাম মিগে  ায় এিং মকান মকান মেগে দরিগের মরট 

বশবিউল িবরিতথন হগয়  ায়, ফগল প্রকে ব্যয় মিগে  ায়; 

৩) েটিল ও ব্যবতক্রমধমী কাগের মেগে অগনক সময় টাণ থকী ঠিকাদাগরর উির অবতমাোয় বনভ থরশীলতা মিগে  ায় এিং চুবক্ত 

স্বােগরর সময় সকল শতথািলী সািধানতার সাগর্ বিগিচনা করা হয়বন বিধায় টাণ থকী ঠিকাদার বিবভন্ন সময় িােবত বিল দািী 

করার সুগ াে িায়। 

প্রকগের মময়াদ বৃবির কারণ: 

১) মূল বিবিবি অনুগমাদগনর তাবরগের িগরও মটন্ডার িকুগমন্ট ততবর, মটন্ডার আহিান, মূল্যায়ন ও কা থাগদশ প্রদাগন অগনক 

বিলম্ব হয়। ফগল মাঠ ি থাগয় প্রকগের িাস্তিায়ন কাে শুরু হগত মিবশর ভাে মেগে এক িছর মর্গক দ্যই িছর বিলম্ব হগয়  ায়;  

২) সাহায্যপুষ্ট প্রকগের মেগে ঋণ চুবক্ত স্বাের ও কা থকর করগত  গর্ষ্ট বিলম্ব হয়; 

৩) সাহায্যপুষ্ট প্রকগের দরিে মূল্যায়গনর সময় উন্নয়ন সহগ ােী সংস্থার কনকাগরন্স মিগত  গর্ষ্ট বিলম্ব হয়; 

৪) ভূবম অবধগ্রহণেবনত েটিলতার কারগণ মিবশর ভাে প্রকগে  গর্ষ্ট সময়গেিণ হয়। 
 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাবরশ:  

সমস্যা সুিাবরশ 

১। প্রকগের ব্যয় বৃবি ও 

িাস্তিায়গন অতুাবধক বিলম্ব 

১। প্রকে প্রণয়গনর মেগে িাস্তিসম্মতভাগি ব্যয় ও সময় বনধ থারণ এিং িাস্তিায়ন ি থাগয় তা 

অনুসরণ করা প্রগয়ােন। 

২। কাগের গুণেতমান 

সংক্রান্ত। 

২.১। কাগের গুণেতমান বনবিত করগত ভবিষ্যগত বিবিআর  র্া র্ভাগি অনুসরণপূি থক দে 

েনিল এিং প্রগয়ােনীয়  ন্ত্রিাবত সমবিত ঠিকাদার বনগয়াে করা প্রগয়ােন।  

২.২। প্রকগের আওতায় সম্পাবদত কাে বিগশষ কগর বনম্নমাগনর পূতথ কাগের েন্য তদারবকর 

দাবয়গে বনগয়াবেত সংবিষ্ট কম থকতথা/কম থচারীর  বিরুগি প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা আিশ্যক।  

৩।  সাহায্যপুষ্ট প্রকে 

সংক্রান্ত।  

৩। সাহায্যপুষ্ট প্রকগের মেগে উন্নয়ন সহগ ােী মদশ/প্রবতষ্ঠান মর্গক দ্রুত সঠিক সমগয় অর্ থ প্রাবপ্তর 

বিষয়টি বনবিত করার েন্য সংবিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা আিশ্যক।  

৪। প্রকগের  ানিাহন 

সংক্রান্ত। 

৪। বিদ্যমান সরকাবর বনয়ম অনু ায়ী প্রকগের আওতায় সংগৃহীত  ানিাহন সরকাবর িবরিহন 

পুগল েমা মদয়ার ব্যিস্থা গ্রহণ করা আিশ্যক। 

৫। প্রকে িবরচালক 

সংক্রান্ত। 

৫.১। প্রকে সুষ্ঠু িাস্তিায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে িবরচালক িদবল িা িবরিতথন না কগর 

বিদ্যমান বনয়ম অনু ায়ী প্রকে িবরচালক বনগয়াগে সগচষ্ট র্াকার প্রগয়ােন আগছ। 

৫.২। বিবভন্ন সংস্থার আওতায় িাস্তিায়নাধীন ও ভবিষ্যগত প্রকগের েন্য সরকারী বনগদ থশনা 

অনু ায়ী পূণ থকালীন ও ম াগ্য প্রকে িবরচালক বনগয়াগের বিষয়টি উগদ্যােী বিভাে হগত বনবিত 

করা প্রগয়ােন।   

৬। বিবসআর মপ্ররগণ বিলম্ব। ৬। প্রকে সমাবপ্ত মঘাষণার ির িরই বিবসআর প্রণয়ন কগর আইএমইবিগত মপ্ররণ বনবিত করা 

আিশ্যক। 

 



মঘাোশাল বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনট পুনি থাসন ও আধুবনকায়ন        

প্রকগের সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত :নন ২০১৩)  

 

১  .প্রকগের নাম                     : মঘাোশাল বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনট পুনি থাসন ও আধুবনকায়ন 

২  .উগদ্যােী বিভাে/মন্ত্রণালয়      :বিদ্যুৎ বিভাে ,বিদ্যুৎ ,য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়  

৩  .প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা   :িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাি থ  

৪ .  প্রকগের অিস্থান                  :মঘাোশাল র্াম থাল িাওয়ার মোশন ,িলাশ ,নরবসংদী।  
 

৫  .প্রকগের িাস্তিায়নকাল ও ব্যয়   : 

(লে টাকায়)  

প্রাক্কবলত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় 

(লে 

টাকায়)  

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত 

িাস্তিায়ন 

কাল 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র)%  

অবতক্রান্ত সময় 

(মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর)% 
মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

মূল (প্রপ্রসাপ্র)  সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্রপ্রসাপ্র/সংস্থা)  

১১৭৮৮ .০০ 

(৮৯৩৩.৫০ )  

২৫২৬৮ .৯১ *

(১২২৬৩.১৫)  

২৪৩৩০ .৯৬  নলাই ১৯৯৭ 

মর্গক 

 নন ১৯৯৯ 

নলাই ১৯৯৭ 

মর্গক 

নন ২০১৩ 

নলাই ১৯৯৭ 

মর্গক 

নন ২০১৩ 

১২৫৪২ .৯৬ 

(১০৬.৪০)%  

১৪ িছর 

(৬০০)%  

 

*মূল প্রকগে সংস্থার বনেস্ব অিদাগনর সংস্থান বছল না। তগি সি থগশগষ সংগশাবধত প্রকগে সংস্থার বনেস্ব অিদান ২২১ .৬৯ লে টাকা।  
 

৬  .সাধারণ ি থগিেণ:  

৬ .১ .িটভূবম   : মঘাোশাল র্াম থাল িাওয়ার মোশগনর ইউবনট -১ ও ইউবনট -২  (৫৫ ×২ =১১০ মমোওয়াট (  র্াক্রগম ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সাগল 

স্থািন করা হয়। এ দ্যই ইউবনগটর সকল অংশ ও কগম্পাগনন্টসমূহ তৎকালীন মসাবভগয়ত রাবশয়া কর্তথক প্রস্ত্িত করা হয়। অতপ্রির বিগসম্বর 

১৯৭৯ মর্গক এবপ্রল ১৯৮০ ি থন্ত সমগয় ইউবনট ১ -এর ১ম ওভারগহবলং এিং োনুয়াবর ১৯৮৬ মর্গক আেো ১৯৮৬  ি থন্ত ২য় ওভারহবলং  

সম্পাবদত হয়। ইউবনট ২ -এর ১ম ওভারহবলং নন ১৯৮০ মর্গক অগোির ১৯৮০ ি থন্ত এিং ২য় ওভারহবলং নগভম্বর ১৯৮৬ মর্গক এবপ্রল 

১৯৮৭ ি থন্ত সমগয় সম্পন্ন হয়। ১০০০০০ ঘন্টা চলার ির দ্যটি ইউবনগটর উচ্চ চাি ,temperature steam ও feed 

িাইিসমূহ প্রবতস্থািন করা িাধ্যতামূলক র্াকগলও তা করা হয়বন। মম ১৯৯২ ি থন্ত দ্যটি ইউবনট ১০৬০০০ ঘন্টা ি থন্ত কাে কগরবছল। ফগল 

ইউবনট দ্যটির উৎিাদন েমতা ১১০ মমোওয়াট মর্গক ৫০ মমোওয়াগট হ্রাস িায় এিং দেতা মাো ৩১  %মর্গক ২৪ % এ হ্রাস িায়। এ ছাো 

ইউবনট দ্যটি িহু পূগি থ স্থািন করা হগয়বছল বিধায় মকান অংশ বিকল হগল খুচরা  ন্ত্রাংশ িাোগর িাওয়া  ায় না । এ অিস্থায় ইউবনট দ্যটি 

সচল রাোর েন্য  “মঘাোশাল বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনগটর পুনি থাসন ও আধুবনকায়ন  “শীষ থক প্রকে গ্রহণ করা হয়।  
 

৬ .২। উগদ্দশ্য  :  

                       (ক )মঘাোশাল বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনগটর িতথমান উৎিাদন েমতা ৫০ মমোওয়াট মর্গক ৫৫×২ =১১০   

                            মমোওয়াগট পুনরুিারপূি থক মদগশর বিদ্যুৎ চাবহদা ও সরিরাগহর মগধ্য বিদ্যমান িার্ থকু হ্রাসকরণ; 

                       (ে )স্থানীয়ভাগি বিদ্যুৎ উৎিাদগনর মাধ্যগম ট্রান্সবমশন েবত হ্রাসকরণ; 

                       (ে )োতীয় গ্রীি বসগোগমর  বস্থবতশীলতা ও দেতা বৃবিকরণ  ;এিং  

                       (ঘ )মলািগশবিং হ্রাসকরণ;  
 

৬ .৩। প্রকগের অনুগমাদন অিস্থা  :আগলাচু প্রকেটি মমাট ১১৭৮৮ .০০ লে টাকা ব্যগয় এিং নলাই ১৯৯৭ মর্গক নন ১৯৯৯ মময়াগদ 

িাস্তিায়নাগর্ থ ১৮ বিগসম্বর ১৯৯৭ তাবরগে একগনক কর্তথক অনুগমাবদত হয়। বকন্তু প্রকে সাহাগয্যর েন্য রাবশয়ার সাগর্ সরিরাহকারী ঋণ 

চুবক্ত স্বােরকরগণ বিলম্ব  ,প্রগয়ােনীয় িরাদ্দ না িাওয়া ও অর্ থ বিভাে মর্গক ইসুু অি গ্যারাবন্ট প্রদাগন বিলগম্বর কারগণ ি াাস্তিায়ন কা থক্রম 

বনধ থাবরত সময়সীমা অনু ায়ী সম্পন্ন করা সম্ভি হয়বন। এ কারগণ নলাই ২০০২ মর্গক নন ২০০৮ ি থন্ত িাস্তিায়নকাল বনধ থারণপূি থক মমাট 

২১০২৪ .৫১ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় প্রকেটি ১৭ মম ২০০৭ তাবরগে ১ম িার সংগশাধন করা হয়। অতপ্রির ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক প্রকগের 

িাস্তিায়নকাল নন ২০০৯ ি থন্ত ১ম িার বৃবি করা হয় এিং িরিতীগত  ২০১০ ি থন্ত ২য় িার বৃবি করা হয়। ২৫২৬৮ .৯১ মমাট প্রাক্কবলত 

ব্যগয় এিং নলাই ১৯৯৭ মর্গক নন ২০১১ ি থন্ত িাস্তিায়ন মময়াগদ প্রকেটি ২য় িার সংগশাধগন ২৩ মাচ থ ২০১১ তাবরগে প্রশাসবনক 

অনুগমাদন প্রদান করা হয়। মমাট ব্যয় অিবরিবতথত মরগে নন ২০১২ ি থন্ত ৩য় িার এিং নন ২০১৩ ি থন্ত ৪র্ থ িাগরর মত িাস্তিায়ন মময়াদ 

বৃবি করা হয়।     
 

৬ .৪। প্রকে িবরদশ থন :   

প্রকগের িাস্তিাবয়ত কাে সগরেবমগন িবরদশ থগনর েন্য িাস্তিায়ন িবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বশে ও শবক্ত মসেগরর িবরচালক (শবক্ত )

মিেম নাবসমা মহবসন ১৬ মাচ থ ২০১৫ তাবরগে প্রকে এলাকা িবরদশ থন কগরন। িবরদশ থগনর সময় প্রকে িবরচালক এিং প্রকে সংবিষ্ট 

কম থকতথােণ উিবস্থত মর্গক সহায়তা প্রদান কগরন। 

 

 



৬ .৫। প্রকগের অর্ থায়ন : প্রকগের সংগশাবধত প্রাক্কবলত মমাট ব্যয় ২৫২৬৮ .৯১ লে টাকা। তসগধ্য িাংলাগদশ সরকাগরর অর্ থ ৬৪৫৮.৮৫ 

লে টাকা এিং প্রকে সাহায্য ১২২৬৩.১৫ লে টাকা। অিবশষ্ট  ২২১ .৬৯ লে টাকা িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাগি থর বনেস্ব তহবিল মর্গক 

ব্যয় করা হগয়গছ। 

 

৭। প্রকে িবরচালক সংক্রান্ত তথ্য   :বনম্নিবণ থত ১৫ েন কম থকতথার ১৩ েন অবতবরক্ত দাবয়ে বহসাগি এিং অিবশষ্ট ২ েন পূণ থকালীন  

বহসাগি  বিবভন্ন মময়াগদ এ প্রকগের িবরচালগকর দাবয়ে িালন কগরন : 

         

ক্রবমক 

নম্বর 

 নাম ও িদিী             মময়াদ   মন্তব্য 

১        ২                               ৩             ৪ 

১।  েনাি হারুন-উর-রবশদ  

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১ নলাই ১৯৯৮ মর্গক ১৩ মাচ থ 

১৯৯৯ 

অবতবরক্ত দাবয়ে 

২। েনাি মমাকগশদ আলী 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৪ মাচ থ ১৯৯৯ মর্গক ২৩ এবপ্রল 

১৯৯৯ 

ঐ 

৩। েনাি হারুন -উর-রবশদ  

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

২৪ এবপ্রল ১৯৯৯ মর্গক ১৭ নলাই 

১৯৯৯ 

ঐ 

৪। েনাি এম  .এ .মবতন  

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৮ নলাই ১৯৯৯ মর্গক ২৪ 

অগোির ১৯৯৯ 

ঐ 

৫। েনাি মমাহাম্মদ তাবহর 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

২৫ অগোির ১৯৯৯ মর্গক ১৫ 

োনুয়ারী ২০০১ 

ঐ 

৬। েনাি িবরগতাষ বিশ্বাস 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৬ োনুয়ারী ২০০১ মর্গক ১৬ 

মফব্রুয়াবর ২০০১ 

ঐ 

৭।  েনাি মমাহাম্মদ তাবহর 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৭ মফব্রুয়াবর ২০০১ মর্গক ২৮ 

মফব্রুয়াবর ২০০১ 

ঐ 

৮। েনাি িবরগতাষ বিশ্বাস 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

২৮ মফব্রুয়াবর ২০০১ মর্গক ১০ 

মসপ্টম্বর ২০০৫ 

ঐ 

৯।  েনাি শাহোলাল ভুইয়া 

বনি থাহী প্রগকৌশলী, সাি -মোশন  

১১ মসগপ্টম্বর ২০০৫ মর্গক ১৮ 

োনুয়াবর ২০০৬ 

ঐ 

১০। েনাি অমূল্য কুমার রায় 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৯ োনুয়াবর ২০০৬ মর্গক ১৮ 

োনুয়াবর ২০০৭ 

ঐ 

১১। েনাি োফর উল্লা োন 

ম্যাগনোর (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

১৯ োনুয়াবর ২০০৭ মর্গক ৪ 

অগোির ২০০৭ 

ঐ 

১২। েনাি মমাহাম্মদ বেয়াসউবদ্দন 

তওবািধায়ক প্রগকৌশলী 

৫ অগোির ২০০৭ মর্গক ২৪ 

োনুয়াবর ২০০৯ 

পূণ থকালীন 

১৩। েনাি আকতারুল ইসলাম 

ম্যাগনোর (অিাগরশন) , ১ -৪ ইউবনট  

২৫ োনুয়াবর ২০০৯ মর্গক ১৬ 

নলাই ২০০৯ 

অবতবরক্ত দাবয়ে 

১৪। েনাি আব্দুল েবন 

তওবািধায়ক প্রগকৌশলী 

১৭ নলাই ২০০৯ মর্গক ২৯ মাচ থ 

২০১০ 

পূণ থকালীন 

১৫। েনাি মমাহাম্মদ মননর -উল-আলম  

উিব্যিস্থািক (রেণাগিেণ) , ১ -৪ ইউবনট  

৩০ মাচ থ ২০১০ মর্গক অদ্যািবধ 

৩০ নন ২০১৩ 

অবতবরক্ত দাবয়ে 

  

৮। এবিবি িরাদ্দ  :                    

                                                                                                                                    (লে টাকায়)  

আবর্ থক িৎসর 

 

 

এবিবি িরাদ্দ  অিমুক্ত 

টাকার 

িবরমাণ 

ব্যয়  

 

মমাট টাকা প্রপ্রসাপ্র  মমাট টাকা প্রপ্রসাপ্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০২ -২০০৩  ২০২৬ .০০  ২০২৬ .০০   ৭৫০ .০০  ৮৩৩ .১৬  ৮৩৩ .১৬   

২০০৩ -২০০৪  ১৮০০ .০০  ১৮০০ .০০   ১৫০০ .০০  ১৪৩২ .০০  ১৪৩২ .০০   

২০০৪ -২০০৫  ১৯ .০২  ১৯ .০২   ১৯ .০২  ৬২ .৫০  ৬২ .৫০   

২০০৫ -২০০৬  ১০০০ .০০  ১০০০ .০০  ৮০০০ .০০  ৮৮৭৫ .১৯  ৮৭৫ .১৯  ৮০০০ .০০   



২০০৬ -২০০৭  ১৫০০ .০০  ১৫০০ .০০  ২৯৪৪ .৮৬  ১৩১৬ .০০  ৪১৬০ .৪২  ১২১৫ .৯৭  ২৯৪৪ .৪৫  

২০০৭ -২০০৮  ২৪৭৪ .০০  ২৪৭৪ .০০  ৮১৬ .১৭  ১৫২৩ .০০  ২৩১৭ .৩১  ১৫০১ .১৪  ৮১৬ .১৭  

২০০৮ -২০০৯  ৭৬০ .০০  ৭৬০ .০০  ১৯৯ .১২  ৪০৭ .০০  ৫৫৭ .১৬  ৩৫৮ .০৪  ১৯৯ .১২  

২০০৯ -২০১০  ৪০০ .০০  ৪০০ .০০  - ৩৯৯ .০০  ৪৩০ .২২  ৪৩০ .২২   

২০১০ -২০১১  ৮০০ .০০  ৮০০ .০০   ৭৬৩ .০০  ৮০০ .০০  ৮০০ .০০   

২০১১ -২০১২  ১১৫০ .০০  ১১৫০ .০০   ১১০০ .০০  ১১০০ .০০  ১১০০ .০০   

২০১২ -২০১৩  ৩৯৬০ .০০  ৩৯৬০ .০০  ৩০৩ .০০  ৩৮৬০ .০০  ৩৪৫৯ .৫৯  ৩৪৫৯ .৫৯  ৩০৩ .০০  

মমাট    ১২৪৩৭ .০২  ২৪৩৩০ .৯৬  ১২০৬৭ .৮১  ১১২৬৩ .১৫  
 

উগল্লখ্য ম  ,প্রকেটির মূল বিবিবি ১৯৯৭ -৯৮ সাগল অনুগমাবদত হগলও ২০০২ -০৩ সাগলর পূগি থ এবিবি িরাগদ্দর মকান অর্ থ ব্যয় হয়বন।  
 

৯। প্রকগের অঙ্গবভবিক আবর্ থক ও িাস্তি অগ্রেবত    :  

                                                                                                                                                 লে টাকায় 

ক্রবমক 

নম্বর 

অগঙ্গর বিিরণ  (সি থগশষ 

অনুগমাবদত বিবিবি অনু ায়ী)  

িবরমান

/সংখ্যা  

িবরকবেত  লেুমাো 

(সি থগশষ অনুগমাবদত 

বিবিবি অনু ায়ী)  

িাস্তি অগ্রেবত মন্তব্য 

আবর্ থক িাস্তি আবর্ থক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 রােস্ব কগম্পাগনন্ট       

১। কম থকতথাগদর মিতন ১১ েন ৬২ .০৩  - ০ .০০  ০ .০০  প্রগয়ােন হয়বন 

২। কম থচারীগদর মিতন ১৩ েন ২৬ .৬৫  - ০ .০০  ০ .০০  প্রগয়ােন হয়বন 

৩। ভাতাবদ LS ২১ .৬৮  - ০ .০০  ০ .০০  প্রগয়ােন হয়বন 

৪। মমরামত  ,রেণাগিেণ ও 

পূনি থাসন 

LS ৩৪ .০০  - ০ .০০  ০ .০০  প্রগয়ােন হয়বন 

 কুাবিটাল কগম্পাগনন্ট       

৫। অবফস আসিািিে ,

এগাাসবরেসহ  ন্ত্রিাবত 

LS ৭৫ .০০  ১ লট ৭৫ .০০  ১ লট  

৬।  ন্ত্রিাবত এিং ১ ও ২ নম্বর 

ইউবনগট ওভারগহাবলং 

,পূনি থাসন ও আধুবনকায়গনর 

েন্য সামগ্রী 

১ লট ১৫৩৩৪ .৬০  ১ লট ১৫২১৪ .৬০  ১ লট  

৭। সাইগফাবনক কাঠাগমাসহ মসিা 

ও অন্যান্য পুতথ কাে 

১ লট ১৮৪০ .০০  ১ লট ১৮২৮ .০০  ১ লট  

৮। আমদাবন ও শুল্ক বিউটি  ,ভুাট  LS ২০৪৯ .৫০  LS ১৮৭৯৯ .০০  LS  

৯। ১ ও ২ নম্বর ইউবনগটর 

ওভারগহাবলং  ,পূনি থাসন ও 

আধুবনকায়গনর েন্য িরামশ থক 

মসিা 

LS ২৫৭২ .৭৪  LS ২৫১৪ .৬৮  LS  

১০।  াতায়াত ,বিমান ও মেট 

ইতুাবদ 

LS ২১৫ .১০  LS ১৭৯ .৫৮  LS  

১১। স্থানীয় িরামশ থক মসিা ৪০ েনমাস ৩০ .০০  - - - প্রগয়ােন হয়বন 

১২। মভৌত কবন্টনগেনবস LS ৩৯৯ .৮৫  LS ১০৪ .০০  LS  

১৩। বনম থাণকালীন সুদ LS ২৫৪৭ .৭৫  LS ২৫৪০ .৫০  LS  

১৪। ব্যয় বৃবি  LS ৬০ .০০  LS ৪১ .৬০  LS  

 সি থগমাট  ২৫২৬৮ .৯১  - ২৪৩৩০ .৯৬    

    সূে  :বিদ্যুৎ বিভাে কর্তথক মপ্রবরত প্রকগের সমাবপ্ত প্রবতগিদন  (বিবসআর)  

