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রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড)
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রনফ ষাী াযাংদক্ষ
Acronyms
প্রথভ অধ্যায়- প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ষক্রদভয আওতায় গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ
প্রকদল্পয টবরভ
প্রকদল্পয উদেশ্যমূ
প্রকদল্পয াংরক্ষন্ভ রযরচরত
প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন ও আন্তোঃখাত ভন্বয়
প্রকল্প অনুদভাদন ও াংদাধন
আন্তখাত ভন্বয়
প্রকদল্পয প্রধান কাজ
প্রকদল্পয দারয়ত্ব ারনকাযী রযচারক ও কাযী রযচারদকয নাভ ও দারয়ত্বকার
প্রকল্প এরাকা
প্রকদল্পয রগ-সেভ
কভষ ও ক্রয় রযকল্পনা
প্রকদল্পয অাংগরবরিক রক্ষুভাত্রা
রিতীয় অধ্যায়- প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ষক্রদভয কাম ষদ্ধরত
যাভষক প্ররতষ্ঠাদনয দারয়ত্ব ও কতষব্য
প্রবাফ মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দনয কাম ষ দ্ধরত
সকৌরগত দ্ধরত
রফদেলণগত কাঠাদভা
ভীক্ষায ধাযনা
ভীক্ষা দ্ধরত
ভীক্ষা রযচারনায় কযনীয় ও ম্ভাব্য প্রারন্ভ/পরাপর
এরাকা রনফ ষাচন
উিয দাতা রনধ ষাযণ
SWOT রফদেলণ দ্ধরত
ভীক্ষা ব্যফস্থানা
তৃতীয় অধ্যায়-প্রকদল্পয ারফ ষক ও অঙ্গরবরিক রক্ষুভাত্রা, অগ্রগরত ও ভস্যামূ
আরথ ষক অগ্রগরত
সবৌত অগ্রগরত
প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যামূ
চতুথ ষ অধ্যায়- প্রকদল্পয ক্রয় কাম ষক্রভ ও ররআয ২০০৮ এয প্রদয়াগ
আযরডরর অনুাদয ক্রয় রযকল্পনা
দযত্র ও প্রস্তাফ মূল্যায়ন করভটি গঠন
ক্রয় কাম ষক্রভ রযফীক্ষণ
ঞ্চভ অধ্যায়- প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ
প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা
লষ্ঠ অধ্যায়োঃ- SWOT রফদেলণ
SWOT রফদেলণ দ্ধরত
প্রকদল্পয SWOT রফদেলণ ও রদক রনদদ ষনা
ন্ভভ অধ্যায়- প্রকদল্পয প্রবাফ ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ
সকআইআই ও অন্যান্য রনরফড় বফঠক ও এপরজরডয পরাপর ম ষাদরাচনা
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রনফ ষাী ায-াংদক্ষ
আদরাচু প্রকল্পটি স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি উন্নয়ন, আভদারনকৃত সারায প্যাদনদরয গুনগত ভান মাচাই,
ষ প্রভন ও জাতীয় রগ্রড রাইদনয
বফজ্ঞারনক কভষকতষাদদয সৌয রি রফলয়ক জ্ঞাদনয উন্নয়ন, রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন
উয রনবষযতা কভাদত ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ (রফরএআইআয) র ও
জ্বারারন
গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউট (আইএপআযরড) এয একটি গদফলণা ও উন্নয়ন উদযাগ।
আদরাচু প্রকল্পটি ৫ এরপ্রর ২০১২ তারযদখ ১৮৯৪.২৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যয় ও জানুয়াযী ২০১২ সথদক জুন ২০১৫
ভদয়য জন্য অনুদভাদন রাব কদয। যফতীদত এই প্রকল্পটিয প্রাক্কররত ব্যয় ও ভয় একফায বৃরদ্ধ কযা য় ও একফায
আন্তোঃখাত ভন্বয় কযা য়। সভাট প্রাক্কররত ব্যয় ২৭৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা ও ভয় জানুয়াযী ২০১২ সথদক জুন ২০১৬ ম ষন্ত
প্রকদল্পয সভয়াদ রনধ ষাযণ কদয প্রকল্পটিয ১ভ াংদাধন ১৬ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযদখ প্রারনক অনুদভাদন ায়।
প্রকল্পটিয কর অফকাঠাদভা স্থান কাম ষক্রভ জুন ২০১৬ এ ভান্ভ দয়দছ।
প্রকদল্পয াংদারধত রডরর (আযরডরর)-টি াধাযণবাদফ সুগঠিত দরও এয কাম ষক্রদভয রগ-সেভটি বারবাদফ বতরয
কযা য়রন। এদত প্রকদল্পয রক্ষু স্পষ্ট নয়, প্রকল্প মাচাইদয়য সূচক উদেখ থাকদরও তা অজষদনয ফছযওয়াযী টাদগটষ
সদয়া য়রন এফাং অন্ততোঃ কত াদরয ভদধ্য রফরবন্ন সূচক অরজষত দত দফ - সই রযকল্পনা আযরডররদত অনুরস্থত
রছর। ক্রদয়য প্রধান উাদানগুদরা দযদত্রয সস্পররপদকন অনুমায়ী এফাং অনুদভারদত ভদয়য ভদধ্যই ভান্ভ অফস্থায়
াওয়া সগদছ। প্ররতটি প্যাদকদজয ক্রয় াংক্রান্ত দরররদত্রয রফরবন্ন অাং ম ষাদরাচনা কদয সদখা মায় প্যাদকজগুদরায
ক্রয় কাম ষক্রদভয সক্ষদত্র ররআয ২০০৮ ও ররএ ২০০৬ অনুযণ কদয কযা দয়দছ।
প্রকদল্প ৬৪ রকদরাওয়াট রক আকাদযয সৌয প্যাদনর ম্পন্ন গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি স্থান কযা দয়দছ।
রদস্টভটি ফছদয প্রায় ৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয কদয রফরএআইআয ও আইএপআযরড এয রফরবন্ন সরাদড
এফাং উিৃি অাং জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদড যফযা কযদছ। পদর রফদ্যুৎ চারদা সমাগাদন জাতীয় গ্রীদডয উয
রফরএআইআয- এয রনবষযীরতা কদভদছ এফাং জাতীয় গ্রীদডয রফদ্যুৎ অন্যত্র কাদজ রাগাদনা মাদে। আফায এই
সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ দত রফদ্যুৎ উৎাদদনয ভরযভাণ রফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীদডয রফদ্যুৎ সকদে বতরয না ওয়ায়
ষ প্ররভত দে। স্থারত সৌয রফদ্যুৎ
প্ররতফছয প্রায় ৫২ টন ভভাদনয কাফ ষন ডাই অক্সাইড ফা গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
রদস্টভ দত রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ রদদফ সদখা মায় সম, প্ররত রকদরাওয়াট আওয়ায ফা প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন
খযচ ফতষভান ফাজাদযয মন্ত্রারতয দদযয ভাদন প্রায় ৭ টাকা (রদস্টভ স্থান ও যক্ষণাদফক্ষণ খযচ রফদফচনা কদয), মা
গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ (রদস্টভ স্থান ও যক্ষণাদফক্ষণ খযচ রফদফচনা কদয) ও জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদডয
অন্যান্য প্রচররত জ্বারানী ও প্রমৄরি দক্ষতারবরিক (রফদলত রডদজর ও পাদন ষ অদয়র) রফদ্যুৎ উৎাদন খযদচয
(রদস্টভ স্থান ও যক্ষণাদফক্ষণ খযচ রফদফচনা না কদয) প্রায় অদধ ষক।
স্বল্প মুদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদন প্রমৄরিয উন্নয়দন ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরয ও গুণগতভান মাচাইদয়য জন্য
গদফলণাগায স্থান এফাং সৌয রিয রযভাদ গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ। ২০১৬ াদর মন্ত্রারত স্থাদনয য
গদফলণায় সৌয সকাদলয দক্ষতা ০.৫% এয কভ থাকদরও ইরতভদধ্য তা ৫.৫% এয উয াওয়া মাদে। সৌয রফদ্যুৎ
গদফলণায় গদফলণাগাযটি সদদ ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযদত একটি সন্টায অপ এরক্সদরন্প রদদফ কাজ কযদছ,
মাদত রফরএআইআয ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয রক্ষক, গদফলক ও অন্যান্যযা সমৌথবাদফ উচ্চতয গদফলণায় কাজ
কযদছন এফাং গদফলণারব্ধ পরাপর রফরবন্ন বার ভাদনয জান ষাদর প্রফন্ধ আকাদয ছাা ও প্যাদটন্ট আকাদয জভায কাজ
কযদছন।
সৌয ভরডউদরয গুণগত ভান মাচাই কযায উদেশ্যদক াভদন সযদখ সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযীয গুণগত ভান মাচাই
যীক্ষাগায বতরয কযা দয়দছ। ফতষভান ফাজাদয প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয ভরডউর (~২৬০ রক ওয়াট) ও ব্যাটাযী (~
২০০ অয়ারম্পয়ায আওয়ায, ৩৬ সবাল্ট) এখাদন যীক্ষা কযা মায়। ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান
তাদদয আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী এই প্রকদল্পয গদফলণাগাদয যীক্ষা করযদয়দছন। কভ াংখ্যক সৌয
ভরডউদরয গুণগত ভান মাচাইদয়য কাযন রদদফ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদন ম ষান্ভ মন্ত্রারত ও ভরডউদরয ভান মাচাইদয়য আদষ
রযদফ বতরয না কদয সটরস্টাং উদেখ কযা মায়।
প্রকদল্প সৌয রফদ্যুৎ বতরয, সৌয ভরডউর/ব্যাটাযীয গুণগত ভান মাচাই ও সৌয সকাল বতযীয প্ররতটি মদন্ত্রয কাজ ও
যক্ষণাদফক্ষণ ম্বদন্ধ আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয ১১ জন কভষকতষাদক প্ররক্ষণ সদয়া দয়দছ। মাদদয
অদনদকই প্রকদল্পয াদথ প্রতুক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ প্রকদল্পয গদফলণাগাদয কাজ কযদছন।
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সমদতু প্রকল্পটি একটি গদফলণাধভী কাজ, রফরবন্ন গদফলণা প্রমৄরি স্থাদনয য ভাত্র প্রায় রতন ফছয অরতফারত দয়দছ
এফাং এই সক্ষদত্র সদদয রফজ্ঞানীদদয অরবজ্ঞতা অন্যান্য বার গদফনাকাযী সদদয রফজ্ঞানীদদয সচদয় কভ, তাই এটি
এখদনা প্রকদল্পয মূর রক্ষু (স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ বতরযদত প্রমৄরিয উন্নয়ন) পূযদণয অদক্ষায় আদছ।
ারফ ষক কাম ষক্রভ ও ম ষাদরাচনায সপ্ররক্ষদত আদরাচু প্রকল্পটি সটকই কযায জন্য এফাং বরফষ্যদত এ ধযদনয অন্যান্য
প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য ভীক্ষারব্ধ সুারযমূ রনম্নরূোঃ
 বরফষ্যদত অনুরু প্রকদল্পয কাম ষ রযকল্পনা গ্রদণয ভয়
o অথ ষননরতক, কারযগযী ও াভারজক রফলদয় ম্ভাব্যতা মাচাই, রযদফগত প্রবাফ মাচাই, সুরনরদ ষষ্ট রগ
সেভ, কভষ রযকল্পনা ও সুরনরদ ষষ্ট এরক্সট রযকল্পনা কযা সমদত াদয;
o প্রকদল্পয রক্ষু ও উদেশ্য রনধ ষাযদণয সক্ষদত্র যকাদযয আনুারঙ্গক ররর ও সদদ অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয
পূফ ষফতী কাম ষক্রভদক রফদফচনায় সনয়া সমদত াদয;
o মতটুকু ম্ভফ ই-রজর (e-GP) দ্ধরত অনুযণ ও প্রকল্প াংরেষ্ট কভদক্ষ একজনদক ররআয ২০০৮
এয উয প্ররক্ষদণয রফধান যাখা সমদত াদয।
 প্রকদল্পয জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীড সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভটিয ব্যাক প্রচায ও ফাস্তফায়দনয জন্য
o সনট রভটারযাং নীরতভারা ২০১৮ অনুমায়ী একটি ম্পূণ ষ রদস্টদভ রুান্তয কযা সমদত াদয।
ষ হ্রাদয ভান রফরএআইআয এয ওদয়ফাইট ও
o রফদ্যুৎ আভদারন-যন্ভারন ও গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
ফাইদযয প্রচায াংক্রান্ত রফরদফাদড ষ সদয়া সমদত াদয।
 সৌয সকাল বতরযদত ফাাংরাদদদয অগ্রগরত ও ম্ভাফনা ম্বদন্ধ রনয়রভত সরভনায কযা সমদত াদয।
 রফরএআইআয এয সৌয ভরডউর সটরস্টাং সুরফধাদক রনয়রভত ব্যফায কযদত সদীয় রররদত সমদকান সৌয
রফদ্যুৎ প্রকদল্পয শুরু ও প্রকল্প চরাকারীন (~২০ ফছয) ভদয় রনয়রভত সৌয ভরডউর সটস্ট কযায রফলয়টি
আফরশ্যক কযা ও রফরএআইআয এয সৌয ভরডউর গদফলণাগাযটি রফএটিআই এয রনধ ষারযত স্টুান্ডাাড ষ
সভাতাদফক একটি পূণ ষাঙ্গ গদফলণাগায ফানাদত উদযাগ সনয়া সমদত াদয।
 ফতষভান সৌয সকাল গদফলণা ও উৎাদন অরবজ্ঞতাদক কাদজ রারগদয় সৌয ভরডউর বতরযয গদফলণা ও
উৎাদদনয প্রকল্প দদক্ষ সনয়া সমদত াদয।
এই ভীক্ষায় এটি সুস্পষ্ট সম, আদরাচু প্রকল্পটি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি গদফলণায় উদেখদমাগ্য ইরতফাচক প্রবাফ সপদরদছ।
প্রকল্পটিয জন্য প্রদি সুারযমূ ফাস্তফায়ন কযা সগদর প্রকল্পটি শুধু প্রকল্প এরাকায় নয়, ফযাং ারফ ষক বাদফ সদদয
আথ ষ-াভারজক রযভন্ডাদর রনোঃদেদ অরধকতয ইরতফাচক প্রবাফ যাখদত ক্ষভ দফ।
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BSTI
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CPTU
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DOE
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Key Informant Interview
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Kilo Watt
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Ministry of Environment and Forest
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Ministry of Science and Technology
National Renewable Energy laboratory, USA
Open Tendering Method
Project Completion Report
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Project Implementation Committee
vii

PPA 2006
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SREDA
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SWOT
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Public Procurement Act 2006
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প্রথভ অধ্যায়
প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ষক্রদভয আওতায় গৃীত প্রকদল্পয রফফযণ
১.১ প্রকদল্পয টবরভ
প্রকল্পটিয রডরর বতরয কযা দয়দছ ২০০৯ াদরয ফাাংরাদদদয রফদ্যুৎ চারদা, উৎাদন ও যফযাদয সপ্রক্ষাদট।
রডরর অনুাদয প্রকদল্পয টবরভ রনদম্ন ফণ ষনা কযা র।
২০০৯ াদর ফাাংরাদদদ রি (রফদ্যুৎ, জ্বারানী, ইতুারদ) এয অবাফ রছর প্রকট। তখন ফাাংরাদদদয রফদ্যুৎ গ্রীদডয
সফরযবাগ রফদ্যুৎ বতরয কযা ত প্রাকৃরতক গ্যা দত। আফায গ্যাদক্ষত্রগুদরা সথদক সম রযভাণ গ্যা উদিারন কযা
ত তা গৃস্থারী/কাযখানায় যারয গ্যাদয সমাগান রদদয় রফদ্যুৎ সকেগুদরাদত গ্যাদয সমাগান রদদত প্রায় ব্যথ ষ রছর।
সদ জুদড় রফদ্যুৎ রফভ্রাদটয পদর কাযখানায় কভ উৎাদন ও পরশ্রুরতদত কভ উৎারদত ণ্য যন্ভানীয পদর রল্প
কাযখানাগুদরা রফম ষস্ত অফস্থায় রছর। তৎকারীন ভদয় সদখা মায় সম, ফাাংরাদদদয রফদ্যুদতয জাতীয় গ্রীদডয সভাট
উৎাদন রছর ৪১০০ সভগাওয়াট এফাং গ্রীড দত সভাট জনাংখ্যায ভাত্র ৪৭% রফদ্যুৎ সুরফধা সত (ফাাংরাদদ
অথ ষননরতক ভীক্ষা ২০০৯)। উযন্তু জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদডয অদনক কাযখানা রছর ফয় উিীণ ষ এফাং সম সকান ভয় ফন্ধ
ফায সঝোঁকপ্রফন।
ষ কভাদত এফাং বরফষ্যদতয জন্য জ্বারারন
রফদ্যুৎ ঘাটরতয এই ভয়কাদর, ফায়ুভণ্ডদর গ্রীন াউজ গ্যাদয রনগভন
রনযািায ফাড়াদত ফাাংরাদদদ সৌয রি একটি গুরুত্বপূণ ষ বরভকা ারন কযদত াদয। সৌয রি দত রফদ্যুৎ রি
বতরযদত উচ্চ প্রমৄরি ফা উচ্চ প্রমৄরিগত জ্ঞাদনয প্রদমাজন য় না এফাং এই প্রমৄরিদক য ফা প্রতুন্ত গ্রাদভও ব্যফায
কযা মায়। দয অদনক অব্যফহৃত ছাদ থাকায় এখাদন এই প্রমৄরি, রফদলবাদফ গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয
ম্ভাফনা ব্যাক। প্রকল্প এরাকা
র এয গদফলণাগায ও আফারক ছাদদয সক্ষত্রপর প্রায় ৭০,০০০ ফগ ষ পৄট
এফাং এখাদন সছাট আকাদযয সৌয রফদ্যুদতয গ্রীড (mini grid) স্থান কদয রফদ্যুৎ বতরয কযা ম্ভফ। মরদ সভাট
এরাকায ভাত্র ২০% ব্যফায কযা মায় তদফ,
র এয সভাট রফদ্যুৎ চারদায ৪% রফদ্যুৎ সৌয প্রমৄরি দত
সমাগান সদয়া ম্ভফ।
প্রকল্প এরাকাটিদত অরপ মূ রদদনয সফরা সখারা থাদক রফধায় এখাদন একটি ব্যাটাযী ব্যতীত গ্রীড াংমৄি সৌয
রফদ্যুৎ প্রমৄরিয প্রস্তাফ কযা য়। এই প্রমৄরিদত ব্যাটাযী না থাকায় রফদ্যুৎ খযচ অন্যান্য ব্যাটাযী াংমৄি সৌয প্রমৄরি
এয তুরনায় ৫০% কভাদনা ম্ভফ। প্রকল্প প্রস্তাফ বতরযয ভয় ফাাংরাদদদ সকান সৌয ভরডউর বতরযয রল্প রছর না।
তখন ফ সৌয ভরডউর সদীয় মুদ্রায রফরনভদয় রফদদ দত আভদারন কযা ত। এফ ভরডউদরয গুণগত ভান যীক্ষায
জন্য সকান বার ভাদনয গদফলণাগায রছর না। আভদারনকৃত সৌয ভরডউদরয গুণগত ভান মাচাইদয়য জন্য এই
প্রকল্পটিদত একটি গদফলণাগায বতরযয প্রস্তাফ যাখা দয়দছ।
প্রকল্প সভয়াদদ স্থারত ব্যাটাযীরফরন সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি অন্যান্য প্ররতষ্ঠান রনজস্ব উদযাদগ স্থান কযদত উিুদ্ধ দফ
এফাং সৌয রি ব্যফাদয ফাাংরাদদ নতুন একটি আদন সোঁছাদনায আা ব্যাি কযা দয়দছ।
১.১.১
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

প্রকদল্পয উদেশ্যমূ
স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি উন্নয়ন;
আভদারনকৃত সারায প্যাদনদরয গুনগত ভান রনরূদণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ;
প্ররক্ষণ প্রদান ও জনরি উন্নয়ন এফাং জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউদটয রফজ্ঞানীদদয সৌয রি
রফলয়ক কাদজয জ্ঞান উন্নীতকযণ;
ষ প্রভন;
রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন

(ঙ)

জাতীয় রগ্রড রাইদনয উয রনবষযতা কভাদনা।

১.১.২ প্রকদল্পয াংরক্ষন্ভ রযরচরত
আযরডরর অনুাদয প্রকদল্পয াংরক্ষন্ভ রফফযণ রনদম্ন সদয়া র।
প্রকদল্পয নাভ
উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা

:
:
:

প্রকদল্পয অফস্থান
অনুদভারদত অথ ষ
অনুদভারদত ভয়

:
:
:

স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদন প্রমৄরিয উন্নয়ন (১ভ াংদারধত)
রফজ্ঞান ও প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়
জ্বারারন গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউট
ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ (রফরএআইআয), ঢাকা
ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ, ধানভরণ্ড থানা, ঢাকা সজরা
২৭৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা (১০০% রজওরফ)
জানুয়াযী ২০১২-জুন ২০১৬

১.২ প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন ও আন্তোঃখাত ভন্বয়
১.২.১ প্রকল্প অনুদভাদন ও াংদাধন
আযরডরর ম ষাদরাচনায় সদখা মায়, আদরাচু প্রকল্পটি ৫ এরপ্রর ২০১২ তারযদখ অনুদভাদন রাব কদয। মায প্রাক্কররত
ব্যয় ধযা য় ১৮৯৪.২৬ রক্ষ টাকা এফাং ফাস্তফায়ন কার ধযা য় জানুয়াযী ২০১২ সথদক জুন ২০১৫ ম ষন্ত (৪২ ভা)।
অথ ষ ফযাদদ্ধয ১০০% গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফাদজট দত সমাগান সদয়ায রদ্ধান্ত য়। প্রকল্প অনুদভাদদনয
৩১ ভা (অরতফারত ভয় ~৮০%) য এক প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ও ভয় বৃরদ্ধয আদফদদনয রবরিদত প্রকল্পটিয
সভয়াদ ১ (এক) ফছয বৃরদ্ধ (৫৪ ভা) সভাট ব্যয় ২৭৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা রনধ ষাযণ কদয গত ২০ জানুয়াযী ২০১৫
তারযদখ জাতীয়
র র
(ECNEC - Executive Committee
of National Economic Council) কতৃক
ষ অনুদভারদত য় এফাং ১৬ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযদখ প্রকল্পটিয
১ভ াংদাধন প্রারনক অনুদভাদন জারয কযা য়। এদত সদখা মায় প্রকদল্পয সভয়াদ ১ ফছয ও আরথ ষক ফযাে
৪৬.৬২% বৃরদ্ধ ায়। রনদম্নয তাররকায় প্রকদল্পয মূর রডরর, ১ভ াংদারধত আযরডরর ও প্রকৃত অফস্থা তুদর ধযা
র।

াযণী ১.১- প্রকদল্পয মূর, াংদারধত ও প্রকৃত ব্যয় ও সভয়াদ

রফফযণ

আরথ ষক ফযাে

সভয়াদ

প্রাক্কররত
প্রকৃত
রজওরফ
রএ
সভাট

মূর রডরর ও
আযরডরর-এয তুরনা
জানুয়াযী ২০১২- জানুয়াযী ২০১২- ১ ফছয বৃরদ্ধ
জুন ২০১৫
জুন ২০১৬
জানুয়াযী ২০১২জুন ২০১৬
১৮৯৪.২৬
২৭৭৭.৪৩
৪৬.৬২% বৃরদ্ধ
০.০০
০.০০
১৮৯৪.২৬
২৭৭৭.৪৩
মূর রডরর

আযরডরর

(রক্ষ টাকায়)
আযডরর ও প্রকৃতএয তুরনা
ঠিক ভদয় সল

প্রকৃত ব্যয় ২৭৪৪.২৩
(৯৮.৮০%)

প্রকদল্পয রডরর ও আযরডরর ফযাদেয রফবাজন রনদম্নয তাররকায় সদয়া র। আরথ ষক ফযাদেয ভদধ্য যদয়দছ
অরপাযদদয সফতন, বাতা, াংস্কায, মন্ত্রারত ক্রয় ও রফরবন্ন রনভষাণ কাজ। এদত রাংবাদগয খযচ ধযা দয়দছ ম্পদ
াংগ্র ও সভযাভত কাদজ।

াযণী ১.২- প্রকদল্পয রডরর ও আযরডরর আরথ ষক ফযাদেয রফবাজন
(রক্ষ টাকায়)
ক্ররভক নাং

রফফযণ

একক

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

অরপাযদদয সফতন
কভষচাযীদদয সফতন
বাতারদ
যফযা ও সফা
সভযাভত, াংযক্ষন ও পুনফ ষান
ম্পদ াংগ্র
রনভষাণ ও পূতষ
মূরধন খাদত ররড বুাট
রফরফধ মূরধন ব্যয়
রপরজকুার করন্টদেরন্প
প্রাইজ করন্টদেরন্প
ফ ষদভাট=

১ জন
৪ জন
৫ জন
সথাক
সথাক
১১৮
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক

অনুদভারদত মূর রডরর

১ভ াংদারধত রডরর

৫.৮৮
১৫.২৬
২.০০
২৫১.৮৭
৯৭.২৫
১২১৪.১৫
১০৮.৩৮
১৩৮.১৫
৮.০০
৬.৩৩
৪৭.০০
১৮৯৪.২৬

৭.০৪
১৮.৯৭
২.০০
৩৫৪.৬৩
২২৫.৬৩
২০৮৩.৭৬
১০.০০
৫৩.৩৮
৮.০০
৩.৪৩
১০.৫৮
২৭৭৭.৪৩

সূত্রোঃ আযরডরর
অনুদভারদত মূর রডরর াংদাধদনয মূর কাযন রছর সৌয সকাল বতরয ও এয গুনাগুণ মাচাই রফলয়ক একটি
স্বয়াংম্পূণ ষ গদফলণাগায বতরযয প্রস্তাদফয জন্য ফাাংরাদদদয গদফলকদদয সৌয সকাল বতরযয সক্ষদত্র গদফলণা
অরবজ্ঞতায ঘাটরত। আযরডরর অনুাদয প্রকদল্পয ফছ্ররবরিক ফযাদেয রচত্র রনদম্নয তাররকায় তুদর ধযা র।

াযণী ১.৩- আযরডরর অনুয়াদয প্রকদল্পয ফছযরবরিক আরথ ষক ফযাে
(রক্ষ টাকায়)
রফবাজন
অথ ষ ফছয

সভাট ফযােকৃত টাকা

রজ ও রফ

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬

০.০০
৩৯৭.৪৬
৪৩১.৪৫
১০৯৩.৪০
৮৫৫.১২
২৭৭৭.৪৩

০.০০
৩৯৭.৪৬
৪৩১.৪৫
১০৯৩.৪০
৮৫৫.১২
২৭৭৭.৪৩

সভাট=

র.এ
আযরএ রডরএ
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০

সভাট ফযাদেয
অাং (%)
০%
১৪%
১৬%
৩৯%
৩১%
১০০%

সূত্রোঃ ররআয ও আযরডরর (রজ ও রফ~ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, র এ~ প্রকল্প াায্য, আযরএ~
প্ররতদান প্রকল্প াায্য ও রডরএ~ যারয প্রকল্প াায্য)

১.২.২ আন্তখাত ভন্বয়
জাতীয় সফতন সস্কর ২০১৫ অনুমায়ী প্রকদল্পয কভষকতষাদদয সফতন (দকাড ৪৫০০), কভষচাযীদদয সফতন (দকাড ৪৬০০)
বৃরদ্ধ; সৌয সকাল বতরযদত কোঁচাভার ও অরতরযি মন্ত্রারত রকনদত যফযা ও সফা খাদত (দকাড ৪৮০০) ফযাে বৃরদ্ধ;
সভযাভত, াংস্কায ও পুনফ ষান খাদত (দকাড ৪৯০০) ফযাে বৃরদ্ধ; ম্পদ াংগ্র/ক্রয় খাদত ( সকাড ৬৮০০) ফযাদ্ধ হ্রা;
রপরজকুার করন্টদেরন্প ও প্রাই করন্টদেরন্প খাদতয ফযাদ্ধ ফারতর রফদফচনা কদয রফবাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন করভটি
আন্তোঃখাত ভন্বয় কদয ৯ ভাচ ষ ২০১৬ তারযদখ নতুনবাদফ ব্যয় রক্ষুভাত্রা পুনোঃরনধ ষারযত কদয। অনুদভারদত ব্যয় ও
আন্তোঃখাদত রযফতষদনয তাররকা রনদম্ন সদয়া র।

াযণী ১.৪- আযরডরর ও আন্তোঃখাত ভন্বয় অনুমায়ী প্রকদল্পয আরথ ষক ফযাদেয রফবাজন
অথ ষননরতক সকাড
ক. যাজস্ব
৪৫০০
৪৬০০
৪৭০০
৪৮০০
৪৯০০

খ. মূরধন
৬৮০০
৭১০০
৭১০১
৭৯৮১

আযরডরর অনুমায়ী

আন্তোঃখাত ভন্বদয়য য

(রক্ষ টাকায়)
াথ ষকু

কভষচাযীদদয সফতন
কভষচাযীদদয সফতন
বাতারদ
যফযা ও সফা
সভযাভত, াংযক্ষণ
ও পুনফ ষান
উ সভাট=

৭.০৪
১৮.৯৭
২.০০
৩৫৪.৬৩
২২৫.৬৩

৮.১৬
২১.৭৭
২.১৯
৩৯০.২১
২৩৫.১৫

১.১২ (+)
২.৮ (+)
০.১৯ (+)
৩৫.৫৮ (+)
৯.৫২ (+)

৬০৮.২৬

৬৫৭.৪৮

৪৯.২২ (+)

ম্পদ াংগ্র/ক্রয়
রনভষাণ ও পূতষ
ররড/বুাট
রফরফধ মূরধন ব্যয়
উ সভাট=

২০৮৩.৭৬
১০.০০
৫৩.৩৮
৮.০০
২১৫৫.১৪
৩.৪৩
১০.৫৮
২৭৭৭.৪৩

২০৪৮.৫৫
১০.০০
৫৩.৩৮
৮.০০
২১১৯.৯৩
০.০০
০.০০
২৭৭৭.৪৩

৩৫.২১ (-)
০.০০
০.০০
০.০০
৩৫.২১ (-)
৩.৪৩ (-)
১০.৫৮ (-)
০.০০

রফফযণ

গ. রপরজকুার করন্টদেরন্প
ঘ. প্রাই করন্টদেরন্প
ফ ষদভাট (ক+খ+গ+ঘ)=
সূত্রোঃ রআইরএ ও আযরডরর

প্রকদল্পয সল ভদয় প্রায় ফ ক্রয় ভান্ভ ওয়ায় প্রকদল্পয রপরজকুার করন্টদেরন্প ও প্রাই করন্টদেরন্প ফযাে ফারতর
কদয অন্যান্য খাদত ফযাে বৃরদ্ধ ও হ্রা কযা য়।
১.৩ প্রকদল্পয প্রধান কাজ
প্রকদল্পয প্রধান কাজমূ রনম্নরূোঃ
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি াংরেষ্ট বফজ্ঞারনক যোভ ক্রয় এফাং স্থান
 সৌয সকাল বতরয ও গুনাগুণ রফচায াংরেষ্ট বফজ্ঞারনক যোভ ক্রয় এফাং স্থান
 সৌয সকাল/ভরডউর ও ব্যাটাযীয গুনাগুণ যীক্ষা াংরেষ্ট বফজ্ঞারনক যোভ ক্রয় এফাং স্থান
 সভযাভত, াংযক্ষণ ও পুনফ ষান (ররপট, গদফলণাগায াংস্কায ইতুারদ)
 রনভষাণ কাজ (সৌয ভরডউর ফাদনায সেভ, নতুন ইদররিকুার তায স্থান ইতুারদ)

 সৌয রি রযভা াংরেষ্ট বফজ্ঞারনক যোভ ক্রয় এফাং স্থান
 দক্ষ জনরি বতরয
১.৪ প্রকদল্পয দারয়ত্ব ারনকাযী রযচারক ও কাযী রযচারদকয নাভ ও দারয়ত্বকার
প্রকদল্পয দারয়ত্বপ্রান্ভ প্রকল্প কভষকতষাদদয নাভ, দফী ও অন্যান্য তথ্য রনদন্য ছদক উস্থান কযা রোঃ
প্রকদল্প
দফী
প্রকল্প
রযচারক
কাযী প্রকল্প
রযচারক

নাভ
জনাফ সভাোঃ
ারযয়ায ফাায
জনাফ সভাোঃ াইদ্যর
ইরাভ

মুর প্ররতষ্ঠাদন দফী দারয়দত্বয প্রকৃরত
খন্ডাকারীন
উধ ষতন বফজ্ঞারনক
খন্ডাকারীন
কভষকতষা
বফজ্ঞারনক কভষকতষা খন্ডাকারীন

সূত্রোঃ ররআয ও আযরডরর
১.৫ প্রকল্প এরাকা
ধানভরন্ডা থানা ম্যাদ প্রকদল্পয অফস্থান তযকা রচহ্ন িাযা সদখাদনা র।

১.৬ প্রকদল্পয রগ-সেভ
আযরডররদত প্রকদল্পয একটি রগ সেভ যদয়দছ, মা রনদম্নয াযণীদত সদয়া র।

দারয়ত্বকার
সমাগদান
ভারন্ভ
১৪/০৪/২০১২ প্রকল্প ভান্ভ
মন্তষ
১৪/০৪/২০১২ প্রকল্প ভান্ভ
মন্তষ

