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০১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা:   ০৪ 

০২।  ভাপ্ত প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয কাযণ:   

মূরত ভূবভ বধগ্রণ এফং ক্রয় কাম বক্রগভ বফরগেয কাযগণআ প্রকগেয মভয়াদ বৃবি ঘগটগে। এোড়া প্রকগেয াআট বযফতবন, ভূবভ 

উন্নয়ন ন্যান্য খাগত ব্যয় বৃবি আতযাবদ কাযগণ ংগাধন  মভয়াদ বৃবি কযা য়। বফএটিঅআএয প্রকল্পের ভ কায যক্রম 

‘তএনতজ মাষ্টার তমটার ক্রয়’ ম্পাদন করল্পি তবম্ব য়। যন্ত্রটি ক্রল্পয়র জন্য ০৩বার টটন্ডার আহ্বান কল্পরও তমটারভ ক্রয় করা 

যায় বন, ফল্প ৪র্ য বাল্পরর মি টটন্ডার কগয কায যাল্পদল প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি তনর্ যাতরি মল্পয় মাামা রবরাল্প ব্যর্ য য় এবং ৫ম 

বাল্পরর মি টটন্ডার আহ্বান করা য়। এছাড়া চট্টগ্রাম আঞ্চতক অতফ ভবল্পনর আতিনায় তনতম যি তএনতজ ল্যাবল্পরটরী তবতডং 

তনম যাল্পে টদতর য়। মায পগর ২য় ফায ংল্পলার্ন  মভয়াদ বৃবি ঘগট।  

 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয: 

ক্রম মস্যা ক্রম সুপাতরল 

১ প্রকগেয অতায় মন্ত্রাবত ক্রগয়য উগেশ্য র াযা 

মদগ বফদ্যভান বএনবে বপবরং মেগন ব্যফহৃত 

বডগবসং আউবনটমূগয বযভাগয ঠিকতা বনরূন 

কযা। বকন্তু বফগত ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি ভাপ্ত 

গর এখন মন্ত্রাবতমূগয ভাধ্যগভ মাচাআ কাম বক্রভ 

বফএটিঅআ কর্তবক শুরু কযা য়বন। প্রকে বযচারগকয 

কাে মথগক োনা বগগয়গে মম, বএনবে গ্যাগয মডনবটি 

পযাক্টয বনধ বাযণ না য়ায কাযগণ কাম বক্রভ শুরু কযা 

ম্ভফ য়বন। 

১ জ্বাানী ও খতনজ ম্পদ তবভাগ এবং ংতিষ্ট অন্যান্য 

Stakeholder টদর াল্পর্ তনতবড় টযাগাল্পযাল্পগর 

মাধ্যল্পম  টেনতটি ফযাক্টর তনর্ যারে অন্যান্য জটিিা 

তনরন করল্পি ল্পব। তএনতজ তফতং টেলল্পন ব্যবহৃি 

তএনতজ তেল্পপতসং ইউতনল্পটর পতরমাল্পপর ঠিকিা 

যাচাই ংক্রান্ত প্রকল্পের ভ কায যক্রম দ্রুি শুরু করল্পি 

ংতিষ্ট ংস্থা এবং মন্ত্রোয়ল্পক কায যকরী উল্পযাগ গ্রে 

করল্পি ল্পব; 

২ 
প্রকল্পেয অওতায় নননভ িত নে প্লল্পে গ্যাসয ংল্পমাগ 

সদয়ায ংস্থান থা কসরও ংনিষ্ট গ্যা  সকাম্পানন  কর্তিক 

নতুন নল্পে গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পন াযগতায নফলমটি 

প্রকে কর্তিক্ষল্পক জানাল্পনা ল্পয়ল্পছ। প্রকে নযচারক 

জানান সম,ম্প্রাযনকৃত টি নে প্লল্পে গ্যা ংল্পমাগ 

প্রদান নননিত  সয়  ড়ায় ফযাদ্দকৃত প্লেমূল্প নে 

স্থান কাল্পজ ধীয গনত নযরনক্ষত ল্পে।  

২ ফতিভাল্পন তযরীকৃত প্রাকৃনতক গ্যা (এরএননজ) 

যফযাল্পয সুনফধা প্রানিয কাম িকয ব্যফস্থা প্রনিয়াধীন 

থাকায় নল্পে গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয সম ম্ভাফনা ততযী 

ল্পে স সুল্পমাগ গ্রল্পেয রল্পক্ষ প্রকে এরাকায 

নেমূল্প গ্যা ং সমাগ প্রদাল্পনয সজায প্রল্পচষ্ঠা ননল্পত 

ল্পফ; 

৩ 
নফল্পফচয প্রকল্পেয অওতায় ম্প্রাযেকৃত টি নে প্লে 

পুল্পযাল্পনা টি প্লল্পে স্থানত নে প্রনতষ্ঠানমূল্পয ননযাত্তা 

৩ নে এরাকায় নফপুর নফননল্পয়াল্পগ নে প্রনতষ্ঠান স্থান 

ও প্রচুয ভানুল্পলয কভ িংস্থান ননয়নভত মাতায়াত 

থাকায় এ স্থাল্পনয ননযাত্তা ব্যফস্থা নিারী কযায 



 

ক্রম মস্যা ক্রম সুপাতরল 

নফধাল্পনয জন্য সকান ীভানা প্রাচীয নাআ।  

 

জন্য নে এরাকায চানযনদল্পক ীভানা প্রাচীয ননভ িাে 

কযা তীফ প্রল্পয়াজন। 

৪ 
নননভ িত যাস্তামুল্পয উযস্থ নফটুনভল্পনয স্তয ক্ষনতগ্রস্থ 

ওয়া ফস্থায় সদাখা সগল্পছ ।  এ নফলল্পয় প্রকে নযচারক 

এফং উনস্থত প্রল্পকৌরী জানান সম, ফযাদ্দকৃত প্লসে ে 

প্রনতষ্ঠান ননভ িা ে কাল্পজয ভারাভার নযফ ন 

ননভ িাোভগ্রী প্রনিয়াকযল্পনয কাযল্পে নননভ িত যস্তাগুল্পরায 

উনযবাল্পগয নফটুনভল্পনয প্রল্পর ক্ষনতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ।  

৪ নে প্লে ফা অফানক প্লে ননভ িাে প্রকল্পে প্রকে 

ফাস্তফায়নাধীন ম িাল্পয় নফটুনভল্পনয যাস্তা ননভ িাে না কল্পয 

শুধু আল্পেয (এআচনফনফ) ততযী যাস্তা ননভ িাে কযা ল্পর তা 

সথ িয চয় সযাসধয ায়ক ল্পফ। 

৫ 
প্রকল্পেয অওতায় ম্প্রাযেকৃত নে  প্লে পূল্পফ ি 

স্থানত নে  প্রনতষ্ঠাল্পনয ফজিয  নযল্পাধল্পনয সকান 

প্রনিয়াজাতকযে প্লান্ট (ETP)না থাকায় নে প্রনতষ্ঠাল্পনয 

ফজিয সেল্পনয ভাধ্যল্পভ আ ছাভনত নদীল্পত (ফতিভাল্পন নদীটি 

রু খার ) সপরা ল্পে  মাল্পত  নযল্পফল্পয ক্ষনতয উচ্চ 

ঝুঁনকয অংকা যল্পয়ল্পছ । 

৫ াফনা নে এরাকায ক্ষনতকয নে ফজিয যানয 

প্রাকৃনতক াননয উৎল্প যুি ওয়া ফন্ধ কল্পয নযল্পফ 

ফান্ধফ ফজিয ব্যফস্থানায রল্পক্ষয একটি সকন্দ্রীয়  ফজিয 

প্রনিয়াকযে (ETP) প্লান্ট স্থাল্পনয উল্পযাগ গ্রে কযা 

সমল্পত াল্পয; 

৬ প্রকগেয অতায় সৃষ্ট সুবফধাবদয দীঘ বগভয়াগদ টিবকগয় 

যাখা এফং বফএটিঅআ এয প্রাবতষ্ঠাবনক েভতা বৃবিগত 

এআ প্রকেটি ভূবভকা যাখগত াযগতা। বকন্তু মথামথ 

Stakeholder Analysis  এবং Exit Plan  না 

থাকায় প্রকগেয output তবল্পলি outcome প্রাতি 

দীঘ যাতয়ি ল্পে এবং জনগে প্রকেসৃষ্ট সুতবর্া টর্ল্পক 

বতঞ্চি ল্পে। 

৬ ভশিষ্যতে এ ধরতনর প্রকল্প প্রণয়নকাত মথামথ 

Stakeholder Analysis এফং Risk Analysis 

করতে তি যাতে প্রকয়েয Outcome প্রাডপ্ত ডনডিত 
কযা মাে। 

৭ প্রকেডি ফাস্তফােয়ন মভাি ৫  িছর ভে ফযে য়েয়ছ মা 
ভূর নুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার য়ত ১ িছর বিলী 
(২৫%) মফড । মথাভয়ে প্রকেডি ফাস্তফাডেত য়র 
ূয়ফথআ সুপর াওো মময়তা। 

৭ ভশিষ্যতে এ ধরতনর প্রকল্প প্রণয়নকাত এমনভাতি 

শরকল্পনা করতে তি যাতে প্রকতল্পর Time over-

run না ঘশিতয় শনধধাশরে মতয়র মতধে প্রকল্প মাপ্ত 

করা যায়। 
৮ প্রকয়েয অওতাে ডনডভথত রযায়ফয জন্য ০৬ জন 

কাডযগযী কভথকতথায ভয়ধয ০৪ জন অভদানীকতৃ 
অধুডনক মন্ত্রাডত ফযফায়যয উয প্রডেণ ও 
প্রয়োজনীে দেতা জথন কয়যন। ডকন্তু প্রকে ভাপ্ত 
ওোয য কভথকতথায চাকুযী মনআ। পয়র রযাফডি 
ডযচারনায জন্য জনফর ংকি যয়ে মগয়ছ। থথ ফযয়েয 
ভাধযয়ভ তযাধুডনক রযাফ প্রডতষ্ঠায সুপর ুয়যাুডযবায়ফ 
াওো মায়ে না।   

৮ প্রকয়েয অওতাে ডনডভথত রযাফ ডযচারনায জন্য 
প্রয়োজনীে জনফর ংকি ডনযয়ন ডফএডিঅআয়ক 
কামথকয উয়দযাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ ন্যথাে রযাফ 
ডনভথায়নয উকাডযতা প্রাডপ্তয়ত অয়যা ডফরম্ব ঘিয়ফ ; 
ক্রেকতৃ মন্ত্রাডতগুয়রা ডযচারনায জন্য প্রয়োজনীে 
ংখ্যক জনফরয়ক (প্রডতডি ময়ন্ত্রয জন্য নূযনতভ ০৩ 
জনয়ক) প্রডেণ প্রদান কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Establishment of Calibration & Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter 

for CNG Filling Station in BSTI (2
nd

 Revised) ীল বক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন  

ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ 

 
১। প্রকগেয নাভ  : Establishment of Calibration & Verification Facilities 

of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in 

BSTI (2
nd

 Revised)   
২। প্রলাতনক মন্ত্রোয়/ তবভাগ  : বে  ভন্ত্রণারয়। 

৩। বাস্তবায়নকারী ংস্থা  : বাংাল্পদল োন্ডা য এন্ড টটতেং ইনতষ্টটিউলন (তবএটিআই)। 

৪। প্রকল্পের অবস্থান  : তবএটিআই’য ঢাকা, চট্টগ্রাভ, বগরট  যাোী অঞ্চবরক বপ 

এরাকা।  

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ময় ও ব্যয়  : 
 

