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রনব ষাহী সার-সাংদক্ষপ
জ্বালাবন ও খবনজ সম্পদ বিভায়ের আওতাধীন থপয়রািাাংলার অধীয়ন গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি
(রজটরসএল) কতৃক
ষ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” শীর্ ষক প্রকল্পট
বাস্তবারয়ত হদয়দে। প্রকদল্পর অবস্থান ব্রাহ্মণবারিয়া সজলার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সজলার এদলঙ্গা এলাকায়।
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আউটদসারস ষাং পদ্ধরতদত আইএর্ইবি পরামশষক প্ররতষ্ঠান রহসাদব
“সট্রইরনাং ম্যাদনজদমন্ট কনসালদটন্ট ইন্টারন্যাশনাল” সক রনদয়াগ প্রোন কয়র। প্রকদল্পর অধীয়ন আশুগঞ্জ এবাং
এদলঙ্গায় র্থাক্রদম ১৫০০ MMCFD এবাং ৫০০ MMCFD ক্ষর্তা সম্পন্ন কদেসর সেশন স্থাপন করার
র্াধ্যয়র্ গ্যাস সঞ্চালন বৃরদ্ধ করা, রবদশর্ ভাদব রবদুযৎ সকন্দ্রগুদলাথত রপক আওয়াদর গ্যাস সরবরাহ রনরিত
করা। । এই লক্ষয সমূয়ের অজযন এিাং িাস্তিায়য়নর প্রভাি মূল্যায়ন এই সর্ীক্ষার মূল উয়েশ্য।
প্রকল্পটর মূল রিরপরপদত সমাট ব্যয় বরাে রেল ৩০,৪০৮.৪৮ লক্ষ টাকা টাকা। তন্মদধ্য রজওরব খাদত ৯,৪৮১.১৩
লক্ষ টাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য খাদত ২০,৯২৭.৩৫ লক্ষ টাকার সাংস্থান রেল। প্রকল্পটর মূল রিরপরপদত
বাস্তবায়নকাল জানুয়ারর, ২০০৬ সথদক জুন, ২০০৮ েয়লও নানারবি কারদণ প্রকল্পটর বাস্তবায়নকাল ১০ বের
রবলরিত হয়। ২০০৬ সথদক ২০১০ সাল পর্ ষন্ত কার্ ষক্রম রবলরিত হয় মূলত দুইবার পুনঃেরপত্র আহ্বান, অথ ষ
সাংকট এবাংScope of Work পররবতষন কদর অরতররক্ত কদেসর সাংদর্াগ ইতযারে কারদণ।
প্রকয়েরScope of Work সে প্রকয়ের গুরুত্বপূণ য অঙ্গ পবরিতযয়নর কারয়ণ অে যায়নকারী সাংস্থা এ বি বি
থক তায়দর ঋণ তেবিল থক সর্ন্বয় করয়ত েয়।স্থানান্তবরত তেবিল থেয়ক অে য প্রদান (ADB Loan No
2622:BAN:NGAIP) ১৬ র্ার্ য২০১১ থেয়ক কার্ যকর েয়।একদনদকর ২২.০১.২০১৩ তাররদখর সভায় প্রকল্পটর
সাংদশারিত রিরপরপট (১ম সাংদশারিত) অনুদমারেত হয় । থস অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রা্কলরলত ব্যয় রেল
১,৪৩,০৫৯.৪৩ লক্ষ টাঁকা। প্রকল্পটর সমারপ্তর সময়ােকাল রেল জুন, ২০১৮ পর্ ষন্ত।
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” প্রকদল্পর প্রভাব সম্পদকষ সম্যক িারণা
লাদভর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য সাংখ্যাগত ও গুণগত জররপ পদ্ধরত ব্যবহার করা
হদয়দে। প্রশ্ন ও উত্তদরর মাধ্যদম সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূব ষক প্রকে িাস্তিায়নকারী এবাং প্রকদল্পর সুফলদভাগী
সাংস্থাগুদলার োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাগদণর রনকট সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। সকল তদথ্যর মদধ্য উপকারদভাগী
রশল্প-কারখানা ও রসএনরজ সেশন সথদক সাংখ্যাগত জররদপর মাধ্যদম এবাং প্রকে িাস্তিায়নকারী সাংস্থা ও
সুফলদভাগী গ্যাস উৎপােন , রবতরণ সকাম্পারন এবাং রবদুযৎদকন্দ্র এর রনকট সথদক রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ
(KII) এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।
সমীক্ষায় অাংশ সনয়া ৫০.৭ % উিরদাতা “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
প্রকদল্পর কারদণ গাস সঞ্চালন বৃরদ্ধ সপদয়দে বদল তাদের অরভমত ব্যক্ত কদরদেন। জররদপ প্রকল্প এলাকায় ২০১৫
সাদল কদেসর সেশন স্থাপন করার ফদল গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ থপয়য়য়ে িয়ল র্য়ন কয়রন ৮১.২% র্ানুষ।র্াপ বৃবি
পাওয়ায় রশল্প কারখানায় এবাং রসএনরজ সেশদনর লাভ পর্ ষাদলাচনা করদল সেখা র্ায় সর্, কদেসর সেশন
স্থাপন করায় গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ পাওয়ায় কারখানায় উৎপােন আদগর সচদয় বৃরদ্ধ সপদয়দে।গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধর
ফদল রশল্প কারখানায় উৎপােন বৃরদ্ধ অথ ষনীরতদত গুরুত্বপূণ ষ ভূরমকা রাখয়ে। জররপ সথদক আদরা সেখা র্ায়
বতষমাদন সরবরাহকৃত গ্যাদসর চাপ গ্যাদসর চারহো পূরণ করদত অদনকটাই সফল। কয়রানা র্োর্ারীর কারয়ণ
জবরয়প অাংশগ্রেণকারী উপকারভেী প্রবতষ্ঠায়নর বনকট েয়ত র্াপ ও রাজস্ব বৃবির প্রকৃত পবরর্াণ এর তথ্য সর্য়
স্বেতার কারয়ণ গ্রেণ সম্ভি েয়বন।

ii

রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ (KII) সত অাংশ সনয়া রজটরসএল এর সঞ্চালন রবভাদগর মহাব্যবস্থাপদকর মদত, এই
প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল তার আওতািীন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সমূদহর গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃরদ্ধ সপদয়দে।
বাাংলাদেশ গ্যাস রফল্ডস সকাম্পারন রলঃ এবাং রসদলট গ্যাস রফল্ড এর অপাদরশন রবভাদগর কমষকতষাগদণর মদত
আদলাচয প্রকদল্পর কারদণ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইদন গ্যাস রফল্ডগুদলা পূদব ষর তুলনায় অরিকতর সহজভাদব এবাং
অরিক পররমাদণ গ্যাস সরবরাহ রেদত পারদে। র্া জাতীয় রগ্রদি গ্যাস সরবরাহ বৃরদ্ধদত সহদর্ারগতা করদে।
রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ (KII) সত অাংশ সনয়া অরিকাাংশ রবদুযৎ সকদন্দ্রর উত্তরোতা কমষকতষাগণ মদন কদরন
উক্ত কদেসর করমশরনাং এর পর তাদের রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ উদেখদর্াগ্য পররমাদণ বৃরদ্ধ সপদয়দে।
ষ রাজস্ব ও পূদব ষর তুলনায় বৃরদ্ধ
এই বৃরদ্ধর কারথণ তাদের উৎপােনও বৃরদ্ধ সপদয়দে র্ার ফলস্বরূপ তাদের বারর্ক
সপদয়দে। রকছু রবদুযৎ সকন্দ্র এর কমষকতষাগণ র্য়ন কয়রন তাদের উক্ত রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ পূদব ষর
তুলনায় অথ ষাৎ কদেসর স্থাপদনর আদগর তুলনায় অপররবরতষত োকয়লও সেদশর সারব ষক গ্যাস সাংকট থাকা
সয়েও পরও তাদের রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ অপররবরতষত থাকার সপেদন এই প্রকদল্পর রবদশর্ অিদান
রদয়দে। গ্যাদসর সরবরাহ অপররবরতষত থাকায় রবদুযৎদকন্দ্রসমূহ তাদের উৎপােন িদর রাখদত সপদরদে এবাং র্ার
ফলস্বরূপ তারা তাদের রাজস্ব আয় র্লর্ান রাখদত সপদরদে।থদশব্যপী কয়রানা ভাইরাস এর প্রয়কায়পর কারয়ণ
সকআইআই থত অাংশ থনয়া অবধকাাংশ কর্যকতযা থর্ািাইল থফায়নর র্াধ্যয়র্ িাসায় অিস্থান কয়র জবরয়প অাংশ
থনয়ায় তারা তায়দর ধারনার সর্ে যয়ন পবরর্াণেতভায়ি অয়নক তথ্য প্রদান করয়ত পায়রনবন।
রজটরসএল কার্ ষালয় সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার ২ টির তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। রজটরসএল হদত প্রাপ্ত
তথ্য, আইএমইরি কতৃক
ষ প্রেত্ত মূল্যায়ন প্ররতদবেন, অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ইতযারের ররদপাট ষ পর্ ষাদলাচনা করা
হদয়দে। এই সব তথ্য এবাং Project Completion Report (PCR) এর বরণ ষত তথ্য পর্ ষাদলাচনা কদর
সেখা র্ায় সর্, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থার রবরিমালা অনুসাদর নমুনা প্যাদকজগুদলার ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা
হদয়দে।
প্রকল্পট গ্রহন করার সময় প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর ব্যয় প্রা্কললন র্থার্থভাদব করা হয়রন। র্ার কারদণ প্রা্কলরলত
ব্যয় আন্তজষারতক বাজারেদরর তুলনায় কম হওয়ায় রকছু সক্ষদত্র পুনঃেরপত্র আহ্বান এবাং প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ
করদত হদয়দে। প্রকদল্পর কমষপররকল্পনা এবাং Scope of Work রনি ষারদণ রকছুটা ঘাটরত পররলরক্ষত হয়। এই
ঘাটরতর কারদণ প্রকল্পট র্থাসমদয় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়রন এিাং অবতক্রান্ত সর্য়য়র পবরর্াণ বেল ৪০০%।
রজটরসএল কতৃপষ ক্ষ রনরমষত অবকাঠাদমা তোররক ও রক্ষণাদবক্ষণ রনয়রমত কদর থাদক। রজটরসএল এর
কমষকতষাগণ এ রবর্দয় বিয়দবশক প্ররশক্ষন অজষন কয়রয়ে প্রকদল্পর আওতায়। প্রকল্পট সঠিকভাদব সম্পন্ন হওয়ায়
সঞ্চালন লাইদন গ্যাদসর প্রবাহ এবাং চাপ বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং এর ফদল রবদুযৎ সকন্দ্র সমূদহ রপক আওয়াদর গ্যাদসর
সরবরাহ বৃরদ্ধ সপদয়দে। প্রকল্পট বাস্তবায়দনর ফদল রবদুযৎদকন্দ্র এবাং রশল্প-প্ররতষ্ঠাদনর গ্যাদসর ব্যবহার বৃরদ্ধ
সপদয়দে। গ্যাদসর এই বহুরবি ব্যবহাদরর ফদল মানুদর্র আথ ষসামারজক অবস্থার উন্নয়ন ঘদটদে। প্রকল্পট
বাস্তবায়নকাদল ঠিকাোরদের মাধ্যদম অদনক স্থানীয় সলাদকর কমষসাংস্থান হদয়দে। এোিা গ্যাদসর ব্যাবহার বৃরদ্ধ
পাওয়ায় গ্যাস রভরত্তক রশল্প-প্ররতষ্ঠাদন সরাসরর অদনক কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দে। প্রকল্পটর সঠিক
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম গ্যাস রনভষর রশল্প-প্ররতষ্ঠান, রবদুযৎ সকন্দ্র ও সার-কারখানার রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধ সপদয়দে।

iii

প্রকদল্পর ব্যয় প্রা্কললন প্রস্তুরতর সক্ষদত্র ভরবষ্যদত প্রাররম্ভকভাদব আরও বিয়েষণধর্ী গ্রাউন্ড ওয়াকয করার
প্রয়য়াজন বেল।। তাদত প্রা্কলরলত ব্যয় এবাং বাস্তব রভরত্তক ব্যদয়র মদধ্য ব্যবিান অদনকাাংদশ হ্রাস পাদব এবাং কম
ব্যয় জরনত কারদণ পুনঃেরপত্র আহ্বাদনর মাধ্যদম সর্জাতীয় প্রকল্প কার্ ষক্রদমর রবলি ভবিষ্যয়ত অদনকাাংদশ
এিাদনা র্াদব। উক্ত কদেসরিদয়র রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রজটরসএলদক রনয়রমত অদথ ষর সজাগান রেদত
হদব।ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করার পূদব ষ প্রকদল্পর রফরজরবরলট োরি র্থার্থভাদব সম্পন্ন করদত হদব।
প্রকদল্পর Scope of Work র্োসম্ভি বাস্তবসম্মতভাদব রনি ষারণ করদত হদব র্াদত প্রকল্প চলাকালীন Scope
of Work এর সকান পররবতষন এর প্রয়য়াজন না হয়। ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহদনর প্রা্কলাদল গ্যাস এর উৎস
এবাং গ্যাস প্রারপ্তর প্রকৃত সময় সম্পদকষ রনরিত হদয় প্রকল্প গ্রহণ করদত হদব। আদলাচয প্রকদল্পর সব ষচ্চ সুফল
সপদত হদল কদেসর দুটদক পর্ ষাপ্ত চাদপ গ্যাস সরবারদহর মাধ্যদম সব ষো কার্ ষক্ষম রাখদত হদব। রবদ্যমান গ্যাস
সক্ষদত্রর উন্নয়ন এবাং নতুন গ্যাস রফদল্ডর অনুসন্ধান অব্যােত রাখা প্রয়য়াজন। আমোরনকৃত এলএনরজ পর্ ষাপ্ত
পররমাদণ জাতীয় রগ্রদি সরবারদহর ব্যবস্থা করদত হদব।
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যদম পরবতীদত রবরভন্ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর জন্য প্ররতদবেদন আরও সুরনরে ষষ্ট
রকছু সুপাররশ করা হদয়দে। র্া ভরবষ্যদত প্রকদল্পর রিরপরপদত সুরনরে ষষ্ট ও কার্ ষকরী ভুরমকা পালন করদত সহায়তা
করদব।
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প্রথম অধ্যায়
১.১

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ
প্রকদল্পর পটভূরম

একট রনভষরদর্াগ্য গ্যাস ট্রান্সরমশন সনটওয়াকষ ততররর লক্ষয রনদয় ১৯৯৩ সাদল সপদট্রাবাাংলার অিীদন রজটরসএল
প্ররতরষ্ঠত হয় এবাং বাাংলাদেশ সকাম্পারন আইদনর আওতায় রনবরন্ধত হয়। রজটরসএল তার কার্ ষক্রম অরফরসয়ারল
১৯৯৪ সাদল শুরু কদর এবাং সসই সথদক বাাংলাদেদশ হাইদপ্রশার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন রনমষাণ, পররচালনা
এবাং রক্ষাণাদবক্ষদণর োরয়দত্ব রনদয়ারজত রদয়দে।
বাাংলাদেশর অরিকাাংশ গ্যাসদক্ষত্র সেদশর উত্তরপূব ষ এবাং সকন্দ্রীয় অাংদশ অবরস্থত র্ার রবপরীদত গ্যাস রবতরদণর
স্থানসমূহ প্রায় সারাদেদশ রবদ্যমান। সরকাদরর উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা হলঃ
১। সটকসই অথ ষননরতক উন্নয়ন এর জন্য জ্বালারন সরবরাহ রনরিতকরন এবাং সেদশর জ্বালারন রনরাপত্তা বজায়
রাখা;
২। সেদশর সকল আথ ষ-সামারজক সক্ষদত্রর মানুদর্র জন্য জ্বালারন রনরিত করা রবদশর্ কদর স্বদল্পান্নত এলাকা
সমূদহ;
৩। সেশীয় জ্বালারনর সদব ষাত্তম ব্যাবহার রনরিত করা এবাং
৪। পররদবদশর সুরক্ষায় অবোন রাখা।
সেদশর স্বদল্পান্নত এলাকায় গ্যাস এর সরবরাহ বৃরদ্ধ কার্ ষক্রম তরারিত করার লদক্ষয সরকার জ্বালারন খাতদক
আপরিম এবাং িাউনরিম রবরনদয়াগ এর মাধ্যদম উন্নত করদত ইচ্ছুক। এ অবস্থায় উক্ত কাদজর জন্য সবদচদয়
স্বল্পব্যয়ী মাধ্যম রনি ষারণ করার জন্য রজটরসএল একট সনটওয়াকষ রবদের্ণ সমীক্ষা গ্রহণ কদর। উক্ত সনটওয়াকষ
রবদের্ণ ব্যয়, পররচালনা এবাং বৃরদ্ধর সম্ভাবনাদক আমদল রনদয় ভরবষ্যদতর গ্যাসর অরভরক্ষপ্ত তেরনক চারহো
রনি ষারণ এর জন্য রবদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন সনটওয়াকষদক গভীর ভাদব পর্ ষাদলাচনা কদর। রজটরসএল এর সমীক্ষায়
কদেসর স্থাপনই সব ষাদপক্ষা উপদর্াগী ব্যবস্থা রহদসদব প্রতীয়মান হয় র্া স্বল্পব্যয়ী ও সহদজ পররচালনদর্াগ্য।
বাাংলাদেশ সরকাদরর অনুদরাদি এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক একট ঋণ প্রকল্প গ্রহদণ কাররগরর সহদর্াগীতা প্রোন কদর
র্া প্রাকৃরতক গ্যাস সরবরাদহ অথ ষ রবরনদয়াগ করদব। TA4322-BAN সমীক্ষায় প্রাকৃরতক গ্যাস সরবরাদহর লদক্ষয
মুচাই, আশুগঞ্জ (েরক্ষণ), এদলঙ্গা, আশুগঞ্জ (পরিম) এ কদেসর স্থাপনদক সবদচদয় উপদর্াগী ব্যবস্থা রহদসদব
প্রস্তাব কদর। উক্ত সমীক্ষার উপর রভরত্ত কদর এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক 211-BAN এর অিীদন গ্যাস ট্রান্সরমশন অযান্ড
সিদভলপদমন্ট সপ্রাদজদক্টর আওতায় রবরভন্ন উপপ্রকদল্প অথ ষায়ন বৃরদ্ধ কদর।
প্রাথরমকভাদব উক্ত চার ট রিরপরপ (২) ট কদেসর সেশন দুই (৪)’র অিীদন বাস্তবায়ন করার কথা রেল সর্মন
মুচাই এবাং আশুগঞ্জ কদেসর সেশনগুরল রিরপরপর অিীদন অন্তভুষক্ত করা হদয়রেল (েরক্ষণ)। মুচাই ও আশুগঞ্জ
এবাং আশুগঞ্জ (পরিম) ও এদলঙ্গায় ইনেদলশন বা কদেসর সেশন রহসাদব আশুগঞ্জ সহ মদনাহরেী িনুয়া ও িনুয়া এদলঙ্গা পাইপলাইন কদেসর সেশন রিরপরপর অিী দন পাইপলাইন প্রকদল্প অন্তভুষক্ত করা হদয়রেল।
পদর সেখা সগল সর্, পাইপলাইন স্থাপদনর কাজ এবাং কদেসর স্থাপদনর কাজ সম্পূণ ষ রভন্ন এবাং রবশ্বব্যাপী
সরঞ্জাম রবদক্রতা ও রনমষাণ ঠিকাোর সম্পূণ ষ রভন্ন। এর রভরত্তদত বলা র্ায় একট চুরক্ত হদল এট কার্ ষকর ও
সুরবিাজনক হদব। উপরন্তু আদরা সেখা রগদয়দে সর্ দুট সোট কদেসর সেশন স্থাপন করার সথদক বি কদেসর
সেশন কম খরদচ করা র্ায় এবাং এই রসদ্ধাদন্ত উপনীত হওয়া র্ায় সর্, আশুগদঞ্জ একট কদেসর সেশন আশুগঞ্জ
(েরক্ষণ) ও আশুগঞ্জ (পরিম) কদেসর সেশদনর সাদথ স্থাপন করা র্ায়। ২০০৮সাদল েরপত্র প্ররক্রয়ায় ০৯সেখা সগদে সর্ চারট কদেসর সেশন স্থাপদনর জন্য বাদজট রেল ইউএস $ ৫৫ রমরলয়ন র্া এদকবাদরই অপ্রতুল
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বরাং সব ষরনম্ম েরোতার োম রতনগুণ সবরশ রেল এবাং পদর বাদজট কম থাকার কারদণ েরপদত্রর প্ররক্রয়াট সফল
হয় রন। ২০১০ সাদলর এরিরব সলান নাং: 2622- BAN: NGAIP অনুর্ায়ী আশুগঞ্জ (েরক্ষণ ও পরিম একসাদথ)
এবাং এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপদনর জন্য রজওরব এবাং এরিরব পুনরায় বাদজট সাংদশািন কদর এবাং সস
অনুর্ায়ী ইউএস $ ১০৪.১৫ রমরলয়ন বরাদ্ধ কদর এবাং নতুন কদর েরপদত্রর সুপাররশ কদর। উৎপােন ভাগাভারগর
চুরক্তদত আন্তজষারতক ততল সকাম্পারন সশভরন বাাংলাদেশ রল: ও সপদট্রাবাাংলা একসাদথ মুচাই কদেসর সেশনট
স্থাপন কদর।
উপদরর সূত্রমদত মুচাই এবাং আশুগদঞ্জর কদেসর সেশনট সাংদশারিত বাদজদটর রভরত্তদত করা এবাং কাদজর
পরররি বৃরদ্ধ করার প্রদয়াজন রেল। আদগর দুই ট (২)কদেসর সেশন [মুচাই এবাং আশুগঞ্জ (েরক্ষণ)] সথদক
রিরপরপ তাদের কাদজর পরররি অনুর্ায়ী নতুন কদর রতন (৩) ট কদেসর সেশন কদররেল সসগুদলা র্থাক্রদম
আশুগঞ্জ (েরক্ষণ), আশুগঞ্জ (পরিম) এবাং এদলঙ্গা সর্খাদন আশুগঞ্জ কদেসর সেশদনর িারণক্ষমতা, আশুগঞ্জ
(েরক্ষণ), আশুগঞ্জ (পরিম) সেশদনর রিজাইন অনুর্ায়ী করা হদয়রেল। নতুন রিরপরপদত মুচাই কদেসর
সেশনট বাে সেয়া হদয়রেল। একদনদকর ২২.০১.২০১৩ তাররদখর সভায় নতুন রিরপরপট (১ম সাংদশারিত)
অনুদমারেত হয় র্ার রশদরানাম রেল "আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন"।
বাস্তবারয়ত গুরুত্বপূণ ষ প্রকল্পসমূদহর প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পররচালনার জন্য আউটদসারস ষাং পদ্ধরতদত রবরভন্ন
পরামশষক প্ররতষ্ঠান রনদয়ারজত করার রবর্দয় আইএমইরি কতৃক
ষ রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত রসদ্ধাদন্তর পররদপ্ররক্ষদত
২০০৪ সাল সথদক প্ররত বের রাজস্ব বাদজদটর আওতায় পরামশষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগর মাধ্যদম প্রভাব মূল্যায়ন
কার্ ষক্রম গ্রহন করা হদে। এ িারাবারহকতায় চলরত অথ ষবেদর জ্বালারন সসক্টদরর গুরুত্বপূণ ষ আশুগঞ্জ ও“ এদলঙ্গায়
কদেসর সেশন স্থাপন ”(২য় সাংদশারিত)শীর্ ষক বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কাজ আউটসসারস ষাং পদ্ধরতদত রনদয়াগকৃত পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর মাধ্যদম সম্পন্ন করার জন্য ২০১৯-২০ অথ ষবেদর আইএমইরি’র
রাজস্ব বাদজদট প্রদয়াজনীয় অথ ষ বরাদের সাংস্থান রাখা হয়। উক্ত কাজ পররচালনার জন্য রবরি সমাতাদবক
পরামশষক প্ররতষ্ঠান রহসাদব সক রনদয়াদগর - ”(টএমরসআই) সট্ররনাং ম্যাদনজদমন্ট কনসালদটন্ট ইন্টারন্যাশনাল “
রসদ্ধান্ত গ্রহণ কদর এবাং তোনুর্ায়ী আইএমইরি ও টএম রসআই- এর মদধ্য ০৬-০১২০-২০ তাররদখ চুরক্তপত্র
স্বাক্ষররত হয়।

১.২

প্রকদল্পর রববরণ

১। প্রকদল্পর নাম

: “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”।

২। উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : রবদুযৎ, জ্বালারন ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়।
৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

: গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)।

৪। প্রকদল্পর অবস্থান

: ব্রাহ্মণবারিয়া সজলার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সজলার এদলঙ্গা।
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১.২.১ বাস্তবায়নকাল
সটরবল-১.১ বাস্তবায়নকাল
বাস্তবায়ন কাল রিরপরপ অনুসাদর

প্রকল্প শুরুর তাররখ

প্রকল্প সমারপ্তর তাররখ

১

২

৩

মূল

জানুয়ারর, ২০০৬

জুন, ২০০৮

ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যতীত প্রথম সময়াে বৃরদ্ধ

জানুয়ারর, ২০০৬

জুন, ২০০৯

ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যতীত রিতীয় সময়াে বৃরদ্ধ

জানুয়ারর, ২০০৬

জুন, ২০১১
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প্রকদল্পর উদেশ্য
 প্রকল্পটর লক্ষয রবদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃরদ্ধ করা।
 আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গায় র্থাক্রদম ১৫০০ MMCFD এবাং ৫০০ MMCFD ক্ষর্তা সম্পন্ন কদেসর
সেশন স্থাপন করার ফদল গ্যাস ট্রান্সরমশন কযাপারসট বৃরদ্ধ, ভাদলা অপাদরশন সেরিরবরলট, ভাদলা
লাইন প্যাক ম্যাদনজদমন্ট ইতযারে বৃরদ্ধ করা (রবদশর্ ভাদব রবদুযৎ সকন্দ্রগুদলা রপক আওয়াদর সরবরাহ
রনরিত করা)।
 পাইপলাইন রনমষাদণর ব্যয় এবাং স্থাপদনর জন্য প্রদয়াজনীয় অরিক সমদয়র রবকল্প একট ব্যবস্থার প্রচলন
ঘটাদনা র্াদত সময় এবাং অথ ষ উভয়ই ব্যয় কম হদব।
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প্রকল্প সহায়তা
রনজস্ব
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প্রভাব মূল্যায়দনর উদেশ্য
 উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রা্কলরলত ব্যয়, বেররভরত্তক ব্যয়
প্রা্কললন, প্রকল্প এলাকা রনব ষাচদন সর্ৌরক্তকতা, প্রকদল্পর উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািন, অথ ষায়ন,
অথ ষ োি, রবল পররদশাি, প্রকদল্পর পটভূরম ইতযারে সাংরেষ্ট সকল তথ্য পর্ ষাদলাচনা;
 প্রকদল্পর সারব ষক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ ষক) তথ্য
সাংগ্রহ, সরন্নদবশ, রবদের্ণ, সাররণ/সলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা করা;
 প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অরজষত অগ্রগরত, ফলাফল ও প্রভাব রবদের্ণ ও পর্ ষাদলাচনা করা;
 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement)
সক্ষদত্র রবদ্যমান আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইি লাইনস্ ইতযারে)
প্ররতপালন করা হদয়দে রক না তা পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা (এদক্ষদত্র েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ ও
মূল্যায়ন পর্ ষাদলাচনা করা বাঞ্চনীয়। আররিরপ/ রিরপরপ-সত বরণ ষত ক্রয় কার্ ষক্রদমর
প্যাদকজসমূহ ভাঙ্গা হদয়দে রকনা, ভাঙ্গা হদল তার কারণ র্াচাই এবাং র্থার্থ কতৃপষ দক্ষর
অনুদমােনক্রদম হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা;
 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ ষ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য
প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুর্ারঙ্গক রবর্য়ারে রনদয় পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা এবাং TOR
অনুর্ায়ী পরামশষক সসবা অরজষত হদয়দে রকনা তা পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা করা;
 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃরহত পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনি ষাররত BOQ অনুর্ায়ী
পররমাণ সাংগ্রহ এবাং সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী গুণগতমান রনরিত করা হদয়দে রকনা তা
পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা করা;
 রিরপরপ/আররিরপরপদত বেররভরত্তক কমষপররকল্পনা ও অথ ষ চারহোর প্রা্কললন সর্ৌরক্তকতা এবাং
প্রকদল্পর শুরু হদত কমষপররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা।
পররকল্পনার সাদথ ব্যতযয় ঘটদল তা রচরিত কদর প্ররতকার পরামশষ এবাং ভরবষ্যদতর জন্য
সুপাররশ প্রোন করা;
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 বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মনঃ ভূরম অরিগ্রহণ, অথ ষায়দন রবলি, প্রকল্প বাস্তবায়ন
অথ ষাৎ পণ্য, কার্ ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলি, ব্যবস্থাপনায় দুব ষলতা, প্রকদল্পর সময়াে
ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারে কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা করা এবাং
 প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণঃ এদক্ষদত্র সারব ষকভাদব রচরিত সবলতা, ত্রুট, দুব ষলতা বা অসঙ্গরত
পর্ ষাদলাচনা ও এুট, দুব ষলতা উদত্তারদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন করা।
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রিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ ষপদ্ধরত (Methodology)
২.১

সমীক্ষার কমষপদ্ধরত

উক্ত সমীক্ষার আদলাদক আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর স্থাপন প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য রনদের
রবর্য়গুদলার উপর গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দে :
 প্রকল্প গ্রহদণর সর্ৌরক্তকতা;
 প্রকদল্পর কার্ ষকাররতা;
 প্রকদল্পর অঙ্গসমূদহর কমষেক্ষতা এবাং
 প্রকদল্পর অনুদমারেত সময় এবাং বরাদ্ধকৃত অদথ ষর মদধ্য সমাপ্ত হদয়দে রকনা।
সমীক্ষার কমষপদ্ধরতর অাংশ রহদসদব প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে।
প্রাইমারী তথ্যগুরল সরাসরর সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম এবাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএমইরি, রজটরসএল ও অন্যান্য
সাংরেষ্ট উপকারদভাগী সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে। সাংগৃরহত তথ্যগুরল র্াচাই বাোই কদর করম্পউটাদর
সাংরক্ষণ করা হদয়দে এবাং পরবতীদত রবদের্ণপূব ষক প্ররতদবেন প্রস্তুরতদত ব্যবহার করা হদয়দে।“আশুগঞ্জ
ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” প্রকদল্পর প্রভাব সম্পদকষ সম্যক িারণা লাদভর জন্য
প্রদয়াজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য সাংখ্যাগত ও গুণগত জররপ পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়দে। প্রশ্ন
ও উত্তদরর মাধ্যদম সরাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূব ষক প্রকল্প প্রবক্তা এবাং প্রকদল্পর সুফলদভাগী সাংস্থাগুদলার
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাগদণর রনকট সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। উক্ত সকল তদথ্যর মদধ্য উপকারদভাগী রশল্পকারখানা ও রসএনরজ সেশন সথদক সাংখ্যাগত জররদপর মাধ্যদম এবাং প্রকল্প প্রবক্তা ও সুফলদভাগী গ্যাস উৎপােন
ও রবতরণ সকাম্পারনর রনকট সথদক রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।
২.২

সমীক্ষা এলাকা রনি ষারণ

সর্দহতু প্রকল্পটর উদেশ্য রেল কদেসর স্থাপদনর মাধ্যদম গ্যাদসর প্রবাহ বৃরদ্ধ রনরিত করা, তাই প্রকল্প এলাকার
বারহদর উপকারদভাগী সাংস্থাসমূদহর কাে সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এদক্ষদত্র উপকারদভাগী রহদসদব
টরজটরিরসএল, রপরজরসএল এর সাংরেষ্ট কমষকতষাবৃন্দ এবাং সকাম্পারনিদয়র অিীদন রবদ্যমান রবদুযৎদকদ্র ও
সারকারখানা সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এোিা টিবজটিবিবসএল এবাং রপরজরসএল সকাম্পারনিদয়র
ফ্রাঞ্চাইজ এলাকার অিীদন রসএনরজ সেশন রশল্প গ্রাহদকর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাগণদক উত্তরোতা রহদসদব
রনি ষারণ করা হদয়দে। এর বাইদরও উক্ত প্রকদল্পর কারদণ গ্যাস উৎপােন সকাম্পারন সর্মন রবরজএফরসএল,
এসরিএফএল এর রনকট সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। সাংখ্যাগত জররদপর জন্য টরজটরিরসএল ও
রপরজরসএল এর অিীদন রনদন্মাক্ত অঞ্চদল সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দে ।
সুফলদভাগী সকাম্পারন
টরজটরিরসএল
রপরজরসএল

সজলা
ঢাকা, নররসাংেী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনরসাংহ
রসরাজগঞ্জ, বগুিা
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উপর্য ষক্ত সাররণদত প্রেত্ত সজলা এবাং মহানগদরর আওতায় গ্যাস সাংদর্াগ রনভষর রশল্পকারখানা ও রসএনরজ
সেশদনর তারলকা ও ঠিকানা সুফলদভাগী গ্যাস রবতরণ সকাম্পারন সথদক সাংগ্রহ কদর উক্ত প্ররতষ্ঠানসমূদহর কাে
সথদক সাংখ্যাগত জররদপর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।

২.৩

নমুনা-সাংখ্যার আকার রনি ষারণ

সমীক্ষার তথ্য সাংগ্রদহর জন্য গুণগত জররপ ব্যবহার করা হদয়দে। সমীক্ষার কমষপদ্ধরতর অাংশ রহদসদব
প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবাং সসদকন্ডারী উৎস সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে। প্রাইমারী তথ্যগুরল সরাসরর
সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম এবাং সসদকন্ডারী তথ্যগুরল আইএমইরি, রজটরসএল এবাং অন্যান্য সাংরেষ্ট উপকারদভাগী
সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদয়দে।
সাংখ্যাগত জররপ
সমীক্ষা এলাকা সথদক সাংখ্যাগত জররদপর নমুনার আকার রনদন্মাক্ত সূদত্রর মাধ্যদম রনি ষারণ করা হদয়দে।
সাংখ্যাগত জররদপর সূত্র :
S=

𝑍 2 𝑃𝑄
𝑒2

Where,
z=1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)
s = sample size
p = Proportion/probability of success = 0.5
q = 1-p = 0.5
e = allowable margin of error (8%) or precision level = 0.08

উপদরাক্ত মানগুরল ফমূ ষলায় বরসদয় রেদল s=১৫০ পাওয়া র্ায়। সমীক্ষা এলাকা সথদক তেব চয়দনর মাধ্যদম
নমুনা বাোই কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।
রক ইনফরদমন্টস্ ইন্টাররভউ (দকআইআই)
সকআইআই পদ্ধরতদত আইএমইরি, রজটরসএল এর কমষকতষাবৃন্দ এবাং প্রকল্প পররচালদকর েপ্তদরর কমষকতষাবৃন্দ
এবাং অন্যান্য সুফলদভাগী প্ররতষ্ঠাদনর কমষকতষাগদণর অথ ষাৎ টিবজটিবিবসএল এবাং রপরজরসএল সকাম্পারনিদয়র
ফ্রাঞ্চাইজ এলাকার অিীদন রবদুযৎদকন্দ্র, সারকারখানার োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাগদণর স্বাক্ষাৎকার গ্রহদনর
পররকল্পনা সনয়া হদয়রেল। এোিা গ্যাস উৎপােনকারী প্ররতষ্ঠানসমূদহর সাংরেষ্ট কমষকতষাগণদকও সকআইআই
এর আওতায় আনা হদয়দে।
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২.৪

উত্তরোতা চয়ন

উত্তরোতা চয়দনর সক্ষদত্র সাংরেষ্ট উপকারদভাগী সাংস্থার এমন কমষকতষাগণদক রনব ষাচন করা হদয়দে র্াদের কাে
সথদক অথ ষবহ তথ্য সাংগ্রহ করার পররকল্পনা করা হদয়দে। রনদের সাররণদত উত্তরোতা চয়ন এবাং একট প্রস্তাবনা
প্রোন করা হদলা।
ক্ররমক

সাংস্থা

উত্তরোতা

নির
১

রজটরসএল

 প্রকল্প পররচালক, মহাব্যবস্থাপক কদেসর, মহাব্যবস্থাপক সঞ্চালন।

২

টরজটরিরসএল

 পররচালক অপাদরশন, রিরজএম, ওরসরি (নথ ষ ও সাউথ)
 উপমহাব্যবস্থাপক, এসওরি (নথ ষ ও সাউথ)
 উপমহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক, ওরসরি (নথ ষ ও সাউথ)

৩

রপরজরসএল

 পররচালক অপাদরশন, রিরজএম, ওরসরি
 ব্যবস্থাপক, ওরসরি
 মহাব্যবস্থাপক, রবপণন

৪

রবরজএফরসএল
ও এসরজএফএল

 মহাব্যবস্থাপক অপাদরশন

৫

রবদুযৎদকন্দ্র ও
সারকারখানা

 ব্যবস্থাপক (পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ)/প্ল্যান্ট ম্যদনজার

এখাদন উদেখ্য সর্ কদরানা ভাইরাস এর কারদণ সারাদেদশ সািারণ ছুট সঘার্ণার কারদণ গ্যাস রবতরণকারর
সকাম্পারন এবাং রজটরসএল এর রকছু কমষকতষাগদনর সাক্ষাৎকার গ্রহন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়রন।
টরজটরিরসএল এবাং রপরজরসএল এর রবদুযৎ ও সারকারখানার গ্রাহকদের একট তারলকা সাংর্যরক্তদত সাংর্যক্ত
করা হল। উক্ত তারলকা সথদক সেখা র্ায় রবদুযৎদকদ্র ও সারকারখানা গ্রাহক সাংখ্যা সমাট ৩১ট র্ার মদধ্য
বতষমাদন সচল আদে ২১ট। উক্ত ২১ট সথদক সর্ সকান ১২ট প্ররতষ্ঠানদক সকআইআই এর আওতায় আনা হদয়দে।

২.৫

সসদকন্ডারী তথ্য সাংগ্রহ ও রবদের্ণ

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ ষক্রদমর প্ররতদবেদন সরন্নদবদশর জন্য রনেবরণ ষত তথ্য/েরললপত্রারে সাংগ্রহ,
পর্ ষাদলাচনা ও রবদের্ণ করা হদয়দে
 প্রকদল্পর রপরসআর
 প্রকদল্পর অনুদমারেত রিরপরপ, সাংদশারিত রিরপরপ এবাং তৎসাংরেষ্ট অনুদমােনপত্র; রবরভন্ন ক্রয়, কার্ ষ
এবাং সসবা সাংক্রান্ত েরপত্র েরলল;
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প্রকদল্পর কনসালদটন্ট কতৃক
ষ ইসুযকৃত রবরভন্ন িারাবারহক প্ররতদবেন;
প্রকল্প কতৃপষ ক্ষ এবাং ঠিকাোদরর মদধ্য অনুরষ্ঠত রবরভন্ন সভার কার্ ষরববরণী;
প্রকদল্পর P.I.C এবাং P.S.C সভার কার্ ষরববরণী;
সপদট্রাবাাংলায় অনুরষ্ঠত উন্নয়ণ প্রকদল্পর অগ্রগরতর পর্ ষাদলাচনা সভার কার্ ষরববরণী;
জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাদগ অনুরষ্ঠত উন্নয়ন প্রকদল্পর অগ্রগরতর পর্ ষাদলাচনা সভার কার্ ষরববরণী
এবাং
 অরিট প্ররতদবেন ।
২.৬

প্রকদল্পর অঙ্গসমূদহর বতষমান কার্ ষকর অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ

প্রকল্প অনুদমারেত রিরপরপ অনুসাদর প্রকল্পটদত সমাট ৫ ট অঙ্গ রদয়দে। এর মদধ্য প্রিান অঙ্গ হদে কদেসর
ও কদেসর সাংরেষ্ট অন্যান্য র্ন্ত্রপারত আমোরন এবাং কদেসর ও কদেসর সাংরেষ্ট অন্যান্য স্থাপনার
ইন্সটদলশন। এ সমস্ত কার্ ষক্রম বতষমাদন সমাপ্ত হদয়দে। উক্ত অঙ্গসমূদহর বতষমান কার্ ষকর অবস্থা পর্ ষাদলাচনার
জন্য রজটরসএল এর সাংরেষ্ট কমষকতষাদের সদঙ্গ িারাবারহক আদলাচনা, সাক্ষাৎকার এবাং প্রকল্প এলাকা
সদরজরমদন পররেশষদনর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এ োিা এ সাংক্রান্ত রবরভন্ন েরলল সর্মন রিরপরপ,
আররিরপরপ, রপরসআর ইতযারে পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দে।
২.৭

প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত বতষমান অজষদনর পর্ ষাদলাচনা

প্রকদল্পর সফল বাস্তবায়দনর ফদল প্রকদল্পর উদেশ্য কতটুকু অরজষত হদে তার পর্ ষাদলাচনার জন্য প্রকদল্পর
সুফলদভাগী সকল সেরণর প্ররতষ্ঠাদনর সাংরেষ্ট কমষকতষাদের প্রশ্নমালা ও সচকরলদের মাধ্যদম সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হদয়দে।
২.৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা পর্ ষাদলাচনা

প্রকল্পটর বাস্তবায়ন অনুদমারেত সমদয়র সচদয় প্রায় েশ বের রবলরিত হয়। সস সক্ষদত্র অরতক্রান্ত সমদয়র পররমাণ
রেল প্রায় ৪০০%। এ রবলদির কারণসমূহ প্রকল্প কতৃপষ ক্ষ, রজটরসএল কতৃপষ দক্ষর সদঙ্গ আদলাচনা পূব ষক এবাং
প্রকল্প এলাকা সদরজরমদন অনুসন্ধাদনর সচষ্টা করা হদব এবাং ভরবষ্যদত অন্যান্য প্রকদল্প সর্ন অনুরূপ রবলি না হয়
সস সাংক্রান্ত সুপাররশ করা হদয়দে।
২.৯

প্রকদল্পর অঙ্গসমূদহর রক্ষণাদবক্ষদণর মূল্যায়ন

র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর অভাদব প্রকদল্পর অঙ্গসমূহ পূণ ষ আয়ুষ্কাল অরতক্রম করদত পাদর না। আদলাচয প্রকদল্পর
উদেরখত অঙ্গ সমূদহর রিজাইন এবাং সেরসরফদকশন ততররর সক্ষদত্র সটকসই রস্থরতশীলতা রবদবচনা করা
হদয়রেল রকনা এবাং বতষমাদন কার্ ষকর অঙ্গসমূদহর রক্ষণাদবক্ষদণ রজটরসএল কতৃপষ ক্ষ কতৃক
ষ গৃহীত ব্যবস্থা
পর্ ষদবক্ষণ করা হদয়দে।

২.১০

ক্রয় পররকল্পনা রবদের্ন ও পর্ ষাদলাচনা
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প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনায় পদণ্যর সক্ষদত্র ৮ট, কাদর্ ষর সক্ষদত্র ৭ট এবাং সসবার সক্ষদত্র ৩ট অথ ষাৎ সমাট ১৮ট ক্রয়
প্যাদকজ রদয়দে। উক্ত প্রকল্প সাংরেষ্ট পণ্য, কার্ ষ, সসবা কার্ ষক্রম পররচালনার সক্ষদত্র রজটরসএল প্রিান কার্ ষালয়
হদত সহায়ক সকল তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। পণ্য, কার্ ষ ও সসবা রপরপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী রক না এবাং
সভৌতকাজ ও স্থারপত র্ন্ত্রাাংদশর গুণগতমান ঠিক আদে রকনা তা র্াচাই করা হদয়দে এবাং মূল ররদপাদট ষ উপস্থাপন
করা হদব। সটন্ডার প্ররক্রয়া ও তার মূল্যায়ন, চুরক্ত সম্পােন ও কার্ ষসম্পােন ইতযারে সময়মত, গুণগত ও
পররমাণগত ভাদব হদয়দে রক না তা পরীক্ষা করা হদয়দে। র্রে সঠিকভাদব না হদয় থাদক তদব তার কারণ
রচরিত করার জন্য প্রদয়াজদন সাংরেষ্ট ব্যরক্তবদগরষ সদঙ্গ আদলাচনা করা হদয়দে।
প্রকদল্পর আওতািীন ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য পর্ ষাদলাচনার জন্য সমাট ১৮ ট প্যাদকদজর মদধ্য অনুয়র্াবদত প্রারবম্ভক
প্রবতয়িদয়ন গৃেীত পবরকেনা অনুর্ায়ী ২ ট প্যাদকদজর উপর সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দে। উক্ত ২ ট
প্যাদকদজর মদধ্য কাদর্ ষর উপর ১ ট প্যাদকজ এবাং সসবার উপর ১ ট প্যাদকজ রনব ষাচন করা হদয়দে। ক্রয়সাংক্রান্ত
তথ্যারের সর্সমস্ত রবর্য় পর্ ষাদলাচনা করা হদব সসসমস্ত রবর্য়ারে উদেখ কদর একট সচকরলে পরররশদষ্ট অন্তভুষক্ত
করা হদয়দে।
২.১১

প্রশ্নমালা ও সচকরলষ্ট

প্রকল্প প্রবক্তা এবাং উরেরখত প্রদতযক সেরণর সমীক্ষার জন্য ১ ট কদর খসিা প্রশ্নমালা ততরর করা হদয়দে।
প্রশ্নমালার ব্যাপাদর আইএমইরির মতামত সনওয়া হদয়দে। আইএমইরি এর মতামত রবদবচনা কদর
প্রশ্নমালাগুদলা চূিান্ত করা হদয়দে।
২.১২

সমীক্ষা পররচালনা ও কমষ পররকল্পনা

২.১২.১ সমীক্ষা পররচালনা
এই সমীক্ষা েদল ৪ জন পরামশষক, ২ জন সুপারভাইজার, ৭ জন তথ্য সাংগ্রহকারী, ১ জন করম্পউটার অপাদরটর,
২ জন িাটা এরি অপাদরটর এবাং ১ জন অরফস সহকারী কমষরত আদে।
২.১২.২ মাঠকমী এবাং সুপারভাইজার প্ররশক্ষণ
পরামশষক প্ররতষ্ঠান মাঠ কমী এবাং সুপারভাইজার রনদয়াদগর পর তাঁদের ৩ (রতন) রেদনর প্ররশক্ষণ কমষসূচীর
ব্যবস্থা করদব। পরামশষকগণ মাঠ কমী এবাং সুপারভাইজারগদণর প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদে। উক্ত কমষসূরচদত
আইএমইরি সাংরেষ্ট কমষকতষাগণদকও আমন্ত্রণ জানাদনা হদয়দে।
এর প্রায় ৩ সপ্তাদহর মদধ্য তথ্য সাংগ্রদহর কাজ সম্পন্ন কদর লক্ষযমাত্রা রনি ষারণ করা হদয়দে। তথ্য সাংগ্রদহর জন্য
সমাট ২ জন সুপারভাইজার ও ৭ জন তথ্য সাংগ্রহকারী রেল। প্ররতট সুপারভাইজার তথ্য সাংগ্রহকারীদের পূরণকৃত
প্রশ্নমালার গুণগত মান র্াচাই ও প্রদয়াজনীয় রেক রনদে ষশনা প্রোন কদরদে। পূরণকৃত সচকরলে এর সতযতা
র্াচাই এর জন্য টমরলিার এবাং অন্যান্য পরামশষকগণ রফল্ড রভরজট এবাং সফান কদলর মাধ্যদম র্াচাই বাোই
করা হদয়দে।
২.১২.৩ তথ্য সাংগ্রদহর উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)
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সমীক্ষার উদেশ্য, পরররি, TOR, অনুর্ায়ী কমষপদ্ধরতর আদলাদক প্রদয়াজনীয় ও প্রাসরঙ্গক প্রশ্নমালা ও সচকরলে
ততরর করা হদয়দে। প্রশ্নমালা ও সচকরলেসমূহ সটকরনকযাল ও রেয়াররাং করমটর সভায় আদলাচনার মাধ্যদম
চূিান্ত করা হদয়দে। তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদহর উপকরণসমূহ রনেরূপঃ
সেরণরভরত্তক প্রশ্নমালার তারলকা
১) রসএনরজ সেশন ও রশল্পগ্রাহদকর জন্য প্রশ্নমালা।
২) রজটরসএল এর রনকট সথদক প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর সচকরলে।
৩) রততাস এবাং রপরজরসএল এর কমষকতষাগদণর জন্য সচকরলে।
৪) রবরজএফরসএল ও এসরজরসএল এর কমষকতষাগদণর জন্য সচকরলে।
৫) উপকারদভাগী রবদুযৎদকন্দ্র ও সারকারখানার জন্য সচকরলে।
৬) প্রকল্প কতৃপষ ক্ষ সথদক প্ররকউরদমন্ট সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর সচকরলে।
২.১২..৪ স্থানীয় পর্ ষাদয়র কমষশালা
তথ্য সাংগ্রহ চলাকালীন সমদয় পরামশষকেল স্থানীয় পর্ ষাদয় নরবসাংবদ থজলার পলায়শ একট কমষশালার আদয়াজন
করা েয়। আনুমারনক ৪৫-৫০ জন স্থানীয় রবরভন্ন সপশাজীরব, স্থানীয় প্রশাসরনক কমষকতষা, সুরবিাদভাগী, স্কুদলর
রশক্ষক, গণ্যমান্য ব্যরক্ত, প্রকল্প সাংরেষ্ট কমষকতষাদের সাদথ উন্মুক্ত আদলাচনার মাধ্যদম মূল্যায়ন সমীক্ষার
প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সাংগ্রহ করা হদয়থে।
২.১২..৫ জাতীয় পর্ ষাদয়র কমষশালা
সটকরনকযাল ও রেয়াররাং করমটর অনুদমােদনর পর খসিা প্ররতদবেনট জাতীয় পর্ ষাদয়র কমষশালায় উপস্থাপন
করা হয়। কমষশালায় উপরস্থত রবরভন্ন েপ্তদরর কমষকতষাগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপাররশ প্রোন কয়রন।
এই সমস্ত মতামত ও সুপাররস মূল ররদপাদট ষ সরন্নদবরশত কদর প্ররতদবেনট প্রস্তুত করা েয়।
২.১২.৬ তথ্য বা িাটা এরিটাং ও সকারিাং
পূরনকৃত প্রশ্নমালা পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর অরফদস সকারিাং, এরিটাং ও মাইদক্রাসফট অরফস অযাদিস সপ্রাগ্রাদম
িাটা এরি করা হদয়দে।
২.১২.৭ তথ্য বা িাটা রবদের্ণ এবাং ররদপাট ষ ততরর
তথ্য বা িাটা রবদের্ণ এবাং ররদপাট ষ ততররর সক্ষদত্র রনদোক্ত রবর্দয়র প্ররত সতকষ দৃরষ্ট রাখা হদয়দে।
(১) সাংগৃহীত িাটার র্থাথ ষতা এবাং গ্রহণদর্াগ্যতা র্থার্থভাদব রবদের্দণর জন্য উন্নত িাটা এরির সফটওয়যার
ব্যবহার করা হদয়দে।
(২) সাংগৃহীত তথ্য বা িাটা এসরপএসএস সফটওয়যাদরর মাধ্যদম রবদের্ণ করা হদয়দে।
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তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্ ষাদলাচনা
৩.১

