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রযরথ ভন্ত্রণারয়/ফাাংরাদদ রযরওদয়য আওতায় ২০১৪-১৫ অথ থফছদযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকদেয মূল্যায়ন 

প্রডতদফদদনয উয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক ায-াংদে 

 
ক্রঃনাং ভন্ত্রণারয়/ 

ডফবাদগয নাভ 

রভাট 

ভাপ্ত 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকদেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যদয়য তুরনায় 

ডফডনদয়াগ 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

রজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রাদন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

দফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকদেয 

াংখ্যা 

ব্যয় 

অডতক্রাদন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন-

দফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 রযরথ 

ভন্ত্রণারয়/ 

ফাাংরাদদ 

রযরওদয় 

০৯ ০৮ ০১ - ০৯ ০৯ ৩৩%-

৩০০% 

০৯ ৩.৮১%-

১৭৯৯৩.১৩% 

 

১।   ভাপ্ত প্রকদেয াংখ্যাঃ  ০৯টি 
 

২।   ভাপ্তকৃত প্রকদেয প্রকৃত ব্যয় ও রভয়াদকারঃ 

 

৩।   ভাপ্ত প্রকদেয ব্যয় ও রভয়াদ বৃডিয কাযণঃ ভূমি অমিগ্রহণে মিলম্ব, মিজাইন পমিির্তন, দিপত্র চূড়ান্তকিণে দীর্ ত সিয় ব্যয়, 

রিট মসমিউল পমিির্তন, ঠিকাদাণিি উচ্চ রিট প্রভৃমর্ । 
 

৪।   ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়দনয রেদে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

 সিস্যা  সুপামিশ 

4.১   ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফতথন ও 

পূণ থকারীন প্রকে ডযচারক না থাকা।  

4.১ প্রডতটি প্রকদেয ডফযীদত একজন পূণ থকারীন প্রকে 

ডযচারক ডনদয়াগ কযদত দফ এফাং প্রকে ভাপ্ত না ওয়া 

ম থন্ত মথাম্ভফ প্রকে ডযচারকদক ফদরী কযা মাদফনা।   

4.২ দিপত্র চূড়ান্তকিণে দীর্ ত সিয় ব্যয় । 4.২ দযে াংক্রান্ত মাফতীয় প্রডক্রয়া দ্রুততভ ভদয় ম্পাদদনয 

উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। 

4.৩ ইন্টাযনার ও এক্সটাযনার অডডট মথাভদয় 

ম্পাদন না কযা। 

4.৩ প্রকদেয ইন্টাযনার ও এক্সটাযনার অডডট মথাভদয় 

ম্পাদদনয উদযাগ গ্রণ কযদত দফ এফাং এদত রকান 

আডি উত্থাডত দর তা দ্রুত ডনষ্পডিয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ।  

4.৪ অনুমভোদদত দডদদ’য তুরনোয় অদধক ভয় ও 

ব্যময় প্রকল্প ভোপ্ত কযো। 

4.৪ বডফষ্যদত ভয় ফা ব্যয় বৃডিয ডফলয়টি ন্যূনতভ ম থাদয় 

যাখায জন্য ভন্ত্রণারয়/াংস্থাদক আদযা দচষ্ট দত দফ। 

৪.৫ মথামথ ভীো ছাড়া প্রকে গ্রণ ও ব্যয় 

প্রাক্করন কযা। 

৪.৫ প্রকে গ্রণকাদর ম থাপ্ত ভীো ও ফাস্তফডবডিক ব্যয় 

প্রাক্করনপূফ থক প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযদত দফ। 
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১০ টি দফদি দডমির ইমরকদিক লরোমকোমভোটিব ংগ্র (১ভ ংমোদধত) ীল থক প্রকদেয ভাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রডতদফদন 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 
 

১।  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

২।  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ:  রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৩।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য %) 

অডতডযক্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফোয়ন 

কাদরয %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৮৬০.৯২ 

(-) 

৩২৭৫১.৬২ 

(-) 

 

৩২৫৫৯.১

৫ (-) 

০১/০৮/২০১

০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৩ 

০১/০৮/২০১

০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৫ 

০১/০৮/২০১০  

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

-০.৫৮% ৬৮.৫৭% 

 

৪। প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন  (ডডআয অনুাদয):  

                                                                                                           (রে টাকায়)  

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৪ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. LC opening charge LS 198.02 10 nos. BG 

Disel Electric 

locomotive, 

spare parts 

and related 

services. 

236.50 10 nos. 

BG Disel 

Electric 

locomo-

tive, spare 

parts and 

related 

services. 

 

  

2. Pre-shipment inspec-

tion 

LS 160.89 137.50 

3. Insurance LS 247.53 0.00 

4. Landing & other 

charges 

LS 24.75 16.12 

5. Transportation LS 24.75 10.00 

6. Office stationery & 

others 

LS 5.00 5.00 

7. Overseas training 16M.M 102.64 103.39 

8. De-processing LS 20.00 20.00 

9. 10 BG locomotives nos. 24527.82 24695.89 

10. Spare parts LS 61.28 61.53 

11. Office furniture & 

others 

LS 5.00 4.30 

12. Office equipment & 

others 

LS 10.00 8.90 

13. Custom duty & VAT LS 7302.96 7198.61 

 Total  32751.60 32559.15 
 

৫। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  
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৬। প্রকদেয টভূডভ:  

 ফোংরোমদ লযরওময়মত লভোট ২৮৬টি লরোলকোমভোটিব যময়মে মোয ভমে ৭৮টি ব্রড লেি (দফদি) লরোমকোমভোটিব এফং 

২০৮টি দভটোয লেি (এভদি) লরোমকোমভোটিব। লযরওময় লকোড এফং প্রস্তুতকোযীয সুোদয অনুমোয়ী লরোলকোলভোটিমবয 

অথ থননদতক আয়ুস্কোর ২০ ফেয। ফতথভোমন ফোংরোমদ লযরওময়য ৬৫টি দফদি এফং ১৫৮টি এভদি লরোমকোমভোটিমবয 

অথ থননদতক আয়ুস্কোর ইমতোভমে অদতক্রোন্ত ময়মে। এ কর লরোমকোমভোটিমবয লভযোভত ও যক্ষণোমফক্ষণ কোম থক্রভ 

দযচোরনো কযো অতযন্ত ব্যয়ফহুর এফং দনব থযীরতো অতযন্ত কভ। ১০টি দফদি লরোমকোমভোটিব ংগ্র কময ফোংরোমদ 

লযরওময়য লিন দযচোরনোয কভ থদক্ষতো বৃদি এফং ভোরফোী ও আন্ত:ভন্ত্রণোরয় মোত্রীফোী লিমনয ক্রভফধ থভোন চোদদো 

পূযমণয রমক্ষয বোযতীয় যোষ্ট্রীয় প্রকমল্পয আওতোয় ১০টি দফদি লরোমকোমভোটিব ংগ্রময প্রস্তোফ লভোট ২০৮.৬০৯২ লকোটি 

টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় েত ০৪/০১/২০১১ তোদযমেয একমনক বফঠমক অনুমভোদদত য়। 

  

 প্রকমল্পয আওতোয় লরোমকমভোটিব অন্যোন্য মন্ত্রোং ংগ্রময িন্য দযত্র আহ্বোন কযো মর লরোমকমভোটিব 

যফযোকোযী প্রদতষ্ঠোন কর্তথক ৩১২৮৭৮৫৩.২৫ ভোদকথন ডরোমযয দযত্র দোদের কযো য়। ফোংরোমদী টোকোয় মোয মূল্য 

২২৮.০৯ লকোটি টোকো (১ ডরোয = ৭২.৯০ টোকো)।  উক্ত লরোমকোলভোটিব মন্ত্রোং ংগ্রময রমক্ষয ২২৮.০৯ লকোটি 

টোকোয দযত্র CCGP কর্তথক অনুমভোদদত য়। মূর প্রকল্প অনুমভোদমনয ভয় ডরোমযয লযইট দের ৬৯.৭৩ টোকো, 

CCGP কর্তথক দযত্র অনুমভোদমনয ভয় দের ৭২.৯০ টোকো লরোমকোমভোটিমবয দোভ দযমোমধয ভয় ডরোমযয মূল্য 

দাঁড়োয় ৭৮.১০ টোকো। লরোমকোমভোটিমবয মূল্য বৃদি ও ডরোমযয দোভ ভন্বময়য কোযমণ ৩২৭.৫২ লকোটি টোকোয় প্রকল্পটি 

ংমোধন ও একমনক কর্তথক অনুমভোদন কযো য়।  

  

৭। প্রকমল্পয মূর অঙ্গ:  

             (ক)  ১০টি ব্রডমেি (দফদি) দডমির ইমরকদিক (দড,ই) লরোমকোমভোটিব ংগ্র (ড্রইং, যক্ষণোমফক্ষণ ও 

অোমযনোর ম্যোনুয়োর, কযোটোরে) 

 (ে)  লেয়ো থ েো থ ংগ্র এফং 

 (ে) ফোংরোমদ লযরওময়য প্রমকৌরীমদয বফমদদক প্রদক্ষণ।  

   

   

৮। প্রকদেয উদেশ্য:    

 

  ফাাংরাদদ রযরওদয়য ১০টি ব্রডদগজ (ডফডজ) ডডদজর ইদরকডিক (ডড,ই) ররাদকাদভাটিব াংগ্রদয ভাধ্যদভ  

 (ক)  আঞ্চডরক ব্যফা ফাডণজূ ম্প্রাযণ; 

 (খ)  পুযাতন ধীয গডতম্পন্ন রযর ইডিনগুদরাদক প্রডতস্থান; 

 (গ)  ফাাংরাদদ রযরওদয়য ব্রডদগজ রকদনয েভতা বৃডি; এফাং 

 (ঘ)  ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব আয় বৃডি কযা।  

 

 

   

৯। ডযদ থন:   প্রকেটি ৩০/০৯/২০১৬ তাডযদখ ডযচারক (রযর), আইএভইডড কর্তথক ডযদ থন কযা য়। ডযদ থনকাদর 

ফাাংরাদদ রযরওদয়য াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছদরন। প্রকে াংডিষ্ট কভ থকতথাদদয দঙ্গ আদরাচনা, প্রকে তথ্য 

ডফদিলণ এফাং ডডআয এয তদথ্যয ডবডিদত প্রডতদফদনটি প্রণয়ন কযা দয়দছ।  
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১০। ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   বোযতীয় ডরোয লক্রদডট-এয আওতোয় প্রকল্পটি ফোস্তফোদয়ত ময়মে। । ঋণ চু্দক্তমত বোযতীয় 

দনভ থোণকোযী প্রদতষ্ঠোন মত লরোমকোমভোটিব ংগ্র কযোয ংস্থোন দের। এ কোযমণ বোযতীয় যফযোকোযীমদয ভে মত লটন্ডোয 

আহ্বোন কযো য়। বাযত যকায সূদে জানাদনা য় রম, DLW, Vanarash লরোমকোমভোটিব বতযী একভোত্য প্রদতষ্ঠোন এফং 

RITES, India একভোত্র যফযোকোযী প্রদতষ্ঠোন। RITES, India লরোমকোমভোটিব অন্যোন্য মন্ত্রোং যফযোময িন্য 

৩১২৮৭৮৫৩.২৫ ইউএ ডরোমযয (২২৮.০৯ লকোটি টোকোয ভতুল্য) দযত্র দোদের কময মো দডদদ’য প্রোক্কদরত ব্যয় অমক্ষো 

লফী। মূর দডদদ’য প্রোক্কদরত ব্ময় দের ২০৮.৯০ লকোটি টোকো।  RITES, India-এয উদ্ধৃত দযমত্রয মূমল্য CCGP কর্তথক 

ক্রয় প্রস্তোফটি অনুমভোদন কযো য়।  

  

১১। াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত:  প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

  

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-২০১১ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০  

 

১০০% 

১০.০০ ১০.০০ ৬.০৯ ০.০০  

 

১০০% 

২০১১-২০১২ ৭৭৭৭.০০ ১৮০.০০ ৭৫৯৭.০০ ৭৭৭৭.০০ ৭৬৭৫.০১ ১.৯৯ ৭৬৭৩.০২ 

২০১২-২০১৩ ১২৮৫১.০০ ২৫৪০.০০ ১০৩১১.০০ ২৬৯২.০০ ১৭৪১৭.৭৩ ২৭২৬.২২ ১৪৬৯১.৫১ 

২০১৩-২০১৪ ১১৫৮৭.০০ ৪৮৮৫.০০ ৬৭০২.০০ ৪৮৭৭.০০ ৭৪১২.১২ ৪৭৬০.৬২ ২৫৩৮.২১ 

২০১৪-২০১৫ ৯৪.০০ ৩২.০০ ৬২.০০ ৩০.৬১ ৪৮.২০ ২৮.৭৬ ১৯.৪৪ 

 
১২।  প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন (ডডআয 

অনুমায়ী) 

(1) ফাাংরাদদ রযরওদয়য ১০টি ব্রডদগজ (ডফডজ) ডডদজর ইদরকডিক (ডড,ই) 

ররাদকাদভাটিব াংগ্রদয ভাধ্যদভ  

 (ক)  আঞ্চডরক ব্যফা ফাডণজূ ম্প্রাযণ; 

 (খ)  পুযাতন ধীয গডতম্পন্ন রযর ইডিনগুদরাদক প্রডতস্থান; 

 (গ)  ফাাংরাদদ রযরওদয়য ব্রডদগজ রকদনয েভতা বৃডি; এফাং  

 (ঘ)  ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব আয় বৃডি কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকমল্পয ভোেমভ ১০ 

দডমির ইমরকদিক 

লরোমকোমভোটিব ংগ্র কযো 

ময়মে মো লযরওময়য লিন 

চরোচরমক েদতীর 

কমযমে। 

 

(২) ফোংরোমদ লযরওময়য ব্রডমেি রোইমন লরোমকো যফযো বৃদি কময লিন চরোচর দনদফ থঘ্ন, 

েদতীর ও দনযোদ কযো। অদধক ংখ্যক মোত্রী ও ভোরোভোর দযফফমনয চোদদো পূযণ কযো। 

 

 

 

 

 

 

লরোমকোমভোটিব ংগ্র 

কযোয কোযমণ লিন চরোচর 

বৃদি লময়মে। লরোমকোয 

প্রোপ্যতো বৃদি তথো মোত্রী ও 

ভোরোভোর দযফন বৃদি 

লময়মে। 

 
 

১৩। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রদমাজূ নয়। 

 

 

 

 

 

 



 

 

559 

 

 

১৪। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   

 

ক্রডভক নাং প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১। লভো: োভসুজ্জোভোন 

যুগ্ম-দযচোরক 

েন্ডেোরীন 

 

২৭/০২/২০১১ মত 

২৮/০৬/২০১৫ 

২। আব্দুর ভদতন লচৌধুযী 

যুগ্ম-দযচোরক 

েন্ডকোরীন ১৮/০৬/২০১৫ মত 

অদ্যোফদধ 

 

১৫। অডডট াংক্রান্ত: প্রকল্পটিয উয External Audit ম্পোদন কযো ময়মে এফং এমত ৭টি অদডট আদি যময়মে

  

১৬। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:   প্রকেটি ফাস্তফায়দন রকান ভস্যা ডযরডেত য়ডন। 

  

১৭। ম থদফেণ:  

 

১৭.১  োকী লরোমক লমড দু’টি লরোমকমভোটিব দযদ থন কযো য় মোয দদযয়োর নম্বয ৬৫০৩ এফং ৬৫০৯। অন্য ৮টি 

লরোমকোমভোটিব দফদবন্ন লযরওময়মত চরভোন অফস্থোয় দের। দযদ থমনয ভয় োকীয দফবোেীয় মোদন্ত্রক প্রমকৌরী 

িনোফ এদফএভ কোভরূজ্জোভোন িোনোন লম, ২০১৩ োমর লরোমকোমভোটিবগোমরো যফযো লনয়োয য মত এেন ম থন্ত লকোন 

মোদন্ত্রক ক্রুটি লদেো লদয়দন। দতদন আযও িোনোন লম, এ লরোমকোমভোটিবগমরোয আয়ুষ্কোর ২০ (কুদড়) ফেয। োধোযণত 

লরোমকোমভোটিবগমরো ২০ ফেমযয লফী service লদয়; 

 

 

দচত্র-১: ৬৫০৩ নং লরোমকোমভোটিমবয ফদযোং 

 

১৭.২   লরোমকোমভোটিব দযদ থমনয ভয় লরোমকো ভোস্টোমযয োমথ কথো য়। দতদন িোনোন লম, লরোমকোমভোটিমবয োদব থ বোর। ফড় 

ধযমণয লকোন মোদন্ত্রক ক্রুটি লদেো লদয়দন। লরোমকো ভোস্টোমযয ড্রোইদবং কোভযোটি লফ িযোিীণ থ লদেো মোয়। এ প্রংমে 

দতদন িোনোন লম, ধূরোফোদরমত এভনটি ময়মে। দতদন আযও িোনোন লম, লরোমকোয ড্রোইদবং ব্যফস্থো কদম্পউটোয দ্রৃোযো 

দনয়দন্ত্রত য় মো অতযোধুদনক; 
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দচত্র-২: লরোমকোমভোটিমব ড্রইবোমযয কক্ষ। 

 
১৭.৩    দযদ থনকোমর লদেো মোয় লম, লরোমকোমভোটিবগমরো ংগ্রময িন্য লম লটন্ডোয আহ্বোন কযো য় তোমত লটন্ডোমযয উদ্ধৃত মূল্য 

দডদদ’য প্রোক্কদরত ব্যয় মত অমনক লফী।  বোযতীয় লক্রদডমট ক্রয় এফং Single Source মত ংগ্র কযফোয 

ফোেফোধকতোয কোযমণ দযকলোকদলয লকোন সুমমোেও দের নো।  আন্তিথোদতক ফোিোময লরোমকোমভোটিমবয মূল্য ও েণোগণ 

দফচোয কময এ ধযমণয লক্রদডমটয আওতোয় ভোরোভোর ক্রময়য লক্ষমত্র লনমেোদময়মনয Provision থোকো দযকোয। 

 

 

 

 

দচত্র-৩: ৬৫০৯ লরোমকোমভোটিমবয ফদযোং। 
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১৮।   ভতাভত/সুাডয: 

১৮.১   আদরাচূ প্রকদেয অনুরূ রক্রডডদট ভারাভার ক্রদয়য রেদে মডদ ডডডডদত ভারাভাদরয প্রাক্কডরত ব্যয় অদো Sin-

gle Source কর্তথক উদ্ধৃত দয মত লফী য় ল লক্ষমত্র ভোরোভোলরয আন্তিথোদতক ফোিোয মূল্য ও গণোগণ দফমফচনো কময মূল্য 

দনধ থোযমণয িন্য লনমেোদলয়মনয ংস্থোন থোকো প্রময়োিন; 

 

১৮.২   প্রকমল্পয কোম থক্রমভ লম অদডট আদি উত্থোদত লয়মে ভন্ত্রণোরয় তো ভোধোমনয ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৮.৩   লরোমকোমভোটিবগমরো যক্ষণোমফক্ষমণয িন্য ভন্ত্রণোরয় যোিস্ব েোমত প্রময়োিনীয় ফোমিট ফযোদ্দ যোেমত োময।  
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ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য ২০ লট (দতন ইউদনমট এক লট) দডমির ইমরকদিক ভোদির ইউদনট (দডইএভইউ) ংগ্র  

(১ভ ংমোদধত)  ীল থক প্রকদেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতদফদন 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 
 

১।  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয়।  

২।  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৩।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য 

%) 

অডতডযক্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফোয়ন 

কাদরয %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৫৪৪২.৯২ 

 (-) 

৬৮৬৫৮.৮

৯ 

 (-) 

 

৫৯৮৮৪.১

৭ 

০১/০৭/২০১১ 

দত 

৩০/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০১১ 

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০৭/২০১১  

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

-- ৩৩% 

 

৪। প্রকদেয টভূডভ:  

             দডমির ইমরকদিক ভোদির ইউদনট (দডইএভইউ) উচ্চ িোদপক ঘনত্ব, উয ও দফদুযদফীন লযররোইমন দযচোরনোয 

িন্য উমমোেী। লভইর এফং এক্সমপ্র লিমনয তুরনোয় এয সুদফধো মে লিমনয েদত খুফ দ্রুত বৃদি দকংফো হ্রো কযো মোয় 

এফং েড় েদতমফেও প্রচদরত লভইর এফং এক্সমপ্র লিমনয তুরনোয় অমনক লফী। অদধকন্তু দডইএভইউ এয দু’দদমক 

চরোচর কযোয সুমমোে-সুদফধো যময়মে এফং ইউদনট/ফদেমুমক পৃথক দকংফো ংযুক্ত কযোয সুমমোে যময়মে। পমর 

ইদিনমক ঘুযোমত য় নো। 

 

 োধোযণত: প্রমতযকটি দডইএভইউ লট দতনটি ইউদনমটয ভন্বময় েঠিত। মথো: 

 

 (১)  ড্রোইদবং োওয়োয কোয (দডদদ)-১টি 

 (২)  লিইরোয কোয (টিদ)-১টি 

 (৩)  ড্রোইদবং লিইরোয কোয (দডটিদ)-১টি 

 

 িোদপক চোদদোয উয দবদি কলয একটি আদ থ দডইএভইউ এয েঠন এক/দুই/দতন লমটয মত োময। দনমনোক্ত 

িদতমত অমকগমরো লট দযচোরনো কযো ম্ভফ: 

 

 (১)  একক লট- ৩টি েোড়ী/ফদে; 

 (২)  দুই লট- ৬টি েোড়ী/ফদে। 

 (৩)  দতন লট- ৯টি েোড়ী/ফদে। 

 

 অনুরূ ক্ষভতোম্পন্ন একটি ফদে ১০০ িন মোত্রী ফন কযমত ক্ষভ। অথ থোৎ একটি একক লমটয (দতনটি ফদে) 

দডইএভইউ প্রোয় ৩০০ মোত্রী ফন কযোয ক্ষভতো যময়মে। ফড় ফড় যমূময ক্রভফধ থভোন লমোেোমমোমেয চোদদো 

লভটোমনোয রমক্ষয দফদ্যভোন ধীযেদত ম্পন্ন লিমনয দযফমতথ দ্রুত েদতম্পন্ন দডইএভইউ এয দফকো ঘমটমে। এ 

লপ্রক্ষোমট ভোনেয/দফবোেীয় যমূময োমথ দনকটফতী যমূময ক্রভফধ থভোন লিন মোত্রীমদয চোদদো লভটোমনোয 
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রমক্ষয দ্রুত েদতম্পন্ন দডইএভইউ প্রযুদক্ত ম্বদরত লিন চোলুয প্রয়োম প্রকল্পটি ফোস্তফোয়ন কযো ময়মে। প্রকমল্পয 

আওতোয় ২০ লট দডইএভইউ ংগ্র কযো ময়মে। প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয য ঢোকো-নোযোয়ণেি, ঢোকো-েোিীপুয, ঢোকো-

নযদংদী এফং চট্টগ্রোভ-লপণী প্রভৃদত লকমন উন্নত ও দ্রুত লিন লফো দনদিত কযো মোমফ ভমভ থ প্রতযোো দের। 

  

৫। প্রকদেয উদেশ্য:    

 

             ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য ২০ লট (দতন ইউদনমট লট) দডমির ইমরকদিক ভোদির ইউদনট (DEMU) ংগ্র 

কযো মোয ভোেমভ- 

 ঘনফদতপূণ থ ঢোকো ও চট্টগ্রোমভয উময লিন চরোচর দযচোরনো কযো; 

 প্যোমিোয লিমনয ধীযেদতম্পন্ন দফদ্যভোন লযর ইদিনগমরোমক প্রদতস্থোন কযো; 

 ঢোকো-নোযোয়ণেি, ঢোকো-েোিীপুয, ঢোকো-নযদংদী এফং চট্টগ্রোভ-লপণী প্রভৃদত লকমন দ্রুতগ্রোভী প্যোমিোয 

লিমনয োদব থময চোদদো পূযণ কযো। 

 

৬।      প্রকদেয অঙ্গডবডিক ব্যয় ডফবাজন: ডযডষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।   

 

 

৭। প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন: “ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য ২০ লট (দতন ইউদনমট এক লট) দডমির ইমরকদিক 

ভোদির ইউদনট (দডইএভইউ) ংগ্র” ীল থক প্রকেটি গত ২৪/০২/২০১১ ডি: তাডযদখ একদনক কর্তথক রভাট 

৬৫৪৪২.৯২ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় এফাং জুরাই/২০১১ দত জুন/২০১৪ রভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য অনুদভাডদত য়। 

যফতীদত ডরাদযয এক্সদচি রযইট ডযফতথদনয পদর প্রাক্কডরত ব্যয় ৪.৯১% বৃডি অথ থাৎ ৮৬৬৫৮.৮৯ রে ব্যয় 

জুন/২০১৫ ম থন্ত রভয়াদ বৃডি কদয প্রকেটি প্রথভ ফায াংদাধন কযা য়।  

  

৮। ডযদ থন: প্রকেটি ২২/০৮/২০১৬ তাডযদখ দযভর চন্দ্র ফসু, ডযচারক, আইএভইডড কর্তথক ডযদ থন কযা য়। 

ডযদ থনকাদর ফাাংরাদদ রযরওদয়য াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছদরন। প্রকে াংডিষ্ট কভ থকতথাদদয দঙ্গ 

আদরাচনা, প্রকে তথ্য ডফদিলণ এফাং ডডআয এয তদথ্যয ডবডিদত প্রডতদফদনটি প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

 

৯।   ম থমফক্ষণ:  

 

৯.১     প্রকদেয আওতায় রভাট ২০ রট DEMU ংগ্র কযো ময়মে। এয ভমে ১০ লট ঢোকো – নোযোয়ণেি, ঢাকা - 

গাজীপুয, ঢাকা – নযডাংদী চরাচর কদয, ৮ রট চট্টগ্রাভ – নাডজযাট, চট্টগ্রাভ – চট্টগ্রাভ ডফশ্বডফযারয়, রাকাভ – 

চাঁদপুয, রাকাভ – রনায়াখারী; ২ রট রারভডনয াট (ঠাকুযগাঁও – াফ থতীপুয) চরাচর কদয। ডযদ থনকাদর 

রযরওদয়য এক কভ থকতথা জানান রম, চট্ট্রগাভ দয একটি DEMU চরমতো দকন্তু মোত্রীয অবোমফ তো ফন্ধ ময় লেমে; 
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দচত্র-১: লডমু লিন  

 

 

৯.২    ংগ্রকৃত ২০ লট DEMU (১ লট= ৩টি ফো)-এয প্রদতটি ফোময েড় মূল্য ৭.৬২ লকোটি টোকো। অথচ ফোগমরো খুফ 

