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বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগগয অতায় ২০১৪-১৫ থ থফছগযয 

এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয য ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে  

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণারয়/বফ

বাগগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রগকেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফদ্যুৎ, 

জ্বারানী  

খবনজ 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়/

জ্বারানী  

খবনজ 

ম্পদ 

বফবাগ 

১৩ ১১ ০১ ০১ ০১ ১১ ০.০% 

১৮৩.৩৩% 

০১ -

২১.৭৮% 

৫.০৩% 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ১৩ 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

প্রকগেয ব্যয় বৃবিয কাযণ: 

 

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

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

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

দযগেয মযট ববডঈর বযফতথন গয় মায়, পগর প্রকে ব্যয় মফগে মায়; 

 

প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

 

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

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

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

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 

ভস্যা সুাবয 

৩.১  প্রকগেয ব্যয় বৃবি  

ফাস্তফায়গন তুাবধক বফরম্ব 

৩.১  প্রকে প্রণয়গনয মেগে ফাস্তফম্মতবাগফ ব্যয়  ভয় বনধ থাযণ এফং 

ফাস্তফায়ন ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগয়াজন। 

৩.২  কাগজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২  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 ঈন্নয়ন গমাগী মদ /প্রবতষ্ঠান মথগক দ্রুত 
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ভস্যা সুাবয 

ঠিক ভগয় থ থ প্রাবতয বফলয়টি বনবিত কযায জন্য ংবিষ্ট ংস্থা  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তথক প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  

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

মপ্রযণ বনবিত কযা অফশ্যক। 
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ফনাো-যাজাী গ্যা ঞ্চারন াআরাআন প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন  প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত : বডগম্বয ২০১৪) 

 
১. প্রকগেয নাভ : ফনাো-যাজাী গ্যা ঞ্চারন াআরাআন 

২. ঈগযাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয় : জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ/ বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়  

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : গ্যা ট্রান্পবভন মকাম্পাবন বরবভগটড ( বজটিবএর): মগট্রাফাংরায একটি 

প্রবতষ্ঠান  

 

৪.  প্রকগেয নুগভাবদত ব্যয়  ফাস্তফায়নকার : 

 
নুগভাবদত ব্যয় (রে টাকায়) 

 বজবফ * 

 প্রকে াায্য (এীয় ঈন্নয়ন 

ব্যাংক) 

 বজটিবএর এয বনজস্ব 

থ থায়ন 

প্রকৃত ব্যয় (রে 

টাকায়) 

 বজবফ * 

 প্রকে াায্য 

(এীয় ঈন্নয়ন 

ব্যাংক) 

 বজটিবএর এয 

বনজস্ব থ থায়ন 

 

ফাস্তফায়নকার বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর 

 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

মূর ১ভ (ফ থগল) 

ংগাবধত 

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

১৬১৫২.০০ 

৮৫২২.৯৪ 

৭৬২৯.০৬ 

- 

১৮৩৫৪.০৫ 

৮৯৪৪.৪৭ 

৮৮৭৫.৫৬ 

৫৩৪.০২  

 ১৫১৭৬.৪৯ 

৭৩১৫.৯৯ 

৭৩৬৩.৮৩ 

৪৯৬.৬৭ 

জুরাআ 

২০০৬ 

মথগক 

জুন ২০০৯ 

জুরাআ ২০০৬ 

মথগক 

বডগম্বয 

২০১৪ 

জুরাআ ২০০৬ 

মথগক 

বডগম্বয 

২০১৪ 

-৯৭৫.৫১** 

(৬.০৩%) 

৫ ফছয ৬ভা 

(১৮৩.৩৩%) 

 

*বজবফ (ঋণ: আকুুআটি= ৬০.৪০) 

** প্রকৃত ব্যয় মূর নুগভাবদত ব্যয় গো ৯৭৫.৫২ রে টাকা কভ। 
 

৫. প্রকে এরাকা : 

 

বফবাগ মজরা ঈগজরা 

যাজাী যাজাী ফা, চযাট 

 নাগটায পুঠিয়া, নাগটায দয, ফযাআগ্রাভ  ফাঘাটিাো 

 

৬. প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ:  

 

৬.১ যকায বে  বফদ্যুৎ মকগে  প্রাকৃবতক গ্যাগয বযবভত ব্যফাগযয ভাধ্যগভ অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়গনয য গুরুত্বাগযা 

কগযগছন। জ্বারানীয বাগফ মদগয ঈিয - বিভা ঞ্চমর ম থাপ্ত ংখ্যক বে  বফদ্যুৎ মকে গগে ঈগঠবন। তগফ, মমুনা মতু 

ততযীয য যাজধানী ঢাকায াগথ  যাজাী, ফগুো, যংপুয  বদনাজপুগযয ভগধ্য ঈন্নত মমাগাগমাগ ব্যফস্থা গগে ঈঠায় মদগয 

ঈিয-বিভাঞ্চমর বফববন্ন ধযগণয বে প্রবতষ্ঠান  বফদ্যুৎ মকে স্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ।  বজটিবএর এয গ্যা মনটয়াকথ 

মমুনা মতু বতক্রভ কগয নরকা-ফাঘাফােী ম থন্ত বফস্তৃত গয়গছ। বিভা ঞ্চর গ্যা মকাম্পাবন বরবভগটড াফনা  ইশ্বযদীগত 

গ্যা মনটয়াকথ স্থান ভাপ্ত কগযগছ। ফগুো য  াশ্বফতী এরাকাগত গ্যা যফযাগয ব্যফস্থা গগে ঈগঠগছ। াশ্বথফতী 

মজরামূগ গ্যা ব্যফাগযয সুগমাগ সৃবষ্ট য়ায় যাজাীগত বফববন্ন প্রস্তাবফত বে  ফাবণবজুক প্রবতষ্ঠান, বফদ্যুৎ মকে  

গৃস্থারী কাগজ গ্যাগয চাবদা ক্রভ: বৃবি মগত থাগক। এভতাফস্থায় যাজাী  তৎংরগ্ন এরাকায বধফাীগদয গৃস্থারী 

কাগজ গ্যা ব্যফাগযয াাাব বে  ফাবণবজুক প্রবতষ্ঠান  বফদ্যুৎ মকগে গ্যা যফযাগয ভাধ্যগভ থ থননবতক কভ থকাগন্ড 

গবতীরতা অনয়গনয রগেু “ ” প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 
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৬.২ মূর প্রকে ২৬ এবপ্রর ২০০৬ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত দযে প্রবক্রয়া, ভূবভ বধগ্রণ প্রবক্রয়ায় 

বফরম্ব আতুাবদ কাযগণ প্রকগেয ব্যয় বৃবি ব্যাবতগযগক মভয়াদ প্রথভ দপায় জুন ২০১১ ম থন্ত  বিতীয় দপায় জুন ২০১২ ম থন্ত 

ফবধ থত কযা য়। প্রকগেয যাজস্ব  মূরধন খাগতযবকছু ংগগয ব্যয় বৃবি ায়ায়, টাকায বফযীগত আঈএ ডরাগযয মূল্য বৃবি 

ায়ায় এফং প্রকগেয বকছু নতুন ংগগয ন্তভু থবক্তয প্রগয়াজন য়ায় ব্যয় ১৩.৬৩% বৃবি কগয প্রকে ংগাধন কযা য় এফং 

প্রকগেয মভয়াদ বডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত বৃবি কযা য়। জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ১৬ জুরাআ ২০১৩ তাবযগখ 

ংগাবধত বডবব’য প্রাবনক নুগভাদন জাবয কযা য়। ববজএ বডঅযএ বনভ থাণ কাজ  বকছু পূতথ কাজ ম্পন্ন কযগত 

অগযা ভগয়য প্রগয়াজন য়ায় নুগভাবদত ১ভ অযবডবব ’য ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত ফবধ থত কযা 

য়। যফতীগত প্রকগেয বকছু ংগগয অন্তঃখাত ভিয় কযা য়। জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ১০ জুন ২০১৪ 

তাবযগখ এতদংক্রান্ত প্রাবনক অগদ জাবয কযা য়।  

 
৭. 

বন্নকটস্থ  গৃস্থারী, ফাবণবজুক, বে প্রবতষ্ঠান  বফদ্যুৎ মকগে

ম থন্ত আবঞ্চ  (বক:বভ:) গ্যা ঞ্চারন

স্থান কযা।  

 

৮. প্রকে বযচারকঃ 

 

  প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারগনয 

মভয়াদ 

জনাফ মভা: ভামুদ খান, ভাব্যফস্থাক, বজটিবএর ০১ জুরাআ ২০০৬-০৮ অগষ্ট ২০১০ ম থন্ত 

জনাফ মভা: জবয ঈদ্দীন, ভাব্যফস্থাক, বজটিবএর ০৯ অগষ্ট ২০১০ -৩১বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত (প্রকগেয 

ভাবপ্ত ম থন্ত) 

 

৯. প্রকগেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভ: 

 

 জবভ বধগ্রণ (৪৭.০৭৬ মক্টয)  জবভ বধমাচন (৭৫.৮৪ মক্টয) কযা; 

 গ্যা ঞ্চারন াআরাআন াভগ্রী  মন্ত্রাবত ংগ্র কযা; 

 ফনাাো-যাজাী ম থন্ত ১২ আবঞ্চ ৫৩ বক:বভ: গ্যা ঞ্চারন াআরাআন (নদী ক্রবং াআরাআন) বনভ থাণ কযা; 

 যাজাীগত ০১টি বটি মগআট মেন (ববজএ), নাগটায  পুঠিয়াগত ০১টি কগয বডবিক্ট মযগুগরটিং মেন 

(বডঅযএ) স্থান কযা; 

 স্ক্র্ুাায মেন  বারফ মেন স্থান কযা; 

 স্কাডা বগেভ স্থান কযা; 

 কুাগথবডক প্রগটকন বগেভ (বব) স্থান কযা ; এফং 

 ববজএ  বডঅযএমূগ বপ বফন, অফাবক বফন  ন্যান্য পূতথ কাজ ম্পাদন কযা আতুাবদ।  
 

১০.  প্রকে বযদ থন : 

 

      গত ১৭-১৮ বডগম্বয ২০১৫ তাবযগখ ফাস্তফায়ন বযফীেণ  মূল্যায়ন বফবাগগয ঈ-বযচারক জনাফ মভা: াআপৄর আরাভ 

কর্তথক প্রকগেয ফনাো, যাজাী, নাগটায  পুঠিয়াগত প্রকগেয অতায় ফাস্তফাবয়ত কাজমূ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। 
বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক  ফবণ থত মেনমূগ কভ থযত বজটিবএর এয কভ থকতথাগণ ঈবস্থত মথগক এফং তথ্যাবদ 

প্রদান কগয ায়তা প্রদান কগযগছন। 
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১১.  প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত:  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং  

ফ থগল ংগাবধত/অন্তঃখাত 

ভিয়কৃত বডবব মভাতাগফক কাগজয 

নাভ 

রেুভাো প্রকগেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

 যাজস্ব ংগ     

১ কভ থকতথাগদয মফতন ১২ জন ১২২.৯৯ ০৬ জন ১১২.৬৫ 

(৯১.৫৯%) 

২ কভ থচাযীগদয মফতন ০৮ জন ২৮.৪৭ ০৩ জন ২৬.৮২ 

(৯৪.২০%) 

৩ বাতাবদ     

ফােী  বাো মথাক ৪৮.০০ মথাক ৪১.২৪ 

(৮৫.৯১%) 

বফগনাদন বাতা মথাক ১০.৬২ মথাক ৯.০৭ 

(৮৫.৪০%) 

ঈৎফ মফানা মথাক ২০.২৫ মথাক ১৪.০৪ 

(৬৯.৩৩%

) 

বচবকৎা বাতা মথাক ৬.৯০ মথাক ৪.৮৪ 

(৭০.১৪%) 

মধারাআ বাতা মথাক ১.০০ মথাক ০.৮৩ 

(৮৩%) 

টিবপন বাতা মথাক ০.৩০ মথাক ০.২৬ 

(৮৬.৬৭%

) 

মাতায়ত বাতা মথাক ১.৮০ মথাক ১.৩৫ 

(৭৫%) 

মাাক বাতা মথাক ৬.৯৬ মথাক ৬.১০ 

(৮৭.৬৪%) 

গ্যা বাতা মথাক ৪.৫০ মথাক ৩.৬৯ 

(৮২%) 

আনগনটিব বাতা মথাক ১১.৫৫ মথাক ৬.২৮ 

(৫৪.৩৭%) 

ছুটি আনকুগভন্ট  মথাক ০.৪৮ মথাক ০.৪৮ 

(৯৫.৮৩%

) 

৪ যফযা  মফা     

. ভ্রভণ ব্যয় মথাক ৯.৬৯ মথাক ৯.০৪ 

(৯৩.২৯ 

%) 

বাযটাআভ বাতা মথাক ১৪.৪৯ মথাক ১৪.৪৮ 

(৯৯.৯৩ 

%) 

বপ বাো  মথাক ৫৬.০০ মথাক ৫৬.০০ 

(১০০ %) 

কয  মথাক ১.৩৮ মথাক ০.৯৫ 

(৬৮.৮৪ 

%) 

মাগেজ  মথাক ২.৫৭ মথাক ২.২০ 



59 

 

ক্রবভক 

নং  

ফ থগল ংগাবধত/অন্তঃখাত 

ভিয়কৃত বডবব মভাতাগফক কাগজয 

নাভ 

রেুভাো প্রকগেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

(৮৫.৬০ 

%) 

  মটবরগপান মথাক ৫.৯৯ মথাক ৫.৯৯ (১০০ 

%) 

মটগরক্স/পুাক্স মথাক ০.০২ মথাক ০.০২ (১০০ 

%) 

াবন মথাক ৪.৪৮ মথাক ৪.৪৮ (১০০ 

%) 

বফদ্যুৎ মথাক ৫.৪০ মথাক ৫.৪০ (১০০ 

%) 

গ্যা  পৄগয়র মথাক ১১.১১ মথাক ৮.৪০ 

(৭৫.৬০ 

%) 

মগট্রার  লুবিগকন্ট মথাক ১.৬৪ মথাক ১.১৪ 

(৬৯.৫১ 

%) 

ফীভা/ব্যাংক চাজথ মথাক ৩.০২ মথাক ৩.০২ (১০০ 

%) 

মেনাযী, ীর  েুাম্প মথাক ৫.৫৩ মথাক ৫.৩১ (৯৬ 

%) 

ফআ  জান থার মথাক ০.৬২ মথাক ০.৪৫ 

(৭২.৫০%) 

প্রচাযনা  বফজ্ঞান মথাক ১২.৮৯ মথাক -১০.৪৮ 

(৮১.৩০%) 

মবভনায, কনাপাগন্প মথাক ০.৭৫ মথাক ০.৪২ (৫৬ 

%) 

প্রবেণ খযচ মথাক ৪.০০ মথাক - 

অপ্যায়ন খযচ মথাক ১৩.১৪ মথাক ১৩.১৪ 

(১০০ %) 

বরগ্যার খযচ মথাক ২.২৫ মথাক ০.৮২ 

(৩৬.৪৪ 

%) 

ম্মানী মথাক ৮.২৩ মথাক ৭.৩১ (৮৮ 

৮২%) 

কব/পগটাকব খযচ মথাক ৬.৫১ মথাক ৫.৮৯ 

(৯০.৪৭ 

%) 

ন্যান্য খযচ মথাক ১.৫১ মথাক ১.৪০ 

(৯২.৭১ 

%) 

রুট াগব থ, অআআআ/আঅআএ, গয়র 

াফ-াযগপন আনগববেগকন 

মথাক ১৮.২২ মথাক ১৮.২২ 

(১০০ %) 

যাভ থক মফা (প্রকে ভবনটবযং  

বযগফগত এক্সাট থ) 

মথাক ৩.১৯ মথাক ১.৬১ 

(৫০.৪৭ 

%) 
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ক্রবভক 

নং  

ফ থগল ংগাবধত/অন্তঃখাত 

ভিয়কৃত বডবব মভাতাগফক কাগজয 

নাভ 

রেুভাো প্রকগেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

বনযািা ব্যয় মথাক ২২.৫০ মথাক ১৭.১৮ 

(৭৬.৩৫ 

%) 

৫ মভযাভত যেণাগফেণ  পুনফ থান     

গােী মথাক ৬.২৩ মথাক ৪.২৪ 

(৬৮.০৫%

) 

পাবন থচায মথাক ২.০০ মথাক ০.৫৫ 

(২৭.৫%) 

কবম্পঈটায  বপ আকুআগভন্ট মথাক ৫.০০ মথাক ২.২৪ 

(৪৪.৮০%) 

বযগবফবরগটন মথাক ০.৬৮ মথাক  

ন্যান্য মভযাভত  মভআনটিন্যান্প মথাক ১.৫০ মথাক ০.০৫ 

(৩.৩৩%) 

ঈগভাট: যাজস্ব  ৪৯৪.৩৬  ৪২৮.০৮ 

(৮৬.৫৯%

) 

মূরধন ব্যয়     

৬ মানফান জী (বাো বববিগত)   

বক-অ  

১ টি 

১টি 

৯৯.৪০ ১টি 

১টি 

৯৬.৮৯ 

(৯৭.৪৭%) 

৭ অভদাবনকৃত ভারাভার  মন্ত্রাবত     

 মভটিবযয়ারস্ এন্ড আকুআগভন্ট পয 

াআরাআন 

রট ৪১৮১.৪৩  ৩৮৪৬.৮২ 

(৯১.৯%) 

মভটিবযয়ার পযআটি মগআট মেন 

(ববজএ) এন্ড বডবিক্ট মযগুগরটিং 

মেন(বডঅযএ) 

রট ২৯৩২.০০ রট ২৩২৬.৩৫ 

(৭৯.৩%) 

মভটিবযয়ার পয স্কুাডা রট ৬৬৯.৫৭ রট ৩৫১.৪১ 

(৯৭.২৮%) 

৮ মরাকার বপ আকুআগভন্ট রট ৬.৬৫ রট ৪.৬৭ 

(৭০.২২%) 

৯ পাবণ থচায রট ৪.৩৫ রট ৩.২৯ 

(৭৫.৬৩%

) 

১০ জবভ বধগ্রণ/বধমাচন     

 ভূবভ বধগ্রন ৪৭.০৭৬ মক্ট ৫৯৯.৬০ ৪৭.০৭৬ 

গক্টয 

৫৯৯.৬০ 

(১০০%) 

 ভূবভ বধমাচন ৭৫.৮৪ মক্টয ২৫৯.১১ ৭৫.৮৪ 

মক্টয 

২৫৯.১১ 

(১০০%) 

১১ পূতথ বনভ থাণ     

 ভূবভ ঈন্নয়ন ১৩৪০৬০ ১৬৮.২৯ ১৩৪০৬০ ১৬৮.২৯ 

(১০০%) 

 অফাবক বফন ৫৯৫.০০ ২২৪.১৭ ৫৯৫.০০ ১৮৩.৯৭ 

(৮২%) 

 ন্যান্য বফন  স্থানা মথাক ৫২৬.৩৬ মথাক ৪৯৬.৫৬ 

(৯৪.৩৩%
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ক্রবভক 

নং  

ফ থগল ংগাবধত/অন্তঃখাত 

ভিয়কৃত বডবব মভাতাগফক কাগজয 

নাভ 

রেুভাো প্রকগেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

(%) 

) 

১২ ন্যান্য     

 াআরাআন বনভ থাণ ( াআরাআন 

িাকচায ) 

৫২.৭০ ১১১২.০৮ ৫২.৭০ ১০১৩.০৭ 

(৯১.০৯%) 

 টাণ থ কী কন্ট্রাগন্টয বববিগত 

বযগমানটার বডগযকনার িবতগত 

বযবায ক্রবং াআরাআন বনভ থাণ 

০.৩০ ১৬২.৬০ ০.৩০ ১৫৩.৪৭ 

(৯৪.৩৮%) 

 বব বগেভ স্থান  কবভবনং ৫৩ ২৫.৪৪ ৫৩ ২৫.৪৪ 

(১০০%) 

 টাণ থ কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত ববজএ 

 বডঅযএ স্থান  কবভবনং 

রট ১৯৬২.৮৫ রট ১৫৭১.৮৭ 

  স্কুাডা বগেগভয পূতথ কাজ রট ১০৭.০০ রট ১০৫.০০ 

(৯৮.১৭%) 

 টাণ থ কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত স্কুাডা 

বগেভ স্থান ( আন্টাযগপবং ) 

রট ১৫৭.০০ রট ১৪২.৮৯ 

(৬৯.৩৮%

) 

১৩ মডবরগভন্ট আভগাট থ বডঈটি এন্ড 

বুাট 

    

 ববড বুাট ( ৪৫% ফ াআরাআন 

মভটিবযয়ার কষ্ট) 

মথাক ২৮০৮.৭৯   ১৯৪৮.৯২ 

(৬৯.৩৮%

) 

 ববড বুাট( ৪৫% ফ স্কুাডা 

মভটিবয়ার কষ্ট) 

মথাক ৩১০.০০  ৯৯.৮৫ 

(৩২.৩০%

) 

১৪ কুাবার ব্লক ফযাদ্দ  বফবফধ 

কুাবটার খযচ 

    

 বনভ থাণকারীন সুদ  ৬৬৩.১২  ৬৬৩.১২ 

(১০০%) 

 ল্যাবন্ডং চাজথ, মাট থ বডঈজ, 

ট্রান্পগাগট থন কষ্ট আতুাবদ 

 ৩৭১.৮৯  ২৯৮.৭৯(৮

০.৩৪%) 

 বপ্র-বগভন্ট বযদ থন  ৫৯.৮২  ০.০০ 

 মভাট: মূরধন  ১৭৪১১.৫২  ১৪৭৪৮.৪১ 

(৮২.৬৮%

) 

১৫ (গ) বপবজকুার কবন্টনগজন্পী  ১৭৯.২৮  ০.০০ 

১৬ (ঘ) প্রাআ কবন্টনগজন্পী  ২৬৮.৯১  ০.০০ 

 ফ থগভাট :  - ১৮৩৫৪.০৫  ১৫১৭৬.৪৯ 

(৮২.৬৮%

) 

 

১২. প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন 

 

প্রকগেয গযজবভগন বযদ থন, প্রকে বযচারগকয াগথ অগরাচনা  মগট্রাফাংরা/বজটিবএর গত প্রাপ্ত প্রবতগফদগনয বববিগত 

প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূ : 
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১২.১ জবভ বধগ্রণ  জবভ বধমাচন : 

 

৭.০৭৬

মজরায পুঠিয়া , চাযঘাট  ফা ঈগজরা এফং নগটায মজরায 

ফোআগ্রাভ, ফাগাবতাো  নাগটায দয ঈগজরায ন্তগ থত ৫৬টি মভৌজায ফ থগভাট ৪৭ .০৭৬ মক্টয জবভ বধগ্রণ 

কযা য়। তন্গধ্য ফনাো গত যাজাী ম থন্ত ৪৩.০৭৬

 স্থাগনয ১ বপ বফবডং এয জন্য ০.২৫ মক্টয, য   স্থাগনয জন্য ১ 

 বপ বফবডং এয জন্য ০.২৫ মক্টয এফং যাজাী, নাগটায  পুঠিয়ায় অফাবক  ন্যান্য (বুন্তযীণ 

যাস্তা, অনায ব্যাযাক,  আতুাবদ) এয জন্য ১.৫০ মক্টয জবভ  যগয়গছ। মজরা প্রান কর্তথক ২৭ জুন 

২০০৯ তাবযগখ ফবণ থত জবভ প্রকে কর্তথেগক স্তান্তয কযা য়। এছাো াআরাআন বনভ থাণকারীন ১ (এক) ফছগযয জন্য 

থত্ব ফযাফয ৭৫.৮৩৬ মক্টয জবভ বধমাচন/কুভদখর কযা য়। কাম থ ম্পাদন মগল ঈক্ত জবভ ভাবরকগণগক 

পুনযায় মপযত প্রদান কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক ফবত কগযন। 

 

১২.২ াআ রাআন ভারাভার অভদাবন:  

 

এবডবফ’য েুান্ডাড থ বফবডং ডকুগভন্ট গাআডরাআন মভাতাগফক 

‘বংগগর মেজ টু আনগডর ’ িবতগত দযে প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ ংগ্র কযা য়। তন্গধ্য াআরাআন ফর বারফ  

াআরাআন বপটিং দ্য ’ফায (থ থাৎ একফায পুন : দযে) এফং াআরাআন আন্ডাকনগফন্ডস্ চাযফায (থ থাৎ বতনফায 

পুন: দযে) এয ভাধ্যগভ ক্রয় কযা য়। ফবণ থত ভারাভারমূগযক্রয় কাম থক্রভ মভ ২০০৮ মথগক নগবম্বয ২০১০ এয 

ভগধ্য ম্পন্ন কযা য়।  

 

১২.৩ াআরাআন বনভ থাণ :  

 

০১ বডগম্বয গত গত াআরাআন বনভ থাগণয কাজ শুরু য়। ২৬ জুন ২০১০ তাবযগখ রাআন বনভ থাণ ম্পন্ন কগয 

নাআগট্রাগজন গ্যা িায কবভবনং কযা য়। াআরাআন রুগটয নন্দগগাজা নদীগত যাআজনটার বডগযকভনার িবতগত 

(HDD) ৩০০ বভটায নদী ক্রবং াআরাআন স্থান কাজ (Tie-in কাজ ) ভাপ্ত কযা গয়গছ। গ্যা ঞ্চারন 

াআরাআন  নদী ক্রবং াআরাআন ৩০ জানুয়াবয ২০১২ তাবযগখ ম্পন্ন কযা য়। ০৮ মপব্রুয়াবয ২০১২ তাবযগখ 

প্রাকৃবতক গ্যা িাযা কবভবনং কযা গয়গছ।  

১২.৪ ববজএ  বডঅযএ বনভ থাণ :  

 

যাজাীগত ১টি ববজএ , নাগটাগয  পুঠিয়ায় ১টি কগয মভাট ২টি বডঅযএ বনভ থাণ , স্থান  অনুবঙ্গক কাজ গত 

২৬ ভাচ থ ২০১৪ তাবযগখ ম্পন্ন কযা গয়গছ। বিভাঞ্চরীয় গ্যা মকাম্পানী বরবভগটড (ববজবএ) বগেভ ২২৫ 

বএঅআবজ চাগ যাজাাী ভানগযীগত গ্যা যফযা কযা গে।  

 

১২.৫ পূতথ কাজ (ভূবভ ঈন্নয়ন, অফাবক বফন, ন্যান্য বফন):   

আবব বববিগত বনগয়াবজত ববজএ  বডঅযএ বনভ থাগণয ঠিকাদায কর্তথক বপ বফগনয বনভ থাণ কাজ ম্পাবদত 

য়। প্রকগেয অতায় অফাবক বফগনয কাজ পৃথক পৃথকবাগফ বফববন্ন ভগয় দযে অফাগনয ভাধ্যগভ বফববন্ন 

ঠিকাদায কর্তথক ম্পাদন কযা গয়গছ। অফাবক বফগনয অতায় যাজাীগত চাযতরা পাঈগন্ডন বফব ষ্ট একটি 
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দ্য’তরা বপায বফন এফং একটি দ্য ’তরা ষ্টাপ বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। ন্যান্য বফন  ফকাঠাগভায এয 

অতায় ফনাো মভবনগপাড মেন, যাজাী ববজএ, নাগটায বডঅযএ  পুঠিয়া বডঅযএ  ভূবভ ঈন্নয়ন, 

বযগটআবনং  ফাঈন্ডাযী য়ার, বনভ থাণ কযা য়। এছাো যাজাীগত অনায ব্যাযাক বনভ থাণ, এবযয়া রাআটিং  

আগরকবট্রবপগকগনয কাজ ম্পাবদত গয়গছ।  

 

  

যাজাীগত ববজএ  স্থান কাজ স্থাবত ববজএ 

 

 

 

নাগটাগয বডঅযএ  বপ বফন নাগটাগয স্কাডা টায়ায 

  

পুঠিয়ায় বডঅযএ ফনাোগত াশ্রয় য়া রাআনাআ  

 

 

ফনাোগত গ্যা ঞ্চারন াআরাআন 
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১২.৬ স্কাডা স্থান: 

 

ফনাো মভবনগপাড মেন , নাগটায  পুঠিয়া বডঅযএ এফং যাজাী ববজএ এ থ থাৎ মভাট ৪টি মেন স্কাডা বগেগভয 

অতায় ভাআগক্রাগয়ব টায়ায , বযগভাট টাবভ থনার আঈবনট  মযবড রুভ স্থান কযা গয়গছ। স্থাবত বগেগভয ভাধ্যগভ ঈক্ত 

গ্যা মেনমূগয গ্যাগয চা , মলা  ন্যান্য প্রগয়াজনীয় তথ্য ঈািমূ এগরংগায়  নফ বনবভ থত গয়োন থ মজান স্কাডা 

কগন্ট্রার মন্টায গত ভবনটবযং কযা গে।    

 

১৩. প্রকগেয প্রধান প্রধান প্রবকঈযগভন্ট :    বযবষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য 

 

১৪. প্রকগেয প্রকৃত জথন : 

 

প্রকগেয ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ফনাো গত যাজাী ম থন্ত ১২ আবঞ্চ ব্যাগয ৫৩ বক :বভ: গ্যা ঞ্চারন 

াআরাআন  গ্যা ঞ্চারগনয অনুলংবগক সুবফধাবদ বনভ থাণ /স্থাগনয 

ভাধ্যগভ বফবাগীয় য যাজাী এফং এয বন্নকটস্থ এরাকায় ফাবণবজথক , 

বে প্রবতষ্ঠান  বফদ্যুৎ মকগে প্রাকৃবতক গ্যা যফযা কযা।  

গ্যা ঞ্চারন ফকাঠাগভা বনভ থাণ /স্থান 

কগয যাজাী বটিগত গৃস্থরী , গ্যা 

যফযা কযা গে।  

 

১৫. ম থগফেণ :  

 

১৫.১ প্রকগেয জথন : 

 

অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ গ্যা ঞ্চারন ফকাঠাগভা  অনুলংবগক সুবফধা বনভ থাণ /স্থান কগয গ্যা বফতযণ 

মকাম্পানী “বিাভঞ্চারীয় গ্যা মকাম্পানী বরবভগটড ” এয ভাধ্যগভ যাজাী গয গ্যা যফযা কযা ম্ভফ গয়গছ। 

পরশ্রুবতগত এ ঞ্চগর গৃস্থারী কাগজ গ্যা ব্যফাগযয াাাব গ্যা বববিক বে করকাযখানা স্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট গয়গছ 

মা াভবগ্রকবাগফ এরাকায অথ থ -াভাবজক ঈন্নয়গন আবতফাচক প্রবাফ যাখগত ায়ক গফ। এছাো বফকে জ্বারানী বগগফ 

গ্যাগয ব্যফাযশুরু য়ায় মট্রাবরয়াভজাত গেয ব্যফায এফং ফনাঞ্চগরয ঈয  চা হ্রা াগে। পগর একবদগক ববফষ্যগত 

মদগয মগট্রাবরয়াভজাত গেয অভদাবনবফর ক্রভ : কগযভ অগফ ন্যবদগক বযগফগতক বাযাম্য যোয় বৃোবদয ফদান 

বৃবি াগফ। প্রকগেয অতায় বজটিবএর এয বনজস্ব প্রগকৌরীগণ মকান যাভ থগকয াায্য ব্যবতগযগকআাআরাআন  

বভটাবযং মেন  অনুলবঙ্গক সুবফধাবদয বডজাআন কযগত েভ গয়গছ । এ দেতা /জথন বজটিবএর এয প্রগকৌরীগদয 

ববফষ্যগত এ জাতীয় কাম থক্রগভ/ ঈৎাবত/অত্নবফশ্বাী কযগফ অা কযা মায়।  

 

১৫.২ প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব: 

 

অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়গন ব্যাক বফরম্ব ঘগটগছ। মূর প্রকে জুরাআ ২০০৬ গত জুন ২০০৯ ম থন্ত ভগয় ফাস্তফায়গনয জন্য 

বনধ থাবযত বছর। প্রকগেয মভয়াদ বতনফায বৃবি কযা গয়গছ। এবডবফ‟য াগথ স্বােবযত ঋণচুবক্ত কাম থকয গত বফরম্ব য়ায় 

প্রাথবভকবাগফ প্রকগেয াআরাআন বনভ থাণ াভগ্রীয ক্রয় কাম থাবদ শুরু কযগত বফরম্ব য়। এছাো বডবব’য ংস্থান মভাতাগফক 

প্রগয়াজনীয় জনফর বজটিবএর গত মপ্রলগণ প্রকগে বনগয়াবজত না কযায় দযে দবরর প্রণয়ন, বফববন্ন প্যাগকগজয দযেমূ 

যুগৎবাগফ অফান  প্রবক্রয়াকযণ কযা ম্ভফ য়বন। পগর প্রকগেয  কাজ দ্রুততায াগথ ম্পন্ন কযা মায়বন। প্রকগেয মভাট ২০ 

জন জনফগরয ংস্থান তাকগর মভাট ০৯ জনগক বনগয়াগ কযা য়। একআ ভগয় বজটিবএর এযগনকগুগরা প্রকে 

ফাস্তফায়নাধীন থাকায় কর জনফর মদয়া মায়বন। জবভ বধগ্রণ  জবভ বধমাচগন বফরম্ব য়। বকন্তু াআরাআন ভারাভার 

ংগ্রগয জন্য পুন: দযে অফান /প্রবক্রয়াকযগণয পগর ভারাভার ংগ্রগ বফরম্ব ঘগট। এযয ভাঠ ম থাগয় াআরাআন 

বনভ থাণ/স্থাগনয কাগজ (ভূবভ নদী ক্রবং) বফরম্ব, ববজএ, বডঅযএ স্কাডা বগেভ স্থাগনয দযে দবরর প্রস্তুগত  দযে 

প্রবক্রয়ায় বফরম্ব, দযে প্রবক্রয়ায বফববন্ন ম থাগয় এবডবফ’য ম্মবত মগত মদযী য়ায় প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য়।    
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১৫.৩ প্রকগেয বডট :  

 

তফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকগেয বডট বধদপ্তয (পাাদ) কর্তথক ম্পাবদত ২০১৩ -১৪ ফছগযয প্রকগেয বডগট যকাবয 

মকালাগাগয প্রকগেয বাফ বজথত সুদ জভা প্রদান না কযায় , ভয়ঢভত কাজ ম্পাদগন ব্যথ থ য়ায় ঠিকাদাগযয বনকট গত 

LiquidatedDemurrage ফাফদ থ থ অদায় না  কযায়, ববঅয-২০০৮ এয ব্যতুয় ঘটিগয় বকছু ঠিকাদাযগক 

কাম থাগদ মদয়ায় , ববজএ বডঅযএ এয ঠিকাদাগযয বনকট গত বুাট  কয ফাফদ থ থ অদায় না কযায় আতুাবদ কাযগণ 

বডট অবি মদয়া গয়গছ (ববঅয পৃষ্ঠা নং ১২-১৩)। ২০১৪-১৫ ফছগযয বডট ম্পন্ন কযা  য়বন।  

 

১৫.৪ প্রকগেয াশ্রয়কৃত ভারাভার : 

 

প্রকে বযদ থগন  প্রকে বযচারগকয বনকট গত জানা মায় মম , প্রকগেয অতায় রাআনাআ ৩৩৮ .২০ বভটায , আন্ডাকন 

মফড ৬০টি, বফববন্ন াআগজয বারব ৩০টি আতুাবদ াশ্রয় গয়গছ। ফনাো ববজএ মেন চত্বয রাআনাআ মখারা স্থাগন যাখা 

গয়গছ মা নষ্ট গয় মমগত াগয।  

 

১৫.৫ ন্যান্য : 

 

জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ /বজটিবএর এয ববঅয এ প্রকগেয মভাট অবথ থক ব্যয় ১৫২২ .১৪ রে টাকা প্রদব থত গয়গছ 

(ববঅয পৃষ্ঠা নং -৬) মা যীোগন্ত ঠিক নয় মদখা মায়। প্রকে বযচারক যফতীগত বরবখতবাগফ প্রকৃত খযগচয বযচাণ 

১৫১৭৬.৪৯ রে টাকা ভগভ থ জাবনগয়গছন (কব ংযুক্ত)। 
 

১৬. সুাবয: 

 

১৬.১ প্রকগেয অতায় স্থাবত গ্যা ঞ্চারন াআরাআন , ববজএ, বডঅযএ  ন্যান্য ফকাঠাগভা /সুবফধাবদয মথামথ 

াগযন  যেণাগফেণ বজটিবএর এয দে জনফর িাযা বনবিত কযগত গফ (নুগেদ ১৫.১); 

 

১৬.২ ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়ন বডবব ’য ংস্থান মভাতাগফক প্রগয়াজনীয় জনফগরয বনগয়াগ বনবিত কযগত গফ। বজটিবএর 

এয ঘাটবত জনফর পুযগণ বফবধ মভাতাগফক ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন (নুগেদ ১৫.২); 

 

১৬.৩ অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ বজথত ববজ্ঞতা কাগজ রাবগগয় ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব বযায কযায 

প্রগচষ্টা গ্রণ কযা মমগত াগয (নুগেদ ১৫.২); 

 

১৬.৪ এক্সটাযনার বডগট প্রবতগফদগনয কর অবি বফবধ মভাতাগফক বনস্পবি কযগত গফ। ২০১৪ -১৫ ফছগযযবডট 

ম্পন্নকযগণ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ (নুগেদ ১৫.৩); 

১৬.৫ ববঅয -২০০৮ এয ব্যতুয় ঘটিগয় বকছু ঠিকাদাযগক কাম থাগদ মদয়ায বফলয়টি ভন্ত্রণারয় তদন্ত কগয মদখগফ (নুগেদ 

১৫.৩); 

 

১৬.৬ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ প্রকগেয াশ্রয়কৃত ভারাভাগরয একটি পুন থাংগ আনগবন্টযী প্রস্তুত এফং এগুগরায মথামথ 

ংযেণ  ববফষ্যগত মথামথ ব্যফায বনবিত কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৫.৪); 

 

১৬.৭ ববঅয এ খযগচয বাফ ঠিকবাগফ ঈগেখ কযগত গফ (নুগেদ ১৫.৫০); 

 

১৬.৮ সুাবয নুগেদ ১৬ .১-১৬.৭ এ ফবণ থত সুাবযমূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ ম্পথগক অগাভী ০১ (এক) ভাগয 

ভগধ্য অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ।    
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Strengthening the Research and Exploration Capabilities of the Geological 

Survey of Bangladesh (STREC) (Revised) শীর্ ষক প্রকল্পের ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকগেযনাভ :     Strengthening the Research and Exploration     

                                                           Capabilities of the Geological Survey of Bangladesh   

                                                           (STREC) (Revised) 
 ২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  Geological Survey of Bangladesh (GSB). 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল ংগাবধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮২৩.০

০ 

৩৮২৩.০

০ 

(৫৭৯.০০) 

 

৩৬৯৩.৯২ 

৩৬৯৩.৯২ 

(৪৭১.২১) 

৩৬৯৩.৩

৯ 

৩৬৯৩.৩

৯ 

(তফ:মু:- 

৪৭১.২১) 

 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

জুন,২০১২ 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৫ 

জানুয়াযী,২০১০ 

গত 

জুন,২০১৫  

(-) ১২৯.৬১ * 

(৩.৩৯%) 

৩ ফছয (১০০%) 

 

*প্রকগেয নুকূগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ১২৯.৬১ রে টাকা হ্রা মগয়গছ। 

৫। প্রকগেয ফস্থান : Geological Survey of Bangladesh (GSB)। 
 

৬। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন : ববঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনম্নরূঃ   

(রে টাকায়) 

Items of work 

(as per RDPP) 

Un

it 

Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity

) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Telephone/Internet  3.00 - 3.00 - 

Fuel & Lubricant  51.96 - 51.96 - 

Stationery Items  12.74 - 12.74 - 

Books & Journals  6.99 - 6.99 - 

Advertisement  9.32 - 9.04 - 

Training Expenses (81)  
610.29 

(F.C .471.21) 

81 610.29 

(F.C. 