ষ অগ্রগরত
প্রকদল্পর অঙ্গ রভরত্তক বাস্তব ও আরথক
ষ অগ্রগরত
সটরবল ৩.১- প্রকদল্পর অঙ্গ রভরত্তক বাস্তব ও আরথক

অথ ষননরতক রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প
সকাি
কাদজর রবরভন্ন অদঙ্গর
নাম

একক

বাস্তব
পররমাণ
৬

সাংখ্যক
সাংখ্যক

২৬০.০০
৬৭.০০

১৩
৯

২১৯.৫৫
৫৪.১৬

-

-

১২১.১৫
১৫.০০

-

৭৯.৮৫
১৪.৫৭

-

উৎসব সবানাস
রচরকৎসা ভাতা
সিৌতকরণ ভাতা
টরফন ভাতা
র্াতায়ত ভাতা
সপাশাক ভাতা
অন্যান্য ভাতা
১) গ্যাস ভাতা
২) প্রদণােনা সবানাস

-

৪০.০০
১২.৩৫
৪.০০
৩.০০
৩.০০
১০.০০

-

২৭.৪২
৮.১৪
১.৩২
.৪৪
১.২৫
১০.০০

-

-

৮.০০
৩২.০০

-

৬.২৯
১৫.৭৭

-

৩) অবকাশ কালীন
ভাতা
সরবরাহ এবাং সসবা
ভ্রমণ ব্যয়
অরতররক্ত
পাররেরমদকর ভাতা
অরফস ভািা
পরামশষক ও সট্ররনাং এর
জন্য আইট এবাং ভযাট

-

৪.৭০০

-

০.৪৮

-

-

৪.০০
৪১.০০

-

২.৩৮
৩৩.০৫

-

-

৭৮.৫০
১৬৮৭.৫৩

৪৫%

৭৮.৩৯
৭৬০.১৬

-

ক) রাজস্ব অঙ্গ
৪৫০০
কমষকতষাদের সবতন
৪৬০০
সাংস্থাপন সবতন
৪৭০০ ভাতা
৪৭০৫
বারি ভািা
৪৭০৯
রবদনােন ভাতা

৪৮০০
৪৮০১
৪৮০৫
৪৮০৬
৪৮১৩

প্রকৃত বাস্তবায়ন

আরথ ষক
বাস্তব
আরথ ষক
(লক্ষ টাকায়) পররমাণ (লক্ষ টাকায়)
৩
৪
৫

১

৪৭১৩
৪৭১৭
৪৭২৫
৪৭৫৫
৪৭৬৫
৪৭৭৫
৪৭৯৫

অনুদমারেত লক্ষযমাত্রা
( আররিরপরপ অনুসাদর)

২

৭
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অথ ষননরতক রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প
সকাি
কাদজর রবরভন্ন অদঙ্গর
নাম

৪৮১৪
৪৮১৫
৪৮১৬
৪৮১৭
৪৮১৯
৪৮২১
৪৮২২
৪৮২৩
৪৮২৪
৪৮২৮

একক

-

৪৮৩১
৪৮৩৩
৪৮৪০

অন্যান্য শুল্ক
িাকমাসুল
সটরলদফান ভাতা
সটদলি/ফযাি
পারন
রবদুযৎ
গ্যাস ও জ্বালারন
সপদট্রাল/লুরব্রদকন্টস
ইনসুযদরন্স/ ব্যাাংক চাজষ
সেশনারর, সীল এবাং
েযাম্প
বই ও সামরয়কী
প্রজ্ঞাপন এবাং রবজ্ঞাপন
প্ররশক্ষণ ব্যয়

৪৮৪২
৪৮৪৫

সসরমনার ও সদম্মলন
আরতদথয়তা

-

৪৮৭৪

পরামশষক
আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গা
কদেসর সেশদনর
কনসাদেরি ব্যয়
আইরন ব্যয়
সম্মারন
রাস্তা জররপ, সদয়ল
এবাং সাব সাদফষস এবাং
আইইই, ইআইএ,
আররপ কার্ ষক্রম
ফদটাকরপ
অন্যান্য ব্যয়
১) ল্যারন্ডাং ব্যয়, বন্দর শুল্ক, ইনসুযদরন্স,
পররবহন ব্যয়, এল/রস
করমশরনাং ইতযারে
২) মালবাহী &
ইনসুযদরন্স
৩) রপ্র-রসপদমন্ট
পররেশষন
সমরামত রক্ষণাদবক্ষণ এবাং পুনব ষাসন
পররবহন
-

৪৮৮২
৪৮৮৩
৪৮৮৬

৪৮৮৭
৪৮৯৯

৪৯০০
৪৯০১

ম্যান-মান্থ

অনুদমারেত লক্ষযমাত্রা
( আররিরপরপ অনুসাদর)

প্রকৃত বাস্তবায়ন

আরথ ষক
(লক্ষ টাকায়)
০.২৬
৫.০৯
৭.৬৬
০.০১
৫.৭০
১০.৩০
৩৫.০০
৩.০০
৯.৬৯
১৩.৩৭

বাস্তব
পররমাণ
-

আরথ ষক
(লক্ষ টাকায়)
০.২৫
২.১৮
৫.৯৫
০.০০
৫.৩১
৯.৫১
৩৩.৬১
০.৭৭
৯.০৯
১২.৭০

বাস্তব
পররমাণ
-

২.০০
১০৮০
৩৬৮.০১
(৩৬২.০৯)
২.৪০
২৪.০০

২৫

১.২২
১০.৪৩
৩৬২.৭৮
(৩৬২.০৯)
১.৬৭
২১.২৭

২২.৫

২৯৯২.০৬
(২৯৩৯.০৫)

১৩০

২৭১৬.৮০
(২৬৬৬.৬০)

১২৯.৩৯

২৪.০০
১০.০০
২৫.০০

-

১৯.০৫
৮.৭৩
১৮.৫৫

-

৭.০০

-

৬.১৮

-

৪৮৩.০০

-

৪৮৩.০০

-

১৫০০.০০
(১৫০০.০০)
৯৪.৯৯

-

-

-

১৫০০.০০
(১৫০০.০০)
৯৪.৯৯

২১.৫০

-

১৯.৯৮

-

-

-

-
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অথ ষননরতক রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প
সকাি
কাদজর রবরভন্ন অদঙ্গর
নাম

৪৯০৬
৪৯১১

আসবাবপত্র
করম্পউটার এবাং
অরফস সরঞ্জাম
৪৯৮৬
পুনব ষাসন
৪৯৯১
অন্যান্য সমরামত ও
রক্ষণাদবক্ষণ
উপ-দমাট রাজস্ব ব্যয় (ক)

একক

অনুদমারেত লক্ষযমাত্রা
( আররিরপরপ অনুসাদর)

প্রকৃত বাস্তবায়ন

-

আরথ ষক
(লক্ষ টাকায়)
১.৫৯
৪.২২

বাস্তব
আরথ ষক
পররমাণ (লক্ষ টাকায়)
০.৬৫
১.৯৪

বাস্তব
পররমাণ
-

-

০.০০
৩.০৮

-

০.০০
৩.০৮

-

৬৬৬২.৯২
(৪৫২৮.৮৯)

-

৮০৫৫.৪৬
(৪৮০১.১৪)

খ) মূলিন উপাোন
৬৮০০
সম্পে অরিগ্রহণ
৬৮০৭
পররবহন র্ানবাহন
১) জীপ (ক্রয়)
সাংখ্যক
২) রপক-আপ (ক্রয়)
সাংখ্যক
৩) জীপ-১ , জীপ প্রকল্প সাংখ্যক
পর্ ষদবক্ষদণর কাদজ
ব্যবহাদরর জন্য
৬৮১৩
সমদটররয়ালস, ইকুইপদমন্ট এন্ড সমরশনারর
ইমদপাদট ষি
এলওট
সমদটররয়ালস,
ইকুইপদমন্ট এন্ড
সমরশনারর (কদেসর
আনুর্ারঙ্গক
ইকুইপদমন্ট)
৬৮১৫
করম্পউটার এবাং
র্ন্ত্রাাংশ
৬৮১৭
আঞ্চরলক অরফস
ইকুইপদমন্ট
৬৮১৯
আসবাবপত্র
৬৯০০
ভূরম অরিগ্রহণ
৬৯০১
১) মুচাই ভূরম অরিগ্রহণ এইচইরস
২) এদলঙ্গায় অরফস ও এরসআরই
আবারসক ভবন এর
জন্য ভূরম অরিগ্রহণ
৩) আশুগঞ্জ কদেসর
এরসআরইএস
সেশদনর জন্য
রপরজরসএল এর রনকট
সথদক ভূরম স্থানান্তর
৪) এদলঙ্গা কদেসর
এরসআরইএস
সেশদনর জন্য

৩২.০৩
১৮.২৬
১৫.০০

১.০০
১.০০
১.০০

৩২.০৩
১৮.২৬
৪.২৫

১.০০
১.০০
১.০০

৬৯৩৬৩.৬৯ ১.০০
(৬৮৪১৫.৩১)

৬৮১৪৭.৯৮
১.০০
(৬৭৫০০.৫৮)

১.০০

-

০.৪২

-

৪.০৩

-

৪.০৩

-

২.৬৯

-

২.৬৯

-

৪৭.৪৬
২৯২.৫০

৭.০৬
১.০০

৩৭০.১৯

৭.০৬
১.০০

০.০০

২০.৭৩

২০.৭৩

৩২.৭৮

২.৮৪

২.৮৪
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অথ ষননরতক রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্প
সকাি
কাদজর রবরভন্ন অদঙ্গর
নাম

একক

অনুদমারেত লক্ষযমাত্রা
( আররিরপরপ অনুসাদর)

প্রকৃত বাস্তবায়ন

আরথ ষক
বাস্তব
আরথ ষক
(লক্ষ টাকায়) পররমাণ (লক্ষ টাকায়)
রপরজরসএল এর রনকট
সথদক ভূরম স্থানান্তর
৭০০০
রনমষাণ কাজ
৭০০১
ভূরম উন্নয়ন ( আশুগঞ্জ- ঘনরমটার
৮৪.৪০
৭০০০ cum এবাং
এদলঙ্গা-৩৩০০
cum)
৭০০৬
অরফস ভবন
এসরকউএম ০.০০
৭০১১
আবারসক ভবন
এসরকউএম ৭৩০.০০
২০১৬
অন্যান্য ভবন এবাং
৮৮.০০
কাঠাদমা (আশুগদঞ্জর
আবারসক সীমানা
প্রাচীর এবাং এদলঙ্গায়
সীমানা প্রাচীর
পুনরন ষমষাণ)
৭০৮১
অন্যান্য
কদেসর স্থাপন ও
এলওট
৫১২৮৬.৭৪
অন্যান্য সুরবিা
(৯০৩২.০০)
৭৯০০
উন্নয়ন আমোরন শুল্ক ও ভযাট এবাং ব্লক বরাে
৭৯০১
রসরি-ভযাট
৬৩৪১.০০
৭৯৮০
রনমষাদণর সময় বৃরদ্ধ
১৯.৮৬
(১৯.৮৬)
অথ ষায়ন/প্ররতশ্রুরত মূল্য ৬৪৪৪.৫৩
(৬৪৪৪.৫৩)
উপ-সমাট (মূলিন অঙ্গ)
১৩৫০০৩.৯৭
(৮৩৯১১.৭০)
৭৯৮১
রফরজকযাল
০.০০
কদন্টনদজনরস
প্রাইজ
০.০০
ষদমাট
সব
(ক+খ)
১৪৩০৫৯.৪৩
(৮৮৭১২.৮৪)

বাস্তব
পররমাণ

৪০০০০ ৭৭.৮৩

৪০০০০

০.০০
৩০০০
এলএস

০.০০
৬৪২.৭১
২৮৬.৮১

২৮৬০
এলএস

-

৫০৪৪৮.২১
(৯০৩২.০০)

এলএস
এলএস

৬৩৪০.২২
১৯.৮৬
(১৯.৮৬)
১২৬৩৯৫.৫০
(৭৬৫৫২.৪৪)

এলএস
এলএস
১৩৩০৫৮.৪২
(৮১০৮১.৩৩)

তথ্যসূত্র : আররিরপরপ, রপরসআর ২০১৮
ষ অগ্রগরত রবদের্দন সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর রাজস্ব এবাং মূলিন উৎপােদনর অরিকাাংশ
প্রকদল্পর বাস্তব ও আরথক
সক্ষদত্রই বাস্তব অগ্রগরত প্রা্কলরলত অগ্রগরতর তুলনায় প্রায় ১০০% হদয়দে। তদব আরথ ষক অগ্রগরতর সক্ষদত্র তা
সাংদশারিত রিরপরপর প্রা্কলরলত ব্যদয়র তুলনায় কম হদয়দে।
রাজস্ব উপাোনঃ
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রাজস্ব উৎপােদনর সক্ষদত্র সবদচদয় সবরশ ব্যয় হদয়দে প্ররশক্ষণ ব্যয়, পরামশষক সসবা, বীমা, অবতরণ এবাং, প্রাক
জাহাজীকরন পররেশষণ চাজষ ইতযারের সক্ষদত্র।
প্ররশক্ষদণর সক্ষদত্র প্রা্কলরলত ব্যয় িরা হদয়রেল ৩৬৮.০১ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় হদয়দে ৩৬২.৭৮ লক্ষ টাকা।
এদক্ষদত্র আরথ ষক অগ্রগরত হদয়দে ৯৮.৫৭%। পরামশষক সসবার সক্ষদত্র প্রা্কলরলত ১৩০ ম্যান-মান্থ এর রবপরীদত
১২৯.৩৯ ম্যান-মান্থ প্রদয়াজন হদয়দে। এদক্ষদত্র বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ১০০%। প্রা্কলরলত ব্যয় িরা হদয়রেল
ষ অগ্রগরত প্রায় ৯১% ।
২৯৯২.০৬ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় হদয়দে ২৭১৬.৮০ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র আরথক
অবতরণ, বন্দর ও বীমা ব্যয় এবাং পররবহন ব্যদয়র সক্ষদত্র প্রা্কলরলত ব্যদয়র পররমাণ রেল ৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা
ষ অগ্রগরত প্রায় ১০০% ।
এবাং রবপরীদত প্রকৃত ব্যয় রেল ৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র আরথক
পররবহন বীমার সক্ষদত্র প্রা্কলরলত ব্যয় িরা হদয়রেল ১৫০০ লক্ষ টাকা এবাং এর রবপরীদত প্রকৃত ব্যয় রেল ১৫০০
লক্ষ টাকা র্া লক্ষযমাত্রা অজষদনর সক্ষদত্র শতভাগ এবাং জাহাজীকরণ পররেশষদনর সক্ষদত্রও আরথ ষক লক্ষযমাত্রা
অজষন রেল প্রায় শতভাগ।
মূলিন উপাোনঃ
মূলিন উপাোদনর সক্ষদত্র প্রিান উপাোন হদে আমোরনকৃত মালামাল এবাং র্ন্ত্রপারত (লট রহদসদব) । এদক্ষদত্র
রনি ষাররত এ লট লক্ষযমাত্রার রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত ১০০%। এদক্ষদত্র প্রা্কলরলত ব্যয় িরা হদয়রেল ৬৯৩৬৩.৬৯
লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয় হদয়দে ৬৮১৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র আরথ ষক লক্ষযমাত্রা অরজষত হদয়দে প্রায় ৯৮.২%।
কদেসর সষ্টশনঃ
কদেসর সষ্টশন এবাং কদেসর সম্পরকষত আনুর্ারঙ্গক স্থাপনা রনমষাণ কদেসর সষ্টশন এবাং কদেসর সম্পরকষত
আনুর্ারঙ্গক স্থাপনা রনমষাদণর সক্ষদত্র লট রভরত্তক লক্ষযমাত্রা রনি ষাররত হদয়রেল এবাং এদক্ষদত্র অজষন প্রায় ১০০%।
প্রা্কলরলত ব্যয় িরা হদয়রেল ৫১২৮৬.৭৪ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত ব্যয় হদয়রেল ৫০৪৪৮.২১ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র
ষ লক্ষযমাত্রা অজষন হদয়দে ৯৮.০%।
আরথক
৩.২

প্রকদল্পর সময় ব্যবহাদরর অগ্রগরত
সটরবল ৩.২: প্রকদল্পর সময় ব্যবহাদরর অগ্রগরত
রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন সময়কাল
মূল

সব ষদশর্ সাংদশারিত

প্রকৃত বাস্তবায়ন
সময়কাল

১

২

৩

জানুয়ারর, ২০০৬ সথদক জুু্ন, জানুয়ারর, ২০০৬
২০০৮
সথদক জুু্ন, ২০১৮

৩.৩

জানুয়ারর, ২০০৬
সথদক জুু্ন, ২০১৮

সময় হ্রাস-বৃরদ্ধ

৪

বাস্তবায়ন সময়কাদলর
তুলনায় সময় বৃরদ্ধ ৪০০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা

18

প্রকল্পটর মূল রিরপরপদত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারর, ২০০৬ সথদক জুন, ২০০৮ িরা থাকদলও নানারবি কারদণ
প্রকল্পটর বাস্তবায়নকাল ১০ বের রবলরিত হয়। ২০০৬ সথদক ২০১০ সাল পর্ ষন্ত কার্ ষক্রম রবলরিত হয় মূলত
দুইবার পুনঃেরপত্র আহ্বান, অথ ষ সাংকট এবাংScope of Work পররবতষন কদর অরতররক্ত কদেসর
সাংদর্াগ ইতযারে কারদণ।প্রকল্পটর মূল রিরপরপদত আশুগঞ্জ ও মুচাই এ কদেসর স্থাপদনর কথা রেল এবাং
প্রকল্পটর নামকরণ ও সস অনুর্ায়ী হদয়রেল। পদর আবার মুচাই কদেসর সেশন রনমষাদণর জন্য সপদট্রাবাাংলা
সসভরনদক রনদয়াগ কদর। একই সাদথ আশুগঞ্জ (পরিম) ও এদলঙ্গাদত কদেসর স্থাপন মদনাহরেী-িনুয়া এবাং
এদলঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সসতুর পূব ষ পাি পর্ ষন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন রনমষাণ ও আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর
স্থাপন শীর্ ষক প্রকদল্পর আওতায় রেল। রকন্তু ADB Loan No-2188-BAN:GTDP ঋণ খাদত অথ ষ
সাংকদটর কারদণ আশুগঞ্জ (পরিম) ও এদলঙ্গায় কদেসর উক্ত ঋদণর আওতায় বাস্তবায়ন অসম্ভব হদয় পদর।
তখন বাাংলাদেশ সরকাদরর অনুদরাদির পররদপ্ররক্ষদত 2622:BAN:NGAIP ঋণ খাদতর আওতায় আশুগঞ্জ
(পরিম) ও এদলঙ্গায় কদেসর স্থাপদন সম্মত হয় । আশুগঞ্জ ও আশুগঞ্জ (পরিম) এ কদেসর স্থাপদনর
পররবদতষ পরবতীদত আশগদঞ্জ একট কদেসর স্থাপদনর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।প্রদয়াজনীয় অথ ষ বরাে করদত
প্রকল্পট ADB Loan No-2188-BAN:GTDP সথদক 2622:BAN:NGAIP সত স্থানান্তররত হয় র্া ১৬
মাচ ষ, ২০১১ সথদক কার্ ষকর হয়।
৩.৪

