
১ 

বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/বফদ্যুৎ বফবাগগয অতায় ২০১৬-১৭ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত 

প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয য ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণার

য় 

/বফবা

গগয 

নাভ 

গভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়া

গ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

গজবড

বএপ

ভুক্ত 

প্রকগে

য 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয়  

বতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফদ্যুৎ, 

জ্বারানী 

 

খবনজ 

ম্পদ 

ভন্ত্রণার

য়/ 

বফদ্যুৎ 

বফবাগ 

০৮ ০৬ ০২ ০ ৪ ৭ (-)১২% 

১৩৩% 

৪ (-)২.৫৩% 

১৩.৮৯% 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ০৮ (অট) 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  গভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

প্রকগেয ব্যয় বৃবিয কাযণ: 

ক) প্রকে গ্রগণয ভয় সুদূযপ্রাযী বযকেনা না কগয এফং ববফষ্যগতয গপ্রোট বফগফচনা না কগয বডবব প্রণয়ন কযা য়। 
পগর যফতীগত কাগজয বযবধ গফগে মায়, পরশ্রুবতগত ব্যয় বৃবি ায়; 

খ) ফায ফায গভয়াদ বৃবিয পগর স্থানীয়  অন্তজথাবতক ফাজাগয দ্রব্যমূগল্য দাভ গফগে মায় এফং গকান গকান গেগে দযগেয গযট 

ববডউর বযফতথন গয় মায়, পগর প্রকে ব্যয় গফগে মায়; 

গ) জটির  ব্যবতক্রভধভী কাগজয গেগে গনক ভয় টাণ থকী ঠিকাদাগযয উয বতভাোয় বনব থযীরতা গফগে মায় এফং চুবক্ত 

স্বােগযয ভয় কর তথাফরী াফধানতায াগথ বফগফচনা কযা য়না বফধায় টাণ থকী ঠিকাদায বফববন্ন ভয় ফােবত বফর দাফী 

কযায সুগমাগ ায়। 
 

প্রকগেয গভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

ক) মূর বডবব নুগভাদগনয তাবযগখয গয গটন্ডায ডকুগভন্ট ততবয, গটন্ডায অফান, মূল্যায়ন  কাম থাগদ প্রদাগন গনক 

বফরম্ব য়। পগর ভাঠ ম থাগয় প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু গত গফবয বাগ গেগে এক ফছয গথগক দ্যআ ফছয বফরম্ব গয় মায়;  

খ) াায্যপুষ্ট প্রকগেয গেগে ঋণ চুবক্ত স্বােয  কাম থকয কযগত মগথষ্ট বফরম্ব য়; 

গ) াায্যপুষ্ট প্রকগেয দযে মূল্যায়গনয ভয় উন্নয়ন গমাগী ংস্থায কনকাগযন্স গগত মগথষ্ট বফরম্ব য়; 

ঘ) ভূবভ বধগ্রণজবনত জটিরতায কাযগণ গফবয বাগ প্রকগে মগথষ্ট ভয়গেণ য়; 

ঙ) প্রকে দপ্তগযয দেতায কাযগণ এফং দূযদব থতায বাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন বফরম্ব য়। 
৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয গেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবযঃ 



 

ভস্যা সুাবয 

৩.১  প্রকগেয ব্যয় বৃবি  ফাস্তফায়গন 

তুাবধক বফরম্ব 

৩.১  প্রকে প্রণয়গনয গেগে ফাস্তফম্মতবাগফ ব্যয়  ভয় বনধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন 

ম থাগয় তা নুযণ কযা প্রগয়াজন। 
৩.২  কাগজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২.১  কাগজয গুণগতভান বনবিত কযগত ববফষ্যগত ববঅয মথামথবাগফ 

নুযণপূফ থক দে জনফর এফং প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত ভবিত ঠিকাদায বনগয়াগ কযা 

প্রগয়াজন। 
৩.২.২  প্রকগেয অতায় ম্পাবদত কাজ বফগল কগয বনম্নভাগনয পূতথ কাগজয জন্য 

তদাযবকয দাবয়গে বনগয়াবজত ংবিষ্ট কভ থকতথা/কভ থচাযীয  বফরুগি প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা অফশ্যক।  
৩.৩ াায্যপুষ্ট প্রকে ংক্রান্ত।  ৩.৩  াায্যপুষ্ট প্রকগেয গেগে উন্নয়ন গমাগী গদ/প্রবতষ্ঠান গথগক দ্রুত ঠিক ভগয় 

থ থ প্রাবতয বফলয়টি বনবিত কযায জন্য ংবিষ্ট ংস্থা  ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তথক 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  
৩.৪  প্রকগেয মানফান ংক্রান্ত। ৩.৪ বফদ্যভান যকাবয বনয়ভ নুমায়ী প্রকগেয অতায় ংগৃীত মানফান যকাবয 

বযফন পুগর জভা গদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।  
৩.৫  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত। ৩.৫.১  প্রকে সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন বনবিতকগে ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর ফা বযফতথন 

না কগয বফদ্যভান বনয়ভ নুমায়ী প্রকে বযচারক বনয়াগগ গচষ্ট থাকায প্রগয়াজন 

অগছ।  
৩.৫.২  বফববন্ন ংস্থায অতায় ফাস্তফায়নাধীন  ববফষ্যগত প্রকগেয জন্য যকাযী 

বনগদ থনা নুমায়ী পূণ থকারীন  গমাগ্য প্রকে বযচারক বনগয়াগগয বফলয়টি উগদ্যাগী 

বফবাগ গত বনবিত কযা প্রগয়াজন।  
৩.৬ ম্ভাব্যতা ভীো ৩.৬  মথামথবাগফ ভাঠ ম থাগয় ভীো না কগয বযকবেতবাগফ প্রকে গ্রগণয কাযগণ 

কখগনা প্রকে ফাস্তফায়ন বনবিত গয় গে। তাআ প্রকে গ্রগণয পূগফ থ উযুক্ত ব্যবক্ত ফা 

প্রবতষ্ঠানগক বদগয় ফাস্তফম্মত ম্ভাব্যতা ভীো ম্পাদন কযা প্রগয়াজন। 
৩.৭ উৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী 

প্রকগেয ফাস্তফায়গন ভিয়ীনতা 

৩.৭ বফববন্ন প্রকগেয অতায় বনভ থাণাধীন বফদ্যুৎ গকগেয কাগজয গবতয াগথ ভিয় 

কগয গ্রীড উগকে   ঞ্চারন বনভ থাণ কাজ মথাভগয় ভাপ্ত য়না বফধায় ভয়ভত 

ায়ায আবুাকুগয়ন সুবফধা সৃবষ্ট কযা মায়না। উৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী প্রকগেয 

ফাস্তফায়গন ভিয় াধন কযা প্রগয়াজন। 
৩.৮  ভূবভ বধগ্রগণ বফরম্ব ৩.৮ বফদ্যুৎ বফতযণধভী প্রকগে উগকে বনভ থাণ কাগজ দীঘ থ ভয় ব্যয় য়। বফগলতঃ 

ভূবভ বধগ্রণ কাগজ বফরম্ব য় বফধায় প্রকগেয কাগজয গবত ব্যাত য়। তএফ প্রকে 

নুগভাদগনয শুরু গথগকআ ভূবভ বধগ্রণ প্রবক্রয়া শুরু কযা ফাঞ্চনীয়।  
৩.৯ ববঅয গপ্রযগণ বফরম্ব। ৩.৯  প্রকে ভাবপ্ত গঘালণায য যআ ববঅয প্রণয়ন কগয অআএভআবডগত গপ্রযণ 

বনবিত কযা অফশ্যক। 

 

 

 

 

 

 



 

অগগ্রগডন ফ খুরনা ১৫০ গভ: : ববকং ায়ায প্ল্ুান্ট টু ২২৫ গভ: :  কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায 

প্ল্ুান্ট প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

১। প্রকগেয নাভঃ “অগগ্রগডন ফ খুরনা ১৫০ গভ: : ববকং ায়ায প্ল্ুান্ট টু ২২৫ গভ: :  কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায    

                       প্ল্ুান্ট” 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ নথ থ গয়স্ট ায়ায গজনাগযন গকাম্পানী বরবভগটড (NWPGCL) 

৩। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগঃ বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকগেয ফস্থান

বফবাগ গজরা উগজরা 

খুরনা খুরনা গগায়ারাো, খাবরপুয 

 

৫।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

গভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়ন

কাগরয %) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

83,343.61 

(80,770.00) 

96,733.86 

(78,656.01) 

85,129.39 

(75,287.57) 

01/12/2

012 

থথকে 

31/12/ 

2014 

01/12/ 

2012 

থথকে 

31/06/ 

2017 

01/12/2012 

থথকে 

31/06/ 

2017 

2.14% 120% 

প্রেল্প াাকেয উৎঃ এশয়ান থডকবরকভন্ট ব্াাংে (এশডশফ) 
 

৬। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভঃ 

 প্রকে নুগভাদগনয ভয় একগনক বায় উস্থাবত প্রকে গ্রগণয টভূবভ বনগম্ন উগেখ কযা ’রঃ 

শফদ্যুৎ আধুশনে বুতায প্রধান চাশরোশি এফাং থদকয াভশিে উন্নমনমূরে ের েভ মোকে শফদ্যুৎ মূর ভূশভো ারন 

েকয। তকফ ফতমভাকন উৎাশদত শফদ্যুৎ থদকয াভশিে চাশদা পূযকণয জন্য ম মাপ্ত নম। পকর শল্প , ফাশণশজুে, কৃশল ও 

াভাশজে খাকত উন্নমন েভ মোকে ব্ঘাত ঘটকে। তাোডা শফদ্যুকতয চাশদা উৎাদকনয তুরনাম দ্রুততয গশতকত ফাডকে 

শফধায় আকযা শফদ্যুৎ উৎাদন েযা প্রকমাজন। 

চাশদায তুরনায় উৎাদন েভ কর , চাশদা ও যফযাকয ভকে এেটি াথ মেু থদখা মাম। এই শযশিশত োটিকম ওঠায 

জন্য নতুন শফদ্যুৎ থেন্দ্র শনভ মাকণয জন্য প্রকমাজনীম দকে িণ অশযাম ম। জ্বারাশন শককফ প্রাকৃশতে গ্যাকয প্রাপ্যতা 

থাোয োযকণ থফীযবাগ শফদ্যুৎকেন্দ্র থদকয পূফ মাঞ্চকর অফশিত। শিভাঞ্চরীম শফদ্যুৎকেন্দ্রগুশর আভদাশন েযা থতর 

(অশধেতয দাশভ ) দ্বাযা শযচাশরত ম। উত্তয -শিভাঞ্চকর ম মাপ্ত শফদ্যুৎ থেন্দ্র থনই , এই অঞ্চকর শফদ্যুৎ যফযা পূফ ম -

শিভ ইন্টাযোকনশটাং ট্রান্সশভন রাইকনয উয শনব ময েকয। থদকয াভশিে শফদ্যুৎ ঘাটশত শফকল েকয থদকয শিভ 

অঞ্চকর শফদ্যুৎ ঘাটশত দূয েযকত , ফাাংরাকদ যোয (শজওশফ) ের্তমে উি অঞ্চকর েকমেটি শফদ্যুৎকেন্দ্র শনভ মাকণয উকেশ্য 

যকয়কে। 

নথ ম- ওকয়স্ট াওমায থজনাকযন থোম্পাশন শরশভকটড খাশরপুয , খুরনাম এশডশফ পাইন্যাশন্সাংকময ভােকভ 15৮ থভগাওমাট 

েভতাম্পন্ন গ্যা টাযফাইন াওমায প্ল্ুান্ট িান েকযকে । ফাাংরাকদ যোয শম্পর াইকের শফদ্যুৎ থেন্দ্রগুকরাকে 

েম্বাইে াইকের শফদ্যুৎ থেকন্দ্র আকিড েকয শফদ্যুৎ উৎাদন বৃশিয উকযাগ িণ েযকে। ফতমভান শফদ্যুৎ াংেট শনযকন 

এনডশিউশশজশএর 150 থভগাওমাট গ্যা টাযফাইন শফদ্যুৎ থেন্দ্র প্রেল্প এয াকথ শস্টভ টাযফাইন থমাগ েকয  75 

থভগাওমাট ফাশডকম 225 থভগাওমাট শশশশ শফদ্যুৎ থেন্দ্র শাকফ উন্নীত েযায প্রস্তাফ শদকমকে।  

 
 



 

৭|  প্রকেটিয নুগভাদন  ংগাধনঃ 

গত ০৫/০২/২০১৩ ইাং তাশযকখ প্রেল্পটিয শডশশ অনুকভাশদত কয়কে। গত 19/03/2015 ইাং তাশযকখ ১ভ াংকাশধত 

শডশশ (আযশডশশ) অনুকভাশদত কয়কে। এোড়াও প্রেকল্পয ব্য় বৃশি ব্শতকযকে গত ২৮/০৪/২০১৬ ইাং তাশযকখ প্রেকল্পয 

থভয়াদ ৩০/০৬/২০১৬ ইাং তাশযখ কত ৩০/০৭/২০১৭ ইাং তাশযখ ম মন্ত ফশধ মত েযা কয়কে। 

 

৮|  প্রকগেয উগেশ্যঃ 

 খুরনা 150 থভগাওমাট াওয়ায প্ল্ুাকন্টয এগজস্ট দ্বাযা ীট শযেবাযী স্টীভ থজনাকযটয শযচারনায ভােকভ অশতশযি 

৭৫ থভঃ ওঃ শফদ্যুৎ উৎাদন েকয ভশিত বাকফ শফদ্যুৎ থেন্দ্রটিয েভতা ২২৫ থভঃ ওঃ এ উন্নীত েযা।  

 জ্বারাশনয কফ মাত্তভ ব্ফাকযয ভােকভ ১৫০ থভঃ ওঃ শশোং াওয়ায প্ল্ুাকন্টয েভ মদেতা 35.982% থথকে 54% এ 

উন্নীত েযা। 
 থদকয দশেন-শিভাঞ্চকর শে আওয়াকযয শফদ্যুৎ চাশদা থভটাকনা। 

 থদকয াশফ মে অথ মননশতে উন্নমন তযাশিত েযা। 
 িানীয় উৎাদকনয ভােকভ ট্রান্সশভন র েভাকনা এফাং থরা-থবাকেজ ভস্যায ভাধান। 

 জাতীম শফদ্যুৎ শিকডয শিশতীরতা ও শনব মযকমাগ্যতা বৃশি েযা।  

৯।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রশভে 

নাং 

প্রেল্প শযচারকেয নাভ ও দফী থভয়াদোর 

শুরু থল 

01। জনাফ থভাঃ াশদ্যর থভাযোশরন থজায়াদ মায, প্রেল্প শযচারে  ০১/০৪/২০১৩  ৩১/০৩/২০১৬ 

02। জনাফ থভাঃ ভশউয যভান, প্রেল্প শযচারে ০১/০৪/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
১০। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

বফদ্যুৎ বফবাগ গথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গবববক ফাস্তফ  

অবথ থক গ্রগবত বনগম্ন গদয়া রঃ 

 (রে টাকায়) 

ক্রশভে নাং এফাং শডশশ অনুাকয অাংকগয 

 নাভ (শযভান) 

প্রাক্কশরত ব্য় জুন/2017 মন্ত ক্রভপুশিত অিগশত ভন্তব্ 

আশথ মে থবৌত (অাংকগয 

%) 

আশথ মে 

1 2 3 4 5 

Revenue Component 458.32 676.43 100% েভ মেতমা েযভচাযী 

গকনয থফতন বৃশি 

াওয়ায় এই খাকত 

ব্য় বৃশি থকয়কে মা 

থোম্পাশনয শনজস্ব 

অথ ম কত শনফ মা 

েযা কয়কে। 

Transport Vehicles 118.18 118.16 100%  

Steam Turbine Generating Set 
75 MW 14,514.50 12,600.00 100 % 

 

HRSG 11,648.35 10,799.60 100 %  

Bypass Hydraulic Damper 1,002.77 1,002.77 100 %  

Step-up Transformer (15/230 
kV), 120 MVA & 230 kV 
Switchgear 2,416.31 2,416.31 100 % 

 

Demin Plant including Tubewell 2,570.05 2,570.05 100 %  



 

ক্রশভে নাং এফাং শডশশ অনুাকয অাংকগয 

 নাভ (শযভান) 

প্রাক্কশরত ব্য় জুন/2017 মন্ত ক্রভপুশিত অিগশত ভন্তব্ 

আশথ মে থবৌত (অাংকগয 

%) 

আশথ মে 

1 2 3 4 5 

(7 Nos.), CW Pump, Cooling 
Tower, Pipes & Valves, Dischage 
chanel etc. 

Distributed Control System 
(DCS) 3,284.92 3,284.92 100 % 

 

Workshop Tools & Equipments 
for Erection & Maintenance 1,168.58 1,168.58 100 % 

 

Balance of Plant (BOP) 776.83 776.83 100 %  

Essential & Mandatory Spares 2,482.34 2,482.34 100 %  

Power Evacuataion Facilities 1,401.98 1,401.98 100 %  

Civil & Building (Turnkey) 2,983.68 2,983.68 100 %  

Operation & Maintenance 
Services for 2 years defect 
liability period. 424.12 283.11 100 % 

 

Training/Factory witness test 105.05 99.8 100 %  

Foundation, 
Installation/Erection. Testing & 
Commissioning 5,781.78 5,699.46 100 % 

 

Inland Transportation & Landing 
Charge 1,087.66 1,033.28 100 % 

 

Merine freight & Insurance 1,189.97 1,130.47 100 %  

Civil Work (Non-Residential) 228.02 204.46 100 %  

Civil Work (Residential) 203.45 168.31 100 %  

Customs Duty, Tax & VAT 
(14.72%) 6,298.28 2,936.72 100 % 

 

Charge of Electricity 
duringConstruction 4.00 4 100 % 

 

Bank & other charge 641.65 110.98 100 %  

HSD Fuel Tank including Purifier, 
Pipes and Associates 7,013.04 7,013.04 100 % 

 

C1 Inspection Including Spare 
parts 18,000.00 14,725.00 100 % 

 

Engineering Consultancy Service 1,800.13 1,394.67 100 %  

Sub Total 87,603.96 77084.95 100 %  

Items to be exculded from 
calculation 

   
 

Interest during construction 
(IDC) 

4,528.80 5,495.55 

 

ব্য় বৃশি ব্শতকযকে 

প্রেকল্পয থভয়াদ বৃশি 

াওয়ায় থোম্পাশনয 

শনজস্ব অথ ম কত এই 

ব্য় শনফ মা েযা 



 

ক্রশভে নাং এফাং শডশশ অনুাকয অাংকগয 

 নাভ (শযভান) 

প্রাক্কশরত ব্য় জুন/2017 মন্ত ক্রভপুশিত অিগশত ভন্তব্ 

আশথ মে থবৌত (অাংকগয 

%) 

আশথ মে 

1 2 3 4 5 

কয়কে। 

Income Tax & VAT for EPC 
Contractor 786.13 269.23 

 
 

Physical Contingency  1,500.25 45.82   

Price Contingency  2,314.72 2,233.84   

Sub Total 9,129.90 8,044.44   

Grand Total: 96,733.86 85,129.39 100 %  

 

১১। প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ গভাঃ তাীপ যভান কর্তথক গত ৯-১১ ভাচ থ 

২০১৮ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা য়।  

 

১২।    ম থগফেণঃ 

১২.১ বফদ্যুৎ গকগে গ্যা যফযা এখগনা ম্ভফ য়বন বফধায় জ্বারানী বগগফ বডগজর ব্যফায কযা গে। বডগজর ব্যফায 

কগয বফদ্যুৎ উৎাদন কযগত আউবনট প্রবত ১৬ টাকায গফব খযচ য়, মা াশ্রয়ী নয়। দ্রুততভ ভগয় বফদ্যুৎগকগে 

গ্যাাআ রাআন স্থান  গ্যা যফযা বনবিত কযা প্রগয়াজন।  

১২.২  প্রকগেয টাণ থকী ংগয কাগজয জন্য Shanghai Electric Group of Company Ltd, China এয াগথ 

১৭/১২/২০১৩ তাবযগখ চুবক্ত ম্পন্ন গয়গছ। বস্টভ টাযফাআন গজনাগযটয গট (১x৭৫ গভ: :), বট বযকবাযী বস্টভ 

গজনাগযটয গট (১x৭৫ গভ: :)  ফাআা াআগরাবরক ডাম্পায, গস্ট-অ-ট্রান্সপযভায (১৫/১৩২) গকবব, ১২০ 

এভববএ , ১৩২ গকবব সুআচবগয়ায কর মন্ত্রাং আন্সটগরগনয কাজ গল গয়গছ। প্রকগেয অতায় স্থাবত 

গুরুেপূণ থ গভবনাযীগজয বফফযণ ংযুবক্ত-ক’গত গদয়া অগছ। বফদ্যুৎ গকগেয াগযনার এগেগেন্স াটি থবপগকট 

ংযুবক্ত-খ’গত গদয়া অগছ। 

১২.৩  প্রকগেয বফদ্যুৎ উৎাদন ংবিষ্ট ঙ্গমূগয কর কাজ ১০০% ম্পন্ন গয় গত ১১/০৬/২০১৬ আং তাবযখ কার 

০৭:০৯:৫১ টায় জাতীয় গ্রীগডয াগথ স্টীভ টাযফাআন বফদ্যুৎ গকেটি Synchronize কযা য় । প্রকগেয অতায় 

বনবভ থত স্টীভ টাযফাআন বফদ্যুৎগকেটি গত ২৫/০৬/২০১৬ আং তাবযখ গত ফাবণবজুকবাগফ বফদ্যুৎ উৎাদন শুরু 

গয়গছ। স্টীভ টাযফাআন বফদ্যুৎ গকেটিয Performance Test গত ০৪/০৮/২০১৬ আং তাবযগখ ম্পন্ন গয়গছ। 
২৬/০৭/২০১৬ তাবযগখ গফ থাচ্চ ৭৮ গভঃ ঃ বফদ্যুৎ উৎাবদত গয়গছ। 

১২.৪ প্রকে ফাস্তফায়গনয জন্য প্রদি বযগফ বধদপ্তগযয ছােগে উবেবখত তথাফরী গভগন চরা গে। EIA 

(Environmental Impact Assessment) প্রবতগফদন কযা গয়গছ। বফদ্যুৎ গকগেয দ্যআ াগ ২.৫ বভটায কগয 

জায়গা গছগে বদগয় বনভ থাণ কযা গয়গছ। বফদ্যুৎ গকে বনভ থাগণয য বফদ্যুৎ উৎাদন শুরু গর বনগ থত গ্যাগ গকান 

েবতকয উাদান অগছ বকনা গটা বনয়বভত যীো কযায জন্য বফদ্যুৎ গকগে CEMS (Continuous 

Emission Monitoring System) ফাগনা গয়গছ। বনগ থত গধোঁয়ায় SOx এফং NOx নীয় ভাোয় 

অগছ। 

১২.৫ য়াকথ টুর এন্ড আকুআগভন্ট পয আগযকন এন্ড গভআনগটন্যান্স খাগত ১১.১০ গকাটি টাকা ব্যয় গয়গছ। বফদ্যুৎ গকে 

ুান্ডবায কযায য এ কর মন্ত্রাবত ঠিকাদায ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগক বুবঝগয় বদগয় মাগফ।  



 

১২.৬ প্রকগেয অতায় ১টি জী, ১টি বক-অ, ২টি ভটয াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। বক-অটি প্রকগেয কাগজ 

ব্যফহৃত গর ক্রয়কৃত জীটি ন্যে ব্যফায কযা গে ভগভ থ জানা গগগছ। 

১২.৭  এগবন্সয়ার এন্ড ম্যাগন্ডটবয গেয়ায াট থ খাগত ২৪.৭৫ গকাটি টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। প্রকগেয অতায় ংগৃীত 

একর গেয়ায াট থ মথমথবাগফ স্টক গযবজস্টায কগয ংযেণ কযগত গফ। ববফষ্যগত বফদ্যুৎ গকগেয রাআপ 

টাআগভ গমন কর গেয়ায াট থ ফাজাগয ঠিক মূগল্য ায়া মায়, গজন ঠিকাদাগযয াগথ ভগঝাতা চুবক্ত (MoU) 

কযা গমগত াগয।  

১৩। প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

শযেশল্পত উকেশ্য প্রকৃত অজমন 

খুরনা 150 থভগাওমাট াওয়ায প্ল্ুাকন্টয এগজস্ট দ্বাযা ীট 

শযেবাযী স্টীভ থজনাকযটয শযচারনায ভােকভ অশতশযি ৭৫ 

থভঃ ওঃ শফদ্যুৎ উৎাদন েকয ভশিতবাকফ শফদ্যুৎ থেন্দ্রটিয 

েভতা ২২৫ থভঃ ওঃ এ উন্নীত েযা।  

অশতশযি জ্বারাশন োডাই 75 থভগাওমাট শফদ্যুৎ উৎাশদত 

কে ফকর জ্বারাশন দেতা অশজমত কমকে। 

জ্বারাশনয কফ মাত্তভ ব্ফাকযয ভােকভ ১৫০ থভঃ ওঃ শশোং 

াওয়ায প্ল্ুাকন্টয েভ মদেতা 35.982% থথকে 54% এ 

উন্নীত েযা। 

এটি শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয দেতা ফাশডকম ফতমভান শফদ্যুৎ উৎাদন 

ঘাটশত েভাকত উকেখকমাগ্যবাকফ অফদান থযকখকে। 

িানীয় উৎাদকনয ভােকভ ট্রান্সশভন র েভাকনা এফাং 

low voltage ভস্যায ভাধান। 

িানীমবাকফ শফদ্যুৎ উৎাদকনয ভােকভ ট্রান্সশভন র হ্রা 

েযা কমকে এফাং low থবাকেজ ভস্যা েকভ আকে। 
থদকয দশেন -শিভাঞ্চকর শে আওয়াকযয শফদ্যুৎ চাশদা 

থভটাকনা। 

িানীমবাকফ শফদ্যুৎ উৎাদকনয ভােকভ থদকয দশেন-

শিভাঞ্চকর শে আওয়াকযয শফদ্যুৎ চাশদা থভটাকনা কে। 

জাতীম শফদ্যুৎ শিকডয শিশতীরতা ও শনব মযকমাগ্যতা বৃশি 

েযা। 

 

জাতীম শফদ্যুৎ শিকডয শিশতীরতা ও শনব মযকমাগ্যতা বৃশি 

থকয়কে। 

থদকয াশফ মে অথ মননশতে উন্নয়ন তযাশিত েযা। এই প্রেল্প থথকে উৎাশদত শফদ্যুৎ শফশবন্ন শল্প োযখানায় 

ব্ফায েযা কে মা থদকয অথ মননশতে উন্নমনকে তযাশিত 

েযকে। 

 

  



 

প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

 
 

বচেঃ১- বফদ্যুৎ গকগেয বাযববউ বচেঃ২- প্রকগেয অতায় বনবভ থত বডগজর ট্যাঙ্ক 

  

বচেঃ৩- সুআচ আয়াড থ বচেঃ৪-  য়াটায বট্রটগভন্ট প্ল্ুান্ট 

 

১৫।    বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ  

         কর বডট অবি বনষ্পন্ন কযা গয়গছ। 

১৬।    সুাবয/ভতাভত:  

১৬.১।  বফদ্যুৎ গকগে গ্যা যফযা এখগনা ম্ভফ য়বন বফধায় জ্বারানী বগগফ বডগজর ব্যফায কযা গে। বডগজর ব্যফায 

কগয বফদ্যুৎ উৎাদন কযগত আউবনট প্রবত ১৬ টাকায গফব খযচ য়, মা াশ্রয়ী নয়। গগট্রাফাংরায উর্ধ্থতন কর্তথগেয 

াগথ গমাগাগমাগ কগয দ্রুততভ ভগয় বফদ্যুৎগকগে গ্যাাআ রাআন স্থান  গ্যা যফযা কযায বফলয়টি ংস্থা এফং 

বফদ্যুৎ বফবাগ বনবিত কযগফ;  

১৬.২।  কর গুরুেপূণ থ মগন্ত্রয গাগয় আংগযজী বালায় মুবদ্রত গযটিং গপ্ল্ট রাগাগত গফ এফং কর গুরুেপূণ থ মন্ত্রাংগয আংগযজী 

বালায় মুবদ্রত ব্যফাযবফবধ (User manual) যফযা কযায বফলয়টি বনবিত কযগত গফ; 



 

১৬.৩। বফদ্যুৎ গকে বযচারনায জন্য গকান গকাম্পানীয াগথ LTSA (Long Term Service Agreement) না কগয 

প্রবেণপ্রাপ্ত প্রগকৌরীগণগক এআ বফদ্যুৎ গকগেয O &M (Operation and Maintenance) এ দায়ন কযায 

বফলয়টি বফগফচনা কযগত গফ; 

১৬.৪। বফদ্যুৎ গকগে দায়ন কযা কভ থকতথা/কভ থচাযীগণগক বনযািা বফলয়ক প্রবেণ ( Safety Training) বদগত গফ 

এফং গপটি শুু  গাাক যফযা কযগত গফ;  

১৬.৫। প্রকগেয অতায় ংগৃীত একর গেয়ায াট থ মথমথবাগফ স্টক গযবজস্টায কগয ংযেণ কযগত গফ। ববফষ্যগত 

বফদ্যুৎ গকগেয রাআপ টাআগভ গমন কর গেয়ায াট থ ফাজাগয ঠিক মূগল্য ায়া মায়, গজন ঠিকাদাগযয াগথ 

ভগঝাতা চুবক্ত (MoU) কযা গমগত াগয। 
১৬.৬। ববফষ্যগত বডবব প্রণয়ন এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয ভয় বধকতয তকথতা ফরম্বন কযগত গফ মাগত Time 

over Run না য়; 

১৬.৭। নুগেদ (১৬.১ গত ১৬.৬) এয সুাবযমূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ ২(দ্যআ) ভাগয ভগে ভন্ত্রণারগয়য 

ভােগভ অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ। 

   

  

 

  

  



 

ংযুবক্ত-ক 

 

 

List of major components/machineries of the power Plant: 

Sl no Name of the Major component Specification in brief Country of origin 

    

1 Turbine 

 

Model: LZN80-7.89/3.46/0.5 

Turbine stage:19 

 

China 

 

2 Generator 

 

Model-50Wх 18Z-080LLT 

Rated Voltage: 10.5KV 

Rated Capacity: 120MVA 

 

China 

3 HRSG 

 

Model: NG-GT13E2-R 

Type: Triple pressure, 

Reheating, Horizontal type, 

Fireless, Natural Circulation. 

