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১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা

:

২।

: Construction and vertical extension of factory buildings in EPZs
under BEPZA প্রকয়েয ব্যে : ১৯৩১৯.৩০, Supply, Installation, Testing

ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণ

৩

& Commissioning of 33/11KV. 2X15/20 MVA GIS Sub-Station with
33 KV Source Line at Admjee EPZ প্রকয়েয ব্যে: ২২৪৯.০২ রে টাকা।
Publice Private Partnership Program Operationalization (Revised)

প্রকে ব্যে: ৫৬২.৫৯ রে টাকা।
৩।
৩.১

৩.২

ভাপ্তকৃত প্রকয়েয ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয :
ভস্যা
ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভে ৩.১
(য়টাফয,২০১২ মথয়ক জুন ২০ ১৪) ম যন্ত ১ ফছয ৮ ভায় মভাট ৩
জন কভযকতযা খন্ডকারীন প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়ে ডনয়োডজত
ডছয়রন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযয়ণ প্রকয়েয
াফ-মেন ডনভযাণ কাজ চুডক্তয়ত ঈয়েডখত ভয়েয মচয়ে চায ভা
মফী ভে ব্যে য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।
ফকাঠায়ভা ও বফদ্যুডতক মন্ত্রাডতমূয়য মভযাভয়তয জন্য যাজস্ব
ফায়জয়ট ম যাপ্ত য়থ যয ফযাদ্দঃ প্রকয়েয অওতাে সৃে ফকাঠায়ভা
এফং স্থাডত তুাধুডনক বফদ্যুডতক মন্ত্রাডতমূয়য
সুষ্ঠু ও
ননয়নভত যক্ষণাবফক্ষণ এফং কাম যকয যাখায জন্য সগুবরা ংস্থায
টিওআভুক্ত কবয যাজস্ব ফাবজবে ফাৎনযক ম যাপ্ত ফযাদ্দ যাখা
প্রবয়াজন।

৩.২

সুাডয
প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােন ডনডিতকয়ে ঘন ঘন
প্রকে ডযচারক ফদডর ফা ডযফতযন না কয়য
ডফদ্যভান ডনেভ নুমােী
প্রকে ডযচারক
ডনয়োয়গ য়চে থাকা প্রয়োজন;

প্রকবেয অওতায় ংগৃীত

Supply,
Installation, Testing & Commissioning of
33/1KV. 2X15/20 MVA GIS Sub-Station
with 33 KV Source Line at Admjee EPZ

এয বফদ্যুনতক মন্ত্রানতমূয়য সুষ্ঠু ও ননয়নভত
যক্ষণাবফক্ষণ এফং কাম যকয যাখায জন্য সগুবরা
ংস্থায টিওআভুক্ত কবয যাজস্ব ফাবজবে
ফাৎনযক ম যাপ্ত ফযাদ্দ যাখবত বফ।

৩.৩ ডডঅয মপ্রযয়ণ ডফরম্বঃ
প্রকে ভাডপ্তয ৩ ভায়য ভয়ে
৩.৩ মকান প্রকে ভাডপ্তয য প্রকয়েয 'ভাডপ্ত
অআএভআডড’মত ডডঅয মপ্রযয়ণয ডফধান যয়েয়ছ। ডকন্তু এ প্রকেটি
প্রডতয়ফদন' ডতন ভায়য ভয়ে অআএভআডড-মত
জুন, ২০১ ৪ ায়র ভাপ্ত য়রও এ ডফবায়গ ১৭/০১/২০১৬ তাডযয়খ
মপ্রযয়ণয ডফলয়ে ভন্ত্রণারে/ংস্থায়ক য়চে
ডডঅয াওো মগয়ছ।
থাকয়ত য়ফ;
প্রকয়েয অওতাে সৃে ফকাঠায়ভা এফং স্থাডত
তুাধুডনক বফদ্যুডতক মন্ত্রাডতমূয়য য়ফ যািভ
ব্যফায়যয ভােয়ভ প্রকবেয উবদ্দবে ফনণ যত
সফামূ নননিত কযবত বফ;
প্রকেটি মথাভয়ে ও ডনডদ যে ব্যয়েয ভয়ে
ম্পন্ন কযায জন্য প্রকে ংডিেয়দয reward
মদোয জন্য ভন্ত্রণারে ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ ;
৩.৪ ডডডড’য ংস্থায়নয মচয়ে মফী ব্যে কযা :
৩.৪
ংস্থা য়ত প্রদি ননঅয এয তথ্য নুমােী মদখা মাে মম, মকান
য়রাচু প্রকেটি
ংয়াধন ও মথামথ
মকান ংয়গ ডডডড’য প্রাক্কডরত ব্যয়েয মচয়ে মফী ব্যে কযা
কর্তযয়েয নুয়ভাদন ছাড়া ডতডযক্ত ব্যে
য়েয়ছ। এ মেয়ে ডডডড ংয়াধন কযা েডন। তাছাড়া ডতডযক্ত
কযা য়েয়ছ মা গুরুতয অডথ যক ও ডযকেনা
ব্যয়েয ডফলয়ে মথামথ ব্যাখ্যা ডডঅয এ ঈয়েখ্য কযা েডন।
শৃঙ্খরা ডযডন্থ।
ডফলেটি প্রধানভন্ত্রীয
ডযদযনকায়র জানা মাে মম, ডডডআড বায সুাডযয়য অয়রায়ক
যারে
কাম
য়ত তদন্তপূফ যক দােী ব্যডক্তয়দয
প্রাক্কডরত ব্যে ও ভে বৃডি কযা য়েয়ছ । তয়ফ ডডডআড বায
ডফরুয়ি প্রয়োজনীে াডস্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
সুাডযয়য য তা ংডে ভন্ত্রণারে/ডফবাগ কর্তযক ডডডড
মময়ত ায়য ।
ংয়াধন কয়য নুয়ভাদন মনো েডন। এ ধযয়নয ডতডযক্ত ব্যে
অডথ যক ও ডযকেনা শৃঙ্খরা ডযন্থী।
৩.৫ প্রকে ফাস্তফােয়ন ডফরম্ব : মূর প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মভাট ২ ফছয ৩.৫ বডফষ্যয়ত ন্য সকান প্রকবেয ফাস্তফায়বনয
৯ভা ভে ব্যে য়েয়ছ মা মূর নুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার য়ো
সক্ষবে মাবত ভয় সফী না রা সগ এফং মথা
৬ ভা মফী । ২ ফছয ৬ ভায় ফাস্তফােয়নয জন্য ডনধ যাডযত প্রকয়ে
ভবয় প্রকে সল কযা মায় ফা স্বাবাডফক
২০% মফী ভয়ে ফাস্তফােন কাম্য নে । মথাভয়ে প্রকেটি
ডফরম্ব না ঘয়ট ম ডফলয়ে ংস্থা ও ভন্ত্রণারয়বক
ফাস্তফাডেত য়র য়নক পূয়ফ যআ সুপর াওো মময়তা।
য়চে থাকয়ফ য়ফ (নুয়েদ-১৪.২)।
৩.৬ প্রকবেয অওতায় নননভযত স্থানা বাড়া না ওয়া : প্রকেটি প্রায় ৩.৬ প্রকবেয অওতায় নননভযত স্থানা বাড়া সদয়ায
একফছয র সল বয়বছ। নকন্তু নযদযনকাবর সদখা মায় সম
,
জন্য দ্রুত দবক্ষ গ্রণ কযবত বফ। সকন
এখনও ম যন্ত সকান সকান আনবজডএ স্থানা বাড়া সদয়া য়নন।
এতনদন নতফানত ওয়ায যও বাড়া য়নন
অফায সকান সকান আনবজডএ বাড়ায জন্য দনররে স্বাক্ষয ও
তা ভন্ত্রণারয়/ংস্থাবক খনতবয় সদখবত বফ। এ
বাড়া প্রনিয়াধীন যবয়বছ। প্রকবেয উবদে নুমায়ী দ্রুত পুাটযী
ব্যাায়য মফজা কর্তযয়েয দৃডে অকল যণ
ডফডডং বাড়া সদয়া ম্ভফ বর আডয়জডমূয়য যাজস্ব অে ফাড়য়ফ।
কযতঃ ফতযভাবন ননভযা ণাধীন চরনত পুাবটাযী
এ সক্ষবে নকছুো বরও এয ব্যতুয় ঘবেবছ ফবর প্রতীয়ভান য়।
নফনডং প্রকবেয সক্ষবে মমন এয পুনযাবৃডি না
ঘয়ট তায প্রডত দৃডে মদো অফশ্যক । ।
৩.৭ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভে ৩.৭ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােন ডনডিতকয়ে ঘন ঘন
নুমােী ( ২০১২ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০ ১৪) ৩ ফছ ময মভাট ৩ জন
প্রকে ডযচারক ফদডর ফা ডযফতযন না কয়য
কভযকতযা খন্ডকারীন প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়ে ডনয়োডজত ডছয়রন।
ডফদ্যভান ডনেভ নুমােী
প্রকে ডযচারক
ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােন
ডনয়োয়গ য়চে থাকা প্রয়োজন ।
ডফডিত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।
প্রকয়েয অওতাে সৃে ফকাঠায়ভায য়ফ যািভ
ব্যফায়যয ভােয়ভ প্রকবেয উবদ্দবে ফনণ যত
সফামূ নননিত কযবত বফ;
প্রকবেয অওতায় প্রনিয়াধীন External Audit
মথাশ্রীঘ্রআ ম্পন্ন কযবত বফ।