োধোযণ ভোমনয প্রতীয়ভোন ময়মে। লকোচগমরো ীততো দনয়দন্ত্রত নয়। লকোমচয িোনোরোগমরো লেোট আকৃদতয এফং 

অমধ থক লেোরো মোয় নো। এ লিমনয বফদষ্ট মরো অদধকোং মোত্রী দাঁদড়ময় ভ্রভন কমযন। পমর ফোগমরোমত লেোট িোনোরো 

ও ীততো দনয়দন্ত্রত নো ওয়োয় লিমন মোত্রীমদয suffocation অফস্থোয় ড়মত য়। লিনগমরো প্লোটপভ থ মত 

স্বোবোদকক লিমনয লচময় অমনক উঁচ। পমর বৃি ও দশুমদয িন্য DEMU লিমন ভ্রভন কযো ঝুদকপূণ থ;  

 

 

দচত্র-২: লডমু লিমনয লবতমযয অং।  
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দচত্র-২: লডমু লিমনয রূ িোনোরো। 

 

৯.৩   মযয দবতয এফং য মত আযফোন/আযফোন মত য এরোকোয় দ্রুত মোত্রী দযফমণয িন্য DEMU চোলু কযো 

মরও দ্রূত মোত্রী দযফণ কযো ম্ভফ মে নো। লযর রোইমনয োম অননুমভোদদত ঘযফোদড়, লদোকোন/ফোিোয, ফদস্ত এফং লযর 

িযোমকয অফস্থো দ্রুত েদতমত লিন চরোচর ব্যত কযমে; 

 

৯.৪   দফস্তোদযত ভীক্ষো েোড়োই  DEMU প্রকল্পটি  গ্রণ ও ফোস্তফোয়ন কযো ময়মে। ফোংরোমদময ভমতো গ্রীষ্মভন্ডরীয় লদম 

DEMU ীততো দনয়দন্ত্রত অথফো লডমুয িোনোরোগমরো ফড় ওয়ো ভীচীণ দের মোমত প্রচয দযভোন ফোতো প্রমফ ও 

দনে থভমনয ব্যফস্থো থোমক। লডমুয ক্রটিপূণ থ দডিোইন দফলময় ফোংরোমদ লযরওময়য ংদিষ্ট কভ থকতথোেণমক দিজ্ঞোো কযো মর তাঁযো 

দকছু ফরমত োমযনদন। ংগ্রকৃত ২০ লট লডমু ীত প্রধোন লদময িন্য উমমোেী। দকন্তু ফোংরোমদ গ্রীষ্মভন্ডরীয় লদ ওয়ো 

মেও এ ধযমণয লডমু ংগ্রময দফলময় ংদিষ্ট কভ থকতথো/কভ থকতথোমদয মত ব্যোখ্যো চোওয়ো প্রময়োিন। ীত প্রধোন লদম ব্যফহ্রত 

পুযমনো লডমু refurbish কময যফযো কযো ময়মে দকনো তোও ক্ষদতময় লদেো প্রময়োিন; 

 

 

৯.৫  চট্টগ্রোভ-নোদিযোট রুমটয DEMU চোরক িনোফ ইকফোর আমভদ-এয োমথ DEMUদনময় আমরোচনো য়। দতদন 

িোনোন লম, তোয রুমট অমনক মোত্রী য়। তমফ মোত্রীমদয ভ্রভন আযোভ দোয়ক নয়। তমফ DEMU-লত লকোন মোদন্ত্রক ভস্যো লনই 

ভমভ থ দতদন িোনোন। দতদন আযও িোনোন লম, লদড় মত দুই ফেয য য DEMU লভযোভত কযোয প্রময়োিন য়। দকন্তু 

DEMU লভযোভমতয িন্য লকোন ওয়োকথ দনভ থোণ কযো য়দন। ংগ্রকৃত লডমুমত ফড় ধযমণয লকোন লভযোভমতয দযকোয 

য়দন, তমফ লভযোভমতয প্রময়োিন মর তো ম্ভফ মফ নো। পমর লডমুগমরো ফম থোকমফ। দতদন লডমু লভযোভমতয িন্য লরোকফর 

একটি ওয়োকথ দনভ থোণ কযো প্রময়োিন ভমভ থ দতদন িোনোন; 

 

৯.৬  প্রকমল্পয দডদদমত উমেে আমে লম, প্রদতটি লডমু বদদনক ১৪টি দি দদমফ এফং মোত্রী প্রদত বোড়ো মফ ৩০ টোকো। দকন্তু দদমন 

৭টিয কভ দি লদয়ো মে এফং মোত্রী প্রদত বোড়ো দনধ থোযণ কযো ময়মে ১৫ টোকো ভোত্র। পমর দডদদমত লডমু মত লম আয় ধযো 

ময়দের তোয লচময় অমধ থক আয় মে। ভুর তথ্য দদময় প্রকল্প অনুমভোদমনয প্রফণতো দযোয কযো উদচত।  
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১০।  াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত: প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

 প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

  

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগ

ডত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২০১০-২০১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

২০১১-২০১২ ৪৮৯৫.০০ ৪৮৯৫.০০ ৪৫২২.০০  ৪৮৮৫.৯৬ ৪৮৮৫.৯৬ ৪৮৮৫.৯৬ ৪৫২১.১২  

২০১২-২০১৩ ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ১১৪৬৪.০০ ১০০% ২৩৯০৪.২৫ ২৩৯০৪.২৫ ২৩৯০৪.২৫ ১১৩৭৫.৩৭ ৭০% 

২০১৩-২০১৪ ১৭০৯০.০০ ১৭০৯০.০০ ১৬৪৫৫.০০  ১৭০৮০.২৯ ১৭০৮০.২৯ ১৭০৮০.২৯ ১৬৪৫০.২৫ ৩০% 

২০১৪-২০১৫ ১৪০১৮.০০ ১৪০১৮.০০ ১৩৯৪৬.০০  ১৪০১৩.৬৭ ১৪০১৩.৬৭ ১৪০১৩.৬৭ ১৩৯৪৩.১৫  

 

১১।  প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন 

 ঘনফদতপূণ থ ঢোকো ও চট্টগ্রোমভয উময লিন চরোচর দযচোরনো 

কযো; 

 প্যোমিোয লিমনয ধীযেদতম্পন্ন দফদ্যভোন লযর ইদিনগমরোমক  

   প্রদতস্থোন কযো;  

 ঢোকো-নোযোয়ণেি, ঢোকো-েোিীপুয, ঢোকো-নযদংদী এফং চট্টগ্রোভ-

লপণী রুমট দ্রুত মোত্রী দযফণ কযো; 

 

 

প্রকমল্পয আওতোয় প্রময়োিনীয় ংখ্যক অথ থোৎ 

২০ লট লডমু ক্রয় কযো ময়মে। দকন্তু লম 

উমদ্দমে লডমু ক্রয় কযো ময়মে ল উমদ্দে 

পুমযোপুদয অদিথত য়দন।  

 

১২। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রকদেয উদেশ্য পুদযাপুডয অডজথত য়ডন। কাযণ রডমু চরাচদরয উদমাগী 

রযরওদয় ডনভ থাণ কযা ম্ভফ য়ডন। রডমুয রকাচগুদরা ীততা ডনয়ডন্ত্রত না ওয়ায় ভ্রভন আনন্দদায়ক না দয় দুদব থাগপূণ থ দয়দছ। 

রম ডপদকাদয়ন্সীদত রডমু চরাচর কযফায কথা ডছর তায অদধ থক ডিদকাদয়ন্সীদত চরাচর কযদছ। রম ডযভান বাড়া আদায় কযফায 

কথা ডছর তায অদধ থক বাড়া আদায় কযা দে। 

 

১৩। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   
 

ক্রডভক 

নাং 

প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. লভো: োইদুয যভোন 

চীপ লভকোদনকযোর ইদিদনয়োয 

পূণ থকোরীন ১৮-০৪-২০১২- 

০২-০৩-২০১৪ 

২. লভো: ইপদতয়োয লোোইন 

চীপ ম্যোকোদনকযোর ইদিদনয়োয 

পূণ থকোরীন ০২-০৩-২০১৪- 

৩০-০৬-২০১৫ 

 

১৪।   প্রকদেয ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ: প্রকদেয ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযদত প্রকদেয াদথ াংডিষ্ট প্রকে ডযচারক দু ’জন 

কভ থকতথাদক কদয়কফায অনুদযাধ কযা দয়দছ। অত:য ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য রচদয় গত ০৭/০৯/২০১৬ তাডযদখ রযরথ ভন্ত্রণারদয় 

ে রপ্রযণ কযা য়। তথ্য না াওয়ায় পুনযায় ২২/০৯/২০১৬ তাডযদখ ১ভ তাডগদ ে এফাং ০৫/১০/২০১৬ তাডযদখয ভদধ্য তথ্য 

রপ্রযণ কযদত ২৮/০৯/২০১৬ তাডযদখ ২য় ফায তাডগদ ে রপ্রযণ কযা য়। ডকন্তু অযাফডধ রটন্ডায াংক্রান্ত রকান তথ্য াওয়া 

মায়ডন। তদফ প্রকদেয External Audit Report মত িোনো মোয় লম, লডমু ংগ্রময লটন্ডোয আফোন লথমক কোম থোমদ 

লদয়ো ম থন্ত দফদবন্ন ধযমণয অদনয়ভ দের। 
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১৫।  ভতোভত:  

১৫.১।  DEMU ক্রয় কযো মরও লভযোভমতয িন্য লকোন ওয়োকথ দনভ থোণ কযো য়দন। লডমু লভযোভমতয িন্য লরোকফর 

একটি ওয়োকথ দনভ থোণ কযোয প্রময়োিন যময়মে। লযরথ ভন্ত্রণোরয় DEMU লভযোভত কযোয িন্য একটি ওয়োকথ 

দনভ থোমণয প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমত োময;   

 

১৫.২।    ফোংরোমদ গ্রীষ্ম ভন্ডরীয় লদ ওয়ো মেও ীত প্রধোন লদম ব্যফোযমমোগ্য লডমুয দডিোইন অনুযণ কময ক্রয় কযো 

ময়মে। মোয পমর অমনক লবোেোদন্তমত মোত্রীযো চরোচর কযমত ফোে মে। এ ধযমণয ক্রটিপূণ থ দডিোইন অনুযমণয 

দফলময় ফোংরোমদ লযরওময়য ংদিষ্ট কভ থকতথোমদয দনকট ব্যোখ্যো চোওয়ো লমমত োময;  

 

১৫.৩।     প্রকমল্পয ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্য যফযো নো কযো এফং External Audit Report-এ লটন্ডোয কোমি উদেদেত অদনয়মভয 

লপ্রক্ষোমট প্রকল্পটিয ক্রয় কোমি যকোমযয লকোন আদথ থক ক্ষদত ময়মে দকনো লযরথ ভন্ত্রণোরয় তো যীক্ষো কময লদেমত 

োময; 

 

১৫.৪।   প্রকমল্পয দডদদমত উমেে আমে লম, প্রদতটি লডমু বদদনক ১৪টি দি দদমফ এফং মোত্রী প্রদত বোড়ো মফ ৩০ টোকো। 

প্রকৃতমক্ষ দদমন ৭টিয কভ দি লদয়ো মে এফং মোত্রী প্রদত বোড়ো দনধ থোযণ কযো ময়মে ১৫ টোকো ভোত্র। পমর 

দডদদমত লডমু মত লম আয় ধযো ময়দের তোয লচময় অমধ থক আয় মে। ভুর তথ্য দদময় প্রকল্প অনুমভোদমনয প্রফণতো 

দযোয কযো উদচত; 

 

১৫.৫    অনুমেদ: ১৭.১ মত ১৭.৪ অনুমেমদ উমেদেত ভতোভমতয আমরোমক গৃীত ব্যফস্থো লযরথ ভন্ত্রণোরয় আইএভইদডমক 

অফদত কযমফ। 

 

প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয):  

                                                                                                           (রে টাকায়)  

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৪ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Pay of Officers  

(As per Annexure-B) 

LS 47.31 - 39.00 LS 

2. Pay of Establishment. 

(As per Annexure-B) 

LS 52.73 - 3.07 LS 

3. Allowances. 

(As per Annexure-B) 

LS 78.27 - 36.58 LS 

4. Supply and Services 

(LC opening manufacturing 

& pre-shipment inspection, 

insurance, landing &n port 

charges, transportation etc.) 

LS 1785.58 - 702.58 LS 

5. Training (4 months training 

of 6 engineers i.e. total 24 

man months) 

24MM 108.57 - 97.01 22M

M 

6. Study tour-15 days (BR-2 

mech. dept.-1, Planning 

15 Days 

 

59.22 - 48.36 15 

Days 
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ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৪ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

cell-1, Railways Ministry-2, 

Planning Commission-1, 

IMED-1) 

7. Engineering services (Ser-

vices of service Engineer) 

LS 167.79 - 160.07 L.s 

8. Office stationery LS 5.00 - 3.40 LS 

9. Commission and De-

processing. 

LS 50.00 - - - 

10. Procurement of twenty sets 

(1 set consists of 3 units) of 

Diesel Electric Multiple 

Unit (DEMU) with spare 

parts, parts catalogue, draw-

ing ect. with tools and 

plants (DEMU’s mainten-

ance tools, testing plants 

and machinery) for Bangla-

desh Railway 

(AS per Annexure-A) 

20 sets 47627.88 - 45739.27 20 

sets 

11. Office equipment and others  LS 5.00 - 4.59 LS 

12. Office Furniture and others LS 2.00 - 2.00 LS 

13. Custom Duty Vat  16669.76 - 13048.24  

14. Price contingency  1999.77 - - - 

Total  68658.89  59884.17  
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ফোংরোমদ লযরওময়য বয়দপুয-দচরোোটি লকন পুনফ থোন (১ভ ংমোদধত) ীল থক প্রকদেয ভাপ্ত মূল্যোয়ন 

প্রডতদফদন 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 
১। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা:  ফাাংরাদদ রযরওদয় 

২।  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ:  রযরথ ভন্ত্রণারয় 

৩।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:   
                                                                                                                                                                      

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য %) 

অডতডযক্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফোয়ন 

কাদরয %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৫০৯.৩৫ 

(-) 

১৮১৬৩.৯৪ 

(-) 

 

১৭৩৮৫.৪

৪ (-) 

০১/০১/২০১

০ 

দত 

৩১/১২/২০১

২ 

০১/০১/২০১

০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৫ 

০১/০১/২০১০  

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

- ৮৩.৩৩% 

 

৪। প্রকদেয টভূডভ:  

            ডচরাাটি ফাাংরাদদদয ফ থ উিদয নীরপাভাযী রজরায অন্তথগত ও ফাাংরাদদ-বাযত ীভাদন্ত অফডস্থত একটি রেন। 

বাযত ডফবাজদনয পূদফ থ এই কডযদডাদয বাযদতয াদথ যাডয রিন ডযচারনায ভাধ্যদভ বাযদতয ডডরগুডড় দয় 

দাডজথডরাং ম থন্ত ডফস্তৃত ডছর এফাং কডযদডাযটি রভইন রাইন ডদদফ ডফদফডচত ডছর। যফতীদত ১৯৪৭ াদর াক- বোযত 

ডফবডক্তয য ফাাংরাদদদয ডচরাাটি ও বাযদতয রডদফাড়ীয ভদধ্য যাডয রিন রমাগাদমাগ ফন্ধ দয় মাওয়ায় কাদরয 

ডযক্রভায় এ কডযদডাদযয গুরুে হ্রা ায়। ক্রভান্বদয় মথামথ যেণাদফেদণয অবাদফ এ রযরওদয় কডযদডাদযয ডফডবন্ন 

অাংদয রযর অডধকাদয েয়, অদকদজা স্লীাদযয াংখ্যাডধকূ, ব্যারাদেয অম থাপ্ততা রদখা রদয়ায় রিন ডযচারনা 

ঝুঁডকপূণ থ দয় দড়। এভতাফস্থায়, সয়দপুয-ডচরাাটি রকদন রভাট ৫৯.৪ ডক:ডভ: (৫২.২ ডক:ডভ: রভইন রাইন এফাং 

৭.২ ডক:ডভ: লু রাইন) রযর রাইন পুন ফ থোরনয ভাধ্যদভ ডনযাদ রিন ডযচারনা ডনডিত কযা; রাইন কূাাডটি ও 

রকদনয গডত বৃডি; ভ্রভণ ভয় কভাদনা এফাং ডফডবন্ন রেন ও ইয়াড থ-এয ডযচারনা সুডফধাডদ বৃডিয রদেূ প্রকে 

গ্রদণয উদযাগ রনয়া য়।   

  

৫। প্রকদেয উদেশ্য:   প্রকেটিয মূখ্য উদেশ্য দরা ফাাংরাদদ রযরওদয়য সয়দপুয-ডচরাাটি রকন (৫২.২০ 

ডকদরাডভটায িূাক) পুনফ থাদনয ভাধ্যদভ: 

 রিদনয ডনযািা ডনডিত কযা। 

 রকদনয গডত এফাং রাইদনয ধাযণ েভতা বৃডি কযা। 

 ভ্রভন ভয় হ্রা কযা। 

 ডফডবন্ন রেন ও ইয়াদড থয অাযটিাং কাম থক্রদভয সুদমাগ সুডফধা বৃডি কযা; এফাং 

 মােী সুডফধা বৃডি কযা। 
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৬। প্রকদেয অাংগডবডিক ব্যয় ডফবাজন: দযদষ্ট-ক দ্রষ্টব্য  
 

৭। াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত:  প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

  

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-

২০১০ 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% 

২০১০-২০১১ ৫৯১২.৫০ ৫৯১২.৫০ ০.০০ ৩৫.০০% ৫৯১২.৫০ ৬০০৮.৭৪ ৬০০৮.৭৪ ০.০০ ৩৬.৮৬

% 

২০১১-২০১২ ৩০৯৫.০০ ৩০৯৫.০০ ০.০০ ৬৩.০০% ৩০৯৫.০০ ৩০৮৩.০২ ৩০৮৩.০২ ০.০০ ২০.৬৬

% 

২০১২-

২০১৩ 

৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ৪২.৪৮ ৫০০০.০০ ৪৯১০.৩৬ ৪৯১০.৩৬ ০.০০ ২২.১২% 

২০১৩-২০১৪ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ১৫.৩৬% ২৫০০.০০ ২৪৯০.৪৮ ২৪৯০.৪৮ ০.০০ ১১.১২% 

২০১৪-২০১৫ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ৯.২৪% ১১৮৭.০০ ৮৯২.৮৪ ৮৯২.৮৪ ০.০০ ৯.২৪% 

লভোট= ১৭৭০৭.৫০ ১৭৭০৭.৫০ ০.০০ ১০০% ১৭৬৯৪.৫০ ১৭৩৮৫.৪৪ ১৭৩৮৫.৪৪ ০.০০ ১০০.০০

% 

 

৮। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  

 

৯। প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন: ম্পূণ থ ডজওডফ অদথ থ ফাস্তফাডয়ত  “ফাাংরাদদ রযরওদয়য সয়দপুয-ডচরাাটি রকন 

পুনফ থান” প্রকেটি গত ০৭/০১/২০১০ ডি: তাডযদখ একদনক কর্তথক রভাট ১৮৫০৯.৩৫ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় এফাং 

জানুয়াডয, ২০১০ দত ডডদম্বয, ২০১২ রভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য অনুদভাডদত য়। যফতীদত ফাস্তফ অফস্থায ডনডযদখ 

ব্যয় বৃডি ব্যডতদযদক ১ভ ফায প্রকদেয ফাস্তফায়ন রভয়াদ ডডদম্বয, ২০১৩ ম থন্ত বৃডি কযা য়। যফতীদত প্রকেটিয 

ব্যয় ১৮১৬৩.৯৪ রে টাকা এফাং ফাস্তফায়ন রভয়াদ ডডদম্বয, ২০১৪ ম থপ্ত বৃডি কদয প্রকেটি প্রথভফায াংদাধন কযা 

য়। উক্ত ফডধ থত অনুদভাডদত রভয়াদদ প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়ডন ডফধায় ব্যয় বৃডি ব্যডতদযদক প্রকদেয 

ফাস্তফায়ন রভয়াদ ২য় ফায ১(এক) ফছয অথ থাৎ দডমম্বয, ২০১৫ ম থন্ত এফং ৩য় ফোয জুন, ২০১৫ ম থন্ত বৃদি কযো য়।  

   

১০। ডযদ থন:  প্রকেটি ৩০ জুরাই, ২০১৬ তাডযদখ  আইএভইডড ’য ডযচারক জনাফ ডযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক ডযদড থত 

য়। ডযদ থনকাদর প্রকে ডযচারক এফাং ফাাংরাদদ রযরওদয়য াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছদরন। প্রকে াংডিষ্ট 

কভ থকতথাদদয দঙ্গ আদরাচনা, প্রকে তথ্য ডফদিলণ এফাং ডডআয এয তদথ্যয ডবডিদত প্রডতদফদনটি প্রণয়ন কযা 

দয়দছ।  

 

 

১১।  ম থদফেণ:  
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১১.১ প্রকেটি ডফডবন্ন ক্রয় কাম থক্রভ রভাট ২০টি প্যাদকদজয ভাধ্যদভ ম্পাডদত দয়দছ মায ৮টি Works প্যাদকজ এফাং 

১২টি Goods প্যোমকি। প্রকমল্পয অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদ অনুমোয়ী ৮টি লস্টমনয (বয়দপুয, েয়যোতনেয, 

দোমযোয়োনী, নীরপোভোযী কমরি, নীরপোভোযী, তযণীফোড়ী, লডোভোয ও দভিথোেি) ১৯২০ ফ:দভ: লস্টন দফদডং 

লভযোভত/পুন:লভযোভত; দচরোোটি লস্টমন ২৮০ ফ:দভ: নতুন লস্টন দফদডং দনভ থোণ; ৬২৫ ফ:দভ: প্লোটপভ থ উন্নয়ন, 

৩৭৫০ ফ:দভ: প্লোটপভ থ লভযোভত, ৫০০০ ফ:দভ: লস্টন এযোমপ্রোচ লযোড লভযোভত; ৩৫০০ দভটোয ইয়োড থ লড্রন দনভ থোণ; 

২০০০ ফ:দভ: োই লরমবর প্লোটপভ থ দনভ থোণ; ১৮৬০ ফ:দভ: দভদডয়োভ লরমবর প্লোটপযভ দনভ থোণ, দদ্রৃতর দফদষ্ট বয়দপুয 

লস্টন দনভ থোণ ২২০ ফ:দভ: প্লোটপযভ লড দনভ থোমণয ংস্থোন দের। প্রকল্প দযচোরমকয তথ্যভমত উক্ত উযু থক্ত 

কোম থক্রভ  তবোে  ম্পন্ন ময়মে।  

 

১১.২ WD-1 প্যোমকমিয আওতোয় বয়দপুয–দচরোোটি লযর িযোমকয ম্পূণ থ (৫২.৪২ দকমরোদভটোয) ংস্কোয অন্যোন্য  

আনুোদঙ্গক কোি কযো ময়মে। উক্ত কোমিয চদক্ত মূল্য দের ১৪৩.৬৯ লকোটি টোকো। যফতী এ প্যোমকমিয আওতোয় 

৫১০০০ দকউদফক দভটোয ব্যোরোমস্টয দযফমতথ ৮৩২৮৯ দকউদফক দভটোয যফযো লনয়ো য়। অথ থোৎ অনুমভোদদত 

দডদদ’য ংস্থোমনয লচময় ৩২২৮৯ (৬৩.৩১%) দকউদফক দভটোয লফী ব্যোরোস্ট ংগ্র কযো ময়মে। এেোড়োও অন্যোন্য 

আইমটমভয দযভোন হ্রো বৃদি কযো য়। পমর এ প্যোমকমিয মূল্য দাঁড়োয় ১৫১.৩৫ লকোটি টোকো। ম্পূণ থ লযর িযোকটি 

িদর কময দযদ থন কযো ময়মে। লযরওময় ব্রীি এফং অন্যোন্য প্রময়োিনীয় দকছু স্থোমন কোমঠয দিোয ব্যফোয কযো 

ময়মে। দফদবন্ন আকৃদতয দিোয  স্থোমনয িন্য প্রকমল্পয আওতোয় ৩৫৫ দকউদফক দভটোয কোমঠয দিোমযয দযফমতথ 

লবদযময়ন কময ৫৭১ দকউদফক দভটোয কোমঠয দিোয ংগ্র কযো ময়মে। এ কোমঠয দিোযগমরো ১৪টি ব্রীি, ব্রীি 

এযোমপ্রোচ ও লরমবর ক্রদং লেইমট স্থোন কযো ময়মে। দিোযগমরো ংখ্যোয় ক্রয় কযো য়দন।  স্থোদত কোমঠয 

দিোযগমরোয লম ৫৭১ দকউদফক দভটোয কোমঠয ভোন তো মোচোই কযো প্রময়োিন; 

 

১১.৩      ম্পূণ থ লযর িযোকটি িদর কময দযদ থন কযো ময়মে। উক্ত দযদ থন কোমর  লযর িযোমকয কময়কটি স্থোমন ব্যোরোমস্টয 

দযভোন  কভ লদেো মোয়।  Railway Standard অনুমোয়ী ব্যোরোস্টগমরো দিোমযয ভ উচ্চতোয় স্থোদত মফ। 

দকন্তু কময়কটি স্থোমন ব্যোরোস্ট দিোমযয নীমচ লদেো মোয়। এ কর স্থোমন প্রময়োিনীয় দযভোন ব্যোরোস্ট Spread-

ing কযো লমমত োময; 

 

দচত্র-১: দনদভ থত লযরওময়য িীোমযয নীমচ ব্যোরোস্ট। 
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১১.৪  বদয়পুয-দচরোোটি লযরওময় িযোমকয োম প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত ২৭৪৪ টি আযদদ দিোয স্তুদকৃত অফস্থোয় যোেো 

ময়মে।প্রকল্প দযচোরক িোনোন লম, বডফষ্যদত রযরওদয় িূাদকয যেণাদফেদণয জন্য এ ডস্লাযগুদরা েক ডদদফ 

যাখা দয়দছ। প্রকে দডরদর তকযা কত বাগ ডস্লায েদক যাখায াংস্থান  যময়মে তো প্রকল্প দযচোরমকয দনকট 

িোনমত চোওয়ো মর দতদন িোনোন লম, প্রকল্প দদরমর দিোয স্টক যোেোয লকোন  ংস্থোন লনই। অথ থোৎ দডদদ’য ংস্থোন 

ফদভু থত দিোয স্টমক যোেো ময়মে। এ দিোযগমরো উন্ুক্ত স্থোমন অযদক্ষত অফস্থোয় যোস্তোয োম যোেো ময়মে। পমর 

দিোযেমরো লম লকউ এেোন লথমক দনময় ব্যদক্তেত কোমি ব্যফোয কযমত োময। দিোযগমরো মথোমথবোমফ ংযক্ষণ 

কযো প্রময়োিন; 

 