াযণী ১.৫- প্রকদল্পয রগ সেভ
ফণ ষনামূরক াযাাং
(Narrative Summary)
১. সদী নফায়নদমাগ্য রি  প্রাথরভক রি
ম্পদদয দফ ষাচ্চ উৎাদন কযা;
২. গযীফদদয ভাদঝ প্রাইভাযী এফাং সদকন্ডাাযী
রিয উৎগুররয রক্ষুমৄি এফাং াশ্রয়ী মূদল্য
রফতযণ।
১. প্রাথরভক রি ম্পদদয দফ ষাচ্চ উৎাদন
কযা;
২. গযীফদদয ভাদঝ প্রাথরভক এফাং ভাধ্যরভক
রিয উৎগুররয সুরফধা সনফায ক্ষভতা
ফাড়াদনা।

উদেশ্য মাচাইদমাগ্য সূচক
(Objectively Verifiable Indicator)
১. প্রকদল্পয সল নাগাদ ৭৩০০০ রকদরাওয়াট রফদ্যুৎ উৎন্ন
দফ মা জাতীয় রগ্রদড রফদ্যুৎ াশ্রয় দফ;
২. সৌয প্যাদনর সটরস্টাং গদফলণাগায;
৩. উৎাদন খযচ কভাদনায জদন্য গদফলণা কযা দফ।

মাচাইদয়য উায়মূ
(Means of Verification)
১. প্রকল্প মূল্যায়ন প্ররতদফদন;
২. সাস্ট রযদষন প্ররতদফদন।

ধাযণা
(Assumptions)
১. সৌয প্যাদনর সথদক রফদ্যুৎ উৎাদন প্ররত
ইউরনট ৭.০০ টাকা দফ।

১. প্রকদল্পয কাজ রযকল্পনা;
২. যোভ, আফাফত্র, গাড়ী ও অন্যান্য ভারাভার াংগ্র;
৩. প্রকল্প কভীদদয রনদয়াগ;
৪. সৌয রফদ্যুৎ সকদেয জন্য BCSIR অরপ ও
আফারক বফনগুররয অব্যফহৃত ছাদ ব্যফায।

১. ভন্ত্রণারদয়য দফ ষাচ্চ সযকড ষ ;
২. PIC বফঠক;
৩. ফাস্তফ কাজ ভান্ভ প্ররতদফদন;
৪. IMED প্ররতদফদন;
৫. প্রকল্প ভারন্ভয প্ররতদফদন।

আউটপুট

১. ফাাংরাদদদ সৌয রগ্রড দ্ধরত াংমৄি কদয
ম্ভাব্যতা মাচাই;
২. সৌয সকাল পুারিদকন প্ররক্রয়া উদ্ভাফন।

১. প্যাদনর গঠন কাঠাদভা জুন ২০১২’য ভদধ্য ম্পন্ন দয়দছ;
২. জনরি রডদম্বয ২০১০’ এয ভদধ্য রনদয়াগ কযা দয়দছ;
৩. মন্ত্রারত ও যোভ, আফাফত্র, মানফান এফাং
অন্যান্য াভগ্রী রডদম্বয ২০১২’য ভদধ্য ক্রয় দয়দছ।

ইনপুট

১. প্রায় ৬৪ রকদরাওয়াট সৌয প্যাদনর ইনস্টর
কযায জন্য রফরএআইআয’এয অরপ ও
আফারক বফদনয ছাদ ব্যফায;
২. বফজ্ঞারনক যোভ াংগ্র;
৩. অরপ যোভ ও আফাফত্র ক্রয়।;
৪. সফা ক্রয় ও জনরি রনদয়াগ;
৬. সৌয সর পুারিদকন প্রমৄরি গদফলণা ও
উন্নয়ন।

১. জুন ২০১১ াদরয ভদধ্য গদফলণাগাদযয রুভ রনভষাণ কযা;
২. জুন ২০১২ য ভদধ্য যোভ ক্রয় কযা;
৩. জুন ২০১১ াদরয ভদধ্য অরপ আফাফত্র ক্রয় কযা;
৪. আগস্ট ২০১০ াদরয ভদধ্য স্টাপ রনদয়াগ কযা;
৫. রডদম্বয ২০১২‘য ভদধ্য আইএপআযরড এয কর
রফজ্ঞানীদক সৌয রি প্রমৄরিয রফলদয় প্রররক্ষত কযা।

১. আইএভইরড’য পযদভট
২.রফরএআইআয’এয ফারল ষক ও
প্রকল্প রযচারদকয প্ররতদফদন।
৩. রআইর বফঠক;
৪. অগ্রগরত রযদাট ষ এফাং মুরদ্রত নরথ
এফাং কাজ সদল ফাস্তফ মাচাই;
১. রআইর বফঠক কাম ষরফফযণী ;
৪. অগ্রগরত রযদাট ষ এফাং মুরদ্রত নরথ
এফাং কাজ সদল ফাস্তফ মাচাই;
৩. প্রকল্প রযচারদকয প্ররতদফদন।

১. BCSIR এয গদফলণা কাদজয জন্য
ম ষান্ভ তরফর ফযাে;
২. ভয় অথ ষ ছাড়;
৩. আইন-শৃঙ্খরা রযরস্থরত স্বাবারফক যাখা;
৪. রনধ ষারযত ভদয় ররবর ওয়াকষ ম্পন্ন
কযা।
১. প্রকদল্পয কাজ ভয় ভত দল কযা;
২. সকান যাজননরতক ফাধা থাকদফ না।

রফলয়
কাম ষক্রদভয
রক্ষু

প্রকদল্পয
উদেশ্য

সূত্রোঃ আযরডরর

১. ভয়ভত রর অনুদভাদন;
২. ভয়ভত তরফর রনস্পন্ন;
৩. সকান যাজননরতক ফাধা থাকদফ না।

প্রকদল্পয সম রগ সেভ সরখা দয়দছ তা মথামথবাদফ য়রন। রগ সেদভয ফণ ষনামূরক াযাাংদ সম রক্ষু সরখা দয়দছ তা
সুরনরদ ষষ্ট নয়। আফায রক্ষু ও উদেশ্য একই সরখা দয়দছ। ইনপুট ও আউটপুদটয সক্ষদত্র সম উদেশ্য মাচাইদয়য সূচক
সরখা দয়দছ তা ঠিক য়রন। রগ-সেদভ সকান সূচক অজষদনয ফছযওয়াযী টাদগটষ সদয়া য় রন। অন্তত কত াদরয
ভদধ্য রফরবন্ন সূচক অরজষত দত দফ - সই রযকল্পনা আযরডররদত থাকা প্রদয়াজন রছর। রফদেলণমূরক
ম ষাদরাচনায় রগ সেভটিদত রনম্নরররখত আদযা রকছু ত্রুটিয কাযদন রফস্তারযতবাদফ এই রযদাদট ষয অন্যত্র ব্যাখ্যা কযা
য়রন।
 প্রকদল্পয রক্ষু রনধ ষাযদণ অস্পষ্টতা রনম্নরূ- এখাদন সদীয় প্রাথরভক রিয দফ ষাচ্চ উৎাদদনয কথা ফরা দয়দছ, মা প্রাকৃরতকবাদফ উৎারদত
য়। সমভন জীফাশ্ম জ্বারানী, সৌয রি ইতুারদ।
- প্রকল্পটিদত সৌয রিয যারয ব্যফায ফা প্রাথরভক রিয ব্যফাদযয সকান উদযাগ সনয়া য়রন,
দয়দছ শুধু ভাধ্যরভক রি (সৌয রি দত উৎারদত রফদ্যুৎ)
- প্রকদল্পয রদক্ষু গযীফদদয কথা ফরা দয়দছ, রকন্তু প্রকল্পটিদত গযীফদদয যারয কাদজ রাগদফ এভন
সকান উদযাগ সনই।
 প্রকদল্পয উদেশ্য ও এয সূচকমূ সুস্পষ্টবাদফ উদেখ সনই।
 সূচকটি রনধ ষাযদণয সছদনয ধাযণা (Assumption) গুদরা রফস্তারযতবাদফ সদয়া য়রন। এখাদন রাইপ
াইদকর কস্ট রফদেলদণ (LCCA) মন্ত্রাাংদয দাভ, অথ ষননরতক উাদান মূদয ভানমূ এফাং সকান
সরন্পটিরবটি রফদেলদণয উদেখ সনই।
 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয প্রকল্প াংরেস্ট রকছু ররর এয সপ্রক্ষাট ধাযণায় উদেখ কযা সমত।
১.৭ কভষ ও ক্রয় রযকল্পনা
প্রকদল্পয রক্ষু ও উদেশ্য ফাস্তফায়দন প্রকল্পটিদত সুস্পস্টবাদফ সকান কভষ রযকল্পনা কযা য়রন। তদফ আযরডররদত
ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় রযকল্পনায াদথ সবৌত কাদজয অগ্রগরতয রচত্র তুদর ধযা দয়দছ।
আযরডররদত ফরণ ষত াংগ্র ফা ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী প্রকদল্পয ভারাভার াংগ্রদয সক্ষদত্র উন্ুি দযত্র দ্ধরতদত
ক্রয় (OTM, জাতীয় ও আন্তজষারতক), ীরভত দযত্র দ্ধরতদত ক্রয় (LTM) এফাং সকাদটন প্রদাদনয অনুদযাধ
জ্ঞান (RFQ) – প্ররক্রয়ায উদেখ আদছ। চুরি অনুদভাদদনয কতৃত্ব
ষ সদয়া দয়দছ সচয়াযম্যান, রফরএআইআয
(HOPE) এফাং প্রকল্প রযচারক (PD) সক। আযরডররদত প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনায় ২৪টি ভারাভার, ৬টি কাজ
ও ২টি সফা ক্রদয়য উদেখ যদয়দছ। আযরডররদত প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনায় প্রাক্কররত আরথ ষক ব্যয় ও কভষ ম্পাদন
ভয়ীভা ফরণ ষত আদছ। ক্রয় রযকল্পনায রকছু অাং রনদচয াযণীদত সদয়া র।

াযণী ১.৬- প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা (২৪টি ভারাভার ক্রদয়য ১টি)
প্যাদক
জ
নাং

ণ্য ক্রয়

ইউ রয
রনট ভাণ

রজরড
০১

বফজ্ঞারনক যোভ প্র
যফযা
এফাং রত
স্থান
(সৌয
প্যাদনর,
ইনবাট ষায)

দযত্র
দ্ধরত

২৪
OTM
kW
p

চুরি
অনুদভাদন
কাযী
কতৃ
ষ ক্ষ
HOPE

চুরি
সটন্ডাায
মূল্য
আহ্বাদনয
রক্ষ ) তারযখ
(টাকা
৪৯.৯২ ০২/০৯/১
২

চুরি
স্বাক্ষয
তারযখ
৩০/১০/১
২

চুরি
অনুাদয
কাজ
ম্পাদন
২৭/০২/১
৩

সূত্রোঃ ররআয ও আযরডরর
১.৮ প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক রক্ষুভাত্রা
প্রকদল্পয ১ভ াংদারধত আযরডরর অনুাদয অঙ্গরবরিক রক্ষুভাত্রা রনদম্নয াযণীদত উদেখ কযা র।
াযণী ১.৭- প্রকল্পটিয অনুদভারদত অঙ্গ ও অঙ্গরবরিক রফস্তারযত ফযাে রফবাজন (রক্ষ টাকা)
অথ ষননরতক অথ ষননরতক
সকাড
াফ-সকাড
(ক) যাজস্ব ব্যয়
৪৫০০
৪৫০১
৪৬০১
৪৬০০
৪৬০১
৪৬০১
৪৭০০
৪৭৯৫
৪৮১৫
৪৮২৪
৪৮২৬
৪৮২৭
৪৮২৮
৪৮৩১
৪৮৩৩
৪৮৪০
৪৮০০
৪৮৪২
৪৮৪৫
৪৮৫১
৪৮৫৬
৪৮৭৫
৪৮৯৩
৪৮৯৫
৪৮৯৯
৪৯২১
৪৯০০
৪৯৯১

রাফ যক্ষক কভষকতষাদদয সফতন
করম্পউটায অাদযটদযয সফতন
ল্যাফ সটকরনরয়ান
এভএরএএ
বাতারদ
সাদস্টজ
ইনসুুদযন্প ফা ব্যাাংদকয চাজষ
করভন
মুদ্রণ ও ফোঁধাই
সস্টনারয,ররও স্টুাম্প
ফই ও াভরয়কী
প্রচায ও রফজ্ঞান
প্ররক্ষণ ব্যয়
সরভনায ও কনপাদযন্প ব্যয়
আপ্যায়ন ব্যয়
অরনয়রভত কভীয ারযশ্ররভক
কোঁচাভার ও অরতরযি মন্ত্রাাং
রযষ্কায কযায ব্যয়
গাড়ী বাড়ায চাজষ
রফরবন্ন করভটিয বায় ন্ানী
অন্যান্য ব্যয়
াংস্কায ও াংযক্ষণ
অন্যান্য াংস্কায ও াংযক্ষণ

(খ) মূরধন ব্যয়
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮০০
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩

সৌয ভরডউর (১১০Wp)
ইনবাট ষায (2KW)
কদরারায ও অন্যান্য মন্ত্রারত
সৌয রি রযভা ও আনুারঙ্গক মন্ত্র
সৌয ভরডউর গুনাগুণ যীক্ষণ মন্ত্র
সৌয সকাদলয গুনাগুণ যীক্ষণ মন্ত্র
পদটাবল্টাইক IV রফদেলক মন্ত্র
ব্যাটাযী যীক্ষণ মন্ত্র
ইদরিরনক মন্ত্রারত ও পটওয়ুায
রভররাং মন্ত্র (ফর রভর, পাদন ষ ইতুারদ)
ররবরড মন্ত্র

অদঙ্গয নাভ

াংখ্যা/রযভাণ

১ জন
১ জন
২ জন
১ জন
৫ জন
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
সথাক
উ-সভাট (যাজস্ব ব্যয়)=
৬০০
৩৩
৬
১০
১
১
১
১
১
৪
১

আরথ ষক
রক্ষুভাত্রা

ওজন
(ওদয়ট)

৮.১৬
৬.৩২
১০.৮৬
৪.৫৯
২.১৯
০.০১
২৭.৫৬
৭.৭৫
২.৪৪
৪.৩০
৭.৭৪
৯.৭৩
৬৯.৯৯
১০.০০
৩.০০
২.০১
১৭৪.৭৩
১.০০
৫৯.৪০
৮.০০
৫.৪৯
২৩২.১৩
৩.০২
৬৫৭.৪৯

০.০০২৯৪
০.০০২২৮
০.০০৩৯১
০.০০১৬৫
০.০০০৭৯
০.০০০০০৪
০.০০৯৯২
০.০০২৭৯
০.০০০৪৪
০.০০১৫৫
০.০০২৭৯
০.০০৩৫০
০.০২৫২০
০.০০৩৬০
০.০০১০৮
০.০০০৭২
০.০৬২৯১
০.০০০৩৬
০.০২১৩৯
০.০০২৮৮
০.০০১৯৮
০.০৮৩৫৮
০.০০১০৯
০.২৩৬৭৩

১২৪.৩১

০.০৪৪৭৬

৪৪.৯০
১৮১.৬১

০.০১৬১৭
০.০৬৫৩৯

১১০.২৮

০.০৩৯৭১

৫০.০০
৪৮.৬৭
৪৩৪.৬১

০.০১৮০০
০.০১৭৫২
০.১৫৬৪৮

অথ ষননরতক
সকাড

৭০০০
৭৯০০

অথ ষননরতক
াফ-সকাড
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৩
৬৮১৫
৬৮১৫
৬৮১৫
৬৮১৫
৬৮২১
৬৮২১
৬৮২১
৬৮২১
৬৮২১
৬৮২১
৬৮২১
৭০০০
৭৯০১
৭৯৮১

সূত্রোঃ আযরডরর

অদঙ্গয নাভ

াংখ্যা/রযভাণ

আরথ ষক
রক্ষুভাত্রা
১৯২.১৩
৭৪.২৬
২৩৫.৭৫

VP-SEM-EDX মন্ত্র
১
UV-Vis-NIR
১
XRD কাভ surface profiler
১
2 Gun sputtering ও LASER
১
৩৬৮.০০
annealing e-Beam TE মন্ত্র
রিট ধযদণয এয়ায কুরায ২ টন
৫
৫.৫০
Dicing মন্ত্র
১
৭৪.১১
Impedance analyzer
১
৪৮.০৭
ওএর
১
৪০.০০
সডস্কট করম্পউটায
২
১.৮০
ল্যাট
১
রডরজটার SRL কুাদভযা
১
১.৩৫
পদটাকর সভরন
১
১.৫০
রফরবন্ন আকাদযয সটরফর
৮
২.০০
রফরবন্ন আকাদযয সচয়ায
১৫
১.৫০
আরভাযী ও সকরফদনট
৬
১.২০
সগার সটরফর
১
১.৫০
তাক ফা সযক
৫
২.৫০
যাায়রনক যাখায সযক
২
২.০০
নমুনা বতরযয সটরফর
৪
৩.০০
পূতষ কাজ
সথাক
১০.০০
ররড ফা বুাট
সথাক
৫৩.৩৮
রফরফধ
সথাক
৮.০০
উ-সভাট (মূরধন ব্যয়)= ২১১৯.৯৩
ফ ষদভাট (ক+খ)= ২৭৭৭.৪৩

ওজন
(ওদয়ট)
০.০৬৯১৮
০.০২৬৭৪
০.০৮৪৮৮
০.১৩২৫০
০.০০১৯৮
০.০২৬৬৮
০.০১৭৩১
০.০১৪৪০
০.০০০৬৫
০.০০০৪৯
০.০০০৫৪
০.০০০৭২
০.০০০৫৪
০.০০০৪৩
০.০০০৫৪
০.০০০৯০
০.০০০৭২
০.০০১০৮
০.০০৩৬০
০.০১৯২২
০.০০২৮৮
০.৭৬৩২৭
১.০০০০০০

রিতীয় অধ্যায়
প্রবাফ মূল্যায়ন কাম ষক্রদভয কাম ষদ্ধরত
২.১ যাভষক প্ররতষ্ঠাদনয দারয়ত্ব ও কতষব্য
আইএভইরড দত প্রান্ভ ToR এয আদরাদক যাভষকদদরয দারয়ত্ব ও কতষব্য রনদম্ন উদেখ কযা র (রযরস্ট ১)।
১.

২.
৩.
৪.

৫.
৬.

৭.

৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

প্রকদল্পয রফফযণ (টবরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ ষায়ন), ফছযরবরিক
রডরর/আযরডরর াংস্থান, এরডর ফযাে, অথ ষ অফমুরি ও প্রকৃত ব্যদয়য প্রাাংরগক তথ্য াংগ্র, ম ষদফক্ষণ ও
ম ষাদরাচনা;
প্রকদল্পয ারফ ষক ও অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরত (ফাস্তফ ও আরথ ষক) তথ্য াংগ্র, রন্নদফ, রফদেলণ, াযণী/
সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান ও ম ষাদরাচনা;
প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ এফাং প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদন গৃীত দদক্ষ পরপ্রসু
দয়দছ রকনা স রফলদয় ম ষাদরাচনা ও ভতাভত;
প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত াংগ্র
আইন ও রফরধভারা (PPA, PPR, উন্নয়ন দমাগীয গাইড রাইন ইতুারদ) প্ররতারন কযা দয়দছ রকনা স
রফলদয় ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা;
প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর
আনুলরঙ্গক রফলয়ারদ রনদয় ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা;
প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ ষারযত সস্পররপদকন/BOQ/ TOR,
গুণগত ভান ও রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়রছর রকনা তা মাচাই
কযা;
প্রকদল্পয ঝরুঁ ক অথ ষাৎ ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয
সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতুারদ কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ,
ম ষদফক্ষণ ও দম ষাদরাচনা;
প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন, অথ ষ ফযাে, অথ ষ ছাড়, রফর রযদাধ ইতুারদ রফলদয় তথ্য উাদিয ম ষদফক্ষণ ও
ম ষাদরাচনা;
প্রকল্প এরাকা সথদক াংগৃীত তদথ্যয রবরিদত মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন সুারয প্রদান ও ক্রয়কাযী াংস্থা
(আইএভইরড) কতৃক
ষ অনুদভাদন গ্রণ;
প্রকল্প ভারন্ভয য সৃষ্ট সুরফধারদ সটকই (Exit Plan) কযায রদক্ষু ভতাভত প্রদান;
প্রকদল্পয ফর, দ্যফ ষর রদক, সুদমাগ ও ঝরুঁ ক (SWOT) রফদেলণ এফাং বরফষ্যদত একই ধযদণয প্রকল্প গ্রণ ও
ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র মদথামৄি সুারয প্রদান;
একই এরাকায় একই ধযদণয অন্য প্রকদল্পয তুরনা;
ম ষদফক্ষদণয রবরিদত সুারয প্রদান;
ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃক
ষ আদযারত ভীক্ষা াংরেষ্ট অন্যান্য কাজ ম্পাদন।

যাভষক প্ররতষ্ঠান ও যাভষকগদণয তাররকা রযরস্ট-২ এ সদয়া র।
২.২ প্রবাফ মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দনয কাম ষ দ্ধরত
ToR ও প্রকদল্পয ধযণ অনুমায়ী প্রবাফ মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দন যাভষকদর রনম্নরররখত াংরক্ষন্ভ উদেশ্যমূ
রফদফচনা কদয ভীক্ষা দ্ধরত রনণ ষয় কদয।

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

অনুদভারদত আযরডরর অনুমায়ী প্রকল্প রযচাররত দয়রছর রকনা তা ম ষাদরাচনা কযা;
প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদন গৃীত কাম ষাফরী কাম ষকয রছর রকনা তা রফদেলণ ও ম ষাদরাচনা কয;
প্রকদল্পয পরতা, দ্যফ ষরতা ও ভস্যাগুদরা রচরহ্নত কযা এফাং
বরফষ্যদত ভজাতীয় প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন নীরতরনধ ষাযণ ম ষাদয়য জন্য প্রদয়াজনীয় সুারয প্রদান
কযা।

ভীক্ষা দ্ধরত, তথ্যদাতায াংখ্যা ইতুারদ রনদম্ন ফণ ষনা কযা র।
২.২.১ সকৌরগত দ্ধরত
প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন রযচারনায জন্য কর কাম ষক্রভ প্রকদল্পয উদেশ্য ও টাভষ অপ সযপাদযন্প-এ উরেরখত
কভষরযরধয আদরাদক গ্রণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয উদেশ্যদক রক্ষু সযদখ ফতষভান ভীক্ষায দ্ধরতগত দ্ধরত রনধ ষাযণ
কযা দয়দছ। প্রকদল্পয রনরফড় ভীক্ষায উদেশ্য অজষদন রতন ধযদনয সকৌর অফরম্বন কযা দয়দছ। মথাোঃ
(১) রফযভান দরররারদ ম ষাদরাচনায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র;
(২) সকআইআই ও এপরজরড’য ভাধ্যদভ প্রকদল্পয গুণগত তথ্য াংগ্র;
(৩) দযজরভন রযদষদনয ভাধ্যদভ তথ্যারদ াংগ্র, যীক্ষণ ও রফদেলণ।
২.২.২ রফদেলণগত কাঠাদভা
প্রবাফ মূল্যায়দন রনরদ ষষ্টকৃত রনদদ ষকমূদয াদথ ঙ্গরত সযদখ প্রান্ভ তদথ্যয input-output framework
এভনবাদফ স্তয রফন্যা কযা দয়দছ সমন তদথ্যয রযাংখ্যানগত রফদেলণ ঠিকবাদফ ম্পন্ন য়। তথ্যমূ MS
Excel এয াাদয্য এরর কযা দয়দছ এফাং মথামথ রযাংখ্যান দ্ধরতয ভাধ্যদভ তথ্য রফদেলণ কাজ ম্পন্ন কযা
দয়দছ।
২.২.৩ ভীক্ষায ধাযনা
ভীক্ষা কাজটি ম্পাদদনয জন্য টাভষ অফ সযপাদযন্প এ প্রদি গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ। গৃীত কর
কাম ষক্রভ ম ষায়ক্রদভ ও ক্রভানুমায়ী ম্পন্ন কযা দয়দছ। তদফ প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন কাজটি রনধ ষারযত ভদয় ম্পন্ন
কযায উদেদশ্য সকান সকান কাম ষক্রভ মৄগৎবাদফ ম্পারদত দয়দছ। কাম ষক্রভ হ্রদহ্নয রফরবন্ন ধা ও ম ষায় রনদম্ন ফরণ ষত
এফাং রনদম্নয াযণী- ২.১ এ সদখাদনা র।

াযণী ২.১- ভীক্ষায রফরবন্ন ধা
প্রথভ ধাোঃ

রিতীয় ধাোঃ

তৃতীয় ধাোঃ

এ প্রমাদয় প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন প্ররতদফদন ও তথ্যারদ াংগ্র এফাং ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ। এ ছাড়া
ভীক্ষা ম্পাদদনয রযকল্পনা গ্রণ, রনদদ ষক রনফাচন, তদথ্যয উৎ রচরহ্নতকযণ, ভীক্ষা এরাকায়
নমুনা রনধ ষাযণ, রফরবন্ন প্রশ্নভারা ও ছক প্রস্তুত কযা দয়দছ (প্রকল্প রযচারদকয াক্ষাৎকায
রযরস্ট ৩)।
এই ধাদ ভাঠ ম ষাদয়য তথ্য/উাি াংগ্রদয জন্য প্রদয়াজনীয় সরাকব্ল রনদয়াগ ও তাদদয প্রদয়াজনীয়
প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাফরী ও ছদকয উয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন রফবাফ প্রদি ভতাভত/যাভষ অনুযদণ প্রশ্নাফরী ও ছক চুড়ান্তকযণপূফ ষক ভাঠ ম ষাদয়
তথ্য/উাি াংগ্রদয রযকল্পনা প্রণয়ন কযা দয়দছ।
এই ধাদ তথ্য াংগ্রকাযীগণ ভাঠ ম ষায় দত রনরদ ষষ্ট রযকল্পনা ও ভয়ানুমায়ী তথ্য/উাি াংগ্র

চতুথ ষ ধাোঃ

ঞ্চভ ধাোঃ

কযা দয়দছ। যাভষক ভীক্ষা টীভ কতৃক
ষ তথ্য যফযাকাযীদদয কাদজয তদাযরক কযা দয়দছ।
তথ্য যফযাকাযীগণ টীভ কতৃক
ষ রনফ ষারচতদদয রনকট দত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংগ্র প্রকল্প
রযচারদকয অরপ দত সুরনরদ ষষ্ট তথ্য/উাি াংগ্র কদযদছন।
ভাঠ ম ষায় দত াংগৃরত তদথ্য বৄরত্রুটি থাকদর তা াংদাধন কযা দয়দছ। াংগৃরত তথ্য/উাি
াংদাধদনয য সগুদরা করম্পউটাদয াংগ্রণ কযা দয়দছ। যফতীদত াংগৃরত তথ্য/উািমূদয
রযাংখ্যারনক রফদেলণ কযা দয়দছ এফাং প্রান্ভ পরাপর াযণী আকাদয উস্থান কযা দয়দছ।
এই ধাদ প্রান্ভ পরাপদরয উয রবরি কদয খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন ও সটকরনকুার করভটিয রনকট
দারখর কযা দয়দছ।

২.৩ ভীক্ষা দ্ধরত
ভান্ভ প্রকল্পটি একটি গদফলণামূরক প্রকল্প ওয়ায় সদদয বৃৎ জনদগাষ্ঠী যারয এয সুপর এখদনা ায়রন। পদর
প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়দনয উদেদশ্য রযচাররত ভীক্ষায় দযাক্ষ গদফলণা ফা সডস্ক রযরবউ ছাড়াও ভাঠ ম ষাদয়
প্রাথরভক উৎ সথদক তথ্য াংগ্রদয জন্য গুণগত মূল্যায়ন কযা দয়দছ। এই ভীক্ষায উিযদাতাগণ সথদক রনরফড়
আরাচারযতা, এপরজরড, স্থানীয় ম ষাদয় কভষারা ইতুারদয ভাধ্যদভ গুণগত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। অরধকন্তু ফাস্তফ
অগ্রগরতয মূল্যায়দনয জন্য দযজরভদন প্রকল্প স্থাদনয সবৌতকাঠাদভা রযদষন ইতুারদ াংরেষ্ট ভীক্ষাটি সভাট
রতনটি দফ ষ ম্পন্ন কযা দয়দছ, সমভন- প্রস্তুরত ফ ষ, ভীক্ষা রযচারন ফ ষ, তথ্য উাি রফদেলণ ও প্ররতদফদন বতযী
ফ ষ।
২.৩.১ ভীক্ষা রযচারনায় কযনীয় ও ম্ভাব্য প্রারন্ভ/ পরাপর
ভীক্ষা রযচারনায ধা, কযনীয় ও ম্ভাব্য প্রারন্ভ ফা পরাপর রনদম্নয ছদক সদয়া র।

াযণী ২.২- ভীক্ষায রফরবন্ন ধা ও কযনীয় (অয পৃষ্ঠা)

ধা

কযনীয় (দদক্ষ ও কভষকান্ডা)

তথ্য/উাি আযণ দ্ধরত

ধা-১: সডস্ক রযরবউ/
দরররারদ ম ষদফক্ষণ
কযা

(ক) প্রকদল্পয আযরডরর, ররআয, ক্রয়
প্ররক্রয়া াংক্রান্ত ডকুদভন্ট, াংরেষ্ট আদদ,
াকুষরায, প্ররতদফদন ইতুারদ াংগ্র ও
ম ষাদরাচনা তথ্য াংগ্রদয দ্ধরত ও
রযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ।

প্রকল্পটিয কভষকতষাগদনয দঙ্গ আদরাচনা ও
তাদদয প্রতুক্ষ ও দযাক্ষ ায়তায় প্রকল্প
াংরেস্ট দররর, প্ররদদফদন, প্রকানা, াকুষরায,
ছরফ, তাররকা ইতুারদ াংগ্র ও অধ্যয়ন কযা
দয়দছ।

ধা-২: উিযদাতায
াংখ্যা রনণ ষয়

প্রকল্পটি একটি গদফলণাধভী কাজ এফাং এখদনা
াধাযণ জনগণ এয সুপর সবাগ কযদছ না রফধায়
রযাংখ্যান অনুমায়ী নমুনা আকায রনণ ষয় কযা
য়রন।
(ক) উিযদাতাদদয ধযণ অনুাদয প্রশ্নত্র প্রণয়ন
কযা দয়দছ (রযরস্ট ৪)।

প্ররতরনরধত্বমূরক তথ্য প্রারন্ভয জন্য াযরব
দ্ধরত প্রদয়াগ কযা দয়দছ।

(ক) ৫ জন তথ্য াংগ্রকাযী রনদয়াগ সদয়া
দয়দছ।
(খ) তথ্য াংগ্রকাযী ও টীদভয কর দস্যদদয
প্ররক্ষণ
(গ) খড় প্রশ্নত্র প্রাক মাচাই
(ঘ) প্রন্ব অনুদভাদন ও চূড়ান্তকযণ দয়দছ
(ক) প্রকল্প এরাকা দযজরভদন ম ষদফক্ষণ,
প্রকদল্পয অাংরবরিক ফাস্তফায়ন মাচাই, ঠিক
ভারাভার/দফা ক্রয়/াংগ্র দয়দছ রকনা এফাং
মথামথবাদফ প্রকল্প এরাকায় স্থান কযা দয়দছ
রকনা তা মাচাইকযণ।

(ক) প্ররতদমারগতামূরক যীক্ষা দ্ধরতয ভাধ্যদভ
(খ) উস্থান, মুি আদরাচনা, প্রদশ্নািয ফ ষ
(গ) াদত করদভ প্রশ্নত্র পূযণ ও বৄর-ত্রুটি
মাচাইকযণ দয়দছ।

ধা-৩: উাি
াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র
প্রণয়ন
ধা-৪: তথ্য
াংগ্রকাযীদদয
রনদয়াগ, প্ররক্ষণ,
খড়া প্রশ্নত্র প্রাক
মাচাই ও প্রশ্নত্র
চূড়ান্তকযণ
ধা-৫: প্রকল্প এরাকা
সথদক ভাঠ ম ষাদয়য
তথ্য াংগ্র কযা

প্রশ্নভারা কাঠাদভাগত, তদফ বার পর সদত
ওদন এদন্ডাড (Open ended) যাখা
দয়দছ।

ম্ভাব্য প্রারন্ভ/পরাপর
 প্রকদল্পয স্থান, ল্কখ্য, উদেশ্য, ফাদজট ও ক্রয়, অগ্রগরত, পরতা,
প্ররতফন্ধকতা ম্পদকষ ধাযনা কযা দয়দছ।
 প্রকদল্পয রক্ষু রবরিক রনদদ ষক াংক্রান্ত ধাযনা সনয়া দয়দছ।
 তথ্যদাতাদদয প্রকায নািকযণ ও সমাগাদমাগ দ্ধরত রনধ ষাযণ কযা
দয়দছ।
প্রকল্প াংরেষ্ট ও আাতোঃ উকাযদবাগীদদয াংখা ও সশ্রণী রনধ ষাযণ
কযা দয়দছ (দকন ২.৩.৩)।
 খড়া প্রপ্পত্র প্রনীত ও ভাঠ ম ষাদয়য মাচাই/যীক্ষণ ভান্ভ।
 ভাঠ ম ষাদয়য তথ্য াংগ্রকাযীদদয রনদয়াগ ও ফাস্তফ প্ররক্ষণ
ম্পন্ন কযা দয়দছ।
 ভীক্ষায প্রশ্নত্র চুড়ান্ত কদয তথ্য/উাি াংগ্র কযা দয়দছ।
 দক্ষ তথ্য াংগ্রকাযী রনদয়াগ কযা দয়দছ
 চুড়ান্ত প্রশ্নত্র ব্যফায কযা দয়দছ।