প্রকদল্পর সময় এবাং ব্যয় বৃরদ্ধর কারণ

প্রকল্পটর মূল রিরপরপদত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারর, ২০০৬ সথদক জুন, ২০০৮ িরা থাকদলও নানারবি কারদণ
প্রকল্পটর বাস্তবায়নকাল ১০ বের রবলরিত হয়। ২০০৬ সথদক ২০১০ সাল পর্ ষন্ত কার্ ষক্রম রবলরিত হয় মূলত
দুইবার পুনঃেরপত্র আহ্বান, অথ ষ সাংকট এবাংScope of Work পররবতষন কদর অরতররক্ত কদেসর
সাংদর্াগ ইতযারে কারদণ।
ইরপরস টাণ ষরক কিাক্ট (ইরঞ্জরনয়াররাং রিজাইন, ক্রয়, রনমষাণ, স্থাপন,করমশরনাং এবাং দুই বেদরর অপাদরশন এবাং
ম্যাদন্টন্যান্সসহ) ৭ সফব্রুয়ারর, ২০১২ সত শুরু হওয়ার কথা রেল। ইরপরস ঠিকাোর র্থাসমদয় কাজ শুরু কদর এবাং
প্রদয়াজনীয় জনবল এবাং র্ন্ত্রপারত র্থাসমদয় র্থাস্থাদন সমদবত কদর।কদেসর সেশন রনমষাণ এরপ্রল, ২০১৪
সাদল সমাপ্ত হয় এবাং করমশরনাং এর জন্য প্রস্তুত হয়। করমশরনাং কার্ ষক্রদমর রনি ষাররত সময় রেল ১ মাস রকন্তু
এই কার্ ষক্রদম ১৭ মাস সময় ব্যয় হয়। এই রবলদির কারণ রহদসদব ২০১৩ -২০১৪ সাদলর সাংগঠিত হরতাল
অবদরাি এবাং প্রকল্প অঞ্চল রকছুটা দূরবতী স্থাদন অবরস্থত হওয়ায় মালামাল আনা সনওয়া এবাং রবরভন্ন
দূঘ ষটনাজরনত কারণদক োয়ী করা হয়।
প্রাথরমকভাদব উক্ত চার (৪) ট কদেসর সেশন দুই (২) ট রিরপরপ’র অিীদন বাস্তবায়ন করার কথা রেল সর্মন
মুচাই এবাং আশুগঞ্জ (েরক্ষণ) কদেসর সেশনগুরল রিরপরপর অিীদন অন্তভুষক্ত করা হদয়রেল। মুচাই ও আশুগঞ্জ
এবাং আশুগঞ্জ (পরিম) ও এদলঙ্গায় ইনেদলশন বা কদেসর সেশন রহসাদব আশুগঞ্জ সহ মদনাহরেী-িনুয়া ও
িনুয়া এদলঙ্গা পাইপলাইন কদেসর সেশন রিরপরপর অিীদন পাইপলাইন প্রকদল্প অন্তভুষক্ত করা হদয়রেল। পদর
সেখা সগল সর্, অদথ ষর অপ্রতুলতা এবাং পাইপলাইন স্থাপদনর কাজ এবাং কদেসর স্থাপদনর কাজ সম্পূণ ষ রভন্ন
এবাং রবশ্বব্যাপী সরঞ্জাম রবদক্রতা ও রনমষাণ ঠিকাোর সম্পূণ ষ রভন্ন। এর রভরত্তদত বলা র্ায় কদেসর স্থাপন একট
রভন্ন চুরক্তর আওতায় হদল এট কার্ ষকর ও সুরবিাজনক হদব। উপরন্তু আদরা সেখা রগদয়দে সর্ দুট সোট কদেসর
সেশন স্থাপন করার সথদক বি কদেসর সেশন কম খরদচ করা র্ায় এবাং এই রসদ্ধাদন্ত উপনীত হওয়া র্ায় সর্,
আশুগদঞ্জ একট কদেসর সেশন আশুগঞ্জ (েরক্ষণ) ও আশুগঞ্জ (পরিম) কদেসর সেশদনর সাদথ স্থাপন করা
র্ায়। ২০০৮-০৯ সাদল েরপত্র প্ররক্রয়ায় সেখা সগদে সর্ চারট কদেসর সেশন স্থাপদনর জন্য বাদজট রেল
ইউএস $ ৫৫ রমরলয়ন র্া এদকবাদরই অপ্রতুল বরাং সব ষরনম্ম েরোতার োম রতনগুণ সবরশ রেল এবাং পদর বাদজট
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কম থাকার কারদণ েরপদত্রর প্ররক্রয়াট সফল হয় রন। প্রকদল্পর রিরপরপদত Physical Contingency ও
Price Contingency এর সাংস্থান থাকার পরও প্রা্কলরলত ব্যয় এর তুলনায় আন্তজষারতক বাজার মূল্য এতই
সবরশ রেল সর্ প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ অপররহার্ ষ হদয় পদর। ২০১০ সাদলর এরিরব সলান নাং: 2622- BAN: NGAIP
অনুর্ায়ী আশুগঞ্জ (েরক্ষণ ও পরিম একসাদথ) এবাং এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপদনর জন্য রজওরব এবাং
এরিরব পুনরায় বাদজট সাংদশািন কদর এবাং সস অনুর্ায়ী ইউএস $ ১০৪.১৫ রমরলয়ন বরাদ্ধ কদর এবাং নতুন
কদর েরপদত্রর সুপাররশ কদর। উৎপােন ভাগাভারগর চুরক্তদত আন্তজষারতক ততল সকাম্পারন সশভরন বাাংলাদেশ
রল: ও সপদট্রাবাাংলা একসাদথ মুচাই কদেসর সেশনট স্থাপন কদর।
উপদরর সূত্রমদত মুচাই এবাং আশুগদঞ্জর কদেসর সেশনট সাংদশারিত বাদজদটর রভরত্তদত করা এবাং কাদজর
পরররি বৃরদ্ধ করার প্রদয়াজন রেল। আদগর দুই (২) ট কদেসর সেশন [মুচাই এবাং আশুগঞ্জ (েরক্ষণ)] সথদক
রিরপরপ তাদের কাদজর পরররি অনুর্ায়ী নতুন কদর রতন (৩) ট কদেসর সেশন কদররেল সসগুদলা র্থাক্রদম
আশুগঞ্জ (েরক্ষণ), আশুগঞ্জ (পরিম) এবাং এদলঙ্গা সর্খাদন আশুগঞ্জ কদেসর সেশদনর িারণক্ষমতা, আশুগঞ্জ
(েরক্ষণ), আশুগঞ্জ (পরিম) সেশদনর রিজাইন অনুর্ায়ী করা হদয়রেল। নতুন রিরপরপদত মুচাই কদেসর
সেশনট বাে সেয়া হদয়রেল। একদনদকর ২২.০১.২০১৩ তাররদখর সভায় নতুন রিরপরপট (১ম সাংদশারিত)
অনুদমারেত হয় র্ার রশদরানাম রেল "আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন"।
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৩.৫ ক্রয় প্ররক্রয়া বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা
৩.৫.১ ক্রয় প্ররক্রয়ার সারব ষক অবস্থা
রজটরসএল সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। রজটরসএল হদত প্রাপ্ত তথ্য, আইএমইরি কতৃক
ষ প্রেত্ত মূল্যায়ন প্ররতদবেন, এলরজইরি এর অভযন্তরীণ
রনরীক্ষা ইতযারের ররদপাট ষ পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দে।
এই সব তথ্য এবাং PCR এর বরণ ষত তথ্য পর্ ষাদলাচনা পূব ষক রনদোক্ত প্যাদকদজর উপর সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দে

৩.৫.২ প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনা রবদের্ণ
প্রকদল্পর জন্য সভৌত এবাং আরথ ষক লক্ষমাত্রা রহসাব কদর বেররভরত্তক লক্ষমাত্রা রনি ষারণ করা হদলও ক্রয় প্যাদকজ এর উপর রভরত্ত কদর পৃথক সকান বের রভরত্তক ক্রয়
পররকল্পনা গ্রহণ করা হয়রন। প্রকদল্পর সারব ষক ক্রয় পররকল্পনা রনদের েদক সেওয়া হল
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উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর জন্য সারব ষক ক্রয় পররকল্পনা

মন্ত্রণালয়/রবভাগ
সাংস্থা
ক্রয়কারী এনটটর নাম ও সকাি
প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর নাম ও সকাি
প্যাদকজ
নাং

রিরপরপ/টরপরপ ক্রদয়র জন্য
প্যাদকদজর বণ ষনা
পণ্য

১
রজরি-১

২
কদেসর সেশন
১) কদেসর, ১৫০০ ও ৫০০
এমএমরসএফরি ক্ষমতাসম্পন্ন
আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায়
পররবহন র্ানবাহন
১) জীপ (২৩৫০ রসরস)
২) িাবল সকরবন রপক-আপ
(২৪০০ রসরস)
রপ্রন্টার, করম্পউটার সরবরাহ
এবাং ইনেদলশন

রজরি-২

রজরি-৩

রজরি-৪

:
:
:
:

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাগ, রবদুযৎ, জ্বালারন ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়

গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)
গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল) এন্ড সকাি-২৭৬১
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
একক

৩

পররমাণ

৪

ক্রয় পদ্ধরত
এবাং িরন

ক্রয়
অনুদমােনকারী
কতৃষপক্ষ

৫

৬

অদথ ষর
উৎস

৭

প্রা্কলরলত
ব্যয় (লক্ষ
টাকা)
৮

সমাট
রজওরব
রনজস্ব অথ ষ
রপএ

১৪৩,০৫৯.৪৩
৪৯,১৪১.২২
৫,২০৫.৩৭
৮৮,৭১২.৮৪

েরপত্র আহবান

সম্ভাব্য তাররখ
চুরক্ত সাক্ষর

৯

১০

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পােদনর
সশর্ তাররখ
১১

এনওএস

২

ওটএম
(আইরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

এরিরব

৭০৬৬৩.৬৯

১০-দম-১০

২১-অক্টবর-১১

৩০-জুন-১৮

সাংখ্যক
সাংখ্যক

১
১

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

৩২.০৩
১৮.২৬

২৪-এরপ্রল-০৮
২৯-জুন-০৮

৮-জুলাই-০৮
২২-অক্টবর-০৮

সমাপ্ত
সমাপ্ত

১) সিস্কটপ ও রপ্রন্টার
এনওএস
২) আইরপএস
এনওএস
৩) পররকল্পনা করমশদনর জন্য এনওএস
ল্যাপটপ, করম্পউটার
ফযাি সমরশন ও সটরলদফান সরবরাহ

২
২
২

আরএফরকউ
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

১.০০
০.৫০
০.৮০

১-নদভির-০৬ ১-জানুয়ারর-০৭
৩০-এরপ্রল-১২
১০-জুন-১২
১-জানুয়ারর-১৩ ১-সফব্রুয়ারর-১৩

সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
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প্যাদকজ
নাং

রজরি-৫
রজরি-৬

রজরি-৭

রজরি-৮

রিরপরপ/টরপরপ ক্রদয়র জন্য
প্যাদকদজর বণ ষনা
পণ্য

একক

পররমাণ

ক্রয় পদ্ধরত
এবাং িরন

ক্রয়
অনুদমােনকারী
কতৃষপক্ষ

অদথ ষর
উৎস

প্রা্কলরলত
ব্যয় (লক্ষ
টাকা)

েরপত্র আহবান

১) সটরলদফান সরবরাহ
এনওএস
২
আরএফরকউ
রজটরসএল
রজওরব
০.১২
১-জুন-০৬
(এনরসট)
সবাি ষ
২) ফযাি সমরশন সরবরাহ
সাংখ্যক
১
০.৩০
৩০-এরপ্রল-১২
ফদটাকরপ সমরশন ইনেদলশন সাংখ্যক
১
১.০০
১-অক্টবর-০৮
ফাইল কযারবদনট ও ষ্টীল আলরমরা সরবরাহ
১) ফাইল কযারবদনট ও ষ্টীল
এনওএস
১০
আরএফরকউ
এমরি
রজওরব
১.০০
১-অক্টবর-০৬
আলরমরা
(এনরসট)
রজটরসএল
এয়ার করন্ডশন ইনেদলশন
১) পরামশষকদের জন্য এয়ার
এনওএস
২
ওটএম
এমরি
রজওরব
১.০০
১-রিদসির-০৮
করন্ডশন স্থাপন
(এনরসট)
রজটরসএল
সটরবল, সচয়ার, বুক সসলফ, ড্ররয়াং কযারবদনট, বাইরন্ডাং কাটাং সমরশন, ওয়াটার রহটার, ক্রুকাররজ, ইদলকরট্রক সকতরল ইতযারে
১) আাংরশক ক্রয় ( সটরবল,
লট
আরএফরকউ
এমরি
রজওরব
১.০০
১-নদভির-০৬
সচয়ার, ক্রুকাররজ, ওয়াটার
(এনরসট)
রজটরসএল
রফোর, ইদলকরট্রক সকতরল
ইতযারে

২) ক্রয় (দটরবল, সচয়ার,
ক্রুকাররজ, ওয়াটার রফোর,
ড্ররয়াং কযারবদনট, বাইরন্ডাং
কাটাং সমরশন, রফ্রজ ইতযারে
পণ্য ক্রদয়র সমাট মূল্য

লট

আরএফরকউ
(এনরসট)

রজওরব

১.০০

১-দসদেির-১৭

সম্ভাব্য তাররখ
চুরক্ত সাক্ষর
১-রিদসির-০৬
১০-জুন-১২
ষ
১-মাচ-০৯

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পােদনর
সশর্ তাররখ
সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত

১-নদভির-০৬

সমাপ্ত

১-জানুয়ারর-০৯

সমাপ্ত

১-সফব্রুয়ারর-০৭

সমাপ্ত

২-অক্টবর-১৭

১-নদভির-১৭

৭০৯২১.৭০
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উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর জন্য সারব ষক ক্রয় পররকল্পনা
মন্ত্রণালয়/রবভাগ
সাংস্থা
ক্রয়কারী এনটটর নাম ও সকাি
প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর নাম ও সকাি

প্যাদকজ
নাং

১
িরব্লউরি
-১
িরব্লউরি
-২

:
:
:
:

রিরপরপ/টরপরপ ক্রদয়র
জন্য প্যাদকদজর বণ ষনা
কার্ ষ

২
সাদভষ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাগ, রবদুযৎ, জ্বালারন ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়

গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)
গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল) এন্ড সকাি-২৭৬১
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
একক

৩
এলএ
স

আইইই, এসআইএ,
ইআইএ, সদয়ল এবাং সাব
সারদফস ইনদভরেদগশন
১) আইইই, এসআইএ,
এনও
ইআইএ ইনদভরেদগশন
এস
আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গা
২) সদয়ল এবাং সাব
এনও
সারদফস ইনদভরেদগশন
এস
আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গা
িরব্লউরি ভূরম উন্নয়ন
রসইউ.
-৩
এম
রনমষাণ

পররমাণ

৪
এলএস

ক্রয়
পদ্ধরত
এবাং িরন

ক্রয়
অনুদমােন
কারী
কতৃষপক্ষ

অদথ ষর
উৎস

প্রা্কলরলত
ব্যয়
(লক্ষ
টাকা)

প্রাক
সর্াগ্যতা
আহবান
(প্রদর্াজয
সক্ষদত্র)
৯

সমাট
রজওরব
রনজস্ব অথ ষ
রপএ

১৪৩,০৫৯.৪৩
৪৯,১৪১.২২
৫,২০৫.৩৭
৮৮,৭১২.৮৪

সম্ভাব্য তাররখ
েরপত্র
চুরক্ত সাক্ষর
আহবান

১০
১১
১-জানুয়ারর- ১-সফব্রুয়ারর০৬
০৬

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পােদনর সশর্
তাররখ

৫
৬
ওটএম রজটরসএল
(এনরসট)
সবাি ষ

৭
৮
রজওরব ১.০০

১২

-

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

১২.০০

২৭রিদসির-০৭

৩০-দম-১১

সমাপ্ত

-

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

১২.০০

১১-জুন-১২

১০-আগে১২

সমাপ্ত

৪০০০০

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

৮৪.৪০

ষ
১৯-মাচ-১৪

১৭-জুলাই১৪

সমাপ্ত

সমাপ্ত
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প্যাদকজ
নাং

ক্রয়
পদ্ধরত
এবাং িরন

ক্রয়
অনুদমােন
কারী
কতৃষপক্ষ

অদথ ষর
উৎস

প্রা্কলরলত
ব্যয়
(লক্ষ
টাকা)

৩২২

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

০.০০

এসরক
উ.এম

২০০০

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

এলএ
স

এলএস

ওটএম
(এনরসট)

এনও
এস

২

রিরপরপ/টরপরপ ক্রদয়র
জন্য প্যাদকদজর বণ ষনা
কার্ ষ

একক

িরব্লউরি ১) আশুগঞ্জ এবাং
-৪
এদলঙ্গায় কার্ ষকরী
রবরল্ডাং
২) আশুগঞ্জ এবাং
এদলঙ্গায় আবারসক
রবরল্ডাং
৩) অন্যান্য (সীমানা
প্রাচীর, সবিা, পারন এবাং
তবদুযরতক সুরবিা)
আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গায়
িরব্লউরি কদেসর ইনেদলশন
-৫
১) কদেসর ইনেদলশন
এবাং অন্যান্য সুরবিা

এসরক
উ.এম

পররমাণ

িরব্লউরি রপ্র-রসপদমন্ট পররেশষন
-৬
িরব্লউরি ল্যারন্ডাং চাজষ, বন্দদরর
-৭
শুল্ক, পররবহন ব্যয়
পণ্য ক্রদয়র সমাট মূল্য

এলএস

প্রাক
সর্াগ্যতা
আহবান
(প্রদর্াজয
সক্ষদত্র)

সম্ভাব্য তাররখ
েরপত্র
চুরক্ত সাক্ষর
আহবান

চুরক্ত অনুর্ায়ী
সম্পােদনর সশর্
তাররখ

-

-

-

রজওরব ৭৩০.০০

ষ
১-মাচ-১৫

৩০-দম-১৫

৩০-দম-১৮

রজটরসএল
সবাি ষ

রজওরব

২৮৮.০
০

ষ
১-মাচ-১৫

৩০-দম-১৫

৩০-অদক্টাবর-১৭

ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

১০-সম-১০

২১অদক্টাবর-১১

৩০-জুন-১৮

আরটএম
(আইরসট
)
ওটএম
(এনরসট)

রজটরসএল
সবাি ষ

এরিরব ৫১,২৮৬
ও
.৭৪
রজওরব
রজওরব ৯৪.৯৯

১-রিদসির১২

৩০জানুয়ারী-১৩

৩০-জুন-১৮

৩০জানুয়ারী১৩

ষ
১-মাচ-১৩

৩০-জুন-১৮

রজটরসএল
সবাি ষ

এরিরব ৪৮৩.০০
ও
রজওরব
৫২,৯৯২
.১৩

25

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর জন্য সারব ষক ক্রয় পররকল্পনা
মন্ত্রণালয়/রবভাগ

:

সাংস্থা
ক্রয়কারী এনটটর নাম ও সকাি
প্রকল্প/কার্ ষক্রদমর নাম ও সকাি

:
:
:

প্যা
সকজ
নাং

আররিরপরপ / টরপরপ
অনুসাদর ক্রয় রববরণ
(দসবা)

১
এস
রি-১

২
৩
৪
৫
৬
কদেসর ইনেদলশন, সটরোং, করমশরনাং তত্ত্বাবিাদনর জন্য পরামশষক
(১) কদেসর
ম্যান১৩০
রকউরস
রজটরে
ইনেদলশন, সটরোং,
মান্থ
রবএস
এল সবািষ
করমশরনাং
তত্ত্বাবিাদনর জন্য
পরামশষক
মানব সম্পে উন্নয়ন
(১)আন্তজষারতক
ম্যান২৫
রকউরস
রজটরে
পরামশষোতা প্ররশক্ষণ
মান্থ
রবএস
এল সবািষ

এস
রি-২

এস
রি-৩

পররবহন র্ানবাহন
(১)প্রকল্প পর্ ষদবক্ষণ
ব্যবহাদরর জন্য ভািা(১ নাং রজপ)
সমাট ক্রয় মূল্য

ইউরনট
পররমাণ

নাং

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাগ, রবদুযৎ, জ্বালারন ও খরনজ সম্পে
মন্ত্রণালয়
গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)
গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল) এন্ড সকাি-২৭৬১
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”

১

ক্রয়
পদ্ধরত

এলট
এম

চুরক্ত
অনুদমােন
কতৃষপক্ষ

এম রি/
রজটরে
এল সবািষ

সমাট
রজওরব
রনজস্ব অথ ষ
রপএ

১৪৩,০৫৯.৪৩
৪৯,১৪১.২২
৫,২০৫.৩৭
৮৮,৭১২.৮৪

অদথ ষর
উৎস

আনুমারনক
ব্যয়
(লক্ষ
টাকায়)

রনদে ষশক তাররখ
ইওআই এর জন্য
আমন্ত্রণ

আরএফরপ ইসুয /
েরপদত্রর আমন্ত্রণ চুরক্ত স্বাক্ষর

চুরক্ত সমারপ্ত

৭

৮

৯

১০

১১

১২

এরিরব
এবাং
রজওরব

২,৯৯২.০৬

১৫ আরপ্রল-১০

৯-অগাে-১০

৩০- নদভির১১

৩০- জুন-১৮

এরিরব
এবাং
রজওরব

৩৬৮.০১

২৯ সসদেির-১৪

২৮- মাচ ষ-১৫

৩-সম-১৫

১৩অদক্টাবর-১৭

রজটরে
এল

১৫.০০

১৫- নদভির-১৭

৩০-নদভির-১৭

৩০-জুন-১৮

৩,৩৭৫.০৭

তথ্যসূত্র : আররিরপরপ, রপরসআর ২০১৮
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টান ষ-রক পদ্ধরতদত আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গার কদেসর স্থাপদনর জন্য ইরপরস ঠিকাোর রনদয়াগঃ- সাংদশারিত রিরপরপ
অনুর্ায়ী আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গার কদেসর সেশন স্থাপদনর জন্য ইরপরস ঠিকাোর রনদয়াদগর সম্ভাব্য তাররখ রেল ১০সম
২০১০। বাস্তদবও ঠিক একই তাররদখ টান ষ-রক পদ্ধরতদত ইরপরস ঠিকাোর রনদয়াদগর জন্য আইরসরব পদ্ধরতদত উন্মুক্ত
েরপত্র আহ্বান করা হয় র্া রবরিসম্মত রেল। উক্ত েরপত্র বাাংলা এবাং ইাংদররজ তেরনক পরত্রকা, এরিরব ওদয়বসাইট,
রসরপটইউ ওদয়বসাইট, রজটরসএল ওদয়বসাইট এবাং সপদট্রাবাাংলা ওদয়বসাইদট প্রকারশত হয়। েরপত্র োরখদলর
সশর্ তাররখ রেল ১৯ আগে ২০১০। উক্ত তাররদখর মদধ্য সমাট রতনট েরপত্র জমা পদররেল। রনয়ম অনুর্ায়ী েরপত্র
মূল্যায়ন করমট গঠিত হয় এবাং রনয়ম অনুর্ায়ী তাদের সভা অনুরষ্ঠত হয়। সভায় ঠিকাোর কতৃক
ষ োরখলকৃত
েরললপত্র র্াচাই বাোই করা হয়। ঠিকাোর কতৃক
ষ োরখলকৃত েরললপত্র সর্মন ব্যাাংক সদভভরন্স, সররজদিশন
ষ
ষ
সাটরফদকট,
ওয়াকষ কমদপ্ল্শন সাটরফদকট
ইতযারে সাংরেষ্ট েপ্তর হদত র্াচাই বাোই করা হয়। র্থার্ত প্ররক্রয়ায়
মূল্যায়ন সশদর্ এবাং এরিরব সম্মরত এবাং আনুদমােনকারর কতৃপষ দক্ষর আনুদমােন সাদপদক্ষ সব ষরনে েরপত্রোতা
প্ররতষ্ঠান হুন্দাই ইরঞ্জরনয়াররাং সারভষস রলঃ সকাররয়া এর সদঙ্গ ২১ অদক্টাবর ২০১১ তাররদখ চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়।
চুরক্তমূল্য রেল ১০৮১.৫৭ সকাট টাকা র্া প্রা্কলরলত ব্যদয়র সচদয় ১২৪.৯৩ সকাট টাকা কম। চুরক্ত স্বাক্ষদরর পরপরই
কার্ ষক্রম শুরু হয়।
সট্ররনাং ম্যাদনজদমন্ট পরামশষক রনদয়াগঃ রজটরসএল এর কমষকতষাগদণর জন্য প্ররশক্ষদনর জন্য রবদেশী পরামশষক
রনদয়াদগর জন্য ২৮ সসদেির ২০১৪ ইাং তাররদখ েরপত্র আহ্বান করা হয়। েরপত্রট বাাংলা এবাং ইাংদররজ জাতীয়
তেরনক, রসরপটইউ ওদয়বসাইট, এরিরব রসএমএস, রজটরসএল ও সপদট্রাবাাংলা ওদয়বসাইদট প্রকারশত হয়। পরামশষক
প্ররতষ্ঠানসমূহ ২৯ অদক্টাবর তাররদখর মদদ্ধ েরপত্র োরখল কদর। রনয়ম অনুর্ায়ী মূল্যায়ন করমট গঠিত হয় এবাং
রনয়রমত মূল্যায়ন করমটর সভা অনুরষ্ঠত হয়। এরিরব মূল্যায়ন করমট কতৃক
ষ প্রণীত েয়ট পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর
সাংরক্ষপ্ত তারলকা, আরএফরপ িকুদমন্ট এবাং মূল্যায়ন ক্রাইদটররয়া জুন ২০১৫ সত অনুদমােন কদর। সাংরক্ষপ্ত তারলকার
রনি ষাররত েয়ট প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য মাত্র রতনট পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর কাররগরর এবাং আরথ ষক প্রস্তাব োরখল কদর।
মূল্যায়ন করমট কাররগরর প্রস্তাব মূল্যায়ন পূব ষক ৮ নদভির ২০১৫ তাররদখ এরিরবদত অনুদমােদনর জন্য সপ্ররন কদর।
এরিরব ৮ মাচ ষ ২০১৬ তাররদখ অনুদমােন প্রোন কদর। এরই িারাবারহকতায় ১৫ মাচ ষ ২০১৬ তাররদখ আরথ ষক প্রস্তাব
উন্মুক্ত করা হয়। আরথ ষক মূল্যায়ন সমাদপ্তর পর প্ররতদবেন এরিরবদত অনুদমােদনর জন্য পাঠাদনা হয়। এরিরব ১ জুন
ষ প্রস্তাদব সব ষারিক সস্কার অজষনকারী
২০১৬ তাররদখ কিাক্ট সনদগারসদয়শদনর অনুদমােন সেয়। কাররগরর এবাং আরথক
পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর সদঙ্গ সনদগারসদয়শন সফল হয় এবাং তাদের সদঙ্গ ২৩ নদভির ২০১৬ তাররদখ চুরক্ত স্বাক্ষররত
হয়। স্বাক্ষররত চুরক্তর মূল্য হল ৩.৬৩ সকাট টাকা র্া প্র্কলারলত ব্যদয়র সচদয় ৫ লক্ষ টাকা কম।
ঊপররউক্ত তথ্য পর্ ষাদলাচনা কদর িারণা করা র্ায় সর্ উরেরখত প্যাদকজিয় উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (এরিরব) এর
গাইিলাইন অনুর্ায়ী সম্পন্ন হদয়দে।এোিা প্রকল্প কতৃপষ ক্ষ এর সদঙ্গ আদলাচনা কদর প্রতীয়মান হয় সর্, এরিরব এর
অথ ষায়দন ক্রয়কৃত ক্রয় প্যাদকজসমূহ এরিরব গাইিলাইন অনুসাদর এবাং রজওরব এর অথ ষায়দন ক্রয়কৃত ক্রয়
প্যাদকজসমূহ রজওরব গাইিলাইন অথ ষাৎ রপরপআর ২০০৮ অনুসাদর হদয়দে। ক্রয় প্যাদকজসমূথের অে যায়য়নর উৎস
ক্রয় পবরকেনার সারবণয়ত উবিবখত রয়য়য়ে।
প্রকল্পটদত সকান সকান ক্রয় প্যাদকজ এ ঠিকাোর কতৃক লারখলকৃত েরপদত্রর ব্যয় প্রা্কলরলত ব্যয় এর সচদয় সবরশ
হদলও সসসব সক্ষদত্র চুরক্ত স্বাক্ষর হয় রন। পরবতীদত প্রকল্পট সাংদশািনপূব ষক ব্যয় বৃরদ্ধ করার পর পুনঃেরপত্র আহ্বান
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করা হয় এবাং সসদক্ষদত্র সকান সকান ক্রয় প্যাদকজ এর চুরক্ত মূল্য প্রা্কলরলত ব্যয় এর অরিক হয়রন অথ ষাৎ সকান Cost
Overrun হয় রন।

