246
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়েি ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছরেে এডিডিভুক্ত সমাপ্ত
প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডিরবদরনে উিে মন্ত্রণালয়/ডবভাগডভডিক সাে-সংরেি
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সমাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাঃ ০৭টি
সমাপ্ত প্রকরেে ব্যয় ও মময়াদকালঃ
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প্রকয়েি াম
নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি আধুর কীকিণ (১ম পর্ যাে) (২ে
সংয় ারিত)
ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে
পর্ যাে)
উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ (১ম সংয় ারিত)
ন াোপাড়া, নেিব-আশুগঞ্জ ও বিগু াে দী বন্দি স্থাপ
চট্টগ্রাম বন্দি নেড ফ্যারসরলয়ট
ন রেয়গ াল এইডসটু মংলা নপাট য
মংলা বন্দয়িি জন্য একটি কাটাি সাক
নেজাি,
পাইলট ও নডসপাস নবাট সংগ্রহ

প্রকৃত ব্যে
(লক্ষ টাকাে)
৫১২৪.৪০

প্রকৃত নমোদকাল
০১/০৭/২০০৮ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩

৫৪৫৪.১১৪

০১/০৭/২০০৭ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩

৩৩৮৪৭.৯৫
১৪৯১.৬০
১১৮৯০.৩৬
২১৪২.৪৫
৫৮৯১.৮০

০১/০১/২০০৬ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৮ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৫ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৮ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০১০ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩

ব্যয় ও মময়াদ বৃডিে কােণঃ
মূলত: র ম্নরলরিত কািয়ণ প্রকয়েি ব্যে ও নমোদ বৃরদ্ধ কিা হে:
সমাপ্ত প্রকেসমূয়হি নমোদকাল বৃরদ্ধি প্রিা প্রিা কািণসমূহ হয়ে র্থার্থ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকে প্রণে ও
ঠিকাদাি র য়োয়গ রবলম্ব, ক্রে কার্ য প্ররক্রোকিয়ণ সমেয়ক্ষপ , ঘ ঘ প্রকে পরিচালক বদলী ইতযারদ। তাছাড়া সমাপ্ত
প্রকেসমূয়হি ব্যে মূল নুময়মারদত ব্যে নয়পক্ষা বৃরদ্ধ া নপয়লও প্রকে প্রণে কায়ল বা্তববতাি র রিয়ি প্রয়োজ ীে
কার্ যক্রম প্রকে প্র্তবায়ব নন্তর্ভযক্ত া কিা, বািবাি নেৌত কায়জি রডজাই পরিবতয ও রসরডউল নিট/র মযাণ সামগ্রীি
মূল্য বৃরদ্ধয়হতু নেৌত কায়জি ব্যে বৃরদ্ধ পাওোে কায়জি পরিমাণ হ্রাস কয়ি প্রকে সংয় াি , সঠিক পরিকে াি নোব,
দুব যল প্রকে ব্যবস্থাপ া ইতযারদ কািয়ণ নয় ক প্রকে মূল পরিকে া নমাতায়বক বা্তববাে কিা সম্ভব হের ।

০৪.
প্রকে বাস্তবায়রনে মেরে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডেশঃ
ক্র: ং:
প্রকরেে নাম ও সমস্যা
০৬।
নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি আধুর কীকিণ (১ম পর্ যাে) (২ে
সংয় ারিত):
আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল র মযাণ কিা হয়লও এি
কার্ যক্রম শুরু হের । প্রকয়ে ৩ জ (িন্ডকালী ) প্রকে
পরিচালক র য়োগ কিা হয়েয়ছ ফ্য়ল কমযচািীগণ প্রকে
পরিচালয়কি িািাবারহক তত্ত্বাবিা নথয়ক বরিত হয়েয়ছ।
র রমযত ইোড যসমূহ ঢালাই া কিাে প্রচন্ড ধুলাবারলযুক্ত
পরিয়বয় ি সৃরি হয়েয়ছ র্া বন্দয়িি পরিেন্নতা রব ি কিয়ছ।

সুিাডেশ
র্থা ীঘ্র সম্ভব আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল এি
কার্ যক্রম চালু কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ব;
ওয়প নেক ইোড যসহ বাস টারময াল ইোড য এবং
আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল ইোয়ড য আিরসরস
ঢালাইয়েি ব্যবস্থা কিা নর্য়ত পায়ি। োিী জাতীে
মালামাল নর্ম -েীল বাি এবং নহেী নমর ািী
প্রভৃরত িািাি জন্য নহরে নেক ইোড য র মযাণ
প্রয়োজ ।
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০৭।

০৮।

০৯।

১০।

েীল বাি এবং নহেী নমর ািী প্রভৃরত োিী মালামালসমূহ
িািাি জন্য আলাদা নকা ইোড য ন ই।
ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে
পর্ যাে):
টঙ্গী এলাকাে ন ৌ-পয়থ কয়েকটি নলা-হাইয়টি সড়ক ব্রীজ
এবং নিলওয়ে ব্রীজ আয়ছ। ব্রীজগুয়লা প্ররতস্থাপয় ি জন্য
সিকায়িি র য়দ য া থাকাি পয়িও তা প্ররতস্থাপয় ি নতম
নকা উয়েগ ন ো হয়ে া বয়ল জা া র্াে। ফ্য়ল শুধুমাত্র
কায়গায চলাচল কিয়ত পািয়লও নছাট আকায়িি একতলা লি
ব্যরতত নন্য নকা লি চলাচল কিয়ত পায়ি া। প্রকয়েি
আওতাে ি কৃত ঢাকাি নেযন্তয়িি িালগুয়লাি ময়ে
িামপুিা িালটি খুবই গুরুত্বপূণ য। পরিদ য কায়ল লক্ষয কিা র্াে
িালটিয়ত প্রচুি ন ৌ-র্া চলাচল কিয়ছ। রকন্তু হারতি রিল
প্রকয়েি মােয়ম ঢাকাি সুোয়িজ সিাসরি িামপুিা িায়ল চয়ল
আসাে িালটিি পার ি মা প্রচন্ড োয়ব দূরিত হয়ে।
উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ (১ম সংয় ারিত):
প্রকেটি বা্তববােয় ৩০০% নরতরিক্ত সমে নক্ষপ হে র্া
নস্বাোরবক। নকারিো নথয়ক সে সংগ্রহকৃত উদ্ধািকািী
জাহাজগুয়লাি সাহায়ে বতযমায় সয়বার্চ্য ২৫০ ট ওজয় ি
ন ৌ-র্া উয়ত্তাল /উদ্ধাি কিা সম্ভব। রকন্তু বাংলায়দয় ি
দীপয়থ চলাচলকািী লি/লাইট জাহাজ র মরিত নবস্থাে
পরলমাটি/বারলসহ নয় কয়ক্ষয়ত্র োি ২৫০ ট এি নরিক হয়ে
র্াে। ফ্য়ল নরিক োয়িি লি দুঘ য াজর ত কািয়ণ র মরিত
হয়ল সংগৃহীত উদ্ধািকািী জাহাজগুয়লাি সাহাে তা
উয়ত্তাল /উদ্ধাি সম্ভবপি হয়ব া।

ঢাকাি চািপায় ি দীগুয়লাি দুিণয়িািকয়ে ব্যবস্থা
ন ো প্রয়োজ । দীগুয়লাি আয় পায় ি র ে
কািিা া রবয় ি কয়ি নতজগাঁও এলাকা, রবরসক
এলাকা ও টঙ্গীি সকল প্রকাি র ে কািিা াি বজযয
ন ািয় ি ব্যবস্থা ন ো জরুিী। এ ব্যাপায়ি ব্যবস্থা
ন োি জন্য পরিয়ব ও ব মন্ত্রণালে এবং র ে
মন্ত্রণালেয়ক
নুময়িাি
কিা
হয়লা।
হারতি রিল এলাকাি বজযয পরিয় ািয় ি ব্যবস্থা
ন ো হয়ল িামপুিা িায়লি পার প্রচন্ডোয়ব ি
হওো নথয়ক িক্ষা পায়ব এবং ঢাকাি এ গুরুত্বপূণ য
িালটি ন ৌ-চলাচয়লি উপয়র্াগী থাকয়ব।
েরবষ্যয়ত এিিয়ণি সমপর্ যায়েি প্রকে গ্রহণ ও
বা্তববােয় ি নক্ষয়ত্র
PERT (Project
Evaluation & Review Technique)/
CPM (Critical Path Method) রবয়েিণ

কয়ি প্রকয়েি বা্তববাে কাল র ি যািণ কিা
প্রয়োজ । এিিয়ণি সাহােপুি প্রকে বা্তববােয় ি
নক্ষয়ত্র সংরেি মন্ত্রণালে, বা্তববাে কািী সংস্থাি
র রবড় তদািরকি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজ । বতযমা
নপ্রক্ষাপয়ট নরিক োয়িি ন ৌ-র্া দুঘ যট াজর ত
কািয়ণ র মরিত হয়ল নসগুয়লা উদ্ধাি কিাি জন্য
প্রস্তুরতমূলক ব্যবস্থা রহয়সয়ব ববয়দর ক আরথ যক
সহােতাে আয়িা নরিক োয়িাত্তল ক্ষমতাসম্পন্ন
২/৩টি উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ কিাি রবিেটি
রবয়বচ া কিা নর্য়ত পায়ি।

ন াোপাড়া, নেিব-আশুগঞ্জ ও বিগু াে দী বন্দি স্থাপ :
প্রকয়েি আওতাে নেরজং-এি পরিমা র যিািণ কিা সম্ভব হের ।
ন াোপাড়া বন্দয়িি েীল নজটি এবং এযায়প্রাচ নিায়ডি গুণগত মা
র ম্নমায় ি, র্াি কািয়ণ এ দু’টি কয়ম্পায় য়েি নর্তবত্ব রবলী হওোি
পয়থ।

রবআইডরিউটিএ-এি প্রকেসমূয়হি আওতাে নেরজংে
কায়জ স্বেতা বজাে িািয়ত নেরজং স্পয়েল পরিমায়পি
(Pit System) ব্যবস্থা িািয়ত হয়ব। প্রকয়েি আওতাে
নর্ পরিমা নেরজং কিা হয়েয়ছ তাি রহসাব
আইএমইরডয়ক রদয়ত হয়ব। ন াোপাড়া দী বন্দয়িি েীল
নজটি এবং এযায়প্রাচ নিাড র মযাণ কাজ কারিত মায় ি া
হওোে এ কায়জি সায়থ জরড়ত সংরেি কমযকতযায়দি
র কট ব্যাখ্যা চাওো নর্য়ত পায়ি।

চট্টগ্রাম বন্দি নেড ফ্যারসরলয়ট

পুয়িা মাত্রাে কার্ যকি কিয়ত আমদা ীিপ্তা ী কািক, C & F Agents, Freight
Forwarders, MLOs, ICD operators সহ
সংরেি সকল এয়জরিি কমযকতযা/কমযচািীয়দি
নব্যাহতোয়ব প্রর ক্ষণ প্রদা কিা নর্য়ত পায়ি।
CTMS িক্ষণায়বক্ষয়ণি জন্য চট্টগ্রাম বন্দয়িি সংরেি
প্রয়কৌ লী এবং আইটি কমযকতযায়দি নদয় এবং রবয়দয়
প্রর ক্ষয়ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা নর্য়ত পায়ি;

:

Computerized Terminal Management System
(CTMS) এবং MIS স্থাপয় ি কাজ কিা হয়লও CTMS

সম্পূণ যরূয়প কার্ যকি কিা সম্ভব হের । কারিগরি সহােতা
প্রকে বা্তববােয় ি প্রিা উয়েশ্য হয়লা কারিগরি জ্ঞা
হ্তবান্তি। এ প্রকয়েি আওতাে স্থারপত CTMS-এি
িক্ষণায়বক্ষণ কাজ রবয়দ ী নকাম্পা ী দ্বািা পরিচাল া কিা
হয়ে। নথচ প্রকয়েি উয়েশ্য নুমসায়ি চট্টগ্রাম বন্দয়িি আইটি
নসক দ্বািা CTMS-এি সকল কার্ যাবলী সম্পারদত হবাি
কথা।

CTMS
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১১।

ন রেয়গ াল এইডসটু মংলা নপাট য :
র েরমত রিোরিং করমটি ও রপআইএরস’ি সো নুমরিত া
হওোি ফ্য়ল স্বেতাি ব্যাপায়ি প্রশ্ন নথয়ক র্াে। মংলা বন্দি
কর্তযপয়ক্ষি কারিগিী কমযকতযায়দি পরিকে া, প্ররকউিয়মে
পদ্ধরতি উপি প্রর ক্ষয়ণি নোব িয়েয়ছ ময়ময পরিলরক্ষত হে।

১২।

মংলা বন্দয়িি জন্য একটি কাটাি সাক নেজাি, পাইলট ও
নডসপাস নবাট সংগ্রহ:
নেরজং এি কায়জ প্রর রক্ষত জ বয়লি নোব িয়েয়ছ। মংলা
বন্দয়িি সায়থ নদয় পশ্চাৎ রদয়কি (Backward
linkage) নর্াগায়র্াগ ব্যবস্থাি উন্নরত সারিত হের । ফ্য়ল
বৃহৎ আকায়িি নয় ক জাহাজ মংলা বন্দয়ি ন াংগি কিয়ত
আগ্রহী হে া; এবং প্রকয়েি রেোরিং ও রপআইরস সো
র েরমত নুমরিত হের ।

প্রকে বা্তববােয় স্বেতা ও জবাবরদরহতা বৃরদ্ধি
লয়ক্ষয েরবষ্যয়ত র েরমত রেোরিং করমটি ও
রপআইরস সো নুমিা কিা প্রয়োজ । মংলা বন্দি
কর্তযপয়ক্ষি কারিগিী কমযকতযায়দি জন্য পরিকে া
ও প্ররকউিয়মে রবিয়ে প্রর ক্ষয়ণি ব্যবস্থা কিা
প্রয়োজ ।
নেরজং কায়জ র েরমত প্রর ক্ষণ প্রদায় ি জন্য
চী /ন দািল্যান্ড বা নন্য নকা রবয়দ ী ন ৌ-সংস্থাি
সায়থ মংলা বন্দি কর্তযপয়ক্ষি দীঘ যয়মোদী
Partnership গয়ড় নতালা নর্য়ত পায়ি।
েরবষ্যয়ত সংস্থা কর্তযক বা্তববাে ািী সকল
প্রকয়েি রেোরিং ও রপআইরস সো র েরমত
নুমিায় ি মােয়ম প্রকয়েি বা্তববাে কালী
কার্ যক্রম নরিকতি স্বে (Transparent)
কিয়ত হয়ব।
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“নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি আধুর কীকিণ (১ম পর্ যাে)”।

সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ
( সমাপ্ত : জু ,২০১৩)
০১. প্রকয়েি াম
০২. (ক) উয়োগী মন্ত্রণালে/রবোগ
(ি) বা্তববাে কািী সংস্থা
০৩. বা্তববাে কাল
(ক) মূল
(ি) সব যয় ি সংয় ারিত (২ে সংয় ারিত)
(গ) প্রকৃত
০৪. প্রকে এলাকা
০৫. নুময়মারদত ব্যে (লক্ষ টাকাে)
(ক)নমাট
(ি) টাকা
(গ) ববয়দর ক মুদ্রা
(ঘ) প্রকে সাহাে
(ঙ) আিরপএ
০৬. প্রকয়েি নথ যাে

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

“নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি আধুর কীকিণ (১ম পর্ যাে)”।
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে।
বাংলায়দ স্থল বন্দি কর্তযপক্ষ।
আিম্ভ
সমারপ্ত
সমে বৃরদ্ধ
০১/০৭/২০০৮
৩০/০৬/২০১১
৬৬%
০১/০৭/২০০৮
৩০/০৬/২০১৩
০১/০৭/২০০৮
৩০/০৬/২০১৩
র্য় াি নজলাি া ায উপয়জলা।
মূল
সব যয় ি সংয় ারিত
প্রকৃত ব্যে
ব্যে বৃরদ্ধ
২৪৪৩.১০০
৫১৫৭.০০
৫১২৪.৪০
২৪৪৩.১০০
৫১৫৭.০০
৫১২৪.৪০
১০৯.৭৫%
---------বাংলায়দ সিকাি।

০৭.

প্রকয়েি উয়েশ্যঃ
বাংলায়দ ও োিয়তি ময়ে আমদা ী ও িপ্তা ীয়র্াগ্য দ্রব্য সামগ্রীি পরিমাণ ক্রমাগত বৃরদ্ধ পাওোে নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি
প্রয়োজ ীে গুদামজাত সুরবিারদসহ সংিক্ষণাগাি ও আুমিংরগক নেৌত নবকাঠায়মা উন্নে ও সম্প্রসািণ।

০৮.

প্রকয়েি পটর্ভরম ও মূল কার্ যক্রমঃ

৮.১

প্রকয়েি পটর্ভরমঃ
৮.১.১

রবশ্বােয় ি এ যুয়গ প্ররতয়ব ী নদ োিয়তি সায়থ স্থল পয়থ ব্যবসা বারণজয ক্রমান্বয়ে বৃরদ্ধ পায়ে। স্বািী তাি পি হয়ত
স্থল পয়থ আমদা ী-িপ্তা ীি নক্ষয়ত্র নব ায়পাল স্থল বন্দিই প্রিা র্ভরমকা পাল কিয়ছ। বাংলায়দয় ি িাজস্ব আয়েি রদক
নথয়কও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দয়িি পয়িই নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি নবস্থা । কােমস কর্তযপক্ষ প্ররত বছি এ বন্দি হয়ত
১২০০-১৬০০ নকাটি টাকা িাজস্ব আে কয়ি থায়ক। স্থল বন্দি কর্তযপক্ষ আমদা ীকৃত ও িপ্তা ীকৃত মালামায়লি োড়া
রহয়সয়ব বছয়ি আয়িা ১২-১৫ নকাটি টাকাি িাজস্ব আদাে কয়ি। আন্তজযারতক ব্যবসা-বারণয়জযি সম্প্রসািয়ণি সায়থ সায়থ
আমদা ী-িপ্তা ীি পরিমাণ ও এিায়ত িাজস্ব আয়েি পরিমাণও প্ররত বছি বৃরদ্ধ পায়ে। ব্যবসা-বারণজয তথা আমদা ীিপ্তা ীি পরিমাণ বৃরদ্ধি সায়থ সায়থ িাজস্ব আয়েি পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃরদ্ধ নপয়লও নব ায়পাল স্থল বন্দয়ি আমদা ী ও
িপ্তা ীয়র্াগ্য দ্রব্য সামগ্রীি সংিক্ষয়ণ নবকাঠায়মাগত সুরবিারদ বৃরদ্ধ হের । ফ্য়ল শুধু ব্যবসা-বারণয়জযি জন্য বন্দি
ব্যবহািকািীিাই নসুরবিা নোগ কিয়ছ া। র্ািা এ বন্দি রদয়ে রবরেন্ন কায়জ োিত ও বাংলায়দয় র্াতাোত কয়ি
তায়দিও া া িকম কি ও রবড়ম্ব াে পড়য়ত হয়তা।

৮.১.২

নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি উন্নে ও আধুর কীকিয়ণি লয়ক্ষয একটি মহাপরিকে া গ্রহয়ণি র রমত্ত পিাম কয র য়োগ কিা
হে।পিাম কয প্ররতিা ২০০৬ সায়ল সমীক্ষা প্ররতয়বদ দারিল কয়ি। উক্ত প্ররতয়বদয় রবেমা সুয়র্াগ সুরবিাি
নরতরিক্ত ২৮টি ওেযািহাউজ, ১ লক্ষ ৮৫ হাজাি ব:ফুট আেতয় ি োির পয়মে ইোডয, ২ লক্ষ ৫২ হাজাি ব:ফুট
আেতয় ি ওয়প ইোডয, ৩৮ হাজাি ব:ফুট আেতয় ি রবরেন্ন িিয়ণি েব , এক্সয়পাট য টারময াল েব , প্যায়সঞ্জাি
টারময ালসহ সংরেি নবকাঠায়মা উন্নে , ২২ একি র্ভরম নরিগ্রহণ ও উন্নে , ২২টি রবরেন্ন সাইয়জি হযান্ডরলং
ইক্যযইপয়মে সংগ্রহ কিাসহ নন্যান্য রবরেন্ন সুয়র্াগ সুরবিা সৃরিি সুপারি কিা হে।

৮.১.৩

নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি মােয়ম প্ররতরদ গয়ড় ২০০০ র্াত্রী বাংলায়দ ও োিয়ত র্াতাোত কয়ি থায়ক, র্াি নরিকাং ই
নিাগী। রবরেন্ন নজলা নথয়ক আগত র্াত্রীয়দি বাস নথয়ক প্রাে ১.৫ রকয়লারমটাি দূয়ি ন য়ম কােমস নচক-আপ কিাি জন্য
রজয়িা পয়েয়ে নপৌৌঁছায়ত হে। মূলত: এ সকল র্াত্রীসািািণয়ক েযা গাড়ীয়ত চয়ড় ইরময়গ্র েব পর্ যন্ত নপৌৌঁছায়ত হে
এবং নিালা জােগাে নয়পক্ষা কিয়ত হে। এ প্রকয়েি মােয়ম র্াবতীে সুয়র্াগ-সুরবিাসহ প্যায়সঞ্জাি টারময াল েব
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র মযায়ণি সংস্থা িািা হয়েয়ছ। প্যায়সঞ্জাি টারময াল েবয় কািমস হাউজ, ইরময়গ্র হাইজ, র্াত্রীয়দি নয়পক্ষাি জন্য
ওয়েটিং রুম , টেয়লট, স্বে িিয়চ িারত্রর্াপয় ি সুরবিাসহ বন্দি ব্যবহািকািী প্ররতটি সংস্থাি জন্য প্রয়োজ ীে ব্যবস্থা
িািা হে।
উয়েখ্য, এ বন্দি রদয়ে প্ররতরদ োিতীে প্রাে ৪০০-৪৫০টি এবং বাংলায়দয় ি প্রাে ১০০-১২০টি োক র্াতাোত কয়ি
থায়ক। র্াত্রীসািািণ ও মালামাল পরিবহণকািী এ সকল র্া বাহ বতযমায় একটি িা্তবা ব্যবহাি কয়ি র্াতাোত কয়ি
রবিাে সাব যক্ষরণক র্া জয়টি সৃরি হে। এ সম্তব নসুরবিা লাঘব, আমদা ীকৃত ও িপ্তা ীয়র্াগ্য দ্রব্য সামগ্রীি সংিক্ষয়ণি
সুরবিা বৃরদ্ধ এবং বন্দয়িি নবকাঠায়মা উন্নেয় ি লয়ক্ষয বাংলায়দ স্থল বন্দি কর্তযপক্ষ এ প্রকেটি গ্রহণ কয়ি।
৮.২

প্রকয়েি মূল কার্ যক্রমঃ প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম হয়লা ৬.২৬ একি র্ভরম নরিগ্রহণ ও ক্ষরতপূিণ প্রদা , নরিগ্রহণকৃত র্ভরম
উন্নে , ৪টি ো রজট ন ড র মযাণ, ৪১৮৯ বগ য রমটাি প্যায়সঞ্জাি টারময াল রবরডং র মযাণ, ৭৬০ বগ য রমটাি বাস টারময াল
রবরডং র মযাণ, ২৫৪৭৭ বগ য রমটাি ওয়প েযাক ইোডয র মযাণ, ৬৬২৫ বগ য রমটাি িা্তবা র মযাণ, ১৯৪০ বগ য রমটাি সীমা া
প্রাচীি র মযাণ, নগট ও নগট হাউজ র মযাণ।

০৯.

প্রকয়েি নঙ্গরেরত্তক বা্তববাে ঃ পরির ি –ক দ্রিব্য।

১০.

প্রকয়েি কাজ নসমাপ্ত থাকয়ল তাি কািণঃ রডরপরপ নুমর্ােী প্রকয়েি আওতাে নকা নংয়গি কাজ নসমাপ্ত ন ই।

১১.

মূল্যাে পদ্ধরত: প্রকেটিি সমাপ্ত মুল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় র য়ম্নাক্ত রবিে/পদ্ধরত রবয়বচ া কিা হয়েয়ছ:
প্রকয়েি রডরপরপ পর্ যায়লাচ া;
PEC সোি কার্ যরববিণী পর্ যায়লাচ া;
মন্ত্রণালে কর্তযক নপ্ররিত প্রকয়েি বা্তববাে নগ্রগরত পর্ যায়লাচ া;
রপরসআি তথ্য পর্ যায়লাচ া;
কায়জি বা্তবব নগ্রগরত র্াচাই এবং তথ্য সংগ্রয়হি জন্য সয়িজরময় পরিদ য ;
প্রাপ্ত তয়থ্যি রেরত্তয়ত সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া।

১২.