Construction and vertical extension of factory buildings in EPZs under BEPZA

প্রকসেয ভানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতবফদন
(ভাপ্তঃ নডবম্বয, ২০১৪)
১।

প্রকয়েয নাভ

:

Construction and vertical extension of factory buildings in
EPZs under BEPZA

২।

প্রকয়েয ফস্থান

:

৩।

প্রাডনক ভন্ত্রণারে/ডফবাগ

:

ঢাকা আডয়জড অশুডরো ঢাকা, অদভজী আডয়জড নাযােণগঞ্জ, কণ যফুডর
আডয়জড ঈিয য়তঙ্গা চট্টগ্রাভ, চট্টগ্রাভ আডয়জড ফন্দয চট্টগ্রাভ, কুডভ ল্লা
আডয়জড, ঈিযা আডয়জড বেদপুয নীরপাভাযী, ভংরা আডয়জড
ফায়গযাট।
প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে

৪।

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা

:

ফাংরায়দ যপ্তানী প্রডক্রো কযণ এরাকা (মফজা)

৫।

প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে

:
ফাস্তফায়নকার

প্রকৃত ফাস্তফােন
কার

ডতিান্ত ব্যে
(মূর প্রাক্কডরত
ব্যয়েয %)

২

৩

৪

৫

(রে টাকা)
ডতিান্ত ভে
(মূর ফাস্তফায়ন
কvমরয %)
৬

১৯৩১৯.৩০

জানুয়াযী,২০১২
বত
জুন, ২০১৪
(৩০ ভা)

জানুয়াযী, ২০১২
বত
নডবম্বয, ২০১৪
(৩৬ ভা)

৭৬০.৪৯
(৪.১০ %)

৬ ভা
(২০%)

প্রাক্কডরত ব্যে

প্রকৃত ব্যে

১
১৮৫৫৮.৮১

ডযকডেত

*

অয়রাচু প্রকেটিয ঈয গত ২০/০৫২০১৪ তাডযয়খ ডডডআড বা নুডষ্ঠত ে। ঈক্ত বাে প্রকয়েয প্রাক্কডরত ব্যে
১৮,৫৫৮.৮১ রে টাকা মথয়ক ১৯৪৭১.১০ রে টাকা বৃডি কযা এফং ফাস্তফােন কার ডডয়ম্বয, ২০১৪ ম যন্ত ৬ ভা বৃডি
কযায ডফলয়ে সুাডয কয়য। ডকন্তু এটি মথামথ কর্তযে কর্তযক নুয়ভাডদত েডন। তাআ সুাডযয়য ডফলেটিয
গ্রণয়মাগ্যতা মনআ।

৫.১

প্রকয়েয টভূডভ :
মফজায অওতাে গত ডতন দয়ক মভাট ৮টি আডয়জড স্থান কযা য়েয়ছ। ডফডনয়োগকাযীয়দয চাডদায কাযয়ণ
আডয়জডমূয় মকান কাযখানা মলায মে খাডর না থাকাে ১০০% যপ্তানীমুখী ডয়ে মদী/ডফয়দী ডফডনয়োয়গয ধাযা
ব্যাত যাখা অগ্রী ডফডনয়োগকাযীয়দয জ রুযী চাডদা ংকুরান, ডফদ্যভান আডয়জডমূয়য ম্প্রাযণ ফা
ধাযণেভতা বৃডিয রয়েু ০৬ ভাচ য ২০১১ তাডযয়খ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয বাডতয়ে নুডষ্ঠত মফজা
গবডন যং মফায়ড যয
৩২তভ বাে ডডডড প্রণেয়নয ভােয়ভ ডনজস্ব থ যােয়ন আডয়জডমূয় ডফদ্যভান নডধক ৪তরা ডফডে কাযখানা
বফনমূ চাযতরাে ঈন্নীতকযণ এফং কর আডয়জয়ড ২টি কয়য চাযতরা কাযখানা বফন ডনভযাণ কযায ডিা
ন্ত ে।
মফজা গবডন যং মফায়ড যয ঈক্ত ডিা ন্ত এফং ফডণ যত মপ্রোট ডফয়ফচনা কয়য ঢাকা, চট্টগ্রাভ, অদভজী, কণ যফুরী, কুডভ ল্লা,
য
ভংরা ও ঈিযা আডয়জয়ড ০৩ মেণীয়ত ৯৭.২৫০ ফগডভটায
কাযখানা বফন ডনভযায়ণয জন্য প্রকে প্রণেন কযা ে।