 

 

 

 



 

১০। প্রকগের প্রধান প্রধান প্যাগকগের প্রবকওরগমগন্টর সংবেপ্ত বচে বনম্নরূি: 

 

ক্রবমক 

নম্বর 

প্রবকওরগমগন্টর 

িণ থনা (বিি 

িকুগমন্ট মমাতাগিক 

িপ , কাে /মসিা)  

মটন্ডার /িীি/প্রস্তাি মূল্য   মটন্ডার /িীি/প্রস্তাি  বনি থাবচত 

ঠিকাদার /

িরামশ থক  

  

প্রবতষ্ঠাগনর 

নাম 

কাে  ,মসিা 

সম্পাদগনর 

তাবরে/িপ 

সরিরাগহর তাবরে  

প্রবকওর

মমন্ট 

িিবত 

  সি থগশষ 

সংগশাবধত 

বিবিবি 

অনুসাগর 

(লে 

টাকায়)  

চুবক্ত মূল্য দরিে 

আহিাগন

র তাবরে 

চুবক্ত 

স্বাের

/এলবস 

মোলার 

তাবরে 

 চুবক্ত 

মমাতাগি

ক 

প্রকৃত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িপ          

১। ১ ও ২ নম্বর 

ইউবনগটর মমরামত 

ও রেণাগিেগণর 

েন্য  ন্ত্রিাবত ও 

দ্রব্যাবদ সংগ্রহ 

১৩৮৪৮ .৫২  ১৩৭৮৯ .৭৮  ১৯৯৯ ৩১ মম 

২০০০ 

মটকগনাপ্রম 

এাগিাট থ ,

রাবশয়া 

৩ 

মফব্রুয়াবর 

২০১২ 

৩০ 

নন 

২০১২ 

উসুক্ত 

দরিে 

িিবত 

২। ১ ও ২ নম্বর 

ইউবনগটর মমরামত 

ও রেণাগিেগণর 

েন্য অবতবরক্ত 

 ন্ত্রিাবত ও দ্রব্যাবদ 

সংগ্রহ 

১৪৮৬ .০৮  ১৪৭৯ .৭২  ১৫ 

মসগপ্টম্বর 

২০১০ 

৩ মাচ থ 

২০১১ 

মটকগনাপ্রম 

এাগিাট থ ,

রাবশয়া 

৩০ নন 

২০১১ 

৩০ 

নন 

২০১২ 

সরাসবর 

ক্রয় 

িিবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কা থ          

৩। সাইগফাবনক 

বসগোম বনম থাণ 

১৮৪০ .০০  ১৪৪১ .০০  ২৯ মম 

২০০৭ 

২৯ 

অগোির 

২০০৭ 

প্রগেে 

বিল্ডাস থ 

বলপ্র  ,াাকা  

৩০ 

মসগপ্টম্বর 

২০০৮ 

৩০ 

নন 

২০১৩ 

উসুক্ত 

দরিে 

িিবত 

মসিা          

৪। ১ ও ২ নম্বর 

ইউবনগটর 

আধুবনকায়ন ,

পূনি থাসন ও 

ওভারগহাবলং এর 

িরামশ থক /বিগশষি 

মসিা 

১৪৩৮ .৪৭  ১৪৫৩ .৭৬  ১৯৯৯ ৩১ মম 

২০০০ 

মটকগনাপ্রম 

এাগিাট থ ,

রাবশয়া 

৩ 

মফব্রুয়াবর 

২০১২ 

৩০ 

নন 

২০১২ 

উসুক্ত 

দরিে 

িিবত 

 

  



“প্রকে িাস্তিায়গনর কবতিয় বস্থরবচে”  

 

বচে-১- নিবনবম থত সাইফবনক বসগোম 

 

 

বচে-২- আধুবনকীকরণকৃত কগরাল রুম 

 

বচে-৩- মঘাোশাল ১ নম্বর ইউবনগটর পুনি থাবসত মেনাগরটর 

 

বচে-৪- মঘাোশাল ২ নম্বর ইউবনগটর পুনি থাবসত মেনাগরটর 

 

 

 

 

বচে-৫- প্রবতস্থাবিত িয়লাগরর টিউিসমূগহর একাংশ 

 

অবিট  : বিবসআর -এ িবণ থত তথ্যাবদ ি থগিেণ কগর মদো  ায় ম , ২০০৪  -১১  সাল ি থন্ত সমগয়র অভুন্তরীণ অবিট কর্তথক উল্র্াবিত ১৩ 

(মতর )টি আিবি বনকবি করা হগয়গছ। ২০০৩ -০৬ সমগয়র  External অবিট কর্তথক উল্র্াবিত ১২ (িার )টি আিবি ,২০০৬ -০৭ 

সমগয়র ৬ (ছয় )টি আিবি ,২০০৭ -০৮ সমগয়র ৫ (িাঁচ )টি আিবি ,২০০৮ -০৯ সমগয়র ২ (দ্যই )টি আিি বা  ,২০০৯ -১০ সমগয়র ১ (এক )

টি আিবি ,২০১০ -১১ সমগয়র ১ (দ্যই )টি আিবি ও ২০১১ -১২ সমগয়র ১ (এক )টি আিবির েিাি প্রদান করা হগয়গছ। ২০০৭ -০৮ সমগয়র 



২ (দ্যই )টি আিবি ,২০০৮- ০৯ সমগয়র ২ (দ্যই )টি আিবি ,২০০৯ -১০ সমগয়র ১ (এক )টি আিবি ও ২০১১ -১২ সমগয়র ১ (এক )টি 

আিবি বনকবি করা হগয়গছ। ২০১২ -১৩ সমগয়র ৪ (চার )টি আিবির েিাি প্রদান করা হগি।  

 

১১। প্রকগের উগদ্দশ্য  অেথন :  
 

িবরকবেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

১। মঘাোশাল তাি বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনট দ্যটির 

আধুবনকায়ন ও পুনি থাসনকরণ । 

১। মঘাোশাল তাি বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ নম্বর ইউবনট দ্যইটির 

আধুবনকায়ন ও পুনি থাসন করা হগয়গছ। 

২। মঘাোশাল তাি বিদ্যুৎ মকগের  ১ ও ২ নম্বর ইউবনট দ্যটির  

ম ৌর্ উৎিাদন েমতা বিদ্যমান ৫০ মমোওয়াট হগত বৃবি কগর  

মমাট  =৫৫ × ২  =১১০ মমোওয়াগট উন্নীতকরণ । 

২। প্রকে িাস্তিায়গনর ফগল মঘাোশাল তাি বিদ্যুৎ মকগের ১ ও ২ 

নম্বর ইউবনট দ্যটির ম ৌর্ উৎিাদন েমতা ৫০ মমোওয়াট হগত ৫৫ × 

২ =১১০ মমোওয়াগট  উন্নীত হগয়গছ।  

৩। মদগশর বিদ্যমান বিদ্যুৎ চাবহদা ও ম াোগনর মধ্যিতী ব্যিধান 

হ্রাসকরণ। 

৩। প্রকে িাস্তিায়গনর ফগল মঘাোশাল তাি বিদ্যুৎ মকগের বিদ্যুৎ 

উৎিাদন েমতা বৃবি মিগয়গছ  ;ফলশ্রুবতগত বিদ্যুৎ চাবহদা ও ম াোগনর 

মধ্যিতী ব্যিধান হ্রাস মিগয়গছ। 

  

১২। িাস্তিায়ন সমস্যা : 

১২ .১। মূল প্রকেটি ১৯৯৭-৯৮ মর্গক ১৯৯৮-৯৯ ি থন্ত সমগয় িাস্তিায়গনর েন্য বনধ থাবরত বছল। োনা  ায় ম , প্রকে িাস্তিায়গনর েন্য 

সি থবনম্ন দরদাতা মমসাস থ মটকগনাপ্রমএাগিাট থ  ,রাবশয়া-এর সগঙ্গ ৩১ মম ২০০০ তাবরগে সরিরাহ ঋণচুবক্ত স্বােবরত হয়। এ চুবক্তগক সরিরাহ 

ঋণচুবক্ত  বহসাগি অনুগমাদন প্রদান  ,এবিবিগত অর্ থ িরাদ্দ না র্াকায় ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠানগক চুবক্ত মূগল্যর ১০ % িাউনগিগমন্ট প্রদান এিং 

চুবক্ত স্বােগরর ৯০ (নব্বই )বদগনর মগধ্য অর্ থ বিভাে ও িাংলাগদগশর ম  মকান তফশীবল ব্যাংক মর্গক গ্যারাবন্ট প্রদাগন বিলম্ব ঘটায় চুবক্ত 

কা থকর করা  ায়বন।  ফগল বনধ থাবরত সমগয় প্রকগের কাে শুরু করা সম্ভি হয়বন ; 

১২ .২। ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠান মটকগনাপ্রমএাগিাট থ , রাবশয়া বপ্র -বশিগমন্ট ইন্সগিকশন ছাো প্রকগের প্রায় ১৪০০ মমবট্রক টন  মালামাল ২০০১ 

সগন মপ্ররণ করায় েটিলতার সৃবষ্ট হয়। িরিতীগত প্রধানমন্ত্রীর কা থালগয়র বনগদ থশনা অনুসাগর বুগয়ট  ,বিদ্যুৎ বিভাে ,িাওয়ার মসল ,বিদ্যুৎ 

উন্নয়ন মিাি থ-এর প্রবতবনবধ সমিগয় েঠিত কবমটি কর্তথক রাবশয়াগত সংবিষ্ট ফুােরী িবরদশ থন ও প্রকে সাইগট মালামাগলর গুণাগুণ িরীোর 

মাধ্যগম ২০ অগোির ২০০৫ তাবরগে মালামাল গ্রহণ করা  হয়। এ কারগণ প্রকে িাস্তিায়গন বিলম্ব ঘগট; 

১২ .৩। ২০০৬ সাগল বিদ্যুৎ উৎিাদগন সংকট বছল বিধায় ১ নম্বর ইউবনট িপ কগর পুনি থাসন কাে শুরু করার অনুমবত িাওয়া  ায়বন। ২০০৭ 

সাগলর মশগষর বদগক উক্ত ইউবনগটর পুনি থাসন কাে শুরু করা হয়। ফগল প্রকগের িাস্তিায়ন ব্যাহত হয়;  

১২.৪। ২য় ইউবনগটর পুনি থাসন কাে শুরুর পূগি থ ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠান অবতবরক্ত কাে ও মালামাল সরিরাগহর েন্য প্রস্তাি দাবেল কগর  া 

চুবক্তিগে অন্তভু থক্ত বছল না। িরিতীগত ১৯ অগোির  ২০১০ তাবরগে প্রকেটির বিবিবি সংগশাবধত হয় এিং েত ৩ মাচ থ ২০১১ তাবরগে 

অবতবরক্ত কাে ও মালামাল সরিরাগহর েন্য সাবিগমন্ট চুবক্ত স্বােবরত হয় এিং ৭ বিগসম্বর ২০১১ তাবরগে ২য় ইউবনগটর কাে শুরু হয়; 

১২ .৫। বিবভন্ন মময়াগদ এ প্রকগে মমাট ১৫ েন কম থকতথা প্রকে িবরচালগকর দাবয়ে িালন কগরন। তসগধ্য ১৩ েনই অবতবরক্ত দাবয়গে এিং 

অিবশষ্ট ২ েন পূণ থকালী ন দাবয়গে বছগলন  ;এিং  

১২ .৬। প্রকে সমাবপ্ত প্রবতগিদন মপ্ররগণ প্রায় ১ িছর ৮ মাস বিলম্ব হগয়গছ।   

 

১৩। সুিাবরশ  : 

১৩ .১। প্রকে প্রণয়গনর সময় িাস্তিসম্মতভাগি ব্যয় ও সময় বনধ থারগণ অবধকতর সতকথতা অিলম্বন করগত হগি  াগত  Time  Over 

run ও Cost Over run িবরহার করা ম গত িাগর; 

১৩ .২। প্রকগের সুষ্ঠু িাস্তিায়ন বনবিতকগে পূণ থকালীন প্রকে িবরচালক িদায়ন আিশ্যক এিং ঘন ঘন প্রকে িবরচালক িদবল িা িবরিতথন 

না করার বিষগয় সগচষ্ট র্াকার প্রগয়ােন আগছ; 

১৩ .৩। পুনি থাবসত ১ ও ২ নম্বর ইউবনট দ্যটির ওভারহবলং  র্াসমগয়  াগত স ম্পাবদত হয় মস বিষগয় সগচষ্ট র্াকগত হগি; 

১৩ .৪। এবিবি িরাদ্দ ও  র্াসমগয় অর্ থ অিমুক্তকরগণর বিষগয় মন্ত্রণালয় /বিভােগক সগচষ্ট র্াকগত হগি; 

১৩ .৫। ভবিষ্যগত দরিে দবলল প্রণয়গনর সময় অন্যান্য বিষয়সহ বিিাদ মীমাংসার বিষগয় উগল্লে র্াকগত হগি  াগত উরুত বিিাদ /েটিলতা 

 র্াসমগয় মীমাংসা করা ম গত িাগর; 

১৩ .৬। সরকাগরর সম্মবত /বনগদ থশনা ব্যতীত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান বপ্র -বশিগমন্ট ইন্সগিকশন ছাো প্রায় ১৪০০ মমবট্রক টন মালামাল ২০০১ সাগল 

বকভাগি মপ্ররণ কগর –  বিষয়টি িরীো করার প্রগয়ােন রগয়গছ। ভবিষ্যগত প্রকগের মকাগনা মালামাল  াগত বপ্র -বশিগমন্ট ইন া সগিকশন 

ছাো ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান মপ্ররণ না কগর এ বিষয়টি বনবিত করগত হগি; 

১৩ .৭। প্রকগের প্রবকউরগমন্ট সংক্রান্ত সকল কাে   াগত চুবক্ত মূগল্যর মগধ্য সম্পাবদত হয় মস বিষয়টি বনবিত করগত হগি ;  

১৩ .৮ । External অবিট কর্তথক উল্র্াবিত সকল আিবি দ্রুত বনকবির ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি এিং তা আইএমই বিভােগক অিবহত 

করগত হগি। 

 

  



“Construction of Chandpur 150MW Combined Cycle Power Station and Associated 

Evacuation Facilities(2
nd

 revised)” শীষ থক প্রকে 

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত : নন, ২০১৩) 

 

১। প্রকগের অিস্থান : িালুরমাঠ, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর 
 

২। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/বিভাে : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে 
 

৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা :  িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাি থ 
 

৪। প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় িবরকবেত িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত 

িাস্তিায়ন 

কাল 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুগমাবদত 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র % 

অবতক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুগমাবদত 

িাস্তিায়ন 

কাগলর % 

মূল (প্র: সা:) সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্র: সা:) 

মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮২০৪.৬৮ ১৩১৫৮০.৫৯ ১১৯২৪১.৩০ নলাই, ২০০১ 

হগত নন, 

২০০৪ 

নলাই, 

২০০১ হগত 

নন, ২০১৩ 

নলাই, 

২০০১ হগত 

নন, ২০১৩ 

৯১০৩৬.৬২ 

(৩২৩%) 

৯ িছর 

(৩০০%) 

 

৫। প্রকগের উগদ্দশ্যপ্র 

মদগশর দবেণ পূি থাঞ্চগলর ক্রমিধ থমান বিদ্যুৎ চাবহদা স্থানীয়ভাগি বিদ্যুৎ উৎিাদগনর মাধ্যগম বমটাগনার লগেু “চাঁদপুর ১৫০ 

মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল বিদ্যুৎ মকে স্থািন এিং সংবিষ্ট সঞ্চালন ব্যিস্থা েগে মতালা” এিং স্থানীয়ভাগি বিদ্যুৎ উৎিাদগনর 

মাধ্যগম সঞ্চালন লস হ্রাস, মলািগশবিং হ্রাস এিং োতীয় বিদ্যুৎ গ্রীগির বস্থবতশীলতা ও বনভ থরগ াগ্যতা বৃবি প্রকগের মূল্য 

উগদ্দগশ্য। 
 

৬।      প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন:  

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাি থ (বিউগিা) হগত প্রাপ্ত Project Completion Report (PCR) 

অনু ায়ী প্রকেটির অঙ্গবভবিক িাস্তিায়ন অগ্রেবত বনম্নরূিপ্র 

                                                                                                                         (লে টাকায়) 

Items of work (as per Special Revised 

DPP) 

Unit Target (As per Special 

Revised DPP) 

Actual 

Financial Physical 

Qty 

Financial Physical 

Qty 

1. Turnkey Part   1 Lot FE (Lakh) 1 Lot 

a) 1X100MW Gas Turbine units including 

auxiliaries  

 1 Lot 1 Lot 

b) Steam Turbine generating set (1 X 

50MW) 

 1 Lot 1 Lot 

c) Step-up Transformer for T & ST and 

associated equipment 

 1 Lot 1 Lot 

d) Heat recovery steam generator for 50 

MW 

 1 Lot 1 Lot 

e) CW pump with auxiliaries   1 Lot 1 Lot 

f) Water treatment plant complete in all 

respect 

 1 Lot 1 Lot 

g) Central Control equipment, HMI 

computer and other electrical equipment 

& 

 1 Lot 1 Lot 



h) Procurement of tools & equipments for 

erection & maintenance  

 1 Lot 1 Lot 

i) Essential/Mandatory spare parts  1 Lot 1 Lot 

j) Civil & Building Works  ৯০২৭.১১ LS LS 

k) Power evacuation facilities   1 Lot 1 Lot 

l) Foundation, installation/Erection  LS LS 

m) Insurance  ৩৩৩৬.৮৭ LS LS 

n) Landing Charge/Inland Transportation  LS LS 

2. Guarantee Period Operation  

i)  Execution first inspection  

 LS LS 

ii) Operation & Maintenance Services  LS LS 

3. Training: 

 a) Foreign 27 nos. 63 pm 

 nos, 

mm 

nos, 

mm 

4. BPDB Part    

4.1. Land acquisition    acres  acres 

4.2. Land Development   cum  

cum 

4.3. Cost of Civil Works (Non-

Residential) 

  sqm  

sqm 

4.4. Cost of Civil works (Residential)   

sqm 

 

sqm 

4.5. Transport vehicle   nos  nos 

4.6. Consultancy Services & EIA Local-2 

X77mm 

 LS LS 

4.7. Pressure reducing & Metering station 

RMS 

 LS LS 

4.8. Training: Local (80 nos)  LS LS 

4.9. Cost of fuel for initial operation  LS LS 

4.10. Charge of Electric Energy during 

Construction  

 LS LS 

5. Customs duty Taxes & VAT @ 12% 

of maternal cost 

 LS LS 

6. VAT Advance income TAX(VAT & 

AIT) @ 85% of direct cost 

 ৮৪৫৮.৫২ LS LS 

7. (i) Pay of officers   Nos LS 

    (ii) Pay of Establishment   Nos LS 

    (iii) Allowances   LS LS 

    (iv) Office furniture, Equipment 

including all accessories  

 LS LS 

     (v) Repairs, maintenances & 

rehabilitation  

 LS LS 

8. LC Charge (Bank charges)  LS 

9. Physical Contingency  LS 

10. Interest during construction (IDC)   LS LS 

11. Cost Escalation   LS LS 

সি থগমাট    
 

৭। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ: সগরেবমগন ি থগিেণ ও PCR অনু ায়ী প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত মনই।  
 

৮। প্রকগের িটভূবম ও অনুগমাদন : মদগশর দবেণ পূি থাঞ্চগলর ক্রমিধ থমান বিদ্যুৎ চাবহদা বমটাগনার লগেু “চাঁদপুর ১৫০ মম: ও: 

কম্বাইন্ড সাইগকল বিদ্যুৎ মকে বনম থাণ ও সংবিষ্ট সঞ্চালন ব্যিস্থা েগে মতালা” শীষ থক প্রকেটি নলাই, ২০০১ হগত নন, ২০০৪ 

ি থন্ত মময়াগদ ২৮২০৪.৬৮  লে (বেওবি ১১২৩৯.৬৭ লে + প্রকে সাহায্য ১৬৯৬৫.০১ লে) টাকা বিবনগয়াে ব্যগয় 

িাস্তিায়গনর েন্য ১০ এবপ্রল, ২০০১ তাবরগে একগনক সভা কর্তথক অনুগমাবদত হয়।  



িরিতীগত প্রকগের ১ম সংগশাধন  নলাই, ২০০১ হগত নন, ২০০৯ ি থন্ত মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য সম্পূণ থ বেওবি অর্ থায়গন 

মমাট ৬৮৬৯৩.৮৩ লে টাকা বিবনগয়াে ব্যগয় একগনক সভা কর্তথক ১৭/০৫/২০০৭ তাবরগে অনুগমাবদত হয়। 

 প্রকগের ২য় সংগশাবধত বিবিবি ১২০০৭৫.৫৫ লে টাকা (বেওবি ১১৬৯৬৫.৪৯ লে + সংস্থার বনেস্ব ৩১১০.০৬ 

লে টাকা) প্রাক্কবলত ব্যগয় নলাই ২০০১ মর্গক নন, ২০১২ মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য ২৮/০৪/২০১০ তাবরগে একগনক সভা 

কর্তথক অনুগমাবদত হয়। এরির  আইএমইবি’র সুিাবরশক্রগম ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক প্রকগের মময়াদ নন, ২০১৩ ি থন্ত বৃবি করা 

হয়। িরিতীগত বিবিইবস সভার মাধ্যগম প্রকেটি পুনরায় সংগশাধন কগর  ১৩১৫৮০.৫৯ লে টাকা (বেওবি ১২৮৪৭০.৫৩ লে 

টাকা+ বিউগিা বনেস্ব ৩১১০.০৬ লে টাকা) প্রাক্কবলত ব্যগয় নলাই ২০০১ মর্গক নন, ২০১৩ মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য 

১৩/০৫/২০১৩ তাবরগে অনুগমাবদত হয়। 

 

৯।  প্রকগের অর্ থায়ন (সি থগশষ সংগশাধন অনু ায়ী): 

 (ক) বেওবিপ্র 

(লে টাকায়) 

  

 (ে) সংস্থার বনেস্বপ্র 

(লে টাকায়) 

 

 (ে) প্রকে সাহায্যপ্র প্রগ ােু নয়। 

 

১০। প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্যপ্র   

    বনম্নিবণ থত প্রকে িবরচালকেণ প্রকগের দাবয়ে িালন কগরগছনপ্র 

ক্র: নং প্রকে িবরচালগকর নাম ও িদিী মময়াদকাল 

শুরু মশষ 

১ তুলশী দাশ সাহা 

তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী 

১১/০২/২০০৪ ১২/১০/২০০৮ 

২ এ. টি. এম. নান্নুর রহমান 

অবতবরক্ত প্রধান প্রগকৌশলী 

১২/১০/২০০৮ ৩০/০৬/২০১৩ (৩০/১১/২০১১ 

মর্গক অবতবরক্ত দাবয়ে)  

 

১১। িবরদশ থনপ্র 

আইএমই বিভাগের সহকারী িবরচালক(বিদ্যুৎ) েনাি মমাপ্র তাওসীফ রহমান প্রকে এলাকা চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-এ েত 

