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রনফ মাী াযাংদক্ষ 

 

সদদয ক্রভফধ মভান রফদুযৎ চারদা পূযদণয রদক্ষয গ্যামৃদ্ধ রদরট এরাকায় গ্যারবরিক কম্বাইড াইদকর রফদুযৎ উৎাদন 

সকে স্থান কযা দে। এবাদফ উৎারদত রফদুযৎ রদরট এরাকায চারদা পূযণ কদয সদদয প্রধান চারদা সকে ঢাকায রল্প 

 ফারনজয অঞ্চর এফাং াধাযণ গ্রাকদদয রনকট সৌুঁদছ সদয়ায জন্য াংরেষ্ট ঞ্চারন সনটয়াকম রনভ মান কযা প্রদয়াজন দয় 

দড়। স রদক্ষয রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ডাফর ারকমট  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ডাফর ারকমট ঞ্চারন 

ব্যফস্থা রনভ মাদণয ভাধ্যদভ রফদুযৎ সকে এরাকাটিদক ঞ্চারন সনটয়াকম ব্যফস্থায াদথ াংমৄি কদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ 
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রফরবন্ন চারদাদকদেয রদদক ঞ্চাররত কযায প্রকল্প গ্রন কযা য়। “        -          ৪০০               -

         ২৩০                 (১          )”           টি ০৫-১০-২০১০ তারযদেয একদনক বায় ১৭১৪.৩৫ 

সকাটি টাকা ব্যদয় জুন’২০১৩ এয ভদধ্য ভাপ্ত কযায জন্য অনুদভাদন সদয়া য় এফাং ফাস্তফায়দনয কাজ শুরু য়। যফতীদত 

২৩-০৩-২০১৩ তারযদেয একদনক বায় ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদযদক রডদম্বয’২০১৪ ম মন্ত সভয়াদ বৃরদ্ধ কযা য়। ফাস্তফায়নকাদর  

প্রকদল্প কাদজয রযরধ বৃরদ্ধ  নতুন কদম্পাদনন্ট মৄি য়ায় গত ১৯-০৮-২০১৪ তারযদেয একদনক বায় ফরধ মত ২০১০.৫৬ 

সকাটি টাকা ব্যদয় জুন’২০১৭ ম মন্ত সভয়াদ বৃরদ্ধ কদয প্রকদল্পয ১ভ াংদারধত রডরর অনুদভাদন সদয়া য়।  

 রডরর অনুমায়ী     টিয মূর উদেশ্য দরাোঃ  

 

ক) রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ রদরট দত ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান ঞ্চারন রাইদনয উয 

সরাড হ্রাকযণ; 

  ে)  ঢাকায উিযাাংদ ম মাপ্ত রফদুযৎ যফযা রনরিতকযণ; এফাং  

গ) রদরট অঞ্চদর নতুন স্থারতব্য  রফদ্যভান রফদুযৎ সকেমূদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড 

ঞ্চারন কযা। 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকাদর ূমরভ অরধগ্রণ এফাং টায়ায  রাইন রনভ মাদণয ভয় ূমরভ ভাররকদদয াদথ যাইট অফ দয় াংক্রান্ত 

জটিরতায় প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব রক্ষয কযা মায়। অিরবরিক আরথ মক রফদেলদণ সদো মায় সম, এ ম মন্ত ৯১% আরথ মক  

৯৯% সবৌত অগ্রগরত ারধত দয়দছ। ম মাদরাচনায় সদো মায় সম, ভারাভার  সফা ক্রদয়য সক্ষদত্র ররআয-২০০৮  

প্রদমাজয সক্ষদত্র উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ। রনয়ভভারপক TOC  TEC গঠন কদয মুল্যায়নপূফ মক 

মথামথ সুারযদয রবরিদত ক্রয় অনুদভাদন  চুরিম্পাদন কযা দয়দছ।  

 

মন্ত্রারত/ভারাভাদরয চুরি সভাতাদফক সেররপদকন  প্রকৃত সেররপদকন, পযাক্টযী অযাকদন্ফযান্প সটস্ট  রপ্র-

রদভন্ট ইন্পদকন রযদাট ম মাচাই কদয সদো দয়দছ, সকান াথ মকয রযররক্ষত য়রন। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান 

মন্ত্রারত/ভারাভারগুদরায সাস্ট ল্যারডাং ইন্পদকন রযদাট ম মাচাই কদয সদো দয়দছ। প্রকৃত যফযাদয রযভাদন সকান 

াথ মকয রযররক্ষত য়রন।   

 

ভারাভার ক্রদয়য সক্ষদত্র ভারাভার সপ্রযদণয রনরভদত্ব রফদদদ জাাজীকযদণয পূদফ ম প্রদমাজয সক্ষদত্র ইন্পদকন কযা য় এফাং 

মথারনয়দভ রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন রযদাট ম দারের কযা য়। এ কর ইন্পদকদন সটস্ট সযজাল্ট  ঠিক ায়া মায় এফাং 

রযদাট ম দন্তালজনক য়ায় এফ প্যাদকদজয ভারাভার যফযা কযা য়। ইরর কন্ট্রাক্টয কতৃমক যফযাকৃত রফরবন্ন 

ধযদণয সভরনাযীজ প্রকল্প এরাকায় আায য রনধ মারযত করভটিয ভাধ্যদভ ম মদফক্ষণ কযতোঃ প্ররতদফদন প্রদান কযা য়। এ 

কর রযফীক্ষণ সথদক প্রাপ্ত তথ্যারদ ঞ্চভ  লষ্ঠ অধ্যাদয় তুদর ধযা দয়দছ। 

 

প্রকল্প রযচারক প্রকল্প াংরেষ্ট ব্যরিফদগ ময ভতাভত সনয়া দয়দছ, সপাকা গ্রু আদরাচনা কযা দয়দছ, প্রকল্প এরাকায 

াধাযণ জনগদণয কাছ সথদক রফরবন্ন রফলদয় ভতাভত াংগ্র কযা দয়দছ এফাং একটি স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারায অনুষ্ঠান কযা 

দয়দছ। রতনজন অতযন্ত দক্ষ  অরবজ্ঞ প্রদকৌরীয ইন্টাযরবউ (Key Informant’s Interview) গ্রণ কযা দয়দছ। 

এছাড়া রফরবন্ন উৎ সথদক সদকডাযী উাি াংগ্র কযা দয়দছ। এ কর ভীক্ষায পরাপর অষ্টভ অধ্যাদয় ফণ মনা কযা 

দয়দছ।   

রযফীক্ষণ সথদক প্রাপ্ত তথ্য উাদিয রবরিদত প্রকদল্পয ফর  দুফ মর রদকগুদরা রচরিত কযা দয়দছ। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

ম মাদরাচনা, আরথ মক  সবৌত অগ্রগরত এফাং প্রকদল্পয ব্যফস্থানা ম মাদরাচনা, প্রকল্প াংরেষ্ট ব্যরিফদগ ময াদথ ভতরফরনভয় 
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এফাং াংগৃীত তথ্য উাদিয উয রবরি কদয একটি সুারযভারা প্রস্তুত কযা দয়দছ মা দভ অধ্যাদয় ফণ মনা কযা দয়দছ। 

সুারযভারায উদেেদমাগ্য কদয়কটি রনদে সদয়া রোঃ 

  

 ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয জন্যয প্রদয়াজনীয় টায়ায মূ ফায ফায রডজাইন কযায রযফদতম সভাটামুটি স্টযাডাড ম 

রডজাইন থাকা প্রদয়াজন;   

 ব্যাকদফান রাইন রদদফ ফাাংরাদদদ ৪০০ সকরব  তদুর্ধ্ম সবাদল্টদজয ঞ্চারন রনভ মাণ কযা দর একাদথ অরধক 

রযভাদন রফদুযৎ সরাড সন্টায ম মন্ত ঞ্চারদনয সুরফধা দফ;  

 প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর ূমরভ অরধগ্রণ জটিরতায় সৃষ্ট দীর্ ম রফরম্ব এড়াদনায রদক্ষয প্রকল্প শুরুয আদগই আরাদাবাদফ 

উদকে রনভ মাদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ূমরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন কযা সমদত াদয; 

 টায়ায  রাইন রনভ মাদণয জন্য যাইট অফ দয় রনধ মাযদণয ভয় জরভয ভাররকদদয ফাঁধায কাযণ রফদফচনায় রনদয় 

তাঁদদয রফরবন্ন সেরণয জরভয রফযীদত মদথামৄি ক্ষরতপূযদণয ব্যফস্থা কযা সমদত াদয;   

 প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর রডজাইন রযফতমন, রাইন রুট রযফতমন ইতযারদ কাদজ অনুদভাদন প্ররক্রয়া ত্বযারিত কযায 

সুরফধাদথ ম প্রকল্প ব্যফস্থানায কাম মক্রদভ সচঞ্জ ম্যাদনজদভদন্টয কর প্ররক্রয়া প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য রনধ মারযত 

রক্ষযভাত্রায াদথ ভান্তযারবাদফ রফদফচনা কযা প্রদয়াজন;  

 ফাস্তফারয়ত রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ঞ্চারন ফতমভাদন ফাাংরাদদদ দফ মাচ্চ াই সবাদল্টজ এয য়ায় 

দফ মাচ্চ তকমতায াদথ রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষণ কযা প্রদয়াজন; 

 রবন ২০২১, সটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  প্তভ ঞ্চফারল মক রযকল্পনায রদদক রক্ষয সযদে ৪০০ সকরব ঞ্চারন 

রাইন রনভ মাদণয উয অরধকতয গুরুত্ব সদয়া সমদত াদয।                         ২০১৬                

৭৬৫                                      ২০২৫                              ।             

                                     ;        

 বরফষ্যদত এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র টান ম কী কন্ট্রাক্টদযয রযফদতম ন্যযনতভ রফদদী রফদলদজ্ঞয াাদে 

এফাং উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান দত প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত/ভারাভার াংগ্র কদয সদীয় প্রদকৌরী  সটকরনরয়ান 

িাযা ম্পন্ন কযা মায় স রফলদয় ররজররফ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রণ কযদত াদয। অফশ্য উদেে থাদক সম, সফ 

রকছু প্রকল্প রনজস্ব অথ মায়দন ফাস্তফারয়ত দে।  
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প্রথভ অধ্যায় 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম মক্রদভয আতায় গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ 

 

১.1|  রযফীক্ষণাধীন প্রকদল্পয টূমরভ 

 

াযাদদব্যাী রফদুযদতয চারদা বৃরদ্ধয াদথ াদথ ফাাংরাদদদ রফদুযৎ উৎাদন বৃরদ্ধয রদক্ষয নতুন নতুন প্রকল্প গ্রন 

অরধক গুরুত্বপূন ম দয় উদঠ। রদরট এরাকা একটি বৃৎ রফদুযৎ উৎাদন সকে রদদফ রফদফরচত দে। রফদলতোঃ 

রফরফয়ানা এরাকা সমোদন উৎারদত গ্যা ব্যফায কদয কম্বাইড াইদকর রফদুযৎ সকে স্থান কযা দে। একর 

রযকরল্পত রফদুযৎ সকে রনভ মাদনয াাার রদরট এরাকায় উৎারদত রফদুযৎ সদদয প্রধান চারদা সকে ঢাকায 

রল্প  ফারনজয অঞ্চর এফাং াধাযণ গ্রাকদদয রনকট সৌুঁদছ সদয়ায জন্য াংরেষ্ট ঞ্চারন সনটয়াকম রনভ মান কযা 

প্রদয়াজন দয় দড়। স রদক্ষয রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ডাফর ারকমট  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব 

ডাফর ারকমট ঞ্চারন ব্যফস্থা রনভ মাদণয ভাধ্যদভ রফদুযৎ সকে এরাকাটিদক ঞ্চারন সনটয়াকম ব্যফস্থায াদথ াংমৄি 

কদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ রফরবন্ন চারদাদকদেয রদদক ঞ্চাররত কযায প্রকল্প গ্রন কযা য়। 

 

রদরট এরাকায ফতমভান রফদুযৎ উৎাদন ব্যফস্থা রনেরুোঃ 

 

াযরণ-১   রদরট এরাকায় ফতমভাদন চালু রফরবন্ন রফদুযৎ সকদেয উৎাদন ক্ষভতা (এরপ্রর’২০১৭)  

ক্ররভক 

নাং 

রফদুযৎ সকদেয 

নাভ 
ধযণ  ইউরনট 

উৎাদন 

ক্ষভতা, সভোঃ 

োঃ 

ভন্তব্য 

১ সপঞ্চুগঞ্জ 

CCPP (Old) 80  

CCPP (New) 90  

15 Yrs. RPP (BEDL) 51  

Primia 44  

২ ারজফাজায 

Gas Turbine (8,9) 66  

3 Yrs. Rental 50  

15 Yrs. Rental 86  

330 MW CCPP ৩৩০ 

রযকরল্পত উৎাদন ক্ষভতা 

৩০০ সভোঃ োঃ এয স্থদর ৩৩০ 

সভোঃ োঃ দয়দছ; ২০-১২-

২০১৬ তারযদে চালু দয়দছ 

৩ রদরট 

Old GT 20  

3 Yrs. Rental 50  

15 Yrs. Rental 10  

225 MW CCPP (GT Unit) 142  

৪ রফরফয়ানা 
রফরফয়ানা সপইজ-২ রররর 

(ারভট ায়ায) 
341 

রযকরল্পত উৎাদন ক্ষভতা 

৩৪১ সভোঃ োঃ এয স্থদর ৪০০ 

সভোঃ োঃ দয়দছ; ২৮-১২-

২০১৫ তারযদে চালু দয়দছ  

রদরট এরাকায় ফতমভাদন চালু সভাট রফদুযৎ উৎাদন ক্ষভতা  1360  

(সুত্রোঃ রফউদফা  আযরডরর) 
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রফদুযৎ উন্নয়ন সফাদড ময রযকল্পনা অনুমায়ী রনদচয াযরণদত ফরণ মত নতুন রফদুযৎ উৎাদন সকেগুদরা ২০১৭ াদরয 

ভদধ্য চালু য়ায কথা রছর রকন্তু এেন চালু য়রন।  

 

াযরণ-২   রদরট এরাকায় ফতমভাদন ফাস্তফায়নাধীন রফরবন্ন রফদুযৎ সকদেয উৎাদন ক্ষভতা (এরপ্রর’২০১৭)  

ক্ররভক 

নাং 
নতুন রফদুযৎ সকদেয নাভ 

উৎাদন ক্ষভতা, 

সভোঃ োঃ  

রযকল্পনা অনুমায়ী 

চালুয জন্য রনধ মারযত 

ফছয 

ভন্তব্য  

১ 

সপঞ্চুগঞ্জ ১৬৩ সভোঃ োঃ 

রররর 
45 ২০১৫-১৬ 

ভাচ ম’২০১৭ রদির াইদকর 

(90 সভোঃ োঃ) চালু, কম্বাইড 

াইদকর চালু দফ ২০১৭-১৮ এ 

সপঞ্চুগঞ্জ ৫০ সভোঃ োঃ 

আইরর 
৫০ জুন, ২০১৫ কাজ শুরু য়রন  

৩ 
রদরট ২২৫ সভোঃ োঃ 

রররর 
৭৫ জুন, ২০১৫ ২০১৮-১৯ এ চালু দফ 

৪ 

রফরফয়ানা সপইজ-১ রররর 

(রফরফয়ানা াউথ) 
৪০০ ২০১৬-১৭ 

উৎাদন ক্ষভতা ৩৪১ এয স্থদর 

৪০০ সভোঃ োঃ কযা দয়দছ; 

২০১৮-১৯ এ চালু দফ 

রফরফয়ানা সপইজ-৩ রররর ৪০০ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ এ চালু দফ 

রদরট এরাকায় ফাস্তফায়নাধীন নুতন 

রফদুযৎ সকদেয সভাট উৎাদন ক্ষভতা 
৯৭০    

(সুত্রোঃ রফউদফা  আযরডরর) 

 

রদরট এরাকায় ফতমভাদন চালু (১৩৬০ সভোঃ োঃ) এফাং ২০১৮ াদরয ভদধ্য ফাস্তফায়নাধীন (৯৭০ সভোঃ োঃ)  

রফদুযৎ সকেগুদরায ফ মদভাট উৎাদন ক্ষভতা দফ (১৩৬০+৯৭০) সভোঃ োঃ ফা ২৩৩০ সভোঃ োঃ।  

 

ফতমভাদন আশুগঞ্জ সথদক ছাতক ম মন্ত ১৬০ রকোঃ রভোঃ দীর্ ম ডফর ারকমট সযরডয়ার ঞ্চারন রাইন  ৬টি াফদস্টন 

এয ভাধ্যদভ রদরট এরাকায় রফদুযৎ যফযা ব্যফস্থা চালু আদছ। চালু ছয়টি াফদস্টদনয তথ্যারদ রনেরুোঃ 

 

াযরণ-৩   রদরট এরাকায় চালু াফদস্টদনয তথ্য 

ক্ররভক নাং গ্রীড াফদস্টদনয নাভ ধাযণক্ষভতা (এভরবএ) 

১ ারজফাজায ১২৫/৪১, ১১৫/২০ 

২ শ্রীভির ২১৫/২০ 

৩ সপঞ্চুগঞ্জ ১১৫/২০, ১২৫/৪১ 

৪ রদরট ২২৫/৪১, ১৫০/৮৩ 

৫ ছাতক ২১৫/২০, ১২৫/৪১ 

৬ ব্রাহ্মণফারড়য়া ৩২৫/৪১ 

(সুত্রোঃ আযরডরর) 

 

রদরট সথদক আশুগঞ্জ ম মন্ত ফতমভাদন চালু ঞ্চারন রাইনটি প্রায় ৫০ ফছদযয পুযদনা এফাং সকাযদণ এ রাইদনয 

ফতমভাদন ধাযণ ক্ষভতা ১৬০ সভোঃ োঃ এয ভত (প্ররত ারকমদট ৮০ সভোঃ োঃ)। আশুগঞ্জ  ারজফাজায এয ভদধ্য চালু 

অন্য আদযকটি রদির ারকমট রাইদনয ধাযণক্ষভতা প্রায় ১০০ সভোঃ োঃ। এ কর ঞ্চারন রাইন রদদয় রদরট 

এরাকায় উৎারদত উিৃি রফদুযৎ অন্যত্র ঞ্চারন সভাদট ম্ভফ নয়।   
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২০১৩ াদর ররজররফ রযচাররত ভীক্ষা প্ররতদফদদন রদরট এরাকায় স্থারত রফদুযৎ উদকেগুদরায ২০১৮ ার 

ম মন্ত ম্ভাব্য ফারল মক চারদা রনেরু রনরূণ কযা য়।  

 

াযরণ-৪ ২০১৩ াদর রযচাররত ভীক্ষা অনুমায়ী রদরট এরাকায় উদকেরবরিক রফদুযদতয ম্ভাব্য ফারল মক 

চারদা 

ক্ররভক 

নাং 

গ্রীড াফদস্টদনয 

নাভ 

২০১৩ াদর দফ মাচ্চ 

চারদা (দভোঃ োঃ) 

ম্ভাব্য ফারল মক চারদা (দভোঃ োঃ) 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ 

১ ারজফাজায ৫৫ ৫৯ ৬৪ ৬৯ ৭৫ ৮১ 

২ শ্রীভির ৪০ ৪৩ ৪৭ ৫০ ৫৪ ৫৯ 

৩ সপঞ্চুগঞ্জ ৫০ ৫৪ ৫৮ ৬৩ ৬৮ ৭৩ 

৪ রদরট ১৪৩ ১৫৪ ১৬৭ ১৮০ ১৯৫ ২১০ 

৫ ছাতক ৪২ ৪৫ ৪৯ ৫৩ ৫৭ ৬২ 

৬ ব্রাহ্মণফারড়য়া ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৬ ৮২ ৮৮ 

৭ কুরাউড়া - ২১ ২২ ২৪ ২৬ ২০ 

রদরট এরাকায চারদা ৩৯০ ৪৪১ ৪৭৭ ৫১৫ ৫৫৭ ৫৯৩ 

(সুত্রোঃ আযরডরর) 

 

                                        ( ২৩৩০ – ৫৫৭)                  ১৮০০       । উদয 

ফরণ মত রফদুযদতয ম্ভাব্য চারদা, ফতমভাদন চালু  রনরভ মত/রনরভ মতব্য রফদুযৎ সকেমূদয উৎাদন ক্ষভতা এফাং চালু 

ঞ্চারন সনটয়াকম ব্যফস্থায উয রবরি কদয ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬  ২০১৭ াদরয জন্য প্রদমাজয সরাড সলা 

স্টারড কযা য় এফাং এই স্টারডয আদরাদক রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব 

ঞ্চারন রাইন রনভ মান প্রকদল্পয মূর কাম মরযরধ রনধ মাযণ কযা য়। 

 

সপঞ্চুগঞ্জ এ স্থারত রফদুযৎদকে মূদয ফতমভান উৎাদন ক্ষভতা ২৮৯ সভোঃ োঃ এফাং ২০১৭ াদরয ভদধ্য নতুন 

২১৩ সভোঃ োঃ  ফ মদভাট উৎাদন ক্ষভতা দফ ৫০২ সভোঃ োঃ। সপঞ্চুগঞ্জ এরাকায় ২০১৭ াদর রফদুযদতয ম্ভাব্য 

চারদা ৬৮ সভোঃ োঃ রনরূণ কযা দয়দছ (সুত্রোঃ আযরডরর)। রফরফয়ানা দত কুরভো ম মন্ত ১টি ২৩০ সকরব ডাফর 

ারকমট ঞ্চারন রাইন আদছ। কাদজই সপঞ্চুগদঞ্জ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ রফরফয়ানা দয় কুরভোমূেী ২৩০ সকরব 

ডাফর ারকমট ঞ্চারন রাইদনয ভাধ্যদভ এফাং রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইদনয ভাধ্যদভ 

ঞ্চারদনয রদক্ষয প্রকদল্প সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয ব্যফস্থা যাো দয়দছ। অদূয 

বরফষ্যদত সপঞ্চুগদঞ্জ স্থারত রফদুযৎদকে মূদয ম্ভাব্য উৎাদন ক্ষভতা  সপঞ্চুগঞ্জ এরাকায় রফদুযদতয ম্ভাব্য 

চারদা এফাং সরাড সলা স্টারডয রবরিদত আদরাচয প্রকদল্প সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানায় ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইদনয 

ধাযণক্ষভতা মদথষ্ট রফদফচনা কযা দয়দছ।   

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা | 11  

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 
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ররজররফ’য গ্রীড সনটয়াকম এ ফতমভাদন চালু, রনভ মানাধীন  রযকরল্পত ৪০০ সকরব, ২৩০ সকরব  ১৩২ সকরব ঞ্চারন 

রাইদনয schematic diagram রনদচ প্রদান কযা র (            )।  

নচত্র-১  ররজররফ’য গ্রীড সনটয়াকম এয schematic diagram 

             
উদযয রচত্র সথদক সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ঞ্চারন রাইনটি ৪০০ সকরব না কদয ২৩০ সকরব কযায সমৌরিকতা ম্পদকম ধাযণা 

রাব কযা মায়।   

  

 

 

Baharampur 
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ঢাকায চাযাদ রনরভ মত/রনরভ মতব্য ঢাকা রযাং এ াংমৄি ৪০০ সকরব াফদস্টনমুদয একটি দে কাররয়াককয। রযাং এয অন্য 

াফদস্টনগুদরায ভাধ্যদভ কাররয়াককয  সদদয প্রধান প্রধান রফদুযৎ উৎাদন সকেগুদরায ভদধ্য রফদুযৎ ঞ্চাররত দত াদয। 

সমভন, কাররয়াককয দত ঢাকা রযাং এয কাররগঞ্জ ৪০০ সকরব াফদস্টন দয় সর্াড়াার রফদুযৎ সকে, ভুরতা দয় আশুগঞ্জ, 

সভর্নার্াট  ভদুনার্াট দয় চট্টগ্রাভ এরাকায রফদুযৎ সকেমু, আরভনফাজায  সগাারগঞ্জ দয় খুরনা অঞ্চদরয রফদুযৎ 

সকেমু, ফগুড়া দয় উিযাঞ্চর এফাং মু্ভগঞ্জ দয় ভয়ভনরাং এরাকা। াংরেষ্ট একর াফদস্টনমুদয ভধ্যফতী কর 

ঞ্চারন রাইন ৪০০ সকরব ভাদনয। রনদচ ঢাকা রযাং এয একটি schematic diagram প্রদান কযা র (            )।  

 

নচত্র-২  ররজররফ’য গ্রীড সনটয়াকম এ ঢাকা রযাং এয schematic diagram 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Baharampur 

Baharampur 
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1.2। প্রকদল্পয উদেশ্যোঃ 

 

ক্তিক্তপক্তপ নুযায়ী “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ 

াংদারধত)” -             মূ উরেশ্য রাঃ  

 

ক) রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ রদরট দত ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান ঞ্চারন রাইদনয উয 

সরাড হ্রাকযণ; 

ে)  ঢাকায উিযাাংদ ম মাপ্ত রফদুযৎ যফযা রনরিতকযণ; এফাং  

গ) রদরট অঞ্চদর নতুন স্থারতব্য  রফদ্যভান রফদুযৎ সকেমূদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড 

ঞ্চারন কযা। 

 

১.৩। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজমূোঃ  

 

 প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজমূোঃ 

 

ক) সপঞ্চুগঞ্জ ২৩০ সকরব উদকে রনভ মাণ এফাং সপঞ্চুগঞ্জ ১৩২/৩৩ সকরব উদকদেয নতুন ১২টি ১৩২ সকরব 

সফ  কুরভো (উিয) ২৩০/১৩২ সকরব উদকদে নতুন ২টি ২৩০ সকরব সফ রনভ মাণ;   

ে)  কাররয়াককয এ ৪০০/২৩০/১৩২ সকরব গ্রীড উদকে রনভ মাণ;   

গ) রফরফয়ানায় ৪০০/২৩০ সকরব গ্রীড উদকে রনভ মাণ;  

(র্) রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ১৭০ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ;  

(ঙ)  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ৩৩ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ;  

(চ) কাররয়াককয উদকে দত রফদ্যভান ২৩০ সকরব আরভনফাজায-টাংগী ঞ্চারন রাইন াংদমাদগয জন্য টাণ ম-

ইন  টাণ ম-আউট সপায ারকমট ৩৬ রকরভ রাইন রনভ মাণ; 

(ছ)  সপঞ্চুগঞ্জ ায়ায সস্টন-সপঞ্চুগঞ্জ সপায ারকমট ১৩২ সকরব ৪ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

(জ)  কাররয়াককয উদকে দত রফদ্যভান ১৩২ সকরব করফযপুয-টািাইর ঞ্চারন রাইন াংদমাদগয জন্য টাণ ম-

ইন  টাণ ম-আউট সপায ারকমট ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

(ঝ)  ১৩২ সকরব কাররয়াককয-ধাভযাই ১৬ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ।  

 

১.৪। অনুদভাদন/াংদাধন প্রকদল্পয প্রারিক অন্যান্য তথ্যারদোঃ 

 

(ক) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থাোঃ Power Grid Company of  Bangladesh Limited (ররজররফএর) 

 

উদদ্যাগী ভন্ত্রনারয়/ রফবাগোঃ রফদুযৎ রফবাগ, রফদুযৎ, জ্বারানী  েরনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয় 

 

প্রকদল্পয অফস্থানোঃ রদরট (দপঞ্চুগঞ্জ), রফগঞ্জ (রফরফয়ানা, নফীগঞ্জ, ফারনয়াচাং, আজরভরযগঞ্জ), ঢাকা (ধাভযাই),  

  গাজীপুয (কাারয়া, শ্রীপুয, গাজীপুয দয, কাররয়াককয), রকদাযগঞ্জ (ইটনা, রভঠাভইন, রনকরর, 

  করযভগঞ্জ, কটিয়ারদ, াকুরিয়া), ভয়ভনরাং (গপযগাঁ), টািাইর।  
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(ে)  ফাস্তফায়ন কারোঃ 

াযরণ-৫   প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার 

 আযম্ভ সল অনুদভাদদনয তারযে  

মূর জুরাই, ২০১০ জুন, ২০১৩ ০৫/১০/২০১০ 

১ভ ফায ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদযদক 

সভয়াদ বৃরদ্ধ 
জুরাই, ২০১০ রডদম্বয, ২০১৪ ২৩/০৩/২০১৩ 

১ভ াংদারধত জুরাই, ২০১০ জুন, ২০১৭ ১৯/০৮/২০১৪ 

(সুত্রোঃ আযরডরর) 

 

(গ) অনুদভারদত ব্যয় (রক্ষ টাকায়): 

াযরণ-6   প্রকদল্পয অনুদভারদত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

 সভাট রজরফ প্রকল্প াাে াংস্থায রনজস্ব 

মূর 

১৭১৪৩৫.৩০ ৮২২৩০.৪১ ৬৪২৬৯.০০ ২৪৯৩৫.৮৯ 

 ৪৭.৯৬% ৩৭.৪৯% ১৪.৫৫% 

১           

২০১০৫৬.৫৬ ৭৯৫১৮.৮১ ৭৪০০০.০১ ৪৭৫৩৭.৭৫ 

 ৩৯.৫৫% ৩৬.৮০% ২৩.৬৫% 

১ভ াংদারধত রডরর অনুমায়ী 
বৃরদ্ধ ২৯৬২১.২৬ 

১৭.২৮% 

হ্রা ২৭১১.৬০ 

৩.৩০% 

বৃরদ্ধ ৯৭৩১.০১ 

১৫.১৪% 

বৃরদ্ধ ২২৬০১.৮৬ 

৯০.৬৪% 

*ইরডরএপ দত প্রকল্প াাে (সুত্রোঃ আযরডরর) 

 

    সরেরচত্র  ১.১ মূর  ১ভ াংদাধনীদত অনুদভারদত ব্যদয়য রফন্যা  

 
 

 

(র্)  আযএরডর-সত ফযােোঃ  

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ 

াংদারধত)” -             জন্য ২০১৬-১৭ অথ মফছদয আযএরডর-সত সভাট ৮৩০০.০০ (রজরফ 

৪৩০০.০০  প্রকল্প াাে ৪০০০.০০) রক্ষ টাকা ফযাে কযা আদছ।  এ ছাড়া াংস্থায রনজস্ব ৩৬০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযাে আদছ।  

সক
াটি

 ট
াক

ায়
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ঋণ চুরি প্রদিোঃ  

 

দরক্ষন সকাযীয় Economic Development Cooperation Fund (EDCF) কতৃমক ৯২.৫0 রভররয়ন ভারকমন 

ডরায ঋণ গ্রদনয জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  দরক্ষন সকাযীয় যকাদযয Export-Import Bank 

কতৃমদক্ষয ভদধ্য গত ২৭/১২/২০১০ তারযদে একটি Loan Agreement স্বাক্ষরযত য়। 

 

াযরণ-7   প্রকল্পাাে াংক্রান্ত তথ্য 

উন্নয়ন দমাগী ধযণ (ঋণ অনুদান) রযভান (m US$) চুরিয সভয়াদকার 

EDCF, Korea ঋণ No. BGD-11 ৯২.৫০ 

২৭-১২-২০১০ ররোঃ দত 

30-06-২০১৮ ররোঃ ম মন্ত 

(সুত্রোঃ আযরডরর) 

 

১.৫।  প্রকদল্পয াংদাধনীোঃ  

  

 প্রকদল্পয প্রথভ াংদাধনীয উদেেদমাগ্য কদয়কটি রদক রনেরূোঃ 

 

ক) ন্যতন প্যাদকদজয অন্তভু মরিোঃ  

রফরফয়ানা আইরর (দপইজ-১) রফদুযৎ সকে প্রকদল্পয আতায় রন্নরত ৪০০/২৩০ সকরব াফদস্টন রনভ মান অন্তভু মি 

রছর রকন্তু যফতীদত তা ররজররফ কতৃমক এ প্রকদল্পয আতায় রনভ মাদনয রদ্ধান্ত য়।  

 

ে) প্রকল্প কাদজয রযরধ বৃরদ্ধোঃ  

1. আরভনফাজায- টরি রাইন সথদক কাররয়াককয াফদস্টদনয দুযত্ব রডরর’সত ৩০ রকোঃ রভোঃ রছর রকন্তু প্রকৃত 

জযীদ উি দুযত্ব ৩৬ রকোঃ রভোঃ  

2. কাররয়াককয-ধাভযাই ১৩২ সকরব ডফর ারকমট রাইদনয দদর্ ময রডরর’সত রছর ৮ রকোঃ রভোঃ ফাস্তফায়নকাদর মা 

বৃরদ্ধ সদয় ১৬ দয়দছ।   

3. সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ডফর ারকমট রাইদনয দুযত্ব বৃরদ্ধ সদয় ৩১.৭ রকোঃ রভোঃ সথদক 

ফাস্তফায়নকারীন ভদয় ৩৩.১৮৫ রকোঃ রভোঃ দয়দছ। 

4. সপঞ্চুগঞ্জ াফদস্টদনয ম্প্রাযণ কাদজ ১৩২ সকরব সফ’য াংখ্যা ৭ সথদক ১১ কযা দয়দছ 

5. াংদারধত রডরর’সত ১টি ফা-কারায  ৩৩ সকরব রাইন স্থানান্তয কাজ অন্তভু মি কযা দয়দছ। 

6. কাররয়াককয াফদস্টদনয জন্য ৩৩ একয জরভ প্রাক্করন কযা দয়রছর রকন্তু এদে সযাদডয জন্য আয 

৩.২৫ একয জরভয প্রদয়াজন য়। অরতরযি ৩.২৫ একয জরভ অরধগ্রণ  উন্নয়দনয কাজ আযরডরর’সত 

অন্তভু মি কযা দয়দছ। 

 

১ভ াংদাধনীদত প্রকদল্পয কদয়কটি কাদজ ব্যয় বৃরদ্ধ  কদয়কটি কাদজ ব্যয় হ্রা সদয়দছ। এ রফলদয় প্তভ অধ্যাদয় 

আদরাকাত কযা দয়দছ।  
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১.৬। SDG  প্তভ ঞ্চফারল মক রযকল্পনা এফাং রবন ২০২১ এয াদথ প্রকদল্পয াভঞ্জস্যতা  

  

রবন ২০২১-এ ফরা দয়দছ উন্নয়ন  কল্যাদনয জন্য রি রনযািা রফধান কযদত দফ।  

 

SDG এদজডায ৭ নম্বয রক্ষযভাত্রায় ফরা দয়দছ সম, ২০৩০ াদরয ভদধ্য –  

 

৭.১ ফায জন্য সুরব, রনব মযদমাগ্য  আধুরনক রফদুযৎ সফায ব্যফস্থা কযদত দফ; 

৭.২ নফায়নদমাগ্য রিয ব্যফায উদেেদমাগ্য াদয ফাড়াদত দফ; 

৭.৩ এনারজম এরপরদয়রন্পয ায রিগুন কযদত দফ;  

 

সটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা ফা SDG-এ ফরা দয়দছ ফতমভাদন প্রায় প্রায় ৮৮% রফদুযৎ উৎাদন দে প্রাকৃরতক গ্যা এয 

ব্যফায িাযা এফাং ৫০% গ্যাদয ফারনরজযক ব্যফায দে রফদুযৎ উৎাদদন। রি রনযািা রফধাদন আয ব্যারান্পড 

পৄদয়র রভে এয প্রদয়াজন। নীদচ াযরণ ১.২ এ ফাাংরাদদ  সলাফার রযদপ্ররক্ষদত রফরবন্ন প্রকায জ্বারানীয ব্যফায 

সদেদনা দয়দছ। 

 

াযরণ ১.8 পৄদয়র রভে (২০১৭)  

এনারজম 

ফাাংরাদদ সলাফার 

ফতমভাদন ২০২১ ফতমভাদন ২০৩০ 

গ্যা ৮৭.৫% ৩০% ১৮% ২৮% 

অদয়র  ৬% ৩% ১০% ৫% 

কয়রা  ৩.৭% ৫৩% ৩৭% ৩৮% 

াইদরা  ২.৭% ১% ১৭% ৪% 

রনউরিয়ায  ০% ১০% ১৭% ১৯% 

নফায়নদমাগ্য  ০.৫% ৩% ১% ৬% 

 

Sustainable Development Solutions Network – A Global Initiative for the United 

Nations এয জুরাই ২০১৬ এয প্ররতদফদদন রফরবন্ন সদদয এরডরজ সুচক প্রকা কযা দয়দছ। নীদচয াযরণদত 

ফাাংরাদদ  ার্শ্মফতী কদয়কটি সদদয সুচক তুদর ধযা র। 

 

াযরণ  ১.9  এরডরজ সুচক (জুরাই’২০১৬)  

সদদয নাভ অফস্থান সকায 

ফাাংরাদদ ১১৮ ৪৪.৪ 

সুইদডন ১ ৮৪.৫ 

থাইল্যাড ৬১ ৬২.২ 

ভারদয়রয়া ৬৩ ৬১.৭ 

চীন ৭৬ ৫৯.১ 

ভুটান ৮২ ৫৮.২ 

রবদয়তনাভ ৮৮ ৫৭.৬ 

সনার ১০৩ ৫১.৫ 

বাযত ১১০ ৪৮.৪ 

ারকস্তান ১১৫ ৪৫.৭ 

ভায়ানভায ১১৭ ৪৪.৫ 
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আদগয এভরডরজ’য রক্ষযভাত্রা উন্নয়নীর সদগুদরায জন্য ২০১৫ াদরয ভদধ্য দারযদ্র্য রফদভাচদনয উদেদশ্য আটটি 

রক্ষয রনদয় যরচত দয়রছর। নতুন এরডরজ’য সটকই রক্ষযভাত্রাগুদরা উন্নত  উন্নয়নীর উবয় সদগুদরায জন্য 

যচনা কযা দয়দছ। রফদুযৎ োদতয জন্য এরডরজ’য রনেফরণ মত রতনটি রক্ষয যেয রনরফড়বাদফ ম্পরকমতোঃ  

Goal 7 – “Clean energy for everyone”: Secure access to affordable, reliable, 

sustainable and modern energy for everyone. 

Goal 9 – “Industrial and technological innovation and social infrastructure”: By 

developing robust infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 

and also expand technological innovation. 

Goal 13 – “Urgent handling of climate change”: Take urgent countermeasures for 

climate change and its impact. 