471.21) 

81 

Refreshment  1.10 - 1.10 - 

Chemical Reagent  15.00 - 15.00 - 

Survey (22)  33.67 22 33.67 22 

Computer Items  

(Paper, Ribbon,Cartridge) 

 
25.00 

- 25.00 - 

Committee Meeting/Commission  11.47 - 11.23 - 

Other Expenditures 

(Miscellaneous/Unforeseen) 

 
8.97 

- 8.97 - 

Repair, Maintenance  of Transport 

Vehicles  

 

 

9.50 

- 9.50 - 
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Items of work 

(as per RDPP) 

Un

it 

Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Financial Financial Physical 

(Quantit

y) 

Repair, Maintenance  Rehabilitation of  

Machinery and Equipment 

 
9.00 

- 9.00 - 

Procurement of transport vehicles  

(1 Jeep, 1 Pick-up, 2 Coaster) 

 
108.69 

4 108.69 4 

Camera (9)  6.30 9 6.30 9 

Procurement of Equipment & Machineries 

(No of Packages & lot) 

 
2174.48 

- 2174.48 - 

Computer & Accessories (Desktop 63, 

laptop 10, printer 37 etc) 

 154.65 110 154.65 110 

Computer Software  301.96 - 301.96 - 

Office Items (Miscellaneous office items)   9.96 - 9.96 - 

Furniture  64.88 - 64.88 - 

Telecommunication Machinery (Exchange 

-1set & intercom set 100) 

 

6.99 

Exchange 

-1set & 

intercom 

set 100) 

6.99 Exchange 

-1set & 

intercom 

set 100) 

Electrical Items  5.00 - 5.00 - 

Other Cost (Imageries & Other cost)  53.00 - 52.99 - 

Total  3693.92 

(F.C.471.21) 

 3693.39 

(F.C.471.21) 

 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন এফং প্রকে বযচারক কর্তথক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী 

প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত নাআ। 
 

৮। প্রকগেয টভূবভ  ঈগদ্দশ্য : 

 

৮.১। প্রকগেয টভূবভ : 

ফাংরাগদ ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তয একটি গগফলণাধভী ভূ-তফজ্ঞাবনক ংস্থা। এআ ংস্থায প্রধান প্রধান কাম থাফরী গরা :  

 

 ভাঠ ম থায়  গগফলণাগাগয ভূ-তফজ্ঞাবনক গগফলণা কাম থাফরী ম্পাদন; 

 মদগয খবনজ ম্পদ অবফস্কায; 

 প্রাকৃবতক দূগম থাগ মমভন- ভূবভকম্প, ঘূবণ থঝে, ফন্যা, ভূবভধ, জরাফিতা অগ থবনক দূলণ আতুাবদ বফলগয় ভূ-তফজ্ঞাবনক 

নুন্ধান কাম থাক্রভ বযচারনা; 

 প্রগকৌরগত ভূ-তি, াবন ম্পদ, ভূবভ ব্যফায, ভূ-তবিক বযগফ, গয ভূ-তি আতুাবদ বফলগয় ভূ-তফজ্ঞাবনক 

কাম থক্রভ বযচারনা এফং 

 যকাবয, অধা-যকাবয  মফযকাবয প্রবতষ্ঠানগক বফববন্ন ভূ-তাবিক বফলগয় যাভ থক প্রদান। 
 

 

ফাংরাগদ ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তয (বজএবফ) এগদগ খবনজ ম্পদ নুন্ধাগনয মেগে একভাে প্রবতষ্ঠান। এ ংস্থা বফববন্ন 

খবনজ ম্পদ মমভন: কয়রা, কঠিন বরা, কাচ-ফাবর, চুনাাথয, ীট কয়রা আতুাবদয ভজুদ নুন্ধাগনয ভাধ্যগভ অবফস্কায 

কগযগছ। বকন্তু প্রবতষ্ঠানটিয অধুবনক গগফলণাগায  গগফলণামূরক সুবফধাবদ না থাকায় প্রতুাা নুমায়ী সুপর ায়া মাগে না। 

প্রতুাা নুমায়ী সুপর ায়ায জন্য প্রস্তাবফত প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। এআ দপ্তগয গনক ঈচ্চ ববেত  প্রববেত বফগলজ্ঞ 

অগছ মাগদয দীঘ থ গগফলণা  নুন্ধান কাগজয ববজ্ঞতা অগছ। তাগেঁযগক প্রযুবক্ত বনব থয প্রবেণ মদয়া গর তাঁযা অয দে 

গয় ঈঠগফন।  
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৮.২। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য:  

 

প্রকেটিয প্রধান ঈগদ্দশ্য র ভূ-ত্বাবিক জবয বধদপ্তগযয (বজএবফ) বফযভান ভূ-তাবিক গগফলণা  নুন্ধানমূরক েভতা 

বৃবি কযা। ঈগদ্দশ্য জথগন বনম্নফবণ থত বফলয়গুবর বফগফচনা কযা গয়গছ    

 ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তগযয বফযভান বফগিলণধভী  গগফলণামূরক সুবফধাবদ ঈন্নীতকযগণয ভাধ্যগভ ংস্থায 

নুন্ধানমূরক কাগজয েভতা অন্তজথাবতক ভাগন বক্তারীকযণ; 

 মূল্যফান খবনজ ম্পদ  ভূ-বুন্তযস্থ ঈকযণমূ বচবিতকযগণয েভতা ম্প্রাযণ; 

 ঈচ্চতয গগফলণা  নুন্ধানমূরক কাগজ াযদী জনম্পদ বগগফ গগে মতারায জন্য মদ-বফগদগ প্রবেণ প্রদান;  

 ঈচ্চতয গগফলণায জন্য ঈগমাগী বযগফ সৃবষ্ট কযা। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 “Strengthening the Research and Exploration Capabilities of the Geological Survey of 

Bangladesh” ীল থক বফবনগয়াগ প্রকেটি গত ০৬/০৪/২০১০ তাবযগখ নুবষ্ঠত একগনক বায় ৩৮২৩.০০ রে (অটবে মকাটি 

মতআ রে ) টাকা প্রাক্কবরত ( ম্পূণ থ বজবফ ( মজবডবএপ)) ব্যগয় জানুয়াযী , ২০১০ গত জুন , ২০১২ মভয়াদকাগর নুগভাবদত 

য়। গত ১৪/০৮/২০১২ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ৩৮২৩.০০  রে  (অটবে মকাটি  মতআ রে ) টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী, ২০১০ গত জুন, ২০১৩ মভয়াদকাগর অগরাচু প্রকেটি ন্তঃখাত ভিগয়য প্রাবনক নুগভাদন মদয়া 

য়।  গত ২৯/০৭/২০১৩ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক মভাট ৩৮২৩.০০ রে (অটবে মকাটি মতআ রে) টাকা (বজবফ 

(মজবডবএপ)) প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী,২০১০ গত জুন,২০১৪ মভয়াদকাগর প্রকেটিয ১ভ ংগাধন নুগভাবদত য়। যফতীগত 

গত ১৫/১০/২০১৪ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক মভাট ৩৬৯৩ .৯২ রে  (ছবে মকাটি  বতযানব্বআ রে বফযানব্বআ াজায ) 

টাকা (বজবফ (মজবডবএপ )) প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী ,২০১০ গত জুন ,২০১৫ মভয়াদকাগর প্রকেটিয ২য় ংগাধগনয প্রস্তাফ 

নুগভাবদত য়। 

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) বজবফ (মজবডবএপ): 

                               (রে টাকা) 
 

 

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

 ২য় ংগাধন নুমায়ী প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৬৯৩.৯২ রে  (বজবফ (মজবডবএপ )) টাকা। প্রকগেয 

াবফ থক অবথ থক গ্রগবত ৩৬৯৩.৩৯ রে  টাকা মা মভাট ২য় ংগাবধত প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৯ ৯.৯৮%। প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন 

নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয াবফ থক মবৌত গ্রগবত ১০০%। 
 

১২। ম থগফেণ :  

 

১২.১। প্রকগেয অতায় বফববন্ন ধযন  মভয়াদী ৫১ জনগক তফগদবক প্রবেণ এফং ৩০ জনগক স্থাণীয় প্রবেণ প্রদান কযা 

গয়গছ। তফগদবক প্রবেগণয অতায় ২০ জনগক UK মত Managerial Trainning, ১৫ জনগক Malaysia মত M.Sc 

programme এফং ১৬ জনগক Malaysia মত On Job Trainning প্রদান কযা গয়গছ। 

 

১২.২। অগরাচু প্রকগেয অতায় মফ বকছু অধুবনক মন্ত্রাবত মথা  Ore Microscope, Microscope, Muffle Furnace, 

Slide Polishing Machine, Ultrasound grain dispersing machine, Induced Couple Plasma (ICP), Ion 

chromatograph (IC), Bomb Calorimeter, CHNS/O Analyzer, Potentiometer Tritrator, Chamber 

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩৬৯৩.৯২ - ৩৬৯৩.৯২ - 
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furnace, Platinum crucible with lid, Muffle Furnace, Ultraviolet Spectophotometer, Ultra-pure water 

distillation plant, Sample digestion system, Wet sieving method, Oxygen diffusion meter, Top load 

balance, Fume hood, Chemicals & Reagent, Laboratory glassware, Seismograph, Mud pumps, 

Resistivity survey equipment, Pumps for aquifer testing, Multi meter for P
h
, Conductivity, DO, 

Temperature, Current meter with synthetic propeller, TLC meter foe salt water intrusion, Total 

station, Resistivity & IP set with software, Magnetometer with software, Transient Electromagnetic 

Transmitter (TEM), Ground Penetrating Radar (GPR), Geophysical van, Arc-GIS,  Erdas  Rapid Eye 

Satellite Imagery X-RF with lab settings, Gravity Meter, Software for Geophysical Data Processing & 

Interpretation, Geophysical Accessories ক্রয় কযা গয়গছ এফং প্রবেগণয িাযা এ কর মন্ত্রাবত বযচারনায জন্য 

ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন কযা ম্ভফ গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান। 

১২.৩। প্রকেটিয অতায় গৃীত কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তগযয বফযভান বফগিলণ ধভী  গগফলণামূরক 

সুবফধাবদ ঈন্নীতকযগণয ভাধ্যগভ ংস্থায নুন্ধানমূরক কাগজয েভতা অন্তজথাবতক ভাগন বক্ত ারীকযণ কযা এফং মূল্যফান 

খবনজ ম্পদ  ভূ-বুন্তযস্থ ঈকযণমূ বচবিতকযগণয েভতা ম্প্রাযণ কযা ম্ভফ গয়গছ ভগভ থ  প্রকে বযচারক জানান। 

১২.৪। প্রকগেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ 

External Audit: During implementation period, last five fiscal years external audit have 

been accomplished by Foreign –Aided Project Audit Directorate. 
 

Period of 

Audit 

Date of 

submission 

of Audit 

Report 

Major findings/objections Whether 

objections 

resolved or 

not 
1 2 3 4 

2009-10 

 

07/08/2011 Nil - 

2010-11 23/04/2012 Part-A 

i) Excess payment of tk. 10,21,600.00 made to the 

supplier over the market price due to incorrect 

procurement method. 

ii) Work order was awarded to non-responsive 

bidders for supply of equipments. 

iii) Work order awarded to non-response single 

bidder for supply of equipments.   

 

Objections 

were 

resolved. 

2011-12 03/04/2013 Nil - 
2012-13 & 

2013-14 

06/08/2015 Part-A 

i) Work order was awarded amount of tk. 500.83 

lakh with the non-responsive bidders for supply of 

equipments. 

ii) Loss of Tk. 26,25,850.00 due to none deducted 

from foreign training per diem as per Finance 

Ministry order. 

iii) Irregular payment was made amount of Tk. 

2,96,220.00 to the stationery supplier & general 

contractor for vehicle repair.  

 

Part-B 

iv) Tender schedule sold amount Tk. 55,000.00 not 

deposited into the govt. account. 

Reply for the 

objections 

are under 

process. 
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 ১২.৫ প্রকে অতায় ংগৃীত মন্ত্রাবতমূগয কবতয় বস্থযবচেঃ 

 

  

বচে-১ Magnetometer বচে-২ Resistivity Set 

  

বচে-৩ Induced Couple Plasma (ICP) বচে-৪ Microscope 
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১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারকগণ প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয ধযন ভয়কার 

1 Md. Munir Hussain Director Full Time 30-06-2010 গত 09-03-2011 

2 Md. Anawarul Huq Director Full Time 10-03-2011 গত 31-12-2014 

3 Md. Kamrul Ahsan Deputy Director Full Time 01-01-2015 গত 30-06-2015 
  

১৪। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন : 

 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তগযয বফযভান বফগিলণ ধভী  

গগফলণামূরক সুবফধাবদ ঈন্নীতকযগণয ভাধ্যগভ ংস্থায 

নুন্ধানমূরক কাগজয েভতা অন্তজথাবতক ভাগন 

বক্তারীকযণ 

অধুবন মন্ত্রাবত ক্রগয়য ভাধ্যগভ ভূ-তাবিক জবয বধদপ্তগযয 

বফযভান বফগিলণ ধভী  গগফলণামূরক সুবফধাবদ ঈন্নীতকযগণয 

ভাধ্যগভ ংস্থায নুন্ধানমূরক কাগজয েভতা অন্তজথাবতক 

ভাগন বক্তারীকযণ কযা ম্ভফ গয়গছ ভগভ থ জানাগনা গয়গছ। 

মূল্যফান খবনজ ম্পদ  ভূ-বুন্তযস্থ ঈকযণমূ 

বচবিতকযগণয েভতা ম্প্রাযণ  

অধুবন মন্ত্রাবত ক্রগয়য ভাধ্যগভ  মূল্য ফান খবনজ ম্পদ  ভূ-

বুন্তযস্থ ঈকযণমূ বচ বিতকযগণয েভতা ম্প্রাযণ  কযা 

ম্ভফ গয়গছ ভগভ থ জানাগনা গয়গছ। 

ঈচ্চতয গগফলণা  নুন্ধানমূরক কাগজ াযদী 

জনম্পদ বগগফ গগে মতারায জন্য মদ-বফগদগ 

প্রবেণ প্রদান 

ঈচ্চতয গগফলণা  নুন্ধানমূরক কাগজ াযদী জনম্পদ 

বগগফ গগে মতারায জন্য মদ-বফগদগ প্রবেণ প্রদান  কযা 

গয়গছ। 

 

১৫.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

Description of   

procurement 

(goods/works/cons

ultancy) as per 

bid  document 

Tender/Bid/Proposal   

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

 As per PP Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.C 

opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Transient 

Electromagnetic 

Transmitter (TEM) 

complete set  

2.50 2.4659 08/09/10 09/12/10 13/03/11 13/03/11 

X-Ray 

Fluorescence  

 (X-RF) 

3.50 3.3083 10/10/13 29/01/14 28/04/14 18/06/14 

Training 6.37 6.29 17/11/11 

& 

24/07/2013 

 

 

 

17/11/13 

30/06/14 

 

30/06/15 

 

 

10/02/15 
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১৬। সুাবয/ভন্তব্য : 

 

১৬.১ “Strengthening the Research and Exploration Capabilities of the Geological Survey of 

Bangladesh (STREC) (Revised)” ীল থক প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত অধুবনক মন্ত্রাবত মূগয  মথামথ ব্যফায বনবিত 

কযায রগেু  জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ  এফং Geological Survey of Bangladesh (GSB) প্রগয়াজনীয় দগে 

গ্রণ কযগত াগয।   

১৬.২ প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত অধুবনক মন্ত্রাবতমূ  যেনাগফেগণয জন্য জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ  এফং 

Geological Survey of Bangladesh (GSB) প্রগয়াজনীয় দগে গ্রণ কযগত াগয।   

১৬.৩ মথাীঘ্র বডট অবি বনষ্পবি কগয জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ  অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 
১৬.৪ সুাবয নুগেদ ১৬.১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ।  
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Construction of 03(Three) Storage Tanks( Capacity 13000 MT each)  At 

Eastern Refinery Limited প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৫) 

 

১. প্রকগেযনাভ  : “Construction of 03(Three) Storage Tanks( Capacity 13000 MT each)   

                                       At Eastern Refinery Limited” 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ/ বফদ্যুৎ ,জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ কগ থাগযন (বফবব)এয গে আোণ থ বযপাআনাযী বরবভগটড(আঅযএর) 

৪. প্রকগেয এরাকা  : আঅযএর চত্বয, ঈিয গতংগা, চট্টগ্রাভ  

৫. প্রকগেয নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয়  ফাস্তফায়নকার  
 

প্রাক্কবরত ব্যয় (রে টাকায়) 

মভাট 

বজবফ 

 

প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়)  

মভাট 

বজবফ 

 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

 

বতক্রান্ত 

ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়ন

কাগরয 

%) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

*মূর * ফ থগল 

ংগাবধত 

৪৬৫৮.১৬ 

৪৬৫৮.১৬ 

 

৪৯২৬.৯৬ 

৪৯২৬.৯৬ 

 

৪৮৯২.৬৯ 

৪৮৯২.৬৯ 

 

জুরাআ 

২০১২-

মপব্রুয়াবয 

২০১৪ ম থন্ত 

জুরাআ ২০১২-

জুন ২০১৫ 

ম থন্ত 

জুরাআ 

২০১২-জুন 

২০১৫ ম থন্ত 

২৩৪.৫৩ 

(৫.০৩%) 

১ ফছয ৪ 

ভা 

(৮০%) 

*প্রকেটি ম্পূণ থ ফাংরাগদ যকাগযয থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। যকায প্রদি এ গথ থয ঋণ  আকুুটিয  নুাত ৬০:৪০ । 
 

৬. প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতঃ 

                                                                                                                               (অবথ থক বযভাণ: রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকগেয নুগভাবদত ংগাবধত 

বডবব(অযবডবব) নুমায়ী ংগ 

অযবডবব নুমায়ী রেুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

 

অবথ থক (%) 

 

 যাজস্ব ংগ     

১ বডজাআন, আবঞ্জবনয়াবযং এফং যাভ থক 

মফা 

মথাক ৪৪.০০  ৪৪.০০(১০০%) 

২ মেনাযী মথাক ০.৫০  ০.২৫(৫১.৫৭%) 

৩ ম্নানী মথাক ১.৫০  ০.৮১(৫৪%) 

৪ মটবেং বপ মথাক ৮.৫০  ১.৪৫৫(১৭.১১%) 

 মভাট: যাজস্ব  ৫৪.৫০  ৪৬.৫২ (৮৫.৩৬%) 

 মূরধন ংগ     

৫ ট্াংক মভটিবযয়ার (েীর মেট, 

এগক্সবযজ, াআরাআন, আগযকন, 

মআন্ট  আতুাবদ) 

রট ৩০৯৬.৩৩ রট ৩০৯৬.৩৩(১০০%) 

৬ আগরকবট্রকার এন্ড আনস্ট্রুগভন্টার 

আককুআগভন্ট,াম্প, ভটয, এবজগটটয) 

রট ৩৮২.২২ রট ৩৮২.২২(১০০%) 

৭ পায়ায পাআটিং আকুআগভন্টস্  ৫৩.১০  ৫৩.১০৫(১০০%) 

৮ াআট ঈন্নয়ন ১০০০ ফগ থবভটায ২৯.০০  ২৯.০০ 

৯ পূতথকাজ (মযাডস্, মেন, ডাআক, বট, 

পাঈগন্ডন) 

রট ১২৮৫.৫১ রট ১২৮৫.৫১(১০০%) 

 মভাট: মূরধন  ৪৮৪৬.১৯  ৪৮৪৬.১৭(১০০%) 

১০ বপবজকুার কবন্টনগজন্পী  ২৬.২৮৯   

 মভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৪৯২৬.৯৬  ৪৮৯২.৬৯(৯৯.৩০%) 

সূে: জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ,বফবব, আঅযএর কর্তথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন। 
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৭.  প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ  ঈগদ্দশ্যঃ 
 

৭.১. প্রকগেয টভূবভ:- 

 

৭.১.১  মদগ মফযকাবয ম থাগয়  স্থাবত বফদ্যুৎ মকে   বাোবববিক  বফদ্যুৎ মকগে বতবযক্ত জ্বারানী যফযাগয জন্য 

বফগদ গত বতবযক্ত বডগজর  পাগন থ গয়র অভদাবন কয মত য়।  বকন্তু  আঅযএর-এ মগট্রাবরয়াভজাত গেয বফযভান 

ভজুদ েভতা এ বতবযক্ত জ্বারানী ভজুগদয জন্য ম থাপ্ত নয়। ঈগেখগমাগ্য মম, ২০১০-১১ াগর মদগ  বডগজর  পাগন থ গয়গরয 

প্রকৃত চাবদা বছর মথাক্রগভ ২৩৩৯৩৭৯ মভবট্রক টন (মভ:ট:)  ৫৪৪৬১৭ মভ:ট: । বফবব’য প্রগেন মভাতাগফক ২০১৫-১৬ 

াগরয এ দ্য’টি জ্বারানীয চাবদা দাঁোগফ মথাক্রগভ ৪৮০০০০০ মভ:ট:  ১৫০০০০০ মভ:ট:। এ বযগপ্রবেগত আঅযএর চত্বগয 

১৩০০০ মভ:ট: পাগন থ গয়র ধাযণেভতাম্পন্ন ২টি মোগযজ ট্াংক   ১৩০০০ মভ:ট: বডগজর ধাযণ  েভতাম্পন্ন  ১টি 

মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ কগয আঅযএর এয জ্বারানী ভজুদ ব্যফস্থা বৃবি কযায ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ মকেগুগরাগত বনযফবেন্ন মতর 

যফযাগয জন্য অগরাচু প্রকে গ্রণ কযা য়। প্রকেটি ০৫ জুন ২০১২ তাবযগখয একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। 

 

৭.১.২ যফতীগত মুদ্রাস্ফীবত, তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় ায বৃবি, অন্তজথাবতকফাজাগয ভারাভাগরয মূল্য বৃবি, কাবযগবয 

মূল্যায়গন ঈিীণ থ টান থ-কী বফডাযগদয ভগধ্য ফ থবনম্ন দযদাতায ঈিৃত দয বডবব ফাগজট গো মফী য়ায় প্রকগেয ংগাধন 

কযা য়। ংগাবধত বডবব (অযবডবব) ১৩ জানুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। প্রাকৃবতক দ্যগম থাগ  এফং বফববন্ন 

বস্থযতাযকাযগণ বতন দপায় প্রকগেয মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত ফবধ থত কযা য়। 

 

৭.২ প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য: 

 

নূতন বফদ্যুৎ মকেমূগ  জ্বারানী যফযা বৃবি কযায রগেু আঅযএর এ বতবযক্ত জ্বারানীয (বডগজর  পাগণ থ গয়র) ভজুদ 

ব্যফস্থা বনবিত কযা , মদগ জ্বারানীয ক্রভফধ থভান চাবদা মভটাগনা  এফং মদগ জ্বারানী বনযািা বনবিত কযা  অগরাচু প্রকগেয 

মূর ঈগদ্দশ্য। 

 

৮. প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 টাণ থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত আঅযএর চত্বগয প্রবতটি ১৩০০০ মভ:ট: পাগন থ গয়র ধাযণ  েভতাম্পন্ন ২টি মোগযজ 

ট্াংক   ১৩০০০ মভ:ট: বডগজর ধাযণ েভতাম্পন্ন  ১টি মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযা; 

 মোগযজ ট্াংগকয অনুলংবক সুবফধাবদ  বগগফ  আগরকবট্রকার াফ-মেন (৫০০ মকববএ সুআ বগয়ায ), পায়ায 

পাআটিং বগেভ, াম্প, ভটয, াআরাআন মনটয়াকথ আতুাবদ বনভ থাণ কযা; 

  ট্াংক ংরগ্ন এরাকায় মযাড, ডাআক,মেন আতুাবদ বনভ থাণ কযা। 

 

৯.প্রকে বযচারকঃ  আঅযএর -এয ঈ-ভাব্যফস্থাক (বযদ থন  বনযািা) জনাফ মভা: যাগদ কাায  পূণ থকারীন প্রকে 

বযচারক বগগফ ১৭ জুরাআ ২০১২ মথগক প্রকে ভাবপ্ত ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযন। 

 

১০.প্রকে বযদ থন: 

প্রকগেয ফাস্তফা বয়ত কাজ গযজবভগন বযদ  থগনয জন্য ফাস্তফায়ন বযফীেণ  মূল্যায়নবফবাগগয  বে  বক্ত মক্টগযয  ঈ 

বযচারক (জ্বারানী) মভা: াআপৄর আরাভ কর্তথক গত ৩০গক্টাফয ২০১৫ তাবযগখ প্রকে এরাকা বযদ থন কযা য়। বযদ থগনয 

ভয় প্রকে বযচারক এফং প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন। 
 
 

১১. প্রকগেয অবথ থক ংস্থান,এবডব/অযএবডব ফযাদ্দ, থ থ ফমুবক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য (রে টাকায়): 

 

থ থফছয প্রকগেয অবথ থক ংস্থান এবডব ফযাদ্দ অযএবডবগত 

ফযাদ্দ 

থ থ ফমুবক্ত থ থ ব্যয় ব্যবয়ত থ থ 

মপযৎ প্রদান মূর অযবডবব 

২০১২-১৩ ৩২৭২.৮০ ১১৮৫.১০৮২ ৪৯০.০০ ২৬৭.০০ ২৬৭.০০ ২৬৭.০০  

২০১৩-১৪ ১৩৮৫.৩৬ ২৯৭৭.২৭৯ ২৫০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০  

২০১৪-১৫ ০.০ ৭৬৪.৫৭৩৬ ২৬৬০.০০ ২৬২৯.০০ ২৬২৮.১৭২ ২৬২৫.৬৯৪৬৭ ২.৪৭৩৩ 

ফ থগভাট ৪৬৫৮.১৬ ৪৯২৬.৯৬০৮  ৪৮৯৬.০০ ৪৮৯৫.১৭২ ৪৮৯২.৬৯৪৬৭ ২.৪৭৩৩ 

সূে: প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন  প্রকে বযচারক 
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১২. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন: 

 

অযবডববগত ফবণ থত বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

নূতন বফদ্যুৎ মকেমূগ  জ্বারানী যফযা বৃবি কযায রগেু 

আঅযএর এ বতবযক্ত জ্বারানীয (বডগজর  পাগণ থ গয়র) 

ভজুদ ব্যফস্থা বনবিত কযা, মদগ জ্বারানীয ক্রভফধ থভান 

চাবদা মভটাগনা এফং মদগ জ্বারানী বনযািা বনবিত কযা। 

আঅযএর এ বতবযক্ত জ্বারানীয ভজুদ ব্যফস্থা বনবিত কযা, 

মদগ জ্বারানীয ক্রভফধ থভান চাবদা মভটাগনা এফং মদগ 

জ্বারানী বনযািা বনবিত কযায রগেু আঅযএর চত্বগয 

প্রবতটি ১৩০০০ মভ:ট: পাগন থ গয়র ধাযণ েভতাম্পন্ন ২টি 

  ১৩০০০ মভ:ট: বডগজর ধাযণ েভতাম্পন্ন  ১টি মোগযজ 

ট্াংক বনভ থাণ  অনুলংবগক সুবফধাবদ স্থান কযা গয়গছ। 

 

১৩. প্রকগেয  প্রধান প্রবকযগভগন্টয বফফযণ: 

 

১৩.১ টাণ থ-কী কন্ট্রাগক্টয বববিগত আঅযএর চত্বগয ফবণ থত ০৩  (বতন)টি মোগযজ ট্াংক অনুলংবগক সুবফধাবদ স্থাগনয জন্য 

জাতীয় প্রবতগমাবগতামূরক দযে  ( One Stage Two Envelope System)  অফান কযা য়। ০৫  ভাচ থ ২০১১ তাবযগখ 

‘তদবনক ভকার’, ০৬ ভাচ থ ২০১১ তাবযগখ ‘The Independent, ০৬ ভাচ থ ২০১১ তাবযগখ ‘তদবনক অজাদী’  ০৭ ভাচ থ ২০১১ 

তাবযগখ ‘তদবনক যুগান্তয’ বেকায় দযে  বফজ্ঞবপ্ত প্রকাবত য়। এছাো মন্ট্রার প্রবকঈযগভন্ট মটকবনকুার আঈবনট (ববটিআঈ) 

 আঅযএর এয গয়ফ াআগট দযে বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা য়। দ্য’টি ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান দযে দাবখর কগয। কাবযগবয মূল্যায়গন  

প্রবতষ্ঠান দ্য’টিয কাবযগবয পায নন-মযবন্পব বফগফবচত য়। 
 

১৩.২ এ বযগপ্রবেগত জাতীয় প্রবতগমাবগতামূরক দযে ( One Stage Two Envelope System) পুন:দযে অফান 

কগয চাযটি বেকায় (০১  অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ ‘তদবনক ভকার’, ০৫ অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ ‘The Independent‟, ০৭ 

অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ ‘তদবনক যুগান্তয’  ০৫ অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ  ‘The Daily Star‟ বেকায় দযে  বফজ্ঞবপ্ত মদয়া য়। 
ববটিআঈ  আঅযএর এয গয়ফ াআগট দযে বফজবপ্ত মদয়া য়। ২৪ অগষ্ট ২০১১ তাবযগখ দযে (কাবযগবয পায মূ) 

মখারা য়। তন্গধ্য একটি প্রবতষ্ঠান „M/s. Western Marine Services Limited, Chittagong‟ কাবযগবয মুল্যায়গন 

ঈিীণ থ য়। ঈক্ত ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ ০৬ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ ৪৮৯০.০০ রে টাকা মূগল্য চুবক্ত স্বােবযত য়।  

 

১৪. প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 

 

১৪.১ ০৩টি মোগযজ ট্াংগকয ভারাভার যফযা, ট্াংগকয মপবিগকন, ট্াংক আগযকন, মটবেং  কবভবনংএয কাজ 

ম্পন্ন কযা গয়গছ। পাগন থ গয়র মোগযজ ট্াংগক (ট্াংক নং ৫২  ৫৩) এফং বডগজর গয়র মোগযজ ট্াংগক (ট্াংক নং 

৫৪) মথাক্রগভ  মভ ২০১৫ গত  এফং নগবম্বয ২০১৫ গত মতর ভজুদ কযা গে। 
 

১৪.২ বতনটি  মোগযজ ট্াং মকয জন্য  পায়ায পাআটিং বগেভ , ৫০০ মকববএ াফ-মেন (অনুলংবগক মন্ত্রাবদ ), াআরাআন 

মনটয়াকথ স্থান কযা গয়গছ। ১২ আবঞ্চ ব্যাগয ১৬৫৪ বভটায , ৮ আবঞ্চ ব্যাগয ৬৪০ বভটায , ৬ আবঞ্চ ব্যাগয ৫২৫ বভটায , ৪ 

আবঞ্চ ব্যাগয ৫০০ বভটায এফং ২ আবঞ্চ ব্যাগয ৪৮০ বভটায কাফ থন বের াআ অনুলংবগক বপটিং  (বাল্ব, মেনজ, 

বযবডঈায আতুাবদ ) স্থান কযা গয়গছ। ৫০০ মকববএ েভতাম্পন্ন একটি তফদ্যুবতক াফ -মেন স্থান কযা গয়গছ। ৩০০ 

ঘনবভটায/ঘন্টা াবম্পং েভতাম্পন্ন ০২ টি তফদ্যুবতক াম্প স্থান কযা গয়গছ।   

 

১৪.৩  প্রকে এরাকায় প্রায় ১২০০০ ফগ থবভটায অয়তগনয ভূবভ ঈন্নয়ন কযা গয়গছ। নীচুজবভ , মডাফা বযাট, ঈমু্মক্ত নারা স্থানান্তয, 

াআবরং  াবফ থক ভূবভ ঈন্নয়ন কযা গয়গছ। মভাট ৪৭০ বভটায তদগঘ থু য াকা মেন (প্রস্থ ১ বভটায) বনবভ থত গয়গছ। ভাটিয ততযী 

১.৮ বভটায ঈচ্চতায ৪২০ বভটায তদগঘ থু য ডাআক বনভ থাণ কযা গয়গছ। ০৬ বভটায প্রগস্থয মভাট ২৫০ বভটায াকা যাস্তা (বফটুবভন 

কাগ থটিং ) বনভ থাণ  ২২০ বভটায পুযাতন যাস্তা ংস্কায কযা গয়গছ।  
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প্রকগেয বফববন্ন ম থাগয়য কভ থকাগন্ডয বস্থয অগরাকবচে 

 

  

ছাফ: প্রকে এরাকায় বিবনং  ভূবভ ঈন্নয়গনয কাজ                    ছবফ:াআবরং এয কাজ 

 

      ছবফ: পাঈগন্ডন বনভ থাগণয কাজ           ছবফ: ট্াংক মপবিগকন  গয়বডং এয কাজ 

 

  

ছবফ: আঅযএর চত্বগয বনভ থাণ ভাপ্ত ট্াংক 
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১৫.  বতনটি  ট্াংক বনভ থাগণয বফববন্ন ম থায়: 

 

কাগজয নাভ ট্াংক নং ৫২ (পাগন থ 

গয়র) 

ট্াংক নং ৫৩ (পাগন থ 

গয়র) 

ট্াংক নং ৫৪ 

(বডগজর) 

াআট বিবনং, মরগববরং, বপবরং আতুাবদ শুরু ০৭ মপব্রূমাবয ২০১৩ ০৭ মপব্রূমাবয ২০১৩ ০৭ মপব্রূমাবয 

২০১৩ 

াআবরংশুরু (১২ আবঞ্চ ব্যা, ১২.৯-১৩.৫ 

বভটায তদঘ থু  বফবষ্ট) 

২৪ ভাচ থ ২০১৩ ১৬ এবপ্রর ২০১৩ ০৩ এবপ্রর ২০১৩ 

াআবরংম্পন্ন (প্রবত ট্াংগক ১০৫০ টি) ১৭ জুরাআ ২০১৩ ০৪ অগষ্ট ২০১৩ ২৪ জুরাআ ২০১৩ 

বিবনং, মকা থ স্যান্ড মরবয়ং  কভপ্যাকন ১৮ জুরাআ ২০১৩ ২৫ অগষ্ট ২০১৩ ২৫ জুরাআ ২০১৩ 

ম্যাকাডাভ শুরু ৩১ অগষ্ট ২০১৩ ২৫ মগন্ফম্বয ২০১৩ ০৯ মগন্ফম্বয 

২০১৩ 

বপ্র-মরাবডংশুরু (মরাবডং ঈচ্চতা ৮৪৯০ বভবভ) ১৬ অগষ্ট ২০১৩ ১৬ জানুয়াবয ২০১৪ ২৬ অগষ্ট ২০১৩ 

বপ্র-মরাবডংভাপ্ত ২৮ গক্টাফয ২০১৩ ১০ ভাচ থ ২০১৪ ২৬ নগবম্বয 

২০১৩ 

মগটরগভন্ট ভয় ১৬ জানুয়াবয ২০১৪ ২০ জুরাআ ২০১৪ ১৬ জানুয়াবয 

২০১৪ 

বযংয়ার বনভ থাণ (১৪৭৫ বভবভ ঈচ্চতা) 

অযবব কাবষ্টং 

২৭ ভাচ থ ২০১৪ ০২ গক্টাফয ২০১৪ ৩০ ভাচ থ ২০১৪ 

বযংয়াগরয বকঈবযং (নূুনতভ মিন্থ ৩০০০ 

বএঅআ) 

১৫ এবপ্রর ২০১৪ ১৫ গক্টাফয ২০১৪ ৩০ ভাচ থ ২০১৪ 

ট্াংক পাঈগন্ড ভাপ্ত ২৩ এবপ্রর ২০১৪ ২২ গক্টাফয ২০১৪ ১৪ এবপ্র ২০১৪ 

বফটুবভন কাগ থটিং ২৪ এবপ্রর ২০১৪ ২৬ গক্টাফয ২০১৪ ১৭ এবপ্রর ২০১৪ 

মভকাবনকার কাজ ভাপ্ত 

(মরগকা থ বপটিং, ফটভ  এনুরায মরবয়ং, 

রুপ মেট বপটিং, রুপ ট্রা বপটিং) 

১৬ জানুয়াবয ২০১৫ ২৮ মপব্রুয়াবয ২০১৫ ৩০ নগবম্বয 

২০১৪ 

াআগোগটষ্ট (১২.৮৫ বভটায ম থন্ত াবন ববতথ) 

মগটরগভন্ট যীো 

২৭ জানুয়াবয ২০১৫-১৫ মভ 

২০১৫ ম থন্ত) 

১১ ভাচ থ ২০১৫-৩০ 

এবপ্রর ২০১৫ 

২৩ বডগম্বয 

২০১৪-১৭ 

মপব্রুয়াবয ২০১৫ 

স্যান্ড ব্লাষ্টটিং  মআবন্টং ০৪ বডগম্বয ২০১৪-১৮ 

এবপ্রর ২০১৫ 

০৪ ভাচ থ ২০১৫-১৫ মভ 

২০১৫ 

০৪ বডগম্বয 

২০১৪-১৫ মভ 

২০১৫ 

মকবরগিন বযগাট থ ১৪ এবপ্রর ২০১৫-১৮ এবপ্রর 

২০১৫ 

০২ মভ ২০১৫-০৬ মভ 

২০১৫ 

০১ ভাচ থ ২০১৫-

০৫ ভাচ থ ২০১৫ 

াআরাআন, াম্প  াফ-মেন স্থান, 

মটবেং  কবভবনং 

২৬ গক্টাফয ২০১৪- ১৫ মভ 

২০১৫ 

২৫ গক্টাফয ২০১৪- ১৫ 

মভ ২০১৫ 

২৫ গক্টাফয 

২০১৪-১৫ মভ 

২০১৫ 

কবভবনং(জ্বারানী গ্রণ) ২৫ মভ ২০১৫ ২১ মভ ২০১৫ ০৬ নগবম্বয 

২০১৫ 

 সূে: প্রকে বযচারক গত প্রাপ্ত তথ্য। 
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১৬. ম থগফেণ: 

