
রেলথ ভন্ত্রণালয়/ ফাাংলাদদশ রেলওদয়ে আওতায় ২০১3-১4 অথ থ ফছদে এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকদেে মূল্যায়ন 

প্রডতদফদদনে ওে ভন্ত্রণালয়/ডফবাগ ডবডিক সাে-সাংদে 

 

ক্রঃনাং ভন্ত্রণালয়/ডফবাদগে 

নাভ 

রভাট 

সভাপ্ত 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকদেে ধেণ মূল সভয় ও ব্যদয়ে তুলনায় 

ডফডনদয়াগ 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

কাডেগডে 

সহায়তা 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

রেডিডসএপ 

ভুক্ত 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

সভয় ও ব্যয় 

উবয়ই 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

সভয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

সভয় 

অডতক্রান্ত 

শতকো হাে 

(%) সফ থডনম্ন 

সদফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেে 

সাংখ্যা 

ব্যয় 

অডতক্রারন্তে 

শতকো হাে 

(%) সফ থ 

ডনম্ন-সদফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ রেলথ ভন্ত্রণালয়   5টি  ৪টি  - ১টি ৩টি  ১টি  25.91%-

400% 

১টি ১.৮৭%-

৫১.১৬% 

 

১।   সভাপ্ত প্রকদেে সাংখ্যা : ৫টি  

২।   সভাপ্তকৃত প্রকদেে প্রকৃত ব্যয় ও রভয়াদকাল : 

৩। সভাপ্ত প্রকদেে ব্যয় ও রভয়াদ বৃডিে কােণ :  ভূডভ অডধগ্রহদণ ডফলম্ব , ডিোইন ডেফতথন , দেত্র চূড়ান্তকেদণ দীর্ থ সভয় 

ব্যয়, ওদেট ডসডিউল ডেফতথন । 

৪।   সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়দনে রেদত্র প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডেশ: 

 

 সভস্যা  সুাডেশ 

4.১   ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক রযফর্তন ও পূর্ তকারীন প্রকল্প 

রযচারক না থাকা।  

4.১ প্ররর্টি প্রকল্পল্পয রফযীল্পর্ একজন পূর্ তকারীন প্রকল্প 

রযচারক রনল্প াগ কযল্পর্ ল্পফ এফং প্রকল্প ভাপ্ত না 

ও া ম তন্ত মথাম্ভফ প্রকল্প রযচারকল্পক ফদরী কযা 

মাল্পফনা।   

4.২ দেত্র চূড়ান্তকেদণ দীর্ থ সভয় ব্যয় । 4.২ দযত্র ংক্রান্ত মাফর্ী  প্ররক্র া দ্রুর্র্ভ ভল্প  ম্পাদল্পনয 

ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ। 

4.৩ আন্টাযনার ও এক্সটাযনার রিট মথাভল্প  ম্পাদন 

না কযা। 

4.৩ প্রকল্পল্পয আন্টাযনার ও এক্সটাযনার রিট মথাভল্প  

ম্পাদল্পনয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ এফং এল্পর্ ককান 

অরি ঈত্থারর্ ল্পর র্া দ্রুর্ রনষ্পরিয ব্যফস্থা গ্রর্ 

কযল্পর্ ল্পফ।  

4.৪ অনুমভোদদত দডদদ ’য তুরনোয় অদধক ভয়  ব্যময় 

প্রকল্প ভোপ্ত কযো। 

4.৪ বরফষ্যল্পর্ ভ  ফা ব্য  বৃরিয রফল টি ন্যূনর্ভ ম তাল্প  

যাখায জন্য ভন্ত্রর্ার /ংস্থাল্পক অল্পযা ল্পচষ্ট ল্পর্ ল্পফ। 

৪.৫ মথামথ ভীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রর্ ও ব্য  প্রাক্করন 

কযা। 

৪.৫ প্রকল্প গ্রর্কাল্পর ম তাপ্ত ভীক্ষা ও ফাস্তফরবরিক ব্য  

প্রাক্করনপূফ তক প্রকল্প প্রস্তাফ প্রর্ ন কযল্পর্ ল্পফ। 

 



 ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ‘‘১টি রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ অন্ডায কলায হুআর করদ কভরন ংগ্র  (১ভ ংল্পারধর্)’’  

ীল তক প্রকল্পল্পয ভারপ্ত ভল্যা ন প্ররর্ল্পফদন।

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৪) 

 

১।    প্রকল্পল্পয নাভ : ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ‘‘১টি রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ অন্ডায কলায হুআর করদ 

কভরন ংগ্র (১ভ ংল্পারধর্)’’ ীল তক প্রকল্প। 

২।    ফাস্তফা নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ কযরওল্প । 

৩।    প্রারনক ভন্ত্রর্ার /রফবাগ : কযরথ ভন্ত্রর্ার । 

৪।    প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন ভ  ও ব্য  :  

                                                                                                (রক্ষ টাকা )  

প্রাক্কররর্ ব্য  (প্রঃাঃ) প্রকৃর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

রযকরল্পর্ ফাস্তফা নকার প্রকৃর্  

ফাস্তফা নকার 

রর্রযক্ত 

ব্য  (ভর 

প্রাক্কররর্ 

ব্যল্প য %) 

রর্রযক্ত 

ভ  (ভর 

ফাস্তফা ন- 

কাল্পরয %) 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৭১.৩০ 

(-) 

২০৩২.৬০ 

 (-) 

১৯৩১.৮৭ 

 (-) 

২০০৬-২০০৭  

ল্পর্ 

২০০৭-২০০৮ 

২০০৬-২০০৭  

ল্পর্ 

২০১৩-২০১৪ 

২০০৬-২০০৭  

ল্পর্ 

২০১৩-২০১৪ 

৫১.৯৬% ৪০০% 

 

 

 

৫। প্রকল্পল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফা ন  (ররঅয নুাল্পয):  

                                                                                                           (রক্ষ টাকা ) 

ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Revenue Componets:      

1. Supply and Services (Office Stationery, Adver-

tisement, LC Charge, Bank charge, Inspection, 

Landing & Port charge, Transportation cost, Lo-

cal Commission, clearance & other charges ect.) 

L.S 56.00 

 

L.S 40.89 L.S 

2. Foreign training of Bangladesh Railway Engi-

neers. 

8 M-M 38.15 8 M-M 38.15 8 M-M 

Capital Components:      

Procurement and Installation      

3. Supply of one complete BG & MG mixed gauge 

under floor wheel lathe machine including instal-

lation, commissioning, test & trial run, standard 

accessories and consumable tools for two years of 

machine. 

1 set 1198.39 1 set 1198.39 1 set 



ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

4. Drawing & Manuals 1 lot 1 lot 

5. Recommended Spare parts for 2 (two) years 1 lot   

6. Design of under floor Wheel lathe machine shed, 

Electrical Cable connection. 

5 nst 4.95 5 set 4.95 5 set 

7. Services of Service Engineers 2 M-M 50.79 2 M-M 50.79 2 M-M 

Construction of Works      

8. Construction of Railway siding to connect uner 

floor wheel lathe machine with the workshop 

siding 

-- 10.00 -- 4.29 -- 

9. Construction of under floor wheelt lathe shed. -- 100.00 -- 93.45 -- 

10. Construction of under floor wheel lathe founda-

tion. 

-- 60.00 -- 60.00 -- 

11. Construction of under floor wheel lathe Electrical 

feeder line with necessary transformer, switch 

gear 

-- 15.00 -- 13.47 -- 

Capital Block Allocation & Mise. Expenditure      

12. Procurement and Installation of signaling equip-

ment for safe placement and protection of loco-

motive 

-- 5.00 -- 0.00 -- 

13. Procurement of necessary tools such as mainten-

ance tools, cutting tools holder, testing instru-

ments gauges, measuring instruments ect.  

-- 5.00 -- 4.95 -- 

14 CD VAT  -- 421.83 -- 421.43 -- 

15. Price Contingency -- 67.48 -- 0.71 -- 

Total: -- 2032.60 -- *1931.87 -- 

* ব্যর র্ থ ত রফরধ কভার্াল্পফক যকাযী ককালাগাল্পয জভা কদও া ল্প ল্পছ। 

 

৬। কাজ ম্পূর্ ত থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ নুল্পভারদর্ রিরর নুমা ী কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ।  

 

৭। াধাযর্ ম তল্পফক্ষর্ঃ   

৭.১ প্রকল্পল্পয টভূরভঃ    

াাড়র্রী কযরওল্প  কাযখানা  ১৯৬৫ াল্পর একটি এভরজ অন্ডায কলায হুআর করদ কভরন স্থারর্   ক রছর। প্রা  ৪৩ ফৎয 

পূল্পফ ত স্থারর্ এআ কভরন দ্বাযা করাল্পকাল্পভাটিল্পবয চাকা না খুল্পরআ টারন তং কযা মা । এরূ কভরল্পনয াধাযর্ আল্পকাল্পনারভক রাআপ 

২০ ফৎয। কভরনটি ফর্তভাল্পন প্রা  ল্পকল্পজা ফস্থা  যল্প ল্পছ। কভরনটি অল্পদৌ চারদা নুাল্পয নুাল্পয চাকা টারন তং কযল্পর্ 

াযল্পছ না। াফ তর্ীপুয রিল্পজর কাযখানা  অযও একটি রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ অন্ডায কলায করদ কভরন স্থারর্ অল্পছ। 

মখন কভরনটি কভযাভর্াধীন থাল্পক র্খন করাল্পকাল্পভাটিল্পবয হুআর টারন তং কাজ ফন্ধ ল্প  ল্পড়। এয পল্পর ভগ্র ফাংরাল্পদ 

কযরওল্প য রযচারনা ক্ষরর্গ্রস্ত  । 

 

 এ কপ্রক্ষাল্পট একটি নতুন রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ অন্ডায কলায হুআর করদ কভরন ংগ্র এফং ঢাকা রিল্পজর এরাকা  

স্থান কল্পয ফাংরাল্পদ কযরওল্প য রযচারনা দক্ষর্া বৃরি কযা ম্ভফ ল্পফ।  

 



৭.২ প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্যঃ  াাড়র্রী রিল্পজর কাযখানা  ফরস্থর্ জযাজীর্ ত/পুযল্পনা রভটায কগজ অন্ডায কলায হুআর করদ কভরনটি 

প্ররর্স্থান কল্পয ১টি রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ অন্ডায কলায হুআর করদ কভরন ক্র  কযা এফং ঢাকা  স্থান কযাআ প্রকল্পল্পয 

ভর ঈল্পেশ্য। 

 

৭.৩ প্রকল্পল্পয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  

 প্রকল্পটি গর্ ০৫.০৯.২০০৬ র্ারযল্পখ ১২.৭১৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কররর্ ব্যল্প  জুরাআ ২০০৬ কথল্পক জুন ২০০৮ ফাস্তফা ল্পনয রনরভি 

ভাননী  থ ত ও রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্ততক নুল্পভারদর্ ল্প ল্পছ। যফর্ীল্পর্ ২০৩৩.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্প  এফং জুরাআ, ২০০৮ ল্পর্ জুন 

২০১২ ম তন্ত কভ াদকাল্পর ফাস্তফা ল্পনয জন্য প্রকল্পটি ১ভ ংল্পাধন কযা  । এযয প্রকল্পটিয নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ ব্য  

২০৩২.৬০ রক্ষ টাকায ভল্পে ীভাফি কযল্পখ ভন্ত্রর্ার  কর্ততক প্রকল্পল্পয অন্ত:ঙ্গ ব্য  ভন্ব  কযা  । যফর্ীল্পর্ প্রকল্পটিয 

কভ াদ ব্য  বৃরি ব্যরর্ল্পযল্পক ২ ফছয বৃরিপূফ তক জুরাআ ২০০৮ কথল্পক জুন ২০১৪ ম তন্ত রনধ তাযর্ কযা  ।  

 

৮। রযদ তনঃ ঈরযচারক (কযর), অআএভআরি কর্ততক প্রকল্পটি ২৮/০২/২০১৫ র্ারযল্পখ রযদ তন কযা  । রযদ তনকাল্পর প্রকল্প 

রযচারক এফং ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ংদিষ্ট  কভ তকর্তাগর্ ঈরস্থর্ রছল্পরন। প্রকল্প ংদিষ্ট কভ তকর্তাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রকল্প 

র্থ্য রফল্পেলর্ এফং ররঅয এয র্ল্পথ্যয রবরিল্পর্ প্ররর্ল্পফদনটি প্রর্ ন কযা ল্প ল্পছ। রযদ তন ম তল্পফক্ষর্ রনভর্রূঃ  

 

৮.১। করদ কভরন ও ন্যান্য মন্ত্রারর্ ংগ্র এফং স্থানঃ  প্রকল্পল্পয ংস্থান নুমা ী একটি রফরজ ও এভরজ কগজ অন্ডায কলায হুআর 

করদ কভরন যফযা, করভরনং ও স্থাল্পনয কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ। এয চুরক্তভল্য ল্পে ১২,১৪,১০৩.০০ আঈল্পযা। করদ কভরন 

যফযাকাযী প্ররর্ষ্ঠান ল্পে M/s. Hegenscheidt-MFD GMBR & Co.KG. Hegenscheidt Platz, D-41812 Erkelenz, 

Germany. একআ প্যাল্পকল্পজয অওর্া  দুআ ফছল্পযয কভআনল্পটন্প এয জন্য ১ (এক) রট কে ায াট ত ও প্রল্প াজনী  টুর ংগ্র 

কযা ল্প ল্পছ ভল্পভ ত প্রকল্প রযচারক জারনল্প ল্পছন। রযদ তনকারীন ভ  ম তন্ত করদ কভরনটি ১৬৮ ফায Wheel turning কল্পযল্পছ 

(রযরষ্ট-ক)। 
 

 

রচত্র-১: কভরাপুয কযরল্পেল্পন স্থারর্ করদ কভরন  

 

৮.২। কযরথ (ট্র্ূাক) স্থানঃ  রযদ তল্পনয ভ  কদখা রগল্প ল্পছ কম, প্রকল্পল্পয অওর্া  ৯১ ডুল্প র কগজ কযরথ (ট্র্ূাক) ৯০ াঈন্ড ‘এ’ 

কযর ও রর রিায দ্বাযা ররংরকং কযা ল্প ল্পছ। এ রফলল্প  প্রকল্প রযচারক জানান, এ ট্র্ূাল্পক  ভরর্ঃ ধীযগরর্ল্পর্ করাল্পকাল্পভাটিব 

servicing এয জন্য অনা ল্প ল্পছ। ক জন্য dismantling work রল্পল্পফ ভাত্র ৪ রক্ষ ২৮ াজায টাকা  এ কাজটি কযা ল্প ল্পছ। 

এল্পর্ যকাল্পযয থ ত াশ্র  ল্প ল্পছ। রযদ তনকাল্পর ট্র্ূাল্পক কল্প কটি পুযার্ন ও জীর্ ত কাল্পেয রিায কদখল্পর্ াও া মা । অল্পরাচূ 

প্রকল্পল্পয অওর্া  ট্র্ূাল্পক নতুন রিায স্থাল্পনয ংস্থান রছর রকনা জানল্পর্ চাও া ল্পর প্রকল্প রযচারক জানান কম, ৯১ রভটায 

ডুল্প র কগজ ট্র্ূাল্পক নতুন রর রিায ফাল্পনায ংস্থান রছর। জীর্ ত কাল্পেয রিাযভ প্ররর্স্থান কল্পয কদ া ল্পফ ভল্পভ ত রর্রন 

অআএভআরি’কক ফরর্ কল্পযন। 

 



  

রচত্র-২: কযরট্র্ূাক রচত্র-৩: জীর্ ত কাল্পেয রিায 

 

৮.৩। পূর্ত কাজঃ  প্রকল্পল্পয অওর্া  ১০৭ ফুট ৬ আরি দদঘ তূ  ও ৪১ ফুট ৬ আরি প্রস্থ রফরষ্ট করদ কি ও াকত রনভ তার্ কযা ল্প ল্পছ। 

ও াকতল্পয প্লাটপভ ত কনরক্রট দ্বাযা ঢারাআ কযা ল্প ল্পছ। করদ কভরন স্থাল্পনয জন্য কোর করদ কভরন পাঈল্পন্ডন কযল্পর্ 

ল্প ল্পছ। পাঈল্পন্ডল্পনয কাজটি যফযাকাযী প্ররর্ষ্ঠান কর্ততক ৬০.০০ রক্ষ টাকা  ম্পন্ন কযা ল্প ল্পছ। এছাড়া করদ কি 

ও াকত রনভ তাল্পর্ প্রা  ৯৪.০০ রক্ষ টাকা ব্য  ল্প ল্পছ। কল্পি রজংক-এলুরভরন াভ এর  ীট ব্যফায কযা ল্প ল্পছ। এছাড়া কি 

স্থাল্পনয জন্য Pre-assembled অ যন ট্র্া ব্যফায কযা ল্প ল্পছ। রযদ তনকাল্পর রনরভ তর্ ও াকতটি ক্ষর্ ফস্থা  কদখা 

রগল্প ল্পছ। 

 

৯। ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ  ররঅয নুমা ী প্রকল্পল্পয ক্র  কাম তক্রভ ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদ রনভর্রূঃ  

(রক্ষ টাকা ) 

ক্র: নং ক্র /কভযাভর্ কাম তক্রভ দযত্র প্রস্তাল্পফয ভল্য দযত্র  কাজ ভারপ্তয র্ারযখ 

প্রকল্প 

প্রস্তাফ 

নুমা ী 

ভর 

চুরক্ত 

ভল্য 

অফাল্পনয  

র্ারযখ 

চুরক্ত স্বাক্ষল্পযয 

র্ারযখ 

চুরক্ত 

নুমা ী 

প্রকৃর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

GD1 Design, Manufcture and supply of one 

complete BG & MG mixed gauge 

under floor Wheel lathe machine, in-

stallation, commissioning, including 

standard accessories recommended 

spare parts, service engineer training & 

machine foundation 

1352.29 1352.29 11.05.2009 25.04.2010 25.12.2011 11.07.2012 

GD2 Procurement of necessary tools such as 

maintenance tools, cutting tools, tool 

holder, testing instruments gauges, 

measuring instrument etc. 

5.00 4.95 12.030.2014 20.03.2014 30.30.2014 25.03.2014 

WD1 Construction of shed in connection 

with installation of Mix Gauge undr 

floor wheel lathe machine at Diesel 

Electric Locomotive workshop at 

Kamlapur, Dhaka. 

100.00 93.45 13.11.2010 03.03.2011 20.08.2011 15.12.2011 

WD2 Supply & Installation of Electrical 

feeder line, switch gear ect. for under 

floor wheel lathe machine in connec-

tion with BG & MG Mixed Project. 

15.00 13.47 13.11.2010 13.03.2011 12.06.2011 30.11.2011 



ক্র: নং ক্র /কভযাভর্ কাম তক্রভ দযত্র প্রস্তাল্পফয ভল্য দযত্র  কাজ ভারপ্তয র্ারযখ 

প্রকল্প 

প্রস্তাফ 

নুমা ী 

ভর 

চুরক্ত 

ভল্য 

অফাল্পনয  

র্ারযখ 

চুরক্ত স্বাক্ষল্পযয 

র্ারযখ 

চুরক্ত 

নুমা ী 

প্রকৃর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

WD3 Complete DG track renewal & raising 

of Loco shed line no.44 after disman-

tling of existing line no. 44 & 45 in 

connection with construction of Mixed 

Gauge under floor wheel lathe                 

machine. 

