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বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছগযয 

এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রগকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%)ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফদ্যুৎ, 

জ্বারানী ও 

খবনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়/ 

জ্বারানী ও 

খবনজ ম্পদ 

বফবাগ 

১০ ০৪ ০১ ০৫ ০৪ ১০  ১৩.৩৩% 

 ২৮০% 

০৩  -৬.০৩% 

 ৫০.৫২% 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ১০ 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

 প্রকগেয ব্যয় বৃবিয কাযণ: 

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

য়। পগর যফতীগত কাগজয বযবধ মফগে মায়, পরশ্রুবতগত ব্যয় বৃবি ায়; 

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

মযট ববডউর বযফতথন গয় মায়, পগর প্রকে ব্যয় মফগে মায়; 

 

প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

ক)  মূর বডবব নুগভাদগনয তাবযগখয গযও মটন্ডায ডকুগভন্ট ততবয, মটন্ডায অফান, মূল্যায়ন ও কাম থাগদ প্রদাগন 

গনক বফরম্ব য়। পগর ভাঠ ম থাগয় প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু গত মফবয বাগ মেগে বফরম্ব গয় মায়;  

খ)  াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে ঋণ চুবক্ত স্বােয ও কাম থকয কযগত মগথষ্ট বফরম্ব য়। 
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৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ 

ভস্যা সুাবয 

৩.১  প্রকগেয ব্যয় বৃবি ও ফাস্তফায়গন 

তুাবধক বফরম্ব 

৩.১  প্রকে প্রণয়গনয মেগে ফাস্তফম্মতবাগফ ব্যয় ও ভয় বনধ থাযণ এফং 

ফাস্তফায়ন ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগয়াজন। 

৩.২  কাগজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২ কাগজয গুণগতভান বনবিত কযগত ববফষ্যগত ববঅয মথামথবাগফ 

নুযণপূফ থক দে জনফর এফং প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত ভবিত ঠিকাদায 

বনগয়াগ কযা প্রগয়াজন। 

৩.৩   াায্যপুষ্ট প্রকে ংক্রান্ত।  ৩.৩  াায্যপুষ্ট প্রকগেয মেগে উন্নয়ন গমাগী মদ /প্রবতষ্ঠান মথগক দ্রুত 

ঠিক ভগয় থ থ প্রাবতয বফলয়টি বনবিত কযায জন্য ংবিষ্ট ংস্থা ও 

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ কতৃথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

৩.৪  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত। ৩.৪  প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর ফা 

বযফতথন না কগয বফদ্যভান বনয়ভ নুমায়ী প্রকে বযচারক বনয়াগগ 

গচষ্ট থাকায প্রগয়াজন অগছ। 

৩.৫ ববঅয মপ্রযগণ বফরম্ব। ৩.৫  প্রকে ভাবপ্ত মঘালণায য যআ ববঅয প্রণয়ন কগয অআএভআবডগত 

মপ্রযণ বনবিত কযা অফশ্যক। 
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মস্গংগদবনং ফ বদ াআগরাকাফ থন আউবনট আন বদ এনাবজথ এন্ড বভনাগযর বযগাগ থ বডববন  (মপআজ-২) (১ভ 

ংগাবধত) শীর্ ষক কাবযগযী ায়তা  
প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ বডগম্বয, ২০১৩) 
 
 

১। প্রকগেয নাভ : মস্গংগদবনং ফ বদ াআগরাকাফ থন আউবনট আন বদ এনাবজথ এন্ড বভনাগযর বযগাগ থ 

বডববন  (মপআজ-২) (১ভ ংগাবধত) । 
২। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ। 

৪। প্রকে এরাকা : াআগরাকাফ থন আউবনট , বফটিএভব বফন, (২য় তরা), ৭-৯, কাওযান ফাজায,                 

ঢাকা-১২১৫ । 
৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 

 (রে টাকায়) 
প্রাক্কবরত ব্যয় 

মভাট 
টাকা 
প্রকে াায্য  

প্রকৃত ব্যয় 
মভাট 
টাকা  
প্রকে াায্য 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার  
প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

 

বতক্রান্ত ভয় 
(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬৯৭.৮০ 

৪৫০.১০ 

৩২৪৭.৭০ 

৪৪২৪.৫০ 

১১৪২.৩৬ 

৩২৮২.১৪ 

৩৫৭১.৫০ 

৯৮৩.১১ 

২৫৮৮.৩৯ 

জানুয়াবয, ২০০৬  

গত  

বডগম্বয, ২০১০ 

জানুয়াবয, ২০০৬ 

গত 

বডগম্বয, ২০১৩ 

জানুয়াবয, ২০০৬ 

গত  

বডগম্বয, ২০১৩ 

(-) ১২৬.৩০ 

(৩.৪২%) 

০৩ ফছয 

(৬০%) 

 প্রকগেয নুকুগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ১২৬.৩০ রে টাকা হ্রা মগয়গছ। 
 

৬। প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ      
                                       (রে টাকায়) 

ক্র: নং 
নুগভাবদত অযটিবব নুমায়ী  

ংগগয নাভ 
কাগজয একক 

নুগভাবদত অযটিবব 

নুমায়ী বযকবেত রেুভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ( ক) যাজস্ব       
১ যাভ থক মফা - - ৩১৯৯.১৪ - ২৫৮৮.৩৯ 

২ প্রগজক্ট কাউন্টায াট থ াগ থাগনর-বপায  এভ এভ ৬৫১ ১৩০.৭৮ ৬৫১ ১৪২.০৯ 

৩ প্রগজক্ট কাউন্টায াট থ াগাট থ স্ঘাপ এভ এভ ১০০৮ ৫৫.৩২ ১০০৮ ৫৫.৮৯ 

৪ উৎফ বাতা - - ২২.০০ - ১৯.৭২ 

৫ মরাকার ট্রাগবর - - ৩.০০ - ২.৮২ 

৬ বপ ভবডবপগকন, মডগকাগযন, বববর 

ওয়াকথ আতুাবদ 

- - ২.০০ - ০ 

৭ বপ এুাগকাগভাগডন - - ৯৬.০০ - ১০২.৩০ 

৮ এঅআটি/বুাট - - ৬৯২.২৬ - ৫৩৫.৫৩ 

৯ চাকুযীগদয আনকাভ মটক্স  - - ১.০০ - ১.০০ 

১০ মটবরগপান/পুাক্স াগযন রাভ-াভ - ৮.০০ - ৬.৯৩ 

১১ াবন  রাভ-াভ - ৫.০০ - ৩.০৯ 
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ক্র: নং 
নুগভাবদত অযটিবব নুমায়ী  

ংগগয নাভ 
কাগজয একক 

নুগভাবদত অযটিবব 

নুমায়ী বযকবেত রেুভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২ বফদ্যুৎ - - ১১.০০ - ৫.৬২ 

১৩ মগট্রার/লুবিগকন্ট - - ১৬.০০ - ১২.৯২ 

১৪ বপ মস্ঘনাযী - - ৫.০০ - ৪.৯৭ 

১৫ ফাআ, ংফাদে - - ৩.০০ - ১.৩১ 

১৬ বভটিং, মবভনায ও ওয়াকথ আতুাবদ - - ১.০০ - ০ 

১৭ আন্টাযগটআনগভন্ট - - ৫.০০ - ৪.২৫ 

১৮ ম্যাগনজগভন্ট চাজথ - - ৮৩.০০ - ০ 

১৯ গােী মভযাভত/যেণাগফেণ - - ৬.০০ - ৫.২৬ 

২০ মভযাভত/যেণাগফেণ  

(বপ যঞ্জাভাবদ আতুাবদ) 

- - ১২.০০ - ১০.৫১ 

২১ বফবফধ - - ৬৮.০০ - ৬৮.৯০ 

 উগভাট (যাজস্ব)   ৪৪২৪.৫০  ৩৫৭১.৫০ 

 (খ) মূরধন - - ০.০০ - ০.০০ 

  মভাট (যাজস্ব+মূরধন)   ৪৪২৪.৫০  ৩৫৭১.৫০ 

 

৭। প্রকগেয কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : PCR নুমায়ী এফং াআগরাকাফ থন আউবনট এয  বযচারগকয মদয়া তথ্য ভগত 

প্রকগেয  মকান কাজ ভাপ্ত  মনআ। 

৮। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ  

৮.১। প্রকগেয টভূবভ ও উগেশ্য: 

জ্বারানী মদগয উন্নয়গনয চাবরকাবক্ত। জ্বারানী মক্টগযয জন্য যকায কতৃথক গৃীত বফববন্ন ংস্কায কাম থক্রভ মদী-

বফগদী বফবনগয়াগকাযীগদয ংগ্রণ উৎাবত কযা  তাগদয কাম থাফরী ম থগফেণ এফং প্রণীত নতুন নীবতভারা 

ফাস্তফায়গনয রগেু গ্যাগয ভজুদ বনয়বভতবাগফ ারনাগাদকযণ এফং গ্যাগয উৎাদন ও বডবিন ম্পবকথত বফলয়াবদ 

ম থাগরাচনায রগেু মদগয গ্যা ভজুদ, নাবফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন ংক্রান্ত ডাটা, Gas Reserve and 

Production ীল থক ভাবক প্রবতগফদন, Gas Reserve and Consumption ীল থক ফাবল থক প্রবতগফদন, গ্যা 

ম্পগদয ভজুদ বনয়বভত ারনাগাদকযণ, গ্যাগয উৎাদন এফং বডবিন ম্পবকথত বফলয়াবদ ম থাগরাচনা,  গ্যা 

চাবদা, গ্যাগেে উন্নয়ন, উৎাদন ফন্টণ ও ন্যান্য চুবক্তয তত্ত্বাফধান ও বযফীেণ ম্পকীয় বফববন্ন প্রবতগফদন 

প্রণয়গনয কাগজয মপ্রবেগত যাজকীয় নযওগয় যকাগযয অবথ থক নুদাগন Strengthening of the Hydrocarbon 

Unit (Phase II) নাভক কাবযগযী ায়তা প্রকে গ্রণ কযা য়।  এ প্রকগেয মূর উগেশ্য গরা াআগরাকাফ থন 

আউবনগটয কাবযগযী দেতা বধকতয উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক মটকআকযগণয  ভাধ্যগভ মদগয ততর , গ্যা এফং খবনজ 

ম্পদ মক্টগযয ঠিক বযকেনা এফং ব্যফস্থানায জন্য তথ্যাবদ প্রদান এফং ম থাগরাচনায ভাধ্যগভ উযুক্ত অআন 

প্রণয়ন ও গফ থাচ্চ ম থাগয়য বিান্ত গ্রগণ ংগ্রণ ও ায়তাকযণ । 
 

 

 ৮.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

াআগরাকাফ থন আউবনগটয কাবযগযী দেতা বধকতয উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক মটকআকযগণয  ভাধ্যগভ মদগয ততর , গ্যা 

এফং খবনজ ম্পদ মক্টগযয ঠিক বযকেনা এফং ব্যফস্থানায জন্য তথ্যাবদ প্রদান এফং ম থাগরাচনায ভাধ্যগভ 

উযুক্ত অআন প্রণয়ন ও গফ থাচ্চ ম থাগয়য বিান্ত গ্রগণ ংগ্রণ ও ায়তাকযণ। 
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৯। প্রকে নুগভাদন ও থ থায়নঃ 
 

“মস্গংগদবনং ফ বদ াআগরাকাফ থন আউবনট আন বদ এনাবজথ এন্ড বভনাগযর বযগাগ থ বডববন (মপআজ-২) (১ভ  ংগাবধত)” 

ীল থক কাবযগবয ায়তা প্রকেটি গত  ১২/০৪/২০০৬ তাবযগখ ৩৬৯৭.৮০ রে  (ছবে মকাটি াতানব্বআ রে অব াজায ) 

টাকা (বজওবফ ৪৫০.১০ রে টাকা + প্রকে াায্য ৩২৪৭.৭০ রে  টাকা) প্রাক্কবরত  ব্যগয় জানুয়াযী , ২০০৬ মথগক বডগম্বয , 

২০১০ ম থন্ত মভয়াদকাগর ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য় । উগেখ্য, Norway যকায ADB’য অওতায় প্রকে াাগয্যয 

ম্পূণ থ থ থ নুদান বগগফ প্রদান কগয। গত ০৪/১২/২০০৭ তাবযগখ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ কতৃথক কাবযগযী ায়তা 

প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক জানুয়াযী , ২০০৬ মথগক বডগম্বয , ২০১১ ম থন্ত বৃবি কযা য়। যফতীগত গত 

০৭/০৪/২০০৯ তাবযগখ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ কতৃথক কাবযগযী ায়তা প্রকেটিয অন্তঃখাত ভিগয়য প্রস্তাফ 

নুগভাবদত য়। গত ১৩ /০৬/২০১১ তাবযগখ বযকেনা কবভন কতৃথক প্রকেটিয মভয়াদ বডগম্বয , ২০১২ ম থন্ত বৃবিগত 

নাবি জ্ঞান কযা য়। যফতীগত প্রকেটিয  ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ২১/০৫/২০১৩ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী 

কতৃথক মভাট ৪৪২৪.৫০ রে টাকা (বজওবফ ১১৪২.৩৬ রে টাকা + প্রকে াায্য ৩২৮২.১৪ রে  টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জানুয়াযী, ২০০৬ গত বডগম্বয, ২০১৩ মভয়াগদ নুগভাবদত য়। 

১০। প্রকগেয থ থায়নঃ  

 ক) বজওবফঃ 

        (রে টাকা) 

 

 

খ

)

 প্রকে াায্যঃ 

 

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

১ভ ংগাধন নুমায়ী প্রকগেয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৪৪২৪.৫০ রে (বজওবফ ১১৪২.৩৬ রে এফং প্রকে াায্য ৩২৮২.১৪ 

রে) টাকা। প্রকগেয াবফ থক অবথ থক গ্রগবত ৩৫৭১.৫০ রে  (বজওবফ ৯৮৩.১১ রে এফং প্রকে াায্য ২৫৮৮.৩৯ রে ) 

টাকা, মা ১ভ  ংগাবধত মভাট প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৮০.৭২ %। প্রকে াাগয্যয ফবষ্ট থ থ ছাে কযা য়বন ভগভ থ HCU এয 

বযচারক কতৃথক জানাগনা য় ।  প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয  াবফ থক 

মবৌত গ্রগবত ১০০%। 
 

 

 

 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 
১১৪২.৩৬ - ১১৪২.৩৬ N/A 

উৎ মুদ্রায প্রকৃবত বযভাণ প্রকৃবত ফাংরাগদী টাকায় বযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

The Royal Norwegian 

Government 

(Administered by ADB) 

আউএ ডরায ৫.০০ বভবরয়ন নুদান ৩২৮২.১৪ রে টাকা 
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১২। ম থগফেণ :  

১২.১। কাবযগযী ায়তা প্রকেটি ফাস্তফায়গনয দ্বাযা M/S Gustavson Associates যাভ থক প্রবতষ্ঠাগনয ভাধ্যগভ Updated Gas   

Reserve estimation Report 2010 এফং Updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Gas 

Resource Assessment 2010 প্রণয়ন কযা গয়গছ। PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd., India যাভ থক 

প্রবতষ্ঠাগনয দ্বাযা Review of the existing mining operation of the Barapukuria coal mine and 

recommendation on improvements Report,  Action Plan and guidelines for development of 

CBM,UCG and Hard Rock এফং Coal Sector development strategy প্রণয়ন কযা গয়গছ। এছাো 
Schlumberger যাভ থক প্রবতষ্ঠাগনয দ্বাযা Action Plan for Gas Production Augmentation প্রণয়ন কযা গয়গছ।  

১২.২।  প্রকগেয ববঅয এ উগেখ যগয়গছ মম , প্রকগেয অওতায় The Royal Norwegian Government 

(Administered by ADB) গত প্রাপ্ত নুদাগনয ভগধ্য আউএবড ০.৬৫ বভবরয়ন (৬৯৩.৭ রে টাকা) ব্যাবয়ত থাগক।  

১২.৩।   অযটিববগত (ববঅয নুমায়ী) নুগভাবদত  প্রগজক্ট কাউন্টায াট থ াগ থাগনর-বপায গে ১৩০.৭৮ রে টাকায 

বযফগতথ ১৪২.০৯ রে টাকা,প্রগজক্ট কাউন্টায াট থ াগাট থ স্ঘাপ গে ৫৫.৩২ রে টাকায বযফগতথ ৫৫.৮৯ রে টাকা, 

বপ এুাগকাগভাগডন গে ৯৬.০০ রে টাকায বযফগতথ ১০২.৩০ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ মা অবথ থক শৃঙ্খরা যোয 

ােু ফন কগয না। 

১২.৪।  নুগভাবদত অযটিবব-মত “বপ ভবডবপগকন, মডগকাগযন, বববর ওয়াকথ আতুাবদ”  খাগত ২.০০ রে টাকা, “বভটিং, 

মবভনায ও ওয়াকথ আতুাবদ” খাগত ১.০০ রে টাকা, “ ম্যাগনজগভন্ট চাজথ” খাগত ৮৩.০০ রে টাকা  প্রক্করন থাকগরও এআ 

বতনটি খাগত মকান টাকা ব্যয় য়বন। এ মথগক প্রতীয়ভান য় মম, টিবব-মত এআ ং ংগমাজন কযায প্রগয়াজন বছরনা। 
১২.৫। প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনয ০৯ (বফ) নং নুগেগদ উবেবখত ছকটিগত তথ্য মনআ। ।এছাো প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগন বফববন্ন 

ত্রুটি/বফচুুবত বযরবেত গয়গছ। 
১২.৬।  ববঅয এ মদয়া তথ্য নুমায়ী ৫টি বডট অবি এখগনা বনষ্পন্ন যগয়গছ। 
 

১৩।    প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারকগণ প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র:নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ Engr. Anwar Hossain Khan 

 

Director General/Project 

Director & Principal 

Scientific Officer , BPI 

খন্ডকারীন ০১/০৪/২০০৬ 

গত 

০৯/০১/২০০৭ 

২ Md Sefaul Alam 

 

Director General/Project 

Director & Director, HCU 
খন্ডকারীন ০৯/০১/২০০৭ 

গত 

০৬/০৮/২০০৭ 

৩ Engr. Anwar Hossain Khan Director General/Project 

Director 
পূণ থকারীন ০৬/০৮/২০০৭ 

গত 

০৫/০৮/২০১০ 

৪ Md Sefaul Alam 

  

Director General/Project 

Director & Director, HCU 
খন্ডকারীন ২৬/০৮/২০১০ 

গত 

২৬/০৯/২০১০ 

৫ Engr. Anwar Hossain Khan Director General/Project 

Director 
পূণ থকারীন ২৭/০৯/২০১০ 

গত 

২৯/১২/২০১১ 

৬ Safat Ahmed Chowdhury Director General/Project খন্ডকারীন ১১/০১/২০১২ গত 
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 Director & Joint Secretary, 

EMRD 
০৮/০২/২০১২ 

৭ Md. Sefaul Alam 

 

Director General/Project 

Director & Joint Secretary, 

EMRD 

খন্ডকারীন ০৯/০২/২০১২ 

গত 

১৩/০৮/২০১২ 

৮ Mohammed Osman Amin Director General/Project 

Director 
পূণ থকারীন ১৪/০৮/২০১২ 

গত ভাপ্ত ম থন্ত 

  

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথন : 

প্রকগেয মূর উগেশ্য প্রকৃত জথন 

াবফ থক  

াআগরাকাফ থন আউবনগটয কাবযগযী দেতা বধকতয 

উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক মটকআকযগণয  ভাধ্যগভ মদগয 

ততর, গ্যা এফং খবনজ ম্পদ মক্টগযয ঠিক 

বযকেনা এফং ব্যফস্থানায জন্য তথ্যাবদ প্রদান এফং 

ম থাগরাচনায ভাধ্যগভ উযুক্ত অআন প্রণয়ন ও গফ থাচ্চ 

ম থাগয়য বিান্ত গ্রগণ ংগ্রণ ও ায়তাকযণ । 

 

জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয কাবযগবয ায়ক বক্ত 

বগগফ াআগরাকাফ থন আউবনট চাবদানুমায়ী বফববন্ন নীবতভারা, 

MoU, গ্যা চাবদা, গ্যা মেে উন্নয়ন, গ্যা মক্টগযয 

ববফষ্যত বযকেনা, বএব’য মজঅযব/মজএভব’য বায় 

ম থগফেক বগগফ ংগ্রণ ও ন্যান্য ংবিষ্ট বফলয়ক 

নীবতভারা প্রণয়গন বক্রয় ংগ্রণ ও ভতাভত প্রদান কগয 

অগছ। 

সুবনবদ থষ্ট 

প্রকগেয উগেশ্য গে ভন্ত্রণারগয়য প্রগয়াজনীয়তা 

নুমায়ী বফবফধ কভ থফণ্টন , মথা, ব এ ব কভ থকাগেয 

বযকেনা ও তদাযকীকযণ , ডাটা ব্যফস্থানায ংবিষ্ট 

কাম থাবদ, মগট্রাবরয়াভ ম্পদ বনরূণ এফং জাতীয় 

depletion নীবতয চূোন্তকযণ । 

ভন্ত্রণারগয়য ববতগযআ একটি কাম থকযী পুন থাে আউবনট 

বগগফ াআগরাকাফ থন আউবনগটয বক্ত বৃবিকযগণয 

ভাধ্যগভ  মদগয ততর , গ্যা এফং খবনজ ম্পদ 

মক্টগযয াবফ থক উন্নয়ন গে প্রকগেয রেু । 

 

 

াআগরাকাফ থন আউবনট কতৃথক Mini Data Bank-এ গ্যা 

ভজুদ, নাবফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন ংক্রা ন্ত ডাটা 

ংযেগণয াাাব ডাটাগফজ মথগক “Gas Reserve and 

Production” ীল থক ভাবক প্রবতগফদন প্রকা কযা গে। 

এছাোও ভাবক গ্যা উৎাদন এফং খাতওয়াযী ভাবক 

ব্যফাগযয উাগিয উয বববি কগয “Annual Gas 

Production and Consumption” ীল থক ফাবল থক 

প্রবতগফদন প্রণয়ন কযা গে। তাছাোও ভন্ত্রণারগয়য 

প্রগয়াজনীয়তা নুমায়ী বফবফধ কভ থফণ্টন , মথা, ব এ ব 

কভ থকাগেয বযকেনা ও তদাযকীকযণ , ডাটা ব্যফস্থানায 

ংবিষ্ট কাম থাবদ , মগট্রাবরয়াভ ম্পদ বনরূণ এফং জাতীয় 

depletion নীবতয চূোন্তকযণ এয ায়তা প্রদান কযা য়।  

ফতথভাগন াআগরাকাফ থন আউবনট জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ 

বফবাগগয একটি পুন থাে কাবযগযী আউবনট বগগফ মদগয ততর, 

গ্যা এফং খবনজ ম্পদ মক্টগযয াবফ থক উন্নয়গন কাজ কগয 

মাগে। 
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১৫। প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in Lakh Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

TPP 

Contracted 

value*** 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Packge#01 

[Strategy Policy Expert]* 

65.13 i)  16.80 

ii) 40.80 

22 June  08 

26 Sept. 09 

28 Dec.  08 

 26 April  10 

28 Feb.10 

30 Sep.13 

28 Feb. 10 

30 Sep. 13 

Packge#02 

[Review of Mining Proposal] 

71.04 

 

71.50 05 Mar 08 21 April 09 

 

18 Jul. 09 

 

 

28 July 09 

 

 Packge#03 

[Feasibility Study for   Setting up 

a Straddle Plant] 

 

66.50 

 

 

66.79 

 

 

18 Mar 08 

 

21 Oct 09 

 

 

25 Feb. 10 

 

 

 

28 Nov. 10 

 

 

 Packge#04 

[Petroleum Resource 

Management] 

 

787.63 726.42 11 Aug 08 

 

 

 

04 Nov  09 30  Dec. 12 13 Nov. 11 

Packge#05 

[Monitoring & Supervision of 

PSCs  & Other Contracts] 

361.92 335.82 07 Sep 08 28 Feb 10 30  Dec. 12 23 Dec. 11 

Packge#06 

[Petroleum Refining & Marketing] 

483.76 439.23 07 Oct 08 28 Feb 10 30 Jun. 13 03 Jan.13 

Packge#07 

[Mines & Minerals Development] 

978.34 761.72 04 Dec 08 16 June 11 

 

20 Sep. 13 01 Sep. 13 

Packge#08** 

[Energy Sector Development] 

[Changed & Renamed as: 

Consultancy Services for Gas 

Production Augmentation] 

 

309.09 

 

211.46 

 

27 July 09 

 

28 Sep 10 

 

 

03 Apr. 11 

 

15 June 11 

Packge#09 

[Short Term Experts on   

Shale Gas] 

75.73   128.80 29 Jan 13 09  June 13 

 

08 Oct. 13 07 Oct. 13 

 

*  Engaged under 2(two) agreements against this Package. 

** Scope of work of Package#08 has been changed & renamed as per approval of ADB. 

***    Contract Agreements in USD are converted & shown here in Taka. 

 

১৬। সুাবয/ভন্তব্য : 

১৬.১ ববফষ্যগত প্রকগেয Time Over-run না য় মবদগক ভন্ত্রণারয় জাগ দৃবষ্ট যাখগফ; 

১৬.২ উন্নয়ন গমাগী ংস্থা গত প্রাপ্ত নুদাগনয ম্পূণ থ থ থ ব্যফাগযয বফলগয় গচষ্ট থাকগত গফ (নু: ১২.২ দ্রষ্টব্য); 

১৬.৩ ৩টি গেয ব্যয় নুগভাবদত ব্যগয়য তুরনায় মফী ব্যগয়য কাযণ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ  এফং অআএভআ 

বফবাগগক ফবত কযগত গফ এফং ববফষ্যগত নুগভাবদত গেয ব্যগয়য তুরনায় বধক ব্যয় না য় মবদগক 

নজয যাখগত গফ (নুগেদ ১২.৩ দ্রষ্টব্য); 

১৬.৪ ববফষ্যৎ এ  টিববগত প্রগয়াজনীয় ে ংগমাজন বযায কযগত গফ (নুগেদ ১২.৪ দ্রষ্টব্য); 

১৬.৫ প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনয কর ছগক ঠিকবাগফ তথ্য প্রদান কযগত গফ এফং প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনয বফববন্ন 

ত্রুটি/বফচুুবত বযায কযগত গফ (নুগেদ ১২.৫ দ্রষ্টব্য); 

১৬.৬ মথাীঘ্র বডট অবি বনষ্পবি কযগত গফ (নুগেদ ১২.৬ দ্রষ্টব্য); 

১৬.৭ সুাবয নুগেদ ১৬.১-১৬.৬ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ।  
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“কনস্গাকন ফ এুাববগয়ন বযপৄগয়বরং পুাববরটি এুাট ওভানী আন্টাযন্যানার এয়াযগাট থ (ংগাবধত)” শীর্ ষক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 (ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগেয নাভ : “কনস্গাকন ফ এুাববগয়ন বযপৄগয়বরং পুাববরটি এুাট ওভানী আন্টাযন্যানার 

এয়াযগাট থ (ংগাবধত)” 

২। উগদ্যাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/ বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়  

৩। প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ কগ থাগযন  (বফবব)-এয গে দ্মা ওগয়র মকাম্পাবন 

বরবভগটড (বওবএর) 

৪। প্রকে এরাকা : উগজরা- বগরট দয , মজরা- বগরট 

 

 ৫।    প্রকগেয নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় (রে টাকায়)* 
 

মূর প্রকে ১ভ ংগাবধত প্রকে ২য় ংগাবধত প্রকে প্রকৃত ব্যয় বতক্রান্ত ব্যয় (মূর নুগভাবদত ব্যগয়য %) 
 

৪১৬৪.৯০ ৫১১৮.০০ ৫৩১৫.৫০ ৪৮৬৭.৪৮ ৭০২.৫৮ (১৬.৮৬%) 

    

 *ম্পূণ থ  বজওবফ থ থায়গন: ঋণ ৬০% ও আকুুআটি ৪০% 

 

৬।     প্রকগেয ফাস্তফায়নকার: 

 

মূর মভয়াদ বৃবি 

(প্রথভ ংগাধন ) 

মভয়াদ বৃবি (২য় ংগাধন 

) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার বতক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয %) 

গক্টাফয, ২০১০ 

গত 

বডগম্বয, ২০১১ 

গক্টাফয, ২০১০ 

গত 

জুন, ২০১৩ 

গক্টাফয, ২০১০ 

হতে 

জুন, ২০১৩ 

গক্টাফয, ২০১০  

হতে 

জুন, ২০১৪ 

৩ ফছয ৬ ভা  

(২৮০%) 

 
 

৭। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ : 

 

যকায  বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দযগক পূণ থাংগ অন্তজথাবতক বফভানফন্দয বগগফ মঘালণা কযায় বফভান 

ফাংরাগদ এয়াযরাআন্প ও ন্যান্য বকছু মফযকাবয এয়াযরাআন্প এ বফভানফন্দগয ফ্লাআট বযচারনা শুরু কগয। বকছু বফগদী 

এয়াযরাআন্পও এ বফভানফন্দগয তাগদয ফ্লাআট চালুয অগ্র ব্যক্ত কগয।  এ বফভানফন্দগয অদৄবনক এয়াযক্রাপট বযপৄগয়বরং 

সুবফধাবদ স্থাবত গর অগযা গনক বফগদী এয়াযরাআন্প তাগদয ফ্লাআট চালু কযগত উৎাী গফ। এগত বদগন বদগন ফ্লাআট ও 

কাগগ থায ংখ্যা বৃবি াগফ। পরশ্রুবতগত, এয়াযক্রাপট পৄগয়র মজট এ-১বফবক্রয বযভাণও উগেখজনকবাগফ বৃবি াগফ এফং 

তফগদবক মুদ্রা জথন ম্ভফ গফ। 

 

ফাংরাগদ মফাভবযক বফভান চরাচর কতৃথে (কুাফ) ১৪ মপব্রুয়াবয ২০০৮ তাবযগখ অগরাচু বফভানফন্দগয অদৄবনক 

এয়াযক্রাপট বযপৄগয়বরং সুবফধাবদ স্থাগনয জন্য বওবএর-মক নুগযাধ জানায়। এযয কুাফ, ফাংরাগদ মযরওগয় ও 

বওবএর-এয ভিগয় গঠিত কবভটিয প্রবতগফদগনয বববিগত বফবব ও বওবএর এতদংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাফ 

(বডবব) প্রণয়ন কগয।  

 

৮। প্রকগেয মূর উগেশ্য:  

         বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয এয়াযক্রাপট বযপৄগয়বরং-এয অদৄবনক সুবফধাবদ স্থান কযা। 
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৯।     প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 

 বগরগট বওবএর-এয বফদ্যভান বডগায বন্নকটস্থ মযরওগয়য জবভ ও বগরট ওভানী বফভানফন্দয এরাকায় জবভ 

বধগ্রণ কযা; 

 বওবএর এয বডগায বনকটস্থ মযরওগয় মস্ঘন এরাকাগত মযরওগয় াআবডং/ট্রাক -এয  উন্নয়ন ও বযএরাআনগভন্ট কযা; 

 বডগা ও বফভানফন্দয এরাকায় প্রবতটিগত ৪৫০ বকগরাবরটায ধাযণেভতা ম্পন্ন ৩(বতন)টি কগয মভাট ০৬(ছয়) টি 

মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযা; 

 ০২(দ্যআ) টি বযপৄগয়রায, ০৩(বতন)টি বডগন্পায ও ০২(দ্যআ)টি িীজায ংগ্র কযা; 

 বডগা ও বফভানফন্দয  এরাকাগত াম্প াউজ, াআরাআন, বপরগট্রন বগস্ঘভ বনভ থাণ কযা;  

 বফভানফন্দয এরাকাগত মজট এ-১ পৄগয়র াআরান্ট বগস্ঘভ বনভ থাণ কযা;  

 বডগা ও বফভানফন্দগয বযপৄগয়বরং ংবিষ্ট এরাকায় বি বনফ থান বগস্ঘভ স্থান কযা;  

 বডগা ও বফভানফন্দগয স্ঘুান্ডফাআ মজনাগযটয ংগ্র ও স্থান কযা;  

 বডগা ও বফভানফন্দগয আগরকবট্রবপগকন বগস্ঘভ স্থান (াফ-মস্ঘন) কযা। 

 

উগেখ্য মম, বফগদ গত অভদাবনকৃত মজট এ-১ পৄগয়র চট্টগ্রাভ গত মযরওগয়য ট্াংক ওয়াগগনয ভাধ্যগভ প্রথগভ বগরগট 

বওবএর-এয বডগাগত মস্ঘাগযজ ট্াংগক ংযেণ কযা গফ। যফতীগত বিজাগযয (ট্াংক রবয) ভাধ্যগভ বফভানফন্দগযয 

এয়ায বপল্ড মস্ঘাগযজ ট্াংগক যফযা কযা গফ এফং তথা গত াআরান্ট রাআগনয ভাধ্যগভ বডগন্পায ম্ববরত বগস্ঘগভয 

দ্বাযা পৄগয়র এয়াযক্রাপগট যফযা কযা গফ। বযপৄগয়বরং এয ফবণ থত ব্যফস্থায বফকে বগগফ াভবয়কবাগফ বযপৄগয়রায 

ব্যফায কযা গফ। 

১০।    প্রকগেয নুগভাদন ফস্থাঃ  

প্রকগেয মূর বডবব ০৫ গক্টাফয ২০১০ তাবযগখ একগনক কতৃথক নুগভাবদত য়। প্রকে দ্য’ফায ংগাধন কযা য়। 

অন্তজথাবতক ফাজাগয মন্ত্রাবত ও মভবনাবযয মূল্য বৃবি, কাস্ঘভ বডউটি ও প্রকগেয জবভয মূল্য ২০০৮ াগর প্রকে 

প্রণয়নকারীন ভগয়য ফাজায দয গো মফী ওয়ায় প্রকগেয  ১ভ ংগাবধত বডবব (অযবডবব) ০৩ জানুয়াযী ২০১২ 

তাবযগখ একগনক কতৃথক নুগভাবদত য়। ১ভ অযবডববগত প্রকে ব্যয় মূর প্রকে গো ২২ .৮৮% বৃবি ায়। যফতীকাগর 
টাকায বফযীগত ভাবকথন ডরাগযয মূল্য বৃবি াওয়ায় এফং প্রকগেয বফছু নতুন ংগ (িীজায মযবজগস্গন বপ, এক্সক্লুবব 

মযবজগস্গন বপ, বিয়াবযং এন্ড পগযায়াবড থং এগজন্ট, বযবায বডউজ এন্ড ববং এগজন্ট খযচ) ন্তভু থক্ত কগয প্রকগেয য ২য় 

অযবডবব ০২ মগন্ফম্বয ২০১৩ তাবযগখ একগনক কতৃথক নুগভাবদত য়। ২য় অযবডববগত প্রকে ব্যয় ১ভ অযবডবব’য 

মচগয় ৩.৮৫% বৃবি ায়। 

১১। প্রকে বযচারকঃ জনাফ মভা: অবভনুর ক, কাযী ভাব্যফস্থাক (বওবএর) পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ প্রকগেয 

শুরু মথগক ভাবপ্ত ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 

১২।    প্রকে বযদ থন: 

প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন  (অআএভআ) বফবাগগয বে ও বক্ত 

মক্টগযয উ-বযচারক মভা: াআপৄর আরাভ  কতৃথক ২৮-২৯ মগন্ফম্বয ২০১৫ তাবযগখ প্রকে এরাকা গযজবভগন বযদ থন 

কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক এফং প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথগণ উবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন । 
 

 

১৩। প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ  
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                    (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র: নং 
ংগগয নাভ 

 
একক 

ফ থগল নুগভাবদত 

অযবডবব নুমায়ী প্রাক্করন 

প্রকগেয  ক্রভপুবঞ্জত গ্রগবত 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক 

          যাজস্ব ংগ 

১ ভ্রভণ ব্যয় মথাক মথাক  ২.০০ - ২.০০(১০০%) 

২ জ্বারানী ও লুবিগকন্ট মথাক মথাক ২.৮২ - ২.৭৯(৯৮.৯৩%) 

৩ কুাজুয়ার মরফায মথাক মথাক ২.৪৯ - ২.৪৯(১০০%) 

৪ ব্যাংক চাজথ মথাক মথাক ৪৬.০৭ - ২৩.৮৮(৫১.৮৩%) 

৫ ফীভা মথাক মথাক ১৮.২৯ - ১৭.৯২(৯৭.৯৭%) 

৬ বযফন (বাো বববিগত) ংখ্যা ১ ০.৫০ ১ ০.৫০(১০০%) 

৭ মটবস্ঘং বপ (মস্ঘাগযজ বযবববং ও 

মডবরবাযী বগস্ঘভ) াটি থবপগকন  

ওগয়গরয ডাউনগগ্রবডং 

মথাক মথাক ২০৯.০০ - ৯৫.১৭(৪৫.৫০%) 

 উ-মভাট( যাজস্ব)   ২৮১.১৭  ১৪৪.৭৫(৫১.৪০%) 

                  মূরধন ংগ 

৮ মভবনাবয, আকুআগভন্টস্ এন্ড মেয়ায রট রট ৩১৩৩.৪৭ - ৩০৫২.৫৫(৯৭.৪২%) 

৯ আগরকবট্রকার আকুআগভন্টস্ রট রট ৯৯.১৭ - ৮৫.৬০(৮৬.৩২%) 

 ভুবভ বধগ্রণ 

১০ ফাংরাগদ মযরওগয় গত রীজ বববিগত 

ভূবভ বধগ্রণ  মযরওগয় মকায়াট থায 

াযণ  

ফগ থপৄট ৪৩৫৬০ ৯.৪৮ ৪৩১২৩ ৯.৪৮(১০০%) 

১১ মফাভবযক বফভান চরাচর কতৃথে গত 

রীজ বববিগত ভূবভ বধগ্রণ  

ফগ থপৄট ৮০০০০ ৩৪.৮০ ৮০০০০ ৩৪.৮০(১০০%) 

          পূতথ কাজ 

১২ ভুবভ উন্নয়ন (কাটিং,বপবরং, মরগববরং) ফগ থপৄট ৯৬৬৫ ৫৬.১৬ - ৫৫.৭৫(৯৯.২৭%) 

১৩ দ্য’টি  মরাগকাগন দ্য’টি  মদাতরা বফবষ্ট 

বপ বফন 

ফগ থপৄট প্রবতটি ১২৫০ 

ফগ থপৄট বফবষ্ট 

১১৩.২০ ০২টি বফন ১০৭.২১(৯৪.৭১%) 

১৪ ন্যান্য বফন ও ফকাঠাগভা   ৪৫২.০৩ - ৪২৩.৮০(৯৩.৭৫%) 

১৫ তফদ্যুবতক াভগ্রী (বডগা ও ট্াংক পাভ থ 

এরাকায় তফদ্যুবতক ংগমাগ প্রদান  

বনযািা ফাবত ংগমাজন) 

রট রট ১০০.৩২  ৮১.৬১(৮১.৩৫%) 

১৬ বগরট বডগা ংরি মযর ট্রাক উন্নয়ন 

ও বযএরাআনগভন্ট 

রট রট ২৬৬.৬৬ ১০০% ২৬৬.৬৬(১০০%) 

১৭ উন্নয়ন অভদাবন বডউটি ও বুাট মথাক মথাক  ৭৫২.৭০ - ৫৮৮.৯৩(৭৮.২৪%) 

          বফবফধ মূরধন ব্যয় 

১৮ ব এন্ড এপ এগজন্ট চাজথ মথাক মথাক  ৭.৪৩  ৭.৪৩(১০০%) 

১৯ ববং এগজন্ট চাজথ মথাক মথাক  ৭.১২  ৭.১২(১০০%) 

২০ বফঅযটিএ এয বিজায মযবজগেন বপ মথাক মথাক  ১.২৯  ১.২৯(১.২৯%) 

২১ বববর এববগয়ন বডগা ও বফভানফন্দয 

বডগায জন্য বফগফাযক বধদপ্তগযয 

রাআগন্প বনফন্ধন বপ 

মথাক মথাক  ০.৫০  ০.৫০(১০০%) 

 উ-মভাট (মূরধন)   ৫০৩৪.৩৩  ৪৭২২.৭৩(৯৩.৮১%) 

         মভাট   ৫৩১৫.৫০ 

 

 ৪৮৬৭.৪৮(৯১.৫৭%) 

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/বওবএর গত প্রাপ্ত প্রকগেয প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) ও প্রকে বযচারক। 
১৪। প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 
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 প্রকগেয বযদ থন, প্রকগেয ববঅয ও নবথ ম থাগরাচনা ও প্রকে বযচারগকয াগথ অগরাচনায বববিগত প্রকগেয ফাস্তফায়ন 

বচে বনম্নরূ: 

 

১৪.১  জবভ বধগ্রণ:   

বওবএর এয বডগায বনকটস্থ  মযরওগয় মস্ঘন এরাকাগত মযরওগয় াআবডং  এ মযরওগয় ট্রাক- এয  উন্নয়ন ও 

বযএরাআনগভন্ট এয জন্য মভাট ০.৯৯ একয (৪৩১২৩ ফগ থপৄট) জবভ  রীজ গ্রণ কযা য়। ফাংরাগদ মযরওগয়য াগথ ২৪ 
জানুয়াবয ২০১১ তাবযগখ ০.৪২ একয জবভ ও ১১ বডগম্বয ২০১১ তাবযগখ ০.৫৭ একয জবভয রীজ চুবক্ত স্বােবযত য়।  ব্যয় 