 

১৬.১ অগরাচু প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ আঅযএর  এ তথা াভবগ্রকবাগফ মদগয  বডগজর  পাগন থ গয়গরয ভজুদ েভতা 

পূগফ থয মচগয় বৃবি মগয়গছ । ট্াংকমূ বনভ থাগণয ব্যফবিত গযআ প্রকগেয অতায় বনবভ থত বতনটি ট্াংগকআ জ্বারানী মতগরয 

ভজুদ কাম থক্রভ গ্রণ কযা ম্ভফ গয়গছ।। বডগজর  পাগন থ গয়র বববিক বফদ্যুৎ মকে মূগ জুন ২০১৫ যফতী ভগয় 

জ্বারানী যফযাগয মকান ংকট য়বন।  বে, কৃবল  বযফন খাগত ক্রভফধ থভান জ্বারানী যফযা বনবিত কযা ম্ভফ গয়গছ। 

গফ থাবয মোগযজ ফকাঠাগভা ততযীয ভাধ্যগভ ভজুদ েভতা বৃবি ায়ায় মদগয জ্বারানী বনযািা ঈন্নত গয়গছ।  

 

১৬.২ বযদ থগন জানা মায় মম , মোগযজ ট্াংগকয মভকুাবনকার বডজাআন আঅযএর এয বনজস্ব প্রগকৌরী িাযা ম্পাদন কযা 

গয়গছ। মকান যাভ থগকয ায়তায প্রগয়াজন য়বন এফং মথাযীবত অন্তজথাবতক মকাড API-650  নুযণ কযা গয়গছ।এ  

দেতা/জথন আঅযএর এয প্রগকৌরীগদয ববফষ্যগত এ জাতীয় কাম থক্রগভ ঈৎাবত কযগফ অা কযা মায়।  

 

১৬.৩  প্রকগেয ফাস্তফায়গন বফরম্ব ঘগটগছ। অগরাচু প্রকগেয ফাস্তফায়ন দ্রুততভ ভগয়য ভগধ্য ম্পন্ন কযায রগেু বডবব 

নুগভাদন প্রবক্রয়া  দযে প্রবক্রয়া একআাগথ বযচারনা কযা য় । খো বডবব’য প্রাক্করন কযা য় ২০১০ াগর। ট্াংক 

বনভ থাগণয দযে প্রবক্রয়া ভাপ্ত য় ২০১১ াগর।  ফ থবনম্ন দযদাতায ঈদ্ধৃত দয খো প্রাক্করমনয গো মফী য়। বকন্তু দযগে 

প্রাপ্ত দগযয অগরাগক বডবব পুনগ থঠিত না কগয বডবব’য নুগভাদন প্রগ কযা য়। বডবব নুগভাদগনয (০৫ জুন ২০১২)য 

ংগাবধত বডবব নুগভাবদত গত ০৭ ভা ভয় বতফাবত য়। এগত প্রাবথভকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ০৭(াত) ভা 

ববছগয় গে। মবৌগগাবরক ফস্থানজবনত সৃষ্ট কাযগণ প্রকগেয কাগজ মফী ভয় ব্যয় য়।  প্রকে এরাকাটি কণ থপৄরী নদীয খুফ 

বন্নকগট ফবস্থত য়ায় এফং প্রকে এরাকায ববতয বদগয় একটি খার প্রফাবত থাকায় মজায়াগযয ভয় প্রকে এরাকাটি 

াবনগত তবরগয় মমত । এয পগর স্যান্ড াআবরং, াআট ঈন্নয়ন  পাঈগন্ডগনয কাগজ বফঘ্ন ঘগট। এছাো প্রাকৃবতক  দ্যগম থাগ  

বফববন্ন বস্থযতায কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরবম্বত গয়গছ।  
 

১৬.৪ প্রকে চরাকারীন ভগয় এফং প্রকে ভাবপ্তয য ভাবাফবনযীেক কর্তথক প্রকগেয মকান বডট ম্পন্ন য়বন ফগর জানা 

মায়। এ বফলয়টি জ্বারানী  খবনজ বফবাগ / বফবব/ আঅযএর কর্তথক প্রণীত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদগন ঈগেখ কযা গয়গছ । 
প্রকগেয বডট ম্পন্নকযগণয জন্য ঈগযাগ গ্রণ কযা  বডট ম্পাদগনয য বডট প্রবতগফদগন মকান অবি থাকগর তা 

বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রগয়াজন। 

 

১৭. সুাবয: 

 

১৭.১ ববফষ্যগত মকান প্রকগেয ব্যয় প্রাক্করন ফাস্তফম্মতবাগফ কযায য প্রকগেয নুগভাদন প্রবক্রয়া শুরু কযা ভীচীন গফ। 

প্রকগেয প্রগয়াজনীয় ংগাধন প্রবক্রয়া মথাম্ভফ স্বে ভগয় ম্পন্নকযগণয জন্য ংবিষ্ট  কগরয গচষ্ট য়া 

অফশ্যক;(নুগেদ ১৬.৩) 

১৭.২ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ / বফবব/ আঅযএর কর্তথক প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পন্নকযগণয ব্যফস্থা কযা  

বডট প্রবতগফদগন মকান অবি ঈত্থাবত গর তা বনষ্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত এফং অআএভআবডগক ফবত 

কযগত গফ; (নুগেদ ১৬.৪) 

১৭.৩ বফদ্যুৎ মকেমূ, বে, কৃবল  বযফন খাগত জ্বারানী চাবদায বফযীগত যফযা বযবস্থবত বনযফবেন্ন কযায রগেু 

আঅযএর এ  স্থাবত কর গয়র ট্াংগকয গফ থাচ্চ ব্যফায বনবিত কযগত গফ; 

১৭.৪ আঅযএর এ স্থাবত কর গয়র ট্াংগকয বনয়বভত যেণাগফেণ কযগত গফ; 

১৭.৫ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ/বফবব/আঅযএর অগরাচু প্রকে সূগে বজথত জ্ঞান  ববজ্ঞতা যফতীগত প্রকে 

ফাস্তফায়গন প্রগয়াগ কযগফ। 
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ফাখযাফাদ ৫ নং কু পুন:ম্পাদন প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(গ্যা ঈন্নয়ন তবফগরয থ থায়গন ফাস্তফাবয়ত) 

 

 (ভাপ্ত: বডগম্বয, ২০১৪) 

 

০১. প্রকগেয নাভ : ফাখযাফাদ ৫ নং কু পুন:ম্পাদন 

০২. ঈগযাগী বফবাগ/ভন্ত্রণারয় : জ্বারানী খবনজ ম্পাদ বফবাগ/বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

০৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ গ্যা বপড মকাম্পানী বরবভগটড (বফবজএপবএর) মগট্টাফাংরায একটি 

মকাম্পানী 

০৪. প্রকে এরাকা : ঈগজরা মুযাদপুয, মজরা কুবভো 

০৫.    প্রকগেয নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয়  ফাস্তফায়নকার 

 

 *প্রাক্কবরত ব্যয়   

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ব্যয়  

(রে টাকায়)  

 

ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

** বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য%) 

বতক্রান্ত  

য় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয%) 

 

৪২৭৫.০০ 

 

৩৮৫৯.৪৮ গক্টাফয ২০১৩- বডগম্বয 

২০১৪ ম থন্ত 

গক্টাফয ২০১৩-

বডগম্বয ২০১৪ 

ম থন্ত  

-৪১৫.৫২ 

(৯.৭২) 

- 

*  প্রকগেয ম্পূণ থ থ থায়ন গ্যা ঈন্নয়ন তবফর (বজবডএপ) গত বনফ থা কযা গয়গছ।  
** প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কবরত ব্যয় গো ৯.৭২% কভ গয়গছ।  
 

৬.   প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত :        

                 (অবথ থক বযভাণঃ রে টাকায়)  

ক্রবভ

ক নং 

বডবব মভাতাগফক ংগগয নাভ 

 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

যাজস্ব ং 

১. ববড/বুাট মথাক - ৪৯৫  ৪৬২.৬৩ 

(৯৩.৪৬৮%) 

২. কয মথাক - ১৯৫  ১৭৭.৭৬ (৯১.১৫%) 

৩. ফীভা,ব্যাংক,মাট থ চাজথ মথাক - ১৫.০০  ১১.৯২ (৭৯.৪৬) 

৪. মরাকার এগজন্ট কবভন মথাক - ২৩.০০  ৭.১০ (৩০.৮৬%) 

৫. মেনাযী, ীর  েুাম্প মথাক - ৭.০০  ১.৬৩ (২৩.২৮%) 

৬. প্রচাযণা  বফজান মথাক  ১০.০০  ৫.১৬ (৫১.৬০%) 

৭. ভারাভার বযফণ খযচ মথাক  ২.০০  ০.৪৪ (২২%) 

৮. বনয়বভত শ্রবভক মথাক  ১০.০০  ৩.১৫ (৩১.৫০%) 

৯. ম্মানী (দযে মূল্যায়ন কবভটি’য 

জন্য) 

মথাক  ৫.০০  ৩.০৪ (৬০.৮০%) 

১০. অআআ, আঅএ, নফায়ন বপ আতুাবদ   ৪.০০  ১.৩০ (৩২.৫০%) 

১১. ন্যান্য খযচ      
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ক্রবভ

ক নং 

বডবব মভাতাগফক ংগগয নাভ 

 

কাগজয 

একক 

অযবডবব নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক (%) 

কূগয পুন: ম্পাদন/য়াকথফায 

াবব থ 

ংখ্যা ০১টি কূ ২৭৩৫.০০ ০১টি 

কূ 

২৬১৩.২২ 

(৯৫.৫৪%) 

র্ততীয় যীোয় প্রগকৌর মফা 

(তফগদবক)  

মথাক ০১টি কূ ৬৫৮.০০ ০১টি 

কূ 

৪৭৭.৩৬ (৭২.৫৪%) 

১২. মভযাভত, বযচারনা  যেণাগফেণ      

মভবনাবয, আকুআগভন্ট, টুর  

মববকুার 

মথাক  ২.০০  ০.২৬ (১৩%) 

ংগমাগ েক, ভাড পুকুয ংস্কায মথাক  ১.০০   

 মভাট যাজস্ব    ৪১৬২.০০  ৩৭৬৪.৯৭ 

(৯০.৪৬%) 

 মূরধন ংগ      

১৩. ম্পদ ংগ্র      

য়াকথবায  মভটিবযয়ার (বপ্র-বগন্ট 

বযদ থন ) 

মথাক  ৯৫.০০  ৮৬.৭৯ (৯১.৩৫%) 

স্থানীয়বাগফ ংগৃীত মভবনাবয, 

আকুআগভন্ট  মস্পয়ায আতুাবদ 

মথাক  ১০.০০  ০.০৫ (০.৫%) 

১৪. কবম্পঈটায  এগক্সবযজ মথাক  ৪.০০  ৩.৯৭ (৯৯.২৫%) 

১৫. বপ মভবনাবয  আকুআগভন্ট মথাক  ৪.০০  ৩.৭০ (৯২.৫০%) 

  মূরধন ংগ   ১১৩.০০  ৯৪.৫১ (৮৩.৬৩%) 

 মভাট: যাজস্ব+মূরধন   ৪২৭৫.০০  ৩৮৫৯.৪৮ 

(৯০.২৮%) 

সূে: জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ/মগট্রাফাংরা/বফবজএপবএর কর্তথক প্রণীত প্রকগেয ভাবপ্ত প্রবতগফদন 

 

৭.  প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভ  ঈগদ্দশ্যঃ 

 

৭.১       প্রকগেয টভূবভ:  

 

১৯৬২ াগর মর গয়র মকাম্পাবন কর্তথক ফাখযাফাদ ১ নং গ্যা কূ খনগনয ভাধ্যগভ ফাখযাফাদ গ্যা বপড  

অবফস্কৃত য়। যফতীগত ১৯৮১-৮২ াগর ফাখযাফাদ ২, ৩, ৪  ৫ নং কূগয খনন কাজ ম্পন্ন য়ায য এ বপড গত 

ফাবণবজুকবাগফ গ্যাগয ঈৎাদন শুরু য়। ১৯৮৯ াগর অগযা বতনটি কূ (ফাখযাফাদ ৬,৭  ৮ নং) খনন কগয গ্যা ঈৎাদন 

বৃবি কযা য়। যফতীগত কূগয গয়র মড মপ্রায ম থায়ক্রগভ হ্রা ায়ায় এফং কূ গত তুবধক বযভাগন াবন বনগ থভন 

য়ায কাযগণ ফাখযাফাদ ২, ৪, ৫  ৬ নং কূ মথাক্রগভ জুন ১৯৯৯, জুন ১৯৯৮, মভ ১৯৯৭  অগষ্ট ১৯৯৮ াগর ফন্ধ কগয 

মদয়া য়। ঈক্ত কূ মূ ফন্ধ কগয মদয়ায ভয় এ বপগডয য ০৪ টি কূগয ( ১, ৩, ৭  ৮ নং)  প্রবতবদগনয  গ্যাগয 

বম্মবরত গে গ্যা  ঈৎাদগনয বযভাণ বছর ৩৫ বভবরয়ন বকঈবফক বপট (এভএভবএপ)।  
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 ফাখযাফাদ গ্যা বপগড বফববন্ন ভগয় গ্যা কু খনগনয ভাধ্যগভ মভাট ১০টি গ্যা স্যান্ড মজান মথা: A, B,C, 

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

D(lower), G  K -মক মুখ্য গ্যা স্যান্ড মজান এফং A, C ,F, K  L-মক মগৌণ গ্যা স্যান্ড মজান বগগফ বফগফচনা কযা য়। 
২০১০ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগগয াআগোকাফ থন আঈবনগটয গ্যা বযজাব থ প্রাক্করন মভাতাগফক ফাখযাফাদ বপগড মভাট গ্যা 

ভজুগদয বযভাণ ১৩৮৭.০০ বফবরয়ন বকঈবফক বপট (বফবএপ); তন্গধ্য জানুয়াবয-২০১৪ ম থন্ত ঈগিারনকৃত গ্যাগয বযভাণ 

৭৪৮.৮৯ বফবএপ।  
৭.৩ ফাখযাফাদ বপগডয কূমূ এগক এগক ফন্ধ গয় মায়া তথা াভবগ্রকবাগফ গ্যাগয ঈৎাদন কগভ মায়ায কাযগণ  

ফাখযাফাদ গ্যা বপগডয পুন: ঈন্নয়গনয রগেু ০৪ জানুয়াবয ২০০৫ তাবযগখ বফবজএপবএর, বগরট গ্যা বপডস্ বরবভগটড, 

ফাগক্স, াআগোকাফ থন আঈবনট  মগট্টাফাংরয এক্সাট থগদয বনগয় গঠিত কবভটি কর্তথক ফাখযাফাদ বপগড নতুন একটি কূ 

(ফাখযাফাদ ৯নং)  ফন্ধ দ্য’টি কূগয (ফাখযাফাদ ২  ৫নং) য়াকথবাগযয ভাধ্যগভ গ্যাগয ঈৎাদন বৃবিয সুাবয মদয়া য়। 
এয পগর ফাখযাফাদ গ্যা বপগড পুন: ঈন্নয়ন (১ভ ম থায়) ীল থক প্রকে গ্রণ কযা য়। ঈক্ত প্রকগেয অতায় ফাখযাফাদ ২নং  

৯নং কূ খনন কগয গ্যা ায়া মগগর ৫নং কূগ মকান গ্যা ায়া মায়বন।  
৭.৪। ঈগেখ্য মম, ৫নং কূগয B (upper) মজাগন য়াকথবাগযয কাজ কযা গয়বছর। গ্যা ায়া না মগগর কূ 

খনগনয রগ মযজাল্ট গত মদখা মায় মম, G, J ল্যান্ড মজান থফা ন্য মকান ম্ভাফনাভয় মরায়ায স্যান্ড মজাগন গ্যা ায়া 

মমগত াগয। এ বযগপ্রবেগত ২৮ জানুয়াবয ২০১৪ তাবযগখ ফাগক্স  বফবজএপবএর-এয কাবযগবয এক্সাট থগদয ভিগয় গঠিত 

কবভটি কর্তথক ৫নং কূগ য়াকথবাগযয ভাধ্যগভ গটনবয়ার স্যান্ড G  K মত বের ষ্টীভ মটবেং (বডএটি) ম্পাদনপূফ থক 

াআগোকাফ থগনয গটনবয়াবরটি মাচাআ কযায বিান্ত মনয়া য়। এ মপ্রোগট “ফাখযাফাদ ৫নং কূ পুন: ম্পাদন” প্রকে গ্রণ 

কযা য়। জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ২৮মভ ২০১৪ তাবযগখ প্রকগেয প্রানবক নুগভাদন প্রদান কযা য়।  
৮.   প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য:  

ফাখযাফাদ গ্যা বপগড ফন্ধ গয় মায়া ৫নং গ্যা কূ য়াকথবাগযয ভাধ্যগভ পুনযায় চর কযা এফং প্রবতবদন ১০ 

বভবরয়ন বকঈবফক পৄট াগয (এভএভবএপবড) গ্যা ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ াভবগ্রকবাগফ গ্যাগয ঈৎাদন বৃবি কযা।  

 

৯. প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 ফাখযাফাদ ৫নং কূগয য়াকথফায কাম থক্রগভয প্রগয়াজনীয় ভারাভার ংগ্র কযা; 

 ফাখযাফাদ ৫নং কূগয য়াকথবায কাজ ম্পন্ন কযা; এফং 

 কূগয য়াকথবায কাম থক্রগভ র্ততীয় েীয প্রগকৌর মফা (তফগদবক) গ্রণ কযা।  

 

১০. প্রকে বযচারক 

 বফবজএপবএর এয ঈ-ভাব্যফস্থাক জনাফ মভা: অব্দুর জাবদ পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ ১৫ জুরাআ   

২০১৪ তাবযখ গত  প্রকগেয ভাবপ্ত  ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযন। 
১১.   প্রকে বযদ থন: 

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

বক্ত মক্টগযয ঈ বযচারক (জ্বারানী) মভা: াআপৄর আরাভ  কর্তথক ১০ বডগম্বয ২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয ফাস্তফাবয়ত কাজ 

গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থগনয ভয় প্রকে বযচারক, বফবজএপবএর এয ঈ-ভাব্যফস্তাক (বযকেনা)  

প্রকগেয ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযগছন।  

 ১২.  প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয প্রবকঈযগভন্ট: 

প্রবকঈযগভন্ট ফণ থনা 

(দযে ডকুগভন্ট 

মভাতাগফক 

ে/কাজ/মফা) 

মটন্ডায/ফীড  

(রে টাকায়) 

মটন্ডায/ফীড প্রবকঈযগভন্ট 

িবত 

বনফ থাবচত 

ঠিকাদাবয/যাভ থক/

যফযাকাযী 

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ 

ে/কাজ/মফা 

যফযাকাযী/ম্পাদগনয তাবযখ 

প্রকৃত 

খযচ 

বডবব 

মভাতাগফক 

চুবক্ত মূল্য অফাগন

য তাবযখ 

চুবক্ত 

স্বােয 

চুবক্ত 

মভাতাগফক 

প্রকৃত 

বেরীং বফট  মনামর ৭৪.০০ ৭০.৩৩ ৯.৯.১৩ ১৬.৭.১৪ অন্তজথাবতক 

প্রবতগমাবগতামূ

রক 

Varel Europe 
S.A.S, France 

৩১.১২.১৪ ** ২৮.১২.১৪ *৭০.৫০ 

প্যাকায বভবরং টুর  

এগক্সবযজ 

১৯.০০ ১৬.৩৫ ২১.১১.১

৩ 

১.৬.১৪ অআবটি Botil Oil Tools 
India Private 
Limited, India 

৩১.১২.১৪ ৭.৯.১৪ ১৬.২৯ 

স্থানীয়বাগফ ংগৃীত 

মভবনাবয, আকুগভন্ট  

মস্পয়ায  

১০.০০  ২০.৮.১৪ 

১৩.১১.১

৪ 

 কুা াযগচজ    ০.৫০ 
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প্রবকঈযগভন্ট ফণ থনা 

(দযে ডকুগভন্ট 

মভাতাগফক 

ে/কাজ/মফা) 

মটন্ডায/ফীড  

(রে টাকায়) 

মটন্ডায/ফীড প্রবকঈযগভন্ট 

িবত 

বনফ থাবচত 

ঠিকাদাবয/যাভ থক/

যফযাকাযী 

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ 

ে/কাজ/মফা 

যফযাকাযী/ম্পাদগনয তাবযখ 

প্রকৃত 

খযচ 

কবম্পঈটায  এগক্সবযজ ৪.০০ ১.৯৫ 

১.১৪ 

০.০৮ 

১৫.৯.১৪ 

১৩.১১.১

৪ 

 অযএপবকঈ  

অযএপবকঈ 

কুা াযগচজ 

Shurid IT 
Limited, 

Brahamanbaria 
Computer Plaza  

২৯.৯.১৪ 

২৮.১২.১৪ 

২৩.৯.১৪ 

১৮.১২.১৪ 

১.৯৫ 

১.৯৪ 

.০৮ 

বপ 

মভবনাবয/আকুগভন্ট 

আতুাবদ  

৪.০০ ২.০০ 

১.৭০ 

  অযএপবকঈ 

অযএপবকঈ 

Business 
Machines 
Company 

Brahamanbaria 
Electrpoo Fair 

Brahamanbaria 

২৮.১০.১৪ 

২৮.১২.১৪ 

৯.১০.১৪ 

২৪.১২.১৪ 

২.০০ 

১.৭০ 

র্ততীয় েীয় প্রগকৌর 

মফা 

         

য়ায রাআন রবগং ৩১০.০০ ২৫৯.২৫ ২৭.৮.১৩ ৯.৬.১৪ অআবটি China Petroleum 
Logging Co. Ltd, 

China 

৩১.১২.১৪ ১৮.৮.১৪-

৩.১০.১৪ 

২৪৩.২৭ 

বের েীভ মটবেং ৩১৫.০০ ৩০৪.৮৯ ২০.১১.১

৩ 

২৬.৬.১৪ অআবটি Halliburrom 
International Inc 

(HII), USA 

৩১.১২.১৪ ১৮.৮.১৪ 

২৯.৯.১৪ 

২১৮.৫৯ 

য়ায রাআন াগযন ৩৩.০০ ২৯.৬৪ ২৭.৮.১৩ ১২.৬.১৪ অআবটি Almansoori 
Petroleum 

Services L,L,C, 
UAE 

৩১.২.১৪ ৩.১০.১৪ 

১২.১০.১৪ 

৯.১৫ 

য়াকথ বায াগযন 

(বগভগন্টন াবব থগ 

এন্ড বেরীং সুাযবাআজায 

 বজরবজকুার 

যাভ থক মফা 

২৭৩৫.০০ ২৬১২.১২  ২.৯.১৪ মনগগাবগয়

মনয ভাধ্যগভ 

যাবয 

কন্ট্রাক্ট 

BAPEX ৩১.১২.১৪ ১৫.৩.১৪ 

১৩.১০.১৪ 

২৬১৩.২

২ 

সুে: প্রকে বযচারগকয মদয়া তথ্য।  
 * তফগদবক মুদ্রায বযভাণ বযফবতথত গয়গছ; টাকায াগথ তফগদবক মুদ্রায বফবনভয় াগযয কাযগণ টাকায ংগক বৃবি মগয়গছ।  
 ** বফবজএপবএভ এয অতাধীন ন্যান্য প্রকে এফং ফাগক্স গত ধায বববিগত বেরীং বফট  মনামর ংগ্র কগয ফাখযাফাদ -৫নং কু 

য়াকথফায/পুন: ম্পাদন কাজ শুরু কগয কূগ বফযভান বগভন্ট কাটা, মটআর াআ কাটা, কগয়কটি বিজ োগ াযণ, Junk াযণ 

কযায য বগভন্ট কাটা আতুাবদ কাজ ম্পাদন কযা য়। যফতীগত ে প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত-বেরীং বফট  মনামরমূ 

বফবজএপবএর এয ংবিষ্ট প্রকে এফং ফাগক্সগক মপযত প্রদান কযা য়।  
 

১৩. প্রকগেয প্রধান প্রধান ংগগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 

১৩.১ ফাখযাফাদ ৫নং কূগয য়াকথফায কাম থক্রভ:  

 

১৩.১.১ ফাগগক্সয বফজয়-১১ (ZJ40DBT) বযগ িাযা কূগয য়াকথবাগযয কাজ ১৫ ভাচ থ ২০১৪ তাবযগখ শুরু কযা য়। 
প্রথগভ কূটি kill কযা য়। এযয কূগ বফযভান X-mass Tree বযগয় টিঈবফং ুাংগায ঈঠাগনা য় এফং 

পুযাতন গয়র মড বযফতথন কগয নতুন গয়র মড স্থান কযা য়। যফতীগত BOF Stack স্থান কগয কূগয 

বুন্তযস্থ প্রায় ৪০.০০ বভটায গবীযতায় মভাট ০৪টি িীজ োগ াযণ, ৩.৩৫ বভটায দীঘ থ Junk াযণ, ২৮ 

বভটায বগভন্ট বেরীং এফং কূগ বফযভান বফববন্ন প্রকায left over materials মমভন: াযগপাগযন গান, াআ 

আতুাবদ াযণ কগয ২৮৬৩ বভটায গবীযতা ম থন্ত মার বিন কযা য়। এছাো ২২৯৯-২৩৭১ বভটায গবীযতা 

ম থন্ত D(upper) স্যান্ড এফং ২৩১৪-২৩৪৮ বভটায গবীযতা ম থন্ত D (lower) স্যাগন্ডয বফযভান াযগপাগযন 

আন্টাযগবর মূ বগভন্ট কুআজ কগয ফন্ধ কগয মদয়া য়। কূটিগত বফববন্ন প্রকায রগ যান কযা য়।  
 

১৩.১.২ বযচাবরত রগ মূগয পরাপগরয য বববি কগয কূটিগত K,G,F এফং B স্যাগন্ড ফ থগভাট ০৪টি বডএটি 

(Drill Stem Test) বযচারনা কযা য়। এয ভগধ্য স্যাগন্ডয ২৬৭৫-২৬৭৮ বভটায আন্টাযগবর ম থন্ত (বডএটি-১), 

G স্যাগন্ডয ২৪৪৪-২৪৮৯.৫০ বভটায আন্টাযগবর ম থন্ত (বডএটি-২) এফং F স্যাগন্ডয ২৩৭৬-২৩৮১ বভটায আন্টাযগবর 

ম থন্ত (বডএটি-৩) মভাট ০৩টি বডএটি বযচারনা কযা গর এ বতনটি স্যাগন্ড অানুরু গ্যাগয ঈবস্থবত ায়া 

মায়বন। এযয বডএটি-১ এফং বডএটি-২ াযগপাগযন আন্টাগবরমূ বগভন্ট স্কুআজ  োগ কযা য় এফং 

বডএটি-৩ এয াযগপাগযন আন্টাযগবর এয য একটি িীজ োগ স্থান কগয F স্যান্ডগক Isolate কযা য়।  
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ছবফ: ফাখযাফাদ ৫ নং গ্যা কূ  ছবফ: ফাখযাফাদ বপগড বফববন্ন গ্যা কূ 

 

ছবফ: ফাখযাফাদ বপগড গ্যা প্রগ োন্ট 

 
 

১৩.১.৩  বযগগল ‘B’ স্যাগন্ডয ২০৫৮-২০৬০ বভটায আন্টাযগবর ম থন্ত বডএটি বযচারনা কযা গর তদবনক ৬.২৪ বভবরয়ন 

ঘনপৄট াগয (এভএভবএপবড) গ্যা ঈৎাদন যীেণ পরবাগফ ম্পন্ন কযা য়। এযয ২০২৮ বভটায গবীযতায় 

াযভাগনন্ট প্যাকায স্থান  কভবেন বিং যান কগয x-mass স্থান কগয মপ্রাডাকন মটবেং-কাজ ১১ গক্টাফয 

২০১৪ তাবযগখ ম্পন্ন কযা য়। ১২ গক্টাফয ২০১৪ তাবযখ গত তদবনক প্রায় ৫ বভবরয়ন ঘনপৄট াগয গ্যা জাতীয় 

গ্রীগড যফযা কযা য়। কূটিয য়াকথবায কাজ ১৩ গক্টাফয ২০১৪ তাবযগখ মল য়।  
 

১৩.১.৪ ১০ বডগম্বয ২০১৫ তাবযগখ প্রকে বযদ থগনয বদন ফাখযাফাদ ৫নং কু গত গে গ্যা ঈৎাদগনয বযভাণ বছর 

৪.৯৩ এভএভবএপবড এফং বফযীগত গয়র মড মপ্রায বছর ১৩১০ াঈন্ড/ফগ থ আবঞ্চ (বএঅআবজ)  

 

১৩৩.২ র্ততীয় েীয় প্রগকৌর মফা:  

 য়াকথবায াগযন চরাকাগর প্রকগেয অতায় China Petroleum Logging Company Limited, 

China‟ গত য়ায রাআন রবগং, “Haliburton International Inc. (Hii), USA‟ গত বডএটি এফং 

“Almansoori Petroleum Services L.L.C., UAE‟ গত য়ায রাআন াগযন এ বতন কুাটাগবযগত 

প্রগকৌর মফা গ্রণ কযা য়। য়ায রাআন রবগং কুাটাগবযগত ০২ জন রবগং প্রগকৌরী এফং ২ জন রবগং াযটয 

১৮ অগে-০৪ গক্টাফয ২০১৪ ম থন্ত মভাট ৪৮ বদগনয মফা প্রদান কযা য়। বডএটি কুাটাগবযগত ০১ জন বডএটি 

াগযটয  ০১ জন মগজ মস্পাবরগেয ১৮ অগষ্ট-০১ গক্টাফয ২০১৪ ম থন্ত মভাট ৪৫ বদগনয মফা গ্রণ কযা য়। 
য়ায রাআন াগযন কুাটাগবযগত ০১ জন য়ায রাআন াগযটগযয ০৩ গক্টাফয-১২ গক্টাফয ২০১৪ তাবযখ 

ম থন্ত মভাট ১০ বদন মফা গ্রণ কযা য়। কূটিগত যাভ থক মফা এফং বগভগন্টন াবব থ ফাগক্স প্রদান কগয।  
 

১৪. ফাখযাফাদ ৫ নং কুগয য়াকথবাগযয য প্রবতভাগ গে গ্যা  কনগডনগট ঈৎাদগনয বযভাণ:  

  

ভা  ফছগযয নাভ প্রবত বদন গগে গ্যা ঈৎাদগনয 

বযভাণ (এভএভবএপবড) 

গয়র মড মপ্রায 

(বএঅআবজ) 

কনগডনগট ঈৎাদন 

(ব্যাগযর) 

গক্টাফয ২০১৪ (১২ গক্টাফয গত 

ঈৎাদন শুরু) 

৫.৪২ ১৬৬২ ৩.৫৩ 

নগবম্বয ২০১৪ ৫.০০ ১৬৫৯ ৩.২৬ 

বডগম্বয ২০১৪ ৫.১০ ১৬৩৪ ৩.৩২ 

জানুয়াবয ২০১৫ ৫.১৩ ১৬০৪ ৩.৩২ 
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ভা  ফছগযয নাভ প্রবত বদন গগে গ্যা ঈৎাদগনয 

বযভাণ (এভএভবএপবড) 

গয়র মড মপ্রায 

(বএঅআবজ) 

কনগডনগট ঈৎাদন 

(ব্যাগযর) 

মপব্রুয়াবয ২০১৫ ৫.১০ ১৫৯০ ৩.২৬ 

ভাচ থ ২০১৫ ৫.০২ ১৫৫১ ৩.৩০ 

এবপ্রর ২০১৫ ৫.০৮ ১৫১৭ ৩.৩০ 

মভ ২০১৫ ৫.০৭ ১৪৮৫ ৩.৩০ 

জুন ২০১৫ ৪.৯১ ১৫১২ ৩.২০ 

জুরাআ ২০১৫ ৪.৯৪ ১৫০৭ ৩.১৯ 

অগে ২০১৫ ৪.৯১ ১৪৯৫ ৩.১৯ 

মগন্ফম্বয ২০১৫ ৪.৯৫ ১৪৬৩ ৩.২০ 

গক্টাফয ২০১৫ ৪.৯৬ ১৪৫৬ ৩.২৩ 

নগবম্বয ৪.৭০ ১৪৫৭ ৩.০৬ 

 

১৫. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন: 

  

বডববগত বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ফাখযাফাদ গ্যা বপগড ফন্ধ গয় মায়া ৫নং গ্যা কূ 

য়াকথবায কগয পুনযায় চর কযা এফং ১০ এভএভবএপবড 

গ্যা ঈৎাদগনয ভাধ্যগভ াভবগ্রকবাগফ গ্যাগয ঈৎাদন বৃবি 

কযা।  

ফাখযাফাদ গ্যা বপগড ফন্ধ গয় মায়া ৫নং গ্যা কূ 

য়াকথবায কগয পুনযায় চর কযা গয়গছ। য়াকথবাগয 

য গত অনুভাবনক ৫ এভএভবএপবড াগয গ্যা 

ঈৎাবদত গে।  
 

১৬. ম থগফেণ: 

 

১৬.১ গ্যাগয ঈৎাদন: 

 ফাখযাফাদ ৫নং কূগয য়াকথবাগযয ভাধ্যগভ গ্যা ঈৎাদন কযা ম্ভফ গয়গছ। গক্টাফয ২০১৪ গত প্রবতভাগ 

গগে অনুভাবনক ৫ এভএভবএপবড াগয গ্যা ঈৎাদন কযা গে। তগফ এ ঈৎাদন বডববগত প্রগেবত 

রেুভাোয (১০ এভএভবএপবড) গধ থক। পগর ফাস্তগফ প্রকগেয „Benefit-Cost ratio‟  „Internal Rate of 

Return‟ সূচক মূ বডবব’য/প্রগেগনয মচগয় কভ বযরবেত গে। কূগয গয়র মড মপ্রায ক্রভ: কগভ 

অগছ। পগর ববফষ্যগত গ্যাগয ঈৎাদন স্ববাফত:আ অগযা কগভ অগত াগয এফং একআাগথ এ দ্য’মটা সূচক অগযা 

বনম্নগাভী গফ। তগফ াভবগ্রকবাগফ মদগয জ্বারানীয ংকগটয মুসৄগতথ ফাখযাফাদ ৫নং কূ গত গ্যা প্ররাবপ্ত জ্বারানী 

ংকট বকছুটা গর পূযণ কযগফ অা কযা মায়। গ্যাগয ঈজাত বগগফ নগবম্বয ২০১৫ ম থন্ত মভাট অনুভাবনক 

১২৫১ ব্যাগযর কনগডনগট ঈৎাদন কগয বডগজর  মগট্রাগর রূান্তয কযা গয়গছ। এয পগর জ্বারানী অভদাবনগত 

তফগদবক মুদ্রায াশ্রয় ঘগটগছ।  
 

১৬.২ ঠিক ভীোয বাফ:  

 

 ফাখযাফাদ ৫নং কূগয য়াকথবাগযয ঈগযাগ আগতাপূগফ থ গ্রণ কযা গয়বছর। “ফাখযাফাদ গ্যা মেে পুন: ঈন্নয়ন 

(১ভ ম থায়) (ংগাবধত)” ীল থক প্রকগেয অতায় ২০০৯ াগর ম্পাবদত ৫নং কূগয য়াকথবাগয পূফ থ বনধ থাবযত 

‘B’ গ্যা স্যান্ড মজাগনয ঈবযবাগ গত গ্যা না  ায়া মায়ায় এফং অগযা গবীগয ন্যান্য স্যান্ড মজাগন গ্যা 

নুন্ধাগনয সুগমাগ থাকগর য়াকথবায বযগগয কাম থেভতায ীভাফদ্তায কাযগণ ম ভয় মটি ম্ভফ য়বন। 
যফতীগত জানুয়াবয ২০১৪ ভাগ ফাগক্স  বফবজএপবএর এয একটি এক্সাট থ কবভটি শুধুভাে G  K স্যাগন্ড মজাগন 

নুন্ধাগনয সুাবয কগয (বডবব পৃষ্ঠা নং ৮৯)। বকন্তু ঈক্ত দ্য’টি স্যান্ড মজাগন গ্যা ায়া মায়বন। গ্যা ায়া 

বগগয়গছ ‘B’ গ্যা স্যান্ড মজাগনয ঈবযবাগগ। সুতযাং এ কূগয য়াকথবাগযয জন্য ঠিক স্যান্ড মজান বনধ থাযগণ 

বফববন্ন ভগয় ঠিক বিান্ত গ্রগণ ভস্যায বফলয়টি বযরবেত য়।  
 

১৬.৩ ফাখযাফাদ গ্যা বপগডয বনম্নগাভী ঈৎাদন: 

 

 ফাখযাফাদ ৫নং কূ ছাো এ বপগড বফববন্ন ভগয় অগযা ০৮টি কূ খনন কগয গ্যা ঈৎাদন কযা গয়গছ। ফতথভাগন 

০৫টি কূ ঈৎাদগন যগয়গছ। এক ভয় বধকাং কূগয প্রবতটি গত গফ থাচ্চ ৩০ এভএভবএপবড াগয গ্যা 

ঈগিারন কযা ম্ভফ গর ফতথভাগন তা ৫ এভএভবএপবড-এয ম থাগয় মনগভ এগগছ।  
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কূ নং ঈৎাদন শুরুয তাবযখ প্রবতবদন গগে গফ থাচ্চ 

ঈৎাদন 

(এভএভবএপবড) 

প্রবতবদন গগে ফ থবনম্ন 

ঈৎাদগনয 

(এভএভবএপবড) 

ফন্ধ য়ায তাবযখ 

ফাখযাফাদ-১ অগে ১৯৮৫ ৩০ ৩.৮৫ ১৬ অগে ২০১৫ 

ফাখযাফাদ-২ বডগম্বয ৩০ ২.১  

ফাখযাফাদ-৩ গক্টাফয ৩০ ৪.০১  

ফাখযাফাদ-৪ গক্টাফয ৩০ ২.০৯ ৩০ জুন ১৯৯৮ 

ফাখযাফাদ-৬ বডগম্বয ৩০ ৫.৭২ ১৪ অগে ১৯৯৮ 

ফাখযাফাদ-৭ বডগম্বয ৩০ ৩.৮০৫ বডগম্বয ২০১৫ 

ফাখযাফাদ-৮ বডগম্বয ৩০ ৮.২৫৭  

ফাখযাফাদ-৯ অগে ২০১৫ ১৫ ১২.১০৩  

 তথ্য সূেঃ প্রকে বযচারক 

ঈগেখ্য মম, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগগয ২০১২ াগর ভাপ্ত য একটি প্রকে “এুাপ্রাআজার ফ গ্যা বপডস্ 