10.00 4.29 08.06.2011 15.09.2011 14.11.2011 15.02.2012 

 

 দযত্র ংক্রান্ত রফস্তারযর্ র্থ্যারদ রযরষ্ট-‘খ’-কর্ ংল্পমাজন কযা ল্পরা।  

 

১০। ংল্পারধর্ রিরর ফযাে ও গ্রগরর্ঃ প্রকল্পল্পয ররঅয ও ংস্থা কর্ততক যফযাকৃর্ র্থ্য নুমা ী অল্পরাচূ প্রকল্পল্পয নুকূল্পর 

ফছযও াযী থ ত ফযাে, ফভৄরক্ত এফং ব্য  রনম্নরূঃ  

        (রক্ষ টাকা ) 

থ তফছয ংল্পারধর্ ফযাে ও রক্ষূভাত্রা টাকা ফভৄরক্ত ব্য  ও ফাস্তফ গ্রগরর্ 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষূভাত্রা % 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প াায্য ফাস্তফ 

গ্রগরর্ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-২০০৭ ১.০০ ১.০০ ০.০০ -- ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- 

২০০৭-২০০৮ ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.৪১ ০.৪১ ০.৪১ ০.০০ 

২০০৮-২০০৯ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ০.০০ ১.৯২ ১.৯২ ১.৯২ ০.০০ 

২০০৯-২০১০ ১১৭৬.০০ ১১৭৬.০০ ১১৩৮.০০ ১১৪২.৬০ ১১৪২.৬০ ১১৪২.৬০ ১১৩৮.০০ 

২০১০-২০১১ ৫৫৭.০০ ৫৫৭.০০ ৬.০০ ৪৯৩.০৫ ৪৯৩.০৫ ৪৯৩.০৫ ৪৩.১০  

২০১১-২০১২ ২৮৬.০০ ২৮৬.০০ ১০০.০০ ১০০% ২২৭.৭০ ২২৭.৬৯ ২২৭.৬৯ ৬০.৩৯ ১০০% 

২০১২-২০১৩ ৭৬.০০ ৭৬.০০ ৬৩.০০ -- ৬০.৩০ ৬০.৩০ ৬০.৩০ ৫১.৫১ -- 

২০১৩-২০১৪ ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৯০ ০.০০ 

 

১১। ন্যান্য মন্ত্রারর্/গারড় ক্র /স্থানঃ  প্রল্পমাজূ ন । 

 

১২।  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য জতনঃ 

রযকরল্পর্ ঈল্পেশ্য জতন 

াাড়র্রী রিল্পজর কাযখানা  ফরস্থর্ জযাজীর্ ত/পুযল্পনা রভটায কগজ অন্ডায 

কলায হুআর করদ কভরনটি প্ররর্স্থান কল্পয ১টি রফরজ ও এভরজ রভক্সি কগজ 

অন্ডায কলায হুআর করদ কভরন ংগ্র এফং ঢাকা  স্থান কযা।  

প্রকল্পল্পয অওর্া  ১টি নতুন রফরজ ও এভরজ করদ 

কভরন ংগ্র এফং কভরাপুয কযরল্পেল্পন স্থান কযা 

ল্প ল্পছ। 

 

 

 

 



 

১৩। ঈল্পেশ্য রজতর্ না ল্প  থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ প্রল্পমাজূ ন । 

 

১৪। প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ   

 

ক্র: নং প্রকল্প রযচারল্পকয নাভ ও দফী দার ল্পেয ধযর্ কভ তকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. যুগ্ম-ভারযচারক (কভকারনকূার), 

ফাংরাল্পদ কযরওল্প  

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

০৫/০৯/২০০৬ ল্পর্ 

১১/১২/২০০৮ 

২. রর্রযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী (কভকারনকূার) প্রকল্প,  

ফাংরাল্পদ কযরওল্প  

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

১২/১১/২০০৮ ল্পর্ 

৩০/০৬/২০১০ 

৩. রযচারক (কভকারনকূার) ফাংরাল্পদ কযরওল্প  একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

০১/০৭/২০১০ ল্পর্ 

৩০/০৬/২০১৪ 

 

১৫। রিট ংক্রান্তঃ প্রকল্পটিয ররঅয-এ Internal and External Audit ংক্রান্ত র্থ্যারদ কদ া  রন। রযদ তনকাল্পর প্রকল্প 

রযচারল্পকয এ রফলল্প  জানল্পর্ চাও া ল্পর রর্রন এ রফলল্প  অআএভআরি-কক র্াৎক্ষরর্কবাল্পফ ককান র্থ্য রদল্পর্ াল্পযনরন। কযরথ 

ভন্ত্রর্ার  কর্ততক ২৯/০৪/২০১৫ র্ারযল্পখ কপ্ররযর্ ল্পত্র জানা মা  কম, প্রকল্পটিয Internal and External Audit যাফরধ ম্পন্ন 

 রন। 

 

১৬। প্রকল্প ফাস্তফা ন ভস্াঃ    

 

১৬.১। ফাস্তফা নকার ও ব্য  বৃরিঃ  ভর প্রকল্পটি জুরাআ ২০০৬ কথল্পক জুন ২০০৮ ম তন্ত থ তাৎ ২ (দু’) ফছয কভ াল্পদ ফাত্মফা ল্পনয জন্য 

নুল্পভারদর্  । যফর্ীল্পর্ আঈল্পযা’য রফরনভ  ায রস্থরর্ীর থাকা, দযত্র চূড়ান্তকযল্পর্ দীঘ ত ভ  ব্য , করদ কভরন 

করভরনং, কটে এূান্ড ট্র্া ার, ও াল্পযরন্টকারীন ভল্প  কভরল্পনয কে ায াট ত প্ররর্স্থান আর্ূারদ কাযল্পর্ প্রকল্পটিয প্রকৃর্ 

ফাস্তফা নকার দাঁড়া  জুরাআ ২০০৬ কথল্পক জুন ২০১৪ ম তন্ত। প্রকল্পটিয নরথ যীক্ষাল্পন্ত কদখা মা  কম, প্রকল্পটি ০৫/০৯/২০০৬ 

র্ারযল্পখ নুল্পভারদর্ ফায য ঈক্ত কভরনটি ক্রল্প য জন্য ০৯/০৭/২০০৭ র্ারযল্পখ প্রথভ ফাল্পযয ভর্ অন্তজতারর্ক ঈন্ুক্ত দযত্র 

অফান কযা  । দযত্রটি চূড়ান্তকযল্পর্য জন্য ক্র  প্রস্তাফ ৩১/০১/২০০৮ র্ারযল্পখ কমাগাল্পমাগ ভন্ত্রর্ারল্প  কপ্রযর্ কযা  । ঈল্পেখ্য, 

এ ংল্পগ প্রকল্পটিয নুল্পভারদর্ রিরর’য ংস্থান রছর ৮০৩.০০ রক্ষ  টাকা। রকন্তু প্রাপ্ত দযল্পত্র ঠিকাদায কর্ততক করদ কভরল্পনয 

ঈদ্ধৃর্ ভল্য নুল্পভারদর্ রিরর’য ংস্থান ল্পক্ষা রধক ও া  দযত্রটি ফারর্র কযা   এফং প্রকল্পটি ংল্পাধল্পনয ঈল্পযাগ 

গ্রর্ কযা  । প্রকল্পটিয ১ভ ংল্পারধর্ রিররল্পর্ এ ল্পঙ্গ ১০৫৪.৫৮ রক্ষ  টাকায ংস্থান যাখা  । র্ঃয ০৩/০৬/২০০৮ 

র্ারযল্পখ পুনঃদযত্র অফান কযা  । প্রাপ্ত দযত্রভ কেররপল্পকন নুমা ী না ও াল্পর্ ফারর্র কযা  । ২৯/০১/২০০৯ 

র্ারযল্পখ ৩  ফাল্পযয ভর্ দযত্র অফান কযা  । ঈক্ত দযল্পত্র ককান দযদার্া কযনরব রফল্পফরচর্ না ও া  দযত্রটি ফারর্র 

কযা  । ১৩/০৪/২০০৯ র্ারযল্পখ ৪থ ত ফাল্পযয ভর্ অন্তজতারর্ক ঈন্ুক্ত দযত্র অফান কযা  । একটি ভাত্র ঠিকাদাযী প্ররর্ষ্ঠান 

এল্পর্ ং কন । ঠিকাদাযী প্ররর্ষ্ঠান Hegenscheitdt MFD GmbH & Co., Germany এয াল্পথ ২১/০১/২০১০ র্ারযল্পখ চুরক্ত 

ম্পারদর্  । ফ তল্পল কযরথ ভন্ত্রর্ার  কর্ততক এ ল্পঙ্গ ১১৭৯.৯৬ রক্ষ টাকায ংস্থান কযল্পখ প্রকল্পল্পয অন্ত:ঙ্গ ব্য  ভন্ব  

কযা  । ভরর্ঃ প্রকল্প ফাস্তফা নকাযী ংস্থায দূযদর তর্ায কাযল্পর্আ শুধুভাত্র একটি করদ কভরন ক্র  ও স্থাল্পনয ভর ঈল্পেশ্য 

গৃীর্ প্রকল্পটিয ফাত্মফা ল্পন  ২ (দু’) ফছল্পযয রযফল্পর্ত দীঘ ত ৮ (অট) ফছয ভ  রাল্পগ। প্রকল্পটিয টাআভ ওবায যান ৪০০% ও 

Cost ওবায যান ৫১.৯৬%। ঈন্ন ন প্রকল্প গ্রল্পর্য ভ  ফাস্তফা নকাযী ংস্থা কর্ততক ফাস্তফর্ায রনরযল্পখ প্রকল্পল্পয কভ াদকার 

রনধ তাযর্ প্রল্প াজন। বরফষ্যল্পর্ প্রকল্প গ্রল্পর্য ভ  ফাস্তফা নকাযী ংস্থা/ভন্ত্রর্ার ল্পক এ রফলল্প  ল্পচর্ন থাকা অফশ্যক। এ ছাড়া 

মথাভল্প  প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন কাম তক্রভ ভাপ্ত কযায জন্য প্রকল্পল্পয দযত্র প্ররক্র াকযল্পর্য রফল টি দ্রুর্র্ভ ভল্প য ভল্পে রনষ্পন্ন 

কযায ঈল্পযাগ গ্রর্ কযা প্রল্প াজন।   

 

 



 

১৬.২। রফল্পল ম তল্পফক্ষর্ঃ 

 কযরথ ভন্ত্রর্ার  এফং ফাংরাল্পদ কযরওল্প  একটি highly technical ভন্ত্রর্ার /রফবাগ ও া ল্পেও করদ কভরল্পনয 

কেররপল্পকন রনধ তাযর্ এফং ভল্য প্রাক্করল্পন দক্ষর্ায কাযল্পর্ প্রকল্পটিয টাআভ ওবায যান ৪০০%; মা নাকারির্। বরফষ্যল্পর্ 

প্রকল্প গ্রল্পর্য ভ  ভন্ত্রর্ার  কর্ততক এ রফলল্প  ল্পচর্ন ও া ফাঞ্ছনী । 

 

১৭।  ভর্াভর্/সুারযঃ 

১৭.১। ট্র্ূাল্পক রর দিাল্পযয রযফল্পর্ত পুযার্ন ও জীর্ ত কাল্পেয রিায স্থাল্পনয রফল টি ভন্ত্রর্ার  খরর্ল্প  কদখল্পফ এফং এ 

রফলল্প  রফরধ কভার্াল্পফক ব্যফস্থা গ্রর্ কযল্পফ (নুল্পেদ-৮.২)। 
 

১৭.২। প্রকল্পটিয আন্টাযনার ও এক্সটাযনার রিট দ্রুর্ ম্পাদল্পনয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ। এল্পর্ ককান অরি ঈত্থারর্ 

ল্পর র্া দ্রুর্ রনষ্পরিয ব্যফস্থা গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-১৫)। 
 

১৭.৩। বরফষ্যল্পর্ ঈন্ন ন প্রকল্প গ্রল্পর্য ভ  প্রকল্পল্পয ফাস্তফা নকার কমৌরক্তকবাল্পফ রনধ তাযর্ কযল্পর্ ল্পফ এফং দযত্র ংক্রান্ত 

মাফর্ী  প্ররক্র া দ্রুর্র্ভ ভল্প  ম্পাদল্পনয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-১৬.১)। 
 

১৭.৪। বরফষ্যল্পর্ ঈন্ন ন প্রকল্প গ্রল্পর্য ভ  প্রকল্পল্পয অওর্া  ংগৃীর্ব্য ভারাভাল্পরয ভল্য প্রাক্করল্পনয কক্ষল্পত্র ল্পচর্ন ল্পর্ 

ল্পফ (নুল্পেদ-১৬.২)।  
 

 ১৭.৫। ঈল্পযয নুল্পেদ-১৭.১ এফং ১৭.২ নুমা ী গৃীর্ ব্যফস্থা ম্পল্পকত অআএভআরি-কক ফরর্ কযল্পর্ ল্পফ। 

 



 ‘‘ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ২০০টি এভরজ ও ৬০টি রফরজ মাত্রীফাী গাড়ী পুনফ তান (১ভ ংল্পারধর্)’’  

ীল তক প্রকল্পল্পয ভারপ্ত ভল্যা ন প্ররর্ল্পফদন

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৪) 

 

১।    প্রকল্পল্পয নাভ : ‘‘ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ২০০টি এভরজ ও ৬০টি রফরজ মাত্রীফাী গাড়ী পুনফ তান                

(১ভ ংল্পারধর্)’’ ীল তক প্রকল্প। 

২।    ফাস্তফা নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ কযরওল্প । 

৩।    প্রারনক ভন্ত্রর্ার /রফবাগ : কযরথ ভন্ত্রর্ার । 

৪।    প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন ভ  ও ব্য  :  

                                                                                                (রক্ষ টাকা ) 

প্রাক্কররর্ ব্য  (প্রঃাঃ) প্রকৃর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

রযকরল্পর্ ফাস্তফা নকার প্রকৃর্  

ফাস্তফা নকার 

রর্রযক্ত 

ব্য  (ভর 

প্রাক্কররর্ 

ব্যল্প য %) 

রর্রযক্ত 

ভ  (ভর 

ফাস্তফা ন- 

কাল্পরয %) 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২২২৬.০০ 

(-) 

১২১১২.৫০ 

 (-) 

১০৫৩৪.১১ 

 (-) 

০১/০৭/২০০৯ 

ল্পর্ 

৩০/০৬/২০১৩ 

০১/০৭/২০০৯ 

ল্পর্ 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০০৯ 

ল্পর্ 

৩০/০৬/২০১৪ 

প্রল্পমাজূ ন  ২৫% 

 

 

 

৫। প্রকল্পল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফা ন  (ররঅয নুাল্পয):  

                                                                                                           (রক্ষ টাকা )  

ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর 

নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(1) Labour cost    MG LS 500.00 100 nos. 485.39 100 nos. 

 BG LS 114.00 30 nos. 112.32 30 nos. 

(2) Advertisement,    MG 

Hono and other cost 

LS 10.00  3.00  

 BG  4.00  2.00  

(3) Rehabilitation    MG 

by private organization 

100 nos 3300.00 100 nos. 3180.26 100 nos. 

 BG 30 nos 1152.26 30 nos. 1150.85 30 nos. 

(4) Procurement of    MG 

 Foreign Spares 

 115.00  296.34  

 BG  138.00  129.34  



ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর 

নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(5) Procurement of    MG 

Foreign Spares 

 3986.00  3068.54  

 BG  1987.04  1927.70  

(6) Procurement of    BG 

Double cabin pickup 

1 No 45.00  -  

(7) CD VAT    MG 40% 206.00  159.06  

 BG  55.20  19.31  

(8) Phycical cont.    MG 0% 0.00    

 BG 0% 0.00    

(9) Price cont.     MG  70.00    

 BG  30.00    

Sub-Total     MG  8587.00  7192.59  

Sub-Total     BG  3525.50  3341.52  

Grand Total :  12112.50  10534.11  

 

৬। কাজ ম্পূর্ ত থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ নুল্পভারদর্ রিরর নুমা ী কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ।  

৭। াধাযর্ ম তল্পফক্ষর্ঃ   

৭.১ প্রকল্পল্পয টভূরভঃ    

 ফাংরাল্পদ কযরওল্প ল্পর্ ১১২৯টি এভরজ ও ৩২৪টি রফরজ মাত্রীফাী গারড় অল্পছ। যাজস্ব ফাল্পজল্পটয (চারদায ৬৫% ফাল্পজট ফযাে) 

ীভাফির্ায কাযল্পর্ প্ররর্ ফছয মাত্রীফাী গারড়য যক্ষর্াল্পফক্ষর্ কাজ ( maintenance schedule work) প্রল্প াজন নুাল্পয 

ম্পাদন কযা ম্ভফ   না। রধকন্তু, মাত্রীফাী গারড়ভল্পয গড় ২০ ফছল্পযয রধক ও া  এল্পদয আকনরভক রাআপ আল্পর্াভল্পে 

রর্ক্রভ কল্পযল্পছ। ফর্তভাল্পন ২৬০টি এভরজ ও ১৩৬টি রফরজ মাত্রীফাী গারড়য general overhauling কাজ overdue ল্প  ড়া  

যক্ষর্াল্পফক্ষর্ কাল্পজয back log বৃরি াল্পে। এল্পর্ এ ভস্ত মাত্রীফাী গারড়য ফস্থা রদন রদন খাযা ল্পে। ন্যরদল্পক, াাড়র্রী 

ও দ দপুয ও াকতল্প নুল্পভারদর্ মথাক্রল্পভ ১৬৫০টি ও ২৮৩৯টি ল্পদয রফযীল্পর্ ফর্তভাল্পন মথামক্রল্পভ ১২৫৯টি ও ২১০০টি 

ল্পদ কভ তচাযী কভ তযর্ অল্পছ। থ তাৎ ১১৩০টি ল্পদ দক্ষ জনফল্পরয বাফ অল্পছ। পল্পর যক্ষর্াল্পফক্ষর্ কাল্পজয back log বৃরি 

াও া  মাত্রীফাী গারড়য ফস্থা খুফ খাযা ল্পে। এল্পর্ মাত্রীফাী গারড়য প্রাপ্যর্া হ্রাল্পয াল্পথ াল্পথ রযচারন দক্ষর্াও হ্রা 

াল্পে। এ ফস্থায ঈন্ন ল্পনয রল্পক্ষূ অল্পরাচূ প্রকল্পটি গৃীর্ ল্প ল্পছ। 

৭.২ প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্যঃ   মাত্রীফাী গাড়ীয কভযাভর্ ব্যাক রগ হ্রাকযর্, প্রাপ্যর্া ও রযচারন দক্ষর্া ঈন্ন ন কযা।  

৭.৩ প্রকল্পল্পয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  

 প্রকল্পটি গর্ ২৮/০৪/২০০৯ র্ারযল্পখ ১২২২৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররর্ ব্যল্প  জুরাআ ২০০৯ কথল্পক জুন ২০১৩ কভ াল্পদ ফাস্তফা ল্পনয 

রনরভি একল্পনক কর্ততক নুল্পভারদর্ ল্প ল্পছ। যফর্ীল্পর্ ১২১১২.৫০ রক্ষ টাকা ব্যল্প  এফং জুরাআ, ২০০৯ ল্পর্ জুন ২০১৪ ম তন্ত 

কভ াদকাল্পর ফাস্তফা ল্পনয জন্য প্রকল্পটি ১ভ ংল্পাধন কযা  ।  

 

 



৮। রযদ তনঃ  

 ঈরযচারক (কযর), অআএভআরি কর্ততক প্রকল্পটি ৩০ এরপ্রর ২০১৫ ও ১১ কভ ২০১৫ র্ারযল্পখ রযদ তন কযা  । রযদ তনকাল্পর 

প্রকল্প রযচারক এফং ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ংরস্দষ্ট কভ তকর্তাগর্ ঈরস্থর্ রছল্পরন। প্রকল্প ংরেষ্ট কভ তকর্তাল্পদয ল্পঙ্গ 

অল্পরাচনা, প্রকল্প র্থ্য রফল্পেলর্ এফং ররঅয-এয র্ল্পথ্যয রবরিল্পর্ প্ররর্ল্পফদনটি প্রর্ ন কযা ল্প ল্পছ। রযদ তন ম তল্পফক্ষর্ 

রনম্নরুঃ 

৮.১ রযদ তনকাল্পর যাজাী কেল্পনয ল্পক্ষভান ককাচ নং-৫১৪১ (কেঁতুরর া এক্সল্পপ্র), ককাচ নং- ৫৪২০ (সুন্দযফন এক্সল্পপ্র), 

ককাচ নং- ৫৫২২ (াগযদারড় এক্সল্পপ্র) এফং ককাচ নং- ৪১১০ ল্পযজরভল্পন কদখা  । এয ভল্পে ককাচ নং-৫৫২২ এফং ৪১১০ 

দ দপুয ও াকতল্প ফাংরাল্পদ কযরওল্প য রনজস্ব র্ত্ত্বাফধাল্পন এফং ককাচ নং-৫১৪১, ককাচ নং- ৫৪২০ প্রাআল্পবট 

গ তানাআল্পজনল্পক রদল্প  কযা ল্প ল্পছ। এ ককাচগুল্পরায পুনফ তাল্পনয কাজ ২০১১-কর্ ম্পন্ন ল্প ল্পছ ভল্পভ ত রনফ তাী প্রল্পকৌরী, যাজাী 

অআএভআরি’কক ফরর্ কল্পযন। রযদ তল্পনয ভ  ককাচ নং- ৫৪২০ এয কলায বাঙা ফস্থা  কদখল্পর্ াও া মা । প্রকল্প কল 

ফায ভা কল্প ল্পকয ভল্পে গারড়য এল্পন ফস্থা কাম্য ন । এ রফলল্প  রনফ তাী প্রল্পকৌরী জানান কম, কযরওল্প য গাি তল্পদয ট্র্ূাংক এ 

ককাল্পচ যাখা ল্প  থাল্পক। ট্র্ূাংকগুল্পরা কলাল্পয াফধাল্পন কপরায জন্যআ কলাল্পযয এভন ফস্থা ল্প ল্পছ ভল্পভ ত রর্রন ঈল্পরস্দখ কল্পযন। 

রযদ তল্পনয ভ  রফদুূৎ যফযা না থাকাল্পর্ গারড়য পূান, রাআট যীক্ষা কযা মা রন। র্ল্পফ গারড়য ীটকবাযভল্পয কফরয 

বাগ কেঁড়া ফস্থা  াও া কগল্পছ। প্রধান প্রল্পকৌরী (রিভ/কভকারনকার) অআএভআরি’কক জানান কম, কযরওল্প য এ ভত্ম 

গারড়গুল্পরা রন ভানুমা ী ২০১৫ াল্পরয ভল্পে পুনঃংস্কাল্পযয জন্য ও াকতল্প কপ্রযর্ কযা ল্পফ। রর্রন অযও জানান কম, মাত্রীফাী 

গারড়য প্রতুরর্াল্পতু স্বল্প খযল্পচ গারড়গুল্পরাল্পক াাড়র্রী ও দ দপুয ও াকতল্প চরাচর ঈল্পমাগী কল্পয ফাংরাল্পদ কযরওল্প  

ব্যফায কযল্পছ। নতুন মাত্রীফাী গারড় ককনা ব্য ফহুর রফধা  াশ্র ী এ িরর্ কযর কমাগাল্পমাল্পগ গুরুেপূর্ ত ভূরভকা ারন কযল্পছ। 

ফাংরাল্পদ কযরওল্প য চারদা কভার্াল্পফক নতুন মাত্রীফাী গারড়য প্রারপ্ত রনরির্ কযা কগল্পর পুযল্পনা মাত্রীফাী গারড় পুনফ তাল্পনয 

প্রল্প াজন ড়ল্পফ না।  

 

রচত্র: ককাচ নং- ৫৪২০ এয বাঙা কলায 

 

রচত্র: রছন্নরবন্ন ীট কবায 

 

৮.২  রযদ তনকাল্পর চট্টগ্রাভ কেন আ াল্পি ত ল্পক্ষভান প্রকল্পল্পয অওর্া  পুনফ তানকৃর্ ৫টি মাত্রীফাী এভরজ ফরগ (নং-৬০২৪, ৩৪৩৮, 

২২৫, ২০৭ এফং ২৩৪) ল্পযজরভল্পন কদখা  । এয ভল্পে ৩৪৩৮নং ককাচটি খাফায গারড় রল্পল্পফ ব্যফায কযা  । রযদ তল্পনয 

ভ  এ ককাল্পচয কচ ায, িাআরনং কটরফর ন্যান্য অফাফত্র ক্ষর্ ফস্থা  কদখা রগল্প ল্পছ। ককাচ নং ৬০২৪ একটি রফল্পল 