দচত্র-:২ স্তুদকৃত দিোয। 

  

১১.৫      WD-7 প্যোমকমিয আওতোয় দদ্রৃতর দফদষ্ট বয়দপুয লযর বফন ও একটি প্লোটপভ থ দনভ থোণ কযো ময়মে।  লস্টন বফন 

দনভ থোণ কোলি  দযিোয দপদনদং কোি বোমরো য়দন।  এ েোড়োও দিঁদড়য একটি লযদরং-এ ব্যফহ্রত স্টীর পুযোতন ভমভ থ 

প্রতীয়ভোন ময়মে মো প্রদতস্থোন কযো প্রময়োিন;  

 

দচত্র-২: নফ দনদভ থত বয়দপুয লযরওময় লস্টন বফন। 
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দচত্র-৩: বয়দপুয লযরওময় প্লোটপভ থ।  

   

 

 

 

দচত্র-৫: বয়দপুয লযর লস্টমন ব্যফহ্রত দননভোমনয স্টীর লযদরং। 

    

১১.৬     দোমযোয়োনী, নীরপোভোযী কমরি, নীরপোভোযী, লডোভোয, দভিথোেি লস্টমনয লবৌতকোমিয ভোন দননভোমনয প্রতীয়ভোন 

ময়মে। প্রকল্প দযচোরক িোনোন লম, প্রদতটি লস্টমন আযদদ ঢোরোই লদয়ো ময়মে দকন্তু এ কর লস্টমন দদ 

ঢোরোইময়য কোি কযো ময়মে তো লফোঝো মোয় নো। প্লোটপমভ থয উয অভোন ও লৌন্দম থীনবোমফ দমভমেয প্রমর লদয়ো 

ময়মে ভমভ থ লদেো লেমে। প্লোটপমভ থ দরোমযয োমথ লম টোইরস্ রোেোমনো ময়মে তো লবমঙ্গ লেমে;   

 

 

দচত্র-৬: দোমযোয়োনী লস্টন। 
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১১.৭    নীরপোভোযী কমরি লস্টন বফমনয দযিো/রকোয/ইমরকদিক কোি অন্যোন্য লবৌত কোি খুফ দনন ভোমনয প্রতীয়ভোন 

ময়মে। লবৌত কোমিয ফ থত্র অমমেয েো দফদ্যভোন। লস্টন বফমনয দযিো/রকোয/ইমরকদিক সুইচমফোড থ প্রদতস্থোন 

কযো প্রময়োিন এফং প্লোটপমভ থয লভমঝ লভযোভত কযো প্রময়োিন;   

 

 

দচত্র-৭: দনদভ থত একটি লস্টমনয রকোয 

 

 

দচত্র-৮: নীরপোভোযী কমরি লস্টন বফমনয দযিো 

 

 

 

দচত্র-৯: নীরপোভোযী কমরি লস্টমনয প্লোটপভ থ। 
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দচত্র-১০: প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত একটি প্লোটপমভ থয সুইচ লফোড থ। 

  

১১.৮  প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত কর লস্টন বফন এফং প্লোটপমভ থয দনভ থোণ দদডউর একই ধযমণয দকন্তু বয়দপুয এফং 

দচরোোটি লস্টন ব্যতীত অন্য লকোন লস্টমন দনভ থোণ দদডউর অনুযণ কযো য়দন ভমভ থ প্রতীয়ভোন য়; 

 

১১.৯    দোমযোয়োনী, লডোভোয ও দভিথোেি লস্টমন স্থোদত Signal কোি কযমে নো। এ দফলময় প্রকল্প দযচোরকমক দিজ্ঞোো 

কযো মর দতদন িোনোন লম, এ দতনটি লস্টমন লস্টন ভোষ্টোয নো থোকোয় Signal System ফন্ধ যোেো ময়মে। 

প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত কর লস্টমন লোরোয প্যোমনর স্থোমনয ংস্থোন দের। এয ভমে ৩টি লস্টমন লোরোয 

প্যোমনর রোেোমনো ময়মে। অন্য লস্টনগমরো চরভোন নয় দফধোয় লোরোয প্যোমনর খুমর যোেো ময়মে ভমভ থ প্রকল্প 

দযচোরক িোনোন; 

 

১১.১০   লযর রোইমনয কর কোি দৃেভোন। রোইমনয বদঘ থয অনুমোয়ী কতটি লযর, কতগমরো দিোয, ব্যোরোমস্টয দযভোন, 

দপমপ্লট, দপমফোি, লযর দি, যোফোয প্যোড  ইতযোদদ কী দযভোন রোেমফ তো মি দনধ থোযণ কযো মোয়।  দকন্তু প্রকল্প 

ফোস্তফোয়মনয ভয় ১৮১৫০টি কোমঠয দিোলযয দযফমতথ আযদদ দিোয ংগ্র কযো ময়মে, ব্যোরোমস্টয দযভোন 

৬৩.৩১% বৃদি কযো ময়মে, কোমঠয দফমল দিোমযয দযভোন বৃদি কযো ময়মে এফং অন্যোন্য দনভ থোণ উোদোমনয প্রোয় 

প্রমতযকটি হ্রো/বৃদি কযো ময়মে। এ লথমক প্রতীয়োন য় লম, মথোমথ দযকল্পনো ও দডিোইন নো কময প্রকল্পটি গ্রণ কযো 

ময়দের।  

 

১২।  ক্রয় কোম থক্রভ: প্রকমল্পয কোম থক্রভ ৮টি  Works Pakage এফং ১২টি   Goods Pakage –এয ভোেমভ ফোস্তোফোয়ন কযো 

ময়মে। Works Pakage WD-1 লদেো ময়মে। এ প্যোমকমিয ভোেমভ প্রকমল্পয প্রধোন কোি বয়দপুয-দচরোোটি 

৫২.২০ দকমরোদভটোয প্রধোন রোইন এফং ১০.৩১ দকমরোদভটোয লুরোইন ম্পূণ থ পূনফ থোন কযো ময়মে। এ প্যোমকমিয 

কোমিয িন্য দদটিইউ-এয ওময়ফ োইট এফং ৪টি বদদনক দত্রকো মথো দদ পোইনোরদয়োর এক্সমপ্র, বদদনক েফয, 

বদদনক লবোময ডোক এফং বদদনক লবোমযয কোেি দত্রকোয় দফজ্ঞোন লদয়ো য়। এয ভমে  দদ পোইনোরদয়োর এক্সমপ্র 

ব্যতীত লকোনটিই িোতীয় দত্রকোয ম থোময় মড় নো। বয়দপুয-দচরোোটি ৫২.২০ দকমরোদভটোয প্রধোন রোইন এফং ১০.৩১ 

দকমরোদভটোয লুরোইন ম্পূণ থ পূনফ থোমনয রমক্ষয 90 lbs ‘A’ 5995 ton Rail, 81000 Nos. Pre-stress Mo-

noblock, 18150 Nos. Wooden Sleeper (ordinary), 355 cum Wooden Sleeper (special), 51000 

cum ballast ও অন্যোন্য দনভ থোণ োভগ্রী যফযো CCGP-এয অনুমভোদন োমমক্ষ MAPL-TCCL JV এয 
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োমথ ১৪৩.৬৯ লকোটি টোকোয চদক্ত স্বোক্ষদযত য়। যফতীমত কোমঠয দিোমযয দযফমতথ আযদদ দিোয, দফমল 

কোমঠয দিোমযয দযভোন বৃদি, ৫১০০০ দকউদফক দভটোয ব্যোরোমস্টয দযফমতথ ৮৩২৮৯ দকউদফক দভটোয ও অন্যোন্য 

দনভ থোণ োভগ্রী হ্রো/বৃদি কময  যফযো লনয়ো য়। দযদোতোয োমথ চদক্তয ংস্থোমনয লচময় ৩২২৮৯ (৬৩.৩১%) 

দকউদফক দভটোয লফী ব্যোরোস্ট ংগ্র কযো ময়মে। এ কর কোযমণ দযদোতোমক ৭.৬৫ লকোটি টোকো লফী দযমোধ 

কযমত ময়মে।  

১৩।  প্রকমল্পয অিথন: 

প্রকমল্পয উমদ্দমে প্রকৃত অিথন দফচযদতয কোযণ (মদদ থোমক) 

ফোংরোমদ লযরওময়য  বয়দপুয-

দচরোোটি লকন (৫২.২০ দক:দভ:  

প্রধোন রোইন এফং ১১.৫০ দক:দভ: লু 

রোইন) ম্পূণ থ পুনফ থোমনয ভোেমভ 

দনযোদ ও দ্রুত প্যোমিোয ও ভোরোভোর 

দযফন। 

৫২.২০ দকমরোদভটোয  প্রধোন রোইন 

এফং ১১.৫০ দক:দভ: লু রোইন 

পুনফ থোমনয ভোেমভ প্রকমল্পয আংদক 

উমদ্দে অদিথত ময়মে। দতনটি লস্টন 

চোলু নো ওয়োয় full capacity-

লত লিন চরোচর কযমত োযমে নো।   

লস্টন ভোষ্টোয দনময়োে নো 

ওয়োয় full capacity-

লত লিন চরোচর ম্ভফ মে নো।   

 

১৪। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   
 

ক্রডভক 

নাং 

প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. লিদফ লভো: লভোিোমের ক 

অদত: প্রধোন প্রমকৌরী (িযোক)/দিভ 

েন্ডকোরীন ১১/০২/২০১০ মত ১৮/০২/২০১০ 

২. লিদফ আমভদ উেো দভয়ো 

অদত: প্রধোন প্রমকৌরী (িযোক)/দিভ 

েন্ডকোরীন ১৮/০২/২০১০ মত ০৮/০৫/২০১১ 

৩. লিদফ লভো: আব্দুর ক 

অদত: প্রধোন প্রমকৌরী(িযোক)/দিভ 

েন্ডকোরীন ০৮/০৫/২০১১ মত ১৫/০৪/২০১৪ 

৪. লিদফ লভো: আপিোর লোোইন 

অদত: প্রধোন প্রমকৌরী(িযোক)/দিভ 

েন্ডকোরীন ১৫/০৪/২০১৪ মত ১৭/০৩/২০১৫ 

৫. লিদফ আমভদ লোোইন ভোসুভ 

অদত: প্রধোন প্রমকৌরী(িযোক)/দিভ 

েন্ডকোরীন ১৭/০৩/২০১৫ মত ৩০/০৬/২০১৬  

 
 

১৫।  প্রকল্প ফোস্তফোয়ন ভস্যো:  মথোমথ দযকল্পনো ও দডিোইন নো কময প্রকমল্পয দডদদ প্রণয়ন কযো ময়মে মোয পমর প্রকল্পটি ১ 

ফোয ংমোধন কযমত ময়মে। এমত প্রকল্প ফোস্তফোয়মন ভয় অদতক্রোন্ত ময়মে। 

 

১৬।  আইএভইদড’য ভতোভত: 

 

১৬.১    লযরওময় িযোমকয লম কর স্থোমন ব্যোরোমস্টয দযভোন কভ যময়মে ল কর স্থোমন িরূযী দবদিমত প্রময়োিনীয় দযভোন 

ব্যোরোস্ট Spreading কযো লমমত োময; 

১৬.২    ফদণ থত লম কর লস্টমনয লবৌত কোি, ইমরকদিক কোি, িোনরো-দযিো, রকোয ইতযোদদ স্থোন দননভোমনয ময়মে তো 

লভযোভত ও প্রদতস্থোন কযো প্রময়োিন। ংদিষ্ট ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোনমক িোভোনমতয অথ থ দযমোমধয পূমফ থ এগমরোয 

লভযোভত ও প্রদতস্থোনপূফ থক িোভোনত দযমোমধয িন্য ফোংরোমদ লযরওময় কর্তথক্ষ প্রময়োিনী উমদ্যোে গ্রণ কযমত 

োময; 
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১৬.৩ ফোংরোমদ লযরওময় কর্তথক্ষ িরূযী দবদিমত লস্টন ভোষ্টোয দোয়নপূফ থক অকোম থকয লস্টনগমরো কোম থকয কময 

প্রকমল্পয উমদ্দে অিথন কযমত োময; 

  

১৬.৪     প্রময়োিমনয তুরনোয় অদতদযক্ত দিোয ংগ্র/দনভ থোমণয িোলত ংদিষ্ট কভ থকতথোমদয ব্যদক্তেত সুদফধো রোমবয দফলয়টি 

িদড়ত   দকনো তো লযরথ ভন্ত্রণোরয় েদতময় লদেমত োময; 

 

১৬.৫   প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোযী কর্তথক্ষ কর্তথক ক্রয়কৃত কোমঠয দিোমযয দযভোন ৫৭১ দকউদফক দভটোয দকনো তো লযরথ 

ভন্ত্রণোরয় মোচোই কময লদেমত োময; 

 

১৬.৬ ঠিকোদোয মত ক্রটিপূণ থ লবৌত কোি, লবৌত কোমি ব্যফহৃত দননভোমনয দপটিংস্ বুমঝ লনয়োয িন্য ংদিষ্ট কভ থকতথোমদয 

তকথতো মত  দনমদ থ লদয়ো লমমত োময। 

১৬.৭     উযু থক্ত অনুমেদ: ১৭.১ মত ১৭.৬ এয আমরোমক গৃীত ব্যফস্থো আেোভী ১(এক) ভোময ভমে আইএভই দফবোেমক 

অফদত কযলত মফ। 
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 প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয):         ডযডষ্ট-ক                         

                                                                                                           (রে টাকায়)  

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৩ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(A) Revenue component: 

1. Pay of officers - 8.59 - 0.00 - 

2. Pay of Staff - 1.14 - 0.00 - 

3. Allowances - 4.24 - 0.00 - 

4. Cost of Outsourcing - 7.92 - 0.87 - 

5. Labour Cost  - 951.40 - 943.66 - 

6. Fuel Cost - 3.00 - 1.20 - 

7. Office stationeries & other con-

sumable 

- 3.00 - 3.00 - 

8. Maintenance cost of vehicles - 0.50 - 0.22 - 

 Sub-total Revenue - 979.79 - 948.95 - 

(b)  Capital Component: 

9. Procurement of material - 14155.64 - 14066.98 - 

10. Transport vehicle - 80.00 - 78.01 - 

11. Track equipment  - 50.90 - 50.90 - 

12. Office equipment - 16.00 - 12.89 - 

13. Office furniture - 3.50 - 2.98 - 

14. Station Furniture - 40.00 - 38.24 - 

15. Construction of works - 2638.11 - 2176.83 - 

 Sub-total Capital - 16984.16 - 16426.83 - 

Contingency: 

16. Physical Contingency - 100.00 - 9.66 - 

17. Price Contingency - 100.00 - - - 

 Grand Total (a+b+c) - 18163.94 - 17385.44 - 
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ফাাংরাদদ রযরওদয়য জন্য এভডজ ফগী ট্াাংক ওয়াগন ও এভডজ ফগী রব্রক বূান াংগ্র (১ভ াংদাডধত) 

ীল থক প্রকদেয ভাপ্ত প্রডতদফদন 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 
১।  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয় 

২।  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয় 

৩।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  
                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয়  

  টোকো 

প্রঃাঃ 

প্রকৃত ব্যয় 

টোকো 

 প্রঃ াঃ 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকা

র 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য %) 

অডতডযক্ত 

ভয় 

(মূর 

ফাস্তয়ন

কাদরয 

%) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৭০৭.৪৯  

২৫২২.৪৭ 

৫১৮৫.০২ 

৮৬১২.২৮ 

২৯৩০.৭৭ 

৫৬৮১.৫১ 

 

৭২০১.৯৪ 

১৭৭৮.৪০ 

৫৪২৩.৫৪   

০১/১২/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৩ 

০১/১২/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/১২/২০১

০  

দত 

৩০/০৬/২০১

৫ 

প্রকমল্প মূর 

ক্রময়য 

ংস্থোন হ্রো 

কযো ময়মে। 

(16.80%) 

 

 

৭৭.৪২% 

 

 

৪। ডযডষ্ট-ক দ্রষ্টব্য:  

 

৫। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  
 

৬। প্রকদেয টভূডভ:    

ডডদজর, রদিার, কদযাডন এফাং রভারাদ ডযফদণয জন্য ফাাংরাদদ রযরওদয়য ৫৮১টি এভডজ ট্াাংক ওয়াগন 

যদয়দছ। ডকন্তু Highly Volatile POL Product ডযফদণয জন্য ফাাংরাদদ রযরওদয়য রকান ট্াাংক 

ওয়াগন রনই। নতুন ণ্য দোমফ দফভোমনয এরূ জ্বোরোনী দযফমণয িন্য অময়র লকোম্পোনীগমরোয চোদদোয দবদিমত 

ফোংরোমদ লযরওময় কর্তথক এ প্রকমল্পয প্রস্তোফ কযো য়। অদধকন্তু অন্যোন্য লমিোদরয়োভ িোতীয় ণ্য দযফমণয 

চোদদোয তুরনোয় ফোংরোমদ লযরওময়য ওয়োেমনয ংখ্যো অপ্রতুর। চট্টগ্রোভ ফন্দয লথমক ঢোকো দফভোন ফন্দময দফভোমনয 

জ্বোরোনী দযফমণয িন্য ১০০টি এভদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফং ৫টি এভদি লব্রক বযোন ংগ্র কযোয প্রময়োিন লদেো 

লদয়। এমক্ষমত্র োিোরোর আন্তিথোদতক দফভোন ফন্দয লস্টমনয দনকট একটি Siding line ও দনভ থোমণয ংস্থোন 

দডদদমত যোেো য়। প্রকে ফাস্তফায়দনয ভয় রটন্ডায মূল্য প্রকে ব্যয় দত রফী ওয়ায় ট্াাংক ওয়াগন ও রব্রক বূান 

াংগ্রভাো ৮১ টি এফাং ৩টি ডনধ থাযণ কযা য়। 

 

ফতথভোমন ফোংরোমদ লমিোদরয়োভ কম থোমযন নদীমথ বযোমর এফং ট্োংক রদযয ভোেমভ চট্টগ্রোভ ফন্দয লথমক ঢোকো 

দফভোন ফন্দময লিট পৄময়র ফন কময থোমক। এ দযফণ ব্যফস্থোয় নদী মথয বযোমর লথমক ট্োংক রদয এফং ট্োংক 

রদয লথমক অময়র দযিোমব থ পৄময়র স্থোনোন্তমযয িন্য িোন্পদমভমেয প্রময়োিন য়। মোয কোযমণ পৄময়র দযফমণয ব্যয় 

বৃদি োয় এফং মূল্যফোন পৄময়রও অমনক দযভোমণ নষ্ট য়। মযত োিোরোর আন্তিথোদতক দফভোন ফন্দময ফোৎদযক 

লিট পৄময়মরয চোদদো প্রোয় ২ রক্ষ লভদট্টক টন। এ জ্বোরোনী দযফমণয ভোেমভ ফোংরোমদ লযরওময়য লমভন যোিস্ব 
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আয় বৃদি োমফ, লতভদন দদবর এদবময়ন দডোট থমভেও পৄমর দযফণ ফোফদ েযচ হ্রো এফং পৄময়মরয অচয় লযোধ 

কময রোবফোন মফ। প্রকমল্পয আওতোয় ংগৃীতব্য ট্োংক ওয়োেন এফং লব্রক বযোমনয ভোেমভ লদময দফদবন্ন স্থোমন 

২০১১ োমরয ভমে দনদভ থতব্য দফদুযৎ লকন্দ্রমূম জ্বোরোনী যফযোময রমক্ষযও প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়। 

   

৭। প্রকদেয উদেশ্য:    দফভোমনয জ্বোরোনী দযফমণয িন্য এয়োযমব্রক ইকুযইমভে ৮১টি এভদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফং 

৩টি এভদি লব্রক বযোন ংগ্র কযোয ভোেমভ-  

 

 আগাভী ২০১১ াদরয ভদধ্য ডনডভ থতব্য নতুন ডফদুূৎ রকন্দ্রমূদয জ্বারানী যফযা কযা; 

 শুধুভাে ডফভাদনয জ্বারানী ডযফদণয জন্য ভারফাী রিন চালু কযা;  

 মযত াজারার আন্তজথাডতক ডফভান ফন্দদয রোদযজ ট্াাংদক ডফভাদনয জ্বারানী ফন কদয ডনদয় 

মাওয়া; 

 ফাাংরাদদ রদিাডরয়াভ কদ থাদযন কর্তথক যফযাকৃত ডফভাদনয জ্বারানী ডযফদণয খযচ ও ভয় 

হ্রাকযণ; 

 ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব আয় বৃডি কযা; 

 আঞ্চডরক ফাডণজূ বৃডি কযা। 

 
 

৮। প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:  

 
 চট্টগ্রাভ রাদট থয গুপ্তখারী দত ঢাকা াজারার আন্তজথাডতক ডফভান ফন্দয ম থন্ত রজট ফুদয়র ডযফদণয রদেূ ৭৭.০৭ 

রকাটি টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় এফাং ডডদম্বয, ২০১০ দত  জুন, ২০১৩ রভয়াদদ ফাস্তফায়দনয ডনডভি একদনক কর্তথক গত 

০৪/০১/২০১১ ডি: তাডযদখ প্রকেটি অনুদভাডদত য়। প্রকে ফাস্তফায়নকাদর দযদে এভডজ ফডগ এফাং রব্রক বূান-এয 

ফ থডনম্ন মূল্য ডডডড’য প্রাক্কডরত ব্যয় অদো রফী, ডরাদযয ডফডনভয় ায বৃডি, ডফভান ফন্দয এরাকায় দিওদফ মত 

side line দনভ থোণ ইতযোদদ কোযমণ প্রকল্পটি প্রাক্কডরত ব্যয় ৮৬.১২ রকাটি টাকা এফাং ফাস্তফায়ন কার জুন/২০১৫ 

ম থন্ত ডনধ থাযণ কদয াংদাডধত প্রকেটি ২১/১১/২০১৩ ডি: তাডযদখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক অনুদভাডদত য়।   

 

৯। ডযদ থন: প্রকেটি ২২/০৮/২০১৬ তাডযদখ আইএভইডড’য ডযচারক জনাফ ডযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক ডযদ থন কযা য়।  

ডযদ থনকাদর প্রকে ডযচারক/প্রধান মাডন্তক প্রদকৌরী (পূফ থ) এফাং প্রকে াংডিষ্ট একজন কাযী ডযচারক 

উডস্থত ডছদরন।  

 

১০। ম থদফেণ:   

 

১০.১      চট্টগ্রাদভয ওয়াগন ডডদাদত প্রকদেয আওতায় ক্রয়কৃত ৮টি এভডজ ফগী ট্াাংক ওয়াগন এফাং ১টি রব্রক বূান ডয থন 

কযা দয়দছ। রজট ফুদয়র ডযফদণয জন্য াংগ্রকৃত ট্াাংক ওয়াগনগুদরা ডফদলবাদফ সতযী মা অন্য াধাযণ ফুদয়র 

ডযফদণয জন্য ডনডভ থত ট্াাংক ওয়াগন দত ডবন্ন। এ ট্াাংক ওয়াগদনয উয ডফদল ধযদণয ডনযািা আস্তযণ 

যদয়দছ। ডডদায কভ থকতথাগণ জানান রম , ডযফণ কাদজ অফডষ্ট ওয়াগনগুদরা রদদয ডফডবন্ন স্থাদন যদয়দছ। এ কর 

ওয়াগন দ্বাযা গত প্রায় এক ফছদয রতর ডযফদণ রকান ভস্যা দে না ভদভ থ তাযা জানান; 

 

১০.২ রজট ফুদয়র ব্যফাদযয জন্য ট্াাংক ওয়াগন ক্রয় কযা দরও তা দ্বাযা ডফদুূৎ রকদন্দ্রয জ্বারানী ডযফণ কযায় 

ওয়াগদণয রকান েডত দফ ডকনা ফা বডফষ্যদত প্রদয়াজদন রজট ফুদয়র ব্যফায কযা মাদফ ডকনা তা জানদত চাওয়া দর 

াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ জানান রম, ডফদলজ্ঞ ভতাভত ডনদয় জ্বারানী রতর যফযা কযা দে। এদত ট্াাংক ওয়াগদনয 
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রকান েডত দফ না এফাং বডফষ্যদত রজট ফুদয়র ব্যফায কযা মাদফ ভদভ থ তাযা আইএভইডড ’য প্রডতডনডধদক অফডত 

কদযন। ফতথভোন নদী ও ড়ক মথ লিট পৄময়র ংগ্র কযো মে; 

 

দচত্র-১: এভদি ফেী ট্োংক ওয়োেন 

১০.৩ এভডজ ফগী ট্াাংক ও রব্রক বূান ক্রদয় যফযাকাযী প্রডতষ্ঠান রভা থ রটক্সভাদকা রযর এন্ড ইডিডনয়াডযাং ডরডভদটড 

াদথ চুডক্তয তথ রভাতাদফক ১৭/০৩/২০১৩ তাডযদখ ট্াাংক ও রব্রক বূান যফযা রদয়ায কথা ডছর। ডকন্তু প্রডতষ্ঠানটি 

২৮/০৭/২০১৩ এফাং ২৯/০৮/২০১৩  তাডযদখ তা যফযা কদয।  ডফরদম্ব যফযা রদয়ায় ৩৮০৫৯৪.৪০ ইউএ ডরোয 

Late Delivery Charges কতথন কযায provision যময়মে। এ অথ থ কতথন কময অফদষ্ট অথ থ 

যফযোকোযী প্রদতষ্ঠোনমক দযমোধ কযমত Exim, Bank, India-এয াদথ অব্যাত রমাগাদমাগ যাখা 

প্রদয়াজন;  

  

১০.০ ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ:  এ প্রকদেয ক্রয় কাদম থ ৪টি প্রডতষ্ঠান দযে ক্রয় কদয এফাং ভাে দু ’টি প্রডতষ্ঠান দযে দাডখর 

কদয। এয ভদধ্য একটি প্রডতষ্ঠাদনয দযে Non-responsive দফমফদচত য়। দনধ থোদযত ভময় দযদোতো 

ভোরোভোর যফযো কযমত নো োযোয় ৩৮০৫৯৪.৪০ ইউএ ডরোয Late Delivery Charges কতথন কময 

অফদষ্ট অথ থ দযমোধ কযমত Export-Import Bank-লক অনুমযোধ কযো ময়মে। লটন্ডোয ংক্রোন্ত ংদক্ষপ্ত 

দফফযণ দনমন লদয়ো মরো: 

(রে টাকায়) 

ক্রডভ

ক নাং 

ক্রয়/রভযাভত কাম থক্রভ দযে প্রস্তাদফয মূল্য দযে  কাজ ভাডপ্তয তাডযখ 

প্রকে 

প্রস্তাফ 

অনুমায়ী 

মূর চুডক্ত 

মূল্য 

আফাদনয  

তাডযখ 

চুডক্ত 

স্বােদযয 

তাডযখ 

চুডক্ত 

অনুমায়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ৮১টি এভদি ফেী ট্োংক 

ওয়োেন এফং ৩টি এভদি লব্রক 

বযোন ক্রয় 

৫১৮৫.০২ ৫০৯৬.৫৮ 

(ইউএ   

ডরোয 

৬৯.৫৬ রক্ষ)  

