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ংযুক্তি –ক 

যক্তদপুয-১০ ও ১২ নং কূ (নুন্ধান কূ) খনন ীল ষক প্রকল্পেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফ ও অক্তথ ষক গ্রগক্তত (প্রকে ক্তযচারক কর্তষক প্রদত্ত 

তথ্যানুমায়ী):                                                                                                                                      

 (রক্ষ টাকায়) 

 

 

Code  

No. 

Work component as per 

RDPP 

 

Unit 

Target  

(As per RDPP) 
Actual progress  

Reasons 

for 

deviation 

(±) Financial 

Physic

al   

(Quanti

ty) 

Financial 

Physic

al   

(Quant

ity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(a) Revenue Component: 

  

480

0 

Supplies and Services 

481

3 

VAT  L.S. 3623.11 L.S. 1720.95 

 

L.S. At actual 

(-

1902.16) 

481

4 

AIT  L.S. 2172.41 L.S. 1787.83 

 

L.S. At actual 

(-384.58) 

482

1 

Electricity Supply, 

Connections etc. (Lump-

sum) 

L.S. 6.00 L.S. 5.09 

 

L.S. At actual 

(- 0.91) 

482

4 

Bank Charge/Insurance 

i) Bank Charge  L.S. 257.98 L.S. 257.98 

 

L.S. At actual 

(0.00) 

ii) Insurance        L.S. 108.01 L.S. 0.00 

 

L.S. At actual 

(-108.01) 

482

8 

Office Stationery, Seal, 

Stamps, etc. for PO 

(Toners for photocopier/ 

printer, papers, etc.) 

L.S. 0.50 L.S. 0.50 L.S. At actual 

(0.00) 

482

9 

IEE/EIA/EMP study L.S. 6.50  6.50 

 

L.S. At actual 

(0.00) 

484

5 

Entertainment  L.S. 1.00 L.S. 0.86 

 

L.S. At actual 

(-0.14) 

484

9 

Compensation for tree, 

pond etc.  

L.S. 37.83  37.82 

 

L.S. At actual 

(-0.01) 

485

1 

Casual Labour (for 

carrying/lifting 

chemicals, materials and 

assisting in heavy works 

etc.) 

L.S. 0.75 L.S. 0.67 

 

L.S. At actual 

(-0.08) 
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Code  

No. 

Work component as per 

RDPP 

 

Unit 

Target  

(As per RDPP) 
Actual progress  

Reasons 

for 

deviation 

(±) Financial 

Physic

al   

(Quanti

ty) 

Financial 

Physic

al   

(Quant

ity) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

487

4 

Consultancy Services At actual 

(-0.00) A) Foreign Consultant,              

4.8 Man-Month 

MM 194.29 

(191.25) 

4.8 194.29 

(191.25) 

4.8  

488

3 

Honorarium (for 

evaluation of committee 

members of about 14 nos 

tender) 

L.S. 

1.50 L.S. 1.44 L.S. At actual 

(-0.06) 

488

6 

Well GTO preparation, 

well location, Area 

Survey and Soil Test 

L.S. 

25.00 L.S. 24.69 L.S. At actual 

(- 0.31) 

489

9 

Others 

 i) Drilling Operation 

including Mobilization 

and Demobilization  

L.S. 29410.36 

(29410.3

6) 

L.S. 29402.56 

(29402.5

6) 

L.S. At actual 

(- 7.80) 

ii) Third Party 

Engineering Services  

iii) Drilling Services 

including Materials, 

Engg Services, Civil 

Works etc 

Sub-Total (Revenue Component) 

 

35845.24 

(29601.6

1) 

 33441.18 

(29593.81) 

-  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

(b) CAPITAL COMPONENT: 
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681

3 

Machinery & Other Equipment/Tools 

ii) PSI  L.S. 20.13 

(20.13) 

L.S. 12.10 

(12.10) 

L.S. At actual 

(- 8.03) 

681

5 

3 nos desktop Computers 

with laser Printers(2 nos 

desktop computer with 

laser printers for project 

office and 1 no. desktop 

computer with laser 

printer for  Consultant), 1 

laptop( for project 

director), 1 Scanner, 1 

Photocopier. 

L.S. 4.00 L.S. 3.90 L.S. At actual 

(- 0.10) 

682

1 

Office Furniture (low/full 

height cabinet, almirah, 

tables, chair etc.) 

L.S. 2.32 L.S. 1.26 L.S. At actual 

(- 1.06) 

685

1 

Others (Locally procured 

materials, Equipment and 

Spares) 

L.S. 2.24 L.S. 2.23 L.S. At actual 

(- 0.01) 

690

0 

Acquisition/Purchase of Land  & Land Properties of Assets  

690

1 

Land Acquisition 19.80 

acres  

Acres 121.10 19.80 121.10 19.80  At actual 

(0.00) 

700

1 & 

703

1 

Construction of access 

roads & location 

preparation 

L.S. 1121.97 L.S. 1121.93 L.S. At actual 

(-0.06) 

Sub-Total (Capital 

Component) 
_ 

1271.76 

(20.13) 
- 

1262.52 

(12.10) 

- - 

Total of Revenue and Capital 

Item (a+b) _ 
37117.00 

(29621.7

4) 

- 34703.70 

(29605.91) 

- - 

 

 

 

 

 

            ডডবরমভন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ডকনস্ট্রাকন অফ ৩২৫০০ ডভট্রিক টন ডেট এ্-১ ডটাডযে ট্াাংক অন ডডমবরপ্ড ল্যান্ড 

 এ্যাট কুট্রভ িমটারা এ্ট্রবময়ন ট্রডমা,ঢাকা ীল িক প্রকমেয ভাক্তি মূল্যায়ন প্রক্ততল্পফদন 
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(ভাি : জুন, ২০১৭) 

 
 

১।      প্রকল্পেয নাভ :   ডডবরমভন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ডকনস্ট্রাকন অফ ৩২৫০০ ডভট্রিক টন ডেট এ্-  

                                                            ১ ডটামযে ট্াাংক অন ডডমবরপ্ড ল্যান্ড এ্যাট কুট্রভ িমটারা এ্ট্রবময়ন   

                                                            ট্রডমা,ঢাকা। 

 

২।     উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ      : ক্তফদ্যুৎ, জ্বারাট্রন ও খক্তনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাট্রন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ। 
৩।      ফাস্তফায়ন ংস্থা                        :    দ্মা ল্পয়র ককাম্পাক্তন ক্তরক্তভল্পেড, ফাংরাল্পদ কল্পরাক্তরয়াভ কযল্পাল্পযন    

                                                        ( ট্রফট্রট্র)’য  এ্কটি ডকাম্পাট্রন। 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  : 

(রক্ষ োকায়) 

প্রাক্কক্তরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ ষল্পভাে 

োকা 

প্র:া: 

ংস্থায 

ক্তনজস্ব 

 

ক্তযকক্তেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র 

ক্ততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুল্পভাক্তদত 

প্রাক্কক্তরত ব্যল্পয়য 

%) 

ক্ততক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুল্পভাক্তদত 

ফাস্তফায়নকা

করয%) 

মূর 

ফ ষল্পভাে 

োকা 

প্র:া: 

ংস্থায 

ক্তনজস্ব 

 

ফ ষল্পল 

ংল্পাক্তধত  

ফ ষল্পভাে 

োকা 

প্র:া: 

ংস্থায 

ক্তনজস্ব 

 

মূর ফ ষল্পল 

ংল্পাক্তধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৮৯.০০ 

---- 

--- 

১০৮৯.০০ 

১১৭৪.৫০  

---- 

---- 

১১৭৪.৫০ 

১১৭৪.৫০ 

---- 

----- 

১১৭৪.৫০ 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত ক্তডল্পম্বয, 

২০১২  

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত জুন, 

২০১৭ 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত জুন, 

২০১৭ 

(+) ৮৫.৫ 

(+৭.৮৫%) 

৫৪ ভা 

 (৩০০%) 

 

* প্রকমেয অনুকূমর প্রকৃত ব্যয় মূর প্রাক্কট্ররত ব্যময়য ডেময় ৮৫.৫ রক্ষ টাকা কফক্ত ময়মে। 
 

৫। প্রকল্পেয ফস্থান :  

স্থান ট্রফবাগ ডেরা উমেরা 

কুক্তভ ষেরা, ঢাকা ঢাকা ঢাকা ক্তনকুঞ্জ 

  

৬। প্রকল্পেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন : প্রকেটিয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফ ও অক্তথ ষক গ্রগক্তত (ক্তক্তঅয এ প্রদি তথ্য 

াংযুট্রি-ক ডত াংযুি যময়মে)।   

৭। কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণ :  

 প্রকে ভাি প্রক্ততল্পফদকন উল্পেক্তখত তথ্যানুমায়ী প্রকল্পেয কবৌত গ্রগক্তত ১০০% এফং প্রকে ক্তযচারক জানান ডম প্রকল্পেয 