গয়গছ ৯.৪৮ রে টাকা। মযরওগয় ১১ জানুয়াবয ২০১১ তাবযগখ ০.৯৯ একয জবভ স্তান্তয কগয। ফাংরাগদ মযরওগয় 

বডগাবজটযী ওয়াকথ বগগফ মযর ট্রাক- এয উন্নয়ন ও বযএরাআনগভগন্টয কাজ  ম্পাদন কগয। এ কাগজ মযরওগয়গক 

২৬৬.৬৬ রে টাকা বযগাধ কযা য়। বফভানফন্দয এরাকায় বযপৄগয়বরং সুবফধাবদ বনভ থাগণয জন্য ৮০০০০ ফগ থপৄট জন্য 

কুাগফয াগথ ১৪ অগষ্ট ২০১৪ তাবযগখ রীজ চুবক্ত স্বােবযত য়। ২০ অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ কুাফ জবভ স্তান্তয কগয। ব্যয় 

গয়গছ ৩৪.৮০ রে টাকা। 

১৪.২ প্যাগকজ-১: (বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয বযপৄগয়বরং সুবফধাবদ স্থান, মটবস্ঘং ও কবভবনং): 

Engineering, Procurement, Construction (EPC) টান থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত  কাম থ ম্পাদগনয জন্য ২৪ মপব্রুয়াবয 

২০১১ তাবযগখ অন্তজথাবতক উন্ুক্ত দযে অফান কযা য়। ২৬ এবপ্রর ২০১২ তাবযগখ বনফ থাবচত ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান ‘আনকন 

আবঞ্জবনয়াবযং প্রগজক্ট (বটিওয়াআ) বরবভগটড, াউথ অবিকা’-এয াগথ বওবএর এয  ২৫০৫.০০ রে টাকা মূগল্য চুবক্ত 

স্বােবযত য়। ২০ নগবম্বয ২০১২ তাবযগখ ঠিকাদাগযয াফ-কন্ট্রাক্টয ‘এনবজবজএর’-মক াআগট প্রগফাবধকায মদওয়ায য ০৬ 

বডগম্বয ২০১২ তাবযগখ ওভানী এয়াযগাট থ এরাকায় বযপৄগয়বরং পুাববরটি মূগয পূতথ ফকাঠাগভা বনভ থাণ কাজ শুরু  

কযা য়। ০৩টি মস্ঘাগযজ ট্াংক স্থান ও ট্াংগকয াগথ  াম্প ও াআরাআগনয ংগমাগ, াআরান্ট াআরাআন বনভ থাণ ও  

াআরান্ট বগস্ঘভ গটাগভগনয জন্য ‘মপ্রাগাভ রবজক  আউবনট’ স্থান কযা গয়গছ। বপ বফবল্ডং, বিজায  অনগরাবডং ও 

বযপৄগয়বরং মড বনবভ থত গয়গছ। াম্প াউজ (াম্প ), মজনাগযটয রুভ, স্ঘুান্ডফাআ মজনাগযটয, পায়ায পাআটিং বগস্ঘভ 

স্থাবত গয়গছ। আন্টাযনার আগরকবট্রবপগকগন, ফাউন্ডাযী ওয়ার ও  কনবক্রট আয়াড থ এয  কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। ৩০ জুন 

২০১৪ তাবযগখ ঠিকাদায কাজ ম্পন্ন কগয। মুদয় কাগজয জন্য খযচ গয়গছ ২৪৩২.৪৭ রে টাকা। চুবক্ত মভাতাগফক ৩১ ভাচ থ 

২০১৪ তাবযগখ ভগধ্য কাজ ম্পন্ন না ওয়ায় দযে ববডউগরয মজনাগযর কবন্ডন ফ কন্ট্রাক্ট মভাতাগফক প্রবত প্তাগ 

বফরগম্বয জন্য ০.৫% াগয ৬.৫% Liquidated demurrage  অগযা কযা গয়গছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ছবফ: বফভানফন্দগয বযপৄগয়বরং বগস্ঘগভয মস্ঘাগযজ ট্াংক, িীজায অনগরাবডং মড ও বযপৄগয়রায মরাবডংগড 

 

্    
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ছবফ: বফভানফন্দয এরাকায় স্থাবত াম্প মস্ঘন 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছবফ: বফভানফন্দয এরাকায় বযপৄগয়বরং মস্ঘাগযজ ট্াক এরাকায় বিবনফ থান ব্যফস্থা 

 
 

১৪.৩  প্যাগকজ-২ (বওবএর-এয বডগাগত মজট এ-১ পৄগয়গরয বযবববং, মস্ঘাগযজ ও মরাবডং সুবফধাবদয জন্য ফকাঠাগভা বনভ থাণ): 

 

EPC টান থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত কাম থ ম্পাদগনয জন্য ২৪ মপব্রুয়াবয ২০১১ তাবযগখ অন্তজথাবতক উন্ুক্ত দযে অফান কযা 

য়। ১৯ জুন ২০১১ তাবযগখ বনফ থাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান ‘এনবজবজএর ও এ এন্ড এআচ এন্টাযপ্রাআজ মজবব, ঢাকা’-এয াগথ 

৫৭৭.০০ রে টাকা মূগল্য চুবক্ত স্বােবযত য়। ০৩ টি মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযা গয়গছ। বপ বফবল্ডং, বিজায মরাবডং মড  

ও াম্প াউজ (াম্প ) ও মজনাগযটয রুভ (মজনাগযটয ) ম্পন্ন গয়গছ। ট্াংগকয াগথ াম্প ও াআরাআগনয 

ংগমাগ মদয়া গয়গছ।ফাউন্ডাযী ওয়ার, আন্টাযনার আগরকবট্রবপগকগনয কাজ ভাপ্ত গয়গছ। প্রকৃত খযচ গয়গছ ৫১.৯৫ রে 

টাকা। চুবক্ত মভাতাগফক ৩১ বডগম্বয ২০১৩ তাবযগখ ভগধ্য কাজ ম্পন্ন ওয়ায জন্য বনধ থাবযত থাকগরও ম্পন্ন গয়গছ ৩০ জুন 

২০১৪ তাবযগখ।  
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    ছবফ: বগরগট বওবএর এয বডগায বন্নকটস্খ মফরওগয় মস্ঘন এরাকায় মযরওগয় াআবডং এ মযর ট্রাক এয  উন্নয়ন ও 

বযএরাআনগভন্ট 

 

 

 

  ছবফ: বওবএর এয  বডগাগত মজট এ-১ পৄগয়গরয বযবববং, মরাবডং, অনগরাবডং ও মস্ঘাগযজ ব্যফস্থা এফং  

িীজায মরাবডং ব্যফস্থা। 

 

দযে ববডউগরয মজনাগযর কবন্ডন ফ কন্ট্রাক্ট এয ২০ নং ধাযা নুয়ায়ী মথাভগয় কাজ ম্পন্ন না কযায় প্রবত প্তাগ 

চুবক্তমূগল্যয ০.৫% াগয ১০% থ থ কতথন কযা গয়গছ। 
 

১৪.৪ প্যাগকজ-৩ ( বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয  ০২টি এববগয়ন বযপৄগয়রায যফযা, মটবস্ঘং ও কবভবনং): 

 

EPC টান থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত কাম থ ম্পাদগনয জন্য ২৩ জানুয়াবয ২০১১ অন্তজথাবতক উমু্মক্ত দযে   অফান কযা য়। 

বনফ থাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান ‘ Globe Hi-Fabs, India’এয াগথ ২৩ জানুয়াবয ২০১১ তাবযগখ ৩৭০.৯৫ রে টাকা মূগল্য 

চুবক্ত স্বােবযত য়। ২৮ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ এয়াযক্রাপগট মজট এ- ১ পৄগয়র যফযাগয জন্য দ্য’টি বযপৄগয়রায যফযা 

কযা য়। বযপৄগয়রাগযয মটবস্ঘং ও কবভবনং ম্পন্ন গয়গছ। ব্যয় গয়গছ ৪০১.৩৫ রে টাকা।  



322 

 

 

 
                                                 

ছবফ: বফভানফন্দয এরাকায় বযপৄগয়রায 

 

১৪.৫ প্যাগকজ-৪ ( বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয  ০৩টি াআরান্ট বডগন্পায এববগয়ন বযপৄগয়রায যফযা, মটবস্ঘং ও 

কবভবনং): 

 

াআগরন্ট রাআন গত াআগরন্ট বডগন্পাগযয ভাধ্যগভ এয়াযক্রাপগট মজট এ-১ জ্বারানী মতর যফযাগয জন্য ০৩(বতন) টি 

াআরান্ট বডগন্পায এয জন্য জন্য ২৪ মপব্রুয়াবয ২০১১ তাবযগখ  EPC টান থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত অন্তজথাবতক উন্ুক্ত দযে 

অফান কযা য়। বনফ থাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান ‘ Globe Hi-Fabs, India’এয াগথ ১৯ জুন ২০১১  তাবযগখ ৩৮৮.০০ রে 

টাকা মূগল্য চুবক্ত স্বােবযত য়। নগবম্বয ২০১২ তাবযগখ বডগন্পায যফযা কযা য়। মভাট ব্যয় গয়গছ ৪৩৪.৯৪ রে টাকা। 
 

                     

 

   ছবফ: াআরান্ট বডগন্পায (প্রকে বযচারগকয বনকট গত ংগৃীত) 
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১৪.৬  প্যাগকজ-৪ ( বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয  ০২টি  িীজায  যফযা, মটবস্ঘং ও কবভবনং): 

 

বওবএর এয বডগা গত বফভানফন্দগয মজট এ-১ বযফগনয জন্য ০২টি িীজায যফযাগয জন্য ডাআগযক্ট প্রবকওযগভন্ট 

িবতগত প্রগবত আন্ডাবস্গজ বরবভগটড, চট্টগ্রাগভয াগথ ০৬ মপব্রুয়াবয ২০১২ তাবযগখ  ১২৭.০০ রে টাকা মূগল্য চুবক্ত স্বােবযত 

য়। ১০ অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ িীজায দ্য’টি যফযা কযা য়। ২০ গক্টাফয ২০১২ তাবযগখ মটবস্ঘং ও কবভবনং ম্পন্ন 

গয়গছ। ব্যয় গয়গছ ১২৬.৭৫ রে টাকা। 
 

 

                        

ছবফ: বগরট বফভান ফন্দয এরাকা িীজায 

 

১৫।  ফছয-ওয়াযী ফযােকৃত গথ থয ব্যফায (রে টাকায়) 

 

থ থ ফছয প্রকগে অবথ থক ংস্থান এবডবগত 

ফযাে 

ংগাবধত 

এবডবগত 

ফযাে 

থ থ 

ফমুবক্ত 

থ থ খযচ ব্যবয়ত 

থ থ মপযৎ 

প্রদান 

ভন্তব্য 

মূর ১ভ 

অযবডবব 

২য় 

অযবডবব 

২০১০-১১ ৬৩১.০০ ২৭০.৬৪ ২৭০.৬৪ ০.০০ ৬৩০.০০ ০.০০ ২৭০.৬৪ -২৭০.৬৪ বগরট মযরওগয় াআবডং এ ০.৪২ 

একয জবভয বরজ রাআগবন্পং বপ 

এয জন্য ৩.৯৮ রে টাকা এফং 

বগরট মযরওগয় াআবডং এ 

মযরওগয় ট্রাক বযএরাআনগভন্ট ও 

মযগনাগবন কাগজয জন্য 

২৬৬.৬৬ রে টাকা জন্য 

বওবএর এয বনজস্ব তবফর 

গত িীজ পাআন্যাগন্পয ভাধ্যগভ 

মযরওগয় বযগাধ কযা য়। 
২০১১-১২ ৩৫৩৩.৫২ ২০৪৫.১০ ১৬৬.৯৬ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ১৬৬.৯৬ -১৬৬.৯৬ প্রগবত আন্ডাবেজ গত ০২টি িীজায 

ংগ্রগয জন্য ১২৬.৭৬ রে টাকা 

এফং বগরট বফভানফন্দয এরাকায় 

৮০০০০ ফগ থপৄট জবভয বরজ বপ 

ফাফদ ৩৪.৮০ রে টাকা এফং 

বগরট মযরওগয় াআবডং এ ০.৫৭ 

একয জবভয বরজ রাআগবন্পং বপ 

এয জন্য ৫.৪০ রে টাকা 

বওবএর এয বনজস্ব তবফর 

গত িীজ পাআন্যান্প কযা য়। 
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২০১২-১৩  ৮০২.২৬ ১৫৩১.৫৩ ১৫১৮.০০ ১৫০০.০০ ১৩৭৭.৮২ ১৩৭৭.৮২ ০ িীজ পাআন্যান্পকৃত গথ থয ভগধ্য 

১৬৪.১৮ রে টাকা বওবএর মক 

মপযৎ মদয়া য়। বওবএর গত 

ফকাঠগভা উন্নয়ন পূতথ কগজয 

বফর বযগাগধয জন্য ১৬৪.১৮ 

রে টাকা বওবএর গত িীজ 

পাআন্যান্প কযা য়। 
২০১৩-১৪   ৩৩৪৬.৩৭ ৩০০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৭৭৪.১০ ৩০৫২.০৬ ৭২২.০৪ িীজ পাআন্যান্পকৃত মুদয় থ থ  

বওবএরগক মপযৎ মদয়া য়। 
মভাট = ৪১৬৪.৯০ ৫১১৮.০০ ৫৩১৫.৫০   ৫১৫১.৯২ ৪৮৬৭.৪৮ ২৮৪.৪৪ ব্যবয়ত থ থ ভ থন (২১ জুন 

২০১৫ তাবযগখ) 

 

তথ্য সূে: এবডব/অযএবডব ও প্রকে বযচারক। 
 

 

১৬। প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

 

ফ থগল অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয এয়াযক্রাপগট বযপৄগয়বরং-এয 

অদৄবনক সুবফধাবদ স্থান কযায রগেু : 

(ক) বওবএর এয বডগায বনকটস্থ মযরওগয় মস্ঘন এরাকাগত মযরওগয় 

াআবডং-এ মযরওগয় ট্রাক এয উন্নয়ন ও বযএরাআনগভন্ট কযা। 

(খ) বগরগট বওবএর এয বডগাগত কর সুবফধাবদ  মজট-১ 

পৄগয়গরয বযবববং, মরাবডং, অনগরাবডং ও মস্ঘাগযজ ব্যফস্থা গগে 

মতারা। 

(গ) বফভানফন্দগয মজট এ-১ মস্ঘাগযজ, াআরান্ট রাআন ও কর সুবফধাবদ 

 এয়াযক্রাপগট বযপৄগয়বরং ব্যফস্থাবদ স্থান কযা । 

(ঘ) ০২ টি এববগয়ন বযপৄগয়রায, ০৩ টি াআরান্ট বডগন্পায ও ০২ টি 

িীজায ংগ্র কযা। 

 

 

ক) মযরওগয়  ট্রাক উন্নয়ন ও বযএরাআনগভন্ট কযা 

গয়গছ। 

(খ) কর সুবফধাবদ  মজট-১ পৄগয়গরয বযবববং, 

মরাবডং,অনগরাবডং ও মস্ঘাগযজ ব্যফস্থা স্থান 

কযা গয়গছ। 

(গ) কর সুবফধাবদ  এয়াযক্রাপগট বযপৄগয়বরং 

ব্যফস্থাবদ স্থান কযা  গয়গছ। 
(ঘ) বযপৄগয়রায, াআরান্ট বডগন্পায ও িীজায  

ংগ্র কযা গয়গছ। 

 

১৭। ম থগফেণঃ  

 

১৭.১  প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব: 

 

অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়গন ব্যাক বফরম্ব বযরবেত য়। প্রকগেয বডবব গক্টাফয ২০১০ ভাগ নুগভাবদত গরও 

ফাংরাগদ মযরওগয়য জবভ প্রাবপ্তগত বফরম্ব, জবভ গত বফধ স্থানা উগেগদ গনক ভয় ব্যয় য়। মযরওগয় কতৃথে কতৃথক 

মযরওগয় ট্রাক এয উন্নয়ন ও বযএরাআনগভগনট কাগজ বফরম্ব য়। মফাভবযক বফভান চরাচর কতৃথে গত জবভ মগতও বফরম্ব 

ঘগট। এছাো দ্য’টি প্যাগকগজয কাজ ভয়ভত ম্পন্নকযগণ ঠিকাদায ব্যথ থ য়। এ কর কাযগণ  প্রকে ভাপ্ত কযগত মুর 

বযকবেত ভগয়য মচগয় ফাস্তগফ ২৮০% মফী ভয় রাগগ। প্রকগেয ফাস্তফায়ন দীঘ থাবয়ত ওয়ায াগথ াগথ অন্তজথাবতক 

ফাজাগয প্রকগেয ংবিষ্ট দ্রফাবদয মূল্য বৃবি, জবভয মূল্য বৃবি আতুাবদ কাযগণ প্রকগেয  প্রকৃত খযচ মুর নুগভাবদত ব্যয় গো 

ব্যয় ১৬.৮৬% মফী য়। তগফ ফ থগল নুগভাবদত ব্যগয়য মচগয় কভ ব্যগয় (৯১.৫৭% ব্যগয়) ম্পন্ন কযা ম্ভফ গয়গছ। 

 

১৭.২  প্রকগেয মবৌত ও অবথ থক জথন: 

 

প্রকগেয মূর মবৌত কাজ মূ ম্পন্ন কযা গয়গছ। বগরগট বওবএর এয বডগাগত মজট এ-১ পৄগয়গরয বযবববং, মস্ঘাগযজ, 

মটবরং ও মডবরবাবয  বগস্ঘভ স্থান কযা গয়গছ। এয়াযক্রাপগট মজট এ-১ বযপৄগয়বরং এয জন্য বফভানফন্দয এরাকাগত 

প্রগয়াজনীয় ফকাঠাগভা/ব্যফস্থাবদ ম্পন্ন কযা গয়গছ। উবয় স্থগন  পূতথ কাজ মূ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  
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১৭.৩ বফভান ফন্দগয বযপৄগয়বরং কাম থক্রভ চালু না ওয়া: 

 

ওভানী বফভানফন্দগয এয়াযক্রাপট বযপৄগয়বরং এয  কর সুবফধা প্রবতষ্ঠা কযা গত্ত্বও দ্যফবধ বযপৄগয়বরং কাম থক্রভ 

কাম থকযবাগফ চালু কযা মায়বন। প্রকগেয বযদ থগন ও প্রকে বযচারগকয বনকট গত প্রাপ্ত তগথ্য মদখা মায় মম, এ বফভানফন্দগয 

অন্তজাবতথক ফ্লাআগটয চরাচর খুফ ীবভত ওয়ায় এফং ফাংরাগদ বফভাগনয ফ্লাআট এ বফভানফন্দয গত জ্বারানী  গ্রণ না কযায় 

বযপৄগয়বরং ব্যফস্থাবদ কাম থকয কযা মাগে না। উগেখ্য মম, ফাংরাগদ বফভাগনয ভধ্যপ্রাচু ফ্লাআট ভধ্যপ্রাচু-বগরট-ঢাকা রুগট 

চরাচর কগয বফধায় বগরট গত বযপৄগয়বরং এয প্রগয়াজন গে না।  দ্য’টি অন্তজথাবতক এয়াযরাআন্প ২৪ ভাচ থ ২০১৫ তাবযগখ 

যীোমূরকবাগফ একফায ভাে ১৯ ,২৮০ বরটায মজট এ -১ বনগরও যফতী ভগয় বফভানফন্দগয বফভান ফাংরাগদ এয়াযরাআন্প 

গত অফশ্যকীয় গ্রাউন্ড াবব থ না াওয়ায়  বগরগট তাগদয  ফ্লাআট বযচারনা ব্যাত যাগখবন। অবুন্তযীন রুগট চরাচরযত 

মদী এয়াযক্রাপটগুগরা ীবভত অকাগয জ্বারানী ংগ্র কগযগছ। তগফ এয বযভাণ এত কভ মম এ বযভাণ বফবক্র গর স্বে 

বযগয বযপৄগয়বরং কাম থক্রভ ফন্ধ ওয়ায ম্ভাফনা যগয়গছ। বগরট বফভানফন্দয গত অন্তজথাবতক রুগট এয়াযক্রাপট চরাচর না 

কযগর মজট এ-১ এয চাবদা সৃবষ্ট গফ না এফং বযপৄগয়বরং সুবফধাবদ বযচারনা কযা ম্ভফ গফ না।  

 

 উগেখ্য মম ,  বযপৄগয়বরং এয  ব্যফস্থাবদ পূণ থ ভাোয় াগযগন থাকগর প্রবত বতনভাগ গগে ১২১৫ টি এয়াযক্রাপগট ৪৮০০০ 

বকগরাবরটায মজট এ -১ যফযা ওয়ায কথা। এয বফযীগত গত ভাচ থ -জুন ২০১৫ এ বতনভাগ ভাে ৫৫ টি এয়াযক্রাপট 

৬৩.২৬ বকগরাবরটায মজট এ -১ গ্রণ কগযগছ। বযদ থগন মদখা মায় মম , বফভানফন্দগয াআরান্ট বডগন্পাগযয ভাধ্যগভ 

বযপৄগয়বরং বগস্ঘভ ও বওবএর এয বডগাগত স্থাবত মজট এ -১ বযবববং , মস্ঘাগযজ ব্যফস্থা স্থাগনয য গত ব্যফহৃত 

যগয়গছ। চাবদা কভ থাকায় ফতথভাগন স্বে বযভাগন মতর চট্টগ্রাভ গত যাবয িীজাগযয ভাধ্যগভ এগন মট্রআরাগয ভজুদ কগয 

শুদৄভাে বযপৄগয়রাগযয ভাধ্যগভ এয়াযক্রাপগট যফযা কযা গে। বযপৄগয়বরং এয চাবদা  খুফ কভ ওয়ায় প্রকগেয অওতায় 

বনবভ থত মভাট ০৬টি মস্ঘাগযজ ট্াংগক দ্যফবধ মকান মতর ভজুদ কযা য়বন। বযপৄগয়বরং সুবফধাবদয এ কর মন্ত্রাবত এবাগফ 

ব্যফহৃত থাকগর তা নষ্ট গফ এফং কাম থেভতা হ্রা াগফ। বগরট বফভানফন্দগয বযপৄগয়বরং এয জন্য এ ম থন্ত ২০ জন 

কভ থকতথা, কভ থচাযী ও শ্রবভক বওবএর মথগক দায়ন কযা গয়গছ। ফতথভাগন বফভানফন্দগয মজট এ -১ বফবক্র ফন্ধ ওয়ায 

উক্রভ গয়গছ। অগষ্ট ২০১৫ ভাগ বযপৄগয়বরং কযা গয়গছ ভাে ১ .৫ বকগরাবরটায। এ ফস্থা চরগত থাকগর বওবএর 

জনফরগক ন্যে দায়ন কযগত এফং উক্ত সুবফধাবদ ফন্ধ কযা ছাো গতুন্তয থাকগফ না ফগর বযদ থগন জানা মায়।  

 
১৭.৪.   অযবডবব’য ংস্থাগনয বতবযক্ত থ থ প্রদান: 

 

প্রকগেয ০২ বযপৄগয়রায এফং ০৩টি াআরান্ট বডগন্পায ংগ্রগ অযবডবব ’য ংস্থাগনয মচগয় বতবযক্ত থ থ ব্যয় কযা 

গয়গছ (অযবডবব পৃষ্ঠা - ১১ ও নুগেদ ১৪ .৪ ও নুগেদ ১৪ .৫)। এ বির্তে প্রকল্প পবিচালক জানান যে , টাকা ও ভাবকথন 

ডরাগযয বফবনভয় ায বৃবিয কাযগণ টাকায বাগফ বতবযক্ত থ থ ব্যয় গয়গছ। বকন্ত্ি মুদ্রায বফবনভয় াগযয বৃবিয াগথ 

ংগবত মযগখ প্রকে ব্যয় পুন :বনধ থাযণ (২য় অযবডবব) কযা গরও প্রকে বযচারগকয মদয়া তগথ্য (কব ংযুক্ত) বতবযক্ত 

থ থ ব্যগয়য বফলয়টি বযরবেত য়। 

 

১৭.৫  বযপৄগয়রায, বডগন্পায ও িীজাগযয ব্যফায: 

 

প্রকে বযদ থগন জানা মায় মম , প্রকগেয কাগজ অওতায় ংগৃীত ০২টি  বযপৄগয়রাগযয  একটি ওভানী বফভানফন্দগয ও 

যটি চট্টগ্রাগভয া অভানত অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয ব্যফায কযা গে। ০৩ টি াআরান্ট বডগন্পাগযয ভগধ্য একটি 

চট্টগ্রাগভ মযত া অভানত বফভানফন্দগয ও ০২টি মযত াজারার অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয ব্যফহৃত গে। দ্য ’টি িীজাগযয 

ভগধ্য একটি ওভানী বফভানফন্দগয ও যটি  া অভানত বফভানফন্দগয ব্যফায কযা  গে। ওভানী বফভানফন্দগয মজট এ -১ 

পৄগয়গরয ম থাপ্ত চাবদা না থাকায় এফং একআাগথ বযপৄগয়রায , বডগন্পায ও িীজাযগুগরায কাম থেভতা ফজায় যাখায জন্য 

এগুগরা াগযগন যাখা প্রগয়াজন ফগর বযদ থগন জানা মায়।  

 

১৭.৬ প্রকগে ফযােকৃত গথ থয ব্যফায: 

 

প্রকগে ফছযওয়াযী ফযােকৃত থ থ খযগচ প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বওবএর এয েভতায বাফ মদখা মায়। ২০১০-১১ ও 

২০১১-১২ থ থ ফছগযয এবডব/ংগাবধত এবডবগত প্রকগেয নুকূগর ফযাে থাকগরও বওবএর থ থ ছাগেয জন্য মকান 

অগফদন কগযবন। থচ এ দ্য’ থ থ-ফছগয বওবএর বনজস্ব তবফর গত িীজ পাআন্যান্প এয ভাধগম্য বফববন্ন ব্যয় বনফ থা কযা 

গয়গছ। নুরূবাগফ ২০১২-১৩ থ থ ফছগযও বকছু খযচ  উক্ত মকাম্পাবনয বনজস্ব তবফর গত িীজ পাআন্যান্প কযা গয়গছ। 
যফতীগত িীজ পাআন্যান্পকৃত কর থ থ বওবএর মপযত গ্রণ কগযগছ।  প্রকে দবরগরয প্রববগনয ফাআগয এ জাতীয় িীজ 
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পাআন্যাবন্পং অবথ থক শৃঙখরায বযন্ত্ী। বযদ থগন জানা মায় মম, প্রকে ৩০ জুন ২০১৪ তাবযগখ ভাপ্ত গরও বওবএর 

প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ  গনক বফরগম্ব থ্যথাৎ ২১ মভ ২০১৫ তাবযগখ ভ থন কগযগছ ফগর বযদ থগন জানা মায়। 
 

১৭.৭  ন্যান্য  

 

১৭.৭.১ প্রকগেয শুরু গত ভাবপ্ত ম থন্ত মকান থ থ-ফছগযআ প্রকগেয অবথ থক ও ন্যান্য বফলয়াবদ ভা-বাফবনযীেগকয দপ্তয 

কতৃথক বডট কযা য়বন ভগভ থ ববঅয এ উগেখ যগয়গছ। এ প্রবতগফদন প্রনয়গনয ভয়ও বডট ম্পন্ন য়বন।  
১৭.৭.২ প্রকে ফাস্তফায়গনয বফলয়াবদ ম থাগরাচনায জন্য প্রকগেয একটি বস্ঘয়াবযং কবভটি থাকগরও উক্ত কবভটিয মকান বা 

নুবষ্ঠত য়বন।  
১৭.৭.৩ বযদ থগন বফভানফন্দয এরাকায় স্থাবত মস্ঘাগযজ ট্রাংগকয াগথ াআরাআন মনটওয়াগকথ ভবযচা বযরবেত য়। 

বফভানফন্দগয বযপৄগয়বরং স্থানা চত্বগয াবন বনষ্কাগনয ব্যফস্থা মথামথ না থাকায় জরাফিতায সৃবষ্ট গয়গছ।  
 

১৮। সুাবয  

 

১৮.১  ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে াগত মনওয়ায অগগ ফশ্যআ ম্ভাব্যতা ভীো কযগত গফ নতুফা অগরাচু প্রকগেয ভত 

একটি পর প্রকগেয পুনযাবৃবি ঘটগফ মা মকানক্রগভআ কাংবখত নয়; (নুগেদ ১৭.৩) 

১৮.২ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ অগরাচু প্রকগেয অওতায় বগরট ওভানী অন্তজথাবতক বফভানফন্দগয স্থাবত 

এয়াযক্রাপট মজট এ-১ বযপৄগয়বরং ব্যফস্থা মথামথবাগফ কাম থকয কযায জন্য বফরগম্ব প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

(নুগেদ ১৭.৩) 

১৮.৩ প্রকগেয অওতায় বওবএর এয বডগা ও বফভানফন্দয এরাকায় স্থাবত মাফতীয় ফকাঠাগভা /স্থানা, 

মভবনাবয/মন্ত্রাবত আতুাবদয মথামথ যেণাগফেণ ও সুযো দে জনফর দ্বাযা বনবিত কযগত গফ ; (নুগেদ ১৭.৩ ও 

১৭.৭) 

১৮.৪ অগরাচু প্রকগেয অওতায় ংগৃীত বযপৄগয়রায , বডগন্পায ও িীজাগযয মথামথ ব্যফস্থনা , বযচারনা ও যেণাগফেণ 

বনবিত কযগত গফ; (নুগেদ ১৭.৫) 

১৮.৫  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ বযপৄগয়রায ও াআরান্ট বডগন্পায ংগ্রগ অযবডবব ’য ংস্থান গো বতবযক্ত 

থ থ ব্যগয়য বফলয়টি খবতগয় মদখগফ; (নুগেদ ১৭.৪) 

১৮.৬  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ ববফষ্যগত মকান প্রকগে প্রকে দবরগরয প্রববগনয ফাআগয মকাম্পাবন /ংস্থা আতুাবদয 

বনজস্ব তবফর গত িীজ পাআন্যান্প এয বফলগয় বনরুৎাবত কযগফ এফং এ বফলয়টি বনয়বভত ভবনটবযং কযগফ ; 

(নুগেদ ১৭.৬) 

১৮.৭  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ বফরগম্ব ভ থন কযায বফলয়টি নুন্ধান কগয মদখগফ এফং 

ববফষ্যগত প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ যকাবয বযে মভাতাগফক মথাভগয় ভ থগনয বফলয়টি বনবিত কযগফ;               

(নুগেদ ১৭.৬) 

১৮.৮  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ অগরাচু প্রকগেয শুরূ গত ভাবপ্ত ম থন্ত প্রকগেয বডট ভাবাফ বনযীেগকয দপ্তয 

কতৃথক ম্পাদগনয রগেু বফরগম্ব প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। বডট প্রবতগফদগন মকান অবি থাকগর মগুগরা 

মথামথ বনষ্পবিয ব্যফস্থা বনগফ; (নুগেদ১৭.৭) 

১৮.৯  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ ববফষ্যগত মকান প্রকগেয বস্ঘয়াবযং কবভটি’য বা বনয়বভত নুষ্ঠাগনয বফলয়টি বনবিত 

কযগফ;(নুগেদ ১৭.৭) 

১৮.১০ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ নুগেদ ১৮.১-১৮.৯ নুগেগদ ফবণ থত সুাবযমূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ 

ম্পগকথ অআএভআ বফবাগগক ০১(এক) ভাগয ভগধ্য ফবত কযগফ। 
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Construction of 3(Three) Nos. POL Storgae Tanks 10,000M.T. Each at Main Installation, 

Chittagong (1
st
  Revised) শীর্ ষক  

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।  প্রকগেয নাভ : Construction of 3(Three) Nos. POL Storgae Tanks 10,000M.T. Each 

at Main Installation, Chittagong (1
st
  Revised) 

২।  উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ,জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ কগ থাগযন (বফবব)এয গে মভঘনা মগট্রাবরয়াভ বরবভগটড (এভবএর)  

৪। প্রকগেয এরাকা : এভবএর ও দ্মা ওগয়র মকাম্পাবন বরবভগটড (বওবএর)-এয প্রধান স্থানা, চট্টগ্রাভ দয, চট্টগ্রাভ 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 

 

প্রাক্কবরত ব্যয় (রে টাকায়) 

টাকা:বজওবফ 

টাকা: ংস্থায বনজস্ব থ থায়ন 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

টাকা:বজওবফ 

টাকা: ংস্থায 

বনজস্ব থ থায়ন 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয 

%) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৩৪.৩৪ 

৪১১.৯৪ 

মভাট ২৭৪৬.২৮ 

২২৮৯.৬০ 

৪০৪.০৫ 

মভাট২৬৯৩.৬৫ 

১৮৬৯.৪৯ 

৩২৯.৯১ 

মভাট ২১৯৯.৪০ 

জানুয়াবয,২০১২ 

গত 

বডগম্বয,২০১৩ 

জানুয়াবয,২০১২  

গত 

জুন,২০১৪ 

জানুয়াবয,২০১২ 

গত  

জুন, ২০১৪ 

- ৬ ভা 

(২৫%) 

 

৬।     প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

                                                                                                                       (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব) নুমায়ী ংগ  

অযবডবব নুমায়ী রেুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

 যাজস্ব ংগ     

১ বফজান ও প্রচাযনা মথাক ২.৬২  ২.৬২ 

২ ম্নানী মথাক ০.৫২  ০.৫২ 

 উগভাট: যাজস্ব  ৩.১৪  ৩.১৪ 

 মূরধন ংগ     

৩ ট্াংক বনভ থাণ াভগ্রী (এভএ মিট, এএ 

এংগগর, এভএ াআ, মগআট বারব আতুাবদ) 

রট ১৭৪২.৯১  ১২৯০.৪৫ 

৪ পায়ায পাআটিং আকুআগভন্টস্ 

( আনস্ঘগরন ) 

রট ৩২.২৫  ৬.৯৪ 

৫ ভূবভ উন্নয়ন (বপবরং ও মরগববরং) ১৯৫০০ 

ঘনবভটায 

৭৯.৭২ ১৫৮৩৬.১০ 

ঘনবভটায 

৭৭.০৯ 

৬ ন্যান্য বফন ও ফকাঠাগভা 

( পূতথ কাজ মমভন: ট্াংক, 

পাউগন্ডন, মপবিগকন, মরআন, াম্প, আগযকন, 

মকবরগিন, ট্াংক মটবস্ঘং আতুাবদ) 

 ৮৩৫.৬৩  ৮২১.৭৮ 

 উগভাট: মূরধন  ২৬৯০.৫১  ২১৯৬.২৬ 

 ফ থগভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ২৬৯৩.৬৫  ২১৯৯.৪০ 

      

             সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/এভবএর কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন  
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৭। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ  

 

৭.১।   প্রকগেয টভূবভ: 

 

প্রকগেয বডবব মখন প্রণয়ন কযা য় তখন মদগ গ্যা ও কয়রায স্বেতায কাযগণ গ্যা ফা কয়রা বববিক বফদ্যুৎ মকন্দ্র 

বনভ থাগণয মচগয় বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয়র চাবরত বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ যকাগযয বযকেনা নুমায়ী মফ বকছু বফদ্যুৎ 

উৎাদন মকগন্দ্রয বনভ থাণ  ভাপ্ত য় এফং অগযা বকছু বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয বনভ থাণ ভাবপ্তয গথ বছর । বফদ্যুৎ যফযা ব্যফস্থা 
উন্নবতয রগেু এ কর বফদ্যুৎ মকগন্দ্র বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয়গরয যফযা বনবিত কযায প্রগয়াজনীয়তা মদখা মায় । 
বকন্ত্ি বফবব’য অওতাধীন মতর বফণন মকাম্পাবনগুগরাগত ম থাপ্ত ততরাধায না থাকায় বফদ্যভান বফদ্যুৎ মকন্দ্রগুগরাগত বডগজর 

ওগয়র ও পাগন থ ওগয়র যফযা বনবিত কযায রগেু জ্বারানী মতগরয ভজুদ বৃবিয জন্য ততরাধায বনভ থাণ জরুবয গয় গে । 
এছাো ম ভয় ধ থ ডজগনয ভগতা নুতন বডগজর ও পাগন থ ওগয়র চাবরত বফদ্যুৎ মকগন্দ্র  এফং যকাগযয বযকেনা 

মভাতাগফক  মযন্টার াওয়ায মপ্রাগ্রাগভয অওতায় অগযা বকছু তযর জ্বারানী চাবরত বফদ্যুৎ মকগন্দ্র তযর জ্বারানী যফযাগয 

প্রগয়াজন ওয়ায় বডগজর ও পাগন থ ওগয়র চাবরত বফদ্যুৎ মকন্দ্র বযচারনায জন্য জ্বারানী অভদাবনয বযভাণ ৩.৬৫ বভবরয়ন  

টন মথগক ৪.৮৫ বভবরয়ন টগন উন্নীত গফ ভগভ থ প্রাক্করন কযা য় । থ্যথাৎ বফদ্যভান মতর চাবরত বফদ্যুৎ মকন্দ্রগুগরা সুষ্ঠুবাগফ 
বযচারনায জন্য প্রবত ফছয বতবযক্ত  ১.২ বভবরয়ন টন জ্বারানী অভদাবনয প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয় । সুতযাং এ বতবযক্ত 
জ্বারানী মতর ভজুগদয জন্য বফবব’য অওতাধীন মতর বফণন মকাম্পাবনগুগরায মস্ঘাগযজ েভতা ফাোগনায রগেু অগরাচু 

প্রকে গ্রণ কযা গয় । মুর প্রকে  বফগত ০৫ জুন ২০১২  তাবযগখয একগনক বাগত ২৭৪৬.২৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

জানুয়াবয ২০১২- বডগম্বয ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকগেয বকছু ংগগয ব্যয় হ্রা বৃবি 

ও প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয প্রগয়াজগন প্রকগেয ংগাবধত বডবব ২০ মভ ২০১৪ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  

 

৭.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

 

 বফবব’য কভ থ বযকেনা মভাতাগফক নতুন বফদ্যুৎ মকন্দ্রগুগরাগত বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয়র যফযাগয রগেু জ্বারানীয 

ভজুদ েভতা বৃবি কযাআ অগরাচু প্রকগেয মূর উগেশ্য। এ রগেু চট্টগ্রাগভ বওবএর এয প্রধান স্থানায় প্রবতটি ১০,০০০ 

মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন দ্য’টি পাগন থ ওগয়র মস্ঘাগযজ ট্াংক ও এভবএর এয প্রধান স্থানায় ১০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ 

েভতাম্পন্ন ১ টি বডগজর ওগয়র মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযায কাম থক্রভ বডববগত ন্তভু থক্ত কযা য়।  

   

৮।  প্রকে বযচারকঃ   এভবএর-এয একজন  উ-ভাব্যফস্থাক  জনাফ মভা: মভাজারুর আরাভ প্রকগেয শুরু মথগক ভাবপ্ত 

ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 

 

৯।      প্রকে বযদ থন: 

প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য অআএভআবড-এয বে ও বক্ত মক্টগযয  উ বযচারক (জ্বারানী) মভা: 

াআপৄর আরাভ কতৃথক গত ১২ মগন্ফম্বয ২০১৪ তাবযগখ  প্রকে এরাকা বযদ থন কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক 

এফং প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথগণ উবস্থত বছগরন। 
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১০।    প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 
 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

বফদ্যুৎ মকন্দ্রগুগরাগত বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয়র যফযাগয রগেু 

জ্বারানীয ভজুদ েভতা বৃবিয জন্য চট্টগ্রাগভ বওবএর এয প্রধান 

স্থানায় প্রবতটি ১০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন দ্য’টি পাগন থ 

ওগয়র মস্ঘাগযজ ট্াংক ও এভবএর এয প্রধান স্থানায় ১০,০০০ মভবট্রক 

টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ১ টি বডগজর ওগয়র মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ 

কযা। 

চট্টগ্রাগভ বওবএর এয প্রধান স্থানায় প্রবতটি ১০,০০০ 

মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন দ্য’টি পাগন থ ওগয়র 

মস্ঘাগযজ ট্াংক ও এভবএর এয প্রধান স্থানায় 

১০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ১ টি বডগজর 

ওগয়র মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাগণয ভাধ্যগভ জ্বারানীয 

ভজুদ েভতা বৃবি কযা গয়গছ। ফতথভাগন উক্ত ট্াংক 

বতনটিগত জ্বারানী ভজুদ কযা গে। 

 

 

১১।  প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 
 

আবব কন্ট্রাগক্টয বববিগত এভবএর-এয চত্বগয দ্য’টি মস্ঘাগযজ ট্াংক ও বওবএর- এয চত্বগয একটি মস্ঘাগযজ ট্াংগকয  

ভারাভার যফযা, ট্াংগকয মপবিগকন, অনুলংবগক পূতথ কাজ,  ট্াংক আগযকন ও কবভবনংএয কাজ ম্পাদগনয জন্য 

দ্য’টি ববন্ন ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ মথাক্রগভ গত ২ অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ ও ২৯ অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত য় । 
এভবএর এয দ্য’টি ট্াংগকয কবভবনং ২৮ মপব্রুয়াবয ২০১৪ তাবযগখ এফং বওবএর এয একটি ট্াংগকয কবভবনং ২৯ 

গক্টাফয ২০১৩ তাবযগখ ম্পন্ন গয়গছ। চুবক্ত মভাতাগফক বনধ থাবযত ভগয়য ভগধ্যআ ট্াংক বতনটিয কবভবনং ম্পন্ন গয়গছ। 