৫.২

প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্যঃ
ডফডনয়োগ ও কভযংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডেয ভােয়ভ মদয়য যপ্তানী অে বৃডি কযা।

৫.৩ প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন ফস্থাঃ
প্রকেটি জানুোযী/২০১২ মথয়ক জুন, ২০১৪ ম য ন্ত মভোয়দ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয ধীয়ন ফাস্তফায়বনয ডনডভি ভাননীে
প্রধানভন্ত্রী কর্তযক নুয়ভাডদত ে।
৫.৪

৬।

প্রকয়েয থ যােনঃ প্রকেটি ম্পূণ য মফজায ডনজস্ব থ যােয়ন ফাস্তফাডেত য়েয়ছ।

প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফাস্তফােনঃ
প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী কায়জয ংস্থান এফং চইজ এ প্রদডযত প্রাপ্ত তথ্যানুমােী নডবম্বয, ২০১৪ ভে
ম যন্ত প্রকয়েয ঙ্গডবডিক গ্রগডত (অডথ যক ও ফাস্তফ) ডফফযণ নীয়চয াযণীয়ত প্রদডযত য়রাঃ

ডডডড নুমােী কায়জয ংগ

একক

১

২

ডডডড নুমােী রেুভাো
ফাস্তফ
অডথ যক
৩
৪

(রে টাকাে)
প্রকৃত ফাস্তফােন
অডথ যক (%)
ফাস্তফ (%)
৫
৬

Revenue Component:
Pay of Officers/Staffs
Cost of Consultants, Soil test

--

-

-

-

-

L.S

৭০.৭৬

-

২৭.০৮
(৩৮.২৭)

-

৭০.৭৬

-

২৭.০৮

Capital Component: New building construction in place of single storied old buildings:
Construction of four storied
standard factory building in
place of single storied old
factory building at Chittagong
EPZ.

Sqm

৩৪৪৯.৬০

১৭৬০০.০০

৩৯৭৬.৭১
(১১৫.২৮)

১৮৮০০.০০
(১০৬.৮১)

Construction of four storied
standard factory building in
place of single storied old Prefab factory building at Dhaka
EPZ.

Sqm

১২১৫.২০

৬২০০.০০

১১৫৫.৭১
(৯৫.১০)

৬৯৩২.৮০
(১১১.৮১)

Construction of 04 storied
standard factory building in
place of single storied old prefab
factory
building
at
Karnaphuli EPZ.

Sqm

২৯৪০.০০

১৫০০০.০০

২৭৬০.৫৫
(৯৩.৮৯)

১৫৩৯১.০০
(১০২.৬০)

৭৬০৪.৮০

৩৮৮০০.০০

৭৮৯২.৯৭

৪১১২৩.৮০

Sub Total =

New building construction in designated vacant places of EPZs:
Construction of four storied
standard factory building at
Adamjee EPZ.

Sqm

৩৪৪৯.৬০

১৭৬০০.০০

৩৪৭৭.৭৯
(১০০.৮১)

১৮৬২৪.০০
(১০৫.৮১)

Construction of four storied
standard factory building at
Comilla EPZ.

Sqm

৩৪৪৯.৬০

১৭৬০০.০০

৪৫২২.৬৮
(১৩১.১০)

২৩৫০০.০০
(১৩৩.৫২)

Construction of four storied
standard factory building # 03 at
Uttara EPZ.

Sqm

১২১৫.২০

৬২০০.০০

৯৯২.৫৭
(৮১.৬৭)

৬৩০০.০০
(১০১.৬১)

৮১১৪.৪০

৪১৪০০.০০

৮৯৯৩.০৪

৪৮৪২৪.০০

Sub Total =

Vertical extension of existing factory
Vertical extension of 3rd floor
over existing three storied
factory buildings at Comilla
EPZ.

Sqm

১০৬৯.৫০

৭৭৫০.০০

৯৫৫.৭৬
(৮৯.৩৬)

৭৮৮৯.৪০
(১০১.৭৯)

Vertical extension from 1st to
3rd floor over existing single
storied factory buildings at
Mongla EPZ.

Sqm

১২৭৪.১০

৯৩০০.০০

১২৫৭.১০
(৯৮.৬৬)

৮২৫৪.০০
(৮৮.৭৫)

২৩৪৩.৬০

১৭০৫০.০০

২২১২.৮৬

১৬১৪৩.৪০

Sub Total =

Solar electricity system: Supply and installation of solar electricity system at different EPZ
Chittagong EPZ

৭৬.০০

১৬

৩৬.৫২
(৪৮.০৫)

১৬
(১০০.০০)

Dhaka EPZ

১৯.০০

৪

১২.০০
(৬৩.১৫)

৫
(১২৫.০০)

Adamjee EPZ

৭৬.০০

১৬

৩৬.৪৭
(৪৭.৯৮)

১৬
(১০০.০০)

Comilla EPZ

৯৯.৭৫

২১

৩৬.৫৭
(৩৬.৬৬)

১৩
(৬১.৯০)

Karnaphuli EPZ

৫৭.০০

১২

৩৬.৫৭
(৬৪.১৫)

১৩
(১০৮.৩৩)

Uttara EPZ

১৯.০০

৪

১২.০৩
(৬৩.৩১)

৫
(১২৫.০০)

Mongla EPZ

২৮.০০

৬

২৩.১৯
(৮২.৮২)

৬
(১০০.০০)

Total

৩৭৫.২৫

৭৯

১৯৩.৩৫

৭৭

Physical Contingency

-

-

-

-

-

Price Contingency

-

৫০.০০

-

-

-

১৮৫৫৮.৮১

-

১৯৩১৯.৩০
(১০৪.০৯)

-

Grand Total =

৬.১ প্রকয়েয গ্রগডত: ম্পূণ য ডজওডফ স্ব-থ যােয়ন প্রকেটিয ফ যয়ল ংয়াডধত প্রাক্কডরত ব্যে ১৮৫৫৮.৮১ রে টাকায
ডফযীয়ত ক্রভপুডঞ্জত ব্যয়েয ডযভাণ ১৯৩১৯.৩০ রে টাকা মা মভাট ব্যয়ে ১০৪.০৯%।
৭।

প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

৮।

প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন িডত
অয়রাচু প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদনটি প্রণেয়ন ডনম্নডরডখত ডফলে/িডত নুসৃত য়েয়ছঃ
 প্রকয়েয অযডডডড ম যায়রাচনা;

৯।



ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রডযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগডত ম যায়রাচনা;



ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রডযত প্রকয়েয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন' এয তথ্য ম যায়রাচনা;



জধপড় ঝফলফঃযড়-এয ডবডিয়ত কডতে কায়জয দযে ম যায়রাচনা;



