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বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগগয আওতায় ২০১৪-১৫ অথ থফছগযয এবিবভুক্ত ভাপ্ত 

প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয় 

/বফবাগগয 

নাভ 

মভোট 

ভোপ্ত 

প্রকল্পে

য 

ংখ্যো 

ভোপ্ত প্রকল্পেয ধযণ ভর ভয় ও ব্যল্পয়য তুরনোয় 

বফবনল্পয়োগ 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

কোবযগযী 

োয়তো 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

মজবডব

এপভুক্ত 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

ভয় ও 

ব্যয় 

ঈবয়আ 

বতক্রোন্ত 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

ভয় 

বতক্রোন্ত 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

ভয় 

বতক্রোল্পন্তয 

তকযো োয 

(%) 

ফ ববনম্ন-

ল্পফ বোচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রো

ন্ত 

প্রকল্পেয 

ংখ্যো 

ব্যয় বতক্রোল্পন্তয 

তকযো োয 

(%) 

ফ ববনম্ন-ল্পফ বোচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফদ্যুৎ, 

জ্বারানী 

ও খবনজ 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়

/ 

বফদ্যুৎ 

বফবাগ 

৭ ৬ ১ ০ ৪ ৭  ২৫% 

 ১২৫

% 

৪  ২৫.২৩

% 

 ২৪.৮

% 

 

১। ভোপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যোঃ ৭ (োত) 

 

২। ভোপ্ত প্রকল্পেয ব্যয় ও মভয়োদ বৃবিয কোযণঃ 

 

প্রকল্পেয ব্যয় বৃবিয কোযণ: 

 

ক) প্রকে গ্রল্পণয ভয় সুদূযপ্রোযী বযকেনো নো কল্পয এফং ববফষ্যল্পতয মপ্রক্ষোট বফল্পফচনো নো কল্পয বডবব প্রণয়ন কযো য়। 

পল্পর যফতীল্পত কোল্পজয বযবধ মফল্পে মোয়, পরশ্রুবতল্পত ব্যয় বৃবি োয়; 

খ) ফোয ফোয মভয়োদ বৃবিয পল্পর স্থোনীয় ও অন্তজবোবতক ফোজোল্পয দ্রব্যভল্পে দোভ মফল্পে মোয় এফং মকোন মকোন মক্ষল্পে দযল্পেয মযট 

ববডঈর বযফতবন ল্পয় মোয়, পল্পর প্রকে ব্যয় মফল্পে মোয়; 

গ) জটির ও ব্যবতক্রভধভী কোল্পজয মক্ষল্পে ল্পনক ভয় টোণ বকী ঠিকোদোল্পযয ঈয বতভোেোয় বনব বযীরতো মফল্পে মোয় এফং চুবক্ত  

স্বোক্ষল্পযয ভয় কর তবোফরী োফধোনতোয োল্পথ বফল্পফচনো কযো য়নো বফধোয় টোণ বকী ঠিকোদোয বফববন্ন ভয় ফোেবত বফর দোফী 

কযোয সুল্পমোগ োয়। 

 

প্রকল্পেয মভয়োদ বৃবিয কোযণ: 

ক) ভর বডবব নুল্পভোদল্পনয তোবযল্পখয ল্পযও মটন্ডোয ডকুল্পভন্ট ততবয, মটন্ডোয অফোন, ভেোয়ন ও কোম বোল্পদ প্রদোল্পন ল্পনক 

বফরম্ব য়। পল্পর ভোঠ ম বোল্পয় প্রকল্পেয ফোস্তফোয়ন কোজ শুরু ল্পত মফবয বোগ মক্ষল্পে এক ফছয মথল্পক দুআ ফছয বফরম্ব ল্পয় মোয় ;  

খ) োোয্যপুষ্ট প্রকল্পেয মক্ষল্পে ঋণ চুবক্ত স্বোক্ষয ও কোম বকয কযল্পত মল্পথষ্ট বফরম্ব য় ; 

গ) োোয্যপুষ্ট প্রকল্পেয দযে ভেোয়ল্পনয ভয় ঈন্নয়ন ল্পমোগী ংস্থোয কনকোল্পযন্প মল্পত মল্পথষ্ট বফরম্ব য়; 

ঘ) ভূবভ বধগ্রণজবনত জটিরতোয কোযল্পণ মফবয বোগ প্রকল্পে মল্পথষ্ট ভয়ল্পক্ষণ য় ; 

ঙ) প্রকে দপ্তল্পযয দক্ষতোয কোযল্পণ এফং দূযদব বতোয বোল্পফ প্রকল্পেয ফোস্তফোয়ন বফরম্ব য়।  
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৩। ভোপ্তকৃত প্রকে ফোস্তফোয়ল্পনয মক্ষল্পে প্রধোন প্রধোন ভস্যো ও সুোবযঃ 

 

ভস্যো সুোবয 

৩.১  প্রকল্পেয ব্যয় বৃবি ও 

ফোস্তফোয়ল্পন তযোবধক বফরম্ব 

৩.১  প্রকে প্রণয়ল্পনয মক্ষল্পে ফোস্তফম্মতবোল্পফ ব্যয় ও ভয় বনধ বোযণ এফং ফোস্তফোয়ন 

ম বোল্পয় তো নুযণ কযো প্রল্পয়োজন। 

৩.২  কোল্পজয গুণগতভোন ংক্রোন্ত। ৩.২.১  কোল্পজয গুণগতভোন বনবিত কযল্পত ববফষ্যল্পত ববঅয মথোমথবোল্পফ 

নুযণপূফ বক দক্ষ জনফর এফং প্রল্পয়োজনীয় মন্ত্রোবত ভবিত ঠিকোদোয বনল্পয়োগ কযো 

প্রল্পয়োজন। 

৩.২.২  প্রকল্পেয অওতোয় ম্পোবদত কোজ বফল্পল কল্পয বনম্নভোল্পনয পূতব কোল্পজয জন্য 

তদোযবকয দোবয়ল্পে বনল্পয়োবজত ংবি ষ্ট কভ বকতবো /কভ বচোযীয  বফরুল্পি প্রল্পয়োজনীয় ব্যফস্থো 

গ্রণ কযো অফশ্যক। 

৩.৩ োোয্যপুষ্ট প্রকে ংক্রোন্ত।  ৩.৩  োোয্যপুষ্ট প্রকল্পেয মক্ষল্পে ঈন্নয়ন ল্পমোগী মদ /প্রবতষ্ঠোন মথল্পক দ্রুত ঠিক ভল্পয় 

থ ব প্রোবতয বফলয়টি বনবিত কযোয জন্য ংবিষ্ট ংস্থো ও ভ ন্ত্রণোরয়/বফবোগ কর্তবক 

প্রল্পয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযো অফশ্যক।  

৩.৪  প্রকল্পেয মোনফোন ংক্রোন্ত। ৩.৪ বফদ্যভোন যকোবয বনয়ভ নুমোয়ী প্রকল্পেয অওতোয় ংগৃীত মোনফোন যকোবয 

বযফন পুল্পর জভো মদয়োয ব্যফস্থো গ্রণ কযো অফশ্যক। 

৩.৫  প্রকে বযচোরক ংক্রোন্ত। ৩.৫.১  প্রকে সুষ্ঠু ফোস্তফোয়ন বনবিতকল্পে ঘন ঘন প্রকে বযচোরক ফদবর ফো বযফতবন 

নো কল্পয বফদ্যভোন বনয়ভ নুমোয়ী প্রকে বযচোরক বনয়োল্পগ ল্পচষ্ট থোকোয প্রল্পয়োজন 

অল্পছ। 

৩.৫.২  বফববন্ন ংস্থোয অওতোয় ফোস্তফোয়নোধীন ও ববফষ্যল্পত প্রকল্পেয জন্য যকোযী 

বনল্পদ বনো নুমোয়ী পূ ণ বকোরীন ও মমোগ্য প্রকে বযচোরক বনল্পয়োল্পগয বফলয়টি ঈল্পদ্যোগী 

বফবোগ ল্পত বনবিত কযো প্রল্পয়োজন।  

৩.৬ ববঅয মপ্রযল্পণ বফরম্ব। ৩.৬  প্রকে ভোবপ্ত মঘোলণোয য যআ ববঅয প্রণয়ন কল্পয অআএভআবডল্পত মপ্রযণ 

বনবিত কযো অফশ্যক। 
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“আবভনফাজায ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন এন্ড এগাবগয়গর্ি  

াফ-কেন (১ভ ংগাধন)” ীল থক প্রকগেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫ ) 
 

১। প্রকগেয নাভ 

 

: আবভনফাজায ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন এন্ড 

এগাবগয়গর্ি   াফ-কেন (১ভ ংগাধন) । 

২। উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : বফদ্যুৎ বফবাগ/ বফদ্যুৎ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী অফ ফাংরাগদ বরবভগর্ি (ববজববফ)। 
৪। প্রকে এরাকা 

 

: ঢোকো মজরোয আবভনফাজায, কল্যাণপুয, পুযাতন বফভানফন্দয, 

াতভবজদ, কুান্টনগভন্ট, উরন ও যাভপুযা এরোকো। 

৫। প্রকগেয ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার :  

(রে র্াকায়) 

  প্রকৃত ব্যয় 

 বজওবফ  

 

 ংস্থোয 

বনজস্ব

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফায়ন

ন্ত ন্ত 

ফাস্তফায়ন 

 

 বজওবফ  

 

 ংস্থোয বনজস্ব

 

 বজওবফ  

 

 ংস্থোয বনজস্ব

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

  ৬৫২৭১.৭০ 

  ২৮০১৯.৪০ 

  ৩৭২৫২.৩০ 

  - 

  ৭৫৩৮০.৪৫ 

  ২২২৩৩.১২ 

  ৪৮০৪৭.৬৪ 

  ৫০৯৯.৬৮  

 

 ৭৩৩,৩৬.১২ 

  ২২২০৮.৫০ 

  ৪৬০২৭.৯৪ 

  ৫০৯৯.৬৮ 

জুরাই’০৬

-জুন’১০ 

জুরাই’০৬

-জুন’১৫ 

জুরাই’০৬

-জুন’১৫ 

৮০৬৪.৪২ 

(১২.৩৫%) 

৫ ফছয 

(১২৫%) 

 
 

৬। াধাযণ ম থগফেণ:   
 

৬.১। র্ভূবভ: কেোণপুয (৩×৭৫ এভববএ), বভযপুয (২×৭৫, ২×৫০ এভববএ), ধোনভবন্ড (২×৭৫ এভববএ), 

ভগফোজোয (২×৭৫ এভববএ), ১৩২/৩৩ মকবব োফ -মেন এফং যোভপুযো ও অবভনফোজোয ২৩০/১৩২ মকবব 

োফল্পেল্পনয ভোধ্যল্পভ ঢোকো ল্পযয বিভোঞ্চল্পর বফদুযৎ যফযো কযো ল্পতো । বকন্তু এ কর োফল্পেনভ 

ক্রভোম্বল্পয় বতবযক্ত মরোল্পডড ল্পয় েো য় এফং গণবফন ও মল্পয ফোংরো নগয ঢোকোয বিভোঞ্চল্পর বনযফবিন্ন 

বফদুযৎ যফযোল্পয রল্পক্ষয ১৩২ মকববয অন্তঃংল্পমোগ ঞ্চোরন রোআন  অগোযগাঁও, কযোন্টনল্পভন্ট ও 

োতভবজদ এরোকোয় ৩টি নতুন ১৩২/৩৩ মকববয োফল্পেন বনভ বোণ এফং অবভনফোজোয মথল্পক ১০ 

বকল্পরোবভটোয তদল্পঘ বযয ২৩০ মকববয ঞ্চোরন রোআন অগোযগাঁওল্পয় ২৩০/১৩২ মকববয ১টি োফল্পেন 

বনভ বোল্পণয জন্য অল্পরোচয প্রকেটি ফোস্তফোয়ল্পনয জন্য গ্রণ কযো য়। 

৬.২। উগেশ্য :  

(ক) ঢোকো ল্পযয বিভোঞ্চল্পরয ক্রভফধ বভোন বফদুযৎ চোবদো পূযণ ও এরোকোয বফদ্যভোন ঞ্চোরন মনটওয়োকব 

মরোডভক্ত যোখো; এফং 

(খ) ঢোকো ল্পযয বিভোঞ্চল্পর বফদুযৎ যফযোল্পয বনব বযল্পমোগ্যতো বৃবি।  

    

৬.৩। প্রকে বযদ থন: অআএভআ বফবোল্পগয বে ও বক্ত মক্টল্পযয বযচোরক (বক্ত) মফগভ নোবভো ভবন কর্তবক  

গত ৩ জানুয়াবয ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক ববজববফ ’য 

ংবিে কভ থকতথাযা উবস্থত কথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

 

 



4 

 

৬.৪।

ববজববফ’য তত্ত্বোফধো য়ক প্রল্পকৌরী /বনফ বোী প্রল্পকৌরী  দভম বোদোয ৫ জন কভ বকতবো পূণ বকোরীন /খন্ডকোরীন 

প্রকে বযচোরল্পকয দোবয়ে োরন কল্পযন। এ ংক্রোন্ত তথ্যোবদ বনল্পম্ন প্রদোন কযো ল্পরো:- 

ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয় কার 

১। প্রগকৌরী কভাোঃ বফল্লার 

কাগন 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন 

 

২০০৬-০৭ কথগক   

২৯ নগবম্বয ২০০৯ ম থন্ত 

২। কভা: বযাজুর ইরাভ তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন ৩০ নগবম্বয ২০০৯ কথগক   

১৮ এবপ্রর ২০১২ ম থন্ত 

৩। প্রগকৌরী কভাোঃ পবযদ 

উবেন আগভদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

খন্ডকারীন ১৯ এবপ্রর ২০১২ কথগক  

৭ বিগম্বয ২০১৩ ম থন্ত 

 

৪। কভাাম্মদ াইপৄর ক তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন ৮ বিগম্বয ২০১৩ কথগক   

১২ আগস্ট ২০১৪ ম থন্ত 

 

৫। কভাোঃ আোঃ কভানাগয়ভ 

কচৌধুযী  

বনফ থাী প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

খন্ডকারীন ১৩ আগস্ট ২০১৪ কথগক  

১৫ কপব্রুয়াযী ২০১৫ ম থন্ত  

 

৬। কভাোঃ আোঃ কভানাগয়ভ 

কচৌধুযী  

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন ১৬কপব্রুয়াযী ২০১৫ কথগক   

৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত 

 সূে: বফদুযৎ বফবোগ কর্তবক ২ বডল্পম্বয, ২০১২ তোবযল্পখ মপ্রবযত ববঅয  

 

৭। প্রকগেয অঙ্গবববিক আবথ থক ও ফাস্তফ অগ্রগবতোঃ 

    (রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

অগঙ্গয নাভ একক ফ থগল বিবব অনুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাত্রা) 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

ফাস্তফ আবথ থক ফাস্তফ  আবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

যোজস্ব ব্যয়      

১ কভ থকতথাগদয কফতন জন ১২ জন ১৯৫.০০ ৯ জন 

 

১৯৪.৭৫ 

(৯৯.৮৭%) 

২ কভ থচাযীগদয কফতন জন ৫ জন ৫১.০০ (৫ জন) 

 

৫১.৪৬ (১০১%) 

৩ বাতা জন ১৮ জন ২৫৮.০০ ১৮ জন ২৫৮.২২ 

(১০০.০৮%) 

৪ ন্যোন্য   ৩৪৭.০০  ৩৪৭.১২ 

(১০০.০৩%) 

৫ কনারগর্ন্পী জনভা 

(স্থানীয়) 

জনভা 

(বফগদবক) 

৩৭ জনভা 

(স্থানীয়) 

১১ জনভা 

(বফগদবক) 

২৮৮.০০ ৩৬.৬৭ 

জনভো 

২৬৪.১১ 

(৯১.৭০%) 

৬ প্রবেণ (স্থানীয়) জন ৬০ জন ০.০০ - - 

৭ প্রবেণ (বফগদবক) জন ৩ জন ২১.০০ ৩ জন ১৪.৫০ 

(৬৯.০৪%) 
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    (রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

অগঙ্গয নাভ একক ফ থগল বিবব অনুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাত্রা) 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

ফাস্তফ আবথ থক ফাস্তফ  আবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

৮ বযফন কথাক কথাক ৩৫৬.০০ কথাক ৩৫৪.৪১ 

(৯৯.৫৫%) 

৯ ইন্পুগযন্প কথাক কথাক ২৮৯.০০ মথোক ২৭৯.৯৯ 

(৯৬.৮৮%) 

১০ েবতপূযণ বক.বভ. ১৮.৯৫ 

বক.বভ. 

৪৪৪.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. 

৪৪৪.০৭ 

(১০০.০১%) 

১১ কর্বস্টং বপ বক.বভ. ১৮.৯৫ 

বক.বভ. 

২.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. 

১.৮২ (৯১%) 

১২ জবয বক.বভ. ১৮.৯৫ 

বক.বভ. 

৬৫৮.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. 

৪৮৭.৮৬ 

(৭৪.১৪%) 

১৩ ায়াবযং চাজথ কথাক কথাক ১৫.০০ কথাক ১৫.২৯ 

(১০১.৯৩%) 

১৪ আঅআএ েোবড কথাক কথাক ১.০০ মথোক - 

১৫ বফবফধ (টিএ, বিএ, 

ওটি কগরার, 

কস্টনাযী, কর্বরগপান 

ইতুাবদ) 

কথাক কথাক ১৩৯.০০ মথোক ১৪০.২২ 

(১০০.৮৭%) 

ঈল্পভোট (যোজস্ব)  ৩০৬৪.০০   ২৮৫৩.৮২ 

(৯৩.১৪%) 

ভৄরধন ব্যয়      

১৬ মোনফোন মোনফোল্পনয 

ংখ্যো 

৪ টি ৭৫.০০ ৪ টি ৭৪.৬৪ 

(৯৯.৫২%) 

১৭ টুল্ এন্ড প্ল্যোন্ট বক.বভ., 

 এএল্পয 

ংখ্যো ও 

এএ  

এক্সল্পটনমনয 

ংখ্যো 

১৮.৯৫ বক.বভ. 

রোআন, ৩ টি 

এএ, ১টি 

এএ  

এক্সল্পটনন 

১০৩৩.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. রোআন, 

৩ টি এএ, 

১টি এএ  

এক্সল্পটনন 

৭৬৫.৭৪ 

(৭৪.১২%) 

১৮ বপ মন্ত্রোবত মথোক মথোক ৫.০০ মথোক ৫.০০ 

(১০০%) 

১৯ বপ অফোফে মথোক মথোক ২.০০ মথোক ১.৯৫ 

(৯৭.৫০%) 

২০ আল্পরবিক মন্ত্রোবত বক.বভ., 

 এএল্পয 

ংখ্যো ও 

এএ  

এক্সল্পটনমনয 

ংখ্যো 

১৮.৯৫ বক.বভ. 

রোআন, ৩ টি 

এএ, ১টি 

এএ  

এক্সল্পটনন 

৪০৬৩৪.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. রোআন, 

৩ টি এএ, 

১টি এএ  

এক্সল্পটনন 

৩৯২১৭.৬০ 

(৯৬.৫১%) 

২১ ভুবভ বধগ্রণ একয ৭.৫ একয ৩৬৭.০০ ২.৬৫ একয ৩৬৭.০৫ 

(১০১.০১%) 

২২ ভুবভ ঈন্নয়ন ঘঃবভঃ ৪০,০০০ 

ঘঃবভঃ 

১০০.০০ ৪০,০০০ 

ঘঃবভঃ 

৯৭.৪৯ 

(৯৭.৪৯%) 
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    (রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

অগঙ্গয নাভ একক ফ থগল বিবব অনুমায়ী 

(বযকবেত রেুভাত্রা) 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

ফাস্তফ আবথ থক ফাস্তফ  আবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

২৩ ন্যোন্য বফন 

(নোফোবক) 

মথোক মথোক ১৩.০০ মথোক ৭.০৮ 

(৫৪.৪৬%) 

২৪ বনভ বোণ ব্যয়  বক.বভ., 

 এএল্পয 

ংখ্যো ও 

এএ  

এক্সল্পটনল্পনয 

ংখ্যো 

১৮.৯৫ বক.বভ. 

রোআন, ৩ টি 

এএ, ১টি 

এএ  

এক্সল্পটনন 

৯০১৯.০০ ২২.৫২১ 

বক.বভ. রোআন, 

৩ টি এএ, 

১টি এএ  

এক্সল্পটনন 

৮৯০১.০০ 

(৯৮.৬৯%) 

২৫ ববড-বযোট মথোক মথোক ১১৩০০.০০ মথোক ১১২৯৩.০৪ 

(৯৯.৯৩%) 

২৬ বনভ বোণকোরীন সুদ মথোক মথোক ৭৯১১.০০ মথোক ৭৯১১.০৩ 

(১০০%) 

ঈল্পভোট (ভৄরধন)  ৭০৪৫৯.০০   ৬৮৬৪১.৬২ 

(৯৭.৪২%) 

২৭ বপবজকযোর 

কবন্টল্পজবন্প 

মথোক মথোক ০.০০ - - 

২৮ প্রোআ কবন্টল্পজবন্প মথোক মথোক ১৮৫৮.০০ মথোক ১৮৪০.৬৯ 

(৯৯.০৬%) 

 ফ বমভোট   ৭৫৩৮০.০০  ৭৩,৩৩৬.১২ 

(৯৭.২৮%) 

 
৮। বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 

৮.১ প্রধান প্রধান অঙ্গ ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয বফফযণ: প্রকগেয প্রধান অঙ্গমূগয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয বফফযণ বনগে প্রদান কযা :  

 

ক্রবভক 

নম্বয 

অংগগয নাভ কাগজয ফণ থনা 

১ আবভনফাজায-ওল্ড 

এয়াযগার্ থ ২৩০ ককবব 

ওবাযগি এফং আন্ডাগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ  

১১৪৩৪.৭৬ রে র্াকা ব্যগয় আবভনফাজায ২৩০/১৩২ ককবব উগকন্দ্র কথগক 

ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২ ককবব উগকন্দ্র ম থন্ত ৭.৮৯৬ বকোঃবভোঃ িাফর 

াবকথর্বফবে ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ কযা গয়গছ; তন্গে 

আবভনফাজায উগকন্দ্র কথগক কল্যাণপুয ম থন্ত ৩.৫৭৫ বকোঃবভোঃ  ওবায কি 

ঞ্চারন রাইন এফং কল্যাণপুয কথগক ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২/৩৩ ককবব 

উগকন্দ্র ম থন্ত  ৪.৩২১ বকোঃবভোঃ আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন অন্তভূ থক্ত। উক্ত ঞ্চারন 

রাইগনয ভােগভ ওল্ড-এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২/৩৩ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ 

যফযা কযা গে। ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র কথগক 

কিগকায ৩৩/১১ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফযা কযা গে।  

২ ওল্ড এয়াযগার্ থ-কুান্টনগভন্ট 

১৩২ ককবব আন্ডাযগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ  

৯০০৬.৪১ রে র্াকা ব্যগয় ওল্ড এয়াযগার্ থ কথগক কুান্টনগভন্ট ১৩২/৩৩ 

ককবব উগকন্দ্র ম থন্ত ৭.১৪৭ বকোঃবভোঃ িাফর াবকথর্বফবে ১৩২ ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ কযা গয়গছ। উক্ত রাইগনয ভােগভ 

কুান্টনগভন্ট ১৩২/৩৩ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফায কযা গে। 
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ক্রবভক 

নম্বয 

অংগগয নাভ কাগজয ফণ থনা 

৩ ওল্ড এয়াযগার্ থ-াতভবজদ 

১৩২ ককবব আন্ডাযগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ  

৫১৩০.০৬ রে র্াকা ব্যগয় ওল্ড এয়াযগার্ থ কথগক াতভবজদ ১৩২/৩৩ 

ককবব উগকন্দ্র ম থন্ত ৪.৬২৪  বকোঃবভোঃ িাফর াবকথর্বফবে ১৩২ ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ কযা গয়গছ। উক্ত রাইগনয ভােগভ 

কুান্টনগভন্ট ১৩২/৩৩ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফায কযা গে। 

৪ উরন-যাভপুযা ১৩২ ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইন 

বনভ থাণ  

৩৫৯৬.৮৮ রে র্াকা ব্যগয় যাভপুযা কথগক উরন ম থন্ত ২.৯০  বকোঃবভোঃ িাফর 

াবকথর্বফবে ১৩২ ককবব আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

উক্ত রাইগনয ভাধগভ গগে প্রায় ২২০ কভোঃওোঃ  বফদ্যুৎ যফায কযা গে।  

৫ ওল্ড এয়াযগার্ থ 

২৩০/১৩২/৩৩ ককবব 

বজআইএ উগকন্দ্র বনভ থাণ  

১২৪৬৩.৫৪ রে র্াকা ব্যগয় ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২/৩৩ ককবব 

বজআইএ উগকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ। ওল্ড এয়াযগার্ থ উগকগন্দ্র 

২৩০/১৩২/৩৩ ককববয ৩০০ এভববএ েভতা  ম্পন্ন ২টি রান্পপভ থায এফং 

১৩২/৩৩ ককবব ১২০ এভববএ েভতা ম্পন্ন ২ টি রান্পপভ থায স্থান কযা 

গয়গছ। উক্ত উগকগন্দ্রয বনভ থাণ ম্পগন্নয কাযগণ ২৩০ ককবব উগকগন্দ্রয 

৫৪০ কভোঃওোঃ,  ১৩২ ককবব উগকগন্দ্রয ২১৬ কভোঃওোঃ বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীগিয 

গঙ্গ যুক্ত গয়গছ। ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০/১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র কথগক 

কুান্টনগভন্ট ১৩২/৩৩ ককবব উগকগন্দ্র, াতভবজদ ১৩২/৩৩ ককবব 

উগকগন্দ্র ও কিগকায ৩৩/১১ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফযা কযা গে।  

৬ কুান্টনগভন্ট ও াতভবজদ 

১৩২/৩৩ ককবব বজআইএ 

উগকন্দ্র  বনভ থাণ  

উক্ত প্রকগেয আওতায় ৯৬১০.১৩ রে র্াকা ব্যগয় ২ টি মথাক্রগভ (ক) 

কুান্টগভন্ট ১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র এফং (খ) াতভবজদ ১৩২/৩৩ ককবব 

উগকন্দ্র বনভ থাণ কযা গয়গছ।  
 

কুান্টনগভন্ট ১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র: কুান্টনগভন্ট উগকগন্দ্র ১৩২/৩৩ 

ককবব ৮০/১২০ এভববএ েভতা ম্পন্ন ২টি রান্পপভ থায স্থান কযা গয়গছ। এয 

পগর ১৩২ ককবব উগকগন্দ্রয ২১৬ কভোঃওোঃ জাতীয় গ্রীগিয গঙ্গ যুক্ত গয়গছ। 

উক্ত উগকন্দ্র কথগক কিগকায ৩৩/১১ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফযা কযা 

গে।  

 

াতভবজদ ১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র: াতভবজদ উগকগন্দ্র ১৩২/৩৩ 

ককবব ৮০/১২০ এভববএ েভতা  ম্পন্ন ২টি রান্পপভ থায স্থান কযা গয়গছ।  

এয পগর ১৩২ ককবব উগকগন্দ্রয ২১৬ কভোঃওোঃ জাতীয় গ্রীগিয গঙ্গ যুক্ত 

গয়গছ। উক্ত উগকন্দ্র কথগক বিববিব’য ৩৩/১১ ককবব উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ 