(ক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

(প্রঃ াঃ) 

ংগাবধত 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২০.০০  

- 

৮১৫.০০ 

- 

৭৬৭.৯১৭ 

- 

জুরাআ ২০১১ 

গত জুন 

২০১৩ 

 জুরাআ ২০১১ 

গত জুন 

২০১৭* 

জুরাআ ২০১১ 

গত জুন 

২০১৭** 

৪৭.৬৮% ০৪ফেয  

(২০০%) 

    * প্রকেটি ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক েয় ভা মভয়াদ ফাড়াগনা গয়গে।  

    ** মূর প্রাক্কবরত ব্যগয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ২৪৭.৯১৭ রে টাকা (৪৭.৬৮%) মফব এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন মভয়াদ মূর বযকবেত 

মভয়াদ গত ৪ ফেয (২০০%) মফী।   

৬। প্রকগেয থ বায়গনয উৎ  : প্রকেটিয মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৮১৫.০০ রে টাকা। এয পুগযাটিআ বেবফ অর্ যায়গন ফাস্তফাবয়ত 

গয়গে। 

৭। প্রকল্পের অংগতভতিক বাস্তবায়ন : মন্ত্রোয় ল্পি প্রাি প্রকে মাতি প্রতিল্পবদন অনুযায়ী প্রকল্পের অিতভতিক ফাস্তফ ও 

আতর্ যক অগ্রগতি তনম্নরূপ:                              

(ক্ষ টাকায়) 

গেয নাভ 

(টিবব নুমায়ী) 

একক টিবব নুমায়ী রেযভাো ফাস্তফ গ্রগবত 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Pay of  Staff Nos 16.00 04 15.937 99.61% 

House Rent Nos 6.00 04 6.00 100% 

Festival Allowance Nos 2.50 04 2.072 82.88% 

Medical Allowance Nos 2.00 04 1.566 78.30% 

Charge Allowance Nos 5.50 04 3.859 70.16% 

Tiffin Allowance Nos. 0.50 04 0.281 56.20% 

Conveyance Allowance Nos. 0.50 04 0.144 28.80% 

Education Allowance Nos. 0.50 01 0.084 16.80% 

Others Allowance Nos. 3.50 04 3.453 98.66% 

Gas & Fuel LS 6.00 LS 3.057 50.95% 

Bank/Bima Charge LS 9.00 LS 8.916 99,07% 

Stationary & Seal LS 3.00 LS 2.999 99.97% 

Printing & Publication LS 9.00 LS 8.677 96.41% 



 

গেয নাভ 

(টিবব নুমায়ী) 

একক টিবব নুমায়ী রেযভাো ফাস্তফ গ্রগবত 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Training LS 5.00 LS - 0% 

Entertainment LS 2.00 LS 1.696 84.80% 

Honorarium LS 6.00 LS 5.27 87.83% 

Others Expenditure LS 5.00 LS 4.935 98.70% 

Repair, Maintenance and 

Rehabilitation 

LS 2.00 LS 1.898 94.90% 

Sub Total Revenue - 84.00 LS 70.844 84.34

% 

Motor Vehicle, Double Cabin 

Pickup  

4 Nos. 165.00 4 Nos. 160.22 97.10% 

Machineries & other equipment 30 Nos 200.00 30 Nos. 188.40 94.20% 

Computer & Others  5 Nos 7.73 5 Nos. 7.565 97.87% 

Office Equipment 12 Nos 10.00 12 Nos. 7.938 79.38% 

Furniture 58 Nos. 4.27 48 Nos. 4.27 100% 

Construction of office building 1063 

sqm 

340.00 1063 sqm 328.68 

 

96.67% 

Sub Total capital  727.00 - 697.073 95.88

% 

Price Contingency LS 2.00 LS - 

 

0% 

Physical Contingency LS 2.00 LS - 0% 

Total (Revenue + Capital) - 815.00 - 767.917 94.22

% 
 

৮। কাজ অমাি র্াকল্প িার কারে :  আল্পাচয প্রকল্পের আওিায় মস্ত কাজ ম্পাতদি ল্পয়ল্পছ।  

 

৯।  ার্ারে পয যল্পবক্ষে :  

৯.১। প্রকল্পের পটভূতম :  

মদগয বফববন্ন বযফন বযচারনায মেগে রুান্তবযত প্রাকৃবতক গ্যা মূখ্য ভূবভকা ারন কযগে। বডগের ফা মগরার 

এয দাভ বৃবিয কাযগণ বফববন্ন মানফাগন রূান্তবযত প্রাকৃবতক গ্যা জ্বারানী বাগফ ব্যফহৃত গে এফং এয ব্যফায বদনবদন 

মফগড়আ চরগে। বএনবেয চাবদায মপ্রবেগত মদগয বফববন্ন স্থাগন ফহু বপবরং মেন স্থাবত গয়গে। স্থাবত বএনবে বপবরং 

মেনগুগরায ভাধ্যগভআ ভস্ত মানফাগন রূান্তবযত প্রাকৃবতক গ্যা যফযা গয় থাগক। যফযাকৃত বএনবেয বফলগয় 

বএনবে বপবরং মেন মূগয বফরুগি ভাগ কাযচুবয গনক ববগমাগ ায়া মায়। বএনবে মক্রতাগদয অয ববগমাগ 

কযগত শুনা মায় মম, বধক রাগবয অায় বপবরং মেনগুগরা তাগদয ব্যফহৃত বএনবে বডগব্ং মভবনগুগরা মটম্পাবযং 

কগয থাগক। যকায মথগক শুরু কগয ন্য মকান ংস্থা মটম্পাবযংগয়য বফলগয় এ ম বন্ত মকান প্রদগে গ্রণ কগযবন। পগর মবাক্তা 

াধাযণ অবথ বকবাগফ েবতগ্রস্থ গে। বফলয়টি ফাংরাগদ যকাগযয দৃবষ্টগত অনা গর যকাগযয উচ্চ ম বায় গত এ ব্যাাগয 

ব্যফস্থা মনয়ায েন্য বফএটিঅআগক বনগদ বনা প্রদান কযা য়। উক্ত বনগদ বনায মপ্রবেগত কীবাগফ বভটায মটম্পাবযং মযাধ কযা 

মায় ম বফলগয় বফএটিঅআ যকাগযয বফববন্ন ংস্থায াগথ অগরাচনা কগয। অগরাচনায় এ প্রকেটি াগত মনয়ায েন্য বিান্ত 

গ্রণ কযা য়।  
 

এখাগন উগেখ্য মম, ফাংরাগদ েযান্ডাড ব এন্ড মটবেং আসটিটিউন  (বফএটিঅআ) ১৯৮২ ার মথগক ‘বদ েযান্ডাড ব 

ফ গয়ট এন্ড মভো ব বড বন্যাস-১৯৮২, যাগভন্ডগভন্ট যাক্ট, ২০০১’ ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ েন  বযভাগ 

কাযচুবকাযীগদয বফরুগি ব্যফস্থা গ্রণ কগয মাগে। বএনবে বপবরং মেনমূগ ব্যফহৃত বডগবসং আউবনটগুগরা এক একটি 

বযভাক। পগর এ ভস্ত বযভাক মন্ত্র ‘েন বযভা’ অআন নুমায়ী ফেগয কভগে একফায মববযবপগকন/কযাবরগেন 

কযা একান্ত দযকায। বকন্তু মববযবপগকন/কযাবরগেন কযায েন্য বফএটিঅআ’য কাগে প্রগয়ােনীয় মন্ত্রাবত/াগাটি বং মনআ। ম 

রগেয প্রকেটি গ্রণ কগয অদৄবনক মন্ত্রাবত ক্রয়, কযাবরগেন/ মববযবপগকন ল্যাফগযটযী স্থান কযা গর বএনবে বপবরং 

মেগন ব্যফহৃত বডগবসং আউবনট দ্বাযা যফযাকৃত বএনবেয বযভা মাঁচাআ কযা ম্ভফ গফ এফং মবাক্তা াধাযণ উকৃত 

গফ।  



 

৯.২।  প্রকল্পের উল্পেশ্য :  

 বএবনে ভা মলা বভটায কযাবরগেন/মববযবপগকন ল্যাফগযটযীয ফকাঠাগভা বনভ বাণ এফং চট্টগ্রাভ অঞ্চবরক 

বপগ ট্াংকরযী কযাবরগেন মন্টায বনভ বাণ; 

 ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাোী  বগরট এয বফএটিঅআ বপগয েন্য অদৄবনক মন্ত্রাবত ক্রয়; 

 াযাগদগ বফদ্যভান বএনবে মেগনয বডগবসং আউনগটয বযভা মাঁচাআ/বভটায মটন্াবযং মযাধ  ঠিক 

বএনবে বযভাগয বনশ্চয়তা মদয়া। 
৯.৩।  প্রকে অনুল্পমাদন ংক্রান্ত িথ্য :  

অগরাচয প্রকেটি ৫২০.০০ ক্ষ (পাঁচ টকাটি তবল ক্ষ) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ,  ২০১১ গত জুন,  ২০১৩ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয েন্য মাননীয় পতরকেনা মন্ত্রী কর্তযক ২৬-০৫-২০১১ বরঃ  িাতরল্পখ অনুল্পমাতদি য়। প্রকেটি বে ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

গত ২৫ জুাই, ২০১১ তাবযগখ প্রলাতনক নুগভাদন রাব কগয। অনুল্পমাদন াল্পভর পর অর্ যছাড় অন্যান্য কায যক্রম (তনম যাে 

কাল্পজর তেজাইন, ড্রইং, ট-আউট প্রেয়ন ইিযাতদ) শুরু করল্পি অল্পনক টদতর য়। ফল্প প্রকগেয মভয়াদ ০২ (দুই) ফেয বাড়াল্পনা 

এবং তপেতিউতে টরট ততেউ পতরবিযন, তপক-আপ গাড়ীর ভল্য বৃতি, যন্ত্রপাতির ভল্য বৃতি ইিযাতদ কারল্পে প্রকেটির ১ভ 

ংগাধন কযা য়। ১ভ ংগাবধত প্রকেটি   ৭৪০.০০ ক্ষ (াি টকাটি চতিল ক্ষ) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ,  ২০১১ গত 

জুন,২০১৫ মভয়াগদ ফা স্তফায়গনয েন্য ০৮-০৭-২০১৩ তাবযগখ বযকেনা ভন্ত্রণারগয়য নুগভাদন রাব কগয। যফতীগত বে 

ভন্ত্রণারয় কর্তবক ১৩-০৮-২০১৩ তাবযগখ এয প্রলাতনক নুগভাদন মদয়া য়। এরপর প্রকল্পের ভ কায যক্রম ‘তএনতজ মাষ্টার 

তমটার ক্রয়’ ম্পাদন করল্পি তবম্ব য়। বতে যি যন্ত্র ক্রল্পয়র জন্য ০৩বার টটন্ডার আহ্বান কল্পরও তমটারভ ক্রয় করা যায় বন, 