প্রকে পরিদ য ও পর্ যয়বক্ষণঃ গত ২১/১১/২০১৪ ররঃ তারিয়ি আইএমইরড’ি উপ-পরিচালক জ াব পরিমল চন্দ্র বসু ও
সহকািী পরিচালক জ াব লসমী চাকমা কর্তযক প্রকয়েি সমাপ্ত কার্ যক্রম পরিদ য কিা হে। পরিদ য কায়ল বাংলায়দ
স্থল বন্দি কর্তযপয়ক্ষি তত্ত্বাবিােক প্রয়কৌ লী ও সায়বক প্রকে পরিচালক জ াব িন্দকাি আবু ম সুি আহয়মদ,
সহকািী প্রয়কৌ লী জ াব িীয়িন্দ্র াথ সিকাি এবং জ াব আরমুমল ইসলাম উপরস্থত রছয়ল ।

১৩.
১৩.১

সািািণ পর্ যয়বক্ষণঃ
র্ভরম নরিগ্রহণ, র্ভরম উন্নে এবং ক্ষরত পূিণঃ প্রকয়েি আওতাে ৬.২৬ একি র্ভরম নরিগ্রহণ কিা হয়েয়ছ। র্ভরম
নরিগ্রহণ ও ক্ষরতপূিণ বাবদ ব্যেকৃত নয়থ যি পরিমাণ ২৪৬৭.৭১ লক্ষ টাকা।

১৩.২

আন্তজযারতক প্যয়সঞ্জাি টারময াল রবরডং: প্রকয়েি আওতাে ৭৬৮.৩২ লক্ষ টাকাে ৪১৮৯.০০ বগ য রমটাি আেত
রবর ি একটি রদ্বতল আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল রবরডং র মযাণ কিা হয়েয়ছ। এ ছাড়া টারময ায়লি সম্মুয়ি একটি
পারকযং ইোড য র মযাণ কিা হয়েয়ছ। পরিদ য কায়ল প্যায়সঞ্জাি টারময াল রবরডং এি কাজ মা সম্মত বয়ল প্রতীেমা
হে। তয়ব প্যায়সঞ্জাি টারময াল রবরডং-এি কার্ যক্রম এিয় া শুরু হের । প্যায়সঞ্জাি টারময াল েব চালু কিাি রবিয়ে
বন্দি কর্তযপক্ষ এবং কােমস কর্তযপয়ক্ষি ময়ে প্যায়সঞ্জাি প্ররত রফ্ র ি যািণ রবিয়ে মতরবয়িাি রছল। তয়ব মা ীে
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রী সংরেি সকয়লি সায়থ সো কয়ি রবয়িাি র ষ্পরত্ত কয়িয়ছ ময়ময স্থল বন্দি কর্তযপয়ক্ষি সংরেি
কমযকতযা জা া । খুব ীঘ্রই প্যায়সঞ্জাি টারময ায়লি কার্ যক্রম চালু হয়ব বয়ল আ া কিা র্াে।
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রচত্র-১: র রমযত আন্তজযারতক প্যয়সঞ্জাি টারময াল
১৩.৩ বাস টারময াল রবরডং : প্রকয়েি আওতাে ১৬৮.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি রদ্বতল বাস টারময াল রবরডং র মযাণ কিা
হয়েয়ছ। এি আেত ৮৩৩.৩৭ বগ য রক:রম:। টারময ায়ল বাস কাউোি, র্াত্রীয়দি বসাি ব্যবস্থা এবং টেয়লট সুরবিারদ িািা
হয়েয়ছ। রবরডং এি সাময় ইোিন্যা াল বাস টারময াল ইোড য র মযাণ কিা হয়েয়ছ। পূয়ব য র্াত্রী পরিবহণকািী বাসসমূহ িা্তবাে
পারকযং-এি ফ্য়ল র্া জট সৃরি হয়তা। বতযমায় বাস টারময াল রবরডং-এি সাময় র রমযত ইোয়ড য বাসসমূহ পারকযং কিাি ফ্য়ল এ
সমস্যা দূিীভুত হয়েয়ছ।

রচত্র-২ : বাস টারময াল রবরডং
১৩.৪

বাউন্ডািী ওোল ও বাইপাস িা্তবাঃ নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি সীমা াি রেতয়িি নব রকছু জােগা এবং নিললাইয় ি
দু’পায় ি সম্পূণ য জােগা দীঘ যরদ র্াবৎ বর্তব ও প্রোব ালীয়দি নববিোয়ব দিয়ল রছল। বতযমায় জােগাগুয়লা
দিলমুক্ত কিা হয়েয়ছ। এছাড়া স্থল বন্দয়িি র িাপত্তা িক্ষাে ১৯৪০ িা:রম: বাউন্ডািী ওোল এবং নগট হাউজসহ নগট
র মযাণ কিা হয়েয়ছ। এি র মযাণ কাজ সয়ন্তািজ ক (রচত্র-৩)।
পূয়ব য একটি িা্তবা ব্যবহাি কয়ি র্াত্রীবাহী ও মালামাল পরিবহণকািী সকল র্া বাহ র্াতাোত কিাে নলাক চলাচয়ল
সমস্যা এবং সাব যক্ষরণক র্া জয়টি সৃরি হয়তা। প্রকয়েি আওতাে স্থল বন্দয়ি ৬৬২৪.১৫ ব:রম: আেযন্তিীণ বাইপাস
িা্তবা র মযাণ কিা হয়েয়ছ। এি ফ্য়ল একপয়থ র্াত্রীবাহী বাস রজয়িাপয়েে পর্ যন্ত প্যায়সঞ্জাি টারময ায়ল র্ায়ে নন্যরদয়ক
বাইপাস িা্তবা রদয়ে শুধুমাত্র মালামাল পরিবহণকািী র্া বাহ গুয়লা চলাচল কিয়ছ। এয়ত র্া জট সমস্যা দূিীর্ভত
হয়েয়ছ এবং মালামাল পরিবহণ সহজ হয়েয়ছ (রচত্র-৪)।
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রচত্র-৪ : বাইপাস িা্তবা

রচত্র-৩ : বাউন্ডািী ওোল
১৩.৫

কয়েই াি ও ো রজট ন ডঃ প্রকয়েি আওতাে ০৪টি কয়েই াি ন ড এবং ৪১৬০.৬০ বগ য রমটাি আেতয় ি ো রজট
ন ড র মযাণ কিা হয়েয়ছ। ক্রমবি যমা চারহদাি তুল াে ন য়ডি সংখ্যা এিয় া নপ্রতুল। আয়িা রকছু কয়েই াি এবং
েরা রজট ন ড র মযায়ণি প্রয়োজ িয়েয়ছ।

রচত্র-৫: কয়েই াি ন ড
১৩.৬

রচত্র-৬ : ো রজট ন ড

ওয়প েযাক ইোড যঃ প্রকয়েি আওতাে র য়ম্নাক্ত ইোড যসমূহ র রমযত হয়েয়ছ:
(ক) ওয়প ইোড য ফ্ি নোয়িজ -১৩০৫০০ রম:
(ি) এক্সয়পাট য টারময াল ইোড য - ৮৭৮৫ ব: রম:
(গ) ইোিন্যা াল বাস টারময াল ইোড য - ৩৬৪২০ রম:
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রচত্র-৭ : ওয়প েযাক ইোড য ও ববদুযরতক খুটি

রচত্র-৮: পরিদ য িত আইএমইরড’ি প্ররতর রি

তাছাড়া প্রকয়েি আওতাে ইয়লকরেরফ্য়ক , ফ্াোি ফ্াইটিং রসয়েম, নেইয় জ রসয়েম, পাবরলক টেয়লট, ওয়েরেং
নেল প্রভৃরত কাজসমূহ মু াি রেরত্তয়ত পরিদ য কিা হে। এসব নছাট নয়ঙ্গি কাজ সয়ন্তািজ ক প্রতীেমা হে।
১৪.

প্রকে পরিচালক সম্পরকযত তথ্যঃ
ক্রঃ
প্রকে পরিচালয়কি াম
ং
১।
জ াব নমাঃ তাজুল ইসলাম
২

জ াব িন্দকাি আবু ম সুি আহয়মদ

৩।

জ াব এম এম তরিক্যল ইসলাম

পদবী
তত্ত্বাবিােক
প্রয়কৌ লী
তত্ত্বাবিােক
প্রয়কৌ লী
পরিচালক
(নরডট)

পূণ যকালী /
িন্ডকালী
িন্ডকালী

০১/০৭/২০০৮ হয়ত ৩১/১২/২০০৯

িন্ডকালী

০১/০১/২০১০ হয়ত ২৭/০৮/২০১২

িন্ডকালী

২৮/০৮/২০১২ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩

সমেকাল

১৫.

ক্রে সংক্রান্ত তথ্যারদঃ প্রকয়েি প্ররকউিয়মে সংক্রান্ত দরললপত্র পর্ যায়লাচ া কয়ি নদিা র্াে নর্, রবজ্ঞাপণ প্ররক্রো,
করমটি গঠ , দিপত্র আহ্বা এবং মূল্যাে , NOA এবং ওোকয নড যাি প্রদায় রপরপআি-২০০৮ রবরিমালা নুমসৃত
হয়েয়ছ। প্রকয়েি রবরেন্ন প্যায়কয়জি কার্ যক্রম সম্পাদয় ি জন্য ৭ সদস্য রবর ি একটি দিপত্র মূল্যাে করমটি (টিইরস)
এবং ৩ সদস্য রবর ি একটি দিপত্র উন্মুক্ত করমটি (টিওরস) গঠ কিা হয়েরছল। টিইরস-নত ২ জ বরহ:সদস্য নন্তভুযক্ত
রছল।

১৬.

প্রকয়েি বা্তববােয় াত্তি প্রোবঃ নব ায়পাল স্থল বন্দি বাংলায়দয় ি একমাত্র স্থল বন্দি র্া স্থল বন্দি কর্তযপক্ষ র েন্ত্রণ
কয়ি। প্রকয়েি বা্তববােয় াত্তি প্রোব র রূপয়ণ আয়িা রকছু সময়েি প্রয়োজ । আপাত দৃরিয়ত প্রকেটি বা্তববােয় ি
ফ্য়ল আমদা ী-িপ্তা ীি পরিমাণ বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ এবং আমদা ী-িপ্তা ী প্ররক্রো সহজতি হয়েয়ছ। প্রকয়েি নন্তভুযক্ত
নবকাঠায়মা র মযায়ণি ফ্য়ল স্থল বন্দয়িি িািণ ক্ষমতা বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ। বাস টারময াল রবরডং র মযায়ণি ফ্য়ল গাড়ীগুয়লাি
র িাপত্তা এবং িক্ষণায়বক্ষণ র রশ্চত হয়েয়ছ। এছাড়া আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল কার্ যক্রম চালু কিয়ল বন্দয়িি
সিাসরি আরথ যক আে হয়ব।
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১৭.

১৮.
১৮.১
১৮.২
১৮.৩
১৮.৪
১৮.৫

১৯.
১৯.১
১৯.২
১৯.৩
১৯.৪
১৯.৫
১৯.৬
১৯.৭

প্রকয়েি উয়েশ্য নজয ঃ
উয়েশ্য
বাংলায়দ ও োিয়তি ময়ে আমদা ীকৃত ও
িপ্তা ীয়র্াগ্য দ্রব্য সামগ্রীি পরিমাণ ক্রমাগত বৃরদ্ধ
পাওোে নব ায়পাল স্থল বন্দয়িি প্রয়োজ ীে
গুদামজাত
সুরবিারদসহ
সংিক্ষণাগাি,
আুমিংরগক নেৌত নবকাঠায়মা উন্নে ও
সম্প্রসািণ কিা।

নজয
প্রকেটি বা্তববােয় ি ফ্য়ল র য়ম্নাক্ত সুরবিাসমূহ বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ:
ক) র্ভরম ৬.২৬ একি
ি) ৪১৬০.৬০ ব:রম: ওেযািহাউজ
গ) ২৫৩১৯.৯৭ ব:রম: োির পয়মে ও ওয়প নেক ইোড য
ঘ) ৪১৮৯.০০ ব:রম: প্যায়সঞ্জাি টারময াল
ঙ) ৬৬২৪.১৫ ব:রম: িা্তবা
চ) আিরসরস নেই , ফ্াোি ফ্াইটিং রসয়েম, পাবরলক টেয়লট
ইতযারদ।

সমস্যাঃ
রডরপরপ নুমর্ােী প্যায়সঞ্জাি টারময াল েব নথয়ক প্ররতবছি কমপয়ক্ষ ২ (দুই) নকাটি টাকা িাজস্ব আে হয়ব। নথচ
আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল র মযাণ কিা হয়লও এি কার্ যক্রম শুরু হের ;
প্রকয়ে ৩ জ (িন্ডকালী ) প্রকে পরিচালক র য়োগ কিা হয়েয়ছ ফ্য়ল কমযচািীগণ প্রকে পরিচালয়কি িািাবারহক
তত্ত্বাবিা নথয়ক বরিত হয়েয়ছ;
র রমযত ইোড যসমূহ ঢালাই া কিাে প্রচন্ড ধুলাবারলযুক্ত পরিয়বয় ি সৃরি হয়েয়ছ র্া বন্দয়িি পরিেন্নতা রব ি কিয়ছ;
েীল বাি এবং নহেী নমর ািী প্রভৃরত োিী মালামালসমূহ িািাি জন্য আলাদা নকা ইোড য ন ই;
পরিদ য়য নদিা র্াে আমদা ীকৃত এরসডসমূহ সংিক্ষয়ণি আলাদা নকা ব্যবস্থা ন ই এবং নন্যান্য মালামায়লি সায়থ
উন্মুক্ত স্থায় িািা হয়েয়ছ। এরসডসমূহ পাশ্বযবতী আবারসক এলাকাে স্বাস্থযঝরৌঁ কি সৃরি কিয়ছ। স্থা ীে নরিবাসীয়দি
ময়ে এ র য়ে নক্ষাে িয়েয়ছ।
সুপারি /মতামতঃ
র্থা ীঘ্র সম্ভব আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল এি কার্ যক্রম চালু কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ব;
বা্তববারেত প্রকে িক্ষণায়বক্ষয়ণ প্ররত বছি প্রয়োজ ীে বিাে প্রদা কিা নর্য়ত পায়ি;
ওয়প নেক ইোড যসহ বাস টারময াল ইোড য এবং আন্তজযারতক প্যায়সঞ্জাি টারময াল ইোয়ড য আিরসরস ঢালাইয়েি ব্যবস্থা
কিা নর্য়ত পায়ি;
োিী জাতীে মালামাল নর্ম -েীল বাি এবং নহেী নমর ািী প্রভৃরত িািাি জন্য নহরে নেক ইোড য র মযাণ প্রয়োজ ;
আমদা ীকৃত এরসডসমূহ সংিক্ষয়ণি জন্য পৃথক সংিক্ষণাগাি র মযাণ কিা নর্য়ত পায়ি;
আমদা ীকৃত মালামাল পরিবহয়ণ ব্যবহৃত িারল োকগুয়লা িািাি জন্য পারকযং ইোড য র মযাণ কিা নর্য়ত পায়ি এবং
প্রকেটিি External Audit সম্পাদ পূব যক আইএমই রবোগয়ক জরুিীরেরত্তয়ত নবরহত কিয়ত হয়ব।
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“ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে পর্ যাে)”
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
cÖK‡íi bvg
t
“ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে পর্ যাে)”
প্রকে এলাকা
t
(আশুরলো হয়ত টঙ্গী হয়ে কাঁচপুি পর্ যন্ত) ঢাকা, গাজীপুি ও ািােণগঞ্জ নজলা।
ev¯—evqbKvix ms¯’v t
বাংলায়দ নেযন্তিীণ ন ৌ-পরিবহণ কর্তযপক্ষ (রবআইডরিউটিএ)।
cÖkvmwbK gš¿Yvjq t
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে।
cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q t

1|
2|
3|
4|
5|

(j¶ UvKvq)

cÖv°wjZ e¨q
g~j
me©‡kl
‡gvU
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
‡gvU
(cÖtmvt)
1

cÖK…Z e¨q
‡gvU
(cÖt mvt)

2

৪৭৫০.০০
(--)

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

3

৬৫০০.০০ ৫৪৫৪.১১৪
(--)
(--)

4

cÖK…Z
AwZµvš— e¨q
ev¯—evqb Kvj (g~j cÖv°wjZ
e¨‡qi %)

5

০১/০৭/২০০৭
n‡Z
৩০/০৬/২০১০

6

০১/০৭/২০০৭ ০১/০৭/২০০৭
n‡Z
n‡Z
৩০/০৬/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৩

AwZµvš—
mgq
(g~j ev¯—evqb
Kv‡ji %)

7

8

৭০৪.১১৪
(১৫%)

৩ বছি
(১০০%)

6| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K
AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t
(j¶ UvKvq)

wWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ A‡½i
bvg
µt bs

1

GKK

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY

cÖKZ
… ev¯—evqb
ev¯—e cwigvY
Avw_©K
(%)
(%)

2

3

4

5

6

(১) প্রয়কৌ ল জরিপ

রক:রম

৬৪

৮.০০

(২) হাইয়োগ্রারফ্ক জরিপ

রক:রম

৪০.৫০

৫.০০

(৩) র্ভরম নরিগ্রহণ

একি

২.৯৯

৩০১.০০

(৪)

নথাক

-

৫.০০

৬৪
(১০০%)
৪০.৫০
(১০০%)
২.৯৯
(১০০%)
-

নথাক

-

১০০.০০

-

ল:ঘ:রম:

৩৪.৭৩

৪১৭৫.৩৬

৩৩.৮৮৭

ল:ঘ:রম:

১৩.৩৫

৫৩৬.৬০

১২.৭৩

(৮) আিরসরস নজটি ও রিঁরড়

সংখ্যা

৪

৮০.০০

(৯) ল্যারন্ডং নে

সংখ্যা

৩

৭৫.০০

(১০) আি রস রস নজটি নফ্ন্ডাি

সংখ্যা

৬

২৪.০০

(১১) র্ভরম উন্নে

নথাক

-

৫১.৭০

৪
(১০০%)
৩
(১০০%)
৬
(১০০%)
(১০০%)

৮.০০
(১০০%)
৫.০০
(১০০%)
৩০১.৬৮
(১০০.২২%)
প্রয়োজ
হের
৯৫.৪২
( ৯৫.৪২%)
৩৪৮০.৪০
(৮৩.৩৫%)
৪৭৯.১২
(৮৯.২৮%)
৮০.০০
(১০০%)
৭৫.০০
(১০০%)
২৪.০০
(১০০%)
৫১.৭০
(১০০%)

দীি তলয়দয় বািা নপসািণ

(৫) ডাইক র মযাণ
(৬) নেরজং (বালু ও তুিাগ দী ও িামপুিা

িাল)
(৭) ি

(িাল ও দী )
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wWwcwc Abyhvqx cÖKí Kv‡Ri wewfbœ A‡½i
bvg
µt bs

1

GKK

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY

cÖKZ
… ev¯—evqb
ev¯—e cwigvY
Avw_©K
(%)
(%)

2

3

4

5

6

সংখ্যা

২

১৭০.২৫

(১৩) বারদ যং সুরবিারদ

সংখ্যা

১৬

১৭৫.০০

(১৪) তীি সংিক্ষণ

ব:রম:

৪২০০.০০

৮০.০০

(১৫) রবদুযাতাে

নথাক

-

১০.০০

২
(১০০%)
১৬
(১০০%)
৪২০০.০০
(১০০%)
-

(১৬) পার সিবিাহ

সংখ্যা

৩

৪.৫০

(১৭) রসগ াল ও মারকযংসহ মারকযং নপাি

নথাক

-

১০.০০

(১৮) গাড়ী োড়া

সংখ্যা

১

২২.০০

(১৯) আসবাবপত্র

নথাক

-

১০.০০

(২০) জ বল

সংখ্যা

৮

৫৯.০০

(২১) পিাম যক

নথাক

-

৪৫.০০

(২২) এয়প্রাচ টু নলরন্ডং নে

ব:রম:

২২৬০.০০

২৬৭.৬৩

(২৩) নন্যান্য ব্যে

নথাক

-

৭৫.০০

২২৬০.০০
(১০০%)
-

(২৪) প্রাইস করেয়জিী

নথাক

-

২০৯.৯৬

-

১৬৯.৮০
(৯৯.৭৩%)
১৭৪.৭০
(৯৯.৮২%)
৮০.০০
(১০০%)
১০.০০
(১০০%)
৪.০০
(৮৯%)
১০.০০
(১০০%)
১৪.১৫
(৬৪.৩১%)
১০.০০
(১০০%)
১০.৪২০
( ১৭.৬৬%)
২৯.০০
(৬৪.৪৫ )
২৬৭.৬৩
(১০০%)
৭৩.৬৯৩
(৯৮.২৬%)
-

(১২) টারময াল রবরডং কাম নপায়ি

াল

রবরডং

নমাট =
7|

৩
(১০০%)
১
(১০০%)
(১০০%)
৮
(১০০%)
-

৬৫০০.০০

৫৪৫৪.১১৪

প্রকয়েি নসমাপ্ত কাজ থাকয়ল তাি কাি ঃ প্রকয়েি আওতািী সকল প্রয়োজ ীে নংয়গিই কাজ তোগ সম্পাদ
কিা হয়েয়ছ। নকা নংগ নসমাপ্ত িািা হের । ‘‘টঙ্গীয়ত দীি তলয়দয় বািা নপসাি ’’ আইয়টমটি নেজাি দ্বািা
নেরজং কায়ল নপসারিত হয়ে র্াওোে আলাদা োয়ব কাজটি সম্পাদয় ব্যে কিয়ত হের ।

8| g~j¨vqb c×wZt cÖKíটিি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t
প্রকয়েি wWwcwc ch©v‡jvPbv ;
প্রকয়েি PEC/ECNEC mfvi রসদ্ধান্ত ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ;
gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ;
Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ;
cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ;
প্রকে এলাকার্ভক্ত সুরবিা‡fvMxনদি মতামত গ্রহণ।
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৯| mvaviY ch©‡e¶Y t
9.1। প্রকয়েি D‡Ïk¨t
ক) আশুরলো ও কাঁচপুয়িি মেবতী টঙ্গী িাল ও বালু দীয়ত ৪০.৫০ রকঃরমঃ ন ৌ-পয়থি াব্যতা উন্নে ;
ি) র্াত্রী ও মালামাল পরিবহয়ণি লয়ক্ষয কাঁচপুি, ইছাপুিা ও কায়েতপাড়াে ৩(রত )টি এবং টঙ্গীয়ত ১ (এক)টি দী
বন্দি স্থাপ ারদ র মযাণ।
গ) ঢাকা মহা গিীি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ উন্নেয় ি মােয়ম ঢাকা মহা গিীি পরিবহণ ব্যবস্থাি উন্নরত সাি
এবং র্া জট হ্রাসকিণ।
৯.২। cÖK‡íi cUf~wg t
‘‘ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (প্রথম পর্ যাে) সদি ঘাট হয়ত আশুরলো ব্রীজ পর্ যন্ত ন ৌপয়থি াব্যতা উন্নর্ ও ল্যারন্ডং সুরবিারদ প্রদা ’’ ীি যক প্রকেটি জুলাই’২০০১ নথয়ক জু ’২০০৫ নমোয়দ নমাট
৩৬.০০ নকাটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হে। মহা গিীি র্া জট র িসণ, নথ যব রতক ক্ষরতয়িাি এবং গিজীব আয়িা সহজ
কিাি জন্য রবকে পরিবহণ ব্যবস্থা রহয়সয়ব ‘‘ঢাকা হয়িি সু াস ও উন্নে ’’ করমটিি ০৬.০৩.২০০৪ তারিয়ি
নুমরিত সোি রসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক “ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ চালুকিণ (২র্ পর্ যাে)” ীি যক প্রকে
হায়ত ন ো হে। নস আয়লায়ক আশুরলো হয়ত টঙ্গী হয়ে কাঁচপুি পর্ যন্ত ন ৌ-পয়থি উন্নেয় ি জন্য ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে
Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) নথ যােয় ২৯৪.০০ নকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে প্রকেটি
বা্তববােয় ি প্র্তবাব কয়ি। প্রকেটিয়ত সংয়র্াগ সড়ক র মযায়ণি লয়ক্ষয রডরসরস ও এলরজইরড এি রকছু কাজসহ ন ৌপয়থি াব্যতি জন্য রবআইডরিউটিএ’ি আইয়টম সংয়র্াজ কিা হে। প্রাক-একয় ক সোি রসদ্ধান্ত নুমর্ােী ব্যে
যুরক্তযুক্ত কয়ি ১৪১ নকাটি ৩৩.০০ লক্ষ টাকাে একয় য়কি নুময়মাদয় ি জন্য নপ কিা হে। ২৬.১২.২০০৫ তারিয়িি
একয় ক সোে ১ম পর্ যায়েি সমারপ্তি প্ররতয়বদ সহ একয় য়কি রবয়বচ াি জন্য পু িাে নপ কিাি রসদ্ধান্ত হে।
য
পিবতীয়ত একয় ক সোে উপস্থাপয় ি জন্য ০৬.০৩.২০০৬ তারিয়ি পু গঠিত
প্রকে প্র্তবায়বি উপি
কার্ যপত্র/সাি-সংয়ক্ষপ পরিকে া করম য় পু িাে নপ্রিণ কিা হে। নত:পি রবরেন্ন নসক্টয়িি আওতাে প্ররক্রোিী
এবং রবরেন্ন পর্ যায়ে নুময়মাদয় ি জন্য নয়পক্ষমা উন্নে প্রকেসমূহ মা ীে নথ য ও পরিকে া মন্ত্রীি সোপরতয়ত্ব
২৮.০৩.২০০৬ তারিয়ি নুমরিত একয় ক সোে উপস্থাপ কিা হয়ল সোে মন্তব্য প্রদা কিা হে নর্, ‘‘প্রকেটিি
রবর য়োগ ব্যে নরিক বয়ল ময় হে”। এ নক্ষয়ত্র সম্পূণ য রজওরব িাত নথয়ক বারি যক প্রাে ৪৭.০০ নকাটি টাকা হায়ি
বিাে প্রদা কিয়ত হয়ব। এ নপ্ররক্ষয়ত প্রকেটিি রবর য়োগ ব্যে যুরক্তযুক্ত কয়ি পিবতী একয় ক সোে রবয়বচ াি জন্য
নপ কিা সমীচী হয়ব। এ মন্তয়ব্যি পরিয়প্ররক্ষয়ত প্রকয়ে প্র্তবারবত রবর য়োগ ব্যে পিীক্ষা- র িীক্ষাি মােয়ম যুরক্তযুক্ত
কয়ি ১৪১.৩৩ নকাটি টাকা নথয়ক ৩৮.৩৩ নকাটি টাকা করময়ে (প্র্তবারবত ব্যয়েি ২৭% কম) ১০৩.০০ নকাটি (এক ত
রত নকাটি) টাকাে পু :র ি যািণ কিা হে। গত ২১.০৬.২০০৭ তারিয়িি রপইরস সোি রসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক এলরজইরড
ও রসটি কয়পযায়ি য় ি নং টুক্য বাদ রদয়ে শুধুমাত্র রবআইডরিউটিএ’ি নং টুক্য ৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকাে সম্পাদয় ি
জন্য সুপারি কয়ি। রপইরস’ি সোি সুপারিয় গত ২০.০৪.২০০৭ তারিয়ি প্রকেটি নুময়মারদত হে। নুময়মাদ কায়ল
প্রকেটিি নমোদ রছল জুলাই’০৭ হয়ত জু ’১২ পর্ যন্ত।
১০।
১০.১

নুময়মাদ /সংয় ািয় ি নবস্থাঃ
রবআইডরিউটিএ এি উয়োয়গ গৃহীত প্রকেটি গত ২১.০৬.২০০৭ তারিয়ি নুমরিত রপইরস সোে সুপারি কৃত এবং
নত:পি ২০.০৪.২০০৭ তারিয়িি একয় ক সোে নুময়মারদত হে। পিবতীয়ত প্রকয়েি রফ্রজরবরলটি িারড ও স্থাপ া
র মযায়ণি রডজাইয় ি জন্য Bureau of Research, Testing & Consultation (BRTC)BUET-নক র য়োগ কিা হে। BRTC-BUET-এি সুপারিয় ি আয়লায়ক প্রকয়েি প্রিা নংগ, ৩ (রত )টি
িাল (তুিাগ, বালু, িামপুিা িাল) ি বাবদ ৪০.৫০ রকঃরমঃ ন ৌ-পথ উন্নে এবং টঙ্গীয়ত একটি দী বন্দি র মযাণ
ছাড়াও আিও ৩টি স্থায় ল্যারন্ডং নি র মযাণ ও আুমসাংরগক কায়জি জন্য ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকাে প্রকেটি
জুলাই’২০০৭ হয়ত জু ’২০১২ পর্ যন্ত সময়ে বা্তববােয় ি জন্য ১৬.০৬.২০০৯ তারিয়িি একয় ক সোে সংয় ারিত
আকায়ি নুময়মাদ কিা হে। পু :নুময়মাদ কায়ল প্রকেটি’ি নমোদ রছল জুলাই’২০০৭ হয়ত জু ’২০১২ পর্ যন্ত।
পিবতীয়ত প্রকেটিি নমোদ এক বছি নথ যাৎ জু ’২০১৩ পর্ যন্ত বৃরদ্ধ কিা হে।
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১১।