এভবএর এয বনবভ থত  টি- ৪৬৯ মস্ঘাগযজ ট্াংক ও টি -৪৭০ মস্ঘাগযজ ট্াংগক মথাক্রগভ ১১ ভাচ থ ২০১৪ তাবযখ এফং ২১ ভাচ থ 

২০১৪ তাবযখ গত জ্বারানী মতর মস্ঘাগযজ কযা শুরু গয়গছ। বওবএর এয   টি-২০২  মস্ঘাগযজ ট্াংগক ১০ ভাচ থ ২০১৪ গত 

মতর মস্ঘাগযজ কযা য়। 

 

 
 

                          মস্ঘাগযজ ট্াংগকয একটি মরাগকন                               ট্াংক মরাগকগন ভুবভ উন্নয়গনয কাজ 
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                                   াআবরং এয কাজ                                         ট্াংগকয কাঠাগভা বনভ থাগণয কাজ 

 

 

 

                     

বনবভ থত একটি ট্াংক ( মআবন্টং এয পূগফ থ) 

 

ট্াংক মূগয জন্য পায়ায পাআটিং াভগ্রী অভদাবন ও এয স্থানায জন্য বডববগত ৩২.২৫ রে টাকায ংস্থান থাকগরও 

পায়ায পাআটিং াভগ্রী অভদাবন কযা য়বন। মকাম্পাবনয বনজস্ব বযগা থ মথগক ব্যফায কযা গয়গছ। তগফ রাআন কাগনকন ও 

বরংকরায ফাফদ ৬.৯৪ রে টাকা প্রকে মথগক বনফ থা কযা গয়গছ। 
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                   এভবএর এয চত্বগয বনবভ থত দ্য’টি ট্াংক                            বওবএর এয চত্বগয বনবভ থত একটি ট্াংক 

 

 

 

                 ট্াংগকয  বযচারনা কাম থক্রগভয অনুষ্ঠাবনক উগদ্বাধন 

১২।  ম থগফেণঃ 
১২.১। অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ বওবএর ও এভবএর এয তথা াভবগ্রকবাগফ মদগয াআ েীড বডগজর ও পাগন থ 

ওগয়গরয ভজুদ েভতা পূগফ থয  মচগয় বৃবি মগয়গছ। এ দ্য’টি জ্বারানীয বফক্রয় বৃবি মগয়গছ। ভজুদ বৃবি াওয়ায় বফববন্ন  বফদ্যুৎ 

মকগন্দ্র চাবদা মভাতাগফক াআ েীড বডগজর ও পাগন থ ওগয়র যফযা বনবিত কযা জতয গয়গছ।  উগেখ্য মম, প্রকগেয 

ংগাবধত মভয়াদ মল ওয়ায পূগফ থআ বতনটি ট্াংগকআ জ্বারানী মতগরয ভজুদ কাম থক্রভ বযচারনা কযা ম্ভফ গয়গছ। তগফ 
প্রকগেয বডবব প্রকে শুরুয বনধ থাবযত তাবযগখয াঁচ ভাগযও মফী ভয় গয নুগভাবদত ওয়ায় দযে প্রবক্রয়া ও 

ঠিকাদাগযয াগথ চুবক্ত স্বােগয স্ববাফতআ বফরম্ব ঘগটগছ; নতুফা অগযা পূগফ থ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা ম্ভফ গতা। 

 

১২.২। বযদ থগন জানা মায় মম, প্রকগেয মূর মভয়াগদয থ থ ফছয মূগয ( জানুয়াবয ২০১২ -বডগম্বয ২০১৩ ) এবডব/ংগাবধত 

এবডবগত প্রকগেয নুকূগর ম থাপ্ত থ থ ফযাে না থাকায় প্রকগেয াওনাবদ বযগাগধ ভস্যা গয়গছ। মবদও উদ্ভূত 

বযবস্থবতগত প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা গত িীজ পাআন্যাগন্পয ভাধ্যগভ তাৎেবণকবাগফ খযচ মভটাগনা গয়গছ। এভনবক 

প্রকগেয ভাবপ্ত ফছগযয (বডগম্বয ২০১৩) এবডবগতও প্রগয়াজনীয় ফযাে না থাকায়  প্রকগেয মভয়াদ বৃবি কগয ংগাবধত 

এবডবগত ফযাে প্রদান কযা গয়গছ। প্রকগেয ফাস্তফায়ন মথাভগয় ও সুষ্ঠুবাগফ ম্পগন্নয রগেু এবডব/ংগাবধত এবডবগত 

প্রগয়াজনীয় থ থ ফযাে বফগল কগয মকান প্রকগেয মল থ থ ফছগয প্রগয়াজনীয় থ থ ফযাে বনবিত কযা প্রগয়াজন। 
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১২.৩। প্রকে চরাকারীন ভগয় এফং প্রকে ভাবপ্তয য ভাবাফ বনযীেক কতৃথক প্রকগেয মকান বডট ম্পন্ন য়বন ফগর  জানা 

মায়। এ বফলয়টি জ্বারানী ও খবনজ বফবাগ/বফবব/এভবএর কতৃথক প্রণীত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনও উগেখ কযা গয়গছ। 
প্রকগেয বডট ম্পন্নকযগণয জন্য উগদ্যাগ গ্রণ কযা  বডট ম্পাদগনয য বডট প্রবতগফদগন মকান অবি থাকগর তা 

বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

 

১৩। সুাবয: 

 

১৩.১।  ববফষ্যগত প্রকগেয বডবব’য প্রবক্রয়াকযণ/নুগভাদন মথাম্ভফ স্বে ভগয় ম্পন্নকযগণয জন্য ংবিষ্ট কগরয  অযও গচষ্ট 

ওয়া প্রগয়াজন (নুগেদ ১১.১)। 
১৩.২।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন মথাভগয় ও সুষ্ঠুবাগফ ম্পগন্নয রগেু  এবডব/ ংগাবধত এবডবগত প্রগয়াজনীয় থ থ ফযাে বফগল কগয  

মকান প্রকগেয মল থ থ ফছগয প্রগয়াজনয়ীয় থ থ ফযাে বনবিত কযায জন্য উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা অফশ্যক (নুগেদ ১১.২)। 
১৩.৩। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/এভবএর কতৃথক প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পন্নকযগণয ব্যফস্থা  কযা   বডট 

প্রবতগফদগন মকান অবি উত্থাবত গর তা বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত এফং অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ 

(নুগেদ ১১.৩)। 
১৩.৪। জ্বারানী  ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/এভবএর অগরাচু প্রকে গত বজথত জ্ঞান ও ববজ্ঞতা যফতীগত  প্রকে ফাস্তফায়গন 

প্রগয়াগ কযগফ। 
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Construction of 03 (Three) Nos. Storage Tanks at Baghabari Oil Depot   

(Capacity:10,000 x3=30,000 MT)” শীর্ ষক  

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১।   প্রকগেয নাভ : Construction of 03 (Three) Nos. Storage Tanks at Baghabari Oil 

Depot   (Capacity:10,000 x3=30,000 MT)” 

২।  উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 
৩।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা           : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ কগ থাগযন (বফবব) এয গে মমুনা ওগয়র মকাম্পাবন  

৪।  প্রকগেয এরাকা : ফাঘাফােী ওগয়র বডগা, উগজরা: াজাদপুয, মজরা:বযাজগঞ্জ। 
 

৫।  প্রকগেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়  : 
 

প্রাক্কবরত ব্যয় (রে টাকায়) 

বজওবফ 

ংস্থায বনজস্ব থ থায়ন 

মভাট 

প্রকৃত ব্যয় (রে 

টাকায়)বজওবফ 

ংস্থায বনজস্ব 

থ থায়ন 

মভাট 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন  

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয  %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪১২.২৭ 

৬০২.১৭ 

(মভাট ব্যগয়য (১৫%) 

৪০১৪.৪৪ 

- ৩২১৪.৯০ 

৫৬৭.৩৪ 

(মভাট ব্যগয়য 

১৫%) 

৩৭৮২.২৪ 

 

বডগম্বয,২০১১ 

হতে 

জুন,২০১৩ 

বডগম্বয,২০১১  

হতে  

জুন,২০১৪ 

বডগম্বয,২০১১ 

গত 

জুন ২০১৪ 

(-)২৩২.২০* 

(৫.৭৮%) 

১ ফছয 

(৬৬.৬৭%) 

 

* মূর প্রাক্কবরত ব্যয় গত প্রকৃত ব্যয় ২৩২.২০ রে টাকা কভ। 
 

৬।    প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ 
                                                                                                                           (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত 

বডবব(অযবডবব) নুমায়ী ংগ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

 যাজস্ব ংগ     

১ মস্ঘনাযীজ মথাক ১.০০  - 

২ বফজ্ঞান ও প্রচায মথাক ১.০০  - 

৩ ম্নানী মথাক ০.৫০  - 

৪ কব/পগটাকব মথাক ০.৫০  - 

 মভাট: যাজস্ব  ৩.০০  ০.০০ 

 মূরধন ংগ     

৫ মভকাবনকুার আকুআগভন্ট (মজনাগযটয, মফ্লাবভটায, 

মিথায ফারব ও ন্যান্য) 

রট ২০০.০০  ১৯৮.৯৫(৯৯.৪৭%) 

৬ মরাবডং এন্ড ুান্ডবরং সুবফধাবদ (মা াআ) এফং 

অনুলংবগক সুবফধাবদ) 

রট ২০০.০০  ১৯৮.৭৫(৯৯.৩৭%) 
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৭ বি বনফ থান মন্ত্রাবত ( পায়ায াম্প, আবঞ্জন 

াআরান্ট রাআন ) 

 ৪০০.০০  ৩৯৩.০৪(৯৮.২৬%) 

৮ ভূবভ উন্নয়ন  ৫৫.০০  ০.০০ 

৯ সুায স্গাকচায (এভ এ মিট ও অনুলংবগক)  ১৭৩০.০০  ১৭২৯.৮৩(৯৯.৯৯%) 

১০ মরগনজ সুবফধাবদ  ৫০.০০  ৫০.০০(১০০%) 

১১ আগরকবট্রক আকুআগভন্ট (াম্প, মফ্লভ প্রুপ ভটয ও 

স্ঘাট থায) 

 ১২০.০০  ১১১.৬৭(৯৩.০৫%) 

১২ ন্যান্য(ট্াংক পাউগন্ডন,াআরাআন ও ফাউন্ডাযী 

ওয়ার) 

 ১১০০.০০  ১১০০.০০(১০০%) 

 মভাট: মূরধন  ৩৮৫৫  ৩৭৮২.২৪ 

১৩ প্রাআ কবন্টনগজন্পী  ১২০.৪৪   

 বপবজকুার কবন্টনগজন্পী  ৩৬.০০   

 মভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৪০১৪.৪৪  ৩৭৮২.২৪ 

       

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/এভবএর কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন  

 
৭। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ  

 

৭.১।    প্রকগেয টভূবভ:- 

 

প্রকগেয বডবব মখন প্রণয়ন কযা য় তখন মদগ গ্যা ও কয়রায স্বেতায কাযগণ গ্যা ফা কয়রা বববিক বফদ্যুৎ 

মকন্দ্র বনভ থাগণয মচগয় বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয়র চাবরত বফদ্যুৎ মকন্দ্র বনভ থাগণ যকাগযয বযকেনা নুমায়ী মফ 

বকছু বফদ্যুৎ উৎাদন মকগন্দ্রয বনভ থাণ ভাপ্ত য় এফং অগযা বকছু বফদ্যুৎ মকগন্দ্রয বনভ থাণ ভাবপ্তয গথ বছর । বফদ্যুৎ 
যফযা ব্যফস্থা উন্নবতয রগেু এ কর বফদ্যুৎ মকগন্দ্র বডগজর ওগয়র ও পাগন থ ওগয় মরয যফযা বনবিত কযায এফং  

মচ মভৌসুগভ জ্বারানী চাবদা মভটাগনায প্রগয়াজনীয়তা মদখা মায়।  
 

বফবব’য বাফ মভাতাগফক ০১ জুরাআ ২০১০ তাবযগখ বফবব’য অওতাধীন বফববন্ন বডগাগত জ্বারানী মতগরয ভজুদ 

েভতা বছর ৯,১৯,৯৯০ মভবট্রক টন। বফবব’য প্রগেন নুয়ায়ী ২০২০-২০২১ াগর মদগ মগট্রাবরয়াগভয চাবদা 

১,০৯,৩০,৯৯৯ মভবট্রক টগন উন্নীত গফ এফং ২০,৬৫,৭৯১ মভবট্রক টন জ্বারানী মতগরয ভজুগদয ব্যফস্থা থাকগত গফ। 

প্রগেন মভাতাগফক  ২০২০-২০২১ াগর ভজুদ েভতায ঘাটবত থাকগফ ১৬,৩৫,৯৮২ মভবট্রক টন। উগেখ্য মম 

বফবব’য অওতাধীন মতর বফণন মকাম্পাবনগুগরাগত জ্বারানী ভজুগদয জন্য ম থাপ্ত মস্ঘাগযজ ট্াংক মনআ। এ কাযগণ  

বফদ্যুৎ মকগন্দ্র ও মচ মভৌসুগভ প্রগয়াজনীয় জ্বারানী যফযা বনবিত কযায  রগেু জ্বারানী মতগরয ভজুদ বৃবিয জন্য 

মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ জরুবয গয় গে । পগর বফবব’য অওতাধীন মতর বফণন মকাম্পাবনগুগরায ভজুদ েভতা 

ফাোগনায রগেু অগরাচু প্রকে গ্রণ কযা গয়। প্রকেটি ০৫ জুন ২০১২ তাবযগখয একগনক কতৃথক ৪০১৪,৪৪ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় (বজওবফ: ৩৪১২.২৭  রে টাকা ও ংস্থায  বনজস্ব থ থায়ন: ৬০২.১৭ রে টাকা)  বডগম্বয ২০১১-জুন 

২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়।  যফতীগত প্রকগেয ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন 

২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়। প্রকগেয মুর বডবব ০৫ অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ একগনক কতৃথক নুগভাবদত য়। যফতীগত 

দযে প্রবক্রয়ায় ফ থবনম্ন দযদাতায উদ্ধৃত মূল্য বডবব’য প্রাক্কবরক ব্যগয়য মচগয় বধক ওয়ায় এফং অন্তজথাবতক 

ফাজাগয বকছু ভারাভাগরয মূল্য বডবব’য প্রাক্করগনয মচগয় মফী ওয়ায় প্রকে ংগাধন কযা য়। ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব) ১৩ জানুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ মথামথ কতৃথে নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রাকৃবতক দ্যগম থাগ এফং বফববন্ন 

বস্থযতায কাযগণ  প্রকগেয মভয়াদ ১ভ দপায় মপব্রুয়াবয ২০১৫ ম থন্ত ফবধ থত কযা য়। 
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৭.২। প্রকগেয উগেশ্য:  

মদগয উিযাঞ্চগরয বফদ্যুৎ মকগন্দ্র ও মচ মভৌসুগভ জ্বারানী যফযাগয জন্য প্রগয়াজনীয় াআ  েীড বডগজর ওগয়র ও 

পাগন থ ওগয়গরয ভজুদ েভতা বৃবি কযা। এ রগেু ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত প্রবতটি ১০,০০০ মভবট্রক টন কগয 

৩০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ০৩টি মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযায ংস্থান বডববগত যাখা য়।  

৮।  প্রকে বযচারকঃ   

মমুনা ওগয়র মকাোবন বরবভগটগডয  উ-ভাব্যফস্থাক  জনাফ মভাাম্মদ আাক উেীন মচৌদৄযী  ১৫ মপিয়াবয ২০১২ গত 

প্রকগেয ভাবপ্ত ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযগছন।  

৯।    প্রকে বযদ থন: 
প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন  বফবাগগয বে ও বক্ত মক্টগযয  উ 

বযচারক (জ্বারানী) মভা: াআপৄর আরাভ  কতৃথক গত ২৪ গক্টাফয ২০১৪ তাবযগখ প্রকে এরাকা বযদ থন কযা য়। 

বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক এফং প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ উবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন। 

১০।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

মদগয উিযাঞ্চগর বফদ্যুৎ মকগন্দ্র ও মচ মভৌসুগভ জ্বারানী 

যফযাগয জন্য  প্রগয়াজনীয় াআ  েীড বডগজর ওগয়র ও 

পাগন থ ওগয়গরয ভজুদ েভতা বৃবি কযা। 

  

ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত প্রবতটি ১০,০০০ মভবট্রক টন 

কগয ৩০,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ০৩টি 

মস্ঘাগযজ ট্াংক বনভ থাগণয ভাধ্যগভ জ্বারানীয ভজুদ 

েভতা বৃবি কযা গয়গছ। ফতথভাগন উক্ত ট্াংক 

বতনটিগত জ্বারানী ভজুদ কযা গে। 

 

১১।  প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ:  
৬ মপব্রুয়াবয ২০১৩  টাণ থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত বতনটি ট্াংগকয (১৩,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন দ্য’টি পাগন থ ওগয়র 

ট্াংক ও ১৩,০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন একটি বডগজর ট্াংক) বনভ থাণ, মটবস্ঘং ও কবভবনং  অনুলংবগক পূতথ 

কাজ ম্পাদগনয জন্য বনফ থাবচত ঠিকাদাগযয াগথ চুবক্ত স্বােবযত য়। এযযআ মূরত: প্রকগেয কাজ শুরু য়। চুবক্ত মভাতাগফক 

চুবক্ত স্বােগযয ১৮ ভাগয ভগধ্য থ্যথাৎ ০৬ অগষ্ট ২০১৪ এয ভগধ্য উক্ত কাজ ম্পন্ন ওয়ায জন্য বনধ থাবযত বছর।  

আবব কন্ট্রাগক্টয বববিগত ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত বতনটি মস্ঘাগযজ ট্াংগকয  ভারাভার যফযা, ট্াংগকয মপবিগকন, 

ট্াংক আগযকন, মটবস্ঘং ও কবভবনং এয কাজ ম্পন্ন গয়গছ। বনবভ থত ০২ টি মস্ঘাগযজ ট্াংগক ( ৫২ ও ৫৩নং) মভ ২০১৫ ও 

৫৪ নগবম্বয ২০১৫ মতর ভজুদ কযা গে। বতনটি মস্ঘাগযজ ট্াংগকয  পায়ায পাআটিং বগস্ঘভ স্থান, ৮০০ মকববএ মজনাগযটয, 

মগট্রাবরয়াভ ওগয়গরয মফ্লাবভটায, মডবরবাযী াম্প স্থান ও কবভবনং কযা গয়গছ। প্রকগেয বফববন্ন প্যাগকগজয ন্যান্য 
কাগজয প্রবকওযগভগন্টয ংবেপ্ত বচে বনম্নরূ: 

১১.১  বুবভ উন্নয়ন : প্রকগেয অওতায় প্রায় ১২০০০ ফগ থবভটায অয়তগনয ভূবভ উন্নয়ন কযা গয়গছ। প্রকগেয প্রগয়াজগন উক্ত 

এরাকায় অগাছা বযস্কায, নীচু জবভ, মডাফা বযাট, উন্ুক্ক নারা স্থানান্তয াআবরং  াবফ থক ভূবভ উন্নয়ন কযা গয়গছ। 

১১.২  াআরাআন মনটওয়াকথ স্থান : ১২ আবন্ত্চ ব্যাগয ফ থগভাট ১৬৫৪ বভটায , ৮ আবন্ত্চ ব্যাগয ৬৪০ বভটায , ৬ আবন্ত্চ ব্যাগয 

৫২৫ বভটায , ৪ আবন্ত্চ ব্যাগয ৫০০ বভটায এফং ২ আবন্ত্চ ব্যাগয ৪৮০ বভটায কাফ থনবস্ঘর াআ অনুলংবগক 

বপটিং(বাল্ব, মিনজ, টি বযবডউায আতুাবদ )  স্থান কযা গয়ছ্ প্রকগেয অওতায় ৫০০ মকববএ েভতাম্পন্ন 

একটি তফদ্যুবতক াফ -মস্ঘন( অনুলংবগক মন্ত্রাবদ) স্থান কযা গয়গছ। ৩০০ঘনবভটায /ঘন্টা াবম্পং েভতাম্পন্ন ০২ 

টি তফদ্যুবতক াম্প স্থান কযা গয়গছ। 
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প্রবকওযগভগন্টয ফণ থনা 

(বফড ডকুগভন্ট মভাতাগফক  

 ণ্য,কাজ/ মফা) 

 

মটন্ডায /ফীড/ 

(রে টাকায়) 

মটন্ডায /ফীড কাজ, মফা ম্পগন্নয তাবযখ/ 

ণ্য যফযাগয তাবযখ 

বডবব চুবক্তমূল্য অফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বােয/ এরব 

মখারায তাবযখ 

চুবক্ত 

মভাতাগফক 

প্রকৃত 

ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত ০৩ টি 

মস্ঘাগযজ ট্াংগকয বনভ থাণ, 

াআরাআন স্থান ও ফাউন্ডাযী 

ওয়ার বনভ থাণ 

২৮৮০.০০ 

 

 

২৯৩২.১২* ১৭-৩-২০১১ ১২-৭-২০১২ ৩০-১১-২০১৩ ১৫-১১-২০১৩ 

ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত ০৩ টি 

মস্ঘাগযজ ট্াংগকয বি বনফ থান 

বগস্ঘভ এয  ভারাভার যফযা, 

বি বনফ থান বগস্ঘভ স্থান, 

মটবস্ঘং ও কবভবনং 

৪০০.০০ ৩৯৪.৬৬ ১৭-১০-২০১২ ২৪-৪-২০১৩ ৩০-৪-২০১৪ ২৪-৪-২০১৪ 

যফযা, স্থান,মটবস্ঘং ও 

কবভবনং (ফাঘাফােী ওগয়র 

বডগাগত ৮০০ মকবব মজনাগযটয  

ও মগট্রবরয়াভ ওগয়গরয জন্য ০৩ 

টি  মফ্লাবভটায) 

২০০.০০ ১৯৮.৯৫ ০১-৮-২০১৩ ৩০-৯-২০১৩ ১৮-৪-২০১৪ ০১-৪-২০১৪ 

যফযা, স্থান,মটবস্ঘং ও 

কবভবনং (ফাঘাফােী ওগয়র 

বডগাগত ০৩ টি মডবরবাযী াম্প, 

মফ্লভ প্রুপ ভটয ও স্ঘাট থায ) 

২০০.০০ ১১৬.৮৭ ২১-৭-২০১৩ ৩০-৯-২০১৩ ৩০-৩-২০১৪ ২৫-২-২০১৪ 

ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত ০৩ টি 

মবী বডউটি  মগট্রাবরয়াভ  মা 

াআ যফযা 

২০০.০০ ১৯৮.৭৫ ১৯-০৯-২০১৩ ০২-১২-২০১৩ ৩০-৬-২০১৪ ৩০-৬-২০১৪ 

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/মমুনা ওগয়র মকাোবন  বরবভগটড কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন 

 

 উক্ত কাগজয জন্য বডববগত ২৮৮০.০০ রে টাকায ংস্থান যগয়গছ। কাবযগবয মূল্যায়গন ফ থবনম্ন দযদাতাগক ২৯৩২.১২ রে 

টাকায় কাম থাগদ প্রদাগনয জন্য সুাবয কযা য়। বতবযক্ত থ থ  প্রাআ কবন্টনগজন্পী খাত (১২০.০০ রে টাকা) গত 

মভটাগনায সুাবয কযা য় মা বফবব’য ১৪ জুরাআ ২০১১ তাবযগখয ৩৬৭ তভ মফাড থ বায়  নুগভাবদত য়। জ্বারানী ও 

খবনজ ম্পদ বফবাগ  বডবব নুগভাদন াগগে ২৯৩২.১২  রে টাকা মূগল্য কাম থাগদ প্রদাগনয বনগদ থনা প্রদান কগয। 
যফতীগত ০৫ জুন ২০১২ তাবযগখ একগনক কতৃথক প্রকে নুগভাবদত ওয়ায় জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয ২৬ জুন 

২০১২ তাবযগখয বনগদ থনা মভাতাগফক কাম থাগদ ও চুবক্ত  স্বােবযত য়।  তগফ কাজটি প্রাক্কবরত ব্যগয়য ভগধ্যআ থ্যথাৎ 

২৮৭৯.০০ রে টাকায় ম্পন্ন গয়গছ।   

১২।  ম থগফেণঃ 
১২.১। অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত তথা াভবগ্রকবাগফ মদগয াআ েীড বডগজর ও পাগন থ 

ওগয়গরয ভজুদ েভতা পূগফ থয  মচগয় বৃবি মগয়গছ। এ দ্য’টি জ্বারানীয বফক্রয় বৃবি মগয়গছ। ভজুদ বৃবি াওয়ায় বফববন্ন  বফদ্যুৎ 

মকগন্দ্র চাবদা  মভাতাগফক াআ েীড বডগজর ও পাগন থ ওগয়র যফযা বনবিত কযা জতয গয়গছ এফং মচ মভৌসুগভ 

প্রগয়াজনীয় জ্বারানী যফযা বনবফ থঘ্ন কযা গয়গছ । প্রকে ভাবপ্তয ব্যফবত গযআ  বতনটি ট্াংগকআ জ্বারানী মতগরয ভজুদ 

কাম থক্রভ গ্রণ কযা ম্ভফ গয়গছ। তগফ প্রকগেয বডবব প্রকে শুরুয বনধ থাবযত তাবযগখয াঁচ ভাগযও মফী ভয় গয 
নুগভাবদত ওয়ায় দযে প্রবক্রয়া ও ঠিকাদাগযয াগথ চুবক্ত স্বােগয স্ববাফতআ বফরম্ব ঘগটগছ; নতুফা অগযা পূগফ থ প্রকগেয 

ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা ম্ভফ গতা। 
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১২.২। বযদ থগন জানা মায় মম, প্রকগেয মূর মভয়াগদয থ থ ফছয মূগয ( বডগম্বয ২০১১-জুন ২০১৩) এবডব/ংগাবধত এবডবগত 

প্রকগেয নুকূগর ম থাপ্ত থ থ ফযাে না থাকায় প্রকগেয াওনাবদ বযগাগধ ভস্যা গয়গছ। মবদও উদ্ভূত বযবস্থবতগত প্রকে 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা গত িীজ পাআন্যাগন্পয ভাধ্যগভ তাৎেবণকবাগফ খযচ মভটাগনা গয়গছ। এভনবক প্রকগেয ভাবপ্ত ফছগযয 

(জুন ২০১৩) এবডব/ংগাবধত এবডবগতও প্রগয়াজনীয় ফযাে না থাকায়  প্রকগেয মভয়াদ বৃবি কগয যফতী থ থ ফছগয ফযাে 

প্রদান কযা গয়গছ।  

১২.৩। প্রকে চরাকারীন ভগয় এফং প্রকে ভাবপ্তয য ভাবাফ বনযীেক কতৃথক প্রকগেয মকান বডট ম্পন্ন য়বন ফগর  জানা 

মায়। এ বফলয়টি জ্বারানী ও খবনজ বফবাগ/বফবব/মমুনা ওগয়র মকাোবন  বরবভগটড কতৃথক প্রণীত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগনও 

উগেখ কযা গয়গছ।প্রকগেয বডট ম্পন্নকযগণয জন্য উগদ্যাগ গ্রণ কযা  বডট ম্পাদগনয য বডট প্রবতগফদগন মকান 

অবি থাকগর তা বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

১৩।  সুাবয: 

১৩.১।  ববফষ্যগত প্রকগেয বডবব’য প্রবক্রয়াকযণ/নুগভাদন মথাম্ভফ স্বে ভগয় ম্পন্নকযগণয জন্য ংবিষ্ট কগরয  অযও গচষ্ট 

ওয়া প্রগয়াজন (নুগেদ ১২.১); 

১৩.২।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন মথাভগয় ও সুষ্ঠুবাগফ ম্পগন্নয রগেু  এবডব/ ংগাবধত এবডবগত প্রগয়াজনীয় থ থ ফযাে বফগল কগয  

মকান প্রকগেয মল থ থ ফছগয প্রগয়াজনয়ীয় থ থ ফযাে বনবিত কযায জন্য উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা অফশ্যক (নুগেদ ১২.২); 

১৩.৩। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/মমুনা ওগয়র মকাোবন  বরবভগটড কতৃথক প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পন্নকযগণয 

ব্যফস্থা  কযা   বডট প্রবতগফদগন মকান অবি উত্থাবত গর তা বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত এফং 

অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ (নুগেদ ১২.৩); 

১৩.৪। মদগয উিযাঞ্চগর কর মভৌসুগভ বফগল কগয মচ মভৌসুগভ জ্বারানী চাবদায বফযীগত যফযা বযবস্থবত বনযফবেন্ন কযায 
রগেু ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত স্থাবত কর ওগয়র ট্াংগকয গফ থাচ্চ ব্যফায বনবিত কযগত গফ; 

১৩.৫। ফাঘাফােী ওগয়র বডগাগত স্থাবত কর ওগয়র ট্াংগকয বনয়বভত যেণাগফেণ কযগত গফ; 

১৩.৬। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/মমুনা ওগয়র মকাোবন  বরবভগটড অগরাচু প্রকে সূগে বজথত জ্ঞান ও ববজ্ঞতা 

যফতীগত প্রকে ফাস্তফায়গন প্রগয়াগ কযগফ। 
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‘‘ভগনাযদী-ধনুয়া এফং এগরো-ফেফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত গ্যা ঞ্চারন াআরাআন বনভ থাণ’’ শীর্ ষক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১।  প্রকগেয নাভ  :  ‘‘ভগনাযদী-ধনুয়া এফং এগরো -ফেফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত গ্যা ঞ্চারন 

াআরাআন বনভ থাণ’’ 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ   : বফদ্যুৎ,জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা           :  গ্যা ট্রান্পবভন মকাম্পানী বরবভগটড (বজটিবএর)(মগট্রাফাংরায একটি 

মকাম্পানী)      

৪। প্রকগেয ফস্থান : ভগনাযদী, কাাবয়া, শ্রীপুয এফং কাবরাতী । 
৫।   প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়   :  

                                                                                                                   (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন, ২০১৪ 

ম থন্ত) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত        

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন   
কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

৮৩৪৬১.৯২ 

 

৪৫০৮৫.৭২ ৪১২৯৭.০৮ 

জানুয়াবয, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০০৯ 

জানুয়াবয, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াবয, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

(-) ৪২১৬৪.৮৪ 

(৫০.৫২%) 

 

৫ ফছয  

(১৪২.৮৬%) 

 

  প্রকৃত ব্যয় প্রকগেয মূর ব্যয় গো ৪২১৬৪.৮৪ মকাটি টাকা কভ 

 

৬।  প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

(রে টাকায়) 

ক্র:

নং 

বডবব নুমায়ী 

কাগজয ংগ 
একক 

বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেুভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

(ক) যাজস্ব ংগমূ (যফযা মফা)      

১ কভ থকতথাগদয মফতন জন ৬ ১৪১.৭৯ ৬ (১০০%) ১৩৭.২১ 

(৯৬.৭৭%) 

২ কভ থচাযীগদয মফতন জন ৪ ২৪.১৪ ৪(১০০%) ২৪.০৫ 

(৯৯.৬৩%) 

৩ বাতাবদঃ মথাক - ১২৮.৬৮ (১০০%) ৯৫.৭৭ 

(৭৪.৪২%) 

৪ যফযা ও মফাঃ মথাক মথাক ২৯৭.৭৭ (১০০%) ২৫৯.৯১ 

(৮৭.২৯%) 

৫ মভযাভত, ংযেন ও পুন থফানঃ মথাক মথাক ২১.০০ (১০০%) ১৩.৮৬ 

(৬৬%) 

 উ-মভাট (যাজস্ব)   ৬১৩.৩৮ (১০০%) ৫৩০.৮০ 

(৮৬.৫৪%) 

খ) মূরধন ংগমূঃ বনভ থাণ কাজঃ      

 ম্পদ ংগ্র/ক্রয়ঃ      
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ক্র:

নং 

বডবব নুমায়ী 

কাগজয ংগ 
একক 

বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেুভাো 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক (%) 

১ মভাটযমান  ক্রয়  ংখ্যা 

 

১ (জী) ২ 

(বক-অ)   

৬৮.৫৫ ১ (জী) 

 ২ (বক-অ) 

(১০০)   

৬৮.৫৫ 

(১০০%) 

২ ভারাভার মথাক মথাক ১৯৪১৫.৯২ (১০০%) ১৭৪০৮.৭৩ 

(৮৯.৬৬%) 

৩ বপ যঞ্জাভ ও অফাফে রট - ৫.৮৬ (১০০%) ৪.৮৪ 

(৮২.৫৯%) 

৪ ভূবভ বধগ্রন মক্টয ৩০.৮৫৮ ১৭৮৩.২৮ ৩০.৮৫৮ 

(১০০%) 

১৭৮৩.২৮ 

(১০০%) 

৫ ভূবভ বধমাচন মক্টয ৫৭.২২ ৯৩২.০৮ ৫৭.২২ 

(১০০%) 

৯৩২.০৮ 

(১০০%) 

৬ ভূবভ উন্নয়ন ঘনপৄট ৩৪.০২ ২৫৫৪৩.৫০ ৩৩.৩১ 

(৯৭.৯১%) 

২৫৫৪৩.৫০ 

(১০০%) 

৭ ন্যান্য বফন ও কাঠাগভা মথাক মথাক ৯৫.৭০ (১০০%) ৯৩.২০ 

(৯৭.৩৮%) 
 ন্যান্যঃ      

৮ াআ রাআন বনভ থাণ ও তৎংরি ফকাঠাগভা বক:বভ: ৫১ ৫০৪০.৭৪ ৫১ 

(১০০%) 

৫০৪০.৭৪ 

(১০০%) 

৯ এআচবডবড িবতগত নদী ক্রবং বভটায ১০০৪ ৪১৮৪.১৭ ১০০৪ (১০০%) ৩৯৫৬.৬১ 

১০ Construction  of CP system  - ৩১.২০ (১০০%) ৩১.২০(১০০

%) ১১ আনষ্টগরন প এভএভএ  ন টান থ বক মফব   ংখ্যা 

 

১ ৪২৫৮.০০ (১০০%) ৪০৭১.৩৮ 

(৯৫.৬১%) 

১২ ববড/বুাটঃ  মথাক মথাক ৬২৯৭.৫১ (১০০%) ৫০৭৮.২৮ 

(৮০.৬৪%) 

১৩ বনভ থানকারীন সুদ মথাক মথাক ১৪৩৭.৭৯ (১০০%) ১৪৩৭.৭৯ 

(১০০%) 

১৪ ল্যাবন্ডং চাজথ, মাট থ বডওজ, আন্পুুগযন্প, বযফন মথাক মথাক ৮৪৫.৫২ (১০০%) ৮৪৫.৫২৫ 

(১০০%) 
১৫ বপ্র-বপগভন্ট আন্পগকন মথাক মথাক ৪২.০০ (১০০%) ৩৬.৭১ 

(৮৭.৪০%) 

 উ-মভাট মূরধন খ   ৪৪৪৭২.৩৪ (১০০%) ৪০৮২২.২২ 

(৯১.৭৯%) 

 ফ থগভাট (ক+খ) 
 

 ৪৫০৮৫.৭২  ৪১৩৫৩.০২ 

(৯১.৭২%) 

 ভিয় (ব্যাংক সুদ ও বনরাভ)      -৯৫.৯৪ 

 মভাট প্রকে ব্যয়     ৪১২৯৭.০৮  

 

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রকেটিয অওতায় নুগভাবদত বডবব মভাতাগফক ১০০% মবৌত কাজ ম্পন্ন গয়গছ। 
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৮।  াধাযণ ম থগফেণঃ 

৮.১। টভূবভঃ  

ঢাকা- ভয়ভনবং এরাকায় গ্যা যফযা বৃবি এফং মদগয উিয-বিভ ও দবেন-বিভ এরাকায় গ্যা যফযা 

ফকাঠাগভা বনভ থাগণয রগেু ভগনাযদী মথগক ফ েফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত ১০৩ বকঃবভঃ দীঘ থ ৩০ আবঞ্চ ব্যাগয একটি 

াআরাআন এফং অশুগঞ্জ ও এগরোয় একটি কগয কগোয মষ্টন স্থাগনয উগেগশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৮.২। উগেশ্যঃ  

 প্রকগেয মূর উগেশ্য গে বৃিয ঢাকা ও ভয়ভনবং ঞ্চগর গ্যা বববিক বফদ্যুৎ উৎাদন মকগন্দ্র এফং ায কাযখানায় 

গ্যাগয ফােবত চাবদা মভটাগনা। বযাজগগঞ্জ প্রস্তাবফত ৪৫০ মভগা ওয়াট বফদ্যুৎ উৎাদন মকগন্দ্র ও ফগুোগত প্রস্তাবফত ৪৫০ 

মভগা ওয়াট বফদ্যুৎ উৎাদন মকগন্দ্র গ্যা যফযা কযা এফং উক্ত ঞ্চগর বফদ্যভান ও বনভ থানতব্য বফদ্যুৎ উৎাদন মকগন্দ্র এফং 

ায কাযখানায় গ্যাগয মমাগান মদয়া। এছাো বততা, ববজবএর এফং সুন্দযফন গ্যা বডবেবফউন এরাকায় বযকেনাধীন 

বফদ্যুৎ মকন্দ্র ও ায কাযখানায় গ্যা যফযা কযা এফং মদগয উিয-বিভ ও দবেন-বিভাঞ্চগর গ্যা ফকাঠাগভা 

োযণও এ প্রকগেয উগেশ্য।  

৮.৩। প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ   

 জাতীয় থ থবনবতক বযলগদয বনফ থাী কবভটি কতৃথক ২৬ এবপ্রর ২০০৬ গন প্রকগেয মূর বডবব নুগভাবদত য়। উক্ত 

নুগভাদন মভাতাগফক প্রকেটিয প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৮৩৪৬১.৯২ রে টাকা মায ভগধ্য বজওবফ ৩১৬২৯.৩৬ রে টাকা এফং 

এবডবফ’য থ থায়ন ৫১৮৩২.৫৬ রে টাকা। প্রকেটিয মভয়াদ বছর জানুয়াযী, ২০০৬ গত জুন ২০০৯ ম থন্ত। গত ৪-৫-২০০৯ 

তাবযগখ প্রথভ ম থাগয় ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদকার জুরাআ ২০০৯ গত জুন ২০১১ ম থন্ত বৃবি কযা য় এফং ২২-৫-

২০১১ তাবযগখ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ২য় ম থাগয় প্রকগেয মভয়াদ জুরাআ ২০১১ গত বডগম্বয ২০১২ ম থন্ত বৃবি কযা য়। 

যফতীগত বডবব-মত নুগভাবদত ধনুয়া গত এগরো ম থন্ত ৫২ বকঃবভঃ াআরাআগনয জন্য উন্নয়ন গমাগী ংস্থায অবথ থক 

ায়তা না াওয়া, ন্যবদগক অশুগঞ্জ ও এগরোয় কগোয মষ্টগনয কাম থক্রভ এবডবফ’য 2622-Ban ঋগণয অওতায় ন্য 

একটি প্রকে "অশুগঞ্জ ও এগর োয় কগেয মস্ঘন বনভ থাণ” এয ধীন ফাস্তফাবয়ত ওয়ায় প্রকে মথগক একটি কগম্পাগনন্ট 

(২টি কগেয মস্ঘন স্থান) ফাদ মদয়া, ১টি কগম্পাগনগন্টয ংবফগল (এগর ো মথগক ধনুয়া ম থন্ত ৩০ আবঞ্চ ব্যাগয ৫২ 

বকঃবভঃ াআ রাআন স্থান) ফাদ বদগয় বফববন্ন কগম্পাগনগন্টয ব্যয় প্রাক্করন হ্রা/বৃবি এফং প্রকগেয বগযানাভ বযফতথন কযায় 

প্রকেটি ংগাধগনয প্রগয়াজন মদখা মদয়। প্রকেটিয ১ভ ংগাবধত প্রস্তাফ গত ১৩-০৮-২০১৩ তাবযগখ একগনক বায় 

নুগভাবদত য়। উক্ত ংগাধন মভাতাগফক  প্রকেটিয প্রাক্কবরত ব্যয় ধযা য় ৪৫০৮৫.৭২ রে টাকা মায ভগধ্য বজটিবএর 

১০১৯.১৩ রে টাকা,  বজওবফ ১৬৯১১.৬৪ রে টাকা এফং প্রকে াায্য (এবডবফ) ২৭১৫৪.৯৫ রে টাকা এফং প্রকগেয 

মভয়াদকার  জানুয়াবয, ২০০৬ গত জুন ২০১৪ ম থন্ত। গত ৯-৬-২০১৪ তাবযগখ প্রকগেয মভাট ব্যয় ঠিক মযগখ প্রকগেয 

ংগাবধত বডববগত অন্ত:ে ব্যায় ভিয় কযা য় । 
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৮.৪।  ফছয বববিক বডবব রেুভাো, এবডব ও অযএবডব ফযাে, ফমুবক্ত ও ব্যয় (ববঅয এয বববিগত) :                  

            (রে টাকায়) 

থ থ ফছয বডবব রেুভাো এবডব/অযএবডব 

ফযাে 

ফমুক্ত  ব্যয় ভন্তব্য 

মূর ংগাবধত (১ভ) 