China 

 

4 Transformer Model: SFZ-120000/132 

Rated capacity:120 MVA 

 

China 

 

5 DCS Manufactured by ABB 

 

China 

6 HSD Purifier Capacity: 3x30 cum/hr 

 

Germany 

 

 

  



 

“বফবফয়ানা-কাবরয়াককয ৪০০ গকবব এফং গপঞ্চুগঞ্জ-বফবফয়ানা ২৩০ গকবব ঞ্চারন রাআন বনভ থাণ (১ভ 

ংগাবধত)” ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

১। প্রকগেয নাভঃ “শফশফয়ানা-োশরয়ানেয ৪০০ থেশব এফাং থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব ঞ্চারন রাইন শনভ মাণ (১ভ    

                               াংকাশধত)”  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ Power Grid Company of  Bangladesh Limited (শশজশশফএর) 

 

৩। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগঃ বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

 

৪।    প্রকগেয ফস্থান

বফবাগ গজরা উগজরা 

বগরট বগরট গপঞ্চুগঞ্জ 

বফগঞ্জ বফবফয়ানা, নফীগঞ্জ, ফাবনয়াচং, অজগভযীগঞ্জ 

ঢাকা ঢাকা ধাভযাআ 

গাজীপুয কাাবয়া, শ্রীপুয, গাজীপুয দয, কাবরয়াগকৌয 

বকগাযগঞ্জ আটনা, বভটাভআন, বনকরী, কবযভগঞ্জ, কটিয়াবদ 

ভয়ভনবং গপযগা 

টাংগাআর টাংগাআর 

 

৫।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

গভাট 

টাকা 

ববজবফ 

প্র: া: 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর 

গভাট 

টাকা 

ববজববফ 

প্র: া: 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 গভাট 

টাকা 

ববজবফ 

প্র: া:  

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১৭১৪৩৫.৩০ 

৮২২৩০.৪১ 

২৪৯৩৫.৮৯ 

৬৪২৬৯.০০ 

২০১০৫৬.৫৬ 

৭৯৫১৮.৮১ 

৪৭৫৩৭.৭৫ 

৭৪০০০.০০ 

১৮৪৬৪৩.২৬ 

৭৫৫০৬.৬২ 

৩৯৮০৪.৬৪ 

৬৯৩৩২.০০ 

জুরাআ 

২০১০ গত 

জুন ২০১৩ 

জুরাআ 

২০১০ গত 

জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১০ 

গত 

জুন ২০১৭ 

৭.৭% ৪ ফছয 

(১৩৩%) 

 

৬। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভঃ 

াযাকদব্াী শফদ্যুকতয চাশদা বৃশিয াকথ াকথ ফাাংরাকদক শফদ্যুৎ উৎাদন বৃশিয রকেু নতুন নতুন প্রেল্প িন অশধে 

গুরুত্বপূন ম কয় উকঠ। শকরট এরাো এেটি বৃৎ শফদ্যুৎ উৎাদন থেন্দ্র শককফ শফকফশচত কে। শফকলতঃ শফশফয়ানা এরাো 

থমখাকন উৎাশদত গ্যা ব্ফায েকয েম্বাইে াইকের শফদ্যুৎ থেন্দ্র িান েযা কে। এের শযেশল্পত শফদ্যুৎ থেন্দ্র 

শনভ মাকনয াাাশ শকরট এরাোয় উৎাশদত শফদ্যুৎ থদকয প্রধান চাশদা থেন্দ্র ঢাোয শল্প ও ফাশনজু অঞ্চর এফাং 

াধাযণ িােকদয শনেট থৌৌঁকে থদয়ায জন্য াংশিষ্ট ঞ্চারন থনটওয়ােম শনভ মান েযা প্রকয়াজন কয় কড়। থ রকেু 

শফশফয়ানা-োশরয়ানেয ৪০০ থেশব ডাফর াশেমট ও থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব ডাফর াশেমট ঞ্চারন ব্ফিা শনভ মাকণয 

ভােকভ শফদ্যুৎ থেন্দ্র এরাোটিকে ঞ্চারন থনটওয়ােম ব্ফিায াকথ াংযুি েকয উৎাশদত অশতশযি শফদ্যুৎ শফশবন্ন 

চাশদাকেকন্দ্রয শদকে ঞ্চাশরত েযায প্রেল্প িন েযা য়। 



 

৭|  প্রকেটিয নুগভাদন  ংগাধনঃ 

অগরাচু প্রকেটি গত ০৫ গটাফয ২০১০ তাবযগখ গভাট ১৭১৪৩৫.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় (বজবফ ৮২২৩০.০০ রে 

টাকা, ববজবফ ২৪৯৩৬.০০ রে টাকা এফং প্রকে াায্য ৬৪২৬৯.০০ রে টাকা) এফং প্রকেটিয গভয়াদ জুরাআ ২০১০ 

গত জুন ২০১৩ এ বনধ থাযণ কগয ‘একগনক’ কর্তথক নুগভাবদত য়। যফতীগত প্রকগেয প্রথভ ংগাধন ভাননীয় বযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তথক ২০১০৫৭.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় প্রকগেয গভয়াদ জুরাআ ২০১০ গত জুন ২০১৭ ম থন্ত বৃবি কযা য়।     
 

৮|  প্রকগেয উগেশ্যঃ 

বডবব নুমায়ী “শফশফয়ানা-োশরয়ানেয ৪০০ থেশব ও থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব ঞ্চারন রাইন (১ভ 

াংকাশধত)” - ীল মে প্রেকল্পয মূর উগেশ্য গরাঃ  

ে) শকরট শফবাকগ উৎাশদত উদ্বৃত্ত শফদ্যুৎ শকরট কত ঢাোয় ঞ্চারন এফাং শফযভান ঞ্চারন রাইকনয উয 

থরাড হ্রােযণ; 

খ)  ঢাোয উত্তযাাংক ম মাপ্ত শফদ্যুৎ যফযা শনশিতেযণ; এফাং  

গ) শকরট অঞ্চকর নতুন িাশতব্ ও শফযভান শফদ্যুৎ থেন্দ্রমূকয উৎাশদত অশতশযি শফদ্যুৎ জাতীয় িীকড 

ঞ্চারন েযা। 

৯।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রবভক নং প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী গভয়াদকার 

শুরু গল 

০১ জনাফ গভাঃ ভাবুফ অগভদ  ০১-০৭-২০১০   ০৮-০৯-২০১০ ম থন্ত 

০২ জনাফ গভাঃ এভদাদ্যর আরাভ  ০৮-০৯-২০১০ ২৬-০৮-২০১২ ম থন্ত 

০৩ জনাফ গভাঃ কাভরুর াান   ২৬-০৮-২০১২ গল ম থন্ত 

 
১০। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

প্রেল্পটিয ফাস্তফায়কনয শুরু কত জুন ২০১ ৬ ম মন্ত আশথ মে অিগশত 1750.57 থোটি টাো (৮৭%) ও থবৌত অিগশত 

95%। ভাচ ম ২০১7 ম মন্ত আশথ মে অিগশত 1826.47 থোটি টাো মা থভাট প্রেল্প ব্য়  2010.56 থোটি টাোয ৯১%। 
ভাচ ম’২০১৭ ম মন্ত থবৌত অিগশত ৯৯%। বফদ্যুৎ বফবাগ গথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য 

নুমায়ী প্রেল্পটিয ফাস্তফায়কনয শুরু কত ভাচ ম ২০১7 ম মন্ত ঙ্গবববক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনগম্ন গদয়া রঃ 

  

(রে টাকায়) 

Sl. 

No. 

Items of Work  

(as per DPP) 

Unit Cost as per 

DPP/TPP 

Achievement upto last 

June 

Financial Phy. 

Progress (%) 

1 2 3 4 5 6 

১ Pay of Officers* 9   nos 416.04 ৪৫৩.৬৯ ১৫.০০ (১০০%) 

২ Pay of Establishment* 15 nos 116.96 ১০১.৪১ ১০.০০ (১০০%) 

৩ Allowances* 34 nos 617.19 ৫৩৭.৫৩ ২৫.০০ (১০০%) 

৪ Insurance** LS 571.67 ২৮৭.৬৬ - 



 

Sl. 

No. 

Items of Work  

(as per DPP) 

Unit Cost as per 

DPP/TPP 

Achievement upto last 

June 

Financial Phy. 

Progress (%) 

1 2 3 4 5 6 

৫ Loan Fee (0.1%) LS 74.00 ৬৮.৮৮ - 

৬ Training** LS 239.33 ২৩১.৩৩ - 

৭ Cosultancy** 100 MM 3120.00 ২৮৩৭.৪৯ ১৩০.২৮  

(১০০%) 

৮ Transportation** LS 1575.73 ১১৩১.৬০ - 

৯ Compensation** LS 784.17 ৬৭৫.৪৫ ২৬৫.৬৩ 

(১০০%) 

১০ Testing fee* 245.7 km 24.70 - - 

১১ Survey* 245.7 km 66.88 ৫৪.৭৬ ২৬৫.৬৩ 

(১০০%) 

১২ Hiring Charge* LS ৪০.০০ ৫.১৯ - 

১৩ Miscellaneous (EIA, TA. 

DA etc) 

LS ৪৩০.০০ ৪৬৫.৭১ - 

১৪ Transport Vehicle ৭ No ২০১.৮০ ১০০.৯৯ ৩.০০ (১০০%) 

১৫ Office Equipment LS ১১.২০ ৮.৪ ১০০% 

১৬ Office Furniture LS ৬.৭১ ৩.৯২ ১০০% 

১৭ Tools, plants & spares Lot ৩০২২.৪৮ ৩৯৫৭.৪২ ১০০% 

১৮ Electrical Equipment Lot ৮৭৯৭৮.৩৭ ৮৮৫৩৫.৯৮ ১০০% 

১৯ Acquisition/purchase of land ৩৬.৩৪ 

Acres 

২৯৭৪.০১ ৩২০৬.৫৫ ১০০% 

২০ Land Development ৮৬২০১৭ 

cm.m 
৪৫২২.৯৩ ৩৯৪৫.৮০ ১০০% 

২১ Residential Building ৩০০০ 

Sq 
১০৮.৯৬ ৮৩.৩৯ ১০০% 

২২ Other building  LS ১৪৯৮.৩২ ৯৯৪.০৪৮ ১০০% 

২৩ Installation Cost LS ৩৩৭৯৬.৬৮ ৩৫১১০.২৩ ১০০% 

২৪ Development Import Duty 

and (VAT/CD VAT) 

LS ৩২২৭৯.৩১ ২৭৪৮৬.৮৯ ১০০% 

২৫ Interest During Construction  LS ১৪৯৭২.৩৯ ১০৭৫৩.২৩ ১০০% 

২৬ Development Capital Fund LS ৩৮৩১.৪৯ ৩৬০৫.৭২ ১০০% 

২৭ Physical Contingency LS ৩৭৪১.৯৮   

২৮ Price Contingency LS ৪০৩৩.২৯   

   ২০১০৫৬.৫৯ ১৮৪৬৪৩.২৬  

 

১১। প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ গভাঃ তাীপ যভান কর্তথক গত ১৮ বডগম্বয 

২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক প্রকে ংবিষ্ট কভ থকতথাগণ 

উবস্থত বছগরন।  

 

 

 



 

১২।    ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

 

১২.১ কাগজয বফফযণঃ 

 

আযশডশশ অনুমায়ী 

রেুভাত্রা 
অজমন  

শডকম্বয’১২   

এশপ্রর’১৬  

ভাচ ম’১৭  

৯৯.৫০% ভাপ্ত)  

 ১৭0 শেশভ জুরাই’১৪  

33 শেশভ নকবম্বয’১২   

৩৬ শেশভ 

থপব্রুয়াযী’১৬  

৪ 

শেশভ 
শডকম্বয’১২   

থপব্রুয়াযী’১৬  

১৬ শেশভ   থপব্রুয়াযী’১৬   

 

১২.২ । প্রেকল্পয ভাশপ্তকত ঞ্চারন থনটওয়াকেময েভতা বৃশিঃ  

 

এ প্রেল্প ফাস্তফাশয়ত ওয়ায পকর জাতীয় িীকডয েভতা বৃশি থকয়কে। শফশফয়ানা-োশরয়ানেয ৪০০ থেশব ডফর 

াশেমট ঞ্চারন রাইকন ৩৩৯ াশেমট শেঃশভঃ, থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব রাইন অন্যান্য ২৩০ থেশব ও ১৩২ 

থেশব রাইকনয   থভাট থনটওয়ােম বৃশি ৬১২ াশেমট শেঃশভঃ।  

 

 ঞ্চারন রাইন থনটওয়ােম বৃশি (াশেমট শেঃশভঃ) 

১ ৪০০ থেশব ঞ্চারন রাইন  ৩৩৯ 

২ ২৩০ থেশব ঞ্চারন রাইন ১৯৫ 

৩ ১৩২ থেশব ঞ্চারন রাইন ৭৮ 

 থভাট  ৬১২ 

 

১২.৩। িীড উকেকন্দ্রয ধাযণেভতা বৃশি  

 

োশরয়ানেয ও শফশফয়ানায় ৪০০/২৩০ থেশব ও োশরয়ানেকয ৪০০/১৩২ থেশব এফাং থপঞ্চুগকি ২৩০/১৩২ উকেন্দ্র 

শনশভ মত ওয়ায পকর িীড উকেকন্দ্রয ধাযনেভতা থভাট ১৭৯১ থভগাওয়াট বৃশি থকয়কে। 
    

 



 

াযশণ ৪.২ ধাযণ েভতা বৃশি  

      িীড উকেন্দ্র             েভতা বৃশি (থভগাওয়াট)  

১ ৪০০/২৩০ থেশব উকেন্দ্র (২টি)   ৯৩৬  

২ ৪০০/১৩২ থেশব উকেন্দ্র (১টি)   ৫৮৫  

৩ ২৩০/১৩২ থেশব উকেন্দ্র (১টি)   ২৭০  

 থভাট  ১৭৯১  

 

১২.৪। প্রেল্প ভাশপ্তকত তাৎেশনে সুশফধাঃ  

  

1) শকরট অঞ্চর কত ঢাোয ার্শ্মফতী এরাোয় অশধে শযভাণ শফদ্যুৎ ঞ্চারন এফাং শকরট-ঢাো শফদ্যুৎ ঞ্চারন 

থনটওয়াকেময শফযভান ভাত্রাশতশযি চা মুি কয়কে। 

2) শকরট অঞ্চকরয উৎাশদত শফদ্যুৎ টঙ্গী, আশভনফাজায, েশফযপুয, টাঙ্গাইর, ভাশনেগি এরাো জাতীয় িীকড 

ঞ্চারন কে। 

3) এই প্রেল্প ফাস্তফায়কনয পকর শফদ্যুৎ ঞ্চারন থনটওয়াকেময শিশতীরতা আযও বৃশি থকয়কে। 

4) বৃত্তয ঢাো অঞ্চকরয থবাকেজ থরকবর উন্নত কয়কে। 

5) এই রাইন শনভ মাকণয পকর ঞ্চারন রকয শযভাণও হ্রা থকয়কে। 

6) প্রেল্প এরাোয় আশথ মে েভ মোকেয সুকমাগ সৃশষ্ট কয়কে। মা যোকযয দাশযদ্র শফকভাচকন গৃীত উকযাগমূকে 

ায়তা েযকে। 

7) থপঞ্চুগকি ২৩০ থেশব শফদ্যুৎ উকেন্দ্র ও থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব রাইন শনশভ মত ওয়ায় প্রথভফাকযয 

ভত শকরট অঞ্চকর উৎাশদত শফদ্যুৎ কুশভো ম মন্ত ২৩০ থেশব দ্বাযা ঞ্চারকনয থ সুগভ কয়কে। 

 

১২.৫।     ঞ্চারন রাইনটি শনভ মাকণয বশফষ্যৎ সুশফধা  

ঞ্চারন থনটওয়াকেময শিশতীরতা ও শনব মযকমাগ্যতা বৃশিয াাাশ বশফষ্যকত শকরট অঞ্চকর শনভ মাণাধীন ও 

শনশভ মতব্ গ্যাশবশত্তে বৃৎ শফদ্যুৎ থেন্দ্রমূ কত বৃত্তয ঢাোয চাশদা পূযকণ ঞ্চাশরত শফপুর শযভাণ শফদ্যুৎ 

শফতযণ াংিাগুকরায োকে যফযাকয সুশফধা সৃশষ্ট েকযকে।  

 

১২.৬। গুণগত ভান যীো 

প্রেকল্পয প্রধান প্রধান মন্ত্রাশত/ভারাভারগুকরা র াওয়ায ট্রান্সপযভায, ৪০০ থেশব ান্ট শযঅুােটয, অশিশরয়াযী 

ট্রান্সপযভায, ৪০০ থেশব, ২৩০থেশব, ১৩২ থেশব, ৩৩ থেশব াশেমট থেোয, শডোকনেটয উইথ আশথ মাং সুইচ (৪০০ 

থেশব, ২৩০ থেশব, ১৩২ থেশব), ষ্টীর স্ট্রােচায পয থগইশি টাওয়ায এে ইকুুইকভন্ট াকাট ম, অুাাংেয থফাে, 

থপ্রাকটশটব শযকরজ, ষ্টীর টাওয়ায, েোটয, ইন্সুকরটয, আথ ম-ওয়ায  ইতুাশদ  আযও অকনে আইকটভ। চুশি 

থভাতাকফে প্রধান প্রধান মন্ত্রাশতয পাটযী থটস্ট ও ইন্সকেন থকল প্রাে-জাাজীেযণ প্রশতকফদন প্রদাকনয য 

জাাজীেযকনয ব্ফিা িণ েযা য়। এ ের থটস্ট ও ইন্সকেকন মন্ত্রাশতয থেশশপকেন যীো েকয থদখা 

কয় থাকে। এ প্রেকল্পয  পুাটযী অুােকট্যান্স থটস্ট (FAT)-গুকরা যীো েকয থদখা কয়কে।   

 

১২.৭। প্রেল্প ফাস্তফায়কনয শফশবন্ন ম মাকয় শফরম্ব 

1. প্রেকল্পয শুরুকত ১৬৮ শভশরয়ন ভাশেমন ডরায প্রেল্প াাকেয প্রতুাা েযা করও ইশডশএপ কত ৯২.৫ শভশরয়ন 

ভাশেমন ডরায ঋণ ায়তা াওয়া মায়। শুরুকত এরু অথ মায়কনয ভস্যায োযকণ ম্ভফতঃ মূর প্রেল্পটি ০৫-১০-

২০১০ তাশযকখ এেকনে এয বায় অনুকভাশদত করও শেছুশদন য ০১-০৩-২০১১ তাশযকখ অনুকভাদকনয ত্র জাযী 

েযা য়। 

2.  প্রেল্পটিয শফশবন্ন প্যাকেকজয থফীয বাগ থেকত্র ক্রয় প্রশক্রয়ায মুল্যায়কনয য ইশডশএপ এয ম্মশত শনকত কয়কে। 

এোড়াও শফদ্যুৎ শফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয়, ফাশনজু ভন্ত্রণারয় এফাং থেত্রশফককল ভূশভ  ভন্ত্রণারয়, আইন ভন্ত্রণারয় ও 

এনশফআয এয ভতাভত (থবটিাং) শনকত কয়কে। বফকদশে যাভ মকেয সুাশয িকনও থোন থোন থেকত্র শফরম্ব 

কয়কে।  

3.  শডজাইন শযফতমন, রাইন রুট শযফতমন, যাইট অফ ওকয় ভস্যা ইতুাশদয োযকণ ফাস্তফায়নোকর শফরম্ব কয়কে।  



 

4.  টান মশে ঠিোদাকযয বফকদশে মন্ত্রাশত/ভারাভার আভদানীয ভয় মথাভকয় শশড বুাট শযকাকধ ও ভারাভার 

খারাক থদযী কয়কে।  

5.  টাওয়ায শনভ মাণোকর ভূশভয ভাশরেকদয ও ফনশফবাকগয ফাঁধায োযকণ োকজ শফরম্ব কয়কে।  

6.  িানীয় থরােজকনয ফাঁধায োযকণ োশরয়ানেয উকেকন্দ্রয জন্য ভূশভ অশধিণ শফরশম্বত য়।  

১৩। প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

 

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 
 শকরট শফবাকগ উৎাশদত উদ্বৃত্ত শফদ্যুৎ শকরট 

কত ঢাোয় ঞ্চারন এফাং শফযভান ঞ্চারন 

রাইকনয উয থরাড হ্রােযণ; 

 

 ঢাোয উত্তযাাংক ম মাপ্ত শফদ্যুৎ যফযা 

শনশিতেযণ; এফাং 

 

 শকরট অঞ্চকর নতুন িাশতব্ ও শফযভান 

শফদ্যুৎ থেন্দ্রমূকয উৎাশদত অশতশযি শফদ্যুৎ 

জাতীয় িীকড ঞ্চারন েযা। 

 ঞ্চারন থনটওয়াকেময শিশতীরতা ও শনব মযকমাগ্যতা 

বৃশিয াাাশ বশফষ্যকত শকরট অঞ্চকর 

শনভ মাণাধীন ও শনশভ মতব্ গ্যাশবশত্তে বৃৎ শফদ্যুৎ 

থেন্দ্রমূ কত বৃত্তয ঢাোয চাশদা পূযকণ 

ঞ্চাশরত শফপুর শযভাণ শফদ্যুৎ শফতযণ 

াংিাগুকরায োকে যফযাকয সুশফধা সৃশষ্ট েকযকে।  

 

 এ প্রেল্প ফাস্তফাশয়ত ওয়ায পকর জাতীয় িীকডয 

েভতা বৃশি থকয়কে। শফশফয়ানা-োশরয়ানেয ৪০০ 

থেশব ডফর াশেমট ঞ্চারন রাইকন ৩৩৯ াশেমট 

শেঃশভঃ, থপঞ্চুগি-শফশফয়ানা ২৩০ থেশব রাইন 

অন্যান্য ২৩০ থেশব ও ১৩২ থেশব রাইকনয   থভাট 

থনটওয়ােম বৃশি ৬১২ াশেমট শেঃশভঃ।  

 

 োশরয়ানেয ও শফশফয়ানায় ৪০০/২৩০ থেশব ও 

োশরয়ানেকয ৪০০/১৩২ থেশব এফাং থপঞ্চুগকি 

২৩০/১৩২ উকেন্দ্র শনশভ মত ওয়ায পকর িীড 

উকেকন্দ্রয ধাযনেভতা থভাট ১৭৯১ থভগাওয়াট বৃশি 

থকয়কে। 
 

১৪। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১৪.১ ভারাভার, োজ ও থফা ক্রয় াংক্রান্ত শযফীেণ  

প্রেকল্পয আযশডশশ ( ১ভ াংকাশধত)-এ থভাট 16টি প্যাকেকজ ক্রয় (াংি) শযেল্পনা থদয়া কয়শের। এয ভকে 

ভারাভার ক্রকয়য জন্য ৮টি, োজ ক্রকয়য জন্য 7টি এফাং থফা ক্রকয়য জন্য ১টি প্যাকেকজয াংিান শের। ক্রয় প্রশক্রয়া 

ম মাকরাচনায় থোন প্যাকেজকে দ্যই ফা তকতাশধে াফ-প্যাকেকজ শফবি েযায শফলয় শযরশেত য়শন।  

১৪.২ ভারাভার ও োজ ক্রয়  

প্রেল্প োকজয মূর অঙ্গমূ ম্পাদকনয শনশভকত্ত অনুকভাশদত আযশডশশ-থত ভারাভার ক্রকয়য জন্য ৬টি প্যাকেজ  ও 

াংশিষ্ট োজ ক্রকয়য জন্য অনুরূ ৬টি প্যাকেজ এয ব্ফিা েযা আকে (থভাট ১২টি প্যাকেজ)। ভারাভার ক্রকয়য 

প্যাকেজ ও াংশিষ্ট োজ ক্রকয়য প্যাকেজ এেকত্র এেটি  ক্রয় প্রশক্রয়ায ভােকভ ম্পন্ন েকয শনভ মাণ োজ ম্পাদন 

েযা কয়কে। এবাকফ শনম্নফশণ মত ৬টি ক্রয় ম্পাদন েযা কয়কে।    

1.  

2.  

3.  



 

4. 

 

5.  