২২/১১/২০১৪ তাবরগে সগরেবমগন িবরদশ থন ও তথ্য সংগ্রহ কগরন। এ সময় িুান্ট ম্যাগনোরসহ প্রকগের অন্যান্য ব্যবক্তিে থ 

উিবস্থত বছগলন।  

   

১২। ি থগিেণপ্র 

১২.১। M/s China Chengda Engineering Co. Ltd., China আগলাচু প্রকগে টাণ থকী ঠিকাদার বহসাগি বনগয়াবেত 

বছল। ঠিকাদাগরর PAC(Provisional Acceptance Certificate) অনু ায়ী চাঁদপুর বিদ্যুৎ মকেটির  মমাট উৎিাদন 

েমতা (Rated capacity) ১৬৩ মমপ্র ওপ্র। এর মগধ্য গ্যাস টারিাইন ইউবনগটর উৎিাদন েমতা ১০৬ মমপ্র এিং োীম 

টারিাইন ইউবনগটর উৎিাদন েমতা ৫৭ মমপ্র ওপ্র।  

১২.২। বিদ্যুৎ মকগের গ্যাস টারিাইন ইউবনট ০৩/০৩/২০১২ মর্গক এিং কম্বাইন্ড সাইগকল অংগশর োীম টারিাইন ইউবনট 

২৯/০৬/২০১২ মর্গক বিদ্যুৎ উৎিাদন কগর োতীয় গ্রীগি সরিরাহ করগছ। চালু হওয়ার ির মর্গক িবরদশ থগনর বদন ি থন্ত গ্যাস 

টারিাইন ইউবনট ১৫৭৩৯.৭২ ঘণ্টা এিং োীম টারিাইন ইউবনট ১১০৪০.৮৭ ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎিাদন কগরগছ।   

১২.৩। চালু হওয়ার ির মর্গক চাঁদপুর বিদ্যুৎ মকগের গ্যাস টারিাইন ইউবনট ১১৫৪১৪৩১০৪ বকগলাওয়াট-আওয়ার  এিং োীম 

টারিাইন ইউবনট ৫০৮৯১৯১১৯ বকগলাওয়াট-আওয়ার িবরমাণ বিদ্যুৎ োতীয় গ্রীগি সরিরাহ কগরগছ। 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১২৮৪৭০.৫৩ ঋণপ্র     ৫১৩৮৮.২১ 

ইকুইটিপ্র ৭৭০৮২.৩২ 

-- ১০১১৩৩.৫৫ 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩১১০.০৬ -- -- -- 



১২.৪। ২৯/০৯/২০১৩ তাবরগে বিমাগন্ডর বভবিগত বিদ্যুৎ মকগের গ্যাস টারিাইন ইউবনগটর ১১১ মমপ্র ওপ্র এিং োীম টারিাইন 

ইউবনগটর ৫৮ মমপ্র ওপ্র সগি থাচ্চ বিদ্যুৎ উৎিাদগনর মরকি থ আগছ। 

১২.৫। Simple cycle এ অর্ থাৎ শুধু গ্যাস টারিাইন চালাগল প্রবত ইউবনট বিদ্যুৎ উৎিাদগনর েন্য ০.৩২৫২ SCM 

(Standard Cubic Meter) গ্যাস এিং Open cycle -এ অর্ থাৎ গ্যাস টারিাইন ও োীম টারিাইন একগে চালাগল প্রবত 

ইউবনট বিদ্যুৎ উৎিাদগনর েন্য ০.২১৫১ SCM (Standard Cubic Meter) গ্যাস প্রগয়ােন হয়। 

১২.৬। প্রকগের আওতায় ১টি মাইগক্রািাস, ১ টি েীি , ২ টি বিক-আি ও ২টি মটর সাইগকল ক্রয় করা হগয়গছ। তসগধ্য ১ টি 

বিক-আি এিং েীি িবরিহন পুগল ট্রান্সফার করা হগয়গছ এিং বিবিবিবি’র অন্য প্রকগে ব্যিহৃত হগে। অিবশষ্ট ১টি 

মাইগক্রািাস, ১ টি বিক-আি ও ২টি মটর সাইগকল বিদ্যুৎ মকগের O&M (Operation and maintenance) বিভাগে 

ট্রান্সফার করা হগয়গছ। 

১২.৭। চাঁদপুর বিদ্যুৎ মকগে গ্যাস সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠান হল িােরািাদ গ্যাস বিবিবিউশন মকাম্পানী বলবমগটি এিং 

সরিরাহকৃত গ্যাগসর মপ্রসার হল ১৫০ psig (pound per square inch gauge pressure)। 
১২.৮। চাঁদপুর বিদ্যুৎ মকগের প্রধান প্রধান অগঙ্গর Specification বনগম্ন প্রদান করা হ’লপ্র 

 

ক্রম নং বিিরণ 

০১। Gas Booster Compressor (2x100%) 

Capacity : 41,000 Nm3 /H;  

Outlet Pressure: 25 Bar: 

 Atlas Copco, USA. 
০২। Gas Turbine: 

Turbine Stage : 3; Operating Speed : 3000 rpm;  

Compressor Stage : 17; Pressure Ratio: 12.37.:1 

GE, France. 
০৩।. Gas Turbine Generator: 

Rated Output: 113 MW; Terminal Voltage: 15 KV 

Rated Current: 5436 amps. 

Cooling System: Water-to-air 

Brush, Czech Republic. 
০৪। Heat Recovery Steam Generator: 

Outdoor Type 

Model : Double Pressure, Unfired, Forced Circulation 

Hang Zhou Boiler Group Co.Ltd. China 
০৫। Steam Turbine: 

Type: Centrifugal 

Harbin Turbine Company Ltd, China 
০৬। Steam Turbine Generator 

Rated Output: 60 MW; Terminal Voltage: 11 KV 

Rated Current: 3400 amps. 

Cooling System: Water-to-air 

Brush, Czech Republic. 
০৭। Step-Up Transformer GTG 

Ratings:15/132 KV; Oil immersed 

XD Transformer Manufacturing Company Ltd, China 
০৮। Step-Up Transformer STG 

Ratings:11/132 KV; Oil immersed 

XD Transformer Manufacturing Company Ltd, China 
০৯। 132 KV Circuit Breaker  

SIEMENS, China 
১০। Steam Turbine Control System 

ABB, China 

 

১২.৯। প্রকগের External Audit -এর প্রধান অবিট আিবিসমূগহর তথ্য বনগম্ন প্রদান করা হগলা:  



ক্রবমক 

নং 

অবিট বরগিাট থ 

দাবেগলর 

তাবরে 

অবিট আিবি বনকবি 

০১. ২২-০৭-২০১৩ প্রকে িবহ থভূত এিং নন-মটকবনকুাল কম থকতথা 

হওয়া সগত্ত্বও তিগদবশক প্রবশেগণর নাগম 

প্রবশেণ ভাতা িবরগশাধ করায় সরকাগরর 

৯৫,৯১,০৫৯.৮৫ টাকা আবর্ থক েবত। 

 

উত্থাবিত আিবির বনকবি মূলক েিাি 

বিউগিা’র সূে নং-

বিউগিা/অবিট/অবগ্রম/১৮২৮/২০০৯-১২/২৬১ 

তাং: ১০/১০/২০১৩ মমাতাগিক সবচি, বিদ্যুৎ 

বিভাে বিয়ােস মন্ত্রণালগয় প্রদান করা হইয়াগছ। 

০২. ২২-০৭-২০১৩ প্রকে িবহ থভূত কম থকতথা হওয়া সগেও প্রকগের 

অর্ থ তিগদবশক প্রবশেণ িািদ 

১,৯১,৮২,১১৯.০০ টাকা গ্রহণ কগর প্রবশেণ 

মশগষ প্রকগে ম ােদান না করায় সরকাগরর 

আবর্ থক েবত। 

উত্থাবিত আিবির বনকবি মূলক েিাি 

বিউগিা’র সূে নং-বিউগিা/অবিট/অবগ্রম/ 

১৮২৮/২০০৯-১২/২৬১ তাং:  ১০/১০/২০১৩ 

মমাতাগিক সবচি, বিদ্যুৎ বিভাে বিয়ােস 

মন্ত্রণালগয় প্রদান করা হইয়াগছ।  

০৩. ২২-০৭-২০১৩ চুবক্ত অনু ায়ী গ্যাস টারিাইগনর েন্য  চুবক্ত 

সম্পাবদত মূগল্যর মূল মালামাল গ্রহণ না কগর 

িাোর দর  াচাই ব্যতীত অন্য মালামাল গ্রহণ 

কগর ঠিকাদারগক ২,৩২,০৮,৫০৯.০০ টাকা 

িবরগশাধ করায় সরকাগরর আবর্ থক েবত এিং 

কাগের মান বনম্ন মাগনর করা হগয়গছ। 

উত্থাবিত আিবির বনকবি মূলক েিাি 

বিউগিা’র সূে নং নং-বিউগিা/অবিট/ 

অবগ্রম/১৮২৮/২০০৯-১২/২৬১ তাং: 

১০/১০/২০১৩ মমাতাগিক সবচি, বিদ্যুৎ বিভাে 

বিয়ােস মন্ত্রণালগয় প্রদান করা হইয়াগছ। 

০৪. ২২-০৭-২০১৩ ঠিকাদাগরর িবরগশাবধত বিল হগত বনধ থাবরত 

হাগরর মচগয় কম হাগর ভুাট   কতথন করায় 

সরকাগরর ২৩,৮৮,৪১,২৫২.০০ টাকা রােস্ব 

েবত। 

 

১৩। প্রকগের িপ, কা থ ও মসিা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যািলীপ্র 

Description of 

Procurement  

(Goods/Works/Consu

ltancy) as per bid 

document 

Tender/Bid/Prop

osal 

Contracted value 

Tender/Bid/Proposal  Date of Implement of 

works/services and supply of 

goods 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.

C opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

িপ (GOODS)  

EPC Contract for 

Chandpur 150 MW 

CCPP Construction 

Project 

১২,৯৯,৮২,২৫৯.০০  

ইউ এস িলার 

GT-
 

ST-
 

GT-
 

ST-
 

Supply of 1 no. 

station 

Wagon(MITSUBISH

I PAJERO JEEP) 

৪৬.৬৫ লে টাকা  

Supply of Hero 

Honda (Splendor) 

১.২৪ লে টাকা 

Supply of 1 no 

Double Cabin Pick-

up 

১৭.২১ লে টাকা 

কা থ (WORKS) 

Construction of  

Internal Road 

৫৮.০৬ লে টাকা 

Construction of 1500 

sft Residential 

Building  

৪১.৩১ লে টাকা 



Construction of 

Ansar Barrack  

২২.৪১ লে টাকা 

Construction of 2 nos 

600 sft Residential 

Building   

১৫৩.৮৯ লে টাকা 

Construction of 1 no 

800 sft Residential 

Building   

১২২.২৬ লে টাকা 

GT= Gas Turbine 

ST= Steam Turbine 
 

১৪। প্রকগের উগদ্দশ্য অেথনপ্র  

প্রকগের উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

 মদগশর দবেণ পূি থাঞ্চগলর ক্রমিধ থমান বিদ্যুৎ চাবহদা 

স্থানীয়ভাগি বিদ্যুৎ উৎিাদগনর মাধ্যগম বমটাগনার 

লগেু চাঁদপুর ১৫০ মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল বিদ্যুৎ 

মকে স্থািন এিং সংবিষ্ট সঞ্চালন ব্যিস্থা েগে 

মতালা। 

 সঞ্চালন লস হ্রাস।  

 মলািগশবিং হ্রাস। 

  োতীয় বিদ্যুৎ গ্রীগির বস্থবতশীলতা ও 

বনভ থরগ াগ্যতা বৃবি। 

মদগশর দবেণ পূি থাঞ্চগলর বিক বিমাগের সময় বিদ্যুগতর 

চাবহদা মমটাগনাগত এিং মদগশর অর্ থননবতক উন্নয়ন েরাবিত 

করার েন্য বিদ্যুৎ মকেটি সহায়ক ভূবমকা রােগছ। ১৫০ 

মমোওয়াট িাওয়ার িুাগন্টর  মরগটি উৎিাদন েমতা ১৬৩ 

মমপ্রওপ্র। তগি গ্যাস সরিরাগহর স্বেতার কারগণ পূণ থ মাোয় 

উৎিাদন করা সম্ভি হয়না। চাবহদা অনু ায়ী গ্যাস সরিরাহ 

করা হগল বিদ্যুৎ মকেটি মলাি মশবিং হ্রাগস উগল্লেগ াগ্য 

ভূবমকা রােগত িারগি। 

 

প্রকে িাস্তিায়গনর ির বিদ্যুৎ মকগের িতথমান অিস্থার বস্থরবচেপ্র 

 

বচে-১। প্রধান ফটক 
 

বচে-২। গ্যাস টারিাইন অংশ 

 

বচে-৩।  োীম টারিাইন অংশ 

 

বচে-৪। ট্রান্সফম থার অংশ 



 

বচে-৫। িাওয়ার গ্রীগির অংশ 

 

বচে-৬। কগরাল রুম 

 

বচে-৭। মিবমন ওয়াটার িুাগন্টর অংশ 

 

বচে-৮। ওয়াটার ইন-মটইক িাগম্পর অংশ 

১৫। িাস্তিায়ন সমস্যাপ্র 

 

১৫.১। প্রকগের মূল বিবিবি ১০/০৪/২০০১ তাবরগে অনুগমাবদত হগলও প্রকে িাস্তিায়গনর েন্য অগর্ থর সংস্থান, দরিে প্রবক্রয়ায় 

বিলগম্বর কারগণ প্রকগের িাস্তিায়ন কা থক্রম বসবিউল অনু ায়ী করা সম্ভি হয়বন। প্রকগে তিগদবশক অগর্ থর সংস্থান রাো হগলও 

প্রকে সাহায্য িাওয়া  ায়বন। এই দীঘ থ প্রবক্রয়ায় প্রকে িাস্তিায়ন প্রায় ৬(ছয়) িছর বিলম্ব হয়। িরিতীগত সম্পূণ থ বেওবি 

অর্ থায়গন িাস্তিায়গনর েন্য  প্রকগের ১ম সংগশাধন একগনক কর্তথক ১৭/০৫/২০০৭ তাবরগে অনুগমাবদত হয়। প্রকগের ১ম 

সংগশাবধত বিবিবি অনুগমাদগনর ির সংবিষ্ট ঠিকাদারগক চুবক্ত স্বােগরর আমন্ত্রণ োনাগল তারা Price Escalation এর 

প্রস্তাি কগর এিং Price Escalation এর প্রস্তাি অনুগমাদন করা না হগল তাগদর িগে চুবক্ত স্বাের করা সম্ভি নয় িগল 

োনায়। সংবিষ্ট ঠিকাদার চুবক্ত স্বাের করগত অসম্মবত িািন করায় বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মবত গ্রহণপূি থক তাগদর অনুকূগল 

ইসুুকৃত Notification of Award (NOA) ২৮/১০/২০০৭ তাবরগে িাবতল করা হয়।চাঁদপুর বিদ্যুৎ মকে প্রকেটিগত 

ভবিষ্যগত ১৫০ মম: ও: কম্বাইন্ড সাইগকল বিদ্যুৎ মকগে রূিান্তগরর েন্য ৫০ মম: ও: ষ্টীম টারিাইন সংগ ােগনর িবরকেনা মরগে 

প্রর্ম ি থাগয় ১০০ মম: ও: গ্যাস টারিাইন বিদ্যুৎ মকে স্থািগনর দরিে প্রবক্রয়াকরণ করা হয়। পুন: আন্তেথাবতক দরিে আহিান 

কগর সি থবনম্ন দর দাতার দরপ্রস্তাি অনুগমাদগনর বনবমি সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির বিগিচনার েন্য মিশ করা হয়। 

কবমটি প্রকগের আরবিবিবি অনুগমাদন সাগিগে দরপ্রস্তাি অনুগমাদন কগর। প্রকগের কা থ িবরবধ, অর্ থায়ন প্রকৃবত (তিগদবশক 

মুদ্রা ও বেওবি অর্ থায়ন) ও িলাগরর বিবনময় হার িবরিতথন মহতু বিদ্যুৎ বিভাে ২য় সংগশাবধত বিবিবি অনুগমাদগনর েন্য 

িবরকেনা কবমশগন মপ্ররণ কগর । প্রকগের ২য় সংগশাবধত বিবিবি ২৮/০৪/২০১০ তাবরগে একগনক সভা কর্তথক অনুগমাবদত হয়। 

  

১৫.২। প্রকগের মময়াদ নলাই, ২০০১ হগত নন, ২০১৩ ি থন্ত হগলও িাস্তিায়ন কা থক্রম মূলতপ্র ২০১০ সাল মর্গক শুরু হয়। 

ফলশ্রুবতগত প্রকে িাস্তিায়গন ৩০০% Time Over Run ও ৩২২% Cost Over Run হগয়গছ। 
 

১৫.৩। বিদ্যুৎ মকগের গ্যাস টারিাইন ইউবনট ০৩/০৩/২০১২ মর্গক এিং কম্বাইন্ড সাইগকল অংগশর োীম টারিাইন ইউবনট 

২৯/০৬/২০১২ মর্গক বিদ্যুৎ উৎিাদন কগর োতীয় গ্রীগি সরিরাহ করগছ। তগি ২০১১-২০১২ অর্ থ িছগর বেওবি অগর্ থর 

অপ্রতুলতার কারগণ ইবিবস (Engineering Procurement Construction) ঠিকাদার M/s China Chengda 

Engineering Co. Ltd., China-মক বিল িবরগশাধ কগর PAC (Provisional Acceptance Certificate) ও 

FAC (Final Acceptance Certificate) মদয়া সম্ভি হয়বন। 

 



১৫.৪। গ্যাস সরিরাহ না র্াকার কারগণ েত ০৭ মসগপ্টম্বর, ২০১৪ হগত বিদ্যুৎ মকেটি িপ আগছ।  িাংলাগদশ সরকাগরর মূল্যিান 

অগর্ থর দ্বারা িাস্তিাবয়ত ১৫০ মমপ্র ওপ্র েমতাসম্পন্ন   এই বিদ্যুৎ মকেটি য়ালানীর অভাগি িপ রাো িাঞ্চনীয় নয়।  

 

১৬। সুিাবরশপ্র 

১৬.১। োতীয় গ্রীগির বিমান্ড অনু ায়ী প্রগয়ােনীয় বিদ্যুৎ উৎিাদন বনবিত করার েন্য বিদ্যুৎ মকেটিগত চাবহদা মমাতাগিক 

প্রাকৃবতক গ্যাস সরিরাগহর বিষয়টি বনবিত করগত হগি (অনু-১৫.৪)।  

১৬.২। ভবিষ্যগত প্রকগের বিবিবি’মত তিগদবশক অর্ থায়গনর সংস্থান রাোর প্রগয়ােন হগল প্রকে সাহায্য প্রাবপ্তর বিষয়টি পূগি থ  

বনবিত না হগয় ম ন প্রকে গ্রহণ /অনুগমাদন করা িাঞ্ছনীয় হগিনা (অনু-১৫.১)। 

১৬.৩। প্রকে বিোইন ও িুাবনং এর  সময় অবধকতর সতকথতা অিলম্বন করগত হগি  াগত কগর এত মিবশ Time Over 

Run (৩০০%) ও Cost Over Run (৩২২%) এবেগয়  াওয়া  ায় (অনু-১৫.২)। 

১৬.৪। ভবিষ্যগত সঠিক সমগয় প্রকগের চাবহদা অনু ায়ী সঠিক সমগয় কাংবেত িবরমাণ িরাদ্দ প্রাবপ্ত বনবিত করগত  হগি (অনু-১৫.৩)। 

১৬.৫। িুাগন্টর ওভারগহাবলং ও রেণাগিেণ  াগত  র্াসমগয় করা হয় মস বিষয়টি বনবিত করগত হগি। 

১৬.৬। External Audit এ উিস্থাবিত আিবিসমূগহর বনকবির অগ্রেবতসহ ৪নং ক্রবমগকর আিবির বিষগয় ব্যিস্থা বনগত 

হগি (অনু-১২.৯)। 

১৬.৭। অনুগেদ (১৬.১ হগত ১৬.৬)-এর আগলাগক গৃহীত ব্যিস্থাবদ সম্পগকথ অবিলগম্ব IMED-মক অিবহত করগত হগি। 

  



“বসবিরেঞ্জ ২x১২০ মম:ও: বিবকং িাওয়ার িুান্ট বনম থাণ” শীষ থক প্রকে 

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত : নন, ২০১৩) 

 

১। প্রকগের অিস্থান : বসবিরেঞ্জ, নারায়ণেঞ্জ 
 

২। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/বিভাে : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে 
 

৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : ইগলকবট্রবসটি মেনাগরশন মকাম্পানী অি িাংলাগদশ বল: (ইবেবসবি) 

   (িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাগি থর একটি প্রবতষ্ঠান) 

৪। প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় িবরকবেত িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত 

িাস্তিায়ন 

কাল 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুগমাবদত 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র % 

অবতক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুগমাবদত 

িাস্তিায়ন 

কাগলর % 

মূল (প্র: সা:) সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্র: সা:) 

মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮৫১৩.৯৯ 

(৪১৮৪৫.১১) 

১২৪৫৬৩.৩৫ 

(৭৭০০০.০০) 

১১৫৬৯৪.১৯ নলাই, 

২০০৪ হগত 

নন,২০০৬ 

নলাই, 

২০০৪ হগত 

নন, ২০১৩ 

নলাই-

২০০৪ হগত  

নন, ২০১৩ 

১৬৮% ৩৫০% 

 

৫। প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন :  

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ইগলকবট্রবসটি মেনাগরশন মকাম্পানী অি িাংলাগদশ বল: (ইবেবসবি) হগত প্রাপ্ত Project 

Completion Report (PCR) অনু ায়ী প্রকেটির অঙ্গবভবিক িাস্তিায়ন অগ্রেবত বনম্নরূিপ্র 

(লে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

বিবিবি অনু ায়ী কাগের অংে িবরকবেত লেুমাো িাস্তি অগ্রেবত 

আবর্ থক িাস্তি আবর্ থক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। কম থকতথাগদর মিতন ১৬৯.০০ ১২ েন ১৫১.৪৫ ৮ েন 

২। কম থচারীগদর মিতন ৫২.৫০ ৯ েন ৪৭.৭১ ৯ েন 

৩। ভাতা ৬.০০ মর্াক ৫.৫২ মর্াক 

৪। সরিরাহ মসিা ১৮.০০ মর্াক ১৫.১৫ মর্াক 

৫। মমরামত ও রেণাগিেণ ৩৯.৫০ মর্াক ৩৫.৪৩ মর্াক 

৬।  ন্ত্রিাবত ৫১৭৪৮.৩৫ ১ লট ৫৩৪৮৩.৮১ ১ লট 

৭। ট্রান্সফরমার স্থািন ১৭৩৫.৩৯ ১ লট ১৭৩৫.৩৯ ১ লট 

৮। মসরাল কগরাল ইকুিগমন্ট ৮৬৫.৬৬ ১লট ৮৬৫.৬৬ ১ লট 

৯। ব্যাটারী, সুইচ বেয়ার ১২১১.৯২ ১লট ১২১১.৯২ ১ লট 

১০। মমবশনশি ১৯৩৯.৩২ ১লট ১৯৩৯.৩২ ১ লট 

১১। ফায়ার ফাইটবনং ৪৮৪.৭৭ ১লট ৪৮৪.৭৭ ১ লট 

১২। মেয়ার িাট থস ১৩৯১৩.৮৫ ১লট ১৩৯১৩.৮৫ ১ লট 

১৩। তিদ্যুবতক ইন্টারকাগনকশন ১৬৮৭.৪৬ ১লট ১৬৮৭.৪৬ ১ লট 

১৪। অবালারী িাওয়ার সািাই ৪৩৩.৩৬ ১ লট ৪৩৩.৩৩ ১ লট 

১৫।  ানিাহন ২০৩.০৭ ১২টি ২০৩.০৭ ১২টি 

১৬। অবফস ইকুিগমন্ট ১৩.৯৪ ২ মসট ১৩.৯৪ ২ মসট 

১৭। পূতথ কাে (টাণ থকী) ২১২১.৯৯ ১ লট ১৯৩৮.৬৯ ১ লট 

১৮। ইগরকশবনং এন্ড কবমশবনং ১৫৯৩.৮১ মর্াক ১৪৬৮.৮৩ মর্াক 

১৯। িরামশ থক মসিা (নন টাণ থকী) 

স্থানীয়-১৯৬ েনমাস, আন্তেথাবতক-৩৮.৩ 

১১৩০.৮২ -- ১০২০.৭২ স্থানীয়-১৯৩ 

েনমাস 



েনমাস আন্তেথাবতক-

৩৮.২ েনমাস 

২০। মট্রবনং এন্ড গ্যারাবন্ট ফর ইবঞ্জবনয়াবরং সাবভ থস 

(টাণ থকী); আন্তেথাবতক- ৩৬ েনমাস 

৪৫৪.৯৫ -- ৩৯৫.১৫ আন্তেথাবতক- ৩৬ 

েনমাস 

২১। ভূবম উন্নয়ন ০.৫৫ ১৫৬২.৫০ 

ঘন বম. 