১২।
১২.১

প্রকে এলাকা পরিদ য ঃ
গত ২৪.০৫.২০১৪ তারিয়ি “ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে পর্ যাে)” প্রকয়েি ি কৃত ন ৌ-পথ ও
িালসমূহসহ ইয়তাময়ে র রমযত ০৩টি ল্যারন্ডং নে ও টঙ্গী দী বন্দয়িি জন্য র রমযত নবকাঠায়মা সুরবিারদ
সয়িজরময় পরিদ য কিা হে। পরিদ য কায়ল রবআইডরিউটিএ’ি প্রিা প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ মরজবুি িহমা
সিকাি, তত্ত্বাবিােক প্রয়কৌ লী ও প্রকে পরিচালক জ াব িরকবুল ইসলাম তালুকদাি, সহকািী প্রয়কৌ লীসহ
নন্যান্য কমযকতযাগণ উপরস্থত রছয়ল । রবআইডরিউটিএ কর্তযক সিবিাহকৃত রপরসআি, সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ
আয়লাচ া, পরিদ যয় প্রাপ্ত তথ্য ও উপায়ত্তি রেরত্তয়ত প্ররতয়বদ টি প্রণীত হয়েয়ছ।
প্রকয়েি মূল কার্ যক্রমঃ
নেরজং ও িাল ি ঃ প্রকয়েি নিীয় ৪০.৫০ রকয়লারমটাি ন ৌ-পথ ও িামপুিা িাল নেরজং কিাি জন্য ৩৪.৭৩ লক্ষ
ঘ রমটায়িি স্থয়ল নমাট ৩৩.৮৯ লক্ষ ঘ রমটাি মাটি নেরজং কিা হয়েয়ছ। এি জন্য ৪১৭৫.৩৬ লক্ষ টাকাি রবপিীয়ত
৩৪৮০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। নমাট নেরজংকৃত মাটিি ময়ে রবআইডরিউটিএ’ি নেরজং রবোগ র জস্ব নেজাি
দ্বািা ২৬.৫৯ লক্ষ ঘ রমটাি নেরজং কয়ি। নবর ি ৭.২৯ লক্ষ ঘ রমটাি এি ময়ে বাংলায়দ পার উন্নে নবাড য
০.৫২ লক্ষ, বাংলায়দ নস াবারহ ী ০.৭৯ লক্ষ এবং প্রাইয়েট প্ররতিা ৫.৯৮ লক্ষ ঘ রমটাি নেরজং কাজ সম্পন্ন
কয়ি। এই নেরজং কাজ কিাি ফ্য়ল আশুরলো ব্রীজ হয়ত টঙ্গী হয়ে কাঁচপুি পর্ যন্ত প্রাে ৪০.৫০ রকয়লারমটাি ন ৌ-পয়থি
াব্যতা পু রুদ্ধাি হয়েয়ছ। সয়িজরময় পরিদ য কায়ল প্রকৃত নেরজং এি পরিমাণ/ি কৃত ন ৌ-পয়থি গেীিতা পিীক্ষা
কিা হে। প্রকয়েি আওতাে তুিাগ ও বালু দীসহ ঢাকা হয়িি নেযন্তয়ি িামপুিা িাল এি পু :ি কিা হে।
উয়েখ্য, আশুরলো হয়ত টঙ্গী পর্ যন্ত ন ৌ-পয়থি প্র ্তবতা ১২০ ফুট এবং গেীিতা (৬ ফুট োফ্ট েযায়সল চলাচয়লি
সুরবিাি জন্য) সব যর ম্ন ৮ ফুট এি সংস্থা রছল। পরিদ য কায়ল ৬ ফুয়টি নচয়ে নরিক োফ্ট সম্পন্ন কমারস যোল
েযায়সল চলাচল কিয়ত লক্ষ কিা নগয়ছ। কয়েকটি স্থায় গেীিতা পরিমাপ কিা হে তায়ত ৮ ফুট বা তয়তারিক
গেীিতা পাওো র্াে।

রচত্র-১: ৬ ফুট বা তদুদ্ধয োফ্ট েযায়সয়লি র্াতাোত।
১২.২

কাঁচপুি ল্যারন্ডং নি ঃ কাঁচপুি ল্যারন্ডং নি পরিদ য কায়ল লক্ষয কিা র্াে কাঁচপুয়ি একটি রদ্ব-তল টারময াল
রবরডং র মযাণ কিা হয়েয়ছ। টারময াল রবরডং সম্মুয়ি ২(দুই)টি িীল গ্যাংওয়ে, ২(দুই) আিরসরস িযাম্প, ৪(চাি)টি িীল
স্পাড ও ২(দুই)টি পন্টু স্থাপ কিা হয়েয়ছ (পন্টু গুয়লা রবআইডরিউটিএ’ি র জস্ব পন্টু )। এছাড়া টারময ায়লি সম্মুয়ি
১(এক)টি পারকং ইোড য ও পারকযং ইোয়ড যি সম্মুয়ি ব্যাংক প্রয়টক এবং কাঁচপুি এলাকাে ৩ (রত )টি আিরসরস নজটি
ও নজটিি সম্মুয়ি ৬টি নফ্ন্ডাি স্থাপ কিা হয়েয়ছ। টারময ায়ল র্াত্রীয়দি জন্য নেৌত সুরবিারদ ছাড়াও আুমসাংরগক
সুরবিারদ নর্ম টেয়লট ফ্যারসরলটিজ ও পা ীে জয়লি ব্যবস্থা িািা হয়েয়ছ। টারময ায়লি সায়থ স্থারপত পন্টুয় ি
সংয়র্ায়গি জন্য র রমযত িীল গ্যাংওয়েি বদঘ যয ৩০.৫০ রমটাি ও প্র স্থতা ৩.২০ রমটাি পাওো র্াে র্া রডজাই
নমাতায়বক হয়েয়ছ ময়ময প্রতীেমা হে। কাঁচপুি ল্যারন্ডং নি য় ি সায়থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়য়কি সংয়র্ায়গি জন্য
একটি সংয়র্াগ সড়ক ও একটি আিরসরস ব্রীজ র মযাণ কিা হয়েয়ছ। সংয়র্াগ সড়ক ও আিরসরস ব্রীয়জি পরিমাণ নমাট
২২৬০ বগ য রমটাি।
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রচত্র-২: কাঁচপুি ল্যারন্ডং নি ।
১২.৩

কায়েত পাড়া ল্যারন্ডং নি ঃ কায়েত পাড়া ল্যারন্ডং নি য় একটি আিরসরস রিঁরড়ি মােয়ম ন ৌ-র্ায় ি বারদ যং
সুরবিারদ র মযাণ কিা হয়েয়ছ।

১২.৪

ইছাপুি ল্যারন্ডং নি ঃ ইছাপুি ল্যারন্ডং নি য় একটি টারময াল রবরডং ও র্াত্রী উঠা ামাি জন্য রিঁরড়ি মােয়ম
সংয়র্াগ স্থাপ কিা হয়েয়ছ।

১২.৫

টঙ্গী দীবন্দি ও আুমসাংরগক স্থাপ ারদঃ প্রকয়েি আওতাে টঙ্গী পাগাড় নমৌজাে ২.৯৯ একি জােগা নরিগ্রহণ কয়ি
তা উন্নেয় ি মােয়ম একটি রদ্ব-তল টারময াল রবরডং র মযাণ কিা হয়েয়ছ। পরিদ য কায়ল টারময াল রবরডং-এ র্াত্রীয়দি
বসাি ব্যবস্থাসহ নদাতলাে টঙ্গী দীবন্দয়িি নরফ্স কার্ যক্রম চালু নবস্থাে নদিা র্াে। টারময াল রবরডং এি সায়থ
স্থারপত পন্টুয় ি সংয়র্ায়গি জন্য ২টি আিরসরস িযাম্প, ২টি িীল গ্যাংওয়ে, ৪টি েীল স্পাড স্থাপ কিা হয়েয়ছ।
টারময াল রবরডং এি সম্মুয়ি একটি পারকযং ইোড য, ব্যাংক প্রয়টক এবং উত্তিিা নমৌজাে (িাজবাড়ী) একটি
আিরসরস রিঁরড় র মযাণ কিা হয়েয়ছ। টারময াল রবরডং-এ পার সিবিাহ ও র্াত্রী বসাি ব্যবস্থা এবং টেয়লট সুরবিারদ
র মযাণ কিা হয়েয়ছ।

রচত্র:-৩ টঙ্গ দী বন্দি
১২.৬ পিাম যক নসবাঃ ন ৌ-পয়থি াব্যতাি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ল্যারন্ডং নে গুয়লাি স্থাপ াি রডজাই Bureau of
Research,Testing and Consultation (BRTC), BUET দ্বািা সম্পন্ন কিা হে। BUETএি সায়থ পিাম কয রফ্ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা র ি যাি পূব যক সম্পরদত চুরক্ত নুমর্ােী সমীক্ষাটি প্রকে নুময়মাদ হওোি
পূয়ব যই ন ি হে। এ জন্য প্রকে নুময়মাদয় ি পূয়ব য ১৬.০০ লক্ষ টাকা কর্তযপক্ষ নন্য বায়জট হয়ত BUET-নক প্রদা
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কয়ি। নবর ি ২৯.০০ লক্ষ টাকা আয়লাচয প্রকে হয়ত ব্যে কিা হয়েয়ছ। নথ যাৎ উপয়দিা সারেযস কায়জ নমাট ৪৫.০০
লক্ষ টাকা ব্যে হয়লও এ প্রকে হয়ত ২৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যে হে।
১৩।

১৪।

প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরতঃ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q ৬৫০০.০০ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj জুলাই,
২০০৭ হয়ত Ryb, 2013 ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2013 ch©š—
cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ নরজযত n‡q‡Q 5454.114 (84%) j¶ টাকা, বা্তবব নগ্রগরত ৯৫%।

Procurement of Works এি উপি তথ্যারদঃ
প্রকয়েি রপরপআি-২০০৮ এি প্ররতফ্ল ঃ প্রকয়েি নেৌত কায়জি দিপত্র আহবা , দিপত্র মূল্যাে এবং নুময়মাদ
প্ররক্রো রপরপআি-২০০৮ এি আয়লায়ক সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ ময়ময পরিদ য কায়ল নদিা র্াে। প্রকয়েি প্রিা নংগ, দী
নেরজং এি প্রাে ৮০% কাজ (৩৩.৮৯ লক্ষ ঘ রমটায়িি ময়ে ২৬.৫৯ লক্ষ ঘ রমটাি) রবআইডরিউটিএ’ি র জস্ব
নেজাি দ্বািা কিা হয়েয়ছ। নবর ি নেরজং কাজ বাংলায়দ পার উন্নে নবাড য, বাংলায়দ নস াবারহ ী ও একটি নং
প্রাইয়েট নেজাি নকাম্পা ী দ্বািা নেরজং কিা হয়েয়ছ। নেরজং এি নবর িোগ নং ই র জস্ব নেজাি দ্বািা সম্পন্ন
হওোে এ কায়জি জন্য বিােকৃত নয়থ যি রসংহ োগই বুক োিফ্ায়িি মােয়ম প্রকে হয়ত িাজস্ব িায়ত স্থা ান্তরিত
হে।
১৫|
cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨t
রবআইডরিউটিএ’ি প্রিা প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ ুমরুল ইসলাম শুরুয়ত প্রকয়েি িন্ডকালী প্রকে পরিচালয়কি দারেত্ব
গ্রহণ কয়ি । পিবতীয়ত রবআইডরিউটিএ’ি নরতরিক্ত প্রিা প্রয়কৌ লী জ াব আবুল কায়সম ও জ াব নগালাম িববা ী
িন্ডকালী প্রকে পরিচালক রহয়সয়ব গত ২৮.০২.২০১১ তারিি পর্ যন্ত দারেত্ব পাল কয়ি । জ াব নগালাম িববা ী
নবসি গ্রহণ কিয়ল রবআইডরিউটিএ’ি র ব যাহী প্রয়কৌ লী/তত্ত্বাবিােক প্রয়কৌ লী জ াব িরকবুল ইসলাম তালুকদাি
িন্ডকালী প্রকে পরিচালক রহয়সয়ব গত ০১.০৩.২০১১ হয়ত সমারপ্ত নথ যাৎ ৩০.০৬.২০১৩ তারিি পর্ যন্ত দারেত্ব পাল
কয়ি ।
1৬|
cÖK‡íi ev¯—evq‡bvËi cÖfve t
প্রকেটি বা্তববাে কিাি ফ্য়ল ঢাকাি চারিরদয়ক একটি রবকে ন ৌ-পথ সৃরি হয়েয়ছ। প্রকেটি বা্তববােয় ি পূয়ব য ঢাকাে
আগত র মযাণ সামগ্রী নর্ম : ইট, পাথি, বালু, রসয়মে ইতযারদ প্রাথরমক োয়ব ািাে গয়ঞ্জি পাগলাে উঠা ামা কিত।
পিবতীয়ত োক নর্ায়গ ঢাকাি রবরেন্ন স্থায় স্থা ান্তরিত হয়তা। এয়ত িারত্রকালী সময়ে প্রচুি োক চলাচয়লি কািয়ণ
ঢাকাে নতযারিক র্া জট সৃরি হয়তা। ফ্য়ল ঢাকাি িা্তবাঘাট দ্রুত ি হয়তা। প্রকেটি বা্তববােয় ি ফ্য়ল ঐসব র মযাণ
সামগ্রীি নব ীিোগ ন ৌপয়থ সিাসরি আরম বাজাি, আশুরলো, টঙ্গী, ইছাপুি, পূব যািল, বসুন্ধিা, িামপুিা ইতযারদ
এলাকাে চয়ল আসয়ছ। ফ্য়ল ঢাকাি র্া জট হ্রাসকিয়ণ প্রকেটি সহােতা কিয়ছ। প্রকয়েি আয়িকটি গুরুত্বপূণ য নংগ
রছল ঢাকা হয়িি চারিপায় ৩টি িাল ি য় ি মােয়ম াব্যতা পুুমরুদ্ধাি এবং ঢাকাি জলাবদ্ধতা দূিীকিণ/হ্রাসকিণ।
নতযারিক বৃরিপায়তি সমে সৃি বন্যা লাঘয়ব ঐসব িাল Catchment area রহয়সয়ব রবয় ি কাজ কিয়ছ।
ফ্লস্বরূপ, রবগত ২/৩ বছয়ি োিী বৃরিপায়তও ঢাকাে নতম জলাবদ্ধতা সৃরি হের । এ সুফ্ল নজযয় আয়লাচয প্রকয়েি
উয়েিয়র্াগ্য নবদা আয়ছ।
1৭|
cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
cwiKwíZ
AwR©Z
ক) আশুরলো ও কাঁচপুয়িি মেবতী টঙ্গী (তুিাগ) িাল ক) আশুরলো ও কাঁচপুয়িি মেবতী টঙ্গী (তুিাগ) িাল ও
ও বালু দীয়ত ৪০.৫০ রকঃরমঃ ন ৌ-পয়থি াব্যতা
বালু দীয়ত ৪০.৫০ রকঃরমঃ ন ৌ-পয়থি াব্যতা
উন্নে ;
উন্নে কিা হয়েয়ছ ;
ি) র্াত্রী ও মালামাল পরিবহয়ণি লয়ক্ষয কাঁচপুি, ি) র্াত্রী ও মালামাল পরিবহয়ণি লয়ক্ষয কাঁচপুি, ইছাপুিা
ইছাপুি ও কায়েতপাড়াে ৩(রত )টি এবং টঙ্গীয়ত
ও কায়েতপাড়াে ৩(রত )টি এবং টঙ্গীয়ত ১ (এক)টি
১ (এক)টি দী বন্দি ও আুমসাংরগক স্থাপ ারদ
দী বন্দি স্থাপ ারদ র মযাণ কিা হয়েয়ছ।
র মযাণ;
গ) ঢাকা মহা গিীি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ উন্নেয় ি
গ) ঢাকা মহা গিীি চারিরদয়ক বৃত্তাকাি ন ৌ-পথ
মােয়ম ঢাকা মহা গিীি পরিবহণ ব্যবস্থাি উন্নরত
উন্নেয় ি মােয়ম ঢাকা মহা গিীি পরিবহণ
সাি এবং র্া জট রকছুটা হয়লও হ্রাস হয়েয়ছ ময়ময
ব্যবস্থাি উন্নরত সাি এবং র্া জট হ্রাসকিণ।
প্রতীেমা হে।
.
১৮। সুরবিা নোগীয়দি মতামতঃ পরিদ য কািী দল আশুরলো ব্রীজ হয়ত রবআইডরিউটিএ’ি ন ৌ-র্া নর্ায়গ পরিদ য শুরু কয়ি
টঙ্গী বাজাি নমৌজাে নবরস্থত টঙ্গী দী বন্দি এলাকাে এয়স স্থা ীে জ গয়ণি সায়থ মত রবর মে কয়ি। তািা বয়ল
আয়লাচয প্রকে শুরুি পূয়ব য এ ন ৌ-পয়থ নকা ন ৌ-র্া চলাচল কিত া। তি দী প্রাে শুক া থাকত। এ ছাড়া এলাকাে
র্াতাোয়তি নকা িা্তবা ঘাট বা নলাকজয় ি ব্যবহায়িি নকা পথ া থাকাে জ সািািয় ি এ এলাকাে চলাচয়ল খুবই
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নসুরবিা হত। ল্যারন্ডং নি টি র মযাণ কিাি ফ্য়ল স্থা ীে জ গয়ণি নে পরিভ্রম এবং টারময ালটি ব্যবহায়ি উপকায়ি
এয়সয়ছ। প্রকে এলাকাি জরমজমাি দামও বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ। নতপি দীপয়থ চলাচলিত কয়েকটি েযায়সয়লি
মািাি/চালকয়দি সায়থ আয়লাচ া কিা হে। চালকগণ জা া নর্ ন ৌ-পথটি চালুি ফ্য়ল র্াতাোত ব্যবস্থা সহজতি হয়েয়ছ।
বতযমায় ৬ ফুট বা তয়তারিক োফ্য়টি েযায়সল সািা বছি চলাচল কিয়ত পািয়ছ।
১৯। প্রকয়েি রিোরিং করমটিি ও তদািরক করমটি সংক্রান্ত: ঢাকা হয়িি চারিরদয়ক ন ৌ-পথ চালুকিণ (২ে পর্ যাে) প্রকেটি
সুিুোয়ব বা্তববাে , তাি নগ্রগরত পর্ যায়লাচ া ও সুপারি প্র েয় ি জন্য ন ৌ-পরিবহণ সরচব ময়হাদেয়ক আহবােক,
রবআইডরিউটিএ’ি নচোিম্যা , ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্র ালয়েি যুগ্ম-সরচব (বাঃ), পরিকে া করম য় ি যুগ্ম-প্রিা ,
আইএমইরড’ি প্ররতর রি, প্রকে-পরিচালক-নক সদস্য ও ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্র ালয়েি’ি উপ-প্রিা য়ক সদস্য-সরচব কয়ি
একটি রিোরিং করমটি গঠ কিা হে । রিোরিং করমটি কয়েক বাি সয়িজরময় প্রকে পরিদ য কয়ি তায়দি সুপারি
প্রদা কয়িয়ছ ময়ময জা া র্াে।
এ ছাড়া প্রকেটি কাজ তদািরক/মর টরিং কিাি জন্য রবআইডরিউটিএ’ি সদস্য (প্রয়কৌ ল)-নক আহবােক,
পরিচালক (ন ৌ-সওপ), পরিচালক (পরিকে া), প্রিা প্রয়কৌ লী (নেরজং), পরিচালক (হাইয়োগ্রারফ্), বাংলায়দ
নস াবারহ ী ও বাংলায়দ পরিয়ব আয়ন্দালয় ি প্ররতর রি র য়ে একটি করমটি গঠ কিা হে। করমটি প্রকয়েি কাজগুয়লা
রবরেন্ন সমে পরিদ য কয়ি তদািরক ও বা্তববােয় সহােতা প্রদা কয়িয়ছ ময়ময জা া র্াে।
২০| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t প্রকেটিি উয়েশ্য প্রাে ৭৫% নরজযত হয়েয়ছ ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ।
প্রকেটিি প্রিা উয়েশ্য রছল “ঢাকা মহা গিীি পরিবহ ব্যবস্থাি উন্নে , র্া জট হ্রাসকিণ এবং ঢাকাি চারিপা রদয়ে
র্াত্রী পরিবহয় উৎসারহত কিা”। প্রকেটি বা্তববােয় ি ফ্য়ল দীপয়থ মালামাল পরিবহ নয় কাংয় বৃরদ্ধ নপয়লও র্াত্রী
পরিবহয় উয়েিয়র্াগ্য নগ্রগরত হের । কািণ এ সকল দী ও িায়ল প্রচুি পরিমা বজযয ও আবজ যা প্ররতর েত পড়য়ত
য
থাকাে দী ও িায়লি পার নতযান্ত দূগন্ধযুক্ত
হয়ে পয়ড়য়ছ। র্াি ফ্য়ল ন ৌ-পয়থ র্াত্রীগয়ণি চলাচয়ল ন াগ্রহ সৃরি হয়ে।
এছাড়াও রকছু রকছু স্থায় স্বে উর্চ্তাি ব্রীজ থাকাে ন ৌ-চলাচয়ল বািা সৃি হয়ে থায়ক। প্রকেটিি উয়েশ্য পুয়িাপুরি নরজযত
া হওোি রব্তবারিত কািণ/সমস্যারদ র য়ম্মি ২১ নুময়েয়দ উয়েি কিা হল।
২১।

mgm¨v t

২১.১ পরিদ য কায়ল লক্ষয কিা র্াে ন ৌ-পয়থি টঙ্গী এলাকাি কয়েকটি নলা-হাইয়টি সড়ক ব্রীজ এবং নিলওয়ে ব্রীজ আয়ছ।
ব্রীজগুয়লা প্ররতস্থাপয় ি জন্য সিকায়িি র য়দ য া থাকাি পয়িও তা প্ররতস্থাপয় ি নতম নকা উয়েগ ন ো হয়ে া বয়ল
জা া র্াে। ফ্য়ল শুধুমাত্র কায়গায চলাচল কিয়ত পািয়লও নছাট আকায়িি একতলা লি ব্যরতত নন্য নকা লি চলাচল
কিয়ত পায়ি া। ন ৌ-পথটিয়ত পর্ যটক সুরবিা/ন ৌ-র্ায় ি ব্যবস্থা কিয়ল পর্ যটকগণও ন ৌ-ভ্রময়ণ আগ্রহী হয়ত পায়ি।
২১.২ ন ৌ-পয়থ পরিদ যয় ি সমে লক্ষয কিা র্াে ন ৌ-পথটিি পার ি মা খুবই িািাপ। রবয় ি কয়ি টঙ্গী র ে এলাকাি বজযয
য
সমূহ সিাসরি দীয়ত চয়ল আসাে ঐ নংয় ি দীি পার ি িং প্রাে কায়লা আলকাতিাি মত এবং দুগন্ধযুক্ত।
র্াি ফ্য়ল
ন ৌ-পয়থ র্াত্রীগয়ণি চলাচয়ল ন াগ্রহ সৃরি হয়ে। ন ৌ-পথটি ব্যবহাি উপয়র্াগী কিয়ত হয়ল দী দূিণ বন্ধ কিয়ত হয়ব।
২১.৩ প্রকয়েি আওতাে ি কৃত ঢাকাি নেযন্তয়িি িালগুয়লাি ময়ে িামপুিা িালটি খুবই গুরুত্বপূণ য। পরিদ য কায়ল লক্ষয
কিা র্াে িালটিয়ত প্রচুি ন ৌ-র্া চলাচল কিয়ছ। রকন্তু হারতি রিল প্রকয়েি মােয়ম ঢাকাি সুোয়িজ সিাসরি িামপুিা
িায়ল চয়ল আসাে িালটিি পার ি মা প্রচন্ড োয়ব ি হয়ে।
২১.৪

প্রকয়েি ৪০.৫০ রকয়লারমটাি ন ৌ-পয়থ কায়গায ন ৌ-র্া চলাচল কিয়লও র্াত্রীবাহী নতম ন ৌ-র্া চলাচল কিয়ত নদিা
র্াের ।

২২|
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২২.১

সড়ক ও জ পথ নরিদপ্তি কর্তযক র রমযত আশুরলো ব্রীজ, টঙ্গীয়ত ২টি সড়ক ব্রীজ এবং ২টি নিল ব্রীজ, রত্রমুয়ি ১টি
ব্রীজ, ইছাপুয়ি ১টি ব্রীজ ও নডমিাে ১টি ব্রীয়জি রডজাইয় ন রেয়গ য় ি রবিেটি রবয়বচ াে া আ াে/
রবআইডরিউটিএ’ি মতামত গ্রহণ া কিাে এি ীচ রদয়ে র্াত্রীবাহী রদ্ব-তল ন ৌ-র্া চলাচল কিয়ত পায়ি া। নথচ
ঢাকা মহা গিীি Detailed Area Plan (DAP) নুমর্ােী এই সড়য়কি দু’পায় ি র্ভরম জলার্ভরম/রিয়ট
এরিো রহয়সয়ব রচরিত কিা হয়েয়ছ। ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে এ রবিয়ে সড়ক ও জ পথ নরিদপ্তি, স্থা ীে সিকাি
য য়ম প্রয়োজ ীে ব্যবস্থা গ্রহণ কিয়ত পায়ি।
প্রয়কৌ ল নরিদপ্তি, বাংলায়দ নিলওয়েি সায়থ পিাম ক্র
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২২.২
.
২২.৩

ঢাকাি চািপায় ি দীগুয়লাি দুিণয়িািকয়ে ব্যবস্থা ন ো প্রয়োজ । দীগুয়লাি আয় পায় ি র ে কািিা া রবয় ি
কয়ি নতজগাঁও এলাকা, রবরসক এলাকা ও টঙ্গীি সকল প্রকাি র ে কািিা াি বজযয ন ািয় ি ব্যবস্থা ন ো জরুিী। এ
ব্যাপায়ি ব্যবস্থা ন োি জন্য পরিয়ব ও ব মন্ত্রণালে এবং র ে মন্ত্রণালেয়ক নুময়িাি কিা নর্য়ত পায়ি।
প্রকেটিি দু’পাড় দিল মুক্ত িািাি লয়ক্ষয দীি দু’পায় প্রয়টক ওোকযসহ ওোকওয়ে র মযাণ কিা নর্য়ত পায়ি।
এয়ত দীি দিল/দূিণ নিায়ি সহােতা হয়ব এবং দীি পরিয়ব এি উন্নে হয়ব।

২২.৪

হারতি রিল এলাকাি বজযয পরিয় ািয় ি ব্যবস্থা ন ো হয়ল িামপুিা িায়লি পার প্রচন্ডোয়ব ি হওো নথয়ক িক্ষা
পায়ব এবং ঢাকাি এ গুরুত্বপূণ য িালটি ন ৌ-চলাচয়লি উপয়র্াগী থাকয়ব। এ জন্য স্থা ীে সিকাি মন্ত্রণালেয়ক নুময়িাি
কিা নর্য়ত পায়ি। এ ছাড়াও িামপুিা িালটিি দু’পাড় বাঁিাি ব্যবস্থা ন ো নর্য়ত পায়ি।

২২.৫

ন ৌ-পথটিয়ত র্াত্রী পরিবহণ বৃরদ্ধি লয়ক্ষয দ্রুত গরতি র্াত্রীবাহী ন ৌ-র্া চালুি উয়োগ ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে হয়ত গ্রহণ
কিা নর্য়ত পায়ি।

২২.৬

ন ৌ-পথটি পরিচাল া ও িক্ষণায়বক্ষণ কাজ রবআইডরিউটিএ’ি র জস্ব বায়জট হয়ত নমটায় া নর্য়ত পায়ি।
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উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ (১ম সংয় ারিত)
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
১। প্রকয়েি াম
:
২। প্রকে এলাকা
:
৩। বা্তববাে কািী সংস্থা :
৪। প্র াসর ক মন্ত্রণালে
:
৫। প্রকয়েি বা্তববাে সমে ও ব্যেঃ

উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ (১ম সংয় ারিত)
ঢাকা ও বরি াল রবোয়গি ন ৌ-পথ।
বাংলায়দ নেযন্তিীণ ন ৌ-পরিবহ কর্তযপক্ষ (রবআইডরিউটিএ)
ন ৌ-পরিবহ মন্ত্রণালে
(লক্ষ টাকাে)