ফল্প ৪র্ য বাল্পরর মি টটন্ডার আহ্বান কল্পর টমা য ইন্ট্রাল্পকা তএনতজ তিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানল্পক কায যাল্পদল প্রদান করা য়। তকন্তু 

প্রতিষ্ঠানটি তনর্ যাতরি মল্পয় মাামা রবরাল্প ব্যর্ য য় এবং িার ১৩ (টিল্পরা) ক্ষ টাকার জামানি বাল্পজয়াি কল্পর বাংাল্পদল 

ব্যাংল্পক জমা প্রদান করা য় এফং ৫ম বাল্পরর মি টটন্ডার আহ্বান করা য়। এছাড়া চট্টগ্রাম আঞ্চতক অতফ ভবল্পনর আতিনায় 

তনতম যি তএনতজ ল্যাবল্পরটরী তবতডং তনম যাল্পে টদতর য়। তপেতিউতে ১ম বার টমা য জনিা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানল্পক 

কায যাল্পদল প্রদান কল্পর। তকন্তু প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করল্পি অল্পনক টদতর কল্পর এবং টল পয যন্ি কাজ টফল্প টরল্পখ চল্প যায়। 

পরবিীল্পি তপেতিউতে টমা য আীফ এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানল্পক কাজটি করার জন্য কায যাল্পদল প্রদান কল্পর। এ মস্ত 

কারল্পে প্রকেটির ২য় ংল্পলার্ল্পনর প্রল্পয়াজনীয়িা টদখা টদয় এবং ২য় ংল্পলাতর্ি তেতপতপ গি ০৯-০৩-২০১৬ িাতরল্পখ মাননীয় 

পতরকেনা মন্ত্রী কর্তযক ৮১৫.০০ ক্ষ (আট টকাটি পল্পনল্পরা ক্ষ) টাকা ব্যল্পয় জুাই, ২০১১ ল্পি তেল্পম্বর, ২০১৭ টময়াল্পদ 

অনুল্পমাতদি য় এফং ৩০-০৩-২০১৭ তাবযগখ বে ভন্ত্রণারয় গত নুগভাবদত য়। তকন্তু প্রকল্পের ভ কায যক্রম তএনতজ মাোর 

তমটার ক্রল্পয় তবম্ব ওয়ায় ব্যয় বৃতি ব্যতিল্পরল্পক বে ভন্ত্রণারয় কর্তবক গি ০৪-০১-২০১৭ িাতরল্পখ প্রকল্পের টময়াদ আল্পরা ৬ (ছয়) 

মা বৃতি কল্পর জুন ২০১৭ পয যন্ত করা য়। ফল্প প্রকল্পের টমাট টময়াদ দাড়াঁয় জুাই, ২০১১ ল্পি জুন, ২০১৭ পয যন্ত।  

 

৯.৪  প্রকে পতরচাক ংক্রান্ত িথ্য : 

 
ক্রঃ 

নং 

নাভ  দফী পূণ ব 

কাবরন 

খন্ড 

কাবরন 

এগকয বধক প্রকগেয 

দাবয়গে বনগয়াবেত বকনা 

প্রকে বযচারগকয 

দাবয়গেয মভয়াদ 

১। েনাফ মভাঃ খাগদমুর আরাভ 

বযচারক (মভগরারবে) 

বফএটিঅআ, ঢাকা 

-  না ১০-০৮-২০১১ গত  

২২-১০-২০১৪ 

২। েনাফ মভাঃ অগনায়ায মাগন মভাো 

বযচারক (মভগরারবে) 

বফএটিঅআ, ঢাকা 

-  না ২৩-১০-২০১৪ গত 

৩০-০৭-২০১৭ 

 

১০।  প্রকে পতরদল যন ও ফাস্তফায়ন ম বগফেণ :  

১০.১ ভাপ্ত প্রকগেয কাম বাফরী ম বাগরাচনা  মূল্যায়গনয রগেয  ফাস্তফায়ন বযফীেণ  মূল্যায়ন বফবাগগয উ বযচারক েনাফ 

নূয মভাাম্মদ মাাআনী কর্তবক ৩০/০৯/২০১৮ িাতরল্পখ বফএটিঅআ এয প্রধান কাম বারয় বযদ বন করা য়। পতরদল যনকাল্প প্রকে 

ংতিষ্ট কম যকিযাযা উপতস্থি টর্ল্পক প্রকল্পের পতরদল যন কাল্পজ ায়িা কল্পরন।  



 

১০.২ প্রকে বযচারক প্রকগেয াবফ বক বফলগয় ফবত কযগত বগগয় ফগরন, াযা মদগ ৫৮৭ টি বএনবে বপবরং মেগন প্রায় 

২৫০০ (দুআাোয াঁচত) বএনবে বডগবসং আউবনট যগয়গে। এ কর বডগবসং আউবনগটয ভাধ্যগভ প্রবতবদন গাবড়গত 

বএনবে যফযা কযা গয় থাগক। বকন্তু বএনবে মবাক্তা াধাযণ এ বফলগয় ববগমাগ কগয  থাগকন মম, বডগবসং আউবনগটয 

ভাধ্যগভ বএনবে যফযাকাগর বযভাগ কাযচুব কযা য়। উক্ত বফলয়টি যকাগযয নেগয অনগর যকায কর্তবক  একটি প্রকে 

গ্রগণয েন্য বফএটিঅআগক বনগদ বনা মদয়া  য়।  এ মপ্রবেগত বফগত ২০০৮ াগর মদগয বফববন্ন োয়গায বএনবে বপবরং 

মেগনয বডগবসং আউবনট মাচাআ কাম বক্রভ াগত মনয়া য় এফং ‘Establishment of Calibration & Verification 

Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI’ ীল বক প্রকে নাগভ একটি প্রকে 

গ্রণ কযা য়।  

 

১০.৩ পূতব কাে :  প্রকগেয অতায় ঢাকা বডএভঅআ বফগনয ২য় তরা ম্প্রাযগণয ভাধ্যগভ এফং চট্টগ্রাভ অঞ্চবরক বপ 

বফগনয অবেনায় ৩য় তরা বফবষ্ট একটি বফন বনভ বা মণয ভাধ্যগভ বএনবে ল্যাফগযটবয স্থান কযা গয়গে। এোড়া 

বফএটিঅআ’য বগরট  যাোী অঞ্চবরক বপ বফগন বএনবে ল্যাফগযটবয স্থান কযা গয়গে। এ কর ল্যাফগযটবয 

মূগয ভাধ্যগভ ঢাকা, চট্টগ্রাভ, বগরট  যাোী ঞ্চগরয বএনবে বপবরং মেগন ব্যফহৃত বডগবসং আউবনগটয বযভাগয 

ঠিকতা মাচাআ কযা গফ।  

 

  

অগরাকবচে ১  ২ : তেএমআই ভবল্পন তনতম যি ল্যাফগযটবয এফং ট্াংক রবয কযাবরগেন মন্টায 

 

  

অগরাকবচে ৩  ৪ : তেএমআই ভবল্পনর উপর ২য় িায় তনতম যি ল্যাফগযটবয বফগনয ববতগযয ং। 

 

১০.৪ মন্ত্রাবত: প্রকগেয অতায় ৭ (াত) মট বএনবে ভাোয বভটায   ভাোয বভটায কযাবরগেন/ মববযবপগকন বগেভ 

ক্রয় কযা গয়গে। এয ভগধ্য (ক) ঢাকা বফবাগগয েন্য ৩টি বএনবে ভাোয বভটায , ২টি গয়আং মের, ৬টি বএনবে ববরন্ডায, 

১টি ল্যাট কবম্পউটায এফং ১টি আউবএ  (খ) চট্টগ্রাভ বফবাগগয েন্য ২টি বএনবে ভাোয বভটায , ২টি গয়আং মের, ২টি 



 

বএনবে ববরন্ডায, ১টি ল্যাট কবম্পউটায এফং ১টি আউবএ (গ) বগরট বফবাগগয েন্য ১টি বএনবে ভাোয বভটায , ১টি 

গয়আং মের, ১টি বএনবে ববরন্ডায, ১টি ল্যাট কবম্পউটায এফং (ঘ) যাোী বফবাগগয েন্য ১ টি বএনবে ভাোয বভটায, 

১টি গয়আং মের, ১টি বএনবে ববরন্ডায, ১টি ল্যাট কবম্পউটায ক্রয় কযা য়।  

 

   

অগরাকবচে ৫,৬  ৭ : বএনবে ভাোয বভটায। 
 

 

অগরাকবচে ৮ : বএনবে ভাোয বভটাগযয াাগে বএনবে বডগবসং আউবনট যীোকাগর। (প্রকে কাম বারয় গত প্রাপ্ত) 

 

১০.৫. অফাফে : অগরাচয প্রকগেয অতায় বনবভ বত ল্যাগফয েন্য একটি প্যাগকগেয ভাধ্যগভ ৪৮ প্রকায অফাফে ংগ্র 

কযা গয়গে ভগভ ব বযদ বনকাগর মদখা মায়।  প্রকগেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফ ে : অতফার টটতব (টল্পক্রটাতরল্পয়ট) ০১টি, 

অতফার টটতব (টতম টল্পক্রটাতরল্পয়ট ) ০৪টি, অতফার টচয়ার  (তরভতভং) ১টি, অতফার টচয়ার  ০৪টি, োফ টটতব  ০৩টি, 

োফ টচয়ার ০৩টি, অন্যান্য টচয়ার ২০টি, তে আতমরা ০২টি, ফাই টকতবল্পনট (তে) ০২টি, ল্যাবল্পরটতর টটতব  ০৪টি এবং 

ফাই য যা ক ০৪টি প্রভৃতি। নুগভাবদত অযবডববগত ৫৮টি অফাফে ক্রগয়য বফফযণ থাকগর ফাস্তগফ ৪৮টি অফাফে 

৪,২৭,০০০/- (চায রে াতা াোয) টাকা ব্যগয় ক্রয় কযা য়।  

 

১০.৬. কবম্পউটায  বপ মন্ত্রাবত  : ল্যাগফয েন্য প্রগয়ােনীয় কবম্পউটায  বপ মন্ত্রাবত একটি প্যাগকগেয ভাধ্যগভ 

দযে প্রবক্রয়া ম্পন্ন কগয ংগ্র কযা গয়গে। 

 



 

১০.৭. মানফান : প্রকগেয অতায় বফএটিঅআ’য ৪(চায) বফবাগগয  ৪(চায) টি অঞ্চবরক বপগয বএনবে ল্যাগফয েন্য ৪টি 

বকঅ গাবড় ক্রয় কযা য়।  

 

১০.৮ েনফর বনগয়াগ : প্রকগেয অতায় একেন বাফ যেক  একেন বপ কাযী কাভ কবম্পউটায মুদ্রােবযক যাবয 

বনগয়াগ প্রবক্রয়ায ভাধ্যগভ বনগয়াগ মদয়া গয়বের। এোড়া অউটগাব বং এয ভাধ্যগভ একেন ড্রাআবায  একেন এভএরএএ 

বনগয়াগ মদয়া য়।  

 

           ১১.০ থ ব ফেযবববিক প্রকমেয ফযাে  ব্যয় ংক্রান্ত িথ্য : 

  

থ ব বছর ংল্পলাতর্ি এতেতপ বরাে আতর্ যক ব্যয় 

মভাট টাকা প্র.া. মভাট টাকা প্র.া. 

