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ii

রনব যাহী সাি সাংমক্ষপ
ক্রেবর্ যোন রবদ্যুমতি িারহদা পূিমণি লমক্ষু সিকাি রবদ্যুৎখাত উন্নয়মন স্বল্প, েধ্যে ও দীর্ য শেয়াদী পরিকল্পনায়
উৎপাদন, সঞ্চালন ও রবতিণ ব্যবস্থাি আওতায় রবরভন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা েহণ কিমে। এিই র্ািাবারহকতায় ওময়স্ট
শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী-ওম াপারেমকা শদমেি দরক্ষণ-পরিোঞ্চমলি 21টি শ লাি 41টি উপম লা
রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প েহণ কমি। প্রকল্পটি রবদ্যুৎ, জ্বালানী ও খরন সম্পদ
েন্ত্রণালময়ি উমযামগ “ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে” ওম াপারেমকা কর্তক
য বাস্তবারয়ত
হমে।
সরকানর খাক্ষতর উিয়ন প্রকেসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ন পনরর্ীের্ ও মূল্যায়ক্ষনর জন্য পনরকেনা মন্ত্রর্ালক্ষয়র অধীন
র্াস্তর্ায়ন পনরর্ীের্ ও মূল্যোয়ন মেভোগ (আইএমইনি) সিকোদ্দিি ককন্দ্রীয় সংস্থো নহক্ষসক্ষর্ োনয়ত্ব পালন করক্ষছ।
সরকাক্ষরর গৃনহত উিয়ন প্রকেসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ন অগ্রগনত পনরর্ীেক্ষর্র মাধ্যক্ষম সমস্যানে নচনিত করা ও উিরক্ষর্র
ব্যাপাক্ষর আইএমইনি কার্ বকরী পেক্ষেপ গ্রহর্ কক্ষর র্াক্ষক। আইএমইনি এই প্রকক্ষের নননর্ড় পনরর্ীেক্ষর্র কার্ ব
সম্পােক্ষনর জন্য সস্টপস্ টুয়ািস্ব সিক্ষিলপক্ষমন্ট ৪/৪, ব্লক-এ , লালমাটয়া, ঢাকা সক ননক্ষয়াগ প্রোন কক্ষরক্ষছ।
নননর্ড় পনরর্ীের্ কাক্ষজর কমব পিনত নহক্ষসক্ষর্ প্রকক্ষের প্রক্ষয়াজনীয় েনললানে (নিনপনপ, পনরে নব প্রনতক্ষর্েন, মূল্যায়ন
প্রনতক্ষর্েন ইতযানে) সংগ্রহ ও নরিউ করা, সংস্থার ব্যর্স্থাপনা পনরচালক, প্রকে পনরচালক ও র্াস্তর্ায়নকারী নর্নিি
স্তক্ষরর কমবকতবাক্ষের সাক্ষর্ সর্াগাক্ষর্াগ ও সাোত এর্ং উপকারক্ষিাগীক্ষের সাক্ষর্ ইনক্ষিপ্র্ ইন্টারনিউসহ েলীয়
আক্ষলাচনার মাধ্যক্ষম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমাে কর্া Qualitative & Quantitative উিয় পিনতক্ষত তথ্য
সংগ্রহ ও নর্ক্ষেষর্ করা হক্ষয়ক্ষছ।
পররবীক্ষণ কাদজর উদেশ্য হদলা রবদ্যুৎ রবভাদগর অধীন “ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে”
ওম াপারেমকা কর্তক
য বাস্তবায়নার্ীন প্রকমল্পি রনরবড় পরিবীক্ষণ কা পরিিালনা কমি প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অেগরত
যামলািনা
পর্
ও সেস্যারদ রিরিত কিা ও সুপারিেসহ প্ররতমবদন প্রণয়ন কমি উপস্থাপন কিা।
প্রকক্ষের লেয হক্ষে প্রকে এলাকার ক্রমর্ধ বমান নর্দুযৎ চানহো পূরক্ষর্র জন্য নর্তরর্ ব্যর্স্থার উিয়ন কক্ষর ননরর্নেি
নর্দুযৎ সরর্রাহ নননিতকরর্। সেক্ষ র েনের্ পনিমাঞ্চক্ষলর 21ট সজলার 41ট উপক্ষজলার নর্দুযৎ নর্তরর্ ব্যর্স্থা
নি ালী ও উিত করার মাধ্যক্ষম এলাকার জনসাধারক্ষর্র আর্ ব-সামানজক অর্স্থার উিনত সাধন করা। এছাড়া পদ্মা
সসতু ননমবাক্ষর্র ক্ষল সসতুক্ষক নঘক্ষর েনের্াঞ্চক্ষল সর্ র্নধ বত নর্দুযৎ চানহো ততরী হক্ষর্ এর্ং সসতুর েনের্ প্রাক্ষন্ত
স্থানপতব্য অর্ বনননতক সজাক্ষনর জন্য সর্ নর্পুল নর্দুযৎ চানহো সৃনি হক্ষত র্াক্ষে তা পূরর্ করা। প্রকেট র্াস্তর্ানয়ত হক্ষল
কানরগনর ও অ-কানরগনর নসক্ষস্টম লস হ্রাস পাক্ষর্।
প্রকেট 2016-2021 সময়াক্ষে র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষে। নজওনর্ এর্ং সংস্থার ননজস্ব অর্ বায়ক্ষন 168,727.79 লে
োকা র্ার মক্ষধ্য নজওনর্ অং 163,715.40 লে এর্ং সংস্থার ননজস্ব অর্ ব 5,012.39 লে োকা প্রকে ব্যয়
ননধ বারর্ করা হয়। প্রর্ম পর্ বাক্ষয় প্রকেট জুলাই 2016 সর্ক্ষক জুন 2019 সময়াক্ষে র্াস্তর্ায়ক্ষনর জন্য 21 জুন 2016
তানরক্ষখর একক্ষনক সিায় অনুক্ষমানেত হয়। প্রকে েপ্তর সূক্ষত্র জানা র্ায় জুন 2019 পর্ বন্ত সিৌত অগ্রগনত নছল 27.5%
এর্ং আনর্ বক ব্যয় নছল 20.15%। পরর্তীক্ষত 1ম সংক্ষ ানধত আকাক্ষর প্রকে র্াস্তর্ায়ন কাল ও ব্যয় বৃনি কক্ষর জুলাই
2016 সর্ক্ষক জুন 2021 সময়াক্ষে র্াস্তর্ায়ক্ষনর জন্য 25 জুন 2019 তানরক্ষখর একক্ষনক সিায় অনুক্ষমানেত হয়।
ওক্ষয়স্ট সজান পাওয়ার নিনিনর্উ ন সকাম্পানী-ওক্ষজাপানিক্ষকা সর্ক্ষক প্রাপ্ত তথ্য নর্ক্ষেষর্ কক্ষর সেখা র্ায় স ব্রুয়ানর
2020 পর্ বন্ত সিৌত কাক্ষজর অগ্রগনত 34.5% এর্ং অর্ ব ব্যয় 26.0% হক্ষয়ক্ষছ। এ নর্ষক্ষয় পর্ বক্ষর্েক্ষর্ সেখা র্ায় জনম
অনধগ্রহর্ সংক্রান্ত কাক্ষজর েীঘ বসূনত্রতা; েরপত্র আহ্বর্াক্ষনর নসিান্তহীনতা ও জনর্ক্ষলর ঘােনতর কারক্ষর্ অগ্রগনত কম
হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ননধ বানরত সময় (জুন-2021) প্রকে কাজ সমানপ্তক্ষত সং য় রক্ষয়ক্ষছ।
প্রকক্ষের অধীক্ষন প্রকে এলাকায় সর্ সকল কাজ করার লেযমাত্রা ননধ বারর্ করা হক্ষয়ক্ষছ:(ক) 1722ট নর্তরর্ ট্রান্স রমার স্থাপন করা; (খ) 449.25 নকক্ষলানমোর 33 সকনি নর্তরর্ লাইন স্থাপন করা;
(গ) 605 নকক্ষলানমোর 33 সকনি নর্তরর্ লাইন পুনর্ বাসন/নর্ায়ন করা; (ঘ) 62 নকক্ষলানমোর 11 সকনি নর্তরর্
লাইন স্থাপন করা; (ঙ) 31ট নতুন 33/11 সকনি উপক্ষকন্দ্র স্থাপন করা ও (চ) 32ট 33/11 সকনি উপক্ষকন্দ্র
পুনর্ বাসন/ নর্ায়ন করা।

iii

প্রকক্ষের অধীক্ষন 31ট, 33/11 সকনি নতুন উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ ও 32ট, 33/11 সকনি উপক্ষকন্দ্র পুনর্ বাসক্ষনর সংস্থান
রক্ষয়ক্ষছ। এই 63ট উপক্ষকক্ষন্দ্রর মক্ষধ্য মাত্র 6ট GIS 33/11 সকনি উপক্ষকন্দ্র আন্তজবানতক েরপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম
ননমবাক্ষর্র নর্ষক্ষয় মূল নিনপনপক্ষত অন্তর্ভবি নছল। অর্ন ি 57ট AIS Type উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ ও পুনর্ বাসক্ষনর কাজ
জাতীয় উন্মুি েরপক্ষত্রর (NCT) মাধ্যক্ষম করার পনরর্ক্ষত ব আন্তজবানতক উন্মুি েরপক্ষত্রর (ICT) মাধ্যক্ষম সম্পােক্ষনর
নর্ষট সংক্ষ ানধত নিনপনপক্ষত অনুক্ষমানেত হয়।
প্রকক্ষের জন্য অনধগ্রহর্কৃত 25 একর জনমর মূল্য মূল নিনপনপ অনুসাক্ষর 1,520.00 লে োকা ননধ বারর্ করা
হক্ষয়নছল। নকন্ত পরর্তীক্ষত সরকাক্ষরর জনম অনধগ্রহক্ষর্র নতুন নীনতর (অনধগ্রহর্কৃত জনমর মানলকক্ষক সরকার কতৃক
ব
ধার্ বকৃত মূক্ষল্যর 3 (নতন) গুর্ মূল্য পনরক্ষ াধ করার কারক্ষর্ অনতনরি 13,645.50 লে োকা প্রক্ষয়াজন হয়।
প্রকক্ষের শুরু সর্ক্ষক (01/07/2016) অদ্যার্নধ প্রকে পনরচালক পক্ষে সকাক্ষনা পনরর্তবন হয়নন। েীঘ ব সময় ধক্ষর একজন
প্রকে পনরচালক কমবরত র্াকা প্রকক্ষের কার্ বানে র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ক্ষনর জন্য সহায়ক।
উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ ও পুনর্ বাসন এর্ং নতুন 1722ট ট্রান্স রমার স্থাপক্ষনর ক্ষল র্তবমাক্ষন চালু উপক্ষকন্দ্র ও
ট্রান্স রমাক্ষরর সলাক্ষির চাপ কমাক্ষত সেম হক্ষর্। ক্ষল র্তবমাক্ষন চালু উপক্ষকন্দ্রগুনল েীঘ ব সময় ধক্ষর সঠিকিাক্ষর্ কাজ
করক্ষত পারক্ষর্ এর্ং সিাক্ষেজ িাক্ষলা র্াকক্ষর্। প্রায় 1200 নকনম নর্তরর্ লাইন স্থাপন ও পুনর্ বাসন করার ক্ষল গ্রাহক
পর্ বাক্ষয় নর্দুযৎ সরর্রাহ মানসম্মত হক্ষর্ এর্ং সাক্ষর্ সাক্ষর্ নসক্ষস্টম লস কক্ষম আসক্ষর্।
প্রকে এলাকায় ননরর্নছিিাক্ষর্ অনধক নর্দুযৎ সরর্রাহ বৃনি পাওয়ার ক্ষল নতুন নতুন ন ে কারখানা গক্ষড় উঠক্ষর্ ও
স্থানপতব্য কারখানায় উৎপােন বৃনি পাক্ষর্। এক্ষত নতুন নতুন কমবসংস্থান সৃনি হক্ষর্, ক্ষল েনরদ্রতা হ্রাস পাক্ষর্।
প্রকক্ষের কাজ দ্রূত সমক্ষয়র মক্ষধ্য স ষ করার জন্য:
একট সময় নিনিক র্াস্তর্ কমবপনরকেনা প্রর্য়ন কক্ষর তা কক্ষঠারিাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষনর ব্যর্স্থা গ্রহর্ করা প্রক্ষয়াজন।
এছাড়া অননতনর্লক্ষে ঘােনত জনর্ল ননক্ষয়াক্ষগর ব্যর্স্থা গ্রহর্ করা। প্রকক্ষের ননমবার্াধীন নর্তরর্ উপক্ষকন্দ্রগুক্ষলার
র্াস্তর্ায়ন কাক্ষজর সময়নিনিক অগ্রগনত র্র্ার্র্ হক্ষে নকনা তা ব্যর্স্থাপনা পর্ বায় সর্ক্ষক মননেনরং করা; প্রনতট
EPC ঠিকাোরক্ষের চুনির র্াস্তর্ায়ন সময়কাল র্াস্তর্তার নননরক্ষখ ননধ বানরর্ করা এর্ং প্রকক্ষের সাইক্ষে কমবরত সকল
কমীর ননরাপিা উপকরর্ পনরধানসহ প্রক্ষয়াজনীয় ননরাপিার ব্যর্স্থা গ্রহক্ষর্র নর্ষক্ষয় EPC ঠিকাোরক্ষের ননকে হক্ষত
র্াস্তর্ায়ক্ষনর অঙ্গীকার পত্র গ্রহক্ষর্র নর্ষয়ট নর্ক্ষর্চনা করা েরকার। নতুন উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র জন্য সর্ দুট জনমর স্থান
পনরর্তবক্ষনর প্র াসননক প্রনক্রয়া এখনও সম্পি হয়নন তা অনুক্ষমােন প্রনক্রয়া সম্পি কক্ষর ভূনম অনধগ্রহর্, ভূনম উিয়ন
ও েরপত্র আহ্বর্ান কক্ষর উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ সম্পি করক্ষত আক্ষরা নতন র্ছর সমক্ষয়র প্রক্ষয়াজন। এমতার্স্থায় চলমান
প্রকে সর্ক্ষক উপক্ষকন্দ্র দুট র্াে নেক্ষয় সংস্থার ননজস্ব অর্ বায়ক্ষন পরর্নতবক্ষত সম্পি করা সর্ক্ষত পাক্ষর। ব্যর্স্থাপনার পে
সর্ক্ষক সঠিক কমবপনরকেনা প্রর্য়ন কক্ষর তা কক্ষঠারিাক্ষর্ মননেনরং করা হক্ষল এর্ং ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক প্রকক্ষের
সময়াে আক্ষরা এক র্ছর অর্ বাৎ জুন 30, 2022 পর্ বন্ত বৃনি করা হক্ষল প্রকক্ষের সকল অক্ষঙ্গর কাজ সম্পি করা সম্ভর্
হক্ষর্ আ া করা র্ায়।
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প্রথে অধ্যায়
প্রকক্ষের নর্স্তানরত র্র্ বনা
1.1 পটভূরম:
িাষ্ট্রপরতি আমদে নাং
িািা বাাংলামদমেি রবদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও রবতিমণি ন্য
সামলি শে
বাাংলামদে রবদ্যুৎ উন্নয়ন শবাে য (রবউমবা) একটি সাাংরবর্ারনক সাংস্থা রহসামব প্ররতষ্ঠা লাভ কমি। ৪ বেমিি এই
অের্াত্রায় রবদ্যুৎ জ্বালানী ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালময়ি রবদ্যুৎ রবভাগ শদমেি রবদ্যুৎ উৎপাদন
শেেঃওেঃ শথমক
শেেঃ ওেঃ এ উন্নীত কমিমে। সামথ সামথ শবমড়মে সঞ্চালন ও রবতিণ ক্ষেতা এবাং োহমকি সাংখ্যা।
পিবতীমত রবদ্যুৎ সঞ্চালমনি ন্য রপর রসরব’শক এবাং আাংরেক রবদ্যুৎ রবতিমণি ন্য রেরপরেরস, শেসমকা,
ওম াপারেমকা ও শনসমকামক দারয়ত্ব প্রদান কিা হয়। অন্যরদমক রবদ্যুৎ উৎপাদমনি শক্ষমত্রও এরপএসরসএল,
এনেরিউরপর রসএল ও ইর রসরব শক দারয়ত্ব শদওয়া হয়। এখনও শভৌমগারলক এলাকা রহসামব শদমেি শবেীিভাগ
রবদ্যুৎ উৎপাদন ও রবতিমণি দারয়ত্ব রবউমবা’ি উপি ন্যস্ত আমে। রবউমবা শদমে রবদ্যুমতি Single Buyer রহসামব
কা কিমে।
রবউমবা’ি দরক্ষণ-পরিোঞ্চমলি
(একুে) শ লাি রবতিণ শকাম্পানী রহসামব ওম াপারেমকামকই সব য প্রথে
শকাম্পানী শর্াষণা কিা হয় এবাং
সামলি োি য োমস শভাক্তা চুরক্ত (Vendor Agreement) ও Power
sales agreement স্বাক্ষরিত হয়। ওম াপারেমকাি অর্ীমন িময়মে টি সামকযল। প্ররতটি সামকযল এক ন
তত্ত্বাবর্ায়ক প্রমকৌেলী কর্তক
য পরিিারলত হয়। রবতিণ রবভাগ সমূহ রবরভন্ন সামকযমলি অর্ীমন রবযোন। রনব যাহী
প্রমকৌেলীবৃন্দ রবরভন্ন রবতিণ রবভামগি দারয়মত্ব শথমক োঠ পর্ যাময়ি কা সম্পন্ন কমিন। ওম াপারেমকাি অর্ীমন
টি রবদ্যুৎ রবতিণ দপ্তি িময়মে। শভৌমগারলকভামব ওম াপারেমকাি অর্ীমন শদমেি দরক্ষণ-পরিোঞ্চমল টি
প্রোসরনক শ লা রনময় গঠিত, র্াি রবস্তৃরত প্রায়
বগ য রক.রে. এবাং নসাংখ্যা প্রায়
রেরলয়ন।
কৃরষ প্রর্ান এই অঞ্চমল রবদ্যুমতি িারহদাও তাই মূলত: আবারসক ও কৃরষ রভরিক, তমব এখামন শবে রকছু োঝারি ও
বৃহৎ রেল্প িময়মে এবাং ভরবষ্যমত রেল্প রবকামেি প্রচুি সম্ভাবনাও িময়মে। ওম াপারেমকাি এলাকায় দ্যইটি িপ্তানী
‘প্ররক্রয়াকিণ অঞ্চল’ িময়মে। রনেযাণার্ীন পদ্মা শসতুি প্রভাব, খুলনাি পাে রেল্প, োে রেল্প ও বরিোমল প্ররতরনয়তই
নতুন নতুন শকাল্ডমটামি , শপারি ফােযসহ অন্যান্য কৃরষ রভরিক রেল্প গমড় উঠমে। সামথ সামথ গমড় উঠমে রিরন কল,
তাোকসহ রবরভন্ন ভািী রেল্প। শদমেি সব যবৃহৎ স্থল বন্দি শবনামপাল ও অমপক্ষাকৃত শোে বন্দি শভােিা এই অঞ্চমল
থাকায় আলাদা গুরূত্ব শপময়মে। খুলনা, র্মোি, ফরিদপুি, কুরটয়া, বরিোল ও পটুয়াখালী শ লাি বৃহৎ রবপনী রবতান,
বারণর ুক শকন্দ্র ও উচ্চ রেক্ষা প্ররতষ্ঠানসহ এই গুরুত্বপূণ য েহিগুমলা শদমেি দরক্ষণ অঞ্চমলি অথ যননরতক অেগরতি
প্রাণ শকমন্দ্র পরিণত হময়মে। সােরেকভামব এই অঞ্চমল অথ যনীরতি িাকা ঘুিমে দ্রুত গরতমত। অেগরতি এই িাকামক
এরগময় রনমত প্রময়া ন োন সম্পন্ন ও রনিবরেন্ন রবদ্যুৎ সিবিাহ।
অন্যরদমক এই এলাকাি রবযোন রবতিণ ট্রান্সফিোি,
শকরভ উপমকন্দ্রসহগুমলা অমনক রদমনি পুিাতন
হওয়ায় ব্যবহামিি অনুপমর্াগী হময় পমড়মে। অমনক শক্ষমত্রই লাইন ও উপমকন্দ্র সমূহ overloaded এবাং র্ন্ত্রপারত
সমূহ under-rated হময় আমে। এ োড়া রবদ্যুৎ োহমকি সাংখ্যা ও িারহদা রদন রদন শবমড়ই িলমে। প্ররত বেি
গমড় প্রায়
হামি রবদ্যুমতি িারহদা বৃরিি ফমল এ অঞ্চমলি পুমিা রবতিণ ব্যবস্থাি পুনব যাসণ, সম্প্রসািণ ও
আপমেমেেমনি প্রময়া ন হময় পমড়মে। এই অবস্থায় সিকাি কর্তক
সমনি েমধ্য সবাি ন্য রবদ্যুৎ
য শর্ারষত
নীরত বাস্তবায়মন ওময়স্ট শ ামনি রবতিণ ব্যবস্থাি পুনব যাসন, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেমনি ন্য ওম াপারেমকা
পদমক্ষপ েহণ কমিমে।
সরকানর খাক্ষতর উিয়ন প্রকেসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ন পনরর্ীের্ ও মূল্যায়ক্ষনর জন্য পনরকেনা মন্ত্রর্ালক্ষয়র অধীন
র্াস্তর্ায়ন পনরর্ীের্ ও মূল্যোয়ন মেভোগ (আইএমইনি) সিকোদ্দিি ককন্দ্রীয় সংস্থো নহক্ষসক্ষর্ োনয়ত্ব পালন করক্ষছ।
উিয়ন প্রকেসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ন অগ্রগনত পনরর্ীেক্ষর্র মাধ্যক্ষম নর্নিি সমস্যানে সর্মন ব্যয় বৃনি, সময়াে বৃনি,
গুর্গতমাক্ষনর পনরর্তবন, অনুক্ষমানেত কাক্ষজর পনরনধ পনরর্তবন ইতযানে নর্ষয়গুক্ষলা নচনিত করা ও সমস্যানে উিরক্ষর্র
ব্যাপাক্ষর আইএমইনি কার্ বকরী পেক্ষেপ গ্রহর্ কক্ষর র্াক্ষক।
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1.2 উদেশ্য:
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকমল্পি উদেদশ্য হদে:
(ক)
(খ)
(গ)
(র্)
(ঙ)

পদ্মা শসতু রনেযাণ এবাং ভরবষ্যমতি অথ যননরতক অঞ্চলগুমলা রনেযামণি ফমল শদমেি দরক্ষণ পরিোঞ্চমলি
রবদ্যুমতি ক্রেবর্ যোন িারহদা শেোমনা।
রবদ্যুমতি উৎপাদন ও িারহদা শোকারবলাি ন্য বতযোন রবতিণ ব্যবস্থাি ক্ষেতা বরর্ যতকিণ।
োনসম্মত রবদ্যুৎ সিবিামহি রনভযিমর্াগ্যতা ও স্থারয়ত্ব রনরিতকিণ।
কারিগরি ও অ-কারিগরি রসমস্টে লস হ্রাস কিা।
রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি রবভ্রাে করেময় আনা।

1.3 অনুদমােন/সাংমোর্ন/শেয়াদ বৃরি:
 ‘ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন’ প্রকল্পটি প্রথে পর্ যাময় জুলাই
হমত জুন
শেয়ামদ বাস্তবায়মনি ন্য জুন
তারিমখি একমনক সভায় অনুমোরদত হয়। প্রাথরেক
পর্ যাময় এি প্রাক্করলত ব্যয় র্িা হময়রেল
লক্ষ োকা।
 পিবরতযমত (1ে সাংমোরর্ত) সেয় এবাং প্রাক্করলত ব্যয় বৃরি কমি
সভায় অনুমোরদত হয়। সাংমোরর্ত সেয়কাল র্িা হয় জুলাই
লক্ষ োকা রনর্ যািণ কিা হয়।

জুন
তারিমখ অনুরষ্ঠত একমনক
হমত জুন
এবাং প্রাক্করলত ব্যয়

1.4 অথ যায়মনি অবস্থা (মূল/সাংমোর্ন, হ্রাস/বৃরিি হাি):
সারর্ী-১
মূল অনুমোরদত ব্যয়
(লক্ষ োকা)

প্রথে সাংমোরর্ত প্রাক্করলত ব্যয়
(লক্ষ োকা)

(হ্রাস)/বৃরিি
হাি

শোে
র ওরব
সাংস্থাি রন স্ব অথ য
অন্যান্য (উমেখ কিমত হমব)

1.5 প্রকদল্পর প্রর্ান প্রর্ান কা সমূহ:
(ক) 1722টি রবতিণ ট্রান্সফিোি স্থাপন;
(খ)

449.25 রকমলারেোি

শকরভ রবতিণ লাইন স্থাপন;

(গ)

605 রকমলারেোি 33 শকরভ রবতিণ লাইন পূনব যাসন/নবায়ন;

(র্)

62 রকমলারেোি

(ঙ)

31টি নতুন 33/11 শকরভ উপমকন্দ্র স্থাপন;

(ি)

32ট 33/11 সকনি উপক্ষকন্দ্র পূনর্ বাসন/নর্ায়ন করা।

শকরভ রবতিণ লাইন স্থাপন;
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1.6 প্রকমল্পি অঙ্গ রভরিক লক্ষোত্রা:
প্রকমল্পি অাংগ রভরিক লক্ষুোত্রা (বেিরভরিক আরথ যক ও বাস্তব পরিকল্পনা):
প্রকল্প/কার্ যক্রমেি নাে ও শকাে
বাস্তবায়নকািী সাংস্থা
বাস্তবায়নকািী রবভাগ/েন্ত্রণালয়

সারর্ী-২

ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প ( ে সাংমোর্ন)
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে
রবদ্যুৎ রবভাগ/রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালয়
(লক্ষ োকায়)

ইমকামনা
রেক
শকাে

ইমকামনারেক সাব
শকাে

1
ক) িা স্ব

2

4501
4601
4700
4800
4816
4823
4824
4828
4846
4901
4916
উপক্ষমাে (রাজস্ব)
খ) মূলধন
6807

3
কমমকতমার ববতন
কমমচারীর ববতন
টিএ,রিএ এবাং অন্যান্য ভাতারে
ইরিরনয়াররাং ও কনসালদটরি সারভমস
বটরলদ ান বপাদেজ ইতুারে
গারির জ্বালারন খরচ
এলরস বখালায় ব্াাংক চাজম
অর স বেশনারর
ট্রািদপাদট মশন এন্ড ল্যারন্ডাং
বমরামত, রক্ষণাদবক্ষণ ও পুনব মাসন
অর স সরিামারে

1।
i)
ii)
iii)

উপক্ষমাে-1
6813
6815
6821
6851
6900
7000
7001 ও 7081
7901
7980

শোে আরথ যক ও বাস্তব পরিকল্পনা

ইমকামনারেক সাব শকাে রভরিক অমঙ্গি
বণ যনা

পরিবহন ও র্ানবাহন
ীপ
োবল শকরবন রপক আপ
েেি সাইমকল
উপাোন ও সরিাম
করিউটার ও রপ্রন্টার
ফারন যিাি
দটাকরপ বমরশন
জরম অরধগ্রহণ
ইনস্টমলেন বাবদ খিি
মাটি পর্ মদবক্ষণ ও ল্যান্ড বিদভলপদমন্ট
কােমস রিউটি, ভুাট ও ট্যাক্স
রনমমাণকালীন সুে

একক

একক ের

পরি
োন

4

5

6

শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

টি
টি
টি

73.52
45.00
1.46

1
4
10

শথাক
শসে
শসে
শসে
একি
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

শথাক
1.00
2.50
2.50
606.36
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

শথাক
10
5
1
25
শথাক
শথাক
শথাক
শথাক

শোে খিি

7
610.56
225.45
556.57
478.08
1.00
38.58
216.10
12.92
2668.78
7.50
12.50
4828.05

73.52
45.00
1.46
268.18
106751.11
10.00
12.50
2.50
15165.30
8540.09
95.00
26604.69
3247.84

ও ন

আরথ যক
পরিোন

বেি-1
অর্ বর্ছর 2016-17
বাস্তব
অাংমগি
প্রকমল্পি
েতকিা হাি
েতকিা
হাি
10
11

বেি-2
অর্ বর্ছর 2017-18
বাস্তব
আরথ যক
অাংমগি
প্রকমল্পি
পরিোন
েতকিা
েতকিা
হাি
হাি
12
13
14

আরথ যক
পরিোন

8

9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03

15.87
0.00
68.74
0.00
0.02
0.08
0.08
1.00
0.00
0.00
1.90
87.61

2.60
0.00
12.35
0.00
2.00
0.10
0.02
7.74
0.00
0.00
15.20
1.81

0.01
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05

52.87
1.96
72.35
0.00
0.02
8.04
0.32
2.92
0.00
0.95
0.00
139.44

8.66
0.87
13.00
0.00
2.00
20.84
0.15
22.60
0.00
12.67
0.00
2.89

0.03
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08

167.90
75.50
151.83
125.00
0.32
9.50
70.00
3.00
100.00
1.42
3.50
707.97

27.50
33.49
27.28
26.15
32.00
24.62
32.39
23.22
3.75
18.93
28.00
14.66

0.10
0.04
0.09
0.07
0.00
0.01
0.04
0.00
0.06
0.00
0.00
0.42

0.04
0.11
0.01
0.16
0.63
0.00
0.00
0.00
0.09
0.05
0.00
0.16
0.02

70.30
95.76
0.00
166.06
1883.94
2.03
4.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

95.62
53.20
0.00
61.12
1.72
20.30
38.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.17
5.68
0.00
9.84
1.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
101.58
10813.99
1.81
3.96
1.12
1084.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
56.43
0.00
37.88
10.13
18.10
31.68
44.80
7.15
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6.02
0.00
6.02
6.41
0.00
0.00
0.00
0.64
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.54
0.54
14198.50
2.90
3.70
1.38
14080.88
2577.80
75.00
8842.68
516.00

0.00
0.00
0.00
0.00
13.30
29.00
29.60
55.20
92.85
30.18
78.95
33.24
15.89

0.00
0.00
0.00
0.00
8.42
0.00
0.00
0.00
8.35
1.53
0.04
5.24
0.31

0.00
0.00

15

বেি-3
অর্ বর্ছর 2018-19
বাস্তব
অাংমগি
প্রকমল্পি
েতকিা
েতকিা
হাি
হাি
16
17

3

উপক্ষমাে-2
উপমোে (মূলর্ন) (উপমোে 1+2)
গ) রফর কুাল করিনম নসী
র্) প্রাইস করিনম নসী
সব যমোে (ক+খ+গ+র্)