৩.৬ প্রকদল্পর অঙ্গসমূদহর বতষমান কার্ ষকর অবস্থা
আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গার কদেসর সেশন স্থাপন প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গগুদলা হল
 কদেসর এবাং কদেসর সম্পরকষত অন্যান্য স্থাপনা স্থাপন;
 আমোরনকৃত র্ন্ত্রপারত ও মালামাল (কদেসর সাংক্রান্ত মালামাল);
 আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গার কদেসর স্থাপদনর জন্য পরামশষক সসবার ব্যয়;
 অথ ষায়ন সাংক্রান্ত চাজষ;
 পণ্যবাহী ব্যয় এবাং
 প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত ব্যয়।
উপদরারেরখত অঙ্গসমূদহর মদধ্য সকল অঙ্গই প্রকল্প চলাকালীন বাস্তবারয়ত হদয়দে এবাং বাস্তব অগ্রগরতর রচত্র
প্ররতদবেদনর অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়দনর অাংদশ রবস্তাররত আদলাচনা করা হদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ
ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি ষাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয়
পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ রনরিত করার লদক্ষয রজটরসএল কার্ ষকর পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। সমীক্ষার
আওতায় প্রকদল্পর সভৌত অঙ্গসমূদহর বতষমান কার্ ষকর অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ করা হদয়দে।
আশুগদঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন : আদলাচয প্রকদল্পর আওতায় আশুগঞ্জ এলাকায় কদেসর এবাং কদেসর
সম্পরকষত স্থাপনা রনমষাণ করা হদয়দে। রনমষাণ কাজ চলাকালীন পরামশষক এবাং রজটরসএল এর গুনগতমান রনয়ন্ত্রন
শাখার কমষকতষাদের িারা রনয়রমত তত্ত্বাবিায়দন করা হদয়দে। র্ার ফদল রনমষাণাকালীন সমদয় QA/QC র্থার্থভাদব
রনরিত হদয়দে এবাং কদেসরসহ অন্যান্য সকল স্থাপনা সম্পূণ ষরূদপ কার্ ষকর আদে। র্ার ফদল সঞ্চালন লাইদন প্রবাহ
বৃরদ্ধ সপদয়দে। আশুগদঞ্জর ন্যায় এদলঙ্গায়ও কদেসর স্থাপন এবাং কদেসর সাংক্রান্ত অন্যান্য স্থাপনা রনমষাদণর সক্ষদত্র
QA/QC রক্ষায় অনুরূপ পদ্ধরত অবলিন করা হদয়দে। র্ার ফদল সকল স্থাপনা র্থার্থভাদব স্থারপত হদয়দে এবাং
এখনও কার্ ষক্ষম আদে। রকন্তু গ্যাদসর সাকশন চাপ কম থাকায় এদলঙ্গার কদেসরট আশুগদঞ্জর কদেসদরর ন্যায়
গ্যাদসর প্রবাহ বৃরদ্ধদত কাজ করদত পারদে না। র্ার েরুন কদেসরট েযান্ডবাই অবস্থায় রদয়দে। তদব উৎস সথদক
গ্যাদসর প্রবাহ রকছুটা বৃরদ্ধ করা সগদল কদেসরট পূণ ষ মাত্রাই কার্ ষক্ষম থাকদব।
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রচত্র ৪.১: কদেসর সেশন
আমোরনকৃত র্ন্ত্রপারত ও মালামালঃ আদলাচয প্রকদল্পর আওতায় কদেসর সম্পরকষত রবরভন্ন র্ন্ত্রপারত ও মালামাল
আমোরন করা হদয়দে। এসমস্ত আমোরনকৃত মালামাদলর গুনগতমান র্াচাই এর জন্য রজটরসএল কতৃপষ ক্ষ তাদের
িারা রনর্যক্ত থাি ষ পাট ষএদজন্ট কতৃক
ষ রপ্র-রশপদমন্ট ইন্সদপকশন কদরদে এবাং মালামাল সেদশ আসার পদর রজটরসএল
এর অভযন্তরীণ করমট সপাে ল্যারন্ডাং ইন্সদপকশন কদরদে। গুনগতমান রক্ষায় গৃহীত পেদক্ষদপর কারদণ আমোরনকৃত
মালামাল ও র্ন্ত্রপারতর গুনগতমান ভাল হদয়দে এবাং সমস্ত মালামাল বতষমাদন কার্ ষকর অবস্থায় আদে।

৩.৭ প্রকদল্পর উদেদশ্যর রবপরীদত অজষদনর বতষমান অবস্থা
উদেশ্য
অজষদনর অবস্থা
প্রকল্পটর লক্ষয রবদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃরদ্ধ
ক্ষমতা বৃরদ্ধ করা।
সপদয়দে
তদব
প্রকদল্পর
উদেশ্যথত িবণ যত পবরর্াণ
অনুর্ায়ী নয়।
আশুগঞ্জ এবাং এদলঙ্গায় র্থাক্রদম ১৫০০ আশুগঞ্জ কদেসর তেরনক
MMCFD এবাং
৫০০ MMCFD ১০০০-১১০০ MMCFD গ্যাস
কদেসর সেশন স্থাপন করার ফদল গ্যাস সরবরাহ করদত পারদলও
ট্রান্সরমশন কযাপারসট বৃরদ্ধ, ভাদলা এদলঙ্গা কদেসর েযান্ডবাই
অপাদরশন সেরিরবরলট, ভাদলা লাইন অবস্থায় রদয়দে।
প্যাক ম্যাদনজদমন্ট ইতযারে বৃরদ্ধ করা
(রবদশর্ ভাদব রবদুযৎ সকন্দ্রগুদলা রপক
আওয়াদর সরবরাহ রনরিত করা।
পাইপলাইন রনমষাদণর ব্যয় এবাং স্থাপদনর পাইপলাইন স্থাপদনর তুলনায়
জন্য প্রদয়াজনীয় অরিক সমদয়র রবকল্প অদনক সবরশ সমদয়র প্রদয়াজন
একট ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাদনা র্াদত সময় হদয়দে। প্রকল্পট বাস্তবায়দণ
এবাং অথ ষ উভয়ই ব্যয় কম হদব।
প্রায় ১২.৫ বের ব্যয় হদয়দে।

উদেশ্য অজষন না হওয়ার কারণ
জাতীয় পর্ ষাদয় গ্যাস এর সাংকট এবাং এদলঙ্গা
কদেসর চালু করদত না পারা।
জাতীয় পর্ ষাদয় গ্যাস এর সাংকট।

প্রা্কলরলত ব্যয় কম হওয়ার কারদণ রবরভন্ন ক্রয়
প্যাদকদজ পুনঃেরপত্র আহ্বান, অথ ষ সাংকট
এবাংScope of Work পররবতষন । এোিা
প্রদয়াজনীয় অথ ষ বরাে করদত প্রকল্পট ADB Loan
No-2188-BAN: GTDP সথদক 2622:BAN:
NGAIP সত স্থানান্তররত হয় র্া র একট রবলদির
কারণ।
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৩.৮ সুফলদভাগীদের সথদক প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন ও রবদের্ণ
৩.৮.১ সুফলদভাগী রশল্প-কারখানা ও রসএনরজ সেশন সথদক প্রাপ্ত তথ্য রবদের্ণ:
আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত) শীর্ ষক বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন
সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার বারহদর উপকারদভাগী সাংস্থাসমূদহর কাে সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে সর্দহতু
প্রকল্পটর উদেশ্য রেল কদেসর স্থাপদনর মাধ্যদম গ্যাদসর প্রবাহ বৃরদ্ধ রনরিত করা। রততাস গ্যাস, ট এন্ড রি
সকাঃরলঃ এবাং রপরজরসএল সকাম্পারনিদয়র ফ্রাঞ্চাইজ এলাকার অিীদন রসএনরজ সেশন রশল্প গ্রাহদকর
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাগণদক উত্তরোতা রহদসদব রনি ষারণ করা হদয়দে । সাংখ্যাগত জররদপর জন্য টরজটরিরসএল
(ঢাকা, নররসাংেী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনরসাংহ )ও রপরজরসএল (রসরাজগঞ্জ, বগুিা) এর অন্তগতষ অঞ্চদল
সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দে ।
৩.৮.১.১ জনরমরত সাংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (রলদঙ্গর বণ্টন):
জররদপ অাংশগ্রহনকারর সমাট ১৫১ জন গ্রাহকদের
মদধ্য ১৫০ জন পুরুর্ ও ১ জন নারী লক্ষয করা র্ায়।

৩.৮.১.২ জনরমরত সাংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (বয়দসর বণ্টন):
প্রকল্প এলাকায় জররদপ অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য
বয়সসীমা ৩০-৩৯ বেদরর মদধ্য গ্রাহকদের সাংখ্যা
রেল সদব ষাচ্চ (৪৮.৩৪%)। ২০ সথদক ২৯ বের বয়স
এমন গ্রাহকদের শতকরা হার রেল প্রায় ১৯.২১।
বয়সসীমা ৪০-৪৯, এবাং ৫০-৫৯ বয়দসর গ্রাহকদের
শতকরা হার রেল র্থাক্রদম ২১.১৯, এবাং ১১.২৬
।
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৩.৮.১.৩ জনরমরত সাংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (রশক্ষাগত সর্াগ্যতা):
প্রকল্প এলাকায় উত্তরোতাদের মদধ্য মাধ্যরমদকর
রনদচ রশরক্ষতদের হার ০.৭ এবাং মাধ্যরমকসহ তার
উপদর রশরক্ষতদের হার ৯৯ শতাাংশ। রবএ পাশ
উত্তরোতার সাংখ্যা সদব ষাচ্চ (১৯.২%)। ১৪.৬%
গ্রাহক রবএসরস (ইরঞ্জ:)

৩.৮.১.৪ জনরমরত সাংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (অঞ্চল রভরত্তক উত্তরোতার সাংখ্যা):
জররদপ অাংশগ্রহণকারী গ্রাহকদের উত্তরোতার মদধ্য
ঢাকা অঞ্চল উত্তরোতার সাংখ্যা সবদচদয় সবশী (৩১
জন)। গারজপুর, নররসাংেী, নারায়নগঞ্জ অঞ্চল
উত্তরোতার সাংখ্যা ৩০ জন কদর।

রচত্রঃ অঞ্চল রভরত্তক উত্তরোতার সাংখ্যা।

৩.৮.১.৫ প্রকল্প এলাকাদত কদেসর সেশদনর উপরস্থরত রনরিতকরণ:
প্রকল্প এলাকাদত ২০১৫ সাদল গ্যাদসর চাপ
বৃরদ্ধর জন্য কদেসর সেশন স্থাপন করা
হদয়দে এ রবর্দয় তারা জাদনন রকনা এমন
প্রদশ্নর জবাদব সাংখ্যাগররষ্ঠ না সূচক জবাব
রেদয়দেন র্াদের সবাই ২০ সথদক ৫০ বেদরর
সবশী বয়দসর অরিকারী।
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৩.৮.১.৬ তথ্য জানার উৎস:
প্রকল্প এলাকাদত ২০১৫ সাদল গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধর জন্য কদেসর সেশন স্থাপন করা হদয়দে এ রবর্দয় তারা
জাদনন রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব র্ারা হযাঁ সূচক জবাব রেদয়দেন পরবতীদত তাদের কাদে জানদত চাওয়া হদয়দে
তারা কীভাদব এ রবর্দয় জানদত সপদররেদলন? এমন প্রদশ্নর জবাদব নানারবি উৎদসর কথা উদঠ আদস। সকউ
সকউ একক উৎদসর কথা বদলন আবার সকউ সকউ একারিক উৎদসর কথা বদলন। সবরশরভাগ উত্তরোতা
(২৭.৩%) গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ এবাং খবদরর কাগজ (২৫.৩%) সথদক প্রকল্প এলাকাদত কদেসর সেশন স্থাপন
করা হদয়দে এ রবর্দয় জানদত সপদররেদলন।

৩.৮.১.৭ গ্যাস সরবরাদহর অপ্রতুলতার কারদণ অসুরবিাসমূহ:
প্রকল্প এলাকাদত গ্যাস সরবরাদহর অপ্রতুলতার কারদণ উৎপােন কম হত রকনা এমন প্রদশ্নর জবাদব রতন িরদনর
উত্তর পাওয়া র্ায় হযাঁ , না, এবাং সকউ সকউ জাদনননা এমন উত্তর সেন। তদব সাংখ্যাগররষ্ঠ (৬৩%) মদন কদরন
আদগ গ্যাস সরবরাহ কম থাকার কারদণ উৎপােনও কম হত। র্রেও প্রায় ১৯% এ রবর্দয় সকাদনা উত্তর রেদত
অপারগতা প্রকাশ কদরন।
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৩.৮.১.৮ কদেসর সেশন স্থাপন করায় সুরবিাসমূহ:
আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপদনর কারদণ কারখানায় উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে এমনটাই মদন কদরন
৫০.৭% উত্তরোতা। তদব নারায়ানগঞ্জ সজলায় ২৫ জন উত্তরোতার মদধ্য ৯ জন (৩৬%) উত্তরোতা এ রবর্দয়
রনরিত কদর রকছু জাদনননা এমনটা জানান। বাকী ৫ সজলায় সাংখ্যাগররষ্ঠ হযাঁ সূচক জবাব সেন।

উত্তর হযাঁ হদল, রকভাদব বুদেদেন? এমন প্রদশ্নর জবাদব একক উৎদসর পাশাপারশ একারিক উৎদসর কথা উদঠ
আদস। ৬৭ জন মদন কদরন কারখানায় আদগর তুলনায় গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং ৫৩ জন মদন কদরন
উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। তাোিা কারখানায় কমষসাংস্থান বৃরদ্ধ (১৫ জন), মারসক আয় বৃরদ্ধ (১৫ জন), রপ্তারন আয়
বৃরদ্ধ (৮ জন), তবদেরশক সলনদেন বৃরদ্ধ (৫ জন), তবদেরশক রবরনদয়াগকারীর সাংখ্যা আদগর তুলনায় বৃরদ্ধ (১ জন)
উত্তরোতা মদন কদরন।

৩.৮.১.৯ বতষমাদন সরবরাহকৃত গ্যাদসর চাদপ সন্তুরষ্ট:
৬ সজলায় সমাট ১৪৯ জন উত্তরোতার মদধ্য ১২১ জন (৮১.২%) উত্তরোতা বতষমাদন কারখানায় গ্যাদসর সর্ চাপ
(সরবরাহ) রদয়দে তাদত সন্তুরষ্ট প্রকাশ কদরদেন। গাজীপুর এবাং বগুিা সজলায় সন্তুরষ্টর হার ১০০%।
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৩.৮.১.১০ গ্যাস সরবরাদহ সন্তরষ্টর মাত্রা:
গ্যাস সরবরাদহ সন্তষ্ট হদল তার চাপ সকমন? এমন প্রদশ্নর জবাদব ৪৬.১% উত্তরোতা র্দথষ্ট চাপ এবাং ৩৯%
উত্তরোতা সমাটামুট চাপ জানান। ঢাকা এবাং গাজীপুর এই দুই সজলায় প্রায় ৬০% মদন কদরন বতষমাদন গ্যাদসর
চাপ র্দথষ্ট। বগুিা এবাং রসরাজগঞ্জ সজলায় সাংখ্যাগররষ্ঠ গ্যাদসর চাপ সমাটামুট জানান।

৩.৮.১.১১ চারহো অনুর্ায়ী গ্যাদসর চাপ সরবরাহ রনরিতকরণ:
প্রকল্প এলাকায় ১৪৬ জদনর কাদে জানদত চাওয়া হদয়রেল তাদের প্রকৃত চারহো অনুর্ায়ী গ্যাদসর চাপ সরবরাহ
হদে রকনা। ৭৪.৭% গ্যাদসর চাপ সরবরাহ চারহো অনুর্ায়ী হদে বদল মদন কদরন। বগুিা , গাজীপুর এবাং
রসরাজগঞ্জ সজলায় ১০০% উত্তরোতা মদন কদরন সরবরাহকৃত গ্যাদসর চাপ তাদের চারহো সমটাদত পুদরাপুরর
সফল।
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গ্যাস সরবরাদহর এই িারা অব্যাহত থাকদল ১৪৬ জদনর মদধ্য ১১৪ জন (৭৮.১%) উত্তরোতা আশা প্রকাশ
কদরদেন কারখানায় পূণ ষ উৎপােন হবার। ১১.৬% এ রবর্দয় জাদনন না বদল জারনদয়দেন। বগুিা, গাজীপুর এবাং
রসরাজগঞ্জ সজলায় ১০০% উত্তরোতা সম্পূণ ষ আশাবােী কারখানায় পূণ ষ উৎপােদন। ঢাকা এবাং নারায়ানগঞ্জ
সজলায় রকছু সাংখক উত্তরোতা না সূচক জবাব রেদয়দেন।

৩.৮.১.১২ প্ররতষ্ঠাদনর রাজস্ব বৃরদ্ধদত প্রকদল্পর প্রভাব:
প্রকল্প এলাকায় ১৪৯ জন উত্তারোতার মদধ্য ৬০ জন এ রবর্দয় রকছু জাদনননা এমন জবাব সেন, ৪৭ জন মদন
কদরন রাজস্ব বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং ৪২ জন মদন কদরন রাজস্ব বৃরদ্ধ পায়রন। বগুিা এবাং ঢাকা সজলায় সবদচদয়
সবরশ মদন কদরন রাজস্ব বৃরদ্ধ সপদয়দে।
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৩.৮.১.১৩ নতুন কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্টদত প্রকদল্পর ভূরমকা:
প্ররতষ্ঠাদন নতুন কমষসাংস্থান এর সুদর্াগ সৃরষ্টদত প্রকদল্পর ভূরমকা জানদত চাইদল ৪৭.৬% উত্তরোতা না সূচক
জবাব সেন। সকবল ২১% উত্তরোতা মদন কদরন নতুন কমষসাংস্থান এর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দে। ৩১% উত্তরোতা
এ রবর্দয় রকছু জানাদত পাদরনরন।
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৩.৮.১.১৪ প্রকল্প সথদক সদব ষাচ্চ সুফল সপদত প্রদয়াজনীয় পরামশষসমূহ:
প্রকল্প সথদক সদব ষাচ্চ সুফল সপদত প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা কী কী হদত পাদর এমন প্রদশ্নর জবাদব উত্তরোতাদের কাে
সথদক রবরভন্ন িরদনর ব্যবস্থা সম্পদকষ জানা র্ায়। এরমদধ্য উদেখদর্াগ্য হল গ্যাস সরবরাহ সব ষো সমান রাখা
(২১.৫%) এবাং গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ করা (১৮%)। সকউ সকউ একক পরামশষ প্রোন কদরদেন আবার সকউ সকউ
একারিক পরামশষ প্রোন কদরদেন।

জররদপ প্রকল্প এলাকায় ২০১৫ সাদল কদেসর সেশন স্থাপন করার ফদল গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ পাওয়ায় রশল্প
কারখানায় এবাং রসএনরজ সেশদনর লাভ পর্ ষাদলাচনা করদল সেখা র্ায় সর্, কদেসর সেশন স্থাপন করায়
গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ পাওয়ায় কারখানায় উৎপােন আদগর সচদয় বৃরদ্ধ সপদয়দে। গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধর ফদল রশল্প
কারখানায় উৎপােন বৃরদ্ধ অথ ষনীরতদত গুরুত্বপূণ ষ ভূরমকা রাখদব বদল আশা করা র্ায়। জররদপর তথ্য উপাত্ত
পর্ ষাদলাচনা করদল সেখা র্ায় উক্ত প্রকদল্পর কারদণ সকাদনা সকাদনা এলাকায় নতুন কমষসাংস্থান সৃরষ্ট হদয়দে র্া
রকনা সেদশর সবকার সমস্যার সমািাদন উদেখদর্াগ্য ভূরমকা রাখদত পাদর। তাোিা রপ্তারন আয় , তবদেরশক
সলনদেন, এবাং তবদেরশক রবরনদয়াগকারীর সাংখ্যা আদগর তুলনায় সবদিদে। কারখানার উৎপােন বািায় মারসক
সবতনও সবদিদে। জররপ সথদক আদরা সেখা র্ায় বতষমাদন সরবরাহকৃত গ্যাদসর চাপ গ্যাদসর চারহো পূরণ করদত
অদনকটাই সফল। বগুড়া, গাজীপুর এবাং রসরাজগঞ্জ সজলা এ সক্ষদত্র ১০০% সন্তুষ্ট।
৩.৯ KII সথদক প্রাপ্ত ফলাফল রবদের্ণ:
সমীক্ষার গুনগত পদ্ধরতদত তথ্য সাংগ্রদহর অাংশ রহদসদব KII এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। এই KII সত
প্রকল্প পররচালক, রজটরসএল মহাব্যবস্থাপক সঞ্চালন, গ্যাস রবতরণ সকাম্পারনর অপাদরশন রবভাদগর কমষকতষা
এবাং গ্যাস উৎপােনকারী সকাম্পারনর কমষকতষাগণ মত রেদয়দেন।রজটরসএল এর সঞ্চালন রবভাদগর
মহাব্যবস্থাপদকর মদত, এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল তার আওতািীন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সমূদহর গ্যাস
সঞ্চালন ক্ষমতা বৃরদ্ধ সপদয়দে। র্ার ফল স্বরূপ রজটরসএল গ্যাস রবতরণ সকাম্পারন সমূহদক পূদব ষর তুলনায় অরিক
গ্যাস সরবরাহ করদত পারদে। র্া িারা রবদুযৎ সকন্দ্র ও রশল্পগ্রাহকদক গ্যাস সরবরাদহর মাধ্যদম গ্যাস রবতরণ
37