যফযা কযা গে।  

৭ আবভনফাজায ২৩০ ককবব  

কফ-এক্সগর্নন  

৮৯৫.৭৫ রে র্াকা ব্যগয় আবভনফাজায ২৩০/১৩২ ককবব উগকগন্দ্র ২টি ২৩০ 

ককবব রাইন কফ-এক্সগর্নগনয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। আবভনফাজায 

উগকন্দ্র কথগক ওল্ড এয়াযগার্ থ উগকগন্দ্র বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য ২৩০ ককবব 

ঞ্চারন রাইন আবভনফাজায উগকগন্দ্র হুক-আকযণ কাগজয ভােগভ ২৩০ 

ককবব কফ-এক্সগর্নন অং ম্পন্ন কযা য়। 

৮ কনারগর্ন্পী াবব থ আবভনফাজায-ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন এন্ড এগাবগয়গর্ি 

াফগেন বনভ থাণ প্রকগেয জন্য Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 

এয বনকর্ কথগক 11 Man-Month International এফং  37 Man-Month National 

কনারগর্ন্পী াবব থ গ্রণ কযা য়। বফি িকুগভন্ট প্রস্ত্িত কযা, বিজাইন-

ড্রবয়ং প্রস্ত্িত কাগজ ববজববফগক ায়তা কযা, উগকগন্দ্রয বববর কাজ, 

ইগরকবরকুার কাজ, কর্বস্টং এফং কবভবনং কাজ ম থগফেণ এফং ভতাভত 

প্রদান কনারগর্ন্পী াবব থ কাগজয আওতাভুক্ত বছর।   
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৯। প্রকে ংবিষ্ট বস্থয বচে: প্রকে ংবিষ্ট  ৩ (বতন)টি বস্থয বচে বনল্পম্ন প্রদোন কযো ল্পরো:- 

 

 

 
 

 

 

বচে-১: অবভন ফোজোয ২৩০/১৩২ মকবব ঈল্পকল্পে 

স্থোবত ট্রোন্পপযভোয 

বচে-২: অবভন ফোজোয ২৩০/১৩২ মকবব ঈল্পকল্পে stringing 

ও erection মল্পল স্থোবত ওবোযল্পড টোওয়োয 

 
 

  বচে-৩: োতভবজদ ১৩২/৩৩ মকবব ঈল্পকল্পেয কল্পরোর প্যোল্পনর 
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১০। প্রকল্পেয প্রবকঈযল্পভন্ট ংক্রোন্ত তথ্য:   

(রক্ষ টোকোয়) 

ক্রমিক 

নম্বর 

কাজের 

নাি/প্যাজকজে

র নাি 

দরত্র 

আহ্বাজনর 

তামরখ 

দরত্র 

খখালার 

তামরখ 

মমেমিমি 

খিার্ ড কর্তডক 

দরজত্রর 

কামরগরী 

প্রস্তাি 

অনুজিাদজনর 

তামরখ 

দাতা 

িংস্থা 

(এমর্মি)  

কর্তডক 

কামরগরী 

প্রস্তাি 

অনুজিাদ

খনর 

তামরখ 

মমেমি

মি কর্তডক 

আমথ ডক 

প্রস্তাি 

মূল্যায়ন 

অনুজিাদ

খনর 

তামরখ  

দাতা িংস্থা 

(এমর্মি) 

কর্তডক 

আমথ ডক 

প্রস্তাি 

অনুজিাদজনর 

তামরখ 

- চুমি স্বাক্ষজরর 

তামরখ 

- ঠিকাদাজরর নাি 

- চুমি অনুিাজর 

কার্ ড িম্পাদখনর 

তামরখ 

- িাস্তজি কার্ ড 

িম্পাদজনর 

তামরখ 

- চুমি মূল্য 

- মরজ ামধত মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১ আবভনফাজায-ওল্ড 

এয়াযগার্ থ ২৩০ 

ককবব ঞ্চারন 

রাইন বনভ থাণ 

প্রকে 

১৮.১২.২০০

৮ 

 

৩১.৩.২০

০৯ 

৮.৯.২০০৯ ১৭.৯.২০০৯ ১৫.১১.২০

০৯ 

১৬.১২.২০০৯ -২১ ভোচ ব ২০১০ 

-  CCC-ETERN 

JV, CHINA 

- ৭ মভ ২০১২ 

-১২ ল্পক্টোফয ২০১৩ 

- ১০২৮২.০০ 

- ১১৪৩৪.৭৬ 

২ ওল্ড এয়াযগার্ থ-

কুান্টগভন্ট ১৩২ 

ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন 

বনভ থাণ প্রকে 

১৪.০৭.২০০

৮ 

 

১৫.১০.২০

০৮ 

১৬.৩.২০০৯ ২২.৫.২০০৯ ২৩.৮.২০০

৯ 

১৮.৯.২০০৯ -১৫ নল্পবম্বয ২০০৯ 

-  CCC-ETERN 

JV, CHINA 

- ১১ ল্পক্টোফয ২০১১ 

- ১৯ নল্পবম্বয ২০১৩ 

- ৯২৯২.০০ 

- ৯০০৬.৪১ 

৩ ওল্ড এয়াযগার্ থ-

াতভবজদ ১৩২ 

ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন 

বনভ থাণ প্রকে 

১৪.০৭.২০০

৮ 

 

১৫.১০.২০

০৮ 

১৬.৩.২০০৯ ২২.৫.২০০৯ ২৩.৮.২০০

৯ 

২.১০.২০০৯ -১৫ নল্পবম্বয ২০০৯ 

-  CCC-ETERN 

JV, CHINA 

- ১১ জোনুয়োযী ২০১২ 

- ৮ বডল্পম্বয ২০১৪ 

- ৫৬৬৬.০০ 

- ৫১৩০.০৬ 

৪ উরন-যাভপুযা 

১৩২ ককবব 

আন্ডাযগ্রাউন্ড 

ঞ্চারন রাইন 

বনভ থাণ প্রকে 

০৪.০৮.২০০

৮ 

 

২৭.১০.২০

০৮ 

১৬.৩.২০০৯ ২২.৫.২০০৯ ২৩.৮.২০০

৯ 

১৭.৯.২০০৯ -১৫ নল্পবম্বয ২০০৯ 

-  CCC-ETERN 

JV, CHINA 

- ১৩ জুরোআ ২০১১ 

- ২৯ অগে ২০১১ 

-৩৭৪৬.০০ 

- ৩৫৯৬.৮৮ 

৫ ওল্ড এয়াযগার্ থ 

২৩০/১৩২/৩৩ 

ককবব বজআইএ 

উগকন্দ্র বনভ থাণ 

প্রকে 

১৬.০৩.২০০

৯    

 

০১.০৭.২০

০৯ 

১১.১০.২০০৯ ২৭.১১.২০০৯ ১৭.১২.২০০

৯ 

১৪.১.২০১০ - ১১ এবপ্রর ২০১০ 

- SIEMENS 

CONSORTIUM 

- ২৫ জুরোআ ২০১২ 

- ৩০ বডল্পম্বয ২০১৪ 

- ১০৯১৫.০০ 

- ১২৪৬৩.৫৪ 

৬ কুান্টনগভন্ট ও 

াতভবজদ 

১৩২/৩৩ ককবব 

বজআইএ 

উগকন্দ্র বনভ থাণ 

প্রকে 

৩০.০৩.২০০

৯ 

 

১৬.০৭.২০

০৯ 

 

১১.১০.২০০৯ ১৮.১২.২০০৯ ৪.১.২০১০ ৩.২.২০১০ - ২১ মল্পন্ফম্বয ২০১০ 

- SIEMENS 

CONSORTIUM 

- ১২ জুরোআ ২০১২ 

- ৩০ ল্পক্টফয ২০১৩ 

(কযোন্টনল্পভন্ট) ২৮ 

বডল্পম্বয ২০১৪ 

(োতভবজদ) 

- ৭৯৪০.০০ 

- ৯৬১০.১৩ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কাজের 

নাি/প্যাজকজে

র নাি 

দরত্র 

আহ্বাজনর 

তামরখ 

দরত্র 

খখালার 

তামরখ 

মমেমিমি 

খিার্ ড কর্তডক 

দরজত্রর 

কামরগরী 

প্রস্তাি 

অনুজিাদজনর 

তামরখ 

দাতা 

িংস্থা 

(এমর্মি)  

কর্তডক 

কামরগরী 

প্রস্তাি 

অনুজিাদ

খনর 

তামরখ 

মমেমি

মি কর্তডক 

আমথ ডক 

প্রস্তাি 

মূল্যায়ন 

অনুজিাদ

খনর 

তামরখ  

দাতা িংস্থা 

(এমর্মি) 

কর্তডক 

আমথ ডক 

প্রস্তাি 

অনুজিাদজনর 

তামরখ 

- চুমি স্বাক্ষজরর 

তামরখ 

- ঠিকাদাজরর নাি 

- চুমি অনুিাজর 

কার্ ড িম্পাদখনর 

তামরখ 

- িাস্তজি কার্ ড 

িম্পাদজনর 

তামরখ 

- চুমি মূল্য 

- মরজ ামধত মূল্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

৭ আবভনফাজায ২৩০ 

ককবব কফ-

এক্সগর্নন প্রকে 

১৭.০৯.২০০

৯ 

 

১৭.১১.২০

০৯ 

২০.১.২০১০ ২.২.২০১০ ১০.৩.২০১

০ 

১৭.৩.২০১০ - ১৬ জুন ২০১০ 

- SIEMENS 

INDIA LTD. 

- ৫ মল্পন্ফম্বয ২০১১ 

- ৪ অগে ২০১২ 

- ৮০৩.০০ 

- ৮৯৫.৭৫ 

 

৮ কনারগর্ন্পী 

াবব থ 

৩০.০৭.২০০

৭ 

 

১২.০৯.২০

০৭ 

 

১৬.১.২০০৮ ৪.৩.২০০৮ ৩১.৩.২০০

৮ 

১৪.৫.২০০৮ - ১৪ জুরোআ ২০০৮ 

- KEPCO 

- ১৩ মপব্রুয়োযী ২০১১ 

- ৩০ নল্পবম্বয ২০১৪ 

- ২৬২.০০ 

- ২৪৯.৪৮ 

 

১১। প্রকগেয উগেশ্য অজথনোঃ 
 

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত অজথন 

 ঢাকা গযয বিভাঞ্চগর বফদ্যুৎ 

চাবদা পূযণ কযা এফং উক্ত এরাকায় 

বফযভান ঞ্চারন ব্যফস্থায উয কথগক 

অবতবযক্ত চা কভাগনা; এফং  

 ঢাকা গযয বিভাঞ্চগর বফদ্যুৎ 

যফযাগয বনব থযগমাগ্যতা বৃবি কযা। 

উক্ত প্রকে ম্পগন্নয কাযগন ২৩০ ককবব উগকন্দ্র কুাাবটি ৫৪০ কভোঃওোঃ, 

২৩০ ককবব রান্পবভন রাইন কুাাবটি ৮৮৫ কভোঃওোঃ, ১৩২ ককবব 

উগকন্দ্র কুাাবটি ৬৫০ কভোঃওোঃ এফং ১৩২ ককবব রাইন কুাাবটি ৭৫০ 

কভোঃওোঃ জাতীয় বগ্রগিয াগথ যুক্ত গয়গছ। উক্ত উগকন্দ্র মূ মথাক্রগভ 

আগাযগাঁও, কুান্টনগভন্ট এফং াতভবজদ এরাকায় অফবস্থত। এয পগর 

উক্ত প্রকে ম্পন্ন ওয়ায় ঢাকা কুান্টনগভন্ট, বভযপুয, আগাযগাঁও, কয-ই-

ফাংরা নগয, শ্যাভরী, কভাাম্মদয, রারভাটিয়া ইতুাবদ এরাকা তথা ঢাকা 

গযয বিভাঞ্চগর বফদ্যুৎ চাবদা পূযণ কযা এফং উক্ত এরাকায় বফযভান 

ঞ্চারন ব্যফস্থায উয গত অবতবযক্ত চা কভাগনা আানুরূ কবাগেজ 

বৃবি ম্ভফ গয়গছ এফং ঢাকা গযয বিভাঞ্চগর বফদ্যুৎ যফযাগয 

বনব থযগমাগ্যতা বৃবি কগয়গছ ফগর প্রতীয়ভান য়। 
 

১২।  অবির্ ংক্রান্ত তথ্য: প্রকে ফাস্তফায়নকাগর ২০১১, ২০১২ াগর দ্যইফায ও ২০১৪, ২০১৫ াগর াঁচ ফায অবুন্তযীণ অবির্ 

ম্পন্ন য়। এ ভগয় ৮১টি আবি উত্থাবত য়, তন্গে ৬৭টি আবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ১৪টি আবি অবনষ্পন্ন 

যগয়গছ। এছাো ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অথ থফছযমূগয জন্য 

াত ফায এক্সর্ান থার  বডট ম্পন্ন য়। এ বডটকোল্পর ১৩টি অবি ঈত্থোবত য়। তন্ল্পধ্য ৫টি বডট বনষ্পবি কযো 

ল্পয়ল্পছ এফং ৮টি অবি বনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ। 
 

১৩।  ভস্যা:   

 
১৩.১  ভূবভ অবধগ্রগণ বফরম্ব: পুযাতন বফভানফন্দয এরাকায় ১টি ২৩০/১৩২ ককবব াফ-কস্টন বনভ থাগণয প্রস্তাফ থাকগরও বফভান 

ফাবনী প্রস্তাগফ অাযগতা জ্ঞান কগয। যফতীগত গণপূতথ অবধদপ্তগযয আগাযগাঁও কাম থারগয় াফগস্টনটি বনভ থাগণয জন্য 



11 

 

জবভ াওয়া মায় এফং চুবক্ত স্বােগযয ১ ফছয য ২৯ কভ ২০১১ তাবযগখ প্রকে াইর্ ঠিকাদাযগক প্রগফাবধকায কদওয়া 

য়। অনুরূবাগফ াতভবজদ ১৩২/৩৩ ককবব াফ-কস্টন বনভ থাগণয জবভ প্রদাগন ঢাকা বফশ্ববফযারয় অযাগতা জানায় 

এফং যফতীগত বিববিব ’য াতভবজদ ৩৩/১১ ককবব উগকন্দ্র এরাকায় াফগস্টনটি বনভ থাগণয বিান্ত য়। ২১ 

কগন্ফম্বয ২০১০ তাবযগখ চুবক্ত স্বােগযয ২ ফছয য ১০ নগবম্বয ২০১২ তাবযগখ াইগর্ ঠিকাদাযগক প্রগকাবধকায কদওয়া 

য়। ভূবভ প্রাবপ্তয এ বফরম্ব প্রকে মথাভগয় ফাস্তফায়গন ফাধাগ্রস্থ কগয; 

১৩.২  যাস্তা খনন কাগজয অনুমুবত প্রাবপ্তগত বফরম্ব:  প্রকগেয আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইগনয জন্য ঢাকা বটি কগ থাগযন কথগক 

যাস্তা খনন কাগজয অনুভবত প্রাবপ্তগত দীঘ থসূবত্রতায কাযগণ উক্ত অগঙ্গয ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য়; 

১৩.৩ র্াওয়াগযয াইবরং কাজ বফবিত: আবভনফাজায -ওল্ড এয়াযগার্ থ ২৩০ ককবব ওবাযগি ঞ্চারন রাইগনয ১ ও ৩ নম্বয 

র্াওয়াগযয াইবরং কাজ স্থানীয় বিক বপল্ড ভাবরগকয আবিয কাযগণ প্রায় এক ভা স্থবগত যাখগত য়। পগর 

ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য়; 

১৩.৪  অপ্রতুর জনফর: প্রকেটি ফাস্তফায়গন ববজববফ’য ম থাপ্ত ংখ্যক জনফর না থাকায কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ফাধাগ্রস্থ য়; 

১৩.৫ অবির্ আবি: প্রকগেয অবুন্তযীণ অবির্ কর্তথক উত্থাবত ৮১টি আবিয ভগে ১৩টি আবি এফং FAPAD কর্তবক 

ঈত্থোবত ১৩টি অবিয ভগে ৮টি আবি অবনষ্পন্ন যগয়গছ; এফং 

১৩.৬  চুবক্তীভায য কাম থ ম্পাদন:  ১০ নম্বয অনুগেগদ ফবণ থত ৮টি দযত্র প্যাগকগজয প্রবতটিয কেগত্র চুবক্ত অনুমায়ী কাম থ 

ম্পাদগনয ভয়ীভায য ফাস্তগফ কাম থ ম্পাদন কযা গয়গছ। 

১৩.৭ চুবক্তভে ল্পক্ষো বযল্পোবধত ভে মফী: নুল্পিদ ১০ এ ফবণ বত ৮টি প্যোল্পকল্পজয ভল্পধ্য ৪টি প্যোল্পকল্পজয (ক্রবভক নম্বয 

১,৫,৬ ও ৭) চুবক্ত ভে ল্পক্ষো বযল্পোবধত ভে মফী। এ বযল্পোবধত ভে মফী ওয়োয কোযণ বফদুযৎ বফবোগ কর্তবক 

মপ্রবযত প্রকে ভোবপ্ত প্রবতল্পফদল্পন ঈল্পেখ কযো য়বন। 

১৪। সুাবয/ভতাভত: 

১৪.১ যফতী ম থাগয় ববজববফ নতুন প্রকে গ্রগণয পূগফ থ জবভ বনফ থাচন ও প্রাবপ্তয প্রাথবভক বনিয়তা বনবিত কযগফ। প্রগয়াজন 

এ বফলগয় ববজববফ বফদ্যুৎ বফবাগগয ায়তা গ্রণ কযগফ (অনুগেদ ১৩.১); 

১৪.২ আন্ডাযগ্রাউন্ড ঞ্চারন রাইগনয জন্য যাস্তা খনগনয অনুভবত গ্রগণয বফলগয় ববজববফ কর প্রকগেয কেগত্র ংবিে 

কর্তথেগক অফবতকযণপূফ থক প্রাথবভক আগরাচনা ম্পন্ন কযগফ। এ বফলগয় প্রগয়াজগন আন্তোঃভন্ত্রণারয় বা আফাগনয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা কমগত াগয (অনুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩ প্রকগেয বনভ থাণ কাগজয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয রগেু ংবিে কর কস্টকগাল্ডাযগদয ংগগ ববজববফ ববফষ্যগত আগরাচনায 

উগযাগ গ্রণ কযগত াগয (অনুগেদ ১৩.৩); 

১৪.৪ ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয জন্য প্রগয়াজনীয় ংখ্যক জনফর বনবিত কগয প্রকে গ্রণ কযা ফাঞ্ছনীয় গফ (অনুগেদ 

১৩.৪);  

১৪.৫ কর ক্রয় প্যাগকজ চুবক্ত অনুমায়ী বনধ থাবযত ভগয়য ভগে ম্পাদন কয য়বন। এ বফলগয়য জন্য ঠিকাদাযগক 

liquidated damage প্রল্পয়োগ কযো ল্পয়ল্পছ বকনো ম ম্পল্পকব অআএভআ বফবোগল্পক ফবত কযল্পত ল্পফ           

(অনুগেদ ১৩.৬); 

১৪.৬ চুবক্তভে ল্পক্ষো বযল্পোবধত ভে মফী ওয়োয কোযণ ংবিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/বফবোগ খবতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ 

কযল্পফ (অনুগেদ ১৩.৭); 

১৪.৭ ববফষ্যল্পত কর দযে প্যোল্পকল্পজয কোজ চুবক্ত নুমোয়ী বনধ বোবযত ভল্পয়য ভল্পধ্য ম্পোদল্পনয বফলল্পয় ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো 

ল্পচষ্ট থোকল্পফ (অনুগেদ ১৩.৬);  

১৪.৮ প্রকগেয কর অবনষ্পন্ন অবির্ বনষ্পবিয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা দ্রুত উগযাগ গ্রণ কযগফ (অনুগেদ ১৩.৫); এফং 

১৪.৯ সুবয নুল্পিদ ১৪.১ মথল্পক ১৪.৮ এয অল্পরোল্পক গৃীত ব্যফস্থোভ ংবিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/বফবোগ অআএভআ বফবোগল্পক 

ফবত কযল্পফ। 
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“ববিযগঞ্জ - ভাবনকনগয ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন (১ভ ংগাবধত)” ীল থক প্রকগেয ভাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত: জুরাই ২০১৪) 
 

১। প্রকগেয নাভ : ববিযগঞ্জ - ভাবনকনগয ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন (১ভ ংগাবধত)। 

২। উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী অফ ফাংরাগদ বরবভগর্ি (ববজববফ)। 
৪। প্রকগেয অফস্থান : ঢাকা কজরায ভাবনকনগয ও নাযায়নগঞ্জ কজরায ববিযগঞ্জ  

৫। প্রাক্কবরত ব্যয়  : (রে র্াকায়) 

    

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 কভার্ 

 বজওবফ  

 প্রোঃ াোঃ 

 ংস্থায 

বনজস্ব 

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

অবতক্রান্ত 

ব্যয় (মুর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য%) 

অবতক্রান্ত 

ভয় 

(অনুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয%) 

মূর 

 কভার্ 

 বজওবফ  

 প্রোঃ াোঃ 

 ংস্থায বনজস্ব 

ফ থগল 

ংগাবধত 

 কভার্ 

 বজওবফ  

 প্রোঃ াোঃ 

 ংস্থায বনজস্ব 

 

মূর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 ৩৯১৭০.২৫  

 ৭৫৫২.১৪ 

 ২৯১৪৮.৩১ 

 ২৪৬৯.৮০ 

 

 ৩০০৫০.৭৯ 

  ৫২০৪.৬১ 

 ২২২৪১.১৬ 

 ২৬০৫.০২ 

 

 ২৯২৮৬.৭৩ 

 ৫৫৮৭.০২ 

 ২০৪৪০.৪১ 

 ৩২৫৯.৩০ 

আগস্ট 

২০০৯ 

কথগক 

বিগম্বয 

২০১১ 

ম থন্ত 

আগস্ট 

২০০৯ 

কথগক জুন 

২০১৫ 

ম থন্ত 

আগস্ট 

২০০৯ 

কথগক 

জুরাই 

২০১৪ 

ম থন্ত 

(-) 

৯৮৮৩.৫২ 

(২৫.২৩%) 

 

২ ফছয ৭ 

ভা 

(১০৬.৯০%) 

  কনার্: (১) আগরাচু প্রকগেয প্রকে াায্য আইবিএ কর্তথক ঋণ বাগফ প্রদান কযা গয়গছ। 

         (২) মূর অনুগভাবদত ব্যয় অগো প্রকৃত ব্যয় ৯৮৮৩.৫২ রে র্াকা অথ থাৎ ২৫.২৩% কভ ব্যয় গয়গছ।  

 

৬। ফাস্তফায়নকার :   

 

 মূর বিবব অনুমায়ী  আগস্ট ২০০৯ কথগক বিগম্বয ২০১১ ম থন্ত 

 ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ১ভ ফায ফাস্তফায়নকার বৃবি  আগস্ট ২০০৯ কথগক জুন ২০১৩ ম থন্ত 

 ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক ২য় ফায ফাস্তফায়নকার বৃবি  আগস্ট ২০০৯ কথগক জুন ২০১৪ ম থন্ত 

 ১ভ ংগাবধত বিবব অনুমায়ী  আগস্ট ২০০৯ কথগক জুন ২০১৫ ম থন্ত 

    

৭। াধাযণ ম থগফেণ :  

৭.১। র্ভূবভ : কদগয কভার্ উৎাবদত বফদ্যুগতয প্রায় ৪৫ বাগই বৃিয ঢাকায বফদ্যুৎ চাবদা পূযগণয জন্য ব্যফহৃত য়। 

ঢাকা গযয ক্রভফধ থভান ম্প্রাযগণয পগর বফদ্যুগতয চাবদা বৃবি াগে। এ ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা পূযগণয জন্য 

বফশ্ব ব্যাংগকয অথ থায়গন নাযায়নগগঞ্জয ববিযগগঞ্জ ৩৩৫ কভোঃওোঃ কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট বনভ থাণাধীন আগছ। 

ববিযগগঞ্জয বফযভান ঞ্চারন অফকাঠাগভা দ্বাযা এ বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয উৎাবদত বফদ্যুৎ ঞ্চারন কযা ম্ভফ গফ না। 

ববিযগগঞ্জ উৎাবদত ব্য বফদ্যুগতয জন্য বনব থযীর ও ভানম্মত ঞ্চারন ব্যফস্থা গগে কতারায রগেু  আগরাচু 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয উগযাগ গ্রণ কযা য়। 

৭.২। উগেশ্য :  

(ক) ববিযগগঞ্জ বনভ থাণাধীন ৩৩৫ কভোঃওোঃ াওয়ায প্ল্ুান্ট কথগক উৎাবদত বফদ্যুৎ ঞ্চারন; 

(খ) ঢাকা গযয দবেণ -পূফ থাঞ্চগরয ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা পূযগণয উগেশ্য বফযভান ১৩২ ককবব ঞ্চারন রাইন 



13 

 

নতুন ২৩০ ককবব িাফর াবকথর্ ঞ্চারন রাইন দ্বাযা প্রবতস্থানপূফ থক ঞ্চারন ব্যফস্থায েভতা বৃবি ; এফং 

(গ) ঞ্চারন র হ্রা। 

 

 

৭.৩। প্রকগেয অনুগভাদন ও ংগাধন :  আগরাচু প্রকেটি গত ২৫ আগস্ট ২০০৯ তাবযগখয একগনক বায় কভার্ 

৩৯১৭০.০০ রে র্াকা (বজওবফ ৭৫৫২.০ রে, প্রোঃ াোঃ ২৯১৪৮.০০ রে এফং ংস্থায বনজস্ব ২৪৭০.০০ রে) 

প্রাক্কবরত ব্যগয় অনুগভাবদত য়। বফদ্যুৎ বফবাগগয প্রস্তাগফয বযগপ্রবেগত গত ২৬ বিগম্বয ২০১১ তাবযগখ 

বযকেনা কবভন ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকেটিয কভয়াদ ১ভ ফায জুন ২০১৩ ম থন্ত বৃবি কগয। অতোঃয বফদ্যুৎ 

বফবাগগয পুনোঃপ্রস্তাগফয বযগপ্রবেগত গত ১৬ জুন ২০১৩ তাবযগখ বযকেনা কবভন ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক 

প্রকেটিয কভয়াদ ২য় ফায জুন ২০১৪ ম থন্ত বৃবি কগয। অতোঃয ৩০০৫০.৭৯ রে র্াকা প্রাক্কবরত ব্যয় ও আগস্ট 

কথগক জুন ২০১৫ ম থন্ত ফাস্তফায়ন কভয়াগদ প্রকেটিয ১ভ ংগাধন ১৯ আগস্ট ২০১৪ তাবযগখয একগনক বায় 

অনুগভাবদত য়। 

 

৭.৪। প্রকগেয মূর কাম থক্রভ:  

 নাযায়ণগঞ্জ কজরায ববিযগঞ্জ কথগক ঢাকায ভাবনকনগয ম থন্ত কভার্ ১১ বকোঃবভোঃ ২৩০ ককবব ঞ্চারন 

রাইন বনভ থাণ; 

 ভাবনকনগগয একটি ২৩০/১৩২ ককবব বজআইএ (গ্যা ইনসুগরগর্ি সুইচ বগয়ায) উগকন্দ্র বনভ থাণ; 

 ববিযগগঞ্জ একটি ২৩০/১৩২ ককবব এআইএ (এয়ায ইনসুগরগর্ি সুইচ বগয়ায) উগকন্দ্র বনভ থাণ। 
 