6. 
ো

 

প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

 

শচত্র-১   শফশফয়ানা ৪০০/২৩০ থেশব শফদ্যুৎ উকেন্দ্র  

বচে ২ কাবরয়াককয ৪০০/২৩০ গকবব বফদ্যুৎ উগকে 



 

১৫। এেটান থার বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ  

২০১০-২০১১ গত ২০১৬-১৭ ম থন্ত বফববন্ন থ থফছগয ২৫ টি বডট অবি গদয়া গয়গছ। দ্যাফবধ ১১ টি বডট অবি বনষ্পবি 

য়বন।  

১৬। সুাবয/ভতাভত:  

১৬.১।  োশযগযী শফলয়াশদ   

 

(ে)  ঞ্চারন রাইন শনভ মাকণয জন্য প্রকয়াজনীয় টাওয়ায মূ ফায ফায শডজাইন েযায শযফকতম স্টুাোড ম 

শডজাইন থাো প্রকয়াজন;  এফাং  

(খ)  ব্ােকফান রাইন শককফ ফাাংরাকদক ৪০০ থেশব তদ্যর্ধ্ম থবাকেকজয ঞ্চারন শনভ মাণ েযা প্রকয়াজন। একত 

ফড় ফড় শফদ্যুৎ উৎাদন থেন্দ্র কত এোকথ অশধে শযভাকন শফদ্যুৎ থরাড থন্টায ম মন্ত ঞ্চারকনয সুশফধা 

কফ।  

১৬.২। প্রেল্প ফাস্তফায়কন শফরম্ব প্রকঙ্গ 

(ে)  ঞ্চারন রাইকনয াকথ উকেন্দ্র শনভ মাকণয থেকত্র প্রেল্প শুরুয অকনে আকগই আরাদাবাকফ উকেন্দ্র 

শনভ মাকণয জন্য প্রকয়াজনীয় ভূশভ অশধিণ ম্পন্ন েযা থমকত াকয। একত প্রেল্প ফাস্তফায়নোকর ভূশভ 

অশধিণ জটিরতায় সৃষ্ট দীঘ ম শফরম্ব এড়াকনা ম্ভফ;  

(খ)  টাওয়ায ও রাইন শনভ মাকণয জন্য যাইট অফ ওকয় (Right of Way) শনধ মাযকণয ভয় জশভয ভাশরেকদয 

ফাঁধায োযণ শফকফচনায় শনকয় তাঁকদয শফশবন্ন থেশণয জশভয শফযীকত মকথাযুি েশতপূযকণয ব্ফিা েযা 

থমকত াকয। একত এ াংক্রান্ত শফরম্ব েকভ আকফ;   

 

(গ)  প্রেল্প ফাস্তফায়নোকর শডজাইন শযফতমন, শফকল থেকত্র রাইন রুট শযফতমন ইতুাশদ োকজ শিান্ত 

চূড়ান্তেযকণ ও অনুকভাদন প্রশক্রয়া ত্বযাশিত েযা প্রকয়াজন। প্রেল্প ব্ফিানায োম মক্রকভ থচি 

ম্যাকনজকভকন্টয ের প্রশক্রয়া প্রেল্প ফাস্তফায়কনয জন্য শনধ মাশযত রেুভাত্রায াকথ ভান্তযারবাকফ শফকফচনা 

েযা প্রকয়াজন। 
 

১৬.৩। প্রেকল্পয ব্ফিানা প্রকঙ্গ  

 (ে) প্রেকল্পয শুরু কতই শডশশ অনুমায়ী প্রকয়াজনীয় ের থরােফর দায়ন েযা য়শন। থজন্য শফযভান 

জনফকরয উয োকজয চা কড় থাকে।  প্রেকল্পয শুরুকতই মত তাড়াতাশড় ম্ভফ থরােফর ও অন্যান্য 

দাপ্তশযে রশজশস্টে সুশফধা সৃশষ্টকত াংশিষ্ট েকরয ায়তা প্রদান েযা কর প্রেকল্পয শুরুকতই অকনে 

জটিরতা এড়াকনা ম্ভফ । অন্যথায়, শুরুকতই উদ্ভুত এফ জটিরতা প্রেল্প ফাস্তফায়নোকর এফাং প্রেকল্পয থকল 

আযও অকনে জটিরতায জন্ম শদকয় থাকে; এফাং   

 

(খ)  প্রেল্প ব্ফিানায় াংশিষ্ট প্রকেৌরী  ও শাফ যেণাকফেণ আশথ মে ব্ফিানায় াংশিষ্ট েভ মেতমাকদয 

প্রেল্প ব্ফিানায উয শফস্তাশযত প্রশেকণয ব্ফিা থাো এোন্ত জরুশয। প্রশেকণ আধুশনে স্বয়াংশক্রয় 

ডকুুকভন্ট ব্ফিানায শফলয় অন্তর্ভ মি থাো প্রকয়াজন। 

 

 

 

 

  

  



 

“াযভাণবফক বফদ্যুৎ গকগে জাতীয় গ্রীগড ংযুবক্তয রগেু বপবজবফবরটি স্টুাবড” ীল থক ভাবপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

           (ভাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

১। প্রকগেয নাভঃ াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেকন্দ্র জাতীয় িীকড াংযুশিয রকেু শপশজশফশরটি স্টুাশড  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ Power Grid Company of Bangladesh Limited (শশজশশফএর) 

৩। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগঃ বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪।    প্রকগেয ফস্থান ভগ্র ফাংরাগদ 
 

৫।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

 

 

 

বযকবেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকা

গরয %) 

মূর 

গভাট 

টাকা 

প্র: া: 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 গভাট 

টাকা 

প্র: া:  

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১০১০.৩৭ 

১০১০.৩৭ 

২৯৬.৯৩ 

৭১৩.৪৪ 

 

১০১০.৩৭ 

১০১০.৩৭ 

৩২৩.৯৩ 

৬৮৬.৪৪ 

৮৮৮.৫৭ 

 

গটাফয 

২০১৫ গত 

বডগম্বয 

২০১৬ 

গটাফয 

২০১৫ গত 

বডগম্বয 

২০১৬ 

গটাফয 

২০১৫ 

গত 

বডগম্বয 

২০১৬ 

-১২.০৫% - 

 

৬। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভঃ 

 উন্নয়নীর থদ শককফ ফাাংরাকদকয শফদ্যুকতয চাশদা দ্রুত বৃৃ্শি াকে। এই েভফধ মভান শফদ্যুকতয চাশদা পূযকণয জন্য 

যোয থদব্াী শফদ্যুৎ ব্ফিায উন্নয়ন শফশবন্ন ধযকনয উন্নয়ন শযেল্পনা াকত শনকয়কে। াওয়ায শকস্টভ ভাস্টায প্ল্ুান 

(PSMP) অনুমায়ী ৪০০০ থভঃওঃ েভতায শনউশিয়ায প্ল্ুান্ট িান েযায াংিান যকয়কে। তদনুমায়ী ফাাংরাকদ যোয 

রুপুকয দ্য’টি ম মাকয় ২ x ১২৫৫ থভঃওঃ েভতায াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র িাকনয শযেল্পনা িণ েকযকে। াযভাণশফে 

শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয গঠনপ্রকৃশত ও োম মফরী জটির শফধায় তা উচ্চতয ম মাকয়য শনযাত্তা ও তেমতায প্রকয়াজন, তাই জাতীয় িীকড 

ফ মপ্রথভ াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র াং থমাজকনয পূকফ ম ট্রান্সশভন ব্ফিায যীো ও উন্নয়কন এেটি শফস্তাশযত এফাং ব্াে 

Study েযা আফশ্যে।  

৭|  প্রকেটিয নুগভাদন  ংগাধনঃ 

অগরাচু প্রকেটি ববজববফ কর্তথক ফাস্তফাবয়ত ভীো প্রকেটি গত ২১-০৩-২০১৬ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক 

গভাট গভাট ১০১০.৩৭ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় (বজবফ ১০১০.৩৭ রে টাকা) এফং প্রকেটিয গভয়াদ গটাফয ২০১৫ গত 

বডগম্বয ২০১৬ এ বনধ থাযণ কগয নুগভাবদত য়। বপবজবফবরটি স্টুাবড প্রকগেয জন্য যাভ থক প্রবতষ্ঠান M/s. ETS-

PROJECT LLC, Russia এয াগথ ০৫/০৪/২০১৬ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত য়।   
 

 

 



 

৮|  প্রকগেয উগেশ্যঃ 

বডবব নুমায়ী “াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেকন্দ্র জাতীয় িীকড াংযুশিয রকেু শপশজশফশরটি স্টুাশড” - ীল মে প্রেকল্পয 

মূর উগেশ্য গরাঃ  

ে) রুপুকয শনশভ মতব্ ২ x ১২৫৫ থভঃওঃ েভতায াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ জাতীয় 

িীকড াংকমাজকনয জন্য ঞ্চারন রাইন ও শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয উকেন্দ্র শনভ মাকণয রকেু প্রকয়াজনীয় 

থেশশপকেন ও শডজাইন শনধ মাযণ েযা; এফাং 

 খ)  াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ জাতীয় িীকড াংকমাজকনয রকেু িীড শকস্টভ যীো ও 

উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় স্টাশড ম্পাদন েযা।   

৯।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রবভক নং প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী গভয়াদকার 

শুরু গল 

০১ জনাফ গভাঃ নুরুজ্জাভান  ০৫-০৪-২০১৬   গল ম থন্ত 

 
১০। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

প্রেল্পটিয ফাস্তফায়কনয শুরু কত শডকম্বয ২০১৬ ম মন্ত আশথ মে অিগশত ৮৮৮.৫৭ রে টাো (%) ও থবৌত অিগশত ১০০%। 
বফদ্যুৎ বফবাগ গথগক প্রাপ্ত PCR (project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী প্রেল্পটিয ফাস্তফায়কনয শুরু কত 

প্রেকল্পয থল ম মন্ত ঙ্গবববক ফাস্তফ  অবথ থক গ্রগবত বনগম্ন গদয়া রঃ 

 (রে টাকায়) 

Sl. 

No. 

Items of Work 

(as per DPP) 

Unit Cost as 

per 

DPP/TPP 

Achievement upto last 

June 

Financial Phy. 

Progress 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

১ Pay of Officers ৫ ৫.০৫ - - 

২ Pay of Staffs - - - - 

৩ Pay of Establishment ১ ০.২১ - - 

৪ Allowances ৫ ১.০০ - - 

৫ Supply & services  L.S ৬.৮৫ - - 

৬ Others (Tex & Vat) L.S ২৪০.২৬ ২৩৮.৮০  

৭ Consultancy MM ৬৮৬.৪৪ ৬৪৮.৪১  

৮ Acquisition of Assets - ৭০.৫৬ - - 

৯ Transport ১ ৭০.৫৬ ১  

১০ Tools and Plants  L.S - - - 

১১ Office Equipment  L.S - - - 

১২ Office Furniture L.S - - - 

১৩ Development Import Duty 

& other charges  

L.S - - - 

১৪ IDC L.S - ১.৩৬ - 

১৫ Contingency L.S - - - 

১৬ Physical Contingency L.S - - - 

১৭ Price Contingency L.S - - - 

 গভাট  ১০১০.৩৭ ৮৮৮.৫৭  



 

১১। প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ গভাঃ তাীপ যভান কর্তথক গত ০৪/০১/২০১৮ 

তাবযগখ প্রকেটি প্রকে বযচারগকয দপ্তগয বযদ থন কযা য়। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক প্রকে ংবিষ্ট 

কভ থকতথাগণ উবস্থত বছগরন।  

 

১২।    ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১২.১  Consulting Services এয জন্য ০৮/০৭/২০১৫ তাবযগখ দযে অফান কযা গর ৮(ভা) ভা য 

০৫/০৪/২০১৬ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত য়। এত দীঘ থ বফরগম্বয কাযণ বগগফ প্রকে দপ্তয গত জানাগনা গম, উন্নয়ন 

গমাগী ংস্থা এফং ববজববফ গমৌথবাগফ দযে মূল্যায়ন কযা  ভিয় াধন কযায কাযগণ চুবক্ত স্বােগয বফরম্ব 

গয়গছ। M/s. ETS-PROJECT LLC, Russia অগরাচু প্রকগে যাভ থক বগগফ বনগয়াবজত বছর।  

১২.২ প্রকেটিয গকান এেটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন।  

১৩। প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 
(ে) রুপুকয শনশভ মতব্ ২ x ১২৫৫ থভঃওঃ েভতায 

াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ জাতীয় 

িীকড াংকমাজকনয জন্য ঞ্চারন রাইন ও শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয 

উকেন্দ্র শনভ মাকণয রকেু প্রকয়াজনীয় থেশশপকেন ও 

শডজাইন শনধ মাযণ েযা; এফাং 

(ে) রুপুকয শনশভ মতব্ ২ x ১২৫৫ থভঃওঃ েভতায 

াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ জাতীয় 

িীকড াংকমাজকনয জন্য ঞ্চারন রাইন ও শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয 

উকেন্দ্র শনভ মাকণয রকেু প্রকয়াজনীয় থেশশপকেন ও 

শডজাইন শনধ মাযণ েযা কয়কে। 

খ) াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ 

জাতীয় িীকড াংকমাজকনয রকেু িীড শকস্টভ যীো ও 

উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় Study ম্পাদন েযা।   

খ) াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ 

জাতীয় িীকড াংকমাজকনয রকেু িীড শকস্টভ যীো ও 

উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় Study ম্পাদন েযা কয়কে।   

 

১৪। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

Description 

of 

procurement 

(goods/works

/consultancy) 

as per bid 

document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (in 

lakhTaka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of gooods 

As per 

RTPP 

Contrac

ted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/L.

C opening 

date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Consulting 

Services  

1010.3

7 

888.57 08/07/2015 05/04/2016 31/12/201

6 

31/12/201

6 

 

১৫। বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ  

         প্রকেটিয গকান এেটাযনার বডট ম্পন্ন য়বন।   



 

১৬। সুাবয/ভতাভত:  

১৬.১  ববজববফ একটি কাবযগবয প্রবতষ্ঠান বগগফ ১৯৯৪  াগরয গকাম্পানী ুাট নুমায়ী গঠিত গয় ১৯৯৬ ার গথগক 

স্বতন্ত্রবাগফ ঞ্চারন  রাআন বনভ থাণ  ব্যফস্থানা ংক্রান্ত  কাজ  কগয মাগে । ঞ্চারন রাআন বনভ থাণ ংক্রান্ত ভীো 

প্রবতগফদন প্রণয়ন কযা ন্যান্য গম কর কাজ আবতভগে ফাংরাগদগ একাবধকফায ম্পন্ন গয়গছ, ববফষ্যগত গআ 

কর ভীো কাজ ববজববফ’য প্রগকৌরীগণ এফং ফাংরাগদগয দে প্রগকৌরীগণ দ্বাযা ববফষ্যগত বযচারনা কযা 

যুবক্তযুক্ত গফ; 

১৬.২  রুপুকয শনশভ মতব্ ২ x ১২৫৫ থভঃওঃ েভতায াযভাণশফে শফদ্যুৎ থেন্দ্র কত উৎাশদত শফদ্যুৎ জাতীয় িীকড 

াংকমাজকনয জন্য ঞ্চারন রাইন ও শফদ্যুৎ থেকন্দ্রয উকেন্দ্র শনভ মাকণয রকেু প্রকয়াজনীয় থেশশপকেন ও শডজাইন 

শনধ মাযণ েযাই প্রেল্পটিয মূর উকেশ্য শের। বশফষ্যকত মূর ঞ্চারন শনভ মাণ োজ শুরু কর ম্ভাব্তা ভীোয প্রশতকফদন 

অনুমায়ী থেশশপকেন ও শডজাইন শনধ মাযণ েযা কে শেনা থ শফলকয় াংিা নজয যাখকফ; 

১৬.৩   প্রকেটিয এেটাযনার বডট ম্পন্ন কযগত গফ। 

 

                                         

 

  



 

াজীফাজায ৩৩০ গভগায়াট কম্বাআন্ড াআগকর বফদ্যুৎ গকে বনভ থাণ ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

১। প্রকগেয নাভঃ াজীফাজায ৩৩০ গভগায়াট কম্বাআন্ড াআগকর বফদ্যুৎ গকে বনভ থাণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন গফাড থ (বফববডবফ) 

৩। উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগঃ বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪।    প্রকগেয ফস্থান

বফবাগ গজরা উগজরা 

বগরট বফগঞ্জ াজীফাজায 

 

৫।    প্রকগেয ব্যয়  ফাস্তফায়নকারঃ 

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

গভাট 

 (প্র: া:) 

বযকবেত ফাস্তফায়ন 

কার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর 

 (প্র: া:) 

 

ফ থগল 

ংগাবধত  

 (প্র: া:) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

২৮৪৩৭২.২৭ 

(১৯৪৫৭৯.২৯) 

২৮০৯২০.৪৪ 

(২১০৫৭৯.২৯) 

২৭৯৮৬৯.০০ জানুয়াবয, 

২০১৩ গত 

বডগম্বয, 

২০১৫ 

জানুয়াবয, 

২০১৩ 

গত  

জুন, ২০১৭ 

জানুয়াবয, 

২০১৩ গত  

জুন, ২০১৭ 

-- ৫০% 

 

প্রকে াাগয্যয উৎঃ Export Credit Agency (ECA) financing এয ভােগভ প্রকেটিগত ঋণ ংগ্রকাযী প্রবতষ্ঠান, 

HSBC, China ২৩৮.২৭ বভবরয়ন আউএ ডরায (১৯৪৫.৭৯ গকাটি টাকা) এয অতায় থ থায়ন কগযগছ।  
 

৬। প্রকগেয ংবেপ্ত টভূবভঃ 

প্রকে নুগভাদগনয ভয় একগনক বায় উস্থাবত প্রকে গ্রগণয টভূবভ বনগম্ন উগেখ কযা ’রঃ 

“উন্নয়নীর ফাংরাগদগয উন্নয়গনয জন্য বফদ্যুৎ ফগচগয় গুরুেপূণ থ চাবরকা বক্ত। গদগ ফাবল থক বফদ্যুগতয চাবদা ৮-১০% 

াগয বৃবি াগে। ায়ায বগস্টভ ভাস্টায প্ল্ুান নুমায়ী ২০১৪  ২০১৫ াগর গফ থাচ্চ চাবদা গফ মথাক্রগভ ৯,২৬৮ 

গভঃঃ এফং ১০,২৮৩ গভঃঃ । বফববডবফ যফতী ৫ ফছগয প্রায় ১২,০০০ গভঃঃ বফদ্যুৎ উৎাদগনয বৃবিয জন্য ব্যাক 

কভ থকসূবচ াগত বনগয়গছ। ২০২১ াগরয ভগে ২৫,০০০ গভঃঃ বফদ্যুৎ উৎাদগনয রেুভাো বনধ থাযণ কযা গয়গছ। 
ফাংরাগদগয বধকাং বফদ্যুৎ গকগে বফদ্যুৎ উৎাদগনয জন্য প্রাকৃবতক গ্যা ব্যফায কযা য়। বফগগঞ্জ গ্যাগয 

জরবুতা যগয়গছ, তাআ গদগয বফদ্যুৎ-এয চাবদা পূযগণয রগেু ম্ভাব্যতা মাচাআ কবভটিয সুাবযগয বববিগত বফগঞ্জ 

গজরায াজীফাজাগয  ৩৩০ গভঃঃ কম্বাআন্ড াআগকর বফদ্যুৎ গকে স্থাগনয উগদ্যাগ গ্রণ কযা গয়গছ। উগেখ্য, ফ থবনম্ন 

দযদাতা প্রস্তাবফত বফদ্যুৎ গকগেয েভতা ৩৩১.৫১ গভঃঃ গফ ফগর বনিয়তা প্রদান কগযগছ। প্রকেটি  ফাস্তফাবয়ত গর 

জাতীয় বগ্রগড ৩৩১.৫১ গভঃঃ বফদ্যুৎ যুক্ত গফ”। 
 

 



 

৭|  প্রকেটিয নুগভাদন  ংগাধনঃ 

অগরাচু প্রকেটি গত ২ এবপ্রর ২০১৩ তাবযগখ গভাট ২৮৪৩৭২.২৭ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ‘একগনক’ কর্তথক নুগভাবদত 

য়। যফতীগত প্রকগেয প্রথভ ংগাধন ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২৮০৯২০.৪৩ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  

২৮/০৬/২০১৭ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  
৮|  প্রকগেয উগেশ্যঃ 

(১)  প্রাকৃবতক গ্যাগয দ্বুফাগযয ভােগভ বফদ্যুৎ উৎাদন কগয বফদ্যুৎ চাবদা  যফযাগয ভগে ক্রভফধ থভান ব্যফধান 

হ্রা কযা; 

 (৩)  ফতথভাগন বফদ্যভান/বফদ্যুৎ ঘাটবত রাঘফ  গরাড গবডং কভাগনা; 

 (৩)   জাতীয় বগ্রগড বফদ্যুগতয বনযফবেন্ন  বস্থবতীর বফদ্যুৎ যফযা  বগস্টভ বযরাগয়বফবরটি বৃবি। 

৯।  প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রবভক 

নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী গভয়াদকার 

শুরু গল 

০১ জনাফ জাপয উো ভূআয়া, প্রধান প্রগকৌরী 

০২ জনাফ গভাঃ ভীজানুয যভান, প্রধান প্রগকৌরী 

০৩ জনাফ গভাঃ অজারুর আরাভ, বতবযক্ত প্রধান প্রগকৌরী 

০৪ জনাফ অবুর কারাভ অজাদ, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী (উ প্রকে 

বযচারক) 

০৫ জনাফ অবুর ফাায খান, প্রধান প্রগকৌরী 

০৬ জনাফ অবুর কারাভ অজাদ, তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী (উ প্রকে 

বযচারক) 

০৭ জনাফ তয়দ অফদ্যর াবকভ া, বতবযক্ত প্রধান প্রগকৌরী ৩০/০৬/২০১৭ 

 
১০। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ 

বফদ্যুৎ বফবাগ গথগক প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এয তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয ঙ্গবববক ফাস্তফ  

অবথ থক গ্রগবত বনগম্ন গদয়া রঃ 

 (রে টাকায়) 

ক্রবভক নং এফং বডবব নুাগয ংগগয নাভ 

(বযভাণ)  

প্রাক্কবরত ব্যয় জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভ গ্রগবত 

অবথ থক গবৌত  

(ংগগয )%  

১ ২ ৩ ৪ 

ক  )যাজস্ব ব্যয় (বপায  কভ থচাযীগদয গফতন ,

বাতাবদ  ন্যান্য)  

৫৬৫.৩২ ৩৪৭.৬৭ ৬০.৫০% 

উ -গভাট (যাজস্ব ব্যয়)  ৫৬৫.৩২ ৩৪৭.৬৭১ ৬০.৫০% 

খ) মুরধন ব্যয়    

১। ম্যাবনাবযজ এন্ড আকুআগভন্ট ১৯০২৪৮.২১ ১৯০২৪৮.২১ ১০০% 

২। পূতথকাজ (নাফাবক ,অফাবক)  ১১১৬৬.৪৪ ১১১৬৬.৪৪ ১০০% 

৩। আগযকন  ,গটবষ্টং এন্ড কবভবনং  ৭৬৪৯.৪২ ৭৬৪৯.৪২ ১০০% 

৪। বপ পাবন থচায ১৩৩.০০ ২৯.২২ ২১.৯৭ 

৫। গ্যাযাবন্ট ববযয়ড াগযন ৪৬০৯.৪১ ৪৬০৯.৪১ ১০০% 

৬। গট্রবনং তফগদবক ৭৬৩.৬২ ৭৬৩.৬২ ১০০% 



 

ক্রবভক নং এফং বডবব নুাগয ংগগয নাভ 

(বযভাণ)  

প্রাক্কবরত ব্যয় জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভ গ্রগবত 

অবথ থক গবৌত  

(ংগগয )%  

১ ২ ৩ ৪ 

৭। গট্রবনং স্থানীয় ১৫৮.৬৩ ১৫৬.৬৩ ১০০% 

৮। ভূবভ বধগ্রণ ২৪৬২.০৫ ২৪৬২.০৫ ১০০% 

৯। ভূবভ উন্নয়ন ১৬৭.৪৯ ০০.০০ ০.০০ 

১০। য়াকথ এন্ড গটষ্ট আনকুবডং গটষ্ট উআথগন 

(টাণ থবক)  

২৬৮.৮৮ 
২৬৮.৮৮ 

১০০% 

১১। ডকুগভন্ট  রআং ৪১৫.৪২ ৪১৫.৪২ ১০০% 

১২। গ্যা াআ রাআন এন্ড অযএভএ বনভ থাণ ৯৩০.৭৩ ৯৩০.৭৩ ১০০% 

১৩। সুাযবাআজাযী কনারগটন্সী াবব থ ৮২৭.০০ ২৫৭.৯৮ ১০০% 
১৪। ব্যাংক চাজথ ২২১১.২৫ ২২১১.২৫ ৩১.১৯% 
১৫। ফীভা ২৩০৭৫.০০ ২৩০৭৫.০০ ১০০% 
১৬। এগজবন্স বপ (নন টাণ থকী)  ৩২৭.৪০ ৩২৭.৪০ ১০০% 
১৭। কবভটগভন্ট বপ (টাণ থকী)  ৪৪৮৬.৭৭ ৪৪৮৬.৭৭ ১০০% 
১৮। গেআট এন্ড আন্সুগযন্স ৭০৪২.৮৯ ৭২৪২.৮৯ ১০০% 
১৯। আনল্যান্ড ট্রান্সগাগট থন ২৬২৮.৩১ ২৬২৮.৩১ ১০০% 
২০। ফুগয়র পয আবনবয়ার যান (৩ ভা)  ১০৫৯.৭৭ ১০৫৯.৭৭ ১০০% 
২১। বনভ থাণকারীন তফদ্যুবতক বফর ১৪.০০ ০০ ০.০০ 
২২। বুাট এন্ড আনকাভ ট্যাে ১৪১৪৩.৪০ ১৪১৪৩.৪০ ১০০% 
২৩। কাস্টভ বডউটি  ,ট্যাগে এন্ড বুাট  ৩১৯১.৯৫ ৩১৯১.৯৫ ১০০% 
২৪। বনভ থাণকারীন সুদ (৩)%  ২১৭৫.০৮ ২১৭৫.০৮ ১০০% 
২৫। বপবজকুার কবন্টগজবন্স ০০ ০০ - 

২৬। কস্ট এুাগকগরন  ০০ ০০ - 

উ -গভাট (মূরধন ব্যয়)  ২৮০৩৫৫.১২ ২৭৯৫২১.৩৬  

ফ থগভাট (ক(+)খ )  ২৮০৯২০.৪৪ ২৭৯৮৬৯.০০ ৯৯.৬৩ 

 

১১। প্রকে বযদ থনঃ অআএভআ বফবাগগয কাযী বযচারক (বফদ্যুৎ) জনাফ গভাঃ তাীপ যভান কর্তথক গত ১৯ বডগম্বয 

২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থন কাগর প্রকে বযচারক ফা প্রকে ংবিষ্ট গকান কভ থকতথা 

উবস্থত বছগরন না।  

 

১২।    ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১২.১। প্রকগেয অতায় বেবরয়াবয বগস্টভ দ্যআটি ১২০ গভগায়াট েভতাম্পন্ন গ্যা টাযফাআন আউবনট স্থান কযা 

গয়গছ; এআ আউবনটগুবর গজনাগযর আগরকবট্রক (GE), োন্স কর্তথক প্রস্তুতকৃত এফং ২০১৫ াগর উৎাদনকৃত গদখা মায়। 
গ্যা টাযফাআন আউবনগটয কবভবনং কাজ গল গয়গছ এফং যীোমূরকবাগফ চারাগনা গয়গছ। ২০/০৮/২০১৬ তাবযগখ 

দ্যআটি আউবনগটয Initial Commercial Operation ম্পন্ন গয়গছ এফং পরবাগফ বফদ্যুৎ উৎাদন কযা ম্ভফ 