আযরডররদত ফরণ ষত ভারাভার, সবৌতকাঠাদভা ও  প্রকদল্পয অাংরবরিক ফাস্তফায়দনয রচত্র সফয দয়দছ।
সফা াংক্রান্ত রনদদ ষক ম্বররত উন্ুি াযণী
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
ব্যফায কদয ফাস্তফ তথ্য/উাি াংগ্র কযা
 সৌয ভরডউদরয ভান মাচাই যীক্ষাগায
দয়দছ।
 সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায
 প্ররক্ষণ
 সৌয রি উাি ভাায গদফলণাগায

ধা

ধা-৬: স্থানীয় ম ষাদয়
কভষারা আদয়াজন

ধা-৭: উাি
প্ররক্রয়াকযণ ও
রফদেলণ
ধা-৮: খড়া
প্ররতদফদন

কযনীয় (দদক্ষ ও কভষকান্ডা)

তথ্য/উাি আযণ দ্ধরত

ম্ভাব্য প্রারন্ভ/পরাপর

(খ) আযরডরর অনুাদয ভারাভার, কাম ষারদ ও
সফা াংগ্রদয প্ররক্রয়ায় যকারয ক্রয় নীরত
(ররআয ২০০৮) এ ফরণ ষত রনয়ভাব্লী ভানা
দয়দছ রকনা তা যীক্ষা কযা।
(গ) প্রকল্প াংররস্ট কভষকতষাদদয াদথ
সকআইআই বফঠক

ররআয ২০০৮ এ ফরণ ষত রনদদ ষক ম্বররত
সচরিস্ট ব্যফায কদয াংরেষ্ট দরররারদ যীক্ষা
কযা দয়দছ।

 ক্রয় ফা াংগ্র াংক্রান্ত রনয়ভাফরীয ব্যতুয় (মরদ থাদক) রচরহ্নত
 ব্যতুদয়য রযভাণ ও কাযন রনধ ষাযণ
 াংগ্র দ্ধরতয ত্রুটি (মরদ থাদক) রচরহ্নত

উন্ুি াযণী রফরস্ট সচকররস্ট ব্যফায কদয
প্রকদল্পয বরভকা ও কাম ষকারযতা, ভস্যা,
দ্যফ ষরতা, ম্ভাফনা ইতারদ রফলদয় আদরাচনা কযা
দয়দছ।

(ঘ) সুপরদবাগীদদয াক্ষাতকায গ্রণ

কাঠাদভাগত ছক ব্যফায কযা দয়দছ।










প্রকল্প াংরেষ্ট কভষকতষাগন, রফরবন্ন
উন্ুি আদরাচনা দয়দছ।
রফশ্বরফযারদয়য গদফলকবৃে, সৌয রফদ্যুৎ
ব্যফায়ী বৃেদদয রনদয় স্থানীয় ম ষাদয় একটি
কভষারায আদয়াজন কযা দয়দছ। (উরস্থরত ২৫
জন)
তথ্য/উাি রনযীক্ষণ, এরর, াংদাধন ও
MS Excel, RETScreen ও অন্যন্য
রফদেলণ।
পটওয়ায রদদয় উাি রফদেলণ কযা দয়দছ।
খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন

রফদেলণ সটরফর, সিইন-স্ট্ররভষাং ও সমৌথ
আদরাচনা।

গদফলণাগাদযয অফস্থা
ফতষভান কাম ষক্রভ
রযদফদয উয প্রবাফ
আথ ষ াভরজক সপ্রক্ষাদট প্রকদল্পয গুরুত্ব
প্রকদল্পয দ্যফ ষর ও ফর রদক, বীরত, ঝরুঁ ক, সুদমাগ ইতুারদ রচরহ্নত
রফরএআইআয এয কভষকতষাদদয প্ররক্ষণ
উৎারদত সৌয রফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীদড যন্ভানী
সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগাদয IFRD ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয
রফজ্ঞারনদদয গদফলণা
 প্রবা রফলদয় রিররত প্ররতরক্রয়া গ্রণ এফাং এতদাংক্রান্ত যাভষ
ও বরফষ্যদত অনুরু প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পদকষ রনদদ ষনা রাব।

 ম্পূণ ষ সটবুদরন প্ররতদফদন ায়ক সটরফর, সরখরচত্র ইতুারদ
বতরয।
খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন

২.৩.২ এরাকা রনফ ষাচন
গদফলণায উদেশ্য অনুমায়ী গদফলণা এরাকা রনফ ষাচন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয আউটপুট, আউটকাভ এফাং উদেশ্য কতুটুকু
অরজষত দয়দছ তা রনধ ষাযণ কযা গদফলণায মুর উদেশ্য। প্রকল্পটি ফাাংরাদদদয একক সরাদকদন ঢাকা রফবাদগয
ধানভরন্ডা এরাকায় ফাস্তফারয়ত দয়দছ। গদফলণা এরাকা রনধ ষাযদণয সক্ষদত্র প্ররতরনরধত্বমূরক তথ্য প্রারন্ভয জন্য াযরব
দ্ধরত প্রদয়াগ কযা দয়দছ।
রফবাগ
সজরা
উদজরা/থানা
ঢাকা
ঢাকা
ধানভরন্ডা
২.৩.৩ উিয দাতা রনধ ষাযণ
২.৩.৩.১ সকআইআই
প্রকদল্পয ারফ ষক মূল্যায়দনয জন্য প্রকল্প ফাস্তফায়নকাদর পূণ ষ ফা আাংরক দারয়ত্ব প্রান্ভ কভষকতষাদদয াদথ রনরফড়
আদরাচনায ভাধ্যদভ তথ্য অনুন্ধান কযা দয়দছ। এ সক্ষদত্র উিযদাতাদদয তাররকা রনদম্নয ছদক সদয়া দয়দছ।

াযণী ২.৩- সকআইআই এয রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান ও কভষকতষা
ক্ররভক নাং
১
২

৩
৪
৫

প্ররতষ্ঠান
রফজ্ঞান ও প্রমৄরি ভন্ত্রণারয় (াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়)
ফাস্তফায়নকযী াংস্থা

রযকল্পনা করভদনয াংরেষ্ট সক্টয
রযকল্পনা করভদনয কাম ষক্রভ রফবাগ
রযকল্পনা করভদনয াংরেষ্ট সক্টয

উিযদাতা
প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায
সচয়াযম্যান, রফরএআইআয
রযচারক, আইএপআযরড
প্রকল্প রযচারক
উ-প্রকল্প রযচারক
প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায
প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায
প্রকল্প াংরেষ্ট অরপায
সভাট=

াংখ্যা
১
১
১
১
১
১
১
১
৮

২.৩.৩.২ রনরফড় আদরাচনা (প্রকদল্পয াদথ দযাক্ষবাদফ জরড়ত)
প্রকল্প ফাস্তফায়ন ও এয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য প্রকদল্পয াদথ যারয াংরেষ্ট ব্যরিফগ ষ ছাড়াও অন্যান্য রকছু
সশ্রনী/দায কভষকতষাদদয াদথ রনরফড় আদরাচনা কযা দয়দছ। আদরাচনাকাযী উিযদাতাদদয তাররকা রনদম্নয ছদক
সদয়া দয়দছ।
াযণী ২.৪ রনরফড় আদরাচনায জন্য প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট রফরবন্ন কভষকতষা
ক্ররভক
১
২
৩

দফী ও াংস্থা
IFRD এয কভষকতষা ও গদফলক
IFRD ছাড়া BCSIR এয অন্য কভষকতষা ও গদফলক
BSTI াংরেষ্ট কভষকতষা
সভাট=

াংখ্যা
২
২
২
৬

২.৩.৩.৩ রনরফড় আদরাচনা (উকাযদবাগী)
উদেশ্য অনুমায়ী উকাযদবাগী ব্যরি উিযদাতায াংখ্যা রনধ ষাযণ কযা দয়দছ। উদেদশ্যয আদরাদক সমফ এরাকা
রনফ ষাচন কযা দয়দছ সফ এরাকা সথদক ব্যরি উিযদাতা রনফ ষাচন কযা দয়দছ। ভাঠ ম ষাদয় ম্ভব্য উকাযদবাগী
উিযদাতায ছদক এ সদয়া দয়দছ।

াযণী ২.৫ রনরফড় আদরাচনায জন্য প্রকল্প সথদক উকাযদবাগী রফরবন্ন কভষকতষা (অয পৃষ্ঠা)
ক্ররভক নাং
১
২
৩
৪
৫

দফী ও াংস্থা
প্রকদল্পয গদফলণাগাদযয গদফলক
প্রকল্প িাযা সেরনাংপ্রান্ভ জনফর
ররডরফ/রডররডর/সেডা কভষকতষা
গদফলক (রফশ্বরফযারদয়য গদফলক ফা গদফলণাকাযী প্ররতষ্ঠান)
সৌয প্রমৄরি ব্যফায়ী কভষকতষা
সভাট=

াংখ্যা
৩
৫
৩
৫
২
১৮

২.৩.৩.৪ এপরজরড
প্রকদল্পয রনকটফতী এরাকায় এপরজরড রযচারনায ভাধ্যদভ প্রকদল্পয পরতা, ব্যথ ষতা ও এ রফলদয় বরফষ্যৎ রদক
রনদদ ষনায ব্যাাদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এ কর এপরজরডদত রক্ষক, রল্প উদেুািা, ব্যফায়ী, প্রকল্প াংরেষ্ট
কভষকতষাগণ ও গণ্যভান্য ব্যরিফগ ষ অাংগ্রণ কদযদছন। প্ররতটি এপরজরডদত ৮-১০ জন অাংগ্রণকাযী কদযদছন।
রনদন্য াযরনদত এপরজরড এয গঠন ও াংখ্যা সদয়া র।
াযণী ২.৬ এপরজরড এয জন্য রফরবন্ন গ্রু ও াংখ্যা
ক্ররভক নাং এপরজরড ধযণ
১
প্রকদল্পয গদফলণাগাদযয গদফলক
৩
সৌয প্রমৄরি ব্যফায়ী
৪
গদফলক (রফশ্বরফযারদয়য গদফলক ফা গদফলণাকাযী প্ররতষ্ঠান)
৫
গদফলক (ভভাদনয গদফলণাগায BAEC)
৬
রযদফরফদ
সভাট=

াংখ্যা
১
১
২
১
১
৬

২.৩.৩.৫ স্থানীয় ও জাতীয় সরভনায
ক্ররভক নাং
১
২

ধযণ
স্থানীয় ম ষাদয়য
কভষারা
জাতীয় ম ষাদয়য
কভষারা

অাংগ্রণকাযী
আইএভইরড প্রকল্প কভষকতষা, সস্টকদাল্ডায
এফাং উকাযদবাগী
আইএভইরড প্রকল্প কভষকতষা এফাং জাতীয়
ম ষাদয়য সস্টকদাল্ডায

াংখ্যা
১
(অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা-২৫)
১

২.৩.৩.৬ উিযদাতায াংখ্যা াযাংদক্ষ
স্থানীয় ম ষাদয়য কভষারা ম ষন্ত ভীক্ষায় ফ ষদভাট ১০৫ জন উিযদাতা রছদরন। এয রফবাজন রনদম্নয াযণীদত সদয়া র।
াযণী ২.৭ ভীক্ষায আদরাচকদদয াযাংদক্ষ
ক্ররভক নাং ধযণ
১
সকআইআই
২
রনরফড় আদরাচনা (দকআইআই রবন্ন অন্যান্য)
২
রনরফড় আদরাচনা (উকাযদবাগী)
৪
এপরজরড
৫
স্থানীয় কভষারা

উিযদাতা
প্রকল্প াংরেস্ট কভষকতষাবৃে
IFRD, BCSIR ও BSTI কভষকতষা
গদফলক, ব্যফায়ী, BPDB\DPDC
কভষকতষা ব্যফায়ী ও রযদফরফদ
গদফলক,
গদফলক, প্রকল্প াংরেষ্ট কভষকতষা,
রফশ্বরফযারদয়য রক্ষক, ব্যফায়ী ও
আইএভইরড কভষকতষা
সভাট=

াংখ্যা
৮
৬
১৮
৪৮
২৫

১০৫

প্রকদল্পয াদথ প্রতুক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ জরড়ত ব্যরিফদগযষ াদথ বফঠক ও স্থানীয় কভষারায় আদরাচনায াযাাং ৭ভ
অধ্যাদয় ফণ ষনা কযা র।
২.৪ SWOT রফদেলণ দ্ধরত
প্রকল্প রযকল্পনায একটি আধুরনক অনুলঙ্গ দে SWOT রফদেলণ। এই প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়নকাদর প্রকল্পটিয
ফরতা (Strength), দ্যফ ষরতা (Weakness), সুদমাগ (Opportunity), ঝরুঁ ক (Threat) রচরহ্নত
কযা দয়দছ। SWOT রফদেলদণ প্রকল্প সরদবর SWOT (Project level SWOT) ও প্রকল্প যফতী
SWOT (Post Project SWOT) এয উয কাজ কযা মায়। Project lebel SWOT মৄরিঙ্গত
প্রকল্প রযকল্পনায় ও মৄরিাংগত রদ্ধান্ত গ্রদণ াায্য কদয এফাং Post Project SWOT প্রকদল্পয ফতষভান ও
বরফষ্যৎ প্রবাফ মূল্যায়দন াায্য কদয। আদরাচু প্রকদল্পয ভীক্ষায জন্য রনম্নরররখত সকৌদর প্রকল্প ফাস্তফায়নকাররন
ফর ও দ্যফ ষররদক, সুদমাগ ও ঝরুঁ কমূ নাি কযা দয়ছ।
ফরতা
(Strength)

দ্যফ ষরতা
(Weakness)

সুদমাগ
(Opportunity)
ঝরুঁ ক
(Threat)

ফরতা, প্রকদল্পয আবুন্তযীণ পুাক্টয। প্রকল্প ফাস্তফায়দন ফররদক রাদফ কাজ কদয,
সমভন প্রকদল্পয কাম ষক্রভ সুরনরদ ষষ্ট ভদয়য ভদধ্য ভান্ভ কযণ;
 প্রকদল্পয প্রদয়াজন অনুমায়ী জনফর রনদয়াগ;
 প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকারীন একই প্রকল্প রযচারদকয দারয়ত্ব ারন;
 রফবাগ ও ভন্ত্রণারয় কতৃক
ষ রনয়রভত ভরনটরযাং ইতুারদ রদক রচরহ্নত ও রফদেলণ কযা
দয়দছ।
দ্যফ ষরতা, প্রকদল্পয আবুন্তযীণ পুাক্টয। প্রকদল্পয দ্যফ ষররদক মা কারঙ্খত পরাপর অজষদন
ীভাফদ্ধতা রাদফ কাজ কদয। সমভন –
 প্রকদল্পয কাম ষক্রভ সুরনরদ ষষ্টবাদফ রচরহৃত না কযা;
 ফাৎরযক কভষরযকল্পনা প্রস্তুত ও ফাস্তফায়ন না কযা;
 প্রকদল্পয সুরনরদ ষষ্ট Exit plan না থাকা প্রকদল্পয সনরতফাচক রদক রচরহ্নত ও
রফদেলণ কযা দয়দছ।
সুদমাগ, প্রকদল্পয ফারদযয পুাক্টয। প্রকদল্পয ম্ভাফনাভয় রদক/রফলয় উদন্াচন কযায প্রদচষ্টা
সনয়া দয়দছ মা’ ঠিক বাদফ ব্যফায, রনয়ন্ত্রণ ফা চারনা কযদত াযদর আদযা সফী সুরফধা
ফা উকায াওয়া সমদত াযদতা।
প্রকদল্পয নকা, ফাস্তফায়ন, রযচারন ফা ফরস্থোঃ সকান প্রবাফক ফা ত্রুটি মা প্রকদল্পয
ফাস্তফায়ন ও উদেশ্য অজষন ব্যাত ফা প্রকদল্পয জন্য ম্ভাব্য হুভরক সৃরষ্ট কযদত াদয
(সমভনোঃ রফরবন্ন সদ দত রফরবন্ন গুণাফরী ও দাদভ সৌয সকাল ফা সৌয ভরডউর আভদানী),
তা সুরনরদ ষষ্টবাদফ রনণ ষয় কযা দয়দছ।

২.৫ ভীক্ষা ব্যফস্থানা
২.৫.১ তথ্য াংগ্রকাযী রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ
ভীক্ষায জন্য সভাট ১০৫ জন উিযদাতায াক্ষাৎ গ্রদণয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। ভীক্ষা চরাকারীন
ভদয় ৫ জন সরাক রনদয়াগ কযা দয়দছ। নতুন দস্য ও প্রবাফ মূল্যায়নকাযী অন্যান্য যাভষকদদয াক্ষাৎকায
গ্রদণয পূদফ ষ প্ররক্ষণ সদয়া দয়দছ।
২.৫.২ ভীক্ষা ও উাদিয ভান রনয়ন্ত্রণ
ভীক্ষায ভান ফজায় যাখদত াক্ষাৎকাযমূদয প্ররতটিদত ভীক্ষাকাযী দদরয াদথ প্রকল্প মূল্যায়নকাযী দদরয টীভ
ররডায/অন্যান্য দস্য অাং রনদয়দছন।

২.৫.৩ উাি প্ররক্রয়াকযণ ও রফদেলণ
করম্পউটাদযয ভাধ্যদভ উাি প্ররক্রয়াকযণ ম্পন্ন কযা দয়দছ। ভাঠ দত াংগৃীত তথ্য-উাি রনয়ভতারন্ত্রকবাদফ
রযশুদ্ধ কযা দয়দছ এফাং সগুদরা করম্পউটাদয এররয ভাধ্যদভ সযকড ষ কযা দয়দছ। উাি প্ররক্রয়ায জন্য প্রধানত
Microsoft Excel 2013 ব্যফায কযা দয়দছ। মথামথ Tabulation-এয াাদয্য প্ররক্রয়াকৃত উাি
ও পরাপর াযরণ, গ্রাপ ও চাট ষ আকাদয উস্থান কযা দয়দছ এফাং সগুদরা ভীক্ষায রফদেলণ ও ব্যাখ্যায জন্য
প্ররতদফদদনয মথাস্থাদন ব্যফায কযা দয়দছ।
২.৫.৪ প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ
াংগৃীত তথ্য/উাি প্ররক্রয়াকযদণয য ToR-এয তষানুাদয প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয য ভীক্ষায় প্রান্ভ উাদিয
উয প্রদয়াজনীয় রফদেলণ ১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয প্রবাফ রনণ ষদয়য জন্য ভীক্ষা ও
প্ররতদফদন প্রস্তুতকযদণ রনম্নরররখত কভষ রযকল্পনা সভদন চরা দয়দছ।
াযণী ২.৮ ভীক্ষায কভষ রযকল্পনা
কাজ
কযনীয় (দদক্ষ ও কভষকান্ডা)
যাভষক
দদরয
করদক প্রকদল্পয
কভষ ম্বদন্ধ প্ররক্ষণ
উাি াংগ্রদয জন্য
প্রশ্নত্র প্রণয়ন
প্রকল্প
দরররারদ
াংগ্র

স্থান

যাভষক

সৌয রফদ্যুৎ, সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয রি ইন্পটিটিউট, ঢাকা টীভ ররডায
ধযণ ও ফাাংরাদদ সপ্রক্ষাট
রফশ্বরফযারয়য়

উিযদাতাদদয ধযণ অনুাদয
প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযা দয়দছ।
আযরডরর, ররআয, ক্রয়
প্ররক্রয়া াংক্রান্ত তথ্য, াংরেষ্ট
আদদ, াকুষরায, প্ররতদফদন
ইতুারদ াংগ্র
ররআয
২০০৮ ররএ ২০০৬, ররআয ২০০৮
প্ররক্ষণ
ও অন্যান্য ক্রয় নীরতভারা প্ররক্ষণ
প্রকদল্পয অগ্রগরত প্রকদল্পয প্ররতটি কাজ অাংরবরিক
ম ষদফক্ষণ ও তথ্য ফাস্তফায়ন দযজরভদন ম ষদফক্ষণ
াংগ্র
সকআইআই বফঠক
প্রকদল্পয াদথ যারয ম্পৃিদদয
প্রশ্নভারা অনুমায়ী াক্ষাৎকায
রনরফড় বফঠক১
প্রকদল্পয াদথ দযাক্ষবাদফ
ম্পৃিদদয প্রশ্নভারা অনুমায়ী
াক্ষাৎকায
রনরফড় বফঠক২
প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয াদথ
ম্পৃিদদয প্রশ্নভারা অনুমায়ী
াক্ষাৎকায
এপরজরড
প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন ভদরয
াদথ আরাদা আরাদা উন্ুি
আদরাচনা
স্থানীয় কভষারা
প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন ভদরয
াদথ উন্ুি আদরাচনা

অরপ কক্ষ, ভাজ উন্নয়ন
প্রয়া
প্রকল্প
অরপ,
আইএপআযরড,
রফরএআইআয

টীভ ররডায
ও অন্যান্য
টীভ ররডায
ও অন্যান্য

অরপ কক্ষ, ভাজ উন্নয়ন
প্রয়া
প্রকল্প
এরাকা,
আইএপআযরড,
রফরএআইআয
প্রকল্প এরাকা ও াংরেষ্ট
ভন্ত্রনারয়
রফশ্বরফযারয়য়,
রফএটিআই ও রফরবন্ন
অরপ
রফশ্বরফযারয়য়, ররডরফ,
রডররডর ও অন্যান্য
অরপ
ভাজ উন্নয়ন প্রয়া;
রফএইর গদফলণাগায ও
রফরবন্ন রফশ্বরফযারয়
প্রকল্প
এরাকা,
আইএপআযরড,
রফরএআইআয

টীভ ররডায

ভয়
১২ জানুয়াযী
২০১৯
১ জানুয়াযী-১৫
জানুয়াযী ২০১৯
১৬ জানুয়াযী১০ সপব্রুয়াযী
২০১৯

১১-১২
সপব্রুযায়ী ২০১৯
টীভ ররডায ১৩ সপব্রুয়ারয –
ও অন্যান্য ১৪ ভাচ ষ ২০১৯
টীভ ররডায
ও অন্যান্য
টীভ ররডায
ও অন্যান্য

১০ সপব্রুয়ারয২০ ভাচ ষ ২০১৯
১০ সপব্রুয়ারয২০ ভাচ ষ ২০১৯

টীভ ররডায ১০ সপব্রুয়ারযও অন্যান্য ২০ ভাচ ষ ২০১৯
টীভ ররডায ২০ ভাচ ষ- ১০
ও অন্যান্য এরপ্রর ২০১৯
টীভ ররডায ১১ ভাচ ষ ২০১৯
ও অন্যান্য

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকদল্পয ারফ ষক ও অঙ্গরবরিক রক্ষুভাত্রা ,অগ্রগরত ও ভস্যামূ
আদরাচু প্রকল্পটি জুন ২০১৬ এ ভান্ভ দয়দছ। ভীক্ষাদদরয দযজরভদন রযদষন ও রফরবন্ন ডকুদভন্ট (দমভনোঃ প্রকল্প
ভারন্ভ প্ররতদফদন, াংদারধত রডরর, ইতুারদ) যীক্ষায ভাধ্যদভ সদখা মায় সম, “স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদন
প্রমৄরিয উন্নয়ন (১ভ াংদারধত)” ীল ষক প্রকল্পটিয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি, সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায,
সৌয ভরডউদরয গুনাগুণ রনণ ষয় গদফলণাগায, পূতষ কাজ ও অন্যান্য মাফতীয় ভারাভার- তথা প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক সবৌত
(Physical) ও আরথ ষক (Financial) অগ্রগরত আযরডররয রযকরল্পত রক্ষুভাত্রায় দয়দছ।
৩.১ আরথ ষক অগ্রগরত
আযরডরর অনুমায়ী ব্যফহৃত অথ ষননরতক সকাড, প্রাক্কররত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যদয়য একটি তাররকা রনদম্ন সদয়া র।
াযণী ৩.১ প্রকদল্পয প্রাক্কররত ও প্রকৃত ব্যয়

অথ ষননরতক
সকাড
ক. যাজস্ব
৪৫০০
৪৬০০
৪৭০০
৪৮০০
৪৯০০

রফফযণ

প্রাক্কররত ব্যয়
ব্যদয়য
ব্যয়
অাং
(%)

(রক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ব্যয়
প্রাক্কররত
ব্যয়
ব্যদয়য অাং
(%)

কভষকতষাদদয সফতন
কভষচাযীদদয সফতন
বাতারদ
যফযা ও সফা
সভযাভত, াংযক্ষণ ও পুনফ ষান
উ সভাট=

২৯.৯৩

১.০৮

২৯.০৬

১.০৫

২.১৯
৩৯০.২১
২৩৫.১৫
৬৫৭.৪৮

০.০৮
১৪.০৫
৮.৪৭

২.১৭
৩৮৭.৫৩
২৩৪.০৫
৬৫২.৮১

০.০৮
১৩.৯৫
৮.৪৩

খ. মূরধন
৬৮০০

ম্পদ াংগ্র/ক্রয়

২০৪৮.৫৫

৭৩.৭৬

৭৩.৫৪

৭০০০
৭১০১
৭৯৮১

রনভষাণ ও পূতষ
ররড/বুাট
রফরফধ মূরধন ব্যয়

১০.০০
৫৩.৩৮
৮.০০
২১১৯.৯৩
২৭৭৭.৪৩

০.৩৬
১.৯২
০.২৯

২০৪২.৬১
(নফ, মু ১৮০৫.৪৯)
৯.৯৮
৩১.৩৮
৭.৪৫
২০৯১.৪২
২৭৪৪.২৩

উ সভাট=
ষদভাট
ফ
(ক+খ)=
সূত্রোঃ রআইরএ ও আযরডরর

১০০

০.৩৬
১.১৩
০.২৭
৯৮.৮০

ম ষদফক্ষণোঃ  প্রকল্প ব্যয় ধযা দয়রছর ২৭৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা। মায ভদধ্য খযচ দয়দছ ২৭৪৪.২৩ রক্ষ টাকা ফা
প্রাক্কররত অদথ ষয ৯৮.৮%। ফাকী অথ ষ যকাদযয তরফদর সপযত সদয়া দয়দছ।
 যাজস্ব ছাড়া মূরধন অাংদয অজষন ৯৮.৬৭%
৩.২ সবৌত অগ্রগরত
প্রকদল্পয সবৌত অগ্রগরতয রচত্র রনদম্নয াযণীদত (অয পৃষ্ঠা) সদয়া র।
াযণী ৩.২ প্রকদল্পয সবৌত অগ্রগরত রযভা

প্রাক্কররত
অথ ষননরতক
সকাড
ক. যাজস্ব

রফফযণ

সভযাভত,
৪৯০০ াংযক্ষণ ও
পুনফ ষান

অথ ষননরতক
াফ-সকাড

৪৯২১

রফফযণ

সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায ১০১,
অরপ কক্ষ ২০৪ ও ররপট াংস্কায

৪৯৯১ অন্যান্য াংস্কায ও যক্ষণাদফক্ষণ

প্রকৃত

রযভাণ

ব্যয় (রক্ষ
টাকা)

ফগ ষ
পৄট

২৩৫.১৬

২৩২.১৩

--

--

৩.০২

াংখ্যা

৫০০টি
ভরডউর,
৩০টি
ইনবাট ষায

১২৪.৩১

১০

৪৪.৯

১
১

১৮১.৬১
১১০.২৮

১

৫০.

৪
১
১
১
১

৪৮.৬৭
৪৩৪.৬১
১৯২.১৩
৭৪.২৬
২৩৫.৭৫

একক

ওজন
রযভাণ
(Weight)
অগ্রগরত

০.০৮৪ ৭৮৭৮ ররপট  >১০০%
কাজ কযা দয়দছ
০.০০১ --

খ. মূরধন
৬৮০০ ম্পদ
াংগ্র/ক্রয়

সৌয ভরডউর (১১০Wp), ইনবাট ষায
৬৮১৩ (2KW) ও অন্যান্য আনুারঙ্গক
মন্ত্রারত
সৌয রি রযভাক মন্ত্র ও অন্যান্য
আনুারঙ্গক মন্ত্রারত
সৌয ভরডউর গুনাগুণ যীক্ষণ মন্ত্র
সৌয সকাল ও ব্যাটাযী যীক্ষণ মন্ত্র

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

ইদরিরনক পটওয়ুায
রভররাং মন্ত্র (ফর রভর, পাদন ষ ইতুারদ)
ররবরড মন্ত্র
VP-SEM-EDX মন্ত্র
UV-Vis-NIR
XRD কাভ surface profiler

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

ফাজাদয প্রান্ভ ফ ষদল াংস্কযণ ২৫০Wp এয ২৬৪টি
সৌয ভরডউর; গ্রু কযায জন্য ১২ ও ২০ KW এয
২টি কদয ৪টি ইনবাট ষায ক্রয় কযা দয়দছ
াইদযদনারভটায, াইদযররওরভটায ও অন্যান্য AAA
সশ্রণীয মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ

০.০৪৫
০.০১৬
০.০৬৫
০.০৪

১
১

০.০১৮
০.০১৮
০.১৫৬
০.০৬৯
০.০২৭
০.০৮৫

১
৪
১
১
১
১

১০০.০০%
১০০.০০%
পটওয়ুায ও আনুারঙ্গক মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান
কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ

প্রাক্কররত
অথ ষননরতক
সকাড

রফফযণ

অথ ষননরতক
াফ-সকাড

রফফযণ

2 Gun sputtering ও
LASER annealing eBeam TE মন্ত্র
রিট ধযদণয এয়ায কুরায ২ টন
Dicing মন্ত্র
Impedance analyzer
৬৮১৫ করম্পউটায ও ল্যাট
রডরজটার SRL কুাদভযা
Photocopier

৭০০০

রনভষাণ ও
পূতষ

৭০০০ ইদররিকুার স্থানা

একক

রযভাণ
১

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

প্রকৃত
ব্যয় (রক্ষ
টাকা)

ওজন
রযভাণ
(Weight)
অগ্রগরত

৩৬৮.

