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বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সচিবালদয়র আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থবছদরর এচিচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকদের মূল্যায়ন  

প্রচতদবেদনর ওির মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সার-সাংদেি 

 

ক্র:নাং মন্ত্রণালয়/চবভাদগর 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকদের ধরণ মূল সময় ও ব্যদয়র তুলনায়  

চবচনদয়াগ 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

কাচরগরী 

সহায়তা 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

মজচিচসএফ 

ভুক্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অচতক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সময় 

অচতক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

সময় 

অচতক্রাদন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সব থচনম্ন 

সদব থাচ্চ  

ব্যয় 

অচিক্রান্ত 

প্রকদের 

সাংখ্যা 

ব্যয় 

অচতক্রাদন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সব থচনম্ন- 

সদব থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) জাতীয় সাংসে 

সচিবালয় 

০১ - ০১ - - ০১ ২৫% - - 

 

১। সমাপ্ত প্রকদের সাংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্ থ বছদরর এচিচিদত জাতীয় সাংসে সচিবালদয়র চবিরীদত অন্তভু থক্ত ০১ (এক) টি প্রকে 

সমাপ্ত হদয়দছ। 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকদের প্রকৃত ব্যয় ও মময়ােকাল : সমাপ্ত প্রকেটির মূল অনুদমাচেত বাস্তবায়নকাল বৃচি মিদয়দছ যার শতকরা 

হার ২৫%। তদব চনধ থাচরত ব্যদয়র মদেই প্রকেটি সমাপ্ত হয়।  

 

৩। সমাপ্ত প্রকদের ব্যয় ও মময়াে বৃচির কারণ : বাস্তবায়ন িয থাদয় যন্ত্রিাচত/সরঞ্জামাচে, আসবাবিত্র, োতা সাংস্থার অর্ থ ছাড় 

ইতযাচে কারদণ প্রকদের বাস্তবায়ন মময়াে ০৬ (ছয়) মাস বৃচি ঘদট।    

 

৪। প্রকে বাস্তবায়দনর মেদত্র চিচিত সমস্যা ও সুিাচরশ : 

সমস্যা সুিাচরশ 

৪.১ প্রকেটির আওতায় মসালার িাওয়ার প্ল্যান্টটি স্থািদনর ির 

জুলাই ২০১২ মাস মর্দক চনরবচিন্নভাদব চবদ্যযৎ উৎিােন 

কদর আসদছ যা সরাসচর ন্যাশনাল গ্রীদি সাংদযাচজত 

হদি। িচরেশ থকাদল িাওয়ার প্ল্যান্টটি িচরেশ থন করা হয় 

এবাং প্রকে সমাচপ্তর ির প্ল্যান্টটির রেণাদবেদণর োচয়ত্ব 

গণপূতথ অচধেপ্তদরর কাদছ অি থণ করা হদয়দছ মদম থ জানা 

যায়। িচরেশ থনকাদল প্ল্যান্টটিদত আবজথনা ও শুকদনা 

িাতা, ইতযাচে জদম র্াকদত মেখা মগদছ যা অচভদপ্রত 

নয়।  এর ফদল সূদয থর আদলা মর্দক মসৌরশচক্ত আহরণ 

চকছুটা হদলও ব্যাহত হদি মদম থ প্রকেসূদত্র জানা মগদছ।  

৪.১ ক্রমবধ থমান চবদ্যযৎ িাচহোর িচরদপ্রচেদত গতানুগচতক 

উিাদয় চবদ্যযৎ উৎিােদনর িাশািাচশ মসৌর শচক্তর 

মােদম চবদ্যযৎ উৎিােদনর উদেদে মসালার িাওয়ার 

প্ল্যান্ট স্থািন চন:সদেদহ একটি ভাল এবাং িচরদবশবান্ধব 

উদযাগ। সুতরাাং এর যর্াযর্ রেণাদবেদণর চবষদয় 

সাংচিষ্ট সকলদক অচধকতর তৎির ও মদনাদযাগী হদত 

হদব। জাতীয় সাংসে সচিবালয় চবষয়টি গণপূতথ 

চবভাগদক অবচহত কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর 

চনদে থশনা মেদব। 

 