৭.৫। প্রকে বযদ থন: আইএভই বফবাগগয বে ও বক্ত কক্টগযয বযচারক (বক্ত) কফগভ নাবভা ভবন কর্তথক  গত 

৪ কপব্রুয়াবয ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক  ববজববফ ’য 

ংবিে কভ থকতথাযগণ উবস্থত গয় ায়তা প্রদান কগযন। 

 

৭.৬। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য:  ববজববফ ’য তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী দভম থাদায বনেফবণ থত ২ জন কভ থকতথা 

প্রকে বযচারগকয পূণ থকারীন দাবয়ত্ব ারন কগযন:-  

 

ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয় কার 

১। জনাফ বনবখর যঞ্জন চক্রফতী তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন 

 

১ জুরাই ২০০৯ কথগক  

২ জুরাই ২০১১ ম থন্ত 

২। জনাফ প্রণফ কুভায যায় তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী, 

াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী 

অফ ফাংরাগদ বরোঃ 

পূণ থকারীন ৩ জুরাই ২০১১ কথগক  

ভাবপ্ত ম থন্ত 
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৮। প্রকগেয অঙ্গবববিক আবথ থক ও ফাস্তফ অগ্রগবত:  

   (রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয অগঙ্গয নাভ 

ফ থগল বিবব অনুমায়ী প্রকগেয অগ্রগবত 

বযভাণ/ 

ংখ্যা 
প্রাক্কবরত ব্যয় ফাস্তফ  আবথ থক (%)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ অবপাযগদয কফতন ১০ জন ১৯০.৫৭ ১০ জন ১৯০.৫৭ (১০০%) 

২ কভ থচাযীগদয কফতন ৫ জন ৪১.২৯ ৫ জন ৪১.২৯ (১০০%) 
৩ বাতাবদ ১৫ জন ২৮৩.৭৪ ১৫ জন ২৮৩.৭৪ (১০০%) 
৪ েবতপূযণ ১১ বকোঃবভোঃ ১১৮.৬৯ ১১ বকোঃবভোঃ ১১৮.৭৪ (১০০%) 
৫ যাভ থক আন্তজথাবতক 

২৯.০৬ জনভা 

কদীয় ১৯.২৭ 

জনভা 

৯১৮.১২ 
আন্তজথাবতক 

২৯.০৬ জনভা 

কদীয় ১৯.২৭ 

জনভা 

৮৫৫.৯৬ 

(৯৩.২৩%) 

৬ কর্বস্টং বপ এফং জবয ১১ বকোঃবভোঃ ১২.৭৫ ১১ বকোঃবভোঃ ১২.৭৫ (১০০%) 

৭ ায়াবযং চাজথ কথাক ৪.৮৮ কথাক ৪.৮৮ (১০০%) 

৮ ইআইএ স্টুাবি কথাক ১৫.০০ কথাক ১৫.০০ (১০০%) 

৯ অন্যান্য (টিএ, বিএ 

ইতুাবদ) 
কথাক ৮১.২৫ কথাক ৮১.২৫ (১০০%) 

১০ মানফান ৫টি ৬৪.৩৩ ৫টি ৬৪.৩৩ (১০০%) 

১১ টুরস , প্ল্ুান্ট, কেয়া থ কথাক ৮১৩.২২ কথাক ৮১৩.২২ (১০০%) 

১২ অবপ যঞ্জাভ কথাক ৩.৩৬ কথাক ৩.০৮ (৯১.৬৬%) 

১৩ অবপ আফাফত্র কথাক ০.৯৪ কথাক ০.৯৪ (১০০%) 

১৪ বফদ্যুবতক মন্ত্র ও 

মন্ত্রাবত  
রর্ ১৪৫৫৩.৮০ রর্ 

১৪৬৪৮.৫০ 

(১০০.৬৫%) 

১৫ ভূবভ অবধগ্রণ ১.০৭ একয ৭৮৫.৯৮ ১.০৭ একয ৭৮৫.৯৮ (১০০%)  

১৬ ভূবভ উন্নয়ন কথাক ৩০.০০ কথাক ৩০.০০ (১০০%) 

১৭ ইনস্টগরন কস্ট  
কথাক ৫৪১৯.৩৪ কথাক 

৫৪১৯.৫৪ 

(১০০%) 

১৮ ববিবুার্ এফং অন্যান্য 

চাজথ 

কথাক ৪২০০.০০ কথাক ৩৮৩৭.৬১ 

(৯১.৩৭%)  
১৯ বনভ থাণকারীণ সুদ কথাক ১৪২৫.০০ কথাক ২০৭৯.৩৫ 

(১৪৫.৯২%) 
২০ গ) বজকুারকবন্টনগজন্পী  কথাক ৩০০.০০ - - 

২১ ঘ) প্রাই কবন্টনগজন্পী  কথাক ৭৮৮.৫৪ - - 

 
ফ থগভার্: ৩০০৫০.৭৯  

২৯২৮৬.৭৩ 

(৯৭.৪৫%) 

 

৯। বযদ থনকারীন ম থগফেণ:  

 

৯.১। প্রধান অঙ্গমূগয ফাস্তফায়ন বফফযণ: 

ববিযগঞ্জ-ভাবনকনগয ২৩০ ককবব ঞ্চারন রাইন বনভ থাণ: ঢাকায ভাবনকনগয কথগক নাযায়ণগগঞ্জয ববিযগঞ্জ ম থন্ত 

১১ বকোঃবভোঃ বদগঘ থু য ২৩০ ককবব িাফর াবকথর্ ঞ্চারন রাইন ( Twin Mallard কপজ কন্ডাক্টয এফং ১টি 

৭×৪.০ স্টীর earthwire ও OPGW) বনভ থাণ কযা গয়গছ। ঞ্চারন রাইনটি বনভ থাগণয জন্য জবভ াওয়া 

মায়বন বফধায় ভাতুয়াইর-ভাবনকনগয ম থন্ত বগঙ্গর াবকথর্ ঞ্চারন রাইন খুগর ক জায়গায় ফবণ থত ঞ্চারন রাইন 

বনভ থাণ কযা য়। ঠিকাদায কর্তথক এ রাইন বনভ থাণ কাজ জুরাই ২০১২ ভাগ ভাপ্ত কযায জন্য বনধ থাবযত থাকগরও 

ফাস্তগফ কাজটি এবপ্রর ২০১৪ ভাগ ভাপ্ত কযা য়। অথ থাৎ বনধ থাবযত ভগয়য ১ ফছয ৯ ভা য কাজটি ম্পাদন 
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কযা য়; 

৯.২। ববিযগঞ্জ াফগস্টন বনভ থাণ:  ববিযগঞ্জ বফদ্যুৎ কস্টন কভগপ্ল্গক্সয কবতয এ প্রকগেয আওতায় ১টি ২৩০/১৩২ 

ককবব AIS াফগস্টন বনভ থাণ কযা গয়গছ। ২৩০ ককবব বগস্টগভয আওতায় ২ কর্ ২২৫/৩০০ 

(ONAN/ONAF) এভববএ, ংবিে Substation Automation System (SAS)  ২৩০/১৩৮/৩৪.৫ 

ককবব ৩ কপগজয অগর্া রান্পপযভায, কর্বরপ্রগর্কন ও কর্বরকবভউবনগকন প্যাগনর ১টি পাইফায অটিকস 

Multiplexer equipment (FOX-515) এফং DFDR (Digital Fault & Disturbance 

Recorder) স্থান ও কবভবনং কযা গয়গছ। কর বগস্টভ াফগস্টনটি বনভ থাগণয কাজ ভাচ থ ২০১২ ভাগ 

ম্পাদগনয জন্য বনধ থাবযত থাকগরও ফাস্তগফ বনধ থাবযত ভগয়য ১১ ভা য অথ থাৎ কপব্রুয়াযী ২০১৩ ভাগ াফ 

কস্টনটি বনভ থাগণয কাজ ভাপ্ত কযা য়। 
৯.৩। াফগস্টনটি বনভ থাগণয পূগফ থ বনধ থাবযত জবভয পূফ থ বদগক বকছু ংখ্যক স্টাপ ককায়ার্ থায বছর। ঠিকাদাযগক জবভ 

স্তান্তগযয য উক্ত ককায়ার্ থায স্থানান্তয না কযায় ববিযগঞ্জ বফদ্যুৎ কর্তথগেয চাবদা অনুাগয াফগস্টগনয ফাইগয 

ববজববফ কর্তথক স্টাপগদয জন্য নতুনবাগফ আফাাগনয ব্যফস্থা কযা য়। ঠিকাদাগযয গঙ্গ চুবক্ত ম্পাদগনয প্রায় ১ 

ফছয য উক্ত স্টাপ ককায়ার্ থায স্থানান্তযফ থক জবভ খাবর কযা য়। 

৯.৪। ভাবনকনগয GIS াফগস্টন বনভ থাণ: এ GIS াফগস্টনটি ওয়াা কর্তথগেয ১.০৭৫১১ একয ভূবভয উয বনভ থাণ 

কযা গয়গছ। প্রায় ১ ফছয ফা তায কফব ভয় ধগয ধাযাফবক আগরাচনা ও বা অনুষ্ঠাগনয য ওয়াা কর্তথে 

জবভটি ১৭ আগস্ট ২০১১ তাবযগখ ববজববফ ফযাফয স্তান্তয কগয। এয পগর প্রকে ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য় ফগর 

প্রকে বযচারক অফবত কগযন। াফগস্টনটিয েভতা গে ২৩০ /১৩৮/৩৪.৫ ককবব , ২×২২৫/৩০০ এভববএ। এ 

াফগস্টগন ২ কর্ ২২৫ /৩০০ (ONAN/ONAF) MVA, ংবিে SAS  ২৩০/১৩৮/৩৪.৫ ককবব বতন 

কপগজয অগর্া রান্পপযভায, কর্বরগপ্রাগর্কন ও কর্বরকবভউবনগকন বগস্টভ, SAS বগস্টভ স্থান এফং নতুন 

বনয়ন্ত্রণ বফন বনভ থাণ কযা গয়গছ। ভূবভ প্রাবপ্তয বফরগম্বয কাযগণ ফাস্তফায়ন ব্যাত য়। এ ভূবভয উয একটি ফে 

কখারা নদ থভা বছর এফং এ নদ থভা বযষ্কায ও বযার্কযণ কাগজ মগথে ভয় ব্যবয়ত য় এফং ক কাযগণ ফাস্তফায়ন 

বফরবম্বত য় ফগর প্রকে বযচারক জানান। 
৯.৫। এ াফগস্টগনয ভারাভার বগভগন্টয প্রাক্কাগর র্া ন থকী ঠিকাদাগযয Joint Venture Agrement  ও 

এরব ংগাধগনয কাযগণ ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য় ফগর জানা মায়।  

৯.৬। ববিযগঞ্জ াফগস্টগনয জন্য আভদানীকৃত ২৩০ ককবব াবকথর্ কিকায খু ুঁটি চট্টগ্রাভ ফন্দয কথগক আনয়নকাগর ৪টি 

খু ুঁটি েবতগ্রস্থ য় এফং এগুবর প্রবতস্থান কযগত ভয় ব্যবয়ত য়। পগর ফাস্তফায়ন বফরবম্বত য়।  

৯.৭। ববিযগঞ্জ  কথগক ভাবনকনগয ম থন্ত িাফর াবকথর্ ঞ্চারন রাইন প্রাথবভক ম থাগয় বফযভান ১৩২ ককবব ভাতুয়াইর 

কথগক ভাবনকনগয ম থন্ত বগঙ্গর াবকথর্ ঞ্চারন রাইগনয এরাইনগভগন্ট বনভ থাগণয বযকেনা কযা য়। বকন্তু 

ববিযগঞ্জ ও কিভযা এরাকায ফাবন্দাগদয প্রফর প্রবতগযাগধয কাযগণ ঞ্চারন রাইগনয রুর্ বযফতথন কগয বি এন্ডবি 

খাগরয বিভ াগে বনধ থাযণ কযা য়। এ রুর্ বযফতথগনয কাযগণ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ২০ ভা বফরবম্বত য়।   

৯.৮। প্রকগেয ববআয এয ৫ভ পৃষ্ঠায অনুগেদ ২ এয ৪থ থ করাগভয প্রকৃত ব্যগয়য বাফ ও ৫ভ করাগভয প্রদি 

২৫.৭২%, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায ছগকয ৫ভ করাগভয ফবণ থত ফ থগভার্ ২৯০৯৪ .৯৪ রে র্াকা এফং ৭ভ পৃষ্ঠায ৮ভ অনুগেগদয 

ছগকয ২য় করাগভ ফবণ থত দযগত্রয বিবব অনুাগয প্রাক্কবরত ব্যয় ঠিক নয়। ৫ভ পৃষ্ঠায ২য় অনুগেগদয ৪থ থ 

করাগভয প্রকৃত ব্যয় ২৯২৮৬ .৭৩ রে র্াকা ও ৫ভ করাগভ প্রদি ব্যয় হ্রাগয তকযা ায গফ ২৫ .২৩%, ৬ষ্ঠ 

পৃষ্ঠায ছগকয ৫ভ করাগভয ফবণ থত ফ থগভার্ ২৯২৮৬ .৭৩ রে র্াকা গফ এফং ৭ভ পৃষ্ঠায ৮ভ অনুগেগদয ছগকয ২য় 

করাগভ ফবণ থত বিবব অনুাগয দযগত্রয প্রাক্কবরত ব্যয় মথাক্রগভ ১ ) ৫৭৪২.৪৯ রে র্াকা , ২) ৮৭০৪.৩৮ রে 

র্াকা, ৩) ৬২৯৭.৩০ রে র্াকা ও ৪) ৯১৮.১২ রে র্াকা গফ।  

১০। অবির্: ২০০৯-১০ কথগক ২০১৩-১৪ অথ থফছয ম থন্ত FAPAD কর্তথক ৯টি আবি উত্থাবত য় এফং ৮টি বনষ্পবি 

কযা গয়গছ। শুধুভাত্র ২০১৩-১৪ অথ থ-ফছগয উত্থাবত ১টি আবি বনষ্পবি য়বন। 
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১১। উগেশ্য অজথন: 

 বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত অজথন 

 ১) ববিযগগঞ্জ বনভ থাণাধীন ৩৩৫ কভোঃওোঃ বফদ্যুৎ 

প্ল্ুান্ট ও বনবভ থতব্য অন্যান্য বফদ্যুৎ প্ল্ুান্ট কথগক 

উৎাবদত বফদ্যুৎ ঞ্চারন কযা; 

১) আগরাচু প্রকগেয আওতায় বনবভ থত ২৩০ ককবব িাফর 

াবকথর্ ঞ্চারন রাইগনয ভােগভ ববিযগগঞ্জ ৩৩৫ কভোঃওোঃ 

বফদ্যুৎ প্ল্ুান্ট ও বনবভ থতব্য অন্যান্য বফদ্যুৎ প্ল্ুান্ট কথগক 

উৎাবদত বফদ্যুৎ ঞ্চারন কযা ম্ভফ গফ; 

 ২) দবেণ-পূফ থ ঢাকায ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা 

পূযণ ও পূগফ থয ১৩২ ককবব ঞ্চারন রাইগনয কভ থবায 

কভাচন; 

২) বনবভ থত এ ২৩০ ককবব রাইগনয ভােগভ ঞ্চাবরত বফদ্যুৎ 

দ্বাযা দবেণ -পূফ থ ঢাকায ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ চাবদা  

পূযণপূফ থক পূগফ থয ১৩২ ককবব ঞ্চারন রাইগনয কভ থবায 

কভাচন কযা অগনকাংগ ম্ভফ গফ; 

 ৩) রান্পবভন র হ্রা ৩) বনবভ থত ২৩০ ককবব রাইগনয ভােগভ অবধক বফদ্যুৎ 

ঞ্চারনপূফ থক রান্পবভন র হ্রা কযা ম্ভফ গফ  ফগর 

প্রকে কর্তথে জানায়। 
 

১২।  প্রকে ংবিে বস্থয বচত্র: প্রকে ংবিে  ৩ (বতন)টি বস্থয বচত্র বনগে প্রদান কযা গরা:- 

 

 

 

 

 
  
বচত্র-১: ভাবনকনগয াফগস্টগনয সুইচ ইয়াি থ বচত্র-২: ববিযগঞ্জ াফগস্টগনয কগরার রুভ 

  

 
 

বচত্র-৩: ববিযগঞ্জ াফগস্টগন  বনবভ থত ওবাযগি রাইন 
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১৩। প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্যোঃ 

      (রে র্াকায়) 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

প্যাগকগজয ফণ থনা দযগত্রয প্রাক্কবরত ব্যয় দযত্র প্রস্তাফ কাম থ ম্পাদগনয 

তাবযখ 

অনুগভাবদত 

বিবব 

অনুাগয 

চুবক্তমূল্য দযত্র 

আফাগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত 

ম্পাদগনয 

তাবযখ 

চুবক্ত অনুাগয প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. G1-PGCB for Design, 

Supply, Erection, 

Testing & 

Commissioning on 

Turnkey Basis of 230 

KV Siddhirganj-

Maniknagar Double 

Circuit Transmission 

Line.  

৫৭৪২.৪৯ ৫৭৪২.০০ ২৯ অগক্টাফয 

২০০৯ 

৮ কগন্ফম্বয 

২০১০ 

চুবক্ত 

কাম থকগযয 

তাবযখ কথগক 

২২ ভা 

২৫ এবপ্রর 

২০১৪ 

২. G2-PGCB for the 

Execution of Design, 

Supply, Erection, 

Testing & 

Commissioning on 

Turnkey Basis of 230 

KV AIS Substation At 

Siddhirganj on 

Turnkey Basis 

৮৭০৪.৩৮ ৮৭২৩.০০ ১৫ নগবম্বয 

২০০৯ 

৩০ কগন্ফম্বয 

২০১০ 

চুবক্ত 

কাম থকগযয 

তাবযখ কথগক 

১৮ ভা 

২৭ 

কপব্রুয়াযী 

২০১৩ 

৩. G3-PGCB for the 

Execution of  Design, 

Supply, Erection, 

Testing & 

Commissioning on 

Turnkey Basis of 230 

KV GIS Substation at 

Maniknagar on 

Turnkey Basis 

৬২৯৭.৩০ ৬২৯৭.০০ ২৭ বিগম্বয 

২০০৯ 

২৫ নগবম্বয  

২০১০ 

চুবক্ত 

কাম থকগযয 

তাবযখ কথগক 

২৪ ভা 

২২ জুরাই 

২০১৪ 

৪. S1-PGCB for 

Consultant Services 

for the management 

and supervision of the 

implementation of the 

supply and installation 

of 230 kV 

transimission line and 

associated sub-

stations at Siddhirganj 

and Maniknagar 

৯১৮.১২ ৮৯১.০০ ১০ বিগম্বয 

২০০৭ 

২২ কগন্ফম্বয 

২০১০ 

বফগদবক= 

২৭.৪৮৫ 

ভানফভা 

স্থানীয়= 

১৯.২৬৭ 

ভানফভা 

৩০ জুন 

২০১৪ 

 
 

১৩। ভস্যা:   

১৩.১। ঞ্চারন রাইগনয রুর্ বযফতথনোঃ  প্রকে ফাস্তফায়নকাগর বনবভ থতব্য বফদ্যুৎ ঞ্চারন রইগনয পূফ থ বযকবেত এরাইনগভন্ট 

স্থানীয় ফাবন্দাগদয ফাধায কাযগণ বযফতথন কযগত য়। এ রুর্ বযফতথগনয কাযগণ বিযগঞ্জ কথগক ভাবনকনগয ম থন্ত 

ঞ্চারন রাইন বনভ থা কণয কাজ চুবক্ত অনুাগয ৭ জুরাই ২০১২ তাবযগখয ম্পদাগনয কথা থাকগরও ২৫ এবপ্রর ২০১৪ 

তাবযগখ ম্পন্ন য় (অনুগেদ ৯.৭ ); 

১৩.২। 

 

ববিযগঞ্জ াফগস্টগনয জায়গায় স্টাপ আফান : ববিযগঞ্জ াফগস্টন বনভ থাগণয জায়গায় ববিযগঞ্জ বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয 

স্টাপগদয আফান থাকায কাযগণ ঠিকাদাযগক জবভ বুবঝগয় বদগত বফরম্ব য় এফং চুবক্ত অনুাগয ২৪ ভাচ থ ২০১২ তাবযগখ 

াফগস্টন বনভ থাণকাজ ম্পগন্নয জন্য বনধ থাবযত থাকগরও প্রকৃতগে ২৭ কপব্রুয়াবয ২০১৩ তাবযগখ ম্পন্ন য় (অনুগেদ 

৯.৩ ); 
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১৩.৩। 

 

ভাবনকনগয াফগস্টগনয জবভ প্রাবপ্তগত জটিরতা : ভাবনকনগয াফগস্টগনয ১ .০৭৫১১ একয ভূবভ ওয়াা কর্তথগেয 

গঙ্গ দীঘ থ ১ ফছয ফা তায কফব ভয় ধগয আগরাচনায য াওয়া মায়। তদ্যবয উক্ত জবভগত একটি কখারা নদ থভা বছর 

বফধায় তাগত ভাটি বযার্ কগয বনভ থাণ কাজ শুরু কযগত য়। এয পগর চুবক্ত অনুাগয াফগস্টন বনভ থাণ কাজ ২৪ নগবম্বয 

২০১০ তাবযগখ ভাপ্ত কযায জন্য বনধ থাবযত বছর , বকন্তু ফাস্তগফ বনভ থাণ কাজ কল য় ২২ জুরাই ২০১৪ তাবযগখ (অনুগেদ 

৯.৪); 

১৩.৪। 

 

ববিযগঞ্জ াফগস্টগনয ভারাভার েবতগ্রস্থ : ববিযগঞ্জ াফগস্টগনয আভদানীকৃত ভারাভার চট্টগ্রাভ ফন্দয কথগক 

বযফন কগয আনায ভয় ৪টি াবকথর্ কিকায খু ুঁটি েবতগ্রস্থ য়। যফতীগত ঠিকাদায কর্তথক কগুবর প্রবতস্থান কযা য় , 

বকন্তু এ কাযগণ ফাস্তফায়ন বফবিত য় (অনুগেদ ৯.৬);  

১৩.৫। প্রকগেয র্াইভ ওবায যান : প্রকগেয মূর ফাস্তফায়নকার বছর আগস্ট ২০০৯ কথগক বিগম্বয ২০১১ । বকন্তু ফোস্তল্পফ প্রকেটি 

জুরোআ ২০১৪ ভোল্প ভোপ্ত য়। এ মক্ষল্পে প্রকল্পেয ১৪৪ .৮৩ %র্াইভ ওবায যান গয়গছ (অনুগেদ ৫ ) ; 

১৩.৬। প্রকগেয ববআয এ ভুর তথ্য প্রদান: প্রকগেয ববআয এয ৫ভ পৃষ্ঠায অনুগেদ ২ এয ৪থ থ করাগভয প্রকৃত ব্যগয়য বাফ 

ও ৫ভ করাগভয প্রদি ২৫ .৭২%, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায ছগকয ৫ভ করাগভয ফবণ থত ফ থগভার্ ২৯০৯৪ .৯৪ রে র্াকা এফং ৭ভ পৃষ্ঠায 

৮ভ অনুগেগদয ছগকয ২য় করাগভ ফবণ থত দযগত্রয বিবব অনুাগয প্রাক্কবরত ব্যয় ঠিক নয় (অনুগেদ ৯.৮); এফং  

১৩.৭। অবির্: ২০১৩-১৪ অথ থ-ফছগয উত্থাবত ১টি আবি বনষ্পবি য়বন (অনুগেদ ১০)। 
 

১৪। সুাবয/ভতাভত: 

১৪.১। ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গনয পূগফ থ মথামথ জবযগয ভােগভ বফদ্যুৎ ঞ্চারন রাইগনয এরাইনগভন্ট বনধ থাযণ কযা ফাঞ্ছনীয় 

গফ। প্রগয়াজগন ংবিে কস্টকগাল্ডাযগদয গঙ্গ আগরাচনা বায আগয়াজন কযা কমগত াগয (অনুগেদ ১৩.১); 

১৪.২। প্রকগেয বনভ থাণকাগজয জবভ বনষ্কণ্টক কযায বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর প্রগয়াজনীয় উগযাগ গ্রণ কযগফ    

(অনুগেদ ১৩.২); 

১৪.৩। প্রকগেয ভারাভার বযফনকাগর েবতগ্রস্থ গয় ফাস্তফায়নগক মাগত বফরবম্বত কযগত না াগয ক বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা মথামথ সুাযববন প্রগয়াগ কযগফ (অনুগেদ ১৩.৪); 

১৪.৪। ববফষ্যগত প্রকগেয ববআয এ  ঠিক তথ্য অন্তভু থবক্তয বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মত্নফান গফ (অনুগেদ ১৩.৬);  

১৪.৫। অবির্ আবি দ্রুত বনষ্পবি কযগত গফ (অনুগেদ ১৩.৬);এফং 

১৪.৬। অনুগেদ ১৪.১ গত ১৪.৫ এয আগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদ ম্পগকথ ীঘ্র আইএভই বফবাগগক অফবত কযগত গফ। 
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Feasibility Study for Transmission System Improvement, Western Zone  ীল থক 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(কাবযগবয ায়তা প্রকে) 

(ভাপ্ত : জুন ২০১৫ ) 
 

 

১। প্রকগেয নাভ 

 

: Feasibility Study for Transmission System 

Improvement, Western Zone 

২। উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় : বফদ্যুৎ বফবাগ/বফদ্যুৎ জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : াওয়ায গ্রীি ককাম্পানী অফ ফাংরাগদ বরবভগর্ি (ববজববফ)। 
৪। প্রকে এরাকা 

 

: মগোোরগঞ্জ, ভোদোযীপুয, যোজফোবে, ফোল্পগযোট, বঝনোআদ, খুরনো, 

কুবষ্টয়ো, োতক্ষীযো, োফনো, যোজোী, বযোজগঞ্জ এফং যংপুয মজরো।  

৫। প্রকগেয ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার :  

(রে র্াকায়) 

প্রোক্কবরত ব্ময় প্রকৃত ব্যয় 

 

বযকবেত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়ন

কোর 

বতক্রোন্ত  

ব্যয় 

 (ভর 

নুল্পভোবদত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রোন্ত 

ভয় 

 ( ভর 

নুল্পভোবদত 

ফোস্তফোয়ন 

কোল্পরয %) 

ভর টিবব 

 

ফ বল্পল 

ংল্পোবধত 

বডবব 
 

 মভোট  

 বজওবফ 

 প্রকে োোয্য 

 ংস্থোয বনজস্ব 

  মভোট 

 বজওবফ  

 প্রকে োোয্য 

 ংস্থোয বনজস্ব 

 মভোট  

 বজওবফ  

 প্রকে োোয্য 

ংস্থোয 

বনজস্ব 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পোবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 ৪০৮.৬৮ 

 ০.০০ 

 ৪০৮.৬৮ 

 ০.০০ 

  ৫০০.৬৯ 

  ০.০০ 

 ৪৯৭.১৯ 

  ৩.৫০ 

 

  ৪০২.৫০ 

  ০.০০ 

  ৪০২.৫০ 

 ০.০০ 

জুরাই 

২০১৩ 

গত জুন 

২০১৪ 

জুরাই 

২০১৩ 

গত জুন 

২০১৫ 

জুরাই 

২০১৩ 

গত জুন 

২০১৫ 

-৯৮.১৯* 

(-১৯.৬০%) 