গয়গছ। প্রকে দবরর নুমায়ী ায়ায প্ল্ুাগন্টয েভতা ৩৩০ গভগায়াট নুগভাবদত গর প্রকৃতগে প্ল্ুাগন্টয গযগটড 

কুাাবটি ৩৬৫ গভঃ ঃ (গ্যা টাযফাআন ২৪০ গভঃ ঃ + স্টীভ টাযফাআন ১২৫ গভঃ ঃ ) । National Load 

Dispatch Centre (NLDC)-এয চাবদায বববিগত এ গকগেয উৎাদন হ্রা /বৃবি কযা য়। বফদ্যুৎ গকগেয প্রধান 

প্রধান গঙ্গয গেববপগকন প্রবতগফদগনয ংযুবক্ত-‘ক’ গত গদয়া গরা।   

 

১২.২। প্রকগেয অতায় বেবরয়াবয বগস্টভ একটি ১২৫ গভগায়াট েভতাম্পন্ন স্টীভ টাযফাআন আউবনট স্থান কযা 

গয়গছ; উক্ত আউবনটটি Harbin,China কর্তথক প্রস্তুতকৃত এফং ২০১৫ াগর উৎাদনকৃত গদখা মায়। বফদ্যুৎ গকগে 



 

স্থাবত HRSG(Heat Recovery Steam Generator) ফয়রাযটি HANGJU,China কর্তথক প্রস্তুতকৃত এফং 

২০১৬ াগর উৎাদনকৃত। 
 

১২.৩। বফদ্যুৎ গকগে স্থাবত গ্যা বুস্টায কভগপ্রযটি Mantarbo, Diesel,Germany কর্তথক প্রস্তুতকৃত এফং ২০১৫ াগর 

উৎাদনকৃত। প্রকে দপ্তগযয াগথ অরাসূগে জানা মায়, ০৬/০৯/২০১৬ তাবযগখ গটি চালু গয়গছ। Gas 

Transmission Company Limited (বজটিবএর) কর্তথক ৪০০ বভটায গ্যা াআ রাআন স্থাগনয কাজ গল 

গয়গছ।  
১২.৪। প্রকগেয অতায় দ্যআটি ২৩০ গকবব রাআন গফ এফং একটি ২৩০ গকবব গডড এন্ড টায়ায টাণ থকী বববিগত স্থান কযা 

গয়গছ। উক্ত কাজটি M/s JVCA of Guangdong Power Engineering Corporation (GPEC) and 

Guangdong Electric Power Design Institute (GEDI), China গত যাবয ক্রয় িবত(বডবএভ) 

ক্রয় কযা গয়গছ। বফদ্যুৎ গকগেয ায়ায আবুাকুগনয জন্য Power Grid Company of Bangladesh 

Limited (ববজববফ) কর্তথক ঞ্চারন রাআন  বনভ থাণ কাজ গল গয়গছ।  
 

১২.৫।   মূর নুগভাবদত প্রকগে যাভ থক গফায ংস্থান বছরনা। বকন্তু যফতীগত ংগাবধত বডবব’গত গভাট ৮২৭.০০ রে 

টাকা ব্যগয় যাভ থক গফায ংস্থা যগয়গছ। প্রস্তাবফত বডবব নুমায়ী Engineering/ Consultancy 

service গফায জন্য  ৭৭৬.৩০ রে টাকা মূগল্য ২০/০৮/২০১৫ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত গয়গছ এফং ৩১/০৩/২০১৭ 

তাবযগখ চুবক্তয গভয়াদ উিীণ থ গয়গছ। নুরূবাগফ Environmental Consultancy Service গফায 

জন্য  ৫০.৭০ রে টাকা মূগল্য ৩০/০৯/২০১৪ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত গয়গছ এফং ৩১/০৩/২০১৭ তাবযগখ চুবক্তয গভয়াদ 

উিীণ থ গয়গছ। এভতাফস্থায়, অগরাচু প্রকগেয ংগাধন প্রস্তাগফ উক্ত গঙ্গয ন্তভূ থবক্ত ভূতাগে নুগভাদগনয ম থাগয় 

গে; মা “যকাবয খাগত উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকযণ, নুগভাদন  ংগাধন িবত” ংক্রান্ত বযে নুমায়ী 

বযকেনা শংখরায বযবি।  
 

১২.৬। ০৮/০১/২০১৮ তাবযগখ অআএভআবড গত গপ্রবযত গে বনবভ থত বফদ্যুৎগকগেয Factory Acceptance Certificate/ 

Operational Acceptance Certificate এয কব চায়া গর ংস্থা গত যফযা কযা য়বন। 

 

১৩। প্রকগেয উগেশ্য জথন:  

বযকবেত উগেশ্য প্রকৃত জথন 
(ক) প্রাকৃবতক গ্যাগয দ্বুফাগযয ভােগভ বফদ্যুৎ 

উৎাদন কগয বফদ্যুৎ চাবদা  যফযাগয ভগে 

ক্রভফধ থভান ব্যফধান হ্রা কযা; 

(ক) ২০/১২/২০১৬ পরবাগফ প্ল্ুান্টটি ফাবণবজুক 

াগযন শুরু কগয  জাতীয় গ্রীগড বফদ্যুৎ যফযা 

কযগছ। পগর উৎাদন ঘাটবত পূযন  গরাডগবডং হ্রা 

গগয়গছ ফগর প্রকে দপ্তয জানায় । 
(খ) ফতথভাগন  বফদ্যভান/বফদ্যুৎ ঘাটবত রাঘফ  গরাড 

গবডং কভাগনা; 

(খ) কম্বাআন্ড াআগকর ায়ায প্ল্ুান্ট স্থাগনয পগর গ্যা 

টাযফাআন ংগয বনগ থত গধোঁয়া পুনযায় ব্যফায কগয স্টীভ 

টাযফাআন চারাগনা য়, পগর গকানরূ জ্বারানী ছাোআ 

বতবযক্ত ৫০% বফদ্যুৎ উৎাদন কযা ম্ভফ য়। 
(গ) জাতীয়  বগ্রগড বফদ্যুগতয বনযফবেন্ন  বস্থবতীর 

বফদ্যুৎ যফযা  বগস্টভ বযরাগয়বফবরটি বৃবি। 
(গ) প্ল্ুান্টটিগত উৎাবদত বফদ্যুৎ যফযাগয ভােগভ 

অঞ্চবরক বফদ্যুৎ চাবদা গনকাংগ ম্পূণ থবাগফ পূযণ 

গে ফগর প্রকে দপ্তয জানায় । 
 

  



 

১৪। প্রকগেয প্রধান প্রধান প্রবকউযগভন্ট ংক্রান্ত তথ্যঃ 
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e no 
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procurement 

(goods/works/co

nsultancy) as per 

bid document 

Tender /Bid/ 

proposal cost 

 

Tender/Bid/ 

proposal 

Date of 

completion 

of 

work/Servic

es and 

supply of 

goods 

Pro
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Corpor
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dong 
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c 
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e 
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M 
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Substation under 
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প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রগভয কবতয় বস্থযবচেঃ 

RMS



 

১৫। বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকগেয ববঅয এ বডট ংক্রান্ত গকান তথ্য ায়া মায়বন। ০৮/০১/২০১৮ তাবযগখ অআএভআবড 

গত গপ্রবযত এক গে বডট ম্পগকথ তথ্য চায়া গর ংস্থা গত গকান তথ্য প্রদান কযা য়বন।    

  

১৬। সুাবয/ভতাভত:  

১৬.১।  বফদ্যুৎ গকগে ঠিকভত গ্যা যফযা না কযা গর ফাংরাগদ যকাগযয এত বৃৎ গঙ্কয বফবনগয়াগ পরপ্রসূ গফনা। 
জারারাফাদ গ্যা ট্রান্সবভন এন্ড বডবিবফউন বগস্টভ বরবভগটড এফং  গগট্রাফাংরায উর্ধ্থতন কর্তথগেয াগথ 

গমাগাগমাগ কগয ঠিক বযভাগণ  চাগ গ্যা যফযা কযায বফলয়টি বফববডবফ এফং বফদ্যুৎ বফবাগ বনবিত কযগফ;  

১৬.২। প্রগয়াজন নুাগয গ্যা বুস্টায কভগপ্রয চালু যাখগত গফ মাগত কগয গ্যাগয চা বকছুটা কভ ায়া গগগর 

কাংবেত ভাোয় বফদ্যুৎ উৎাদন কযা মায়; 

১৬.৩।  কর গুরুেপূণ থ মগন্ত্রয গাগয় আংগযজী বালায় মুবদ্রত গযটিং গপ্ল্ট রাগাগত গফ এফং কর গুরুেপূণ থ মন্ত্রাংগয আংগযজী 

বালায় মুবদ্রত ব্যফাযবফবধ (User manual) যফযা কযায বফলয়টি বনবিত কযগত গফ; 

১৬.৪। বফদ্যুৎ গকেটি দেতায াগথ বযচারনায জন্য গকান গকাম্পানীয াগথ Long Term Service Agreement 

(LTSA) না কগয প্রবেণপ্রাপ্ত  প্রগকৌরীগণগক এআ বফদ্যুৎ গকগেয O &M এ দায়ন কযায বফলয়টি বফগফচনা 

কযগত গফ; 

১৬.৫। মূর নুগভাবদত প্রকগে যাভ থক গফায ংস্থান বছরনা। বকন্তু যফতীগত ংগাবধত বডবব ’গত গভাট ৮২৭ .০০ রে 

টাকা ব্যগয় যাভ থক গফায ংস্থা যগয়গছ। প্রস্তাবফত বডবব নুমায়ী Engineering/ Consultancy 

service গফায জন্য  ৭৭৬ .৩০ রে টাকা মূগল্য ২০ /০৮/২০১৫ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত গয়গছ এফং ৩১ /০৩/২০১৭ 

তাবযগখ চুবক্তয গভয়াদ উিীণ থ গয়গছ। নুরূবাগফ Environmental Consultancy Service গফায 

জন্য  ৫০.৭০ রে টাকা মূগল্য ৩০/০৯/২০১৪ তাবযগখ চুবক্ত স্বােবযত গয়গছ এফং ৩১ /০৩/২০১৭ তাবযগখ চুবক্তয গভয়াদ 

উিীণ থ গয়গছ। এভতাফস্থায় , অগরাচু প্রকগেয ংগাধন প্রস্তাগফ উক্ত গঙ্গয ন্তভূ থবক্ত ভূতাগে নুগভাদগনয ম থাগয় 

গে; মা “যকাবয খাগত উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন , প্রবক্রয়াকযণ, নুগভাদন  ংগাধন িবত ” ংক্রান্ত বযে নুমায়ী 

বযকেনা শংখরায বযবি। ববফষ্যগত এ ধযগণয বনয়গভয ব্যতুয় বযায কযগত গফ ;  

 

১৬.৬ প্রকগেয ববঅয-এ বডট ংক্রান্ত গকান তথ্য ায়া মায়বন। ০৮/০১/২০১৮ তাবযগখ অআএভআবড গত বফববডবফ ’য 

বনকট গপ্রবযত গে বডট ম্পগকথ তথ্য চায়া গর ংস্থা গত গকান তথ্য প্রদান কযা য়বন। প্রকগেয বডট ংক্রান্ত 

তথ্য ভন্ত্রণারয়/অআএভআবডগক বনধ থাবযত ছগক যফযা কযগত গফ; 

 

১৬.৭ বনবভ থত বফদ্যুৎগকগেয Factory Acceptance Certificate/ Operational Acceptance Certificate এয 

কব ভন্ত্রণারয়/অআএভআবডগক যফযা কযগত গফ; 

 

১৬.৮ সুাবয ১৬.১ গত ১৬.৭ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ১(এক) ভাগয ভগে অআএভআবড’গক ফবত কযগত 

গফ। 
 

  

 

  



 

ংযুবক্ত-ক 

Sl. 

No. 

Name of the 

major 

components 

Specification in brief Country 

of origin 

Year of 

Manufacturing 

1 2 3 4 5 

1 Gas Turbine Frame GE GE, 

France 

2015 

2 Gas Turbine 

Generating Unit 

Model: 9A5 

Rated Capacity: 120.8MW (151 MVA) 

Maximum Continuous Capacity: 163 

MVA 

Rated Voltage: 14.5 kV 

Maximum Voltage: 16 kV 

Fluctuation rate of outlet voltage: 90% ~ 

110% 

Power Factor: 0.8;  

Rated Current: 6012A 

GE, 

Austria 

2015 

3 HRSG Model No.: NG-S209E-R 

HP(LP) Output 181.1 (42.2) t/h 

HP(LP) Steam Pressure 10.71 (0.55) 

MPa 

HP(LP) Steam Temperature 539.5 

(250.9)° C 

Gas Temperature 563.8°C 

HBG, 

China 

2016 

4 Steam Turbine Rated Power: 124.72 MW 

Speed: 3000 rpm 

Rated temperature: 537°C 

LP Steam: 0.61 MPa 

LP steam temp.: 249.7°C 

Condenser back pressure: 12kPa 

Dongfan

g, China 

2015 

5 Steam Turbine 

Generator 

Output 168.7 MVA 

Rated Power: 135 MW 

Rated Speed: 3000 rpm 

Dongfan

g, China 

2015 

6 Gas Booster 

Compressor 

Integrally Geared Compressor 

Rated Capacity: 80576 Nm
3
/h 

Rated Power: 5500 kW 

MAN 

Diesel & 

Turbo 

SE, 

Germany 

2015 

7 Transformers Type: SFZ-182000/230 

Product Code: 1TBEA.710.20687 

Rated Power: 182000/182000 kVA 

Connection combination (kv): 

280x1.25%/14.5 

Cooling mode:  ONAN (75%)/ ONAF 

(100%) 

TBEA, 

China 

2015 

8 HV Circuit 

Breaker 

Type: SF6 Circuit Breaker 

Rated Voltage: 252 kV 

Rated Current: 4000 A 

Rated Short-circuit breaking Current: 50 

kA 

Jiangsu, 

China 

2015 



 

9 Fuel Gas System 3 stage pressure reducing RMS Tormene 

A.G 

Switzerla

nd 

2015 

10 DCS Siemens PCS7 DCS 

Server Based Double bus technology 

Siemens , 

Germany 

2015 

11 Generator Circuit 

Breaker 

Type: SF6 Circuit Breaker 

Rated Voltage: 23 kV 

Rated Current: 8500 A 

ABB, 

Switzerla

nd 

2015 

 



 

চোঁাআনফাফগঞ্জ ১০০ গভঃঃ এআএপ গফআজড ায়ায প্ল্ুান্ট বনভ থাণ (১ভ ংগাবধত) ীল থক প্রকগেয 

ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকগেয নাভ : চোঁাআনফাফগঞ্জ ১০০ গভঃঃ এআএপ গফআজড ামায প্ল্ুান্ট বনভ থাণ (১ভ 

ংগাবধত)  

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় / বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় / বফদ্যুৎ বফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন গফাড থ  

৪।    প্রকগেয ফস্থান : অভনুযা, চোঁাআনফাফগঞ্জ দয, চোঁাআনফাফগঞ্জ 

৫।   প্রকে গ্রগনয টভূবভ  :  

 

ফাংরাগদগয উযাঞ্চগর বফগলতঃ বৃিয যাজাী ঞ্চগর গ্যা ংকগটয কাযগণ চোঁাআনফাফগঞ্জ গজরায় ১০০ 

গভগায়াট েভতাম্পন্ন তযর জ্বারানী বববিক বফদ্যুৎ গকে বনভ থাগণয উগদ্যাগ গ্রণ কযা য়। গযর রাআন ব্যফায কগয 

গতর বযফগনয সুবফধা থাকায় চাাআনফাফগঞ্জ গজরায দয উগজরায অভনুযা নাভক স্থান প্রকে এরাকা বগগফ 

বনফ থাচন কযা য়। প্রকেটি ফায়া থ গক্রবডট থ থায়গন ফাস্তফায়ন কযায তথাগগে যকাবয ক্রয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি 

কর্তথক নুগভাবদত য় এফং থ থ বফবাগ sovereign guarantee প্রদান কগয। ২০১৩ াগরয গপ্রোগট গদগয 

বফযাজভান বফদ্যুৎ ংকট গভাকাবফরা কযায জন্য কুআক গযন্টার বববিক বফদ্যুৎ গকগেয াাাব যকাযী বাগফ কবতয় 

বফদ্যুৎ গকে স্থাগনয উগদ্যাগ গনয়া য়। স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভােগভ প্রকে ংরগ্ন এরাকায়  বফদ্যুৎ চাবদা 

গভটাগনায জন্য অগরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৬।      প্রকগেয উগেশ্য  : (i) ফতথভাগন বফদ্যভান বফদ্যুৎ ঘাটবত রাঘফ  গরাড গবডং কভাগনা;  

(ii) স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভােগভ প্রকে ংরগ্ন এরাকায়  বফদ্যুৎ চাবদা 

গভটাগনা এফং গ্রাক ম থাগয় বফদ্যুৎ যফযাগয বযরাগয়বফবরটি বৃবি কযা; 

(iii) বগস্টভ র কভাগনা; এফং 

(iv)  জাতীয় বগ্রগড বনযফবেন্ন  বস্থবতীর বফদ্যুৎ যফযা এফং  বগস্টভ 

বযরাগয়বফবরটি বৃবি। 

৭। প্রকগেয নুগভাদন  : 

২৬/০১/২০১৪ (একগনক কর্তথক নুগভাবদত) 

 

 

 

 

 



 

নুগভাবদত ব্যয় 

গভাট 

বজবফ 

ফায়া থ গক্রবডট 

ংস্থায বনজস্ব 

প্রকৃত ব্যয় 

গভাট 

বজবফ 

ফায়া থ গক্রবডট 

ংস্থায বনজস্ব 

নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয 

%) 

মূর 

 

ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১১৩২২.৭০ 

১৪৪৫৩.৭০ 

৮৯২৩৮.৮৫ 

৭৫৪০.১৫ 

১০৯৮৭৯.৪৮ 

৯৬২৯.৮৫ 

৮৯৬১৫.৭০ 

১০৬৩৩.৯৩ 

১০৮০৬২.১১ 

৭০৩৯.২৪ 

৮৯৬১৫.৭০ 

১১৪০৭.১৭ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৫ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৭ 

জুরাআ/২০১৩ 

গত 

জুন/২০১৭ 

৩২৬০.৫৯ 

(ব্যয় হ্রা)  

(-২.৯৩%) 

২ ফছয 

(১০০%) 

* ববঅয এ প্রদি তথ্য নুাগয। 
 

১৩। বযদ থনকৃত বফববন্ন ংগ বববিক গ্রগবত : 

১৩ .১ :  

 

 

 

 

অগরাচু প্রকগে M/s Hubei Electric Power Survey and Design Institute, China 

বফদ্যুৎ গকে বনভ থাগণয ঠিকাদায বগগফ কাজ কযগছ। ৩১ ভাচ থ ২০১৩ তাবযগখ ঠিকাদাগযয াগথ টাণ থকী বববিগত বফদ্যুৎ 

গকে বনভ থাণ, বফদ্যুৎ গকে স্তান্তগযয য ২(দ্যআ) ফছগযয য়াগযবন্ট ববযয়ড এফং য়াগযবন্ট ববযয়ড গগল ৪(চায) 

ফছগযয LTSA(Long Term Service Agreement)-এয জন্য চুবক্ত স্বােবযত য়। ১৬ গভ ২০১৫ 

তাবযগখ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চোঁাআনফাফগঞ্জ ১০০ গভঃ ঃ ায়ায প্ল্ুান্ট বনভ থাণ 

৮। প্রকগেয ব্যয় : (রে টাকা) 

৯। প্রকগেয প্রধান প্রধান 

ংগবববিক ফাস্তফায়ন 

: বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন ( PCR) এফং ভাঠ বযদ থনকাগর 

প্রাপ্ত তথ্যাবদ নুমায়ী প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বযবষ্ট ‘ক’-

গত ংযুক্ত কযা গরা। 

১০। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত : বজবফ, ংস্থায বনজস্ব এফং ফায়া থ গক্রবডট থ থায়গন ১ভ ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী গভাট ১০৯৮৭৯.৪৮ রে টাকা ব্যয় ংফবরত প্রকেটিয গভাট ব্যয় গয়গছ 

১০৮০৬২.১১ রে টাকা (ববঅয নুাগয)।  

গ বগগফ প্রকেটিয অবথ থক গ্রগবত ৯৮.৩৪%। প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

(ববঅয নুাগয)। বডববয ববড বুাট, ব্যাংক চাজথ এফং ন্যান্য কগয়কটি 

খাগত গভাট ৯৯৫.২০ রে টাকা ব্যয় াশ্রগয়য কাযগণ প্রকগেয অবথ থক গ্রগবত কভ।  

১১।     কাজ ভাপ্ত থাকগর তায 

কাযণ 

: বযদ থনকাগর জানা মায় প্রকগেয গকান কাজ ভাপ্ত গনআ। 

 

১২।    বযদ থগনয ফাস্তফ ফস্থা : অআএভআবডয কাযী বযচারক জনাফ গভাঃ ভাহু্বফ  জাভান কর্তথক চোঁাআনফাফগঞ্জ 

গজরায চোঁাআনফাফগঞ্জ দয উগজরায অভনুযায় প্রকগেয অতায় ফাস্তফাবয়ত 

কাম থক্রভ ০৯/০৫/২০১৮ তাবযগখ বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর ংবিষ্ট 

প্রগকৌরী এফং ববডবফ ’য ংবিষ্ট কভ থকতথা-কভ থচাযী উবস্থত বছগরন। 

বযদ থনকাগর প্রাপ্ত তথ্য  উাি এয য বববি কগয চূোন্ত ভাপ্ত প্রবতগফদন 

প্রণয়ন কযা গয়গছ। 



 

 

 

 

 

 

১৩.২ 

 

 

 

১৩.৩ 

 

 

 

১৩.৪ 

 

 

 

১৩.৫ 

 

 

 

১৩.৬ 

প্রকগেয বববিপ্রস্তয স্থান কগযন। দাবয়েপ্রাপ্ত প্রগকৌরী জানান বফদ্যুৎ গকগেয ১২টি গজনাগযটয এয ভগে ১১টিয 

কবভবনং ০৬/০৬/২০১৭ তাবযগখ থ থাৎ প্রকে গভয়াগদ ম্পন্ন গয়গছ। ফবষ্ট ১টি গজনাগযটগযয কবভবনং 

১৯/০৮/২০১৭ তাবযগখ ম্পন্ন য়। বতবন অয জানান এআ বফদ্যুৎ গকে গত গফ থাচ্চ ১০২ গভগায়াট বফদ্যুৎ উৎাদন 

কযা ম্ভফ গয়গছ ফা গে। 
 

অগরাচু প্রকগেয অতায় ১০০ গভগায়াট বফদ্যুৎ গকে স্থাগনয রগেু ১২টি ৮.৯ গভগায়াট েভতাম্পন্ন গজনাগযটয 

ংগ্র কযা গয়গছ। এআ গজনাগযটযগুবর Wartsila, Finland গত ক্রয় কযা গয়গছ। ১২টি গজনাগযটগযয গভাট 

েভতা ১০৬.৮ গভগায়াট (বচে :০১)।  
 

প্রকগেয অতায় ৩টি Step up Transformer  ২টি Auxiliary Transformer স্থান  চালু 

কযা গয়গছ। এগুবর TBEA, China গকাম্পানীগত প্রস্তুতকৃত। Transformer এয Fire fighting 

equipments and fire  protection wall এয কাজ ভাপ্ত গয়গছ (বচে :০২)।  
 

প্রকগেয অতায় ফাউন্ডাযী য়ার (২৮৩৪ ফুট)  ভাটি বযাট কাজ ভাপ্ত গয়গছ। গতর অনগরাবডং এয জন্য  Oil 

tank, Fuel unloading pump এয াআরাআন স্থান ফুগয়র ট্যাংক স্থাগনয কর প্রকায কাজ ভাপ্ত 

গয়গছ (বচে :০৩)। 
 

গজনাগযটয, আবঞ্জন, বচভনী, গয়র ট্যাংক প্রধান প্রধান মন্ত্রাবত  স্থানায কাজ ম্পন্ন গয়গছ। প্রাবনক বফন  

স্টাপ ডযগভটযী বফবডং এয কাজ  কাজ ভাপ্ত গয়গছ। কুবরং  স্টীভ াআ রাআগনয াআগরাগপ্রায গটষ্ট এফং আবঞ্জন 

রুগভ Pipe flushing & pickling test এয কাজ গল গয়গছ। 
 

প্রকগেয অতায় বডবব-গত উগেবখত ংস্থান নুমায়ী গভাট ২৪.১৪ একয জবভ বধগ্রণ কযা গয়গছ।  
 

 

প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত গজনাগযটয : বচে-০১  

 

প্রকগেয অতায় স্থানকৃত ট্রান্সপযভায: বচে-০২ 

 



 

 

 

প্রকগেয অতায় স্থানকৃত ফুগয়র ট্যাংক: বচে-০৩ 

 

 

বফদ্যুৎ গকগেয কগরার রুভ: বচে-০৪ 

 

 

 

প্রকগেয অতায় স্থানকৃত গযর রাআন: বচে-০৫ 

 

 

বফদ্যুৎ গকগেয বচভবন: বচে-০৬ 

 

 

 

বফদ্যুৎ গকগেয আবঞ্জন র: বচে-০৭ 

 

 

কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয জন্য বনবভ থত ডযগভটবয: বচে-০৮ 

 

১৩.৭ 

 

অগরাচু বফদ্যুৎ গকে গত ায়ায আবুাকুগনয জন্য ায়ায গ্রীড গকাম্পানী ফ ফাংরাগদ (ববজববফ) কর্তথক ববন্ন 

একটি প্রকগেয অতায় ১৩২/৩৩ গকবব াফগস্টন এফং ট্রান্সবভন রাআন বনভ থাগণয কাজ ভাপ্ত গয়গছ।  

 



 

১৩.৮ 

 

১৩.৯ 

 

১৩.১০ 

স্থাবত বফদ্যুৎ গকগেয জ্বারাবন গযগরয য়াগগনয ভােগভ বযফণ কযা য়। বযফণ সুবফধায জন্য নতুন ৭০৬ ফুট 

গযরগয় রাআন বনভ থান কাজ ম্পন্ন গয়গছ (বচে :০৫)। 

প্রকগেয অতায় বফদ্যুৎ গকগেয প্রাবনক বফন এফং কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয ফফাগয জন্য ডযগভটবয বনভ থাণ কযা 

গয়গছ (বচে :০৮)। 

প্রকগেয টান থ-কী ঠিকাদাগযয ক্রয়কৃত মানফান (১টি বজ, ২টি বকঅ  ২টি ভটযাআগকর) চুবক্ত নুাগয বফদ্যুৎ 

গকগে ব্যফায কযা গে। 

১৪।        প্রকগেয উগেশ্য জথন:   

বযকবেত বজথত 

(i) ফতথভাগন বফদ্যভান বফদ্যুৎ ঘাটবত রাঘফ  গরাড গবডং কভাগনা;  (i) বফদ্যুৎ গকে চালু য়ায় বফদ্যুৎ ঘাটবত  গরাড গবডং 

কগভগছ; 

(ii) স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদগনয ভােগভ প্রকে ংরগ্ন এরাকায়  

বফদ্যুৎ চাবদা গভটাগনা এফং গ্রাক ম থাগয় বফদ্যুৎ যফযাগয 

বযরাগয়বফবরটি বৃবি কযা; 

(ii) স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ উৎাদন কযায় প্রকে ংরগ্ন 