ককান কাজ ভাি কনআ। 
 

৮। প্রকল্পেয েভূক্তভ ও উল্পেশ্য : 

৮.১। প্রকমেয টভূট্রভ : 

  কুক্তভ ষেরা এক্তবল্পয়ন ক্তডল্পায জ্বারাক্তন কতল্পরয ভজুদ ক্ষভতা ক্তির ২৭০০ কভক্তরক েন এফং মযত াজারার অন্তজষাক্ততক 

ক্তফভানফন্দল্পয অগত উল্প াজাাল্পজয জন্য কজে এ-১ জ্বারাক্তন কতল্পরয দদক্তনক চাক্তদা ক্তির অনুভাক্তনক ৮০০ কভক্তরক েন। 

প্রকেটি গ্রল্পণয পূল্পফ ষ ক্তফযভান ভজুদ ক্ষভতা দ্বাযা ভাত্র ৩ (ক্ততন) ক্তদল্পনয কজে এ-১ জ্বারাক্তন কতল্পরয চাক্তদা পূযণ কযা 

ম্ভফ ত। এভতাফস্থায় কুক্তভ ষল্পোরা এক্তবল্পয়ন ক্তডল্পা ’য কজে এ-১ জ্বারাক্তন কতল্পরয ভজুদ ক্ষভতা ১০২০০ কভক্তরক েল্পন 

বৃক্তিপূফ ষক ১৩ (কতল্পযা) ক্তদল্পনয জ্বারাক্তন কতল্পরয চাক্তদা পূযল্পণয জন্য অল্পরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

   

৮.২। প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  
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‡ দ্মা অময়র ডকাম্পাট্রন ট্ররট্রভমটড এ্য কুট্রভ িমটারা এ্ট্রবময়ন ট্রডমায জ্বারাট্রন ডতর এ্-১ এ্য ভজুদ বৃট্রি; এ্ফাং 

‡ ঢাকায় মযত  াোরার আন্তেিাট্রতক ট্রফভানফন্দমযয ট্রফভানমূম  ডেট এ্ -১ জ্বারাট্রন ট্রনযফট্রিন যফযা 

ট্রনট্রিতকযণ। 
 

           প্রকমেয প্রধান কাম িক্রভ মূঃ 

 ট্াংক কনস্ট্রাকন ম্যাোক্তযল্পয়র (এভ.এ কেে, এভ.এ এল্পের, এভএ াআ, কগে বাফল্ব ক্রয়); এ্ফাং 

 অট্রি ট্রনফ িান মন্ত্রাট্রত ইতযাট্রদ।  
 

৯। প্রকে নুল্পভাদন ও ংল্পাধন : 

 অল্পরাচু প্রকেটি ১০৮৯.০০ রক্ষ োকা (ম্পূণ ি াংস্থায ট্রনেস্ব)  প্রাক্কক্তরত ব্যয় এফং জুরাআ ২০১১ কথল্পক ট্রডমম্বয 

২০১২ ম িন্ত ফাস্তফায়ন ডভয়ামদ গত ০৫ োনুয়াযী ২০১২ তাট্রযমে জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবাগ কর্তিক অনুমভাট্রদত 

য়। গত ০৬.০১.২০১৩ তাট্রযমে প্রকেটিয ডভয়াদ ০১ ফেয অথ িাৎ জুরাআ ২০১১ কথল্পক ট্রডমম্বয ২০১৩ ম িন্ত বৃট্রিয 

ট্রফলময় জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবাগ কর্তিক আময়াট্রেত বায় সুাট্রয কযা য়। জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবাগ 

কর্তিক ১৩.০২.২০১৪ তাট্রযমে প্রকেটিয ডভয়াদ ২য় ফায জুরাআ ২০১১ কথল্পক ট্রডমম্বয ২০১৪ ম িন্ত অথ িাৎ ০১ ফেয বৃট্রি 

কযা য়। জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবাগ কর্তিক ০৩.০৩.২০১৫ তাট্রযমে প্রকেটিয ডভয়াদ ৩য় ফায জুরাআ ২০১১ 

কথল্পক জুন ২০১৫ ম িন্ত অথ িাৎ ০৬ ভা বৃট্রি কযা য়। যফতীমত ডভাট ১১৭৪.৫০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ি াংস্থায ট্রনেস্ব) 

প্রাক্কট্ররত ব্যয় এ্ফাং জুরাই ২০১১ মত জুন ২০১৭ ম িন্ত ডভয়ামদ প্রকেটিয ২য় াংমাধমনয প্রস্তাফ গত ০৬.০৩.২০১৬ 

তাট্রযমে জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবাগ কর্তিক অনুমভাট্রদত য়।   

 

১০। প্রকল্পেয থ ষায়ন: 

 ক) ক্তজওক্তফ (ম্পূণ ষ ক্তফক্তক্ত’য থ ষায়ন):          (রক্ষ োকায়)                                                                                                                                                                                         

  

১১। প্রকল্পেয াক্তফ ষক গ্রগক্তত : 

প্রকেটিয ফ ষল্পল ংল্পাক্তধত  কভাে প্রাক্কক্তরত ব্যয় ১১৭৪.৫০ রক্ষ  োকা। ক্তক্তঅয নুমায়ী প্রকল্পেয াক্তফ ষক অক্তথ ষক গ্রগক্তত 
১১৭০.৭০ রক্ষ োকা মা াংমাট্রধত কভাে প্রাক্কক্তরত ব্যল্পয়য ৯৯.৬৮% এফং প্রকে ট্রযোরক োনান প্রকল্পেয াক্তফ ষক কবৌত 

গ্রগক্তত ১০০%।  

 

১২। ম ষল্পফক্ষণ :  

১২.১। গত ০৫/০৭/২০১৮ তাক্তযল্পখ ঢাকায ক্তনকুল্পঞ্জ  ফক্তস্থত  অল্পরাচু প্রকল্পেয এরাকা অআএভআ ক্তফবাগ কর্তষক ক্তযদ ষন কযা 

য়।ক্তযদ ষনকারীন ভল্পয় প্রকে ক্তযচারক উক্তস্থত ক্তিল্পরন।   

১২.২ ট্াংকগুল্পরায কফক্তক স্ট্রাকচায আল্পযকন ম্পূণ ষ না কযল্পত াযা এফং আল্পযকনকারীন দীঘ ষ ভয় গ্রণ কযায কাযল্পণ  

প্রথভ ঠিকাদায (NGGL) কক ফাক্ততর কল্পয যফতীল্পত য একটি ঠিকাদায ( M/S. Sazin Enterprise) ডক ২য় ওয়াকি 

অড িামযয ভাধ্যমভ  কােটি ম্পন্ন কযায েন্য চূড়ান্ত কযা য় ভমভ ি প্রকে ট্রযোরক োনান।  

১২.৩ প্রকেটি ম্পন্ন কযায জন্য দ্মা ল্পয়র ককাম্পাক্তন ক্তরক্তভল্পেড  এয  ফাস্তফায়ন ভয় ক্ততক্রাল্পন্তয ায ৩০০%, মা কভাল্পেআ 

কাম্য নয়। এটি প্রকে ব্যফস্থানায দ্যফ ষরতাল্পক তুল্পর ধল্পযল্পি। বক্তফষ্যল্পত জ্বারাক্তন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ/ ট্রফট্রট্র/দ্মা অময়র 

ডকাম্পাট্রন ট্ররট্রভমটড কর্তিক গৃীত প্রকে ক্তনধ ষাক্তযত ভল্পয়য ভল্পে ভাি কযায জন্য প্রকে ব্যফস্থানাল্পক ক্তিারী কযল্পত 

ংস্থা ম ষাল্পয় ফ ষাত্মক প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ ম ষাল্পয় ভক্তনেক্তযং কজাযদায কযল্পত ল্পফ;  

কভাে ঋণ নুদান/ইকুযইটি Cash Foreign Exchange 

(১) (২) (৩) (৪) 

১১৭৪.৫০ --- --- ---- 
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১২.৪  প্রকেটি ট্রযদ িনকারীন ভময় ডেট এ্ -১ ট্রযফমনয াইরাইন এ্য ট্রফট্রবন্ন স্থান মত ডপোঁটায় ডপোঁটায় জ্বারাট্রন ডতর 

ড়মত ডদো মায়। মা প্রকেটিয ভাধ্যমভ ম্পাট্রদত কাম িক্রমভয গুণগত ভান ট্রনট্রিত কময না। এ্য পমর প্রকে এ্রাকায় ডম ডকান 

যকমভয  দূর্ িটনা র্টমত াময। এ্োড়া ডেট এ্ -১ মূল্যফান জ্বারাট্রন ওয়ায় এ্য মফ িাচ্চ ব্যফায ট্রনট্রিত মি না ভমভ ি প্রট্রতয়ভান 

