সতু বফবাগেয অওতায় ২০১৪-১৫ থ থ ফছগয এবিবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয
ভন্ত্রণারয়/বফবাে বববিক ায-ংগে
ক্রঃ
নং

ভন্ত্রণারয়/বফবা
সেয নাভ

সভাট
ভাপ্ত
প্রকগে
য
ংখ্যা

১
১

২
সতু বফবাে

৩
১টি

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ
বফবনগয়া কাবযে সজবিবএ
ে
বয
প ভুক্ত
প্রকগেয ায়
প্রকগেয
ংখ্যা তা
ংখ্যা
প্রকগে
য
ংখ্যা
৪
-

৫
১টি

৬

ভয় ও
ব্যয়
উবয়আ
বতক্রা
ন্ত
প্রকগে
য
ংখ্যা
৭
১টি

মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায়
সকফর ভয়
সকফর
ভয়
বতক্রা ব্যয়
বতক্রা ন্ত
বতক্রা
ন্ত
তক
ন্ত
প্রকগে যা ায প্রকগে
য
(%)
য
ংখ্যা ফ থবনম্ন ংখ্যা
গফ থাচ্চ
৮
৯
১০
০
২০০%
০
(শূন্য)
(শূন্য)
টি
টি

ব্যয়
বতক্রা
সন্তয
তকযা
ায (%)
ফ থ বনম্নগফ থাচ্চ
১১
২৪.৫১%

১।

ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ১টি

২।

ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয় ও সভয়াদকার : ১৮৬৪১.৬৯ রে টাকা এফং জানুয়াবয, ২০০৯ গত জুন, ২০১৫ ম থন্ত।

৩।

ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও সভয়াদ বৃবিয কাযণ : দ্মা সতু প্রকগেয বফববন্ন গেয বফস্তাবযত বিজাআন প্রণয়নকাগর উন্নয়ন
গমােী ংস্থা ও Panel Expert েগণয ভতাভত নুমায়ী বতবযক্ত ভীো ও জবয বযচারনা (প্রায় ৪০টি
সটস্ট) কযা, সদী ও বফগদী বফগলজ্ঞ বনগয়াে আতযাবদ কাগজ এবিবফ ’য াগথ বতবযক্ত ১০ বভবরয়ন ভাবকথন িরাগযয ঋণ
চুবক্ত স্বােবযত য়। এ সপ্রবেগত প্রকেটি ১ভ ফায ংগাধন কযা য়। এছাড়া যফতীগত বকছু অআগটগভয ব্যয় হ্রা /বৃবি
াওয়ায় এফং এবিবফ’য ঋণচুবক্তয সভয়াদ সল ওয়ায় প্রক েটি ২ ফায ংগাধন কযা য়। দ্মা সতু প্রকগেয বফববন্ন
প্যাগকগজয ঠিকাদায বনগয়াে -বপ্র সকায়াবরবপগকন মূল্যায়ন প্রবতগফদন , বফি িকুগভন্ট এফং বনভথাণ কাজ তদাযকীয জন্য
Construction Supervision Consultant (CSC) বনগয়াগে মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয উন্নয়ন
গমােী ংস্থামূগয বনকট গত ম্মবত না াওয়া , ঠিকাদায বনগয়াে প্রবক্রয়া চূড়ান্ত কযগণ বফরম্ব , বিজাআন প্রণয়ন
এফং গমােী ংস্থামূগয াগথ ঠিকাদায ও বনভথাণ তদাযকী যাভথক প্রবতষ্ঠান বনগয়াগেয বফলগয় তাগদয চাবদা
নুমায়ী বফববন্ন বফলগয় জফাফ প্রদাগন ব্যস্ত থাকায় প্রকগেয অও তায় বফগদবক প্রবেগণয অগয়াজন কযা ম্ভফ য়বন
বফধায় প্রকেটিয সভয়াদ বৃবি কযা য়।

4।

ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয সেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয

4.১

ভস্যা
প্রকল্প ফাস্তফায়নন Time ও Cost over-run 4.১
নয়নে মথাক্রনভ ২০০% এফং ২৪.৫১% (অনুনেদ৬);

সুাবয
ববফষ্যনে জােীয় গুরুত্বপূর্ ণ এরূ প্রকল্প
ফাস্তফায়ননয ক্ষেনে Cost over-run বফনল
কনয Time over-run ন্যূনেভ ম ণানয় যাখনে
ংবিষ্ট ভন্ত্রর্ারয় /বফবাগ ও ংস্থা প্রনয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রর্ কযনফ
4.২ প্রকনল্পয অবনস্পন্ন অবডট আবি দ্রুে বনষ্পবিয
ব্যফস্থা বননে নফ