এরাকায় বফদ্যুৎ চাবদা গভটাগনায াাাব গ্রাক ম থাগয় 

বফদ্যুৎ যফযাগয বযরাগয়বফবরটি বৃবি গগয়গছ; 

(iii) বগস্টভ র কভাগনা; এফং (iii) স্থানীয়বাগফ বফদ্যুৎ গকে বনভ থাণ য়ায় 

ট্রান্সবভনজবনত বগস্টভ র হ্রা গগয়গছ; এফং 

(iv)  জাতীয় বগ্রগড বনযফবেন্ন  বস্থবতীর বফদ্যুৎ যফযা এফং  

বগস্টভ বযরাগয়বফবরটি বৃবি। 
(iv)  জাতীয় বগ্রগড গফ থাচ্চ ১০২ গভগায়াট বফদ্যুৎ 

যফযাগয ভােগভ বগস্টভ বযরাগয়বফবরটি বৃবি গগয়গছ। 

 

১৫। 
প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ:  

ক্রবভ

ক নং 

প্রকে বযচারগকয নাভ  দফী পূন থকারী

ন 

খন্ডকারীন দাবয়ে ারগনয গভয়াদ ভন্তব্য 

গমাগদাগনয তাবযখ ব্যাবতয তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ গখ গভাঃ অরাউেীন, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রগকৌরী 

পূন থকারী

ন 

- ০৩/০৭/২০১৪ ১৮/০৯/২০১৪ - 

০২ গভাঃ অবযফুয যভান, তত্ত্বাফধায়ক 

প্রগকৌরী 

পূন থকারী

ন 

- ১/০৯/২০১৪ প্রকে ভাপ্ত ম থন্ত - 

 

১৬। াবফ থক বফগিলণ: 

 ১৬.১ চোঁাআনফাফগঞ্জ গজরা দগযয অভনুযা এরাকায় বফদ্যুৎ গকেটি বনভ থাগণয পগর ১০২ (গফ থাচ্চ) গভগায়াট বফদূুৎ 

উৎাবদত গয় জাতীয় গ্রীগড যুক্ত গে। নতুন এ গকে চালু য়ায় বফদ্যুৎ এয গবাগেগজয ভস্যা গনকাংগ দূয গয়গছ, 

বফগল কগয চালাফাগদয ভয় চোঁাআনফাফগঞ্জ এ ঞ্চগরয গম ফােবত বফদ্যুৎ প্রগয়াজন য়, তা গনকটা পূযণ কযা ম্ভফ 

গে; 

১৬.২ ফাংরাগদগয উযাঞ্চগর বফগলতঃ বৃিয যাজাী ঞ্চগর গ্যা ংকগটয কাযগণ চোঁাআনফাফগঞ্জ গজরায় ১০০ 

গভগায়াট েভতাম্পন্ন তযর জ্বারানী বববিক এ বফদ্যুৎ গকে বনভ থাণ কযা য়। বকন্তু বযদ থনকাগর জানা মায় চাবদাভত 



 

জ্বারাবন যফযা ায়া মায় না। পগর ফ-ভয় বফদ্যুৎ গকেটি গফ থাচ্চ উৎাদগন গমগত াগয না।  

তগফ অগরাচনায় জানা মায় গচ গভৌসুগভ, বক অয়াগয বফদ্যুগতয গফ থাচ্চ চাবদা থাগক। জাতীয় বগ্রগডয চাবদায বববিগত 

বফদ্যুৎ গকেটি বফদ্যুৎ উৎাদন কগয থাগক।  

বফদ্যুৎ গকেটি গফ থাচ্চ উৎাদন েভতায় ২৪ ঘন্টা ফা একবদন চালু থাকগর ৫,৪০,০০০ (োঁচ রে চবে াজায) বরটায 

জ্বারাবনয (পাগন থ গয়র) প্রগয়াজন য়। বফদ্যুৎ গকগেয জন্য স্থাবত ফুগয়র ট্যাংগকয ধাযণেভতা ১,৫০,০০,০০০ (এক গকাটি 

ঞ্চা রে) বরটায। থ থাৎ ভজুদকৃত জ্বারাবন বদগয় প্রায় ২৭ বদন বফদ্যুৎ গকেটি চালু যাখা ম্ভফ। ফ থগল জুন ২০১৮ ভাগ 

বফদ্যুৎ গকেটিগত গভাট ৭৫,০০,০০০ (পঁচািয রে) বরটায জ্বারাবন প্রগয়াজন য়। এয বফযীগত ঐ ভাগ ৫০,০০,০০০ (ঞ্চা 

রে) বরটায জ্বারাবন যফযা কযা য়; 

১৬.৩ বফদ্যুৎ গকগেয নুগভাবদত জনফগরয কর গদ বনগয়াগ প্রদান কযা য়বন। বফদ্যুৎ গকগেয কাম থক্রভ প্রকে ভাবপ্তয য 

Long Term Service Agreement (LTSA) এয ভােগভ কযা গে। এ চুবক্তয গভয়াদ জুন ২০১৯ াগর 

গল গফ। প্রকেটিয অতায় গদগ  বফগদগ প্রবেণ নুবষ্ঠত গয়গছ। Long Term Service Agreement 

(LTSA) এয গভয়াদ গল ফায পূগফ থআ বফদ্যুৎ গকেটি চর যাখায জন্য বফববডবফ’য প্রবেণপ্রাপ্ত প্রগকৌরীগণগক বফদ্যুৎ 

গকগেয Operation & Management(O &M) এ দায়ন কযা জরুবয; এফং 

১৬.৪ বযদ থনকাগর বফদ্যুৎ বফবাগ গত প্রাপ্ত ববঅয-এ প্রকগেয কগম্পাগনন্ট বববিক গ্রগবত ম থাগরাচনায ভয় ব্যয় 

ংক্রান্ত তগথ্য বকছুটা ত্রুটি বযরবেত য়। এছাো ববঅয-এ প্রকগেয উগেগশ্যয বফযীগত জথন উগেখ কযায কথা 

থাকগর তা কযা য়বন। ংবিষ্ট প্রগকৌরী বফলবয়টি ংগাধন উগদ্যাগ গ্রণ কযগফন ফগর জানান। 

১৭। ভস্যা :  

 ১৭.১ বফদ্যুৎ গকগেয চাবদা নুাগয জ্বারাবন ায়া মাগে না ;  

১৭.২ প্রগয়াজনীয় জনফর ংকট যগয়গছ; 

১৭.৩ বফদ্যুৎ গকগেয Operation & Management(O &M) এয জন্য বফববডবফ’য প্রবেণপ্রাপ্ত জনফগরয 

ঘাটবত যগয়গছ; 

১৭.৪ ববঅয-এ তগথ্য ংগবত  ঘাটবত যগয়গছ; এফং  

১৭.৫ প্রকগেয বডবব-গত তফগদবক প্রবেগণ অআএভআবড’য প্রবতবনবধ ন্তভু থক্ত কযায উগেখ থাকগর তা কযা য়বন।  

১৮। সুাবযভারা :  

 অগরাচু প্রকেটিয ফাস্তফায়গনািয াবফ থক মূল্যায়গনয অগরাগক অআএভআবড’য সুাবয বনম্নরূ:  

 ১৮.১ বফদ্যুৎ গকগেয চাবদা নুাগয জ্বারাবন যফযাগয জন্য বফববডবফ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

 ১৮ .২  ববফষ্যগত নুরূ প্রকগেয গেগে প্ল্ুান্ট ুান্ড বাগযয য গকান গকাম্পানীয াগথ Long Term 

Service Agreement (LTSA) না কগয বফববডবফ’য প্রবেণপ্রাপ্ত প্রগকৌরীগণগক বফদ্যুৎ গকগেয 

Operation & Management(O &M) এ দায়ন কযায বফলয়টি বফগফচনা কযগত গফ; 

 ১৮.৩ বফববডবফ প্রকগেয প্রগয়াজনীয় জনফর বনগয়াগ বনবিত কযগফ। প্রগয়াজগন বফববডবফ’য চর নয় এভন বফদ্যুৎ 

গকগে কভ থযত জনফর অগরাচু বফদ্যুৎ গকগে জরুযী বববিগত দায়ন কযগফ; 

 ১৮.৪ ববফষ্যগত বফববডবফ গকান প্রকগেয ববঅয প্রণয়গনয ভয় বনধ থাবযত ছগক ঠিক তথ্য উস্থান কযগফ; 

এফং  



 

 ১৮.৫ তফগদবক প্রবেগণ অআএভআবড’য প্রবতবনবধ ন্তভু থক্ত না কযায বফলগয় বফববডবফ ব্যাখ্যা প্রদান কযগফ। 
১৯। উযু থক্ত সুাবযমূগয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা এ প্রবতগফদন প্রাবপ্তয ০২ (দ্যআ) ভাগয ভগে অআএভআবড -গক ফবত 

কযগত গফ। 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বযবষ্ট ‘ক’ 

                                                                                                        (রে টাকায়)  

                                                                                                                  (ববঅয নুাগয) 

 

ক্রঃ

 

নাং 

আইকটভ 

আযশডশশ অনুমায়ী শশআয অনুমায়ী 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজও

শফ 

(িা

নীয়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট 

(িানীয়

) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

থভাট 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজওশফ 

(িানী

য়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া

 ম 

থক্রশড

ট 

(িানী

য়) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

 

থভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

মূ

৫

৬



 

ক্রঃ

 

নাং 

আইকটভ 

আযশডশশ অনুমায়ী শশআয অনুমায়ী 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজও

শফ 

(িা

নীয়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট 

(িানীয়

) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

থভাট 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজওশফ 

(িানী

য়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া

 ম 

থক্রশড

ট 

(িানী

য়) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

 

থভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 



 

ক্রঃ

 

নাং 

আইকটভ 

আযশডশশ অনুমায়ী শশআয অনুমায়ী 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজও

শফ 

(িা

নীয়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট 

(িানীয়

) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

থভাট 

শশড

শফয 

শনজস্ব 

অথ ম 

শজওশফ 

(িানী

য়) 

শজওশফ  

(বফকদ

শে) 

ব্ায়া

 ম 

থক্রশড

ট 

(িানী

য়) 

ব্ায়া ম 

থক্রশডট  

(বফকদ

শে) 

 

থভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

  

    গভাট ১০৯৮৭

৯.৪৮ 

    গভাট ১০৮০৬

২.১১ 

(ববঅ

য) 

১০৮৮৮

৪.৩১ 

 



 

Technical Assistant for study on Energy Security & Feasibility 

Study  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১ ) 

 

প্রকগেয নাভঃ   :     Technical Assistant for study on Energy     

                                                           Security   & Feasibility Study. 

১।  প্রকগেয ফস্থান  : 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   :          

৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  : বফদ্যুৎ , জ্বারা   খবনজ ম্পদ ভন্ত্র রয়/বফদ্যুৎ বফবাগ । 

৪।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : ২০১৫ ২০১৭   

                                                                                                                                (রে টাকায়)  

প্রাক্কবরত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১

 ম থন্ত) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

ফ থগল 

ংগাবধ

ত 

মূর 
ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ভাচ থ, ২০১৫ 

গত 

বডগম্বয, ২০১৬

মার্চ , ২০১৫ 

গত 

জুন, ২০১৭

মার্চ , ২০১৫ 

গত 

জুন, ২০১৭

 

৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

(রে টাকায়) 

তথ্য সূেঃ ববঅয । 

ক্রবভক 

নং 
ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১  ম থন্ত) 

ফাস্তফ (%) অবথ থক ফাস্তফ (%) অবথ থক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

     

     

II 
 

II
   

II
   

   

  



 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয় । 

 

৭। টভূবভঃ 

 

৮। উগেশ্যঃ  

  

স্ত  

৯। প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ  

 

প্রকে নুগভাদনঃ- ১০জুন, ২০১৫ 

ফ থগল ংগাধনঃ- ০১ভাচ থ, ২০১৭ 

 

১০। ক্রয় কাম থক্রভঃ  

  

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

থ থ ফছয ংগাবধত এবডব ফযাে 
ফমুবক্ত 

ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ  গভাট টাকা প্রঃ াঃ গভাট টাকা প্রঃ াঃ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

 

 
১২।  উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ  
 
১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ  

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন গমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 

√ - 

√

√ - 

√ - 

√

√ - 

√ - - 

 

 

 

 



 

১৪।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

 

 

 
১৫। উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণ: প্রকগেয 

 

 

 
১৬। বডট :  ২০১৫-২০১৬ ( ) 

১৭। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

১৮।   প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব ( Time Over-run): প্রকগেয 

১৯। ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন ( If any): 

 

২০। চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরগম্বয কাযণ:  

 

২১। বযদ থন ম থগফেণঃ 

২১.১. বফগত ০৯ /১০/২০১৭ তাবযগখ এআ ভাবপ্ত প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয উগেগশ্য প্রকে বপগ প্রকে বযচারক 

প্রগকৌরী কাজী অফছায উবেন অগভদ  ন্যান্য কভ থকতথাগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়। 
২১.২. প্রকগে গকান গরাকফর প্রগয়াজন য়বন এফং গকান গদী বফগদী প্রবেণ গনআ । প্রকগে প্রায় ৭জন প্রকে বযচারক 

দাবয়ে ারন কগযন। 
২১.৩. প্রকগেয ধীগন২টি Study Report ততযীকযায বযকেনা বছর : 

১. Understanding of the Overall Security of energy supplies in   

    Bangladesh. 

২. Feasibility of the most attractive base load generation Optima    

   cofired with  specific case studies provided. 

 উগেবখত ২টি উগেশ্য/কাগজয ভগে প্রথভটি বজথত গয়গছ। ২য়টি বজথত য়বন। 
২১.৪. প্রকে বযচারক জানান  ,১ভটি বজথত য়ায  য ২য় ংগ বগগয় প্রধান  Focus Cool base 

generation গক এবেগয় ন্যান্য  Additional Priorities  বনগয় বনযুক্ত বাযতীয়  Consultant 

Firm গফী ভগনাগমাগী য়ায়  এফং তা ফাংরাগদগয বফদ্যভান ফাস্তফতায অগরাগক ফাংরাগদগয দীঘ থগভয়াদী 

স্বাথ থবযিী একটা  Studty Report য়ায উক্রভ গদখা গদয়। মায পগর প্রকে কর্তথে ২য় ফ থ গথগক  গয 



 

এগ প্রকে ভাবপ্তয গঘালনা কগয । এগত ংস্থাপ্রধাগনয ম্মবত গদখা মায় । মা ংস্থায প্রস্তাবফত ববঅয এয ৭নং 

নুগেগদ উগেখ অগছ ; 

২১.৫. প্রকগে বজবফ পান্ড গথগক গকান ব্যয় য়বন । প্রকগে গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ১১ .০৯৮১ গকাটি টাকা । তফগদবক 

াায্য ৯ .৫৫ গকাটি টাকা । তগফ As per Contract প্রকে ব্যয় ৫ .৪৯৫৫ গকাটি টাকা । এয ভগে ২ .৯৪৬১ 

গকাটি টাকা ব্যয় গয়গছ। ফাকী টাকা ব্যয় য়বন। Payment ADB কর্তথক গদয়া গয়গছ ; 

২১.৬. কভ থ বযকেনা নুমায়ী এআ প্রকে ভাপ্ত কযা মায়বন। ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদবর এফং ভিগয়য বাফ  

রেুনীয় ;  

২১.৭. এআ প্রকে গথগক অংবক পর রাব গর কাবিত output/outcome ায়া মায়বন।  
 

২২।        সুাবয: 

 

২২.১ ববফষ্যগত গদগয স্বাগথ থ কাজ কযগফ এভন Reputed Contractor/Consultant firmগক এ জাতীয় 

Study Report প্রণয়গনয গেগে গ্রাবধকায গদয়া গমগত াগয এফং গদগয স্বাথ থবফগযাধী   Terms& 

Condition বঙ্গকাযী consultant firm/ contractor গক কাগরা তাবরকাভূূ্ক্ত কযা গমগত াগয ; 

২২.২. প্রকে বযচারক/ংস্থায সুাবযগয অগরাগক প্রকে ভাপ্ত কযা গমগত াগয । তগফ ২টি রেু উগেগশ্যয ন্যতভ ১টি 

কভগাগনন্ট Study Report/Feasibility Study ‘য  part -2পুযণ না য়ায় বফবধ গভাতাগফক 

বযকেনা  কবভগনয নুভবত াগগে প্রকগেয চূোন্ত ভাবপ্তগত াগয ; 

 

২২.৩. নুগেদ ২২.১ গত ২২.২ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাবভ ০৩ ভাগয ভগে অআএভআ বফবাগগক জানাগত গফ। 
 

 

 

 

 

 

  



 

রুযার আগরকবট্রবপগকন অ-গগ্রগডন প্রগজট (যাজাী, যংপুয, খুরনা  ফবযার বফবাগ) ীল থক প্রকগেয 

ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১।  প্রকগেয ফস্থান  :  যাজাী , যংপুয, খুরনা  ফবযার বফবাগগয ৩৩টি েী বফদ্যুৎ বভবত (ফতথভাগন   

                                                      ৩৬টি)  

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   :  ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ণ গফাড থ। 

 

৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  : বফদ্যুৎ , জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ । 

 

৪।  প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়:   

                                                                                                 (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন 

২০১৭ 

ম থন্ত) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৩২২১৮

.১২ 
১৩৯৯৮২.৫৪ 

১৩২৭৮৪.

৪৭ 

জুরাআ ২০১০ 

গত জুন ২০১৫ 

জুরাআ ২০১০ 

গত জুন ২০১৭ 

জুরাআ ২০১০ 

গত জুন ২০১৭ 

৫.৮৭% 

বৃবি 
৪০% 

৫। প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

                                                                                                                                         (রে টাকায়)  

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৭ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (ক) যাজস্ব বাতা      

০১ ৪৫০১. কভ থকতথাগদয গফতন  ১১১.২১ ৭৭ জন ১১১.২১ ৫৪ জন 

৪৬০১. কভ থচাযীগদয গফতন  ২১৭.৭১ ৮৮ জন ২১৭.৭১ ১০৭ জন 

৪৭০০. বাতা 

৪৭০৫. ফাবেবাো বাতা 

৪৭১৩. উৎফ বাতা 

৪৭১৭. গভবডগকর বাতা 

৪৭৫৫. টিবপন বাতা 

৪৭৬৫. মাতায়াত বাতা 

৪৭৯৫. ন্যান্য বাতা 

 

 

 

১৪৯.৫২ 

৪০.৮৩ 

৩২.৫১ 

৭.৫১ 

১.২৬ 

৩০২.১৯ 

১৬১ জন 

 

১৪৯.৫২ 

৪০.৮৩ 

৩২.৫১ 

৫.৫১ 

১.২৬ 

২০৪.৬০ 

১৬১ জন 

৪৮০১. ভ্রভণ ব্যয়  ১৪৬.৬৯ এরএ ১৩৭.৪৭ 

বাগফ উগেবখত 

৪৮০৬. বপ বাো  ২০.২৯ ২নং বপ ২০.২৯ 

৪৮১৩. কাস্টভ শুল্ক/বুাট  ২৪৮৯.১৫ এরএ ২৩৬০.৩৬ 

৪৮১৬. গটবরগপান  ১৯.০৬ ১১ নং ১৭.৪৯ 

৪৮১৯. াবন  ০.৬৪ বপ ০.১৪ 

৪৮২১. বফদ্যুৎ  ৪.২৯ এরএ ৩.৭৯ 

৪৮২২. গ্যা  জ্বারানী  ১.৯৫  ১.৬১ 

৪৮২৩. গগট্রার  লুবিকুান্ট  ২৩৪.০৫ জী-৮টি, 

বক-অ-

১১৬.৪৪ 



 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৭ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬টি, ভটয 

াআগকর-

৬৮টি 

৪৮২৪. বফভা/ ব্যাংক চাগজথ  ৬৩৬.৯৯ এরএ ৬৩৬.৯৪ 

 

৪৮২৭. মুদ্রণ  ফোঁধাআ  ৩২.৫২ এরএ ৩২.৩৪ 

৪৮২৮. গস্টনাবয, বর স্টুাম্প  ৩৪.১৩ এরএ ৩২.৪২ 

৪৮৪০. প্রবেণ  ৪৮৯.৫৪ ২৩১ জন ৪৮৯.৫৪ 

৪৮৪৫. অপ্যায়ন  ২৬.৪৭ এরএ ২৪.২১ 

৪৮৪৬. বযফন ব্যয়  ৮৬৩.৮১ এরএ ৮২৮.৮১ 

৪৮৭৪. (ক) তফগদবক যাভ থক 

(খ)স্থানীয় যাভ থক 

 ২৭৯৪.০৭ 

৬৯২.৪৮ 

৪৪৭ জন ভা 

৬৮৮ জন ভা 

২৭০৯.৩৩ 

৬২৭.৬৬ 

৪৮৮৫. গটবস্টং বপ  ৮.৮০ এরএ ৩.৮০ 

 ৪৯০১. মানফান গভযাভত  ৬৫.১৩ জী-৮টি, 

বক-অ-

৬টি, ভটয 

াআগকর-

৬৮টি 

৪২.৯০ বাগফ উগেবখত 

৪৯০৬. অফাফে  ০.৫৯ এরএ ০.৫৯ 

৪৯১৬. কবম্পউটায  বপ 

যঞ্জাভ 

 ৫.৭৮ এরএ ৫.৭৮ 

৪৯৯১. ন্যান্য  ১.৩২ এরএ ০.৯৮ 

  (খ) মূরধন ব্যয়      

০২. 

 

৬৮০৭. গভাটয মান  ৪৫৪.৩০ 

জী-৮টি, 

বক-অ-

৬টি, ভটয 

াআগকর-

৬৮টি 

৪৫৪.৩০ 

বাগফ উগেবখত 

৬৮১৩. মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ  ৬৮৩৪৭.০

২ 

রট ৬৭২১৪.৯৬ 

৬৮১৫. কবম্পউটায এন্ড এগেবযজ  ২২.২১ ৩৩গট ২২.২১ বাগফ উগেবখত 

৬৮১৭. কবম্পউটায পটয়ুায  ০০.০০ এরএ ০০.০০ 

৬৮২১. অফাফে  ১৯.০৪ এরএ ১৯.০৪ 

৬৮১৫. ন্যান্য  ২.১৮ এরএ ২.১৮ 

৬৯০১. ভূবভ বধগ্রণ  ৩৫৫.৯৬ ১৫.৮৪ একয ৩৫৫.৯৬ বাগফ উগেবখত 

৭০৫৬. তফদ্যুবতকএফং নবভ থাণ 

আনস্টগরন 

(ক) আনস্টগরন এফং রাআন বনভ থাণ 

(খ) াফ-গস্টন বনভ থাণ (নতুন) 

 (গ) বফদ্যভান এয বৃবি 

  

 

৬৫৮৭.৭৫ 

২৬২৩৩.০৭ 

১০৮৯৩.৮৬ 

 

 

৪৮৪৪ বক:বভ: 

৫০ নং 

৩০ নং 

 

 

৫৯১২.০৯ 

২৬৪৫৮.১৪ 

১০১৬৯.১৩ 

বাগফ উগেবখত 

৭৯০১. ববড-বুাট 

 (ক) ববড-বুাট (রাআন যঞ্জাভ  

মানফান) 

 (খ) ববড-বুাট (নতুন)াফ-গস্টন

 বনভ থাণ 

 

 

 

৮৯৬২.৫২ 

 

৩৩৫৬.০০ 

 

 

এরএ 

 

এরএ 

 

১৩৩১৮.৫২ বাগফ উগেবখত 



 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৭ ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  (%) অবথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (গ) ববড-বুাট াফ-গস্টন বনভ থাগণ 

বফদ্যভান এয বৃবি 

১০০০.০০ এরএ 

 ৭৯০৮- ৭৯৯৮.বফবফধ মূরধন ব্যয় 

৭৯৮১. অআবডব 

 

 

১৩.৮০ 

৪২০৪.৩৪ 

এরএ 

এরএ 

১.৯০  

 াফ -গভাট (মূরধন ব্যয়)  ১,৩০,৪৫২.

০৫ 

   

 (গ) কস্ট এুাকাগরন  ১০০.০০    

 ফ থগভাট  (ক+খ+গ)  ১,৩৯,৯৮২.৫

৪ 

 ১,৩২,৭৮৪.