ধযল্পর্য রফরাফহুর ককাচ, মা পুল্পযাপুরয ীর্র্া রন রন্ত্রর্ এফং রফল্পল ধযল্পর্য মাত্রীল্পফায জন্য ব্যফায কযা  । রযদ তল্পনয 

ভ  ককাচটি ঝকঝল্পক রযষ্কায এফং প্রা  নতুল্পনয ভর্ াও া রগল্প ল্পছ। ন্যান্য গারড়গুল্পরা রযদ তল্পনয ভ  ক্ষর্ কদখল্পর্ 

াও া কগল্পরও একটি ফরগয কলায এফং ীটভ কনাংযা থাকল্পর্ কদখা রগল্প ল্পছ।  র্ল্পফ প্রকল্পল্পয অওর্া  গারড়গুল্পরাল্পর্ 

রিরনল্পযাধক মন্ত্র (Fire Extinguisher) যাখায ংস্থান থাকল্পরও রযদ তল্পনয ভ  ককান গারড়ল্পর্ র্া কদখল্পর্ াও া মা রন। এ 

রফলল্প  জানল্পর্ চাও া ল্পর রনফ তাী প্রল্পকৌরী, চট্টগ্রাভ জানান কম, কট্র্ন চরাচল্পরয ভ  রিরনল্পযাধক মন্ত্র কযরওল্প য করাকজন 

াল্পর্ ফন কল্পয থাল্পক। রিরনল্পযাধক মল্পন্ত্রয চুরয মাও া কযাধকল্পল্প এ িরর্ নুযর্ কযা   ভল্পভ ত রর্রন অআএভআরি’কক 

জানান। রি দুঘ তটনা কথল্পক মাত্রী াধাযল্পর্য জানভার যক্ষাল্পথ ত রিরর’য ংস্থান নুমা ী ফরগভল্প স্থা ীবাল্পফ রিরনল্পযাধক মন্ত্র 

স্থান কযা অফশ্যক ভল্পভ ত অআএভআরি’য ক্ষ কথল্পক ভর্ প্রকা কযা  ।  



 

 

রচত্র: রযেন্ন ীট কবায 

 

রচত্র: রযেন্ন কলায 

 

৮.৩  রযদ তল্পনয ভ  প্রাআল্পবট ংস্থায রনজস্ব ককান ও াকত অল্পছ কী না অআএভআরি’য ক্ষ কথল্পক র্া জানল্পর্ চাও া  । এ 

রফলল্প  প্রকল্প রযচারক এফং প্রধান প্রল্পকৌরী (কভকারনকূার/পূফ ত) অআএভআরি’কক জানান কম, প্রাআল্পবট ংস্থায রনজস্ব ককান 

ও াকত কনআ, র্ল্পফ র্াল্পদয মন্ত্রারর্ এফং জনফর রদল্প  ফাংরাল্পদ কযরওল্প য রফযভান কযররাআল্পনয ঈয ককাচগুল্পরায 

পুনফ তান কাম তক্রভ রযচারনা কযা  । গুর্গর্ ভান মথামথবাল্পফ ফজা  কযল্পখ কযররাআল্পনয ঈয ঈন্ুক্ত স্থাল্পন কী বাল্পফ এ ধযল্পর্য 

ংস্কায/পুনফ তাল্পনয কাজ ম্পাদন ল্পরা কটি কফাধগম্য ন । ককননা ঈন্ুক্ত স্থাল্পন ফরগ/গারড় পুনফ তান কযা ল্পর ঝড়/বৃরষ্ট/কু াা 

আর্ূারদ কাযল্পর্ পুনফ তান কাল্পজ রফঘ্ন ঘটায অংকা কথল্পক মা । র্দুরয, পুনফ তান কাল্পজয গুর্গর্ ভান ফজা  যাখা ম্ভফ ন  

ভল্পভ ত প্রর্ী ভান  ।  ঈল্পরস্দখ্য, ফাংরাল্পদ কযরওল্প য াাড়র্রী ও দ দপুয ও াকত দু’টিয ংস্কায কযায জন্য দুটি প্রকল্প 

ফাস্তফা নাধীন, মায ভল্পে ‘‘দ দপুয কযরওল্প  কাযখানা অধুরনকীকযর্ (১ভ ংল্পারধর্)’’ ীল তক প্রকল্পল্পয অওর্া  দ দপুয 

ও াকতটিয অধুরনকীকযল্পর্য কাজ আল্পর্াভল্পে ম্পন্ন ল্প ল্পছ। কাল্পজআ ফাংরাল্পদ কযরওল্প য াাড়র্রী ও দ দপুয ও াকত 

দু’টিয রফযভান সুরফধারদয ল্পফ তাচ্চ ব্যফায কযা কমল্পর্ াল্পয। অযও ঈল্পেখ্য, ফাংরাল্পদ কযরওল্প য জনফল্পরয ভর্ দক্ষর্া এফং 

প্রল্প াজনী  ফকাোল্পভা প্রাআল্পবট ংস্থায কনআ। এ কপ্ররক্ষল্পর্ এ ধযল্পর্য ংস্কায/পুনফ তাল্পনয কাজ প্রাআল্পবট ংস্থায রযফল্পর্ত 

ফাংরাল্পদ কযরওল্প য রনজস্ব জনফর রদল্প  কযা ল্পর প্রকল্পল্পয সুপর কটকআ ল্পফ এফং এল্পর্ কল্পয ভল্যফান কদজ ম্পল্পদয 

ল্পফ তািভ ব্যফায রনরির্ ল্পফ। 

 

৯। ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ  ররঅয নুমা ী প্রকল্পল্পয ক্র  কাম তক্রভ ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদ রনম্নরূঃ  

(রক্ষ টাকা ) 

ক্র: নং ক্র /কভযাভর্ কাম তক্রভ দযত্র প্রস্তাল্পফয ভল্য দযত্র  কাজ ভারপ্তয র্ারযখ 

প্রকল্প 

প্রস্তাফ 

নুমা ী 

ভর 

চুরক্ত 

ভল্য 

অফাল্পনয  

র্ারযখ 

চুরক্ত স্বাক্ষল্পযয 

র্ারযখ 

চুরক্ত 

নুমা ী 

প্রকৃর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1. Rehabilitation of 100 nos. MG Pas-

senger Carriages by Private Organi-

zation.100 nos. MG Passenger Car-

riages Rehabilitated By PHT Rail-

way Workshop during the Project 

period. 

4060.00 3177.87 12-07-2009 24-03-2010 30-06-2013 30-06-2014 

2. Rahabilitation of 30 nos. BG Pas-

senger Carriages by Private Ornani-

zation. 

30 no. BG Passenger Carriages Re-

habilitated by SDP Railway Work-

shop during the Project period. 

1690.00 1152.26 29-10-2009 04-06-2010 30-06-2013 30-06-2014 



প্রকল্পল্পয অওর্া  নুল্পভারদর্ রিররল্পর্ ংস্থান নুমা ী ফছযরবরিক প্রকল্প রযচারল্পকয চারদায রবরিল্পর্ ফাংরাল্পদ 

কযরওল্প য প্রধান যঞ্জাভ রন ন্ত্রক (রফরএ)-এয ভােল্পভ খুচযা মন্ত্রাং ক্র  কযা  । ররএ কর্ততক ংগৃীর্ খুচযা মন্ত্রাংল্পয 

ভােল্পভ াাড়র্রী কূাল্পযজ ও াকতল্প রনযুক্ত শ্ররভক রদল্প  ১০০টি (৫০%) এভরজ গারড় পুনফ তান কযা ল্প ল্পছ। ন্যরদল্পক, 

ফরষ্ট ১০০টি এভরজ মাত্রীফাী গারড় পুনফ তাল্পনয কাজটি Shafines Enterprise Ltd. Dhaka কর্ততক ম্পারদর্ ল্প ল্পছ। এছাড়া 

৩০টি রফরজ মাত্রীফাী গারড় পুনফ তাল্পনয জন্য M/s Narayanganj Engineering & Ship-building Ltd. Dhaka-কক ঠিকাদায 

রনল্প াগ কযা  ।  

 

ঈল্পযাক্ত প্যাল্পকজভ কথল্পক দদফচর র্বাল্পফ অল্পরাচূ প্রকল্পটিয Rehabilitation of 30 nos BG Passenger Carriages by 

Private Organization প্যাল্পকল্পজয ক্র  ংক্রান্ত নরথ ম তাল্পরাচনা কযা  । এ প্যাল্পকল্পজয ঠিকাদায রনল্প াল্পগয জন্য ফহুর 

প্রচারযর্ 3টি  রত্রকা  রফজ্ঞান প্রকা কযা ল্প ল্পছ। র্াছাড়া ররঅয নুমা ী Tender Opening committee (TOC) এফং 

Tender Evaluation Committee (TEC) গেন কযা ল্প ল্পছ । রফরধ কভার্াল্পফক TEC-কর্ দুআজন (ফাংরাল্পদ প্রল্পকৌর 

রফশ্বরফযার  ১জন এফং ারন ঈন্ন ন কফাি ত ১জন) কল্পয ক্র কাযীয রন ন্ত্রনকাযী ভন্ত্রর্ার /রফবাগ/এল্পজন্পী ফরভূ তর্ দস্ ন্তভূ তক্ত 

কযা ল্প ল্পছ। র্াছাড়া TOC কর্ TEC করভটিয একজন দস্ ন্তর্ভ তক্ত কযা ল্প ল্পছ । TOC করভটি কর্ততক কটন্ডায জভাদাল্পনয 

রনরদষ্ট ভ  য দযত্র ঈন্ুক্ত কযা ল্প ল্পছ । থ তাৎ TOC ও TEC করভটি ঠিকবাল্পফ গেনপূফ তক কটন্ডায ঈন্ুক্তকযর্ ও ভল্যা ন 

কাজ ম্পন্ন কযা ল্প ল্পছ । ভল্যা ন প্ররর্ল্পফদনভ মথামথ কর্ততক্ষ কর্ততক নুল্পভাদনপূফ তক ঠিকাদাযল্পক কাম তাল্পদ প্রদান কযা 

ল্প ল্পছ। ঠিকাদায প্ররর্ষ্ঠান কর্ততক ৩০ টি মাত্রীফাী গারড়য ভল্পে ২৯টি গারড় মথা ভল্প  পুনফ তান কাজ ম্পন্ন ল্প ল্পছ। ফরষ্ট 

১টি গারড় রফরল্পভফ কিররবারয কদ ায কাযল্পর্ অরথ তক জরযভানা াযপল্পভ তন্প গ্যাযারন্ট কথল্পক কর্তল্পনয রফল টি প্ররক্র াধীন যল্প ল্পছ 

ভল্পভ ত প্রকল্প রযচারক ফরর্ কল্পযল্পছন। 

 

১০। ংল্পারধর্ রিরর ফযাে ও গ্রগরর্ঃ প্রকল্পল্পয ররঅয ও ংস্থা কর্ততক যফযাকৃর্ র্থ্য নুমা ী অল্পরাচূ প্রকল্পল্পয নুকূল্পর 

ফছযও াযী থ ত ফযাে, ফভৄরক্ত এফং ব্য  রনম্নরূঃ  

(রক্ষ টাকা ) 

থ তফছয ংল্পারধর্ ফযাে ও রক্ষূভাত্রা টাকা 

ফভৄরক্ত 

ব্য  ও ফাস্তফ গ্রগরর্ 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষভাত্রা % 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ  

গ্রগরর্ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ১১৩৪.০০ ১১৩৪.০০ ০.০০ - ৭৬৯.০০ ৩৬৬.০৯ ৩৬৬.০৯ - - 

২০১০-১১ ২৪০৬.০০ ২৪০৬.০০ ০.০০ - ২৬২৫.০০ ২৪৮৮.১৫ ২৪৮৫.৭৭ - - 

২০১১-১২ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ - ৩০০০.০০ ২৩৭৬.৭৮ ২৩৭৬.৭৮ - - 

২০১২-১৩ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ০.০০ - ২৭৫০.০০ ২৬০১.৯৯ ২৬০১.৯৯ - - 

২০১৩-১৪ ২৬৫৫.০০ ২৬৫৫.০০ ০.০০ - ২৬৫৫.০০ ২৭০১.০৯ ২৭০১.০৯ - - 

 

১১। ন্যান্য মন্ত্রারর্/গারড় ক্র /স্থানঃ  প্রল্পমাজূ ন । 

 

 

 



১২।  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য জতনঃ 

রযকরল্পর্ ঈল্পেশ্য জতন 

মাত্রীফাী গারড়য কভযাভর্, ব্যাকরগ হ্রাকযর্, প্রাপ্যর্া ও 

রযচারন দক্ষর্ায ঈন্ন ন। 

প্রকল্পল্পয অওর্া  ২০০টি এভরজ এফং ৬০টি রফরজ গারড়য পুনফ তাল্পনয 

ভােল্পভ ব্যাক রগ কল্পভল্পছ এফং রযচারন দক্ষর্া বৃরি কল্প ল্পছ।  

 

১৩। ঈল্পেশ্য রজতর্ না ল্প  থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ প্রল্পমাজূ ন । 

১৪। প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ   

 

ক্র: নং প্রকল্প রযচারল্পকয নাভ ও দফী দার ল্পেয ধযর্ কভ তকার ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. কভাঃ াভসুজ্জাভান একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ১৫-১২-০৮ ল্পর্ 

২৪-০২-২০১১ 

এভরজ 

২. কভাঃ অক্তাযম্নজ্জাভান া দায একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ২৪-০২-১১ ল্পর্ 

০২-০৩-২০১৪ 

এভরজ 

৩. অব্দুর ভরর্ন কচৌধুযী একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ০২-০৩-১৪ ল্পর্ 

১৯-০৬-২০১৪ 

এভরজ 

৪. কভাঃ ারুন-য-যরদ একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ১৯-০৬-২০১৪ ল্পর্ 

৩০-০৬-২০১৪ 

এভরজ 

৫. দুরার কুভায যা  একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ২৭-০৯-২০১০ ল্পর্ 

১২-০৩-২০১৪ 

রফরজ 

৬. কভাঃ াআদুয যভান একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ১২-০৩-২০১৪ ল্পর্ 

০৮-০৫-২০১৪ 

রফরজ 

৭. কভাঃ ারুন-য-যরদ একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে রনল্প ারজর্। ০৮-০৫-২০১৪ ল্পর্ 

১১-০৬-২০১৪ 

রফরজ 

 

১৫। রিট ংক্রান্তঃ প্রকল্পটিয এক্সটাযনার রিট এখল্পনা ম্পন্ন  রন।  

১৬। প্রকল্প ফাস্তফা ন ভস্াঃ    

১৬.১। ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদরীঃ   প্রকল্পটি জুন ২০০৯ কথল্পক জুরাআ ২০১৪ কভ াল্পদ ফাস্তফার র্ ল্প ল্পছ। ০৫ (াঁচ) ফছয কভ াল্পদ 

ফাস্তফার র্ প্রকল্পল্প কভাট ০৭ (ার্) জন প্রকল্প রযচারক রনল্প াগ কদও া ল্প ল্পছ। প্রকল্পল্পয কারির্ সুপর কটকআ কযল্পর্ 

প্রকল্পল্পয অওর্া  গৃীর্ কাম তক্রভ ভানম্পন্নবাল্পফ ম্পাদন কযা প্রল্প াজন। ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদর ল্পর প্রকল্পল্পয কাজ 

মথামথবাল্পফ র্দাযকী রফরঘ্নর্  । বরফষ্যল্পর্ এ ধযল্পনয ফড় প্রকল্পল্প স্থা ী প্রকল্প রযচারল্পকয দা ন কযা অফশ্যক।  

 

১৬.২। রফল্পল ম তল্পফক্ষর্ঃ   প্রকল্পটিয অওর্া  আকনরভক রাআপ রর্ক্রাভত্ম মাত্রীফাী গারড়য কভযাভর্/পুনফ তান কযা ল্প ল্পছ। 

রযদ তনকাল্পর কদখা মা  কম, প্রকল্প ভারপ্তয াল্পথ াল্পথ পুনফ তানকৃর্ কল্প কটি ফরগয ীটভ মাত্রী াধাযল্পর্য ব্যফায 

নুল্পমাগী ল্প  ল্পড়ল্পছ। এ ছাড়া কযল্পরয একটি ফরগয কলায ভাযাত্মকবাল্পফ ক্ষরর্গ্রস্ত ল্পর্ কদখা মা । এ ভস্ত গারড়গুল্পরাল্পক 

ংস্কায কযায জন্য ীঘ্রআ ও াকতল্প কপ্রযর্ কযা ল্পফ ভল্পভ ত রনফ তাী প্রল্পকৌরী, ফাংরাল্পদ কযরওল্প , যাজাী অআএভআরি’কক 

ফরর্ কল্পযন। রর্রন অযও জানান কম, প্ররর্ ফছয মাত্রীফাী গারড়য যক্ষর্াল্পফক্ষর্ কাজ ( maintenance schedule work) 



প্রল্প াজন নুাল্পয ম্পাদন কযল্পর্  । প্রকল্প কল ফায ভা কল্প ল্পকয ভল্পে গারড়য এল্পন ফস্থা কাম্য ন । প্রকল্পল্পয সুপর 

কটকআ কযায জন্য গুর্গর্ ভান মথামথবাল্পফ ফজা  কযল্পখ পুনফ তান কাজ ম্পাদল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ কযরওল্প -এয অযও ল্পচষ্ট 

ও া প্রল্প াজন। ঈল্পেখ্য, মাত্রীফাী গারড়য কভযাভর্/পুনফ তান একটি যাজস্বধভী কাজ, মা ঈন্ন ন ফাল্পজল্পটয অওর্া  ফাস্তফা ন 

কমৌরক্তক ন । কাল্পজআ বরফষ্যল্পর্ ফারল তক ঈন্ন ন কভ তসূরচয অওর্া  এ ধযল্পর্য প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন না কল্পয কযরথ ভন্ত্রর্ারল্প য 

যাজস্ব ফাল্পজল্পটয অওর্া  মাত্রীফাী গারড়ভল্পয ংস্কায/পুনফ তাল্পনয কভ তসূরচ গ্রর্ কযা কমল্পর্ াল্পয।  

  

১৭।  ভর্াভর্ঃ 

১৭.১।   প্রকল্পল্পয অওর্া  পুনফ তানকৃর্ কম ভস্ত মাত্রীফাী ককাচ ব্যফায নুল্পমাগী ল্প  ল্পড়ল্পছ র্া েয কভযাভল্পর্য 

ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-৮.১)। 

১৭.২। ক্ষরর্গ্রস্ত ীট কবায এফং ককাচ নং- ৫৪২০ এয বাঙা কলায কভযাভল্পর্য ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-৮.১)।  

১৭.৩। রিকান্ড কথল্পক মাত্রী াধাযল্পর্য জানভাল্পরয রনি র্া রফধানকল্পল্প ফরগভল্প স্থা ীবাল্পফ রিরনল্পযাধক মন্ত্র ( Fire Ex-

tinguisher) স্থাল্পনয ব্যফস্থা রনল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-৮.২)। 

১৭.৪। প্রকল্পটিয এক্সটাযনার রিট দ্রুর্ ম্পাদল্পনয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ। এল্পর্ ককান অরি ঈত্থারর্ ল্পর র্া দ্রুর্ 

রনষ্পরিয ব্যফস্থা গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-১৫)। 

১৭.৫। গুর্গর্ ভান ফজা  কযল্পখ প্রকল্পল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফা ন রনরির্কযল্পর্য রল্পক্ষূ বৃদাকায প্রকল্পল্প স্থা ী প্রকল্প রযচারক 

রনল্প াগ রদল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-১৬.১)।  

১৭.৬।   প্রকল্পল্পয সুপর কটকআ কযায জন্য গুর্গর্ ভান মথামথবাল্পফ ফজা  কযল্পখ পুনফ তান কাজ ম্পাদল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ 

কযরওল্প -কক ল্পচষ্ট ল্পর্ ল্পফ।  এছাড়া বরফষ্যল্পর্ ফারল তক ঈন্ন ন কভ তসূরচ (এরির)-কর্ ঈন্ন ন ফাল্পজল্পটয অওর্া  

মাত্রীফাী গারড়ভল্পয ংস্কায/পুনফ তাল্পনয কাম তক্রভ ম্বররর্ প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন না কল্পয কযরথ ভন্ত্রর্ারল্প য যাজস্ব 

ফাল্পজল্পটয অওর্া  ংস্কায/পুনফ তাল্পনয কভ তসূরচ গ্রর্ কযা কমল্পর্ াল্পয (নুল্পেদ-১৬.২)।  

১৭.৭। ঈল্পযয নুল্পেদ-১৭.১ কথল্পক ১৭.৪ নুমা ী গৃীর্ ব্যফস্থা ম্পল্পকত অআএভআরি-কক ফরর্ কযল্পর্ ল্পফ।  

 



‘‘ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও ানগঞ্জ ফাজায ককন পুন তফান (১ভ ংল্পারধর্)’’  

ীল তক প্রকল্পল্পয ভারপ্ত ভল্যা ন প্ররর্ল্পফদন

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।    প্রকল্পল্পয নাভ : ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও ানগঞ্জ ফাজায ককন 

পুন তফান (১ভ ংল্পারধর্)।  

২।   ফাস্তফা নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ কযরওল্প । 

৩।   প্রারনক ভন্ত্রর্ার /রফবাগ : কযরথ ভন্ত্রর্ার ।  

৪।   প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন ভ  ও ব্য  :  

                                                                                                                      

    (রক্ষ টাকা ) 

প্রাক্কররর্ ব্য  (প্রঃাঃ) প্রকৃর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

রযকরল্পর্ ফাস্তফা নকার প্রকৃর্ 

ফাস্তফা নকার 

রর্রযক্ত 

ব্য  (ভর 

প্রাক্কররর্ 

ব্যল্প য %) 

রর্রযক্ত ভ  (ভর  

ফাস্তফা নকাল্পরয %) ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১২৯৭.৮৭ 

(-) 

১৭১৬৮.২৯ 

 (-) 

১৭০৯৪.০২ 

(-) 