শথাক
শথাক

শথাক
শথাক

শথাক
শথাক

160429.03
160697.21
1067.51
2135.02
168727.79

0.95
0.95
0.01
0.01
1.00

1840.81
2006.87
0.00
0.00
2094.48

1.15
1.25
0.00
0.00
1.24

1.09
1.19
0.00
0.00
1.24

11905.30
12006.88
0.00
0.00
12146.33

7.42
7.47
0.00
0.00
10.36

7.06
7.12
0.00
0.00
10.36

4298.44
4298.99
0.00
0.00
4106.96

25.12
25.08
0.00
0.00
24.30

3.88
23.88
0.00
0.00
24.30

প্রকমল্পি অঙ্গ রভরিক লক্ষুোত্রা (বেিরভরিক আরথ যক ও বাস্তব পরিকল্পনা):
প্রকল্প/কার্ যক্রমেি নাে ও শকাে
বাস্তবায়নকািী সাংস্থা
বাস্তবায়নকািী রবভাগ/েন্ত্রণালয়

ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প ( ে সাংমোর্ন)
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে
রবদ্যুৎ রবভাগ/রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালয়
(লক্ষ োকায়)

ইমকামনা
রেক
শকাে

ইমকামনারেক সাব
শকাে

1
ক) িা স্ব

2

4501
4601
4700
4800
4816
4823
4824
4828
4846
4901
4916
উপক্ষমাে (রাজস্ব)
খ) মূলধন
6807

ইমকামনারেক সাব শকাে রভরিক অমঙ্গি
বণ যনা

3
কমমকতমার ববতন
কমমচারীর ববতন
টিএ,রিএ এবাং অন্যান্য ভাতারে
ইমিমনয়োমিং ও কনসোিদ্দটমি সোমভমস
কটমিদ্দ োন কপোদ্দেজ ইিযোমদ
গোমড়ি জ্বোিোমন খিচ
এিমস কখোিোয় ব্োংক চোজম
অম স কে নোমি
ট্রোিদ্দপোদ্দট ম ন এন্ড ল্যোমন্ডং
কিিোিি, িক্ষণোদ্দেক্ষণ ও পুনে মোসন
অম স সিিোিোমদ

1।
i)
ii)
iii)

উপক্ষমাে-1
6813
6815
6821
6851
6900
7000
7001 ও 7081

পরিবহন ও র্ানবাহন
ীপ
োবল শকরবন রপক আপ
েেি সাইমকল
উপাোন ও সরিাম
করিউটার ও রপ্রন্টার
ফারন যিাি
দ্দটোকমপ কিম ন
জমি অমধগ্রহণ
ইনস্টক্ষল ন র্ার্ে খরচ
িোটি পর্ মদ্দেক্ষণ ও ল্যোন্ড কেদ্দভিপদ্দিন্ট

শোে আরথ যক ও বাস্তব পরিকল্পনা

বেি-4
অর্ বর্ছর 2019-20

পরিোন

শোে খিি

আরথ যক পরিোন

ও ন

বেি-5
অর্ বর্ছর 2020-21

বাস্তব
অাংমগি েতকিা প্রকমল্পি
হাি
েতকিা হাি
19
20

একক

একক ের

4

5

6

7

8

18

শথাক
শথাক
শথাক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক

শথাক
শথাক
শথাক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক

শথাক
শথাক
শথাক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক
সর্াক

610.56
225.45
556.57
478.08
1.00
38.58
216.10
12.92
2668.78
7.50
12.50
4828.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03

198.43
74.00
151.83
155.00
0.32
10.50
75.00
3.00
1300.00
2.57
3.55
1974.21

32.50
32.83
27.28
32.42
32.00
27.22
34.71
23.22
48.71
34.27
28.40
40.89

টি
টি
টি

73.52
45.00
1.46

1
4
10

শথাক
শসে
শসে
সসে
একর
সর্াক
সর্াক

শথাক
1.00
2.50
2.50
606.36
সর্াক
সর্াক

শথাক
10
5
1
25
সর্াক
সর্াক

73.52
45.00
1.46
268.18
106751.11
10.00
12.50
2.50
15165.30
8540.09
95.00

0.04
0.11
0.01
0.16
0.63
0.00
0.00
0.00
0.09
0.05
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
48037.97
2.50
0.00
0.00
0.00
3928.44
20.00

0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
25.00
0.00
0.00
0.00
46.00
21.05

আরথ যক পরিোন

বাস্তব
প্রকমল্পি
হাি

21

অাংমগি েতকিা
হাি
22

েতকিা

0.11
0.04
0.09
0.09
0.00
0.01
0.04
0.00
0.77
0.00
0.00
1.17

175.47
73.98
111.81
198.10
0.32
10.50
70.74
3.00
1268.78
2.56
3.55
1918.82

28.74
32.82
20.09
41.44
32.00
27.22
32.73
23.22
47.54
34.13
28.40
39.74

0.10
0.04
0.07
0.12
0.00
0.01
0.04
0.00
0.75
0.00
0.00
1.14

0.00
0.00
0.00
0.00
28.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2.33
0.01

0.00
0.00
0.00
0.00
31866.71
0.76
0.00
0.00
0.00
2034.25
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
29.85
7.60
0.00
0.00
0.00
23.82
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
18.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00

23

4

7901
7980
উপক্ষমাে-2
উপমোে (মূলর্ন) (উপমোে 1+2)
গ) রফর কুাল করিনম নসী
র্) প্রাইস করিনম নসী
সব যমোে (ক+খ+গ+র্)

কোেিস নিউটি, ভযোট ও ট্যোক্স
মনিমোণকোিীন সুদ

সর্াক
সর্াক

সর্াক
সর্াক

সর্াক
সর্াক

শথাক
শথাক

শথাক
শথাক

শথাক
শথাক

26604.69
3247.84
160429.03
160697.21
1067.51
2135.02
168727.79

0.16
0.02
0.95
0.95
0.01
0.01
1.00

10316.46
1036.77
63342.14
63342.14
355.80
711.60
66383.75

38.78
31.92
39.48
39.42
33.33
33.33
39.34

6.11
6.61
37.54
37.54
0.21
0.42
39.34

7445.55
1695.06
43042.33
43042.33
711.71
1423.42
47096.27

27.99
52.19
26.83
26.78
66.67
66.67
27.91

4.41
1.11
25.51
25.51
0.42
0.84
27.91

5

1.7 প্রকমল্পি সারব যক ক্রয় ও কেয পরিকল্পনা:
প্রকমল্পি ক্রয় পরিকল্পনায় পমেি শক্ষমত্র 30টি, কামর্ যি শক্ষমত্র 11টি এবাং শসবাি শক্ষমত্র 1টি অথ যাৎ শোে 42টি প্যামক িময়মে। উক্ত প্রকল্প সাংরিট পে, কার্ য ও শসবা কার্ যক্রে
পরিিালনাি শক্ষমত্র ওম াপারেমকা প্রকল্প অরফস শথমক সকল সহায়ক তথ্য সাংেহ কিা হয়। পে, কার্ য ও শসবা পাবরলক প্রক্রউিমেি আইন 2006 ও পাবরলক প্রক্রউিমেি রুলস
2008 অনুসামি হময়মে রকনা এবাং শভৌতকা ও স্থারপত র্ন্ত্রাাংমেি গুণগতোন র্থার্থ আমে রকনা তা র্ািাই কিা হয়। শেন্ডাি প্ররক্রয়া ও তাি মূল্যায়ন, কার্ যামদে প্রদান, চুরক্ত
সম্পাদন ও কার্ যসম্পাদন ইতুারদ সেয়েমতা, গুণগত ও পরিোণগত ভামব র্থার্থ হময়মে রকনা তা পিীক্ষা কিা হয়।
প্রকমল্পি আওতায় সম্পারদত পমেি শক্ষমত্র 14টি ক্রয় প্যামকম ি েমধ্য 4টি, কামর্ যি শক্ষমত্র 7টি েমধ্য 2টি এবাং শসবাি 1টিি েমধ্য 1টি শোে 7টি প্যামক পর্ যমবক্ষণ কিা হয়। ক্রয়
সাংক্রান্ত রতনটি প্যাদকজ/লট রবস্তাররতভাদব পরীক্ষা কদর বকসোরি আকাদর খসিা প্ররতদবেদন (তৃতীয় অধ্যাদয় ৩.৯.৫, ৩.৯.৬ ও 3.৯.7 এ) উপস্থাপন করা হদলা।

1.৭.১ প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা (পণ্য):

সািণী-৩

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ যক্রমেি শোে ক্রয় পরিকল্পনা
েন্ত্রণালয়/রবভাগ
সাংস্থা
ক্রয়কািী এনটিটিি নাে ও শকাে
প্রকল্প/কার্ যক্রমেি নাে ও শকাে
প্যামক
নাং

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালয়/রবদ্যুৎ রবভাগ
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প ( ে সাংমোর্ন)

রেরপরপ/টিরপরপ অনুর্ায়ী ক্রময়ি ন্য প্যমকম ি বণ যনা

একক

পনরমার্

2
রে অরর্েহণ/ক্রয়
র্ানবাহন ক্রয়
11/0.4 শকরভ, 200/250 শকরভএ রবতিণ ট্রান্সফিোি ক্রয়
33 শকরভ রবতিণ লাইন, নতুন
33 শকরভ রবতিণ লাইন, পুনব যাসন
11 শকরভ রবতিণ লাইন, নতুন
33/11 শকরভ X20/26.66 MVA GIS নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য রক পিরতমত)
33/11 শকরভ X20/26.66 MVA ক্ষেতা বৃরিকিণ (োন য রক
পিরতমত)
33/11 শকরভ X10/13.33 MVA ক্ষেতা বৃরিকিণ (োন য কী
পিরতমত)
33/11 শকরভ X20/26.66 MVA AIS নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,

অমথ যি
উৎস

3
একি
সাংখ্যা
সাংখ্যা
রকরে
রকরে
রকরে
সাংখ্যা

4
25
15
574
149.75
201.67
62
2

5

ক্রয়
অনুমোদন
কািী
কর্তযপক্ষ
6

DPM
DPM
OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (ICT)

BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD
BOD

র
র
র
র
র
র
র

7
ওরব
ওরব
ওরব
ওরব
ওরব
ওরব
ওরব

8
15165.30
267.64
3838.68
3723.76
2367.03
949.29
4802.19

9
01-07-2016
24-10-2016
01-07-2016
05-08-2016
10-07-2016
20-10-2016
03-07-2019

10
30-06-201৯
02-04-2017
17-11-2016
20-12-2016
24-11-2016
09-02-2017
19-11-2019

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পাদমনি শেষ
তারিখ
11
10-11-2018
16-07-2017
17-11-2017
20-04-2017
24-03-2017
09-06-2017
18-11-2020

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4312.64

15-07-2019

02-12-2019

01-12-2020

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4707.92

27-07-2019

15-12-2019

14-12-2020

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

6642.48

10-08-2019

28-12-2019

27-12-2020

পে

ক্রয়পিরত এবাং
র্িন

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ োকায়)
শোে
168,727.79
র ওরব
163,715.40
ওম াপারেমকা
5,012.39

প্রাক্করলত ব্যয়
(লক্ষ োকা)

দিপত্র আহ্ববান

সম্ভাব্য তারিখ
চুরক্ত স্বাক্ষি

6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য রক পিরতমত)
33/11 শকরভ X10/13.33 MVA নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য কী পিরতমত)
33/11 শকরভ X20/26.66 MVA AIS উপমকমন্দ্রি োলাোল ও
র্ন্ত্রপারত পুনব যাসন/নবায়ন (োন য কী পিরতমত)
33/11 শকরভ X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি োলাোল ও
র্ন্ত্রপারত নব যাসন/নবায়ন (োন য রক পিরতমত)
33/11 শকরভ 2X10/13.33 MVA নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি ক্ষেতা বৃরিকিণ
(োন য কী পিরতমত)
11/0.4 সকনি, 200/250 শকরভএ রবতিণ ট্রান্সফিোি ক্রয়
33 শকরভ রবতিণ লাইন, নতুন
33 শকরভ রবতিণ লাইন, পুনব যাসন
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য রক পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি োলাোল ও
র্ন্ত্রপারত পুনব যাসন/নবায়ন (োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি ক্ষেতা বৃরিকিণ
(োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি োলাোল ও
র্ন্ত্রপারত পুনব যাসন/নবায়ন (োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA নতুন উপক্ষকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, সেনস্টং এর্ং কনম ননং (োন ব নক পিনতক্ষত)
33/11 সকনি 2X10/13.33 MVA উপমকমন্দ্রি ক্ষেতা বৃরিকিণ
(োন য কী পিরতমত)
33/11 সকনি 2X20/26.66 MVA GIS নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য রক পিরতমত)
33/11 সকনি 2X20/26.66 MVA GIS নতুন উপমকন্দ্র ক্রয়,
ইনস্টমলেন, শেরস্টাং এবাং করেেরনাং (োন য রক পিরতমত)
11/0.4 সকনি, 200/250 শকরভএ রবতিণ ট্রান্সফিোি ক্রয়
33 শকরভ রবতিণ লাইন, নতুন
33 শকরভ রবতিণ লাইন, পূনব যাসন
সমাে

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

5156.17

06-06-2018

10-09-2018

09-09-2019

সাংখ্যা

1

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

438.92

25-08-2019

05-01-2020

04-10-2020

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

1567.67

05-09-2019

15-01-2020

14-01-2020

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

5156.17

15-09-2019

20-01-2020

19-01-2021

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4707.92

25-09-2019

31-01-2020

30-01-2021

সাংখ্যা
রকরে
রকরে
সাংখ্যা

574
149.75
201.67
4

OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (ICT)

BOD
BOD
BOD
BOD

র
র
র
র

ওরব
ওরব
ওরব
ওরব

3838.68
3723.76
2367.03
5156.17

02-03-2016
01-01-2017
10-01-2017
10-10-2019

20-07-2017
21-05-2017
30-05-2017
10-02-2020

20-01-2018
21-11-2017
30-11-2017
09-02-2021

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

1567.67

22-10-2019

23-02-2020

22-02-2021

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4707.92

05-11-2019

10-03-2020

09-03-2021

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

5156.17

20-11-2019

22-03-2020

21-03-2021

সাংখ্যা

3

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

1175.76

02-12-2019

04-04-2020

03-04-2021

সাংখ্যা

5

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

64445.25

18-12-2019

15-04-2020

14-04-2021

সাংখ্যা

4

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4707.92

21-12-2019

30-04-2020

29-04-2021

সাংখ্যা

2

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4802.19

10-01-2020

05-05-2020

04-05-2021

সাংখ্যা

2

OTM (ICT)

BOD

র ওরব

4802.19

05-02-2020

31-05-2020

30-05-2021

সাংখ্যা
রকরে
রকরে

574
149.75
201.67

OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)

BOD
BOD
BOD

র ওরব
র ওরব
র ওরব

3838.68
6723.75
2367.03
122184.03

03-09-2016
10-02-2017
15-02-2017

21-01-2017
11-06-2017
15-06-2017

21-07-2018
11-12-2018
15-12-2018
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1.৭.২ প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা (কার্ য):
েন্ত্রণালয়/রবভাগ
সাংস্থা
ক্রয়কািী এনটিটিি নাে ও শকাে
প্রকল্প/কার্ যক্রমেি নাে ও শকাে
প্যামক
নাং

রেরপরপ/টিরপরপ অনুর্ায়ী
প্যমকম ি বণ যনা

সািণী-৪
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ যক্রমেি শোে ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রময়ি

ন্য

একক

পনরমার্

ক্রয়পিরত এবাং
র্িন

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
রে প্রস্তুত কিণ/মেমভলপমেি
11/0.4 সকনি 200/250 শকরভএ রবতিণ
ট্রান্সফিোি এবাং অন্যান্য রফটিাং স্থাপন
33 শকরভ নতুন লাইন স্থাপন কা
33 শকরভ লাইন পুনব যাসন কা
11 শকরভ নতুন লাইন স্থাপন কা
11/0.4 শকরভ 200/250 শকরভএ রবতিণ
ট্রান্সফিোি এবাং অন্যান্য রফটিাং স্থাপন
33 শকরভ নতুন লাইন স্থাপন কা
33 শকরভ লাইন পুনব যাসন কা
11/0.4 সকনি 200/250 শকরভএ রবতিণ
ট্রান্সফিোি এবাং অন্যান্য রফটিাং স্থাপন
33 শকরভ নতুন লাইন স্থাপন কা
33 শকরভ লাইন পুনব যাসন কা

ক্রয়
অনুমোদনকািী
কর্তযপক্ষ

অমথ যি
উৎস

প্রাক্করলত
ব্যয় (লক্ষ
োকা)

সম্ভাব্য তারিখ
চুরক্ত স্বাক্ষি

3
একি
সাংখ্যা

4
25
574

5

6

OTM (NCT)
OTM (NCT)

BOD
BOD

7
র ওরব
র ওরব

8
95.00
307.09

প্রাক শর্াগ্যতা
আহ্ববান
(প্রমর্া ু
শক্ষমত্র)
9
প্রমর্া ু নয়
প্রমর্া ু নয়

রকরে
রকরে
রকরে
সাংখ্যা

149.74
201.67
62.00
574

OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)

BOD
BOD
BOD
BOD

র
র
র
র

ওরব
ওরব
ওরব
ওরব

297.90
189.36
75.94
307.09

প্রমর্া
প্রমর্া
প্রমর্া
প্রমর্া

ু নয়
ু নয়
ু নয়
ু নয়

01-01-2018
10-01-2018
02-02-2018
01-09-2019

01-04-2018
10-04-2018
02-05-2018
01-12-2019

01-04-2019
10-04-2019
02-05-2019
01-12-2020

রকরে
রকরে
সাংখ্যা

149.74
201.67
574

OTM (NCT)
OTM (NCT)
OTM (NCT)

BOD
BOD
BOD

র ওরব
র ওরব
র ওরব

297.90
189.36
307.09

প্রমর্া ু নয়
প্রমর্া ু নয়
প্রমর্া ু নয়

05-09-2018
10-09-2018
02-07-2019

05-12-2018
10-12-2018
01-10-2019

05-12-2019
10-12-2019
101-10-2020

রকরে 149.74
রকরে 201.67
সমাে

OTM (NCT)
OTM (NCT)

BOD
BOD

র ওরব
র ওরব

297.90
189.36
2553.99

প্রমর্া ু নয়
প্রমর্া ু নয়

06-07-2019
10-07-2019

06-10-2019
09-10-2019

06-10-2020
09-10-2020

কার্ য
1
1
2

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ োকায়)
শোে
168727.79
র ওরব
163715.40
ওম াপারেমকা
5012.39

রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালয়/রবদ্যুৎ রবভাগ
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প ( ে সাংমোর্ন)

দিপত্র
আহ্ববান

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পাদমনি শেষ
তারিখ

10
01-09-2017
01-10-2018

11
01-12-2017
14-01-2019

12
01-09-2018
14-01-2020
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1.৭.৩ প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা (দসবা):

সািণী-৫
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ যক্রমেি শোে ক্রয় পরিকল্পনা

েন্ত্রণালয়/রবভাগ
সাংস্থা
ক্রয়কািী এনটিটিি নাে ও শকাে
প্রকল্প/কার্ যক্রমেি নাে ও শকাে
প্যামক
নাং

রেরপরপ/টিরপরপ অনুর্ায়ী ক্রময়ি
ন্য প্যমকম ি বণ যনা

রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরন সম্পদ েন্ত্রণালয়/রবদ্যুৎ রবভাগ
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী রলরেমেে (ওম াপারেমকা)
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প ( ে সাংমোর্ন)
একক

পরিোণ

ক্রয়পিরত এবাং
র্িন

শসবা
1
1

2
পিােেযক

3
শথাক

4
শথাক
শোে

ক্রয়
অনুমোদনকািী
কর্তযপক্ষ

5
OTM (NCT)

6
BOD

অমথ যি উৎস

7
র ওরব ও
ওম াপারেমকা

প্রাক্করলত ব্যয়
(লক্ষ োকা)

8
478.08

প্রাক
শর্াগ্যতা
আহ্ববান (প্রমর্া ু
শক্ষমত্র)
9
প্রমর্া ু নয়

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ োকায়)
শোে
168727.79
র ওরব
163715.40
5012.39
ওম াপারেমকা
সম্ভাব্য তারিখ
দিপত্র আহ্ববান চুরক্ত স্বক্ষি
10
28-12-2016

11
02-08-2017

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পাদমনি শেষ
তারিখ
12
30-06-2019

478.08
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1.৪ প্রকক্ষের লগ শেে/কাঠামো:
সাংরক্ষপ্ত বণ যনা

সািণী-6
বস্তরনষ্ঠ র্ািাই রনমদ যেক
(OVI)

লক্ষু
(Goal)

উমদ্দশ্য
(Purpo
se)

উন্নত রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি
োধ্যমে েহি ও োেীণ
নমগারষ্ঠি আথ য
সাোর ক উন্নয়মনি সামথ
াতীয় অথ যনীরতমক
তিারিত কিা।

রবদ্যুৎ ব্যবহামিি োধ্যমে প্রকমল্পি
আওতার্ীন নমগারষ্ঠি আথ যসাোর ক
অবস্থাি উন্নয়ন হমব এবাং র রেরপ
প্রবৃরিি হাি বৃরি পামব।

 উৎপাদন ও িারহদা  31টি নতুন 33/11 শকরভ
বৃরিি কািমণ রবতিণ
উপমকন্দ্র রনেযামণি ফমল ওময়স্ট
ব্যবস্থাি ক্ষেতা বৃরি
শ ান এলাকাি রবদ্যুৎ রবতিণ
কিা
ব্যবস্থাি ক্ষেতা 2021 সামলি
েমধ্য 1520 এেরভএ শথমক 2750
এেরভএ বৃরি পামব। র্াি ফমল 6
(েয়) লক্ষ োহকমক সাংমর্াগ প্রদান
কিা সম্ভব হমব।

র্ািাইময়ি োধ্যে

গুরুত্বপূণ য অনুোন

(MOV)

(IA)

BBS রিমপাে য

-

ওম াপারেমকাি  স্থানীয়
োরসক
জনসাধারক্ষর্র ননকে
অপামিেনাল
সর্ক্ষক সহক্ষর্ানগতা
োো (MOD)
এবাং
এেরপইএেআি
রদময়

 রনিবরেন্ন
রবদ্যুৎ  2021 সামলি েমধ্য 1722টি
সিবিাহ
রনরিত
রবতিণ ট্রান্সফিোি স্থারপত হমব,
কিণ
ফমল রনিবরেন্ন রবদ্যুৎ সিবিাহ
রনরিত হমব
 শেকরনকুাল
এবাং
নন-শেরনকুাল
 এই প্রকল্প সফলভামব সম্পাদমনি
রসমস্টে লস হ্রাস কিা
োধ্যমে 2021 সামলি েমধ্য
রসমস্টে লস 8.5% এ শনমে
আসমব
আউেপুে

 রবতিণ ট্রান্সফিোি  2021 সামলি েমধ্য 1722টি  ওম াপারে
 প্রকল্প আওতার্ীন
স্থাপন
রবতিণ ট্রান্সফিোি স্থারপত হমব
শকা
এবাং
ওএন্ডএে সামকযমলি
আইএেইরেসহমর্ারগতা
 33 শকরভ রবতিণ  2021 সামলি েমধ্য 449.25
এি োরসক  স্থানীয়
লাইন স্থাপন
রকমলারেোি 33 শকরভ রবতিণ
প্রোসন,
এেআইএস
লাইন স্থারপত হমব
সার্ািণ নগণ এবাং
 11 শকরভ রবতিণ
এবাং শপ্রামেস
শভাক্তামদি/
লাইন স্থাপন
 2021 সামলি েমধ্য 62
রিমপাে য
োহকমদি
রকমলারেোি 11 শকরভ রবতিণ
 31টি উপমকন্দ্র স্থাপন
 প্রকল্প
সহমর্ারগতা
লাইন স্থারপত হমব
 32টি
উপমকন্দ্র
সোরপ্তি
 2021 সামলি েমধ্য 31টি নতুন
পুনব যাসন /নবায়ন
আইএেইরে
33/11 শকরভ উপমকন্দ্র স্থারপত
 33 শকরভ রবতিণ
রিমপাে য
হমব
লাইন পুনব যাসন /
 2021 সামলি েমধ্য 32টি 33/11
নবায়ন
শকরভ উপমকন্দ্র পুনব যাসন তথা
নবায়ন হমব
 2021 সামলি েমধ্য 605
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রকমলারেোি 33 শকরভ রবতিণ
লাইন পুনব যাসন তথা নবায়ন হমব
ইনপুে

 শেরেনািী
ও  2021 সামলি েমধ্য উপমকন্দ্র, 33  প্রকল্প
 উপরস্থরত এবাং
সিঞ্জাোরদ সাংেহ
শকরভ লাইন, 11 শকরভ লাইন,
অরফমসি
রনয়রেত
রবতিণ ট্রান্সফিোি, িাকিাি,
রিমপাে য
তহরবমলি প্রবাহ
 নবল
রেওএফরস, এলএ, কপাি কুাবল,  ADP
 র্ন্ত্রপারত, সিঞ্জাে
 পরিবহণ ও র্ানবাহন
যাং
এএরস অুান্ড এেরসরসরব, আরদ
রিমপাে য
ও উপকিণ
শসে এবাং শপাল স্থারপত হমব
প্ররতমর্ারগতা
 ইন্সস্টমলেমনি
 62 ন নবল প্রকল্প সেয়কামল
মূলক শেন্ডাি এি
শিকে য এবাং
রনময়ার ত কিা হমব
োধ্যমে ক্রয় কিা
রিমপাে য
 1টি ীপ, 4টি োবল শকরবন
রপকআপ ও 10টি শোেি সাইমকল
রেমসম্বি 2016 েমধ্য ক্রয় কিা
হমব

1.৯ শেকসইকিণ পরিকল্পনা (Exit Plan):
প্রকল্পটিি সকল কার্ য সম্পন্ন হওয়াি পি ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানী-ওম াপারেমকা এি সাংরিট পরিিালন
ও সাংিক্ষণ রবভামগি কামে ন্যস্ত হমব। শকাম্পানীি সাংরিট রবভামগি দক্ষ ও প্ররেরক্ষত নবল িািা র্থার্থ িক্ষণামবক্ষমণি
োধ্যমে প্রকল্পটিি শসবা দীর্ যসেয় র্মি সাংরিট এলাকাি নগণ শভাগ কিমব।
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রিতীয় অধ্যায়
রনরবড় পরিবীক্ষণ কা পরিিালনা পিরত ও সেয়রভরিক পরিকল্পনা
2.1 কমম পরিিালনা পদ্ধরত:
কেযপিরতি অাংে রহমসমব প্রময়া নীয় তথ্য প্রাথরেক ও শসমকন্ডারি উৎস শথমক সাংেহ কিা হয়। প্রাথরেক তথ্যগুমলা
সিাসরি সাক্ষাৎকামিি োধ্যমে এবাং শসমকন্ডারি তথ্যগুমলা ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানীি কার্ যালয়
এবাং সাংরিট অন্যান্য সাংস্থা শথমক সাংেহ কিা হয়। সাংগৃরহত তথ্যাবলী র্ািাই বািাই কমি করম্পউোমি সাংিক্ষণ
কমি রবমিষণ পূব যক প্ররতমবদন প্রস্তুত কামল ব্যবহাি কিা হয়।
ওময়স্ট শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন শকাম্পানীি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প সম্পমকয সম্যক র্ািণা লামভি
ন্য প্রময়া নীয় প্রাইোরি তথ্য-উপাি সাংেমহি ন্য সাংখ্যাগত ও গুণগত পিরত ব্যবহাি কিা হয়। সাংখ্যাগত
রিপ পিরতমত প্রশ্ন ও উিমিি োধ্যমে সিাসরি সাক্ষাৎকাি েহণপূব যক তথ্য সাংেহ কিা হময়মে। গুণগত রিপ
পিরতমত শফাকাস গ্রুপ রেসকােন (FGD) এবাং প্রকল্প সাংরিট সাংস্থা শথমক কী ইনফিমেি ইিািরভউ (KII) কিা
হময়মে।
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প এর রনরবি পররবীক্ষদণর কেযপিরত
হদেেঃ
(১)
প্রকদল্পর প্রকৃত বভৌত ও আরথ মক অগ্রগরত রনরূপণ এবাং বাস্তবায়নকারী সাংস্থা প্রেরশমত আরথ মক ও বভৌত
অগ্রগরতর সাদথ প্রকল্প অগ্রগরতর পরিবীক্ষণ কিা;
(২)
কেয পরিকল্পনাি বপ্ররক্ষদত কাদজর বাস্তব অেগরত তথ্য সাংেহ এবাং োঠপর্ যাময় পরিদেযন পূব যক র্ািাই
কিা;
(৩)
প্রকল্পভুক্ত 21 (একুে) বজলার প্রকদল্পর এ র্াবৎ কামলি প্ররকউরদমন্ট পদ্ধরত র্ািাই এবাং রপরপআর
র্থার্থভাদব অনুসৃত হদয়দে রকনা তা র্ািাই কিা;
(৪)
এর্াবৎ কামলি অেগরত বাস্তবায়ন সমস্যা রচরিত করা এবাং
(৫)
রচরিত সমস্যা রনরসমণি জন্য প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ সুপাররশ করা।

পরামশমকদের কার্ মপরররধ, োরয়ত্ব ও কমমপদ্ধরত:
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর সাদথ পরামশমক প্ররতষ্ঠামনি সম্পারদত চুরক্ত অনুসাদর পিােেযক
প্ররতষ্ঠামনি পরামশমকগণ ২০১ -২০ সাদলর বারষ মক উন্নয়ন কমমসূচীি আওতায় বাস্তবারয়ত “ওময়স্ট শ ান এলাকায়
রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প (ওম াপারেমকা)” এর রনরবি পররবীক্ষণ কা সম্পন্ন
কিাি ন্য রনমনাক্ত কেযপিরত অনুসিণ কমিমেন।
সািণী-7

টিওআি বরণ যত কার্ মপরররধ

কার্ মপরররধ অনুসাদর কাজ

কমমপদ্ধরত/রকভামব কিা হয়

প্ররতদবেদন প্রকদল্পর পটভূরম, - আইএেইরে ও প্রকল্প কার্ যালয় শথমক
উদেশ্য, অনুদমােন/ সাংদশাধদনর
প্রকমল্পি রেরপরপ, পরিদেযন প্ররতমবদন ও
অবস্থা, অথ মায়ন ইতুারে রবষদয়
অন্যান্য শসমকন্ডািী দরলল সাংেহ ও
সব মদশষ অবস্থা তুদল ধরা হদয়দে।
পর্ যামলািনাি োধ্যমে তথ্য সাংেহ ও
রবমিষণ কমি প্ররতমবদমন সরন্নমবরেত
কিা হময়মে।
প্রকদল্পর
সারব মক
এবাং প্রকদল্পর সারব মক ও রবস্তাররত - সাংস্থাি ব্যবস্থাপনা পরিিালক, প্রকল্প
রবস্তাররত
অঙ্গরভরিক অঙ্গরভরিক বাস্তবায়দনর সব মদশষ
পরিিালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকািী
বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ মক) রচত্র তুদল ধরা হদয়দে।
কেযকতযামদি সামথ সাক্ষাত ও
প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম,
উদেশ্য,
অনুদমােন/সাংদশাধদনর
অবস্থা, অথ মায়দনর রবষয়
ইতুারে সকল প্রদর্াজু তথ্য)
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টিওআি বরণ যত কার্ মপরররধ
অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ,
সরন্নদবশ, রবদেষণ, সারণী/
বলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন
ও পর্ মাদলাচনা
প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর
অবস্থা
পর্ মদবক্ষণ
ও
পর্ মাদলাচনা