৪.২ প্রকে সমাচপ্তর ৬ মাস িদরও চসচভল অচিট চিচভশন 

কর্তথক িচরিাচলত অচিট প্রচতদবেন প্রকে কায থলদয় 

মপ্ররণ করা হয়চন মদম থ জানা মগদছ, যা কাম্য নয়।   

৪.২  চসচভল অচিট চিচভশন কর্তথক িচরিাচলত অচিট 

প্রচতদবেন যর্াশীঘ্র প্রাচপ্তর জন্য সাংচিষ্ট কর্তথিে ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদব। 
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মসালার িাওয়ার  চসদেম ইন বাাংলাদেশ িাল থাদমন্ট শীষ থক প্রকে 

সমাচপ্ত মূল্যায়ন প্রচতদবেন 

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৩) 

 

০১. প্রকদের অবস্থান : মন্ত্রী মহাদেল সাংলগ্ন মাঠ, 

জাতীয় সাংসে ভবন, মশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা।  

০২. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সচিবালয়, ঢাকা।  

০৩. প্রশাসচনক মন্ত্রণালয় : বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সচিবালয়, ঢাকা। 

০৪. প্রকদের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  
 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কচলত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

িচরকচেত বাস্তবায়নকাল 

প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অচতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কচলত 

ব্যদয়র %) 

অচতক্রান্ত 

সময় 

(মূল 

বাস্তবায়ন 

কাদলর %) 

মূল 
সব থদশষ 

সাংদশাচধত 
মূল 

সব থদশষ 

সাংদশাচধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মমাটঃ  ৮৮৭.৪৯ 

চজওচবঃ  ১৩৭.৪৯ 

 প্রঃসাঃ  ৭৫০.০০  

- মমাটঃ  ৮৮৭.৪৯ 

চজওচবঃ  ১৩৭.৪৯ 

প্রঃসাঃ  ৭৫০.০০    

অদটাবর,২০১১ 

হদত 

চিদসম্বর,২০১৩ 

মম ২০১২  

হদত 

জুন, ২০১৩ 

অদটাবর,২০১১ 

হদত  

জুন,২০১৩ 

 - ৬ মাস 

 

 

০৫. প্রকদের অর্ থায়ন :  বাাংলাদেশ সরকার ও KOICA   (অনুোন)

 

০৬. প্রকদের অাংগচভচিক বাস্তবায়নঃ 

( সাংস্থা কর্তথক সরবরাহকৃত চিচসআর ও অন্যান্য তদের চভচিদত) 

 
(লে টাকায়) 

 

ক্রচমক চিচি অনুযায়ী কাদজর অাংগ  একক 
চিচিচি অনুযায়ী িচরকচেত 

লেযমাত্রা  
প্রকৃত বাস্তবায়ন  

আচর্ থক বাস্তব আচর্ থক (%) বাস্তব (%) 

:
LS LS 

 

Double Cabin pick-

up

LS LS  

আন্তজথাচতক LS LS 

 

LS LS 

LS LS 

 

LS LS 

 

LS LS 

 

LS LS 
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ক্রচমক চিচি অনুযায়ী কাদজর অাংগ  একক 
চিচিচি অনুযায়ী িচরকচেত 

লেযমাত্রা  
প্রকৃত বাস্তবায়ন  

আচর্ থক বাস্তব আচর্ থক (%) বাস্তব (%) 

LS LS  

LS 02  

Weeks 

 10 

Days 

 

LS LS  

LS LS 

 

আন্তজথাচতক LS LS  

LS LS  

 

LS LS 

 

LS LS 

 

LS LS 

 

Set Set 01 Set

LS LS

 No No 01 

:
LS LS  

LS LS  

LS LS

Price Contingency 

 