৫
১
১
৩
১
১

৫.৫
৭৪.১১
৪৮.০৭
১.৮
১.৩৫
১.৫

১

১০.
সভাট ওজন=

মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
০.১৩২
০.০০২
০.০২৭
০.০১৭
০.০০১
০.০০০৫
০.০০১
০.০০৪
০.৮০৭

১
৫
১
১
৩
১
১

ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থান কযা দয়দছ
সডস্কট রর ২টি ও ল্যাট ১ টি ক্রয় কযা দয়দছ
ক্রয় কযা দয়দছ
ক্রয় কযা দয়দছ
ষ
৩০০০ রভটাদযয সফর তায স্থান ও ৫০০ ফগপৄট
১ আকৃরতয সেভ বতরয কযা দয়দছ

প্রকদল্পয সবৌত অগ্রগরত মাচাইকাদর রনম্নরররখত আদযা কদয়কটি রফলয় রযররক্ষত দয়দছ। সমভন গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয মূর উাদান সৌয ভরডউর ও গ্রীড াংমৄি ইনবাট ষায (রযরস্ট ৫) । আভদারনকৃত ১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর (রযরস্ট ৬ ও ৭) মূ দত কদয়কটি
গদফলণাগাদয যীক্ষা কদয গুণগত ভান মাচাই কযা দয়দছ, রকন্তু সদীয় ম ষাদয় গ্রীড াংমৄি ইনবাট ষাদযয গুণগত ভান মাচাইদয়য সুরফধা না থাকায় মাচাই কযা মায়রন।
 ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরয (রযরস্ট ৬ ও ৭) ও তায গুনাগুণ মাচাইদয়য আধুরনক অদনক মন্ত্র সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগাদয স্থান কযা দয়দছ।
 প্রকদল্পয মূর উদেদশ্যয (স্বল্প মূদল্য সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদন গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ স্থান ও প্রমৄরিয উন্নয়ন) াদথ যারয ম্পৃি না দরও গতানুগরতক সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত (গ্রীড
াংদমাগ ছাড়া সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি) ব্যাটাযীয অফদাদনয কথা স্বীকায কদয এ গদফলণাগাদয ব্যাটাযীয গুনাগুণ যীক্ষায মন্ত্রারত ফাদনা দয়দছ। এ গদফলণাগাদয সম কর মন্ত্রারত ফাদনা
দয়দছ তা AAA সশ্রণীয। পদর এদত বৄদরয ভাত্রা অদনক কভ।
 সৌয রি উাি াংগ্রদয গদফলণাগাযটিদত সলাফার, রডরপউজ, রডদযক্ট নযভার ইদযরডদয়ন্প, সৌয প্যাদনদরয জন্য উদমাগী সূম ষাদরাদকয ভয় (ঘণ্টা) ইতুারদ প্ররত রভরনট অন্তয ভাা য়।
র
, র
র ও
।

উদযয াযণীদত শুধুভাত্র মন্ত্রারত ও অন্যান্য আনুারঙ্গক স্থানায সবৌত অগ্রগরত রফদফচনা কযা দয়দছ এফাং এদত
সদখা মায় প্ররতটি কাজ রযকল্পনা অনুমায়ী দয়দছ। প্রকদল্পয উদেশ্য পূযদণয জন্য গুরুত্বপূণ ষ মন্ত্রারত ও অন্যান্য
প্রকদল্পয সভাট ফযাদেয ৮০.৭% ওজন ফন কদয। প্রকদল্পয এফ গুরুত্বপূণ ষ কাদজয সবৌত অগ্রগরত সফয কযদত রনদম্নয
কদয়কটি সুত্র প্রদয়াগ কযা দয়দছ।
াংরেষ্ট অদঙ্গয প্রাক্কররত ব্যয়
প্রকদল্পয অদঙ্গয ওজন
প্রকদল্পয সভাট প্রাক্কররত ব্যয়
প্রকদল্পয অদঙ্গয ফাস্তফ তকযা ায

প্ররত ফছয ফাস্তফ অদঙ্গয রযভাণ াংখ্যা
প্রকল্প সভয়াদদ াংরেষ্ট ফাস্তফ অদঙ্গয সভাট রযভাণ াংখ্যা

১০০

প্রকদল্পয ফাস্তফ তকযা ায = প্রদতুক অদঙ্গয ওজন ×অদঙ্গয ফাস্তফ তকযা ায
প্রকল্প সভয়াদকাদর প্ররতটি কাজ শুধুভাত্র একফায কদয ভান্ভ দয়দছ। প্রকল্পটিদত মন্ত্রারত ক্রয় ও স্থানায দয রদক্ষু
সৌুঁছাদনায সকান টাদগটষ সনই। পদর প্রকল্প অদঙ্গয ফাস্তফ তকযা ায প্ররত সক্ষদত্র ১০০% ফা ১ ধদয প্রকদল্পয গুরুত্বপূণ ষ
ক্রয়, কাজ ও সফা খাদত সবৌত আগ্রগরত ৮০.৭%। সমদতু প্রকদল্পয অন্যান্য কাজ সমভন কভষকতষা ও কভষচাযীদদয
সফতন বাতা, আরপ আনুারঙ্গক কাজ, ইতুারদ সবৌত কাজ রদদফ রফদফচনা কযা য়রন তাই উদযয াযণীটি
প্রকদল্পয ম্পূণ ষ সবৌত অগ্রগরত প্রকা কদয। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রকছু রচত্র রনদম্ন সদয়া র।

৩.৩ প্রকল্প ফাস্তফায়দন ভস্যামূ
সৌয রফদ্যুৎ রফলদয়য সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগাদযয াংখ্যা রফদশ্ব অদনক কভ। ফাাংরাদদ যভাণু রি করভন
১ভ প্রজদন্য সৌয সকাদলয উয গদফলণায কজ কযদরও সদদ রিতীয় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায রছর
না। পদর অরবজ্ঞতায অবাফ কাযদন মূর রডরর প্রণয়দনয ভয় অদনক মন্ত্রারতয গুরুত্ব ঠিকবাদফ ঠিক কযা মায়রন।
যফতীদত রফরবন্ন স্থানীয় ও আন্তজষারতক ভদরয াদথ আদরাচনায় অরতরযি নূতন মন্ত্রারত ও কাম ষক্রভ রফদফচনা
কদয আযরডরর বতরয কযা য়। আযরডরর বতরযয য ও প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাদর ফড় সকান প্ররতফন্ধকতা রক্ষু কযা
মায়রন।

চতুথ ষ অধ্যায়
প্রকদল্পয ক্রয় কাম ষক্রভ ও ররআয ২০০৮ এয প্রদয়াগ
৪.১ আযরডরর অনুাদয ক্রয় রযকল্পনা
াফররক প্ররকউযদভন্ট রফরধভারা ২০০৮ এয ১৬(২) ও তপরর ৫ এয ১৬(৮) ধাযা অনুাদয আদরাচু প্রকল্পটিয
সভয়াদকাদরয জন্য ারফ ষক ক্রয় রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং তা আযরডররদত াংদমাজন কযা দয়রছর। এখাদন ণ্য
ক্রদয়য সক্ষদত্র ২৪টি, কাদজয সক্ষদত্র ৬টি ও সফায় ২টি ক্রয় কাম ষক্রদভয উদেখ আদছ। আযরডরর অনুাদয ণ্য, কাজ
ও সফা ক্রয় কাম ষক্রদভয কদয়কটি উদাযণ রনদম্নয াযণীদত সদখাদনা র। াযণীদত কদয়কটি সকাড রজরড, ডরব্লউরড ও
এরড ফরদত উন্নয়ন খাদত মথাক্রদভ ণ্য, কাজ ও সফা কাম ষক্রদভয প্যাদকজ বুঝাদনা দয়দছ।
াযণী ৪.১ প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা
প্যাদক
জ
নাং
১
রজরড
০১

ণ্য ক্রয় ও
ইউ
রনভষাণ কাম ষক্রভ রনট

২
বফজ্ঞারনক
যোভ
যফযা এফাং
স্থান (সৌয
প্যাদনর,
ইনবাট ষায)
রজরড যোভ
০৩
যফযা এফাং
স্থান
(করম্পউটায/
ল্যাট)
রজরড বফজ্ঞারনক
০৫
যোভ
যফযা এফাং
স্থান (র রব
রড)
ডরব্লউ আই এপ আয
রড-০১ রড এয ২০৪
অরপ রুভ
াংস্কায
এরড গাড়ী বাড়া
-০২

রযভাণ দযত্র
দ্ধরত

চুরি
অনুদভাদন
কাযী
কতৃষ ক্ষ
৬
HOPE

প্রাক্করর
ত মূল্য
(রক্ষ
টাকা)
৮
৪৯.৯২

রনদদ ষক মূরক তারযখমূ

১.৮০

সটন্ডাায
আহ্বান

চুরি
স্বাক্ষয

কাজ
ম্পাদন

৯
১০
০২/০৯/ ৩০/১০
১২
/১২

১১
২৭/০২/
১৩

১৫/১০/ ০৪/১১/
১২
১২

০২/১২/
১২

৩
প্ররত

৪
৫
২৪
OTM
kWp

প্ররত

২

RFQ

PD

প্ররত

১ সট

OTM
(Int.)

HOPE ৩৯০.০

২৪/০৯/ ১৮/১১/ ১৮/০৩/
১৪
১৪
১৫

--

--

RFQ

HOPE ৯.২১

২৩/১২/ ২০/০৩
১২
/১৩

১৯/০৫/
১৩

ভা

৪৫

OTM
/RFQ

PD

১৯/০৬/ ২৭/০৬
১২
/১২

৩১/০৬/
১২

৪.৪৯

আযরডরর-এ ফছযরবরিক খযদচয তাররকায় অথ ষননরতক সকাড নাম্বায ক্রদয়য ফছযরবরিক কাম ষক্রদভয রফফযণ
যদয়দছ এফাং তা রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য রফরবন্ন করভটি িাযা অনুদভারদত দয়দছ।

ক্রয়কাযী, আইদনয ৬৭ এয অধীন ররটিইউ’সক ক্রয়াংক্রান্ত রফলয়ারদয রযফীক্ষদণয দারয়ত্ব ারন এফাং অথ ষফ ক্রয়
প্ররক্রয়া-উিয পুনরনযীক্ষণ কাজ ম্পাদদনয ায়তা কযায উদেদশ্য অপরর ৮ (খ) এ ফরণ ষত ধযণ এফাং ৪৩(১) ধাযায়
ফরণ ষত ভদয়য (কভদক্ষ ৫ ফছয) জন্য ক্রয় াংক্রান্ত কর কভষকাদণ্ডয সযকড ষ ও দরররত্র াংযক্ষণ কযদছন। এফ
দররর প্রকল্প রযচারদকয রনকট মদে যরক্ষত আদছ এফাং ভীক্ষা কাদজ এফ কাগজদত্রয দমারগতা রনদয় দয়দছ।
৪.২ দযত্র ও প্রস্তাফ মূল্যায়ন করভটি গঠন
প্রকদল্পয শুরু সথদক সল ম ষন্ত একটি দযত্র ও প্রস্তাফ মূল্যায়ন করভটি কাজ কদযদছ (রযরস্ট ৮) । করভটিটি
ররআয ২০০৮ সভাতাদফক তপরর-২ এয ৮ (১) ধাযা অনুাদয ৭ জন দস্য রনদয় গঠিত দয়দছ এফাং তা
অনুদভারদত দয়দছ। এদত ক্রয়কাযীয রনয়ন্ত্রণাধীন রফবাগ ফরবষত ২জন দস্য অন্তবৄষি রছদরন। এদদয ভদধ্য ধাযা ৭
সভাতাদফক একজন সচয়াযানষ (রযচারক, আইএপআযরড), একজন দস্য রচফ (প্রকল্প রযচারক) ও রতন জন
ফরোঃদস্য (ধাযা ৮(১) সভাতাদফক কভদক্ষ ২ জন) যদয়দছ। মূল্যায়ন করভটিয প্রদতুক দস্য ধাযা ৮(১৩) অনুাদয
এককবাদফ ক্ষাতীনতায রনধ ষারযত সঘালণা ম্বররত রফবৃরতদত স্বাক্ষয কদযদছন। এই ধাযা সভাতাদফক ভগ্র ক্রয়
প্ররক্রয়ায় ৫ জন দদস্যয উরস্থরত ও মূল্যায়ন প্ররতদফদদন তাদদয স্বাক্ষয রক্ষু কযা সগদছ।
প্রকল্পটিদত ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রদয়য জন্য চুরি ম্পাদদন অনুদভাদন অনুদভাদনকাযী কতৃষ ক্ষ রদদফ রছদরন
সচয়াযম্যান, রফরএআইযআয, ঢাকা (রমরন ক্রয়কাযী কাম ষারয় প্রধান ফা Head of Procuring Entity,
HOPE) এফাং প্রকল্প রযচারক (PD, Project Director)।
এখাদন উদেখ্য সম, এই প্রকল্প াংরেষ্ট সকান দস্য ররআয ২০০৮ এয উয প্ররক্ষণ সনয়রন। মা থাকদর প্রকদল্পয
ক্রয় কাম ষ রযচারনায় ত্রুটিয ঝরুঁ ক কভ ফায ম্ভাফনা রছর।
৪.৩ ক্রয় কাম ষক্রভ রযফীক্ষণ
ক্রয় কাম ষক্রভ রযফীক্ষন কদয সদখা মায় সম, প্রকদল্পয আওতায় ভারাভার (Goods) ক্রদয় ২৪টি; রনভষান, পূতষ ও
াংস্কায াংক্রান্ত কাদজ (Works) ৫টি এফাং সফা াংক্রান্ত কাদজ (Service) ২টি প্ররক্রয়া গ্রণ কযা দয়দছ।
এখাদন আযরডরর এয াংস্কায কাদজয ডরব্লউরড ০৬ প্যাকজটি মথামথ কতৃ
ষ দক্ষয অনুভরতক্রদভ রফলুন্ভ কদয ণ্য
ক্রদয়য রজরড ২১ প্যাদকদজ অন্তবৄষি কযা দয়দছ, এদত ব্যদয়য সকান তাযতম্য য়রন।
ভীক্ষায় বদফচয়দনয ভাধ্যদভ সভাট ৫টি প্যাদকজ রনফ ষাচন কযা য়। তদফ প্যাদকজগুদরা বদফচয়দনয ভাধ্যদভ রনফ ষাচদনয
ভয় এটি রনরিত কযা দয়দছ সম প্যাদকজগুদরাদত সমন ভারাভার (Goods), কাজ (Works) ও সফা
(Service) এই রতনটি ধযদনয উদান থাদক। নমুনা রদদফ ৫টি প্যাদকদজয ক্রয় কাম ষক্রদভয রফস্তারযত তথ্য
রনদম্নয াযণীদত সদখাদনা র।

াযণী ৪.২ প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা ও প্রকৃত কাম ষক্রদভয রফফযণ
দযত্র
মূল্যায়ন
করভটিয
বায
তারযখ

কাম ষরফফ
যণী
অনুদভা
দদনয
তারযখ

NOA
প্রদাদনয
তারযখ

চুরি
স্বাক্ষদয
য
তারযখ

চুরি
অনুমায়ী
কাজ সল
কযায
তারযখ

প্রকৃত
কাজ
সদলয
তারযখ

আযরডর
র
অনুমায়ী
কাজ সল
কযা

৭ জন

২৩/১০/২
০১২

২৮/১০/
২০১২

৩০/১০/২
০১২

৩০/১০/
২০১২

২৭/০২/২
০১৩

২৫/০২/
২০১৩

২৭/০২/২
০১৩

৩ (৩)

৭ জন

১৩/০৮/২
০১২

১৪/০৮/
২০১২

১৪/০৮/২
০১২

১৫/০৮/
২০১২

১৪/০৯/২
০১২

১৬/০৮/
২০১২

০২/১২/২
০১২

০৫/১১/
২০১৪
দ্যপুয
২:৩০

২ (১)

৭ জন

১২/১/২০
১৫

১৮/২/২
০১৫

২২/২/২০
১৫

২৩/২/২
০১৫

২৩/৬/২০
১৫

১০/৬/২
০১৫

১৮/০৩/২
০১৫

০৭/০৩/
২০১৩
দ্যপুয
১২:০০

৩ (৩)

৭ জন

১০/৩/২০
১৩

১১/৩/২
০১২

২০/০৩/২
০১৩

২০/০৩/
২০১৩

১৮/০৭/২
০১৩

১৫/০৭/
২০১৩

৩০/০৬/২
০১৩

২৩/৮/২
০১২
দ্যপুয
১২:০০

৩ (৩)

৭ জন

১৬/৯/২০
১২

১৬/৯/২
০১২

১৭/৯/২০
১২

১৭/৯/২
০১২

৩০/৬/২০
১৬

৩০/৬/২
০১৬

৩০/৬/২০
১৬

প্যা
সকজ
নাং

কাদজয নাভ

ক্রয় দ্ধরতযয
ধযণ

অনু
সভাদ
নকা
যী

রত্রকায নাভ তারযখ
এফাং ওদয়ফ

দযত্র
রফক্রয়
শুরু ও
সল
তারযখ

দযত্র
সখারায
তারযখ
ও ভয়

রজরড
০১

বফজ্ঞারনক যোভ
যফযা এফাং স্থান
(সৌয প্যাদনর,
ইনবাট ষায)

OTM

HO
PE

২/৯/২০১২

০২/০৯/
২০১২

২৪/০৯/
২০১২
দ্যয
২:৩০

১৩
(৪)

যোভ যফযা
এফাং স্থান

RFQ

১৩/০৮/
২০১২
রফকার
৪:৩০

রজরড
০৩

PD

Bangladesh Today

কাদরয খফয
bcsir.gov.bd
০৫/০৮/২০১২

(করম্পউটায/ল্যাট)

রজরড
০৫

ডরব্লউ
রড-০২

এরড০২

বফজ্ঞারনক যোভ
যফযা এফাং স্থান
(র রব রড)

যীক্ষাগায-১০১
াংস্কায

গাড়ী বাড়া

OTM
(আন্তজষারতক)

HO
PE

২৪/৯/২০১৪
The Independent

বদরনক ভকার
bcsir.gov.bd
cptu.gov.bd
LTM

OTM/R
FQ

HO
PE

PD

১৪/০২/২০১৩
The News Today

বদরনক খফয
bcsir.gov.bd
২/৮/২০১২
New Age
বদরনক াংফাদ
bcsir.gov.bd

২৩/০৯/
২০১২
০৭/০৮/
২০১২
১৩/০৮/
২০১২
২৪/০৯/২
০১৪
০৩/১১/২
০১৪
১৪/০২/২
০১৩
১৬/০৩/
২০১৩
২/৮/২০
১২
২২/৮/২
০১২

প্রান্ভ
দযত্র
াংখ্যা
(দযন
রব)

উরস্থ
ত
দস্য

প্রকল্পটিদত ফাৎরযক ক্রয় রযকল্পনা কযা য়রন। আযরডরর-এ শুধু দযত্র আহ্বান, চুরি াক্ষয ও কাজ ভাদন্ভয তারযখ উদেখ যদয়দছ। উদযাি দযদত্রয প্যাদকজমূদয জন্য
রফরবন্ন উদেখদমাগ্য তারযদখয প্রাক্কররত ও প্রকৃত ভদয়য (রদন) তুরনা ররআয-২০০৮ এয তপরর ৫ অনুাদয এফাং দযত্র প্রকাদয তারযদখ ০ রদন ধদয রনদম্নয াযণীদত ফণ ষনা
কযা র।

প্যাদকজ নাং

ম ষায়

রজরড ০১

প্রাক্কররত
ভয় (রদন)
প্রকৃত
ভয় (রদন)
প্রাক্কররত
ভয় (রদন)
প্রকৃত
ভয় (রদন)
প্রাক্কররত

রজরড ০৩

রজরড ০৫

ভয় (রদন)
প্রকৃত
ভয় (রদন)
ডরব্লউ রড-০২ প্রাক্কররত
ভয় (রদন)
প্রকৃত
ভয় (রদন)
এরড-০২
প্রাক্কররত
ভয় (রদন)
প্রকৃত
ভয় (রদন)

ক্রয় দ্ধরত
OTM

মূল্য (রক্ষ
টাকা)
৪৯.৯২

OTM

৪৯.৯২

RFQ

১.৮

RFQ

১.২

OTM
(আন্তজষারতক)

৪৩৪.৬১

৪২৭.০৪
LTM

৬৫.২১

LTM

৬৫.২১

OTM/RFQ

৫৪.৯১

OTM

৬০.৩৭

রনদদ ষকমূরক তারযখমূ
চুরি স্বাক্ষয
কাজ সল

দযত্র
আহ্বান
০২/০৯/২০১২
০
০২/০৯/২০১২
০
১৫/১০/২০১২
০
৫/৮/২০১২
০
২৪/০৯/২০১৪

৩০/১০/২০১২
৫৮
৩০/১০/২০১২
৫৮
৪/১১/২০১২
২০
১৫/৮/২০১২
১০
১৬/১১/২০১৪

২৭/০২/২০১৩
১৭৮
২৫/০২/২০১৩
১৭৬
০২/১২/২০১২
৪৮
১৬/৮/২০১২
১১
১৮/০৩/২০১৫

০
৫৫
২৪/০৯/২০১৪ ২৩/২/২০১৫
০
১৫২
১৪/০২/২০১৩ ২০/০৩/২০১৩
০
৩৪
১৪/০২/২০১৩ ২০/০৩/২০১৩
০
৩৪
০২/০৮/২০১২ ১৭/৯/২০১২
০
৪৬
০২/০৮/২০১২ ১৭/৯/২০১২
০
৪৬

১৭৫
১০/০৬/২০১৫
২৭৯
৩০/০৬/২০১৩
১৩৬
১৫/০৭/২০১৩
১৫১
৩০/৬/২০১৬
১৪২৮
৩০/৬/২০১৬
১৪২৮

উদযয প্যাদকজমূদয তথ্যমূ ম ষদফক্ষণ কদয সদখা মায় সম,
 ররআয ২০০৮ এয ৯০(২) ও ১১৩ (১) ধাযা সভাতাদফক OTM (১ সকাটি টাযা প্রাক্করন মূদল্যয কভ) দযদত্রয
রফজ্ঞরন্ভ একটি ফাাংরা, একটি ইাংদযরজ বদরনক রত্রকা ও প্রকল্প প্ররতষ্ঠান রফরএআইআয এয ওদয়ফ াইদট সদয়া
দয়দছ।
 ধাযা ১৬ (১১) ও ৯০ (২ঝ) সভাতাদফক ১ সকাটি টাকায অরধক মুল্যভাদনয ক্রদয়য দযদত্রয সক্ষদত্র রফজ্ঞরন্ভ দ্যইটি
বদরনক রত্রকা, রফরএআইআয  ররটিইউ এয ওদয়ফ াইদট সদয়া য়দছ।
 এখাদন ১৬ (৫ক) ধাযায় প্রদতুক ক্রয় শুরুয পূদফ ষ ক্রদয়য দান্ভরযক ব্যয় প্রস্তুত কযা কদযদছ।
 ধাযা ১(১০) অনুাদয অগ্রদমাগ্য দযদত্রয াংখ্যা নগণ্য।
 ধাযা ৬১ (৪) অনুাদয রফজ্ঞান প্রকাদয তারযদখ দযত্র দররর রফক্রদয়য জন্য প্রস্তুত ও প্রারন্ভাধ্য থাকায রফধান
যদয়দছ। এই প্রকদল্প উদযয ৫টি প্যাদকদজয ভদধ্য রজরড ০৩ (২ রদন রফরম্ব) ছাড়া কর সক্ষদত্র তা সভদন চরা
দয়দছ।

 ১৬ আগস্ট ২০১৫ াদরয আরথ ষক ক্ষভতা পুনোঃরনধ ষাযণ (Delegation of Financial Powers)
এফাং ধাযা ৬৯ (১) ও ৮৮(১) অনুমায়ী ণ্য ও াংরেষ্ট সফা ক্রদয় উন্নয়নমূরক প্রকদল্প সকাদটন প্রদাদনয অনুদযাধ
জ্ঞান দ্ধরতদত ৫০ সকাটি টাকায রনদচয প্রকল্প রযচারদকয জন্য প্ররত প্যাদকদজ ফ ষারধক ৫ রক্ষ টাকা (ফছদয
৩০ রক্ষ) এফাং কাম ষ ও সবৌত সফা ক্রদয়য সক্ষদত্র ফ ষারধক ১০ রক্ষ টাকা (ফছদয ৬০ রক্ষ টাকা) ব্যদয়য সম রফধান
যদয়দছ তা সভদন চরা দয়দছ।
 ধাযা ১০২ (১১) অনুাদয ীরভত দযদত্রয সক্ষদত্র (LTM) সনাটি জাযীয তারযখ দত ১৮ রদদনয ভদধ্য চুরি
স্বাক্ষয কযা দয়দছ।
 ধাযা ৬১ (৪) অনুাদয উন্ুি দযত্র দ্ধরতদত (জাতীয় ম ষায়) ণ্য যফযা, কাম ষ ম্পাদন ফা সবৌত সফায জন্য
রফজ্ঞান প্রকাদয তারযখ দত দযত্র প্রণয়ন ও দারখদরয ভয় ২ সকাটি টাকা ম ষন্ত কভদক্ষ ১৪ রদন এফাং ২
সকাটি টাকায উদধ ষ কভদক্ষ ২১ রদন। এখাদন রজরড ০১, এরড ০২ (২ সকাটি টাকায রনদচ) এ ভয় সদয়া দয়দছ
২০ রদদনয সফর এফাং ২ সকাটি টাকায উদধ ষয প্যাদকজ রজরড ০৫ এ ভয় সদয়া দয়দছ ৩৯ রদন (ধাযা ৮৩(১) ক
অনুমায়ী আন্তজষারতক উন্ুি দযদত্রয জন্য কভদক্ষ ৪২ রদন) ।
 ধাযা ৯৮(১৪) অনুাদয সকান ক্রদয়য সক্ষদত্র নুন্যতভ কতটি গ্রণদমাগ্য দযত্র আফশ্যক দফ, তৎম্পদকষ সকান
ফাধ্যফাধকতা নাই। এখাদন দযদত্র উদেরখত মূল্য ফাজায মূদল্যয াদথ াংগরতপূণ ষ, দান্ভরযক প্রাক্করদনয ভদধ্য দয,
কারযগরয রফরনদদ ষ ও ফারনরজুক তষারদ পূযণ কযা দযদত্রয াংখ্যা এদকয অরধক রছর, সমখাদন একটি এই ধাযা
সভাতাদফক একটিভাত্র দযত্র মূল্যায়ন িাযা চুরি কযা মায়।
 তপরর ৩ এয ক অাং ও ধাযা ৩৬ (৬) অনুাদয দযত্র উন্ুি কযায ভয় ইদত চুরি ম্পাদদনয সনাটি
জাযীয ভয় ম ষন্ত কাম ষারদ ম্পাদদনয জন্য ক্রয়কাযী PD এয সক্ষদত্র দফ ষাচ্চ ৪ ন্ভা এফাং HOPE এয সক্ষদত্র
দফ ষাচ্চ ৬ ন্ভাদয সম রফধান যদয়দছ তা সভদন চরা দয়দছ।
 প্যাদকজ রজরড ০১, রজরড ০৩ ও এরড ০২ প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী মথাভদয় ভান্ভ দয়দছ। তদফ
আন্তজষারতক উন্ুি দযত্র দ্ধরতদত রজরড ০৫ প্যাদকদজ মন্ত্রারত ক্রয় এফাং ডরব্লউ রড ০২ প্যাদকদজ গদফলণাগায
াংস্কাদয আযরডরর এয রযকল্পনায সচদয় সফর ভয় অরতফারত দয়দছ। এদক্ষদত্র দযদত্র নতুন ভদয়য উদেখ
থাকায় তা রনয়দভয ব্যতুয় ঘটায়রন।
 এরড ০২ প্যাদকদজ আযরডরর সত উদেরখত ব্যদয়য সচদয় সফর ব্যয় কযা দয়দছ। এদক্ষদত্র আযরডরর-এ
অনুদভাদনকাযী কতৃষ ক্ষ PD এয রযফদতষ HOPE সক সদয়া দয়দছ এফাং ব্যয় বৃরদ্ধয মথামথ অনুভরত সনয়া
দয়দছ।
 ভীক্ষায় সদখা সগদছ, প্ররতটি দযত্র-দররদরয তষ অনুমায়ী চুরিত্র স্বাক্ষদযয ভয় ঠিকাদাদযয কাম ষ ম্পাদদনয
রযকল্পনা (Work Plan) চুরিদত্রয াদথ াংমৄি কযা দয়দছ।
 ক্রয় কাম ষক্রদভয (ভারাভার ও কাজ) সক্ষদত্র ররআয-২০০৮ ও ররএ-২০০৬ অনুযণ কযা দয়দছ সমভন- রফরধ
১৬ (৫), ১৬ (৭) অনুমায়ী ক্রয় রযকল্পনা মথামত কতৃষ ক্ষ কতৃক
ষ অনুদভাদন রছর

ররআয ২০০৮ অনুাদয ৪৬(১) ধাযায় একটি রনরদ ষষ্ট অথ ষফছদয ক্রয়কাযী কতৃক
ষ সভাট ক্রদয়য রযভাণ ১০ সকাটি
টাকায অরধক দর ক্রয় প্ররক্রয়া উিয পুনফীক্ষণ (Procurement Post Review) এয সম রফধান যদয়দছ
তা ভান্য কদয প্রকল্পটিদত প্ররতটি ক্রয় ও ব্যদয়য সযকড ষ ঠিকবাদফ যক্ষনাদফক্ষন কযা দয়দছ এফাং রনয়রভত অরডদটয
(রফরএআইআয এয ফাইদযয প্ররতষ্ঠান) ভাধ্যদভ রনরযক্ষন কযা দয়দছ। অরডটমূদয াযাংদক্ষ রনম্নরূঅথ ষফছয
২০১২-২০১৩,
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬

অরডট রযদাট ষ জভা সদফায
তারযখ
১৯/১০/২০১৪
০৩/১২/২০১৫
০৮/০৯/২০১৬

ভন্তব্য
৫টি সছাট াংদাধদনয কথা আদছ, ফড় ধযদনয সকান
াংদাধদনয কথা ফরা য়রন।
৪ টি সছাট াংদাধদনয কথা আদছ, ফড় ধযদনয সকান
াংদাধদনয কথা ফরা য়রন।
৫টি সছাট াংদাধদনয কথা আদছ, ফড় ধযদনয সকান
াংদাধদনয কথা ফরা য়রন।

প্যাদকদজয প্ররতটি ক্রয় কাম ষক্রদভ প্রাক্কররত মূদল্যয সচদয় কভ মূদল্য চুরি ম্পাদন কযা য়। ক্রয় কাম ষক্রদভয রফরবন্ন
দররর, দস্তাদফজ ম ষদফক্ষণ ও রফদেলণ কদয ফরা মায় সম, ক্রয় কাম ষক্রদভয সক্ষদত্র ররআয ২০০৮ ও ররএ-২০০৬
অনুযন কযা দয়দছ। পদর স্বেতা এফাং জফাফরদরতা রনরিত দয়দছ।

ঞ্চভ অধ্যায়
প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ
প্রকদল্পয উদেশ্যমূ রনম্নরূোঃ
(ক) স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি উন্নয়ন;
(খ) আভদারনকৃত সারায প্যাদনদরয গুনগত ভান রনরূদণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ;
(গ) প্ররক্ষণ প্রদান ও জনরি উন্নয়ন এফাং জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউদটয রফজ্ঞানীদদয সৌয রি
রফলয়ক কাদজয জ্ঞান উন্নীতকযণ;
ষ প্রভন;
(ঘ) রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন
(ঙ) জাতীয় রগ্রড রাইদনয উয রনবষযতা কভাদনা।
৫.১ প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা
আদরাচু প্রকল্পটিয উদেুশ্য ফাস্তফায়দনয জন্য গৃীত দদক্ষদয অফস্থা রনদম্ন ফণ ষনা কযা র।
৫.১.১ (ক) স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি উন্নয়ন
আউটপুটোঃ
 সৌয রি দত রফদ্যুৎ উৎাদদনয জন্য ১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪ রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি
সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি প্রকল্প এরাকায আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয ছাদদ ফাদনা দয়দছ। এখাদন ১২
রকদরাওয়াদটয ২টি ও ২০ রকদরাওয়াদটয ২টি রদস্টভ যদয়দছ।
 ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ।
 সৌয রি উাি াংগ্রদয জন্য প্রকল্প এরাকা আইএপআযরড- এয ছাদদ সছাট আকাদযয আফাওয়া সকে
স্থান কযা দয়দছ।
 সৌয ভরডউদরয গুনাগুণ রনণ ষদয়য জন্য গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ।
রক্ষুভাত্রাোঃ
 সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি দত উৎারদত প্ররত ইউরনট রফদ্যুদতয দাভ ৮.৩৮ টাকা ধযা দয়দছ। এই উৎাদন
খযচদক তুরনা কযা দয়দছ গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয াদথ, সমখাদন প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ
উৎাদন খযচ ৩৫ টাকা ভাত্র।
 প্রমৄরিয উন্নয়দন অন্যান্য উদযাগ সনয়া দরও সকান সুরনরদ ষষ্ট রক্ষুভাত্রা সনই।
আউটকাভোঃ
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয মূর মন্ত্রমূ র সৌয পদটাবল্টাইক প্যাদনর ও রফদ্যুৎ গ্রীড াংমৄি
ইনবাযটায যদয়দছ। ১ভ প্রজদন্য একক জাাংদনয রররকন রবরিক ভদনা রক্রস্টারাইন সৌয সৌয ভরডউদরয
গড় দক্ষতা প্রায় ১৮% এফাং ইনবাযটাদযয দক্ষতা প্রায় ৯০%। পদর এয াভরগ্রক দক্ষতা প্রায় ১৬%
(০.১৮×০.৯, মদন্ত্রয দক্ষতা ফাদদ অন্যান্য ক্ষরত সমভন ধূরা ড়া, রনয়রভত রযস্কায না কযা, তাভাত্রায
তাযতম্য, ফাতাদয প্রফাদয তাযতম্য, তায ও অন্যান্য কদরারায মদন্ত্রয ক্ষরত রফদফচনা কদয ১৪%)।
অযরদদক রফদ্যুৎ গ্রীড াংদমাগ রফরন রদস্টদভ যদয়দছ সৌয প্যাদনর (দক্ষতা ~১৮%), ব্যাটাযী (দক্ষতা
~৮০%, সখারা স্থাদন), চাজষ কদরারায (দক্ষতা ~৯০%), গ্রীড াংদমাগ ছাড়া ইনবাযটায (দক্ষতা ~ ৬০%),
ইতুারদ। এদফয দক্ষতা রফদফচনা কযদর রদস্টদভয গড় দক্ষতা দোঁড়ায় ~৭%।