নুময়মারদত ব্যে
মূল নমাট
সব যয় ি
সংয়
ারিত
(প্রঃ সাঃ)
নমাট (প্রঃ সাঃ)
১
২
২৬৩২৭.০০ ৩৫৬৬৫.৭৪
(১৮২০০.০০) (২২৭৭৩.১০)

প্রকৃত ব্যে
নমাট (প্রঃ সাঃ)

৩
৩৩৮৪৭.৯৫
(২৪৭৬০.৩০)

নুময়মারদত বা্তববাে কাল
মূল
সব যয় ি
সংয় ারিত
৪
০১-০১-২০০৬
হয়ত
৩১-১২-২০০৭

৫
০১-০১-২০০৬
হয়ত
৩০-০৬-২০১৩

প্রকৃত
বা্তববাে কাল

নরতক্রান্ত
ব্যে (মূল
প্রাক্করলত
ব্যয়েি %)

নরতক্রান্ত সমে
(মূল বা্তববাে
কায়লি %)

৬
০১-০১-২০০৬
হয়ত
৩০-০৬-২০১৩

৭
৭৫২০.৯৫
(২৮.৫৭%)

৮
৫.৫ বছি
(২২৫%)

৭। প্রকয়েি নসমাপ্ত কাজ থাকয়ল তাি কািণঃ প্রকয়েি আওতািী সকল প্রয়োজ ীে নংয়গিই কাজ সমাপ্ত হয়েয়ছ। তয়ব,
পিাম য়য কি নবত -োতা এবং সিবিাহকািীি রবয়লি উপি IT এবং VAT বাবদ প্রয়র্াজয সম্পূণ য নথ য ADP-নত
বিাে া নদোে এ বাবদ নমাট ১৯২৫.৭৫ লক্ষ টাকা নপরিয় ারিত িয়েয়ছ।
৮। মূল্যাে পদ্ধরতঃ প্রকেটিি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় র য়ম্নাক্ত রবিে/পদ্ধরত রবয়বচ া কিা হয়েয়ছঃ
 প্রকয়েি রডরপরপ পর্ যায়লাচ া;
 প্রকয়েি PEC/ECNEC সোি রসদ্ধান্ত ও কার্ যরববিণী পর্ যায়লাচ া;
 মন্ত্রণালে কর্তযক নপ্ররিত প্রকয়েি বা্তববাে নগ্রগরত পর্ যায়লাচ া;
 কায়জি বা্তবব নগ্রগরত র্াচাই এবং তথ্য সংগ্রয়হি জন্য সয়িজরময় পরিদ য ;
 প্রাপ্ত তয়থ্যি রেরত্তয়ত সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া;
 প্রকে এলাকার্ভক্ত সুরবিায়োগীয়দি মতামত গ্রহণ।
৮। প্রকয়েি নঙ্গরেরত্তক বা্তববাে ঃ প্রাপ্ত প্রকে সমারপ্ত প্ররতয়বদ (PCR) নুমর্ােী প্রকেটিি নঙ্গরেরত্তক বা্তবব ও আরথ যক
নগ্রগরত র য়ম্ন নদো হয়লাঃ
(লক্ষ টাকাে)

রডরপরপ নুমর্ােী প্রকে কায়জি রবরেন্ন
নয়ঙ্গি াম
ক্রঃ ং

১

একক

পরিকরেত লক্ষযমাত্রা
বা্তবব
আরথ যক
পরিমা

প্রকৃত বা্তববাে
বা্তবব পরিমা
আরথ যক
(%)
(%)

Deviation

এি কািণ।
(মন্তব্য)

২

৩

৪

৫

৬

৭

(১)

প্রর ক্ষণ

নথাক

-

৬০১.৭২

-

ব্যে ৩ ও ৪ ং
আইয়টয়ম নন্তর্ভযক্ত

(২)

নথাক

-

৪৯০.০০

নসট

২ নসট

১১,১৭২.৯৮

(৪)

টাগয়বাট ৩২০০ HP প্ররতটি

নসট

২ নসট

৮৮৩৩.৭২

৫০৯.৭২
(১০৪)
১৩,৫৫০.৫৮
(১২১)
১০৭০০.০০
(১২১)

-

(৩)

য
রবয় িজ্ঞ নসবা/ সাটিরফ্য়ক
এবং তত্ত্বাবিা /পরিদ য
নক্র বাজয ২৫০ ট প্ররতটি

(৫)

নন্যান্য র্ন্ত্রপারত ও সিঞ্জাম

নথাক

-

১৬৫১.৫৮

(৬)

জীপ গাড়ী

সংখ্যা

১টি

৩২.৪৪

(১০০)
(১০০))
২ নসট
(১০০)
২টি
(১০০)
(১০০)
১টি

৩২.৪৪

*(i)
ব্যে ৩ ও ৪ ং
আইয়টয়ম নন্তর্ভযক্ত
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রডরপরপ নুমর্ােী প্রকে কায়জি রবরেন্ন
নয়ঙ্গি াম
ক্রঃ ং

১

একক

২

পরিকরেত লক্ষযমাত্রা
বা্তবব
আরথ যক
পরিমা
৩

৪

(৭)

ডাবল নকরব রপক-আপ

সংখ্যা

১টি

২৫.০০

(৮)

রসরড েযাট

নথাক

নথাক

১০০১৭.০০

(৯)

পিাম য়য ক নবত -োতাি উপি

নথাক

-

৭৩.৫০

IT & VAT

প্রকৃত বা্তববাে
বা্তবব পরিমা
আরথ যক
(%)
(%)
৫

৬

(১০০)
১টি
(১০০)
(১০০)
(১০০)
(১০০)
(১০০)

(১০০)
২৪.০২
(৯৬)
৮৫০১.১০
(৮৫)
৭৩.৫০
(১০০)
৩০৩.৮৩
(১৪.৩৬)
২৩.৩৮
(৪৭)

-

-

(১০০)

(১০) সিবিাহকািীি মালামায়লি
উপি IT & VAT
(১১) রস এন্ড এফ্ চাজয

নথাক

-

২১১৪.৭০

নথাক

-

৫০.০০

(১২) বীমা
(১৩) এলরস চাজয

নথাক
নথাক

-

৫০.০০
৫০০.০০

(১৪)

জ্বালা ী ব্যে

নথাক

-

১০.০০

-

(১৫) স্থা ীে জরিপ ও র বন্ধ

নথাক

-

৫.০০

(১৬) করে য়জিী

নথাক

-

১৫.৩৫

(১০০)
(১০০)

১০৪.১৭
(২১)
৫.২১
(৫২.১০)
৫.০০
(১০০)
১৫.০০
(৯৮)

(১৭) সারেযস চাজয

নথাক

-

২২.৭৫

-

-

নমাট =

৩৫৬৬৫.৭৪

Deviation

এি কািণ।
(মন্তব্য)
৭

৩৩৮৪৭.৯৫
(৯৫) *(ii)

* (i) আইয়টম ং (৩) ও (৪) এি নমাট ব্যে দাড়াে ২৪২৫০.৫৮ লক্ষ টাকা। নপিরদয়ক (১), (৩), (৪) ও (৫) ং আইয়টয়মি নমাট
প্রাক্করলত ব্যে ২২২৫৯.৪০ লক্ষ টাকা। নথ যাৎ নরতরিক্ত ১৯৯১.১৮ লক্ষ টাকা ডলায়িি মূল্য বৃরদ্ধ জর ত কািয় ঘয়টয়ছ বয়ল
জা া র্াে।
*(ii) নকা নকা আইয়টয়ম ব্যে া কয়ি/কম কয়িও আরথ যক নগ্রগরত ৯৫% হে। প্রকয়েি শুরুয়ত ডলায়িি মূল্য রছল ৭০.০০ টাকা।
রকন্তু প্রকে ন ি কালী তা দাঁড়াে ৭৬.২৫ টাকাে। র্াি কািয়ণ এ নগ্রগরত হয়েয়ছ।

৯। সািািণ পর্ যয়বক্ষণঃ
৯.১। প্রকয়েি উয়েশ্যঃ নেযন্তিীণ ন ৌ-পয়থ এবং উপকূলীে নিয়ল ন ৌ-চলাচল র িাপদ িািাি স্বায়থ য ন ৌ-পয়থ র মরিত
বৃহাদাকায়িি ন ৌ-র্া ও নন্যান্য প্ররতবন্ধকতা দূিীকিয়ণি লয়ক্ষয নরিক উয়ত্তাল ক্ষমতাসম্পন্ন আধুর ক প্রযুরক্ত ও
পদ্ধরত নবলম্ব কয়ি উদ্ধািকার্ য পরিচাল াে সক্ষম উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ কিা।
৯.২। প্রকয়েি পটর্ভরমঃ বাংলায়দ এম একটি নদ নর্িায় বন্যা, জয়লাোস ও ঘূরণ যিড় প্রাে প্ররত বছিই হয়ে থায়ক। ফ্য়ল
প্ররত বছি উয়েিয়র্াগ্য সংখ্যক ন ৌ-র্া এরূপ প্রাকৃরতক দুয়র্ যায়গি কবয়ল পরতত হে। এ ছাড়াও া া কািয়ণ দীপয়থ
ন ৌ-দুঘ যট া ঘয়ট থায়ক। রবরিবদ্ধ দারেত্ব নুমর্ােী রবআইডরিউটিএ-কর্তযপক্ষ কর্তযক নেযন্তিীণ ন ৌ-পয়থ র মরিত ন ৌ-র্া
উদ্ধাি সংরেি কার্ যক্রম পরিচাল াি জন্য ১৯৬৪ সায়ল জামযা ী হয়ত ‘‘রবআইডরিউটিএ-হামজা’’ ও পিবতীয়ত ১৯৮৩
সায়ল নবলরজোম হয়ত ‘‘রবআইডরিউটিএ- রু্তবম’’ ায়ম ২টি ন ৌ-উদ্ধাকািী ইউর ট সংগ্রহ কিা হে- র্াি প্ররতটি ৬০ট
উয়ত্তাল ক্ষমতাসম্পন্ন। রবআইডরিউটিএ উদ্ধাকািী জাহাজ হামজা ও রু্তবম এি মােয়ম এ র্াবৎ প্রাে ৪১৮ টিি নরিক
র মরিত ন ৌ-র্া /পন্টু উয়ত্তাল কিা হয়েয়ছ। এতদ্বযতীত ন ৌ-পয়থি রবরেন্ন নংয় প্রাে ২০০টিিও নরিক ন ৌ-র্া
র মরিত িয়েয়ছ র্া উর্চ্ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধািকািী জাহাজ া থাকাে রবআইডরিউটিএ-কর্তযপক্ষ কর্তযক উদ্ধাি কিা সম্ভব
হের । উয়েখ্য, এরূপ র মরিত ন ৌ-র্া সমূহ র িাপয়দ ন ৌ-চলাচয়লি জন্য মািাত্মক ঝরৌঁ কি সৃরি কিয়ছ। এছাড়া এ সকল
র মরিত বড় বড় ন ৌ-র্া উদ্ধাি া হওোে জাতীে সম্পদও রব ি হয়ে। এছাড়া বতযমায় বৃহদাকাি র্াত্রীবাহী
লি/জাহাজ র মরিত হয়ল জাতীে স্বায়থ যই এসকল ন ৌ-র্া উদ্ধাি কায়জ ব্যবহৃত হয়ব।
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উয়েখ্য, নকা ন ৌ-র্া দীয়ত র মরিত হয়ল এয়ত নরাত বািাগ্রস্থ হয়ে সহসাই পরল জমা হে। র্াত্রী ও
মালামাল ব্যতীত দীয়ত র মরিত উক্ত ন ৌ-র্ায় ি ওজ লাইট ওয়েট নয়পক্ষা উয়েিয়র্াগ্য পরিমায়ণ বৃরদ্ধ পাে। ফ্য়ল
এরূপ নরিক ওজয় ি নকা ন ৌ-র্া র মরিত হয়ল বতযমায় ‘‘হামজা’’ ও ‘‘রু্তবম’’ দ্বািা তা উদ্ধাি কিা সম্ভব হে া।
এ নপ্ররক্ষয়ত ন ৌ-পয়থ র মরিত র্াত্রীবাহী/মালবাহী ন ৌ-র্া উদ্ধািকার্ য সমেমত ও র েরমতোয়ব পরিচাল াি উয়েয়শ্য
উর্চ্ ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রয়হি জন্য প্রকেটি গৃহীত হে। এছাড়া জাতীে স্বায়থ যই সম্প্ররত তু সংগৃহীত
উদ্ধািকািী ন ৌ-র্া য়ক ন ৌ-পয়থ র মরিত র্াত্রী/পণ্যবাহী ন ৌর্া উদ্ধায়িও ব্যবহাি কিা হয়ে এবং ঘূরণ যিড়, সু ামী,
বন্যাি মত দূয়র্ যাগপূণ য মুহুয়তয র মরিত ন ৌর্া উদ্ধায়িি জন্য সাব যক্ষরণকোয়ব Standby িািা হয়েয়ছ।
১০। নুময়মাদ /সংয় ািয় ি নবস্থাঃ
১০.১। রবআইডরিউটিএ’ি উয়োয়গ গৃহীত ‘‘উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ’’ প্রকেটি নকারিো ইয়কা রমক নডয়েলপয়মে নকানপায়ি ফ্ান্ড (ইরডরসএফ্) ঋণ ১৮২০০.০০ লক্ষ টাকা (২৬.০০ রমরলে মারকয ডলাি) প্রকে সাহােসহ নমাট
২৬৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাুমোরি/২০০৬ হয়ত রডয়সম্বি/২০০৭ নমোয়দ বা্তববােয় ি জন্য ২৬/১২/২০০৫ তারিয়ি
নুমরিত একয় ক সোে নুময়মারদত হে। নতঃপি ১১/০৬/২০০৭ তারিয়ি বাংলায়দ সিকাি এবং নকারিো
কর্তযপয়ক্ষি ময়ে Loan Agreement (ঋ চুরক্ত) স্বাক্ষরিত হে। ফ্য়ল প্রকে নুময়মাদয় ি পি চুরক্ত স্বাক্ষরিত
হয়ত হয়তই প্রকয়েি নুময়মারদত সমারপ্তকাল প্রাে নরতক্রান্ত হয়ে র্াে। নতঃপি ব্যে বৃরদ্ধ ব্যরতয়িয়ক প্রকয়েি বা্তববাে
নমোদ ১(এক) বছি (রডয়সম্বি/২০০৮ পর্ যন্ত) মন্ত্রণালে কর্তযক ১১/১১/২০০৭ তারিয়ি বৃরদ্ধ কিা হে। আয়লাচয প্রকে
বা্তববােয় ি জন্য উন্নে সহায়র্াগী নদ নকারিো কর্তযপয়ক্ষি সায়থ সম্পারদত ঋণচুরক্তি নমোদকাল ২৪(চরি ) মাস র্া
২৭/০৯/২০০৭ তারিি হয়ত কার্ যকিী হয়েয়ছ বয়ল বা্তববাে কািী কর্তযপক্ষ সূয়ত্র জা া নগয়ছ। নস রহয়সয়ব প্রকয়েি
ঋণচুরক্তি নমোদ নসয়েম্বি/২০০৯ এ ন ি হে।
প্রকয়েি Loan Agreement স্বাক্ষয়িি পি চুরক্তি তযাুমর্ােী নকারিো পিাম যকয়ক
১২/১২/২০০৭ তারিয়ি র য়োগ প্রদা কিা হে। র য়োরজত পিাম কয কর্তযক নপ কৃত Inception Report এবং
Bidding Document রবরেন্ন পর্ যায়ে পিীক্ষা-র িীক্ষা ও র্াচাই-বাছাই ন য়ি Bidding Documentটিি উপি BUET এি ন ৌ-স্থপরত রবোয়গি মতামত এবং উয়োগী মন্ত্রণালয়েি রসদ্ধান্ত নমাতায়বক নকারিো
পিাম যয়কি র কট প্রকয়েি আইয়টমসমূয়হি Indicative Price চাওো হে। ২৩/১১/২০০৮ তারিয়ি সংরেিয়দি
র কট হয়ত Indicative Price প্রারপ্তি পি মন্ত্রণালয়েি পিাম যক্রয়ম Indicative Price এি রেরত্তয়ত
প্রকেটিি সংয় ারিত রডরপরপ (আিরডরপরপ-৩) ৩১০১১.০০ লক্ষ টাকা প্রকে সাহােসহ ৪৬০৬৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে
প্রণে পূব যক ০৩/১২/২০০৮ তারিয়ি রবআইডরিউটিএ কর্তযক মন্ত্রণালয়ে নপ্রিণ কিা হে।
প্রকয়েি বরি যত বা্তববাে কাল রবয়বচ াে নিয়ি প্রকয়েি নিীয় র য়োরজত Consultant এি সায়থ
ইয়তাঃপূয়ব য সম্পরদত চুরক্তি নমোদ ৩০/০৬/২০১০ তারিি পর্ যন্ত বরি যত কয়ি সংয় ারিত চুরক্তপত্র সম্পাদ কিা হয়েয়ছ
বয়ল প্রকে বা্তববাে কািী সংস্থা হয়ত জা া র্াে। Consultant এবং রবআইডরিউটিএ কর্তযক নর্ৌথোয়ব প্রণীত
Bidding Document উপি ঋণ দাতা সংস্থা Korea Eximbank এি নুময়মাদ গ্রহণপূব যক
০৫/১০/২০১০ তারিয়ি তা গ্রহণ কিা হে। দিপত্র গ্রহয়ণি রদ নকারিোি নমাট ৩টি প্ররতিা হয়ত দিপত্র পাওো র্াে।
তয়ব, দিপত্র মূল্যােয় ি পি নকা Responsive দিদাতা পাওো া র্াওোে Responsive দিদাতা
পাওোি লয়ক্ষয পু ঃদিপত্র আহবায় ি প্রয়োজ ীেতা নদিা নদে। নমৌরলক রবিয়ে নকা রূপ পরিবতয া কয়ি দিপত্র
দরলয়ল রকছু প্রয়োজ ীে সংয় াি ী আ ে কিতঃ এি ওপি Korea Eximbank এি নুময়মাদ গ্রহণ কিয়ত
১৫/০৫/২০১০ তারিি পর্ যন্ত সমে নলয়গ র্াে বয়ল সংস্থা কর্তযক জা া র্াে। এ ছাড়া পু ঃদিপত্র আহবা ও গ্রহণ পর্ যন্ত
দিদাতায়দিয়ক কমপয়ক্ষ ৪৫ রদ সমে রদয়ত হে। এসব কািয়ণ জু /২০১০ পি হয়ত Consultant এি সংয় ারিত
চুরক্তি নমোদও উত্তীণ য হয়ে র্াে। নব কয়েকবাি প্রকেটিি নমোদ বৃরদ্ধ কিা হয়েয়ছ। সব যয় ি প্রকেটিি নুময়মারদত
নমাট ব্যে ৩৫৬৬৫.৭৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকে সাহাে ২২৭৭৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যে সম্বরলত আয়লাচয প্রকেটি একয় ক
কর্তযক পু িাে নুময়মারদত হে এবং ০৯/০২/২০১১ তারিয়ি প্রকেটিি প্র াসর ক নুময়মাদ জািী কিা হে। কৃতকার্ য
দিদাতা পাওো, কার্ যায়দ প্রদা , চুরক্ত সম্পাদ , উদ্ধািকািী জাহাজগুয়লা র মযায়ণি মূল কাজ সম্পন্নকিণ, নটে ও
োোল ন য়ি জাহাজগুয়লা বাংলায়দয় সিবিাহ, নক্রতা কর্তযক এগুয়লা চূড়ান্তোয়ব গ্রহণ ইতযারদ কাজ ন ি হয়ত
জু /২০১৩ পর্ যন্ত সমে নলয়গ র্াে ময়ময জা া র্াে। নকারিোে র রমযত প্রকয়েি উদ্ধািকািী জাহাজগুয়লা এরপ্রল-২০১৩ এ
বাংলায়দয় নপ্রিণ কিা হে এবং এগুয়লা মা ীে প্রিা মন্ত্রী কর্তযক নম/২০১৪-নত উয়দ্বাি কিা হে। বতযমায় ২টি
উদ্ধািকািী ইউর য়টি ১টি াঃগয়ঞ্জ ও নপিটি বরি ায়ল নমাতায়ে আয়ছ।
১১। প্রকে পরিদ য ঃ
গত ২৪/১০/২০১৪ তারিয়ি ‘‘উদ্ধািকািী জলর্া সংগ্রহ’’ সমাপ্ত প্রকয়েি আওতাে সংগৃহীত জলর্া গুয়লা সয়িজরময়
পরিদ যয় ি জন্য আইএমইরড’ি পরিচালক, জ াব আবুল কালাম আজাদ ািােগঞ্জ ৫ ং ঘাট পরিদ য কয়ি ।
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পরিদ য কালী সময়ে রবআইডরিউটিএি র য়ম্মাক্ত কমযকতযাগণ উপরস্থত রছয়ল এবং পরিদ য সারব যক সহয়র্ারগতা
কয়ি (১) নমাঃ হাছা মাহমুদ তায়িক, প্রিা প্রয়কৌ লী (নমরি ), (২) নমাহাম্মদ নহায়স , পরিচালক (ন ৌ-সওপ), (৩) নমাঃ
জরহরুল আলম িা , যুগ্ম-পরিচালক (উদ্ধাি), (৪) নমাঃ ফ্জলুি িহমা , উপ-পরিচালক, (৫) নমাঃ আবুল কালাম আজাদ,
র ব যাহী প্রয়কৌ লী (র্ারন্ত্রক), (৬) নমাঃ িরফ্ক্যল ইসলাম, সহকািী পরিচালক (ন ৌ-সওপ), (৭) নমাঃ মহরস হােদাি, সহকািী
প্রয়কৌ লী (র্ারন্ত্রক), (৮) নমাঃ নগালাম নমা্তবফ্া, মািাি-১, দুব যাি জাহাজ, (৯) নময়ছি আলী, মািাি-১, দুিন্ত জাহাজ,
(১০) হীদুোহ পায়টাোিী, মািাি-২, র েীক জাহাজ, (১১) নমাঃ আলাউরে , োইোি-১, দুিন্ত জাহাজ, (১২) মাহমুদুল
হাছা থা দাি, সহকািী পরিচালক (ন ৌ-সওপ), (১৩) মাসুম ডুবুিী, (১৪) িািাক, ডুবুিী, (১৫) রফ্য়িাজ াহ মাসুম,
নক্র নপায়িটি।
১২। প্রকয়েি মূল কার্ যক্রমঃ
১২.১। নক্র বাজয সংগ্রহঃ
দুঘ য াটাে র মরিত জলর্া সমূহ উদ্ধািকার্ য পরিচাল াি জন্য আধুর ক প্রযুরক্ত ও নরিক উয়ত্তাল ক্ষমতাসম্পন্ন
উদ্ধািকািী জলর্া সংগৃহ কিা ই প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম। প্ররতটি ২৫০ নমরেক ট উয়ত্তাল ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি নক্র
বায়জযি প্ররতটিয়ত িয়েয়ছ নতযাধুর ক Control Bridge, Crane Control, স্বেংরক্রে নক্র চল াি
ব্যবস্থা, স্বেরক্রে মর টরিং ব্যবস্থা ও উদ্ধাি কার্ যক্রম Video Monitor-এ নদিাি ব্যবস্থা। এছাড়া িয়েয়ছ নকন্দ্রীে
ীতাতপ র েন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ৩১ জ কমযকতযা ও ারবয়কি থাকা ও িাওোি আধুর ক ব্যবস্থা। িয়েয়ছ ২টি কয়ি
Rescue Boat, র মরিত জাহাজ/বস্তু নরত সহয়জ স াক্ত কিাি জন্য আতযাধুর ক র্ন্ত্র Side Scan
SONAR ও Under Water Camera। উদ্ধাি র্ন্ত্রপারতি ময়ে িয়েয়ছ ডুবুিীয়দি জন্য Mask,
Cylinder Surface , Air Supply System এবং পার ি ীয়চ দীঘ যক্ষণ কাজ কিাি জন্য নতযাধুর ক
র্ন্ত্র, ডুবুিীয়দি দ্রুত রচরকৎসাি জন্য িয়েয়ছ Decompression Chamber এবং র মরিত বস্তুি ওজ
হালকা কিাি জন্য প্ররতটি নক্র বায়জয িয়েয়ছ নমাট ২৫০ নমরেক ট কযাপারসটিি রবরেন্ন সাইয়জি Air Lift Bag.