LS LS
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৭  সাধারণ িয থদবেণঃ 

৭  প্রকদের িটভূচমঃপ্রকদের িটভূচমঃ  

মেদশর ক্রমবধ থমান চবদ্যযৎ িাচহো প্রিচলত চবদ্যযৎ উৎিােন ব্যবস্থার মােদম মমটাদনা দ্যরূহ কাজ। এ লদেয, জ্বালানী 

নীচতদত চবদ্যযৎ উৎিােদনর চবকে উৎস অদেষদণর উির চবদশষ গুরুত্ব মেয়া হদয়দছ।  চবদ্যযৎ উৎিােদনর প্রার্চমক 

জ্বালানী চহদসদব প্রাকৃচতক গ্যাস, মতল ও কয়লা প্রাচপ্তর সীমাবিতা চবদবিনায় মরদখ চবকে উৎস চহদসদব মসৌর চবদ্যযৎ 

উৎিােন ব্যবস্থা একটি বাস্তবধমী িেদেি। এছাড়া অসীম মসৌরশচক্তর ব্যবহাদরর মােদম উৎিাচেত মসৌর চবদ্যযৎ 

একটি মটকসই এবাং িচরদবশ দূষণমুক্ত িিচত। একচেদক মযমন মসৌর চবদ্যযৎ উৎিােদন িলমান অিাদরটিাং কে মনই; 

অিরচেদক রেণাদবেদণর ব্যয়ও সামান্য। মস চবদবিনায় জাতীয় সাংসে ভবদন মসৌর চবদ্যযতায়দনর লদেয আদলািয 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

৭  প্রকদের উদেেঃ  

মূল উদেশ এ কাদজর মােদম সাংগৃহীত বলী  

০১. চবযমান চবদ্যযৎ সাংকদটর িচরদপ্রচেদত ক্রমবধ থমান চবদ্যযৎ িাচহো মমটাদনা; 

০২. চবদ্যযৎ উৎিােদনর চবকে উৎস সৃচষ্ট; 

০৩. বাাংলাদেশ িাল থাদমদন্টর জন্য ১০০ চক.ওয়াট মসালার িাওয়ার প্ল্যান্ট স্থািদনর মােদম নবায়নদযাগ্য 

জ্বালানী খাদত মকাচরয়া ও বাাংলাদেদশর মদে সম্পকথ উন্নয়ন করা; এবাং 

০৪. মসৌর চবদ্যযৎ ব্যবহাদরর মােদম কাব থন িাই অক্সাইি ও অন্যান্য গ্রীণ হাউজ গ্যাস চনম থাণ হ্রাস করা;

৭.৩  অনুদমােন িয থায়ঃ “মসালার িাওয়ার চসদেম ইন বাাংলাদেশ িাল থাদমন্ট” শীষ থক  প্রকেটি ৮৮৭.৪৯ লে টাকা (চজওচব 

১৩৭.৪৯ এবাং প্রকে সাহায্য ৭৫০.০০ লে টাকা) প্রাক্কচলত ব্যদয় ০১/১০/২০১১ মর্দক ৩০/১২/২০১২ মময়াদে 

বাস্তবায়দনর জন্য গত ২৮/১২/২০১১ তাচরদখ মাননীয় িচরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুদমাচেত হয়। িরবতীদত মসালার 

িাওয়ার প্ল্যান্টটি আনুষ্ঠাচনক উদবাধন করা এবাং KOICA কর্তথক রেণাদবেণ এবাং মচনটচরাং কাদজর মময়াে 

সম্পূণ থ করা, ইতযাচে কারদণ প্রকেটির মময়াে ব্যয় বৃচি ব্যচতদরদক ৬ (ছয়) মাস অর্ থাৎ জুন, ২০১৩ িয থন্ত বৃচি করা 

হয়। প্রকেটি বাাংলাদেশ সরকার এবাং KOICA (অনুোন) এর মযৌর্ অর্ থায়দন বাস্তবাচয়ত হদয়দছ।  
 