4.২ প্রাপ্ত PCR অনুমায়ী অবনস্পন্ন অবডট আবিয

ংখ্যা ০৫টি এফং আবথ ণক ংনিনলয বযভার্
১০,৪২,৬৬,০০০/- টাকা। ইনোভনে ০৩টি আবি
বনষ্পবি নয়নে এফং ০২টি অবনস্পন্ন যনয়নে মায
আবথ ণক ংনিনলয বযভার্ ৪,০২,৪৪,০০০/- টাকা;
4.৩ প্রকনল্পয আওোয় গাবি ক্রম ফা বািায় বযচারনায 4.৩ প্রকনল্পয PCR মথামথবানফ প্রর্য়ন এফং ংবিষ্ট
ক্ষকান ংস্থান টিবব -ক্ষে বের না। বকন্তু PCR-এয
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4.৪

ভস্যা
৭নং অনুনেনদ বািা গাবি ব্যফায ংক্রান্ত েথ্য
উনেখ যনয়নে। অন্যবদনক প্রকনল্প ০২ ক্ষকাটি টাকায
উক্ষবণ ব্যয় ম্ববরে ০২টি প্যানকনজয আওোয়
যাভণক প্রবেষ্ঠান বননয়াগ কযা
(অনুনেদ-১৩)
নরও PCR-এ ক্ষ ম্পনকণ েথ্য ক্ষদওয়া য়বন;
প্রকল্প ফাস্তফায়নন Time over-run বফনদবক 4.৪
অথ ণায়ন ও প্রকৃে ব্যয় ং ক্রান্ত েথ্য PCR-এ
মথামথবানফ উনেখ কযা য়বন। এ বফলনয় PCRএয অনুনেদ - এ(৯), বফ(১),ব(১) এফং এ
প্রবেনফদননয অনুনেদ-৬, ৭, ১৪ দ্রষ্টব্য।
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সুাবয
ংস্থা ও ভন্ত্রর্ারয় /বফবাগ কর্তণক ো Countersign কযায ভয় েনথ্যয ঠিকো মাচাইনয় নচষ্ট
নে নফ;
প্রকনল্পয PCR মথামথবানফ প্রর্য়ন এফং ংবিষ্ট
ংস্থা ও ভন্ত্রর্ারয় /বফবাগ কর্তণক ো Countersign কযায ভয় েনথ্যয ঠিকো মাচাইনয় নচষ্ট
নে নফ;

Detailed Design Study for the Construction of Padma Multipurpose Bridge (2nd
Revised). প্রকল্পের মাপ্তি ভল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদন
(মাি: প্তিল্পম্বর ২০১৪)
১। প্রকল্পের নাম

:

Detailed Design Study for the Construction of Padma
Multipurpose Bridge (2nd Revised).

২। প্রকল্পের ধরন

:

কাবযগযী ায়ো প্রকে।

৩। প্রলাপ্তনক মন্ত্রণায়/প্তেভাগ

:

সতু প্তেভাগ, িক বযফন ও ক্ষতু ভন্ত্রর্ারয়।

৪। োস্তোয়নকারী ংস্থা

:

োংাল্পদল সতু কর্তৃক্ষ।

৫। উন্নয়ন নমাগী

:

এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এপ্তিপ্তে) ও বফশ্ব ব্যাংক।

৬। প্রকল্পের োস্তোয়ন ময় ও ব্যয় :
(ক) োস্তোয়ন ব্যয় (ক্ষ টাকায়)টিবব অনুমায়ী প্রাক্কপ্তি ব্যয়
ভ
ে ৃল্পল ংল্পলাপ্তধি
১
২
১৭৯৫৮.৭৪
২৪০৫৭.২১
(বজওবফ- ২৩৭৯.০৪
(বজওবফ- ৫৪১৫.৫২
প্র: া:- ১৫৫৭৯.৭০)
প্র: া:- ১৮৬৪১.৬৯)
[এবডবফ- ১৭৪১৫.৯৫
বফশ্ব ফাংক-১২২৫.৭৪]

প্রকৃি ব্যয়
৩
২২৩৫৯.৮৫
(বজওবফ-৪০১২.৮৯
প্র: া:- ১৮৩৪৬.৯৬)

প্তিক্রান্ত ব্যয় (ভ
টিবব’য ক্ষচনয় %)
৪
৪৪০১.১১
(২৪.৫১%)

(খ) োস্তোয়ন ময়টিবব অনুমায়ী প্তরকপ্তেি োস্তোয়নকা
ভ
ে ৃল্পল ংল্পলাপ্তধি
১
২
জানু: ২০০৯
জানু: ২০০৯
ল্পি
ল্পি
প্তিল্প: ২০১০
জুন ২০১৪

প্রকৃি
োস্তোয়নকা
৩
জানু: ২০০৯
ল্পি
প্তিল্প: ২০১৪

প্তিক্রান্ত ময় (ভ
টিবব’য ক্ষচনয় %)
৪
০৪ ফেয
(২০০%)