ভাচ ত, ২০০৯ 

কথল্পক 

জুন, ২০১২ 

ভাচ ত, ২০০৯ 

কথল্পক 

জুন, ২০১৪ 

ভাচ ত, ২০০৯ 

কথল্পক 

জুন, ২০১৪ 

-১৯.৭৪% ২ ফছয ৩ ভা 

(৬০.৬১%) 

 

৫।  প্রকল্পল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফা ন (ররঅয নুাল্পয):  

(রক্ষ টাকা ) 

ক্র: নং ল্পঙ্গয নাভ একক ফ তল্পল ংল্পারধর্ রিরর 

নুমা ী রক্ষূভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

 অরথ তক 

(দফঃ ভৄঃ) 

ফাস্তফ 

রযভার্ 

অরথ তক 

(দফঃ ভৄঃ) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ Civil & building works other than P-

way (Annexure-B) 

 ৮৩১.৪০  ৮৩১.৪০  

২ Track Works (Annexure- C)  ১৫৩০৪.৮২  ১৫২২৭.০৮  

৩ Bridge works  (Annexure-D)   ৫৩৫.১০  ৫৩৫.১০  

৪ Signaling Works (Annexure-E)  ৪৮১.০৭  ৪৮১.০৭  

৫ Motor Trolley (Annexure-F)  ৪.৯২  ৪.৯২  



৬ Office Equipment Item No. 1, 2, 3 & 

4 of  Annexure-G 

 ৭.৯৮  ৭.৯৮  

৭ Office Stationary & other consu-

mables Item No.6 of Annexure-G 

 ৩.০০  ৩.০০  

৮ Paper bill & Honorarium etc   -  ৪.৬২  

 Total Estimated Cost:   ১৭১৬৮.২৯  ১৭০৯৪.০২  

 

৬। প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ 

ক্র: নং প্রকল্প রযচারল্পকয নাভ দার ল্পেয ধযর্ কভ তকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১ জনাফ কভাঃ খা রুর অরভ 

রর্রযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী  (কতু) পূফ ত 

খন্ডকারীন ১০/০৫/২০০৯ ল্পর্ ০২/০৫/২০১১ 

২ ি. এন. ভজভৄদায 

রর্রযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী  (কতু) পূফ ত 

খন্ডকারীন ০২/০৫/২০১১ ল্পর্ ২৫/০৮/২০১৩ 

৩ জনাফ কভাঃ ভরপজুয যভান 

রর্রযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী  (কতু) পূফ ত 

খন্ডকারীন ২৫/০৮/২০১৩ ল্পর্ ফর্তভান 

 

ংরেষ্ট ছক ম তাল্পরাচনা  কদখা মা , ফরর্ তর্ প্রকল্পল্প কভাট ৩ জন প্রকল্প রযচারক দার ে ারন কল্পযল্পছন। খন্ডকারীন রনল্প াগ 

এফং ঘন ঘন ফদরী কযা  প্রকল্প দযচোরকগণ প্রকল্পল্পয কাল্পজ মথামথ ভল্পনারনল্পফ কযল্পর্ াল্পযনরন।  পল্পর মথাভল্প  প্রকল্পল্পয 

সুপর ল্পর্ জনগর্ ফরির্ ল্প ল্পছ।  

৭।  ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ 

(রক্ষ টাকা ) 

ক্র  রফফযর্ী দযত্র কাজ ভারপ্তয র্ারযখ 

নুল্পভারদর্ 

রিরর 

নুমা ী 

চুরক্তভল্য অফাল্পনয 

র্ারযখ 

চুরক্ত স্বাক্ষয/ 

এরর কখারায 

র্ারযখ 

চুরক্ত নুমা ী প্রকৃর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(a) Local       

Supply, installation, testing 

and commissioning of Signal-

ing equipments including one 

year warranty period in Turn-

key & CFR.  

৪৮১.০৭ ৬২২.১৫ ১৪/১০/২০০৯ ২৩/০৩/১০ ৩০/০৩/১২ ২৩/০৩/১২ 

Civil & building works other 

than P-way including supply 

of all materials, equipment/ 

machineries labour & trans-

portation cost in Turnkey basis  

৮৩১.৪০ ৮৩১.৪০ ৩০/০৮/২০০৯ ১৪/১২/০৯ ৩১/১২/১৩ ১৫/০৫/১৩ 

 

  



Track works including supply 

of all materials, equip-

ments/machineries, labour & 

transportation cost in Turnkey 

baiss.  

১৫৩০৪.৮২ ১৫৯৫৮.৪ ২৩/০৬/২০০৯ ০৫/০৫/১০ ৩০/০৬/১৪ ১০/০৬/১৪ 

Bridge including supply of all 

materials equip-

ments/machineries, labour & 

transportation cost in Turnkey  

৫৩৫.১০ ৫৪৯.১০ ১৫/০৭/২০০৯ ১৪/১২/০৯ ৩১/১২/১৩ ৩১/১২/১৩ 

 

৮।  ংল্পারধর্ রিরর ফযাে ও গ্রগরর্ঃ 

(রক্ষ টাকা ) 

থ তফছয ংল্পারধর্ ফযাে ও রক্ষূভাত্রা টাকা 

ফভৄরক্ত 

ব্য  ও ফাস্তফ গ্রগরর্ 

কভাট 

(দফ: ভৄ:) 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষূভাত্রা % 

কভাট 

(দফ: ভৄ:) 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ গ্রগরর্ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ ০.০০ ০.০০   ০.০০ ০.০০ ০.০০   

২০০৯-১০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০   ৭৫০০.০০ ৪৮০৫.৮৯ ৪৮০৫.৮৯   

২০১০-১১ ৭০০০.০০ ৭০০০.০০   ১০০০০.০০ ৫২২৩.৮৯ ৫২২৩.৮৯   

২০১১-১২ ৫২০০.০০ ৫২০০.০০   ৫২০০.০০ ৪৮১২.৪৮ ৪৮১২.৪৮   

২০১২-১৩ ৩১০০.০০ ৩১০০.০০   ২৪২০.০০ ১৬০৫.৩৮ ১৬০৫.৩৮   

২০১৩-১৪ ৭২১.০০ ৭২১.০০   ৭২১.০০ ৬৪৬.৩৮ ৬৪৬.৩৮   

কভাট = ২১০২১.০০   ২৫৮৪১.০০ ১৭০৯৪.০২ ১৭০৯৪.০২   

৯।  কাজ ম্পূর্ ত থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ নুল্পভারদর্ রিরর নুমা ী কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ।  

১০। াধাযর্ ম তল্পফক্ষর্ঃ    

১০.১ প্রকল্পল্পয টভূরভঃ ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও াগঞ্জ ফাজায ককল্পনয দদঘ তূ  লু রাআন ১০৪.৮৪ রক:রভ:। ঈক্ত ককল্পন 

ব্যফহৃর্ কযর, িীায ও রপটিং অআল্পটভ এয কক্ষল্পত্র রনযাদ ীভা রর্ক্রভ কযা  য দূঘ তটনা ঘটল্পছ। পল্পর এ ককনটি 

পুনফ তান কযা জরুযী। এছাড়া ঈক্ত ককল্পন রফযভান ১৬টি কেন বফন ১৯১৭ াল্পর রনভ তার্ কযা  । কেন বফনগুল্পরায 

আকনরভক রাআপ ঈিীর্ ত ল্প  কগল্পছ। কেনগুল্পরাল্পর্ রফশ্রাভাগায ও ভানম্মর্ ট ল্পরট সুরফধা কনআ। র্াআ ঈন্নর্ সুল্পমাগ-সুরফধা এফং 

মাত্রীাধাযল্পনয রনযািা রনরির্ কযায রল্পক্ষূ অল্পরাচূ প্রকল্পটি গ্রর্ কযা ল্প ল্পছ।       

 

১০.২ প্রক কল্পয ঈল্পেশ্যঃ ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও াগঞ্জ ফাজায ককল্পনয ৮৭.৪৪ রক:রভ: কভআন রাআন ও 

১৭.৪০ রক:রভ: লু রাআন কভাট ১০৪.৮৪ রক:রভ: কযরওল্প  রাআন পুনফ তান এফং ন্যান্য ংরস্দষ্ট কাজ ম্পাদল্পনয ভােল্পভ 

রনযাদ এফং অযাভদা ক ভ্রভর্ ও দ্রম্নর্ কট্র্ন চরাচর রনরির্ কযা ।   



১০.৩ প্রকল্পল্পয নুল্পভাদনঃ প্রকল্পটি একল্পনক কর্ততক ১৫/০৪/২০০৯ র্ারযল্পখ ২১২৯৭.৫৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কররর্ ব্যল্প  নুল্পভারদর্  । 

নুল্পভারদর্ ফাস্তফা নকার ভাচ ত, ২০০৯ কথল্পক জুন, ২০১২ ম তন্ত। যফর্ীল্পর্ অআএভআরি’য সুারযক্রল্পভ ব্য  বৃরি ব্যরর্ল্পযল্পক 

প্রকল্পটিয কভ াদ ৩০/০৬/২০১৪ ম তন্ত বৃরি কযা  । প্রকল্পটি ম্পূর্ ত কজরিরএপ থ তা ল্পন এফং নুল্পভারদর্ ব্যল্প য ভল্পে 

ফাস্তফার র্ ল্পে।   

১০.৪ ারফ তক অরথ তক ও ফাস্তফ গ্রগরর্ঃ প্রকল্পল্পয অওর্া  জুন, ২০১৪ ম তন্ত ক্রভপুরঞ্জর্ অরথ তক গ্রগরর্ ল্প ল্পছ ১৭০৯৪.০২ রক্ষ টাকা 

মা নুল্পভারদর্ ব্য  ১৭১৬৮.২৯ রক্ষ টাকায ৯৭.৬৭%। ঈক্ত ভল্প  প্রকল্পল্পয ১০০% ফাস্তফ গ্রগরর্ ারধর্ ল্প ল্পছ                

(নুল্পেদ-৫)।  

 

১১। প্রকল্প রযদ তনঃ গর্ ২৩/০৮/২০১৫ র্ারযল্পখ অআএভআরি কর্ততক প্রকল্পটি রযদ তন কযা  । রযদ তনকাল্পর রফবাগী  রনফ তাী 

প্রল্পকৌরী জনাফ কভাঃ অরযপ ঈরস্থর্ রছল্পরন। রযদ তন ম তল্পফক্ষর্ রনম্নরূঃ  

১১.১ ভারাভার ংগ্রঃ  রযদ তনকাল্পর প্রকল্প রযচারক কর্ততক যফযাকৃর্ র্থ্য নুমা ী কদখা মা  কম, রিরর’য ংস্থান নুমা ী 

ঠিকাদাযী প্ররর্ষ্ঠান কর্ততক ৫৩০১ কভঃ টন ৭৫ াঃ ‘এ’ কযর (১০০%), ১৩৭৯৭৫টি রর িীায (১০৩.৭৬%),  ৬৭৬.৭৫ ঘন 

রভটায special wooden sleeper (১০০%), ৩৪ কট Turnouts (১০০%), ৭৩৩০০ ঘনরভটায ব্যারাে (১০০%), Welding 

Materials ১০৯০০টি (১০০%), 8000 Nos. welding Joint (১০০%),  5458 Pair Fish Plate (১০০%), ২১৮৩২ Nos. Fish 

Bolts (১০০%), ১৫৬২২৪ Nos. Dog-spike (১০০%), 22464 Nos. Bearing plate (১০০%), 551900 Nos. Elastic Rail 

Clip (১০৩.৭৬%) ও ন্যান্য রপটিং অআল্পটভ ১০০% যফযা কযা ল্প ল্পছ।  

১১.২ কযরথ (ট্র্ূাক) পুনফ তানঃ  প্রকল্পল্পয অওর্া  ঈযু তক্ত ভারাভার দ্বাযা ৮৭.৪৪ রক:রভ: কভআন রাআন ও ১৭.৪০ রক:রভ: লু 

রাআন কভাট ১০৪.৮৪ রক:রভ: কযরওল্প  ট্র্ূাক পুনফ তাল্পনয ংস্থান অল্পছ। এ জন্য নুল্পেদ-১১.১ এ ফরর্ তর্ ভারাভার ছাড়াও 

৪৮.০০ রক:রভ: এভব্যাংকল্পভন্ট রযল্প ায/রযল্পপ্রাপাআররং, ১৮ রকঃ রভঃ এভব্যাংকল্পভন্ট ঈন্ন ন, ১৮২২ রভটায ব্যাংক প্রল্পটকন 

ও ার রনভ তার্, ৪৯৯২ রভটায ব্যারাে প্রল্পটকন ও ার এফং ২২টি করল্পবর ক্ররং কগআট এয ংস্থান যল্প ল্পছ। রযদ তনকাল্পর 

ফরর্ তর্ ভারাভার দ্বাযা র্বাগ কযরথ (ট্র্ূাক) পুনফ তান কযা ল্প ল্পছ কদখা মা । রযদ তনকাল্পর ভ ভনরং-জাভারপুয-

কদও ানগঞ্জফাজায ককল্পনয কচআল্পনজ রক:রভ: ৪৫/৫-৬ ও কচআল্পনজ রক:রভ: ৫৮/০-১ কর্ কুন ব্যারাে মথাক্রল্পভ ৬.৫ আরি ও 

৬.০ আরি (গ্রর্ল্পমাগ্য রযভা ৬ আরি) এফং কাল্ডায ব্যারাে মথাক্রল্পভ ৯ আরি ও ১০ আরি (গ্রর্ল্পমাগ্য ১২ আরি) াও া 

কগল্পছ। র্ল্পফ কাল্ডাল্পযয ফারল্পয রকছু ছড়াল্পনা-রছটাল্পনা ব্যারাে কদখা কগল্পছ। রন রভর্ যক্ষর্াল্পফক্ষর্ ও কভযাভল্পর্য বাল্পফ  কাল্ডায 

ল্পর্ ব্যারাে ল্পয কগল্পছ। ফরর্ তর্ ককল্পন এভব্যাংকল্পভল্পন্টয প্রস্থর্া এফং কস্দা মথাক্রল্পভ ১৮ ফুট এফং প্রা  ১:২ াও া কগল্পছ 

(গ্রর্ল্পমাগ্য মথাক্রল্পভ ১৮ ফুট এফং ১:২)। আল্পর্াপূল্পফ ত অআএভআরি’য রযদ তনকাল্পর ফরর্ তর্ ককনদ্বল্প  এভব্যাংকল্পভল্পন্টয কিা 

এফং কযআনকাট ম্পরকতর্ রকছু ম তল্পফক্ষর্ রছর মা প্রকল্প ভানাল্পন্ত ফাস্তফা ন কযা ল্প ল্পছ কদখা মা । ফর্তভাল্পন ফরর্ তর্ 

ককনদ্বল্প  ঘন্টা  ৭২ রক:রভ: েীল্পি কট্র্ন চরাচর কযল্পর্ াল্পয ভল্পভ ত রফবাগী  রনফ তাী প্রল্পকৌরী রযদ তনকাল্পর ফরর্ কল্পযন। 

র্ল্পফ আরঞ্জল্পনয ক্ষভর্ায বাল্পফ ফর্তভাল্পন ঘন্টা  ৬০ রক:রভ: গরর্ল্পর্ চরাচর কযল্পছ।     

  

 

 

 

 

 

 

 দচত্র-১: দনদভ িত রযর রোইন (ট্র্যোক) রচইমনজ দকিঃদভিঃ ৩৫৬/৯ দচত্র-২: দনদভ িত রযর রোইন (ট্র্যোক)  রচইমনজ দকিঃদভিঃ ৩৭৯/৫ 



  

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৩: দনদভ িত রযর রোইন (ট্র্যোক) রচইমনজ দকিঃদভিঃ ৩৪৫/৪ দচত্র-৪: দনদভ িত রযর রোইন (ট্র্যোক) রচইমনজ দকিঃদভিঃ ৩৭৯/৭ 

 

১১.৩ পূর্ত কাজঃ  প্রকল্পল্পয অওর্া  ভ ভনরং কথল্পক কদও ানগঞ্জ ফাজায ককল্পন ১১টি কেন বফন (ভ ভনরং কযাি, 

ফাআগুনফাড়ী, রফযাগঞ্জ, র াযপুয, নুরুরন্দ, নারন্দনা, জাভারপুয ককাট ত, কভরান্দ ফাজায, দুযভৄট, আরাভপুয ফাজায ও 

কভাাযপগঞ্জ) পুনরনভ তার্, প্লটপযভ কভযাভর্, ারন যফযা রাআন স্থান এফং অফাফত্র যফযা, ৬টি কেল্পনয 

(ফাআগুনফাড়ী, রফযাগঞ্জ, র াযপুয, নুরুরন্দ, নারন্দনা ও কভরান্দ ফাজায) প্লাটপযভ কি রনভ তার্, ২টি কেল্পনয (আরাভপুয ও 

কদও ানগঞ্জ ফাজায) রফযভান প্লাটপযভ কি কভযাভর্, ৮টি কেল্পনয (ভ ভনরং কযাি, নারন্দনা, জাভারপুয ককাট ত, কভরান্দ 

ফাজায দুযভৄটি, আরাভপুয, কভাাযপগঞ্জ ও কদও ানগঞ্জ ফাজায) এল্পপ্রাচ কযাি  রনভ তার্ ও ৬টি কেল্পনয (ভ ভনরং কযাি, 

নারন্দনা, জাভারপুয ককাট ত, দুযভৄট, আরাভপুয ও কদও ানগঞ্জ ফাজায) আ াি ত কেন রনভ তার্ প্রভৃরর্ পূর্ত কাজ ন্তর্ভ তক্ত অল্পছ। 

রযদ তনকারীন ভ  ম তন্ত ফকটি কেল্পনয কেন বফন রনভ তার্/পুনরনভ তার্, প্লাটপযভ কভযাভর্, প্লটপযভ কি রনভ তার্, ারন 

যফযা রাআন স্থান, দফদুূরর্ক ংল্পমাগ ও অফাফত্র যফযা প্রভৃরর্ কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ। এছাড়া এল্পপ্রাচ কযাি ও আ াি ত কেন 

রনভ তার্ কাজও ভাপ্ত ল্প ল্পছ কদখা মা । রযদ তনকাল্পর রনরভ তর্ কেন বফনভল্প স্ারনটাযী ও আল্পরকরট্র্কূার ও াকত কাম তকয 

এফং প্রল্প াজনী  রাআট, পূান, কচ ায ও অফাফত্র যফযা কযা ল্প ল্পছ কদখা মা । র্ল্পফ ফাআগুনফাড়ী, র াযপুয, নুরুরন্দ, 

নারন্দনা, দুযভৄট ও কভাাযপগঞ্জ কেল্পন কেন ভাষ্টায এফং প্রল্প াজনী  ন্যান্য জনফর না থাকা  কেনগুল্পরা কাম তকয 

দযচোরনো  ম্ভফ ল্পে না কদখা মা ।    

১১.৪ ব্রীজ/কারবাট ত রনভ তার্/পুনঃরনভ তার্ঃ প্রকল্পল্পয অওর্া  ১০৮টি ভাআনয ব্রীজ পুনরনভ তার্/কভযাভল্পর্য ংস্থান অল্পছ। র্ল্পফ ম্পারদর্ 

চুরক্তয অওর্া  ৮৭টি ব্রীজ পুনরনভ তার্/কভযাভল্পর্য ংস্থান যল্প ল্পছ, মায ভল্পে ৮৫টি ব্রীজ পুনরনভ তার্/কভযাভর্ কযা ল্পফ। এল্পদয 

ভল্পে ৩৩টি কভযাভর্ এফং ৫২টি পুন তরনভ তার্ ংক্রান্ত। ফরষ্ট ২৩টি ব্রীজ পুনরনভ তার্/কভযাভল্পর্য প্রল্প াজনী র্া না থাকা  

পুনরনভ তার্/কভযাভর্ কযা  রন। রযদ তনকারীন ভ  ম তন্ত ৩৩টি ব্রীজ কভযাভর্ ও ৫২টি ব্রীল্পজয পুনরনভ তার্ কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ 

কদখা মা । রযদ তনকাল্পর ব্রীজ/কারবাট ত গুল্পরা কাম তকয ও চর কদখা কগল্পছ। ঈল্পেখল্পমাগ্য ককান রিল্পপক্ট রযররক্ষর্  রন।   

১১.৫ রগন্যাররং কাজঃ প্রকল্পল্পয অওর্া  ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও ানগঞ্জ ফাজায ককল্পনয ৭টি কেল্পনয (জাভারপুয, 

জাভারপুয ককাট ত, কভরান্দ ফাজায, দুযভৄট, আরাভপুয ফাজায, কভাাযপগঞ্জ ও কদও ানগঞ্জ ফাজায) নন আন্টাযরক কারায রাআট 

রগন্যার স্থান এফং ৬টি কেল্পন (ভ ভনরং কযাি, ফাআগুনফাড়ী, রফযাগঞ্জ, র াযপুয, নুরুরন্দ এফং নারন্দনা) কটাল্পকনল্পর ব্লক 

আকুূআল্পভন্ট প্ররর্স্থান কাল্পজয ংস্থান অল্পছ। রযদ তনকাল্পর রনধ তারযর্ কেনগুল্পরাল্পর্ রগন্যাররং কাজ র্বাগ ম্পন্ন ল্প ল্পছ 

এফং এগুল্পরা কাম তকয ও ব্যফহৃর্ ল্পে কদখা মা । 

১২।  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য জতনঃ 

রযকরল্পর্ ঈল্পেশ্য জতন 

ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও াগঞ্জ 

ফাজায ককল্পনয ৮৭.৪৪ রক:রভ: কভআন রাআন ও ১৭.৪০ 

রক:রভ: লু রাআন কভাট ১০৪.৮৪ রক:রভ: কযরওল্প  রাআন 

পুনফ তান এফং ন্যান্য ংরস্দষ্ট কাজ ম্পাদল্পনয ভােল্পভ 

রনযাদ এফং অযাভদা ক ভ্রভর্ ও দ্রুর্ কট্র্ন চরাচর ঈল্পমাগী 

কযা  

ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভ ভনরং-জাভারপুয-কদও াগঞ্জ ফাজায 