 ফাাংরাদদদ রফরবন্ন স্থাদনয বরভদত রতত সৌয রফরকযদণয প্রাপ্যতায তাযতম্য নগণ্য। াম্প্ররতক রকছু
গদফলণায় সদখা মায় সলাফার সৌয রফরকযদণয ভান ৪.২১ kWh/m2/day, মা রফদশ্বয অদনক সদদয
সপ্রক্ষাদট সফী (রযরস্ট ৯)। মরদ সৌয রি রূান্তয কযায সৌয ভরডউরদক সূদম ষয রফরকযদণয রদদক
রম্ববাদফ যাখা মায় তদফ সৌয ভরডউদরয উয রফরকযন রম্ববাদফ দড় ও সফী রযভাদন সৌয রফদ্যুৎ বতরয
য়। এই প্রকদল্প সৌয ভরডউরদক মরদও স্বয়াংরক্রয় মন্ত্র িাযা ফভয় সূদম ষয থদক সভদন চরায ব্যফস্থা সনয়া
য়রন, রকন্তু রফরবন্ন ঋতুদত সূদম ষয থদক সভদন চরায ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ (গ্রীদে ৮-১০ রডগ্রী সৌয ভরডউদরয
ঢার ও ীতকাদর ৩৮-৪০ রডগ্রী সৌয ভরডউদরয ঢার)। মা, সদদয সফরযবাগ সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত সভদন
চরা দে না।
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয সৌয ভরডউরদক উদযয রনয়দভ দ্যইটি ঋতুদত ঢাদরয রযফতষন, ঠিক
দরক্ষণমুখী ধদয প্রকদল্পয ৬৪ রকদরাওয়াট রদস্টভ দত উৎারদত সৌয রফদ্যুদতয রযভাণ প্রায় ৭৯
সভগাওতাট আওয়ায (রযরস্ট ১০)।
ষ
ষ
 প্রকল্পটিদত সভাট জায়গায রযভাণ ৪৮৮ ফগরভটায
এফাং প্ররত ফগরভটাদয
রফদ্যুৎ উৎাদন ফছদয ১৬০ ইউরনট
(রকদরাওয়াট ঘণ্টা)।
 সৌয রদস্টদভয রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ রদদফ রফদফচনায় আনা য় সৌয রিয রযভাণ, রদস্টদভয সৌয
প্যাদনদরয রযভা, গুন ও দক্ষতা, দক্ষ সট আ, াযা ফছদয সূদম ষয রদদক যাখায সকৌর, টাকায ভয়
ভান, অফমুল্যায়ন, ব্যাঙ্ক সরান, ইতুারদ। এফ রফচাদয একটি গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যৎ রদস্টভ দত রফদ্যুৎ
উৎাদন খযচ ফতষভান সভ ২০১৯ াদরয ফাজাদযয মন্ত্রারতয দদযয ভাদন প্রায় ৭ টাকা (রযরস্ট ১০,
আযরডরর এ রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ধযা দয়দছ ৮.৩৮ টাকা প্ররত ইউরনট)।
 আদরাচু প্রকল্পটিদত স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুদতয কথা ফরা দয়দছ। গ্রীড াংসুি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভ রফদ্যুৎ
উৎাদন খযচ গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয রফদ্যুৎ উৎাদন খযদচয সচদয় কভ (কাযন এই
রদস্টদভয াভরগ্রক দক্ষতা কভ, গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভ প্রায় ২০ টাকা)। মরদ প্রকদল্পয
গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয মন্ত্রাাংদয ফতষভান ফাজায দদযয রদদফ রফদ্যুৎ উৎাদন খযচদক সদদয
অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয রফরবন্ন জ্বারানী (রফদলত
,
ও পাযদন অদয়র, প্ররত ইউরনট
রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ অদনক সক্ষদত্র ১৫ টাকা এয সফী) ব্যফহৃত সজনাদযটদয রফদ্যুৎ উৎাদন খযদচয
তুরনায় কভ ফা াভেস্যপূণ ষ (রযরস্ট ১১)। এখাদন উদেখ্য সম, সৌয প্রমৄরিদত মন্ত্রারতয স্থানা খযচ ধযা
দরও অন্য সক্ষদত্র তা াধাযনত ধযা য় না।
 প্রকল্পটিদত ফাাংরাদদদ রিতীয় প্রজদন্য সৌয সকাল রফলদয় প্রথভ ও একভাত্র ওয়ায় রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয
এভএ, এভরপর, রএইচরড ম ষাদয়য গদফলক কাজ কযদছ। এখাদন রনয়রভতবাদফ প্রায় ১৫-২০ জন গদফলক
ও রক্ষক কাজ কদয মাদেন। ইরতভদধ্য গদফলণাগাদযয অদনক কাজ রফরবন্ন বার ভাদনয জান ষাদর প্রফন্ধ
আকাদয ছাা দয়দছ। (রযরস্ট-১২)। প্রকল্প উদযািা আইএপআযরড, রফরএআইআয এয াদথ অদনক
উচ্চতয রক্ষা ও গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয সমৌথ গদফলণা কাজ চরদছ।
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিরতয উন্নয়দন, স্বয়াংরক্রয় ধূরা রযষ্কাযক, েুারকাং, সৌয রফরকযদণয ঠিক ভান
রনরূণ, সৌয সকাদলয দক্ষতায উন্নয়ন, গ্রীড াংমৄি সৌয ইনবাযটাদযয উন্নয়ন ও গ্রীদড রফদ্যুৎ সদফায
প্রমৄরিয উন্নয়ন কযায গদফলণা াযা রফদশ্ব চরদছ। এই প্রকদল্প প্রমৄরিয উন্নয়দন সৌয সকাদলয দক্ষতায
উন্নয়ন, সৌয রিয ঠিক ভান রনণ ষয় ও সৌয ভরডউদরয গুনাগুণ মাচাইদয়য ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ। এখাদন
ধুরা রযষ্কাদযয উযও গদফলণা চরদছ।

 সৌয সকাল গদফলণায় ফাাংরাদদ াযভানরফক রি করভন Wet-Chemical Bench, POCl3
Diffusion Furnace, Screen Printers, Dryer, RTA Furnace, LIV Tester,
TLM System, SPV Measurement System, Light Microscope, Four
Point Probe Tester, SRM measurement System তুারদ মন্ত িাযা ১ভ প্রজদন্য

মূরত রররক রবরিক একক জাাংদনয সৌয সকাদলয উয গদফলণা কযদছ। অন্যরদদক এই প্রকদল্প ২য়
প্রজদন্য সৌয সকাল বতরয ও গুণগতভান মাচাইদয়য গদফলণাগাদয CIGS, CZTS, CdTe ইতুারদ
সৌয সকাল, রফরবন্ন ধযদনয এরন্ট রযদেকন সকাটিাং (Anti Refletion Coating), োন্পাদযন্ট
কন্ডাারক্টাং অক্সাইড (Transparent Conducting Oxide), বতরযকৃত সৌয সকাল ও কাযী
অন্যান্য স্তদযয গুনাগুন যীক্ষা ইতুারদ রফলদয় কাজ চরদছ। এখাদন উদেখ্য সম, প্রকদল্পয মন্ত্রারত স্থাদন
প্রকদল্পয সভয়াদ সল দয়দছ। প্রথভরদদক CIGS রবরিক একটি একক জাাংদনয সৌয সকাদলয দক্ষতা প্রায়
০.৫% াওয়া সগদছ, মা এখনকায গদফলণায় সফদড় ৫.৫% এয উয দয়দছ। তারিকবাদফ ShockleyQueisser ীভা অনুমায়ী সম সকান একক জাাংদনয সৌয সকাদলয দক্ষতায ীভা দফ ষাচ্চ ৩৩.৭০%
দত াদয। এই তথ্যানুমায়ী ২য় প্রজদন্য অদনক একক জাাংদনয সৌয সকাদলয দক্ষতা দফ ষাচ্চ ীভায়
সৌুঁছাদত ক্ষভ। পদর ফরা মায় রফদশ্বয অদনক গদফলণাকাযী প্ররতষ্ঠাদনয চাইদত ফাাংরাদদ সৌয সকাল
গদফলণায় অদনক ররছদয় (রযরস্ট ১৩)। এই অফস্থা দত উিযদণয জন্য দযকায রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয
ভরন্বত উদযাগ ও অদনক রনরফড় গদফলণা।
 প্রকল্পটিদত সম কর মন্ত্রারত ব্যফায কযা দয়দছ তাদত সকান প্রকায রযদফ দূলণকাযী ব্দ বতরয দে
না। প্রকল্পটিদত আভদারনকৃত ও ব্যফহৃত যাায়রনক উাদাদনয (দমভন, CdTe target with
copper plate, 99.999%; CdS target with copper plate, 99.999%;
Undopped
ZnO
target
with
copper
plate,
99.99%;
CZTS (2:1:1:4 atomic percent) target with copper plate, 99.99%;
Molybdenum Sputtering Target
) অদনকগুদরাই কঠিন আকাদযয এফাং ম্ভাব্য
অদনক ক্ষরতকয দ্রব্য অন্য উাদাদনয াদথ রভদ থাকায় রযদফদয উয খাযা প্রবাফ সপরদফ না। আফায
প্রকল্পটিদত ব্যফহৃত যাায়রনক ব্যফস্থানা রফরএআইআয এয সকরেয় ব্যফস্থানায াদথ াংমৄি। পদর
ফরা মায় যাায়রনক দ্রব্যমুদয উরেষ্ট ব্যফস্থানা সকৌর দন্তালজনক।
 প্রকল্পটিদত যাায়রনক ব্যফাদয সৃষ্ট দ্যঘ ষটনা সথদক যক্ষায় রফরবন্ন প্রকাদয জাভা, ভাস্ক, চভা, ারন প্রফাদয
ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ। এছাড়াও প্রকল্প স্থানটি রফরএআইআয এয াাতার ও অন্যান্য বার াাতাদরয
কাদছ ওয়ায় দ্যঘ ষটনা সৃরষ্ট ও প্ররতকায দন্তালজনক রফদফরচত দয়দছ। তদফ সমদতু গদফলণায় অদনক
যাায়রনক ব্যফহৃত দে সদতু গদফলকদদয রনয়রভতবাদফ ারযরযক যীক্ষা কযায সুারয কযা দয়দছ।
 সৌয ভরডউর সটরস্টাং সকদে এখনকায ফাজাদয প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয ভরডউর (~২৬০ রক ওয়াট) ও
ব্যাটাযী (~ ২০০ অয়ারম্পয়ায আওয়ায, ৩৬ সবাল্ট) যীক্ষা কযা মায়। ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ
ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান তাদদয আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী এই প্রকদল্পয গদফলণাগাদয যীক্ষা
করযদয়দছন (রযরস্ট ১৪)। এখাদন সটরস্টাং াংখ্যা কভ ফায কাযন রদদফ উদেখ কযা মায়, রফরবন্ন
প্ররতষ্ঠাদন সৌয ভরডউর সটরস্টাং এয চাদজষয রবন্নতা, সটরস্টাং এয সক্ষদত্র STC সভদন না চরা, স্বয়াংরক্রয়
সভরদন সটরস্টাং এয সচদয় ম্যানুয়ার সটরস্টাং এয রদদক ব্যফায়ী ভদরয সফী আগ্র।

 প্রমৄরিয উন্নয়দন সছাট আকাদযয আফাওয়া সকদে প্ররত ১ রভটিট অন্তয অন্তয সৌয রফরকযদণয ভান রযভা
কযা দে। এই রদস্টদভয দীঘ ষরদদনয উাি ফাাংরাদদদ সৌয রফরকযদণয ভান, রফরবন্ন ফছদয এয ভাদনয
রযফতষন, সৌয রদস্টভ রডজাইন, ফায়ুভণ্ডদরয রফরবন্ন স্তদয রফরবন্ন দাদথ ষয তাযতম্য ও সৌয রদস্টভ দত
প্রান্ভ রফদ্যুদতয ভান ম্পদকষ পূফ ষধাযণা রদদত ক্ষভ দফ।
৫ ২.১.আভদারনকৃত সারায প্যাদনদরয গুনগত ভান রনরূদণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ
আউটপুটোঃ
 আভদানীকৃত সৌয ভরডউদরয গুণগত ভান মাচাইদয়য জন্য গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ।
 প্রকল্পটিদত সৌয সকাদলয গুণগত ভান মাচাইদয়য মন্ত্রারতও যদয়দছ।
 প্রকদল্পয স্বল্প খযদচ সৌয রফদ্যুৎ বতরযদত গ্রীড াংমৄি রদস্টভ স্থারত দয়দছ (মাদত ব্যাটাযী অনুরস্থত) ও
এই প্রমৄরি উন্নয়দন কাজ চরদছ। রকন্তু প্রচররত রফদ্যুৎ গ্রীড রফরেন্ন সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয ব্যাটাযীয ভান সফয
কযদত এ প্রকদল্প অরতরযিবাদফ ব্যাটাযীয গুনাগুণ ভাায মন্ত্র ফাদনা দয়দছ।
রক্ষুভাত্রাোঃ
 প্রকল্পটিদত এই উদেশ্য াধদন সকান সুরনরদ ষষ্ট রক্ষুভাত্রা সনই।
আউটকাভোঃ
 এখনকায ফাজাদয প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয ভরডউর (~২৬০ রক ওয়াট) ও ব্যাটাযী (~ ২০০ অয়ারম্পয়ায
আওয়ায, ৩৬ সবাল্ট) যীক্ষা কযা মায়। ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান তাদদয
আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী এই প্রকদল্পয গদফলণাগাদয যীক্ষা করযদয়দছন। এখাদন সটরস্টাং াংখ্যা
কভ ফায কাযন রদদফ উদেখ কযা মায়, রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদন সৌয ভরডউর সটরস্টাং এয চাদজষয রবন্নতা,
সটরস্টাং এয সক্ষদত্র STC সভদন না চরা, স্বয়াংরক্রয় সভরদন সটরস্টাং এয সচদয় ম্যানুয়ার সটরস্টাং এয রদদক
ব্যফায়ী ভদরয সফী আগ্র।
 এই সক্ষদত্র যকাদযয অথ ষ আদয়য সুদমাগ যদয়দছ।
৫.১.৩ প্ররক্ষণ প্রদান ও জনরি উন্নয়ন এফাং জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউদটয রফজ্ঞানীদদয সৌয রি
রফলয়ক কাদজয জ্ঞান উন্নীতকযণ
রক্ষুভাত্রাোঃ
 প্রকল্পটিদত এই উদেশ্য াধদন সকান সুরনরদ ষষ্ট রক্ষুভাত্রা সনই।
আউটকাভোঃ
 প্রকল্প চরাকারীন ভদয় ফ ষদভাট ১২০ জন আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয কভষকতষাদক সৌয রফদ্যুৎ,
এয আনুারঙ্গক মন্ত্রাাং, সৌয সকাল বতরয ও সটরস্টাং রফলয়ক রফরবন্ন মন্ত্রারতয উয প্ররক্ষণ সদয়া দয়দছ।
 প্ররক্ষণ প্রান্ভদদয অদনদকই আইএপআযরড ও রফরএআইআয উধ ষতন ও নফীন বফজ্ঞারনক কভষকতষা। পদর
এদদয অদনদকই সৌয রফদ্যুৎ সকাল বতরযয কাদজ ম্পৃি দয়দছন।
 প্রকদল্পয গদফলণাগাদযয প্ররতটি মন্ত্র সকনায ভয় প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠাদনয স্থানীয়বাদফ প্ররক্ষদণয রফধান রছর,
পদর অদনদকই প্ররক্ষদন উকৃত দয়দছন।

 সৌয রফদ্যুৎ রফলদয় রনয়রভত প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা (রফদবাদফ ব্যফায়ী ও রফদ্যুৎ রফবাগ াংরেষ্ট ব্যরিফগ)ষ
সনফায সুারয কযা দয়দছ।
ষ প্রভন
৫.১.৪ রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন
আউটপুটোঃ
 সৌয রি দত রফদ্যুৎ উৎাদদনয জন্য ১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪ রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি
সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি প্রকল্প এরাকায আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয ছাদদ ফাদনা দয়দছ। এখাদন ১২
রকদরাওয়াদটয ২টি ও ২০ রকদরাওয়াদটয ২টি রদস্টভ যদয়দছ।
রক্ষুভাত্রাোঃ
ষ প্ররভত ফায
 প্রকল্পটিদত প্ররত ফছয ১৩১৮ টন কাফ ষন ডাই- অক্সাইড ভভান গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
রক্ষুভাত্রা যদয়দছ।
আউটকাভোঃ
 ফাাংরাদদদ রফদ্যুৎদকেগুদরা প্রাকৃরতক গ্যা, রডদজর, কয়রা, ারন ইতুারদ ব্যফায কদয থাদক। এফ
জ্বারানী দত ভগ্র গ্রীদড সম রফদ্যুৎ বতরয য় তায প্ররত সভগাওয়াটআওয়াদয
০.৬ টন কাফ ষন ডাইঅক্সাইড বতরয য় (রযরস্ট ১৫)।
 ৬৪ রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ দত প্রায় ৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ
র
র
র
র র
,
র
র
র
। এ রদফ ৬৪ রকররওয়াদটয রদস্টভ ফছদয প্রায়
৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয কযদছ এফাং প্রায় ৪১ টন ভভাদনয কাফ ষন ডাই অক্সাইড গ্রীন াউজ
ষ কভ কযদছ।
গ্যা রনগভন
 এখাদন আযরডরর
র ১৩১৮ টন কাফ ষন ডাই অক্সাইড ভভান প্ররভত কযায কথা ফরা দয়দছ।
ষ
মরদ জাতীয় গ্রীদডয সজনাদযটদয শুধুভাত্র রডদজর ফা কয়রা ব্যফহৃত য় তদফ উদযয রযভাণ গ্যা রনগভন
দত াদয, রকন্তু সমদতু গ্রীদড রফরবন্ন প্রকায জ্বারানীয রভশ্রন (প্রাকৃরতক গ্যা, কয়রা, ারন, সারায, ফায়ু
ইতুারদ) যদয়দছ, সদতু এটি আযরডরর এ উদেরখত রজএইচরজ এয তুরনায় কভ রজএইচরজ প্ররভত
কযদফ।
৫.১.৫ জাতীয় রগ্রড রাইদনয উয রনবষযতা কভাদনা
আউটপুটোঃ
 সৌয রি দত রফদ্যুৎ উৎাদদনয জন্য ১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪ রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি
সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি প্রকল্প এরাকায আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয ছাদদ ফাদনা দয়দছ। এখাদন ১২
রকদরাওয়াদটয ২টি ও ২০ রকদরাওয়াদটয ২টি রদস্টভ যদয়দছ।
রক্ষুভাত্রাোঃ
 প্রকল্পটিদত প্ররত ফছয ৬৪.৫১৪ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ উৎাদদনয রক্ষুভাত্রা যদয়দছ।

আউটকাভোঃ
 প্রকল্পটিদত প্ররত রকদরাওয়াট গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি ফছদয গদড় প্রায় ১২০০ ইউরনট (রকদরাওয়াট
আওয়ায) রফদ্যুৎ বতরয কযদছ। এ রদফ ৬৪ রকররওয়াদটয রদস্টভ ফছদয প্রায় ৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায
রফদ্যুৎ বতরয কযদছ (রযরস্ট ১০)।
 এই ফতষভাদন রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ চারদাযা তুরনায় ক্ষুদ্র এফাং এটি রফদ্যুৎ ব্যফাদযয ১% এয সচদয়
অদনক কভ রফদ্যুৎ বতরয কযদছ। রকন্তু ফরা মায় এই গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভটি রফরএআইআয এয
রফদ্যুৎ চারদায একটি অাংদয সমাগান রদদে ফা রফদ্যুৎ খযচ কভ কযদছ।
ষ
 রফরএআইআয এয উন্ুি ছাদযয সক্ষত্রপর প্রায় ৬৫০০ ফগরভটায
এফাং মরদ এয কভদক্ষ ৫০% স্থান
প্রখয সূম ষাদরাক প্রান্ভ য় তদফ রফরএআইআয এয ছাদ দত ম্ভাব্য রফদ্যুৎ উৎাদন প্রায় ৫০০ সভগাওয়াট
আওয়ায।
 ফতষভাদন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয সনট রভটারযাং নীরতভারায় ৩ সভগাওয়াট সৌয রদস্টভ গ্রীদড
দজ াংমৄি কযায রফধান যদয়দছ। এদত গ্রীদডয দমাগী প্ররতষ্ঠান সমভন DPDC, DESCO,
REB, ইতুারদ প্ররতষ্ঠান জ নীরতদত াংদমাগ রনদত আগ্রী। এফ প্ররতষ্ঠান সনট রভটায ফাদনায কাদজও
দমারগতা কদয থাদক। এদত রফদ্যুৎ রফর কদভ, রফর স্লদটয রযফতষন ওয়ায় রফদরয রযভাণ কদভ আদ
এফাং রফদ্যুৎ গ্রীদড রদদর প্ররতষ্ঠান মূ তাযা গ্রাকদক সনট রভটারযাং এয আওতায় তাদদয BPDB দত
াইকারয দদয ক্রয়কৃত রফদ্যুদতয দাভ সদয়। মায অদনক সুরফধা এই প্রকল্প সবাগ কযদছ।
প্রকদল্পয উদেশ্য াধদনয অফস্থায একটি াযাাং রনদম্নয াযণীদত সদখাদনা র।

াযণী ৫.১ প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থায াযাাং
ক্র. নাং
(ক)

উদেশ্য
স্বল্প মূদল্যয সৌয
রফদ্যুৎ প্রমৄরি
উন্নয়ন






আউটপুট
১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪
রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ
প্রমৄরি স্থান
২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযয
গদফলণাগায স্থান
সৌয রি উাি াংগ্রদয জন্য সছাট
আকাদযয আফাওয়া সকে স্থান
সৌয ভরডউদরয গুনাগুণ রনণ ষদয়য জন্য
গদফলণাগায











আউটকাভ
প্রবাফ
সৌয রদস্টদভয রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ফতষভান  গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
ফাজাদযয মন্ত্রারতয দদযয ভাদন প্রায় ৭ টাকা
প্রচররত গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয
(আযরডরর এ রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ধযা দয়দছ
রফদ্যুৎ প্রমৄরি দত কভ মূদল্য
৮.৩৮ টাকা প্ররত ইউরনট) এফাং রফদ্যুৎ গ্রীড
রফদ্যুৎ উৎাদন কযদছ।
াংদমাগরফীন রদস্টদভ প্রায় ২০ টাকা। ।
২য় প্রজদন্য সৌয সকাল রফলদয় অদনক কাজ  রদস্টভটিদত যদয়দছ সৌয ভরডউর
রফরবন্ন বার ভাদনয জান ষাদর প্রফন্ধ আকাদয ছাা
ও ইনবাট ষায। প্রমৄরিয উন্নয়দন সৌয
দয়দছ
সকাল বতরয ও গুনাগুণ রফদেলদণ
কাজ চরদছ। ইনবাট ষায রনদয় কাজ
আইএপআযরড এয াদথ অদনক উচ্চতয রক্ষা ও
কযায সুদমাগ যদয়দছ।
গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয সমৌথ গদফলণা কাজ চরদছ।
সৌয ভরডউর সটরস্টাং সকদে এখনকায ফাজাদয
প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয ভরডউর (~২৬০ রক  স্বল্প মূল্য ওয়ায় এয প্রবাফ ড়দফ
সদদয সৌয রফদ্যুৎ জগদত। রকন্তু
ওয়াট) ও ব্যাটাযী (~ ২০০ অয়ারম্পয়ায আওয়ায,
সমদতু এটি একটি গদফলণাধভী
৩৬ সবাল্ট) যীক্ষা কযা মায়।
প্রকল্প, পদর প্রমৄরিয উন্নয়দন আদযা
ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান
ভয় রাগদফ।
তাদদয আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী এই
প্রকদল্পয গদফলণাগাদয যীক্ষা করযদয়দছন।
সছাট আকাদযয আফাওয়া সকদে প্ররত ১ রভটিট
অন্তয অন্তয সৌয রফরকযদণয ভান রযভা কযা
দে।
এই উাি ফায়ুভণ্ডর রনদয় কাজ কযা গদফলকদদয
জন্য অদনক উকাযী দছ এফাং সৌয রফরকযদণয
ঠিক ভান বার ভাদনয সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ এয
রডজাইদন ায়ক বরভকা ারন কযদছ।

ক্র. নাং
(খ)

উদেশ্য
আভদারনকৃত
সারায প্যাদনদরয
গুনগত ভান
রনরূদণ ক্ষভতা
বৃরদ্ধ





(গ)

(ঘ)
(ঙ)

প্ররক্ষণ প্রদান ও
জনরি উন্নয়ন ও
আইএপআযরড এয
রফজ্ঞানীদদয সৌয
রি রফলয়ক
কাদজয জ্ঞান
উন্নীতকযণ
রগ্রন াউজ গ্যা
ষ প্রভন
রনগভন
জাতীয় রগ্রড
রাইদনয উয
রনবষযতা কভাদনা



আউটপুট
আভদানীকৃত সৌয ভরডউদরয গুণগত ভান
মাচাইদয়য জন্য গদফলণাগায স্থান কযা
দয়দছ।
প্রকল্পটিদত সৌয সকাদলয গুণগত ভান
মাচাইদয়য মন্ত্রারতও যদয়দছ।
প্রচররত রফদ্যুৎ গ্রীড রফরেন্ন সৌয রফদ্যুৎ
প্রমৄরিয ব্যাটাযীয ভান সফয কযদত এ
প্রকদল্প অরতরযিবাদফ ব্যাটাযীয গুনাগুণ
ভাায মন্ত্র ফাদনা দয়দছ।
প্রকল্প চরাকাদর জনরি উন্নয়দন
প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা রছর। আরাদা সকান
সবৌত কাঠাদভা কযা য়রন।

১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪
রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
স্থান
১ভ প্রজদন্য সৌয ভরডউর িাযা ৬৪
রকদরাওয়াদটয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
স্থান

আউটকাভ
 এখনকায ফাজাদয প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয
ভরডউর (~২৬০ রক ওয়াট) ও ব্যাটাযী (~ ২০০
অয়ারম্পয়ায আওয়ায, ৩৬ সবাল্ট) যীক্ষা কযা
মায়।





১২০ জন প্ররক্ষণপ্রান্ভ দয়দছন




৬৪ রকররওয়াদটয রদস্টভ ফছদয প্রায় প্রায় ৪১ টন
ভভাদনয কাফ ষন ডাই অক্সাইড গ্রীন াউজ গ্যা
ষ কভ কযদছ।
রনগভন
 প্রকল্পটিদত প্ররত রকদরাওয়াট গ্রীড াংমৄি সৌয
রফদ্যুৎ প্রমৄরি ফছদয গদড় প্রায় ১২০০ ইউরনট
(রকদরাওয়াট আওয়ায) রফদ্যুৎ বতরয কযদছ। এ
রদফ ৬৪ রকররওয়াদটয রদস্টভ ফছদয প্রায় ৭৯
সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয কযদছ ।

প্রবাফ
ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ
ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান তাদদয
আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও
ব্যাটাযী এই প্রকদল্পয গদফলণাগাদয
যীক্ষা করযদয়দছন।
ফাাংরাদদদয এই ধযদনয
গদফলণাগায শুধু রকছু াংখ্যক
প্ররতষ্ঠাদনয যদয়দছ। পদর এটিয
চারদা ফাড়দছ।
প্ররক্ষণ প্রান্ভ অদনদক সৌয সকাদলয
গদফলণাগাদয কাজ কযদছন
রনয়রভত বাদফ রফরবন্ন ব্যফারযক
সকা ষ দর সৌয রফদ্যুৎ জগদত দক্ষ
জনফদরয াংখ্যা ফাড়দফ

প্রবায ড়দছ সদদয গ্রীন াউজ গ্রা
ইনদবন্টরযদত
 উন্ুি ছাদদয ৫০% স্থান দত
ম্ভাব্য রফদ্যুৎ উৎাদন প্রায় ৫০০
সভগাওয়াট আওয়ায।
 ফাাংরাদদ যকাদযয সনট রভটারযাং
নীরতভারায় সুরফধা সনফায ম্ভাফনা
যদয়দছ।

লষ্ঠ অধ্যায়
SWOT রফদেলণ
৬.১ SWOT রফদেলণ দ্ধরত
প্রবাফ মূল্যায়নকাদর প্রকল্পটিয ফরতা (Strength), দ্যফ ষরতা (Weakness), সুদমাগ (Opportunity)
ও ঝরুঁ ক (Threat) রচরহ্নত কযায জন্য দ্যই বাদফ এটি রফদফচনা কযা দয়দছোঃ
 (১) প্রকল্প-সরদবদরয SWOT (Project-level SWOT), এফাং
 (২) প্রকল্প-যফতী রফদেলণ-ধভী SWOT (Post-Project SWOT)
প্রকল্প-সরদবদরয SWOT মৄরিঙ্গত প্রকল্প রযকল্পনায় াায্য কদয ও এফাং ঠিক রদ্ধান্ত গ্রদণ াায্য কদয।
রকন্তু এই প্রকদল্পয রযকল্পনাকাদর সুরনরদ ষষ্ট SWOT রফদেলদণয সকাদনা তথ্য-প্রভান াওয়া মায়রন। অন্যরদদক,
প্রকল্প-যফতী SWOT রফদেলণ প্রকদল্পয ফতষভান ও বরফষ্যৎ প্রবাফ মূল্যায়দন াায্য কদয ও প্রদয়াজনীয় বরফষ্যৎ
প্রাদয়ারগক যাভষ /রদকরনদদ ষনা প্রদান কদয।
৬.২ প্রকদল্পয SWOT রফদেলণ ও রদক রনদদ ষনা
এই ভীক্ষায় রফরবন্ন সূদত্র ও দযজরভদন প্রান্ভ তদথ্যয রবরিদত প্রকল্প-সরদবদরয ও প্রকল্প-যফতী - উবয় প্রকায
SWOT রফদেলণ এফাং প্রদয়াজনীয় রদক রনদদ ষনা প্রদান কযা দয়দছ, মা’য াযাাং রনদম্ন াংদক্ষদ ফণ ষনা কযা র।
৬.২.১ ফরতা (Strength)














নফায়নদমাগ্য রি দত রফদ্যুৎ বতরযদত যকাদযয রফরবন্ন উদযাগ গ্রণ
প্রকল্প প্ররতষ্ঠাদনয এ রফলদয় পূফ ষফতী রকছু অরবজ্ঞতা থাকা
অরবজ্ঞ উধ ষতন রফজ্ঞানী, রি রফলয়ক পূফ ষায রকছু গদফলণাগাদযয উরস্থরত
নূতন অনুজ াদয়রন্টরপক কভষকতষাদদয রফএর ও উচ্চতয সকাদ ষ সৌয রফলদয় ড়াশুনা
প্রকল্প রডরর এয ভয় সদদ সৌয রফদ্যুৎ গদফলণা এফাং গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয রকছু অরবজ্ঞতা
আভদারনকৃত অদনক সৌয ভরডউদরয খাযা অফস্থা রনরূণ ওয়ায় সদদ সটরস্টাং গদফশ্নাগাদযয গুরুত্ব
সদদ সৌয রিয দন্তালজনক উরস্থরত
সৌয রি দত রফদ্যুৎ বতরযয সকৌর রযদফফান্ধফ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয নফায়নদমাগ্য রি ররর-২০০৮ ও ২০২০ াদরয ভদধ্য চারদায ১০%
ফাস্তফিত রযকল্পনা ও দযত্র প্ররক্রয়া
ইনোস্ট্রাকচায ও রফরএআইআয প্রাদনয দমারগতা
দন্তালজনক আরথ ষক সমাগান ফজায় থাকা
প্রকল্পও অন্যান্য উচ্চতয রক্ষারদয়য কাছাকারছ অফস্থান

৬.২.২ দ্যফ ষরতা (Weakness)





ফাাংরাদদদ সৌয সকাল বতরযয রফলদয় কভ অরবজ্ঞতা
আইএপআযরড রফজ্ঞারনদদয এ রফলদয় উচ্চতয প্ররক্ষদনয অবাফ
জায়গায অবাফ
রডরর াংদাধন কযদত দয়দছ








প্রকল্প রযচারক ও কাযী প্রকল্প রযচারক খন্ডাকাররন রদদফ অরতরযি দারয়ত্ব ারন কদযদছন
প্রকদল্প সুরনরদ ষষ্ট Exit plan সনই
প্রকদল্প রযদফগত প্রবাফ মুল্যায়ন (EIA) কযা য়রন
রগ সেভ বারবাদফ বতরয কযা য়রন
রডরর বতরযয ভয় গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ সকে দত গ্রীদড রফদ্যুৎ যন্ভারনদত সকান ররর/ প্রদনাদনা রছর না
প্রকদল্প গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ স্থান কযা রও শুধু সৌয ভরডউদরয ভান সফয কযায গদফলণাগায
দয়দছ, ইনবাযট ষায এয ভান সফয কযায গদফলণাগায য়রন, মা ফাাংরাদদদয সকাথাও সনই।

৬.২.৩ সুদমাগ (Opportunity)
 সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিটি জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদডয দমাগী রদদফ কাজ কযদছ। রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ খযচ
াশ্রয় দে।
 ৩ সভগাওয়াট ও রতন সপজ এয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি ফাাংরাদদ যকাদযয সনট রভটারযাং ররর ২০১৮ অনুমায়ী সুরফধা াদফ। পদর ৬৪ রকদরাওয়াদটয এই রদস্টভ সুরফধা াদফ।
 সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযীয ভান রনণ ষদয় প্ররতষ্ঠাদনয, তথা সদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ
 সৌয সকাল বতরযদত অরবজ্ঞতা ঞ্চয়। সৌয সকাদল উচ্চতয গদফলণায জন্য একটি প্লাটপভষ।
 সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযীয ভান রনণ ষদয় প্রকল্প যফতী আয় ও প্রকদল্পয অন্য উাদান রযচারনায় অফদাদনয
সুদমাগ
 দক্ষ জনফর বতরয
 কভষদক্ষত্র ম্প্রাযদণয সুদমাগ
 গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি যক্ষণাদফক্ষণ ও অন্যান্য কাদজ নাযীদদয কাজ কযায সুদমাগ
 ভরডউরায ওয়ায় গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয ম্প্রাযদণয সুদমাগ
৬.২.৪ ঝরুঁ ক (Threat)










প্রকল্প যফতী ভদয় আভদারনকৃত মন্ত্রারতয ভয়ভত ভান রনয়ন্ত্রণ সটরস্টাং এ দক্ষ জনফদরয অবাফ
যাায়রনক ও অন্যান্য কাদজ অথ ষ সমাগান
জনফদরয অবাফ
বতরযকৃত সৌয সকাদলয জীফনকার কভ ও খযচ সফর ফায ম্ভাফনা
সদীয় ফাজাদয আভদারনয উয রনয়ন্ত্রণ না থাকায়, বতরযকৃত সৌয সকাদল গদফলণায় অনাগ্র বতরয ফায ম্ভাফনা
অরযকরল্পত বফন রনভষাদণ প্রখয সূম ষাদরাক প্রান্ভ ছাদদয াংখ্যা কদভ মাওয়া
প্রকল্প এরাকায ছাদদয চাযাদয গাদছয াখা-প্রাখা বৃরদ্ধ
যাায়রনক দাথ ষ দত দ্যঘ ষটনা ঘটায ম্ভাফনা
ঠিক ভাদনয রফদ্যুৎ যফযা রনরিতকযণ