৭। প্রকে াায্য ংক্রান্ত িথ্য : ক্ষতু বফবাগ ক্ষথনক প্রাপ্ত PCR-এ প্রকে াায্য ংক্রান্ত যথাযথ িথ্য সনআ। িল্পে প্রকে ংপ্তিষ্ট
কমৃকিৃাল্পদর রেরাকৃি িথ্যানুযায়ী িা প্তনম্নরূউন্নয়ন নমাগী
১
এবডবফ
(SDR১৭,৪৫৩,০০০)

ায়িার ধরন ও
প্তরমাণ
২
ঋর্-SDR
১১,১৭৯,০০০
ঋর্-SDR
৬,২৭৪,০০০

চুপ্তি স্বাক্ষর
৩
১২/১২/২০০৭

চুপ্তি কায ৃকর
৪
১৩/০৫/২০০৯

চুপ্তির সময়াদ
৫
১৫/১২/২০১০

০৭/১২/২০০৯

০৭/০৩/২০১০

০৬/১১/২০১২
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বফশ্ব ব্যাংক
($৩.০০
বভবরয়ন)
৮। প্রকল্পের টভূপ্তম:

ঋর্$৩.০০ বভবরয়ন

৩০/০৭/২০০৮

০৪/১০/২০০৯

৩০/০৬/২০১৩

সদল্পলর দপ্তক্ষণ-বিভাঞ্চনরয নে যাবয ক্ষমাগানমানগয জন্য েিৃমাল্পন ফাস্তোয়নাধীন ‘দ্মা ফহুমুখী ক্ষতু বনভণার্ প্রকল্প’ একটি
ন্যিম জােীয় গুরুত্বপূর্ ণ এেং গ্রাপ্তধকার প্রকল্প প্তাল্পে প্তেল্পেপ্তিি । এ প্রকল্পটি গ্রল্পণর রনেূ প্রাথপ্তমক য ৃাল্পয় ম্ভাব্যিা
যািাআল্পয়র জন্য JICA ভাচ ণ ২০০৩ নে ভাচ ণ ২০০৫ ভয়কানর Feasibility Study বযচারনাপূে ৃক প্তেস্তাপ্তরি প্রবেনফদন
দাবখর কনয। উক্ত ভীোয় ভাওয়া -জাবজযা ল্পয়ল্পে দ্মা নদীর উর ক্ষতু বনভণার্ কা প্তরগযী ও অথ ণননবেক বদক প্তেল্পেিনায়
সুবফধাজনক স্থান বানফ প্তিপ্তিৃে য়। যফেীনে উি ভাওয়া-জাবজযা নয়নে আ দ্মা ক্ষতু বনভণানর্য রনেূ বফববন্ন ভনডর
ক্ষটস্ট, বফস্তাবযে বডজাইন , ক্ষটন্ডায ডকুনভে প্রর্য়ন এফং ক্রয় প্রবক্রয়ায় ায়ো ভাঠ ম ণানয় বফস্তাবযে ভীো
ইেূাবদ
কায ৃক্রম ম্পাদল্পনর জন্য এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এপ্তিপ্তে) ও বফশ্ব ব্যাংনকয ায়োয় অল্পািয Detailed Design Study
for the Construction of Padma Multipurpose Bridge-লী ৃক কাপ্তরগরী প্রকল্পটি োস্তোয়ন করা য়।
৯। প্রকল্পের উল্পেশ্য :প্রকল্পের উল্পেশ্য ল্পা Conduct detailed field investigation including various model test
and detailed facility design;
 Preparation of Pre-qualification & tender documents; and
 Support in procurement process
১০। প্রকল্পের প্রধান কায ৃভ : প্রকল্পের প্রধান কায ৃভ ল্পা Field Investigation;
 Detailed Design;
 Preparation of Bid Document; and
 Support in Procurement.
১১। প্রকল্পের ঙ্গপ্তভপ্তিক োস্তোয়ন : ক্ষতু বফবাগ ক্ষপ্রবযে PCR-এ প্রকল্পের ঙ্গপ্তভপ্তিক কায ৃক্রম োস্তোয়ন ংক্রান্ত িথ্য
সনআ। িল্পে প্রকে ংপ্তিষ্ট কমৃকিৃাল্পদর রেরাকৃি িথ্যানুযায়ী িা প্তনম্নরূ(ক্ষ টাকায়)

ক্রঃ
নং

নুল্পমাপ্তদি ংল্পলাপ্তধি টিপ্তপ্ত
নুযায়ী কাল্পজর ঙ্গ

একক

নুল্পমাপ্তদি ংল্পলাপ্তধি
টিপ্তপ্ত নুযায়ী ক্ষযমাত্রা

প্রকৃি োস্তোয়ন

োস্তে

অপ্তথ ৃক

অপ্তথ ৃক

৩

৪

৫

৬

mm
mm

৬১৮.৪৭
৬৫৩.২৯

৮০৬.১৫
৯৫৯১.৬৬

৭৯২.০০
৯১৫০.০০

a. Foreign

LS

LS

১১১৭.৩৮

১০৭১.০০

b. Local

LS

LS

১৩২১.৪৯

১৩২১.০০

১
২
A. Remuneration
a. National Consultant
b. International Consultant
Sub-Total (A)
B. Out of Pocket Expenses