য়। এ্ভতফস্থায় ট্রনয়ট্রভত ট্রফট্রবন্ন াইরাইন মথামথবামফ যক্ষণা ডফক্ষমণয েন্য ট্রফট্রট্র /দ্মা অময়র ডকাম্পাট্রন ট্ররট্রভমটড 

প্রময়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযমফ। 

১২.৫ ট্রট্রআয এ্য পৃষ্ঠা ৪ এ্ উমেে যময়মে ডম, প্রকেটিয Actual Expenditure ১১৭৪.৫০। ট্রকন্তু ট্রট্রআয এ্য পৃষ্ঠা ৪ এ্ 

উমেে যময়মে ডম, প্রকেটিয আট্রথ িক অগ্রগট্রত ১১৭০.৭০ রক্ষ টাকা। বট্রফষ্যডত ট্রট্রআয এ্ কর তথ্য তকিতায উমেে কযমত 

মফ এ্ফাং আমরােয প্রকমেয প্রকৃত ব্যয় ম্পমকি জ্বারাট্রন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ এফং অআএভআক্তড-কক ফক্তত কযল্পত ল্পফ। 

১২.৬ প্রকমেয Audit াংক্রান্ত তথ্যঃ আমরােয প্রকমেয অট্রডট ম্পট্রকিত ডকান তথ্য ট্রট্রআয এ্ উমেে কযা ডনই। ভাপ্ত  

প্রকেটিয Audit দ্রুত ম্পন্নপূফ িক ডকান আট্রত্ত থাকমর তা ট্রনষ্পন্ন কযমত মফ। এ্োড়া প্রকেটিয Audit ম্পট্রকিত ফ িমল 

তথ্য জ্বারাট্রন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ এফং অআএভআক্তডল্পত কপ্রযণ কযল্পত ল্পফ।    

১২.৭ প্রকে এ্রাকায ট্রেত্রঃ 

  

ট্রেত্রঃ ডেট এ্-১ ডটামযে ট্াাংক ট্রেত্রঃ ডেট এ্-১ ডটামযে ট্াাংক 

  

ক্তচত্রঃ ডপোঁটায় ডপোঁটায় জ্বারাট্রন ডতর ড়মে  ক্তচত্রঃ ডপোঁটায় ডপোঁটায় জ্বারাট্রন ডতর ড়মে 
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ক্তচত্রঃ অট্রি ট্রনফ িান ব্যফস্থা ক্তচত্রঃ অট্রি ট্রনফ িান ব্যফস্থা 

 

 

১৩। প্রকে ক্তযচারক ম্পক্তকষত তথ্য : 

 ক্তনম্নফক্তণ ষত প্রকে ক্তযচারক প্রকল্পেয দাক্তয়ত্ব ারন কল্পযল্পিন। 
ক্র: নং প্রকে ক্তযচারল্পকয নাভ দফী দাক্তয়ল্পত্বয ধযন ভয়কার 

১ Mr. Abu Bakar 

Chowdhuary 

প্রকে ক্তযচারক  ক্তনয়ক্তভত ১৬-০৭-২০১২ কথল্পক  

৩১-১২-২০১৬ ম ষন্ত। 

২ K. M. Abdur Rahim প্রকে ক্তযচারক  ক্তনয়ক্তভত ৩১-১২-২০১৬ কথল্পক  

৩০-০৬-২০১৭ ম িন্ত 
 

 

১৪। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জষন (ট্রট্রআয এ্ উমেট্রেত তথ্যানুমায়ী) : 

ক্তযকক্তেত উল্পেশ্য প্রকৃত জষন 

01. To increase the storage capacity of 

Aviation Fuel Jet A-1 at Kurmitola 

Aviation Depot (KAD) of Bangladesh 

Petroleum Corporation and ensure the 

uninterrupted supply of Jet A-1 to 

aircrafts at Hazrat Shahjalal 

International Airport (HSIA), Dhaka. 

 

02. Construction of 3 X 2500 M.T. Jet A1 

storage tanks at KAD. 

 

03. Existing storage capacity at Kurmitola 

Aviation Depot (KAD) is 2700 MT 

and demand of Jet A-1 at present from 

this airport per day is 800 MT 

approximately. So, with the existing 

storage capacity the demand of Jet A-

1 for 3 (three) days can be meet up. 

After, completion of construction of 

3x2500 MT capacity storage tank, 

total storage capacity will stand at 

10,200 MT and it will fulfill the 

demand of 13 days. 

01. Storage Capacity of Jet A-1 has been 

increased. 

 

 

02. Current storage capacity raise to 10,200 MT 

and currently it is sufficient to meet up 13 days 

demands. 
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১৫.০ প্রকমেয প্রধান প্রধান ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য (ক্তক্তঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী)ঃঃ  

Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh. and Consultancy above Tk. 

100.00 lakh 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 
Tender/Bid/Proposal 

Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

/consultancy) 

as per bid document 
As per 

DPP 

Contracted 

value (Tk.) 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

LC 

opening 

date 

As per 

contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

Tank construction 

materials (MS Plate, 

Angle, pipe, Gate 

Valve, Floating 

suction device, Fire 

fighting equipments 

in/c. installation, land 

development and civil 

works (Tank 

Foundation, B/wall, 

drain, sump etc.) 

11.745 

10.8663026 

(5.906 has 

been paid) 

22/10/11 10/04/2012 Aug-14 

29
th
 April-

15 

(Cancelled) 

5.8159 26/06/15 21/03/2016 June-17 June-17 

 

১৬। সুাক্তয/ভন্তব্য: 

১৬.১ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ভয় ক্ততক্রাল্পন্তয ায ৩০০%, মা কভাল্পেআ কাম্য নয়। এটি প্রকে ব্যফস্থানায দ্যফ ষরতাল্পক তুল্পর 

ধল্পযল্পি। বক্তফষ্যল্পত ট্রফট্রট্র/দ্মা অময়র ডকাম্পাট্রন ট্ররট্রভমটড কর্তিক গৃীত প্রকে ক্তনধ ষাক্তযত ভল্পয়য ভল্পে ভাি কযায 

জন্য প্রকে ব্যফস্থানাল্পক ক্তিারী কযল্পত ংস্থা ম ষাল্পয় ফ ষাত্মক প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ ম ষাল্পয় ভক্তনেক্তযং কজাযদায কযল্পত ল্পফ; 

১৬.২   ডেট এ্-১ ট্রযফমনয াইরাইন এ্য ট্রফট্রবন্ন স্থান মত ডপোঁটায় ডপোঁটায় জ্বারাট্রন ডতর ড়মত থাকায কা যমণ প্রকে 

এ্রাকায় ডম ডকান যকমভয  দূর্ িটনা র্টমত াময। পমর াইরাইনমূময দ্রুত যক্ষণামফক্ষমণয েন্য জ্বারাট্রন ও 

খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ/ট্রফট্রট্র/দ্মা অময়র ডকাম্পাট্রন ট্ররট্রভমটড দ্রুত দমক্ষ গ্রণ কযমফ; 

১৬.৩   ডেট এ্-১ মূল্যফান জ্বারাট্রন ওয়ায় এ্য মফ িাচ্চ ব্যফায ট্রনট্রিত কযমত মফ; 

১৬.৪ বট্রফষ্যমত ডেট এ্ -১ ট্রযফমনয াইরাইন মথামথবামফ যক্ষণামফক্ষমণয েন্য ট্রফট্রট্র /দ্মা অময়র ডকাম্পাট্রন 

ট্ররট্রভমটড প্রময়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযমফ; 

১৬.৫ প্রকল্পেয গুনগত ভান ক্তনক্তিত কযায জন্য Quality Management এয কর কক্ষল্পত্র নুযল্পণ প্রকে ংক্তিষ্টযা 

ল্পচষ্ট থাকল্পফন; 

১৬.৬ বট্রফষ্যমত ট্রট্রআয এ্ কর তথ্য তকিতায উমেে কযমত মফ এ্ফাং আমরােয প্রকমেয প্রকৃত ব্যয় ম্পমকি জ্বারাট্রন 

ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ এফং অআএভআক্তড-কক ফক্তত কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৭ আমরােয প্রকেটিয Audit দ্রুত ম্পন্নপূফ িক ডকান আট্রত্ত থাকমর তা ট্রনষ্পন্ন কযমত  ডফ। এ্োড়া প্রকেটিয Audit 

ম্পট্রকিত ফ িমল তথ্য জ্বারাট্রন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ এফং অআএভআক্তডল্পত কপ্রযণ কযল্পত ল্পফ। 

১৬.৮   সুাক্তয নুল্পেদ ১৬ .১-১৬.৭ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে অআএভআক্তডল্পক ফক্তত 

কযল্পত ল্পফ। 
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ক্তযক্তষ্ট-ক 

Development of Land and Construction of 3x2500 M. Tons Jet-A-1 Storage Tanks on 

Development Land at Kurmitola Aviation Depot, Dhaka ীল ষক প্রকল্পেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফ ও অক্তথ ষক গ্রগক্তত  

(প্রকে ক্তযচারক কর্তষক প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী):                                                                                                                                      

  (রক্ষ োকায়) 

 

Sl 

No 

Work 

components as 

per DPP (with 

quantity) 

 
Target (As Per 

RDPP)  BPC 

Actual 

Progress BPC 

Reasons for 

deviation (±) 

Unit 
Finan

cial 

Physical 

(% of 

the 

compo

nent) 

Financ

ial 

Physic

al 

(% of 

the 

compo

nent) 

 

 

Co

de 

No

s. 