 

 এক ফছয 

(১০০%) 

 *প্রকল্পেয প্রোক্কবরত ব্যয় ল্পক্ষো প্রকৃত ব্যয় ৯৮.১৯ রক্ষ টোকো ব্যয় হ্রো মময়ল্পছ। 

 

৬। প্রকে োোল্পয্যয ঈৎঃ 

অল্পরোচয প্রকেটিল্পত ঈন্নয়ন ল্পমোগী ংস্থো বল্পল্পফ মকএপডবিঈ , জোভ বোনী ০.৪৭ বভবরয়ন আঈল্পযো  নুদোন  (Grant) 

প্রকে োয়তো প্রদোন কল্পযল্পছ ।  

৭। োধোযণ ম বল্পফক্ষণঃ   

৭.১। টভূবভঃ 

অল্পরোচয  অল্পরোচয কোবযগবয োয়তো প্রকেটি ফোংরোল্পদল্পয বিভোঞ্চল্পর ববজববফ ’য বফববন্ন গ্রীড মনটওয়োকব 

ম্প্রোযল্পণয জন্য ভীক্ষো কোম বক্রভ বযচোরনোয ঈল্পেল্পশ্য গ্রণ কযো য়। কনোরল্পটন্ট  ববজববফ’য ক্ষ মথল্পক 

প্রকল্পেয একটি বপবজবফবরটি েোডী (মটকবনকযোর, পোআল্পননবয়োর এফং আল্পকোনবভক) ম্পন্ন কল্পযল্পছ। ববজববফ 

priority ranking নুমোয়ী েোডী মকো বনধ বযণ কল্পযবছর মো  বনল্পম্নোক্ত firm and optional services  

ঈল্পেখ কযো ল্পরো: 
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 ১৩২ মকবব ঞ্চোরন বল্পেভ, বিভোঞ্চরীয় গ্রীড মনটওয়োল্পকব কল্পম্পোল্পনন্ট ংল্পমোজন;  

 ইশ্বযদী-যোজোী ২৩০ ঞ্চোরন বল্পেভ প্রকে; 

 বঝনোআদ ২৩০/১৩২ মকবব োফ ঈল্পকে , ২×২২৫ এভববএ, খুরনো (দ:) ও ইশ্বযদী ২৩০ মকবব ঞ্চোরন 

রোআন এয ভল্পধ্য নতুন ঈল্পকে স্থোন; 

 োনো (যোজফোেী) ১৩২/৩৩ মকবব এঅআএ ঈল্পক ে, ২×২৫/৪১ এভববএ ট্রোন্পপযভোয , ৪×১৩২ মকবব 

মফ: 

 বভঠোপুকুয ১৩২/৩৩ মকবব এঅআএ ঈল্পকে, ২×২৫/৪১ এভববএ ট্রোন্পপযভোয, ৪×১৩২ মকবব মফ:  

 বোঙ্গুেো ১৩২/৩৩ মকবব এঅআএ ঈল্পকে, ২×২৫/৪১ এভববএ ট্রোন্পপযভোয, ২×১৩২ মকবব মফ:  

 ফগুেো ২৩০/১৩২ মকবব ঈল্পকে। 
 

৭.২।       

 

 

 

 

৭.৩। 

ঈল্পেশ্যঃ 

(ক) মদল্পয বিভোঞ্চল্পরয ঞ্চোরন রোআন ম্প্রোযণ কোল্পজয কোবযগযী ও অবথ বক ঈল্পমোবগতো মোচোআ; 

(খ) ঞ্চোরন রোআল্পনয রুট বনধ বোযণ এফং োফ-মেন বনভ বোণ োল্পব ব কযো;  

(গ) ঞ্চোরন রোআন এয বনভ বোণ ব্যয় এফং অবথ বক ও থ বননবতক বফল্পিলণ ম্পোদন। 

 

প্রকল্পেয নুল্পভোদন ফস্থোঃ 

“বপবজবফবরটি েোবড পয দো ট্রোন্পবভন বল্পেভ আভপ্রুবল্পভন্ট , ওল্পয়েোণ ব মজোন” ীল বক ভীক্ষো প্রকেটি বফগত 

৩০/১০/২০১৩ তোবযখ ভোননীয় বযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক জুরোআ , ২০১৩ ল্পত জুন , ২০১৪ মভয়োল্পদ ফোস্তফোয়ল্পনয 

জন্য ৪০৮.৬৮ রক্ষ টোকো (ম্পূণ ব প্রকে োোয্য ) প্রোক্কবরত ব্যল্পয় নুল্পভোবদত য়। যফতীল্পত ফোস্তফোয়নকোর 

জুন, ২০১৫ ম বন্ত বৃবি , কোম ব বযবধল্পত নোর োবব ব কোজ ন্ত ভু ববক্ত; ভর প্রস্তোফ ও ংল্পোবধত প্রস্তোল্পফয 

‘বপ্রবন্টং ও বযল্পপ্রোডোকন ংল্পয ব্যল্পয়য ো থ বকয; মফো খোল্পত ব্যয় বৃবি আতযোবদ কোযল্পণ  প্রকেটি ংল্পোধন 

কল্পয  ৫০০.৬৯ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় ভোননীয় বযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক নুল্পভোবদত য়। 

৭.৪। প্রকে বযদ থনোঃ অআএভআ বফবোল্পগয বে ও বক্ত মক্টল্পযয কোযী বযচোরক জনোফ মভোঃ তোওীপ যভোন 

কর্তবক গত ৩১ জুরাই ২০১৬ তাবযগখ আপতাফনগয, ঢাকায় প্রকে বযচারগকয দপ্তয বযদ থন কযা য়। 

বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক  ববজববফ’য ংবিে কভ থকতথাযা উবস্থত কথগক ায়তা প্রদান কগযন।  

 

৭.৫। প্রকে বযচোরক ংক্রোন্ত তথ্যঃ  

অল্পরোচয প্রকল্পে জনোফ ভোসুভ অরভ ফকী, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বগগফ 

প্রকগেয শুরু কথগক কল ম থন্ত দাবয়ত্ব ারন কগযন। 
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৮. প্রকগেয অঙ্গবববিক আবথ থক ও ফাস্তফ অগ্রগবতোঃ 

 

ববজববফ ল্পত প্রোপ্ত ববঅয নুমোয়ী প্রকল্পেয ংগবববিক ফোস্তফোয়ন গ্রগবত বনল্পম্ন প্রদোন কযো  ’রঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

ক্রবভক 

নং 

ল্পেয নোভ ংখ্যো/বযভোণ টিবব নুমোয়ী 

রক্ষযভোেো 

প্রকৃত গ্রগবত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। জনফর(বপ োয়ক) ৬ ভো ০.০০ - 

২। মফো - ২২৮.৭১ - 

৩। যোভ বক - ২৬১.৪০ - 

৪। ভৄদ্রণ ও প্রবতবরব মথোক ৭.০৭ - 

৫। বফবফধ মথোক ৩.৫০ - 

ফ বল্পভোটঃ  ৫০০.৬৯ ৪০২.৫০ 

 

টিববল্পত ৪টি অরোদো খোল্পত ল্পথ বয ংস্থোন থোকল্পরও ববজববফ কর্তবক প্রণীত ববঅয নুমোয়ী মকোন খোল্পত অরোদোবোল্পফ ব্যয় 

মদখোল্পনো য়বন। ফযং মভোট ৪০২.৫০ রক্ষ টোকো ব্যয় প্রদ বন কযো ল্পয়ল্পছ। প্রকে বযচোরল্পকয োল্পথ অল্পরোচনো কল্পয জোনো মোয় 

মম, ঈন্নয়ন ল্পমোগী ংস্থো যোবয যো ভ বকল্পক বফর প্রদোন কল্পযল্পছ , মকোন খোল্পত কত টোকো ব্যয় ল্পয়ল্পছ মটো ববজববফল্পক 

ফবত কযো য়বন।  

 
৯।  বযদ থনকারীন ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যা:    

৯.১।  Consulting Services এয জন্য ২০/০৩/২০১৩ তোবযল্পখ দযে অফোন কযো ল্পরও ৯(নয়) ভো য 

২৬/১২/২০১৩ তোবযল্পখ চুবক্ত স্বোক্ষ বযত য়।  এত দীঘ ব বফরল্পম্বয কোযণ বল্পল্পফ প্রকে দপ্তয ল্পত জোনোল্পনো মম , ঈন্নয়ন 

ল্পমোগী ংস্থো এফং ববজববফ অরোদোবোল্পফ দযে ভেোয়ন কযো ও ভিয় োধন কযোয কোযল্পণ চুবক্ত স্বোক্ষল্পয বফরম্ব 

ল্পয়ল্পছ। International Energy Consultants GmbH, Germany অল্পরোচয প্রকল্পে যোভ ব ক বল্পল্পফ 

বনল্পয়োবজত বছর।  

৯.২। ববজববফ কর্তবক প্রণীত ববঅয নুমোয়ী মকোন খোল্পত অরোদোবোল্পফ ব্যয় মদখোল্পনো য়বন।  প্রকে দপ্তয ল্পত জোনো মোয় 

মম, ঈন্নয়ন ল্পমোগী ংস্থো যোবয যোভ বকল্পক বফর প্রদোন কল্পযল্পছ , মকোন খোল্পত কত টোকো ব্যয় ল্পয়ল্পছ মটো 

ববজববফল্পক ফবত কল্পযবন। এয পল্পর প্রকল্পেয অবথ বক স্বিতো প্রশ্নবফি ল্পয়ল্পছ।  

৯.৩। প্রকেটিয ককান এক্সর্াযনার অবির্ ম্পন্ন য়বন।  

 

১০। প্রকল্পেয প্রবকঈযল্পভন্ট ংক্রোন্ত তথ্যঃ   

 

(রক্ষ টোকোয়) 

Description of 

procurement 

(goods/works/consu

ltancy) as per bid 

document 

Tender/Bid/Proposa

l Cost (in crore 

Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and supply of 

gooods 

As per 

RTPP 

Contract

ed value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Consulting Services 

for the Feasibility 

Study of the Trans 

mission System 

Improvement 

Western Zone 

497.19 497.19 20/03/2013 26/12/2013 11/01/2015 07/01/2015 
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১১। প্রকগেয উগেশ্য অজথনোঃ 

 

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত অজথন 

(ক) মদল্পয বিভোঞ্চল্পরয ঞ্চোরন রোআন ম্প্রোযণ 

কোল্পজয কোবযগযী ও অবথ বক ঈল্পমোগীতো মোচোআ; 

  

 

(ক) মদল্পয ক্রভফধ বভোন বফদুযৎ চোবদোয মপ্রবক্ষল্পত  

বিভোঞ্চল্পরয বফদ্যভোন ঞ্চোরন রোআন অল্পযো ঈচ্চ 

ক্ষভতোম্পন্ন এফং বনব বযীর কল্পয মতোরো প্রল্পয়োজন। ভীক্ষো 

প্রবতল্পফদল্পন  ঞ্চোরন রোআন ম্প্রোযণ কোল্পজয কোবযগযী ও 

অবথ বক ঈল্পমোগীতো  বফদবোল্পফ বফল্পিলণ কযো ল্পয়ল্পছ প্রকে 

দপ্তয জোনোয়। 

(খ) ঞ্চোরন রোআল্পনয রুট বনধ বোযণ এফং োফ-মেন 

বনভ বোণ োল্পব ব কযো;  

 

(খ) মদল্পয বিভোঞ্চল্পর য বফববন্ন মজরোয় ঞ্চোরন রোআল্পনয 

রুট বনধ বোযণ এফং োফ -মেন বনভ বোণ োল্পব ব কযো  ল্পয়ল্পছ ফল্পর 

জোনো মোয়। 

(গ) ঞ্চোরন রোআন এয বনভ বোণ ব্যয় এফং অবথ ব ক ও 

থ বননবতক বফল্পিলণ ম্পোদন। 

(গ) যোভ বক কর্তবক ESIA( Environmental and 

Social Impact Assessment) study কযো ল্পয় মছ 

এফং ঞ্চোরন রোআন এয বনভ বোণ ব্যয় এফং অবথ ব ক ও 

থ বননবতক বফল্পিলণ ম্পোদন কযো ল্পয়ল্পছ প্রকে দপ্তয 

জোনোয়।                        

 

 

১২। সুাবয/ভতাভত: 

১২.১। বফল্পদী োোয্যপুষ্ট প্রকল্পেয মক্ষল্পে ঈন্নয়ন ল্পমোগী ংস্থো কর্তবক থ ব ব্যল্পয়য বনবভি  ভন্ত্রণোরয়/ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোল্পক 

বনবফেবোল্পফ ম্পৃক্ত কযোয রল্পক্ষয Agreement -এ  ংস্থোন যোখোয বফলল্পয় ERD ও ভন্ত্রণোরয় প্রল্পয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ 

কযল্পফ (নুল্পিদ-৯.২ দ্রষ্টব্য); 

১২.২। ববজববফ একটি কাবযগবয প্রবতষ্ঠান বগগফ ১৯৯৪ োল্পরয মকোম্পোনী যোক্ট নুমোয়ী গঠিত ল্পয় ১৯৯৬ ার কথগক 

স্বতন্ত্রবাগফ ঞ্চোরন রোআন বনভ বোণ ও ব্যফস্থোনো ংক্রোন্ত  কোজ কল্পয মোল্পি । ঞ্চোরন রোআন বনভ বোণ ংক্রোন্ত ভীক্ষো 

প্রবতল্পফদন প্রণয়ন কযো ন্যোন্য মম কর কোজ আবতভল্পধ্য ফোংরোল্পদল্প একোবধকফোয ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ, মআ কর ভীক্ষো 

কোজ ববজববফ’য প্রল্পকৌরীগণ এফং ফোংরোল্পদল্পয দক্ষ প্রল্পকৌরীগণ দ্বোযো ববফষ্যল্পত বযচোরনো কযো যুবক্তযুক্ত ল্পফ; 

১২.৩।  দ্রুত প্রকেটিয ককান এক্সর্াযনার অবির্ ম্পন্ন কযগত গফ। 
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“কন্পরাকন অফ বযপুয ৪১২ কভ:ও: কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট এন্ড এগাবগয়গর্ি াফ-কস্টন (বনউ 

বযপুয াওয়ায প্ল্ান্ট কিগবরগভন্ট প্রগজক্ট (২য় ংগাবধত)” ীল বক প্রকল্পেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

১। প্রকগেয নাভ “কন্পরাকন অফ বযপুয ৪১২ কভ :ও: কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট 

এন্ড এগাবগয়গর্ি াফ -কস্টন (বনউ বযপুয াওয়ায প্ল্ান্ট 

কিগবরগভন্ট প্রগজক্ট (২য় ংগাবধত)” 

২। উগযাগী বফবাগ/ ভন্ত্রণারয় বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ইগরকবরবটি কজনাগযন ককাম্পানী অফ ফাংরাগদ বরবভগর্ি 

(ইবজববফএর) 

৪। প্রকে এরাকা  নাযায়ণঞ্জ কজরায ফন্দয উগজরায বযপুয এরাকা 

  ৫।      প্রকগেয ব্যয় ও ফাস্তফায়ন কার : 

(রে র্াকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

কভার্ 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

অবতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

অনুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

অবতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

অনুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয 

%) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

৩৫০৭১৭.৩৫ 

(২৫০৯০৮.৮৪) 

৩৩৭৬৩০.৯৫ 

(৩০৫২১৭.৫৮) 

৩২০০৩০.৬১ 

(২৯০৮৭৫.৩৭) 

জুরাই, 

২০০৭ 

কথগক জুন, 

২০১২ 

জুরাই, 

২০০৭ 

কথগক জুন, 

২০১৫ 

জুরাই, 

২০০৭ 

কথগক জুন, 

২০১৫ 

(-)৩০৬৮৬.৭৪ 

(-৮.৭৫%) 

৩ ফছয 

(৬০%) 

 

কনার্: ফ থগল ংগাবধত প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৩৭৬৩০ .৯৫ রে র্াকায  ভগে প্রকে াায্য ৩০৫২১৭ .৫৮ রে র্াকা মা Japan 

'International Corporation Agency (জাইকা) কথগক ঋণ বাগফ প্রদাগনয ংস্থান  বছর। প্রকগেয প্রকৃত ব্যয় ফ থগল 

ংগাবধত ব্যগয়য কচগয় ৩০৬৮৬.৭৪ রে র্াকা কভ গয়গছ। 

 

৬। াধাযণ ম থগফেণ:  

 

৬.১।  র্ভূবভ:  

  কম ককান কদগয আথ থ -াভাবজক উন্নয়গনয অন্যতভ গুরুত্বপূন থ চাবরকা বক্ত গে বফদ্যুৎ বক্ত। এ কাযগণ ফতথভান 

যকায বফদ্যুৎ খাতগক বফগল বাগফ অগ্রাবধকায প্রদান কগযগছ। ২০২১ াগরয ভগে কগরয জন্য বফদ্যুৎ বনবিত 

কযায রেু ভাত্রা বনগয় যকায কাজ কগয মাগে। বফদ্যুগতয বফযভান  base laod প্ল্ুান্টমূ পুযাতন গয় মাওয়ায 

কাযগণ চাবদায তুরনায় বফদ্যুৎ উৎাদগন ঘার্বত কদখা বদগত াগয বফধায় নতুন বফদ্যুৎ প্ল্ুান্ট স্থাগনয প্রগয়াজনীয়তা 

কদখা কদয়। ঢাকা ও এয আাগয এরাকায় কদগয গফ থাচ্চ বফদ্যুৎ চাবদা থাকায় এ চাবদা পূযগনয রগেু আগরাচু 

প্রকেটি ফাস্তাফায়গনয জন্য গ্রণ কযা য়। 

??..????  ????????????????::  

(ক) স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভােগভ উৎাদন ঘার্বত পূযণ ও করািগবিং হ্রা;                                                                          

         (খ) জাতীয় বফদ্যুৎ গ্রীি বগস্টগভয স্থায়ীত্ব ও বনব থযগমাগ্যতা বৃবি; এফং 

 (গ) কদগয বফগলতোঃ  ঢাকা ও এয আাগয এরাকায বফদ্যুৎ চাবদা পূযণ। 

  

৬.৩। প্রকগেয অনুগভাদন ও ংগাধন : ৩৯১৭৯৯.৪০ রে র্াকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ও ১৯৯১-৯২ কথগক ১৯৯৪-৯৫ কভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন “বযপুয ১০৯ কভোঃ ওোঃ কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায এক্সগর্নন প্রগজক্ট” ২০ নগবম্বয ১৯৯১ তাবযগখয 

একগনক কর্তথক অনুগভাবদত য় । তৎকাগর বযপুয ১০০ কভোঃ ওোঃ বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয  ৩টি গ্যা র্াযফাইগনয আয়ুষ্কার 
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২০০৭ াগর কল গয় মাওয়ায কপ্রোগর্ অবধক উচ্চতয েভতাম্পন্ন বফদ্যুৎ ককন্দ্র স্থাগনয প্রগয়াজনীয়তা অনুভূত 

য়। এ বফগফচনায়  “বযপুয ১৫০ কভোঃ ওোঃ কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট” ফাস্তফায়গনয জন্য ১৭ ভাচ থ ২০০৪ 

তাবযগখয একগনক কর্তথক অনুগভাবদত য়।  এ প্রকগেয ম্ভাব্যতা জবযকাগর এ ভগভ থ ভতাভত প্রদান কযা য় কম 

বফদ্যুৎ ঘার্বত পূযণকগে ৩৬০ কভগাওয়াগর্য ১ টি কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট বনভ থাণ কযা ম্ভফ । অতোঃয এ 

ংবিে বিবব প্রণয়ন কযা য় এফং ৩৫০৭১৭.৩৫ রে র্াকা প্রাক্কবরত ব্যয় ও ২০০৭-০৮ কথগক ২০১১-১২ কভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য ২৮ আগস্ট ২০০৭ তাবযগখ একগনক কর্তথক প্রকেটি অনুগভাবদত য়। অনুগভাবদত কভয়াদকাগরয 

ভগে প্রকগেয কাজ ভাপ্ত না ওয়ায় বফদ্যুৎ বফবাগ ৮ কভ ২০১২ তাবযগখ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয কভয়াদ জুন 

২০১৩ ম থন্ত বৃবি কগয। ফবধ থত ভগয়য ভগেও কাজ কল না ওয়ায়  এফং কবতয় অগঙ্গয ব্যয় বৃবি/হ্রাগয কাযগণ 

প্রকগেয ১ভ ংগাধন ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১৪ আগস্ট  ২০১৩ তাবযগখ অনুগভাবদত য়। ১ভ ংগাবধত 

বিবব’য প্রাক্কবরত ব্যয়  ৩৯৬৫৯৩.৮৫ রে র্াকা এফং ফাস্তফায়ন কভয়াদ জুরাই ২০০৭ কথগক জুন ২০১৪ ম থন্ত। 
 

  প্রকগেয গ্যা র্াযফাইন যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান জাাগনয Mitsubishi Hitachi Power System -এয গঙ্গ 

ইবজববফ’য র্াযফাইন বযচারন, ভবনর্বযং ও ংযেণ ংক্রান্ত ম্পাবদত রং র্াভ াবব থ এবগ্রগভন্ট চুবক্তয কভয়াদ 

ভাচ থ ২০১৯ ম থন্ত কাম থকয থাকগফ। বকন্তু প্রকগেয কভয়াদ জুন ২০১৪ ম থন্ত বনধ থাবযত বছর এফং প্রকগেয মূর কাজ 

ম্পন্নপূফ থক ৬ এবপ্রর ২০১৪ তাবযখ কথগক বফদ্যুৎ ককন্দ্রটি ফাবনবজুকবাগফ বফদ্যুৎ উৎাদন শুরু কগয। এ কাযগণ বফদ্যুৎ 

বফবাগগ ২৯ অগক্টাফয ২০১৪ তাবযগখ অনুবষ্ঠত  উন্নয়ন প্রকে মূগয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম থাগরাচনা বায বিান্ত 

অনুাগয আগরাচু প্রকগেয বিবব বনেরু দ্যটি অংগ বাগ কযায বিান্ত গ্রণ কযা য়োঃ  

 ক) কনস্ট্রাকন অফ বযপুয ৪১২ কভোঃ ওোঃ কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায প্ল্ুান্ট এন্ড এগাবগয়গর্ি  াফ-কস্টন 

(বনউ বযপুয াওয়ায প্ল্ুান্ট কিগবরগভন্ট প্রগজক্ট) ২য় ংগাবধত 

  খ) রং র্াভ াবব থ এবগ্রগভন্ট এন্ড আদায াগার্ থ াবব থগ পয বযপুয ৪১২ কভোঃ ওোঃ কম্বাইন্ড াইগকর াওয়ায 

প্ল্ুান্ট (বনউ বযপুয াওয়ায কিগবরগভন্ট প্রগজক্ট) 

  

বফদ্যুৎ বফবাগগ ২৯ অগক্টাফয ২০১৪ তাবযগখ অনুবষ্ঠত বায বিাগন্তয আগরাগক বিবব পুনগ থঠন কযা য় এফং 

আগরাচু প্রকগেয ২য় ংগাধন প্রস্তগফয উয ৬ কভ ২০১৫ তাবযগখ বইব বা অনুবষ্ঠত য়। বইব বায য 

আগরাচু প্রকগেয ২য় ংগাধন প্রস্তাফ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ৩৩৭৬৩০.৯৫ রে র্াকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং 

জুরাই, ২০০৭ কথগক জুন, ২০১৫ ম থন্ত ফাস্তফায়ন কভয়াগদ ৯ জুরাই ২০১৫ তাবযগখ অনুগভাবদত য়। 

 

৬.৪।  প্রকে বযদ থন: আইএভই বফবাগগয বে ও বক্ত কক্টগযয বযচারক (বক্ত) কফগভ নাবভা ভবন কর্তথক গত ২৭ 

জুরাই ২০১৬ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা ম। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক প্রকে ংবিে 

কভ থকতথাগণ উবস্থত গয় ায়তা প্রদান কগযন।  

   

৬.৫।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

ইবজববফ’য প্রধান প্রগকৌরী /তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী ১১ (এগায) জন কভ থকতথা পূণ থকারীন /খন্ডকারীন প্রকে 

বযচারগকয দাবয়ত্ব ারন কগযন। বনগে তাগদয বফফযণ প্রদান কযা গরা :- 

 

ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকে বযচারগকয নাভ ও দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয় কার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। জনাফ আফদ্য ারাভ,  

ভাব্যফস্থাক 

পূণ থকারীন ২৯ জানুয়াবয ২০০৭ কথগক ৩১ 

বিগম্বয ২০০৭ ম থন্ত 

২। জনাফ াবন্ত যাভ যায়  

উ ভাব্যফস্থাক  

অবতবযক্ত দাবয়গত্ব ১ জানুয়াবয ২০০৮ কথগক 

২০কপব্রুয়াবয ২০০৮ ম থন্ত 

৩। জনাফ কভাোঃাানুজ্জাভান ববেবক 

অবতবযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

বফউগফা কথগক কপ্রলগণ 

(পূন থকারীন) 

২১ কপব্রুয়াবয ২০০৮ কথগক ২২ 

জানুয়াবয ২০০৯ ম থন্ত 
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ক্রবভক 

নম্বয 

প্রকে বযচারগকয নাভ ও দফী পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভয় কার 

১ ২ ৩ ৪ 

৪। জনাফ যভত উল্লা আগভদ  

ভাব্যফস্থাক  

অবতবযক্ত দাবয়গত্ব ২৩ জানুয়াবয ২০০৯ কথগক ১ ভাচ থ 

২০০৯ ম থন্ত 

৫। জনাফ কভাোঃাানুজ্জাভান ববেবক 

অবতবযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

বফউগফা কথগক কপ্রলগণ 

(পূণ থকারীন) 

২ ভাচ থ ২০০৯ কথগক ১ এবপ্রর 

২০০৯ ম থন্ত 

৬। জনাফ যভত উল্লা আগভদ  

ভাব্যফস্থাক  

অবতবযক্ত দাবয়গত্ব ২ এবপ্রর ২০০৯ কথগক ১২ নগবম্বয 

২০০৯ ম থন্ত 

৭। জনাফ তভার চক্রফতী 

প্রধান প্রগকৌরী 

বফউগফা 

পূণ থকারীন (বফউগফা 

কথগক কপ্রলগণ) 

১২ নগবম্বয ২০০৯ কথগক ২৯ 

বিগম্বয ২০০৯ ম থন্ত 

৮। জনাফ যভত উল্লা আগভদ  

ভাব্যফস্থাক  

খন্ডকারীন (অবতবযক্ত 

দাবয়গত্ব) 

৩০ বিগম্বয ২০০৯ কথগক ৪ 

এবপ্রর ২০১০ ম থন্ত 

৯। জনাফ কভাোঃ আফদ্যর াবভদ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

পূণ থকারীন ৫ এবপ্রর ২০০৯ কথগক ২৭ ভাচ থ 

২০১৩ ম থন্ত 

১০। জনাফ কভাোঃ নাজমুর আরভ 

তত্ত্বফধায়ক প্রগকৌরী 

পূণ থকারীন ২৭ ভাচ থ ২০১৩ কথগক  

 ১ জুরাই ২০১৪ ম থন্ত 

১১। জনাফ কভাোঃ নাজমুর আরভ 

প্রধান প্রগকৌরী 

পূণ থকারীন ১ জুরাই ২০১৪ কথগক 

 ৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত 

 

৬.৬।  প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 ২৭২ কভোঃ ওোঃ গ্যা র্াযফাইন ইউবনর্ স্থান; 