 
কদরয জন্য রক্ষয ৭ এ ফরণ মত ােয়ী, রনবমযদমাগ্য, সটকই  আধুরনক রফদুযদতয ব্যফস্থা কযা সগদর, ৯  ১৩ এ 

ফরণ মত উদ্ভাফনী রল্প  প্রমৄরিয ব্যফাদযয ভাধ্যদভ অাংগ্রণমূরক, সটকই  ক্রভফধ মভান রল্পায়ন এফাং জরফায়ু 

রযফতমদনয কুপর  রফরু প্রবাফ সভাকাদফরায় আশু ব্যফস্থা গ্রণ ম্ভফ দফ। এদত কদয দরক্ষন এরয়ায এ অঞ্চদর 

এরডরজ ফাস্তফায়দনয সুচদক ফাাংরাদদদয তুরনামূরক অফস্থাদনয উন্নরত দফ। একটি রনবমযদমাগ্য, ভানম্মত  

সটকই ঞ্চারন সনটয়াকম কারিত রক্ষয অজমদন উদেেদমাগ্য ভুরভকা যােদত াদয। সদদ ফতমভান ঞ্চারন 

ব্যফস্থায ভদধ্য ৪০০ সকরব ভাদনয দীর্ মতভ “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব 

ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” -       এ    টি এ সক্ষদত্র উদেেদমাগ্য ভুরভকা যােদফ ফদর আা কযা মায়।  

 

ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১০ (PSMP 2010) অনুমায়ী ২০৩০ াদরয ভদধ্য ৩৯০০০ সভগায়াট রফদুযৎ 

উৎাদদনয ক্ষভতা অরজমত দফ। ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) এয াঁচটি রদক্ষযয ৩ 

নম্বয রক্ষয দে একটি রিারী সটকই উচ্চ ভানম্পন্ন রফদুযৎ সনটয়াকম রফরনভ মাণ কযা।  

ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) এ উদেে কযা য় সম, ঢাকা  চট্টগ্রাদভ রফদ্যভান 

উচ্চভাত্রায রফদুযৎ চারদা াযাদদদয রফদুযৎ চারদাপুযদণ ৭৬৫ সকরব  ৪০০ সকরব ঞ্চারদন ক্ষভ একটি 

বৃদাকায ঞ্চারন সনটয়াকম রনভ মান কযা প্রদয়াজন। এ ধযদণয রফদুযৎ সনটয়াদকময প্রধান দফরষ্টযগুদরা নীদচ ফণ মনা 

কযা রোঃ 

                                                                       ,       

                                                                            

                            ;  

            পূফ ম                                খ          ,                        

                                      ; নদী দুটিয       ৪.৫          ৬     ।  

 

যকাদযয রফদুযৎ োদতয স্ট্র্যাদটরজয াদথ াংগরত সযদে ঞ্চারন  রফতযণ রদয রযভাণ করভদয় রফদুযৎ 

োদতয এরপরদয়রন্প ফাড়াদত দফ। 

  

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” - 

      এ    টি রফদুযৎ োদতয ঞ্চারন র করভদয় আনদত  রফদুযৎ োদতয এরপরদয়রন্প ফধ মদন াাে কযদফ।  
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এরডরজ  ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) এয ভদধ্য একটি তুরনা নীদচয াযরণদত সদয়া 

র।  

াযরণ ১.১০ এরডরজ  ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১৬ 
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রিতীয় অধ্যায় 

 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম মক্রদভয কাম মদ্ধরত (Methodology)  
 

 

২.১। রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয টূমরভ  

 

২.১.১। রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) যকাদযয সকেীয় াংস্থা 

রাদফ যকাযী োদত ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পমূ রযফীক্ষণ  মূল্যায়দনয কাজ কযদছ। অর মত দারয়ত্ব  

কভ মরযরধয রবরিদত রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থামূ যকাযী োদত উন্নয়ন প্রকল্পগুদরা মাদত কারিত 

উদেদশ্যয আদরাদক মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন কযদত াদয সজন্য আইএভইরড উন্নয়ন প্রকদল্পয রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন 

কদয থাদক। চরভান প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষদণয ভাধ্যদভ রনভ মাণ কারীন উদু্ভত রফরবন্ন ভস্যারদ সমভন 

ব্যয়  সভয়াদ বৃরদ্ধ, অনুদভারদত কভ মরযরধয রযফতমন গুনগতভাদনয রযফতমন ইতযারদ রচরিতকযণ দভত 

ভাধাদনয রদক্ষয আইএভইরড কাম মকযী দদক্ষ গ্রন কদয থাদক। 

 

২.১.২।                    প্রকল্পমূদয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনায রনরভি আইএভইরডদত আউটদার মাং এয 

ভাধ্যদভ এ কভ মকাদে ায়তায জন্য ২০০৪ ন দত প্ররত ফছয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় রফরবন্ন 

রফদলজ্ঞ/যাভ মক রনদয়ারজত কযা দে। এদত আইএভইরড’য কাম মকারযতা উদেেদমাগ্যবাদফ বৃরদ্ধ সদয়দছ। চররত 

অথ ম ফছদয রফদুযৎ সক্টদযয ফাস্তফায়নাধীন অন্যতভ        প্রকল্প “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” -             রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ 

আউটদার মাং এয ভাধ্যদভ ম্পাদদনয জন্য ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফৎদয আইএভইরড’য যাজস্ব ফাদজদটয আতায় 

ব্যরি যাভ মক দদ       আবুফকয      ভভাদ ভাদযকী–সক               ।        আইএভইরড’য 

প্রধান (রল্প  রি সক্টয) এফাং ব্যরি যাভ মক প্রদকৌোঃ আবুফকয      ভভাদ ভাদযকী-এয ভদধ্য ২৮-১১-

২০১৬ ইাং তারযদে আনুষ্ঠারনক চুরিত্র স্বাক্ষরযত য়। চুরিত্র অনুমায়ী ২৮-১১-২০১৬ ইাং দত ২৭-০৩-২০১৭ ইাং 

তারযে অথফা উবয় দক্ষয রররেত ম্মরতক্রদভ রবন্ন সভয়াদদ কাম মরযরধ (Terms of Reference)-          

                        পূফ মক                    -              খ       ।  

 

২.2|   রযফীক্ষন কাদজয উদেশ্যোঃ  

 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” - 

            রনরফড় রযফীক্ষণ কাজটিয উদেশ্য র প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাদজ রনদয়ারজত কভ মকতমা  ম্ভাব্য কর 

সস্টকদাল্ডায গদনয াদথ একদত্র প্রকল্প কভ মকাদেয কর সক্ষদত্র  ম মাদয় রযফীক্ষণ কযা। এরূ রযফীক্ষদণয 

ভাধ্যদভ প্রণীত যাভ মদকয সুারযভারা উদদ্যাগী ভন্ত্রনারয়  াংস্থাদক প্রকদল্পয কাজকভ ম ফাস্তফায়দন  

রযচারনায় ঠিক থ রনদদ ম কযদফ। এই রযফীক্ষণ কাদজয রফদল উদেশ্যমূ রনেরূোঃ 

 

২.২.১।   অনুদভারদত আযরডরর অনুমায়ী কাম মক্রভ রনফ মা কযা দে রক না তা রযরবউ কযা। 

২.২.২।  প্রকদল্পয কভ মকাে রযরবউ  রফদেলদণয ভাধ্যদভ যীক্ষা কদয সদো সম, প্রকদল্পয উদেশ্য অরজমত দে রক না। 

২.২.৩। ভন্ত্রনারয়  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায জন্য সুারযভারা প্রণয়ন কযা মাদত প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা অরজমত দত াদয। 

 



পৃষ্ঠা | 21  

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

২.৩। যাভ মদকয কাম মরযরধ (TOR)  

 

চুরিদত্র রররফদ্ধ ToR অনুমায়ী “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন 

রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” ীল মক চররত প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনায জন্য রনদয়াগকৃত ব্যরি 

যাভ মদকয কাম মরযরধ (ToR)–এ রনেরররেত রফলয়মূ (রকন্তু ীভাফদ্ধ নয়) অন্তভু মি থাকদফোঃ  

 

(1) প্রকদল্পয টূমরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, রডরর অনুমায়ী ফছযরবরিক 

ফযাে, ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রারিক কর তথ্য ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা; 

(2) প্রকদল্পয অিরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফাস্তফ  আরথ মক তথ্য াংগ্র, াযরণ/দরেরচদত্রয ভাধ্যদভ 

উস্থান  রফদেলণ; 

(3) প্রকদল্পয উদেশ্য অজমদনয দথ অগ্রগরত ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা এফাং পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত কাম মাফরী 

প্রকদল্পয  উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্যপুণ ম রকনা তা ম মাদরাচনা  ভতাভত প্রদান; 

(4) প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র 

প্রচররত  াংগ্র আইন  রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা 

দয়দছ/দে রকনা স  রফলদয় ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ; 

(5) প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ম  সফা রযচারনায জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর 

আনুলরিক রফলয়ারদ ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ;  

(6) প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকমত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন, অথ মায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ম  সফা ক্রয়/াংগ্রদয 

সক্ষদত্র  রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ রফরবন্ন রদক রফদেলণ, 

ম মদফক্ষণ  ম মাদরাচনা; 

(7) প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত মূর কাম মক্রভমূদয কাম মকারযতা  উদমাগীতা রফদেলণ এফাং রফদল 

পরতা  (Success Stories, মরদ থাদক) রফলদয় আদরাকাত; 

(8) উরেরেত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম মদফক্ষদণয রবরিদত ারফ মক ম মাদরাচনা; 

(9) প্রকদল্পয ফররদক, দুফ মররদক, সুদমাগ  ঝুঁরক (SWOT) রফদেলণ এফাং দুফ মরতা  চযাদরঞ্জ সভাকাদফরায় 

 মদথামৄি সুারয প্রদান; 

(10) প্রকদল্পয ম্ভাব্য exit plan ম্পদকম ম মাদরাচনা  ভতাভত প্রদান;  

(11) ম মদফক্ষদণয আদরাদক সুারয প্রণয়ন; এফাং 

(12) ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃমক রনধ মারযত প্রকল্প াংরেষ্ট অন্যান্য রফলয়ারদ। 

 

২.৪। রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজ ব্যরি যাভ মদকয দারয়ত্বোঃ 

 

ক) আযরডরর দররর, ভারক অগ্রগরত প্ররতদফদন  অন্যান্য াংরেষ্ট কাগজত্রারদ াংগ্র  ম মাদরাচনা; 

ে)  প্রকদল্পয অধীদন াংগৃীত/াংগৃীতব্য ভারাভার (Goods), কাজ (Works)  সফা (Services) এয 

রফরবন্ন Procurement Package-এয সটডারযাং দ্ধরতয অগ্রগরত জানা  যকারয রফরধভারা অনুসৃত 

দে রক না তা যীক্ষায জন্য মথামথ ছক প্রণয়ন কযা; 

গ)  প্রকদল্পয অাংগরবরিক আরথ মক  ফাস্তফ অগ্রগরত ম্পরকমত তথ্য াংগ্রদয জন্য মথামথ ছক প্রণয়ন কযা; 

র্)  তথ্য াংগ্রাকগণ কতৃমক ভাঠ ম মাদয় ফাস্তফায়ন অগ্রগরত, ভস্যারদ  অন্যান্য াংরেষ্ট রফলদয় ভাঠ ম মাদয় 

তথ্যারদ াংগ্রদয জন্য মথামথ ছক/প্রশ্নাফরী প্রণয়ন কযা; 
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ঙ) প্রকদল্পয াভরগ্রক অগ্রগরত, ব্যফস্থানাগত রফলয়ারদ, ফাস্তফায়দনয ভস্যারদ  তা উিযদণয উায় রফলদয় 

তথ্যারদ াংগ্রদয রদক্ষয প্রকল্প রযচারদকয জন্য প্রশ্নভারা প্রণয়ন; 

চ) প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন (Inception Report) প্রণয়ন কদয আইএভইরড’সত স কযা; 

ছ)  প্রকদল্পয অাংগরবরিক আরথ মক  ফাস্তফ অগ্রগরত াংক্রান্ত তথ্যারদ প্রকল্প রযচারক দপ্তয দত াংগ্র কযা; 

জ)  প্রকদল্পয াংগৃীত/াংগৃীতব্য মন্ত্রারত/ভারাভার (Goods), কাজ (Works)  সফা (Services) 

ক্রয় াংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররকউযদভন্ট প্যাদকদজয সটডারযাং দ্ধরতয অগ্রগরত, চুরি ম্পাদন  ক্রয় আদদ 

াংক্রান্ত তথ্যারদ াংগ্র কযা। প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদয যরক্ষত এতদাংক্রান্ত রফরবন্ন কাগজত্রারদ যীক্ষা 

কযা এফাং প্রদমাজয যকাযী রফরধভারা অনুসৃত দে রক না তা মাচাই কযা; 

ঝ)  াংগৃীত/াংগৃীতব্য মন্ত্রারত/ভারাভার, কাজ  সফা ক্রদয়য সটডায দররর, ঠিকাদায কতৃমক সকৃত 

দযত্র  অন্যান্য কাগজত্রারদ যীক্ষা কযা; 

ঞ) প্রকদল্পয রফরবন্ন াইট রযদ মন পূফ মক ভাঠ ম মাদয় কাদজয অগ্রগরত  ভান মাচাই কযা; 

ট)  প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরবন্ন ভস্যারদয রফলদয় প্রকল্প রযচারক, কনারল্টাং পাভ ম  ঠিকাদাযদদয াদথ 

আদরাচনা  ভতরফরনভয় কযা; 

ঠ)  কাগজত্রারদ যীক্ষা  দযজরভদন রযদ মন কদয ভারাভাদরয সেররপদকন, গুনগত  

রযভানগত/াংখ্যাগত রফলয়ারদ মাচাই কযা; 

ড)  রনভ মাণ কাজ রডজাইন সভাতাদফক মথামথবাদফ কযা দে রক না তা মাচাই কযা; 

ঢ)  েড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন  স কযা; এফাং 

ণ) সটকরনকযার করভটি  রস্টয়ারযাং করভটিয সুারযদয আদরাদক চুড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন  স কযা। 
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কভ ম-রযকল্পনা (Work Plan) 
ক্ররভক 

নাং 
কাদজয ফণ মনা  

ভয়কার 

মূর াংদারধি 

১ রডরর দররর, ভারক অগ্রগরত প্ররতদফদন   অন্যান্য কাগজত্রারদ াংগ্র  ম মাদরাচনা 
২8-১১-২০১৬ দত  

০4-১২-২০1৬ ম মন্ত 

২8-১১-২০১৬ দত  

০4-১২-২০1৬ ম মন্ত 

২ 
ররজররফ প্রকল্প রযচারক  রযচারদকয দপ্তদযয াংরেষ্ট রনফ মাী প্রদকৌরী এয াদথ 

প্রাথরভক/দৌজন্যমূরক আদরাচনা  ভতরফরনভয় কযা। 
07-12-2016 07-12-2016 

৩ 

রযকল্পনা করভদনয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাদগয প্রধান (রল্প  রি 

সক্টয), মৄগ্ম প্রধান, উ-প্রধান  াংরেষ্ট কাযী প্রধাদনয াদথ প্রাথরভক/দৌজন্যমূরক 

আদরাচনা। 

08-12-2016 08-12-2016 

৪ 
রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয কভ মদ্ধরত  কভ মরযকল্পনা প্রণয়ন এফাং তথ্যারদ াংগ্রদয জন্য 

রফরবন্ন ছক  প্রশ্নাফরী প্রস্তুত কযা।  

04-১2-২০১৬ দত  

10-১২-২০১6 ম মন্ত 

04-১2-২০১৬ দত  

10-১২-২০১6 ম মন্ত 

৫ 
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন (Inception Report) প্রণয়ন কযা এফাং আইএভইরড’সত স 

কযা। 

05-১2-২০১৬ দত  

11-১২-২০১6 ম মন্ত 

05-১2-২০১৬ দত  

11-১২-২০১6 ম মন্ত 

৬ 
সটকরনকযার/রস্টয়ারযাং করভটিয বা অনুষ্ঠান এফাং করভটিয সুারযদয আদরাদক 

Inception Report চুড়ান্ত কযা। 

12-১2-২০১৬ দত  

30-01-২০১7 ম মন্ত 

12-১2-২০১৬ দত  

30-01-২০১7 ম মন্ত 

৭ তথ্য াংগ্রকাযীদদয রনদয়াগ, প্ররক্ষণ প্রদান এফাং ছক  প্রশ্নাফরী প্রদান। 
31-01-২০১7 দত  

02-02-২০১7 ম মন্ত 

০৬-0২-২০১7 দত  

১০-02-২০১7 ম মন্ত 

৮ তথ্য াংগ্রকাযীগণ কতৃমক ভাঠ ম মাদয় তথ্যারদ াংগ্র এফাং ভতাভত াংগ্র। 
02-02-২০১7 দত  

16-02-২০১7 ম মন্ত 

১১-02-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

৯ 
প্রকদল্পয অাংগরবরিক আরথ মক  ফাস্তফ অগ্রগরত াংক্রান্ত তথ্যারদ প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয 

দত াংগ্র কযা। 

02-02-২০১7 দত  

07-02-২০১7 ম মন্ত 

১১-02-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

১০ 

প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয দত প্রকদল্পয ভারাভার (Goods),     (Works)        

(Services) এয রফরবন্ন প্ররকউযদভন্ট প্যাদকদজয সটডারযাং দ্ধরতয অগ্রগরত, চুরি 

ম্পাদন  ক্রয় আদদ াংগ্র কযা, এতদাংরেষ্ট কাগজত্রারদ যীক্ষা কযা এফাং প্রদমাজয 

যকারয রফরধভারা অনুসৃত দয়দছ রকনা ফা দে রক না তা মাচাই কযা। 

02-02-২০১7 দত  

09-02-২০১7 ম মন্ত 

১৫-0৩-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

১১ 

সেররপদকন  ভান যীক্ষায জন্য ভারাভার (Goods),     (Works)        

(Services)                ,                            এতদাংরেষ্ট 

প্ররতদফদন (মরদ থাদক) তা পুনফীক্ষণ  মাচাই কযা। 

02-02-২০১7 দত  

09-02-২০১7 ম মন্ত 

১৫-0৩-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

১২ 
প্রকদল্পয রফরবন্ন াইট যাভ মক কতৃমক রনদজ রযদ মন কদয ভাঠ ম মাদয় কাদজয অগ্রগরত 

 ভান এফাং াংগৃীত ভারাভাদরয গুণগতভান  রযভান/াংখ্যাগত রফলয়ারদ মাচাই কযা। 

09-02-২০১7 দত  

13-02-২০১7 ম মন্ত 

১৫-02-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

১৩ 
ভাঠ ম মাদয় রনদয়ারজত কনারল্টাং পাভ ম  ঠিকাদাযদদয াদথ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরবন্ন 

ভস্যারদয রফলদয় আদরাচনা  ভত রফরনরভয় কযা। 

09-02-২০১7 দত  

15-02-২০১7 ম মন্ত 
১৫-03-২০১7 দত  

৩০-0৩-২০১7 ম মন্ত 

১৪ সপাকা গ্রু আদরাচনা  16-02-2017 1২-0৩-2017 

১৫ 
প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরবন্ন ভস্যারদয রফলদয় প্রকল্প রযচারদকয াদথ আদরাচনা  

ভতরফরনভয় এফাং ভাঠ ম মাদয় াংগৃীত তথ্যারদ  ভতাভত রফদেলণ। 

19-02-২০১7 দত  

20-02-২০১7 ম মন্ত 

০১-0৪-২০১7 দত  

১০-0৪-২০১7 ম মন্ত 

১৬ স্থানীয় ম মাদয় কভ মারা 22-02-2017 22-0৩-2017 

১৭ েড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন  স কযা। 
22-02-২০১7 দত  

26-02-২০১7ম মন্ত 
১১-0৪-২০১7 দত  

2০-0৪-২০১7 ম মন্ত 

১৮ 

েড়া প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটি  রস্টয়ারযাং করভটিয বা অনুষ্ঠান এফাং 

করভটিগুদরায সুারযদয রবরিদত েড়া প্ররতদফদন াংদারধত  ারনাগাদ কদয স 

কযা। 

27-02-২০১7 দত  

09-03-২০১7 ম মন্ত 

2১-0৪-২০১7 দত  

৩০-0৪-২০১7 ম মন্ত 

১৯ 
াংদারধত  অনুদভারদত েড়া প্ররতদফদদনয উয য়াকম অনুষ্ঠান  তায সুারযদয 

আদরাদক চুড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন কদয স কযা। 

10-03-২০১7 দত  

19-03-২০১7 ম মন্ত 
০১-05-২০১7 দত  

০৯-05-২০১7 ম মন্ত 

২০ 

চুড়ান্ত প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার  রস্টয়ারযাং করভটিয বা অনুষ্ঠান  প্রাপ্ত 

সুারযদয আদরাদক প্রদয়াজনীয় াংদাধন কদয রফতযদণয জন্য রনধ মারযত াংখ্যক চুড়ান্ত 

প্ররতদফদন আইএভইরড’সত স কযা 

20-03-২০১7 দত  

27-03-২০১7 ম মন্ত 

১০-05-২০১7 দত  

১৫-0৬-২০১7 ম মন্ত 
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২.৫ পক্তরবীক্ষণ কায শক্ররমর কায শপদ্ধক্তি (Methodology) 

 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মান (১ভ াংদারধত)” 

লী শক চক্তি প্রকরের ক্তিক্তবড় পক্তরবীক্ষণ কাজ ম্পন্ন  করার মক্ষররে  পরামল শকরক ুকক্তিপররে  ক্তক্তপবদ্ধ পরামল শরকর 

কায শপক্তরক্তি (ToR)                । প্রাআমারী ও মরকন্ডারী উভয় িররির িথ্য/উপাত্ত ংগ্র এবং প্রকে 

পক্তরচারকর দপ্তর ও ংক্তিষ্ট প্রকে এাকায় রক্তক্ষি ক্তবক্তভন্ন  দক্তাক্তদ ংগ্র ও স্টাক্তি করা রয়রছ। প্রকে পক্তরচাক 

ও প্রকে বাস্তবায়রি ক্তিরয়াক্তজি ন্যান্য প্ররকৌলীরদর ারে মি ক্তবক্তিময় করা রয়রছ। এছাড়া, স্থাক্তপি/স্থাক্তপিব্য 

যন্ত্রপাক্তি/মাামা এর পক্তরমািগি ও গুিগি মারির ক্তবয়টিও খক্তিরয় মদখা রয়রছ।  

 

২.৫.১।  প্রকে এাকা রি মাঠ পয শারয় িথ্যাক্তদ ও মিামি ংগ্র  

 

ক্তিক্তবড় পক্তরবীক্ষণ কাজ যোযেভারব ও ময়মি ম্পাদরির ক্তিক্তমরত্ত প্ররয়াজিীয় িথ্য ও মিামি ংগ্ররর জন্য 

ক্তিরের পদ্ধক্তি নুরণ ও প্ররয়াগ করা রয়রছঃ  

ক)  িক্তে পয শারাচিাঃ অক্তে শক ও মভৌি ক্ষযমারে ার ক্তবপরীরি প্রকৃি বাস্তবায়ি ক্তিরূপরণর উরেরশ্য 

প্রােক্তমকভারব িক্তেমূ মযমি, ক্তিক্তপক্তপ, ক্ষযমারে া ও কম শপক্তরকেিা, মাক্তক গ্রগক্তি প্রক্তিরবদি আিযাক্তদ 

পয শারাচিা করা রয়রছ; 

খ)  প্রকে এাকা রি মাঠ পয শারয় িথ্যাক্তদ ও মিামি ংগ্ররর জন্য পক্তরবীক্ষণ কারজর বারজরের ংস্থাি 

নুযায়ী ০৪ (চার) জি িথ্য ংগ্রকারী ক্তিরয়াগ করা য়। িাঁরদর ক্তলক্ষাগি মযাগ্যিা স্দািক এবং 

স্দািরকাত্তর এবং িথ্য ংগ্রর জ্ঞাি ও ক্তভজ্ঞিাম্পন্ন । িথ্য ংগ্রকারীরদর িথ্য ও মিামি ংগ্ররর 

জন্য মাঠ পয শারয় পাঠারিার পূরব শ দুআ ক্তদরির প্রক্তলক্ষণ মদয়া য় ও পূব শক্তিি শাক্তরি ও নুরমাক্তদি ছক/প্রশ্নমাা 

রবরা করা য়। প্রকে এাকায় ক্তবদ্যমাি সুক্তবিাক্তদ ও প্রকেটির িীরি বাস্তবায়িািীি ক্তবক্তভন্ন  কারজর 

গ্রগক্তি এবং প্রকে বাস্তবায়রির মস্যাক্তদ ক্তচক্তিিকররণর জন্য িথ্য ংগ্রকারীগণ ছক/প্রশ্নাবী ও 

মচকক্তস্ট ব্যবার করর মাঠ পয শারয় িথ্যাক্তদ ও মিামি ংগ্র কররি; 

 

ছক্তব-২.১ িথ্য ংগ্রকারীরদর প্রক্তলক্ষণ প্রদাি করা রে  
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গ)  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যা, রফরদম্বয কাযণ, ঝরক, সুদমাগ-ম্ভাফনা প্রকদল্পয রফরবন্ন রদদক আদরাকাত 

কযতোঃ রযফীক্ষণ কাদজয সুরফধাদথ ম প্রকদল্পয রনভ মাণ কাদজ াংরেষ্ট প্রদকৌরী  কভ মকতমাগদণয জন্য 

াধাযণ প্রশ্নভারা প্রস্তুত কদয ভতাভত াংগ্র কযা দয়দছ।  

ঘ) প্রকল্প রযচারদকয রনকট দত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন  ভস্যারদ ম্পরকমত তথ্যারদ  ভতাভত াংগ্র কযা 

দয়দছ।  

ঙ) ম মদফক্ষদণয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র - প্রকল্প কাদজয রক্ষযভাত্রা  অগ্রগরত, কাদজয ভান, ফতমভান অফস্থা 

ইতযারদ তথ্য দযজরভদন রযদ মন  ম মদফক্ষণ কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ; 

ছ) এ প্রকদল্পয প্রতযক্ষ উকাযদবাগী রদদফ স্টযাটিরস্টকযার পুদরন সনই। তদফ উকাযদবাগী 

প্ররতষ্ঠানগুদরায ভদধ্য েী রফদুযতায়ন সফাড ম,  সডদকা অন্যতভ। প্রকদল্পয রফরবন্ন রফলয় রনরফড়বাদফ 

রযফীক্ষণ কযায রদক্ষয প্রকল্প এরাকায় ফফাযত রফরবন্ন সায় রনদয়ারজত াধাযণ জনগদণয ভতাভত 

াংগ্র কযায জন্য একটি প্রশ্নভারা প্রস্তুত কদয প্রকল্প এরাকায আদাদয রফরবন্ন সায ২০১ জন 

নাযীপুরুদলয ভতাভত াংগ্র কদয রফদেলণ কযা দয়দছ। দদফ চয়দনয ভাধ্যদভ উিযদাতাদদয রনফ মাচন কযা 

দয়দছ। প্রকল্প এরাকায চাযাদয াটফাজায, রক্ষা প্ররতষ্ঠান, রিরনক ইতযারদদত উরস্থত ব্যরিফদগ ময 

রনকট দত ভতাভত াংগ্র কযা দয়দছ। উিযদাতাদদয ভদধ্য নাযী অদক্ষা পুরুদলয াংখ্যা সফী। এ 

রযফীক্ষণ কাদজয জন্য রনদয়ারজত ৪ জন তথ্য াংগ্রকাযী রনধ মারযত প্রশ্নভারা-৩ ব্যফায কদয তথ্য 

াংগ্রদয কাজ সুম্পন্ন কদযদছন।   

জ) এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পরশ্রুরতদত সুরফধাদবাগী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ  গুরুত্ববপুন ম অন্ততোঃ ১৫ জন 

ব্যরি ভিদয় ১টি সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) অনুষ্ঠান ম্পন্ন কযা দয়দছ। গত ১২-০২-২০১৭ 

তারযদে অনুরষ্ঠত এ এপ রজ রড’সত রনেফরণ মত গুরুত্বপূণ ম ব্যরিফগ ম উরস্থত সথদক তাঁদদয মূল্যফান ফিব্য  

ভতাভত প্রদান কদযন।  

জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, প্রধান, আইএভইরড  

জনাফ সভাোঃ ভীন আরী েিকায, মৄগ্ম-প্রধান, রযকল্পনা করভন  

জনাফ ডোঃ যনরজৎ কুভায যকায, রযচারক, আইএভইরড  

জনাফ ইরতয়াক আদভদ, কাযী রযচারক, আইএভইরড  

জনাফ সভাোঃ কাভরুর াান, প্রকল্প রযচারক, “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” প্রকে, ররজররফ 

জনাফ সভাোঃ সাদর যানা, উরফবাগীয় প্রদকৌরী, “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” প্রকে, ররজররফ 

জনাফ সভাোঃ ভরনরুজ্জাভান, কাযী প্রদকৌরী, “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” প্রকে, ররজররফ ভদাদয় 

জনাফ স্বন ফরনক, রনফ মাী প্রদকৌরী, েী রফদুযতায়ন সফাড ম  

জনাফ সভাোঃ ারভদুর ইরাভ, -বারত, ঢাকা েী রফদুযৎ রভরত-১   

জনাফ সভাোঃ ভরপজুর ইরাভ ভু ুঁইয়া, প্রধান প্রদকৌরী, সডদকা  

জনাফ সভাোঃ াইপৄজ্জাভান, সচয়াযম্যান, ইতাা কদ মাদযন রররভদটড  

    জনাফ মুাম্মাদ ইভযান,  স্টাপ রযদাট মায, রদ সডইরী ান  
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ঝ) Key Informant’s Interview (KII): রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজ তথ্য উাি াংগ্রদয রদক্ষয 

প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট ররজররফ’য কভ মকতমাদদয এফাং প্রকল্প ম্পদকম জ্ঞাত গুরুত্বপুণ ম ব্যরিগদণয 

াক্ষাৎকায গ্রন কযা দয়দছ। প্রকল্প রযচারক, ররজররফ’য প্রধান প্রদকৌরী  রফউদফা সথদক ১ জন 

উ-প্রকল্প রযচারক এয াক্ষাৎকায গ্রন কযা দয়দছ। এজন্য অনুদভারদত প্রশ্নভারা/গাইডরাইদনয 

ভাধ্যদভ তাঁদদয ফিব্য গ্রণ কযা দয়দছ।   

ঞ)  সক স্টারডোঃ প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন ক্রয় াংক্রান্ত রযফীক্ষণকাদর ৩টি সক 

স্টারড ম্পন্ন কযা দয়দছ। রবন্ন রবন্ন ক্রয় কযাটাগযী দত একটি কদয সক স্টারড কযা দয়দছ।  

ট) স্থানীয় ম মাদয় কভ মারাোঃ তথ্য াংগ্রকারীন ভদয় গত ২২-০৩-২০১৭ তারযদে রফরফয়ানা প্রকল্প এরাকায় 

একটি স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারায আদয়াজন কযা য়। কভ মারায় প্রকদল্পয সস্টকদাল্ডায  

সুরফধাদবাগীদদয দি আদরাচনা সভাতাদফক তথ্যারদ াংগ্র কযা য়। ৫০ জন অাংগ্রণ কাযীয জন্য 

কভ মারায আদয়াজন কযা দয়দছ।  

ঠ) জাতীয় ম মাদয় কভ মারাোঃ গত ০৮-০৬-২০১৭ তারযদে রল্প  রি সক্টদযয কভ মকতমাগদণয দমারগতায় 

রিতীয় েড়া প্ররতদফদদনয উয ভতাভত  ভন্তদব্যয জন্য একটি জাতীয় ম মাদয়য কভ মারায আদয়াজন 

কযা দয়দছ। জাতীয় ম মাদয় কভ মারায় আভরন্ত্রত অরতরথয াংখ্যা রছর ৭০ জন। 

 

২.৫.২।  প্রকদল্পয ারফ মক  রফস্তারযত অিরবরিক রক্ষযভাত্রা  ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ম মাদরাচনা 

প্রকদল্পয ারফ মক  রফস্তারযত আরথ মক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা  ারনাগাদ ফাস্তফ অগ্রগরত াংক্রান্ত তথ্যারদ প্রকল্প 

রযচারদকয দপ্তয দত াংগ্র কযা দয়দছ। এ ফ তথ্যারদ াংগ্রদয জন্য াংদমাজনী – ১  ২ এ যরক্ষত ছক 

অনুযণ কযা দয়দছ। প্রকল্প াইট দযজরভদন রযদ মন কযায ভয় রফরবন্ন কাদজয অগ্রগরত াংগৃীত তথ্যারদয 

াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম রকনা তা েরতদয় সদো দয়দছ। প্রকদল্পয রফরবন্ন অি ফাস্তফায়দন ভস্যাফরী রচরিত কদয তা দূয 

কযায ফাস্তফম্মতোঃ যাভ ম/সুারয প্রণয়ন  প্রদান কযা দয়দছ। 

 

২.৫.৩।  ক্রয় (Procurement) াংক্রান্ত রযফীক্ষণ  

প্রকদল্পয ভারাভার (Goods), কাজ (Works) এফাং সফা (Service)-এয ক্রয় (Procurement) রফলদয় 

রযফীক্ষদণয জন্য প্রণীত ছক-৩ ব্যফায কযা দয়দছ। 

 

২.৫.৪।  ক্রয় াংক্রান্ত নীরতভারায অনুযণ    

প্রকদল্পয জন্য ভারাভার (Goods), কাজ (Works) এফাং সফা (Service) ক্রয় (Procurement)          

কর                 ,       সত    াংক্রান্ত                                                

            খ                                            খ                         

                                   । তথ্য াংগ্রদয কাদজ ব্যফাদযয জন্য প্রণীত ছক-৬ ব্যফায কযা 

দয়দছ।  

 

২.৫.৫।  াংগৃীত/াংগৃীতব্য ভারাভার, কাজ  সফায গুনগত  াংখ্যাগত রফলয়ারদ যীক্ষা 

াংগৃীত/াংগৃীতব্য মন্ত্রারত/ভারাভার, কাজ  সফায রফলদয় সটডায দরররারদ/কাগজত্র যীক্ষা কযা ছাড়া 

ভাঠ ম মাদয় রযদ মন পূফ মক এগুদরায ভানগত, গুনগত  াংখ্যাগত রফলয় েরতদয় সদো দয়দছ। এগুদরায ভানগত, 

গুনগত  াংখ্যাগত রফলদয় রনেরররেত প্ররতদফদন/দরররারদ যীক্ষা কদয সদো দয়দছ।  
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 প্রাক জাাজীকযণ প্ররতদফদন (Preshipment Report);  

 Post Landing Inspection Report;  

 মন্ত্রারত/ভারাভাদরয উৎাদনকাযীয নাভ  উৎাদনকাযী সদদয নাভ; এফাং 

 মন্ত্রারত  ভারাভার স্থাদনয পূদফ ম সটস্ট কযা দয় থাকদর তায সটস্ট সযজাল্ট। 

এছাড়া, ঠিকাদায কতৃমক যফযাকৃত মন্ত্রারত/ভারাভাদরয সেররপদকন  রযভান সবরযরপদকদনয জন্য ছক-৪ 

 ছক-৫ ব্যফায কযা দয়দছ। 

 

২.৫.৬।  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যারদ 

প্রকল্প রযচারক, প্রকল্প ফাস্তফায়দন রনদয়ারজত প্রদকৌরী, সদী  রফদদী যাভ মক এফাং ঠিকাদাযদদয াদথ প্রকল্প 

ব্যফস্থানা  প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত রফলদয় আদরাচনা  ভতরফরনভয় কযা দয়দছ। আদরাচনা  ভতরফরনভদয়য 

ভাধ্যদভ ফাস্তফায়নগত ভস্যাফরী রচরিত কযায সচষ্টা কযা দয়দছ এফাং তা উিযদণয রফলদয় যাভ ম/ সুারয প্রদান 

কযা দয়দছ। এ রফলদয় তথ্যারদ/ভতাভত াংগ্রদয জন্য প্রশ্নভারা-১  প্রকল্প রযচারদকয জন্য প্রশ্নভারা-২ ব্যফায 

কযা দয়দছ। 

 

২.৫.৭।  প্ররতদফদন প্রণয়ন 

উদয ফরণ মত কভ মদ্ধরতয আদরাদক াংগৃীত তথ্যারদ রফদেলণ, ম মদফক্ষদণয ভাধ্যদভ ভস্যারদ রচরিতকযণ এফাং এ 

কর ভস্যা রনযদন সুারযভারা প্রণয়দনয ভাধ্যদভ এ েড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ। প্ররতদফদন প্রণয়দন 

আইএভইরড প্রণীত নমুনা কাঠাদভা অনুযণ কযা দয়দছ। চুরি  যাভ মদকয কাম মরযরধ (ToR) সভাতাদফক 

প্ররতদফদদন কর রফলয় অন্তভু মি কযা দয়দছ। েড়া প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার  রস্টয়ারযাং করভটিয বায় 

প্রদি রনদদ মনা অনুমায়ী প্ররতদফদনটি াংদাধন  রযভাজমন কদয চুড়ান্ত প্ররতদফদন প্রস্তুত কযা দয়দছ।  

 

 

২.৬।  রনরফড় রযফীক্ষণ কাম মক্রদভয ীভাফদ্ধতা (Limitation) 

চুরিদত্র রররফদ্ধ যাভ মদকয কাম মরযরধ অনুমায়ী ব্যরি যাভ মকদক মথামথবাদফ  মথা ভদয় রনরফড় 

রযফীক্ষণ ম্পাদন কযায জন্য প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ  কাম মদ্ধরত এই অধ্যাদয়য শুরু সথদক রফরবন্ন অনুদেদদ ফণ মনা 

কযা দয়দছ। স কর কাম মক্রদভয রবরিদত একটি কভ ম-রযকল্পনা প্রস্তুত কযা য়। “        -          ৪০০ 

            -         ২৩০                 রনভ মাণ (১          )” ীল মক প্রকল্পটি একটি বৃদাকায 

প্রকল্প এফাং ৭ (াত)টি সজরাব্যাী রযব্যাপ্ত। প্রকদল্পয আকায, কাদজয রযরধ  ফাস্তফায়দনয প্ররক্রয়াগত জটিরতা 

এফাং ভাঠ ম মাদয় তথ্য াংগ্রকাযী সপ্রযণ পূফ মক তথ্যারদ াংগ্র, সটকরনকযার  রস্টয়ারযাং করভটিয কদয়কটি বা 

অনুষ্ঠান ইতযারদ ম্পন্ন পূফ মক প্রকল্পটিয রনরফড় রযফীক্ষণ কাম মক্রভ সুম্পন্ন কযায জন্য চায ভা ভয় রনতান্তই 

অপ্রতুর। এফ কাযদণ রযফীক্ষণ কাজটিয ভয়ীভা বৃরদ্ধয প্রদয়াজন দয় দড় এফাং    -                 

         তদনুমায়ী কাজ ম্পাদন কযা দয়দছ।  
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তৃতীয় অধ্যায়  

প্রকদল্পয ারফ মক এফাং অিরবরিক (ফাস্তফ  আরথ মক) রক্ষযভাত্রা  ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয তথ্য রফদেলণ 

 

3.১।  কভ মরযকল্পনা এফাং অাংগরবরিক রক্ষযভাত্রা  অজমন  

আযরডরর অনুমায়ী প্রকল্পটি জুন’২০১৭-সত ভাপ্ত দফ। চররত ২০১৬-১৭ অথ মফছদয প্রকদল্পয অফরষ্ট প্রধান প্রধান কাদজয 

কভ মরযকল্পনা, রক্ষযভাত্রা  ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত অগ্রগরত রনদচয ছদক সদোদনা র। 

চাট ম-১  রক্ষযভাত্রা  ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত অগ্রগরত 

WBS Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
ct

N
o

v

D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
ay

Ju
n

1

1.1 Testing 100%

1.2 Commissioning 100%

2

2.1 Tower erection 100%

2.2 Conductor Srtinginl 100%

2.3 Procurement of equipment/ Materials 100%

2.4 Commissioning 100%

3

3.1 100%

3.2 100%

3.3 100%

3.4 Testing 100%

3.5 Commissioning 90%

2016-17

Pr
o

gr
es

s 
  % Target

15-16

Equipment Installation & Erection

Achievement

List of Activties

Components / Packages

Bibiyana 400/230kV Sub-station

Kaliakoir 400/230/132kV Sub-station

230kV Tongi-Aminbazar TITO at Kaliakoie Sub-station

Procurement of equipment/ 

Materials

Road & Cable Trance Construction

 

 

 

ান্ট রযঅযাক্টয – কাররয়াককয ৪০০/২৩০ সকরব রফদুযৎ উদকে  
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নীদচ প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অদিয কাজ ম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা  প্রকদল্পয শুরু সথদক ভাচ ম‘২০১৭ ম মন্ত 

অগ্রগরত/অজমন সরেরচদত্রয আকাদয সদোদনা দয়দছ।  

 

সরেরচত্র ৩.১ প্রকদল্পয শুরু সথদক ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাদজয অগ্রগরত/অজমন 

 

 

 

নীদচয াযরণদত ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকল্প কাদজয প্যাদকজরবরিক অগ্রগরতয রফফযণ প্রদান কযা র। 

 

াযরণ ৩.১ ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকল্প কাদজয প্যাদকজরবরিক অগ্রগরতয রফফযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL

1

2

3

4

5

6

7

8 97.0%

9

Main Components / Packages

100%

Package-wise 

Progress

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kaliakoir Access road Land Development

Fenchuganj 230kV Substation (300MVA) & 

Extendion of Fenchuganj 132 kV

Kaliakoir Substation Land Development

Bibiyana-Kaliakoir 400 kV Transmission Line 

(170km)

Kaliakoir 400/230/132kV Sub-station (1170MVA) 100%

Bibiyana 400/230 kV Sub-station (520MVA)

Total Progress

99.60%

Fenchuganj-Bibiyana 230kV (34kM) & Power 

Station -Fenchuganj 132 kV (4kM) TLP

230kV Tongi-Aminbazar TITO 4 ckts. T/L at 

Kaliakoir Substation

132kV TITO 2 ckts & 4ckts.Kabirpur-Tangail TITO 

at Kaliakoir and 132kV 2Ckt. Kaliakoir-Dhamrai 

Transmission Line
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ইদতাভদধ্য ফগুদরা প্যাদকদজয কাজ ম্পন্ন দয় ফারনরজযকবাদফ চালু দয় সগদছ। নীদচ তায রফফযণ সদয়া র।  

 

াযরণ  ৩.২ আযরডরর অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা  ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাদজয অজমন/ অগ্রগরতয রফফযণ।  

µ. 

bs 
Kv‡Ri eY©bv 

আযরডরর 

অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

অজমন  

1 

†dÂzMÄ 230†Kwf Dc‡K› ª̀ wbg©vY Ges †dÂzMÄ 132/33†Kwf Dc‡K‡› ª̀i 

bZzb 12wU 132†Kwf †e I Kzwgjøv (DËi) 230/132†Kwf Dc‡K‡› ª̀ bZzb 

2wU 230†Kwf †e wbg©vY| 

রডদম্বয’১২   
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

18/10/2012Bs 

2 Kvwjqv‰Ki 400/230/132†Kwf MÖxW Dc‡K› ª̀ wbg©vY এরপ্রর’১৬  
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

12/12/2016Bs 

3  weweqvbv 400/230†Kwf MÖxW Dc‡K› ª̀ wbg©vY ভাচ ম’১৭  

evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

17/12/2016Bs 

(৯৯.৫০% ভাপ্ত)  

4  weweqvbv-Kvwjqv‰Ki 400 †Kwf ১৭0 রকরভ mÂvjb jvBb জুরাই’১৪  
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

17/12/2016Bs 

5  †dÂzMÄ-weweqvbv 230 †Kwf 33 রকরভ mÂvjb jvBb| নদবম্বয’১২   
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

01/09/2012Bs 

6 

 Kvwjqv‰Ki Dc‡K› ª̀ nB‡Z we`¨gvb 230†Kwf AvwgbevRvi-U½x mÂvjb 

jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U ৩৬ রকরভ jvBb 

wbg©vY| 

সপব্রুয়াযী’১৬  
evwYwR¨K fv‡e Pvjy  

31/01/2017Bs  

7 
†dÂzMÄ cvIqvi †ókb-†dÂzMÄ ‡dvi-mvwK©U 132†Kwf ৪ রকরভ mÂvjb 

jvBb| 
রডদম্বয’১২   

evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

01/09/2012Bs 

8 
Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-Uv½vBj mÂvjb 

jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U mÂvjb jvBb| 
সপব্রুয়াযী’১৬  

evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

26/09/2016Bs 

9 132†Kwf Kvwjqv‰Ki-avgivB ১৬ রকরভ mÂvjb jvBb wbg©vY|  সপব্রুয়াযী’১৬   
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

12/12/2016Bs 

 

 

 

৩২৫ এভরবএ ট্রান্পপযভায – কাররয়াককয ৪০০/২৩০ সকরব রফদুযৎ উদকে 
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৩.২ রজরফ, ইরডরএপ  ররজররফ’য রনজস্ব অথ মায়দন প্রকদল্পয সম কর প্রধান প্রধান কাজগুদরা কযা 

দয়দছ/দে ভাচ ম’২০১7 ম মন্ত অগ্রগরত রনদেয ছদক তা সদোদনা র।  

 

াযরণ-৩.৩  ররজররফ’য রনজস্ব অথ মায়দন প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজ (এরপ্রর’২০১৭)  

                                            

ক্ররভক 

নাং 
ক্রয় প্যাদকদজয ফণ মনা 

আযরডরর অনুমায়ী প্রাক্কররত ব্যয়, রক্ষ টাকায়  

(দভাট প্রকল্প ব্যদয়য %) 
ভন্তব্য 

১ 

     -         ২৩০       ৩৪     ) 

             -       ১৩২       ৪ 

           )                      

৯৪৭৮.৯০ 

(৪.৭০) 

ভাপ্ত  

ফারনরজযকবাদফ চালু  

২ 

      ২৩০ ১৩২               ৩০০ 

     )                ১৩২      

                   

৬৮৭১.৫১ 

(৩.৪২) 

ভাপ্ত  

ফারনরজযকবাদফ চালু 

                 ইরডরএপ                             

৩ 
         ৪০০ ২৩০               ৫২০ 

     )        

১২৪৮৩.১৭ 

(৬.২০) 

ভাপ্ত  

ফারনরজযকবাদফ চালু 

(সুত্রোঃ আযরডরর  প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয) 

 

াযরণ  ৩.৪   রজরফ অথ মায়দন প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজ (এরপ্রর’২০১৭)  

                                   

ক্ররভক 

নাং 
ক্রয় প্যাদকদজয ফণ মনা 

আযরডরর অনুমায়ী প্রাক্কররত ব্যয়, রক্ষ টাকায়  

(দভাট প্রকল্প ব্যদয়য %) 
ভন্তব্য 

১ 

(ক) ২৩০ সকরব টিী-আরভনফাজায TITO ৪ 

ারকমট ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

 
২২০২৭.৩৪ 

(১০.৯৬) 

ভাপ্ত  

ফারনরজযকবাদফ চালু 

(ে) কাররয়াককদয ১৩২ সকরব TITO ২ 

ারকমট  ৪ ারকমট করফযপুয-টািাইর 

TITO এফাং ১৩২ সকরব ২ ারকমট 

কাররয়াককয-ধাভযাই ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ।  

১০০% সমাপ্ত 

(িাস্তি গ্রগনি) 

                                            

২ 
        -          ৪০০           

                   ১৭০     )          

৪২৭৪০.০০ 

(২৬.২৩) 

১০০% সমাপ্ত 

(িাস্তি গ্রগনি) 

৩ 
            ৪০০ ২৩০ ১৩২      

         ১১৭০      )        

২৪৫৯৩.০৩ 

(১২.২৩) 

ভাপ্ত  

ফারনরজযকবাদফ চালু 

4 কনারদটন্পী  
৩১২০.০০ 

(১.৫৫)  
চরভান  

(সুত্রোঃ আযরডরর  প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয) 
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                                   -         ২৩০       ৩৪     )              -      ১৩২ 

      ৪            )                   এফাং       ২৩০ ১৩২               ৩০০      )        

        ১৩২                                                        । 

 

৩.3।  প্রকদল্পয আরথ মক  ফাস্তফ অগ্রগরতয ম মাদরাচনা 

 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়দনয শুরু দত জুন ২০১৬ ম মন্ত আরথ মক অগ্রগরত 1750.57 সকাটি টাকা (৮৭%)  সবৌত অগ্রগরত 

95%। ভাচ ম ২০১7 ম মন্ত আরথ মক অগ্রগরত 1826.47 সকাটি টাকা মা সভাট প্রকল্প ব্যয় 2010.56 সকাটি টাকায 

৯১%। ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত সবৌত অগ্রগরত ৯৯%। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়দনয শুরু দত ভাচ ম ২০১7 ম মন্ত আরথ মক  ফাস্তফ 

অগ্রগরত প্ররতদফদন (প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয দত াংগৃীত) াংমৄরি-১ এ াংমৄি কযা দয়দছ।   

 

াযরণ ৩.৫ ভাচ ম ২০১৭ ম মন্ত আরথ মক  ফাস্তফ অগ্রগরত 

প্রকল্প ব্যয় (দকাটি টাকায়)  ২০১০.৫৬ 

আরথ মক অগ্রগরত (রক্ষ টাকায়) ১৮২৬.৪৭ 

আরথ মক অগ্রগরত সভাট প্রকল্প ব্যদয়য তকযা াদয  ৯১.৩০% 

সবৌত অগ্রগরত (তকযা)  98.99% 

  

 

জুন’২০১৬ ভা ম মন্ত  ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয অরজমত আরথ মক  সবৌত অগ্রগরতয তুরনামূরক রচত্র নীদচয 

সরেরচদত্র সদোদনা র। 

    

সরেরচত্র  ৩.২ আরথ মক  সবৌত অগ্রগরত (জুন ২০১৬  ভাচ ম ২০১৭) 
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জুন’২০১৭ ম মন্ত প্রকল্প কাদজয রক্ষযভাত্রায রফযীদত ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত প্রকল্প কাদজয আরথ মক  সবৌত অগ্রগরতয 

তুরনামূরক রচত্র নীদচয সরেরচদত্র সদোদনা র। 

 

   সরেরচত্র  ৩.3 জুন ২০১৭ ম মন্ত রক্ষযভাত্রা  ভাচ ম ২০১7 ম মন্ত অগ্রগরত  

100%

91%

100%
99%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

                                            

                         

 

 

 

 

        -       ৩৩     -           ৪০০/২০                   
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৩.4।  ভাচ ম ২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয অিরবরিক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগরত (রজরফ, ররজররফ  প্রকল্প াাে) 

াযরণ ৩.৬ এ ভাচ ম ২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয অিরবরিক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগরতয রফফযণ প্রদান কযা র। ভাচ ম ২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয 

অিয়াযী ফাস্তফায়ন অফস্থা াংক্রান্ত াংগৃীত তথ্য (ছক-১) াংমৄরি-১ এ সদয়া দয়দছ।  

 

াযরণ ৩.৬   ভাচ ম ২০১৭ ম মন্ত প্রকদল্পয অিরবরিক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগরত (রজরফ, ররজররফ  প্রকল্প াাে) 

Reporting Month: _____March-2017______________ 

Project Name: Bibiyana-Kaliakoir 400KV & Fenchuganj-Bibiyana 230KV Transmission Line Project 

 ADP/RADP Allocation for 2016-17 

Project Cost (Total Lakh Taka) : 201,056.60  Total Tk. : 8300.00 

Implementation Period: Jul-2010 to June-2017 GOB Tk. : 4300.00 

 PA Tk. : 4000.00 

(Cost & Financial Progress in Lakh Taka) 

Sl. 