০৫/১২/২০১০ ১৮/০৩/২০

১২ 

১৭/০৩/২০১৩ 

(চদক্ত 

স্বোক্ষমযয  য  

১২ ভো) 

২৮/০৭/২০১

৩  এফং 

২৯/০৮/২০১

৩ 
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১১। াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত:  প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

(রে টাকায়) 
 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১.০০ ১.০০ ০.০০   ০.৭১ ০.৭১ ০.০০  

২০১১-১২ ১৩.০০ ১৩.০০ ০.০০   ৩.৯৮ ৩.৯৮ ০.০০  

২০১২-১৩ ৫৭৮৫.০০ ৬০০.০০ ৫১৮৫.০০ ১০০  ১৭৩২.৫৫ ১৭৩২.৫৫ ০.০০  

২০১৩-১৪ ২৯০৭.০০ ৩১৪.০০ ২৫৯৩.০০   ৪৯২৭.৪৯ ৪১.১৭ ৪৮৮৬.৩২ ১০০% 

২০১৪-১৫ ৬৬৪.০০ ৫০.০০ ৬১৪.০০   ৫৩৭.২২ ০.০০ ৫৩৭.২২  

 

১২।     প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন 

দফভোমনয জ্বোরোনী দযফমণয িন্য এয়োযমব্রক ইকুযইমভে ৮১টি 

এভদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফং ৩টি এভদি লব্রক বযোন ংগ্র 

কযোয ভোেমভ-  

 আগাভী ২০১১ াদরয ভদধ্য ডনডভ থতব্য নতুন ডফদুূৎ 

রকন্দ্রমূদয জ্বারানী যফযা কযা; 

 শুধুভাে ডফভাদনয জ্বারানী ডযফদণয জন্য ভারফাী 

রিন চালু কযা; 

 মযত াজারার আন্তজথাডতক ডফভান ফন্দদয রোদযজ 

ট্াাংদক ডফভাদনয জ্বারানী ফন কদয ডনদয় মাওয়া; 

 ফাাংরাদদ রদট্টাডরয়াভ কদ থাদযন কর্তথক 

যফযাকৃত ডফভাদনয জ্বারানী ডযফদণয খযচ ও 

ভয় হ্রাকযণ; 

 ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব আয় বৃডি কযা; 

 আঞ্চডরক ফাডণজূ বৃডি কযা। 

 

 

 

 

প্রকল্পটিয মূর উমদ্দে দের দফভোমনয িন্য 

লিট পৄময়র দযফণ ক যো। দকন্তু লিট 

পৄময়মরয দযফমতথ জ্বোরোনী লতর যফযো 

কযো মে। তমফ জ্বোরোনী লতর যফযো 

কোমি ট্োংক ওয়োেমনয ব্যোক চোদদ 

যময়মে ভমভ থ চট্টগ্রোভ লযরওময় কভ থকতথোেণ 

িোনোন। 

 

 

১৩। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: ফাাংরাদদ রদিাডরয়াভ কযদাদযন ঢাকা এফাং ডদরট ডফভান 

ফন্দদয প্রদয়াজনীয় storage facility এফাং siding lines বতযী কযমত োমযদন। 

১৪। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   

 

ক্রডভক 

নাং 

প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ রভাঃ াভসুজ্জাভান  

ডএভই, (ডিভ)  

একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

০১/১২/২০১০  

দত  

২৪/০২/২০১১ 

২. জনাফ রভাঃ আক্তারুজ্জাভান াইদায 

ডএভই (ডজআইডফআয)  

খন্ডখারীন দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

২৪/০২/২০১১  

দত 

০২/০৩/২০১৪ 
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ক্রডভক 

নাং 

প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

৩. জনাফ আব্দুর ভডতন রচৌধুযী  

রজডডডজ (ম্যাকাডনকূার) 

একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

০২/০৩/২০১৪  

দত 

১৯/০৬/২০১৪ 

৪. জনাফ রভাঃ ারুন-অয-যডদ 

ডএভই (পূফ থ) 

একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

১৯/০৬/২০১৪  

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

 ১৫।  আইএভইডড’য ভতাভত:   

 

১৫.১    এভডজ ফগী ট্াাংক যফযাকাযী প্রডতষ্ঠাদনয াদথ চুডক্তয তথ রভাতাদফক ডফরদম্ব যফযা রদয়ায় ৩৮০৫৯৪.৪০ ইউএ 

ডরোয Late Delivery Charges কতথন কযায provision যময়মে। এ অথ থ কতথনপূফ থক কতথন ংক্রোন্ত 

ডকুযমভে আইএভইদডমত লপ্রযণ কযো লমমত োময;  

 

১৫.২ অমক্ষোকৃত কভ দযফণ ব্যময় দফভোমনয জ্বোরোনী যফযো কযফোয িন্য ফোস্তফোদয়ত এ প্রকমল্পয মূর উমদ্দে মরও 

দফভোমনয জ্বোরোনী দযফণ কযো মে নো। প্রকমল্পয মূর উমদ্দে অিথমনয রমক্ষয ঢোকো োিোরোর আন্তিথোদতক দফভোন 

ফন্দময প্রময়োিনীয় storage facility এফাং siding lines বতযী কযো লমমত োময। 
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তোকো-ক 

 

প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয):  

                                                                                                           (রে টাকায়)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. Procurement of  81nos. 

MG bogie tank Wagon 

with Air Brake equip-

ment 

nos 5234.99 81 MG 

Tank wa-

gon, 3 

MG 

Brake 

Van, 5 

items 

capital 

spares & 

training 

USD 

6921293.5

4 

 

 

BDT 

5423.54 

 

 

 

 

81 MG 

Tank 

wagon, 3 

MG 

Brake 

Van, 5 

items 

capital 

spares & 

training 

2. Procurement of 3 nos. 

MG Brake Van  

nos 159.39 

3 Capital Spares (As per 

Annexure-K) 

Item 121.65 

4. Training for concern 

BR Engineers (2 Month 

Training of 6 Engineers 

i. e Total 12 man 

months) 

MM  

5. Construction of siding 

lines 

LS 134.00  0.00  

6. De-Processing  LS 5.00  0.00  

7. LC opening charge LS 100.00  32.93  

8. Inspection fees LS 50.00  27.60  

9. Advertisement LS 2.00  1.18  

10. L/A commission LS 82.00  0.00  

11. Insurance LS 150.00  0.00  

12. Survey fees LS 50.00  3.99  

13. Port charge LS 40.00  6.37  

14. Transportation, merch 

and labor and others 

LS 10.00  0.38  

15. Office stationery and 

others 

LS 5.00  2.75  

16. Office equipments and 

others 

(An-

nex-L) 

6.00  3.20  

17. Office furniture nad 

others 

(An-

nex-L) 

5.00  0.00  

18. CD-VAT  2206.41  1700.00  

19. Price contingency  250.84  0.00  

 Total  8612.28  7201.94  
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ফোংরোমদ লযরওময়য িয়মদফপুয-ভয়ভনদং লকমনয ১৩টি লস্টমনয দেন্যোদরং ও ইেোযরদকং ব্যফস্থোয 

পুনফ থোন ও আধুদনকীকযণ (১ভ ংমোদধত) ীল থক প্রকদেয ভাডপ্ত প্রডতদফদন 

 

 (ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 
১। প্রকদেয নাভ : “ফোংরোমদ লযরওময়য িয়মদফপুয-ভয়ভনদং লকমনয ১৩টি লস্টমনয 

দেন্যোদরং ও ইেোযরদকং ব্যফস্থোয পুনফ থোন ও আধুদনকীকযণ (১ভ 

ংমোদধত)” ীল থক প্রকল্প। 

২। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডয

ক্ত ব্যয় 

(মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য 

%) 

অডতডযক্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফোয়নকাদর

য %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৩৬২.৫৪ 

(-) 

১০৭৪৮.৪৯ 

(-) 

 

৯৩৮০.১৭ 

(-) 

০১/০৭/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৩ 

০১/০৭/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১

৪ 

০১/০৭/২০১০  

দত 

৩০/০৬/২০১৫* 

-- 

 

৬৬.৬৬% 

*প্রকণেি রিয়াদ ব্যয় বৃমি ব্যমর্ণিণক ৩০/০৬/২০১৫ পর্ তন্ত ০১ (এক) িছি বৃমি কিা হণয়ণছ। 

 
 

৫। প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন  (ডডআয অনুাদয):  

                                                                                                           (রে টাকায়)  

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(A) Revenue component: 

1.  Pay of officers 4 years  57.74 100% 57.70 100% 

2.  Pay of Establishment 4 year 19.18 100% 19.15 100% 

3.  Allowances 4 year 82.35 100% 58.29 100% 

4.  Advertisement, office 

stationeries & others 

L.S 22.50 100% 22.45 100% 

5.  Cost of outsourcing 4 years 15.08 100% 15.08 100% 

6.  LC opening inspection 

port dues landing and 

other charges 

L.S 152.81 100% 84.41 100% 

7.  Fuel (Gas & Oil) for two 

motor vehicles 

2 15.00 100% 14.99 100% 

8.  Repair & Maintenance 

cost of two motor ve-

hicles 

2 5.00 100% 4.99 100% 
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ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

9.  Repair & Maintenance 

cost of other equipment 

& other 

L.S 2.00 100% 1.60 100% 

10.  Sub-Total =  371.66  278.66  

11.  Procurement of signaling 

equipment & Materials 

13 6559.36 100% 6311.66 100% 

12.  Procurement of 1 Jeep 

including insurance, reg-

istration, road permit 

CNG conversion etc. 

1 53.68 100% 53.64 100% 

13.  Office equipment & oth-

er office accessories 

L.S 6.62 100% 4.95 100% 

14.  Office furniture L.S 0.00 100% 0.00 100% 

15.  Construction of works:      

16.  Signaling installation 

and commissioning 

works including services 

training documentation 

drawing and design 

13 455.45 100% 450.12 100% 

17.  Civil works construction 

of airtight equipment 

room and Construction 

of generator room with 

necessary electrical 

works for each station 

and related P-way mod-

ification & other related 

works. 

13 381.00 100% 380.52 100% 

18.  Providing non-interlock 

signaling system by 

modifying existing sys-

tem for train operation 

during ad interim period 

13 13.00 100% 12.81 100% 

19.  dismantling existing sig-

naling system and dis-

posal of scrap and dis-

mantled materials to the 

store 

13 13.00 100% 12.81 100% 

20.  CD VAT LS 2481.32 100% 1875.00 100% 

Sub-Total:      

Total (B):  9963.43  9101.51  

21.  C) Physical contingency 

(1%) 

103.36  0   

22.  D) Price contingency 

(3%) 

 310.05 0   
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ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 Grand total: (A+B)C+D)  10748.49  9380.17  
 

 1,50,73,149.02 Taka was return from Commissioner of Customs Chittagong as refund 

money. The same was deposit to Govt. Account ১,৫০,৭৩,১৪৯.০২ রক্ষ টোকো  
 

৬। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  

৭। াধাযণ ম থদফেণ:   

৭.১ প্রকদেয টভূডভ:  ১৯৬৯ াদর স্থাডত ফাাংরাদদ রযরওদয়য ভয়ভনডাং জাংন রেদনয ডগন্যাডরাং ও 

ইন্টাযরডকাং ব্যফস্থা ফাটাযফ্লাই ধযদনয ডযদর রফজড ডগন্যাডরাং ডদেদভয। উক্ত ডদেদভয ইকদনাডভক রাইপ 

ইদতাভদধ্য অডতক্রান্ত ওয়ায় কদরার প্যাদনর, ডদেদভয ওয়াডযাং, ডযদরজ সফদুূডতক ডফতযণ ব্যফস্থা, ভূ-গবথস্থ তায, 

সফদুূডতক দয়ন্ট রভডন ইতূাডদয কাম থেভতা ররা রদয়দছ এফাং ফতথভাদন তা আয রভযাভদতয অদমাগ্য দয় দড়। 

এ কাযদণ ভয়ভনডাং জাংন রেদন রিন ডযচারনা কযা মােীদদয জন্য ঝুঁডকপূণ থ দয় দড়। তাছাড়া বাওয়ার 

গাজীপুয-ভয়ভনদং লকমনয অয ১২টি লস্টমনয ডফরওয়যোয লভকোদনকযোর দেন্যোদরং দমস্টভ ১৯৭৭ এফং 

১৯৭৮ এ স্থোন কযো য়। ফহু ফেয পূমফ থই এ কর মন্ত্রোদতয ইকমনোদভক রোইপ উিীণ থ  ময় মোয়। অদধকন্তু, 

দেন্যোদরং মন্ত্রোদতমূ দযচোরনো ও ংযক্ষণ/লভযোভত কযো অম্ভফ ময় মড়। এ কোযমণ লস্টনগমরোমত লিন 

দযচোরনো কযো মোত্রীমদয িন্য ঝুুঁদকপূণ থ অফস্থোয় লৌুঁমে। েদতভয় ও দনযোদ লিন চরোচমরয রমক্ষয বোওয়োর েোিীপুয-

ভয়ভনদং িংন লস্টমনয লভয়োমদোিীণ থ এফং ক্ষয়প্রোপ্ত ১৩টি লস্টমনয দেন্যোদরং ও ইেোযরদকং দমস্টভ 

কদম্পউটোয লফইিড দমস্টমভয প্রদতস্থোমনয ভোেমভ ভোন উন্নয়ন ও আধুদনকীকযমণয িন্য প্রকল্পটি গ্রণ য়। 

প্রকল্পটিয ব্যয় ১০৭.৪৮৪৯ লকোটি টোকো। প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয পমর ঢোকো-ভয়ভনদং লকমনয দফ-লেণীভুক্ত কর 

লস্টমনয দেন্যোদরং ব্যফস্থো আধুদনক ময়মে। 

 

৭.২ প্রকদেয উদেশ্য:     

 িয়মদফপুয-ভয়ভনদং লকমনয ১৩টি লস্টমনয দফদ্যভোন দেন্যোদরং দমস্টমভয পুনফ থোন ও  

            আধুদনকীকযণ; 

 দনযোদ লিন দযচোরনো দনদিতকযণ ও লিন দুঘ থটনো হ্রো কযো; 

 লিমনয েদত বৃদিকযণ; এফং 

 ঢোকো-ভয়ভনদংময ভমে লিন চরোচমরয দযভোণ ফোদড়ময় ফোংরোমদ লযরওময়য ফোদণদিযক কোম থক্রভ  

ম্প্রোযণ। 

 

৭.৩ প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:  

 প্রকেটি গত ০৪/০৫/২০১০ তাডযদখ ১১৩৬২.৫৪ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যদয় জুরাই ২০১০ রথদক জুন ২০১৩ রভয়াদদ 

ফাস্তফায়দনয ডনডভি একদনক কর্তথক অনুদভাডদত দয়দছ। যফতীদত ১০৭৪৮.৪৯ রে টাকা ব্যদয় এফাং জুরাই ২০১০ 

দত জুন ২০১৪ ম থন্ত রভয়াদকাদর ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকেটি ১ভ াংদাধন কযা য়। যফতীদত প্রকেটিয রভয়াদ 

ব্যয় বৃডি ব্যডতদযদক জুন ২০১৫ ম থন্ত ডনধ থাযণ কযা য়।  

 

 ৮। ডযদ থন: প্রকেটি ০২/০২/২০১৬ তাডযদখ  আইএভইদড’য উ-ডযচারক (রযর), নাডদ ভঞ্জুযা আপদযাজ কর্তথক 

ডযদ থন কযা য়। ডযদ থনকাদর প্রকে ডযচারক এফাং ফাাংরাদদ রযরওদয়য াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছদরন। 
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প্রকে াংডিষ্ট কভ থকতথাদদয দঙ্গ আদরাচনা, প্রকে তথ্য ডফদিলণ এফাং ডডআয এয তদথ্যয ডবডিদত প্রডতদফদনটি 

প্রণয়ন কযা দয়দছ। ডযদ থন ম থদফেণ ডনম্নরূ: 

 

৮.১। ডগন্যাডরাং ব্যফস্থা পুনফ থান ও আধুডনকায়ন:  প্রকদেয আওতায় জয়দদফপুয-ভয়ভনডাং রকদনয ১৩টি রেদনয 

ডগন্যাডরাং ব্যফস্থা পুনফ থান ও আধুডনকায়ন কযা দয়দছ। গড প্যোমকি-১ এয আওতোয় চুডক্ত অনুমায়ী ঠিকাদায 

প্রডতষ্ঠান LSIS Company Ltd. রভাট ৬৭৬১.২৬ রক্ষ টোকো ব্যময় এ কোিটি ম্পোদন কময। প্রকমল্পয 

অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদমত এ প্যোমকমিয আওতোয় বোওয়োর েোিীপুয, যোমিন্দ্রপুয, ইজ্জতপুয, শ্রীপুয, 

কোওযোইর, ভোেোরী, েপযোঁও, ধরো, আউদরয়ো নেয, পোমতভো নেয, সুদতয়োেোরী এফং ভয়ভনদং এ ১৩টি 

লস্টমনয দেন্যোদরং মন্ত্রোদত দফমদ লথমক আভদোদন কময স্থোদত ময়মে। দযদ থমনয ভয় ১৩টি লস্টমনয ভমে 

ভয়ভনদং, সুদতয়োেোরী, পোমতভোনেয, আওদরয়োনেয, ধরো, েপযোঁও, ভোেোরী এফং কোওযোইদ-এ ৮টি লস্টমনয 

দেন্যোদরং দমস্টভ পুনফ থোন ও আধুদনকোয়মনয কোি মযিদভমন লদেো য়। এ লস্টনমূময দেন্যোদরং কমক্ষ 

স্থোদত মন্ত্রোদত চর যময়মে লদেো মোয়। ভয়ভনদং লস্টমনয লস্টন ভোস্টোয আইএভইদডমক অফদত কমযন লম, 

প্রকমল্পয আওতোয় দেন্যোদরং দমস্টমভয আধুদনকোয়মনয পমর পূমফ থয তুরনোয় লিমনয েদত বৃদিয কোযমণ ভয় 

অমনকেোদন োেয় ময়মে।  দতদন আযও িোনোন লম, দেন্যোদরং দমস্টমভয িন্য স্থোদত প্রদতটি মন্ত্রোদত দনয়দভত 

যীক্ষো কময লদেো য়। লকোন মোদন্ত্রক লেোরমমোে/ত্রুটি লদেো লেমর তোৎক্ষদণকবোমফ তো লভযোভলতয উমদ্যোে গ্রণ কযো 

য়। দযদ থমনয ভয় ভয়ভনদং লস্টমনয দেন্যোদরং দমস্টভ ভদনটদযং ংক্রোন্ত লযদিস্ট্রোয ফইটি ম থোমরোচনোমন্ত 

লদেো দেময়মে লম, লযরিোক দেন্যোদরং দমস্টমভয মোফতীয় মন্ত্রোং দনয়দভত যীক্ষো কযো মে। এ ংক্রোন্ত 

োরনোেোদ তথ্যোদদ দযদষ্ট-ক দয় দ্রষ্টব্য।  

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-১: িযোমকয োম অফদস্থত দেন্যোদরং ফক্স দচত্র-২: দেন্যোদরং ফমক্সয অবযন্তয  

  

 

 

 

 

 

দচত্র-৩: দেন্যোদরং রুভ, ভয়ভনদং িংন দচত্র-৪: িযোমক স্থোদত দেন্যোদরং দডবোই 

 

উমেখ্য, প্রকদেয আওতোয় বোওয়োর েোিীপুয, যোমিন্দ্রপুয, ইজ্জতপুয, শ্রীপুয, কোওযোইদ, ভোেোরী, েপযোঁও, ধরো, 

আউদরয়োনেয, পোমতভোনেয, সুদতয়োেোরী এফং ভয়ভনদং এ ১৩টি লস্টমনয দেন্যোদরং দমস্টমভয আধুদনকীকযণ 

ময়মে। তমফ ইজ্জতপুয, ধরো ও সুদতয়োেোরী লস্টমনয লস্টন ভোস্টোমযয দ েোদর থোকোয় এ ৩টি লস্টমন লিন ক্রদং 

কযমত ক্ষভ য় নো ভমভ থ প্রকল্প দযচোরক আইএভইদড’লক অফদত কমযন। দতদন আযও িোনোন লম, এ দতনটি লস্টমন 

এককোরীন একটি ভোত্র লিন অফস্থোন কযমত োময এফং অন্য লকোন লিন োদং কযমত োময নো। এয পমর দেন্যোদরং 
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দমস্টভ কোম থকয যময়মে এভন দনকটফতী লস্টমন লিন অমক্ষভোন থোমক এফং লিমন ভ্রভমণয ভয়ীভো কভোমনো ম্ভফ 

য় নো। দযদ থমনয ভয় সুদতয়োেোরী ও ধরো লস্টমন দীঘ থ ভয় অমক্ষো কযমত ময়মে।  

 

৮.২। পূতথ কোি: প্রকমল্পয অনুমভোদদত আযদডদদমত ৪টি লস্টমনয প্রদতটিমত ৮৭০ ফে থ দভটোয আয়তমনয এফং ৮টি 

লস্টমনয প্রদতটিমত ৭৯০ ফে থ দভটোয কময ইকুইমভে রুভ দনভ থোমণয ংস্থোন দের। দেন্যোদরং মন্ত্রোদত স্থোমনয িন্য 

১২টি লস্টমন ইকুইমভে রুভ এফং ১৩টি লস্টমন লিনোমযটয রুভ দনভ থোমণয িন্য ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোন লভো থ কোমভ 

কনস্ট্রোকন দরদভমটড, চট্টগ্রোভ এয োমথ ২৬/০৫/২০১১১ তোদযমে চদক্তত্র স্বোক্ষয কযো য়। প্রকল্প ভোদপ্ত ম থন্ত (জুন 

২০১৫) প্রকমল্পয অনুমভোদদত দডদদয ংস্থোন অনুমোয়ী লভোট ১৩টি লস্টমন ইকুইমভে রুভ এফং লিনোমযটয বফন 

দনভ থোমণয কোি ম্পন্ন ময়মে। দযদ থমনয ভয় ৮টি লস্টমনয ইকুইমভে রুভ এফং লিনোমযটয বফন লদেো য়। 

ফগমরো লস্টমনয বফনমূ ফোদযকবোমফ অক্ষত লদেো দেময়মে। দযদ থনকোমর লদেো মোয় লম, ভয়ভনদং লস্টমনয 

লিনোমযটয বফমনয লদয়োমর পোটর লদেো লদওয়োয় তো লভযোভত কযো ময়মে।   

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৫: ইকুইমভে রুভ, আউদরয়োনেয দচত্র-৬: দেন্যোদরং দমস্টভ ভদনটদযং, কোওযোইদ লস্টন 

  

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৭: দেন্যোদরং দমস্টভ ভদনটদযং, ভোেোরী লস্টন 

 

দচত্র-৮: ইকুইমভে ও লিনোমযটয রুভ, সুদতয়োেোরী 

 

৮.৩। দেন্যোদরং ংদিষ্ট দ-ওময় ংস্কোয কোি:  ওয়োকথ প্যোমকি-২ এয আওতোয় ১৩টি লস্টমনয দেন্যোদরং ংদিষ্ট 

দ-ওময়য কোি, মথো- ময়ে, িো ময়ে, লয়ে দিোয, লযর ইনু্পমরন প্রভৃদত ংস্কোয কোমিয িন্য ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোন লভো থ লিড দরংক দরউন, চট্টগ্রোভ এয োমথ ১৬/১০/২০১২ তোদযমে চদক্তত্র স্বোক্ষয কযো য়।এ কোমিয 

িন্য অনুমভোদদত দডদদমত ২০০.০০ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দের। WD-2 প্যোমকমিয আওতোয় এ অমথ থয চদক্তমূল্য 

২০০.০০ রক্ষ টোকো। েত ৩১/০৮/২০১৪ তোদযমে এ প্যোমকমিয কোি ভোপ্ত ময়মে। এ কোমিয িন্য ঠিকোদোয 

প্রদতষ্ঠোনমক লভোট ১০৬.৯৫ রক্ষ টোকো দযমোধ কযো ময়মে। এ প্যোমকমিয লবৌত অগ্রেদত ১০০%।    
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  দচত্র-৯: ংস্কোযকৃত দ-ওময় 

   

দচত্র-১০: ংস্কোযকৃত দ-ওময় ও লুরোইন 

 

৮.৪। ইকুইমভে ও লিনোমযটয রুভ বফদুযদতকযণ:  ১২টি লস্টমন ইকুইমভে রুভ এফং ১৩টি লস্টমন লিনোমযটয রুভ 

বফদুযদতকযমণয িন্য অনুমভোদদত দডদদমত এ েোমত লভোট ১৫৬.০০ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দের। এ অমঙ্গয কোি লভোট 

২টি রমট ম্পোদন কযো য়। রট-১ এয আওতোয় এয়োযটোইট ইকুইমভে রুভ  (৪টি লস্টন, প্রদতটি ৮৭০ ফে থ দভটোয  

এফং  ৯টি লস্টন, প্রদতটি ৭৯০ ফে থ দভটোয এফং লিনোমযটয রুভ স্থোমনয ংস্থোন দের। রট-২ এয আওতোয় ১৩টি 

লস্টমনয বফদুযদতক তোয, রোইট, পযোন ইতযোদদ স্থোমনয কোমিয ংস্থোন দের। দযদ থমনয ভয় ৮টি লস্টমনয 

ইকুইমভে ও লিনোমযটযমূ চর থোকমত লদেো লেমে। দযদ থনকোমর আউদরয়োনেয লস্টমনয দেন্যোদরং দমস্টভ 

যীক্ষো কযো ম্ভফ য়দন। দফবোেীয় ংমকত ও লটদরমপোন প্রমকৌরী, ফোংরোমদ লযরওময় আইএভইদড’লক িোনোন লম, 

এ লস্টমন যফযোকৃত দফদুযৎ লরো-লবোমিি ওয়োয় দেন্যোদরং দমস্টভ লিনোমযটয দদময় চোলু যোেমত য়, মো 

ব্যয়ফহুর। লরো-লবোমিি দফদুযৎ ভস্যো ভোধোমন লকোন দমক্ষ লনওয়ো ময়মে কী নো তো িোনমত চোইমর দফবোেীয় 

ংমকত ও লটদরমপোন প্রমকৌরী িোনোন লম, এ দফলময় স্থোনীয় দফদুযৎ অদপম লমোেোমমোে কযো ময়মে। প্রকমল্পয 

আওতোয় স্থোদত দেন্যোদরং দমস্টভ চর যোেোয রমক্ষ এ লস্টমনয ঠিক লবোমিমিয দফদুযৎ যফযো প্রোদপ্তয িন্য 