৪৭ 

 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয় । 
৭। টভূবভঃ  

  

েী বফদ্যুতায়ন গফাড থ ফাংরাগদগয েী এরাকায়বফদ্যুৎ যফযাগয ম্যানগডট ( Mandate) বনগয় ১৯৭৭ াগর 

বফদ্যুতায়ন কাম থক্রভ শুরু কগয। বক্রয় োগদগয অতায় েীবফদ্যুতায়ন গফাড থ েী বফদ্যুৎ বভবতমূগক অবথ থক , 

ব্যফস্থানা  কাবযগযী ায়তাপ্রদানকাযী বগগফ কাজ কগয অগছ। ভাবকথন যুক্তযাগেয “Rural Electric 

Cooperative” ভগডগরয অদগর েী বফদ্যুতায়নকভ থসূচীয সূচনা গয়বছর এফং প্রথভ গফ থ ১৩টি েী বফদ্যুৎ 

বভবতগত েী বফদ্যুতায়নকাম থক্রভ ম্প্রাযণ শুরু য়। ফহু ফছয মাফৎ েী বফদ্যুতায়ন গফাড থ পরতায াগথ 

েীবফদ্যুতায়ন কাম থক্রগভয ভগডর বগগফ ম্পাদন কগয অগছ। ফতথভাগন আাগক উন্নত বফগেএকটি ভগডর বগগফ 

উস্থান কযা মায়। মাআগাক , েী বফদ্যুতায়ন কাম থক্রগভয জন্য ভগ্রফাংরাগদগয বফদ্যুৎ গটগয একটি বাফনীয় 

বযফতথন রেু কযা মায়। েী বফদ্যুৎ বভবতবৃবি গগম ফতথভাগন ৮০টি দোঁোয় এফং বফববন্ন কুাটাগযীয ২০ বভবরয়ন 

গ্রাক বফদ্যুৎগফা গ্রণ কযগছ , বফদ্যুৎ বফতযণ প্রবতষ্ঠান বগগন ফাংরাগদগ গফ থাচ্চ বফদ্যুৎ ব্যফাযকাযী  (গভাট 

বফদ্যুগতয ৫২% ব্যফাায) প্রবতষ্ঠান বগগফ ধযা মায়। PRSP এয অতায় যাজাী , যংপুয, খুরনা  ফবযার 

বফবাগগয৩৩টি (ফতথভান ৩৬)টি েী বফদ্যুৎ বভবতয বফদ্যভান বফতযণ ব্যফস্থায উন্নবত  েভতাফধ থগনযভােগভসুষ্ঠু  

বনব থযগমাগ্য বফতযণ ব্যফস্থাগগে গতারাএফং গ্রাকগক ভানম্মত বফদ্যুৎ সুবফধা প্রদান  গরাড গবডং এয ভাো নীয় 

ম থাগয়বনগয় এগ গ্রক ন্তুবষ্ট রাব কযায াাাব বগস্টভর হ্রা  থ থকনবতক প্রবৃবিজথগনয উগেগশ্য প্রকেটি 

গ্রণ কযা য়। 
 

৮। উগেশ্যঃ  

 (ক) যাজাী , যংপুয. খুরনা  ফবযার বফবাগগয ৩৩টি েী বফদ্যুৎ বভবতয বফদ্যভান বফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন   

                 েভতাফধ থন। 

 (খ) বফদ্যুগতয ফবধ থত  চাবদা গভটাগনা। 

 (গ) বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য বনব থযগমাগ্য বফতযণ ব্যফস্থা গগে গতারা। 

 (ঘ) গরাডগবডং হ্রা। 

(ঙ) ৩৩টি  েী বফদ্যুৎ বভবতয াগযনার  পাআন্যাবন্সয়ার াযপযগভন্স উন্নতকযণ। 

(চ) ফাংরাগদগয গ্রাভীণ থ থকনবতক উন্নয়ন  দাবযদ্রু বফগভাচন। 

(ছ) বজঅআএ (বজগ্রাবপগকর আনপযম্যান বগষ্টভ)  আঅযব (Electric Record Card) এয উন্নয়ন। 



 

৯। প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ  

প্রকে নুগভাদনঃ- ৮ জুন ২০১০।   

ফ থগল ংগাধনঃ- ৪ গটাফয ২০১৬।   
 

১০। ক্রয় কাম থক্রভঃ 

[১ ডরায=৭৮.০০ টাকা] 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 (ক) ণ্যঃ 

প্যাগকজ নং-

১.১ 

রাআন 

াড থয়ুায 

এফং 

ংগমাগকাযী 

২৩১৮.৭৫ বফবডটি 

২৮৯,৮৪৫,৫১৫.০০ 

০৯/১০/১১ ২০/৩০/১২ ১৯/১১/১২ 

 

১৯/১১/১২ 

 

প্যাগকজ নং-

১.২ 

আন্সুগরটয ১৮৭২.৯৫ বফবডটি 

২৫৫,০৯৮,১০০.০০ 

০৯/১০/১১ ১৯/০৩/১২ ১৮/১১/১২ ১৮/১১/১২ 

প্যাগকজ নং-

১.৩ 

আন্সুগরটয ২৮৫.৭০ বফবডটি 

৩৩,৬৫০,০০০.০০ 

১০/১০/১

৩ 

০৮/০১/১৪ ১৫/০৯/১৪ ১৫/০৯/১৪ 

প্যাগকজ নং-

১.৪ 

রাআন 

াড থয়ুায 

এফং 

ংগমাগকাযী  

৬৫৭.৬৩ বফবডটি 

৭৩,৮৫১,১০৯.২০ 

০১/০৩/১

৫ 

০১/০৯/১৫ ০৬/০১/১

৬ 

০৬/০১/১

৬ 

প্যাগকজ নং-

২.১ 

কন্ডাকটয 

গফয়ায 

আউএবড 

১০৯.৬৭ 

আউএবড 

১১,২৩৫,৫৩০.০০ 

২৮/১২/১১ ১৫/১০/১২ ১৭/০৪/১

৩ 

১৭/০৪/১

৩ 

প্যাগকজ নং-

২.২ 

কন্ডাকটয 

(গফয়ায) 

 

 

আউএবড 

৯৫.৪৩ 

আউএবড 

৮,৩৪৬,০২৬.৫৬ 

+ 

বফবডটি 

৭,০০০,০০০.০০ 

২৮/১২/১১ ২০/০১/১৩ ০৭/০৮/১

৩ 

০৭/০৮/১

৩ 

প্যাগকজ নং-

২.৩ 

কন্ডাকটয 

(গফয়ায) 

আউএবড 

৫৭.১৭ 

আউএবড 

৫,৫৭৯,৪৩৫.০০ 

২৮/১২/১

১ 

২০/০১/১৩ ০৭/০৮/১

৩ 

০৭/০৮/১

৩ 

প্যাগকজ নং-

২.৪ 

কন্ডাকটয 

(গফয়ায  

ববরউভ) 

আউএবড 

৭১.৫৮ 

আউএবড 

৬,৯৩৩,৭০০.০০ 

+ 

বফবডটি ৭,০০০,০০০.০০ 

২৮/১২/১

১ 

০৯/০৯/১২ ১৮/০৩/১

৩ 

১৮/০৩/১

৩ 

প্যাগকজ নং-

২.৫ 

ট্রান্সপযভায 

বফযতণ 

৩০৪৩.৪৬ বফবডটি 

৩০৪,৩৪০,০০০.০০ 

২৯/১২/১

১ 

২০/১২/১২ ২০/০৬/১

৩ 

২০/০৬/১

৩ 

প্যাগকজ নং-

২.৬ 

ট্রান্সপযভায 

বফযতণ 

আউএবড 

৪১.৩১ 

আউএবড 

৩,৬০১,০৪৪.০০ 

০৩/০৫/১

৫ 

১০/০৫/১৫ ০৫/০৪/১

৬ 

০৫/০৪/১

৬ 

প্যাগকজ নং-

২.৭-১ 

৩৩ গকবব 

াফগভবযন 

কুাফর 

১১০২.৮১ বফবডটি 

৯৯,৭৫৬,২৯৬.০০ 

১০/১০/১

৩ 

১১/১১/১৪ ১২/০৫/১

৫ 

১২/০৫/১

৫ 

প্যাগকজ নং- কন্ডাকটয ৫২৮.৫৭ বফবডটি ১০/১০/১ ২০/০৫/১৪ ২১/০৯/১ ২১/০৯/১



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২.৭-২ (গফয়ায) ৫২,৫০০,০০০.০০ 

 

৩ ৪ ৪ 

প্যাগকজ নং-

২.৮ 

কন্ডাকটয 

(গফয়ায) 

১০৬৯.১৯ বফবডটি 

১১১,৯৫৫,০০০.০০ 

 

০৩/০৩/

১৫ 

১৭/০৬/১৫ ১৭/১০/১

৫ 

১৭/১০/১

৫ 

প্যাগকজ নং-

২.৯ 
ফাদ গদয়া প্যাগকজ 

প্যাগকজ নং-

৩.১ 

Conduct

or 

Accesso

ries, 

Guy 

Accesso

ries, 

Connect

or, Guy 

wire, 

Groundi

ng Wire 

আউএবড 

৩৭.৬৩ 

আউএবড 

৩,৮৩২,৯৯০.০০ 

২০/১১/১

১ 

 

০৫/০১/১২ 

 

২৩/১১/১

২ 

 

২৩/১১/১

২ 

 

প্যাগকজ নং-

৩.২ 

Conduct

or 

Accesso

ries, 

Guy 

Accesso

ries, 

Connect

or, Guy 

wire, 

Groundi

ng Wire 

৬৯৬.৯৭ 

 

বফবডটি 

৭২,৮৮৮,১০৮.০০ 

 

০১/০৩/১

৫ 

 

 

০১/০৯/১৫ 

 

০১/০৩/১

৬ 

 

০১/০৩/১

৬ 

 

প্যাগকজ নং-

৪.১ 

Fuse 

Cutout 

Lighteni

ng 

Arreste

r, Fuse 

links, 

Capacit

or & 

Accesso

আউএবড 

৩০.৮০ 

আউএবড 

৩,২৮৮,৩৬১.০০ 

১২/০১/১

২ 

 

২৯/০৭/১২ 

 

০৬/০২/১

৩ 

 

০৬/০২/১

৩ 

 



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ries.  

প্যাগকজ নং-

৪.২ 

৩৩ গকবব 

এবঅয 

৩৯৬.৮৬ বফবডটি 

২৭,৬৮৭,৭৯০.০০ 

০১/০৩/১

৫ 

 

০১/০৯/১৫ 

 

০১/০৩/১

৬ 

 

০১/০৩/১

৬ 

 

প্যাগকজ নং-৫ মন্ত্রাবত গটস্ট আউএবড 

১৪.৩২ 

আউএবড 

১,২৬৮,২০০.০০ 

০৬/০৫/১

৪ 

০১/১১/১৫ ২০/০৯/১

৫ 

২০/০৯/১

৫ 

প্যাগকজ নং-

৬.১ 

এবব গার ৪০৭৯.১২ বফবডটি 

৪৭৩,৮১৬,৩০০.০০ 

৩১/০৭/১

১ 

৩১/০১/১২ ১২/১০/১

২ 

১২/১০/১

২ 

প্যাগকজ নং-

৬.২ 

এবব গার ৪০৭৯.১২ বফবডটি 

৪৭১,৯০০,৯০০.০০ 

৩১/০৭/১

১ 

৩১/০১/১২ ১২/১০/১

২ 

১২/১০/১

২ 

প্যাগকজ নং-

৬.৩ 

এবব গার ৪০৭৯.১২ বফবডটি 

৪৭১,৫৪৫,৯০০.০০ 

৩১/০৭/১

১ 

৩১/০১/১২ ১২/১০/১

২ 

১২/১০/১

২ 

প্যাগকজ নং-

৬.৪ 

কাগঠয গার আউএবড 

৩০.৩০ 

আউএবড 

২,৮৯৩,২০০.০০ 

২০/১১/১

১ 

০৫/০৩/১

২ 

০৫/১১/১

২ 

০৫/১১/১

২ 

প্যাগকজ নং-

৬.৫ 

এবব গার ১২১৪.৭৯ বফবডটি 

১২৮,৩৮৯,৮১০.০০ 

০১/০৩/১

৫ 

 

০১/০৯/১৫ ০৬/০১/১

৬ 

০৬/০১/১

৬ 

প্যাগকজ নং-৭ ুাম্কয রগ, 

ক্র-অভ থ 

২২০১.৬৮ বফবডটি 

২২৮,২২০,০০০.০০ 

০৯/১০/১

১ 

০৪/০৩/১

৩ 

১৩/০১/১

৪ 

১৩/০১/১

৪ 

প্যাগকজ নং-৮ বজ- ৮ নং, 

বকঅ- ৬ 

নং 

৩৩৪.৩২ জাাবন উগয়ন 

৩৫,৯৭২,০০০.০০ 

০৪/০৮/১

১ 

 

১২/০১/১২ ২৩/০৬/১

২ 

২৩/০৬/১

২ 

প্যাগকজ নং-৯ গভাটযাআগক

র 

১০৮.১৩ বফবডটি 

১০,৪৯৫,৪১৩.৭৫ 

০১/১১/১

১ 

০৯/০৪/১২ ২৮/০৫/১

২ 

২৮/০৫/১

২ 

প্যাগকজ নং-

১০.১ 

(ক) কবম্পউটায 

মন্ত্রাবত 

(খ) 

কবম্পউটায 

ফ্টয়ুায 

(গ) বপগয 

অফাফে 

(ঘ) পগটাকব 

 এয়ায 

কবন্ডনায 

৩২.২৫ বফবডটি 

২,৬৬০,০০০.০০ 

 

০১/০২/১

১ 

১৬/০৬/১১ ৩১/০৭/১

১ 

৩১/০৭/১

১ 

প্যাগকজ নং-

১০.২ 

কবম্পউটাগযয 

মন্ত্রাবত 

১৪.১৯ বফবডটি 

১,৩৬৫,২৮৬.০০ 

১০/১০/১

৩ 

০৯/১২/১৩ ২৯/০৭/১

৪ 

২৯/০৭/১

৪ 

প্যাগকজ নং-

১১ 

Land 

develop

ment, 

supply, 

carryin

আউএবড 

১৭১.০০ 

 

আউএবড 

১০,৭৬৩,৪৯৬.০০ 

+ 

বফবডটি 

৩১১,২৯৩,৯২৬.০০ 

০১/১১/১

০ 

০৩/০৭/১

৩ 

৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

g, 

erection

, 

installat

ion & 

Commis

sioning 

of 33/11 

kV s/s 

includin

g Bay-

breaker 

at Grid 

s/s for 

Rajshah

i zone (5 

& 10 

MVA) 

with 5% 

spare 

material

s.  

( Eqv. 

বফবডটি১১৫০,৮৪৬,৬১

৪.০০) 

প্যাগকজ নং-

১২ 

Land 

develop

ment, 

supply, 

carryin

g, 

erection

, 

installat

ion & 

Commis

sioning 

of 33/11 

kV s/s 

includin

g Bay-

breaker 

at Grid 

s/s for 

আউএবড 

১০৩.০০ 

আউএবড 

৫,৯২৮,৩৪০.০০ 

+ 

বফবডটি 

২৫,৪৫০,২৩৬.০০ 

 

( Eqv. 

বফবডটি৭১৬,৯১২,৮৮৫

.০০) 

০১/১১/১

০ 

০৩/০৭/১

৩ 

৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

Rangpu

r zone (5 

& 10 

MVA) 

with 5% 

spare 

material

s.  

প্যাগকজ নং-

১৩ 

Land 

develop

ment, 

supply, 

carryin

g, 

erection

, 

installat

ion & 

Commis

sioning 

of 33/11 

kV s/s 

includin

g Bay-

breaker 

at Grid 

s/s for 

Khulna 

& 

Barisal 

zones (5 

& 10 

MVA) 

with 5% 

spare 

material

s.  

আউএবড 

১০১.০০ 

আউএবড৬,৮৮৬,১৯১

.০০ 

+ 

বফবডটি 

২০৮,৯৯৪,০৯১.০০ 

(Eqv. বফবডটি 

৭৪৬,১১৬,৯৮৯.০০) 

০১/১১/১

০ 

০৩/০৭/১

৩ 

৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

প্যাগকজ নং-

১৪ 

Supply, 

Carryin

g, 

Erectio

আউএবড 

১৮২.০০ 

আউএবড১০,৪৬৭,০১০.

০০ 

+ 

বফবডটি 

০১/১১/১

০ 

০৩/০৭/১

৩ 

৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

n, 

Installat

ion & 

Commis

sioning 

for 

augmen

tation of 

33/11 

kV 

substati

on 

includin

g Bay-

breaker 

at grid 

s/s with 

5% 

spare 

material

s.    

 

২৫৫,৭৮৩,৭৩০.০০ 

(Eqv. বফবডটি 

১০৭২,২১০,৫১০.০০) 

প্রবেণ 

প্যাগকজ 

 

টিএব এয 

ভােগভ 

প্রবেণ 

প্রাক্করন 

বফবডটি 

৭৯৫.৩৬ 

আউএবড৫৯৬,৫১০.০

০ 

+ 

বফবডটি 

৪,২২৯,০৬৩.০০ 

২৬/০৬/১

৩ 

 

১৫/০৯/১

৩ 

 

১৫/০৩/১

৪ 

 

১৫/০৩/১

৪ 

 

খ) কাজ 

ডবিউ বড-১ 

 

 ১১/৩৩ গকবব 

রাআন বনভ থাণ 

কাগজ রূান্তয 

৪২৪.৭৭ বফবডটি 

৬১,৫৯০,৯৫১.১০ 

০৫/১০/১

২ 

 

১৪/০২/১৩ 

 

৩০/০৬/

১৬ 

 

৩০/০৬/

১৬ 

 

ডবিউ বড-২ ঐ ৫৫৩.৬৩ বফবডটি 

৮০,২৭৬,০২৯.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৩ ঐ ৯৯৩.০৮ বফবডটি 

১৪৩,৯৯৬,৩৯০.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৪ ঐ ৫৪১.৮৬ বফবডটি 

৭৮,৫৬৯,৬০৮.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৫ ঐ ৪৬২.১৩ বফবডটি 

৬৬,৯৯৮,৫২৬.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৬ ঐ ৩০২.০৫ বফবডটি 

৪৩,৭৯৫,৮১৭.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ডবিউ বড-৭ ঐ ১৬৯.৯০ বফবডটি 

২২,৯৯০,৭৩৮.৫০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৮ ঐ ৩৬৫.২৪ বফবডটি 

৫২,৯৫৯,৯৪০.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-৯ ঐ ৩১৫.৪৮ বফবডটি 

৪৫,১১২,৯৪৩.৫৮ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-১০ ঐ ৩২০.৯৪ বফবডটি 

৪৫,৮৯৪,৩৫৫.৬৫ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-১১ ঐ ৪২৬.৪২ বফবডটি 

৫৭,২৮২,১২৮.০০ 

০৫/১০/১

২ 

১৪/০২/১৩ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

ডবিউ বড-১২ ঐ Not to be tender.  

ডবিউ বড-১৩ ঐ ১২৪.০৯ বফবডটি 

১৩,৪৪০,০০০.০০ 

২৬/১২/১

৪ 

১৪/০২/১৫ ০২/০৯/১

২ 

০২/০৯/১

২ 

(গ) বযফন        

বযফন-১ তফদ্যুবতক 

ভারাভর 

বযফন 

১১২.০৯ বফবডটি 

৭,৪৮৭,৪৯৭,১০ 

০৬/০৫/১

২ 

২৩/১০/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

 বযফন-২ ঐ ১৭০.২০ বফবডটি 

১২,৪১৮,৯১৫.০০ 

০৬/০৫/১

২ 

১৮/১২/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৩ ঐ ২৩৩.১৮ বফবডটি 

১৪,৪৭৯,৪৫০.০০ 

০৬/০৫/১

২ 

২৯/১০/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৪ ঐ ১৭৩.৭৬ বফবডটি 

১০,১১৬,৭৩৬.৯২ 

০৬/০৫/১

২ 

১৮/১১/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৫ ঐ ১৪২.৮৯ বফবডটি 

৮,৩০৩,২১০.২০ 

০৬/০৫/১

২ 

১০/১০/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৬ ঐ ৪৮.৯৭ বফবডটি 

৩,৩৪৬,৫৬১.০০ 

০৬/০৫/১

২ 

১০/১০/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৭ ঐ ৩৮.১১ বফবডটি 

২,৬৫৪,৮৭০.৪০ 

০৬/০৫/১

২ 

১০/১০/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৮ ঐ ৬২.৮১ বফবডটি 

৫,০১২,০৩০.১৯ 

০৬/০৫/১

২ 

১১/১২/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-৯ ঐ ৫৪.১০ বফবডটি 

৫,০৮৫,৬৬২.২৬ 

০৬/০৫/১

২ 

১১/১১/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-১০ ঐ ৫৫.৫৭ বফবডটি 

৪,৯২৫,১৯২.৭০ 

০৬/০৫/১

২ 

১১/১১/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-১১ ঐ ৮৮.৫৩ বফবডটি 

৮,৯৩৪,৯৮৫.০০ 

০৬/০৫/১

২ 

১৯/১২/১২ ১৩/১২/১

৪ 

১৩/১২/১

৪ 

বযফন-১২ ঐ ৬৬.৬৭ বফবডটি 

৪,৩৬৪,৬২০.০০ 

২৪/১২/১

৪ 

২২/০২/১৫ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

বযফন-১৩ ঐ ৬৬.৬৭ বফবডটি ২৪/১২/১ ২২/০২/১৫ ৩০/০৬/ ৩০/০৬/



 

অআএপবফ 

নং/প্যাগকজ 

নং/াফ-

প্যাগকজ নম্বয 

বফড ডকুগভগন্টয 

বযবধ (ণ্য) 

ফণ থনা 

দযে/বফড/প্রস্তাবফত মূল্য দযে/বফড/প্রস্তাবফত 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ/াবব থফ/ণ্য 

যফযা 

বডবব 

নুমায়ী (রে 

টাকায়) 

চুবক্তকৃত ভান 
অভন্ত্রগণয 

তাবযখ 

চুবক্তস্বাে

য/এরব 

গখারায 

তাবযখ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 
 অর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩,৮০৬,২২০.০০ ৪ ১৬ ১৬ 

বযফন-১৪ ঐ ৬৬.৬৭ বফবডটি 

৩,৪২৪,৬৯৫.০০ 

২৪/১২/১

৪ 

২২/০২/১৫ ৩০/০৬/

১৬ 

৩০/০৬/

১৬ 

 
 

১১। প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

থ থ 

ফছয 
ংগাবধত এবডব ফযাে 

ফমুবক্ত 
ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ 
 গভাট  টাকা  প্রঃ াঃ গভাট  টাকা  প্রঃ াঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১০

-২০১১ 
৪৩৪.০০ ৪৩৪.০০ ১৬০০.০০ ৪৩৪.০০ ৮৪.০৮ ৮৪.০৮ - ৩৪৯.৯২ 

২০১১-

২০১২ 
১২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ১০০০০.০০ ২৭০০.০০ ১২৭৫৬.৮১ ২৬১৮.৪১ ১০১৩৮.৪০ ৮১.৫৯ 

২০১২-

২০১৩ 
৪২৬০০.০০ ৭৬০০.০০ ৩৫০০০.০০ 

৭৬০০.০০ 
৪২৮৫৭.৬৫ ৭৫৮৮.১৬ ৩৫২৬৯.৪৯ ১১.৮৪ 

২০১৩

-২০১৪ 
২৫৫৪৪.০০ ৮২৪৪.০০ ১৭৩০০.০০ 

৮২৪৪.০০ 
২৫৭২৮.১০ ৮১২২.৩০ ১৭৬০৫.৮০ ১২১.৭ 

২০১৪-

২০১৫ 
১৯২৩২.০০ ৭২৩২.০০ ১২০০০.০০ 

৭২৩২.০০ 
২২৭০৮.৮৬ ৬৪০৯.৮৩ ১৬২৯৯.০৩ 

৮২২.১৭ 

২০১৫

-

২০১৬ 

২৯৭৫০.০০ ৭০৫০.০০ ২২৭০০.০০ 

৭০৫০.০০ 

২২১৬৭.৪৭ ৩৯৫৭.৬৭ ১৮২০৯.৮০ ৩০৯২.৩

৩ 

২০১৬

-২০১৭ 
৬৭০৫.০০ ১৩০৫.০০ ৫৪০০.০০ 

১৩০৫.০০ 
৬৪৮১.৪৯ ১২৫৪.৬৯ ৫২২৬.৮০ 

৫০.৩১ 

গভাট 
১৩৮৫৬৫.০

০ 

৩৪৫৬৫.০

০ 

১০৪০০০.০

০ 

৩৪৫৬৫.০

০ 

১৩২৭৮৪.৪

৬ 

৩০০৩৫.১

৪ 

১০২৭৪৯.৩

২ ৪৫২৯.৮৬ 

 

১২।  উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ 
 

 

১৩। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন গমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 

গভাঃ াবুগেৌরা যকায 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা। 

√ - 
১৫/০৯/২০১০ 

 

০১/১১/২০১১ 

 

গখ নূরুর অফায 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা। 

√ - 
০২/১১/২০১১ 

 

১৯/১১/২০১১ 

 

গভাঃ ভাবুফ অরভ 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 
√ - 

২০/১১/২০১১ 

 

০২/১২/২০১২ 

 



 

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন গমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 

ফাবফগফা, ঢাকা। 

জনাফ গভাস্তাবপজুর ক গচৌধুযী 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - 
০৩/১২/২০১২ 

 

১৩/১২/২০১২ 

 

গভাঃ ভাবুফ অরভ  

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ১৪/১২/২০১২ ০৩/০২/২০১৪ 

জনাফ গভাঃ ভাবুফ অরভ  

প্রকে বযচারক, অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ০৪/০২/২০১৪ ১০/০৪/২০১৪ 

জনাফ গভাস্তাবপজুর ক গচৌধুযী 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ১১/০৪/২০১৪ ২৭/০৪/২০১৪ 

 জনাফ গভাঃ ভাবুফ অরভ 

প্রকে বযচারক, অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ২৮/০৪/২০১৪ ১১/১১/২০১৪ 

জনাফ এগকএভ হুভায়ুন কবফয 

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ১২/১১/২০১৪ ৩১/১২/২০১৬ 

গভাঃ অব্দুয যবভ ভবেক  

প্রকে বযচারক (ঃদাঃ) অযআআউব, 

ফাবফগফা, ঢাকা।.  

√ - ০৭/০১/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৪।  প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

(ক) যাজাী , যংপুয. খুরনা  ফবযার বফবাগগয 

৩৩টি েী বফদ্যুৎ বভবতয বফদ্যভান বফতযণ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন  েভতাফধ থন। 

(খ) বফদ্যুগতয ফবধ থত  চাবদা গভটাগনা। 

(গ) বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য বনব থযগমাগ্য 

বফতযণ ব্যফস্থা গগে গতারা। 

(ঘ) গরাডগবডং হ্রা। 

(ঙ) ৩৩টি  েী বফদ্যুৎ বভবতয াগযনার  

পাআন্যাবন্সয়ার াযপযগভন্স উন্নতকযণ। 

(চ) ফাংরাগদগয গ্রাভীণ থ থকনবতক উন্নয়ন  দাবযদ্রু 

বফগভাচন। 

(ছ) বজঅআএ (বজগ্রাবপগকর আনপযম্যান বগষ্টভ) 

 আঅযব (Electric Record Card) এয 

উন্নয়ন। 

 

গ্রাক প্রাগন্ত ভানম্মত বফদ্রুৎ যফযা , বগষ্টভ র 

হ্রা কযগণয বনবভি ৩৩/১১ গকবব নতুন রাআন 

বনভ থাণ/অগগ্রগডন ৩৩/১১ গকবব নতুন উগকে 

বনভ থাণ/বফদ্যভান উগকে অগগ্রড এফং উচ্চেভতায 

মন্ত্রাবতয ভােগভ বফদ্যভান মন্ত্রাবত বযফতথগনয 

কভ থসূচী গ্রণ কযা য়। 

 প্রকগেয অতায় ৪৮৪৪ বক.বভ ৩৩ গকবব  ১১ গকবব 

রাআন বনভ থাণ/ অগগ্রড কযা য়। তাছাো , ৫০টি নতুন 

উগকে  ৩০টি বফদ্যভান উগকে অগগ্রড কযা য় 

থ্যথাৎ গভাট ৮০টি উগকগেয ফ থগভাট ৭৪০ এভববএ 

৩৩টি বফগয বফতযণ ব্যফস্থায় গমাগ কযা য়। পগর 

৬৪,৯৪,৫০০ জন বফববন্ন কুাটাগযীয গ্রাগকয সুবফধা সৃবষ্ট 

য়। ৩৩টি বফগ জুন/২০১১ গত গগে বগষ্টভ র বছর 

১৪.৬২% এফং এবপ্রর ২০১৬ গত গগে ১২.৫৫% থ্যথাৎ 

২.০৭% বগষ্টভ র হ্রা ায়। 

 প্রকগেয জথন তবাগ। 

 ৪৮ জন জনফর USAগথগক, ৩৬জন জনফর U.K/ 

India গত বফতযন ব্যফস্থা বফলগয় প্রবেণ গ্রণ কগয। 

তাছাো গদীয় বাগফ ৬৬৪ জন জনফরগক প্রবেণ প্রদান 

কযা য়। 

 অথ থ াভাবজক উন্নয়ন বফলগয় ৮৪৩ জন 

ফাবফগফা/বফগযকভ থকতথা/ কভ থচাযীগক প্রবেণ প্রদান 

কযা য়। 

 াআরটি প্রকে গ্রণ কগয মগায বফ-২গত বজ অআএ 

ERCউন্নয়ন কযা য়। 



 

১৫।   উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণ:  প্রকগেয কাবিত উগেশ্য বজথত গয়গছ ।  

 

১৬। বডট :  

 

২.১ বুন্তযীণ বডট 

 

বডট এয ভয়কার  
বডট বযগ থাট জভা গদয়ায 

তাবযখ 
প্রধান পরাপর/ অবি 

অবি বনষ্পবি ফা 

না 

(১) (২) (৩) (৪) 

২০১০-২০১১ গত  ২০১৪-২০১৫ ১৬/০৯/২০১৫ ১৬ ভাধান 

২০১২-২০১৩(বফগল বডট) ০৩/১০/২০১৩ ২১ ভাধান 

 

২.২ ফাবুক বডটঃ 

 

বডট এয ভয়কার  
বডট বযগ থাট জভা 

গদয়ায তাবযখ 

অবি 

 
অবি বনষ্পবি ফা না 

(১) (২) (৩) (৪) 

২০১০-২০১১ ২৪/০৬/২০১২ ০৩টি অবি বনষ্পবি 

২০১১-২০১২ ২৪/১২/২০১৩ ০৪টি 
০২টি বনষ্পবি য়বন। 

 (বনষ্পবিয প্রবক্রয়াধীন অগছ) 

২০১২-২০১৩ ২৩/০৭/২০১৪ ০১টি 
০১টি বনষ্পবি য়বন। 

 (বনষ্পবিয প্রবক্রয়াধীন অগছ) 