রচত্র-১: প্রতযে

রচত্র-২:র েীক

১২.২। টাগ নবাট সংগ্রহঃ
দুটি টাগয়বাড য ২৬০০ হস য পাওোি সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ। প্ররতটি নক্র বাজযয়ক নটয় ন োি জন্য ১টি কয়ি রক্ত ালী টাগ
বাট। ৪০ ট Bollard Pull ক্ষমতাসম্পন্ন প্ররতটি টাগ নবায়ট ৩২০০ নশ্ব রক্তি নতযাধুর ক ইরঞ্জ িয়েয়ছ র্া নক্র
বাজযয়ক সয়ব যার্চ্ ৮ টিয়কল মাইল গরতয়বয়গ নটয় র য়ত সক্ষম। টাকয়বাটগুয়লা নকন্দ্রীে োয়ব ীতাতপ র েরন্ত্রত এবং
এ গুয়লায়ত ১৪ জ ারবয়কি থাকা-িাওোি সুয়র্াগ সুরবিা িয়েয়ছ। নক্র বায়জযি ময়তা ডুবুিীয়দি সিঞ্জাম ও দ্রুত
র মরিত জাহাজ স াক্তকিয়ণি জন্য Side Scan SONAR ও Rescue Boat িয়েয়ছ টাগ নবায়ট।
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রচত্র-৩: টাগ নবাট দুব যাি-১

রচত্র-৪: টাগ নবাট দুব যাি-২

১২.৩। পিাম কয নসবাঃ
প্রকয়েি নয়থ যি প্রিা উৎস হ’ল নকারিোি EDCF Loan. Loan Agreement ও EDCF
Procurement guidelines নুমর্ােী প্রকয়েি নিীয় নকারিো হয়ত পিাম যক র য়োগ বােতামূলক
থাকাে Korean Register of Shipping-নক প্রকয়েি পিাম কয র য়োগ কিা হে।
১৩। প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরতঃ
প্রকেটি ১০০% বা্তবব নগ্রগরত হয়েয়ছ। উদ্ধািকািী জাহাজ ও সিঞ্জামারদ ািাে গঞ্জ ডক ইোয়ড য আয়ছ এবং র্থার্থোয়ব
ব্যবহাি হয়ে।
১৪। Procurement of Works এি উপি তথ্যারদঃ
প্রকয়েি রপরপআি-২০০৮ এি প্ররতফ্ল ঃ Loan Agreement এি তযাুমর্ােী এ প্রকয়েি ক্রে কায়জ বাংলায়দ
সিকায়িি PPR এি পরিবয়তয EDCF guidelines for Procurement এি ীরত নুমসিণ কিা
হয়েয়ছ। তয়ব, GOB নয়থ যি ক্রে কায়জ PPR নুমসিণ কিা হয়েয়ছ।
১৫।

প্রকে পরিচালক সম্পরকযত তথ্যঃ
প্রকে পরিচালক এি দারেয়ত্ব রছয়ল রবআইডরিউটিএ‘ি সদস্য (প্রয়কৌ ল), জ াব রফ্য়িাজ আহয়মদ। পৃথকোয়ব নকা
প্রকে পরিচালক র য়োগ নদো হের । রতর ২৮-০৮-২০১৪ তারিয়ি PRL এ নগয়ছ ।

১৬।

প্রকয়েি বা্তববােয় াত্তি প্রোবঃ
প্রকে বা্তববােয় ি মােয়ম নদয় ন ৌ-দুঘ যট াে র মরিত ন ৌর্া উদ্ধাি কার্ যক্রয়ম গরত আসাে ন ৌপথ ন ৌ-চলাচয়লি
জন্য আিও র িাপদ হয়েয়ছ।

১৭। প্রকয়েি উয়েশ্য নজয ঃ
পরিকরেত
নরজযত
১। আধুর ক প্রযুরক্ত সমৃদ্ধ উদ্ধািকািী র্ন্ত্রপারত ও ১। আধুর ক প্রযুরক্ত সমৃদ্ধ উদ্ধািকািী র্ন্ত্রপারত ও
সিঞ্জামারদসহ উর্চ্ ক্ষমতা সম্পন্ন দু’টি উদ্ধািকািী
সিঞ্জামারদসহ উর্চ্ ক্ষমতা সম্পন্ন দু’টি উদ্ধািকািী
জাহাজ সংগ্রহ;
জাহাজ সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ;
২। দু’টি টাগয়বাট ও আুমিংরগক সিঞ্জামারদ ও র্ন্ত্রপারত ২। দু’টি টাগয়বাট ও আুমিংরগক সিঞ্জামারদ ও র্ন্ত্রপারত
সংগ্রহ;
সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ;
৩। দু’টি (১টি জীপ ও ১টি রপকআপ) র্া বাহ সংগ্রহ।
৩। দু’টি র্া বাহ (১টি জীপ ও ১টি রপকআপ) সংগ্রহ
কিা হয়েয়ছ।
১৮।

সুরবিা নোগীয়দি মতামতঃ
দীপয়থি রবরেন্ন নংয় প্রাে ৯০টিি নরিক ন ৌ-র্া র মরিত িয়েয়ছ র্া উে ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধািকািী জাহাজ া
থাকাে বানয় ৌপ-কর্তযপক্ষ কর্তযক ইয়তাপূয়ব য উদ্ধাি কিা সম্ভব হের । বতযমায় তাি রকছু রকছু রক উদ্ধাি কিা সম্ভব
হয়েয়ছ।
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১৯।
২০।

ৌঁ
আয়লাচ াে জা া র্াে নর্, পুিয় া র মরিত জাহাজগুয়লাি নব ীি োগ মাটিয়ত ঢুয়ক নগয়ছ। র্াি ফ্য়ল এগুয়লা খুয়জ
া
পাওোে উদ্ধাি কিা সম্ভব হয়ে া। তয়ব, ইয়তাময়ে বসুন্ধিা গ্রুয়পি ২৩৫ ট ওজয় ি জাহাজ, Energy Packএি ৯০ ট ওজয় ি োিফ্িমািসহ র মরিত জাহাজ উয়ত্তাল সম্ভব হয়েয়ছ। মাওো ঘায়ট নফ্িী নটয় র য়ে র্াওোসহ
নফ্িী চলাচয়ল র্াত্রীবাহী লি এবং প্রিা মন্ত্রীি র িাপত্তা কায়জ স্পীডয়বাট ব্যবহাি কিা হয়েয়ছ এবং সব যয় ি নমিাজ-৪
র মরিত লি উদ্ধাি কিা হয়েয়ছ।
প্রকয়েি রিোরিং করমটি ও তদািরক করমটি সংক্রান্তঃ
প্রকয়েি আওতাে ৯ ( ে) সদস্য রবর ি একটি রেোরিং করমটি রছল। তয়ব এ করমটিি ববঠক র েরমত হয়েয়ছ বয়ল
প্রতীেমা হের ।
উয়েশ্য পুয়িাপুরি নরজযত া হয়ল তাি কািণঃ
বা্তবব উয়েশ্য ১০০% নরজযত হয়েয়ছ। তয়ব, সিকাি কর্তযক ADP-নত প্রয়োজ ীে বিাে া নদোে পিাম য়য কি
নবত ও োতাি উপি প্রয়র্াজয IT ও VAT এবং Supplier’s bill এি উপি প্রয়র্াজয IT ও VAT বাবদ
নবর ি নথ য পরিয় াি কিা সম্ভব হের । রবিেটি ন ৌ-পরিবহ মন্ত্রণালেয়ক নবরহত কিা হয়েয়ছ।

২১। সমস্যঃ
২১.১ ববয়দর ক সাহােপুি প্রকেটি ২৬/১২/২০০৫ রর: তারিয়ি একয় ক কর্তযক নুময়মারদত হে। নুময়মারদত বা্তববাে কাল
রছল জাুমোরি/২০০৬ নথয়ক রডয়সম্বি/২০০৭। রকন্তু ঋণ চূরক্ত স্বাক্ষরিত হে ১১/০৬/২০০৭ তারিয়ি নথ যাৎ ঋণ চুরক্ত
স্বাক্ষরিত হয়তই প্রকয়েি নমোদ প্রাে ন ি হয়ে র্াে। পিাম কয কর্তযক দিপত্র দরলল প্রণে এবং নত:পি ন ৌ-বারহ ী,
বুয়েট এবং সমুদ্র পরিবহ নরিদপ্তয়িি মতামতসহ নকারিো EXIM ব্যাংক এি নুময়মাদ নপয়ত ৩০ মাস
(০৪/০১/২০১০) সমে নলয়গ র্াে। প্রথমবাি দিদাতা Responsive া হওোে ২ে বাি দিপত্র আহবা ও
প্ররক্রোকিয়ণ রবলম্বসহ উদ্ধািকািী জাহাজ বুয়ি নপয়ত নরতরিক্ত সমে লায়গ প্রাে ৫.৫ বছি। নথ যাৎ প্রকেটি বা্তববােয়
৩০০% নরতরিক্ত সমে নক্ষপ হে র্া নস্বাোরবক।
২১.২। নকারিো নথয়ক সে সংগ্রহকৃত উদ্ধািকািী জাহাজগুয়লাি সাহায়ে বতযমায় সয়বার্চ্য ২৫০ ট ওজয় ি ন ৌ-র্া
উয়ত্তাল /উদ্ধাি কিা সম্ভব। রকন্তু বাংলায়দয় ি দীপয়থ চলাচলকািী লি/লাইট জাহাজ র মরিত নবস্থাে
পরলমাটি/বারলসহ নয় কয়ক্ষয়ত্র োি ২৫০ ট এি নরিক হয়ে র্াে। ফ্য়ল নরিক োয়িি লি দুঘ য াজর ত কািয়ণ
র মরিত হয়ল সংগৃহীত উদ্ধািকািী জাহাজগুয়লাি সাহাে তা উয়ত্তাল /উদ্ধাি সম্ভবপি হয়ব া।
২১.৩। প্রচরলত র েম নমাতায়বক প্রকে সমারপ্ত নঘাি াি ৩ মায়সি ময়ে প্রকয়েি সমারপ্ত প্ররতয়বদ (PCR) দারিল কিাি
রবিা িয়েয়ছ। আয়লাচয প্রকেটি গত জু /২০১৩ তারিয়ি সমাপ্ত হে রকন্তু রপরসআি পাওে র্াে প্রাে ১ বছি ৪ মাস পি।
ফ্য়ল প্রকয়েি মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় নব সমে নক্ষপ হর্ র্া ন রেয়প্রত।
২২।
২২.১।
২২.২।
২২.৩।
২২.৪।
২২.৫।
২২.৬।
২৭.৭।
২২.৮।
২২.৯।

সুপারি /মতামতঃ
েরবষ্যয়ত এিিয়ণি সমপর্ যায়েি প্রকে গ্রহণ ও বা্তববােয় ি নক্ষয়ত্র PERT (Project Evaluation &
Review Technique)/ CPM (Critical Path Method) রবয়েিণ কয়ি প্রকয়েি
বা্তববাে কাল র ি যািণ কিা প্রয়োজ ;
এিিয়ণি সাহােপুি প্রকে বা্তববােয় ি নক্ষয়ত্র সংরেি মন্ত্রণালে, বা্তববাে কািী সংস্থাি র রবড় তদািরকি ব্যবস্থা
থাকা প্রয়োজ ;
সংগৃহীত জাহাজগুয়লা ািাে গঞ্জ বন্দয়ি সচল নবস্থাে আয়ছ এবং ২টি জাহায়জ প্রাে ৬০ জয় ি ময়তা জ বল কমযিত
আয়ছ। এমতাবস্থাে দুয়র্াগপূণ য সমে ছাড়াও স্বাোরবক সময়ে (Normal time) এগুয়লাি িারিে কায়জ ব্যবহাি
কিা নর্য়ত পায়ি। তায়ত প্রকেটি হয়ত নরিক ফ্ল পাওো র্ায়ব;
বতযমা নপ্রক্ষাপয়ট নরিক োয়িি ন ৌ-র্া দুঘ যট াজর ত কািয়ণ র মরিত হয়ল নসগুয়লা উদ্ধাি কিাি জন্য
প্রস্তুরতমূলক ব্যবস্থা রহয়সয়ব ববয়দর ক আরথ যক সহােতাে আয়িা নরিক োয়িাত্তল ক্ষমতাসম্পন্ন ২/৩টি উদ্ধািকািী
জলর্া সংগ্রহ কিাি রবিেটি রবয়বচ া কিা নর্য়ত পায়ি;
IT ও VAT বাবদ নপরিয় ারিত নথ য রবআইডরিউটিএি িাজস্ব িাত হয়ত পরিয় াি কিা র্াে;
প্রকয়েি আওতাে সংগৃহীত গাড়ীগুয়লা সিকািী পরিবহ পুয়ল জমা রদয়ত হয়ব। তয়ব গাড়ীগুয়লা সংস্থাি প্রয়োজ
হয়ল তা িািাি ব্যপায়ি মন্ত্রণালয়েি মােয়ম রবরি নমাতায়বক ব্যবস্থা গ্রহণ কিা নর্য়ত পায়ি;
েরবষ্যয়ত র্থাসময়ে সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ রপরসআি প্রণেয় সতকযকতা নবলম্ব কিা জন্য সুপারি কিা হ’ল;
প্রকেটিি সত্ত্বি External Audit সম্পন্ন কিয়ত হয়ব;
২২.১ নথয়ক ২২.৮ এি সুপারিয় ি বা্তববাে নগ্রগরত আইএমই রবোগয়ক নবরহত কিয়ত হয়ব।
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ন াোপাড়া, বেিব-আশুগঞ্জ ও বিগু াে দী বন্দি স্থাপ প্রকে (১ম সংয় ারিত)
সমাপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ
(সমাপ্ত জু , ২০১৩ রর:)
১.০
২.০

প্রকয়েি াম
প্রকে এলাকা

৩.০
৪.০

বা্তববাে কািী সংস্থা
প্র াসর ক মন্ত্রণালে

: ন াোপাড়া, বেিব-আশুগঞ্জ ও বিগু াে দী বন্দি স্থাপ প্রকে (১ম সংয় ারিত)
: র্য় াি নজলাি নেে গি উপয়জলাি ন াোপাড়া, রকয় ািগঞ্জ নজলাি বেিব,
ব্রাহ্মণবারড়োি আশুগঞ্জ এবং বিগু া নজলা সদি।
: বাংলায়দ নেযন্তিীণ ন ৌ-পরিবহ কর্তযপক্ষ(রবআইডরিউটিএ)
: ন ৌপরিবহ মন্ত্রণালে

৫.০ প্রকয়েি বা্তববাে নমোদ ও ব্যে:
নুময়মারদত ব্যে
মূল প্রকে
১ম
নমাট
সংয় ারিত
নমাট

প্রকৃত ব্যে
নমাট

১
১৫৫০.০০

৩
১৪৯১.৬০

২
১৫৫০.০০

(লক্ষ টাকাে)
নুময়মারদত বা্তববাে কাল
মূল
সব যয় ি
সংয় ারিত

৪
জুলাই,২০০
৮
হয়ত
জু , ২০১০

৫
জুলাই,
২০০৮
হয়ত
জু , ২০১৩

প্রকৃত বা্তববাে
কাল

নরতক্রান্ত ব্যে
(মূল নুময়মারদত
ব্যয়েি%)

৬
জুলাই, ২০০৮
হয়ত
জু , ২০১৩

৭

নরতক্রান্ত
সমে
(মূল
বা্তববাে
কায়লি
%)
৮

১৫০%

( প্রকয়েি নমোদ ৩
বছি বৃরদ্ধ কিা হে।)

৬.০ প্রকয়েি নঙ্গরেরত্তক বা্তববাে : পরির ি-ক দ্রিব্য।
৭.০
প্রকয়েি কাজ নসমাপ্ত থাকয়ল তাি কািণঃ প্রকয়েি আওতাে সকল কার্ যাবলী সম্পূণ যরূয়প সম্পাদ কিা হয়েয়ছ। নকা নংয়গি
কাজ নসমাপ্ত ন ই।
৮.০
মূল্যাে পদ্ধরতঃ প্রকেটিি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় র য়ম্নাক্ত পদ্ধরত নুমসিণ কিা হয়েয়ছঃ
 প্রকয়েি রডরপরপ পর্ যায়লাচ া;
 প্রকয়েি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ পর্ যায়লাচ া;
 মন্ত্রণালে কর্তযক নপ্ররিত প্রকয়েি বা্তববাে নগ্রগরত পর্ যায়লাচ া;
 সয়িজরম পরিদ য ;
 প্রকে বা্তববােয় ি সায়থ সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া ও মত রবর মে;
 প্রকে এলাকাি সুরবিায়োগীয়দি সায়থ আয়লাচ া ও মত রবর মে।
৯.০

প্রকয়েি উয়েশ্যঃ ন াোপাড়া, বেিব-আশুগঞ্জ এবং বিগু াে নজটিসহ সরম্মরলত নন্যান্য সুরবিা স্থাপয় ি মােয়ম সহয়জ
য
কায়গা/র্াত্রী
নেয়সল নজটিয়ত ন াঙ্গি কিাি জন্য দী বন্দি স্থাপ কিা;

১০.০

পটর্ভরমঃ বাংলায়দ দী মার্তক নদ । নদয় ি উয়েিয়র্াগ্য নং দী পথ পরিয়বরিত। বাংলায়দয় ি নেযন্তিীণ জলপথ নমৌসুম
নেয়দ ৩৮০০ রকয়লারমটাি হয়ত ৬০০০ রকয়লারমটাি পর্ যন্ত রবস্তৃত। নদয় ি ৪০০ টি লি ল্যারন্ডং পয়েে নথয়ক নেযন্তিীণ ন ৌ-পথ
ন টওোয়কয ন ৌ-পয়থ সারেযস প্রদা কিা হে। এ সকল ল্যারন্ডং পয়েয়েি খুব কম সংখ্যক রবআইডরিউটিএ কর্তযক উন্নে ও ল্যারন্ডং
সুরবিা প্রদা কিা হয়েয়ছ। রবআইডরিউটিএ নদয় ১১টি ন ৌ-বন্দয়িি উন্নে কয়িয়ছ এবং আিও ১০টি তু ন ৌ-বন্দি নঘািণা
কয়িয়ছ। তু বন্দিগুয়লাি ময়ে ন াোপাড়া, বেিব-আশুগজ্ঞ এবং বিগু া দী বন্দি কায়গায ও র্াত্রী নেয়সল পরিবহয় উয়েখ্যয়র্াগ্য
র্ভরমকা পাল কিয়ছ। প্রকয়েি স্থা গুয়লা র ব যাচয় ি নপ্রক্ষাপট র ম্নরূপ:
ন াোপাড়া: র্য় াি নজলাি নেে গি উপয়জলাে বেিব দীি তীয়ি ন াোপাড়া ন ৌ-বন্দি নবরস্থত। ন াোপাড়া খুল া রবোয়গি
নন্যতম গুরুত্বপূণ য ব্যবসা ও বারণজয নকন্দ্র। রসয়মে, রলংকাি, কেলা, সাি, নলৌহ, পাথি, রবরেন্ন িাসাের ক দ্রব্য বালু ন াোপাড়াি
রবরেন্ন প্রাইয়েট ঘাট ব্যবহাি কয়ি চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দয়ি পাঠায় া ও আ া হে। নরিকন্তু োিত হয়ত আমদা ীকৃত ফ্লাই নযা ও
নন্যান্য রসয়মে বতিীি কাঁচামাল এ বন্দি হয়ে নদয় ি রবরেন্ন স্থায় পরিবহ কিা হে। র্য় াি, খুল া, নময়হিপুি, মাগুিা,
রি াইদহ, সাতরক্ষিা এলাকাি ব্যবসােীগণ এ বন্দি ব্যবহাি কয়ি তায়দি পণ্য পরিবহণ কয়ি থায়ক। ন াোপাড়া বন্দয়িি রব্তবাি
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প্রাে ১২ রক:রম: তয়ব এি ময়ে ১.৫ হয়ত ২.০০ রক:রম: পণ্য পরিবহয়ণি কায়জ নব ী ব্যবহ্রত হে। একটি পন্টু ছাড়া ন াোপাড়া
বন্দয়ি নকা ল্যারন্ডং সুরবিা রছল া।
বেিব-আশুগজ্ঞ: বেিব ও আশুগজ্ঞ র্থাক্রয়ম রকয় ািগজ্ঞ ও ব্রাহ্মণবারড়ো নজলাে নমঘ া দীি তীয়ি নবরস্থত। আশুগঞ্জ বন্দি
এলাকাি বদঘ যয প্রাে ৩.০০ রক:রম: । নিলওয়ে ব্রীজ বেিব বাজাি ও আশুগঞ্জ নিল নে য়ক সংযুক্ত কয়িয়ছ। এি ময়ে রজো সািকািিা ারবদুযৎ নকব ,দ্র, সাইয়লা, আইস ফ্যাক্টিী, স্থা ীে বাজাি, চায়লি কল, লিঘাটসহ রবরেন্ন র ে ও স্থাপ া িয়েয়ছ। উত্তয়িি
হাওড় এলাকা নর্ম - হরবগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীো, িরসংদী নজলা এবং দরক্ষয়ণি রকি গি, নগাসাই পুি, নগাকণ যঘাট এলাকাি জ গণ এ
বন্দি রদয়ে ব্যবসা-বারণজয পরিচাল া কয়ি। আশুগঞ্জ বন্দি জলপয়থ রচটাগাং, মংলা, ঢাকা এবং ািােণগয়ঞ্জি সায়থ সংযুক্ত। এ
পয়থ ২০০ ট হয়ত ১০০০ টয় ি নকাোি এবং নতলবাহী ট্াংকাি চলাচল কয়ি। এ বন্দি এলাকাে নমঘ া দীি উেে পায় রবরেন্ন
িিয়ণি তু তু র ে স্থারপত হয়ে। র্াত্রী ও কায়গায নেয়সল চলাচয়লি সুরবিাি জন্য BIWTA এ বন্দয়ি কায়ঠি একটি
নজটিসহ দুটি রেল পন্টু সিবিাহ কয়িয়ছ র্া এ স্থাপ াগুয়লাি ক্রমবি যমা চারহদাি নপ্রক্ষাপয়ট নপ্রতুল।
বিগু া : বিগু া নজলা হি বরি াল রবোয়গি একটি নজলা এবং বয়ঙ্গাপসাগয়িি ১৬ রক:রম: দূিয়ত্বি ময়ে নবরস্থত। এ বন্দিটি
জলপয়থ বরি াল, িালকাঠী এবং িাজিা ী ঢাকাি সায়থ সংযুক্ত। সমুদ্র তীিবতী নজলা রহয়সয়ব নজলাি নয় ক স্থায় ি নর্াগায়র্ায়গি
একমাত্র মােম জলপথ। বিগু া দী বন্দয়ি BIWTA কর্তযক সিবিাহকৃত একটি পন্টু ছাড়া আি নকা নেৌত সুরবিা রছল া। এ
কািয়ণ বন্দয়িি নন্যান্য সুরবিারদ স্থাপয় ি প্রয়োজ ীেতা নদিা নদে। উপযু যক্ত নপ্রক্ষাপয়ট ন াোপাড়া, বেিব-আশুগঞ্জ ও বিগু াে
পূণ যাঙ্গ স্থল বন্দি বতিী কিয়ত প্রকেটি গ্রহণ কিা হে।
১১.০

প্রকে নুময়মাদ ও সংয় াি : প্রকেটি নমাট ১৫.৫০ নকাটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হয়ত জু , ২০১০ পর্ যন্ত নমোয়দ বা্তববােয় ি
জন্য ২৩/০৪/২০০৮ রর: তারিয়ি মা ীে পরিকে া মন্ত্রী কর্তযক নুময়মারদত হে। পিবতীয়ত র্ভরম নরিগ্রহয়ণ রবলম্ব ও বা্তবব
প্রয়োজয় প্রকয়েি রবরেন্ন নংয়গি ব্যে হ্রাস-বৃরদ্ধপূব যক নমাট ব্যে নপরিবরতযত নিয়ি ২০০৮ হয়ত ২০১৩ নমোয়দ বা্তববােয় ি জন্য
১ম বাি প্রকেটি সংয় াি কিা হে এবং তা ১৫/১০/২০১২ রর: তারিয়ি নুময়মারদত হে। প্রকেটি জু , ২০১৩ নত সমাপ্ত হে।

১২.০

প্রকে এলাকা পরিদ য ও পর্ যয়বক্ষণ: গত ২৬/০৯/২০১৪ ররঃ তারিয়ি আইএমইরড’ি উপ-পরিচালক জ াব পরিমল চন্দ্র বসু
কর্তযক প্রকয়েি বিগু া নং এবং ২১/১১/২০১৪ রর: তারিয়ি উপ-পরিচালক জ াব পরিমল চন্দ্র বসু এবং সহকািী পরিচালক রমস্
লসমী চাকমা কর্তযক ন াোপাড়া, র্য় াি নংয় ি সমাপ্ত কার্ যক্রম পরিদ য কিা হে। পরিদ য কায়ল র্থাক্রয়ম রবআইডরিউটিএ,
বরি াল ও খুল া নিয়লি র ব যাহী প্রয়কৌ লী উপরস্থত রছয়ল ।

১২.১

প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম: প্রকয়েি মূল কাজ হয়লা বেিব, ন াোপাড়া এবং বিগু া বন্দয়ি টারময াল েব /নপায়ি াল েব র মযাণ।
এছাড়াও বন্দয়িি সীমা া প্রাচীি র মযাণ, নজটি, স্পাড, িযাম্প, নেরজং ও এযায়প্রাচ নিাড র মযাণ কাজও সম্পাদ কিা হে।

রচত্র-১ : বিগু া দী বন্দয়িি নদাতলা টারময াল েব
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১২.২
পর্ যয়বক্ষণ (বিগু া নং ):
১২.২.১ বিগু া উপ-প্রকয়েি জন্য ২০ তাং জরম নজলা প্র াস হয়ত রলজ র য়ে বন্দি বতিী কিা হয়েয়ছ। রলজ মূল্য ১৬.৫০ লক্ষ টাকা;
য আেতয় ি নদাতলা েব এবং একটি
১২.২.২ দুটি প্যায়কয়জি আওতাে উপ-প্রকয়েি কাজ কিা হয়েয়ছ।প্যায়কজ-১ এি নিীয় ২৪০০ বগফুট
িযাম্প র মযাণ কিা হয়েয়ছ।এ প্যায়কয়জি নটন্ডাি মূল্য ৩৭.৩৪ লক্ষ টাকা;
১২.২.৩ প্যায়কজ-২ এি আওতাে দু’টি স্পাড, ১টি রেল নজটি এবং বাউন্ডািী ওোল র মযাণ কিা হয়েয়ছ। এ প্যায়কয়জি নটন্ডাি মূল্য ৩২.৯০
লক্ষ টাকা;

রচত্র-২: রেল নজটি ও স্পাড
১২.২.৪ প্রকয়েি আওতাে ৫০,০০০ ঘ রমটাি নেরজং কিা হয়েয়ছ। এয়ত িিচ হয়েয়ছ ৬০.০০ লক্ষ টাকা। নেরজংকৃত মাটি (dreging
spoil) ৫ টি স্থায় নফ্লা হয়েয়ছ। এ িিয়ণি রত টি স্থা র্থা গুেগ্রাম, চিয়মা াই মাদ্রাসা এবং মুরক্তয়র্াদ্ধায়দি গৃহােয় ি স্থা
পরিদ য কিা হয়েয়ছ। পরিদ য়য ি সমে উপরস্থত বিগু াি দারেয়ত্ব থাকা র ব যাহী প্রয়কৌ লী জা া নর্, প্রকে পরিচালক কর্তযক
নকন্দ্রীেোয়ব নেরজং কায়জি নটন্ডাি ও নেরজং কাজ পরিচাল া কিা হয়েয়ছ রবিাে নেরজং spoil-এি পরিমা সম্পয়কয তাঁি
িািণা ন ই। পরিদ য়য ি সমে নদিা নগয়ছ রবরক্ষপ্তোয়ব (random) নেরজং spoil নফ্লা হয়েয়ছ। জােগাি নকা পরিমাপ
ন ই। প্রকৃতপয়ক্ষ কী পরিমাণ মাটি নেরজং কিা হয়েয়ছ তা এি র ণ যে কিা সম্ভব ে;
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রচত্র-৩: নেরজং spoil নফ্লাি স্থা (গুেগ্রাম)
১২.২.৫ েবয় ি দিজা এবং রিঁরড়ি নিরলং র ম্নমায় ি কাঠ রদয়ে বতিী কিা হয়েয়ছ।
১২.৩ পর্ যয়বক্ষণ (ন াোপাড়া নং ):
১২.৩.১ প্রকয়েি ন াোপাড়া নংয় ৪৯,০০০ বগ য ফুট আেতয় ি নদাতলা টারময াল রবরডং র মযাণ কিা হয়েয়ছ। রবরডং-এি র মযাণ কায়জি
গুণগত মা এবং কায়ঠি কাজ োল ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ;

রচত্র-৪: ন াোপাড়া দী বন্দি টারময াল েব
১২.৩.২ এ উপ-প্রকয়েি আওতাে ৩ (রত ) টি েীল নজটি র মযাণ কিা হয়েয়ছ। র মযাণ কাজ নরত র ম্ন মায় ি প্রতীেমা হয়েয়ছ। কািণ
নজটিি কাঠগুয়লা নেয়ঙ্গ নগয়ছ এবং ২টি নজটিি সায়থ র রমযত ২টি spud নদিা র্াের । spud দু’টি নেয়ঙ্গ পার য়ত তরলয়ে
নগয়ছ বয়ল পরিদ য কায়ল উপরস্থত কমযকতযা জা া ;
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রচত্র-৫: ন াোপাড়া দী বন্দয়িি েগ্ন েীল নজটি ( ডা পায় ১টি spud ন ই)
১২.৩.৩ ন াোপাড়া বন্দয়ি ১৪০০ বগ য রমটাি এযায়প্রাচ নিাড বতিী কিা হয়েয়ছ। পরিদ য কায়ল এযায়প্রাচ নিায়ডি কায়পযটিং নদিা র্াের ।
পুয়িা এযায়প্রাচ নিায়ডি কায়পযটিং ি হয়ে নগয়ছ এবং নছাট নছাট গতয বতিী হয়েয়ছ;
১২.৩.৪

এ উপ-প্রকয়েি আওতাে ১.৫০ লক্ষ ঘ রমটাি দী নেরজং কিা হয়েয়ছ বয়ল সংরেি র ব যাহী প্রয়কৌ লী জা া । নেরজংকৃত মাটি
নেে গি থা া মাঠ, ন াোপাড়া পুরল ফ্াঁরড় এবং ৩টি প্রাথরমক রবোলয়েি মায়ঠ নফ্লা হয়েয়ছ। নেে গি থা া মায়ঠ ৯,০০০
ঘ রমটাি মাটি নফ্লা হয়েয়ছ ময়ময পরিদ য সূয়ত্র জা া র্াে এবং ন াোপড়া পুরল ফ্াঁরড় ও রত টি প্রাথরমক রবোলয়েি মাঠসহ
মাটিি পরিমা ৫০-৬০ হাজাি ঘ রমটায়িি নব ী হয়ব া বয়ল ময় হয়েয়ছ;