প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য ডনডভি য়যজডভন ডযদযন; এফং



প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিে কভযকতযায়দয ায়থ ম যায়রাচনা।

প্রকয়েয ডযদযন ম যয়ফেণঃ অবরাচু প্রকবেয অ্ওতায় ঢাকা আডয়জড অশুডরো ঢাকা, অদভজী আডয়জড নাযােণগঞ্জ,

কণ যফুডর আডয়জড ঈিয য়তঙ্গা চট্টগ্রাভ, চট্টগ্রাভ আডয়জড ফন্দয চট্টগ্রাভ, কুডভ ো আডয়জড, ঈিযা আডয়জড বেদপুয
নীরপাভাযী, ভংরা আডয়জড ফায়গযাট এ বফন ননভযাণ কযা বরও ননঅয মূল্যায়বনয জন্য ভংরা আনবজড ,
অদভজী আনবজড ও বয়দপুয আনবজড নযদযন কযা বয়বছ।
ভংরা আনবজড ং: গত ০৬/০২/২০১৬ তানযখ ভংরা আনবজড ং অআএভআডড এয কাযী ডযচারক কর্তযক প্রকয়েয মম
ভস্ত ননভযাণ কাজ কযা য়েয়ছ তায ফাস্তফােন রেুভাোয ডফডবন্ন ডদক ডনয়ে ভতডফডনভে কযা ে। ভংরা ং নযদযনকাবর
প্রতীেভান য় সম, বফনটিয সলাযমূ এখনও বাড়া য়নন। দীঘ যনদন ধবয ব্যফহৃত ফস্থায় বড় যবয়বছ। নযদযনকাবর জানা
মায় সম, নতীঘ্রআ বাড়া ওয়ায ম্ভফনা যবয়বছ। সলায এ আনববষ্টাযবদয জন্য ফ ধযবনয সুবমাগ সুনফধা যবয়বছ তবফ নপ
রুভ ন্যান্য সুবমাগসুনফধায ভবে কনপাবযন্স রূবভয জন্য সকান সে যাখা য়নন। যফতীবত ন্যান্য প্রকবেয সক্ষবে
কনপাবযন্স রূবভয ব্যফস্থা যাখা সমবত াবয। ভংরা আনবজবড নননভযত বফবনয নস্থয নচে ননম্নরুঃ

ভংরা আডয়জড

অদভজী আনবজড ং: গত ২৩/০২/২০১৬ তানযখ অদভজী আনবজড ং বযজনভবন নযদ যন কযা য়। নযদযনকারীন
ভবয় ংনিষ্ট আনবজড এয ভাব্যফস্থাক  প্রকে ংনিষ্ট কভযকতযাগণ উনস্থত সথ সক নযদযন কাবজ ায়তা কবযন।
নযদযনকাবর জানা মায় সম , একটি বফন নফবদী নফননবয়াগকাযীয ননকে বাড়া সদয়া বয়বছ। ন্য বফনটিয বাড়ায জন্য চুনক্ত
ম্পাদবনয বক্ষায় যবয়বছ। তবফ বফন দ্যটি দীঘ যনদন ধবয খানর ফস্থায় নছর । বফন দ্য
’টিয কাবেয দযজা উন্নতভাবনয না
ওয়ায় নফনবন্ন জায়গায় পাক বয় যবয়বছ এফং ফাথরুবভয দযজাগুনর প্লানষ্টবকয বার ভাবনয য়নন ফবর প্রতীয়ভান বয়বছ।
এছাড়া আবরকনিকুার কাবজয সুআচ সুআচ সফাড য গুনর ননম্নভাবনয ফবর ভবন বয়বছ।
প্রকয়েয ডধকাং ক্রেকায়ম য ঈন্মুক্ত
দযিডত নুযণ কযা য়েয়ছ।

অদভজী আনবজবড নননভযত বফবনয একাং

ননম্নভাবনয সুআচ সফাড য

কাবেয দযজা

বেদপুয আনবজড ং: গত ২৩/০৪/২০১৬ তানযখ বেদপুয আনবজড ং বযজনভবন নযদ যন কযা য়। নযদযনকারীন
ভবয় ংনিষ্ট আনবজড কর্তযে উনস্থত সথবক নযদযনকাবজ ায়তা কবযন। এ পুাটযী ডফডডং এয জন্য মভাট ফযাদ্দ ডছর
১২১৫.২০ রে টাকা মায ভয়ে ব্যে কযা য়েয়ছ ৯৯২.৫৭ রে টাকা। থ যাৎ মভাট ফযায়দ্দয মচয়ে ২২২.৬৩ রে টাকা কভ খযচ
কযা য়েয়ছ। নযদযনকাবর জানা মায় সম , বফনটি ডনভযায়ণয য যআ এবায গ্রীন নাভক ডফয়দী মকাম্পানীয ডনকট ডতন
য
ফছয়যয জন্য ম্পূণ য বফনটি বাড়া মদওো য়েয়ছ। বফয়নয প্রডত ফগডভটায
এয ভাডক বাড়া ২.৭৫ ডরায। এ আডয়জড এরাকাে
ম যাপ্ত েডভক াওো মাে ডফধাে মকান পুাটযী ডফডডং খাডর মনআ। য়জ েডভক াওোয জন্য এ আডয়জয়ড নফবদী আববষ্টযবদয
পুাটযী ডফডড বাড়া ও রীজ মনোয চাডদা মফী ফয়র ডযদযনকায়র জানা মাে । তাছাড়া ম্পূণ য আডয়জড ঘুয়য মদখা মাে মম
এখায়ন আনয়বোযয়দয জন্য ফ ধযয়নয সুয়মাগ সুডফধা যয়েয়ছ। ডফডডং ডনভযায়ণয ায়থ ায়থ বফন মথয়ক যাজস্ব অে ওোয এ
আডয়জড এয পুাটযী ডফডডংটি ডনভযায়ণয ঈয়দ্দশ্য পর য়েয়ছ ফয়র ডযদযনকায়র প্রতীেভান ে।

বয়দপুয আনবজবড নননভযত বফন

৯.১ প্রকয়েয ব্যফস্থানাঃ
ডনয়ম্নাক্ত কভযকতযাগণ প্রকে

১০।

ডযচারক ডয়য়ফ ডফডবন্ন মভোয়দ দাডেে ারন কয়যন:

ি: নং

প্রকে ডযচারয়কয নাভ

১

২

ফস্থানকার

ভন্তফ

৩

৪

৫

১.

জনাফ সভাঃ া অরভ যকায, প্রধান প্রবকৌরী

০৮.০২.২০১২

০১.০৪.২০১৩

২.

জনাফ সভাঃ ানপজুয যভান, প্রধান প্রবকৌরী

০২.০৪.২০১৩

০৪.০৮.২০১৩

৩.