প্রকদল্পর আওতায় সিারেত/
চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ম ও
বসবা
সাংগ্রদহর
(Procurement) বক্ষদত্র
প্রচরলত আইন ও রবরধমালা
(রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন
সহদর্াগীর
গাইিলাইন
ইতুারে) প্ররতপালন করা
হদয়দে/হদে রক না বস রবষদয়
পর্ মদবক্ষণ
প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/
ভরবষ্যদত সাংগ্রহ করা হদব
এমন পণ্য, কার্ ম ও বসবা
পররচালনা
এবাং
রক্ষণাদবক্ষদণর
জন্য
প্রদয়াজনীয়
জনবলসহ
আনুষারঙ্গক রবষয় পর্ মদবক্ষণ
প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন
পণ্য, কার্ ম ও বসবা সাংরেষ্ট
ক্রয় চুরক্তদত রনধ মাররত
বেরসর দকশন/
BOQ/
TOR, গুণগত মান, পররমাণ
অনুর্ায়ী
প্রদয়াজনীয়
পররবীক্ষণ/
র্াচাইদয়র
মাধ্যদম
সাংগ্রহ
করা
হদয়দে/হদে রক না বস রবষদয়
পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ
প্রকদল্পর ঝরুঁ ক সিরকমত
রবরভন্ন সমস্যা বর্মন অথ মায়দন
রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ম

কার্ মপরররধ অনুসাদর কাজ
প্রকদল্পর সব মদশষ অগ্রগরতর তথ্য
সাংগ্রহ পূব মক সরন্নদবশ ও রবদেষণ
কদর সারণী/বলখরচদত্রর ও বণ মনার
মাধ্যদম প্ররতদবেদন উপস্থাপন করা।
রপর রসরব এি েীে সামকযমলি দারয়ত্ব পালনকািী তত্ত্বাবর্ায়ক
প্রমকৌেলী ন, রনব যাহী প্রমকৌেলী
ন, সহকািী/উপ-রবভাগীয়
প্রমকৌেলী
ন, পেী রবদ্যুৎ
সরেরতি শ নামিল ম্যামন াি
ন এবাং ওম াপারেমকাি রনব যাহী
প্রমকৌেলী
মনি কাে শথমক
তথ্য সাংেহ
প্রকল্প পরিিালমকি কার্ যালয় শথমক রবরভন্ন প্যামকম ি আওতায় কার্ য,
পে ও শসবা সম্পরকযত দরলল পত্র
সাংেহ কিা, শিকরলস্ট আকামি
েকুমেি রিরভউ এি োধ্যমে সম্পাদন

প্রকমল্পি
ন্য
অনুমোরদত প্রময়া নীয়
নবমলি বতযোন
অবস্থা সম্পমকয পর্ যমবক্ষণ প্রদান

কমমপদ্ধরত/রকভামব কিা হয়
প্রময়া নীয় দরললারদ ও তথ্য সাংেহ কমি
শসগুমলা পর্ যমবক্ষণ সহকামি প্রকল্প
সম্পরকযত সব যমেষ অবস্থা প্ররতমবদমন
সরন্নমবরেত কিা হময়মে।
প্রকমল্পি উমদ্দশ্য অ যমনি অবস্থা সম্পমকয
তথ্য ও েতােত প্রদান কিমত সক্ষে
এেন কেযকতযামদি সামথ সাক্ষাৎ কমি
Key Informent Interview(KII) এি োধ্যমে প্রময়া নীয় তথ্য

সাংেহ, রবমিষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল
প্ররতমবদমন সরন্নমবরেত কিা হময়মে।

শিকরলস্ট আকামি েকুমেি সাংেহ কিা
হময়মে এবাং সাংগৃহীত েকুমেি রিরভউ
কমি প্রাপ্ত ফলাফল প্ররতমবদমন
সরন্নমবরেত কিা হময়মে।
রতনটি দিপত্র-১টি AIS, ১টি GIS
উপমকন্দ্র রনেযামণি এবাং ১টি শসবা
প্যামকম ি রবস্তারিত বণ যনা শকস স্টারে
আকামি উপস্থাপন কিা হময়মে।
প্যামকম ি আওতায় দিপত্র আহ্ববান
এি শক্ষমত্র রপরপএ/রপরপআি গাইে লাইন
প্ররতপারলত হময়মে রকনা তা পর্ যমবক্ষণ
কিা হময়মে।
রেরপরপ অনুসামি নবমলি বতযোন
অবস্থা এবাং নবল র্ােরতি কািমণ
প্রকল্প বাস্তবায়নগত অবস্থা প্ররতমবদমন
সরন্নমবরেত কিা হময়মে।

ওম াপারেমকাি প্রকল্প অরফস শথমক শিকরলট এি োধ্যমে তথ্য
সাংেহ, েকুমেি রিরভউ

প্রকল্প কার্ যালময়ি দরলল পর্ যমবক্ষণ এবাং
PLI করেটি কর্তক
য পরিদেযন প্ররতমবদন
র্ািাই, পমেি গুণগত োন ও সাংখ্যা
ইতুারদ র্ািাই কিা হময়মে এবাং এ
সম্পরকযত অবস্থা প্ররতমবদমন সরন্নমবরেত
কিা হময়মে।

ওম াপারেমকাি প্রকল্প অরফস শথমক শিকরলস্ট এি োধ্যমে তথ্য
সাংেহ, েকুমেি রিরভউ

প্রকল্প কার্ যালময়ি দরলল পর্ যমবক্ষণ এবাং
সাংরিট কেযকতযামদি কাে শথমক তথ্য
সাংেহ এবাং FGD এি োধ্যমে তথ্য
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টিওআি বরণ যত কার্ মপরররধ
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ও বসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর বক্ষদত্র
রবলম্ব, ব্বস্থাপনায় অেক্ষতা
ও প্রকদল্পর বময়াে ও ব্য়
বৃরদ্ধ ইতুারের কারণসহ
অন্যান্য রেক রবদেষণ,
পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ

প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন
(প্রদর্াজু বক্ষদত্র) অথ ম বরাে,
অথ ম োি রবল পররদশাধ
ইতুারে রবষদয় তথ্য-উপাদির
পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ
প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট
সুরবধারের
রবষদয়
রনরিতকরণ
Exit Plan করার লদক্ষু
েতামত প্রোন
SWOT ANALYSIS

কমমপদ্ধরত/রকভামব কিা হয়

-

প্রকল্প অরফস শথমক প্রাপ্ত েকুমেি
রিরভউ
এবাং
দারয়ত্বপ্রাপ্ত
কেযকতযামদি কামে শথমক শিকরলস্ট
এি োধ্যমে তথ্য সাংেহ কিা
হময়মে।
ওম াপারেমকাি প্রকল্প পরিিালক ও
অন্যান্য কেযকতযামদি কাে শথমক
শিকরলস্ট এি োধ্যমে তথ্য সাংেহ
সকল
কর্ যক্রে
পর্ যমবক্ষমণি
োধ্যমে সুপারিে আকামি েতােত
প্রদান
প্রকমল্পি সবল ও দ্যব যল রদক, সুমর্াগ
ও ঝরুঁ ক সমূহ তুমল র্িা হময়মে।

-

সাংেহ ও রবমিষণ পূব যক সরন্নমবরেত
কিা হময়মে।
প্রকমল্পি িলোন কাম ি অবস্থা,
অথ মায়দন অবস্থা, পণ্য, কার্ ম ও বসবা ক্রয়/
সাংগ্রদহর বক্ষদত্র রবলম্ব, ব্বস্থাপনায়
অেক্ষতা ও প্রকদল্পর বময়াে ও ব্য় বৃরদ্ধ
ইতুারের কারণসহ অন্যান্য রেক
রবদেষণ পূব মক অবস্থার রচত্র প্ররতদবেদন
সরন্নদবরশত করা হদয়দে।
প্রকল্প সাংরিট কেযকতযামদি কাে শথমক
KII এি োধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য রবমিষণ ও
উপস্থাপন কিা হময়মে

-

প্রশ্নপমত্রি আকামি KII এি োধ্যমে
তথ্য সাংেহ ও রবমিষণ

-

সুপারিে ও পর্ যমবক্ষণ আকামি উপস্থাপন
কিা হমলা

-

িতুথ য অধ্যায় প্রকমল্পি সবল ও দ্যব যল রদক
পর্ যামলািনা অাংমে রবস্তারিত বণ যনা কিা
হময়মে।
প্রকল্প এলাকা রবদ্যুৎ ব্যবহািকািীমদি
কাে শথমক ইনমেপ্থ ইিািরভউময়ি
োধ্যমে তথ্য সাংেহ, রবমিষণ কমি তাি
ফলাফল প্ররতমবদমন সরন্নমবরেত কিা
হময়মে।
একইভামব প্রকল্প সাংরিট কেযকতযামদি
সামথ এলাকায় বসবাকািী সুেীল সো
প্ররতরনরর্মদি এবাং এলাকায় বসবাসকািী
রবরভন্ন শপোি সার্ািণ নগমণি সামথ
দলীয় আমলািনাি োধ্যমে তথ্য সাংেহ
ও রবমিষণ পূব যক প্ররতমবদমন সরন্নমবরেত
হময়মে।
প্ররতমবদমন সুপারিে উপস্থাপন কিা
হময়মে

প্রকমল্পি আওতাভুক্ত ওময়স্ট
শ ান পাওয়াি রেরিরবউেন
শকাম্পানী
রলরেমেমেি
শভৌমগারলক এলাকায় রবদ্যুৎ
রবতিণ ব্যবস্থাি সারব যক
অবস্থা সম্পমকয আমলাকপাত
ও েতােত প্রদান

প্রকমল্পি দারয়ত্ব পালনকািী সাংরিট প্রমকৌেলী, রপর রসরব, পেী রবদ্যুৎ
এি দারয়ত্ব পালনকািী প্রমকৌেলী,
গণোধ্যে কেী, মুরক্তমর্ািা,
গন্যোন্য ব্যরক্তবমগিয সামথ দলীয়
আমলািনা।
উমযাক্তা, বারণ ুক ব্যবহািকািী,
নতুন
সাংমর্াগ
েহণকািী,
মুরক্তমর্ািা, গনোধ্যে কেী,
গেোন্য ব্যরক্ত বমগিয সামথ দলীয়
আমলািনা।

প্রময়া নীয় সুপাররশ

প্রকমল্পি কার্ যক্রে পরিবীক্ষণ কমি এ রবষময় সুপারিে প্রদান

2.3 সেয় রভরিক কমমপররকল্পনা:
পরামশমক প্ররতষ্ঠান ও টিমেি দারয়ত্বপ্রাপ্ত সাংিট কেযকতযাগণ গত োমসি েমধ্য টিওআি এি আওতার্ীন সকল
কার্ যক্রে সম্পন্ন কমিন। এই োস সেময়ি েমধ্য সাংরিট সকল শস্টকমহাল্ডািমদি সামথ সাক্ষাৎ ও তথ্য সাংেহ কিা
এবাং সাংগৃরহত তথ্য সরন্নমবে কমি র্থার্থভামব প্ররতমবদমন উপস্থাপন কিা হমলা। পরামশমক প্ররতষ্ঠান রনম্নবরণ মত কমম
পররকল্পনাি োধ্যমে তামদি কার্ য সম্পাদন কিমেন।
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সািণী-8
ক্ররমক
১)
2)

রবষয়সমূহ

আরম্ভ

আইএেইরে ও পিােেযক প্ররতষ্ঠামনি সামথ চুরক্ত স্বাক্ষি
প্রকল্প েরলল, সহায়ক গ্রন্থারে এবাং কাগজপত্র পর্ মাদলাচনা কদর
খসিা ইনদসপশন ররদপাট ম প্রোন
ইনদসপশন ররদপাট ম োরখল ও বটকরনকুাল করমটির সভায়
অাংশগ্রহণ ও ইনদসপশন ররদপাট ম সিদকম আদলাচনা
শেকরনকুাল করেটিি সুপারিমেি রভরিমত পুনেঃরবন্যাসকৃত
ইনমসপেন প্ররতমবদন দারখল। রস্টয়ারিাং করেটিি সুপারিমেি
রভরিমত পুনেঃরবন্যাসকৃত প্ররতমবদন দারখল ও অনুমোদন
তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর জন্য পরামশমকবৃন্দ, সুপারভাইজার ও র ল্ড
অর সারগণ মাঠ পর্ মাদয় গমন এবাং কার্ মারে সিন্ন।
(কী ইন রদমন্ট ইন্টাররভউ; েলীয় আদলাচনা; উপকারদভাগী
ব্রক্তর তথ্য সাংগ্রহ; ওদজাপারিদকা অর স বথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য
উপাি সাংগ্রহ; মাঠ পর্ মাদয় প্রকদল্পর বভৌত অবকাঠাদমা পররেশমন ও
মাঠ পর্ মাদয় কমমশালা সিন্ন করা)
সাংগৃরহত োো রিরনাং, এরি ও এনালাইরসস পূব যক প্রথে খসড়া
প্ররতমবদন প্রস্তুত ও দারখল
প্রথে খসড়া প্ররতমবদন শেকরনকুাল করেটিি রনকে দারখল
শেকরনকুাল করেটি কর্তক
য প্রথে খসড়া প্ররতমবদন পিীক্ষামে
েতােত ও সুপারিে প্রদান
শেকরনকুাল করেটি কর্তক
য প্রথে খসড়া প্ররতমবদমনি উপি প্রদি
েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন
প্রণয়ন ও দারখল
রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন রস্টয়ারিাং করেটিমত উপস্থাপন
রস্টয়ারিাং করেটি কর্তক
য রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন পিীক্ষামে প্রদি
েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি াতীয় কেযোলায় উপস্থাপন
কেযোলায় আগত রবমেষজ্ঞ, আইএেইরে ও সাংরিট দপ্তি সমূমহি
কেযকতযামদি েতােত সরন্নমবরেত কমি চূড়াে প্ররতমবদন প্রণয়ন
চূিান্ত প্ররতদবেন োরখল

3)
৪)

৫)

৬)
৭)
৮)
৯)
১০)
১১)
১২)
13)

সমাি

07-01-2020
08-01-2020

21-01-2020

22-01-2020

22-01-2020

23-01-2020

05-02-2020

09-02-2020

03-03-2020

19-02-2020

21-03-2020

22-03-2020
22-03-2020

22-03-2020
25-03-2020

26-03-2020

05-04-2020

06-04-2020

06-04-2020
10-04-2020

07-04-2020
11-04-2020

15-04-2020

16-04-2020

16-04-2020

2.4 এলাকা রনব যািন:
শদমেি দরক্ষণ-পরিোঞ্চমলি ২১টি শ লায় প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হমে। রনরবড় পরিবীক্ষণ কাম ি সেয়কাল রবমবিনা কমি
উমদ্দশ্যপূণ য নমুনায়মনি োধ্যমে ১০টি শ লা ও ১০টি উপম লা রনব যািন কিা হয়। তমব সুরবর্ামভাগী রনব যািমনি শক্ষমত্র
দদবিয়ন (Random Sampling) পিরত অনুসিণ কিা হয়। তথ্য সাংেহকািী শ লা ও উপম লাি নাে রনমন শদয়া
হমলা:

তথ্য সাংেহকািী শ লা ও উপম লাি নাে:
সািণী-9
রবভাগ
ঢাকা
খুলনা
বরিোল

শ লা

উপম লা

ফরিদপুি, োদািীপুি
খুলনা, র্মোি, োগুিা, সাতক্ষীিা, কুরটয়া,
নড়াইল
বরিোল, পটুয়াখালী

ফরিদপুি সদি, োদািীপুি সদি।
খুলনা সদি, র্মোি সদি, সাতক্ষীিা সদি, নড়াইল সদি,
োগুিা সদি, কুরটয়া সদি।
বরিোল সদি, পটুয়াখালী সদি।
15

2.5 নমুনায়মনি পিরত ও আকাি রনর্ যািণ:
আমগই উমেখ কিা হময়মে এলাকা রনব যািমনি শক্ষমত্র Purposive Sampling পিরতমত কিা হময়মে। আি নমুনা
আকাি রনমনাক্ত সূমত্রি সাহামে রনর্ যািণ কিা হয়।
n = (z/ standard error) 2 p(1 - p)
Where,
n

=

Sample size

z

=

Standard score corresponding to a given confidence level

p

=

Expected proportion with the characteristic

e

=

Margin of the error (Precision level)

1-p

=

Expected proportion without the characteristic

Assumptions:
z

=

1.96 (The Value of the Standard variation at 95% confidence level)

p
e

=
=

0.5
0.05 (Precision level 5%)

উপমিাক্ত ফমূ যলায় োন বরসময় রদমল n=384 পাওয়া র্ায়। রিমপি সুরবর্ামথ য শোে নমুনা সাংখ্যা 383 রবমবিনা কিা
হয়।

2.6 উিিদাতামদি রবস্তারিত নমুনা বণ্টন:
োঠ পর্ যাময় শর্ সকল শস্টকমহাল্ডািমদি কাে শথমক তথ্য সাংেহ কিা হময়মে তামদি তারলকা রনমনি সািণীমত শদখামনা
হমলা।
সািণী-10
ক্ররেক
শস্টকমহাল্ডাি/উিি দাতা রববিণ
রিপ পিরত
1.
প্রকল্প পরিিালমকি সামথ সাক্ষাৎ ও তথ্য সাংেহ
শকআইআই
2.
উপ-প্রকল্প পরিিালমকি সামথ সাক্ষাৎ ও তথ্য সাংেহ
শকআইআই
যাহী
3.
তত্ত্বাবর্ায়ক প্রমকৌেলী 4 ন, রনব প্রমকৌেলী 5 ন, সহকািী/উপ-রবভাগীয় প্রমকৌেলী
শকআইআই
10 ন,
৪.
রপর রসরব এি েীে সামকযমলি দারয়ত্ব পালনকািী প্রমকৌেলী 13 ন
শকআইআই
৫.
ওম াপারেমকা প্রকল্প এলাকায় উযাক্তা/বারণর ুক োহক 40 ন, আবারসক সাংমর্াগ
ইনমেপ্থ
েহণকািী 150 ন (শোে 190 ন)
ইিািরভউ
৬.
প্রকমল্পি দারয়ত্ব পালনকািী সাংরিট প্রমকৌেলী, গণোধ্যে কেী, মুরক্তমর্ািা, গেোন্য
এফর রে
য
ব্যরক্তবমগি সামথ দলীয় আমলািনা। অাংেেহণকািীি সাংখ্যা হমব 15 ন। সেীক্ষা
এলাকায় শোে 5টি এফর রে কিা হমব। (শোে 75 ন)
7.
উমযাক্তা, বারণর ুক ব্যবহািকািী, আবারসক োহক, মুরক্তমর্ািা, গণোধ্যে কেী,
এফর রে
গেোন্য ব্যরক্তবমগিয সামথ দলীয় আমলািনা। অাংেেহণকািীি সাংখ্যা 20 ন। সেীক্ষা
এলাকায় শোে 5টি এফর রে কিা হয়। (শোে 100 ন)

2.7 এক নজক্ষর Sample Size:
 কী ইন রক্ষমন্টস্ ইিািরভউ (KII)
 েলগত আক্ষলাচনা/এ নজনি (FGD)
 উক্ষদ্যািা/র্ানর্নজযক/আর্ানসক ব্যর্হারকারী
সমাে

= 21 জন
= 175 জন (10ট এ নজনি)
= 190 জন
= 386 জন
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2.8 গুণগি পিমিি ব্েহোি:
সমীক্ষায় গুণগত পদ্ধরত রহদসদব ‘কী ইন রদমন্টস্ ইন্টাররভউ’ (KII) এবাং ‘ব াকাস গ্রুপ রিসকাশন’ বা েলীয় আদলাচনা
(FGD) ব্বহার করা হয়।

2.8.1 ব াকাস গ্রুপ রিসকাশন বা েলীয় আদলাচনা (FGD):
 সেীক্ষাি ন্য রনব যারিত সািণী-৯ এ বরণ যত 10টি এলাকাি েমধ্য রনব যারিত টি এফর রে কিা হয়। এফর রেমত
অাংেেহণকািী রেমলন প্রকমল্পি দারয়ত্ব পালনকািী সাংরিট প্রমকৌেলী, রপর রসরব প্রমকৌেলী, গণোধ্যে কেী,
মুরক্তমর্ািা, গেোন্য ব্যরক্তবগ,য উমযাক্তা ও বারণর ুক োহক।
 ওম াপারেমকাি সাংরিট কেযকতযামদি সামথ আমলািনা কমি এফর রেগুমলা সুরবর্া নক স্থামন আময়া ন কিা হয়।
 সঞ্চালক গাইে লাইন অনুসামি এফর রে সঞ্চালনা কমিন এবাং শনাে শেকািগণ প্রময়া নীয় শনাে সাংেহ কমিন।
সঞ্চালক অাংেেহণকািীমদি মুক্তভামব আমলািনায় অাংেেহমণি রবষয়টি রনরিত কমিন।

2.8.2 কী ইন রদমন্টস্ ইন্টাররভউ (KII):
ওম াপারেমকা ও সাংরিট কর্তপ
য মক্ষি কাে শথমক প্রকল্প সাংক্রাে সকল তথ্য শকআইআই পিরতমত সাংেহ কিা হয়।
পিােেযকগণ অথবা তামদি েমনানীত প্ররতরনরর্গণ প্ররতটি অরফমস রভর ে কমি দারয়ত্বপ্রাপ্ত কেযকতযাি কাে শথমক
প্রময়া নীয় তথ্য সাংেহ কমিন। 8 নং সািনীমত উরেরখত সকল কেযকতযাি কাে শথমক সাক্ষাৎকাি েহণ কিা হময়মে।

2.9 তথ্য সাংেহ ও রবমিষণ পিরত
রনরবড় পরিবীক্ষণ কার্ যক্রমেি প্ররতমবদমন সরন্নমবেমনি ন্য রননমোরখত তথ্য/দরললপত্রারদ সাংেহ, পর্ যামলািনা ও
রবমিষণ কিা হময়মে।
 প্রকমল্পি অনুমোরদত রপরপ/রেরপরপ, সাংমোরর্ত রপরপ/রেরপরপ এবাং রবরভন্ন ক্রয়, কার্ য এবাং শসবা সাংক্রাে দিপত্র
দরলল;
 ভূরে অরর্েহমণি/ক্রময়ি সাংরিট দরলল;
 ঠিকাদাি কর্তক
য দারখলকৃত কারিগরি ও আরথ যক প্রস্তাব;
 কারিগরি ও আরথ যক মূল্যায়ন প্ররতমবদন, কারিগরি করেটি, দিপত্র করেটি এবাং পরিিালনা পষ যদ এি অনুমোদন পত্র;
 রবরভন্ন ক্রয়, কার্ য এবাং শসবা সাংক্রাে ক্রয় আমদে/কার্ যামদমেি ইোপত্র (NOA) ও চুরক্তপত্র;
 রে াইন /নকো সাংক্রাে অনুমোদন পত্র;
 পিােেযক কর্তক
য ইসুুকৃত রপরিওরেক ও কাম ি গুণগত োমনি প্ররতমবদন;
 প্রকল্প কর্তপয ক্ষ ও ঠিকাদামিি েমধ্য অনুরষ্ঠত রবরভন্ন সভাি কার্ যরববিণী;
 অরেে প্ররতমবদন।

2.10 সেয় রভরিক কমম-পররকল্পনা বাস্তবায়ন
সািণী-11
ক্ররমক
১)
2)
3)
৪)

রবষয়সমূহ
আইএেইরে ও পিােেযক প্ররতষ্ঠামনি সামথ চুরক্ত স্বাক্ষি
প্রকল্প েরলল, সহায়ক গ্রন্থারে এবাং কাগজপত্র পর্ মাদলাচনা কদর
খসিা ইনদসপশন ররদপাট ম প্রোন
ইনদসপশন ররদপাট ম োরখল ও বটকরনকুাল করমটির সভায়
অাংশগ্রহণ ও ইনদসপশন ররদপাট ম সিদকম আদলাচনা
শেকরনকুাল করেটিি সুপারিমেি রভরিমত পুনেঃরবন্যাসকৃত
ইনমসপেন প্ররতমবদন দারখল। রস্টয়ারিাং করেটিি সুপারিমেি
রভরিমত পুনেঃরবন্যাসকৃত প্ররতমবদন দারখল ও অনুমোদন

আরম্ভ

সমাি

07-01-2020
08-01-2020

21-01-2020

22-01-2020

22-01-2020

23-01-2020

05-02-2020
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ক্ররমক
৫)

৬)
৭)
৮)
৯)
১০)
১১)
১২)
13)

রবষয়সমূহ
তথ্য-উপাি সাংগ্রদহর জন্য পরামশমকবৃন্দ, সুপারভাইজার ও র ল্ড
অর সারগণ মাঠ পর্ মাদয় গমন এবাং কার্ মারে সিন্ন।
(কী ইন রদমন্ট ইন্টাররভউ; েলীয় আদলাচনা; উপকারদভাগী
ব্রক্তর তথ্য সাংগ্রহ; ওদজাপারিদকা অর স বথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য
উপাি সাংগ্রহ; মাঠ পর্ মাদয় প্রকদল্পর বভৌত অবকাঠাদমা পররেশমন ও
মাঠ পর্ মাদয় কমমশালা সিন্ন করা)
সাংগৃরহত োো রিরনাং, এরি ও এনালাইরসস পূব যক প্রথে খসড়া
প্ররতমবদন প্রস্তুত ও দারখল
প্রথে খসড়া প্ররতমবদন শেকরনকুাল করেটিি রনকে দারখল
শেকরনকুাল করেটি কর্তক
য প্রথে খসড়া প্ররতমবদন পিীক্ষামে
েতােত ও সুপারিে প্রদান
শেকরনকুাল করেটি কর্তক
য প্রথে খসড়া প্ররতমবদমনি উপি প্রদি
েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন
প্রনয়ণ ও দারখল
রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন রস্টয়ারিাং করেটিমত উপস্থাপন
রস্টয়ারিাং করেটি কর্তক
য রিতীয় খসড়া প্ররতমবদন পিীক্ষামে প্রদি
েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি াতীয় কেযোলায় উপস্থাপন
কেযোলায় আগত রবমেষজ্ঞ, আইএেইরে ও সাংরিট দপ্তি সমূমহি
কেযকতযামদি েতােত সরন্নমবরেত কমি চুড়াে প্ররতমবদন প্রণয়ন
চূিান্ত প্ররতদবেন োরখল

আরম্ভ

সমাি

09-02-2020

03-03-2020

19-02-2020

21-03-2020

22-03-2020
22-03-2020

22-03-2020
25-03-2020

26-03-2020

05-04-2020

06-04-2020
07-04-2020

06-04-2020
10-04-2020

11-04-2020

15-04-2020

16-04-2020

16-04-2020
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2.11 অন্যান্য:
2.11.1 প্রাররম্ভক সভা:
“ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প” এর রনরবি পররবীক্ষদণর জন্য
পরামশমক প্ররতষ্ঠান ও আইএমইরি এর রেল্প ও েরক্ত বসক্টদরর প্রর্ামনি এর সামথ চুরক্তপদত্র সম্মত টামমস অব
বর াদরি ও কাদজর ব্ারি সতকমতার সাদথ পর্ মাদলাচনা কদর কাজ শুরু কমিন। এই উদেদশ্য প্রকদল্পর সাংরিষ্ট
েরললপত্রারে আইএমইরি এর কমমকতমাদের রনকট হদত সাংগ্রহ পূব মক তাঁদের পরামশম এবাং সহদর্ারগতা গ্রহণ কিা হয়।
রনরবি পররবীক্ষদণর জন্য রনদয়াগকৃত পরামশমক প্ররতষ্ঠান মাঠ পর্ যাময়ি কাজ শুরু কিাি পূদব ম এই প্রকল্প সিরকযত
প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রদহর রনরমি ওম াপারেমকাি ব্যবস্থাপনা পরিিালক, প্রকদল্পর সাংরেষ্ট প্রকল্প পররচালক এবাং
প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য কমমকতমাদের সামথ আদলাচনা কমিন। এ রবষদয় আইএমইরির পক্ষ বথদক ওম াপারেমকা এর
সাংরেষ্ট কমমকতমাদেরদক অবগত কিমণি োধ্যমে সহমর্ারগতা প্রদান কিা হয়।

2.11.2 েরলল পর্ মাদলাচনা:
পরামশমকগণ তাদের কাদজর অাংশ রহসাদব প্রকদল্পর বিদভলপদমন্ট প্রদজক্ট প্রদপাজাল (রেরপরপ) পর্ মাদলাচনা কমিন।
প্রকল্প েরলদল অঙ্গ রভরিক কাদজর লক্ষুমাত্রা ও ব্য় রবভাজন োিাও রবরভন্ন রদক পর্ যামলািনা কমিমেন। প্রকল্প
বাস্তবায়নকািী সাংরিট সকল শস্টকমহাল্ডামদি সামথ সাক্ষাৎ পূব যক আমলািনা ও তথ্য সাংেহ কিা হময়মে। বাস্তবায়ন
পর্ যাময় শকামনা কা সঠিকভামব বাস্তবায়ন না হময় থাকমল এি কািণ রিরিত কমি পর্ যমবক্ষণ আকামি উপস্থাপন
কিাি শিটা কিা হময়মে। প্রকল্প এলাকায় ইমতােমধ্য সম্পারদত শভৌত কাম ি অেগরতি তথ্য সাংেহ কমি উপস্থাপন
কিা হময়মে। এ শক্ষমত্র শভৌত কাম ি অেগরতি রকছু েরব সাংরক্ষপ্ত বণ যনাসহ উপস্থাপন কিা হময়মে।

2.11.3 শসমকন্ডারি তথ্য সাংেহ
রনমমাক্ত েকুমেিগুমলা প্রকল্প অরফস শথমক সাংেহ কিা হয়:
 প্রকমল্পি বেি রভরিক বারষ যক ক্রয় পরিকল্পনা ও বারষ যক কেযপরিকল্পনা সম্পমকয তথ্য;
 প্রকমল্পি অঙ্গ রভরিক আরথ যক ও বাস্তব অেগরতি তথ্য;
 চুরক্তপত্র ও আনুষারঙ্গক সাংমর্া নী;
 কার্ যামদে ও শভরিময়েন অে যামিি করপ;
 প্রকমল্পি Exit Plan এি করপ এবাং
 অরেমেি হালনাগাদ তথ্য।

2.11.4 তথ্য সাংেমহি উপকিণ দতিী:
পরিবীক্ষণ কার্ যক্রমেি উমদ্দশ্য, কার্ য-পরিরর্ অনুর্ায়ী প্রস্তারবত কেযপিরতি আমলামক প্রময়া নীয় প্রশ্নপত্র ও শিকরলস্ট
দতিী কিা হময়মে। প্রশ্নপত্র ও শিকরলস্টসমূহ শেকরনকুাল ও রস্টয়ারিাং করেটিি সভায় আমলািনা ও করেটিি
সদস্যমদি মূল্যবান েতােমতি রভরিমত চূড়াে কমি শসগুমলা ব্যবহাি কমি োঠ পর্ যায় শথমক তথ্য সাংেহ কিা
হময়মে।