 ১৪০ কভোঃ ওোঃ স্টীভ র্াযফাইন ইউবনর্ স্থান; 

 বফযভান ১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র অাযণপূফ থক নতুন ১৩২/৩৩ ককবব উগকন্দ্র স্থান; 

 বফযভান ৩৩/১১ ককবব উগকন্দ্র অাযণপূফ থক নতুন ৩৩/১১ ককবব উগকন্দ্র স্থান; 

 Waste Water treatment প্ল্ুান্ট স্থান; এফং 

 ১৭০৭ ফগ থবভর্াগযয ১৫ টি আফাবক বফন বনভ থাণ ও ৯ টি মানফান ংগ্র।  

৭।  ????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ???????::  বফদ্যুৎ বফবাগ কথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য অনুমায়ী 

প্রকেটিয অঙ্গবববওক ফাস্তফ ও আবথ থক অগ্রগবত বনেরু: 

 

ক) আবজববফ ংঃ 

(রে র্াকায়) 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

বিবব অনুমায়ী কাগজয অঙ্গ ইউবনর্/ বযভাণ বযকবেত রেুভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

আবথ থক ফাস্তফ (%) আবথ থক ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ Pay of Officers 17 Nos 170.98 100% 170.98 100% 

২ Pay of Staffs  10 Nos 75.39 100% 75.39 100% 

৩ Allowances LS 176.48 100% 183.23 100% 

৪ Materials, Supplies & Services LS 113.53 100% 113.08 100% 

৫ Repairs, Maintenance and 

Rehabilitation 
LS 17.83 

100% 17.75 100% 

৬ Pay & allowances of O&M 

Manpower who will be engaged 

during last part of project 

including Testing & 

Commissioning period 

132 Nos 190.34 

100% 190.34 100% 

৭ Transport – Vehicles 9 Nos 249.30 100% 245.26 100% 

৮ Material & Equipment 1 Lot 180631.38 100% 176521.82 99.99% 
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৯ Land Development 43102cu.m 76.73 100% 76.72 100% 

১০ Land Acquisition / Requisition  0 0.00  0.00  

১১ Civil works (Non-Residential) Lot 220.32 100% 161.27 99.00% 

১২ Civil works (Turn-Key) 1 Lot 24488.98 100% 21812.61 100% 

১৩ Cost of Civil works (Residential)  1 Lot 996.00 100% 974.49 100% 

১৪ Custom duty, Taxes & VAT L.S 15000.00 100% 12831.41 100% 

১৫ AIT & VAT L.S 6624.44 100% 6073.75 100% 

১৬ Installation, Erections, Testing & 

Commissioning 1 Lot 13130.40 
100% 11656.41 100% 

১৭ Consultancy 3 Lot 9603.60 100% 9312.19 98.00% 

১৮ Charge of Electrical energy during 

Construction LS 0.00 
 0.00  

১৯ Supply of Natural Gas for initial 

operation 

2 months 
2040.73 

100% 2040.73 100% 

২০ Local Transportation, Insurance & 

other incidental services 

L.S 
49058.69 

100% 48905.38 100% 

২১ Interest during construction LS 537.74 100% 514.26 100% 

২২ Temporary RMS & Service Line 

Construction 1 Lot 42.35 
100% 42.35 100% 

২৩ Bank & Other Charges  LS 1701.55 100% 1702.33 100% 

২৪ Foreign & Local Training and 

Inspection & Testing 1 Lot 1359.18 
100% 1174.81 100% 

২৫ LTSA Service Fee 3 years  0.00   0.00  

২৬ LTSA Spare Parts Lot 0.00   0.00  

২৭ Physical Contingency  2754.89 100%  0.00  

২৮ Cost Escalation  2754.89 100%  0.00  

 Total: EGCB part  312015.73  294796.56  

 

খ) ববজববফ ংঃ 

(রে র্াকায়) 

ক্রবভ

ক 

নম্বয 

বিবব অনুমায়ী কাগজয অঙ্গ ইউবনর্/ 

বযভাণ 

বযকবেত রেুভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

আবথ থক ফাস্তফ (%) আবথ থক ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ Pay of Officers 4 Nos -  -  

২ Pay of Staffs  1 Nos -   -  

৩ Allowances 5 Nos -  -  

৪ Supplies & Services      

৫ Repairs, Maintenance and 

Rehabilitation 

     

৬ Materials & Equipment Lot 13793.68 100% 13560.12  

৭ Land development      

৮ Civil works (Non-Residential)      

৯ Civil works (Turn-Key) L.S. 390.15 100% 390.18  

১০ Customs duty, Taxes & VAT L.S. 1893.35 100% 1893.34  

১১ Recovery & Return to store      

১২ AIT & VAT L.S. 250.97 100% 250.97  
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১৩ Bank & Other Charges      

১৪ Interest during construction L.S. 1232.15 100% 1232.15  

১৫ Installation, errections, testing & 

Commissioning 

 501.97 100% 569.64  

১৬ Local Transportation, Insurance & 

other incidental services 

L.S. 3709.47 100% 3680.82  

 Total: PGCB part  21771.72  21577.20  
 

 

গ) অযআবফ ংঃ 

(রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

বিবব অনুমায়ী কাগজয অঙ্গ ইউবনর্/ 

বযভাণ 

বযকবেত রেুভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

আবথ থক ফাস্তফ (%) আবথ থক ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ Pay of Officers LS 7.40 100% 6.68  

২ Pay of Staffs       

৩ Allowances LS 1.20 100% 0.74  

৪ Supplies & Services      

৫ Repairs, Maintenance and 

Rehabilitation 

     

৬ Materials & Equipment Lot 1722.54  1676.67  

৭ Land development      

৮ Civil works (Non-Residential)      

৯ Civil works (Turn-Key) Lot 948.67 100% 904.75  

১০ Customs duty, Taxes & VAT LS 417.83 100% 400.00  

১১ Recovery & Return to store      

১২ AIT & VAT LS 100.00 100% 77.88  

১৩ Bank & Other Charges      

১৪ Interest during construction LS 50.71 100%   

১৫ Installation, errections, testing & 

Commissioning 

Lot 155.65 100% 155.65  

১৬ Local Transportation, Insurance & 

other incidental services 

LS 439.50 100% 434.48  

 Total: REB part  3843.50  3656.85  
 

মভোট প্রোক্কবরত ব্যয়ঃ 
 

আবজববফ ং (৩১২০১৫.৭৩ রক্ষ) + ববজববফ ং (২১৭৭১.৭২রক্ষ) + অযআবফ ং(৩৮৪৩.৫০ রক্ষ) = ৩৩৭৬৩০.৯৫ রক্ষ টোকো 

 

প্রকৃত ব্যয়ঃ 
 

আবজববফ ং (২৯৪৭৯৬.৫৬ রক্ষ) + ববজববফ ং (২১৫৭৭.২০রক্ষ) + অযআবফ ং(৩৬৫৬.৮৫ রক্ষ)= ৩২০০৩০.৬১ রক্ষ টোকো 

 

৮। বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 

 

 প্রধান অঙ্গমূগয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত: 

 

৮.১। প্রকে দবরর অনুমায়ী াওয়ায প্ল্ুাগন্টয েভতা ৪১২ কভগাওয়ার্ অনুগভাবদত গরও প্রকৃতগে প্ল্ুাগন্টয কযগর্ি 

কুাাবটি ৪৩০ .২১ কভোঃ ওোঃ (গ্যা র্াযফাইন ২৮১ .২১ কভোঃ ওোঃ + স্টীভ র্াযফাইন ১৪৯ .২০ কভোঃ ওোঃ ) । National 

Load Dispatch Centre (NLDC)-এয চাবদায বববিগত এ ককগন্দ্রয উৎাদন হ্রা /বৃবি কযা য়। ৬ এবপ্রর ২০১৪ 

কথগক আগরাচু াওয়ায প্ল্ুন্টটি ফাবণবজুকবাগফ জাতীয় গ্রীগি বফদ্যুৎ যফযা কযগছ।  ২০/০২/২০১৫ তাবযগখ গফ থাচ্চ 

উৎাদন বছর ৪৬৮ কভগাওয়ার্। 

৮.২। আগরাচু প্রকগেয অধীগন মূর বফদ্যুৎ ককন্দ্র বনভ থাগণ  Marubeni Corporation, Japan র্াণ থকী ঠিকাদায বগগফ 

াওয়ায প্ল্ুান্ট স্থাগনয কাজ ম্পন্ন কগযগছ। আগরাচু প্রকগেয অধীগন  Mitsubishi, Japan কর্তথক প্রস্তুতকৃত ২৮১ 

কভগাওয়ার্ েভতাম্পন্ন একটি গ্যা র্াযফাইন এফং ৪১২ এভববএ েভতাম্পন্ন একটি গ্যা র্াযফাইন কজনাগযর্য 

স্থান কযা গয়গছ। আগরাচু প্রকগেয আওতায়  Fuji, Japan কর্তথক প্রস্তুতকৃত ১৪৯ কভগাওয়ার্ েভতাম্পন্ন একটি 
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স্টীভ র্াযফাইন এফং ১৯৫ এভববএ েভতাম্পন্ন একটি স্টীভ র্াযফাইন কজনাগযর্য স্থান কযা গয়গছ। প্রকগেয 

আওতায়  স্থাবত গুরুত্বপূণ থ কভনাযীগজয বফফযণ বনগে কদয়া রোঃ  

  

ক্রবভক 

নং 

মন্ত্রাংগয নাভ উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান/কদ উৎাদগনয 

ফছয 

১ Gas Turbine: 281.21 MW Mitsubishi, Japan 2013 

২ Gas Turbine generator: 

 412 MVA 

Mitsubishi, japan 2012 

৩ Steam Turbine: 149.2 MW Fuji, Japan 2012 

৪ Steam Turbine Generator: 195 

MVA 

Fuji, Japan 2012 

৫ Transformer:  

570 MVA, 132 kV 

ABB, India 2011 

৬ Heat Recovery Steam Generator Doosan, Korea 2012 

 

৮.৩। বফদ্যুৎ ককন্দ্রটিগত বদ্বত জ্বারানীয ংস্থান কনই বফধায় বফকে বগগফ তযর জ্বারানী ব্যফাগযয সুগমাগ কনই। 

এভতাফস্থায় গ্যা যফযা বনয়বভতবাগফ এফং কাংবেত চাগ না গর ককন্দ্রটিয েভতায effective utilization 

গফনা। 

৮.৪ । প্রাথবভকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কভয়াদ জুরাই ২০০৭ কথগক জুন ২০১২ ম থন্ত  বনধ থাবযত বছর। বকন্তু উক্ত কভয়াগদ 

ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা মায়বন বফধায় ১ ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক কভয়াদ জুন ২০১৩ ম থন্ত বৃবি ও দ্যই দপা বিবব 

ংগাধগনয ভােগভ কভয়াদ জুন ২০১৪ ও জুন, ২০১৫ ম থন্ত বনধ থাবযত য়। পগর অবতবযক্ত ৩ ফছয ভগয় ফাস্তফায়ন 

ম্পন্ন কযা য়, মা মূর অনুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয ৬০% কফী; 

 ৮.৫। ইবব ঠিকাদাগযয চুবক্ত কাম থকয ওয়ায য BIWTA কর্তথে জানান কম প্রকে এরাকায ভগে তাগদয 

ভাবরকানাধীন জবভয অং বফগল অন্তভু থক্ত আগছ এফং বফআইিব্লউটিএ কখাগন বরায বনভ থাণ কাজ  ম্পন্ন কগয। 

পগর জবভয বযভাণ ৮.৫ একয কথগক ৭.৯ একগয হ্রা ায়। প্রকে জবভয বযভাণ হ্রা াওয়ায কাযগণ প্ল্ুান্ট কর-

আউর্ নকা ংগাধন কযগত য়; 

৮.৬। আগরাচু প্ল্ুান্ট বনভ থাগণয জন্য বাযী ভারাভার নদী গথ বযফন কগয প্রকে এরাকায় সুষ্ঠুবাগফ স্থানান্তগযয জন্য প্রকে 

এরাকায বিভ বদগক ীতরেুা নদীয তীগয স্থায়ী কজটি বনভ থাগণয উগযাগ গ্রণ কযা য়। বকন্তু বনভ থাণ কাগজয 

ভাঝগথ াইগকাগর্ থয এক আগদগয কাযগণ এ কজটি বনভ থাণ কাজ স্থবগত কযা য়। পগর প্রকগেয ভারাভার বযফন 

াভবয়কবাগফ ব্যাত য় ফগর প্রকে বযচারক জানান; এফং 

৮.৭। প্রকে এরাকায় ববজববফ’য ১টি ১৩২/৩৩ ককববয াফগস্টন ও আযইবফ’য ১টি ৩৩/১১ ককববয াফগস্টন বফযভান 

বছর। ফাস্তফায়নকাগর করাি এ দ্যটি াফগস্টন স্থানান্তয কযায প্রগয়াজন য়। ৩০ নগবম্বয ২০১১ তাবযগখ করাি 

স্থানান্তযপূফ থক াফ-কস্টন ২টি ফন্ধ কগয কপরা য়।  

 

৯। প্রকগেয প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:   

(রে র্াকায়) 

ক্রবভক 

নম্বয 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয 

নাভ 

দযত্র আহ্বাগনয 

তাবযখ 

দযত্র মূল্য 

(বিবব অনুাগয) 

-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 

-চুবক্ত অনুাগয কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 

-ফাস্তগফ কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 

-চুবক্ত মূল্য 

-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ভূবভ উন্নয়ন ৬ এবপ্রর ২০০৮ ৬৪৩.০০ -১৭ জুন ২০০৮ 

-৩০ অগক্টাফয ২০০৮ 

-৮ কপব্রুয়াযী ২০০৯ 

-৮৯.৬৪ 

-৭৬.৭২ 
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ক্রবভক 

নম্বয 

কাগজয নাভ/প্যাগকগজয 

নাভ 

দযত্র আহ্বাগনয 

তাবযখ 

দযত্র মূল্য 

(বিবব অনুাগয) 

-চুবক্ত স্বােগযয তাবযখ 

-চুবক্ত অনুাগয কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 

-ফাস্তগফ কাম থ ম্পাদগনয তাবযখ 

-চুবক্ত মূল্য 

-বযগাবধত মূল্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২। ইবব ঠিকাদায (র্ান থকী) ৭ জানুয়াযী ২০১০ ২৬৮৫৭৯.৬৮ -৯ কপব্রুয়াযী ২০১১ 

-১৪ জুরাই ২০১৩ 

-২ ভাচ থ ২০১৪ 

- 

-২৫৯৯৯২.৫৫ 

৩। পূতথ কাজ (আফাবক) ১৮ জুরাই ২০১৩ ৯৯৬.০০ -১৩ অগক্টাফয ২০১৩ 

-২৭ জুরাই ২০১৪ 

-৩১ জানুয়াবয ২০১৫ 

-৯৯৫.৪৫৪ 

-৯৭৪.৪৯  

৪। ৯টি মানফান ংগ্র ১৭ নগবম্বয ২০০৯ 

কথগক ১৪ কভ ২০১৫ 

ম থন্ত 

১৬৫.৬০ -৯ কপব্রুয়াযী ২০১০ কথগক ২১ কভ ২০১৫ ম থন্ত 

-৯ ভাচ থ ২০১০ কথগক ২১ জুন ২০১৫ ম থন্ত 

-১০ কপব্রুয়াযী ২০১০ কথগক ৩০ জুন ২০১৫ 

ম থন্ত 

-২৫৩.৩৪ 

-২৪৫.২৬ 

 

১০। প্রকগেয উগেশ্য অজথন:  

 

                          বযকবেত উগেশ্য                          প্রকৃত অজথন 

(ক)  স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভােগভ 

উৎাদন ঘার্বত পূযণ ও করািগবিং হ্রা;                                                                          

(ক) ২৯ ভোচ ব মথল্পক ৬ এবপ্রর ২০১৪ ভয়কোল্পরয ভল্পধ্য প্ল্যোল্পন্ট 

ফোবণবজযক োল্পযন মটে ম্পোবদত য়। বফদুযৎ ঈৎোদল্পনয 

ভোধ্যল্পভ ৬ এবপ্রর ২০১৪ তোবযখ মথল্পক পরবোল্পফ প্ল্যোন্টটি 

ফোবণবজযক োল্পযন শুরু কল্পয ও জোতীয় গ্রীল্পড বফদুযৎ যফযো  

কযল্পছ। পল্পর ঈৎোদন ঘোটবত পূযন ও মরোডল্পবডং হ্রো মল্পয়ল্পছ 

ফল্পর প্রতীয়ভোন য়;  

(খ) জাতীয় বফদ্যুৎ গ্রীি বগস্টগভয স্থায়ীত্ব ও 

বনব থযগমাগ্যতা বৃবি; এফং 

(খ) ফোবণবজযক মটল্পে বফদুযৎ প্ল্যোন্টটিয ফোবণবজযক োল্পযন মযটিং 

৪০৯.২৪৭ মভ:ও: বোল্পফ বফঈল্পফো বনবিত কল্পয। এ ময টিং নুোল্পয 

প্রতীয়ভোন য় মম , জোতীয় বফদুযৎ গ্রীড বল্পেল্পভয স্থোয়ীে ও 

বনব বযল্পমোগ্যতো বৃবি মল্পয়ল্পছ; এফং 

 (গ) কদগয বফগলতোঃ  ঢাকা ও এয আাগয 

এরাকায বফদ্যুৎ চাবদা পূযণ। 

প্ল্যোন্টটিল্পত ঈৎোবদত বফদুযৎ যফযোল্পয ভোধ্যল্পভ ঢোকো ও এয 

অোল্পয এরোকোয বফদুযৎ চোবদো  ল্পনকোংল্প পূযণ ল্পি ফল্পর 

প্রতীয়ভোন য়।  

 

১১। অবির্ ংক্রান্ত তথ্য:  

 ২০১১-১২ কথগক ২০১৩ -১৪ ম থন্ত বতন অথ থ ফছগয ৩ফায অবুন্তযীণ অবির্ ম্পন্ন য় এফং ১৭টি অবির্ আবি 

উত্থাবত য়। ১৭টিয ভগে ১৩টি আবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ৪টি অবির্ আবি বনষ্পবিয অগোয় আগছ। 

২০১১-১২ কথগক ২০১৩ -১৪ ম থন্ত াত অথ থ ফছগয FAPAD কর্তথক ৭ফায External অবির্ ম্পন্ন গয়গছ এফং 

১৮টি আবি উত্থাবত য়। তন্গে ১৬টি আবি বনষ্পবি কযা গয়গছ এফং ২টিয জফাফ কদয়া গয়গছ।  
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বচত্র:১- বযপুয বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয গ্যা র্াযফাইন। বচত্র:২-বযপুয বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয বর্ বযগকাবাযী স্টীভ 

কজনাগযর্য। 

  

বচত্র:৩ বযপুয বফদ্যুৎ ককগন্দ্রয স্টীভ র্াযফাইন। 

 

১২। ভস্যা: 

১২.১। প্রকগেয র্াইভ ওবায যান: প্রাথবভকবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন কভয়াদ জুরাই ২০০৭ কথগক জুন ২০১২ ম থন্ত  বনধ থাবযত 

বছর। বকন্তু উক্ত কভয়াগদ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা মায়বন বফধায় ১ ফায ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক কভয়াদ জুন ২০১৩ ম থন্ত বৃবি 

ও দ্যই দপা বিবব ংগাধগনয ভােগভ কভয়াদ জুন ২০১৪ ও জুন, ২০১৫ ম থন্ত বনধ থাবযত য়। পগর অবতবযক্ত ৩ 

ফছয ভগয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়, মা মূর অনুগভাবদত ফাস্তফায়নকাগরয ৬০% কফী (অনুগেদ ৫ ও ৮.৪);  

১২.২। প্রকে এরাকা হ্রাকযণ: ইবব ঠিকাদাগযয চুবক্ত কাম থকয ওয়ায য BIWTA কর্তথে জানান কম প্রকে এরাকায 

ভগে তাগদয ভাবরকানাধীন জবভয অং বফগল অন্তভু থক্ত আগছ এফং বফআইিব্লউটিএ কখাগন বরায বনভ থাণ কাজ  

ম্পন্ন কগয। পগর জবভয বযভাণ ৮.৫ একয কথগক ৭.৯ একগয হ্রা ায়। প্রকে জবভয বযভাণ হ্রা াওয়ায কাযগণ 

প্ল্ুান্ট কর-আউর্ নকা ংগাধন কযগত য় এফং এ কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ব্যাত য় (অনুগেদ ৮.৫) 

১২.৩। স্থায়ী কজটি বনভ থাণ: আগরাচু প্ল্ুান্ট বনভ থাগণয জন্য বাযী ভারাভার নদী গথ বযফন কগয প্রকে এরাকায় সুষ্ঠুবাগফ 

স্থানান্তগযয জন্য প্রকে এরাকায বিভ বদগক ীতরেুা নদীয তীগয স্থায়ী কজটি বনভ থাগণয প্রগয়াজন য়। বকন্তু 

াইগকাগর্ থয এক আগদগয কাযগণ এ কজটি বনভ থাণ কাজ স্থবগত কযা য়। পগর প্রকগেয ভারাভার বযফন 

াভবয়কবাগফ ব্যাত য় (অনুগেদ ৮.৬); 

১২.৪। বফযভান াফগস্টন ও করাি স্থানান্তযকযণ:  প্রকে এরাকায় ববজববফ’য ১টি ১৩২/৩৩ ককববয াফগস্টন ও 

আযইবফ’য ১টি ৩৩/১১ ককববয াফগস্টন বফযভান বছর। ফাস্তফায়নকাগর করাি এ দ্যটি াফগস্টন স্থানান্তয কযায 

প্রগয়াজন য় এফং ৩০ নগবম্বয ২০১১ তাবযগখ করাি স্থানান্তযপূফ থক াফ-কস্টন ২টি ফন্ধ কগয কদয়া য়। অতোঃয ফন্ধ 

কযায য ক ২টি কবগঙ্গ কপরা য় এফং এ কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ব্যাত য় (অনুগেদ ৮.৭) 
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১২.৫। প্ল্ুাগন্ট বদ্বত জ্বারানী ব্যফস্থায অনুবস্থবত: বযপুয বফদ্যুৎ প্ল্ুাগন্ট বদ্বত জ্বারানী ব্যফস্থায ংস্থান য়বন। কদগ গ্যাগয 

ক্রভহ্রাভান ভজুগদয কাযগণ ববফষ্যগত ঠিক চাগ গ্যা যফযা কযা ম্ভফ না গর প্ল্ুান্টটি াভথ্যথ অনুাগয 

কাবিত আউর্পুর্ বদগত াযগফ না (অনুগেদ ৮.৩); এফং 

১২.৬। অবনষ্পন্ন অবির্ আবি:  প্রকগেয অবুন্তযীণ অবিগর্য ৪টি আবি ও এক্সর্াযনার অবিগর্য ২টি আবি অবনষ্পন্ন 

অফস্থায় আগছ (অনুগেদ ১১)। 

১৩। সুাবয/ভতাভত: 

১৩.১। প্রকগেয ফাস্তফায়ন মাগত বনধ থাবযত কভয়াগদয ভগে ম্পন্ন য় ক জন্য প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা গচে 

থাকগফ। প্রগয়াজগন ংবিস্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ভবনর্বযং কাম থক্রভ বক্তারী কযগফ (অনুগেদ ১২.১); 

১৩.২। প্রকে এরাকায জবভয ভাবরকানায বফলয়টি বনবিত কগয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রকগেয ফাস্তফায়ন শুরু কযগফ। 

প্রগয়াজগন এ বফলগয় ংবিে কাযী কবভনায (ভূবভ) এয কাম থরগয় কমাগাগমাগ কগয বফলয়টি বনবিত কযা কমগত 

াগয (অনুগেদ ১২.২); 

১৩.৩। প্রকগেয আওতায় ককান ভাভরা থাকগর তা বনষ্পবিয জন্য অগ্রাবধকায বববিগত  প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

কর প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। প্রগয়াজগন এ বফলগয় প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয ভােগভ আইন, বফচায ও 

ংদ বফলয়ক ভন্ত্রণারগয়য ায়তা গ্রণ কযা কমগত াগয (অনুগেদ ১২.৩); 

১৩.৪। প্রকে এরাকায় বফযভান স্থানা ংবিে কর্তথগেয গঙ্গ আগরাচনাক্রগভ ফাস্তফায়ন শুরুয পূগফ থ দ্রুত স্থানান্তয/কবগঙ্গ 

কপরায বফলয়টি প্রকে কর্তথে/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা বনবিত কযগফ (অনুগেদ ১২.৪); 

১৩.৫। বযপুয বফদ্যুৎ প্ল্ুাগন্ট ঠিক চাগ বনযফবেন্ন গ্যা যফযাগয বফলয়টি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা/ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বনবিত 

কযগফ। যফতী ম থাগয় বফদ্যুৎ প্ল্ুান্টটিগত বদ্বত জ্বারানী ব্যফস্থা চালু কযায বফলগয় ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা/ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বফগফচনা কযগত াগয (অনুগেদ ১২.৫); 

১৩.৬। প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ও ভবনর্বযংগয়য স্বাগথ থ ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর কযা বযায কযগত গফ (অনুগেদ 

৬.৫); 

১৩.৭। প্রকে অবির্ আবি দ্রুত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ (অনুগেদ ১২.৭); 

১৩.৮। প্রকগেয আওতায় স্থাবত Gas Turbine(GT) ও Steam Turbine(ST) মথামথবাগফ ংযেণ এফং বনয়বভত 

ওবাযগাবরং কযগত গফ; এফং 

১৩.৯। অনুগেদ (১৩.১-১৩.৭) এয আগরাগক গৃীত ব্যফস্থাবদয বফলগয় আইএভই বফবাগগক দ্রুত অফবত কযগত গফ। 
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“েী বফদুযতোয়ন ম্প্রোযণ খুরনো বফবোগীয় কোম বক্রভ-১ (ংল্পোবধত)” ীল বক প্রকমেয  ভোবপ্ত ভেোয়ন 

প্রবতল্পফদন 

 

(ভোপ্ত : জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকল্পেয নোভ: “েী বফদুযতোয়ন ম্প্রোযণ খুরনো বফবোগীয় কোম বক্রভ-১ (ংল্পোবধত)” ীল বক প্রকে 
 

২। প্রকল্পেয ফস্থোন: খুরনো বফবোল্পগয ৯টি েী বফদুযৎ বভবতয অওতোয় ৫৭টি ঈল্পজরো 

৩।    ঈল্পদ্যোগী ভন্ত্রণোরয়/বফবোগ : বফদুযৎ, জ্বোরোনী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়/বফদুযৎ বফবোগ 
 

৪।      ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো: ফোংরোল্পদ েী বফদুযতোয়ন মফোড ব 
 

৫।    প্রকল্পেয ব্যয় ও ফোস্তফোয়ন ভয় :  

(রক্ষ টোকোয়) 

প্রোক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফোস্তফোয়ন কোর প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

কোর 

বতক্রোন্ত ব্যয় 

(ভর নুল্পভোবদত 

প্রোক্কবরত ব্যল্পয়য 

% 

বতক্রোন্ত 

ভয় (ভর 

নুল্পভোবদত 

ফোস্তফোয়ন 

কোল্পরয % 

ভর  

(প্র: ো:) 

ফ বল্পল  

ংল্পোবধত 

 (প্র: ো:) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পোবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৯৩০৩.৩১ 

(০.০০) 

৪৬৯৮১.৭২ 

(০.০০) 