জনাফ এ.এ. নকফনযয়া, প্রধান প্রবকৌরী

০৫.০৮.২০১৩

৩১.১২.২০১৪

প্রকয়েয ঈয়দ্দশ্য জযনঃ
ডযকডেত ঈয়দ্দশ্য

জযন

ডফডনয়োগ ও কভযংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডেয ভােয়ভ মদয়য যপ্তানী

ডফডনয়োগ ও কভযংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডেয ভােয়ভ

অে বৃডি কযা।

মদয়য যপ্তানী অে বৃডি

ময়েয়ছ। তয়ফ প্রবাফ

মূল্যােয়নয ভােয়ভ ডফস্তাডযত জানা মায়ফ।
১১।

ঈয়দ্দয়শ্য পুয়যাপুডয ডজযত না য়র এয কাযণ:
ঈয়দ্দয়শ্য পুযাপুডয ডজযত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে নন কাযণ ভংরা আনবজবড নননভযত বফনটি এখনও বাড়া না ওয়ায় উক্ত
বফন বত যাজস্ব অদায় বে না এফং সখাবন কভযংস্থাবনয সুবমাগও সৃনষ্ট য়নন।এছাড়া প্রকবেয উবদ্দে সভাতাবফক উক্ত
নননভযত বফনটি যপ্তানী অয় বৃনিবত সকান ভূনভকা যাখবছ না।

১২।

প্রকয়েয প্রডকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:
দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআয়েয ভােয়ভ প্রকেটিয অওতাে ক্রেকৃত কাজটি ডডএ ২০০৬ ও ডডঅয-২০০৮ নুযয়ণ য়েয়ছ
ডকনা তা ম যয়ফেণ কযা ে। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতাে একাডধক প্যায়কজ/রট থাকাে Random Selection এয ভােয়ভ
কয়েকটি প্যায়কজ/রয়টয ক্রে প্রডক্রো ম যায়রাচনা কযা ে।
প্যাবকজ নং-০৬: (Construction of 04 storied standard factory building #03 at Adamjee EPZ): ৬নং প্যাবকবজযফনণ যত
কাজ ম্পাদবনযরবক্ষু ২০/১১/২০১২ তানযবখ দযে অফানকযা য়। দযে প্রনিয়াম্পন্ন কবয ১১/০২/২০১৩ তানযবখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত
য়। স্বাক্ষনযতচুনক্ত সভাতাবফক ০৫/০৫/২০১৪ তানযবখ ননভ যাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকবরওতা ২৫/১২/২০১৪ তানযবখ ম্পন্ন কযা য়
থ যাৎ চুনক্তবত উবল্লনখতসভয়াবদযসচবয় ৭ ভা ভয় সফী সরবগবছ।
প্যাবকজ নং-০৭: (Construction of 04 storied standard factory building #04 at Adamjee EPZ): ৭নং প্যাবকবজযফনণ যত

কাজ ম্পাদবনযরবক্ষু ০৬/১১/২০১২ তানযবখ দযে অফানকযা য়। দযে প্রনিয়াম্পন্ন কবয ১০/০২/২০১৩ তানযবখ চুনক্ত স্বাক্ষনযত
য়। স্বাক্ষনযতচুনক্ত সভাতাবফক ০১/০৭/২০১৪ তানযবখ ননভ যাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায কথা থাক সরও তা ২৫/১২/২০১৪ তানযবখ ম্পন্ন কযা য়
থ যাৎ চুনক্তবত উবল্লনখতসভয়াবদযসচবয় ৫ ভা ভয় সফী সরবগবছ।
প্যাবকজ নং-১০: (Construction of 04 storied standard factory building #03 at Uttara EPZ): ১০নং প্যাবকবজযফনণ যত কাজ

ম্পাদবনযরবক্ষু ২৩/০১/২০১২ তানযবখ দযে অফানকযা য়। দযে প্রনিয়াম্পন্ন কবয ১৪/০৫/২০১২ তানযবখ চুনক্ত স্বাক্ষনযতয়।
স্বাক্ষনযতচুনক্ত সভাতাবফক ০৫/০৮/২০১৩ তানযবখ ননভ যাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকবরওতা ০৩/১১/২০১৩ তানযবখ ম্পন্ন কযা য় থ যাৎ
চুনক্তবত উবল্লনখতসভয়াবদযসচবয় ৩ ভা ভয় সফী সরবগবছ।
প্যাবকজ নং-১৬: (Construction of first to third floor of standard factory building #02 at Mongla EPZ): ১৬নং

প্যাবকবজযফনণ যত কাজ ম্পাদবনযরবক্ষু ০২/০৫/২০১২ তানযবখ দযে অফানকযা য়। দযে প্রনিয়াম্পন্ন কবয ০১/০৮/২০১২ তানযবখ
চুনক্ত স্বাক্ষনযত য়। স্বাক্ষনযতচুনক্ত সভাতাবফক ২৮/০৪/২০১৩ তানযবখ ননভ যাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকবরওতা ২৩/১১/২০১৩ তানযবখ
ম্পন্ন কযা য় থ যাৎ চুনক্তবত উবল্লনখতসভয়াবদযসচবয় ৭ ভা ভয় সফী সরবগবছ।

প্যাবকজ নং-১৭: (Construction of first to third floor of standard factory building #03 at Mongla EPZ): ১৭নং

প্যাবকবজযফনণ যত কাজ ম্পাদবনযরবক্ষু ২৪/০৬/২০১২ তানযবখ দযে অফানকযা য়। দযে প্রনিয়াম্পন্ন কবয ২৭/০৮/২০১২ তানযবখ
চুনক্ত স্বাক্ষনযতয়। স্বাক্ষনযতচুনক্ত সভাতাবফক ২৫/০৫/২০১৩ তানযবখ ননভ যাণ কাজ ম্পন্ন  ওয়ায কথা থাকবরওতা ২৩/১১/২০১৩ তানযবখ
ম্পন্ন কযা য় থ যাৎ চুনক্তবত উবল্লনখতসভয়াবদযসচবয় ৬ ভা ভয় সফী সরবগবছ।
১৩। নডেঃ
ননঅয এয তথ্য নুমায়ী সদখা মায় সম , কবয়কটি আনবজড এ নডে ম্পন্ন কযা বয়বছ। সম কর আনবজড এ এখনও ম যন্ত
নডে ম্পন্ন কযা য়নন স কর আনবজড এ দ্রুত নডে ম্পন্ন কযবত বফ।
১৪।