(a) Sub-Total (B)

622

C. Provisional Sums
a. Additional Technical Studies

LS

LS

৪০৭৫.৮২

৪০৬২.০০

b. Surveys

LS

LS

৫০৮.৭৪

৫০৯.০০

c. Contingencies

LS

LS

৬৭৫.১৬

৩৪৩.০০

mm

৪৫

৫২৬.২৩

৫২৬.০০

mm

২৬

১৫৪.৬১

১৫৫.০০

mm

৩৬

৮০৮.৮৫

৫৪৬.০০

mm

৭৪.৫৪

১১৮২.৩৮

১১৫০.০০

-

-

১৫৫.২১

a. Detailed Design Consultant

LS

LS

২৪৯২.৮৪

b. Checking Engineer, PoE,
PPF etc

LS

LS

৫৬৮.৬৯

G. Senior Specialist (Financial, Resettlement & Environmental)

mm

H. Technical Committee

LS

D. Project Preparation Facilities:
Safeguard Study (Including
Procurement Specialist and
Staff)
Capacity Building Study (Including Foreign Training)
d. Panel of Experts
E. Others F.E. Cost:
Checking Engineer
Financing Charge during Implementation

৬৫.০০

F. Vat & Tax:

Grand Total

২৬০৭.০০

৭২.০০

৬২.৮৫

২৪০৫৭.২১

২২৩৫৯.৮৫

LS

১২। প্রকে প্তরিাক ম্পপ্তকৃি িথ্য : প্রকল্প বযচারক বানফ ০২ জন কমৃকিৃা দাপ্তয়ত্ব ান কল্পরল্পেন। প্তনল্পম্ন প্রকল্প
বযচারক ংক্রান্ত েথ্যাবদ প্রদান কযা নরাপ্তনয়প্তমি প্তিপ্তর
দাপ্তয়ত্ব
নাম ও দপ্তে
দাপ্তয়ত্ব
ি
গ্রণ
দাপ্তয়ত্বকা
মন্তব্য
দাপ্তয়ত্ব
ভ দাপ্তয়ত্ব
ক্ষভাোঃ যবপকুর ইরাভ
×
∙
০৫/১০/০৮
১০/১০/১১ য ৃন্ত প্রকল্প বযচারক,
দ্মা ফহুমুখী ক্ষতু
বনভণার্ প্রকল্প।
ভ দাপ্তয়ত্ব
ৃন্ত
ক্ষভাোঃ বপকুর ইরাভ
×
∙
০৯/১১/১১
৩০/১২/১৪ য
প্রকল্প বযচারক,
দ্মা ফহুমুখী ক্ষতু
বনভণার্ প্রকল্প।
ক্ষনাট- অনুনভাবদে টিববনে ‘দ্মা ফহুমুখী ক্ষতু প্রকল্প’-এয প্রকল্প বযচারক এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ননয দাবয়নত্ব থাকনফন
ভনভণ উনেখ বের।
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১৩। ণ্য, কাম ণ ও ক্ষফা ক্রয়:
১৩.১ প্রকল্পের অওিায় সকান গাপ্তি ক্রয় করা য়প্তন ;
১৩.২ প্রকে ংপ্তিষ্ট কমৃকিৃাল্পদর সদয় েথ্যানুমায়ী টিপ্তপ্ত’র ংস্থান মল্পি ২.০০ ক্ষকাটি টাকায উ ক্ষবণ ব্যয় ম্ববরে
বনম্ন-ফবর্ ণে ০২টি প্যানকনজয আওোয় আনরাচূ প্রকনল্পয কাজ যাভণক বননয়ানগয ভােনভ ম্পাদন কযা য়
(PCR-এ এিদপ্তেয়ক িথ্য সনআ)(ক্ষ টাকায়)

ক্র
নং

প্যানকজ

দরল্পত্রর
িাপ্তরখ ও
প্রাক্কবরে ব্যয়

চুপ্তিমল্পি কাজ
ভাবপ্তয ও
প্রকৃি কাজ
ভাবপ্তয োবযখ

চুবক্তমূল্য ও
প্রকৃে ব্যয়

যাভণক প্রবেষ্ঠান

১.