(৩বড-াআবভক)” অতায় বেভাবক াআবভক াগব থ ম্পাদগনয ভাধ্যগভ ন্যান্য বপগডয াগথ ফাখযাফাদ 

বপগডয বফববন্ন মজাগন বফববন্ন নুন্ধান কূ, ঈন্নয়ন কূ খনগনয সুাবয কযা গয়গছ। তগফ এ মুসৄগতথ ঈক্ত াআবভক 

াগব থয পরাপগরয বববিগত যাবয ন্যান্য কূ খনন কাম থক্রগভ মায়ায পূগফ থ পুগযা াআবক আন্টাযগপ্রগটন 

মযজাল্ট বযববঈ এয প্রগয়াজন যগয়গছ বকনা মটি যীো-বনযীো কগয মদখা মমগত াগয। মকননা বগরট গ্যা বপগডয 

মেগে ঈক্ত াআবভক পরাপগরয বববিগত একটি কূগয খনন (তকরাটিরা-৭ নং কূ) কযা গর অানুরূ পরাপর 

না ায়ায় বগরট গ্যা বপডস্ বরবভগটড কর্তথে কর্তথক াআবভক পরাপর বযববঈ/মাচাআ-ফাচাআ এয ঈগযাগ গ্রণ 

কযা গয়গছ।  
 

১৬.৪. বডট ংক্রান্ত  ন্যান্য: 

 

 প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পাদগনয বফলগয় ববঅয এ মম তথ্য মদয়া গয়গছ তা যীোয় মদখা মায় মম, এটি 

মূরত: বফবজএপবএর কর্তথক বনগয়াগকৃত একটি মফযকাবয প্রবতষ্ঠান কর্তথক বফবজএপবএর এয পাআন্যাবন্পয়ার 

মেটগভন্ট, কুা মরা ব্যারান্প ীট আতুাবদ ংক্রান্ত বডট। ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয 

কর্তথক প্রকগেয মকান বডট ম্পাবদত য়বন।  
 

১৬.৫. প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ  ব্যাংক একাঈগন্ট বজথত সুদ: 

 বযদ থগন জানা মায় মম, প্রকগেয একাঈগন্ট বজবডএপ এয জভাকৃত গথ থয য বজথত সুদ বজবডএপ তবফগর 

মপযত প্রদান না কগয বফবজএপবএর এয তবফগর স্থানান্তয কযা গয়গছ। তগফ প্রকগেয ব্যবয়ত থ থ বজবডএপ পাগন্ড 

মপযত প্রদান কযা গয়গছ ভগতথ প্রকে বযচারক ফবত কগযন।  
 

 

 

 

১৭. সুাবয: 
 

১৭.১ বফযভান কূগ য়াকথবায এফং নতুন কূ খনগনয কাম থক্রভ গ্রণ কযায পূগফ থ াগব থ/ভীো এফং পরাপর বফগিলণ 

অন্তজথাবতক ভানম্পন্ন বফগলজ্ঞ কর্তথক ম্পাদন কযা প্রগয়াজন। পরাপর বফগিলণকাগর থ থননবতক  কাবযগবয বদক 

তকথতায ংগগ ম্পন্ন কযায প্রগয়াজনীয় ঈগযাগ গ্রণ কযগত গফ (নুগেদ ১৬.২) 
 

১৭.২ ফাগগক্সয েভতা বৃবিকগে বধক গবীযতায় গ্যা নুন্ধান কাম থক্রগভয জন্য প্রগয়াজনীয় েভতাম্পন্ন বযগ 

প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত ংগ্রগয বফলগয় ভন্ত্রণারয় ঈগযাগ গ্রণ কযগফ; (নুগেদ ১৬.২)  
 

১৭.৩ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ ফাবণবজুক বডট বধদপ্তয, ভাবাফ বনযীেক এয দপ্তয কর্তথক প্রকগেয বডট 

ম্পাদগনয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ এফং বডট প্রবতগফদগন ঈত্থাবত (প্রগমাজু মেগে) কর বডট অবি চূোন্ত 

বনস্পবিয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; (নুগেদ ১৬.৪) 

 

১৭.৪ প্রকগেয একাঈগন্ট বজবডএপ এয জভাকৃত গথ থয য বজথত সুদ এফং বফবজএপবএর এয তবফগর স্থানান্তয কযা 

গথ থয য বজথত সুদ (প্রগমাজু মেগে) বফবধ মভাতাগফক বজবডএপ এ মপযত প্রদান কযগত গফ। প্রকগেয ব্যবয়ত 

থ থ  সুদ বজবডএপ পাগন্ড মপযত প্রদান কযায বফলয়টি জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ  মগট্টাফাংরা মাচাআ ফাচাআ 

কগয মদখগফ; (নুগেদ ১৬.৫)  

 

১৭.৫ সুাবয নুগেদ ১৭.১-১৭.৪ এয মূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ মথাীঘ্র অআএভআ বফবাগগক ফবত 

কযগত গফ।  
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Seismic Survey for Feasibility Study of Coal Deposit at Dighipara, 

Dinajpur  ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

(বনজস্ব তবফগর ফাস্তফাবয়ত) 

 
১. প্রকগেয নাভ : “Seismic Survey for F easibility Study of Coal 

Deposit at Dighipara, Dinajpur” 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ ততর , গ্যা এফং খবনজ কগ থাগযন (মগট্রাফাংরা) 

৪. প্রকে এরাকা : বদনাজপুগযয নফাফগঞ্জ ঈগজরায দীবঘাো এরাকা 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার :        
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

৭২২.০৫ 

(-) 

৭২২.০৫ 

(-) 

৬৮৮.৯০ 

(-) 

নগবম্বয 

২০১৩ 

মথগক 

বডগম্বয 

২০১৪ ম থন্ত 

নগবম্বয 

২০১৩ মথগক 

ভাচ থ ২০১৫ 

ম থন্ত 

নগবম্বয 

২০১৩ মথগক 

ভাচ থ ২০১৫ 

ম থন্ত 

(-) ৩৩.১৫ 

(মূর ব্যয় 

গো 

২১.৭৮% কভ 

ব্যয় গয়গছ) 

৩ ভা 

(২১.৪২%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ :  

৬.১ টভূবভ :  ফাংরাগদগয বদনাজপুয মজরায নফাফগঞ্জ ঈগজরায বদঘীাো এরাকায় ফাংরাগদ ভূতাবিক জবয 

বধদপ্তয (বজএবফ) কর্তথক বনবফে নুন্ধাগনয পগর “গডয়ানা কয়রা” অবফষ্কৃত য়। ১৯৯৫-২০০৫ াগরয ভগধ্য এ 

এরাকায় বজএবফ ৪টি bore hole খনন কগয এফং ৩২৮ বভটায মথগক ৪১৮ বভটায গবীগয ৭টি কয়রায ভজুগদয 

মদখা ায়া মায়। ১ .২৫ ফগ থ বকগরাবভটায এরাকা ব্যাী অনুভাবনক ৬০০ বভবরয়ন টন কয়রায ভগধ্য ১০৫ বভবরয়ন 

টন কয়রায বনবিত ভজুদ ায়া মায়। অবফষ্কৃত এ কয়রা ভজুগদয নুন্ধান  ব্যফায বফলগয় বতবযক্ত ঈাি 

ংগ্রগয জন্য অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ ঈগদ্দশ্য : এ প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য গরা দীবঘাো কয়রা ভজুদ এরাকায় খবন গঠগনয জন্য কয়রা ভজুগদয বফস্তৃবত 

ংবিষ্ট িাকচায  কয়রা মফগডয faults, folds  configuration বনণ থগয়য জন্য ৪০ ফগ থ বকগরাবভটায এরাকা 

জুগে close grid high resolution াআবভক জবয বযচারনাপূফ থক বতবযক্ত তথ্য/ঈাি ংগ্র কযা  

ংগৃীত তথ্য/ঈাি প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণপূফ থক প্রবতগফদন দাবখর। 
 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন : মগট্রাফাংরায বনজস্ব থ থায়গন ৭২২.০৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়  নগবম্বয ২০১৩ 

মথগক বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ ২৫ মপব্রুয়াবয ২০১৪ তাবযগখ 

প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন জ্ঞান কগয। বকন্তু ঈক্ত মভয়াগদ প্রকগেয কাম থক্রভ মল কযা ম্ভফ য়বন বফধায় ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক ফাস্তফায়নকার ভাচ থ ২০১৫ ম থন্ত জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ ৮ জানুয়াবয ২০১৫ তাবযগখ বৃবি 

কগয। 

 

৬.৪ প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ১১ 

অগে ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক মগট্রাফাংরায ংবিষ্ট 
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কভ থকতথাযা ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন 

 

৬.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  মগট্রাফাংরায  ভাব্যফস্থাক জনাফ জাগবদ মচৌধুযী নগবম্বয ২০১৩ মথগক ৮ জুন 

২০১৪ ম থন্ত প্রকে ব্যফস্থাক বাগফ এফং ৯ জুন ২০১৪ মথগক ভাচ থ ২০১৫ ম থন্ত  খন্ডকারীন প্রকে বযচারক বাগফ 

দাবয়ত্ব ারন কগযন।  

 

৬.৬  প্রকগেয কাম থক্রভ: প্রকগেয মূর কাম থক্রভমূ বনম্নরূ: 

 বজএবফ মথগক ংগৃীত প্রবতগফদন/তথ্য যীোপূফ থক বতবযক্ত ঈাি/তথ্য ংগ্রগয সুাবয;  

 বদনাজপুগযয দীবঘাো খবন এরাকায় ভজুদকৃত কয়রায বফস্তৃবত  কয়রা মফড  ংবিষ্ট িাকচাগয 

fault, folds  configuration বচবিতকযগণয জন্য ৪০ ফগ থ বকগরাবভটায এরাকা ব্যাী 

বফস্তাবযত close grid high resolution াআবভক ঈাি প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণ; 

 বদঘীাোয় একটি কয়রা খবন গঠগনয ঈগদ্দশ্য বপবজবফবরটি ভীো প্রণয়গনয জন্য খনন কাম থ 

ভাঠম থাগয়য বফস্তাবযত  গগফলণামূরক কভ থসূচী প্রণয়ন; এফং 

 প্রকে এরাকায খবনয ভজুদ বফলগয় প্রাথবভক  থ থননবতক প্রাক্করন, ভূতাবিক তথ্য এফং খবনয নকা  

খনন বফলয়ক বফস্তাবযত কভ থসূচী ংফবরত াআবভক জবয প্রবতগফদন দাবখর।  

 

৭. প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত: 

৭.১ প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 
(রে টাকায়) 

 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

গঙ্গয নাভ 

ফ থগল বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ অআটি/বুাট মথাক ১৩৭.৫৮ মথাক ১৩৭.৫৫ 

(৯৯.৯৮%) 

২ ডাক/কুবযয়ায মথাক ০.৫০ - ০.০০ (০%) 

৩ মটবরগপান মথাক ০.৫০ - ০.০০ (০%) 

৪ মনটয়াকথ াবব থগ মথাক ০.২৫ - ০.০০ (০%) 

৫ ব্যাংক চাজথ মথাক ১.০০ মথাক ০.০৬ (০৬%) 

৬ মুদ্রণ  প্রকানা মথাক ২.০০ মথাক ০.৪৩ (২১.৫%) 

৭ মেনাযী, বর  েুাম্প মথাক ১.৫০ মথাক ০.২৪ (১৬%) 

৮ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.৩২ (৩২%) 

৯ বাো গােী (বএর/বএনবজ) ১টি ১০.৮০ - ০.০০ (০%) 

১০ বনয়বভত শ্রবভক ৪ জন, ১২৬০ বদন ৩.৭৮ - ০.০০ (০%) 

১১ কন্পারগটবন্প াবব থগ (স্থানীয়) ৫ জনভা ৫.০০ - ০.০০ (০%) 

১২ কব/পগটাকব ব্যয় মথাক ০.৫০ মথাক ০.১১ (২২%) 

১৩ কবম্পঈটায  মন্ত্রাং (মডস্কট, 

ল্যাট, বপ্রন্টায, আঈবএ, 

স্কুানায, কবম্পঈটায) 

১টি কগয ২.০০ - ০.০০ (০%) 

১৪ বপ যঞ্জাভ (পগটাকবয়ায, 

এয়াযকুরায 

১টি কগয ৩.২০ মথাক ০.০০ (০%) 

১৫ বপ অফাফে মথাক ২.১২ মথাক ০.০০ (০%) 

১৬ খবনজ নুন্ধান (১০০ রাআন 

বকগরাবভটায াআবভক াগব থ) 

মথাক ৫৫০.৩২ মথাক ৫৫০.১৯ 

(৯৯.৯৮%) 

 ফ থগভাট: ৭২২.০৫  ৬৮৮.৯০ 

(৯৫.৪১%) 

 



88 

 

 

৮. বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

 

 প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  

 

৮.১ প্রকে এরাকায় বজএবফ’য কাম থক্রভ: বদনাজপুগযয নফাফগঞ্জ ঈগজরায দীবঘাো এরাকায় কয়রা অবফষ্কৃত য়ায 

য ১৯৯৫-২০০৫ াগরয ভগধ্য ঈক্ত এরাকায় বজএবফ ৪টি bore hole মথা GDH-৪৯, GDH-৫৮, GDH-৬০ 

 GDH-৬১ খনন কগয। ঈক্ত ৪টি মার ৪৮৮ বভটায মথগক ৫২৬ বভটায ম থন্ত গবীগয খনন কযা য় এফং ৩২৮ 

বভটায মথগক ৪১৮ বভটায ম থন্ত গবীগয কয়রা ংফবরত ৭টি স্তগযয মদখা ায়া মায়। বজএবফ কর্তথক এ কয়রা 

ভজুদগক ফাবণবজুকবাগফ  viable মঘালণা কযা য়; 

 

৮.২ াআবভক জবয বযচারনা: বজএবফ কর্তথক ংগৃীত তগথ্যয ভগধ্য কয়রা ভজুদ, খবন এরাকায ভূ-তাবিক ফস্থা, 

কয়রা ভজুদ িাকচাগয  গ্যা ঈদগীযণ ফস্থা, ভূ-জরীয় ফস্থা আতুাবদ তথ্য ন্তভু থক্ত বছর না বফধায় এগুবর 

বচবিতকযগণয জন্য াআবভক জবযগয ভাধ্যগভ একটি ম্ভাব্যতা মাচাআগয়য প্রগয়াজন গয় গে। দীবঘাো কয়রা 

খবনয জন্য একটি ঈযুক্ত ভাআবনং বযকেনা প্রণয়ন  ঈক্ত খবন মথগক পরবাগফ কয়রা ঈগিারন ফাস্তফায়গনয 

একটি বপবজবফবরটি োবডয জন্য ফাগক্স প্রকে এরাকায় ৪০ফগ থ বকঃবভঃ স্থান ব্যাী ১৬ মপব্রুয়াযী ২০১৪ তাবযখ মথগক  

close grid high resolution াআবভক জবয বযচারনা শুরু কগয;  

 

৮.৩ াআবভক জবয চরাকারীন ফস্থায় পগরয েবত য়াগক মকে কগয স্থানীয় জনগণ ফাধায সৃবষ্ট কযগর ২৪ ভাচ থ 

২০১৪ তাবযখ  মথগক ফাগক্স জবয কাজ ফন্ধ যাখগত ফাধ্য য়। যফতীগত পর কাটা মল য়ায য ২ জুন ২০১৪ 

তাবযখ মথগক পুনযায় জবয শুরু কযা য়  এফং ১২ জুরাআ ২০১৪ তাবযগখ বনধ থাবযত ১৪০ রাআন বকঃবভঃ াআবভক 

জবয ম্পন্ন কগয। জবয কাগজ ফাঁধা সৃবষ্টয কাযগণ ফাস্তফায়ন ব্যাত য় ফগর প্রকে বযচারক জানান;  

 

৮.৪ াআবভক জবযগয ভাধ্যগভ ংগৃীত ঈাি প্রবক্রয়াকযণকাগর পট য়ুায জবনত কাযগণ নগবম্বয ভাগ ২ প্তা 

ঈাি প্রবক্রয়াকযগণয কাজ স্থবগত থাগক। এ জন্য জবয যফতী ফাগক্স কর্তথক প্রবতগফদন দাবখর কযগত বফরম্ব য়। 

এছাো ফাগক্স কর্তথক ঈাি প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণ ংক্রান্ত যাভ থক বনগয়াগগ বফরম্ব য়। কাযণ প্রথভফায 

অফানকৃত দযেটি নন-মযনবব য়। পগর প্রকে ফাস্তফায়ন ব্যাত য় ফগর প্রকে বযচারক জানান;  

 

৮.৫ বযগগল কর কাম থক্রভ ম্পন্নপূফ থক ফাগক্স াআবভক জবয  ংক্রান্ত প্রবতগফদন ২৪ বডগম্বয ২০১৪ তাবযগখ 

দাবখর কগয। প্রকে এরাকায প্রধান কয়রা স্তয ১, ২  ৪ এ কয়রায প্রাথবভক ভজুদ প্রায় ৬২৮.৬ বভবরয়ন বকঈবফক 

বভটায/৮৬৫ বভবরয়ন মভবট্রন টন অগছ ফগর ফাগগক্সয াআবভক জবযগ প্রকা ায়; 

 

৮.৬ ফাগক্স কর্তথক দাবখরকৃত াআবভক জবয প্রবতগফদন মগট্রাফাংরা কর্তথক গঠিত একটি কবভটি ম থাগরাচনা কগয ২৮ 

জানুয়াবয ২০১৫ তাবযগখ নুগভাদনপূফ থক য অগযকটি প্রবতগফদন দাবখর কগয। দীবঘাোয কয়রা খবন মথগক ভূ-

গবথস্থ ভাআবনংগয়য ভাধ্যগভ কয়রা ঈগিারগনয বফলগয় মগট্রাফাংরায কবভটি সুাবয কগয। ঈক্ত কবভটি অা প্রকা 

কগয মম ফবণ থত কয়রা খবন মথগক প্রবতফছয ১.৫ মথগক ২ বভবরয়ন মভবট্রক টন কয়রা ঈগিারন কযা ম্ভফ গফ। এছাো 

ফাস্তগফ খবন মথগক ঈগিারন কাম থক্রভ শুরুয পূগফ থ অয একটি বফস্তাবযত বপবজবফবরটি ভীো ম্পগন্নয বফলগয় ঈক্ত 

কবভটি সুাবয কগয; এফং 

 

৮.৭ কর বফগিলণ মগল জানা মায় মম দীবঘাো খবনয কয়রা “High Volatile Bituminous” প্রকৃবতয মা বফদ্যুৎ 

ঈৎাদন কর thermal conversion কাগজ ব্যফাযগমাগ্য। এ কয়রায একটি ং আস্পাত বগে 

ব্যফায কযা মাগফ।  
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৯. প্রকে ংবিষ্ট বস্থয বচে: প্রকে ংবিষ্ট  ২ (দ্যআ) টি বস্থয বচে বনগম্ন প্রদান কযা গরা:- 
 

 
 

 

বচে-১: দীবঘাো এরাকায় মা থ গয়গন্ট বফগস্ফাযক মরাবডং 

এয জন্য বেবরং কাম থক্রভ। 
বচে-২: াআবভক ঈাি মযকবড থং কাম থক্রভ। 

 

১০. প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: প্রকেটি ভীো প্রকৃবতয বফধায় মকান প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত কাম থক্রভ ম্পন্ন য়বন।  
 

১১. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:   
 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ক) বদনাজপুগযয দীবঘাো খবন এরাকায় ভজুদকৃত কয়রায 

বফস্তৃবত, কয়রা মফড  ংবিষ্ট িাকচাগয fault, folds 

 configuration বচবিতকযগণয জন্য ৪০ ফগ থ 

বকগরাবভটায এরাকা ব্যাী বফস্তাবযত close grid high 

resolution াআবভক জবয বযচারনা কযা; 

খ)  াআবভক জবযগয ভাধ্যগভ প্রাপ্ত ঈাি/তথ্য প্রবক্রয়াকযণ 

 বফগিলণ; এফং 

গ) প্রকে এরাকায খবনয ভজুদ বফলগয় প্রাথবভক  থ থননবতক 

প্রাক্করন, ভূতাবিক তথ্য এফং খবনয নকা  খনন 

বফলয়ক বফস্তাবযত কভ থসূচী ংফবরত াআবভক জবয 

প্রবতগফদন দাবখর। 

ক)  দীবঘাো কয়রা খবন এরাকায় ভজুদকৃত কয়রা, 

কয়রা মফড  িাকচায ংক্রান্ত তথ্য/ঈাি ংগ্রগয 

জন্য ৪০ ফগ থ বকগরাবভটায এরাকা ব্যাী বফস্তাবযত 

close grid high resolution াআবভক 

জবয বযচারনা কযা য়; 

 

খ) াআবভক জবযগয ভাধ্যগভ প্রাপ্ত ঈাি/তথ্য 

প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণ কযা য়; এফং 

 

গ) দীবঘাো কয়রা খবন এরাকায় ভজুদ বফলগয় 

প্রাথবভক থ থননবতক প্রাক্করন, ভূতাবিক তথ্য, খবনয 

নকা  খনন বফলয়ক বফস্তাবযত কভ থসূচী ংফবরত 

াআবভক জবয প্রবতগফদন ২৪ বডগম্বয ২০১৪ 

তাবযগখ দাবখর কযা য়। 

 

১২. বডট ংক্রান্ত তথ্য : ববঅয ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় মম, প্রকগেয ধীগন মকান বডট ম্পন্ন য়বন। 
১৩. ভস্যা:   

১৩.১ াআবভক জবয কাগজ ফাঁধা দান: াআবভক জবয চরাকারীন ফস্থায় পগরয েবত য়াগক মকে কগয স্থানীয় 

জনগণ ফাধায সৃবষ্ট কযগর ২৪ ভাচ থ ২০১৪ তাবযখ  মথগক ফাগক্স জবয কাজ ফন্ধ যাখগত ফাধ্য য়। যফতীগত পর 

কাটা মল য়ায য ২ জুন ২০১৪ তাবযখ মথগক পুনযায় জবয শুরু কযা য়  এফং ১২ জুরাআ ২০১৪ বনধ থাবযত ১৪০ 

রাআন বকঃবভঃ াআবভক জবয ম্পন্ন কগয। জবয কাগজ ফাঁধা সৃবষ্টয কাযগণ ফাস্তফায়ন ব্যাত য়;  

১৩.২ াআবভক জবযগয ঈাি প্রবক্রয়াকযণ ব্যাত: াআবভক জবযগয ভাধ্যগভ ংগৃীত ঈাি প্রবক্রয়াকযণকাগর 

পট য়ুায জবনত কাযগণ নগবম্বয ভাগ ২ প্তা ঈাি প্রবক্রয়াকযগণয কাজ স্থবগত থাগক। এ জন্য জবয যফতী 

ফাগক্স কর্তথক প্রবতগফদন দাবখর কযগত বফরম্ব য়; 

১৩.৩ ঈাি প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণ ংক্রান্ত যাভ থক বনগয়াগগ বফরম্ব: ফাগক্স কর্তথক ঈাি প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলণ 

ংক্রান্ত যাভ থক বনগয়াগগ বফরম্ব য়। কাযণ প্রথভফায অফানকৃত দযেটি নন-মযনবব য়। পগর প্রকে 

ফাস্তফায়ন ব্যাত য়; এফং 

১৩.৩ প্রকগেয বডট ম্পন্ন না য়া: প্রকগেয জন্য মকান এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন মা অবথ থক শৃঙ্খরায বযন্থী।  
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১৪. সুাবয:   

১৪.১ মম মকান জবয কাম থক্রভ বযচারনা কযায পূগফ থ ংবিষ্ট এরাকায স্থানীয় জনগণগক কাম থক্রভ ম্পগকথ াবফ থকবাগফ 

ফবতকযগণয বফলগয় প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। প্রগয়াজগন স্থানীয় প্রাগনয ায়তায় 

বযবচতমূরক অগরাচনা বায অগয়াজন কযা মমগত াগয (নুগেদ ১২.১); 

১৪.২ জবযগয ভাধ্যগভ প্রাপ্ত ঈাি/তথ্য মথাভগয় প্রবক্রয়াকযণ  বফগিলগণয বফলয়টি মাগত মথাভগয় ম্পন্ন ম বফলয়টি 

প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ (নুগেদ ১২.২); 

১৪.৩ প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন মথাভগয় ম্পগন্নয ঈগদ্দগশ্য ববফষ্যগত কর যাভ থক বনগয়াগ দ্রুত ম্পগন্নয বফলগয় প্রকে 

কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা গচষ্ট থাকগফ (নুগেদ ১২.৩); 

১৪.৪ অগরাচু প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন না য়ায বফলয়টি জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ খবতগয় মদগখ 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১২.৪); 

১৪.৫ দীবঘাো কয়রা খবন মথগক ফাস্তগফ কয়রা ঈগিারগনয কাম থক্রভ শুরুয পূগফ থ মগট্রাফাংরায কবভটিয সুাবয নুাগয 

অয একটি বফস্তাবযত বপবজবফবরটি ভীো ম্পগন্নয বফলয়টি ংবিষ্ট কর্তথে বনবিত কযগফ (নুগেদ ৮.৬); এফং  

১৪.৬ নুগেদ ১৪.১-১৪.৫ এয গরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ অআএভআ বফবাগগক দ্রুত ফবত কযগত গফ। 
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TA to review the Approach for Increasing the Efficiency of Gas Utilization in 

Certain Major Users (Revised) ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত : ভাচ থ, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকগেযনাভ :  TA to review the Approach for Increasing the 

Efficiency of Gas Utilization in Certain Major Users 

(Revised). 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ ততর,গ্যা  খবনজ ম্পদ কগ থাগযন (মগট্রাফাংরা)। 
৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃতব্য

য় 

ফ থগভাট 

টাকা 

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক 

মভয়াদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪২২.০০ 

৪২২.০০ 

(১৯২.৬০

) 

 

৪৫৩.০০ 

৪৫৩.০০ 

(১৯২.০০) 

৪১৯.৬৮ 

৪১৯.৬৮ 

 

জানুয়াযী,২০১১ 

গত 

জুন,২০১২ 

জানুয়াযী,২০১১ 

গত 

ভাচ থ, ২০১৫ 

জানুয়াযী,২০১

১ গত 

ভাচ থ, ২০১৫ 

(-) ২.৩২ * 

(০.৫৫%) 

২ ফছয ৯ ভা 

(১৮৩.৩৩%) 

 

*প্রকগেয নুকূগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ২.৩২ রে টাকা হ্রা মগয়গছ। 

৫। প্রকগেয ফস্থান : মগট্রাগন্টায, ৩ কাযান ফাজায ব/এ,ঢাকা-১২১৫। 
 

৬। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন : ববঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনম্নরূঃ  

(রে টাকায়) 

 

 

Economi

c Code 

Items of works  

(as per 1st Revised TPP) 
Unit 

Target (as per 1st Revised 

TPP) 
Actual Progress 

Reason 

for 

Deviation 

(+) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (a) Revenue Component  : 

4801 TA/DA, Conveyance for the counterpart personnel - 2.50 - 2.50 100%  

4813 VAT on Consultant's total contract price  - 40.00 - 37.06 100%  

4814 AIT on Consultant's total contract price  - 26.00 - 25.51 100%  

4815 Postage / Courier - 0.25 - 0.05 100%  

4817 Fax - 0.50 - 0.37 100%  

4823 POL / CNG - 5.00 - 4.87 100%  

4828 Stationery, Seal & Stamp Lump-sum 2.50 Lump-sum 2.50 100%  

4833 Advertisement - 1.00 - 0.93 100%  

4845 Entertainment  2.00  1.99 100%  

4846 Rental Vehicle (Microbus) No. 15.50 01 15.49 01  

4874 
Consultancy Services 

 

No. , MM  259.45 

 

Exp: No. 02, MM:06 

Local: No.03, MM:11 
243.74 

 

Exp: No. 02, MM:06 

 Local: No.03, MM:11  
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Economic 

Code 

Items of works  

(as per 1st Revised TPP) 
Unit 

Target (as per 1st Revised 

TPP) 
Actual Progress 

Reason 

for 

Deviation 

(+) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 
Financial 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4883 Honarium  - 1.50 - 1.29 100%  

4887 Photocopying, Spiral binding - 1.00 - 1.00 100%  

4888 Computer accessories & Consumables Lump-sum 2.50 Lump-sum 2.49 100%  

4899 Others / Miscellaneous - 3.04 - 3.03 100%  

 
Sub Total of Revenue Component (a) : 

 

 362.74 

 

 342.82 

 
  

 (b) Capital Component : 

6813 Machineries & other Equipment - 77.00 - 63.65 100%  

6815 
Desktop Computer, Laptop Computer, Laser 

Printer, Scanner  
No. 4.43 2,3,1,1 4.43 2,3,1,1  

6819 Photocopier No. 3.19 01 3.18 01  

6819 Air Cooler (Split Type) No. 1.64 02 1.64 02   

6821 Office Furniture, Fixture & Furnishing Lump-sum 4.00 Lump-sum 3.96 100%  

 Sub Total of Capital Component (b) :  90.26  76.86   

 
Total (a+b) 

 
453.00 

 
 

419.68 

 

100% 
 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত নাআ। 
 

৮। প্রকগেয টভূবভ  ঈগদ্দশ্য : 

 

৮.১। প্রকগেয টভূবভ : 

 প্রাকৃবতক গ্যা ফাংরাগদগয প্রাথবভক ফাবণবজুক জ্বারানীয একটি বযাম থ ঈৎ।  মদগ গ্যাগয চাবদা বদন বদন বৃবি 

াগে। গ্যা ংকট বনযগনয ন্যতভ একটি ঈায় গে গ্যা ব্যফাগযয দেতা বৃবিয ভাধ্যগভ গ্যাগয চয় মযাধ কযা। 

গ্যা ব্যফাগযয দেতা বৃবি কগয বফগশ্বয ঈন্নত মদমূ গ্যা াশ্রয় কযগত েভ গয়গছ। যাভ থগকয ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ 

গ্যা ব্যফাগযয দেতা বৃবিয রগেু ফাস্তগফ বক ধযগনয কভ থসূচী মনয়া মায়, ফতথভান গ্যা ব্যফাগযয দেতা কভ য়ায কাযণ, 

গ্যা ব্যফাগযয দেতা দূযীকযগণয কাবযগবয ভাধান বনধ থাযগণয জন্য এআ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয ঈগযাগ গ্রণ কযা য়।  

 

৮.২। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য:  

 বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, কুাটিব ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, 

ন্যান্য বে কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা ব্যফায দেতা বৃবিয ঈায় বনধ থাযণ কযা ;  

 দে গ্যা ব্যফাযকাযী বচবিতকযণ; 

 ফতথভাগন দেবাগফ গ্যা ব্যফাগযয কাযণ এফং গ্যা ব্যফাগযয দেতা দূযীকযগণ কাবযগযী  (Technical) 

ভাধাগনয সুাবয প্রণয়ন কযা; 

 াশ্রয়ীবাগফ গ্যা ব্যফায বনবিতকযগণয রগেু াআরট মপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন কযা  এফং 

 কভ খযগচ ফাস্তফায়নগমাগ্য Norms এফং Standard প্রণয়ন কযা। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 “TA to review the Approach for Increasing the Efficiency of Gas Utilization in Certain Major 

Users” ীল থক কাবযগবয ায়তা প্রকেটি গত ০২ /০২/২০১১ তাবযগখ ৪২২.০০ রে  (চায মকাটি ফাআ রে ) টাকা প্রাক্কবরত 

(মজবডবএপ ২৪৯.০০ রে টাকা (তফগদবক মুদ্রা ১৯২.৬০ রে টাকা) এফং মগট্রাফাংরায বনজস্ব তবফর ১৭৩.০০ রে টাকা ) 

ব্যগয় জানুয়াযী , ২০১১ গত জুন , ২০১২ মভয়াদ কাগর নুগভাবদত য় । গত ১০ /০৪/২০১২ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ 
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বফবাগ কর্তথক প্রকেটিয মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক জানুয়াযী ,২০১১ গত জুন ,২০১২ এয বযফগতথ জানুয়াযী ,২০১১ গত 

জুন,২০১৩ ম থন্ত বৃবি কযা য়। যফতীগত গত ১৩/০৮/২০১৩ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক ৪৫৩.০০ রে  (চায মকাটি 

বতান্ন রে) টাকা প্রাক্কবরত (বজবফ (মজবডবএপ) ২৪৯.০০ রে টাকা এফং মগট্রাফাংরায বনজস্ব থ থায়ন ২০৪.০০ রে টাকা ) 

প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী ,২০১১ গত জুন ,২০১৪ মভয়াদকাগর প্রকেটিয ১ভ ংগাধন নুগভাবদত য়। গত ১৮/০৩/২০১৪ 

তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক প্রকেটিয মভয়াদ বডগম্বয, ২০১৪ ম থন্ত (০৬ ভা) বৃবি কযা য়।  ফ থগল গত ১৯/০১/২০১৫ 

তাবযগখ প্রকেটিয মভয়াদ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক জানুয়াযী , ২০১১ গত বডগম্বয , ২০১৪ এয বযফগতথ জানুয়াযী , ২০১১ গত ভাচ থ, 

২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা য়। 

 

১০। প্রকগেয থ থায়ন : 

 ক) বজবফঃ 

        (রে টাকা) 
 

 *GOB cost equals JDCF Tk 249.00 Lakh (including Cash F.E. Tk 192.00 Lakh) and Petrobangla Tk 204.00 

Lakh. 
 

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

 

 ১ভ ংগাধন নুমায়ী প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৪৫৩ .০০ রে  (ম্পূণ থ বজবফ)  টাকা। প্রকগেয াবফ থক 

অবথ থক গ্রগবত ৪১৯.৬৮ রে  (ম্পূণ থ বজবফ) টাকা মা মভাট ংগাবধত প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৯২ .৬৪%। প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন 

নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না থাকায় প্রকগেয াবফ থক মবৌত গ্রগবত ১০০%। 
 

১২। ম থগফেণ :  

 

১২.১। প্রকগেয অতায় ২৪৩.৭৪ এভ এভ যাভ থক মফা গ্রণ কযা গয়গছ। 
 

১২.২। প্রকগেয অতায় যাভ থক পাভ থ  Technoconsult International limited, Bangladesh কর্তথক Technical 

Assistance to review the Approach for Increasing the Efficiency of Gas Utilization in Certain Major 

Users (TAIEGU) প্রবতগফদন প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 

১২.২। ববঅয এয ৪ নং নুগেদ নুমায়ী প্রকেটিগত যাভ থক মফায অতায় ১২ জনগক তফগদবক প্রবেণ এফং ২০ 

জনগক স্থানীয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। যাভ থক মফায অতায়  না মযগখ  প্রবেণ (তফগদবক  এফং স্থানীয় ) ংগটি 

পৃথকবাগফ টিববগত প্রবতপরন কযা বধক যুবক্তযুক্ত গফ ভগভ থ প্রতীয়ভান য়। 

 

১২.৩। কাবযগযী ায়তা প্রকেটিয ভাধ্যগভ াশ্রয়ীবাগফ গ্যা ব্যফায বনবিতকযগণয রগেু াআরট মপ্রাগ্রাভ  (Captive 

Power, re-rolling mill and industrial boiler) ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  বফববন্ন 

মটকগনারবজ ব্যফাগযয পগর  Captive Power, re-rolling mill and industrial boiler এ গ্যাগয াশ্রয় বফলগয়াক তথ্য  

যাভ থক পাভ থ Technoconsult International limited, Bangladesh কর্তথক দাবখরকৃত প্রবতগফদগন ঈগেখ কযা গয়গছ 

(Final report এয পৃষ্ঠা ৩৩-৫৩)।  

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

*৪৫৩.০০ - ৪৫৩.০০ ১৯২.০০ 
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১২.৪। প্রকেটিয ভাধ্যগভ বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, কুাটিব ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, 

ন্যান্য বে কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা ব্যফায দেতা বৃবিয ঈায় বনধ থাযণ কযা ম্ভফ গয়গছ ভগভ থ জানাগনা য়।  
 

১২.৫।   বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, কুাটিব ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, 

ন্যান্য বে কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা ব্যফা মযয দেতা বৃবিয জন্য ফাংরাগদ ততর ,গ্যা  খবনজ ম্পদ 

কগ থাগযন (মগট্রাফাংরা) এফং ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

 

১২.৬। ববঅয এফং প্রকে বযচারগকয মদয়া তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয নুকূগর ২টি বডট অবি বনষ্পন্ন কযা গয়গছ এফং 

মকান বডট অবি অবনষ্পন্ন মনআ। 

 

১২.৭। TA to review the Approach for Increasing the Efficiency of Gas Utilization in Certain Major 

Users (Revised) ীল থক প্রকগেয প্রকে বযচারক কর্তথক প্রদি ফছযয়াবয অবথ থক বফফযণী বনগম্ন মদয়া ’রঃ  

(রে টাকায়) 

থ থ-ফছয থ থ ফমুবক্ত প্রকে ব্যয় যকাযী মকালাগাগয 

মপযৎ প্রদান মজবডবএপ মগট্রাফাংরা মভাট 

২০১০-১১ ০.০০ ০.০০ ০.৭৩ ০.৭৩ ০.০০ 

২০১১-১২ ৭৪.৫০ ১৮.৬৫ ৩৬.২৩ ৫৪.৮৮ ৫৫.৮৫ 

২০১২-১৩ ১৪২.০০ ১০৭.৩২ ৩১.৫৪ ১৩৮.৮৬ ৩৪.৬৮ 

২০১৩-১৪ ১৯.০০ ১২.৮৪ ১৩.২৯ ২৬.১৩ ৬.১৬ 

২০১৪-১৫ ১০৩.০০ ৯৪.৫৮ ১০৪.৫০ ১৯৯.০৮ ৮.৪২ 

মভাট ৩৩৮.৫০ ২৩৩.৩৯ ১৮৬.২৯ ৪১৯.৬৮ ১০৫.১১ 

 

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারকগণ প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 Engr. Md. Anwarul 

Islam 

Manager, Petrobangla Part Time 01-03-2011 গত 26-12-2011 

2 Engr. Pravanjan Biswas Deputy General 

Manager, Petrobangla 

Part Time 26-12-2011 গত প্রকে ভাপ্ত 

ম থন্ত 
  

১৪। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন : 

 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

(১) বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, 

কুাটিব ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, 

ন্যান্য বে কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা 

ব্যফায দেতা বৃবিয ঈায় বনধ থাযণ কযা।  

 

বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, কুাটিব 

ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, ন্যান্য বে 

কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা ব্যফায দেতা বৃবিয 

ঈায় বনধ থাযণ কযা ম্ভফ গয়গছ। 

(২) ফতথভাগন দেবাগফ গ্যা ব্যফাগযয কাযণ এফং গ্যা 

ব্যফাগযয দেতা দূযীকযগণ কাবযগযী (Technical) 

ভাধাগনয সুাবয প্রণয়ন কযা।  

ফতথভাগন দেবাগফ গ্যা ব্যফাগযয কাযণ এফং গ্যা ব্যফাগযয 

দেতা দূযীকযগণ কাবযগযী ( Technical) ভাধাগনয সুাবয 

প্রণয়ন কযা ম্ভফ গয়গছ। 
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বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

৩) াশ্রয়ীবাগফ গ্যা ব্যফায বনবিতকযগণয রগেু 

াআরট মপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন কযা। 
 

াশ্রয়ীবাগফ গ্যা ব্যফায বনবিতকযগণয রগেু াআরট 

মপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ।  

 

১৫. প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

Description 

of 

procurement 

(goods/works

/ constancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposal Cost  Tender/Bid/Proposal Date of Completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per 

TPP 

(in Lakh 

Taka) 

Contracted Value Invitation date Contract 

Signing/L.