০.৫৫ ১৫৬২.৫০  

ঘন বম. 

২২। স্থানীয় পূতথ কাে (অনািাবসক) ২১৬.২০ মর্াক ১৩০.৫৩ মর্াক 

২৩। স্থানীয় পূতথ কাে (আিাবসক) ৩১৫.২৮ ১৬৪৮.৮০ 

িে থফুট 

৩১৫.২৮ ১৬৪৮.৮০ িে থফুট 

২৪। বিসগমবন্টং অি িাওয়ার িুান্ট ২১৪.৯১ মর্াক ১৯৫.৯০ মর্াক 

২৫। বিসগমবন্টং অি সাি মোশন ৫২.০০ মর্াক ৫১.২০ মর্াক 

২৬। মপ্রসার বরবিউবসং এন্ড আর এমএস ০.০০ ১লট ০.০০ ১লট 

২৭। য়ালানী ( ৩ মাস) ১৪৬২.২৬ মর্াক ১৪৬২.২৬ মর্াক 

২৮। তিদ্যুবতক চােথ ০.০০ মর্াক ০.০০ মর্াক 

২৯। কাষ্টম বিউটি, ট্যাা এন্ড ভুাট ৮০০০.০০ মর্াক ৭৭৫৯.৭৩ মর্াক 

৩০। ইনকাম ট্যাা এন্ড ভুাট ৭৭৫০.০০ মর্াক ৭১৪৬.৫০ মর্াক 

৩১। এলবস চােথ (ব্যাংক চােথ) ৬৯০.০০ মর্াক ৬৬৪.৭৫ মর্াক 

৩২। ল্যাবন্ডং চােথ ৮৪২.৪৭ মর্াক ৭৭৯৫.০০ মর্াক 

৩৩। আইবিবস ১৩২৫০.০০ মর্াক ১৪১২৫.৫৪ মর্াক 

৩৪। বফবেকুাল কবন্টনগেন্সী ২৭.০৪ মর্াক ২৭.০৪ মর্াক 

৩৫। প্রাইে কবন্টনগেন্সী ১১৯১৯.৭৮ মর্াক ১৯৮৪.৭৪ মর্াক 

 সি থগমাট ১২৪৫৬৩.৩৫  ১১৫৬৯৪.১৯  

 

৬। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ: সগরেবমগন ি থগিেণ ও PCR অনু ায়ী প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত মনই।  

 

৭। প্রকগের িটভূবম ও অনুগমাদন অিস্থাপ্র 

াাকা ও িাশ্বিতী অঞ্চগলর ক্রমিধ থমান বিদ্যুৎ চাবহদা বমটাগনার লগেু “বসবিরেঞ্জ ২X১২০ মম:ও: বিবকং িাওয়ার িুান্ট 

বনম থাণ” শীষ থক প্রকেটি নলাই, ২০০৪ হগত নন, ২০০৬ ি থন্ত মময়াগদ ৪১৮৪৫.১১ লে টাকা তিগদবশক মুদ্রাসহ মমাট 

৬৮৫১৮.৯৯ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় িাস্তিায়গনর েন্য ২৮ মফব্রুয়ারী, ২০০৪ তাবরগে একগনক কর্তথক অনুগমাবদত হয়। 

িরামশ থক বনগয়াগে বিলম্ব, দরিে প্রবক্রয়াকরণ ও মূল্যায়গন বিলম্ব, প্রকগের কা থ িবরবধ, দরপ্রস্তাগি প্রাপ্ত দর বিবিবি ব্যয় 

অগিো মিশী এিং িলাগরর বিবনময় হার িবরিতথন ইতুাবদ কারগন ১ম সংগশাবধত প্রকেটি নলাই, ২০০৪ হগত নন, ২০০৯ 

ি থন্ত মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য ৭৯১৪৬.১৮ লে টাকা প্রকে সাহায্যসহ সি থগমাট ১১৩৩০৩.৪২ লে টাকা বিবনগয়াে ব্যগয় 

একগনক কর্তথক ১৭/০৫/২০০৭ তাবরগে অনুগমাবদত হয়। বসবিরেগঞ্জ অিবস্থত পুরাতন িাওয়ার িুান্ট শাট িাউন ও বিবেন্নকরগণ 

েটিলতা এিং হাইগকাগট থ মামলা, দরদাতা প্রবতষ্ঠাগনর িাস্তি সম্মত প্রবকউরগমন্ট িুান না র্াকা ও প্রকগের  ন্ত্রিাবত 

আমদানীগত বিলগম্বর কারগণ ০১/০৯/২০০৯ তাবরগে অনুগমাবদত অংেসমূগহর িবরমাণ ও মমাট ব্যয় অিবরিবতথত মরগে প্রকগের 

িাস্তিায়নকাল ৬ মাস অর্ থাৎ বিগসম্বর, ২০০৯ ি থন্ত বৃবি করা হয়। িরিতীগত ১৭/০২/২০১০ তাবরগে অনুগমাবদত অংেসমূগহর 

িবরমাণ ও মমাট ব্যয় অিবরিবতথত মরগে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রস্তাি অনু ায়ী প্রকগের িাস্তিায়নকাল আগরা ১২ মাস অর্ থাৎ বিগসম্বর, 

২০১০ ি থন্ত বৃবি করা হয়।  

নি-বনবম থত বসবিরেঞ্জ ২x১২০ মম:ও: বিবকং িাওয়ার িুান্ট প্রকগের দ্যইটি ইউবনট িরীোমূলকভাগি চালু করা হগলও েত 

১৮/০৬/২০১০ প্রর্ম ইউবনগটর মেনাগরটরটি বিকল হগয়  ায়। মেনাগরটরটি একটি নতুন মসট দ্বারা প্রবতস্থািগনর েন্য প্রস্তুতকারী 

প্রবতষ্ঠান তথ্য টাণ থকী ঠিকাদার কর্তথক Manufacturing, Transportation, erection, testing, commissioning 

ইতুাবদ সম্পন্ন করা হয়। এইসি কারগণ প্রকগের  ািতীয় Payment প্রদানসহ প্রকগের PCR(Project Completion 

Report) প্রণয়ন করগত আোমী ৩০ নন, ২০১২ ি থন্ত সময় প্রগয়ােন হওয়ায় প্রকেটির মময়াদ বৃবিসহ পুনরায় সংগশাধগনর 

প্রস্তাি করা হয়। প্রকগের ২য় সংগশাবধত বিবিবি েত ১১/০৩/২০১২ তাবরগে ১২৪৫৬৩.৩৫ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় নলাই , 

২০০৪ হগত নন, ২০১২ মময়াদকাগল মাননীয় িবরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুগমাবদত হয়। িরিতীগত আন্তপ্রমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যগম 

প্রকগের মময়াদকাল নন, ২০১৩ ি থন্ত বৃবি করা হয়। 

 



৮।  প্রকগের অর্ থায়নপ্র 

 (ক) বেওবিপ্র 

(লে টাকায়) 

  

 (ে) প্রকে সাহায্যপ্র 

 

৯। প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্যপ্র   

    বনম্নিবণ থত প্রকে িবরচালকেণ প্রকগের দাবয়ে িালন কগরগছনপ্র 

ক্র: নং প্রকে িবরচালগকর নাম ও িদিী মময়াদকাল 

শুরু মশষ 

১ রহমত উল্লাহ আহগমদ, বিবেএম ২৪/০৪/২০০৬ ১৬/০১/২০১৩ (অিসর গ্রহণ) 

২ মমাপ্র আবতয়ার রহমান, বিবেএম ১৬/০১/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১০। িবরদশ থনপ্র 

আইএমই বিভাগের সহকারী িবরচালক (বিদ্যুৎ সাি-মসের) েনাি মমাপ্র তাওসীফ রহমান প্রকে এলাকা বসবিরেঞ্জ, নারায়ণেঞ্জ-

এ েত ১৭/০৯/২০১৪ তাবরগে সগরেবমগন িবরদশ থন ও তথ্য সংগ্রহ কগরন। এ সময় প্রকে িবরচালকসহ প্রকগের অন্যান্য 

ব্যবক্তিে থ উিবস্থত বছগলন।    
 

১১। ি থগিেণপ্র 

১১.১। বসবিরেঞ্জ ২ x ১২০ মমোওয়াট বিবকং িাওয়ার িুান্ট-এর িতথমান মমাট উৎিাদন েমতা ২১৭.৩২ মমপ্রওপ্র। প্রকে 

এলাকার মমাট েবমর িবরমাণ ৪.১৮ একর। এই বিদ্যুৎ মকগে ২ টি ইউবনট রগয়গছ  ার প্রগতুকটির মরগটি (Rated) উৎিাদন 

েমতা ১০৮.৬৬ মমপ্র ওপ্র। প্রকগে Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) টাণ থকী কনট্রাের বহগসগি বনগয়াবেত 

বছল।  েত ৩১/০১/২০০৭ তাবরগে টাণ থকী চুবক্ত স্বােবরত হয় এিং ১৬/০৬/২০০৭ তাবরে হগত চুবক্ত কা থকর হয়।  

১১.২। ২০/১১/২০০৯ তাবরগে ইউবনট#১ এিং ২৬/০৫/২০১০ তাবরগে ইউবনট#২ এর উৎিাদন শুরু করগত এিং োতীয় গ্রীগি 

বিদ্যুৎ বদগত সেম হয় । ১৪/০২/২০১০ তাবরগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ মকেটি আনুষ্ঠাবনকভাগি উগদ্বাধন কগরন। এ ািত 

ইউবনট#১ সগি থাচ্চ  ১২৪ মমপ্র ওপ্র এিং ইউবনট #২ এর সগি থাচ্চ ১২২ মমপ্র ওপ্র েমতায়  বিদ্যুৎ উৎিাদন কগরগছ। 

১১.৩। ১৮/০৮/২০১৩ হগত ২৬/০৯/২০১৩ তাবরগে ইউবনট#১ এিং ১৬/০৬/২০১২ হগত ০১/০৭/২০১২ তাবরগে ইউবনট#২ এর 

গ্যাস টারিাইন অংগশর combustion inspection করা হগয়গছ। ২৩/০৯/২০১৪ তাবরে ি থন্ত  ১নং ইউবনট ১৩১৬৩.৭৮ 

ঘন্টা চগলগছ এিং ৯৫১৩৩০ মমোওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎিাদন কগরগছ। ২৩/০৯/২০১৪ তাবরে ি থন্ত  ২নং ইউবনট 

১৭৫২১.৬৬ ঘন্টা চগলগছ এিং ১২৮৪২৩০ মমোওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎিাদন কগরগছ।  

১১.৪। ইউবনট দ্যইটি গ্যাস সরিরাগহর স্বেতার কারগণ মিবশর ভাে সময় িপ র্াগক।  বদ চাবহদা অনু ায়ী গ্যাস সরিরাহ করা 

 ায়, তগি ইউবনট দ্যইটি পূণ থ েমতায় উৎিাদন করগত িারগি। োনুয়ারী , ২০১৪ হগত নন, ২০১৪ ি থন্ত বিদ্যুৎ মকেটির েে 

মাবসক উৎিাদন লেুমাো বছল ১৫১২০০ মমোওয়াট-আওয়ার। গ্যাস সরিরাগহর স্বেতার কারগণ েগে কাংবেত লেুমাোর 

মাে ১৪.৩৭% উৎিাদন করা সম্ভি হগয়গছ।  

১১.৫। বিদ্যুৎ মকগে অনুগমাবদত েনিল বছল  মমাট ১২৪ েন (মটকবনকুাল ৭৪ েন এিং নন-মটকবনকুাল ৫০ েন)। িতথমাগন 

মমাট ৭৮ েন (মটকবনকুাল ৫৩েন এিং নন-মটকবনকুাল ২৫ েন) কম থরত আগছন। 

১১.৬।  ন্ত্রিাবত োগত আরবিবিবি-মত ৫১৭৪৮.৩৫ লে টাকা অনুগমাবদত র্াকগলও িাস্তগি ৫৩৪৮৩.৮১ লে টাকা ব্যয় 

হগয়গছ। তগি বিবসআর-এ প্রদি তথ্যমগত প্রকে সাহায্য অংগশর ইউএস িলার allocation অনু ায়ী েরচ হগলও exchange 

rate fluctuation এর কারগণ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যয় মিবশ হগয়গছ। 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪৭৫৬৩.৩৫ ঋণপ্র      ১৯০২৫.৩৪ (৪০%) 

ইকুইটিপ্র ২৮৫৩৮.০১ (৬০%) 

-- ১১২৯৪.৪৪ 

উৎস মুদ্রার প্রকৃবত ঋগণর িবরমাণ স্থানীয় মুদ্রায় ঋগণর 

িবরমাণ 

প্রকৃত ব্যয় 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

এবশয়ান মিগভলিগমন্ট 

ব্যাংক (এবিবি) 

ইউএস িলার ১১০.০০ বমবলয়ন  ৭৭০০০.০০ লে টাকা ১০৯.২৯ বমবলয়ন 

ইউএস িলার 



প্রকে িাস্তিায়ন করার সময় প্রকে এলাকার বস্থরবচেপ্র  

 

বচে-১। বনম থাণকালীন সমগয় প্রকে এলাকার বচে (সংগৃহীত) 

 

বচে-২। বনম থাণকালীন সমগয় প্রকে এলাকার বচে (সংগৃহীত) 

 

প্রকে িাস্তিায়গনর ির বিদ্যুৎ মকগের িতথমান অিস্থার বস্থরবচেপ্র 

 

বচে-৩। মেনাগরটর অংশ 

 

বচে-৪। ট্রান্সফম থার অংশ 

 

 

বচে-৫। সুইচবেয়ার 

 

বচে-৬। কগরাল রুম 

 

১২। প্রকগের উগদ্দশ্য অেথনপ্র  

প্রকগের উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

১) মদগশর পূি থাঞ্চগলর বিগশষত াাকা শহগরর বনকটিতী 

এলাকায় বিক বিমাগের সময় বিদ্যুগতর চাবহদা 

মমটাগনাগত সহায়তা করা। 

১) মদগশর পূি থাঞ্চগলর বিক বিমাগের সময় বিদ্যুগতর চাবহদা 

মমটাগনাগত বিদ্যুৎ মকেটি সহায়ক ভূবমকা রােগছ। 

২)বভশন-২০২১ অেথগনর লগেু মদগশর সিার েন্য 

বিদ্যুৎ বনবিতকরগন সহায়তা করা। 

২) বভশন-২০২১ অেথগনর লগেু বিদ্যুৎ মকেটি আগরকটি মাইল 

ফলক। 



৩) মদগশর অর্ থননবতক উন্নয়ন েরাবিত করার েন্য 

ি থাপ্ত িবরমাণ ও বনভ থরগ াগ্য বিদ্যুৎ সরিরাহ করা। 

৩) মদগশর অর্ থননবতক উন্নয়ন েরাবিত করার েন্য বিদ্যুৎ মকেটি 

সহায়ক ভূবমকা রােগছ।  

৪) মদগশর প্রাকৃবতক গ্যাস সম্পদ কাগে লাবেগয় 

ন্যাশনাল গ্রীগি ২৪০ মমোওয়াট বিদ্যুৎ ম াে করা।  

৪) ২ x ১২০ মমোওয়াট বিবকং িাওয়ার িুান্ট-এর মমাট উৎিাদন 

েমতা ২১৭.৩২ মমপ্রওপ্র। তগি গ্যাস সরিরাগহর স্বেতার কারগণ পূণ থ 

মাোয় উৎিাদন করা সম্ভি হয়না। 

৫) ন্যাশনাল গ্রীগি ২৪০ মমোওয়াট বিদ্যুৎ ম াে করার 

মাধ্যগম িতথমান বিদ্যুৎ ঘাটবত মমটাগনা। 

৫) গ্যাস সরিরাগহর স্বেতার কারগণ পূণ থ মাোয় উৎিাদন করা সম্ভি 

না হগলও  া উৎিাবদত হয় তা ন্যাশনাল গ্রীগি ম াে করা হয়। 

৬) ন্যাশনাল গ্রীগির োুাবিবলটি ও বরলাগয়বিবলটি বৃবি 

করা। 

৬) ন্যাশনাল গ্রীগির োুাবিবলটি ও বরলাগয়বিবলটি বৃবিগত বিদ্যুৎ 

মকেটি সহায়ক ভূবমকা রােগছ। 

৭) স্থানীয় উৎিাদগনর মাধ্যগম ট্রান্সবমশন লস কমাগনা 

এিং মলা মভাগেে সমস্যা মমটাগনা 

৭) স্থানীয় উৎিাদগনর মাধ্যগম ট্রান্সবমশন লস কমাগনা এিং মলা 

মভাগেে সমস্যা মমটাগনাগত বিদ্যুৎ মকেটি সহায়ক ভূবমকা রােগছ। 

৮) মটকগনালবে ট্রান্সফাগরর মাধ্যগম েনিগলর দেতা 

(Human Resources Development) বৃবি 

করা। 

৮) টাণ থকী চুবক্তর আওতায় আন্তেথাবতক প্রবশেগণর মাধ্যগম  দে 

েনিল ততবর করা সম্ভি হগয়গছ।  

 

১৩। িাস্তিায়ন সমস্যাপ্র 

১৩.১। প্রকে এলাকায় িাংলাগদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাি থ (বিবিবিবি)-এর একটি পুরাতন ৫০ মমপ্র ওপ্র বিদ্যুৎ মকে োতীয় গ্রীগি 

সংযুক্ত বছল। পুরাতন বিদ্যুৎ মকেটি োতীয় গ্রীি মর্গক বিবেন্ন করা এিং সকল Utility Service সবরগয় িুান্টটি Shut 

Down করগত  গর্ষ্ট সময় মলগেগছ। এর ফগল site handover বদগত বিলম্ব হগয়গছ। এছাো প্রকে এলাকায় অিবস্থত 

পুরাতন বিদ্যুৎ মকগের Drawing/Design না িাওয়াগত Demolition work চলাকালীন সমগয় কবতিয় unforeseen 

substructure মভগঙ্গ মফলগত বেগয়  গর্ষ্ট সময় মলগেগছ। এতদ্বুতীত মহামান্য হাইগকাগট থর একটি বরট বিটিশন র্াকার 

কারগণ কাে শুরু করার পূগি থ পুরাতন বিদ্যুৎ মকে Dismantle করগত অবতবরক্ত সময় মলগেগছ। 

১৩.২। বসবিরেঞ্জ ২x১২০ মম:ও: বিবকং িাওয়ার িুাগন্টর ড্রইং/বিোইন প্রস্তুত করগত এিং পূতথ কাে শুরু করগত প্রায় ছয় মাস 

সময় মলগেগছ। মেনাগরটর, ট্রান্সফম থার ও অন্যান্য মমবশন ফুােরী মটগো উিীণ থ হগয় বশিগমন্ট করগত প্রায় এক িছর সময় 

মলগেগছ। প্রকগের বিবভন্ন vendor এর মগধ্য সমিগয়র অভাি বছল। মদশী/বিগদশী ঠিকাদাগরর  গর্ষ্ট িবরমাণ েনিল 

বনগয়াবেত বছল না। হায়দ্রািাদ মর্গক মচন্নাই মিাগট থ একটি গ্যাস টাি থাইন িহন করা সময় বিি করার ফগল আগরা ছয় মাস বিলম্ব 

হয়। 

 

১৩.৩। Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) মক প্রকে িাস্তিায়গন বিলগম্বর বিষয়টি িার িার িগের মাধ্যগম 

অিবহত করা হগয়গছ। প্রকে িাস্তিায়গন বিলগম্বর কারগণ BHEL-এর price adjustment এর সাগর্ Liquidity 

Damage এর সমিয় কগর ৩২.৬৫ মকাটি টাকা কতথন করা হয়। price adjustment এর বিষয়টি মীমাংসা  করগত প্রায় ১ 

িছর সময় মলগেগছ। 

 

১৪। সুিাবরশপ্র 

১৪.১। বিক বিমাগন্ডর সময় প্রগয়ােনীয় বিদ্যুৎ উৎিাদন বনবিত করার েন্য বিদ্যুৎ মকেটিগত চাবহদা মমাতাগিক প্রাকৃবতক 

গ্যাস সরিরাগহর বিষয়টি বনবিত করগত হগি।  

১৪.২। ভবিষ্যগত ক্রয় চুবক্ত স্বােগরর মেগে Tender Document ততরী করার সময় অন্যান্য বিষয়সহ বিিাদ মীমাংসার 

বিষয়টি সুেষ্টভাগি উগল্লে করগত হগি  াগত বিিাদ মীমাংসার বিষয়টি  র্াসমগয় বনকবি হয়। অন্যান্য প্রগয়ােনীয় বিষয়গুবল 

চুবক্ত স্বােগরর সময় অন্তভু থক্ত করগত হগি।  
১৪.৩। প্রকে বিোইন ও িুাবনং এর  সময় অবধকতর সতকথতা অিলম্বন করগত হগি  াগত কগর Time Over Run ও Cost 

Over Run এবেগয়  াওয়া  ায়। 

১৪.৪। ভবিষ্যগত চুবক্ত িাস্তিায়গন  গর্ািযুক্ত কম থকতথাগক দাবয়ে বদগত হগি  াগত চুবক্তর শতথ িালন কগর ঠিকাদার  র্াসমগয় 

কম থসম্পাদন কগর। 

১৪.৫। িুাগন্টর ওভারগহাবলং ও রেণাগিেণ  াগত  র্াসমগয় করা হয়, মসবদগক লেু রােগত হগি। 

১৪.৬। বিদ্যুৎ মকগের িুাগন অনুগমাবদত েনিগলর সংস্থান বনবিত করগত হগি।  

১৪.৭। আোমী ৩ মাগসর মগধ্য উিযু থক্ত সুিাবরশসমূহ(১৪.১ হগত ১৪.৬) িাস্তিায়গন গৃহীত ব্যিস্থািলী আই এম ই বি’মক অিবহত 

করগত হগি।  

  



কুবমল্লা

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্তপ্র নন, ২০১৩) 

কুবমল্লা 

িাস্ত

িাস্তিায়ন

(লে টাকায়) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল 

প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল 

অবতক্রান্ত অবতক্রান্ত 

িাস্তিায়ন 

 

৩৭৮৩৩.৯৪ -- 
৩৬৯৫০.৪৪ 

 

অগোির ২০১০ 

হগত বিগসম্বর, 

২০১২ 

অগোির 

২০১০ হগত 

নন, ২০১৩ 

অগোির ২০১০ 

হগত এবপ্রল, 

২০১৩ 

(-) ৮৮৩.৫০ 

(২.৩৩%) 

৪ মাস 

১৪.৮% 

 

প্রকগের মমাট প্রাক্কবলত ব্যয় ৩৭৮৩৩.৯৪ লে টাকা,  ার মগধ্য বেওবি ২৪২৫৯.৭৫ লে টাকা এিং সংস্থার বনেস্ব ১৩৫৭৪.১৯ 

লে টাকা। বেওবি অংগশর ২৪২৫৯.৭৫ লে টাকার মগধ্য ২২৯৯৫.১৬ লে টাকা এিং সংস্থার বনেস্ব ১৩৫৭৪.১৯ লে টাকার 

মগধ্য ১৩৯৫৫.২৮ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ। মূল অনুগমাবদত প্রকে ব্যয় হগত প্রকৃত ব্যয় ৮৮৩.৫০ লে টাকা হ্রাস মিগয়গছ। 

স্ত

PCR (Project Completion Report) 

িাস্তি বনম্নরূি: 

          (লে টাকায়)        

লেুমাো িাস্তিায়ন 

Financial 
Physical 

Quantity 
Financial 

Physical 

Quantity 

(%) 

Pay of officers ১৪ েন  

Pay of Establishment ৫ েন  ১০০% 

Allowances ১৯ েন

Insurance

A)Transmission Line 
(230kV Line Construction) 

LS 

B) Bay Extension 
(230kV bay extension) 

LS -- 



Transportation LS 

Compensation 
১৫৩.৬৩ 

বকবম 

Testing Fee 
১৫৩.৬৩ 

বকবম 

Survey 
১৫৩.৬৩ 

বকবম 

Hiring Charge LS

Miscellaneous (EIA Study, TA, 
DA, OT Petrol, Stationary, 
Telephone etc.) 