2.11.5 োো এরেটিাং, শকারোং ও প্রমসরসাং:
োঠ পর্ যায় শথমক সাংগৃরহত োো পিােেযক প্ররতষ্ঠামনি কার্ যালময় প্রময়া নীয় এরেটিাং ও শকারোং সম্পন্ন কিাি পি
এরি সফেওয়ুাি (এেএস এমেল) এি োধ্যমে এরি প্রদান কিা হময়মে। এরিকৃত োো প্রময়া নীয় রিরনাং সম্পন্ন
ও এনালাইরসস কমি প্রাপ্ত ফলাফল শলখরিত্র আকামি উপস্থাপন কিা হময়মে।
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2.12 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন:
2.12.1 ইনদসপেন প্ররতদবেন (Inception Report):
কেযপরিকল্পনায় পররবীক্ষণ কাদজর বর্ পদ্ধরত বরণ মত হদয়দে শস অনুসামি প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন কিা হয়।
চুরক্ত সম্পাদমনি ১5 রেদনর মদধ্য প্রািরম্ভক প্ররতমবদন দারখল এবাং দারখলকৃত প্ররতমবদন শেকরনকুাল করেটিমত
অনুমোদমনি পি রস্টয়ারিাং করেটিি সভায় উপস্থাপন কিাি োধ্যমে অনুমোরদত হময়মে। রস্টয়ারিাং করেটি কর্তক
য
প্রািরম্ভক প্ররতমবদন অনুমোদমনি পি োঠ পর্ যাময় তথ্য-উপাি সাংেমহি কা শুরু কিা হয়।

2.12.2 প্রাথরমক খসিা প্ররতদবেন (1st Draft Report):
পরামশমকগণ কর্তক
য মাঠ পর্ মাদয় সাংগৃরহত সকল তথ্য উপাি পর্ যমবক্ষণ ও রবমিষণ শেমষ এরপ্রল ২০২০ োমস প্রথে
খসড়া প্ররতমবদন শেকরনকুাল করেটি বিাবি উপস্থাপমনি ন্য শপ্রিণ কমিন।

2.12.3 রিতীয় খসিা প্ররতদবেন (2nd Draft Report):
প্রথে খসড়া প্ররতমবদন পিীক্ষামে শেকরনকুাল করেটি কর্তক
য প্রদি েতােত সরন্নমবরেত কমি রিতীয় খসড়া
প্ররতমবদন রস্টয়ারিাং করেটিমত উপস্থাপন কিা হয়। রস্টয়ারিাং করেটিি েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি একটি
চূড়াে খসড়া প্ররতমবদন প্রস্তুত কমি াতীয় কেযোলায় উপস্থাপন কিা হয়।

2.12.4 চূিান্ত প্ররতদবেন (Final Report):
াতীয় কেযোলা শথমক প্রাপ্ত েতােত ও সুপারিে সরন্নমবরেত কমি প্ররতমবদন চূড়াে কিা হমব। চুরক্ত সম্পাদমনি
তারিখ শথমক 100 রদমনি েমধ্য আইএেইরে কর্তপয মক্ষি বিাবমি দারখল কিা হমব। চূিান্তকৃত প্ররতদবেন 60 করপ
(40 করপ বাাংলা ও 20 করপ ইাংমির ) এবাং সফট্ করপ সাংরেষ্ট সকদলর রনকট রবতরদণর জন্য প্রোন করা হয়।
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র্ততীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্ যামলািনা
3.1 প্রকমল্পি সারব যক এবাং অঙ্গরভরিক (বাস্তব ও আরথ যক) লক্ষুোত্রা:
অাামলািু প্রকমল্পি আওতায় প্রকল্প এলাকায় 1722টি রবতিণ ট্রান্সফিোি স্থাপন; 449.25 রকমলারেোি
শকরভ
রবতিণ লাইন স্থাপন ও 605 রকমলারেোি পুনব যাসন/নবায়ন; 62 রকমলারেোি
শকরভ রবতিণ লাইন স্থাপন;
টি নতুন
শকরভ উপমকন্দ্র স্থাপন এবাং টি
শকরভ উপমকন্দ্র পুনব যাসন/নবায়ন িলোন আমে। এই
প্রকল্প বাস্তবায়মনি লমক্ষু ওম াপারেমকা সিকামিি সহমর্ারগতা রনমে। প্রকমল্পি রনেযাণ কা ৪১টি প্যামকম ি
োধ্যমে বাস্তবায়ন কিা হমে। পিােেযক শসবা পৃথক একটি প্যমকম ি োধ্যমে বাস্তবায়ন হমে।

3.2 বাস্তবায়ন অেগরতি তথ্য (শফব্রুয়ারি ২০২০ পর্ যে):
ওম াপারেমকা কর্তক
য সিবিাহকৃত তথ্য রবমিষণ কমি শদখা র্ায় শফব্রুয়ারি 2020 পর্ বন্ত সিৌত কাক্ষজর 34.5%
অগ্রগনত সানধত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং আনর্ বক ব্যয় 26.0% হক্ষয়ক্ষছ। সিৌত কাক্ষজর অগ্রগনত ননক্ষচর সারর্ী-১২ সত সেখাক্ষনা
হক্ষলা।

3.3 প্রকদল্পর মালামাল ক্রদয়র অগ্রগরত:
রবতরণ লাইন রনমমাণ/পুনব মাসন এবাং রবতরণ ট্রাি রমার স্থাপদনর জন্য প্রকল্প েির বথদক প্রায় সকল মালামাল
ক্রয়কার্ ম সিন্ন হদয়দে। অবরশষ্ট মালামাল ক্রদয়র জন্য চুরক্ত স্বাক্ষরও সিন্ন হদয়দে।

3.4 সিৌত কাদজর অগ্রগরত:
প্রকদল্পর আওতায় কাদজর অগ্রগরতর রচত্র রনম্নরুপেঃ
সািণী-১2
ক্রম.

১।
২।
৩।

কাদজর বণ মনা
৩৩ বকরভ রবতরণ
লাইন নতুন
রনমমাণ
৩৩ বকরভ রবতরণ
লাইন পুনব মাসন
১১ বকরভ রবতরণ
লাইন রনমমাণ

৪।

১১/০.৪ বকরভ
রবতরণ
ট্রাি রমার স্থাপন

৫।

৩৩/১১ বকরভ
নতুন উপদকন্দ্র
রনমমাণ

রিরপরপ-বত
সমাি হদয়দে/
সাংস্থান
চলমান রদয়দে
(১ম সাংদশারধত)
৪৪৯.২৫
রকেঃরমেঃ

১৬৯.৫৯
রকেঃরমেঃ

৬০৫ রকেঃরমেঃ

১১১.৪০
রকেঃরমেঃ

৬২.০ রকেঃরমেঃ

৬.০ রকেঃরমেঃ

১৭২২ টি

১694 টি

৩১ টি

৬টি

মন্তব্
ব ব্রুয়ারর ২০২০ সময় পর্ মন্ত রবতরণ লাইন রনেযাণ
ও পুনব যাসন এি কা ২৬% সিন্ন হদয়দে।
রবতরণ লাইনগুদলা উপদকন্দ্র রনমমাদণর সাদথ
সাংরেষ্ট হওয়ায় উপদকন্দ্র রনমমাদণর েরপত্র
আহবাদনর সাদথ সাদথ অবরশষ্ট লাইনগুদলার
রনমমাণ/পুনব মাসদনর কাজ হাদত বনয়া হদব।
একই ভাদব ট্রাি রমার স্থাপদনর কাজ ৯৮%
বশষ হদয়দে।
অবরশষ্ট ট্রাি রমার স্থাপদনর রবষয়টি প্ররক্রয়াধীন
রদয়দে।
প্রকল্প অরফস শথমক প্রাপ্ত সব যমেষ তথ্য অনুসামি
ইদতামদধ্য টান ম কী পদ্ধরতদত একটি প্যাদকদজ ৪টি
AIS উপদকন্দ্র এবাং অপর একটি প্যাদকদজ ২টি
GIS উপদকদন্দ্রর রনমমাণ কাজ চলমান রদয়দে।
প্রকল্প অরফস শথমক আমিা ানা র্ায় শগাপ-র্মোি
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ক্রম.

কাদজর বণ মনা

রিরপরপ-বত
সমাি হদয়দে/
সাংস্থান
চলমান রদয়দে
(১ম সাংদশারধত)

৬।

৩৩/১১ বকরভ
উপদকন্দ্র
পুনব মাসন/ ক্ষমতা
বরধ মতকরণ

৩২টি

০

7।

রে অরর্েহণ

25টি

22ট

মন্তব্
উপমকন্দ্রটি করেেরনাং পূব যক িালু কিা হময়মে
এবাং ও িানোিী-বরিোল এি শকন্দ্রটি করেেরনাং
পূব যক িালু কিাি ন্য প্রস্তুত িময়মে।
এ োড়া র রে-০৬ (২০১৯-২০২০) এি আওতায়
২টি উপমকমন্দ্রি দিপত্র আহবান সম্পন্ন হময়মে
এবাং র রে-০৭ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৪টি
উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া িলোন
আমে।
র রে-১১ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৪টি
উপমকমন্দ্রি দিপত্র আহবান সম্পন্ন হময়মে এবাং
র রে-১২, ১৩ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৮টি
উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া িলোন
আমে। এ োড়াও র রে-০৯ (২০১৯-২০২০) এি
আওতায় ১২টি উপমকমন্দ্রি প্রাক্কলন শকাম্পানীি
শবাে যসভায় উপস্থাপমনি ন্য প্ররক্রয়ার্ীন আমে।
মূল রিরপরপ-বত ৬টি GIS উপদকন্দ্র ব্তীত ৫৭টি
উপদকন্দ্র রনমমাণ/ পুনব মাসন কাজ স্থানীয় েরপদত্রর
(NCT) মাধ্যদম করার রনদে মশনা রেদলা।
রপএসরস-র প্রথম সভার মতামত অনুর্ায়ী NCT
হদত ICT-বত েরপত্র আহ্বাদনর সুপাররশ পাওয়া
র্ায়। রকন্তু মূল রিরপরপ-বত রসরি, ভুাট ও ট্যাক্স
খাদত র্দথষ্ট পররমাণ বরাে না থাকায় ICT-বত
েরপত্র আহ্বান করা র্ায়রন। গত ২৫/০৬/২০১৯
তাররদখ অনুদমারেত ১ম সাংদশারধত দ্রুত প্রাক্কলন
প্রস্তুত করতেঃ েরপত্র আহবান করা হদে।
প্রকল্প দপ্তি সূমত্র আমিাও ানা র্ায় 25টি স্থামন
রে অরর্েহমণি রবপিীমত 22টি স্থামনি রে
অরর্েহণ সম্পন্ন হময়মে। অপি একটি রে
অরর্েহমণি প্ররক্রয়া িলোন আমে এবাং অবরেট
দ্যইটিি স্থান পরিবতযন রবষময় অনুমোদন
প্ররক্রয়ার্ীন।
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3.5 প্রকমল্পি শভৌত কাম ি অেগরত, সাইে পরিদেযন ও তথ্য সাংেমহি েরব:
3.5.1। কুরটয়া ওম াপারেমকা অরফস কুাম্পামসি েমধ্য রনেযানার্ীন র আইএস উপমকমন্দ্রি শভৌত কা োি য ২০২০
পর্ যে নীিতলাি রপলামিি কা সম্পন্ন হময়মে। এখন োদ শদয়া হমব। ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান সূমত্র ানা র্ায় োি য ২০২০
োমসি েমধ্য নীিলতাি োমদি কা সম্পন্ন হমব। র্রদও চুরক্ত অনুসামি ২৮/১১/২০১৯ তারিমখ েমধ্য সেস্ত কা শেষ
হওয়াি কথা। অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি উপমকন্দ্র রনেযামণি কা িলোন িময়মে।
3.5.2। খুলনাি শদৌলতপুি থানাি েমহশ্বিপাোয় রনেযানার্ীন র আইএস উপমকমন্দ্রি শভৌত কা োি য ২০২০ পর্ যে
নীিতলাি রপলামিি কা সম্পন্ন হময়মে। এখন োদ শদয়া হমব। ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান সূমত্র ানা র্ায় োি য ২০২০ োমসি
েমধ্য নীিলতাি োমদি কা সম্পন্ন হমব। র্রদও চুরক্ত অনুসামি ২৮/১১/২০১৯ তারিমখ েমধ্য সেস্ত কা শেষ
হওয়াি কথা। অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি উপমকন্দ্র রনেযামণি কা িলোন িময়মে।

3.5.1 কুরটয়া ওম াপারেমকা অরফস কুাম্পামসি েমধ্য 3.5.2। খুলনাি শদৌলতপুি থানাি েমহশ্বিপাোয় রনেযানার্ীন
রনেযানার্ীন র আইএস উপমকমন্দ্রি শভৌত কাম ি অেগরতি েরব। র আইএস উপমকমন্দ্রি শভৌত কাম ি েরব।

3.5.3। র্মোমিি শর্াপ শোমড় রনেযানার্ীন এআইএস 3.5.4। র্মোমিি শর্াপ শোমড় রনেযানার্ীন এআইএস শকমন্দ্রি
ঋপমকমন্দ্রি রনয়ন্ত্রণ ভবমনি েরব।

বাইমি স্থারপত সুইস ইয়ামে যি েরব।

3.5.3 ও 3.5.4। র্মোমিি শর্াপ শোমড় রনেযানার্ীন এআইএস উপমকন্দ্রটি করেেরনাং পূব যক বতযোমন িালু কিা হময়মে।
উপমকন্দ্রটি োন য কী রভরিমত অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান কর্তযক রনরেযত হময়মে।
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3.5.5। র্মোমিি শর্াপ শোমড় রনেযানার্ীন এআইএস শকমন্দ্রি রনয়ন্ত্রণ কমক্ষি একাাংমেি েরব। উপমকমন্দ্রি কা োন য কী
রভরিমত অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠান কর্তযক রনরেযত হময়মে।

3.5.6। এআইএস শকন্দ্র শথমক রবদ্যুৎ সিবিামহি ন্য রনেযানার্ীন সাংমর্াগ লাইন। লাইন োনামনাি ন্য শর্ খুটি স্থাপন কিা
হময়মে শসগুমলা অনুমোরদত ড্ররয়াং ও শেরসরফমকেন অনুসামি বসামনা হময়মে। উমেখ্য শর্ খুটিুঁ বসামনা এবাং লাইন স্থাপমনি
ুঁ
কা ঠিকাদাি কর্তযক সম্পন্ন কিা হময়মে। খুটিসহ
সকল োলাোল ওম াপারেমকা রবভাগীয় ভান্ডাি অরফস শথমক সিবিাহ
কিা হময়মে।

3.5.5। র্মোমিি শর্াপ শোমড় রনেযানার্ীন এআইএস শকমন্দ্রি 3.5.6। এআইএস শকন্দ্র শথমক রবদ্যুৎ সিবিামহি
রনয়ন্ত্রণ কমক্ষি একাাংমেি েরব।
রনেযানার্ীন সাংমর্াগ লাইন।

ন্য

3.5.7। কুরটয়ায় খা ানগি রেল্পাঞ্চমল এআইএস উপমকন্দ্র 3.5.8। কুরটয়া ওম াপারেমকা অরফমস তত্ত্বাবর্ায়ক প্রমকৌেলী,
রনেযামণি

ন্য কবুিহামে ক্রয়কৃত রে

রনব যাহী প্রমকৌেলীসহ অন্যান্যমদি সামথ আমলািনা এবাং
প্রময়া নীয় তথ্য সাংেহ।

3.5.7। কুরটয়ায় খা ানগি রেল্পাঞ্চমল এআইএস উপমকন্দ্র রনেযামণি ন্য কবুিহামে ক্রয়কৃত রে পরিদেযন
3.5.8। কুরটয়া ওম াপারেমকা অরফমস তত্ত্বাবর্ায়ক প্রমকৌেলী, রনব যাহী প্রমকৌেলীসহ অন্যান্যমদি সামথ আমলািনা এবাং
প্রময়া নীয় তথ্য সাংেহ।
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3.5.9। খুলনায় োঠ পর্ যাময় স্থারপত ট্রান্সফিোি পরিদেযন, তথ্য সাংেমহি কা তদািরক। বারণর ুক ও আবারসক
োহকমদি সামথ আমলািনা কমিন স্টারে এি দলমনতাসহ শস্টপস্ টুয়ােস্য শেমভলপমেি এি অন্যান্য কেযকতযাগণ।
3.5.10। নড়াইল শ লায় আবারসক োহমকি কাে শথমক তথ্য সাংেহ

3.5.9। খুলনায় োঠ পর্ যাময় স্থারপত ট্রান্সফিোি পরিদেযন।

3.5.10। নড়াইল শ লায় আবারসক োহমকি কাে
শথমক তথ্য সাংেহ

3.5.11। প্রকমল্পি অর্ীমন স্থারপত ট্রান্সফিোি।

3.5.12। রনিবরেন্ন রবদ্যুমতি বারণর ুক ব্যবহাি

3.5.11। প্রকমল্পি অর্ীমন স্থারপত ট্রান্সফিোি শর্গুমলা অনুমোরদত শেরসরফমকেন অনুসামি বসামনা হময়মে।
অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি রনর্ যারিত স্থামন, রনর্ যারিত উচ্চতায় ট্রান্সফিোিগুমলা স্থাপন কিা হয়। স্থাপমনি পি
প্রময়া নীয় র্ন্ত্রাাংে শেরসরফমকেন অনুসামি সাংমর্া ন রনরিত কিা হয়। উমেখ্য শর্ ট্রান্সফিোিগুমলা বসামনা এবাং
প্রময়া নীয় র্ন্ত্রাাংে স্থাপমনি কা ঠিকাদাি কর্তক
য সম্পন্ন কিা হমলও ট্রান্সফিোিসহ প্ররতটি োলাোল ও র্ন্ত্রাাংে
ওম াপারেমকা রবভাগীয় শকন্দ্রীয় ভান্ডাি অরফস শথমক সিবিাহ কিা হময় থামক।
3.5.12। রনিবরেন্ন রবদ্যুমতি বারণর ুক ব্যবহাি কমি ঝালাইময়ি কা কিা হমে।
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3.5.13। োগুিাি ভায়নাি শোমড় স্থারপত ট্রান্সফিোি। এই ট্রান্সফিোিগুমলা অনুমোরদত শেরসরফমকেন অনুসামি
বসামনা হময়মে। অনুমোরদত ড্ররয়াং অনুসামি রনর্ যারিত স্থামন, রনর্ যারিত উচ্চতায় ট্রান্সফিোিগুমলা স্থাপন কিা হয়।
স্থাপমনি পি প্রময়া নীয় র্ন্ত্রাাংে শেরসরফমকেন অনুসামি সাংমর্া ন রনরিত কিা হয়। উমেখ্য শর্ ট্রান্সফিোিগুমলা
বসামনা এবাং প্রময়া নীয় র্ন্ত্রাাংে স্থাপমনি কা ঠিকাদাি কর্তক
য সম্পন্ন কিা হমলও ট্রান্সফিোিসহ প্ররতটি োলাোল
ও র্ন্ত্রাাংে ওম াপারেমকাি রবভাগীয় শকন্দ্রীয় ভান্ডাি অরফস শথমক সিবিাহ কিা হময়মে।
3.5.14। নড়াইল সদমি একটি দবকারলক বা াি। পূমব য বা ািটি বসমলও রবদ্যুৎ সিবিামহি অরনরিয়তাি কািমণ
শতেন ে োে রেল না। রকন্তু গত দ্যই/রতন বেি র্াবৎ বা ািটি শবে ে োে। শদাকানদাি ও স্থানীয়
নসার্ািমণি সামথ কথা বমল না র্ায় বতযোমন রবদ্যুৎ রবভ্রাে কে হওয়াি কািমণ এই দবকারলক বা ািটি রবকাল
শথমক িাত অবরর্ শবে ে োে থামক।

3.5.13। োগুিাি ভায়নাি শোমড় স্থারপত ট্রান্সফিোি।

3.5.14। নড়াইল সদমি একটি দবকারলক বা াি।

3.5.15। বারণর ুকভামব রবদ্যুৎ ব্যবহািকািী ক্ষুদ্র 3.5.16। বারণর ুকভামব রবদ্যুৎ ব্যবহািকািী
(উমযাক্তা) র্ন্ত্রাাংে প্রস্তুতকািী োহকমদি প্ররতষ্ঠান শদাকান োরলমকি সামথ আমলািনা ও তথ্য সাংেহ
পরিদেযন ও আমলািনা
3.5.15। বারণর ুকভামব রবদ্যুৎ ব্যবহািকািী ক্ষুদ্র (উমযাক্তা) র্ন্ত্রাাংে প্রস্তুতকািী োহকমদি প্ররতষ্ঠান পরিদেযন ও
আমলািনা।
3.5.16। বারণর ুকভামবরবদ্যুৎ ব্যবহািকািী শদাকান োরলমকি সামথ আমলািনা ও তথ্য সাংেহ।
উক্ষেখ্য সর্ প্রকক্ষের সকল প্রক্ষয়াজনীয় উপকরর্ ও র্ন্ত্রানে ক্রয় পূর্ বক খুলনার খানল পুক্ষর ওক্ষজাপানিক্ষকার সকন্দ্রীয়
িান্ডাক্ষর সংরনেত আক্ষছ। সকন্দ্রীয় িান্ডাক্ষরর মালামাল সংরেক্ষর্র সুক্ষর্াগ সুনর্ধাসহ ননরাপিা ব্যর্স্থা র্র্ার্র্ র্ক্ষল
প্রতীয়মান হক্ষয়ক্ষছ।
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3.6 বারষ যক উন্নয়ন কেযসূরিমত বিাদ্দ ও বাস্তবায়ন অেগরত:
সািণী-১৩
এরেরপ বাস্তবায়ন অেগরত
শোে (র ওরব)

(লক্ষ োকায়)

অথ যবেি

এরেরপমত বিাদ্দ
শোে (র ওরব)

১
২০১৬-১৭

২
২০০০.০০

৩
২০০০.০০
১০০.০০%(৩০.০৬.২০১৭)

৪
২০০০.০০
১.৬০%(৩০.০৬.২০১৭)

৫
১০.০০%
(৩০.০৬.২০১৭)

২০১৭-১৮

১২০০০.০০

২০১৮-১৯

২০০০০.০০

২০১৯-২০

১৫০০০.০০

১২০০০.০০
১০০%(৩০.০৬.২০১৮)
২০০০০.০০
১০০%(৩০.০৬.২০১৯)
8571.36
57.14% (29.02.2020)

১৪০০০.০০
৮.৩০%(৩০.০৬.২০১৮)
৩৪০০০.০০
২০.১৫%(৩০.০৬.২০১৯)
৪2571.36
২6.0% (29.02.2020)

২০.০০%
(৩০.০৬.২০১৮)
২৭.৫০%
(৩০.০৬.২০১৯)
৩4.5%
(29.02.2020)

ক্রেপূর ত অেগরত শফব্রুয়ারি 2020
আরথ যক অেগরত
শভৌত অেগরত

ওম াপারেমকা কর্তক
য সিবিাহকৃত তথ্য রবমিষণ কমি শদখা র্ায় শফব্রুয়ারি 2020 পর্ বন্ত সিৌত কাক্ষজর 34.5%
অগ্রগনত সানধত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং 26.0% আনর্ বক অগ্রগনত সানধত হক্ষয়ক্ষছ। সিৌত কাক্ষজর এর্ং আনর্ বক অগ্রগনত উপক্ষরর
সারর্ীক্ষত সেখাক্ষনা হক্ষলা।

৩.৭ ওম াপারেমকাি বিাদ্দকৃত অথ য ব্যময়ি বাৎসরিক অবস্থা
অথ যবেি

১
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

সািণী-১৪
আিরেরপরপমত শোে বিাদ্দ
বেি রভরিক বাস্তবায়ন
অেগরত
ওম াপারেমকা (২০১৬-২০২১)
ওম াপারেমকা বিাদ্দ
২
৫০১২.৩৯

৩
৫০.৯৪ (১.০২%)
১৩৬.৭৫ (২.৭৩%)
১৭৭.৮০ (৩.৫৫%)
১৬৯.৬৩ (৩.৩৮%)

(লক্ষ োকায়)

ক্রেপূর ত অেগরত শফব্রুয়ারি
2020
আরথ যক অেগরত
৪
৫০.৯৪ (১.০২%)
১৮৭.৬৯ (৩.৭৫%)
৩৬৫.৪৯ (৭.২৯%)
৪৯৬.৫৭ (৯.৯১%)
(29.02.2020)
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3.8 এরপরপ অনুসামি অরথ যক অেগরত প্ররতমবদন শফব্রুয়ারি ২০২০ পর্ যে
অথ যবেি (২০১৬-১৭), (২০১৭-১৮), (২০১৮-১৯) এবাং (২০১৯-২০)
সািণী-১৫
Package
no.

Description of Package Goods

Estimated
Cost

Bidding Cost

GD 1
FY 16-17
GD 2
FY 16-17

Supply & Delivery of 200 nos 200 NKV
Dristibution Transformer.
Supply & Delivery of ACSR Merlin
Conductor (Lot-a,b & c)
Supply & Delivery of ACSR Merlin
Conductor (Lot-d)
Supply & Delivery of ACSR DOG Conductor

65,880,000

GD 3
FY 16-17
GD 4
FY 16-17

GD 5
FY 16-17
GD 6
FY 16-17
GD 7
FY 16-17
GD 8
FY 16-17
GD 10
FY 16-17
GD 11
FY 16-17
GD 12
FY 16-17
GD 13
FY 16-17
GD 16
FY 16-17
GD 17
FY 16-17

Completion
Period

59,420,000

Contract
Signing
Date
13-02-17

120

Payment
Schedule Start
Date
14-06-17

85,863,000

90,076,760

27-09-17

120

26-01-18

28,621,000

31,198,200

03-12-17

120

03-04-18

21,418,195

22,139,385

13-03-17

90

12-06-17

Supply & Delivery of 15 Meter SPC Pole
(Lot-c & Lot-d)
Supply & Delivery of 15 Meter SPC Pole
(Lot-a & Lot-b)
Supply & Delivery of 12 Meter SPC Pole

90,637,696

72,679,200

04-05-17

120

02-09-17

89,061,184

88,772,800

27-09-17

120

26-01-18

79,802,500

80,954,304

27-09-17

120

26-01-18

Supply & Delivery of 33KV Line Pole fitting

91,587,500

95,865,052

04-05-17

120

02-09-17

Supply & Delivery of 11/0.4KV Line Pole
fitting
Supply & Delivery of Transformer Platform
set.
Supply & Delivery of NYY Cable

18,352,280

17,889,529

13-03-17

90

12-06-17

20,376,850

19,490,900

02-01-17

90

03-04-17

36,426,882

39,545,995

13-02-17

90

15-05-17

64,672,000

66,175,436

06-07-17

120

04-11-17

179,627,250

176,531,050

16-02-17

90

18-05-17

41,045,550

41,016,464

04-06-17

90

03-09-17

16,119,402

11,105,567

05-06-17

120

04-10-17

197,877,105

197,877,105

09-04-17

180

07-10-17

Supply & Delivery of 188 Nos 250KVA
Dristribution Transformer.
Supply & Delivery of ACSR Gross break
Conductor
Supply & Delivery of Guy Assembly
Supply & Delivery of 11 KV DOFC&LA
Supply & Delivery of Different Type
Insulator

Comment

Bill Paid
(FY-2016-17)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2016-17)
Bill Paid
(FY-2016-17)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2016-17,17-8)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
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Package
no.

Description of Package Goods

Estimated
Cost

Bidding Cost

Completion
Period

12,755,380

Contract
Signing
Date
16-03-17

90

Payment
Schedule Start
Date
15-06-17

GD 18
FY16-17
GD 19
FY 16-17
GD 21
FY 16-17

Supply & Delivery of Guy Wire

12,034,000

Supply & Delivery of Earth Wire

44,100,000

46,437,600

13-03-17

120

12-07-17

Supply & Delivery of Vehicle

26,763,395

26,181,860

09-04-17

90

GD 22
FY 16-17
GD 1
FY 17-18

Consultancy

48,080,000

43,484,991

02-08-17

Supply & Delivery of ACSR Gross Break
Conductor

142,650,000

151,117,900

05-12-17

120

05-04-18

GD 3
FY 17-18

Supply & Delivery of 2900 Nos 550 dan 15m
SPC pole (Lot-a & b)
Supply & Delivery of 4900 Nos 550 dan 15m
SPC pole (Lot-c & d)
Supply & Delivery of 800 Nos 350 dan 12m
SPC pole
Supply & Delivery of H Type Connector and
Binding Wire
Supply & Delivery of 550 Nos 200 KVA
Distribution Transformer
Supply & Delivery of Different Type
Insulator
AAC ANT (Insulated)

158,920,000

160,042,352

28-12-17

120

28-04-18

268,520,000

272,519,874

18-01-18

120

19-05-18

26, 064,000

25,508,000

22-03-18

90

21-06-18

27,748,500

23,228,576

15-03-18

120

14-07-18

16,380, 000

178,750,000

04-12-17

120

04-04-18

198,903,450

198,903,450

17-10-17

180

16-04-18

1,174,340

1,199,860

18-02-18

60

20-04-18

7,367,198

7,208,295

25-03-18

75

9-06-18

15,195,100

15,540,008

25-03-18

75

9-06-18

455,619,087

471,936,783

10-09018

180

10-03-19

GD 4
FY 17-18
GD 5
FY 17-18
GD 6
FY 17-18
GD 7
FY 17-18
GD 17
FY 17-18
GD 18
FY 17-18
GD 19
FY 17-18
GD 10
FY 17-18

Transformer Earthing Sets with
Accessories
Transformer Platform and 11/0.4 KV pole
Fittings
Supply, Delivery, Installation, Testing &
Commissioning of 33/11 KV, 2X10/13.33
MVA (Regular Type AIS) 04Nos. New Sub
Station (Ghope Jessore, Binodpur, Rajbari,
Chadkathi, Jhalokathi and Chanmari,
Barisal) on Turnkey Basis.

Comment

Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2017-18)
Bill Paid
(FY-2016-17,1718)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2017-18,
2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Partial Paid
(19,63,59,435) Tk.
FY 18-19
Bill Paid
(FY-2016-17)
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Package
no.