ফোংরোমদ লযরওময় প্রময়োিনীয় উমদ্যোে গ্রণ কযমত োময ভমভ থ আইএভইদড’য ক্ষ লথমক অদবভত ব্যক্ত কযো য়। 

 

 

 

 

 

 

   দচত্র-১১: স্থোনকৃত লিনোমযটয, আউদরয়োনেয লস্টন 

 

৯। ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   অনুমভোদদত ংমোদধত দডদদমত প্রকমল্পয কর ক্রয় কোি ম্পোদমনয িন্য ২টি গড 

প্যোমকি এফং ৪টি ওয়োকথ প্যোমকমিয ংস্থোন দের। উক্ত প্যোমকিমূময ভমে গড প্যোমকি-১ দফমিলণোমন্ত লদেো 

মোয় লম, এ প্যোমকমিয িন্য ংমোদধত দডদদমত লভোট ৭০১৪.৮১ রক্ষ টোকোয ংস্থোন দের। এ প্যোমকমিয 

অনুমভোদনকোযী কর্তথক্ষ দদদিদ । এ প্যোমকমিয দযত্র আফোমনয তোদযে ২০.১২.২০১১ এফং দযত্র লেোরোয 

তোদযে ১৫.০৩.২০১২। বদদনক ইমিপোক, The Daily Star, দদটিইউ এয ওময়ফ োইমট এফং ফোংরোমদ 

লযরওময়য ওময়ফোইমট  এ প্যোমকমিয  দযত্র প্রকোদত য়। এ প্যোমকমিয িন্য লভোট ১০টি দযত্র দফদক্র য় এফং 
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এয দফযীমত ৪টি দযত্র িভো মড় মোয ফকটি লযনদব দফমফদচত য়। দদদিদ LSIS Company 

Ltd, South Korea- এয োমথ ১৪/০৮/২০১২ তোদযে চদক্ত ম্পোদদত য় এফং ০৯/০৯/২০১২ তোদযে লথমক 

চদক্ত কোম থকয য়। জুন, ২০১৫ ম থন্ত ঠিকোদোযমক কোম থোমদময দফযীমত ৬৭৬১.২৬ রক্ষ টোকোয দফর দযমোধ কযো 

ময়মে। উমেখ্য, দযত্র প্রদক্রয়োকযমণ অদধক ভয় ব্যয় ওয়োয় প্রকল্প ফোস্তফোয়মন দনধ থোদযত ভময়য লচময় অদধক ভয় 

লরমেমে ভমভ থ লযরথ ভন্ত্রণোরময়য মত্র উমেে কযো ময়মে। মত্র ফরো ময়মে লম, প্রকমল্পয দযত্র ১ভ দপোয় 

লটকদনকযোর ত্রুটিয কোযমণ ফোদতর কযো য়। এযয ২য় দপোয় দযত্র পুনযোয় আহ্বোমনয দিোন্ত গৃীত য়। এযয ৩য় 

ফোয দযত্র আহ্বোন কময তো চূড়োন্তকযমণ ভয় লরমে মোয়। প্রকল্প দযচোরমকয দপ্তয মত প্রোপ্ত দযত্র ংক্রোন্ত 

দফস্তোদযত তথ্যোদদ দযদষ্ট-ে’লত দন্নমফদত কযো মরো।  

 

১০। (ক) ডডডড ফযাে ও অগ্রগডত:  প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ প্রকদেয 

অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয ডডডড অনুমায়ী  

ডযকডেত রেূভাো  

অথ থফছয াংদাডধত ডডডড অনুমায়ী 

 ডযকডেত রেূভাো 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ৩৭৯০.২২ ৩৭৯০.২২ - ৩৩.৩৬% ২০১০-১১ ৮৯.৬৮ ৮৯.৬৮ - ০.৮৩% 

২০১১-১২ ৩৮৫৫.৬৫ ৩৮৫৫.৬৫ - ৩৩.৯৩% ২০১১-১২ ১৩৫.৬৬ ১৩৫.৬৬ - ১.২৬% 

২০১২-১৩ ৩৭১৬.৬৭ ৩৭১৬.৬৭ - ৩২.৭১% ২০১২-১৩ ২৩৫৭.৮১ ২৩৫৭.৮১ - ২১.৯৪% 

   -  ২০১৩-১৪ ৮১৬৫.৩৪ ৮১৬৫.৩৪ - ৭৫.৯৭% 

লভোট= ১১৩৬২.৫৪ ১১৩৬২.৫৪ - ১০০%  ১০৭৪৮.৪৯ ১০৭৪৮.৪৯ - ১০০% 

 
 

১০. (খ) এডডড/াংদাডধত আযএডডড ফযাে ও অগ্রগডত: প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী 

আদরাচূ প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো % 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ৮৯.৬৮ ৮৯.৬৮ - ০.৫০%  ৮৯.৬৮ ৮৯.৬৮ - ০.৫০% 

২০১১-১২ ১৩৫.৬৬ ১৩৫.৬৬ - ১.৫০%  ১৩৫.৬৮ ১৩৫.৬৮ - ১.৫০% 

২০১২-১৩ ১৩৫২.৪৭ ১৩৫২.৪৭ - ১৩.৫১%  ১৩৫১.৯৭ ১৩৫১.৯৭ - ১৩.৫১% 

২০১৩-১৪ ৬০৫৭.৮৬ ৬০৫৭.৮৬ - ৬০.০০%  ৬০৫৭.৮৬ ৬০৫৭.৮৬ - ৬০.০০% 

২০১৪-১৫ ১৭৬৫.০০ ১৭৬৫.০০ - ২৪.৪৯%  ১৭৪৪.৯৮ ১৭৪৪.৯৮ - ২৪.৪৯% 

লভোট= ৯৪০০.৬৭ ৯৪০০.৬৭ - ১০০.০০%  ৯৩৮০.১৭ ৯৩৮০.১৭ - ১০০.০০% 

 

উমযোক্ত তথ্যোদদ দফমিলমণ লদেো মোয় লম, প্রকমল্পয মূর অনুমভোদদত দডদদ’য রক্ষযভোত্রো অনুমোয়ী প্রকল্পটি ফোস্তফোয়ন 

কযো য়দন। যফতীমত ংমোদধত দডদদ’য রক্ষযভোত্রো অনুমোয়ী ২০১৩-১৪ অথ থ ফেময ৭৫.৯৭% ফোস্তফ রক্ষযভোত্রো 

দনধ থোযণ কযো য়, মো ফোস্তফোনুে য়দন ভমভ থ প্রতীয়ভোন য়। কোযণ এযয প্রকল্পটিয লভয়োদ ব্যয় বৃদি ব্যদতমযমক 
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০১(এক) ফেয বৃদি কযো য়। প্রকমল্পয সুপর মথোভময় সুদফধোমবোেীমদয কোমে লৌুঁমে লদওয়ো দনদিতকমল্প বদফষ্যমত 

এ ধযমণয প্রফণতো দযোয কযো আফেক। প্রকমল্পয অনুকূমর এদডদমত ফেযওয়োযী অথ থ প্রোদপ্ত, প্রকল্প ফোস্তফোয়মন 

ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থোয প্রোদতষ্ঠোদনক ক্ষভতো ইতযোদদ দফলয়োফরী দফমফচনোয় এমন দডদদ’য ফেযওয়োযী রক্ষযভোত্রো ও 

কভ থ-দযকল্পনো দনধ থোযণ কযো প্রময়োিন।  

 

১১। অন্যান্য মন্ত্রাডত/গাডড় ক্রয়/স্থান: প্রকদেয আওতায় একটি ডজ গাডড় রকনা দয়দছ মা প্রকে ভাডপ্তয য ফাাংরাদদ 

রযরওদয়য ডযফন পুদর জভা রদওয়া দয়দছ। 

১২।  প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

১৩। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রদমাজূ নয়। 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন 

 িয়মদফপুয-ভয়ভনদং লকমনয ১৩টি লস্টমনয 

দফদ্যভোন দেন্যোদরং দমস্টমভয পুনফ থোন ও 

আধুদনকীকযণ; 

 দনযোদ লিন দযচোরনো দনদিতকযণ , লিন দুঘ থটনো 

হ্রো; এফং  

 লিমনয েদত বৃদিকযণ; 

প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয পমর িয়মদফপুয -ভয়ভনদং 

লস্টমনয ১৩টি লস্টমনয দেন্যোদরং দমস্টমভয 

আধুদনকীকযণ ময়মে। এয পমর দনযোমদ লিন 

দযচোরনো কযো ম্ভফ ময়মে এফং লিমনয েদত 

পূমফ থয লচময় বৃদি লময়মে।  

 

১৪। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:   

ক্রডভক নাং প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. িনোফ লভোোঃ নোদয উদদ্দন আমভদ  

প্রকল্প দযচোরক/দেন্যোর, 

ফোংরোমদ লযরওময়, ঢোকো। 

পূণ থকোরীন ০১.০৭.২০১০-১৩.০৮.২০১০ 

২. িনোফ লভোোঃ দভিোনুয যভোন 

প্রকল্প দযচোরক/দেন্যোর, 

ফোংরোমদ লযরওময়, ঢোকো। 

পূণ থকোরীন ১৩.০৮.২০১০-

২৫.০৮.২০১১ 

৩. িনোফ লভোোঃ আমনোয়োরুর ক 

প্রকল্প দযচোরক/দেন্যোর, 

ফোংরোমদ লযরওময়, ঢোকো। 

পূণ থকোরীন ২৪.০৮.২০১১-

৩০.০৬.২০১৫ 

 
 

১৫। অডডট াংক্রান্ত: লযরথ ভন্ত্রণোরয় মত লপ্রদযত দদআয ম থোমরোচনোয় লদেো মোয় লম প্রকল্পটিয লকোন Internal  ও 

External Audit কযো য়দন।  

 

১৬। প্রডেণ:  প্রকদেয আওতায় ৪ (চায) জন কভ থকতথাদক ৭.৪৭ জনভা সফদদডক প্রডেণ প্রদান কযা দয়দছ। ঠিকাদায 

প্রডতষ্ঠান LSIS Company Ltd. South Korea কর্তথক প্রডেণ ব্যয় ডনফ থা কযা দয়দছ।  

 

১৭। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:    

১৭.১। ফাস্তফায়নকার বৃডি:  প্রকেটি ফাস্তফায়দনয রেদে মূর অনুদভাডদত রভয়াদ ০১/০৭/২০১০ রথদক ৩০/০৬/২০১৩ ম থন্ত 

ডছর। যফতীদত প্রকেটিয রভয়াদ ব্যয় বৃডি ব্যডতদযদক জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃডি কযা য়। এয পদর প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

দাঁড়ায় ০১/০৭/২০১০ রথদক ৩০/০৬/২০১৫ ম থন্ত। অথ থাৎ প্রকদেয রভয়াদ ৬৬.৬৬% বৃডি ায়। মূর অনুদভাডদত 

রভয়াদকাদরয ভদধ্য প্রকে ফাস্তফায়দনয জন্য ফাাংরাদদ রযরওদয়দক দচষ্ট দত দফ।    
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১৭.২ অপ্রতুর জনফর:  ইজ্জতপুয, ধরো ও সুদতয়োেোরী- এ ৩টি লস্টমন কদম্পউটোয লফইিড দেন্যোদরং ও ইেোযরদকং  

দমস্টভ স্থোন কযো ময়মে। তমফ এ দতনটি লস্টমন লস্টন ভোস্টোমযয দ েোদর থোকোয কোযমণ এগমরো কোম থকয কযো 

মোমে নো। পরশ্রুদতমত একই ভময় একোদধক লিন োদং/ক্রদং কযমত োময নো ভমভ থ প্রকল্প দযচোরক 

আইএভইদড’লক অফদত কমযন। ফোস্তফোদয়ত প্রকমল্পয সুপর লমত এ দতনটি লস্টমন অদত দ্রুত লস্টন ভোস্টোয 

দনময়োমেয িন্য লযরথ ভন্ত্রণোরয়/ ফোংরোমদ লযরওময় উমদ্যোে গ্রণ কযমত োময। 

 

১৮। ভতাভত/সুাডয: 

১৮.১   বদফষ্যমত প্রকল্প গ্রমণয ভয় প্রকমল্পয অনুকূমর এদডদমত ফেযওয়োযী অথ থ প্রোদপ্ত, প্রকল্প ফোস্তফোয়মন ফোস্তফোয়নকোযী 

ংস্থোয প্রোদতষ্ঠোদনক ক্ষভতো ইতযোদদ দফলয়োফরী দফমফচনোয় এমন দডদদ’য ফেযওয়োযী রক্ষযভোত্রো দনধ থোযণ কযমত 

মফ (অনুদেদ-১০);  

১৮.২ বডফষ্যদত অনুদভাডদত রভয়াদদয ভদধ্য প্রকে ফাস্তফায়দনয কাজ ম্পন্ন কযদত ফাাংরাদদ রযরওদয়দক দচষ্ট দত দফ 

(অনুদেদ-৯ ও ১৭.১); 

১৮.৩ ইজ্জতপুয, ধরো ও সুদতয়োেোরী এ দতনটি লস্টমন অদত দ্রুত লস্টন ভোষ্টোয দনময়োমেয িন্য লযরথ ভন্ত্রণোরয়/ 

ফোংরোমদ লযরওময় প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ (অনুমেদ ১৭.২) 

১৮.৪ আউদরয়োনেয লস্টমন ঠিক লবোমিমিয দফদুযৎ যফযো প্রোদপ্তয িন্য ফোংরোমদ লযরওময় প্রময়োিনীয় উমদ্যোে গ্রণ 

কযমত োময (অনুদেদ-৮.৪); 

১৮.৫ প্রকেটিয ইন্টাযনার এফাং এক্সটাযনার অডডট ম্পাদদনয উদযাগ গ্রণ কযদত দফ (অনুদেদ-১৫);    

 

১৮.৬। উদযয অনুদেদ-১৮.১ দত ১৮.৫ অনুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পদকথ রযরথ ভন্ত্রণারয় আইএভইডড-রক অফডত কযদফ। 
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নাবাযন দত াতেীযা দয় মুডন্সগি ম থন্ত রযররাইন ডনভ থাদণয জন্য ম্ভব্যতা ভীো ীল থক প্রকদেয 

ভাডপ্ত-মূল্যায়ন প্রডতদফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৫) 

 

১।  প্রকদেয নাভ     :  Feasibility Study for Construction of Railway Line from 

Navaran to Munshiganj via Sathkhira (1
st
 Revised). 

 
 

 

২।  প্রকদেয ধযন : কোদযেযী ভীক্ষো প্রকে। 

৩।  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ  : রযরথ ভন্ত্রণোরয়। 

 ৪।  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

  

: ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

 
৫।  অথ থোয়ন : দিওদফ। 

  

৬। প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

  

(ক) ফাস্তফায়ন ব্যয়                                                                                                              

                                                                                                                                    

                                                                                                                      (রে টাকায়)   

                                                                                                                                                        

টিডড অনুমায়ী প্রাক্কডরত ব্যয়   

প্রকৃত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় মূর 

টিদদ’য লচময় % মূর ফ থদল াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ 

১১৫৬.৯৬ 

 

১১৩৬.৮৯ 

 

১১১২.৮৮ 

 

৩.৮১% কভ 

 

(ক) ফাস্তফায়ন ভয়: 

 

টিডড অনুমায়ী ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতক্রোন্ত ভয় (মূর 

টিদদ’য লচময় %) মূর ফ থদল াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ 

জুরাই ২০১১ দত 

জুন ২০১২ ম থন্ত 

জুরাই ২০১১ দত 

ডডদম্বয ২০১৪ ম থন্ত 

জুরাই ২০১১ দত 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

 

(৩০০% লফী) 

 
 

৭। প্রকদেয টভূডভ:  

 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী েত ২৩/০৭/২০১০দি: তোদযমে োতক্ষীযো লিরোয েোভনেয উমিরো পযকোমর ‘ণ্য আভদোদন-

যপ্তোনী ও িনদযফন িতয কযোয রমক্ষয মমোয লথমক োতক্ষীযো লিরোয েোভনেয উমিরোয মুদন্পেি ম থন্ত 

লযর লমোেোমমোে স্থোমনয’ প্রদতশ্রুদত প্রদোন কমযন। ফোংরোমদময দদক্ষণ ও দিভোঞ্চর দফমল কময োতক্ষীযো লিরো 

ফোংরোমদ লযরওময়য দযমফো লথমক দফদেন্ন। ওয়োড লদযমটি োইট দোলফ যময়র লফঙ্গর টোইেোয, দচত্রো দযণ ও 

অন্যোন্য ফন্য প্রোণীয অবোয়োেভ দফমেয বৃিভ ম্যোনডমগ্রোব পমযষ্ট ‘সুন্দযফন’ লদী-দফমদী ম থটকলদয িন্য আকল থণীয় 

একটি ম থটন লকন্দ্র। দকন্তু দনযোদ ও আযোভদোয়ক ভ্রভন ব্যফস্থোয অবোমফ ম থটকমদয নোনো ভস্যোয় ড়মত য়। 

মমোয-লফনোমোর লকমনয নোবোযন মত োতক্ষীযো ময় েোভনেয উমিরোয মুদন্পেি ইউদনয়ন ম থন্ত লযরওময় 

দরংক স্থোন কযো মর ম থটকমদয সুন্দযফমন েভনোেভমন সুদফধো মফ এফাং ণ্য আভদোদন-যপ্তোনী ও িনদযফন 

লক্ষমত্র োতক্ষীযো লিরো ফোংরোমদ লযরওময়য দযমফো লনটওয়োমকথয মঙ্গ যুক্ত  মফ। এ লপ্রক্ষোমট উক্ত লযরওময় 

দরংক স্থোনকমল্প ম্ভোব্যতো মোচোই তথো লযর রোইন দনভ থোণ অথ থননদতক, োভোদিক ও দযমফেতবোমফ উমমোেী দকনো 

তোয ভীক্ষো দযচোরনোয িন্য ফোংরোমদ লযরওময় কর্তথক আমরোচয Feasibility Study for Construction of 
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Railway Line from Navaran to Munshiganj via Sathkhira-ীল থক ভীক্ষো প্রকল্পটি যকোমযয  

দনিস্ব অথ থোয়মন ফোস্তফোয়ন কযো য়। 

  

৮। প্রকমল্পয উমদ্দে: আদরাচূ কাডযগযী ভীক্ষো প্রকল্পটিয উদেশ্য মরো- 

To conduct- 
  

 techno-economical feasibility study and safeguard policy studies to determine 

the viability of railway line from Navaran to Munshiganj; and 
 

 detailed engineering survey along the recommended alignment and prepare 

detailed engineering design, drawings, bid documents along with tendering 

services; 

 

৯। প্রকমল্পয প্রধোন কোম থমূ:  ভীক্ষো প্রকল্পটিয আওতায় ম্পাডদত প্রধোন কোম থমূ- 

 Detailed engineering survey;  

 Detailed engineering design, drawings; and 

 Preparation of Bid Documents 

 

১০। প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন : রযর ভন্ত্রণারয়  লপ্রদযত PCR-এ অনুাদয  প্রকদেয অঙ্গডবডিক কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত তথ্য ডনম্নরূ- 

                                                                                                                                      (রে টাকায়) 

 

ক্রঃ 

নাং 

 

অনুদভাডদত াংদাডধত টিডড  

অনুমায়ী  কাদজয অঙ্গ  

 

একক 

অনুদভাডদত াংদাডধত  

টিডড  অনুমায়ী রেূভাো   

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ আডথ থক আডথ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(A)  Revenue Component 

48

74 
Consultancy Services 

 Remuneration and Per Diem of 

International Consultants 

MM  

৫২ 

 

৪৪৫.৮৯ 

 

৪৪৫.৮৯ 

Remuneration and Per Diem of 

National Consultants 

MM  

১০৭ 

 

১৮৬.৮৫ 

 

১৮৬.৮৫ 

Office administration cost and lo-

gistics for consultants 

- -  

২৬.৪৬ 

 

২৬.৪৬ 

International and Local Travel - - ১৭.২৬ ১৭.২৬ 

Reports and Communications - - ১৭.১৫ ১৭.১৫ 

Equipments - - ৫.৩১ ৫.৩১ 

Workshops/seminars - - - - 

Surveys, data collection and inves-

tigations 

- - ১৪৫.৯০ ১৪৫.৯০ 

Office accommodation and trans-

portation on hire charge for con-

sultants 

 

- 

 

- 

 

৩৮.৭০ 

 

৩৮.৭০ 

Out of Station Allowances - - ৬.০০ ৬.০০ 
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ক্রঃ 

নাং 

 

অনুদভাডদত াংদাডধত টিডড  

অনুমায়ী  কাদজয অঙ্গ  

 

একক 

অনুদভাডদত াংদাডধত  

টিডড  অনুমায়ী রেূভাো   

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ আডথ থক আডথ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

48

14 

Income Tax and Vat for consul-

tancy services 

 

- 

 

- 

 

২২২.৩৮ 

 

২২২.৩৮ 

48

33 

Cost for Advertisement - - ১.০০ .৯৯ 

48

54 

Office stationeries and other con-

sumables for PD office 

 

- 

 

- 

 

২.০০ 

 

- 

 Sub-total Revenue Component - - ১১১৪.৯০ ১১১২.৮৮ 

(B)  Capital Component 

 Nill - - - - 

Sub-total (Capital Component) - - - - 

(C)  Contingency 

4899 Physical Contingency - - ১১.০০ - 

Price Contingency - - ১১.০০ - 

Sub-total  - - ১২.০০ - 

Grand Total (a+b+c) - - ১১৩৬.৮৯ ১১১২.৮৮ 

১১। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য :  প্রকল্প দযচোরক দোমফ ০২ জন কভ থকতথা দাডয়ে ারন কদযদছন।     ডনদম্ন প্রকল্প 

দযচোরক ংক্রোন্ত তথ্যোদদ প্রদোন কযো মরো- 

 

 

নাভ ও দডফ 

অডতডযক্ত 

দাডয়ে 

দাডয়ে 

গ্রণ 

 

দাডয়েকার 

 

ভন্তব্য 

কোিী লভোোঃ যদপকুর আরভ প্রধোন 

প্রমকৌরী/দিভ, ফোংরোমদ লযরওময়, 

যোিোী 

 

∙ 

 

০৪/০৫/২০১১ 

 

১২/০৪/১৫ ম থন্ত 

একাডধক প্রকরেয 

ডযচারক ডছদরন। 

লভোোঃ ভোবুবুর ক ফকী 

প্রধোন প্রমকৌরী দিভ, ফোংরোমদ 

লযরওময়, যোিোী 

 

∙ 

 

১২/০৪/২০১৫ 

 

 

৩১/১২/১৫ ম থন্ত 

একাডধক প্রকরেয 

ডযচারক ডছদরন। 

 

১২। াংদাডধত অনুদভাদডত টিডড-রত াংস্থান, এডডড ফযাে, অফমুক্ত ও ব্যয় াংক্রান্ত তথ্য (ডজওডফ অাং):  

প্রকদেয াংদাডধত টিডড অনুমায়ী ফছযওয়াযী অদথ থয াংস্থান এফাং এডডড ফযাে, অফমুক্ত  ও ব্যয়  

াংক্রান্ত তথ্য ডনম্নরূ-                                                                                       

                                                                                                       (রে টাকায়)                                                                                                                                     

অথ থফছয আযটিডড-রত াংস্থান আযএদডদ ফযোদ্দ অফমুক্ত ব্যয় 

১  ২ ৩ ৪ 

২০১১-১২ - - - - 

২০১২-১৩ ৬.০০ ৬.০০ - - 

২০১৩-১৪ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৯৫.০০ 

২০১৪-১৫ ৮২৫.০০ ৮২৫.০০ ৮২৫.০০ ৮১৭.৮৮ 

লভোট= ১১৩১.০০ ১১৩১.০০ ১১২৫.০০ ১১১২.৮৮ 
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১৩। প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:                                                                     

                                                                                                         (রে টাকায়)   

                                                                                                                                                                                                                          

টিদদ 

অনুমভোদলনয তোদযে ফোস্তফোয়ন লভয়োদ প্রোক্কদরত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ 

মূর টিডড ২০/১০/২০১১  জুরোই ২০১১ মত জুন ২০১২ ১১৫৬.৯৬ 

রভয়াদ বৃডি (১ভ) ০৩/১০/২০১২  জুরোই ২০১১ মত দডম: ২০১২ - 

রভয়াদ বৃডি (২য়) ০৯/০৪/২০১৩ জুরোই ২০১১ মত জুন ২০১৩ - 

১ভ াংদাধন ২০/১১/২০১৩  জুরোই ২০১১ মত দডম: ২০১৪ ১১৩৬.৮৯ 

রভয়াদ বৃডি (৩য়) ১২/০৩/২০১৫  জুরোই ২০১১ মত জুন ২০১৫ - 

    

১৪। ণ্য, কোম থ ও লফো ক্রয়: 

১৪.১ প্রকদেয আওতায় রকান গাডড় ক্রয় কযা য়ডন;  

 

১৪.২ PCR-এ অনুদেখ থাকদরও প্রকে াংডিষ্ট কভ থকতথাদদয রদয় প্রোপ্ত তথ্যোনুমোয়ী ২.০০ লকোটি টোকোয উ লবথ ব্যয় 

ম্বদরত দনন-ফদণ থত ০১টি প্যোমকমিয আওতোয় আমরোচয প্রকমল্পয কোি দযত্র আফোনপূফ থক যোভ থ ক দনময়োমেয 

ভোেমভ ম্পোদন কযো য়- 

              (রে টাকায়) 

 

 

প্যোমকি 

দযদেয 

তাডযখ ও 

প্রোক্কদরত ব্যয় 

 

চদক্তমূল্য ও 

প্রকৃত ব্যয় 

 

চুডক্তভদত কোি 

ভোদপ্তয ও 

প্রকৃত 

কোি ভোদপ্তয 

তোদযে 

 

যোভ থক প্রদতষ্ঠোন 

Consulting Services for 

Feasibility Study, Safe-

guard Policy Studies, 

Detailed Engineering 

Design and Tendering 

Services 

 

২২/১০/২০১১ 

১১১১.৯০ 

 

১১১১.৮৯ 

 

 

১৫/০৩/২০১৪ 

৩০/০৬/২০১৫ 

SMEC International 

Pty Ltd. 

in joint venture 

with ACE Consul-

tants 

  

 

১৫। ম্পোদদত কোম থক্রভ: 

 প্রকমল্পয আওতোয় দনময়োেপ্রোপ্ত যোভ থক  প্রদতষ্ঠোমনয ভোেমভ দনন -ফদণ থত কোম থক্রভ ম্পোদন কযো য় মো মূরত 

‘মমোয-লফনোমোর লকমনয নোবোযন মত োতক্ষীযো ময় েোভনেয উমিরোয মুদন্পেি ইউদনয়ন ম থন্ত’ 