৭.৪।    প্রকদের মূল কায থক্রমঃ 

  ১০০ চকদলাওয়াট মসৌর চবদ্যযৎ উৎিােন প্ল্যান্ট স্থািন।  
 

৭.৫  প্রকে ব্যবস্থািনাঃ প্রকেটি সুষ্ঠভুাদব বাস্তবায়দনরর জন্য প্রকে মময়াদে চনম্নবচণ থত কম থকতথা প্রকে িচরিালদকর 

োচয়দত্ব চনদয়াচজত চছদলনঃ 
ক্রচমক নাং কম থকতথার নাম ও িেবী োচয়ত্ব গ্রহণ োচয়ত্ব হস্তান্তর োচয়দত্বর ধরন 

১।  িা. মমাঃ আফজাল মহাদসন  
           উি-সচিব 
বাাংলাদেশ সাংসে সচিবালয় 

০১/০১/২০১১ ৩০/০৬/২০১৩ খন্ডকালীন 

 

৭.৬। মূল্যায়ন িিচত (Methodology) মূল্যায়ন প্রচতদবেনটি প্রণয়দন চনদম্নাক্ত িিচতসমূহ অনুসরণ করা হদয়দছঃ  
 

ক. চিচিচি ও িচরেশ থন প্রচতদবেন িয থাদলািনা; 

খ. মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রচরত Project Completion Report (PCR) িয থাদলািনা; 

গ. PEC, Steering Committee ইতযাচে সভার কায থচববরনী িয থাদলািনা; 

ঘ. বাস্তব অগ্রগচত যািাই ও তে সাংগ্রদহর জন্য সদরজচমদন িচরেশ থন এবাং 

ঙ. প্রাপ্ত তদের উির সাংচিষ্ট কম থকতথাদের সাদর্ আদলািনা। 

৮। প্রকে িচরেশ থনঃ 

গত ০৭/০১/২০১৪ তাচরদখ বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সচিবালদয় অবচস্থত প্রকেটির স্থািনা এবাং  প্রকে িচরিালদকর 

কায থালয় িচরেশ থন করা হয়। িচরেশ থনকাদল প্রকে িচরিালকসহ অন্যান্য সাংচিষ্ট কম থকতথাগণ প্রদয়াজনীয় তে চেদয় 

সহায়তা কদরন। িচরেশ থদন প্রাপ্ত তোচে চনম্নরূিঃ 
    “ মসালার িাওয়ার চসদেম ইন বাাংলাদেশ িাল থাদমন্ট”  শীষ থক প্রকদের আওতায় ১০০ চকদলাওয়াট েমতাসম্পন্ন 

Solar Power Plant- টি Installation এর কায থক্রম জুলাই, ২০১২ মাদস সম্পন্ন করা হয় এবাং জুলাই 

মাদসই িরীোমূলকভাদব জাতীয় গ্রীদি চবদ্যযৎ সঞ্চালন শুরু করা হয়। প্রকে েচলল অনুযায়ী Solar Power 
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Plant- টি Installation কারী  সাংস্থা (KOICA) কর্তথক প্ল্যান্টটি স্থাচিত হওয়ার ির এক বছর িয থন্ত  

Plant টির তোরকী করার কর্া চছল এবাং তারা তা কদরদছ মদম থ প্রকে সূদত্র জানা মগদছ। বতথমাদন প্ল্যান্ট মর্দক 

চনরবচিন্নভাদব চবদ্যযৎ উৎিােন  অব্যাহত আদছ এবাং উৎিাচেত চবদ্যযৎ সরাসচর জাতীয় গ্রীদি মযাগ হদি। প্ল্যান্ট 

স্থািদনর শুরু মর্দক িচরেশ থদনর চেন অর্ থাৎ ০৭/০১/২০১৪ তাচরখ িয থন্ত মমাট ১৬৩.৫৩১ মমগাওয়াট আওয়ার মসৌর 

চবদ্যযৎ উৎিাচেত হদয়দছ মদম থ জানা মগদছ। KOICA চবদশষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী প্ল্যান্টটি আগামী ১৫ মর্দক ২০ 