Padma Multipurpose
Bridge Detailed De০১/৮/২০০৭ ১৮০৫৭.৮৪ ৩০/৬/২০১৪
sign Consulting ser১৩১০০.০০ ১৭২৪৮.০০ ৩১/১২/২০১৪
vices.
২. Consultants’ services
of Independent
১৩/৭/২০০৯ ১২৮৪.৬৮ ২৫/০২/২০১০
Checking Engineer
১১৮২.৩৮
১১৫০.১৩ ৩০/১০/২০১১
of Main Bridge and
River Training
Works of Padma
Multipurpose Bridge
Project.
* এবডবফ’য Procurement Guide lines নুযনর্ যাভণক বননয়াগকৃে।

Maunsell Ltd.
AECOM,
New Zealand
Flint & Neill, UK
In association
with COWI &
DHI, Denmark

১৪। ংল্পলাপ্তধি নুল্পমাদপ্তি টিপ্তপ্ত-সি ংস্থান, এপ্তিপ্ত েরাে, েভৄি ও ব্যয় ংক্রান্ত িথ্য:
এিদংক্রান্ত পূণ ৃাঙ্গ িথ্য PCR-এ সদওয়া য়প্তন। প্রকে ংপ্তিষ্টল্পদর রেরাকৃি িথ্য ও PCR-এ প্রদি িল্পথ্যর
প্তভপ্তিল্পি এপ্তিপ্ত েরাে, েভৄি ও ব্যয় ংক্রান্ত িথ্য প্তনম্নরূ-

(ক) প্তজওপ্তে ংল (ক্ষ টাকায়)থ ৃেের
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
ক্ষভাট

ংল্পলাপ্তধি টিপ্তপ্ত নুযায়ী
ংস্থান
সমাট
প্তজওপ্তে
১৬৬১.০০
২০০.০০
১০২১৯.২২
৬৩৭.৫০
৬১৪৩.৪১ ১২০০.০০
২৪০২.১১
৫০৪.৫০
৫৫৬.৩৭
২৯৩.৯১
৩০৭৫.১০ ৩০৭৫.১০
-

এপ্তিপ্ত েরাে
সমাট
১২৮৩.৪৮
১০৮৯৮.৫০
৭৯৪৯.৩৬
১৯১৬.০৪
৬৩৭.৪৬
১৭৪৪.০০
১৩০০.০০
২৫৭২৮.৮৪

েভৄি
(প্তজওপ্তে)

প্তজওপ্তে
২০০.০০
৬৩৭.৫০
১২০০.০০
৫০৪.৫০
৩৭৫.০০
১৭৪৪.০০
১৩০০.০০
৫৯৬১.০০

২০০.০০
৬৩৭.৫০
১২০০.০০
৫০৪.৫০
৩৭৫.০০
১৭৪৪.০০
৩২৫.০০
৪৯৮৬.০০

ব্যয়
(প্তজওপ্তে)
২০০.০০
৬৩৭.৫০
৭০৪.৭৪
৫০৪.৫০
২৮২.৮৯
১৪৬৩.৭৯
২১৯.৪৭
৪০১২.৮৯

(খ) প্রকে াায্য (ক্ষ টাকায়)থ ৃেের

ংল্পলাপ্তধি টিপ্তপ্ত নুযায়ী
ংস্থান
সমাট
প্র: া:

এপ্তিপ্ত েরাে
সমাট

প্র: া:

ব্যয়
(প্র:া:)

২০০৮-০৯

১৬৬১.০০

১৪৬১.০০

১২৮৩.৪৮

১০৮৩.৪৮

১০৪৪.২৫

২০০৯-১০

১০২১৯.২২

১০০৫৫.২৯

১০৮৯৮.৫০

১০২৬১.০০

১০১২৩.৩২
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২০১০-১১

৬১৪৩.৪১

৫৯১২.৬২

৭৯৪৯.৩৬

৬৭৪৯.৩৬

৫৪৩৮.৬৭

২০১১-১২

২৪০২.১১

২১৭৬.০৬

১৯১৬.০৪

১৪১১.৫৪

১৪৭৮.২৬

২০১২-১৩

৫৫৬.৩৭

২৬২.৪৬

৬৩৭.৪৬

২৬২.৪৬

২৬২.৪৬

২০১৩-১৪

৩০৭৫.১০

-

১৭৪৪.০০

-

-

২০১৪-১৫

-

-

১৩০০.০০

-

-

-

-

২৫৭২৮.৮৪

১৯৭৬৭.৮৪

১৮৩৪৬.৯৬

ক্ষভাট

১৫। প্রকল্পের নুল্পমাদন ও ংল্পলাধন :
(ক্ষ
টাকায়)

টিপ্তপ্ত

অনুনভাদননয োবযখ

ফাস্তফায়ন ক্ষভয়াদ

১

২

৩

প্রাক্কবরে ব্যয়

ভ টিপ্তপ্ত

১১/১০/২০০৯

জানুয়াবয ২০০৯ ক্ষথনক
বডনম্বয ২০১০ য ৃন্ত

১ম ংল্পলাপ্তধি টিপ্তপ্ত

২৯/০৯/২০১০

জানুয়াবয ২০০৯ ক্ষথনক
বডনম্বয ২০১০ য ৃন্ত

ব্যয়বৃপ্তি ব্যপ্তিল্পরল্পক
ক্ষভয়াদ বৃবি (১ভ)