ককল্পনয ৮৭.৪৪ রক:রভ: কভআন রাআন ও ১৭.৪০ রক:রভ: লু 

রাআন কভাট ১০৪.৮৪ রক:রভ: কযরওল্প  রাআন পুনফ তান এফং 

ন্যান্য ংরস্দষ্ট কাজ ম্পাদল্পনয ভােল্পভ রনযাদ, অযাভদা ক 

ও দ্রুর্ কট্র্ন চরাচর রনরির্ ও া  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য রজতর্ 

ল্প ল্পছ।   



১৩।  ঈল্পেশ্য রজতর্ না ল্প  থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ    প্রল্পমাজূ ন ।  

 

১৪।    প্রকল্প ফাস্তফা ন ভস্াঃ প্রকল্পটি ফাস্তফা ল্পন ঈল্পেখল্পমাগ্য ককান ভস্া  ড়ল্পর্  রন।     

 

১৫। ফাস্তফা ন কভ াদ বৃরিঃ  প্রকল্পটিয নুল্পভারদর্ ফাস্তফা নকার রছর ০১/০৩/২০০৯  কথল্পক ৩০/০৬/২০১২ ম তন্ত।   ফাস্তফা ন 

ম তাল্প  নুল্পভারদর্ দযভল্য এফং ভাে ম তাল্প  প্রকৃর্ প্রল্প াজনী র্ায রবরিল্পর্ রফরবন্ন ংল্পগয হ্রা/বৃরি ও া  প্রকল্পটিয ১ভ 

ংল্পাধন ভাননী  রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্ততক ০৬/০৫/২০১৪ র্ারযল্পখ নুল্পভারদর্  । ংল্পারধর্ ফাস্তফা নকার দাঁড়া  ০১/০৩/০৯ 

কথল্পক ৩০/০৬/১৪ ম তন্ত। র্ল্পফ অআএভআরি’য সুারযক্রল্পভ ব্য  বৃরি ব্যরর্ল্পযল্পক প্রকল্পটিয কভ াদ  এক ফায ৩১/১২/২০১৩ 

র্ারযখ ম তন্ত ১ (এক) ফছয ৬ (ছ ) ভা বৃরি কযা  ।   

 

১৬। যাজস্ব খাল্পর্ স্থানান্তযঃ  প্রকল্পল্পয অওর্া  ম্পারদর্ কাজ আল্পর্াভল্পে ফাংরাল্পদ কযরওল্প য যাজস্ব খাল্পর্ (ওল্পন রাআন)-এ 

স্থানান্তয কযা ল্প ল্পছ।  

 

১৭।  Audit: প্রকল্পটিয ক্র  কাম তক্রভ ও রফর রযল্পাধ ংক্রান্ত অরথ তক রফল ারদ কফ কল্প কফায ফাংরাল্পদ কযরওল্প য Internal 

Audit Department কর্ততক মাচাআ-ফাছাআ কযা ল্প ল্পছ। এছাড়া প্রকল্প চরাকারীন কফ কল্প কফায ও ভাপ্ত ও ায য  Exter-

nal Audit Team কর্ততক প্রকল্পটি Audit কযা ল্প ল্পছ। ঈক্ত  Audit Team কর্ততক ঈত্থারর্ অরিভ আল্পর্াভল্পে রনষ্পরি কযা 

ল্প ল্পছ।  ফর্তভাল্পন রনষ্পরিয ল্পক্ষোধীন ককান অরি কনআ ভল্পভ ত রযদ তনকাল্পর অআএভআরিল্পক রনরির্ কযা ল্প ল্পছ।  

 

১৮।  ভর্াভর্/সুারযঃ 

 

১৮.১ প্রকল্পটি ফাস্তফা ল্পন ভর নুল্পভারদর্ প্রকল্পল্পয তুরনা  রর্রযক্ত ভ  ব্য  ল্প ল্পছ ২ ফছয ৩ ভা (৬০.৬১%) এফং ব্য  হ্রা 

কল্প ল্পছ ১৯.৭৪%। বরফষ্যল্পর্ ভ  ফা ব্য  বৃরিয রফল টি ন্যূনর্ভ ম তাল্প  যাখায জন্য ভন্ত্রর্ার /ংস্থাল্পক অল্পযা ল্পচষ্ট ল্পর্ ল্পফ 

(নু:৪);  

১৮.২ খন্ডকারীন রনল্প াগ এফং ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদরী কযা  প্রকল্পল্পয ভ ানুগ সুপর ল্পর্ জনগর্ ফরির্ ল্প ল্পছ।  এভতোফস্থোয় 

প্রকল্প দযচোরক দনময়োমগ ভন্ত্রণোরয়মক আমযো তকি মত মফ (অনু: ৬)।  

১৮.৩ ফরর্ তর্ ককল্পন পূর্ ত ক্ষভর্া  কট্র্ন রযচারনায রল্পক্ষূ কট্র্ল্পনয ংখ্যা বৃরি কযল্পর্ ল্পফ (নু:১১.২);  

১৮.৪ ফরর্ তর্ ককল্পনয কম কর স্থাল্পন কাল্ডায ব্যারাে কভ াও া কগল্পছ র্া অযও ককান স্থাল্পন ব্যারাে কভ থাকল্পর র্া রচরির্ 

কল্পয দ্রুর্ ংল্পাধনভরক ব্যফস্থা গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নু: ১১.২); এফং 

১৮.৫ কম কর কেল্পন কেন ভাষ্টায কনআ কখাল্পন কেন ভাষ্টায ন্যান্য জনফর দ্রুর্ রনল্প াগ প্রদান কযল্পর্ ল্পফ, কমন কেনগুল্পরা 

কাম তকয রযচারনা রনরির্ কযা মা  (নু:১১.৩); 



(Annexure-A) 

Materials to be Procured from Local Source for Permanent Way 

    (In Lakh Taka) 

Sl. 

No. 
Item of Works Unite As per DPP Actual Expenditure Reasons for 

Deviations 
Quantity Cost Quantity Cost 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Main Line=73.27 Km. 

Loop Line= 5.37 Km. 

Total = 78.64 Km. 

      

1 Supply of Rails Each 6018 M. Ton 5987.91 6018 M. 

Ton 
5987.91  

2 Supply Rail Joint Welding 

Materials 
Each 7620 Nos. 381.00 7620 Nos. 381.00  

3 Supply Elastic Rail Clip (Ant-

vandal Type) 
Each 407903 Nos. 530.27 407903 

Nos. 
530.27  

4 Supply of Steel Sleeper (Anti-

vandal Type) 
Each 100966 Nos. 4240.57 100966 

Nos. 
4240.57  

5 Supply of Wooden Sleeper Each 14735 Nos. 445.73 14735 Nos. 445.73  

6 Supply of Fish Plate 75A Each 9294 Nos. 65.06 9294 Nos. 65.06  

7 Supply of Fish Bolts with Nut 

75A 
Each 18588 Nos. 19.52 18588 Nos. 19.52  

8 Supply of Special Sleeper for 

points & X-ing. Bridges 
Cum 371 Cum 273.80 370.93 

Cum 
273.75 Done as per 

Field re-

quirement 

9 Supply of Hook Bolts Each 9581 Nos. 39.67 9581 Nos. 39.67  

10 Supply of Dog Spikes Each 103869 Nos. 43.62 103869 

Nos. 
43.62  

11 Supply of Ballast Cum 48000 Cum 1403.04 45025 Cum 1316.08 Done as per 

Field re-

quirement 

12 Supply of Turnouts (Excluding 

Cost of Rails) 
Each 16 Nos. 280.00 16 Nos. 280.00  

13 Supply of Diamond X-ing 

Turnouts (Excluding Cost of 

Rails) 

Each 1 No. 50.00 1 No. 50.00  

14 Supply of Canted Bearing 

Plate 
Each 9581 Nos. 141.31 9581 Nos. 141.31  

 Total =   13901.50  13901.50  

 



(Annexure-B) 

 

Construction & Installation of Permanent Way 

    (In Lakh Taka) 

Sl. 

No. 
Item of Works Unite As per DPP Actual Expenditure Reasons for 

Deviations 
Quantity Cost Quantity Cost 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Main Line=73.27 Km. 

Loop Line= 5.37 Km. 

Total = 78.64 Km. 

      

1 Repairing/Reprofiling of Em-

bankment 
Km. 73.27 Km. 128.22 73.27 Km. 128.22  

2 Charges for Rail Joint Welding Each 7620 Nos. 365.76 7620 Nos. 365.76  

3 Ballast Protection Wall Meter 1465 Meter 20.51 920 Meter 12.88 Done as per 

field re-

quirement 

4 Bank Protection Wall Meter 1465 Meter 149.43 1465 Meter 149.43  

5 Up Grading of Level Crossing Gates 

a) Important Each 5 Nos. 50.00 5 Nos. 50.00  

b) Others Each 17 Nos. 38.25 17 Nos. 22.50  

6 Making & Installation of: 

a) Kilometer Post Each 733 Nos. 14.10 733 Nos. 14.10  

b) Creep Post Each 110 Nos. 2.12 110 Nos. 2.12  

c) Curve Post Each 750 Nos. 6.92 750 Nos. 6.92  

d) Curve Board Each 50 Nos. 0.06 50 Nos. 0.06  

7 Dismanting of Old Track & Carrying  

released materials to the depot  

(labour & Transportation) 

 

a) Main Line  73.27 Km.  73.27 Km.   

b) Loop Line  5.37 Km.  5.37 Km.   

 Total =  78.64 Km. 125.82 78.64 

Km. 

125.82  



8 Linking of Track With Packing  

(Labour only) 

a) Main Line  73.27 Km. 381.01 73.73 Km. 378.26 Done as per 

field re-

quirement 

b) Loop Line  5.37 Km. 27.93 5.37 Km. 27.79  

 Total =  78.64 Km.     

9 Ballasting, Deep Screening with 

packing (Labour only) 
Km. 78.64 Km. 456.10 78.00 Km. 451.59 Done as per 

field re-

quirement 

10 Installation of ordinary Turnout 

(Labour only) 
Each 16 Nos. 7.38 16 Nos. 7.38  

11 Installation of Diamond X-in 

place of wornout trough plated 

bridges 

Each 1 No. 1.08 1 No. 1.08  

12 Construction of new bridge in 

place of wornout trough plated 

bridges 

Each 50 Meter 95.00 40 Meter 76.00 Done as per 

field re-

quirement 

 Total =   1869.69  1819.91  

 



(Annexure-C) 

 

Construction & Installation of Civil Works Other Than P-way 

    (In Lakh Taka) 

Sl. 

No. 
Item of Works Unite As per DPP Actual Expenditure Reasons for 

Deviations 
Quantity Cost Quantity Cost 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Shamganj, Jalsuka, Purbadhala, Jaria, Jhanjail, Heeranpur, Challisanagar, Netrokona, Netrokona Court, Bangla, 

Thakurakona, Barhatta, Atitpur, Mohangojn (13 Station) 

1 Re-construction of Station Build-

ing 13 Nos. 
Sqm. 3600 Sqm. 418.32 3431 Sqm. 398.68 Done as per 

field re-

quirement 

2 Repair/Re-construction of Station 

Platform 
Sqm. 14684 Sqm. 381.78 14684 Sqm. 381.78  

3 Construction/Extension of Plat-

form Shed 
Sqm. 2742 Sqm. 137.10 2742 Sqm. 137.10  

4 Repairs to existing Platform Shed Sqm. 1069 Sqm. 16.04 1000 Sqm. 15.00 Done as per 

field re-

quirement 

5 Construction of approach Road Sqm. 6500 Sqm. 78.00 6500 Sqm. 78.00  

6 Construction of parking Area Sqm. 3250 Sqm. 26.00 - -  

7 Construction of boundary 

wall/Fencing 
Meter 3200 Meter 96.00 590Meter 17.70 Done as per 

field re-

quirement 

8 Construction of yard drain Meter 16250 Meter 455.00 9338 Meter 261.46 Done as per 

field re-

quirement 

9 Construction of Public Toilet Sqm. 390 Sqm. 19.50 270 Sqm. 13.50 Done as per 

field re-

quirement 

10 Furniture for waiting room, wait-

ing Hall & Station 
Stn 13 Stn. 39.00 13 Stn. 39.00  

11 Water supply including pipe line 

& pump 
Stn 13 Stn. 45.50 13 Stn. 45.50  

12 Platform Bench @ 10 Nos. in 

each station 
Each 130 Nos. 10.79 130 Nos. 10.79  

 Total =   1723.03  1398.51  

 



ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ‘‘দুঘ তটনা  রযররপ কট্র্ল্পনয জন্য ৬০ টন ক্ষভর্া ম্পন্ন ১টি এভরজ এফং ৮০ টন ক্ষভর্া ম্পন্ন ১টি রফরজ কক্রন ংগ্র’’  

ীল তক প্রকল্পল্পয ভারপ্ত প্ররর্ল্পফদন। 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৪) 

 

১।   প্রকল্পল্পয নাভ : ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ‘‘দুঘ তটনা  রযররপ কট্র্ল্পনয জন্য ৬০ টন ক্ষভর্া ম্পন্ন ১টি 

এভরজ এফং ৮০ টন ক্ষভর্া ম্পন্ন ১টি রফরজ কক্রন ংগ্র’’ ীল তক প্রকল্প। 

২।   ফাস্তফা নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ কযরওল্প । 

৩।   প্রারনক ভন্ত্রর্ার /রফবাগ : কযরথ ভন্ত্রর্ার । 

৪।    প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন ভ  ও ব্য  :  

                                                                                                (রক্ষ টাকা )  

প্রাক্কররর্ ব্য  (প্রঃাঃ) প্রকৃর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

রযকরল্পর্ ফাস্তফা নকার প্রকৃর্  

ফাস্তফা নকার 

রর্রযক্ত ব্য       

(ভর প্রাক্কররর্ 

ব্যল্প য %) 

রর্রযক্ত ভ  

(ভর ফাস্ত ন 

কাল্পরয %) 
ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৭১৫.৭০   

(-) 

১১৭৩০.৫০ 

 (-) 

১০৯১৬.৪২ 

 (-) 

১৫/০৩/২০০৯ 

ল্পর্ 

৩০/০৯/২০১১ 

১৫/০৩/২০০৯ 

ল্পর্ 

৩০/০৯/২০১৩ 

১৫/০৩/২০০৯  

ল্পর্ 

৩০/০৯/২০১৩ 

১.৮৭% 

 

 

১৭৭.৪২% 

 

 

৫। প্রকল্পল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফা ন  (ররঅয নুাল্পয) :  

                                                                                                           (রক্ষ টাকা )  

ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর 

নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Miscellaneous LS. 540.00  

 

 

 

 

 

1 No. 

MG & 1 

No BG 

Crane 

238.19  

 

 

 

 

 

1 No. MG & 1 

No BG Crane 

 

 

2. De-processing LS. 10.00 0.00 

3. Foreign Training 6 MM 120.00 116.12 

4. Office Stationery LS. 8.00 4.96 

5. Advertisement LS. 2.00 1.44 

6. Fuel Cost LS. 3.00 0.82 

7. Repair & Maintenance LS. 1.50 0.00 

8. Procurement of 1 No. Mg & 

1 No BG Crane 
1 No. MG & 1 

No BG Crane 
8000.00 7916.00 



ক্র: নং নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ রিরর 

নুমা ী  

কাল্পজয ঙ্গ 

একক নুল্পভারদর্ ংল্পারধর্ 

রিরর নুমা ী রক্ষভাত্রা 

প্রকৃর্ ফাস্তফা ন 

জুন ২০১৩ ম তন্ত 

অরথ তক ফাস্তফ অরথ তক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

9. Capital Spares LS. 140.00 140.00 

10. Procurement of 1 No. Jeep 1 No. 50.00 49.95 

11. Office equipment LS. 5.00 4.97 

12. Office Furniture LS. 2.00 1.97 

13. CD VAT LS. 2849.00 2442.00 

14. Physical Contingency (2%) LS. 0.00 0.00 

15. Price Contingency (3%) LS. 0.00 0.00 

Total =  11730.50  *10916.42  

*  প্রকল্পল্পয ব্যর র্ থ ত রফরধ কভার্াল্পফক যকাযী ককালাগাল্পয জভা কদও া ল্প ল্পছ। 

 

৬। কাজ ম্পূর্ ত থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ নুল্পভারদর্ রিরর নুমা ী কাজ ভাপ্ত ল্প ল্পছ।  

 

৭। াধাযর্ ম তল্পফক্ষর্ঃ   

৭.১ প্রকল্পল্পয টভূরভঃ    

 ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ফর্তভাল্পন ১৩টি কক্রন অল্পছ মায ভল্পে ৮টি এভরজ ও ৫টি রফরজ কক্রন। এ ভস্ত কক্রল্পনয 

রধকাংল্পযআ আকনরভক রাআপ আল্পর্াভল্পে রর্ক্রান্ত ল্প ল্পছ। কক্রল্পনয আকনরভক রাআপ াধাযর্র্ঃ প্রা  ২০ ফছয ল্প  

থাল্পক। ঈক্ত কক্রনগুল্পরায ভল্পে ২টি এভরজ ও ১টি রফরজ াআেররক কক্রন ১৯৯৫ াল্পর ংগৃীর্ ল্প ল্পছ। ন্য ১০টি কক্রআন 

(েীভ চাররর্) ১৯১৩ কথল্পক ১৯৬৮ াল্পরয ভল্পে ংগৃীর্ ল্প ল্পছ। ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ১৩টি কক্রন থাকল্পরও চরেল্পার্ধ্ত 

পুযাল্পনা ১০টি কক্রন রদল্প  ফর্তভাল্পন অয ঈিায কাম ত রযচারনা কযা মা  না। শুধু ৩টি কক্রন রদল্প  দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন 

ঈিায কাম তক্রভ রযচারনা কযল্পর্  । ক কপ্ররক্ষল্পর্ ৬০ কভরট্টক টন ক্ষভর্া ম্পন্ন ১টি এভরজ ও ৮০ কভরট্টক টন ক্ষভর্া 

ম্পন্ন ১টি রফরজ কক্রন ংগ্রল্পয রল্পক্ষূ অল্পরাচূ ভর প্রকল্পটি কভাট ১০৭১৫.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররর্ ব্যল্প  ভাচ ত ২০০৯ 

কথল্পক কল্পন্ফম্বয ২০১১ কভ াল্পদ ফাস্তফা ল্পনয জন্য গর্ ২৮/৪/২০০৯ র্ারযল্পখ একল্পনক কর্ততক নুল্পভারদর্  ।  

 

৭.২ প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্যঃ   

(ক) দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন দ্রুর্ ঈিায কাম তক্রভ রনরির্ কযা এফং দুঘ তটনায য কযর কমাগাল্পমাগ পুনঃস্থান কল্পয  মাত্রীল্পদয 

কষ্ট রাঘফ কযা। 

(খ) দুঘ তটনায য দ্রুর্ কযর কমাগাল্পমাগ পুনঃস্থান কল্পয ঈিায কাজ রযচারনা  দক্ষর্া বৃরি কযা।  

(ঘ) ফাংরাল্পদ কযরওল্প য দুঘ তটনাকফররর্ কট্র্ন ঈিায আঈরনট রক্তারী কযা।  

 

 



৭.৩ প্রকল্পল্পয নুল্পভাদন ও ংল্পাধনঃ  

 প্রকল্পটি গর্ ২৮/০৪/২০০৯ র্ারযল্পখ ১০৭১৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররর্ ব্যল্প  ১৫ ভাচ ত ২০০৯ কথল্পক ৩০ কল্পন্ফম্বয ২০০৯ 

কভ াল্পদ ফাস্তফা ল্পনয রনরভি একল্পনক কর্ততক নুল্পভারদর্ ল্প ল্পছ। যফর্ীল্পর্ ১১৭.৩০৫০ ককাটি টাকা ব্যল্প  এফং 

১৫/০৩/২০০৯ ল্পর্ ৩০/০৯/২০১২ ম তন্ত কভ াদকাল্পর ফাস্তফা ল্পনয জন্য প্রকল্পটি ১ভ ংল্পাধন কযা  । যফর্ীল্পর্ 

প্রকল্পটিয কভ াদ ব্য  বৃরি ব্যরর্ল্পযল্পক ১ ফছয বৃরিপূফ তক ১০ভাচ ত ২০০৯ কথল্পক ৩০ কল্পন্ফম্বয ২০১৩ ম তন্ত রনধ তাযর্ কযা 

 । এযয প্রকল্পটিয কভ াদ ব্য  বৃরি ব্যরর্ল্পযল্পক ২  ফায ভাচ ত ২০০৯ ল্পর্ জুন ২০১৪ ম তন্ত কযা  ।  

৮। রযদ তনঃ প্রকল্পটি আল্পর্াপূল্পফ ত ২২/১২/২০১২, ২৪/১২/২০১২ এফং ১২/০১/২০১৩-১৪/০১/২০১৩ র্ারযল্পখ রযদ তন কযা  । 

ফ তল্পল ঈরযচারক (কযর), অআএভআরি কর্ততক প্রকল্পটি ২৩/০৪/২০১৫ এফং ৩০/০৪/২০১৫ র্ারযল্পখ রযদ তন কযা  । 

রযদ তনকাল্পর রনফ তাী প্রল্পকৌরী, (কভকারনকূার পূফ ত ও রিভ) এফং ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ংরেষ্ট কভ তকর্তাগর্ ঈরস্থর্ 

রছল্পরন। প্রকল্প ংরেষ্ট কভ তকর্তাল্পদয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা, প্রকল্প র্থ্য রফল্পেলর্ এফং ররঅয এয র্ল্পথ্যয রবরিল্পর্ প্ররর্ল্পফদনটি 

প্রর্ ন কযা ল্প ল্পছ। রযদ তন ম তল্পফক্ষর্ রনম্নরূঃ 

৮.১।  ৮০ কভরট্টক টন রফরজ কক্রন, ইশ্বযদী করাল্পকাল্পিঃ  রযদ তনকাল্পর ইশ্বযদী করাল্পকল্পল্পি ংযরক্ষর্ ৮০ কভরট্র্ক টন রফরজ 