Description of Package Goods

GD 09
FY 18-19

Supply, Delivery, Installation, Testing &
Commissioning of 33/11 KV, 2X20/26.66
MVA (Regular Type GIS) 02Nos. New Sub
Station (Moshesorpasa Khulna & Campos
Kushtia) on Turnkey Basis.
Supply & Delivery of Performed
Termination(Grip) andMid Span Joint for
Conductor
Supply & Delivery of 784 Nos 200 KVA
Distribution Transformer(Lot-a,b,c & d)

GD 26
FY 18-19
GD 06
FY 18-19

GD 22
FY 18-19
GD 1
FY 18-19
GD 23
FY 18-19
GD 21
FY 18-19

Supply & Delivery of 1CX95mm PVC
insulated PVC sheathed NYY Copper Cable
Supply & Delivery of Different Type
Insulator
Supply & Delivery of 11KV DOFC With Fuse
Link & 11KV LA
Acquisition / Purchase of Land

GD 27
FY 18-19
GD 07
FY 19-20

Supply & Delivery of 600 KM ACSR Merlin
Conductor
Supply, Delivery, Installation, Testing &
Commissioning of 33/11 KV, 2X10/13.33
MVA (Battola;Jhenaidah;Cantonment;S&D2; Jassore;TTC;S&D-1;Faridpur and Boalia;
Pangsha; Rajbari (Regular Type AIS) 04
Nos. New Substation on Turnkey Basis.
Supply, Delivery, Installation, Testing &
Commissioning of 33/11 KV, 2X10/13.33
MVA (Regular Type AIS) 04 Nos. Substation
for Capacity Development from rural
substation (Renovation; Kotchandpur;
Hutgopalpur; Alom danga; Kaligonj) on
Turnkey Basis.
Supply, Delivery, Installation, Testing &

GD 12
FY 19-20

GD 13

Estimated
Cost

Bidding Cost

Completion
Period

515,397,382

Contract
Signing
Date
03-04-19

240

Payment
Schedule Start
Date
30-11-19

412,584,393

29,478,600

29,396,239

28-02-19

120

29-06-19

Bill Paid

274,400,000

258,713,450

29-01-19

150

29-06-19

16,272,205

16,252,205

20-01-19

60

22-03-19

27-08-19

90

26-11-19

Partial paid
(8,90,10,000) (lota,b &d) (FY 201819)
Bill Paid
(FY-2018-19)
Tender opened
on 26/02/2020
Tender on
process
640165679.47
taka paid upto
june/19
Delivery
Complete
Tender opened
on 09/02/2020
Evaluation going
on.

52,810,200
5,565,000
994,010,027

994,010,027

85,863,000

70,204,743

476,524,611

Comment

All PSI Complete

437,855,000

Tender opened
on 11/02/2020
Evaluation going
on.

442,104,007

Tender opened
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Package
no.

Description of Package Goods

FY 19-20

Commissioning of 33/11 KV, 2X10/13.33
MVA (Regular Type AIS) 04 Nos. Substation
for Capacity Development from rural
substation (Renovation; Kathalia; Nalcity;
Sadardi; Sadarpur) on Turnkey Basis.
Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing & Commissioning of 33/11 KV,
2X20/26.66 MVA (Regular Type AIS) 02Nos.
New Substation on Turnkey Basis At Bscic;

GD 06
FY
19-20

Estimated
Cost

Bidding Cost

Contract
Signing
Date

Completion
Period

Payment
Schedule Start
Date

Comment

on 10/02/2020
Evaluation going
on.
287,520,863

Tender
Invitation
Complete on
23/01/2020

431,263,999

Tender
Invitation
Complete on
23/01/2020

474,978,094

Estimate is
pending for
Board approval

S&D-2; Barishal& Premtola; ESU;
Shariatpur
GD 11 FY
19-20

GD 09
FY 19-20

Supply, Delivery, Installation, Testing &
Commissioning of 33/11 KV, 2X20/26.66
MVA (Regular Type AIS) 04 Nos. Substation
for Capacity Development from Existing
substation (Renovation: central s/s, S&D-1,
Kushtia; Housing, S&D-2, Kushtia; jhiltuli,
S&D-1, Faridpur) on Turnkey Basis.
Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing & Commissioning of 33/11 KV
(Regular Type AIS) Substation Equipment’s
Renovation on Turnkey Basis.
Total Cost =

7,142,117,463

4,629,526,767

পর্ বক্ষর্ের্:
প্রকে কাক্ষজর জন্য 2016-2017 অর্ বর্ছক্ষর 18ট, 2017-2018 অর্ বর্ছক্ষর 10ট, 2018-2019 অর্ বর্ছক্ষর 8ট, 2019-2020 অর্ বর্ছক্ষর 5টসহ সর্ বক্ষমাে 41ট েরপত্র আহ্বর্ান
পূর্ বক 36টর কার্ বাক্ষে প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। ঠিকাোরী প্রনতষ্ঠান ননর্ বাচনসহ প্রনতট সেক্ষত্র সেনসন ক্ষক ন অনুর্ায়ী এর্ং র্ন্ত্রানে ও পক্ষণ্যর গুর্গতমান র্াচাইসহ নর্নিি পরীো
ননরীোর মাধ্যক্ষম প্রকক্ষের কাজ র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষে। পনরমার্গত নেক র্াচাইক্ষয়র সেক্ষত্র Post Landing Inspection (PLI) কনমট কতৃক
ব পনরে ক্ষব নর মাধ্যক্ষম প্রনতট
পক্ষণ্যর পনরমার্ র্াচাই করা হক্ষয়ক্ষছ। নপ্র-ন পক্ষমন্ট সর্ক্ষক শুরু কক্ষর ওয়ার হাউক্ষজ সপৌছাক্ষনা পর্ বন্ত প্রনতট সেক্ষত্রই পনরমার্গত নেক পনরর্ীের্ ও র্াচাইক্ষয়র মাধ্যক্ষম সংগ্রহ করা হক্ষে।
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3.9 ক্রয় কার্ যক্রে
3.9.1 ক্রয় পিরত:
প্রকমল্পি র্ন্ত্রপারত/োলাোল ইতুারদ ক্রময়ি শক্ষমত্র ওমপন শেন্ডারিাং পিরতমত আে ায রতক দিপমত্রি োধ্যমে ক্রয় কিা
হময়মে। তমব প্রকমল্পি রেরপরপমত অনুমোরদত Annual Procurement Plan (APP) অনুসামি প্রকল্প দপ্তি
বাস্তবায়ন অেগরতমত অমনক রপরেময় আমে। ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয়, রপ্র-রেপমেি পিীক্ষা ইতুারদ পর্ যাময় শর্ সকল
পিরত অবলম্বন কিা হময়মে তা নীমি বণ যনা কিা হমলা১। চুরক্ত স্বাক্ষি;
২। কিাক্ট েকুমেমিি শেরসরফমকেন অনুর্ায়ী নকো অনুমোদন পূব যক র্ন্ত্রপারত/োলাোল প্রস্তুত/সাংেহ কিা;
৩। সাংগৃরহত র্ন্ত্রপারত/োলাোল রেপমেমিি ন্য প্রস্তুত কিা;
৪। রেপমেমিি ন্য প্যারকাং কিাি পূমব য শেরস্টাং এি ন্য ওম াপারেমকা শক আেন্ত্রণ;
৫। Factory Acceptance Test (FAT) কর্তক
য রপ্র-রেপমেি ইন্সমপকেন পিবতী প্ররতমবদন প্রস্তুত এবাং
অনুমোদমনি পি শস অনুর্ায়ী প্যারকাং এি অনুমোদন পূব যক রেপমেমিি ন্য োলাোল প্রস্তুত কিা;
৬। বাাংলামদমে শপৌোমনাি পি রেপমেি পিবতী ইন্সমপকেমনি ন্য ঠিকাদাি কর্তক
য ওম াপারেমকা শক আেন্ত্রণ;
৭। গঠিত Post Landing Inspection (PLI) করেটি কর্তক
য পুনিায় ইন্সমপকেমনি পমি ওয়াি হাউ
িাখা/ব্যবহামিি ন্য অনুমোদন শদয়া;
৮। প্যারকাং অবস্থায় শেস্ট কিা োলাোল প্রকমল্পি শকন্দ্রীয় ভান্ডামি গুদাে ামতি অনুেরত;
৯। রপ্র-করেেরনাং সমোষ নক হমল অপামিেমনি ন্য আবাি শেস্ট কমি ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠানমক অনুেরত শদয়া।
উমেরখত পিরতগুমলা অনুসিমণি শকামনা পর্ যাময় সমোষ নক না হওয়া পর্ যে ঠিকাদাি প্ররতষ্ঠানমক পিবতী কার্ য
সম্পাদমনি অনুেরত না শদয়া।

3.9.2 গুণগত োন র্ািাই:
প্রকল্প পরিিালক এি সামথ আমলািনা কমি ানা র্ায় শর্ ঠিকাদািী প্ররতষ্ঠামনি সামথ চুরক্ত স্বাক্ষমিি পি প্ররতটি
শক্ষমত্র শেরসরফমকেন অনুর্ায়ী এবাং র্ন্ত্রারদ ও পমেি গুণগতোন র্ািাই সহ রবরভন্ন পিীক্ষা রনিীক্ষাি োধ্যমে
প্রকমল্পি কা বাস্তবায়ন কিা হমে।

3.9.3 ফুাক্টরি এমেমস্টন্স শেস্ট (FAT):
প্রকল্প পরিিালক এি সামথ আমলািনা কমি ানা র্ায় শর্, ঠিকাদািী/প্রস্তুতকািী প্ররতষ্ঠান শথমক োলাোল ক্রয়
কিতেঃ াহার কিমণি পূমব য ওম াপারেমকা শক ফুাক্টরি পরিদেযমনি ন্য আেন্ত্রণ ানামনা হয় এবাং
ওম াপারেমকাি পরিদেযকগণ োলাোমলি গুণগত ও পরিোণগত রদক র্ািাইসহ রবরভন্ন পিীক্ষা রনিীক্ষা কমি
থামকন। োলাোমলি গুণগতোন োন র্ািাই কিাি ন্য করেেরনাং পর্ যে অমপক্ষা কিমত হয়। ঐ সেয় সাংগৃহীত
োলাোল সঠিকভামব কা কিমে রকনা তা ানা সম্ভব হয়।

3.9.4 পরিোণগত রদক র্ািাই:
পরিোণগত রদক র্ািাইময়ি শক্ষমত্র Post Landing Inspection (PLI) করেটি কর্তক
য পরিদেযমনি োধ্যমে
প্ররতটি পমেি পরিোণ র্ািাই কিা হময় থামক বমল প্রকল্প অরফস শথমক ানা শগমে। রপ্র-রেপমেি শথমক শুরু কমি
প্রকমল্পি সাইমে শপৌুঁোমনা পর্ যে প্ররতটি শক্ষমত্রই পরিোণগত রদক পরিবীক্ষণ ও র্ািাইময়ি োধ্যমে সাংেহ কিা হয়।
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৩.9.৫ প্ররকউিমেমিি শকস স্টারে-1 (GD-10 (FY 2017-18)
ওম াপারেমকাি আওতায় শদমেি দরক্ষণ পরিোঞ্চমল ২১ শ লাি রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন
প্রকমল্পি অর্ীন প্যামক নাং GD-10 (FY-2017-18) অনুর্ায়ী শিগুলাি োইপ AIS ৩৩/১১ শকরভ, 2x১০/১৩.৩
এেরভএ ক্ষেতাি ৪টি নতুন রবতিণ উপমকন্দ্র শগাপ-র্মোি, রবমনাদপুি-িা বাড়ী, িাঁদকাঠি-ঝালকাঠি ও িানোিীবরিোল এ রনরেযত হমে।
বরণ যত প্যামকম ি প্রাক্কলন েকুমেি ২৮/১২/২০১৭ ইাং তারিমখ দতিী কিা হয়। প্র োসমনক ও আমথ মক ব্য়
অনুদ্দিোদনসহ ১4/০1/২০১৮ িোমিদ্দখি ককোম্পোনীি ১৬6 িি কেোে ম সভোয় দিপত্র আহ্বেোদ্দনি অনুদ্দিোদন প্রদোন কিো
হয়। উক্ত কাম ি ন্য 30/০1/২০১৮ ইাং তারিখ International Competative Tender (ICT) আহবান
কিা হয় র্া রনমনাক্ত াতীয় দদরনমক প্রকারেত হয়।
ক্রি.
পমত্রকোি নোি
প্রকোদ্দ ি িোমিখ
১।
দেরনক সমকাল
03/02/2018 মরিঃ
২।
দেরনক কাদলর কণ্ঠ
03/02/2018 মরিঃ
The Daily Independent
৩।
0৫/02/2018 মরিঃ
প্রাপ্ত দিপত্রসমূহ 9/০৪/২০১৮ তারিমখ শখালা হয়। দিপমত্র 10টি প্ররতষ্ঠান অাংেেহন কমি। Bid Technical
Evaluation Report দতিীি পি Tender Evaluation Committee (TEC) ি দুটি সভো
19/০5/২০১৮ এেং 30/০5/২০১৮ িোমিদ্দখ অনুমিি হয়। কিসপনমসভ দিদোিো ৩টি প্রমিিোন হদ্দিো র্থোক্রদ্দি Adex
Corporation Ltd., Energypac Engineering Ltd., এেং Larsen and Toubro Ltd., India।
পিবতীমত শকাম্পানীি ২7/06/২০১৮ তারিমখি 173তে শবাে য সভায় কোমিগমিভোদ্দে কিসপনমসভ দিদোিোদ্দদি
অমভজ্ঞিো সনদ্দদি সঠিকিো মিমখিভোদ্দে মনশ্চি হওয়ো সোদ্দপদ্দক্ষ ম নোমিয়োি অ োি কখোিোি মসিোন্ত গ্রহণ কদ্দিন।
িদোনুর্োয়ী অমভজ্ঞিো সনদ ইসুযকোিী প্রমিিোন েিোেি ০২/০৭/২০১৮ িোমিদ্দখ পত্র কপ্রিণ কিো হয়। অমভজ্ঞিো সনদ
ইসুযকোিী প্রমিিোনগুদ্দিো ১১/০৭/২০১৮ িোমিদ্দখি িদ্দে ইসুযকৃি অমভজ্ঞিো সনদ্দদি সিযিো মিমখিভোদ্দে মনমশ্চি
কদ্দিন। ১৬/০৭/২০১৮ িোমিদ্দখ অনুমিি মূল্যোয়ন কমিটিি সভোয় ০৩ (মিন) টি কিসপনমসভ দিদোিোি অমভজ্ঞিো
সনদ্দদি সঠিকিো র্োচোই েোছোই ক দ্দে ম নোমিয়োি আ োি কখোিোসহ মূল্যোয়ন কিো হয়। ০৩ (মিন) টি কিসপনমসভ
দিদোিোি ম নোমিয়োি আ োি মূল্যোয়ন ক দ্দে সে মমনম্ন দিদোিো M/S Larsen and Toubro Ltd., India এি
দোমখিকৃি দি প্রোক্কমিি মূদ্দল্যি ১.৭১% উদ্দিম গ্রহদ্দণি সুপোমি কদ্দিন।
পিেিীদ্দি ০9/০8/২০১8 িোমিদ্দখ ককোম্পোনীি ১74 িি কেোে ম সভোয় M/S Larsen and Toubro Ltd.,
India দোমখিকৃি দি গ্রহদ্দণি মসিোন্ত গৃহীি হয়। মসিোন্ত কিোিোদ্দেক ১০/০৯/২০১৮ িোমিদ্দখ M/S Larsen and
Toubro Ltd., India এি সোদ্দথ EPC চুমি স্বোক্ষমিি হয়। চুমি অনুর্োয়ী কোর্ ম সিোমিি িোমিখিঃ ০৯/০৩/২০১৯।
স ব্রূয়ানর 2020 পর্ বন্ত এই চুনির আওতায় ৪ট AIS উপক্ষকক্ষন্দ্রর মক্ষধ্য শগাপ-র্মোি এি উপমকন্দ্রটি করেেরনাং
পূব যক িালু কিা হময়মে। রবমনাদপুি-িা বাড়ী উপমকন্দ্রটিি কা িলোন আমে। কমিাল রবরল্ডাং এি রনেযাণ কা
শেষ তমব কমিাল রূমেি র্ন্ত্রপারত ও সুইি ইয়ামেিয কা িলোন আমে। কা শেষ হমত আিও 4/5 োস সেয়
লাগমত পামি। শে োমসি শেষ সপ্তাহ শথমক কা িলোন আমে। িানোিী-বরিোল এি উপমকন্দ্রটি করেেরনাং পূব যক
িালু কিাি ন্য প্রায় প্রস্তুত িময়মে। িাঁদকাঠি-ঝালকাঠি এই উপমকন্দ্রটিি কা প্রায় 60% সম্পন্ন হময়মে। বরিোল
ও ঝালকাঠিি উপমকন্দ্র দ্যটিি কা জুন োমসি প্রথে শথমক িলোন আমে।
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3.9.6 প্ররকউিমেমিি শকস স্টারে-২ (GD-09 (FY 2018-19)
ওম াপারেমকাি আওতায় শদমেি দরক্ষণ পরিোঞ্চমল ২১ শ লাি রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্পসািণ ও আপমেমেেন
প্রকমল্পি অর্ীন প্যামক নাং GD-09 (FY-2018-19) অনুর্ায়ী শিগুলাি োইপ GIS ৩৩/১১ শকরভ,
2x2০/26.66 এেরভএ ক্ষেতাি 2টি নতুন রবতিণ উপমকন্দ্র েমহশ্বিপাো-খুলনা ও ওম াপারেমকা কুাম্পাসকুরটয়ায় রনরেযত হমে।
উক্ত প্যামকম ি রবে েকুমেি দতিীি কা রেমসম্বি ২০১৭ এি োঝাোরঝ শেষ হয়। বরণ যত কাম ি প্রাক্কলন
েকুমেি ২৮/১২/২০১৭ ইাং তারিমখ দতিী কিা হয়। প্র োসমনক ও আমথ মক ব্য় অনুদ্দিোদনসহ ১২/০২/২০১৮ িোমিদ্দখি
ককোম্পোনীি ১৬৭ িি কেোে ম সভোয় দিপত্র আহ্বেোদ্দনি অনুদ্দিোদন প্রদোন কিো হয়। উক্ত কাম ি ন্য ১৯/০২/২০১৮ ইাং
তারিখ International Competative Tender (ICT) আহ্ববান কিা হয় র্া রনমনাক্ত াতীয় দদরনমক
প্রকারেত হয়।
ক্রি.
১।
২।

পমত্রকোি নোি
দদমনক কোদ্দিি কণ্ঠ
The Daily Sun

প্রকোদ্দ ি িোমিখ
২৪/02/2018 মরিঃ
২৪/02/2018 মরিঃ

প্রাপ্ত দিপত্রসমূহ 30/০৪/২০১৮ তারিমখ শখালা হয়। দিপমত্র 9টি প্ররতষ্ঠান অাংেেহণ কমি। Bid Technical
Evaluation Report দতিীি পি Tender Evaluation Committee (TEC) ি সভো ০৫/০৭/২০১৮
এেং ১৬/০৭/২০১৮ িোমিদ্দখ অনুমিি হয়। মূল্যোয়ন কমিটি সেগুদ্দিো দিদোিোদ্দক কোমিগমিভোদ্দে নন-কিসপনমসভ
ক োেণো কদ্দিন। TEC করেটিি সুপারিে ক্রমে ০৪/০৮/২০১৮ তারিমখ ব্যবস্থাপনা পরিিালক েমহাদয় কর্তক
য
পুনেঃদিপত্র আহ্ববামনি রসিাে প্রদান কমিন। রসিাে শোতামবক ১৬/০৮/২০১৮ িোমিদ্দখ মনদ্দম্নোি দদমনক
পমত্রকোসমূদ্দহ পুনেঃদিপত্র প্রকোম ি হয়িঃ
ক্রি.
পমত্রকোি নোি
প্রকোদ্দ ি িোমিখ
১।
দদমনক সিকোি
20/08/2018 মরিঃ
২।
েোংিোদ্দদ প্রমিমদন
2১/08/2018 মরিঃ
The Daily Independent
৩।
20/08/2018 মরিঃ
The Daily Observer
৪।
20/08/2018 মরিঃ
প্রাপ্ত দিপত্রসমূহ 3/1০/২০১৮ তারিমখ শখালা হয়। দিপমত্র 8টি প্ররতষ্ঠান অাংেেহণ কমি। Bid Technical
Evaluation Report দতিীি পি প্রাথরেকভামব ১/১১/২০১৮ িোমিদ্দখ অনুমিি মূল্যোয়ন কমিটিি সভোয় সিোব্
কিসপনমসভ দিদোিোি টোইপ কটে (পোওয়োি ট্রোি িিোি) মিদ্দপোদ্দট মি সঠিকিো র্োচোইদ্দয়ি মসিোন্ত গৃহীি হয়।
িৎদ্দপ্রমক্ষদ্দি KEMA এেং CPRI কক টোইপ কটে মিদ্দপোদ্দট মি সঠিকিো র্োচোইদ্দয়ি জন্য অনুদ্দিোধ কিো হয়। সঠিকিো
র্োচোইদ্দয়ি মিদ্দপোট ম ২৬/১১/২০১৮ মরিঃ িোমিদ্দখ পোওয়ো র্োয় এেং ২৬/১১/২০১৮ মরিঃ মূল্যোয়ন কমিটিি সভো অনুমিি
হয়। পিবতীমত ওম াপারেমকাি ২৩/১২/২০১৮ তারিমখি 178তে শবাে য সভায় অনুমোদমনি পি রনমনাক্ত দ্যইটি
Responsive প্ররতষ্ঠামনি Energypac-Dhaka ও Ekosinerji Elektrik San.VeTic.A.S,
Turkey দিপত্রসমূমহি Financial Offer 3/01/2019 তারিমখ শখালা হয়। গোমণমিক সংদ্দ োধনসহ মূল্যোয়ন
কমিটিি সভো ২০/০১/২০১৯ িোমিদ্দখ অনুমিি হয়। মূল্যোয়ন কমিটি ০২ (দুই) টি কিসপনমসভ দিদোিোি ম নোমিয়োি
আ োি মূল্যোয়ন ক দ্দে সে মমনম্ন দিদোিো Ekosinerji Elektrik San.VeTic.A.S, Turkey এি দোমখিকৃি
দি গ্রহদ্দণি সুপোমি কদ্দি। ০৪/০৩/২০১৯ িোমিদ্দখি ককোম্পোনীি ১৮০ িি কেোে ম সভোয় Ekosinerji Elektrik
San.VeTic.A.S, Turkey এি দোমখিকৃি দি গ্রহদ্দণি মসিোন্ত গৃহীি হয় এেং ০৩/০৪/২০১৯ িোমিদ্দখ উি
প্রমিিোদ্দনি সোদ্দথ EPC চুমি স্বোক্ষমিি হয়। চুমি অনুর্োয়ী কোর্ ম সিোমিি িোমিখিঃ ২৮/১১/২০১৯।
দুটি GIS উপদ্দকদ্দন্দ্রি কোজ চিিোন আদ্দছ। ক ব্রুয়োমি 2020 পর্ মন্ত ভেদ্দনি মনচিিোি ছোদ কদয়োি কোজ সম্পন্ন হয়মন।
িদ্দে ছোদ কদয়োি জন্য প্রস্তুমি সম্পন্ন কিো হদ্দয়দ্দছ।
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3.9.৭ প্ররকউিমেমিি শকস স্টারে-3 (GD-22 (FY 2016-17)
ওম াপারেমকাি আওতায় শদমেি দরক্ষণ পরিোঞ্চমল ২১ শ লাি রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্পসািণ ও আপমেমেেন
প্রকমল্পি অর্ীন প্যামক নাং GD-22 (FY-2016-17) অনুর্ায়ী পিােেযক শসবা েহণ কিা হমে।
প্রকমল্পি পিােেযক শসবা েহমণি ন্য EOI 17/10/2016 তারিমখ আহ্ববান কিা হয়। 14/11/2016 তানরক্ষখ EOI
ব প্রনতষ্ঠাক্ষনর প্রস্তার্ পাওয়া র্ায়। 23/11/2016 তানরক্ষখ Short List কৃত 6ট
সখালার পর 6ট পরাম ক
প্রনতষ্ঠাক্ষনর প্রস্তার্ সকাম্পানীর সর্াি ব সিায় অনুক্ষমােক্ষনর জন্য সপ করা হয়। সর্াক্ষি বর অনুক্ষমােক্ষনর সপ্রনেক্ষত
28/12/2016 তানরক্ষখ RFP আহ্বর্ান করা হয়। 5ট প্রনতষ্ঠান তাক্ষের প্রস্তার্ জমা সেয়। প্রনতষ্ঠান 5ট হক্ষলা (1)
Engineers Consultant Ltd., (2) Project Engineering Consulting Engineers Ltd. (3)
Technological Services Ltd. (4) Neaz and Associates Ltd. (5) Development Design
Consulting Ltd.।

মূল্যায়ন কার্ বক্রম 7/2/2017 তানরক্ষখ সম্পি করার পর সর্াক্ষিরব অনুক্ষমােক্ষনর জন্য

6/3/2017 তানরক্ষখ 151তম সিায় সপ করা হয়। সর্াি ব সিায় নর্ষয়টর মূল্যায়ন র্র্ার্র্ না হওয়ায় পুনঃ
মূল্যায়ক্ষনর জন্য স রত প্রোন কক্ষরন। পুনঃ মূল্যায়ন কার্ বক্রম সম্পি স ক্ষষ সর্াক্ষি বর 30/3/2017 তানরক্ষখর 152তম
সিায় সপ করা হয়। সর্াি ব Procurement Committee র সুপানর সহ সপ করক্ষত অনুক্ষরাধ কক্ষরন।
30/5/2017 তানরক্ষখ Procurement Committee র সিায় পাঁচট প্রস্তার্ক্ষকই Responsive নহক্ষসক্ষর্
সুপানর করা হয়। 5/6/2017 তানরক্ষখ 157তম সর্াি ব সিায় উি প্রস্তার্ গৃনহত হয় এর্ং আনর্ বক ের সখালার
অনুক্ষমােন সেয়া হয়। 18/6/2017 তানরক্ষখ আনর্ বক প্রস্তার্ সখালার পর মূল্যায়ন স ক্ষষ 24/7/2017 তানরক্ষখর
ব নহক্ষসক্ষর্ 4,34,84,991.00
159তম সর্াি ব সিায় Engineers Associates Ltd. সক প্রকক্ষের পরাম ক
োকায় ননক্ষয়াক্ষগর অনুক্ষমােন সেয়া হয়।
অনুমোদমনি পি প্ররতষ্ঠামনি সামথ 2/08/2017 তারিমখ চুরক্ত স্বাক্ষি কিা হয়। চুরক্ত অনুর্ায়ী পিােেযক শসবাি
কা িলোন িময়মে।
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3.10 উক্ষদ্দশ্য অজবন:
উক্ষদ্দশ্য অজবন: প্রকমল্পি উমদ্দশ্য ও লগ শেমেি আমলামক output পর্ যাময় অ নয পর্ যামলািনা ও
পর্ যমবক্ষণ:
প্রকমল্পি
লক্ষু

প্রকমল্পি
উমদ্দশ্য

প্রকমল্পি
আউেপুে

সাংরক্ষপ্ত বণ যনা
উন্নত রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি োধ্যমে
েহি ও োেীণ নমগারষ্ঠি
আথ য সাোর ক উন্নয়মনি
সামথ াতীয় অথ যনীরতমক
তিারিত কিা।

অ নয পর্ যামলািনা
োহক পর্ যাময়ি ৮০% তথ্য দাতাি এফর রে শথমক প্রাপ্ত েতােমত
শদখা র্ায় প্রকমল্পি রকছু অমঙ্গি কা সোপ্ত হওয়ায় েহি ও
োেীণ নমগারষ্ঠি আথ য সাোর ক অবস্থাি উন্নয়ন র্েমে। র্া
াতীয় অথ যনীরতমক তিারিত কিমত সহায়তা কিমে। উমেখ্য শর্,
প্রকমল্পি কা বতযোমন িলোন। প্রকল্পটি ২০২১ সামলি জুন োমস
শেষ হমব।
উৎপাদন ও িারহদা বৃরিি
১৭২২ টিি েমধ্য ১৬৯৪টি রবতিণ ট্রান্সফিোি স্থারপত হওয়ায়
কািমণ রবতিণ ব্যবস্থাি
বতযোমন রনিবরেন্ন ও শকায়ারলটি রবদ্যুৎ সিবিাহ বৃরি শপময়মে।
ক্ষেতা বৃরি কিা
৮৫% এি শবরে শকআইআই, এফর রে ও োহক পর্ যাময়ি তথ্য
দাতামদি েমত পূমব যি তুলনায় বতযোমন রনিবরেন্ন ও শকায়ারলটি
রবদ্যুৎ সিবিাহ বৃরি শপময়মে।
রনিবরেন্ন রবদ্যুৎ সিবিাহ
এফর রেমত প্রায় সকল সদস্য একেত হময়মেন পূমব যি তুলনায়
রনরিত কিণ
শলােমেরোং কেমে। োহক পর্ যাময় আবারসক 76% এর্ং
র্ানর্নজযক 83% গ্রাহক র্ক্ষলক্ষছন পূমব যি তুলনায় শলােমেরোং
কেমে। 26% র্ানর্নজযক গ্রাহক র্ক্ষলক্ষছন সকায়ানলট নর্দুযৎ
সরর্রাহ পাওয়ার ক্ষল তাক্ষের র্ন্ত্রপানত িাক্ষলা র্াকক্ষছ। 62%
র্ানর্নজযক গ্রাহক আক্ষরা র্ক্ষলক্ষছন সলাি িাক্ষলা হওয়ায় এখন ব্যর্সা
র্ানর্জয পূক্ষর্ বর তুলনায় িাক্ষলা।
শেকরনকুাল এবাং ননশেকরনকুাল এবাং নন-শেকরনকুাল রসমস্টে লস শফব্রুয়ারি ২০২০
শেকরনকুাল রসমস্টে লস হ্রাস োমসই লক্ষুোত্রািও অরর্ক অ যন কিা সম্ভব হময়মে। োি য
কিা (৮.৫% এ নারেময়
২০২০-এ ওম াপারেমকাি রসমস্টে লস রেল ৮.০১% র্া রনর্ যারিত
আনাি োমগেয কিা হময়মে।) লক্ষুোত্রা শথমক ০.৪9% কে।
1722টি রবতিণ ট্রান্সফিোি ১৭২২টি রবতিণ ট্রান্সফিোমিি েমধ্য ১৬৯৪টি রবতিণ ট্রান্সফিোি
স্থাপন
স্থারপত হময়মে
449.25 নকঃনমঃ 33 শকরভ শফব্রুয়ারি ২০২০ পর্ যে 169.59 রকেঃরেেঃ 33 শকরভ রবতিণ লাইন
রবতিণ লাইন স্থাপন
স্থাপন সম্পন্ন হময়মে।
রবতরণ লাইন রনমমাণ উপদকন্দ্র রনমমাদণর সাদথ সাংরেষ্ট হওয়ায়
উপদকন্দ্র রনমমাদণর েরপত্র আহবাদনর সাদথ সাদথ অবরশষ্ট
লাইনগুদলার রনমমাদণর কাজ হাদত বনয়া হদব।
62 নকঃনমঃ 11 শকরভ 6 নকঃনমঃ 11 শকরভ রবতিণ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হময়মে।
রবতিণ লাইন স্থাপন
রবতরণ লাইন রনমমাণ উপদকন্দ্র রনমমাদণর সাদথ সাংরেষ্ট হওয়ায়
উপদকন্দ্র রনমমাদণর েরপত্র আহবাদনর সাদথ সাদথ অবরশষ্ট
লাইনগুদলার রনমমাদণর কাজ হাদত বনয়া হদব।
31টি উপমকন্দ্র স্থাপন
৩১টি নতুন উপদকদন্দ্রর মদধ্য রজআইএস ও এআইএস রমরলদয় ৬টি
বকদন্দ্রর কাজ চলমান আদে। র্ার মদধ্য মাচ ম-২০২০ সময় পর্ মন্ত
দ্য’টি এআইএস উপদকন্দ্র করেেরনাং পূব যক িালু কিা হময়মে।
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এ োড়া র রে-০৬ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ২টি উপমকমন্দ্রি
দিপত্র আহ্ববান সম্পন্ন হময়মে এবাং র রে-০৭ (২০১৯-২০২০) এি
আওতায় ৪টি উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া িলোন
আমে।
32টি উপমকন্দ্র পুনব যাসন/ র রে-১১ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৪টি উপমকমন্দ্রি দিপত্র
নবায়ন
আহ্ববান সম্পন্ন হময়মে এবাং র রে-১২, ১৩ (২০১৯-২০২০) এি
আওতায় ৮টি উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া িলোন
আমে। এ োড়াও র রে-০৯ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ১২টি
উপমকমন্দ্রি প্রাক্কলন শকাম্পানীি শবাে যসভায় উপস্থাপমনি ন্য
প্ররক্রয়ার্ীন আমে।
605 নকঃনমঃ 33 শকরভ বতযোন সেয় পর্ যে 111.40 নকঃনমঃ 33 শকরভ রবতিণ লাইন
রবতিণ লাইন পুনব যাসন / পূনব যাসন/নবায়ন সম্পন্ন হময়মে।
নবায়ন
শেরেনািী ও সিঞ্জাোরদ রেরপরপমত অনুমোরদত সকল শেরেনািী ও সিঞ্জাোরদ সাংেহ কিা
সাংেহ
হয়রন। তমব রবতিণ ট্রান্সফিোি, রবতিণ লাইমনি ন্য শপাল,
কন্ডাক্টি ইমতােমধ্য সাংেহ কিা হময়মে। টান ম কী পদ্ধরতদত ২টি
প্যাদকদজ ৮টি উপদকদন্দ্রর ক্ষমতা বধ মদনর কাদজর েরপত্র আহ্বান
করা হদয়দে এবাং আদরা ১৬টি উপদকন্দ্র পুনব মাসদনর জন্য
প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুদমােদনর রনরমদি পরবতী ববাি ম সভায়
উপস্থাপন করা হদব।
নবল
রনর্ যারিত লক্ষুোত্রাি 62 নবমলি েমধ্য বতযোমন 19 ন
পদায়ন কিা হময়মে। বারক নবল এখনও পদায়ন কিা হয়রন।
পরিবহণ ও র্ানবাহন
রেরপরপ অনুসামি র্ানবাহন ক্রয় কিা হময়মে