LS

Transport vehicle ৯টি ৯৮.৮১৪ ৫৫.৫৬% 

Tools, Plants & spares

A)Transmission Line 
(230kV Line Construction) 

১৬৫ বকবম ৯৩.০০%

B) Bay Extension 
(230kV bay extension) 

২টি 

Office equipment LS

Office furniture LS

Electrical Equipment 

A)Transmission Line 
(230kV Line Construction) 

১৬৫ বকবম 

B) Bay Extension 
(230kV bay extension) 

২ টি 

Acquisition/Purchase of Land

Land Acquisition ৫ একর 

Construction of Works

Land Development 
৪০৪৬.৮৬ 

ঘন বমপ্র 

Other Buildings & infrastructure LS - 

Installation

A) Transmission Line 
(230kV Line Construction) 

৯৩৯৫.১০ ১৬৫ বকবম *১০০.০% 

B) Bay Extension 
(230kV bay extension) 

১৬৭.৩৪ ২টি

১৮ CD VAT

১৮.১ 
A) A) Transmission Line 

(230kV Line Construction) 
LS

১৮.২ 
B) Bay Extension 
(230kV bay extension) 

LS

Capital Block Allocation and Miscellaneous

Interest During Construction LS

Contingency LS -- 

  
প্রকগের আওতায় বিবিবিগত ১৬৫ বক:বম:  ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইন বনম থাগণর সংস্থান বছল। তগি িাস্তগি ১৫৩.৬৩ বক:বম: 

লাইন বনম থাণ কগর উগদ্দশ্য অেথন করা সম্ভি হগয়গছ। 



 সগরেবমগন ি থগিেণ ও PCR অনু ায়ী প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত 

মনই।  

৭.১। সারা মদগশ বিদ্যুৎ এর চাবহদা ক্রগমই বৃবি িাগে। বিদ্যুগতর এ চাবহদা মমটাগনার েন্য নতুন নতুন বিদ্যুৎ মকে স্থািন 

করা হগে। বিদ্যুৎ উৎিাদগনর সংগে সামঞ্জস্য মরগে সঞ্চালন অিকাঠাগমা ততবর না হগল ভবিষ্যগত স্থাবিতব্য বিদ্যুৎ 

মকেগুগলা হগত বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভি হগি না। বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাি থ (বিউগিা) কর্তথক গৃহীত বৃহির বসগলগট ১৫০ 

মম:ও: বিদ্যুৎ মকেটি ২০১১ সাল নাোদ চালু হওয়ার েন্য বনধ থাবরত বছল। বিবিবিগত বসগলটগক বিদ্যুগতর উদ্ধৃি 

অঞ্চল িলা হগে এিং ভবিষ্যগত বিবভন্ন নতুন িুান্ট স্থাবিত হগল উদ্ধৃগির িবরমাণ আরও বৃবি িাগি। বিদ্যমান োতীয় 

গ্রীগির মাধ্যগম এ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভি হগি না। উগল্লখ্য, সম্প্রবত বিউগিা ভাোবভবিক এিং সরকারীভাগি 

েরুরীবভবিগত মদগশর বিবভন্ন স্থাগন ১৩৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ মকে স্থািন করগত  াগে। এসকল বিদ্যুৎ 

মকেসমূহ বিগিচনায় বনগয় Load Flow Study কগর মদো  ায় ম , বসগলট অঞ্চগলর উৎিাবদত বিদ্যুগতর উদ্বৃি 

অংশ বসগলট অঞ্চল হগত সঞ্চালগনর েন্য আশুেঞ্জ-কুবমল্লা ২৩০ মকবভ লাইনটি সম্পূণ থ মলাগিি। বিবিবিগত উগল্লে 

করা হগয়গছ ম , বিদ্যুৎ বিভাে এিং বিউগিা উভয়ই বিবেবসবি’মক একই সাগর্ আশুেঞ্জ-কুবমল্লা (উির) ২৩০ মকবভ 

সঞ্চালন লাইগনর মলাি কমাগনার এিং বসগলগট স্থাবিতব্য ১৫০ মম:ও: মকগে উৎিাবদত বিদ্যুৎ বনরিবেন্নভাগি 

সঞ্চালগনর ব্যিস্থা গ্রহণ করার িরামশ থ প্রদান কগর। সম্প্রবত বসগলগট উৎিাবদত বিদ্যুৎ সরাসবর াাকা অবভমুগে 

সঞ্চালগনর েন্য বিবেবসবি “বিবিয়ানা-কাবলয়ানকর ৪০০ মকবভ এিং মফঞ্জুেঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইন” 

শীষ থক প্রকে গ্রহগণর উগদ্যাে গ্রহণ কগরগছ। বিবিয়ানা হগত বিদ্যুৎ সঞ্চালগনর েন্য দ্য’টি বিকে ির্ অর্ থাৎ বিবিয়ানা-

কুবমল্লা (উির) ২৩০ মকবভ ও বিবিয়ানা-মঘাোশাল ২৩০ মকবভ লাইন বিবেবসবি কর্তথক বিগিবচত হয়। বিবেবসবি’র 

একটি In-house Study’র মাধ্যগম আশুেঞ্জ-কুবমল্লা (উির) ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইগনর মলাি কমাগনার েন্য 

উবল্লবেত দ্য’টি বিকগের মগধ্য বিবিয়ানা-কুবমল্লা (উির) ২৩০ মকবভ লাইন বনম থাণ  র্াগ াগ্য িগল বিগিবচত হয়।  এ 

মপ্রবেগত বিবিয়ানা-কুবমল্লা (উির) ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইন বনম থাণ প্রকে হাগত মনয়া হগয়গছ।  

(ক) বসগলট ও মফঞ্জুেঞ্জ এলাকায় নতুন স্থাবিত ও বিদ্যমান বিদ্যুৎ মকেসমূগহর উৎিাবদত উদ্বৃি বিদ্যুৎ োতীয় গ্রীগি 

সঞ্চালন করা; 

 (ে) বসগলট হগত উৎিাবদত উদ্ধৃি বিদ্যুৎ কুবমল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চগল সরিরাহ করা; 

 (ে) বসগলট ও এর আগশিাগশর এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইগনর ওির বিদ্যমান অবতবরক্ত চাি হ্রাস করা; 

 (ঘ) বিদ্যমান আশুেঞ্জ-কুবমল্লা ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইগনর উির ওভারগলাবিং এর চাি কমাগনা এিং 

 (ঙ) সঞ্চালন বসগোম লস হ্রাস করা । 

আগলাচু প্রকেটি ০৯/১১/২০১০ তাবরগে ৩৭৮৩৩.৯৪ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় এিং অগোির ২০১০ হগত বিগসম্বর, 

২০১২ িাস্তিায়ন মময়াগদ ‘একগনক’ কর্তথক অনুগমাবদত হয়। িরিতীগত ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক প্রকগের মময়াদ নন, 

২০১৩ ি থন্ত িবধ থত করা হগয়গছ।  

লে

Cash Foreign Exchange 

২৪২৫৯.৭৫ 
ঋণপ্র       ৯৭০৩.৯০ 

ইকুইটিপ্র ১৪৫৫৫.৮৫ 
-- ২০১১৪.৯৭ 

লে

Cash Foreign Exchange 

১৩৫৭৪.১৯ ৬৪৪.৪৯ 



প্রগ ােু নয় 

আইএমই বিভাগের িবরচালক (শবক্ত) েনাি মমাপ্র বনয়ানল হক  েত ২২/১১/২০১৪  তাবরগে প্রকে এলাকার কুবমল্লা অংশ 

সগরেবমগন িবরদশ থন কগরন। এ সময় প্রকে িবরচালকসহ প্রকগের অন্যান্য ব্যবক্তিে থ উিবস্থত মর্গক সহায়তা প্রদান কগরন।  

িবরকবেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

(ক) বসগলট ও মফঞ্জুেঞ্জ এলাকায় নতুন স্থাবিত ও 

বিদ্যমান বিদ্যুৎ মকেসমূগহর উৎিাবদত উদ্বৃি বিদ্যুৎ 

োতীয় গ্রীগি সঞ্চালন করা। 

 

(ে)বসগলগট হগত উৎিাবদত উদ্বিৃ বিদ্যুৎ কুবমল্লা ও 

চট্টগ্রাম অঞ্চগল সরিরাহ করা। 

 

 

  (ে) বসগলট ও এর আগশিাগশর এলাকায় বিদ্যুৎ 

সঞ্চালন লাইগনর ওির বিদ্যমান অবতবরক্ত চাি হ্রাস 

করা। 

  

(ঘ) বিদ্যমান আশুেঞ্জ-কুবমল্লা ২৩০ মকবভ সঞ্চালন 

লাইগনর উির ওভারগলাবিং এর চাি কমাগনা। 

 

(ঙ) সঞ্চালন লস হ্রাস করা।

(ক) বসগলট ও মফঞ্জুেঞ্জ এলাকায় নতুন স্থাবিত ও বিদ্যমান বিদ্যুৎ 

মকেসমূগহর উৎিাবদত অবতবরক্ত প্রায় ২০০ মমো ওয়াট বিদ্যুৎ 

োতীয় গ্রীগি সরিরাহ করা হগে। 

 

(ে) কুবমল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চগল বসগলগট হগত উৎিাবদত সগি থাচ্চ 

৩০৬ মমোওয়াট বিদ্যুৎ সরিরাহ করা হগয়গছ। উগল্লখ্য ম , লাইগনর 

ইভাকুগয়শন েমতা ৭০০ মমোওয়াট। 

 

 (ে) প্রকে িাস্তিায়গনর ির আশুেঞ্জ- বসগলট ১৩২মকবভ লাইন হগত 

প্রায় ১০৬ মমোওয়াট সঞ্চালগনর চাি কগম মেগছ। 

 

(ঘ) প্রকে িাস্তিায়গনর ির বিদ্যমান আশুেঞ্জ-কুবমল্লা ২৩০ মকবভ 

সঞ্চালন লাইগনর মকান ওভারগলাবিং মনই। 

 

(ঙ) সঞ্চালন লাইগন ওভারগলাবিং হগল লস বৃবি িায়। প্রকে 

িাস্তিায়গনর ির ২৩০ মকবভ লাইনগুবল মরগটি েমতার মগধ্যই 

বিদ্যুৎ সঞ্চালন করগছ। ফগল লাইন লস হ্রাস মিগয়গছ। 

েনাি মমাপ্র ওবহদ্যজ্জামান আগলাচু প্রকগে ০৫/০১/২০১১ খ্ীপ্র হগত প্রকগের মশষ ি থন্ত প্রকে িবরচালক বহগসগি 

দাবয়ে িালন কগরগছন। 

১৪। ি থগিেণ : 

১৪.১। প্রকগের আওতায় বিবিবিগত ১৬৫ বক:বম:  ২৩০ মকবভ সঞ্চালন লাইন বনম থাগণর সংস্থান বছল। তগি িাস্তগি ১৫৩.৬৩ 

বক:বম: লাইন বনম থাণ কগর উগদ্দশ্য অেথন করা সম্ভি হগয়গছ।  

১৪.২। প্রকগের আওতায় ১টি েীি, ১টি িািল মকবিল বিক-আি, ৩টি মটর সাইগকল ক্রয় করা হগয়গছ।  ানিাহনগুবল 

বিবেবসবি’র বনেস্ব অর্ থায়গন মকনা হগয়গছ। িতথমান মসগুবল ১৩২ মকবভ গ্রীি মনটওয়াকথ মিগভলিগমন্ট প্রকগে ব্যিহার 

করা হগে।  

১৪.৩। প্রকগের আওতায় ২০১১-১২ অর্ থ িছগর External Audit করা হগয়গছ। অবিট বরগিাগট থ একটি আিবি বছল- 

ঠিকাদাগরর Payment হগত VAT কতথন করা হগয়গছ  া বনবদ থষ্ট সমগয়র মগধ্য সরকাবর মকাষাোগর েমা মদয়া 

হয়বন। এই অবিট আিবির reply মদয়া হগয়গছ এিং মসটা বনকবির অগিোয় আগছ।  

 

১৫। িছরওয়ারী এবিবি িরাদ্দ ও ব্যয়প্র 

অর্ থ িছর এবিবি/ আরএবিবি িরাদ্দ িরাগদ্দর বিিরীগত ব্যয় 

২০১০-১১ ১৯০০.০০ ১৮৭২.১১ 

২০১১-১২ ১০৫০০.০০ ১০৫০০.০০ 

২০১২-১৩ ১১০০০.০০ ১০৬২৩.০৫ 

 ২৩৪০০.০০ ২২৯৯৫.১৬ 



মনাটপ্র প্রকগের মমাট প্রাক্কবলত ব্যয় ৩৭৮৩৩.৯৪ লে টাকা,  ার মগধ্য বেওবি ২৪২৫৯.৭৫ লে টাকা এিং সংস্থার বনেস্ব 

১৩৫৭৪.১৯ লে টাকা। উবল্লবেত ছগক িছরওয়ারী বেওবি িরাদ্দ ও ব্যয় মদোগনা হগয়গছ। 

 

১৬। প্রকগের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যপ্র 

IFB no/ 

Pakage 

no/Sub 

pakage 

no 

Description of 

procurement 

(goods/works/ 

consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal Cost Tender/Bid/Proposal 

Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per DPP  

(in lakh 

Taka) 

Contracted value 
Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C 

opening 

date 

As per 

contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lot-1 

52.49 km of 230kV 

double circuit three 

phase transmission 

line from tower no 

T-264 to T-398 at 

Bibiyana end 

29317.87 

lakh Taka 

US$- 

9,378,980.24BDT-

309,460,873.00 

21/04/2010 

06/02/2011 

& 

06/04/2011 

05/02/2012 24/10/2012 

Lot-2 

48.49 km of 230kV 

double circuit three 

phase transmission 

line from tower no 

T-137 to T-264 

US$-7,122,496.00 

BDT-430,229,324.00 
21/04/2010 

10/02/2011 

& 

17/04/2011 

09/02/2012 15/05/2012 

Lot-3 

52.65 km of 230kV 

double circuit three 

phase transmission 

line from 230 kV 

substation at  

Comilla(North) end 

to Tower no-137 

US$-7,368,000.00 

BDT-413,380,230.00 
21/04/2010 

20/02/2011 

& 

12/04/2011 

19/02/2012 

24/10/2012 

(Ckt-1) 

20/04/2013 

(Ckt-2) 

Package -

2 

230kV bay 

extension at existing 

Comilla (North) 

230/132 KV 

Substation including 

non residential civil 

works 

900.7  

lakh Taka 

US$-863,303.39 

BDT-21928872.00 
08/04/2010 

28/12/2010 

& 

24/02/2011 

27/03/2012 01/10/2012 

 

  



প্রকে িাস্তিায়ন কা থক্রগমর বস্থরবচেপ্র 

 

বচে-১- নতুন সািগোশন বনম থাগণর েন্য অবধগ্রহণকৃত ভূবম 

 

বচে-২- গ্রীিলাইগন তার স্থািন ক্রগম বিদ্যুৎ সঞ্চালন 

 

বচে-৩-সািগোশগন গ্রীিলাইন সংগ াে স্থািন 

 

বচে-৪- গ্রীিলাইন ও সািগোশগনর সংগ াে 
 

১৭ িাস্তিায়ন সমস্যা :

১৭.১। টাণ থকী ঠিকাদার কর্তথক ইরান হগত লট-৩ এর মালামাল বশিগমন্ট করগত বনধ থাবরত সমগয়র মচগয় অগনক মিবশ সময় 

মলগেগছ। োবতসংঘ (UN) এর নানা ধরগনর বিবধ বনগষধ র্াকার কারগণ ইরান হগত সরাসবর চট্টগ্রাম িন্দগর 

মালামাল বশিগমন্ট করা সম্ভি হয়বন।  

১৭.২।   লাইন ও টাওয়ার বনম থাগণ “রাইট অি ওগয়” ঠিক রােগত বেগয় স্থানীয় িাধা ও অন্যান্য কারগণ অগনক সমস্যা হগয়গছ। 

মেলা প্রশাসক, র্ানা পুবলশ কম থকতথা, ইউবি মচয়ারম্যানসহ স্থানীয় মনর্তথবৃগন্দর সহায়তায় প্রকগের দাবয়েপ্রাপ্ত 

কম থকতথােণ েটিলতা বনরসন করগত সিসময় সগচষ্ট বছগলন। 

১৭.৩।  হবিেঞ্জ সদগরর টাওয়ার নং২০/১ বনম থাণ করার সময় েবম অবধগ্রহণ করগত বেগয় েবমর মাবলক মামলাদাগয়র কগর। 

হবিেঞ্জ সদগরর বসবনয়র সহকারী বিচারগকর আদালগতর “কারণ দশ থাও” মনাটিগশর কারগণ কাে স্থবেত রাো হয়। 

িরিতীগত ১ম শুনাবনর ির কাে আিার শুরু হয়। এগত প্রায় ২ মাস বিলম্ব হগয়গছ। 

১৭.৪।  ২০১১ ও ২০১২ সাগল বিবভন্ন কারগণ মালামাল িবরিহগন ব্যাঘাত ঘটায় ঠিকাদাগরর  কাে করগত  গর্ষ্ট সমস্যা 

হগয়গছ। 

১৭.৫।   প্রায়শপ্র সাইট হগত মালামাল চুবরর ঘটনায় ঠিকাদার কর্তথক কাে সম্পাদগন ব্যাঘাত ঘগটগছ।  

১৭.৬। িষ থা মমৌসুগম বিগশষতপ্র ২০১১ ও ২০১২ সাগলর মম-অগোির মাগস টাওয়ার বনম থাগণর অবধগ্রহণকৃত েবম ডুগি  ািার 

কারগণ বনম থাণ কাগে বিলম্ব হগয়গছ। 

 



১৮।

১৮.১। টাওয়ার বনম থাগণর েন্য ব্যবক্ত মাবলকানাধীন ভূবম ব্যিহার করা হয়। এেন্য েবমর মাবলকগদর েবতপূরণ মদয়া বকংিা 

অন্য মকান উিশমমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করা  ায় বকনা তা মন্ত্রণালয়/সংস্থা িরীো-বনরীো কগর মদেগত িাগর (অনু:-

১৭.২)। 

১৮.২। সাইট এলাকায় মালামাল চুবরগরাগধ একটি অস্থায়ী ওয়ার হাউস বনম থাণ কগর মসোগন মূল্যিান  ন্ত্রাংশ রাো ম গত 

িাগর।  

১৮.৩। োবত সংগঘর বনগষধািার আওতায় মদশসমূহ হগত ঠিকাদার বনগয়াগের ব্যািাগর  গর্ষ্ট সতকথতা অিলম্বন করগত হগি 

(অনু: ১৭.১)।  

১৮.৪। িন্যাপ্রিণ এলাকায় অগ্রাবধকার বভবিগত কাে শুরু করগত হগি  াগত িষ থা মমৌসুগম শুরুর পূগি থই কাে সম্পন্ন করা  ায় 

(অনু: ১৭.৬)।  

১৮.৫। এই সঞ্চালন লাইন বনম থাগণর ফগল বসগলট অঞ্চগল উৎিাবদত উদ্বিৃ বিদ্যুৎ মদগশর অন্যান্য এলাকায় সরিরাহ করা 

সম্ভি হগয়গছ। এই ধরগনর উগদ্যাে বনবিতভাগি মদগশর অর্ থনীবতগত একটি ইবতিাচক প্রভাি মফগলগছ। ভবিষ্যগত 

বিদ্যুৎ উৎিাদগনর সংগে সংেবত মরগে একটি ভারসাম্যপূণ থ োতীয় গ্রীি বনম থাগণ বিবেবসবি উগদ্যাে গ্রহণ করগত িাগর।  

১৮.৬।  প্রকেটির সের External Audit সম্পন্ন করগত হগি। 

১৮.৭। (১৮.১ - ১৮.৬) অনুগেগদ িবণ থত সুিাবরশসমূগহর আগলাগক গৃহীত ব্যিস্থািলী সম্পগকথ IMED মক  র্াশীঘ্র অিবহত 

করগত হগি। 

  



“Solar Powered Irrigation Pump and Solar Home System” প্রকগের 

Solar Powered Irrigation Pump and Solar Home System. 

িাস্তিায়ন

(লে টাকায়) 

িাস্তিায়ন

িাস্তি আবর্ থক িাস্তি 

িবরমাণ 

   



Methodology) বনগম্নাক্ত

 এ

 িাস্তিায়ন

 PEC) 

 িাস্তি

 

 সংবিষ্ট

বনগম্ন

প্রতুন্ত

মটকসই

সৃবষ্ট 

উগল্লেগ াগ্য িবরমাণ

ভতুথকী বদগে

প্রকেটি বিগিচনা করা হয়।

িল্লী 

েন্য প্রকে িাস্তিায়গনর

 

মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য একগনক 

কর্তথক সামবগ্রক কা থ

৮.৩.২.