৬.২.৫ সুদমাগ- ফরতা রফলয়ক রনদদ ষনা
 রনয়রভতবাদফ প্ররক্ষণ, সরভনায কভষসূচী চালু যাখা প্রদয়াজন

 সদদয অন্যান্য গদফলণাগাদযয াদথ রনয়রভত গদফলণা ও মন্ত্র দত প্রান্ভ তদথ্যয যীক্ষা কযা যকায
 সৌয রফদ্যুৎ বতরযয রদস্টভ ও সটরস্টাং গদফশ্নাযগায ভদন্ধ আদযা প্রচায দর সুদমাগ ফাড়দফ

৬.২.৬ সুদমাগ- দ্যফ ষরতা রনদদ ষনা রফলয়ক রনদদ ষনা
 বরফশ্যদত অনুরূ প্রকল্প গ্রদণয ভয় সুরনরদ ষষ্ট Log Frame ও EIA কযা উরচৎ। এদত প্রকল্প সটকই ও
পর ফায ম্ভাফনা অদনক সফদড় মাদফ।
 বরফশ্যদত অনুরু প্রকদল্পয জন্য সদরয় ও রফদদদ ফাাংরাদদর মাযা কাজ কযদছ ফায অরবজ্ঞতা আদযা কদজ
রাগাদনা সমদত াদয
৬.২.৭ ঝরুঁ ক – ফরতা রফলয়ক রনদদ ষরকা
 সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী সটরস্টাং গদফলণাগায দ্যইটিদক ব্যফায়ীদদয রনকট বারবাদফ প্রচায কযা, মাদত প্রকল্প
যফতী রকছু আরথ ষক সমাগান থাদক
 যকাদযয ররর রনণ ষদয়য দদর সমাগ সদয়া, মাদত সদীয় সৌয সকালদক ব্যফাদয প্রধান্য সদয়া য়।
 যাায়রনক ঝরুঁ ক এড়াদত রনয়রভত গদফলণা কভীদদয স্বাস্থু যীক্ষা কযা
 বরফষ্যৎ প্রকদল্প সরন্পটিরবটি আদরাচনা (Sensitivity analysis) সমাগ কযা উরচৎ দফ
 াধাযদনয আগ্র ফাড়াদত গ্রীড াংমৄি রদস্টভটিদক ১০০ রকদরাওয়াদট রনদয় আা, প্ররতভাদ, প্ররতফছয, প্ররত
ফগ ষ রভটায ছাদদ উৎারদত সৌয রফদ্যুদতয ভান ভদন্ধ বুকদরট সফয কযা।
৬.২.৮ ঝরুঁ ক- দ্যফ ষরতা রফলয়ক রনদদ ষরকা
 সমদতু সৌয রফদ্যুৎ রফলদয় গদফলণা খুফ দ্রুত এরগদয় মাদে, একটি সৌয সকাদল অদনক স্তয থাদক, এদকক স্তদযয
অদনক নমুনা রনদত য়, সদতু, রফরএআইআয এ এভন ধযদনয আদযা কদয়কটি প্রস্তাফ সদয়া সমদত াদয।
 সৌয ভরডউদরয জীফনকাদর (~২০ ফছয) সৌয ভরডউদরয গুনাগুন হ্রা াওয়া, ফাইদযয ধুরায প্রবাফ ইতুারদয
উয গদফলণা সজাড়দায কযা।

ন্ভভ অধ্যায়
প্রকদল্পয প্রবাফ ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ
৭.১ সকআইআই ও অন্যান্য রনরফড় বফঠক ও এপরজরডয পরাপর ম ষাদরাচনা
আদরাচু প্রকদল্পয মূল্যায়ন ও প্রবাফ রনণ ষদয়য জন্য প্রকল্প াংরেষ্ট কভষকতষা, প্রকদল্পয াদথ প্রতুক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ
জরড়ত প্ররতষ্ঠাদনয কভষকতষাদদয াদথ আদরাচনা কযা য় (রযরস্ট ১৬)। আদরাচনায রকছু াযাংদক্ষ রনদম্ন সদয়া
র গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয অরবজ্ঞতা ফাাংরাদদদ আদগও রছর, রকন্তু এদত কতটুকু রফদ্যুৎ বতরয য়, প্ররত
ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ম্বদন্ধ সকান ধাযনা আদগ য়রন। এই প্রকল্প তা মূল্যায়ন কযদছ রফধায় তা একটি
আদষ দফ এফাং াধাযদনয অদনক উকাদয আদফ।
 সৌয সকাল বতরযদত সদদ রফরক্ষন্ভবাদফ কাজ চরদছ, এই প্রকল্প প্ররতষ্ঠান রফরএআইআয ২য় প্রজদন্য সৌয
সকাল গদফলণায় একটি Centre of Excellence রদদফ কাজ কযদত াদয।
 রফএটিআই কভষকতষাযা জানান সম, গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভ দযকায সৌয ভরডউর ও গ্রীড াংমৄি
ইনবাযটায। প্রিদল্প শুধু সৌয ভরডউদরয গুনাগুন মাচাই দে। ইনবাযটায সটস্ট কযায রফধান যাখা য়রন। এটা
সমাগ কযা সমত এফাং ফাাংরাদদদয স্টুান্ডাাড ষ অনুমায়ী সৌয ভরডউদরয ফ উাদান যীক্ষা কযদত সটরস্টাং
গদফলণাগাযটিয আদযা ম্প্রাযণ কযা সমদত াদয।
 ফাাংরাদদ আনরফক রি করভদনয গদফলকযা জানান সম, করভদন প্রথভ প্রজদন্য সৌয সকাদলয উয গদফলণা
চরদছ তাই রফরএআইআয এয রিতীয় প্রজদন্য সৌয সকাদলয উয গদফলণাগায একটি ভরত উদযাগ।
 ঢাকা রফশ্বরফযারয় ও ফাাংরাদদ প্রদকৌর রফশ্বরফযারদয়য গদফলকযা জানান সম, প্রকদল্পয সৌয সকাল গদফাগায
একটি ভাভরয়ক মন্ত্রারত মৃদ্ধ একটি আদষ স্থানা। এয াদথ রফশ্বরফযারদয়য অন্যান্য রফবাদগয মন্ত্রারতয
সুরফধা সমাগ কদয সদদ বার ভাদনয কাজ কযা ম্ভফ। এখাদন প্রদয়াজন আগ্রী গদফলক।
৭.২ স্থানীয় ম ষাদয় অনুরষ্ঠত কভষারায পরাপর ম ষাদরাচনা
ভীক্ষায ToR অনুমায়ী প্রকল্প এরাকা, জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউট (আইএপআযরড), ফাাংরাদদ রফজ্ঞান
ও রল্প গদফলণা রযলদ (রফরএআইআয), ঢাকায় স্থানীয় ম ষাদয় একটি কভষারায আদয়াজন কযা দয়রছর।
কভষারায় প্রধান অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয
রযচারক ড. যনরজৎ কুভায যকায। রফদল অরতরথ রদদফ উরস্থত রছদরন ড. প্রদকৌোঃ সভাোঃ আবুর কাদভ,
রযচারক (অরত. দারয়ত্ব), আইএপআযরড, রফরএআইআয ও জনাফ খারদজা আিায, কাযী রযচারক,
আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। অনুষ্ঠানটিদত অাংগ্রণ কদযদছন আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয বফজ্ঞারনক
কভষকতষা, উধ ষতন বফজ্ঞারনক কভষকতষা, রফরবন্ন রফশ্বরফযারদয়য রক্ষক, রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয গদফলক, ব্যফায়ীবৃে।
অনুষ্ঠানটিদত বারতত্ব কদযন জনাফ মুািদ ারযয়ায ফাায, প্রকল্প রযচারক,”স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদন
প্রমৄরিয উন্নয়ন” প্রকল্প, আইএপআযরড, রফরএআইআয, ঢাকা।
কভষারায শুরুদত রফত্র সকাযআনুর কাযীভ সথদক সতরওয়াত কযা য়। কভষারায় শুদবো ফিব্য উস্থান কদযন
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয কাযী রযচারক জনাফ খারদজা আিায প্রকদল্পয
রযরচরত, ভান্ভ কাদজয াংরক্ষন্ভ রফফযণ ও ভীক্ষায উদেশ্য প্রদান কদযন। এযয ভীক্ষা কাদজয টীভ ররডায ড.

রভাাংশু যেন সঘাল প্রকদল্পয উদেশ্য, মূর কাম ষক্রভ, অগ্রগরত, প্রকল্প যফতী কাম ষক্রভ ও প্রকল্প প্রবাফ মূল্যায়ন সকৌর
ম্বদন্ধ একটি প্রফন্ধ উস্থান কদযন।
কভষারায় ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয রযচারক ড. যনরজৎ কুভায যকায াংরেষ্ট
প্রকদল্পয সপ্রক্ষাট তুদর ধদযন। রতরন জানান সম, এই প্রকদল্পয মূর উদেশ্য দেোঃ স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
ষ প্রভন, রফরএআইআয এয জাতীয় রগ্রড রাইদনয উয রনবষযতা কভাদনা,
উন্নয়ন, রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন
আভদারনকৃত সারায প্যাদনরমূদয গুনগত ভান রনরূণ, সারায প্যাদনর প্রস্তুতকযণ ও রফদ্যুৎ রি বতরয গদফলণায়
জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউদটয জনরি উন্নয়ন। এফ উদেশ্য ফাস্তফায়দন প্রকল্পটিদত একটি জাতীয় রফদ্যুৎ
গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ, একটি রিতীয় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায, একটি সৌয ভরডউর ও
ব্যাটাযীয ভান মাচাই গদফলণাগায ও একটি সছাট আকাদযয আফাওয়া সস্টন স্থান কযা দয়দছ। প্রকদল্পয প্রবাফ ফা
আধুরনক প্রমৄরি স্থানান্তদযয ভাধ্যদভ সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত সদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ ও াধাযণ জনগদণয আথ ষ-াভারজক
উন্নয়ন কতটুকু দয়দছ তা জানদত এই যাভষক দর কাজ কযদছ। এই কাদজয একটি অাং স্থানীয় কভষারায় কদরয
ারফ ষক অাংগ্রণ কাভনা কদয রতরন ফাইদক ধন্যফাদ রদদয় তায মূল্যফান ফিব্য সল কদযন।
অতোঃয যাভষক দদরয দস্য ও ভীক্ষা টীভ ররডায ড. রভাাংশু যেন সঘাল এয ঞ্চারনায় রফদল অরতরথগণ
প্রকদল্পয প্রবাফ াংক্রান্ত রফলদয়য উয আদরাচনা কদযন এফাং তাযয রফলয়রবরিক মুি আদরাচনা শুরু য়।
কভষারায় উরস্থত কদরই এই আদরাচনায় স্বতোঃস্ফূতষ বাদফ অাং সনন। প্রকদল্পয ইরতফাচক রদকগুদরা ম্পদকষ
আদরাচকগদণয ভতাভত রনম্নরূোঃ
 উরস্থত কদর একভত সম প্রকদল্পয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত ব্যাটাযীয ব্যফায না ওয়ায় ক্ষরতকয
সরড ও অন্যান্য যাায়রনক উাদাদনয ব্যফাযদক রনরুৎারত কযা দয়দছ। এই প্রমৄরিদত উৎারদত রফদ্যুৎ
রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ চারদায খারনকটা সমাগান রদদে। সদীয় ম ষাদয় এয প্রবাফ ড়দছ জাতীয় রফদ্যুৎ
গ্রীদড রফদ্যুৎ চারদা কভাদনাদত, জীফাশ্ম জ্বারানীয কভ দদন, জাতীয় গ্রীদডয প্ররত সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুদত
গ্রীন াউজ গ্যা ফা কাফ ষন ডাই-অক্সাইড ভভান এয ভান কভাদনাদত।
এখাদন এক প্রদশ্নয জফাদফ প্রকল্প রযচারক ফদরন সম, গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভটি অুারন্ট-আইল্যারন্ডাাং
(anti-islanding) গুনরফরস্ট এফাং এয সৌয ভরডউরমূদয গুনাগুন প্রকদল্পয অন্য অাংদ মাচাই কযা
দয়দছ।
 সৌয সকাল বতরযয গদফলণাগায ম্বদন্ধ গদফলকগণ ফদরন সম, প্রথভ প্রজদন্য সৌয সকাল বতরযদত সমখাদন
ফাাংরাদদদ যভাণু রি করভন কাজ কযদছ, সখাদন রফরএআইআয-এয এই উদযাগ অদনক প্রাংনীয়।
গদফলকগণ ফদরন সম, এখাদন সমফ যাায়রনক ব্যফহৃত য় তায সফরযবাগ ঢাকায় াটদখারা ফা অন্যান্য
যাায়রনক ভাদকষদট াওয়া মাদে ফা এফ যাায়রনক অন্য প্ররতষ্ঠাদনয কাদজয জন্য আভদারন কযা দে। এখাদন
ফাইদযয অদনক রফশ্বরফযারদয়য গদফলক ও রক্ষক রনয়রভত গদফলণা কাজ কযদছন। রফরএআইআয-এয অদনক
বফজ্ঞারনক কভষকতষা ইরতভদধ্য সৌয সকাল গদফলণায় উচ্চতয রডগ্রী সদত রফরবন্ন রফশ্বরফযারদয়য অধ্যাকদদয
অধীদন এই গদফলণাগাদয কাজ কযদছন।
 আভদারনকৃত সৌয ভরডউদরয গুনাগুন মাচাই গদফলণাগায ম্বদন্ধ উরস্থত অদনদক ফদরন সম, আদগ রফরবন্ন
রনকটফতী সদ দত আভদারনকৃত সৌয ভরডউদরয গুনাগুন মাচাইদয়য জন্য অদনক প্ররতষ্ঠাদন সখারা ভাদঠ সৌয
রফরকযদনয রনদচ ভরডউর সযদখ মাচাই কযা ত। সমখাদন রফরবন্ন রফলদয়য তাযতম্য ভরডউদরয গুনাগুন নারক

সটরস্টাং এয প্ররক্রয়ায জন্য দে তা উররব্ধ কযা দ্যরূ রছর, মা এখাদন কযা দে, একটি কৃরিভ সূম ষ রফরকযন
বতরযয ভাধ্যদভ। এটি সদদয সৌয রি প্রমৄরিয সটকই উন্নয়দন ব্যক বরভকা যাখদফ।
 উরস্থত দস্যগণ এই প্রকাদযয কাজ আদযা ব্যাক আকাদয আদযা অদনক জায়গায় ফা রফরএআইআয –এয
অন্য াখায় রনরভষত কযায কথা উস্থান কদযন। এদত সদদ সৌয রি প্রমৄরিয প্রায ও সৌয সকাল গদফলণায়
ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চদরয গদফকদদয ভদধ্য প্ররতিরিতা বতরয দফ এফাং সদ সৌয রি গদফলণা ও উন্নয়দন
এক ধা এরগদয় মাদফ।
 এখাদন ব্যফায়ী ভদরয একজন প্ররতরনরধ ফদরন সম, সৌয রি রদস্টদভয প্রধান ভস্যা ধূরা ও মন্ত্রারতয
গুনাগুণ মাচাই। এই প্রকদল্পয সৌয ভরডউদরয গুনাগুণ মাচাইদয়য গদফলণাগাযটি এ সক্ষদত্র বার একটি উদযাগ, তদফ
এয াাার গ্রীড াংমৄি সৌয ইনবাযটাদযয গুনাগুণ মাচাইদয়য ব্যফস্থা থাকদর বার ত। অন্য আদযকজন
ব্যফায়ী প্ররতরনরধ সৌয রফলদয় বুকদরট প্রকা, রনয়রভত াধাযণ সৌয রফদ্যুৎ ব্যফায়ী, সৌয ভরডউর ও
ইনবাযটায আভদারনকাযকদদয প্ররক্ষণ ও স্বল্প সুদদ ব্যাঙ্ক ঋণ ইতুারদ রফলয় উদেখ কদযন।
 এক প্রারঙ্গক প্রদশ্নয উিদয রফশ্বরফযারদয়য একজন অধ্যাক ফদরন সম, সদদ গদফলণা খাদত এখন অদনক
সুদমাগ ও অধ ষ ফযাদ্ধ াওয়া মাদে, মা আদগ াওয়া সমত না। এখন সৌয রফদ্যুৎ সক্ষদত্র যদয়দছ যকাদযয রফরবন্ন
ায়ক প্ররতষ্ঠান ও ররর। এখাদন আইআভইরড এয রযচারক ভদাদয় ফদরন সম, যকাদযয ফ কাজ একায
দক্ষ ম্ভফ য় না। যকাদযয রফরবন্ন ভন্ত্রণারয় ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এদক অদযয রযপূযক। পদর
রফরএআইআয-এয প্রকল্প পর দর সদদয রফদ্যুৎ রফবাগ সুরফধা াদফ এফাং সদ উকৃত দফ।

অষ্টভ অধ্যায়

ভীক্ষারব্ধ ম ষদফক্ষণ (Findings)
৮.১ রডরর াংক্রান্ত ম ষদফক্ষণ


৫ এরপ্রর ২০১২ তারযদখ প্রকল্পটি অনুদভারদত য়। এযয ১৬ সপব্রুয়ারয ২০১৫ তারযদখ প্রকল্পটিয রডরর
একফায াংদাধন কযা য়।



াংদারধত রডরর (আযরডরর) প্রকদল্পয রগ-সেভটি বারবাদফ সদয়া য়রন। এদত প্রকদল্পয রক্ষু স্পষ্ট
নয়। প্রকল্প মাচাইদয়য সূচক উদেখ থাকদরও তা অজষদনয ফছযওয়াযী টাদগটষ সদয়া য় রন। অন্ততোঃ কত
াদরয ভদধ্য রফরবন্ন সূচক অরজষত দত দফ - সই রযকল্পনা আযরডররদত থাকা প্রদয়াজন রছর। রগ
সেদভয ইনপুট মূ বারবাদফ থাকদরও আউটপুট মূ আদযা রফস্তারযতবাদফ ফণ ষনা কযা প্রদয়াজন রছর।



আযরডরর সত ক্রদয়য সেভ থাকদরও রক্ষু পূযদণয জন্য কাদজয সেভ সনই।



প্রকল্পটি প্রণয়দনয পূদফ ষ প্রকদল্পয জন্য ম্ভাব্যতা মাচাই (আরথ ষক, কারযগযী ও াভারজক) ও রযদফগত
প্রবাফ মাচাই (EIA) ও সুস্পষ্ট Exit plan কযা য়রন। এখাদন প্রকল্প সদল কর মন্ত্রারত
রফরএআইআয সক স্তান্তয কযা দয়দছ, রকন্ত প্রকল্প যফতী ভদয় রনরফড় গদফলণায় সৌয সকালদক
ষ কতজন রনরফড়বাদফ শুধু সৌয সকাল
গ্রনদমাগ্য দক্ষতায় রনদয় আা ও অন্যান্য প্রমৄরিয উন্নয়ন টাদগট,
গদফলণায় জরড়ত থাকদফ ও কতরদন থাকদফ, রফরবন্ন যাায়রনক দাদথ ষয রনয়রভত সমাগান রকবাদফ দফ,
মন্ত্রাাংদয সভযাভত, সছাট মন্ত্রারত ক্রয়, সৌয রি উাি াংগ্র ও উাদিয গুনাগুণ মাচাইদয় কাযা কাজ
কযদফ স ম্পদকষ আযরডরর সত সকান ব্যাখ্যা সনই।



প্রকদল্পয প্রাযরম্ভক প্রাক্করনটি মথামথ রছর না। এদত একফায াংদাধন ও একফায আন্তোঃখাত ভন্বদয়য
প্রদয়াজন দয়দছ।

৮.২ প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ম ষদফক্ষণ
 প্রকল্পটিয অনুদভাদন জানুয়াযী ২০১২ সথদক জুন ২০১৬ ম ষন্ত দরও ফাস্তদফ কাজ শুরু দয়দছ এরপ্রর ২০১২
সথদক এফাং মথাভদয় সল দয়দছ। সভয়াদ সদল ১ জুরাই ২০১৬ তারযদখ প্রকদল্পয কর মন্ত্রারত ও
াযোভ রডরর অনুাদয আইএপআযরড, রফরএআইআয এ স্তান্তরযত কযা দয়দছ।
 প্রকল্পটি রনরদ ষষ্ট অদথ ষ (আযরডরর ফযাদদ্ধয ৯৮.৮০%) ও রনরদ ষষ্ট ভদয় সল দয়দছ।
 প্রকল্পটিদত একটি গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভ, একটি সৌয ভরডউদরয ভান মাচাইকযণ গদফলণাগায,
সৌয রি রযভা কযায গদফলণাগায, একটি সৌয সকাল বতরয ও আনুারঙ্গক গদফলণাগায বতরয কযা
দয়দছ।

 প্রকল্পটিয গদফলণাগায াংস্কায, বফদ্যুরতক তায ফাদনা ইতুারদ পূতষ কাজ (াংস্কায ও ররবর ওয়াকষ) ও
মাফতীয় ভারাভার ক্রয় - তথা প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক সবৌত (Physical) ও আরথ ষক (Financial)
অগ্রগরত আযরডররয রযকরল্পত রক্ষুভাত্রায তুরনায় াধাযণবাদফ দন্তালজনক।
 প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকাদর, Gantt Chart, Project Organogram ইতুারদ প্রকল্প ব্যফস্থানা
দ্ধরত ব্যফায কযা য়রন।
 াধাযণবাদফ প্রধান উাদানগুদরা দযদত্রয সস্পররপদকন অনুমায়ী এফাং অনুদভারদত ভদয়য ভদধ্যই ভান্ভ
অফস্থায় াওয়া সগদছ।
৮.৩ প্রকদল্পয ক্রয় কাম ষক্রভ ও ররআয-২০০৮ এয প্রদয়াগ াংক্রান্ত ম ষদফক্ষণ
 ভারাভাদরয (Goods) জন্য ২৪টি, রনভষাণ, পূতষ ও াংস্কায কাদজয (Works) জন্য ৫টি ও সফা কাম ষক্রদভয
জন্য ২টি  সভাট ৩১টি প্যাদকদজয ভাধ্যদভ ম্পন্ন দয়দছ।
 এখাদন RFQ ও OTM (National, International) দ্যটি প্ররক্রয়াই উদেখ কযা আদছ। চুরি
ম্পাদদনয দারয়দত্ব রছদরন প্রকল্প রযচারক (PD) ও সচয়াযম্যান, রফরএআইআয (HOPE)
 কর প্যাদকদজয দযপ্রত্র মূল্যায়ন করভটিদত (TEC) ৭ জন দস্য রছদরন। এয ভদধ্য দ্যইজন ফরোঃদস্য রছদরন।
 প্ররতটি প্যাদকদজয ক্রয় াংক্রান্ত দরররত্র ম ষাদরাচনা কদয সদখা মায় প্যাদকজগুদরায ক্রয় কাম ষক্রদভয সক্ষদত্র
ররআয ২০০৮ ও ররএ ২০০৬ অনুযণ কদয কযা দয়দছ এফাং প্ররতটি দযত্র দররদরয তষ অনুমায়ী চুরিত্র
স্বাক্ষদযয ভয় ঠিকাদাদযয কাম ষ ম্পাদদনয রযকল্পনা (Work Plan) চুরিদত্রয াদথ াংমৄি কযা
দয়দছ।
 প্ররতটি ক্রয় কাম ষক্রদভ প্রাক্কররত মূদল্যয সচদয় কভ মূদল্য চুরি ম্পাদন কযা য়।
৮.৪ উদেশ্য ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ম ষদফক্ষণ
 প্রকদল্পয উদেশ্যমূদয ভদধ্য স্বল্প মুদল্যয সৌয রফদ্যুৎ বতরয, রফদ্যুদতয জন্য BCSIR এয জাতীয় গ্রীদডয উয
ষ কভাদনায জন্য ৬৪ রকদরাওয়াট রক আকাদযয সৌয
রনযবাযতা কভাদনা ও ফাতাদ গ্রীন াউজ গ্যাদয রনগভন
রফদ্যুৎ গ্রীড প্রমৄরি স্থান কযা দয়দছ। ৬৪ রকররওয়াদটয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভটি ফছদয প্রায় ৭৯
সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয কযদছ । এটি ফতষভাদনয রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ ব্যফাদযয ১% এয কভ।
পদর এটি রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ চারদায একটি অাংদয সমাগান রদদে, গ্রীদডয উয চা কভ কযদছ এফাং
জাতীয় গ্রীদডয রফদ্যুৎ অন্যত্র কাদজ রাগাদনা মাদে।
 প্রকল্পটিদত ৪টি বফদন স্থারত গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টভদক (১২ KW এয দ্যইটি ও ২০ KW এয দ্যইটি)
একরত্রত কদয একটি বফদন (অগ্রারধকাযবাদফ আইএপআযরড, রফরএআইআয, ঢাকা) ফাদনা ও গ্রীড রফদ্যুৎ
রফদক্রতা রডররডর এয াদথ সমাগাদমাগ কদয একটি সনট রভটায (Net Meter) ফাদনা প্রদয়াজন। এদত কত
ইউরনট রফদ্যুৎ বতরয র এফাং কত ইউরনট রফদ্যুৎ গ্রীদড যন্ভারন ও গ্রীড দত কতটুকু ক্রয় কযা র তা জানা মাদফ।
ষ হ্রা এয প্ররতমুসৄতষ/প্ররতরদদনয রদফ
 এই রফদ্যুৎ আভদারন-যন্ভারন ও ভরযভাণ গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
রফরএআইআয এয ওদয়ফাইট ও ফাইদযয রফরএআইআয প্রচায াংক্রান্ত রফরদফাদড ষ সদয়া সমদত াদয।

 সৌয সকাল বতরযদত ফাাংরাদদদয অগ্রগরত ও ম্ভাফনা ম্বদন্ধ গদফলক ভর ও ররর বতরযকাযকদদয ধাযনায
জন্য একটি সদীয় াংগঠন বতরয কদয রনয়রভত সরভনায কযা সমদত াদয এফাং এদত এই প্রকদল্পয সৌয সকাল
রনভষাদণ অগ্রগরত উস্থান কযা মাদত াদয। এদত গদফলক ভদর এই প্রকদল্পয গদফলণাগায ও এয
সুদমাগসুরফধারদ ম্বদন্ধ ধাযনা আদফ এফাং সদ সৌয সকাল বতরযদত এক ধা এরগদয় মাদফ।
 সৌয রদস্টদভয রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ রদদফ রফদফচনায় আনা য় এয সৌয প্যাদনদরয রযভা, গুন ও দক্ষতা,
দক্ষ সট আ, াযা ফছদয সূদম ষয রদদক যাখায সকৌর, টাকায ভয় ভান, অফমুল্যায়ন, ব্যাঙ্ক সরান, ইতুারদ।
এফ রফচাদয একটি গ্রীড াংমৄি সদস্টদভয উৎাদন খযচ ফতষভান ফাজাদযয মন্ত্রারতয দদযয ভাদন প্রায় ৭ টাকা
এফাং রফদ্যুৎ গ্রীড াংদমাগ রফরন রদস্টদভ প্রায় ২০ টাকা। আযরডরর এ রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ধযা দয়দছ
৮.৩৮ টাকা প্ররত ইউরনট। ফাজাদয সৌয প্যানদরয দাভ অদনক কদভ মাওয়ায় তা এখন অদনক কভ।
 ফাাংরাদদদ রফদ্যুৎদকেগুদরা প্রাকৃরতক গ্যা, রডদজর, কয়রা, ারন ইতুারদ ব্যফায কদয থাদক। এফ জ্বারানী
দত ভগ্র গ্রীদড সম রফদ্যুৎ বতরয য় তায প্ররত সভগাওয়াটআওয়াদয
০.৬৫ টন কাফ ষন ডাই-অক্সাইড বতরয
য়। এ রদফ ৬৪ রকররওয়াদটয রদস্টভ ফছদয প্রায় ৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয কযদছ এফাং প্রায় ৫২
ষ কভ কযদছ। পদর এটি আযরডরর এ ফরণ ষত রফদ্যুৎ
টন ভভাদনয কাফ ষন ডাই অক্সাইড গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
উতাদদনয তুরনায় খারনকটা সফর রফদ্যুৎ (আযরডরর সত ৬৪.৫১৪ রকদরাওয়াট আওয়ায) ও কভ গ্রীন াউজ
ষ (আযরডরর এ সুচনা ব্যাখ্যায় ১৩১৮ টন কাফ ষন ডাই অক্সাইড ভভান, মা বৄরক্রদভ শুধুভাত্র একটি
গ্যা রনগভন
ষ
উচ্চ রজএইচরজ রনগভনকাযী
জীফাশ্ম জ্বারানী রবরিক রফদ্যুৎ সকে রফদফচনা কদয কযা দয়দছ) প্ররভত কযদছ।
 প্রকদল্পয অন্য উদেশ্য- স্বল্প মুদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদন প্রমৄরিয উন্নয়দন ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরয ও
গুণগতভান মাচাইদয়য জন্য গদফলণাগায স্থান এফাং সৌয রিয রযভাদ গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ।
ইরতভদধ্য গদফলণাগাদযয অদনক কাজ (CIGS, CZTS, CdTe ইতুারদ সৌয সকাল, রফরবন্ন ধযদনয এরন্ট
রযদেকন সকাটিাং (Anti Refletion Coating), োন্পাদযন্ট কন্ডাারক্টাং অক্সাইড (Transparent
Conducting Oxide), রডদারজন দ্ধরত (Depostion Techniques), বতরযকৃত সৌয
সকাল ও কাযী অন্যান্য স্তদযয গুনাগুন যীক্ষা) রফরবন্ন বার ভাদনয জান ষাদর প্রফন্ধ আকাদয ছাা দয়দছ।
প্রকদল্পয গদফলণাগাদযয াদথ অদনক উচ্চতয রক্ষা ও গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয সমৌথ গদফলণা কাজ চরদছ। এফ
কাম ষক্রভ অদূয বরফষ্যদত বার সৌয ভরডউর বতরয (শুরুদত সৌয সকাদলয দক্ষতা ০.৫% এয কভ থাকদরও এখন
তা ৫.৫% এয উয, সুত্র বদরনক প্রথভ আদরা রত্রকা, ২৩ সদন্ফম্বয ২০১৭) কযদত ায়ক দফ।
 সৌয রি উাি াংগ্র সকদে সলাফার, রডরপউজ, রডএনআই ধযদনয সৌয রি ও সৌয প্যাদনদরয জন্য
কাম ষক্ষভ সৌয রফরকযণ ভদয়য উাি ১ রভরনট অন্তয াযাফছয ২৪ ঘণ্টা াংগ্র কযা দে। র
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 সৌয ভরডউদরয গুণগত ভান মাচাই কযায উদেশ্যদক াভদন সযদখ সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযীয গুণগত ভান মাচাই
যীক্ষাগায বতরয কযা দয়দছ। মরদও এখাদন ব্যাটাযীয ভান সফয কযায গদফলণাগায বতরয মূর উদেশ্যদত উদেখ