ম যবফক্ষণ/ভস্যাঃ
১৪.১

ডডডড’য ংস্থায়নয মচয়ে মফী ব্যে কযা:
ংস্থা য়ত প্রদি ননঅয এয তথ্য নুমােী মদখা মাে মম, মকান মকান ংয় ডডডড’য প্রাক্কডরত ব্যয়েয মচয়ে
মফী ব্যে কযা য়েয়ছ। এ মেয়ে ডডডড ংয়াধন কযা েডন। তাছাড়া ডতডযক্ত ব্যয়েয ডফলয়ে মথামথ ব্যাখ্যা
ডডঅয এ ঈয়েখ্য কযা েডন। ডযদযনকায়র জানা মাে মম, ডডডআড বায সুাডযয়য অয়রায়ক প্রাক্কডরত ব্যে ও
ভে বৃডি কযা য়েয়ছ । তয়ফ ডডডআড বায সুাডযয়য য তা ংডে ভন্ত্রণারে/ডফবাগ কর্তযক ডডডড ংয়াধন
কয়য নুয়ভাদন মনো েডন। এ ধযয়নয ডতডযক্ত ব্যে অডথ যক ও ডযকেনা শৃঙ্খরা ডযন্থী।

১৫।

১৪.২

প্রকে ফাস্তফােয়ন ডফরম্ব : মূর প্রকেটি ফাস্তফােয়ন মভাট ২
ফছয ৯ভা ভে ব্যে য়েয়ছ মা মূর নুয়ভাডদত
ফাস্তফােনকার য়ো ৬ ভা মফী। ২ ফছয ৬ ভায় ফাস্তফােয়নয জন্য ডনধ যাডযত প্রকয়ে ২০% মফী ভয়ে ফাস্তফােন
কাম্য নে। মথাভয়ে প্রকেটি ফাস্তফাডেত য়র য়নক পূয়ফ যআ সুপর াওো মময়তা।

১৪.৩

প্রকবেয অওতায় নননভযত স্থানা বাড়া না ওয়া : প্রকেটি প্রায় একফছয র সল বয়বছ। নকন্তু নযদযনকাবর সদখা
মায় সম, এখনও ম ন্তয সকান সকান আনবজডএ স্থানা বাড়া সদয়া য়নন। অফায সকান সকান আনবজডএ বাড়ায জন্য
দনররে স্বাক্ষয ও বাড়া প্রনিয়াধীন যবয়বছ। প্রকবেয উবদে নুমায়ী দ্রুত পুাটযী ডফডডং বাড়া সদয়া ম্ভফ বর
আডয়জডমূয়য যাজস্ব অে ফাড়য়ফ। এ সক্ষবে নকছুো বরও এয ব্যতুয় ঘবেবছ ফবর প্রতীয়ভান য়।

১৪.৪

ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী: প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভে নুমােী (২০১২ মথয়ক ডডয়ম্বয ২০ ১৪) ৩ ফছময
মভাট ৩ জন কভযকতযা খন্ডকারীন প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়ে ডনয়োডজত ডছয়রন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত
কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােন ডফডিত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।

সুাডযঃ
১৫.১

য়রাচু প্রকেটি ংশলোধন ও যথোযথ কর্তৃশের অনুশ োদন ছোড়ো অতিতরক্ত ব্যয় করো শয়শছ যো গুরুির আতথ ৃক ও
তরকল্পনো শৃঙ্খো তরতি। তিয়টি প্রধোন ন্ত্রীর কোয ৃোয় শি িদন্তপূি ৃক দোয়ী ব্যতক্তশদর তিরুশে প্রশয়োজনীয় লোতির
ব্যিস্থো গ্রণ করো যযশি োশর (অনুশেদ-১৪.১)।

১৫.২

ভতিষ্যশি অন্য ককোন প্রকল্পের বোস্তবোয়ল্পনর কেল্পে যোল্পে ময় কবলী নো োল্পগ এবং যথো মল্পয় প্রকে কল করো যোয় বো
অস্বোভোতিক তিম্ব নো ঘশে য তিশয় ংস্থো ও মন্ত্রণোয়ল্পক শেষ্ট থোকশি শি (অনুশেদ-১৪.২)।

১৫.৩

প্রকবেয অওতায় নননভযত স্থানা বাড়া সদয়ায জন্য দ্রুত দবক্ষ গ্রণ কযবত বফ। সকন এতনদন নতফানত ওয়ায
যও বাড়া য়নন তা ভন্ত্রণারয় /ংস্থাবক খনতবয় সদখবত বফ। এ ব্যাায়য মফজা কর্তযয়েয দৃডে অকল যণ কযতঃ
ফতযভাবন ননভযা ণাধীন চরনত পুাবটাযী নফ নডং প্রকবেয সক্ষবে মমন এয পুনযাবৃডি না ঘয়ট তায প্রডত দৃডে মদো
অফশ্যক (অনুশেদ-১৪.৩)।

১৫.৪

প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােন ডনডিতকয়ে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডর ফা ডযফতযন না কয়য ডফদ্যভান ডনেভ নুমােী
প্রকে ডযচারক ডনয়োয়গ য়চে থাকা প্রয়োজন (অনুশেদ-১৪.৪)।

১৫.৫

প্রকশল্পর আওিোয় সৃষ্ট অিকোঠোশ োর শি ৃোত্ত ব্যিোশরর োধ্যশ
ল্পব;

প্রকল্পের উল্পেল্পে বর্ণ িে কবোমূ র্নর্িে করল্পে

১৫.৬ প্রকবেয অওতায় প্রনিয়াধীন External Audit মথাশ্রীঘ্রআ ম্পন্ন কযবত বফ।

Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33/11KV. 2X15/20 MVA GIS
Sub-Station with 33 KV Source Line at Admjee EPZ

প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন
(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪)
১।

প্রকবেয নাভ

:

Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33/11KV. 2X15/20
MVA GIS Sub-Station with 33 KV Source Line at Admjee EPZ

২।

প্রাননক ভন্ত্রণারয়

:

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়

৩

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

ফাংরাবদ যপ্তানী প্রনিয়াকযণ এরাকা

৪।

প্রকবেয ফস্থান

:

অদভজী আনবজড, নাযায়ণগঞ্জ।

৫।

প্রকবেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়

:

প্রাক্কনরত ব্যয়

নযকনেত ফাস্তফায়ন

মুর

ফ যবল
ংবানধত

প্রকৃত ব্যয়

১
২৫২৩.৯৮

২
-

৩
২২৪৯.০২

৬।

মুর

নতিান্ত

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ব্যয়
(মূর প্রাক্কনরত
ব্যবয়য %)
৬
(-)২৭৪.৯৬

৪
৫
বটাফয, ২০১২ বটাফয, ২০১২
বত
বত
জুন, ২০১৪ ম যন্ত জুন, ২০১৪ ম যন্ত

(রক্ষ োকা)
নতিান্ত
ভয়
(মূর ফাস্তফায়ন
কাবরয %)
৭
-

(-) (১০.৮৯)

প্রকবেয ঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন:
প্রকবেয নুবভানদত নডনন নুমায়ী কাবজয ংস্থান এফং PCR এ প্রদনযত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী জুন , ২০১৪ ভয় ম যন্ত প্রকবেয
ঙ্গনবনিক গ্রগনত (অনথ যক ও ফাস্তফ) নফফযণী নীবচয াযণীবত প্রদনযত বরা:
(রক্ষ োকায়)
নডনন নুমায়ী কাবজয ংগ
একক
নডনন নুমায়ী রক্ষুভাো
প্রকৃত ফাস্তফায়ন
অনথ যক
ফাস্তফ
অনথ যক (%)
ফাস্তফ (%)
১
২
৩
৪
৫
৬