C Opening 

date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 
Consultancy 

Services 

 

259.45 

CFE :192.00 

USD 2,26,800 

and BDT 

67,45,000.00 

 

EOI published in the 

national dailies on 12-

03-2011 &  13-03-

2011 

28-12-

2011 

28-06-2012  28-02-2015 

 

১৬। সুাবয/ভন্তব্য : 

 বফযভান বনবদ থষ্ট গুরুত্বপূণ থ গ্রাকগদয (ায কাযখানা, কুাটিব ায়ায, েীর বয-মযাবরং বভর, গরা কাযখানা, 

ন্যান্য বে কাযখানা মাযা ফয়রায ব্যফায কগয) গ্যা ব্যফা মযয দেতা বৃবিয জন্য ফাংরাগদ ততর ,গ্যা  

খবনজ ম্পদ কগ থাগযন (মগট্রাফাংরা) এফং ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয। 

 যফতীগত প্রবেণ (তফগদবক  এফং স্থানীয় ) ংগটি যাভ থক মফায অতায়  না মযগখ  পৃথকবাগফ টিববগত 

প্রবতপরন কযা মমগত াগয। 
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Construction of 7000 MT Jet A-1 and 7000+8000 MT HSD Storage 

Tank at Godenail Depot   শীর্ ষক প্রকল্পের ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 (ভাপ্ত : মভ ২০১৫ ) 

 

১।  প্রকগেয নাভ : Construction of 7000 MT Jet A-1 and 

7000+8000 MT HSD Storage Tank at 

Godenail Depot  

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

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : দ্মা গয়র মকাম্পানী বরবভগটড (বফবব'য একটি ঙ্গ প্রবতষ্ঠান) 

৪।  প্রকে এরাকা : নাযায়ণগঞ্জ মজরায মগাদনাআর ঈগজরা 

৫।   প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার  :  

(রে টাকায়) 

 প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কবরত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

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 

২৬৩৭.৫০ 

 

২৬৩৭.৫০ ২০৩৫.৫৫ জানুয়াযী 

২০১২ মথগক 

বডগম্বয 

২০১৩ 

জানুয়াযী 

২০১২ মথগক 

জুন ২০১৫ 

জানুয়াযী ২০১২ 

মথগক  

মভ ২০১৫ 

(-) ৬০১.৯৫ 

(-২২.৮২ %) 

১৭ ভা 

(৭০.৮৩%) 

 

৬।  াধাযণ ম থগফেণ:  

৬.১.  টভূবভ:  ২০১৫-১৬ থ থ ফছগয মদগয প্রাক্কবরত ৭৭২৫০০০ মভ: টন জ্বারানী চাবদায বফযীগত মভাট ভজুদ েভতা 

বছর ৪৬৩০০০ মভ: টন। থ থাৎ এক ভাগয জ্বারানী চাবদা পূযগণয ভজুদ েভতা বফবব'য যগয়গছ।  জ্বা রানী 

 বনযািায স্বাগথ থ মদগ কভগে ৬০ বদগনয ভজুদ যাখা জরুযী। এছাো মচ মভৌসুগভ জ্বারানী চাবদা বৃবি 

ায় ফগর জ্বারানী ভজুগদয েভতা বৃবি কযা না গর খায ঈৎাদন ব্যাত ফায অংকা মথগক মায়। এ কর বদক 

বফগফচনা কগয অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়।  

 

৬.২. ঈগদ্দশ্য:  *  দ্মা গয়র মকাম্পানী বর:  মভঘনা মগট্রাবরয়াভ বরবভগটগডয নাযায়ণগগঞ্জয মগাদনাআর বডগায  

  মজট এ ১  High Speed Diesel (HSD) এয ভজুদ েভতা বৃবি; এফং 

  * বাোবববিক বফদ্যুৎ মকেমূ  বফভাগনয জ্বারানী বাগফ মজট এ  জ্বারানীয চাবদা পূযণ  

 

৬.৩. প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন: ২৬৩৭.৫০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়  জানুয়াযী ২০১২ মথগক বডগম্বয ২০১৩ 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচু প্রকেটি ৫ জুন ২০১২ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। ১৩ মপব্রুয়াযী 

২০১৪ তাবযগখ এ প্রকগেয ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়। ত:য ৭ জানুয়াযী 

২০১৫ তাবযগখ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ ভাচ থ ২০১৫ ম থন্ত এফং ১২ মভ ২০১৫ তাবযগখ ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত ফ থগল বৃবি কযা য়।  
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৬.৪. প্রকে বযদ থন: ফাস্তফায়ন বযফীেণ  মূল্যায়ন বফবাগগয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক ৩০ 

নগবম্বয ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ঈবস্থত গয় ায়তা কগযন।  

 

৬.৫. প্রকগেয কাম থক্রভ: প্রকগেয মূর কাম থক্রভ বনম্নরূ: 

 * ৭০০০ মভ: টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ১টি মজট এ-১ মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ; 

 * ৭০০০  ৮০০০ মভ: টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ২টি এআচএবড মোগযজ বনভ থাণ: 

 * মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ াভগ্রী ংগ্র;  

 * ভূবভ ঈন্নয়ন; এফং  

 * ট্াংক বনভ থাণ ংক্রান্ত ফকাঠাগভা বন ভ থাণ।  
 

৬.৬ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: দ্মা গয়র মকাম্পানী বরবভগটগডয ঈভাব্যফস্থাক জনাফ অবু ফকয মভা: ববদ্দক 

প্রকগেয শুরু মথগক মল ম থন্ত প্রকে বযচারক বাগফ দাবয়ত্ব ারন কগযন।  

 

৭।  প্রকগেয ঙ্গবববিক গ্রগবত:  

 প্রকগেয নুগভাবদত বডবব'য যাজস্ব ঙ্গমূগয প্রাক্কবরত ব্যয় ২.৫৭ রে টাকায বফযীগত ১৩.৪৬ রে টাকা দ্মা 

গয়র মকাম্পানী বরবভগটগডয বনজস্ব তবফর মথগক ব্যয় কযা গয়গছ। এ বফলগয় জানগত চাআগর প্রকে বযচারক 

জানান মম দ্মা গয়র মকাম্পানীয বফযভান বনজস্ব জনফর িাযা এ প্রকগেয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ এফং তাগদয 

নুকূগর প্রদি মফতন-বাতাবদ এ ব্যগয়য ন্তভু থক্ত কযা গয়গছ বফধায় ব্যয় বৃবি মগয়গছ।  মূরধন ঙ্গমূগয অবথ থক 

 ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 

(রে টাকায়) 

 

ক্রবভক: 

নং 

গঙ্গয নাভ ফ থগল নুগভাবদত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেুভাো 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ /ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয়  ফাস্তফ অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১।  যাজস্ব ব্যয় - ২.৫৭ - ১৩.৪৬ (৫২৩.৭৩%) 

২।  মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ 

(ট্াংক কনিাকন ম্যাগটবযগয়র, 

এভএভ মেট, এভ এভ এুাংগগর, এভএভ 

াআ, মগআট বাল্ব, াম্প, ভটয আতুাবদ 

- ১৪৪৪.৭০ - ১১৬৮.৪৭ 

(৮০.৮৭%) 

৩।  বগ্ন বনফ থাণ যঞ্জাভ 

(প্রবতস্থান) 

- ১১০.৭৮ - ১১০.৩৫ 

(৯৯.৬১%) 

৪।  ভূবভ ঈন্নয়ন  (বযাট  

ভানকযন) 

৬২১৫০ ঘনবভটায ১০৫.০৪ ২৪১৫০ 

ঘনবভটায 

৪০.৮১ 

(৩৮.৮৫%) 

৫।  ফকাঠাগভা (ট্াংক 

পাঈগন্ডন, ীভানা প্রাচীয, 

মেআন, াম্প, আগযকন, 

কুাবরগিন এন্ড মটবেং ফ 

ট্াংক আতুাবদ) 

- ৯১২.৪১ - ৭০২.৪৩ 

(৭৬.৯৮%) 

৬।  প্রাআ কবন্টনগজবন্প (৩%) - ৫০.০০ - - 

৭।  বপবজকুার কবন্টনগজবন্প (১%) - ১২.০০ - - 
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ক্রবভক: 

নং 

গঙ্গয নাভ ফ থগল নুগভাবদত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেুভাো 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ /ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয়  ফাস্তফ অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ফ থগভাট  ২৬৩৭.৫০ - ২০৩৫.৫৪ 

(৭৭.১৭%) 
 

৮। বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

৮.১ প্রধান ঙ্গমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  

৮.১.১.  ভূবভ ঈন্নয়ন:  বডবব'য বনধ থাবযত ৬২১৫০ ঘনবভটাগযয ভগধ্য ফাস্তগফ ২৪১৫০ ঘনবভটায  ভূবভ ঈন্নয়গনয কাজ 

 ম্পন্ন কযা গয়গছ এফং এ ফাফদ ৪০.৮১ রে টাকা ব্যয় গয়গছ। থ থাৎ বডবব প্রণয়নকাগর প্রাক্করন    

          ঠিকবাগফ  কযা য়বন; 

৮.১.২.   মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ ংগ্র: বডববগত  ১৪৪৪.৭০ রে টাকা ব্যগয়য ংস্থান বছর। ফাস্তগফ ১১৬৮.৪৭  রে 

টাকা ব্যগয় এ গঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। থ থাৎ বডবব'য প্রাক্করন গো ফাস্তগফ ২৭৬.২৩   

           রে টাকা কভ ব্যয় গয়গছ; 

৮.১.৩. ৭০০০ মভ: টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ১টি মজট এ-১ মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ: মজট এ-১ বফভাগনয জ্বারানী বাগফ ব্যফহৃত 

গয় থাগক। নাযায়ণগগঞ্জয মগাদনাআর বডগাগত ৩টি মজট এ-১ মোগযজ ট্াংক বছর ফগর  প্রকে বযচারক জানান। এ জ্বারানীয 

চাবদা বৃবি ায়ায কাযগন অগরাচু প্রকগেয ধীগন দ্মা গয়র মকাম্পানীয চত্বগয ৭০০০ মভবট্রক টন ধায ণ েভতাম্পন্ন  

অয ১টি মজট এ-১ মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযা  গয়গছ। ট্াংকটি বনভ থাণপূফ থক জানুয়াযী ২০১৬ ভাগ কবভবনং কযা গয়গছ ; 

৮.১.৪. ৭০০০  ৮০০০ মভ: টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ২টি এআচএবড মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ:  মচ কাম থক্রভ  বফদ্যুৎ মকে 

বযচারনায জন্য এআচএবড জ্বারানীয প্রগয়াজন য়। ঢাকা  অাগয এরাকায় একাবধক বফদ্যুৎ মকে বনভ থাণ 

/বনভ থাণাধীন থাকায কাযমণ এআচএবড'য চাবদা বৃবি ায়। মগাদানাআর বডগাগত দ্মা গয়র মকাম্পানীয চত্বগয ৪টি 

 মভঘনা মগট্রাবরয়াগভয চিগয ৪টি এআচএবড মোগযজ ট্াংক বছর। চাবদা বৃবি ায়ায কায মণ প্রকেটিয ধীগন 

দ্মা গয়র মকাম্পানীয চত্বগয ৭০০০ মভবট্রক টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ১টি এআ চএবড মোগযজ ট্াংক  মভঘনা 

মগট্রাবরয়াগভয চত্বগয ৮০০০ মভবট্রক টন ধাযণ েভতাম্পন্ন য অগযকটি এআচএবড মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। মকবরগিন, পায়ায পাআটিং বগেভ ট্াংক দ্যটি জানুয়াযী ২০১৬ ভাগ কবভবনং কযা গয়গছ। 

নুগভাবদত বডবব'য প্র বকঈযমভন্ট বযকেনা নুমায়ী ট্াংক ৩টি ৩০ নগবম্বয ২০১৬  এয ভগধ্য বনভ থাগণয জন্য 

বনধ থাবযত বছর। ফাস্তগফ ঈক্ত ভগয়য ২৫ ভা য জানুয়াযী ২০১৬ ভাগ ৩টি ট্াংক কবভবনং কযা গয়গছ।  

৮.১.৫. প্রকেটিয ফাস্তফায়ন জানুয়াযী ২০১২ মথগক শুরু য়ায জন্য বনধ থাবযত থাকগর প্রকেটি ৩ জুরাআ ২০১২           

তাবযগখ নুগভাবদত য়। দ্মা গয়র মকাম্পানীয প্রকে াআট ১৩ মগন্ফম্বয ২০১২  মভঘনা মগট্রাবরয়াগভয প্রকে াআট ১৬ 

গক্টাফয ২০১২ তাবযগখ ঠিকাদাযগক স্তান্তয কযা ম। এ কায মণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন প্রাথবভকবাগফ প্রায় ৮ ভা বফরবম্বত য় 

ফগর প্রকে বযচারক ঈগেখ কগযন ; এফং 

৮.১.৬ মভঘনা মগট্রাবরয়াভ এয প্রকে াআগট ভূবভ ঈন্নয়ন  াআবরং চরাকারীন স্থানীয় কবতয় জনগণ ফাঁধায সৃবে  কগয 

বফধায় ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। এছাো ীতরেুা নদীয াবনগত দূল মণয ভাো বধক য়ায কায মণ মগাদনাআর বডগা মথগক  

গোকৃত দূগয মভঘনা নদী মথগক াবন ফগয় অনায কায মণ ট্াংগকয কুাবরগিন  মরাডগটবেং বফরবম্বত য় ফগর প্রকে 

বযচারক অয জানান।  
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৯।  প্রকগেয বস্থয বচে:  

  

বচে-১: মগাদনাআর বডগাগত দ্মা গয়র মকাম্পানীয চত্বগয 

বনবভ থত মজট-১ মোগযজ ট্াংক 

বচে-২: মগাদনাআর বডগাগত দ্মা গয়র মকাম্পানীয  

চত্বগয বনবভ থত এআচএবড মোগযজ ট্াংক 

 

                    বচে-৩: মগাদনাআর বডগাগত মভঘনা মগট্টাবরয়াভ বরবভগটগডয চত্বগয বনবভ থত এআচএবড মোগযজ ট্াংক  

 

৯.১ প্রবকঈ যমভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয বডবব'য প্রবকঈযগভন্ট বযকেনায় ১টি ভাে প্যাগকজ ন্তভু থক্ত অগছ।      

            ঈক্ত প্যাগকগজয বফফযণ বনগম্ন মদয়া গরা:  

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

কাগজয নাভ দযে 

অফাগনয 

তাবযখ 

-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 

-চুবক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 

-ফাস্তগফ কাম থম্পাদগনয তাবযখ 

-চুবক্ত মুল্য 

-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১।  মগাদনাআর বডগাগত ৭০০০ মভ: টন ধাযণ ১৫ গক্টাফয 

২০১১ 

-৭ অগষ্ট ২০১২ 

- ৬ অগষ্ট ২০১৩ 
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েভতাম্পন্ন ১টি মজট এ-১  ৭০০০+ 

৮০০০ মভ: টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ২টি 

এআচএবড মোগযজ ট্াংক বনভ থণ 

-৩০ মভ ২০১৫ 

-২২০৪.২৩ 

-২০২২.০৮ 

 

১০. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:  

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

মগাদনাআর বডগাগত ৭০০০ মভঃ টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ১টি 

মজট এ-১  ৭০০০+৮০০০ মভঃ টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ২টি 

এআচএবড মোগযজ ট্াংক বনভ থাণ 

মগাদনাআর বডগাগত ৭০০ ০ মভঃ টন ধায ণ েভতাম্পন্ন ১টি 

মজট এ-১  ৭০০০+৮০০০ মভঃ টন ধাযণ েভতাম্পন্ন ২টি 

এআচএবড মোগযজ ট্াংক বনভ থা ণপূফ থক ১৬ জানুয়াযী ২০১৬ 

ভাগ কবভবনং কযা গয়গছ। ট্াংক ৩টি বনভ থা মণয পগর 

বডগায মজট এ-১ এয ধাযন েভতা ৩০৪২ মভঃ টন মথগক 

১১০২৩ মভঃ টন এফং এআচএবড এয ধায ণ েভতা ১১৭০৮ 

মভঃ টন মথগক ১৪২৯৯ মভঃ টগন ঈন্নীত গয়গছ।  

১১. বডট ংক্রান্ত তথ্য: প্রাপ্ত ববঅয এয তথ্য ভগত প্রকগেয মকান বুন্তযীণ  এক্সটাযনার বডট ম্পন য়বন।  

১২. ভস্যা:  

১২.১. প্রকগেয টাআভ বাযযান: প্রকগেয ৭০.৮৩% (১৭ভা) টাআভ বাযযান ঘগটগছ (নুগেদ ৫); 

১২.২. বডবব'য প্রাক্করন ঠিকবাগফ বনধ থায ণ না কযা: প্রকগেয ভূবভ ঈন্নয়ন গঙ্গয জন্য বডবব'য বনধ থাবযত ৬২১৫০ 

 ঘনবভটাগযয ভগধ্য ২৪১৫০ ঘন বভটায ভূবভ ঈন্নয়গনয কাজ ম্পন্ন গয়গছ। থ থাৎ ভূবভ ঈন্নয়গনয প্রাক্করন 

 ঠিকবাগফ বনধ থা যণ কযা য়বন (নুগেদ ৮.১.১); 

১২.৩. বফরগম্ব প্রকে  নুগভাদন:  প্রকগেয  বডবব-মত ফাস্তফায়ন  শুরু  জানুয়াযী ২০১২ ঈগেখ থাকগর ৩ জুরাআ ২০১২ 

 তাবযগখ থ থাৎ ৬ ভা য প্রকেটি নুগভাবদত গয়গছ। এ কায মণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য় (নুগেদ 

 ৮.১.৫);  

১২.৪. প্রকগেয বডট ম্পন্ন: প্রকগেয ধীন বুন্তযীন  এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন (নুগেদ ১১); 

১২.৫. স্থানীয় জনগগণয ফাঁধা: প্রকে াআগট ভূবভ ঈন্নয়ন  াআবরং চরাকারীন স্থানীয় জনগগনয ফাঁধায কায মণ 

 ফাস্তফায়ন ব্যাত য় (নুগেদ ৮.১.৬);  

১২.৬. দূযফতী স্থান মথগক াবন ফগয় অনায কায মণ ফাস্তফায়ন বফরবম্বত: বনকটফতী ীতরেুা নদীয াবনগত দূলমণয  ভাো 

মফী থাকায কাযমণ গো দূযফতী মভঘনা নদী মথগক াবন ফগয় অনায কাযমণ মোগযজ ট্াংগকয  কুাবরগিন  মরাড 

মটবেং বফরবম্বত য় (নুগেদ ৮.১.৬)। 

১৩. সুাবয:  

১৩.১. ববফষ্যগত প্রকগেয ঙ্গমূগয বযভা ণ/ংখ্যা  প্রাক্করন ফাস্তফতায বনবযগখ বনধ থায মণ গচষ্ট থাকগত গফ 

 (নুগেদ ১২.২.);  

১৩.২ ববফষ্যগত প্রকগেয টাআভ বাযযান মাগত না ঘগট ম জন্য কভ থবযকেনা কগঠাযবাগফ নুয ণ কযায বফলগয় 

 ফ থাত্নক ঈগযাগ গ্র ণ কযগত গফ (নুগেদ ১২.১); 

১৩.৩    ঠিকাদায চুবক্ত নুাগয মথা ভগয় কাম থ ম্পাদন না কগয প্রায় দ্যআ ফছয বফরগম্ব কাম থ ম্পাদন কগয। এ 

বফরগম্ব কাম থ ম্পাদগনয জন্য ঠিকাদাগযয বফরুগি গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত 

গফ (নুগেদ ৮.১.৪);  
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১৩.৪ প্রকগেয নুগভাদগনয গঙ্গ ঙ্গবত মযগখ বডবব-মত ফাস্তফায়নকার বনধ থাযণ মমৌবক্তক গফ (নুগেদ  

         ১২.৩.);  

১৩.৫  ববফষ্যগত মথাভগয় প্রকগেয বডট ম্পন্ন কযগত গফ (নুগেদ ১২.৪); 

১৩.৬ প্রকে ফাস্তফায়নকাগর মকান নাকাবঙ্খত ঘটনায অংকা থাকগর ফাস্তফায়নকাগরয পূগফ থ স্থানীয় প্রাগনয 

 ায়তা গ্র ণ কযা ফাঞ্ছনীয় গফ (নুগেদ ১২.৫.) ; এফং 

১৩.৭ প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ থ কর রবজবেক াগ থাট পূফ থ মথগক প্রস্তুত যাখা ফাঞ্ছনীয় গফ (নুগেদ  

          ১২.৬)।  
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১৫০০  থ ায়ায বযগ ংগ্র (১ভ ংগাবধত) ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

(বজবডএপ তবফগর ফাস্তফাবয়ত) 

 

১. প্রকগেয নাভ : ১৫০০  থ ায়ায বযগ ংগ্র (১ভ ংগাবধত) 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগোগযন এন্ড প্রডাকন মকাম্পানী বরঃ (ফাগক্স) 

৪. প্রকে এরাকা : ফাগক্স বফন, , কাযান ফাজায ফা/এ, ঢাকা-১২১৫ 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার :        
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

২১১৭৮.০০ 

 

২১১৭২.৪৫ 

 

১৯৭০০.৫৭ জুরাআ ২০১২ 

মথগক 

বডগম্বয ২০১৩ 

ম থন্ত 

জুরাআ ২০১২ 

মথগক 

জুন ২০১৫ 

ম থন্ত 

জুরাআ ২০১২ 

মথগক 

জুন ২০১৫ 

ম থন্ত 

(-) ১৪৭৭.৭৩ 

(৬.৯৮%)  

১ ফছয  ৬ ভা  

(১০০%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ :  

৬.১ টভূবভ : ১ জুরাআ ১৯৮৯ তাবযগখ প্রবতষ্ঠারগ্ন মথগক মতর/গ্যা নুন্ধাগনয জন্য তুাফকীয় ফাগক্স এয ৩টি বেবরং বযগ 

 ১টি য়াকথবায বযগ বছর। এ ৪টি বযগগয ভগধ্য ২টি বযগ ম্পূণ থ চর গয় মায়। ফবষ্ট ২টিয ভগধ্য IDECO-H-

1700 বযগটি ১৯৮২ াগর  IPS Cardwell বযগটি ১৯৮৭ াগর ংগ্র কযা য়। বযগ ২টি ৩৪  ২৯ ফছগযয পুযাগনা 

বফধায় ভূগগব থ খুফ গবীগয গফ থাচ্চ েভতায় বেবরং কযায জন্য এগুগরা ঈগমাগী নয় । এ মপ্রোগট নতুন বযগ ংগ্রগয জন্য 

অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা গয়গছ। 

 

৬.২ ঈগদ্দশ্য :  প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য গে ফাগক্স এয বেবরং াগযনার াভথ্যথ বৃবিয রগেু অধুবনক প্রযুবক্তয তফদ্যুবতক 

একটি বযগ ংগ্র। 

 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন :  গ্যা ঈন্নয়ন তবফর (বজবডএপ) িাযা ফাস্তফায়গনয ঈগদ্দগশ্য ২১১৭৮.০০ রে টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যয় এফং জুরাআ ২০১২ মথগক মথগক বডগম্বয ২০১৩ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচু প্রকেটি জ্বারানী  

খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ২৯ অগে ২০১২ তাবযগখ নুগভাবদত য়। ঈক্ত মভয়াগদয ভগধ্য ংগৃীত বযগগয কবভবনং, 

মটবেং  ১টি যীোমূরক কূ খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়বন বফধায় প্রাক্কবরত ব্যয় ২১১৭২.৪৫ রে টাকায় 

হ্রাপূফ থক প্রকগেয ১ভ ংগাধন জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ ১২ মপব্রুয়াযী ২০১৪ তাবযগখ নুগভাদন কগয। নুগভাবদত 

এ মভয়াগদয ভগধ্য বযগ যফযাকাযী প্রবতষ্ঠানগক চূোন্ত বফর বযগাধ কযা ম্ভফ য়বন বফধায় ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক 

প্রকগেয মভয়াদ ৬ জানুয়াবয ২০১৫ তাবযগখ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কগয।  

 

৬.৪ প্রকগেয মূর কাম থক্রভমূ বনম্নরূ:  

- এগক্সাযজ একটি ১৫০০  থ ায়ায েভতাম্পন্ন Variable Frequency Drive (VFD) তফদ্যুবতক বেবরং 

বযগ ংগ্র; এফং 

- ঈক্ত বযগ আগযকন  কবভবনং ম্পন্নকযণ। 
 

৬.৫ প্রকে বযদ থন:  অআএভআ  বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ২৩ 

অগে জুরাআ ২০১৬ তাবযগখ ফাগক্স এয প্রধান কাম থারগয় ফবস্থত প্রকে বযচারক এয কাম থারগয় প্রকেটি বযদ থন কযা 

য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক প্রকে ংবিষ্ট কভ থকতথাযা ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন। 
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৬.৬ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  জনাফ ভাসুদ মযজা, ঈ ব্যফস্থাক, ফাগক্স প্রকে ব্যফস্থাক বাগফ ১ জুরাআ ২০১২ 

তাবযখ মথগক ১৭ নগবম্বয ২০১২ ম থন্ত এফং ১৮ নগবম্বয ২০১২ মথগক ৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে বযচারক 

বাগফ দাবয়ত্ব ারন কগযন। 

 

৭. প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত: 

৭.১ প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 
   ( রে টাকায়) 

 

ক্রবভক 

নম্বয 
গঙ্গয নাভ 

ফ থগল বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  অবথ থক (%)  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কােভ, শুল্ক/বুাট মথাক ৯২১.২০ মথাক ৮৯৬.৩৫ 

(৯৭.৩০%) 

২ মগট্রার/লুবিগকন্ট মথাক ৫১.৫১ মথাক ২৮.৪৪ (৫৫.২১%) 

৩ ফীভা (২.৫০%অভদানীতব্য) মথাক ৪৬০.৬০ মথাক ৩৫৩.৬৮ 

(৭৬.৭৮%) 

৪ ব্যাংক চাজথ 

(১%অভদানীতব্য) 

মথাক ৩৪৫.০০ মথাক ৩৪২.৩৬ 

(৯৯.২৩%) 

৫ মেনাযী/ীরস্ /েুাম্প মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ (১০০%) 

৬ প্রচায  বফজ্ঞান মথাক ১.০০ মথাক ০.৯৮ (৯৮%) 

৭ প্রবেণ ব্যয় ৩১ জন ১৪৬.০০ ৩১ জন ১৩৭.৪৩ 

(৯৪.১৩%) 

৮ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.৯৯ (৯৯%) 

৯ বযগ বযফন ব্যয় (চট্টগ্রাভ 

মাট থ মথগক অঞ্চবরক 

ফাগগক্সয াআগট স্তান্তয) 

মথাক ৪৬৩.০০ মথাক ৩৭১.৯৭ 

(৮০.৩৩%) 

১০ বনয়বভত শ্রবভক মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ (১০০%) 

১১ ম্মানী বাতা মথাক ০.৫০ মথাক ০.৫০ (১০০%) 

১২ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ 

(বযগ  বযগ এগক্সবযজ) 

মথাক ১৮৪৯০.০০ মথাক ১৭৪৭১.৩৭ 

(৯৪.৪৯%) 

১৩ ন্যান্য ব্যয়     

ক) মজটি এক্সগনবডচায, 

বএডএপ কবভন আতুাবদ 

মথাক ১৮৪.২৪ মথাক ৫৬.৬৪ (৩০.৭৪%) 

খ) বপ্র-বগভন্ট আন্পগকন 

বপ (বএঅআ) 

মথাক ৯২.১২ মথাক ২৭.৮০৬ 

(৩০.১৮%) 

গ) স্থানীয়বাগফ ঈৎাবদত 

ভারাভার, ববআ আতুাবদ 

মথাক ৫.০০ মথাক ১.৪১ (২৮.২%) 

১৪ মভাটযমান      

১টি ডাফর মকবফন বক-

অ/ভাআগক্রাফা বাো; (৪ 

ভাগয জন্য) 

১টি ৪.২৮ ১টি ৪.২৮ (১০০%) 

১৫ পগটাকব ব্যয়  মথাক ১.০০ মথাক ০.৩৭ (৩৭%) 

 ফ থগভাট: ২১১৭২.৪৫  ১৯৭০০.৫৭ 

(৯৩.০৪%) 
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৮. বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  
 

 প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  
 

৮.১ প্রকগেয বডবব ংগাধন: যফযাকাযী প্রবতষ্ঠাগনয গঙ্গ চুবক্ত নুমায়ী ৩০ জানুয়াবয ২০১৪ তাবযগখয ভগধ্য বযগ 

যফযা কযায জন্য বনধ থাবযত বছর। বযগ প্রাবপ্তয য নুগভাবদত মভয়াগদয ভগধ্য (বডগম্বয ২০১৩) চুবক্ত নুমায়ী বযগ 

কবভবনং, মটবেং  ১টি যীোমূরক কূ খনন কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ বছর না বফধায় বডবব ংগাধানপূফ থক 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত বৃবি এফং প্রাক্কবরত ব্যয় ২১১৭৮.০০ রে টাকা মথগক ২১১৭২.৪৫ রে টাকায় 

হ্রা কযা য়;  

৮.২ প্রকগেয মভয়াদ বৃবি:  প্রকগেয ফবধ থত মভয়াগদয (বডগম্বয ২০১৪) ভগধ্য প্রকগেয কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ গর 

চুবক্ত নুমায়ী যীোমূরকবাগফ ১টি কূ খনন কাম থক্রভ ম্পন্নপূফ থক যফযাকাযী প্রবতষ্ঠানগক চুোন্ত বফর বযগাধ 

কযা ম্ভফ বছর না। কাযণ খনন কাম থক্রভ চরাকারীন মকান ধযগনয ভস্যায ঈদ্ভফ গর ফা বযগগয মকান ং বফকর 

গয় েগর যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান বনজ ব্যগয় মভযাভত/প্রবতস্থান কযায ংস্থান অগছ। তএফ খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন 

না য়া ম থন্ত চূোন্ত বফর বযগাধ কযা ম্ভফ নয়। চূোন্ত বফর বযগাগধয স্বাগথ থ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয 

মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা য়; 

৮.৩ বযগ ংগ্র: প্রকগেয অতায় ১টি ১৫০০ এআচব বযগ ক্রগয়য রগেু ৫ অগে ২০১২ তাবযগখ ঠিকাদাগযয গঙ্গ চুবক্ত 

স্বােবযত য় এফং ২৩ গক্টাফয ২০১২ তাবযগখ ঋণে মখারা য়। ঋণে মখারায ১৫ ভাগয ভগধ্য বযগ যফযা 

কযায কথা এফং ম নুাগয চট্টগ্রাভ ফন্দগয  বযগ মৌৌঁছায য জানুয়াবয ২০১৪ ভাগ তা ংগ্র কযা য়। বযগ 

আগযকন, মটবেং, কবভবনং  ১টি কূ খনন কাম থক্রগভয জন্য কুবষ্টয়ায মভাফাযকপুয ১ নম্বয কূ এরাকায় স্থানান্তয 

কযা য়। বযগ আগযকনকাগর বনযািায ভানদড ফজায় যাখায জন্য পূফ থ বনধ থাবযত বযগ পাঈগডগনয নকায় 

বযফতথন অনা য়। এ বনধ থাবযত বযফতথগনয কাযগণ বযগ মটবেং  কবভবনং বফরবম্বত য় ফগর প্রকে বযচারক 

জানান; এফং 

৮.৪ বফরগম্ব বডবব নুগভাদন: প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাআ ২০১২ মথগক শুরু গর জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ 

কর্তথক ২৯ অগে ২০১২ তাবযগখ বডবব নুগভাবদত য়। বফরগম্ব বডবব নুগভাদগনয কাযগণ ফাস্তফায়ন বফরবম্বত 

য়। 
 

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

 

  
বচে-১: ংগৃীত ১৫০০  থ ায়ায বযগগয াফিাকচায ভাে। 
         াফিাকচায ভাগেয ঈচ্চতা ১৫৪ পৄট। 

বচে-২: ংগৃীত ১৫০০  থ ায়ায বযগগয অয়যন যাপগনক। এটি 

বদগয় বেবরং াআ মজাো রাগাগনা য়।  
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বচে-৩: ংগৃীত ১৫০০  থ ায়ায বযগগয ৩টি ভাড াম্প 

 

১০. প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: অগরাচু প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য বনগম্ন প্রদান কযা ’রঃ 

 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয নাভ দযে অফাগনয 

তাবযখ  
-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 
- চুবক্ত নুাগয কাম থ 

ম্পাদগনয তাবযখ 
- ফাস্তমফ কাম থ ম্পাদগনয  

তাবযখ 
- চুবক্ত মূল্য 
-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১। এগক্সবযজ ১টি ১৫০০  থ ায়ায  AC-AC VFD 

বযগ  এয  আগযকন, মটবেং  কবভবনং 

৩ গক্টাফয ২০১০ - -২৩ গক্টাফয ২০১২ 

- -জানুয়াবয ২০১৪ 

- - জানুয়াবয ২০১৪ 

- - ১৮৫৭০.০০ 

- - ১৭৪৭১.৩৭  

২। ফাগক্স প্রগকৌরীগদয প্রবেণ ঐ - -২৩ গক্টাফয ২০১২ 

- - বডগম্বয ২০১৩ 

- -বডগম্বয ২০১৩ 

- - ১৪৬.০০ 

- - ১৩৭.০০ 

৩। বযগ  বযগ মন্ত্রাবতয বযফন ঐ - -২৩ গক্টাফয ২০১২ 

- -মপব্রুয়াবয ২০১৪ 

- -মপব্রুয়াবয ২০১৪ 

- -৪৬৩.০০ 

- -৩৭১.৯৭ 

 
১১. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:   

 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ক) এগক্সবযজ ১টি  ১৫০০  থ ায়ায VFD 

তফদ্যুবতক বেবরং বযগ ংগ্র; এফং 

ক) এগক্সবযজ ১টি ১৫০০  থ ায়ায েভতা ম্পন্ন 

VFD তফদ্যুবতক বেবরং বযগ ংগ্র কযা গয়গছ; এফং 

খ)  ঈক্ত বযগগয আগযকন, মটবেং  কবভবনং 

ম্পন্নকযণ। 

খ) কুবষ্টয়ায মভাফাযকপুয  গ্যা মেগে ংগৃীত বযগগয  

আগযকন, মটবেং  কবভবনং ম্পন্ন কযা য়। 

 
১২. বডট ংক্রান্ত তথ্য : ২০১২-১৩ মথগক ২০১৪-১৫ থ থফছয ম থন্ত ৩ দপায় এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন কযা য়। 

২০১২-১৩  ২০১৪-১৫ থ থফছগয  মকান অবি ঈত্থাবত য়বন। ২০১৪-১৫ থ থফছগয 

ঈত্থাবত অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ ফগর প্রকে ভাবপ্ত প্রবতফদগন ঈগেখ কযা গয়গছ।  
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১৩. ভস্যা:   

১৩.১ প্রকগেয টাআভবায যান: যফযাকাযী প্রবতষ্ঠাগনয গঙ্গ চুবক্ত নুমায়ী ৩০ জানুয়াবয ২০১৪ তাবযগখয ভগধ্য বযগ 

যফযা কযায জন্য বনধ থাবযত বছর। বযগ প্রাবপ্তয য নুগভাবদত মভয়াগদয ভগধ্য (বডগম্বয ২০১৩) চুবক্ত নুমায়ী বযগ 

কবভবনং, মটবেং  ১টি যীোমূরক কূ খনন কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়বন বফধায় বডবব ংগাধনপূফ থক 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ বডগম্বয ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কযা য়। এ ফবধ থত মভয়াগদয ভগধ্য ফাস্তফায়ন ম্পন্ন না গর ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা য় (নুগেদ ৮.১  ৮.২);   

 

১৩.২ বযগ পাঈগন্ডগনয নকায় বযফতথন: ংগৃীত বযগ আগযকন, মটবেং, কবভবনং  ১টি কূ খনন কাম থক্রগভয জন্য 

মভাফাযকপুয ১ নম্বয কূ এরাকায় স্থানান্তয কযা য়। বযগ আগযকনকাগর বনযািায ভানদড ফজায় যাখায জন্য পূফ থ 

বনধ থাবযত বযগ পাঈগডগনয নকায় বযফতথন অনা য়। এ বনধ থাবযত বযফতথগনয কাযগণ বযগ মটবেং  কবভবনং 

বফরবম্বত য়  প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব ঘগট (নুগেদ ৮.৩); 

 

১৩.৩ বফরগম্ব বডবব নুগভাদন:  প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাআ ২০১২ মথগক শুরু গর জ্বারানী  খবনজ ম্পদ 

বফবাগ কর্তথক ২৯ অগে ২০১২ তাবযগখ বডবব নুগভাবদত য়। বফরগম্ব বডবব নুগভাদগনয কাযগণ ফাস্তফায়ন 

বফরবম্বত য় (নুগেদ ৮.৪); এফং 

 

১৩.৪ বফরগম্ব ববঅয মপ্রযণ: প্রকে ভাবপ্তয ১ ফছয ১ভা য ববঅয মপ্রযণ কযা য়। 
 

 

১৪. সুাবয: 

১৪.১ ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়ন মাগত বনধ থাবযত মভয়াগদয ভগধ্য ম্পন্ন য় এফং টাআভ বাযযান মাগত না ঘগট ম বফলগয় 

প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ফ থাত্মক ঈগযাগ গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.১);  