২০০৬-০৭ ১২৪.২৯০ ৫৫.৮১ ৫৫.৮১ ৫৫.৮১ ৫৫.৮১  

২০০৭-০৮ ৪৭৪১.০৬ ১৫৪.২৫ ৫৭৬৬.২৪ ৫৭৫৭.৯০ ১৫৪.২৪  

২০০৮-০৯ ৪৬০৯০.২৩ ১৪৮.৭৪ ১৪৯.৯৮ ১২৮.৯৫ ১৪৮.৭৪  

২০০৯-১০ ৩২৫০৬.৪০ ২৭২২৯.৪৩ ২০০৫৯.০৯ ৫১০০.০০ ২৬১০৯.৭৬  

২০১০-১১  ৪৯২৭.২০ ৭১৮৪.২০ ৩৩০০.০০ ৬০৬৫.৫০  

২০১১-১২  ৫৮৪২.৮২ ৮৩৫.০০ ৮৩৫.০০ ১১৮৮.৬৬  

২০১২-১৩  ১৯২৩.০৮ ৬২১.৬৫ ৪২০.০০ ৬৬১.২১  

২০১৩-১৪  ৪৮০৪.৩৯ ৬৬৫০.২৩ ১৭৫০.০৮ ৬৯১৩.১৬ ব্যবয়ত টাকা 

মপযত প্রদান 

কযা গয়গছ। 
মভাট =  ৪৫০৮৫.৭২ ৪১৩২২.২০ ১৭৩৪৭.৭৪ ৪১২৯৭.০৮  

 

৮.৫। প্রকগেয ব্যফস্থানা ও প্রকে বযচারক ম্পবকথতঃ  প্রকগেয শুরু গত জনাফ মভা: অবুর কারাভ অজাদ 

পূণ থকারীণ প্রকে বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন। তাঁগক প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত মাফতীয় গমাবগতায জন্য ংবিষ্ট 

ব্যফস্থাক, কাযী প্রগকৌরী ও উ-কাযী প্রগকৌরীগন ভাঠ ম থাগয় প্রকেটিয াবফ থক ফাস্তফায়গনয দাবয়গত্ব বছগরন। 

  

৯।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত জথন 

বততা গ্যা বডবেবফউন এরাকায িক্ষ্মপুে মফবন (বফ-বফ) 

ঞ্চগর গ্যাবববিক বফদ্যুৎ মকন্দ্র এফং ায কাযখানায 

গ্যাগয ফােবত চাবদা পূযণ কযা। 

বততা গ্যা বডবেবফউন এরাকায িক্ষ্মপুে মফবন (বফ-

বফ) ঞ্চগর গ্যাবববিক বফদ্যুৎ মকন্দ্র এফং ায 

কাযখানায গ্যাগয ফােবত চাবদা পুযনকগে ২০০ 

এভএভবএপবড  গ্যা যফযাগয ব্যফস্থা কযা গয়গছ। 
বযাজগগঞ্জ প্রস্তাবফত ৪৫০ মভগাওয়াট বফদ্যৎ মকন্দ্র ও 

ফগুোগত  প্রস্তাবফত ৪৫০ মভগাওয়াট বফদ্যৎ মকন্দ্র এফং 

ববজবএর এয অওতাধীন  এরাকায বফদ্যভান ও 

বনবভ থতব্যবফদ্যৎ মকন্দ্র ও ায কাযখানায গ্যাগয ফােবত 

চাবদা পূযণ কযা। 

৪৫০ মভগাওয়াট বফদ্যৎ মকন্দ্র এফং বযাজগগঞ্জ প্রস্তাবফত 

৪৫০ মভগাওয়াট বফদ্যৎ মকন্দ্র ও ফগুোগত  প্রস্তাবফত ৪৫০ 

মভগাওয়াট বফদ্যৎ মকন্দ্র এফং  ববজবএর এয অওতাধীন  

এরাকায বফদ্যভান ও বনবভ থতব্যবফদ্যৎ মকন্দ্র ও ায 

কাযখানায গ্যাগয ফােবত চাবদা (২০০ এভএভবএপবড)   

এফং (৫০ এভএভবএপবড) ববজবএর এয অওতায় 

বফদ্যভান এরাকায ফােবত চাবদায সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ।  
মদগয উিয বিভাঞ্চর ও দবেণ বিভাঞ্চগর গ্যা 

ফকাঠগভা োযণ কযা। 
মদগয উিয বিভাঞ্চর ও দবেণ বিভাঞ্চগর গ্যা 

ফকাঠগভা োযণ কযা গয়গছ। 
প্রকগেয অওতায় বনবভ থত াআরাআগনয ভাধ্যগভ অশুগঞ্জ ও 

এগরোয় স্থাবত কগভপ্রগযয াাগয্য প্রায় ৩০০-৭৫০ 

এভএভবএপবড গ্যা ভগনাযদী মথগক ফেফন্ধু মতুয 

বিভ াগে ঞ্চারন ম্ভফ গফ। 

প্রকগেয অওতায় বনবভ থত াআরাআগনয ভাধ্যগভ অশুগঞ্জ 

ও এগরোয় স্থাবত কগভপ্রগযয াাগয্য প্রায় ৩০০-৭৫০ 

এভএভবএপবড গ্যা ভগনাযদী মথগক ফেফন্ধু মতুয 

বিভ াগে ঞ্চারগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ । 
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১০।  উগেশ্য বজথত না গয় থাকগর তায কাযণ : প্রকেটিয ফাস্তফায়গনয পগর প্রকগেয উগেশ্য বজথত গয়গছ ভগভ থ প্রতীয়ভান য়।  

১১। বযদ থন ম থগফেণ : প্রকেটি ভাবপ্ত মূল্যায়গনয উগেগশ্য অআএভআ  বফবাগ কতৃথক ২৫ মপব্রুয়াবয ২০১৬ তাবযগখ প্রকে এরাকা 

গযজবভন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর ব্যাফস্থাক  (াআরাআন) ও ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ উবস্থত বছগরন।  

বযদ থনকাগর মদখা মায়, প্রকেটিয অওতায় নুগভাবদত ংগাবধত বডবব মভাতাগফক এ প্রকগেয অওতায় ভগনাযদী গত 
ধনুয়া এফং এগরো গত ফেফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত  ৩০আবঞ্চ ব্যাগয ৫১ বকঃবভঃ াআরাআন বনভ থাণ  এফং ধনুয়ায়  ১টি 

Metering & Manifold Station (MMS) স্থান কযা গয়গছ। ভগনাযদী মথগক ধনুয়া ম থন্ত নফবনবভ থত াআরাআন বদগয় 

গ্যা ঞ্চাবরত গত মদখা মগগছ। এছাো ধনুয়ায় স্থাবত বভটাবযং এফং মভবনগপাল্ড মষ্টগনয কগন্ট্রার রুভ মথগক আনগরট এফং 

অউট মরট মফ্লা মপ্রায মদখা মগগছ । স্থাবপে বিটাবিিং এিিং যিবনত াল্ড যেশতন Knock Out Dram, Filter Separator, 

Ball Valve, Actuator Operated Ball Valve, Plug Valve কর আকুুআগভন্ট চরভান থাকগত মদখা মায়। একআ 

াগথ এগরো মথগক ফেফন্ধু মতুয বিভ াে ম থন্ত ম থন্ত  নফবনবভ থত াআরাআন বদগয় গ্যা ঞ্চাবরত গে। এগরোয় বগ  

রাঞ্চায এফং ফেফন্ধু মতুয বিভ াগে বগ  বযববায মষ্টন মদখা মায়।  

১২। বযদ থন ম থগফেণঃ 

১২.১ প্রকগেয অওতায় ক্রয় ংক্রান্ত  কাম থক্রভঃ ক্রয় কাম থক্রগভয নবথ ম থাগরাচনা কগয মদখা মায়, প্রকেটিয অওতায় 

ভগনাযদী গত ধনুয়া এফং এগর ো গত ফেফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত   ৩০আবঞ্চ ব্যাগয ৫১ বকঃবভঃ াআরাআন 

বনভ থাগণয রগেু  এবডবফয  থ থায়গন এবডবফ  গাআড রাআন নুযণ কগয অন্তথজাবতক দযগেয ভাধ্যগভ ৪৫ বক:বভ: 

3LPE এফং ৪ বক:বভ CWC রাআনাআ, আন্ডাকন মফন্ড, বগ ট্রুাপ্স, াআরাআন বপটিং, আন্পুগরটিং জগয়ন্ট, বট 

বরংক বিব, মট, প্রাআভায, বব মভগটবযয়ার আতুাবদ ভারাভার  এফং আবব বববিগত পুযাতন িক্ষ্মপুে (ফানায) ও 

ীতরো (রো) নাভক  ২টি  নদী ক্রবং ও  ১টি Metering & Manifold Station (MMS) ক্রয় কযা য়। 
ন্যবদগক উমূ্মক্ত দযে িবতগত মদীয় ঠিকাদাগযয ভাধ্যগভ াআরাআন বনভ থাণ  স্থানীয় মূদ্রায় কর ক্রয় 

কাম থক্রভ PPA-০৬, PPR-০৮ ও এ ংক্রা ন্ত কর ংগাধনী ও যকাযী বফবধ মভাতাগফক ম্পন্ন কযা গয়গছ ফগর 

প্রতীয়ভান য়। 

১২.২ ক্রয়কৃত ভারাভার এফং বনভ থাণ কাগজয গুনগতভান ংক্রান্ত: প্রকেটিয অওতায় মম কর ভারাভার ক্রয় কযা য় তা 

ম্যনুপুকাবযং কাযখানায় থাড থ াটি থ আন্পগকান কযা য় মায বভর মটস্ঘ াটি থবপগকট প্রকগে মপ্রযণ কগয। ভারাভার 

জাজীকযগণয পূগফ থ বপ্র-বগভন্ট আন্পগকান মকাম্পানী কতৃথক আন্পগকান কযাগনা য়। অভদানীকৃত ভারাভার 

বজটিবএর এয গুণগতভান মাচাআ কবভটি কতৃথক মাচাআ কযা য়। ন্যবদগক াআরাআন বনভ থাগণ ওগয়বল্ডং কাগজয জন্য 

প্রবতটি জগয়ন্ট (১০০%) এনবডটি মটষ্ট কযা য়। যফতীগত াআরাআন বনভ থাণ কাজ মগল বনভাণকৃত ৫২ বক:বভ: 

রাআনাআ ১৫০০ বএঅআ মপ্রাগয উবন্নতকযণপূফ থক াআগরাষ্টুটিক মটষ্ট কযা য়। াআগরাষ্টুটিক মটষ্ট পর বাগফ 

ভাপ্ত ওয়ায় গুনগতভান তবাগ বনবিত গয়গছ ফগর প্রবতয়ভান য়।  

Time Over Run:  ১২.৩ প্রকেটিয মূর নুগভাবদত মভয়াদকার বছর জানুয়াযী ২০০৬, গত  জুন, ২০০৯। বকন্তু প্রকেটি 

ভাপ্ত কযগত প্রকৃত ভয় ব্যয় য় জানুয়াযী ২০০৬, গত  জুন, ২০১৪। থ থাৎ প্রকেটি ভাবপ্তয জন্য মূর নুগভাবদত 

মভয়াদকার ৩ ফছয ৬ ভা বনধ থাবযত থাকগরও বনভণবরবখত কাযগণ প্রকে ভাপ্ত গত প্রকৃতগে  ভয় ব্যয় য় ৮ 

ফছয ৬ ভা। পগর প্রকগে টাআভ ওবাযযান য় ৫ ফছয, মা মুর নুগভাদগনয ২৪২.৮৬  %।  

(ক) প্রকগেয গাজীপুয মজরা ংগয াআরাআন থগত্ত্বয (এর.এ মক নং- ৫/২০০৬-২০০৭) এয কগয়কজন ংক্ষুব্ধ ভূবভ 

ভাবরক ভাভান্য াআগকাগট থ বতন ম থাগয় যীট বটিন দাগয়য কগয। পগর দীঘ থ অআনী রোআ মগল বনধ থাবযত ভগয় ভূবভ 

মগত বফরবম্বত য়। 
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(খ)  ধনুয়ায় এভএভএ স্থাগনয রগেু বফগত ২০১০ াগর অন্তজথাবতক দযে অফান কযা গরও কাবযগবয মূল্যায়নকাগর 

দাতা ংস্থা এীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রাপ্ত ৭ টি দযে ফাবতর কগয পুনঃদযে অফাগনয যাভ থ প্রদান কগয। তদনুমায়ী 

২০১১ াগরয মল নাগাদ পুনঃদযে অফান কযা য়। গত ৩০-০১-২০১২ তাবযগখ ৪টি দযে গ্রণ কযা য় এফং 

কাবযগযী মূল্যায়ন মগল এবডবফ মত অবথ থক প্রস্তাফ মখারায নুভবত মচগয় মপ্রযণ গর এবডবফ বধকতয মূল্যায়গনয জন্য 

২ দপায় বজটিবএর মক ে মপ্রযণ কগয মম কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়গন মফী ভয় প্রগয়াজন য়।    

(গ)  গত ৫-১-২০১৪ তাবযগখ নুবষ্ঠত জাতীয় বনফ থাচনগক মকন্দ্র কগয গত অগষ্ট ২০১৩ - জানুয়াবয ২০১৪ ম থন্ত মদব্যাী  

বস্থবতীর বযবস্থবত বফযাজভান বছর। উক্ত ভগয়  ধনুয়ায় এভএভএ এয  ঠিকাদায এফং স্থানীয় প্রবতবনবধ প্রকে 

এরাকায় প্রগফ, ভারাভার ও মন্ত্রাবত াআগট ভবফরাআগজন, ফন্দয মথগক খারা কগয মন্ত্রাবত াআগট বযফন 

কযগত না াযায় কাজ কযা ম্ভফ য়বন পগর প্রকে ফাস্তফায়গন মদযী য়।   

১৩। অআএভআবড’য ভতাভত/সুাবযঃ 

১৩.১ প্রকগেয অওতায় ভগনাযদী গত ধনুয়া এফং এগরো গত ফেফন্ধু মতুয পূফ থ াে ম থন্ত ৩০আবঞ্চ ব্যাগয ৫১ বকঃবভঃ 

াআরাআন স্থান এফং ধনুয়ায়  ১টি Metering & Manifold Station (MMS) স্থান ন্যান্য ফকাঠাগভায 

কাজ দীঘ থগভয়াগদ মটকআ কযায রগেু প্রগয়াজনীয় যেণাগফেগণয বফলয়টি বনবিত কযগত গফ (নুঃ১১.১)। 

১৩.২ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ন্যান্য প্রকগেয মেগে ববফষ্যগত নুগভাবদত মভয়াদ ও 

প্রাক্কবরত ব্যগয় প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ ভাবপ্ত বফলগয় অগযা উগদ্যাগী গত গফ (নুঃ১১.২)।   

১৩.৩ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ন্যান্য প্রকগেয মেগে ভূবভ বধগ্রণ প্রবক্রয়া ত্বযাবিত 

কযগত গফ মাগত প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ও ব্যয় বৃবি না ায় মজন্য প্রকে নুগভাদগনয যযআ এ বফলগয় 

ফ থাবধক গুরুত্বাগযা কযগত গফ (নুঃ১১.৩)।   
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‘সুনাভগঞ্জ-মনেগকানা (সুগনে) মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন’ শীর্ ষক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ গক্টাফয, ২০১৪) 

 
১।  প্রকগেয নাভ :  ‘সুনাভগঞ্জ-মনেগকানা (সুগনে) মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন’ 

২।  উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগিাগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পাবন বরবভগটড (ফাগক্স) 

৪।  প্রকগেয এরা কা :  মজরা- সুনাভগঞ্জ, উগজরা-ধভ থাা। 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 
  

প্রাক্কবরত ব্যয় (রে 

টাকায়) 

মভাট 

টাকা (গ্যা উন্নয়ন 

তবফর) 

প্রকৃত ব্যয়  

(রে টাকায়) 

মভাট 

টাকা (গ্যা 

উন্নয়ন তবফর) 

  

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন  

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

মভাট 

টাকা (গ্যা 

উন্নয়ন তবফর) 

  

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০২৫.০০ 

৮০২৫.০০ 

 

 

৭৫৩৫.০০ 

৭৫৩৫.০০ 

 

৬৩৫৬.১৪ 

৬৩৫৬.১৪ 

 

জানুয়াবয, ২০১১ 

হতে  

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াবয,২০১১ 

গত 

গক্টাফয,২০১৩ 

জানুয়াবয, ২০১১ 

গত 

 গক্টাফয, ২০১৩ 

- ৪ ভা 

(১৩.৩৩%) 

 

৬। প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

    (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র:  নং 
প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব) নুমায়ী কাজ/ংগ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

১ ঘয, মগাডাউন, আয়াড থ, ভূবভ বাো ও কুাম্প মটিং  ৬.০০  ৫.৪৭৫(৯১.২৫) 

২ কাস্ঘভস্ বডউটি/বুাট  ৪০০.০০  ২১৩.০৪৬(৫৩.২৬) 

৩  মটবরগপান বফর (মভাফাআর ও ল্যান্ড মপান)  ২.০০  ১.৩০৬(৬৫.৩০) 

৪ মগট্রাবরয়াভ ও ন্যান্য লুবিগকন্ট  ৫৪০.০০  ৫৩২.০৩৮(৯৮.৫২) 

৫ ফীভা (অভদাবনকৃত মভবনাবয ও আকুগভগন্টয 

ওয ২.৫%) 

 ৬০.০০  ৫৮.৯৬৩(৯৮.২৭) 

৬ ব্যাংক চাজথ  (অভদাবনকৃত মভবনাবয ও 

আকুআগভগন্টয ওয  ১%) 

 ২৭.০০  ১৮.৮০৪(৬৯.৬৪) 

৭ মস্ঘনাযী/ীর/ স্ঘুাম্প  ২.০০  ১.৯২৬(৯৬.৩) 

৮ ফআে ও াভবয়কী  ০.৫০  ০.৩৯৪(৭৮.৮) 

৯ দযে মনাটি প্রচায ও দযে মূল্যায়ন খযচ  ১৩.০০  ১২.৮২৫(৯৮.৬৫) 

১০ অপ্যায়ন খযচ  ২.০০  ১.৯৭৬(৯৮.৮) 

১১ বযগ মভাবফরাআগজন ও বড- মভাবফরাআগজন খযচ  ১৮৫.০০  ১৭৩.৪৮৭(৯৩.৭৮) 

১২ বনয়বভত শ্রবভক  ১৫০.০০  ১৪৬.৭১৫(৯৭.৮১) 

১৩ মকবভকুার ক্রয় (অভদাবন)     
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ক্র:  নং 
প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব) নুমায়ী কাজ/ংগ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

 এবঅআ  গ্লা  বজ বগভন্ট  ৩০০ মভ:টন ৬৮.০০ ৩৬০ মভ:টন ৬৭.০০(৯৮.৫২) 

বগভন্ট এবডটিবস্ ১ রট ৫০.০০ ১রট ৪৬.৩৮(৯২.৭৬) 

ভাড মকবভকুার ও বযএগজন্ট, এাগযটা, 

কভবিন মকবভকুার 

১রট ৪৯০.০০ ১রট ২৬৩.৭০(৫৩.৮১) 

১৪ যাভ থক মফা (থাড থ াটি থ াবব থ)     

 ওয়ায রবগং াবব থগ ১রট ৯৫৫.০০ ১রট ৯৫৪.৬৭(৯৯.৯৭) 

বডএটি াবব থগ/মপ্রাডাকন মটবস্ঘং াবব থগ ১রট ১৯৫.০০ ১রট ১৯৩.০৯(৯৯.০২) 

বগভগন্টন াবব থগ (আকুআগভন্ট ) ১রট ৯০.০০ ১রট ৪৯.৯০(৫৫.৪৪) 

পগযন এক্সাট থ াবব থ  ২২.০০  ২০.৪০(৯২.৭২) 

১৫ বযগফগত প্রবাফ ভীো  ৬.০০  ৫.৯৬(৯৯.৩৭) 

১৬ ন্যান্য খযচ     

 মজটি খযচ, বএন্ড এপ কবভন ও ববং চাজথ  ১৫.০০  ১৪.২৬৯(৯৫.১২) 

বপ্র-বগভন্ট বযদ থন বপ  ১২.০০  ৬.২৮৩(৫২.৩৫) 

বফবফধ খযচ ( বপল্ড মভবং,কনগবন্প আতুাবদ)  ১১০.০০  ১০৭.৩৮১(৯৭.৬১) 

১৭ েক ও ংগমাগ েগকয মভযাভত ও 

যেণাগফেণ খযচ 

 ৩৭.০০  ৩১.১১২(৮৪.০৮) 

 উগভাট: যাজস্ব  ৩৪৩৭.৫০  ২৯২৭.১০(৮৫.১৫) 

১৮ মানফান বাো     

ডাফর মকবফন বকঅ ১টি ৩৩.০০ ১টি ৩২.৪৯৮(৯৮.৪৭) 

ভাআগক্রাফা বাো ১টি ২৬.০০ ১টি ২৪.৬৩৯(৯৪.৭৬) 

১৯ মন্ত্রাবত ও ন্যান্য াভগ্রী (অভদাবন)     

 (ক)ভাড রবগং আউবনট ( এগক্সবযজ ) ১ মট ১৮০.০০ ১ মট ১৭৯.১০(৯৯.৫০) 

(খ) বরবরং াভগ্রী     

মকবং (বফববন্ন অকাগযয) ১ রট ৯৯৫.০০ ১ রট ৯৯৩.০০(৯৯.৮০) 

ওগয়র মড এন্ড এক্স ভা বট্র, ওগয়র মড কগন্ট্রার 

প্যাগনর 

১ মট ২৩৮.০০ ১মট ২৩৭.৮১(৯৯.৯২) 

বরর বফট (বফববন্ন অকাগযয) ১ রট ২৪৫.০০ ১রট ২৪৪.৮০(৯৯.৯৯) 

মকবং এগক্সবযজ ও রাআনায  ুাংগায ১ রট ১৩১.০০ ১রট ১৩০.৪৬(৯৯.৫) 

বরর বস্গং কগম্পাগনন্টস্  ২০০.০০ ফাগগক্সয 

বনজস্ব স্ঘক 

মথগক ব্যফায 

কযা গয়গছ। 

- 

ডাউন মার আকুআগভন্টস্  ৪০.০০ একআ - 

ওগয়র াবব থবং টুরস্ ১ মট ১০০.০০ একআ - 

বফবফধ (বযগ, বরবরং ভারাভার ও বনযািা বগয়ায) ১ রট ২০০.০০ একআ - 

২০ (গ) বযগ মভআনটিন্যান্প     

 যাবনং মেয়ায এন্ড আকুগভন্ট (বযগ) ৫ রট ১৭০.০০ ৫ রট ১৬৯.২৯(৯৯.৫৮) 

আগরকবট্রকার মেয়ায এন্ড আকুগভন্ট ৪ রট ৩৩০.০০ ৪ রট ৩২৮.৮৫(৯৯.৬৫) 

মেয়ায াট থ (মবী মববকুার ও মক্রন) ১ রট ৪৪.৫০  .০৫(.১১) 

মভবনাবয ও আকুগভন্ট  ৭.৫০  .৫০(৬.৬৭) 

মটবস্ঘং মভটিবযয়ারস্ ও বিজ িাগ ১ মট ২৬.০০ ১ মট ২৫.৪৬(৯৭.৯২) 

২১ কবম্পউটায ও মন্ত্রাং ১ মট ৬.৫০ ১ মট ৬.৪৯১(৯৯.৮৬) 

২২ বপ াভগ্রী ১ রট ৪.০০ ১ রট ৩.৯০২(৯৭.৫৫) 

২৩ পাবণ থচায  ১৩.০০  ১২.৬৭৩(৯৭.৪৮) 



346 

 

ক্র:  নং 
প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব) নুমায়ী কাজ/ংগ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

২৪ তফদ্যুবতক  মেয়াযস্ ও আকুগভন্টস্, অযআবফ 

ংগমাগ (বফর ) 

 ১২৩.৫০  ৮৮.৪৫৮(৭১.৬২) 

২৫ ন্যান্য (স্থানীয়বাগফ উৎাবদত ভারাভার, 

মন্ত্রাবত ও মেয়াযস্) 

 ১০.০০  ৯.৯৪(৯৯.৪) 

২৬ ভূবভ বধগ্রণ/ভূবভ  হুকুভ দখর     

 ভূবভ হুকুভদখর (যাআট ফ ওগয় ও ংগমাগ 

েগকয জন্য) 

৪.৫৪ মক্টয ১৮.০০ ৪.৫৪ মক্টয ১৬.২২৯(৯০.১৬) 

২৭ পূতথ কাজ     

 ভূবভ উন্নয়ন   ৩০৫.০০  ৩০৪.২৮৬(৯৯.৭৬) 

২৮ ন্যান্য বফন ও ফকাঠাগভা     

 বযগ পাউগন্ডন, মভবনাবয পাউগন্ডন, 

এনবরাবযজ পাউগন্ডন ও ওগয়র াআট 

কনস্গাকন 

৩৬০০ ফগ থ বভ: ১২২.০০ ৩৬০০ ফগ থ বভ: ১২১.৮৯২(৯৯.৯১) 

বড টিউফওগয়র পাউগন্ডন ও বংবকং ১টি ৬০.০০ ১টি ৫৭.৩০(৯৫.৫০) 

ওগয়র াআট আয়াড থ, কুাটওয়াকথ আতুাবদ ২০০০ ফগ থ বভ: ৩৯.০০ ২০০০ ফগ থ বভ: ৩৮.৮৭৩(৯৯.৬৭) 

মজনাগযটয মগাডাউন ও মকবভকুার মগাডাউন ১০০০ ফগ থ বভ: ৮০.০০ ৯০২ ফগ থ বভ: ৭২.২২৩(৯০.২৭) 

বপায এন্ড স্ঘাপ মড, কুাযাবান পাউগন্ডন 

আতুাবদ 

১০০০ ফগ থ বভ: ৩৫০.০০ ৯৪২ফগ থ বভ: ৩২৯.৮৪৫(৯৪.২৪) 

২৯ প্ল্েী েক, কারবাট থ ডাআবাযন মযাড, মফআরী 

িীজ 

 ০.৫০  ০.৪৭৭(৯৫.৪০) 

 মুরধন  ৪০৯৭.৫০  ৩৪২৯.০৪৬(৮৩.৬৮) 

 ফ থগভাট : যাজস্ব+মূরধন  ৭৫৩৫.০০  ৬৩৫৬.১৪(৮৪.৩৫) 

 

    সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ, মগট্রাফাংরা ও ফাগক্স কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন । 
 

৭। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ  

 

 ৭.১।  টভূবভ: 

 

মদগ মতর ও গ্যাগয চাবদা ও এয ব্যফাগযয ভগধ্য ঘাটবত ক্রভ: বৃবি াগে। এ ঘাটবত পূযগণয জন্য নতুন নতুন মতর/গ্যা 

মেে অবফস্কাগযয  নুন্ধান কাম থক্রভ ব্যাত যাখা অফশ্যক। উগেখ্য মম, যকায তফগদবক বফবনগয়াগগয ভাধ্যগভ মদগয 

মতর ও গ্যাগয  নুন্ধান কাম থক্রভগক ত্বযাবিত কযায রগেু াযা মদগক ২৩ টি ব্লগক বফবক্ত কগযগছ। যফতীগত 

মপ্রাডাকন ময়াবযং কন্ট্রাক্ট (বএব) এয অওতায় কর ব্লক অন্তজথাবতক দযগেয জন্য উমু্মক্ত কযা য় । ম ভয় 
ফাগগক্সগক মকান ব্লগকয ফযাে প্রদান কযা য়বন। ফাগক্স তায সৃবষ্টয য গতআ ব্লক াওয়ায জন্য মগট্রাফাংরা ও জ্বারানী ও 

খবনজ ম্পদ বফবাগগয ভাধ্যগভ অগফদন জাবনগয় অগছ। এ বযগপ্রবেগত যকায  ২৫ মভ ২০০৩ তাবযগখ ফাগক্সগক  ১১ নং 

ব্লক ও ১৮ এবপ্রর ২০০৪ তাবযগখ ৮ নং ব্লক ফযাে প্রদান কগয। ফাগগক্সয ভূ-তফজ্ঞাবনকগণ মগট্রাফাংরা ও বফববন্ন অন্তজথাবতক 

ংস্থা দ্বাযা ম্পাবদত গ্রাববটি ম্যাগগনটিক, এগযা ম্যাগগনটিক ও াআবভক াগব থয আন্টাযবপ্রগটন  দ্বাযা ম্ভাব্য াআগরাকাফ থগনয 

বযজাব থ বগফ ১১ নং ব্লক ও ৮ নং  ব্লগক াআগরাকাফ থগনয দ্য’টি বরড ও প্রগক্টস্ অবফস্কায কগয।  

 

সুগনে প্রগক্ট   ১১ ও ১২ নং ব্লগক ফবস্থত এফং ফাগক্স কতৃথক সুনাভগঞ্জ-মনেগকানা  মজরায় ২৫৯ রাআন বকগরাবভটায ৩০ 

মপাগল্ডয ২-বড াআবভক াগব থ  ম্পাদন কযা গয়গছ। সুগনে স্গাকচায  ছাতক গ্যা বপগল্ডয দবেণ-বিগভ (৫৯ 

বকগরাবভটায) এফং বফবফয়ানা গ্যা বপগল্ডয উিয-বিগভ (৬৯ বকগরাবভটায) ফবস্থত। স্গাকচাযটি সুযভা মফবগনয বিভ 
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প্রাগন্ত ফবস্থত। আগতাভগধ্য মফ কগয়কটি গ্যা বপল্ড অবফস্কৃত ওয়ায়  সুযভা মফবন গ্যাগয একটি উিভ বযজাব থ বগগফ 

বফগফবচত গয় অগছ। এটি বফবফয়ানা গ্যা বপগল্ডয ৯০০ বভটায বাটিগত ফবস্থত। সুযভা মফবগনয দবেণ প্রাগন্ত কূ খনন 

কযা গরও বিভ প্রাগন্ত  মকান কূ খনন কযা য়বন। সূগনে স্গাকচাগযয ম্ভফনা, ঝুঁবক ও প্রাক্কবরত উগিারনগমাগ্য 
াআগরাকাফ থগনয ভজুদ বফগফচনায় এ স্গাকচাগয ৩৭০০ (১০০ °) গবীযতা ম্পন্ন একটি নুন্ধানমূরক কূ খনগনয বিান্ত  

গ্রণ কযা য়। 

 

এ বযগপ্রবেগত নুন্ধান কূ খনগনয ভাধ্যগভ সুগনে স্গাকচাগয ফাবণবজুক গ্যাগয বযজাব থ বনরূগণয রগেু  গ্যা উন্নয়ন 

তবফগরয থ থায়গন ৮০২৫.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং জানুয়াবয ২০১১-জুন ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৪ জুন 

২০১২ তাবযগখ প্রকগেয বডবব নুগভাদন কযা য়। প্রকগেয ংগাবধত বডবব  ৭৫৩৫.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ও  

জানুয়াবয ২০১১- গক্টাফয ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। ংগাবধত বডববগত কূগয টাগগ থট খনন 

গবীযতা ৪৬৮৩ বভটায ধযা গয়গছ। 

 

৭.২।    উগেশ্যঃ 

প্রকগেয মূর উগেশ্য গে সুগনে স্গাকচাগয একটি নুন্ধান কূ খনন কযা এফং মতর/গ্যা অবফস্কাগযয রগেু কূগয যীো 

বযচারনা কযা। 

 

৮।   প্রকে বযদ থন:  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভাপ্ত কাজ গযজবভগন বযদগন থয জন্য অআএভআবড’য উবযচারক (জ্বারানী) জনাফ 

মভা: াআপৄর আরাভ কতৃথক গত ২২ মভ ২০১৪ তাবযগখ ঢাকায় ফাগগক্সয প্রধান কাম থারয় ও ২৩ মভ ২০১৪ তাবযগখ সুনাভগঞ্জ-

মনেগকানা প্রকে এরাকা বযদ থন কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক জনাফ মভা: নুরুর আরাভ, উ ভা-

ব্যফস্থাক, ফাগক্স এফং প্রকগেয ংবিষ্ট বপবয়ারগণ উবস্থত বছগরন। প্রকে বযচারক প্রকগেয শুরু গত পূণ থকারীন প্রকে 

বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

৯। প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

সুগনে স্গাকচাগয একটি নুন্ধান কূ খনন কযা । মতর/গ্যা 

অবফস্কাগযয রগেু কূগয যীো বযচারনা কযা এফং 

গফ থাবয মতর/গ্যা অবফস্কায কযা। 

  

সুগনে স্গাকচাগয নুন্ধান কূগয খনন কাম থ বযচারনা 

কযা গয়গছ।  তগফ খগননয  গয মকান গ্যা অবফস্কৃত 

য়বন বফধায় কূগয যীো বযচারনা কযায প্রগয়াজন 

য়বন। এটিগক শুষ্ক কূ বগগফ মঘালণা কযা গয়গছ। 

 

১০। প্রকগেয প্রধান প্রধান ে ফাস্তফায়গনয বফফযণঃ  

 

১০.১।  জবভ হুকুভ দখর: 

 

প্রকগেয কূ খনগনয এরাকা বনধ থাযগণয য খনন এরাকা, কভ থকতথা ও কভ থচাযীগদয অফাগনয জন্য পগরয েবতপূযণ 

প্রদাগনয বফযীগত স্থায়ী বববিগত জবভ হুকুভদখর  কযা য়। ফাৎবযক একয প্রবত ৬০,০০০.০০ টাকা পগরয েবতপূযণ 

বগগফ এ জবভ হুকুদদখর কযা য়। হুকুদদখগর ব্যয় গয়গছ ১৬.২২ রে টাকা মা এ খাগত ফযাগেয ৯০.১৬%। 
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১০.২। মভবনাবয ও ন্যান্য আকুআগভন্ট (অভদাবন): 

বররীং, ভাড রবগং, বযগ মভআনটিন্যান্প এয ভারাভার ংগ্রগয জন্য অযবডববগত মভাট  ২৯০৭.০০ রে টাকা ফযাে অগছ। 

এয ভগধ্য ব্যয় গয়গছ ২৩০৯.৩২ রে টাকা মা এ খাগত ংস্থাগনয ৭৯.৩৪% । বরবরং এয বকছু ভারাভার ফাগগক্সয বনজস্ব 
স্ঘক মথগক ব্যফায কযায় এ খাগত ফ থ থ ব্যয় কযায প্রগয়াজন য়বন।  

 

১০.৩।  পূতথ কাজ: 

প্রকগেয পূতথ কাগজয ভগধ্য মগাডাউন, বরংক/ডাআবাযন মযাড (বফদ্যভান ও নতুন), বপ, স্ঘাপ কুাম্প, বযগ পাউগন্ডন ও 

ওগয়র াআট কনস্গাকন, াবন যফযা ব্যফস্থা, ওগয়র াআট আয়াড থ, কুাটওয়াকথ, াআ ম থাছক, াযগপ মরআন, টয়গরট, 

মপটি ট্াংক, মাকওগয়র আতুাবদ কাম থ ম্পগন্নয জন্য অযবডববগত ৬০০.০০ রে টাকায ংস্থান যগয়গছ। এয ভগধ্য ব্যয় 

গয়গছ ৪৭০.১১ রে টাকা। 

 

১০.৪।   বরবরং কাম থক্রভ: 

নুন্ধান কূ খনন কযায জন্য ২০১২ াগরয মভ ভাগ  বরবরং বযগ মপঞ্চুগঞ্জ  মথগক কূ াআগট অনা য়। ০৮  জুরাআ ২০১২ 

তাবযগখ বযগ অ কযা য়। বযগ অগয য খনন এরাকা   প্রকে এরাকা ফন্যায াবনগত ডুগফ মায়। ফন্যায াবন মনগভ 

মাওয়ায য ১০  অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ ৩৬ আবঞ্চ ব্যাগয  মার  খনন কযায ভাধ্যগভ কূগয খনন  কাজ শুরু য়। ১১ অগষ্ট 

২০১২ তাবযগখ ৩০ আবঞ্চ ব্যাগয কন্ডাক্টয মকবং  কযা য়। এযয ২৭-২৯ অগষ্ট ২০১২ তাবযখ ম থন্ত  ১২.২৫ আবঞ্চ ব্যাগয 

াআরট মার ২০০ বভটায ম থন্ত খনন কযা য়। ৩১ অগষ্ট -০১ মগন্ফম্বয ২০১২ ভগয় ২০১ বভটায ম থন্ত ২৬ আবঞ্চ ব্যাগয 

মার কযা য়। ০২ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ ২০ আবঞ্চ ব্যাগয মকবং  যান কযাগনায য বগভগন্টন কযা য়। ২০ আবঞ্চ 

ব্যাগয মকবং  সু ১৯৮ বভটায  গবীযতায় স্থান কযা য়। বগভন্ট বরবরং এয  ভাধ্যগভ ০৮ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ ১৭ .৫০ 

আবঞ্চ ব্যাগয মার বরবরং শুরু কযা য় এফং ১৭ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযখ ফবধ ১৪০৭ বভটায গবীযতা ম থন্ত বরবরং কযা য়। 
১৯ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ ১৩.৩৭ আবঞ্চ ব্যাগয  মকবং যান শুরু কযা য় এফং ২০ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ বগভগন্টন 

কযা য়। 

২৮ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ ১২.২৫ আবঞ্চ ব্যাগয মার  মকগনয খনন কাজ শুরু য় এফং ২৩ গক্টাফয ২০১২ তাবযগখ 

৩১৬০ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন কযা য়। ২৪ গক্টাফয ২০১২ তাবযগখ ওয়ুায রাআন রবগং শুরু য় এফং ৩১ গক্টাফয 

২০১২ তাবযগখ ৯.৬২ আবঞ্চ ব্যাগয মকবং  বগভগন্টগনয ভাধ্যগভ উক্ত মকন মল কযা য়। ০৩ নগবম্বয ২০১২ তাবযগখ 

৮.৫ আবঞ্চ ব্যাগয মার মকগনয খনন কাজ শুরু য় এফং ১১ বডগম্বয ২০১২ ম থন্ত ৪৪৯৯ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন কযা 

য়।  

১২ বডগম্বয ২০১২ তাবযগখ Wiper Trip এয ভয় ৪৩৪৪ বভটায গবীযতায় স্গীং অটগক মায়। অটগক মাওয়া স্গীং মুক্ত 

কযায জন্য দীঘ থ  প্রগচষ্টা চারাগনা য়। াগযগন মকান গ্রগবত না ওয়ায় ২৩ বডগম্বয ২০১২ তাবযগখ ৩১.৯১ বভটায Fish 

Well Bore এ মযগখ ৪৩১২ বভটায গবীযতা মথগক Back off  কযা য়। ০৪ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ ৪২৬৩ বভটায গবীযতা 

মথগক ৪৩০৫ বভটায গবীযতা ম থন্ত াআড ট্রাক কযা য়। াআড ট্রাক পর না ওয়ায় ১৪ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ ৪৩৪২.৪৬ 

বভটায গবীযতা মথগক পুনযায় াআড ট্রাবকং শুরু য়। ০৮ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ ৪৬৮৩ বভটায গবীযতা ম থন্ত বরবরং কযায 

পুনযায় বরবরং বস্গং অটগক মায়। ১৬ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ ৩৪ .৫৪ বভটায Fish Well Bore এ মযগখ ৪৬৪২ বভটায গবীযতা 
মথগক Back off কযা য়। যফতীগত বরবরং, ভাড রবগং, ওয়ায রাআন রবগং এয তথ্য উাি বফগিলণপূফ থক মকান ম্ভাফনাভয় 

গ্যা মজাগনয উবস্থবত বযরবেত না ওয়ায় ১৭ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ ৩২০০-৩০০০ বভটায ও ১৮ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ ৯৫৮-

৭৫৮ বভটায গবীযতা ম থন্ত বগভন্ট িাগগয ভাধ্যগভ কূগক বযতুক্ত মঘালণা কযা য়। 
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১১। ম থগফেণঃ 

১১.১। সুগনে স্গাকচাগয প্রতুাবত মতর/গ্যাগয মকান ন্ধান াওয়া মায়বন। এ  স্গাকচায ছাতক গ্যা বপল্ড ও বফবফয়ানা গ্যা 

বপগল্ডয বন্নকগট বফদ্যভান ওয়ায়  এফং পূফ থফতী াআবভক াগব থয পরাপগর গ্যাগয একটি উিভ বযজাব থ বগগফ 

বফগফবচত সুযভা মফবগনয ন্তভু থক্ত ওয়া গত্ত্বও এরূ একটি ম্ভাফনাভয় স্গাকচাগয মতর/গ্যা অবফস্কাগযয প্রগচষ্টা 

পর না ওয়ায মছগন কাবযগবয ও ন্যান্য কাযণ/বদকমূ নুন্ধান/গগফলণা কগয মদখা প্রগয়াজন। এ 

নুন্ধান/গগফলণায পরাপর ববফষ্যগত এ স্গাকচাগয মতর/গ্যাগয বধকতয নুন্ধানমূরক কাম থক্রগভয বযকেনা 

গ্রগণ ায়ক গফ ফগর অা কযা মায়।  

১১.২। কূ খনন কাম থক্রগভ কাবযগবয/মাবন্ত্রক ভস্যায মু্মখীন গত গয়গছ।  মূর বডবব মভাতাগফক টাগগ থট খনন গবীযতা 

ম থন্ত খনগনয য মকান মতর/গ্যাগয ন্ধান না াওয়ায় ফাগক্স কতৃথক দ্য’দপায়  ৫২০০ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনগনয 

বিান্ত মনয়া য়। বকন্ত্ি খননকারীন ভগয় দ্য’ফায বরর াআ অটগক মগগর ৪৬৮৩ বভটাগযয মফী খনন কযা ম্ভফ 