লযরওময় দরংক স্থোনকমল্প মূর দফদনময়োে প্রকল্প ফোস্তফোয়ন  তথো লযর রোইন , ব্রীি, লষ্টন দফদডং ও তৎংদিষ্ট 

অন্যোন্য নক্সো প্রণয়ন এফং প্রময়োিনীয় দফদবন্ন ধযমনয ইসুয দবদিক study/Survey test কময প্রদতমফদন প্রণয়ন, 

Bid Document প্রণয়ন ও ম থোমরোচনো দফদবন্ন Social Plan প্রণয়ন ম্পৃক্ত- 
    

(1). Topgraphy Related Drawing & Documents 

-Topo/Plan and longitudinal Profile; 

-Cross Section of Embankment & Quantity of Earth Work; 

-Contour Map 

-Topo Plan of Cross section of Khals & Rivers; 

 -Quantity of Earth Work; 

 -Final Survey Report; 

 -Chainage 0+000 to 44+000; 

 -Chainage 44+000 to 84+000; 
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(02). Station Yard & Layout Plan Drawings 
 

(03). Signaling Plan Drawings 
 

(04). Land Acquisition Plan and Documents  

-Land Acquisition Plan Drawings; 

-Plot Schedule of Land Acquisition Plan; 
 

(05). Geotechnical Drawings and documents  

-Geotechnical Drawings; 

-Final Report of Geotechnical Documents with Bore log; 
 

(06). All Buildings and Ancillary Work Drawings 

-Bagachra Station; 

-Kalaroa Station; 

-Satkhira Station;  

-Parulia Station; 

-Kaliganj Station; 

-Shyamnagar Station; 
 

(07). Gate Lodge Drawings 
 

(08). Bridges and Box Culvert Drawings 
 

-Bridges Drawings 

    Chainage 0+000 to 44+000 

   Chainage 44+000 to 83+800 
 

-Box Culvert Drawings 

    Chainage 0+000 to 44+000 

   Chainage 44+000 to 83+800 
 

(09). Track works Drawings 

-Nabharan to Satkhira; 

-Satkhira to Shyamnagar; 
 

(10.) Level Crossing Drawings 
 

(11). Tender Document 

-Instructions to Tenders (ITT)/Tender data Sheet (TDS)/General Condi-

tions of Contract (GCC)/Particular Conditions of Contract (PCC)/Tender 

and Contract Forms/Bill of Quantities 

-General Specifications: General Requirements- 

Particular Sepcifications of Earthworks/Station Buildings and Electrical 

works/Rail Track & P-Way Materials/Bridges & Culvert/Ancillary 

works/Signaling/Telecommunication. 
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দযমোট থ মূময কময়কটিয দচত্র 

 

১৬। প্রকদেয উদেশ্য অজথন :  

প্রকদেয মূর উদেশ্য অজথন 

To conduct- 
 techno-economical feasibility study and 

safeguard policy studies to determine 

the viability of railway line from Nava-

ran to Munshiganj; and 

 detailed engineering survey along the 

recommended alignment and prepare 

detailed engineering design, drawings, 

bid documents along with tendering 

services; 

 

মমোমযয নোবোযন  লথমক োতক্ষীযো ময় 

মুদন্পেি ম থন্ত লযর রোইন দনভ থোমণয িন্য 

Feasibility Study-য ভোেমভ  
প্রময়োিনীয় দযমোট থ, দডিোইন ও প্রদকউযমভে 

ডকুমভে প্রণীত ওয়োয় এফং ফতথভোমন লযর 

রোইনটি দনভ থোমণয রমক্ষয দফদনময়োে প্রকল্প 

ফোস্তফোয়মনয দিোন্ত গৃদত ওয়োয় (দডদদ 

অনুমভোদন প্রদক্রয়োধীন ) আমরোচয ভীক্ষো 

প্রকমল্পয উমদ্দে অদিথত ময়মে ভমভ থ 

প্রতীয়ভোন। 

 

১৭। অদডট ংক্রোন্ত : প্রকল্পটি জুরোই ২০১১ মত জুন ২০১৫ রভয়াদদ যকাদযয ডনজস্ব অথ থায়দন ফোস্তফোদয়ত ময়মে এফং 

একফোযও অডডট ম্পন্ন য়দন । প্রকল্প ংদিষ্ট কভ থকতথোমদয ক্ষ লথমক উমদ্যোে লনওয়ো মর অডডট ম্পন্ন 

ওয়োয কথা। 

 

১৮। াধাযণ ম থদফেণ:  

১৮.১ ভীো প্রকেটিয আওতোয় দনময়োদিত যাভ থক প্রডতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ Feasibility Study-য আমরোমক 

প্রণীত দডিোইন দফদবন্ন দযমোমট থয দবদিমত Construction of New BG Track on Nabharan 

to Satkhira section on Turnkey Basis-ীল থক ডফডনদয়াগ  প্রকল্প ফোস্তফোয়মন য িন্য দডদদ 

অনুমভোদমনয কোম থক্রভ প্রদক্রয়োধীন । দযমোট থমূ ংযক্ষণ কযো  লে। বদফষ্যমত ংদিষ্ট দফলময় ে লফলক, 

দক্ষক ও দক্ষোথীমদযও এগমরো কোমি রোেমফ ভমভ থ প্রতীয়ভোন;  



 

 

600 

 

                                         

 

 

 
[ 

১৮.২ প্রকমল্পয PCR অনুমায়ী এডডড ফযাে রথদক অফমুক্তকৃত ১১২৫.০০ রে টাকা য ভদধ্য ব্যডয়ত অদথ থয 

ডযভাণ ১১২২.৮৮ রে টাকায। উদ্বৃি অথ থ যকাডয রকালাগাদয রপযত রদওয়া াংক্রান্ত তথ্য PCR-এ রনই 

[PCR-এয অনুমেদ-দ ০১(দফ)]; এফং 

 

১৮.৩ প্রকল্প ফোস্তফোয়মন  মূর অনুদভাডদত ডডডড-রত াংস্থানকৃত অদথ থয রচদয় ব্যয় ডকছুটা কভ দরও  Time 

over-run ময়মে ৩০০% (অনুমেদ-৬); 

 

১৯। আইএভইডড’য সুাডয:  

 

১৯.১ ফোংরোমদ লযরওময়য ক্ষ লথমক প্রকমল্পয অডডট ম্পন্ন কযোয উমদ্যোে এফং অদডমট আদি উথ্থোদত 

মর তো দ্রুত দনষ্পদিয রমক্ষয ব্যফস্থো দনমত মফ (অনুমেদ ১৭); 

 

১৯.২ বদফষ্যমত গরুত্বপূণ থ এরূ প্রকল্প ফোস্তফোয়মনয লক্ষমত্র Time over-run ন্যযনতভ ম থোময় যোেমত ংদিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/দফবোে ও ংস্থো প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ (অনুমেদ-১৮.৩); 

 

১৯.৩ প্রকমল্পয িন্য এডডড ফযাে রথদক অফমুক্তকৃত অদথ থয ভদধ্য ব্যডয়ত অথ থ যকাডয রকালাগাদয  রপযত 

রদওয়া না দয় থাকদর তা রপযত রদওয়ায ব্যফস্থো দনমত মফ (অনুমেদ ১৮.২); 

 

১৯.৪ প্রকমল্পয আওতোয় প্রণীত ডকুমভেমূ মথোমথবোমফ ংযক্ষমণয ব্যফস্থো দনমত মফ। একটি কদ িোতীয় 

আকথোইমব ংযক্ষমণয ব্যফস্থো লনওয়ো লমমত োময (অনুমেদ-১৮.১)। 

 

২০। অনুদেদ ১৯-রত ফডণ থত সুাডযরয আমরোমক প্রমমোিয লক্ষমত্র লযরথ ভন্ত্রণোরয় ও ফাাংরাদদ রযরওদয় মমথোমোযুক্ত ব্যফস্থো 

গ্রণ কযমফ এফং তো আগাভী এক ভাদয ভদধ্য আইএভইদড-লক অফদত কযমফ।  

 

  

 

 

 

প্রণীত ডযদাট থমূদয কড াংযেদণয ডচে 
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চট্টগ্রোভ লযরওময়য লস্টন ইয়োড থ দয-ভমডদরং প্রকল্প (২য় ংমোদধত) ীল থক প্রকদেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন 

প্রডতদফদন। 

 

 (ভাপ্ত: দডমম্বয ২০১৫) 

 
১.০  প্রকদেয নাভ : চট্টগ্রোভ লযরওময়য লস্টন ইয়োড থ দয-ভমডদরং প্রকল্প (২য় ংমোদধত) 

২.০  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

৩.০  প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪.০  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: :  

                                                                                                (রে টাকায়) 
অনুমভোদদত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

অনুদভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

অনুমভোদদত 

ব্যদয়য %) 

অডতডযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফোয়ন

কাদরয 

%) 

মূর 

(প্রঃাঃ) 

ফ থদল 

াংদাডধত 

(২য় াং:) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

(২য় াং:) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৫১৮.৬৬ 

 (৫৩১৫.৫৪) 

২৬২১৭.১০ 

 (৫৯৬৭.০৯) 

 

২৪৫১১.৭৯ 

(৫৯৫৩.৬২) 

০১/০৭/২০০৮ 

দত 

৩১/০৬/২০১৪ 

০১/০৭/২০০৮ 

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

০১/০৭/২০০৮ 

দত 

৩০/০৬/২০১৬ 

(ব্যয় বৃডি 

ব্যডতদযদক ১ 

ফছয রভয়াদ বৃডি) 

(১৭৯৯৩.১

৩) 

২৭৬.০২% 

 

২৪ ভো 

(৩৩.৩৩

%) 

 

 

৫.০   প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয): ডযডষ্ট-ক দ্রষ্টব্য। 

                                                                                                           

৬.০    কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কর কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  

৭.০     প্রকদেয টভূডভ:   

 চট্টগ্রোভ লস্টন ফোংরোমদ  লযরওময় ২য় বৃিভ লস্টন। উক্ত লস্টমন ভোরোভোর ও মোত্রী দযফণ খুফ দ্রুত বৃদি োমে। 

ল লপ্রক্ষোমট লিদফআইদ এয অথ থোয়মন ঢোকো-চট্টগ্রোভ লযরথ উন্নয়ন  প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়। উক্ত প্রকমল্পয ৫টি উ-

প্রকল্প যময়মে। মোয ভমে আমরোচয উ-প্রকল্পটি অন্যতভ। আমরোচয প্রকল্পটি লভোট ৬৫.১৮৬৬ লকোটি টোকো(দিওদফ: 

১২.০৩১২ লকোটি + প্রোঃ োোঃ ৫৩.১৫৫৪ লকোটি) ব্যময় জুরোই ২০০৮ মত জুন ২০১৪ লভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয িন্য 

৩১/১২/২০০৭ তোদযমে একমনক কর্তথক অনুমভোদদত য়। 

 

৮.০ প্রকদেয উদেশ্য:   মােী এফাং ভারাভার ডযফদনয চাডদা বৃডি াওয়ায় চট্টগ্রাভ রযরওদয় রেদনয অাদযনার 

েভতা বৃডিকদে রেন ইয়াড থ ডয-ভদডডরাং এয ভাধ্যদভ ফডধ থত চাডদা পূযণ কযা।   
 

 

৯.০ প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:  

  (ক)  েত ৩১/১২/২০০৭ দি: তোদযমে ৬৫১৮.৬৬ রক্ষ টোকো ব্যয় ও জুরোই, ২০০৮ মত জুন, ২০১৪ লভয়োমদ 

ফোস্তফোয়মনয িন্য অনুমভোদদত য়; 

  

 (ে)  ফোস্তফোয়ন ম থোময় প্রকমল্পয ক্রয় কোমিয অনুমভোদদত দযমত্রয উদ্ধৃত মূল্য অনুমভোদদত দডদদ’য ব্যয় 

অমক্ষো ২৬৮% লফী ওয়োয় ১ভ ংমোদধত দডদদ ২৫১৭১.৯৪ (দিওদফ: ১৮৯৫২.২৩ +প্র: ো: ৬২১৯.৭১) রক্ষ 

টোকো ব্যয় এফং একই লভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয িন্য ০৪/১০/২০১১ তোদযমে একমনক কর্তথক অনুমভোদদত য়; 



 

 

602 

 

  

 (ে)  যফতীমত দনভ থোণ োভগ্রীয মূল্য বৃদি, প্রকল্পটি দয-দডিোইন এফং ডরোমযয এক্সমচি লযইট দযফতথমনয 

কোযমণ পুনযোয় ২৬২১৭.০৬ (দিওদফ: ২০২৪৯.৯৭ + প্র:ো: ৫৯৬৭.০৯) রক্ষ টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় ও জুরোই, ২০০৮ 

মত জুন, ২০১৫ লভয়োমদ ফোস্তফোয়মনয িন্য ২য় ফোয প্রকল্পটি ংমোধন কযো য়। 

 

১০.০  প্রধোন লবৌত কোম থক্রভ:  
 

(১) প্লযোটপভ থ দনভ থোণ; 

(২) কায/ডএনডজ াডকথাং ডনভ থাণ; 

(৩) ফুট ওবায ব্রীজ ডনভ থাণ; 

(৪) ফাউন্ডাযী ওয়ার, াডন ট্াাংক, কারবাট থ ডনভ থাণ; 

(৫) ১১ ডকদরাডভটায িূাক ও ররদবর ক্রডাং ডনভ থাণ; এফাং 

(৬) ইদরকডিক াফদেন, রকায়াট থায ডনভ থাণ। 

 

১১.০ ডযদ থন: প্রকেটি ০৯/১১/২০১৬ ডি: তাডযদখ  আইএভইডড ’য ডযচারক জনাফ ডযভর চন্দ্র ফসু কর্তথক ডযদ থন কযা 

য়। ডযদ থনকাদর প্রকে ডযচারক এফাং ফাাংরাদদ রযরওদয়য াংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছদরন।  

 

১২.০ ম থদফেণ:  

 

১২.১   মূর প্রকল্পটি ৬৫১৮.৬৬ রক্ষ (দিওদফ: ১২০৩.১২ রক্ষ + প্র: ো: ৫৩১৫.৫৪ রক্ষ)  টোকো প্রোক্কদরত ব্যময় অনুমভোদদত য়। 

প্রকমল্পয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো দযমত্রয উদ্ধৃত দয ২৬৮% লফী ওয়োয় ১ভ ংলোদধত দডদদ ২৫১৭১.৯৪ 

(দিওদফ: ১৮৯৫২.২৩ +প্র: ো: ৬২১৯.৭১) রক্ষ টোকো ব্যময় অনুমভোদদত য়। যফতীমত দনভ থোণ োভগ্রীয মূল্য বৃদি, 

প্রকল্পটি দয-দডিোইন এফং ডরোমযয এক্সমচি লযইট দযফতথমনয কোযমণ পুনযোয় ২৬২১৭.০৬ (দিওদফ: ২০২৪৯.৯৭ + 

প্র:ো: ৫৯৬৭.০৯) রক্ষ টোকো  ব্যলয় অনুমভোদদত য়। প্রকল্পটিমত দিওদফ অনুদোন ১২.০৩ লকোটি টোকো মত ২০২.৫০ 

লকোটিমত বৃদি লমরও প্রকল্প োোয্য ভোত্র ৫৩.১৬ লকোটি টোকো মত ৫৯.৬৭ লকোটিমত বৃদি োয় (বৃদি ৬.৫১ লকোটি 

টোকো)। ফোংরোমদ যকোয উন্নয়ন ফোমিট োয়তো রোমবয উমদ্দমে প্রকল্প োোয্য গ্রণ কময থোমক। এ প্রকমল্পয লক্ষমত্র 

উক্ত উমদ্দে ব্যথ থ ময়মে।  

          অদধকন্তু উন্নয়ন মমোেী কর্তথক প্রকমল্প ভোত্র ২২.৭৬% অথ থোয়মনয পমর আন্তিথোদতক দযত্র আহ্বোন কযমত ময়মে। 

মোয পমর delay payment (১.১৯ লকোটি টোকো)-এয কোযমণ সুদ এফং price escalation ( প্রোয় 

১২.৬৫ লকোটি টোকো)-এয িন্য প্রকল্প ব্যয় বৃদি লময়মে মো দিওদফ মত দযমোধ কযো ময়মে;   

১২.২   অনুমভোদদত দডদদমত office equipments and furniture েোমত ২০.০০ রক্ষ  টোকো ংস্থোন দের। দকন্তু 

ভন্ত্রণোরয় কর্তথক লপ্রদযত দদআয-এ office equipments and furniture েোমত ৩০.০০ রক্ষ টোকো ফযোদ্দ 

লদদেময় ২৫.৯২ রক্ষ টোকো েযচ লদেোমনো ময়মে। এ েোড়োও Reimbursement of Interest নোমভ 

দডদদমত লকোন অংে দের নো। দকন্তু দদআয ম থোমরোচনো কময লদেো মোয় লম, এ েোমত ১১৮.৬৮ রক্ষ টোকো েযচ 

কযো ময়মে। দডদদ’য অংে ফদভু থত অংমে এফং দনদদ থষ্ট অংমে ফযোমদ্দয অদতদযক্ত ব্যয় দযকল্পনো ও আদথ থক 

শৃঙ্খতোয দযন্থী। এ দু’টি েোমত অথ থ ব্যয় অতযোফেকীয় মর দডদদ ংমোধন কময অথ থ ব্যয় কযো উদচত দের। 

আদথ থক ও দযকল্পনো শৃঙ্খরোয দযন্থী কোমিয িন্য কভ থকতথোমদয দোয় দোদয়ত্ব দনধ থোযণ কযো প্রময়োিন; 
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১২.৩    প্রকমল্পয আওতোয় চট্টগ্রোভ লযরওময় লস্টমনয দেনোদরং দফদডং দনভ থোণ কযো য়। এ বফন মত কদম্পউটোযোইিড  

িদতমত লযমরয signal maintain কযো য়। পূমফ থ manually signal maintain কযো মতো 

ভমভ থ লযরওময়য কভ থকতথোেণ িোনোন। Signal maintain-এ কভ থযত লটকদনদয়োনমদয এ কোমি ব্যফহ্রত মমন্ত্রয 

ভোন ম্পমকথ িোনমত চোওয়ো মর তোযো িোনোন লম, Signal System ক্রয় ও স্থোমনয য লথমক লকোন ভস্যো 

য়দন। দেন্যোর দফদডং-এয িোনরো দযিোয কোিগমরো বোমরো ভোমনয প্রতীয়ভোন য়দন। বফমনয একটি দযিো 

দননভোমনয কোঠ দদময় বতযী কযো ময়মে ভমভ থ লদেো মোয়।  দযিোটি প্রদতস্থোন কযো প্রময়োিন; 

 

 

দচত্র-১: দেনোদরং দিদডং 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-২: দেনোদরং বফমনয দযিো। দচত্র-৩: দেনোদরং দমস্টভ 

  

১২.৪   প্রকমল্পয আওতোয় ফোউন্ডোযী ওয়োর, একটি প্লোটপভ থ, ১১ দকমরোদভটোয দীঘ থ ৩ টি নতুন লু রোইন দনভ থোণ ও ৬টি পুযোতন 

লু রোইন লভযোভত কযো ময়মে। প্লোটপমভ থ  দৃদষ্ট প্রদতফন্ধীমদয িন্য দফমল ব্যফস্থো ংমমোিন কযো ময়মে। ফোংরোমদ 

লযরওময়য প্রধোন প্রমকৌরী (পূফ থ) িোনোন লম, িোইকো ও ফোংরোমদ যকোমযয লমৌথ অমথ থ  প্রকল্পটি ফোস্তফোদয়ত ওয়োয় 

প্লোটপমভ থয আন্তিথোদতক ও প্রদভত ভোন যক্ষো কযো ময়মে; 
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দচত্র-৪: লদয়োর। দচত্র-৫: নতুন প্লোটপভ থ এফং লুরোইন। 

 

১২.৫ প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত ওবোযমড োদনয ট্োংক এফং একটি কোয োদকথং ও একটি দএনদি অমটোদযক্সো োদকথং 

দযদ থন কযো য়। উক্ত োদকথং দু’টি দৃদষ্ট নন্দন ও লকোন ক্রটি দযরদক্ষত য়দন। দকন্তু দএনদি অমটোদযক্সো োদকথং-এ 

ভয়রো আফিথনো িমভ আমে এফং বফঘুময লরোকিমনয দেমর আমে। কোয োদকথং-টি ফতথভোন প্রময়োিমনয তুরনোয় 

অমনক ফড়। ভগ্র কোয োদকথং টি ব্যফহ্রত মে নো। কোয ও দএনদি’য িন্য একটি োদকথং দনভ থোণই মমথষ্ঠ দের। 

দযদ থন কোমর লযরওময়য কভ থকতথোেণ িোনোন লম, কোয োদকথং-এ দএনদি োদকথং কযো মচে। দনধ থোদযত দএনদি 

অমটোদযক্সো োদকথং-এ মোমত দএনদি অমটোদযক্সো োকথ কযো য় ল দফলময় ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রময়োিন, অন্যথোয় োদকথং 

স্থোনটি দফনষ্ট মফ। দএনদি োদকথং-টি দনভ থোণ কময অমথ থয অচয় কযো ময়মে ভমভ থ প্রতীয়ভোন লয়মে; 

 

  ১২.৪     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দচত্র-৬: ওবোযমড োদনয ট্োংক। দচত্র-৭: কোয োদকথং। 

  

১২.৬ প্রকমল্পয দনভ থোণ কোি তদোযকী কযফোয িন্য দফমদী যোভ থক কভ থযত দেমরন। প্রকমল্পয আওতোয় দনদভ থত অন্যোন্য 

দনভ থোণ কোি লমভন, পৄট ওবোযব্রীি, লযরওময় িযোক, ইমরকদিক োফ-লস্টন, লযস্ট োউ ইতযোদদ দনভ থোণ কোমি লকোন 

ক্রটি দযরদক্ষত য়দন; 

 

১২.৭ ভোপ্ত প্রকল্পটিয উয External Audit ম্পোদন কযো ময়মে। এমত ৪টি অদডট আদি যময়মে এফং অদডট 

আদিগমরোয িফোফ লদয়ো ময়মে ভমভ থ প্রকল্প দযচোরক িোনোন। অদডট আদিগমরো দনষ্পদি কময আইএভইদডলক 

অফদত কযো প্রময়োিন। 
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১৩.০  প্রকমল্পয উমদ্দে অিথন:  

রক্ষয অিথন  

(দদআয-এয তথ্য ভমত) 

ভন্তব্য 

মােী এফাং ভারাভার ডযফদনয চাডদা বৃডি 

াওয়ায় চট্টগ্রাভ রযরওদয় রেদনয 

অাদযনার েভতা বৃডিকদে রেন ইয়াড থ 

ডয-ভদডডরাং এয ভাধ্যদভ ফডধ থত চাডদা পূযণ 

কযা। 

লম উমদ্দে দনময় প্রকল্পটি গ্রণ কযো ময়দের তো দনমনোক্ত 

সুদফধোদদ দনভ থোমণয পমর অদি থত ময়মে: 

(১)  ইয়োড থ সুদফধো: 

 ১১ দকমরোদভটোয িযোক ংস্কোয ও নফোয়ন 

 ভোটিয নীমচয ইয়োড থ লড্রন দনভ থোণ ও লভযোভত 

 ফোপোয স্ট 

 লরমবর ক্রদং লেইট দনভ থোণ 

(২) মোত্রী সুদফধো: 

 েোদড় ও দএনদি অমটোদযক্সো োদক থং এরোকো 

দনভ থোণ; 

 পৄট ওবোয ব্রীি দনভ থোণ; 

 প্লোটপভ থ এফং প্লোটপভ থ লড দনভ থোণ; 

(৩)  দেন্যোদরং সুদফধো: 

 CBI স্থোন; 

(৪) অন্যোন্য লবৌত সুদফধো: 

 কোরবোট থ দনভ থোণ; 

 ওবোযমড োদনয ট্োংক দনভ থোণ; 

 লস্টন ফোউন্ডোযী ওয়োর দনভ থোণ; 

 েবীয নরকূ স্থোন; 

(৫)  অন্যোন্য সুদফধোদদ: 

 লযস্ট োউ দনভ থোণ; 

 ৫০০ লকদবএ বফদুযদতক োফ-লস্টন দনভ থোণ; 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্পটি ফোস্তফোয়মনয 

পমর চট্টগ্রোভ 

লযরওময় লস্টমনয 

অোমযনোর ক্ষভতো 

বৃদি লময়মে। তমফ 

সৃষ্ট দকছু সুদফধো লমভন 

দএনদি অমটোদযক্সো 

োদক থং ব্যফহ্রত মে 

নো। 

 

১৪.০  লটন্ডোয ংক্রোন্ত: নমবম্বয ৯, ২০১০ তোদযমে প্রকমল্পয লটন্ডোয আহ্বোন কযো য়। লভোট ৩ টি প্রদতষ্ঠোন লটন্ডোয 

ডকুযমভে ক্রয় কময। দকন্তু Max Automobiles Products Ltd. নোনী একটি ভোত্র প্রদতষ্ঠোন দযত্র 

দোদের কময। ২৪/০১/২০১১ দি: তোদযমে দযত্র লেোরো য়। এ দযমত্রয উদ্ধৃত দয ২২৬৮৬.৯৩ রক্ষ টোকো। উক্ত 

দযত্রটি গ্রণ কময ০২/০৮/২০১১ তোদযমে কোম থোমদ লদয়ো য়। উমেখ্য লম, মূর প্রকল্পটিয অনুমভোদদত ব্যয় দের 

৬৫১৮.৬৬ রক্ষ (দিওদফ: ১২০৩.১২ রক্ষ + প্র: ো: ৫৩১৫.৫৪ রক্ষ)  টোকো। প্রকমল্পয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো 

দযমত্রয উদ্ধৃত দয ২৬৮% লফী ওয়োয় ১ভ ংমোদধত দডদদ ২৫১৭১.৯৪ (দিওদফ: ১৮৯৫২.২৩ +প্র: ো: 

৬২১৯.৭১) রক্ষ টোকো ব্যময় অনুমভোদদত য়। যফতীমত প্রকল্পটি ২য় ফোয ংমোধন কযো য় মোয অনুমভোদদত ব্যয় 

২৬২১৭.১০ রক্ষ টোকো। প্রকমল্পয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো দযমত্রয উদ্ধৃত দয ২৬৮% লফী ওয়ো মেও পুনযোয় 

দযত্র আহ্বোন কযো য়দন। প্রথভ দযমত্রয উদ্ধৃত দয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো ২৬৮% লফী ওয়ো মেও দদ্রৃতীয় ফোয 

দযত্র আহ্বোন নো কযোয দফলময় লযরথ ভন্ত্রণোরয় মত ব্যোখ্যো চোওয়ো লমমত োময। 
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১৫.০ াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত:  প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  

  
        (রে টাকায়) 