১২.৩.৪ প্রকয়েি আওতাে ২টি আিরসরস নেপস্ (রচত্র: ৫) বতিী কিা হয়েয়ছ। উক্ত আিরসরস নেপস্ টিয়ক আয়ছ এবং আিরসরস নেপস্-এি
র মযাণ কায়জি গুণগত মা োয়লা ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ;

রচত্র-৫: ন াোপাড়া দী বন্দয়িি আিরসরস নেপস্
১২.৩.৫ ন াোপাড়া দী বন্দয়ি ১(এক) জ কমযকতযাসহ নমাট ৭(সাত) জ জ বয়লি সংস্থা িয়েয়ছ। সাত জ কমযকতযা/কমযচািীই কমযিত
আয়ছ ।
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১৩.০
প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরত: প্রকেটিি নুময়মারদত ব্যে ১৫.৫০ নকাটি টাকা এবং বা্তববাে কাল জুলাই, ২০০৮ হয়ত জু , ২০১৩
পর্ যন্ত। প্রকে সমারপ্ত প্ররতয়বদ হয়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমর্ােী জু , ২০১৩ পর্ যন্ত ১৪.৯২ নকাটি টাকা ব্যে হয়েয়ছ র্া নুময়মারদত ব্যয়েি ৯৬.২৬%
এবং বা্তবব নগ্রগরত প্রাে ৯৯%।
১৪.০ ক্রে সংক্রান্ত তথ্যারদ : প্রকয়েি নেৌতকায়জি দিপত্র আহ্বা , দিপত্র মূল্যাে এবং নুময়মাদ প্ররক্রো রপরপআি- ২০০৮ এি
আয়লায়ক সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ ময়ময প্রকে পরিদ য কায়ল নদিা র্াে। তয়ব নেরজং কাজ রকোয়ব কিা হয়েয়ছ তা সয়িজরম পরিদ য়য জা া
র্াের । কািণ প্রকে পরিচালক নহড নরফ্স নথয়ক কাজটি সম্পাদ কয়িয়ছ । নহড নরফ্য়স নর্াগায়র্াগ কয়ি এ সংক্রান্ত তথ্য পাওো র্াের ।
১৫.০ প্রকয়েি উয়েশ্য নজয :
লক্ষয
নজয
মন্তব্য
(ক) ন াোপাড়া, বেিব-আশুগঞ্জ (ক) প্রকোিী দী বন্দিসমূয়হ বারথ যং এবং প্রকয়েি নরিকাং লক্ষযমাত্রা নরজযত হয়েয়ছ।
এবং বিগু াে নজটিসহ সরম্মরলত ল্যারন্ডং সুরবিা উয়েিয়র্াগ্য পরিমায়ণ বৃরদ্ধ রকন্তু জ বয়লি নোয়ব বিগু া দী বন্দি
নন্যান্য সুরবিা স্থাপয় ি মােয়ম নপয়েয়ছ;
র্থার্থোয়ব ব্যবহাি া কিয়ত পািাে সিকাি
য
সহয়জ কায়গা/র্াত্রী
নেয়সল নজটিয়ত (ি) বেিব-আশুগয়জ্ঞ দু’টি আিরসরস নজটিসহ কারিত িাজস্ব লায়ে বরিত হয়ে।
ন াঙ্গি কিাি জন্য দী বন্দি স্থাপ আুমসরঙ্গক সুরবিা প্রদায় ি কািয়ণ আধুর ক
এবং সুিু ল্যারন্ডং ও নোয়িজ কায়গািয বারথ যং এবং নপায়ি সহজ হয়েয়ছ;
সুরবিারদ বতিী কিা।
(গ) প্রকে এলাকাি ব্যবসা বারণজয বৃরদ্ধ
নপয়েয়ছ;
(ঘ) দী বন্দি রেরত্তক র ে কািিা া স্থাপয় ি
পরিয়ব বতিী হয়েয়ছ;
(ঙ) ন াোপাড়া, বেিব ও বিগু াে টারময াল
েব র মযায়ণি কািয়ণ র্াত্রীয়দি নয়পক্ষা এবং
রবশ্রাম আিামদােক হয়েয়ছ।
১৬.০ সমস্যা:
১৬.১ ২০০৪ সায়ল বিগু ায়ক দী বন্দি নঘািণাি পি বন্দি পরিচাল াি জন্য ১৬ (নিাল) জ জ বল র ি যািণ কিা হে।গত রডয়সম্বি, ২০১৩
মায়স একজ সহকািী পরিচালক পদাে কিা হয়েয়ছ। নথ যাৎ নমাট ১৬ জ জ বয়লি ময়ে মাত্র একজ কমযিত আয়ছ । নরিকন্তু
কমযিত কমযকতযায়ক বন্দয়িি পূণ যাঙ্গ দারেত্ব নদো হের । পটুোিালী বন্দি হয়ত বিগু া বন্দয়িি সকল প্র াসর ক কার্ যারদ সম্পারদত
হে;
১৬.২ সয়িজরময় পরিদ য কয়ি প্রকয়েি আওতাে নেরজং-এি পরিমা র যিািণ কিা সম্ভব হের এবং কাজটিয়ত স্বেতাি নোব িয়েয়ছ;
১৬.৩ মা ীে ন ৌপরিবহ মন্ত্রী ০৭/১২/২০১২ রর: তারিয়ি বিগু া উপ-প্রকয়েি বর রমযত েব উয়দ্বাি কয়ি । েব উয়দ্বাি কিা
হয়লও জ বয়লি নোয়ব বন্দয়িি কায়জ স্থরবিতা লক্ষয কিা নগয়ছ। নরফ্য়সি কায়জ েবয় ি নর্ সকল কক্ষ ব্যবহাি হওোি কথা
রছল তা বরহিাগত নলাকয়দি বসবায়সি স্থা রহয়সয়ব ব্যবহ্রত হয়ে;
১৬.৪ ন াোপাড়া বন্দয়িি েীল নজটি এবং এযায়প্রাচ নিায়ডি গুণগত মা র ম্নমায় ি, র্াি কািয়ণ এ দু’টি কয়ম্পায় য়েি নর্তবত্ব রবলী
হওোি পয়থ।
১৭.০ সুপারি :
২০০৪ সায়ল বিগু ায়ক দী বন্দি নঘািণাি পি বন্দি পরিচাল াি জন্য ১৬ (নিাল) জ জ বল র ি যািণ কিা হে। তদস্থয়ল মাত্র
১(এক) জ কমযকতযা কমযিত আয়ছ । প্রয়োজ ীে সংখ্যক কমযকতযা/কমযচািী পদাে এবং কমযিত কমযকতযায়ক তাঁি প্র াসর ক
দারেত্ব নপয কিা নর্য়ত পায়ি। এয়ত বন্দি হয়ত সিকায়িি িাজস্ব আে বৃরদ্ধ পায়ব;
১৭.১
দী বন্দয়িি দুই পাড় দিলমুক্ত িািাি জন্য দীি দুই পায় প্রয়টক ওোকয কিা নর্য়ত পায়ি এবং রবেমা নববি স্থাপ া উয়েদ
কিা নর্য়ত পায়ি। এয়ত দীি দিল/দূিণ নিাি হয়ব এবং পরিয়ব উন্নত হয়ব;
১৭.৩
রবআইডরিউটিএ-এি প্রকেসমূয়হি আওতাে নেরজংে কায়জ স্বেতা বজাে িািয়ত নেরজং স্পয়েল পরিমায়পি (Pit System)
ব্যবস্থা িািয়ত হয়ব। প্রকয়েি আওতাে নর্ পরিমা নেরজং কিা হয়েয়ছ তাি রহসাব আইএমইরডয়ক রদয়ত হয়ব;
১৭.৪
প্রকয়েি আওতাে স্থারপত দী বন্দিগুয়লাি িক্ষণায়বক্ষণ কাজ রবআইডরিউটিএ-এি র জস্ব বায়জট হয়ত নমটায় া নর্য়ত পায়ি;
১৭.৫
ন াোপাড়া দী বন্দয়িি েীল নজটি এবং এযায়প্রাচ নিাড র মযাণ কাজ কারিত মায় ি া হওোে এ কায়জি সায়থ জরড়ত সংরেি
কমযকতযায়দি র কট ব্যাখ্যা চাওো নর্য়ত পায়ি।
১৭.৬ প্রকেটিি External Audit সম্পাদ এবং উপ-নুময়েদ: ১৭.১ হয়ত ১৭.৫ এ উরেরিত সুপারি সমূয়হি রবিয়ে গৃরহত পদয়ক্ষপ
আইএমই রবোগয়ক নবরহত কিয়ত হয়ব।
১৭.১
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সমাপ্ত প্রকয়েি মূল্যাে প্ররতয়বদ
( সমাপ্ত : জু ,২০১৩)
1.0
2.0
3.0
4.0

cÖK‡íi bvg : wPUvMvs †cvU© †UªW d¨vwmwj‡Ukb প্রয়জক্ট|
wbe©vnx ms¯’v : PÆMÖvg e›`i KZ…©c¶ (PeK)
gš¿Yvjq/wefvM : ‡bŠ-cwienY gš¿Yvjq
প্রকয়েি নবস্থা : চট্টগ্রাম বন্দি এলাকা
প্রকয়েি বা্তববাে সমে ও ব্যে :

৫.০

নুময়মারদত ব্যে
মূল
সব যয় ি
সংয় ারিত
১
২
৭৬৬০.৫৪ ১৩৪৬৪.০০

প্রকৃত ব্যে

৩

১১৮৯০.৩৬

নুময়মারদত বা্তববাে কাল
মূল
সব যয় ি
সংয় ারিত
৪
৫
জুলাই’২০০৫ জুলাই’২০০৮
নথয়ক
নথয়ক
জু ’২০০৯
জু ’২০১১

প্রকৃত
বা্তববাে কাল
৬
জুলাই’২০০৫
নথয়ক
জু ’২০১৩

নরতক্রান্ত ব্যে
(মূল প্রাক্করলত
ব্যয়েি %)
৭

৭৫.৭৬%

(লক্ষ টাকাে)
নরতক্রান্ত সমে
(মূল বা্তববাে
কায়লি %)
৮

১০০%

৬.০ প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরত: প্রকেটিি নুময়মারদত ব্যে ১৩৪.৬৪ নকাটি টাকা এবং বা্তববাে কাল জুলাই, ২০০৫ হয়ত জু , ২০১৩
পর্ যন্ত। প্রকে সমারপ্ত প্ররতয়বদ হয়ত প্রাপ্ত তথ্য নুমর্ােী জু , ২০১৩ পর্ যন্ত ১১৮.৯০ নকাটি টাকা ব্যে হয়েয়ছ র্া নুময়মারদত ব্যয়েি ৮৮.৩০%
এবং বা্তবব নগ্রগরত প্রাে ১০০%।
৭.০

কাজ নসমাপ্ত থাকয়ল তাি কািণ: প্রকয়েি প্রয়োজ ীে নকা নংয়গি কাজ নসমাপ্ত ন ই।

৮.০
মূল্যাে পদ্ধরত (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়েি মূল্যাে প্ররতয়বদ টি প্রণেয় র য়ম্নাক্ত রবিে/পদ্ধরত নুমসিণ কিা
হয়েয়ছ :
PEC সোি কার্ যরববিণী পর্ যায়লাচ া;
আিরডরপরপ পর্ যায়লাচ া;
মন্ত্রণালে কর্তযক নপ্ররিত প্রকয়েি বা্তববাে নগ্রগরত পর্ যায়লাচ া;
রপরসআি পর্ যায়লাচ া;
কায়জি বা্তবব নগ্রগরত র্াচাই এবং তথ্য সংগ্রয়হি জন্য সয়িজরময় পরিদ য ;
প্রাপ্ত তয়থ্যি রেরত্তয়ত সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া।
৯.০

প্রকয়েি উয়েশ্যঃ প্রকয়েি মূল উয়েশ্য হয়লা CTMS (Computerized Terminal Management
System) স্থাপ , নেৌত নবকাঠায়মা র মযাণ ও উন্নে র্থা নেযন্তিীণ িা্তবা ও ব্রীজ র মযাণ, MARPOL 1973/78-এি
র ি যারিত সূচকসমূহ নজযয় ি র রমত্ত বন্দয়িি পরিয়ব ব্যবস্থাপ া উন্নেয় ি জন্য সুরবিারদ স্থাপ ইতযারদি মােয়ম বন্দয়িি
সক্ষমতা বৃরদ্ধ কিা। এ সকল সুরবিা স্থাপয় ি মােয়ম সারব যক ন ৌপরিবহয় ি ব্যে কমায় া, আন্তজযারতক বারণজয সহজতি কিা এবং
নদয় ি নথ যব রতক উন্নে ত্বিারন্বত কিাও এ প্রকয়েি উয়েশ্য।

১০.০

প্রকয়েি পটর্ভরম :চট্টগ্রাম বন্দি বাংলায়দয় ি প্রিা বন্দি র্ায়ক বাংলায়দয় ি নথ য ীরতি চারলকা রক্ত বলা হে।
নদয় ি তকিা আর োগ আমদা ী-িপ্তা ী এ বন্দয়িি মােয়ম হয়ে থায়ক। নদয় ি নথ যব রতক প্রবৃরদ্ধ বৃরদ্ধ এবং
সিকায়িি বারণজয সহজীকিণ ীরতি কািয়ণ চট্টগ্রাম বন্দি রদয়ে আমদা ী- িপ্তা ী প্ররত রদ বৃরদ্ধ পায়ে। চট্টগ্রাম বন্দি
প্ররত বছি ১৫ লক্ষ TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit) মালামাল পরিবহ কয়ি এবং
বাৎসরিক প্রবৃরদ্ধি হাি হয়লা ১৫%। িািণা কিা হয়ে ২০২০ সায়লি ময়ে চট্টগ্রাম বন্দি রদয়ে ২ রমরলে ৫০.২-০০.
sUEsমালামাল পরিবহ কিয়ত হয়ব। বতযমা চট্টগ্রাম বন্দয়ি একটি কয়েই াি টারময াল িয়েয়ছ র্ায়ক চট্টগ্রাম
কয়েই াি টারময াল বলা হে। চট্টগ্রাম কয়েই াি টারময ায়লি বাথ যটি ৪৫০ রমটাি লম্বা এবং ১৫ নহক্টি এলাকাে ব্যাকআপ সুরবিা িয়েয়ছ। এ ছাড়াও ১৩ টি কায়গায নজটি িয়েয়ছ। ক্রমবি যমা চারহদাি কািয়ণ চট্টগ্রাম বন্দয়িি কয়েই াি
হযায়ন্ডরলং-এ বন্দয়ি জট সৃরি হয়ে। বন্দয়িি রেতয়ি নিল, িা্তবা এবং দী পয়থ র্থার্থ সংয়র্ায়গি নোয়ব তকিা ৮০
োগ কয়েই াি বন্দি এলাকাে জমা থায়ক। দীঘ য সমে কয়েই াি বন্দয়ি থাকাি কািয়ণ কয়েই াি পরিচাল াে সমে
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ি হে। চট্টগ্রাম বন্দয়িি কয়েই াি নপায়ি
পদ্ধরত Paper Based হওোে আমদা ী-িপ্তা ী কায়গায
Documentation এবং কয়েই াি Clearnce-এ ১৬টি িাপ কােমস-এ এবং ২৪টি িাপ বন্দয়ি
নুমসিয়ণি প্রয়োজ হে। এয়ত নয় ক সমে ব্যে হে। কয়েই াি হযায়ন্ডরলং ও রলোয়িি দ্রুততি কিয়ত CTMS
(Computerized Terminal Management System) স্থাপয় ি প্রয়োজ ীেতা নদিা নদে।
নরিকন্তু MARPOL-73/78-এি চারহদা নুমর্ােী বন্দয়ি জাহায়জি নপাড়া নতল/মেলা আবজয া গ্রহয়ণি নকা
নমৌরলক নবকাঠায়মা রছল া। বাংলায়দ MARPOL-73/78 স্বাক্ষিকািী একটি নদ এবং বন্দয়িি পরিয়ব
আন্তজযারতক মায় ি িািয়ত প্ররতশ্রুরত বদ্ধ। উপয়িাক্ত নপ্রক্ষাপয়ট বাংলায়দ সিকাি এর ো উন্নে ব্যাংকয়ক বন্দয়ি
য
কায়গা-কয়েই
াি হযায়ন্ডরলং, রলোয়িি, নবকাঠায়মা উন্নে , পরিয়ব ব্যবস্থাপ াে প্রারতিার ক সক্ষমতা বৃরদ্ধ প্রভৃরত
রবিেয়ক নন্তভুযক্ত কয়ি একটি সমীক্ষা পরিচাল াি নুময়িাি কয়ি। এরডরব কর্তযক পরিচারলত রব্তবারিত সমীক্ষাি
আয়লায়ক প্রকেটি গ্রহণ কিা হে।
১১ ০. প্রকয়েি সংয় াি ও নুময়মাদ :Gwkqv Dbœqb e¨vsK (GwWwe)-Gi Avw_©K mnvqZvq g~j cÖKíwU 16/08/2005
Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwU 3wU ms¯’v (PÆMÖvg e›`i KZ…©c¶, RvZxq ivR¯^ †evW©,
PÆMÖvg Kv÷gm nvDR I moK I Rbc_ Awa`ßi)-Gi AvIZvq ev¯Zevরেত হয়েয়ছ| cÖK‡íi PeK K‡¤úv‡b›U
Gi wWwcwc 11/12/2005 Zvwi‡L †bŠ-cwienY gš¿Yvjq KZ…K
© Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z AvšZR©vwZK
evRv‡i wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w×, UvKvi wecix‡Z ˆe‡`wkK gy`ªvi wewbgq nvi e„w×, GwWweÕi Aide
Memoire G D‡jwLZ eivÏ A‡c¶v Aby‡gvw`Z wcwc‡Z mswkó Package mg~‡ni wecix‡Z Kg eivÏ
ivLvi Kvi‡Y 23/10/2008 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq cÖK‡íi ev¯ZevqbKvj †`o ermi (wW‡m¤^iÕ
2010 ch©šZ) e„w× K‡i 13000.00 j¶ UvKvi cÖv°wjZ e¨‡q ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq| এি ময়ে
Gwkq Dbœqb e¨vsK (GwWwe) †_‡K Extension of the loan closing date msµvšZ cÖK‡íi
FYPzw³i †gqv` 31/12/2011 ch©šZ e„w× Kiv হয়ল আইএমইরডি সুপারি ক্রয়ম পরিকে া করম প্রকয়েি
নমোদ জু , ২০১১ পর্ যন্ত বৃরদ্ধ কয়ি। পাঁচটি প্যায়কয়জি আওতাে প্রকয়েি কাজ বা্তববারেত হয়েয়ছ এবং চািটি
প্যায়কয়জি ১০০% কাজ জু , ২০১১ এি ময়ে সমাপ্ত হে। রকন্তু প্রকয়েি মূল প্যায়কজ CPA-1 এি আওতাে
স্থারপত CTMS – এি live trial র্থা সময়ে নদো সম্ভব হে াই। কািণ বন্দি ব্যবহািকািী একটি বড় সংস্থা
BGMEA হয়ত go-live trial শুরূি জন্য কয়েূকবাি সমে চাওো হে। CTMS পূণ যাঙ্গ চালু কিয়ত
আমদা ী-িপ্তা ী কািক, C& F Agents, Freight Forwarders, MLOs,
ICD
operators সহ সংরেি সকল এয়জরিি নং গ্রহণ প্রয়োজ হে। এ সকল এয়জরিি নপায়িটিয়দি প্রর ক্ষণ
প্রদায় ি সমে িয়ি এবং প্রকে ব্যে ৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা বৃরদ্ধ কয়ি ১৩৪৬৪.০০ লক্ষ টাকাে ২ে সংয় ারিত রডরপরপ
নুময়মারদত হে র্াি বা্তববাে কাল রছল জু , ২০১৩ পর্ যন্ত।
১২.০ প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম: প্রকয়েি মূল কার্ যক্রম হয়লা: Computerization of CTMS & MIS, Waste
Collection and Disposal facility creation, Re-construction and up-gradation of
the internal road, construction of new 2 bridges, Port service road, Consultancy
service ইতযারদ।
১৩.০
ক্রঃ
ং
১।
২।
৩।

প্রকে পরিচালক সম্পরকযত তথ্য:
প্রকে পরিচালয়কি াম

পদবী

জ াব নমা: িােরূল নমা্তবাফ্া নরতরিক্ত প্রিা প্রয়কৌ লী
জ াব নরূ ক্যমাি েট্টাচােয
র ব যাহী প্রয়কৌ লী
জ াব নমা: িােরূল নমা্তবাফ্া
প্রিা প্রয়কৌ লী

পূণ যকালী /িন্ডকালী

সমেকাল

পূণ যকালী
িন্ডকালী
পূণ যকালী

০২/০১/২০০৫ হয়ত ১০/০৪/২০০৭
১১/০৪/২০০৭ হয়ত ১৫/০৭/২০০৯
১৬/০৭/২০০৯ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩

১৪.০ প্রকে পরিদ য : প্রকেটি ১২/১২/২০১৪ রর: তারিয়ি আইএমইরড’ি উপ-পরিচালক জ াব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তযক পরিদর তয হে।
পরিদ য কায়ল CTMS পরিচাল া ও িক্ষণায়বক্ষয়ণি দারেত্ব প্রাপ্ত র ব যাহী প্রয়কৌ লী, পরিচালক (পরিকে া) এবং উপ-প্রকে পরিচালক
উপরস্থত রছয়ল ।
১৫.০ সািািণ পর্ যয়বক্ষণ: প্রকয়েি আওতাে নমাট ৫টি প্যায়কয়জি (CPA: 1, 2,3,4,5) মােয়ম কাজ নেৌত কাজ সম্পাদ কিা
হয়েয়ছ। র য়ম্নাক্ত নেৌত কার্ যক্রম পরিদ য কিা হয়েয়ছ:
১৫.১ প্যায়কজ-৫ এি আওতাে বন্দয়িি নেযন্তয়ি ময়হ িায়লি উপি এযায়প্রাচ নিাডসহ একটি সািািণ ব্রীজ এবং একটি গাডযাি ব্রীজ র মযাণ
কিা হয়েয়ছ। নপায়ট যি রেতয়ি মালামাল পরিবহয় উক্ত ব্রীজ দু’টি গুরূত্বপূণ য র্ভরমকা িািয়ছ। দু’টি ব্রীয়জি গুণগত মা োল, রবয় ি কয়ি গাডযাি
ব্রীজটি খুব মজবুত ময় হয়েয়ছ;
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রচত্র: ১ গাড যাি ব্রীজ

রচত্র: ১ সািািণ ব্রীজ
১৫.২
প্যায়কজ-১ এি আওতাে প্রকয়েি প্রিা নংগ Computerized Terminal Management
System (CTMS) এবং MIS স্থাপয় ি কাজ কিা হয়েয়ছ। CTMS চালু হয়লও সম্পূণ যরূয়প কার্ যকি কিা সম্ভব
হের । কািণ CTMS কার্ যকি কিাি জন্য আমদা ী-িপ্তা ী কািক, C & F Agents, Freight Forwarders,
MLOs, ICD operators সহ সংরেি সকল এয়জরিি নং গ্রহণ প্রয়োজ হে এবং সকলয়ক তৎপি হয়ে সংরেি
নংয় ি কার্ য সম্পাদয় ি পি করম্পউটায়ি entry রদয়ত হে। Port Operation-এি সায়থ সংরেি সকলয়ক প্রর ক্ষণ
প্রদা কিা সয়ত্ত্বও CTMS পুয়িাপুরি কার্ যকি হের ;
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রচত্র: ৩ CTMS Operation and Server Room
১৫.৩ প্যায়কজ-৪ এি আওতাে 2-stage gate র মযাণ কিা হয়েয়ছ র্াি মােয়ম োকসহ িালাসকৃত মায়লি ওজ ন ো
হে। এি সায়থ 2-stage gate-এি কার্ যক্রম পরিচাল াি জন্য একটি েব র মযাণ কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি এ কার্ যক্রমটি
কার্ যকি হয়েয়ছ;

রচত্র: ৪ নগট নপায়ি

রবরডং

১৫.৪ প্রকেটিি external নরডট সম্পন্ন হয়েয়ছ এবং নরডট আপরত্তসমূহ সমািা কিা হয়েয়ছ;
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রচত্র: ৫ Two-stage gate
১৫.৫ বাংলায়দ MARPOL-73/78 স্বাক্ষিকািী একটি নদ এবং বন্দয়িি পরিয়ব আন্তজযারতক মায় ি িািয়ত
প্ররতশ্রুরত বদ্ধ। এ কািয়ণ জাহায়জি নপাড়া নতল সংগ্রয়হি জন্য একটি নেয়সল সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ।

রচত্র: ৬ নপাড়া নতল সংগ্রয়হি নেয়সল
১৬.০ সমস্যা:
১৬.১ Computerized Terminal Management System (CTMS) এবং MIS স্থাপয় ি কাজ কিা
হয়লও CTMS সম্পূণ যরূয়প কার্ যকি কিা সম্ভব হের ;
১৬.২ প্রকয়েি আওতাে জাহাজ হয়ত নপাড়া নতল সংগ্রয়হি জন্য Bay Cleaner-2 ায়ম একটি নেয়সল সংগ্রহ কিা
হয়েয়ছ। রকন্তু এ নেয়সয়লি নকা কার্ যক্রম ন ই। কািণ বাংলায়দয় ি নপাট যগুয়লায়ত জাহাজ হয়ত নপাড়া নতল সংগ্রহ একটি
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লােজ ক ব্যবসা। এক নশ্রণীি ব্যবসােী এ নতল সংগ্রহপূব যক তা refine কয়ি বাজায়ি রবক্রে কয়ি। Bay Cleaner-2
ক্রে া কয়ি এ নথ য দ্বািা বন্দয়িি উন্নেয় ি জন্য নন্য কাজ কিা নর্ত;
১৬.৩
প্রকেটি একটি কারিগরি সহােতা প্রকে। কারিগরি সহােতা প্রকে বা্তববােয় ি প্রিা উয়েশ্য হয়লা কারিগরি জ্ঞা
হ্তবান্তি। এ প্রকয়েি আওতাে স্থারপত CTMS-এি িক্ষণায়বক্ষণ কাজ রবয়দ ী নকাম্পা ী দ্বািা পরিচাল া কিা হয়ে। নথচ
প্রকয়েি উয়েশ্য নুমসায়ি চট্টগ্রাম বন্দয়িি আইটি নসক দ্বািা CTMS-এি সকল কার্ যাবলী সম্পারদত হবাি কথা। উয়েখ্য
নর্, CTMS-এি নপায়ি বন্দয়িি আইটি নসক দ্বািা পরিচারলত হয়ে।
১৭.০ সুপারি :
১৭.১
CTMS পুয়িা মাত্রাে কার্ যকি কিয়ত আমদা ী-িপ্তা ী কািক, C & F Agents, Freight
Forwarders, MLOs, ICD operators সহ সংরেি সকল এয়জরিি কমযকতযা/কমযচািীয়দি নব্যাহতোয়ব
প্রর ক্ষণ প্রদা কিা নর্য়ত পায়ি;
১৭.২
CTMS িক্ষণায়বক্ষয়ণি জন্য চট্টগ্রাম বন্দয়িি সংরেি প্রয়কৌ লী এবং আইটি কমযকতযায়দি নদয় এবং রবয়দয়
প্রর ক্ষয়ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা নর্য়ত পায়ি;
১৭.৩ প্রকয়েি আওতাে সৃি নবকাঠায়মা ও নন্যান্য সুরবিারদ সচল ও কার্ যকি িািাি জন্য িাজস্ব বায়জয়ট প্রয়োজ ীে
বিায়েি ব্যবস্থা কিয়ত হয়ব।