 করা হগয়গছ। বিবিবিগত আনফরবসন েরচ িািদ ৩০ লে টাকা িরাদ্দ 

বছল বকন্তু েরচ করা হগয়গছ ১৭৬.২০ লে টাকা,  া অর্ থ ও িবরকেনা শংেলার িবরিন্থী। 

 

৮.৩.৩. অগর্ থর িবরমাণ

প্রকে 



 প্রকগের আবর্ থক অগ্রেবত ৮৯.৯৮% এিং িাস্তি অগ্রেবত ১০০%  

 

KOICA  

, প্রভৃবত স্থানীয়ভাগি 

িাস্তি বনম্নবলবেত িবিগস 

 কুবমল্লা কুবমল্লা

 

িবিস

িািনা

িবিস 

উল্লািাো

িবিস

 গ্রাহকগদর

গ্রাহকগদর বনেস্ব েবমর মাধ্যগম

 KOICA 

হগয়গছ।

িল্লী বিদ্যুতায়ন মিাগি থর

Solar Powered Irrigation Pump and 

Solar Home System 

মন্তব্য 

িাস্তিায়গনাির িাস্তিায়ন

গ্রাহকগদর বনকট মর্গক সগন্তাষেনক সাো িাওয়া মেগছ এিং তারা এ ধরগনর প্রকে 

স্থািগন আগ্রহী। 

প্রকেটি িাস্তিায়গনর ফগল প্রকে এলাকার বিদ্যুৎ ঘাটবত 

কগমগছ। 

প্রকেটি িাস্তিায়গনর ফগল বিকে য়ালানী অর্ থাৎ  

বিদ্যুগতর মাধ্যগম বিদ্যুৎ উৎিাদন করা হগে। 



প্রতুন্ত প্রকে এলাকায় েনসাধারগণর আর্ থ-সামাবেক অিস্থার উন্নয়ন 

ঘগটগছ।  

কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারন:  প্রকে িবরচালগকর মদয়া তথ্য অনু ায়ী প্রকগের আওতায় উগল্লেগ াগ্য িবরমাণ 

মকানও কাে অসমাপ্ত মনই। 

১৬। িবরদশ থন আইএমই বিভাে কর্তথক বিেত ৩১/০৩/২০১৪ তাবরগে প্রকেটির মাবনকেঞ্জ মেলার িবিগসর 

অন্তভু থক্ত িবরদশ থগনর সময় সংবিষ্ট প্রকে িবরচালক 

উিবস্থত বছগলন। 

সন্তুবষ্ট 

তগি মড্রগনে ব্যিস্থা বনম থাণ করা মেগল িাগম্পর িাবন প্রিাহ অিচয় 

ব্যবতগরগক বিবভন্ন স্থাগন সরিরাহ করা সহে হগি িগল গ্রাহকরা মত প্রকাশ কগরন। 

 

১৭। িাস্তিায়ন সমস্যা:  

 

১৭.১। মড্রগনে ব্যিস্থার অভাি: ি থাপ্ত মড্রগনে সুবিধার অভাগি গ্রাহকরা অিচয় ব্যবতগরগক সুষ্ঠুভাগি েবমগত িাবন সরিরাহ 

করগত িারগছ না।  

 

১৭.২। প্রাক্কবলত ব্যগয়র অবতবরক্ত ব্যয়: বিবিবিগত আনফরবসন েরচ িািদ ৩০ লে টাকা িরাদ্দ বছল বকন্তু েরচ করা হগয়গছ 

১৭৬.২০ লে টাকা  া  র্া র্ কর্তথিে কর্তথক আন্ত:োত সমিয় করা হয়বন  া অর্ থ ও িবরকেনা শংেলার িবরিন্থী। 

 

১৮।  সুিাবরশ: 

 

১৮.১। িরিতীগত এই ধরগনর প্রকে িাস্তিায়গনর মেগে মড্রগনে ব্যিস্থা বনম থাগণর বিষয়টি অন্তভু থক্ত করগত হগি। 

 

১৮.২। মদগশর ক্রমিধ থমান চাবহদার মপ্রবেগত বিদ্যুৎ ঘাটবতর মমাকাগিলা, বিকে য়ালানীর ব্যয় বহগসগি  বিদ্যুৎ ব্যিহার 

এিং মদগশর গ্রাম ও প্রতুন্ত অঞ্চগল কৃবষে উৎিাদন বৃবি ও কৃষকগদর েীিন  াোর মান উন্নয়গনর েন্য ভবিষ্যগত 

সারাগদগশ  এ ধরগনর আগরা প্রকে গ্রহণ করা ম গত িাগর।  

 

১৮.৩। বিবিবি’র অংেবভবিক প্রাক্কবলত ব্যগয়র অবতবরক্ত েরচ করা অর্ থ ও িবরকেনা শংেলার িবরিন্থী। এ বিষগয় 

মন্ত্রণালয়  র্া র্ ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুগেদ-৮.৩.২ )।  

  



“মেনগদবনং মিসগকা’স ইগলকবট্রক বিবিবিউশন মনটওয়াকথ  (১ম সংগশাবধত)” শীষ থক প্রকে  

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত : নন, ২০১৩) 

 

১। প্রকগের অিস্থান : াাকা 

২। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/বিভাে : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে 

৩। িাস্তিায়ন সংস্থা :  াাকা ইগলকবট্রক সািাই মকাম্পানী বলবমগটি (মিসগকা) 

৪। প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্র: সা:) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত িাস্তিায়ন 

কাল 

(ব্যয় বৃবি 

ব্যতীত মময়াদ 

বৃবি) 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুগমাবদত 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র%) 

অবতক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুগমাবদত 

িাস্তিায়ন 

কাগলর%) 

মূল (প্র: সা:) সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্র: সা:) 

মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮,৮৫২.০০ 

(১৯,৩৬৯.০০) 

৪৮,৫৯২.০০ 

(৩০,৭০২.৫৯) 

২৯,২৬১.৮৪ 

(২২,৭৬২.৪৫) 

অগোির,২০০৫  

হগত  

নন, ২০০৯ 

অগোির,২০০৫  

হগত  

নন, ২০১২ 

অগোির,২০০৫ 

হগত  

নন, ২০১৩ 

- ১০৬.৬৭% 

  

৫। প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন : মিসগকা হগত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এর তথ্য 

অনু ায়ী প্রকেটির অংেবভবিক িাস্তি ও আবর্ থক অগ্রেবত বনম্নরূি:  

(লে টাকায়) 

ক্র: নং বিবিবি অনু ায়ী কাগের অংে বিবিবি অনু ায়ী  

িবরকবেত লেুমাো 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

  আবর্ থক মভৌত আবর্ থক মভৌত 

 (ক) রােস্ব োতপ্র     

১ Pay of officers ১৬৪.৪৭ ১৪.০০ ২৬৪.২৯ ১৪ 

২ Pay of  Establishment ১০৮.৩১ ১৫.০০ ১৫ 

৩ Training ১৫.০০ - - - 

৪ Bank Charges ৯৪.৮২ - ২৪.১৮ মর্াক 

৫ Suppliers and Service ৫৫.০০ - - - 

৬ Fuel & Lubricants ৪৫.০০ - - - 

৭ Repair and Maintenance ৩০.০০ - - - 

৮ Transportation cost and handling ৬১৮.৭৩ - - - 

 উিগমাট(ক) রােস্ব: ১,১৩১,৩৩ - ২৮৯.১০ - 

 (ে) মূলধন োত:     

৯ Vehicle & Transport (2 Nos. Double 

Cabin Pick-Up & 1 No. Motor Cycle). 
৩২.০০ ৩ - - 

১০ Furniture & Office Equipment ১০.০০ - ০.৭৪ - 

১১ Supply & Installation of 2 Nos. of 

33/11 Sub-station. 2X20/28 MVA on 

Turnkey basis (New) at Baunia and 

Mirpur DOHS.  

৩৫২৮.০০ ০২ ২৮২৩.০০ - 

১২ Supply & Installation of 33/11 KV Sub-

Stations (2 X20/28 MVA) on Tunkey basis 

(Rehabilitation) for Mirpur Old & Mirpur-

II) 

৩৩২২.০০ ০২ ২৩২৩.৫৫ - 

 Associated machineries and equipments     

১৩ Sub-station spares ০.০০ - - - 

১৪ 33 Kv, XLPE, U/G Cable 1 X 500 mm
2
 

(Copper). 
৪৭৮৭.০০ ৩৫.০০ ৩৩৬৫.৭৯ ৩৫.০০ 

১৫ 11KV breakers for switching Stations ৯০.০০ ২.০০ ৮৯.৬৬ ২.০০ 



(9 nos. each) 

১৬ 11 KV R.M.U Including Installation for 

11 KV Feeders. 
১০৪.০০ ২০.০০ ১০২.৮১ ২০.০০ 

১৭ 11 KV, XLPE U/G Cable 3 X 300 mm
2
 

(Copper) and Cable accessories. 
২৯৬২.০০ ৪০.০০ ২১৩৬.৩৮ ৪০.০০ 

১৮ 11 KV, XLPE U/G Cable 3 X 185 mm
2
 

(Copper) and Cable accessories. 
৯৯৯.০০ ২০.০০ ৬৪১.৩২ ২০.০০ 

১৯ 11 KV, XLPE U/G Cable 3 X 185 mm
2
 

(Aluminum) and Cable accessories. 
২২০.০০ ১০.০০ ২২০.০২ ১০.০০ 

২০ 11 KV, Aerial Bundled Conductor with 

Accessories. 
৪৬৫.০০ ১০.০০ ৪৬১.৭৮ ১০.০০ 

২১ LV, Aerial Bundled Conductor with 

Accessories. 
২৮০.০০ ২০.০০ ১৮০.০৪ ২০.০০ 

২২ HT/LT Composite line (O/H) ১৫৫৩.৭৫ ১২৫.০০ ১৭৭৫.৩৯ ১২৫.০০ 

২৩ LT Line (O/H) ১২৭১.২৫ ১২৫.০০ ১১৮৫.২৮ ১২৫.০০ 

২৪ Sectionalizing Switch ১৮.০০ ৭০.০০ ১৮.০০ ৭০.০০ 

২৫ Conductors ৩১৩২.০০ লট ১৯৬৬.৩০ লট 

২৬ Insulators ১০৫.০০ লট ১০৬.২১ লট 

২৭ Conductors Accessories ৫৩৫.০০ লট ৫১৫.০৭ লট 

২৮ 11/.4 KV 200 KVA Distribution 

Transformers 
১৮৭০.০০ ৭৫০.০০ ১৪২৭.৯৯ ৭৫০.০০ 

২৯ 11/.23 KV, 25 KVA Distribution 

Transformers. 
২৮৫.০০ ৩০০.০০ ২৬১.৬২ ৩০০.০০ 

৩০ Package type substation, 11/0.4 KV, 

1200/1000/750KVA 
৬২৫.০০ ২৫.০০ ৭৪০.১৪ ২৫.০০ 

৩১ Transformer Protection Equipment 

(11KV LA, DOFC and LV MCCB) 
৮৯০.০০ ১০৫০.০০ ৭০.২৪ ১০৫০.০০ 

৩২ Transformer Loop ১৬৫.০০ ৫০.০০ ৯৬.১২ ৫০.০০ 

৩৩ Single Phase Electronic Meter ৪২০.০০ ৪০০০০ - ৪০০০০ 

৩৪ 3-Phase Electronic Meter (HT) ১০৭৫.০০ ২৫০.০০ ১০৫৩.৭৫ ২৫০.০০ 

৩৫ 3-Phase Electronic Meter (L.T)  ২৬০.০০ ৩৫০০.০০ ২৫৩.৭৫ ৩৫০০.০০ 

৩৬ 3-Phase Electronic Meter (Spare for 

Feeder Metering) 
৮৫.০০ ১০০.০০ ৮৫.০০ ১০০.০০ 

৩৭ Meter Seals ৭৫.০০ ৩০০০০ - ৩০০০০ 

৩৮ Capacitor Bank (Pole Mounted for 

Substations) with Auto Switch 

(including installation)  

২৫০.০০ ৫০.০০ - ৫০.০০ 

৩৯ Auto Voltage Regulator (AVR) 300 A ৫১৬.০০ ১৫.০০ ৫১৯.৫৮ ১৫.০০ 

৪০ Remote metering on Turnkey basis ৩২৫.০০ ৪৫০.০০ ২৪৮.৩২ ৪৫০.০০ 

৪১ Tools & Equipment ২১০.০০ মর্াক ৯৫.৪৩ মর্াক 

৪২ Maintenance, Vehicles with tools - ০ -  

 Total for Associated Machinery and 

Equipment 
২৩৫৭৩.০০ - ১৭৬১৫.৯১ - 

৪৩ Land Acquisition for one Sub-station  - - - - 

৪৪ Preliminary Survey including 

Miscellaneous Consultancy 
- - - - 

৪৫ Land Development ৫৬.৪৩ ০.২৫ ৫৬.৪৩ - 

৪৬ Civil Works (Non-Residential: 11 KV 

Switching Stations & Complaint 

Center) 

৭৫.০০ ৩৮৫.০০ - - 

৪৭ Installation Cost ৩০০০.০০ মর্াক ৪৭৯.০৬ - 

৪৮ CD & VAT ৮০৮৬.৪১ - ৫২৭৪.০৫ - 

৪৯ IDC ৩৭৩১.৯১১ মর্াক - - 

৫০ Price Contingency ১৪৩৪.৭০ মর্াক - - 



৫১ Physical Contingency ৬১১.২১৫  - - 

 উিগমাট (ে) মূলধনপ্র ৪৭৪৬০.৬৭  ২৮৯৭২.৭৪ - 

 সি থগমাট (ক + ে): ৪৮৫৯২.০০  ২৯২৬১.৮৪ - 
 

৬। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ : প্রকে িবরচালগকর মদয়া তথ্য অনুসাগর প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 
 

৭। প্রকগের িটভূবম : 

 বৃহির াাকা বমরপুর অঞ্চগলর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যিস্থা বনগয় ১৯৯৬ সাগলর নগভম্বর মাগস ১৯৯৪ সাগলর মকাম্পানী আইগনর 

আওতায়, একটি িািবলক বলবমগটি মকাম্পানী বহগসগি াাকা ইগলকবট্রক সািাই মকাম্পানী বলবমগটি (মিসগকা) েঠিত 

হয়।  ১৯৯৮ সাগল মিসগকার গ্রাহক সংখ্যা বছল ৭১,০০০ এিং সগি থাচ্চ মলাগির িবরমাণ বছল প্রায় ৭৫ মমোওয়াট। 

িরিতী িছরগুবলগত মদো  ায় ক্রমািগয় মলাগির িবরমাণ দ্রুত বৃবি িাগে। ফগল বিতরণ ব্যিস্থার সম্প্রসারণ ও বিদ্যুৎ 

সরিরাহ েমতা বৃবি অতুন্ত েরুরী হগয় িগে। মিসগকা’র আওতাভুক্ত এলাকার মগধ্য বিতরণ িবরকেনা এিং অন্যান্য 

সংবিষ্ট কাে এর েন্য উিগদষ্টা প্রবতষ্ঠান বনগয়াগের মাধ্যগম এক েবরগি িলা হয়, মিসগকা এলাকাগত ২০০৫ এিং 

২০১০ সাগলর বনবরগে সম্ভাব্য গ্রাহক সংখ্যা এিং মলাি বৃবি দাঁোগি  র্াক্রগম ১৭৫ মম:ও: এিং ২৩০ মম:ও:। এ অিস্থার 

মপ্রোিগট অতুবধক চাবহদা বমটাগনা এিং ২০০৬-২০০৭ সাল নাোদ প্রায় ১,৫০,০০০ গ্রাহক এিং ২০০৯-১০ সাল নাোদ 

প্রায় ২,০৫,০০০ গ্রাহকগক বনভ থরগ াগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরিরাগহর েন্য অবতবরক্ত বিদ্যুৎ সুবিধা বনম থাণ অিবরহা থ 

হগয় িগে। বিদ্যমান বিতরণ ব্যিস্থার উন্নয়ন এিং বনরিবেন্ন বিদ্যুৎ সরিরাগহর েন্য বিতরণ ব্যিস্থার নিায়ণ, পুনি থাসন 

ও সম্প্রসারগণর কাে েরুরী বভবিগত গ্রহণ করা একান্ত প্রগয়ােন,  া এ প্রকগের মগধ্য অন্তভু থক্ত।     
 

৮। প্রকগের উগদ্দশ্য : 

 আগলাচু প্রকগের সাবি থক উগদ্দশ্য হল বমরপুর, কাফরুল, িল্লিী এিং মমাহাম্মদপুর (আংবশক) এলাকায় অপ্রতুাবশত মলাি 

মশবিং কমাগনা, মলা মভাগেে সমস্যা সমাধান, বসগোম লস কমাগনা এিং গ্রাহকগদর নতুন সংগ াে প্রদান প্রবক্রয়া 

েরাবিত করা। িাউবনয়া (বমরপুর) ও বমরপুর বিও এইচ এস এলাকায় দ্যইটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন বনম থাণ এিং 

বমরপুর র্ান ও কাফরুল এলাকায় দ্যইটি পুরাতন সািগোশন সংস্থার এিং প্রগয়ােনীয় বিতরণ লাইন বনম থাণ করা আগলাচু 

প্রকগের মূল কা থক্রগমর অন্তভু থক্ত।  
 

৯। প্রকে অনুগমাদন : 

“মেনগদবনং মিসগকা’স ইগলকবট্রক বিবিবিউশন মনটওয়াকথ” শীষ থক প্রকেটি একগনক সভা কর্তথক ২৩/১০/২০০৫  

তাবরগে ২৮,৮৫২.০০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় অগোির, ২০০৫ মর্গক নন, ২০০৯ মময়াদকাগল অনুগমাবদত হয়। 

িরিতীগত আইএমই বিভাগের সুিাবরশক্রগম প্রকগের ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক মময়াদ নন, ২০১০ ি থন্ত বৃবি করা হয়। 

“মেনগদবনং মিসগকা’স ইগলকবট্রক বিবিবিউশন মনটওয়াকথ  (১ম সংগশাবধত)” শীষ থক প্রকেটি একগনক সভা কর্তথক 

২৫/০৪/২০১০ তাবরগে ৪৮৫৯২.০০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় অগোির, ২০০৫ মর্গক নন, ২০১২ মময়াগদ অনুগমাবদত 

হয়। এর মগধ্য বেওবি  অংশ ২২৯২.৬৪ লে টাকা, প্রকে সাহায্য ২২৭৬২.৪৫ লে টাকা এিং মিসগকা’র বনেস্ব 

অর্ থায়ন ৪৩৭৬.৬২ লে টাকা। সি থগশষ আইএমই বিভাগের সুিাবরশক্রগম  প্রকগের মময়াদ  নন,২০১৩ ি থন্ত বৃবি করা 

হয়। 
 

১০। প্রকগের অর্ থায়ন : 
  

ক) বেওবিপ্র 

        (লে টাকা) 

  

 

 

  

  

ে) প্রকে সাহায্যপ্র 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

২,২৯২.৬৪ ঋণ(৪০%) ৯১৭.০৬ 

ইকুইটি (৬০%) ১৩৭৫.৫৮ 

- প্রগ ােু নয় 

উৎস মুদ্রার 

প্রকৃবত 

ঋগণর 

িবরমাণ 

ঋগণর 

প্রকৃবত 

চুবক্ত স্বােগরর 

তাবরে 

চুবক্ত 

কা থকগরর 

তাবরে 

চুবক্তর মময়াদ উিীণ থ হিার 

তাবরে 

মূল সংগশাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

এবিবি ইউ এস 

িলার 

৪৪.২৪ 

বমবলয়ন 

ঋণ ২৮/০৬/২০০৭ ২৮/০৬/২০০৭ ২৮/০৬/২০১২ ৩১/১২/২০১৩ 



  

ক) মিসগকাপ্র 

        (লে টাকা) 

  

 

 

  

 

১১। িবরদশ থনপ্র  

 আগলাচু প্রকেটি েত ০৯/১২/২০১৩ তাবরগে আইএমই বিভাগের সহকারী িবরচালক েনাি মমা: তাওসীফ রহমান কর্তথক 

প্রকে এলাকা বমরপুর বিওএইচএস, িাউবনয়া, বমরপুর (ওল্ড) ও বমরপুর-২ (কাফরুল) িবরদশ থন করা হয়। িবরদশ থগনর 

সময় উি-প্রকে িবরচালক েনাি  তীশ চে রায় এিং প্রকগের সাগর্ সংবিষ্ট কম থকতথাবৃন্দ উিবস্থত বছগলন।  

 িবরদশ থগন মদো  ায়- 

১১.১। িাউবনয়া (বমরপুর) ও বমরপুর বি ও এইচ এস এলাকায় দ্যইটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন স্থাবিত হগয়গছ।  

১১.২। বমরপুর (ওল্ড) ও বমরপুর-২ (কাফরুল) এলাকায় দ্যইটি পুরাতন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন সংিার করা হগয়গছ।  

১১.৩। সািগোশনগুবলগত সুইচবেয়ার অংশ অবফস ভিগনর মদাতলায় ইনগিাগর স্থািন করা হগয়গছ। সািগোশগন গ্যাস 

ইনসুগলগটি সুইচবেয়ার(GIS) ব্যািহৃত হগয়গছ। কুািলসমূহ মট্র এিং অুাংগেগলর মাধ্যগম মদাতলায় মনয়া হগয়গছ। গ্যাস 

ইনসুগলগটি সুইচবেয়াগরর সাবকথট মেকার আকাগর অগনক মছাট িগল ইনগিার ইন্সটগলশন করা মেগছ। GIS ব্যিহাগরর 

িােবত সুবিধা হ’ল এগুগলা মমইনগটগনন্স বে। ফগল েতানুেবতক মেকাগরর তুলনায় দাম মিবশ হগলও অবতবরক্ত ভূবমর 

প্রগয়ােন হ্রাস মিগয়গছ। 

১১.৪। প্রকগে সকল কাগে মকাবরয়ায় উৎিাদনকৃত GAON কুািল ব্যািহার করা হগয়গছ। 

১১.৫। সািগোশগনর মেকার ইউবনট ও অন্যান্য ইউবনগট Areva (India) মকাম্পানী ও ABB India/Germany) 

মকাম্পানীর  ন্ত্রাংশ ব্যিহৃত হগয়গছ। ৩৩ মকবভ লাইনসমূহ আন্ডারগ্রাউন্ড করা হগয়গছ। 

১১.৬। প্রকগের আওতায় একটি সফটওয়ুার মিগভলি করা হগয়গছ  ার মাধ্যগম সািগোশগন রবেত কবম্পউটার স্ক্রীগন  

তিদ্যুবতক লাইগনর সকল িাটা িাওয়া  ায় এিং সুইচবেয়ার কগরাল করা  ায়। 

 

১২। প্রকগের সাবি থক অগ্রেবত : 

  নন, ২০১৩ ি থন্ত প্রকগের আবর্ থক অগ্রেবত ৬০.২২% এিং িাস্তি অগ্রেবত ১০০%। নন, ২০১৩ ি থন্ত প্রকগের 

ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ২৯,২৬১.৮৪ লে টাকা।  

 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

১৫,৫৯৬.৭৮ - - প্রগ ােু নয় 



 

বচে-১: িাউবনয়া (বমরপুর) ৩৩/১১ মকবভ সািগোশগন স্থাবিত ট্রান্সফম থার 

 

 

বচে-২: বমরপুর (বিওএইচএস) ৩৩/১১ মকবভ সািগোশগন স্থাবিত সুইচ বেয়ার রুম 

 

 



১৩। প্রকগের উগদ্দশ্য অেথন : 

 

িবরকবেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

(১) িাউবনয়া (বমরপুর) ও বমরপুর বিওএইচএস 

এলাকায় দ্যইটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন 

স্থািন করা । 

(১) িাউবনয়া (বমরপুর) ও বমরপুর বিওএইচএস এলাকায় দ্যইটি নতুন 

৩৩/১১ মকবভ সািগোশন স্থািন করা হগয়গছ। 

(২) বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায় মলাি 

মশবিং কমাগনা। 

 

 

 

 

 

(২) িতথমাগন মলাি মশবিং সমস্যা কগমগছ। মিসগকা’র বনেস্ব কারগণ 

মলািগশবিং করার প্রগয়ােন হয় না। 

বিেত ৩(বতন) িছগর বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায় তদবনক েগে 

মলাি মশবিং এর িবরমাণ : 

২০১১-২০১২ :     ২০ মমোওয়াট 

২০১২-২০১৩ :     ১৯ মমোওয়াট 

২০১৩-২০১৪ :     ০৯ মমোওয়াট 

(৩) বমরপুর (ওল্ড) ও বমরপুর-২ (কাফরুল) 

এলাকায় দ্যইটি পুরাতন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন 

সংিার করা । 

(৩) বমরপুর (ওল্ড) ও বমরপুর-২ (কাফরুল) এলাকায় দ্যইটি পুরাতন 

৩৩/১১ মকবভ সািগোশন সংিার করা হগয়গছ। 

(৪) বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায়  মলা 

মভাগেে সমস্যা বমটাগনা। 

(৪)  মি  

(৫)বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায় বসগোম 

লস কমাগনা। 

 

(৫) 

ি  

(৬) বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায় নতুন 

গ্রাহক সংগ াে মদয়া। 

 

(৬)বমরপুর ও অন্যান্য প্রকে এলাকায় বিেত বতন িছগর প্রদি নতুন 

সংগ াগের সংখ্যা: 

২০১১-২০১২ :      

২০১২-২০১৩ :      

২০১৩-২০১৪ :      

 

১৪। প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নিবণ থত প্রকে িবরচালকেণ প্রকগের দাবয়ে িালন কগরগছন।  

 

ক্র: নং প্রকে িবরচালগকর নাম িদিী দাবয়গের ধরন সময়কাল 

১ প্রগকৌশলী শাহ আলম উি-মহাব্যিস্থািক পূণ থকালীন ০১/০৭/২০০৫ হগত 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

 

১৫। িাস্তিায়ন সমস্যা : 

 

১৫.১। আন্তেথাবতক িাোগর Metal এর দর উঠা-নামার কারগণ িার িার দরিে আহিান করগত হগয়গছ। ফগল বকছু মালামাল 

 র্াসমগয় ক্রয় করা সম্ভি হয়বন। এছাো, উগল্লেগ াগ্য সময় গ্রাহক ি থাগয় বিদ্যুৎ সংগ াে িপ র্াকায় প্রকগের অনুকূগল 

সংগৃহীত বকছু মালামাল  র্াসমগয় ব্যিহার করা  ায়বন।  

 

১৫.২। প্রকেটি অগোির, ২০০৫ হগত নন, ২০০৯ মময়াগদ িাস্তিায়গনর লগেু ২৩-১০-২০০৫ তাবরগে একগনক তিঠগক 

অনুগমাবদত হয়। এ প্রকগের বিবিইবস সভা হয় ২২-০২-২০০৬ তাবরগে এিং বিবি’র চূোন্ত অনুগমাদন হয় ২৮-০৫-

২০০৬ তাবরগে। প্রকে অনুগমাদগন প্রায় ৭ মাস সময় মেিন হয়। িরিতীগত নলাই, ২০০৭ এ উন্নয়ন সহগ ােী 

প্রবতষ্ঠাগনর সাগর্ চুবক্ত হগলও মসগপ্টম্বর, ২০০৭ এ অর্ থায়ন বনবিত হয়। ফগল উন্নয়ন সহগ ােী প্রবতষ্ঠাগনর অর্ থায়গনর 

অভাগি প্রকে িাস্তিায়ন কা থক্রম প্রায় ২  িছর ির শুরু করা হগয়গছ।  

 



১৫.৩। প্রগতুক সািগোশগন ইনচােথ বহগসগি একেন প্রবশেণপ্রাপ্ত ননগটকবনকুাল ব্যবক্ত কম থরত আগছন। বতবন সফটওয়ুার 

বনয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আনুষাবঙ্গক দাবয়ে িালন কগরন। এ ধরগণর দাবয়ে একেন সংবিষ্ট বিষগয় কাবরেবর িান সম্পন্ন 

ব্যবক্ত বনগয়াে মদয়া িাঞ্চনীয়। 

 

১৬। সুিাবরশ : 

১৬.১।  ভবিষ্যগত এ ধরগনর প্রকে গ্রহণ করা হগল গ্যাস ইনসুগলগটি সুইচবেয়ার (GIS) ব্যিহার করা ম গত িাগর। এগত কগর 

াাকা শহগরর মূল্যিান েবমর সাশ্রয় হগি।  

 

১৬.২। ভবিষ্যগত প্রকে গ্রহগণর সময় সািগোশন ও অবফস ভিগনর বনম থাগণর েন্য প্রগয়ােনীয় ভূবমর সংস্থান পূগি থ বনবিত 

করগত হগি।  

 

১৬.৩। সািগোশন ইনচােথ বহগসগি একেন প্রবশেণপ্রাপ্ত মটকবনকুাল ব্যবক্ত (বিএসবস ইবঞ্জবনয়ার) বনগয়াে মদয়া এিং 

কমিগে একেন বিগিামা িাস প্রগকৌশলী সাি থেবনক বশফটিং বিউটিগত রাো সমীচীন হগি। 

  



“আিগগ্রবিং এন্ড এািাবন্ডং বিবিবিউশন বসগোম ইন গুলশান সাগকথল” শীষ থক প্রকে 

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত : নন, ২০১৩) 

 

১। প্রকগের অিস্থান : াাকা 

২। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/বিভাে : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে 

৩। িাস্তিায়ন সংস্থা :  াাকা ইগলকবট্রক সািাই মকাম্পানী বলবমগটি (মিসগকা) 

৪। প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্র: সা:) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়ন 

কাল 

(ব্যয় বৃবি 

ব্যতীত মময়াদ 

বৃবি) 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুগমাবদত 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র%) 

অবতক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুগমাবদত 

িাস্তিায়ন 

কাগলর%) 

মূল (প্র: সা:) সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্র: সা:) 

মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৯,৯৮৩.৭০ 

(২৬,৯১৫.২০) 

৫৯৪৯০.০০ 

(৩৫২৯১.৪৫) 

৩৭০৬০.৯৮ নলাই, 

২০০৬ হগত  

নন, ২০১০ 

নলাই, ২০০৬ 

হগত  

নন, ২০১২ 

নলাই, ২০০৬ 

হগত  

নন, ২০১৩ 

প্রগ ােু 

নয় 

৭৫% 

  

৫। প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন : মিসগকা হগত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এর তথ্য 

অনু ায়ী প্রকেটির অংেবভবিক িাস্তি ও আবর্ থক অগ্রেবত বনম্নরূি:  

 

(লে টাকায়) 

ক্র: নং বিবিবি অনু ায়ী কাগের অংে বিবিবি অনু ায়ী  

িবরকবেত লেুমাো 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

  আবর্ থক মভৌত আবর্ থক মভৌত 

 (ক) রােস্ব োতপ্র     

১ Pay of officers ১৪০.০০ ০৬.০০ ২৩৩.৪৬ ০৬ 

২ Pay of Establishment ৯২.০০ ১২.০০ ১২ 

৩ Training ৬০.০০ মর্াক - - 

৪ Bank Charges ৯৬.১৮ মর্াক ২৬.১৮ মর্াক 

৫ Suppliers and Service ৪৮.০০ মর্াক - মর্াক 

৬ Fuel & Lubricants ৬০.০০ মর্াক - মর্াক 

৭ Repair and Maintenance ৩০.০০ মর্াক - মর্াক 

৮ Transportation cost and handling ৭৫০.০০ মর্াক - মর্াক 

 উিগমাট (ক) রােস্ব: ১২৭৬.৭৪ - ২৫৯.৬৪  

 (ে) মূলধন োত:     

৯ Vehicle & Transport (1 No. 

Jeep, 2 Nos. Double Cabin Pick-

Up & 4 Nos. Motor Cycle). 

১০৮.০০ ৭ ৭ - 

১০ Furniture & Office Equipment  ৩০.০০ মর্াক মর্াক - 

১১ Supply & Installation of 33/11 

Sub-station, on Turnkey basis 

(New) 2X20/28 MVA at (i) 

Badda (ii) Bashundhara (iii) 

DOHS Mohakhali (iv) Zin int. 

Airport.   

৭১৮৮.০০ ০৪.০০ ০৪.০০ ০৪ 



১২ Supply & Installation 33/11 KV 

Sub-Stations on Trunkey basis 

(Rehabilitation & Upgrading) at  

(i) Uttara by 2X20/28 MVA &  

(ii) ADA by  2X20/28 MVA   

২৬২৮.০০ ০২.০০ ২২০৮.০৭ ০২.০০ 

১৩ 33 KV, XLPE, U/G Cable 1X 

500 mm
2
 (Copper).  

৫৪৪০.০০ ৪০.০০ ৩৯৩৮.২৩ ৪০.০০ 

১৪ 11 KV Switchgear ১৬০.০০ ৩০.০০ ১৫৬.৩১ ৩০.০০ 

১৫ 11 KV R.M.U ২৫৬.০০ ২০.০০ ২৫৫.০৩ ২০.০০ 

১৬ Sectionalizing Switch ১৮.০০ ১০০.০০ ১৮.০০ ১০০.০০ 

১৭ 11 KV, XLPE U/G Cable 3X300 

mm
2
 (Copper) and Cable 

accessories.  

২১৭৪.০০ ৩০.০০ ২০৯৪.৫১ ৩০.০০ 

১৮ 11 KV, XLPE U/G Cable 3X 

185 mm
2
 (Copper) and Cable 

accessories.  

১৭৬৬.০০ ২০.০০ ৭৫৬.৮১ ২০.০০ 

১৯ 11 KV XLPE Aerial Bundled 

Conductor with Accessories  

৪০০০.০০ ১০০.০০ ৪১১৬.৯৪ ১০০.০০ 

২০ 400V, XLPE Aerial Bundled 

Conductor  

১৫৫৬.০০ ১০০.০০ ১৪৬৩.০৯ ১০০.০০ 

২১ 11 kV O/H line ৩৬৮.৪২ ৩৫.০০ ৪০৬.০৯ ৩৫.০০ 

২২ 11/0. 4 kV O/H line ১৪৭৩.৬৮ ১২৫.০০ ১৪৩৮.৮৫ ১২৫.০০ 

২৩ 400V O/H Line ৯৯১.৯০ ১২৫.০০ ৮২৪.৪৩ ১২৫.০০ 

২৪ Conductors ৩০৬৫.০০ ১৮০০.০০ ১৯২৯.৩৭ ১৮০০.০০ 

২৫ Insulators and Insulator 

Accessories 

৯৫.০০ মর্াক ৯৩.৯২ মর্াক 

২৬ Conductors Accessories and 

service Accessories  

৪৯৫.০০ লট ৪৭৫.৪৫ লট 

২৭ 11/4, KV, 200 KVA Distribution 

Transformers 

১২৫০.০০ ৫০০.০০ ৯৫১.৯৫ ৫০০.০০ 

২৮ Transformer Protection 

Equipment (11KV LA, DOFC 

and LV MCCB) 

৩৫০.০০ মর্াক ৩৭.০৮ মর্াক 

২৯ 11KV Metering unit with 

associated Accessories.  

১০৯৫.০০ ২৫০.০০ ১০৮৯.১৫ ২৫০.০০ 

৩০ 3-Phase Electronic Meter (LT) ২৮৫.০০ ৪০০০.০০ ২৮১.১৪ ৪০০০.০০ 

৩১ 3 Phase Electronic Meter (spare 

for feeder metering)  

৫৫.০০ ১০০.০০ ৫৫.০০ ১০০.০০ 

৩২ Single Phase Electronic Meter  ১০৭০.০০ ১০০০০০ - ১০০০০০ 

৩৩ Meter Seals ১২৫.০০ ৫০০০০০ ৩৪.৩৭ ৫০০০০০ 

৩৪ Tools & Equipment ৩০০.০০ মর্াক ৯৯.২৮ মর্াক 

৩৫ Capacitor Bank (Pole Mounted 

or for Sub-stations) with Auto 

Switch.  

- - - - 

৩৬ Auto Voltage Regulator (AVR) 

300A  

৫২০.০০ ১৫.০০ ৫১৯.৫৭ ১৫.০০ 

৩৭ Land Acquisition for one Sub-

station  

- - ২১০৩৪.৭০ - 

৩৮ Local consultant including - - - - 



preliminary survey and 

Miscellaneous consultancy   

৩৯ Land Development  ১০০.০০ ১৩০০০.০০ - ১৩০০০.০০ 

৪০ Civil Works (Non-Residential: 

11 KV Switching Stations & 

Compliant Centres) at Badda, 

Sector 9, Uttara, Niketon and  

Mohakhali).   

১৫০.০০ ১০০০.০০ - ১০০০.০০ 

৪১ Civil Works (Non-

Residential:Functional Building) 

at Aftabnagar A 4-storied 

building of total 1000 sqm ie 250 

sq.m/floor   

২৫০.০০ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ 

৪২ Civil Works 

(Residential:Functional 

Building) 

at Aftabnagar A 6-storied 

building of total 1400 sqm ie 

232.5 sq.m/floor   

২২৫.০০ ১৪০০.০০ - ১৪০০.০০ 

৪৩ Installation Cost ৩০০০.০০ মর্াক ১২৫৩.০৫ মর্াক 

৪৪ CD & VAT ৯৭৬৫.৪০ মর্াক ৬৬৩৬.৫৬ মর্াক 

৪৫ Miscellaneous ৫০.০০ মর্াক - মর্াক 

৪৬ IDC ৫৪২৩.১৪ মর্াক - মর্াক 

৪৭ Price Contingency ১৩৯৫.০৬ মর্াক - মর্াক 

৪৮ Physical Contingency ৭৪১.০৬ মর্াক - মর্াক 

 উিগমাট (ে) মূলধনপ্র ৫৮২১৩.২৭ - ৩৬৮০১.৩৪ - 

 সি থগমাট (ক + ে): ৫৯৪৯০.০০ - ৩৭০৬০.৯৮ - 

 

৬। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ : প্রকে িবরচালগকর মদয়া তথ্যমগত প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

 

৭। প্রকগের িটভূবম : 

 

 বৃহির াাকার বমরপুর, গুলশান ও উিরা অঞ্চগলর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যিস্থা বনগয় ১৯৯৬ সাগলর নগভম্বর মাগস ১৯৯৪ 

সাগলর মকাম্পানী আইগনর আওতায়, একটি িািবলক বলবমগটি মকাম্পানী বহগসগি াাকা ইগলকবট্রক সািাই মকাম্পানী বলবমগটি 

(মিসগকা) েঠিত হয়।  ১৯৯৮ সাগল মিসগকার গ্রাহক সংখ্যা বছল ৭১,০০০ এিং সগি থাচ্চ মলাগির িবরমাণ বছল প্রায় ৭৫ 

মমোওয়াট। িরিতী িছরগুবলগত মদো  ায় ক্রমািগয় মলাগির িবরমাণ দ্রুত বৃবি িাগে। ফগল বিতরণ ব্যিস্থার সম্প্রসারণ ও 

বিদ্যুৎ সরিরাহ েমতা বৃবি অতুন্ত েরুরী। মিসগকা’র আওতাভুক্ত এলাকার মগধ্য বিতরণ িবরকেনা এিং অন্যান্য সংবিষ্ট কাে 

এর েন্য উিগদষ্টা প্রবতষ্ঠান বনগয়াগের মাধ্যগম এক েবরগি িলা হয়, মিসগকা এলাকাগত ২০০৫ এিং ২০১০ সাগলর বনবরগে 

সম্ভাব্য গ্রাহক সংখ্যা এিং মলাি বৃবির িবরমাণ দাঁোগি  র্াক্রগম ১৭৫ মম:ও: এিং ২৩০ মম:ও:। এ অিস্থার মপ্রোিগট 

অতুবধক চাবহদা বমটাগনা এিং ২০০৯-১০ সাল নাোদ প্রায় ২,০৫,০০০ অবতবরক্ত গ্রাহকগক বনভ থরগ াগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ 

সরিরাগহর েন্য অবতবরক্ত বিদ্যুৎ সুবিধার মেে বনম থাণ অিবরহা থ হগয় িগে। উগল্লখ্য ম  নগভম্বর, ২০১৩ ি থন্ত মিসগকা’র 

সি থগমাট গ্রাহক সংখ্যা ৫,৯৭,৬৪৯ েন। বিদ্যমান বিতরণ ব্যিস্থার উন্নয়ন এিং বনরিবেন্ন বিদ্যুৎ সরিরাগহর েন্য বিতরণ 

ব্যিস্থার নিায়ণ, পুনি থাসন ও সম্প্রসারগণর কাে েরুরী বভবিগত গ্রহণ করা একান্ত প্রগয়ােন,  া এ প্রকগের মগধ্য অন্তভু থক্ত। 

৮। প্রকগের উগদ্দশ্য : 

 আগলাচু প্রকগের সাবি থক উগদ্দশ্য হল গুলশান, উিরা, বেলগেত ও টঙ্গী এলাকায় বিদ্যুগতর িবধ থত চাবহদা বনরসন, 

অপ্রতুাবশত মলাি মশবিং কমাগনা, মলা মভাগেে সমস্যা সমাধান এিং গ্রাহকগদর নতুন সংগ াে প্রদান প্রবক্রয়া েরাবিত 

করা। িাড্ডা (আফতািনের), িসুপরা, এয়ারগিাট থ ও মহাোলী বিওএইচএস এলাকায় চারটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ 

সািগোশন বনম থাণ এিং উিরা ও অুাবভগয়শন মিগভলিগমন্ট অর্বরটি (ADA) এলাকায় দ্যইটি পুরাতন সািগোশগনর 



১০/১৪ এমবভএ ট্রান্সফম থাগরর িবরিগতথ ২০/২৮ এমবভএ ট্রান্সফম থার স্থািনসহ প্রগয়ােনীয় বিতরণ লাইন বনম থাণ আগলাচু 

প্রকগের মূল কা থক্রগমর অন্তভু থক্ত।  

 

৯। প্রকে অনুগমাদন : 

“আিগগ্রবিং এন্ড এািাবন্ডং বিবিবিউশন বসগোম ইন গুলশান সাগকথল” শীষ থক প্রকেটি একগনক সভা কর্তথক 

১৪/০৯/২০০৬ তাবরগে ৩৯,৯৮৩.৭০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় নলাই,২০০৬ মর্গক নন, ২০১০ মময়াদকাগল অনুগমাবদত 

হয়। িরিতীগত “আিগগ্রবিং এন্ড এািাবন্ডং বিবিবিউশন বসগোম ইন গুলশান সাগকথল (১ম সংগশাবধত)” শীষ থক 

প্রকেটি একগনক সভা কর্তথক ০২/০৩/২০১০ তাবরগে ৫৯৪৯০.০০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় নলাই,২০০৬ মর্গক নন, 

২০১২ মময়াদকাগল অনুগমাবদত হয়। এর মগধ্য বেওবি অংশ ২৭০৩.০১ লে টাকা, প্রকে সাহায্য ৩৫২৯১.৪৬ লে টাকা 

এিং মিসগকা’র বনেস্ব অর্ থায়ন ২১৪৯৫.৫৩ লে টাকা। সি থগশষ আইএমই বিভাগের সুিাবরশক্রগম প্রকগের মময়াদ  

নন,২০১৩ ি থন্ত বৃবি করা হয়। 

১০। প্রকগের অর্ থায়ন : 

  

ক) বেওবিপ্র 

        (লে টাকা) 

  

 

 

  

  

ে) প্রকে সাহায্যপ্র 

  

ে) মিসগকাপ্র বনেস্ব 

        (লে টাকা) 

 

 

 

 

১১। িবরদশ থন :  

 আগলাচু প্রকেটি েত ১৫/১২/২০১৩ তাবরগে আইএমই বিভাগের বশে ও শবক্ত মসেগরর মহািবরচালক নাবসমা মিেম 

এিং সহকারী িবরচালক েনাি মমা: তাওসীফ রহমান কর্তথক প্রকে এলাকা আফতািনের, িসুপরা ও উিরা অংশ 

িবরদশ থন করা হয়। িবরদশ থগনর সময় উিপ্রকে িবরচালক েনাি  তীশ চে রায় এিং প্রকগের সাগর্ সংবিষ্ট 

কম থকতথাবৃন্দ উিবস্থত বছগলন। িবরদশ থগন মদো  ায়- 

 ১১.১। িাড্ডা(আফতািনের), িসুপরা, এয়ারগিাট থ ও মহাোলী বিওএইচএস এলাকায় চারটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ 

সািগোশন স্থাবিত হগয়গছ।  

১১.২। উিরা ও অুাবভগয়শন মিগভলিগমন্ট অর্বরটি (ADA) এলাকায় দ্যইটি পুরাতন সািগোশগনর ১০/১৪ এমবভএ 

ট্রান্সফম থাগরর িবরিগতথ ২০/২৮ এমবভএ ট্রান্সফম থার স্থািন করা হগয়গছ। 

১১.৩। সািগোশনগুবলগত সুইচবেয়ার অংশ অবফস ভিগনর মদাতলায় ইনগিাগর স্থািন করা হগয়গছ। সািগোশগন গ্যাস 

ইনসুগলগটি সুইচবেয়ার(GIS) ব্যািহৃত হগয়গছ। কুািলসমূহ মট্র এিং অুাংগেগলর মাধ্যগম মদাতলায় মনয়া হগয়গছ। গ্যাস 

ইনসুগলগটি সুইচবেয়াগরর সাবকথট মেকার আকাগর অগনক মছাট িগল ইনগিার ইন্সটগলশন করা মেগছ। GIS ব্যিহাগরর 

িােবত সুবিধা হ’ল এগুগলা মমইনগটগনন্স বে । ফগল েতানুেবতক মেকাগরর তুলনায় দাম মিবশ হগলও অবতবরক্ত ভূবমর 

প্রগয়ােন হ্রাস মিগয়গছ। 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

২৭০৩.০১ ১০৮১.২০ (ঋণ ৪০%) 

১৬২১.৮১ (ইকুইটি ৬০%) 