কক্রনটি কদখা  । দুঘ তটনাকফররর্ কট্র্ন ঈিাযকাল্পজ এ কক্রন রযদ তনকারীন ভ  ম তন্ত কভাট ৪৩ ফায ব্যফহৃর্ ল্প ল্পছ। 

রযদ তল্পনয ভ  কক্রনটি াল্পযট কল্পয একটি রাআনচুূর্ ফরগ ঈল্পিারন প্ররক্র া কদখাল্পনা  । রযদ তল্পনয ভ  কক্রনটি 

চালু এফং পূর্ ত কভ তক্ষভ ফস্থা  কদখা মা । অখাঈড়া করাল্পকল্পল্পি কভ তযর্ ররন য াফ-এরট্যান্ট আরঞ্জরন ায জানান 

কম, প্ররর্রদন একফায কল্পয কক্রনটি চালু কল্পয কদখা   এফং রন রভর্ এয রযচম তা কযা  । এ কক্রনটি ৩৬০
০
 এল্পঙ্গল্পর 

ঘুল্পয ঈিায কাজ রযচারনায ক্ষভ ভল্পভ ত অআএভআরিল্পক ফরর্ কযা  ।    

রচত্র-১: ৮০ কভরট্র্ক টন ক্ষভর্া ম্পন্ন এভরজ কক্রন 

৮.২। ৬০ কভরট্র্ক টন এভরজ কক্রন, অখাঈড়া করাল্পকাল্পিঃ  ঈল্পেখ্য, রযদ তল্পনয ভ  অখাঈড়া করাল্পকাল্পল্পি ংযরক্ষর্ ৬০ 

কভরট্র্ক টন ক্ষভর্া ম্পন্ন এভরজ কক্রনটি কদখা  । গর্ ১২/০৬/২০১৩ র্ারযল্পখ অখাঈড়া করাল্পকাল্পল্পি কফআজি ও ায 

য রযদ তনকারীন ভ  ম তন্ত এ কক্রনটি রদল্প  ৫২টি দুঘ তটনাস্থল্পর ঈিায কাজ ম্পাদন কযা  । রযদ তনকাল্পর কক্রনটি 

রযচারনা কল্পয কট্র্ন ঈিায প্ররক্র া কদখাল্পনা  । কক্রনটি ৩৬০
০
 রিগ্রী  এল্পঙ্গল্পর ঘুযাল্পনা ম্ভফ ফল্পর ঈিায প্ররক্র া ল্পনক 

জাে ল্প ল্পছ এফং  এ কক্রনটি ংগ্রল্পয কাযল্পর্ ফাংরাল্পদ কযরওল্প য দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন ঈিায কাল্পজ গরর্ীরর্া 

এল্পল্পছ ভল্পভ ত কক্রন াল্পযটয ংরেষ্ট কভ তকর্তা/কভ তচাযীগর্ অআএভআরি-কক ফরর্ কল্পযন। রযদ তল্পনয ভ  কক্রনটি 

চালু এফং পূর্ ত কাম তক্ষভ ফস্থা  কদখা মা ।  

রচত্র-২: ৬০ কভরট্র্ক টন ক্ষভর্াম্পন্ন এভরজ কক্রন রদল্প  ফরগ ঈল্পিারন  



৯। ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ  প্রকল্পল্পয ক্র  কাম তক্রভ ক্র  ংক্রান্ত র্থ্যারদ রনম্নরূঃ  

 প্রকল্পল্পয অওর্া  যঞ্জাভ রন ন্ত্রক, (প্রকল্প) চট্টগ্রাভ কর্ততক াফররক প্ররকঈযল্পভন্ট রফরধভারা, ২০০৮ ও ররএ, ২০০৬ নুমা ী 

অন্তজতারর্ক ঈন্ুক্ত ও Two Envelope দযত্র িরর্ল্পর্ দযত্র নং-রওএ/কক্রন/এভরজ এন্ড রফরজ/কূা র্ারযখ ২৭/১০/০৯ 

(কখারায র্ারযখ ১৩/০১/১০) অফান কযা  । 

 

 দযত্র রফজ্ঞরপ্তটি রনভর্ফরর্ তর্ রত্রকা ও রররআঈ এয ওল্প ফ াআল্পট প্রকা  ঃ  

পাআনানর ার এক্সল্পপ্র ২/১১/২০০৯, ৩/১১/২০০৯ 

আনরকরাফ ০২/১১/২০০৯, ০৩/১১/২০০৯ 

ররটিআঈ ওল্প ফাআট ১/১১/২০০৯ 

 

 দযত্র কখারায র্ারযখ প্রথল্পভ ১৪/১২/২০০৯ র্ারযখ রনধ তারযর্ রছর, মা ২  ংল্পাধনী’য ভােল্পভ ১৩/০১/২০১০ র্ারযখ 

পুনঃরনধ তাযর্ কযা  । প্রথভ ংল্পাধনীয ভােল্পভ ITT 12. 1(b) (minimum number of specific experience of the tender 

in the supply of similar goods (any lifting equipment) এফং 19.1(i) (iii) Documentary evidence of manufacturing 

telescopic Railway Break down Crane having load moment capacity of minimum 700 m/Ton ংক্রান্ত র্ত 

ংল্পাধন কযা  ।  অল্পরাচূ কক্রন একটি জটির ক্র  রফধা  Two Envelope দযত্র িরর্ল্পর্ র্া ক্রল্প য জন্য দযল্পত্রয ৩  

ংল্পাধনী অন ন কযা  , মা রত্রকা  প্রকারর্  । ঈযন্তু, ৩  ংল্পাধনীয ভােল্পভ দযত্র দররল্পরয ITT-30. 1 (Tender 

Format and Signing) ংল্পাধন কযা  । ২  ও ৩  এআ ২টি ংল্পাধনী রনভর্ফরর্ তর্ রত্রকা  এফং ররটিআঈ এয ওল্প ফ 

াআল্পটও প্রকারর্  ।  

 

২  ংল্পাধনী পাআনানর ার এক্সল্পপ্র ও আনরকরাফ ৭/১২/২০০৯, ৮/১২/২০০৯ 

০৭/১২/২০০৯, ৮/১২/২০০৯ 

৩  ংল্পাধনী পাআনানর ার এক্সল্পপ্র ও আনরকরাফ ২২/১২/২০০৯, ২৩/১২/২০০৯ 

২২/১২/২০০৯, ২৩/১২/২০০৯ 

  

কভাট ১৩টি প্ররর্ষ্ঠান দযত্র দররর ক্র  কল্পয রকন্তু ভাত্র ৩টি প্ররর্ষ্ঠান দযত্র দারখর কল্পয। দযত্র দার্াল্পদয নাভ মথাক্রল্পভঃ  

ক্র: নং দযদার্ায নাভ প্রস্তুর্কাযক এয নাভ 

1 M/s China Railway Shanhaiguan Bridge Group 

Co., Ltd. 
M/s China Railway Shanhaiguan Bridge Group 

Co., Ltd. 

2 M/s Guang zhou Z hong Che Railway Sales Nd 

Leasing Co., LtD. 
M/s Lanzhou Jinniu Railway Transportation 

Equipment Co., Ltd. 

3 M/s Kirow Ardelt AG Spinnereistr, 13 04 1 79 

Leipzing Germany. 
M/s Kirow Ardelt AG Spinnereistr, 13 04 1 79 

Leipzing Germany. 

 



 মথামথ কর্ততল্পক্ষয নুল্পভাদনক্রল্পভ গর্ ২৪/০৩/২০১০ এফং ১১/০৪/২০১০ র্ারযখ কটকরনকূার াফ করভটি গেন কযা   এফং 

করভটি কর্ততক কটকরনকূার পায ভল্যা ন কযা  । কটকরনকূার পায ভল্যা ল্পন শুধুভাত্র M/S Kirow Ardelt AG Spinne-

reistr, 13 04 1 79 Leipzing Germany-কক কযনরব রফল্পফচনা কযা    এফং  গর্ ০১/০৬/২০১০ র্ারযল্পখ 

৭১,৪৬,৪০,৯৫৬.০০ টাকা দল্পয দযত্র গ্রর্ ও চুরক্ত ম্পাদল্পন সুারয কযা  । গর্ ২৮/০৬/২০১০ র্ারযল্পখ রনফ তারচর্ 

ককাম্পানীল্পক দযদার্াল্পক কনাটিরপল্পকন প এও াি ত কদ া   এফং ২৯/০৬/২০১০ র্ারযল্পখ কাম তাল্পদ প্রদান কযা  । 

 

১০। ংল্পারধর্ রিরর ফযাে ও গ্রগরর্ঃ প্রকল্পল্পয ররঅয ও ংস্থা কর্ততক যফযাকৃর্ র্থ্য নুমা ী অল্পরাচূ প্রকল্পল্পয নুকূল্পর 

ফছযও াযী থ ত ফযাে, ফভৄরক্ত এফং ব্য  রনম্নরূঃ  

 

(রক্ষ টাকা ) 

থ তফছয ংল্পারধর্ ফযাে ও রক্ষূভাত্রা টাকা 

ফভৄরক্ত 

ব্য  ও ফাস্তফ গ্রগরর্ 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

রক্ষভাত্রা % 

কভাট 

 

টাকা প্রকল্প 

াায্য 

ফাস্তফ 

গ্রগরর্ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-২০০৯ ০.০০ ০.০০ - ০.০০% ০.০০ ০.০০ ০.০০ - ০.০০% 

২০০৯-২০১০ ৬৬০৫.০০ ৬৬০৫.০০ - ৫৮.২৭% ৬৫০৫.০০ ৬৫০৫.০০ ৬৫০৫.০০ - ৫৯.৫৯% 

২০১০-২০১১ ১৪০.০০ ১৪০.০০ - ১.২৩% ১৪০.০০ ১৩৯.৬০ ১৩৯.৬০ - ১.২৮% 

২০১১-২০১২ ৩৫৭০.০০ ৩৫৭০.০০ ৩৫৭০.০০ - ৩৫৭০.০০ ৩২৮০.৯৭ ৩২৮০.৯৭ - ৩০.০৫% 

২০১২-২০১৩ ১০২০.০০ ১০২০.০০ - ৯.০০% ১০২০.০০ ৯৯০.৫০ ৯৯০.৫০ - ৯.০৮% 

২০১৩-২০১৪ ১.০০ ১.০০ - ০.০০৯% ০.৫০ ০.৩৫ ০.৩৫ - ০.০০৩% 

কভাট= ১১৩৩৬.০০ ১১৩৩৬.০০ - ১০০% ১১২৫.৫০ ১০৯১৬.৪২ ১০৯১৬.৪২ - ১০০% 

 

১১। ন্যান্য মন্ত্রারর্/গারড় ক্র /স্থানঃ প্রকল্পল্পয অওর্া  একটি জী গারড় ককনা ল্প ল্পছ মা প্রকল্প ভারপ্তয য ফাংরাল্পদ কযরওল্প য 

রযফন পুল্পর জভা কদও া ল্প ল্পছ। 

 

১২।  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য জতনঃ 

রযকরল্পর্ ঈল্পেশ্য জতন 

(ক)  দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন দ্রম্নর্ ঈিায কাম তক্রভ রনরির্ কযা এফং 

দুঘ তটনায য কযর কমাগাল্পমাগ পুনঃস্থান কল্পয মাত্রীল্পদয কষ্ট 

রাঘফ কযা। 

(খ) দুঘ তটনায য দ্রুর্ কযর কমাগাল্পমাগ পুনঃস্থান কল্পয ঈিায 

রযচারনা দক্ষর্া বৃরি কযা। 

(গ) ফাংরাল্পদ কযরওল্প য দুঘ তটনাকফররর্ কট্র্ন ঈিায আঈরনট 

রক্তারী কযা। 

প্রকল্পল্পয ভােল্পভ দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন ঈিায কাম তক্রল্পভ 

গরর্ীরর্া এল্পল্পছ এফং এয পল্পর মাত্রীল্পদয কবাগারন্ত 

হ্রা কল্প ল্পছ। 



 

১৩। ঈল্পেশ্য রজতর্ না ল্প  থাকল্পর র্ায কাযর্ঃ প্রল্পমাজূ ন । 

 

১৪। প্রকল্প রযচারক ংক্রান্ত র্থ্যারদঃ   

ক্র: নং প্রকল্প রযচারল্পকয নাভ ও দফী দার ল্পেয ধযর্ কভ তকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ কভাঃ াআদুয যভান 

রর্রযক্ত প্রধান কভকারনকূার আরঞ্জরন ায 

(রিভ), ফাংরাল্পদ কযরওল্প , যাজাী।  

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

১৫/০৩/২০০৯ ল্পর্ 

২১/০৯/২০১০ 

২. জনাফ দুরার কুভায যা  

রর্রযক্ত প্রধান কভকারনকূার আরঞ্জরন ায 

(রিভ), ফাংরাল্পদ কযরওল্প , যাজাী।  

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

২১/০৯/২০১০ ল্পর্ 

২৮/১১/২০১০ 

৩. জনাফ ন্যয অভদ 

রর্রযক্ত প্রধান কভকারনকূার আরঞ্জরন ায 

(রিভ), ফাংরাল্পদ কযরওল্প , যাজাী। 

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

২৮/১১/২০১০ ল্পর্ 

১২/০৬/২০১৩ 

৪. জনাফ এ. এক. এভ. অরভযম্নর আরাভ 

রর্রযক্ত প্রধান কভকারনকূার আরঞ্জরন ায 

(রিভ), ফাংরাল্পদ কযরওল্প , যাজাী। 

একারধক প্রকল্পল্পয দার ল্পে 

রনল্প ারজর্। 

১২/০৬/২০১৩ ল্পর্ 

৩০/০৯/২০১৩ 

 

১৫। রিট ংক্রান্তঃ প্রকল্পল্পয Internal এফং External Audit কাম তক্রভ এখনও রযচারনা কযা  রন ভল্পভ ত ফাংরাল্পদ কযরওল্প য 

কাযী প্রল্পকৌরী অআএভআরিল্পক ফরর্ কল্পযন। 

 

১৬। প্ররক্ষর্ঃ  প্ররক্ষর্ খাল্পর্ ফযােকৃর্ কভাট ১২০.০০ রক্ষ টাকা দ্বাযা ৬ জন কভ তকর্তাল্পক কক্রন রযচারনায প্ররক্ষর্ ংরস্দষ্ট 

প্ররর্ষ্ঠান কর্ততক প্রদান কযা ল্প ল্পছ। র্ল্পফ প্ররক্ষর্ প্রদাল্পনয ভ  দফল্পদরক ভৄদ্রায ভান কভ থাকা  ৩৮৭৬৬০.৫৭ টাকা কভ 

ব্যর র্ ল্প ল্পছ। ঈল্পেখ্য, অআএভআরি কর্ততক প্রকল্পটি ১২/০১/২০১৩ ও ১৪/০১/২০১৩ র্ারযল্পখ রযদ তন কযা  । ঈক্ত রযদ তন 

প্ররর্ল্পফদল্পন ফরা ল্প ল্পছ কম, রিররল্পর্ ঈরেরখর্ প্ররক্ষর্ খাল্পর্য ফাআল্পযও ংরস্দষ্ট প্ররর্ষ্ঠাল্পনয ল্পঙ্গ চুরক্তয ভােল্পভ রর্রযক্ত 

৬ জন কভ তকর্তা রফল্পদ পয কল্পযল্পছন, মা রিররল্পর্ সুেষ্টবাল্পফ ঈল্পরস্দখ রছর না। এ রফল টি ংল্পারধর্ রিরর’কর্ ঈল্পেখ 

কযায জন্য অআএভআরি’য রযদ তন প্ররর্ল্পফদল্পন সুারয কযা  ।  এ রফলল্প  প্রধান প্রল্পকৌরী, কভকারনকূার (রিভ) 

অআএভআরি’কক জানান কম, রিরর’য ফাআল্পয কভাট ৫ জন কভ তকর্তা রফল্পদ পয কল্পযল্পছন মায খযচ পুল্পযাটাআ M/S Kirow Ar-

delt AG Spinnereistr, 13 04 1 79 Leipzing Germany ফন কল্পযল্পছন। রর্রন অযও জানান কম, এযয রিরর ংল্পাধল্পনয 

প্রল্প াজন  রন রফধা  রফল টি ঈল্পেল্পখয সুল্পমাগ ঘল্পটরন।  

 

১৭। প্রকল্প ফাস্তফা ন ভস্াঃ    

১৭.১। ফাস্তফা নকার বৃরিঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফা ল্পনয কক্ষল্পত্র ভর নুল্পভারদর্ কভ াদ ১৫/০৩/২০০৯ কথল্পক ৩০/০৯/২০১১ ম তন্ত 

রছর। যফর্ীল্পর্ প্রকৃর্ ফাস্তফা নকার দাঁড়া  ১৫/০৩/২০০৯ কথল্পক ৩০/০৬/২০১৪ ম তন্ত। থ তাৎ প্রকল্পল্পয কভ াদ 

১৭৭.৪২% বৃরি া । ভর নুল্পভারদর্ কভ াদকাল্পরয ভল্পে প্রকল্প ফাস্তফা ল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ কযরওল্প ল্পক ল্পচর্ন 

ও া অফশ্যক।   

 ১৭.২। রূারী ব্যাংল্পকয ফল্পক া কদনা/সুদ রযল্পাধঃ  প্রকল্পল্পয অওর্া  এররয রফযীল্পর্ রফরল্পম্ব ফল্পক া ১০% রফর 

রযল্পাল্পধয রযল্পপ্ররক্ষল্পর্ রূারী ব্যাংক, কল্প তাল্পযট াখা, অগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ কর্ততক ০৬/১২/২০১২ কথল্পক ২৮/০৬/২০১৩ 

র্ারযখ ম তন্ত সুদ ফাফদ রর্রযক্ত ৮৩,১৪,৯৪৬ টাকা রযল্পাল্পধয দাফী ঈত্থান কযা  । রকন্তু নুল্পভারদর্ রিররল্পর্ 

সুদ ফাফদ থ ত রযল্পাল্পধয ককান খার্ রছর না। ঈল্পেখ্য, ২০১২-১৩ থ ত ফছল্পযয এরিরল্পর্ ১৪০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে 



প্রদান কযা ল্পরও র্ভরফর্ঃ ‘ন্যান্য’ করাল্পভ ককান ফযাে প্রদান না কযায পল্পর ককান থ ত ছাড় না াও া  ১০% 

রফর রযল্পাল্পধ রফরম্ব   ভল্পভ ত নরথ ম তাল্পরাচনান্ত জানা রগল্প ল্পছ। এ কপ্ররক্ষল্পর্ যুগ্ম-রচফ (ঈন্ন ন), কযরথ ভন্ত্রর্ার  এয 

কনর্তল্পে একটি ঈচ্চ ম তাল্প য র্দন্ত করভটি গেন কল্পয রফল টি সুযাা কযায রিান্ত গৃীর্  । কযরথ ভন্ত্রর্ারল্প য র্দন্ত 

করভটি এ ‘র্ভর’ ককান্ ম তাল্প  ংঘটির্ ল্প ল্পছ র্া খরর্ল্প  কদল্পখ অআএভআরিল্পক ফরর্ কযল্পর্ াল্পযন। 

 

১৮। রফল্পল ম তল্পফক্ষর্ঃ রযদ তনকাল্পর অখাঈড়া করাল্পকাল্পল্পি যরক্ষর্ এভরজ কক্রনটি রযচারনায জন্য ঢাকা কথল্পক একজন াফ-

এরোন্ট আরঞ্জরন ায রনল্প  মাও া  । রযদ তনকাল্পর এভরজ কক্রনটি চালু কযল্পর্ কফ রকছুটা ভ  করল্পগ মা  এফং কক্রন 

াল্পযটয ইশ্বযদী করাল্পকাল্পল্পি যরক্ষর্ এভরজ কক্রনটিয াল্পযটল্পযয ভর্ র্র্টা রবজ্ঞ নন ভল্পভ ত প্রর্ী ভান  । প্রকল্পল্পয 

অওর্া  প্রথভ ও রদ্বর্ী  কশ্রর্ীয কভ তকর্তাল্পদয দফল্পদরক প্ররক্ষর্ কদও া ল্পরও াধাযর্ কক্রন চারকল্পদয প্ররক্ষর্ প্রদান কযা 

 রন। কক্রন চারকল্পদয যারয রফল্পদল্প প্ররক্ষর্ কদও া ল্পর র্াযা াল্পর্-করল্পভ কাজটি রখল্পর্ন এফং প্ররক্ষর্ রধক পরপ্রসূ 

র্ ভল্পভ ত অআএভআরি’য ক্ষ কথল্পক ভর্ প্রকা কযা  । এ রফলল্প  প্রধান প্রল্পকৌরী, কভকারনকূার (রিভ) অআএভআরিল্পক 

জানান কম, এ প্রকল্পল্পয অওর্া  কভাট ৬ জন প্ররক্ষর্ গ্রর্ কল্পযল্পছন মাযা কভ তকর্তা ম তাল্প য এফং র্াযা কক্রন চারকল্পদয 

াল্পযন কাম তক্রভ রযচারনায ভ  রনল্পদ তনা প্রদান কল্পয থাল্পকন। এছাড়া র্াযা জাভ তানীল্পর্ প্ররক্ষর্ গ্রল্পর্য য কদল্প রপল্পয 

কক্রন াল্পযটযল্পদয প্ররক্ষর্ রদল্প ল্পছন। এফ কক্রন চারকল্পদয যাজস্ব খাল্পর্ ল্পর্ রন রভর্ রযল্পো ত কট্র্রনং প্রদান কযা প্রল্প াজন 

মাল্পর্ র্াল্পদয কক্রন রযচারনা  দক্ষর্া ফজা  থাল্পক এফং াল্পযন কাম তক্রভ সুষ্ঠুবাল্পফ ও স্বল্পর্ভ ভল্প  রযচাররর্ ল্পর্ াল্পয। 

এ ছাড়া রযদ তনকাল্পর প্রকল্পল্পয অওর্া  মাল্পদযল্পক কক্রন রযচারনায জন্য প্ররক্ষর্ কদও া ল্প ল্পছ র্াল্পদয চাকুরযয কভ াদ ৩/৪ 