281
ন রেয়গ াল এইডস টু মংলা নপাট য
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
1|
2|
3|
4|

cÖK‡íi bvg
প্রকে এলাকা
ev¯—evqbKvix ms¯’v
cÖkvmwbK gš¿Yvjq

5|

cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q t

নুময়মারদত ব্যে
g~j
me©‡kl
‡gvU
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
‡gvU
(cÖtmvt)

t
t
t
t

cÖK…Z e¨q
‡gvU
(cÖt mvt)

ন রেয়গ াল এইডস টু মংলা নপাট য
পশুি দী, বায়গিহাট, মংলা
মংলা বন্দি কর্তযপক্ষ (মবক)
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে

নুময়মারদত ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

cÖK…Z
ev¯—evqb Kvj

(j¶ UvKvq)
AwZµvš— e¨q AwZµvš— mgq
(g~j cÖv°wjZ (g~j ev¯—evqb
e¨‡qi %)
Kv‡ji %)

1

2

3

4

5

6

7

8

২৩০০.০০
(--)

২৩০০.০০
(--)

২১৪২.৪৫
(--)

০১ জুলাই/২০০৮
n‡Z
৩০ জু /২০১০

০১ জুলাই/২০০৮
n‡Z
৩০ জু /২০১৩

০১ জুলাই/২০০৮
n‡Z
৩০ জু /২০১৩

--

৩ বছি
(১৫০%)

৬| mvaviY ch©‡e¶Y t
৬.১। প্রকয়েি D‡Ïk¨t মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়ল রদবািাত্র সুিু ও র িাপদ াব্যতা র য়দ য য় চযায় ল মারকযং এবং
লাইয়টড বো স্থাপয় ি মােয়ম সমূদ্রগামী জাহাজ রবয় িত: িায়ত্র নফ্োিওয়ে বোয়ত প্রয়বয় সাহাে কিাই প্রকয়েি
মূখ্য উয়েশ্য।
৬.২। cÖK‡íi cUf~wg t নফ্োিওয়ে বো হয়ত প্রাে ১৩১ রক:রম: দূয়ি পশুি দীি তীয়ি, মংলা বন্দি নবরস্থত। এ দীঘ য
চযায় য়লি নকাথাও সরু, াব্যতা কম ও রবরেন্ন স্থায় বাঁকা থাকাি কিয়ণ পর্ যাপ্ত মারকযবো ব্যরতয়িয়ক জাহাজ চলাচল
ঝূরিঁপূণ য। এ পরিয়প্ররক্ষয়ত ২০০৬ সাল নথয়ক পশুি চযায় ল রদয়ে িায়ত্র জাহাজ চলাচল সম্ভব হরেল া। সন্ধযাি রদয়ক
আগম কািী সমুদ্রগামী জাহাজয়ক পয়িি রদয় ি জন্য চযায় য়লি বারহয়ি সমদ্র সীমাে ১২ ঘো নয়পক্ষা কিয়ত হে। ফ্য়ল
জাহায়জি টাণ য এিাইন্ড টাইম বৃরদ্ধ পাে। এ কািয়ণ বন্দি ব্যবহািকািী প্ররতটি জাহায়জি ৫-৬ হাজাি ডলাি ক্ষরত হে।
ফ্য়ল ব্যবহািকািীগণ এ বন্দি ব্যবহায়ি নর হা প্রকা কয়ি। ইয়তাপূয়ব য ১৯৭৮-৭৯ সায়ল প্র্তবারবত প্রকে এলাকাে বো ও
মারকযং স্থাপ কিা হে। কয়েক দ য়ক প্রাকৃরতক দূয়র্ যাগ ও দীঘ যকাল ব্যবহায়ি থাকাে এগুয়লা ি হয়ে নগয়ছ। এ
পরিয়প্ররক্ষয়ত মংলা বন্দয়িি সমস্যা র িসয় কার্ যকিী পয়দয়ক্ষপ গ্রহয়ণি জন্য প্রকেটি হায়ত ন ো হে।
৭| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K
AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t
(j¶ UvKvq)

wWwcwc Abyhvqx A‡½i bvg
µt bs

(১)

(২)

GKK

নুময়মারদত j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY

cÖKZ
… ev¯—evqb
ev¯—e cwigvY
Avw_©K
(%)
(%)

1

2

3

4

5

6

Solar Powered Rotating Beacon
For existing Light Tower at Hiron
Point
Range
20-25nm.
with
necessary
spare
including
installation.
Solar Powered Rotating Beacon
For existing Light Tower at
Jeffored Point Range 20-25nm.

সংখ্যা

০১

৩০.০০

০১
(১০০)

৪১.০০
(১৩৬)

সংখ্যা

০১

৩০.০০

০১
(১০০)

৪১.০০
(১৩৬)
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wWwcwc Abyhvqx A‡½i bvg
µt bs

(৩)

(৪)

(৫)

1

with necessary spare including
installation.
10.00m Tall G.R.P. Light Towers
with Self contained solar powered
Marine Lantern, Range 5-6 nm
c/w foundation, installation and
necessary spares.
Steel skirt Keel Fairway Buoy, dia
3.5m. focal height 5.0m with self
contained Solar powered Buoy
Lantern,
Range 8-10n.m. including mooring
materials except Anchor.
Channel Buoy (Outer & inner) focal
height 3.5m. Self contained Solar
Powered Buoy Lantern, Range 34n.m. and including mooring
materials except Anchor.
a) 10 Nos. steel buoy (3m.dia)

GKK

নুময়মারদত j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY

cÖKZ
… ev¯—evqb
ev¯—e cwigvY
Avw_©K
(%)
(%)

2

3

4

5

6

সংখ্যা

০৬

৩২৪.৭৮

০৬
(১০০)

২৬৭.০০
(৮২.২০)

সংখ্যা

০২

৭৩.৫০

০২
(১০০)

১০৫.৯২
(১৪৪.১০)

সংখ্যা

১০
১২২৫.০০

১০
(১০০)
৩০
(১০০)
১০
(১০০)

১৩৪১.৬০
(১০৯.৫১)

b) 30 Nos. GRP Buoy (2.5m dia)

সংখ্যা

৩০

(৬) GRP Channel Buoy (harbour) dia

সংখ্যা

১০

২৪৫.০০

(৭)

সংখ্যা

১০

১১০.২৫

১০
(১০০)

১২৩.৮০
(১১২.২৯)

সংখ্যা

৪০

১৬৮.০০

নথাক

--

৪৮.৩৬

(৪) ও (৫) এ
নন্তর্ভযক্ত
--

নথাক

--

৪৫.১১

--

(৪) ও (৫)
এ নন্তর্ভযক্ত
৯.১৩
(১৮.৮৭)
--

* (৮)

1.70m. focal height 3.0m c/w selfcontained Solar powered Buoy
Lantern,
Range
3-4n.m
and
including mooring materials with
sinkers
GRP Marker Buoy dia 1.5m. focal
height 2.0m c/w self-contained
Solar powered Buoy
Lantern,
Range 2-3n.m and including
mooring materials with sinkers
Anchor/Sinker
2.5-3.0
Tons
(Stockless) with LRS

(৯) Spares,
(১০)

necessary
Tools
&
Equipment, Training Installation,
Commissioning and misc.
Cost escalation

সব যয়মাট =

২৩০০.০০

২১৩.০০
(৮৬.৯৩)

২১৪২.৪৫
(৯৩.১৫)

* আইয়টম (৮) এি কার্ যক্রম মূল রডরপরপয়ত উয়েি থাকয়লও পরিকে া করম য় ি নুময়মারদত রডরপরপয়ত নন্তর্ভযক্ত রছল া।
তয়ব নমাট নুময়মারদত ব্যে ২৩০০.০০ লক্ষ টাকাই রছল। আইয়টম (৮) এি কার্ যক্রয়ম আটয়টম (৪) ও (৫) নন্তভুযক্ত রবিাে
এ ২টি আইয়টয়ম নগ্রগরত ১০০% এি নব ী হয়েয়ছ।
৮। প্রকয়েি নসমাপ্ত কাজ থাকয়ল তাি কাি ঃ প্রকয়েি আওতািী সকল প্রয়োজ ীে নংয়গিই কাজ তোগ সম্পাদ
কিা সম্ভব হের ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ।
৯| g~j¨vqb c×wZt cÖKíটিি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t
প্রকয়েি wWwcwc ch©v‡jvPbv ;
প্রকয়েি PEC/ECNEC mfvi রসদ্ধান্ত ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ;
gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ;
Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ;
cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ;
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প্রকে এলাকার্ভক্ত সুরবিা‡fvMxনদি মতামত গ্রহণ।
১০।
১০.১।

১১।

১২।
১২.১।

নুময়মাদ নবস্থাঃ
আয়লাচয প্রকেটি সম্পূণ য রজওরব নথ যােয় ২৩০০.০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০০৮ হয়ত জু /২০১০ নমোয়দ
বা্তববােয় ি জন্য মা ীে নথ য ও পরিকে া উপয়দিা কর্তযক ১৩/০৫/২০০৮ তারিয়ি নুময়মারদত হে। প্রকয়েি প্রিা
কার্ যক্রম ন রে াল র্ন্ত্রপারত ক্রয়ে ৪থ য দফ্াে দিপত্র আহবা কিয়ত হে রবিাে প্রকয়েি নমোদ দফ্াে দফ্াে বৃরদ্ধ
কিা হে। সব যয় ি জু ২০১৩ পর্ যন্ত ব্যে বৃরদ্ধ ব্যরতয়িয়ক প্রকেটিি নমোদ বৃরদ্ধ কিা হে।
প্রকে এলাকা পরিদ য ঃ
গত ২১-২২ য়েম্বি/২০১৪ তারিয়ি ন রেয়গ াল এইড টু মংলা নপাট য” প্রকেটি সয়িজরময় পরিদ য কিা হে।
পরিদ য কায়ল মংলা বন্দয়িি উপ-প্রিা প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ ামসুিামা , সহকািী প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ
বায়েজীদুি িহমা , উপ-সহকািী প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ নসায়হল িা াসহ সংরেি নেজাি/জাহাজ মািািগণ উপরস্থত
রছয়ল । মংলা বন্দি কর্তযক সিবিাহকৃত রপরসআি, সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া, পরিদ য়য প্রাপ্ত তথ্য ও
উপায়ত্তি রেরত্তয়ত প্ররতয়বদ টি প্রণীত হয়েয়ছ।
প্রকয়েি মূল কার্ যক্রমঃ
লাইয়টড ন রেয়গ বো: মংলা বন্দি কর্তযপয়ক্ষি নুমকূয়ল পশুি চযায় য়ল রদবািাত্র (রবয় ি কয়ি িারত্র নবলাে) সুিু ও
র িাপদ ন ৌ-চলাচয়লি সুরবিায়থ য চযায় য়ল মারকযং এবং লাইয়টড বো স্থাপ কিাই প্রকেটি মূল কার্ যক্রম। প্রকয়েি
নিীয় ২টি লাইট রবক , ৬টি লাইট টাওোি, ৬২টি রবরেন্ন িিয়ণি বোসহ সকল ন রেয়গ র্ন্ত্রপারত ঠিকাদি কর্তযক
রবয়দয় বতিী ও আমদা ী কয়ি মংলা বন্দয়ি সিবিাহ কিা হয়েয়ছ ময়ময জা া নগয়ছ। তয়ব চুরক্ত নুমর্ােী র ি যারিত
সময়েি ময়ে ঠিকাদাি কর্তযক মালামাল সিবািহ ও স্থাপ /প্ররতস্থাপ া কয়ি নব রবলয়ম্ব তা কিা হয়েয়ছ ময়মযও
জা া র্াে।

রচত্র-১: ন রেয়গ

বো

রচত্র-২: ন রেয়গ

লাইট

পরিদ য কায়ল নদিা র্াে নর্, সংগৃহীত বোি উপয়িি নসালাি প্যায় ল ও লাইটগুয়লাি প্রাে সব কেটিই চুরি হয়ে নগয়ছ।
এ রবিয়ে মংলা থা াে ডায়েিী কিা হয়েয়ছ ময়ময জা া র্াে। তাছাড়া নকািগাড য ও নন্যান্য আই শৃিলা িক্ষাকািী
বারহ ীয়কও জা ায় া হয়েয়ছ। তয়ব এয়ত নকা ফ্ল হের ।
১২.২।

লাইট টাওোিঃ ৬টি লাইট টাওোি স্থাপ কিা হয়েয়ছ। পরিদ য কায়ল নদিা র্াে নর্ লাইট টাউওোি গুয়লাি ২টিি
ীয়চি নং ছাড়া বাকী নর্ম বীক , লাইট ও নন্যান্য র্ন্ত্রাং চুরি হয়ে নগয়ছ। নর্ গুয়লাি মাথা চুরি হয়ে নগয়ছ
নসগুয়লাি প্ররতস্থাপ কিা হের ।

রচত্র-৩: লাইট টাওোি

রচত্র-২: উপয়িি নং চুরি হওো লাইট টাওোি
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১৩।

প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরতঃ
cÖKíwUi Aby‡gvw`Z e¨q ২৩০০.০০ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj জুলাই, ২০০৮ হয়ত Ryb, 2013 ch©š—। cÖKí
mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2013 ch©š— cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ নরজযত
n‡q‡Q ২১৪২.৪৫ (৯৩.১৫%) লক্ষ টাকা, বা্তবব নগ্রগরত ৯৫%।

১৪।

Procurement এি উপি তথ্যারদঃ
প্রকয়েি আওতাে সংস্থা কৃত পণ্য সামগ্রীি ময়ে একটি প্যয়কজ এি মােয়ম ৬২টি বো, ৬টি (১০এম) দীঘ য রজআিরপ
লাইট টাওোি সংগ্রহ কিা হে। চুরক্ত মূল্য রছল ২০৬৩.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, নপি একটি প্যায়কয়জি আওতাে
নেৌত নসবা গ্রহণ কিা হে। চুরক্ত মূল্য রছল ৮২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকেটি কার্ যত: একটি মাত্র প্ররকউিয়মে প্যায়কজ
হওো সয়ত্বও প্ররকউিয়মে কিয়ত প্রচুি রবলম্ব হে। রডরপরপয়ত প্ররকউিয়মে পদ্ধরত র ি যারিত থাকা সয়ত্বও প্রকে
পরিচালক কমান্ডাি এম এ ামূল হক কর্তযক পু িাে দিপত্র আহবা পদ্ধরত সম্পয়কয ন ৌ-পরিবহ মন্ত্রণালয়েি নুমমরত
প্রাথ য , দিপত্র আহবা , মূল্যােয় রবলম্ব এবং নিসপ রসে দিদাতা া পাওোই এি কািণ। রত দফ্াে দিপত্র
আহবা কয়িও ঠিকাদাি র য়োগ কিা সম্ভব হের । নত:পি তু প্রকে পরিচালক র য়োগ পূব যক ৪থ য দফ্াে দিপত্র
আহবা কিা হে ২৭ জাুমোরি/২০১১ তারিয়ি। চুরক্ত সম্পাদ কিা হে ১৮ আগি/২০১১ তারিয়ি। সম্পারদত চুরক্ত
নুমর্ােী কাজ সমারপ্তি জন্য র ি যারিত রছল ৩০ জু ২০১২ তারিি। রকন্তু ঠিকাদািী প্ররতিা M/S. Rubel
Brothers Ltd, Dhaka কর্তযক পণ্য সিবিাহ, স্থাপ ও করম র ং এ রবলয়ম্বি কািয়ণ প্রকয়েি নমোদ
জু /২০১৩ পর্ যন্ত বৃরদ্ধ কিয়ত হে। রবলম্বজর ত কািয়ণ নকা রলক্যরেরডটি ডযায়মজ (এলরড) আদাে কিা হয়েয়ছ রক া
এ রবিয়ে নকা জবাব পাওো র্াের । তয়ব দিপত্র মূল্যাে এবং উন্মুক্তকিয়ণ জন্য র্থাক্রয়ম ৭ সদস্য রবর ি একটি
দিপত্র মূল্যাে করমটি এবং ৩ সদস্য রবর ি একটি দিপত্র উন্মুক্ত করমটি রছল। দিপত্র আহবা এবং মূল্যােয়
রপরপআি-২০০৮ এি রবরিমালা নুমসৃত হয়েয়ছ বয়ল প্রতীেমা হয়েয়ছ। র্ন্ত্রপারত/মালামাল গুয়লাি গুণগতমা
আন্তজযারতক Classification Society “Bureau Veritus” দ্বািা পিীক্ষা- ীরিক্ষা করিয়ে
সাটিরফ্য়কটসহ হ্তবান্তি কিা হয়েয়ছ ময়ময জা া নগয়ছ। তাছাড়া বন্দয়িি রবয় িজ্ঞগয়ণি সমন্বয়ে গঠিত প্রিা প্রয়কৌ লী
(ন ৌ) এি ন র্তয়ত্ব ৫ সদস্য রবর ি একটি “Contract Agreement Committee” দ্বািা র্াচাইপূব যক
গ্রহণ র্ন্ত্রপারত/মালামাল গ্রহণ কিা হয়েয়ছ প্রতীেমা হে।

১৫। প্রকয়েি জ বল র য়োগঃ প্রকয়েি আওতাে নকা তু জ বল র য়োগ কিা হের । মংলা নপায়ট যি র জস্ব নসট-আপ
নথয়ক প্রয়োজ ীে জ বল কায়জ লাগায় া হে।
১৬। cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨t
কমান্ডাি এম এ ামুল হক, রবএ , হািবাি মািাি ২৫.১০.২০১০ তারিি পর্ যন্ত প্রকে পরিচালয়কি দারেত্ব পাল কয়ি ।
২৬.১০.২০১০ তারিি হয়ত প্রয়কৌ লী নমাঃ আলতাফ্ নহায়স , প্রিা প্রয়কৌ লী (ন ৌ) নরতরিক্ত দারেয়ত্ব প্রকে
পরিচালক রহয়সয়ব প্রকে সমারপ্ত নথ যাৎ ৩০.০৬.২০১৩ তারিি পর্ যন্ত দারেত্ব পাল কয়ি ।
১৭। প্রকয়েি বা্তববােয় াত্তি প্রোবঃ
প্রকয়েি আওতাে পশুি চযায় য়ল ন রেয়গ াল এইড স্থাপয় ি ফ্য়ল রদবা-িারত্র জাহাজ চলাচল সহজতি হয়েয়ছ। তয়ব
বোগুয়লা নটকসই হয়ল মংলা বন্দয়িি পরিচাল াে দক্ষতা আিও বৃরদ্ধ নপত। তয়ব প্রকে বা্তববােয় ি পূয়ব য তুল াে
বা্তববা য়ত্তাি সময়ে আসা-র্াওো জাহায়জি সংখ্যা বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ, বন্দয়িি আে বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ এবং বন্দি পরিচাল াে
আমদা ী-িপ্তা ী রবয় ি কয়ি গাড়ী আমদা ী এবং রচংড়ী িপ্তা ীি মােয়ম নদয় ি আথ য-সমারজক উন্নেয় পয়িাক্ষোয়ব
নবদা িািয়ছ বয়ল দৃশ্যমা হে। তয়ব আউটপুটগুয়লাি নটকসই কিাি জন্য িাজস্ব বায়জয়ট আওতাে তু প্রকে গ্রহণ
কয়ি িক্ষণায়বক্ষণ/রবর য়োগ কিা প্রয়োজ ।
১৮।
cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
নুময়মারদত
AwR©Z
(১) মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়ল রদবািাত্র সুিু ও র িাপদ াব্যতা (১) মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়ল রদবািাত্র সুিু ও
র য়দ য া প্রদায় চযায় ল মারকযং এবং লাইয়টড বো স্থাপয় ি
র িাপদ াব্যতা র য়দ য া প্রদায় চযায় ল মারকযং
মােয়ম সমুদ্রগামী জাহাজ রবয় িত: িায়ত্র পশুি চযায় য়ল
এবং লাইয়টড বো স্থাপ কিাে সমূদ্রগামী জাহাজ
প্রয়বয় সাহাে কিাই প্রকয়েি মূখ্য উয়েশ্য।
রবয় িত: িায়ত্র পশুি চযায় য়ল প্রয়ব সহজতি
হয়েয়ছ ময়ময প্রতীেমা হে।
১৯| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t সংগৃহীত মালামাল স্থাপ ও প্ররতস্থাপয় ি পি চুরি হয়ে র্াওোে স্থারপত
ন রেয়গ াল এইড র্থার্থোয়ব কার্ যকি ে। বোগুয়লা স্থাপ ও করম র ং কায়ল এ রবিয়ে বোি চারিরদয়ক িক্ষামূলক
ব্যবস্থা িািাি প্রয়োজ রছল। ঘুরণ যিড় রকংবা জ্বয়লাোস হয়ল নফ্লাটিং বোগুয়লা হারিয়ে র্াওোি সম্ভাব া িয়েয়ছ।
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mgm¨v t

২০.১। পরিদ য কায়ল লক্ষয কিা র্াে নর্ প্রকয়েি আওতাে চযায় য়ল স্থারপত মূল্যবা ন রেয়গ াল র্ন্ত্রপারতসমূয়হি নয় ক
রকছুই ইয়তাময়ে চুরি হয়ে নগয়ছ। চুরি প্ররতয়িাি ও র িাপত্তা র রশ্চতকয়ে মংলা বন্দি কর্তযপক্ষ নকা ব্যবস্থা গ্রহণ
কয়িয়ছ ময়ময প্রতীেমা হের ।
২০.২। চুরি হওো ন রেয়গ াল লাইটসমূহ প্ররতস্থাপ া কিাে স্থারপত লাইয়টড বোগুয়লা এবং লাইট টাওোিগুয়লা জাহাজ
চলাচয়ল িারত্র নবলাে নকা কায়জ আসয়ছ া। ফ্য়ল সৃি আউটফুটগুয়লা নটকসই হয়ে া।
২০.৩। র েরমত রিোরিং করমটি ও রপআইএরস’ি সো নুমরিত া হওোি ফ্য়ল স্বেতাি ব্যাপায়ি প্রশ্ন নথয়ক র্াে।
২০.৪। মংলা বন্দি কর্তযপয়ক্ষি কারিগরি কমযকতযায়দি পরিকে া, প্ররকউিয়মে পদ্ধরতি উপি প্রর ক্ষয়ণি নোব িয়েয়ছ ময়ময
পরিলরক্ষত হে।
২১|
২১.১।
২১.২।
২১.৩।
২১.৪।
২১.৫।
২১.৬।

mycvwik/gZvgZ t
প্রকে বা্তববােয় স্বেতা ও জবাবরদরহতা বৃরদ্ধি লয়ক্ষয েরবষ্যয়ত র েরমত রেোরিং করমটি ও রপআইরস সো নুমিা
কিা প্রয়োজ ;
মংলা বন্দি কর্তযপয়ক্ষি কারিগরি কমযকতযায়দি জন্য পরিকে া ও প্ররকউিয়মে রবিয়ে প্রর ক্ষয়ণি ব্যবস্থা কিা
প্রয়োজ ;
পশুি চযায় য়ল স্থারপতব্য মূল্যবা ন রেয়গ াল র্ন্ত্রপারতসমূয়হি চুরি প্ররতয়িাি ও র িাপত্তা র রশ্চতকয়ে মংলা বন্দি
কর্তযপক্ষ, বাংলায়দ ন ৌ-বারহ ী, নকাে গাড য, ব রবোগসহ সংরেিয়দি সমন্বয়ে নকা কার্ যকি করমটি/টিম া থাকয়ল
তা গঠয় ি রবিয়ে ন ৌ-পরিবহ মন্ত্রণালে উয়োগ গ্রহণ কিয়ব;
সৃি আউটপুটগুয়লা নটকসই কিাি জন্য িাজস্ব বায়জয়টি আওতাে ব্যবস্থা গ্রহণ কয়ি Retro-fitting/রবর য়োগ
কার্ যক্রম গ্রহণ কিা প্রয়োজ ;
হািায় া ন রেয়গ াল র্ন্ত্রপারত দ্রুত প্ররতস্থাপ কিাি উয়োগ গ্রহণ কিা প্রয়োজ ; এবং
প্রকেটিি উপি External Audit সম্পাদ কিত: আইএমইরডয়ক এি নুমরলরপ প্রদা কিয়ত হয়ব।
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মংলা বন্দয়িি জন্য কাটাি সাক নেজাি, পাইলট এবং নডসপাচ নবাট সংগ্রহ
mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 2013)
1|
2|
3|
4|
5|

cÖK‡íi bvg
প্রকে এলাকা
ev¯—evqbKvix ms¯’v
cÖkvmwbK gš¿Yvjq
cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q t

t
t
t
t

মংলা বন্দয়িি জন্য কাটাি সাক
মংলা, বায়গিহাট
মংলা বন্দি কর্তযপক্ষ (মবক)
ন ৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালে

নেজাি, পাইলট এবং নডসপাচ নবাট সংগ্রহ।

(j¶ UvKvq)

নুময়মারদত ব্যে
g~j
me©‡kl
‡gvU
ms‡kvwaZ
(cÖt mvt)
‡gvU
(cÖtmvt)

cÖK…Z e¨q
‡gvU
(cÖt mvt)

নুময়মারদত ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

cÖK…Z
ev¯—evqb Kvj

AwZµvš— e¨q
(g~j cÖv°wjZ
e¨‡qi %)

AwZµvš—
mgq
(g~j ev¯—evqb
Kv‡ji %)

1

2

3

4

5

6

7

8

৮২৯৩.০০
(--)

--

৫৮৯১.৮০
(--)

জুলাই/২০১০
n‡Z
জু /২০১৩

--

জুলাই/২০১০
n‡Z
জু /২০১৩

০%

০%

৬। mvaviY ch©‡e¶Y t
৬.1। প্রকয়েি D‡Ïk¨t
ক) সমূদ্রগামী জাহাজসমূয়হি র িাপয়দ চলাচল র রশ্চতকিয়ণি লয়ক্ষয মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়লি াব্যতা
সংিক্ষণায়থ য র েরমত নেরজং এি জন্য একটি কাটাি সাক া নেজাি সংগ্রহ ; এবং
ি) মংলা-রহিণপয়েয়ে পাইলট আ া ন ওোি কাজ সুিু ও দ্রুততাি সরহত সম্পয়ন্নি জন্য একটি পাইলট নবাট ও
একটি পাইলট নডসপাচ নবাট সংগ্রহ ও প্ররতস্থাপ ।
৬.২। cÖK‡íi cUf~wg t
য প্ররতবন্ধকতা
মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়লি াব্যতা হ্রায়সি কািয়ণ বন্দয়ি কারিত োফ্য়টি জাহাজ আগমণ-র গময়
বতিী হে। পশুি চযায় য়লি াব্যতা সংিক্ষয়ণি জন্য সীরমত আকায়ি কযারপটাল ও সংিক্ষণ নডরজং সম্পন্ন কিা হত।
উক্ত নেরজং বন্দয়িি প্রয়োজয় ি তুল াে খুবই কম রছল। তাছাড়া জরুিী ও তাৎক্ষরণক নকা স্থায় ি নেরজং এি
প্রয়োজ হয়লও দ্রুত গরতয়ত ঠিকাদাি র য়োগ কয়ি নেরজং কিা নয় ক সমে সম্ভব হে া। পশুি চযায় য়ল পরল মাটি
জমাি হাি নতযান্ত নবর হওোে নেরজং এি মােয়ম নরজযত গেীিতা পিবতীয়ত নতযন্ত কম সময়েি ময়ে পু :েিাট
হয়ে পূয়ব যি নবস্থাে রফ্য়ি আয়স। এ সকল রদক রবয়বচ া কয়ি পশুি চযায় য়ল র েরমত নেরজং কার্ যক্রম পরিচাল াি
জন্য একটি কাটাি সাক নেজাি (Cutter Suction Dredger) সংগ্রহ কিা আবশ্যকতা নদিা নদে।
নপিরদয়ক মংলা বন্দি এলাকাে বন্দয়িি র জস্ব পাইলট দ্বািা সমুদ্রগামী জাহাজ আ া-ন োি জন্য
রহিণপয়েে হয়ত মংলা এবং মংলা হয়ত রহিণপয়েে পর্ যন্ত বন্দয়িি র জস্ব পাইলট পরিবহয় ি জন্য একটি পাইলট
নবাট ও একটি পাইলট নডসপাচ নবাট এি প্রয়োজ ীেতা দীঘ যরদ িয়ি নুমর্ভত হয়ে আসরছল। মংলা বন্দি কৃর্তযপয়ক্ষি
ইয়তাপূয়ব য সংগৃহীত নমাট ৪টি পাইলট নবাট ও ৪টি পাইলট নডসপাচ নবাট দ্বািা পাইলট পরিবহয় ি কাজ সম্পাদ কিা
হয়তা। উক্ত পাইলট নবাট ও পাইলট নডসপাস নবাট ১৯৫০ সাল হয়ত ১৯৮১ সায়লি ময়ে সংগ্রহ কিা হে। দীঘ যরদ িয়ি
পরিচাল া ও ব্যবহায়িি ফ্য়ল উহাি আযুোল ন ি হয়ে র্াওোে ইয়তাময়ে একটি পাইলট নবাট ও দুটি পাইলট
নডসপাচ নবাট র লায়ম রবরক্র কিা হয়েয়ছ। নবর িগুরলি আয়ুেলও ন ি হয়ে র্াওোে এগুয়লা রদয়ে কারিত নসবা
পাওো র্ারেল া। তাছাড়া দীঘ যরদয় ি পুিাত জলর্া পরিচাল ব্যেও বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ এবং উহাি ডরকং ও নমিামত
কাজ আরথ যক রদক রদয়ে নলােজ ক হয়ে পড়াে উক্ত প্রকেটি হায়ত ন ো হয়েরছল।
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৭| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K
AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t
(j¶ UvKvq)

wWwcwc Abyhvqx A‡½i bvg
µt bs
1)

1

GKK

নুময়মারদত j¶¨gvÎv
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY

cÖKZ
… ev¯—evqb
ev¯—e
Avw_©K
cwigvY (%)
(%)

2

3

4

5

6

No.