রছর না। এখনকায ফাজাদয প্রান্ভ ফদচদয় ফড় সৌয ভরডউর (~২৬০ রক ওয়াট) ও ব্যাটাযী (~ ২০০
অয়ারম্পয়ায আওয়ায, ৩৬ সবাল্ট) এখাদন যীক্ষা কযা মায়। ইরতভদধ্য ২টি সৌয রফদ্যুৎ ব্যফারয়ক প্ররতষ্ঠান
তাদদয আভদারনকৃত সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী এই প্রকদল্পয গদফলণাগাদয যীক্ষা করযদয়দছন।ফাাংরাদদদয এই
ধযদনয গদফলণাগায শুধু রকছু াংখ্যক প্ররতষ্ঠাদনয যদয়দছ। পদর এটিয চারদা ফাড়দছ।
 প্রকদল্পয অন্য একটি উদেশ্য রছর সৌয রফদ্যুৎ জগদত দক্ষ জনফর বতরয। এদত সৌয রফদ্যুৎ বতরয, সৌয
ভরডউর/ব্যাটাযীয গুণগত ভান মাচাই ও সৌয সকাল বতযীয প্ররতটি মদন্ত্রয কাজ ও যক্ষণাদফক্ষণ ম্বদন্ধ প্ররক্ষণ
সদয়া দয়দছ। এখাদন প্ররক্ষণ সদয়দছন আইএপআযরড ও রফরএআইআয এয ১১ জন কভষকতষা।
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 সমদতু এই গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ রদস্টদভয প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ গ্রীড াংদমাগরফরন সৌয
রফদ্যুৎ রদস্টদভয সচদয় কভ এফাং সৌয ভরডউদরয দাভ ক্রভ কভদছ সদতু ফাাংরাদদদয গ্রীড াংদমাগরফরন
সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি প্রচায ও দমারগতায প্ররতষ্ঠান ইডকর (IDCOL) এয রনকট গ্রাদভ গ্রীড াংমৄি সৌয
রফদ্যুৎ রভরন গ্রীড (Mini grid) বতরযয প্রস্তাফ সদয়া সমদত াদয।
 ফাাংরাদদদয সছাট সৌয রফদ্যুৎ ব্যাজাদয সৌয ভরডউদরয আভদারনয িান্ডা াদতদগানা। তাই সকান সকাম্পারন সকান
কাদজয চারদা সভাতাদফক একটি ব্যাদচয কদয়কটি/একটি সৌয ভরডউর যীক্ষা কদয কাজ শুরু কদয। কাজ শুরুয
দয স্থারত সৌয রদস্টদভয সৌয ভরডউদরয গুনাগুন মাচাইদয়য সকান নীরতভারা না থাকায় আয যীক্ষা কযা য়
না। পদর সদদ সৌয ভরডউর যীক্ষা কযায কাজ খুফ সফর নয়। এজন্য সদদয এই গুরুত্বপূণ ষ গদফলণাগায
রফরএআইআয এয সৌয ভরডউর সটরস্টাং সুরফধাদক ফায াভদন রনদয় আদত দফ, সদীয় রররদত রনয়রভত
সৌয ভরডউর সটস্ট কযায রফলয়টি আফরশ্যক কযদত দফ।
 সৌয ভরডউদরয ভান যীক্ষা কযায গদফলণাগাযটি কদয়কটি গুরুত্বপূণ ষ ইদররিকুার গুদনয ভান সফয কযদত াদয।
রকন্তু ফাাংরাদদদয স্টুান্ডাাড ষ ও সটরস্টাং ইন্পটিটিউন (রফএটিআই) এয সৌয ভরডউর এয গুনাগুদনয রনধ ষারযত
১৮টি উাদান যদয়দছ। রফরএআইআয এয সৌয ভরডউর গদফলণাগাযটি রফএটিআই এয রনধ ষারযত স্টুান্ডাাড ষ
সভাতাদফক একটি পূণ ষাঙ্গ গদফলণাগায ফানাদত আদযা একটি প্রকদল্পয কাজ কযা সমদত াদয। এদত ফাাংরাদদদ
এটি প্রথভ স্বয়াং ম্পূণ ষ একটি সৌয ভরডউর সটরস্টাং গদফলণাগায দফ এফাং আদরাচু প্রকদল্পয উদেশ্য অদনকাাংদ
ারধত দফ।
 আদরাচু প্রকদল্প ব্যাটাযী সটরস্টাং এয সকান উদেশ্য না থাকদরও এ কাদজ সম গদফানাগায বতরয কযা দয়দছ তা
রফএটিআই এয স্টুান্ডাাড ষ এয প্রায় ফ উাদাদনয ভান ভাদত ক্ষভ। তদফ এয ব্যাক ব্যফায ফা প্রবাদফয জন্য
প্রদয়াজন রফজ্ঞাদনয।
 সৌয রি উাদিয ভান াংগ্রদয জন্য সম গদফলণাগায বতরয কযা দয়দছ তাদত ব্যফহৃত রগাযটিয রযফদতষ
করম্পউটাদযয সুরফধা সনয়া সমদত াদয।
 প্রকদল্পয উদেশ্য ভদয়য াদথ দ্রুতবাদফ পর কযদত আদযা সরাকফর রনদয়াদগয প্রদয়াজন যদয়দছ।
 সমদতু প্রকল্পটি একটি গদফলণাধভী কাজ এফাং এটি প্রাথরভক ম ষাদয় আদছ, তাই এটি এখদনা রক্ষু পূযদণয
অদক্ষায় আদছ।

৮.৫ প্রকদল্পয প্রবাফ াংক্রান্ত ম ষদফক্ষণ
 প্রকদল্পয ফড় একটি প্রবাফ দড়দছ রফজ্ঞান, অথ্য ও সমাগাদমাগ প্রমৄরি ভন্ত্রণারদয়য রফরএআইআয, ঢাকা এয
সৌয রফদ্যুৎ সক্ষদত্র উৎাদন ও গদফলণায় ক্ষভতা ফাড়াদনা।
 প্রকদল্পয একটি প্রতুক্ষ প্রবাফ ড়দছ একটি গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ সকে স্থান কযায়। এদত রফদ্যুৎ উৎাদদনয
পদর রফদ্যুদতয জন্য রফরএআইআয এয জাতীয় গ্রীদডয উয রনবষযতা কদভদছ। উৎারদত রফদ্যুদতয
ভরযভাণ রফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীড িাযা সদদয অন্যত্র উন্নয়নমূরক কাদজ রাগদছ। পদর সদদয ারফ ষক উন্নয়দন এই
প্রকল্প প্রবাফ সপরদছ।
 এখাদন গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ সকেটি সদদয সভাট উৎারদত রফদ্যুদতয খুফ ক্ষুদ্র অাং (প্রায় নগণ্য) বতরয
ষ কভাদনা। একটি
কযদছ। রকন্ত এয একটি দযাক্ষ প্রবাদফয রদক দে সদদয সভাট গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
ষ
সদদয গ্রীন াউজ গ্যা রনগভদনয
ফড় অাংমূ আদ রফদ্যুৎ বতরয ও সমাগাদমাগ ব্যফস্থায়। সমখাদন এই প্রকল্পটি
ফাাংরাদদদয সভাট রফদ্যুৎ উৎাদদন একটি অাং দয় জাতীয় গ্রীদডয রফদ্যুৎ উৎাদদন জ্বারানী রভশ্রদনয একটি
অাং দে। রভশ্রদন রযদফ দূলণকাযী জ্বারানীয রযভাণ করভদয় রযদফফান্ধফ জ্বারানীয রযভাণ ফাড়াদে
(ফতষভাদন কান্ভাইদয়য ারন রফদ্যুৎ  অন্যান্য রযদফ ফান্ধফ জ্বারানী দত বতরয রফদ্যুৎ সভাট রফদ্যুদতয ৫% এয
ষ গ (GHG emission equivalent/MWh) এয ভান
কভ)। গ্রীদডয গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
ষ ইনদবন্টযীদত (Green House Gas
করভদয় সদদয জাতীয় গ্রীদডয গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
Inventory) ইরতফাচক বরভকা যাখদফ।
 প্রকদল্পয সৌয রফদ্যুৎ সকাল গদফলণাগাদযয একটি প্রতুক্ষ প্রবাদফয রদক দে সৌয রফদ্যুৎ গদফলণায় এটি ফা
রফরএআইআয সন্টায অপ এরক্সদরন্প (Centre of excellence in 2nd generation
solar energy research) সদদ কাজ কযদছ। এদত রফরএআইআয ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয রক্ষক,
গদফলক ও অন্যান্যযা উচ্চতয গদফলণায় কাজ কযদছন। এদত সদদয উচ্চতয রক্ষা প্ররতষ্ঠান ও গদফলণাগাযমূ
সৌয রিয তিীয় রফলদয়য াাার াদতকরদভ গদফলণায সুদমাগ াদে। এখাদন প্রকল্প প্ররতষ্ঠান গদফলণাগায
ও ারযশ্ররভদকয সকান চাজষ ছাড়া অন্য প্ররতষ্ঠাদনয াদথ সমৌথ গদফলণায় দমারগতা কদয মাদেন। প্রকল্প ভান্ভ
ওয়ায ভয় সদখা মায় এই গদফলণা প্ররতষ্ঠান দত ৭টি গদফলণা প্রফন্ধ আন্তজষারতক জান ষাদর প্রকারত দয়দছ, ২টি
প্যাদটন্ট জভা সদয়া দয়দছ। ফতষভাদন এই প্রকানা াংখ্যা ৫০ এয অরধক এফাং গদফলণাগাদযয উকাযদবাগী
প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা ১৫ এয অরধক।
 প্রকদল্প ১১ জন বফজ্ঞারনক কভষকতষা ২৯ টি মন্ত্র ও রফরবন্ন সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত প্রায় ১৫০০ জন-রদন প্ররক্ষনপ্রান্ভ
দয়দছন। এদদয অদনদক যারয প্রকদল্পয গদফলণাগাদয কাজ কযদছন।

নফভ অধ্যায়
উাংায ও সুারযভারা
৯.১ উাংায
স্বল্প মূদল্য সৌয রফদ্যুৎ উৎাদন ও প্রমৄরিয উন্নয়দন প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকদল্প ৬৪ রকদরাওয়াট রক আকাদযয
সৌয রফদ্যুৎ গ্রীড প্রমৄরি সথদক গ্রীড াংদমাগ রফীন রদস্টদভয তুরনায় কভ মূদল্য প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ বতরয দে (প্রায়
৭ টাকা ও প্রায় ২০ টাকা) এফাং ফছদয প্রায় ৭৯ সভগাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ বতরয প্রায় ৪১ টন ভভাদনয কাফ ষন ডাই
ষ কভ কযদছ। এটি রফরএআইআয এয রফদ্যুৎ চারদায একটি অাংদয সমাগান
অক্সাইড ফা গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
রদদে, গ্রীদডয উয চা কভ কযদছ এফাং জাতীয় গ্রীদডয রফদ্যুৎ অন্যত্র কাদজ রাগাদনা মাদে। অন্যরদদক প্রকদল্প স্বল্প
মুদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদন প্রমৄরিয উন্নয়দন ২য় প্রজদন্য সৌয সকাল বতরয ও গুণগতভান মাচাইদয়য জন্য
গদফলণাগায স্থান এফাং সৌয রিয রযভাদ গদফলণাগায স্থান কযা দয়দছ। ইরতভদধ্য গদফলণাগাদযয াদথ
অদনক উচ্চতয রক্ষা ও গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয সমৌথ গদফলণা কাজ চরদছ এফাং গদফলণারব্ধ পরাপর রফরবন্ন বার ভাদনয
জান ষাদর প্রফন্ধ আকাদয ছাা দয়দছ।
৯.২ সুারযভারা
প্রকল্পটি সটকই কযায জন্য এফাং বরফষ্যদত এ ধযদনয অন্যান্য প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য ভীক্ষারন্ধ সুারযমূনূতন কভষ  অনুরু কাম ষ রযকল্পনা প্রণয়দনয ভয় ম্ভাব্যতা মাচাই, রযদফগত প্রবাফ মাচাই,
রযকল্পনা
সরন্পটিরবটি স্টারড, সফরাইন স্টারড, সুরনরদ ষষ্ট এরক্সট রযকল্পনা, মন্ত্রারত স্থান ও যফতী
ষ
প্রণয়দনোঃ
গদফলণা কাম ষক্রদভয টাদগটমৄি
সুরনরদ ষষ্ট রগ সেভ, ফছয রবরিক ক্রয় ও কভষ রক্ষুভাত্রা
রযকল্পনা যাখা সমদত াদয।
 প্রকদল্পয রক্ষু ও উদেশ্য রনধ ষাযদণয সক্ষদত্র যকাদযয ফতষভান আনুারঙ্গক নীরতভারা ও সদদ
অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয পূফ ষফতী কাম ষক্রভদক রফদফচনায় সনয়া সমদত াদয।
 নূতন গদফলকদদয গদফলণা ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ বতরযয সুরফধাদথ ষ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদন
ফছদযয রনরদ ষষ্ট ভদয় রনয়রভত কভষারায আদয়াজন কযা সমদত াদয।
ফাস্তফায়দনোঃ  রযকরল্পত কাম ষক্রভ ও প্রকল্প ব্যফস্থানা দ্ধরত ব্যফায কযা সমদত াদয।
ক্রয়
কাম ষক্রদভোঃ

 মতটুকু ম্ভফ ই-রজর দ্ধরত অনুযণ কযা সমদত াদয।
 াংরেষ্ট কভদক্ষ ১ জনদক ররআয ২০০৮ এয উয প্ররক্ষণ সনয়ায রফধান যাখা সমদত াদয।

ফতষভান
 প্রকদল্পয গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিটিদক সদদয সনট রভটারযাং নীরতভারা ২০১৮ অনুমায়ী
প্রকদল্পয
একটি ম্পূণ ষ রদস্টদভ রুান্তয কযা সমদত াদয এফাং এদক সেডা এয ভাধ্যদভ ঢাকায়
উদেশ্য
সডভনদস্ট্রন ইউরনট সঘালণা কযা সমদত াদয।
ফাস্তফায়দনোঃ
ষ হ্রা
 প্রমৄরিটি ব্যফাদযয য রফদ্যুৎ আভদারন-যন্ভারন ও ভরযভাণ গ্রীন াউজ গ্যা রনগভন
এয প্ররতমুসৄতষ/প্ররতরদদনয রদফ রফরএআইআয এয ওদয়ফাইট ও ফাইদযয রফরএআইআয
প্রচায াংক্রান্ত রফরদফাদড ষ সদয়া সমদত াদয।

 সৌয সকাল বতরযদত সদদয অগ্রগরত ও ম্ভাফনা ম্বদন্ধ রনয়রভত সরভনায কযা সমদত াদয।
 সৌয ভরডউর সটরস্টাং গদফলণাগাযটি রফএটিআই এয রনধ ষারযত স্টুান্ডাাড ষ সভাতাদফক একটি
পূণ ষাঙ্গ গদফলণাগাদয রূান্তয কযা সমদত াদয। সদীয় রররদত কর প্ররতষ্ঠাদন সটরস্টাং
চাদজষয ও সটরস্টাং রযদফ ফা STC এয ভতা এফাং রনয়রভত সৌয ভরডউর সটস্ট কযায
রফলয়টি আফরশ্যক কযা সমদত াদয।
 সৌয রি উাদিয ভান াংগ্রদয জন্য সম গদফলণাগায বতরয কযা দয়দছ তাদত ব্যফহৃত
রগাযটিয রযফদতষ করম্পউটাদযয সুরফধা সনয়া সমদত াদয।
 গদফলক, ব্যফায়ী ও সৌয ভরডউর, ইনবাযটায আভদারনকাযকদদয জন্য রনয়রভত বুকদরট ও
প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা সনয়া সমদত াদয।
 সদীয় রররদত সৌয রি ব্যফাদযয জন্য খারনকটা ট্যাক্স সক্ররডট ও রফদদ দত সৌয
ভরডউদরয আভদারনদত রকছু ীভাফদ্ধতায ব্যফস্থা যাখা সমদত াদয।
 ফতষভান প্রকদল্পয অরবজ্ঞতাদক কাদজ রারগদয় সৌয রদস্টদভয জন্য যারযবাদফ উদমাগী
সৌয ভরডউদরয সদীয়বাদফ উৎাদদন একটি আধুরনক গদফলণায বতরযয কভষরযকল্পনা গ্রণ
কযা সমদত াদয।
 সদরয়বাদফ গ্রীড াংমৄি ইনবাযটায বতরযয একটি গদফলণা চারাদনা সমদত াদয।
 সৌয রদস্টভ দত আানুরু রফদ্যুৎ সদত, ফাাংরাদদ রফরল্ডাং সকাড সভদন চরা, গাছ রাগাদনা
ও ধুরা হ্রা, ইতুারদয উয আদযা গদফলণা কযা সমদত াদয।
 সৌয রদস্টদভয প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ রদদফ মন্ত্রারতয ক্রয় ও স্থানা খযচ,
জীফনকার ইতুারদ ধদয LCOE সফয কযা য়, রকন্তু জাতীয় গ্রীদডয অন্য জ্বারানীয সক্ষদত্র তা
কযা জ য়না। বরফষ্যদত প্রচররত ও নফায়নদমাগ্য জ্বারানী দত রফদ্যুৎ উৎাদদনয
তুরনামূরক রফদেলদণ একটি গদফলণা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা সমদত াদয।
 প্রকদল্পয উদেশ্য ভদয়য াদথ দ্রুতবাদফ পর কযদত আদযা সরাকফর রনদয়াগ কযা সমদত
াদয।
এই ভীক্ষায় এটি সুস্পষ্ট সম, আদরাচু প্রকল্পটি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি গদফলণায় উদেখদমাগ্য ইরতফাচক প্রবাফ সপদরদছ।
প্রকল্পটিয জন্য প্রদি সুারযমূ ফাস্তফায়ন কযা সগদর প্রকল্পটি শুধু প্রকল্প এরাকায় নয়, ফযাং ারফ ষক বাদফ সদদয
আথ ষ-াভারজক রযভন্ডাদর রনোঃদেদ অরধকতয ইরতফাচক প্রবাফ যাখদত ক্ষভ দফ।

রযরস্ট
রযরস্ট ১- প্রকদল্পয ToR
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয- ০৭
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, সদয ফাাংর নগয ঢাকা ১২০৭।
র

র

র
.

১. প্রকদল্পয নাভ
২. প্রারনক ভন্ত্রণারয়
৩. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা

:
:
:

৪. প্রকদল্পয অফস্থান

:

র ও র

র

র

র (ToR):

র :

র র
র
(১
রফজ্ঞান ও প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়।
ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ (রফরএআইআয)
এয জ্বারারন গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউট।
ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ, ঢাকা।

)।

৫. প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:
(রক্ষ টাকায়)
অরতক্রান্ত ভয়
(মূর ফাস্তফায়ন
কাদরয %)

অনুদভারদত ব্যয়
অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত
ব্যয়
ষদল
মূর
ফ
মূর
ফ ষদল
াংদারধত
াংদারধত

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

মূর ব্যদয়য
হ্রা/বৃরদ্ধ
(মূর অনুোঃ
ব্যদয়য %)

(১)

(৬)

(৭)

(৮)

৮৪৯.৯৭
(৪৪.৮৭%)

১২
(৩৩.৩৩%)

(২)

১৮৯৪.২৬ ২৭৭৭.৪৩

(৩)
২৭৪৪.২৩

(৪)

(৫)
’১২‘১৫

’১২২০১৬

’১২২০১৬

৬. প্রকদল্পয টবরভ ও উদেশ্য:
৬.১ টবরভ: ফাাংরাদদদয সবৌদগাররক অফস্থানগত কাযদণ সৌযরিয প্রাপ্যতা অতুরধক। এই ব্যাক সৌয
ষ কভাদনাদত
রিদক কাদজ রারগদয় রফরফধ সৌয উকযণ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ফাতাদ রগ্রন াউজ গ্যাদয রনগভন
উদেখদমাগ্য অফদান যাখা ম্ভফ। সৌয রফদ্যুৎ রি গদফলণায জন্য প্রাথরভকবাদফ প্রদয়াজন সদদ সৌয রিয
প্রাচুম ষতায ভান রনরূণ। এই প্রকদল্পয ভাধ্যদভ স্বয়াংরক্রয়বাদফ সৌয রি প্রাচুম ষতায ভান রনরূদণ গদফলণাগায স্থান
কযা দফ।
ফাাংরাদদদ ফরোঃরফদশ্বয রফরবন্ন সদ দত সারায আভদানী কদয প্যাদনর াংগঠন কযা এফাং যারয প্যাদনর
আভদানী কযা ম। আভদানীকৃত সারায প্যাদনদরয ভান রনরূণ কযায সকান ব্যফস্থা ফতষভাদন সনই। প্যাদনদরয সযটিাং
ম্বদদ্ধ প্যাদনর প্রস্তুতকাযক ফরোঃরফদশ্ব াংস্থামূদয উযই রনবষয কযদত য়। প্রকদল্প াংগৃীত মন্ত্রারত রদদয়ই
আভদানীকৃত সারায প্যাদনদরয গুণগত ভান রনযীক্ষণ সফা প্রদান কযা ম্ভফ।
জাতীয় রগ্রড রফদ্যুৎ াশ্রদয়য রদক্ষু এফাং য এরাকায জন্য উদমাগী ব্যাটাযী রফীন রগ্রড াংমৄি সারায রদস্টভ
প্রফতষদনয রদক্ষু ফাাংরাদদ রফজ্ঞান ও রল্প গদফলণা রযলদ (রফরএআইআয) এয জ্বারারন গদফলণা ও উন্নয়ন
ইনরস্টটিউট কতৃক
ষ আদরাচু প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।
৬.২

প্রকদল্পয মূর উদেশ্য:

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি উন্নয়ন;
আভদারনকৃত সারায প্যাদনরমূদয গুনগত ভান রনরূণ;
জনরি উন্নয়দন জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন ইনরস্টটিউদটয জনফদরয সারায প্যাদনর প্রস্তুতকযদণ গদফলণায
সুদমাগ বৃরদ্ধকযণ;
ষ প্রভন;
রগ্রন াউজ গ্যা রনগভন
জাতীয় রগ্রড রাইদনয উয রনবষযতা কভাদনা।

৭. প্রকদল্পয মূর কাম ষক্রভোঃ

,

ও
. র

১.

র

র
র

র

র (ToR):

র

র :

১.১
র র (টবরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধ , প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ ষায়ন), ফছযরবরিক
রডরর/আযরডরর াংস্থান, এরডর ফযাে, অথ ষ অফমুরি ও প্রকৃত ব্যদয়য প্রাাংরগক তথ্য াংগ্র, ম ষদফক্ষণ ও
ম ষাদরাচনা;
১.২ প্রকদল্পয ারফ ষক ও অাংগরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরত (ফাস্তফ ও আরথ ষক) তথ্য াংগ্র, রন্নদফ, রফদেলণ, াযণী/
সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান ও ম ষাদরাচনা;
১.৩ প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ এফাং প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদন গৃীত দদক্ষ পরপ্রসু
দয়দছ রকনা স রফলদয় ম ষাদরাচনা ও ভতাভত;
১.৪

প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা াংগ্রদয (Procurement)
ও
(PPA, PPR,
র
)
র
ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা;

১.৫ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয়
জনফর আনুলরঙ্গক রফলয়ারদ রনদয় ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা;
১.৬ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ ষারযত
সস্পররপদকন/BOQ/TOR, গুণগত ভান ও রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র
কযা দয়রছর রকনা তা মাচাই কযা;
১.৭ প্রকদল্পয ঝরুঁ ক অথ ষাৎ ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা
ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতুারদ কাযণ অন্যান্য রদক
রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ ও দম ষাদরাচনা;
১.৮
ম ষাদরাচনা;

,

,

র ,

,

র ম ষদফক্ষণ ও

র

১.৯ প্রকল্প এরাকা সথদক াংগৃীত তদথ্যয রবরিদত মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন
(আইএভইরড) কতৃক
ষ অনুদভাদন গ্রণ;
১.১০
১.১১

র র

(Exit Plan) র র

প্রকদল্পয ফর, দ্যফ ষর রদক, সুদমাগ ও ঝরুঁ ক (SWOT)

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র

র

;

র

ও ক্রয়কাযী াংস্থা
;

বরফষ্যদত একই ধযদণয

১.১২ একই এরাকায় একই ধযদণয অন্য
১.১৩ ম ষদফক্ষদণয রবরিদত

র

র তুরনা;
;

১.১৪ ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃক
ষ আদযারত ভীক্ষা াংরেষ্ট অন্যান্য কাজ ম্পাদন।
২.
।
।
।
।
ঙ।

র

র

র
প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন (
/
র ) বা
১
(
/
র ) বা
২
(
সন
র)
খড়া
(
১৫ ও র ১০)
(
৪০ ও র ২০)

৩. র

ও র

র

ও

:
র ১৫
র ৭৫
র ৯০
র ৯৫
র ১০০

র
র
র
র
র

৪০
৪০
১২০
২৫
৬০

:

ও র
১।

---( র
)

২।

)

রও

(
)

ইদরকরেকুার
ইরেরনয়ারযাং/দাথ ষ রফজ্ঞান
র
।
র র

) রযদফ
Environment
science
র
)

/অথ ষনীরত

র

 সৌযরি রফলদয়
অথফা
র
ন্ত ভীক্ষা র
নূুনতভ ১ (এক)
রর
দত দফ।

,
র ও
র
;

ও
থাকদত
দফ;

/
র নূুনতভ ৫ ( ) রর
;

/
র রযদাট ষ
প্রণয়ন ও
র রদদফ
;
 প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও
সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত
আইন ও রফরধভারা (ররএ-২০০৬/ররআয-২০০৮ ও
উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতুারদ) াংক্রান্ত রফলদয়
সুস্পষ্ট ধাযণা থাকদত দফ;
 SPSS
Statistical
Software Package র
থাকদত দফ;

নূুনত ৩ (রতন) রর
;

/
নূুনত ৩
(রতন) রর
;

/
নূুনত ৩ (রতন) রর

র

;


) র
র
াইন্প

৪. ক্রয়কাযী
)
)

নূুনত ৩ (রতন) রর
;
 SPSS
Statistical
Software Package র
থাকদত দফ;

/ করম্পউটায
র

:
ও

(
রর

র

টিভ ররডায
(মূল্যায়ন
রফদলজ্ঞ)
৩. রযদফ
রফদলজ্ঞ
৪.

আথ ষ-াভারজক
রফদলজ্ঞ

৫.

রযাংখ্যান
রফদলজ্ঞ

ও ররআয);
রগ

রযরস্ট ২ -যাভষক প্ররতষ্ঠান ও যাভষকগদণয তাররকা
ক্র. পাভষ ও যাভষক নাভ ও প্ররতষ্ঠান
১. পাভষ
ভাজ উন্নয়ন প্রয়া
(যাভষক
ফাা-৯৮২, সযাড-১৬/এ, আদাফয,
প্ররতষ্ঠান)
ঢাকা-১২০৭
২.

/ র

রভাাংশু যেন সঘাল
রি ইন্পটিটিউট, ঢাকা
রফশ্বরফযারয়
সভাোঃ ইউসুপ আরী
ফাাংরাদদ রযদফ অরধদন্ভয,
ঢাকা
আ  ভ ভরবুয যভান
ইন্পটিটিউট অফ ইন্টাযনার অরডটয
ফাাংরাদদ
জনাফ কাওায আদভদ
ব্র্যাক রফশ্বরফযারয়, ঢাকা

।

সমাগাদমাগ
খেকায পারুক আদভদ
সপানোঃ +৮৮০১৭১২৯৯০১৭৩
ই-সভইরোঃ
faruque.tus2003@gmail.com
সপানোঃ +৮৮০১৭১১৯৭৭২৪৮
ই-সভইরোঃ hrghosh@du.ac.bd
সপানোঃ +৮৮০১৭১৭১৫২৩২৩
ই-সভইরোঃ yousuf_doe@yahoo.com
সপানোঃ +৮৮০১৭১৬০৯৬০২৩
ই-সভইরোঃ
mohibursadik@outlook.com
সপানোঃ +৮৮০১৯১১৪৯৩২৫৯
ই-সভইরোঃ
kahmedstats@gmail.com

রযরস্ট ৩- সকআইআই প্রশ্নভারা ও প্রকল্প রযচারদকয াক্ষাৎকায
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ
র র
র
(১
) ীল ষক
র প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা
Key Informant Interview (KII)
র
ক্র.
নাং
১.

ও

উিযদাতায রযরচরত
উিযদাতায নাভোঃ

র র

র

প্রকদল্প দফীোঃ
২.
IFRD/BCSIR এ দফীোঃ

জনাফ ভাসুদ্যয যভান
র
 র
র
গদফলক
IFRD

BCSIR

৩.

৪.

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

৭.

৮.

৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

সভাফাইর নম্বযোঃ

01552332588, 01716211197, 01819900-833

ষ প্রভন
প্রকল্প উদেশ্যোঃ স্বল্প মুদল্যয রফদ্যুৎ উৎাদন ও গ্রীনাউজ গ্যা রনগভন
গ্রীড াংমৄি রফদ্যুৎ প্রমৄরিয আকায (KW):
৬৪ রকদরাওয়াট (১২kW ২টি ও ২০ kW ২টি)
এই প্রমৄরিটি জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদডয কত রফবফ ৪৪০ সবাল্ট, রি সপ
রাইদনয াদথ াংমৄিোঃ
মন্ত্রারতয তাররকা
৬৪ রকদরাওয়াট সৌয প্যাদনর ও ৪ টি উদযাি আকাদযয
গ্রীড াংমৄি ইনবাট ষায
অফস্থানোঃ
IFRD ও BCSIR এয অন্যান্য বফন
গড় ফাৎরযক রফদ্যুৎ উৎাদনোঃ
৯২১১ রকদরাওয়াট ঘণ্টা
গড় ফাৎরযক রফদ্যুৎ উৎাদন দক্ষতাোঃ
প্রকদল্প কাজ কযা য়রন, কযদত দফ
প্রচররত গ্রীড াংদমাগ ছাড়া সৌয প্রমৄরি এয
গ্রীড াংদমাগ ছাড়া
গ্রীড াংমৄি
াদথ রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ ও দক্ষতায তুরনাোঃ
সৌয প্রমৄরি
সৌয প্রমৄরি
প্রদয়াজনীয়
সৌয প্যাদনর,
সৌয
মন্ত্রারতোঃ
ব্যাটাযী, চাজষায,
প্যাদনর,
ইনবাট ষায
গ্রীড াংমৄি
ইনবাট ষায
ষ
ছাদদয প্ররত
~ আট ফগ রভটায
~ আট ফগ ষ
ষ
ফগরভটাদয
স্থারত
রভটায
প্যাদনদরয আকায
(KW):
ছাদদয প্ররত
প্রকদল্প কাজ কযা
প্রকদল্প
ষ
ফগরভটাদয উৎন্ন য়রন
কাজ কযা
রফদ্যুৎোঃ
য়রন
প্ররত ইউরনট
প্রকদল্প কাজ কযা য়রন
(KWh) রফদ্যুৎ
উৎাদন খযচোঃ
ফাাংরাদদদ অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয গ্রীড াংমৄি
প্রকদল্প কাজ কযা য়রন
রফদ্যুৎ প্রমৄরিয গড় দক্ষতাোঃ
সদদয ফাইদযয প্ররতষ্ঠাদনয গ্রীড াংমৄি রফদ্যুৎ প্রকদল্প কাজ কযা য়রন
প্রমৄরিয গড় দক্ষতাোঃ
প্রমৄরিয দক্ষতায রযফতষদনয কাযনোঃ
সদীয় সৌয রিয ভাদনয তাযতম্য

১৪.

১৫.
১৬.
১৭.
১৮.

১৯.

২০.

২১.

২২.
২৩.
২৪.

১.

সৌয প্যাদনদরয গুনাগুণ ফাাংরাদদদয সকান
যীক্ষাগাদয যীরক্ষত রকনা?
রক রক গুনাগুণ যীক্ষা কযা দয়দছ?
গ্রীড াংমৄি ইনবাযটায ফাাংরাদদদয সকান
যীক্ষাগাদয যীরক্ষত রকনা?
রক রক গুনাগুণ যীক্ষা কযা দয়দছ?
সৌয প্যাদনদরয স্থানায় টিল্ট সকাদনয ভান
কত ও সকন?
রডজাইদন সৌয রি ম্পদ উাদিয উৎ ও
ভানোঃ
রফরএআইআয এয সভাট রফদ্যুৎ ব্যফাদযয
তকযা কতবাগ (গড়) রফদ্যুৎ এই রদস্টভ
রদদত ক্ষভ?
সমদতু সৌয রিয ভান কভ সফর য় সদতু
এটি রফরএআইআয এয প্রচররত রফদ্যুৎ
রদস্টদভ সকান ভস্যা বতরয কদয কীনা?
এ াংক্রান্ত সকান যীক্ষা ও তায পরাপরোঃ
রদস্টদভ ফাইদযয ধূরায প্রবাদফয উয সকান
গদফলণা?
রনতুরদদনয মদেয ধযণ ও খযচোঃ
অন্য প্ররতষ্ঠাদনয এ যকভ রদস্টদভয প্ররত
ইউরনট রফদ্যুদতয দাভ জাতীয় গ্রীড রদদে কী?
রদদর কত?
এ প্রমৄরি ব্যফাদয সম রফদ্যুৎ বতরয য় তায
মূল্য রফরএআইআয ফা জাতীয় গ্রীড রদদত
আগ্র রদরখদয়দছ কীনা? ফা উদযাগ সনদয়
দয়দছ কীনা?
জাতীয় গ্রীড প্ররত ইউরনট রফদ্যুদতয দাভ
নূন্যতভ কত ধযদর স্থারত প্রকল্পটি
আরথ ষকবাদফ রপরজফর দফ?
ফতষভাদন জাতীয় গ্রীদড প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ
বতরযদত কত রযভাণ ভতুল্য কাফ ষন ডাইষ য়?
অক্সাইড (eCO2) রনগভন
এ রদস্টভটি ফছদয গদড় রক রযভাণ ভতুল্য
ষ হ্রা
কাফ ষন ডাই-অক্সাইড (eCO2) রনগভন
কযদফ?
এ রদস্টভটি সম রযভাণ ভতুল্য কাফ ষন ডাইষ হ্রা কদয ফা
অক্সাইড (eCO2) রনগভন
রফরক্রয সকান উদযাগ রনদয় দয়দছ কীনা?

ুোঁ
Voc, Isc, FF, Vm, Im, Efficiency
ুোঁ
Islanding, efficiency
Scope of variation from 8 deg to
45 deg for all seasons
4.5 kWh/m2/day
প্রকদল্প কাজ কযা য়রন

না, কাযন সরাড অদনক সফী
প্রকদল্প কাজ কযা য়রন
কাজ চরদছ
রযষ্কায কযা, রফরএআইআয
আদগ এফ রদস্টদভয উৎারদত রফদ্যুদতয জন্য সকান
মূল্য সদয়া ত না,
ফতষভাদন যকাদযয সনট রভটারযাং ররর – জুরাই ২০১৮
এয আওতায় এটি সুরফধা াদফ
ফতষভাদন যকাদযয সনট রভটারযাং ররর – জুরাই ২০১৮
এয আওতায় এটি সুরফধা াদফ
৮.৩৮ টাকা, তদফ ফতষভান ফাজায মুদল্য এয দাভ অদনক
কভদফ
রদফ কযদত দফ
~০.৫ টন eCO2/ MWh
আয রড র র এয রদফ নতুনবাদফ কযদত দফ, কাযন
গ্রীদডয জ্বারানীয রযফতষন দয়দছ
সনই, Kyoto protocol ও Paris
agreement অনুমায়ী সদত াদয

প্রকল্প উদেশ্যোঃ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন
প্ররক্ষদনয রফলয় (উদেখদমাগ্য রফলয় মূ):
সৌয রি প্রমৄরি ও আভদারনকৃত প্ররতটি মদন্ত্রয উয

২.
৩.
৪.
৫.