ফছয অল্পছ ভল্পভ ত অআএভআরি’কক জানাল্পনা  । দুঘ তটনা কফররর্ কট্র্ন ঈিাল্পযয রল্পক্ষূ ংগৃীর্ কক্রন ২টিয ল্পফ তািভ ব্যফায 

রনরির্কল্পল্প কক্রন রযচারনায জন্য অযও জনফরল্পক প্ররক্ষর্ প্রদান প্রল্প াজন।  

  

১৯।  ভর্াভর্/সুারযঃ 

১৯.১।   প্রকল্পটিয আন্টাযনার এফং এক্সটাযনার রিট দ্রুর্ ম্পাদল্পনয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ এফং এল্পর্ ককান অরি 

ঈত্থারর্ ল্পর র্া রনষ্পরিয ঈল্পযাগ গ্রর্ কযল্পর্ ল্পফ (নুল্পেদ-১৫)।  

১৯.২। বরফষ্যল্পর্ নুল্পভারদর্ কভ াল্পদয ভল্পে প্রকল্প ফাত্মফা ল্পনয কাজ ম্পন্ন কযল্পর্ ফাংরাল্পদ কযরওল্প ল্পক ল্পচষ্ট ল্পর্ ল্পফ 

(নুল্পেদ-১৭.১)। 

১৯.৩। কযরথ ভন্ত্রর্ারল্প য র্দন্ত করভটি কর্ততক রূারী ব্যাংল্পকয রযল্পারধর্ ৮৩,১৪,৯৪৬ টাকা রযল্পাল্পধয রফলল্প  

এরিরল্পর্ ’ন্যান্য’ করাল্পভ ফযাে প্রদাল্পনয ‘র্ভর’ ককান্ ম তাল্প  ংঘটির্ ল্প ল্পছ র্া খরর্ল্প  কদখল্পফ (নুল্পেদ-১৭.২)। 

১৯.৪। ংগৃীর্ কক্রন ২টিয ল্পফ তািভ ব্যফায রনরির্কল্পল্প কক্রন রযচারনায জন্য দক্ষ জনফর সৃরষ্ট কযায রল্পক্ষ ফাংরাল্পদ 

কযরওল্প য যাজস্ব খাল্পর্য ফযাে কথল্পক প্ররক্ষর্ প্রদান কক্রন াল্পযটযল্পদয রযল্পো ত কট্র্রনং ককাল্প তয ব্যফস্থা গ্রর্ 

কযল্পর্ ল্পফ। এ ছাড়া বরফষ্যল্পর্ এরূ প্ররক্ষল্পর্ যারয কক্রন চারকল্পদয ভল্পনান ন কদ ায রফল টি কযরথ ভন্ত্রর্ার  

রফল্পফচনা কযল্পর্ াল্পয (নুল্পেদ-১৮)।  

১৯.৫। ঈল্পযয নুল্পেদ-১৯.১, ১৯.৩ এফং ১৯.৪ নুমা ী গৃীর্ ব্যফস্থা ম্পল্পকত অআএভআরি-কক ফরর্ কযল্পর্ ল্পফ। 

 

  



“কমেইনোয দযফমনয জন্য ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি) এফং এয়োয রেক ৫টি এভদজ রেক বযোন ংগ্র।’’ 
ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকল্পল্পয নাভ : “কমেইনোয দযফমনয জন্য ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি) এফং এয়োয 

রেক ৫টি এভদজ রেক বযোন ংগ্র।’’  

২। ঈল্পযাগী রফবাগ/ভন্ত্রর্ার   : রযরথ ভন্ত্রর্ার । 

৩। ফাস্তফা নকাযী ংস্থা  : ফাংরাল্পদ কযরওল্প । 

৪।  প্রকল্পল্পয ফস্থান : ফাংরাল্পদ কযরওল্প য ভগ্র রভটাযল্পগজ ককন। 

৫।      প্রকল্পল্পয ফাস্তফা ন ভ  ও ব্য                : 

(রক্ষ টাকা ) 

প্রাক্কররর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

প্রকৃর্ ব্য  

(প্রঃ াঃ) 

প্রকল্প 

োোমেয 

উৎ 

(ধযন) 

রযকরল্পর্ ফাস্তফা নকার  প্রকৃর্  

ফাস্তফা ন 

কার 

রর্ক্রান্ত ব্য   

(ভর প্রাক্কররর্ 

ব্যল্প য %)    

রর্ক্রান্ত ভ  

(ভর ফাস্তফা ন 

কাল্পরয (%) 
ভর ফ তল্পল 

ংল্পারধর্ 

ভর ফ তল্পল  

ংল্পারধর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৩১৩৮.০০ 

(২০২৩.০০) 

 

৩৬৭৯.৪৪ 

(২৫৪৭.০০) 

৩৩৩৪.৯০ 

(২৫৪৭.২০) 

ইদিয়োন ডরোয 

রেদডট রোইন 

এদগ্রমভে 

(ঋণ)  

১ আগস্ট,২০১০  

রথমক 

৩১দডমম্বয,২০১২ 

১ আগস্ট,২০১০ 

রথমক 

৩০ জুন,২০১৪ 

১ আগস্ট,২০১০ 

রথমক 

৩০ জুন,২০১৪ 

২৫.৯১% ৬২% 

 

 

৫। াধাযর্ ম তল্পফক্ষর্:  

৫.১। প্রকমল্পয টভূরভ:  

  ফোংরোমদ রযরময় ১৯৮৬-৮৭ োমর ৫,০০০টি ই ইউএ কমেইনোয ধোযণ ক্ষভতোম্পন্ন ১০,৯২০ ফগ িফুট দফস্তৃত একটি 

আইদদড ঢোকোমত দনভ িোণ কময। ১ এদপ্রর, ১৯৮৭ োর রথমক ফোংরোমদ রযরময় কমেইনোয োদব ি চোলু কময। ১৯৯১ 

োমরয ৫ই আগস্ট রথমক ফোংরোমদ রযরময় চট্টগ্রোভ রোট ি রথমক ঢোকো আইদদড ম িন্ত ম্পূণ ি রেোর কমেইনোয 

রট্র্ন োদব ি প্রফতিন কময। কমেইনোয োদব ি চো লুয জন্য প্রময়োজনীয় দফমল ধযমণয ফ্ল্যোট য়োগন প্রোথদভকবোমফ দকছু 

দফদ্যভোন য়োগন রূোন্তমযয ভোধ্যমভ ব্যফস্থো কযো ময়দির। যফতীমত ৮০টি ফ্ল্যোট য়োগন চোয়নো রথমক এফং ১০০টি 

ফ্ল্যোট য়োগন বোযত রথমক ংগ্র কযো ময়দির। অন্য ৪২টি য়োগন মো রূোন্তমযয ভোধ্যমভ প্রোথদভকবোমফ ব্যফোয কযো 

ময়দির তোয ফয় উত্তীণ ি ময় মোয়োয় ফতিভোমন কমেইনোয দযফমনয ক্ষভতো হ্রো রময়মি। ১৯৯৬-৯৭ োমর ঢোকো 

আইদদড’য ম্প্রোযমণয পমর এয ররোদডং কযোোদটি ৯০,০০০টি ই ইউএ এ উন্নীত ময়মি। সুতযোং ফোংরোমদ 

রযরময়য দফদ্যভোন ১৮০ টি এফং ংগ্রময প্রদে য়োধীন ৫৫টি ফ্ল্যোট য়োগন দ্বোযো কমেইনোয দযফমনয েভফধ িভোন 

চোদদো রভটোমনো ম্ভফ মে নো। র কোযমণ ৫০টি দফএপদটি এফং ৫টি রেক বযোন ংগ্রময জন্য আমরোচয প্রকল্পটি গ্রণ 

কযো য়। 

  

 



৫.২। উমেশ্য :  প্রকল্পটিয মূর উমেশ্য মরো ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন এফং ৫টি রেক বযোন ংগ্র  দযচোরনোয ভোধ্যমভ 

 ণ্য দযফন ব্যফস্থোয ম্প্রোযণ; 

 অদধক ংখ্যক কমেইনোয রট্র্ন দযচোরনো কযো; 

 কমেইনোয দযফমনয ংখ্যো বৃদি চট্টগ্রোভ ফন্দযমক কমেইনোয জটমুক্ত কযো; এফং 

 ফোংরোমদ রযরময়য যোজস্ব আয় বৃদি কযো। 

৫.৩। প্রকল্প দযদ িন:  

 প্রকমল্পয অধীমন ফোংরোমদ রযরময়য জন্য ংগৃীত ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট এয়োগন (দফএপদটি)  এয়োয রেকদমস্টভ 

৫টি এভদজ রেক বযোন মযজদভমন দযদ িমনয জন্য ফোস্তফোয়ন দযফীক্ষণ  মূল্যোয়ন দফবোমগয রমোগোমমোগ  স্থোনীয় 

যকোয রক্টমযয দযচোরক (দযফন) রফগভ নো দভো ভদন কর্তিক ২৯ অমক্টোফয ২০১৫ তোদযমে কভরোপুয রযর 

রস্টমনয ইেোযনোর কমেইনোয দডমো (আইদদড) দযদ িন কযো য়। দযদ িমনয ভয় প্রকল্প ংদিষ্ট কভ িকতিোগণ 

উদস্থত রথমক োয়তো প্রদোন কমযন।  

 

৫.৪। প্রকল্প রযচারক ম্পরকতর্ র্থ্য:   

ক্র: নং কভ তকর্তায নাভ  দফী  পূর্ তকারীন/ খন্ডকারীন কভ াদকার 

১ ২ ৩ ৫ 

১। জনোফ যতন কুভোয যকোয 

অদতদযক্ত প্রধোন মন্ত্র প্রমকৌরী/পূফ ি 

েিকোরীন 
১ আগস্ট ২০১০ রথমক  

২৬ রমেম্বয ২০১০ ম িন্ত 

২। জনোফ রভোিঃ োদপজুয যভোন রচৌধুযী 

অদতদযক্ত প্রধোন মন্ত্র প্রমকৌরী/পূফ ি 

ঐ 
২৯ নমবম্বয ২০১০ রথরক 

 ১২ জুন ২০১২ ম িন্ত 

৩। জনোফ আব্দুর ভদতন রচৌধুযী 

দযচোরক/এ এি দ, প্রধোন মন্ত্র 

প্রমকৌরী/প্রকল্প, প্রধোন মন্ত্র প্রমকৌরী/পূফ ি  

প্রধোন মন্ত্র প্রমকৌরী/ দিভ 

ঐ 
৩ জুরোই ২০১২ রথমক  

৩০ জুন ২০১৪ 

*    সুত্র: রযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তিক রপ্রদযত প্রকল্প ভোপ্ত প্রদতমফদন।  

 

৫.৫। উমযয িক ম িোমরোচনো কময রদেো মোয় রম , ৩ জন প্রকল্প দযচোরমকয ভমধ্য শুধুভোত্র ১ নম্বয েদভমকয কভ িকতিো ১ 

ভো ২৫ দদন দোদয়ত্ব োরন কমযন। ২ নম্বয েদভমকয কভ িকতিো ১ ফিয ৬ ভো ১৫ দদন  ৩ নম্বয েদভমকয কভ িকতিো ১ 

ফিয ১১ ভো ২৭দদন দোদয়ত্ব োরন কমযন। তমফ রদেো মোয় রম ২৭ রমেম্বয ২০১০ রথমক ২৮ নমবম্বয ২০১০ ম িন্ত 

অথ িোৎ ২ ভো এফং ১৩ জুন ২০১২ রথমক ২ জুরোই ২০১২ ম িন্ত অথ িোৎ ২০ দদন উক্ত প্রকমল্প রকউ প্রকল্প দযচোরমকয 

দোদয়ত্ব োরন কমযনদন। 

 

৫.৬।  প্রকল্পল্পয নুল্পভাদন  ংমোধন :  

 মূর প্রকল্পটি ৩১৩৮.০০ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় এফং আগস্ট ২০১০ রথমক দডমম্বয ২০১২ ফোস্তফোয়ন রভয়োমদ ৯ 

রমেম্বয ২০১০ তোদযমেয একমনক বফঠমক অনুমভোদদত য়। প্রকমল্পয অধীমন আফোনকৃত প্রথভ দযত্র ফোদতমরয 

য পুনিঃ দযত্র আফোন কযো য় এফং দযত্র চূড়োন্তকযণ , কোম িোমদ প্রদোন , চুদক্ত ম্পোদন , ভোরোভোর যফযো 

ইতযোদদ কোম িেভ অনুমভোদদত রভয়োমদয ভমধ্য ম্পন্ন কযো ম্ভফ দির নো দফধোয় ব্যয় বৃদি ব্যদতমযমক প্রকমল্পয রভয়োদ 

৩১ দডমম্বয ২০১৩ ম িন্ত বৃদি কযো য়। অতিঃয ফ িদনম্ন দযদোতোয দয বৃদি , বফমদদক মুদ্রোয দফদনভয় োয বৃদি  



দদড বযোরটয দযভোণ বৃদিয কোযমণ প্রকমল্পয ১ভ ংমোধমনয প্রময়োজন য়। ৩৬৭৯.৪৪ রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় 

এফং আগস্ট ২০১০ রথমক জুন ২০১৪ ফোস্তফোয়ন রভয়োমদ প্রকমল্পয ১ভ ংমোধন ৮ জোনুয়োদয ২০১৪ তোদযমে ভোননীয় 

দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তিক অনুমভোদদত য়। 

 

৬। প্রকমল্পয অনুকূমর ফছযরবরিক এদডদ/অযএরির ফযাে, ফভৄরক্ত ও ব্যল্প য রফফযর্ রনল্পম্নয ছল্পক প্রদান কযা ল্পরা (ররঅয 

এয রবরিল্পর্): 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকা ) 

থ ত ফছয মূর দডদদ অনুোময রক্ষযভোত্রো ংল্পারধর্ ফযাে  ব্য  

দজদফ প্রিঃোিঃ রভোট দজদফ প্রিঃোিঃ রভোট দজদফ প্রিঃোিঃ রভোট 

২০১০-১১ ৬৪.০০ ১৯৬৯.৬০ ২০৩৩.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১১-১২ ৮৯.০০ ১৭.৮০ ১০৬.৮০ ১.০০ ০.০০ ১.০০ ০.৯২ ০.০০ ০.৯২ 

২০১২-১৩ ৯৬২.০০ ৩৫.৬০ ৯৯৭.৬০ ১৫.১১ ০.০০ ১৫.১১ ১৫.১১ ০.০০ ১৫.১১ 

২০১৩-১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১১৬.১৩ ২৫৪৭.২০ ৩৬৬৩.৩৩ ৭৭১.৬৭ ২৫৪৭.২০ ৩৩১৮.৮৭ 

রভোট= ১১১৫.০০ ২০২৩.০০ ৩১৩৮.০০ ১১৩২.২৪ ২৫৪৭.২০ ৩৬৭৯.৪৪ ৭৮৭.৭০ ২৫৪৭.২০ ৩৩৩৪.৯০ 

সূত্র: রযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তিক রপ্রদযত প্রকল্প ভোপ্ত প্রদতমফদন।  

 

৬.১। উমযয িমক ফদণ িত তথ্য ম িোমরোচনো কময রদেো মোয় রম ২০১০-১১ অথ ি ফিময মূর এদডদ-রত দজদফ েোমত ৬৪.০০ রক্ষ টোকো  

প্রকল্প োোে েোমত ১৯৬৯.৬০ রক্ষ টোকো রভোট ২০৩৩.৬০ রক্ষ টোকো ফযোে দির । দকন্ত উক্ত অথ ি ফিময দজদফ  প্রকল্প 

োোে েোমত রকোন অথ ি ব্যয় য়দন।  ২০১১-১২ অথ ি ফিময মূর দডদদ অনুোময দজদফ েোমত ৮৯.০০ রক্ষ টোকো  প্রকল্প 

োোে েোমত ১৭.৮০ রক্ষ টোকো ফযোে দির। উক্ত অথ ি ফিময ংমোদধত এদডদ -রত দজদফ েোমত ১.০০ রক্ষ টোকো  প্রকল্প 

োোে েোমত রকোন টোকো ফযোে দির নো এফং দজদফ েোমত ১.০০ রক্ষ টোকোয ভমধ্য  ০.৯২ রক্ষ টোকো ব্যয় য়। ২০১২-১৩ অথ ি 

ফিময মূর দডদদ অনুোময দজদফ েোমত ৯৬২.০০ রক্ষ টোকো  প্রকল্প োোে েোমত ৩৫.৬০ রক্ষ টোকো ফযোে দির। উক্ত অথ ি 

ফিময ংমোদধত এদডদ -রত দজদফ েোমত ১৫.১১ রক্ষ টোকো  প্রকল্প োোে েোমত রকোন টোকো ফযোে দির নো এফং দজদফ 

েোমত ফযোেকৃত ১৫.১১ রক্ষ টোকোয ভমধ্য ১৫.১১ রক্ষ টোকো ব্যয় য়। ২০১৩-১৪ অথ ি ফিময ংমোদধত দডদদ অনুোময দজদফ 

েোমত ১১১৬.১৩ রক্ষ টোকো  প্রকল্প োোে েোমত ২৫৪৭.২০ রক্ষ টোকো ফযোে দির এফং দজদফ েোমতয ফযোেকৃত ১১১৬.১৩ 

রক্ষ টোকোয ভমধ্য ৭৭১.৬৭ রক্ষ টোকো  প্র কল্প োোে েোমতয ২৫৪৭.২০ রক্ষ টোকোয মুদয় অথ ি ব্যয় য়। অতএফ রদেো মোয় 

রম, ২০১০-১১ অথ ি ফিময প্রকমল্পয আতোয় রকোন অথ ি ব্যয় য়দন এফং ২০১১-১২  ২০১২-১৩ অথ ি ফিযমূম শুধুভোত্র দজদফ 

েোমত ব্যয় য়। ২০১০-১১ রথমক ২০১২-১৩ অথ ি ফিময ংমোদধত এদডদ -রত প্রকল্প োো ে েোমত রকোন অথ ি ফযোে দির নো 

দফধোয় রকোন ব্যয় ম্পন্ন য়দন। শুধুভোত্র ২০১৩-১৪ অথ ি ফিময ংমোদধত এদডদ -রত অথ ি ফযোে কযো য় এফং ফযোেকৃত অমথ িয 

মুদয় টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

৭। কোজ অভোপ্ত থোকমর তোয কোযণ: প্রমমোজয নয়। 

 

 

 

 

 



৮। কাল্পজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফা ন গ্রগরর্ রনম্নরূ:   

(রক্ষ টোকোয়) 

ে: নং অমেয দফফযণ 

(ফ িমল অনুমভোদদত 

দডদদ অনুমোয়ী) 

একক  দযকদল্পত রক্ষযভোত্রো (ফ িমল 

অনুমভোদদত দডদদ অনুমোয়ী) 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

 

ভন্তব্য 

আদথ িক ফোস্তফ (%) আদথ িক ফোস্তফ (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১।  LC opening charge রথোক ২০.০০  

50 MG BFCT, 

5 Brake Van, 

Capital spares 

& services 

১৫.১১  

50 MG 

BFCT, 5 

Brake Van, 

Capital 

spares & 

services 

 

২।  Inspection রথোক ১৮.০০ ৯.১২  

৩।  LA commission রথোক ১০.০০ -  

৪।  Survey fee রথোক ১০.০০ ৪.৬৮  

৫।  Insurance রথোক ২০.০০ - - 

৬।  Port dues  রথোক ১০.০০ ২.১৫  

৭। De-processing,  

 Commissioning. 