3.11 পর্ বক্ষর্ের্:
1। রেরপরপমত প্রকমল্প শোে 62 ন নবল থাকাি কথা উমেখ থাকমলও বাস্তমব সকল পর্ যাময় শোে 19 ন নবল
রনময়ার ত আমে। সেময়ি সামথ কাম ি অেগরত রবলম্ব হওয়াি শক্ষমত্র নবমলি র্ােরতও একটি প্ররতবন্ধকতা।
সাংস্থা কর্তক
য অরবলমম্ব প্রময়া নীয় শলাকবল রনময়াগ কিা প্রময়া ন।
২। বতযোন সেয় পর্ যে প্রকমল্পি শোে শভৌত অেগরত ৩৪.৫% সারর্ত হময়মে র্া প্রকল্প শেয়াদ কামলি সামথ

সােঞ্জস্যপূণ য নয়। শেয়াদ কামলি েমধ্য প্রকমল্পি কা শকামনাভামবই শেষ কিা সম্ভব হমব না। এি কািণ রহমসমব
প্রকল্প অরফস শথমক প্রাপ্ত তথ্য শথমক শদখা র্ায় রে অরর্েহমণ অরর্ক সেয় ব্যয়, উপমকন্দ্রগুমলাি রনেযামণি
শক্ষমত্র দিপমত্রি পিরত NCT শথমক ICT শত পরিবতযন এবাং উপযুক্ত মূল্য প্রদামনি পিও রে শপমত শদিী
হওয়া এবাং দ্য’টি উপমকমন্দ্রি স্থান পরিবতযন সাংক্রাে অমনুমোদন ইতুারদি কািমণ প্রকমল্পি শভৌত অেগরত কে
হময়মে। শেয়াদকামলি েমধ্য কা শেষ কিাি রবষময় কর্তপ
য ক্ষমক সেয় রভরিক পরিকল্পনা েহণ ও বাস্তবায়মণি
উমযাগ েহণ কিমত হমব।
3। ৩১টি নতুন উপদকন্দ্র রনমমাদণর মদধ্য রজআইএস ও এআইএস রমরলদয় ৬টি বকদন্দ্রর কাজ বতমমাদন চলমান আদে।
র্ার মদধ্য মাচ ম-২০২০ সময় পর্ মন্ত দ্য’টি এআইএস উপদকন্দ্র করেেরনাং পূব যক িালু কিা হময়মে। প্রাপ্ত তথ্য শথমক
ানা র্ায় বারক 25টি উপমকমন্দ্রি ন্য রে অরর্েহমণি রবপিীমত 22টি স্থামনি রে অরর্েহণ সম্পন্ন হময়মে।
রকন্তু শ লা প্রসােমনি কাে শথমক 20টি রে বুমঝ পাওয়া শগমে। অপি রে অরর্েহমণি প্ররক্রয়া িলোন আমে
এবাং অবরেট দ্যইটিি স্থান পরিবতযন রবষময় অনুমোদন প্ররক্রয়ার্ীন। এ োড়া র রে-০৬ (২০১৯-২০২০) এি
আওতায় ২টি উপমকমন্দ্রি দিপত্র আহ্ববান সম্পন্ন হময়মে এবাং র রে-০৭ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৪টি
উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া িলোন আমে।
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4। ৩২টি উপমকন্দ্র পূন যবাসন/নবায়ন কিাি োমগেয কিা হময়মে। শসমক্ষমত্র শদখা র্ায় মূল রিরপরপ-বত ৬টি GIS
উপদকন্দ্র ব্রতত ৫৭টি উপদকন্দ্র রনমমাণ/পুনব মাসন কাজ স্থানীয় েরপদত্রর (National Competative
Tender-NCT) মাধ্যদম করার রনদে মশনা রেদলা। রপএসরস-র প্রথম সভার রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী NCT হদত
International Competative Tender-ICT-বত েরপত্র আহ্বাদনর সুপাররশ পাওয়া র্ায়। গত
২৫/০৬/২০১৯ তাররদখ অনুদমারেত ১ম সাংদশারধত রিরপরপ’র বপ্ররক্ষদত দ্রুত প্রাক্কলন প্রস্তুত করতেঃ উক্ত কার্ যক্রে
সমূমহি েরপত্র আহ্ববান করা হদে। র রে-১১ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৪টি উপমকমন্দ্রি দিপত্র আহ্ববান
সম্পন্ন হময়মে এবাং র রে-১২, ১৩ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ৮টি উপমকমন্দ্রি দিপমত্রি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া
িলোন আমে। এ োড়াও র রে-০৯ (২০১৯-২০২০) এি আওতায় ১২টি উপমকমন্দ্রি প্রাক্কলন শকাম্পানীি শবাে য
সভায় উপস্থাপমনি ন্য প্ররক্রয়ার্ীন আমে।
5। এছাড়া উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র জন্য অন্য সরকানর সংস্থার কাছ সর্ক্ষক জনম হস্তান্তর সময় সাক্ষপে নর্ষয়। কুনিয়ার
একট উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র স্থান ন োঞ্চল এলাকায় অর্নস্থত হওয়ায় জনম সপক্ষত নর্লে হয়। র্তবমাক্ষন ন োঞ্চক্ষলর
রাইস নমক্ষলর মানলকক্ষের সহায়তায় জনম ক্রয় সম্পি হক্ষয়ক্ষছ।

৩.১2 আিরেরপরপমত প্রকল্প ব্যয় হ্রাস/বৃরি পর্ যামলািনা:
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপ অনুর্ায়ী ২৫টি ৩৩/১১ শকরভ নতুন উপমকন্দ্র রনেযামণি ন্য 25 একর ভূনম অনধগ্রহক্ষর্র
সংস্থান নছল এর্ং উি জনমর মূল্য 1520.00 লে োকা প্রাক্কলন করা হক্ষয়নছল। নকন্তু সরকাক্ষরর ২০১৭ সাক্ষলর নতুন
আইন অনুর্ায়ী অনধগ্রহর্কৃত জনমর মানলকক্ষক সরকার কতৃক
ব ধার্ বকৃত মূক্ষল্যর 3 (নতন) গুর্ মূল্য পনরক্ষ াধ করক্ষত
হক্ষর্। র্তবমান র্াজার মূল্য নর্ক্ষর্চনায় এই ২৫ (পঁনচ ) একর জনমর অনধগ্রহর্ র্ার্ে সমাে ব্যয় োঁড়ায় ১৫১৬৬৫.৩০
লে োকা। সুতরাং মূল নিনপনপ-সত ননধ বানরত মূল্য অক্ষপো সমাে ব্যয় বৃনি পায় 13645.50 লে োকা। প্রকক্ষেক্ষর
প্রস্তানর্ত আরনিনপনপ-সত এ খাক্ষত ব্যয় ১৫২০ লে োকা সর্ক্ষক বৃনি সপক্ষয় ১৫১৬৬৫.৩০ লে োকা হয়।
অনুমোরদত রেরপরপ অনুর্ায়ী প্রকক্ষের অধীক্ষন ৩১ট ৩৩/১১ সকনি উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ (র্ার মক্ষধ্য ৬ট (GIS) এর্ং
৩২ট ৩৩/১১ সকনি উপক্ষকন্দ্র পুনর্ বাসক্ষনর সংস্থান নছল। ০৬ (ছয়) ট GIS ৩৩/১১ শকরভ উপদকন্দ্র আন্তজমারতক
েরপদত্রর মাধ্যদম রনমমাদণর রবষদয় রিরপরপদত অন্তভুমক্ত রেল। অবরশষ্ট ৫৭টি AIS োইপ উপদকন্দ্র রনমমাণ ও পুনব মাসন
কাজ স্থানীয় েরপদত্রর (NCT) মাধ্যদম করার উমেখ রেল। ১২/০৯/২০১৭ তারিমখ রপআইরস-এি প্রথে সভায়
আে যারতক দিপমত্রি োধ্যমে সম্পাদমনি রবষময় সুপারিে কিা হয়। ৬৩টি ৩৩/১১ শকরভ উপমকন্দ্র রনেযাণ ও
পুনব যাসমনি কা আে যারতক দিপমত্রি োধ্যমে সম্পাদমনি ন্য প্রকমল্পি প্রস্তারবত আিরেরপরপ-শত র ওরব খামত
রসরে, ভুাে ও ট্যাে বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন ১৫১২.৬৯ লক্ষ োকা শথমক ২৫০৯২.০০ লক্ষ োকা বৃরি শপময় ২৬৬০৪.৬৯
লক্ষ োকা হয়।
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত রনেযাণকালীন সুদ বাবদ র ওরব খাত শথমক প্রাপ্ত ঋমণি োকাি সুদ ১১১৫.৭৭ লক্ষ
োকা বিাি রেল। রকন্তু প্রকমল্পি শেয়াদ দ্যই বেি বৃরিি প্রস্তাব অনুসামি এবাং র ওরব খামত ৩৮৭৩৭.৩০ লক্ষ োকা
ব্যয় বৃরি পাওয়ায় রনেযাণকালীণ সুদ খামত ২১৭১.০৭ লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি শপময় শোে ব্যয় ৩২৪৭.৮৪ লক্ষ োকা
হমব। এই ব্যয় ওম াপারেমকাি রন স্ব খাত শথমক সাংকুলান কিা হমব।
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত জ্বালানী খিি বাবদ ৭.৫০ লক্ষ োকা এবাং অরফস শস্টেনািী বাবদ ৫.০ লক্ষ োকা
বিাি আমে। র্া প্রময়া মনি তুলনায় অপ্রতুল। আগােী ২০২১ সাল পর্ যে উক্ত গাড়ীি জ্বালানী খিি বাবদ ৩৮.৫৮
লক্ষ োকা এবাং অরফস শস্টোনািী বাবদ ১২.৯২ লক্ষ োকা ব্যময়ি প্রাক্কলন কিা হয়। ফমল গাড়ীি জ্বালানী খিি
বাবদ এবাং অরফস শস্টেনািী বাবদ ৩৯.০০ (৩১.০৮+৭.৯২) লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি পামব। র্া ওম াপারেমকাি রন স্ব
খাত শথমক সাংকুলান কিা হমব।
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৩.১3 স্থানীয় েতরবরনেয় কেযোলা:
ওময়স্ট শ ান এলাকায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকমল্পি রনরবড় পরিবীক্ষণ সেীক্ষাি উপি
েতরবরনেয় কেযোলা
তারিখ: ১ লা জুন, ২০২০
সভাি স্থান: Zoom Cloud Meeting
কেযোলায় অাংেেহণকািীমদি নামেি তারলকা রননরূপ:
ক্ররেক
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।

নাে
কা ী আরেনুল হক
শোেঃ েরফক উরদ্দন
আবু হাসান
শেখ ারকরুজ্জাোন
আফমিা া পািভীন
তরুন কুোি দাস
উিে কুোি সাধু
েরফকুল ইসলাে েরফক
আবু দািদা
এস এে ফ মল িারি
শোেঃ আে াদ শহামসন
এিোদ শেখ
প্রমকৌেলী োহবুব আহমেদ
ে. রনতাই কারে দাস
িঞ্জন কেযকাি
শোেঃ ইোে শহামসন
শোেঃ িরবউল হক
শিামকয়া শবগে
শোেঃ েরনি শহামসন

পদবী
সভাপরত, খুলনা শিম্বাি অফ কোস য এন্ড ইন্ডারি
ব্যবস্থাপনা পরিিালক, ওম াপারেমকা
প্রকল্প পরিিালক, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প, ওম াপারেমকা
তত্ত্বাবর্ায়ক প্রমকৌেলী, েীে সামকযল, রপর রসরব, খুলনা
উপ-পরিিালক, আইএেইরে
রনব যাহী প্রমকৌেলী, র এেরে, খুলনা (উেঃ) রপর রসরব
রনব যাহী প্রমকৌেলী, র এেরে, খুলনা (দেঃ) রপর রসরব
রনব যাহী প্রকৌেলী, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প, খুলনা রবভাগ
রনব যাহী প্রকৌেলী, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প, বরিোল রবভাগ
রনব যাহী প্রকৌেলী, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প, ফরিদপুি
রনব যাহী প্রকৌেলী, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প, রঝনাইদাহ
সহকািী প্রমকৌেলী, সম্প্রসািণ ও আপমেমেেন প্রকল্প
টিে রলোি, পিােেযক প্ররতষ্ঠান, শস্টপস্ টুয়ােস্য শেমভলপমেি
শসারসও ইমকারেক পিােেযক
রনব যাহী পরিিালক, শস্টপস্ টুয়ােস্য শেমভলপমেি
পরিসাংখ্যান কেযকতযা, পিােেযক টিে
আবারসক োহক, শসানাোঙ্গা, খুলনা
আবারসক োহক, শসানাোঙ্গা, খুলনা
বারণর ুক োহক, দিগা শিাে, খুলনা

পিােেযক প্ররতষ্ঠামনি দলমনতা প্রমকৌেলী োহবুব আহমেদ সকলমক স্বাগত ারনময় কেযোলা শুরু কমিন। রতরন কেযোলাি
উমদ্দশ্য বাাংলামদে সিকাি কর্তক
য আমলািু প্রকল্প েহমণি উমদ্দশ্য, প্রকমল্পি পেভূরে সম্পমকয রবস্তারিত আমলািনা কমিন।
রতরন ানান ওম াপারেমকাি এই প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হমল এলাকায় রবদ্যুমতি িারহদা পূিণ ও সাংরিট এলাকাি নসার্ািমণি
রনকে রনিবরেন্ন রবদ্যুৎ শসবা শপৌুঁমে শদয়া সহ এই অঞ্চমলি অথ যননরতক ও সাোর ক উন্নয়মন সহায়ক হমব। রতরন আমিা উমেখ
কমিন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেমষ দরক্ষণ-পরিোঞ্চমলি ২১ শ লাি ৪১ উপম লাি রবদ্যুৎ ব্যবহািকািী আবারসক, বারণর ুক ও
রেল্প োহকগণ রনিবরেন্নভামব রবদ্যুৎ শসবা পামবন।
এি পি রতরন অাংেেহণকািীমদি সােমন রনরবড় পরিবীক্ষণ কার্ যক্রমেি প্রস্তারবত খসড়া সুপারিেোলা উপস্থাপন কমিন।
সুপারিেোলাগুমলা রননরূপ:
 প্রকক্ষের সিৌত কাক্ষজর অগ্রগনত সমক্ষয়র তুলনায় কম হওয়ায় র্াকী কাজ ননধ বানরত সমক্ষয়র মক্ষধ্য স ষ করক্ষত হক্ষল
একট সময় নিনিক র্াস্তর্ কমবপনরকেনা প্রর্য়ন কক্ষর তা কক্ষঠারিাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষনর ব্যর্স্থা গ্রহর্;
 অননতনর্লক্ষে ঘােনত জনর্ল ননক্ষয়াক্ষগর ব্যর্স্থা গ্রহর্;
 প্রকক্ষের ননমবার্াধীন নর্তরর্ উপক্ষকন্দ্রগুক্ষলার র্াস্তর্ায়ন কাক্ষজর সময়নিনিক অগ্রগনত র্র্ার্র্ হক্ষে নকনা তা
ব প্রনতষ্ঠানক্ষক এই কাক্ষজ সম্পৃি করা;
ব্যর্স্থাপনা পর্ বায় সর্ক্ষক মননেনরং করা, প্রকক্ষের পরাম ক
 প্রনতট EPC ঠিকাোরক্ষের চুনির র্াস্তর্ায়ন সময়কাল র্াস্তর্তার নননরক্ষখ ননধ বারর্ করা এর্ং সময় নিনিক কাক্ষজর
অগ্রগনত কক্ষঠারিাক্ষর্ মননেনরং করা;
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 প্রকক্ষের সাইক্ষে কমবরত সকল কমীর ননরাপিা উপকরর্ পনরধানসহ প্রক্ষয়াজনীয় ননরাপিার ব্যর্স্থা গ্রহক্ষর্র নর্ষক্ষয়
EPC ঠিকাোরক্ষের ননকে হক্ষত র্াস্তর্ায়ক্ষনর অঙ্গীকার পত্র গ্রহর্;
 নতুন উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র জন্য সর্ দুট জনমর স্থান পনরর্তবক্ষনর প্র াসননক প্রনক্রয়া এখনও সম্পি হয়নন তা অনুক্ষমােন
প্রনক্রয়া সম্পি কক্ষর ভূনম অনধগ্রহর্, ভূনম উিয়ন ও েরপত্র আহ্বর্ান কক্ষর উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ সম্পি করক্ষত আক্ষরা নতন
র্ছর সমক্ষয়র প্রক্ষয়াজন। এমতার্স্থায় চলমান প্রকে সর্ক্ষক উপক্ষকন্দ্র দুট র্াে নেক্ষয় সংস্থার ননজস্ব অর্ বায়ক্ষন
পরর্নতবক্ষত সম্পি করা;
 চলমান প্রকেট ব্যর্স্থাপনার পে সর্ক্ষক কক্ষঠারিাক্ষর্ মননেনরং এর্ং ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক প্রকক্ষের সময়াে আক্ষরা
এক র্ছর অর্ বাৎ জুন 30, 2022 পর্ বন্ত করা হক্ষল প্রকক্ষের সকল অক্ষঙ্গর কাজ সম্পি করা সম্ভর্ হক্ষর্।
সুপারিেোলা উপস্থাপমনি পি উপরস্থত সুর্ী নমক সকল রবষময় শখালামেলা আমলািনাি ন্য উমুক্ত আমলািনাি ন্য
আহ্ববান কিা হয়। দলমনতা রবরভন্ন প্রশ্ন কমি অাংেেহণকািীমদি েতােত েহণ কমিন এবাং তামদি রবরভন্ন প্রমশ্নি বাব শদন।
রবস্তারিত আমলািনাি পি রননরলরখত রবষয়গুমলামত একেত হন।

োহক পর্ যাময়:
 খুলনা শিম্বামিি সভাপরত ও সার্ািণ অাংেেহণকািীগণ েমন কমিন প্রকমল্পি কা িলোন থাকায় ও রনিবরেন্ন
রবদ্যুৎ শপমত শুরু কিায় শোে শোে রেল্প কিখানা গমড় উঠমে।
 র্ন্ত্র িারলত র্ানবাহমনি সাংখ্যা বৃরি পাওয়ায় র্াতায়াত, োলাোল পরিবহন, অসুস্থমদি র্াতায়ামত সুরবর্া হমে। ফমল
র্াতায়ামত খিি ও সেয় দ্যমোই কেমে।
 উপম লা পর্ যাময় এবাং েহি তরলমত স্বাস্থু শসবাি োন বৃরি পামে। উপম লা ও শ লাপর্ যাময় োক্তািমদি শিম্বাি,
রিরনক ও হাসপাতামলি সাংখ্যা বৃরি পামে।
 রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল Internet সহ online শসবা প্রারপ্তমত নগমণি সুরবর্া হমে। পিীক্ষাি ফলাফল
ানা, কমল -রবশ্বরবযালময় ভরতযি ফিে পুিণ, িাকুিীি আমবদন ইতুারদমত সুরবর্া হমে। তা োড়া করম্পউোি ও
অনলাইন রভরিক ব্যবসাি প্রসাি র্েমে।

ব্যবস্থাপনা পর্ যাময়
 বরিোল রবভাগীয় েহমিি রূপাতলীমত অবরস্থত 132/33 শকরভ েীে উপমকন্দ্র হমত ওম াপারেমকা শবরেিভাগ 33
শকরভ রফোি লাইন রনেযাণ কিমে। রকন্তু েহমিি পামে নতুন ২30/132/33 শকরভ উপমকন্দ্র হমত শকামনা 33 শকরভ
লাইন রনেযাণ কিমে না। ফমল ভরবষ্যমত রূপাতলী উপমকন্দ্রটি আবািও ওভাি শলামেে হময় পড়মব। তাই েহমিি
পামেি নতুন উপমকন্দ্র শথমকও রকছু রফোি লাইন রনেযাণ কিা হমল রবতিণ ব্যবস্থা উন্নত হমব।
 খুলনা রবভাগীয় েহমি অবরস্থত 132/33 শকরভ েীে উপমকন্দ্র হমত ওম াপারেমকা 33 শকরভ লাইন রনেযামণি
পরিকল্পনা েহণ কিমে র্ামত নতুন নতুন সাংমর্াগ প্রদান কিা সহ হয়। রকন্তু সাংমর্াগ প্রদামণি পূমব য খুলনা শসিাল
132/33 শকরভ উপমকন্দ্রি ক্ষেতা বৃরিি রবষয়টি রপর রসরব হমত রনরিত হওয়াি পি সাংমর্াগ লাইন রনেযাণ কিা
হমল রবতিণ ব্যবস্থা উন্নত হমব।
উপমিি উভয় শক্ষমত্র ওম াপারেমকা সাংমর্াগ েহমণ প্রস্তারবত উপমকন্দ্রগুমলা ব্যবহাি কিমল রবিতণ শনেওয়াকয আিও
রনভযিমর্াগ্য হমব।
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3.14 প্রকমল্পি লগমেমেি আমলামক োঠ পর্ যায় শথমক প্রাপ্ত ফলাফল:
প্রকমল্পি লগমেমে প্রকমল্পি উমদ্দশ্য-রনিবরেন্ন রবদ্যুৎ সিবিাহ রনরিত কিণ এবাং প্রকমল্পি লক্ষু-উন্নত রবদ্যুৎ
ব্যবস্থাি োধ্যমে েহি ও োেীণ নমগারষ্ঠি আথ য সাোর ক উন্নয়মনি সামথ াতীয় অথ যনীরতমক তিারিত কিাি শর্
লক্ষুোত্রা রনর্ যািণ কিা হময়মে শস সম্পমকয োঠ পর্ যায় শথমক সাংগৃরহত তথ্য রবমিষণ কমি শর্ ফলাফল পাওয়া শগমে
তাি কময়কটি রনমন উপস্থাপন কিা হমলা।

রবদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পমকয আবারসক োহকমদি েতােত
রিত্র-১

আবারসক োহকমদি কাে শথমক প্রাপ্ত তথ্য রবমিষণ কমি শদখা র্ায় ৯৫% োহক এি েমত এলাকাি শলােমেরোং
পরিরস্থরত পূমব যি তুলনায় বতযোমন শবে ভামলা। তামদি েমত রতন বেি পূমব য রদমন ৩-৪ বাি শলােমেরোং হমতা,
বতযোমন ১-২ বাি শলােমেরোং হয়। আবাি ২০% উিিদাতা ারনময়মেন তামদি এলাকায় শলােমেরোং হয়না, অথ যাৎ
শলােমেরোং এি োত্রা ০%-এ শনমে এমসমে। । োহকমদি েতােমত আমিা শদখা র্ায় শসই সেয় একবাি শলােমেরোং
হমল আর্া র্িা শথমক এক র্িা পি রবদ্যুৎ আসমতা, রকন্তু বতযোমন শলােমেরোং হমলও ১০-১৫ রেরনমেি েমধ্য রবদ্যুৎ
িমল আমস।
এ রবষময় রবদ্যুৎ অরফমসি কেযকতযামদি েতােত হমলা পূমব য রবদ্যুমতি শর্েন র্ােরত রেল শতেরন রবতিণ ব্যবস্থা
রবমেষ কমি ট্রান্সফিোিগুমলা ওভাি শলামেে থাকাি কািমণ শলােমেরোং শবেী হমতা। রকন্তু বতযোমন রবতিণ
ট্রান্সফিোি স্থারপত হওয়াি কািমন এবাং রবতিণ ব্যবস্থাি উন্নয়মনি ফমল শলােমেরোং হয় না বলমলই িমল। তমব
বতযোমন কখনও কখনও শকামনা র্িমনি উন্নয়ন কাম ি ন্য এবাং প্রাকৃরতক দ্যমর্ যামগি কািমণ লাইন বন্ধ িাখমত
হয়।
উপমিি শলােমেরোং এি বণ যনা এবাং োঠ পর্ যাময় এফর রে শথমক প্রাপ্ত তমথ্যি রভরিমত শদখা র্ায় তথ্য সাংেহকািী
োহক বামদ সার্ািণ নগমণি েতােত হমলা তািা এখন রনিবরেন্ন ও োন সম্পন্ন রবদ্যুৎ পামেন।

রবদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পমকয বারণর ুক োহকমদি েতােত
রিত্র-২
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বারণর ুক োহকমদি কাে শথমক প্রাপ্ত তথ্য রবমিষণ কমি শদখা র্ায়, ৮৩% বারণর ুক োহমকি েমত বতযোমন ১-২
বাি শলােমেরোং হয়, রকন্তু পূমব য এি সাংখ্যা ১-২ এি অরর্ক রেল। ২৫% োহক বমলন আমগ ৫-৬ বাি এবাং ৫৪%
োহক বমলন রদমন ৩-৪ বাি শলােমেরোং হমতা। তাঁিা আমিা বমলন শলােমেরোং হমল আর্া র্িা শথমক এক র্িা পি
রবদ্যুৎ আসমতা।
অন্যরদমক বতযোমন ৮৩% বারণর ুক োহক বমলন রদমন ১-২ বাি শলােমেরোং হয় এবাং ৪% োহক বমলন ৩-৪ বাি
শলারেমেরোং হয়। বতযোমন শলােমেরোং হমলও ১০-১৫ রেরনমেি েমধ্য রবদ্যুৎ িমল আমস।
এ রবষময় রবদ্যুৎ অরফমসি েতােত হমলা বতযোমন শলােমেরোং হয় না। তমব শকান র্িমনি উন্নয়ন কাম ি ন্য এবাং
প্রাকৃরতক দ্যমর্ যামগি কািমন কখনও কখনও লাইন বন্ধ িাখমত হয়।
অন্যরদমক বারণর ুক োহকগণ েমন কমিন শলােমেরোং কমে আসাি ফমল এবাং োনসম্পন্ন রবদ্যুৎ সিবিাহ পাওয়ায়
তামদি ব্যবসা বারণম ু উন্নরত হমে এবাং র্ন্ত্রপারতও ভামলা থাকমে। বারণর ুক োহকমদি কাে শথমক প্রাপ্ত ফলাফল
রনমিি রিমত্র শদখামনা হমলা-

বারণর ুক োহকমদি ব্যবসা বারণ ু পরিবতযন সম্পমকয েতােত
রিত্র-৩
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উপমিি রিত্র শথমক শদখা র্ায় ৬২% বারণর ুক োহকগণ েমন কমিন শলােমেরোং কমে আসাি কািমণ এবাং
রনিবরেন্ন শকায়ারলটি রবদ্যুৎ পাওয়াি ফমল তামদি আয় পূমব যি তুলনায় শবমড়মে। ২৬% োহক বমলমেন তামদি
শেরেনপত্র ও র্ন্ত্রপারত ভামলা থাকমে। এবাং ১২% বমলমেন ব্যাবসায় তামদি খিি কমেমে।
রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল েহি ও োেীণ
েতােত রনমিি রিমত্র শদখামনা হমলা।

নমগারষ্ঠি আথ য সাোর ক অবস্থাি পরিবতযন সম্পমকয োহকমদি

সাংমর্াগেহনকািী োহকমদি আয় পরিবতযন সম্পমকয েতােত
রিত্র-৪

উপমিি রিত্র শথমক শদখা র্ায় রবদ্যুৎ সাংমর্াগ েহণ কিা এবাং রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল ৯৯% আবারসক োহক
বমলমেন তামদি আয় শবমড়মে। োত্র ১% োহক বমলমেন আয় কমেমে । এমক্ষমত্র কািণ রহসামব তািা ানায় রবদ্যুৎ
আসাি ফমল বড় শদাকান ভাগ কমি দ্যটি কিা হময়মে এবাং পামে একই র্িমণি ব্যবসা প্ররতষ্ঠান গমড় ওঠমে।

রেক্ষা শক্ষমত্র পরিবতযমনি রিত্র
রিত্র-৫

উপমিি রিত্র শথমক শদখা র্ায় রবদ্যুৎ সাংমর্াগ েহণ কিা এবাং রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল ৮৩% আবারসক োহক
েমন কমিন এি ফমল তামদি শেমলমেময়মদি শলখাপড়া কিমত সুরবর্া হময়মে। ২৯% োহক েমন কমিন শলখাপড়াি
খিি কমেমে এবাং ৮০% োহক েমন কমিন োত্র/োত্রীমদি র্াতায়ামতি সুরবর্া হময়মে।
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র্াতায়ামতি শক্ষমত্র পরিবতযন সম্পমকয েতােত
রিত্র-৬