২০১৩-২০১৪ ১৬/০৫/২০১৭ ২৭টি 
০৭ বনষ্পবি 

(২০টি বনষ্পবি প্রবক্রয়াধীগন) 

২০১৪-২০১৫ ২০/১২/২০১৬ ১৫টি (বনষ্পবিয প্রবক্রয়াধীন অগছ) 

২০১৫-২০১৬ ১৯/০১/২০১৭ ০৯টি (বনষ্পবিয প্রবক্রয়াধীন অগছ) 

 

১৭। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

 বফদ্যভান রাআন এয অগগ্রগডন কাগজ চাবদাভত Shout Down না ায়া; 

 গভ থা ান্নান গচৌধুযী রাআন বনভ থাগনয প্যাগকজ নং WD-9 WD-10 এয অতায় রাআনবনভ থান কাজ গপগর চগর 

মায়া; 

 রাআন বনভ থান/অগগ্রন কাগজ েগট ফাধা ায়া;  

 BPDP/PGCB এয চাবদায গপ্রবেগত CT Ration বযফতথন য়ায় রআং/বডজাআন নুগভাদগনয বফরম্বয়;   

 উগকগেয জবভ বধগ্রগণ ভাভরা য়া; 

 বডব বপ গত গফো, উগকে, াফনা বফ-২ এয জবভযীভানা বযফতথন; 

 প্রকগেয গভয়াদকারীন ভগয় ১৫২ বদগনয বধক যতার/ফগযাধবছর; 

 DPP এয Organogram নুমায়ী গরাকফর না থাকা; 

 বফববডবফফা ববজববফ ফা গজাাটি থ গত কাম থক্রগভয  Clearance ফা কবভন গগত বফরম্ব গয়গছ। 

১৮।   প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব (Time Over-run): 

JICA এয াগথ যকাগযয ঋণচুবক্ত য় ২৪-০৩-২০১০ তাবযগখ এফং প্রকেটি একগনক কর্তথক নুগভাদন রাব কগয 

০৮-০৬-২০১০ াগর। প্রকেটিয মূর ভয়ীভা বছগরা ১রা জুরাআ ২০১০ গত ৩০ জুন ২০১৫ ম থন্ত এফং যফতীগত 

৩০ জুন ২০১৭ ম থন্ত ফবধ থত য়। 

 



 

বনম্ন ফবণ থত কাযগণ প্রকগেয কাম থক্রভ বফরবম্বত য়। 

 JICA guide Lines এয অগরাগক Design, Supervisionand Mannagement 

Consultat (Foreign Consultat) বনগয়াগ গোকৃত গফী ভগয়য প্রগয়াজন য়। 

 Local Consultat বনগয়াগগ ০২ (দ্যআ) ফায Re-teder য়। 

 DPP গত ফে ফে Package থাকায় আা Spitting কযাম প্রগয়াজন য়। আাগত J/CA এয 

Concurrnce গগত বফরম্ব য়। 

 Out Door Type Sub-Station এয বযফগতথ  Modern based Indoor Type 

Sub-station বনভ থাণ য় এফং  480 MVA েভতায বযফগতথ  740MVA েভতায উগকে 

বনভ থাণ য়। পগর Drawing/ Design বযফতথন য়। 

 কগয়কটি ভারাভাগরয প্যাগকগজ Retender য়। 

 রাআন  উগকগেয কাগজয Scope বৃবি ায়। 

 

১৯ । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন ( If any): ফয জবনত কাযণ।  

২০ । চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরগম্বয কাযণ:   

 International Consultant  step  JICA  Concurrence 

 

 Local Consultant 

 Re-tending  

 Local Consultant  

 
 

 Scope 

 

Turnkey  

  

 Bangladesh Bank JICA ODA Loan Transfer Procedure 

 

২২।  বযদ থনম থগফেণঃ  

২২.১. গত ১৫ -১৬/১০/২০১৭ তাবযগখ এআ ভাপ্ত প্রকগেয যাজাী , চাাআনফাফগঞ্জ  নাগটায ং বযদ থন কযা য় । 
বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক জনাফ অফদ্যয যবভ ভবেক উবস্থত বছগরন না । জনাফ এ .এভ. জয়নার অগফদীন , 

তোফধায়ক প্রগকৌরী , অযআবফ, যাজাী েী বফদ্যুতায়ন গফাগড থয বনফ থাী প্রগকৌরী জনাফ এনমূর ক , 

চাাআনফাফগঞ্জ েী বফদ্যুৎ বভবতয বডবজএভ জনাফ গভাজাায গাগন ,  নাগটায েী বফদ্যুৎ বভবতয বনফ থাী 

প্রগকৌরী, জনাফ জুরবপকাযঅরীবযদ থনকাগর ংবিষ্টএরাকায়উবস্থত বছগরন। 
২২.২. এআ প্রকগে Goods   works এয দযে  ঠিকাদাযী গদয়া গয়গছ ঢাকা প্রকে বপ গথগক । ঠিকাদাযী 

গগয়গছ াফ-গষ্টগনয জন্য Simens Indian Ltd .রাআগনয বনভ থাগণয জন্য Consortium of ERA 

Construction & MRM International প্রকে এরাকা যাজাী , যংপুয, খুরনা  ফবযার বফবাগ 

এয বফববন্ন এরাকা। 
২২.৩. এআ প্রকগে গনক বযচারক বযফতথন গয়গছ।ফ থগল প্রকে বযচারক গরন প্রগকৌরী জনাফ অফদ্যয যবভ     

         ভবেক। 



 

২২.৪. বনম্নবরবখত ডকুগভন্টগুগরা ম থাগরাচনা কযা য়:  

- As Built Drawing Electrical. 

- Commissioning Report. 

- Close out Document of line Construction. 

- As Built Drawing civil. 

- As Built Drawing Manual. 

- As Built Staking Sheets. 

উক্ত ডকুগভন্ট ম থাগরাচনায় গদখা মায় Simens India কর্তথক যফযাকৃত As Built Drawing, 

Commissioning Report আতুাবদগত ংস্থায  বফববন্ন প্রবতবনবধগদয গকান স্বােয গনআ । Civil 

Drawing বনগয় বভরাগত গগগর গদখা মায় উগো গয়গছ । Breaker System এয জায়গায় ACR 

System গদখাগনা গয়গছ । তাোহুো কগয মা গটবফগর ফগ কযা গয়গছ ফগর নাভ প্রকাগ বনচ্ছুক জকনক 

কভ থকতথা ভন্তব্য কগযন। 
২২.৫. গফ কটি াফ -গষ্টন  রাআন বযদ থন কযা য় । যাজাীয গুদাগাবে  -২ াফ -গষ্টগন গদখা মায় Station 

Transformer -100 KVA, 33 KV/415 V, ( Manson Electrical India), 

Circuit  Breaker -33KV-১টি) (Simens India) CT-PT ৩টি কগয । Papers 

Transformer -10 MVA  Phase/SPARE’, Tab Changer (ABB,  

 

Machine in Indoor:  

Panel Board: 33 KV Breaker (incoming India) -১টি, Panel Board Simens 

Ltd., 11KV. Circuit Breaker (Outgoing) -০৬টি, Bus Coupler & Riser -১টি , 

Float Cum Boots Changer with DVR -১টি, ব্যাটাযী DC – 110 V. for 10 MVA 

(MBL papers, india) 

২২.৬ এআ বাগফ যাজাীয মুন্ডুভারা াফ -গষ্টন, (নতুন) চাাআনফাফগগঞ্জ ফবস্থত বফগগঞ্জয গধাফযা াফ -গষ্টন, (নতুন) 

নাগটায-২ববফএ’য অতাধীন ফাগভাযায়  -২ (নতুন) াফ-গষ্টন বযদ থন কযা য় । Drawing Design 

ভারাভার/ আকুুআগভন্ট প্রায় একআ গদখা মায় । Tap Changer (ABB Sweden) এয ন্যান্য 

আকুুআগভন্টগুগরা India  Bangladeshi.  

২২.৭. রেুনীয় গম, গধাফযা  ফাঘভাযা  -২াফ-গষ্টগন ১টি কগয Outgoing Feeder নষ্ট। অরাকাগর জানা মায় 

এয কভ অগযাগফক ’টা াফ -গষ্টগন ১টি কগয Feeder নষ্ট। ধুফযায় ০১টি  Digital Energy Meter 

গদখা গগগছ। 
২২.৮. গফ কগয়কটি রাআন বযদ থন কযা ম - গগাদাগাবে, গদাো-১১ গকববরাআন , Drawing Design নুমায়ী 

রাআন কযা য় । তগফ গফ বকছু Wooden Pool ব্যফায কযা গয়গছ । মুন্ডুভারায ৩৩ গকববরাআন , রটনং-১৭ 

ভাআগরজ ০.২৪৯-১৭৯০৮ গার ব্যফায কযা গয়গছ গদখা মায়। 
২২.৯ চাাআনফাফগগঞ্জ ৩১ রগট কাজ কযা য় । Table Staking- ১১০৬৬৯বক:বভ:, As Builtএ গদখা মায় -

১০৯.২৭৯বক:বভ:। নতুনগার-৮৪৩টি, Dismantling -১২০টি, গভাট গার ৯৬৬টি । কগয়টি রট যীো কগয 



 

গদখা মায় গধাফযা মুবরভ পুযরাআগন  গর নতুন ১ .৭০৩বক: (নতুন) অগগ্রড- ০.৪৪৬বক: বভ:। খুটি- ৩৬টি। ফ 

SPC গার। Staking Schedule ভগত As built কযা গয়গছ গদখা মায় । ফাকী রাআগন  (Lot no. 

T40) মূর Staking ৪.৮৩৩বক: বভ:. As built Staking ৪.৯২২বক:বভ:। গার-৮৭, As built এ 

৮৬টা। 
২২.১০. ফাঘভাযা াটগাগঙ্গাাো রাআগন মূর Staking ১২.১৯৮বক: বভ:, As built ভাআগরজ ১২.৭৯২ বক:বভ:। গার 

১২ জন ১৯৬  (মূর), As built গরা ২১৬টি। এখাগন ৬৫টি Wooden pool ব্যফায কযা গয়গছ - স্থানীয় 

কভ থকতথাযা জানান গম,বফর এরাকা বফধায় গফী কাগঠয গার গরগগগছ। 
২২.১১. প্রকে বযচারক যাজাী বযদ থনকারীন ভগয় উবস্থত বছগরন না । অযআবফ’য তবাফধায়ক প্রগকৌরী  বনফ থাী 

প্রগকৌরী নতুন য়ায় এফং যাজাী অযআবফ বপগ প্রগয়াজনীয় ডকুগভন্ট ংযবেত বছর না । ংবিষ্ট 

Contract Papers/Work order বফবফধ ডকুগভন্ট ঢাকায় ভিয়  তথ্য  উাি গগত গফ ভয় 

রাগায় প্রবতগফদন ততযীগত ২ভা। 
২৩।  সুাবয: 

২৩.১। প্রকগেয প্রাথবভক উগেশ্য তথা : যাজাী, যংপুয. খুরনা  ফবযার বফবাগগয ৩৩টি েী বফদ্যুৎ বভবতয বফদ্যভান 

বফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়ন  েভতাফধ থন , গনকাংগ পূযণ গয়গছ । তগফ তায জন্য জুরাআ , ২০১০ গথগক জুন , ২০১৭ 

ম থন্ত প্রায় ৮ ফৎয ভয় গরগগগছ । এগত ভয়  থ থ ব্যয় গফগেগছ । মথাভগয় গফা গৌছাগনা মায় বন । প্রকগেয 

ন্যান্য উগেখকৃত উগদ্যাফরী শুধুভাে এআ ১টি ভাে প্রকগেয ভােগভ পূযণ য়া ম্ভফ নয় তগফ াবফ থক উগেগশ্য 

পূযগণ গনকখাবন ায়তা কযগফ। প্রকেটি একটি ফে গবৌগবরক এরাকায় ফাস্তফাবয়ত গয়গছ বফধায় স্বেকারীন ভগয় 

প্রকগেয কর/াবফ থক উগেশ্য কতটুকু পর গয়গছ এফং প্রবাফ মূল্যায়ন ম্ভফ নয় । এজন্য ংস্থায ে গথগক ক্ষুদ্র 

বযগয গর অরাদা ষ্টাবড/াগব থ কযা গমগত াগয। 
 

২৩.২। বযদ থনকাগর গদখা মায় বযদ থনকৃত াফ -গস্টগন As built Drawing/Commissioning 

Document ংবিষ্টগদয স্বােযবফীন ফস্থায় ায়া মায় । প্রকে বযচারক এয কাযণ ব্যাখ্যা কগয জানাগফন 

এফং পূন :বনযীোপূফ থক ংবিষ্টগদয স্বােয গ্রণ কগয ডকুগভন্টমূ অগডট কযগফন । প্রকে ভাবপ্তয ভয় 

নুগভাবদত Drawing/Design ঠিকাদাগযয As built Drawing/ 

Staking,commissioning clearance, ংবিষ্টগদয স্বােয অটুগডট যাখা , অআএভআবড’য 

ববঅয মূল্যায়ন না য়া ম থন্ত ংযেণ কগয যাখায জন্য প্রকে বযচারকগদয বনগদ থনা বদগত গফ। 
 

২৩.৩।  ংবিষ্ট দাবয়েপ্রাপ্ত কভ থকতথাগদয স্বােয ম্ববরত বযদ থনকৃত যাজাী /নাগটায এরাকায় একাবধক াফ -গষ্টগন 

indoor outgoing feeder নষ্ট ায়া গগগছ । গদাফযা াফ -গষ্টগন ০১টি indoor outgoing 

feeder নগষ্টয াাাব ৩৩গকবব Control Panel এ Digital Energy Meter নষ্ট ায়া 

গগগছ। এ বফলগয় ংস্থা াবফ থক গখাজ খফয বনগয় ব্যফস্থা বনগফন । প্রগয়াজনীয় গেগে Supplier এয কাছ গথগক 

নষ্ট/গরা-াযপযগভন্স আকুুআগভন্ট Replace এয ভােগভ েবতপূযণ বনগফন। 
 

২৩.৪। ববঅয মূল্যায়গনয বনবভি বযদ থনকৃত াফ -গষ্টগন নতুন  গুরুেপূণ থ আকুুআগভন্ট /গভবনাযীগজয বযবজনার 

িবউয/কুাটারগ ায়া না মায়ায় এ কর আকুুআগভগন্টয Originality  গুনগত ভান ম্পগকথ বনগয় 



 

বন:গে য়া মায় না । তাআ নতুন াফ -গষ্টগন আনস্টরকৃত আকুুআগভন্ট /গভবনাবযগজয মূর িবউয /কুাটারগ 

প্রদ থন কযগত গফ। 
 

২৩.৫। প্রকগেয ক্রয়কৃত ভারাভার , গভবনাবযজ/আকুুআগভন্ট এয িবউয /কুাটারগ ংযেণ  আন্সটরকৃত াফ -গষ্টগন ফা 

অতাধীন বপগ যাখা গমগত াগয মাগত বযদ থনকারীন ভগয় আকুুআগভগন্টয ভান , ভগডর, কাবর ফ বযবজন 

 আয়ায ফ ম্যানুগপকচাযমূ বনবিত য়া মায়। 
 

২৩.৬।  বযকেনা কবভগনয বনগদ থনা নুাগয ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন না কযায বফলয়টি বফগফচনায় যাখা প্রগয়াজন 

মাগত প্রকগেয ধাযাফাবকতা যো কগয Efficiently কাজ গল কযা মায়। 
 

২৩.৭। রাআন বনভ থাগণয প্যাগকজমূ বধক ফে য়ায় এফং একাবধক বযবধ /ঞ্চর ভিগয় একআ প্যাগকজ য়ায় 

গনকগেগে চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরম্ব গয়গছ জানা মায় । তাআ ন্যান্য গেগে প্যাগকজমূ যুবক্তংগতীভা  

বযবধ/বফবববিক কযা গমগত াগয। 

২৩.৭। নুগেদ ২৩.১ গত ২৩ .৭ অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ অগাভী ০৩ ভাগয ভগে অআএভআ বফবাগগক জানাগত 

গফ। 

 

 

 

  



 

1.8 Million Consumer Connection through Rural 

Electrification Expansion (2
nd

 Revised) ীল থক প্রকগেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

           প্রকগেয নাভ                :  1.8 Million Consumer Connection through Rural         

                                                   Electrification Expansion (2
nd

 Revised) 

১।  প্রকগেয ফস্থান : ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন গফাগড থয অতাধীন ৭২টি বফ (নফসৃষ্ট ৮টি বফ ৭২ টি 

বফগয মূর গবৌগবরক এরাকায় ফবস্থত) ৬১ টি গজরায ন্তগ থত ৪৫৩ টি উগজরায 

গবৌগবরক এরাকা । 
২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :       ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন গফাড থ । 
৩।  প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বফদ্যুৎ, জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/বফদ্যুৎ বফবাগ ।  

৪।  প্রকগেয  ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: ১ জানুয়াযী’২০১২ বরঃ গত ৩০ জুন’ ২০১৭ বরঃ ম থন্ত, ব্যয়ঃ ৬২৩৪৬৪.১৯ রে 

টাকা। 
 

                                                                                                                                ( রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১৭ম থন্ত

) 

বযকবেত  ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত  

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাগর

য %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫৪১৩৩৫.৪৮ ৬২৩৪৬৪.১৯ ৬১৬৫৫৪.৬৬ 

১ জানুয়াযী’২০১২ 

বরঃ গত 

৩১ বডগম্বয’২০১৫ বরঃ 

১ জানুয়াযী’২০১২ 

বরঃ গত 

৩০ জুন’২০১৭ বরঃ 

১ জানুয়াযী’২০১২ 

বরঃ গত 

৩০ জুন’২০১৭ বরঃ 

১৩.৮৯

% 
৩৭.৫০% 

 

৫। প্র কগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন: 

(রে টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী বযকবেত 

রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৭ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  

(%) 

অবথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক)যাজস্বঃ 

৪৫০১ কভ থকতথাগদয গফতন ৯০ জন ০.০৫৬ ৩৫০.৮২ ০.০৫৪ ৩৩৭.২৬ 

৪৬০১ কভ থচাযীগদয গফতন ১৩৬ জন ০.০৫৯ ৩৬৮.০৯ ০.০৫৭ ৩৫৬.৬৩ 

৪৭০০ বাতাবদঃ      

৪৭০৫ ফােীবাো বাতা ২২৬ জন ০.০৫৩ ৩২৮.৩৩ ০.০৫০ ৩১১.৯৬ 

৪৭১৩ উৎফ গফানা ২২৬ জন ০.০১৫ ৯৫.৮৭ ০.০১৪ ৮৬.১৬ 

৪৭১৭ বচবকৎা বাতা ২২৬ জন ০.০১০

২ 

৬৪.৯৪ ০.০১০৪ ৬৩.৭১ 

৪৭৫৫ টিবপন বাতা ১৩৬ জন ০.০০১

৩ 

৮.২৯ ০.০০১

৩ 

৮.২৯ 

৪৭৬৫ মাতায়াত  ন্যান্য বাতা ১৩৬ জন ০.০০১

৩ 

৮.১৯ ০.০০০

৯ 

৫.৬২ 



 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী বযকবেত 

রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৭ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  

(%) 

অবথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪৭৯৫ ন্যান্য বাতাবদ (গ্রাচুআটি, গপ্রলণ  ন্যান্য 

বাতা) 

২২৬ জন ০.০৩৯

১ 

২৪৪.৮১ ০.০৩০

১ 

১৮৮.৪৫ 

৪৮০০ যফযা এফং গফাঃ      

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় গথাক ০.০৩৮

১ 

২৩৭.৮৫ ০.০৩৮

০ 

২৩৭.১৩ 

৪৮০৬ বপ বাো গথাক - - - - 

৪৮১৬ গটবরগপান গথাক ০.০০১৭ ১০.৫২ ০.০০১

৫ 

৯.২৬ 

৪৮১৯ য়ঃাবন গথাক - - - - 

৪৮২১ বফদ্যুৎ গথাক - - - - 

৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী গথাক - - - - 

৪৮২৩ গট্রর, লুবিকুান্ট ( মানফান ) [জী-৬টি, 

বক-অ-৭টি (ডাফর কুাফ কুাগনাব), 

ভটয াআগকর-৪০টি] 

গথাক ০.০২৫

৭ 

১৬০.০৮ ০.০২২

৮ 

১৪২.০৬ 

৪৮২৭ মুদ্রন  প্রকানা গথাক ০.০২২

৩ 

১৩৯.২৭ ০.০২১

৮ 

১৩৫.৮৬ 

৪৮২৮ গষ্টনাযী, বর  েুাম্প গথাক ০.০০৭

৭ 

৪৭.৮৮ ০.০০৭

৪ 

৪৫.৯৪ 

৪৮৪০ প্রবেণ ব্যয় ১৬৪ জন ০.০০১ ৩.৩৬ ০.০০১ ৩.৩৬ 

৪৮৪৫ অপ্যায়ন ব্যয় গথাক ০.০০১১ ৭.০৬ ০.০০০

৭ 

৪.১৫ 

৪৮৪৬ বযফন ব্যয় গথাক ০.৮১৬ ৫০৮৪.৫৯ ০.৭৩৯ ৪৬০৮.৫৯ 

৪৮৭৪ কনারগটবন্স ম্যান ভাি/ 

৪৭৫০০ 

বকবভ. বফঃ 

রাআন ১৫০টি 

উগকে 

বডজাআন  

সুাবযববন 

১.৪৫৯ ৯০৯৭.৬৫ ১.৩৮৬ ৮৬৪৪.০১ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা গথাক ০.০০৮ ৫০.৯৫ ০.০০৭ ৪৩.৫২ 

৪৮৮৫ বযদ থন  গটবস্টং বপ গথাক - - - - 

৪৮৯৯ বফবফধ যাজস্ব ব্যয় (ন্যান্য ব্যয়) গথাক ০.০২৫ ১৫৫.৫৭ ০.০২১ ১৩১.২০ 

 যেনাগফেণ  পূনফ থান ব্যয়ঃ      

৪৯০১ গভাটয মানফান [জী-৬টি, বক-অ-৭টি 

(ডাফর কুাফ কুাগনাব), ভটয 

াআগকর-৪০টি] 

গথাক ০.০০২

৪ 

১৫.২৬ ০.০০২

৪ 

১৫.১৯ 

৪৯০৬ অফাফে গথাক ০.০০০

৩৭ 

২.৩০ ০.০০০

০৫ 

০.৩০ 

৪৯১৬ কবম্পউটায এফং বপ যঞ্জাভ গথাক ০.০০০

৬ 

৩.৯০ ০.০০০

৪ 

২.৪৭ 

৪৯৯১ ন্যান্য গথাক - - - - 

 (ক) উ- গভাট (যাজস্ব)  ২.৬৪৪ ১৬৪৮৫.৫ ২.৪৬৭ ১৫৩৮১.১



 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী বযকবেত 

রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৭ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  

(%) 

অবথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ ২ 

 (খ) মূরধনঃ      

৬৮০৭ গভাটযমান [জী-৬টি, বক-অ-৭টি 

(ডাফর কুাফ কুাগনাব), ভটয 

াআগকর-৪০টি] 

- ০.১২১ ৭৫৩.৫৬ ০.১২১ ৭৫৩.৫৬ 

৬৮১৩ মন্ত্রাবত  ন্যান্য যঞ্জাভ      

 ১) রাআন বনভ থাণ রট ৭৯.৩০

৯ 

৪৯৪৪৬৩.

২৯ 

৭৯.৩০

৮ 

৪৯৪৪৫৮.

৬৫ 

২) াফ-গষ্টন বনভ থাণ রট ৮.১৩৩ ৫০৭০৭.১

৯ 

৭.৮৭১ ৪৯০৭২.১

৯ 

৩) বেটরাআট, রাআনটুর, গটবষ্টং 

আকুআগভন্ট  ন্যান্য াগযনার 

আকুআগভন্ট আতুাবদ 

রট ০.১১৮ ৭৩৪.৩২ ০.১১৮ ৭৩৪.৩২ 

৬৮১৫ কবম্পউটায  মন্ত্রাং ১৭ গট ০.০০২ ১০.৩৭ ০.০০২ ১০.৩৭ 

৬৮২১ অফাফে গথাক ০.০০২ ১১.৬৭ ০.০০২ ১১.৬৭ 

৬৮৫১ ন্যান্য পগটাকবগভ

বন-১টি, 

বপ্রন্টায-১টি 

০.০০০

২ 

১.২৩ ০.০০০

২ 

১.২৩ 

 

 

ভূবভ বধগ্রণ/ ক্রয়ঃ      

৬৯০১ ভূবভ বধগ্রণ/ ক্রয় ২৫.০৫ একয ০.৩৯৮ ২৪৮২.৪৩ ০.৩৯৮ ২৪৮২.৪৩ 

৭০০০ পূতথবনভ থাণ কাজঃ      

৭০০১ ভূবভ উন্নয়ন একয - - - - 

৭০০৬ গকেীয় ণ্যাগায , খুরনা’য বপ বফন, 

ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ, গবীয নরকূ স্থান, 

ষ্টাপ গকায়াট থায  গযষ্ট াউজ যেনাগফেণ। 

ফঃবভঃ+রট 

(৩৭৩+রট) 

০.১০২ ৬৩৭.৪৮ ০.১০২ ৬৩৭.৪৮ 

৭০১১ াবায কাবযগযী প্রবেণ গাগস্টগরয 

উর্ব্থমূখী ম্প্রাযণ ( ৪থ থ তরা  ৫ভ তরা) 

ফঃবভঃ(৮১৮) ০.০২৯ ১৮৩.৬৮ ০.০২৯ ১৮৩.৬৮ 

৭০১৬ গকেীয় ণ্যাগায, চট্রগ্রাভ কভগপ্ল্েএ ১ভ 

গশ্রণীয ববঅআব গযষ্ট াউজ বনভ থাণ ( 

৩তরা পাউগন্ডন ২তরা বফন, এক 

আউবনট প্রবত গলায, প্রবত 

গলায১১১.২ফঃবভঃ=২× ১১১.২ ফঃবভঃ)  

ফঃবভঃ(২২২.৪) ০.০১১ ৭০.৫৫ ০.০১১ ৭০.৫৫ 

৭০৫৬ তফদ্যুবতক রাআন  উগকে বনভ থাণঃ      

 (১) তফদ্যুবতক রাআন বকবভ.(৪৭৫০

০) 

৮.১২৮ ৫০৬৭৬.৯

২ 

৭.৪৭১ ৪৬৫৭৭.৫

৬ 

(২) উগকে বনভ থাণ (নতুন/ েভতাফধ থন) টি(১৫০) ১.০০০ ৬২৩২.২০ ০.৯৯০ ৬১৭০.১৯ 

৭৯৮১ মলূধন বিবিধ িযয় গথাক ০.০০২ ১৩.৭৫ ০.০০১ ৯.৬৬ 

 (খ) উ-গভাট (মূরধনখাত) - ৯৭.৩৫

৬ 

৬০৬৯৭৮.

৬৪ 

৯৬.৪২

৫ 

৬০১১৭৩.

৫৪ 

 (গ) বপবজকুার কবন্টনগজন্সী) - - ০.০ ০.০ ০.০ 

 (ঘ) প্রাআ কবন্টনগজন্সী) 

 

- - ০.০ ০.০ ০.০ 



 

ক্রবভক 

নং 

ংগাবধত বডবব নুমায়ী ংগ একক ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী বযকবেত 

রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(জুন, ২০১৭ম থন্ত) 

ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ  

(%) 

অবথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ফ থগভাট (ক+খ+গ+ঘ) - ১০০.০

০ 

৬২৩৪৬৪.