No. 
Important Components of the Project Cost as per 

DPP/TPP 

Achievement upto last June Target of 2016-17 Progress of 2016-17 

Name of Components Quantity Unit Financial(Tk Physical(% Financial(Tk Physical(% Financial(Tk) Physical(% 

1 Local Insurance** LS LS 514.90  24.51  98.00     -      2.00                 -             -    

2 Training LS LS 87.12  46.18    70.00   90.00  30.00            -             -    

3 Cosultancy** 130 MM 2470.00     1,957.48   92.00   200.00  8.00     141.92    4.00  

4 Transportation** LS LS 1240.91        551.97   95.00     -       5.00                 -                  -    

5 Compensation** 214 km 724.93  264.23   95.00     -        5.00                 -                  -    

6 Tools, Plants & spares** Lot Lot 2396.31     1,349.40  95.00 500.00 5.00                -    5.00 

7 Materials and Equipment 
for Line & Substation** 

Lot Lot 76682.96 72757.78 97.00 5400.00 3.00 4399.83 3.00 

8 Land Acquisition 36.34 Acre 2974.01 ,973.94   100.00     -         -                     -                  -    

9 Land Development  862017 c.c 4475.73 3,615.21   98.00     -       2.00                 -                  -    

10 Other Building( Non 
Residential)** 

LS LS 1323.24    -       85.00   880.00         15.00                 -                  -    

11 Installation Cost** LS LS 27418.06 26,334.40   93.00      1,030.00    7.00      1,256.92   6.00  

12 CDVAT** LS LS 26438.34  23,222.01    98.00         200.00    2.00      1,258.78   2.00  

13 Contingency** LS LS 6698.33    -         -         -         -                     -                  -    

14 Loan Fee LS LS 74.00  63.59   87.00     -       2.00    1.36   0.75  

  Sub Total     153,518.84 133,160.70 95.00 8,300.00 5.00 7,058.81 3.99 

  Items to be exculded 

from calculation 
                  

15 Pay of Officers* 19 nos. 416.04       

41,896.76  

              

95.00  

            

360.00  

              

5.00  

            

531.17  

               

3.99  16 Pay of Establishment* 15 nos. 116.96 

17 Allowances* 34 nos. 617.19 

18 Insurance** LS LS 56.78 

19 Training** LS LS 152.21 

20 Cosultancy** 100 MM 650 

21 Transportation** LS LS 334.82 

22 Compensation** LS LS 59.24 

23 Testing fee* 245.7 Km 24.7 

24 Survey* 245.7 Km 66.88 

25 Hiring Charge* LS LS 40 

26 EIA Study* LS LS 30 

27 TA,DA, OT, Petrol, 

Stationary,Transport Maint. Etc.* 
LS LS 400 

28 Transport vehicle* 7 nos. 201.8 

29 Office Equipment* LS LS 11.2 

30 Office furniture* LS LS 6.71 

31 Residential building* 8200 Sq.m 108.96 

32 Other Building( Non 

Residential)** 
    175.08 

33 Tools, Plants & spares** Lot Lot 626.17 

34 Materials and Equipment 

for Line & Substation** 

Lot Lot 11295.41 

35 Land Acquisition**       

36 Land Development  731505 c.c 47.2 

37 Installation Cost** LS LS 6378.619 

38 CDVAT** LS LS 5840.97 

39 Contingency** LS LS 1076.94 

40 Interest During 

Construction* 

LS LS 14972.39 

41 Development Capital Fund LS LS 3831.49 

  Sub Total     47,537.76 41,896.76 95.00 360.00 5.00 531.17 3.99 

  Grand Total:     201,056.60 175,057.46 95.00 8,660.00 5.00 7,589.98 3.99 

 * Cost to be borne by PGCB's own resource.         

 ** Cost to be borne by Both GoB & PGCB.         
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৩.5।  প্ররক্ষণ  

 এ প্রকদল্পয াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা এফাং তদনুমায়ী ভাপ্ত প্ররক্ষদণয রফফযণ রনদেয 

াযরণদত সদোদনা র। এ প্রকদল্প টান মরক কাদজয প্যাদকদজয অন্তভু মি প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। এ কর 

প্ররক্ষণ মথাযীরত ভাপ্ত দয়দছ। 

াযরণ ৩.৭ প্ররক্ষদণয রফফযণ   

ক্র নাং প্ররক্ষদণয ফন মনা াংখ্যা ভয়কার ভাপ্ত/অভাপ্ত 

 সরাকার প্ররক্ষণ    
রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব 

ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ কাদজয অন্তভু মি 

দফদদরক প্ররক্ষন ৪ জন  াইদট 

১০ জন, কাররয়াককয ৪০০/২৩০/১৩২ 

সকরব উদকে রনভ মাণ কাদজয 

অন্তভু মি দফদদরক প্ররক্ষণ ০৬ জন 

 সরাকার ৪৫ জন।  

১ রডজাইন, অাদযন এড সভইনদটন্যান্প অফ 

৪০০ সকরব ট্রান্পরভন রাইন    

১০ ২ প্তা 

২ অাদযন এড সভইনদটন্যান্প অফ 

৪০০/২৩০/১৩২ সকরব াফ-সস্টন   

৪৫  ২ প্তা 

 দফদদরক প্ররক্ষণ    

১ রডজাইন অফ ৪০০ সকরব ট্রান্পরভন রাইন    ৪ ২ প্তা 

২ রডজাইন এড অাদযন অফ ৪০০/২৩০/১৩২ 

সকরব াফ-সস্টন   

৬ ৪ প্তা 

৩ স্টারড ট্যযয  ৩ ১ প্তা 

 প্রকল্পটিয আকায  ধযণ অনুমায়ী প্ররক্ষদণয রযভাণ  ভয়কার অপ্রতুর। উযন্তু, আধুরনক রযচারন  

যক্ষণাদফক্ষণ ব্যফস্থায উয সকানরু প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা য়রন’।  

 

৩.6। Exit Plan 

এ প্রকল্পটি ভাপ্ত য়ায য ররজররফ’য গ্রীড যক্ষণাদফক্ষণ রফবাদগয উয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষদণয দারয়ত্ব 

সদয়া দফ। রকন্তু এ প্রকদল্পয আতায় রযচারন  যক্ষনাদফক্ষন ব্যফস্থানায কাদজ রনদয়ারজত সরাকফদরয জন্য 

মদথষ্ট প্ররক্ষদনয ব্যযফস্থা কযা য়রন।  

 

রফরফয়ানা ইয়াড ম – রফরফয়ানা ৪০০/২৩০ সকরব রফদুযৎ উদকে  
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চতুথ ম অধ্যায় 

প্রকদল্পয উদেশ্য অজমদনয অফস্থা ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ  

৪.১। প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয উদেশ্য 

 

ক) রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ রদরট দত ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান ঞ্চারন রাইদনয উয 

সরাড হ্রাকযণ; 

ে)  টািাইর, করফযপুয, টাংগী, ধাভযাই, জয়দদফপুয তথা ঢাকায উিযাাংদ ম মাপ্ত এফাং ভানম্পন্ন রফদুযৎ 

যফযা রনরিতকযণ; এফাং  

গ) রদরট অঞ্চদর নতুন স্থারতব্য  রফদ্যভান রফদুযৎ সকেমূদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড 

ঞ্চারন কযা। 

 

৪.২। রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন প্রকদল্পয আতায় 

রনভ মাণ ভাপ্ত কাদজয রফফযন  

1. সপঞ্চুগঞ্জ ২৩০ সকরব উদকে রনভ মাণ; 

2. সপঞ্চুগঞ্জ ১৩২/৩৩ সকরব উদকদেয াংকায নতুন ১২টি ১৩২ সকরব সফ স্থান; 

3. কুরভো (উিয) ২৩০/১৩২ সকরব উদকদেয নতুন ২টি ২৩০ সকরব সফ রনভ মাণ; 

4. কাররয়াককয ৪০০/২৩০/১৩২ সকরব গ্রীড উদকে রনভ মাণ; 

5. রফরফয়ানা ৪০০/২৩০ সকরব গ্রীড উদকে রনভ মাণ; 

6. রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ১৭০ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

7. সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ৩৩ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

8. কাররয়াককয উদকে দত রফদ্যভান ২৩০ সকরব আরভনফাজায-টিী ঞ্চারন রাইন াংদমাদগয জন্য টান ম-ইন 

 টান ম-আউট (কাররয়াককয-আরভনফাজায  কাররয়াককয-টিী) সপায-ারকমট ৩৬ রকরভ ঞ্চারন রাইন 

রনভ মাণ; 

9. সপঞ্চুগঞ্জ ায়ায সস্টন-সপঞ্চুগঞ্জ সপায-ারকমট ১৩২ সকরব ৪ রকরভ ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; 

10. কাররয়াককয উদকে দত রফদ্যভান ১৩২ সকরব করফযপুয-টািাইর ঞ্চারন রাইন াংদমাদগয জন্য টান ম-ইন 

 টান ম-আউট (কাররয়াকইয-করফযপুয  কাররয়াকইয-টািাইর) সপায-ারকমট ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ; এফাং  

11. ১৩২ সকরব কাররয়াককয-ধাভযাই ঞ্চারন ১৬ রকরভ রাইন রনভ মাণ।  

 

সদো মাদে ইদতাভদধ্য প্রকদল্পয রক্ষয  উদেশ্য প্রায় তবাগ অরজমত দয়দছ। প্রকল্প দত াংগৃীত তথারদ 

ম মাদরাচনা, প্রকল্প াংরেষ্ট গুরুত্বপূণ ম ব্যরিফগ ম  প্রকল্প রযচারক ভদাদদয়য রনকট দত প্রাপ্ত ভতাভত, এপরজরড  

সকআইআই সথদক প্রাপ্ত তথ্য  ভতাভত এফাং স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারা সথদক ভতাভদতয রবরিদত এ প্রকদল্পয 

অজমন ম্পদকম অনুরূ ফিদব্যয প্ররতপরন ায়া মায়।  
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৪.৩। প্রকদল্পয ভারপ্তদত ঞ্চারন সনটয়াদকময ক্ষভতা বৃরদ্ধ  

এ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত য়ায পদর জাতীয় গ্রীদডয ক্ষভতা বৃরদ্ধ সদয়দছ। রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ডফর 

ারকমট ঞ্চারন রাইদন ৩৩৯ ারকমট রকোঃরভোঃ, সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব রাইন অন্যান্য ২৩০ সকরব  

১৩২ সকরব রাইদনয   সভাট সনটয়াকম বৃরদ্ধ ৬১২ ারকমট রকোঃরভোঃ।  

াযরণ ৪.১ প্রকল্প ফাতফায়দনয পদর সনটয়াকম বৃরদ্ধ 

 ঞ্চারন রাইন সনটয়াকম বৃরদ্ধ (ারকমট রকোঃরভোঃ) 

১ ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন  ৩৩৯ 

২ ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন ১৯৫ 

৩ ১৩২ সকরব ঞ্চারন রাইন ৭৮ 

 সভাট  ৬১২ 

 

৪.৪। গ্রীড উদকদেয ধাযণক্ষভতা বৃরদ্ধ  

কাররয়াককয  রফরফয়ানায় ৪০০/২৩০ সকরব  কাররয়াককদয ৪০০/১৩২ সকরব এফাং সপঞ্চুগদঞ্জ ২৩০/১৩২ উদকে 

রনরভ মত য়ায পদর গ্রীড উদকদেয ধাযনক্ষভতা সভাট ১৭৯১ সভগায়াট বৃরদ্ধ াদফ। 

াযরণ ৪.২ ধাযণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 গ্রীড উদকে   ক্ষভতা বৃরদ্ধ (দভগায়াট)  

১ ৪০০/২৩০ সকরব উদকে (২টি)   ৯৩৬  

২ ৪০০/১৩২ সকরব উদকে (১টি)   ৫৮৫  

৩ ২৩০/১৩২ সকরব উদকে (১টি)   ২৭০  

 সভাট  ১৭৯১  

 

৪.৫। প্রকল্প ভারপ্তদত তাৎক্ষরনক সুরফধা  

1) রদরট অঞ্চর দত ঢাকায ার্শ্মফতী এরাকায় অরধক রযভাণ রফদুযৎ ঞ্চারন এফাং রদরট-ঢাকা রফদুযৎ 

ঞ্চারন সনটয়াদকময রফদ্যভান ভাত্রারতরযি চা মুি দয়দছ। 

2) রদরট অঞ্চদরয উৎারদত রফদুযৎ টিী, আরভনফাজায, করফযপুয, টািাইর, ভারনকগঞ্জ এরাকা জাতীয় 

গ্রীদড ঞ্চারন দে। 

3) এই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর রফদুযৎ ঞ্চারন সনটয়াদকময রস্থরতীরতা আয বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

4) বৃিয ঢাকা অঞ্চদরয সবাদল্টজ সরদবর উন্নত দয়দছ। 

5) এই রাইন রনভ মাদণয পদর ঞ্চারন রদয রযভাণ হ্রা সদয়দছ। 
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6) প্রকল্প এরাকায় আরথ মক কভ মকাদেয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। মা যকাদযয দারযদ্র্ রফদভাচদন গৃীত উদদ্যাগমূদক 

ায়তা কযদছ। 

7) সপঞ্চুগদঞ্জ ২৩০ সকরব রফদুযৎ উদকে  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব রাইন রনরভ মত য়ায় প্রথভফাদযয 

ভত রদরট অঞ্চদর উৎারদত রফদুযৎ কুরভো ম মন্ত ২৩০ সকরব িাযা ঞ্চারদনয থ সুগভ দয়দছ। 

৪.6। ঞ্চারন রাইনটি রনভ মাদণয বরফষ্যৎ সুরফধা  

ঞ্চারন সনটয়াদকময রস্থরতীরতা  রনবমযদমাগ্যতা বৃরদ্ধয াাার বরফষ্যদত রদরট অঞ্চদর রনভ মাণাধীন  

রনরভ মতব্য গ্যারবরিক বৃৎ রফদুযৎ সকেমূ দত বৃিয ঢাকায চারদা পূযদণ ঞ্চাররত রফপুর রযভাণ রফদুযৎ 

রফতযণ াংস্থাগুদরায কাদছ যফযাদয সুরফধা সৃরষ্ট কদযদছ।  

 

 

          ৪০০            –           ৪০০/২৩০                  
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ঞ্চভ অধ্যায়  

াংগ্র আইন  রফরধভারা অনুযণ রফলদয় ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ 

 

এ প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র আইন  

রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) অনুযণ কযা দয়দছ/দে রকনা স রফলদয় এ অধ্যাদয় 

ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ প্রদান কযা র।  

৫.১। ভারাভার, কাজ  সফা ক্রয় াংক্রান্ত রযফীক্ষণ 

রডরর প্রণয়দনয ভয় প্রকদল্পয অধীদন রফরবন্ন ভারাভার, কাজ  সফা ক্রদয়য জন্য সম রযকল্পনা কযা দয়রছর তা 

আযরডররদত Total Procurement Plan for Development Project/Program রদদফ অন্তভু মি 

আদছ। প্রকদল্পয আযরডরর (১ভ াংদারধত)-এ সভাট 16টি প্যাদকদজ ক্রয় (াংগ্র) রযকল্পনা সদয়া দয়দছ। এয 

ভদধ্য ভারাভার ক্রদয়য জন্য ৮টি, কাজ ক্রদয়য জন্য 7টি এফাং সফা ক্রদয়য জন্য ১টি প্যাদকদজয াংস্থান আদছ। ক্রয় 

প্ররক্রয়া ম মাদরাচনায় সকান প্যাদকজদক দুই ফা তদতারধক াফ-প্যাদকদজ রফবি কযায রফলয় রযররক্ষত য়রন।  

প্রকদল্পয এরর াংমৄরি-১ এ সদোদনা র। এফ ক্রয় রযকল্পনায রফযীদত ফাস্তফায়ন সফীযবাগ সক্ষদত্র তবাগ 

অরজমত দয়দছ।   

৫.১.১। ভারাভার  কাজ ক্রয়  

প্রকল্প কাদজয মূর অিমূ ম্পাদদনয রনরভদি অনুদভারদত আযরডরর-সত ভারাভার ক্রদয়য জন্য ৬টি প্যাদকজ  

াংরেষ্ট কাজ ক্রদয়য জন্য অনুরূ ৬টি প্যাদকজ এয ব্যফস্থা কযা আদছ (দভাট ১২টি প্যাদকজ)। ভারাভার ক্রদয়য 

প্যাদকজ  াংরেষ্ট কাজ ক্রদয়য প্যাদকজ একদত্র একটি  ক্রয় প্ররক্রয়ায ভাধ্যদভ ম্পন্ন কদয রনভ মাণ কাজ ম্পাদন 

কযা দয়দছ। এবাদফ রনেফরণ মত ৬টি ক্রয় ম্পাদন কযা দয়দছ।    

1. weweqvbv-Kvwjqv‰Ki 400 †Kwf mÂvjb jvBb 

2. Kvwjqv‰Ki 400/230/132†Kwf MÖxW Dc‡K›`ª wbg©vY 

3. weweqvbv 400/230†Kwf MÖxW Dc‡K›`ª wbg©vY 

4. Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 230†Kwf AvwgbevRvi-U½x mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb 

I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U jvBb wbg©vY| Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-

Uv½vBj mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U mÂvjb jvBb| 132†Kwf 

Kvwjqv‰Ki-avgivB mÂvjb jvBb wbg©vY| 

5. †dÂzMÄ-weweqvbv 230†Kwf mÂvjb jvBb| 

6. †dÂzMÄ 230†Kwf Dc‡K›`ª wbg©vY Ges †dÂzMÄ 132/33†Kwf Dc‡K‡›`ªi bZzb 12wU 132†Kwf †e 

I Kzwgjøv (DËi) 230/132†Kwf Dc‡K‡›`ª bZzb 2wU 230†Kwf †e wbg©vY| †dÂzMÄ cvIqvi †ókb-

†dÂzMÄ ‡dvi-mvwK©U 132†Kwf mÂvjb jvBb| 
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এছাড়া রনেফরণ মত ২টি প্যাদকদজয ভারাভার ক্রয় কযা দয়দছ।  

1. মানফান ক্রয় 

2. আফাফত্র  অরপ মন্ত্রারত  

 

এফাং, রনে ফরণ মত আয ১টি প্যাদকদজয কাজ ম্পাদন কযা দয়দছ।  

1. কাররয়াককদয আফারক বফন রনভ মাণ  

5.১.২। সফা (Service) ক্রয় 

অনুদভারদত আযরডরর অনুমায়ী সফা ক্রদয়য ভদধ্য যদয়দছোঃ  

১ কনারদটরন্প  

 

ভারাভার, কাজ  সফা ক্রয় প্যাদকজ মূ রর আয-২০০৮  ররএ-২০০৬ অনুযণ কদয মথামথ রনয়দভ 

ম্পারদত দয়দছ।  

5.২। প্রকদল্পয দযত্র প্ররক্রয়াকযণ াংক্রান্ত রযফীক্ষণ  

প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬  ররআয-২০০৮ এয নীরতদত এফাং প্রদমাজয সক্ষদত্র উন্নয়ন দমাগীয 

ক্রয় গাইডরাইন অনুাদয য়ায রফলদয় সভাট 10টি ক্রয় প্যাদকদজয ক্রয় প্ররক্রয়ায তথ্য ছদকয আকাদয াংগ্র কযা 

য়। াংগৃীত তথ্য ম মাদরাচনা কদয সদো মায় দযত্র দররর ররএ  প্রদমাজয সক্ষদত্র াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত। কর সক্ষদত্র কভদক্ষ দুটি রত্রকায় দযত্র রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা দয়দছ মায ভদধ্য অন্তত ১টি 

ইাংদযজী। দযত্র সোরায ভয় করভটিয কর দস্য উরস্থত রছদরন। মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয ২ জন দস্য 

সভাট ৬ জন দস্য রছদরন। তাঁযা ররআয অনুমায়ী দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন কদযদছন। দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ 

প্রারপ্তয তথ্য ায়া মায়রন। DOFP অনুাদয সক্ষত্র রফদদল ররজররফ সফাড ম ফা ব্যফস্থানা রযচারক ভদাদয় দযত্র 

অনুদভাদন কদযদছন। এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ। অরধকাাং 

সক্ষদত্রই এ কর চুরিয কাজ ম্পন্ন দয়দছ।  

আযরডররদত প্রদি Total Procurement Plan for Development Project/Program াংমৄরি-১ এ 

রন্নদফরত কযা দয়দছ।  

াংগৃীত 10টি ক্রয় প্যাদকদজয ক্রদয়য জন্য অনুসৃত প্ররক্রয়ারদয তথ্য ছক (াংদমাজনী-৬) এয ভদধ্য নমূনা রদদফ ৬টি ছক 

াংমৄরি-১ এ রন্নদফরত কযা দয়দছ।  

সক স্টারড রদদফ রনদে ৩ (রতন)টি ক্রয় প্যাদকদজয ক্রয় প্ররক্রয়া রফস্তারযতবাদফ ম মাদরাচনা কদয প্রাপ্ত তথ্যারদ প্রদান কযা 

র। 
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সক স্টারড-১ 

 
 

ক্রয় প্যাদকদজয নাভোঃ Land Development, Construction of ANSAR Barrack and Barbed Wire Fencing at 

proposed 400/132 kV Sub-station at Kaliakoir, Gaazipur  

১।  দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত রকনা 

দযত্র দররর ররএ অনুাদয প্রনীত 

২।  ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ সমভন, NCT, ICT NCT 

৩।  ক্রদয়য কযাটাগরয সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা Works 

৪।  ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ OTM 

৫।  র্ থায়ি;  

GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ 

GoB 

৬।  রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে;   

ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ 

২৬ সদন্ফম্বয ২০১২; দদরনক ইদিপাক, দদরনক কাদরয কন্ঠ, 

The Daily Sun, The Daily Financial Express 
পূনোঃদযত্র – ১৬  ১৭ অদক্টাফয, ২০১২; দদরনক ভকার, 

দদরনক মৄগান্তয, The Daily independent, The Daily 

Star 
৭।  সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ (কভদক্ষ 

২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২৬ সদন্ফম্বয ২০১২; দদরনক ইদিপাক, দদরনক কাদরয কন্ঠ, 

The Daily Sun, The Daily Financial Express 
পূনোঃদযত্র – ১৬  ১৭ অদক্টাফয, ২০১২; দদরনক ভকার, 

দদরনক মৄগান্তয, The Daily independent, The Daily 

Star 
৮।  এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

ররটিইউ দয়ফাইট, ররজররফ দয়ফাইট  

৯।  TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  ররজররফ সফাড ম  

১০।  TOC এয দস্য াংখ্যা  

৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] 
৫ জন  

১১।  TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  

১ জন [R-7, schedule-II] 
৩ জন  

১২।  TEC এয দস্য াংখ্যা  

দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 

০৬ জন  

১৩।  দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক না; ২ 

জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, schedule-

II] 

০৩ জন  

১৪।   TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  

দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)] 
ররজররফ সফাড ম 

১৫।  দযত্র গ্রদনয তারযে 

দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী ভয় 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

১০ অদক্টাফয ২০১২ 

পূনোঃদযত্র – ০১ নদবম্বয, ২০১২ 

১৬।  দযত্র দররর সোরায ঠিকতা 

দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ 

TOC এয দস্যগণ উরস্থত রছদরন।  

১৭।  দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না 

অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

নাই  

১৮।                                       প্রদমাজয নয়।  

১৯।  Independent Review Panel -         প্রদমাজয নয়। 
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   খ              ৭                Reiew Panel 

এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             অরবদমাদগয 

       সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-

57(10)(11)(12) 
২০।  Review Panel            Follow-on 

Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য 

প্রদমাজয নয়। 

২১।  দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  ২ (1. M/S BDCL-RC-MJC (JV), 2. M/S Abdul 

Monem Ltd.) 

Re-Tender: 4 (1. M/S BDCL-RC-MJC (JV), 2. 

M/S Abdul Monem Ltd., 3. M/S Spectra 

Engineers Ltd., 4. M/S Rupali Traders) 
২২         Responsiveness  

Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Consortium of GS 

E&C) 

২৩।  TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান PGCB Board returned or re-tender on 14 Oct 

2012  
২৪।  মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না 

ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

০২ নদবম্বয ২০১২ পূনোঃদযত্র-এয মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ 

২৫।  মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

০১ রদন (০৩ নদবম্বয ২০১২ পূনোঃদযত্র-এয পর দযপ্রস্তাফ 

অনুদভাদন কযা দয়দছ।)   

২৬।  দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? 

DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম  

২৭।  মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয 

(AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয (AA) 
রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

২৮।  NOA প্রদান 

ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

০৪ নদবম্বয ২০১২ NOA প্রদান কযা য় (M/S Abdul 

Monem Ltd. Accepted on 06 Nov 2012)।  

২৯। NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত দফ। 

Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 weeks, 

Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) [R-36(6)- 

schedule-3, Part-A 

০৮ রদন (১২ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।   

৩০।  চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন বৃরদ্ধ 

কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০             

         HOPE                     [R-74(4)] 

ভারপ্তয তারযে ১২ রডদম্বয ২০১৬  

৩১।  CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা  

 ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

না  
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খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ। 

৩২।  সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন  

        ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] 
 

৩৩।  প্রাক্কররত মূল্যভান টাোঃ ৪৪.৭৫৭৩ সকাটি  

 চুরিমূল্য  টাোঃ ৩৮.৫৭ সকাটি  

৩৪।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না না  

৩৫।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায কাযণ 

রক 

স্থানীয় ফাঁধা/Stay Order/নদীয নাব্যতা হ্রা ইতযারদ  

৩৬।                                           

মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] 
নাই  

৩৭।  মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

Time extension অনুদভাদন য়ায় Liquidated damage 

আদযা য়রন।  

৩৮।  চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর কাযণ 

রক? 

দয়দছ  

৩৯।                     dispute  নাই  

৪০।  Fraudulence  দুনীরত  নাই  

৪১।                                             

           

নাই  

 

সক স্টারড-২ 

 

ক্রয় প্যাদকদজয নাভোঃ Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of Bibiyana-Kaliakoir 400 

kV Transmission Line on Turnkey basis under Loan Agreement (Contract No.: 

PGCB/EDCF//TL/BIB-KAL/01; Dated 01/11/2011) 

১।  দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত রকনা 

দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত  

২।  ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ সমভন, NCT, ICT ICT 

৩।  ক্রদয়য কযাটাগরয সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা Goods/Works 

৪।  ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ OTM 

৫।  র্ থায়ি;  

GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ 

EDCF, Korea 

৬।  রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে;   

ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ 

২৪ ভাচ ম, ২০১১  

৭।  সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ (কভদক্ষ 

২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযজী রত্রকায় প্রকারত দয়দছ। 

৮।  এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ  

৯।  TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  ররজররফ সফাড ম 

১০।  TOC এয দস্য াংখ্যা  

৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] 
৫ জন  

১১।  TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ৩ জন  
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১ জন [R-7, schedule-II] 
১২।  TEC এয দস্য াংখ্যা  

দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 

০৬ জন  

১৩।  দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক না; ২ 

জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, schedule-

II] 

০3 জন  

১৪।  TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  

দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)] 
ররজররফ সফাড ম  

১৫।  দযত্র গ্রদনয তারযে 

দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী ভয় 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

২৫ সভ, ২০১১। 

১৬।  দযত্র দররর সোরায ঠিকতা 

দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ 

TOC এয কর দস্য  ঠিকাদাদযয উরস্থরত রছর  

১৭। দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না 

অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

প্রদমাজয নয়  

১৮।                                       প্রদমাজয নয় 

১৯।  Independent Review Panel -         

   খ              ৭                Reiew Panel 

এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             অরবদমাদগয 

       সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-

57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয় 

২০।  Review Panel            Follow-on 

Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য 

প্রদমাজয নয় 

২১।  দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  ৩ (1. SEAN ENC Consortium, 2. HDEC-

Daewoo Intl JV, 3. Consortium of GS E&C) 
২২।         Responsiveness  

Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Consortium of GS 

E&C) 

২৩।  TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান প্রদমাজয নয়।  

২৪।  মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না 

ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

২১ জুন ২০১১ দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ 

২৫।  মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

১৪ রদন (৫ জুরাই ২০১১ দযত্র অনুদভাদন কযা দয়দছ।)   

২৬।  দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? 

DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম  

২৭।  মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয 

(AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয (AA) 
রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

২৮।  NOA প্রদান 

ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

২৫ আগস্ট ২০১১ M/S Consortium of GS E&C) সক  
NOA প্রদান কযা য়।  
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ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 
২৯।  NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত দফ। 

Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 weeks, 

Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) [R-36(6)- 

schedule-3, Part-A 

৬৭ রদন (০১ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)। 

 -ইরডরএপ’য অনারি 

- ফারনজয ভন্ত্রণারয়, অথ ম ভন্ত্রণারয়, রফদুযৎ রফবাগ, ূমরভ ভন্ত্রণারয় 

 এনরফ আয এয সবটিাং াংগ্র 

৩০।  চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন বৃরদ্ধ 

কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০             

         HOPE                     [R-74(4)] 

ভারপ্তয তারযে ৩০ এরপ্রর ২০১৪/৩১ আগস্ট ২০১৫  

৩১।  CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা  

 ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ। 

না  

৩২।  সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন  

        ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] 
যাঁ  

৩৩।  প্রাক্কররত মূল্যভান ৫৩৪.১৯১ সকাটি  

 চুরিমূল্য  টাোঃ ১৬০.২০ সকাটি  ইউএ ডরায ৪৫.৯০ রভররয়ন (টাোঃ 

৫২৭.৪০ সকাটি এয ভতুল্য; ১ ইউএ ডরায = টাোঃ ৮০ 

রদদফ)  

৩৪।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না না  

৩৫।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায কাযণ 

রক 

স্থানীয় ফাঁধা/ Stay Order/ যতার-অদফাদযাধ, সাট ম দত 

ভারাভার োরাদ রফরম্ব, রডজাইন রযফতমণ, াট-ডাউন 

অনুদভাদদন ইতযারদ কাযদণ রফরম্ব য় 

৩৬।                                           

মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] 
 

৩৭।  মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

Time extension অনুদভাদন য়ায় Liquidated damage 

            ।  

৩৮।  চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর কাযণ 

রক? 

 যাঁ  

৩৯।                     dispute  নাই  

৪০।  Fraudulence  দুনীরত  নাই  

৪১।                                             

           

বাযীজ – ৪ জন 

াইট – ১০ জন  

 

সক স্টারড-৩  

 

ক্রয় প্যাদকদজয নাভোঃ Design, Supply, Testing and Commissioning of Kaliakoir 400/230/132 kV Sub-

station on Turnkey basis under Loan Agreement (Contract No.: PPGCB/EDCF/SS/KAL/01; Dated 

28/11/2011)  

১।  দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত রকনা 

দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত 

২।  ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ সমভন, NCT, ICT ICT 

৩।  ক্রদয়য কযাটাগরয সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা ভারাভার, কাজ 
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৪।  ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ OTM 

৫।  র্ থায়ি;  

GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ 

EDCF, Korea 

৬।  রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে;   

ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ 

২৪  ২৭ ভাচ ম ২০১১  

৭।  সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ (কভদক্ষ 

২টিদত) কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় 

প্রকা কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযজী রত্রকায় প্রকারত 

৮।  এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ  

৯।  TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  ররজররফ সফাড ম  

১০।  TOC এয দস্য াংখ্যা  

৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] 
৫ জন  

১১।  TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  

১ জন [R-7, schedule-II] 
৩ জন  

১২।  TEC এয দস্য াংখ্যা  

দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 

৬ জন  

১৩।  দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক না; ২ 

জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, schedule-

II] 

৩ জন   

১৪।  TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  

দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)] 
ররজররফ সফাড ম 

১৫।  দযত্র গ্রদনয তারযে 

দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী ভয় 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

১৫ জুন ২০১১  

১৬।  দযত্র দররর সোরায ঠিকতা 

দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ 

কর TOC দস্য উরস্থত রছদরন।   

১৭।  দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না 

অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

নাই  

১৮।                                       নাই  

১৯।  Independent Review Panel -         

   খ              ৭                Reiew Panel 

এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             অরবদমাদগয 

       সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-

57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়।  

২০।  Review Panel            Follow-on 

Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য 

প্রদমাজয নয়। 

২১।  দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  ৩ (1. M/S Hyosung Cororation, 2. Consortium 

of GS E&C, 3. )  
২২।         Responsiveness  

Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Hyosung Corporation, 

Korea.  

২৩।  TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান প্রদমাজয নয়।  
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২৪।  মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না 

ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

২৬ জরাই ২০১১ দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ 

২৫।  মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

২৭ রদন (২২ আগস্ট ২০১১ দযত্র অনুদভাদন কযা দয়দছ।)   

২৬।  দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? 

DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম  

২৭।  মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয 

(AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয (AA) 
রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

২৮।  NOA প্রদান 

ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

২৫ আগস্ট ২০১১ NOA প্রদান কযা য়।  

২৯।  NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত দফ। 

Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 weeks, 

Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) [R-36(6)- 

schedule-3, Part-A 

৬৭ রদন (০১ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।  

-ইরডরএপ’য অনারি 

- ফারনজয ভন্ত্রণারয়, অথ ম ভন্ত্রণারয়, রফদুযৎ রফবাগ, ূমরভ ভন্ত্রণারয় 

 এনরফ আয এয সবটিাং াংগ্র 

৩০।  চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন বৃরদ্ধ 

কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০             

         HOPE                     [R-74(4)] 

ভারপ্তয তারযে ১২ রডদম্বয ২০১৬  

৩১।  CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা  

 ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ। 

না  

৩২।  সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন  

        ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] 
যাঁ  

৩৩।  প্রাক্কররত মূল্যভান ৫৩৪.১৯১ সকাটি  

 চুরিমূল্য  টাোঃ ১৬০.২০ সকাটি  ইউএ ডরায ৪৫.৯০ রভররয়ন (টাোঃ 

৫২৭.৪০ সকাটি এয ভতুল্য; ১ ইউএ ডরায = টাোঃ ৮০ 

রদদফ)  

৩৪।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না না (১২-১২-২০১৬ তারযদে ফারনরজযকবাদফ চালু 

৩৫।  চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায কাযণ 

রক 

উদকদেয ূমরভ অরধগ্রদন স্থানীয় ফাঁধা/ Stay Order/ 

যতার-অদফাদযাধ, সাট ম দত ভারাভার োরাদ রফরম্ব, 

রডজাইন রযফতমণ, াট-ডাউন অনুদভাদদন ইতযারদ কাযদণ 

রফরম্ব য় 

৩৬।                                           

মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] 
Outdoor equipment এর Spread Footing pile 

foundation স্থাদনয জন্য রডজাইন রযফতমন এফাং 

উদকদেয রনচু স্থান মূ রপরন সরদবদর উরন্নত কযায জন্য 

ভাটি বযাট কাদজয বযারযদয়ন ড মায সদয়া য়। মা চুরিমূদল্যয 

2.88%। 
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৩৭।  মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

ঠিকাদাদযয Time extension আদফদনটি মাচাই-ফাছাই 

কযতোঃ LD রনধ মাযদণয কাজ প্ররক্রয়াধীন আদছ। 

৩৮।  চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর কাযণ 

রক? 

যাঁ  

৩৯।                     dispute  নাই  

৪০।  Fraudulence  দুনীরত  নাই  

৪১।                                             

           

বাযীজ – ০৬ জন 

সরাকার – ৪৫ জন  

 

 

    –               -       -                 ২৩০            
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লষ্ঠ অধ্যায়  

সেররপদকন, গুনগত ভান  রযভাণ রফলদয় ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ 

এ প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ম  সফা াংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ মারযত 

সেররপদকন, গুনগত ভান, রযভাণ ইতযারদ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা 

দয়দছ/দে রকনা এ অধ্যাদয় স রফলদয় ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ প্রদান কযা র।  

৬.১।  াংগৃীত/াংগৃীতব্য ভারাভার, কাজ  সফায গুনগত  াংখ্যাগত রফলয়ারদ যীক্ষা 

 

াংগৃীত/াংগৃীতব্য মন্ত্রারত/ভারাভার, কাজ  সফায রফলদয় সটডায দরররারদ/কাগজত্র যীক্ষা কযা ছাড়া ভাঠ 

ম মাদয় রযদ মন পূফ মক এগুদরায ভানগত, গুনগত  াংখ্যাগত রফলয় েরতদয় সদো য়। এগুদরায ভানগত, গুনগত  

াংখ্যাগত রফলদয় রনেরররেত প্ররতদফদন/দরররারদ যীক্ষা কদয সদো য়। 

 

 পযাক্টযী অযাকদন্ফযান্প সটস্ট (FAT)/প্রাক জাাজীকযণ প্ররতদফদন (Pre-shipment Report)।  

 সাস্ট ল্যারডাং ইন্পদকন         (PLI)। 

 মন্ত্রারত/ভারাভাদরয উৎাদনকাযীয নাভ  উৎাদনকাযী সদদয নাভ। 

 

৬.২। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান মন্ত্রারত/ভারাভাদরয সেররপদকন সবরযরপদকন 

প্রকদল্পয প্রধান প্রধান মন্ত্রারত/ভারাভারগুদরা র ায়ায ট্রান্পপযভায, ৪০০ সকরব ান্ট রযঅযাকটয, অরেররয়াযী 

ট্রান্পপযভায, ৪০০ সকরব, ২৩০সকরব, ১৩২ সকরব, ৩৩ সকরব ারকমট সব্রকায, রডকাদনকটয উইথ আরথ মাং সুইচ (৪০০ 

সকরব, ২৩০ সকরব, ১৩২ সকরব), ষ্টীর স্ট্র্াকচায পয সগইরন্ট্র টায়ায এড ইকুযইদভন্ট াদাট ম, অযাাংকয সফাল্ট, 

সপ্রাদটরক্টব রযদরজ, ষ্টীর টায়ায, কডাক্টয, ইনু্পদরটয, আথ ম-য়ায  ইতযারদ  আয অদনক আইদটভ। চুরি সভাতাদফক 

প্রধান প্রধান মন্ত্রারতয পাক্টযী সটস্ট  ইন্পদকন সদল প্রাক-জাাজীকযণ প্ররতদফদন প্রদাদনয য জাাজীকযদনয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। এ কর সটস্ট  ইন্পদকদন মন্ত্রারতয সেররপদকন যীক্ষা কদয সদো দয় থাদক। এ 

প্রকদল্পয  পযাক্টযী অযাকদট্যান্প সটস্ট (FAT)-গুদরা যীক্ষা কদয সদো ইদয়দছ।  নমুনা রদদফ একটি সক স্টারড 

রনদে প্রদি র। 

 

Factory Test Result for 132 kV, 70 kN Suspension Insulator String  

Date: 25-03-2014 

Specification: BS 3288 Pt-1, BS 970(EN-8), BS 4360, BS 729/ISO 1461, AISI 304, BS 1490 (LM-

6) & Drawing 

Quantity: 265 Sets  

Samples: 4 Sets  
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1. Visual Workmanship & Finish : Checked visually & found good workmanship & finish. 

2. Verification of Dimension : Checked as per Drawing & found as hereafter. 

Sl. 

No. 

All Dim. Inn mm 

Anchor 

Shakle 

76/18 

+2.3, 1 

HH 

Twisted 

Ball Link 

156 

+4.7 

TS Arcing 

Horn 

712/306/φ16 

+35.5, +10, +0.7 

HH 

Socket 

Eye 

100 

+3 

LS 

Arcing 

Horn 

114 

+3.42 

Suspension 

Clamp Set 

260/140 

+7.8, +4.2 

Armour Rod 

1752/ φ7.87/12 Rod per set 

1 76/18.5 156 713/306/16.0 101 115 260/141 1753/7.88/12 Rod per set 

2 76/18.2 157 712/307/16.1 100 114 261/140 1754/7.87/12 Rod per set 

3 77/18.5 156 713/306/16.0 101 115 260/141 1755/7.88/12 Rod per set 

4 76/18.2 156 713/306/16.0 101 115 260/141 1751/7.87/12 Rod per set 

  

3 Mehanical Load test on 

Hardware as per approved Drg. 

: All hardware components were subjected to mechanical load 

test. AA tensile load of 35 kN was applied & gradually increased 

to 70 kN & held for 1 minute. No failure observed.  

Remarks: Satisfactory 

4 Slip Strength test on uspension 

Clamp as per approved Drg. & 

as BS-3288 (PT.1) 

: The suspension clamp fitted on ACSR Grossbeak Conductor & 

respective torque applied on U-bolt & a tensiilee load of 9.1 kN 

was applied (8% UTS of conductor) & held for 1 minute. No slip 

observed. 