১০/১১/২০১১

জানুয়াবয ২০০৯ সথল্পক
বডনম্বয ২০১১ য ৃন্ত

-

২য় ংল্পলাপ্তধি টিপ্তপ্ত

২৩/১০/২০১৩

জানুয়াবয ২০০৯ সথল্পক
জুন ২০১৪ য ৃন্ত

২৪০৫৭.২১
(বজওবফ- ৫৪১৫.৫২
প্র: া:- ১৮৬৪১.৬৯)

ব্যয়বৃপ্তি ব্যপ্তিল্পরল্পক
ক্ষভয়াদ বৃবি (২য়)

০৯/০৭/২০১৪

জানুয়াবয ২০০৯ সথল্পক
বডনম্বয ২০১৪ য ৃন্ত

-

৪

১৭৯৫৮.৭৪
(বজওবফ- ২৩৭৯.০৪
প্র: া:- ১৫৫৭৯.৭০)
২৪৩৬০.৫৩
(বজওবফ-৩২৪৬.৫৩
প্র: া:- ২১১১৪.০০)

১৬। প্রকে ংপ্তিষ্টল্পদর ক্ষে আনরাচনা:
আনরাচূ কাবযগযী ায়ো প্রকেটির োস্তােয়ন কায ৃক্রম গি ৩ ১/১২/২০১৪প্তি: িাপ্তরল্পখ মাপ্তির র সতু প্তেভাগ
সথল্পক ২৬/০৭/২০১৫প্তি: িাপ্তরল্পখর ৩ ৮৫ নং স্মারল্পকর মাধ্যল্পম PCR ক্ষপ্রযর্ কযা য়। েৎ সপ্রপ্তক্ষল্পি অআএমআপ্তি
সথল্পক প্তরিাক ( স্থানীয় রকার ) গি ২৬/০৯/২০১৬ প্তি: িাপ্তরল্পখ োংাল্পদল সতু কর্তৃল্পক্ষর ংপ্তিষ্ট
কমৃকিৃাল্পদর ল্পঙ্গ প্রকেটির অওিায় ম্পাপ্তদি কায ৃক্রম ম্পল্পকৃ অল্পািনা
কল্পরন। রেিীল্পি িল্পথ্যর
প্রল্পয়াজল্পন ১৫/১১/২০১৬প্তি: িাপ্তরল্পখ পুণরায় িাঁল্পদর ল্পঙ্গ প্তেস্তাপ্তরি অল্পািনা কল্পরন। ‘দ্মা েহুভৄখী সতু প্তনমৃাণ
প্রকল্পের’ কায ৃক্রম দু’ভাল্পগ প্তেভি- (১) ভ সতু প্তনমৃাণ কায ৃক্রম এেং (২) প্তিজাআন মীক্ষা, প্রপ্তকউরল্পমে ও
ন্যান্য কায ৃক্রম। অল্পািয কাপ্তরগরী ায়িা প্রকল্পের অওিায় প্তনল্পয়াগপ্রাি রামলৃক প্রপ্তিষ্ঠাল্পনর মাধ্যল্পম প্তনম্নেপ্তণ ৃি কায ৃক্রম ম্পাদন করা য় যা ভি ভ প্রকে িথা Padma Multipurpose Bridge Project
ফাস্তফায়ন ংবিষ্ট এফং এয ভনে যনয়নে ব্রীজ ও ংবিষ্ট অন্যান্য কানজয নক্সা প্রর্য়ন , প্রনয়াজনীয় বফববন্ন ধযননয
ইসুূ বববিক Study/Survey/Test কল্পর প্রপ্তিল্পেদন প্রণয়ন, Prequalification এফং Bid Document
প্রণয়ন ও য ৃাল্পািনা, বফববন্ন Social Action Plan প্রণয়ন, ক্রয় প্রপ্তক্রয়ায় ল্পযাপ্তগিা প্রভৃপ্তি-

Phase - 1A: Scheme DesignInception Report;
Scheme Design of Main Bridge;
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Scheme Design of RTW;
Scheme Design of Approach Road;
Scheme Design of Service Area- 2;

Phase - 1B : Additional StudiesTraffic survey update;
Stage 1 geotechnical investigation;
Stage 2 geotechnical investigation;
Seismic study;
Wind climate study;
Geophysical survey;
Total Engineering Survey across Padma River;
Accommodation Gas Pipeline on main Bridge;
Topographic/features survey - approach roads;
Geotechnical investigations - approach roads;
Geotechnical investigations for detail design of toll plaza,
service and resettlement areas;
Environmental quality baseline survey;
Census for Resettlement Plans;
GIS support for land acquisition and resettlement process;
Setting pegs along acquired land boundaries;
Baseline Ecosystem, Land use, Charland & Wildlife Survey;
Baseline Environmental Quality Survey (2);
Additional Support for RAP2, CMP and ADB PPTA Data;
Preparation of LAP for Additional Land Acquisition- Pegging of
Boundaries;
Census Survey Janjira Construction Yard;
Baseline Environmental Quality survey(s);
Topographic surveys of Padma River floodplains;
Diving along guide bank of Jamuna and Paksey bridges;
Bathymetric Survey;
ADCP Survey;
Dry season topographic and bathymetry surveys;
August 2010 confirmation bathymetry survey and morphology analysis;
RTK GPS;
North bank first drilling campaign;
Sample analysis for 1st north bank drilling campaign;
Remainder geotechnical investigations and testing for RTW- South Bank;
Remainder geotechnical investigations and testing for RTW- North Bank;