সকাম্পারন সমূহ সরকাদরর রাজস্ব বৃরদ্ধদত সহায়তা করদে। বাাংলাদেশ গ্যাস রফল্ডস সকাম্পারন রলঃ এবাং রসদলট
গ্যাস রফল্ড সকাম্পারন রলঃ এর অপাদরশন রবভাদগর কমষকতষাগদণর মদত আদলাচয প্রকদল্পর কারদণ গ্যাস সঞ্চালন
পাইপলাইদন গ্যাস রফল্ডগুদলা পূদব ষর তুলনায় অরিকতর সহজ ভাদব এবাং অরিক পররমাদণ গ্যাস সরবরাহ রেদত
পারদে। র্া জাতীয় রগ্রদি গ্যাস সরবরাহ বৃরদ্ধদত সহদর্ারগতা করদে। রজটরসএল এর মহাব্যবস্থাপক, সঞ্চালন
এবাং প্রকল্প পররচালদকর সদঙ্গ আদলাচনা কদরও একই তথ্য পাওয়া র্ায়।
উক্ত প্রকদল্পর সুফলদভাগী রহদসদব গ্যাস রবতরণ সকাম্পারন টরজটরিরসএল, রপরজরসএল ও এসরজরসএল সক
রবদবচনা করা হদয়দে। টরজটরিরসএল এর অপাদরশন রবভাগ এর কমষকতষাগদণর মদত উক্ত প্রকদল্পর কারদণ
তাদের গ্যাস এর সরবরাহ ও চাপ উভয়ই বৃরদ্ধ সপদয়দে।তদব লকিাউন এর কারদণ সািারণ ছুট রবদ্যমান থাকায়
এর প্রকৃত পররমাণ তারা উদেখ করদত সক্ষম হনরন।অন্য দুইট রবতরণ সকাম্পারন রপরজরসএল ও এসরজরসএল
এর অপাদরশন রবভাগ এর কমষকতষাগণ এদলঙ্গায় কদেসরট েীঘ ষরেন েযান্ডবাই থাকায় উক্ত প্রকল্প সথদক
উদেখদর্াগ্য সকান সুফল পানরন বদল মত সেন। তদব আমোরনকৃত এলএনরজ সর্দহতু জাতীয় রগ্রি এ সরবরাহ
শুরু হদয়দে তাই অরচদরই তারা এই প্রকদল্পর সুফল সভাগ করদত শুরু করদবন বদল আশা প্রকাশ কদরন।
উক্ত সমীক্ষার আওতায় রততাস গ্যাস ট্রান্সরমশন এন্ড রিরিরবউশন সকাম্পারন রলঃ এর আওতায় একটমাত্র সারকারখানা সচল রদয়দে। র্া হদে র্মুনা সার-কারখানা। এোিা রততাস গ্যাস এবাং পরিমাঞ্চল গ্যাস সকাম্পারনর
অিীদন থাকা রবদুযৎ সকদন্দ্রর কমষকতষাগদণর সদঙ্গ KII কদর হদয়দে।
অরিকাাংশ রবদুযৎ সকন্দ্র সর্মন হররপুর ১১২ সমঃওঃ রসরসরসরপ, হররপুর পাওয়ার রলঃ, সারমট পাওয়ার রলঃ
(মাওনা), সমঘনাঘাট পাওয়ার রলঃ ইতযারে রবদুযৎ সকদন্দ্রর উত্তরোতা কমষকতষাগণ মদন কদরন উক্ত কদেসর
করমশরনাং এর পর তাদের রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ উদেখদর্াগ্য পররমাদণ বৃরদ্ধ সপদয়দে। এই বৃরদ্ধর কারদণ
ষ রাজস্বও পূদব ষর তুলনায় বৃরদ্ধ সপদয়দে।
তাদের উৎপােনও বৃরদ্ধ সপদয়দে এর ফলস্বরূপ তাদের বারর্ক
রকছু রকছু রবদুযৎ সকন্দ্র সর্মন িররন পাওয়ার, সারমট পাওয়ার (মািবরে) এর কমষকতষাগদণর মদত তাদের উক্ত
রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ পূদব ষর তুলনায় অথ ষাৎ কদেসর স্থাপদনর আদগর তুলনায় অপররবরতষত রদয়দে।
তারা মদন কদরন সেদশর সারব ষক গ্যাস সাংকট থাকার পরও তাদের রবদুযৎ সকদন্দ্র গ্যাদসর সরবরাহ অপররবরতষত
থাকার সপেদন উক্ত প্রকদল্পর রবদশর্ ভূরমকা রদয়দে। গ্যাদসর সরবরাহ অপররবরতষত থাকায় রবদুযৎ সকন্দ্র সমূহ
তাদের উৎপােন িদর রাখদত সপদরদে এবাং র্ার ফলস্বরূপ তারা তাদের রাজস্ব আয় অপররবরতষত রাখদত
সপদরদে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবারয়ত না হদল তারা মদন কদরন তাদের উৎপােন এবাং রাজস্ব আোয় উভয়ই হ্রাস
সপত। উক্ত প্রকল্প তাদের রবদুযৎ সকদন্দ্রর উৎপােনদক রস্থরতশীল রাখদত সপদরদে। আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারীদের
কারও কারও মদত সর্মন গ্যাস সরবরাহ হঠাৎ হ্রাস পাওয়ার কারদণ প্রায়ই তাদের উৎপােন ১০-২০% হ্রাস
পায়। সমঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্ান্ট এবাং িররন পাওয়ার সজনাদরশন রলঃ এর মদধ্য অন্যতম।
হররপুর ৪১২ সমঃওঃ রবদুযৎ সকদন্দ্রর রনব ষাহী প্রদকৌশলীর মদত তার রবদুযৎ সকদন্দ্র সরগুদলটাং ভাল্ব এর ত্রুটর জন্য
গ্যাদসর সরবরাহ কম। র্রেও সঞ্চালণ লাইন ও রবতরণ লাইদন সরবরাহ পর্ ষাপ্ত রদয়দে র্া ইরজরসরবর জন্য
রনরমষত রসরদ্ধরগঞ্জ ৩৩৫ সমঃওঃ রবদুযৎ সকন্দ্র প্রদয়াজনীয় চাদপ গ্যাস সপদলও হররপুর ৪১২ সমঃওঃ পর্ ষাপ্ত চাদপ
গ্যাস পাদেনা ।
আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী সকদলই মদন কদরন সর্, আদলাচয প্রকদল্পর মাধ্যদম সরবরাহকৃত গ্যাদসর মাধ্যদম
উৎপারেত রবদুযদতর িারা সসদচর কার্ ষক্রম সহজ হদয়দে র্ার ফদল কৃরর্র উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। তারা আরও
মদন কদরন উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম উক্ত রবদুযৎ সকন্দ্র সমূদহ রশল্পায়ন সৃরষ্ট এবাং গ্যাস সরবরাদহর মাধ্যদম
রশল্পকারখানা চালু রাখার মাধ্যদম নতুন কমষসাংস্থান ও রবদ্যমান কমষসাংস্থান টরকদয় রাখদত সহায়তা করদে।
জররদপ অাংশগ্রহণকারী সকল রবদুযৎ সকন্দ্র আদলাচয প্রকদল্পর মাধ্যদম উপকৃত হদলও উৎদস গ্যাদসর সাংকদটর
কারদণ প্রায়ই তারা সম্পূণ ষ চারহোমত গ্যাস সরবরাহ পান না। নতুন গ্যাস সক্ষদত্রর অনুসন্ধান, রবদ্যমান সক্ষদত্রর
উন্নয়ন, গ্যাস আমোরনর এবাং রবদ্যমান সরগুদলটাং ভাল্ব প্ররতস্থাপদনর মাধ্যদম গ্যাস সরবরাহ বৃরদ্ধ করদল
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কদেসরিয় এর পূণ ষ সুফল সভাগ করা র্াদব। ফদল স্থানীয় এবাং জাতীয় পর্ ষাদয় গ্যাদসর সাংকট দূর হদব এবাং
গ্যাস রনভষর রবদুযৎ সকন্দ্র, সারখানা, রশল্পকারখানা ইতযারের উৎপােন ও রাজস্ব বৃরদ্ধ পাদব। র্ার মাধ্যদম
সরকাদরর রাজস্ব বৃরদ্ধ এবাং জনগদনর কমষসাংস্থান হদব।
সপদরদে।থদশব্যপী কয়রানা ভাইরাস এর প্রয়কায়পর কারয়ণ সকআইআই থত অাংশ থনয়া অবধকাাংশ কর্যকতযা
থর্ািাইল থফায়নর র্াধ্যয়র্ িাসায় অিস্থান কয়র জবরয়প অাংশ থনয়ায় তারা পবরর্াণেতভায়ি অয়নক তথ্য প্রদান
ষ
করয়ত পায়রনবন। KII-সত অাংশগ্রহণকারী র্মুনা ফাটলাইজার
সকাম্পানী রলঃ-এর মদত এই প্রকল্প হওয়ার পর
তারা পূদব ষর তুলনায় কম গ্যাস সপদয় থাদক, ফদল উৎপােন কম হয় এবাং মাদে মাদে কারখানা বন্ধ হওয়ার
ষ
উপক্রম হয়। এজন্য সজএফরসএল-এর গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ করা প্রদয়াজন বদল ফাটলাইজার
সকাম্পানীর
কমষকতষাগণ মত রেদয়দেন।
৩.১০ স্থানীয় পর্ যায়য়র কর্যশালা থেয়ক প্রাপ্ত ফলাফল বিয়েষণ
কর্যশালায় অাংশ থনয়া বশে গ্রােয়কর প্রবতবনবধেণ র্ত প্রদান কয়রন থর্ কদেসর সেশন স্থাপন করায় গ্যাদসর
চাপ বৃরদ্ধ পাওয়ায় কারখানায় উৎপােন আদগর সচদয় বৃরদ্ধ সপদয়দে। গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধর ফদল রশল্প কারখানায়
উৎপােন বৃরদ্ধর র্াধ্যয়র্ কারখানার রাজস্ব বৃবির পাশাপাবশ জাতীয় অথ ষনীরতদত গুরুত্বপূণ ষ ভূরমকা রাখয়ে। তারা
আরও র্ত থদন থর্ উক্ত প্রকদল্পর কারদণ নতুন কমষসাংস্থান সৃরষ্ট হদয়দে র্ার র্াধ্যয়র্ এলাকার সবকার সমস্যার
সর্াধান েয়য়য়ে। তাোিা রপ্তারন আয় , তবদেরশক সলনদেন, এবাং তবদেরশক রবরনদয়াগকারীর সাংখ্যা আদগর
তুলনায় সবদিদে। কারখানার উৎপােন বািায় মারসক সবতনও সবদিদে। অাংশগ্রেণকাবররা আরও র্ত থদন থর্
বতষমাদন সরবরাহকৃত গ্যাদসর চাপ গ্যাদসর চারহো পূরণ করদত অদনকটাই সফল। কর্যশালায় অাংশগ্রেণকারী
বসএনবজ পাম্প এর প্রবতবনবধরা র্ত থদন থর্ এই প্রকয়ের ফথল তারা ২৪ ঘন্টা পাম্প থখালা রাখয়ত পারয়েন
এিাং তায়দর বিক্রয় পূয়ি যর তুলনায় বৃবি থপয়য়য়ে।এই প্রকে িাস্তিাবয়ত েওয়ার আয়ে গ্যাস এর র্াপ স্বেতার
কারয়ণ তারা বদয়নর একটি বনবদ যষ্ট সর্য় থকিল পাম্প র্ালু রাখয়ত পারয়তন। এই প্রকয়ের কারয়ণ তায়দর রাজস্ব
আদায় থর্র্ন থিয়ড়য়ে থতর্বন গ্রােক সন্তুবষ্ট ও অবতয়তর তুলনায় বৃবি থপয়য়য়ে। কর্যশালায় উপবস্থত বিদ্যযৎ
থকয়ের প্রবতবনবধ র্ত থদন র্ এই প্রকে িাস্তিায়য়নর ফয়ল বততাস গ্যাস তায়দর থক অবতয়তর তুলনায় অবধক
র্ায়প ও পবরর্ায়ণ গ্যাস সরিরােও করয়ত পারয়ে র্ার র্াধ্যয়র্ তায়দর উৎপাদন ও রাজস্ব আয় উভয়ই বৃবি
পায়ে এিাং জাতীয় পর্ যায়য় বিদ্যযৎ সাংকট ও অয়নকাাংয়শ লাঘি েয়ে। আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারী সকদলই মদন
কদরন সর্, আদলাচয প্রকদল্পর মাধ্যদম সরবরাহকৃত গ্যাদসর মাধ্যদম উৎপারেত রবদুযদতর িারা সসদচর কার্ ষক্রম
সহজ হদয়দে । তারা আরও মদন কদরন উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম উক্ত রবদুযৎ সকন্দ্র সমূদহ রশল্পায়ন সৃরষ্ট এবাং গ্যাস
সরবরাদহর মাধ্যদম রশল্পকারখানা চালু রাখার মাধ্যদম নতুন কমষসাংস্থান ও রবদ্যমান কমষসাংস্থান টরকদয় রাখদত
সহায়তা করদে।
৩.১১ প্রকয়ের বনরীক্ষা আপবি :
থর্ থকান থর্ো প্রকয়ে এিাং উন্নয়ন সেয়র্ােী সাংস্থার অে যাবয়ত প্রকয়ে বনরীক্ষা আপবি উত্থাবপত েওয়া একটি
স্বাভাবিক বিষয়।উক্ত প্রকেটিও তার ব্যবতক্রর্ নয়। উক্ত প্রকয়ের থক্ষয়ে ২০০৬-২০০৭ থেয়ক শুরু কয়র ২০১৬২০১৭ অে যিের পর্ যন্ত বিবভন্ন অে যিেয়র থর্াট ২৮টি বনরীক্ষা আপবি উত্থাবপত েয়য়বেল র্ার সিকটি প্রকে
কতৃপয়ক্ষর সয়ন্তাষজনক জিায়ির ফয়ল বনষ্পবি েয়য়য়ে।
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চতুথ ষ অধ্যায়
সবল ও দুব ষল রেক, সুদর্াগ ও ঝরুঁ ক রবদের্ণ
কমষ-পররকল্পনায় সর্ সকল তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ এবাং রবদের্দণর প্রস্তাব করা হদয়দে, সস সকল তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ
পূব ষক রবদের্ণ কদর প্রকল্পটর সবল (Strength) ও দুব ষল (Weakness) রেক, সুদর্াগ (Opportunity) ও
ঝরুঁ ক (Threat) সমূহ সনাক্ত কদর বতষমাদন তার সমািান এবাং ভরবষ্যদত এ িরদনর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর
জন্য সুপাররশ প্রোন করা হদয়দে। রনেরলরখত রনদে ষশক মাত্রা (Indicator) অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সবল ও দুব ষলরেক
এবাং সুদর্াগ (Opportunity) ও ঝরুঁ ক (Threat) পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দেপ্রকদল্পর সবলরেক সমূহঃ


আদলাচয প্রকল্পট বাস্তবায়দনর ফদল সতলরভরত্তক রশদল্পর পররবদতষ গ্যাসরভরত্তক রশল্প গঠন সুরবিাজনক
হদয়দে ।



প্রকল্প বাস্তবায়দন রনদয়ারজত সকল জনবল রজটরসএল এর রনয়রমত জনবল হওয়ায় জনবদলর অভাদব
প্রকল্প বাস্তবায়ন বািাগ্রস্থ হয়রন র্া প্রকদল্পর একট সবল রেক;



প্রকদল্পর শুরু সথদক প্রায় ১১ বের একজন প্রকল্প পররচালক োরয়ত্ব পালন কদরদেন। উক্ত প্রকল্প পররচালদকর
অবসর গ্রহদনর পর অন্য আর একজন প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ করা হয়। প্রকল্পটদত ঘন ঘন প্রকল্প
পররচালক পররবতষন করা হয়রন;



প্রকলটদত অরিক পররমাণ ভূরম অরিগ্রহদনর প্রদয়াজনীয়তা সেখা সেয়রন এবাং ক্ষরতপূরণ কার্ ষক্রম সতমন
উদেখদর্াগ্য সকান জটলতার সৃরষ্ট হয়রন;



প্রকল্পট রনি ষাররত সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী সমাপ্ত হদয়দে;



প্রকল্পটর বাস্তবায়দনর মাধ্যদম প্ররশক্ষণ এবাং প্রর্যরক্ত হস্তান্তর কার্ ষক্রদমর মাধ্যদম রনঃসদন্দদহ রজটরসএল
এর কমষকতষাগদণর কমষেক্ষতা বৃরদ্ধ সপদয়দে, এবাং



প্রকল্পটদত স্থানীয় কমষজীবী মানুদর্র অাংশগ্রহন রনরিত হদয়দে।
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প্রকদল্পর দুব ষল রেকঃ


প্রকল্পটর শুরুদত রনি ষাররতScope of Work পররবতষন হওয়ায় পরবতীদত পনুঃ েরপত্র আহ্বান এর
প্রদয়াজন হয়;



প্রকদল্পর আওতায় ৭.০৬ সহক্টর ভূরম অরিগ্রহণ করা হদলও সশর্ পর্ ষন্ত সস ভূরমদত আর প্রকল্পট স্থাপন
হয়রন;



কমষ পররকল্পনা অনুর্ায়ী কার্ ষক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়রন এবাং



প্রকদল্পর মূল রিরপরপদত প্রা্কলরলত ব্যয় বাস্তবমূখী হয়রন, র্ার ফদল রিরপরপ সাংদশািন কদর ব্যয় বৃরদ্ধ করদত
হয় এবাং পুনঃ েরপত্র আহ্বান করদত হয়।

প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহঃ


প্রকল্পট সফল সমারপ্তর কারদণ ভরবষ্যদত উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থাদক অনুরূপ প্রকদল্প অথ ষায়দন আরও সবশী
উৎসারহত করা র্াদব;



প্রকদল্পর মাধ্যদম অরজষত অরভজ্ঞতা এবাং প্ররশক্ষণদক কাদজ লারগদয় রজটরসএল কমষকতষাগণ ভরবষ্যদত
অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ন করদত পারদবন;



রশল্প, রবদুযৎ সকন্দ্র, র্ানবাহন ইতযারেদত প্রাকৃরতক গ্যাদসর অরিকতর ব্যাবহাদরর ফদল পররদবদশর উপর
প্ররতকুল প্রভাব হ্রাস পাদব;



প্রাকৃরতক গ্যাদসর অরিকতর ব্যাবহার বনায়ন রক্ষা এবাং পররদবশ বসবাদসর অরিক উপদর্াগী করদব;



গ্যাস রভরত্তক সোট ও মাোরর রশল্প-প্ররতষ্ঠান গদি উঠার মাধ্যদম কমষসাংস্থান বৃরদ্ধ পাদব এবাং



রশল্পায়দনর মাধ্যদম নতুন কমষসাংস্থাদনর মাধ্যদম সেদশর োররদ্র দূরীভূত হদব।
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প্রকদল্পর ঝরুঁ কসমূহঃ


প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময় রাজননরতক অরস্থরতার কারদণ প্রকল্প রকছুটা কার্ ষক্রম রবলরিত হয়;এবাং



দুঘ ষটনাজরনত কারদণ প্রকল্প কার্ ষক্রম রকছুটা রবলরিত হয় সর্মন একট কদেসর আনদলাি করার সময় পদি
রগদয় কদেসরট ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ায় তার সমরামত করদত অদনক সময় প্রদয়াজন হয় র্া প্রকল্প কার্ ষক্রমদক
রবলরিত কদর।
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পঞ্চম অধ্যায়
সমীক্ষার পর্ ষদবক্ষণ
প্রকল্প কাদজর অগ্রগরত: প্রকদল্পর লক্ষমাত্রা অনুর্ায়ী সকল সভৌত কাদজর প্রায় শতভাগ সমাপ্ত করা হদয়দে এবাং
প্রা্কলরলত ১৪৩০৫৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যদয়র রবপরীদত প্রকৃত ব্যয় হদয়দে ১৩৩০৫৮.৪২ লক্ষ টাকা র্া প্রা্কলরলত ব্যদয়র
প্রায় ৯৩ শতাাংশ।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়সীমা বৃরদ্ধ: অনুদমারেত রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পটর সময়ােকাল রেল জানুয়ারী ২০০৬ সথদক
জুন ২০০৮ অথ ষাৎ ৩০ মাস। প্রকল্পট র্থাসমদয় বাস্তবারয়ত না হওয়ায় প্রকল্পটর সময়ােকাল ৩০ জুন ২০১৮ পর্ ষন্ত
বৃরদ্ধ করা হয়। প্রকল্পট র্থাসমদয় সশর্ না হওয়ার কারণ এরিরব ঋণ কার্ ষক্রর্ এক প্যায়কজ থেয়ক অন্য প্যায়কয়জ
স্থানান্তর , প্রকদল্পরScope of Work পররবতষন, মূল ক্রয় প্যাদকদজর পুনঃেরপত্র আহ্বান ইতযারে। প্রকদল্পর
প্রকৃত বাস্তবায়নকাল (জানুয়ারী ২০০৬ সথদক জুন ২০১৮) মূল রিরপরপদত অনুদমারেত বাস্তবায়নকাদলর সচদয় প্রায়
১২০ মাস সবরশ। এদক্ষদত্র অরতক্রান্ত সময় ৪০০%।
প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ: প্রকদল্পর মূল রিরপরপদত অনুদমারেত ব্যয় িরা হদয়রেল ৩০৪০৮.৪৮ লক্ষ টাকা র্া সাংদশারিত
রিরপরপদত বৃরদ্ধ সপদয় হয় ১৪৩০৫৯.৪৩ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয় হদয়রেল ১৩৩০৫৮.৪২ লক্ষ টাকা। এদক্ষদত্র ব্যয়
বৃরদ্ধ হদয়রেল ৩৩৭.৫৭ শতাাংশ।
ক্রয় প্ররক্রয়া: রজটরসএল কার্ ষালয় সথদক ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাদকজ গুদলার ২ট সাংগ্রহ করা হদয়দে। রজটরসএল হদত
প্রাপ্ত তথ্য, আইএমইরি কতৃক
ষ প্রেত্ত মূল্যায়ন প্ররতদবেন, অভযন্তরীণ রনরীক্ষা ইতযারের ররদপাট ষ পর্ ষাদলাচনা করা
হদয়দে। এই সব তথ্য এবাং