Remarks: Satisfactory 

5 No deformation Loadd Test on 

Arcing Horn 

: Required: 1.5 kN, Applied: 1.6 kN, Observation: No 

deformation observed 

6 Galvanizing Test – (Uniformity 

of Zinc Coaating) as per BS 

729/ISO 1461 

: All ferrous comonentss wwere subjected to 4X1 min. dips in 

CuSO4 soln. of sp. Gr. 1.118. No copper deposition observed 

Remarks: Satissfactory 

7 Galvanizing Test – (Coating 

thickness by Elcometer)  

: Reqd. – 85 µm (Avg.), Obsd. – 92-114 µm,  

Remarks – Satisfactory  

8 Conclusion : Above results confirm to the requirement of specifications and 

approved drawings 

 

প্রকদল্পয কাদজ ব্যফহৃত প্ররতটি ক্রদয়য রফযীদত প্রদতযক ধযদণয মন্ত্রারত/ভারাভার রদভদন্টয পূদফ মই সুরনরদ মষ্ট এফাং 

আদ ম  যীক্ষা ম্পন্ন কযা দয়দছ।  

এ াংক্রান্ত রযফীক্ষদণয রফস্তারযত তথ্যারদ ছক (ছক-৪)-এয আকাদয াংমৄরি-১ এ রন্নদফরত কযা র। 

 

৬.৩। প্রাক জাাজীকযণ প্ররতদফদন 

 

ভারাভার ক্রদয়য সক্ষদত্র কর ভারাভার সপ্রযদণয রনরভদত্ব রফদদদ জাাজীকযদণয পূদফ ম পযাক্টযী অযাকদন্ফযান্প সটস্ট 

ম্পন্ন কযা য় এফাং প্রদমাজয সক্ষদত্র ইন্পদকন কযা য় এফাং মথারনয়দভ রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন রযদাট ম দারের 

কযা য়। এ কর সটস্ট  ইন্পদকদন সেররপদকন অনুমায়ী সকান ত্রুটি রফচুযরত ায়া মায়রন এফাং রযদাট ম 

দন্তালজনক য়ায় এফ প্যাদকদজয ভারাভার যফযা কযা য়। মথাযীরত এফ সটদস্টয পরতায উয 
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প্ররতদফদন দারেদরয যই শুধুভাত্র ভারাভার জাাজীকযণ কযায উমৄি দয় থাদক। প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদয 

যরক্ষত এফ প্ররতদফদন সদো দয়দছ।  

 

৬.৪। সাস্ট ল্যারডাং ইন্পদকন (PLI) রযদাট ম  

ইরর কন্ট্রাক্টয কতৃমক যফযাকৃত রফরবন্ন ধযদণয সভরনাযীয ররাং ডকুযদভন্ট প্যারকাং ররস্ট (প্যাদকজ) PLI 

করভটি ম মদফক্ষণ কযতোঃ প্ররতদফদন প্রদান কদযন। এফ ভারাভার যীক্ষা কদয সেররপদকদনয াদথ 

াভঞ্জস্যপূণ ম ায়ায়  এগুদরা গ্রদনয রদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

৬.১  ৬.২ অনুদেদদ ফরণ মত পযাক্টযী অযাকদন্ফযান্প সটস্ট  প্রাক জাাজীকযণ প্ররতদফদন এফাং সাস্ট ল্যারডাং 

ইন্পদকন         (PLI)                                                          

                             ।   

 

 

               –          ৪০০/২৩০                  

 



 

53 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  
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প্তভ অধ্যায়  

অথ মায়ন  ফাস্তফায়দন রফরম্ব, ব্যফস্থানা এফাং সভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ  

 

এ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকমত রফরবন্ন ভস্যা সমভন অথ মায়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দনয অথ মাৎ ণ্য, কাম ম  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র 

রফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা, প্রকদল্পয সভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদ কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম মাদরাচনা  ম মদফক্ষণ 

৭.১।  প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রফরবন্ন ম মাদয় রফরম্ব 

“        -          ৪০০               -         ২৩০                 রনভ মাণ (১          )”        

   টি জুরাই ২০১০ এ শুরু দয় জুন ২০১৩ এ সল দয় মাফায কথা। রকন্তু প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রফরবন্ন ম মাদয় রফরম্ব 

য়ায কাযদণ তা ম্ভফ য়রন। পদর ১ভ ফায ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদযদক  রডদম্বয ২০১৪ ম মন্ত সভয়াদ বৃরদ্ধ কযা য়। যফতীদত 

প্রকদল্পয রযরধ এফাং নতুন কাজ অন্তভু মি কযায কাযদণ রডরর াংদাধন কযা য় প্রকদল্পয সভয়াদ জুন ২০১৭ ম মন্ত বৃরদ্ধ 

কযা য়।  

প্রকদল্পয শুরু সথদকই রফরবন্ন কাযদণ ফাস্তফায়ন কাজ রফররম্বত দয়দছ। তন্দধ্য উদেেদমাগ্য কদয়কটি নীদচ উদেে কযা র।  

1.  প্রকদল্পয শুরুদত ১৬৮ রভররয়ন ভারকমন ডরায প্রকল্প াাদেয প্রতযাা কযা দর ইরডরএপ দত ৯২.৫ রভররয়ন 

ভারকমন ডরায ঋণ ায়তা ায়া মায়। শুরুদত এরু অথ মায়দনয ভস্যায কাযদণ ম্ভফতোঃ মূর প্রকল্পটি ০৫-১০-

২০১০ তারযদে একদনক এয বায় অনুদভারদত দর রকছুরদন য ০১-০৩-২০১১ তারযদে অনুদভাদদনয ত্র জাযী 

কযা য়। 

2.  প্রকল্পটিয রফরবন্ন প্যাদকদজয সফীয বাগ সক্ষদত্র ক্রয় প্ররক্রয়ায মুল্যায়দনয য ইরডরএপ এয ম্মরত রনদত 

দয়দছ। এছাড়া রফদুযৎ রফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয়, ফারনজয ভন্ত্রণারয় এফাং সক্ষত্ররফদদল ূমরভ  ভন্ত্রণারয়, আইন 

ভন্ত্রণারয়  এনরফআয এয ভতাভত (দবটিাং) রনদত দয়দছ। দফদদরক যাভ মদকয সুারয গ্রদন সকান সকান 

সক্ষদত্র রফরম্ব দয়দছ।  

3.  রডজাইন রযফতমন, রাইন রুট রযফতমন, যাইট অফ দয় ভস্যা ইতযারদয কাযদণ ফাস্তফায়নকাদর রফরম্ব দয়দছ।  

4.  টান মরক ঠিকাদাদযয দফদদরক মন্ত্রারত/ভারাভার আভদানীয ভয় মথাভদয় ররড বযাট রযদাদধ  ভারাভার 

োরাদ সদযী দয়দছ।  

5.  টায়ায রনভ মাণকাদর ূমরভয ভাররকদদয  ফনরফবাদগয ফাঁধায কাযদণ কাদজ রফরম্ব দয়দছ।  

6.  স্থানীয় সরাকজদনয ফাঁধায কাযদণ কাররয়াককয উদকদেয জন্য ূমরভ অরধগ্রণ রফররম্বত য়।  

7.  যতার, অফদযাধ ইতযারদ কাযদণ রকছু রফরম্ব দয়দছ।  

   ৮।  দদফ কাযণ (force majeure) 
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 প্রকল্পটি রযফীক্ষণকাদর সুরনরদ মষ্টবাদফ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরদম্বয কাযণ রনণ মদয়য সচষ্টা কযা দয়দছ। নীদচয াযরণদত 

কদয়কটি সক্ষত্র রচরিত কদয ফণ মনা কযা র।  

াযরণ ৭.১ কদয়কটি সক্ষদত্র রফরদম্বয কাযণ 

ক্র িং নিলবেি কািণ নিলে 

১ রফরফয়ানা সপইজ-৩ এয আতায় সফযকাযী রফদুযৎ উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান সভা ম ারভট ায়ায 

কতৃমক রফরফয়ানায় ৪০০ সকরব উদকে রনভ মাণ প্রকল্প ফারতর কযায় ৪০০ সকরব সগইরন্ট্র টায়ায 

মথাভদয় চুড়ান্ত কযা মায়রন। পদর, উদকদেয সগইরন্ট্র রজন চূড়ান্ত না য়ায় রাইদনয রফরফয়ানা 

প্রাদন্তয টারভ মনার টায়ায দত ৯.৬ রকোঃরভোঃ এফাং কাররয়াককয প্রাদন্ত টারভ মনার টায়ায দত ৩.৭ 

রকোঃরভোঃ ম মন্ত রাইন রুদটয অথ মাৎ ফ মদভাট ১৩.৩ রকোঃরভোঃ রাইন রুট মথাভদয় চূড়ান্ত কযা মায়রন। 

রফরফয়ানা প্রাদন্তয টারভ মনার টায়ায অনুদভাদদন রফরম্ব য় ৪৭৩ রদন (১৯-১২-২০১৩ সথদক ০২-০৯-

২০১২) এফাং কাররয়াককয প্রাদন্তয টারভ মনার টায়াদযয অনুদভাদদন রফরম্ব য় ৫৮২ রদন (০৫-০৫-২০১৪ 

সথদক ০২-০৯-২০১২)। উদযাি রফরদম্বয জন্য রাইদনয রফরফয়ানা প্রাদন্তয ২৪টি টায়ায এফাং 

কাররয়াককয প্রাদন্তয ১০টি অথ মাৎ সভাট ৩৪টি টায়ায সরাদকদনয সপ্রাপাইর, টায়ায টাই, উচ্চতা 

ইতযারদ মথাভদয় চুড়ান্ত কযা মায়রন।  

 

 ক) রফরফয়ানা প্রাদন্তয টারভ মনার টায়ায অনুদভাদদন রফরম্ব  ৪৭৩ নদি  

 ে) কাররয়াককয প্রাদন্তয টারভ মনার টায়াদযয অনুদভাদদন রফরম্ব ৫৮২ নদি 

২ রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব রাইন রনভ মাণ কাদজ ১টি টায়ায নদীয তীযফতী য়ায় ররজররফ 

কতৃমক টায়ায রনভ মাণকাজ ফন্ধকযতোঃ এয অনুদভারদত রুট রযফতমন কযা য়; এদত ১টি এদির 

টায়ায টায়ায াংখ্যা ২টি বৃরদ্ধ এফাং টায়ায এেদটনন বৃরদ্ধ কযদত য়। এদত রফরম্ব য় ৮৫ 

রদন।  

 

 ঝুঁরকপূণ ম রফদফচনায় টায়াদযয রুট রযফতমদনয কাযদণ রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব রাইন রনভ মাণ 

কাদজ রফরম্ব  

৮৫ রদন 

 অনুরূবাদফ সপঞ্ছুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০  ১৩২ সকরব রাইন রনভ মাণ কাদজ রফরম্ব  ৫৫ রদন । 

৩ দুর্ মটনা এড়াদনায এফাং গ্রীড রদস্টদভয রনযািায স্বাদথ ম রনভ মাণাধীন নতুন রাইদনয তায টানায ভয় 

রাইদনয নীদচ রফদ্যভান াই সবাদল্টজ রাইনমূদয রফদুযৎ ঞ্চারন ব্বন্ধ যাো য়। রদস্টদভয 

ীভাফদ্ধতায কাযদণ এ ধযদণয াট-ডাউন কযদত ভদয়য প্রদয়াজন য়। রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ 

সকরব ট্রান্পরভন রাইন রনভ মাদণয একাদজ াট-ডাউদনয অনুদভাদন প্রারপ্তদত অবাযল্যারাং ফাদদ সভাট 

রফরম্ব ১১০ রদন।  

১১০ রদন  

 ৪০০ সকরব রাইন রনভ মাদণয জন্য দফদদরক মুদ্র্ায় সভাট ৪৬টি ইনবদয়দয ভাধ্যদভ ১৯টি রদভদন্টয 

রফযীদত কাস্টভ রিয়াদযন্প এয কাদজ সভাট রফরম্ব ১৪৫ রদন।  

১৪৫ নদি  

 

াযরণ ৭.১ ফরণ মত কদয়কটি কাদজয সক্ষদত্র সদো মায় সম, ফাস্তফায়নকারীন ভদয় প্রদয়াজনীয় রযফতমন/ রযফধ মন  

াট ডাউদনয কাদজয অনুদভাদন প্ররক্রয়া ত্বযারিত কযা সগদর এফাং আয দ্রুত কাস্টভ রিয়াদযন্প ম্পন্ন কদয 

ভারাভার োরা কযা সগদর ফাস্তফায়ন কাদজয রফরম্ব করভদয় আনা ম্ভফ ত।  
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রনদচ প্যাদকজরবরিক ফাস্তফায়দন কদয়কটি কাদজয সক্ষদত্র রফরদম্বয রফফযণ প্রদান কযা র।   

১।            Design, supply, erection, testing and commissioning of new 230 kV 

Fenchuganj substation and extension of existing 132 kV substation at Fenchuganj and 

extension of existing 230 kV substation at Comilla (N) 

          ২৮-১২-২০১০   

                      খ  ২৭-০৩-২০১২  

               খ         – ১৮-১০-২০১২ (     ৬.৫    );           – ১২-০২-২০১৩   

 

ক্র 

নাং  
রফরদম্বয কাযণ  রফরদম্বয রযভাণ  

1 সপঞ্চুগঞ্জ াফদস্টদনয সর-আউট চূড়ান্তকযদণ রফরম্ব  ২০ রদন 

2 সপঞ্চুগঞ্জ াফদস্টদনয কদন্ট্রার রুভ রফরল্ডাং চূড়ান্তকযদণ রফরম্ব ৫৭ রদন 

3 াফদস্টদনয অদটাদভন রদস্টভ (SAS) চূড়ান্তকযদণ রফরম্ব ৬০ রদন 

4 কাস্টভ রিয়ারযাং প্ররক্রয়ায় রফরম্ব  ৩৫ রদন 

5 ১৩২ সকরব রাইন সফ চূড়ান্তকযদণ রফরম্ব ৩৫ রদন 

6 অবাযল্যা ফাদদ সভাট রফরম্ব  ২০৫ রদন 

 

 

২।             Design, supply, erection, testing and commissioning of Bibiyana-

Kaliakoir 400 kV Transmission Line on Turnkey Basis 

          ০১-১১-২০১১  

                      খ  ০৮-০৭-২০১৪  

               খ  ৩১-০৮-২০১৫  

 

ক্র 

নাং  
রফরদম্বয কাযণ  রফরদম্বয রযভাণ  

1 গ্যারন্ট্র রজন অনুদভাদদন রফরম্ব  ২০০ রদন 

2 রাইন রুট রযফতমদনয কাযদণ রফরম্ব   ৮৫ রদন 

3 রফরবন্ন ভদয় এরেরস্টাং ঞ্চারন রাইন াট ডাউদনয কাযদণ রফরম্ব ১০৭ রদন 

4 ররড বযাট রযদাদধয প্ররক্রয়ায় রফরম্ব  

(প্ররতটি রদভদন্ট সচক ইসুয কযায য ভন্ত্রণারদয়য এদডা মদভন্ট 

াদদক্ষ ররড বযাদটয অথ ম ভিয় কযা দয় থাদক)  

১৪৫ রদন 

5 পযাক্টযী অযদেন্ফযান্প সটস্ট কাদজ রফরম্ব  ৫৭ রদন 

6 অবাযল্যা ফাদদ সভাট রফরম্ব  ৫৭০ রদন 
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৩।             Supply, erection, testing and commissioning of Fenchuganj-Bibiyana 230 

kV Transmission Line on Turnkey Basis under PGCB’s own Fund 

          ২৪-১০-২০১০  

                      খ  ১৫       

               খ  ০১-০৯-২০১২  

                  ২২২      

 

ক্র 

নাং  
রফরদম্বয কাযণ  রফরদম্বয রযভাণ  

1 দফদদরক মুদ্র্া রযদাদধ রফরম্ব  

(ফাাংরাদদ ব্যাাংদক ডরাদযয দুষ্প্রাপ্যতাদতু)  

২১০ রদন 

2 ২-ারকমট টায়াদযয রযফদতম ৪-ারকমট ১৩২ সকরব টায়ায 

রনভ মাদণয রদক্ষয রডজাইন রযফতমদনয জন্য রফরম্ব   

১৩৬ রদন 

3 রাইন রুট  পাউদডদনয ধযণ রযফতমদন রফরম্ব ২৪ রদন 

6 অবাযল্যা ফাদদ সভাট রফরম্ব  ২৩৭ রদন 

 

৭.২। প্রকদল্পয প্রথভ াংদাধনীদত ব্যদয়য হ্রাবৃরদ্ধয কাযণ  

প্রকদল্পয প্রথভ াংদাধনীদত নতুন প্যাদকদজয অন্তভু মরি  প্রকল্প কদজয রযরধ বৃরদ্ধয কাযদণ ব্যয় বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

উদেেদমাগ্য কদয়কটি রদক রনেরূোঃ 

 

ক) ন্যতন প্যাদকদজয অন্তভু মরিোঃ  

রফরফয়ানা আইরর (দপইজ-১) রফদুযৎ সকে প্রকদল্পয আতায় রন্নরত ৪০০/২৩০ সকরব াফদস্টন রনভ মান 

অন্তভু মি রছর রকন্তু যফতীদত তা ররজররফ কতৃমক এ প্রকদল্পয আতায় রনভ মাদনয রদ্ধান্ত য়।  

 

ে) প্রকল্প কাদজয রযরধ বৃরদ্ধোঃ  

 আরভনফাজায- টরি রাইন সথদক কাররয়াককয াফদস্টদনয দুযত্ব রডরর’সত ৩০ রকোঃ রভোঃ রছর রকন্তু 

প্রকৃত জযীদ উি দুযত্ব ৩৬ রকোঃ রভোঃ  

 কাররয়াককয-ধাভযাই ১৩২ সকরব ডফর ারকমট রাইদনয দদর্ ময রডরর’সত রছর ৮ রকোঃ রভোঃ ফাস্তফায়নকাদর 

মা বৃরদ্ধ সদয় ১৬ দয়দছ।  

 সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ডফর ারকমট রাইদনয দুযত্ব বৃরদ্ধ সদয় ৩১.৭ রকোঃ রভোঃ সথদক 

ফাস্তফায়নকারীন ভদয় ৩৩.১৮৫ রকোঃ রভোঃ দয়দছ। 

 সপঞ্চুগঞ্জ াফদস্টদনয ম্প্রাযণ কাদজ ১৩২ সকরব সফ’য াংখ্যা ৭ সথদক ১১ কযা দয়দছ 

 াংদারধত রডরর’সত ১টি ফা-কারায  ৩৩ সকরব রাইন স্থানান্তয কাজ অন্তভু মি কযা দয়দছ। 
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 কাররয়াককয াফদস্টদনয জন্য ৩৩ একয জরভ প্রাক্করন কযা দয়রছর রকন্তু এদে সযাদডয জন্য আয 

৩.২৫ একয জরভয প্রদয়াজন য়। অরতরযি ৩.২৫ একয জরভ অরধগ্রণ  উন্নয়দনয কাজ আযরডরর’সত 

অন্তভু মি কযা দয়দছ। 

 

গ) প্রকদল্প কদয়কটি কাদজয ব্যয় বৃরদ্ধোঃ 

 মূর রডরর’সত ররড/বযাট ফাফদ ২০৬ সকাটি টাকায াংস্থান কযা রছর। রকন্তু ডরাদযয মূল্যভাদনয বৃরদ্ধ  

ন্যতন রফরফয়ানা াফদস্টদনয কাদজয কাযদণ ররড/বযাট ফাফদ ব্যয় ১১৬ সকাটি টাকা বৃরদ্ধ সদয় ৩২২ 

সকাটি টাকা দয়দছ।  

 মূর রডরর’সত ঠিকাদাদযয রফদরয উয বযাট  আইটি’য াংস্থান রছর না। আযরডর’সত এ ফাফদ ৩৮ 

সকাটি টাকায াংস্থান যাো দয়দছ। 

 ৩৩ একয ূমরভ অরধগ্রণ ফাফদ মূর রডরর’সত ১৩ সকাটি টাকায াংস্থান কযা রছর। ূমরভয মূল্য বৃরদ্ধ  

এদে সযাদডয জন্য অরতরযি ৩.২৫ একয জরভ অরধগ্রদণ ২৯.৭ সকাটি টাকা প্রদয়াজন দয়দছ। 

 কাররয়াককয াফদস্টদনয জন্য ৩৩ একয  এদে সযাদডয জন্য ৩.২৫ একয ূমরভ উন্নযন ফাফদ মূর 

রডরর’য ১৬.১ সকাটি টাকায স্থদর আযরডর’সত ৪৫.২ সকাটি টাকায াংস্থান কযা দয়দছ। 

 মূর রডরর’সত রনভ মাণকারীন সুদ ফাফদ ৬৯ সকাটি টাকায াংস্থান কযা রছর। প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার বৃরদ্ধ 

ায়ায় আযরডরর’সত এ ফাফদ ১৪৯.৭২ সকাটি টাকায াংস্থান যাো দয়দছ। 

 মূর রডরর’সত ডরাদযয রফরনভয় ায ১ ডরায ভান ৬৯.৪৮ টাকা ধযা দয়রছর। আযরডরর’সত তা 

সফদড় ১ ডরায ভান ৮০ টাকা দয়দছ। এদত আযরডরর’সত ১৫৪ সকাটি টাকা ব্যয় বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 

(র্) প্রকদল্প কদয়কটি কাদজয ব্যয় হ্রাোঃ 

 রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন  আনুলরিক াফদস্টন রনভ মাণ কাদজয চুরিমূল্য মুর 

রডরর’সত প্রাক্কররত ব্যয় অদক্ষা ১০১.৩২ সকাটি টাকা কভ। 

 মুর রডরর’সত করন্টদঞ্জরন্প ফাফদ ১১২ সকাটি টাকায াংস্থান রছর। রকন্তু আযরডরর’সত তা করভদয় ৭৭ 

সকাটি টাকা কযা দয়দছ। 

 

(ঙ) ডরাদযয রফরনভয় ায বৃরদ্ধ ায়ায় ইউএ ডরায ৯২.৫ রভররয়ন প্রকল্প াাে পূদফ ময তুরনায় টাকায় ৯৭.৩১ 

সকাটি সফদড় সগদছ।  

(চ) মূর রডরর’সত কাররয়াককয াফদস্টদনয দফদুযরতক মন্ত্রারত াংগ্রদয জন্য ১৪৭ সকাটি টাকায রজরফ পাড 

রছর। রকন্তু কাররয়াককয াফদস্টদনয কাদজয চুরিমূল্য হ্রা ায়ায় আযরডরর’সত রজরফ গাদডয রযভান 

কদভ সগদছ। 

 

(ছ) আযরডরর’সত সপঞ্চুগদঞ্জ আফারক বফন রনভ মাণ কাজটি ফাদ সদয়া দয়দছ। 

 

(জ) কাররয়াককদয আফারক বফদনয আয়তন ৪০০০ ফগ মপৄট সথদক করভদয় ৩০০০ ফগ মপৄট কযা দয়দছ। রকন্তু 

তথার রডরিউরড-২০১১ এয সযট ররডউর প্ররত ফগ মপৄট ৩৬০০ টাকা য়ায় ব্যয় বৃরদ্ধ সদয়দছ ১০৮.৯৬ 

রক্ষ টাকা। 
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৭.3। প্রকদল্পয ব্যফস্থানা 

 প্রকল্প          ব্যফস্থানায জন্য আযরডরর অনুমায়ী  ১ জন প্রকল্প রযচারক, ২ জন রনফ মাী প্রদকৌরী, ২ জন 

উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী, ৪ জন কাযী প্রদকৌরী, ২ জন কাযী ব্যফস্থাক (রাফ), ৮ জন উ-কাযী 

প্রদকৌরী, ৩ ডাট্টা এরন্ট্র/কভরউটায অাদযটয, ২ জন রাফ কাযী, ৩ জন অরপ কাযী, ৫ জন রাইবায 

সভাট ৩২ জন কভ মকতমা-কভ মচাযীয াংস্থান কযা আদছ। শুরু দতই প্রকদল্প ১ জন কাযী প্রদকৌরী, ১ জন উ-

রফবাগীয় প্রদকৌরী, ১ জন কাযী ব্যফস্থাক (রাফ) এফাং ১ জন গাড়ীচারক দ োরর আদছ। কর কভ মকতমা  

কভ মচাযী ররজররফ কতৃমক রনদয়াগ দান কযা দয়দছ। দায়নকৃত কভ মকতমা-কভ মচাযী রনদয় ফতমভান প্রকল্প রযচারক 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানায কাজ এম মন্ত পরবাদফ ম্পন্ন কদয মাদেন। উদেখ্য সম, ২০১০ াদরয জুন ভাদ 

প্রথভ প্রকল্প রযচারক দদ দস্থান কযা য়। প্রকদল্প এ মাফত রনদয়ারজত প্রকল্প রযচারকগদণয নাভ  

সভয়াদকার রনদচয াযরণদত সদয়া র।  

াযরণ ৭.২ প্রকদল্প এ মাফত রনদয়ারজত প্রকল্প রযচারকগদণয নাভ  সভয়াদকার। 

ক্ররভক নাং নাভ ভয়কার 

১। জনাফ সভাোঃ ভাবুফ আদভদ  ০১-০৭-২০১০ দত ০৮-০৯-২০১০ ম মন্ত  

২| জনাফ সভাোঃ এভদাদুর ইরাভ  ০৮-০৯-২০১০ দত ২৬-০৮-২০১২ ম মন্ত  

৩| জনাফ সভাোঃ কাভরুর াান  ২৬-০৮-২০১২ হবি  দ্যািন   

  

  

প্রকদল্পয শুরু দতই রডরর অনুমায়ী অনুদভারদত কর সরাকফর দায়ন কযা য়রন। রনদচয াযরণদত ফছযয়াযী 

জনফর দায়দনয একটি রফফযণ প্রদান কযা র।   

 

াযরণ ৭.৩ প্রকদল্প ফছযয়াযী জনফর দায়দনয রফফযণ 

ভা কভ মচাযীয াংখ্যা 

জুন’২০১১ ১৫ 

জুন’২০১২ ১৮ 

জুন’২০১৩ ২৫ 

জুন’২০১৪ ২৩ 

জুন’২০১৫ ২৫ 

জুন’২০১৬ ২৫ 

এরপ্রর’২০১৭ ২৮ 

 

 

াযরণ ৭.৩ দত সদো মায় সম, রডরর অনুমায়ী অনুদভারদত  প্রকল্প ফাস্তফায়দনয কাদজ প্রদয়াজনীয় ৩২ জন 

সরাকফদরয রফযীদত প্রকদল্পয শুরু দতই রফরবন্ন ফছদয কভ মযত জনফদরয াংখ্যা সফ কভ। প্রদয়াজনীয় জনফর 

কভ মযত না থাকদর রফদ্যভান জনফদরয উয চা দড়। 
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প্রকদল্প ফতমভাদন কভ মযত কভ মকতমা  কভ মচাযীদদয তাররকা রনদচয াযরণদত প্রদান কযা র।  

 

াযরণ ৭.৪ কভ মকতমা  কভ মচাযী দায়দনয তাররকা  

দদয নাভ রডরর অনুমায়ী াংখ্যা কভ মযত সরাকফদরয াংখ্যা 

প্রকল্প রযচারক  ১ ১  

রনফ মাী প্রদকৌরী  ২ ২  

উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী  ২ ১  

কাযী প্রদকৌরী  ৪ ৩  

উ-কাযী প্রদকৌরী  ৮ ৮  

কাযী ব্যফস্থাক (রাফ)  ২  ১  

ডাটা এরন্ট্র/করম্পউটায অাদযটয  ৩  ৩  

রাফ কাযী  ২  ২  

অরপ কাযী  ৩  ৩  

রাইবায  ৫  ৪  

সভাট  ৩২  ২৮  
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62 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

Aa¨vq-৮ 

প্রকল্পাংরেষ্ট  াধাযণ জনগদনয ভতাভত, সপাকা গ্রু আদরাচনা, কভ মারা  সকআইআই  

 

 

প্রকল্পাংরেষ্ট ব্যরিফগ ম  প্রকল্প এরাকায াধাযণ জনগদনয ভতাভত, সপাকা গ্রু আদরাচনা, স্থানীয় ম মাদয়য 

কভ মারা এফাং সকআইআই দত প্রাপ্ত তথ্যারদয রফদেলণ 

 

৮.১।  প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন  ভস্যারদ ম্পদকম প্রকল্প রযচারক  প্রকল্প াংরেষ্ট ব্যরিফদগ ময রনকট দত াংগৃীত 

তথ্যারদ/ভতাভদতয  রফদেলণ     

 “        -          ৪০০               -         ২৩০                 রনভ মাণ (১          )” 

           ফাস্তফায়দন ভস্যারদ, প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব এফাং অন্যান্য রফলয়ারদয উয সভাট ১১ টি প্রশ্ন ম্বররত 

একটি াধাযণ প্রশ্নভারা প্রণয়ন কযা দয়রছর। প্রশ্নভারায উদয ১৮ জন প্রদকৌরী/কভ মকতমায াক্ষাৎকায গ্রণ কযা 

য়। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন সকান ভস্যা আদছ রকনা ফা রক ধযদণয ভস্যা দে, প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরদম্বয কাযণ, এ 

ধযদনয প্রকল্প বরফষ্যদত সদীয় সরাকফর  অথ মায়দন ম্পাদদনয ব্যাাদয তাদদয রজজ্ঞাাফাদ কযা য়  ভতাভত 

সনয়া য়। তাদদয ভতাভদতয রফস্তারযত রফদেলণ াংদমাজনী-৩ এ যরক্ষত র। 

এছাড়া, প্রকদল্পয প্রকল্প রযচারক ভদাদদয়য রনকট দত একটি অনুদভারদত  রনধ মারযত ছদক (প্রশ্নভারা-২) 

প্রকদল্পয রফরবন্ন তথ্য, প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যা  সুারয, প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরদম্বয কাযণ, এ ধযদণয প্রকল্প 

াংরেষ্ট যকারয প্ররতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ কযাদনা দর রক রক ভস্যা দত াদয ইতযারদয উয ভতাভত সনয়া য়।  

 ৮.১.১।  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যা প্রদি  

 াংগৃীত তথ্যারদ/ভতাভত রফদেলদণ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র সম কর ভস্যা রচরিত কযা দয়দছ তায ভদধ্য 

অন্যতভ (ক) ফন, ায এয কাযদণ প্ররতফন্ধকতা (১৭%), (ে) যাইট অফ দয় (২২%), (গ) ফন রফবাগ  জরভয 

ভাররক কতৃমক ফাঁধা (২২%)।  

রচত্র ৮.১  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যায ধযণ 
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৮.১.২। প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব য়ায কাযণ  

 াক্ষাৎকায প্রদানকাযীদদয সদয়া তথ্য সথদক প্রকল্প রফরম্ব য়ায কাযণ রচরিত দয়দছ তা র (ক) যতার, 

যাজকনরতক অরস্থযতা ইতযারদ (৩২%), (ে) ফনরফবাগ  জরভয ভাররক কতৃমক ফাস্তফায়নকাদজ ফাঁধা ৪১%, (গ) রফরম্ব 

য়রন (১৪%)।  

  

রচত্র ৮.২  প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব য়ায কাযণ 

 

 

৮.১.৪। প্রকল্প ফাস্তফারয়ত দর রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ ড়দফ রকনা   

ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয রনভ মাণ কাজ ম্পন্ন দর রদরট এরাকায় উৎারদত উিৃি রফদুযৎ ঢাকা ফা অরধক 

চারদাম্পন্ন এরাকায় ঞ্চারন কযা ম্ভফ দফ রকনা এফাং সদক্ষদত্র রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ 

ড়দফ রকনা, ভতাভত চায়া দর ৫০% উিযদাতা ঞ্চারন ম্ভফ, ৫৯% উিযদাতা রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় 

সকান রফরু প্রবাফ ড়দফ না এফাং ১৮% উিযদাতা রফদুযৎ ব্যফস্থায় রস্থরতীরতা  রনবমযদমাগ্যতা ফাড়দফ ফদর ভত 

প্রকা কদযন। 

রচত্র ৮.৩   রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় প্রবাফ 
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৮.১.৫।  সদীয় সরাকফদরয ভাধ্যদভ কাজ ম্পাদন কযা প্রদি  

 ১০০% বাগ াক্ষাৎকায প্রদানকাযী একভত সালণ কদযদছন সম, সদীয় সরাকফর িাযা এ ধযদণয প্রকল্প ম্পাদন কযা 

ম্ভফ এফাং  তকযা ৭৭ বাগ ভানম্মত দফ ফদর ভদন কদযন। ১১% উিযদাতা সদদ কভ মাংস্থান দফ  ২৭% 

উিযদাতা ভদন কদযন এদত সদদয অথ মনীরত রাবফান দফ।  

রচত্র ৮.৪ সদীয় সরাকফদরয ভাধ্যদভ কাজ ম্পাদন 

 

 

 

৮.২। প্রকল্প এরাকায় ফফাযত রফরবন্ন সায় রনদয়ারজত াধাযণ জনগদণয ভতাভত 

“        -          ৪০০               -         ২৩০                 রনভ মাণ (১          )” 

       প্রকদল্পয প্রতযক্ষ উকাযদবাগী রদদফ স্টযাটিরস্টকযার পুদরন সনই। তদফ উকাযদবাগী প্ররতষ্ঠানগুদরায 

ভদধ্য েী রফদুযতায়ন সফাড ম,  সডদকা অন্যতভ। প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যা, রফরদম্বয কাযণ, প্রকদল্পয রযদফগত 

প্রবাফ, ঝরক, সুদমাগ-ম্ভাফনা প্রকদল্পয রফরবন্ন রদদক আদরাকাত কযতোঃ রযফীক্ষণ কাদজয সুরফধাদথ ম প্রকদল্পয 

রনভ মাণ কাদজ াংরেষ্ট প্রদকৌরী  কভ মকতমাগদণয জন্য াধাযণ প্রশ্নভারা প্রস্তুত কদয ভতাভত াংগ্র কযা য়। রকন্তু 

উদয ফরণ মত প্রকদল্পয রফরবন্ন রফলয় রনরফড়বাদফ রযফীক্ষণ কযায জন্য প্রকল্প এরাকায় ফফাযত রফরবন্ন সায় 

রনদয়ারজত াধাযণ জনগদণয ভতাভত াংগ্র কযায প্রদয়াজন সদো সদয়। স রদক্ষয একটি প্রশ্নভারা প্রস্তুত কদয 

প্রকল্প এরাকায আদাদয রফরবন্ন সায ২০১ জন (কাররয়াককয ৮১ জন  রফরফয়ানা ১২০ জন) নাযীপুরুদলয 

(পুরুল ৮৩%  নাযী ১৭%) ভতাভত াংগ্র কদয রফদেলণ কযা দয়দছ। দদফ চয়দনয ভাধ্যদভ উিযদাতাদদয 

রনফ মাচন কযা দয়দছ। প্রকল্প এরাকায চাযাদয াটফাজায, রক্ষা প্ররতষ্ঠান, রিরনক ইতযারদদত উরস্থত ব্যরিফদগ ময 

রনকট দত ভতাভত াংগ্র কযা দয়দছ। সজন্য উিযদাতাদদয ভদধ্য নাযী অদক্ষা পুরুদলয াংখ্যা সফী।    
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ছরফ-8.1  রফরফয়ানা এরাকায় তথ্য াংগ্র কযা দে 

 

ছরফ-8.2         কাররয়াককয এরাকায় তথ্য াংগ্র কযা দে 
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উিযদাতাদদয ভদধ্য ব্যফায়ী ফ মারধক (২৫%)। এছাড়া রক্ষক চাকুযীজীরফ (৫.৫%), গৃস্থারর কাদজ রনদয়ারজত 

(১০.৫%), প্রফাী (৪.৫%), কৃলক (২৪%), ছাত্র (১২.৫%), রযোচারক, রাইবায, সটকরনরয়ান, েভজীরফ, দরজম, 

নারত, ইতযারদ। 

        রচত্র ৮.৫ উিযদাতা জনগদণয সা  

 

 

৮.২.১।   প্রকল্প এরাকায স্থানীয় ব্যরিফদগ ময রনকট দত াংগৃীত তথ্যারদ/ভতাভদতয রফদেলণ   

রদরট এরাকায় উৎারদত উিৃি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড ঞ্চারদনয ভাধ্যদভ ঢাকায উিযাঞ্চদর ম মাপ্ত রফদুযৎ যফযা 

রনরিতকদল্প “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ 

াংদারধত)” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দে। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ 

আদছ রকনা প্রদি রফরফয়ানা প্রকল্প এরাকায ১২০ জন উিযদাতায ভদধ্য ৬৩ জন সকান ভন্তব্য প্রদান কদযনরন। ৩৮ 

জন ভদন কদযন রফদুযৎ ব্যফস্থায উন্নরত দফ, ৮ জন ভদন কদযন সরাড সরডাং কভদফ এফাং ১১ জন ভদন কদযন 

এরাকায রফদুযৎ চারদা রভটাদফ।  

রচত্র ৮.৬ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ আদছ রকনা প্রদি ভতাভত 
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রফরফয়ানা প্রকল্প এরাকা  এয আদাদয রফরবন্ন সায জনগণ কতৃমক ভতাভদতয রবরিদত জানা মায় সম, রদরট 

এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সরাড সরডাং  সবাদল্টজ উঠানাভা প্রকটবাদফ রফদ্যভান। উি এরাকায জনগদণয রনকট 

দত প্রাপ্ত ভতাভত রচত্র ৮.৭  রচত্র ৮.৮ এ প্রদ মন কযা দয়দছ।   

রচত্র ৮.৭  রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সরাড সরডাং প্রদি ভতাভত 

 

 

রচত্র ৮.৮  রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সবাদল্টজ উঠানাভা প্রদি ভতাভত 
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এ প্রকদল্প রফদুযৎ উদকে রনভ মাদণয রদক্ষয কাররয়ককয  রফরফয়ানায় প্রদয়াজনীয় রকছু জরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ। 

মাঁদদয ূমরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ তাযা তাঁদদয জরভয উমৄি মূল্য সদয়দছন রকনা এফাং মূল্য ফাফদ অথ ম মথাভদয় 

সদয়দছন রকনা স রফলদয় ভতাভত চায়া য়। মাঁদদয জরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ এরু ৬০ জন জরভয ভাররদকয 

ফিব্য/ভতাভত/সুারয াংগ্র কযা য়। তাঁদদয প্রদি ভতাভত রফদেলণ কদয নীদচয রচত্র ৮.৯ এ প্রদান কযা র। 

রচত্র ৮.৯  ূমরভ অরধগ্রণ ম্পদকম ভতাভত  

 

 

৮.২.২। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন গুরুত্বপুণ ম অফদান প্রদি  

প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর সকান সকান সক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ম অফদান যােদফ ফদর ভদন কদযন প্রদশ্ন সফীযবাগ উিযদাতা ভদন 

কদযন সম, এদত রফদুযদতয জরবযতা ফাড়দফ, ব্যাফা ফারনজয  রল্পকাযোনায উন্নরত দফ এফাং রফদলবাদফ 

রবন ২০২১ ফাস্তফায়দন গুরুত্বপূণ ম অফদান যােদফ। তাঁদদয প্রদি ভতাভদতয রফদেলণ নীদচয রচদত্র প্রদি র।  

  রচত্র 8.১০ প্রকল্প ফাস্তফায়দন সকান সকান সক্ষদত্র অফদান যােদফ ফদর ভদন কদযন 

 

 

    প্রকল্প এরাকায স্থানীয় ব্যরিফদগ ময রনকট দত াংগৃীত তথ্যারদ/ভতাভদতয রফদেলণ াংমৄরি-৫ এ রন্নদফরত কযা র। 
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৮.৩। সপাকা গ্রু আদরাচনা (এপ রজ রড)  

 

এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পরশ্রুরতদত সুরফধাদবাগী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ  গুরুত্ববপুন ম অন্ততোঃ ১৫ জন ব্যরি 

ভিদয় ১টি সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) অনুষ্ঠান ম্পন্ন কযা দয়দছ। গত ১২-০২-২০১৭ তারযদে অনুরষ্ঠত এ 

এপ রজ রড’সত আইএভইরড সথদক  জন, রযকল্পনা করভন সথদক ১ জন, ররজররফ সথদক ৩ জন, রফদফা সথদক ১ 

জন, েী রফদুযৎ রভরত সথদক ১ জন, সডদকা সথদক ১ জন, ইতাা কদ মাদযন রররভদটড এয সচয়াযম্যান  রদ 

সডইরী ান রত্রকায স্টাপ রযদাট মায আদযা অদনদক উরস্থত সথদক তাঁদদয মূল্যফান ফিব্য  ভতাভত প্রদান 

কদযন। 

 

ক) “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন” -       প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়দনয পদর সদদয রফদুযৎ ব্যফস্থায় রকরু প্রবাফ ড়দফ প্রদি এপরজরড’সত উরস্থত ফিাগন রনেরু 

ভন্তব্য/ফিব্য প্রদান কদযনোঃ 

 চরভান রফদুযৎ ব্যফস্থায় মদথষ্ট ইরতফাচক প্রবাফ ড়দফ। ঢাকায ার্শ্মফতী এরাকায় (াবায, ভারনকগঞ্জ, 

টািাইর, জয়দদফপুয, বালুকা, টাংগী) রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতা বৃরদ্ধ াদফ। গাজীপুয, ধাভযাই, াবায 

অঞ্চদরয ইডারস্ট্র্য়ার সরাড এয চারদা থাকায় রদরট দত উৎারদত উিৃি রফদুযৎ বৃিয ঢাকা ফরণ মত 

অঞ্চদরয চারদাপূযদণ ক্ষভ দফ। রল্পকাযোনা স্থান ফাড়দফ। এদত কদয ফতমভান ঞ্চারন রাইদনয উয 

চা কভ ড়দফ। আগাভীরদদনয রফদুযৎ চারদায সপ্রক্ষাদট অরধকাদয রফদুযৎ ঞ্চারন কযায াাার 

রফতযণ ব্যফস্থায ব্যাক উন্নরত দফ। বায সরাড াংক্রান্ত ভস্যায ভাধান দফ। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর 

সকায়াররটি রফদুযৎ াংদমাগ সদয়া ম্ভফ দফ। ঞ্চারন রাইন রদস্টদভয রনবমযদমাগ্যতা ফাড়দফ। সরাড সরডাং 

া াদফ। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন প্রকল্প এরাকায় ারফ মক কভ মকাদডয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদয়দছ।  

 সকননা ঢাকা  ার্শ্মফতী এরাকামুদ রল্প  ফরনরজযক াংদমাদগয চারদা ব্যাক থাকায় এফাং তা পুযদনয 

রদক্ষয এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়ন একান্ত জরুযী। রদরট এরাকায় উৎারদত উিৃি রফদুযৎ সদদয ফদচদয় 

চারদাপ্রফন এরাকায় (ঢাকা সজান) ঞ্চারদনয রদক্ষয গৃীত ফরণ মত প্রকল্প প্রবৃরদ্ধ অজমদনয গুরুত্বপূণ ম ভুরভকা 

ারন কযদফ।  

  রফদ্যভান রফদুযৎ রাইদনয উয সরাড কভদফ। তদফ অন্য স্থাদন ঞ্চারদনয জন্য কভ ধাযনক্ষভতায ভন্ন 

ঞ্চারন রাইন আদগ্রড কযদত দফ।  

 ঞ্চারন রাইদনয অবাদফ রফতযদনয ভস্যায় রফদুযৎ অব্যফহৃত সথদক মাদে। স সক্ষদত্র এই ঞ্চারন রাইন 

প্রকল্প সম ইরতফাচক প্রবাফ সপরদফ স কথা ফরায অদক্ষা যাদে না। 

ে) রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান ঞ্চারন রাইদনয উয সরাড হ্রাকযদণয 

রদক্ষয ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পটিয কারিত উদেশ্য পর দয়দ রকনা প্রদি উরস্থত ফিাগন রনেরু ফিব্য প্রদান 

কদযনোঃ 
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 রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রফদুযৎ রদরট দত ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান রাইদনয উয সরাড 

হ্রাকযদণয রদক্ষয প্রকল্প ফাস্তফায়ন পর দয়দছ। বৃিয ঢাকা অঞ্চদরয ঞ্চারন রাইদনয সবাদল্টজ 

সরদবর এয উন্নরত দয়দছ। ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয পদর ঞ্চারন রাইদনয রদয রযভাণ হ্রা দয়দছ। 

 এই প্রকদল্পয পরতা রনবময কযদছ রদরট অঞ্চদরয রফদুযৎ সকেগুদরায উৎাদন ক্ষভতায উদয। আভযা 

জারন আভাদদয প্রাকৃরতক গ্যাদয রযজাবম ীরভত এফাং অন্যান্য জারানী রদদয় রফদুযৎ উৎাদন ব্যয়ফহুর। 

সুতযাাং বরফষ্যদত রযফরতমত রযরস্থরতদত রদরট অঞ্চদর উিৃি রফদুযদতয সম বরফষ্যৎফাণী কযা দয়দছ 

সটা কততুকু ফজায় যাো মাদফ তায উদয রনবময কদয প্রকদল্পয কাাংরেত উদেশ্য  তাঁয পরতা।  

  রফদ্যভান রাইন অরত পুযাতন এফাং স্বল্প সরাড রনদতই ক্ষভ নয়্। সদতু নতুন এই ঞ্চারন রাইন চালু 

দর রফদুযদতয মথামথ ব্যফায এফাং পুযাতন রাইদনয উদয সরাড হ্রা দফ। পদর পুযাতন রাইন তায 

ক্ষভতা অনুমায়ী কাজ কযদত ক্ষভ দফ ।   

 প্রকল্পটিয কাাংরেত উদেশ্য অফশ্যই পর দফ; এই প্রকল্প ফাস্তফায়ন ছাড়া ঢাকায ার্শ্মফতী এরাকায় রফদুযৎ 

যফযাদ ব্যাক রযভাণ সরাড সরডাং দফ; অন্যরদদক রদরট এরাকায অরতরযি রফদুযৎ ব্যফায কযা 

মাদফ। 

 

   -8.3                         
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গ) প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর রদরট অঞ্চদর নতুন স্থারত  রফদ্যভান রফদুযৎ সকেমূদয উৎারদত অরতরযি 

রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড ঞ্চারন কযা কতোরন ম্ভফ দফ প্রদি উরস্থত ফিাগন রনেরু ফিব্য প্রদান কদযনোঃ 

 প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড ঞ্চারন তবাগ ম্ভফ দয়দছ। 

রফদ্যভান ঞ্চারন রাইন মু দীর্ মরদদনয পুযদনা এফাং কযাারটি প্রদয়াজদনয তুরনায় মদথষ্ট কভ। 

 এই প্রকদল্পয ঠিক ফাস্তফায়ন ম্ভফ দর জাতীয় গ্রীদডয ক্ষভতা অদনকাাংদ বৃরদ্ধ াদফ। প্ররত গ্রীদে ঢাকায 

উিযাাংদ রফদুযদতয সম র্াটরত সদো সদয় এই প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন দর তা অদনকাাংদ রার্ফ ম্ভফ দফ।  

র্) প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র কাম মম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজমদন, ব্যফহৃত প্রমৄরিয উৎকল মতা প্রদি  ফাস্তফায়ন 

কাম মক্রভ রযচারনায ারফ মক ভান ম্পদকম উরস্থত ফিাগন রনেরু ফিব্য প্রদান কদযনোঃ 

 কাম মম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা পুদযাপুরয অজমন ম্ভফ দয়দছ। ব্যফহৃত মন্ত্রারত, প্রমৄরি এফাং রযচারনায 

গুনগত ভান ঠিক আদছ। 

 প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন দর রফদুযৎ উৎাদন  ঞ্চারদনয জাতীয় রক্ষযভাত্রা অরজমত দফ। 

 প্রকল্পটি ফাস্তফাআয়দনয সক্ষদত্র অরধক ভদয়য প্রদয়াজন দয়দছ। বরফষ্যদত অনুদভারদত ভদয়য ভদধ্য প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ভাপ্ত কযায সচষ্টা কযদত দফ। 

 প্রকল্পটি শুরুয ভয় সথদক ভাঠ ম মাদয় সরাড বৃরদ্ধয ায প্ররতরনয়ত বৃরদ্ধ ারের এফাং ফতমভাদন তা অব্যাত 

আদছ। এভতাফস্থায় ফরণ মত সরাড বৃরদ্ধয ায সভাকারফরায স্বাদথ ম এফাং প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র 

কাম মম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজমদন উন্নত প্রমৄরিয ব্যফায রনরিতকযণ পূফ মক রনধ মারযত ভদয়য ভদধ্য 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ ম্পন্ন কযায জন্য সচষ্টা কযদত দফ।  

 প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকল্প এরাকায আরথ মক কভ মকাদডয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ মা যকাদযয দারযদ্র্ রফদভাচদন 