২০১১-১২ ১২৩.০০ ১২৩.০০ 
- 

১১৩.৩০ ১১৩.৩০ 
- 

২০১২-১৩ ৬৫.০০ ৬৫.০০ 
- 

৬২.৫০৫ ৬২.৫০৫ 
- 

২০১৩-১৪ ১২০.০০ ১২০.০০ 
- 

১১৮.৬৩৬ ১১৮.৬৩৬ 
- 

২০১৪-১৫ ৬২.০০ ৬২.০০ 
- 

৫৮.৯৩৮ ৫৮.৯৩৮ 
- 

২০১৫-১৬ ৩২৩.০০ ৩২৩.০০ 
 

১২৯.৭৬৮ ১২৯.৭৬৮ 
 

২০১৬-১৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 
 

২৮৪.৭৭ ২৮৪.৭৭ 
 

মভাট ৯৯৩.০০ ৯৯৩.০০ - ৭৬৭.৯১৭ ৭৬৭.৯১৭ - 

 

১২. প্রকল্পের ক্রয় ংক্রান্ত িথ্য : 

 

ক্র:

নং 

কাল্পজর নাম/ 

প্যাল্পকল্পজর নাম 

দরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

িাতরখ 

চুতি 

ম্পাদল্পন

র িাতরখ 

চুতি ভল্য 

(টাকা) 

চুতি অনুাল্পর 

কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

বাস্তল্পব কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

ঠিকাদাল্পরর নাম 

০১ যন্ত্রপাতি  

ক্রয় GD-1 

৩০.০৬.২০

১৬ 

০৩-১১-

২০১৬ 

১,৮৮,৪০,০০

০/- 

২২-০৬-

২০১৭ 

১৫-০৬-১৭ মভা ব মগরা মপ্রাঃ 

মকাং, বাটাযা, ঢাকা 

০২ ফল্পটাকতপ ও 

স্ক্যানার GD-2 

১৯.০৪.২০

১৬ 

৩১.০৫.২

০১৬ 

৪,৭৪,০০০/- ১৪-০৬-

২০১৬ 

১৪-০৬-২০১৬ টেে তংকা য অতফ 

অল্পটাল্পমলন তিঃ , 

গুমান-২, ঢাকা 

০৩ ল্যাপটপ 

কতম্পউটার  

GD-3 

১৭-০২-

২০১৫ 

০১-০৬-

২০১৫ 

৬,৭৪,৮৬০/- ২৯-০৬-

২০১৫ 

২৮-০৬-

২০১৫ 

টমা য ইতন্টল্পমত 

কতম্পউটার এন্ড 

তউলন, মতিতঝ, 

ঢাকা 

০৪ ল্যাপটপ 

কতম্পউটার  

GD-4 

১৯-০৬-

২০১২ 

২৬-০৬-

২০১২ 

৭৫,০০০/- ২৮-০৬-

২০১২ 

২৭-০৬-২০১২ টমা য মাতা 

কতম্পউটার, 

টলওড়াপাড়া, ঢাকা 

০৫ ১টি োব 

টকতবন তপকআপ 

ক্রয় 

GD-5 

২১-০৫-

২০১২ 

১৭.০৬.২

০১২ 

২৯,৪০,০০০/

- 

২১-০৬-

২০১২ 

২০.০৬.২০১২ মভা ব এবআ গটা 

প্রাঃ বরঃ, টিজগাও, 

ঢাকা  

 আবাবপত্র ক্রয় 

GD-6 

২৩.০৪.২০

১২ 

স্পট 

টকাল্পটলন 

৪,২৭,০০০/- ১১-০৬-

২০১২ 

০৭-০৬-২০১২ টমা য পারল্পটক্স 

ফাতন যচার, মতেপুরীপাড়া, 

ঢাকা 

০৬ টেলনাতর GD-

7 

১৫-০৩-

২০১২ 

স্পট 

টকাল্পটলন 

২.৮১,৫৮৩/

- 

২৬-০৪-

২০১২ 

২৬-০৪-২০১২ টমা য টাল্প 

এন্টাপ্রাইজ, টিজগাও, 



 

ক্র:

নং 

কাল্পজর নাম/ 

প্যাল্পকল্পজর নাম 

দরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

িাতরখ 

চুতি 

ম্পাদল্পন

র িাতরখ 

চুতি ভল্য 

(টাকা) 

চুতি অনুাল্পর 

কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

বাস্তল্পব কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

ঠিকাদাল্পরর নাম 

ঢাকা 

০৭ এত GD-8 ১৭-০২-

২০১৫ 

২৭-০৫-

২০১৫ 

৩,১৯,৮০০/- ১৮-০৬-

২০১৫ 

০৯-০৬-

২০১৫ 

টমা য টল্পভন 

কনল্পারটিয়াম, 

টিাপখানা টরাে, ঢাকা 

০৮ ২টি োব 

টকতবন তপকআপ 

ক্রয় 

GD-9 

০৩-০৯-

২০১৩ 

 

০৯-১২-

২০১৩ 

৮০,২০,০০০

/- 

২৪-১২-

২০১৩ 

১৯-১২-২০১৩ টমা য য যাং গ তিঃ, 

টিজগাও, ঢাকা 

০৯ ১টি োব 

টকতবন তপকআপ 

ক্রয় 

GD-10 

১৮-০৫-

২০১৬ 

১৬-০৬-

২০১৬ 

৫০,৬২,০০০

/- 

২৭-০৬-

২০১৬ 

২৩-০৬-

২০১৬ 

টমা য নাভানা তিঃ , 

টিজগাও, ঢাকা 

 ১২.০  প্রকল্পের উল্পেশ্য ও অজযন : 

 

উগেশ্য েবন 

বএবনে ভা মলা বভটায কযাবরগেন/ 

মববযবপগকন ল্যাফগযটযীয ফকাঠাগভা 

বনভ বাণ এফং চট্টগ্রাভ অঞ্চবরক বপগ 

ট্াংকরযী কযাবরগেন মন্টায বনভ বাণ; 

 

বফএটিঅআ’য ঢাকা বডএভঅআ বফগনয ২য় তরা ম্প্রাযগণয ভাধ্যগভ 

বএনবে ল্যাফগযটবয বফবডং বনভ বাণ কযা গয়গে। বফএটিঅআ ’য চট্টগ্রাভ 

অঞ্চবরক বপ বফগনয অবেনায় ৩য় তরা ম বন্ত বএনবে ল্যাফ মযটবয 

বফবডং বনভ বাণ কাে ম্পন্ন গয়গে এফং এয াগ ট্াংক রবয কযাবরগেন 

মন্টায বনভ বাণ কাে ম্পন্ন গয়গে। পগর এ কর ল্যাফগযটবযয ভাধ্যগভ 

ঐ কর স্থাগনয বএনবে বপবরং মেগনয বডগবসং আউবনট মাচাআ 

কাে বযচাবরত গফ এফং মবাক্তা াধাযগণয ঠিক বযভাগয বএনবে 

প্রাবপ্তয বফলয়টি বনবশ্চত কযা ম্ভফ । ট্াংক রবয কযাবরগেন মন্টাযটিয 

ভাধ্যগভ রবয কযাবরগেন কাে ম্পন্ন গে ফগর প্রকে কাম বারয় গত 

োনা বগগয়গে।  

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাোী  বগরট এয 

বফএটিঅআ বপগয েন্য অদৄবনক মন্ত্রাবত 

ক্রয়; 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাোী  বগরট এয বফএটিঅআ বপগয েন্য 

অদৄবনক মন্ত্রাবত ক্রয় ম্পন্ন গয়গে। 

াযাগদগ বফদ্যভান বএনবে মেগনয 

বডগবসং আউনগটয বযভা মাঁচাআ/ বভটায 

মটন্াবযং মযাধ  ঠিক বএনবে বযভাগয 

বনশ্চয়তা মদয়া। 
 

াযাগদগ বফদ্যভান বএনবে মেগনয বডগবসং আউনগটয বযভা 

মাঁচাআ/ বভটায মটন্াবযং মযাধ  ঠিক বএনবে বযভাগয বনশ্চয়তা 

বফধান কযা ‘গয়ট এন্ড মভো ব বড বন্যাস-১৯৮২ এফং এগভন্ডগভন্ট এক্ট-

২০০১’ নুমায়ী ম্পন্ন কযা ম্ভফ । তগফ তএনতজ গ্যাল্পর টেনতটি 

ফযাক্টর তন র্ যারে না ওয়ার কারল্পে কায যক্রম শুরু করা ম্ভব য়তন  ভগভ ব 

প্রকে কর্তবে ফবত কগযন। 
 

১৩.০. পয যাল্পাচনা : 

১৩.১ প্রকগেয অতায় মন্ত্রাবত ক্রগয়য উগেশ্য র াযা মদগ বফদ্যভান বএনবে বপবরং মেগন ব্যফহৃত বডগবসং 

আউবনটমূগয বযভাগয ঠিকতা বনরূন কযা। বকন্তু বফগত ৩০ জুন, ২০১৭ তাবযগখ প্রকেটি ভাপ্ত গর এখন 

মন্ত্রাবতমূগয ভাধ্যগভ মাচাআ কাম বক্রভ বফএটিঅআ কর্তবক শুরু কযা য়বন। প্রকে বযচারগকয কাে  মথগক োনা 

বগগয়গে মম, বএনবে গ্যাগয মডনবটি পযাক্টয বনধ বাযণ না য়ায কাযগণ কাম বক্রভ শুরু কযা ম্ভফ য়বন। মডনবটি 

পযাক্টয বনধ বাযগণয েন্য বফএটিঅআ গত ফাযফায জ্বারানী বচফ ফযাফগয ে মদয়া য়। পগর জ্বারানী  খবনে ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় বফগত ১৭-০৭-২০১৬, ২৭-০৭-২০১৬, ২৯-০৩-২০১৮ এফং ০৯-০৭-২০১৮ তাবযগখ মভাট ০৪টি কবভটি গঠন 



 

কগয। প্রবত কবভটিগকআ বনধ বাবযত তাবযগখয ভগধ্য বযগাট ব প্রদাগনয েন্য বনগদ ব মদয়া য়। বকন্তু মকান কবভটি এতদ্

ংক্রান্ত বযগাট ব প্রদান কগযবন। মায দরুন প্রকে ফাস্তফাবয়ত গর এখন প্রকগেয মূর কাম বক্রভ বএনবে বপবরং 

মেগন ব্যফহৃত বএনবে বডগবসং আউবনগটয বযভাগয ঠিকতা মাচাআ কাে শুরু কযা মায়বন। পগর প্রকগেয 

অতায় সৃষ্ট সুবফধাবদ কাগে রাগাগনা মাগে না এফং প্রকগেয সুপর মগত বফএটিঅআএয বফরে গে। 

১৩.২ প্রকগেয নুগভাবদত অযবডববগত ৫৮টি অফাফে ক্রগয়য বফফযণ থাকগর ফাস্তগফ ৪৮টি অফাফে  ক্রয় কযা 