অথ থফছয RADP ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

প্রকৃত ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো 

% 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-

২০০৯ 

১০৩৪.১৪ ১৪২.৮৯ ৪৫৫.৫৯ ১৫.৮৬%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০% 

২০০৯-২০১০ ১৬৭৫.১৪ ২৯২.১৯ ৬৭১.০১ ২৫.৭০%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০% 

২০১০-২০১১ ২২৩২.৪৬ ৪৫১.৮৯ ৭৮০.৮৮ ৩৪%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০% 

২০১১-২০১২ ১০৯৫.০৩ ২৯২.১৯ ২৯০.১৬ ১৬.৮১%  ২৩৬৫.৭২ ১৬৪৬.৭২ ৬৭৮.৭০ ৯.০২% 

২০১২-২০১৩ ৪৩৩.০০ ২৪.০২ ১১৭.৮৩ ৬.৬৫%  ৫৯০৪.৯৯ ৪২৫৯.৫৭ ১৪৬৬.০১ ২২.৫২% 

২০১৩-২০১৪ ৪৭.২৩ ০.০০ ২.৫০ ০.৭২%  ৬৭৭৪.২০ ৪৯৯৫.২০ ১৫৫৪.৮৩ ২৫.৮৪% 

২০১৪-২০১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০%  ১১১৭২.০০ ৯৩৪৮.৪৫ ২২৪৫.০৮ ৪২.৬১% 

লভোট= ৬৫১৮.৬৬ ১২০৩.১২ ২৩৭৭.৯৭ ১০০%  ২৬২১৭.০৬ ২০২৪৯.৯৭ ৫৯৫৩.৬২ ১০০% 

 

১৬.০ উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রদমাজূ নয়। 

১৭.০ প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:    

 প্রকে গ্রদণয পূদফ থ প্রকদেয মথামথ ডডজাইন ও ব্যয় প্রাক্করন কযা য়ডন। পদর প্রকদেয অনুদভাডদত ব্যয় অদো 

২৬৮% রফী মূদল্য দযে উদ্ধৃত য়। উন্নয়ন দমাগী াংস্থা ব্যয় বৃডিয কাযদণ প্রকে াায্য বৃডি কদয নাই। এদত 

প্রকল্প ংমোধন কযমত ময়মে এফং ফোস্তফোয়ন কোর বৃদি লময়মে। প্রকমল্প দিওদফ অংময ব্যয় দফপুর দযভোন বৃদি 

এফং ল অনুোমত প্রকল্প োোময্যয দযভোন বৃদি নো োওয়োয় যকোমযয budget support-এয উমদ্দে পূযণ 

য়দন।  

  

১৮.০   আইএভইদড’য ভতোভত:  

 

১৮.১ উন্নয়ন মমোেী কর্তথক প্রকমল্প ভোত্র ২২.৭৬% অথ থোয়মনয পমর আন্তিথোদতক দযত্র আহ্বোন কযমত ময়মে। মোয পমর 

delay payment-এয কোযমণ সুদ (১.১৯ লকোটি টোকো) এফং price escalation(প্রোয় ১২.৬৫ লকোটি টোকো)-এয 

িন্য প্রকল্প ব্যয় বৃদি লময়মে মো দিওদফ েোত মত দযমোধ কযো ময়মে। এমত প্রকমল্পয অথ থোয়মন উন্নয়ন মমোেীয অং 

গ্রমণয মূর তোৎম থ(spirit) ব্যত ময়মে। মথোমথবোমফ দযকল্পনো প্রণয়নপূফ থক প্রকল্প গ্রণ নো কযোয কোযমণ প্রকল্প োোয্য 

দ্রৃোযো যকোমযয budget support রোমবয উমদ্দে পূযণ য়দন। ফোংরোমদ যকোয ও উন্নয়ন মমোেীয অথ থোয়মন প্রকল্প 

প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়মনয লক্ষমত্র লযরওময় কভ থকতথোমদয তকথ ওয়ো প্রময়োিন;   

 

১৮.২ অনুমভোদদত দডদদমত office equipments and furniture েোমত ২০.০০ রক্ষ টোকো ংস্থোমনয দফযীমত 

২৫.৯২ রক্ষ টোকো েযচ কযো ময়মে। এ েোড়োও Reimbursement of Interest নোমভ দডদদমত লকোন অংে দের নো। দকন্তু 

এ েোমত ১১৮.৬৮ রক্ষ টোকো েযচ কযো ময়মে। দডদদ’য অংে ফদভু থত অংমে এফং দনদদ থষ্ট অংমে ফযোমদ্দয অদতদযক্ত ব্যয় কযো 

দযকল্পনো ও আদথ থক শৃঙ্খরোয দযন্থী। আদথ থক ও দযকল্পনো শৃঙ্খরোয দযন্থী কোমিয িন্য কভ থকতথোমদয দোয় দোদয়ত্ব 

দনধ থোযণপূফ থক আইনোনুে ব্যফস্থো গ্রণ কযো লমমত োময; 
 

 

১৮.৩  প্রকমল্পয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো দযমত্রয উদ্ধৃত দয ২৬৮% লফী ওয়োয় ১ভ ংমোদধত দডদদ ২৫১৭১.৯৪ 

(দিওদফ: ১৮৯৫২.২৩ +প্র: ো: ৬২১৯.৭১) রক্ষ টোকো ব্যময় অনুমভোদদত য়। যফতীমত প্রকল্পটি ২য় ফোয ংমোধন কযো য় 
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মোয অনুমভোদদত ব্যয় ২৬২১৭.১০ রক্ষ টোকো। প্রথভ দযমত্রয উদ্ধৃত দয অনুমভোদদত ব্যয় অমক্ষো ২৬৮% লফী ওয়ো মেও 

দদ্রৃতীয় ফোয দযত্র আহ্বোন নো কযোয দফলময় লযরথ ভন্ত্রণোরয় ব্যোখ্যো কযমত োময; 

 

১৮.৪   দএনদি অমটোদযক্সো োদকথং স্থোন দফনমষ্টয োত মত যক্ষো কযমত োদকথং স্থর দযেন্ন যোেো ও অমটোদযক্সো োদকথং-এয 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো প্রময়োিন;  

 

১৮.৫ এ প্রকমল্পয উত্থোদত অদডট আদিগমরো দনষ্পদি কময আইএভইদডমক অফদত গ্রণ কযো লমমত োময; 

 

১৮.৬ অনুমেদ: ১৮.১ মত ১৮.৫ এ ফদণ থত ভতোভমতয আমরোমক গৃীত ব্যফস্থো আেোভী ২(দুই) ভোময ভমে আইএভই 

দফবোেমক অফদত কযো লমমত োময। 
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                                                                                                             দযদষ্ট-ক 

(রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৩ ম থন্ত 

  

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

VIL ENGINEERING WORKS 

 

 0.00 9416.86  0.00 7833.80 

 PROCUREMENT OF 

TRACK  

A TRIALS  

 3408.73 5255.03 3395.25 5232.00 

 LCK WORKS      

 ELECTRIC WORKS  0.00 1232.78 0.00 1185.53 

 RACK WORKS   0.00 1232.78 0.00 1185.53 

 ELECTRIC WORKS 

 

 0.00 719.20 0.00 622.79 

 SIGNALING WORKS 

 

 2438.03 3151.24 2458.03 3145.71 

 LC. Impaction cost. post 

taxes and duties etc. 

 0.00 10.00 0.00 0.00 

 General Provision (mobili-

zation equipments. Hiv pre-

vention Cost adjustment , 

site office, testing material 

transportation cost Contin-

gency etc. Detailed in (An-

nexure I) 

 120.34 6411.56 120.34 6337.37 

 Office equipment & furni-

ture (Annexure G) 

 0.00 0.00 0.00 25.02 

 Reimbursement of interest 

Contract Agreement  (Vo-

lume 1of CPA-60.6)  

 0.00 0.00 0.00 118.68 

 Total Estimated Cost=  5967.10 26217.07 5953.63 24511.73 
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ফাাংরাদদ রযরওদয়য কদন্টইনায ডযফদণয জন্য ১৭০টি ফ্লূাট ওয়াগন (ডফএপডটি) ও ১১টি এভডজ এয়ায 

রব্রক বূান (ডফডফডব) াংগ্র (১ভ াংদাডধত) ীল থক প্রকদেয ভোদপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদেয নাভ:  ফাাংরাদদ রযরওদয়য কদন্টইনায ডযফদণয জন্য ১৭০টি ফ্লূাট ওয়াগন 

(ডফএপডটি) ও ১১টি এভডজ এয়ায রব্রক বূান (ডফডফডব) াংগ্র (১ভ 

াংদাডধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা:  ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ:  রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:   
                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য %) 

অডতডযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তয়নকাদর

য %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৬৬০.৯৯ 

(৬৬২১.৮৭) 

 

১১৪৯৫.৯৭ 

(৮৩৪১.৩৪) 

১০৭০২.৮০ 

(৮৩৩৩.২২) 

ইদন্ডয়োন ডরোয 

লক্রদডট রোইন 

এদগ্রমভে (ঋণ)  

দডমম্বয ২০১০  

লথমক 

জুন ২০১২ 

দডমম্বয ২০১০  

লথমক 

দডমম্বয ২০১৪ 

১০.৭৮% 

 

১৬৬.৬৬% 

 

০৫। প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয:  
                                                                                                           (রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড 

অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

দডমম্বয ২০১৪ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. Procurement of 170 nos. 

MG Flat Wagon (BFCT) 

nos 7517.45 170 USD 

10728410 

 

 

 

BDT 

8333.22 

 

 

 

 

170 

2. Procurement of 11 nos. 

MG Bogie Brake Van (BBV) 

nos 561.26 11 11 

3 Capital Spares  Item 254.52 6 6 

4. Training for concern BR 

Engineers (2 Month Train-

ing of 6 Engineers i. e To-

tal 12 man month) 

MM 4.11 6 6 

5. Study tour-15 Days (BR-3: 

Mech. Dept.-2, Planning 

cell-1, Ministry of Rail-

ways-1, IMED-1=Total 6 

Officers) 

Day 4.00  6 

6. De-Processing and Com-

missioning 

LS 10.00  3.75  

7. LC opening LS 85.00  48.60  

8. Inspection fees LS 50.00  34.98  

9. Survey fees LS 30.00  11.30  

10. Port dues LS 40.00  4.95  

11. Transportation and others LS 15.00  11.44  

12. Office stationery & Adver-

tisement 

LS 8.00  4.44  

13. CD & VAT  2916.63  2250.12  

 Total  11495.97  10702.80  

 

 

৬। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ। 
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৭। াধাযণ ম থদফেণ:   

৭.১ প্রকদেয টভূডভ:    

ফতথভোমন চট্টগ্রোভ-ঢোকো লকদন্দ্রক কমেইনোয দযফমণয চোদদো উমিোমযোিয বৃদি োমে। অথচ কমেইনোয োদব থময 

ভোত্র ১০-১২% কমেইনোয ফোংরোমদ লযরওময় দযফন কময। ব্যোক চোদদো থোকো মেও ফোংরোমদ লযরওময় 

দফদ্যভোন ভোত্র ২৩০টি (দফএপদটি) এভদি ফ্ল্যোট ওয়োেন দ্রৃোযো কমেনোয োদব থ ফোড়োমনো ম্ভফ মে নো।  SMEC 

International লভ, ২০০৭ োমরয এক ভীক্ষো দযমোমট থ ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য আেোভী ২০১২ োমরয ভমে 

২৮৪টি এভদি দফএপদটি ংগ্রময যোভ থ লদন। ইমতোভমে ৫০টি দফএপদটি ংগ্রময একটি প্রকল্প একমনমক 

অনুমভোদমনয য ফোস্তফোয়মনয িন্য প্রদক্রয়োধীন যময়মে। প্রস্তোদফত প্রকমল্পয ভোেমভ ১৭০টি দফএপদটি ক্রয় কযো লেমর 

ফোংরোমদ লযরওময়য কমেইনোয দযফণ ক্ষভতো অমনক বৃদি োমফ। এমত চট্টগ্রোভ ফন্দমযয দফদ্যভোন কমেইনোয িট 

অমনকোংম দনযন মফ এফং ঢোকো দবদিক কমেইনোয দযফণ লফোও আমযো উন্নত মফ। অদধকন্তু ফোংরোমদ 

লযরওময়য কমেইনোয দযফণ ১৮-২০% ম থন্ত বৃদি োমফ। লযরওময়য যোিস্ব আয়ও আনুোদতক োময বৃদি োমফ। এ 

লপ্রক্ষোমট আমরোচয প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়। 
 

 

৭.২ প্রকদেয উমদ্দে : প্রকল্পটিয মূর উমদ্দে মরো ১৭০টি এভদি ফ্ল্যোট ওয়োেন এফং ১১টি লব্রক বযোন ংগ্র ও 

দযচোরনোয ভোেমভ 

 ণ্য দযফন ব্যফস্থোয ম্প্রোযণ; 

 অদধক ংখ্যক কমেইনোয লিন দযচোরনো কযো; 

 কমেইনোয দযফমনয ংখ্যো বৃদি চট্টগ্রোভ ফন্দযমক কমেইনোয িটমুক্ত কযো ; এফং 

 ফোংরোমদ লযরওময়য যোিস্ব আয় বৃদি কযো। 

 
 

৭.৩ প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:  

 

 মূর প্রকল্পটি লভোট ৯৬.৬০৯৯ লকোটি (দিওদফ ৩০.৩৯১২ লকোটি এফং প্রকল্প োোয্য ৬৬.২১৮৭ লকোটি) টোকো প্রোক্কদরত 

ব্যয় এফং দডমম্বয, ২০১০ মত জুন, ২০১২ ম থন্ত লভয়োমদ েত ২৮/১২/২০১০ তোদযমে একমনক কর্তথক অনুমভোদদত য়। 

যফতীমত দযদোতোয গৃীত দয অনুমোয়ী ব্যয় বৃদি, বফমদদক মুদ্রোয দফদনভয় োয বৃদি, দদডবযোমটয দযভোণ বৃদি 

এফং ফোস্তফোয়ন লভয়োদকোর ২ ফেয বৃদিয িন্য প্রকল্পটি ১ভ ফোয ংমোধমনয প্রস্তোফ কযো ময়মে। েত ১৯/০৭/২০১২ 

তোদযমে দদদিদ কর্তথক ১৭০টি এভদি দফএপদটি ওয়োেন এফং ১১টি এভদি লব্রক বযোন, ৬ আইমটভ কযোদটোর 

লেয়ো থ, ১২ িনভো প্রদক্ষণ এফং ১৫ দদমনয স্টোদড ট্যযয ংগ্রময কোি লভোট ৮১.৩৮ লকোটি টোকোয় অনুমভোদদত 

ময়মে। এ লপ্রক্ষোমট ভোননীয় দযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তথক মূর অনুমভোদদত ব্যময়য লচময় ১৮.৩৪ লকোটি টোকো ব্যয় বৃদিপূফ থক 

লভোট ১১৪.৯৫ লকোটি (দিওদফ ৩১.৫৪ লকোটি এফং প্রকল্প োোয্য-৮৩.৪১ লকোটি) টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় এফং দডমম্বয, 

২০১০ মত দডমম্বয, ২০১৪ ফোস্তফোয়ন লভয়োমদ প্রকমল্পয ১ভ ংমোধন অনুমভোদদত য়। 

০৮। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:  
 

ক্রডভক 

নাং 

প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ রভাঃ াভসুজ্জাভান  

ডএভই, (ডিভ)  

একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 
০১/১২/২০১০ দত 

২৪/০২/২০১১ 

২. জনাফ রভাঃ আক্তারুজ্জাভান াইদায 

ডএভই (ডজআইডফআয)  
একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 
২৪/০২/২০১১ দত 

০২/০৩/২০১৪ 
৩. জনাফ আব্দুর ভডতন রচৌধুযী  

রজডডডজ (ম্যাকাডনকূার) 
একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 
০২/০৩/২০১৪ দত 

১৯/০৬/২০১৪ 
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৪. জনাফ রভাঃ ারুন-অয-যডদ 

ডএভই (পূফ থ) 
একাডধক প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 
১৯/০৬/২০১৪ দত 

৩১/১২/২০১৪ 

০৯। ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ:  প্রকদেয ক্রয় কাম থক্রভ ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্নরূঃ  

(রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নাং 

ক্রয়/রভযাভত কাম থক্রভ দযে প্রস্তাদফয মূল্য দযে  কাজ ভাডপ্তয তাডযখ 

প্রকে 

প্রস্তাফ 

অনুমায়ী 

মূর চুডক্ত 

মূল্য 

আফাদনয  

তাডযখ 

চুডক্ত 

স্বােদযয 

তাডযখ 

চুডক্ত 

অনুমায়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1. 170 nos. MG BFCT & 11 nos. MG 

brake with air brake, capital Spares 

8341.34 USD 

10728410 

04/09/2011 30/12/2012 

& 

23/04/2013 

12  months  

after      

received of 

L.C. 

18//03/2014 

& 

05/04/2014 

(by 2 lots) 

 

 প্রকমল্পয দযত্র ংক্রোন্ত তথ্য ম থোমরোচনোয় লদেো মোয়, প্রকমল্পয ১ভ দযত্রটি েত ০৭/১২/২০১০ তোদযমে আফোন কযো 

য়। ২টি বোযতীয় প্রদতষ্ঠোন দযত্র দোদের কযমরও উবয় প্রদতষ্ঠোন লটকদনকযোদর নন-লযনদব য়। েত 

২৫/০৮/২০১১ তোদযমে প্রকল্পটিয দফযীমত পুন:দযত্র আফোন কযো য় এফং ১০/১০/২০১১ তোদযমে দযত্র উন্ুক্ত 

কযো য়। ৩টি প্রদতষ্ঠোন দযত্র দোদের কময।  

 প্রকল্পটি লভকোদনকযোর ধাঁমচয ওয়োয় মূল্যোয়ন কদভটিয আফোয়ক ADG (RS) লক কযো ঙ্গত মরও এয দযফমতথ 

ADG (I) লক আফোয়ক কযো ময়মে মো গ্রণমমোগ্য নয়। কোদযেদয কদভটি কর্তথক ২৩/০৫/২০১২ তোদযমে মূল্যোয়ন 

ম্পন্ন কযো য়। এ লক্ষমত্র ভয় লরমেমে ৭ ভো ১৩ দদন। দদআয-২০০৮ এয দফধোন অনুমোয়ী এ লক্ষমত্র গ্রণমমোগ্য 

ভয় ২৮ দদন। 

 ১৭০টি এভদি দফএপদটি ওয়োেন, ১১টি এভদি লব্রক বযোন এফং আনুলোংদেক কোম থক্রভ ম্পোদমনয িন্য ঠিকোদোযী 

প্রদতষ্ঠোন M/S Titagarh Wagons Limited, Kolkata, India এয োমথ ৩০/১২/২০১২ তোদযমে চদক্ত 

ম্পোদদত য়। চদক্ত অনুমোয়ী ২৯/১২/২০১৩ তোদযমেয ভমে মুদয় ভোরোভোর যফযো কযোয দফধোন থোকমরও 

ঠিকোদোযী প্রদতষ্ঠোন মথোক্রমভ ২৭/০৩/২০১৪ এফং ১৪/০৪/২০১৪ তোদযমে দুই রমট (১ভ রমট ৫০টি, ২য় রমট ৭০টি) 

মুদয় ভোরোভোর যফযো কময। দনধ থোদযত ভময় ভোরোভোর যফযোম ব্যথ থ ওয়োয় ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোমনয দফরুমি চদক্ত 

অনুমোয়ী Late  Delivery Charge আমযো কযো ংেত মরও আমরোচয প্রকমল্প তো কযো য়দন।      

 

১০। াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত: প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  
 

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো % 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১.০০ ১.০০ ০.০০   ০.৯৬ ০.৯৬ ০.০০  

২০১১-১২ ৪.০০ ৪.০০ ০.০০   ১.৯৬ ১.৫৬ ০.০০  

২০১২-১৩ ৩.০০ ৩.০০ ০.০০   ৫১.৫৬ ৫১.৫৬ ০.০০  

২০১৩-১৪ ১০১২০.০০ ৭০.০০ ৭৫৫০.০০ ১০০%  ৯৭৫৮.৭৩ ২২৫৮.৮২ ৭৪৯৯.৯১ ১০০% 

২০১৪-১৫ ৮৯৬.০০ ৮৪১.০০ ৫৫.০০   ৮৮৯.৯৯ ৫৬.৬৮ ৮৩৩.৩১  

 

 

১১। অন্যান্য মন্ত্রাডত/গাডড় ক্রয়/স্থান: প্রকদেয আওতায় রকান মানফান ক্রদয়য াংস্থান াংদাডধত ডডডডদত ডছর না। 

 

১২। ডযদ থন: প্রকেটি ইদতাপূদফ থ আইএভইডড কর্তথক দযজডভন ডযদ থন কযা য়ডন। প্রকমল্পয অধীমন ফোংরোমদ 

লযরওময়য িন্য ংগৃীত ১৭০টি এভদি ফ্ল্যোট এয়োেন (দফএপদটি) ও এয়োয লব্রকদমস্টভ ১১টি এভদি লব্রক বযোন 
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মযিদভমন দযদ থমনয িন্য আইএভইদড’য দযফন লক্টমযয কোযী দযচোরক িনোফ লভোোেদ আযোপৄজ্জোভোন 

ভ ুঁইয়ো কর্তথক েত ১৪/০৬/২০১৭ তোদযমে চট্টগ্রোমভয োোড়তরী ওয়োকথ এফং চট্টগ্রোভ ফন্দলযয অবযন্তময অফদস্থত  

দদিদওয়োই ইয়োড থ দযদ থন কযো য়। দযদ থমনয ভয় প্রকল্প ংদিষ্ট কভ থকতথোেণ উদস্থত লথমক োয়তো প্রদোন 

কমযন। দযদ থন ম থমফক্ষণ দননরু:  

 

১২.১ Inventory of Assets ংযক্ষণ নো কযো:  প্রকমল্পয আওতোয় ১৭০টি এভদি দফএপদটি ওয়োেন, ১১টি এভদি 

লব্রক বযোন এফং আনুলোংদেক কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ ংগ্রময রমক্ষয প্রকল্পটি গ্রণ কযো মরও 

দযদ থনকোমর প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয পূণ থোঙ্গ লযদিস্ট্রোয োওয়ো মোয়দন।  

দকছু ভোরোভোমরয তোদরকো যোিস্ব ফোমিলটয আওতোয় ংগৃীত ভোরোভোমরয লযদিস্ট্রোময োওয়ো লেমরও তো পূণ থোঙ্গ 

তোদরকো নয় এফং লগমরো যোিস্ব ফোমিমটয অধীন দযচোদরত ওয়োেণগমরোয িন্য ব্যফহৃত মত লদেো লেমে। পমর 

দযদ থনকোমর কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ ংগ্রময মথোমথ দোফ োওয়ো মোয়দন। 

 

১২.২ কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয ভোত্রোদতদযক্ত ক্ষয়: দযদ থনকোমর ওয়োেণগমরোয োমথ যফযোকৃত Buffer 

helical coil spring, Coupling Screw, Bogie coil spring, Air Brake Cylinder, DB Valve, 

Buffing gear adjustment এফং Slug adjustor প্রভৃদত লেয়ো থগমরো েমড় ১৫%-২০% োময ক্ষয় মে 

ভমভ থ ওয়োেণ ময কভ থকতথোেণ অফদত কমযন (স্বোবোদফক োয ৫--%-৭%)। এেোড়ো চীন লথমক আভদোনীকৃত 

ওয়োেণগমরো প্রকমল্পয আওতোয় যফযোকৃত ওয়োেণগমরো লথমক বোর োদব থ দদমে ভমভ থ িোদপক দফবোমেয কভ থকতথোেণ 

দযদ থনকোমর আইএভইদডমক অফদত কমযন। 

 

১৩।  প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন 
১৭০টি ডভটাযদগজ ফ্লূাট ওয়াগন এফাং ১১টি ডভটাযদগজ রব্রক 

বূান াংগ্রদয ভাধ্যদভ  

*  অডধক াংখ্যক কদন্টইনাযফাী রিন ডযচারনা কযা; 

*  কদন্টইনাদযয জরবূতা বৃডি এফাং 

*  চট্টগ্রাভ ফন্দদযয কদন্টইনায জট ডনযন কযা। 

 

 

 

 

প্রকমল্পয আওতোয়  ১৭০টি এভদি ফ্ল্যোট ওয়োেন 

এফং ১১টি লব্রক বযোন ংগ্র কময ফোরোমদ 

লযরওময়য িোদপক দফবোমে স্তোন্তয কযো ময়মে। 

ফতথভোমন ওয়োেনগমরো দ্রৃোযো ঢোকো -চিগ্রোভ  

যপ্তোনী/আভদোনীকৃত ণ্য দনয়দভত দযফন কযো 

মে । এয পমর ফোংরোমদ লযরওময়য যোিস্ব েমড় 

১৭-১৮% বৃদি লময়মে। পমর প্রকমল্পয উমদ্দে 

অদিথত ময়মে।   

 
 

 

১৪। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রকদেয উমদ্দে অদিথত ময়মে।  
 

১৫। অডডট াংক্রান্ত: FAPAD (Foreign Aided Project Audit Department) কর্তথক প্রকেটিয কাম থক্রদভয 

উয ৫টি অডডট আডি উত্থান কযা দরও অযাফডধ আডিগুদরা ডনষ্পডি য়ডন ভদভ থ ডযদ থনকাদর জানা রগদছ। 

এছাড়া রযরওদয়য অবূন্তযীণ অডডট ডফবাগ কর্তথক অযাফডধ অডডট ম্পন্ন য়ডন।   

 

১৬। সফদদডক প্রদক্ষণ ও  ডো পয:   প্রকদেয আওতায় ফাাংরাদদ রযরওদয়য ৬ জন কভ থকতথায ২ ভাব্যাী অথ থাৎ 

১২ জনভা সফদদডক প্রডেণ এফাং আইএভইডড ডফডবন্ন ভন্ত্রণারদয়য ভন্বদয় ৬ জন কভ থকতথায ১৫ ডদনব্যাী 

সফদদডক ডো পদযয াংস্থান ডছর। প্রকদেয ক্রয় ডযকেনায় ১টি প্যাদকদজয আওতায় ১৭০টি ফ্লাট ওয়াগন, ১১টি 

লব্রক বযোন ংগ্র , কযোদটোর লেয়ো থ, সফদদডক প্রদক্ষণ ও  ডো পদযয াংস্থান যাখা য়। ডযদ থনকাদর উক্ত 

প্যাদকদজয অধীন ২০১৩-১৪ অথ থ ফছদয বাযদত সফদদডক প্র দক্ষণ ও  ডো পয মথামথবাদফ ম্পন্ন দয়দছ জানা 

মায়।        

 

১৭।   ভতাভত/সুাডয: 