গৃীত উদদ্যাগ মুদক ায়তা কযদছ। 

 কাররয়াককয, সকানাফাড়ী, চো, রপপুয, সভৌচাক ঢাকায উিযাঞ্চদর ব্যাক রল্পকাযোনা দে – 

প্রকল্পটি ভদয়াদমাগী। 

 কযাটিব ায়ায ফন্ধ দয় মায়ায় টিী-করফযপুয রাইদন ঠাৎ কদয সরাড সফদড় সগদছ। 

 ব্যফায়ীযা কযাটিব রফদুযৎ উৎাদন কযদত চায় কাযণ ররডরফ ফা আযইরফ সকায়াররটি রফদুযৎ রদদত াদয 

না। তাযা ঞ্চারন রাইদনয ভস্যয কথা ফদর। সদক্ষদত্র নতুন এই ঞ্চারন্ন রাইদনয ভাধ্যদভ মরদ 

সকায়াররটি রফদুযৎ সদয়া ম্ভফ য় তদফ ব্যফায়ীযা প্রূমত উকৃত দফ এফাং তাযা কযাটিব রফদুযৎ 

উৎাদদনয রচন্তা সথদক দয আদফ।  

 ভানা  বালুকায় ঞ্চারন াংদমাগ নাই – বালুকায় প্রায় ২৫০ সভগায়াট যারয রডভাড আদছ 

(অনুভরত সদয়া আদছ)।  
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 ৮.৪।  স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারা 

গত 22 ভাচ ম, ২০১৭ তারযদে “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন 

রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয                    উয স্থানীয় ম মাদয় ভতরফরনভয় কভ মারা 

অনুরষ্ঠত য়। উি অনুষ্ঠাদন আইএভইরড দত কাযী রযচারক ভদাদয় র           প্রদকৌরী এফাং 

অন্যান্য কভ মকতমা  গণ্যভান্য ব্যরিফগ ম উরস্থত রছদরন। কভ মারায় উরস্থত কভ মকতমা  গন্যভান্য ব্যরিফগ ম 

অাংগ্রন কদয তাঁদদয ভতাভত ব্যি কদযন। কভ মারায একটি কাম মরফফযণী রনদে রন্নদফরত কযা রোঃ  

 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক 

প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয উয অনুরষ্ঠত স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারা’য কাম মরফফযনী। 

গত ২২-০৩-২০১৭ তারযদে রফদকর ৩ র্টিকায় রফগঞ্জ সজরায নফীগঞ্জ উদজরাধীন রফরফয়ানা প্রকল্প এরাকায 

াযকুর প্রাইভাযী স্কুর প্রািদন “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন 

রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয অাং রদদফ একটি স্থানীয় ম মাদয়য 

কভ মারা অনুরষ্ঠত দয়দছ। আইএভইরড’য কাযী রযচারক জনাফ ইরতয়াক আদভদ এয বারতদত্ব অনুরষ্ঠত 

উি কভ মারায় রফগঞ্জ সজরা রযলদদয ভাননীয় দস্য জনাফ সভাোঃ আফদুর ভরতন আছাফ প্রধান অরতরথ এফাং 

স্থানীয় ইউরনয়ন রযলদ দস্য জনাফ াজী সভাোঃ দুরার রভয়া রফদল অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন। এ ছাড়া 

উি কভ মারায় ররজররফ দত উরফবাগীয় প্রদকৌরী, কাযী প্রদকৌরী, উ-কাযী প্রদকৌরী  স্থানীয় 

গন্যভান্য ব্যরিফগ ম প্রায় ৫০ জন অাংগ্রণকাযী উরস্থত রছদরন। কভ মারায প্রাযদম্ভ বারত ভদাদদয়য 

অনুভরতক্রদভ প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয যাভ মক ফাস্তফায়নাধীন এ প্রকদল্পয উদেশ্য, প্রকদল্পয প্রধান প্রধান 

অি, রক্ষযভাত্রা  অজমন এফাং অন্যান্য রদক তুদর ধদযন।  

 

   -8.4                              
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আদরাচনায় জনাফ সভাোঃ সুজন রভয়া জানান সম, রফদুযৎ সকে রনভ মাণ  ঞ্চারন প্রকল্প ফাস্তফায়ন দর প্রকল্প 

এরাকায গ্রাভগুদরায ভদধ্য ফতফারড়দত তাযা এেন রনয়রভত রফদুযৎ ান না, সরাড সরডাং এয প্রাদুবমাফ প্রকট 

আকাদয রফদ্যভান আদছ এফাং রফদুযৎ াংদমাদগয জন্য নতুন রাইন াদেন না। সফ রকছু ফতরবটায উয ঞ্চারন 

রাইদনয টায়ায স্থারত য়ায় াংরেষ্ট ব্যরিফগ ম রফদলবাদফ ক্ষরতগ্রস্ত দয়দছন। াযকুর এরাকায় রফদুযৎ সকে  

রফদুযৎ উদকে স্থাদনয ভত প্রকল্প য়ায় এরাকায ারন রনষ্কাদনয প্রাকৃরতক উায়গুদরা (দমভন, োর ইতযারদ) 

ফন্ধ দয় সগদছ এফাং এ এরাকায় ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন সকান প্রকদল্পয আতায় এরাকায ারন রনষ্কাদনয (দরন 

ইতযারদ) জন্য সকানপ্রকায ব্যফস্থাগ্রণ কযা য়রন। পদর, এরাকাফাী ফল মাকাদর জরাফদ্ধতায রকায দেন। রতরন 

আয জানান সম, রফরফয়ানা সপইজ-২ প্রকদল্পয শুরুদত প্রদি প্ররতশ্রুরত সভাতাদফক ানীয় জদরয জন্য স্থারত 

নরকুদ ারন উদঠ না।  

জনাফ সভাোঃ সভাাইদ রভয়া জানান, এরাকায যাস্তার্াট, স্কুর, াাতার ইতযারদয উন্নরতকদল্প ১৩টি ইউরনয়দনয 

কর জনপ্ররতরনরধ এফাং প্রকল্প াংরেষ্ট যকাযী ব্যরিফগ ম একভত দয়দছন তথার অদ্যাফরধ সকানরু উন্নরতয 

রক্ষন সদো মাদে না। 

জনাফ সভাোঃ ভান রভয়া জানান সম, প্রকল্প এরাকায ৪টি গ্রাভ প্রায় অররক্ষত। ব্দ দূলণ  সধাঁয়ায পদর দুরলত 

রযদফদয কাযদণ এরাকায ভানুল  গাছারায নানারফধ অসুেরফসুে সদো রদদে। উযন্তু, রফদুযৎ সকদেয ফজময এ 

এরাকাদতই সপরদত দে। রতরন ফদরন, দয়া কদয এ রফলয়গুদরা উচ্চম মাদয় উত্থান কযা সাক।  

একজন ফদয়াদজযষ্ঠ অাংগ্রণকাযী জনাফ সভাোঃ ইছাক রভয়া এরাকায জন্য গ্যা, ারন  কভ মাংস্থাদনয ব্যফস্থা  

গ্রদনয দাফী জানান।  

স্থানীয় ইউরনয়ন রযলদদয দস্য জনাফ াজী সভাোঃ দুরার রভয়া জানান, সকান এরাকায় রফদুযৎ সকে স্থাদনয পূদফ মই 

এরাকায় রক রক ধযদণয রাবজনক ফা ক্ষরতকয প্রবাফ ড়দত াদয তা আয রফস্তারযতবাদফ স্টারড কযা দযকায। এ 

এরাকায প্রকল্পগুদরায কাযদণ ক্ষরতয বাগ সফী। প্রকল্পগুদরা ফাস্তফায়দনয জন্য এরাকায তযপ দত কর প্রকায 

দমাগীতা কযা দে। এরাকায সরাকজদনয একটি রফদল দাফী র এরাকায় রনযরফরেন্ন রফদুযৎ যফযাদয ব্যফস্থা 

কযা। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর এরাকায় সম জরাফদ্ধতা সদো রদদয়দছ তা দূযীকযদণ ারন রনষ্কাদনয ব্যফস্থা গ্রণ 

জরুযী। প্রকল্পগুদরায আতায় স্কুর, াাতার, ইতযারদ স্থান কযা প্রদয়াজন। রফদুযৎ সকে স্থাদনয পদর ব্দ দূলণ 

দে এফাং সফ সধাঁয়া রনগ মত য়। ফাচ্চাদদয অসুেরফসুে সফী য়, আদগয ভত পর  পরপরারদ উৎাদন য় না। 

রযদফগত একর ক্ষরত রযপূযদণয জন্য মথামথ কভ মসূচী  সুরফধারদ রনভ মাদণয ব্যফস্থা কযা দযকায। অদনক ভয় 

প্রকল্প কাদজ াংরেষ্ট ঠিকাদায বাদরা আচযণ কদযন না।   

সজরা রযলদদয দস্য জনাফ সভাোঃ আফদুর ভরতন আছাফ জানান, এরাকায় “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব 

এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয পদর সদদয অথ মনীরত উকৃত দে। রকন্তু একর প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর এরাকায উন্নরতকদল্প অদনক 

প্ররতশ্রুরত সদয়া দয়দছ রকন্তু স দফয ফাস্তফায়ন সনই। স্কুর  াাতার প্ররতষ্ঠা এফাং স্বাস্থয, রক্ষা, রযদফ যক্ষায 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফারয়ত য়রন। যকাদযয কর রফবাদগয রফরবন্ন ম মাদয় রফলয়গুদরা ফাযফায ফরা দর পরাপর দে 

না ভদভ ম রতরন দুোঃে প্রকা কদযন।  

অতোঃয বারত ভদাদয় উরস্থত করদক ধন্যফাদ জ্ঞান কদয কভ মারায ভারপ্ত সর্ালণা কদযন।   



 

74 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

৮.৫।  Key Informant’s Interview (KII)  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজ তথ্য উাি াংগ্রদয রদক্ষয প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট ররজররফ’য কভ মকতমাদদয এফাং প্রকল্প 

ম্পদকম জ্ঞাত গুরুত্বপুণ ম ব্যরিগদণয াক্ষাৎকায (Key Informant’s Interview) গ্রন কযা দয়দছ। এ প্রকদল্পয 

প্রকল্প রযচারক, ররজররফ’য প্রধান প্রদকৌরী এফাং রফউদফা সথদক ১ জন উ-প্রকল্প রযচারদকয াক্ষাৎকায গ্রন 

কযা দয়দছ। এজন্য অনুদভারদত প্রশ্নভারা/গাইডরাইদনয ভাধ্যদভ তাঁদদয ফিব্য গ্রণ কযা দয়দছ।   

  

Key Informant’s Interview (KII) -1 

জনাফ অরুণ কুভায াা প্রধান প্রদকৌরী, প্রকল্প ভরনটরযাং, ররজররফ রদদফ দারয়ত্ব ারন কযদছন। ২০১০ াদর 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ” -          টিয 

রযকল্পনা প্রণয়দনয ভয় রতরন রডরর দতরযয কাদজ রনদয়ারজত রছদরন। রতরন জানান রডরর প্ররক্রয়াকযদণয 

ভয় প্রকদল্প মূদয় অথ মায়ন াংগ্র কযায় ভস্যা রছর। ইরডরএপ এয রনকট সথদক ভাত্র ৯২.৫ ভারকমন ডরায এয 

রনিয়তা ায়া মায়। পদর ফাঁরক অথ মায়ন রজরফ  ররজররফ সথদক ফন কযায রদ্ধান্ত য়।  

ূমরভ অরধগ্রণ এ রফরম্ব য়ায় কাররয়াককয উদকদেয রনভ মাণ কাজ শুরু কযদত রফরম্ব য়। এযয কাররয়াককয 

উদকদেয দয়র করডন দযত্র দররদর অনুরভত দয়র করডন  সথদক োযা য়ায় ঠিকাদায এয াদথ 

ভতাথ মকয সদো সদয়। এদত প্রকল্প কাজ রফররম্বত য়।  

ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয রনভ মাণ কাজ ম্পন্ন দর রদরট এরাকায উৎারদত উিৃি রফদুযৎ ঢাকা ফা অরধক চারদা 

ম্পন্ন এরাকায় ঞ্চারন কযা অফশ্যই ম্ভফ দফ। রদরট এরাকায় ম মাপ্ত গ্যা থাকায কাযদণ উি এরাকায় অরধক 

রযভাদন রফদুযৎ সকে স্থান কযা দে এফাং দয়দছ। মা সথদক উৎারদত রফদুযৎ িাযা উি এরাকায চারদা 

রভটাদনায য উিৃি রফদুযৎ ঢাকা  ার্শ্মফতী এরাকায় যফযা কযা ম্ভফ দে। রদরট এরাকায় এয সকান প্রবাফ 

ড়দফ না।  

ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয আতায় স্থারত ট্রান্পপযভায উিৃি রফদুযৎ ঞ্চারদনয কাদজয জন্য মদথষ্ট ধাযণক্ষভতাম্পন্ন 

 ভানম্পন্ন দয়দছ। প্রকদল্পয কাদজ ব্যফহৃত ভারাভার/মন্ত্রারত সমভন্ন কডাক্টয, ট্রান্পপযভায, সুইচগীয়ায মন্ত্রারত 

ইতযারদ মদথষ্ট ভানম্পন্ন দয়দছ।  

৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন ফতমভাদন ফাাংরাদদদ দফ মাচ্চ াই সবাদল্টজ ঞ্চারন রাইন। এই ঞ্চারন রাইদনয সুরফধা 

র, কম্ম ঞ্চারন রদ সফী রযভাণ রফদুযৎ এক স্থান দত অন্য স্থাদন  ঞ্চারন কযা মায়। অসুরফধা দে এই উচ্চ 

সবাদল্টজ এয রাইন খুফ তকমতায াদথ যক্ষণাদফক্ষণ কযদত য়। ফাাংরাদদদ ঞ্চারন সনটয়াদকম ফতমভান দফ মাচ্চ 

সবাদল্টজ ৪০০ সকরব। ায়ায রদস্টভ ভাস্টায প্ল্যান ২০১৬ এ ীরভত রযদয ৭৬৫ সকরব এর রাইন এয প্রস্তাফ 

আদছ মা ২০২৫ াদরয য ফাস্তফায়দনয প্রদয়াজন দফ। ভাস্টায প্ল্যাদন রডর রাইদনয সকান সুারয প্রদান কযা 

য়রন। 

এ ধযদণয ঞ্চারন রাইদনয রনভ মাণ কাজ সদীয় প্রদকৌরী  সটকরনরয়ান িাযা ম্পাদন কযা ম্ভফ। ফাস্তফ সক্ষদত্র 

সদীয় সরাকফর িাযাই কাজগুদরা ম্পন্ন য়। ইরর ঠিকাদায রফদদ সথদক মন্ত্রারত  ভারাভার আভদানী কদয, 
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তাঁদদয তত্বাফধাদন সদীয় সরাকফর িাযা কাজগুদরা ম্পারদত য়। সদীয় ক্ষভতা ধীদয ধীদয দতযী দে। 

অথ মায়দনয রফলদয় উদেে থাদক সম, সফ রকছু প্রকল্প রনজস্ব অথ মায়দন ফাস্তফারয়ত দে। সদদয আরথ মক ক্ষভতা 

ফাড়দর বরফষ্যদত আয প্রকল্প রনজস্ব অথ মায়দন ফাস্তফায়ন কযা মাদফ।  

 

Key Informant’s Interview (KII) -2  

জনাফ সভাোঃ কাভরুর াান গত ২৬-০৮-২০১২ সথদক অদ্যাফরধ “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” -             প্রকল্প রযচারক রদদফ াপদল্যয 

াদথ দারয়ত্ব ারন কদয মাদেন।  

তাঁয দারয়ত্বগ্রদনয পূদফ ম দু’জন জনাফ সভাোঃ ভাবুফ সাদন (০১/০৭/২০১০ সথদক ০৮/০৯/২০১০ ম মন্ত)  জনাফ 

সভাোঃ এভদাদুর ইরাভ (০৮/০৯/২০১০ সথদক ২৬/০৮/২০১২ ম মন্ত) প্রকল্প রযচারক রদদফ দারয়ত্ব ারন 

কদযদছন।  

রতরন জানান, ররজররফ’য রনজস্ব কভ মকতমা  কভ মচাযী িাযা প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয 

রডরর অনুমায়ী কভ মকতমা/কভ মচাযী রনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ। তদফ শুরু দতই প্রকদল্প ১ জন কাযী প্রদকৌরী, ১ 

জন উ-রফবাগীয় প্রদকৌরী, ১ জন কাযী ব্যফস্থাক (রাফ) এফাং ১ জন গাড়ীচারক দ োরর আদছ। 

আযরডরর অনুমায়ী সরাকফর না থাকদর রফদ্যভান জনফদরয উয চা দড়।  

ভারাভার কাজ  সফা ক্রদয়য জন্য কর প্যাদকদজয সটডারযাং প্ররক্রয়া ম্পন্ন দয়দছ। মথামথ যকাযী রফরধভারা 

অনুযণ পূফ মক সটডারযাং প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা দয়দছ। চুরিয আতায় কর ভারাভার ক্রয় কুযা দয়দছ। য়াকম 

এয জন্য রনধ মারযত প্যাদকজগুদরায কর কাজ ম্পারদত দয়দছ। প্রকদল্পয রফদদী যাভ মক কতৃমক রফড ডকুদভন্ট 

প্রস্তুত, রডজাইন যীক্ষা এফাং ভাঠ ম মাদয়য কাজ তদাযরক কযা দয়দছ। 

জরভয ভাররকগদণয ফাঁধায কাযদণ ূমরভ অরধগ্রদন দীর্ মসূরত্রতা এফাং ঞ্চারন রাইদনয টায়ায রনভ মাদণ জরভয 

ভাররকগণ কতৃমক ভাভরা রনভ মাণ কাদজ প্ররতফন্ধকতায ম্মুেীন দত য়। টায়ায রনভ মাদণয ভয় ূমরভ অরধগ্রণ 

কযা য় না রফধায় ভস্যায ম্মুেীন দত য়। এদক্ষদত্র টায়ায রনভ মাদণ ূমরভ অরধগ্রণ কযা সমদত াদয অথফা 

জরভয ক্ষরতপূযণ সদয়া সমদত াদয। 

প্রকল্পটি আযরডরর এয রক্ষযভাত্রা জুন, ২০১৭ এ ভাপ্ত দফ। 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ রদরট এরাকায উিৃি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদডয ভাধ্যদভ অরধক চারদা ম্পন্ন এরাকায় 

ঞ্চারদন ১০০% ক্ষভ দফ। 

ভয়ভত প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকদল্পয প্রদয়াজনীয় জনফর মথাভদয় দস্থ থাকা আফশ্যক। যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয 

কাদছ এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য জনফর থাকদর ম মাপ্ত প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত সনই। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর 

রদরট এরাকায উৎারদত উিৃি রফদুযৎ ঢাকায উিযাঞ্চদর ঞ্চারন ম্ভফ দয়দছ। এদত রদরট এরাকায় রফদুযৎ 

ব্যফস্থায় সকান সনরতফাচক প্রবাফ দড়রন। ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয আতায় ম মাপ্ত ধাযণক্ষভতা ম্পন্ন  ভানম্পন্ন 
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ট্রান্পপযভায স্থান কযা দয়দছ।  প্রকদল্পয কাদজ ব্যফহৃত ভারাভার/মন্ত্রারত মদথষ্ট ভানম্পন্ন। প্রকদল্পয আতায় 

স্থারত ব্যফরহ্রত/স্থারত কডাক্টয, ট্রান্পপযভায এফাং সুইচগীয়ায মন্ত্রারত উন্নত ভানম্পন্ন। 

৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইদনয ভাধ্যদভ অরধক রযভাণ রফদুযৎ যফযা কযা মায়। উি রাইদনয রদস্টভ র রফদ্যভান 

অন্যান্য সবাদল্টজ সরদবদরয তুরনায় অদনক কভ। ব্যাকদফান রাইন রদদফ ফাাংরাদদদ ৪০০ সকরব  তদূর্ধ্ম 

ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ কযা প্রদয়াজন। এদত ফড় ফড় রফদুযৎ উৎাদন সকে দত একাদথ অরধক রযভাণ রফদুযৎ 

সরাড সন্টায ম মন্ত ঞ্চারদনয সুরফধা দফ।  

একত বাগ সদীয় প্রদকৌরী  সটকরয়ান িাযা এ ধযদণয ভানম্মত ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয ক্ষভতা ফতমভাদন 

ফাাংরাদদদ আদছ। যকায এফাং ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায অদথ ম সদীয় সরাকফর িাযা ম্পূন মবাদফ এ ধযদণয প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ। দফদদরক উদদষ্টায কাযদণ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব য়। াংস্থায রনজস্ব অদথ ম এফাং দফদদরক 

উদদষ্টা ছাড়া এ ধযদণয প্রকল্প দ্রুততভ ভদয় ফাস্তফায়দনয একারধক নরজয ররজররফদত আদছ। ঞ্চারন রাইন 

প্রকদল্পয াদথ উদকে থাকদর সদক্ষদত্র প্রকল্প শুরুয অদনক পূদফ মই আরাদাবাদফ ূমরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন কযা উরচত। 

ঞ্চারন রাইদনয জন্য স্থারত টায়াযমূ ফায ফায রডজাইন কযায রযফদতম স্টযাডাড ম রডজাইন থাকা আফশ্যক। 

এদত রনভ মাণ কাদজয ভয় ফাঁচাদনা ম্ভফ।  

 

Key Informant’s Interview (KII) – 3 

জনাফ সভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ াজীফাজায ৩৩০ সভগায়াট কম্বাইড াইদকর রফদুযৎ সকে রনভ মাণ প্রকদল্পয 

উ-প্রকল্প রযচারদকয দারয়ত্ব ারন কদয মাদেন। রতরন “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা 

২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ াংদারধত)” -             কাদজয াদথ াংরেষ্ট নন। রতরন জানান 

ফাস্তফায়নাধীন এ প্রকদল্পয রনভ মাণ কাজ ম্পন্ন দর রদরট এরাকায উৎারদত উিৃি রফদুযৎ ঢাকা ফা অরধক 

চারদাম্পন্ন এরাকায় ঞ্চারন কযা ম্ভফ দফ ফদর রতরন ভদন কদযন। এদক্ষদত্র রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় 

সকান প্রবাফ ড়দফ না। কাযণ রদরট এরাকায চারদায তুরনায় অদনক সফী রফদুযৎ উি এরাকায় উৎারদত দয় 

থাদক। ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইদন তুরনামূরকবাদফ অরধক রযভাদন রফদুযৎ ঞ্চারদনয সুরফধা য়। প্ররত একক 

রফদুযৎ ঞ্চারদনয ব্যয় কভ এফাং ট্রান্পরভন র তুরনামূরকবাদফ কভ। এ ধযদণয ঞ্চারন রাইদনয রনভ মাণ কাজ 

সদীয় প্রদকৌরী  সটকরনরয়ান িাযা ম্পাদন ম্ভফ এফাং সদক্ষদত্র ম্পারদত রাইন ভানম্পন্ন দফ। এ ধযদণয 

প্রকল্প বরফষ্যদত সদীয় সরাকফর  অথ মায়দন ম্পাদন কযা দর মূল্যফান দফদদরক মুদ্র্া ােয় দফ।   
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নফভ অধ্যায় 

SWOT analysis  

প্রকদল্পয ফর  দুফ মর রদক 

 

৯.১।  SWOT এনারাইর   

“        -          ৪০০               -         ২৩০                 রনভ মাণ (১          )” 

ীল মক প্রকল্প রযদ মন কদয প্রকল্প কাদজয প্রধান প্রধান মন্ত্রারত  যঞ্জাভমূদয সেররপদকন যীক্ষা কদয 

সদো দয়দছ। প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয দত প্রকল্প াংরেষ্ট উাি  তথ্য াংগ্র কদয সদো দয়দছ। প্রকল্পাংরেষ্ট 

ব্যরিফদগ ময ভতাভত সনয়া দয়দছ, প্রকল্প এরাকায াধাযণ জনগদণয কাছ সথদক রফরবন্ন রফলদয় ভতাভত াংগ্র কযা 

দয়দছ, সপাকা গ্রু আদরাচনা কযা দয়দছ এফাং একটি স্থানীয় ম মাদয়য কভ মারা অনুষ্ঠান কযা দয়দছ। এছাড়া 

রফরবন্ন উৎ সথদক সদকডাযী উাি াংগ্র কযা দয়দছ। এ ভীক্ষায পরাপর তৃতীয় অধ্যায় সথদক প্তভ অধ্যায় 

ম মন্ত ফণ মনা কযা দয়দছ। প্রাপ্ত তথ্য উাদিয রবরিদত ফর  দুফ মর রদকগুদরা রচরিত কযা দয়দছ। 

 

৯.২। ফর রদকগুদরা (Strength)  

 ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন ফতমভাদন ফাাংরাদদদ দফ মাচ্চ াই সবাদল্টজ ঞ্চারন রাইন। এই ঞ্চারন 

রাইদনয সুরফধা র কভ ঞ্চারন রদ সফী রযভাণ রফদুযৎ একস্থান দত অন্যস্থাদন ঞ্চারন কযা মায়; 

 

 সদদয অবযন্তযবাদগ ায  াংযরক্ষত ফনূমরভয ভত দুগ মভ এরাকায ভধ্য রদদয় রফরফয়ানা সত্থদক 

কাররয়াককয ম মন্ত যারয ১৭০ রকোঃরভোঃ ঞ্চারন রনভ মাদণয অরবজ্ঞতা;   

 

 এদত কদয ফতমভান ঞ্চারন রাইদনয উয চা কভ ড়দফ;  

 আগাভীরদদনয রফদুযৎ চারদায সপ্রক্ষাদট অরধকাদয রফদুযৎ ঞ্চারন কযায াাার রফতযণ ব্যফস্থায 

ব্যাক উন্নরত দফ;   

 বায সরাড াংক্রান্ত ভস্যায ভাধান দফ। সরাড সরডাং  সবাদল্টদজয উঠানাভা হ্রা াদফ। প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়দনয পদর ভানম্মত  রনবমযদমাগ্য রফদুযৎ াংদমাগ সদয়া ম্ভফ দফ;   

 প্রকল্পটি ফাস্তফায়দন প্রকল্প এরাকায় ারফ মক কভ মকাদডয সুদমাগ বৃরদ্ধ সদয়দছ;   

 গ্রীড ব্যফস্থায় রস্থরতীরতা  রনবমযদমাগ্যতা বৃরদ্ধ াদফ; 

 

 ঞ্চারন র করভদয় আনদত াাে কযদফ; 
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 পুযাতন রাইদনয উয উয সরাড হ্রা াদফ। পদর পুযাতন রাইন তাঁয ক্ষভতা অনুমায়ী কাজ কযদত 

াযদফ; 

 

 গ্রীদে ঢাকায উিযাাংদ রফদুযদতয সম র্াটরত সদো সদয় এই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর তা অদনকাাংদ রার্ফ 

দফ; এফাং 

 

 প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকল্প এরাকায় আরথ মক কভ মকাদডয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ মা যকাদযয দারযদ্র্ রফদভাচদন 

গৃীত উদদ্যাগ মূদক ায়তা কযদছ। 

 

৯.৩।  দুফ মর রদকগুদরা (Weakness)  

 প্রকদল্পয শুরুদত অথ মায়দনয সক্ষদত্র ভস্যা রছর - ১৬৮ রভররয়ন ভারকমন ডরায প্রকল্প াাদেয প্রতযাা কযা 

দর ইরডরএপ দত ৯২.৫ রভররয়ন ভারকমন ডরায ঋণ ায়তা ায়া মায়;   

 শুরু সথদকই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র রদ্ধান্ত গ্রদণ  অথ মায়দন রফরম্ব দয়দছ;  

  রডজাইন রযফতমন, রাইন রুট রযফতমন, যাইট অফ দয় ভস্যা ইতযারদয কাযদণ ফাস্তফায়নকাদর রফরম্ব 

দয়দছ;  

  টান মরক ঠিকাদাদযয দফদদরক মন্ত্রারত/ভারাভার আভদানীয ভয় মথাভদয় ররড বযাট রযদাদধ  

ভারাভার োরাদ সদযী দয়দছ;  

 টায়ায রনভ মাণকাদর ূমরভয ভাররকদদয  ফনরফবাদগয ফাঁধায কাযদণ কাদজ রফরম্ব দয়দছ;  

 স্থানীয় সরাকজদনয ফাঁধায কাযদণ কাররয়াককয উদকদেয জন্য ূমরভ অরধগ্রণ রফররম্বত য়;  

 ৪০০ সকরব ট্রান্পরভন রাইন রনভ মাদণয কাদজ াট-ডাউদনয অনুদভাদন প্রারপ্তদত রফরম্ব দয়দছ;   

 উদকে রনভ মাদণয জন্য ূমরভ অরধগ্রণ এফাং টায়ায  ঞ্চারন রনভ মাদণয জন্য যাইট অফ দয় প্ররতষ্ঠায 

জন্য প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ  ক্ষরতপূযণ প্রদাদনয কাদজ জটিরতা;  

 যকাযী অথ মায়দন  প্রকল্প াাদেয ভাধ্যদভ অথ মায়দন ক্রয় ম্পাদদন রদ্ধান্ত গ্রণ  অনুদভাদন প্ররক্রয়ায় 

দীর্ মসুরত্রতা;  

 ররড বযাট রযদাধ এফাং ভারাভার োরাদ ফিয  কাস্টভ এয কাদজ দীর্ মসুরত্রতা; এফাং  

 প্রকদল্পয রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষণ কাদজ রনদয়ারজতদদয জন্য উদেেদমাগ্য সকানপ্রকায প্ররক্ষদনয ব্যফস্থা 

সনই। রফদল কদয আধুরনক অদটাদভদটড ব্যফস্থারদ ব্যফায কদয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ ব্বযফস্থানা 

সমভন, ভানফম্পদ  ম্পদ ব্যফস্থানা, যফযাকাযী ব্যযফস্থানা, এএরএ ব্যফস্থানা,  ক্রয়  চুরি 

ব্যফস্থানা, দদনরিন কাজকভ ম ব্যফস্থানা, ররকউরযটি ব্যফস্থানা, তথ্য ব্যফস্তানা, ডকুযদভন্ট ব্যফস্থানা 

ইতযারদয উয রফস্তারযত  ভানম্মত প্ররক্ষদণয প্রদয়াজনীয়তা যদয়দছ;   
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৯.৪ সুদমাগ সুরফধা (Opportunity) 

 যকায সর্ারলত “২০২১ াদরয ভদধ্য ফায জন্য রফদুযৎ” কাম মক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য এ প্রকল্পটি ায়ক 

রদদফ রফদফরচত দফ; 

 

 এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর ৪০০ সকরব ডফর ারকমট ঞ্চারন রাইদনয ভাধ্যদভ গ্যামৃদ্ধ  রদরট 

এরাকায উৎারদত রফদুযৎ যারয জাতীয় গ্রীদডয ঢাকা রযাং এ াংমৄি কযায পদর রদরট এরাকায 

উৎারদত রফদুযৎ প্রদয়াজদন সদদয সম সকান অঞ্চদর ঞ্চারন কযায সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ; 

 

 প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর প্রায় চায ফছদযয অরধক ভয় আদগই সপঞ্চুগদঞ্জ ২৩০ সকরব রফদুযৎ উদকে  

সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব রাইন রনরভ মত য়ায় প্রথভফাদযয ভত রদরট অঞ্চদর উৎারদত রফদুযৎ 

কুরভো ম মন্ত ২৩০ সকরব িাযা ঞ্চারদনয থ সুগভ দয়দছ। এদত প্রকল্প চরাকারীন ভদয়ই রফদুযৎ সুরফধা 

প্রদান  যাজস্ব আয় কযা ম্ভফ দে। এয অথ মকনরতক গুরুত্ব উদেেদমাগ্য; এফাং  

  

 ঢাকায ার্শ্মফতী এরাকায় (াবায, ভারনকগঞ্জ, টািাইর, জয়দদফপুয, বালুকা, টাংগী) রফদুযৎ রফতযণ 

ব্যফস্থায ক্ষভতা বৃরদ্ধ াদফ। গাজীপুয, ধাভযাই, াবায অঞ্চদরয ইডারস্ট্র্য়ার সরাড এয চারদা থাকায় 

রদরট দত উৎারদত উিৃি রফদুযৎ বৃিয ঢাকা ফরণ মত অঞ্চদরয চারদাপূযদণ ক্ষভ দফ। রল্পকাযোনা 

স্থান ফাড়দফ। 

 

৯.৫ ঝুঁরক (Threat/Challenge) 

 ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন ফতমভাদন ফাাংরাদদদ দফ মাচ্চ াই সবাদল্টজ ঞ্চারন রাইন। এই উচ্চ 

সবাদল্টদজয রাইন দফ মাচ্চ তকমতায াদথ যক্ষণাদফক্ষণ কযদত য়; এফাং 

 

 রদরট এরাকায় দ্রুতগরতদত রল্পায়ন দে এফাং যকাযী উদদ্যাদগ অথ মকনরতক অঞ্চর স্থারত দে। জাতীয় 

ম মাদয় গ্যাদয ীভাফদ্ধতা আদছ। রদরট এরাকায় রযকরল্পত রযভাণ রফদুযৎ উৎারদত দর বরফষ্যদত 

রযকল্পনা অনুমায়ী রফদুযৎ আনা ফা ঞ্চারন কযা ম্ভফ না দত াদয। 
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দভ অধ্যায় 

সুারযভারা  উাংায 

 

১০.১।  কারযগযী রফলয়ারদ  

 

(ক)  ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয জন্যয প্রদয়াজনীয় টায়ায মূ ফায ফায রডজাইন কযায রযফদতম সভাটামুটি 

স্টযাডাড ম রডজাইন থাকা প্রদয়াজন;  এফাং  

 

(ে)  ব্যাকদফান রাইন রদদফ ফাাংরাদদদ ৪০০ সকরব তদুর্ধ্ম সবাদল্টদজয ঞ্চারন রনভ মাণ কযা প্রদয়াজন। এদত 

ফড় ফড় রফদুযৎ উৎাদন সকে দত একাদথ অরধক রযভাদন রফদুযৎ সরাড সন্টায ম মন্ত ঞ্চারদনয সুরফধা 

দফ।  

 

১০.২। প্রকল্প ফাস্তফায়দন রফরম্ব প্রদি 

 

(ক)  ঞ্চারন রাইদনয াদথ উদকে রনভ মাদণয সক্ষদত্র প্রকল্প শুরুয অদনক আদগই আরাদাবাদফ উদকে 

রনভ মাদণয জন্য প্রদয়াজনীয় ূমরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন কযা সমদত াদয। এদত প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর ূমরভ 

অরধগ্রণ জটিরতায় সৃষ্ট দীর্ ম রফরম্ব এড়াদনা ম্ভফ;  

 

(ে)  টায়ায  রাইন রনভ মাদণয জন্য যাইট অফ দয় (Right of Way) রনধ মাযদণয ভয় জরভয ভাররকদদয 

ফাঁধায কাযণ রফদফচনায় রনদয় তাঁদদয রফরবন্ন সেরণয জরভয রফযীদত মদথামৄি ক্ষরতপূযদণয ব্যফস্থা কযা 

সমদত াদয। এদত এ াংক্রান্ত রফরম্ব কদভ আদফ;   

 

(গ)  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর রডজাইন রযফতমন, রফদল সক্ষদত্র রাইন রুট রযফতমন ইতযারদ কাদজ রদ্ধান্ত 

চূড়ান্তকযদণ  অনুদভাদন প্ররক্রয়া ত্বযারিত কযা প্রদয়াজন। প্রকল্প ব্যফস্থানায কাম মক্রদভ সচঞ্জ 

ম্যাদনজদভদন্টয কর প্ররক্রয়া প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য রনধ মারযত রক্ষযভাত্রায াদথ ভান্তযারবাদফ রফদফচনা 

কযা প্রদয়াজন;  

 

(র্)   এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় রফরবন্ন স্থাদন রফদ্যভান চালু রাইদনয এরাইনদভন্ট অরতক্রদভয প্রদয়াজন 

য়। সদক্ষদত্র রনযািায জন্য ঐফ রাইন াট ডাউন না কযদর কাজ কযা ম্ভফ য় না। রকন্তু চারদায 

তুরনায় অরতরযি রফদুযৎ না থাকায় গুরুত্বপুণ ম সফ চালু রাইন মথাভদয় াট ডাউন কযা ম্ভফ য় না 

রফধায় নানা রদক রফদফচনায় রনদয় াট ডাউদনয অনুভরত প্রদাদন রফরম্ব দয় থাদক। আফায রফরদম্বয কাযদণ 

প্রকদল্পয রনভ মাণকারীন সুদ, াংস্থান অন্যান্য আনুলরিক ব্যয়  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মথাভদয় রফদুযৎ 

না ায়ায় রফরু অথ মকনরতক প্রবাফ রফদফচনায দাফী যাদে। কাদজই প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভয় আয দ্রুত 

াট ডাউদনয জন্য প্রদয়াজনীয় অনুদভাদন প্রদাদনয সচস্টা কযদত দফ; এফাং   

 

(ঙ)  ররড বযাট রযদাধ প্ররক্রয়া আয জ  দ্রুত কযায সচস্টা কযা সমদত াদয। ভারাভার োরাদয রফরম্ব 

রযায কযা প্রদয়াজন। 



 

83 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

 

১০.৩। প্রকদল্পয ব্যফস্থানা প্রদি  

 

(ক) প্রকদল্পয শুরু দতই রডরর অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় কর সরাকফর দায়ন কযা য়রন। সজন্য রফদ্যভান 

জনফদরয উয কাদজয চা দড় থাদক।  প্রকদল্পয শুরুদতই মত তাড়াতারড় ম্ভফ সরাকফর  অন্যান্য 

দাপ্তরযক ররজরস্টক সুরফধা সৃরষ্টদত াংরেষ্ট কদরয ায়তা প্রদান কযা দর প্রকদল্পয শুরুদতই অদনক 

জটিরতা এড়াদনা ম্ভফ । অন্যথায়, শুরুদতই উদু্ভত এফ জটিরতা প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর এফাং প্রকদল্পয 

সদল আয অদনক জটিরতায জন্ রদদয় থাদক; এফাং   

 

(ে)  প্রকল্প ব্যফস্থানায় াংরেষ্ট প্রদকৌরী   রাফ যক্ষণাদফক্ষণ আরথ মক ব্যফস্থানায় াংরেষ্ট কভ মকতমাদদয 

প্রকল্প ব্যফস্থানায উয রফস্তারযত প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা থাকা একান্ত জরুরয। প্ররক্ষদণ আধুরনক স্বয়াংরক্রয় 

ডকুযদভন্ট ব্যফস্থানায রফলয় অন্তভু মি থাকা প্রদয়াজন। 

 

১০.৪।  রনরভ মত ৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইন  উদকেমূদয যক্ষনাদফক্ষন  চারনা প্রদি   

 

  )  প্রকদল্প আতায় রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষণ কাদজ রনদয়ারজতদদয জন্য উদেেদমাগ্য সকানপ্রকায প্ররক্ষদনয 

কযা য়রন। রফদল কদয আধুরনক অদটাদভদটড ব্যফস্থারদ ব্যফায কদয রযচারন  যক্ষণাদফক্ষণ কাজ 

রনফ মা কযায জন্য রযচারন ব্যফস্থানা সমভন, ভানফম্পদ  ম্পদ ব্যফস্থানা, যফযাকাযী 

ব্যযফস্থানা, এএরএ ব্যফস্থানা,  ক্রয়  চুরি ব্যফস্থানা, দদনরিন কাজকভ ম ব্যফস্থানা, ররকউরযটি 

ব্যফস্থানা, তথ্য ব্যফস্থানা, ডকুযদভন্ট ব্যফস্থানা ইতযারদয উয রফস্তারযত  ভানম্মত প্ররক্ষদণয 

প্রদয়াজনীয়তা যদয়দছ;  এফাং  

 

(ে) ফাস্তফারয়ত রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব ঞ্চারন ফতমভাদন ফাাংরাদদদ দফ মাচ্চ াই সবাদল্টজ এয 

য়ায় দফ মাচ্চ তকমতায াদথ রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষণ কযা প্রদয়াজন। 

 

১০.৫।  ঞ্চারন  উদকে রনভ মাণ প্রকল্প প্রণয়দন রক্ষযনীয়   

 (ক)  রবন ২০২১, সটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  প্তভ ঞ্চফারল মক রযকল্পনায রদদক রক্ষয সযদে ৪০০ সকরব 

ঞ্চারন রাইন রনভ মাদণয উয অরধকতয গুরুত্ব সদয়া সমদত াদয।                          ২০১৬   

             ৭৬৫                                      ২০২৫                    

          ।                                                  ; এফাং    

(ে) এ ধযদণয ঞ্চারন রাইদনয রনভ মাণ কাজ সদীয় প্রদকৌরী  সটকরনরয়ান িাযা ম্পাদন কযা ম্ভফ। 

সদীয় ক্ষভতা ধীদয ধীদয দতযী দে। বরফষ্যদত এ ধযদণয প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র টান ম কী কন্ট্রাক্টদযয 

রযফদতম ন্যযনতভ রফদদী রফদলদজ্ঞয াাদে এফাং উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান দত প্রদয়াজনীয় 

মন্ত্রারত/ভারাভার াংগ্র কদয সদীয় প্রদকৌরী  সটকরনরয়ান িাযা ম্পন্ন কযা মায় স রফলদয় 

ররজররফ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রণ কযদত াদয। অফশ্য উদেে থাদক সম, সফ রকছু প্রকল্প রনজস্ব অথ মায়দন 

ফাস্তফারয়ত দে।  
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১০.৬।        

( )                                                    সফাড ম              ।      

                                           ,          ,       ,       ,         

                            । চরভান রফদুযৎ ব্যফস্থায় মদথষ্ট ইরতফাচক প্রবাফ রনরিত কযদত 

দর ঢাকায ার্শ্মফতী এরাকা সমভন, াবায, ভারনকগঞ্জ, টািাইর, জয়দদফপুয, বালুকা, টাংগী, গাজীপুয, 

ধাভযাই, এরাকায় রফদুযৎ রফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযদত দফ।   

(ে)  রদরট এরাকায রফদুযদতয রফতযণ ব্যফস্থায় সরাড সরডাং  সবাদল্টদজয উঠানাভা প্রকট আকাদয রফদ্যভান 

আদছ। সমদতু রদরট এরাকায় বৃৎ আকাদযয রফদুয সকে  উচ্চ সবাদল্টদজয রফদুযৎ উদকে রনরভ মত 

দয়দছ  দে, এরাকায জনগদণয ন্তুরষ্ট  তাঁদদয অরধকতয স্বতোঃস্ফূতম ারফ মক দমারগতায জন্য  

এরাকায ফতফাড়ী, সদাকানাট, স্কুর- কদরজ, াাতার ইতযারদদত ভানম্মত  রনযরফরেন্ন রফদুযদতয 

ব্যফস্থা কযায রদক্ষয মথাীঘ্র রফতযণ ব্যফস্থায উন্নরত রফধান কযা প্রদয়াজন।  

( )                                                                               

     ।                   ,           ,                                        ,     

                         (    )           ।                               

 খ    খ                    ।                                                     

     ।   /                                                       /       

                ।     

  

  উাংায 

ফাাংরাদদদয আথ মাভারজক উন্নয়দনয াদথ াদথ সফদড় চদরদছ রফদুযদতয চারদা। অন্যরদদক একটি সুরযকরল্পত  

দীর্ মদভয়াদী রফদুযৎ ব্যফস্থা আথ ম-াভারজক উন্নরতয রফধাদন গুরুত্বপূণ ম ভুরভকা ারন কদয থাদক। এজন্য চাই 

সকায়াররটি রফদুযৎ উৎাদন  ঞ্চারন ব্যফস্থা। মা দফ ভানম্মত  রনবমযদমাগ্য এফাং একই াদথ মূল্য ােয়ী। 

৪০০ সকরব ঞ্চারন রাইদনয ভাধ্যদভ তুরনামূরকবাদফ অরধক রযভাণ রফদুযৎ এক স্থান সথদক অন্য স্থাদন ঞ্চারন 

কযা মায় এফাং ঞ্চারন রাইদনয রদস্টভ র রফদ্যভান অন্যান্য সবাদল্টজ সরদবদরয তুরনায় অদনক কভ। উদেখ্য সম, 

মূর রডররদত রনধ মারযত রক্ষযভাত্রায আদগই প্রকল্পটিয রতনটি কদম্পাদনন্ট সকানরূ দফদদরক যাভ মদকয াাে 

ছাড়াই ফারনরজযকবাদফ চালু কযা ম্ভফ দয়দছ মা প্রাংায সমাগ্য। ররজররফয রনজস্ব অদথ ম এফাং রফদদী যাভ মক 

ছাড়াই এ ধযদণয প্রক ফাস্তফায়দনয অরবজ্ঞতা আদছ এফাং সদক্ষদত্র ফাস্তফায়দনয ভয় কভ রাদগ ফদর অরবজ্ঞভর 

ভদন কদযন।  সদীয় ক্ষভতা ধীদয ধীদয দতযী দে। বরফষ্যদত এ ধযদণয প্রকল্প প্রণয়দনয সক্ষদত্র সদীয় অথ মায়দন  

সদীয় সরাকফর িাযা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ফ মাত্মক প্রদচষ্টা যাো সমদত াদয।  
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াংদমাজনী - ১ 

ছক – ১ প্রকরের ঙ্গক্তভক্তত্তক বাস্তবায়ি বস্থা ংগৃীি িথ্যাবী (মাচ শ’২০১৭ পয শন্ত) 

ছক – ২  প্রকদল্পয অিরবরিক সবৌত অগ্রগরতয রযফীক্ষণ ছক  

ছক – ৩ প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রযফীক্ষদনয জন্য ছক  

ছক – ৪ মন্ত্রারত ভারাভাদরয সেররপদকন সবরযরপদকন াংক্রান্ত তথ্যারদ াংগ্রদয ছক  

ছক – ৫ যফযাকৃত/যফযাতব্য মন্ত্রারত/ভারাভাদরয রযফীক্ষণ াংক্রান্ত তথ্যারদ াংগ্রদয ছক  

ছক – ৬ দযত্র রযফীক্ষণ ছক  
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ছক-১ 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয 

অিয়াযী ফাস্তফায়ন অফস্থা াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয ছক 

Reporting Month: _____March-2017______________ 

Project Name: Bibiyana-Kaliakoir 400KV & Fenchuganj-Bibiyana 230KV Transmission Line Project 

 ADP/RADP Allocation for 2016-17 

Project Cost (Total Lakh Taka) : 201,056.60  Total Tk. : 8300.00 

Implementation Period: Jul-2010 to June-2017 GOB Tk. : 4300.00 

 PA Tk. : 4000.00 

(Cost & Financial Progress in Lakh Taka) 

Sl. 