গয়গে।  

১৩.৩ Sakeholder Analysis  Exit Plan: প্রকগেয অতায় সৃষ্ট সুবফধাবদয দীঘ বগভয়াগদ টিবকগয় যাখা এফং 

বফএটিঅআ এয প্রাবতষ্ঠাবনক েভতা বৃবিগত এআ প্রকেটি ভূবভকা যাখগত াযগতা। বকন্তু মথামথ Stakeholder 

Analysis  এবং Exit Plan  না থাকায় প্রকগেয output তবল্পলি outcome প্রাতি দীঘ যাতয়ি ল্পে এবং জনগ ে 

প্রকেসৃষ্ট সুতবর্া টর্ল্পক বতঞ্চি ল্পে। 
১৩.৪   ডিি ম্পডকথত: প্রকতল্পর External ডিি কযা য়রও  Internal শিি ম্পন্ন করার শিতয় মন্ত্রণায় কেতধক 

বপ্রশরে শশঅর এ বকান েথ্ে উতেখ করা য়শন।  

১৪.০। সুপাতরল :  

 

১৪.১। জ্বাানী ও খতনজ ম্পদ বফবাগ এবং ংতিষ্ট অন্যান্য Stakeholder টদর াল্পর্ তনতবড় টযাগাল্পযাল্পগর মাধ্যল্পম  

টেনতটি ফযাক্টর তনর্ যারে অন্যান্য জটিিা তনরন করল্পি ল্পব। তএনতজ তফতং টেলল্পন ব্যবহৃি তএনতজ 

তেল্পপতসং ইউতনল্পটর পতরমাল্পপর ঠিকিা যাচাই ংক্রান্ত  প্রকল্পের ভ কায যক্রম দ্রুি শুরু করল্পি ংতিষ্ট ংস্থা এবং 

মন্ত্রোয়ল্পক কায যকরী উল্পযাগ গ্রে করল্পি ল্পব; 

১৪.২। প্রকগেয নুগভাবদত অযবডববগত ৫৮টি অফাফে ক্রগয়য বফফযণ থাকগর ফাস্তগফ ৪৮টি অফাফে  ক্রয় কযায 

বফলয়টি ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় খবতগয় মদখগফ এফং অআএভআবডগক ফবত কযগত গফ;  

১৪.৩। বফএটিঅআ কর্তবক চরভান  ববফষ্যগত গৃবতব্য প্রকগে মভয়াদ  ব্যয় বৃবি এফং ংগাধন প্রফণতা এড়াগত  বযকেনায 

ম বাগয়প্রকগেয কাম বাফরী  Work Breakdown Structure(WBS) কগয বনধ বাবযত ভগয়য ভগধ্য ভাবপ্তয রগেয 

বক্রটিকযার াথ মভথড (CPM/PERT) ব্যফায কগয ঠিকবাগফ ভয়  ব্যয় প্রাক্করন/  forecasting কগয তামত 

GANTT Chart এফং ময়াবি কম য পতরকেনা প্রেয়ন কল্পর িা বাস্তবায়ল্পনর জন্য প্রকে কর্তবে, ংস্থা এফং 

ভন্ত্রণারয়  প্রগয়ােনীয় কাম বক্রভ গ্রণ কযগফ;  

১৪.৪। ভশিষ্যতে এ ধরতনর প্রকল্প প্রণয়নকাত মথামথ Stakeholder Analysis এফং  Risk Analysis করতে তি 

যাতে প্রকয়েয Outcome প্রাবপ্ত বনবশ্চত কযা মাে;  

১৪.৫। উমযাক্ত সুাডয/ভতাভত (নুয়েদ ১৪.১-১৪.৪) অয়রায়ক ংডিষ্ট কতৃথে কতৃথক মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কয়য ০১ 
(এক) ভায়য ভয়ধয অআএভআডিয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NML in BSTI 

(1st Revised) ীলথক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভূরযােন প্রডতয়ফদন  
(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : Establishment of Chemical Metrology Laboratory 

(CML) at NML in BSTI (1st Revised). 

২। প্রলাশনক মন্ত্রণায়/ শিভাগ : বে  ভন্ত্রণারয়। 

৩। িাস্তিায়নকারী ংস্থা : বাংাল্পদল োন্ডা য এন্ড টটতেং ইনতষ্টটিউলন (তবএটিআই)। 

৪। প্রকতল্পর িস্থান : তবএটিআই প্রর্ান কায যায়, টিজগাঁও,ঢাকা।  

৫। প্রকতল্পর িাস্তিায়ন ময় ও িেয় :  

(ক্ষ িাকায়) 

প্রাক্কডরত ফযে প্রকৃত ফযে 

(প্রঃ াঃ) 
ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত 
ফযে (ভূর 
প্রাক্কডরত 
ফযয়েয %) 

ডতক্রান্ত ভে 
(ভূর ফাস্তফােন 
কায়রয %) 

ভূর 

(প্রঃ াঃ) 
ংয়াডধত 

(প্রঃ াঃ) 
ভূর ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২২৪.০০  
- 

২২৫৩.০০ 

- 
২১৭৪.৯৮ 

- 
জরুাআ ২০১৩ 

য়ত জনু 
২০১৫ 

জরুাআ ২০১৩ 
য়ত জনু 
২০১৬* 

জরুাআ ২০১৩ 
য়ত জনু 
২০১৭* 

- ০২ ফছয  
(১০০%) 

        * প্রকেডি ফযে ফৃডি ফযডতয়যয়ক এক ফছয মভোদ ফাড়ায়না য়েয়ছ।  

   ** ভূর প্রাক্কডরত ফযয়েয তুরনাে প্রকৃত ফযে ৪৯.০২ রে িাকা ( ২.২%) কভ এফং প্রকৃত ফাস্তফােন মভোদ ভূর 

ডযকডেত মভোদ য়ত ২ ফছয (১০০%) মফী।   

 

৬। প্রকয়েয থথােয়নয উৎ:  প্রকেডিয মভাি প্রাক্কডরত ফযে ২২৫৩.০০ রে িাকা। এয ুয়যাডিআ ডজওডফ থ্ধায়মন 

ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। 

৭। প্রকতল্পর ংগশভশিক িাস্তিায়নঃ মন্ত্রণায় তে প্রাপ্ত প্রকল্প মাশপ্ত প্রশেতিদন নুযায়ী প্রকতল্পর ঙ্গশভশিক ফাস্তফ ও অশথ্ধক 

গ্রগশে শনম্নরূ:                              

(ক্ষ িাকায়) 

য়েয নাভ 

(ডিডড নুমােী) 

একক ডিডড নুমােী রেযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগডত 

অডথথক ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
Pay of officers  Nos 8.59 06 8.59 100% 

Pay of  Staff Nos 10.58 05 10.58 100% 

House Rent Nos 10.51 11 7.84 74.60 

Festival Allowance Nos 3.81 11 3.81 100% 

Medical Allowance Nos 2.09 11 1.29 61.72 

Charge Allowance Nos 1.20 02 1.14 95.00% 

Tiffin Allowance Nos. 0.21 04 0.14 67.00% 

Conveyance Allowance Nos. 0.21 04 0.14 67.00% 

Education Allowance Nos. 0.40 11 0.00 0.00 

Others Allowance Nos. 10.97 11 10.78 98.26% 

Postage LS 0.50 LS 0.21 42.00% 

Registration fee LS 4.00 LS 3.00 75.00% 

Gas & Fuel LS 5.00 LS 3.88 77.60% 

Bank/Bima Charge LS 4.00 LS 3.81 95.25% 



 

য়েয নাভ 

(ডিডড নুমােী) 

একক ডিডড নুমােী রেযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগডত 

অডথথক ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
Stationary & Seal LS 3.50 LS 3.45 98.57% 

Printing & Publication LS 5.00 LS 4.68 93.60% 

Pre Inspection Nos 22.00 12 21.85 99.32% 

Entertainment LS 3.00 LS 1.80 60.00% 

Honnarium LS 8.00 LS 7.73 96.63% 

Others Expenditure LS 65.00 LS 61.76 95.01% 

Repair, Maintenance and 

Rehabilitation 

LS 2.00 LS 2.00 100.00

% 

Sub Total Revenue - 170.57 LS 158.48 

 

92.90

% 

Motor Vehicle,Double Cabin 

Pickup - 

No. 45.00 1 no. 44.99 100% 

Machineries & other equipment nos 1536.00 113 1536.00 100% 

Computer & Office Equipment nos 4.35 6 nos 3.98 91.49% 

Furniture L.S 28.00 L.S 27.98 99.92% 

Construction of office building sqm 330.00 786.61 

sqm 

322.23 

 

97.65% 

CD-VAT L.S 100.00 L.S 42.37 42.37% 

Miscellaneous Capital L.S 39.08 L.S 38.97 

 

99.71% 

Sub Total capital  2082.43 - 2016.52 96.22

% 

Total (Revenue + Capital) - 2253.00 

 

- 2175.00 96.54

% 
 

৮। কাজ মাপ্ত থ্াকত োর কারণঃ  অতাচ্ে প্রকতল্পর অওোয় মস্ত কাজ ম্পাশদে তয়তছ।  

 

৯।  াধারণ যধতিক্ষণঃ  

৯.১। প্রকতল্পর িভূশমঃ   

টকতমকযা টমল্পোতজ ল্যাবল্পরটরী প্রতিতষ্ঠি ল্প জনস্বাল্পর্ য খায তনরাপিা , স্বাস্থয পতরল্পবল , পতরল্পবল সুরক্ষা এবং টদলীয় তলে 

কারখানায় উৎপাতদি পণ্য ামগ্রীর গুেগি মান উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম আন্তযজাতিক বাজাল্পর টদলীয় পল্পণ্যর গ্রেল্পযাগ্যিা বৃতি পাল্পব , 

ফল্প আমদানী হ্রা ও রিানী বৃতির মাধ্যল্পম প্রচুর ববল্পদতলক ভৄদ্রার াশ্রয় ল্পব।  এগন উগেগশ্যবফএটিঅআ এয অতায় 

অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

 

৯.২।  প্রকতল্পর উতেশ্যঃ  
ক) যাায়বনক বযভাগয মেগে ব্যফহৃত মযপাগযস মভটাবযয়ার উৎাদন, উন্নয়ন  প্রগয়াগ ; 

খ) অন্তবোবতক বযভাগয মেগে বগেভ আন্টাযন্যানার আউবনট (মভবরক িবত) প্রবতষ্ঠা কযা, দাগথ বয ঠিক বযভাণ 

বনণ বয় এফং বযভাগয মেগে বনশ্চয়তা দূয কযা; 

গ) ১০তরা বববি বফবষ্ট বফগনয ৬ষ্ঠ তরায় একটি অদৄবনক ভাগনয মকবভকযার মভগরারবে ল্যাফগযটযী স্থান কযা  
 

৯.৩।  প্রকল্প নুতমাদন ংক্রান্ত েথ্েঃ  

অগরাচয প্রকেটি ২২২৪.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১৩  গত জুন ২০১৫ মভয়াগদ ফা স্তফায়গনয রগেয ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক ২৩.০২.২০১৪ তাবযগখ নুগভাবদত য়।  যফতীগত বডববগত েনফগরয মফতন বাতা খাগত গথ বয 

ংস্থানকযণ  ফবঃবফদুযতায়গনয কাে ন্তবভুক্তকযগণয রগেয বফগফচয বডববয ১ভ ংগাধন কযা য়। ১ভ ংগাবধত 