Pier scour model- Vancouver;
RTW section model- Vancouver;
Comprehensive model- RRI;
River morphology study- projection of future changes to river;
Physical Modeling Using Geo-Bags;
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Foreign training;

Phase - 1C: Detailed DesignDetailed Design of Main Bridge;
Detailed Design of RTW;
Detailed Design of Approach Road (Mawa);
Detailed Design of Approach Road (Janjira);
Detailed Design of Service Area- 2;
Independent Checking Engineer for Main Bridge & RTWs;

Phase- 1D : Procurement ActionPreparation of Pre-qualification Document of 5 Packages;
Evaluation of Pre-qualification for 5 Packages;
Preparation of Bid document for 5 Packages;
Evaluation of Bid document for 5 Packages;

Preparation of Safeguard Compliance guidelines: Social
Action PlanVol. 1: SAP Executive Summary;
Vol. 2: Socioeconomic Profiles of the Project Area;
Vol. 3: RAP I/Resettlement Sites;
Vol. 4: Rap II/Main Bridge and Approach Roads;
Vol. 5: RAP III/River Training Works;
Vol. 6: Resettlement Framework;
Vol. 7: Public Consultation and Participation Plan;
Vol. 8: Gender Action Plan;
Vol. 9: Public Health Action Plan;
Vol. 10: Charland Management Framework;
Vol. 11: Institutional and Implementation Arrangements;
Vol. 12: RAP IV/Janjira Construction Yard;
Vol. 13: RAP V/Mawa Construction Yard;

Environmental Action PlanEAP- Executive Summary;
Vol. 1a Environmental Assessment (4 RS/WB requirements);
Vol. 1b Initial Environmental Examination (4 RS/WB requirements);
Vol. 2 Environmental Impact Assessment;
Vol. 3 Environmental Quality Survey;
Vol. 4 Ecology Report;
Vol. 5 Climate Change Report;
Vol. 6 Cumulative Impact Assessment; and
Vol. 7 EA for Transmission Line.
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প্রণীি প্তরল্পাট ৃভল্পর কল্পয়কটির প্তিত্র

১৭। প্রকল্পের উল্পেশ্য জৃন :
প্রকল্পের ভ উল্পেশ্য
 Conduct detailed fiend investigation including various model test and detailed
facility design;
 Preparation of Pre-qualification & tender
documents; and
 Support in procurement process for construction of bridge at Mawa-Janjira

জৃন
দ্মা ক্ষতু প্তনমৃাল্পণর কাজ শুরু ওয়ায় ও
সুষ্ঠুভাল্পে এপ্তগল্পয় িায় আনরাচূ কাপ্তরগরী
ায়িা প্রকল্পের উল্পেশ্য অবজণে নয়নে ভনভণ
প্রেীয়ভান।

১৮। পূে ৃেিী ভল্যায়ন: প্রকেটির ২য় ংল্পলাধনীর প্রস্তাে প্তেল্পেিনাকাল্প োস্তোয়ন কায ৃক্রম ভল্যায়ল্পনর জন্য গঠিি অন্ত:মন্ত্রণায়
কপ্তমটি ২৩/০৬/২০১৩প্তি: িাপ্তরল্পখ একটি প্রপ্তিল্পেদন দাপ্তখ কল্পর। ংপ্তক্ষিাকাল্পর
উি প্রপ্তিল্পেদল্পন প্রদি
মিামি ও িার উর গৃপ্তি ব্যেস্থা ংক্রান্ত িথ্য প্তনম্নরূপ্রপ্তিল্পেদল্পন প্রদি মিামি
আন্তজণাবেক যাভণক ক্ষফা খানে এফং বফনদবক ও
স্থানীয় যাভণনকয out of Pocket Expenses
ফাফদ টিবব’য ংস্থান অনো ক্ষফী ব্যয় আবথ ণক ও
বযকল্পনা শৃেখরায বযন্থী ওয়ায় ংবিষ্ট
ভন্ত্রর্ারয়/বফবাগ কর্তণক ো খবেনয় ক্ষদখা; এফং
প্রকল্পটি ফাস্তফায়নন Time over-run ও Cost
over-run বযানযয বফলনয় নেষ্ট ওয়া।