No. 
Important Components of the Project Cost as per 

DPP/TPP 

Achievement upto last June Target of 2016-17 Progress of 2016-17 

Name of Components Quantity Unit Financial(Tk Physical(% Financial(Tk Physical(% Financial(Tk) Physical(% 

1 Local Insurance** LS LS 514.90  24.51  98.00     -      2.00                 -             -    

2 Training LS LS 87.12  46.18    70.00   90.00  30.00            -             -    

3 Cosultancy** 130 MM 2470.00     1,957.48   92.00   200.00  8.00     141.92    4.00  

4 Transportation** LS LS 1240.91        551.97   95.00     -       5.00                 -                  -    

5 Compensation** 214 km 724.93  264.23   95.00     -        5.00                 -                  -    

6 Tools, Plants & spares** Lot Lot 2396.31     1,349.40  95.00 500.00 5.00                -    5.00 

7 Materials and Equipment 
for Line & Substation** 

Lot Lot 76682.96 72757.78 97.00 5400.00 3.00 4399.83 3.00 

8 Land Acquisition 36.34 Acre 2974.01 ,973.94   100.00     -         -                     -                  -    

9 Land Development  862017 c.c 4475.73 3,615.21   98.00     -       2.00                 -                  -    

10 Other Building( Non 
Residential)** 

LS LS 1323.24    -       85.00   880.00         15.00                 -                  -    

11 Installation Cost** LS LS 27418.06 26,334.40   93.00      1,030.00    7.00      1,256.92   6.00  

12 CDVAT** LS LS 26438.34  23,222.01    98.00         200.00    2.00      1,258.78   2.00  

13 Contingency** LS LS 6698.33    -         -         -         -                     -                  -    

14 Loan Fee LS LS 74.00  63.59   87.00     -       2.00    1.36   0.75  

  Sub Total     153,518.84 133,160.70 95.00 8,300.00 5.00 7,058.81 3.99 

  Items to be exculded 

from calculation 
                  

15 Pay of Officers* 19 nos. 416.04       

41,896.76  

              

95.00  

            

360.00  

              

5.00  

            

531.17  

               

3.99  16 Pay of Establishment* 15 nos. 116.96 

17 Allowances* 34 nos. 617.19 

18 Insurance** LS LS 56.78 

19 Training** LS LS 152.21 

20 Cosultancy** 100 MM 650 

21 Transportation** LS LS 334.82 

22 Compensation** LS LS 59.24 

23 Testing fee* 245.7 Km 24.7 

24 Survey* 245.7 Km 66.88 

25 Hiring Charge* LS LS 40 

26 EIA Study* LS LS 30 

27 TA,DA, OT, Petrol, 

Stationary,Transport Maint. Etc.* 
LS LS 400 

28 Transport vehicle* 7 nos. 201.8 

29 Office Equipment* LS LS 11.2 

30 Office furniture* LS LS 6.71 

31 Residential building* 8200 Sq.m 108.96 

32 Other Building( Non 

Residential)** 
    175.08 

33 Tools, Plants & spares** Lot Lot 626.17 

34 Materials and Equipment 

for Line & Substation** 

Lot Lot 11295.41 

35 Land Acquisition**       

36 Land Development  731505 c.c 47.2 

37 Installation Cost** LS LS 6378.619 

38 CDVAT** LS LS 5840.97 

39 Contingency** LS LS 1076.94 

40 Interest During 
Construction* 

LS LS 14972.39 

41 Development Capital 

Fund 

LS LS 3831.49 

  Sub Total     47,537.76 41,896.76 95.00 360.00 5.00 531.17 3.99 

  Grand Total:     201,056.60 175,057.46 95.00 8,660.00 5.00 7,589.98 3.99 

 * Cost to be borne by PGCB's own resource.         

 ** Cost to be borne by Both GoB & PGCB.         
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QK-2  

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয 

অিরবরিক সবৌত অগ্রগরতয রযফীক্ষণ ছক 

µ. bs Kv‡Ri eY©bv 
Amgvß/ 

mgvß 

Amgvß n‡‡j 

Kv‡Ri AMÖMZx 
gšÍe¨ 

1 

†dÂzMÄ 230†Kwf Dc‡K›`ª wbg©vY Ges †dÂzMÄ 

132/33†Kwf Dc‡K‡› ª̀i bZzb 12wU 132†Kwf †e I Kzwgjøv 

(DËi) 230/132†Kwf Dc‡K‡›`ª bZzb 2wU 230†Kwf †e 

wbg©vY| 

mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

18/10/2012Bs 

2 Kvwjqv‰Ki 400/230/132†Kwf MÖxW Dc‡K› ª̀ wbg©vY mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

12/12/2016Bs 

3  weweqvbv 400/230†Kwf MÖxW Dc‡K› ª̀ wbg©vY Amgvß 99.50% 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

17/12/2016Bs 

4  weweqvbv-Kvwjqv‰Ki 400 †Kwf mÂvjb jvBb wbg©vY mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

17/12/2016Bs 

5 

K) †dÂzMÄ-weweqvbv 230†Kwf mÂvjb jvBb wbg©vY mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

01/09/2012Bs 

L) †dÂzMÄ cvIqvi †ókb-†dÂzMÄ ‡dvi-mvwK©U 132†Kwf 

mÂvjb jvBb  wbg©vY 
mgvß -- 

evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

01/09/2012Bs 

6 

Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 230†Kwf AvwgbevRvi-

U½x mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU 

‡dvi-mvwK©U jvBb wbg©vY| 

mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy  

31/01/2017Bs  

7 

K) Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-

Uv½vBj mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU 

‡dvi-mvwK©U mÂvjb jvBb| 

mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

26/09/2016Bs 

L) 132†Kwf Kvwjqv‰Ki-avgivB mÂvjb jvBb wbg©vY| mgvß -- 
evwYwR¨K fv‡e Pvjy 

12/12/2016Bs 
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ছক-৩ 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রযফীক্ষদণয জন্য ছক 
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ছক-৩ (চলমাি)  
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ছক-৩ (চলমাি)  
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ছক-৪ 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয টান ম-কী ঠিকাদায কতৃমক যফযাকৃত/যফযাতব্য 

মন্ত্রারত/ভারাভাদরয সেররপদকন সবরযরপদকন াংক্রান্ত তথ্যারদ াংগ্রদয ছক  

(প্রদমাজয সক্ষদত্র রপ্র-রদভন্ট রযদাট ম এয তথ্য  সুারযদয রবরিদত)  

 

ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

1) Kvwjqv‰Ki 400/230/132‡Kwf Dc‡K› ª̀ wbg©vY 

1 Power Transformer 
(3p, 400/230/33kV) 

400/520 MVA 
(ONAN/ONAF), 
400/235/33kV, 
Three Phase, Auto 
Transformer 

400/520 MVA 
(ONAN/ONAF), 
400/235/33kV, 
Three Phase, Auto 
Transformer 

নাই  N/A M/s Hyosung 
Corporation, 
Korea 

2015 FAT Report 
mshyw³ 

(Annex-01) 

2 Power Transformer 
(3p, 400/132/33kV) 

250/325MVA, 
400/138/33kv, 
Three Phase Auto 
Transformer 

250/325MVA, 
400/138/33kv, 
Three Phase Auto 
Transformer 

নাই  N/A M/s Hyosung 
Corporation, 
Korea 

2015   

3 400kV Shunt Reactor 400kV, 100 MVAR 
(ONAN), Three 
phase outdoor 
type  

400kV, 25 MVAR 
(ONAN), Three 
phase outdoor type  

1wU 100 GgwfG Gi 

cwie‡Z© 2wU 

25GgwfG mv›U 

wi‡q±I ¯’vcb Kiv 

nq| 

Pzw³ †gvZv‡eK, 

MÖxW wm‡ó‡gi 

EMPT Study  

Abyhvqx 

25GgwfG 

wba©vwiZ nq| hv 

KÝvj‡U›U KZ„©©K 

EMPT Study  

KiZt wba©viY 

Kiv n‡q‡Q|  

M/s Hyosung 
Corporation, 
Korea 

2016 FAT Report 
mshyw³ 

(Annex-02) 

4 AUXILIARY 
TRANSFORMER (3p, 
33/0.4kV) 

33/0.4,  500 KVA, 
Three Phase, 
outdoor type  

33/0.4,  500 KVA, 
Three Phase 
outdoor type  

নাই  N/A M/s S&S Power, 
India 

2014   
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

5 Neutral Earthing 
Resistor (NER) 

Earthing resistor 
Rated 100A 

Earthing resistor 
Rated 100A 

নাই  N/A M/S ANYOHM 
SDN, BHD, 
MALAYSIA 

2015   

6 400kV  Circuit Breaker 420 kV, SF6, live 
tank, Single pole/ 
gang operating 

420 kV, SF6, live 
tank, Single pole/ 
gang operating 

নাই  N/A M/s SIEMENS, 
GERMANY 

2014   

7 230kV  Circuit Breaker 245 kV, SF6, live 
tank, Single pole/ 
gang operating 

245 kV, SF6, live 
tank, Single pole/ 
gang operating 

নাই  N/A M/s SIEMENS, 
GERMANY 

2014   

8 132kV  Circuit Breaker 145 kV, SF6,  live 
tank, gang 
operating, 3000A 
for bus coupler 

145 kV, SF6,  live 
tank, gang 
operating, 3000A 
for bus coupler 

নাই  N/A M/s SIEMENS, 
GERMANY 

2014   

9 132kV  Circuit Breaker 146 kV, SF6,  live 
tank, gang 
operating, 1600A 
for transfomer bay 

146 kV, SF6,  live 
tank, gang 
operating, 1600A 
for transfomer bay 

নাই  N/A M/s SIEMENS, 
GERMANY 

2014   

10 132kV  Circuit Breaker 147 kV, SF6,  live 
tank, single pole 
operating 1250A 
for transmission 
line bay 

147 kV, SF6,  live 
tank, single pole 
operating 1250A 
for transmission 
line bay 

নাই  N/A M/s SIEMENS, 
GERMANY 

2014   

11 33 kV Vacuum Circuit  
Breaker  

36 kV, Three Phase 36 kV, Three Phase  নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2015   

12 400kV Disconnectoc 
with Earthing Switch/ 
Without Earth Switch 

420 kV, 2000A 420 kV, 2000A নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014 FAT Report 
mshyw³ 

(Annex-03) 

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

13 230kV Disconnectoc 
with Earthing Switch  

245kV, 2000A  245kV, 2000A  নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

14 230kV Disconnectoc 
without Earthing 
Switch  

245kV, 2000A  245kV, 2000A  নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

15 230kV Disconnectoc  
Without Earth Switch 

245kV, 3000A  245kV, 3000A  নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

16 132kV Disconnector 
Switch 

 145kV, without 
E/S, 3000A 

 145kV, without 
E/S, 3000A 

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

17 132kV Disconnector 
Switch 

 145kV,without 
E/S, 1600A 

 145kV,without 
E/S, 1600A 

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

18 132kV Disconnector 
Switch 

 145kV, without 
E/S, 1250A 

 145kV, without 
E/S, 1250A 

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

19 132kV Disconnector 
Switch 

 145kV, with E/S, 
1250A  

 145kV, with E/S, 
1250A  

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

20 33kV Disconnector 
Switch 

36kV 36kV নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

21 400kV Busbar 
grounding Switch 

420kV, Single 
Phase  

420kV, Single 
Phase  

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

22 230kV Busbar 
grounding Switch 

245kV, Single 
Phase  

245kV, Single 
Phase  

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

23 132kV Busbar 
grounding Switch 

145kV, Single 
Phase  

145kV, Single 
Phase  

নাই  N/A M/s S&S Power 
Switchgear 
Equipment Ltd., 
INDIA 

2014   

24 400kV  Current 
Transformer  

420kV, Single 
Phase  

420kV, Single 
Phase  

নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

25 230kV Current 
Transformer  

 245kV, Single 
Phase  

 245kV, Single 
Phase  

নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

26 132kV  Current 
Transformer  

145kV, Single 
Phase, 2-core each, 
3000A 

145kV, Single 
Phase, 2-core each, 
3000A 

নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

27 132kV Current 
Transformer  

145kV,Single 
Phase, 5-core each, 
(1600A for 
transformer bay & 
1250A for T/L bay) 

145kV,Single 
Phase, 5-core each, 
(1600A for 
transformer bay & 
1250A for T/L bay) 

নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

28 33kV Single Phase 
Current Transformer  

33kV, 2-core each, 
630A 

33kV, 2-core each, 
630A 

নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

29 400kV Single Phase 
Capacitive Voltage  
Transformer 

420kV 420kV নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

30 230kV Single Phase 
Capacitive Voltage  
Transformer 

 245kV  245kV নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

31 132kV Single Phase 
Capacitive Voltage  
Transformer 

145kV 145kV নাই  N/A M/S Crompton 
Greaves, INDIA 

2014   

32 400kV Surge Arrestor 390kV, Single  
Phase, MOV 

390kV, Single  
Phase, MOV 

নাই  N/A M/s Oblum 
Electrical 
Industries Private 
Ltd., INDIA 

2014   

33 230kV Single Surge 
Arrestor 

 186kV, Single  
Phase, MOV 

 186kV, Single  
Phase, MOV 

নাই  N/A M/s Oblum 
Electrical 
Industries Private 
Ltd., INDIA 

2014   

34 132kV Single Surge 
Arrestor 

120kV, Single  
Phase, MOV 

120kV, Single  
Phase, MOV 

নাই  N/A M/s Oblum 
Electrical 
Industries Private 
Ltd., INDIA 

2014   

35 Fiber Optic 
Multiplexer 
Equipment, PABX, 
SCADA  

FOX, digital PABX, 
SCADA 

FOX, digital PABX, 
SCADA 

নাই  N/A M/S ABB, 
SWITZERLAND 

2015 FAT Report 
mshyw³ 

(Annex-04) 

36 Rigid tubular bus Aluminum Tubler 
Bus 

Aluminum Tubler 
Bus 

নাই  N/A M/s Longkou 
Conglin Aluminum 
Co., China 

2014   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

37 Hardware and fittings IEC/Standard IEC-61284 & ASTM 
A153 & NEMA CC1 

নাই  N/A M/s Sangdong 
Industries Co. 
Ltd., Korea 

2014   

38 Post Insulator High grade 
porcelain 
IEC/Standard 

High grade 
porcelain 
IEC/Standard 

নাই  N/A M/s Aditya Birla 
insulators, India 

2016   

39 Disc Insulator High grade 
porcelain 
IEC/Standard 

High grade 
porcelain 
IEC/Standard 

নাই  N/A M/s Aditya Birla 
insulators, India 

2016   

40 Batteries complete 
with chargers & 
distribution board 

110V Ni-cad, 75A, 
330AH & 110V 
Nicad, 75A , 330AH 

110V Ni-cad, 120A, 
415AH & 110V 
Nicad, 180A , 
590AH 

Av‡Q wm‡ó‡gi ¯^v‡_© 

e¨vUvixÕi  

†eKA¨vc mgq 

e„w×I Rb¨ PvR©vi 

I e¨vUvwii 

ÿgZv/ †iwUs 

e„w× Kiv n‡q‡Q| 

G‡Z wm‡ó‡gi 

Kvh©ÿgZv e„w× 

cvq| 

M/s HBL, INDIA 2015   

41 Batteries complete 
with chargers & 
distribution board 

48V, 50A, 250AH 48V,54A, 270AH  M/s HBL, INDIA 2015   

42 Control, Protection, 
SAS and Metering 

Numerical Numerical নাই  N/A M/S ABB, 
SWITZERLAND 

2016   

43 Wave trap  (single phase, 
145kV, 800A, 
0.5mH) with LMU 

 (single phase, 
145kV, 800A, 
0.5mH) with LMU 

নাই  N/A M/S ABB, 
SWITZERLAND 

2016   

44 MV Cable 36kV, XLPE 36kV, XLPE নাই  N/A M/s LS Cable & 
System Ltd., 
Korea 

2015   

45 Multi core cables for 
Control, Protection 
and Metering  

    নাই  N/A M/s GA-ON 
CABLE, Korea 

2015   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

46 Insulation resistance 
test set  

5 kV (range 0.5 –
1.0 - 2.5 - 5 kV) 

5 kV (range 0.5 –
1.0 - 2.5 - 5 kV) 

নাই  N/A M/s STECH, 
Busan, Korea 

2016   

47 Earth resistance test 
set 

 (range 10-100-
1000 ohm: min 
scale division 0.1 
ohm) 

 (range 10-100-
1000 ohm: min 
scale division 0.1 
ohm) 

নাই  N/A M/s STECH, 
Busan, Korea 

2016   

48 Cable Tray Hot dip Galvalized Hot dip Galvalized নাই  N/A M/s DAEHAN 
TRAY INDUSTRY 
CO. LTD, Korea 

2016   

49 Transformer Oil 
Treatment Plant 

-- -- নাই  N/A M/s Woosung 
Technology, 
Korea 

2016   

50 Steel Structure for 
Gantry Tower and 
Equipment Support, 
Anchor Bolts 

Hot dip Galvalized Hot dip Galvalized নাই  N/A M/s K2ENG Co. 
Ltd., Korea 

2015   

51 Ground Material cupper conductor cupper conductor নাই N/A M/s Dong Hae 
Industries Co. Ltd, 
Korea 

2016   

2) weweqvbv 400/230 ‡Kwf we ỳ¨r Dc‡K›` 

ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ 

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন  

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য  

1 Power Transformer 
(3p, 400/230/33kV) 

400/520 MVA 
(ONAN/ONAF), 
400/235/33kV, 
Three Phase, Auto 
Transformer 

400/520 MVA 
(ONAN/ONAF), 
400/235/33kV, 
Three Phase, Auto 
Transformer 

নাই  N/A M/s Hyosung 
Corporation, 
Korea 

2016   

2 400kV Shunt Reactor 400kV, 25 MVAR 
(ONAN), Three 

400kV, 25 MVAR 
(ONAN), Three 

নাই  N/A M/s Hyosung 
Corporation, 

2016   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

phase outdoor type  phase outdoor 
type  

Korea 

3 AUXILIARY 
TRANSFORMER  

33/0.4kV, 500KVA 33/0.4kV, 500KVA নাই  N/A M/s Hyosung 
Corporation, 
Korea 

2016   

4 400kV Circuit Breaker 420KV, 245kV, 
Single Pole 

420KV, 245kV, 
Single Pole 

নাই  N/A M/s ALTOM,INDIA 2016   

5 400kV Circuit Breaker 420KV, 245kV, 
Gang Operated 

420KV, 245kV, 
Gang Operated 

নাই  N/A ALTOM,INDIA 2016   

6 AUXILIARY 
TRANSFORMER (3p, 
33/0.4kV) 

33/0.4,  500 KVA, 
Three Phase, 
outdoor type  

33/0.4,  500 KVA, 
Three Phase, 
outdoor type  

নাই  N/A CG, INDIA 2016   

7 Disconnector & 
Earthing Switch  

420kV, 245kV, 
36kV 

420kV, 245kV, 
36kV 

নাই  N/A S&S Power INDIA 2016   

8 Current transformer  420kV, 245kV 420kV, 245kV নাই  N/A M/s 
TRENCH,CHINA  
ALSTOM , INDIA 

2016   

9 36kV Current   
Transformer 

33kV, 2-core each, 
630A 

33kV, 2-core each, 
630A 

নাই  N/A M/s 
TRENCH,CHINA  
ALSTOM , INDIA 

2016   

10 Capacitive Voltage 
Transformer 

420kV, 245kV, 420kV, 245kV, নাই  N/A M/s CG INDIA, 
TRENCH,CHINA, 
(245kV ) 

2016   

11 Surge Arrestor 390kV, 186kV & 
30kV  

390kV, 186kV & 
30kV  

নাই  N/A M/s OBLUM, 
INDIA 

2016   

12 Protective Relays  IEC Standard 61850 IEC Standard 61850 নাই  N/A M/s ABB, 
SWITZERLAND 

2016   

13 Substation 
Automation System  

IEC Standard 61850 IEC Standard 61850 নাই  N/A M/s ABB, 
SWITZERLAND 

2016   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

14 Fiber Optic 
Multiplexer 
Equipment  

IEC Standard IEC Standard নাই  N/A M/s ABB, 
SWITZERLAND 

2016   

15 33 kV underground 
Power Cable  

IEC Standard IEC Standard নাই  N/A Taihan, korea & 
Cosmolink, korea 

2016   

16 Digital Fualt and 
Disturbance 
Recorder(DFDR) 

IEC Standard IEC Standard নাই  N/A M/s Qualitrol, UK 2016   

17 Batteries chargers & 
distribution board 

110V Ni-cad, 120A 110V Ni-cad, 120A নাই  N/A M/s HBL, INDIA 2016   

18 Steel Structure for 
Gantry Tower and 
Equipment Support, 
Anchor Bolts 

Hot dip Galvalized Hot dip Galvalized নাই  N/A M/s Confidence 
ltd. , Bangladesh 

2016   

3) ‡dÂzMÄ 230/132 ‡Kwf we ỳ¨r Dc‡K› ª̀ 

1 Power Transformer 230/132/33kV, 
300MVA, 3p, Auto 
Transformer 

230/132/33kV, 
300MVA, 3p, Auto 
Transformer 

নাই  N/A ABB, INDIA 2011   

2 Circuit Breaker SF6 , Dead Tank, 
230KV and 132kV  

SF6 , Dead Tank, 
230KV and 132kV  

নাই  N/A ABB, INDIA 2011   

3 Disconnector Switch  230KV and 132kV 230KV and 132kV নাই  N/A S&S Power, INDIA 2011   

4 Current transformer  230KV and 132kV 230KV and 132kV নাই  N/A ABB, INDIA 2011   

5 Capacitive Voltage 
Transformer 

230KV and 132kV 230KV and 132kV নাই  N/A ABB, INDIA 2011   

6 Surge Arrestor 230KV and 132kV 230KV and 132kV নাই  N/A OBLUM, INDIA 2011   

7 Protective Relays  IEC Standard 61850 IEC Standard 61851 নাই  N/A ABB 
SWITZERLAND 

2011   

8 Substation IEC Standard 61850 IEC Standard 61851 নাই  N/A ABB 2012   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

Automation System  SWITZERLAND 

9 Fiber Optic 
Multiplexer 
Equipment  

IEC Standard 61850 IEC Standard 61851 নাই  N/A ABB 
SWITZERLAND 

2012   

৪) রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০সকরব ঞ্চারন রাইন 

1 Steel towers Hot -dip 
Galvanised,  
narrow base width, 
Suspension & 
Heavy Suspension 
Tower, Tension 
Tower, Terminal 
Towers 

Hot -dip 
Galvanised,  
narrow base width, 
Suspension & 
Heavy Suspension 
Tower, Tension 
Tower, Terminal 
Towers 

নাই  N/A K2ENG, Korea 2012, 2013, 
2014, 2015 

  

2 Conductor  Phase Conductor 
ACSR "Finch" Twin 
Bundle, ASTM B232 

Phase Conductor 
ACSR "Finch" Twin 
Bundle, ASTM 
B233 

নাই  N/A 1)     KTC Korea  
2)Taihan Korea  

2012, 
2013,2014 

  

3 Earthwere Al 12/3.2 (st 
7/3.2)mm ACSR 
"Dorking" 

Al 12/3.2 (st 
7/3.2)mm ACSR 
"Dorking" 

নাই  N/A 1)     KTC Korea   2013   

4 OPGW 48cores, Al 16/2.65 
(st 10/2.65) mm, 
AL covered 
stainless steel 
loose tube 

48cores, Al 16/2.65 
(st 10/2.65) mm, 
AL covered 
stainless steel 
loose tube 

নাই  N/A 1)Taihan Electric 
Co. Ltd, Korea 

2013   

ছক-৪ চরভান  



 

103 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

5 Insulators Cap and Pin IEC 
60305, High grade, 
wet process 
porcelain IEC 60672, 
160kN twin/ single 
suspension, , 210kN 
twin/ single Tension  

Cap and Pin IEC 
60305, High grade, 
wet process 
porcelain IEC 60672, 
160kN twin/ single 
suspension, , 210kN 
twin/ single Tension  

নাই  N/A 1) NGK Insulators 
Tangshan CO. Ltd. 
China       

2013, 2014   

6 Insulator Fittings & 
OPGW Fittings, 
Damper, Repair 
Sleves, midspan joint 
etc. 

Fittings for160kN 
twin/ single 
suspension & 
Tension set of ACSR 
'FINCH' conductor 
and Al 12/3.2 (St 
7/3.2) mm ACSR 
"Dorking" earth wire, 
Al 16/2.65 (st 
10/2.65) mm 
suspension/ tension 
assembly of OPGW  

Fittings for160kN 
twin/ single 
suspension & 
Tension set of ACSR 
'FINCH' conductor 
and Al 12/3.2 (St 
7/3.2) mm ACSR 
Dorking" earth wire, 
Al 16/2.65 (st 
10/2.65) mm 
suspension/ tension 
assembly of OPGW  

নাই  N/A 1)  MOSDORFER, 
Austria 

2013, 2014   

৫) ‡dÂzMÄ-weweqvbv ২৩০†Kwf Wvej mvwK©U mÂvjb jvBb wbg©vY| 

1 Tower Hot -dip Galvanised Hot -dip 
Galvanised 

নাই  N/A Confidance Steel 
Ltd, Bangladesh 

2011, 2012   

2 Conductor  ACSR Mallard ACSR Mallard নাই  N/A M/s. Sterlite 
Technologies Ltd. 
India 

2011, 2012   

3 Earthwire 7x4.00mm Steel  7x4.00mm Steel  নাই  N/A M/s. Sterlite 
Technologies Ltd. 
India 

2011, 2012   

3 OPGW 7x4.00mm Steel 
earthwire 
equivalent OPGW 
Fibre Optic Cable 

7x4.00mm S 
earthwire 
equivalent OPGW 
Fibre Optic Cable 

নাই  N/A Jiangsu Zhongtian 
Technology Co.Ltd 
(ZTT), China 

2011, 2012   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

4 Insulators 120KN, 210KN  120KN, 210KN  নাই  N/A NGK Insulator Ltd, 
China 

2011, 2012   

5 Fitings for Conductor 
and Insulator 
Hardware 

IEC Standard IEC Standard নাই  N/A EMI Transmission 
Ltd, India 

2011, 2012   

6 OPGW Fitings IEC Standard IEC Standard নাই N/A Jiangsu Zhongtian 
Technology Co.Ltd 
(ZTT), China 

2011, 2012   

৬) Kvwjqv‰Ki Dc‡K› ª̀ nB‡Z we`¨gvb 230†Kwf AvwgbevRvi-U½x mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U jvBb wbg©vY| 

1 Steel towers Hot -dip Galvanised,  
narrow base width, 
Suspension & Heavy 
Suspension Tower, 
Tension Tower, 
Terminal Towers 

Hot -dip Galvanised,  
narrow base width, 
Suspension & Heavy 
Suspension Tower, 
Tension Tower, 
Terminal Towers 

নাই  N/A M/S, Steel 
Products Ltd. 
India 

2014,2015 
and 2016 

  

2 Conductor  Twin  ACSR Mallard Twin  ACSR Mallard নাই  N/A M/s. Sterlite 
Technologies Ltd. 
India 

2014-2015   

3 Earthwere Al 12/3.2 (st 
7/3.2)mm ACSR 
"Dorking" 

Al 12/3.2 (st 
7/3.2)mm ACSR 
"Dorking" 

নাই  N/A   2014-2015   

4 OPGW 7x4.00mm S 
earthwire 
equivalent OPGW 
Fibre Optic Cable 

7x4.00mm S 
earthwire 
equivalent OPGW 
Fibre Optic Cable 

নাই  N/A  M/S, Prysmian, 
Spain 

2014-2015   

5 Insulators 120KN, 210KN  120KN, 210KN  নাই  N/A NGK Japan 2014-2015   

ছক-৪ চরভান  
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ক্র :নাং  প্রধান প্রধান মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয রফফযণ  

চুরি সভাতাদফক 

সেররপদকন 

যফযাকৃত মন্ত্রারত /

ভারাভাদরয প্রকৃত 

সেররপদকন 

সেররপদকদনয 

াথ মকয )মরদ থাদক(  

াথ মকয থাকদর 

তায কাযণ 

উৎাদনকাযী  সদদয 

নাভ 

উৎাদদনয ফছয ভন্তব্য 

6 Fitings for Conductor 
and Insulator 
Hardware 

Cap and Pin IEC 
60305, High grade, 
wet process 
porcelain IEC 
60672, 160kN 
twin/ single 
suspension, , 
210kN twin/ single 
Tension  

Cap and Pin IEC 
60305, High grade, 
wet process 
porcelain IEC 
60672, 160kN 
twin/ single 
suspension, , 
210kN twin/ single 
Tension  

নাই  N/A M/s, Asbesco, 
India.    

2014-2015   

7 OPGW Fitings Prysmian, Spain Prysmian, Spain নাই  N/A Prysmian, Spain 2014-2015   

 ) Kvwjqv‰Ki Dc‡K› ª̀ nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-Uv½vBj mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U jvBb Ges Kvwjqv‰Ki-avgivB Wvej mvwK©U jvBb wbg©vY।  
1 Tower Hot -dip Galvanised Hot -dip 

Galvanised 

নাই  N/A M/S, Confidence 
Steel, Bangladesh 

2014, 2015   

2 Conductor  ACSR Grosbeak ACSR Grosbeak নাই  N/A M/s. Apar 
Industries Ltd. 
India 

2014, 2015   

3 OPGW OPGW (7/3.25 
Steel earthwire 
equivalent) 

OPGW (7/3.25 
Steel earthwire 
equivalent) 

নাই  N/A  M/S. ZTT, China 2014, 2015   

4 Insulators 70KN, 120KN  70KN, 120KN  নাই  N/A M/s. Dalian, China 2014, 2015   

5 Fitings for Conductor 
and Insulator 
Hardware 

IEC Standard IEC Standard নাই  N/A M/s,Supreme, 
India.    

2014, 2015   

6 OPGW Fitings IEC Standard IEC Standard নাই  N/A  M/S. ZTT, China 2014, 2015   

 

 

ছক-৪ চরভান  
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ছক-৫ 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয টান ম-কী ঠিকাদায কতৃমক 

যফযারক্রত/যফযাতব্য মন্ত্রারত/ভারাভাদরয রযফীক্ষণ াংক্রান্ত তথ্যারদয ছক 

 

ক্র:নাং প্রধান প্রধান মন্ত্রারত/ ভারাভাদরয রফফযণ একক Pzw³ 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

cÖK…Z 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

¯’vwcZ 
hš¿cvwZ/ 

gvjvgv‡ji 
cwigvY 

ভন্তব্য 

   ির    ঃ Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of Bibiyana-Kaliakoir 400 kV Transmission Line on 

Turnkey basis under Loan Agreement (Contract No.: PGCB/EDCF//TL/BIB-KAL/01; Dated 01/11/2011) 

L)  weweqvbv-Kvwjqv‰Ki 400‡Kwf mÂvjb jvBb     

1 Tower: 400kV double circuit towers complete with 

all stubs, nuts, bolts, phase conductor and earthwire 

swivels/shackles, step bolts, tower notice and 

identification plates, ACDs, ptotective coating, etc. 

no. 423 423 423  

2 Air craft obstruction lights solar powered complete 

with lamps, solar, panels, batteries, control 

equipment cables, support framework, tower work 

platform etc. 

per 

tower 

71 71 71  

  Supply & erection of insulator and fittings:      

  Insulator sets complete with insulators and all 

hardware fittings including suspension clamps, 

tension dead ends, armour rods, arcing horn, Arcing 

ring etc 

     

3 a) 160kN twin suspension Insulators set  

(Heavy Suspension) 

each 456 456 456  

4 b) 160kN twin suspension Insulators Fittings set for 

ACSR "Finch"(Heavy Suspension) 

each 456 456 456  

5 a) 160kN single suspension Insulators Set each 1614 1614 1614  

6 b) 160kN  single suspension Insulators Fittings Set 

for ACSR "Finch" 

each 1614 1614 1614  

7 a) 160kN jumper suspension Insulators Set each 201 201 201  

8 b) 160kN  jumper suspension Insulators Fittings Set 

for ACSR "Finch" 

each 201 201 201  

9 a) 210kN twin tension Insulators Set each 924 924 924  

10 b) 210kN twin tension Insulators Fittings Set for 

ACSR "Finch" 

each 924 924 924  

11 a) 210kN single upright low duty Insulators Set each 12 12 12  

12 b) 210kN single upright low duty Insulators Fittings 

Set for ACSR "Finch" 

each 12 12 12  

13 a) 210kN single inverted low duty Insulators Set each 12 12 12  

14 b) 210kN single inverted low duty Insulators Fittings 

Set  for ACSR "Finch" 

each 12 12 12  

15 Spacer damper for 2 Bundle ACSR "Finch" for all 

six phases 

span** 422 422 422  

16 Jumper Spacer  for 2 Bundle ACSR "Finch" for all 

six phases 

each 1335 1335 1335  

17 Vibration damper for Al 12/3.2(St 7/3.2)mm ACSR 

"Dorking"earthwire 

each 1002 1002 1002  

18 Suspension set for Al 12/3.2(St 7/3.2)mm ACSR 

"Dorking"earthwire 

each 345 345 345  

19 Tension set for Al 12/3.2(St 7/3.2)mm ACSR 

"Dorking" earthwire 

each 158 158 158  

20 Vibration Dmaper for Al 16/2.65 (St 10/2.65) mm 

equivalent OPGW 

each 1586 1586 1586  

21 Al 16/2.65 (St 10/2.65) mm equivalent OPGW  

suspension set, complete assembly 

each 345 345 345  

22 Al 16/2.65 (St 10/2.65) mm equivalent OPGW  

tension set, complete assembly 

each 158 158 158  
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ক্র:নাং প্রধান প্রধান মন্ত্রারত/ ভারাভাদরয রফফযণ একক Pzw³ 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

cÖK…Z 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

¯’vwcZ 
hš¿cvwZ/ 

gvjvgv‡ji 
cwigvY 

ভন্তব্য 

23 Aircraft warning spheres for Al 12/3.2(St 7/3.2)mm 

ACSR "Dorking" earthwire 

each 458 458 458  

24 Aircraft warning spheres for Al 16/2.65 (St 

10/2.65)mm equivalent OPGW  

each 457 457 457  

  Supply and erection of phase conductor, earthwire 

and OPGW 

     

25 a) Phase conductor ACSR "Finch"(3 Phase, Double 

Circuit, Twin Bundle on the line) 

route-

km 

169.519 169.519 169.519  

26 b) necessary midspan joints and repair sleeves, six 

nos. 2 bundle ACSR "Finch" conductor on the line (3 

Phase, Double Circuit, Twin Bundle on the line) 

route-

km 

169.519 169.519 169.519  

27 a) Earthwire Al 12/3.2(St 7/3.2)mm ACSR 

"Dorking" 

route-

km 

169.519 169.519 169.519  

28 b) necessary midspan joints and repair sleeves, one 

earthwire ACSR "Dorking" on the line 

route-

km 

169.519 169.519 169.519  

29  Al 16/2.65 (St 10/2.65) mm equivalent OPGW 

inclusive of joint boxes, fixing clamps, fusion splices 

and connections to the joint boxes,one OPGW 

earthwire on the line. 

route-

km 

169.519 169.519 169.519  

  Spares, Erection and Test Equipment           

  Towers           

  400kV double circuit towers complete  with all stubs, 

nuts, bolts, phase  conductor and earthwire swivels 

/shackles, step bolts, access, ladders, tower notice 

and identification plates, ACDs etc. 

          

30 Tower type 4DL E9.0 each 2 2 2 Spares 

31 Tower type 4D1 E12.0 each 2 2 2 Spares 

32 Tower type 4D25 E9.0 each 1 1 1 Spares 

33 Tower type 4D45 E9.0 each 1 1 1 Spares 

34 Tower type 4DT60 E9.0 each 1 1 1 Spares 

  Phase Conductor, earthwire & OPGW      

35 Phase conductor ACSR "Finch" km 36 36 36 Spares 

36 Midspan Joint for ACSR "Finch" conductor each 50 50 50 Spares 

37 Repair sleeve for  ACSR "Finch" conductor each 50 50 50 Spares 

38 Earthwire ACSR "Dorking" km 3 3 3 Spares 

39 Midspan Joint for ACSR "Dorking" earthwire each 20 20 20 Spares 

40 OPGW  Al 16/2.65 (St 10/2.65) mm km 3 3 3 Spares 

41 Spacer Damper for 2 Bundle ACSR "Finch" each 200 200 200 Spares 

42 Jumper Spacer for 2 Bbundle ACSR "Finch" each 50 50 50 Spares 

43 Suspension set for ACSR "Dorking" earthwire each 10 10 10 Spares 

44 Tension set for ACSR "Dorking" earthwire each 10 10 10 Spares 

45 Vibration damper for ACSR "Dorking" earthwire each 50 50 50 Spares 

46 Suspension set for Al 16/2.65 (St 10/2.65)mm  

OPGW 

each 10 10 10 Spares 

47 Tension set for Al 16/2.65 (St 10/2.65)mm  OPGW  each 10 10 10 Spares 

48 Vibration damper for Al 16/2.65(St 10/2.65) mm 

OPGW 

each 50 50 50 Spares 

  Insulator and Fittings      

  Insulator sets complete with insulators and all 

hardware fittings including suspension clamps, 

tension dead ends,armour rods , arcing horn. Arcing 

ring etc 

     

49 160kN twin suspension set for ACSR "Finch" each 20 20 20 Spares 

50 160kN single suspension set for ACSR "Finch" each 20 20 20 Spares 

51 210kN twin tension set for ACSR "Finch" each 20 20 20 Spares 

   ির    ঃ Design, Supply, Testing and Commissioning of Kaliakoir 400/230/132 kV Sub-station on Turnkey basis under 
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Loan Agreement (Contract No.: PPGCB/EDCF/SS/KAL/01; Dated 28/11/2011) 

K)  Kvwjqv‰Ki 400/230/132‡Kwf we`y¨r Dc‡K›`ª     

  420 kV  Air Insulated Switchgear           

1 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating set 7 7 7  

2 SF6 Circuit breaker, live tank, single pole operating set 2 2 2  

3 Disconnector switch with E/S , 2000A set 2 2 2  

4 Disconnector switch without E/S, 2000A set 22 22 22  

5 Busbar grounding Switch set 2 2 2  

6 Single phase current transformer  no 36 36 36  

7 Single phase capacitive voltage transformer CVT no 21 21 21  

8 Single phase surge arrester no 27 27 27  

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

9 a) Rigid Tubular lot 1 1 1  

10 d) Disk Insulator lot 1 1 1  

  Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

11 a) Post Insulator lot 1 1 1  

  245 kV  Air Insulated Switchgear      

12 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating set 5 5 5  

13 SF6 Circuit breaker, live tank, single pole operating set 4 4 4  

14 Disconnector switch with E/S, 2000A set 4 4 4  

15 Disconnector switch without E/S, 3000A set 18 18 18  

16 Disconnector switch without E/S, 2000A set 1 1 1  

17 Bus grounding Switch set 2 2 2  

18 Single phase current transformer  no 36 36 36  

19 Single phase capacitive voltage transformer CVT no 21 21 21  

20 Single phase surge arrester no 15 15 15  

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

21 a) Rigid Tubular lot 1 1 1  

22 d) Disk Insulator lot 1 1 1  

  Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

23 a) Insulator lot 1 1 1  

  145 kV  Air Insulated Switchgear      

24 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating, 

3000A for bus coupler 

set 1 1 1  

25 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating, 

1600A for transfomer bay 

set 2 2 2  

26 SF6 Circuit breaker, live tank, single pole operating 

1250A for transmission line bay 

set 4 4 4  

27 Disconnector switch without E/S, 3000A set 2 2 2  

28 Disconnector switch, without E/S, 1600A set 4 4 4  

29 Disconnector switch, without E/S, 1250A set 8 8 8  

30 Disconnector switch, with E/S, 1250A  set 4 4 4  

31 Busbar grounding Switch set 2 2 2  

32 Single phase current transformer, 2-core each, 

3000A  

no 6 6 6  

33 Single phase current transformer, 5-core each, 

(1600A for transformer bay & 1250A for T/L bay) 

no 18 18 18  
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34 Single phase capacitive voltage transformer CVT no 24 24 24  

35 Single phase surge arrester no 18 18 18  

  Flexible bus conductors, insulators, fittings including 

all necessary clamp and connectors for busbar 

composition 

     

36 c) Disk Insulator lot 1 1 1  

  Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

37 a) Insulator lot 1 1 1  

  33kV Switches & connection      

38 33kV Vacuum Circuit breaker set 3 3 3  

39 33kV Disconnector switch set 6 6 6  

40 Single phase current transformer, 2-core each, 630A  no 9 9 9  

41 Single pahse surge arrester no 9 9 9  

  Tertiary side connection between 33kV terminal to 

switches including necessary fittings, structures and 

conductors for #1 400/138/33kV transformer bank 

and #1 400/235/33kV transformer bank 

     

43 b) Termination Kit lot 1 1 1  

44 f) Cable Gland lot 1 1 1  

  Tertiary side connection between 33kV terminal to 

switches including necessary fittings, structures, 

conductors and XPLE for #2 400/138/33kV 

transformer bank 

     

46 b) Termination Kit  1 1 1  

47 f) Cable Gland lot 1 1 1  

  Power Transformer & Earthing/Auxiliary 

Transformer 

     

  33/.4 kV, 500kVA auxiliary Transformer with 

neutral earthing resistor rated 100A 

     

49 b) Neutral Earthing Resistor Rated 100A set 2 2 2  

  Control, Protection, SAS and Metering      

  400kV Circuits      

50 Control, Protection & SAS including event recording 

function for overhead line circuits to Bibiyana at 

Kaliakoir end 

lot 2 2 2  

51 Protection panels including event recording function 

for overhead line circuits to Kaliakoir at Bibiyana 

end 

lot 2 2 2  

52 Control, Protection & SAS including event recording 

function for Auto transformer circuits 

lot 3 3 3  

53 Busbar Protection for 400kV system lot 1 1 1  

54 Tariff metering  lot 1 1 1  

  230kV Circuits      

55 Control, Protection & SAS including event recording 

function for overhead line circuits to Aminbazar & 

Tongi at Kaliakoir end 

lot 4 4 4  

56 Control, Protection & SAS including event recording 

function for Auto transformer circuits 

lot 1 1 1  

57 Busbar Protection for 230kV system lot 1 1 1  

58 Tariff metering  lot 1 1 1  

  132kV Circuits      

59 Control, Protection & SAS including event recording 

function for overhead line circuits to Kabirpur & to 

Tangail at Kaliakoir end 

lot 4 4 4  
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60 Control, Protection & SAS including event recording 

function for Auto transformer circuits 

lot 2 2 2  

61 Control, Protection & SAS including event recording 

function for Buscoupler circuits 

lot 1 1 1  

62 Busbar Protection for 132kV system lot 1 1 1  

63 Tariff metering  lot 1 1 1  

  33kV Station Power System      

64 Control, Protection & SAS including event recording 

function for 33kV station power system  

lot 1 1 1  

  Multicore Cables      

65 Multicore Cables for control, protection, metering & 

power circuits 

     

66 b) Cable Gland  lot 1 1 1  

  Batteries, chargers & DC distribution      

  110V Ni-cad Batteries complete with chargers & 

distribution board 

     