বডবব মূর নুগভাবদত ব্যয় গত ১.৩% বৃবি কগয ২২৫৩.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০১৩ গত জুন ২০১৬ 



 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয েন্য বে ভন্ত্রনারয় কর্তবক গত ০৩/১১/২০১৫ তাবযগখ প্রাবনক নুগভাদন রাব কগয। যফবতবগত ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ জুন ২০১৭ ম বন্ত থ বাৎ ০১ ফেয বৃবি কযা য়। 
 

৯.৪ প্রকল্প শরচ্াক ংক্রান্ত েথ্েঃ 

 

ক্রঃ 
নং 

নাভ ও দফী ূণথ 
কাডরন 

খ্ন্ি 
কাডরন 

এয়কয ডধক 
প্রকয়েয দাডেয়ে 
ডনয়োডজত ডকনা 

প্রকে ডযচারয়কয দাডেয়েয মভোদ 

১। জনাফ মভাঃ খ্ডররুয যভান 

ডযচারক প্রান 
-  না 07-০৫-201৪ ল্পত  30-06-201৭ 

 

১০।  প্রকল্প শরদলধন ও ফাস্তফােন মথয়ফেণ:  

১০.১ ভাপ্ত প্রকয়েয কামথাফরী মথায়রাচনা ও ভূরযােয়নয রয়েয  ফাস্তফােন ডযফীেণ ও ভূরযােন ডফবায়গয কাযী 

ডযচারক জনাফ নূয মভাাম্মদ মাাআনী কতৃথক ৩১/১২/২০১৭ োশরতখ ডফএডিঅআ এয প্রধান কামথারে ডযদথন  করা য়। 

শরদলধনকাত প্রকল্প ংশিষ্ট কমধকেধাযা উশস্থে বথ্তক প্রকতল্পর শরদলধন কাতজ ায়ো কতরন।  

 

১০.২ প্রকে ডযচারক প্রকয়েয াডফথক ডফলয়ে ফডত কযয়ত ডগয়ে ফয়রন, ডফএডিঅআএয প্রাডতষ্ঠাডনক দেতাফৃডিয 

জন্যআ ‘Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NML in BSTI (1st 

Revised)’ ীলথক প্রকেডি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয অওতাে ১০তরা ডবডি ডফডষ্ট বফয়নয ৬ষ্ঠ তরাে একডি 

অধুডনক ভায়নয মকডভকযার মভয়রারডজ রযাফয়যিযী স্থান কয়য  এয়ত যাােডনক ডযভায়য মেয়ত্র ফযফহৃত মযপায়যন্স 

মভিাডযোর উৎাদন , উন্নেন ও প্রয়োগ  কযা এফং অন্তথজাডতক ডযভায়য মেয়ত্র ডয়েভ আন্িাযন্যানার আউডনি (মভডরক 

িডত) প্রডতষ্ঠা কযা, দায়থথয ডিক ডযভাণ ডনণথে এফং ডযভায়য মেয়ত্র ডনিেতা দূয কযায উয়েয়ে প্রকয়েয কামথক্রভ 

ডযচারনা কযা  য়েয়ছ। এআ প্রকয়েয অওতাে ডফডবন্ন ধযয়নয মন্ত্রাডত, রযফয়যিডযয ভযায়িডযোর, কাাঁচাভার ক্রে এফং 

স্থান কযা য়েয়ছ। 

 

  

অয়রাকডচত্র ১-২: রযাফয়যিযী বফয়নয ছেতরাে ডনডভথত CML রযাফয়যিযী 

 

১০.৩ পূতব কােঃ বডববগত বফএটিঅআ এয বফদ্যভান বফগনয উগয একটি মলায বনভ বাণ কগয মখাগন ল্যাফগযটযী স্থাগনয 

ংস্থান যগয়গে। গণপূতব বধদপ্তগযয তোফধাগন ল্যাফগযটযী বনভ বাগনয পূতব কাে ম্পন্ন  কযা  ল্পয়ল্পছ। ফব ব: বফদুযতায়গনয 

বফববন্নধভী ০৮ প্রকায কাগেয ভগধ্য বডবিউবড (আ/ এম তবভাগ) কর্তবক ০৭ প্রকায কাে ম্পাদন কযা গয়গে। মআ াগথ Lift 

Vertical Extension এয কাে ম্পাদন কযা গয়মে।  



 

  

অয়রাকডচত্র ৩-৪: ডফএডিঅআ এয কভথকতথা রযাফয়যিযী ডযদথন ডচত্র। 
 

১০.৪ মন্ত্রাবত: অন্তেবাবতক দযে অহ্বান কগয প্রকগেয  Goods-1, Goods-2, ও Goods-3 প্যাগকে এয অতায় ৮০ 

প্রকায ল্যাফ মন্ত্রাবত ংগ্র কগয installation কযা গয়গে। 

 

  

  

অয়রাকডচত্র ৫-৮: প্রকয়েয অওতাে স্থাডত ডফডবন্ন মিডেং মন্ত্রাডত। 
 

১০.৫. অফাফেঃ অগরাচয প্রকগেয অতায় বনবভ বতব্য ল্যাগফয েন্য একটি প্যাগকগেয ভাধ্যগভ বডববয ংস্থান মভাতাগফক 

প্রগয়ােনীয় অফাফে বফএপঅআবডব গত ংগ্র কযা গয়গে ভগভ ব বযদ বনকাগর মদখা মায়। 

 

১০.৬. কবম্পউটায  বপ মন্ত্রাবতঃ ল্যাগফয েন্য প্রগয়ােনীয় কবম্পউটায  বপ মন্ত্রাবত একটি প্যাগকগেয ভাধ্যগভ দযে 

প্রবক্রয়া ম্পন্ন কগয  ংগ্র কযা গয়গে। 

 



 

১০.৭. েনফর বনগয়াগঃ  প্রকগেয অতায় একেন ড্রাআবায  ৬ েন কাবযগযী কভ বকতবা বনগয়াগগয ংস্থান বের। প্রকে 

ফাস্তফায়গনয শুরুগত গাড়ী ক্রগয়য াগথ াগথআ ড্রাআবায বনগয়াগ কযা গয়গে। ৬েন কাবযগযী কভ বকতবা বনগয়াগ প্র দান কযা গয়গে 

ভগভ ব প্রকে বযচারক ফবত কগযন। 

 

           ১১.০ থ ব ফেযবববিক প্রকমেয ফযাে  ব্যয় ংক্রান্ত িথ্যিঃ 

  

থ ব বছর ংল্পলাতর্ি এতেতপ বরাে আতর্ যক ব্যয়  

মভাট টাকা প্র.া. মভাট টাকা প্র.া. 

২০১৩-১৪ ৯.০০ ৯.০০ 
- 

৮.৫৪ ৮.৫৪ 
- 

২০১৪-১৫ ১৩৩২.০০ ১৩৩২.০০ 
- 

১২৭১.৭৫ ১২৭১.৭৫ 
- 

২০১৫-১৬ ৯৭০.০০ ৯৭০.০০ 
- 

৭৬৯.১২ ৭৬৯.১২ 
- 

২০১৬-১৭ ১৪৬.০০ ১৪৬.০০ 
- 

১২৫.৫৯ ১২৫.৫৯ 
- 

মভাট ২৪৫৭.০০ ২৪৫৭.০০ - ২১৭৫.০০ ২১৭৫.০০ - 

 

১২. প্রকল্পের ক্রয় ংক্রান্ত িথ্য : 

 

ক্র:

নং 

কাল্পজর 

নাম/প্যাল্পকল্পজ

র নাম 

দরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

িাতরখ 

চুতি 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

চুতি ভল্য 

(টাকা) 

চুতি 

অনুাল্পর 

কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

বাস্তল্পব কায য 

ম্পাদল্পনর 

িাতরখ 

ঠিকাদাল্পরর নাম 

০১ োব টকতবন 

তপকআপ ক্রয় 

১৮.০৯.২০

১৪ 

১৩.১১.২০১

৪ 

৪৪৯৯০০০.০

০ 

২৭.১১.২০১৪ ২৭.১১.২০১৪ টমা য য যাং  তিঃ , 

টিজগাও, ঢাকা 

০২ যন্ত্রপাতি 

Goods-1 

ক্রয় 

৩০.১২.২০

১৪ 

০৯.০৬.২০

১৫ 

৫৫১২৫৮৩৯

.০০ 

২২.০৩.২০১

৬ 

০৪.০৩.২০১

৬ 

M/S 

SHIMADZU 

(Asia Pacific), 

PTE Ltd, 

Singapore 

০৩ যন্ত্রপাতি 

Goods-2 

ক্রয় 

২৪.১২.২০

১৪ 

১৮.০৫.২০

১৫ 

৫৩৩৪৮৩১৩

.৭ 

৩০.১২.২০১

৫ 

১০.১২.২০১৫ M/S 

SHIMADZU 

(Asia Pacific), 

PTE Ltd, 

Singapore 

০৪ যন্ত্রপাতি 

Goods-3 

ক্রয় 

৩০.১২.২০

১৪ 

৩১.০৫.২০

১৫ 

৪৩৮৯২৬৪৩

.৪ 

৩০.১২.২০১

৫ 

১৫.১২.২০১

৫ 

M/S 

RITCHMEN(S) 

PTE Ltd, 

Singapore. 

০৫ আবাবপত্র 

ক্রয় 

০৩.০৩.২০

১৬ 

১০.০৩.২০

১৬ 

১৮৮৭৬৮৮.

০০ 

১০.০৩.২০১

৬ 

১৪.০৪.২০১

৬ 

বন তলে উন্নয়ন 

কল্পপ যাল্পরলন, টিজগাও, 

ঢাকা 

 প্রকয়েয ক্রেংক্রান্ত তথযভূ ডফয়িলয়ন মদখ্া মাে মম, ক্রে প্রডক্রোে ডযকেনা নুমােী ূতথ ডনভথাণ ও ণয ক্রে কযা 

য়েয়ছ। দদফচেয়নয ডবডিয়ত অফাফত্র ক্রে ংক্রান্ত যায়কয়জয নডথডি মথায়রাচনা কয়য মদখ্া ে, মায়ত ডডঅয ২০০৮ 

এয ডনেভানুমােী ফাংরায়দ ফনডে কয়থায়যয়নয কাছ মথয়ক অফাফ ত্র ক্রে কযা য়েয়ছ ভয়ভথ ডযরডেত ে।  

 



 

১২.০  প্রকতল্পর উতেশ্য ও জধনঃ 

 

উগেশ্য েবন 

যাায়বনক বযভাগয মেগে ব্যফহৃত 

মযপাগযস মভটাবযয়ার উৎাদন, উন্নয়ন  

প্রগয়াগ কযা। 

ভান ব্যফস্থানা ব্যফস্থায উন্নমন , ণ্যগুবর ভান  ম্মবত মূল্যামগন য 

রগেয, অন্তেবাবতক ভাগনয যঞ্জাভমূ বফএটিঅআ ন্যানার মভগরারবে 

ল্যাফগযটবয (এনএভএর) স্থান কগযগে।  যাায়বনক বযভাগয মেগে 

ব্যফহৃত মযপাগযস মভটাবযয়ার উৎাদন, উন্নয়ন  প্রগয়াগ  কযায সুগমাগ 

সৃবষ্ট গয়গে।  পরস্বরূ , অন্তেবাবতক বযভন্ডগর এফং মদীয় ফাবণগেযয 

মেগে মমাগসূে প্রবতবষ্ঠত গমমে ভগভ ব প্রকে কাম বারয় গত োনা মগগে।  

 