Work 

component as 

per RDPP 

(with quantity) 

  
 

 

 

 
  

48

28 
Stationeries LS 0.40 100% 0.016 

15.62

% 
Cannot be utilized  

48

33 

Advertisement 

and Publicity 
LS 0.42 100% 0.42 100%  

48

83 
Honorarium LS 1.00 100% 0.91 91% Cannot be utilized 

48

87 

Copy/Photo 

copy 
LS 0.46 100% 0.20 

43.48

% 
Cannot be utilized 

 
Sub Total 

Revenue 
- 

 

2.28 

 

 1.546 67.8%  

68

13 

Tank 

Construction 

Materials (MS 

Plate, MS 

Angle, MS Pipe, 

LOT 744.01    100% 
742.25 

 
100%  
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Sl 

No 

Work 

components as 

per DPP (with 

quantity) 

 
Target (As Per 

RDPP)  BPC 

Actual 

Progress BPC 

Reasons for 

deviation (±) 

Unit 
Finan

cial 

Physical 

(% of 

the 

compo

nent) 

Financ

ial 

Physic

al 

(% of 

the 

compo

nent) 

 

Gate Valve, 

Floating suction 

assembly 

including install 

and fabrication 

cost etc.) 

68

53 

Firefighting 

Equipment 

(Including 

Installation) 

Lot 81.24  81.26 100%  

70

01 

Land 

Development 

(Filling & 

leveling) 

m³ 67.97  66.98 100%  

70

16 

Others Building 

and 

Infrastructure 

 

m²/m³ 
279.00 

 

100% 
278.66 100%  

 
Price 

Contingency 
- -  - -  

 
Physical 

Contingency 
- -  - -  

 
Sub Total 

Capital 
- 

1172.2

2 
100% 

1169.15

8 
100%  

 Total - 
1174.5

0 
 1170.70 100%  
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LPG Import, Storage & Bottling Plant at Mongla  ীল ষক প্রকমেয ভাি মূল্যায়ন  প্রট্রতমফদন 

 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : LPG Import, Storage & Bottling Plant at Mongla 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ : ক্তফদ্যুৎ, জ্বারাক্তন ও খক্তনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারাক্তন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ। 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা : ফাংরাল্পদ কল্পরাক্তরয়াভ কল্প ষাল্পযন (ক্তফক্তক্ত)’য অওতাধীন এ্র.ট্র গ্যা ট্ররট্রভমটড 

(LPGL) । 
৪। প্রকল্পেয প্রাক্কক্তরত ব্যয়    

       

: ১ভ াংমাধন অনুমায়ী প্রকেটিয প্রাক্কট্ররত ব্যয় ২১০৪৬.৯৬ রক্ষ টাকা (বফমদট্রক মুদ্রা 

১১৪৭৬.৫০ রক্ষ টাকা) (ম্পূণ ি ক্তফক্তক্ত’য অওতাধীন দ্মা,কভঘনা,মমুনা, এ্র.ট্র গ্যা 

ট্ররট্রভমটড এ্ফাং ট্রফট্রট্র’য ট্রনেস্ব অথ িায়ন)। 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার                  : জানুয়াযী ২০১২- জুন ২০১৬ ম ষন্ত (১ভ াংমাধন অনুমায়ী)। 

৬। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

গ্রগক্তত ও ব্যয় : 

: প্রকে ট্রযোরক োনান ডম, উট্রযউি প্রকমেয েন্য ০৬/০৬/২০১৭ প্রদানকৃত ডভ ২০১৭ 

ভাময IMED 05/2003 (Revised) পমভ ি উস্থাট্রত প্রট্রতমফদমন ডভাট ১২৯.৯২৪ 

রক্ষ টাকা ব্যয় ডদোমনা ময়ট্রের। যফতীমত জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবামগয ট্রিান্ত 

অনুমায়ী  প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা য়ট্রন ট্রফধায় প্রকমেয ট্রফযীমত েযেকৃত ১২৯.৯২৫ রক্ষ 

টাকা ফাস্তফায়নকাযী ৪টি ডকাম্পানী ডথমক (দ্মা অময়র ট্ররট্রভমটড , মমুনা অময়র 

ডকাম্পানী  ট্ররট্রভমটড, ডভর্না ডমিাট্ররয়াভ ট্ররট্রভমটড এ্ফাং এ্রট্র গ্যা ট্ররট্রভমটড ) 

ভাময ট্রনফ িা কযা ময়মে।  

৭। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান 

কাম ষক্রভ 

:  ভূট্রভ অট্রধগ্রণ-১০ এ্কয 

 অট্রপ বফন-৪৮০০ ফঃট্রভঃ 

 অন্যান্য বফন, অফকাঠামভা ও ডেটি ট্রনভ িান এ্ফাং 

 মন্ত্রাট্রত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ইতযাট্রদ। 

৮। জ্বারাক্তন ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ কর্তষক কপ্রক্তযত প্রকল্পেয ফস্থান ত্রঃ 

 ৮.১ ফাট্রল িক ১.০০ (এ্ক) রক্ষ ডভট্রিক টন  উৎাদন ক্ষভতায আভদাট্রন ট্রনব িয “LPG Import , Storage & 

Bottling Plant at Mongla” প্রকেটি ২১০৪৬.৯৬ রক্ষ টাকা (বফমদট্রক মুদ্রায় ১১৯১৪.৫৬ রক্ষ টাকা ) 

প্রাক্কট্ররত ব্যময় ট্রফট্রট্র , দ্মা, ডভর্না, মমুনা ও এ্রট্রট্রএ্র -এ্য ট্রনেস্ব অথ িায়মন (প্রমতযমক ২০% াময) ভাংরা ফন্দয ট্রে 

এ্রাকায় ফাস্তফায়মনয েন্য ২৯/০৩/২০১২ তাট্রযমে ট্রডট্রট্র অনুমভাট্রদত য়। এ্ প্রকমেয ২০ বাগ ডয়াময ভাট্ররক ট্রমমফ 

ট্রফট্রট্র’য নামভ ভাংরা ফন্দয কর্তিক্ষ ডথমক রীে গ্রণকৃত েট্রভ মত প্রকমেয েন্য ৬.৩৭ এ্কয েট্রভ প্রদান কযা মফ এ্ফাং 

দ্মা, ডভর্না, মমুনা ও এ্রট্রট্রেএ্র প্রকমেয অমথ িয ডমাগান ট্রদমফ ফমর ট্রিান্ত গৃট্রত য়। প্রকে ফাস্তফায়কার ট্রনধ িাযণ কযা 

য় োনুয়াট্রয ২০১২ মত ট্রডমম্বয ২০১৩ ম িন্ত।  

৮.২ ট্রডট্রট্র অনুমায়ী প্রকেটি ইট্রট্র কন্ট্রাক্টয ট্রনময়ামগয ভাধ্যমভ ফাস্তফায়মনয ট্রিান্ত গৃট্রত য়। যফতীমত প্রকেটি 

যাভ িক প্রট্রতষ্ঠান ট্রনময়ামগয ভাধ্যমভ ফাস্তফায়মনয ট্রনট্রভত্ত ১৬/০৬/২০১৪ তাট্রযমে ব্যয় বৃট্রি ব্যট্রতমযমক আযট্রডট্রট্র 

অনুমভাট্রদত য় এ্ফাং প্রকমেয ফাস্তফায়নকার জুন ২০১৬ ম িন্ত বৃট্রি কযা য়।  

৮.৩  ট্রিান্ত অনুমায়ী ইওআই ও আযএ্পট্র আফানপূফ িক উি প্রকমেয যাভ িক ট্রমমফ M/s. TATA 

Consulting Engineers Limited , India (TCE)-ডক ১৬/০৪/২০১৫ তাট্রযমে ৭,৮১,৬৫৩.০০ ভাট্রকিন 
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ডরায যাভ িক ট্রপ-ডত ট্রনডয়াগ ডদয়া য়। প্রকমেয Detail Engineering, Design, Drawing, BOQ 

এ্ফাং Preparation of Tender Documents - সুাট্রযট্রবন াংক্রান্ত মাফতীয় কাে ম্পাদমনয েন্য 