১৪.২ প্রকগেয পূতথ কাগজয কর নকা মাগত ভানম্পন্ন  ঠিকবাগফ প্রণীত য় ম বফলগয় প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৩.৩); 

১৪.৩ বডবব নুগভাদনকাগর প্রকগেয ফাস্তফায়নকার মথামথবাগফ বনধ থাযণ কযায বফলয়টি ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বনবিত 

কযগফ (নুগেদ ১৩.৪)  

১৪.৪ প্রকে ভাবপ্তয ৩ ভাগয ভগধ্য ববঅয মপ্রযগণয বফলয়টি ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বনবিত কযগফ (নুগেদ: ১৩.৫); 

এফং 

১৪.৫ নুগেদ ১৪.১ - ১৪.৪ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা বফরগম্ব অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 
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“রূগঞ্জ মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন” শীর্ ষক প্রকল্পের ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

(বজবডএপ তবফগর ফাস্তফাবয়ত) 

 
১. প্রকগেয নাভ : রূগঞ্জ মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ  বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগোগযন মকাম্পানী বরবভগটড (ফাগক্স) 

৪. প্রকে এরাকা : নাযায়ণগঞ্জ মজরায রূগঞ্জ ঈগজরা 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার :        

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল ংগাবধত 

৯৭০০.০০ 

(-) 

 

-৯৭০০.০০ 

(-) 

 

৬১২৭.৫৩ 

(-) 

জুরাআ ২০১২ 

মথগক 

জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০১২ মথগক 

জুন ২০১৫ 

(ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগযগক মভয়াদ 

বৃবি) 

জুরাআ 

২০১২ মথগক 

জুন ২০১৫ 

-৩৫৭২.৪৭ 

(মূর ব্যয় গো 

০.৬৩% কভ ব্যয় 

গয়গছ) 

১ ফছয  

(৫০%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ :  
 

৬.১ টভূবভ :  মদগয ঈন্নয়গন জ্বারানী প্রধান চাবরকাবক্ত। ফাংরাগদগয প্রধান জ্বারানী প্রাকৃবতক গ্যা। গ্যাগয 

ক্রভফধ থভান চাবদা পূযগণয রগেু নুন্ধান  ঈৎাদন কাম থক্রভ মজাযদায কযা প্রগয়াজন। ফাগগক্সয ভূ-তফজ্ঞাবনকগণ 

মগট্রাফাংরা  বফববন্ন অন্তজথাবতক ংস্থা িাযা ম্পাবদত গ্রুাববটি ম্যাগগনটিক, এগযা ম্যাগগনটিক  াআবভক াগব থয 

ব্যাখ্যা িাযা গ্যা  মতর নুন্ধান কাম থক্রগভয ৯ নম্বয ব্লগক াআগোকাফ থগনয দ্যটি মরড   প্রগক্টস্  অবফষ্কায 

কগযন। অগরাচু প্রকগেয রূগঞ্জ িাকচায ৯ নম্বয ব্লগকয ঈিয বিভাঞ্চগর ফবস্থত। রূগঞ্জ িাকচাগযয ম্ভাফনা  

ঈগিারনগমাগ্য াআগোকাফ থগনয ভজুদ বফগফচনায় এ িাকচাগয একটি নুন্ধানমূরক কূ খনগনয জন্য অগরাচু প্রকে 

ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ ঈগদ্দশ্য :  

 রূগঞ্জ িাকচাগয ১টি নুন্ধান কূ খনন; 

 কূগয বের েীভ মটবেং (বডএটি)  কূ যীেণ ম্পাদন; এফং 

 রূগঞ্জ িাকচায মথগক মতর/গ্যা অবফষ্কায। 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন :  ৯৭০০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়  জুরাআ ২০১২ মথগক জুন ২০১৪ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য “রূগঞ্জ মতর/গ্যা নুন্ধান কূ খনন” প্রকেটি জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ ৭ মপব্রুয়াবয 

২০১৩ তাবযগখ নুগভাদন কগয। প্রকেটি গ্যা ঈন্নয়ন তবফর (বজবডএপ) মথগক ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। বকন্তু 

বনধ থাবযত মভয়াগদ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়বন বফধায় ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত 

জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ১০ জুরাআ  ২০১৪ তাবযগখ বৃবি কগয। তঃয ৪টি গঙ্গয ব্যয় বৃবি  ২টি গঙ্গয ব্যয় 

হ্রাপূফ থক প্রকগেয অন্তঃঙ্গ ব্যয় ভিয় ১ জুন ২০১৫ তাবযগখ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক নুগভাবদত 

য়। 

 

৬.৪ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: প্রকগেয মূর কাম থক্রভমূ বনম্নরূ: 

- রূগঞ্জ িাকচাগয ৩৭০০(  ১০০) বভটায গবীয ১টি নুন্ধান কূ খনন; 
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- কূগয বের েীভ মটবেং (বডএটি)  কূ যীেণ ম্পাদন; এফং 

- রূগঞ্জ িাকচায মথগক মতর/গ্যা অবফষ্কায। 

৬.৫ প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ২৮  

জুরাআ ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ফাগগক্সয ংবিষ্ট কভ থকতথাযা 

ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন। 

৬.৬ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: ফাগগক্সয ঈ ভাব্যফস্থাক  জনাফ মতাপাগয়র অগভদ ১ জুরাআ ২০১২ মথগক ১ 

মভ ২০১৩ ম থন্ত প্রকে ব্যফস্থাক বাগফ এফং ২ মভ ২০১৩ মথগক ৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত প্রকে বযচারক বাগফ 

দাবয়ত্ব ারন কগযন। 
৭. প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত: 

৭.১ প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 
   ( রে টাকায়) 

 

ক্রবভ

ক  

নম্বয 

গঙ্গয নাভ ফ থগল বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ অবথ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ বাো বপ, ফােী, মগাডাঈন, আয়াড থ,জবভ  

কুাম্প মটিং আতুাবদ 

মথাক ৫.০০ মথাক ১.২৬ 

(২৫.২০%) 

২ কােভ, শুল্ক /বুাট মথাক ৫৯৪.০০ মথাক ২১৭.৮৬ 

(৩৬.৬৮%) 

৩ মটবরগপান (ল্যান্ড মপান  মভাফাআর বফর) মথাক ১.৪০ মথাক ১.৩২ 

(৯৪.৯১%) 

৪ মগট্রার  লুবিগকন্ট মথাক ৫০০.০০ মথাক ৩৮২.৯৪ 

(৭৬.৫৯%) 

৫ ফীভা (অভদাবনকৃত ভারাভার  মন্ত্রাবতয 

২.৫০%) 

মথাক ১০২.০০ মথাক ৫৬.৬৬ 

(৫৫.৫৫%) 

৬ ব্যাংক চাগজথ (অভদাবনকৃত ভারাভার  

মন্ত্রাবতয ১%) 

মথাক ৪১.০০ মথাক ১৬.৪২ 

(৪০.০৬%) 

৭ এক্সমোমযন ফীভা মথাক ৩০.০০ মথাক ০.০০ 

৮ মষ্টনাযী/ীরস্/ষ্টুাম্প মথাক ৫.০০ মথাক ১.১৭ 

(২৩.৫৪%) 

৯ প্রচায  বফজ্ঞান মথাক ৮.০০ মথাক ৮.০০ 

(১০০%) 

১০ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ৩.০০ মথাক ২.৬৮ 

(৮৯.৬৬%) 

১১ বযফন ব্যয় (বযগ মভাবফরাআগজন এন্ড 

বডভবফরাআগজন ভারাভার বযফন) 

মথাক ১০৯.০০ মথাক ৫৬.৭৮ 

(৫২.১০%) 

১২ বনয়বভত  শ্রবভক ১০০-১৫০ জন ১৩৪.০০ ১০০-১৫০ জন ১৩৩.৮৮ 

(৯৯.৯১%) 

১৩ এবঅআ িা “বজ” বগভন্ট ৩০০ মভ.টন ৬৫.০০ ৩০০ ভ.টন ২০.১১০ 

(৩০.৯৪%) 

১৪ বগভন্ট এবডটিবস্  মথাক ৬০.০০ মথাক ৫৭.৪৩ 

(৯৫.৭২%) 

১৫ ভাড মকবভকুার এন্ড কভবেন মকবভকুার মথাক ৩৫০.০০ মথাক ৩২৬.৬৪ 

(৯৩.৩৩%) 

১৬ বচবকৎা ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.০০ 

১৭ য়ায রাআন রবগং াবব থ মথাক ১০০০.০০ মথাক ৩৩৩.৭৮ 

(৩৩.৩৮%) 

১৮ বডএটি   মপ্রডাকন মটবেং াবব থগ মথাক ৪০০.০০ মথাক ২৮১.১৭ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(৭০.২৯%) 

১৯ মন্ত্রাং বগভগন্টন াবব থগ মথাক ১৫৫.০০ মথাক ১৪১.০৫ 

(৯১.০০%) 

২০ বনযািা প্রযী ংখ্যা ৩৬.৬০ ংখ্যা ৩৬.৪৫ 

(৯৯.৫৯%) 

২১ ম্মানী বাতা/বপ/াবযশ্রবভক মথাক ২.০০ মথাক ১.৯৫ 

(৯৭.৭৫%) 

২২ াগব থ (আঅআএ) মথাক ৭.০০ মথাক ৬.৬৪ 

(৯৪.৯১%) 

২৩ মজটি ব্যয়, ব এন্ড এপ কবভন (অভদাবনকৃত 

মভবনাযীজ  মকবভকুার ১%) 

মথাক ৩৮.০০ মথাক ২৯.৮২ 

(৭৮.৫০%) 

২৪ প্রাক-বগভন্ট আন্পগকন (বএঅআ) মথাক ২০.০০ মথাক ৬.৩৯ 

(৩১.৯৮%) 

২৫ বফবফধ ব্যয় (বপড মভবং, কনমবয়ন্প আতুাবদ) মথাক ৮৮.০০ মথাক ৮৮.০০ 

(১০০%) 

২৬ বফযভান যাস্তা  প্রগয়াজনীয় এুাপ্রাচ মযাড 

মভযাভত  যেণামফেণ 

মথাক ২৫.০০ মথাক ১০.৩৫ 

(৪১.৪০%) 

২৭ জী (১২ ভা) ১টি ২০.০০ ১টি ০.০০ 

২৮ ডাফর মকবফন বক-অ (১৮ ভা) ১টি ২০.০০ ১টি ১২.৮৯ 

(৬৪.৪৭%) 

২৯ ভাআগক্রাফা (১২ ভা) ২টি ২৬.০০ ২টি ১৩.৯৬ 

(৫৩.৬৯%) 

৩০ মকবং (বফববন্ন অকাগযয) মথাক ১০০০.০০ মথাক ৫৭৮.৩০ 

(৫৭.৮৩%) 

৩১ গয়র মড  এক্স-ভা-বট্র, গয়র মড 

কমন্ট্রার প্যাগনর 

মথাক ৩২০.০০ মথাক ৩১৩.৩২ 

(৯৭.৯১%) 

৩২ বের বফট (বফববন্ন অকাগযয) মথাক ২০০.০০ মথাক ১৮৮.০৩ 

(৯৪.০২%) 

৩৩ মকবং এয অনুলবঙ্গক ঈকযণ  রাআনায 

ুাঙ্গায 

মথাক ২০০.০০ মথাক ১২০.৩২ 

(৬০.১৬%) 

৩৪ বের লায ুান্ডবরং টুর  মস্পয়া থ মথাক ১০০.০০ মথাক ০.০০ 

 

৩৫ ডাঈন মার যঞ্জাভ (জায, ক াফ, ভটয  

মস্পয়া থ) 

মথাক ২৫০.০০ মথাক ০.০০ 

৩৬ গয়র কমন্ট্রার যঞ্জাভ  মচাক ম্যাবনমপাড 

মস্পয়া থ 

মথাক ৫০.০০ মথাক ০.০০ 

৩৭ বযগ আন্পট্রুমভমন্টন মস্পয়া থ মথাক ৫০.০০ মথাক ৪১.৭৬ 

(৮৩.৫৪%) 

৩৮ গয়র াবব থবং টুর (বভবরং, বপবং  াব থ 

মস্পয়া থ আতুাবদ) 

মথাক ১৫০.০০ মথাক ১৪৫.০৭ 

(৯৬.৭২%) 

৩৯ বফবফধ (বযগ  বের কনবজঈভফর, মপটি 

বগয়া থ আতুাবদ) 

মথাক ২০০.০০ মথাক ১৭১.২৫ 

(৮৫.৬৩%) 

৪০ টিঈবফং  অনুলবঙ্গক ঈকযণ মথাক ২০০.০০ মথাক ১৪৮.৩৬ 

(৭৪.১৮%) 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪১ বেবরং মন্ত্রাবতয াবব থবং এয জন্য 

য়াকথ টুর, মস্পয়া থ 

মথাক ২০.০০ মথাক ০.০০ 

৪২ মরফ্ মরাগডড মক্রন মথাক ১৩৮.০০ মথাক ০.০০ 

৪৩ বযগগয জন্য বাযবরং/যাবনং মস্পয়া থ  

মন্ত্রাবত 

মথাক ২৫০.০০ মথাক ১৫২.৬৭ 

(৬১.০৭%) 

৪৪ তফদ্যুবতক মস্পয়ায  যঞ্জাভ মথাক ৩২০.০০ মথাক ০.০০ 

৪৫ বাযী /ারকা মানফান, মক্রন, পকথ বরপটায 

মস্পয়া থ াট থ 

মথাক ১৫০.০০ মথাক ১১০.১৯ 

(৭৩.৪৬%) 

৪৬ মভাফাআর ভাড ল্যাফগযটযী বয-এগজন্ট এফং 

ংবিষ্ট মন্ত্রাবত 

মথাক ১৫০.০০  ১৩২.৫৪ 

(৮৮.৩৬%) 

৪৭ য়াকথগয জন্য ুান্ডবরং টুরস্ মথাক ৫০.০০ মথাক ২.৪৯ 

(৪.৯৮%) 

৪৮ মটবেং ম্যাগটবযয়ার  িীজ োগ ংগ্র মথাক ৪০.০০ মথাক ৩৯.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

৪৯ কভবেন ম্যাগটবযয়ারস্ মথাক ১৬০.০০ মথাক ০.০০ 

৫০ বগভবন্টং আঈবনট যেণামফেগণয জন্য 

মস্পয়ায াট থ  অনুলবঙ্গক মন্ত্রাবত 

মথাক ৩০.০০ মথাক ২২.১৬ 

(৭৩.৮৭%) 

৫১ গ্যা গ্যাদাবযং রাআন ৪’’ ডায়া,  

৫০০ বভ. 

৬৬.০০ ৪’’ ডায়া,  

৫০০ বভ. 

৬৪.৮৪ 

(৯৮.২৪%) 

৫২ কবম্পঈটায  মন্ত্রাং ৫ মট ৩.০০ ৫ মট ২.৯৯ 

(৯৯.৭৪%) 

৫৩ বপ যঞ্জাভ মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ 

(১০০%) 

৫৪ অফাফে (পাবন থচায, বপক্সচায, আন্টবযয়য 

মডগকাগযন) 

মথাক ৩.০০ মথাক ২.৬০ 

(৮৬.৭০%) 

৫৫ তফদ্যুবতক যঞ্জাভ মথাক ২৫.০০ মথাক ১১.৩০ 

(৪৫.২২%) 

৫৬ ন্যান্য (স্থানীয়বাফ প্রস্তুতকৃত ভারাভার, 

মন্ত্রাং  মস্পয়া থ) 

মথাক ৫০.০০ মথাক ৪৯.৮৮ 

(৯৯.৭৮%) 

৫৭ বগ্নবনফ থাক যঞ্জাভ মথাক ২.০০ মথাক ০.০০ 

৫৮ ভূবভ বধগ্রণ/ক্রয় ৩.০৩ একয ১০০০.০০ ৩.০৩ একয ৯৯৭.২০ 

(৯৯.৭২%) 

৫৯ বফযভান পুকুয ভাটি খনন কাজ ১৭০০ বক.বভ. ২.০০ ১৭০০ বক.বভ. ২.০০ 

(১০০%) 

৬০ বুন্তযীণ যাস্তা  খনন এরাকায  মভবন 

কগম্পকন) ভূবভ ঈন্নয়ন 

৭৯০০ বক.বভ. ৩৮.০০ ৭৯০০ বক.বভ. ৩০.০০ 

(৭৮.৯৫%) 

৬১ বযগ পাঈগন্ডন ১২৮ বক.বভ. ৬৮.০০ ১২৮ বক.বভ. ৬৭.১৫ 

(৯৮.৭৬%) 

৬২ ন্যান্য মভবনাযীজ  ায়ক পাঈগন্ডন ১৬৬৮ ফগ থ বভ. ১০২.০০ ১৬৬৮ ফগ থ বভ. ১০১.৯৮ 

(৯৯.৯৯%) 

৬৩ খনন এরাকা  এুাগপ্রাচ মযাড বফএপএভ  

এআচবফবফ কাজ 

 

১ বক.বভ. ৯৫.০০ ১ বক.বভ. ৬৪.৯০ 

(৬৮.৩২%) 

৬৪ যাস্তায াে  কূ এরাকায চাযবদক ১১০০ অয এভ ৫.০০ ১১০০ অয এভ ০.০০ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

প্যারাাআড 

৬৫ কাটায তাগযয মফো ১১০০ ফগ থ বভ. ৭.০০ ১১০০ ফগ থ বভ. ৭.০০ 

(১০০%) 

৬৬ াবনয কূ ( াম্প, বাযগড ট্াংক, ট্াংক 

টায়ায, াবন যফযা রাআন) 

১ টি ২৮.০০ ১ টি ২৪.৩১ 

(৮৬.৮২%) 

৬৭ গবীয নরকূ মথাক ৫.০০ মথাক ০.০০ 

৬৮ স্থায়ী মগাডাঈন মথাক ১৪.০০ মথাক ১০.৬৭ 

(৭৬.২৪%) 

৬৯ ভাোয মেআন  ন্যান্য মেআন মথাক ১৩.০০ মথাক ৯.৫৮০০ 

(৭৩.৬৯%) 

৭০ বফদ্যুতায়ন কাজ এফং বপ মড, বনয়বভত 

শ্রবভক মড, ডাআবনং মড, টয়গরট, মটিক 

ট্াঙ্ক  মাক গয়র াআট বনভ থাণ, কুাযাবান 

পাঈগন্ডন এফং য়র মটষ্ট 

- ৩৬.০০ - ৩৫.৯৯ 

(৯৯.৯৮%) 

৭১ মবভাকা বপা থ মড, বঈফগয়র, াবনয 

রাআন, াফভাব থফর াম্প, সুুয়াযজ রাআন, 

ফাঈন্ডাযী য়ার মভযাভত  যেণাগফেণ 

- ১৪.০০ - ২.১২ 

(১৫.২১%) 

৭২ কুাযাবান বনভ থাণ - ২০০.০০ ১২ টি ১৮৪.৫৩ 

(৯২.২৭%) 

৭৩ কাভতায় ফাবে-ঘয ংস্কায - ৪৯.০০ ৫ টি ৪৫.৪৩ 

(৯২.৭৩%) 

 মভাট :  ৯৭০০.০০  ৬১২৭.৫৩ 

(৬৩.১৭%) 

 

৮. বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

 

 প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  

 

৮.১ ভূবভ বধগ্রণ/ক্রয়: প্রকগেয ধীগন কূ খনগনয জন্য ৯৯৭.২০ রে টাকা ব্যগয় ৩.০৩ একয ভূবভ ক্রয় কযা য়। 

প্রকে এরাকায় বফযভান পুকুগয ১৭০০ বকঈবফক বভটায ভাটি খনন এফং ৭৯০০ বকঈবফক বভটায ভূবভ ঈন্নয়ন 

ম্পন্ন কযা য়; 

 

৮.২ রূগঞ্জ োকচাগয কূ খনন: রূগঞ্জ িাকচাযটি মদগয ২৩টি ব্লগকয ভগধ্য ৯ নম্বয ব্লগকয ঈক্তয বিভ ংগ 

ফবস্থত। এ িাকচাগযয প্রধান োকচাযটি কাভতায ১ নম্বয কূগয ৪.৫ বকঃবভঃ দবেগণ, মভঘনা গ্যা বপগডয 

২৭ বকঃবভঃ ঈিয-বিগভ এফং নযবংদী গ্যা বপগডয ২৭.৫ বকঃবভঃ বিগভ ফবস্থত। ২০০৯-১০ াগর 

নাযায়ণগঞ্জ মজরায় ফাগক্স কর্তথক ১০৯ রাআন বকগরাবভটাগযয ৩০ মপাগডয ২বড াআবভক াগব থ ম্পাদন কযা 

য়। ঈক্ত াগব থয বযগপ্রবেগত নুভান কযা য় মম রূগঞ্জ িাকচাগয ০.২০৩ বট্রবরয়ন ঘনপৄট গ্যাগয ভজুদ 

যগয়গছ মায ভগধ্য ঈগিারনগমাগ্য ভজুগদয বযভাণ ০.১৪২ বট্রবরয়ন ঘনপৄট।  

 

৮.৩ রূগঞ্জ িাকচাগযয বফস্তাবযত মগট্রাবরয়াভ-ভূতাবিক বফগিলগণয গন্তালজনক পরাপগরয য ফাগক্স কর্তথক 

রূগঞ্জ ১ নম্বয কূ খনন কাম থক্রভ শুরু কযা য়। প্রকে বযচারক জানান বডবব’য বনধ থাবযত ৩৭০০(+) 

বভটাগযয ভগধ্য ৩৬১৫ বভটায গবীযতা ম থন্ত খনন ভাধা কযা য়। যফতীগত খননকৃত কূ ফযাফয ফাগক্স 

wireline logging বযচারনা  নমুনা rock ংগ্র কগয মায বববিগত ঈক্ত এরাকায ভূতাবিক গঠন 

ম্পগকথ ম্যক জ্ঞান ায়া ম্ভফ গফ এফং ববফষ্যগত নতুন গ্যা মেে অবফষ্কাগযয নুকূগর গুরুত্বপূণ থ তথ্য 

প্রদান কযগফ ফগর জানা মায়; 
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৮.৪ কূগয মটবেং/কভবেন ম্পাদন  মতর/গ্যা অবফষ্কায:  wireline logging এয ভাধ্যগভ ংগৃীত 

ঈাি বফগিলণ কযায য ২টি DST বযচারনা কযা য় এফং খননকাগম থয ৩৩৩০ বভটায গবীগয গ্যাগয ভজুদ 

অবফষ্কায কযা য়। নুভান কযা য় মম এ গ্যা মেগে ৪৮ বফবরয়ন বকঈবফক বপট গ্যা ভজুদ অগছ এফং ১০ 

এভএভবএপবড গ্যা ঈগিারন কযা ম্ভফ গফ; 

 

৮.৫ প্রকে বযচারক জানান মম জাতীয় জ্বারানী বরব নুাগয বনজস্ব থ থায়ন িাযা প্রবত ফছয নূুনতভ ৪টি 

নুন্ধান  বেবরং কাম থক্রভ ফাস্তফায়গনয রেুভাো বনধ থাবযত অগছ। ঈক্ত বরবয গঙ্গ ঙ্গবত মযগখ ফাগগক্সয 

বনজস্ব থ থায়ন িাযা অগরাচু গ্যা মেগে বেবরং কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়; 

 

৮.৬ বযদ থনকাগর জানা মায় মম প্রকেটি জুরাআ ২০১২ মথগক ৩০ জুন ২০১৪ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য 

বনধ থাবযত বছর। বকন্তু ফাস্তগফ প্রকগেয বডবব ৭ মপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। থ থাৎ ফাস্তফায়ন 

মভয়াদ শুরুয ৭ ভা য বডবব নুগভাবদত য়। ফাস্তফায়ন শুরুয ভয় বডবব নুগভাবদত না য়ায কাযগণ 

ফাগজট ফযাগদ্দয থ থ ফমুক্ত কযা ম্ভফ য়বন এফং ম কাযগণ প্রকগেয মূর ঙ্গমূগয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু 

কযা মায়বন। যফতীগত এ বফরগম্বয কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য়  ফাস্তফায়ন মভয়াদ ১ ফছয বৃবি 

কযগত য়; এফং 

৮.৭ এ প্রকগেয খনন কাম থক্রগভয জন্য IPS Cardwell বযগ ব্যফাগযয কথা থাকগর ম ভয় বযগটি ন্যে কাগজ 

বধকৃত বছর। যফতীগত ৩০ ফছগযয পুযাতন IDECO বযগ িাযা খনন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়। ৩০ ফছগযয 

পুযাতন এ বযগটি চর যাখায জন্য অথ থ ব্যগয় যেণাগফেণ কাম থক্রভ গ্রণ কযগত য়। এ কাযগণ ভগয় ভগয় 

ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ ব্যাত গয়গছ; 

 

৮.৮ এ প্রকগেয খনন কাম থক্রগভয ভয় ফাগগক্সয বধকাং বেবরং জ্ঞান ম্পন্ন জনফর মপঞ্চুগগঞ্জয ৫ নম্বয কূ, 

বততাগয ২১ নম্বয কূ  ফাখযাফগদয ৫ নং কূ খনন কাগম থ বনগয়াবজত বছর বফধায় এ প্রকগেয খনন কাম থক্রভ 

শুরু কযগত বফরম্ব গয়গছ ফগর প্রকে বযচারক জানান। 

 

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

 

 
 

বচে-১: রূগঞ্জ গ্যা মেগেয খননকৃত ১ নম্বয কূ । বচে-২: রূগঞ্জ গ্যা েুাগন্টয মাগযটয । 

 
বচে-৩: রূগঞ্জ গ্যা মেগেয  বততা গ্যা কর্তথক যফযা রাআগনয ংগমাগস্থর। 
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১০. প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:  

 

ক্রবভক 

নম্বয 
কাগজয নাভ/প্যাগকগজয নাভ দযে অফাগনয তাবযখ 

(বেকায নাভ) 
-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 
- চুবক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 
- ফাস্তমফ কাম থ ম্পাদগনয  তাবযখ 
- চুবক্ত মূল্য 
-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১। ভাড কুাবভকুার বয-এগজন্ট এন্ড 

এগযাটা 

 

২৬ নগবম্বয ২০১২ -১১/৪/২০১৩ 

-১০/৬/২০১৩ 

-৭/৯/২০১৩ 

-৩৩৪.৯৬৬৪৭ 

-৩২৬.৬৪ 

২। য়ায রাআন রবগন াবব থ ২৭ অগে ২০১৩ -২৮/৪/২০১৪ 

-৩১/১২/২০১৪ 

-৪/৭/২০১৪ 

-৩৯৩.৪৭২৮৫ 

-৩৩৩.৭৮ 

৩। মকবং (বফববন্ন াআজ) ৩১ গক্টাফয ২০১২ -২২/৪/২০১৪ 

-৩১/১২/২০১৪ 

-৪/৭/২০১৪ 

-৫৯৫.৫৪৮০১৯৫ 

-৫৭৮.৩০ 

৪। গয়র মডস্ এন্ড এক্স-ভা বট্র। গয়র মড 

কগন্ট্রার প্যাগনর 

৬ ভাচ থ ২০১৩ -১৮/১১/২০১৩ 

-২৪/২/২০১৩ 

-৮/২/২০১৫ 

-৩১৩.২৩৫ 

-৩১৩.২৩ 

৫। বডএটি ১৩ মভ ২০১৩ -১৬/২/২০১৪ 

-৩০/১/২০১৪ 

-১/৬/২০১৪ 

-৩২৩.০৮৯ 

-২৮১.১৭ 

 

১১. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:   

 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ক) রূগঞ্জ িাকচাগয ৩৭০০( +১০০) বভটায 

গবীযতাম্পন্ন ১টি নুন্ধান কূ খনন; 

খ) কূ খনন মগল কূগয বডএটি  কূ যীেণ 

ম্পাদন; এফং 

গ) রূগঞ্জ িাকচায মথগক মতর/গ্যা অবফস্কায। 

ক) রূগঞ্জ িাকচাগয ৩৬১৫ বভটায গবীযতাম্পন্ন ১টি 

নুন্ধান কূ খনন কযা গয়গছ; 

খ) কূ খনন মগল কূগয ২টি বডএটি  কূ যীেণ 

ম্পন্ন কযা গয়গছ; এফং 

গ) রূগঞ্জ িাকচায মথগক গ্যা অবফষ্কায কযা গয়গছ। 

 

১২. বডট ংক্রান্ত 

তথ্য 

: ২০১২-২০১৩ মথগক ২০১৪-১৫ থ থফছয ম থন্ত ৩ দপায় External বডট ম্পন্ন কযা 

গয়গছ। ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ থফছগয মকান অবি ঈত্থাবত য়বন। ২০১৪-১৫ থ থ 

ফছগয ২টি বডট অবি ঈত্থাবত য়। অবি ২টি বনষ্পবিকযণ প্রবক্রয়াধীন অগছ ফগর 

জানা মায়। 
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১৩. ভস্যা:   
১৩.১ বডবব প্রণয়গন বফরম্ব: প্রকগেয মভয়াদ শুরুয ৭ ভা য বডবব নুগভাবদত য়। এ কাযগণ ফাগজট ফযাগদ্দয থ থ 

ফমুক্ত কযা মায়বন এফং প্রকগেয মূর ঙ্গমূগয কাজ শুরু কযা মায়বন (নুগেদ ৯.৬); 

 

১৩.

২ 

খনন কাগজয জন্য বযগগয প্রাপ্যতা: রূগঞ্জ গ্যা মেগে পূফ থ বনধ থাবযত IPS Cardwell বযগটি ভয়ভত না 

ায়ায কাযগণ IDECO এয ৩০ ফছগযয পুযাতন বযগ িাযা খনন কাম থক্রভ শুরু কযা য়। পুযাতন এ বযগগয কাযগণ 

ভগয় ভগয় খনন কাম থক্রভ ব্যাত গয়গছ (নুগেদ ৯.৭); 

 

১৩.

৩ 

বেবরং জ্ঞানম্পন্ন কাবযগবয জনফগরয প্রাপ্যতা: রূগঞ্জ গ্যা মেগেয খনন কাম থক্রগভয ভয় ফাগগক্সয বেবরং 

জ্ঞানম্পন্ন বধকাং জনফর ন্যে বেবরং কাগজ বনগয়াবজত বছর বফধায় প্রকগেয বেবরং কাম থক্রভ শুরু কযগত বফরম্ব 

গয়গছ। পগর ফাস্তফায়ন ব্যাত গয়গছ (নুগেদ ৯.৭); এফং 

 

১৩.৪ বনষ্পন্ন বডট অবি: ২০১৪-১৫ থ থফছগয External বডট কর্তথে কর্তথক ঈত্থাবত ২টি বডট অবি 

এখন বনষ্পন্ন ফস্থায় অগছ (নুগেদ ১২)। 
 

১৪. সুাবয:   

১৪.১ প্রকে নুগভাদনকাগর ফাস্তফম্মতবাগফ প্রকগেয মভয়াদ (শুরু) বনধ থাযগণ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ গচষ্ট 

থাকগফ। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয গঙ্গ এ বফলগয় বনবফেবাগফ মমাগাগমাগ/ভিয় যো কযগফ 

(নুগেদ ১৩.১); 

 

১৪.২ প্রকগেয ফাস্তফায়ন শুরুয পূগফ থ বযগগয প্রাপ্যতা বনবিত কগয প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বেবরং কাম থক্রভ শুরু 

কযগফ। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ফছগযয প্রথভাগধ থ বযগ ফযাদ্দ বফলগয় প্রগয়াজগন একটি ভয়সূচী প্রণয়ন কযগত াগয এফং 

প্রগয়াজগন বযগগয ংখ্যা বৃবি কযগত াগয (নুগেদ-১৩.২); 

 

১৪.৩ একআভগয়  বফববন্ন গ্যা মেগে বেবরং কাম থক্রভ বযচারনা কযায মেগে প্রগয়াজনীয় ংখ্যক জনফর মথাভগয় 

বনগয়াবজত কযায বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা জনফগরয ঘাটবত পূযগণয জন্য 

প্রগয়াজগন মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয (নুগেদ-১৩.৩); 

 

১৪.৪ ভন্ত্রণারয়/ংস্থা রূগঞ্জ গ্যা মেে মথগক ংগৃীত ভূতাবিক ঈাি/তথ্য মথামথ বফগিলগণয ভাধ্যগভ ববফষ্যৎ কভ থন্থা 

বনধ থাযণ কযগফ  (নুগেদ-৯.৩); 

 

১৪.৫ জাতীয় জ্বারানী বরব নুাগয বনজস্ব থ থায়ন িাযা প্রবত ফছয নূুনতভ ৪টি বেবরং কাম থক্রভ ম্পগন্নয বফলগয় ফাগক্স 

গচষ্ট থাকগফ  (নুগেদ-৯.৫); 

 

১৪.৬ কর বডট অবি বনষ্পগন্নয বফলগয় প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ  (নুগেদ-১৩.৪); 

এফং 

 

১৪.৪ নুগেদ ১৪.১-১৪.৬ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদয বফলগয় মথাীঘ্র অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 
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ফাগগক্সয ৫ (াঁচ)টি কূ খনন ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৫) 

 
 

১।      প্রকগেয নাভ                                :  ফাগগক্সয ৫ (াঁচ)টি কূ খনন 

২। ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ। 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগোগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পানী বরবভগটড 

                                                        (ফাগক্স), মগট্রাফাংরায একটি মকাম্পানী।  

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকা

মরয%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

(তফ:মু:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

*১০১৩৯৭.০

০ 

১০১৩৯৭.০০ 

(৮২৩৩১.৩২) 

 

১০১৩৯৭.০০ 

১০১৩৯৭.০০ 

(৭৯৩১৭.৩২) 

 

৯১৩৩১.১০ 

৯১৩৩১.১০ 

(৭০৩৮৫.৬০) 

 

ভাচ থ,২০১২ 

গত 

মপব্রুয়াবয,২০১৪ 

ভাচ থ,২০১২ 

গত 

জুন,২০১৫ 

ভাচ থ,২০১২ 

গত 

জুন,২০১৫ 

(-) 

১০০৬৫.৯০** 

   (৯.৯২%) 

১৬ ভা 

(৬৬.৬৬%) 

*প্রকগেয মুদয় থ থ গ্যা ঈন্নয়ন তবফর (বজবডএপ) গত ঋণ বগগফ গ্রণ কযা গয়গছ। 

** প্রকগেয নুকূগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ১০০৬৫.৯০ রে টাকা কভ গয়গছ। 

৫। প্রকগেয ফস্থান :  

বফবাগ মজরা ঈগজরা 

চট্রগ্রাভ মনায়াখারী মফগভগঞ্জ 

চট্রগ্রাভ খাগোছবে ভাবনকছবে 

চট্রগ্রাভ কুবভো মুযাদনগয 

ফবযার মবারা চয মফাযানঈদ্দীন 

 

৬। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন : ববঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত 

(ংযুবক্ত-ক মত ংযুক্ত যগয়গছ)।   
৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন এফং প্রকে বযচারক কর্তথক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী 

প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৮। প্রকগেয টভূবভ  ঈগদ্দশ্য : 

 

৮.১। প্রকগেয টভূবভ : 

 মদগয প্রাকৃবতক গ্যাগয ক্রভফধ থভান চাবদায মপ্রবেগত গ্যা ঈৎাদগন ঘাটবত অগছ। এ ঘাটবত পূযগনয রগেু যাবয়া 

মপডাগযগনয জাতীয় প্রবতষ্ঠান GAZPROM EP, International যাবয়ায ভাধ্যগভ মভাট ১০টি কূ খনগনয ঈগযাগ মনয়া 

য়। এয ভগধ্য বজবফ থ থায়ন “অগগভগন্টন ফ গ্যা মপ্রাডাকন অন্ডায পাে ট্রাক মপ্রাগ্রাভ ” ীল থক প্রকগেয অতায় 

বততা গ্যা বপগড চাযটি  যবদপুয গ্যা বপগড একটি কূ খনগনয কাম থক্রভ চরভান যগয়গছ। এযআ ধাযাফাবকতায় গ্যা 

ঈন্নয়ন তবফগরয (বজবডএপ) থ থায়গন ফাগগক্সয অতাধীন গ্যা মেেমূগ য াঁচটি কূ খনগনয রগেু অগরাচু প্রকে 

ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। মূর প্রকেটি গত ১৪ জুন , ২০১২ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  
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৮.২। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য:  

 

মদগয ক্রভফধ থভান প্রাকৃবতক গ্যাগয চাবদা মভটাগনায রগেু গ্যা ঈৎাদন বৃবিয জন্য  ফাগগক্সয বফববন্ন গ্যা মেগে াঁচটি 

কূ খনন কযা।  

প্রকগেয প্রধান কাম থক্রভ মূঃ 

(ক) বডগযকনার বেবরং িবতগত াফাজপুয ৩  ৪ নং কূ খনন কযা (খনন গবীযতা ৩৯০০ বভটায °১০০ বভটায); 

(খ) বাটি থকার বেবরং িবতগত মফগভগঞ্জ ৩ নং কূ খনন কযা (খনন গবীযতা ৩৬০০ বভটায ° ৫০ বভটায); 

(গ) বডগযকনার বেবরং িবতগত মমুতাং ৬ নং কূ খনন কযা (খনন গবীযতা ২৯৬০ বভটায ৫০ ° বভটায); 

(ঘ) বডগযকনার বেবরং িবতগত শ্রীকাআর ৩ নং কূ খনন কযা (খনন গবীযতা ৩৬৩০ বভটায ° ১০০ বভটায); 

(ঙ) ঈক্ত কূমূ খনগনয য কূ ম্পাদনকযণ  মটবেং।  

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 অগরাচু প্রকেটি গত ১৪/০৬/২০১২ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক মভাট  ১০১৩৯৭.০০ রে  টাকা 

প্রাক্কবরত (ম্পূণ থ বজবফ (বজবডএপ) ) ব্যগয় ভাচ থ, ২০১২ গত মপব্রুয়াযী , ২০১৪ মভয়াদকাগর নুগভাবদত য়। গত ১২/০২/২০১৪ 

তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ১ভ ফায মপব্রুয়াযী , ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা য়। গত 

০৮/০১/২০১৫ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক প্রকেটিয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ২য় ফায জুন, ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা 

য়। যফতীগত গত ২৭/০৪/২০১৫ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক ১০১৩৯৭.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ভাচ থ, 

২০১২ গত জুন, ২০১৫ মভয়াদকাগর অগরাচু প্রকেটি ন্তঃখাত ভিগয়য প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়।  

১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) বজবফ (গ্যা ঈন্নয়ন তবফর(বজবডএপ)):                                                          (রে টাকা)  

*ফাগক্স কর্তথক অগরাচু প্রকগেয নুকূগর ঋণ কযা গয়গছ। 

 

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

 প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১০১৩৯৭.০০ রে  টাকা। ববঅয নুমায়ী প্রকগেয াবফ থক অবথ থক গ্রগবত 