Construction of 33/11KV
substation at Adamjee EPZ

ংখ্যা

২১১৯.৬২

১টি

১৮৫২.৬০
(৮৭.৪০%)

১টি
(১০০%)

(2) Construction of 33 KV
source line from
Siddhirgonj132/33 KV Grid S/S
to proposed Adamjee EPZ
33/11 KV Substation

ডক: ডভ:

৪০৪.৩৬

৩ ডক: ডভ:

৩৯৬.৪২
(৯৮.০৩%)

৩ ডক: ডভ:
(১০০%

সভাে =

২৫২৩.৯৮

২২৪৯.০২
(৮৯.১০%)

৭। প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ:
৮।

প্রকয়েয ফাস্তফ মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।

প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন িডত :
অয়রাচু প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদনটি প্রণেয়ন ডনম্নডরডখত ডফলে/িডত নুসৃত য়েয়ছঃ

৯।



প্রকয়েয ডডডড ম যায়রাচনা;



ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রডযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগডত ম যায়রাচনা;



ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রডযত প্রকয়েয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন' এয তথ্য ম যায়রাচনা;



Random Selection-এয ডবডিয়ত কডতে কায়জয দযে ম যায়রাচনা;



প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য ডনডভি য়যজডভন ডযদযন; এফং



প্রাপ্ত তয়থ্যয ডবডিয়ত ংডিে কভযকতযায়দয ায়থ ম যায়রাচনা।

াধাযণ ম যবফক্ষণ : প্রকেটি ম্পূ ণ য ফাংরাবদ যপ্তানী প্রনিয়াকযণ এরাকা কর্তযবক্ষয ননজস্ব থ যায়বন
ফাস্তফানয়ত বয়বছ।
প্রকেটিয ফ যয়ল ংয়াডধত প্রাক্কডরত ব্যে ২৫২৩.৯৮ রক্ষ োকায নফযীবত িভপুনঞ্জত ব্যবয়য নযভাণ ২২৪৯.০২ রক্ষ োকা
মা সভাে ব্যবয় ৮৯.১০%।
৯.১ প্রকবেয েভূনভ:
অদভজী আনবজড এ নে কাযখানামূবয ফকাোবভাগত উন্নয়বনয াবথ াবথ নফদ্যুৎ ব্যফাবযয চানদা উিবযািয বৃনি
সবয়বছ। ফাংরাবদ নফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাবড যয ট্যানযপ নফনধ , ৮৯ সভাতাবফক ৫ সভগাওয়াবেয নধক গ্রাকগণবক ৩৩ সকনব
ংবমাবগয ভােবভ নফদ্যুৎ যফযা সনয়ায নফধান যবয়বছ। নক ন্তু অদভজী আনবজড এ ননজস্ব ৩৩/১১ সকনব উবকন্দ্র না থাকায
কাযবণ ৩৩ সকনব ংবমাবগয ভােবভ নফদ্যুৎ যফযা সনয়া ম্ভফ না ওয়ায সপ্রনক্ষবত ফাংরাবদ যপ্তানী প্রনিয়াকযণ এরাকা
কর্তযক্ষ (সফজা) এয ননজস্ব থ যায়ন বত অবরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
৯.২ প্রকবেয উবদ্দে: প্রকেটিয মূর উবদ্দে সে:
*

অদভজী আনবজড এয নফননবয়াগকাযীবদয ননযনফনেন্ন নফদ্যুৎ যফযা কযা;

*

প্রবয়াজনীয় নবেভ সবাবেজ ফজায় যাখা; এফং

*

অদভজী আনবজড-এ নফদ্যুৎ যফযাবয জন্য প্রবয়াজনীয় বফদ্যুনতক ফকাোবভা গবড় সতারা।

৯.৩

প্রকবেয নুবভাদন ফস্থা:

প্রকেটি বটাফয , ২০১২ বত জুন , ২০১৪ ম যন্ত সভয়াবদ ফাস্তফায়বনয জন্য ২৫২৩.৯৮ রক্ষ োকা প্রাক্কনরত ব্যবয় গত ২৪
সবেম্বয, ২০১২ তানযবখ একবনক কর্তযক নুবভানদত য়।
৯.৪

প্রকবেয থ যায়ন:

প্রকেটি ম্পূণ য ফাংরাবদ যপ্তানী প্রনিয়াকযণ এরাকা কর্তযক্ষ (সফজা) এয ননজস্ব থ যায়বন ফাস্তফানয়ত বয়বছ।

৯.৫

প্রকবেয নযদযন ম যবফক্ষণ:
গত ২৩/২/২১৬ তানযবখ অআএভআনড’য কাযী নযচারক সভা : আব্রাীভ খনরর কর্তযক প্রকেটি বযজনভন নযদযন
কযা য়। নযদযনকারীন উক্ত প্রকে ংনিষ্ট কভযকতযাগণ উনস্থ ত সথবক নযদযন কাবজ ায়তা কবযন। এ প্রকবেয
ভােবভ একটি নতুন নফদ্যুৎ াওয়ায সষ্টন স্থান কযা বয়বছ। ননবম্ন প্রকবেয অওতায় স্থানত নফদ্যুৎ াওয়ায
সেন বফবনয ছনফ সদয়া র :

৯.৬

প্রকে ব্যফস্থানা:
কাম যকার

প্রকে নযচারবকয নাভ

ননবয়াবগয তানযখ

১০।

১১।

ভন্তব্য

ফদরীয তানযখ

জনাফ সভা: অান কনফয, প্রকে নযচারক

০৭/০৮/২০১২

২০/১১/২০১২

-

জনাফ এবজডএভ অনজজ যভান, ভা-ব্যফস্থাক

২০/১১/২০১২

৩১/০৭/২০১৩

-

জনাফ সভা: ভাবুফ অরী, ভা-ব্যফস্থাক

৩১/০৭/২০১৩

০৮/০৭/২০১৫

-

প্রকবেয উবদ্দে জযনঃ
নযকনেত উবদ্দে

জযন

প্রকেটিয মূর উবদ্দে বচছ অদভজী আনবজড এয
নফননবয়াগকাযীবদয ননযনফনেন্ন নফদ্যুৎ যফযা কযা , প্রবয়াজনীয়
নবেভ সবাবেজ ফজায় যাখা এফং অদভজী আনবজড
-এ
নফদ্যুৎ যফযাবয জন্য প্রবয়াজনীয় বফদ্যুনতক ফকাোবভা গবড়
সতারা।