TCE এ্য ামথ ট্রফট্রট্র’য চুট্রি ম্পাদন কযা য়।  

৮.৪  চুট্রি অনুয়ায়ী TCE-এ্য প্রদানকৃত ব্যাাংক গ্যাট্রযট্রন্টয ট্রফযী ডত চুট্রিমূমল্যয ১০% ভট্রযভাণ অথ ি ৭৮,১৬৫ ভাঃ 

ডরায ১৮/১০/২০১৫ তট্রযমে TCE এ্য অনুকূমর অট্রগ্রভ ট্রযমাধ কযা য়। 

৮.৫  চুট্রিয তিানুমায়ী ৯০ ট্রদমনয ভমধ্য কর ডকুমভন্ট দাট্রের কযায ফধ্যফাধকতা থাকমর TCE কর্তিক ফ িপ্রথভ 

১৫/১১/২০১৫ তট্রযমে ট্রডোইন -ড্রট্রয়াং াংক্রান্ত প্রাথট্রভ ক তথ্যাট্রদ ম্বট্ররত General Arrangement 

Drawing [ Basic Engineering Package (BEP)] এ্য এ্কটি েড়া ডপ্রযণ কযা য় , মা ট্রফট্রট্র’য 

াংট্রিষ্ট কট্রভটিয ভাধ্যমভ যীক্ষামন্ত ট্রকছু অাংগট্রতয ট্রফলময় াংমাধনী আনায েন্য TCE-ডক প্রথমভ ১৯/১১/২০১৫ তাট্রযে 

এ্ফাং যফতীমত ১৭/১২/২০১৫ তাট্রযডে কট্রতয় ট্রফলয় াংমাধন কময াংমাট্রধত চূড়ান্ত কট্র যফযাময েন্য অনুমযাধ 

কযা য়। ট্রকন্তু TCE মত াংমাট্রধত BEP এ্য চূড়ান্ত কট্র যফযা কযা য়ট্রন। 

৮.৬  ২৩ /১২/২০১৫ তাট্রযমে ই-ডভইমরয ভাধ্যমভ এ্ফাং ০৫/০১/২০১৬ তাট্রযমে ত্র ভাযপত ২৫ োনুয়াট্রয ২০১৬ তাট্রযমেয  

ভমধ্য TCE কর্তিক  প্রস্তুতকৃত Detail Engineering, Design, Drawing, BOQ এ্ফাং Tender 

Documents-এ্য চূড়ান্ত কট্র ট্রফট্রট্রমত যফযাময েন্য অনুমযাধ কযা য়। উমেখ্য , TCE -ডক ১০% অট্রগ্রভ অথ ি 

ট্রযমামধয তাট্রযে ১৮/১০/২০১৫ মত ২৫/০১/২০১৬ তাট্রযে ম িন্ত ৯০ (নব্বই) ট্রদমনয অট্রধক ভয় অট্রতফাট্রত মরও 

TCE চূড়ান্ত কট্র যফযা কমযট্রন। 

৮.৭  ৯০ ট্রদমনয ভমধ্য BEP এ্য চূড়ান্ত কট্র যফযা না কমযই TCE প্রস্ত্ত্ততকৃত BEP এ্য েড়ায ট্রফযীমত 

২০/০১/২০১৬ তাট্রযমেয ভমধ্য  ৮৪,১৮৪.০০ ভাট্রকিন ডরায ট্রযমাধ কযায েন্য ট্রফট্রট্র -ডক ২১/১২/২০১৫ তাট্রযে ত্র 

ডপ্রযণ কময। 

৮.৮  TCE ২৯/১২/২০১৫ তাট্রযমে ডপ্রট্রযত অন্য এ্কটি মত্র ডটন্ডায ডকুমভন্ট বতযীয েন্য এ্কট্রদমক ট্রতন ভা ভয় 

বৃট্রিয অনুমযাধ কময অন্যট্রদমক  তামদয উত্থাট্রত ইনবময় অনুমায়ী ৮৪,১৮৪.০০ ভাঃ ডরায ২০/০১/২০১৬ তাট্রযমেয ভমধ্য 

ট্রযমাধ  কযা না মর চুট্রিত্র অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রমণ ফাধ্য মফ ফমর োনায়।  

৮.৯  এ্োড়া TCE ২৪/১২/২০১৫ তাট্রযমে এ্ককবামফ এ্কটি Scope Matrix বতযী কময ডপ্রযণ কময , ডমোমন 

যাভ িক প্রট্রতষ্ঠান ট্রমমফ কামেয ট্রযট্রধ তামদয সুট্রফধাভত  ট্রযফতিন কযা য় মা চুট্রিমত্রয মতিয ামথ াভঞ্জস্যপূণ ি 

নয়। 

৮.১০ চুট্রিত্র অনুাময Detail Engineering, Design, Drawing, BOQ এ্ফাং Preparation 

of Tender Document াংক্রান্ত মাফতীয় কাে TCE  এ্য কযায ফাধ্যফাধকতা থাকমরও TCE কর্তিক 

ডপ্রট্রযত Scope Matrix-এ্ উট্রেট্রেত কােমূ ট্রফট্রট্র  কর্তিক ট্রনময়াট্রেতব্য LSTK  Contractor ম্পাদন 

কযমফ ফমর TCE োনায়, মা চুট্রিমত্রয ট্রযন্থী। এ্োড়া তিানুমায়ী প্রকেটি ফাস্তফায়মনয েন্য TCE কর্তিক 
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ফাাংরামদম ডকান অট্রপ ডোরা য়ট্রন ফা ডকান ডরাকার এ্মেন্ট ট্রনময়াগ ডদয়া য়ট্রন , মা কামেয প্রট্রত তামদয অনাগ্র ডয 

প্রকা। প্রকমেয ট্রডোইন ড্রট্রয়াং াংক্রান্ত কাে কযমত মর ফ িপ্রথভ Land Survery , Geo-Technical 

Soil Testing and Investigation ইতযাট্রদয প্রময়ােন থাকমরও TCE তা ম্পন্ন কমযট্রন। এ্ভনট্রক 

TCE চুট্রি স্বাক্ষমযয  ভময় প্রকে এ্রাকাটি  এ্কফায শুধুভাত্র আনুভাট্রনক ২০ ট্রভট্রনট ভময়য েন্য ট্রযদ িন কময। 

৮.১১ োনুয়াট্রয, ২০১৬ ভাময  ভমধ্য ডটন্ডায আফামনয রমক্ষয মাফতীয় ডকুমভন্ট যফযাময েন্য ২১/০১/২০১৬ তাট্রযমে 

TCE-ডক পুনযায় ত্র ভাযপত মমাট্রগত কযায আফান োনামনা য় ।ট্রকন্তু TCE মত ডটন্ডায আফামনয ট্রনট্রভত্ত 

প্রময়ােনীয় ডকুমভন্ট যফযা কযা য়ট্রন। 

৮.১২  এ্যই ধাযাফাট্রকতায় TCE গত ০৮/০২/২০১৬ তাট্রযমে এ্কতযপাবামফ চুট্রি ফাট্রতমরয ত্র ডপ্রযণ কময। TCE-

এ্য চুট্রি ফাট্রতমরয ডপ্রট্রক্ষমত ব্যাাংক গ্যাযাট্রন্ট ট্রফযীমত ট্রফট্রট্র কর্তিক অট্রগ্রভ প্রদানকৃত চুট্রি মূমল্যয ১০% এ্য ভট্রযভাণ 

৭৮,১৬৫.০০ ভাট্রকিন ডরায (টাকা-৬০,৭২,৪৪৩.৪৪) ১৭/০২/২০১৬ তাট্রযমে নগদায়ন কময ট্রফট্রট্র ’য ব্যাাংক ট্রামফ েভা 

কয য়।  

৮.১৩ যফতীমত এ্ প্রকমেয ট্রফলময় ১৯/০৭/২০১৬ তাট্রযমে জ্বারাট্রন ও েট্রনে ম্পদ ট্রফবামগ ট্রেফ ভমাদময়য বাট্রতমে 

অনুট্রষ্ঠত বায় প্রকেটি ডদী/ট্রফমদী উমযািায ামথ ডমৌথবামফ ফাস্তফায়ন কযায েন্য ট্রিান্ত গৃট্রত য় ।  

৮.১৪ উি ট্রিামন্তয ধাযাফাট্রকতায় প্রকেটি ফাস্তফায়মনয রমক্ষয গত ০৮/০১/২০১৭ তাট্রযমে ৩টি োতীয় ট্রত্রকায় 

ডমৌথাট িনায ট্রনফ িােমনয েন্য EOI প্রকা কযা য়। EOI ০৭/০৩/২০১৭ তাট্রযমে গ্রণ কযা য় মামত ১৭টি প্রস্তাফ 