গৃপ্তি ব্যেস্থা
টিবব’য ২য় ংনাধনীক্ষে উক্ত অবধক ব্যয়
অন্তর্ভণক্ত কযা নয়নে।

প্রকল্পটিয ক্ষভয়াদ যফেীনে আনযা ০৬ ভা
বৃবি কযা নয়নে।

১৯। য ৃল্পেক্ষণ:
১৯.১ কাপ্তরগরী ায়িা প্রকেটির আওোয় বননয়াবজে রামলৃক প্রপ্তিষ্ঠাল্পনর মাধ্যল্পম প্রর্ীে বডজাইন বফববন্ন
বযনানট ণয বববিনে ফেণভানন ‘দ্মা ফহুমুখী ক্ষতু প্তনমৃাণ প্রকনল্পয’ ফাস্তফায়ন কাজ চরভান যনয়নে। ববফষ্যনে
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ংবিষ্ট বফলনয় গনফলক , বেক ও বোথীনদযও এগুনরা কানজ রাগনফ ভনভণ প্রেীয়ভান। বযনাট ণমূ াড ণ
এফং পট কব বাক্ষফ ংযের্ কযা ক্ষে ;

প্রণীি প্তরল্পাট ৃভল্পর কপ্ত াআল্পেরী-সি ংরক্ষল্পণর প্তিত্র
১৯.২ প্রকল্প ফাস্তফায়নন Time ও Cost over-run নয়নে মথাক্রনভ ২০০% এফং ২৪.৫১% (অনুনেদ-৬);
১৯.৩ প্রাপ্ত PCR অনুমায়ী অবনস্পন্ন অবডট আবিয ংখ্যা ০৫টি এফং আবথ ণক ংনিনলয বযভার্
১০,৪২,৬৬,০০০/- টাকা। ইনোভনে ০৩টি আবি বনষ্পবি নয়নে এফং ০২টি অবনস্পন্ন যক্ষয়নে মায আবথ ণক
ংনিনলয বযভার্ ৪,০২,৪৪,০০০/- টাকা;
১৯.৪ প্রকনল্পয আওোয় গাবি ক্রম ফা বািায় বযচারনায ক্ষকান ংস্থা ন টিবব-ক্ষে বের না। বকন্তু PCR-এয
৭নং অনুনেনদ বািা গাবি ব্যফায ংক্রান্ত েথ্য উনেখ যনয়নে। অন্যবদনক প্রকনল্প ০২ ক্ষকাটি টাকায উক্ষবণ
ব্যয় ম্ববরে ০২টি প্যানকনজয আওোয় যাভণক প্রবেষ্ঠান বননয়াগ কযা (অনুনেদ-১৩) নরও PCR-এ ক্ষ
ম্পনকণ েথ্য ক্ষদওয়া য়বন;
১৯.৫ প্রকল্প ফাস্তফায়নন Time over-run বফনদবক অথ ণায়ন ও প্রকৃে ব্যয় ংক্রান্ত েথ্য
PCR-এ
মথামথবানফ উনেখ কযা য়বন। এ বফলনয় PCR-এয অনুনেদ - এ(৯), বফ(১),ব(১) এফং এ প্রবেনফদননয
অনুনেদ-৬, ৭, ১৪ দ্রষ্টব্য।
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২০। আইএভইবড’য সুাবয:
২০.১ প্রকনল্পয অবনস্পন্ন অবডট আবি দ্রুে বনষ্পবিয ব্যফস্থা বননে নফ (অনুনেদ-১৯.৩);
২০.২ ববফষ্যনে জােীয় গুরুত্বপূর্ ণ এরূ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ক্ষেনে Cost over-run বফনল কনয Time over-run
ন্যূনেভ ম ণানয় যাখনে ংবিষ্ট ভন্ত্রর্ারয়/বফবাগ ও ংস্থা প্রনয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রর্ কযনফ (অনুনেদ-১৯.২);
২০.৩ প্রকনল্পয PCR মথামথবানফ প্রর্য়ন এফং ংবিষ্ট ংস্থা ও ভন্ত্রর্ারয় /বফবাগ কর্তণক ো Countersign কযায
ভয় েনথ্যয ঠিকো মাচাইনয় নচষ্ট নে নফ; এফং (অনুনেদ-১৯.৪, ১৯.৫); এফং
২০.৪ প্রকনল্পয আওোয় প্রর্ীে প্রবেনফদন /বডজাইন মথামথবানফ ং যেনর্য ব্যফস্থা বননে নফ। একটি কব জােীয়
আকণাইনব ংযেনর্য ব্যফস্থা ক্ষনওয়া ক্ষমনে ানয (অনুনেদ-১৯.১)।
২১। নুল্পেদ ২০-সি েপ্তণ ৃি সুাপ্তরসলর আনরানক প্রনমাজূ ক্ষেনে ক্ষতু বফবাগ ও োংাল্পদল সতু কর্তৃক্ষ মনথানাযুক্ত ব্যফস্থা
গ্রর্ কযনফ এফং ো অগামী এক মাল্পর মল্পধ্য আইএভইবড-ক্ষক অফবে কযক্ষফ।
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