য়বন এফং ম মভাতাগফক প্রকগেয ংগাধন কযা য়। বধকতয গবীযতায় খনন কারীন ভগয় Open Hole 

section মফী  open  থাকায়  কূগ বফববন্ন ভস্যা মদখা মায়  এফং এয পগর ৫২০০ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন না 

কযা ফবধ  মতর/গ্যা না াওয়ায বফলগয় চূোন্ত মকান বিাগন্ত উনীত ওয়া ম্ভফ নয় ফগর বযদ থগন জানা মায়। 
তগফ ৫২০০ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন কযগত েভ না ওয়া  তথা খননকারীন ভগয় উদ্ভূত ভস্যা মভাকাগফরায 

জন্য ফাগগক্সয ম থাপ্ত প্রস্ত্িবত বকংফা েভতায ঘাটবত বছর বকনা তা ম থাগরাচনা ও যীো-বনযীো কগয মদখায 

প্রগয়াজন যগয়গছ।  

১১.৩। অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ মতর/গ্যা অবফস্কৃত না গরও কূ খনগনয ভাধ্যগভ মম ওয়ায রাআন রবগং মডটা, 

যক নমুনা মথগক মূল্যফান মডটা, যক যাআজগনয বচে াওয়া বগগয়গছ তা এ এরাকায ভূ-তাবত্ত্বক কাঠাগভা ম্পগকথ 

পূগফ থয মথগক অগযা স্বে ধাযণা প্রদান কযগফ এফং ববফষ্যগত নূতন গ্যা বপল্ড নুন্ধান ও উৎাদগনয বযকেনায় 

আবতফাচক ভূবভকা ারন কযগফ ফগর অা কযা মায় । আগতাভগধ্য ফাগক্স কতৃথক ফাস্তফায়নাধীন ‘৩-বড াআবভক 

প্রগজক্ট ফ ফাগক্স’ প্রকগেয অওতায় মদগয বফববন্ন এরাকা  সুগনে স্গাকচাগযয াফ াযগপজ স্গাকচায, 

স্গাটিগ্রাবপক স্গাকচায ও নুতন নুন্ধানমূরক কূগয মরাগকন নুন্ধাগনয উগদ্যাগ গ্রণ কযা গয়গছ। সুগনে 

স্গাকচাগয াগব থ ম্পন্ন গয়গছ। াগব থয পরাপর গজটিব গর এ স্গাকচাগয নতুন নুন্ধানমূরক কূ খনগনয উগদ্যাগ 

গ্রণ কযা মমগত াগয। 

১১.৪।  প্রকগেয ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ থ থ ফছগযয  এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন। ২০১১-১২ াগরয বডট প্রবতগফদগন 

ভারাভার বযফগন ববঅয ফবভু থতবাগফ ঠিকাদাযগক বগ্রভ প্রদান  বফর বযাধ কযায়, মটন্ডায  ডকুগভগন্ট ফবণ থত 

মেববপগকগনয বযফগতথ দযদাতায প্রস্তাফ মভাতাগফক ক্রয়াগদ জাযী কযায়, এরবজআবড কতৃথক মনেগকানা মজরায 

ফাযাট্টাগত সুগনে কূ খনন প্রকগেয গয়র াআট এরাকা ম থন্ত যাস্তা বনভ থাণ কযা গত্ত্বও একআ ফছগয যাস্তা ংস্কায 

ফাফদ থ থ ব্যয় কযায় এফং কাঁটা তাগযয মফো, টয়গরট, অবুন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ কাগজ বনয়ভ বযরবেত ওয়ায় 

বডট অবি প্রদান কযা গয়গছ। এ কর বডট অবি বনষ্পবি য়বন। বডট অবি মূ তদন্ত কগয  চূোন্ত 

বনষ্পবি কযা অফশ্যক এফং ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ থ থ-ফছগযয বডট ম্পগন্নয ব্যাাগয প্রগয়াজনীয় উগদ্যাগ গ্রণ 

কযা প্রগয়াজন।  
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১২। সুাবযঃ  

 

১২.১। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/ফাগক্স কতৃথক সুগনে স্গাকচাগয মতর/গ্যা অবফস্কাগযয প্রগচষ্টা  পর 

না ওয়ায মছগন কাবযগবয ও ন্যান্য কাযণ/বদকমূ নুন্ধান/গগফলণা কগয মদখা অফশ্যক; 

১২.২।  ৫২০০ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন কযগত েভ না ওয়া  তথা খননকারীন ভগয় উদ্ভূত ভস্যা মভাকাগফরায জন্য 

ফাগগক্সয ম থাপ্ত প্রস্ত্িবত বছর বকনা বকংফা েভতায ঘাটবত বছর বকনা ম বফলয়টি  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ 

বফবাগ/মগট্রাফাংরা/ফাগক্স কতৃথক ম থাগরাচনা ও যীো-বনযীো কগয মদখায প্রগয়াজন;  

১২.৩।  ৩-বড াআবভক াগব থয পরাপর গজটিব গর ববফষ্যগত সুগনে স্গাকচাগয নতুন নুন্ধানমূরক খনগনয বফলগয় 

জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ, মগট্রাফাংরা ও ফাগক্স  কতৃথক বফবধ মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় উগদ্যাগ গ্রণ কযা 

মমগত াগয; 

১২.৪।  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা ২০১১-১২ থ থ-ফছগযয বডট অবি মূ তদন্তপূফ থক চূোন্ত বনষ্পবি 

বনবিত কযগফ। একআাগথ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ থ থ ফছগযয বডট ম্পগন্নয ব্যাাগয প্রগয়াজনীয় উগদ্যাগ গ্রণ 

কযগফ। 
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2
nd

  Workover of KTL-4 at Kailashtilla Field (১ভ ংগাবধত) শীর্ ষক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

2
nd

  Workover of KTL-4 at Kailashtilla Field (১ভ ংগাবধত) 

বফদ্যুৎ, ভন্ত্রণারয়/

ফাস্তফায়নকাযী বগরট গ্যা বপল্ড বরবভগটড (এবজএপএর) 

বফবাগ-বগরট, মজরা-বগরট, উগজরা- মগারাগঞ্জ 

 

৫।         প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 
  

প্রাক্কবরত ব্যয় (রে 

টাকায়) 

মভাট 

টাকা (বজওবফ) 

প্রকে াায্য 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

মভাট 

টাকা 

(বজওবফ) 

প্রকে াায্য 

প্রাক্কবরত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

মভাট 

টাকা (বজওবফ) 

প্রকে াায্য 

বতক্রান্ত 

ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬৮৮.০০ 

২৬৮৮.০০ 

- 

২২৬৯.৬৮ 

২২৬৯.৬৮ 

- 

২২৬৯.৬৮ 

২২৬৯.৬৮ 

- 

বডগম্বয,২০১১  

হতে 

বডগম্বয,২০১২ 

বডগম্বয,২০১১ 

গত 

গক্টাফয,২০১৩ 

বডগম্বয ২০১১ 

গত 

গক্টাফয,২০১৩ 

- ১০ ভা 

  

(৮৩.৩৩%) 

৬ ফাস্তফ

                

ক্র:নং ংগাবধত নুগভাবদত বডবব 

(অযবডবব) মভাতাগফক কাগজয ংগ

কাগজয 

একক

নুগভাবদত অযবডবব 

মভাতাগফক প্রাক্করন

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক

১ ব্যাংক চাজথ মথাক ০.৩৯ ০.৩৯

২ বফজান ও াফবরবটি মথাক ০.০৪ ০.০৪

৩ অপ্যায়ন মথাক ০.৩৪ ০.৩৪

৪ কুাজুগয়র মরফায ংখ্যা ৪৪০ ১.০৫ ৪৪০ ১.০৫

৫ ওয়াকথওবায াগযন ংখ্যা ১টি কূ ১৬৩১.৩৪ ১টি কূ ১৬৩১.৩৪

৬ থাড থ াট থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থ মথাক ১টি কূ ৫৪১.১৯ ১টি কূ ৫৪১.১৯

৭ মভবনাবয ও ন্যান্য আকুআগভন্টস্/ টুরস্ রট ৭২.১৯ ৭২.১৯

৮ মরাকার মভটিবযয়ারস্ পয ওয়াকথওবায মথাক ২২.৭১ ২২.৭১

৯ বফদ্যভান বযগ পাউগন্ডগগনয বযগয়ায ও 

মভআনটিন্যান্প

মথাক ০.৪৩ ০.৪৩

 ফ থগভাট = ২২৬৯.৬৮ ২২৬৯.৬৮ 
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৭  

৭.১।  :

বগরট গ্যা বপগল্ডয  KTL-4 কূটি ১৯৯৬ াগর খনন কযায য  প্রবতবদন ২৪-২৬ বভবরয়ন বকউবফক বপট াগয গ্যা 

উগিারন কযা ত। প্রাথবভকবাগফ প্রবতবদন উগিাবরত গ্যাগয াগথ াবন ও রফনাক্ততায বভশ্রণ বছর মথাক্রগভ ০.১৬ 

BBL/MMSCF ও  ১০ PPM। এযয ২০০০ াগরয বডগম্বয ভা মথগক াবন ও রফনাক্ততায বযভাণ ক্রভ: ফােগত 

থাগক মা যফতীগত মথাক্রগভ ১৪ BBL/MMSCF  ও ১০০০০  PPM এ উন্নীত য়। গ্যাগয াগথ বতবযক্ত াবন মফয 
ওয়ায কাযগণ  ২০০২ াগর কূটিয  মযবভবডগয়র কাম থক্রগভয  বিান্ত গ্রণ কযা য়। এ বযগপ্রবেগত ২০০২ াগর উক্ত 

কূগয াবন-গ্যা ংেগ থয স্থান বচবিতকযগণয য মরায়ায মজাগনয অনাযগপাগযট অায ংগ টিউবফং াযগপাগযগনয 

ভাধ্যগভ  কূগয মযবভবডগয়র -এয কাজ ভাপ্ত কযা য়। মযবভবডগয়র কাগজয য প্রবতবদন গ্যাগয াগথ াবন ও রফনাক্ততায 

বযভাণ দাোয় মথাক্রগভ ৩.৪  BBL/MMSCF ও ৮৭০০  PPM। বকন্ত্ি জানুয়াবয ২০০৩ গত াবন ও রফনাক্ততা বৃবি 
মগয় এ কূ গত গ্যা উৎাদন কগভ মায়। 

 

উদ্ভূত বযবস্থবতগত বফগত ২৪ ভাচ থ ২০০৪ তাবযগখ মগট্রাফাংরা, এবজএপএর, ফাগক্স ও বফবজএপবএর-এয  ভগধ্য নুবষ্ঠত 

কাবযগবয কবভটিয বাগত KTL-4- কূগয ওয়াকথওবাগযয বিান্ত মনয়া য় । ফাগক্স উক্ত ওয়াকথওবাগযয কাজ ম্পন্ন কগয। 

ওয়াকথওবায কাগজয য প্রবতবদন ১৫ MMSCF গ্যা উৎাবদত গত থাগক। এ ভয় বপল্ড ওগয়র মড মপ্রায বছর ২৮০০ 

Psig, াবনয বযভাণ ০.২২ BBL ও রফনাক্ততা ৩৫ PPM। তগফ নগবম্বয ২০১০ গত াবন ও রফনাক্ততায বযভাণ 
পুনযায় বৃবি মগত থাগক ও বপল্ড ওগয়র মড মপ্রায ক্রভ কভগত থাগক। ২ নগবম্বয ২০১০ তাবযগখ াবনয  ও রফনাক্ততায 

বযভাণ বৃবি মগয় দাঁোয় মথাক্রগভ ১.৫ BBL/MMSCF ও ৬৭২০ PPM। বধকন্ত্ি এভয় াবনগত  trace quantity 
ফালু মদখা মায়। এ বযবস্থবতগত মচাক াআজ হ্রাগয ভাধ্যগভ গ্যাগয উ ৎাদন প্রবতবদন ১৫ MMSCF গত ৭ MMSCF এ 

কভাগনা য়। এযয ম থায়ক্রগভ ওগয়র মড মপ্রায কভগত থাগক এফং াবন ও রফনাক্ততায বযভাণ ফােগত থাগক। এক 

ম থাগয় গ্যা উৎাদন ১ MMSCF এ  মনগভ মায় এফং াবনয বযভাণ বৃবি মগয় ২০ BBL এ উন্নীত য়। এ বযবস্থবতগত 
২৭ এবপ্রর ২০১১ তাবযগখ মগট্রাফাংরায মচয়াযম্যাগনয বাবতগত্ব নুবষ্ঠত বাগত KTL-4 কূগয ২য় দপা ওয়াকথওবাগযয 
বিান্ত মনয়া য়। উক্ত ওয়াকথওবাগযয কাজ ম্পগন্নয রগেু প্রকগেয মূর বডবব ২৩ এবপ্রর ২০১২ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

প্রকগেয ংগাবধত বডবব নুগভাবদত য় ০২ গক্টাফয ২০১৩ তাবযগখ। 

৭.২।  উগেশ্য: 

ওয়াকথওবাগযয ভাধ্যগভ KTL-4 কূ পুনযায় উৎাদনেভ কযা এফং তকরাটিরা গ্যা বপল্ড গত গ্যা উৎাদন বৃবি কযা।

৮।     বযদ থন: 

প্রকগেয অওতায় ফাস্তফাবয়ত কাজ  গযজবভগন বযদ থগনয জন্য গত ৫-৬ এবপ্রর ২০১৪ তাবযগখ ংবিষ্ট প্রকে এরাকা 

গযজবভগন বযদ থন কযা য়। এ ভয় প্রকে যওনাকুর আরাভ, এবজএপএর 

ও ে ংবিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাগণ উবস্থত বছগরন। 
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৯। প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ওয়াকথওবাগযয ভাধ্যগভ KTL-4 কূ পুনযায় 

উৎাদনেভ কযা এফং তকরাটিরা গ্যা বপল্ড গত 

গ্যা উৎাদন বৃবি কযা। 

ওয়াকথওবায াগযগনয য KTL-4 কূ পুনযায় 

উৎাদনেভ গয়গছ এফং তকরাটিরা গ্যা বপল্ড গত গ্যা 

উৎাদন বৃবি মগয়গছ। 
 

১০। ফাস্তফায়গনয  

প্রকগেয বডবব মভাতাগফক ওয়াকথওবায াগযন (ভাড ও বগভগন্টন ) এয জন্য ফাগক্সগক বনগয়াবজত কযা  য়। এ 

রগেু ফাগক্স ও এবজএপএর এয ভগধ্য গত ২৯ মভ ২০১২ তাবযগখ  ২৩,৩৬,৯৫,০০০.০০ ( মতআ মকাটি ছবে রে 

পঁচানব্বআ াজায) টাকা চুবক্তমূগল্য চুবক্ত স্বােবযত য়।  ২৭ নগবম্বয ২০১১ তাবযগখ কূগয াআগট  P-৮০ বযগগয  

মভাবফরাআগজন শুরু কযা য় এফং ওয়াকথওবায াগযন শুরু য় ০৭ মভ ২০১২ তাবযগখ। KTL-4 কূগ আত:পূগফ থ স্থাবত 

কভবিন বস্গং মতারায য ২৮৭০ বভটায ম থন্ত বগভগন্টন কযা কযা য়। 

ফাগগক্সয াগথ ম্পাবদত চুবক্ত মভাতাগফক ও যফতীগত ওয়াকথওবায িান নুয়ামী  ওয়াকথওবায কাজ  ৯০ বদগন ম্পন্ন 

ওয়ায কথা বছর। বকন্ত্ি  KTL-4 কূগয ৩২০০ বভটায গবীযতায় একটি মতগরয স্তয থাকগত াগয এ বফলয়টি বনবিত 

ওয়ায রগেু ২৬৫৪.৬৮ বভটায গবীযতায় আত:পূগফ থ স্থাবত  প্যাকায উগিারগনয বিান্ত গ্রণ কযা য়। প্যাকায উগিারগনয 

ভয় এটি কূগয ভগধ্য অটগক মায়। বফববন্ন ধযগণয  Retrieving tools ব্যফায কগযও প্যাকায মফয কগয অনা ম্ভফ 
য়বন। এ বযগপ্রবেগত ২৩ জুরাআ ২০১২ তাবযগখ মগট্রাফাংরায় নুবষ্ঠত বায বিান্ত মভাতাগফক প্যাকাগযয গবীযতা ম থন্ত 

ীর কগয উক্ত কূগয উগযয স্যান্ড মূগ ওয়ায রবগং ম্পাদন কযা য়। ওয়ায রবগং ম্পাদন কযায য ১০ অগষ্ট ২০১২ 

তাবযগখ নূতন গ্যা স্যাগন্ড ২৭২২.৩৪  - ২৭২৭.৮০ বভটায এফং ২৭১০.২০ -২৭১২.১২ বভটায গবীযতায় াযগপাগকন কযা 

য়। ১৭ অগষ্ট ২০১২ গত ২৫ অগষ্ট ২০১২ ম থন্ত নূতন গ্যা স্যাগন্ড বডএটি  (নূতন গ্যা স্যান্ড যীো ) ম্পন্ন কযা য় এফং 

যীোমূরক গ্যা উগিারগনয কাজ শুরু কযা য়। ১৩ মগন্ফম্বয ২০১২ তাবযগখ  ২৬৯৮-২৭৩০ বভটায গবীযতায় নতূন গ্যা 

স্যাগন্ড KTL-4 কূগয ওয়াকথওবাগযয কাজ ম্পন্ন কযা  গয়গছ। প্রকগেয ওয়াযরবগং, বডএটি াগযন, বিকরাআন 

াগযন ফাগক্স বনগয়াবজত বফগদী যাভ থক ম্পন্ন কগযগছ। বগভগন্টন ও ওগয়র মটবস্ঘং ম্পন্ন কগযগছ ফাগক্স। ২০০৯-

১০ াগর ভাপ্ত  বযপুয (বগরট) ৭ নং কূগয াশ্রয়কৃত ভারাভার (মভবনাবয ও ন্যান্য আকুআগভন্টস্/টুরস্) এ প্রকগে 

ব্যফায কযা গয়গছ বফধায় নূতন কগয এ ফাফদ মকান ভারাভার/ংগ্র কযগত য়বন।   

১১। ম থগফেণ :  

১১.১।  অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ বগরট গ্যা বপগল্ডয  KTL-4 কূগয ওয়াকথওবায ম্পন্ন কগয পুনযায় গ্যা 

উৎাদন কযা ম্ভফ গয়গছ।  গত ১৩ বডগম্বয ২০১২ গত প্রাথবভকবাগফ জাতীয় গ্রীগড প্রবতবদন ১৭-২০  MMSCF 

াগয গ্যা এফং গ্যাগয াগথ  প্রবতবদন ১৭০ ব্যাগযর বাযী কনগডনগট ও ১০০ ব্যাগযর এনবজএর উৎাবদত গে।  

প্রকে বযদ থগনয বদন  ১৩.৫২৮০ MMSCF গ্যা, ১২৫.৮৮ ব্যাগযর  বাযী কনগডনগট ও ৯.৪৩৪ ব্যাগযর  রাআট 

কনগডনগগটয উৎাদন মযকড থ কযা য় । প্রবক্রয়াজাত গ্যা উিয-দবেণ াআরাআগন  এফং বাযী কনগডনগট 
সুাযবযপাআনাযী ও এনবজএর অযববজবএর এয বনকট বফবক্র কযা গে। গ্যা ও াআগরাকাফ থন বরকুআড বফবক্রয 

ভাধ্যগভ  এবজএপএর এয যাজস্ব অয় বৃবি মগয়গছ। এ কূ গত অগাভী ৫/৬ ফছয প্রবতবদন নূুনতভ ১০ 

MMSCF  াগয গ্যা উৎাদন কযা ম্ভফ গফ ফগর বযদ থগন জানা মায়। অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয অগযা 

একটি উগেখগমাগ্য বদক গে এবজএপর এয কাবযগবয াযগানারগণ  অন্তজথাবতক খ্যাবতম্পন্ন থাড থ াটি থ 

াবব থগ (ওয়ায রাআন রবগং, বডএটি ও বিকরাআন াগযন)  মকাম্পাবনয াগথ কাজ কযায ভাধ্যগভ এ বফলগয় 

মম কাবযগবয জ্ঞান জথন কগযগছন তা  ববফষ্যগত গ্যা কূ খনন কভ থকাগন্ড পরবাগফ প্রগয়াগ কযগত াযগফন ফগর 

অা কযা মায়। 
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১১.২। ওয়াকথওবাগযয কাজ ম্পন্ন কযায জন্য ৯০ বদন বনধ থাবযত  থাকগরও উক্ত ভগয় তা ম্পন্ন কযায মায়বন । মকননা 
ওয়াকথওবায াগযন শুরুয পূগফ থ নূতন একটি নুন্ধান কাম থক্রভ থ্যথাৎ  KTL-4 কূগয ৩২০০ বভটায গবীযতায় 

একটি মতগরয স্তয বনবিত ওয়ায বফলয়টি মমাগ য়। মবদও কাবযগবয ও মাবন্ত্রক ীভাফিতায কাযগণ এটি কযা মায়বন 

বকন্ত্ি এ কাগজয জন্য বতবযক্ত ৬২ বদন ভয় ব্যয় য়  এফং এয পগর বতবযক্ত থ থ ব্যয় য়।  প্রকগেয মবৌত কাজ 
প্রকগেয মভয়াগদয ভগধ্য ম্পন্ন গরও ফাগক্স কতৃথক থাড থ াটি থ াবব থগয জন্য চূোন্ত Invoice ম না কযায় 

বনধ থাবযত ভগয় প্রকগেয ভাবপ্ত মঘালণা কযা মায়বন এফং প্রকগেয মভয়াদ ১০ ভা বৃবি কযগত গয়গছ । উগেখ্য মম, 

ফাগক্স কতৃথক ফতথভাগন বফববন্ন গ্যা বপগল্ড কূ খনন কাম থক্রভ ব্যাত যগয়গছ। একর মেগে এ জাতীয় 

নাকাংবখত বফরম্ব বযাগয জন্য ফাগগক্সয গচষ্ট ওয়া প্রগয়াজন। 

 

১১.৩। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ গত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) ম থাগরাচনায় মদখা মায় মম, অগরাচু 

প্রকগেয ২০১১-১২ মথগক ২০১২-১৩ থ থ-ফছগযয এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন ।জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ 

বফবাগ/এবজএপএর কতৃথক  উক্ত বডট ম্পগন্নয উগদ্যাগ গ্রণ কযা  বডট প্রবতগফদগন মকান অবি উত্থাবত 

গর তা জরুবয বববিগত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

 

১২।  সুাবয :  

১২.১। এবজএপএর KTL-4 কূগয াগযন ও যেণাগফেণ দে জনফর দ্বাযা বযচারনায বফলয়টি ব্যাত যাখগফ;

১২.২। ফাগক্স ববফষ্যগত কূ খনন কাম থক্রগভয াগথ  ংবিষ্ট Invoice/ডকুগভন্ট মথাভগয় দাবখর কযায বফলগয় মত্নফান 

গফ;  

১১.৩।  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/এবজএপএর অগরাচু প্রকগেয ২০১১-১২ মথগক ২০১২-১৩ থ থ-ফছগযয 

এক্সটাযনার বডট ম্পগন্নয উগদ্যাগ গ্রণ কযা  বডট প্রবতগফদগন মকান অবি  থাকগর তা জরুবয বববিগত 

বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 
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ফাখযাফাদ গ্যা মেে পুন: উন্নয়ন (১ভ ম থায়) (ংগাবধত) শীর্ ষক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

(ংস্থায বনজস্ব থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত) 

 
 

১।   প্রকগেয নাভ : ফাখযাফাদ গ্যা মেে পুন: উন্নয়ন (১ভ ম থায়) (ংগাবধত) 

২।   উগদ্যাগী বফবাগ / ভন্ত্রণারয় : জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/ বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ গ্যা বপল্ডস্ মকাম্পাবন বরবভগটড (বফবজএপবএর)  

৪।   প্রকগেয এরাকা : উগজরা: মুযাদনগয, মজরা: কুবভো 

 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 

  

নুগভাবদত ব্যয় (রে 

টাকায়) 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল ংগাবধত 

(১ভ) মূর ংগাবধত 

১২৭৫০.০০ 

 

১২৭২৫.০০ ১১৯৪৫.৮১ জুরাআ, ২০০৬ 

গত 

বডগম্বয, ২০০৮ 

জুরাআ, ২০০৬  

হতে  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৬  

হতে 

জুন, ২০১৪ 

(-)৮০৪.১৯* 

(৬.৩০%) 

৫ ফছয ৬ ভা 

(২২০%) 

 

*   প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ব্যয় গো ৮০৪.১৯ রে টাকা কভ। 
 

৬।  প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ 

৬.১      প্রকগেয টভূবভ:  

১৯৬২ াগর মর ওগয়র মকাম্পাবন কতৃথক ফাখযাফাদ ১ নং গ্যা কূ খনগনয ভাধ্যগভ ফাখযাফাদ গ্যা বপল্ড  অবফস্কৃত য়। 
যফতীগত ১৯৮১-৮২ াগর ফাখযাফাদ ২, ৩, ৪ ও ৫ নং কূগয খনন কাজ ম্পন্ন ওয়ায য এ বপল্ড গত ফাবণবজুকবাগফ 

গ্যাগয উৎাদন শুরু য়। ১৯৮৯ াগর অগযা বতনটি কূ (ফাখযাফাদ ৬,৭ ও ৮ নং) খনন কযা য়। কূগয ওগয়র মড মপ্রায 

ম থায়ক্রগভ হ্রা াওয়ায় এফং কূ গত তুবধক বযভাগন াবন বনগ থভন ওয়ায কাযগণ ফাখযাফাদ ২, ৪, ৫ ও ৬ নং কূ 

মথাক্রগভ জুন ১৯৯৯, জুন ১৯৯৮, মভ ১৯৯৭ ও অগষ্ট ১৯৯৮ াগর ফন্ধ কগয মদয়া য়। উক্ত কূ মূ ফন্ধ কগয মদয়ায ভয় এ 

বপগল্ডয য ০৪ টি কূগয ( ১, ৩, ৭ ও ৮ নং)  প্রবতবদগনয  বম্মবরত গে গ্যা  উৎাদগনয বযভাণ বছর ৩৫ বভবরয়ন 

বকউবফক বপট (এভএভবএপ)। উগেখ্য, কূ মূগয ভগধ্য মমগুগরা ফাখযাফাদ স্গাকচাগযয ‘Up-dip position’ এ ফবস্থত 

মগুগরা দীঘ থ ভয় ধগয গ্যা উৎাদন কগয। োন্তগয ‘Flank position’ এয কূ মূ এক ভয় ফন্ধ কগয মদয়া য়। 

ফাখযাফাদ গ্যা বপগল্ড বফববন্ন ভগয় গ্যা কু খনগনয ভাধ্যগভ মভাট ১০টি গ্যা স্যান্ড মজান মথা: A, B,C, D(upper), 

D(lower), F, G, J, K ও L অবফস্কায  কযা য়। উগিারনগমাগ্য গ্যাগয ভজুদ বফগফচনায় B ,D(upper), D(lower), G 

ও J-মক মুখ্য গ্যা স্যান্ড মজান এফং A, C ,F, K ও L-মক মগৌণ গ্যা স্যান্ড মজান বগগফ বফগফচনা কযা য়। ফতথভাগন G 

স্যান্ড গত ফাখযাফাদ ৩নং কূগয ভাধ্যগভ ও J স্যান্ড গত ফাখযাফাদ ১, ৭ ও ৮ নং কূগয ভাধ্যগভ গ্যা উৎাদন কযা গে। 

ফাখযাফাদ বপগল্ডয কূমূ এগক এগক ফন্ধ গয় মাওয়া তথা াভবগ্রকবাগফ গ্যাগয উৎাদন কগভ মাওয়ায বযগপ্রবেগত  

ফাখযাফাদ গ্যা বপগল্ডয পুন: উন্নয়গনয রগেু মগট্রাফাংরা কতৃথক একটি কবভটি গঠন কযা য়। উক্ত কবভটি  এ বপগল্ডয 

উৎাদনযত ও ফন্ধ গয় মাওয়া বফববন্ন কূগয মডটা ংগ্র কগয যীো-বনযীো কগয।  
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কবভটি াআগরাকাফ থন আউবনগটয গ্যা মূল্যায়ন  বফলয়ক প্রবতগফদন ম থাগরাচনায় ভতাভত ব্যক্ত কগয মম, ফাখযাফাদ গ্যা 

বপগল্ডয  B ও D স্যান্ড মজাগন মভাট উগিারনগমাগ্য ২১৮.২৬ বফবরয়ন বকউবফক বপট (বফবএপ) গ্যা  ভজুগদয ভগধ্য ৮৪.৬০ 

বফবএপ গ্যা উগিারন কযা গয়গছ। কবভটি এ ভগভ থ ভতাভত প্রদান কগয মম, B ও D(upper) স্যান্ড মজাগন ফবষ্ট 

উগিারনগমাগ্য গ্যাগয ভজুগদয বযভাণ ৬৭.০০ বফবএপ। এছাো াভবগ্রকবাগফ ফাখযাফাদ বপগল্ডয উগিারনগমাগ্য গ্যাগয 

ভজুদ ১০৪৯.০০ বফবএপ মায ভগধ্য জুরাআ ২০০৬ ম থন্ত ৬৫৭.০৪ বফবএপ উগিারন কযা গয়গছ।  

যফতীগত ০৪ জানুয়াবয ২০০৫ তাবযগখ মগট্রাফাংরাগত বফবজএপবএর, বগরট গ্যা বপল্ডস্ বরবভগটড, ফাগক্স, াআগরাকাফ থন 

আউবনট ও মগট্রাফাংরায ংগ্রগন একটি কাবযগবয কবভটি’য বা নুবষ্ঠত য়। বায় উগয ফবণ থত কবভটি’য সুাবযমূ 

ম থাগরাচনা ও বফগিলণ কগয  ফাখযাফাদ গ্যা বপগল্ড একটি নতুন কূ (ফাখযাফাদ  ৯ নং) ও দ্য’টি বফদ্যভান কূগয (ফাখযাফাদ  

২ ও ৫নং) ওয়াকথওবাগযয/পুন:ম্পাদগনয ভাধ্যগভ গ্যাগয  উৎাদন বৃবিকগে  অগরাচু প্রকে গ্রণ কযা য়। 

প্রকগেয মূর বডবব মূর  বডবব ১১ গক্টাফয ২০০৬ তাবযগখ মথামথ কতৃথে নুগভাবদত য়। যফতীগত  যাভ থক মফা 

ও থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থগয বকছু ং ফাগক্স গত গ্রণ কযায় , কূগয বররীং ও ওয়াকথওবায কাজ,  খযচ বৃবি 

াওয়ায়, গ্যা গ্যাদাবযং াআরাআন বনভ থাণ  ও এঅআটি/বুাট খাগত ব্যয় বৃবি াওয়ায়, কূগয ওয়াকথওবায ভারাভার ও জবভ 

বধগ্রগণ ব্যয় হ্রা াওয়ায় এফং যাজস্ব ও মূরধন খাগতয য বকছু খাগত ব্যয় হ্রা/বৃবি ঘটা আতুাবদ কাযগণ প্রকগেয 

ংগাধন কযা য়। ২৩ ভাচ থ ২০১৪ তাবযগখ ংগাবধত বডবব (অযবডবব ) মথামথ কতৃথে কতৃথক নুগভাবদত য়।   

প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ দ্য’ফায বৃবি কযা য়। প্রথভফায প্রকগেয ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত এফং ২য় 

ফায জুন ২০১৪ ম থন্ত (প্রকগেয ংগাধগনয ভয়) মভয়াদ বৃবি কযা য়।  

৬.২ প্রকগেয মূর উগেশ্য:  

ফাখযাফাদ বপগল্ড গ্যাগয উৎাদন বৃবি  কযা  এ বপগল্ডয গ্যা বযজাব থাগযয প্রকৃত ফস্থা জানা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয 

বফস্তৃবত বনরূন কযা। 

 

৭। প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 ফাখযাফাদ বপগল্ড বফদ্যভান ২ ও ৫ নং কূগয ওয়াকথওবায/পুন:ম্পাদন কযা;  

 একটি নতুন উন্নয়ন কাভ মূল্যায়ন কূ (ফাখযাফাদ ৯ নং) খনন কযা;  

  অনুলংবগক সুবফধাবদ  গ্যা গ্যাদাবযং াআরাআন বনভ থাণ কযা। 

 

৮। প্রকে বযচারক: 

বফবজএপবএর এয ভাব্যফস্থাক (বযকেনা ও উন্নয়ন) জনাফ মভাস্তপা কাভার পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ ১৬ 

জানুয়াবয ২০০৭ - ৩০ জুন ২০১৪ ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

৯। প্রকে বযদ থন: 

প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন (অআএভআ)বফবাগগয বে ও বক্ত 

মক্টগযয উ বযচারক (জ্বারানী) মভা: াআপৄর আরাভ  কতৃথক ০৩-০৪ জানুয়াবয ২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ 

গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথগণ উবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন।  
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১০।   প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবত :       বযবষ্ট ‘ক’ 

                                      

১১।    প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 

 

১১.১ যাভ থক মফা : 

 

মূর বডবব মভাতাগফক ০৪ টি কুাটাগবযগত (বররীং/ওয়াকথওবায সুাযবাআজায , মগট্রাবরয়াভ বজওরবজষ্ট , মগট্রাবরয়াভ 

আবঞ্জবনয়ায: বররীং ও কভবিন , মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায: ওয়াকথওবায ও পুন :ম্পাদন) মভাট ১৩ জনভাগয তফগদবক 

াযভ থগকয জন্য ৪৬৮.০০ রে টাকায ংস্থান বছর।  

 

অযবডববগত স্থানীয় কুাটাগবযগত ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগিাগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পাবন বরবভগটড (ফাগক্স) গত 

মভাট ৭ .৩৪ জনভা (বররীং সুাযবাআজায : ৩.৬৭ জনভা , মগট্রাবরয়াভ বজওরবজষ্ট /বজওরবজকুার কনারগটবন্প : ৩.৬৭ 

জনভা) এফং তফগদবক যাভ থক কুাটাগবযগত মভাট ৫ .৪৭ জনভা (ওয়াকথওবায সুাযবাআজায : ৪.৪৭ জনভা , 

মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায: ওয়াকথওবায ও কভবিন ২ জনভা এফং মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায: বররীং ও কভবিন -২ জনভা) 

এয জন্য মভাট ৩০০ .১৯ রে টাকায ংস্থান যগয়গছ। ব্যয় গয়গছ ২৯৯ .৪৪ রে টাকা মা এ খাগত ংস্থাগনয ৯৯ .৭৫%। 
িাখিািাদ -৯ নং কূগয খনন কাগজ ফাগক্স গত মভাট ৭ .৩৪ জনভা যাভ থক মফা গ্রণ কযা গয়গছ। োন্তগয তফগদবক 

যাভ থক খাগত মভাট ৫ .৪৭ জনভা মফা গ্রণ কযা গয়গছ। মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায: (বররীং ও কভবিন ) খাগত যাভ থক 

মফা গ্রগণয প্রগয়াজন য়বন। 

 

১১.২ থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থ : 

 

থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থগয অওতায় ০৬ টি কুাটাগবযয (বগভগন্টন, ওয়াযরাআন রবগং, ভাড রবগং, মকায এন্ড বববটি 

এনারাআব, বরর স্ঘীভ মটবস্ঘং ও ওয়ায রাআন াগযন ) াবব থ গ্রগণয জন্য  মূর বডববগত ৪১৭৭ .০০ রে টাকায 

ংস্থান বছর। অযবডববগত এ খাগত ব্যয় প্রাক্করন ২৭৯৪ .৮০ রে টাকায় হ্রা কযা য়। এয ভগধ্য ফাখযাফাদ ২ ও ৫ নং 

কূগয ওয়াকথওবাগযয কাগজ বগভগন্টন , ওয়াযরাআন রবগং , বরর স্ঘীভ মটবস্ঘং ও ওয়ায রাআন াবব থগয জন্য তফগদবক 

যাভ থক মফা গ্রণ কযা য়। ফাখযাফাদ -৯ নং কূগয খনগনয ভয় ফাগক্স গত বগভন্টন ও ভাড রবগং াবব থ গ্রণ কযা 

য়। মভাট খযচ গয়গছ ২৪১৭.৪১ রে টাকা  মা অযবডববগত এ খাগত ংস্থাগনয ৮৬.৪৯ % ব্যয় গয়গছ। 
 

১১.৩ মভবনাবয ও ন্যান্য আকুআগভন্ট (অভদাবন): 

 

বররীং ভারাভার (তফগদবক অভদাবন) এয অওতায় মকবং এন্ড টিউবফং, মকবং, টিউবফং এন্ড বগভবন্টং এক্সগাবযজ, বরর 

বফট এন্ড মনাগজর, ওগয়র মড এন্ড এক্সভা বট্র, ডাউনগার কভবিন আকুআগভন্টস্, ভাড এন্ড কভবিন মকবভকুার, ওগয়র 

মড কগন্ট্রার প্যাগনর ও রাআনায ুাংগায এন্ড মটিং টুর ংগ্রগয জন্য অযবডববগত মভাট  ২১৭১.০৫ রে টাকায ংস্থান 

বছর। এ খাগত ম্পূণ থ ংস্থানকৃত থ থ ব্যয় গয়গছ। 

 

১১.৪   পূতথ কাজ:    

 

প্রকগেয পূতথ কাগজয ভগধ্য ভূবভ উন্নয়ন, বযগটআবনং ওয়ার, ফাউন্ডাযী ওয়ার, বুন্তযীণ ও ংগমাগ েক, ওয়ুায াউজ বনভ থাণ, 

মযষ্ট াউজ মভযাভত, গবীয নরকূ স্থান,  বযগ পাউগন্ডন বনভ থাণ /মভযাভত আতুাবদ কাগজয জন্য অযবডববগত ৪৩৩.৮১ 

রে টাকায ংস্থান বছর। পূতথ কাগজ অযবডববগত ংস্থানকৃত থ থ ম্পূণ থ ব্যয় গয়গছ। 
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১১.৫  কূ খনন কাম থক্রভ:  

 

(ক)   ফাখযাফাদ-৫ নং কূগয ওয়াকথওবায/পুন:ম্পাদন কাম থক্রভ:   

 

ফাগগক্সয ব-৮০ ওয়াকথওবায বযগ দ্বাযা ২৭ জানুয়াবয ২০০৯ তাবযখ গত ‘B’ স্যাগন্ডয উবয ংগ ওয়াকথওবায কাজ শুরু 

কযা য়। প্রথগভ কূটি  ‘kill’ কযা য়। এযয  কূগ বফদ্যভান X-mass Tree াযণপূফ থক Blow Out Preventer 

(BOP) Stack স্থান কযা য়। কূগয বুন্তযস্থ ৫ আবঞ্চ ব্যাগয মপ্রাডাকন টিউবফং মতারা য়, ১৩২ পৄট বগভন্ট িাগ কযা 

য়। যফতীগত কূগ Dual Space Neutron Log, Cement Bonding Log, Reservoir Monitoring Tool এফং 

Circumferential Accoustic Scanning Tool-V আতুাবদ রগমূ বযচারন কযা য়। কূগ বযচাবরত রগমূ 

ম থাগরাচনায় ‘B’ স্যাগন্ডয উবয ংগ গ্যা প্রাবপ্তয ম্ভাফনা মনআ প্রতীয়ভান ওয়ায় কূগয ওয়াকথওবাগযয বফলগয় যফতী 

কযণীয় বনগয় বিান্ত গ্রগণয জন্য ২২ মপব্রুয়াবয ২০০৯ তাবযগখ মগট্রাফাংরায় একটি কাবযগবয বা নুবষ্ঠত য়। উক্ত 

কাবযগবয বায ফাখযাফাদ ৫- নং কূগ বযচাবরত রগমূ বফগিলগণয য গ্যা প্রাবপ্তয ম্ভাফনা মনআ এফং ফাগগক্সয ব-৮০ 

বযগগয কাম থেভতা বফগফচনায় অযও গবীগয মাওয়া ম্ভফ নয় বফধায় ফাখযাফাদ-৫ কূ াভবয়কবাগফ বযতুক্ত কযায বিান্ত 

গৃীত য়। কূ বযতুক্ত কযায কাজ ০৮ ভাচ থ ২০০৯ তাবযগখ ম্পন্ন য়। 
 

                 

 

বচে: ফাখযাফাদ ৫ নং গ্যা কূগয ওয়াকথওবায 

 

(খ ) ফাখযাফাদ-২ নং কূগয ওয়াকথওবায/পুন:ম্পাদন কাম থক্রভ:   

 

ফাগগক্সয ব-৮০ ওয়াকথওবায বযগ দ্বাযা ২৮ ভাচ থ ২০০৯ তাবযগখ কূগয ওয়াকথওবায কাম থক্রভ শুরু কযা য়। প্রথগভ কূটি 

kill কযা য়। এযয কূগ বফদ্যভান X-mass Tree াযণ পূফ থক BOP Stack স্থান কযা য়। কূগয বুন্তযস্থ ৫  

আবঞ্চ ব্যাগয  মপ্রাডাকন টিউবফং মতারা য়, প্যাকায কাটা য়, বপবং কগয প্যাকায ও মটআর াআ উগিারন কযা য়। 
কূগয বুন্তগয বফদ্যভান ৮৫ বভটায ফাবর াযণ কযা য়। পূগফ থয াযগপাগযন এরাকা বগভন্ট স্কুআজ কগয ফন্ধ কগয মদয়া 