১৯ 

৯৮.৮৯ ৬১৬৫৫৪.

৬৬ 

তথ্য সূেঃ ববঅয । 
 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রগমাজু নয় । 

 

৭। টভূবভঃ  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ যকায কর্তথক ভগ্র গদগ বগেয বফকা, য  গ্রাভীণ জনগদয জীফন মাো ভাগনয 

তফলম্য হ্রা  অথ থ-াভাবজক উন্নয়গনয গবত ফাোগনায বনবভি বফদ্যুতায়ন কাম থক্রভগক   ীল থ গ্রাবধকায গদয়া 

গয়গছ।  গ্রাভীণ এরাকায় বফদ্যুৎ যফযা একটি াংবফধাবনক ফােফাধকতা যগয়গছ। গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠীয জীফনমাোয 

ভান উন্নয়গন এফং গদগয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ব্যাত গ্রগবতয রগেু ফাংরাগদ েী বফদ্যুতায়ন গফাড থ একটি 

সুবফার প্রবতষ্ঠান বগগফ প্রবতবষ্ঠত গয়গছ, মা গদগয গ্রাভীণ এরাকায় বস্থবতীর, বনব থযগমাগ্য  বনযফবেন্ন বফদ্যুৎ 

যফযাগয ভােগভ জনগগণয াংবফধাবনক বধকায মুন্নত যাখাগক রেু গযগখ বফদ্যুৎ যফযা কযায জন্য একটি 

ভফায় ভগডগরয অদগর বফদ্যুৎ যফযাগয জন্য ১৯৭৬ াগরয একটি বফস্তৃত ম্ভাব্যতা গগফলণা পরাপগরয উয 

বববি কগয Area Coverage Rural Electrification(ACRE) িবতগত তফদ্যুবতক 

গনটয়াকথ/ফকাঠাগভা বনভ থাণ পূফ থক বনযফবেন্নবাগফ বফদ্যুৎ যফযা কগয মাগে ।  এ কাম থক্রভ ফাবফগফাগড থয 

অতাধীন েী বফদ্যুৎ বভবতয (ববফএ)ভােগভ তাগদয দস্য গবাক্তাগদয বফদ্যুৎ যফযা গফা প্রদান কগয মাগে। 

শুরু গথগকআ বফববন্ন প্রকগেয ভােগভ প্রায় ৮০ টি েী বফদ্যুৎ বভবত (ববফএ) এ উন্নীত কযা গয়গছ।  

Area Coverage Rural Electrification(ACRE) এয (২০০০-২০২০) ীল থক বফঅযআবফ 

ভাস্টায প্ল্ুান ফাস্তফায়গনয ধাযাফবকতায় ২০২০ াগরয ভগে গ্রাভীণ বফদ্যুতায়ন কভ থসূবচয ৬৩ টি গজরায ৪৫৩টি 

উগজরায ৮০ টি ববফএ এয (নফসৃষ্ট ৮টি বফ ৭২ টি বফগয মূর গবৌগবরক এরাকায় ফবস্থত) গবৌগবরক 

এরাকায়  “েী বফদ্যুতায়ন ম্প্রাগণয ভােগভ ১৮ রে গ্রাক ংগমাগ প্রদান” ীল থক প্রকগেয  ভােগভ ১৮ রে 

গ্রাক ংগমাগ প্রদাগনয বনবভি ৩১-০১-২০১২ বরঃ নুগভাবদত প্রকগেয ভােগভ ৪৭৫০০ বকগরাবভটায বফতযণ রাআন, 

১০০টি উগকে (নতুন)  ৫০ টি উগকে(েভতাফধ থন) বনভ থাগণয বযকেনা কযা গয়গছ ।গফ থাবয  এ প্রকগেয 

অতায় ৩০ জুন ২০১৭ বরঃ ম থন্ত ভগয় ২২.৮০ রে গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কযা গয়গছ । 
 

 

৮। উগেশ্যঃ 

 থ থকনবতক কাম থক্রভ েযাবিত কযায রগেু গ্রাভাঞ্চগর বফদ্যুৎ যফযা কযা  ; 

 ৪৫০১৪ বক.বভ. নতুন তফদ্যুবতক বফতযণ রাআন বনভ থাণ (১১ গকবব  বনম্নতয গবাগেজ) ; 

 ১৯০০ বক.বভ. নতুন ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ ; 

 ৫৮৬ বক.বভ.  ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক রাআগনয অগগ্রগডন ; 

 ১০০ টি (৯৮৫ এভববএ) নতুন তফদ্যুবতক ৩৩/১১ গকবব উগকে বনভ থাণ ; 

 ৫০ টি ৩৩/১১ গকবব তফদ্যুবতক উগকগেয ৩২০ এভববএ েভতাফধ থন ; 

 ১৮ রে গ্রাক ংগমাগ প্রদান । 
 

৯। প্রকে নুগভাদন এফং ংগাধনঃ 

প্রকে নুগভাদনঃ- ৩১ জানুয়াযী’ ২০১২ বরঃ। 
ফ থগল ংগাধনঃ- ১৭মম’২০১৭খ্রিঃ। 

১০।  ক্রয় কাম থক্রভঃ  

 অনুমমাখ্িত আরখ্িখ্িখ্ি ২য় সংম াখ্িত এর ক্রয় িখ্রকল্পনা অনুসামর প্রকমল্পর আওতায় িণ্য সংগ্রহ বাবি ৮৯টি িযামকমের 

২২১টি সাব িযামকে লাইন খ্নমচাণ্ ও উিমকন্দ্র খ্নমচাণ্ সংক্রান্ত {( ১১ মকখ্ি এবং খ্নম্নতর মিামেমের : ৪০৯টি, ৩৩ 



 

মকখ্ি (নতুন): ১০০টি, ৩৩ মকখ্ি লাইমনর ক্ষমতাবিচন: ২০টি ) ৫২৯টি িযামকে ও উিমকন্দ্র খ্নমচাণ্(নতুন): ১০০টি এবং 

উিমকমন্দ্রর ক্ষমতাবিচন: ৫০টি)} ৬৭৯টি িযামকে, িূতচ কাে সংক্রান্ত ০৯টি, িরাম চক মসবা সংক্রান্ত০২টি, িখ্রবহন মসবা 

সংক্রান্ত ১৪১টি িযামকমের সংস্থান রময়মে। 
 

িণ্য ক্রয় বাবি ৮৯টি সাব-িযামকমের মমিয ৮৮টি িযামকমের খ্বিরীমত ২২০টি সাব-িযামকমের মািযমম লাইন ও উিমকন্দ্র 

খ্নমচাণ্ কামের মালামাল সংগ্রহ করা হময়মে। ববদ্যযখ্তক লাইন ও উিমকন্দ্র খ্নমচাণ্ সংক্রান্ত কামে ৬৭৯টি িযামকমের খ্বিরীমত 

২২২৮টি সাব-িযামকমের মািযমম ববদ্যযখ্তক লাইন ও উিমকন্দ্র খ্নমচাণ্ কাে সম্পািন করা হময়মে এবং িূতচ  সংক্রান্ত কামের 

০৯টি িযামকমের মািযমম িূতচ  কাে সম্পািন করা হময়মে। ববদ্যযখ্তক িরামচ ক সংক্রান্ত ০১টি িযামকমের ৭১টি সাব-িযামকে 

এবং িূতচ  িরাম চক সংক্রান্ত ০১টি রু্খ্ির মািযমম প্রকমল্পর কার্চ সম্পন্ন করা হময়মে। িখ্রবহন মসবা খামত ১৪১টি িযামকমের 

রু্খ্ির মািযমম িণ্য িখ্রবহন কার্চ সম্পন্ন করা হময়মে। উিমকন্দ্র খ্নমচাণ্ কামে ৭৬টি উিমকমন্দ্রর েনয ২৫.০৮ একর িূখ্ম 

অখ্িগ্রহণ্/ক্রয় এবং ২৪টি উিমকন্দ্র িখ্বস কতৃচ ক সংস্থানকৃত ৭.৯২ একর িূখ্মসহ মমাট ৩৩ একর িূখ্মমত ১০০টি উিমকন্দ্র 

খ্নমচাণ্ করা হময়মে। 
 

 ১ ১।  প্রকগেয াবফ থক গ্রগবতঃ  

থ থ ফছয  ংগাবধত এবডব ফযাে ফমুবক্ত ব্যয় ব্যবয়ত 

থ থ  গভাট  টাকা  প্রঃ 

াঃ 
গভাট  টাকা  প্রঃ 

াঃ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১১-২০১২ ১২০০.০০ ১২০০.০০ - ১২০০.০০ ১১৫২.৩৪ ১১৫২.৩৪ - ৪৭.৬৬ 

২০১২-২০১৩ ১১২১৮২.০০ ১১২১৮২.০

০ 

- ১১২১৮২.০

০ 

১০৯৯৬৪.০৭ ১০৯৯৬৪.০৭ - ২২১৭.৯২৪ 

২০১৩-২০১৪ ৯৮০৬৪.০০ ৯৮০৬৪.০০ - ৯৮০৬৪.০০ ৯৮০১৯.৯৯ ৯৮০১৯.৯৯ - ৪৪.০১৫ 

২০১৪-২০১৫ ১৬৬০১১.০

০ 

১৬৬০১১.০

০ 

- ১৬৬০১১.০

০ 

১৬৪৩৪৯.৯৯ ১৬৪৩৪৯.৯৯ - ১৬৬১.০০৯ 

২০১৫-২০১৬ ১৩৮৫০০.০

০ 

১৩৮৫০০.০

০ 

- ১৩৮৫০০.০

০ 

১৩৮৪৩৮.৯

৩ 

১৩৮৪৩৮.৯

৩ 

- ৬১.০৭৪৪ 

২০১৬-২০১৭ ১১০০০০.০

০ 

১১০০০০.০

০ 

- ১১০০০০.০

০ 

১০৪৬২৯.৩৪ ১০৪৬২৯.৩৪ - ৫৩৭০.৬৬

১ 

গভাট ৬২৫৯৫৭.০

০ 

৬২৫৯৫৭.০

০ 

- ৬২৫৯৫৭.০

০ 

৬১৬৫৫৪.৬

৬ 

৬১৬৫৫৪.৬

৬ 

- ৯৪০২.৩৪

৩ 

 
১২।  উকাযগবাগীগদয ভতাভতঃ 

 

১৩।  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ 

নাভ  দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন গমাগদাগনয তাবযখ ফদরীয তাবযখ 

 গভাঃ নুরুর আরাভ ভু ুঁআয়া 

বযচারক(কাবযগযী) 

ুা - ০১-০২-২০১২ ৩০-১২-২০১৩ 

গভাঃ নজরুর আরাভ 

প্রধান প্রগকৌরী 

ুা - ৩০-১২-২০১৩ ১৯-১০-২০১৪ 

গভাস্তাবপজুর ক গচৌধুযী 

বযচারক(কাবযগযী) 

ুা - ১৯-১০-২০১৪ ১৫-০২-২০১৫ 

গভাঃ অব্দুর খাগরক 

বযচারক(কাবযগযী) 

ুা - ১৫-০২-২০১৫ ১৪-০২-২০১৭ 

অান াফীফ 

বযচারক(কাবযগযী) 

- ুা ১৫-০২-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৭ 

 



 

 

 

১৪। প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

 

বযকবেত উগেশ্য বজথত পরাপর 

থ থকনবতক কাম থক্রভ েযাবিত কযায রগেু 

গ্রাভাঞ্চগর বফদ্যুৎ যফযা কযা। 
বফববন্ন উাজথনেভ কাম থক্রগভ বফদ্যুৎ ব্যফাগয কগয জনাধাযণ কুটিয 

বে, ক্ষুদ্র  ভাঝাযী বে , কৃবল, গচ,  ভৎস্য  শু ম্পদ পাভ থ 

প্রবতষ্ঠা কগয তাগদয অথ থ -াভাবজক উন্নয়ন কযগছ এফং ভাথাবছু অয় 

বৃবি  দাবযদ্র বফগভাচন গে।   বফদ্যুৎ ব্যফাযকযগণয পগর গযবড , 

গভাফাআর গপান ,  টিবব কবম্পউটায , আন্টাযগনট ব্যফাগযয ভােগভ 

জনাধাযণ ববেত  অধুবনক  সুষ্ঠু স্বাস্থু ম্মত জীফন মাগন বুস্ত 

গে, য  গ্রাগভয াভাবজক তফলম্য দূয গে  এফং বডবজটার 

ফাংরাগদ গঠগন গ্রণী ভূবভকা ারন কযগছ। 

৪৫০১৪ বক.বভ. নতুন তফদ্যুবতক বফতযণ রাআন 

বনভ থাণ (১১ গকবব  বনম্নতয গবাগেজ) । 
৪৪৯৬৭ বক .বভ.নতুন তফদ্যুবতক বফতযণ রাআন বনভ থাণ (১১ গকবব  

বনম্নতয গবাগেজ) কাজ ম্পন্ন কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে। 
১৯০০ বক .বভ. নতুন ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক 

রাআন বনভ থাণ। 
১৮১৭ বক .বভ. নতুন ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক রাআন বনভ থাণ কাজ ম্পন্ন 

কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে। 
৫৮৬ বক .বভ.  ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক রাআগনয 

অগগ্রগডন। 
৫০২ বক.বভ.  ৩৩ গকবব তফদ্যুবতক রাআগনয অগগ্রগডন কাজ ম্পন্ন 

কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে। 
১০০ টি (৯৮৫ এভববএ ) নতুন তফদ্যুবতক 

৩৩/১১ গকবব উগকে বনভ থাণ। 
৯৯ টি (৯৮০ এভববএ ) নতুন তফদ্যুবতক ৩৩ /১১ গকবব উগকে বনভ থাণ  

কাজ ম্পন্ন কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে । ০১টি উগকগেয ( 

০৫এভববএ) অংবক বনভ থাণ কাজ ম্পন্ন ফস্থায় প্রগয়াজনীয় 

আকুআগভন্ট বফগ স্তান্তয কযা গয়গছ । মা বফ কর্তথক বনভ থাণ 

কাজ ম্পন্ন কযা গফ। 
৫০ টি ৩৩ /১১ গকবব তফদ্যুবতক উগকগেয 

৩২০ এভববএ েভতাফধ থন। 
৫০ টি ৩৩ /১১ গকবব তফদ্যুবতক উগকগেয ৩২০ এভববএ েভতাফধ থন 

কাজ ম্পন্ন কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে। 

১৮ রে গ্রাক ংগমাগ প্রদান । 

 

প্রকগেয অতায় ২২ .৮০ রে গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কগয 

বফদ্যুৎ যফযা কযা গে ।থ থাৎ প্রকগেয রেুভাো ১৮ রে গ্রাক 

ংগমাগগয বফযীগত গ্রগবত ১২৬.৬৭%। 

 
 

১৫।    উগেশ্য পুগযাপুবয বজথত না গর এয কাযণঃ 

প্রকগেয কাবিত উগেশ্য বজথত গয়গছ । প্রকগেয মূর উগেশ্য ১৮ রে গ্রাক ংগমাগ প্রদান । প্রকে ভানাগন্ত 

২২.৮০ রে গ্রাকগক বফদ্যুৎ ংগমাগ প্রদান কগয বফদ্যুৎ যফযা কযা গে। 
 

১৬।  বডটঃআগতাভগে Internalএফং Externalবনযীোকাম থারয় (A Wahab & Co. এফংShafiq Mizan 

Rahman & Augostin প্রবতষ্ঠান কর্তথক)বনযীো ম্পন্ন গয়গছ এফং  পূতথ বনযীো দপ্তয কর্তথক ২০১১-২০১২ 

থ থ ফছয গত ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছগযয বনযীো কাম থ ম্পন্ন কযা গয়গছ । 

১৭।    প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  স্থানীয় ভূবভয ভাবরকগগণয  তফদ্যুবতক রাআণ বনভ থাণ কাগজ ফাধা, েক  জনথ, গযরগয় 

কর্তথক  Right of Way Clearing  তদ্যযী প্রকগেয াবফ থক  ফাস্তফ গ্রগবত ৯৮.৮৯%। 

১৮।  প্রকে ফাস্তফায়গন বফরম্ব (Time Over-run): বডবব(মুর) নুাগয প্রকে ফাস্তফায়ন কার বছর জানুয়াযী’২০১২ 

বরঃ গত বডগম্বয’২০১৫ ম থন্ত ।ভাঠ ম থাগয় স্থানীয় ভূবভয ভাবরকগগণয  তফদ্যুবতক রাআণ বনভ থাণ কাগজ ফাধা, েক 

 জনথ, গযরগয় কর্তথক  Right of Way Clearing ভস্যা, উগকে বনভ থাণ কাগজ ভূবভ বধগ্রগণ বফরম্ব 

আতুাবদ গপ্রোগট অযবডবব (১ভ ংগাবধত)  নুাগয  প্রকগেয ফাস্তফায়ন কার বছর জানুয়াযী’২০১২ বরঃ গত 



 

বডগম্বয’২০১৭ ম থন্ত ।২০১৬-২০১৭ থ থ ফছয ম থন্ত গভয়  প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত উগেখগমাগ্য বফগফচনায় প্রকে 

ফাস্তফায়ন কার ০৬ ভা হ্রা কগয অযবডবব (২য় ংগাবধত) নুাগয জুন’ ২০১৭ বরঃ প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পন্ন 

কযা গয়গছ। 

১৯ । ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতথন ( If any):প্রকগেয বফযীগত বনগয়াবজত প্রকে বযচারকগগণয গদান্নবত এফং 

ফয গ্রগণয গপ্রবেগত  ংগত   কাযগণ প্রকে বযচারক বযফতথন য়। 

২০ ।  চুবক্ত ফাস্তফায়গন বফরগম্বয কাযণ :অযবডবব (২য় ংগাবধত) নুাগয প্রকগেয বনধ থাবযত ভয় ৩০জুন’২০১৭ বরঃ 

এয ভগে প্রকগে চুবক্ত ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা গয়গছ । উগেখ্য, ণ্য ক্রয় ফাফদ চুবক্তফি ০১টি (৭৭-১৮১)প্যাগকগজয 

বফযীগত  যফযাকাযী কর্তথক ৩০ জুন’২০১৭বরঃ এয ভগে ভারাভার যফযা কযগত না াযায কাযগণ ণ্য ংগ্র 

কযা ম্ভফ য় নাআ । এ গেগে প্রকগেয কাবিত উগেশ্য ব্যত য় নাআ। 
২২।  বযদ থন ম থগফেণঃ 

 

২২.১. বফগত২৮-৩০/০৮/২০১৭ তাবযগখ এআ প্রকে বযদ থন কযা য়। চট্টগ্রাভ ং বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক 

প্রগকৌরী জনাফ গভা: অরাভ, চট্টগ্রাভ ১, ২, ৩ বফ এয গজনাগযর ম্যাগনজায এফং চট্টগ্রাভ REB ‘য বনফ থাী 

প্রগকৌরী াগথ বছগরন। 
 

২২.২. যাঙ্গুবনয়া-৩ গানাফাদ াফ -গষ্টন বযদ থন কযা য় । ৩৩/১১ গকবব াফ -গষ্টন 10 MVA Capacity 

Power Transformer (Three Phase), Pole ১৩টি , Control Panel, 

Marshaling Box, Quantum Meter, Voltage Regulator-৩টি 650 Amp. 

(Cooper Power)  

 ACR-33KV-১টি, ACR-11KV-৪টি মথামথ অগছ। 11KV ACR এয panel Board ২টি 

(Entec Korea) Catalog  ায়া মায়। 
 

২২.৩. গরাাগগাো-২ (াদ্যয়া) াফ-গষ্টন বযদ থন কযা য় । Tap Changer (2015) Temperature 

Relay, OTI/WTI (India-2014), Power Transformer, (Energy Pac 

Bangladesh (2015) Automatic Voltage Regulator (2013), আতুাবদ কুাটারগ 

গদখগত ায়া মায়। 
 

২২.৪. টিয়ায় কগয়কটি রাআন বযদ থনকাগর গ্রাকগদয গথগক বতবযক্ত থ থ অদাগয়য ববগমাগ ায়া মায়। 
 

২২.৫. কেফাজায বফগয অতায় াফ -গষ্টন  রাআ নবযদ থন কযা য় । বিভ বভঠাছবে রাআন বযদ থনকাগর  

Drawing/Deign নুমায়ী রাআন বনভ থাণ  গ্রাক ংগমাগ ঠিক গদখা মায় । গ্রাগকয াগথ কথা ফগর গ্রাক 

ন্তুবষ্ট ায়া গগগছ। গকান বতবযক্ত থ থ গ্রাকগদয খযচ কযগত য়বন । তগফ গরাডগবডং অগযা কভাগনায সুাবয 

কগযন। 
২২.৬. কেফাজাগয এআ প্রকগেয অতায় বডবব গভাতাগফক ৩টি াফ-গষ্টন অগছ। (১) গটকনাপ ১০ এভববএ াফ-গষ্টন 

(নতুন) (২) কেফাজায-১ দয ৫ এভববএ াফ-গষ্টন (েভতাফধ থন) (৩) গকুয়া ৫ এভববএ াফ-গষ্টন (নতুন)। 
বযদ থনকাগর গদখা মায় হৃীরায় ফবস্থত গটকনাপ াফ-গষ্টন এফ পুযগনা মন্ত্রাবত রাগাগনা গয়গছ। Power 

Transformer  1.67x3=5 MVA, ১টি Spare 1.67বফজয় এয ৩টি ২০০২ াগরয ততযী। 
Energypac এয ১টি ২০০৭ াগরয। 



 

Voltage Regulator -৩টি। ২টি পুযগনা এফং ১টি নতুন ২০১৬ াগরয  (ববফএ এয থ থায়গন কযা গয়গছ 

ফগর স্থানীয় কভ থকতথাযা জানান। ACR-২টি ২০১৪ াগরয এছাো গভাটামুটি ফ ভারাভার গনক পুযগনা । 
এখাগন10 MVAনতুন াফ-গষ্টগনয জায়গায় 5 MVAাফ-গষ্টন কযা গয়গছ। 

২৫.৭. কেফাজায -১ দয াফ -গষ্টন: এখাগন গদখা মায় প্রকে গথগক গতভন বকছু Contribute কযা য়বন । 
Power Transformer -10 MVA, 3.3x3 +SPART Tec venture ltd. ফাংরাগদ 

১টি। তগফ এটি REB/BD/REECS-25=036/11/2011-12 এআ Contract এয অতায় ন্য 

প্রকগেয মা ফবডগত গরখা অগছ । এআ প্রকে গথগক শুধু Voltage Regulator 656 AMP. Single 

Phase, ACR (Entec) ৩টি নতুন আকুুআগভন্ট গদখা মায় মা কুাটারগ অগছ। 
 

২২.৮. গকুয়া াফ-গষ্টন বযদ থন কযগত চাআগর ংবিষ্ট বজ.এভ  প্রগকৌরী যাজানায়গকুয়া াফ-গষ্টন  বফববন্ন পুযগনা 

মন্ত্রাবত এফং স্থানীয় Arrangementএয ভােগভ কযা গয়গছ । থ থাৎ কেফাজাগয  -৩টি াফ -গষ্টগন প্রায়আ 

৯০% ভারাভাগরয গেগে Variation/পুযগনা ভারাভার গদখা মায় মা এআ প্রকগেয বডববভুক্ত গর প্রকে 

গথগক থ থ ফা মন্ত্রাবত ব্যফহৃত য়বন । কেফাজাগযয ভত ম থটন নগযীগত এআবাগফ পুযগনা আকুুআগভন্ট বদগয় 

inefficient াফ-গষ্টন বনভ থাণ ঠিক য়বন মা বচগযআ অফায Renovate কযা রাগগফ। 
 

২২.৯. এআবাগফ বডববভুক্ত াফ -গষ্টগন প্রববন নুমায়ী ভারাভার না রাবগগয় , Scope বযফতথন কগয ব্যাক  

Variation/বনয়ভ/আোভত পুযগনা ভারাভার ংগমাজন কযা , ন্য প্রকগেয ভারাভার ব্যফায কযা বযকেনা 

শংখরায বযবি । বফলয়টি প্রকে বযচারক  ফগত নন এফং প্রকে পাআগর এ ব্যাাগয গকান তথ্য গনআ ফগর 

উবস্থত প্রকে বযচারক জানান । তগফ বতবন অগযা জানান ভারাভার ক্রয় কযায গয ভারাভার /আকুুআগভন্টগুগরা 

CS & M বফবাগগ গপ্রযণ কযা য় এফং MPSS বফবাগ ভারাভার ফযাগেয বফলয়টি গদখবার কগয থাগকন। প্রকে 

বযচারক যাবয ম্পৃক্ত থাগকন না ; 

 

২২.১০. গদব্যাী ১৮ রোবধক গ্রাক ংগমাগ , রাআন বনভ থাণ , বফবফধ স্থাগন াফ -গষ্টন বনভ থাগণয পগর প্রকগেয উগেশ্য 

বজথত গয়গছ, ভাথাবছু বফদ্যুৎ ব্যফায বৃবিগত এআ প্রকে ফদান যাখগছ। 
 

২৩।     সুাবয: 
 

২৩.১ বকছু বফচুুবত গে এ প্রকে গথগক াযাগদগ এককবাগফ ১৮ রোবধক গ্রাক ংগমাগ ায়ায় আা একটি ভাআর 

পরক প্রকে বগগফ বফগফচনা কযা গমগত াগয ; 

২৩.২ ম থটন নগযী কেফাজাগয প্রায় ৩টি াফ -গষ্টগন প্রায় বধকাংগ প্রকেভূক্ত  Standard ভারাভার ব্যফায না 

কগয গনক পুযগনা এফং ন্য প্রকগেয আকুুআগভন্ট ব্যফায কগয , একগনক /বযকেনা কবভগনয নুগভাবদত 

বডবব প্রববন নুযন না কগয / বডববভূক্ত নতুন ভারাভার ব্যফায না কগয বযকেনা শংখরায বযবি কাজ 

কযা গয়গছ। এ বনয়গভয কাগজ অযআবফ’য MPSS বফবাগ/ভাঠ ম থাগয় মাযা াবভর গয়গছ তাগদয বফরুগি বফদ্যুৎ 

বফবাগ/ ংস্থা ংবিষ্টগদয গথগক ব্যাখ্যা বনগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ এফং বডবব প্রববন নুাগয 10 

MBA কযায কথা থাকগর পুযগনা ভারাভার বদগয়  5  MVA কযায় গটকনাপ10 MBA াফ-গষ্টন এফং 

ম থটন নগযী কেফাজাগযয ন্য দ্যটি বনধ থাবযত াফ -গষ্টনমূগ Standard ভারাভার/ DPP নুগভাবদত নুতন 

আকুুআগভন্ট বদগয় বনভ থাণ কযগত গফ; 



 

২৩.৩ বফঅযআবফ’য MPSS বফবাগ মাগত একগনক  বযকেনা কবভন কর্তথক নুগভাবদত বডবব ’য বযবি গকান 

কাজ না কগয এফং প্রকগেয ক্রয়কৃত  Standard ভারাভার স্ব -স্ব প্রকগেয গবৌত কাগজ ব্যফায /যফযা কগয 

তায জন্য বফদ্যুৎ বফবাগ মথামথ বনগদ থনা বদগফ। 

২৩.৪ প্রকগেয AG বডট দ্রুত ম্পন্ন কগয অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত গফ ; 

২৩.৫ নুগেদ ২৩.১ গথগক ২৩.৪ এয অগরাগক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী ০৩ ভাগয ভগে অআএভআ বফবাগগক ফবত কযগত 

গফ। 

 

 

 

 