01

2390.00

No.

01

934.00

Pairs

10

100.00

Coil

10

10.00

01
(100)
01
(100)
10
(100)
10
(100)

2358.00
(98.66)
895.00
(95.82)
91.00
(91)
21.00
(210)

Pairs

150

150.00

Pairs

50

280.00

No.

01

100.00

150
(100)
50
(100)
01
(100)

100.44
(67)
116.25
(41.51)
126.48
(126.48)

8) Pilot Boat

No.

01

1024.00

9) Pilot Despatch Boat

No.

01

1116.00

10) Customs Duty, Vat & others
11) Capital Block Allocation

L.S

--

2000.00
30.00

01
(100)
01
(100)
---

12) Physical Contingency

L.S

--

20.00

--

13) Price Contingency
14) Salary for operational

L.S
L.S

---

100.00
39.00

---

1155.00
(112.79)
985.00
(88.26)
-28.18
(94)
15.45
(77.25)
---

2)

Procurement of a Cutter
Suctin Dredger (18”)
Procurement of Crane Boat

3)

Ball Joint (450mm)

4)

FS ware Rope

(300m.Ea
ch)

5)
6)
7)

Shore & Floating pipe
(6.0m.Each)
Floater (1000mm dia)
House Boat with spare parts
for 3 years

manpower
Total =

8293.00

5891.80
(71.04)

৮। প্রকয়েি নসমাপ্ত কাজ থাকয়ল তাি কাি ঃ রডরপরপ নুমর্ােী প্রকয়েি আওতাে নকা কাজ নসমাপ্ত ন ই।
৯।

১০।
১০.১।

g~j¨vqb c×wZt cÖKíটিি সমারপ্ত মূল্যাে প্ররতয়বদ প্রণেয় wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t
প্রকয়েি wWwcwc ch©v‡jvPbv ;
প্রকয়েি PEC/ECNEC mfvi রসদ্ধান্ত ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ;
gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ;
Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ;
cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ;
প্রকে এলাকাভুক্ত সুরবিা‡fvMxনদি মতামত গ্রহণ।
নুময়মাদ /সংয় ািয় ি নবস্থাঃ
সম্পূণ য রজওরব নথ যােয় “মংলা বন্দয়িি পাইলট নবাট ও পাইলট নডসপাচ নবাট সংগ্রহ (প্র্তবারবত প্রাক্করলত ব্যে
২৪৭০.০০ লক্ষ টাকা) “ ও মংলা বন্দয়িি জন্য একটি কাটাি সাক া নেজাি সংগ্রহ (প্র্তবারবত প্রাক্করলত ব্যে
৫৮২৩.০০ লক্ষ টাকা)” র য়িা ায়ম ২টি পৃথক প্রকে পরিকে া করম য় নপ্রিণ কিা হয়ল ০৮/১০/২০০৯ তারিয়ি
নুমরিত রপইরস সোে ২টিি পরিবয়তয “মংলা বন্দয়িি জন্য কাটাি সাক নেজাি, পাইলট এবং নডসপাচ নবাট
সংগ্রহ” ায়ম একটি প্রকে গ্রহয়ণি রসদ্ধান্ত গৃহীত হে। রপইরস সোি রসদ্ধান্ত নুমর্ােী ৮২৯৩.০০ লক্ষ টাকাে প্রকেটিি
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রডরপরপ পু গঠয কয়ি পরিকে া করম য় নপ্রিণ কিা হে। পিবতীয়ত প্রকেটিি রডরপরপ গত ১৩/০৪/২০১০ তারিয়ি
‘একয় ক’ কর্তযক নুময়মারদত হে। প্রকেটিি নুময়মারদত ব্যে নমাট ৮২৯৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বা্তববাে কাল
জুলাই/২০১০ হয়ত জু /২০১৩ পর্ যন্ত ।
পিবতীয়ত প্রকে বা্তববাে কায়ল প্যায়কজ-৩ এি আওতাে ১টি পাইলট নবাট ও ১টি পাইলট নডসপাস নবাট
ক্রয়েি জন্য দি পাওো র্াে ২১৪০.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু রডরপরপ-নত এ নংয়গিও সংস্থা রছল ২০৭৪.০০ লক্ষ টাকা।
নটন্ডায়ি প্রাপ্ত দি রডরপরপ সংস্থায় ি নচয়ে ৬৬.০০ লক্ষ টাকা নব ী রছল। নরিক দয়িি রবিেটি যুরক্তযুক্ত প্রমারণত
হওোে ২৩/০৬/২০১১ তারিয়ি রডরপইরস’ি সুপারিয় ৮২৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে আন্ত:িাত সমরন্বত রডরপরপ
(Adjusted DPP) পু িাে মা ীর্ ন ৌ-পরিবহ মন্ত্রী কর্তযক নুময়মারদত হে।
১১।

প্রকে এলাকা পরিদ য ঃ
গত ২১-২২ য়েম্বি/২০১৪ তারিয়ি মংলা বন্দয়িি জন্য কাটাি সাক নেজাি, পাইলট এবং নডসপাচ নবাট সংগ্রহ
প্রকয়েি সংগৃহীত নেজাি ও পাইলট ও নডসপাট নবাটসমূহ এবং সুরবিারদ সয়িজরময় পরিদ য কিা হে।
পরিদ য কায়ল মংলা বন্দয়িি উপ-প্রিা প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ ামসুিামা , সহকািী প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ
বায়েজীদুি িহমা , উপ-সহকািী প্রয়কৌ লী জ াব নমাঃ নসায়হল িা াসহ সংরেি নেজাি/জাহাজ মািািগণ উপরস্থত
রছয়ল । মংলা বন্দি কর্তযপক্ষ কর্তযক সিবিাহকৃত রপরসআি, সংরেি কমযকতযায়দি সায়থ আয়লাচ া, পরিদ য়য প্রাপ্ত
তথ্য ও উপায়ত্তি রেরত্তয়ত প্ররতয়বদ টি প্রণীত হয়েয়ছ।

১২।
১২.১

প্রকয়েি মূল কার্ যক্রমঃ
প্রকয়ে সংস্থা কৃত মালামাল সংগ্রয়হি লয়ক্ষয সকল মালামালয়ক ৩টি প্যায়কয়জ রবেক্ত কিা হয়েরছল। ১ম প্যায়কয়জ
রছল ১টি ১৮˝কাটাি সাক নেজাি, ১টি নক্র নবাট, ১০ নজাড়া বল জয়েে (৪৫০ এমএম), ১০ কয়েল এফ্এস
ওেযাি নিাপ। ২ে প্যায়কয়জ রছল ১৫০টি ন াি ও নফ্লাটিং পাইপ (প্ররতটি ৬.০এম), ৫০ নজাড়া নফ্লাটাি (১০০০ এমএম
ডাো), ১টি হাউস নবাট এবং ৩ে প্যায়কয়জ রছল ১টি পাইলট নবাট, ১টি পাইলট নডসপাচ নবাট। রত টি প্যায়কয়জি
আওতাে র ি যারিত সকল মালামাল সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ।

১২.২। ১ম প্যায়কজ
(কাটাি সাক নেজাি)
এ প্যায়কজি আওতাে সংগৃহীত প্রিা র্ন্ত্রটি হয়লা ১টি ১৮˝ কাটাি সাক
ঈমাম নবািািী। জাহাজটিি ববর িয ও উপাত্ত র ম্নরূপ:

নেজাি র্াি ামকিণ কিা হে রসরড

নেরজং োফ্ট ১৪.০০ রমটাি, সাক টিউব ও রডসচাজয টিউব ডাো ৪৫০রম.রম. ও ৪৫০রম.রম.
গরত ১৫-২৭-৩৪ আিরপএম, টাইপ আইএইচরস ১৩৩০-১২০, ৫ নলয়েড, নডরলোিী ০৭ য়েম্বি/২০১২
সিবিাহকািী প্ররতিা Western Marine Shipyard Limited.
(নক্র নবাট)
এ প্যায়কজি আওতাে সংগৃহীত র্ন্ত্রটি হয়লা ১টি নক্র নবাট র্া রসরব বলীো রহয়সয়ব এি ামকিণ কিা হে। নক্র
নবাটটি কাটাি সাক নেজাি এি চলয় সহােতা কয়ি। নক্র নবায়টি ববর িয ও উপাত্ত র ম্নরূপ:
োফ্ট ১.৪০ রমটাি, গরত ৭.০০ টস, নমরক্সমাম রিচ: ২ ট SWL ৭.২ রম. নিরডোস
নমরক্সমাম নলাড ৫ ট SWL ৩.০ রম. নিরডোস, নডরলোিী ০৭ য়েম্বি/২০১২
সিবিাহকািী প্ররতিা Western Marine Shipyard Limited.

রচত্র-১: কাটাি সাক

নেজাি

রচত্র-২: নক্র নবাট
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১২.৩

২ে প্যায়কজ = এ প্যায়কয়জি আওতাে ১৫০টি ন াি ও নফ্লাটিং পাইপ (প্ররতটি ৬.০এম), ৫০ নজাড়া নফ্লাটাি (১০০০
এমএম ডাো) সংগ্রহ কিা হে। এসব ম্যাটারিোল নেরজং বজযযয়ক র ি যরিত ডারম্পং পয়েয়ে স্থা ান্তয়িি জন্য
পাইপলাই প্রস্তুরতয়ত ব্যবহ্রত হে। পরিদ য কায়ল নফ্লাটিং পাইপ ও নফ্লাটািগুয়লা দৃশ্যমা হে।

রচত্র-৩: ন াি, নফ্লাটিং পাইপ ও নফ্লাটাি
১২.৪

৩ে প্যায়কজ = এ প্যায়কয়জি আওেতাে ১টি পাইলট নবাট “ML GANGCHIL” (রচত্র-৪) ও ১টি পাইলট
নডসপাচ নবাট “ML MOYUR PANKHI” (রচত্র-৫) সংগ্রহ কিা হে। সিবিাহকিী প্ররতিা হয়লা M/S.
NEW WESTERN MARINE SHIPBUILDERS LTD. চুরক্তমূল্য রছল ২১.৪০ নকাটি টাকা।

রচত্র-৪: পাইলট নবাট

রচত্র-৫: পাইলট নডসপাচ নবাট

১৩।

প্রকয়েি সারব যক নগ্রগরতঃ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z e¨q ৮২৯৩.০০ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj জুলাই, ২০১০ হয়ত
Ryb, 2013 ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2013 ch©š— cÖK‡íi
µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ নরজযত n‡q‡Q ৫৮৯১.৮০ (৭১.০৪%) লক্ষ টাকা, বা্তবব নগ্রগরত ৯০%।

১৪।

Procurement সংক্রান্ত তথ্যারদঃ
প্রকয়েি আওতাে নমাট ৩টি প্যায়কয়জ ১টি নেজাি, ১টি নক্র নবাট, ১টি হাউজ নবাট, ১টি পাইলট নবাট, ১টি পাইলট
নডসপাস নবাট, ১৫০ নজাড়া ন াি এবং নফ্লাটিং পাইপ ও ১০ নজাড়া বল জয়েে সংগ্রহ কিা হে। ১ (এক) নকাটি টাকাি
উয়দ্ধয সংগৃহীত প্যায়কজগুরল র ম্নরূপঃ
বণ য া

দিপত্র (লক্ষ টাকাে)
রডরপরপ নুমর্ােী

চুরক্তমূল্য

কার্ যায়দ সমারপ্তি তারিি

দিপত্র
আহবায় ি তারিি

চুরক্ত সম্পাদয় ি

চুরক্ত নুমর্ােী

প্রকৃত পয়ক্ষ

তারিি

লট # ১

৩৪৩৪.০০

৩৩৬৫.০০

২১/০৬/২০১০

০৩/০৩/২০১১

০৫/০৮/২০১১

১০/১১/২০১২

লট #-২

৫৩০.০০

৩৫৮.৬২

২৭/০৬/২০১০

১৪/০৩/২০১১

১৭/০৯/২০১২

২০/১২/২০১২

লট # ৩

২১৪০.০০

২১৪০.০০

২৭/০৬/২০১০

০৪/০৭/২০১১

০৫/১২/২০১২

১৫/০৬/২০১৩

প্ররক্রউিম্যাে সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্ যায়লাচ া কয়ি নদিা র্াে নর্, প্যায়কয়জ ১, ২ ও ৩ এি আওতাে সংস্থা কৃত
র্ন্ত্রপারত/জলর্া /মালামাল সংগ্রয়হি লয়ক্ষয ৭ সদস্য রবর ি একটি দিপত্র মূল্যাে করমটি এবং ৩ সদস্য রবর ি
একটি দিপত্র উম্মুক্ত করমটি রছল। দিপত্র আহবা এবং মূল্যােয় রপরপআি-২০০৮ এি রবরিমালা নুমসৃত হয়েয়ছ বয়ল
প্রতীেমা হয়েয়ছ। র্ন্ত্রপারত/মালামাল গুয়লাি র মযাণ পদ্ধরত ও গুণগতমা আন্তজযারতক Classification
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Society “Bureau Veritus” দ্বািা পিীক্ষা- ীরিক্ষা করিয়ে সাটিরফ্য়কটসহ হ্তবান্তি কিা হয়েয়ছ
প্রতীেমা হে। তাছাড়া, বন্দয়িি রবয় িজ্ঞগয়ণি সমন্বয়ে গঠিত প্রিা প্রয়কৌ লী (ন ৌ) এি ন র্তয়ত্ব ৪ সদস্য রবর ি
একটি “Contract Agreement Committee” দ্বািা র্াচাইপূব যক র্ন্ত্রপারত/জলর্া /মালামাল গ্রহণ
কিা হয়েয়ছ ময়ময লক্ষয কিা র্াে। পরিদ য কায়ল এসব র্ন্ত্রপারত/জলর্া /মালামাল বন্দয়িি নেরজংসহ স্ব-স্ব নক্ষয়ত্র
নপায়ি াল নবস্থাে পাওো নগয়ছ। আপায়িটিয়দি দৃরিয়ত এিয় া নকা প্রকাি ক্রটি/সমস্যা পরিলরক্ষত হের বয়ল
জা া র্াে। এসব র্ন্ত্রপারত/জলর্া বন্দয়িি এয়সট (Assets) রহয়সয়ব রবয়বরচত হয়ে এবং বন্দয়িি সক্ষমতা বৃরদ্ধয়ত
নবদা িািয়ছ বয়ল প্রতীেমা হয়েয়ছ।
১৫। প্রর ক্ষণ সংক্রান্তঃ নেজাি সিবিাহকািী প্ররতিা কর্তযক নমাট ২৫ জ প্রয়কৌ লী, মািাি এবং নপায়িটিয়ক প্রর ক্ষণ
প্রদা কিা হয়েয়ছ ময়ময জা া র্াে। তয়ব পরিদ য কায়ল নেরজং এি কায়জ প্রর রক্ষত জ বয়লি নোব িয়েয়ছ ময়ময লক্ষয
কিা র্াে। তাছাড়া নেরজং লাইয় দক্ষ নলাকবল পাওো বতযমায় দুষ্প্রাপ্য বয়ল জা া নগয়ছ।
১৬।

প্রকয়েি জ বল র য়োগঃ প্রকয়েি আওতাে নকা
নথয়ক প্রয়োজ ীে জ বল কায়জ লাগায় া হে।

তু জ বল র য়োগ কিা হের । মংলা নপায়ট যি র জস্ব নসট-আপ

১৭|

cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨t
প্রয়কৌ লী নমাঃ আলতাফ্ নহায়স , প্রিা প্রয়কৌ লী (ন ৌ) প্রকয়েি শুরু নথয়ক নরতরিক্ত দারেয়ত্ব প্রকে পরিচালক
রহয়সয়ব প্রকে সমারপ্ত নথ যাৎ ৩০.০৬.২০১৩ তারিি পর্ যন্ত দারেত্ব পাল কয়ি ।

১৮|

প্রকয়েি বা্তববােয় াত্তি প্রোবঃ
প্রকয়েি আওতাে সংগৃহীত কাটাি সাক নেজািটি মংলা বন্দয়িি াব্যতা সংিক্ষয়ণ সািা বছিব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে।
ইয়তাময়ে নজটি ং ৭ ও ৮ এি সম্মুিোয়গ নেরজং কার্ যক্রম পরিচাল া কিা হয়েয়ছ। বন্দয়ি আগত মালবাহী এবং
য বৃহৎ আকায়িি জাহাজসমূহয়ক প্রকয়েি আওতাে সংগৃহীত পাইলট নবাট ও পাইলট নডসপাস নবাটগুয়লা
বরহগামী
র েরমত পাইলয়টজ নসবা রদয়ে র্ায়ে। বন্দয়িি প্রয়কৌ লী, মািাি, নপায়িটিগ নেজািসহ নন্যান্য ইক্যইপয়মে
পরিচাল াে ববয়দর ক কারিগিী রবয় িজ্ঞ নথয়ক বা্তবব প্রর ক্ষণ নপয়েয়ছ র্া বন্দয়িি কমযদক্ষতা বৃরদ্ধয়ত নবদা
িািয়ছ। তাছাড়া বন্দয়িি ববয়দর ক জাহাজ আগময় ি হাি পূয়ব যি তুল াে উয়েিয়র্াগ্যহায়ি বৃরদ্ধ নপয়েয়ছ ময়ময জা া
নগয়ছ। ফ্লশ্রুরতয়ত মংলা বন্দি কর্তযপক্ষ ২০০৫ সায়ল নলাকসা ী প্ররতিা নথয়ক বতযমায় একটি লােজ ক প্ররতিায়
রূপান্তরিত হয়েয়ছ ময়ময জা া নগয়ছ। নপিরদয়ক এসব র্ন্ত্রপারত/জলর্া আমদা ীি কািয়ণ পরিয়ব গত রদক রদয়ে
নকা ন রতবাচবক প্রোব পড়াি সম্ভাব া ন ই।

১৯|

cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t
নুময়মারদত
AwR©Z
ক) সমুদ্রগামী জাহাজসমূয়হি র িাপয়দ চলাচল ক) সমুদ্রগামী জাহাজসমূয়হি র িাপয়দ চলাচল
র রশ্চতকিয়ণি লয়ক্ষয মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়লি
র রশ্চতকিয়ণি লয়ক্ষয মংলা বন্দয়িি পশুি চযায় য়লি
াব্যতা সংিক্ষণায়থ য র েরমত নেরজং এি জন্য একটি
াব্যতা সংিক্ষণায়থ য র েরমত নেরজং এি জন্য একটি
কাটাি সাক নেজাি সংগ্রহ;
কাটাি সাক নেজাি সংগ্রহ কিা হয়েয়ছ;
ি) মংলা-রহিণপয়েয়ে পাইলট আ া ন ওোি কাজ সুিু ি) মংলা-রহিণপয়েয়ে পাইলট আ া ন ওোি কাজ সুিু
ও দ্রুততাি সরহত সম্পয়ন্নি জন্য একটি পাইলট নবাট
ও দ্রুততাি সরহত সম্পয়ন্নি জন্য একটি পাইলট নবাট
ও একটি পাইলট নডসপাচ নবাট সংগ্রহ ও প্ররতস্থাপ ।
ও একটি পাইলট নডসপাচ নবাট সংগ্রহ ও প্ররতস্থাপ
কিা হয়েয়ছ।

.
২০। সুরবিা নোগীয়দি মতামতঃ পরিদ য কায়ল ববয়দর ক জাহায়জি ক্র্যয, পর্ যট সুরবিা প্রদা কািী প্ররতিা , নেজাি
মাটি/ম্যাটারিোল ক্রেকািী/নডয়েয়লাপাি নকাম্পা ী, রবরেন্ন আমদা ীকািক প্ররতিা , মবক এবং ব রবোয়গি এি
কমযকতযা/কমযচািী এবং স্থা ীে পর্ যটকয়দি সায়থ আয়লাচ া কয়ি মংলা বন্দয়িি কার্ যক্রম সম্পযয়ক ইরতবাচক িািণা
পাওো র্াে।
২১। প্রকয়েি রিোরিং করমটিি ও তদািরক করমটি সংক্রান্ত:
রডরপরপ-নত একটি ৭ সদস্য রবর ি রেোরিং করমটি ও ৭ সদস্য রবর ি একটি আন্ত:মন্ত্রণালে প্রয়জক্ট ইমরিয়ম য়ট
করমটি এি সংস্থা রছল। রকন্তু এসব করমটিি র েরমত নকা সো নুমরিত হের ।
২২| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t প্রকেটিি উয়েশ্য প্রাে ৯৫% নরজযত হয়েয়ছ ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ।
নন্যান্য জলর্া /র্ন্ত্রপারতি নপায়ি য় ি জন্য সাক নেজািটি দ্বািা বছয়ি ১১ লক্ষ ঘ রমটাি নেরজং কার্ যক্রয়মি
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পরিকে া রছল। বন্দয়িি জাহাজ হযাডরলং ক্ষমতা বছি প্ররত ১৫০ এ উন্নীত হয়ব বয়ল পরিকে া কিা হয়েরছল। মূল্যােয়
নেরজং কাজ লক্ষযমাত্রা নুমর্ােী কিা সম্ভব হয়েয়ছ ময়ময প্রতীেমা হয়েয়ছ। নপিরদয়ক ২০১৩-২০১৪ নথ য বছয়ি প্রাে
২০০টিি নরিক ববয়দর ক জাহাজ মংলা বন্দয়ি আসা-র্াওো কয়িয়ছ ময়মযও জা া নগয়ছ র্া এ প্রকয়েি উয়েয়শ্যি সায়থ
সামঞ্জস্যপূণ য।
২৩। mgm¨v t
পরিদ য কায়ল নদিা নগয়ছ নেরজং এি কায়জ প্রর রক্ষত জ বয়লি নোব িয়েয়ছ। নেরজং লাইয় দক্ষ নলাকবল পাওো
বতযমায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে দারড়য়েয়ছ ময়ময পরিদ য কায়ল উপরস্থত কমযকতযায়দি র কট হয়ত জা া নগয়ছ;
২৩.২। মংলা বন্দয়িি সায়থ নদয় পশ্চাৎ রদয়কি (Backward linkage) নর্াগায়র্াগ ব্যবস্থাি উন্নরত সারিত হের ।
ফ্য়ল বৃহৎ আকায়িি নয় ক জাহাজ মংলা বন্দয়ি ন াংগি কিয়ত আগ্রহী হে া; এবং
২৩.৩। প্রকয়েি রেোরিং ও রপআইরস সো র েরমত নুমরিত হের ।
২৩.১।

২৪|

mycvwik/gZvgZ t

২৪.১।
২৪.২।

সংগৃহীত জলর্া /র্ন্ত্রপারত/মালামাল বন্দয়িি র জস্ব তহরবল দ্বািা র েরমত িক্ষণায়বক্ষণ এি ব্যবস্থা কিয়ত হয়ব;
নেরজং কায়জ র েরমত প্রর ক্ষণ প্রদায় ি জন্য চী /ন দািল্যান্ড বা নন্য নকা রবয়দ ী ন ৌ-সংস্থাি সায়থ মংলা বন্দি
কর্তযপয়ক্ষি দীঘ যয়মোদী Partnership গয়ড় নতালা নর্য়ত পায়ি;
েরবষ্যয়ত সংস্থা কর্তযক বা্তববাে ািী সকল প্রকয়েি রেোরিং ও রপআইরস সো র েরমত নুমিায় ি মােয়ম প্রকয়েি
বা্তববাে কালী কার্ যক্রম নরিকতি স্বে (Transparent) কিয়ত হয়ব;
বন্দয়িি সায়থ নদয় ি পশ্চাৎ রদয়কি (Backward linkage) নর্াগায়র্াগ ব্যবস্থাি উন্নরত সািয়
আন্ত:মন্ত্রণালে সমন্বে বৃরদ্ধ কিা নর্য়ত পায়ি। আন্তজযারতক ো রজয়টি কািয়ণ েরবষ্যয়ত ন পাল, োিত, শ্রীলংকা হয়ত
মংলা বন্দয়ি জাহাজ আসা র্াওোি নপাি সম্ভাব া িয়েয়ছ। নস নুমর্ােী মংলা বন্দিয়ক আন্তজযারতক মায় উন্নে
কিাি পরিকে া গ্রহণ কিা র্াে;
র েরমত রেোরিং ও রপআইরস সো া হওোি কািণ মন্ত্রণালে/সংস্থা আইএমইডয়ক নবরহত কিয়ব; এবং
প্রকেটিি উপি External Audit সম্পাদ কিত: আইএমইরডয়ক এি নুমরলরপ প্রদা কিয়ত হয়ব।

২৪.৩।
২৪.৪।

২৪.৫।
২৪.৬।