৯১৩৩১.১০ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৯ ০.০৭%। প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন নুমায়ী প্রকগেয মকান কাজ ভাপ্ত না 

থাকায় প্রকগেয াবফ থক মবৌত গ্রগবত ১০০%। 
১২। ম থগফেণ :  

 

১২.১। GAZPROM EP, International যাবয়ায ভাধ্যগভ ফাগগক্সয বফববন্ন গ্যা মেগে াঁচটি কূ খনন কযা গয়গছ , 

মায ভগধ্য শ্রীকাআর ৩ নং কূ , মফগভগঞ্জ ৩ নং কূ  এফং মমুতাং ৬ নং কূ  বতনটি অআএভআ বফবাগ কর্তথক বযদ থন কযা 

য়। ববঅয এফং প্রকে বযচারক কর্তথক প্রগদয় তথ্যানুমায়ী কূ াঁচটিয ফস্থা বনগম্ন ঈগেখ কযা গরাঃ  

 

 (ক) শ্রীকাআর ৩ নং কূঃ  শ্রীকাআর ৩ নং কূটি ৩৩৫০ বভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। বডগযকনার বেবরং কযায য 

কূগয মটবেং কযায জন্য বতনটি গ্যা বফয়াবযং মজান নাক্ত কযা য়। গত ১৮/০৭/২০১৩ তাবযখ গত এ কূ মথগক তদবনক 

প্রায় ২১ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা ঈৎাদন কযা গে ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  

মভাট ঋণ * নুদান Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১০১৩৯৭.০০ ১০১৩৯৭.০০ - ৭৯৩১৭.৩২ 
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 (খ) মফগভগঞ্জ ৩ নং কূঃ মফগভগঞ্জ ৩ নং কূটি ৩৫৬৫ বভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। গত ০৩/০৩/২০১৫ তাবযগখ এ 

কূ গত তদবনক ৭ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা ঈৎাদন কযা য়। বকন্তু বতন (০৩) ভা গ্যা ঈৎাদগনয য এ কূটি গত াবন 

ঈৎাবদত য়ায় এফং ঈৎাবদত গ্যাগয চা কগভ মায়ায় কূটি ফাবতর কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  

 

 (গ) মমুতাং ৬ নং কূঃ মমুতাং ৬ নং কূটি ৩০৩২ বভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। গত ১২/০৪/২০১৪ তাবযগখ এ কূ 

গত তদবনক ৬ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা ঈৎাদন কযা য়। বকন্তু চায (০৪) ভা গ্যা ঈৎাদগনয য এ কূ গত ঈৎাবদত 

গ্যাগয চা কগভ মায়ায় কূটি ফাবতর কযা গয়গছ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  

 

 (ঘ) াফাজপুয ৩ নং কূ ঃ াফাজপুয ৩ নং কূ টি ৩৯০২ বভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। এ কূ মথগক তদবনক প্রায় 

২০.৫ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা ঈৎাদন কযা গে ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  

 

 (ঙ) াফাজপুয ৪ নং কূঃ াফাজপুয ৪ নং কূটি ৩৮০৫ বভটায গবীয ম থন্ত খনন কযা গয়গছ। কূটি বডগযকনার বেবরং 

কযা গয়গছ এফং বেবরং এয গবীযতা ৩৮০৫ বভটায ( MD)। ২৯১৫-২৯২২ বভটায গবীযতায় নতুন াআগোকাফ থন মজান ায়া 

মগগছ। কূটি যীো কযায ভয় গফ থাচ্চ ৩০ এভএভএবএপবড (MMSCFD) প্রফা বযরবেত গয়গছ। গত ১৬/০৫/২০১৫ 

তাবযখ গত এ কূ মথগক তদবনক প্রায় ২২ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা ঈৎাদন শুরু কযা য়। বকন্তু চায (০৪) ভা গ্যা ঈৎাদগনয 

য এ কূ গত ঈৎাবদত গ্যাগয চা কগভ মায়ায় কূটি ফাবতর কযা গয়গছ। তগফ কূটি য়াকথবায কগয এ কূ গত 

তদবনক ২০ এভএভএবএপবড (MMSCFD) ঈৎাদন ম্ভফ ভগভ থ প্রকে বযচারক জানান।  

 

১২.২। প্রকগেয Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী মকান বডট অবি মনআ।  

 

১২.৩। প্রকে এরাকায় াআট বযদ থন ফআ ায়া মায়বন। 

 

১২.৫ প্রকে এরাকায় খননকৃত কূমূগয কবতয় বস্থযবচেঃ 

  

বচে-শ্রীকাআর ৩ নং কূ বচে- শ্রীকাআর ৩ নং কূ 
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বচে- মফগভগঞ্জ ৩ নং কূ বচে- মমুতাং ৬ নং কূ 

 

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য : 

 বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারক প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

1 Md. Abdul Halim General Manager & 

Project Director 

Full Time 14-08-2012 গত প্রকে 

ভাপ্ত ম থন্ত 
 

১৪। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন : 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

মদগয ক্রভফধ থভান প্রাকৃবতক গ্যাগয চাবদা মভটাগনায 

রগেু গ্যা ঈৎাদন বৃবিয জন্য  ফাগগক্সয বফববন্ন গ্যা 

মেগে াঁচটি কূ খনন কযা 

ফাগগক্সয বফববন্ন গ্যা মেগে াঁচটি কূ খনন কযা  গয়গছ। 

তগফ াঁচটি কূগয ভগধ্য দ্যটি কূ গত ফতথভাগন গ্যা ঈৎাবদত 

গে এফং বতনটি কূ গত বতন মথগক চায ভা গ্যা 

ঈৎাদগনয য  কূগুগরা ফাবতর কযা গয়গছ। পগর প্রকগেয 

ঈগদ্দশ্য নুমায়ী অানরূ গ্যা ঈৎাদন বৃবি ম্ভফ য়বন ভগভ থ 

প্রবতয়ভান য়। 
 

১৫.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী)ঃঃ  

Description of 

procurement (goods 

/works Consultancy) 

as per bid Document 

 

 

Tender/Bid/ 

Proposal Cost 

Tender / Bid/Proposal       of 

works /services and 

supply of goods 

Date of 

completion 

As per 

DPP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.C 

Opening date 

As per 

Contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Engineering Equipment : 

 

- - - - - - 

Gas gathering pipe line, 

associated Accessories 

with related works etc (12 

K.M.)    

1200.00 588.96885 15.01.2013 24-10-2013 

18-11-2013 

27-03-

2014 

24-04-

2014 
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১৬। সুাবয/ভন্তব্য : 

 

১৬.১ ফাগগক্সয বফববন্ন গ্যা মেগে  মভাট াঁচটি কূ খনন কযা  গয়গছ। তগফ াঁচটি কূগয ভগধ্য দ্যটি কূ গত ফতথভাগন গ্যা 

ঈৎাবদত গে এফং য বতনটি কূ গত ঈৎাবদত গ্যাগয চা কগভ মায়ায় কূ বতনটি ফতথভাগন ফাবতর কযা গয়গছ। 

ববফষ্যগত থ্রী -বড াআবভক াগব থয তথ্য ন্যান্য তথ্যাবদয কাবযগযী বফগিলণ  আন্টাযবপ্রগটন আতুাবদ প্রগয়াজগন 

অন্তজথাবতক যাভ থগকয ায়তা বনগয় ফাগক্স কর্তথক সুষ্ঠবাগফ ম্পাদন কগয তায বববিগত বনবন থত পরাপগর য অগরাগক কূ 

খনগনয প্রকে াগত বনগত গফ ; 

 

১৬.২ BAPEX এয কূ খনগন মগথষ্ট েভতা এফং প্রগয়াজনীয় বযগ অনুলবঙ্গক মন্ত্রাবত অগছ। তাআ ববফষ্যগত কূ 

খনগন যাষ্টীয় প্রবতষ্ঠান BAPEX-মক ম্পৃক্ত কযগত গফ; 

 

১৬.৩ প্রকেটি ভাপ্ত য়ায ১৪ ভা য প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন মপ্রযণ কযা গয়গছ। ববফষ্যগত প্রকে ভাপ্ত য়ায ০৩ 

ভাগয ভগধ্য প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ; 

 

১৬.৪ ববফষ্যগত প্রকে এরাকায় াআট বযদ থন ফআ ংযেণ কযগত গফ এফং 

 

১৬.৫ সুাবয নুগেদ ১৬.১-১৬.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ।  
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ংযুবক্ত –ক 

ফাগগক্সয ৫ (াঁচ)টি কূ খনন ীল থক প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত (ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী) 

(রে টাকায়) 
 

 

Economic  

Code  

Items of work 

(as per DPP) 

Unit Target as per DPP 

(Latest Revised / 

Inter component 

adjustment) 

Actual Progress Reasons 

for 

deviatio

n (±) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8 

 Allowances: 

 

     

- 

4800 Supplies & Services      

4801 Traveling Expenditure  - 6.00 100.00 5.87 100.00 

4813 Taxes   - 18979.93 100.00 18155.52 100.00 

4821 Electricity Supply, 

connection etc.  

- 10.00 100.00 6.91 100.00 

4824 Charge for bank, bima, port 

ect.  

- 1820.00 100.00 1819.19 100.00 

4828 Office Stationary for 

Project office (Toners, 

pens, papers, seals, stamps, 

photocopy etc.)  

- 2.00 100.00 1.91 100.00 

4833 Announcement 

Advertisements etc.       

- 3.00 100.00 2.84 100.00 

4845 Entertainment Cost  - 3.00 100.00 2.31 100.00 

4846 Transportation Cost.  - - 100.00 - 100.00 

 Transfer of materials to 

site.  

- 9.15 100.00 - 100.00 

4851 Casual Labour  - 18.00 100.00 17.86 100.00 
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(রে টাকায়) 

 

Economic  

Code  

Items of work 

(as per DPP) 

Unit Target  

(Latest Revised / 

Inter component 

adjustment) 

Actual Progress Reason

s for 

deviatio

n (±) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4883 Honorarium for tender  

Evaluation. 

- 2.00 100 1.42 100 Drilling of 

05 wells 

completed. 

As per 

DPP 

physical 

work 

completed 

100%, But 

due to fall 

of US$ 

exchange 

rate by 

cost was 

reduced.  

 

 

 

 

 

 

As these 

was no 

lost in hole 

for the 

efficiency 

of BAPEX 

personnel 

these 

encored no 

cost in this 

item.    

 

 

4886 Environmental Impact 

Assessment (IEE, EIA) etc. 

- 25.00 100 9.88 100 

4899 Other cost -     

 i) Drilling operation Services  

(Drilling services including all 

materials & all engineering 

services, rig mobilization-

demobilization, civil work etc.  

- 76217.32 

(76217.32) 

100 69796.63 

(69796.63) 

100 

ii) Replacement cost for down-

hole tool /equipment in case of 

lost –in-hole (if any). 

(ii) Replacement cost for 

damaged / lost in-hole of 

drilling string, down hole 

equipment/ tools third party 

engineering services etc).   

- 2000.00 

(2000.00) 

 

100 - - 

Sub Total  

(Revenue Component) 

- 99095.40 

(78217.32) 

- 89820.34 

(69796.63) 

- 



122 

 

(রে টাকায়) 

 

Economic  

Code  

Items of work 

(as per DPP) 

Unit Target  

(Latest Revised / 

Inter component 

adjustment) 

Actual Progress Reason

s for 

deviatio

n (±) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6800 
 

(b) Capital Component : 

6899 Acquisition of Assets 

6807 Hiring of jeep (4WD 01 no. for 
18 month. 

Nos 30.60 01 nos.  29.98  (01 nos.) 

  

 

Due to fall 
oil price in 

internation

al market 
we got low 

cost 

tender.  
 

 Engineering Equipment  - - - - - 

6814 Gas gathering pipe line, 

associated  

Accessories with related works 

etc (12 K.M.)    

 1200.00 

(1000.00) 

12km 588.97 

(578.68) 

100 

6815 Computer and Accessories   

with   Printer, Scanner, UPS 

Cartridge & other Accessories 

7no.)   

No 5.00 07 nos 3.32 04 Nos.  

 

3 sets was 
no 

required.  
 

 

 
 

We used 

some 
Bapex 

furniture, 

So need 
not to buy 

all 

furniture. 

 

 

 
 

 

 
Some 

spare parts 

were used 
from 

Bapex 

stock.    

6819 Office Equipment (Fax 

machine Internet modem, 

Calculator, photocopier etc.)    
No 2.00 100 1.78 100  

6821 Furniture (Furniture, Fixture, 

Interior Decoration). No 5.00 100 1.78 100 

6827 Electrical Spares & equipment 

(Electrical bill, transformer, 

electric cable). 

- 10.00 100 6.46 100 

 Land Requisition/ 

Acquisition      

6901 i) Land Acquisition-4.78 Acore 

or 1.93 Heelers - for 

Begumgonj # 3, considering 

Tk. 50,000,00/-  Acre including 

compensation & damages.  

Acores 324.00 100 324.00 100 
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(রে টাকায়) 
 

Economic  

Code 

Items of work 

(as per DPP) 

Unit Target  

(Latest Revised / 

Inter component 

adjustment) 

Actual Progress Reason

s for 

deviatio

n (±) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

Financial Physical 

% (Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ii) Land Acquisition-3.00 

Acore or 1.2145 Hector 

For Semutang -6 considering 

Tk. 50,000,00/- acre including 

compensation & damages. 

Acores 15.00 100 15.00 100 

 

7000 Civil Construction(LGED & 

PWD rate- 2009 for Bapex) 
-  - - - 

7001 Land Development 

(23046Cu.M @ 0.001 Lakh / 

Cu.M.) by BAPEX 

- 25.00 100 25.00 100 

7016 Infrastructure Development - 585.00 100 514.46 100 

7981 Price Contingency - 100. 00 

(100.00) 
100 - - 

 Sub Total (Capital) - 2301.60 

(1100.00) 

- 1510.75 

(588.97) 

- 

 Total (Revenue + Capital 

Component) 

- 101397.00 

(79317.32) 

- 91331.10 

(70385.60) 

- 
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বফবফয়ানা-ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন াআরাআন (২য় ংগাবধত) ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

(বনজস্ব তবফগর ফাস্তফাবয়ত) 

 
১. প্রকগেয নাভ : বফবফয়ানা-ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন াআরাআন (২য় ংগাবধত) 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : মগট্রাফাংরায অতাধীন গ্যা ট্রান্পবভন মকাম্পানী বরবভগটড (বজটিবএর) 

৪. প্রকে এরাকা : বফগঞ্জ মজরায নফীগঞ্জ, ফাবনয়াচং, অজবভযীগঞ্জ ঈগজরা, বকগাযগঞ্জ 

মজরায দয, আটনা, বভঠাভআন, বনকরী, কবযভগঞ্জ, টিয়াদী  াকুবন্দয়া 

ঈগজরা, ভয়ভনবং মজরায গপযগাঁ ঈগজরা এফং গাজীপুয মজরায 

শ্রীপুয ঈগজরা 

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার :        
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১৬৫০৩১.০০ ১৭০৯৭৭.০০ ১৫৫১৫৫.৭৫ ১ এবপ্রর ২০১১ 

মথগক 

৩০ জুন ২০১৩ 

১ এবপ্রর ২০১১ 

মথগক 

৩০ জুন ২০১৫ 

১ এবপ্রর ২০১১ 

মথগক 

৩০ জুন ২০১৫ 

-৯৮৭৫.২৫ 

(মূর ব্যয় গো 

৫.৯৮% কভ ব্যয় 

গয়গছ) 

২ ফছয  

(৮৮.৯২%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ :  

 

৬.১ টভূবভ :  মদগ গ্যা ঈৎাদন মথাীঘ্র বৃবিয রগেু যকাবয ভাবরকানাধীন গ্যা বপডমূগয ঈৎাদন বৃবিয 

কাম থক্রভ ছাো বএব চুবক্তয ধীগন মগট্রাফাংরায অতায়  বনগয়াবজত অআব মবযন বরবভগটড কর্তথক তাগদয 

বযচারনাধীন বফবফয়ানা, জারারাফাদ  মভৌরবীফাজায গ্যা মেেমূগয বফযভান ঈৎাদন েভতা তদবনক ৯০০ 

বভবরয়ন ঘনপৄগটয স্থগর ২০১২ াগরয মল নাগাদ ১৪০০-১৫০০ বভবরয়ন ঘনপৄট  ২০১৫ াগরয মল নাগাদ প্রায় 

২০০০ বভবরয়ন ঘনপৄগট ঈন্নীতকযগণয রগেু গ্যাকূ খনগনয কভ থসূচী গ্রণ কযা য়। এ ফবধ থত গ্যা জাতীয় গ্রীগড 

যফযা কযতঃ বফদ্যুৎ মকে, বে কাযখানা এফং ন্যান্য গ্রাগকয চাবদা পূযগণয জন্য বফগঞ্জ মজরায নফীগঞ্জ 

ঈগজরায বফবফয়ানা গ্যা বপড মথগক গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈগজরায ধনুয়া ম থন্ত গ্যা ঞ্চারন াআরাআন 

স্থাগনয জন্য অগরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়।  

 

৬.২ ঈগদ্দশ্য : মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা পূযণ  জ্বারানী ংকট বনযগনয জন্য বফবফয়ানা  জারারাফাদ গ্যা 

মেে মথগক ঈৎাবদত ফবধ থত গ্যা জাতীয় গ্রীগড যফযা কযায ঈগদ্দগশ্য বফগগঞ্জয বফবফয়ানা মথগক গাজীপুগযয ধনুয়া 

ম থন্ত ৩৬ আবঞ্চ ডায়া  ১৩৩ বকঃবভঃ দীঘ থ গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন স্থান। 

 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন :  গ্যা ট্রান্পবভন মকাম্পনী বরঃ (বজটিবএর) এয বনজস্ব থ থায়গন ১৬৫০৩১.০০ 

রে টাকা ব্যগয় এবপ্রর ২০১১ মথগক জুন ২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৫ নগবম্বয ২০১১ তাবযগখয একগনক 

কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতী ভগয় প্রকগেয জন্য  প্রগয়াজনীয় ভারাভার  মন্ত্রাবত ংগ্র ব্যয় এফং াআরাআন 

ব্যয় বৃবিয কাযগণ  প্রকগেয ১ভ ংগাবধত বডবব মভাট ১৮১২৬৩.৩৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় মূর ফাস্তফায়ন 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক গত ১০ জানুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

বকন্তু ফল থা মভৌসুগভ কাজ কযগত না াযায় াআ রাআন বনভ থাণ, নদী ক্রবং, ভূবভ বধগ্রণ, বভটাবযং মেন  স্কাডা 

কাজ ন্যান্য অনুলবঙ্গক কাজ ম্পাদগন বফরগম্বয কাযগণ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক প্রকগেয ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃবি কযা য়। প্রকগেয ভূবভ বধগ্রগণয বযভাণ বৃবি, কুাগথাবডক 
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প্রগটকন বগেভ ন্তভূ থক্তকযণ, ববড বুাট ফাফদ ব্যয় হ্রা আতুাবদ কাযগণ মভয়াদ বযফবতথত মযগখ ১৭০৯৭৭.০০ 

রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয় ম্ববরত অগরাচু প্রকগেয ২য় ংগাধগনয প্রস্তাফ ২৩ বডগম্বয ২০১৪ তাবযগখয একগনক 

কর্তথক নুগভাবদত য়। 

৬.৪ প্রকগেয মূর কাম থক্রভমূ বনম্নরূ:  

- ৩৬আবঞ্চ ব্যাগয ১৩৩ বকঃবভঃ গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন স্থান; 

- রাআন াআ material ংগ্র; 

- Horizontal Directional Drilling (HDD) প্রবক্রয়ায় ১৪টি নদী বতক্রভ; 

- স্কাডা বগেভ স্থান; 

- ৫টি বাল্ব মেন স্থান; 

- ১১২.০৯৩ মক্টয ভূবভ বধগ্রণ  ২৫৬.৩৩৯ মক্টয ভূবভ বধমাচন। 

 
৬.৫ প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ১৭ 

 ১৮ জুরাআ ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক মকাম্পানীয ংবিষ্ট 

কভ থকতথাযা ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন। 

 

৬.৬ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  বজটিবএর এয ভাব্যফস্থাক জনাফ মভাঃ ভামুদ খান ৮ অগে ২০১০ তাবযখ 

মথগক ৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বাগফ দাবয়ত্ব ারন কগযন।  

 

৭. প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত: 

 

৭.১ প্রকগেয ঙ্গবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বনম্নরূ: 
   ( রে টাকায়) 

 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

গঙ্গয নাভ 

ফ থগল বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কভ থচাযীগদয মফতন ১৪ জন ৩৪.৮১ ৮ জন ১৮.৮৫ (০.৫৪%) 

২ বপ বাো মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ (১০০%) 

৩ ডাক মথাক ১.০০ মথাক ০.৬৯ (৬৯%) 

৪ মটবরগপান মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ (১০০%) 

৫ াবন মথাক ০.৫০ মথাক ০.৫০ (১০০%) 

৬ বফদ্যুৎ মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ (১০০%) 

৭ ফীভা/ব্যাংক চাজথ মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ (১০০%) 

৮ মেনাযী/ীরস্ /েুাম্প মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ (১০০%) 

৯ প্রচায  বফজ্ঞান মথাক ৮.৫০ মথাক ৮.৫০ (১০০%) 

১০ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১৭.০০ মথাক ১৭.০০ (১০০%) 

১১ অআন ংক্রান্ত ব্যয় মথাক ৩.০০ মথাক ০.৪৬ (০.১৫%) 

১২ ম্মানী বাতা মথাক ১৮.০০ মথাক ১৭.১৭ (৯৫%) 

১৩ াগব থ, আঅআএ মথাক ৭৫.০০ মথাক ৭৫.০০ (১০০%) 

১৪ কব/নুবরব ব্যয় মথাক ১২.০০ মথাক ১০.৫৬ (০.৮৮%) 

১৫ অপ্যায়ন ব্যয় (ল্যাবন্ডং 

চাজথ, মাট বডড, 

আনবগযন্প, মাতায়াত 

বপ্রবগভন্ট আগন্পকন, 

আন্টাগযষ্ট আডবযং 

কন্পট্রাকন) 

মথাক ১১৯৭২.৪৬ মথাক ১০০৮২.০৬ 

(৮৪%) 

১৬ ভযটমান মভযাভত  - ৫.০০ - ৫.০০ (১০০%) 
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ক্রবভ

ক 

নম্বয 

গঙ্গয নাভ 

ফ থগল বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  অবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ংযেণ 

১৭ ডাফর মকবফন বক অ 

ক্রয় (১৫০০-২৪০০ বব) 

১টি ৫০.০০ - ০.০০ 

১৮ রাআন াআগয 

মভটাবযয়ার এফং ংবিে 

যঞ্জাভ 

 

রট ৬৪৩৫১.৫১ রট ৬২৭৫১.৮০ 

(০.৯৭%) 

১৯ কবম্পঈটায মন্ত্রাং (এবকট 

ল্যাট  ৩টি মডকট 

- ৪.০০ - ২.৯২ (০.৭৩%) 

২০ বপ যঞ্জাভ রট ২.৮০ রট ২.৮০ (১০০%) 

২১ অফাফে রট ৮.০৪ রট ৫.৩৫ (০.৬৬%) 

২২ ভূবভ বধগ্রণ ১১২.০৯৩ মক্টয ৮১৯৪.৫৫ ১১২.০৯৩ 

মক্টয 

৮১৮৬.৪৮ 

(০.৯৯%) 

২৩ ভূবভ বধমাচন ২৫৬.৩৩৯ মক্টয ৪৬১১..৬৫ ২৫৬.৩৩৯মক্ট

য 

৩৮৬১.৩৭ 

(০.৮৩%) 

২৪ ভূবভ ঈন্নয়ন ১০০০০০ ঘঃবভঃ ১৮৫.২৩ ১০০০০০ 

ঘঃবভঃ 

১৭৩.৬৮ 

(০.৯৩%) 

 ১) াআ রাআন কন্পট্রাকন ১৩৩.০০ ঘঃবভঃ ২৭৪০৮.৩০ ১৩৩.০০ 

ঘঃবভঃ 

২৬৯৪১.৯০ 

(০.৯৮%) 

 ২) বযবায ক্রবং 

(এআচবডবড িবত) 

৪৫০০ বভ. ২২৯২৪.৬৯ ৪৫০০ বভ. ২১২২৯.৯৭ 

(০.৯২%) 

 ৩) স্কাডা বগেভ স্থান - ২৭৪৪.০০ - ২০.০০ (০.০০৭%) 

২৫ ববড বুাট মথাক ২৩৬৮৭.৯৪ মথাক ২২৭২৮.৭২ 

(০.৯৫%) 

২৬ বপবজকুার কবন্টনগজন্পী 

(১%) 

- ১৫৪১.৯০ - ০.০০ 

২৭ প্রাআ কবন্টনগজন্পী (২%) - ৩০৮৩.৬২ - ০.০০ 

 ফ থগভাট: ১৭০৯৭৭.০০  ১৫৫১৫৫.৭৫ 

(০.৯০%) 

 

৮. বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

 

 প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  
 

৮.১ ভূবভ বধগ্রণ/বধমাচন: ফ থগল নুগভাবদত অযবডবব নুাগয প্রকগেয ধীগন ৮১৯৪.৫৫ রে টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যগয় ১১২.০৯৩ মক্টয ভূবভ বধগ্রণ  ৪৬১১.৬৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ২৫৬.৩৩৯ মক্টয ভূবভ বধমাচগনয 

ংস্থান বছর। বকন্তু ফাস্তগফ ৮১৮৬.৪৮ রে টাকা ব্যগয় ১১২.০৯৩ মক্টয ভূবভ বধগ্রন  ৩৮৬১.৩৭ রে টাকা ব্যগয় 

২৫৬.৩৩৯ মক্টয ভূবভ বধমাচন ম্পন্ন কযা গয়গছ। ঈবস্থত প্রকে  বযচারক জানান মম,  প্রকগেয মূর বডববগত 

৬৭৪২.৩২ রে টাকা ব্যগয় ১১১.৮১৩ মক্টয ভূবভ বধগ্রণ  ১২৭৫.০০ রে টাকা ব্যগয় ২১২.৫০ মক্টয ভূবভ 

বধমাচগনয প্রস্তাফ ন্তভূ থক্ত বছর। বকন্তু মূর বডবব-মত ভুরফতঃ াআ গয়বডং কাজ এফং Angle Point 

এয জন্য মকান জবভ ন্তভু থক্ত কযা য়বন।  প্রকগেয ধীগন ম্পাবদত ১৩৩ বকঃবভঃ দীঘ থ াআরাআগন ফ থগভাট 

১১৮টি  Angle Point থাকায় প্রবতটি Angle Point এয  ফাঁগকয স্থান প্রস্ত কযায  জন্য বতবযক্ত জবভ 

বধগ্রগণয প্রগয়াজন মদখা মদয়। এ কাযগণ প্রকগেয ২য় ংগাবধত বডবব-মত ভূবভ বধগ্রগণয বযভাণ ১১২.০৯৩ 

মক্টয (০.২৮ মক্টয মফব) এফং ভূবভ বধমাচগনয বযভাণ ২৫৬.৩৩৯ মক্টয (৪৩.৮৩৯ মক্টয মফব) এ বৃবি কযা 

য়। পগর এ দ্যটি গঙ্গয ব্যয় ৪৭৮৮.৮৮ রে টাকা (ভূবভ বধগ্রণ-১৪৫২.২৩+ভূবভ বধমাচন ৩৩৩৬.৬৫ রে 

টাকা) ব্যয় বৃবি ায়। এছাো প্রকগেয অতায় ১৪টি নদী এআচবডবড িবতগত ক্রবং কাগজয জন্য নদীয একাগ 
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বযগ স্থান  য াগ নদী ক্রবংগয়য াআ গয়বডং কাগজয জন্য বতবযক্ত ভূবভয প্রগয়াজন য়। ম নুাগয 

প্রকেটি ২য় ফায ংগাধন কযা য়।  
 

৮.২ নদী ক্রবং কাম থক্রভ: প্রকগেয ধীগন ২২৯২৪.৬৯ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ২১২২৯.৯৭ রে টাকা ব্যগয় 

৪৫০০ বভটাগযয ১৪টি নদী ক্রবংগয়য কাজ ম্পন্ন কযা য়। ১৪টিয ভগধ্য ১৩টি নদী HDD িবতগত এফং ১টি নদী 

(নযসুন্দা) গনকাট িবতগত ক্রবং কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়।  মম ১৩টি নদী HDD িবতগত ক্রবং কযা গয়গছ 

এগুবর গে বফগগঞ্জয বংবর, মদেগয, কারনী, কুবয়াযা ১  ২, বকগাযগগঞ্জয ধনু, ফাঈরা, মগাোগাো, িহ্মপুে ১ 

 ২, ভয়ভনবংগয বরা এফং গাজীপুগযয সূবত  ভাটিকাটা। শুকনা মভৌসুগভ  নযসুন্দা নদীয াবন শুবকগয় মায়ায 

কাযগণ ঈক্ত নদীগত গনকাট িবতগত নদী ক্রবং ম্পন্ন কযা য় ফগর প্রকে বযচারক জানান।  

 

৮.২.১ প্রকে বযচারক জানান মম নদী বতক্রভ কাগজয জন্য EPC বববিগত প্রথভফায অন্তজথাবতক দযে অফান কযা 

গর মকান দযে ায়া মায়বন বফধায় পুনঃদযে অফান কযা য়। তঃয বনফ থাবচত ঠিকাদাগযয নুকূগর ১১ মভ 

২০১৩ তাবযগখ কাম থাগদ প্রদান কযা য়। এছাো ১ভ ংগাবধত বডববগত ১৪টি নদী ক্রবং ফাফদ ১৮০০০.০০ রে 

টাকায ংস্থান বছর। বকন্তু এ প্যাগকগজয ফ থবনম্ন দযদাতা কর্তথক ২২৯২৪.৬৯ রে টাকা ঈদ্ধৃত কযা য় মা ১ভ 

ংগাবধত বডবব গো ৪৯২৪.৬৯ রে টাকা (২৭.৩৬%) মফী। ন্যাগন্যয ভগধ্য এ কাযগণ বডবব ২য় ফায 

ংগাধগনয প্রগয়াজন য়। 

 

৮.৩ গ্যা ঞ্চারন রাআন স্থান:  বফগগঞ্জয বফবফয়ানায় ১টি বগ রাঞ্চায মেন, গাজীপুগযয ধনুয়ায় ১টি বগ বযববায 

মেন, বকগাযগগঞ্জয নান্দরায় ১টি বভডল্যান্ড স্ক্র্ুাায মেন, ৫টি বাল্ব মেন,  ২৭৯টি আনডাকন মফড, ৯৩টি ফর 

বাল্ব, ৯৪টি োগ বাল্ব  ২টি বগ ট্রুা এফং ৩৬ আবঞ্চ ডায়াবফবষ্ট বফগঞ্জ মজরায নফীগঞ্জ ঈগজরায বফবফয়ানা 

মথগক গাজীপুয মজরায শ্রীপুয ঈগজরায ধনুয়া ম থন্ত ১৩৩ বকগরাবভটাগযয গ্যা ঞ্চারন াআরাআন বনভ থাণ ম্পন্ন 

কযা য়। ফ থগল ংগাবধত বডবব-মত  এ ঞ্চারন রাআন বনভ থাণ ফাফদ ২৭৪০৮.৩০ রে টাকায ব্যয় ন্তভু থক্ত 

অগছ। ফাস্তগফ এ গঙ্গয ব্যয় ফাফদ ২৬৯৪১.৯০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ থাৎ নুগভাবদত ব্যয় গো ৪৬৬.৪০ রে 

টাকা কভ ব্যয় গয়গছ। ঞ্চারন রাআন স্থাগনয কাজ গত ১২ জুন ২০১৪ তাবযগখ ভাপ্ত য়ায য তা ২৮ গক্টাফয 

২০১৪ তাবযগখ গ্যা যফযাগয ভাধ্যগভ কবভবনং কযা য়।  

 

৮.৩.১ প্রকগেয মূর বডবব/১ভ ংগাবধত বডবব/২য় ংগাবধত বডবব-মত স্কাডা বগেভ স্থাগনয জন্য ২৭৪৪.০০ রে 

টাকায ংস্থান থাকগর প্রকগেয ধীগন তা স্থান কযা য়বন। প্রকে বযচারক জানান মম জাআকা’য ায়তায় 

ফাস্তফায়নাধীন “Rehabilitation and Expansion of Existing SCADA System of National 

Gas Grid Under GTCL” প্রকগেয ধীগন বফলয়টি ফাস্তফাবয়ত গে। 

 

৮.৪ Cathodic Protection (CP) এয কাজ মূর বডব-মত ন্তভু থক্ত বছর। বকন্তু ১ভ ংগাবধত বডবব মথগক তা 

ফাদ মদয়া য় এফং ২য় ংগাবধত বডববগত তা পুনযায় ন্তভু থক্ত কযা য়। প্রকে বযচারক জানান মম ১ভ 

ংগাবধত  বডবব মথগক ভুরফতঃ ঙ্গটি ফাদ গে মায়। বকন্তু গ্যা ঞ্চারন াআরাআগনয েয় মযাধকগে ঙ্গটি 

জরুযী বফধায় ২য় ংগাবধত বডববগত তা পুনযায় ন্তভু থক্ত  কযা য়।  
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১০. প্রকে ংবিষ্ট বস্থয বচে: প্রকে ংবিষ্ট  ৪ (চায) টি বস্থয বচে বনগম্ন প্রদান কযা গরা:- 

 

 
 

 

বচে-১: বফগগঞ্জয নফীগঞ্জ ঈগজরায় বনবভ থত PIG রাঞ্চায মেন। বচে-২: গাজীপুগযয শ্রীপুয ঈগজরায় বনবভ থত PIG বযববায 

মেন। 

 
 

 

বচে-৩: বকগাযগগঞ্জয াকুবন্দয়া ঈগজরায চয কানায় বনবভ থত বাল্ব 

মেন। 
বচে-৪: বকগাযগগঞ্জয াকুবন্দয়া ঈগজরায নান্দরায় বনবভ থত 

বভডল্যাড স্ক্র্ুাায মেন। 
 

১১. প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্য বযবষ্ট ‘ক’ - মত যবেত।  

 

১২. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:   
 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা পূযণ  জ্বারানী 

ংকট বনযগনয জন্য বফবফয়ানা  জারারাফাদ গ্যা 

মেে মথগক ঈৎাবদত ফবধ থত গ্যা জাতীয় গ্রীগড 

যফযা কযায ঈগদ্দগশ্য বফগগঞ্জয বফবফয়ানা মথগক 

গাজীপুগযয ধনুয়া ম থন্ত ৩৬আবঞ্চ ডায়া  ১৩৩ বকঃবভঃ 

দীঘ থ গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন স্থান। 

প্রকগেয ধীগন বফগগঞ্জয বফবফয়ানা মথগক গাজীপুগযয 

ধনুয়া ম থন্ত ১৩৩ বকঃবভঃ দীঘ থ গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন 

স্থান কযা গয়গছ। ঞ্চারন াআরাআন স্থাগনয 

াগযগনয ১ভ ফছগয ৩৮০.০০ - ৪২০.০০ 

এভএভবএপবড গ্যা ঞ্চারন কযা ম্ভফ গয়গছ মা 

ফাৎবযক ১৩৮৭০০.০০-১৫৩৩০০.০০ এভএভবএপ 

গ্যাগয ভবযভাণ। 

 
১৩. বডট ংক্রান্ত তথ্য : প্রকগেয ২০১১-১২ থ থফছয মথগক ২০১৪-১৫ থ থফছয ম থন্ত ধাযাফাবকবাগফ ৪ ফছয 

বুন্তযীণ বডট ম্পন্ন কযা য়। এ বডট ম্পন্নকাগর মকান অবি ঈত্থাবত য়বন। 

যবদগক ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ থফছগয প্রকগেয এক্সটাযনার বডট ম্পন্ন 

গয়গছ। ঈক্ত বডট ম্পন্নকাগর ৪টি অবি ঈত্থাবত য়। তন্গধ্য ১টি অবি বনষ্পবি 

কযা গয়গছ এফং ৩টি অবি বনষ্পন্ন ফস্থায় যগয়গছ। 

১৪. ভস্যা:   

১৪.১ 

 

প্রগেণ গো কভ গ্যা ঞ্চারন: ২০১৫ ার নাগাদ প্রগেবত ২০০০ এভএভবএপবড গ্যা অগরাচু াআ 

রাআগনয ভাধ্যগভ ঞ্চারগনয জন্য গ্রণ কযা য়। রাআনটি াগযন ভগয়য ১ভ ফছগয ভাে ৩৮০-৪২০ 



129 

 

এভএভবএপবড গ্যা ঞ্চারন কগয মা প্রগেবত বযভাণ গো গনকাংগ কভ। থ থাৎ ঞ্চারন েভতায 

অংবক ব্যফায গে। ফতথভাগন গ্যা বপডগুগরায ঈৎাদন ক্রভহ্রাভান। এ কাযগণ ববফষ্যগত এ াআরাআনটিগত 

পূণ থভাোয় গ্যা ঞ্চারন কযায সুগমাগ গফ না। এ মপ্রোগট ববফষ্যগত ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণয মেগে ঞ্চারন 

রাআগনয েভতা পূণ থরূগ মাগত ব্যফায কযা মায় ম বফলগয় কাবযগযী ভীো কগয প্রকে প্রণয়ন কযগত গফ 

(নুগেদ: ১২); 

 

১৪.২ ভূবভ বধগ্রণ/বধমাচগনয জন্য ভূবভয বযভাণ বনধ থাযণ:  প্রকগেয মূর বডববগত ৬৭৪২.৩২ রে টাকা ব্যগয় 

১১১.৮১৩ মক্টয ভূবভ বধগ্রণ  ১২৭৫.০০ রে টাকা ব্যগয় ২১২.৫০ মক্টয ভূবভ বধমাচগনয প্রস্তাফ ন্তভূ থক্ত বছর। 

বকন্তু মূর বডবব-মত ভুরফতঃ াআ গয়বডং কাজ এফং Angle Point এয জন্য মকান জবভ ন্তভু থক্ত কযা 

য়বন।  প্রকগেয ধীগন ম্পাবদত ১৩৩ বকঃবভঃ দীঘ থ াআরাআগন ফ থগভাট ১১৮টি  Angle Point থাকায় 

প্রবতটি Angle Point এয  ফাঁগকয স্থান প্রস্ত কযায  জন্য বতবযক্ত জবভ বধগ্রগণয প্রগয়াজন মদখা মদয়। 
এছাো প্রকগেয অতায় ১৪টি নদী এআচবডবড িবতগত ক্রবং কাগজয জন্য নদীয একাগ বযগ স্থান  য 

াগ নদী ক্রবংগয়য াআ গয়বডং কাগজয জন্য বতবযক্ত ভূবভয প্রগয়াজন য়। এ কাযগণ প্রকগেয ২য় 