৪৪০৪৬.৮

২ 

জোনুয়োবয, ২০১১ 

ল্পত বডল্পম্বয, 

২০১৩ 

জোনুয়োবয, 

২০১১ ল্পত 

জুন, ২০১৫ 

জোনুয়োবয, ২০১১ 

ল্পত জুন, ২০১৫ 

৪৭৪৩.৫১ 

(১২.০৭%) 

এক ফছয  

৬ (ছয়) ভো 

(৫০%) 

 
 

৬।  কোজ ভোপ্ত থোকল্পর তোয কোযণ: ল্পযজবভল্পন ম বল্পফক্ষণ ও PCR নুমোয়ী প্রকল্পেয মকোন কোজ ভোপ্ত মনআ।  
 

৭। প্রকল্পেয টভূবভ: 

২০২০ োল্পরয ভ মধ্য ফোংরোল্পদল্পয েী ঞ্চল্পরয কর গ্রোল্পভ বফদুযৎ মৌৌঁল্পছ মদওয়োয রল্পক্ষয ফোংরোল্পদ েী বফদুযতোয়ন মফোড ব 

কর্তবক “এরোকো বববিক েী বফদুযতোয়ন কোম বক্রভ”- এয এক ভো বযকেনো প্রণয়ন কযো য়। মোয ং বোল্পফ খুরনো বফবোল্পগয 

৯টি েী বফদুযৎ বভবতল্পত বফদ্যভোন তফদুযবতক রোআন ম্প্রোযল্পণয জন্য অল্পরোচয প্রকেটি গ্রণ কযো য়।  
 

 

৮।  প্রকল্পেয ঈল্পেশ্যঃ 

ফোংরোল্পদল্পয কর গ্রোল্পভ দ্রুত বফদুযতোয়ল্পনয ভোধ্যল্পভ েী ঞ্চল্পরয ভোনুল্পলয অথ ব-োভোবজক ঈন্নয়ন োধন কযো এআ 

প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য।  

 

৯। প্রকল্পেয নুল্পভোদন ফস্থোঃ 

প্রকেটিয ভর বডবব ১৯/১০/২০১০ তোবযল্পখ একল্পনক বোয় ৩৯৩০৩.৩১ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় জোনুয়োবয, ২০১১ 

ল্পত বডল্পম্বয , ২০১৩ মভয়োল্পদ নুল্পভোবদত য়। যফতীল্পত প্রকল্পেয ংল্পোবধত বডবব ৩০/০৯/২০১৩ তোবযল্পখ 

ভোননীয় বযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক ৪৬৯৮১.৭২ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় জোনুয়োবয, ২০১১ ল্পত জুন , ২০১৫ মভয়োল্পদ 

নুল্পভোবদত য়। 

 

১০।  প্রকল্পেয ভর কোম বক্রভঃ  

 ৩৬১৭ বক:বভ: নতুন বফতযণ রোআন বনভ বোণ  

 ৮৩ বক: বভ: বফতযণ রোআন পুনফ বোন 

 ১৪টি নতুন ৩৩/১১ োফল্পেন বনভ বোণ  

 ১,৪৮,০০০ গ্রোক ংল্পমোগ প্রদোন 
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১১। প্রকল্পেয ংগবববিক ফোস্তফোয়ন :  

েী বফদুযতো য়ন মফোড ব মথল্পক প্রোপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমোয়ী প্রকেটিয েবববিক 

গ্রগবত বনল্পম্ন ফণ বনো কযো রঃ  

(রক্ষ টোকোয়) 

ক্রভ 

নং 

ল্পেয নোভ একক বডবব নুমোয়ী 

ল্পেয প্রোক্কবরত ব্যয় 

জুন, ২০১৫ ম বন্ত গ্রগবত 

অবথ বক অবথ বক ফোস্তফ(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কভ বকতবোল্পদয মফতন ৪৩ জন ০.০০ ০.০০ ০.০ 

২ কভ বচোযীল্পদয মফতন ৫৮ জন ৫০.৯৮ ২৯.০২ ৫৬.৯২% 

৩ ফোবেবোেো বোতো ১০১ জন ৩৩.৪২ ১৩.৮৭ ৪১.৫০% 

৪ ঈৎফ বোতো ১০১ জন ৮.৫০ ৪.০৫ ৪৭.৬৫% 

৫ বচবকৎো বোতো ১০১ জন ৭.৯৪ ৪.৩৪ ৫৪.৬৬% 

৬ টিবপন বোতো ১০১ জন ১.৭০ ০.৯২ ৫৪.১২% 

৭ মোতোয়োত বোতো ১০১ জন ১.৭০ ০.০০ ০.০% 

৮ ন্যোন্য বোতো ১০১ জন ১৬৫.৬৭ ১৩.৫৩ ৮.১৭% 

৯ ভ্রভণ বোতো LS ৪০.০০ ১৮.২৭ ৪৫.৬৮% 

১০ বপ বোেো LS ৯.০০ ০.৫২ ৫.৭৮% 

১১ মটবরল্পপোন LS ৭.৫০ ২.৩৩ ৩১.০৭% 

১২ োবন যফযো ও য়:বনষ্কোন LS ১.৫০ ০.০৫ ৩.৩৩% 

১৩ বফদুযৎ বফর LS ৫.৫০ ০.৫২ ৯.৪৫% 

১৪ গ্যো ও জ্বোরোনী বফর LS ১.৫০ ০.০২ ১.৩৩% 

১৫ মল্পট্রোর ও লুবিকযোন্ট (গোেীয 

জন্য)  

LS ৬৫.০০ ২৬.১৭ ৪০.২৬% 

১৬ ছোো ও প্রকোনো LS ১৬.০০ ৯.৭৯ ৬১.১৯% 

১৭ মষ্টনোযী, ীর ও ষ্টযোম্প LS ১৪.৫০ ৬.৪৮ ৪৪.৬৯% 

১৮ প্রবক্ষণ LS ১৫.০০ ০.১৮ ১.২০% 

১৯ অপ্যোয়ন LS ৮.০০ ৫.৯৩ ৭৪.১৩% 

২০ ভোরোভোর বযফন ও েোবন্ডং 

চোজব 

LS ৯২২.০০ ২৮৫.৮৪ ৩১.০০% 

২১ আবঞ্জ: বডজোআন ও বযদ বন 

কোল্পজয যোভ বক বপ 

LS ৫৮৫.০০ ৪৩২.৪৪ ৭৩.৯২% 

২২ ভোরোভোর বযদ বন ও মটবষ্টং বপ LS ৩০.০০ ০.০০ ০.০% 
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ক্রভ 

নং 

ল্পেয নোভ একক বডবব নুমোয়ী 

ল্পেয প্রোক্কবরত ব্যয় 

জুন, ২০১৫ ম বন্ত গ্রগবত 

অবথ বক অবথ বক ফোস্তফ(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৩ মোনফোন মভযোভত ও 

যক্ষণোল্পফক্ষণ 

LS ২৫.০০ ১৪.১২ ৫৬.৪৮% 

২৪ অফোফে মভযোভত ও 

যক্ষণোল্পফক্ষণ 

LS ১.৫০ ০.১৯ ১২.৬৭% 

২৫ কবম্পঈটোয ও অনুলোংবগক 

মভযোভত ও যক্ষণোল্পফক্ষণ 

LS ১.৫০ ০.৩৭ ২৪.৬৭% 

২৬ ন্যোন্য মভযোভত ও 

যক্ষণোল্পফক্ষণ 

LS ২.০০ ০.৪০ ২০.০০% 

২৭ মোনফোন ক্রয় ০৫টি ২৫৭.৯৫ ২১৪.৪৫ ৮৩.১৪% 

২৮ মন্ত্রোবত ও ভোরোভোর ক্রয় রট ৪০১১৫.৮০ ৩৯৬৮৮.১৮ ৯৮.৯৩% 

২৯ কবম্পঈটোয ও অনুলোংবগক ক্রয় ১৮ মট ৫.৩৭ ১.৮৭ ৩৪.৮২% 

৩০ অফোফে ক্রয় রট ১২.০০ ৮.৪৫ ৭০.৪২% 

৩১ ন্যোন্য রট ৩.৫০ ০.০১ ০.২৯% 

৩২ ভূবভ বধগ্রণ ৯.৯ একয ১২৮.৭০ ৬০.৭০ ৪৭.১৬% 

৩৩ তফদুযবতক রোআন ও  ৪১০০ বক:বভ: ৩১১০.০০ ২৬৮.৭৫ ৮.৬৪% 

৩৪ ঈল্পকে বনভ বোণ ৩০ টি ৫৭৮.০০ ৫২৫.০৭ ৯০.৮৪% 

৩৫ Price Contingency LS ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০% 

 মভোট  ৪৬৯৮১.৭২ ৪৪০৪৬.৮২ ৯৩.৭৫% 
 

১২।  প্রকল্পেয থ বোয়নঃ 

 (ক) বজওবফঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

  

 (খ) প্রকে োোয্যঃ প্রল্পমোজয নয়।  

 (গ) বনজস্ব থ বোয়ন: ৪৩০৬.০০ রক্ষ টোকো 

 

১৩।  প্রকে বযচোরক ম্পবকবত তথ্যঃ   

অল্পরোচয প্রকল্পেয প্রকে বযচোরক বল্পল্পফ বনল্পম্নোক্ত কভ বকতবোগণ দোবয়ে োরন কল্পযনঃ  

কভ বকতবোয নোভ  দফী মভয়োদ 

জনোফ মভো: মগোরোভ মভোস্তপো বযচোরক, েী বফদুযতোয়ন মফোড ব  জোনুয়োবয, ২০১১ ল্পত জুরোআ, ২০১১ 

জনোফ তল্পরে নোথ োরদোয তত্ত্বোফধোয়ক প্রল্পকৌরী, েী 

বফদুযতোয়ন মফোড ব 

জুরোআ, ২০১১ মথল্পক জুন, ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

মভোট ঋণ নুদোন Cash Foreign 

Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

৪২৬৭৬.১০ - ৪২৬৭৬.১০ - 
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১৪।  বযদ বনঃ 

অআএভআ বফবোল্পগয কোযী বযচোরক জনোফ মভো : তোওীপ যভোন ২৩আ জুরোআ, ২০১৬ তোবযল্পখ খুরনো েী 

বফদুযৎ বভবত এফং ২৪জুরোআ ২০১৬ তোবযল্পখ োতক্ষীযো েী বফদুযৎ বভবত ল্পযজবভন বযদ বন ও তথ্য 

ংগ্র কল্পযন। বযদ বনকোল্পর প্রকল্পেয োল্পথ ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ ব ঈবস্থত বছল্পরন। 

 

১৫।   ম বল্পফক্ষণঃ 

১৫.১  খুরনো েী বফদুযৎ বভবত বযদ বন:  

১৫.১.১   অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় খুরনো েী বফদুযৎ বভবতল্পত বডবব নুমোয়ী মভোট ৪৩৮ বক:বভ: বফতযণ রোআন 

বনভ বোল্পণয রক্ষযভোেো বনধ বোবযত বছর। রক্ষযভোেোয বফযীল্পত জুন , ২০১৫ ম বন্ত ৪৩৯.৭২ বক:বভ: বফতযণ রোআন বনবভ বত 

ল্পয়ল্পছ, মো বনধ বোবযত রক্ষযভোেোয মচল্পয় ০.৪ % মফব।   

১৫.১.২    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় মভোট ২০২৪০ জন গ্রোক ংল্পমোগ সুবফধো সৃবষ্ট কযো ল্পয়ল্পছ , মোয বফযীল্পত 

জুরোআ ,২০১৬ ম বন্ত ১৯৫৭৫ জনল্পক  ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ।  

১৫.১.৩    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ঈক্ত বভবতল্পত ৮২৩৪টি মোর যফযো কযো ল্পয়ল্পছ , তন্ল্পধ্য জুরোআ , ২০১৬ 

ম বন্ত ৮০৫৭টি মোর ব্যফোয কযো ল্পয়ল্পছ এফং ১৭৭টি মোর বভবতল্পত ভজুদ অল্পছ।  

১৫.১.৪    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ঈক্ত বভবতল্পত ১৪৩২৭টি বভটোয যফযো কযো ল্পয়ল্পছ, তন্ল্পধ্য জুরোআ, ২০১৬ 

ম বন্ত ১৪২৪৭ টি বভটোয ব্যফোয কযো ল্পয়ল্পছ এফং ৮০টি বভটোয বভবতল্পত ভজুদ অল্পছ।  

১৫.১.৫    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ১১৩৬টি ট্রোন্পপযভোয যফযো কযো ল্পয়ল্পছ, তন্ল্পধ্য জুরোআ, 

২০১৬  ম বন্ত ৯০২টি ট্রোন্পপযভোয ব্যফোয কযো ল্পয়ল্পছ , ৮০ টি ট্রোন্পপযভোয মল্পোয েী বফদুযৎ 

বভবত-১ ও ১২০টি “১৮ রক্ষ গ্রোক ংল্পমোগ প্রকে”-মত যফযো কযো ল্পয়ল্পছ, এফং ৩৪টি 

ট্রোন্পপযভোয বভবতল্পত ভজুদ অল্পছ।  

১৫.২  োতক্ষীযো েী বফদুযৎ বভবত বযদ বন:  

১৫.১.১   অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় োতক্ষীযো  েী বফদুযৎ বভবতল্পত বডবব নুমোয়ী মভোট ৪৬৪ বক:বভ: বফতযণ 

রোআন বনভ বোল্পণয রক্ষযভোেো বনধ বোবযত বছর। রক্ষযভোেোয বফযীল্পত জুন , ২০১৫ ম বন্ত ৪৭০.২৯ বক:বভ: বফতযণ রোআন 

বনবভ বত ল্পয়ল্পছ, মো বনধ বোবযত রক্ষযভোেোয মচল্পয় ১.৩৬ % মফব।   

১৫.১.২    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় মভোট ২৫৮২৭ জন গ্রোক ংল্পমোগ সুবফধো সৃবষ্ট কযো ল্পয়ল্পছ , মোয বফযীল্পত 

জুরোআ ,২০১৬ ম বন্ত ১৯৪৩২ জনল্পক  ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ।  

১৫.১.৩    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ঈক্ত বভবতল্পত ৬১৭১টি মোর যফযো কযো ল্পয়ল্পছ , তন্ল্পধ্য জুরোআ , ২০১৬ 

ম বন্ত ৫৮৬৪টি মোর ব্যফোয কযো ল্পয়ল্পছ এফং ৩০৭টি মোর বভবতল্পত ভজুদ অল্পছ।  

১৫.১.৪    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ঈক্ত বভবতল্পত ১১৩৭০টি বভটোয যফযো কযো ল্পয়ল্পছ, তন্ল্পধ্য জুরোআ, ২০১৬ 

ম বন্ত ফ কয়টি বভটোয ব্যফোয কযো ল্পয়মছ। 

১৫.১.৫    অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ৯৭৪টি ট্রোন্পপযভোয যফযো কযো ল্পয়ল্পছ, তন্ল্পধ্য জুরোআ, ২০১৬  ম বন্ত 

৮২৩টি ট্রোন্পপযভোয ব্যফোয কযো ল্পয়ল্পছ এফং ১৫১টি ট্রোন্পপযভোয বভবতল্পত ভজুদ অল্পছ।  

১৫.৪  োবফ বকবোল্পফ প্রকল্পেয ফোস্তফোয়ন বফরম্ব ফোয কোযণঃ 

বফদুযৎ বফবোল্পগয  ববন্ন মযট ববডঈর ২০১১ োল্পর বযববঈ কল্পয োরনোগোদ কযো য়। অল্পরোচয প্রকেটিল্পত ২০০৭ 

োল্পরয ববন্ন মযট ববডঈর নুযণ কল্পয মটন্ডোয ডকুল্পভন্ট প্রস্তুত কযো য় , পরশ্রুবতল্পত প্রকল্পেয শুরুয বদল্পক মমফ 

দযে অফোন কযো য় , মগুবরল্পত দযদোতোল্পদয বনকট ল্পত অোনুরূ োেো োওয়ো মোয় বন। কবতয় মক্ষল্পে পুনযোয় 

দযে অফোন কযল্পত ল্পয়ল্পছ। 
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১৫.৫  প্রকল্পেয Audit ংক্রোন্ত তথ্যঃ 

বডট 

ববযয়ড 

বডট বযল্পোট ব 

দোবখল্পরয 

তোবযখ 

প্রধোন প্রধোন 

ম বল্পফক্ষণ/অবি 

 

বনষ্পবি ল্পয়ল্পছ বকনো (বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থো) 

২০১০-১১ ল্পত 

২০১৩-১৪ 

২২/০৭/২০১৫ ২২ টি অবি বনষ্পবি ল্পয়ল্পছ 

২০১৪-১৫ ২৭/০৭/২০১৫ ৮টি অবি জফোফ মদয়ো ল্পয়ল্পছ, বনষ্পবিয 

ল্পক্ষোয় অল্পছ। 

 

১৬।  প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্যঃ 

প্রকল্পেয অওতোয় মফ বকছু মছোট মছোট প্যোল্পকল্পজয অওতোয় বফববন্ন বভবতল্পত মবৌত কোজ ম্পোদন কযো ল্পয়ল্পছ। তন্ল্পধ্য 

৫০.০০ রক্ষ টোকোয ঈর্ধ্বভল্পেয দুআটি ক্রয় কোল্পম বয বফফযণ বনল্পম্ন প্রদোন কযো রঃ 

 

Description of 

procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender /Bid/ 

proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of 

completi

on of 

work/Ser

vices and 

supply of 

goods 

As per 

DPP 

 

Contra

cted 

value 

Invitati

on Date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

Date 

1 2 3 4 5 6 

Package: SS-10-001 

Construction of 

Horionakundu 33/11 

KV, 10 MVA 

Substation in 

JhenaidahPBS 

53.50 39.87 23/11/

2013 

03/02/

2014 

20/11/2

014 

Package: SS-10-001 

Construction of 

Gangni-2 (Bamundi) 

33/11 KV, 10 MVA 

Substation in 

Meherpur PBS 

53.73 44.47 12/03/

2014 

14/05/

2014 

04/02/2

015 

 

১৭।  প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জবনঃ  

 

প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য প্রকৃত জবন 

১) ৩৬১৭ বক:বভ: নতুন বফতযণ রোআন বনভ বোণ  

 

১) ৩৬৪৮ বক:বভ: নতুন বফতযণ রোআন বনভ বোণ কযো 

ল্পয়ল্পছ। 

২) ৮৩ বক: বভ: বফতযণ রোআন পুনফ বোন ২) ৩৪ বক: বভ: বফতযণ রোআন পুনফ বোন কযো 

ল্পয়ল্পছ। 
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প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য প্রকৃত জবন 

৩) ১৪টি (মভোট ১০০ এভববএ) নতুন ৩৩/১১ 

োফল্পেন বনভ বোণ। 

৩) ১৪টি (মভোট ১০০ এভববএ) নতুন ৩৩/১১ 

োফল্পেন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ। 

৪) ১,৪৮,০০০ গ্রোক ংল্পমোগ প্রদোন। ৪) ১,৭৬,১৯৯ জন গ্রোক ংল্পমোগ প্রদোন কযো 

ল্পয়ল্পছ। 

৫) খুরনো বফবোল্পগয বফববন্ন ঞ্চল্পরয গ্রোভীণ 

জনল্পগোবষ্ঠয ভোধ্যল্পভ জীফনমোেোয ভোন ঈন্নয়ন। 

৫) খুরনো বফবোল্পগয ৬১ টি ঈল্পজরোয় গ্রোভীণ 

জনল্পগোবষ্ঠয বনকট বফদুযৎ মৌৌঁল্পছ মদফোয ভোধ্যল্পভ 

জীফনমোেোয ভোন ঈন্নয়ল্পন প্রকেটি ঈল্পেখল্পমোগ্য 

ভূবভকো মযল্পখল্পছ। 

 

১৮। ফোস্তফোয়ন ভস্যোঃ 

১৮.১। েী বফদুযৎ বভবতগুল্পরোল্পত যফযোকৃত ট্রোন্পপভ বোয , মোর ও বভটোয ঠিক ভল্পয় রক্ষযভোেো নুমোয়ী ব্যফোয কযো 

য়নো। প্রকে ভোবপ্তয এক ফছয ল্পযও খুরনো েী বফদুযৎ বভবতল্পত প্রকে ল্পত যফযোকৃত  ৩৪ টি ট্রোন্পপভ বোয এফং 

৮০টি বভটোয ভজুদ অল্পছ। একআবোল্পফ োতক্ষীযো েী বফদুযৎ বভবতল্পত প্রকে ল্পত যফযোকৃত  ১৫১ টি ট্রোন্পপভ বোয 

ভজুদ অল্পছ।  

১৮.২। ল্পনক মক্ষল্পে গ্রোক ম বোল্পয় মোফতীয় অনুষ্ঠোবনকতো ম্পন্ন কযোয যও বফদুযৎ ংল্পমোগ মল্পত বফরম্ব য়। খুরনো েী 

বফদুযৎ বভবতল্পত প্রকল্পেয অওতোয় মভোট ২০২৪০ জন গ্রোক ংল্পমোগ সুবফধো সৃবষ্ট কযো ল্পয়ল্পছ , মোয বফযীল্পত জুরোআ 

,২০১৬ ম বন্ত ১৯৫৭৫ জনল্পক  ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। একআবোল্পফ োতক্ষীযো েী বফদুযৎ বভবতল্পত  অল্পরোচয 

প্রকল্পেয অওতোয় মভোট ২৫৮২৭ জন গ্রোক ংল্পমোগ সুবফধো সৃবষ্ট কযো ল্পয়ল্পছ , মোয বফযীল্পত  জুরোআ ,২০১৬ ম বন্ত 

১৯৪৩২ জনল্পক  ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। 

১৮.৩।  নতুন বনবভ বত ৩৩/১১ মকবব ঈল্পকে  বযচারনা কযায জন্য আরাদা ককাগনা করাকফর বনগয়াগ কযায ংস্থান না 

থাকায় প্রগয়াজন অনুমায়ী তাৎেবণক রাইন ফন্ধ ফা চালুকযণ ও দ্রুত গ্রাক কফা কদয়া ম্ভফ গেনা।  

১৮.৪। ভোঠ ম বোল্পয় বযদ বন কল্পয মদখো মোয় মম , ল্পনক ভয় রোআন বনভ বোণ কোজ ভোপ্ত ফোয ল্পযও শুধুভোে বভটোয যফযো 

নো কযোয কোযল্পণ দীঘ ববদন বফদুযৎ ংল্পমোগ ল্পিনো। োতক্ষীযো মজরোয কোরীগঞ্জ ঈল্পজরোয বফষ্ণুপুয আঈবনয়ল্পনয 

োরুরগোছো গ্রোল্পভয বধফোীল্পদয োল্পথ অরোসূল্পে জোনো মোয় মম , রোআন বনভ বোণ এফং োঈজ ওয়যোবযং -এয কোজ ভোপ্ত 

ফোয ল্পযও বভটোয যফযো কল্পয বফদুযৎ ংল্পমোগ মদয়ো ল্পিনো। এছোেো কোরীগঞ্জ ঈল্পজরোয বধফোীল্পদয োল্পথ 

অরোসূল্পে জোনো মোয় , প্রোথবভক বফদ্যোরয় ও আঈবনয়ন বযলদ কোঈবন্পল্পরয ভত গুরুেপূণ ব স্থোনোগুবরল্পত বফদুযৎ 

ংল্পমোগ বদল্পত বফরম্ব য়। 

১৮.৫।    ভোঠ ম থাগয় ব্যবক্ত ভোবরকোনোধীন জবভয ঈয খু ৌঁটি স্থোল্পন ভোবরকল্পদয ক্ষ মথল্পক ফোধোও একটি ফে ভস্যো। জবভল্পত 

স্য/পর থোকল্পর খু ৌঁটি স্থোল্পনয কোজ কযো মোয় নো। এছোেো ফল বোকোল্পর বধকোং রোআন বনভ বোল্পণয বধকোং জবভ 

োবনল্পত ডুল্পফ থোল্পক। মোয পল্পর বনবদ বষ্ট ভল্পয় রোআন বনভ বোল্পণয কোজ ফোধোগ্রস্থ য়।  

 

১৯।     সুোবযঃ 

১৯.১।   প্রকল্পেয অওতোয় েী বফদুযৎ বভবতগুল্পরোল্পত যফযোকৃত ট্রোন্পপভ বোয , মোর ও বভটোয ঠিক ভল্পয় রক্ষযভোেো 

নুমোয়ী ব্যফোয বনবিত কযল্পত ল্পফ( নুঃ ১৮.১)। 

১৯.২। অল্পরোচয প্রকে ভোবপ্তয য প্রকল্পেয অওতোয় ংগৃীত ব্যফহৃত ভোরোভোর মমভন ট্রোন্পপযভোয , মোর, বভটোয 

আতযোবদ মথমথবোল্পফ inventory প্রস্তুত কযোপূফ বক মথোযীবত দ্রুত ব্যফোল্পযয  প্রল্পয়োজনীয় ঈল্পদ্যোগ বনল্পত ল্পফ ; 
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১৯.৩। মম কর গ্রোক মোফতীয় অনুষ্ঠোবনকতো ম্পন্ন কযোয যও বফদুযৎ ংল্পমোগ োনবন ম বফলল্পয় কোযণ নুন্ধো নপূফ বক 

ভস্যোয ভোধোন কযল্পত ল্পফ (নুঃ ১৮.২)। 

১৯.৪। প্রগয়াজন অনুমায়ী তাৎেবণক রাইন ফন্ধ ফা চালুকযণ ও দ্রুত গ্রাক কফা কদওয়ায জন্য উগকগন্দ্র াফ থেবণক দে 

করাকফর বনগয়াগ কযায বফলয়টি বফগফচনা কযা কমগত াগয(অনুোঃ ১৮.৩)। 

১৯.৫। বফববন্ন জনগুরুেপূণ ব স্থোনোভ ম (স্বোস্থযল্পকে, প্রোথবভক বফদ্যোরয় , আঈবনয়ন বযলদ কোঈবন্পর বপ আতযোবদ ) 

গ্রোবধকোয বববিল্পত বফদুযৎ ংল্পমোগ মদয়ো মমল্পত োল্পয (নুঃ ১৮.৪)।  

১৯.৬। রোআন বনভ বোণ ও ন্যোন্য মবৌত কোজ ফল বো মভৌসুল্পভয পূল্পফ বআ ভোপ্ত কযোয জন্য ল্পচষ্ট ল্পত ল্পফ এফং ঠিকোদোযগল্পণোল্পক 

মবোল্পফ বদক বনল্পদ বনো বদল্পত ল্পফ (নুঃ ১৮.৫)। 

১৯.৭। অগোভী ২(দুআ) ভোল্পয ভল্পধ্য ঈযু বক্ত সুোবযভ (১৯.১ ল্পত ১৯.৬) ফোস্তফোয়ল্পন গৃীত ব্যফস্থোফরী মথোীঘ্র 

অআএভআবড’মক ফবত কযল্পত ল্পফ। 
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Emergency Rehabilitation & Expansion of Urban Areas Power Distribution 

System under Rajshahi zone”  ীর্ ডক প্রকজের িিামি মূল্যায়ন প্রমতজিদন 

 

(িিাি: মর্জিম্বর, ২০১৪) 

 

১। প্রকল্পেয নোভঃ  “Emergency Rehabilitation & Expansion of Urban Areas Power 

Distribution System under Rajshahi zone”  
 

২। ঈল্পদ্যোগী ভন্ত্রণোরয়/বফবোগঃ  বফদুযৎ বফবোগ; বফদুযৎ, জ্বোরোনী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