অন্তবোবতক বযভাগয মেগে বগেভ 

আন্টাযন্যানার আউবনট (মভবরক িবত) 

প্রবতষ্ঠা কযা, দাগথ বয ঠিক বযভাণ বনণ বয় 

এফং বযভাগয মেগে বনশ্চয়তা দূয কযা                                               

 

এনএভএর প্রবতষ্ঠায ভাধ্যগভ যকায  মফযকাযী খাগত উৎা সৃবষ্ট 

গমগে এফং তাগদয যঞ্জাগভয েন্য মফা প্রদান কযা  গে। এমত গণ্যয 

ভান উন্নত গে এফং  টিবফএ এফং এবএ যাগনা য ভাধ্যগভ 

বনশ্চয়তা দূয কযা গমমে ভগভ ব প্রকে কর্তবে োনান। 

১০তরা বববি বফবষ্ট বফগনয ৬ষ্ঠ তরায় একটি 

অদৄবনক ভাগনয মকবভকযার মভগরারবে 

ল্যাফগযটযী স্থান কযা ; 

এআ প্রকগেয ভাধ্যগভ বফগনয ৬ষ্ঠ তরায় একটি অদৄবনক ল্যাফ প্রবতষ্ঠায 

ফকাঠাগভাগত দূফ বরতা কগভগে। এআ প্রকগেয ভাধ্যগভ বফএটিঅআ ভান 

ম্মত অন্তেবাবতক প্রযাকটিগয গে ংগবতপূণ ব ভান, বযভা এফং ভান 

বনমন্ত্রণ েন্য অআবন কাঠাগভা  সৃবষ্টয  ভাধ্য মভ বক্তারী গমগে। 

ফাংরাগদগ ফাংরাগদ যাগক্রবডগটন মফাড ব  কনবেউভায এগাবগমন 

অয বক্তারী গমগে। এআ দুটি ংস্থা মেকমাডায এফং াধাযণ 

ভানুলগদয ভগধ্য গচতনতা সৃবষ্ট কগয ভানম্মত ণ্য যফযা কযগত 

ামতা কগয ফগর প্রকে কর্তবে ফবত কগযন। 

 

১৩.০. পয যাল্পাচনািঃ 

১৩.১. েনফর ভস্যাঃ প্রকল্পের আওিায় তনতম যিব্য ল্যাল্পবর জন্য ০৬ জন কাতরগরী কম যক িযার মল্পধ্য ০৪ জন আমদানীকৃি 

আধুতনক যন্ত্রপাতি ব্যবাল্পরর উপর প্রতলক্ষে  প্রগয়ােনীয় দক্ষতা েবন কগযন । তকন্তু প্রকে মাি ওয়ার পর 

কভ বকতবায চাকুরী মনআ। পগর ল্যাফটি বযচারনায েন্য েনফর ংকট যগয় মগগে। থ ব ব্যগয়য ভাধ্যগভ তযাদৄবনক ল্যাফ 

প্রবতষ্ঠায সুপর পুগযাপুবযবাগফ ায়া মাগে না।   

১৩.২.  প্রবেণ প্রদানঃ প্রকল্পের আওিায় ১৫৩৬.০০ ক্ষ টাকা ব্যল্পয় ৮০ র্রল্পনর উন্নিমাল্পনর ংল্পবদনলী  যন্ত্রপাতিগুল্পা 

স্থাপন এফং েনফর বনগয়াগ প্রদান কগয  এগুল্পা পতরচানার জন্য প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক জনবল্পক প্রতলক্ষে প্রদান করা 

প্রল্পয়াজন।  
১৩.৩. Exit Plan  Sustainability: প্রকগেয অতায় সৃষ্ট সুবফধাবদয দীঘ বগভয়াগদ টিবকগয় যাখা এফং বফএটিঅআ 

এয প্রাবতষ্ঠাবনক েভতা বৃবিগত এআ প্রকেটি ভূবভকা যাখগত াযগতা। বকন্তু ঠিক Exit Plan না থাকায় েনফর 

ংকট ন্যান্য ভস্যা মদখা বদগয়গে। 

১৩.৪   ডিি ম্পডকথত: প্রকতল্পর External ডিিকযা য়রও Internal শিি ম্পন্ন করার শিতয় মন্ত্রণায় কেতধক বপ্রশরে 

শশঅর এ বকান েথ্ে উতেখ করা য়শন।  

১৪.০। সুাশরলঃ  
 

১৪.১। বফএটিঅআ কর্তবক চরভান  ববফষ্যগত গৃবতব্য প্রকগে মভয়াদ  ব্যয় বৃবি এফং ংগাধন প্রফণতা এড়াগত  বযকেনায 

ম বাগয়প্রকগেয কাম বাফরী  Work Breakdown Structure(WBS) কগয বনধ বাবযত ভগয়য ভগধ্য ভাবপ্তয রগেয 

বক্রটিকযার াথ মভথড (CPM/PERT) ব্যফায কগয ঠিকবাগফ ভয়  ব্যয় প্রাক্করন/  forecasting কগয তামত 

GANTT Chart এফং ময়াবি কম য পতরকেনা প্রেয়ন কল্পর িা বাস্তবায়ল্পনর জন্য প্রগয়ােনীয়  কাম বকয দগে 

গ্রগণয রগেয প্রকে কর্তবে, ংস্থা এফং ভন্ত্রণারয় বনবফড় বযফীেণ কাম বক্রভ গ্রণ কযগফ ;  

১৪.২। প্রকগেয অতায় বনবভ বত ল্যাফ বযচারনায েন্য প্রগয়ােনীয় েনফর  ংকট বনযগন  বফএটিঅআগক কাম বকয উগদ্যাগ  

গ্রণ কযগত গফ ন্যথায় ল্যাফ বনভ বাগনয উকাবযতা প্রাবপ্তগত অগযা বফরে ঘটগফ; 



 

১৪.৩। ক্রয়কৃি যন্ত্রপাতিগুল্পা পতরচানার জন্য প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক জনবল্পক (প্রতিটি যল্পন্ত্রর জন্য ন্যযনতম ০৩ জনল্পক) প্রতলক্ষে 

প্রদান করল্পি ল্পব; 

১৪.৪। ভশিষ্যতে এ ধরতনর প্রকল্প প্রণয়নকাত এমনভাতি শরকল্পনা করতে তি যাতে প্রকয়েয Sustainabilty’য ডফলেডি 

ডফয়ফচনাে মযয়খ্ মথামথ Exit Plan ফাস্তফােন কযা মাে;  
১৪.৫। উমযাক্ত সুাডয/ভতাভত (নুয়েদ ১৪.১-১৪.৪) অয়রায়ক ংডিষ্ট কতৃথে কতৃথক মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কয়য ০১ 

(এক) ভায়য ভয়ধয অআএভআডিয়ক ফডত কযয়ত য়ফ। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নফনক নে নগযী নভযযাআ (২য় ংল্পানধত) ীল িক প্রকল্পেয ভানি মূল্যায়ন প্রনতল্পফদন 

(ভাপ্ত :৩০ জুন ২০১৭ আং) 
 

১।      প্রকল্পেয নাভ                               : বফবক বে নগযী বভযযাআ (২য় ংল্পাবধত) 

 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : বে ভন্ত্রণারয়  
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা : ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয বে কযল্পাল্পযন (বফবক)  
 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার ও ব্যয় : 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ বল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুল্পভাবদত 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুল্পভাবদত 

ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

মূর 

ফ বল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

ফ বল্পল 

ংল্পাবধত 

ফ বল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

মূর ফ বল্পল 

ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৯৪.০০ ২৯৯৫.২০ ২৬০০.২৮ জুরাআ, ২০১০ 

ল্পত 

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 

ল্পত 

জুন, ২০১৭ 

জুরাআ, ২০১০ 

ল্পত 

জুন, ২০১৭ 

১৩৩% ১৩% 

 

৫। প্রকল্পেয ফস্থান     :  মভৌজা: পূফ ব ভগদদয়া, উজজরা: দভযযাআ, মজরা: চট্টগ্রাভ, দফবাগ: চট্টগ্রাভ। 

 

৬।  প্রকল্পেয থ বায়ন: বজওবফ। 

 

৭।         প্রকল্পেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন:  ববঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগবববিক    ফাস্তফ ও অবথ বক গ্রগবত  

ক্রদভ

ক নং  

ককাড 

নং 

প্রধান অআল্পটভ/ংগবববিক 

কাম বক্রভ 

বযভান রক্ষ্য ভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত % াথ বল্পকেয 

কাযণ  অদথ বক  মবৌত অদথ বক  মবৌত 

ক)  যাজস্ব  

১. ৪৮০১ ট্রাল্পববরং কথাক ১০.০০ কথাক ৯.৯৮৭ কথাক  

২. ৪৮১১ ভুবভ কয  কথাক ৭.৩৫ কথাক ৩.২০২ কথাক  

৩. ৪৮১৫ কাল্পেজ কথাক ০.৫০ কথাক ০.১০১ কথাক  

৪. ৪৮১৬ কটবরল্পপান কথাক ০.৫০ কথাক ০.৩১৫ কথাক  

৫. ৪৮১৭ কটল্পরক্স/কপক্স কথাক ০.৩০ কথাক ০.০০ কথাক  

৬. ৪৮২১ আল্পরকবট্রবটি কথাক ০.৫০ কথাক ০.০০ কথাক  

৭. ৪৮২৩ কল্পট্রার এফং লুফবযল্পকন্ট কথাক ৩.০০ কথাক ০.৫৪৯ কথাক  

৮. ৪৮২৭ বপ্রবন্টং এফং াফবরল্পকন কথাক ৫.০০ কথাক ০.৫৬১ কথাক  

৯. ৪৮২৮ কেনাযী কথাক ৬.০০ কথাক ৩.৫৪৮ কথাক  

১০. ৪৮৩৩ াফবরবটি এফং 

এডবার্ বাআজজভন্ট 

কথাক ৬.০০ কথাক ৫.৭৫৯ কথাক  

১১.  ন্যান্য  খযচ এফং 

আন্টাযল্পটন্টল্পভন্ট বভটিং 

কথাক ১.০০ কথাক ১.০০ কথাক  

১২. ৪৮৭৯ কনারল্পটন্ট অআআআ/আঅআএ ১ ৩.৮০ ১ ৬.৯৫৯ ১  

১৩. ৪৮৮৭ ডুবরল্পকট কব কথাক ১.৫০ ১ ৬.৯৫০ ১  

১৪. ৪৮৯৯ ন্যান্য (বভবরবনয়া) কথাক - কথাক - কথাক  

১৫.  ববকউবযটি এল্পযন্জল্পভন্ট এফং 

ন্যান্য (বভবরবনয়া) 