উপমিি রিমত্র শদখা র্ায় ৬৯% উিিদাতা েমন কমিন রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল পূমব যি তুলনায় র্ন্ত্র িারলত
ভুান/রিোি সাংখ্যা বৃরি শপময়মে। ৮৮% উিিদাতা েমন কমিন র্ানবাহন বৃরি পাওয়ায় সােরেকভামব র্াতায়ামত
সুরবর্া হময়মে এবাং ৪০% েমন কমিন র্ানবাহন সাংখ্যা বৃরি পাওয়াি ফমল োলাোল পরিবহণ ও নগমণি
র্াতায়ামত খিি কমেমে। ৫০% োহক েমন কমিন র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন হওয়ায় সেয় কে লাগমে। র্াি ফমল
োেীণ/উপম লা পর্ যাময় নসার্ািমণি র্াতায়াত ও োলাোল পরিবহমন সুরবর্া হমে এবাং সেয় কে লাগমে।

আইন শৃঙ্খলা পরিরস্থরত সম্পমকয নগমণি েতােত
রিত্র-৭

রিত্র শথমক শদখা র্ায় ৯৬% উিিদাতা েমন কমিন এলাকায় রবদ্যুৎ আসা এবাং সাংমর্াগ শনয়াি ফমল সােরেকভামব
আইন শৃঙ্খলা পরিরস্থরতি উন্নরত হময়মে। আি ৪% েমন কমিন পরিরস্থরত খািাপ হময়মে।
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রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল স্থানীয়ভামব শোে শোে রেল্প কািখানা গমড় ওঠাি ফমল শবকাি নািী-পুরুষমদি কাম ি
শক্ষত্র দতিী হমে। আবাি তািা রন উমযামগও শোেখাে রকছু কিাি শিটা কিমে। রনমিি রিমত্র তা উপস্থাপন কিা
হমলা:

কাম ি সুমর্াগ দতিী হওয়া সম্পমকয েতােত
রিত্র-৮

রিমত্র শদখা র্ায় ৪৬% উিিদাতা েমন কমিন রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতমত স্থানীয় ভামব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল্প কািখানা গমড়
ওঠাি কািমণ শবকাি শেমল/শেময়মদি িাকুিীি সুমর্াগ দতিী হময়মে, ৬৩% েমন কমিন শেমল/শেময়িা রনম িাই
শোেখাে রকছু কিাি শিটা কিমে।

রেল্প কািখানা গমড় ওঠা এবাং সােরেক উন্নয়ন সম্পমকয নগমনি েতােত
রিত্র-৯

৬৪% োহক েমন কমিন রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল শোে শোে রেল্প কািখানা গমড় উঠমে। ৯৫% েমন কমিন
োেীণ র্াতায়ামতি বাহন অমোরিো এবাং র্ন্ত্র িারলত র্ানবাহমনি সাংখ্যা বৃরি শপময়মে। ৫৬% েমন কমিন
র্াতায়ামতি সেয় ও খিি দ্য’টিই কমেমে। ৫১% েমন কমিন সােরেকভামব নাগরিক সুরবর্া বৃরি শপময়মে।
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নর্দুযৎ ব্যর্স্থার উিনতর ক্ষল স্বাস্থয ব্যর্স্থা সম্পক্ষকব নগমণি েতােত
রিত্র-১০

রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল ৪৩% োহক েমন কমিন স্বাস্থু শসবাি োন পূমব যি তুলনায় বৃরি শপময়মে। ১৬% েমন
কমিন শোে খাে অপামিেন স্থানীয়ভামব কিা সম্ভব হমে। ২৬% েতােত শদন র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন বৃরি পাওয়ায়
শিাগী পরিবহমন সুরবর্া হময়মে। ১৫% োহক েমন কমিন রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল স্থানীয়ভামব শিাগ রনণ যয়
ব্যবস্থাি সুরবর্া বৃরি শপময়মে।

নর্দুযৎ ব্যর্স্থার উিনত ক্ষল ইন্টারক্ষনে র্া অনলাইন সসর্া সম্পক্ষকব েতােত
রিত্র-১১

রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল ৩০% োহক েমন কমিন বতযোমন অনলাইন শসবা বৃরি শপময়মে। ৪৬% েমন কমিন
পিীক্ষাি ফলাফল প্রারপ্ত, কমল রবশ্বরবযািময়ি ভরতয ও িাকুিীি আমবদন ইতুারদ শক্ষমত্র সুরবর্া শবমড়মে। ১৬%
উিিদাতা েমন কমিন ইিািমনে ও করম্পউোি সাংক্রাে ব্যবসাি আয় বৃরি শপময়মে। ৮% েমন কমিন স্থানীয় ভামব
শোে শোে উমযাক্তা দতিী হমে।
উপমি উরেরখত োফ/িাে য শথমক শদখা র্ায় রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল েহি ও োেীণ উন্নয়মন পরিবতযন সারর্ত
হময়মে এবাং হমে। এক কর্ায় রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল েহি ও োেীণ অথ যননরতক কেযকামন্ড গরত সঞ্চারিত
হওয়ায় তা আঞ্চরলক উন্নয়মনি পাোপারে াতীয় অথ যনীরতি গরতমক উজ্জীরবত কিমত সহায়তা কিমে।
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3.15 প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
3.15.১ প্রকল্প পরিিালক রনময়াগ
প্রকক্ষের শুরু 01/07/2016 সর্ক্ষক অদ্যার্নধ প্রকে পনরচালক পক্ষে সকাক্ষনা পনরর্তবন হয়নন। েীঘ ব সময় ধক্ষর একজন
প্রকে পনরচালক কমবরত র্াকা প্রকক্ষের দ্রুত র্াস্তর্ায়ক্ষনর জন্য সহায়ক।

3.15.2 নবল রনময়াগ
ক্রনমক

কার্ বালয়/নিনি ক্ষনর নাম

নিনপনপ অনুসাক্ষর অনুক্ষমানেত সমাে
জনর্ক্ষলর সংখ্যা
14

র্তবমাক্ষন ননক্ষয়ানজত
জনর্ল
7

ঘােনত

12
12
12

3
3
3

9
9
9

12

3

9

সমাে
62
জনর্ক্ষলর এই ঘােনত দ্রুততার সাক্ষর্ পুরর্ করা প্রক্ষয়াজন।

19

43

1।
2।
3।
4।
5।

প্রকে পনরচালক্ষকর
কার্ বালয়
নিনি ন-1 (খুলনা অঞ্চল)
নিনি ন-2 (কুনিয়া অঞ্চল)
নিনি ন-3
( নরেপুর
অঞ্চল)
নিনি ন-4 (র্নর াল ও
পটুয়াখালী অঞ্চল)

7

3.15.3 কনমটর সিা
নরথ র্ািাই কমি শদখা র্ায় শফব্রুয়ারি 2020 পর্ যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করেটিি 3 (রতন) টি এবাং রস্টয়ারিাং করেটিি 3
(রতন) টি সভা অনুরষ্ঠত হময়মে। সভায় গৃরহত রসিােসমূহ বাস্তবায়ন রবরভন্ন পর্ যাময় িময়মে। রসিােসমূহ বাস্তবায়মন
আমিা ন ি শদয়া প্রময়া ন। সভাি রসিােসমূহ সঠিকভামব বাস্তবায়ন কিা শগমল প্রকমল্পি কাম গরত বাড়মব।

3.15.4 অরেে
সিকামিি দারয়ত্বপ্রাপ্ত দপ্তি শথমক প্ররত বেি প্রকমল্পি র্াবতীয় খিি ও কা অরেে কমি রিমপাে য প্রদান কিা হয়।
আমলািু প্রকমল্প 2016-2017 সাক্ষল অনিে করা হক্ষয়ক্ষছ। অনিে প্রনতক্ষর্েন অনুর্ায়ী 6ট অনিে আপনি উত্থানপত
হক্ষয়নছল। র্ার মক্ষধ্য ননক্ষের 3ট আপনি ননক্ষোিিাক্ষর্ ননষ্পনি করা হয়। র্াকী 3ট (অনুঃ 3, 4 ও 6) অ-ননষ্পি
রক্ষয়ক্ষছ।

অরেে আপরি রনষ্পরিি রববিণ রনমন শদয়া হমলা:
দপ্তমিি নাে
১
প্রকল্প
পরিিালক,
রবদ্যুৎ
রবতিণ
ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও
আপমেমেেন প্রকল্প,
ওম াপারেমকা,
খুলনা।
প্রকল্প
পরিিালক,
রবদ্যুৎ
রবতিণ
ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও
আপমেমেেন প্রকল্প,
ওম াপারেমকা,
খুলনা।
প্রকল্প
রবদ্যুৎ

অনুেঃ সন ও নাং
২
সার্ািণ অনুেঃ ০৫
২০১৬-২০১৭

রেমিানাে ও রড়ত োকা
৩
াতীয় িা স্ব শবামে যি আমদে
লাংর্ন কমি আয়কি কতযন না
কমি রবমলি অথ য পরিমোমর্
সিকামিি িা স্ব ক্ষরত =
১১,৯৯,৪৪৭/- োকা।

সার্ািণ অনুেঃ ০৭
২০১৬-২০১৭

মূল
আিএন্ডআই
োড়া
অরনয়রেতভামব একই কাম
একই চুরক্তি রবপিীমত রভন্ন রভন্ন
তারিমখ রসরিয়াল নম্বি রবহীন
ডুরিমকে ২টি আিএন্ডআই এি
োধ্যমে ৪,১৭,০৬,৫১৫/- োকা
পরিমোর্।
িারহদাপত্র োড়াই ৭,১৮,৪৯৯/োকাি করম্পউোি সােেী ও

পরিিালক, সার্ািন অনুেঃ ০৮
রবতিণ ২০১৬-২০১৭

পূতয অরেে অরর্দপ্তমিি েেব্য
৪
রবল হমত আয়কি কতযন পূব যক সিকারি
শকাষাগামিি
োি সপমক্ষ িালান
অনলাইমন বাস্তব র্ািাইকৃত ও রবমলি করপ
সাংযুক্ত থাকায় এবাং রি-পক্ষীয় সভাি
সুপারিে থাকায় আপরিটি রনষ্পরি কিা
হমলা।
ঠিকাদামিি চুরক্ত পমত্রি করপ, কার্ যামদে,
ভান্ডাি িক্ষমকি সীল শোহি ও স্বাক্ষি যুক্ত
আিএন্ডআই করপ, শপাস্ট ল্যারন্ডাং
ইন্সমপকেন রিমপাে য ও শেরলভারি
িালামনি করপ সাংযুক্ত থাকায় এবাং রিপক্ষীয় সভাি সুপারিমেি
রভরিমত
আপরিটি রনষ্পরি কিা হমলা।
িারহদা অনুর্ায়ী োলাোল ক্রয় ও
ব্যবহািকািী কর্তযক স্বাক্ষি েহণ ও রবতিণ
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আসবাবপত্র ক্রময়ি োলাোমলি শির টামিি করপ এবাং রনব যাহী পরিিালক
সুরনরদ যট বণ্টন রনরিত হওয়া কর্তযক প্রাক্কলন অনুমোদমনি করপ সাংযুক্ত
র্ায়রন।
থাকায় ও রি-পক্ষীয় সভাি সুপারিমেি
রভরিমত আপরিটি রনষ্পরি কিা হমলা।

ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও
আপমেমেেন প্রকল্প,
ওম াপারেমকা,
খুলনা।

অরনষ্পন্ন অরেে আপরিি রবস্তারিত রববিণ:
অরেে

রনিীক্ষা বেি

১
পূতয অরেে

২
2016-2017

অনুমেদ
নাং
৩
3(1)

আপরিি
শেনী
৪
রবরর্
বরহ যভূত
পরিমোর্

পূতয অরেে

2016-2017

6

রবরবর্

পূতয অরেে

2016-2017

4

রবরবর্

আপরিি আপরিি রেমিানাে
রড়ত োকাি
র্িন
পরিোণ
৫
৬
৭
অরেে
াতীয় শবতন শেল 2015
147,471
উমপক্ষা কমি রনর্ যারিত হাি
অমপক্ষা অরর্ক হামি রিরকৎসা
ভাতা ও র্াতায়াত ভাতা
পরিমোর্ কিায় ক্ষরত
অরেে
কা
শুরু কিাি আমগ 141,290,257
অপ্রময়া নীয় ভামব দীর্ যরদন
এরসএসআি েসবীক তাি ক্রয়
কমি শফমল িাখায় ক্ষরত
অরেে
রেরপরপ মূল্য অমপক্ষা অরর্ক 52,773,980
মূমল্য গাড়ী ও এরসএআি
েসবীক
কন্ডাক্টি
ক্রময়
সিকামিি/ সাংস্থাি আরথ যক
ক্ষরত

3.16 আইএমইনি পনরে নব প্রনতক্ষর্েক্ষনর সুপানর র্াস্তর্ায়ক্ষনর অগ্রগনত:
7/03/2019 তানরক্ষখ আইএমইনি এর উপ পনরচালক জনার্ সমাঃ তাওসী রহমান প্রকে পনরে নব কক্ষর নরক্ষপাে ব
প্রোন কক্ষরন। নরক্ষপাক্ষে ব সর্ সকল সুপানর করা হক্ষয়নছল তার অগ্রগনত/অজবন ননক্ষে সেয়া হক্ষলা:
সুপারিে
অেগরত/অ যন
প্রকমল্পি শেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্ যে রনর্ যারিত িময়মে। আমলািু প্রকমল্পি লাইন রনেযাণ ও পুনব যাসন কাম ি
অনুমোরদত রেরপরপ অনুর্ায়ী লাইন রনেযাণ কাম ি অেগরত অতুে কে। অেগরত োি য 2020 পর্ বন্ত
প্রকমল্পি সুষ্ঠু বাস্তবায়মনি স্বামথ য লাইন রনেযাণ কাম ি গরত বৃরি কিমত হমব; সক্ষন্তাষজনক নয়।
দবদ্যুরতক লাইন রনেযাণ কাম রনময়ার ত ঠিকাদািমদি শপাল স্থাপমনি ন্য কাক্ষজর সময় প্রকে েপ্তরক্ষক
শক্রনসহ অন্যান্য ইকুুইপমেি আমে রকনা শসো প্রকল্প দপ্তিমক রনরিত রনরিত কিমত হমব।
কিমত হমব;
দবদ্যুরতক লাইন স্থাপমনি সেয় েসবীক কন্ডাকেি শ াড়া শদয়াি শক্ষমত্র রেে কাক্ষজর সময় প্রকে েপ্তরক্ষক
েুান ময়ি ব্যবহাি কিাি ন্য সুপারিে কিা হমলা;
রনরিত কিমত হমব।
প্রকমল্পি অেগরত পর্ যমবক্ষণ কমি শদখা র্ায় শর্, ৩৩/১১ শকরভ উপমকন্দ্র প্রকমল্পি অবরেট সেয় রবমবিনায়
রনেযাণ কাম ি শকামনাটিই রবদ্যুতারয়ত হয়রন। ইরতপূমব য রবতিণর্েী উপমকন্দ্র রনেযামণি অেগরত োি য
প্রকল্পসমূমহ লক্ষু কিা শগমে শর্ উপমকন্দ্র রনেযাণ কিাি কা টি সব যারর্ক 2020 পর্ বন্ত সক্ষন্তাষজনক নয়।
প্রলরম্বত হয় এবাং এই কািমণই অরর্কতি শক্ষমত্র প্রকমল্পি বাস্তবায়ন শেয়াদ
বৃরি পায়। প্রকমল্পি রনর্ যারিত শেয়ামদি েমধ্য বাস্তবায়ন সোপ্ত কিাি ন্য
উপমকন্দ্রসমূহ রনেযাণ কা ত্বিারিত কিমত হমব;
প্রকমল্প অনুমোরদত নবল ৬২ ন হমলও োত্র ৮ ন ব্যরক্ত প্রকমল্প কেযিত োি য 2020 পর্ বন্ত 19 জন জনর্ল
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আমেন। সাংস্থা কর্তক
পোয়ন করা হক্ষয়ক্ষছ।
য অরবলমম্ব শলাকবল রনময়াগ কিমত হমব;
প্রকমল্পি শেয়াদ োত্র ৩ োস অবরেট আমে। প্রকমল্পি অেগরত োত্র ২২%। মাচ ব 2020 পর্ বন্ত প্রকক্ষের সিৌত
অবরেট সেময় প্রকমল্পি বাস্তবায়ন কা রকভামব সম্পন্ন হমব শস রবষময় অগ্রগনত 34.5% সানধত হক্ষয়ক্ষছ।
সাংস্থা কর্তক
য ব্যাখ্যা প্রদান কিমত হমব;
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িতুথ য অধ্যায়
প্রকমল্পি সবল ও দ্যব যল রদক পর্ যামলািনা
4.1 প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দ্যব যল রদক, সুমর্াগ ও ঝরুঁ ক রবমিষণ (SWOT
Analysis):
প্রকল্প মূল্যায়ন কেযপরিকল্পনায় সকল তথ্য উপাি সাংেহ পূব যক রবমিষণ কমি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল
(Strength) ও দ্যব যল (Weakness) রদক, সুমর্াগ (Opportunity) ও ঝরুঁ ক (Threat) সমূহ সনাক্ত কমি
ভরবষ্যমত এ র্িমনি প্রকল্প েহণ ও বাস্তবায়মনি ন্য সুপারিে প্রদান কিা হময়মে। রননরলরখত রনমদ যেক োত্রা
(Indicator) অনুর্ায়ী প্রকমল্পি সবল ও দ্যব যল রদক, সুমর্াগ ও ঝরুঁ ক আমলািনা কিা হময়মে।

4.1.1 প্রকমল্পি সবল রদকসমূহ:
প্রকল্প পরিিালক পমদ দারয়ত্বেীল ব্যরক্তি কাম ি র্ািাবারহকতা প্রকমল্পি একটি উমেখমর্াগ্য সবল রদক।
 প্রকমল্পি শুরুি সেয় (01/07/2016) শথমক অযাবরর্ প্রকল্প পরিিালক পমদ শকামনা পরিবতযন হয়রন।
 এই প্রকমল্পি ন্য বিাদ্দ অথ য র্থা সেময় োড় হময়মে ও হমে। র্াি ফমল প্রকমল্পি কা শুরু ও বাস্তবায়ন
কিমত সুরবর্া হময়মে।

4.1.2 প্রকমল্পি দুর্ বল নেকসমূহ:
 প্রকমল্পি সাংমোরর্ত শেয়াদকাল আি মাত্র এক বের বারক আদে। রকন্তু প্রকদল্পর বভৌত ও আরথ মক অগ্রগরত
লক্ষুমাত্রার বচদয় অদনক কম। এটি প্রকদল্পর একটি বি দ্যব মল রেক। বাকী কা সাংমোরর্ত শেয়াদ কামল
শেষ কিা রনময় সাংেয় শদখা রদময়মে। জনম অনধগ্রহর্ জটল ও সময়সাক্ষপে হওয়ায় এর্ং অনধগ্রহর্কৃত
ব প্রনতষ্ঠান কতৃক
জনমক্ষত পরাম ক
ব প্রেি নক া অনুসাক্ষর েরপত্র প্রনক্রয়া সম্পি করার ক্ষল নর্লে ঘক্ষেক্ষছ।
প্রকক্ষের জন্য অনধগ্রহর্তব্য 25 একর জনমর মূল্য নিনপনপ অনুসাক্ষর 1,520.00 লে োকা ননধ বারর্ করা
হক্ষয়নছল। নকন্তু পরর্তীক্ষত সজলা প্র াসকক্ষের কাছ সর্ক্ষক পাওয়া তথ্য এর্ং সরকাক্ষরর জনম অনধগ্রহক্ষর্র
নতুন পিনতর (অনধগ্রহর্কৃত জনমর মানলকক্ষক সরকার কতৃক
ব ধার্ বকৃত মূক্ষল্যর 3 (নতন) গুর্ মূল্য পনরক্ষ াধ
করা) কারক্ষর্ অনতনরি 13,645.50 লে োকার প্রক্ষয়াজন হয়।
 উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র স্থান পনরর্তবক্ষনর কারক্ষর্ও অনধগ্রহর্ প্রনক্রয়া নর্লনেত হক্ষে। সানর্ বক িাক্ষর্ নিনপনপ
ততরীর সময় পনরকেনায় ঘােনত নছল।
 বতযোন সেয় পর্ যে প্রকমল্প প্রময়া নীয় নবমলি পদায়ন কিা হয়রন। প্রকমল্প শোে 62 ন নবল থাকাি
কথা থাকমলও বাস্তমব সকল পর্ যাময় শোে 19 ন নবল রনময়ার ত আমে। ফমল কাম ি অেগরতমত রবঘ্ন
র্েমে।
 প্রকমল্প কময়ক ন কেযকতযা/কেযিািী একারর্ক দারয়ত্ব পালন কিমে।

4.1.3 প্রকক্ষের সুক্ষর্াগ সমূহ:
উি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর ক্ষল ওক্ষজাপানিক্ষকা অনধক পনরমাক্ষর্ নর্দুযৎ নর্তরর্ করার সেমতা অজবন করক্ষর্। উপক্ষকন্দ্র
ননমবার্ ও পুনর্ বাসর্ এর্ং নতুন 1722ট ট্রান্স রমার স্থাপক্ষনর ক্ষল র্তবমাক্ষন চালু উপক্ষকন্দ্রগুক্ষলার সলাক্ষির চাপ
কমাক্ষত সেম হক্ষর্। ক্ষল র্তবমাক্ষন চালু উপক্ষকন্দ্রগুনল েীঘ ব সময় ধক্ষর সসর্া প্রোন করক্ষত সেম হক্ষর্ এর্ং সিাক্ষেজ
অর্স্থা িাক্ষলা র্াকক্ষর্। প্রায় 1200 নকনম নর্তরর্ লাইন স্থাপন ও পুনর্ বাসন করার ক্ষল গ্রাহক পর্ বাক্ষয় নর্দুযৎ সরর্রাহ
মানসম্মত হক্ষর্ এর্ং নসক্ষস্টম লস কক্ষম আসক্ষর্।
ননরর্নছিিাক্ষর্ অনধক নর্দুযৎ পাওয়ার ক্ষল নতুন নতুন ন ে কারখানা গক্ষড় উঠক্ষর্ ও স্থানপতব্য কারখানায় উৎপােন
বৃনি পাক্ষর্। ক্ষল নতুন নতুন কমবসংস্থান সৃনি হক্ষর্ র্া োনরদ্রযতা নর্ক্ষমাচক্ষন সহায়ক হক্ষর্।
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4.1.4 প্রকক্ষের ঝনুঁ কসমূহ:
সিৌত অর্কাঠাক্ষমা ননমবার্ ও র্ন্ত্রপানত স্থাপক্ষনর সেক্ষত্র ঠিকাোরী প্রনতষ্ঠাক্ষনর সরর্রাহকৃত র্ন্ত্রপানতর উপর ননিবর ীল
হওয়ায় িনর্ষ্যক্ষত সর্ সকাক্ষনা সমরামত ও সম্প্রসারর্ কাক্ষজর সময় সরর্রাহকারী প্রনতষ্ঠাক্ষনর উপর ননিবর করক্ষত
হক্ষর্। এই পিনত চলমান র্াকক্ষল িনর্ষ্যক্ষত গৃনহত প্রকক্ষের সেক্ষত্র অনতনরি সমক্ষয়র কারক্ষর্ অনতনরি ব্যয় লাগক্ষত
পাক্ষর।
অবরেট উপমকন্দ্রসমূহ রনেযামণি ন্য একটি রে অরর্েহমণি প্ররক্রয়া এখনও িলোন আমে এবাং অবরেট দ্যইটিি
স্থান পরিবতযন রবষময় অনুমোদন প্ররক্রয়ার্ীন আমে। ফমল রনর্ যারিত সেময়ি েমধ্য কা সম্পন্ন কিাি শক্ষমত্র ঝরুঁ ক
দতিী কিমে।
শকারভে-19 এি প্রায় রতন োস সকল প্রকাি রনেযাণ কা বন্ধ থাকায় রনর্ যারিত সেময়ি েমধ্য কা সম্পন্ন কিাি
শক্ষমত্র ঝরুঁ ক দতিী কিমে।

4.2 ব্যর্স্থাপনার সীমার্িতা:
র্মোি শসনারনবাস এবাং বাাংলামদে ক্ষুদ্র ও কুটিি রেল্প সাংস্থা (রবরসক) এলাকাি েমধ্য দ্যটি উপমকন্দ্র রনেযামণি ন্য
রে হস্তােি প্ররক্রয়ায় রবলম্ব হময়মে। তাোড়া কুরটয়ায় একটি AIS শকন্দ্র স্থাপমনি ন্য রে শপমত রবলম্ব হয়।
অবমেমষ খা ানগমিি িাইস রেমলি োরলকগমণি সহমর্ারগতায় কবুিহাে এলাকায় রে ক্রয় কমি উপমকন্দ্র
স্থাপমনি ব্যবস্থা েহণ কিা হয়। িাইস রেমলি োরলকগমণি সহায়তা পাওয়া না শগমল শকন্দ্রটি স্থাপমন আমিা রবলম্ব
হমতা।
রেি োরলকমক সিকাি কর্তক
য র্ার্ যকৃত মূমল্যি ৩ (রতন) গুণ মূল্য পরিমোর্ কিমত হমে, শসমক্ষমত্র এই ২৫ (পঁরিে)
একি রেি অরর্েহণ বাবদ শোে ব্যয় দাঁড়ায় ১৫,১৬৫.৩০ লক্ষ োকা। ফমল রে অরর্েহণ খামত অরতরিক্ত
১৩,৬৪৫.৩০ লক্ষ োকাি প্রময়া ন হমব। তোড়া রে অরর্েহণ অতুে টিল ও সেয় সামপক্ষ হওয়ায় এবাং রে
অরর্েহণ কমি উক্ত রেমত পিােেযক প্ররতষ্ঠান কর্তক
য প্রদি নকো অনুমোদমনি পি দিপত্র প্ররক্রয়া সম্পন্ন কমি
উপমকন্দ্র রনেযামণ যি ন্য প্রকল্প শেয়াদ (১ে সাংমোরর্ত) ৩০.০৬.২০২১ সাল পর্ যে বৃরি কিাি প্রময়া ন হয়।
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত রনেযাণকালীন সুদ বাবদ র ওরব খাত শথমক প্রাপ্ত ঋমণি োকাি উপি ৩% সিল সুমদ
১,১১৫.৭৭ লক্ষ োকা বিাদ্দ রেল, রকন্তু প্রকমল্পি শেয়াদ দ্যই বেি বৃরিি প্রস্তাব অনুসামি এবাং র ওরব খামত
৩৮,৭৩৭.৩০ লক্ষ োকা বৃরি পাওয়ায় রনেযাণকালীন সুদ খামত ২,১৭১.০৭ লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি শপময় শোে ব্যয়
৩,২৪৭.৮৪ লক্ষ োকা হয়। এই ব্যয় ওম াপারেমকাি রন স্ব খাত শথমক সাংকুলান কিা হমব।
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত জ্বালানী খিি বাবদ ৭.৫০ লক্ষ োকা এবাং অরফস শস্টেনারি বাবদ ৫.০ লক্ষ োকা
বিাদ্দ আমে। র্া প্রময়া মনি তুলনায় অপ্রতুল। আগােী ২০২১ সাল পর্ যে গাড়ীি জ্বালানী খিি বাবদ ৩৮.৫৮ লক্ষ
োকা এবাং অরফস শস্টেনারি বাবদ ১২.৯২ লক্ষ োকা ব্যয় হমব। ফমল গাড়ীি জ্বালানী খিি বাবদ এবাং অরফস
শস্টেনারি বাবদ ৩৯.০০ (৩১.০৮+৭.৯২) লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি পামব। র্া ওম াপারেমকাি রন স্ব খাত শথমক
সাংকুলান কিা হমব।
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পঞ্চে অধ্যায়
পর্ যামলািনা শথমক প্রাপ্ত সারব যক পর্ যমবক্ষণ
ওম াপারেমকা কর্তক
য সিবিাহকৃত তথ্য রবমিষণ কমি শদখা র্ায় জুলাই ২০১৬ শথমক শফব্রুয়ারি 2020 পর্ বন্ত সিৌত
কাক্ষজর 34.5% অগ্রগনত সানধত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং আনর্ বক অগ্রগনত 26.0% সানধত হক্ষয়ক্ষছ। তক্ষর্ নর্তরর্ ট্রান্স রমার
স্থাক্ষনর কাজ ৯৮% এর অনধক সম্পি হক্ষয়ক্ষছ এর্ং নর্তরর্ লাইক্ষনর কাজ ২৬% স ষ হক্ষয়ক্ষছ। মাঠ পর্ বাক্ষয়র
আর্ানসক/র্ানর্নজযক গ্রাহক, প্র াসন, সাধারর্ জনগর্ ও সু ীল সমাজ প্রনতনননধক্ষের কাছ সর্ক্ষক প্রাপ্ত তথ্য ও
মতামত নর্ক্ষেষক্ষর্ সেখা র্ায় নর্তরর্ ট্রান্স রমার স্থাক্ষনর ক্ষল সলািক্ষ নিং এর পনরমার্ পূক্ষর্ বর সর্ সকান সমক্ষয়র
তুলনায় এখন অক্ষনক কম। অক্ষনক্ষক আর্ার সলািক্ষ নিং নাই র্ক্ষলই মতামত প্রোন কক্ষরন। একইিাক্ষর্ তারা র্ক্ষলন
এখন তাঁরা ননরর্নেি ও সকায়ানলট নর্দুযৎ পাক্ষেন।
চানহো সমাতাক্ষর্ক দ্রুত সমক্ষয় সকাক্ষনা প্রকার হয়রানন ছাড়া সংক্ষর্াগ পাওয়া এর্ং ননরর্নেি ও সকায়ানলট নর্দুযৎ
সরর্রাহ নননিত হওয়ায় আর্ানসক এর্ং র্ানর্নজযক গ্রাহক উিক্ষয়ই র্ক্ষলক্ষছন তাক্ষের আয় পূক্ষর্ বর তুলনায় বৃনি
সপক্ষয়ক্ষছ। অক্ষনক্ষক আর্ার র্ক্ষলক্ষছন তর্দুযনতক সরঞ্জামানে ও র্ন্ত্রপানত িাক্ষলা র্াকক্ষছ। একইিাক্ষর্ নর্দুযৎ সংক্ষর্াগ
পাওয়ার ক্ষল ছাত্র/ছাত্রীক্ষের সলখাপড়ার সুনর্ধাসহ র্ন্ত্র চানলত র্ানর্াহক্ষনর সংখ্যা বৃনি পাওয়ায় সামনগ্রকিাক্ষর্
র্াতায়াক্ষতর সুনর্ধা হক্ষয়ক্ষছ। সকউ সকউ আর্ার র্াতায়াত খরচ কক্ষমক্ষছ র্ক্ষলও মন্তব্য কক্ষরক্ষছ। র্ন্ত্র চানলত র্ানর্াহক্ষনর
(অক্ষো/িযান/নরক্সা) সংখ্যা বৃনি পাওয়ায় জনগক্ষর্র র্াতায়াক্ষতর পা াপান ব্যর্সায়ীক্ষের পণ্য পনরর্হক্ষনর সময় ও
খরচ উিয়ই হ্রাস সপক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল জানান। এক কর্ায় সানর্ বকিাক্ষর্ নাগনরক সুনর্ধা বৃনি সপক্ষয়ক্ষছ।
আর্ানসক/র্ানর্নজযক গ্রাহক, প্র াসন, সাধারর্ জনগর্ ও সু ীল সমাজ প্রনতনননধ সর্াই একমত সপাষর্ কক্ষরন সর্
ননরর্নেি ও সকায়ানলট নর্দুযৎ পাওয়ায় এলাকায় সছাে সছাে ন ে কারখানা গক্ষড় উঠক্ষছ, ক্ষল সর্কার
সছক্ষল/সমক্ষয়ক্ষের কাক্ষজর সুনর্ধা ততরী হক্ষয়ক্ষছ। আর্ার সর্কার সছক্ষল/সমক্ষয়রা ননজ উক্ষদ্যাক্ষগই নকছু করার সচিা করক্ষছ।
এক কর্ায় রবদ্যুৎ ব্যবস্থাি উন্নরতি ফমল েহি ও োেীণ অথ যননরতক কেযকামন্ড গরত সঞ্চারিত হময়মে। র্া াতীয়
অথ যনীরতি গরতমক তিারিত কিমত সহায়তা কিমে।