 

৩। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোঃ  ফোংরোল্পদ বফদুযৎ ঈন্নয়ন মফোড ব (বফঈল্পফো) 

 

৪। প্রকল্পেয ফস্থোনঃ 

ঞ্চগে, বদনোজপুয, বনরপোভোযী, রোরভবনযোট, গোআফোন্ধো, কুবেগ্রোভ, চোোআনফোফগঞ্জ, যোজোী, নোল্পটোয, নওগাঁ, োফনো 

এফং ফগুেো মজরো। 

 

৫। প্রকল্পেয ব্যয় ও ফোস্তফোয়ন ভয়ঃ 

(রক্ষ টোকোয়) 

প্রোক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ফোস্তফোয়ন কোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়ন 

কোর 

বতক্রোন্ত ব্যয়  

(ভর নুল্পভোবদত 

প্রোক্কবরত ব্যল্পয়য 

% 

বতক্রোন্ত ভয়  

(ভর নুল্পভোবদত 

ফোস্তফোয়ন কোল্পরয 

%) 

ভর (প্র: 

ো:) 

ফ বমল 

ংল্পোবধত 

(প্র:ো:) 

ভর ফ বল্পল 

ংল্পোবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৪৩১.০০ 

(০.০০) 

১১০০১.৪৮ 

(০.০০) 

১০৫২৯.৯৯ জুরোআ, 

২০০৮   

ল্পত 

জুন, 

২০১১ 

জুরোআ, 

২০০৮    

ল্পত 

বডল্পম্বয, 

২০১৪ 

জুরোআ, 

২০০৮    

ল্পত 

বডল্পম্বয, 

২০১৪ 

২০৯৮.৯৯ 

(২৪.৮%) 

৩.৫ ফছয 

(১১৬.৬৬%) 

 

৬। কোজ ভোপ্ত থোকল্পর তোয কোযণঃ ল্পযজবভল্পন ম বল্পফক্ষণ ও PCR নুমোয়ী প্রকল্পেয মকোন কোজ ভোপ্ত মনআ। 

 

 

৭। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য ও টভূবভঃ 

 

৭.১। প্রকল্পেয ঈল্পেশ্যঃ 

 প্রকল্পেয প্রধোন ঈল্পেশ্য ল্পরো ফোংরোল্পদ বফদুযৎ ঈন্নয়ন মফোল্পড বয যোজোী ও যংপুয বফবোল্পগয বফদ্যভোন  বফদুযৎ বফতযণ 

ব্যফস্থোয ম্প্রোযণ, অধুবনকীকযণ এফং ক্ষভতো বৃবি কযো।  

 

৭.২। প্রকল্পেয টভূবভঃ  

 মদল্পয োভবগ্রক ঈন্নয়ন বনবিত কযোয রল্পক্ষয ম বোপ্ত ও বনযফবিন্ন বফদুযৎ যফযো কযো জরুযী। মদল্পয থ বননবতক 

কভ বকোল্পন্ডয ব্যোক প্রোয , দ্রুত নগযোয়ন এফং ক্রভফধ বভোন বেোয়ল্পনয কোযল্পণ বফ দুযল্পতয চোবদো পূল্পফ বয তুরনোয় ল্পনক 

বৃবি মল্পয়ল্পছ। ক্রভফধ বভোন বফদুযৎ চোবদো পূযল্পণ বফদুযৎ ঈৎোদন বৃবিয োল্পথ োল্পথ মদল্পয বফদ্যভোন বফদুযৎ বফতযণ 

ব্যফস্থোয ম্প্রোযণ, অধুবনকীকযণ এফং ক্ষভতো বৃবি কযো প্রল্পয়োজন। মদল্পয যোজোী এফং যংপুয বফবোল্পগয ২৪টি মছোট 

ল্পয বফদুযৎ বফতযণ ব্যফস্থোয় বফববন্ন  ভস্যোয কোযল্পণ ঈক্ত এরোকোয ক্রভফধ বভোন বফদুযৎ চোবদো পূযণ কঠিন ল্পয় ল্পে। 

ঈক্ত যগুল্পরোল্পত প্রল্পয়োজনীয় বফদুযৎ বফতযণ রোআন নো থোকো , ঠিক স্থোল্পন ও ম বোপ্ত ংখ্যক বফদুযৎ বফতযণ ঈল্পকল্পেয 

বোফ, বফদ্যভোন ঈল্পকেগুল্পরোয ক্ষভতো চোবদো য তুরনোয় ম বোপ্ত ওয়ো প্রভৃবত কোযল্পণ যফযোকৃত এরোকোয় বল্পেভ 

র, মরো-মবোল্পেজ এফং ঘন -ঘন বফদুযৎ বফভ্রোট ফহুবফধ ভস্যো বফযোজভোন বছর। এ ভস্ত ভস্যোয ভোধোনকল্পে 

ফোংরোল্পদ বফদুযৎ ঈন্নয়ন মফোড ব কর্তবক অল্পরোচয প্রকেটি ফোস্তফোয়ল্পনয ঈল্পদ্যোগ মনয়ো য়।  
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৮। প্রকল্পেয নুল্পভোদন ফস্থোঃ  

 প্রকেটি মভোট ৮৪৩১.০০ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় ২০০৮-০৯ ল্পত ২০১০-১১ মভয়োল্পদ ফোস্তফোয়ল্পনয জন্য একল্পনক 

কর্তবক নুল্পভোবদত য়। যফতীল্পত ংল্পোবধত প্রকেটি ১১০০১.৪৮ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় জুরোআ ২০০৮ ল্পত জুন 

২০১৪ মভয়োল্পদ ফোস্তফোয়ল্পনয জন্য ০৫/০২/২০১৪ তোবযল্পখ ভোননীয় বযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক নুল্পভোবদত য়। 

৯। প্রকল্পেয থ বোয়নঃ  

 (ক) বজওবফ:  

                                                                                                                  (রক্ষ টোকোয়) 

মভোট ঋণ নুদোন Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১০২৪৬.৩৪ ৪০৯৮.৫৪ 

(৪০%) 

৬১৪৭.৮০ 

(৬০%) 

-- 

  

        (খ) প্রকে োোয্য: মনআ। 

 

 (গ) বনজস্ব থ বোয়ন: ৭৫৫.১৪ রক্ষ টোকো। 

 

১০।     প্রকল্পেয ংগবববিক ফোস্তফোয়নঃ  

 ফোংরোল্পদ বফদুযৎ ঈন্নয়ন মফোড ব মথল্পক প্রোপ্ত Project Completion Report (ববঅয) নুমোয়ী  প্রকেটিয 

ংগবববিক গ্রগবত বনল্পম্ন ফণ বনো কযো র: 
 

                                                                                                                     (রক্ষ টোকোয়) 

SL. 

No. 

Description Unit Target As per DPP Actual Progress 

Physical Financia

l 

Physical Financial 

1 Land Development cum 10000 10  0.00 

 Sub Total-1   10  0.00 

2 Distribution Lines (in 

km). 

     

a) 33 KV Lines (New) km 7.5 143.64 100% 138.33 

b) 33 KV Lines (Renovation) km 70 631.27 100% 604.583 

c) 11 KV Lines (New) km 134 1300.04 100% 1251.939 

d) 11 KV Lines (Renovation) km 10 72.5 100% 69.818 

e) 11/0.4 KV Lines (New) km 135 2416.5 100% 2327.09 

f) 11/0.4 KV Lines 

(Renovation) 

km 2 29.11 100% 28.033 

g) 0.4 KV Lines (New) km 160 1621.05 100% 1561.071 

h) 0.4 KV Lines 

(Renovation) 

km 46 347.85 100% 334.980 

 Sub Total-2   6561.95  6315.84 

3 33/11 KV Sub Stations       

a) 5 MVA (4.1.67 MVA) 

(New) ( 5 Nos.) 

Nos 5 1381.4 100% 1359.298 

b) 1x5 MVA (Renovation) Nos 1 75.71 100% 73.363 

c) 2x5 MVA (Renovation) Nos 2 287.49 100% 257.490 

d) 2.5 MVA (Renovation)  Nos 1 54.49 100% 52.801 

 Sub Total-3   1799.08  1742.952 

4. Distribution Sub-      
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SL. 

No. 

Description Unit Target As per DPP Actual Progress 

Physical Financia

l 

Physical Financial 

stations  

a) 11/0.4 KV, 250 KVA 

(New) (76 Nos.) 

Nos 76 446.44 100% 426.797 

b) 11/0.4 KV, 100 KVA 

(New) (77 nos) 

Nos 77 293.74 100% 280.815 

c) 11/0.4 KV, 200/250 KVA 

(Renovation) 

Nos 13 12.21 100% 11.673 

d) 11/0.4 KV, 100 KVA 

(Renovation) 

Nos 17 15.08 100% 14.416 

 Sub Total-4   767.47  733.701 

 Total Material Cos (Sub 

Total: 2-4) 

  9128.5  8792.49 

5. Transport Vehicles       

a) Jeep  1 38.98 100% 38.98 

b) Double Cabin Pick-up  2 34.42 100% 34.42 

c) Motor Cycle  3 3.3 100% 3.30 

 Sub Total-5   76.70  76.70 

6 Others      

a) Salary of Manpower  41 161.09  172.67 

b) Field Establishment   LS 425.01  421.65 

c) Interest During 

Construction (IDC) 

  169.04  115.19 

 Sub Total-6   755.14  709.51 

7 Capital Expenditure      

a) Internal Transpiration   LS 397.09 100% 395.01 

b)  Installation Cost  LS 634.05 100% 556.28 

c)  Physical Construction   LS 0.00  0.00 

d) Price Escalation   LS 0.00  0.00 

e) Interest During 

Construction (IDC) 

 LS 0.00  0.00 

f) Miscellaneous   LS 0.00  0.00 

 Sub-Total-7   1031.14  951.29 

 Grand Total (1to 7)   10246.34  9820.48 
 

১১। বযদ বন: 

 অআএভ আ বফবোল্পগয কোযী বযচোরক জনোফ মভোঃ তোওীপ যভোন কর্তব ক ৫-৭ বডল্পম্বয ২০১৫ তোবযল্পখ প্রকে 

এরোকোয নওগাঁ , যোজোী ও ফগুেো মজরো ং বযদ বন কযো য়। বযদ বনকোল্পর প্রকে বযচোরক ন্যোন্য 

ংবিষ্ট ব্যবক্তফগ ব ঈবস্থত মথল্পক োয়তো প্রদোন কল্পযন।  

 

১২।  প্রকে বযচোরক ম্পবকবত তথ্য:  

 প্রকেটিয নুকূল্পর এ ম বন্ত  দোবয়ে োরনকোযী প্রকে বযচোরকল্পদয নোভ , দফী, দোবয়ল্পেয ধযন ও দোবয়ল্পেয মভয়োদ 

বনম্নরূ : 
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ক্রভ 

নং 

প্রকে বযচোরল্পকয নোভ দফী দোবয়ল্পেয ধযন দোবয়ল্পেয মভয়োদ 

১ প্রল্পকৌ: মভো: োোনুজ্জোভোন তত্ত্বোফধোয়ক প্রল্পকৌরী বতবযক্ত দোবয়ে জুরোআ, ২০০৮ ল্পত  

জুন ১৪, ২০০৯ ম বন্ত 

২ প্রল্পকৌ: মভো: অযজোদ মোল্পন তত্ত্বোফধোয়ক প্রল্পকৌরী বতবযক্ত দোবয়ে জুন ১৪, ২০০৯ ল্পত  

অগে ২৩, ২০০৯ ম বন্ত 

৩ প্রল্পকৌ: এ.এভ. ভোসুদ-অর-পোরুক তত্ত্বোফধোয়ক প্রল্পকৌরী পূণ বকোরীন অগে ২৩, ২০০৯  ল্পত 

মভ ২৭, ২০১২ ম বন্ত 

৪ মভো: মযত অরী তত্ত্বোফধোয়ক প্রল্পকৌরী পূণ বকোরীন মভ ২৭, ২০১২ ল্পত 

বডল্পম্বয ৩১, ২০১৪ 

 

১৩।  ম বল্পফক্ষণ /ফোস্তফোয়ন ভস্যো: 

১৩.১।  রোআন বনভ বোণ : প্রকল্পেয অওতোয় ৭.৫ বকঃ বভঃ ৩৩ মকবব রোআন বনভ বোণ এফং ৭০ বকঃ বভঃ ৩৩ মকবব রোআন  

বযল্পনোল্পবল্পনয রক্ষযভোেো বনধ বোবযত বছর; মো তবোগ বজবত ল্পয়ল্পছ। 

১৩.২।   বফতযণ ট্রোন্পপভ বোয : প্রকল্পেয অওতোয় ৭৬ টি ২৫০ মকবব ট্রোন্পপভ বোয ৭৭ টি ১০০ মকবব ট্রোন্পপভ বোয ক্রয় এফং স্থোল্পনয 

রক্ষযভোেো বনধ বোবযত বছর; মো তবোগ বজবত ল্পয়ল্পছ। 

১৩.৩।  মোনফোন: প্রকল্পেয অওতোয় ১ টি জী , ২টি ডোফর মকবফন বক -অ এফং ৩টি ভটয োআল্পকর ক্রয় কযো ল্পয় মছ; মোয 

ফগুবর বফববডবফ’য োল্পযন এন্ড মভআনল্পটল্পনন্প বফবোল্পগ যোন্ডওবোয কযো ল্পয়ল্পছ। 

১৩.৪।   প্রকল্পেয জনফর:: প্রকল্পেয শুরুল্পত জনফর বনল্পয়োল্পগ প্রোয় ১(এক) ফছয বফরম্ব ল্পয়ল্পছ। এছোেো প্রকেটিয বডবব নুমোয়ী 

বনধ বোবযত ফ জনফর প্রকে চরোকোরীন কখনও বনল্পয়োগ মদয়ো য়বন। বড ববয নুমোয়ী ংস্থোন নুমোয়ী বনধ বোবযত 

জনফর ভয়ভত বনল্পয়োগ বদল্পত নো োযোয  কোযল্পণ ফোস্তফোয়ন কোম বক্রভ বফবিত ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৫। প্রকে ংল্পোধন : ভর নুল্পভোবদত বডবব ’য তুরনোয় তফদুযবতক ভোরোভোল্পরয ভে বৃবি োওয়োল্পত প্রকে ংল্পোধন 

প্রল্পয়োজন য়। বডবব ংল্পোধন এফং নুল্পভোদল্পন মল্পথষ্ট ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৬।  প্রকল্পেয নুকূল্পর ৫(াঁচ) টি রুযোর টোআ ৩৩/১১ মকবব োফল্পেন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ। োফল্পেন বনভ বোল্পণয জন্য 

টোণ বকী ঠিকোদোয বনল্পয়োল্পগ মল্পথষ্ট বফরম্ব ল্পয়ল্পছ। পল্পর বনধ বোবযত ভল্পয় বনভ বোণকোজ মল কযো ম্ভফ য়বন। রুযোর টোআ 

োফল্পেন বনভ বোল্পণ বজঅআএ োফল্পেল্পনয তুরনোয় বধকতয মফব বযভোণ জবভয প্রল্পয়োজন য়।  

১৩.৭।   প্রকল্পেয External Audit ংক্রোন্ত তথ্য: 

 

বডট 

ববযয়ড 

বডট বযল্পোট ব 

দোবখল্পরয 

তোবযখ 

প্রধোন প্রধোন ম বল্পফক্ষণ/অবি বনষ্পবি ল্পয়ল্পছ বকনো (বনষ্পবিয জন্য 

গৃীত ব্যফস্থো) 

২০১২-১৩ ০৬/০১/২০১৫ নুল্পিদ নং-০১ 

তফদুযবতক ট্রোন্পপযভোয ক্রয় ফোফদ 

২২,৫০,দ০০০/- টোকো বতবযক্ত 

বযল্পোধ। যকোযী ল্পথ বয চয়।  

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ।  

নুল্পিদ নং-০২ 

প্রকল্পেয ম্পোবদত কোল্পজয আনু্পল্পযন্প 

(ফীভো) নো কযোয় আনু্পল্পযন্প বপ্রবভয়ো ভ ও 

বযোট ফোফদ ৮,৭৩,৭৩৪/- টোকো 

নোদোয়।  

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ।  
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নুল্পিদ নং-০৩ 

ব্যোংক বোল্পফ জভোকৃত সুল্পদয টোকো 

যকোযী মকোলোগোল্পয জভো প্রদোন কযো 

য়বন। জবেত টোকোয বযভোণ 

৮,৬৩,১১২/- টোকো। 

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। 

নুল্পিদ নং-০৪ 

তফদুযবতক ভোরোভোল্পরয ভে ফোফদ 

২০১২-২০১৩ থ ব ফছল্পয বফঅযবফ 

মকফর আন্ডোবিজ বর :, কুবষ্টয়োল্পক 

২৫,৯৭,৮৪০/- টোকো বতবযক্ত 

বযল্পোধ।  

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো আয়োল্পছ।  

নুল্পিদ নং-০৫ 

ক্রয়কৃত ১৫,৩০,৫৯,৩৭০/- টোকোয 

তফদুযবতক ভোরোভোল্পরয গুণগত ভোন 

মোচোআ ছোেোআ তো কোল্পজ ব্যফোয। 

যকোযী ল্পথ বয চয়।  

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো আয়োল্পছ।  

নুল্পিদ নং-০৬ 

প্রকল্পেয মভয়োদ ভনোল্পন্ত ব্যবয়ত 

টোকো ভ বণ প্রংল্পগ। ব্যবয়ত 

৬,৪১,৪৮,০০০/- টোকো। 

ঈত্থোবত অবি য বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো আয়োল্পছ।  

নুল্পিদ নং-০৭ 

প্রকল্পেয মভয়োদ ভোপ্ত ল্পরও গুদোল্পভ 

যবক্ষত ২,৮০,২৫,৩২৪/- টোকোয 

ব্যফহৃত তফদুযবতক ভোরোভোর বফদুযৎ 

ঈন্নয়ন মফোল্পড বয মকেীয় গুদোল্পভ মপযৎ 

প্রদোন কযো য়বন।  

ঈত্থোবত অবিয বনষ্পবিভরক জফোফ 

প্রদোন কযো আয়োল্পছ।  

 
 

১৪।      প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্য:  

 (রক্ষ টোকো) 

Description of procurement 

(goods/works/consultancy) 

as per bid document 

Tender /Bid/ 

proposal cost 

 

Tender/Bid/ proposal Date of 

completion 

of 

work/Servi

ces and 

supply of 

goods 

As per 

DPP 

 

Contracte

d value 

Invitation 

Date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

Date 
1 2 3 4 5 6 

5 Nos 33/11 KV, 4x 1.667 

MVA Rural Type 

Substation (Turn key 

contract) 

1381.40 1381.40 15/05/201

2 

12/12/201

2 

27/02/2014 
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১৫।      প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জবন:  

 

প্রকল্পেয ভর ঈল্পেশ্য প্রকৃত জবন 

ক) প্রকে এরোকোয় বফদুযৎ বফতযণ রোআন এফং 

ঈল্পকেভল্পয ক্ষভতো বৃবি কল্পয বফতযণ ব্যফস্থো বক্তোরী 

কযো। 

 

ক) প্রকল্পেয অওতোয় ৫(াঁচ)টি রুযোর টোআ ৩৩/১১ 

মকবব োফল্পেন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ। নতুন ৭.৫ বকবভঃ 

৩৩ মকবব রোআন বনভ বোণ এফং ৭০ বকঃ বভঃ ৩৩ মকবব 

রোআন বযল্পনোল্পবন কযো ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অওতোয় ৭৬ টি 

২৫০ মকবব ট্রোন্পপভ বোয ও ৭৭ টি ১০০ মকবব ট্রোন্পপভ বোয 

ক্রয় এফং স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। 

খ) মরো মবোল্পেজ ভস্যো বনযন কযো এফং বল্পেভ র 

কভোল্পনো। 

খ) প্রকে এরোকোয় মরো মবোল্পেজ ভস্যো ঈল্পেখল্পমোগ্য 

বযভোল্পণ হ্রো মল্পয়ল্পছ এফং বল্পেভ র কল্পভল্পছ। 

গ) মদল্পয ভোনুল্পলয অথ ব -োভোবজক ফস্থোয ঈন্নয়ন 

েযোবিত কযো। 

গ) বনযবফবছন্ন বফদুযৎ যফযো কযোয ভোধ্যল্পভ মদল্পয 

ভোনুল্পলয অথ ব -োভোবজক ফস্থোয ঈন্নয়ন েযোবিত কযো 

ম্ভফ ল্পফ। 

 

১৬।  সুোবয: 

১৬.১। ববফষ্যল্পত বফদুযৎ বফতযণধভী প্রকল্পে মদল্পয ভেফোন কৃবল জবভ োশ্রল্পয়য জন্য রুযোর টোআ  োফল্পেল্পনয বযফল্পতব 

বজঅআএ োফল্পেল্পনয ংস্থোন যোখো ভীচীন ল্পফ; 

 ১৬.২।  ববফষ্যল্পত বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফোস্তফোয়ল্পনয ভয় বধকতয তবকতো ফরম্বন কযল্পত ল্পফ  মোল্পত এত মফব 

Time Over Run ও Cost Over Run এবেল্পয় মোওয়ো  ম্ভফ য়; 

১৬.৩।  প্রকল্পেয অওতোয় যফযোকৃত বফতযণ ট্রোন্পপভ বোযগুবর মথোমথবোল্পফ যক্ষণোল্পফক্ষণ কযোয এফং েক মযবজেোয 

মভআনল্পটআন কযোয ঈল্পদ্যোগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৪।  ববফষ্যল্পতয জন্য বযকেনোধীন বফববডবফ ’য বফতযণধভী প্রকল্পেয কো মজয োল্পথ মমন এআ প্রকল্পেয মকোন কোল্পজয 

বফল্পলতঃ বফদ্যভোন বফতযণ রোআন পুনফ বোন কোল্পজয মমন তদ্বততো নো য় ম বফলল্পয় তকব থোকল্পত ল্পফ ; 

১৬.৫।  অগোভী ৩(বতন) ভোল্পয ভল্পধ্য ঈযু বক্ত সুোবযভ (১৬.১ ল্পত ১৬.৪) ফোস্তফোয়ল্পন গৃীত ব্যফস্থোফরী অআএভআবড ’মক 

ফবত কযল্পত ল্পফ।  
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“েী বফদুযতোয়ন ম্প্রোযণ চট্টগ্রোভ-বল্পরট বফবোগীয় কোম বক্রভ-১” ীল বক প্রকল্পেয  

 ২০১৫

“েী বফদুযতোয়ন ম্প্রোযণ চট্টগ্রোভ-বল্পরট বফবোগীয় কোম বক্রভ-১” ীল বক প্রকে 

 

। 

 

স্ত ফোংরোল্পদ েী বফদুযতোয়ন মফোড ব, (বফঅযআবফ)। 

চট্টগ্রোভ-বল্পরট বফবোল্পগয ৯টি মজরোয ৭৩টি ঈল্পজরো এফং ঢোকো বফবোল্পগয ভৄন্পীগঞ্জ                       

মজরোয গজোবযয়ো ঈল্পজরো। 

স্ত

স্ত

ন্ত ন্ত

৪৯৭৭৬.৮১ 

১০০০০.০০
৫৭৫৪১.১২ 

১০০০০.০০
৫৩৯২৮.৫৭ ০১/০৭/২০১০ 

ল্পত 

৩০/০৬/২০১৪

০১/০৭/২০১০ 

ল্পত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০৭/২০১০ 

ল্পত 

৩০/০৬/২০১৫

৪১৫১.৭৬ 

(৮.৩৪%) 

১ ফছয 

( ২৫%) 

 

প্রকেটি  ফোংরোল্পদ যকোয (জোোনী ঋন ভওকুপ তবফর (JDCF)) ও বফঅযআবফ’য বনজস্ব থ বোয়ল্পন ফোস্তফোবয়ত ল্পয়ল্পছ। 

ফোংরোল্পদ যকোয ও বফঅযআবফ’য বনজস্ব ল্পথ বয ব্যল্পয়য বযভোন মথোক্রল্পভ ৪৭৬৮৪.৫৫ রক্ষ টোকো ও ৬২৪৪.০২  রক্ষ টোকো। 

 

৭।  টভূবভঃ 
 

২০২০আ োল্পরয ভল্পধ্য ফোংরোল্পদল্পয েী ঞ্চল্পরয কর গ্রোল্পভ বফদুযৎ মৌৌঁ মছ মদওয়োয রল্পক্ষয ফোংরোল্পদ েী বফদুযতোয়ন মফোড ব 

কর্তবক “এরোকো বববিক েী বফদুযতোয়ন কোম বক্রভ ”এয এক ভো বযকেনো প্রণয়ন কযো য় ; মোয ং বোল্পফ চট্টগ্রোভ -বল্পরট 

বফবোল্পগয ৯টি মজরোয ৭৩টি ঈল্পজ রো এফং ঢোকো বফবোল্পগয ভৄন্পীগঞ্জ মজরোয গজোবযয়ো ঈল্পজরোয় বফদ্যভোন তফ দুযবতক রোআন 

ম্প্রোযল্পণয জন্য অল্পরোচয প্রকেটি গ্রন কযো য়। 

 

০৮।    ঈল্পেশ্য: গ্রোভোঞ্চল্পর বফদুযৎ যফযোল্পয ভোধ্যল্পভ অথ ব-োভোবজক ঈন্নয়ন এ প্রকল্পেয প্রধোন ঈল্পেশ্য।  
 

০৯।    প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন কোম বক্রভ:  

 •  ৩৭৯৫ বকঃবভঃ (৩৩/১১ মকবব)তফদুযবতক রোআন বনভ বোণ এফং ৭০৫ বক: বভ: বফদুযৎ রোআল্পনয ংকোয; 

 •  ১১টি নতুন ঈল্পকে বনভ বোণ (প্রবতটি ১০ MVA ক্ষভতো ম্পন্ন)এফং চরভোন ৫টি ঈল্পকল্পেয ক্ষভতো বৃবি; 

 • ১,৮০,০০০ নতুন গ্রোল্পকয বফদুযৎ ংল্পমোগ প্রদোল্পনয ক্ষভতো সৃবষ্ট; 
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১০ কোজ ভোপ্ত থোকল্পর তোয কোযণ PCR মত প্রোপ্ত তথ্য ম বোল্পরোচনো কল্পয মদখো মোয় প্রকল্পেয মকোন কোজ ভোপ্ত মনআ।              

১১। প্রকে নুল্পভোদল্পনয ফস্থো: ভর প্রকেটি ২৪ অগষ্ট  ২০১০  তোবযল্পখ জোতীয় থ বননবতক বযলল্পদয বনফ বোী কবভটি (একল্পনক) 

কর্তবক  ৪৯৭৭৬.৮১  রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় জুরোআ ২০১০ মত জুন ২০১৪ মভয়োল্পদ  ফোস্তফোয়ল্পনয জন্য নুল্পভোবদত য়। 

যফতীল্পত  ংল্পোবধত প্রকেটি ২৬/০৯/২০১৩ তোবযল্পখ ভোননীয় বযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক ৫৭৫৪১.১২ রক্ষ টোকো প্রোক্কবরত ব্যল্পয় 

জুরোআ,২০১০ ল্পত জুন, ২০১৫ মভয়োল্পদ ফোস্তফোয়ল্পনয বনবভি নুল্পভোবদত য়। 

 

১২। প্রকে বযচোরক ম্পবকবত তথ্য:

ক্রবভক প্রকে পুবযচোরল্পকয নোভ মভয়োদ দোবয়ল্পেয ধযণ দভম বোদো 

১ জনোফ েফ কুভোয ২৬ মল্পন্ফম্বয ২০১০ ল্পত ৩১ 

বডল্পম্বয ২০১৩  

পূণ বকোরীন তওবোফধোয়ক প্রল্পকৌরী 

২ জনোফ এ.মক.এভ হুভোয়ন 

কবফয 

১জোনুয়োযী ২০১৪ ল্পত ২৬ 

মল্পন্ফম্বয ২০১৪ 

পূণ বকোরীন তওবোফধোয়ক প্রল্পকৌরী

৩ জনোফ ল্পযোজ কুভোয োো ২৭ মল্পন্ফম্বয ২০১৪ ল্পত 

৩০জুন ২০১৫ 

এবডনোর তওবোফধোয়ক প্রল্পকৌরী

 

   ১৩। প্রকগেয অংগবববিক ফাস্তফায়ন:

 

বফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খাবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এফং 

RDPP এয তথ্য অনুমায়ী প্রকেটিয অংগবববিক ফাস্তফ ওআবথ থক আগ্রগবত বনেরূোঃ  

 

Item of work 

 (as per PP) 

Target (as per DPP) Actual Progress  Reasons for 

deviation Financial 
(In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

Financial 
In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

1 3 4 5 6 7 

a. Revenue:      

1.  Pay of Officers 139.80 Total-82 
Nos. 

(Officer-30 

Nos. & 
Staff-52 

Nos.) 