য়। যফতীগত বগভন্ট কাটিং কগয মার বররীং কযা য়। টিউফায ুাংগায স্পুর বযফতথন কগয নতুন স্থান কযা য়। 
এযয কূগ Dual Space Neutron Log, Cement Bonding Log, Reservoir Monitoring Tool  এফং 
Circumferential Accoustic Scanning Tool-V আতুাবদ রগমূ বযচারনা কযা য়। 

 



359 

 

                                 

 

বচে: ফাখযাফাদ ২ নং গ্যা কূগয ওয়াকথওবায 

 

কূগ বযচাবরত রগমূ মূল্যায়ন কগয স্যাগন্ডয ২৪৭৫.৫০ বভটায - ২৪৮১.৫০ বভটায এফং ২৪৬২ বভটায-২৪৬৬ বভটায 

াযগপাগযন কগয বরর স্ঘীভ মটবস্ঘং (বডএটি) বযচারনা কযা য়। বডএটিগত উগেখগমাগ্য বযভাণ গ্যাগয উবস্থবত না 

াওয়ায় ২৪৭৪.৫০ বভটায এফং ২৪৬০ বভটাগয ২টি  বিজ িাগ স্থান কগয াযগপাগযন মজান দ্যটি অরাদা কযা য়। তাযয 
মপ্রাডাকগনয জন্য ২৪২৭.২০ বভটায -২৪৩৪.২০ বভটায, ২৪১৮ বভটায-২৪২৩ বভটায, ২৩৯৯ বভটায-২৪০২ বভটায ও ২৩৮৪ 

বভটায-২৩৮৯ বভটায গবীযতায় াযগপাগযন কযা য়। এযয মটআর াআ াযভাগনন্ট মপ্রাডাকন প্যাকায স্থান কযা 

য়, ২-৭/৮ আবঞ্চ ব্যাগয মপ্রাডাকন টিউবফং স্থান কযা য় এফং বডএটি বযচারনা কযা য়। BOP Stack নাবভগয় নতুন 

X-mass Tree স্থান কযা য়। কূটিগত উৎাদগন অনায রগেু বরকুুআড নাআগট্রাগজন আনগজক্ট কগয ওগয়র অন্ডায ব্যারান্প 

কযা য় এফং মপ্রাডাকন মটবস্ঘং কযা য়। কূগয কভবিন কাজ ২৭ জুরাআ ২০০৯ তাবযগখ ম্পন্ন য়। একআ বদগন কূ গত 

২.৫ এভএভ বএপ গ্যা ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা য়। 
 

(গ)   ফাখযাফাদ -০৯ নং কূ খনন  কাম থক্রভ: 

 

ফাগগক্সয  IDECO-H বযগ দ্বাযা ১৯ মভ ২০১৩ তাবযগখ  ফাখযাফাদ-৯ নং কূগয খনন কাজ শুরু কযা য়। প্রথগভ ৩৬ আবঞ্চ 

ব্যাগয ওগন মার ৩১ বভটায ম থন্ত খনন কযা য়। এযয ম থায়ক্রগভ  ২৬ আবঞ্চ -৮.৫ আবঞ্চ ব্যাগয  ওগন মার ১৯১ 

বভটায-২৫৩৫ বভটায  গবীযতায় স্থান কযা য়। ৭ আবঞ্চ রাআনায ২৫৩০ বভটায গবীযতায় বগভন্ট কযা য়। প্রগতুক 

মকগন পৃথক পৃথকবাগফ ওগয়র মড ও BOP Stack স্থান কযা য়। কূগয খনন কাম থক্রভ ১৮ জুরাআ ২০১৩ তাবযগখ 

২৫৩৫ বভটায গবীযতায় ম্পন্ন কযা য়। কূগ ম্পাবদত রগমূ গত G স্যাগন্ডয ২টি পৃথক গবীযতায় মভাট ২০ টি বভটায 

পুরুগত্বয গ্যা মজান এয উবস্থবত াওয়া মায়। G স্যাগন্ডয ২১২০ বভটায গত ২১২৬.২০ বভটায ম থন্ত াযগপাগযন কগয 

বডএটি কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়।  G স্যাগন্ডয ২১২৬.২ বভটায গত ২১৩২.৪০ বভটায ম থন্ত অযও ৬.২ বভটায াযগপাগযন 

পূফ থক কূগ ৩.৫ আবঞ্চ মপ্রাডাকন টিউবফং যান কযা য়। যফতীগত  মপ্রাডাকন মটবস্ঘং আতুাবদ কাজ ম্পন্ন পূফ থক কূগয 

কভবিন কাজ ১৭ অগষ্ট ২০১৩ তাবযগখ ম্পন্ন কযা য়। ১৯ অগষ্ট ২০১৩ তাবযখ গত কূটি মথগক তদবনক ১৫ 

এভএভবএপ গ্যা ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা য়। 
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বচে: ফাখযাফাদ ৯ নং গ্যা কূ 

 

 

১১.৬  প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্রবকওযগভগন্টয ংবেপ্ত বচে :              বযবষ্ট ‘খ’ 

 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

নতুন উন্নয়ন কাভ মূল্যায়ন কূ (ফাখযাফাদ ৯ নং) 

খনন কযা। 

ফাখযাফাদ-৯ নং কূ খনন কগয  গ্যা উৎাদন কযা গে।  

ফাখযাফাদ বপগল্ড বফদ্যভান ২ ও ৫ নং কূগয 

ওয়াকথওবায কযা। 

ফাখযাফাদ বপগল্ড বফদ্যভান ২ ও ৫ নং কূগয ওয়াকথওবায ম্পন্ন 

কযা গয়গছ। ২ নং কূ গত গ্যা উৎাদন কযা গে । ৫ নং 

কূগ গ্যা াওয়া মায়বন। 

বততা গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা 

ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন কযা। 

বযজাব থাগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনণ থগয়য  

কাজ ম্পন্ন কযা য়বন। 

 

 

১৩। ম থগফেণঃ 

 

১৩.১  গ্যাগয উৎাদন:  

 

অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ ফাখযাফাদ গ্যা বপগল্ড ফন্ধ গয় মাওয়া দ্য’টি গ্যা কূগয  ভগধ্য একটি কূগয 

ওয়াকথওবায (কূ নং-২) ম্পাদন এফং নতুন একটি কূ খনগনয ভাধ্যগভ গ্যা উৎাদন কযা ম্ভফ গয়গছ মা মদগয 

ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা বকছুটা গরও পূযণ কগযগছ।  প্রাথবভক ম থাগয় দ্য’টি কূগয গ্যা উৎাদগনয বযভাণ 

অযবডববগত প্রগেবত রেুভাোয (প্রবতবদন ১৫-১৮ এভএভবএপ) মচগয় কভ গরও যফতীগত তা ম থায়ক্রগভ বৃবি ায় 

এফং অগষ্ট ২০১৩- মভ ২০১৪ ম থন্ত ভগয় গ্যা উৎাদন অযবডবব রেুভাো বতক্রভ কগয বকংফা রেুভাোয ভগধ্য 

থাগক। এযয গত উৎাদন ক্রভ: কগভ অগছ। জানুয়াবয ২০১৫ ভাগ দ্য’টি কূগয গে উৎাদন বছর ১৪.৬২ 

এভএভবএপ। এছাো  কূ দ্য’টি উৎাদগন অায য  প্রথভ ফছগয গ্যাগয উজাত বগগফ ৩৫৫৯ ব্যাগযর কনগডনগট  

উৎাদন কগয বডগজর ও মগট্রাগর রুান্তয কযা গয়গছ। এয পগর জ্বারানী অভদাবনগত তফগদবক মুদ্রায াশ্রয় ঘটগছ।  
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১৩.২  বযগগয েভতা: 

 

ফাখযাফাদ ৫ নং কূগয মেগে  পূফ থ বনধ থাবযত ‘B’ গ্যা স্যান্ড মজাগনয উবযবাগ গত গ্যা াওয়া মায়বন। অগযা গবীগয 
ন্যান্য স্যান্ড মজাগন গ্যা নুন্ধাগনয সুগমাগ থাকগরও ওয়াকথওবায বযগগয কাম থেভতায ীভাফিতায কাযগণ এটি কযা ম্ভফ 

য়বন। পগর এ প্রকগেয অওতায় ফাখযাফাদ ২ নং কূ বযতুক্ত মঘালণা কযা য়। তগফ যফতীগত বফগদ গত ংগৃীত 

বধকতয েভতাম্পন্ন বযগ দ্বাযা বররীং এয ভাধ্যগভ (য একটি প্রকগেয অওতায়)  ফবণ থত স্যান্ড মজাগনয নীগচ বধকতয 

গবীগয ‘G’ স্যান্ড গত গ্যা  উগিারন কযা ম্ভফ গয়গছ এফং ফতথভাগন গগে প্রবতবদন ৫ এভএভবএপ াগয গ্যা উৎাদন 

কযা গে। 
 

১৩.৩  প্রকগেয ভাপ্ত কাজ: 

 

ফাখযাফাদ গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন না কযায় প্রকগেয একটি 

উগেশ্য বজথত য়বন। ববফষ্যগত ফাখযাফাদ  গ্যা মেগে নতুন কূ খনন ও গ্যা উৎাদগনয বযকেনায় বিান্ত গ্রগণয জন্য 

এটি গুরুত্বপূণ থ বছর। উগেখ্য মম, জাতীয়  মতর ও গ্যা নুন্ধান ও উৎাদনকাযী ংস্থা বগগফ ফাগগক্সয এ কাগজয বফস্তয 

ববজ্ঞতা থাকগরও বফবজএপবএর এয াগথ ম্পাবদত চুবক্ত মভাতাগফক ফাগগক্সয কাম থক্রভ শুদৄভাে বররীং াবব থগ এয 

ভগধ্য ীভাফি বছর। ফবণ থত কাজটি চুবক্তগত ন্তভু থক্ত কযা য়বন মা প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায গাবপরতী বগগফ গণ্য গফ। 
তগফ কূ খনগনয ভাধ্যগভ মম ওয়ায রাআন রবগং মডটা, যক নমুনা মথগক মূল্যফান মডটা, যক যাআজগনয বচে আতাবদ াওয়া 

বগগয়গছ মগুগরা প্রগবং এয ভাধ্যগভ বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন কযা ম্ভফ ফগর 

বযদ থগন জানা মায়।  

 

১৩.৪ প্রকগেয মানফান ব্যফায: 

 

প্রকগেয অওতায় ক্রয়কৃত একটি ডাফর মকবফন বকঅ গােী প্রকে ভাবপ্তয য যকাবয বনয়ভ নুযণ না কগয প্রকে 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্যটি ব্যফায কযগছ । উগেখ্য মম , যকাবয নীবতভারা মভাতাগফক প্রকে ভাবপ্তয য ংবিষ্ট 

ংস্থা/প্রবতষ্ঠান উযুক্ত কতৃথগেয নুগভাদনক্রগভ ভাপ্ত প্রকগেয মানফান স্বীয় টিওএন্ডআগত ন্তভু থবক্তয ভাধ্যগভ ব্যফায 

কযগত াযগফ। তগফ টিওএন্ডআ-এয ফবভূ থত/বতবযক্ত মানফান যকাবয বযফনপুগর জভা বদগত গফ।  

 

১৩.৫ কবতয় ংগগ বতবযক্ত ব্যয়: 

   

প্রকগেয বকছু বকছু ংগগ ননুগভাবদতবাগফ অযবডবব ’য ংস্থান গো মফী থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। ফাখযাফাদ - ৯ ন কূ 

এরাকায় ‘ভূবভ উন্নয়ন ’, ’মযষ্ট াউজ মযগনাগবন ’, ‘বযগটআবনং ওয়ার বনভ থাণ ’, ‘ফাউন্ডাযী ওয়ার বনভ থাণ ’, ‘ওয়ুায াউজ , 

মস্ঘায,অনায কুাম্প, ওয়াচ টাওয়ায’ ংগগ  অযবডবব’য ংস্থাগনয মচগয় বধক মূগল্য চুবক্ত স্বােয কযা গয়গছ।  ফবণ থত 

ংগমূগ অযবডবব’য ংস্থাগনয মচগয় মথাক্রগভ  ৭৫.৫১ রে টাকা ,  ৪.১৩ রে টাকা , ৩৪.১১ রে টাকা , ২৮.৯৪ রে 

টাকা ও ২ .৮৫ রে টাকা  বতবযক্ত খযচ  গয়গছ এফং এ থ থ প্রকগেয ংস্থাগনয ফাআগয মকাম্পাবনয তবফর গত মভটাগনা 

গয়গছ। 
 

১৩.৬ বডট ংক্রান্ত: 

 

প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পাদগনয বফলগয় ববঅয এ মম তথ্য মদয়া গয়গছ  তা যীোয় মদখা মায় মম , এটি মূরত : 

বফবজএপবএর কতৃথক বনগয়াগকৃত একটি মফযকাবয প্রবতষ্ঠান কতৃক বফবজএপবএর এয পাআন্যাবন্পয়ার মস্ঘটগভন্ট , কুা মফ্লা 

ব্যারান্প ীট আতুাবদ ংক্রান্ত বডট। ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয কতৃথক প্রকগেয মকান বডট 

ম্পাবদত য়বন। 
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১৪। সুাবয :  

 

১৪.১  বফদ্যভান কূগ ওয়াকথওবায কাম থক্রভ গ্রণ কযায পূগফ থ াগব থ/ভীো কাম থক্রভ প্রণয়নকাগর থ থবনবতক ও কাবযগবয 

বফগিলণ তকথতায ংগগ ম্পন্ন কযায প্রগয়াজনীয় উগদ্যাগ গ্রণ কযগত গফ (নুগেদ ১৩.১); 

১৪.২ ফাগগক্সয  েভতা বৃবিকগে বধক গবীযতায় গ্যা নুন্ধান কাম থক্রগভয জন্য প্রগয়াজনীয় েভতাম্পন্ন বযগ 

প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত ংগ্রগয বফলগয় ভন্ত্রণারয় উগদ্যাগ গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩  অগরাচু প্রকগেয ন্যতভ উগেশ্য ফাখযাফাদ গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয 

বফস্তৃবত বনরূন না কগয প্রকে ভাপ্ত মঘালণায কযায বফলয়টি খবতগয় মদগখ  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ  

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা বনগফ। একআাগথ ফবণ থত কাজটি ম্পন্ন কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৩); 

১৪.৪  প্রকে ভাপ্ত গয় মাওয়ায় ক্রয়কৃত  ডাফর মকবফন বক অ গােী যকাবয বযফনপুগর স্থানান্তগযয বফলয়টি যীো -

বনযীো কগয বফবধ মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ ও মগট্রাফাংরা 

কতৃথক বফলয়টি ভবনটবযং কযা অফশ্যক (নুগেদ ১৩.৪); 

১৪.৫  ফাখযাফাদ ৯ ন কূ এরাকায়   ‘ভূবভ উন্নয়ন’, ’মযষ্ট াউজ মযগনাগবন ’, ‘বযগটআবনং ওয়ার বনভ থাণ ’, ‘ফাউন্ডাযী ওয়ার 

বনভ থাণ’, ‘ওয়ুায াউজ, মস্ঘায, অনায কুাম্প, ওয়াচ টাওয়ায’ খাগত ংগগ ননুগভাবদতবাগফ অযবডবব’য ংস্থান 

গো মফী থ থ ব্যয় কযায বফলয়টি জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ যীো-বনযীো কগয বফবধ মভাতাগফক 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৫); 

১৪.৬  জ্বারানী  ও খবনজ ম্পদ বফবাগ  ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয কতৃথক প্রকগেয বডট 

ম্পাদগনয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ এফং বডট প্রবতগফদগন উত্থাবত (প্রগমাজু মেগে) কর বডট অবি চূোন্ত 

বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৬) ; 

১৪.৭ ফাখযাফাদ গ্যা বপগল্ডয গ্যাগয উৎাদন ও গ্যা প্রগ িান্ট দে জনফগরয ভাধ্যগভ মথামথবাগফ বযচারনা ও 

যেণাগফেণ বনবিত কযগত গফ; 

১৪.৮ উবয-উক্ত সুাবযমূগয (নুগেদ ১৪.১- ১৪.৭) অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাফরী ম্পগকথ অআএভআ বফবাগগক মথাীঘ্র 

ফবত কযগত গফ। 

 

প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবত :                        বযবষ্ট ‘ক’ 

 

(অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র: নং 

 

ংগগয নাভ 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

যাজস্ব ংগ      

১. ববড/বুাট মথাক - ৯৫৯.০০  ৭৯৩.৩৮(৮২.৭২%) 

২. কয মথাক - ৫১৭.০৩  ৩৩৭.৮০ (৬৫.৩৩%) 

৩. মটবরগপান/পুাক্স (প্রকে বপগয জন্য) মথাক - ৩.০০  ২.৩৭(৭৯%) 

৪. মগট্রার, ওগয়র  ও লুবিগকন্ট (প্রকে 

বপগয জন্য) 

মথাক - ২০.০০  ৮.৮৯(৪৪.৪৫%) 

৫. ব্যাংক চাজথ ও ফীভা বপ্রবভয়াভ মথাক - ৪৬.৯০  ৪০.৪৪(৮৬.২২%) 

৬. বপ মস্ঘনাযী (প্রকে বপগয জন্য) মথাক  ৩.৫০  ২.৭৩(৭৮%) 

৭. অপ্যায়ন ব্যয় (প্রকে বপগয জন্য) মথাক  ৩.৫০  ০.৮০(২২.৮৫%) 

৮. ল্যাবন্ডং চাজথ ও াআগট বযফন খযচ মথাক  ৪০.০০  ৪০.০০(১০০%) 
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ক্র: নং 

 

ংগগয নাভ 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

৯. মরাকার এগজন্ট কবভন মথাক  ২৫.০০  ২৫.০০(১০০%) 

১০. বনয়বভত শ্রবভক মথাক  ১০.০০  ২.০০(২০%) 

১১. যাভ থক মফা মথাক ১২.৮০ 

জনভা 

৩০০.১৯ ১২.৮০ 

জনভা 

২৯৯.৪৪(৯৯.৭৫%) 

১২. ন্যান্য খযচ      

 বরবরং ও ওয়াকথওবায াগযন াবব থ মথাক ০৩টি কূ ৪৬১৭.০৩ ০৩টি 

কূ 

৪৫৯৫.৬৫(৯৯.৫৩%) 

থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থগ মথাক ০৩টি কূ ২৭৯৪.৮০ ০৩টি  

কূ 

২৪১৭.৪১(৮৬.৪৯%) 

১৩. প্রকগে মানফান  ও মন্ত্রাবত 

যেণাগফেণ 

মথাক  ৪.০০  ৩.৫৫(৮৮.৭৫%) 

 মভাট যাজস্ব ব্যয়   ৯৩৪৩.৯৫  ৮৫৬৯.৪৬(৯১.৭১%) 

 মূরধন ংগ      

১. মানফান (ডাফর মকবফন বকঅ)  ০১টি ১৯.৮৫ ০১টি ১৯.৮৫(১০০%) 

২. বরবরং ও ওয়াকথওবায াগযন  

ভারাভার 

 রট ২১৭১.০৫  ২১৭১.০৫(১০০%) 

৩. আকুআগভন্ট ( বরবরং ও ওয়াকথওবায )  রট ৬.০০  ৩.২৮(৫৪.৬৭%) 

৪. গ্যা গ্যাদাবযং াআরাআন  ৩.৫ 

বকগরাবভটায 

(বক:বভ) 

৬৫৬.৮৭ ৩.৫ 

বক:বভ 

৬৫৬.৮৭(১০০%) 

৫. কবম্পউটায ও মন্ত্রাং রট  ২.৯৮  ২.৯৪(৯৮.৬৫%) 

৬. বপ যন্ত্জাভ/আকুআগভন্ট রট  ২.৯৮  ২.৬৩(৮৮.২৫%) 

৭. বপ পাবন থচায রট  ২.২০  ০.৬১(২৭.৭২%) 

৮. ভূবভ বধগ্রণ একয ১০.৯১৪৬  ৮৫.৩১ ১০.৯১৪

৬ একয 

৮৫.৩১(১০০%) 

৯. ভূবভ উন্নয়ন ঘন 

বভটায 

২৯০০০  ১০৮.৪৯ ২৯০০০ঘ

ন বভটায 

১০৮.৪৯(১০০%) 

১০. েক বনভ থাণ (বুন্তযীণ ও ংগমাগ)  বক:বভ: ০.৫  ২৮.৪৫ ০.৫ 

বক:বভ: 

২৮.৪৫(১০০%) 

১১. ন্যান্য      

 মযষ্ট াউজ ও কুাযাবাগনয ংস্কায মথাক  ২৬.৩৭  ২৬.৩৭(১০০%) 

বযগটআবনং ওয়ার বভটায ৫৭০  ৬৬.৮৯ ৫৭০ 

বভটায 

৬৬.৮৯(১০০%) 

ফাআন্ডাযী ওয়ার (মপবন্পং ) বভটায ৫৭০ ২৩.৫৬ ৫৭০ 

বভটায 

২৩.৫৬(১০০%) 

ওয়ুায াউজ বনভ থাণ  ০১টি ৫৬.৯৮ ০১টি ৫৬.৯৮(১০০%) 

বড টিউফওগয়র স্থান  ০২ টি ২৪.৩৫ ০২ টি ২৪.৩৫(১০০%) 

বযগ পাউগন্ডন বনভ থান/ মভযাভত  ০৩টি ৯৮.৭২ ০৩টি ৯৮.৭২(১০০%) 

  মূরধন ংগ   ৩৩৮১.০৫  ৩৩৭৬.৩৫ 

 মভাট: যাজস্ব+মূরধন   ১২৭৫০.০০  ১১৯৪৫.৮১ 

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/বফবজএপবএর কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন  
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১১.৬  প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্রবকওযগভগন্টয ংবেপ্ত বচে :               বযবষ্ট ‘খ’ 

 

প্রবকওযগভগন্টয 

ফণ থনা 

(বফড ডকুগভন্ট 

মভাতাগফক  

 ণ্য,কাজ/ মফা) 

মটন্ডায /ফীড/ 

(রে টাকায়) 

মটন্ডায /ফীড বনফ থাবচত 

ঠিকাদাযী/যাভ থক 

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ ও 

ঠিকানা 

কাজ,মফা/ণ্য যফযাগয 

তাবযখ 

প্রকৃত খযচ ভন্তব্য 

অযবডবব চুবক্ত 

মূল্য 

অফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বােয/ 

এরব মখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

মভাতাগফক 

প্রকৃত 

তফগদবক 

বফগলজ্ঞ মফা  

 

৩০০.১৯ ১৯৮.০০ ১-৮-২০০৫ ২৪.৯.২০০৬ 

১৩-১২-২০০৬ 

Pegasus 

International 

Sdn Bhd., 

Malaysia 

৩০.১১.২০১০ ৩১.৮.২০১০ ১৮৩.৯৪ Request for 

Proposal 

(RFP) িবতগত 

ম্পাদন। 

RFP-মত ফ থবনম্ন  

উদ্ধৃত মূর বডবব 

গো মফী 

ওয়ায় 

বফবজএপবএর 

মফাগড থয 

নুগভাদনক্রগভ 

চুবক্ত স্বােয কযা 

গয়গছ। তগফ  ব্যয় 

অযবডবডব’য 

ংস্থাগনয ভগধ্য 

অগছ। 

(ক)ওয়াকথওবায  

সুাযবাআজায: 

৪.৪৭ জনভা 

১-৮-২০০৫ ২৪.৯.২০০৬ 

১৩.১২.২০০৬ 

৩০.১১.২০১০ ৩১.৮.২০১০ 

(খ) মগট্রাবরয়াভ 

আবঞ্জবনয়ায: 

ওয়াকথওবায এন্ড 

কভবিন: ১.০ 

জনভা 

     

স্থানীয় বফগলজ্ঞ 

মফা 

১০৫.০০  ২৯-১২-২০১৩ ফাগক্স ৩১.৮.২০১৩ ১৭.৮.২০১৩ ১০৫.০০ ফাগগক্সয 

াগথ যাবয  

মনাগগাবগয়

মনয ভাধ্যগভ 

চুবক্ত। 

 

(ক)বরবরং 

সুাযবাআজায:  

৩.৬৭ জনভা 

 ৩১.৮.২০১৩ ১৭.৮.২০১৩ 

(খ)মগট্রাবরয়াভ 

বজওরবজস্ঘ/বজ

ওরবজকুার 

কন্পারগটবন্প: 

৩.৬৭ জনভা 

৩০০.১৯ ৩০৩.০০     ২৯৯.৯৪ 

ওয়াকথওবায 

াগযন 

াবব থগ:ফাখযা

ফাদ -২ ও ৫  নং 

কূ 

৪৫৬২.০৩ ৪৫৬২.০৩  ৭.১০.২০০৮ ফাগক্স ৩১.৮.২০০৯ ২৭.৭.২০০৯ ৪৫৪৪.৮৩ ফাগগক্সয 

াগথ যাবয  

মনাগগাবগয়

মনয ভাধ্যগভ 

চুবক্ত। 

 বরবরং 

াগযন 

াবব থগ:   

ফাখযাফাদ ৯ নং 

কূ 

 ২৯.১২.২০১৩ ৩১.৮.২০০৯ ২৭.৭.২০০৯ 

ওয়াস্ঘ 

ভাড/মকবভকুার 

াযণ াবব থ 

৩০.০০ ৩০.০০  ৩০.৬.২০১৩ ভাগয়য মদায়া, 

ঘাটুযা, 

িাহ্মণফাবেয়া 

৩১-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৩ ২৯.৫০ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ 

ম্পাদন। 
ওগয়র অন্ডায 

ব্যাগরন্প াবব থ 

৩০.০০ ২৫.০০  ৮.৭.২০১৩ Linde 

Bangladesh Ltd, 

Tejga 

৩১-০৮-১৩ ১৬-০৮-১৩ ২১.৩২ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ 

ম্পাদন। 
মভাট ৪৬১৭.০৩ ৪৬১৭.০৩      ৪৫৯৫.৬৫  

থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থ  
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বগভগন্টন  

৫৮৮.৫৪ 
 

৫৮৮.৫৪ 

 

২৩-১০-০৫ 

৭.৮.২০০৭/ 

৩০.৯.২০০৭ 

BJ services 

Company 

Middle East Ltd., 

UAE 

 
৩১-১২-১০ 

 
১৫-১১-১০ 

 
৪৫৪.০৮ 

 

RFP 
িবতগত 

ম্পাদন। 

ওয়াযরাআন 

রবগং  

১৪০৩.৭০ ১৪০৩.০৭ ১৯-০৪-০৭ ২.৭.২০০৮/ 

৩১.৭.২০০৮ 

HLS Asia 

Limited, India 
৩১-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৩ ১২৯১.৪১ 

বরর স্ঘীভ মটবষ্টং ৬৫১.৬৭ ৬৫১.৫৭ ২১-১১-০৭ ৩১.৮.২০০৮/ 

২৯.৯.২০০৮ 

Northstar Drill 

Stem Testers 

(Cyprus) Ltd, 

Cyprus (BKB-2) 

and 

Schlumberger 

Seaco Inc. 

(BKB-9) 

১৫-০৭-০৯ 

 
৩১-০৭-১৩ 

৩০-০৬-০৯ 

 
২০-০৭-১৩ 

৫৫১.৫৭ 

ওয়াযরাআন 

াগযন ৫১.৬২ 
২০.১২ ২৩-১০-০৫ 

 

২৫.৯.২০০৭/ 

১২.২.২০০৮ 

Oil India 

Limited., India 

(BKB-2 & 5) 

৩০-১১-১০ 

 

১৫-১১-১০ 

 

৮.৫৭ 

 ৩১.৫০ ১৮-১০-০৮  Almansoori 

Specialized 

Engineering 

LLC., UAE 

(BKB-9) 

৩১-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৩ ১২.৮১ 

ভাড রবগং  ১০০.০০ ১০০.০০ - ২৯-১২-২০১৩ ফাগক্স ৩১-০৭-১৩ ১৫-০৭-১৩ ৯৮.৯৭ 

মভাট ২৭৯৪.৮০ ২৭৯৪.৮০      ২৪৭১.৪

১ 

 

বররীং মন্ত্রাবত          

মকবং এন্ড 

টিউবফং  

 

১১২৭.৪৭ ১১২৭.৪৭ ১৭-১২-০৫ ২০-১০-০৬ Sumitomo 

Corporation 

(Singapore) 

Pte. Ltd., 

Singapore 

৩১-০৩-০৮ ২৪-০৩-০৮/ 

২৪-০৫-০৭/ 

০৪-০৭-০৭ 

১১২৭.৪৭ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ 

ম্পাদন। 
বরর বফট এন্ড 

মনাগজর 

১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ১৭-১২-০৫ ০২-১১-০৬ Varel Europe 

S.A.S., France 
৩১-০৭-০৭ ০৯-০৭-০৭ ১৬৩.০০ 

 ওগয়রগড এন্ড 

এক্সভা বট্র 

৩৬৩.৬২ ৩৬৩.৬২ ১০-০৫-০৬ ১৭-০১-০৮ Delta (Doha) 

Corporation 

W.L.L., Qatar 

৩১-১০-০৭ ৩১-১০-০৭ ৩৬৩.৬২ 

 ওগয়রগড 

কগন্ট্রার প্যাগনর 

এন্ড এগক্সবযজ 

৪৪.৮১ ৪৪.৮১ ১৯-১২-০৫ ১৯-১১-০৬ ACS 

Automated 

Control 

System, USA 

২০-০৬-০৭ ১৭-০৬-০৭ ৪৪.৮১ 

 ডাউনগার 

কভবিন 

আকুআগভন্ট 

১৭৯.২৮ ১৭৯.২৮ ১০-০৫-০৬ ২২-১১-০৬ Halliburton 

Far East Ltd., 

Singapore 

১০-১০-০৭ ০১-১০-০৭ ১৭৯.২৮ 

 মকবং, টিউবফং 

এন্ড বগভবন্টং 

এক্সগাবযজ 

৩৮.৪৩ ৩৮.৪৩ ১৯-১২-০৫ ১৫-১১-০৬ Weatherford 

Asia Pacific 

Pte Ltd., 

Singapore 

১৫-০৮-০৭ ০১-০৮-০৭ ৩৮.৪৩ 

রাআনায ুাংগায 

এন্ড 

মটিং টুর 

৩৫.৬১ ৩৫.৬১ ১৯-১২-০৫ ১৯-১২-০৫ Baker Hughes 

Asia Pacific 

Ltd., India 

১৫-১০-০৭ ০২-১০-০৭ ৩৫.৬১ 

ভাড এন্ড  

কভবিন 

মকবভকুার 

২১১.৮৫ ২১১.৮৫ ১৯-১২-০৫ ১৯-১২-০৫ Qingdao Great 

Chemical Inc., 

China 

১৫-১১-০৭ ০১-১১-০৭ ২১১.৮৫ 

মভাট ২১৭১.০৫ ২১৭১.০৫      ২১৭১.০৫  

গ্যা গ্যাদাবযং 

াআ রাআন 

স্থান (৩.৫ 

বকঃবভঃ) 

৬৫৬.৮৭ ৭২১.৫০ ২৪-০৩-০৯ ১২-১০-০৯ Don 

Construction 

Company 

Ltd., Dhaka 

১৫-০৬-১০ ০৯-০৬-১০ ৬৫৬.৮৭ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। দযগে 

ফ থবনম্ন  দযদাতায 

উদ্ধৃত দয মূর 

বডবব গো 
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মফী ওয়ায় 

বফবজএপবএর 

মফাগড থয 

নুগভাদনক্রগভ 

চুবক্ত স্বােয কযা 

গয়গছ। প্রকৃত 

খযচ 

অযবডববগত এ 

খাগত  ংস্থাগনয 

ভগধ্য অগছ। 

মযষ্ট াউজ মযগনাগবন (মপ্রয়ায াউজ, ডাআবনং র ও টয়গরট বনভ থাণ) 

রট:১ ২৬.৩৭ ৫.৭৬ ০৩.৬.২০০৮ ৩০.৬.২০০৮ মভা থ ভামুন 

এন্টাযপ্রাআজ 

ঘাটুযা, 

িাহ্মণফাবেয়া 

০৫.৮.২০০৮ ২২.৭.২০০৮ ৫.৭৫ মকাগটন 

িবতয ভাধ্যগভ 

ম্পাদন। 

রট:২ ১৭.২৫ ০৭.৩.২০১১ ০৭.৬.২০১১ এগকা 

আন্টাযন্যানার 

াউজ নং-

৪৩/এআচ, ব্লক-

বড, ফসুন্ধযা, 

ঢাকা 

২৮.১১.২০১১ ১৩.৬.২০১২ ১৬.৪৯ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 

ফাখযাফাদ ৯ নং 

কূ খনন 

এরাকায় 

বযগটআবনং ওয়ার 

বনভ থাণ  

 

৬৬.৮৯ ১০১.০০ ৪.৫.২০০৯ ১০.৮.২০০৯ মভা থ পাযতক 

এন্টাযপ্রাআজ, 

াউজ নং-২৯৯, 

মযাড নং-৮এ, 

বিভ ধানভবন্ড, 

ঢাকা 

১৩.২.২০১০ ৫.৪.২০১১ ১০১.০০ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 
অযবডবব’য 

ংস্থাগনয মচগয় 

মফী থ থ ব্যয় 

কযা গয়গছ। 
ফাখযাফাদ ৯ নং 

কূ খনন 

এরাকায় 

ফাউন্ডাযী ওয়ার 

বনভ থাণ   

২৩.৫৬ ৫৪.৫২ ৪.৫.২০০৯ ১০.৮.২০০৯ এগকা 

আন্টাযন্যানার, 

াউজ নং-

৪৩/এআচ, ব্লক-

বড, ফসুন্ধযা, 

ঢাকা 

১৩.২.২০১১ ১৮.৩.২০১২ ৫২.৫০ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 
অযবডবব’য 

ংস্থাগনয মচগয় 

মফী থ থ ব্যয় 

কযা গয়গছ। 
যাস্তা বনভ থাণ: ফাখযাফাদ ৯ নং কূ এরাকা গত আবরয়টগন্ত্জ-ফাখযাফাদ ংগমাগ েক ম থন্ত যাস্তা বনভ থাণ (০.৫ বক:বভ:) 

রট নং-১ 

 
২৮.৪৫ ২৭.৪৯ ০৭-০৩-১১ ২৪-০৫-১১ মভা থ পাযতক 

এন্টাযপ্রাআজ াউজ 

নং-২৯৯, মযাড নং-

৮এ, বিভ ধানভবন্ড, 

ঢাকা 

২৮-০৯-১১  ২৫.২৬ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 
দযগে ফ থবনম্ন  

দযদাতায উদ্ধৃত 

দয মূর বডবব 

গো মফী 

ওয়ায় 

বফবজএপবএর 

মফাগড থয 

নুগভাদনক্রগভ 

চুবক্ত স্বােয কযা 

গয়গছ। প্রকৃত 

খযচ 

অযবডববগত এ 

খাগত  ংস্থাগনয 

ভগধ্য অগছ। 

রট নং ২ 

 
১.৯৯ ২৮-০১-১৩ ১৭-০২-১৩ মভা থ মভাঃ অরী 

এন্টাযপ্রাআজ, 

বভযাআরকাবন্দ, 

িাহ্মণফাবেয়া 

২০-০৩-১৩  ১.৯৮ 

রট নং ৩ 

 
০.৪৮৮৫৪ ১০-০৭-১৩ ১১-০৭-১৩ মভা থ ভূ ুঁআয়া 

মট্রডা থ, মুযাদনগয, 

কুবভো। 

২০-০৭-১৩  ০.৪৮৮৫৪ 

রট নং ৪ 

 
০.৭০৫১৭ ১৫-০৫-১৩ ০৯-০৬-১৩ মভা থ এআচ  মক 

এন্টাযপ্রাআজ, 

জাাপুয, মুযাদনগয, 

কুবভো 

১৮-০৬-১৩  ০.৬৯৮০৯ 
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মভাট ২৮.৪৫ ৩০.৬৭      ২৮.৪২  

ফাখযাফাদ ৯ নং 

কূ খনন 

এরাকায় ভূবভ 

উন্নয়ন (২৯০০০ 

ঘন বভটায) 

 

১০৮.৪৯ ১৯২.০০ ০৪-০৫-০৯ ১০-০৮-০৯ এগকা 

আন্টাযন্যানার, 

াউজ নং-

৪৩/এআচ, ব্লক-বড, 

ফসুন্ধযা, ঢাকা 

১৩-০২-১০  ১৮৪.০০ অযবডবব’য 

ংস্থাগনয মচগয় 

মফী থ থ ব্যয় 

কযা গয়গছ। 

ফাখযাফাদ ৯ নং কূ এরাকায় ওয়ুায াউজ, মস্ঘায, অনায কুাম্প, ওয়াচ টাওয়ায বনভ থাণ 

রট ১: নায 

কুাম্প বনভ থাণ 

৫৬.৯৮ ১৯.৫০ ০৭.৩.২০১১ ০৭.৬.২০১১ এগকা 

আন্টাযন্যানার, 

াউজ নং-

৪৩/এআচ, ব্লক-বড, 

ফসুন্ধযা, ঢাকা 

২৮.১১.২০১১ ১৩.৬.২০১২ ১৭.৩২ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ  

ম্পাদন।অয
বডবব’য 

ংস্থাগনয মচগয় 

মফী থ থ ব্যয় 

কযা গয়গছ। 
 

রট ০২: ওয়াচ 

টাওয়ায বনভ থাণ 

১৯.৩২ ০৭.৩.২০১১ ০৭.৬.২০১১ ২৮.১১.২০১১ ১৩.৬.২০১২ ১৮.০৪ 

রট ০৩: ০১ টি 

মকবভকুার মস্ঘায 

বনভ থাণ 

১৫.৭৪ ০৭.৩.২০১১ ০৭.৬.২০১১ ২৮.১১.২০১১ ১৩.৬.২০১২ ১৩.৮৬ 

রট ০৪: ০১ টি 

টিনগড মস্ঘায 

বনভ থাণ 

১০.৮৩ ২৪.৯.২০০৭ ২৪.১০.২০০৭ ২২.১২.২০০৭ ১৯.১২.২০০৭ ১০.৬১ 

মভাট ৫৬.৯৮ ৬৫.৩৯      ৫৯.৮৩ 

ফাখযাফাদ ৯ নং 

কূ এরাকায়  

০২ টি গবীয 

নরকূ স্থান 

২৪.৩৫ ২৪.৫৫ ০৭.৩.২০১১ ১৪.৮.২০১১ মভা থ অযাপ 

কন্পট্রাকন, 

কারাচাঁদাো, 

াফনা 

 ১৮.১২.২০১১ ২৪.৩৫ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 
 

বযগ পাউগন্ডন 

বনভ থাণ/ভবডবপ

মকন কাজ 

৯৮.৭২ ১০২.০০ ০৭.৩.২০১১ ০৭.৬.২০১১ আন্টাযন্যানার, 

াউজ নং-

৪৩/এআচ, ব্লক-বড, 

ফসুন্ধযা, ঢাকা 

২৮.১১.২০১১ ১৩.৬.২০১২ ৯৮.৭২ উনু্ক্ত দযে 

প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যগভ  

ম্পাদন। 
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প্রগ িান্ট  বততা গ্যা মেগে নতুন কূ খনন (কূ নং-১৭ ও ১৮) (ংগাবধত) শীর্ ষক 
প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(বনজস্ব থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত) 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১।   প্রকগেয নাভ :  প্রগ িান্ট  বততা গ্যা মেগে নতুন কূ খনন (কূ নং-১৭ ও ১৮) (ংগাবধত) 

২।   উগদ্যাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় :   জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/ বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩।   প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ গ্যা বপল্ডস্ মকাম্পাবন বরবভগটড (বফবজএপবএর)  

৪।    প্রকে এরাকা :  উগজরা: িাহ্মণফাবেয়া দয, মজরা: িাহ্মণফাবেয়া 

 

৫।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয়ঃ 

  

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(বফবজএপবএর এয বনজস্ব 

থ থায়গন) (রে টাকায়) 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ংগাবধত 

৩০০০০.০০ 

 

২৯৬৫০.০০ ২৮৩৭০.৮৪ জুরাআ, ২০০৭ 

গত 

বডগম্বয, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৭  

গত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, 

২০০৭ গত 

জুন, ২০১৪ 

(-) 

১৬২৯.১৬* 

(৫.৪৩%) 

৩ ফছয ৬ ভা 

(১০০%) 

 

* প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যয় গো ১৬২৯.১৬ রে টাকা কভ। 
 

৬।  প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ 

 

৬.১    প্রকগেয টভূবভ:  

মর ওগয়র মকাম্পাবন কতৃথক ১৯৬২ াগরয নগবম্বয ভাগ ও ১৯৬৩ াগরয মপব্রুয়াবয ভাগ বততা গ্যা মেগেয মথাক্রগভ ১ 

নং ও ২ নং কূগয খনন কাজ ম্পন্ন য়। ১৯৬৮ ার মথগক বততা গ্যা মেে গত ফাবণবজুকবাগফ গ্যা উৎাদন শুরু য়। 
যফতীগত ১৯৬৯-২০০৬ ার ম থন্ত অগযা ১৪ (মচৌে)টি গ্যা কূ খনন কযা য়। উগেখ্য মম, ২য় গ্যা উন্নয়ন প্রকগেয 

অওতায় Intercom-Kanata Management Ltd., Canada কতৃথক ১৯৯২ াগর এ গ্যা মেগেয বযজাব থয়াগযয বফস্তাবযত 

ভীো বযচারনা কযা য়। ভীোয পরাপর নুমায়ী উগিারনগমাগ্য গ্যাগয বযভাণ ২১০০ বফবরয়ন বকউবফক বপট 