67 a) 110V DC Charger and distribution board set 1 1 1  

68 b) Battery set 1 1 1  

  48V DC system and distribution equipment      

69 a) 48V DC Charger and distribution board set 1 1 1  

70 b) Battery set 1 1 1  

  LVAC Distribution      

71 LVAC switchboard for substation services  lot 1 1 1  

72 Tariff metering panel for LV lot 1 1 1  

  Fibre Optic Multiplexer Equipment      

73 Indoor Fibre Optic Multipexer Equipment lot 1 1 1  

74 Wave trap (single phase, 145kV, 800A, 0.5mH) with 

LMU 

no 2 2 2  

  420 kV  Air Insulated Switchgear           

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

          

75 b) Conductor lot 1 1 1  

76 c) Hardware lot 1 1 1  

  Steel Structures for gantry and equipment supports       

77 a) Steel Structures for Gantry Support lot 1 1 1  

78 b) Steel Structurer for Equipment Support lot 1 1 1  

79 c) Anchor bolts and Templete for Steel Structures lot 1 1 1  

  Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

80 b) Steel Structurer for Post Insulator lot 1 1 1  

81 c) Hardware lot 1 1 1  

  245 kV  Air Insulated Switchgear      

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

83 b) Conductor lot 1 1 1  

84 c) Hardware lot 1 1 1  

  Steel Structures for gantry and equipment supports       

85 a) Steel Structures for Gantry Tower lot 1 1 1  

86 b) Steel Structures for Equipment Support lot 1 1 1  

87 c) Anchor bolts and templete for Steel Structures lot 1 1 1  

  Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

88 b) Steel Structures for Post Insulator lot 1 1 1  

89 c) Hardware lot 1 1 1  
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  145 kV  Air Insulated Switchgear           

  Flexible bus conductors, insulators, fittings including 

all necessary clamp and connectors for busbar 

composition 

          

90 a) Conductors lot 1 1 1  

91 b) Hardware lot 1 1 1  

  Steel Structures for gantry and equipment supports       

92 a) Steel Structures for Gantry Tower lot 1 1 1  

93 b) Steel Structures for Equipment Support lot 1 1 1  

94 c) Anchor bolts and templete for Steel Structures lot 1 1 1  

95 Post type support insulators for busbar and 

switchgear 

     

96 b) Steel Structure for Post Insulator lot 1 1 1  

97 c) Hardware lot 1 1 1  

  33kV Switches & connection      

  Tertiary side connection between 33kV terminal to 

switches including necessary fittings, structures and 

conductors for #1 400/138/33kV transformer bank 

and #1 400/235/33kV transformer bank 

     

98 a) MV Cable lot 1 1 1  

99 c) Steel Structure for equipment lot 1 1 1  

100 d) Anchor bolts and templete for Steel Structures lot 1 1 1  

101 e) Hardware lot 1 1 1  

  Tertiary side connection between 33kV terminal to 

switches including necessary fittings, structures, 

conductors and XPLE for #2 400/138/33kV 

transformer bank 

     

102 a) MV Cable lot 1 1 1  

103 c) Steel Structure for equipment lot 1 1 1  

104 d) Anchor bolts and templete for Steel Structures lot 1 1 1  

105 e) Hardware lot 1 1 1  

  Power Transformer & Earthing/Auxiliary 

Transformer 

     

106 400/138/33 kV, 250/325MVA (ONAN/ONAF), 

three phase Auto Transformer 

set 2 2 2  

107 400/235/33 kV, 400/520MVA (ONAN/ONAF), 

three phase Auto Transformer 

set 1 1 1  

  33/.4 kV, 500kVA auxiliary Transformer with 

neutral earthing resistor rated 100A 

     

108 a) 33/0.4kV, 500kVA auxiliary Transformer set 2 2 2  

  Multicore Cables      

  Multicore Cables for control, protection, metering & 

power circuits 

     

109 a) Multicore Cables for control, protection, metering 

& power circuits 

lot 1 1 1  

110 c) Hardware lot 1 1 1  

111 d) Cable Tray lot 1 1 1  

112 e) Conduit lot 1 1 1  

  Earthing and Lightning Protection      

  Complete Earthing system and Lightning Protection 

screen including connections, connectors and clamps 

     

113 a) Conductor lot 1 1 1  

114 b) Steel Structurer for Supporting Mast lot 1 1 1  

115 c) Hardware lot 1 1 1  

116 d) Ground Material lot 1 1 1  

117 Portable(maintenance) earthing equipment device no 1 1 1  
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  Batteries, chargers & DC distribution           

  48V DC system and distribution equipment           

118 C) UPS(Inverter) no 1 1 1  

119 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating set 3 3 2 1 spare 

120 Disconnector switch with E/S , 2000A set 2 2 2  

121 Disconnector switch without E/S, 2000A set 4 4 0 4 spare 

122 Single phase current transformer  set 9 9 0 9 spare 

123 Control, Protection & Substation Automation System 

including event recording fuction for Shunt Reactor 

line circuit 

lot 3 3 3  

  Rigid tubular bus and flexible conductors, insulators, 

fittings including all necessary clamps and 

connectors required for completing 420kV busbar 

and switchgear connection for Shunt Reactor bay 

     

125 a) Post Insulator lot 1 1 1  

126 b) Disk Insulator lot 1 1 1  

127 c) Rigid Tubular lot 1 1 1  

128 400kV, 25 MVAR (ONAN), Three phase outdoor 

type Shunt Reactor 

set 1 2 2  

  Rigid tubular bus and flexible conductors, insulators, 

fittings including all necessary clamps and 

connectors required for completing 420kV busbar 

and switchgear connection for Shunt Reactor bay 

     

129 d) Conductor lot 1 1 1  

130 e) Steel Structure for Post Insulator lot 1 1 1  

131 f) Hardware lot 1 1 1  

  Steel Structures for gantry, equipment supports and 

civil works required for completing 420kV busbar 

and switchgear for Shunt Reactor bay 

     

132 a) Steel Structures for Gantry Tower lot 1 1 1  

133 b) Steel Structure for Equipment Support lot 1 1 1  

134 c) Anchor bolts and templete for Steel Structures lot 1 1 1  

  Mandatory Spare Maretials & Equipment      

135 Auto-transformer 420kV bushings no 1 1 1 Spare 

136 Auto-transformer 235 kV bushings no 1 1 1 Spare 

137 Auto-transformer138 kV bushings no 1 1 1 Spare 

138 Earthing Transformer 33 kV  bushings no 1 1 1 Spare 

139 Sets of auto Transformer gaskets set 1 1 1 Spare 

140 Sets of earthing transformer gaskets set 1 1 1 Spare 

141 Sets of tap changer spares set 1 1 1 Spare 

142 Set of special tools, gauges and spanners (Bidders to 

give details) 

set 1 1 1 Spare 

143 Spare transformer oil of 25% of total oil supplied lot 1 1 1 Spare 

144 Silica gel 100% spare lot 1 1 1 Spare 

145 Transformer oil treatment plant (Clause 4.13.2) set 1 1 1 Spare 

  POWER & CONTROL CABLES     Spare 

146 control cable, 7 core meter 500 500 500 Spare 

147 control cable, 12 core meter 500 500 500 Spare 

  TEST and O&M EQUIPMENT     Spare 

148 5 kV insulation resistance test set (range 0.5 –1.0 - 

2.5 - 5 kV) 

set 1 1 1 Spare 

149 Earth resistance test set (range 10-100-1000 ohm: 

min scale division 0.1 ohm) 

set 1 1 1 Spare 

150 Clip-on mA meter (for spill current) no 1 1 1 Spare 

151 Portable Earthing Leads set 6 6 6 Spare 

  420 kV SWITCHGEAR     Spare 
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152 Complete SF6 gas, livetank type 420kV Circuit 

Breaker (single-pole operation type)  

set 1 1 1 Spare 

154 Complete  420kV disconnector switch  set 1 1 1 Spare 

155 Set of interrupting chamber including insulators, 

fixed and moving contacts for 420kV offered type  

circuit breaklers 

set 2 2 2 Spare 

156 420 kV post insulators suitable for disconnector no 3 3 3 Spare 

157 Set (three phase) contacts for 420kV disconnector set 2 2 2 Spare 

158 390 kV surge arrester no 6 6 6 Spare 

159 420kV capacitive voltage transformer no 3 3 3 Spare 

160 Closing coils no 3 3 3 Spare 

161 Tripping coils no 3 3 3 Spare 

162 Motor for 420kV circuit  breaker operating 

mechanism 

no 2 2 2 Spare 

163 Motor for disconnector drive no 2 2 2 Spare 

164 Coils for Blocking magnet in disconnector drive no 3 3 3 Spare 

  245 kV SWITCHGEAR     Spare 

165 Complete SF6 gas, livetank type 245kVCircuit 

Breaker (single-pole operation type)  

set 1 1 1 Spare 

166 Complete  245 kV disconnector switch  set 1 1 1 Spare 

167 Set of interrupting chamber including insulators, 

fixed and moving contacts for 245kV offered type  

circuit breaklers 

set 2 2 2 Spare 

168 245 kV post insulators suitable for disconnector no 3 3 3 Spare 

169 Set (three phase) contacts for 245 kV disconnector set 2 2 2 Spare 

170 186 kV surge arrester no 6 6 6 Spare 

171 245 kV capacitive voltage transformer no 3 3 3 Spare 

172 Closing coils no 3 3 3 Spare 

173 Tripping coils no 3 3 3 Spare 

174 Motor for 245 kV circuit  breaking operating 

mechanism 

no 2 2 2 Spare 

175 Motor for disconnector drive no 2 2 2 Spare 

176 Coils for Blocking magnet in disconnector drive no 3 3 3 Spare 

  145 kV SWITCHGEAR     Spare 

177 Complete SF6 gas, livetank type Circuit Breaker 

(single-pole operation type)  

set 1 1 1 Spare 

178 Complete  145 kV disconnector switch  set 1 1 1 Spare 

179 Set of interrupting chamber including insulators, 

fixed and moving contacts for 145kV offered type  

circuit breaklers 

set 2 2 2 Spare 

180 145 kV post insulators suitable for disconnector no 3 3 3 Spare 

181 Set (three phase) contacts for 145 kV disconnector set 2 2 2 Spare 

182 120 kV surge arrester no 3 3 3 Spare 

183 145 kV capacitive voltage transformer no 6 6 6 Spare 

184 Closing coils no 6 6 6 Spare 

185 Tripping coils no 6 6 6 Spare 

186 Motor for 145 kV circuit  breaking operating 

mechanism 

no 3 3 3 Spare 

187 Motor for disconnector drive no 3 3 3 Spare 

188 Coils for Blocking magnet in disconnector drive no 3 3 3 Spare 

  PROTECTION, CONTROL, METERING     Spare 

189 Distance relay set 1 1 1 Spare 

190 Current differential relay set 1 1 1 Spare 

191 Biased different relay (3-phase) set 1 1 1 Spare 

192 Two pole overcurrent and earth fault relay set 2 2 2 Spare 
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193 Tripping relay (electrical reset) set 3 3 3 Spare 

194 Trip circuit supervision relay set 3 3 3 Spare 

195 Ammeter no 3 3 3 Spare 

196 Voltmeter no 3 3 3 Spare 

197 Annunciator bulbs no 60 60 60 Spare 

198 Bulbs for discrepancy switches no 30 30 30 Spare 

199 kWh & kVarh meter no 1 1 1 Spare 

  Batteries, Chargers, & DC Distribution     Spare 

200 Battery fuses no 4 4 4 Spare 

201 Set DC board incoming MCCB set 2 2 2 Spare 

202 Sets outgoing MCBs set 4 4 4 Spare 

203 Battery Charger complete unit, 110V set 1 1 1 Spare 

  LV  AC SWITCHGEAR     Spare 

204 3-phase set LVAC board incoming MCCB no 1 1 1 Spare 

205 3-phase sets outgoing MCCBs no 3 3 3 Spare 

206 1-phase sets outgoing MCBs no 3 3 3 Spare 

  Fiber Optic Multiplexer Equipment     Spare 

207 Set of spare modules of necessary function lot 1 1 1 Spare 

  TEST and O&M EQUIPMENT     Spare 

208 Set of gas filling equipment and 1 bottle of SF6 gas set 3 3 3 Spare 

209 SF6 gas sniffer set 2 2 2 Spare 

210 Portable vacuum pump suitable for SF6 circuit 

breaker 

set 1 1 1 Spare 

211 Contact resistance measurement test set (suitable for 

measurement down to 1 µ ohm at 10A d.c.)  

set 1 1 1 Spare 

   ির    ঃ Construction of 400/230 kV Bibiyana Sub-station (Contract No.: PGCB/EDCF/SS/02; Dated 08/10/2015) 

K)   weweqvbv 400/230‡Kwf we`y¨r Dc‡K›`ª     

1 400/235/33 kV, 400/520MVA (ONAN/ ONAF), 

three phase Auto Transformer 

set 1 1 1  

2 400kV, 25MVAR (ONAN), Three phase outdoor 

type Shunt Reactor 

set 2 2 2  

3 33/.4 kV, 500kVA auxiliary Transformer  set 1 1 1  

  420 kV  Air Insulated Switchgear      

4 SF6 Circuit breaker, live tank, single pole operating set 8 8 8  

5 Disconnector switch with E/S , 2000A set 2 2 2  

6 Disconnector switch without E/S, 2000A set 15 15 15  

7 Single phase current transformer  nos. 27 27 27  

8 Single phase capacitive voltage transformer CVT nos. 9 9 9  

9 Single phase surge arrester nos. 27 27 27  

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

10 c) Rigid Tubular lot 1 1 1  

11 d) Insulator lot 1 1 1  

  245 kV  Air Insulated Switchgear      

12 SF6 Circuit breaker, live tank, gang operating set 1 1 1  

13 Disconnector switch without E/S, 3000A set 3 3 3  

14 Single phase current transformer  nos. 3 3 3  

15 Single phase capacitive voltage transformer CVT nos. 3 3 3  

16 Single phase surge arrester nos. 9 9 9  

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

17 c) Insulator lot 1 1 1  

  33kV Switches & connection      

18 33kV Vacuum Circuit breaker set 1 1 1  
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19 33kV Disconnector switch set 2 2 2  

20 Single pahse surge arrester nos. 3 3 3  

  Control, Protection, SAS and Metering      

  400kV Circuits      

21 Control & SAS including event recording function 

for overhead line circuits to Kaliakoir at Bibiyana 

end  

set 2 2 2  

22 Control, Monitoring, Protection & SAS including 

event recording function for Auto transformer 

circuits 

set 1 1 1  

23 Modification work of Busbar Protection for 400kV 

system 

lot 1 1 1  

24 DFDR for Bibiyana S/S set 1 1 1  

25 DFDR for Kaliakoir S/S set 1 1 1  

26 Control, Monitoring, Protection & SAS including 

event recording fuction for Shunt Reactor line circuit 

set 2 2 2  

  230kV Circuits      

27 Control, Monitoring, Protection & SAS including 

event recording function for Auto transformer 

circuits 

set 1 1 1  

28 Modification work of Busbar Protection for 230kV 

system 

lot 1 1 1  

  33kV Station Power System      

29 Control, Protection & SAS including event recording 

function for 33kV station power system  

lot 1 1 1  

  Batteries, chargers & DC distribution      

30 110V DC distribution including two new 120A, 

110V DC charger 

lot 1 1 1  

31 Modification work of 110V DC Systems for 230kV 

side & Modification work of 48V DC Systems 

lot 1 1 1  

  Fibre Optic Multiplexer Equipment           

32 b) Termination box lot 1 1 1  

  SCADA system  for Telecontrol and Telemetering      

33 Complete SCADA hardware & software lot 1 1 1  

  420 kV  Air Insulated Switchgear      

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

34 a) Conductor lot 1 1 1  

35 b) Hardware lot 1 1 1  

  245 kV  Air Insulated Switchgear      

  Rigid tubular bus and required conductors, 

insulators, fittings including all necessary clamps and 

connectors for busbar compositions 

     

36 a) Conductor lot 1 1 1  

37 b) Hardware lot 1 1 1  

  33kV Switches & connection      

  Tertiary side connection between 33kV terminal to 

switches including necessary fittings, structures and 

XLPE power cable for new 400/235/33kV 

transformer bank 

     

38 a) MV Cable lot 1 1 1  

39 b) Hardware lot 1 1 1  

40 c) Termination Kit lot 1 1 1  

  Control, Protection, SAS and Metering      

  400kV Circuits           
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41 Tariff metering  set 1 1 1  

42 Tariff metering  lot 1 1 1  

  Multicore Cables      

43 Multicore Cables for control, protection, metering & 

power circuits 

a) Cable Tray 

lot 1 1 1  

  Earthing and Lightning Protection           

  Complete Earthing system and Lightning Protection 

screen including connections, connectors and clamps 

          

44 a) Earthing Conductor lot 1 1 1  

45 b) Earthing Material lot 1 1 1  

  LVAC Distribution      

46 LVAC switchboard for substation services  lot 1 1 1  

47 Tariff metering lot 1 1 1  

  Lighting, small power, air conditioning and 

Ventilation 

     

  Complete Lighting for ouside building for security, 

roadway, switchyard and emergency DC lighting 

     

  Fibre Optic Multiplexer Equipment      

48 Fibre Optic cable and termination box lot 1 1 1  

49 a) Fibre Optic cable lot 1 1 1  

  420 kV  Air Insulated Switchgear      

  Steel Structures for gantry and equipment supports       

50 a) Gantry lot 1 1 1  

51 b) Equipment Support lot 1 1 1  

  245 kV  Air Insulated Switchgear      

52 Steel Structures for gantry and equipment supports  lot 1 1 1  

  LVAC Distribution      

53 LVAC switchboard for substation services  lot 1 1 1  

54 Tariff metering lot 1 1 1  

  Lighting, small power, air conditioning and 

Ventilation 

          

55 Complete Lighting for ouside building for security, 

roadway, switchyard and emergency DC lighting 

lot 1 1 1  

  Fibre Optic Multiplexer Equipment      

56 Fibre Optic cable and termination box lot 1 1 1  

57 a) Fibre Optic cable lot 1 1 1  

   Mandatory Spare, Maintanence & Test Equipement       

  420 kV SWITCHGEAR      

58 Complete SF6 gas, livetank type 420kV Circuit 

Breaker (single-pole operation type)  

set 1 1  Spare 

59 Complete  420kV disconnector switch  sets 1 1  Spare 

60 Set of interrupting chamber including insulators, 

fixed and moving contacts for 420kV offered type  

circuit breaklers 

sets 2 2  Spare 

61 420 kV post insulators suitable for disconnector nos. 3 3  Spare 

62 Set (three phase) contacts for 420kV disconnector sets 2 2  Spare 

63 390 kV surge arrester nos. 6 6  Spare 

64 420kV capacitive voltage transformer nos. 3 3  Spare 

65 Closing coils nos. 3 3  Spare 

66 Motor for 420kV circuit  breaker operating 

mechanism 

nos. 2 2  Spare 

67 Motor for disconnector drive nos. 2 2  Spare 

68 Coils for Blocking magnet in disconnector drive nos. 3 3  Spare 

  245 kV SWITCHGEAR      

69 Complete SF6 gas, livetank type 245kVCircuit set 1 1  Spare 
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Breaker (single-pole operation type)  

70 Complete  245 kV disconnector switch  sets 1 1  Spare 

71 Set of interrupting chamber including insulators, 

fixed and moving contacts for 245kV offered type  

circuit breaklers 

sets 2 2  Spare 

72 245 kV post insulators suitable for disconnector nos. 3 3  Spare 

73 Set (three phase) contacts for 245 kV disconnector sets 2 2  Spare 

74 186 kV surge arrester nos. 6 6  Spare 

75 245 kV capacitive voltage transformer nos. 3 3  Spare 

76 Closing coils nos. 3 3  Spare 

77 Motor for 245 kV circuit  breaking operating 

mechanism 

nos. 2 2  Spare 

78 Motor for disconnector drive nos. 2 2  Spare 

79 Coils for Blocking magnet in disconnector drive nos. 3 3  Spare 

  PROTECTION, CONTROL, METERING      

80 Distance relay set 1 1  Spare 

  POWER & CONTROL CABLES      

  Batteries, Chargers, & DC Distribution      

81 Battery fuses nos. 4 4  Spare 

82 Set DC board incoming MCCB sets 2 2  Spare 

83 Sets outgoing MCBs sets 4 4  Spare 

84 Battery Charger complete unit, 110V set 1 1  Spare 

  Fiber Optic Multiplexer Equipment      

85 Set of spare modules of necessary function lot 1 1  Spare 

  TEST and O&M EQUIPMENT           

86 Set of gas filling equipment and 1 bottle of SF6 gas sets 3 3  Spare 

87 SF6 gas sniffer sets 2 2  Spare 

88 Portable vacuum pump suitable for SF6 circuit 

breaker 

set 1 1  Spare 

89 Contact resistance measurement test set (suitable for 

measurement down to 1 µ ohm at 10A d.c.)  

set 1 1  Spare 

  TRANSFORMERS      

90 Auto-transformer 420kV bushings nos. 1 1  Spare 

91 Auto-transformer 235 kV bushings nos. 1 1  Spare 

92 Auto-transformer138 kV bushings nos. 1 1  Spare 

93 Earthing transformer 33 kV  bushings nos. 1 1  Spare 

94 Sets of auto transformer gaskets sets 1 1  Spare 

95 Sets of earthing transformer gaskets sets 1 1  Spare 

96 Sets of tap changer spares sets 1 1  Spare 

97 Set of special tools, gauges and spanners (Bidders to 

give details) 

set 1 1  Spare 

98 Spare transformer oil of 25% of total oil supplied lot 1 1  Spare 

99 Silica gel 100% spare lot 1 1  Spare 

100 Transformer oil treatment plant 

(Clause 4.13.2) 

set 1 1  Spare 

  POWER & CONTROL CABLES      

  Spare cable comprising:      

101 control cable, 7 core meter 500 500  Spare 

102 control cable, 12 core meter 500 500  Spare 

  LV  AC SWITCHGEAR      

103 3-phase set LVAC board incoming MCCB no. 1 1  Spare 

104 3-phase sets outgoing MCCBs nos. 3 3  Spare 

105 1-phase sets outgoing MCBs nos. 3 3  Spare 

  TEST and O&M EQUIPMENT      

106 5 kV insulation resistance test set (range 0.5 –1.0 - 

2.5 - 5 kV) 

sets 1 1  Spare 
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107 Earth resistance test set (range 10-100-1000 ohm: 

min scale division 0.1 ohm) 

sets 1 1  Spare 

108 Clip-on mA meter (for spill current) nos. 1 1  Spare 

109 Portable Earthing Leads sets 6 6  Spare 
Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-Uv½vBj mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U jvBb Ges 
Kvwjqv‰Ki-avgivB Wvej mvwK©U jvBb wbg©vY| 

1 Tower Four Cricket, Dobul Cricket no. 98 98 98  

2 Conductor  rout-

km 

21 21 21  

3 OPGW rout-

km 

22 22 22  

4 Insulators Four Cricket,  set 336 set 336 set 336 set  

5 Insulators Dobul Cricket,  set 450 set 450 set 450 set  

6 Fitings for Conductor and Insulator Hardware lot 1 1 1  

7 OPGW Fitings lot 1 1 1  

   132kV Double Circuit Line      

8 Auxiliary Cross Arm for Tower Type 1DT6 each 1 1 1  

  Supply of Insulators & Fittings       

9 132kV 70kN Suspension Insulator string for ACSR 

Grosbeak (Insulator) 

Sets 363 363 363  

10 132kV 70kN Suspension Insulator string for ACSR 

Grosbeak  (Fittings) 

Sets 363 363 363  

11 132kV 120kN tension Insulator String for ACSR 

Grosbeak (Insulator) 

Sets 300 300 300  

12 132kV 120kN tension Insulator String for ACSR 

Grosbeak  (Fittings) 

Sets 300 300 300  

13 132kV 70kN Inverted low duty Tension Insulator 

string for ACSR Grosbeak (Insulator) 

Sets 12 12 12  

14 132kV 70kN Inverted low duty Tension Insulator 

string for ACSR Grosbeak (Fittings) 

Sets 12 12 12  

15 132kV 70kN Upright low duty Tension Insulator 

string for ACSR Grosbeak (Insulator) 

Sets 12 12 12  

16 132kV 70kNUpright low duty Tension Insulator 

string for ACSR Grosbeak (Fittings) 

 12 12 12  

17 Midspan join for ACSR Grossbeak Sets 40.00 40.00 40.00  

18 Repair Sleave for ACSR Grossbeak Sets 35.00 35.00 35.00  

19 Vibration Damper for ACSR Grossbeak Sets 1248.00 1248.00 1248.00  

  Supply of Conductor and OPGW       

20 ACSR Grosbeak single conductor per phase. Total 

six nos. single conductors for double circuit line. 

Payment for extra length for sag, jumper, joint etc. 

shall deem to be included in the quoted price. 

route-

km 

22.73 22.73 22.73  

21 OPGW Fibre optic cabe-12 fibre including join box 

and earth bond as required as per actual site 

condition. One no OPGW for the line. 

route-

km 

22.73 22.73 22.73  

22 OPGW tension set complete for above OPGW  set 54 54 54  

23 OPGW suspension set complete for above OPGW  set 54 54 54  

24 OPGW vibration damper  set 284 284 284  

  Supply of insulator and fittings:      

  Insulator sets complete with insulators and all 

hardware fittings including suspension clamps, 

tension dead ends, armour rods as per 

requirement,arcing horn etc. 

     

25 132kV 70kN Suspension Insulator String for ACSR 

Grosbeak (Insulator) 

Sets 150 150 150  

26 132kV 70kN Suspension Insulator String for ACSR 

Grosbeak (Fittings) 

Sets 150 150 150  
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27 132kV 120kN tension Insulator String for ACSR 

Grosbeak (Insulator) 

Sets 156 156 156  

28 132kV 120kN tension Insulator String for ACSR 

Grosbeak  (Fittings) 

Sets 156 156 156  

29 132kV 70kN inverted low duty Tension Insulator 

String for ACSR Grosbeak (Insulator) 

Sets 12 12 12  

30 132kV 70kN inverted low duty Tension Insulator 

String for ACSR Grosbeak   (Fittings) 

Sets 12 12 12  

31 132kV 70kN upright low duty  tension Insulator 

String for ACSR Grosbeak (Insulator) 

Sets 12 12 12  

32 132kV 70kN upright low duty  tension Insulator 

String for ACSR Grosbeak  (Fittings) 

Sets 12 12 12  

33 Midspan  Compression join for ACSR Grossbeak Sets 15 15 15  

34 Repair Sleave for ACSR Grossbeak Sets 15 15 15  

35 Vibration Damper for ACSR Grossbeak Sets 492 492 492  

  Supply of Phase Conductor  and  OPGW       

36 ACSR Grosbeak single conductor per phase. Total 

12 nos. single conductors for four circuit line. 

Payment for extra length for sag, jumper, joint etc. 

shall deem to be included in the quoted price. 

route-

km 

4.21 4.21 4.21  

37 OPGW Fibre optic cabe-12 fibre including join box 

and earth bond as required as per actual site 

condition. two no OPGW for the line. 

route-

km 

4.21 4.21 4.21  

38 OPGW tension set complete for above OPGW  set 30 30 30  

39 OPGW suspension set complete for above OPGW  set 20 20 20  

40 Tower Type 1DL E6.0 (only tower) each 1 1 1  

41 Tower Type 1DL E6.0 (only stub) each 1 1 1  

42 Tower Type 1DL E9.0 (only tower) each 1 1 1  

43 Tower Type 1DL E9.0 (only stub) each 1 1 1  

44 Tower Type 1DT6 E6.0 (only tower) each 1 1 1  

45 Tower Type 1DT6 E6.0 (only stub) each 1 1 1  

46 Tower Type 1QL E9.0 (only tower) each 1 1 1  

47 OPGW vibration damper  set 112 112 112  

  Spare           

48 Tower Type 1QT6 E6.0 (only tower) each 1 1  Spare 

49 Tower Type 1QT6 E6.0 (only stub) each 1 1  Spare 

50 Tower Type 1QL E9.0 (only tower) each 1 1  Spare 

51 Tower Type 1QL E9.0  (only Stub) each 1 1  Spare 

52 ACSR Grosbeak km 2 2  Spare 

53 OPGW (7/3.25 mm steel earthwire equivalent  km 1 1  Spare 

54 70kN Insulator unit each 75 75  Spare 

55 120kN Insulator unit each 30 30  Spare 

56 Suspenssion fittings without disc for ACSR 

Grossbeak 

each 10 10  Spare 

57 Tension fittings without disc for ACSR Grossbeak each 10 10  Spare 

58 OPGW (7/3.25 mm S earthwire equivalent ) 

suspension set, complete assembly  

set 2 2  Spare 

59 OPGW (7/3.25 mm S earthwire equivalent ) tension 

set, complete assembly  

set 2 2  Spare 

60 Vibration Damper for  7x3.25 mm S earthwire 

equivalent OPGW  

each 5 5  Spare 

61 Mid-span join for phase ACSR Grossbeak  each 10 10  Spare 

62 Repair Sleave for ACSR Grossbeak each 10 10  Spare 

63 Linesmen Harness (complete) each 10 10  Spare 
Kvwjqv‰Ki Dc‡K›`ª nB‡Z we`¨gvb 132†Kwf Kweicyi-Uv½vBj mÂvjb jvBb ms‡hv‡Mi Rb¨ UvY©-Bb I UvY©-AvDU ‡dvi-mvwK©U jvBb Ges 
Kvwjqv‰Ki-avgivB Wvej mvwK©U jvBb wbg©vY| 

1 Tower Four Cricket, Dobul Cricket no. 99 99 99  
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  Supply of insulator and fittings:           

  Insulator sets complete with insulators and all 

hardware fittings including suspension clamps, 

tension dead ends, armour rods as per 

requirement,arcing horn etc. 

          

2 230kV, 120kN Suspension Insulator String for twin 

ACSR Mallar, complete assembly 

each 1038 1038 1038  

3 230kV, 210kN Heavy Suspension Insulator String 

for twin ACSR Mallard, complete assembly 

each 48 48 48  

4 230kV,  twin 210kN tension Insulator String for  

twin ACSR Mallar, complete assembly 

each 546 546 546  

5 230kV, 120kN Single upright low duty Tension 

Insulator String for twin ACSR Mallard, complete 

assembly 

each 30 30 30  

6 230kV, 120kN Single inverted low duty Tension 

Insulator String for twin ACSR Mallard, complete 

assembly 

each 12 12 12  

7 Weighted spacers complete with 35kg weight to be 

used with the jumper of 2Q30 tower 

each 24 24 24  

8 Spacer Damper for twin  ACSR Mallard for all 12 

phases 

Span-

phase* 

1200 1200 1200  

9 Spacer  for twin  ACSR Mallard for all 12 phases each 678 678 678  

10 Supply of Phase Conductor  and  OPGW       

11 Phase conductor ACSR Mallard including the 

necessary midspan joint and repair sleeves. Twelve 

nos. twin conductors on the line. Payment for extra 

length for sag, jumper, joint etc. shall deem to be 

included in the quoted price. 

route-

km 

32.156 32.156 32.156  

12 a) 7x4.00mm S earthwire equivalent OPGW Fibre 

Optic Cable - 48 Fibre inclusive of  joint boxes, 

fixing clamp, fusion splices, connections to to the 

joint boxes and earth bond as required as per actual 

site condition. Two nos. OPGW for the line. 

Payment for extra length due to sag, joint etc. shall 

deem to be included in the quoted price. 

route-

km 

32.409 32.409 32.409  

13 b) OPGW tension set complete assembly for above 

OPGW 

each 106 106 106  

14 c) OPGW suspension set complete assembly for 

above OPGW 

each 148 148 148  

15 d) Vibration damper for above OPGW. Span-

phase** 
202 202 202  

16 Aircraft obstruction lights solar powered 

complete....tower work platform 

nos 186 186 186  

17 Aircraft warning sphers for OPGW as per 

requirement of technical specification  

nos 275 275 275  

  SPARES             

  Towers           

  Fabrication, galvanising and supply of various types 

of towers,.... complete tower. 

          

18 Tower Type 2QL           

19 Tower Type 2DT6 E6.0 each 2 2  Spare 

20 Auxillary cross arm of Tower Type 2DT6 E6.0 each 2 2  Spare 

21 Tower Type      Spare 

22 Tower Type 2QL Standard each 1 1  Spare 

23 Tower Type 2QL E3.0 each 1 1  Spare 

24 Tower Type 2QL E6.0 each 1 1  Spare 

25 Tower Type 2QL E9.0 each 1 1  Spare 
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26 Tower Type 2QL E12.0 each 2 2  Spare 

27 Tower Type 2Q1 E18.0 each 1 1  Spare 

28 Tower Type 2Q15 E9.0 each 1 1  Spare 

29 Tower Type 2Q30 E6.0 each 1 1  Spare 

30 Tower Type 2QT6 E6.0 each 2 2  Spare 

31 Auxiliary Crossarm for 2QT6 per set 

of three 
1 1  Spare 

32 Phase Conductor and OPGW         Spare 

33 ACSR Mallard Km 10 10  Spare 

34 Insulator     Spare 

35 120kN insulator unit each 200 200  Spare 

36 210kN insulator unit each 200 200  Spare 

37 Fittings & Accessories     Spare 

38 Mid-span joint for phase  condutor ACSR Mallard each 50 50  Spare 

39 Repair sleeve for phase  conductor ACSR Mallard each 50 50  Spare 

40 Suspension set without disc for twin ACSR Mallard each 60 60  Spare 

41 Heavy Suspension set without disc for twin ACSR 

Mallard 

each 30 30  Spare 

42 Tension set without disc for twin ACSR Mallard each 60 60  Spare 

43 OPGW (7x4.00 mm S earthwire equivalent) 

suspension set, complete assembly 

each 50 50  Spare 

44 OPGW (7x4.00 mm S earthwire equivalent) tension 

set, complete assembly 

each 50 50  Spare 

45 Vibration damper for 7x4.00 mm 

S earthwire equivalent OPGW 

each 50 50  Spare 

46 Temporary Earthing Equipment each 2 2  Spare 

47 Elcometer each 1 1  Spare 

48 Motorised Compressore each 1 1  Spare 

K)  ‡dÂzMÄ 230/132 ‡Kwf we`y¨r Dc‡K›`ª     

1 Three Phase Auto Transformer set 1 1 1   

2 33/0.4kV AUXILIARY TRANSFORMER set 1 1 1   

3 33kv Neutral Earthing Resistor (NER) set 1 1 1   

4 230kV, SF6 CIRCUIT BREAKER, live tank, Single 

pole and gang operating 

set 6 6 6   

5 132kV, SF6 CIRCUIT BREAKER, live tank, Single 

pole and gang operating 

set 12 12 12   

6 230kV Disconnector with Earthing Switch  set 4 4 4   

7 132kV Disconnector Switch Tandem and Normal 

type with Earthing Switch  

set 15 15 15   

8 230kV Disconnector without Earthing Switch  set 12 12 12   

9 132kV Disconnector Switch Tandem and Normal 

type without Earthing Switch  

set 22 22 22   

10 230kV Single Phase Current transformer  no 24 24 24   

11 132kV Single Phase Current transformer  no 39 39 39   

12 230kV Single Phase Capacitive Voltage  transformer no 18 18 18   

13 132kV Single Phase Capacitive Voltage  transformer no 24 24 24   

14 132kV Single Phase Inductive Voltage  transformer no 15 15 15   

15 230kV Single Phase Surge Arrestor set 12 12 12   

16 132kV Single Phase Surge Arrestor set 36 36 36   

17 Substation Automation System SAS  set 2 2 2   

18 230kv Post insulator and Insulator String  lot 1 1 1   

19 132kv Post insulator and Insulator String  lot 1 1 1   

20 Battery & Charger  set 2 2 2   

21 Optical Fiber Cable lot 1 1 1   

‡dÂzMÄ-weweqvbv  ৩ †Kwf Wvej mvwK©U mÂvjb jvBb wbg©vY|   

1 Tower  106 106 98 supply Tower 
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ক্র:নাং প্রধান প্রধান মন্ত্রারত/ ভারাভাদরয রফফযণ একক Pzw³ 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

cÖK…Z 
†gvZv‡eK 
mieiv‡ni 

cwigvY 

¯’vwcZ 
hš¿cvwZ/ 

gvjvgv‡ji 
cwigvY 

ভন্তব্য 

8nos as Spear 

2 Conductor  35 rought 

km 

35 rought 

km 

35 rought 

km 

 supply 

Conductor 

11km as Spear  

3 Earthwire 35 rought 

km 

35 rought 

km 

33 rought 

km 

 supply 
Earthwire 2km 

as Spear  

4 OPGW 35 rought 

km 

35 rought 

km 

33 rought 

km 

 supply OPGW 
2km as Spear  

5 Insulators  839 set 839 set 799 set  supply 
Insulators  

40sets as Spear  

6 Fitings for Conductor and Insulator Hardware 1 lot 1 lot 1 lot   

7 OPGW Fitings 1 lot 1 lot 1 lot   

‡dÂzMÄ-‡dÂzMÄ   ওয় র  েশ  132†Kwf    র mvwK©U mÂvjb jvBb wbg©vY|   

1 Tower      22 wcwRwmwe n‡Z 
gvjvgvj 
mieivn Kiv 
nq| 

2 Conductor      4 rought 

km 

3 Earthwire     4 rought 
km 

4 OPGW     4 rought 

km 

5 Insulators      162 set 
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ছক-6 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

চুরিয নাভোঃ Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of Bibiyana-Kaliakoir 400 kV Transmission Line on Turnkey basis under Loan 

Agreement (Contract No.: PGCB/EDCF//TL/BIB-KAL/01; Dated 01/11/2011) 

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় 

গাইড রাইন অনুাদয প্রনীত  

 

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT ICT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা  Goods/Works  

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ  EDCF, Korea  

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ ২৪ ভাচ ম, ২০১১   

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ 

(কভদক্ষ ২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযজী রত্রকায় প্রকারত 

দয়দছ।  

 

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ   

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ   ররজররফ সফাড ম  

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫ জন   

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩ জন   

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 
০৬ জন   

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক 

না 

২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, 

schedule-II] 

০3 জন  

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]  ররজররফ সফাড ম   

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী 

ভয় ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

২৫ সভ, ২০১১।  



 

125 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ TOC এয কর দস্য  ঠিকাদাদযয উরস্থরত 

রছর  

 

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

প্রদমাজয নয়   

১৮                                       প্রদমাজয নয়  

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew Panel এ 

আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায Admiinistrative 

Authority             অরবদমাদগয        সকানরু  

জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়  

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

প্রদমাজয নয়  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা   ৩ (1. SEAN ENC Consortium, 2. 

HDEC-Daewoo Intl JV, 3. Consortium 

of GS E&C) 

 

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Consortium of 

GS E&C) 
 

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান  প্রদমাজয নয়।   

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন দয়দছ রক না 

Safe Custody-2 days (R-32); TEC Evaluation -21 

days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

২১ জুন ২০১১ দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ  

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

১৪ রদন (৫ জুরাই ২০১১ দযত্র অনুদভাদন কযা 

দয়দছ।)   

 

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম   

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 
মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

২৫ আগস্ট ২০১১ M/S Consortium of GS 

E&C) সক  NOA প্রদান কযা য়।  
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

[R-102(11), schedule-II] 

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত দফ। 

Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 

week) [R-36(6)- schedule-3, Part-A 

৬৭ রদন (০১ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।  -ইরডরএপ’য অনারি 

- ফারনজয ভন্ত্রণারয়, অথ ম ভন্ত্রণারয়, 

রফদুযৎ রফবাগ, ূমরভ ভন্ত্রণারয়  

এনরফ আয এয সবটিাং াংগ্র  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন 

বৃরদ্ধ কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০                   

   HOPE                     [R-74(4)] 
ভারপ্তয তারযে ৩০ এরপ্রর ২০১৪/৩১ আগস্ট 

২০১৫  

 

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

না   

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] যাঁ   

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত ৫৩৪.১৯১ সকাটি   

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত  টাোঃ ১৬০.২০ সকাটি  ইউএ ডরায ৪৫.৯০ রভররয়ন 

(টাোঃ ৫৩৪.১৯১ সকাটি এয ভতুল্য; ১ ইউএ ডরায 

= টাোঃ ৮০ রদদফ)  

 

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  না (১৭-১২-২০১৬ ফারনরজযকবাদফ চালু)   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায 

কাযণ রক 

           / Stay Order/      -        , 

                  খ          ,        

       ,    -                           

        

 

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] প্রদমাজয নয়  

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated 

damage আদযা কযা দয়রছর রক না 

 Time extension অনুদভাদন য়ায় 

Liquidated damage             ।  

 

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর 

কাযণ রক? 

  যাঁ   

৩৯                    dispute   নাই   

৪০ Fraudulence  দুনীরত   নাই   

৪১                                       

                

 বাযীজ – ৪ জন 

াইট – ১০ জন  
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ছক-6 (চরভান)  

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

চুরিয নাভোঃ Design, Supply, Testing and Commissioning of Kaliakoir 400/230/132 kV Sub-station on Turnkey basis under Loan Agreement (Contract No.: 

PPGCB/EDCF/SS/KAL/01; Dated 28/11/2011)  

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় 

গাইড রাইন অনুাদয প্রনীত 

 

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT ICT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা  ভারাভার, কাজ  

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ  EDCF, Korea  

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ ২৪  ২৭ ভাচ ম ২০১১   

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ 

(কভদক্ষ ২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা কযদত দফ 

[R-90(2)(a)] 

২টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযজী রত্রকায় প্রকারত দয়দছ   

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত ররটিইউ-সত 

াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ   

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ   ররজররফ সফাড ম   

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫ জন   

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩ জন   

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত দফ 

[R-8(1), schedule-II] 
৬ জন   

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক 

না 

২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, 

schedule-II] 

৩ জন   

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]  ররজররফ সফাড ম  

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী ভয় 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

১৫ জুন ২০১১   

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ কর TOC দস্য উরস্থত রছদরন।    

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি দয়দছ নাই   
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

১৮                                       িাআ   

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew Panel এ 

আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায Admiinistrative 

Authority             অরবদমাদগয        সকানরু  

জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়।   

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

প্রদমাজয নয়।  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা   ৩ (1. M/S Hyosung Cororation, 2. 

Consortium of GS E&C, 3. )  

 

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Hyosung 

Corporation, Korea.  
 

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান  প্রদমাজয নয়।   

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

২৬ জরাই ২০১১ দযত্র মূল্যায়ন সল কযা 

দয়দছ 

 

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

২৭ রদন (২২ আগস্ট ২০১১ দযত্র অনুদভাদন 

কযা দয়দছ।)   

 

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম   

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 
মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

২৫ আগস্ট ২০১১ NOA প্রদান কযা য়।   

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত 

দফ। Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) 

৬৭ রদন (০১ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।  -ইরডরএপ’য অনারি 

- ফারনজয ভন্ত্রণারয়, অথ ম 
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

[R-36(6)- schedule-3, Part-A ভন্ত্রণারয়, রফদুযৎ রফবাগ, ূমরভ 

ভন্ত্রণারয়  এনরফ আয এয 

সবটিাং াংগ্র  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন 

বৃরদ্ধ কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০                   

   HOPE                     [R-74(4)] 
ভারপ্তয তারযে ১২ রডদম্বয ২০১৬   

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

-   

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] যাঁ   

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত ৫৩৪.১৯১ সকাটি   

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত  টাোঃ ১৬০.২০ সকাটি  ইউএ ডরায ৪৫.৯০ রভররয়ন 

(টাোঃ ৫২৭.৪০ সকাটি এয ভতুল্য; ১ ইউএ ডরায = 

টাোঃ ৮০ রদদফ)  

 

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  না (১২-১২-২০১৬ তারযদে ফারনরজযকবাদফ চালু   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায 

কাযণ রক 

                                 Stay Order  

     -                            খ            

                   -                           

        

 

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] Outdoor equipment এর Spread Footing 

pile foundation                          

                                          

                                            

  ।                 । 

 

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

          Time extension             -      

     LD                           । 

 

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর 

কাযণ রক? 