াওয়া মায়। প্রস্তাফমূ মূল্যা য়নপূফ িক ১৬/০৮/২০১৭ তাট্রযমে ১৬টি Responsive প্রট্রতষ্ঠানমক RFP ডকুমভন্ট 

ইসুয কযা য়। RFP প্রদানকৃত প্রট্রতষ্ঠানমূময ট্রফট্রবন্ন প্রমেয উত্তয প্রদামনয েন্য ১৪/০৯/২০১৭ তাট্রযে ১৪:৩০ র্টিকায় 

ট্রফট্রট্র’য কাওাযান ফাোয ঢাকাস্থ ট্ররময়মেোঁ অট্রপম Pre-bid ট্রভটিাং অনুু্ট্রষ্ঠত য়। Pre-bid ট্রভটিাং-এ্ ৯টি প্রট্রতষ্ঠান 

অাং গ্রণ কময এ্ফাং প্রস্তাফদাতামদয ডভাট ৬৫টি  Clarifications এ্য উত্তয ডদয়া য়। প্রস্তাফদাতামদয অনুমযামধয 

ডপ্রট্রক্ষমত দুই দপায় (০২/১০/১৭ তাট্রযে ডথমক ১২/১১/২০১৭ তাট্রযে এ্ফাং ১২/১১/২০১৭ তাট্রযে ডথমক ২০/১২/২০১৭ তাট্রযে 

ম িন্ত ) RFP গ্রমণয ভয়ীভা বৃট্রি কযা য়।  

৮.১৫  ফ িমল ট্রনধ িাট্রযত ভয়ীভা অনুমায়ী ২০/১২/২০১৭ তাট্রযে ১৪:৩০ র্টিকায় ফাাংরামদ ডমিাট্ররয়াভ কম িামযন এ্য 

ট্রফএ্ট্র বফন েট্টগ্রাভস্থ  কাম িারময় RFP গ্রমণয আময়ােন কযা য়। তমফ উি তাট্রযমে RFP দাতামদয ট্রনকট ডথমক 

ডকান প্রস্তাফ াওয়া মায়ট্রন।  

৮.১৬  ভাংরা এ্রট্রট্রে প্রকেটি ফাস্তফায়মনয েন্যআফানকৃত EOI এ্য ট্রফযীমত ডমৌথ াট িনায াওয়া না মাওয়ায় 

ফাাংরামদ ডমিাট্ররয়াভ কম িামযন এ্য ক্ষ ডথমক ডমৌথ াট িনায ট্রনফ িােমনয কাম িক্রভটি অব্যাত যাো ময়মে। সুট্রফধােন 

াট িনায াওয়া ডগমর প্রকেটি ফাস্তফায়মনয যফতী কাম িক্রভ গ্রণ কযা মফ। 

০৯। অআএভআক্তড’য সুাক্তয/ভন্তব্য:  

০৯.১ বট্রফষ্যমত অগ্রাট্রধকায ট্রবট্রত্তমত প্রময়ােন অনুমায়ী প্রকে গ্রণ কযা যুট্রিযুি মফ; 

০৯.২ বক্তফষ্যল্পত  ক্তধক তকষতায  াল্পথ ঠিকবাল্পফ প্রকে ক্তযকেনা কল্পয কর কাক্তযগযী ক্তদক ক্তফল্পফচনা কল্পয যকাক্তয 
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নীক্ততভারা নুযনপূফ ষক প্রকে গ্রন কযল্পত ল্পফ; 

০৯.৩ ককান ক্তডে অক্তি থাকল্পর তা দ্রুত ক্তনষ্পক্তি কযল্পত ল্পফ; এফং 

০৯.৪ সুাক্তয নুল্পেদ ০ ৯.১-০৯.৩ এয অল্পরাল্পক গৃীত ব্যফস্থা অগাভী  ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে অআএভআক্তডল্পক ফক্তত 

কযল্পত ল্পফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন (ংল্পাক্তধত) ীল ষক প্রকল্পেয ভাক্তি মূল্যায়ন প্রক্ততল্পফন 

(ভািঃ জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ                                :       ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন (ংল্পাক্তধত)। 

 

২। প্রকে ক্তযদ ষনকাযী কভ ষকতষায নাভ    :       পুরক কাক্তন্ত ফড়ুয়া, ক্তযচারক,অআএভআক্তড। 

  

৩।      প্রকে ক্তযদ ষল্পনয তাক্তযখ                   :      ১৪/০৩/২০১৮ ক্তরঃ 

 

৪। প্রকল্পেয ফস্থান                 : ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপে , মুযাদনগয, কুক্তভো 

 

৫। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :       ফাংরাল্পদ গ্যা ক্তপেস  ককাম্পানী ক্তরক্তভল্পেড (ক্তফক্তজএপক্তএর) , 

ফাংরাল্পদ ল্পয়র, গ্যা এন্ড ক্তভনাম ষা র কল্প ষাল্পযন (কল্পরাফাংরা) 

 

৬। প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ: জ্বারানী ও খক্তনজ ম্পদ ক্তফবাগ, 

ক্তফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খক্তনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 

 

৭। প্রকল্পেয প্রাক্কক্তরত ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার: 

                                                                                                                                (রক্ষ োকায়)  

প্রাক্কক্তরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(জুন, 

২০১৭ 

ম ষন্ত) 

ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ক্ততক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কক্তরত 

ব্যল্পয়য %) 

ক্ততক্রান্ত  

ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়

ন 

কাল্পরয 

%) 

মূর ফ ষল্পল 

ংল্পাক্তধ

ত 

মূর ফ ষল্পল ংল্পাক্তধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৩৩০০.০

০ 

২২৪৩৫.০

০ 

২২৩১৯.৯

৫ 

জুরাআ, ২০১৫ ল্পত  

কল্পেম্বয, ২০১৬ 

ক্তরঃ 

জুরাআ, ২০১৫ ল্পত  

জুন, ২০১৭ ক্তরঃ 

জুরাআ, ২০১৫ ল্পত  

জুন, ২০১৭ ক্তরঃ 

-৪.২১% ৬০% 

 

৮। প্রকল্পেয ংগক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন: ংযুি ক্তযক্তষ্ট-‘ক’ 

                                                                                                                                         (রক্ষ োকায়) 

ক্র: 

নং 

 অযক্তডক্তক্ত নুমায়ী ল্পেয 

নাভ 

একক অযক্তডক্তক্ত নুমায়ী 

ক্তযকক্তেত রক্ষুভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৭ ম ষন্ত) 

ফাস্তফ অক্তথ ষক ফাস্তফ অক্তথ ষক 

   

ক্তজক্তডএপ ককাম্পানীয 

ক্তনজস্ব 

ক্তজক্তডএপ ককাম্পানীয 

ক্তনজস্ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক)  যাজস্ব ব্যয় 

যফযা ও কফা 

১ বুাে কথাক কথাক ২৭৬৩.০

০ 

- কথাক ২৭৫৩.১০  

২ ট্াক্স কথাক কথাক ১০৮৫.০

০ 

- কথাক ১০৫৬.৬৪  
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ক্র: 

নং 

 অযক্তডক্তক্ত নুমায়ী ল্পেয 

নাভ 

একক অযক্তডক্তক্ত নুমায়ী 

ক্তযকক্তেত রক্ষুভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন  

(জুন, ২০১৭ ম ষন্ত) 

ফাস্তফ অক্তথ ষক ফাস্তফ অক্তথ ষক 

   

ক্তজক্তডএপ ককাম্পানীয 

ক্তনজস্ব 

ক্তজক্তডএপ ককাম্পানীয 

ক্তনজস্ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ ব্যাংক, ফীভা, কাে ষ আতুাক্তদ 

ক) ব্যাংক/ফীভা, 

কাে ষুাল্পন্ডক্তরং/ক্তডউজ আতুাক্তদ 

কথাক কথাক ১৫৩.০০ -  ১৩৮.২৯  

খ) প্রাক-জাাজীকযণ ক্তযদ ষন 

(ক্তএঅআ) ক্তপ 

কথাক কথাক ৩৬.৯৭ ০.০৩  ৯.৯৪ ০.০৩ 

৪ কেনাযী, ীর, েুাম্প কথাক কথাক ২.০০ - কথাক ২.০০  

৫ প্রচায ওক্তফজ্ঞান কথাক কথাক ১.০০ - কথাক ০.০৪  

৬ প্রকে ক্তপল্পয অপ্যায়ন কথাক কথাক ১.০০ - কথাক ০.১০  

৭ যাভ ষক কফা (দফল্পদক্তক) জনভা জন 

ভা 

১০৩.৯৬ ২.০৪ ২.৪৪ 

জনভা 
৯৮.১৫ ২.০৪ 

৮ ম্মানী কথাক কথাক ১.৫০ - কথাক ০.৮৪  

৯ অআআআ, আঅআএ, করাল্পকন 

ক্তচক্তিতকযণআতুাক্তদ 

কথাক কথাক ৮.৫০ - কথাক ৮.০০  

১০ ন্যান্য: 