রথোক ২৫.০০ ৫.৬৭ - 

৮। Office stationery রথোক ২.০০ ০.৯৭  

৯। Supply of 50 MG Flat 

Wagons (BFCT) 

ংখ্যো ২২১১.০২ ২৫৪৭.২০  

১০। Supply of 5 MG Brake 

Van 

ংখ্যো ২৫৫.১২  

১১। Capital spares - ৭৬.৯৬  

১২। Development Import 

Duty & VAT 

- ১০১৭.২৪ ৭৫০.০০  

 ফ িমভোট =  ৩৬৭৯.৪৪ ৩৩৩৪.৯০  

*  সূত্র: রযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তিক রপ্রদযত প্রকল্প ভোপ্ত প্রদতমফদন। 

 

৮.১। দযদ িনকোরীন ম িমফক্ষণ:  

উমযয িক ম িোমরোচনো কময রদেো মোয় রম , প্রকমল্পয আযদডদদ অনুোময আদথ িক রক্ষযভোত্রো দির ৩৬৭৯.৪৪ রক্ষ 

টোকো। তন্মমধ্য প্রকমল্পয আতোয় ৩৩৩৪.৯০ রক্ষ টোকো ব্যয় য়। অথ িোৎ রক্ষযভোত্রো অমক্ষো ৩৬৭৯.৪৪-

৩৩৩৪.৯০=৩৪৪.৫৪ রক্ষ টোকো কভ ব্যয় ময়মি। প্রকমল্পয আতোয় এরএ কদভন ফোফদ  ১০.০০ রক্ষ টোকো  

ইনসুযমযন্স ফোফদ ২০.০০ রক্ষ টোকো ব্যয় য়দন। এিোড়ো ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন , ৫টি এভদজ রেক বযোন  

কযোদটোর রেয়োয অমেয প্রোক্কদরত ব্যয় অমক্ষো ফোস্তমফ কভ ব্যয় ময়মি। এ কোযমণ প্রকমল্পয রভোট প্রোক্কদরত ব্যয় 

অমক্ষো ফোস্তমফ কভ ব্যয় ময়মি।  

 

৮.২। বফমদদক োয়তোপুষ্ট প্রকল্প অদডট অদধদ প্তয কর্তিক ২০১৩-১৪ অথ ি ফিমযয জন্য প্রকমল্পয অদডট ম্পন্ন কযো য়। 

অদডট দযদ িমন ৬টি অদডট আদত্ত উত্থোন কযো য়। উক্ত আদত্তমূময জফোফ ংদিষ্ট অদডট অদধদপ্তময রপ্রযণ কযো 

ময়মি ফমর রদেো মোয়।  

 

৮.৩। প্রকমল্পয ৭টি অমেয প্রোক্কদরত ব্যয় অমক্ষো ফোস্তমফ কভ ব্যয় ময়মি। অথ িোৎ মথোমথ ফোস্তফতোয দবদত্তমত প্রকমল্পয 

অমেয ব্যয় দনধ িোযণ কযো য়দন। 



৯। প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয প্রদকউযমভমেয দচত্র দনম্নরূ: 

৯.১। এ প্রকমল্পয প্রধোন প্রধোন প্যোমকমজয প্রদকউযমভমেয দফফযণ দযদষ্ট ‘ক’-রত যদক্ষত আমি। প্রকমল্পয আতো য় ৫০টি 

এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি), ৫টি এভদজ রেক বযোন এফং কযোদটোর রেয়োযস্ ংগ্রময প্যোমকজটি অনুমভোদদত 

আযদডদদ’য প্রদকউযমভে দযকল্পনোয় GD-1 দোমফ অন্তর্ভ িক্ত আমি এফং প্যোমকমজয দফযীমত ২৫৪৭.২০ রক্ষ টোকো 

প্রোক্করমনয ংস্থোন আমি। অদপ রস্টনোযী   অন্যোন্য ংগ্রময জন্য প্রদতটি ১.০০ রক্ষ টোকো কময আয  ২টি প্যোমকজ 

উক্ত দযকল্পনোয় অন্তর্ভ িক্ত আমি। উদিদেত প্যোমকজ GD-1-এয আতোয় ণ্য ংগ্রময উমেমশ্য ১২ ভো ভময়য ভমধ্য 

ণ্য যফযোময তি দদময় শুধভোত্র বোযতীয় প্রস্তুতকোযক /যফযোকোযীগমণয দযমত্র অংগ্রমণয সুমমোগ রযমে এক ধো 

দুই েোভ িদতমত দযত্র ৪ রমেম্বয ২০১১ তোদযমে আফোন কযো য়। দদএ ২০০৬-এয ধোযো ৩২-এয উধোযো (১)-

এয দপো (গগ) অনুোময এক ধো দুই েোভ িদত অবযন্তযীণ েময়য রক্ষমত্র প্রময়োমগয দফধোন আমি। দকন্তু আমরোচয প্রকমল্পয 

অধীমন ফদণ িত প্রদকউযরভে আন্তজিোদতক ম িোময়য। অতএফ এ রক্ষমত্র এক ধো দুই েোভ িদত প্রময়োগ আইনম্মত য়দন। 

এিোড়ো দদআয , ২০০৮ এয দফদধ ৮৩(১)(ক) ংদিষ্ট তপদর ২ অনুোময দফজ্ঞদপ্ত প্রকোময তোদযে রথমক ন্যযনতভ ৪২ 

দদমনয ভমধ্য দযত্র দোদেমরয সুমমোগ দোমনয দফধোন যময়মি। দকন্তু এ রক্ষ রত্র রদেো মোয় রম , কভমক্ষ ৪২ দদমনয দযফমতি 

৩৬ দদন য ১০ অমক্টোফয ২০১১ তোদযমে দযত্র রেোরো য়। অথ িোৎ দযত্র দোদেমরয জন্য ৪২ দদমনয কভ ভয় প্রদোন 

কযো য়। 

 

৯.২। আমরোচয েময় প্রোক-রমোগ্যতো প্রদেয়োকযণ কযো য়দন ফমর জোনো মোয়। দযত্র দফজ্ঞদপ্ত ১টি ফোংরো (বদদনক কোররয কন্ঠ)  

১টি ইংমযদজ জোতীয় বদদনক (রডইদর ইনদডমনমডে) দত্রকোয় এফং দদটিইউ -এয ময়ফ োইমট প্রকো কযো য়। ৪টি 

প্রদতষ্ঠোন দযত্র দদরর েয় কময এফং দনম্নদরদেত ৩টি প্রদতষ্ঠোন দযত্র দোদের কময: 

১। Titagarh Wagons Limited, Kolkata, India 

২। Texmaco Limited, Kolkata, India 

৩। Modern Industries, Ghajiabad, UP, India 

  

উমযোক্ত ৩টি প্রদতষ্ঠোমনয ভমধ্য Titagarh Wagons Limited  Texmaco Limited-রক মূল্যোয়ন কদভটি কর্তিক 

রযনদব র োলণো কযো য়। Modern Industries কোদযগদয রেদদপমকমনয ব্যতযয়  টোমনোয কোযমণ নন -রযনদব 

র োলণো কযো য়। 

 

৯. ৩। দযপ্রমত্রয প্রোথদভক রভয়োদ দির ৯ রপব্রুয়োদয ২০১২ ম িন্ত। দদআয , ২০০৮-এয দফদধ ১৯(২)  ২১ (১) অনুোময 

দযমত্রয রভয়োদ ৯ জুন ২০১২ ম িন্ত েয়কোযী কোম িোরয় প্রধোন অথ িোৎ ভোদযচোরক , ফোংরোমদ রযরময় কর্তিক ১ভ ফোয 

এফং ৯ অমক্টোফয ২০১২ ম িন্ত ভন্ত্রণোরয় কর্তিক ২য় ফোয বৃদি কযো য়। তমফ দদআয , ২০০৮-এয দফদধ ৮(৯) অনুোময 

মূল্যোয়ন কদভটি কর্তিক মথোম্ভফ একনোগোমড় মূল্যোয়ন ম্পন্ন কযোয দযফমতি দফযদত দদময় ৩টি তোদযমে , মথো- ৯ 

জোনুয়োদয ২০১২, ৯ এদপ্রর ২০১২  ২২ এদপ্রর ২০১২ তোদযমে মূল্যোয়ন কোম িেভ ম্পন্ন  কযো য় ফমর রদেো মোয়। দফজ্ঞদপ্ত 

প্রকোময তোদযে রথমক ঠিকোদোমযয মে চুদক্ত ম্পোদন ম িন্ত মূর রভয়োদ (১৫৫দদন)  ফদধ িত রভয়োদ (২৪০দদন) রভোট 

৩৯৫ দদমনয ভমধ্য দযত্র কোম িেভ ম্পন্ন কযো য়। অনুমভোদদত আযদডদদ ’য প্রদকউযমভে দযকল্পনো অনুোময 

প্রকমল্পয দযত্র প্যোমকমজয এ চুদক্ত ১৯ জুন ২০১২ তোদযমে রযরথ ভন্ত্রণোরয় অনুমভোদন কময। 

 

৯. ৪। অতিঃয মূল্যোয়ন কদভটিয সুোদয অনুোময ফ িদনম্ন রযনদব দযদোতো Titagarh Wagons Limited,-রক  

৩২৭৬১৪১.০০ ভোদকিন ডরোয মূমল্যয ২৯ আগস্ট ২০১২ তোদযমে কোম িোমদ প্রদোন কযো য় এফং উক্ত প্র দতষ্ঠোন কর্তিক ১৭ 

রপব্রুয়োদয ২০১৪ তোদযমে কোম ি ম্পোদন কযো য়।  

৯. ৫। অনুমভোদদত আযদডদদ’য প্রদকউযমভে দযকল্পনোয অয প্রদকউযমভে প্যোমকজ মথো GD-3 (প্রোক্কদরত মূর ১.০০ রক্ষ 

টোকো) এয RFQ িদতয ভোধ্যমভ দযত্র আফোন কযো য়। ৫টি দযত্র দফদে য়, ৫টি  দযত্র দোদের য়  রযনদব 

দযমত্রয ংখ্যো ৫টি। অনুমভোদদত আযদডদদ অনুোময প্রকল্প দযচোরমকয অনুমভোদনেমভ ৯৬,৮২৫ রক্ষ টোকোয চুদক্ত 

M/S Innate Bangladesh- এয মে ৮ জুন ২০১৪ তোদযমে চুদক্ত স্বোক্ষদযত য়। দযদোতো ১৮ জুন ২০১৪ তোদযমে কোম ি 



ম্পোদন কময। ২৫ রভ ২০১৪ তোদযমে এ প্যোকমজময দযত্র আফোন কযো য় , ১ জুন ২০১৪ তোদযমে দযত্র রেোরো য়  

২ জুন ২০১৪ তোদযমে দযত্র মূল্যোয়ন কযো য়। 

 

১০।  প্রকল্পল্পয ঈল্পেশ্য জতন: 

রযকরল্পর্ জতন 

১।  ৫০টি এভদজ য়োগন (দফএপদটি)  

এয়োয রেক  ৫টি রেক বযোন ংগ্র। 

১।   প্রকমল্পয আতোয়  ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি)    এয়োয 

রেক ৫টি রেক বযোন মথোমথ কোম িেভ গ্রণপূফ িক ংগ্র কযো ময়মি। 

২।   কমেইনোয রট্র্ন প্রোপ্যতো  চরোচর বৃদি। ২।   ফোংরোমদ রফরময়য দফদ্যভোন কমেইনোয রট্র্মনয মে প্রকমল্পয 

আতোয় ংগৃীত ৫০টি এভদজ ফ্ল্যো ট য়োগন  ৫টি রেক য়োগন 

ংমমোদজত য়োয কোযমণ স্বোবোদফকবোমফ কমেইনোয রট্র্মনয প্রোপ্যতো  

চরোচর বৃদি রময়মি ফমর প্রতীয়ভোন য়। 

৩।   ফোংরোমদ রযরময়য যোজস্ব আয় বৃদি। ৩।  ফোংরোমদ রযরময়য কমেইনোয ংমমোদজত য়োগমনয ংখ্যো বৃদি 

োয়োয কোযমণ রযরমথ ভোরো ভোর দযফন বৃদি রময়মি এফং 

স্বোবোদফকবোমফ রযরময়য যোজস্ব আয় বৃদি রময়মি ফমর প্রতীয়ভোন য়। 

 

১১। প্রকল্প ংদিষ্ট কময়কটি দস্থয দচত্র দনমম্ন প্রদোন কযো মরো: 

 

 

 

দচত্র ১: প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কমেইনোয এভদজ ফ্ল্যোট 

য়োগন (দফএপদটি) 

 দচত্র ২: প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত এভদজ রেক বযোন 

 

 

 

 

দচত্র ৩: এভদজ রেক বযোমনয অবযন্তয  দচত্র ৪: প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কমেইনোযদফীন 

এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি) 



১২। ভস্া:  

১২.১। প্রকমল্পয আতোয় এক ধো দুই েোভ িদতয ভোধ্যমভ আন্তজিোদতক প্রকৃদতয দযত্র কো ম িেভ ম্পন্ন কযো য়। দকন্তু 

দদএ ২০০৬-এয ধোযো ৩২-এয উধোযো (১)-এয দপো (গগ) অনুোময এক ধো দুই েোভ িদত অবযন্তযীণ েময়য 

রক্ষমত্র প্রময়োমগয দফধোন আমি। অতএফ এ রক্ষমত্র দদএ ২০০৬-এয ধোযো ৩২-এয উধোযো (১)-এয দপো (গগ)-এয 

ব্যতযয়  টোমনো ময়মি ফমর প্রতীয়ভোন য় (অনুমেদ ৯.১); 

১২.২। প্রকমল্পয দযত্র প্রদেয়োয মূল্যোয়ন দদআয , ২০০৮-এয ৮(৯) দফদধ অনুোময মূল্যোয়ন কোম িেভ একনোগোমড় ম্পোদন 

কযোয দযফমতি দফযদত প্রদোন কময ৩টি তোদযমে ম্পোদন কযো য় (অনুমেদ ৯.১); 

১২.৩। দদআয, ২০০৮ এয দফদধ ৮৩(১)(ক) ংদিষ্ট তপদর ২ অনুোময দফজ্ঞদপ্ত প্রকোময তোদযে রথমক দযত্র দোদেমরয 

জন্য কভমক্ষ ৪২ দদন সুমমোগ দোমনয দফধোন যময়মি। দকন্তু এ প্রকমল্পয রক্ষমত্র দযত্র আফোমনয ৩৬ দদন য ১০ 

অমক্টোফয ২০১১ তোদযমে দযত্র রেোরো য়। অথ িোৎ দফজ্ঞদপ্ত প্রকোময তোদযে রথমক দযত্র দোদেমরয জন্য কভমক্ষ  ৪২ 

দদন অমক্ষো কভ ভয় প্রদোন কযো ময়মি, মো দদআয, ২০০৮-এয দযন্থী ফমর প্রতীয়ভোন য় (অনুমেদ ৯.১); 

১২.৪। প্রকমল্পয ৭টি অমেয প্রোক্কদরত ব্যয় অমক্ষো ফোস্তমফ কভ ব্যয় ময়মি। অথ িোৎ মথোমথ ফোস্তফতোয দবদত্তমত প্রকমল্পয 

অমেয ব্যয় দনধ িোযণ কযো য়দন (অনুমেদ ৮.৩); 

১২.৫। বফমদদক োয়তোপুষ্ট প্রকল্প অদডট অদধদপ্তয কর্তিক ২০১৩-১৪ অথ ি ফিমযয জন্য প্রকমল্পয অদডট ম্পন্ন কযো য়। 

অদডট দযদ িমন ৬টি অদডট আদত্ত উত্থোন কযো য়। উক্ত আদত্তমূময জফোফ ংদিষ্ট অদডট অদধদপ্তময রপ্রযণ কযো 

ময়মি ফমর রদেো মোয়। দকন্তু আদত্তমূ দনষ্পদত্ত কযো ময়মি ফমর জোনো মোয়দন (অনুমেদ ৮.২); 

১২.৬। প্রকল্পটি জুন ২০১৪ োমর ভোপ্ত র োলণো কযো য়। যকোদয েোমত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন , প্রদেয়োকযণ, অনুমভোদন  

ংমোধন িদত ংেোন্ত দযকল্পনো দফবোমগয ২৯ রভ ২০০৮ তোদযমেয দযত্র অনুোময প্রকল্প ভো দপ্তয ৩ (দতন) 

ভোময ভমধ্য প্রকল্প ভোদপ্ত প্রদতমফদন রপ্রযমণয দনমদ িনো থোকমর ভোদপ্তয দী ি ১ (এক) ফিমযয অদধক ভয় য 

১৩ রমেম্বয ২০১৫ তোদযমে রযরথ ভন্ত্রণোরয় কর্তিক দদআয আইএভই দফবোমগ রপ্রযণ কযো য়।  

 

১৩। ভতোভত/সুোদয: 

১৩.১। প্রকমল্পয আতোয় দদএ ২০০৬-এয ধোযো ৩২-এয উধোযো (১)-এয দপো (গগ)-এয ব্যতযয়   টিময় রকন আন্তজিোদতক 

ম িোময়য দযত্র কোম িেভ এক ধো দুই েোভ িদতয ভোধ্যমভ ম্পন্ন কযো ময়মি , র দফলয়টি রযরথ ভন্ত্রণোরয় েদতময় 

রদেমফ (অনুমেদ ১২.১); 

১৩.২। প্রকমল্পয আতোয় গৃীত কর দযত্র মূল্যোয়মনয রক্ষ রত্র দদআয , ২০০৮-এয দফদধ ৮(৯) প্রদতোরমনয দফলময় 

ফোংরোমদ রযরময় মচষ্ট থোকমফ (অনুমেদ ১২.২); 

১৩.৩। যফতী কর প্রকমল্পয দযত্র আফোমনয রক্ষমত্র দদআয , ২০০৮ এয দফদধ ৮৩(১) (ক) ংদিষ্ট তপদর ২ প্রদতোরন 

দফলময় ফোংরোমদ রযরময় দনদিত কযমফ (অনুমেদ ১২.৩); 

১৩.৪। প্রকমল্পয ৭টি অমেয প্রোক্কদরত ব্যয় অমক্ষো ফোস্তমফ কভ ব্যয় ময়মি। অথ িোৎ মথোমথ ফোস্তফতোয দবদত্তমত প্রকমল্পয 

অমেয ব্যয় দনধ িোযণ কযো য়দন ফমর প্রতীয়ভোন য়। যফতীমত মথোম্ভফ ফোস্তফতোয দবদত্তমত্ত প্রকমল্পয অমেয ব্যয় 

দনধ িোযমণ রযরথ ভন্ত্রণোরয় মচষ্ট থোকমফ (অনুমেদ ১২.৪); 

১৩.৫। বফমদদক োয়তোপুষ্ট প্রকল্প অদডট অদধদপ্তয কর্তিক প্রকমল্পয দফলময় উত্থোদত ৬টি অদডট আদত্ত দ্রুত দনষ্পদত্তয জন্য 

ফোংরোমদ রযরময়  রযরথ ভন্ত্রণোরয় প্রময়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ (অনুমেদ ১২.৫); 



১৩.৬। যকোদয েোমত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রদেয়োকযণ, অনুমভোদন  ংমোধন িদত ংেোন্ত দযকল্পনো দফবোমগয ২৯ রভ 

২০০৮ তোদযমেয দযত্র অনুোময প্রকল্প ভোদপ্তয ৩ (দতন) ভোময ভমধ্য কর প্রকমল্পয প্রকল্প ভোদপ্ত প্রদতমফদন 

রপ্রযণ রযরথ ভন্ত্রণোরয় দনদিত কযমফ (অনুমেদ ১২.৬); 

১৩.৭। প্রকমল্পয আতোয় ংগৃীত ৫০টি এভদজ ফ্ল্যোট য়োগন (দফএপদটি)  এয়োয রেক ৫টি রেক বযোমনয সুষ্ঠু  

ভময়োদচত যক্ষণোমফক্ষমণয দফলময় ফোংরোমদ রযরময় মথোযীদত দমক্ষ গ্রণ কযমফ; এফং 

১৩.৮। অনুমেদ ১৩.১-১৩.৭- এয আমরোমক গৃীত কোম িোফরী আইএভই দফবোগমক ১ (এক) ভোময ভমধ্য অফদত কযমত মফ। 

 

 

 



 

প্রদকউযমভে ংেোন্ত তথ্য 

ে: নং প্যোমকয  

নোভ 

-দযত্র আহ্বোমনয তোদযে 

-দযত্র রেোরোয তোদযে 

-দযত্র মূল্যোয়মনয তোদযে 

-প্রদকউযমভে িদত 

 

দযত্র প্রকোদত 

দত্রকোয নোভ 

-দযত্র 

দফদেয ংখ্যো 

-দযত্র 

প্রোদপ্তয ংখ্যো 

-

Responsive 

দযমত্রয 

ংখ্যো 

-কোমজয দযভোণ 

-প্রোক্কদরত ব্যয় 

-কোম িোমদকৃত 

দয 

-চুদক্ত 

অনুমভোদনকোযীয 

নোভ  দফী 

-চুদক্ত 

অনুমভোদমনয 

তোদযে 

-কোম িোমদময তোদযে 

-ঠিকোদোমযয োমথ চুদক্ত 

ম্পোদমনয তোদযে 

-কোজ শুরুয তোদযে 

-চুদক্ত রভোতোমফক কোমম ি 

ম্পোদমনয তোদযে 

-প্রকৃত কোম ি ম্পোদমনয 

তোদযে 

-দনময়োগকৃত 

ঠিকোদোমযয 

নোভ  ঠিকোনো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগদত কোম িোমদময 

দফযীমত 

দযমোদধত 

দফর 

ফোস্তফ 

অগ্রগদত 

(কোমজয 

দযভোণ) 

আদথ িক 

অগ্রগদত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১। প্যোমকজ  

দজদড-১ 

-৪/৯/২০১১ 

-১০/১০/২০১১ 

-৯/১/২০১২, ৯/৪/২০১২ 

এফং  

২২/৪/২০১২ 

- উন্মকু্ত দযত্র িদত 

 (এক ধো ২ েোভ দফদষ্ট 

িদত) 

শুধুভোত্র বোযতীয় 

োপ্লোইয়োয/ম্যোনুপযোকচোযোয

রদয জন্য  

বদদনক কোমরয 

কন্ঠ এফং রডইরী 

ইনদডমনমডে 

দত্রকোয় 

৭/৯/২০১১ 

তোদযমে  

দদটিইউ 

ময়ফোইমট 

১১/৯/২০১১ 

তোদযমে প্রকোদত 

য়। 

-৪টি 

-৩টি 

-২টি 

 

 

 

 

 

 

  

-Procurement 

of 50 nos. MG 

Flat Wagon 

(BFCT) and 5 

nos. MG Brake 

Van (BBV) 

with Air Brake 

system for 

Carrying Con-

tainer. 

-2547.20 Lac 

Taka 

-US$ 

3276141.00 

-রযরথ 

ভন্ত্রণোরয় কর্তিক 

১৯/৬/২০১২ 

তোদযমে চুদক্ত 

অনুমভোদদত য়। 

 

 

-২৯/৮/২০১২ 

-৭/১০/২০১২ 

-৭/২/২০১৩ 

-১৭/২/২০১৪ 

-১৭/২/২০১৪ 

M/s. Titagarh 

Wagons 

Limited, 

Premlata 

(4th floor), 

39, Shakes-

peare Sarani, 

Kolkata 

700017, 

INDIA 

১০০% ৯১% US$ 

3276141.00 

২। প্যোমকজ 

দজদড-৩ 

-২৫/৫/২০১৪ 

-১/৬/২০১৪ 

-২/৬/২০১৪ 

-আযএপদকউ 

আযএপদকউ 

িদতয ভোধ্যমভ  

৫টি প্রদতষ্ঠোনমক 

রনোটি প্রদোন 

কযো য়। 

-৫টি 

-৫টি 

-৫টি 

- Procurement 

of office Sta-

tionery  

-1.00 Lakh taka 

-96,825 taka 

-আফদুর ভদতন 

রচৌধুযী 

-প্রধোন মন্ত্র 

প্রমকৌিঃ (পূফ ি)  

প্রকল্প দযচোরক 

-৫/৬/২০১৪ 

-৮/৬/২০১৪ 

-৮/৬/২০১৪ 

-৮/৬/২০১৪ 

-২৩/৬/২০১৪ 

-১৮/৬/২০১৪ 

M/s. Innate 

Bangladesh, 

229/310, 

Sheikh Mu-

jib Road, 

Metro Plaza, 

Dewanhat, 

Chittagong  

১০০% ৯৭% Taka  

96,825/- 

 

‘দযদষ্ট’ক’ 