 যাঁ   

৩৯                    dispute   নাই   

৪০ Fraudulence  দুনীরত   নাই   

৪১                                       

                

 বাযীজ – ০৬ জন, সরাকার – ৪৫ জন   
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ছক-6 (চরভান)  

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

চুরিয নাভোঃ Land Development, Construction of ANSAR Barrack and Barbed Wire Fencing at proposed 400/132 kV Sub-station at Kaliakoir, Gaazipur  

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড রাইন 

অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ অনুাদয প্রনীত  

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT NCT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা  Works  

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ  GoB  

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ ২৬ সদন্ফম্বয ২০১২; দদরনক ইদিপাক, দদরনক কাদরয 

কন্ঠ, The Daily Sun, The Daily Financial 

Express 
পূনোঃদযত্র – ১৬  ১৭ অদক্টাফয, ২০১২; দদরনক 

ভকার, দদরনক মৄগান্তয, The Daily independent, 

The Daily Star 

 

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ (কভদক্ষ 

২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা কযদত দফ 

[R-90(2)(a)] 

২৬ সদন্ফম্বয ২০১২; দদরনক ইদিপাক, দদরনক কাদরয 

কন্ঠ, The Daily Sun, The Daily Financial 

Express 
পূনোঃদযত্র – ১৬  ১৭ অদক্টাফয, ২০১২; দদরনক 

ভকার, দদরনক মৄগান্তয, The Daily independent, 

The Daily Star 

 

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত ররটিইউ-সত 

াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত ররটিইউ-সত 

াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

ররটিইউ দয়ফাইট, ররজররফ দয়ফাইট   

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ   ররজররফ সফাড ম   

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫ জন   

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩ জন   

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত দফ [R-

8(1), schedule-II] 
০৬ জন   

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক না ২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, schedule-II] ০২ জন (বুদয়ট  রফটিআযর)   

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]  ররজররফ সফাড ম  



 

131 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী ভয় 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

১০ অদক্টাফয ২০১২ 

পূনোঃদযত্র – ০১ নদবম্বয, ২০১২ 

 

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ TOC এয দস্যগণ উরস্থত রছদরন।   

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি দয়দছ রক না 

[R-56, R-57(3)(4)] 
নাই   

১৮                                       প্রদমাজয নয়।   

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew Panel এ 

আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায Admiinistrative 

Authority             অরবদমাদগয        সকানরু  

জফাফ/রদ্ধান্ত না ান [R-57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়।  

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

প্রদমাজয নয়।  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা   ২ (1. M/S BDCL-RC-MJC (JV), 2. M/S 

Abdul Monem Ltd.) 

Re-Tender: 4 (1. M/S BDCL-RC-MJC 

(JV), 2. M/S Abdul Monem Ltd., 3. M/S 

Spectra Engineers Ltd., 4. M/S Rupali 

Traders) 

 

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

Responsive দযদাতা M/S Consortium of GS 

E&C) 
 

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান  PGCB Board returned or re-tender on 14 

Oct 2012  
 

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন দয়দছ রক না 

Safe Custody-2 days (R-32); TEC Evaluation -21 

days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

০২ নদবম্বয ২০১২ পূনোঃদযত্র-এয মূল্যায়ন সল 

কযা দয়দছ 

 

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

০১ রদন (০৩ নদবম্বয ২০১২ পূনোঃদযত্র-এয 

পর দযপ্রস্তাফ অনুদভাদন কযা দয়দছ।)   

 

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র অনুদভাদন 

দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম   

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয (AA) 
রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী কতৃমদক্ষয 

(AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ রদদনয ভদধ্য 

দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

০৪ নদবম্বয ২০১২ NOA প্রদান কযা য় (M/S 

Abdul Monem Ltd. Accepted on 06 

Nov 2012)।  

 

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত 

দফ। Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) 
[R-36(6)- schedule-3, Part-A 

০৮ রদন (১২ নদবম্বয ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।    

  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন বৃরদ্ধ কযা 

দয়দছ  

                  ২০      । ২০                   

   HOPE                     [R-74(4)] 
ভারপ্তয তারযে ১২ রডদম্বয ২০১৬   

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

  

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)]   

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত টাোঃ ৪৪.৭৫৭৩ সকাটি   

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত  টাোঃ ৩৮.৫৭ সকাটি   

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  না   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায কাযণ রক  স্থানীয় ফাঁধা/Stay Order/নদীয নাব্যতা হ্রা ইতযারদ   

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)]     -                                        

                                         

                                       ।  

                               । 

 

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

 Time extension অনুদভাদন য়ায় Liquidated 

damage আদযা য়রন।  

 

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর কাযণ রক?  দয়দছ   

৩৯                    dispute   নাই   

৪০ Fraudulence  দুনীরত   নাই   

৪১                                                

       

 নাই   
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ছক-6 (চরভান) 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

চুরিয নাভোঃ Consultancy Services for Construction of Bibiyana-Kaliakoir 400 kV Transmission Line and Associated Kaliiakoir 400//230/132 kV Sub-

station under Loan Agreement  

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় 

গাইড রাইন অনুাদয প্রনীত 

 

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT ICT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা  Services  

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ  EDCF, Korea  

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ EoI – ৩০ অদক্টাফয ২০১০ 

RFP – ১২ সপব্রুয়াযী, ২০১১  

 

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ 

(কভদক্ষ ২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২          ১                       

       

 

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ   

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ   ররজররফ সফাড ম   

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫ জন   

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩ জন   

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 
০৬ জন   

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক 

না 

২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, 

schedule-II] 

যাঁ, ০২ জন   

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]  ররজররফ সফাড ম   

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী EoI – ২৩ রডদম্বয ২০১০  
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

ভয় ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ TOC দস্যগদণয উরস্থরতদত সোরা য়   

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

নাই   

১৮                                       প্রদমাজয নয়   

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew 

Panel এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             

অরবদমাদগয        সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান 

[R-57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়  

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

প্রদমাজয নয়  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা     

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 
  

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান  প্রদমাজয নয়  

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

Technical evaluation report 

completed 6 February 2011, 

Financial evaluation report 

completed 20 March 2011, sent to 

EDCF for consent 21 April 2011, 

consent received 21 April 2011 

 

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

  

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম   

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 
মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত 

দফ 

২২ এরপ্রর ২০১১ NOA প্রদান কযা য় (M/S 

KEPCO)।  
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত 

দফ। Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) 
[R-36(6)- schedule-3, Part-A 

৬২ রদন (২৩ জুন ২০১১ চুরি স্বাক্ষরযত য়)।    

  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন বৃরদ্ধ কযা 

দয়দছ  

                  ২০      । ২০                   

   HOPE                     [R-74(4)] 

ভয়ীভা ২ ফায  ৯৩৯ রদন ররজররফ সফাদড ময 

অনুদভাদনক্রদভ বৃরদ্ধ কযা দয়দছ।  

ভাঠ ম মাদয় কাদজয রফরম্ব য়ায় 

উি চুরিয ভয় ফরধ মত কযা য়।  

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয ভদধ্য, ১ 

সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

না   

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)]   

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত টাোঃ ৩১.০৯ সকাটি    

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত  টাোঃ ৫.২৫ সকাটি  

ইউএ ডরায ২.৫০ রভররয়ন 

ভতুল্য টাোঃ ২২.২৬৮৯ সকাটি 

১ ইউএ ডরায = টাোঃ ৮০ রদদফ 

 

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  না   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায কাযণ রক   কনারদটন্পী চুরিদত রফরফয়ানা উদকে রনভ মাণ কাজ 

অন্তভু মি য়া  কাররয়াককয উদকদেয কাম মকার বৃরদ্ধ  

 

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] রফরফয়ানা উদকদেয কাজ এয জন্য চুরি াংদাধন   

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated damage 

আদযা কযা দয়রছর রক না 

 প্রদমাজয নয়।   

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর কাযণ রক?  যাঁ   

৩৯                    dispute   নাই   

৪০ Fraudulence  দুনীরত   নাই   

৪১                                                

       

 নাই   
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ছক-6 (চরভান) 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

চুরিয নাভোঃ Construction of 400/230 kV Bibiyana Sub-station (Contract No.: PGCB/EDCF/SS/02; Dated 08/10/2015) 
ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় 

গাইড রাইন অনুাদয প্রনীত 

 

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT ICT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা  Goods/Works  

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ  EDCF, Korea  

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ  ০২-১২-২-১৪   

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ 

(কভদক্ষ ২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

২টি ফাাংরা  ১টি ইাংদযজী রত্রকায় প্রকারত  

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

যাঁ   

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ   ররজররফ সফাড ম  

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫ জন   

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩ জন   

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 
০৬ জন   

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক 

না 

২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, 

schedule-II] 

০২ জন  

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]  ররজররফ সফাড ম   

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী 

ভয় ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

৩০ রডদম্বয ২০১৪   

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ কর TOC দস্য উরস্থত রছদরন   
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

না   

১৮                                       প্রদমাজয নয়   

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew 

Panel এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             

অরবদমাদগয        সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান 

[R-57(10)(11)(12) 

প্রদমাজয নয়  

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

প্রদমাজয নয়  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা   ০২ (1. M/S Consortium of GS E&C, 

2. M/S Hyosung Corporation) 

 

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

01  

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান  প্রদমাজয নয়   

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

৫ ভাচ ম ২০১৫   

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

৫ রদন (১০ ভাচ ম ২০১৫ অনুদভাদন কযা দয়দছ)   

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

ররজররফ সফাড ম   

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 
মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর 

 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত 

দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

১৭ ভাচ ম ২০১৫ NOA প্রদান কযা য়   
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

[R-102(11), schedule-II] 

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত 

দফ। Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) 
[R-36(6)- schedule-3, Part-A 

২০১ রদন (০৮ অদক্টাফয ২০১৫ চুরি স্বাক্ষরযত 

য়)।   

 

  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন 

বৃরদ্ধ কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০        

              HOPE                     

[R-74(4)] 

ভারপ্তয তারযে ৩০-০৪-২০১৭   

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

না   

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] যাঁ   

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত টাোঃ ১২৪.৮৩১৭ সকাটি    

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত  টাোঃ ৪৯ সকাটি  ইউএ ডরায ১২.৭ রভররয়ন   

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  ১৭ রডদম্বয ২০১৬   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায 

কাযণ রক 

      -                            খ      

                         -     

                              

 

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] নাই   

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated 

damage আদযা কযা দয়রছর রক না 

                                

     -                            

            । 

 

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর 

কাযণ রক? 

 যাঁ   

৩৯                    dispute   নাই   

৪০ Fraudulence  দুনীরত   নাই   

৪১                                       

                

 নাই   
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ছক-6 (চরভান) 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত রফলদয় ররএ-২০০৬ এফাং ররআয-২০০৮ এয নীরতদত য়ায রফলদয় 

“দযত্র রযফীক্ষণ” ছক  

          Supply, Erection, Testing and Commissioning of 230kV Fenchuganj-Bibiyana Transmission Line. (PGCB/230KV/TL/F-B/01; Dated: 

24/10/2010.) 

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১ দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় গাইড 

রাইন অনুাদয প্রনীত রকনা 

 দযত্র দররর ররএ  াাে াংস্থায ক্রয় 

গাইড রাইন অনুাদয প্রনীত 

 

২ ক্রয় প্ররক্রয়ায ধযণ  সমভন, NCT, ICT ICT  

৩ ক্রদয়য কযাটাগরয  সমভন, ভারাভার, কাজ, সফা         ,      

৪ ক্রয় দ্ধরত সমভন, OTM,LTM, DPM ইতযারদ  OTM  

৫ র্ থায়ি  GoB, াংস্থায রনজস্ব, উন্নয়ন দমাগী ইতযারদ            

৬ রত্রকায় দযত্র প্রকাদয তারযে  ফহুর প্রচররত ২টি াংফাদদত্র প্রকা কযদত দফ ২০-০৪-২০১০      

৭ সকান সকান রত্রকায় দযত্র প্রকারত দয়দছ 

(কভদক্ষ ২টিদত) 

কভদক্ষ ১টি ইাংদযজী  ১টি ফাাংরা রত্রকায় প্রকা 

কযদত দফ [R-90(2)(a)] 

৩            ১                     

       

 

৮ এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদনা দয়দছ রক না 

এক সকাটি টাকায অরধক মূদল্যয দযত্র রফজ্ঞরপ্ত 

ররটিইউ-সত াঠাদত দফ [R-90(2)(i)] 

      

৯ TOC, TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ                    

১০ TOC এয দস্য াংখ্যা  ৩ দস্য দত দফ [R-7, schedule-II] ৫      

১১ TOC-সত TEC দত অন্তভু মি দস্য াংখ্যা  ১ জন [R-7, schedule-II]  ৩      

১২ TEC এয দস্য াংখ্যা  দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৫-৭ জন দস্য িাযা গঠিত দত 

দফ [R-8(1), schedule-II] 
৬      

১৩ দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত ফাইদযয দস্য রছদরন রক 

না 

২ জন ফাইদযয দস্য উরস্থত থাকদত দফ [R-7, 

schedule-II] 

২    (              )   

১৪ TEC অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ  দযত্র অনুদভাদনকাযী কতৃমক্ষ দফন [R-8(3)]                  

১৫ দযত্র গ্রদনয তারযে দযত্র প্রকাদয তারযে দত দযত্র গ্রদনয ভধ্যফতী 

ভয় ররআয-২০০৮ অনুমায়ী রনধ মাযণ কযদত দফ 

   ‡g  0 0 Bs   
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

১৬ দযত্র দররর সোরায ঠিকতা দযত্র সোরায ভয় কর দস্য উরস্থত থাকদত দফ     TOC                ।   

১৭ দযত্র রফলদয় সকান অরবদমাগ রছর রক না অরবদমাগ থাকদর রর আয-২০০৮ অনুমায়ী রনষ্পরি 

দয়দছ রক না [R-56, R-57(3)(4)] 

      

১৮                                             

১৯ Independent Review Panel -            খ              ৭                Reiew 

Panel এ আীর কযা মাদফ মরদ রতরন কর প্রকায 

Admiinistrative Authority             

অরবদমাদগয        সকানরু  জফাফ/রদ্ধান্ত না ান 

[R-57(10)(11)(12) 

         ।   

২০ Review Panel            Follow-on Review Panel এয রদ্ধান্ত দফ অরবদমাগ প্রারপ্তয ১২ 

কাম মরদফদয ভদধ্য  

         ।  

২১ দযদত্র অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা     

২২        Responsiveness  Responsive দযদত্রয নুযনতভ াংখ্যা রনরদ মষ্ট কযা সনই  

[R-98(14)(28)] 

   

২৩ TEC কতৃমক সুারযকৃত পুনোঃদযত্র আফান           ।  

২৪ মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন সল কযা দয়দছ রক না ররআয অনুমায়ী মথাভদয় দযত্র মূল্যায়ন ম্পন্ন 

দয়দছ রক না Safe Custody-2 days (R-32); TEC 

Evaluation -21 days [R-36(6), schedule- part-A] 

23 days (opening to evaluation) 

 ২৯-০৬-২০১০     খ                    

         । 

 

২৫ মূল্যায়ন  অনুদভাদদনয ভদধ্য রদফদয প্রকৃত 

াথ মকয  

Ministry- 9 days (Ministry 8 weeks (56 days) + 

NOA – 1 week) 

[R-36(6)-schedule -3, Part-A] 

২৭     (   ২৬-০৭-২০১০     খ              

         ।)   

 

২৬ দযত্র অনুদভাদন কদযদছন সক? DOFP অনুাদয মথামথ কতৃমদক্ষয ভাধ্যদভ দযত্র 

অনুদভাদন দয়দছ রক না 

                  

২৭ মূল্যায়ন প্ররতদফদন যারয অনুদভাদনকাযী 

কতৃমদক্ষয (AA) রনকট সপ্রযণ কয দয়রছর রকনা  

Be sent directly to AA in sealed envelope [R-

36(33)] 
সিাসনি নুবমাদিকািী কর্তথপবক্ষি (AA) নিকট 
প্রপ্রিণ কি হবয়নছল 

 

২৮ NOA প্রদান ক) সটডায Validity Period এয ভদধ্য ভাপ্ত কযদত দফ 

ে) সটডায মূল্যায়ন প্ররতদফদন (TER) অনুদভাদদনয ৭ 

রদদনয ভদধ্য দত দফ [R-36(4)(a), schedule –II] 

গ) চুরি স্বাক্ষয - NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য  

[R-102(11), schedule-II] 

03 AvMó 2010Bs     খ NOA           ।  
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ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ অনুযণীয় রফলয়াফরী প্রকৃত ভন্তব্য 

২৯ NOA জাযীয কতরদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত 

দয়দছ 

NOA জাযীয ২৮ রদদনয ভদধ্য চুরি স্বাক্ষরযত দত 

দফ। Ministry: (Secretary–2 weeks, Ministter–1 

weeks, Total 3 weeks (21 days); NOA–1 week) 
[R-36(6)- schedule-3, Part-A 

                  2010Bs            

  )। 

 

  

৩০ চুরিয জন্য রনধ মারযত ভয়ীভা কতফায  কতরদন 

বৃরদ্ধ কযা দয়দছ  

                  ২০      । ২০        

              HOPE                     

[R-74(4)] 

           খ ১২        ২০১৬   

৩১ CPTU দয়ফ াইদট NOA প্রকা   ) CPTU দয়ফ াইটোঃ NOA জাযীয ৭ কাম মরদফদয 

ভদধ্য, ১ সকাটি টাকা  তদুধ ম মূদল্যয জন্য [R-37(1+2)] 

খ) PE   দয়ফ াইটোঃ ১ সকাটি টাকায রনদচ।  

    

৩২ সটডায Validity Period এয ভদধ্য চুরি ম্পাদন          ৬০-১২০     [R-19(1)(2), R-117(10)] যাঁ  

৩৩ প্রাক্কররত মূল্যভান প্রাক্কররত মূদল্যয রযভান কত ৫৩৪.১৯১       

 চুরিমূল্য  চুরিমূদল্যয রযভান কত      24.97                  7.4        

(    83.02             ; ১      

     =     78       ) 

 

৩৪ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত দয়দছ রক না  না   

৩৫ চুরি অনুমায়ী মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর তায 

কাযণ রক 

      -                            খ      

                         -     

                              

 

৩৬                                          মূর চুরিমূদল্যয ১৫% [R-77(a)] Outdoor equipment    

             g      

                                 

 

৩৭ মথভদয় ক্রয় ম্পারদত না দর Liquidated 

damage আদযা কযা দয়রছর রক না 

                               

               g            । 
 

৩৮ চুরি অনুমায়ী Payment দয়দছ রক না? না দর 

কাযণ রক? 

       

৩৯                    dispute         

৪০ Fraudulence  দুনীরত         

৪১                                       

                

 বায ীজ – ৫ জন, সরাকার – ২০ জন   
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ংরযাজিী - ২ 

- প্রকরের বাস্তবায়ি ও মস্যাক্তদ ম্পক্তকশি িথ্যাক্তদ ও মিামি ংগ্ররর জন্য প্রকে ংক্তিষ্ট ব্যক্তিবরগ শর জন্য ািারণ 

প্রশ্নমাা-১ 

- প্রকরের বাস্তবায়ি ও মস্যাক্তদ ম্পক্তকশি িথ্যাক্তদ ও মিামি ংগ্ররর ক্তিক্তমত্ত প্রকে পক্তরচারকর জন্য প্রশ্নমাা-২ 

- প্রকরের ে শনিক্তিক গুরুত্ব ও ম্ভাব্য বদাি ম্পরকশ প্রকে এাকার স্থািীয় ব্যক্তিবরগ শর ক্তিকে রি মিামি 

ংগ্ররর ক্তিক্তমত্ত প্রশ্নমাা-৩ 

- ম াকা গ্রুপ অরাচিা নুষ্ঠারির জন্য প্রশ্নমাা 
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144 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

প্রশ্নভারা-১ 

 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন  ভস্যারদ ম্পরকমত তথ্যারদ  ভতাভত াংগ্রদয রদক্ষয প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাদজ াংরেষ্ট প্রদকৌরী, কভ মকতমা, 

রফদলজ্ঞ ইতযারদ ব্যরিফদগ ময জন্য াধাযণ প্রশ্নভারা 

              

      

       

সভাফাইর নম্বযোঃ  

 

1.  রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন                          

     াংরেষ্ট       াংরেষ্ট                         াংরেষ্ট        

2.                                                             ।                    

                /    । 

3.                                    ।                                             

                     । 

4.                                                                                             

                                                                                   

                                                    ।  

5.                                                                                

                                                       

6.                        /                                                 ।  

(ক) কডাক্টয   (ে) ট্রান্পপযভায   (গ) সুইচগীয়ায মন্ত্রারত  

 

7. ৪০০                                                       ।  

8.                             ৪০০                                                            

                 । 

9.                                                      র                                

                                   ?  

10.                                                                                   ।  

11. অন্য সম সকান রফলদয় আনায সুরচরন্তত ভতাভত/সুারয থাকদর অনুগ্রপূফ মক তা ফলুন/ররখুন। 

 

                  

                   

                    রোঃ  
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প্রশ্নভারা-2 

 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)” ীল মক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন  ভস্যারদ ম্পরকমত তথ্যারদ  ভতাভত াংগ্রদয রনরভি প্রকল্প রযচারদকয জন্য প্রশ্নভারা 

 

                   

      

 

1. আরন কত রদন মাফত এই প্রকদল্পয দারয়দত্ব আদছন?  

 

2. আনায পূদফ ম সকউ রক প্রকল্প রযচারদকয দারয়ত্ব ারন কদযদছন? কদয থাকদর অনুগ্রপূফ মক তাঁয/তাঁদদয নাভ  

ভয়কার উদেে করুন। 

 

3. রডরর অনুমায়ী সকান সকান কভ মকতমা  কভ মচাযী আনায প্রকদল্প সপ্রলদণ/নতুন রনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ এফাং 

অনুরূ দায়দনয জন্য সকান দ োরর আদছ রকনা? োরর থাকদর, োরর দগুদরা সপ্রলদণ/নতুন রনদয়াদগয ভাধ্যদভ  

দায়দনয জন্য রক ব্যফস্থা গৃীত দয়দছ? ফতমভাদন রনদয়ারজত কভ মকতমা  কভ মচাযীগদণয িাযা আরন রক সুষ্ঠুবাদফ 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ ম্পাদন কযদত াযদছন? সরাকফর র্াটরত থাকদর তায কাযদণ রক ধযদণয ভস্যায 

ম্মুেীন দেন? 

 

4. ভারাভার (Goods), কাজ (Works)   সফা (Services) –এয াংগ্র/ক্রয় (Procurement)-এয সম কয়টি 

প্যাদকজ কযা দয়দছ, সগুদরায ভদধ্য সকান সকান প্যাদকদজয সটডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত দয়দছ এফাং সকান সকান 

প্যাদকদজয সটডারযাং প্ররক্রয়া এেন ফাঁরক আদছ? 

 

5. সম কর প্যাদকদজয সটডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত দয়দছ, সগুদরা মথামথ যকারয রফরধভারা অনুযণ কযা দয়দছ রক 

না এফাং এই প্ররক্রয়ায় সকান ভস্যায ম্মুেীন দয়রছদরন রক? 

 

6. সম কর প্যাদকদজয সটডারযাং প্ররক্রয়া ভাপ্ত য় নাই, সগুদরায ফতমভান অফস্থা রক? এ ফ প্যাদকদজয 

প্ররক্রয়াকযদণ সকান ভস্যা থাকদর অনুগ্রপুফ মক তায ফণ মনা রদন। 

 

7. ভারাভার (Goods) াংগ্র/ক্রদয়য সম প্যাদকজগুদরায চুরিত্র ম্পারদত দয়দছ এফাং য়াকম অড মায সদয়া দয়দছ 

সগুদরায অধীদন ভারাভার াংগ্রদয ফতমভান অফস্থা রক ম মাদয় আদছ? 

 

8. কাজ (Works)-এয সম প্যাদকজগুদরায চুরিত্র স্বাক্ষরযত দয়দছ  য়াকম অড মায প্রদান কযা দয়দছ, সগুদরায 

কাজ শুরু দয় থাকদর তায অগ্রগরত রকরূ? আয কাজ শুরু দয় না থাকদর তায কাযণ রক? 

 



 

146 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

9. সফা (Services)-এয সম প্যাদকজগুদরায চুরিত্র স্বাক্ষরযত দয়দছ  য়াকম অড মায সদয়া দয়দছ, সগুদরায 

অধীদন সদী  রফদদী যাভ মক প্ররতষ্ঠান রক কাজ শুরু কদযদছন? এ ব্যাাদয রক সকান ভস্যা আদছ? 

 

10. প্রকল্প ফাস্তফায়দন রক রক ধযদণয ভস্যায ম্মুেীন দেন এফাং তা সথদক উিযদণয জন্য আনায রক সকান যাভ ম 

ফা সুারয আদছ? 

 

11. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ফতমভান ম মাদয় দাঁরড়দয় আরন রক আাফাদী সম অনুদভারদত আযরডরর-এয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

প্রকল্পটি জুন ২০১৭-সত ভাপ্ত দফ? 

 

12. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ রদরট এরাকায উিৃি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদডয ভাধ্যদভ অরধক চারদাম্পন্ন এরাকায় 

ঞ্চারদন কতোরন ক্ষভ দফ? 

 

13. ররজররফএর এয গ্রাক ম মাদয় আস্থা  ন্তুরষ্ট আদফ ফদর ভদন কদযন? 

 

14. প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ  ভয়ভত ফাস্তফায়ন এফাং উদেশ্যাফরী পুদযাপুরয অজমদনয রদক্ষয আনায সকান সুরচরন্তত ভতাভত 

থাকদর অনুগ্রপুফ মক তা ফলুন। 

 

15. প্রকদল্পয কাজমূ টান ম রক রবরিদত সদী/রফদদী ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান িাযা কযাদনা দে। এই কাজগুদরা াংরেষ্ট 

যকারয প্ররতষ্ঠান ভাধ্যদভ কযাদনা দর রক রক ভস্যা দত াযদতা ফদর ভদন কদযন? 

 

16. অন্য সম সকান রফলদয় আনায সুরচরন্তত ভতাভত/সুারয থাকদর অনুগ্রপূফ মক তা ফলুন/ররখুন। 
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প্রশ্নভারা-3 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)”  

ীল মক প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন, অথ মকনরতক গুরুত্ব  ম্ভাব্য অফদান ম্পদকম স্থানীয় জনগদনয রনকট দত  

ভতাভত াংগ্রদয জন্য প্রশ্নভারা 

নাভোঃ       সাোঃ 

ঠিকানাোঃ    

গ্রাভোঃ    উদজরাোঃ     সজরাোঃ 

প্রশ্নভারাোঃ 

১ আরন রক প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর সকানরূ ভস্যারদ রক্ষয কদযদছন? 

ক) যাঁ 

ে) না 

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন)   

২ রদরট এরাকায় উৎারদত উিৃি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড ঞ্চারদনয ভাধ্যদভ ঢাকায উিযাঞ্চদর ম মাপ্ত রফদুযৎ যফযা 

রনরিতকদল্প “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন রনভ মাণ (১ভ 

াংদারধত)” ীল মক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দে। এ প্রকল্প ফাস্তফায়দন রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান 

প্রবাফ আদছ ফদর রক আরন ভদন কদযন? অনুগ্রপূফ মক রফস্তারযতবাদফ ফলুন/ররখুন।   

৩ আরন রক ভদন কদযন সম, এ প্রকল্প ফাস্তফায়ন সদদয রফদুযৎ ব্যফস্থায় গুরুত্বপুণ ম অফদান যােদফ? 

ক) যাঁ 

ে) না 

(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন)   

৪ রদরট এরাকায রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকানরু উন্নরত দয়দছ রকনা দয়া কদয ভতাভত রদনোঃ 

(ক) সরাড সরডাং -                                            (ে) সবাদল্টজ উঠানাভা -  

≥ রদদন ১ ফায                                                   ≥ রদদন ১ ফায 

≥ রদদন ২ ফায                                                   ≥ রদদন ২ ফায 

≥ রদদন ৩ ফা তদতারধক ফায                                  ≥ রদদন ৩ ফা তদতারধক ফায 

≥ কদারচৎ সরাড সরডাং য়                                   ≥ কদারচৎ সবাদল্টজ উঠানাভা কদযয় 

 
(দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন) 

৫   এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয  জন্য প্রদয়াজনীয় রকছু জরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ। আনায সকান জরভ অরধগ্রণ কযা দয় 

থাকদর আরন তায মুল্য ফাফদ অথ ম মথাভদয় সদয়দছন রকনা। এ রফলদয় আনায সকান ফিব্য/ভতাভত/সুারয 

থাকদর অনুগ্রপূফ মক ফলুন/ররখুন।  
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৬ রনদচয সকান সকান সক্ষদত্র এ প্রকল্প গুরুত্বপুণ ম অফদান যােদফ ফদর আরন ভদন কদযন? 

ক) রফদুযদতয জরবযতা; 

ে) ব্যাফাফারনদজয; 

গ) রল্প কাযোনায়;  

র্) রযদফদ; 

ঙ) রফদুযৎ যফযা ব্যফস্থায়; 

চ) কাযোনা প্ররতষ্ঠায়;  

ছ) রবন ২০২১ এয ‘ফায জন্য রফদুযৎ’ কভ মসূচী ফাস্তফায়দন।  

 (দয়া কদয টিক রচি রদন এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন) 
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

“        -          ৪০০               -         ২৩০                 

(১          )”             উয                   (FGD) 

FGD বা রযচারনায জন্য সচক ররস্ট 

সপাকা গ্রু আদরাচনায স্থানোঃ কক্ষ নাং – ৩৩, িক – ১২, আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রনারয়, সদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

তারযেোঃ ১২ ভাচ ম, ২০১৭, যরফফায  ভয়োঃ রফদকর ৩ র্টিকা  

 

ক্ররভক 

নাং 
অাংগ্রণকাযীয নাভ ফয় সা রক্ষা সভাফাইর নাং স্বাক্ষয 

১       

২       

৩       

৪       

৫       

৬       

৭       
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

 “        -          ৪০০               -         ২৩০                 

(১          )”             উয                   (FGD) 

সপাকা গ্রু আদরাচনায স্থানোঃ কক্ষ নাং – ৩৩, িক – ১২, আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রনারয়, সদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।  

তারযেোঃ ১২ ভাচ ম, ২০১৭, যরফফায       ভয়োঃ রফদকর ৩ র্টিকা  

 

আদরাচনায রফলয়ফস্তুোঃ  

১। “রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন (১ভ াংদারধত)”  ীল মক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়দনয পদর সদদয রফদুযৎ ব্যফস্থায় রকরু প্রবাফ ড়দফ ফদর আরন ভদন কদযন? দয়া কদয ব্যাখ্যা করুন।  

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

২। রদরট রফবাদগ উৎারদত উিৃি রদরট দত ঢাকায় ঞ্চারন এফাং রফদ্যভান ঞ্চারন রাইদনয উয সরাড হ্রাকযদণয 

রদক্ষয ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পটিয কারিত উদেশ্য পর দফ রক? অনুগ্রপুফ মক আনায সুরচরন্তত ভতাভত রদন। 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................................................ .............

...................................................................................................................... .............................। 

৩। প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর রদরট অঞ্চদর নতুন স্থারতব্য  রফদ্যভান রফদুযৎ সকেমূদয উৎারদত অরতরযি রফদুযৎ 

জাতীয় গ্রীদড ঞ্চারন কযা কতোরন ম্ভফ দফ ফদর আরন ভদন কদযন? 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................................................... .................

.................................................................................................................. .................................। 

৪। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র –  

ক) কাম মম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজমদন; 

ে) ব্যফহৃত প্রমৄরিয উৎকল মতা প্রদি; 

গ) ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ রযচারনায ারফ মক ভান ম্পদকম; 

ম্ভফ দর আনায সুরচরন্তত ভতাভত রদন। 

......................................................................................................................................... ............

....................................................................................................................... ..............................

............................................................................................................................. ........................

................................................................................................................................................... 

৫।  অন্যান্য রফলয়ারদোঃ  
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

 

 

 

 

ংরযাজিী - ৩ 

- প্রকে বাস্তবায়ি ও মস্যাক্তদ ম্পরকশ প্রকে ংক্তিষ্ট ব্যক্তিবরগ শর ক্তিকে রি ংগৃীি িথ্যাক্তদ/মিামরির ক্তবরিণ  

- প্রকে এাকার মিামি প্রদািকারী স্থািীয় ব্যক্তিবরগ শর মিামরির ক্তবরিণ  
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

প্রকরের বাস্তবায়ি ও মস্যাক্তদ ম্পরকশ প্রকে ংক্তিষ্ট ব্যক্তিবরগ শর ক্তিকে রি msM„wnZ Z_¨vw`/gZvg‡Zi ক্তবরিণ 

µt 

bs 

cÖkœ DËi DËi `vZvi 

msL¨v 

kZKiv 

KZRb GB 

DËi w`‡q‡Qb 

01 রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ 

সকরব  সপঞ্চুগঞ্জ-রফরফয়ানা 

২৩০ সকরব ঞ্চারন রাইন 

                      

        াংরেষ্ট       

াংরেষ্ট                  

       াংরেষ্ট       

মন্তব্য মিআ ২ Rb ৯.০৯ 

ংক্তিষ্ট ১৬ জি ৭২.৭২ 

02 
                   

                  

                    

   ।              

                   

   /    । 

মন্তব্য প্রিআ ১ Rb ৪.৫৪ 

বি, াওর এর কাররণ প্রক্তিবন্ধকিা ১১ Rb ৫০ 

ROW ভস্যা    ১২ Rb ৫৪.৫৪ 

 বিক্তবভাগ ও জক্তমর মাক্তক কর্তশক বাঁিা ৯ জি ৪০.৯ 

03 
                    

               ।      

                       

                

             

        । 

মন্তব্য মিআ ৩ Rb ১৩.৬৩ 

রিা, রাজনিক্তিক ক্তস্থরিা ৭ জি ৩১.৮২ 

বিক্তবভাগ ও জক্তমর মাক্তক কর্তশক 

বাঁিাজক্তিি ক্তবম্ব 

৯ জি ৪০.৯ 

ক্তবম্ব য়ক্তি  ৩ জি ১৩.৬৩ 

04                          

                  

                    

                          

                     

                    

                       

                   

                     

                      

         । 

মন্তব্য মিআ ৪ জি  ১৮.১৮ 

যাঁ  ১১ জি ৫০ 

ক্তবরুপ প্রভাব পড়রব িা  ১৩ জি ৫৯.০৯ 

ক্তস্থক্তিলীিা ও ক্তিভ শররযাগ্যিা বাড়রব  ৪ জি ১৮.১৮ 

05 
                  

                   

                    

মন্তব্য মিআ ৪ জি ১৮.১৮ 

যাঁ  ১৪ জি ৬৩৩.৬৩ 



 

155 | পৃষ্ঠা 

নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

µt 

bs 

cÖkœ DËi DËi `vZvi 

msL¨v 

kZKiv 

KZRb GB 

DËi w`‡q‡Qb 

                 

                    

                     

                   

জািা মিআ  ২ জি  ৯.০৯ 

06 
                

       /            

                      

               ।  

(ক) কডাক্টয  (ে) 

ট্রান্পপযভায  (গ) 

সুইচগীয়ায মন্ত্রারত  

জািা মিআ  ৬ জি ২৭.২৭ 

যরেষ্ট মািম্পন্ন   ১১ জি  ৫০ 

07 ৪০০                   

                   

                 । 

মন্তব্য মিআ ২ জি  ৯.০৯ 

ট্রান্সক্তমলি সুক্তবিা  ১৫ জি ৬৮.১৮ 

ক্তিভ শররযাগ্য ও মািম্মি ঞ্চাি  ১৩ জি  ৫৯.০৯ 

ব্যয়বহু  ৯ জি  ৪০.৯ 

 

08 

                  

          ৪০০        

                       

                       

               

        । 

মন্তব্য মিআ ৩ জি ১৩..৬৩ 

দীঘ শ াআরির মক্ষররে   ১৪ জি ৬৩.৬৩   

ক্তরস্টরমর স্থাক্তয়ত্ব বাড়ায়  ১৩  ৫৯.০৯ 

াআি  কম য়  ১৬  ৭২.৭২ 

ব্যয়বহু  ১১  ৫০ 

09 
                     

মন্তব্য মিআ  ২ জি ৯.০৯ 
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

µt 

bs 

cÖkœ DËi DËi `vZvi 

msL¨v 

kZKiv 

KZRb GB 

DËi w`‡q‡Qb 

                         

       র         

                 

                   

                   

   ?  

মে শি কররি ১৭ জি ৭৭.২৭ 

মািম্মি রব  ১৭ জি  ৭৭.২৭ 

10 
                    

                       

               

                     

   ।  

মন্তব্য মিআ  ১ জি ৪.৫৪ 

ম্ভব ২২ জি  ১০০ 

মািম্মি রব  ১৭ জি  ৭৭.২৭ 

মদলীয় কম শংস্থাি রব  ১১ জি ৫০ 

ে শিীক্তি াভবাি রব  ৬ জি ২৭.২৭ 

১১  
অন্য সম সকান রফলদয় আনায 

সুরচরন্তত ভতাভত/সুারয 

থাকদর অনুগ্রপূফ মক তা 

ফলুন/ররখুন। 

 

মন্তব্য মিআ  ৬ জি  ২৭.২৭ 

মদলীয় ে শায়রি করা উক্তচি  ৭ জি  ৩১,৮২ 

ভূক্তম ক্তিগ্রণ জীকরণ করা  ৪ জি  ১৮.১৮ 

অরও মাকবরর প্ররয়াজি  ৩ জি  ১৩.৬৩ 
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নিনিড় িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

        -          ৪০০               -         ২৩০                 প্রকল্প  

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন, অথ মকনরতক গুরুত্ব  ম্ভাব্য অফদান ম্পদকম স্থানীয় জনগদনয রনকট দত ভতাভত াংগ্রদয ক্তিক্তমরত্ত 

প্রকে এাকার স্থািীয় ব্যক্তিবরগ শর ক্তিকে রি msM„wnZ Z_¨vw`/gZvg‡Zi ক্তবরিণঃ  

ারক্তণ উত্তরদািারদর ক্তঙ্গরভরদ ও মপলাক্তভক্তত্তক ক্তবন্যা 

ক্ররভক নাং উিযদাতায সেরণ উিযদাতায াংখ্যা সভাদটয উয 

তকযা াদয 

এরাকারবরিকোঃ  

১  কাররয়াককয প্রকল্প এরাকা  ৮১  ৪০ 

২  রফরফয়ানা প্রকল্প এরাকা  ১২০  ৬০ 

ররিদবদদোঃ 

১ পুরুল ১৬৭  ৮৩   

২ নাযী  ৩৪  ১৭   

 সভাট ২০১  

সা রবরিকোঃ  

১ ব্যফায়ী ৫০  ২৪.৮৮ 

২ চাকুযী ৬  ২.৯৯ 

৩ রক্ষকতা  ৫  ২.৪৯ 

৪ গৃস্থারর ২১ ১০.৪৫ 

৫ প্রফাী  ৯  ৪.৪৮ 

৬ ইভাভ   ২ ১.০০  

৭ মুরন্প  ১  ০.৫০  

৮ ডািায  ৩  ১.৪৯ 

৯ রযোচারক ৬  ২.৯৯ 

১০  রাইরবাং ২  ১.০০  

১১  ইদরকরট্ররয়ান/দটকরনরয়ান  ১ ০.৫০  

১২  যাজরভরি   ৫  ২.৪৯ 

১৩ েভজীফী  ৮ ৩.৯৮ 

১৪  দরজম  ২  ১.০০  

১৫  কাঠরভরি   ১ ০.৫০  

১৬  কাভায ১ ০.৫০  

১৭  নারত  ৪ ১.৯৯ 

১৮  কৃলক  ৪৮ ২৩.৮৮ 

১৯   ছাত্র  ২৫  ১২.৪৪ 

২০  জানা নাই  ১  ০.৫০  
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সািনণ প্রকল্প এলাকাি স্থািীয় ব্যনিিবগ থি নিষয়নিনিক মিামি প্রদাবিি সংখ্যা ও প্রমাবটি উপি শিকিা হািঃ    

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন, অথ মকনরতক গুরুত্ব  ম্ভাব্য অফদান ম্পদকম স্থানীয় জনগদনয রনকট দত াংগৃীত তথ্যারদ/ভতাভদতয রফদেলণ  

µt 

bs 

cÖkœ DËi DËi `vZvi 

msL¨v 

kZKiv 

KZRb GB 

DËi w`‡q‡Qb 

০১  
আরন রক প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাদর সকানরূ 

ভস্যারদ রক্ষয কদযদছন? 

 (দয়া কদয টিক রচি রদন 

এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন)  

ে) না 
১৮৫ ৯২  

ধূররকণা  রযদফদয ক্ষরত দে  ৭ ৩.৫ 

চাাবারদর জক্তম মিয়ায় কাজ মিআ  ৮ ৪ 

প্রকে বাস্তবায়রি পাক্তি ক্তিষ্কালরি মস্যা  ১ ০.৫ 

 

0২  রদরট এরাকায় উৎারদত 

উিৃি রফদুযৎ জাতীয় গ্রীদড 

ঞ্চারদনয ভাধ্যদভ ঢাকায 

উিযাঞ্চদর ম মাপ্ত রফদুযৎ 

যফযা রনরিতকদল্প 

“রফরফয়ানা-কাররয়াককয ৪০০ 

সকরব এফাং সপঞ্চুগঞ্জ-

রফরফয়ানা ২৩০ সকরব ঞ্চারন 

রাইন রনভ মাণ (১ভ 

াংদারধত)” ীল মক প্রকল্পটি 

ফাস্তফায়ন কযা দে। এ প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন রদরট এরাকায 

রফদুযৎ ব্যফস্থায় সকান প্রবাফ 

আদছ ফদর রক আরন ভদন 

কদযন? অনুগ্রপূফ মক 

রফস্তারযতবাদফ ফলুন/ররখুন। 

(রফরফয়ানা এরাকায জন্য প্রশ্ন)    

মন্তব্য মিআ ৬৩  ৫২.৫  

চাক্তদা ক্তমেরব  ১১  ৯.২  

নিদ্যুৎ ব্যিস্থাি উন্ননি হবি  
৩৮  ৩১.৭  

মাি মলক্তিং কমরব  ৮ ৬.৭  

0৩ 
আরন রক ভদন কদযন সম, এ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন সদদয 

রফদুযৎ ব্যফস্থায় গুরুত্বপুণ ম 

অফদান যােদফ? 

 (দয়া কদয টিক রচি রদন 

এফাং প্রদয়াজদন ফণ মনা রদন)   

মন্তব্য প্রিআ 
-  -  

ক) যাঁ 
২০১  ১০০  

ে) না 
-   

0৪ 
রদরট এরাকায রফদুযৎ 

ব্যফস্থায় সকানরু উন্নরত 

দয়দছ রকনা দয়া কদয 

ভতাভত রদনোঃ 

(রফরফয়ানা এরাকায জন্য প্রশ্ন)   

 মন্তব্য প্রিআ 
-  -  

সরাড সরডাং -   রদদন ১ ফায     
৩  ২.৫  

প্রলাড প্রশনডং -   নদবি ২ িাি     
৯  ৭.৫  
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µt 

bs 
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KZRb GB 
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প্রলাড প্রশনডং -   নদবি ৩ িা িবিান ক  িাি     
৯৭  ৮০.৮  

প্রলাড প্রশনডং -   কদানচৎ প্রলাড প্রশনডং হয় 
১১  ৯.২  

প্রিাবেজ উঠািামা - নদবি ১ িাি   
৩  ২.৫  

প্রিাবেজ উঠািামা - নদবি ২ িাি   
১১  ৯.২  

নদবি ৩ িা িবিান ক  িাি  প্রিাবেজ উঠািামা 

কবি 
৭৭  ৬৪.২  

প্রিাবেজ উঠািামা - কদানচৎ প্রিাবেজ উঠািামা 

কবি 
৩২  

২৭.৭  

0৫ 
এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয  জন্য 

প্রদয়াজনীয় রকছু জরভ 

অরধগ্রণ কযা দয়দছ। 

আনায সকান জরভ অরধগ্রণ 

কযা দয় থাকদর আরন তায 

মুল্য ফাফদ অথ ম মথাভদয় 

সদয়দছন রকনা। এ রফলদয় 

আনায সকান 

ফিব্য/ভতাভত/সুারয 

থাকদর অনুগ্রপূফ মক 

ফলুন/ররখুন 

(মাঁদদয জরভ অরধগ্রণ কযা 

দয়দছ তাঁদদয জন্য =৬০)  

মূরের ে শ ময়মি মপরয়রছি  ১৫  ২৫  

জনমি দাম কম প্রপবয়বছি  
২৫   ৪১.২  

টাকা প্রপবি প্রিাগানন্ত, ঘুষ  
২০  

৩৩.৩  

০৬ 
এআ প্রকেটি বাস্তবাক্তয়ি র নিবচি প্রকাি প্রকাি প্রক্ষবত্র এ প্রকল্প গুরুত্বপুণ থ িদাি িাখবি িবল অপনি মবি কবিি? 

ক) নিদ্যুবিি সহজলিুিা 
১৮১ ৯০  

খ) ব্যািসািানিবজু 
১০৪ ৫১.৭  

গ) নশল্প কািখািায় ১৩২ ৬৫.৭ 

ঘ) পনিবিবশ ৩০ ১৪.৯  

ঙ) নিদ্যুৎ সিিিাহ ব্যিস্থায় ৯৬ ৪৭.৮  

চ) কািখািা প্রনিষ্ঠায় ১০৪ ৫১.৭  

ছ) নিশি ২০২১ এি ‘সিাি জন্য নিদ্যুৎ’ কম থসূচী িাস্তিায়বি। ১৫৪ ৭৬.৬ 

(দয়া কবি টিক নচহ্ন নদি এিং প্রবয়াজবি িণ থিা নদি)   

 

 

 

 