ক) Gazprom 

International এয 

ভােল্পভ ভারাভার, প্রল্পকৌর কফা, 

পূতষ কাজ আতুাক্তদ খনন কফা 

গ্রণ 

১টিকূ ১টিকূ

 

১৮১৩৭.১

২ 

১২৬.৮৮ ১টিকূ ১৮১২১.১

৩ 

১২৬.৮৮ 

১১ ংল্পমাগ  ক, ওল্পয়ে ভাড 

াযণব্যফস্থা আতুাক্তদয 

ংস্কায/কভযাভত 

কথাক কথাক ২.০০ - কথাক ১.৯০  

১২ ম্পদ ংগ্রঃ 

 মন্ত্রাক্তত ও ন্যান্য যঞ্জাভ 

 ক) স্থানীয়বাল্পফ ংগ্রকৃত 

মন্ত্রাক্তত, যঞ্জাভ, কেয়া ষ 

আতুাক্তদ 

১টিকূ কথাক ৪.০০ - রে   

১৩ কক্তম্পউোয ও মন্ত্রাং রে রে ৩.০০ - রে ০.৮৭  

১৪ ক্তপ অফাফত্র রে রে ৪.০০ - রে   

কভাে ব্যয় - ১০০% ২২৩০৬.০

৫ 

১২৮.৯৫ ১০০% ২২১৯১.০০ ১২৮.৯৫ 

 

তথ্য সূত্রঃ ক্তক্তঅয । 

 

৯। কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণঃ প্রকে ভাি প্রক্ততল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ককান কাজ ভাি কনআ। 
 

১০। েভূক্তভঃ ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপে কর ল্পয়র ককাম্পানী কর্তষক ১৯৬৯ াল্পর ১নং কূ খনল্পনয ভােল্পভ অক্তফস্কৃত য়। 

১৯৮১-১৯৮২ ফিল্পয ২নং ৩নং , ৪নং এফং ৫নং কূ ম্পন্ন ওয়ায  য এআ গ্যা কক্ষত্র কথল্পক ১৯৮৫ াল্পরয অগষ্ট ভাল্প 

ফাক্তণক্তজুক উৎাদন শুরু য়। যফতীল্পত ১৯৮৯ াল্পর ৬ , ৭ ও ৮ এফং ২০১৩ াল্পর ৯ নং কূ খনন কযা য়। গ্যাল্পয চা 

ক্রভান্বল্পয় হ্রা াওয়ায় ও াক্তন উৎাদন ক্রভান্বল্পয় বৃক্তি াওয়ায় ফাখযাফাদ ৪ ও ৬ নং কূ মথাক্রল্পভ জুন , ১৯৯৮ এফং অগষ্ট , 

১৯৯৮ ভাল্প ফন্ধ ল্পয় মায়। ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপে ল্পত দদক্তনক প্রায় ৪০ ক্তভক্তরয়ন ঘনফুে াল্পয গ্যা উৎাক্তদত ল্পে। কদল্পয 
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ক্রভফধ ষভান জ্বারাক্তন চাক্তদা পূযল্পণয রল্পক্ষু প্রাকৃক্ততক গ্যা উৎাদন বৃক্তিপূফ ষকক্তনযফক্তেন্নবাল্পফ যফযা ব্যাত যাখা এফং 

ক্তফদ্যুৎ ও ায কাযখানা ন্যান্য ক্তে করকাযখানায়নতুন কূ খনল্পনয ভােল্পভ উৎাক্তদত গ্যা ক্তনযফক্তেন্নবাল্পফ যফযা 

ক্তনক্তিতকযল্পণয রল্পক্ষুফাংরাল্পদ যকায কর্তষক ক্তফদ্যুৎ ও জ্বারানীয দ্রুত যফযা বৃক্তি (ক্তফল্পল ক্তফধান) অআন , ২০১০ এয 

অওতায়যাক্তয়ায যাষ্ট্রয়াত্ব প্রক্ততষ্ঠান  Gazprom EP International Investments B. V. এয ভােল্পভ 

খনন ভারাভার যফযা ও ংক্তিষ্ট প্রল্পকৌর কফা প্রদান ফাখযাফাদ ১০ নং কূ খনল্পনয ক্তিান্ত গৃীত য়। 

 

১১। উল্পেশ্যঃ  প্রকল্পেয প্রধান উল্পেশ্য ল্পরা কদল্পয ক্রভফধ ষভান গ্যাল্পয চাক্তদায ক্তফযীল্পত দ্রুততভ ভল্পয় ক্তনযফক্তেন্ন গ্যা 

যফযা বৃক্তিয রল্পক্ষু ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০ নং কূ খনল্পনয ভােল্পভ গ্যা উৎাদন বৃক্তি কযা।  

১২। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ  

 প্রকল্পেয মূর ক্তডক্তক্ত ২৪-০৮-২০১৫ তাক্তযল্পখ প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয় কর্তষক নুল্পভাক্তদত য়। 

 প্রকল্পেয ংল্পাক্তধত ক্তডক্তক্ত ২৯-০৬-২০১৭ তাক্তযল্পখ প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয় কর্তষক নুল্পভাক্তদত য়। 

 

১৩। ক্রয় কাম ষক্রভঃ  

 

 

প্যাল্পকজ 

দযত্র 

অফাল্পনয 

তাক্তযখ ও 

প্রাক্কক্তরত মূল্য 

চুক্তিয তাক্তযখ ও 

চুক্তি মূল্য 

কাজ ভাক্তিয তাক্তযখ ভন্তব্য 

চুক্তি 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

প্যাল্পকজনং : W01 

Drilling Services including 

Materials, Engineering 

Services, Civil works etc. by 

Gazprom International 

Gazprom 

International 

provided the 

services under 

Addendum No. 6 to 

the Contract No.              

01-03-01-01/2012 

dated 26/04/2012 

signed between 

Gazprom 

International & 

BGFCL/SGFL on 01-

09-2015. 

প্রাক্কক্তরত মূল্য: ১৮২.৬৪ ককাটি 

োকা 

৩০/০৬/২০১

৭ 

১৭/০৬/২০১৭  

প্যাল্পকজনং : S01 

Engagement of Consultancy 

Services 

- Drilling Supervisor 

- Petroleum Engineer 

(Drilling & Completion) 

These services were 

taken from M/S Oryx 

Energy Consultants, 

Sdn, Bhd, Malaysia 

engaged by SGFL under 

the MOU signed 

between BGFCL & 

৩০/১২/২০১৮ 

 

০৮/০৬/২০১

৬ 
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SGFL on 19.01.2016. 

প্রাক্কক্তরত মূল্য: ১.০৬ ককাটি োকা 

 

১৪। প্রকল্পেয াক্তফ ষক গ্রগক্ততঃ প্রকল্পেয শুরু ল্পত জুন , ২০১৭ ম ষন্ত ক্রভপুক্তঞ্জত অক্তথ ষক গ্রগক্তত ল্পয়ল্পি কভাে ২২৩১৯.৯৫ 

রক্ষ োকা ও ফাস্তফ গ্রগক্তত ক্তজষত ল্পয়ল্পি ১০০%।  প্রকল্পেয ফিযক্তবক্তিক ংল্পাক্তদত এক্তডক্ত ফযাে , ফমুি ও 

ব্যল্পয়য ক্তচত্র  ক্তনম্নরূঃ 

রক্ষ োকায় 

থ ষ ফিয  ংল্পাক্তধত এক্তডক্ত ফযাে ফমুক্তি ব্যয় ব্যক্তয়ত 

থ ষ কভাে োকা প্রঃ াঃ কভাে োকা প্রঃ 

াঃ 

ক্তজক্তডএপ ককাম্পানী

য ক্তনজস্ব 

 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৫-১৬ ১১১৫.০০ ১১১৫.০০ - ১১১২.০০ ৮২২.০৭ ৮২২.০৭ - - ২৮৯.৯৩ 

২০১৬-১৭ ২১৫৮০.০০ ২১৫৮০.০০ - ২১৪৭৫.০৭ ২১৪৯৭.৮৮ ২১৩৬৮.৯

৩ 

১২৮.৯৫ - ১০৬.০৭ 

কভাে: ২২৬৯৫.০০ ১০৫১৫.০০  ২২৫৮৭.০০ ২২৫৮৭.০০ ২২১৯১.০০ ১২৮.৯৫ - ৩৯৬.০০ 

 

এ প্রকল্পেয নুল্পভাক্তদত ব্যয় ২২৪৩৫.০০ রক্ষ োকা এফং ফ ষল্পভাে ব্যয় ল্পয়ল্পি ২২৩১৯.৯৫ রক্ষ োকা মায ভল্পে ক্তজক্তডএপ ল্পত 