56.58 Total-82 Nos. 
(Officer-30 

Nos. & Staff-

52 Nos.) 

Nos. of 

Recruited 

Manpower is 

less due to 

unavailability 

of competent 

candidate & 

some have 

been left the 

service  

2. Pay of Employees 150.54 60.77 

Allowances     

3. Housing Allowance 178.95  56.31  

4. Festival Allowance 48.39  16.52  

5. Medical Allowance 29.10  12.86  

6. Tiffin Allowance 4.68  1.91  

7. Transport Allowance 4.66  0.04  

8. Others Allowance 
(Gratuity, Deputation Allowance, Other 
Allowances if necessary) 

83.76  36.04  

Supplies & Services      

9. Travelling Allowance 42.00  

 

 
 

 

 
 

 

 

31.89  

 

 
 

 

 
 

 

 

Actual cost is 

less due to less 

requirement 

during 

execution of 

the project. 

10. Office Rent 15.00 9.77 

11. Telephone 3.00 2.40 

12. Water & Sewerage 0.70 0.12 

13. Electricity  4.32 0.65 

14. Gas & Fuel 0.14 0.00 
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Item of work 

 (as per PP) 

Target (as per DPP) Actual Progress  Reasons for 

deviation Financial 
(In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

Financial 
In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

1 3 4 5 6 7 

15. Petrol & Lubricant for 

Vehicle  

50.00  

 
16 Nos. 

PBSs Total 

Line-4500 
km, New-

3795 km, 

Reno-705 
km, Total 

S/S-16 nos. 

(New) =11 
Nos. 

Upgradation-
5 Nos. 

17.15  

 
16 Nos. PBSs 

Total Line-

4442.00 km, 
New-3780 

km, Reno-662 

km, Total S/S-
16 nos. (New) 

=11 Nos. 

Upgradation-5 
Nos. 

16. Insurance & Bank 

charge 

445.00 299.96 

17. Printing & Publication 15.00 12.96 

18. Stationary, Seal & 

Stamps 

15.00 8.00 

19.Training 10.00 0.40 

20. Entertainment  15.00 4.88 

21. Transportation & 

Landing Charge  

1000.00 530.09 

 
22. Local Consultant for 

Engineering, Design & 

Supervision  

560.00 520.42 

23. Inspection & Testing Fee 30.00 0.00 

Maintenance & 

Rehabilitation  

     

24. Vehicle 50.00  8.32  Actual cost is 

less due to less 

requirement 

during 

execution of 

the project. 

25. Furniture 0.48  0.18  

26. Computer & Office 

Equipment 

1.18  0.55  

27. Others  10.00  0.47  

b. Capital Components  Total-3 Nos. 

(Jeep-1 Nos. 

Pick up 

(Double  
Cabin with 

Canopy)-1 
Nos. 

Froklift-1 

Nos. 

 Total-3 Nos. 

(Jeep-1 Nos. 

Pick up 

(Double Cabin 
with Canopy)-

1 Nos. 
Froklift-1 

Nos. 

Less cost is 

required due to 

competitive 

Bidding. 
Asset Procurement   

28. Transport Vehicle 171.33 142.33 

29. Equipment & Materials  47696.88 46685.99 

(i)  Line Construction 

Materials & Substation 

Materials 

 

30. Computer & 

Accessories  

5.30 5.27 

31. Furniture  8.36 5.96 

Land 

Acquisition/Purchase 

     

32. Land Acquisition  295.00 2.64 

Acres 
108.78 2.64 Acres  

Construction & works      

33.  Land Development   16 Nos. 
PBSs Total 

Line-4500 

km, New-
3795 km, 

Reno-705 

km, Total 
S/S-16 nos. 

(New) =11 

Nos. 
Upgradation-

5 Nos. 

 Total Line 
4442.00 km, 

(New-3780 

Renovation-
662) Total S/S 

-16 nos. 

(New) =11 
Nos. 

Upgradation-5 

Nos. 

Actual cost is 

less due to less 

requirement 

during 

execution of 

the project. 

34. Erection & Installations 

of Electrical Line & 

Substation 

4143.66 3817.99 

(i)  Electrical Line 

(ii) Sub - station 

(iii) Sub-station  Up-

gradation 

35.  CD-VAT 1600.00  1500.00  Actual cost is 

less due to less 
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Item of work 

 (as per PP) 

Target (as per DPP) Actual Progress  Reasons for 

deviation Financial 
(In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

Financial 
In  Lac Taka) 

Physical 

Unit 

1 3 4 5 6 7 
requirement 

during 

execution of 

the project. 

Misc, Capital 

Expenditure 

     

36. Unforeseen cost  30.00  0.00  Due to no 

requirement 

c. Price Contingency  685.88  0.00  Due to no 
requirement 

Total: (a+b+c)  57541.12  53928.57   

 

কনার্:  প্রকগেয প্রাক্কবরত ব্যয়  ৫৭৫৪১.১২ রে র্াকায বফযীগত ৫৩৯২৮.৫৭ রে র্াকা  ব্যয় গয়গছ।  
 

১৪। প্রকল্পেয বডট ংক্রোন্ত তথ্য : প্রোপ্ত ববঅয ল্পত মদখো মোয় গত ২৬ জুন ২০১৪ তোবযখ এফং ৫ মল্পন্ফম্বয ২০১৫ 

তোবযল্পখ Internal বডট ল্পয়ল্পছ;   এল্পত মভোট ৩১ findings এয ভল্পধ্য  ২২ টি বনষ্পবি ল্পয়ল্পছ এফং ফোকী ৯ টি findings 

বনষ্পবিয জন্য প্রবক্রয়োধীন অল্পছ। এছোেো ৭ অগষ্ট ২০১২, ৬ ভোচ ব ২০১৩ এফং ১৫ মল্পন্ফম্বয ২০১৪ তোবযল্পখ External বডট 

ল্পয়ল্পছ মোয ভল্পধ্য মভোট ১৫ টি Findings এয ভল্পধ্য ৬ টি বনষ্পবি ল্পয়ল্পছ এফং ফোকী ৯ টি findings বনষ্পবিয জন্য 

প্রবক্রয়োধীন অল্পছ।  

 

১৫।  প্রকে বযদ বন: 

 

বফদুযৎ, জ্বোরোনী ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরল্পয়য বফদুযৎ বফবোগ ল্পত প্রকগেয ববআয  প্রোবপ্তয য আইএভইবি কর্তথক প্রকেটিয 

ভোবপ্ত ভেোয়ন প্রবতল্পফদন প্রনয়ল্পনয বনবভি অআএভআবড ’য বে ও বক্ত কক্টগযয উ -বযচারক মুাম্মদ কাভার কাগন 

তালুকদায কর্তবক 

অল্পরোচয অওতোয় ৩৩/১১মকবব োফ -মেন ও  চরভোন বফদুযৎ রোআন 

বযদ বন কযো য়। ঈক্ত বযদ বনকোল্পর অল্পরোচয প্রকল্পেয প্রকে বযচোরক  এফং বনফ বোী প্রল্পকৌরী প্রকল্পেয োল্পথ ংবিষ্ট 

ব্যবক্তফগ ব ঈবস্থত বছল্পরন।  ফোংরোল্পদ েী বফদুযতোয়ন মফোড ব চট্রগ্রোভ েী বফদুযৎ (বফ ১)  বভবতয  মজনোল্পযর ম্যোল্পনজোয এয 

দপ্তয ল্পত প্রোপ্ত তল্পথ্যয অল্পরোল্পক চট্রগ্রোভ মজরোয বফববন্ন ঈল্পজরোয়  বফদুযৎ রোা্আন বনভ বোণ ও ম্প্রোযণ ংক্রোন্ত তথ্যোবদ বনম্নরূ :  

রু

জুন ২০১৫ ন্ত ভল্পয় ন্ত

টিয়ো ২.১২ ১.৯৯ ১১৪ ৭৫ 

কণ বফুরী ৪.৯২ ২.৬৫ ২২১ ৬১ 

অল্পনোয়োযো ৩১.৬৫ ২৯.১১ ১৯৪০ ১৭১২ 

মফোয়োরখোরী ৪.০৯ ৩.৮৭ ১৮০ ১৪০ 

মরোোগোেো ৩৮.৮০ ৩৫.৫৫ ১৯৭০ ১৭৪৭ 

ফাঁখোরী ৯০.১৭ ৮৫.০৮ ৫৮১৫ ৫০৫১ 

চন্দনোআ ১৮.৬৬ ১৪.২৩ ৭২০ ৬০২ 

োতকোবনয়ো ৮৪.৫৯ ৮৩.৬৭ ৩৯২২ ৩২০০ 

২৭৫.০০বক:বভ: ২৫৬.১৪ বক:বভ: ১৪৮৮২ ১২৫৮৮ 
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ঈবেবখত োযণী ল্পত মদখো মোয়  অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় চট্রগ্রোভ মজরোয ৮টি ঈল্পজরোয় মভোট ২৭৫ বক: বভ: ফযোল্পেয 

বফযীল্পত প্রকে মভয়োল্পদ ২৫৬.১৪ বক: বভ: বফদুযৎ রোআন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ ; মো মভোট রক্ষয ভোেো ল্পত ১৮.৮৬ বক: বভ: কভ। এ 

প্রল্পে প্রকে বযচোরক ফল্পরন ফোস্তল্পফ বফদুযৎ রোআন ম্প্রোযল্পণয কোজ কযল্পত বগল্পয় ল্পনক  ভয় বকছু বকছু এরোকোয় 

existing ওয়োন মপআজ রোআনল্পক বি মপআজ রোআন এফং বনম্ন ক্ষভতো ম্পন্ন তোয ও খু ৌঁটি বযফতবন কল্পয ঈচ্চ ক্ষভতো ম্পন্ন 

রোআন বনভ বোল্পণয জন্য upgradation কোজ কযল্পত য় বফধোয় ল্পনক মক্ষল্পে মভোট জবন এফং বডববল্পত ঈবেবখত রক্ষয ভোেোয 

ভল্পধ্য োভোন্য তোযতম্য মথল্পক মোয়। 

র

। অল্পনোয়োযো ঈল্পজরোয় অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ৩১.৬৫ বক:বভ: বফদুযৎ রোআন বনভ বোল্পণয রক্ষ 

ভোেোয বফযীল্পত ২৯.১১ বক: বভ: রোআন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ । ঈক্ত রোআন বনভ বোল্পণয পল্পর ১৯৪০ টি নতুন গ্রোক ংল্পমোগ সুবফধো 

সৃবষ্ট ল্পয়ল্পছ এফং আল্পতোভল্পধ্য ১৭১২ জন নতুন গ্রোকল্পক বফদুযৎ ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। এছোেো এছোেো প্রকে ংবিষ্ট 

কভ বকতবোল্পদয োল্পথ অল্পনোয়োযো ঈল্পজরোয মভোেোোেো নোভক গ্রোল্পভ প্রকল্পেয অওতোয় বনবভ বত তফদ্যবত ক রোআন ল্পযজবভল্পন 

বযদ বন কযো ল্পয়ল্পছ। 

মম্ন েো

মভোেোোেো গ্রোল্পভ বনবভ বত তফদুযবতক রোআন মভোেোোেো গ্রোল্পভ বনবভ বত তফদুযবতক রোআন

 

১৫.২।  

ফাঁখোরী ঈল্পজরোয় অল্পরোচয প্রকল্পেয অওতোয় ৯০.১৭ বক:বভ: বফদুযৎ রোআন বনভ বোল্পণয রক্ষয ভোেোয বফযীল্পত ৮৫.০৮ বক: বভ: 

রোআন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ ; মো রক্ষযভোেো ল্পত ৫.০৯ বক:বভ: কভ। ঈক্ত রোআন বনভ বোল্পণয পল্পর ৫৮১৫ টি ংল্পমোগ সুবফ ধো সৃবষ্ট 

ল্পয়ল্পছ এফং আল্পতোভল্পধ্য ৫০৫১ জন নতুন গ্রোকল্পক বফদুযৎ ংল্পমোগ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। এছোেো এছোেো প্রকে ংবিষ্ট 

কভ বকতবোল্পদয োল্পথ ফাঁখোরী ঈল্পজরোয গুনোগযী আঈবনয়ল্পন প্রকল্পেয অওতোয় বনবভ বত ঈল্পকে ও 

তফদ্যবতক রোআন  ।

ল্পয়ল্পছ ফতবভোল্পন ঈক্ত ঈল্পকল্পেয ল্পফোচ্চব বফদুযৎ চোবদো ৪.৫ মভগোওয়োট এফং

গ্রোকল্পক বফদুযৎ সুবফধো প্রদোন কযো ল্পি।  
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 বনল্পম্ন

      

 
     ৩৩/১১মকবব ১০ এভববএ মফদুযবতক ঈল্পকে (ফ্রন্ট ববঈ)              ঈল্পকে ংরগ্ন বনবভ বত চরভোন তফদ্যবতক রোআন 

 

??????  ?? ??????  ???????? ??????????::-- ফাংরাগদ ল্লী বফদ্যুতায়ন কফাগি থয প্রধান কাম থারগয় একটি প্রবকউযগভন্ট ইউবনর্ যগয়গছ; কমখান কথগক ল্লী 

বফদ্যুতায়ন কফাগি থয  আওতাধীন কর প্রকগেয প্রগয়াজনীয় ভারাভার ক্রয় কযা গয় থাগক। শুধু বফদ্যুৎ রাইন বনভ বোণ ও 

ম্প্রাযগনয জন্য ঠিকাদায বনগয়াগগয কাজটি প্রকে বযচারগকয আওতাধীন প্রকে ংবিে এরাকায ল্লী বফদ্যুৎ বভবতয াগথ 

ভন্বয় কগয কযা গয় থাগক। প্রকগেয চট্রগ্রোভ ল্লী বফদ্যুৎ বভবত-১’য আওতাধীন এরাকায বফদ্যুৎ রাইন ম্প্রাযগনয দযগত্রয 

বফস্তাবযত ফণ থনা বনেরু: 

 

ক্ষ 

রু

ক্ষ
ন্ত

ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
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ক্ষ 

রু

ক্ষ
ন্ত

ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 
ন্ত 

 

ঈবেবখত ছক ল্পত মদখো মোয়  আগরাচু প্রকগে চট্রগ্রোভ ল্লী বফদ্যুৎ বভবত-১ কর্তবক দযল্পেয ভোধ্যল্পভ বনফ বোবচত ২১ টি ঠিকোদোযী  

প্রবতষ্ঠোন ২৮৫.৫৬৫ বক:বভ: কোম বোল্পদ প্রোবপ্তয বফযীল্পত ২৫৬.১৪০ বক: বভ: বফদ্যুৎ রাইন বনভ বোণ ও ম্প্রাযগনয কোজ ম্পন্ন 

কল্পযল্পছ। 

১৭।  প্রকল্পেয োবফ বক ফোস্তফ গ্রগবত: প্রকে বযচোরল্পকয দপ্তয ল্পত প্রোপ্ত তথ্যোনুমোয়ী প্রকল্পেয ফোস্তফ গ্রগবত বনম্নরু:  

ক্রবভক 

নং  

 

েী বফদুযৎ বভবতয নোভ 

অযবডব নুমোয়ী প্রোক্করন জুন, ২০১৫ ম বন্ত বনভ বোণ 

বফতযণ 

রোআন 

(৩৩/১১ 

মকবব) বক: 

বভ: 

বফদুযৎ ঈ-মকে বনভ বোণ 

(৫/১০) এভববএ 

বফতযণ রোআন 

(৩৩/১১ 

বফদুযৎ ঈ-মকে 

বনভ বোণ (৫/১০) 

এভববএ 

নতুন ক্ষভতো 

ফধ বন 

নতুন নতুন  ক্ষভতো 

ফধ বন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ িোহ্মনফোবেয়ো েী বফদুযৎ 

বভবত 

২৪০ ১ (১০) ১(৫) ২৩৮ ১ (১০) ১(৫) 

২ চট্রগ্রোভ েী বফদুযৎ বভবত-১ ২৭৫ ১ (১০)  ২৫৬ ১ (১০)  

৩ চট্রগ্রোভ েী বফদুযৎ বভবত- ২ ১৬০ ১ (১০)  ১৫৮ ১ (৫)  

৪ চট্রগ্রোভ েী বফদুযৎ বভবত-৩ ২০০   ১৯২ ১ (১০)  

৫ কুবভেো েী বফদুযৎ বভবত-১ ৩১০ ১ (১০)  ৩০৭ ১ (৫)  

৬ কুবভেো েী বফদুযৎ বভবত-২ ৩৭০ ১ (১০)  ৩৬৭ ১ (১০)  

৭ চাঁদপুয েী বফদুযৎ বভবত ৩৫০ ১ (১০)  ৩৪৫ ১ (১০)  

৮ কক্সফোজোয েী বফদুযৎ বভবত ২৪০ ১ (১০) ১(৫) ২৩০ ১ (১০) ১(৫) 

৯ মপনী  েী বফদুযৎ বভবত ৩০৫ ১ (১০)  ৩০৯ ১ (১০)  

১০ রক্ষীপুয েী বফদুযৎ বভবত ২৭৫   ২৭৫ ১ (৫)  

১১ মনোয়োখোরী  েী বফদুযৎ বভবত ৩৪০  ১(৫) ৩২২ ১ (১০) ১(৫) 

১২ বফগঞ্জ েী বফদুযৎ বভবত ২৮০ ১ (১০)  ২৭৫ ১ (১০)  

১৩ মভৌরবীফোজোয েী  বফদুযৎ 

বভবত 

৩০০   ২৯৬ ১ (১০)  
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ক্রবভক 

নং  

 

েী বফদুযৎ বভবতয নোভ 

অযবডব নুমোয়ী প্রোক্করন জুন, ২০১৫ ম বন্ত বনভ বোণ 

বফতযণ 

রোআন 

(৩৩/১১ 

মকবব) বক: 

বভ: 

বফদুযৎ ঈ-মকে বনভ বোণ 

(৫/১০) এভববএ 

বফতযণ রোআন 

(৩৩/১১ 

বফদুযৎ ঈ-মকে 

বনভ বোণ (৫/১০) 

এভববএ 

নতুন ক্ষভতো 

ফধ বন 

নতুন নতুন  ক্ষভতো 

ফধ বন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪ সুনোভগঞ্জ েী বফদুযৎ বভবত- ২৭৫ ১ (৫)  ২৭০ ১ (১০)  

১৫ বল্পরট েী বফদুযৎ বভবত-১ ৩৪০ ১ (১০) ১(৫) ৩৫৮ ১ (১০) ১(৫) 

১৬ বল্পরট েী বফদুযৎ বভবত-২ ২৪০  ১(৫) ২৪৪ ১ (১০) ১(৫) 

ফ বল্পভোট = ৪৫০০বক: 

বভ: 

১১ (১০৫) ৫(২৫) ৪৪৪২ বক:বভ: ১১ (১১০) ৫(২৫) 

১৮।  প্রকগেয উগেশ্য অজথন : 

 

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত অজথন 

১। বফদ্যুৎ রাইন ম্প্রাযণ: 

       ৩৭৯৫ বকঃবভঃ (৩৩ মকবব/ ১১ মকবব) তফদুযবতক রোআন বনভ বোণ 

এফং ৭০৫ বক: বভ: বফদুযৎ রোআল্পনয ংকোয মভোট ৪৫০০ 

বক: বভ:। 

  

অল্পরোচয প্রকল্পে য অওতোয় (৩৩ মকবব/ ১১ মকবব) ৪৪৪২ বক:বভ: 

তফদুযবতক রোআন (নতুন ৩৭৮০ বক: বভ: এফং renovation 

৬৬২বক: বভ:) বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ; মো মভোট রক্ষযভোেো ল্পত ৫৮ বক: 

বভ: কভ।   

২।োফ-মেন বনভ বোণ:  

মভোট ১০৫ এভববএ ক্ষভতো ম্পন্ন  ১১টি নতুন োফ -মেন 

বনভ বোন এফং বফদ্যভোন ৫ টি  োফ - মেল্পনয ক্ষভতো ২৫ 

এভববএ কযো। 

১০ এভববএ ক্ষভতো ম্পন্ন ১১ টি োফ -মষ্টন বনভ বোণ কযো ল্পয়ল্পছ , 

মোয মভোট ক্ষভতো ১১০ এভববএ; মো রক্ষযভোেো ল্পত ৫ এভববএ 

মফী। এছোেো , augmentation এয ভোধ্যল্পভ বফদ্যভোন ৫টি োফ -

মেল্পনয ক্ষভতো ২৫এভববএ ফোেোল্পনো ল্পয়ল্পছ। 

৩। নতুন গ্রোক ংল্পমোগ: 

 ১,৮০,০০০ নতুন গ্রোক ংল্পমোগ প্রদোল্পনয ক্ষভতো সৃবষ্ট কযো। 

ববঅয ল্পত মদখো মোয় প্রকেটি ফোস্তফোয়ল্পনয পল্পর বফববন্ন ম বোল্পয়য 

২১৭,০০০ টি নতুন গ্রোক ংল্পমোল্পগয ক্ষভতো সৃবষ্ট ল্পয়ল্পছ। 

 

 

১৯। স্ত

১৯.১।ভোরোভোর প্রোবপ্তল্পত বফরম্ব : ফাংরাগদ ল্লী বফদ্যুতায়ন কফাগি থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকউযগভন্ট ইউবনর্ ল্পত তফদুযবতক 

মোর ও ন্যোন্য ভোরোভোর মথোভল্পয় নো োওয়োয় বকছু বকছু এরোকোয় প্রকল্পেয কোম ব ম্পোদল্পন বফরম্ব য়।  

১৯.২।  জরোফিতোয কোযল্পণ ফোস্তফোয়ন বফরবম্বত: মবৌগবরক ফস্োনগত কোযল্পণ প্রকে ংবিষ্ট বল্পরট বফবোল্পগয কল্পয়কটি মজরোয 

বকছু বকছু এরোকো ফছল্পযয কল্পয়ক ভো জরল্পফবষ্টত থোকোয কোযল্পণ এ ভয় বফদুযল্পতয খুটি বনভ বোণ ও বফদুযল্পতয রোআন 

ম্প্রোযল্পণয কোজ কযো ম্ভফ য়বন। 

১৯.৩।  বযফন ভস্যো: বকছু বকছু এরোকোয় বফর ও বনচু জবভ এফং যোস্তো -ঘোট বোর নো থোকোয কোযল্পণ তফদুযবতক মোর ও বফদুযৎ 

রোআন ম্প্রোযল্পণয ভোরোভোর বযফল্পন বযকবেত ভল্পয়য মচল্পয় মফী ভয় ব্যয় য়।  
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১৯.৪। মোর আল্পযকন ও কযোফর ম্প্রোযল্পণ ফোধো: বফদুযল্পতয মোর আল্পযকন এফং বফদুযৎ রোআন ম্প্রোযল্পণয কযোফর মকোন 

মকোন এরোকোয় ব্যবক্ত ভোবরকোনো জবভয ঈয বদল্পয় মনয়োয ভল্পয় জ বভয ভোবরক কর্তবক অবি ও ল্পনক মক্ষল্পে ফোধোয 

কোযল্পণ ঈক্ত কোম ব ম্পোদল্পন বনধ বোবযত ভল্পয়য বতবযক্ত ভয় ব্যয় য়। 

১৯.৫। বনযবফবিন্নবোল্পফ কোম ব ম্পোদল্পন প্রবতফন্ধকতো : চ

। ববষ্ট রক্ষয 

জবল্পন য়  

 

২০।

২০.১। তফদুযবতক মোর ও ন্যোন্য কর ভোরোভোর মথোভল্পয় নো োওয়োয় একবদল্পক মমভন বকছু বকছু ল্পন্যয ভে বৃবিয কোযল্পন 

প্রকে ব্যয় বৃবি মল্পয়ল্পছ ; ন্যবদল্পক কোবিত ভল্পয় গ্রোল্পকযো বফদুযৎ সুবফধো োয়বন। তোআ , ববফষ্যল্পত ফাংরাগদ ল্লী 

বফদ্যুতায়ন কফাগি থয প্রধান কাম থারগয়য  প্রবকউযগভন্ট ইউবনর্ ল্পত প্রকল্পেয শুরুল্পতআ মথোভল্পয় ভোরোভোর যফযোল্পয 

বফলয়টি বনবিত কযল্পত ল্পফ (নুল্পিদ ১৯.১)।  

২০. ।  প্রকল্পেয অওতোয় বনবভ বত ১১টি ৩৩/১১ মকবব ১০ এভববএ ক্ষভতোম্পন্ন বফদুযৎ ঈ -মকল্পেয ভল্পধ্য বকছু  ঈল্পকল্পেয 

ফতবভোন গে বফদুযৎ চোবদো ৫ এভববএ’য ও কভ। তোআ , ববফষ্যল্পত নুরু নতুন প্রকে গ্রল্পনয মক্ষল্পে ঈক্ত ঈল্পকে 

ভ ল্পত বফদুযৎ যফযোল্পয বফলয়টিল্পক গ্রোবধকোয বল্পল্পফ যোখল্পত ল্পফ (নুল্পিদ ১৫.২)।  

২০.৩।  মম কর মজরোয বধকোং  এরোকোয ভোট - ঘোট ফল বোকোল্পর প্ল্োবফত থোকোয কোযল্পণ বফদুযল্পতয খুটি বনভ বোণ ও ম্প্রোযল্পণয 

কোজ কযো মোয় নো , এ কর মজরোয় ববফষ্যল্পত নুরু প্রকে গ্রল্পনয মক্ষল্পে ফছল্পযয ফবষ্ট ভল্পয় বফদুযৎ রোআন  

বনভ বোল্পণয বফলয়টি গ্রোবধকোয বববিল্পত বনল্পত ল্পফ (১৯.২ ও ১৯.৩)। 

২০.৪।  বফঅযআবফ  ফবষ্ট Internal এফং External  audit অবি দ্রুত বনষ্পবি কযল্পফ (নুল্পিদ ১৪.)। 

২০.৫।  প্রকল্পেয অওতোয় বনবভ বত   তফদুযবতক রোআন ও োফল্পেন বনয়বভত যক্ষণোল্পফক্ষণ  কযল্পত ল্পফ।   

২০.৬। (২০.১-২০.৫) দুআ ২

 

 