বছর িয থন্ত চনরবচিন্নভাদব মসৌর চবদ্যযৎ উৎিােন করদব। প্রিচলত চনয়দম জীবাশ্ম জ্বালানীর মােদম চবদ্যযৎ উৎিােন করা 

হদল িচরদবদশ ২১ টন কাব থন উৎিন্ন ও চন:সরণ হদতা। প্রকদের আওতায় মসৌর শচক্তর মােদম ব্যাটাচরচবহীন চবদ্যযৎ 

উৎিােন করায় উক্ত িচরমাণ কাব থন িাই অক্সাইি বাতাদস চন:সরণ না হওয়ায় এটিদক িচরদবশবান্ধব চহদসদব অচভচহত 

করা যায়। প্রকেটি গত ৩০ জুন’২০১৩ মাদস সমাপ্ত হদয়দছ। বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সচিবালয় কর্তথক প্ল্যান্টটি 

কাচরগরীভাদব িচরিালনা ও রেণাদবেদণ সেম না হওয়ায় যর্াযর্ কর্তথিদের অনুদমােনক্রম ১০০ চকদলাওয়াট মসালার 

িাওয়ার প্ল্যান্টটি িচরিালনা ও রেণাদবেদণর োচয়ত্ব গত ০৫ মসদেম্বর ২০১৩ তাচরদখ গণপূতথ ই/এম সাদকথল-৩, মশর-

ই-বাাংলা নগর, ঢাকা এর চনকট অি থণ করা হদয়দছ।  

    মসালার িাওয়ার প্ল্যান্টটি প্রর্দম জাতীয় সাংসে ভবদণর েচেণ প্ল্াজার েচেণ-পূব থ মাদঠ স্থািন করার কর্া চছল। 

চবচভন্ন কারদণ িরবতীদত মন্ত্রী মহাদেদলর িচিম চেদক মাননীয় স্পীকার মদহােদয়র বাসবভদনর পূব থ চেদকর মাদঠ 

স্থািন করা হয়। এ িাওয়ার প্ল্যান্টটি অনলাইন িাওয়ার প্ল্যান্ট; অর্ থাৎ এ প্ল্যান্ট মর্দক উৎিাচেত চবদ্যযৎ মকান ব্যাটচরদত 

মোদরজ না কদর সরাসচর জাতীয় গ্রীদি মযাগ হয়। এদত উৎিাচেত চিচস চবদ্যযৎদক কনভাট থাদরর মােদম এচস চবদ্যযদত 

রূিান্তচরত কদর সরাসচর জাতীয় গ্রীদির সাদর্ সাংযুক্ত করা হদি।  
 

০৯। প্রকদের উদেদের চবিরীদত অজথনঃ 

উদেে অজথন 
১. চবযমান চবযৎ সাংকদটর িচরদপ্রচেদত 

ক্রমবধ থমান চবদ্যযৎ িাচহো মমটাদনা 
জুন, ২০১২ মাদস  প্ল্যান্ট স্থািদনর ির মর্দক িরীোমূলকভাদব 

উৎিাচেত চবদ্যযৎ সরাসচর জাতীয় গ্রীদি মযাগ হদি। শুরু মর্দকই 

চনরবচিন্ন চবদ্যযৎ উৎিােন হদি এবাং জুলাই’২০১২ মাস মর্দক 

িচরে থশদনর চেন িয থন্ত ১৬৩ মমগাওয়াট আওয়ার চবদ্যযৎ উৎিাচেত 

হদয়দছ।  
২. চবদ্যযৎ উৎিােদনর চবকে উৎস সৃচষ্ট এই প্ল্যান্টটি মকান জীবাশ্ম জ্বালানী অর্ থাৎ মপ্রদরাল, চিদজল, কয়লা, 

ইতযাচে ব্যচতদরদক মসৌর শচক্তর মােদম চবদ্যযৎ উৎিােন করদছ; 