(বফবএপ)। ২০০২ াগর বজওবফ কতৃথক গঠিত জাতীয় কবভটি’য বাফ নুমায়ী উগিারনগমাগ্য গ্যাগয বযভাণ ৪৭৪০-৫৪০০ 

বফবএপ। যবদগক জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয ধীন াআগরাকাফ থন আউবনগটয প্রাক্করন মভাতাগফক গ্যাগয বযজাগব থয 

বযভাণ ৫১২৮ বফবএপ মায ভগধ্য এবপ্রর ২০০৭ ম থন্ত উৎাদগনয বযভাণ ২৬৮৫.২২ বফবএপ। 

যকায মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা মভটাগনায রগেু জাতীয় গ্যা উৎাদন মকাম্পাবনগুগরায গ্যা উৎাদন বৃবিয 

উয গুযত্বাগযা কগযগছ। এ বযগপ্রবেগত জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয “Long-Term Gas Production and 

Transmission Plan” এয অওতায় ২০০৭-২০১০ াগরয ভগধ্য বততা গ্যা মেগে দ্য’টি নতুন কূ খনগনয বিান্ত গ্রণ 

কযা য়। এযআ ধাযাফাবকতায়  বততা ভূ-তাবত্বক স্গাকচাগযয দবেণ-পূফ থ ংগ দ্য’টি মূল্যায়ন কাভ উন্নয়ন কূ (বততা ১৭ 

ও ১৮ নং) খনগনয ভাধ্যগভ এ দ্য’টি কূ গত প্রবতবদন ৩০ বভবরয়ন বকউবফক বপট (এভএভবএপ) াগয গ্যা উৎাদগনয 

রগেু অগরাচু প্রকে গ্রণ কযা য়। প্রকগেয মূর বডবব ১৩ জুন ২০০৭ তাবযগখ মথামথ কতৃথে কতৃথক নুগভাবদত য়। 
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যফতীগত বররীং কাম থক্রগভ তফগদবক ঠিকাদাগযয বযফগতথ মদীয় ংস্থা ফাগক্সগক বনগয়াবজত কযায়, খনন ভারাভার ংগ্রগ 

৪৬.৫২% খযচ কভ ওয়ায়, খনন ভারাভাগরয ভগধ্য ০১টি গ্রুগয (ওগয়র মড কগন্ট্রার প্যাগনর) প্রগয়াজন না ওয়ায়, 

যাভ থক মফায বকছু ং স্থানীয়বাগফ ংগ্র কযায়, টাকায বফযীগত আউগযা মুদ্রায মূল্য মফগে মাওয়ায় , প্রকগেয যাজস্ব ও 

মূরধন ংগগয বফববন্ন খাগতয ব্যগয়য হ্রা -বৃবি ওয়া আতুাবদ কাযগণ প্রকগেয  ংগাধন কযা য়।  ২৩ ভাচ থ ২০১৪ তাবযগখ 

ংগাবধত বডবব (অযবডবব) মথামথ কতৃথে কতৃথক নুগভাবদত য়। বযগগয ববডউর মগত বফরম্ব ওয়ায় (২০১২ াগর 

১৭ নং ও ২০১৩ াগর ১৮ নং কূগয জন্য প্রাপ্ত) কাযগণ দ্য’ফায প্রকগেয ফাস্তফায়নকার বৃবি কযা য়। প্রথভফায প্রকগেয ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত এফং ২য় ফায জুন ২০১৪ ম থন্ত (প্রকগেয ংগাধগনয ভয়) মভয়াদ বৃবি কযা য়। 

৬.২ প্রকগেয মূর উগেশ্য:  

অগরাচু প্রকগেয মূর উগেশ্য গরা মদগ ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা মভটাগনায রগেু গ্যাগয উৎাদন উগেখজনকবাগফ বৃবি 

কযা  বততা গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন কযা। 

৭।     প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

প্রকগেয মূর কাম থক্রভ গরা বততা-১৭ এ ১৮ নং কূ খনন কযা এফং বততা গ্যা মেগে প্রবতবদন ৭৫ বভবরয়ন বকউবফক 

বপট (এভএভবএপ)গ্যা প্রগ কযায েভতাম্পন্ন একটি গ্যা প্রগ িান্ট স্থান কযা। 

৮। প্রকে বযচারকঃ  

বফবজএপবএর এয ভাব্যফস্থাক (কগেয ও মজনাগযটয) জনাফ এ. মক. পজলুর ক মচৌদৄযী পূণ থকারীন প্রকে বযচারক 

বগগফ  ০১ জানুয়াবয ২০০৮ - ৩০ জুন ২০৪ ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 

৯।   প্রকে বযদ থন: 

প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন  বফবাগগয বে ও বক্ত মক্টগযয উ 

বযচারক (জ্বারানী) মভা: াআপৄর আরাভ  কতৃথক ২৮ বডগম্বয ২০১৪ তাবযগখ প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ গযজবভগন বযদ থন 

কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক এফং প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথগণ উবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন।  

 

১০.    প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবত  

                                    (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়) 

ক্র: নং 
ংগগয নাভ 

 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

যাজস্ব ংগ      

১ ববড ও বুাট (কর াবব থগয জন্য) মথাক - ৮২০.১৬  ৮২০.১৬(১০০%) 

২ কয মথাক - ১৩০৫.০০  ১৩০৫.০০(১০০%) 

৩ মটবরগপান/পুাক্স (প্রকে বপগয জন্য) মথাক - ১.০০  ১.০০(১০০%) 

৪ বফদ্যুৎ যফযা, ংগমাগ আতুাবদ মথাক - ১৪.৮৪  ১৪.৮৪(১০০%) 

৫ মগট্রার, ওগয়র  ও লুবিগকন্ট মথাক - ২০.০০  ২০.০০(১০০%) 

৬ ব্যাংক চাজথ মথাক - ৮.৮১  ৮.৮১(১০০%) 

৭ আন্পুগযন্প বপ্রবভয়াভ মথাক  ৩৪.৯৯  ৩৪.৯৯(১০০%) 

৮ বপ মস্ঘনাযী মথাক  ৩.০০  ৩.০০(১০০%) 

৯ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রবেণ) জনভা ০৮ ১৪০.৫৪ ০৮ ১৩৮.০৩(৯৮.২১%) 

১০ অপ্যায়ন ব্যয় (প্রকে বপগয জন্য) মথাক  ২.০০  ২.০০(১০০%) 

১১ ল্যাবন্ডং চাজথ, াআগট বযফন খযচ আতুাবদ মথাক  ৫৫.৩৯  ৫৫.৩৯(১০০%) 

১২ েবতপূযণ  মথাক  ৯৪.৯০  ৯৪.৯০(১০০%) 
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ক্র: নং 
ংগগয নাভ 

 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

১৩ বনয়বভত শ্রবভক মথাক  ৪.০০  ৪.০০(১০০%) 

১৪ যাভ থক মফা জনভা ১৪.২১ ৫১৬.৩৩ ১৪.২১  ৫০৩.৫৯(৯৭.৫৩%) 

১৫ ন্যান্য খযচ      

 বরবরং াগযন াবব থ মথাক ০২টি কূ ৯৮৯৫.০০ ০২টি কূ ৯৮৪৯.৬৬(৯৯.৫৪%) 

থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থ মথাক ০২টি কূ ৩৩৫৫.০০ ০২টি  কূ ৩২৫৮.০৫(৯৭.১০%) 

১৬ প্রকগে মানফান  ংযেণ মথাক  ২২.৩৬  ১৯.৪২(৮৬.৮৫%) 

 মভাট যাজস্ব ব্যয়   ১৬২৯৩.৩২  ১৬১৩২.৮৪ (৯৯%) 

 মূরধন ংগ      

১ ন্যান্য বফন/বপ      

ডযগভটযী বফন  ০১টি ৬৯.৪৭ ০১টি ৬৮.০৬(৯৭.৯৭%) 

বনযািা মাষ্ট/ওয়াচ টাওয়ায, অনায 

মড/কুাম্প, বনযািা কাভ বপ রুভ 

 ১১টি ৭৮.১৫ ১১টি ৭৮.১৫(১০০%) 

২ মানফান  ০২টি ৪১.৭০ ০২টি ৪১.৭০(১০০%) 

৩ বরবরং মন্ত্রাবত (তফবদবক অভদাবন) ও 

স্থানীয়বাগফ উৎাবদত মন্ত্রাবত, যঞ্জাভ 

এফং মেয়ায 

 ০২টি কূ ১৯২৫.৪০ ০২টি কূ ১৯১৩.০৪(৯৯%) 

৪ প্রগ িান্ট (গ্যা গ্যাদাবযং াআরাআন 

 অনুলংবগক সুবফধাবদ) 

 ০১টি ৭৬২৩.০৭ ০১টি ৬৮৬০.৭৬(৮৯.৯৯%) 

৫ কবম্পউটায ও মন্ত্রাং  রট ২.০৮  ২.০৮(১০০%) 

৬ বপ যন্ত্জাভ/আকুআগভন্ট  রট ২.৫৫  ২.৫৫(১০০%) 

৭ বপ পাবন থচায  রট ২.৯১  ২.৯১(১০০%) 

৮ ভূবভ বধগ্রণ/রীজ একয ১৮.৮২ ২৫৯২.০৫ ১৮.৮২ ২৩২৮.৭৮(৮৯.৮৪%) 

৯ ভূবভ উন্নয়ন ঘন 

বভটায 

১,২৪,৫৮০ ৪৬৮.৭৪ ১,২৪,৫৮০  ৪৬৮.৭৪(১০০%) 

১০ েক বনভ থাণ (বুন্তযীণ ও ংগমাগ) ফক্স 

কারবাট থ  

বক:বভ: ০১ ৩০.৩৫ ০১  ২৯.৪৭(৯৭.১০%) 

১১ ন্যান্য      

 বযগটআবনং ওয়ার ও ফাউন্ডাযী ওয়ার  যাবনং 

বভটায 

১৯০০ ১৭৩.৬৩ ১৯০০  ১৭৩.৬৩(১০০%) 

ওয়ুায াউজ  ০১টি ৫৭.৬৩ ০১টি ৫৭.৬৩(১০০%) 

মজটি/ঘাট( বররীং এরাকায়) নদী যো ফাধ    ১৩২.৫৭  *৫৬.৪৪(৪২.৫৭%) 

বড টিউফ ওগয়র  ০২টি ১৪.০৯ ০২টি ১৪.০৯(১০০%) 

বযগ পাউগন্ডন  ০২টি ১৪২.২৯ ০২টি ১৩৯.৯৭(৯৮.৩৬%) 

  মূরধন ংগ   ১৩৩৫৬.৬৮  ১২২৩৮.০০ 

 মভাট: যাজস্ব+মূরধন   ২৯৬৫০.০০  ২৮৩৭০.৮৪ 

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/বফবজএপবএর কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয)।  
 

 ববঅয এ খযচ মদখাগনা গয়গছ ১৩২.৫৭ রে টাকা। প্রকৃতগে খযচ গয়গছ ৫৬.৪৪। প্রকে বযচারক বরবখতবাগফ বফলয়টি 

ফবত কগযগছন। 
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১১।     প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 

 

১১.১   মভবনাবয ও আকুআগভন্ট : 

 

বররীং ভারাভার (তফগদবক অভদাবন) এয অওতায় মকবং এন্ড টিউবফং, মকবং, টিউবফং এন্ড বগভবন্টং এক্সগাবযজ, বরর 

বফট এন্ড মনাগজর, ওগয়র  মড এন্ড এক্সভা বট্র, ডাউনগার কভবিন আকুআগভন্টস্, ভাড এন্ড কভবিন মকবভকুার, 

এগক্সবযজ  ওগয়র মড কগন্ট্রার প্যাগনর ও রাআনায ুাংগায এন্ড মটিং টুর ংগ্রগয জন্য অযবডববগত মভাট ১৮৮৫.৪০ 

রে টাকায (তফগদবক মুদ্রা) ংস্থান যগয়গছ (অযবডবব পৃষ্ঠা নং ৪৭) । ব্যয় গয়গছ ১৯১৩.০৪ রে টাকা মা এ খাগত 

ংস্থাগনয মচগয় ১.৪৬% বধক।  
 

১১.২  পূতথ কাজ: 

 

প্রকগেয পূতথ কাগজয ভগধ্য ভূবভ উন্নয়ন , বযগটআবনং ওয়ার/ফাউন্ডাযী ওয়ার, বুন্তযীণ ও ংগমাগ েক , ওয়ুায াউজ, 

ডযগভটযী বফন , বনযািা মাষ্ট /ওয়াচ টাওয়ায , অনায মড /কুাম্প, বনযািা কাভ বপ রুভ , বযগ পাউগন্ডন আতুাবদ 

কাগজয জন্য অযবডববগত ১১৫২.৮৩ রে টাকায ংস্থান যগয়গছ। ব্যয় গয়গছ ১০৭২.২০ রে টাকা মা এ খাগত 

অযবডববগত ংস্থাগনয ৯৩%। 

 

১১.৩ প্রবেণ: 

 

প্রকগেয অওতায় Well Testing & Interpretation, Well logging and Interpretation ও Petroleum Project 

Planning and Managemet বফলগয় বফবজএপবএর এয ০৮ জন কভ থকতথা ২৫ মভ ২০১২ -১৬ জুন ২০১২ ভগয় বভগয 

প্রবেণ গ্রণ কগযন। এখাগত অযবডববগত ১৪০.৫৪ রে টাকা ংস্থাগনয বফযীগত বনফ থাবচত যাভ থক প্রবতষ্ঠান “IPR 

International Ltd.,USA” এয াগথ ১৩৮.০৩ রে টাকা মূগল্য চুবক্ত স্বােবযত য়। চুবক্তমূগল্যয মুদয় থ থ ব্যবয়ত 

গয়গছ। 
 

১১.৪  বফগলজ্ঞ যাভ থক মফা:  

 

মূর বডববগত মভাট ১৬ জনভা যাভ থক মফায ংস্থান বছর। এয ভগধ্য বররীং সুাযবাআজায: ৭ জনভা, মগট্রাবরয়াভ 

বজওরবজষ্ট: ৪ জনভা, মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায (বররীং ও কভবিন): ৩ জনভা  ও মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায (প্রগ): ২ 

জনভা। অযবডববগত যাভ থক মফা ১৪.২১ জনভাগ হ্রা কযা য়। এয ভগধ্য মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায (প্রগ) ব্যবতত 

য বতনটি কুাটাগবযয মভাট ৭.৭১ জনভা যাভ থক মফা (তফগদবক) গ্রণ কযা য়। মগট্রাবরয়াভ আবঞ্জবনয়ায (প্রগ)  

কুাটাগবযয মফা বফবজএপবএর  মফাগড থয নুগভাদনক্রগভ বফবজএপবএর এয জনফর  মথগক গ্রণ কযা য়। এছাো তফগদবক 

বররীং সুাযবাআজায ও মগট্রাবরয়াভ বজওরবজষ্ট ভয়ভত াআগট না মৌছায়  বররীং সুাযবাআজায ও বজওরবজকুার 

কনারগটন্পী কুাটাগবযগত ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগিাগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পাবন বরবভগটড (ফাগক্স) গত 

মথাক্রগভ ২.৭০ জনভা ও ৩.৮০ জনভা যাভ থক মফা গ্রণ কযা য়। যাভ থক মফা খাগত অযবডববগত ংস্থাগনয 

৯৭.৫৩% ব্যয় গয়গছ। 
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১১.৫  কূ খনন  কাম থক্রভ:  

 

(ক)  বততা কূ নং ১৭   

 

৩১ অগষ্ট ২০১২ তাবযগখ ফাগগক্সয বনজস্ব IPS Cardwell বযগ দ্বাযা খনন কাজ শুরু কযা য়। কূগয ৩০ আবঞ্চ 
ব্যাগয মকবজং  ৩২ বভটায গবীযতায়, ২০ আবঞ্চ ব্যাগয মকবজং  ২০৪ বভটায গবীযতায়, ১৩-৩/৮ আবঞ্চ  ব্যাগয 

মকবজং ৯৬৩ বভটায গবীযতায়, ৯-৫/৮ আবঞ্চ ব্যাগয মকবজং ২৩০৫ বভটায গবীযতায় এফং ৭ আবঞ্চ ব্যাগয রাআনায 

২১৫০ বভটায-৩২০০ বভটায গবীযতায় বরবরংপূফ থক প্রগতুক মকগন Well Head Blow ও Blow Out 

Preventer (BOP) স্থান কযা য়। প্রগতুক মকগন রবগং ও বগভগন্টন ম্পন্ন কযা য়। কূটিয ৭ আবঞ্চ 

ব্যাগয রাআনায মকন খনন কাগজয ভয় ১১ জানুয়াবয ২০১২ তাবযগখ বরর াআ অটগক মায়। যফতীগত াআড 

ট্রাক কগয উক্ত ভস্যা ভাধান কযা য় এফং কূগয খনন কাজ মপব্রুয়াবয ২০১৩ এ  ম্পন্ন কযা য়। মভাট ৩২.৪০ 

বভটায পুরুগত্বয নীট গ্যা মজাগনয বস্তত্ব াওয়া মায়। প্রাপ্ত ৩২.৪০ বভটায পুরুগত্বয গ্যা মজান মথগক ১৪.৪০ বভটায 

(২৭৫১ বভটায-২৭৫৭.৪৫ বভটায, ২৭৬১.৪ বভটায-২৭৬৭.৮৫ বভটায ও ২৭৭১.৫ বভটায-২৭৭৩ বভটায) গবীযতায় 

াযগপাগযন কগয বরর স্ঘীভ মটবস্ঘং (বডএটি) ও মপ্রাডাকন মটবস্ঘং ম্পন্ন কযা য়। ১০ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ কূ 

গত গ্যা জাতীয় গ্রীগড যফযা শুরু য়। 
 

(খ)     বততা কূ নং ১৮ 

 

ফাগগক্সয বনজস্ব IPS Cardwell বযগ দ্বাযা ১৯ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ কূ খনন কাজ  শুরু কযা য়। কূটিয ৩০ 
আবঞ্চ ব্যাগয মকবজং ৩২ বভটায গবীযতায়, ২০ আবঞ্চ ব্যাগয মকবজং ১৯৮ বভটায গবীযতায়, ১৩-৩/৮ আবঞ্চ ব্যাগয 

মকবজং ১২৪৪ বভটায গবীযতায়, ৯-৫/৮ আবঞ্চ মকবজং ২৬৫৮ বভটায গবীযতায় এফং ৭ আবঞ্চ রাআনায ২৫৬১ বভটায- 

৩৩২৭ বভটায গবীযতায় বরবরংপূফ থক প্রগতুক মকগন Well Head Blow ও BOP স্থান কযা য়। প্রগতুক 

মকগন রবগং ও বগভগন্টন ম্পন্ন কযা য়। কূগয খনন কাম থক্রভ ২৪ মভ ২০১৩ তাবযগখ ৩৩৩২ বভটায 

গবীযতায় ম্পন্ন কযা য়। বযজাব থয়াগযয মকগন প্রায় ৯২ বভটায পুরুগত্বয গ্যা মজাগনয উবস্থবত াওয়া মায়। 
প্রাপ্ত ৯২ বভটায গ্যা মজান মথগক ৬১.৬৩ বভটায গবীগয াযগপাগযন কযায বিান্ত গ্রণ কযা য়। কভবিন কাজ 

মগল ১৬ জুন ২০১৩ তাবযখ গত গ্যা মপ্রাডাকন মটবস্ঘং শুরু কযা য়। মপ্রাডাকন মটবস্ঘং এয ভয় প্রবত ০১ 

বভবরয়ন বকউবফক বপট গ্যাগয াগথ ৫০ ব্যাগযগরয বধক াবন উৎাদন বযরবেত য়। বতবযক্ত াবয মফয গয় 

অা ফগন্ধয জন্য বফবজএপবএর ও ফাগগক্সয বনজস্ব জনফর দ্বাযা কূগয মযবভবডগয়র  ব্যফস্থা গ্রণপূফ থক উগযয 

গ্যা মজান াযগপাগযন ও বগভন্ট স্কুআজ এয ভাধ্যগভ ফন্ধ কগয রবগং ও বডএটি  ম্পন্ন কযা য়। বডএটি এ 

গ্যা প্রফা চরাকারীন ভগয় প্রবত ০১ বভবরয়ন বকউবফক বপট গ্যাগয াগথ ২.৬০ ব্যাগযর াবন উৎাদন 

বযরবেত য় মা স্বাবাবফক ভাোয মচগয় বতবযক্ত ওয়ায় পুনযায় কূগয মযবভবডগয়র কাজ মগল গ্যা উৎাদন 

যীেণ  ম্পন্ন কযা য়। ০৬ অগষ্ট ২০১৩ তাবযগখ গত কূ মথগক গ্যা জাতীয়  গ্রীগড যফযা কযা য়। 
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           বচে: বততা ১৭ নং কূ         বচে: বততা ১৮ নং কূ 

 

 

 

১১.৬  গ্যা প্রগ িান্ট: 

 

প্রবতবদন ৭৫ বভবরয়ন বকউবফক বপট গ্যা প্রগ কযায েভতাম্পন্ন একটি গ্লাআকর টাআগয গ্যা প্রগ িান্ট ও গ্যা 

গ্যাদাবযং াআরাআন  অনুলংবগক সুবফধাবদ স্থাগনয জন্য টান থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত ০১ ভাচ থ ২০১১ তাবযগখ  বনফ থাবচত 

ঠিকাদায ‘Pietro Florentini S.P.A Italy’-এয াগথ বফবজএপবএর- এয চুবক্ত স্বােবযত য়। জুন ২০১২ এয ভগধ্য গ্যা 

গ্যাদাবযং াআরাআন ও প্রগ িান্ট বনভ থাগণয বনবভি রাআন াআ , গ্যা বযবডউবং আউবনট , বিগপজ মাগযটয , গ্যা 

বডাআগরন আউবনট , ওয়াটায ফাথ বটায , মফ্লয়ায, গ্লাআকর বযগজনাগযন আউবনট , গ্লাআকর াম্প , গ্লাআকর ফ্লারাভ , 

কনগডনগট ফ্লারাভ, কনগডনগট মস্ঘাগযজ ট্াংক, পায়ায ওয়াটায আতুাবদ ভারাভার াআগট মৌগছ। 
 

                             

 

বচে: স্থাবত গ্যা প্রগ িান্ট 

 

মভ, ২০১২ গত গ্যা গ্যাদাবযং াআরাআন এফং জুন ২০১২ গত প্রগ িান্ট বনভ থাণ কাজ শুরু য়। প্রগ িান্ট ও গ্যা 

গ্যাদাবযং াআরাআন বনভ থাণ মগল ১০ ভাচ থ ২০১৩ তাবযখ গত বততা ১৭ নং কূগয উৎাবদত গ্যা ব্যফায কগয প্রগ 

িান্ট ও াআরাআগনয কবভবনং কাজ শুরু কযা য়। কবভবনং মগল বততা ১৭ নং কূগয গ্যা প্রবক্রয়াকযণ কগয জাতীয় 
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গ্রীগড যফযা কযা য়। ০৬ অগষ্ট ২০১৩ তাবযখ গত বততা-১৭ নং কূ  বতত-১৮ নং কূগয উৎাবদত গ্যা ফবণ থত 

প্রগ িাগন্ট প্রবক্রয়াকযণ কগয জাতীয় গ্রীগড মদয়া য়। ফতথভাগন এ প্রগ িাগন্টয ভাধ্যগভ প্রবতবদন গগে বততা-১৭ নং কূ 

এয ১৭ এভএভবএপ, বততা-১৮ নং কূ এয ২০ এভএভবএপ ও বততা-২৭ নং কূ এয ১৭ এভএভবএপ  গ্যা প্রগ 

কগয জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা গে। 
 

১১.৭    প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্রবকওযগভগন্টয ংবেপ্ত বচে বনম্নরূ: 

 

প্রবকউযগভগন্টয 

ফণ থনা 

(বফড ডকুগভন্ট 

মভাতাগফক 

ণ্য,কাজ/ 

মফা) 

মটন্ডায /ফীড 

(রে টাকায়) 

মটন্ডায /ফীড বনফ থাবচত 

ঠিকাদাযী/ 

যাভ থক 

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ 

কাজ,মফা/ণ্য  

যফযাগয তাবযখ 

প্রকৃত 

খযচ 

ভন্তব্য 

অযবডবব চুবক্ত 

মূল্য 

অফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত স্বােয/ 

এরব 

মখারায তাবযখ 

চুবক্ত মভাতাগফক প্রকৃত  

বফগলজ্ঞ মফা (তফগদবক) ৭.৭১ জনভা  

বররীং 

সুাযবাআজায ৪.৩৭ 

 

৩৯৬.৩৩ ৩৫৭.৩৪ ১৭-০৪-০৯ 

 

২৮-০৭-১১ 

২০-০৫-১২ 

IPServices 

(Australasia) 

PtyLtd., 

Australia 

৩১-১২-১৩ 

 

৩০-৫-১৩ ৩১৮.৭৬ উম্মুক্ত দযে িবত। 

এ খাগত ফ থবনম্ন 

দযদাতায উদ্ধৃত দয 

মূর বডবব গো 

মফী ওয়ায় 

বফবজএপবএর 

মফাগড থয 

নুগভাদনক্রগভ চুবক্ত 

স্বােয কযা গয়গছ। 

তগফ জনভা কভ 

রাগায় অযবডবডব 

গো কভ ব্যয় 

গয়গছ। 

মগট্রাবরয়াভ 

বজওরবজষ্ট  

২.১৭ জনভা 

(গ) মগট্রাবরয়াভ 

আবঞ্জবনয়ায ১.১৭ 

জনভা 

২২৯.১৯ ১৭-৪-০৯ ২৬-৮-১০ 

২০-৫-১২ 

Mega 

Engineering 

Ltd.Canada 

৩০-৬-২০১৩ ২-২-১৩ ৫৮.৮৩ 

মভাট = ৩৯৬.৩৩ ৫৮৬.৫৩      ৩৭৭.৫৯ 

বফগলজ্ঞ মফা (ফাগক্স) ৬.৫ জনভা 

(ক)বজওরবজকুার 

কনারগটন্পী 

৩.৮ জনভা 

১২০.০০ ১২৬.০০ 

 

 ৪-১১-১৩ 

১২-১১-১৩ 

ফাগক্স 

 

৩১-১২-২০১৩ ৬-৮-১৩ ১২৬.০০ 

 

ফাগগক্সয াগথ 

যাবয  

মনাগগাবগয়গনয 

ভাধ্যগভ চুবক্ত। 

অযবডববগত এ 

খাগত প্রাক্কবরত 

ব্যয় (অযবডবব 

পৃষ্ঠা নং ১৭) 

গো বধক 

মূগল্য চুবক্ত স্বােয 

কযা গয়গছ।  ব্যয়  

মফী গয়গছ। 

বররীং 

সুাযবাআজায ২.৭০ 

জনভা 

 ৪-১১-১৩ 

১২-১১-১৩ 

৩১-১২-১৩ ৬-৮-১৩ 

মভাট ১২০.০০ ১২৬.০০      ১২৬.০  

বররীং াগযন 

াবব থ ( ২ টি কূ) 

৯৮৯৫.০০ ৯৮৫৪.০০ - ৪-১১-১৩ 

১২-১১-১৩ 

ফাগক্স 

 

৩১-১২-১৩ ৬-৮-১৩ ৯৮৪৯.৬৬ ফাগগক্সয াগথ 

যাবয  

মনাগগাবগয়গনয 

ভাধ্যগভ চুবক্ত। 

থাড থ াটি থ আবঞ্জবনয়াবযং াবব থ  

 বগভগন্টন ৭০৫.০০ ৭০৫.০০ ১৮-১০-০৮ ১৩-৬-১০ 

৭-১০-১০ 

Halliburton 
International 

Inc.,Bangladesh 

৩১-১২-২০১৩ ৬-৮-১৩ ৭০৫.০০ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

ওয়াযরাআন রবগং ১১২৩.০ ১১২৩.০ ১৮-১০-২০০৮ ২৬-০১-১০ 

৩-৭-১১ 

Weatherford 
Asia Pacific Pte 

Ltd., Singapore 

৩১-১২-১৩ ১১-০৬-১৩ ১১২৩.০০ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

ভাড রবগং ২৫৬.০০ ২৫৬.০০ ১৮-৩-২০০৯ ২৬-০১-১০ 

২৯-৫-১২ 

China Petroleum 

Logging 

Co.Ltd.,China 

৩১-১২-১৩ ৩০-৫-১৩ ২০৩.০৫ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

 মকায এন্ড বববটি 

এনারাআব 

২৫৮.০০ ২৫৮.০০ ১৮-৩-২০০৯ ২৬-০১-১০ 

২৬-৬-১৩ 

Intertek Westport 

Technology 

Centre, USA 

৩১-১২-২০১৩ ১৮-৬-১৩ ২৫৮.০০ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 
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বডএটি ৪৫২.০০ ৪৫২.০০ ১৮-১০-২০০৮ ১৪-৭-১০ 

৩-৬-১২ 

Schlumberger 

Seaco Inc., 

Bangladesh 

৩১-১২-১৩ ৬-৮-১৩ ৪৩৯.১২ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

ওয়ায রাআন 

াগযন 

৪২.০০ ৫০.৮২ ১৮-১০-২০০৮ ৬-৭-০৯ 

২০-৫-১২ 

Almansoori 

Specialized 
Engineering 

LLC.,UAE 

৩১-১২-১৩ ৬-৮-১৩ ৩৭.৮২ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

এ খাগত ফ থবনম্ন 

দযদাতায উদ্ধৃত 

দয মূল্য বডবব 

গো মফী 

ওয়ায় 

বফবজএপবএর 

মফাগড থয 

নুগভাদনক্রগভ 

চুবক্ত স্বােয কযা 

গয়গছ। চুবক্তগত 

কাম থ ম্পাদগনয 

জন্য ৬০ বদন ভ 

ধযা গরও 

প্রকৃতগে ৪১ বদন 

ভয় মরগগগছ।  

প্রকৃত খযচ 

অযবডববগত এ 

খাগত  প্রাক্কবরত  

ব্যয় গো কভ 

গয়গছ। 

(ছ) বডগযকনার 

আবঞ্জবনয়াবযং  াবব থ 

৫১৯.০০ ৫১৯.০০ ০২-৯-২০০৯ ৩১-৫-১০ 

৮-১১-১২ 

Weatherford 

Asia Pacific 

Pte Ltd., 

Singapore 

৩১-১২-১৩ ২৬-৫-১৩ ৪৯২.০৬ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

মভাট  ৩৩৬৩.২৮      ৩২৫৮.০৫  

প্রগ িান্ট 

(অনুলংবগক 

সুবফধাবদ ও গ্যা 

গ্যাদাবযং 

াআরাআন ) 

৭৬২৩.০৭ ৭৬২৩.০৭ ৯-৬-১০ ১-৩-১১ 

১০-৫-১১ 

Pietro 

Florentini 

S.P.A Italy 

২৫-১২-১১ ১২-১০-১৩ ৬৮৬০.৭৬ ঠিকাদায কতৃথক 

মথাভগয় 

ভারাভার 

মভাবফরাআগজন না 

ওয়ায পগর 

আনষ্টগরন ও 

কবভবনং এ বফরম্ব 

ওয়ায় চুবক্ত 

মভাতাগফক ১০% 

বরকুআগডগটড 

মডগভজ অগযা 

কযা গয়গছ। 

 

বররীং মন্ত্রাবত 

         

 মকবং এন্ড টিউবফং ৮২১.৬৭ ৮২১.৬৭ ১১-১-০৯ ১৪-৫-০৯ 

১০-৬-০৯ 

Sumitomo 

Corporation 

(Asia) Pte.Ltd., 

Singapore 

১০-৩-১০ ১০-৯-০৯ ৮২১.৬৭ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

বরর বফট এন্ড 

মনাগজর 

১৮৫.৬৯ ১৮৭.৩৪ ১৯-৭-০৮ ২৯-১-০৯ 

১৫-২-০৯ 

Varel Europe 

S.A.S., France 
১৫-১১-০৯ ১৬-৭-০৯ ১৮৭.৩৪ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

অযবডববগত এ 

খাগত  প্রাক্কবরত 

ব্যয় (অযবডবব 

পৃষ্ঠা নং ৪৭) 

গো বধক 

ব্যয় কযা গয়গছ। 

ওগয়র মড এন্ড 

এক্সভা বট্র 

২০৩.৩০ ২০৩.৩০ ১৯-৭-০৮ ১৭-২-০৯ 

১৮-৩-০৯ 

Delta (Doha) 

Corporation 

W.L.L., 

Qatar 

১৮-১২-০৯ ১৫-১২-০৯ ২০৩.৩০ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 



376 

 

ডাউনগার 

কভবিন 

আকুআগভন্ট 

১৫৯.৯৮ ১৮৫.৩৫ ১৯-৭-০৮ ২৯-১-০৯ 

১৩-৪-০৯ 

Halliburton 

Far East 

Ltd., 

Singapore 

১৩-০১-১০ ০৮-০৮-০৯ ১৮৫.৩৫ উম্মুক্ত দযে 

িবত।অযবড

ববগত এ 

খাগত  

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(অযবডবব 

পৃষ্ঠা নং ৪৭) 

গো 

বধক ব্যয় 

কযা গয়গছ। 

 

মকবং, টিউবফং 

এন্ড বগভবন্টং 

এক্সগাবযজ 

৬৬.৪৫ ৬৬.৩৮ ১৯-৭-০৮ ২৯-১-০৯ 

৩১-৩-০৯ 

Weatherford 

Asia Pacific 

Pte Ltd., 

Singapore 

৩১-১২-০৯ ৩-১২-০৯ ৬৬.৩৮ উম্মুক্ত দযে 

িবত। 

 

রাআনায 

ুাংগায এন্ড 

মটিং টুর 

৮৩.১৯ ৮৩.৮৮ ১৯-৭-০৮ ২৯-১-০৯ 

০৩-৩-০৯ 

Top-C0LP, 

Canada 
০৩-১২-০৯ ০২-৮-০৯ ৮৩.৮৮ উম্মুক্ত দযে 

িবত।অযবড

ববগত এ 

খাগত  

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(অযবডবব 

পৃষ্ঠা নং ৪৭) 

গো 

বধক ব্যয় 

কযা গয়গছ। 

ভাড এন্ড 

কভবিন 

মকবভকুার 

৩৬৫.১২ ৩৬৫.১২ ১১-১-০৯ ৩-৬-০৯ 

০৫-৭-০৯ 

Ennor Muds 

& 

Chemicals,I

ndia 

৫-৪-১০ ৫-২-১০ ৩৬৫.১২ উম্মুক্ত দযে 

িবত।  

 

মভাট ১৮৮৫.৪০ ১৯১৩.০৪      ১৯১৩.০৪  

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/বফবজএপবএর কতৃথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) ও প্রকে 

বযচারগকয মদয়া তথ্য। 

 

১২।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 
 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 

মদগ ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা মভটাগনায রগেু  বততা-১৭ ও ১৮ 

নং কূ খনন কযা। 

বততা-১৭ ও ১৮ নং কূ খনন কগয গ্যা 

উৎাদন কযা গে। 

বততা গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থাগযয প্রকৃত ফস্থা  ও বফববন্ন গ্যা 

স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনণ থয়  কযা। 

বযজাব থাগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয 

বফস্তৃবত বনণ থগয়য  কাজ ম্পন্ন কযা য়বন। 

বততা গ্যা মেগে প্রবতবদন ৭৫ বভবরয়ন বকউবফক বপট গ্যা প্রগ 

েভতাম্পন্ন একটি গ্রা প্রগ িান্ট  স্থান কযা। 

উক্ত প্রগ িান্ট স্থান কযা গয়গছ এফং গ্যা 

প্রগ কযা গে। 
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১৩।  ম থগফেণঃ 

১৩.১   অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ বততা গ্যা মেগে দ্য’টি কূ গত গ্যা উৎাদন কযা ম্ভফ গয়গছ মা মদগয 

ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা বকছুটা গরও পূযণ কগযগছ।  প্রাথবভক ম থাগয় দ্য’টি কূগয গ্যা উৎাদগনয বযভাণ 

অযবডববগত প্রগেবত ভাোয মচগয় কভ গরও যফতীগত তা ম থায়ক্রগভ বৃবি ায়। ২০১৩ াগরয মগন্ফম্বয ভাগ 

দ্যটি কূগয তদবনক গে উৎাদন অযবডবব’য রেুভাো (প্রবতবদন গগে ৩০ এভএভবএপ গ্যা) বতক্রভ কগয এফং 

এ ধাযা ফতথভাগন ব্যাত অগছ। বততা গ্যা বপগল্ড গ্যা প্রগ িান্ট স্থাগনয ভাধ্যগভ গ্যা প্রগ কযায েভতা 

(ববরয়ুভ) বৃবি কযা গয়গছ। এছাো গ্যা প্রগগয য গ্যাগয উজাত বগগফ প্রবতবদন ৩৮-৪০ ব্যাগযর কনগডনগট 

উৎাদন কগয বডগজর ও মগট্রাগর রুান্তয কযা গে। এয পগর জ্বারানী অভদাবনগত তফগদবক মুদ্রায াশ্রয় ঘটগছ। 

১৩.২ বততা গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন না কযায় প্রকগেয 

একটি উগেশ্য বজথত য়বন। ববফষ্যগত বততা গ্যা মেগে নতুন কূ খনন ও গ্যা উৎাদগনয বযকেনায় বিান্ত 

গ্রগণয জন্য এটি গুরুত্বপূণ থ বছর। উগেখ্য মম,  জাতীয়  মতর ও গ্যা নুন্ধান ও উৎাদনকাযী ংস্থা বগগফ ফাগগক্সয 

এ কাগজয বফস্তয ববজ্ঞতা থাকগরও বফবজএপবএর এয াগথ ম্পাবদত চুবক্ত মভাতাগফক ফাগগক্সয কাম থক্রভ শুদৄভাে 

বররীং াবব থগ এয ভগধ্য ীভাফি বছর। ফবণ থত কাজটি চুবক্তগত ন্তভু থক্ত কযা য়বন মা প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায 

গাবপরতী বগগফ গণ্য গফ। তগফ কূ খনগনয ভাধ্যগভ মম ওয়ায রাআন রবগং মডটা, যক নমুনা মথগক মূল্যফান মডটা, 
যক যাআজগনয বচে আতাবদ াওয়া বগগয়গছ মগুগরা প্রগবং এয ভাধ্যগভ বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা 

স্যাগন্ডয বফস্তৃবত বনরূন কযা ম্ভফ ফগর বযদ থগন জানা মায়।  

১৩.৩  প্রকগেয ১৮ নং কূগয খনগনয ভয় স্বাবাবফক ভাোয মচগয় বধক াবন বনগ থভন ওয়ায় দ্য ’ফায কূগয মযবভবডগয়র 

কাম থক্রভ গ্রণ কযগত য়। ােবতক ভগয় বততা গ্যা বপগল্ড মফ কগয়কটি কূ খনগনয ভয় বকংফা কূ খনন 

যফতী উৎাদন ভগয়  গ্যাগয াগথ বধক বযভাগণ াবন মফয গয় অায প্রফণতা রেু কযা মায় মমভন : বততা 

২১ নং কূগ াবন বনগ থভগনয ায তুবধক মফগে মাওয়ায় উৎাদন শুরু ওয়ায ৬ ভাগয ভাথায় কূগয গ্যা 

উৎাদন ফন্ধ কগয মদয়া য়। বততা ২০ নং কূ গত াবন উঠগর remedial measure মনয়া য়। তাযগযও গ্যা 

উৎাদন অানুরু নয়। সুতযাং বততা গ্যা বপগল্ড কূ খনগনয পূগফ থ াবফ থক কাবযগবয বদকমূ ম থাগরাচনা কগয 

বিান্ত গ্রণ কযা অফশ্যক। 

১৩.৪ প্রকগেয অওতায় ক্রয়কৃত দ্য ’টি ডাফর মকবফন বক অ গােী প্রকে ভাবপ্তয য যকাবয বনয়ভ নুযণ না কগয 

প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ব্যফায কযগছ। উগেখ্য মম, যকাবয নীবতভারা মভাতাগফক ংবিষ্ট ংস্থা /প্রবতষ্ঠান উযুক্ত 

কতৃথগেয নুগভাদনক্রগভ ভাপ্ত প্রকগেয মানফান স্বীয় টিওএন্ডআগত ন্তভু থবক্তয ভাধ্যগভ ব্যফায কযগত াযগফ। তগফ 

টিওএন্ডআ-এয ফবভূ থত/বতবযক্ত মানফান যকাবয বযফনপুগর জভা বদগত গফ।  

১৩.৫ প্রকগেয বকছু বকছু ংগগ ননুগভাবদতবাগফ অযবডবব ’য ংস্থান গো মফী থ থ ব্যয় কযা গয়গছ। বররীং 

মন্ত্রাবতয মেগে বরর বফট এন্ড মনাগজর, ডাউনগার কভবিন আকুআগভন্ট, রাআনায ুাংগায এন্ড মটিং টুর এফং 

যাভ থক মফা (স্থানীয়) খাগত অযবডবব’য ংস্থাগনয মচগয় বধক মূগল্য চুবক্ত স্বােয কযা গয়গছ (অযবডবব পৃষ্ঠা 

নং ১৭ ও ৪৭)। এ কর খাগত অযবডবব’য ংস্থাগনয মচগয় মফী থ থ খযচ গয়গছ। প্রকগেয খযগচয ম থাগরাচনায় 

মদখা মায় মম, মজটি/ঘাট (বররীং এরাকায় নদী যো ফাধ  ) খাগত  অযবডববগত ১৩২ .৫ রে টাকায টাকায 