PCR

এর বরণ ষত তথ্য পর্ ষাদলাচনা কদর সেখা র্ায় সর্, উন্নয়ন সহদর্াগীর রবরিমালা

অনুসাদর নমুনা প্যাদকজগুদলার ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা হদয়দে।
রনরমষত অবকাঠাদমা তোররক ও রক্ষণাদবক্ষণ: রজটরসএল কতৃপষ ক্ষ রনরমষত অবকাঠাদমা তোররক ও রক্ষণাদবক্ষণ
রনয়রমত কদর থাদক।উক্ত প্রকদল্পর আওতায় রজটরসএল এর কমষকতষাগণ এ রবর্দয় রবদেশী প্ররশক্ষন অজষন কদরদে।
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প্রকদল্পর কমষপররকল্পনা: প্রকদল্পর প্রাথরমক রিজাইন, কমষ পররকল্পনা এবাংScope of Work রনি ষাররত হদলও
সস অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়রন। পরবতীদত নতুনScope of Work রনি ষারণ কদর সস অনুর্ায়ী প্রকল্প
বাস্তবায়ন করা হদয়দে।
প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর বাস্তবসম্মত ব্যয় প্রা্কললন: প্রকল্পট গ্রহন করার সময় প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর ব্যয় প্রা্কললন
র্থার্থভাদব করা হয়রন। র্ার কারদণ প্রা্কলরলত ব্যয় আন্তজষারতক বাজারেদরর তুলনায় কম হওয়ায় মূল প্যাদকজ
এর সক্ষদত্র পুনঃ েরপত্র আহ্বান এবাং প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ করদত হদয়দে।
অরতররক্ত গ্যাদসর চারহো পুরণ: প্রকল্পট সঠিকভাদব সম্পন্ন হদয়দে রবিায় সঞ্চালন লাইদন গ্যাদসর প্রবাহ এবাং চাপ
বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং এর ফদল রবদুযৎদকন্দ্র সমূদহ গ্যাদসর সরবরাহ বৃরদ্ধ সম্ভব হদয়দে।
আথ ষ-সামারজক অবস্থার পররবতষন: প্রকল্পট বাস্তবায়দনর ফদল রবদুযৎদকন্দ্র এবাং রশল্প-প্ররতষ্ঠাদনর গ্যাদসর ব্যবহার
বৃরদ্ধ সপদয়দে। গ্যাদসর এই বহুরবি ব্যবহাদরর ফদল মানুদর্র আথ ষসামারজক অবস্থার পররবতষন ঘদটদে।
প্রর্যরক্ত হস্তান্তর এবাং প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ: প্রকল্পটর বাস্তবায়দনর ফদল এবাং কমষকতষাগদণর প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম
রজটরসএল এর কমষকতষাগদণর েক্ষতা বৃরদ্ধ সপদয়দে এবাং এর ফদল একট আস্থা ততরী হদয়দে র্া ভরবষ্যদত অনুরূপ
প্রকল্প গ্রহদণ সহায়ক হদব।
প্রকদল্পর মাধ্যদম কমষসাংস্থান: প্রকল্পট বাস্তবায়নকাদল ঠিকাোরদের মাধ্যদম অদনক স্থানীয় সলাদকর কমষসাংস্থান
হদয়দে। এোিা গ্যাদসর ব্যাবহার বৃরদ্ধ পাওয়ায় গ্যাস রভরত্তক রশল্প-প্ররতষ্ঠাদন সরাসরর অদনক কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ
সৃরষ্ট হদয়দে।
রবদুযৎদকন্দ্র, রসএনরজ সেশন ও রশল্প-প্ররতষ্ঠাদনর রাজস্ব বৃরদ্ধ: প্রকল্পটর সঠিক বাস্তবায়দনর মাধ্যদম গ্যাস রনভষর
রশল্প-প্ররতষ্ঠান, রবদুযৎদকন্দ্র ও সার-কারখানার রাজস্ব আয় বৃরদ্ধ সপদয়দে।
নারীর কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট: প্রকল্পটর মাধ্যদম সর্দহতু কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ ততরী হদয়দে সসদহতু নারীরাও
সসই সুরবিা সভাগ করদব এবাং পুরুর্দের ন্যায় তাদেরও রনজ রনজ সর্াগ্যতা অনুর্ায়ী কমষসাংস্থান হদব।
পররদবদশর উপর প্রভাব: প্রাকৃরতক গ্যাস একট রনরাপে জ্বালানী। রবদুযৎদকন্দ্র, রশল্প-কারখানা, রসএনরজ সেশদন
প্রাকৃরতক গ্যাদসর ব্যাবহার বৃরদ্ধ পাওয়ায় প্রতযক্ষভাদব পররদবশ দূর্ণ হ্রাস সপদয়দে এবাং এর মাধ্যদম বনায়ন রক্ষা
পাওয়ায় মানুদর্র জীবনর্াত্রায় উন্নরতর লক্ষণ সেখা র্াদে।
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োররদ্র রবদমাচন: প্রকল্পটর মাধ্যদম নতুন নতুন গ্যাস রভরত্তক রশল্প-কারখানা ততরীর সম্ভাবনা সৃরষ্ট হদয়দে এবাং
রবদ্যমান রশল্প-কারখানার নতুন কমষসাংস্থান সৃরষ্ট হদয়দে। এই রশল্পায়ন এবাং নতুন কমষসাংস্থান োররদ্র রবদমাচন
করদব।
প্রকল্প কাদজ জনবল: প্রকল্প কার্ ষক্রম চলাকাদল জনবদলর সকান অভাব হয়রন। প্রকদল্প বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় জনবল
রজটরসএল এর রনয়রমত কমষকতষা কমষচারীগদণর মধ্য সথদক রনদয়ারজত রেল।
পুনব ষাসন: আশুগদঞ্জর কদেসর সেশনট রজটরসএল এর রনজস্ব স্থাদন স্থারপত হয়। এদলঙ্গার কদেসরটর জন্য
আররজরপরসএল এর রনকট সথদক স্থায়ীভাদব জরম রলজ সনয়া হয়। এদলঙ্গার কদেসর সেশদনর জন্য আবারসক
এবাং োপ্তররক কাদজর জন্য ১ একর জরম অরিগ্রহন করা হয়। েরললারে র্থার্থভাদব পর্ ষদবক্ষদণর মাধ্যদম
ক্ষরতগ্রস্থদের রিরস অরফদসর মাধ্যদম ক্ষরতপূরণ সেয়া হয়।
Exit plan পর্ ষদবক্ষণ : প্রকদল্পর রনি ষাররত কমষপররকল্পনায় কদেসরিয় করমশরনাং এর পর ঠিকাোর ২ বের
তার পররচালন ও রক্ষনাদবক্ষদন রনদয়ারজত থাকদব এবাং তার পর কদেসরিয় রজটরসএল এর কদেসর রবভাগ
এর রনকট হস্তান্তর করদব এমন পররকল্পনা গ্রহণ করা হয়। র্া রেল প্রকল্পটর Exit plan। বাস্তদব ঠিক একই
পদ্ধরত অনুসৃত হদয়দে ।Exit plan রহদসদব উক্ত পররকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন র্থার্থ রেল বদল প্রতীয়মান
হয়।
প্রকল্প গ্রহদনর সপ্রক্ষাপট রবদের্ণ : রিরপরপ ও প্রকল্প সাংক্রান্ত অন্যান্য েরললারে পর্ ষাদলাচনা কদর প্রতীয়মান হয় সর্
রিরপরপ প্রণয়দনর প্রা্কলাদল টরজটরিরসএল, রবরিরিরসএল ,সকরজরিরসএল ,রপরজরসএল ও এসরজরসএল এর ফ্রাঞ্ছাইজ
এলাকায় অবরস্থত রবদুযৎদকদন্দ্র গ্যাস সরবরাহ ,বাাংলাদেদশ উত্তর-পরিম ও েরক্ষন- পরিম এলাকায় গ্যাস
সনটওয়াকষ স্থাপন করার লক্ষয রনদয় প্রকল্পট গ্রহণ করা হদয়রেল। গ্যাস এর উৎস রহদসদব তখন অনুসন্ধানািীন
গ্যাসদক্ষত্র সমূহদক রবদবচনায় সনয়া হদয়রেল। গ্যাস প্রারপ্তর সর্ অরভরক্ষপ্ত লক্ষয রেল তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় উদেশ্য
পুদরাপুরর অরজষত হয়রন।তদব বতষমাদন এলএনরজ আমোরন শুরু হওয়ায় এই অিস্থার আশু পররবতষন ঘটদব বদল আশা
করা র্ায়।
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র্ষ্ঠ অধ্যায়
সুপাররশসমূহ
১) প্রকল্প রিরপরপ প্রণয়দনর সময় ব্যদয়র র্থার্থ প্রা্কললন: প্রকদল্পর ব্যয় প্রা্কললন প্রস্তুরতর সক্ষদত্র ভরবষ্যদত
প্রাররম্ভকভাদব আরও স্টাবি করা থেয়ল ভাল েয়। এদক্ষদত্র সপদট্রাবাাংলা, মন্ত্রণালয় এবাং পররকল্পনা করমশদনর র্য়ধ্য
আরও অরিক সমন্বদয়র মাধ্যদম তাদের মতামদতর রভরত্তদত প্রা্কলরলত ব্যয় রনি ষারণ করদত হদব।িাস্তিায়নকারী
সাংস্থার পবরকেনা শাখার থর্সকল কর্যকতযা ব্যয় প্রাক্কলয়ন অাংশ থনন তায়দর এ বিষয়য় আরও অবধকতর অবভজ্ঞতা
অজযয়নর লয়ক্ষয কার্ যকর পদয়ক্ষপ গ্রেণ করয়ত েয়ি।প্রয়য়াজয়ন অবভজ্ঞ িবক্তয়দর বনয়য় কর্যশালা আয়য়াজন করা থর্য়ত
পায়র। তাদত প্রা্কলরলত ব্যয় এবাং বাস্তব রভরত্তক ব্যদয়র মদধ্য ব্যবিান অদনকাাংদশ হ্রাস পাদব এবাং কম ব্যয় জরনত
কারদণ পুনঃেরপত্র আহ্বাদনর মাধ্যদম প্রকল্প কার্ ষক্রদমর রবলি অদনকাাংদশ এিাদনা র্াদব।
২) র্যদগাপদর্াগী কমষপররকল্পনা: প্রকল্প প্রণয়দনর সময় র্যদগাপদর্াগী কমষপররকল্পনা প্রনয়ন করদত হদব র্ার মাধ্যদম
প্রকদল্পর ঝরুঁ ক সমূহ সনাক্তকরণ সহজ হদব এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন র্থাসমদয় হদব।
৩) প্রকল্প বাস্তবায়দন সময়সীমা সাংক্রান্ত: প্রকল্প ব্যয় এবাং সময়সীমা বৃরদ্ধ সরািকদল্প মূল প্রস্তাবনা অনুর্ায়ী কার্ ষক্রম
সম্পন্ন করার জন্য

PIC

এিাং

PSC কবর্টির

সভাসমূে বনয়বর্ত অনুষ্ঠায়নর র্াধ্যয়র্ অরিকতর তোররক করা

প্রদয়াজন। এর মাধ্যদম রনি ষাররত সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর মূল লক্ষমাত্রা অজষন সম্ভব।
৪) রফরজরবরলট ররদপাট ষ প্রনয়দন সদচতনতা: ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প হাদত সনয়ার আদগ প্রকদল্পর রফরজরবরলট
োরি র্থার্থভাদব সম্পন্ন করদত হদব এিাং থস অনুর্ায়ী বি বপ বপ প্রণয়ন করয়ত েয়ি।
৫) প্রকদল্পর গ্রহদনর প্রা্কলাদল প্রকদল্পরScope of Work রনি ষারণ ও অথ ষায়দনর উৎস রনরিতকরণ: প্রকদল্পর
Scope of Work বাস্তবসম্মতভাদব রনি ষারণ করদত হদব র্াদত প্রকল্প চলাকালীন Scope of Work
এর সকান পররবতষন না হয়। প্রকদল্পর অথ ষায়ন এর উৎস সম্পদকষ প্রকল্প গ্রহন ও অনুদমােদনর আদগ সথদক রনরিত
হদত হদব । এদক্ষদত্র সঠিকভাদব র্াচাই বাোইপূব ষক উন্নয়ন সহদর্াগী রনব ষাচন করদত হদব।তাহদলই সকবল অথ ষায়ন
সাংক্রান্ত জটলতা ও প্রকল্প কার্ ষক্রম এ রবলি সরাি করা সম্ভব।
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৬) সমাপ্ত কাদজর তোররক শরক্তশালীকরন: রজটরসএল এর প্রদকৌশলীদের কাদজর গরতশীলতা আনয়ন এবাং সমাপ্ত
প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয় সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর কাজগুদলা েক্ষতার সাদথ সমাপ্ত করার জন্য শুন্য পদে সময়মত
রনদয়াগ রেদয় প্রয়য়াজনীয় জনবল কর্যরত রাখয়ত হদব।
৭) েক্ষ জনবল ততরী: আদলাচয প্রকদল্পর আওতায় রজটরসএল এর রকছু সাংখ্যক কমষকতষাগণ প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম
েক্ষতা অজষন কদরদেন। রকন্তু সর্দহতু কদেসর বাাংলাদেদশর সপ্রক্ষাপদট নতুন একট রসদেম তাই এই প্রর্যরক্ত
রক্ষণাদবক্ষণ করার জন্য কমষকতষাগদণর আরও র্যদগাপদর্াগী প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা থর্য়ত পায়র।
৮) রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় অদথ ষর সাংস্থান: কদেসর রক্ষণাদবক্ষণ একট তুলনামূলক ব্যয়বহুল প্ররক্রয়া।
উক্ত কদেসরিদয়র রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রজটরসএলদক রনয়রমত অদথ ষর সাংস্থান রাখয়ত হদব।
৯) প্রকল্প সাংক্রান্ত েরলদলর রক্ষণাদবক্ষণ: প্রকল্প সমারপ্তর পর প্রকদল্পর সমস্ত েরললারে এবাং প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রকদল্পর কার্ ষালয় সথদক সাংগ্রহ কদর প্রিান কার্ ষালদয় সুরনরে ষষ্ট কমষকতষার তত্ত্বাবিাদন রাখার ব্যবস্থা (সম্ভব হদল স্কযান
কদর) করা সর্দত পাদর। প্রদয়াজদন আলাো শাখা/থসল চালু করা সর্দত পাদর।
১০) প্রকল্প গ্রহদনর প্রা্কলাদল গ্যাস এর উৎস রনরিতকরণ: ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহদনর প্রা্কলাদল গ্যাস এর উৎস
এবাং গ্যাস প্রারপ্তর প্রকৃত সময় সম্পদকষ রনরিত হদয় প্রকল্প গ্রহণ করদত হদব । প্রকল্প র্থাসমদয় শুরু এবাং সমাপ্ত
করদত হদব । ফদল প্রকল্প র্থাসমদয় সমাপ্ত না হওয়ার কারদণ সর্মন গ্যাস সরবরাহ বািাগ্রস্থ হদবনা সতমরন গ্যাস
সাংকদটর কারদণ প্রকদল্পর সকান অঙ্গদক অকার্ ষকর ,আাংরশক কার্ ষকর অথবা েযান্ডবাই অবস্থায় থাকদত হদব না।
১১) গ্যাস সরবরাহ বৃরদ্ধ: আদলাচয প্রকদল্পর সদব ষাচ্চ সুফল সপদত হদল কদেসর দুটদক পর্ ষাপ্ত চাদপ গ্যাস সরবরাদহর
মাধ্যদম সব ষো কার্ ষক্ষম রাখদত হদব। উদেখ্য গ্যাদসর প্রদয়াজনীয় চাদপর অভাদব এদলঙ্গা অাংদশর কদেসর ঠিকমত
কাজ করদত পাদর না। এদক্ষদত্র রবদ্যমান গ্যাস সক্ষদত্রর উন্নয়ন এবাং নতুন গ্যাস রফদল্ডর অনুসন্ধান অতীব জরুরী।
এোিা এলএনরজ প্রদয়াজনীয় পররমাদণ আমোরন কদর জাতীয় রগ্রদি সরবরাহ অব্যাহত রাখদত হদব।
ঊপসাংহার
উক্ত প্রকদল্পর সুফল পুদরাপুরর সপদত হদল কমদপ্রসর দুট সর্ন রনয়রমত ভাদব তাদের পূণ ষ ক্ষমতায় গ্যাস সরবরাহও
করদত পাদর সস রবর্দয় কার্ ষকর পেদক্ষপ গ্রহণ অব্যােত রাখয়ত হদব। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যদম পরবতীদত
রবরভন্ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর জন্য প্ররতদবেদন সর্ সমস্ত সুরনরে ষষ্ট সুপাররশ করা হদয়দে তা বাস্তবায়ন এবাং
ভরবষ্যদত প্রকদল্পর রিরপরপ প্রণয়দনর ও প্রকল্প গ্রহদনর সময় অনুসরণ করদল গৃহীত প্রকল্প সময়মত বাস্তবায়ন ও
প্রকদল্পর উদেশ্য অজষন অদনকাাংদশ সম্ভব হদব বদল আশা করা র্ায়।
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পরররশষ্ট-১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
মূল্যায়ন সসক্টর-১
পররকল্পনা মন্ত্রনালয়
সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
Beneficiary Questionnaire

“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” প্রকদল্পর উপকারদভাগীদের মূল্যায়ন জররপ।

জররপ ও সমীক্ষার উদেশ্য
আসসালামু আলাইকুম,
“আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” প্রকল্প রনমষান কাজ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন
রলরমদটি (রজটরসএল) কতৃক
ষ আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় জানুয়ারী, ২০০৬ সথদক জুন, ২০১৮ পর্ ষন্ত ১৪৩,০৫৯.৪৩ লক্ষ
টাকা ব্যদয় বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অিীনস্থ বাস্তবায়ন
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পক্ষ সথদক উপদরাক্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন রবর্য়ক সমীক্ষার কাদজ এ প্রকল্প
সম্পদকষ আপনাদের মতামত সাংগ্রহ করদত এদসরে। আদলাচয প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন এর জন্য আমরা আপনাদের
কাে সথদক মূল্যবান তথ্য সাংগ্রহ করব। আপনার গুরুত্বপূণ ষ মতামত প্রকদল্পর সবল ও দুব ষল রেক সবর করদত এবাং
ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র সরকারদক সহদর্ারগতা করদব।
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আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)
প্রশ্নমালা (রশল্পগ্রাহক ও রসএনরজ সেশদনর জন্য)
সািারন তথ্য
উত্তর োতার নামঃ
পািা/ মহো/ওয়ািষঃ
সজলা
বয়সঃ
রশক্ষাগত সর্াগ্যতাঃ
ই-সমইল আইরি

সপশা ও পেরবঃ
থানা/ উপদজলা/ রসট কদপষাদরশনঃ
রবভাগ
রলঙ্গঃ
পুরুর্
নারী
সমাবাইল নিরঃ
উত্তরোতার প্ররতষ্ঠান এর নামঃ

১। আপরন রক জাদনন আপনাদের এলাকায় গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধর জন্য সসদেির, ২০১৫ সাদল আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন
স্থাপন করা হদয়দে ?
হযাঁ
না
জারননা
২। সজদন থাকদল রকভাদব সজদনদেন? (একারিক কারণ হদত পাদর; টক রেন)
১ পত্র- পরত্রকা- রবজ্ঞাপদনর মাধ্যদম সজদনরে
২ সরকারর পররপদত্রর মাধ্যদম
৩ কারখানায় আদগর তুলনায় গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ সপদয়দে- এ সথদক বুদেরে
৪ কারখানায় আদগর তুলনায় উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে
৫ সঠিক বলদত পারব না
৬ অন্যান্য………………………………………………………………

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

৩। গ্যাস সরবারদহর অপ্রতুলতার কারদণ রক আপনার কারখানায় উৎপােদনর পররমাণ কম হত বদল মদন কদরন?
হযাঁ
না
জারননা
৪। বতষমাদনর তুলনায় কদেসর করমশরনাং এর পূদব ষ (সসদেির ২০১৫) রক উৎপােদনর পররমাণ কম হত বদল আপরন মদন কদরন?
হযাঁ
না
জারননা
৫। বতষমাদন রক কদেসর করমশরনাং এর পূদব ষর (সসদেির ২০১৫) তুলনায় আপনার কারখানায় উৎপােদনর পররমাণ বৃরদ্ধ সপদয়দে বদল
আপরন মদন কদরন?
হযাঁ
না
জারননা
৬। আপরন রক মদন কদরন আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপদনর কারদণ আপনার কারখানায় উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে?
হযাঁ
না
জারননা
৭। উত্তর হযাঁ হদল, রকভাদব বুদেদেন?
১ কারখানায় আদগর তুলনায় গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ সপদয়দে
০১
২ কারখানায় আদগর তুলনায় গ্যাদসর উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে
০২
৩ আদগর তুলনায় কারখানায় কমষসাংস্থান সবদিদে
০৩
৪ মারসক আয় সবদিদে
০৪
৫ রপ্তারন আয় সবদিদে আদগর তুলনায়
০৫
৬ তবদেরশক সলনদেন আদগর তুলনায় সবদিদে
০৬
৭ তবদেরশক রবরনদয়াগকারীর সাংখ্যা আদগর তুলনায় সবদিদে
০৭
৮ সঠিক বলদত পারব না
০৮
৯ অন্যান্য………………………………………………………………।। ০৯
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৮। বতষমাদন আপনার কারখানায় গ্যাদসর সর্ চাপ (সরবারহ) রদয়দে তাদত আপরন রক সন্তষ্ট?
হযাঁ
না
জারননা
৯। সন্তষ্ট হদল; তার চাপ সকমন ? (আপনার মতামত প্রোন করুন -১- র্দথষ্ট চাপ, ২- সমাটামুট, ৩- রনরদপক্ষ, ৪- সতমননা, ৫এদকবাদরই না)
রনদে ষশক

র্দথষ্ট চাপ
০১

সমাটামুট
০২

রনরদপক্ষ
০৩

সতমননা
০৪

এদকবাদরই না
০৫

গ্যাস সরবারদহ
সন্তরষ্টর মাত্রা
১০। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম আপনার প্রকৃত চারহো অনুর্ায়ী রনরে ষষ্ট পররমাণ ও চাপ গ্যাস সরবারহ হদয়দে রক?
হযাঁ
না
জারননা
১১। এবাং গ্যাস সরবারদহর এই িারা থাকদল আপরন রক মদন কদরন আপনার কারখানা পূণ ষ উৎপােন সক্ষম হদব?
হযাঁ
না
জারননা
১২। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার প্ররতষ্ঠাদনর রাজস্ব বৃরদ্ধ সপদয়দে রক?
হযাঁ
না
জারননা
১৩। বৃরদ্ধ সপদল সসদেির, ২০১৫ এর তুলনায় ২০২০ সাদলর জানুয়ারী মাদসর রহসাব সথদক তার পররমাণ কত ( লক্ষ টাকায় বৃরদ্ধ)?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
১৪। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার প্ররতষ্ঠাদন রক নতুন কমষসাংস্থান এর সুদর্াগ সৃরষ্ট হদয়দে? পূদব ষ কতজন রেল এখন কতজন?
হযাঁ
না
জারননা
১৫।উক্ত প্রকল্প সথদক সদব ষাচ্চ সুফল সপদত হদল রক িরদনর ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন?

১ ………………………………………………………………….
২…………………………………………………………………..
৩…………………………………………………………………..
৪…………………………………………………………………..
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (রজটরসএল-মহাব্যবস্থাপক-কদেসার)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৪। কদেসর সেশদনর সাংরেষ্ট তথ্য রনদের েদক প্রোন করুন
সসদেিরএর পূদব ষ গ্যাস এর গি চাপ ২০১৫ ,

সসদেিরএর পদর গ্যাস এর গি চাপ ২০১৫ ,

(কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ)

(কদেসরিয় করমশরনাং এর পদর)

৫। উক্ত প্রকল্প বাস্তবারয়ত হওয়ার পর ২ট কদেসর সেশদন রক সুফল পাদেন?

৬। উক্ত প্রকল্প বাস্তবারয়ত হওয়ায় কদেসর ২ট রক প্রতযারশত পররমাণ গ্যাস সরবরাহ করদত পারদে?

৭। র্রে না পাদর তদব রক কারদণ পারদেন না?

৮। কদেসর দুইট িারা প্রতযারশত গ্যাস সরবরাহ করদত হদল রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন
কদরন?
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” ।
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (রজটরসএল-মহাব্যবস্থাপক, সঞ্চালন)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৪। আপনার প্ররতষ্ঠাদনর আওতািীন রজটরসএল সঞ্চালন রগ্রিভুক্ত পাইপলাইন সমূদহর একট তারলকা রনদের েদক
অনুগ্রহপূব ষক উদেখ করুন
ক্ররমক নাং

পাইপ লাইন এর নাম

সরবারহ ক্ষমতা

৫। উক্ত পাইপলাইন সমূদহর িারা সর্ সকল গ্যাস সেশন এর মাধ্যদম রবতরণ সকাম্পারন সমূদহ গ্যাস সরবরাহ করা হয়
তাদের রববরণ অনুগ্রহপূব ষক রনদের েদক উদেখ করুন।

ক্রঃনাং

রবতরণ সকাম্পারনর
নাম

১

টরজটরিরসএল

২

রপরজরসএল

সাংরেষ্ট কােরি
ট্রান্সফার
সেশদনর নাম

উক্ত সেশদনর
রিজাইনকৃত
চাপ
সরবরাহ
ক্ষমতা

উক্ত সেশদনর
প্রকৃত
চাপ
সরবরাহ
ক্ষমতা
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৬। উরেরখত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ আপনার প্ররতষ্ঠাদনর আওতািীন সঞ্চালন রগ্রদি চাপ ও সরবারহ
পরররস্থরত রক রেল?

৭। উরেরখত কদেসরিয় করমশরনাং এর পদর আপনার প্ররতষ্ঠাদনর আওতািীন সঞ্চালন রগ্রদি চাপ ও সরবারহ
পরররস্থরত রক?

৮। উরেরখত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ এবাং পদর আওতািীন সঞ্চালন রগ্রদি চাপ ও সরবারহ পরররস্থরতর
কতটুকু উন্নরত হদয়দে?

৯। র্রে উন্নরত পররলরক্ষত না হয় তদব কারণ রক বদল মদন কদরন?

১০। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম আপনার আওতািীন সঞ্চালন রগ্রদি এবাং সরবরাদহ উন্নরত ঘটাদত রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন?

53

প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (সুফলদভাগী গ্যাস রবতরণ সকাম্পারন -অপাদরশন/ অপাদরশন
কদিাল রবভাগ)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৪। আপনার প্ররতষ্ঠাদনর আওতািীন এলাকায় গ্যাস সরবরাহর জন্য পররচালন রগ্রি গ্যাস সেশদনর সাংখ্যা ও
সরবরাহ ক্ষমতা কত?
৪.১।

রসটদগট সেশন
(CGS)

সেশদনর নাম

রনি ষাররত
ইনদলট/
আঊটদলট চাপ

প্রকৃত রবদ্যমান
ইনদলট/ আঊটদলট
চাপ

রিজাইন সরবরাহ
ক্ষমতা
(mmcfd)

টাউন বি ষার সেশন
(TBS)

রিসরট্রক্ট সরগুলাটাং
সেশন (DRS)

৫। ৪ নাং আইদটম এ বরণ ষত রবরভন্ন সেশদনর চাপ ও সরবরাহ পরররস্থরত ঐ সকল সেশদনর আওতািীন রবতরণ
সনটওয়াকষ এর জন্য অপর্ ষাপ্ত/পর্ ষাপ্ত বদল মদন কদরন রক এবাং সস সক্ষদত্র প্রিান কারণ গুদলা রক রক?

54

৬। উরেরখত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ আপনাদের আওতািীন রবরভন্ন গ্যাস সেশদন গ্যাদসর সরবরাহ কত
রেল?

৭। উরেরখত কদেসরিয় করমশরনাং এর পদর আপনাদের আওতািীন রবরভন্ন গ্যাস সেশদন গ্যদসর বতষমান
সরবরাহ কত ?

৮। উদেরক্ষত কদেসর প্রকল্প বাস্তবায়ন এর মাধ্যদম আপনাদের আওতািীন রবরভন্ন গ্যাস সেশদনর জন্য রক রক
সুফল পাওয়া সগদে বদল মদন কদরন?

৯। র্রে সুফল না পান, তার সপেদন রক কারণ রদয়দে বদল আপরন মদন কদরন?

১০। উক্ত প্রকদল্পর সদব ষাচ্চ সুফল সপদত রক রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন?
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (সুফলদভাগী গ্যাস রবতরন সকাম্পারন-রবপণন রবভাগ)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৪। আপনার আওতািীন এলাকায় গ্রাহক সাংখ্যা কত তা রনদন্মর েদক েয়া কদর প্রোন করুন।
রবদুযৎদকন্দ্র

সাংস্থার নাম

রশল্প গ্রাহক

কযাপটব
রবদুযৎ

বারণরজযক

আবারসক

সমাট

রমটারর্যক্ত রমটাররবহীন

৫। আপনার আওতািীন এলাকায় গ্যাদসর সমাট তেরনক চারহো কত?

৬। আপনার এলাকায় তেরনক সরবরাহকৃত গ্যাদসর পররমাণ কত?

৭। আপনার এলাকায় গ্যাস রবতরণ সনটওয়াদকষ গ্যাদসর চাপ (pressure) সকমন?