এর ফদল মকান কাব থন িাই অক্সাইি উৎিন্ন হদিনা এবাং িচরদবশ 

দূষণও হদিনা। এ কারদণ প্ল্যান্টটি চবদ্যযৎ উৎিােদনর চবকে উৎস 

চহদসদব কাজ করদছ বদল অচভচহত করা য়ায়।  

৩. বাাংলাদেশ িাল থাদমদন্টর জন্য ১০০ 

চকদলাওয়াট মসালার িাওয়ার প্ল্যান্ট 

স্থািদনর মােদম নবায়নদযাগ্য জ্ঝালানী 

খাদত মকাচরয়া ও বাাংলাদেদশর মদে 

সম্পকথ উন্নয়ন করা। 

আদলািয প্রকদের আওতায় ১০০ চকদলাওয়াট মসৌর চবদ্যযৎ প্ল্যান্টটি 

স্থািদনর মােদম মকাচরয়া ও বাাংলাদেদশর মদে একটি বন্ধুত্বপূণ থ 

সম্পকথ স্থািদনর প্রয়াস মনয়া হদয়দছ। মকাচরয়া সরকাদরর িে 

মর্দক ১ চমচলয়ন মাচকথন িলার ব্যদয় এই িাওয়ার প্ল্যান্টটি উিহার 

চহদসদব স্থািন করা হদয়দছ। প্ল্যান্টটি স্থািনকাদল সাংসে 

সচিবালদয়র সাংচিষ্ট কম থকতথাগণ ছাড়াও KOICA-এর সাংচিষ্ট 

কম থকতথাগণ উিচস্থত চছদলন। এছাড়া, মকাচরয়া মর্দক ৬ জন 

কম থকতথা বাাংলাদেদশ এদস ১০ জন কম থকতথাদক প্ল্যাদন্টর উির 

প্রচশেণ প্রোন কদরন। এসব কায থক্রদমর মােদম উভয় মেদশর 

মদে সুসম্পকথ স্থাচিত হদয়দছ। মকাচরয়া সরকাদরর িে মর্দক 

মসৌর চবদ্যযৎ উৎিােদনর মেদত্র আরও সহদযাচগতা িাওয়া যাদব 

মদম থ আশা করা যায়।  

৪. মসৌর চবদ্যযৎ ব্যবহাদরর মােদম কাব থন 

িাই অক্সাইি ও অন্যান্য গ্রীণ হাউজ 

গ্যাস চনগ থমণ হ্রাস করা। 

স্থািদনর ির মর্দক প্ল্যান্টটি ১৬৩.৫৩১ মমগাওয়াট আওয়ার চবদ্যযৎ 

উৎিােন কদরদছ এবাং প্রায় ৪২ টন কাব থন িাই অক্সাইি চন:সরণ ও 

অন্যান্য গ্রীন হাউজ গ্যাস চন:সরণ মর্দক িচরদবশ রো করদছ।   

০ উদেে অচজথত না হদল তার কারণঃ  প্রকদের উদেে অচজথত হদয়দছ।  
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১১।  মচনটচরাং  

 প্রকে বাস্তবায়নকাদল আইএমইচি কর্তথক ২৭/১২/২০১২ তাচরদখ িচরেশ থন করা হয় এবাং যর্ারীচত িচরেশ থন 

প্রচতদবেন প্রণয়নপূব থক প্রকে কায থালদয় মপ্ররণ করা হয়। অন্য মকান সাংস্থা কর্তথক মচনটচরাং করার িদে মকান তে 

িাওয়া যায়চন। 

১২ অচিটঃ 

১২.১।  অভযন্তরীণ অচিটঃ প্রদযাজয নয়। 

১২.৩। এক্সটান থাল অচিটঃ প্রকেটি বাস্তবায়ন মময়াদে ২ (দ্যই) বার অচিট কায থক্রম িচরিালনা করা হদয়দছ। গত ২৮-০৫-