- প্রগ ােু নয় 

উৎস মুদ্রার 

প্রকৃবত 

ঋগণর 

িবরমাণ 

ঋগণর 

প্রকৃবত 

চুবক্ত স্বােগরর 

তাবরে 

চুবক্ত 

কা থকগরর 

তাবরে 

চুবক্তর মময়াদ উিীণ থ হিার 

তাবরে 

মূল সংগশাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

এবিবি ইউ এস 

িলার 

৫০.৮৫ 

বমবলয়ন 

ঋণ ২৮/০৬/২০০৭ ২৭/০৯/২০০৭ ৩০/০৬/২০১০ ৩০/০৬/২০১৩ 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

২১৪৯৫.৫৩ - - প্রগ ােু নয় 



১১.৪। প্রকগে সকল কাগে মকাবরয়ায় উৎিাদনকৃত GAON কুািল ব্যািহার করা হগয়গছ। 

১১.৫। সািগোশগনর মেকার ইউবনট ও অন্যান্য ইউবনগট Areva (India) মকাম্পানী ও ABB India/Germany) 

মকাম্পানীর  ন্ত্রাংশ ব্যিহৃত হগয়গছ। ৩৩ মকবভ লাইনসমূহ আন্ডারগ্রাউন্ড করা হগয়গছ। 

১১.৬। প্রকগের আওতায় একটি সফটওয়ুার মিগভলি করা হগয়গছ  ার মাধ্যগম সািগোশগন রবেত কবম্পউটার স্ক্রীগন  

তিদ্যুবতক লাইগনর সকল িাটা িাওয়া  ায় এিং সুইচবেয়ার কগরাল করা  ায়। 

১২। প্রকগের সাবি থক অগ্রেবত ও বিগিষণ : 

 নন, ২০১৩ ি থন্ত প্রকগের আবর্ থক অগ্রেবত ৬২.২৯% এিং িাস্তি অগ্রেবত ১০০%। নন, ২০১৩ ি থন্ত প্রকগের 

ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৩৭০৬০.৯৮লে টাকা। বিবিবিগত এবিবি হগত ৩৫২৯১.৪৬ লে টাকা প্রকে সাহাগয্যর সংস্থান র্াকগলও প্রকৃত 

ব্যয় হগয়গছ ২৮৯১১.৭৩ লে টাকা। প্রকে সাহাগয্যর অিবশষ্ট অর্ থ এবিবি হগত ছাে করা  হয়বন। বিবিবিগত বেওবি অংগশ 

২৭০৩.০২ লে টাকা সংস্থান বছল  ার মগধ্য ২৫২৬.১৮ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ এিং অিবশষ্ট অর্ থ মফরত মদয়া হগয়গছ। 

বিবিবিগত মিসগকা’র বনেস্ব অর্ থায়গন ২১৪৯৫.৫৩ লে টাকার সংস্থান র্াকগলও মিবশর ভাে কাে মিসগকা’র রােস্ব িাগেগটর 

আওতায় করায় প্রকগে ৫৬২৩.০৭ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ । 

প্রকগের সকল মভৌত কাে সমাপ্ত হগলও আবর্ থক অগ্রেবত কম হিার প্রধান কারণ গুবল বনম্নরূিপ্র 

১২.১। প্রবতগিদগনর ৫ নং অনুগেগদ প্রদি অংেবভবিক িাস্তি ও আবর্ থক অগ্রেবত’র সারবণগত উবল্লবেত ৩২নং আইগটগম 

Single phase electronic meter মকনা হয়বন এিং এবিবি কর্তথক Misprocurement মঘাষণা করা হগয়গছ। তাই 

১০৭০.০০ লে টাকার মগধ্য মকান টাকা ব্যয় হয়বন।  

১২.২। সারবণর ২৮নং আইগটগম ট্রান্সফম থার প্রগটকশন ইকুইিগমন্ট- এর LV MCCB মকনা হয়বন এিং এবিবি কর্তথক 

Misprocurement মঘাষণা করা হগয়গছ। তাই ৩৫০.০০ লে টাকার মগধ্য ৩৭.০৮ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ।   

১২.৩। সারবণর ৯নং আইগটগম Vehicle & Transport অংগশ ১০৮.০০ লে টাকা ধরা র্াকগলও প্রকগের আওতায় 

মকান োেী মকনা হয়বন বিধায় এই োগত মকান টাকা ব্যয় হয়বন। 

১২.৪। সারবণর ৬নং আইগটগমর Fuel and Lubricant এিং ১০নং আইগটগমর Furniture মিসগকার বনেস্ব অর্ থায়গন 

সরিরাহ করা হগয়গছ  া এ প্রকগের ব্যগয়র অন্তভু থক্ত করা হয়বন।  

১২.৫। সারবণর ৭নং আইগটগমর Repair and Maintenance এিং ৮নং আইগটগমর Transporation cost and 

handling মিসগকার রােস্ব িাগেগটর আওতায় ব্যয় করা হগয়গছ বিধায় এই প্রকগের ব্যগয়র অন্তভু থক্ত করা হয়বন।  

১২.৬। সারবণর ৪৩নং আইগটগমর Installation cost এর মিবশর ভাে অংশ মিসগকার রােস্ব িাগেগটর আওতায় ব্যয় 

করা হগয়গছ বিধায় এই প্রকগের ব্যগয়র অন্তভু থক্ত করা হয়বন। 

 

১৩। প্রকগের উগদ্দশ্য অেথন : 

 

িবরকবেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

(১) িাড্ডা (আফতািনের), িসুপরা, এয়ারগিাট থ ও 

মহাোলী বিওএইচএস এলাকায় চারটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ 

সািগোশন বনম থাণ করা।   

(১) িাড্ডা (আফতািনের), িসুপরা, এয়ারগিাট থ ও মহাোলী 

বিওএইচএস এলাকায় চারটি নতুন ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন 

বনম থাণ করা হগয়গছ।   

(২) উিরা ও অুাবভগয়শন মিগভলিগমন্ট অর্বরটি 

(ADA) এলাকায় দ্যইটি পুরাতন সািগোশগনর ১০/১৪ 

এমবভএ ট্রান্সফম থাগরর িবরিগতথ ২০/২৮ এমবভএ ট্রান্সফম থার 

স্থািন করা।   

(২) উিরা ও অুাবভগয়শন মিগভলিগমন্ট অর্বরটি (ADA) 

এলাকায় দ্যইটি পুরাতন সািগোশগনর ১০/১৪ এমবভএ 

ট্রান্সফম থাগরর িবরিগতথ ২০/২৮ এমবভএ ট্রান্সফম থার স্থািন 

করা হগয়গছ।  

(৩) গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় মলাি মশবিং 

কমাগনা।  

(৩) গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় মলাি মশবিং কগমগছ। 

প্রকে িাস্তিাবয়ত হওয়ায় মিসগকার বনেস্ব কারগন মলাি 

মশবিং করার প্রগয়ােন িগে না।  

বিেত বতন িছগর গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় তদবনক 

েগে মলাি মশবিং এর িবরমাণ:  

২০১১-২০১২:  ২৪ মম:ও:  

২০১২-২০১৩:  ২১ মম:ও: 

২০১৩-২০১৪:  ৮ মম:ও:  

(৪) গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় মলা-মভাগেে সমস্যা 

বমটাগনা। 

(৪) গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় িতথমাগন মকান মলা-

মভাগেে সমস্যা নাই।  



(৫)গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় বসগোম লস কমাগনা। (৫)গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় সকল ওভার মলাগিি 

েবনত ৩৩/১১ মকবভ উিগকে, বফিার এিং বফিার সমূগহর 

িাওয়ার ফুাের উন্নবতর েন্য কুািাবসটর ব্যাংক ইতুাবদ 

কাে এই প্রকগের মাধ্যগম সম্পাদন করায় িতথমাগন ওভার 

মলাগিি সমস্যা না র্াকায় বসগোম লস কগমগছ।  

(৬) গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় গ্রাহকগদর নতুন 

সংগ াে প্রদান করা।  

(৬) বিেত বতন িছগর গুলশান ও উিরা প্রকে এলাকায় 

নতুন সংগ াগের সংখ্যা:  

২০১১-২০১২:  ৪২৫৫৩ টি গ্রাহক  

২০১২-২০১৩:  ৪২১২৫  টি গ্রাহক 

২০১৩-২০১৪:  ২১২৮৫  টি গ্রাহক 

 

 

 

বচে-১- আফতািনের ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন 

 

 

 



 

বচে-২- এয়ারগিাট থ ৩৩/১১ মকবভ সািগোশগনর অবফস ভিন 

 

বচে-৩- িসুপরা ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন 

 
 



 

বচে-৪- উিরা ৩৩/১১ মকবভ সািগোশন ও সুইচ ইয়াি থ 

 

১৪। প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নিবণ থত প্রকে িবরচালকেণ প্রকগের দাবয়ে িালন কগরগছন।  

 

ক্র: নং প্রকে িবরচালগকর নাম িদিী দাবয়গের ধরন সময়কাল 

১ প্রগকৌশলী শাহ আলম উি-মহাব্যিস্থািক পূণ থকালীন ০১/০৭/২০০৫ হগত 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

১৫। িাস্তিায়ন সমস্যা : 

 

১৫.১। আন্তেথাবতক িাোগর Metal Price- এর দর উঠানামার কারগণ িার িার দরিে আহ্বান করগত হগয়গছ। ফগল বকছু 

মালামাল  র্াসমগয় ক্রয় করা সম্ভি হয়বন। উগল্লেগ াগ্য সময় গ্রাহক বিদ্যুৎ সংগ াে িপ র্াকায় প্রকগের অনুকূগল সংগৃহীত 

বকছু মালামাল  র্াসমগয় ব্যিহার করা  ায়বন। 

১৫.২। আন্ডার গ্রাউন্ড কুািল স্থািগনর েন্য ম াগ্য ঠিকাদার বনগয়াগে িার িার দরিে আহিান এিং িষ থা মমৌসুগম কুািল 

স্থািগন বসটি কগি থাগরশগনর বনগষধািার কারগণ মাঠ ি থাগয় িাস্তিায়ন কা থক্রম ব্যাহত হগয়গছ।  

 

১৬। সুিাবরশ : 

১৬.১। ভবিষ্যগত এ ধরগনর প্রকে গ্রহণ করা হগল গ্যাস ইনসুগলগটি সুইচবেয়ার (GIS) ব্যিহার করা ম গত িাগর। এগত কগর 

াাকা শহগরর মূল্যিান েবমর সাশ্রয় হগি।  

১৬.২। ভবিষ্যগত প্রকে গ্রহগণর সময় সািগোশন ও অবফস ভিগনর বনম থাগণর েন্য প্রগয়ােনীয় ভূবমর সংস্থান পূগি থ বনবিত 

করগত হগি।  

১৬.৩। ভবিষ্যগত প্রগয়ােনীয় Technical Specifications বনবিত কগর মদশীয় তিদ্যুবতক তার উৎিাদনকারী 

প্রবতষ্ঠানসমূহ মর্গক প্রকেসমূগহর প্রগয়ােনীয় কুািল ক্রয় করা ম গত িাগর এগত মদগশর মূল্যিান তিগদবশক মুদ্রা সাশ্রয় 

হগি। 

  



Sector Assessment on Power System Efficiency Improvement Project-2 
সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(সমাপ্ত : বিগসম্বর, ২০১২) 

 

১। প্রকগের অিস্থান : াাকা 

২। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/বিভাে : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে 

৩। িাস্তিায়ন সংস্থা :  বিদ্যুৎ বিভাে 

৪। প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্র: সা:) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়ন কাল 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুগমাবদত 

প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র%) 

অবতক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুগমাবদত 

িাস্তিায়ন 

কাগলর%) 

মূল (প্র: সা:) সি থগশষ 

সংগশাবধত 

(প্র: সা:) 

মূল সি থগশষ 

সংগশাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৮৮.০০ 

(৫১৮.০০) 

- ৩৬৪.০০ 

(৩৫৯.০০) 

োনুয়ারী,২০১২ 

হগত  

বিগসম্বর,২০১২ 

- োনুয়ারী,২০১২ 

হগত  

বিগসম্বর,২০১২ 

- - 

  

৫। প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন : বিদ্যুৎ, য়ালানী ও েবনে সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাে হগত প্রাপ্ত PCR 

(Project Completion Report) এর তথ্য অনু ায়ী প্রকেটির 

অংেবভবিক িাস্তি ও আবর্ থক অগ্রেবত বনম্নরূি:  

 

ক্র: নং বিবিবি অনু ায়ী কাগের অংে বিবিবি অনু ায়ী  

িবরকবেত লেুমাো 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

  আবর্ থক মভৌত আবর্ থক মভৌত 

 (ক) রােস্ব োতপ্র     

১ ভাতা ১.০০ - ০.০০ - 

২ িবরিহন ২০.০০ - ৩.০০ - 

৩ অবফস(ইন-কাইন্ড) ৩৬.০০ - ০.০০ - 

৪ ইউটিবলটি ১.০০ - ০.০০ - 

৫ মোশনারীে ২.০০ - ৫.০০ - 

৬ সম্মানী ১.০০ - ০.০০ - 

৭ প্রবতগিদন এিং েণ-সংগ াে ১৮.৫০ - ০.০০ - 

৮ ওয়াকথশি, মসবমনার ও বে-িেীয় বমটিং ০.০০ - ০.০০ - 

৯ আন্তেথাবতক িরামশ থক ২৮১.২০ - ২৪১.০০ - 

১০ মদশী িরামশ থক ১০৬.৫৬ - ৮৮.০০ - 

১১ কবন্টনগেবন্স ২.০০ - ০.০০ - 

১২ অবফস সংিার ২.০০ - ০.০০ - 

 উিগমাট- রােস্ব োতপ্র ৪৭১.২৬ - ৩৩২.৫০ - 

 (ে) মূলধন োতপ্র     

১৩ মদশী ও আন্তেথাবতক ভ্রমণ ৫৯.৯৪ - ৩০.০০ - 

১৪ ফগটাকবিয়ার এিং ফুাা ০.০০ - ০.০০ - 

১৫ কবম্পউটার সামগ্রী ২.০০ - ১.০০ - 

১৬ অবফস সরঞ্জাম ২.০০ - ০.৫০ - 

১৭ মটবলগফান ১.০০ - ০.০০ - 



১৮ আগলাচনায় সহায়তাদান ০.০০ - ০.০০ - 

১৯ কবন্টনগেবন্স ৫১.৮০ - ০.০০ - 

 উিগমাট- মূলধন োতপ্র ১১৬.৭৪ - ৩১.৫০ - 

 সি থগমাট(ক+ে) : ৫৮৮.০০  ৩৬৪.০০  

 

৬। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ : প্রকে িবরচালগকর মদয়া তথ্যমগত প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত নাই। 

 

৭। প্রকগের িটভূবম : 

 িাংলাগদশ সরকার ক্রমিধ থমান বিদ্যুগতর চাবহদা ও ম াোগনর বিিরীগত বিদ্যুৎ উৎিাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন ব্যিস্থার 

দেতা ও কা থকাবরতা বৃবির েন্য সুবনবদ থষ্ট কা থক্রম িাস্তিায়ন করার েন্য প্রবতশ্রুবত প্রদান কগরগছ। এর মপ্রবেগত 

য়ালানী সাশ্রয়ী ও িবরগিশিাপি প্রকে বচবিতকরগণর লগেু ০.৭ বমবলয়ন মাবকথন িলার এবিবি অনুদাগন কাবরেবর 

সহায়তা প্রকেটি গ্রহণ করা হগয়বছল। আগলাচু কাবরেবর প্রকেটি এবশয়ান মিগভলিগমন্ট ব্যাংক(এবিবি)-এর 

িাংলাগদগশর কাবর িাগটেীর সাগর্ সামঞ্জস্যপূণ থ । এ প্রকগের মাধ্যগম িাংলাগদগশর বিদ্যুৎ োগতর সাবি থক ি থাগলাচনা 

প্রবতগিদন প্রণয়ন কগর তার বভবিগত বিদ্যুৎ োগত এবিবি’র িরিতী বিবনগয়াে িবরকেনা এিং একই সাগর্ চাবহদা ও 

সরিরাহ সাইি ম্যাগনেগমগন্টর েন্য কম থ মকৌশল বনধ থারণসহ সগি থাচ্চ কা থকরী ও িবরগিশিাপি য়ালানী ব্যিহাগরর 

সম্ভাব্যতা  াচাই করা বছল প্রকেটির উগদ্দশ্য।  

 

৮। প্রকে অনুগমাদন ও অর্ থায়ন : 

 “Sector Assessment on Power System Efficiency Improvement Project-2” শীষ থক কাবরেবর 

সহায়তা প্রকেটি ০৫/০১/২০১২ তাবরগে ৫৮৮.০০ লে (িাঁচ মকাটি আটাবশ লে) টাকা প্রাক্কবলত ব্যগয় োনুয়ারী, ২০১২ 

মর্গক বিগসম্বর, ২০১২ মময়াদকাগল অনুগমাবদত হয়।  
 

৯। প্রকগের অর্ থায়ন : 

 ক) বেওবিপ্র 

        (লে টাকা) 

  

 

 

  

 ে) প্রকে সাহায্যপ্র 

  

 

 

 

 

 

১০। প্রকগের সাবি থক অগ্রেবত : 

   প্রকগের সি থগমাট প্রাক্কবলত ব্যয় ৫৮৮.০০ লে টাকা। প্রকগের সাবি থক আবর্ থক অগ্রেবত ৩৬৪.০০ লে টাকা  া প্রাক্কবলত 

ব্যগয়র ৬২%। অিবশষ্ট অর্ থ সরকারী মকাষাোগর মফরত মদয়া হগয়গছ। প্রকগের মকান কাে অসমাপ্ত না র্াকায় সাবি থক 

মভৌত অগ্রেবত ১০০%। 

 

১১। ি থগিেণ :  

১১.১। প্রকগের আওতায় িরামশ থক বনগয়াগের কাে সরাসবর এবশয়ান মিগভলিগমন্ট ব্যাংক (এবিবি)-এর তত্ত্বািধাগন হগয়গছ। 

E-gen Consulting Firm নামক িরামশ থক প্রবতষ্ঠানগক এবিবি কর্তথক সরাসবর বনগয়াে মদয়া হয়। এই প্রবতষ্ঠান সম্ভাব্যতা 

সমীো প্রবতগিদন প্রণয়গনর কাে কগরগছ। মূলতপ্র চারটি বিষগয়র উির বভবি কগর প্রবতগিদন প্রণয়ন করা হয়প্র  

(১) Scope of work, (২) Costing, (৩) Social Safe guard report, (৪) Environmental impact report 
 

১১.২। অনুগমাবদত বিবিবি-মত রােস্ব োগত “অবফস (ইন কাইন্ড)” োগত ৩৬.০০ লে টাকা এিং প্রবতগিদন এিং েণ-সংগ াে” 

োগত ১৮.৫০ লে টাকা ধরা র্াকগলও এই দ্যইটি োগত মকান টাকা ব্যয় হয়বন। এ মর্গক প্রতীয়মান হয় ম , বিবিবি-মত এই 

অংশটি সংগ ােন করার প্রগয়ােন বছল না। 

 

মমাট ঋণ অনুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

৭০.০০ - ৭০.০০ N/A 

উৎস মুদ্রার প্রকৃবত ঋগণর িবরমাণ ঋগণর প্রকৃবত িাংলাগদশী টাকায় 

িবরমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

এবিবি ইউ এস িলার ০.৭ বমবলয়ন অনুদান ৫১৮.০০ লে টাকা 



১১.৩। প্রকগের  আওতায় মকান োবে মকনা হয়বন বিধায় “িবরিহন” অংগশ ২০.০০ লে টাকা ধরা র্াকগলও মকান 

টাকা ব্যয় হয়বন। 

   

১২। প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নিবণ থত প্রকে িবরচালকেণ প্রকগের দাবয়ে িালন কগরগছন।  

 

ক্র: নং প্রকে িবরচালগকর নাম িদিী দাবয়গের ধরন সময়কাল 

১ মমাপ্র নেরুল ইসলাম যুগ্ম-প্রধান েন্ডকালীন ০৭/০৬/২০১২ হগত ৩১/১২/২০১২ 

  

১৩। প্রকগের উগদ্দশ্য অেথন : 

 

িবরকবেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অেথন 

(১) এবশয়ান মিগভলিগমন্ট ব্যাংক 

(এবিবি)-এর অর্ থায়গনর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী 

কগম্পাগনন্টসমূহ বচবিত কগর তদানু ায়ী 

বিবনগয়াগের েন্য প্রকে িাছাই করা।  

 

 

 

 

 

মমাট ৬(ছয়) টি প্রকে (৫টি বিবনগয়াে প্রকে ও ১টি কাবরেবর সহায়তা 

প্রকে) এবিবি অর্ থ বিবনগয়াগের েন্য িাছাই করা হগয়গছ। প্রকেগুবল হলপ্র 

১) কনভারশন অি িাঘািাবে ১০০ মম:ও: টু ১৫০ মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল 

িাওয়ার িুান্ট, ২) কনভারশন অি শাহােীিাোর ২*৩৫ মম:ও: িাওয়ার 

িুান্ট টু ১০৫ মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল িাওয়ার িুান্ট, ৩) কনভারশন অি 

বসগলট ১৫০ মম:ও: টু ২২৫ মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল িাওয়ার িুান্ট, ৪) 

আিগগ্রগিশন অি খুলনা ১৫০ মম: ও: বিবকং িাওয়ার িুান্ট টু ২২৫ 

মম:ও: কম্বাইন্ড সাইগকল িাওয়ার িুান্ট, ৫) ১৩২ মকবভ বগ্রি মনটওয়াকথ 

মিগভলিগমন্ট প্রগেে ইন ইোান থ বরবেয়ন এিং ৬) Capacity 

Building and Project implementation Support for 

Power Sector Agencies 

(২) একটি সম্ভাব্যতা সমীো প্রবতগিদন 

ততরীর মাধ্যগম বিদ্যুৎ/য়ালানী সাশ্রয়ী 

প্রকেসমূহ িাছাইগয়র মেগে কাবরেবর, 

আবর্ থক, অর্ থননবতক, আর্ থ-সামাবেক 

বিগিষণ এিং িবরগিশেত এিং 

সামাবেক মূল্যায়ন।  

আগলাচু কাবরেবর সহায়তা প্রকগের মাধ্যগম উগল্লবেত ৬টি প্রকগের 

সম্ভাব্যতা সমীো প্রবতগিদন ততরী করা হগয়গছ এিং এবিবি-মত িাঠাগনা 

হগয়গছ। এবিবি উক্ত ৬টি প্রকগে অর্ থ বিবনগয়াে করগত সম্মত হগয়গছ। এই 

৬টি প্রকে িতথমাগন চলমান রগয়গছ। 

 

১৪। সুিাবরশ/মন্তব্য : 

 

য়ালানী সাশ্রয়ী ইকুইিগমন্ট সম্ববলত ৫টি কম্বাইন্ড সাইগকল িাওয়ার িুান্ট বনম থাণ প্রকগে এিং ১টি কাবরেবর সহায়তা 

প্রকগে এবিবি অর্ থায়ন বনবিত করা প্রবতগিদনাধীন প্রকগের িে সাফল্য। তগি ভবিষ্যগত ব্যয় প্রাক্কলন যুবক্তযুক্তভাগি 

করগত হগি ম ন এত মিবশ িবরমাণ অর্ থ (প্রায় ৩৮%) অব্যবয়ত না র্াগক। 

 