পরিবীক্ষণ ও পর্ যমবক্ষণ শথমক প্রাপ্ত প্রকমল্পি র্ােরত বা সীোবিতাগুমলা রননরূপ:
১। নিনপনপ অনুসাক্ষর প্রকমল্প ৬২ ন নবমলি প্রাক্কলন কিা হময়রেল। বতযোমন সকল পর্ যাময় প্রকমল্প 19 ন
নবল রনময়ার ত আমে। দ্রুত নবল রনময়ামগি উমযাগ েহণ কিা প্রময়া ন;
২। নিনপনপ অনুসাক্ষর ২৫ট উপক্ষকক্ষন্দ্রর জন্য ২৫ একর ভূনমর মূল্য 1,520.00 লে োকা ননধ বারর্ করা হক্ষয়নছল।
নকন্ত পরর্তীক্ষত সজলা প্র াসকক্ষের কাছ সর্ক্ষক পাওয়া তথ্য এর্ং সরকাক্ষরর জনম অনধগ্রহক্ষর্র নতুন নীনতর
(অনধগ্রহর্কৃত জনমর মানলকক্ষক সরকার কতৃক
ব ধার্ বকৃত মূক্ষল্যর 3 (নতন) গুর্ মূল্য পনরক্ষ াধ করা) কারক্ষর্
অনতনরি 13,645.50 লে োকা প্রক্ষয়াজন হয়।
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত রনেযাণকালীন সুদ বাবদ র ওরব খাত শথমক প্রাপ্ত ঋমণি োকাি উপি ৩% সিল
সুমদ ১,১১৫.৭৭ লক্ষ োকা বিাদ্দ িাখা হময়মে, রকন্তু প্রকমল্পি শেয়াদ দ্যই বেি বৃরি এবাং প্রকল্প ব্যয় বৃরিি কািমণ
র ওরব খামত ৩৮,৭৩৭.৩০ লক্ষ োকা বৃরি পাওয়ায় রনেযানকালীণ সুদ খামত ২,১৭১.০৭ লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি
শপময় শোে ব্যয় ৩,২৪৭.৮৪ লক্ষ োকা হয়, র্া ওম াপারেমকাি রন স্ব খাত শথমক সাংকুলান কিমত হমব;
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত জ্বালানী খিি বাবদ ৭.৫০ লক্ষ োকা এবাং অরফস শস্টেনারি বাবদ ৫.০ লক্ষ
োকা বিাদ্দ র্িা আমে। র্া প্রময়া মনি তুলনায় অপ্রতুল। আগােী ২০২১ সাল পর্ যে গাড়ীি জ্বালানী খিি বাবদ
৩৮.৫৮ লক্ষ োকা এবাং অরফস শস্টেনারি বাবদ ১২.৯২ লক্ষ োকা ব্যয় হমব বমল অনুোন কিা হমে। ফমল
গাড়ীি জ্বালানী খিি এবাং অরফস শস্টেনারি বাবদ ৩৯.০০ (৩১.০৮+৭.৯২) লক্ষ োকা ব্যয় বৃরি পামব। র্া
ওম াপারেমকাি রন স্ব খাত শথমক সাংকুলান কিমত হমব;
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৩। প্রকে েপ্তর সূক্ষত্র জানা র্ায় উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র জন্য 25ট জনম অনধগ্রহক্ষর্র নর্পরীক্ষত 22ট সকক্ষন্দ্রর জনম
অনধগ্রহর্ সম্পি হক্ষয়ক্ষছ। অর্ন ি একট জনম অনধগ্রহক্ষর্র প্রনক্রয়া চলমান আক্ষছ এর্ং দু’ট উপক্ষকক্ষন্দ্রর স্থান
পনরর্তবন নর্ষক্ষয় অনুক্ষমােন প্রনক্রয়াধীন। শর্খামন প্রকমল্পি সাংমোরর্ত শেয়াদকাল শেষ হমতও আি োত্র এক
বেমিি রকছু শবেী সেয় িময়মে শসখামন উপমকন্দ্র রনেযামণি কা োত্র রে অরর্েহণ বা স্থান চুড়াে কিমণি
পর্ যাময় িময়মে।
৪। উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র নকছু নকছু জনম সরকাক্ষরর অন্য সংস্থার অধীন হওয়ায় সসগুক্ষলা ননয়ম সমাতাক্ষর্ক
ওক্ষজাপানিক্ষকার কাক্ষছ হস্তান্তক্ষর নকছুো নর্লে হক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া সকার্াও সকার্াও উপযুি মূল্য নেক্ষয়ও জনম সপক্ষত
নর্লে হক্ষয়ক্ষছ। সসক্ষেক্ষত্র স্থানীয় জনগর্ ও ব্যর্সায়ীক্ষের সহায়তায় জনম সংগ্রহ করক্ষত নর্লে হক্ষয়ক্ষছ।
৫। প্রকক্ষের ননমবার্াধীন নর্তরর্ উপক্ষকন্দ্রগুক্ষলার র্াস্তর্ায়ন অগ্রগনত মননেনরং এর নর্ক্ষ ষ ন িদািীি প্রময়া ন। চুরক্ত
অনুসামি শভৌত কাম ি অেগরত সমোষ নক নয়।
৬। প্রকমল্পি প্ররতটি চুরক্তি বাস্তবায়ন সেয়কাল বাস্তবতাি রনরিমখ রনর্ যারিত হওয়া আবশ্যক। বাস্তবায়ন সেয়কাল
অমনক চুরক্তমত কে উমেখ িময়মে। প্রকমল্পি রনয়ে শোতামবক রবরভন্ন প্ররক্রয়া সম্পন্ন কমি কা শেষ কিমত
সেয় কে রনর্ যািণ কিা হময়মে বমল েমন হময়মে।
৭। স্থারপত ট্রান্সফিোিগুমলামত এেরসরব (MCB-Miniature Circuit Breaker) স্থাপন কিা শগমল
প্রময়া মনি সেয় দ্রুততে সেময়ি েমধ্য োহক পর্ যাময় সমোষ নক শসবা প্রদান কিা সম্ভব হমব।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিে
1। নতুন উপক্ষকন্দ্র ননমবাক্ষর্র জন্য সর্ দুট জনমর স্থান পনরর্তবক্ষনর প্র াসননক প্রনক্রয়া এখনও সম্পি হয়নন, তা
অনুক্ষমােন প্রনক্রয়া সম্পি কক্ষর ভূনম অনধগ্রহর্, ভূনম উিয়ন এর্ং েরপত্র আহ্বর্ান কক্ষর উপক্ষকন্দ্র ননমবার্ করক্ষত
আক্ষরা প্রায় নতন র্ছর সমক্ষয়র প্রক্ষয়াজন হক্ষর্ নর্ক্ষর্চনায় এ প্রকে সর্ক্ষক উপক্ষকন্দ্র দুট ননমবার্ র্াে নেক্ষয় সংস্থার
ননজস্ব অর্ বায়ক্ষন পরর্নতবক্ষত সম্পি করা সর্ক্ষত পাক্ষর।
জাতীয় কমব ালায় প্রকে ব্যর্স্থাপনার পে সর্ক্ষক মাগুরা ও সগাপালগঞ্জ এ উপক্ষকন্দ্র দু’ট ননমবাক্ষর্র সর্ৌনিকতা
প্রোন করা হয় এর্ং জুন ২০২২ সময়াক্ষে ভূনম অনধগ্রহর্, উিয়ন ও েরপত্র প্রনক্রয়া সম্পি কক্ষর উপক্ষকন্দ্র দু’ট
ননমবার্ করক্ষত সেম হক্ষর্ন র্ক্ষল জানাক্ষনা হয়। ব্যর্স্থাপনার সময় নিনিক পনরকেনা নর্দুযৎ নর্িাগ যুনিযুি
মক্ষন করক্ষল নর্ক্ষর্চনা করা সর্ক্ষত পাক্ষর।
২। প্রকেটর সংক্ষ ানধত সময়ােকাল আর মাত্র এক র্ছর র্ানক। অর্চ প্রকক্ষের প্রায় ৬৫% সিৌত কাজ সম্পিই
হয়নন। এ ছাড়াও সকানিি-১৯ এর কারক্ষর্ প্রকক্ষের মাঠ পর্ বাক্ষয়র কাজসহ োপ্তনরক কাজও নপনছক্ষয় পড়ক্ষছ।
এমতার্স্থায় প্রকক্ষের সময়ােকাল ব্যয় বৃনি ব্যনতক্ষরক্ষক এক র্ছর বৃনি কক্ষর জুন ৩০, ২০২২ পর্ বন্ত ধার্ ব কক্ষর
এখনই একট সময় নিনিক র্াস্তর্ কমবপনরকেনা গ্রহর্ কক্ষর ব্যর্স্থাপনার পে সর্ক্ষক কক্ষঠার মননেনরং করা হক্ষল
প্রকক্ষের সকল অক্ষঙ্গর কাজ সম্পি করা সম্ভর্ হক্ষর্।
৩। রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থা শসবা র্েী হওয়ায় শসবা রনরিত কিমত প্রময়া নীয় সাংখ্যক নবল প্রকমল্প পদায়ন কিা
প্রময়া ন। প্রকমল্প ৬২ ন নবমলি রবপিীমত োত্র 19 ন নবল রনময়ার ত আমে।
প্রকক্ষের র্াকী সমক্ষয় ৫৭ট উপক্ষকন্দ্র এর্ং উপক্ষকন্দ্র সংনেি নর্তরর্ লাইন নননমবত হক্ষর্। প্রকক্ষের এই সমক্ষয়
নূন্যতম ৪ট নর্িাক্ষগ ২ জন কক্ষর সমাে ৮জন সহকারী প্রক্ষকৌ লী পোয়ন জরুরী।
৪। প্রকক্ষের ননমবার্াধীন নর্তরর্ উপক্ষকন্দ্রগুক্ষলার র্াস্তর্ায়ন কাক্ষজর সময়নিনিক অগ্রগনত র্র্ার্র্ হক্ষে নকনা তা
ব প্রনতষ্ঠানক্ষক এই কাক্ষজ সম্পৃি করা।
ব্যর্স্থাপনা পর্ বায় সর্ক্ষক মননেনরং করা প্রক্ষয়াজন। প্রকক্ষের পরাম ক
৫। রবতিণ উপমকমন্দ্রি স্থান রনব যািন কামল সকল শস্টকমহাল্ডািমদি সামথ আমলািনা কমি েতােত রনময় স্থান
রনর্ যািণ কিা।
৬। ভরবষ্যৎ প্রকমল্পি রবতিণ উপমকমন্দ্রি রনব যারিত স্থামনি রে অরর্েহমণি রবষময় শ লা প্রোসমনি এলএ োখা
হমত রেি শেণী রবোস ও শেৌ া মূল্য এবাং অরর্েহণ শর্াগ্য েমেয আগাে েতােত েহণ কিা হমল প্রকল্প
বাস্তবায়মন টিলতা পরিহাি কিা সম্ভব হমব।
৭। প্রকমল্পি বাস্তবায়মন প্ররতটি EPC চুরক্তি বাস্তবায়ন সেয়কাল বাস্তবতাি রনরিমখ রনর্ যারিত হওয়া আবশ্যক।
িলোন চুরক্তগুমলাি বাস্তবায়ন সেয়কাল অমনক কে উমেখ িময়মে। শর্েন GIS উপমকন্দ্রগুমলা একটি িাি তলা
রবরেট ভবন র্াি েমধ্য রনি তলায় প্রময়া নীয় র্ন্ত্রপারত, রিতীয় তলায় রনয়ন্ত্রণ কক্ষ এবাং র্ততীয় ও িতুথ য তলা
অরফস রহমসমব ব্যবহাি হমব। িািতলা ভবন রনেযাণ ও উপমকমন্দ্রি প্রময়া নীয় র্ন্ত্রপারত স্থাপন কমি িালু কিাি
ন্য চুরক্তমত আে োমসিও কে সেয় উমেখ িময়মে।
৮। প্রকমল্পি সাইমে কেযিত সকল কেীি রনিাপিা উপকিণ পরির্ানসহ প্রময়া নীয় রনিাপিাি ব্যবস্থা েহমণ EPC
ঠিকাদািমদি রনকে হমত বাস্তবায়মনি অঙ্গীকাি পত্র েহমণি রবষয়টি রবমবিনা কিা।
৯। সাংস্থার পররকল্পনা শাখায় েক্ষ জনবদলর ব্বস্থা রনরিত করদত হদব। পররকল্পনার দ্যব মলতার কারদণ রিরপরপ
প্রণয়নকাদল জরম অরধগ্রহদণর জন্য কম মূল্য উদেখ থাকায় অরধগ্রহণ প্ররক্রয়া রবলরম্বত হদয়দে। ইহা োিাও
রবতরণ উপদকন্দ্র রনমমাণ ও পুনব মাসদনর বক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়ায় NCT উদেখ করায় সারব মকভাদব প্রকদল্পর কাজ
রবলরম্বত হদয়দে। উদেরখত উভয় রবষদয়র জন্য রিরপরপ সাংদশাধন প্রদয়াজন হদয়দে।
১০। প্রকল্প অরফসমক অরনষ্পন্ন অরেে আপরি দ্রুত রনষ্পরিি ব্যবস্থা রনমত হমব এবাং 2017-2018 ও 2018-2019
অথ য বেমিি অরেে কার্ যক্রে েহমণি ন্য উমযাগ রনমত হমব।
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উপসাংহাি:
সুপারিমেি আমলামক প্রময়া নীয় ব্যবস্থা েহণ সামপমক্ষ প্রকল্পটি পুমিাপুরি বাস্তবারয়ত হমল শদমেি দরক্ষণপরিোঞ্চমলি ২১টি শ লাি ৪১টি উপম লায় রবদ্যুৎ রবতিণ ব্যবস্থাি প্রভূত উন্নয়ন সারর্ত হমব। রবমেষ কমি এই
সকল শ লাি উপম লায় রনিবরেন্ন ও গুণগতোন সম্পন্ন এবাং অরর্ক পরিোমণ রবদ্যুৎ সিবিাহ কিা সম্ভব হমব।
ফমল প্রকমল্পি উমদ্দশ্য অর যত হমব এবাং দরক্ষণ-পরিোঞ্চমলি নগমণি ীবনোন উন্নয়মনি পাোপারে াতীয়
অথ যননরতক উন্নয়ন তিারিত হমব।

রিতীয় শেকরনকুাল করেটিি রসিাে বাস্তবায়মনি Checklist রনমন শদয়া হমলা:
ক্ররেক
৪.১
৪.২

৪.৩
৪.৪

৪.৫
৪.৬
৪.৭

৪.৮

৪.৯
৪.১০
৪.১১

৪.১২
৪.১৩

শেকরনকুাল করেটিি রসিাে
প্ররতদবেদনর অধ্যায় রবন্যাস ও ধারাবারহকতা আইএেইরে কর্তক
য
০৪/০৯/২০২০ ররেঃ তারিমখ ারিকৃত পরিপমত্রি সাংমর্া নী-১১ অনুসামি
কিমত হমব;
প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সবল ও দ্যব যল রদক, সুমর্াগ ও ঝরুঁ ক রবমিষণ
(SWOT Analysis) অাংেটি তথ্যসহ আমিা গুরেময় রলখমত হমব।
প্ররতদবেদন তথ্যগত রবচুুরত রনরসদন SWOT Analysis-এর সাদথ
মাঠ পর্ মাদয় প্রাি তদথ্যর Triangulation র্থাথ ম ভাদব করদত হদব;
রনরবি পররবীক্ষণ কাদজর কমম-পরররধ (ToR) অনুর্ায়ী প্ররতদবেদনর
অধ্যায়সমূদহ রবষয় রভরিক ও সুরনরে মষ্ট রবদেষণ উদেখ করদত হদব;
প্রকল্পটিি রে াইন এবাং প্রকদল্পর লরজকুাল বেম ওয়াকমটি সঠিকভাদব
করা হদয়দে রকনা তা কদিাদনন্ট অনুর্ায়ী রবদেষণ করদত হদব;

বাস্তবায়ন/অেগরত
ারিকৃত পরিপত্র অনুসামি
প্ররতমবদন প্রণয়ন কিা হময়মে
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা ৪7-৪৮)

রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে।
লরজকুাল বেম ওয়াকম এর
বণ মনা অনুসাদর রবদেষণ করা
হদয়দে।
প্ররতমবদমনি সুপারিেসমূহ সুরবন্যস্ত এবাং সুরনরদ যট হমত হমব। রসিামেি আমলামক কিা
প্ররতমবদমনি সুপারিেসমূমহ োঠপর্ যাময় রনরবড় পরিবীক্ষমণি ফমল প্রাপ্ত হময়মে। (পৃষ্ঠা 51)
তমথ্যি প্ররতফলন থাকমত হমব;
মূল অনুমোরদত রেরপরপমত উরেরখত শলাকবল এবাং প্রকমল্প রনময়ার ত রসিামেি আমলামক কিা
প্রকৃত শলাকবমলি তুলনামূলক রবমিষণ প্ররতমবদমন উবেখ করদত হদব;
হময়মে। (পৃষ্ঠা 44)
প্ররতমবদমনি কভাি শপম পিােেযক প্ররতষ্ঠামনি নাে ঠিকানা থাকমব না, রসিামেি আমলামক কিা
এটি ব্যাক কভামি থাকমব; প্ররতদবেদন বাাংলা ও ইাংদরজীর রমশ্রণ বজমন হময়মে। (পৃষ্ঠা 56)
করদত হদব; রনব মাহী সার সাংদক্ষদপর সুপাররশ লাইদন রলখদত হদব,
বকাদনা প্রকার নম্বর বা বুদলট ব্বহার করা র্াদব না; প্ররতমবদমনি বানান,
ভাষা ও সম্পাদনা রনত ত্রুটি পরিহাি কিমত হমব;
প্রকমল্পি অনুমোরদত রেরপরপমত উরেরখত অাংগসমূমহি োন ও পরিোমণি রসিামেি আমলামক কিা
সামথ বাস্তবায়ন অেগরত পর্ যামলািনা কিমত হমব; প্রকদল্পর বভৌত কাদজর হময়মে। (পৃষ্ঠা 22)
অগ্রগরত প্রকদল্পর রনধ মাররত সমদয়র সাদথ সামিস্যপূণ ম রকনা বস সিরকমত
তথ্য প্ররতদবেদন সরন্নদবশ করদত হদব;
প্রকদল্পর Exit Plan র্থাথ ম রেল রকনা-এ রবষয়টি পর্ মাদলাচনা পূব মক রসিামেি আমলামক কিা
বর্ৌরক্তক মতামত প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব;
হময়মে। (পৃষ্ঠা 11)
প্রকদল্পর অরিট সিদকম আদরা রবস্তাররত তথ্য প্ররতদবেদন উদেখ করদত রসিামেি আমলামক কিা
হদব;
হময়মে। (পৃষ্ঠা 44-45)
ম
ভরবষ্যদত ভূরম অরধগ্রহদণর পূদব প্রশাসদনর কাদে বথদক অরগ্রম তথ্য রসিামেি আমলামক কিা
সাংগ্রদহর কথা বলা হদয়দে। প্রশাসন বলদত কাদের বুঝাদনা হদয়দে এবাং হময়মে। (পৃষ্ঠা 51)
রক ধরদনর তথ্য বস রবষয়গুদলা আদরা পররষ্কার হওয়া আবশ্যক;
বদকয়া অনাোদয়র ব্াপাদর সুপাররশ আদরা সুরনরে মষ্ট ভাদব উদেখ করদত রসিামেি আমলামক কিা
হদব;
হময়মে। (পৃষ্ঠা 51)
প্রকল্প পররচালনার বক্ষদত্র পররকল্পনাগত/প্ল্ুারনাং পর্ মাদয়র বর্সব দ্যব মলতা রসিামেি আমলামক কিা
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৪.১৪

৪.১৫
৪.১৬
৪.১৭

৪.১৮

রদয়দে বসগুদলা রবস্তাররত উদেখ করদত হদব; প্রকল্প শুরু করার পূদব মই
রিজাইন এবাং প্ল্ুান পররবতমন করদত হদয়দে। রিজাইন প্ল্ুারনাং এর বক্ষদত্র
কার কার ত্রুটি রেল বস রবষয়টি অনুসন্ধান করা প্রদয়াজন। এ বক্ষদত্র রবদ্যুৎ
উন্নয়ন ববাদি মর বকাদনা ভূরমকা আদে রকনা তা উদেখ করদত হদব;
প্রকদল্পর মূল কাজ শুরু হয়রন। বময়াে মাত্র এক বের বারক আদে।
লক্ষুমাত্রার বচদয় অগ্রগরত খুব কম এ রবষয়টি প্রকদল্পর দ্যব মলতা রহদসদব
প্ররতদবেদন অন্তভুমক্ত করদত হদব এবাং লক্ষুমাত্রা অজমদনর জন্য রক
করণীয় তা সুপাররদশ অন্তভুমক্ত করদত হদব; বর্দহতু লক্ষুমাত্রা ও অগ্রগরতর
মদধ্য পাথ মকু রদয়দে বসদহতু বাস্তবায়ন কতৃপ
ম দক্ষর এবাং ঠিকাোর এর
বকাদনা ত্রুটি আদে রকনা বস রবষদয় উদেখ করদত হদব;
প্রকদল্পর আওতায় বর্ সকল র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা হদয়দে তা সঠিক আদে
রকনা প্ররতদবেদন তা উদেখ করদত হদব; প্রকল্পটিদত পণ্য কার্ ম এবাং বসবা
রতন ধরদনর ক্রয় রদয়দে তাই রতনটি বকস োরি রেদত হদব;
প্ররতদবেদন আইএমইরির পররেশমন প্ররতদবেদনর সুপাররশসমূহ প্ররতপালন
করা হদয়দে রকনা তা অন্তভুমক্ত করদত হদব;
প্রকদল্পর কয়টি র ল্ড রভরজট করা হদয়দে এবাং বসসব র দল্ড প্রকদল্পর
প্রধান প্রধান কাজ কী কী হদয়দে কী কী হয়রন তা প্ররতদবেদন উদেখ
করদত হদব; র ল্ড রভরজদটর সময় কাদজর গুণগত মান এবাং
বেরসর দকশন ঠিক পাওয়া রগদয়রেল রকনা? ঠিক না থাকদল করণীয়
রক? বস রবষদয় মতামত প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব;
উপর্য মক্ত মতামত প্ররত রলত কদর ১ম খসিা প্ররতদবেনটি সাংদশাধন পূব মক
Checklist-সহ অরবলদম্ব রেয়াররাং করমটির সভায় উপস্থাপদনর জন্য এ
বসক্টদর োরখল করদত হদব;

হময়মে। (পৃষ্ঠা 51)

রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 47)

রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 33-35)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 46)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 23-26)

রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে।
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রিতীয় রস্টয়ারিাং করেটিি রসিাে বাস্তবায়মনি Checklist রনমন শদয়া হমলা:
ক্ররেক
রস্টয়ারিাং করেটিি রসিাে
৪.১
১ম খসিা প্ররতদবেদনর উপর অনুরষ্ঠত শেকরনকুাল করেটিি সভার শর্
সকল রসিাে রেল তাি সম্পূণ ম প্ররতফলন প্ররতমবদমন হয়রন, শেকরনকুাল
করেটিি রসিাে অনুর্ায়ী প্ররতদবেন সাংদশাধন করদত হদব এবাং
সাংমোর্মনি Checklist-প্ররতমবদমনি শেমষ সাংযুক্ত কিমত হমব;
প্রভাব মূল্যায়ন কাদজর কমম-পরররধ (ToR) অনুর্ায়ী প্ররতদবেদনর অধ্যায়
৪.২
সমূদহ রবষয় রভরিক ও সুরনরে মষ্ট রবদেষণ উদেখ করদত হদব:

৪.৩

প্ররতমবদমনি ভাষা, বানান ও সম্পাদনা রনত ত্রুটি পরিহাি কিমত হমব;

৪.৪

প্রকদল্পর সময় কাল মাত্র এক বের বাকী আদে। রকন্তু প্রকদল্পর বভৌত
অগ্রগরত (৩৪.৫%) ও আরথ মক অগ্রগরত (২৬%) হদয়দে। কাদজর অগ্রগরত
বকন এত কম তার কারণ প্ররতদবেদন পররস্কার কদর উদেখ করদত হদব;

৪.৫

প্রকল্পটি ২০১৬ সামল গৃরহত প্রকল্প। একবাি সেয় বৃরি কিাি পি ২০২১
সামলি জুন োমস প্রকল্পটি শেষ হওয়াি কথা। রনর্ যারিত সেময় অথ যাৎ
২০২১ সামলি েমধ্য প্রকল্পটি শেষ হমব রকনা শস রবষময় পরিষ্কাি কমি
প্ররতমবদমন উমেখ কিা হয়রন। এই সেময়ি েমধ্য প্রকমল্পি বাকী কা
শেষ কিমত হমল কী কী পদমক্ষপ শনয়া শর্মত পামি তা রবস্তারিত ভামব
উমেখ কিমত হমব; প্রকমল্পি শেয়াদ বৃরি কিমত হমল কািণ উমেখ পূব যক
যুরক্তসহকামি সুপারিে আকামি উপস্থাপন কিমত হমব;
প্রকদল্পর আওতায় বর্ সকল মালামাল ও র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা হদয়দে
বসগুদলার মান ও সাংখ্যা ঠিক আদে রক না প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব;
প্ররতদবেদনর কভার পাতায় রনরবি পররবীক্ষণ কথাটি উদেখ করা হয়রন।
প্ররতদবেদনর কভার পাতাদত অদনক ববশী বলখা হদয়দে উদযাগী।
মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সাংস্থার নাম বাে রেদয় বলখা আদরা করমদয়
আনদত হদব;
রক পদ্ধরতদত রনরবি পররবীক্ষণ কাজ সিন্ন করা হদয়দে তা রনব মাহী সার
সাংদক্ষদপ উদেখ করদত হদব;
রপআইরস ও রপএসরস'র বর্ কয়টি সভা হওয়ার কথা রদয়দে বসগুদলা
সঠিকভাদব হদে রকনা এবাং সভার রসদ্ধান্ত সঠিকভাদব বাস্তবায়ন হদে
রকনা তা উদেখ করদত হদব;
প্রকদল্পর Exit Plan র্থাথ ম রেল রকনা-এ রবষয়টি পর্ মাদলাচনা পূব মক
বর্ৌরক্তক মতামত প্ররতদবেদন উদেখ করদত হদব;
আইএমইরি এর পররেশমন প্ররতদবেদন উরেরখত সুপাররশ বাস্তবায়ন করা
হদয়দে রকনা তা উদেখ করদত হদব;
কাদজর অগ্রগরতর বক্ষদত্র বলা হদয়দে ভূরম অরধগ্রহণ ও উন্নয়ন, লাইদনর
রাইট অব ওদয় ইতুারের কারদণ বেরী হদয়দে, রকন্তু সুপাররদশ এ সাংক্রান্ত
সুপাররশ নাই। এ রবষদয় সুপাররদশর অাংদশ উদেখ থাকদত হদব;

৪.৬
৪.৭

৪.৮
৪.৯
৪.১০
৪.১১
৪.১২

৪.১৩

বাস্তবায়ন/অেগরত
শেকরনকুাল করেটিি রসিাে
বাস্তবায়মনি শিকরলস্ট
সরন্নমবেন কিা হময়মে।
(পৃষ্ঠা 5২-৫৩)
পরামশমকদের কার্ মপরররধ,
োরয়ত্ব ও কমমপদ্ধরত
উপস্থাপন করা হদয়দে
(পৃষ্ঠা ১২-১৪)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে।
প্রকমল্পি শভৌত অেগরত অাংমে
(পৃষ্ঠা ২১-২২০ এবাং লগ
শেমেি আমলামক output
পর্ যামলািনা (পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮)
শেমেি আমলামক output
পর্ যামলািনা অাংদশর
পর্ মদবক্ষণ (পৃষ্ঠা ৩৭)

রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা ৩২)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে।
রসিামেি আমলামক সরন্নমবে
কিা হময়মে। (পৃষ্ঠা 12-14)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 44)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা 11)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে। (পৃষ্ঠা ৪৬)
রসিামেি আমলামক কিা
হময়মে।

সুপাররশ ৩ এ অনাোয়ী বদকয়া আোদয়র জন্য রপরেআি এুামক্টি অর্ীমন রসিামেি আমলামক কিা
ব্যবস্থা শনয়াি কথা বলা হময়মে, এটি প্রচরলত আইন তাই সুপাররশ বথদক হময়মে।
বাদ রদমত হমব; এোিাও প্ররতদবেদন সুপাররশ ৪ এ মরনটাররাং বািাদনার
কথা বলা হদয়দে। রকন্তু প্ররতদবেদন বকাথাও মরনটররাং এর ঘাটরত
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পররলরক্ষত হদয়দে এমন বলা হয়রন। তাই রবষয়টি পররষ্কার করদত হদব;
৪.১৪

২৫টি উপদকদন্দ্রর মদধ্য মাত্র ৩টি উপদকদন্দ্রর ভূরম রনদয় জটিলতা দতরী রসিামেি আমলামক কিা
হদয়দে তাই ২৫টির কথা না বদল ৩টির কথা বলাই ভাদলা। এ রবষয়গুদলা হময়মে।
আদরা পররষ্কার কদর বলা েরকার;

৪.১৫

প্ররতমবদমন সাি সাংমক্ষমপ বলা হময়মে প্রকল্প শুরু শথমক এক ন প্রকল্প রসিামেি আমলামক কিা
পরিিালক রনময়ার ত আমে র্া প্রকমল্পি সবল রদক রকন্তু ৮নাং সুপারিমে হময়মে।
বলা হময়মে প্রকল্প পররচালকসহ সকল োরয়ত্ব প্রাি কমমকতমাদের আদরা
োরয়ত্বশীল ভূরমকা পালন করদত। প্রকল্প পররচালকসহ অন্যান্যদের
োরয়ত্বহীনতা পররলরক্ষত হদয়দে রকনা রবষয়গুদলা আদরা পররষ্কার হওয়া
েরকার;
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