ংগাবধত বডবব-মত ভূবভ বধগ্রগণয বযভাণ ১১২.০৯৩ মক্টয (০.২৮ মক্টয মফব) এফং ভূবভ বধমাচগনয 

বযভাণ ২৫৬.৩৩৯ মক্টয (৪৩.৮৩৯ মক্টয মফব) এ বৃবি কযা য়। পগর এ দ্যটি গঙ্গয ব্যয় ৪৭৮৮.৮৮ রে টাকা 

(ভূবভ বধগ্রণ-১৪৫২.২৩+ভূবভ বধমাচন ৩৩৩৬.৬৫ রে টাকা) ব্যয় বৃবি ায়। প্রকে প্রণয়ন ম থাগয় এরু ভুগরয 

কাযগণ ফাস্তফায়নকার  ব্যয় বৃবি ায় (নুগেদ: ৮.১); 

 

১৪.৩ 

 

নদী ক্রবং কাম থক্রগভয দযগেয প্রাক্করন প্রণয়ন: ১ভ ংগাবধত বডববগত ১৪টি নদী ক্রবং ফাফদ ১৮০০০.০০ রে 

টাকায ংস্থান বছর। বকন্তু এ প্যাগকগজয ফ থবনম্ন দযদাতা কর্তথক ২২৯২৪.৬৯ রে টাকা ঈদ্ধৃত কযা য় মা ১ভ 

ংগাবধত বডবব গো ৪৯২৪.৬৯ রে টাকা (২৭.৩৬%) মফী। এ কাগজয প্যাগকগজয প্রাক্করন ঠিকবাগফ 

প্রণয়ন কযা গর বডবব ২য় ফায ংগাধন কযায প্রগয়াজন গতা না । এছাো নদী বতক্রভ কাগজয জন্য EPC 

বববিগত প্রথভফায অন্তজথাবতক দযে অফান কযা গর মকান দযে ায়া মায়বন বফধায় পুনঃদযে অফান 

কযা য়।  (নুগেদ: ৮.২.১);  

 

১৪.৪ Cathodic Protection (CP) ঙ্গটি বডবব মথগক ফাদ মদয়া: Cathodic Protection 

(CP) ঙ্গটি মূর বডব-মত ন্তভু থক্ত বছর। বকন্তু ১ভ ংগাবধত বডবব মথগক ভুরফতঃ ফাদ মদয়া য় এফং ২য় 

ংগাবধত বডববগত তা পুনযায় ন্তভু থক্ত কযা য় (নুগেদ: ৮.৪); 

 

১৪.৫ 

 

বনষ্পন্ন বডট অবি:  ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ থফছগয প্রকগেয এক্সটাযনার বডট  ম্পন্নকাগর ৪টি অবি 

ঈত্থাবত য়। তন্গধ্য ১টি অবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ৩টি অবি বনষ্পন্ন ফস্থায় (নুগেদ: ১৩); 

 

১৪.৬ 

 

বফরগম্ব ববঅয মপ্রযণ: বফবধ নুাগয প্রকে ভাবপ্তয ৩ ভাগয ভগধ্য ববঅয মপ্রযগণয কথা থাকগর এ মেগে 

প্রকে ভাবপ্তয (জুন ২০১৫) ৫ ভা ১৯ বদন য থ থাৎ ২০ বডগম্বয ২০১৫ তাবযগখ ববঅয প্রযণ কযা গয়গছ।  

 

১৫. সুাবয/ভতাভত: 

১৫.১ ২০১৫ ার নাগাদ প্রগেবত ২০০০ এভএভবএপবড গ্যা অগরাচু াআ রাআগনয ভাধ্যগভ ঞ্চারগনয জন্য গ্রণ কযা 

য়। রাআনটি াগযন ভগয়য ১ভ ফছগয ভাে ৩৮০-৪২০ এভএভবএপবড গ্যা ঞ্চারন কগয মা প্রগেবত বযভাণ 

গো গনক কভ। থ থাৎ ঞ্চারন েভতায অংবক ব্যফায গে। ফতথভাগন গ্যা বপডগুগরায ঈৎাদন 

ক্রভহ্রাভান। এ কাযগণ ববফষ্যগত এ াআরাআনটিগত পূণ থভাোয় গ্যা ঞ্চারন কযায সুগমাগ গফ না। এ মপ্রোগট 

ববফষ্যগত ঞ্চারন রাআন বনভ থাগণয মেগে ঞ্চারন রাআগনয েভতা পূণ থরূগ মাগত ব্যফায কযা মায় ম বফলগয় 

কাবযগযী ভীো কগয প্রকে প্রণয়ন কযগত গফ (নুগেদ: ১৪.১); 

 

১৫.২ ববফষ্যগত প্রকে প্রণয়নকাগর ভূবভ বধগ্রণ কর গঙ্গয বযভাণ  ব্যয় ফাস্তফবববিক কযায  বফলয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   মত্নফান গফ  (নুগেদ: ১৪.২, ১৪.৩  ১৪.৪);  

 

১৫.৩ ববফষ্যগত দযগেয প্রাক্করন  তথাফরী মাগত ফাস্তফম্মত য় ম বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বধকতয গচষ্ট 

থাকগফ (নুগেদ: ১৪.৩);  
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১৫.৪ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ থ থফছগয প্রকগেয এক্সটাযনার বডগটয ৩টি বনষ্পন্ন অবি দ্রুত বনষ্পগন্নয বফলগয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ: ১৪.৫); 

 

১৫.৫ প্রকে ভাবপ্তয ৩ ভাগয ভগধ্য ববঅয মপ্রযগণয বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ (নুগেদ: ১৪.৬);  

 

১৫.৬ নুগেদ ১৫.১ - ১৫.৫ এয বফলগয় গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগধ্য অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত 

গফ। 
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প্রবকঈযগভন্ট ফ েুান্ডফাআ গ্যা প্রগ েুান্ট (১ভ ংগাবধত) ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 
(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

১. প্রকগেয নাভ : প্রবকঈযগভন্ট ফ েুান্ডফাআ গ্যা প্রগ েুান্ট (১ভ ংগাবধত) 

২. ঈগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারানী  খবনজ ম্পদ বফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ মগট্রাবরয়াভ এক্সগোগযন এন্ড মপ্রাডাকন মকাম্পাবন বরঃ 

(ফাগক্স) 

৪. প্রকে এরাকা : মনায়াখারীয মফগভগঞ্জ ঈগজরায কুতুফপুয আঈবনয়গনয এনাগয়তপুয গ্রাভ  

৫. প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়ন কার :        
 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

  

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

৪৬১৮.০০ 

 

৪৬১৮.০০ 

 

৪১৭৩.০৫ 

 

মগন্ফম্বয ২০১২ 

মথগক 

এবপ্রর ২০১৪ 

ম থন্ত 

মগন্ফম্বয 

২০১২ মথগক 

জুন ২০১৫  

ম থন্ত 

মগন্ফম্বয 

২০১২ মথগক 

জুন ২০১৫  

ম থন্ত 

(-) ৪৪৪.৯৫ 

(৯.৬৪%) 

১৪ ভা 

(৭০%) 

 

৬. াধাযণ ম থগফেণ :  

৬.১ টভূবভ : মদগয বফদ্যুৎ ঘাটবত মভাকাবফরায াাাব গ্যা বববিক বে স্থান এফং থ থননবতক প্রবৃবি জথনকাযী 

কভ থকাড বৃবিয রগেু ফাগক্স কর্তথক মদগয বফববন্ন গ্যা মেগে নুন্ধান, মূল্যায়ন  ঈন্নয়ন কূ খনন প্রকে গ্রণ 

কযা য়। ফাগগক্সয কূ মূগ গ্যা প্রাবপ্ত বনবিত গর কূগুবর মথগক গ্যা প্রবক্রয়াকযগণয জন্য বনয়বভত প্রগ 

েুান্ট স্থান না কযা ম থন্ত  এফং ঈৎাদনযত গ্যা মেগেয মকান প্রগ েুান্ট ঠাৎ বফকর গয় েগর ঈক্ত কূমূ 

মথগক তাৎেবণকবাগফ জাতীয় গ্রীগড গ্যা যফযা কযায ঈগদ্দগশ্য  এ কর গ্যাগেগেয গ্যা যফযা বনযফবেন্ন 

কযায রগেু ফাগক্স কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফায়গনয জন্য গ্রণ কযা গয়গছ।  

 

৬.২ ঈগদ্দশ্য : মদগয ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা পূযগণয রগেু বনযফবেন্ন গ্যা যফযাগয ঈগদ্দগশ্য ফাগগক্সয বফববন্ন 

গ্যা মেগেয ঈৎাবদত গ্যা তাৎেবণকবাগফ প্রবক্রয়াকযণ কযা। 
 

৬.৩ প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধন :  ৪৬১৮.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ১ মগন্ফম্বয ২০১২ মথগক ৩০ এবপ্রর ২০১৪ 

ম থন্ত মভয়াগদ  গ্যা ঈন্নয়ন তবফর (বজবডএপ) এয থ থায়গন ফাস্তফায়গনয জন্য অগরাচু প্রকেটি জ্বারানী  খবনজ 

ম্পদ বফবাগ কর্তথক ২৮ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। প্রকগেয কবতয় গঙ্গয ব্যয় হ্রা/বৃবি, প্রগ েুান্ট 

স্থাগনয মরাগকন াজাদপুয-সুন্দরপুয গ্যা বপড মথগক মফগভগঞ্জ গ্যা বপগড বযফতথন  ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন 

২০১৫ ম থন্ত বৃবিয রগেু মূর প্রকে ব্যয় বযফবতথত মযগখ প্রকগেয ংগাবধত বডবব জ্বারানী  খবনজ ম্পদ 

বফবাগ কর্তথক ১৫ মভ ২০১৪ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

 

৬.৪ প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবাগগয বে  বক্ত মক্টগযয বযচারক (বক্ত) মফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত ১৬ 

অগে ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ফাগগক্সয ংবিষ্ট কভ থকতথাযা 

ঈবস্থত মথগক ায়তা প্রদান কগযন। 

 

৬.৫ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: ফাগগক্সয ঈ ভাব্যফস্থাক জনাফ মভাঃ পজলুর ক  প্রকে ব্যফস্থাক বাগফ ১রা 

মগন্ফম্বয ২০১২ মথগক ২৭ জুরাআ ২০১৩ ম থন্ত এফং ২৮ জুরাআ ২০১৩ মথগক জুন ২০১৫ ম থন্ত  প্রকে বযচারক বাগফ 

দাবয়ত্ব ারন কগযন।  
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৬.৬  প্রকগেয কাম থক্রভ: প্রকগেয মূর কাম থক্রভমূ বনম্নরূ: 

 ২০ এভএভএবএপবড েভতাম্পন্ন  গ্লাআকর বডাআগেন টাআগয একটি েুান্ডফাআ গ্যা প্রগ েুান্ট 

ংগ্র; এফং 

 একটি অযবর মপ্রাডাকন পুাববরটিজ ংগ্র  স্থান। 
 

৭. প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত: 

৭.১ প্রকগেয নুকূগর ব্যয় গয়গছ ৪১.৭৩ মকাটি টাকা মা নুগভাবদত প্রকে ব্যগয়য ৯০.৩৬%। ঙ্গবববিক ব্যগয়য 

বফবাজন বনম্নরূ    

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 
গঙ্গয নাভ 

ফ থগল নুগভাবদত বডবব নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

বযভাণ/ ংখ্যা প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  অবথ থক (%)  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কােভ, শুল্ক/বুাট (অভদাবনকৃত 

ভারাভার  মন্ত্রাবতয ৬% AIT) 
মথাক ২৩৪.৫৪ মথাক ১৯৫.৫৪ 

(৭৩.৩৭%) 

২ i) ফীভা (অভদাবনকৃত ভারাভার  

মন্ত্রাবতয ২.০০%) 
মথাক ৭৮.৪৬ মথাক ৭৮.১৬ (৯৯.৬১%) 

ii) ব্যাংক চাগজথ (অভদাবনকৃত 

ভারাভার  মন্ত্রাবতয ০.৭৪%) 
মথাক ২৯.০০ মথাক ২৮.৫০ (৯৮.২৭%) 

৩ মেনাযী, ীর  েুাম্প মথাক ১.০০ মথাক ০.৩৭ (৩৭%) 

৪ প্রচায  বফজ্ঞান (মটডায মনাটি 

প্রকানা আতুাবদ) 

মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ (১০০%) 

৫ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.৩২ (৩২%) 

৬ বযফন ব্যয় (মন্ত্রাবত  

ভারাভার বযফন) 

মথাক ৮.০০ মথাক ০.০০ (০%) 

৭ বনয়বভত শ্রবভক মথাক ১.০০ মথাক ০.০০ (০%) 

৬ বনযািা প্রযী মথাক ১.০০ মথাক ০.০০ (০%) 

৭ ম্মানী বাতা মথাক ১.০০ মথাক ০.৬৩ (৬৩%) 

৮ কব/নুবরব ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.২১ (২১%) 

৯ মভাটযমান (ডাফর মকবফন বক-

অ/ভাআগক্রাফা বাো; ১৮ ভা) 

১টি ১৯.২৬ ১টি ১৬.৬৫ 

(৮৬.৪৪%) 

১০ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভাবদ     

i) গ্যা প্রগ েুান্ট ১টি ৩০৮৩.০০ ১টি ২৮৪৭.১৭ 

(৯২.৩৫%) 

ii) Early Production 

Facilities 
১ মট ১১৫৪.২৮ ১ মট ১০০৪.৪৬ 

(৮৭.০২%) 

১১ তফদ্যুবতক যঞ্জাভ  মস্পয়া থ মথাক ৪.৪৬ মথাক ০.০১ (০.২২%) 

 ফ থগভাট: ৪৬১৮.০০  ৪১৭৩.০৪ 

(৯০.৩৬%) 

 
 

৮. বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  
 

 

 প্রধান প্রধান গঙ্গয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয বফফযণ:  
 

৮.১ মদগয ৭টি গ্যা মেগে মথা-ারদানদী, মপঞ্চুগঞ্জ, াফাজপুয, মমুতাং, সুন্দরপুয, শ্রীকাআর  মফগভগঞ্জ গ্যা 

মেে ফাগক্স কর্তথক বযচাবরত গে। এ গ্যা মেে মূ মথগক ১৩০ (+) এভএভএবএপবড গ্যা ঈৎাবদত গয় 

থাগক। এছাো রূগঞ্জ গ্যা মেগে নুন্ধানমূরক বেবরং ম্পন্ন গয়গছ এফং মভাফাযকপুয গ্যা মেে ২টিগত বেবরং 

চরভান অগছ; 

৮.২ একটি গ্যা প্রগ েুান্ট ংগ্রগয জন্য নূুনতভ ২ ফছয ভগয়য প্রগয়াজন য়। যবদগক মদগ গ্যাগয চাবদা 

প্রবতবনয়ত বৃবি াগে এফং ক্রভফধ থভান গ্যাগয চাবদা পূযগণয রগেু গ্যাগয ঈৎাদন বৃবি কযগত গফ। তএফ 
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নতুন অবফষ্কৃত গ্যা মেে মথগক দ্রুততায গঙ্গ গ্যা ঈৎাদগনয স্বাগথ থ অগরাচু প্রকগেয অতায় ১টি গ্লাআকর 

টাআ েুান্ডফাআ গ্যা প্রগ েুান্ট ংগ্রগয ঈগযাগ গ্রণ কযা  য়। এ প্রগ  েুাগন্টয একটি সুবফধা গে 

প্রগয়াজনভত এটি মম মকান গ্যা মেগে স্থানান্তযপূফ থক গ্যা প্রগ কাম থক্রভ শুরু কযা মায়। ংগৃীত প্রগ েুান্টটি 

স্কীড ভাঈগন্টড ধযগনয এফং ২০ এভএভএবএপবড গ্যা প্রগ কযায েভতা ম্পন্ন;  

 

৮.৩ প্রগ েুান্টটি িাহ্মণফােীয়ায কফা ঈগজরায ারদানদী গ্যা মেগে প্রাথবভকবাগফ স্থাগনয বযকেনা বছর। 

বকন্তু ঈক্ত গ্যাগেগেয ভজুদ ১০ এভএভএবএপবড-মত হ্রা ায় এফং ম কাযগণ মখাগন প্রগ েুান্টটি স্থান 

কযা য়বন। তঃয াজাদপুয-সুন্দরপুয গ্যা মেগে তা স্থাগনয বিান্ত গ্রণ কযা য়। বকন্তু মখাগন 

down-hole ংক্রান্ত ভস্যায সৃবষ্ট য় এফং ঈৎাদন ১০ মথগক ৫ এভএভএবএপবড-মত হ্রা ায় বফধায় ঈক্ত 

বিান্ত ফাস্তফায়ন কযা মায়বন। আগতাভগধ্য মফগভগঞ্জ গ্যা মেগেয ৩ নম্বয কূটি ঈৎাদগনয জন্য প্রস্তুত থাকায় 

ফগগল মখাগন ংগৃীত েুান্ডফাআ প্রগ েুান্টটি স্থান কযা য় এফং ৩ ভাচ থ ২০১৫ তাবযখ মথগক স্থাবত প্রগ 

েুাগন্টয ভাধ্যাগভ গ্যা ঈৎাদন শুরু কযা য়; 

 

৮.৪ অগরাচু প্রকগেয ধীগন ১টি Early Production Facility ংগ্রপূফ থক রূগঞ্জ গ্যা মেগে কবভবনং কযা 

য়। এ পুাববরটি কূ যীোয কাগজ ব্যফসৄত য়, বকন্তু নতুন অবফষ্কৃত গ্যা মেে মথগক এগকফাগয প্রাথবভক 

ম থাগয় এ পুাববরটি িাযা গ্যা ঈৎাদন কযা ম্ভফ। ংগৃীত এ পুাববরটিয ভাধ্যগভ ৩০-৪০ এভএভএবএপবড 

গ্যা ঈৎাদন কযা ম্ভফ;  

 

৮.৫ প্রকগেয ১৪ ভা টাআভ বায যাগনয বফলগয় প্রকে বযচারক জানান মম মগন্ফম্বয ২০১২ ভাগ ফাস্তফায়ন শুরুয ১০ 

ভা য ২৫ জুরাআ ২০১৩ তাবযগখ আবব ঠিকাদাগযয গঙ্গ চুবক্ত স্বােবযত য়। ১২ মগন্ফম্বয ২০১৩ তাবযগখ এরব 

মখারায য ৮ গক্টাফয ২০১৩ তাবযগখ তা আবব ঠিকাদায কর্তথক গৃীত য়। চুবক্ত নুাগয আবব ঠিকাদায কর্তথক 

এরব গ্রগণয তাবযখ মথগক (৮ গক্টাফয ২০১৩) ৩৩০ বদগনয ভগধ্য ভারাভার ংগ্রগয কাম থক্রভ মল কযায জন্য 

বনধ থাবযত বছর। ম বাগফ ৪ মগন্ফম্বয ২০১৪ তাবযগখয ভগধ্য ঠিকাদায কর্তথক ভারাভার ংগ্রগয জন্য বনধ থাবযত য় 

এফং ৪ মগন্ফম্বয ২০১৫ তাবযখ ম থন্ত য়াগযবন্ট মভয়াদ ফার থাগক। এ কাযগণ প্রকগেয মভয়াদ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃবি 

কযা য়। এছাো প্রকগেয বডবব ংগাধনকাগর কােভ বডঈটি/বুাট ৫% এয বযফগতথ ৬%  ফাস্তফতায বববিগত 

ব্যাংক চাগজথয ায ংগাধন কযা য় ফগর প্রকে বযচারক জানান।  

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

 

 

 
 

বচে-১: মফগভগঞ্জ গ্যা বপগড স্থাবত েুান্ডফাআ প্রগ েুাগন্টয 

য়াটায ফাথ বটায। 
বচে-২: মফগভগঞ্জ গ্যা বপগড স্থাবত েুান্ডফাআ প্রগ েুাগন্টয 

নকঅঈট মাগযটয। 
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বচে-৩: মফগভগঞ্জ গ্যা বপগড স্থাবত েুান্ডফাআ প্রগ েুাগন্টয য়াটায ফাথ বটাগযয বচভনী। 

 
 

১০. প্রকগেয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:        (রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 
কাগজয নাভ/প্যাগকগজয নাভ দযে অফাগনয তাবযখ  -চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 

- চুবক্ত নুাগয কাম থ ম্পাদগনয 

তাবযখ 
- ফাস্তমফ কাম থ ম্পাদগনয  তাবযখ 
- চুবক্ত মূল্য 
-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ 

১. বডজাআন, আবঞ্জবনয়াবযং, প্রবকঈযগভন্ট, াোআ, 

আনেগরন, মটবেং এড কবভবনং ফ ২০ 

এভএভএবএপবড স্কীড ভাঈগন্টড গ্লাআকর 

বডাআগেন টাআ, Early Production 

Facilities এড এগাবগয়গটড ম্যাগটবযগয়র। 

২৭ বডগম্বয ২০১১ -২৫ জুরাআ ২০১৩ 

-৪ মগন্ফম্বয ২০১৪ 

-৪ মগন্ফম্বয ২০১৪ 

-৪২৭২.০০ 

-৩৮৫১.৬৩ 

 

১১. প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন:   
 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ক) ২০ এভএভএবএপবড েভতাম্পন্ন ১টি গ্লাআকর 

বডাআগেন টাআ গ্যা প্রগ েুাণ্ট ংগ্র  স্থান; 

এফং 

 

খ)  ১টি Early Production Facility ংগ্র  স্থান। 
 

ক)  প্রকগেয ধীগন ২০ এভএভএবএপবড েভতাম্পন্ন 

১টি গ্লাআকর বডাআগেন টাআ গ্যা প্রগ েুাণ্ট 

ংগ্রপূফ থক মফগভগঞ্জ গ্যা মেগে স্থান  

কবভবনংগয়য ভাধ্যগভ ৩ ভাচ থ ২০১৫ মথগক গ্যা 

ঈৎাদন শুরু কযা য়; এফং 

খ) ১টি Early Production Facility ংগ্রপূফ থক 

রূগঞ্জ গ্যা মেগে কবভবনং কযা গয়গছ। 

 

১২. বডট ংক্রান্ত তথ্য : প্রকগেয ধীগন ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪  ২০১৪-১৫ থ থ ফছগয বুন্তযীণ  External 

বডট ম্পন্ন গয়গছ। ঈক্ত বডট ম্পন্নকাগর মকান অবি ঈত্থাবত য়বন। 

 

১৩. ভস্যা:   

১৩.১ প্রকগেয টাআভ বাযযান: প্রকগেয ১৪ ভা টাআভ বায যান ঘগটগছ। এ টাআ বায যাগনয কাযগণ প্রকগেয ঈগদ্দশ্য 

জথগন বফরম্ব গয়গছ (নুগেদ ৮.৫); 

 

১৩.২ আবব ঠিকাদাগযয গঙ্গ বফরগম্ব চুবক্ত স্বােয: ফাস্তফায়ন শুরুয ১০ ভা য আবব ঠিকাদাগযয গঙ্গ চুবক্ত স্বােবযত 

য়। এ বফরগম্বয কাযগণ প্রবকঈযগভন্ট কাম থক্রভ ম্পন্ন কযগত বফরম্ব য়  ফগগল প্রকগেয মভয়াদ বৃবি কযগত য় 

(নুগেদ ৮.৫); এফং 

 

১৩.৩ প্রকগেয ববড/বুাট  ব্যাংক চাজথ বনধ থাযণ: প্রকগেয ববড/বুাট  ব্যাংক চাগজথয ায প্রাথবভকবাগফ ফাস্তফতায 

বববিগত বনধ থাযণ কযা য়বন (নুগেদ ৮.৫)। 
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১৪. সুাবয:   

১৪.১ প্রকগেয টাআভ বায যান বযাযপূফ থক বনধ থাবযত মভয়াগদয ভগধ্য ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযায বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

গচষ্ট থাকগফ (নুগেদ ১৩.১); 

১৪.২ ফাস্তফায়ন শুরুয ব্যফবত গয প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত কাম থক্রভ শুরু কযগত গফ মাগত এ ংক্রান্ত কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন 

মভয়াগদয ভগধ্য মল কযা মায় (নুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩ প্রকগেয কর প্রকায বডঈটি /চাজথ মাগত যকায কর্তথক বনধ থাবযত াগয নুগভাবদত য় ম বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা বনবিত কযগফ (নুগেদ ১৩.৩); 

১৪.৪ ংগৃীত গ্যা প্রগ েুান্ট  Early Procuction Facility এয অয়ুষ্কার ংযেগণয স্বাগথ থ এ দ্যটিয মথামথ 

যেণাগফেণ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ;এফং 

১৪.৬ নুগেদ ১৪.১-১৪.৪ এয গরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ অআএভআ বফবাগগক দ্রুত ফবত কযগত গফ। 
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কনিাকন ফ গ্যা ট্রান্পবভন াআরাআন রভ বততা গ্যা বপড (মরাগকন-ব-বফ-এ) টু আনগটক 

গয়ন্ট ফ বততা এ-বফ াআরাআন এুাট ছয়ফাবেয়া ীল থক প্রকগেয  ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৫) 

 

১।      প্রকগেয নাভ :  কনিাকন ফ গ্যা ট্রান্পবভন াআরাআন রভ বততা গ্যা বপড  

(মরাগকন-ব-বফ-এ) টু আনগটক গয়ন্ট ফ বততা এ-বফ াআরাআন 

এুাট ছয়ফাবেয়া।   

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

বফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  গ্যা ট্রান্পবভন মকাম্পানী বরবভগটড (বজটিবএর), মগট্রাফাংরায একটি      

                                                            মকাম্পানী।                                                     

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

বনজস্ব 

(বজটিবএর) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকা

মরয%) 

মূর 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

বনজস্ব 

(বজটিবএর) 

ফ থগল 

ংগাবধত 

ফ থগভাট 

টাকা 

প্রকে াায্য 

বনজস্ব 

(বজটিবএর) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪২৫৪.৮৯ 

- 

- 

৪২৫৪.৮৯ 

- ৪০১৬.১০ 

- 

- 

৪০১৬.১০ 

বডগম্বয,২০১

৩ গত 

জুন,২০১৫ 

- বডগম্বয,২০১

৩ গত 

জুন,২০১৫ 

(-) ২৩৮.৭৯* 

   (৫.৬১%) 

০ ভা 

 (০%) 

* প্রকগেয নুকূগর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য মচগয় ২৩৮.৭৯ রে টাকা কভ। 
 

৫। প্রকগেয ফস্থান :     চট্টগ্রাভ বফবাগগয িাহ্মণফাবেয়ায মজরায িাহ্মণফাবেয়া দয ঈগজরা।  

 

৬। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন : ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক গ্রগবত ংযুবক্ত-ক এ 

মদয়া গয়গছ।   
 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : প্রকে বযচারক জানান প্রকগেয মকান ভাপ্ত নাআ। 

 

৮। প্রকগেয টভূবভ  ঈগদ্দশ্য : 

৮.১। প্রকগেয টভূবভ : 

 প্রাকৃবতক গ্যাগয ঘাটবতয কাযগণ তা দূবযকযগণয জন্য ফাংরাগদ যকায স্বেগভয়াদী,ভধ্যগভয়াদী  দীঘ থগভয়াদী 

মকৌর গ্রণ কগযগছ। বফকে মকান বকছুয তুরনায় মদীয় গ্যা মেে গত পরবাগফ গ্যা ঈগিারন ফভয় াশ্রয়ী। এ 

মপ্রবেগত বততা গ্যা মেে (কূ নং-১৯,২০,২১,২২) গত প্রায় ৫৭ এভএভএবএপবড গ্যা ঈগিারগনয প্রতুাা বনধ থাযণ কগয 

ঈক্ত গ্যা বততা গ্যা বপড (মরাগকন-ব-বফ-এ) গত ছয়ফাবেয়াস্থ  বততা এ-বফ াআ রাআ মনয আনগটক গয়ন্ট ম থন্ত 

ঞ্চারগনয রগেু ১০ আবঞ্চ ব্যাগয ৭.৭০ বক:বভ: ঞ্চারন াআ রাআন বনভ থাণ কযায জন্য “কনিাকন ফ গ্যা ট্রান্পবভন 

াআরাআন রভ বততা গ্যা বপড  (মরাগকন-ব-বফ-এ) টু আনগটক গয়ন্ট ফ বততা এ-বফ াআরাআন এুাট ছয়ফাবেয়া ” 

ীল থক প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়।  
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৮.২। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য:  

 

বততা গ্যা মেগে (কূ নং-১৯,২০,২১,২২) ঈৎাবদতব্য ৫৭ এভএভএবএপবড গ্যা বফযাভান বততা এ-বফ াআরাআগন 

ঞ্চারগনয রগেু ১০ আবঞ্চ ব্যাগয ৭.৭০ বক:বভ: ঞ্চারন াআরাআন বনভ থাণ কযা অগরাচু প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য।  
 

৮.৩।  প্রকগেয প্রধান কাম থক্রভ মূঃ 

(ক) Land Acquisition-৬.১৬ মক্টয;  

(খ) Land Requisition-১১.৫৫ মক্টয; 

(গ) Pipe Line Construction including other pipe line related structure-৭.৭ বক:বভ:। 

 

৯। প্রকে নুগভাদন : 

 “ কনিাকন ফ গ্যা ট্রান্পবভন াআরাআন রভ বততা গ্যা বপড  (মরাগকন-ব-বফ-এ) টু আনগটক গয়ন্ট ফ 

বততা এ-বফ াআরাআন এুাট ছয়ফাবেয়া ”  ীল থক প্রকেটি গত ২২/০৫/২০১৪ তাবযগখ জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ কর্তথক 

মভাট  ৪২৫৪.৮৯ রে  (তফগদবক মুদ্রা - ১.০০ রে)  (বজটিবএগরয বনজস্ব তবফর  - ৪২৫৪.৮৯  র ে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

বডগম্বয, ২০১৩ গত জুন, ২০১৫ মভয়াদকাগর নুগভাবদত য়।  
১০। প্রকগেয থ থায়ন  : 

 ক) বজটিবএর এয বনজস্বঃ 

       (রে টাকা) 
 

 

১১।    প্রকে বযদ থন :  

অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক জনাফ আবতয়াক অগভদ গত ০৭ মপব্রুয়াবয, ২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি 

বযদ থন কগযন। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক জনাফ মভা: বপকুর আরাভ ঈবস্থত মথগক ায়তা কগযন।  

১২। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : 

 প্রকেটিয ফ থগভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৪২৫৪.৮৯ রে  টাকা। ববঅয নুমায়ী প্রকগেয াবফ থক অবথ থক গ্রগবত 

৪০১৬.১০ রে টাকা মা মভাট প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৯৪.৩৯%।  

মভাট ঋণ নুদান Cash Foreign Exchange 
(১) (২) (৩) (৪) 

৪২৫৪.৮৯ - - ১.০০ 
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১৩। ম থগফেণ :  

১৩.১। প্রকে বযচারক জানান মম,  

১৩.১.১ অগরাচু প্রকগেয ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান বগগফ Engineers Consortium and Construction 

Company Limited কাম থক্রভ ম্পন্ন কগয। ঈক্ত ঠিকাদাগযয াগথ গত ০৩ /০৬/২০১৪ তাবযগখ গ্যা ট্রান্পবভন  

মকাম্পানী বরবভগটড (বজটিবএর) এয চুবক্ত স্বােবযত য়।  

 ১৩ .১.২ গত ০৯/০৫/২০১৫ তাবযগখ প্রকগেয ভাধ্যগভ বনবভ থত াআরাআগনয কবভবনং ম্পন্ন য় এফং গত 

১০/০৫/২০১৫ তাবযখ গত বনবভ থত াআরাআগনয িাযা গ্যা জাতীয় গ্রীগড যফযা কযা গে।   

 ১৩.১.৩  অগরাচু প্রকগেয ভাধ্যগভ বততা গ্যা বপড (মরাগকন-ব-বফ-এ) গত ছয়ফাবেয়াস্থ  বততা এ-বফ 

াআরাআমনয আনগটক গয়ন্ট ম থন্ত গ্যা ঞ্চারগনয  জন্য ৭.৭ বকঃবভঃ গ্যা ঞ্চারন  াআরাআন স্থান কযা গয়গছ। 

১৩.২। নুগভাবদত বডববগত ভূবভ বধগ্রগণয বযভান বছর ৬.১৬ মক্টয এফং প্রকৃতগে ৫.৫১ মক্টয ভূবভ বধগ্রণ কযা 

গয়গছ। 

১৩.৩। প্রকেটি জুন, ২০১৫ মত ভাপ্ত গয়গছ । বকন্তু অআএভআবড কর্তথক গত ২৮/০৯/২০১৬, ০৯/১১/২০১৬ এফং  ১১/০১/২০১৭ 

তাবযগখ বতনটি ে মপ্রযণ কযায মপ্রবেগত প্রকেটি ভাপ্ত য়ায প্রায় দীঘ থ ১৮ ভা য ববঅয ায়া মগগছ।   

১৩.৫। প্রকগেয External Audit ংক্রান্ত তথ্যঃ ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী গত ২১/০৭/২০১৬ তাবযগখ বডট বযগাট থ 

Submit কযা গর এ ম থন্ত মকান Findings/Objection ায়া মায়বন। 

১৩.৬।  প্রকে এরাকায কবতয় বস্থযবচেঃ 

  

বচে-ছয়ফাবেয়াস্থ এ-বফ াআরাআন বচে- বততা গ্যা বপড (মরাগকন-এ) 

  

বচে- বততা গ্যা বপড (মরাগকন-ব) বচে- ছয়ফাবেয়াস্থ এ-বফ াআরাআন 
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১৪। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ বনম্নফবণ থত প্রকে বযচারক প্রকগেয দাবয়ত্ব ারন কগযগছন। 
ক্র: 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী দাবয়গত্বয ধযন ভয়কার 

১ Md. Shafiqul 

Islam 
   

Deputy General 

Manager  

Full Time নগবম্বয, ২০১২ গত ভাপ্ত ম থন্ত 

  

১৫। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথন : 

বযকবেত ঈগদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

বততা গ্যা মেগে (কূ নং-১৯,২০,২১,২২) ঈৎাবদতব্য 

৫৭ এভএভএবএপবড গ্যা বফযাভান এবফ াআ রাআগন 

ঞ্চারগনয রগেু ১০ আবঞ্চ ব্যাগয ৭.৭০ বক:বভ: ঞ্চারন 

াআ রাআন বনভ থাণ কযা। 

এ প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ জাতীয় গ্রীগড বতবযক্ত প্রায় ৬০ 

এভএভবএপবড গ্যা যফযা কযা গে। 

 

১৬.০ প্রকগেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ববঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী)ঃঃ  

Description of 

procurement 

(goods/works 

as per bid document) 

Tender/Bid/Proposal Cost (in 

crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

As per DPP Contracted 

value 

Invitation date Contract signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Pipeline Construction 

including other pipeline 

related structures 

2.95 2.95 06.02.2014 03.06.2014 30.09.2014 10.06.2015 

Note: Major portion of pipeline materials received from GTCL‟s & KGDCL stock. Bend, Valve & Minor fittings (which 

was not available in GTCL stock) supplied by contructor within contructial provision valued BDT 133.68 Lakh. 

 

১৭। সুাবয/ভন্তব্য : 

১৭.১  অগরাচু প্রকগেয ভাধ্যগভ বনবভ থত গ্যা ঞ্চারন াআ রাআন মথামথবাগফ ংযেণ/যেণাগফেণ কযগত গফ; 

 

১৭.২  প্রকেটিয বডট প্রবক্রয়া দ্রুত ম্পাদনপূফ থক মকান বডট অবি থাকগর তা দ্রুত বনষ্পবি কযগত গফ; 

 

১৭.৩ প্রকেটি ভাপ্ত য়ায প্রায় ১৮ ভা য প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন মপ্রযণ কযা গয়গছ। ববফষ্যগত প্রকে ভাপ্ত  য়ায 

০৩ ভাগয ভগধ্য প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ;  

 

১৭.৪ সুাবয নুগেদ ১৭.১-১৭.৩ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা মথাীঘ্র অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ। 
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ংযুবক্ত –ক 

“কনিাকন ফ গ্যা ট্রান্পবভন াআ রাআন রভ বততা গ্যা বপড (মরাগকন-ব-বফ-এ) টু আনগটক গয়ন্ট ফ বততা এ-বফ  

   াআ রাআন এুাট ছয়ফাবেয়া” ীল থক প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত (ববঅয নুমায়ী) 

   (রে টাকায়) 

 

Economic 
Code 

 

Items of works 
(As per DPP) 

Unit Target (As per DPP) Actual Progress Reasons for 
deviation (±) 

Financial  Physical  
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue Component: 

4800 Supply & service 

4806 Office rent L/S 10.00 L/S 9.995   

4816 Telephone L/S 1.00 L/S 0.73   

4819 Water L/S 1.00 L/S 0.94   

4821 Electricity L/S 2.50 L/S 1.785   

4822 Gas & Fuel L/S 3.00 L/S 1.288   

4823 Petrol & lubricant L/S 0.50 L/S 0.46   

4828  Stationary, seal & stamps  L/S 1.0 L/S 0.002   

4833 Publicity & advertisement L/S 2.00 L/S 1.73    

4845 Entertainment Expensses L/S 2.00 L/S 0.50   

4882 Legal Expenses L/S 3.00 L/S 1.79   

4883 Honararium for TOC/TEC etc. L/S 1.50 L/S 0.24   

4886 
Route Survey, Soil investigation, 
EIA 

km 11.53 7.7 7.75 7.7  

4887 Copy/photocopy L/S 1.00 L/S 0.102   

4900 Repair Maintenance & Rehabilitation 

4901 Vehicle L/S 2.00 L/S 1.61   

4911 
 Computer & Office 
  Equipment 

L/S 2.00 L/S 1.29   

Sub Total Revenue cost (A)  44.03  30.212    

B. Capital Component: 

6800 Acquisition of Assets 

6813 Materials,Equipment & mechinary 

 
i. Stock Materials & Equipment for 

line pipe 

 

Lot 
470.51 Lot 

 

470.51 

  

 ii. Materials from contractor Lot 133.68 Lot 133.68   

6900  Acquisition/Purchase of land & Landed properties of Assets 

6901 Land Acquisition  Hect. 3147.70 6.16 3142.718 5.51  

6941 Land Requisition Hect. 95.00 11.55 82.74 10  

7000 Construction Works 

7081 

 

 Pipe-line construction  including 

other pipeline related structures 

km 161.36 7.7 156.24 7.7  

7900  Developement import duty and VAT 

7901 CD-VAT   -     

Sub-total (Capital Component)  4008.25  3985.888   

7981 
PhysicalContingency  40.52  0.00   

Price Contingency  162.09  0.00   

Grand Total (A+B) :   4254.89  4016.10   

 