ংস্থাগনয বফযীগত ৫৬.৫০ রে টাকায় চুবক্ত কযা য়। প্রকৃত খযচ য় ৫৬ .৪৪ রে টাকা। বকন্ত্ি ববঅয এ  ১৫ নং 

পৃষ্ঠায় ংবিষ্ট আকনবভক মকাড ৭০৮১ এয (iii) নং ক্রবভগক খযচ ১৩২ .৫৭ রে টাকা থ্যথাৎ বতবযক্ত ৭৬ .১৩ রে 

টাকা খযচ মদখাগনা গয়গছ।  
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১৩.৬  প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পাদগনয বফলগয় ববঅয এ মম তথ্য মদয়া গয়গছ তা ম থাগরাচনায় মদখা মায় মম , এটি 

মূরত: বফবজএপবএর এয বনগয়াগ মদয়া একটি মফযকাবয প্রবতষ্ঠান কতৃথক বফবজএপবএর এয পাআন্যাবন্পয়ার 

মস্ঘটগভন্ট, কুা মফ্লা, ব্যারান্প ীট আতুাবদ ংক্রান্ত বডট। ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয 

কতৃথক  প্রকগেয ০৭টি থ থ-ফছগযয মকান বডট ম্পাবদত য়বন। 

১৪। সুাবয :  

১৪.১  বততা গ্যা বপগল্ডয গ্যাগয উৎাদন ও গ্যা প্রগ িান্ট দে জনফগরয ভাধ্যগভ মথামথবাগফ বযচারনা ও 

যেণাগফেণ বনবিত কযগত গফ; 

১৪.২ অগরাচু প্রকগেয ন্যতভ উগেশ্য বততা গ্যা মেগেয গ্যা বযজাব থয়াগযয প্রকৃত ফস্থা ও বফববন্ন গ্যা স্যাগন্ডয 

বফস্তৃবত বনরূন না কগয প্রকে ভাপ্ত মঘালণায কযায বফলয়টি খবতগয় মদগখ  জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ  

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা বনগফ। একআাগথ ফবণ থত কাজটি ম্পন্ন কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ ; 

১৪.৩ প্রকে ভাপ্ত গয় মাওয়ায় ক্রয়কৃত দ্য ’টি ডাফর মকবফন বক অ গােী যকাবয বযফনপুগর  স্থানান্তগযয বফলয়টি 

যীো-বনযীো কগয বফবধ মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ । জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ ও 

মগট্রাফাংরা কতৃথক বফলয়টি ভবনটবযং কযা অফশ্যক; 

১৪.৪ ববঅয এ প্রকগেয মজটি/ঘাট (বররীং এরাকায় নদী যো ফাধ ) ংগগ ৭৬.১৩ রে টাকা বতবযক্ত ব্যয় প্রদ থগনয 

বফলয়টি জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ বনযীো কগয তদানুয়ামী ববঅয এ প্রবতপরন ঘটাগফ ; 

১৪.৫ প্রকগেয বররীং মন্ত্রাবত ও স্থানীয় যাভ থক ংগগ ননুগভাবদতবাগফ অযবডবব ’য ংস্থান গো মফী থ থ ব্যয় 

কযায বফলয়টি যীো-বনযীো কগয বফবধ মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

১৪.৬ জ্বারানী  ও খবনজ ম্পদ বফবাগ  ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয কতৃথক  প্রকগেয বডট 
ম্পাদগনয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ এফং বডট প্রবতগফদগন উত্থাবত (প্রগমাজু মেগে) কর বডট অবি চূোন্ত 

বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ ; 

১৪.৭ উবযউক্ত সুাবযমূগয (নুগেদ ১৪.১- ১৪.৬) অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাফরী ম্পগকথ অআএভআবড-মক মথাীঘ্র 

ফবত কযগত গফ। 
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ফাগক্স বফন বনভ থাণ (১ভ ংগাবধত) প্রকে 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ংস্থায বনজস্ব থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত) 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকগেয নাভ : ফাগক্স বফন বনভ থাণ (১ভ ংগাবধত)প্রকে 

২। উগদ্যাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয় :  বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগিাগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পাবন বরবভগটড (ফাগক্স) 

৪। প্রকগেয এরাকা: উগজরা :  মতজগাঁও, মজরা: ঢাকা, বফবাগ: ঢাকা 

 

৫। প্রকগেয নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় ও ফাস্তফায়ন কার: 

 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে 

টাকায়) 

 

 ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৬৬০.০০ 

 

 

৭০৮০.০০ ৬৪৯৩.০৪ 

- 

 

জুরাআ, ২০০৮  

গত 

জুন, ২০১২ 

জুরাআ, ২০০৮ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৮ 

গত 

জুরাআ, ২০১৪ 

৮৩৩.০৪ 

(১৪.৭১%) 

০২ফছয 

(৫০%) 

 

৬।  প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

 

         (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়)  

ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব)নুমায়ী কাজ/ংগ 

কাগজয 

একক 

নুগভাবদত 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

  যাজস্ব ংগ      

১ এঅআটি ও বুাট মথাক মথাক ৫১.৫০  - 

২ মাস্ঘার বফর মথাক মথাক ০.০১   

৩ মটবরগপান বফর মথাক মথাক ১.০০  ০.৮৫(৮৫%) 

৪ পুাক্স ও আন্টাযগনট বফর মথাক মথাক ০.৪০  ০.৪০(১০০%) 

৫ মযবিগস্গনবপ (ভূবভ বফন) মথাক মথাক ২২৫.০০   

৬ মগট্রাবরয়াভ এন্ড ন্যান্য লুবিগকন্ট মথাক মথাক ৬.৫০  ৬.৫০(১০০%) 

৭ মস্ঘনাযী, ীর ,স্ঘুাম্প মথাক মথাক ২.০০  ২.০(১০০%) 

৮ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক মথাক ৩.০০  ৩.০(১০০%) 

৯ বচবকৎা বাতা (পাষ্টথ এআড) মথাক মথাক ০.১৪  ০.১১(৭৮.৭৫%) 

১০ যাভ থক বপ মথাক মথাক ২৬.০০  ১৫.১৭(৫৮.৩৫%) 

১১ ন্যান্য খযচ      

 গােী চারক (অউট মাব থং) ংখ্যা ১জন ৩.০০ ১জন ২.৮৪(৯৪.৬৭%) 

মটন্ডায মনাটি াফবরবং এন্ড মটন্ডায 

মূল্যায়ন ব্যয় 

মথাক মথাক ৩.০০  ৩.০০(১০০%) 

িান নুগভাদন বপ মথাক মথাক ৩.৪৫  ৩.৩০(৯৫.৬৫%) 

ভূবভ ট্রান্পপায বপ (যাজউক) মথাক মথাক ২৮৭.০০  ২৮৪.১৪(৯৯%) 
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ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব)নুমায়ী কাজ/ংগ 

কাগজয 

একক 

নুগভাবদত 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

মটবরগপান, আগরকবট্রক ও গ্যা ংগমাগ বপ মথাক মথাক ২৫.০০  ২৫.০০(১০০%) 

      

মভযাভত, যেণাগফেণ ও পুনফ থান ((ডাফর 

মকবফন বক অ) 

ংখ্যা 
১টি 

৩.০০ ১টি ২.৯৬(৯৮.৬৭%) 

 মভাট যাজস্ব   ৬৪০.০০  ৩৪৯.২৭(৫৪.৫৭%) 

 মূরধনংগ      

১২ ডাফর মকবফন বক অ ংখ্যা ১টি ১৮.০০ ১টি ১৭.৯৬(৯৯.৭৮%) 

১৩ মভবনাবয ও ন্যান্য আকুআগভন্ট      

প্যাগন্ত্জায বরপট যফযা  ও স্থান 

(১০০০ মকবজ ধাযণ েভতাম্পন্ন 

 

ংখ্যা ৪টি ৪৯১.০০ ৪টি ৪৭৬.০০(৯৬.৯৫%) 

কবম্পউটায, িটায, বপ্রন্টায ও এগক্সবযজ রট ০২ ২.০০  ২.০০(১০০%) 

বপ আকুআগভন্টস্ রট ০১ ১.৫০  ১.৪৯৯৯৯.৩৩%) 

১৪ পাবণ থচাযপাবণ থচাযওবপক্সচায)      

পাবন থচায( প্রকে ও াআট বপগ যজন্য) রট ০১ ১.৭৫  ১.৭৫(১০০%) 

নতুন বফগন যজন্য অদৄবনক পাবণ থচায রট ০১ ১০৩.২৫  ৫৬.০৯(৫৪.৩২) 

বাটি থগকর বব্লন্ড রট ০১ ৪০.০০   

কাগ থট (এবক্সবকউটিব মফ্লাগযয জন্য) রট ০১ ৫.০০ ০১ ৫.০০(১০০%) 

১৫ মটবরকবভউবনগকন এন্ড অআবটি 

আকুআগভন্ট 

রট ০১ ৩০.০০ ০১ ২৫.১৫(৮৩.৮৩%) 

১৬ আগরকবট্রকার আকুআগভন্টস্ এন্ড মেয়ায      

 ববটিবব বগস্ঘভ রট ০১ ১৪.২০ ০১ ১৪.২০(১০০%) 

এয়াযকুরায রট ০১ ১৩৫.৮০ ০১ ১৩৫.১৪(৯৯.৫১%) 

আগরকবট্রকার আকুআগভন্টস্ (ভাড াম্প, 

মগজায, বুাকুয়াভ বিনায) 

মথাক  ৪.০০  ৪.০০(১০০%) 

১৭ গাগড থবনং এন্ড  িাগন্টন রট ০১ ২.০০ ০১ ১.২৩(৬১.৫০%) 

১৮ পায়ায পাআটিং বগস্ঘভ রট ০১ ১৩৬.৫০  ১২৫.০০(৯১.৫১%) 

১৯ পূতথ বনভ থাণ কাজ      

 বপ বফন      

ম্যাট পাউগন্ডন ফগ থবভটায ৮৮৮  ৩৪৫.২৫ ৮৮৮  ৩৪৫.০০৯৯.৯৩%) 

মফগভন্ট মফ্লায (দ্য’টি) ও গ্রাউন্ডগফ্লায ফগ থবভটায ২৫২১ ৫১৫.০০ ২৫২১ ৫১৫.০০(১০০%) 

বযগটআবনং াআরস্ ও িানবং ফগ থবভটায ৬৫৯ ৩৬১.৫৫ ৬৫৯ ৩৬১.০০(৯৯.৮৫%) 

সুাযস্ঘাকচায      

১ভ মফ্লায ফগ থবভটায ৭৯৫ ১১৪.৬০ ৭৯৫ ১১৪.০০(৯৯.৪৮%) 

২য় মফ্লায ফগ থবভটায ৮৯৮ ১১৫.৯০ ৮৯৮ ১১৫.০০(৯৯.২২%) 

৩য় মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৩.৬০ ৮৮৫ ১১৩.০০(৯৯.৪৭%) 

৪থ থ মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৫.১৫ ৮৮৫ ১১৫.০০(৯৯.৮৭%) 

৫ভগফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৬.২৫ ৮৮৫ ১১৬.০০(৯৯.৭৮%) 

৬ষ্ট মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৭.০৫ ৮৮৫ ১১৭.০০(৯৯.৯৬%) 

৭ভ মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৮.০৫ ৮৮৫ ১১৮.০০(৯৯.৯৬%) 

৮ভ মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৫ ১১৮.৬৫ ৮৮৫ ১১৮.০০(৯৯.৪৫%) 

৯ভগফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৭ ১১৯.৭৫ ৮৮৭ ১১৯.০০(৯৯.৩৭%) 

১০ভগফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৭ ১২০.৮৫ ৮৮৭ ১২০.০০(৯৯.৩০%) 

১১তভ মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৭ ১২৩.৩৫ ৮৮৭ ১২৩.০০(৯৯.৭২%) 
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ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব)নুমায়ী কাজ/ংগ 

কাগজয 

একক 

নুগভাবদত 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

১২তভ  মফ্লায ফগ থবভটায ৮৮৭ ১৭৭.৯৫ ৮৮৭ ১৭৭.০০(৯৯.৪৭%) 

২০ ন্যান্য      

 মভাজাআক/টাআরস্ মথাক  ৪৯১.৩৫  ৪৮৫.০০(৯৮.৭১%) 

দযজা,জানারা মথাক  ৫৪৯.৫৫  ৫৪৫.০০(৯৯.১৭%) 

কাযগটআন ওয়ার ও াটি থন মথাক  ২৯১.৩০  ২৮৮.০০(৯৮.৮৭%) 

মআবন্টং, পর ববরং মথাক  ১৩৮.৮০  ১৩৮.০০(৯৯.৪২%) 

মরন, এগপ্রান আতুাবদ ও আন্টাযনার গ্যা 

ংগমাগ 

মথাক  ২.০০  ১.৩০(৬৫%) 

রাআভ মটগযবং,  ওয়াটায বযবডউবং 

এডবভক্সচায, ফাউন্ডাযী ওয়ার 

মথাক  ২৯.০৫  ২৮.০০(৯৬.৩৯%) 

২১ স্যাবনটাবয ও াবন যফযা      

 আন্টাযনার স্যাবনটাযী ও ওয়াটায ািাআ ফগ থবভটায ১৩০৭০ ৬০.০০ ১৩০৭০ ৬০.০০(১০০%) 

মন্ট্রার ওয়াটায বউবযবপগকন বগস্ঘভ ংখ্যা ০১টি ১০.০০ ০১টি ৯.২০(৯২%) 

আন্টাযনার আগরকবট্রবপগকন, াম্প, ভটয 

আতুাবদ 

ফগ থবভটায ১৩০৭০ ১৭৭.০০ ১৩০৭০ ১৭০.০০(৯৬.০৫%) 

২২ এক্সটাযনার আগরকবট্রবপগকন      

 ১১মকবব ৩-মপজ, ৫০ াট থজ াআগটনন 

সুআ মগয়ায 

মট ০১টি ৭.১৫ ০১টি ৭.০০(৯৭.৫০%) 

৩ মপজ রাআ টাআ ট্রান্পপযভায ংখ্যা ০১টি ৪৫.০০ ০১টি ৪৫.০০(১০০%) 

৪১৫ V, 3-মপজ  LT সুআ মগয়ায মট ০১টি ১৬.৭৫ ০১টি ১৬.৭৫(১০০%) 

৭৫০ KVAR াওয়ায পুাক্টয 

আভপ্রুবগভন্ট িান্ট 

মট ০১টি ৭.৮০ ০১টি ৭.০০(৮৯.৭৪%) 

অন্ডায গ্রাউন্ড কুাফর মরবয়ং   ২৩.৬০  ২৩.০০(৯৭.৪৬%) 

আভাযগজবন্প গ্যা মজনাগযটয মট মট ০২টি ৪৬৪.৮৫ ০২টি ৪৬৪.৮৫(১০০%) 

মজনাগযটয স্থাগনয পাউগন্ডন প্রস্ত্িবত, 

কুাফর মট্রন্ত্চ আতুাবদ 

  ১.৫০  ১.৫(১০০%) 

ELT সুআ মগয়ায মট ০১টি ৭.৮০  ৭.৭৫(৯৯.৩৬%) 

াফ-মষ্টন আকুআগভগন্টয মটবস্ঘং ও 

কবভবনং (মডা ও ন্যান্য এগজবন্প গত 

নুভবত গ্রণ) 

কাজ ০১টি ১.৯৫  ১.৯৫(১০০%) 

অবথ থং বগস্ঘভ, াবকথট মিকায আতুাবদ   ৮.৯৫  ৭.৭৬(৮৬.৭০%) 

াআ মটনন মকফর   ২৭.২০  ২৭.০০(৯৯.২৬%) 

আগরকবট্রক াফ-মষ্টন ও মজনাগযটগয গ্যা 

ংগমাগ 

  ৬.৫০  ৬.৫০(১০০%) 

গটাগভটিক মবাগেজ মযগুগরটয মট ০১টি ৪৫.৭৫ ০১ ৪৫.৭৫(১০০%) 

মেয়াযাট থ (াফ-মষ্টন ও 

গ্যাগজনাগযটয) 

রট ০১টি ৩.২৫ ০১ ৩.১৯(৯৮.১৫%) 

বডববডব গত গ্যা ংগমাগ মথাক  ৩.৯৫  ৩.৯৫(১০০%) 

বফবফটি বগস্ঘভ রট  ০১টি ৮৮.০০ ০১টি ৮৫.৯৮(৯৭.৭০%) 

২৩ মারায াওয়ায বগস্ঘভ মকডবব্লউব ২৩ ৭৩.০০ ২৩ ৬৭.৩৬(৯২.২৭%) 

 



382 

 

ক্র: 

নং 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত বডবব 

(অযবডবব)নুমায়ী কাজ/ংগ 

কাগজয 

একক 

নুগভাবদত 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  অবথ থক (%) 

২৪ ন্যান্য পূতথ কাজ      

 আগন্টবযয়য মডগকাগযন (এবক্সবকউটিব 

মফ্লায) 

মথাক  ৩৫.০০  ১৭.১২(৪৮.৯১%) 

মডগকাগযন এন্ড মপটি ব্যফস্থা ( গ্রাউ 

ন্ডগফ্লায, রবফ এবযয়া, মটযা-মকাটা) 

মথাক  ৩৫.০০  ৭.১৫(২০.৪৩%) 

বযগ ও ন্যান্য ভগডর বনভ থাণ ও স্থান মথাক  ২.০০  ১.৭৬(৮৮%) 

ববকউবযটি রবকং বগস্ঘভ এ ন্যান্য মথাক  ৮.০০   

বনয়ন াআন, াআন মফাড থ, মনভগিট আতুাবদ মথাক  ২২.০০  ১১.৭৩(৫৩.৩২%) 

১০ বভ:বভ: গ্লা ওয়ার মস্ঘংগদবনং মথাক  ৫০.০০   

এক্সটাযনার মরন ও পৄটাথ উন্নয়ন মথাক  ৮.০০  ৭.৬৫(৯৫.৬৩) 

বফবফধ পূতথ কাজ মথাক  ২০.০০  ০.৫৬(২.৮০%) 

 মভাট: মূরধন   ৬৪৪০.০০  ৬১৪৩.৭৭(৯৫.৪০%) 

 মভাট: যাজস্ব+মুরধন   ৭০৮০.০০  ৬৪৯৩.০৪(৯১.৭১%) 

 

সূে: জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগগয প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 
 

৭। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ ও উগেশ্যঃ 

 

৭.১. টভূবভ: 

৭.১.১ ফাগগক্সয ধীনস্থ বপমূ বযকবেত ও বফবেপ্তবাগফ ঢাকা গযয বফববন্ন এরাকায় বাোকৃত বফগন বযচাবরত 

গয় অবছর। এ কাযগণ ফাগগক্সয অন্ত:বফবাগমূগয ভগধ্য দ্রুত ও বনবফে মমাগাগমাগগ সুবফধা গতা  এফং গনক 

ভয়  ও থ থ ব্যয় গতা। ফাগগক্সয প্রথভ বাোকৃত বপ বফন (১৯৮৯-২০০১ ার ম থন্ত) পুযাগনা েগন াউজ 

বফবল্ডং পাআন্যান্প কগ থাগযন বফগন ফবস্থত বছর। যফতীগত  বপ ভাবরফাগগ স্থানান্তয কযা য়। ফাগগক্সয 

বধকাং বফবাগগয কাম থক্রভ এ বফগন বছর। 

৭.১.২ ফাগক্স তায বনজস্ব ারদানদী ও মপন্ত্চুগন্ত্চ গ্যা বপগল্ডয াাাব  াফাজপুয, মফগভগন্ত্জ, শ্রীকাআর ও মমুতাং 

বপগল্ড গ্যা উগিারন ও মপ্রাডাকন কাম থক্রভ বফস্তৃত কগয। এছাো াযা ফাংরাগদগ বদ্ব-ভাবেক ও বে-ভাবেক াগব থ শুরু 

কগয। ফাগগক্সয কাগজয কগরফয ব্যাকবাগফ  বৃবি ায়। ফাগগক্সয বপ স্থান ংকুরাগনয জন্য ঢাকা গয অগযা 
কগয়কটি এরাকায় (মভাাম্মদপুয, ভাখারী, গুরান, মগট্রাগন্টায, কাওযানফাজায) বপ বাো কযা য়। বপ 

বাো ফাফদ প্রবতফছয ফাগক্সগক একটি উগেখগমাগ্য বযভাণ থ থ ব্যয় কযগত গতা। এছাো অন্ত:বফবাগীয় ভিগয়য 

জন্য প্রবতবদন গনক কভ থ ঘন্টা নষ্ট গতা। একর ফস্থা  বফগফচনায় ফাগগক্সয বনজস্ব বফন বনভ থাগণয বযকেনা গ্রণ 

কযা য়। প্রকগেয মূর বডবব ০৯ মগন্ফম্বয ২০০৮ তাবযগখ ফাগগক্সয বনজস্ব থ থায়গন  ৫৬৬০.০০ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০০৮-জুন ২০১২ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। প্রকগেয মভয়াদ দ্য’দপায় জুন 

২০১৪ ম থন্ত ফবধ থত কযা য়। প্রকগেয একফায ংগাধন কযা য়। প্রকগে নতুন ২৫(পঁবচ) টি ংগ ন্তভু থক্ত কগয, 

দযে প্রবক্রয়ায় বকছু ংগগয মূল্য বডবব’য প্রাক্করন গো মফী/কভ ওয়ায় প্রকগেয বফববন্ন ংগগয ভগধ্য ব্যয় 

ভিয় কগয প্রকে ংগাধন কযা য়। ংগাবধত প্রকেটি ০৬ জুন ২০১৪ তাবযগখ ৭০৮০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যগয় ফাস্তফায়গনয জন্য জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ কতৃথক নুগভাবদত য়। 
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৭.২   উগেশ্যঃ 

ফাগগক্সয বপ ব্যফস্থানা সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায  এফং যাজস্ব ব্যয়   (বপ বাো) াশ্রগয়য জন্য ফাগগক্সয বনজস্ব বফন 

বনভ থাণ কযা প্রকগেয মূর উগেশ্য। 

৮। প্রকগেয মূর কাম থক্রভ:  

 ২০ তরা পাউগন্ডন বফবষ্ট মভাট ১৩০৭০ ফগ থ বভটায মফ্লায মেগয  ০২ টি ভূ-গবথস্থ মফআজগভন্ট  ১৩ তরা বফন 

বনভ থাণ কযা; 

 পায়ায বডগটকন, পায়ায এরাভ থ ও াআরান্ট বগস্ঘভ স্থান কযা; 

 ববটিবব ববকউবযটি বগস্ঘভ স্থান কযা; 

 তফদ্যুবতক াফ-মষ্টন ও গ্যা মজনাগযটয স্থান কযা; 

 আন্টাযনার ও এক্সটাযনার আগরকবট্রবপগকন স্থান কযা; 

 দ্য’তরা বফবষ্ট কায াবকথং বগস্ঘভ বনভ থাণ কযা; 

 প্যাগন্ত্জায বরপট স্থান কযা; 

 স্যাবনটাবয ও িাম্ববরং বগস্ঘগভয কাজ কাজ;  

 মারায বগস্ঘভ স্থান কযা আতুাবদ। 

৯। প্রকে বযচারকঃ 

বনগম্নাক্ত কভ থকতথাদ্বয় বফববন্ন মভয়াগদ প্রকে বযচারগকয  দাবয়ত্ব ারন কগযন: 

প্রকে বযচারগকয নাভ ও দফী দাবয়ত্ব ারনকারীন ভয় 

জনাফ মভা: অগনায়ায মাগন, উ-ভাব্যফস্থাক, ফাগক্স ১৭ মপব্রুয়াবয ২০০৯-২৭ মপব্রুয়াবয ২০১১ 

জনাফ মভা: ভামুন-উয যীদ, উ-ভাব্যফস্থাক, ফাগক্স ২৮ মপব্রুয়াবয ২০১১-প্রকে ভাবপ্ত ম থন্ত 

১০. প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

অযটিববগত ফবণ থত  উগেশ্য প্রকৃত জথন 

ফাগগক্সয বপ ব্যফস্থানা সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায  এফং 

ফাগগক্সয যাজস্ব ব্যয়  (বপ বাো ) াশ্রগয়য জন্য ফাগগক্সয 

বনজস্ব বফন বনভ থাণ কযা। 
 

২০ তরা পাউগন্ডন বফবষ্ট ১৩০৭০ ফগ থ বভটায 

অয়তগনয  ০২ টি ভূ -গবথস্থ মফআজগভন্ট   ১৩ তরা 

বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। বফগন কর অদৄবনক 

সুবফধাবদ (বি তকথাফস্থা ও বনফ থান ব্যফস্থা , 

ববকউবযটি বগস্ঘভ , আন্টাযনার ও এক্সটাযনার 

আগরকবট্রবপগকন বগস্ঘভ , তফদ্যুবতক াফ -মষ্টন ও 

গ্যা মজনাগযটয , মারায বগস্ঘভ , স্যাবনটাবয ও 

িাম্ববরং, প্যাগন্ত্জায বরপট আতুাবদ ) স্থান কযা 

গয়গছ। বডগম্বয ২০১৩ ভাগ ফাগগক্সয কর বফবাগ 

নতুন বফগন (িট নং-০৪, কাযওয়ান ফাজায , ঢাকা) 

স্থানান্তয কযা গয়গছ। এযয মথগক ফাগগক্সয কর 

কভ থকান্ড নতুন বফন মথগক বযচাবরত গয় অগছ। 
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১১। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্যাগকগজয প্রবকওযগভন্ট:       বযবষ্ট-‘ক’ 

১২। প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগ ফাস্তফায়গনয বফফযণঃ 

বফগনয মূর বনভ থাণ কাজ ০৭ ভাচ থ ২০০৯ াগর শুরু য়। অযবডবব’য প্রগজক্ট ম্যাগনজগভন্ট মটঅ মভাতাগফক মগট্রাফাংরা, 

ফাগক্স, উগদষ্টা প্রবতষ্ঠান কতৃথক মমৌথবাগফ বফগনয বনভ থাণ কাজ ভাঠ ম থাগয় তদাযবক কযা য়। 

১২.১ বফন বনভ থাণ (বডজাআন, পাউগন্ডন, সুায স্গাকচায): 

(ক) বডজাআন:  

মগট্রাফাংরায ভাবরকাধীন কাযওয়ানফাজায ফাবণবজুক এরাকায় ৪ নং িগট ফাগগক্সয  প্রধান কাম থারয় বফন বনভ থাগণয 

রবয়ং,বডজাআন প্রণয়ন ও কাবযগবয মফা যাভ থ মফা গ্রগণয রগেু মগট্রাফাংরা কতৃথক ২০ জুরাআ ২০০৫ তাবযগখ 

ভডাণ থ আবন্ত্জবনয়া থ, িানা থ ও কনারগটন্টস্ বরবভগটডগক যাভ থক প্রবতষ্ঠান বগগফ বনগয়াগ প্রদান কযা য়। 

ববফষ্যগত উর্ধ্থমুখী োযগণয বফলয় বফগফচনা মযগখ ২০ তরা বফগনয বীত  ১৩ তরা বফগনয নকা প্রণয়ন কযা 

য়। ফাংরাগদ মফাভবযক বফভান চরাচর কতৃথগেয উচ্চতায ীভা (১৪১ পৄট) এয ভগধ্য ০২টি ভূ-গবথস্থ মফআজগভন্ট 

 ১৩ বফগনয নকা প্রণয়ন কযা য়। উক্ত নকা ২০০৭ াগর যাজউক কতৃথক নুগভাবদত য়। প্রণীত নকা 

নুাগয ১২১৮ ফগ থবভটায ভূবভয উয বনবভ থত বফনটিয বিন্ত্ এবযয়া (বনচতরায অয়তন) ৮৮৮ ফগ থবভটায। ০২টি ভূ-

গবথস্থ াবকথং  ১৩ তরা বফগনয মভাট মফ্লায মে ১৩০৭০ ফগ থবভটায। 

(খ)  পাউগন্ডন (াফ-স্ঘাকচায):  

বনবভ থত বফগন ০২ টি ভূ-গবথস্থ াবকথং ১৩ তরা বফগনয মভাট মফ্লায মেগয বযভাণ ১৩০৭০ ফগ থবভটায।  ভূ-গবথস্থ 

াবকথং এ প্রায় ৪০ টি গাবে একআ াগথ াবকথং কযা ম্ভফ। বফগন তদনবন্দন ব্যফাগযয াবন ও বি বনফ থাগনয জন্য 

০৩ রে বরটায াবন ধাযণ েভতাম্পন্ন ভূ গব থস্থ জরাধায বনভ থাণ কযা গয়গছ। এছাো বফগনয মফআজগভগন্ট একটি 

বভবন একগচন্ত্জ রুভ স্থান কযা গয়গছ। 

(গ)  উবয কাঠাগভা (সুায স্ঘাকচায):  

বনবভ থত ১৩ তরা বফগনয বফববন্ন তরায় ফাগগক্সয ১৩ টি বফবাগগয দাপ্তবযক কাম থক্রভ বযচাবরত য়। দপ্তযমূগয 

বুন্তগয ব্যাফস্থাক গত উর্ধ্থতন কভ থকতথাগদয জন্য ১০ বভ:বভ: পুরুগত্বয কাঁচ মফবষ্টত কে এফং ব্যাফস্থাগকয ধ:স্তন 

কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয জন্য াপ-াআট বকউবফকুারগয ংস্থান কযা গয়গছ। এছাোও দপ্তযগুগরাগত প্রগয়াজন নুাগয 

ওয়াবকথং রুভ, কবম্পউটায ল্যাফ, মডটা প্রগবং, আন্টাযবপ্রগটন রুভ, মযকড থ রুভ আতুাবদ যগয়গছ। বফগনয ৭ভ তরায় 

ব্যফস্থনা বযচারগকয দপ্তয  সুবিত অদৄবনক মফাড থ রুভ যগয়গছ। বফগনয ১ভ ও ৩য় তরায় ফাগগক্সয বনজস্ব 

যীোগায ফবস্থত। এছাো বফগনয মফআগভগন্ট ফাগক্স ল্যাফগযটযীয আকুআগভন্ট রুভ যগয়গছ। বফনটিগত দাপ্তবযক 

স্থান ফযাে ব্যবতত ৩০০ জন ধাযণ েভতাম্পন্ন সুবিত গম্মরন কে, নাভাজ ঘয, মভবডকুার মন্টায, বপায ও 

কভ থচাযীগদয পৃথক  পৃথক এগাবগয়ন রুভ আতুাবদ যগয়গছ। বিকান্ড জবনত দ্যঘ থটনা মযাধকগে বফনটিয কর মফ্লাগয 

অদৄবনক ও স্বয়ংবক্রয় পায়ায বডগটকন বগস্ঘভ, পায়ায াআডান্ট বগস্ঘভ স্থান কযা গয়গছ। এছাো বফগন 

বনযািায জন্য প্রবত মফ্লাগয ববটিবব স্থান কযা গয়গছ। 
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১২.২ আন্টাযনার ও এক্সটাযনার আগরকবট্রবপগকন: 

বফগন বফদ্যুৎ ন্ত্চারগনয জন্য ১ভ তরায় ১২৫০ মকববএ েভতাম্পন্ন তফদ্যুবতক াফ-মষ্টন স্থান কযা য়। বস্থবতীর 

বফদ্যুৎ যফযা বনবিতকযগণ তফদ্যুবতক াফ-মষ্টগন মকবন্দ্রয় গটাগভটিক মবাগেজ মযগুগরটয স্থান কযা গয়গছ। 

বফগন বনযাদ বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য তফদ্যুবতক াফ-মষ্টন গত অদৄবনক বফবফটি বগস্ঘগভয ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ যফযা 

কযা গে। জরুবয বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য বফগনয তফদ্যুবতক াফ-মষ্টগন ০২ টি ৩২৫ মকববএ েভতাম্পন্ন গ্যা 

মজনাগযটয স্থান কযা গয়গছ। 

১২.৩ মারায াওয়ায বগস্ঘভ ও এনাবজথ মববং রাআটিং বগস্ঘভ: 

বফগনয ছাগদ ফ থগভাট ২০ বকগরাওয়াট েভতাম্পন্ন মারায াওয়ায স্থান কযা গয়গছ। উক্ত মারায বগস্ঘভ গত 

১৫ বকগরাওয়াট (বক) যাবয বফগনয মুর বফদ্যুৎ প্রফাগয াগথ যুক্ত গে। ফবষ্ট ০৫ বকগরাওয়াট ব্যাটাযী ব্যাক-

অ বগস্ঘগভ ংযবেত য় এফং যাগত বফগনয বনযািা ফাবত জ্বারাগনায কাগজ ব্যফত য়। 

১২.৪ বফগন ১০০০ মকবজ েভতাম্পন্ন (১৩জন) ০৪টি অদৄবনক প্যাগন্ত্জায বরপট যগয়গছ, মায ফ কয়টি বফগন াফ থেবনক 

উঠা-নাভায় ব্যফত য়। আন্টাযগনট ব্যফাগযয সুবফধায জন্য বফগনয প্রবতটি মফ্লাগয WiFi ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ। 

বুন্তযীণ ও ফব: মমাগাগমাগগয জন্য বফগন একটি বডবজটার ববফএক্স বগস্ঘভ স্থান কযা গয়গছ। 

১২.৭ বফগনয কভ থকতথা-কভ থচাবযগদয বফশুি াবন যফযাগয জন্য বফগনয ছাগদ স্বয়ংবক্রয় াবন বযগাধন িান্ট স্থান কযা 

গয়গছ, মা গত বফগনয প্রবতটি মফ্লাগয খাফায াবন যফযাগয জন্য  থথক যফযাগয জন্য পৃথক াবন যফযা রাআন 

যগয়গছ। 

 

১৩। বনবভ থত ফাগক্স বফগনয বকছু বস্থয অগরাকবচে ( প্রকে বযদ থগনয ভয়  ধাযণকৃত) 

 

্  
        

    ফাগক্স বফন       ববনয়য কভ থকতথাগদয বপ কে 
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    াআবভক আন্টাযবপ্রগটন কে     কনপাগযন্প কে 

 

 

  
       

      জুবনয়য কভ থকতথাগদয বপ মে        বডগটাবযয়াভ র 

 
 

   
 

        বি বনফ থান ব্যফস্থা           মভবডকুার মন্টায 

 
 
 



387 

 

 
 

   ফাগক্স ল্যাফগযটযী           মারায বগস্ঘভ 
 
 

 
          

    ববটিবব বগস্ঘভ         মফআজগভগন্ট কায  াবকথং ব্যফস্থা 

 

 

 

                    
 

         বফগনয নীচ তরায় রবফ 
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১৪। ম থগফেণঃ 

 

১৪.১  বনবভ থত বফগনয বযচারনা ও যেণাগফেণ: 

প্রকগেয অওতায় অদৄবনক সুবফধাবদ  ফাগক্স বফন বনভ থাগণয ভাধ্যগভ ফাগগক্সয প্রাবতষ্ঠাবনক কভ থ বযগফ উন্নত গয়গছ। 

প্রাবনক বনয়ন্ত্রণ জ ও ংত গয়গছ এফং অন্ত:বফবাগীয় মমাগাগমাগ বৃবি মগয়গছ। বপ বাো ফাফদ  থ থ াশ্রগয়য 

ভাধ্যগভ ংস্থা রাবফান গে। তগফ এ বফার বফগনয াগযন ও যেণাগফেগণয জন্য  প্রগয়াজনীয় ংখ্যক দে কাবযগবয 

জনফগরয বাফ যগয়গছ ভগভ থ বযদ থগন জানা মায়। 

১৪.২ জবভ ও বফন স্তান্তয: 

বফন বনভ থাণ ভাপ্ত গরও ফাগগক্সয নুকূগর জবভ ও বফন স্তান্তয ম্পন্ন য়বন।  উগেখ্য মম, মগট্রাফাংরায নাগভ ১৯৮৯ 

াগর রীজ দবররকৃত জবভগত ফাগগক্সয বনজস্ব বফন বনভ থাগণয জন্য জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ কতৃথক বিান্ত মনয়া য়। 

বফন বনভ থাগণয থ থ ফাগক্স গত বনফ থা কযা য়। বকন্তু স্তান্তয প্রবক্রয়া বকরূ গফ ম বফলগয় মগট্রাফাংরা ও ফাগক্স দ্যফবধ 

(৩১ বডগম্বয ২০১৫) মকান একুভগত উনীত গত েভ য়বন। এ কাযগণ প্রকগেয ংস্থান গত জবভ মযবজগস্গন ফাফদ 

মকান থ থ ব্যয় য়বন। এছাো ংগাবধত বডবব নুগভাদন প্রবক্রয়ায় বফরগম্বয কাযগণ (০৬ জুন ২০১৪ তাবযগখ নুগভাবদত) 

প্রকে মভয়াগদয ভগধ্য এঅআটি ও বুাট খাগত প্রকগেয ংস্থান গত মকান থ থ ব্যয় কযা ম্ভফ য়বন। এ খাগতয খযচ  প্রকে 

ভাবপ্তয য প্রকগেয ংস্থাগনয ফাআগয ফাগগক্সয বনজস্ব তবফর মথগক ব্যয় কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক ফবত 

কগযন।  

১৪.৩  প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব: 

প্রকে ফাস্তফায়গন ব্যাক বফরম্ব বযরবেত য়। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ০১ জুরাআ ২০০৮ তাবযগখ শুরু ওয়ায জন্য বনধ থাবযত 

থাকগরও তা বডবব নুগভাদগন বফরগম্বয কাযগণ ববছগয় গে। প্রকে াআগট বফদ্যভান স্গাকচায াযগণ বফরগম্বয কাযগণ 

ঠিকাদাযগক াআগট প্রগফাবধকাগযয নুভবত প্রদাগন বফরম্ব য়। এযআ ধাযাফাবকতায় কাজ শুরুয জন্য যফতী শুষ্ক মভৌসুভ 

ম থন্ত গো কযগত য়। এছাো মূর বডবব প্রণয়গনয ভয় অদৄবনক বফন বনভ থাগণয বকছু সুবফধাবদ  মমভন: মারায াওয়ায 

বগস্ঘভ, মটবরকবভউবনগকন ও অআবটি আকুআগভন্ট, আগরকবট্রকার আকুআগভন্ট এন্ড াট থ, এক্সটাযনার 

আগরকবট্রবপগকগনয বকছু কাজ আতুাবদ  ২৫টি অফশ্যকীয় ংগ মূর বডববগত নুভু থক্ত না থাকায়  প্রকে ংগাধন 

কযগত য়। প্রকে ংগাধগনয উগদ্যাগ গ্রণ ও নুগভাদগন বফরম্ব য়।। এ কর ংগগয ফাস্তফায়গন বতবযক্ত ভগয়য 

প্রগয়াজন য়। 

১৪.৪    বনযীো প্রবতগফদগন অবি: 

২০১২-১৪ বনযীো ফছগযয ফাবণবজুক বনযীো প্রবতগফদগন প্যাগন্ত্জায বরপট ক্রগয় প্রাক্কবরত মূগল্যয ৪৬% উগর্ধ্থ দয ওয়া 

গত্ত্বও পুন:দযে অফান না কযায়, বকছু ভারাভাগরয মেগে উমু্মক্ত দযগেয বযফগতথ যাবয িবতগত এফং মকাগটন 

িবত নুযণ কগয ভারাভার ক্রম কযায় অবি প্রদান কযা গয়গছ। ২০১৪-১৫ বনযীো ফছগযয  ভারাভার প্রাবপ্তয পূগফ থআ 

ভারাভার গ্রণ মদবখগয় বফর বযগাধ কযায় এফং বনভ থাতা প্রবতষ্ঠাগনয বফর গত বুাট ও অয়কয কতথন কগয যকাবয 

মকালাগাগয জভা প্রদান কযায য ফাগগক্সয বনজস্ব তবফর গত বনভ থাতা প্রবতষ্ঠানগক মপযৎ প্রদান কযায়  বডট অবি মদয়া 

গয়গছ। 
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১৫। সুাবয: 

১৫.১  ফাগক্স বফগনয মথামথ াগযন ও যেণাগফেগণয জন্য জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/ফাগক্স 

প্রগয়াজনীয় ংখ্যক দে কাবযগবয জনফর বনগয়াগগয  ও ফাগজট ংস্থাগনয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ;                 

(নুগেদ ১৪.১) 

১৫.২  ফাগগক্সয নুকূগর বফরগম্ব জবভ বফন স্তান্তগযয উগেগশ্য জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/ফাগক্স 

বফবধ মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; (নুগেদ ১৪.২) 

১৫.৩ ববফষ্যগত প্রকগেয ফাস্তফায়গন বফরম্ব বযাগযয রগেু প্রকগেয বডবব প্রণয়গনয ভয় মথামথবাগফ যীো-বনযীো 

পূফ থক প্রকগেয প্রগয়াজনীয় ংগমূ বডববগত ন্তভু থক্ত কযায বফলগয় ংবিষ্ট কগরয গচষ্ট গত গফ। বডবব ও 

অযবডবব’য নুগভাদন প্রবক্রয়া মথাম্ভফ দ্রুততভ ভগয় ম্পন্নকযগণয জন্য ংবিষ্ট কগরয ফ থাত্নক প্রগচষ্ট গ্রণ 

কযা অফশ্যক; (নুগেদ ১৪.৩) 

১৫.৪ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/ফাগক্স ফাবণবজুক বনযীো প্রবতগফদগনয কর অবি মথাম্ভফ দ্রুত 

বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; (নুগেদ ১৪.৪) 

১৫.৫ সুাবয   নুগেদ ১৫.১-১৫.৪  এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