২০১৩ তাচরখ মর্দক ০২-০৬-২০১৩ তাচরখ িয থন্ত FAPAD কর্তথক অচিট করা হদয়দছ। মকান অচিট আিচি 

উত্থাচিত হয়চন মদম থ প্রকে সমাচপ্ত প্রচতদবেন (PCR) সূদত্র এবাং চনরীো প্রচতদবেন সূদত্র জানা মগদছ। এছাড়া, 

চসচভল অচিট চিচভশন কর্তথক জুলাই, ২০১৩ মাদস অচিট িচরিালনা করা হয় যার প্রচতদবেন িচরেশ থদনর চেন িয থন্ত 

িাওয়া যায়চন মদম থ অবচহত করা হদয়দছ।  

১৩। প্রকদের আওতায়  গৃহীত ক্রয় কায থক্রমঃ

 প্রকদের আওতায় চপ্রন্টারসহ ১টি মিস্কটি কচম্পউটার ও চকছুসাংখ্যক আসবাবিত্র মযমন মিয়ার, মটচবল, বুকদশলফ, 

ইতযাচে ক্রয় করা হদয়দছ। ক্রয়সাংক্রান্ত  নচর্িত্র িয থদবেণ করা হদয়দছ এবাং PPR-08 অনুসরণ পূব থক ক্রয় করা 

হদয়দছ মদম থ প্রতীয়মান হদয়দছ।  

১৪।     সমস্যাঃ 

১৪.১।  প্রকেটির আওতায় মসালার িাওয়ার প্ল্যান্টটি স্থািদনর ির জুলাই ২০১২ মাস মর্দক চনরবচিন্নভাদব চবদ্যযৎ উৎিােন 

কদর আসদছ যা সরাসচর ন্যাশনাল গ্রীদি সাংদযাচজত হদি। িচরেশ থকাদল িাওয়ার প্ল্যান্টটি িচরেশ থন করা হয় এবাং 

প্রকে সমাচপ্তর ির প্ল্যান্টটির রেণাদবেদণর োচয়ত্ব গণপূতথ অচধেপ্তদরর কাদছ অি থণ করা হদয়দছ মদম থ জানা যায়। 

িচরেশ থনকাদল প্ল্যান্টটিদত আবজথনা ও শুকদনা িাতা, ইতযাচে জদম র্াকদত মেখা মগদছ যা অচভদপ্রত নয়।  এর ফদল 

সূদয থর আদলা মর্দক মসৌরশচক্ত আহরণ চকছুটা হদলও ব্যাহত হদি মদম থ প্রকেসূদত্র জানা মগদছ। 

১৪.২। প্রকে সমাচপ্তর ৬ মাস িদরও চসচভল অচিট চিচভশন কর্তথক িচরিাচলত অচিট প্রচতদবেন প্রকে কায থলদয় মপ্ররণ করা 

হয়চন মদম থ জানা মগদছ, যা কাম্য নয়।   
 

১৫।   সুিাচরশঃ 

১৫.১। ক্রমবধ থমান চবদ্যযৎ িাচহোর িচরদপ্রচেদত গতানুগচতক উিাদয় চবদ্যযৎ উৎিােদনর িাশািাচশ মসৌর শচক্তর মােদম 

চবদ্যযৎ উৎিােদনর উদেদে মসালার িাওয়ার প্ল্যান্ট স্থািন চন:সদেদহ একটি ভাল এবাং িচরদবশবান্ধব উদযাগ। সুতরাাং 

এর যর্াযর্ রেণাদবেদণর চবষদয় সাংচিষ্ট সকলদক অচধকতর তৎির ও মদনাদযাগী হদত হদব। জাতীয় সাংসে 

সচিবালয় চবষয়টি গণপূতথ চবভাগদক অবচহত কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর চনদে থশনা মেদব। 

১৫.২।  চসচভল অচিট চিচভশন কর্তথক িচরিাচলত অচিট প্রচতদবেন যর্াশীঘ্র প্রাচপ্তর জন্য সাংচিষ্ট কর্তথিে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদব।  