অবরাচু প্রকবেয ভােবভ অদ
ভজী আনবজড এয
নফননবয়াগকাযীবদয ননযনফনেন্ন নফদ্যুৎ যফযাবয রবক্ষু
প্রবয়াজনীয় ফকাোবভা গবড় সতারা বয়বছ। উক্ত
ফকাোবভায ভােবভ প্রবয়াজনীয় নবষ্টভ সবাবেজ ফজায়
যাখা এফং ননযনফনেন্ন নফদ্যুৎ যফযা কযা ম্ভফ বে
ফবর প্রতীয়ভান য়।

উবদ্দে পুবযাপুনয নজযত না বর এয কাযণ: উবদ্দে পুযাপুনয নজযত বয়বছ ফবর প্রতীয়ভান য়।

১২।

প্রকয়েয প্রডকঈযয়ভন্ট ংক্রান্ত তথ্য:
দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআয়েয ভােয়ভ প্রকেটিয অওতাে ক্রেকৃত কাজটি ডডএ ২০০৬ ও ডডঅয-২০০৮ নুযয়ণ য়েয়ছ
ডকনা তা ম যয়ফেণ কযা ে। এ মেয়ে প্রকেটিয অওতাে একাডধক প্যায়কজ/রট থাকাে Random Selection এয ভােয়ভ
কয়েকটি প্যায়কজ/রয়টয ক্রে প্রডক্রো ম যায়রাচনা কযা ে।
প্যাবকজ নং -১: (Construction of 33/11 KV Sub Station at Adamjee EPZ): ১নং প্যাবকবজয ফনণ যত কাজ
ম্পাদবনয রবক্ষু ০৯/১০/১২ তানযবখ দযে অফান কযা য়। দযে প্রনিয়া ম্পন্ন কবয
০৩/০২/২০১৩ তানযবখ চুনক্ত
স্বাক্ষনযত য়। স্বাক্ষনযত চুনক্ত সভাতাবফক ০৬/০২/২০১৪ তানযবখ ননভযাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকবরও তা ৩০/০৬/২০১৪
তানযবখ ম্পন্ন কযা য় থ যাৎ চুনক্তবত উবল্লনখত সভয়াবদয সচবয় চায ভা ভয় সফ সরবগবছ।
প্যাবকজ-২: (Construction of 33KV Source Line From Siddirgonj 132/33 KV Grid S/S to Proposed
Adamjee EPZ 33/11KV Sub Station): প্যাবকজ-২ এ ফনণ যত কাজটি নডবানজোযী ওয়াকয নববফ DPDC ম্পন্ন কবয।
DPDC এয াবথ ২৬/০২/২০১৩ তানযবখ চুনক্ত স্বাক্ষ নযত য় । চুনক্ত মূল্য ৩৯৬.৪৩ রক্ষ োকা । উক্ত কাজটি ঈচঈই
১৬/০১/২০১৪ তানযবখ ম্পন্ন কবয।

১৩।

ম যবফক্ষণ:
১৩.১ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভে (য়টাফয,২০১২ মথয়ক জুন ২০১৪) ম যন্ত ১ ফছয
৮ ভায় মভাট ৩ জন কভযকতযা খন্ডকারীন প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়ে ডনয়োডজত ডছয়রন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক
ফদডরজডনত কাযয়ণ প্রকয়েয াফ-মেন ডনভযাণ কাজ চুডক্তয়ত ঈয়েডখত ভয়েয মচয়ে চায ভা মফী ভে ব্যে
য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।
১৩.২. অিকোঠোশ ো ও বিদ্যুতিক যন্ত্রোতিমূশর য রো শির জন্য রোজস্ব িোশজশে য ৃোপ্ত অশথ ৃর িরোদ্দ : প্রকশল্পর আওিোয়
সৃষ্ট অিকোঠোশ ো এিং স্থোতি অিুোধুতনক বিদ্যুতিক যন্ত্রোতিমূশর সুষ্ঠু ও র্নয়র্মে রেণোল্পবেণ এবং কোয িকর
রোখোর জন্য কগুল্পো ংস্থোর টিওইভুক্ত কল্পর রোজস্ব বোল্পজল্পে বোৎর্রক পয িোপ্ত বরোে রোখো প্রল্পয়োজন।
১৩.৩ ডডঅয মপ্রযয়ণ ডফরম্ব : প্রকে ভাডপ্তয ৩ ভায়য ভয়ে অআএভআডড’মত ডডঅয মপ্রযয়ণয ডফধান যয়েয়ছ। ডকন্তু
এ প্রকেটি জুন ২০১৪ ায়র ভাপ্ত য়রও এ ডফবায়গ ১৭/০১/২০১৬ তাডযয়খ ডডঅয াওো মগয়ছ।

১৪।

সুাডযঃ
১৪.১

প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােন ডনডিতকয়ে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডর ফা ডযফতযন না কয়য ডফদ্যভান ডনেভ নুমােী
প্রকে ডযচারক ডনয়োয়গ য়চে থাকা প্রয়োজন (নুয়েদ- ১৪.১);

১৪.২

প্রকল্পের আওেোয় ংগৃীে Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33/1KV. 2X15/20 MVA
GIS Sub-Station with 33 KV Source Line at Admjee উচত এর ববদ্যুর্েক যন্ত্রপোর্েমূশর সুষ্ঠু ও র্নয়র্মে
রেণোল্পবেণ এবং কোয িকর রোখোর জন্য কগুল্পো ংস্থোর টিওইভুক্ত কল্পর রোজস্ব বোল্পজল্পে বোৎর্রক পয িোপ্ত বরোে
রোখল্পে ল্পব (নুয়েদ-১৪.২); এবং

১৪.৩

যকোন প্রকল্প  োতপ্তর র প্রকশল্পর ' োতপ্ত প্রতিশিদন' তিন োশর শধ্য আইএ ইতি-যি যপ্ররশণর তিশয়
ন্ত্রণোয়/ংস্থোশক শেষ্ট থোকশি শি (নুয়েদ-১৪.৩);

১৪.৪

প্রকশল্পর আওিোয় সৃষ্ট অিকোঠোশ ো এিং স্থোতি অিুোধুতনক বিদ্যুতিক যন্ত্রোতিমূশর শি ৃোত্ত ব্যিোশরর
োধ্যশ প্রকল্পের উল্পেল্পে বর্ণ িে কবোমূ র্নর্িে করল্পে ল্পব;

১৪.৫

প্রকেটি মথাভয়ে ও ডনডদ যে ব্যয়েয ভয়ে ম্পন্ন কযায জন্য প্রকে ংডিেয়দয
ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ;

১৪.৬

ঈর্য যক্ত সুাডয/ভতাভত নুমােী (নুয়েদ ১৫.১-১৫. ৫ ম যন্ত) গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কয অগাভী ০২ (দ্যআ) ভায়য
ভয়ে ফাস্তফােন ডযফীেণ ও মূল্যােন ডফবাগ-মক ফডত কযয়ত য়ফ।

reward মদোয জন্য ভন্ত্রণারে