কত রদদনয সকা ষ?
ফছদয সকান সকান ভদয় য়?
এ ম ষন্ত কতফায ও সভাট কতজন প্ররক্ষণ
রনদয়দছন?
অাংগ্রণকাযীদদয সমাগ্যতাোঃ
প্ররতষ্ঠানোঃ
প্ররক্ষনপ্রান্ভদদয স্ব স্ব সক্ষদত্র প্ররক্ষদণয
ব্যফাযোঃ
প্ররক্ষদণয ধাোঃ
বরফষ্যৎ রযকল্পনাোঃ
প্রকল্প উদেশ্যোঃ সৌয সকাল উৎাদন
সৌয সকাল বতরয কযদত স্থারত মদন্ত্রয
তাররকাোঃ

১.

২.

সৌয সকাদলয বফরষ্টু জানদত স্থারত মদন্ত্রয
তাররকাোঃ

সৌয সকাল বতরযদত ব্যফহৃত যাায়রনক
দাদথ ষয তাররকাোঃ
৩.
রযদফ ও ভানফদদদয জন্য ক্ষরতকাযক
যাায়রনক দাথ ষোঃ

৪.
৫.

ব্যফহৃত ক্ষরতকয যাায়রনক দাথ ষ নষ্ট কযায
ব্যফস্থাোঃ
একাদজ স্থারত গদফলণাগাদযয স্বয়াংম্পূণ ষতাোঃ
উৎারদত সৌয সকালোঃ

২-৫ রদন
প্রদমাজু নয়
~ ৩৬০ জন
IFRD/BCSIR দস্য
IFRD/BCSIR
সৌয রি প্রমৄরি ও উন্নয়দন দক্ষতা
প্রদমাজু নয়
সৌয রি প্রমৄরি ও উন্নয়দন সদীয় দক্ষতা ফাড়াদনা

Spray pyrolysis, dip coating, PVD,
XRD, Electron microscope, optical
microscope, UV Vis
spectrophotometer-1, AFM
microscope, Annealing, EVM
evaporator, Thermal evaporator,
surface profilometer, Hall effect
measuring system, UV Vis
spectrophotometer-2, Vacuum
dissicator
XRD, Electron microscope, optical
microscope, UV Vis
spectrophotometer-1, AFM
microscope
সদীয়
বফদদরক
Cd, Te, Copper,
Indium, Zinc,
Molebdenum,
Selenide, Sulphur,
Gallium, Nickel,
Aluminium,
Conducting glass,
Tin, Indium, etc.
Cd, Gallium, রকন্তু সমদতু এফ অন্যদদয াদথ
রভদ কঠিন আকাদয আদ তাই, যারয খুফ ক্ষরতকাযক
নয়
সকরেয় ব্যফস্থা, রফরএআইআয
পূণ ষ, তদফ আদযা রকছু সমাগ দর কাদজয রযরধ আদযা
ফাড়দফ
CdTe CIGS CZTS ZnO
ITO

ব্যফহৃত উাদানোঃ
ফতষভান দক্ষতাোঃ
অন্য সদদ ফাজাদয প্রান্ভ ফা গদফলণাগাদয এয
ফতষভান দক্ষতাোঃ
প্ররত ওয়াট রক সৌয সকাদলয মূল্যোঃ
জীফনকারোঃ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

২-৫
ফছয

২-৫ ফছয ২-৫ ফছয ২-৫ ফছয ২-৫
ফছয

প্রকল্প উদেশ্যোঃ সৌয প্রমৄরিয প্যাদনর ও অন্যান্য মদন্ত্রয গুণগত ভান রনণ ষয়
সৌয প্যাদনদরয গুণগত ভান রনণ ষদয়য মদন্ত্রয
Sun simulator, AAA class
তাররকা ও আন্তজষারতক ভানোঃ
সমফ রফলয় যীক্ষা কযা য়োঃ
Voc, Isc, Vm, Im, FF, efficiency,
series and shunt resistance,
quantum efficiency
ফাাংরাদদদ প্রদমাজু স্টুান্ডাাড ষোঃ
BDS IEC 61215 : Crystalline silicon
terrestrial photovoltaic (PV)
modules - Design qualification and
type approval অনুমায়ী ১৮ টি সটস্ট দযকায
১.

র
র

২.

ব্যাটাযীয গুণগত ভান রনণ ষদয়য মদন্ত্রয তাররকা
ও আন্তজষারতক ভানোঃ
সমফ রফলয় যীক্ষা কযা য়োঃ

১, ৬, ৮ র
রর
র
,

র
র
Battery tester, AAA class
life cycle test, constant current
charging and discharging with

৩.

৪.
৫.
৬.
৭.

১.
২.

৩.

৪.

৫.

৬.

চাজষ কদরারাদযয গুণগত ভান রনণ ষদয়য মদন্ত্রয
তাররকা ও আন্তজষারতক ভানোঃ
সমফ রফলয় যীক্ষা কযা য়োঃ
ইনবাযট ষাদযয গুণগত ভান রনণ ষদয়য মদন্ত্রয
তাররকা ও আন্তজষারতক ভানোঃ
সমফ রফলয় যীক্ষা কযা য়োঃ
সটস্ট রযদাদট ষয আন্তজষারতক ভানোঃ
এ ম ষন্ত সটস্ট কযা মন্ত্রারতোঃ
একাদজ স্থারত গদফলণাগাদযয স্বয়াংম্পূণ ষতাোঃ

graph, capacity, efficiency, load
test, internal resistance
ফাাংরাদদদ প্রদমাজু স্টুান্ডাাড ষোঃ
BDS IEC61427 -1: Secondary cells
and batteries for renewable
energy storage -General
requirements of test methods –
Part 1: Photovoltaic off grid
application
নাই

নাই

AAA class macheines
সৌয ভরডউর ও ব্যাটাযী
ফাাংরাদদদয স্টুান্ডাাড ষ অনুমায়ী আদযা মন্ত্রারতয প্রদয়াজন

প্রকল্প স্থানকাদর অরবজ্ঞতাোঃ
প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন আনায বরভকা ও
অরবজ্ঞতাোঃ
র
ুোঁ
/ র
র
?
র
র
র
?
প্রকল্পটি াংদাধন/রযফতষন কযা দয়রছর রক? ১ ফায, মন্ত্রারতয ভন্বয়, সফতন ব্যয় ভন্বয়
ুোঁ দর কতফায এফাং রক কাযদণ াংদাধন
কযা দয়রছর?
প্রকল্প াংদাধদনয কাযদণ সকান সকান খাদত
১ ফায, মন্ত্রারতয ভন্বয়, সফতন ব্যয় ভন্বয়
প্রাক্কররত এফাং প্রকৃত ব্যদয়য হ্রা-বৃরদ্ধ
ঘদটরছর? মরদ ুোঁ, তাদর এ হ্রা-বৃরদ্ধয কাযণ
রক?
প্রকল্প াংদাধদনয রছদন প্রধানত সকান সকান ১ ফায, মন্ত্রারতয ভন্বয়, সফতন ব্যয় ভন্বয়
কাযণগুদরাদক দায়ী রছর ফদর আরন ভদন
কদযন?
র
র র
ও
ুোঁ
র
ক্রয় কাম ষক্রদভ যকাযী ক্রয়
আইন-২০০৬ (ররএ-২০০৬) এফাং যকাযী
ক্রয়
-২০০৮ (ররআয-২০০৮)
অনুযণ কযা দয়দছ রকনা এফাং এ াংক্রান্ত
ডকুদভন্ট াংযক্ষদণয জন্য সকান ব্যফস্থা কযা
দয়দছ রকনা?

৭.

৮.

৯.
১০.
১১.
১২.

১৩.
১৪.
১৫.

১৬.

১৭.
১৮.
১৯.
২০.

রডরর প্রস্তুরতয পূদফ ষ প্রকদল্পয ম্ভাব্যতা রনদয়
সকান ভীক্ষা কযা দয়রছর রক না এফাং তাদত
Sensitivity Analysis এফাং
Cause-Effect Analysis রছর রক?
জনরি উন্নয়দন জ্বারানী গদফলণা ও উন্নয়ন
ইনরস্টটিউদটয জনফদরয ভাধ্যদভ সারায
প্যাদনর প্রস্তুতকযদণ গদফলণায সুদমাগ কতটুকু
বৃরদ্ধ দয়দছ ফদর আনায ভদন য়?
আভদারনকৃত সারায প্যাদনরমূদয গুনগত
ভান সকভন রছর এফাং প্যাদনরগুদরায
গুণগতভান রকবাদফ রনরূণ কদয সকভন তপাৎ
সদখা সগদছ?
স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিয উন্নয়দন
কতটুকু অফদান যাখদফ ফদর ভদন কদযন?
স্বল্প মূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ ব্যফায কযদর জাতীয়
রগ্রড রাইদন উয রনবষযতা কতটুকু কভদফ ফদর
ভদন কদযন?
ল্যাফ মন্ত্রারত ও যোভ াংগ্রদ সকান ধযদণয
ভস্যা দয়রছর রক? দর, রক ধযদণয ভস্যা
সৃরষ্ট দয়দছ এফাং সটা রকবাদফ ভাধান কযা
দয়দছ?
গদফলণা কাদজয জন্য ক্রয়কৃত যোভগুদরায
গণগুতভান সকভন ফদর য়?
আইএপআযরড এয কর রফজ্ঞানী সৌয রি
প্রমৄরিয রফলদয় প্ররক্ষণ গ্রন কদযদছ রক?
অথ ষ ফছয রবরিক প্রকদল্পয ক্রয় কাম ষক্রভগুদরা
অরডট দয়রছর রক? দর, অরডদট সকান
আরি রছর রক? আরি থাকদর তা রনস্পন্ন
কযা দয়দছ রক?
প্রকল্প ফাস্তফায়দন-

ুোঁ

ফাাংরাদদদ এ সক্ষদত্র ব্যাক

সদখা সগদছ

সনট রভটারযাং রররয আওতায় ব্যাক াযা সপরদফ
ুোঁ
না

বার, AAA class
ুোঁ
প্ররত ফছয অরডট দয়রছর

প্রধান প্রধান ফর
রদকমূ
-অরবজ্ঞতায অবাফ

প্রধান দূফ ষর রদকমূ
--

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র প্রধান ফাধাগুদরা রক
রছর ফদর আরন ভদয কদযন?
আনায ভদত এই প্রকদল্পয পদর রক রক
আদযা সফী প্রমৄরি স্থান ও দক্ষ রফদ্যুৎ উৎাদন
সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ, প্রকল্পটিয আদযা াপদল্যয
জন্য আনায সুারয রক?
ভন্ত্রণারয় এয দমাগীতাোঃ
অদনক বার
অন্যান্য
--

রযরস্ট ৪- সকআইআই রবন্ন অন্য সক্ষদত্র আদরাচনায প্রশ্নভারা
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ

র

র

র

(১

) ীল ষক

র প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা

প্রকদল্পয পর সবাগকাযী (ফাাংরাদদ জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীড ম্পরকষত প্ররতষ্ঠান)
ক্র.
নাং
১.
২.
৩.
৪.

উিযদাতায রযরচরত
উিযদাতায নাভোঃ
প্ররতষ্ঠানোঃ
দফীোঃ
সভাফাইর নম্বযোঃ

আইএপআযরড, রফরএআইআয এয গ্রীড াংমৄি রফদ্যুৎ প্রমৄরিয মূল্যায়ন
১.
প্রকদল্পয প্রমৄরি দত উৎারদত রফদ্যুদত গ্রীদড ভস্যাোঃ
২.
প্রকদল্পয প্রমৄরি দত উৎারদত রফদ্যুদত গ্রীদড সুরফধাোঃ
৩.
প্রকদল্পয প্রমৄরি দত উৎারদত রফদ্যুৎ ক্রয় কযায আগ্রোঃ
৪.
এই প্ররতষ্ঠাদন অনুরু প্রমৄরিয আকায ও অফস্থানোঃ
৫.
প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারতোঃ
৬.
দক্ষতাোঃ
ষ
৭.
ছাদদয প্ররত ফগরভটাদয
স্থারত প্যাদনদরয আকায (KW):
ষ
৮.
ছাদদয প্ররত ফগরভটাদয
উৎন্ন রফদ্যুৎোঃ
৯.
প্ররত ইউরনট (KWh) রফদ্যুৎ উৎাদন খযচোঃ
সৌয প্যাদনর ও অন্যান্য আনুারঙ্গক মন্ত্রারতয গুনাগুণ ফাাংরাদদদয সকান
১০.
যীক্ষাগাদয যীরক্ষত রকনা?
১১.
অন্যান্যোঃ
প্রকদল্পয পর সবাগকাযী (দৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি ব্যফায়ী)
ক্র. নাং
১.
২.
৩.
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮
৯.
১০.
১১.
১২.

উিযদাতায রযরচরত
উিযদাতায নাভোঃ
প্ররতষ্ঠানোঃ
দফী ও সভাফাইর নম্বযোঃ
আইএপআযরড, রফরএআইআয এয সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি মন্ত্রারত যীক্ষাগায মুল্যায়ন
সটস্ট কযা সৌয প্যাদনদরয আকাযোঃ
সমফ রফলয় সটস্ট কযা দয়দছ?
ষ
বফদদরক সটস্ট াটিরপদকট
এয াদথ াথ ষকুোঃ
যীক্ষাগাদযয মূল্যায়নোঃ
সটস্ট কযা ব্যাটাযীয আকাযোঃ
সমফ রফলয় সটস্ট কযা দয়দছ?
ষ
বফদদরক সটস্ট াটিরপদকট
এয াদথ াথ ষকুোঃ
যীক্ষাগাদযয মূল্যায়নোঃ
সটস্ট কযা চাজষ কদরারাদযয আকাযোঃ
সমফ রফলয় সটস্ট কযা দয়দছ?
ষ
বফদদরক সটস্ট াটিরপদকট
এয াদথ াথ ষকুোঃ
যীক্ষাগাদযয মূল্যায়নোঃ

১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

সটস্ট কযা ইনবাট ষাদযয আকাযোঃ
সমফ রফলয় সটস্ট কযা দয়দছ?
ষ
বফদদরক সটস্ট াটিরপদকট
এয াদথ াথ ষকুোঃ
যীক্ষাগাদযয মূল্যায়নোঃ
প্রকদল্পয পর সবাগকাযী (গদফলক ফা গদফলণাকাযী প্ররতষ্ঠান)

ক্র. নাং
১.
২.
৩.
৪.

উিযদাতায রযরচরত
উিযদাতায নাভোঃ
প্ররতষ্ঠানোঃ
দফীোঃ
সভাফাইর নম্বযোঃ

আইএপআযরড, রফরএআইআয এয সৌয সকাল বতরযয যীক্ষাগায মুল্যায়ন
১.
সম উদেদশ্য গদফলণাগাযটি ব্যফায কযা দয়দছ?
২.
প্রান্ভ উাদিয তাররকাোঃ
৩.
উাদিয বৄদরয ভাত্রা (%):
৪.
উাদিয ভান ফা আন্তজষারতক গ্রণদমাগ্যতাোঃ
৫.
ব্যফাযকাযীয গদফলণায উদেুশ্য াধদন গদফণাগাযটিয মূল্যায়নোঃ
৬.
গদফণাগাযটি আন্তজষারতক ভাদনয কীনা ফা কযনীয়োঃ
৭.
ভন্তব্যোঃ
রযরস্ট ৫- গ্রীড াংদমাগরফীন ও গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
গ্রীড াংদমাগরফীন সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি
গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরি

 রদস্টভটি সদদয রফদ্যুৎ গ্রীদডয াদথ মৄি নয়
 এদত সৌয ভরডউর, ব্যাটাযী, চাজষ কদরারায,
ইনবাট ষায ও সরাড থাদক
 মন্ত্রারত সফর তাই, পুদযা রদস্টদভয দক্ষতা কভ
 ব্যাটাযী াংমৄি ওয়া ও দক্ষতা কদভয জন্য প্ররত
ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ সফর (ফতষভান ফাজাদয
>২০ টাকা)
 রফদ্যুৎ জভা যাদখদত ব্যাটাযী ব্যফহৃত য়
 প্রতুাঞ্চদরয জন্য প্রদমাজু
 সদদয সকান নীরতভারা অনুমায়ী গ্রীদডয রফদ্যুৎ
গ্রাক সুরফধা াদফ না

 রদস্টভটি সদদয রফদ্যুৎ গ্রীদডয াদথ মৄি
 এদত সৌয ভরডউর ও রফদল ধযদণয গ্রীড াংমৄি
ইনবাট ষায থাদক
 মন্ত্রারত কভ তাই, পুদযা রদস্টদভয দক্ষতা সফর
 ব্যাটাযী না থাকায় এফাং দক্ষতা সফর ওয়ায়
রদস্টদভ প্ররত ইউরনট রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ কভ
(ফতষভান ফাজাদয প্রায় ৭.০০ টাকা)
 গ্রীড এখাদন ব্যাটাযীয ভত রফদ্যুৎ জভা যাদখ
 দযয জন্য উদমাগী
 সদদয সনট রভটারযাং ২০১৮ নীরতভারা অনুমায়ী
সকান গ্রীদডয রফদ্যুৎ গ্রাক সুরফধা সদত াদয

রযরস্ট ৬- সৌয সকাল, ভরডউর, প্যাদনর ও অুাদয এয রচত্র

সূত্রোঃ https://commons.wikimedia.org,
রযরস্ট ৭- ১ভ ও ২য় প্রজদন্য সৌয সকাদলয তুরনা
১ভ প্রজদন্য সৌয সকাল
 প্রচররত সৌয সকাল রররকন দত বতরয। এখদনা
রফদশ্বয ৮০% এয সফর সৌয সকাল এই প্রমৄরি
ব্যফায কদয
 একটি সকাদল ~ ৩০০ ভাইদক্রারভটায পুরু। অদনক
কোঁচাভার রাদগ। পুদযা প্ররক্রয়াদত ভাত্র ৩৭%
উৎাদন য়।
 বতরযদত ১০০০ রডগ্রীয সফর তা ও দাভী মন্ত্রারতয
প্রদয়াজন
 এই প্রজদন্য সৌয সকাদলয জীফনকার
তুরনামুরকবাদফ সফর (~২০ ফছয)
 প্ররত Wp সৌয সকাদলয দাভ ০.৫ ভারকষন ডরাদযয
সচদয় কভ।
 ফাজাদয ৪ ধযদণয প্রথভ প্রজদন্য সৌয সকাল াওয়া
মায়। ভদনা, রর, অুাভযপা ও াইরিড।
 একক জাাংদনয সৌয সকাদলয সক্ষদত্র দক্ষতা
~২৬%, ভরডউদরয সক্ষদত্র ~২১%
 াধাযণ রচত্র

র

র ১৩

২০১৯

২য় প্রজদন্য সৌয সকাল
 এদক অদনক ভয় রথন রপল্ম সৌয সকাল ফদর।
 প্ররতটি সৌয সকাল ভাত্র কদয়ক ভাইদক্রারভটাদযয
সচদয় কভ পুরু য়
 ~ ৪০০ রডগ্রী তাভাত্রায় বতরয কযা মায়, খুফ জটির
মদন্ত্রয প্রদয়াজন য় না, পদর দাভ কভায ম্ভাফনা
যদয়দছ।
 জীফনকার ১ভ প্রজদন্য সচদয় তুরনামূরকবাদফ কভ
 রফদশ্ব এই প্রজদন্য সৌয সকাদলয দাভ এখনও সফর
দরও অদূয বরফষ্যদত এয দাভ ১ভ প্রজদন্য সচদয়
কভায ম্ভাফনা যদয়দছ
 উদাযনস্বরূ CdTe, CIGS, CZTS
 একক জাাংদনয দক্ষতা ~ ২১% (দৌয সকাল ও
ভরডউদরয সক্ষদত্র)
 াধাযণ রচত্র

১ভ প্রজদন্য সৌয সকাল

২য় প্রজদন্য সৌয সকাল

সূত্রোঃ Green MA, Emery K, Hishikawa Y, Warta W, Dunlop ED. Solar cell efficiency
tables (Version 48). Progress in Photovoltaics: Research and Applications 2016

রযরস্ট ৮- দযত্র ও প্রস্তাফ মূল্যায়ন করভটি
১.

জনাফ সভা: আদনায়ায সাদন

২.

জনাফ মুািদ ারযয়ায ফাায

৩. জনাফ ভাহুদ্যয যভান
৪.

জনাফ জান্নাত-উর-সপযদদৌ

৫.

জনাফ আদভদ জরয খান

৬. ড. জারদ াান ভামুদ
৭.

জনাফ ভাপৄজা খানভ
র

৯-

র

র র

এএও, রএন্ডারড, রফরএআইআয, ঢাকা

দস্য

প্রকল্প রযচারক, স্বল্পমূদল্যয সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদন
প্রমৄরিয উন্নয়ন প্রকল্প
এএও, আইএপআযরড, রফরএআইআয
ররনয়য কাযী প্রধান, াখা-১৭, রফজ্ঞান ও প্রমৄরি
ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা
উ-রযচারক (রন: প্রদকৌ:), নফায়নদমাগ্য জ্বারারন
এফাং গদফলণা ও উন্নয়ন রযদন্ভয, রফদ্যুৎ উন্নয়ন
সফাড,ষ ঢাকা
অধ্যাক, ইদররিকুার ও ইদরিরনক্স ইরেরনয়ারযাং,
ঢাকা রফশ্বরফযারয়
রযচারক, আইএপআযরড, রফরএআইআয, ঢাকা
ও

র

র

র

দস্য রচফ
দস্য
ফরোঃ দস্য
ফরোঃ দস্য
ফরোঃ দস্য
আহ্বায়ক

সূত্রোঃ World Bank. 2017. Global Solar Atlas. https://globalsolaratlas.info
এফাং https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_irradiance, ব্যফায তারযখ ১৪ সভ ২০১৯
UNEP ও GEF এয অথ ষায়দন ১৩টি সদদ রযচাররত সৌয ও ফায়ু রি মূল্যায়ন প্রকল্প (Solar and
Wind Resource Assessment project (SWERA) ঢাকা রফশ্বরফযারদয়য রি ইন্পটিটিউদট
(তৎকারীন নফায়নদমাগ্য রি গদফলণা সকে) NREL ও DLR এয দমাগীতায় ম্পারদত দয়দছ। প্রকল্প
প্ররতদফদন ২০০৭ অনুাদয ভগ্র সদদয রফরবন্ন অাংদ সৌয রিয (দলাফার সৌয রফরকযণ) রযভাণ রনদম্নয রচদত্র
সদয়া র।

রযরস্ট ১০- প্রকল্প এরাকায় গ্রীড াংমৄি সৌয রফদ্যুৎ প্রমৄরিদত রফদ্যুৎ উৎাদদনয রযভাণ ও ম্ভাব্য উৎাদন খযচ
রদস্টদভয আকায= ৬৪ রকদরাওয়াট
সৌয প্যাদনর= ৬৪kWp
ইনবাযটায= ৬৪kW
স্থানোঃ রফরএআইআয, ঢাকা
৬৪ রকদরাওয়াদটয রদস্টদভয ফাৎরযক উৎাদন প্রায় ৭৮.৭৮৪ সভগাওয়াট আওয়ায। রদস্টদভয কুাারটি পুাক্টয
১৪.১%। ভারবরিক উৎাদদনয রচত্র রনম্নরূ-

Production (MWh)
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এখাদন রডজাইদনয ভয় রনম্নরররখত রফলয়গুদরা রফদফচনা কযা দয়দছ
সৌয ভরডউদরয ঢার
১০ রডগ্রী ভাচ ষ – সদন্ফম্বয, ৪০ রডগ্রী অদক্টাফয - সপব্রুয়াযী
অুারজভাথ
০ রডগ্রী
সৌয ভরডউদরয গুণ
ভদনা রররকন
ভরডউদরয দক্ষতা
১৪.৮%
তাভাত্রা গ
০.৪% প্ররত রডরগ্র তাভাত্রায়
ইনবাযটাদযয দক্ষতা ও ভান
৯০% ও ৬৪ রকদরাওয়াট
মরদ রদস্টভটিদত সৌয ভরডউদরয দাভ প্ররত রকদরাওয়াট রক ৪০০০০ টাকা (কাম ষকার ২০ ফছয) এফাং প্ররত
রকদরাওয়াট ইনবাযটাদযয দাভ ৩৫০০০ টাকা (কাম ষকার ১০ ফছয) এফাং রডস্কাউন্ট সযট ১২% ধযা য় তদফ প্ররত
রকদরাওয়াট আওয়ায রফদ্যুৎ উৎাদন খযচ প্রায় ৭ টাকা।
NREL, US DOE এয ২০১০ সথদক ২০১৫ াদরয তথ্য অনুমায়ী প্রকল্পদবদদ সৌয রফদ্যুৎ উৎাদদনয দাদভয
(LCOE) ধাযাফারকতা এয ভান Box এফাং Whisker এ রনম্নরূ-

সূত্রোঃ https://openei.org/apps/TCDB, ওদয়ফাইট ব্যফায ৪ সভ ২০১৯
রযরস্ট ১১- ফাাংরাদদদয রফরবন্ন সক্টদয রফদ্যুৎ উৎাদন ও জ্বারানী খযচ
ফাাংরাদদ রফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাড ষ (
), রফদ্যুৎ রফবাগ; রফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়র
ও
,
র
র
র। ফাাংরাদদ
রফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাদড ষয ফারল ষক প্ররতদফদন ২০১৭-২০১৮ অনুাদয সদদয সভাট রফদ্যুৎ উৎাদন রচত্র রনম্নরূর র

(GWh)

র

(%)

Hydro
Natural Gas
Furnace Oil
Diesel
Coal
Renewable Energy
Power Import
=

১০২৪.৩১
৩৯৮০৪.২০
১০৮৪৯.৭১
৪৫২০.৩১
১৬৯২.৮৭
৩.৭৯
৪৭৮২.৭২
৬২৬৭৭.৯১

১.৬
৬৩.৫
১৭.৩
৭.২
২.৭
০.০১
৭.৬
১০০

সটকই ও নফায়নদমাগ্য জ্বারানী উন্নয়ন কতৃষ ক্ষ, রফদ্যুৎ রফবাগ; রফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় এয
তথ্যানুমায়ী ফতষভাদন সদদ নফায়নদমাগ্য রি দত উৎারদত রফদ্যুৎ সদদয রফদ্যুৎ বতরযয রভশ্রদনয ৩.০৫% (সূত্রোঃ
http://www.sreda.gov.bd/index.php/site/re_present_status/2,
র ১৪
২০১৯)।
র
ও
র র
।

রফরবন্ন প্রকায জ্বারানীয জন্য ফাাংরাদদ রফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাদড ষয ফারল ষক প্ররতদফদন ২০১৭-২০১৮ অনুাদয রফদ্যুৎ
উৎাদদনয খযদচয (টাকা, শুধুভাত্র জ্বারানী ও অন্যান্য সভযাভত এফাং জনফদরয বাতারদ রফদফচনা কদয) াযাাং
রনম্নরূর র
Hydro
Natural Gas
Heavy Fuel Oil (Furnace Oil)
High Speed Diesel (HSD)
Coal
Solar Energy
Wind
Power Import

র

র
১.৪৬

১.১০
২.০১
১৫.২০

১৭.০২
২৪.২১
৫১.৩০
৭.২২
১৬.৪০
১৩৫.৬৪

৩.৬৩

৭.৭৯

জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদড রফদ্যুৎ যফযাকাযী ফাাংরাদদ রফদ্যুৎ উন্নয়ন সফাড ষ ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয ব্যফহৃত জ্বারানী ও
উৎাদন খাযদচয রফস্তারযত রনদম্নয ছকমূদ সদখাদনা র।
র
ও
ও র
র
র ( )
র র
Natural Gas
High Speed Diesel (HSD)
Heavy Fuel Oil (Furnace Oil)

১.১০
১৭.৪১
--

র

র
৬.৮১
১৮.৮৮
-গড় উৎাদন খযচ=

র
২.৬২
১৮.০২
১৩.২৬
৪.৫২

Import (India)

৩.৬৩

৭.৭৯

৫.৮৭

ও
(Independent Power Producer ও Small Independent
Power Producer) এ
ও
ও র
র
র ( )
র র
HFO
HSD
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রযরস্ট ১২- প্রকানা তাররকা (াম্প্ররতক কদয়কটি), গদফলক ও স্ব-প্ররতষ্ঠাদনয নাভ
প্রকারত প্রফদন্ধয রদযানাভ
প্রকাদকয নাভ ও প্রকানা াংরেষ্ট প্ররতষ্ঠান
প্রকানায ভয়
Synthesis
and
Characterization of cAxis Oriented Zinc Oxide
Thin Film and Its Use for
the
Subsequent
Hydrothermal Growth of
Zinc Oxide Nanorods
Facile
synthesis
of
oriented zinc oxide seed
layer
for
the
hydrothermal growth of
zinc oxide nanorods

MRS

Advances,
Materials
Research

Society, USA,
2019

Solar Energy Conversion
and
Storage
Research
Section, BCSIR
IFRD, BCSIR

Solar Energy Conversion
and
Storage
Research
Section, BCSIR
IFRD, BCSIR

Fabrication techniques
and
morphological
analysis of perovskite
absorber layer for high
efficiency
perovskite
solar cell: A review

Bangladesh
Journal
of
Scientific and
Industrial
Research,
2018
Renewable
and
Sustainable
Energy
Reviews,
Elsevier, 2018












Solar
energy
research
institute, National University
of Malaysia
IFRD, BCSIR
Dept.
of
Mechanical
Engineering,
King
Saud
University, Saudi Arabia
Center of Excellence for
Research in Engineering
Materials,
King
Saud
University, Saudi Arabia
Institute
of
Sustainable
Energy, The National Energy
University, Malaysia

রযরস্ট ১৩- সৌয সকাদলয তারিক দফ ষাচ্চ দক্ষতা, রফশ্ব রযরস্থরত ও প্রকল্প অগ্রগরত
সৌয সকাদলয গুনাগুণ রনণ ষদয় আদষ সটস্ট অফস্থা (STC) ফজায় যাখা য়। STC অফস্থায় সৌয সকাদলয উয
রতত সূম ষাদরাদকয ভান ও সৌয সকাল দত উৎন্ন রফদ্যুদতয ভাদনয অনুাত িাযা সৌয সকাদলয দক্ষতা রনণ ষয় কযা
য়। রফজ্ঞানী William Shockley এফাং Hans Queisser তাদদয ১৯৬১ াদরয এক গদফলণায়
সদরখদয়দছন সম, একক জাাংদনয একটি সৌয সকাল দফ ষাচ্চ ৩৩.৭% সূম ষ রফরকযদণয রিদক রফদ্যুৎ রিদত রূান্তয

কযদত াদয। প্রচররত প্রথভ প্রজদন্য রররকন রবরিক সৌয সকাদলয জন্য এই দক্ষতায ভান ~৩০% (আধুরনক
গদফলণাগাদয বতরয সকাদলয যীক্ষায় এই ভান ~২৪%, সৌয ভরডউদরয জন্য ~২০% াওয়া সগদছ)। রফরবন্ন
প্রকাদযয একক জাাংদনয সৌয সকাদলয দফ ষাচ্চ দক্ষতা ীভা ও ফতষভান রযরস্থরত রনদম্নয দ্যইটি রচদত্র সদখাদনা র।

সূত্রোঃ http://solarcellcentral.com/limits_page.html,

র

র ১৪

২০১৯

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html,

র

র ১৪

২০১৯

ষ
রযরস্ট ১৪- সটস্ট াটিরপদকট
ষ
ব্যাটাযী ও সৌয ভরডউর সটরস্টাং াটিরপদকট

ষ গ রনণ ষয়
রযরস্ট ১৫- জাতীয় রফদ্যুৎ গ্রীদডয রজএইচরজ রনগভন
Fuel
mix
Fuel type

%

Natural gas
Coal
Hydro
Diesel Oil
Solar
Electricity
mix

68.8
2.9
1.8
26.6
0.0
100.
0

CO2
emissi
on
factor
kg/GJ

CH4
emissi
on
factor
kg/GJ

N2O
emissio
n
factor
kg/GJ

Electricity
generatio
n
efficiency
%

T&
D
los
ses
%

49.4
92.7
0.0
74.1
0.0
183.6

0.0036
0.0145
0.0000
0.0029
0.0000
0.0121

0.0009
0.0029
0.0000
0.0019
0.0000
0.0040

31.5
28.3
100.0
33.9
100.0

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
6

GHG
emission
factor
tCO2/M
Wh
0.584
1.230
0.000
0.817
0.000
0.655

র ১০০% রফরবন্ন প্রকাদযয জ্বারানী দত উৎারদত রফদ্যুদতয তকযা ায, রফদ্যুৎ
সকদেয সজনাদযটদযয দক্ষতা ও োন্পরভন-রডরস্ট্ররফউন ক্ষরতয ায রফউরফ এয ২০১৭-২০১৮ ফারল ষক প্ররতদফন দত
সনয়া দয়দছ। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এয াম্প্ররতক
ষ গ, কাফ ষন ডাই-অক্সাইদডয াদথ তুরনামূরক রফশ্ব উষ্ণকযণ
প্ররতদফদন অনুমায়ী রফরবন্ন গ্রীন াউজ গ্যাদয রনগভন
ম্ভাফনা এয তথ্য অনুমায়ী সদদয জাতীয় গ্রীদডয প্ররত সভগাওয়াট রফদ্যুৎ বতরযদত ০.৬৫৫ টন কাফ ষন ডাই-অক্সাইড
ষ দে।
ভভান রনগভন
রযরস্ট ১৬- প্ররতদফদন বতরযদত মাদদয অফদান অনস্বীকাম ষ
ক্র.
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