৮। গ্যাদসর স্বল্পতার কারদণ গ্রাহক অরভদর্াদগর িরন ও সাংখ্যা সকমন?

৯। রজটরসএল কতৃষক বাস্তবায়নিীন উরেরখত প্রকদল্পর রক সুফল আপনার সকাম্পারন পাদে বদল আপরন মদন কদরন?

১০। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর নতুন রবদুযৎদকন্দ্র ও রশল্প গ্রাহকদক গ্যাস সাংদর্াগ সেয়া হদয়দে রক?
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১১। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার েপ্তদরর রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধ সপদয়দে রক না? সপদল তা পূদব ষর তুলনায় কত ভাগ?

১২। উক্ত প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর ফদল প্রতযক্ষ এবাং পদরাক্ষভাদব কমষসাংস্থাদনর সৃরষ্ট হদয়দে রক? হদল তা সকান সকান
খাদত?

১৩। সরকাদরর রাজস্ব আরও বৃরদ্ধ করদত রক পেদক্ষপ করা সর্দত পাদর বদল আপরন মদন কদরন?

১৪। সুফদলর পররমাণ বৃরদ্ধর লদক্ষয সকান ব্যবস্থা গ্রহদনর প্রদয়াজন আদে বদল আপরন মদন কদরন রক?
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (সুফলদভাগী গ্যাস উৎপােন সকাম্পারন-অপাদরশন রবভাগ)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ

২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ

৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ

৪। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ আপনাদের তেরনক গ্যাস উৎপােন কত রেল?
৫। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পদর আপনাদের বতষমান তেরনক গ্যাস উৎপােন কত?

৬। উরেরখত প্রকদল্পর মাধ্যদম আপনাদের সকাম্পারন রক সুফল সভাগ করদে বদল আপরন মদন কদরন?
৭। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার সকাম্পারনর রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধ সপদয়দে রক? বািদল তার পররমাণ কত?
৮। উক্ত প্রকল্প সথদক আরও অরিক সুফল সপদত রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন?
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” ।
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (সুফলদভাগী রবদুযৎদকন্দ্র)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৫। আপনার রবদুযৎদকদন্দ্রর িরন রক এবাং এর উৎপােন ক্ষমতা কত?
৬। বতষমাদন রবদুযৎদকন্দ্রট রক সম্পূণ ষ ভাদব সচল?
৭। সািারণত তেরনক অফরপক এবাং রপক আওয়ার এ উৎপােন কত MW?
৮। অফরপক এবাং রপক আওয়ার এর রবদুযৎ উৎপােদনর জন্য প্ররতঘণ্টায় রক পররমাণ গ্যাদসর প্রদয়াজন?
৯। উক্ত চারহোর রবপররত ঘন্টা রভরত্তক গ্যাস প্রারপ্তর পররমাণ কত?
১০। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ আপনাদের রবদুযৎদকদন্দ্র স্থারপত গ্যাস সেশন এর মাধ্যদম রনি ষাররত কত
চাপ (psi) পররবদতষ প্রকৃত প্রাপ্ত চাপ কত রেল?
১১। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পর আপনাদের রবদুযৎদকদন্দ্র স্থারপত গ্যাস সেশন এর মাধ্যদম রনি ষাররত কত
চাপ (psi) পররবদতষ প্রকৃত প্রাপ্ত চাপ কত?
১২। বতষমাদন গ্যাদসর চাপ বৃরদ্ধ সপদয়দে রক?

হযাঁ

না
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উত্তর না হদল গ্যাস সরবারদহর অপর্ ষাপ্ততা জরনত কারদণ আপনাদের রবদুযৎ উৎপােদনর হ্রাদসর পররমাণ কত?

১৩। উরেরখত প্রকদল্পর মাধ্যদম আপনাদের প্রকৃত চারহো অনুর্ারয় পররমাণ ও চাদপ গ্যাস সরবরাহ রনরিত হদল
আপনাদের রবদুযৎদকদন্দ্র রক সম্পূণ ষ কযাপারসটদত উৎপােন সক্ষম হদব বদল মদন কদরন রক?
১৪। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনাদের রবদুযৎদকন্দ্র পূণ ষ সজনাদরশদন সক্ষম রক?
১৫। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার সকাম্পারনর রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধ সপদয়দে রক? বািদল তার পররমাণ কত?
হযা

না

হযা হদল ২০১৪ সাদলর তুলনায় (করমশরনাং এর পূদব ষ) ২০১৫ সাদল কত ভাগ বৃরদ্ধ সপদয়দে?
১৬। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম কমষসাংস্থান সৃরষ্ট হদয়দে রক? হদল সকান খাদত?
১৭। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম কৃরর্ খাদত সকান উন্নরত সারিত হদয়দে বদল আপরন মদন কদরন রক?
১৮। উক্ত প্রকল্প সথদক আরও অরিক সুফল সপদত রক ব্যবস্থ গ্রহণ করা েরকার বদল আপরন মদন কদরন?
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প্রকদল্পর নামঃ “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)” ।
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ গ্যাস ট্রান্সরমশন সকাম্পারন রলরমদটি (রজটরসএল)

KII এর জন্য সাদভষ রশরিউল (সুফলদভাগী সার-কারখানা)
১। উত্তরোতা প্ররতষ্ঠাদনর নামঃ
২। উত্তরেতা কমষকতষার নাম ও পেরবঃ
৩। উত্তরোতার ই-সমইল আইরিঃ
৫। আপনার সারকারখানা এর উৎপােন ক্ষমতা কত?
৬। বতষমাদন সারকারখানা রক সম্পূণ ষ ভাদব সচল?
৭। সািারণত তেরনক উৎপােন কত MT?
৮। সার-কারখানায় উৎপােদনর জন্য প্ররতঘণ্টায় রক পররমাণ গ্যাদসর প্রদয়াজন?
৯। উক্ত চারহোর রবপরীত ঘন্টা রভরত্তক গ্যাস এ প্রারপ্তর পররমাণ কত?
১০। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পূদব ষ আপনাদের সার কারখানায় স্থারপত গ্যাস সেশন এর মাধ্যদম রনি ষাররত
কত চাপ (psi) পররবদতষ প্রকৃত প্রাপ্ত চাপ কত রেল?
১১। উক্ত কদেসরিয় করমশরনাং এর পর আপনাদের সার কারখানায় স্থারপত গ্যাস সেশন এর মাধ্যদম রনি ষাররত
কত চাপ (psi) পররবদতষ প্রকৃত প্রাপ্ত চাপ কত?
১২। গ্যাস সরবারদহর অপর্ ষাপ্ততজরনত কারদণ আপনাদের সার কারখানায় উৎপােদনর হ্রাদসর পাদে রক?
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১৩। উরেরখত প্রকদল্পর মাধ্যদম আপনাদের সার কারখানায় রক পূণ ষ সজনাদরশদন সক্ষম বদল মদন কদরন রক?
১৪। উক্ত প্রকদল্পর কারদণ আপনার সকাম্পারনর রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধ সপদয়দে রক? রািদল তার পররমাণ কত?
১৫। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম কমষসাংস্থান সৃরষ্ট হদয়দে রক? হদল সকান খাদত?
১৬। উক্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম কৃরর্ খাদত সকান উন্নরত সারিত হদয়দে বদল আপরন মদন কদরন রক?
১৭। উক্ত প্রকল্প সথদক আরও অরিক সুফল সপদত রক ব্যবস্থ গ্রহণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন?
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রজটরসএল প্রিান অরফস সথদক তথ্য সাংগ্রহ করার সচকরলে উত্তরোতা সম্পকীয় তথ্য
১।

নাম : .................................

২। পেবী :..............

৩।

বয়স : ................................ বেদর

৪। রলঙ্গ : ১=পুরুর্ ২=মরহলা

১

রপরপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী মালামাল/দসবা ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যাবলী
মন্ত্রণালয় রবভাগ/

২

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

৩

প্রকদল্পর নাম

৪

েরপত্র অনুর্ায়ী কাদজর নাম

৫

েরপত্র প্রকাদশর মাধ্যদম (আন্তজষারতক/জাতীয়)

৬
৭

েরপত্র প্রকৃরত
েরপত্র রবক্রয়শুরুর তাররখ

৮

েরপত্র রবক্রদয়র সশর্ তাররখ ও সময়

৯

েরপত্র গ্রহদণর সশর্ তাররখ ও সময়

১০

প্রাপ্ত সমাট েরপদত্রর সাংখ্যা

১১

েরপত্র সখালার তাররখ ও সময়

১২

সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা

১৩

নন সরসপনরসভ েরপদত্রর সাংখ্যা

১৪

েরপত্র মূল্যায়ন করমটর সভার তাররখ

১৫

কার্ ষ রববরণী অনুদমােদনর তাররখ

১৬

রসএস ততররর তাররখ
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১৭

Notification of award( প্রোদনর তাররখ)

১৮

সমাট চুরক্ত মূল্য

১৯

চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ

২০

কার্ ষাদেশ প্রোদনর তাররখ

২১

কার্ ষাদেশ অনুর্ায়ী কাজ শুরুর তাররখ

২২

সময়বৃরদ্ধ থাকদল, কতরেন বৃরদ্ধ এবাং কারণ

২৩ কার্ ষাদেশ অনুর্ায়ী কাজ সমারপ্তর তাররখ
২৪

চূিান্ত রবল জমাোদনর তাররখ ও রবদলর পররমাণ

২৫

চুিান্ত রবল পররদশাদির তাররখ ও পররমাণ

২৬
২৭

২৮

ক্রদয়র সক্ষদত্র সরকারী ক্রয় নীরতমালা অনুসরণ করা হদয় রেল
রক না?
না হদল সকন করা হয় রন?

২৯

পণ্যগুদলার গুণগত মাদনর সক্ষদত্র সকান রবচুযরত ঘদটরেল রক না
?
হদয় থাকদল সকন?

৩০

েরপদত্র উদেরখত মূল্য অদপক্ষা অরিক ব্যয় হদয়রেল রক না?

৩১

হদয় থাকদল সকন?

৩২

ক্রয়কৃত পদণ্যর ওয়াদররন্ট রেল রক?
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৩৩

থাকদল কত রেন?

৩৪

ওয়াদররন্টর সমদয়র মদধ্য পণ্য গুদলার সকান ক্রট িরা
পদিরেল রক না?

৩৫

ক্রট হদয় থাকদল সসবামান সকমন রেল?

৩৬

কার্ ষ সম্পােদন মূল সেরসরফদকশন সথদক সকান রবচুযরত
ঘদটদে রকনা?
ঘটদল সকন?

৩৭
৩৮
৩৯

রনমষাদণর সময় প্রদয়াজনীয় মালামাল র্থার্থ সাংখ্যায় ক্রয়
এবাং ব্যবহার করা হদয়দে রকনা?
ভূরম অরিগ্রহণ করা হদয়রেল রক না রকভাদব হদয়রেল প্ররত
শতক কত টাকা

৫।

প্রকল্পািীন লক্ষযমাত্রা অরজষত হদয়দে রক?

৬।

লক্ষযমাত্রা অরজষত না হদয় থাকদল কারণ রক?

(১=হযাঁ, ২=না)

(১)........................................................
(২)........................................................
(৩)..........................................................
৭।

এই প্রকদল্পর মালামাল সাংগ্রহ করার সক্ষদত্র লক্ষণীয় দূব ষল ও সফলতার রবর্য়গুরল উদেখ করুন

১.................................................................
২................................................................
৩................................................................
তথ্য প্রোনকাররর নামঃ
স্বাক্ষরসহ সীল ও তাররখঃ
সফানঃ
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পরররশষ্ট-২
গ্যাদসর চারহো ও সর্াগাদনর বতষমান পরররস্থরত

সূত্রঃ সপদট্রাবাাংলা

66

পরররশষ্ট-৩

পরামশষদকর কার্ ষপরররি (ToR) অনুসাদর সচকরলে
ক্ররমক
পরামশষদকর কার্ ষপরররি (ToR)
নাং
১
প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা,
অথ ষায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য);
২
৩
৪

৫

৬

৭

৮

৯
১০
১১
১২

প্ররতদবেদন গৃহীত পেদক্ষপ
প্রথম অধ্যায় (পৃষ্ঠা১-৬) ।

প্রকদল্পর সারব ষক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও
তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা ১৪-২০) ।
আরথ ষক) অগ্রগরত তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ,
সারণী/সলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা
প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা
তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা২৮-২৯)
প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা
তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা২১-২৭) ।
সাংগ্রদহর(Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত আইন ও রবরিমালা
(রপরপএ,রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) প্ররতপালন
করা হদয়দে/হদে রক না সস রবর্দয় পর্ ষদবক্ষণ;
প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/ভরবষ্যদত সাংগ্রহ করা হদব এমন পণ্য,
কার্ ষ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয়
জনবলসহ আনুর্রঙ্গক রবর্য় পর্ ষদবক্ষণ;
প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদত
রনি ষাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ
অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা
হদয়দে/হদে রক না সস রবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ;
প্রকদল্পর ঝরুঁ ক সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ ষায়দন রবলি,
বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলি,
ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারের
কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ;
প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অথ ষ বরাে, অথ ষ োি
রবল পররদশাি ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদত্তর পর্ ষাদলাচনা ও
পর্ ষদবক্ষণ;

তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা২১-২৭) ।

তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা২৮)।

তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা১৯-২০) ।

তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা১৯-২০)।

প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (Exit Plan) করার
পঞ্চম অধ্যায় (পৃষ্ঠা ৪৫) ।
লদক্ষয মতামত প্রোন
SWOT ANALYSIS
চতুথ ষ অধ্যায় (পৃষ্ঠা ৪০)।
সারব ষক পর্ ষাদলাচনা;
পঞ্চম অধ্যায় (পৃষ্ঠা ৪৩) ।
(প্রকদল্পর অনুদমারেত রিরপরপ অনুয়ায়ী প্রকদল্পর সকল কার্ ষক্রম
র্থার্থভাদব সম্পারেত হদয়দে রক না এবাং প্রকদল্পর উদেশ্য সারিত
হদয়দে
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রক না রবদশর্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরমষত স্থাপনা, পাইপলাইন ও
র্ন্ত্রপারতসমূদহর িারা আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায় র্থাক্রদম ১৫০০
MMCFD ও ৫০০ MMCFD গ্যাস সরবরাহ রনরিত
হদয়দে রকনা তা প্ররতদবেদন সুেষ্ট করদত হদব;

১৪

সুপাররশ

তৃতীয় অধ্যায় (পৃষ্ঠা ১৯)।

র্ষ্ঠ অধ্যায় ।
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পরররশষ্ট-৪

Terms of Reference (ToR)
for
IMPACT EVALUATION

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর জন্য রনব ষারচত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশষদকর কার্ ষপরররি (ToR):
ক. প্রকদল্পর রববরণীঃ
১

প্রকদল্পর নাম

: “আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গা কদেসর সেশন স্থাপন (২য় সাংদশারিত)”

২.

উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ

: রবদুযৎ, জ্বালারন ও খরনজ সম্পে মন্ত্রণালয়/জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাগ

৩.

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

: রজটরসএল (সপদট্রাবাাংলার একট সকাম্পানী)

৪.

প্রকদল্পর অবস্থান

: ঢাকা রবভাদগর টাঙ্গাইল সজলার কারলহারত উপদজলার এদলঙ্গা এবাং
চট্টগ্রাম রবভাদগর ব্রাহ্মনবারিয়া সজলার আশুগঞ্জ উপদজলা

৫. অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :
অনুদমােদনর পর্ ষায়

সময়াে

মূল অনুদমারেত

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০০৮

১ম- ব্যয় বৃরদ্ধ
ব্যারতদরদক সময় বৃরদ্ধ

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০০৯

২য়- ব্যয় বৃরদ্ধ
ব্যারতদরদক সময় বৃরদ্ধ

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০১১

অনুদমারেত ব্যয়
সমাট
রজওরব
রপএ
সাংস্থার অথ ষ
৩০৪০৮.৪৮
৯৪৮১.১৩
২০৯২৭.৩৫
০.০০
৩০৪০৮.৪৮
৯৪৮১.১৩
২০৯২৭.৩৫
০.০০
৩০৪০৮.৪৮
৯৪৮১.১৩
২০৯২৭.৩৫
০.০০

হ্রাস/বৃরদ্ধ (%)
মূল রিরপরপর
তুলনায়
-

সব ষদশর্ অনুদমােদনর
তুলনায়
-

-

-

-

-
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অনুদমােদনর পর্ ষায়

সময়াে

৩য়- ব্যয় বৃরদ্ধ
ব্যারতদরদক সময় বৃরদ্ধ

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০১৩

১ম সাংদশািন

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০১৫

২য় সাংদশািন

জানুয়ারর ২০০৬
হদত জুন ২০১৮

অনুদমারেত ব্যয়
সমাট
রজওরব
রপএ
সাংস্থার অথ ষ
৩০৪০৮.৪৮
৯৪৮১.১৩
২০৯২৭.৩৫
০.০০

১৪৯৪১৩.৩৪
৫৪৪৭৭.১৫
৯১৯১২.২১
৩০২৩.৯৯
১৪৩০৫৯.৪৩
৪৯১৪১.২২
৮৮৭১২.৮৪
৫২০৫.৩৭

হ্রাস/বৃরদ্ধ (%)
মূল রিরপরপর
তুলনায়
-

সব ষদশর্ অনুদমােদনর
তুলনায়
-

৩৯১.৩৫%

-

৩৭০.৪৫%

(-) ৪.২৬%

৬.

ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত: জুন ২০১৮ পর্ ষন্ত আরথ ষক অগ্রগরত ১৩৩০৫৮.৪২ লক্ষ টাকা।

৭.

প্রকদল্পর উদেশ্যঃ




৮.

Installation of Compressor Stations at Ashuganj and Elenga with throughputs of 1500 MMCFD
and 500 MMCFD respectively for increasing gas transmission capacity, creating better
operational flexibility, ensuring better line pack management (especially for gas supply to
power plants during peak hours);
Reducing cost and installation time that would otherwise be required in case of pipeline
construction as teh other alternative soulution.

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহঃ







Installation of Compressor and other Compressor related facilities;
Imported Materials and Equipment (Compressor associated equipment);
Financing/Commitment Charges;
Consultancy cost for compressor station at Ashuganj and Elenga;
Freight and Insurance;
Training Expenses.

খ. পরামশষদকর কার্ ষপরররি (ToR) :
৯.০

পরামশষদকর োরয়ত্বঃ

৯.১

প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অথ ষায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য);
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৯.২

প্রকদল্পর সারব ষক এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ ষক) অগ্রগরত তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ,
সারণী/সলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা;

৯.৩

প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা;

৯.৪

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত আইন ও
রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) প্ররতপালন করা হদয়দে/হদে রক না সস রবর্দয়
পর্ ষদবক্ষণ;

৯.৫

প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/ভরবষ্যদত সাংগ্রহ করা হদব এমন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য
প্রদয়াজনীয় জনবলসহ আনুর্রঙ্গক রবর্য় পর্ ষদবক্ষণ;

৯.৬

প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি ষাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান,
পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দে/হদে রক না সস রবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও
পর্ ষদবক্ষণ;

৯.৭

প্রকদল্পর ঝরুঁ ক সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ ষায়দন রবলি, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলি,
ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ;

৯.৮

প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অথ ষ বরাে, অথ ষ োি রবল পররদশাি ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদত্তর পর্ ষাদলাচনা
ও পর্ ষদবক্ষণ;

৯.৯

উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক) কতৃষক চুরক্ত স্বাক্ষর, চুরক্তর শতষ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ ষ োি, রবল
পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপাত্তরভরত্তক পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ;

৯.১০

প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (Exit Plan) করার লদক্ষয মতামত প্রোন;

৯.১১

SWOT ANALYSIS;

৯.১২

সারব ষক পর্ ষাদলাচনা;

৯.১৩

প্রকদল্পর অনুদমারেত রিরপরপ অনুয়ায়ী প্রকদল্পর সকল কার্ ষক্রম র্থার্থভাদব সম্পারেত হদয়দে রক না এবাং প্রকদল্পর উদেশ্য
সারিত হদয়দে রক না রবদশর্ত প্রকদল্পর মাধ্যদম রনরমষত স্থাপনা, পাইপলাইন ও র্ন্ত্রপারতসমূদহর িারা আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গায়
র্থাক্রদম ১৫০০ MMCFD ও ৫০০ MMCFD গ্যাস সরবরাহ রনরিত হদয়দে রকনা তা প্ররতদবেদন সুেষ্ট করদত
হদব;

৯.১৪
৯.১৫

সুপাররশ;
কতৃষপক্ষ রনি ষাররত অন্যান্য রবর্য়াবলী।

১০. পরামশষক প্ররতষ্ঠান ও পরামশষদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ
ক্রঃ পরামশষদকর প্রকৃরত
১.

পরামশষক প্ররতষ্ঠান

২.

(ক) টীম রলিারঃ

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা

অরভজ্ঞতা

গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত োরি
পররচালনায় ন্যযনতম ০১ (এক) বেদরর অরভজ্ঞতাসম্পন্ন।
সকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়  প্রকল্প বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পদকষ স্বে
হদত তরিৎ/র্ন্ত্র প্রদকৌশল/
িারণাসহ তরিৎ/র্ন্ত্র প্রদকৌশল/ কযারমদকল প্রদকৌশল
সাংক্রান্ত কাদজ ন্যযনতম ১০ (েশ) বেদরর অরভজ্ঞতা;
কযারমদকল প্রদকৌশল রবর্দয়
কমপদক্ষ িাতক রিগ্রী।
 টীম রলিার রহদসদব ন্যন্যতম ০১ (এক) বের কাজ করার
অরভজ্ঞতা;
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ক্রঃ পরামশষদকর প্রকৃরত

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা

অরভজ্ঞতা
 পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায়
রবদশর্ েক্ষতা থাকদত হদব;
 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকষ সম্যক
িারণা থাকদত হদব রবদশর্ত উন্নয়ন সহদর্াগীদের
প্ররকউরদমন্ট গাইিলাইন সম্পদকষ রবদশর্ িারণা
থাকদত হদব এবাং
 করম্পউটার চালনায় েক্ষতা থাকদত হদব।
 প্রকল্প বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পদকষ স্বে
িারণাসহ তরিৎ/র্ন্ত্র প্রদকৌশল/ কযারমদকল প্রদকৌশল
সাংক্রান্ত কাদজ ন্যযনতম ০৩ (রতন) বেদরর অরভজ্ঞতা;
 পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণয়দনর অরভজ্ঞতাদক
অগ্রারিকার সেওয়া হদব;
 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকষ সম্যক
িারণা থাকদত হদব এবাং
 করম্পউটার চালনায় েক্ষতা থাকদত হদব।
আথ ষ-সামারজক গদবর্ণা/ সাংরেষ্ট কাদজ কমপদক্ষ পাঁচ
বেদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;

(খ) তরিৎ/র্ন্ত্র
প্রদকৌশলী/
কযারমদকল
প্রদকৌশলী

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়
হদত তরিৎ/র্ন্ত্র প্রদকৌশল/
কযারমদকল প্রদকৌশল রবর্দয়
কমপদক্ষ িাতক রিগ্রী।

(গ)আথ ষ-সামারজক
রবদশর্জ্ঞঃ

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হ
সত সমাজ রবজ্ঞান/ অথ ষনীরত/
সামারজক রবজ্ঞান অনুর্দের
আওতাভূক্ত রবর্দয় কমপদক্ষ
িাতদকাত্তর রিগ্রী

(ঘ) িাটা
ম্যাদনজদমন্ট
সেশারলষ্টঃ

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হদত সাংরেষ্ট রবর্দয় গদবর্ণা/িাটা ম্যাদনজদমন্ট কাদজ কমপদক্ষ
পররসাংখ্যান/
অথ ষনীরত/ পাঁচ বেদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;
সাংরেষ্ট রবর্দয় কমপদক্ষ
িাতদকাত্তর রিগ্রী

১১. পরামশষক প্ররতষ্ঠান কতৃষক রনদেবরণ ষত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব:
ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম

োরখদলর সময়

১.

ইনদসপশন প্ররতদবেন

চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য

২.

১ম খসিা প্ররতদবেন

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য

৩.

২য় খসিা প্ররতদবেন

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য

৪.

চূিান্ত প্ররতদবেন

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য

1২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রয়েে:
 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন);
 লিলিন্ন যেকয়হাল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে জন্য প্রয়োজনীে সহয়োলগিা প্রোন।
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সট্রইরনাং ম্যাদনজদমন্ট কনসালদটন্ট ইন্টারন্যাশনাল
খান ম্যানসন, ৮ম তলা, ১০৭, মরতরেল বারণরজযক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাাংলাদেশ
সটরলদফান +৮৮০-২-৯৫৬৫১২২, E-mail :info_tmc@yahoo.com
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