১৭.১ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাদর ১৬৬.৬৬% ভয় এফাং ১০.৭৮% ব্যয় বৃডি রদয়দছ। বডফষ্যদত অনুদভাডদত ভয় 

ও ব্যদয়য ভদধ্য প্রকে ভাডপ্তয রদেূ ভন্ত্রণারয়দক দচষ্ট দত দফ;  
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১৭.২ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাদর ৪(চায) জন প্রকে ডযচারক দাডয়ে ারন কদযদছন মা গ্রণদমাগ্য নয়। প্রকে 

ডযচারক ডনদয়াদগয রেদে যকাযী ডনদদ থাফরী ারদনয রেদে ভন্ত্রণারয়দক আদযা মত্নফান দত দফ; 

 

১৭.৩  প্রকল্পটি লভকোদনকযোর ধাঁমচয মরও ADG (RS) এয দযফমতথ ADG (I) লক মূল্যোয়ন কদভটিয 

আফোয়ক কযোয দফলয়টি গ্রণমমোগ্য নয়। এেোড়ো মূল্যোয়ন কদভটি কর্তথক মূল্যোয়ন ম্পন্ন কযমত ভয় 

লরমেমে ৭ ভো ১৩ দদন মো দদআয-২০০৮ এয দফধোন অনুমোয়ী  গ্রণমমোগ্য নয়। ভন্ত্রণোরয় এ দফলয়টি 

মোচোই কময প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৭.৪ দনধ থোদযত ভময় ওয়োেণ যফযোম ব্যথ থ ওয়োয় ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোমনয দফরুমি চদক্ত অনুমোয়ী Late  Deli-

very Charge আমযো কযো লমৌদক্তক মরও প্রকল্প দযচোরক কর্তথক তো নো কযোয দফলয়টি ভন্ত্রণোরয় 

েদতময় লদমে প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৭.৫ প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয পূণ থোঙ্গ লযদিস্ট্রোয ংযক্ষমণয দফলময় 

ভন্ত্রণোরয় ফোংরোমদ লযরওময়মক প্রময়োিনীয় দনমদ থনো প্রদোন কযমফ; 

 

১৭.৬ দযদ থনকোমর ওয়োেনগমরোয োমথ যফযোকৃত দকছু দকছু লেয়ো থ ভোত্রোদতদযক্ত ক্ষয় মে ভমভ থ ওয়োেণ 

ময কভ থকতথোেণ অফদত কমযমেন। এেোড়ো চীন লথমক আভদোনীকৃত ওয়োেণগমরো প্রকমল্পয আওতোয় 

যফযোকৃত ওয়োেণগমরো লথমক বোর োদব থ দদমে ভমভ থ িোদপক দফবোমেয কভ থকতথোেণ দযদ থনকোমর 

অফদত কমযমেন। ভন্ত্রণোরয় দফলয়টি মোচোই কময প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৭.৭ FAPAD (Foreign Aided Project Audit Department) কর্তথক প্রকেটিয কাম থক্রদভয উয 

উত্থাডত ৫টি অডডট আডি দ্রুত ডনষ্পডি কযদত দফ। এছাড়া রযরওদয়য অবূন্তযীণ অডডট ডফবাগ কর্তথক  

দ্রুত অডডট ম্পদন্নয ডফলদয়ও ভন্ত্রণারয়দক দচষ্ট দত দফ; এফাং 

 

১৭.৮ অনুদেদ ১৯.১ দত ১৯.৭ এয ডফলদয় গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ১ ভাদয ভদধ্য আইএভইডডদক অফডত কযদত 

দফ।     
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ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য ১৮০ টি দফদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে লব্রক বযোন এয়োযমব্রক 

ইকুযইমভে ংগ্র (ংমোদধত ১৬৫টি দফদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফাং ৬টি দফদি ফদে লব্রক বযোন 

এয়োযমব্রক ইকুযইমভে ংগ্র ভোদপ্ত মূল্যোয়ন প্রদতমফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকদেয নাভ : ফোংরোমদ লযরওময়য িন্য ১৮০ টি দফদি ফদে ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি 

ফদে লব্রক বযোন এয়োযমব্রক ইকুযইমভে ংগ্র (ংমোদধত ১৬৫টি দফদি 

ফদে ট্োংক ওয়োেন এফাং ৬টি দফদি ফদে লব্রক বযোন এয়োযমব্রক ইকুযইমভে 

ংগ্র) 

২। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ রযরওদয়। 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : রযরথ ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 

প্রাক্কডরত ব্যয় (প্রঃাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অডতডযক্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যদয়য 

%) 

অডতডযক্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফোয়নকা

ররয %) 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

মূর ফ থদল 

াংদাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৮১৯.০০ 

(-) 

১৯৫৪০.৬৭  

(-) 

 

১৭০৪৫.০৩ 

(-) 

০১/০৮/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১২ 

০১/০৮/২০১০ 

দত 

৩০/০৬/২০১৩ 

০১/০৮/২০১০  

দত 

৩০/০৬/২০১৫ 

-- 

 

১৫৬.৫২% 

 

০৫। প্রকদেয অঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ডডআয অনুাদয):  
                                                                                                           (রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নাং 

অনুদভাডদত াংদাডধত ডডডড অনুমায়ী  

কাদজয অঙ্গ 

একক অনুদভাডদত াংদাডধত 

ডডডড অনুমায়ী রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

জুন ২০১৫ ম থন্ত 

আডথ থক ফাস্তফ আডথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

23.  Miscellaneous L.S 445.00 100% 319.59 100% 

24.  De-processing L.S 50.00 100% 0.00 100% 

25.  Foreign Training 12 MM 0.00 100% 0.00 100% 

26.  Office stationery L.S 6.00 100% 0.00 100% 

27.  Advertisement L.S 2.00 100% 0.87 100% 

28.  Procurement of 165 Nos. BG Bo-

gie Oil Tank Wagon & 6 Nos. BG 

Bogie Brake Van 

No. 13541.04 100% 12723.40 100% 

29.  Capital Spares L.S 112.00 100% 100.20 100% 

30.  Maintenance Spares L.S 0.00 100% 0.00 100% 

31.  Office equipment L.S 3.00 100% 0.97 100% 

32.  CD VAT L.S 5188.16  3900.00  

33.  Physical contingency (1%) L.S 193.47 100% 0.00 100% 

 Total:  L.S 19540.67  17045.03  
 

 

 

৬। কাজ অম্পূণ থ থাকদর তায কাযণ: অনুদভাডদত ডডডড অনুমায়ী কাজ ভাপ্ত দয়দছ।  
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৭। াধাযণ ম থদফেণ:   

৭.১ প্রকদেয টভূডভ:    

ফোংরোমদভ লযরওময়য ব্রডমেি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেমনয ফতথভোন লোদডং ংখ্যো ১২৮টি। কর দফদি ফদে ওময়র 

ট্োংক ওয়োেমনয ফয় ৩১ লথমক ৪২ ফেমযয ভমে। এ ১২৮টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেনগদর পুযোতন 

দডিোইমনয ক্ষয়প্রোপ্ত এফং বযোকৃয়োভ লব্রক িদত ভন্বদরত। ফোংরোমদময অথ থনীদতয দফদবন্ন েোমত জ্বোরোদন লতর 

দযফমণয চোদদো ফহুরোংল বৃদি লময়মে। অদধক জ্বোরোদন লতর দযফণ ফতথভোমন িোতীয় চোদদোয় দযনত ময়মে। 

ল কোযমণ অদধক জ্বোরোদন লতর দযফমণয চোদদো পূযণ এফং ফোংরোমদ লযরওময়য যোিস্ব আয় বৃদিয রমক্ষয 

বোযতীয় ঋণ োয়তোয় ১৮০টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন ংগ্রলয দযকল্পনো 

গ্রণ কযো ময়মে। ংগৃীত ফদে ট্োংক ওয়োেন দ্রৃোযো লবড়োভোযো, বয়দপুয, পদযদপুয, দযোিেি, োন্তোোয, 

কোঠোেোদর, লনোয়োোড়ো, ঠোকুযোঁও ইতযোদদ এরোকোয় ফোস্তফোনোধীন দফদবন্ন োওয়োয প্লযোে, কৃদল েোত এফং দল্প 

কোযেোনোয় জ্বোরোদন লতর যফযোময িন্য ফোংরোমদ লযরওময় ৫টি লিন দযচোরনো কযমফ। এ লপ্রদক্ষমত আমরোচয 

প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়।  
 

 

৭.২ প্রকদেয উমদ্দে : প্রকল্পটিয ংমোদধত  উমদ্দে মরো ১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে 

লফক বযোন ংগ্র ও দযচোরনোয ভোেমভ 

 দফদুযৎ উৎোদন , কৃদল কোি এ ফং দল্পকোমি ব্যফোমযয উমদ্দমে লদময উিয -

দিভোঞ্চমর দডমির , লমিোর এফং পোমন থ অময়র দযফমনয ভোেমভ ফদধ থত চোদদো 

পূযণ কযো; এফং 

 ফোংরোমদ লযরওময়য যোিস্ব আয় বৃদি কযো। 

 
 

৭.৩ প্রকদেয অনুদভাদন ও াংদাধন:  

 

 ১৮০টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন ংগ্রময রমক্ষয মূর প্রকল্পটি বোযতীয় নভনীয় 

ঋণ চদক্ত এয আওতোয় ফোস্তফোয়মনয রমক্ষয েত ০৯/০৯/২০১০ তোদযমে একমনক কর্তথক লভোট ১৭৮১৯.০০ রক্ষ (দিওদফ 

৫৬৯৫.৯০ রক্ষ এফং প্রকল্প োোয্য ১২১২৩.১০ রক্ষ) টোকো প্রোক্কদরত ব্যয় এফং আেস্ট, ২০১০ মত জুন, ২০১২ ম থন্ত 

লভয়োমদ অনুমভোদদত য়। যফতীমত গৃীত দযত্র অনুমোয়ী ট্োংক ওয়োেন ও লব্রক বযোন এয মূল্য বৃদি, ট্োংক 

ওয়োেমনয ংখ্যো হ্রো (১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন), বফমদদক মুদ্রোয 

দফদনভয় োয বৃদি, দদডবযোমটয দযভোণ বৃদি এফং ফোস্তফোয়ন লভয়োদকোর ১ ফেয বৃদিয লপ্রদক্ষমত দডদইদয 

সুোদযক্রমভ ভোননীয় লযরভন্ত্রী কর্তথক ০৫/০৭/২০১২ তোদযমে প্রকমল্পয ১ভ ংমোধন অনুমভোদদত য়। প্রকমল্পয ১ভ 

ংমোধন অনুোময অনুমভোদদত ব্যয় দাঁড়োয় ১৯৫৪০.৬৭ রক্ষ টোকো (দিওদফ: ৫৭৫১.১০ রক্ষ, প্রকল্প োোয্য: 

১৩৭৮৯.৫৭ রক্ষ) এফং ফোস্তফোয়ন লভয়োদকোর ০১/০৮/২০১০ মত ৩০/০৬/২০১৩ ম থন্ত। যফতীমত আইএভইদড’য 

সুোদযক্রমভ ব্যয় বৃদি ব্যদতত প্রকমল্পয লভয়োদ জুন ২০১৫ ম থন্ত বৃদি কযো য়। 

   

০৮। প্রকে ডযচারক াংক্রান্ত তথ্যাডদ:  
 

ক্রডভক নাং প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

১. জনাফ রভাঃ াইদুয যভান 

অডতডযক্ত প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ)  

খন্ডকারীন। একাডধক 

প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

০১/০৮/২০১০ দত 

২১/০৯/২০১০ 

২. জনাফ দুরার কুভায যায় 

অডতডযক্ত প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ) 

খন্ডকারীন। একাডধক 

প্রকদেয দাডয়দে 

ডনদয়াডজত। 

২৭/০৯/২০১০ দত 
১০/১১/২০১০ 

৩. জনাফ দুরার কুভায যায় 

প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ) 
খন্ডকারীন। ১১/১১/২০১০ দত 

১২/০৩/২০১৪ 



 

 

616 

 

ক্রডভক নাং প্রকে ডযচারদকয নাভ ও দফী দাডয়দেয ধযণ কভ থকার 

১ ২ ৩ ৪ 

৪. জনাফ রভাঃ াইদুয যভান 

অডতডযক্ত প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ) 
খন্ডকারীন। ১৩/০৩/২০১৪ দত 

০৮/০৫/২০১৪ 

৫. িনোফ লভো: োরুন-অয-যদদ 

প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ) 

খন্ডকারীন। ০৯/০৫/২০১৪ মত 

১১/০৬/২০১৪ 

৬. িনোফ আব্দুর ভদতন লচৌধুযী 

প্রধান মন্ত্র প্রদকৌরী (ডিভ) 

খন্ডকারীন। ২৯/০৬/২০১৪ মত 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

০৯। ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ:  প্রকদেয ক্রয় কাম থক্রভ ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনম্নরূঃ  

(রে টাকায়) 

ক্রডভক 

নাং 

ক্রয়/রভযাভত কাম থক্রভ দযে প্রস্তাদফয মূল্য দযে  কাজ ভাডপ্তয তাডযখ 

প্রকে 

প্রস্তাফ 

অনুমায়ী 

মূর চুডক্ত 

মূল্য 

আফাদনয  

তাডযখ 

চুডক্ত 

স্বােদযয 

তাডযখ 

চুডক্ত 

অনুমায়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1. 165 nos. BG Bogie Tank Wagon & 

6 nos. BG Bogie brake Van with 

capital Spares, Foreign Training 

etc. 

13653.04 USD 

164.50300 

25/10/2010 05/05/2011 17/04/2013 27/06/2013 

 

 প্রকমল্পয দযত্র ংক্রোন্ত তথ্য ম থোমরোচনোয় লদেো মোয়, ইদন্ডয়োন ডরোয লক্রদডট চদক্তয তথ অনুমোয়ী ফদণ থত দযত্রমূ 

লকফর ইদন্ডয়োন প্রদতষ্ঠোনমূময ভমে প্রদতমমোদেতোয দবদিমত চূড়োন্ত মফ। ল অনুমোয়ী ২৫/১০/২০১০ তোদযমে দযত্র 

আফোন কযো মর ৬টি প্রদতষ্ঠোন দযত্র ক্রয় কময এফং ২টি প্রদতষ্ঠোন দযত্র িভো লদয়। দযত্র লেোরো য় 

০৬/১২/২০১০ তোদযমে। দকন্তু দযত্র মূল্যোয়ন কদভটি কর্তথক দযত্র মূল্যোয়ন ম্পন্ন য় ০৩/০৫/২০১১ তোদযমে। 

এমক্ষমত্র দযত্র মূল্যোয়মন ভয় লরমেমে ১৪৮দদন। দদআয-২০০৮ এয দফধোন অনুমোয়ী এ লক্ষমত্র গ্রণমমোগ্য ভয় ২৮ 

দদন। 

 প্রকল্পটি লভকোদনকযোর ধাঁমচয ওয়োয় মূল্যোয়ন কদভটিয আফোয়ক ADG (RS) লক কযো ঙ্গত মরও এয দযফমতথ 

ADG (I) লক আফোয়ক কযো ময়মে মো গ্রণমমোগ্য নয়। 

 ১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন, ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন এফং আনুলোংদেক কোম থক্রভ ম্পোদমনয িন্য 

ঠিকোদোযী প্রদতষ্ঠোন M/S Texmaco Rail and Engineering Limited, Kolkata, India এয 

োমথ ম্পোদদত চদক্ত অনুমোয়ী ০৫/০৫/২০১১ তোদযমে কোম থোমদ প্রদোন কযো য়। চদক্ত অনুমোয়ী ১৭/০৪/২০১৩ 

তোদযমেয ভমে মুদয় ভোরোভোর যফযো কযোয দফধোন থোকমরও ঠিকোদোযী প্রদতষ্ঠোন মথোক্রমভ ২৭/০৬/২০১৩  

তোদযমে মুদয় ভোরোভোর যফযো কময। দনধ থোদযত ভময় ভোরোভোর যফযোম ব্যথ থ ওয়োয় ঠিকোদোয প্রদতষ্ঠোমনয 

দফরুমি চদক্ত অনুমোয়ী ৬৪,১১,২৪৫.০০ টোকো Late  Delivery Charge আদোয় কযো য়।  

 

১০। াংদাডধত আযডডডড ফযাে ও অগ্রগডত: প্রকদেয ডডআয ও াংস্থা কর্তথক যফযাকৃত তথ্য অনুমায়ী আদরাচূ 

প্রকদেয অনুকূদর ফছযওয়াযী অথ থ ফযাে, অফমুডক্ত এফাং ব্যয় ডনম্নরূ:  
 

        (রে টাকায়) 

অথ থফছয াংদাডধত ফযাে ও রেূভাো টাকা 

অফমুডক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

রেভাো % 

রভাট 

 

টাকা প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফ 

অগ্রগডত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১.৮৭ ১.৮৭ ০.০০ ০.০১% ৫০.০০ ১.৮৭ ১.৮৭ ০.০০ ০.০১% 

২০১১-১২ ১৮৭.৮৬ ১৮৭.৮৬ ০.০০ ০.৯৬% ৫২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% 

২০১২-১৩ ১৯৩৫১.৮১ ৫৫৬২.২৪ ১৩৭৮৯.৫৭ ৯৯.০৩% ২৫৬৯.০০ ১৩৭৮২.৮৯ ২২৮১.২৪ ১১৫০১.৬৫ ৮০.৮৭% 
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২০১৩-১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ - ১৯৬০.০০ ৩১০১.০৫ ১৯৩৮.৩২ ১১৬২.৭৩ ১৮.১৯% 

২০১৪-১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ - ০.০০ ১৫৯.২২ ০.০০ ১৫৯.২২ ০.৯৩% 

লভোট ১৯৫৪০.৬৭ ৫৭৫১.১০ ১৩৭৮৯.৫৭ ১০০% ৪৬৩১.০০ ১৭০৪৫.০৩ ৪২২১.৪৩ ১২৮২৩.৬০ ১০০% 

 

 

১১। অন্যান্য মন্ত্রাডত/গাডড় ক্রয়/স্থান: প্রকদেয আওতায় রকান মানফান ক্রদয়য াংস্থান াংদাডধত ডডডডদত ডছর না। 

 

১২। ডযদ থন: প্রকেটি ইদতাপূদফ থ আইএভইডড কর্তথক ২৮/০৫/২০১৩ তাডযদখ দযজডভন ডযদ থন কযা য়। প্রকমল্পয 

দদআয দোদেমরয লপ্রদক্ষমত আইএভইদড’য দযফন লক্টমযয কোযী দযচোরক িনোফ লভোোেদ আযোপৄজ্জোভোন 

ভ ুঁইয়ো কর্তথক েত ০৭/০৬/২০১৭ তোদযমে বয়দপুয লযরওময় ওয়োকথ এফং ফোংরোমদ লিোদরয়োভ কম থোমযন এয 

োফ থতীপুয দডমোমত অফদস্থত ওয়োেণমূ দযদ থন কযো য়। দযদ থমনয ভয় প্রকল্প ংদিষ্ট কভ থকতথোেণ উদস্থত 

লথমক োয়তো প্রদোন কমযন। দযদ থন ম থমফক্ষণ দননরু:  

 

১২.১ Inventory of Assets ংযক্ষণ নো কযো:  প্রকমল্পয আওতোয় ১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি 

দফদি ফদে লফক বযোন এফং আনুলোংদেক কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ ংগ্রময রমক্ষয প্রকল্পটি গ্রণ কযো 

মরও দযদ থনকোমর প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয পূণ থোঙ্গ লযদিস্ট্রোয োওয়ো 

মোয়দন। দকছু ভোরোভোমরয তোদরকো যোিস্ব ফোমিলটয আওতোয় ংগৃীত ভোরোভোমরয লযদিস্ট্রোময োওয়ো লেমরও তো 

পূণ থোঙ্গ তোদরকো নয় এফং লগমরো যোিস্ব ফোমিমটয অধীন দযচোদরত ট থোংক ওয়োেণগমরোয িন্য ব্যফহৃত মত লদেো 

লেমে। পমর দযদ থনকোমর কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ ংগ্রময মথোমথ দোফ োওয়ো মোয়দন। 

 

১২.২ কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয ভোত্রোদতদযক্ত ক্ষয়: দযদ থনকোমর ওয়োেণগমরোয োমথ যফযোকৃত CVC 

Coupling, Coupling Screw, Knuckle, Bogie coil spring, Air Brake Cylinder, এফং Slug 

adjustor প্রভৃদত লেয়ো থগমরো েমড় ১৫%-২০% োময ক্ষয় মে ভমভ থ ওয়োেণ ময কভ থকতথোেণ অফদত কমযন 

(স্বোবোদফক োয ৫%-৭%) মো ভোত্রোদতদযক্ত।  

 

১৩।  প্রকদেয উদেশ্য অজথন: 

ডযকডেত উদেশ্য অজথন 

১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে 

লফক বযোন াংগ্রদয ভাধ্যদভ- 

(ক) দফদুযৎ উৎোদন , কৃদল কোি এফং দল্পকোমি ব্যফোময য 

উমদ্দমে লদময উিয -দিভোঞ্চমর দডমির , লমিোর এফং 

পোমন থ অময়র দযফমনয ফদধ থত চোদদো পূযণ কযো; এফাং 

 

(খ)  ফোংরোমদ লযরওময়য যোিস্ব আয় বৃদি কযো। 

 

 

 

 

প্রকমল্পয আওতোয় ১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র ট্োংক 

ওয়োেন এফং ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন ংগ্র 

কময ফোরোমদ লযরওময় য দিভোঞ্চমরয িোদপক 

দফবোমে স্তোন্তয কযো ময়মে। ফতথভোমন 

ওয়োেনগমরো দ্রৃোযো লদময উিয -দিভোঞ্চমর 

দডমির, লমিোর এফং পোমন থ অময়র দনয়দভত 

দযফন কযো মে । এয পমর ফোংরোমদ 

লযরওময়য যোিস্ব েমড় ১৭-১৮% বৃদি লময়মে। 

 পমর প্রকমল্পয উমদ্দে অদিথত ময়মে।   

 
 

 

১৪। উদেশ্য অডজথত না দয় থাকদর তায কাযণ: প্রকদেয উমদ্দে অদিথত ময়মে।  
 

১৫। অডডট াংক্রান্ত: FAPAD (Foreign Aided Project Audit Department) কর্তথক প্রকেটিয কাম থক্রদভয 

উয ২টি অডডট আডি উত্থান কযা দরও অযাফডধ আডিগুদরা ডনষ্পডি য়ডন ভদভ থ ডযদ থনকাদর জানা রগদছ। 

এছাড়া রযরওদয়য অবূন্তযীণ অডডট ডফবাগ কর্তথক অযাফডধ অডডট ম্পন্ন য়ডন।   

 

১৬। সফদদডক প্রদক্ষণ ও  ডো পয:   প্রকদেয আওতায় ফাাংরাদদ রযরওদয়য ৬ জন কভ থকতথায ২ ভাব্যাী অথ থাৎ 

১২ জনভা সফদদডক প্রডেণ এফাং আইএভইডড ডফডবন্ন ভন্ত্রণারদয়য ভন্বদয় ৬ জন কভ থকতথায ১৫ ডদনব্যাী 

সফদদডক ডো পদযয াংস্থান ডছর। প্রকদেয ক্রয় ডযকেনায় ১টি প্যাদকদজয আওতায় ১৬৫টি দফদি ফদে ওময়র 

ট্োংক ওয়োেন, ৬টি দফদি ফদে লফক বযোন, কযোদটোর লেয়ো থ, সফদদডক প্রদক্ষণ ও  ডো পদযয াংস্থান যাখা 
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য়। ডযদ থনকাদর উক্ত প্যাদকদজয অধীন ২০১৩-১৪ অথ থ ফছদয বাযদত সফদদডক প্র দক্ষণ ও  ডো পয 

মথামথবাদফ ম্পন্ন দয়দছ জানা মায়।        

 

১৭।   ভতাভত/সুাডয: 

১৭.১ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাদর ব্যয় বৃডি না রদরও ১৫৬.৫২% অদতদযক্ত ভয় ররদগদছ। বডফষ্যদত অনুদভাডদত 

ভয় ও ব্যদয়য ভদধ্য প্রকে ভাডপ্তয রদেূ ভন্ত্রণারয়দক দচষ্ট দত দফ;  

 

১৭.২ প্রকেটি ফাস্তফায়নকাদর ৬(ছয়) জন প্রকে ডযচারক দাডয়ে ারন কদযদছন মা গ্রণদমাগ্য নয়। প্রকে 

ডযচারক ডনদয়াদগয রেদে যকাযী ডনদদ থাফরী ারদনয রেদে ভন্ত্রণারয়দক আদযা মত্নফান দত দফ; 

 

১৭.৩  প্রকল্পটি লভকোদনকযোর ধাঁমচয মরও ADG (RS) এয দযফমতথ ADG (I) লক মূল্যোয়ন কদভটিয 

আফোয়ক কযোয দফলয়টি গ্রণমমোগ্য নয়। এেোড়ো মূল্যোয়ন কদভটি কর্তথক মূল্যোয়ন ম্পন্ন কযমত ভয় 

লরমেমে ১৪৮ দদন মো দদআয-২০০৮ এয দফধোন অনুমোয়ী  গ্রণমমোগ্য নয়। ভন্ত্রণোরয় এ দফলয়টি মোচোই 

কময প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৭.৪ প্রকমল্পয অধীমন ংগৃীত কযোদটোর ও লভইনমটন্যোন্প লেয়ো থ এয পূণ থোঙ্গ লযদিস্ট্রোয ংযক্ষমণয দফলময় 

ভন্ত্রণোরয় ফোংরোমদ লযরওময়মক প্রময়োিনীয় দনমদ থনো প্রদোন কযমফ; 

 

১৭.৫ দযদ থনকোমর ওয়োেনগমরোয োলথ যফযোকৃত দকছু দকছু লেয়ো থ ভোত্রোদতদযক্ত ক্ষয় মে ভমভ থ ওয়োেণ 

ময কভ থকতথোেণ অফদত কমযমেন। ভন্ত্রণোরয় দফলয়টি মোচোই কময প্রময়োিনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযমফ; 

 

১৭.৬ FAPAD (Foreign Aided Project Audit Department) কর্তথক প্রকেটিয কাম থক্রদভয উয 

উত্থাডত ৫টি অডডট আডি দ্রুত ডনষ্পডি কযদত দফ। এছাড়া রযরওদয়য অবূন্তযীণ অডডট ডফবাগ কর্তথক  

দ্রুত অডডট ম্পদন্নয ডফলদয়ও ভন্ত্রণারয়দক দচষ্ট দত দফ; এফাং 

 

১৭.৭ অনুদেদ ১৯.১ দত ১৯.৭ এয ডফলদয় গৃীত ব্যফস্থা আগাভী ১ ভাদয ভদধ্য আইএভইডডদক অফডত কযদত 

দফ।     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