ফযাে ২২১৯১.০০ রক্ষ োকা এফং ককাম্পানীয ক্তনজস্ব থ ষ ১২৮.৯৫ রক্ষ োকা। ক্তক্তঅয ম ষাল্পরাচনা কল্পয কদখা মায় প্রকল্পেয 

ধীল্পন ক্তজক্তডএপ ল্পত কভাে িা কৃত ল্পথ ষয ক্তযভাণ ২২৫৮৭.০০ রক্ষ োকা। এল্পত কদখা মায় , প্রকে ভাি কল্পল  ক্তজক্তডএপ 

ল্পত িা কৃত ব্যক্তয়ত থ ষ ৩৯৬.০০ রক্ষ োকা (২২৫৮৭.০০ – ২২১৯১.০০) রক্ষ োকা। ক্তক্তঅয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী উি 

ব্যক্তয়ত থ ষ কল্পরাফাংরায় মথাভল্পয় কপযতাঠাল্পনাল্পয়ল্পি। 

 

১৫। প্রকে ক্তযচারক ম্পক্তকষত তথ্যঃ  প্রকল্পেয শুরু কথল্পক কল ম ষন্ত ভাত্র ১  (এক) জন কভ ষকতষা প্রকে ক্তযচারল্পকয 

দাক্তয়ত্ব ারন কল্পযল্পিন। প্রকে ক্তযচারক ংক্রান্ত তথ্যাক্তদ ক্তনল্পচ প্রদান কযা রঃ  

নাভ ও দফী পূণ ষকারীন খন্ডকারীন কমাগদাল্পনয তাক্তযখ ফদরীয 

তাক্তযখ 

ভন্তব্য 

কভাঃ ভামুন অজাদ 

প্রকে ক্তযচারক ও ব্যফস্থাক 

পূণ ষকারীন - ১২/১০/২০১৫ ক্তরঃ ৩০/০৬/১৭ প্রকেভাক্তিম ষন্তদাক্তয়ত্বযত 

 

১৬। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জষনঃ 
 

ক্রঃ  উল্পেশ্য ক্তজষত পরাপর 

১। কদল্পয ক্রভফধ ষভান গ্যাল্পয চাক্তদায ক্তফযীল্পত দ্রুততভ 

ভল্পয় ক্তনযফক্তেন্ন গ্যা যফযা বৃক্তিয রল্পক্ষু 

ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০ নং কূ খনল্পনয ভােল্পভ 

গ্যা উৎাদন বৃক্তি কযা। 

Gazprom International কর্তষক ০৯-০৩-২০১৬ 

তাক্তযল্পখফাখযাফাদ ১০ নং কূ খনন শুরু য় এফং ১৭-০৬-

২০১৬তাক্তযল্পখ কূটিয কভক্তেন কাজ ম্পন্ন য়। ৩০-০৬-২০১৬ 

তাক্তযখ ল্পত কূটি কথল্পক দদক্তনক ৫ক্তভক্তরয়ন ঘনফুে াল্পয গ্যা 

জাতীয় গ্রীল্পড যফযা কযা য়। 
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ক্রঃ  উল্পেশ্য ক্তজষত পরাপর 

২ এ ম্পক্তকষত ন্যান্য কাজ ক্তল্পরে গ্যা ক্তপে কর্তষক ক্তনল্পয়াক্তজত যাভ ষক প্রক্ততষ্ঠান M/S 

Oryx Energy Consultants, Sdn, Bhd, 

Malaysiaল্পতDrilling Supervisor 

ওPetroleum Engineer (Drilling & 

Completion) কুাোগযীল্পত প্রল্পয়াজনীয় যাভ ষক কফা 

গ্রন কযা য়। 

 

১৭। উল্পেশ্য পুল্পযাপুক্তয ক্তজষত না ল্পর এয কাযণ : প্রকল্পেয কাক্তিত উল্পেশ্য ক্তজষত ল্পয়ল্পি । 

১৮। ক্তডে : প্রকে কভয়াল্পদ ককান ক্তডে অক্তি ক্তির না। 
১৯। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা :  প্রকে ফাস্তফায়ন আল্পতাভল্পে ভাি ল্পয়ল্পি। 
২০। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ক্তফরম্ব ( Time Over-run): প্রকেটি মথাভল্পয় ভাি ল্পয়ল্পি। 

২১। ঘন ঘন প্রকে ক্তযচারক ক্তযফতষন  (If any):  প্রল্পমাজু নয়। 

২২। চুক্তি ফাস্ত ফায়ল্পন  ক্তফরল্পম্বয কাযণ: প্রল্পমাজু নয়। 

২৩। এক নজল্পয ক্তযদ ষল্পনয ক্তকছু অল্পরাকক্তচত্র: 

 

২৪। ক্তযদ ষন  ম ষল্পফক্ষণঃ ক্তফগত ১৪/০৩/২০১৮ ক্তর:তাক্তযল্পখ ফাস্তফায়ন ক্তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্তফবাল্পগয ক্তযচারক জনাফ পুরক 

কাক্তন্ত ফড়ুয়া কর্তষক  “ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন ” ীল ষক প্রকেটি ল্পযজক্তভল্পন ক্তযদ ষন কযা য়। ক্তযদ ষনকাল্পর 

প্রকে ক্তযচারক  ংক্তিষ্ট কভ ষকতষাগন উক্তস্থত কথল্পক প্রল্পয়াজনীয় ল্পমাক্তগতা প্রদানকল্পযন। ক্তযদ ষনকাল্পর কদখা মায় ,  

 

২৪.১। “ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন ” ীল ষক প্রকল্পেয অওতায়  ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন কযা 

ল্পয়ল্পি এফং৩০-০৬-২০১৬ তাক্তযখ ল্পত কূটি কথল্পক দদক্তনক ৫ ক্তভক্তরয়ন ঘনফুে াল্পয গ্যা জাতীয় গ্রীল্পড যফযাশুরু 

কযা য়। 

২৪.২। ফতষভাল্পন কূটি ল্পত দদক্তনক ৩.৮ ক্তভক্তরয়ন ঘনফুে াল্পয এফং প্রায় ৯৬০ ক্তএঅআক্তজওল্পয়রল্পড কপ্রাল্পয গ্যা 

উৎাক্তদত ল্পে। 

২৪.৩। কূটি ল্পত উৎাক্তদত গ্যাফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পেয করাল্পকন-এ কত ক্তফযভান প্রল্প োল্পেয ভােল্পভ প্রক্তক্রয়াকযণ 

কল্পয  জাতীয় গ্রীল্পড যফযা কযা ল্পে। 

২৪.৪। উৎাদন শুরু ওয়ায য কথল্পক কূটি ল্পত ক্তনযফক্তেন্নবাল্পফ গ্যা জাতীয় গ্রীল্পড যফযা কযাল্পে। 

২৪.৫। ক্তযদ ষন কাল্পর কূটি ল্পত গ্যা উৎাদন ব্যত ক্তির। 

 

২৫। সুাক্তয: 

 

২৫.১। কদল্পয ক্রভফধ ষভান জ্বারাক্তন চাক্তদা পূযল্পণয রল্পক্ষুপ্রাকৃক্ততক গ্যা উৎাদন বৃক্তিপূফ ষক ক্তনযফক্তেন্নবাল্পফ যফযা 

ব্যাত যাখায রল্পক্ষুক্তফদ্যুৎ ও জ্বারানীয দ্রুত যফযা বৃক্তি (ক্তফল্পল ক্তফধান) অআন , ২০১০ এয অওতায় ক্তজক্তডএপ এয 

থ ষায়ল্পন “ফাখযাফাদ গ্যা ক্তপল্পে ১০নং কূ খনন ” ীল ষক প্রকেটিফাস্তফায়ন কযা য়। কূটি 

ল্পতক্তনযফক্তেন্নবাল্পফগ্যাযফযা কমন ব্যাতথাল্পকল্পজন্য ংক্তিষ্ট ফাআল্পক জাগ দৃক্তষ্ট যাখল্পত ল্পফ। কূটি ল্পত 

গ্যা উৎাদনকাল্পর কাক্তযগযীব্যফস্থানায় মাল্পত ককান যকভ ত্রুটি/গাল্পপরক্তত না য় ক ব্যাাল্পয ক্তফল্পল নজয যাখল্পত 
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ল্পফ। এয ব্যতয় ঘোয পল্পর ককান কাযল্পণ গ্যা উৎাদল্পন ভস্যা ল্পর জাতীয় গ্রীল্পড গ্যা যফযা ক্তফক্তিতল্পফ এফং 

জাতীয় স্বাথ ষ ভাযাত্মক ক্ষক্ততগ্রস্থ ল্পফ। 

২৫.২। কূ এরাকা গ্যা ক্তপল্পেয ক্তনযািা ব্যফস্থা অল্পযা কল্পঠায কযল্পত ল্পফ। 

 

 

 

 
 