কথাক ১৩.৫২ কথাক ২.৯৩২ কথাক  

১৬. ৪৯০০ বযবয়াবযং ভটয াআল্পকর 

এফং কবিউটায 

কথাক ১.০০ কথাক ০.৩২১ কথাক  

১৭.  কভাট (াপ্লাআ এফং াবব ববং)  কথাক ৫৯.৯৭ কথাক ৩৫.৮২৩ কথাক  

খ)   মূরধন 



 

ক্রদভ

ক নং  

ককাড 

নং 

প্রধান অআল্পটভ/ংগবববিক 

কাম বক্রভ 

বযভান রক্ষ্য ভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত % াথ বল্পকেয 

কাযণ ১৮. ৬৮০৭ ভটয কব বল্পকর (ভটয 

াআল্পকর নং-১) 

ংখ্যা ১.৫০ ১  ১.৪০৬   

১৯. ৬৮১৫ কবিউটায এফং এক্সল্পাবয ১ 

কব 

ংখ্যা ০.৮০ ১  ০.৭৯৮   

 ৬৮১৯ বপ আকুআল্পভন্ট       

২০.  i) কটবরকবভউবনল্পকন ২ কট ংখ্যা ০.৪০ ২ কট ০.০২ ২ কট  

  ii) আল্পরকবট্রকোর কথাক কথাক ১.০০  ০.০০   

২১. ৬৮২১ অফাফত্র  ংখ্যা ৩.০০ রট ২.৯৯৮ রট  

২২. ৬৮৪৫ প্লাল্পন্টন (৮০০ বট্র) ংখ্যা ২.০০ ৮০০ ২.০০ ৮০০  

২৩.  বভল্পরবনয়া 

(পল্পটাকবয়ায) ১ কট 

১ কট ১.৫০ ১ কট ১.৩২৮ ১ কট  

২৪. ৬৯০১ ভূবভ বধগ্রণ ফ.বভ. ১১২৯.৬৬ ১৫.৩২ ১১২৯.৬৬ ১৫.৩২  

২৫. ৭০০১ ল্যান্ড কডল্পবারল্পভন্ট 
ফ.বভ. 

১৮৭০৫৩.৮

৬ 

৪৫৪.৭৭ ১৮৭০৫৩.

৮৬ 

৪৩৭.৩

৫৮ 

 

২৬. ৭০০৬ i)বপ বিবডং 
ফ.বভ. 

৬৩.৩৪ ৩৭৫ ৫৮.৪৩ ৩৭৫  

২৭.  ii) ওয়াটায কটংক  ংখ্যা ২.৮৪ ১  ২.৭০ ১   

২৮.  iii) কযআন ওয়াটায 

কযল্পবাল্পরন 

গ্যারন ১.৪২ ১  ১.৩৫ ১   

২৯. ৭০১৬ i) আন্টাযনার মযাড 
ফ.বভ. 

৮৪৭৪.৩৫ ৩৪০.৫

০ 

৮৪৭৪.৩৫ ২৫৭.১৪

৮ 

 

৩০.  ii) কযাড কারডাবযং  
ফ.বভ. 

২৪৬২.৮৩ ২৬.৬৫ ২০.১৪ ২৪৬২.

৮৩ 

 

৩১.  iii) বড টিউফ ওল্পয়র উআথ 

াফভাযবফর াি এফং 

াি াউজ 

ংখ্যা ৩০.০০ ১  ৫৫.২৫৮ ১   

৩২.  আল্পরকবট্রক রাআন বভটায ৯০.৭৫ ২৭৫০ ৯০.৪৭৮ ২৭৫০  

৩৩.  ট্রান্সপভায  ংখ্যা ৩৬.৪০ ৪  ৯০.৪৭৮ ২৭৫০  

৩৪.  কারায প্যাল্পনর ংখ্যা ১২.৯৯ কথাক ১২.৯১৫ কথাক  

৩৫.  গ্যা রাআন বভটায ১০১.০২ ২৮৩৪ ১০০.৮৭২ ২৮৩৪  

৩৬.  বডঅযএ ংখ্যা ১৪০.০০ - - -  

৩৭.  াি ড্রাআবায ককায়াটায ফ.বভ. ১১.৫৬ ৯৩ ১০.৬৬৯ ৯৩  

৩৮.  ফাউন্ডাবয ওয়ার প অদবভন 

কজান এফং াি ড্রাআবায 

ককায়াটায 

বভটায ১৪.৭৫ ২১৪ ১৪.১৫১ ২১৪  

৩৯.  কভআনল্পগট ংখ্যা ১২.০০ ২  ১১.৩৬১ ২   

৪০.  এভএ কগট ফ.বভ. ১.৩২ ১৬.৪৬ ১.৩২ ১৬.৪৬  

৪১. ৭০৪১ কভআন কড্রআন বভটায ৯৭.৪৫ ৯৭২.৮৭ ৮৯.৭৮৯ ৯৭২.৮৭  

৪২.  াফ কড্রআন দভর্ায ১৩৯.২৯ ১৮০৭.৮

৫ 

১০৭.৬৯৪ ১৮০৭.৮

৫ 

 

৪৩.  অউট করট কড্রআন দভর্ায ৫২.০১ ৪৫০ ২০.০০ ৪৫০  

৪৪.  কারবাট ব/ক্র কড্রন  ংখ্যা ৫৪.৩২ ১১ ৪৪.০০৪ ১১   

 ৭০৮১ ন্যান্য       

৪৫.  ল্পয়র কটবেং পয বফরবডং  ংখ্যা ১.০০ ১  ০.৯৮৫ ১   

৪৬.  ল্পয়র কটবেং /আনক্লুবডং ১ 

ভূবভ াল্পব ব 

ংখ্যা ২১.০০ ৬  ২০.৮৯৬ ৬   

  কনল্পন্টনল্পজবন্স 

৪৭. ৭৯৮০ i) বপবজকোর কনল্পন্টনল্পজবন্স  কথাক ২৭.৯৫  ৯৯% - ৯৯%  



 

ক্রদভ

ক নং  

ককাড 

নং 

প্রধান অআল্পটভ/ংগবববিক 

কাম বক্রভ 

বযভান রক্ষ্য ভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত % াথ বল্পকেয 

কাযণ ১% 

  ii) প্রাআ কনল্পন্টনল্পজবন্স ১% কথাক ২৮.০০ ৯৮% - ৯৮%  

  মভার্ মূরধন    ২৫৬৪.৪৫

৩ 

  

  ফ বজভার্ (যাজস্ব+মূরধন)  ২৯৯৫.২০  ২৬০০.২৭

৭ 

  

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:       প্রজমাজয নয়্ 

৮। প্রকল্পেয টভূবভ ও উল্পেশ্য :  

৮.১। প্রকজেয র্ভূদভ     : 

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয দে কজ বাজযন (দফদক)দে ভন্ত্রণারজয়য  ধীন একটি গুরুত্বপুণ ব ংস্থা। এআ ংস্থাটি মদজয ক্ষুদ্র ও 

ভাঝাদয দে স্থান কজয গুরুত্ব পূণ ব ভূদভকা ারন কজয থাজক। উন্নয়নীর মদজ দে নগযী স্থাজনয প্রধান দফলয় জে দজেয 

স্থানা /ফকাঠাজভা দনভ বাণ কজয এ মজেজযয উন্নয়ন কযণ।পজর , ১৯৬০ ন জত দফদক মদজয দফদবন্ন স্থাজন ভাটি বযার্ 

,বযন্তযীন মযাড মনর্ওয়বাক ,মেজনজ,দফদ্যযৎ ও গ্যা রাআন ংজমা গ, মযআনওয়ার্য দপ্রজাযজবন দযজাযববায ,মারায প্যাজনর 

স্থান কজয ক্ষুদ্র ও ভাঝাদয দে আউদনর্ স্থান কযায গুরুত্বপূণ ব দাদয়ত্বারন কজয অজে। এয ভাধ্যজভ ফাংরাজদজ দোয়জনয 

জথ দ্রুত এদগজয় মাজে। ফতবভান যকায এয গুরুত্ব নুধাফন কজয মদজয দে প্লর্ দনভ বাজণ  মদজয জনগজনয চাদদা দভঠাজনায 

জন্য ক্ষুদ্র ও ভাঝাদয কুটিয দে দনভ বাণ কজয দে নগযী স্থান কযজে। ফতবভান যকাজযয দদ্ধান্ত নুমায়ী ঢাকা -চট্টগ্রাভ 

াআওজয়য াজ প্রস্তাদফত “দফদক দে নগযী দভযযাআ স্থান” কযায জন্য াআর্ দজরে কযা য়। 

 

 দফদক দে নগযী  দভযযাআ মভৌজা : পূফ ব ভগদদয়া , উজজরা: দভযযাআ, মজরা: চট্টগ্রাভ, দফবাগ: চট্টগ্রাজভ ফদস্থত। এআ দে 

আউদনর্টি ঢাকা-চট্টগ্রাভ াআওজয়য াজ  চট্টগ্রাভ মথজক ৬০ দকদভ দূজয জজ মমাগজমাজগয জন্য খুফআ গুরুত্বপূণ ব । 

 

 “দফদক দে নগযী দভযযাআ ” দযকেনা কদভজন ২০/০৭/২০১০ াজর এফং দে ভন্ত্রণারজয় ২৯/০৭/২০১০ াজর নুজভাদন 

রাব কজয। প্রকেটিয জুরাআ ২০১০ মথজক জুন ২০১৩ থ ব ফেজযয জন্য প্রাক্কদরত ব্যয় ধযা য় ২২৯৪.০০ রক্ষ্ র্াকা। ১ভ 

ংাধনীজত প্রাক্কদরত মূল্য দের ২৪৯৫.০০ রক্ষ্ র্াকা এফং ২য় ংজাধনীজত প্রাক্কদরত ব্যয় ধযা য় ২৯৯৫.২০ রক্ষ্ র্াকা। ১ভ 

ংজাধনীয মভয়াদকার ২০১০ মথজক জুন ২০১৪ ম বন্ত, ২য় ংজাধনীয মভয়াকার ২০১৪ মথজক জুন ২০১৬ ম বন্ত দের। জয ব্যয় 

বৃদদ্ধ ব্যদতজযজক ভয় বৃদি কযা য় জুন ২০১৭ আং ম বন্ত। 

 

 ৮.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:   ১) ১৫.৩২ একয ভূদভ দধগ্রণ কজয ৮৮ টি দে প্লর্ দনভ বাণ কজয স্থানীয় ক্ষুদ্র ও ভাঝাদয দজেয 

                                    চাদদা পূযণ; 

                                 ২) ভাটি বযার্ ,বযন্তযীন মযাড মনর্ওয়বাক ,মেজনজ,দফদ্যযৎ ও গ্যা রাআন ংজমাগ, মযআনওয়ার্য 

                                    দপ্রজাযজবন দযজাযববায ,মারায প্যাজনর স্থান কজয ৮৮ ক্ষুদ্র ও ভাঝাদয দে আউদনর্ স্থান; 

                                ৩) ৮৮ টি ক্ষুদ্র ও ভাঝাদয দে আউদনর্ স্থান কজয এরাকায দাদযদ্রতা দ্যযীকযণ; এফং 

                         ৪) দে কাম বক্রভ চালু কযায ভাধ্যজভ ৫০০০ মরাজকয চাকুযীয সুদফধায ভাধ্যজভ মদজয দজদডদজত 

                                       ফদান যাখা ও থ বননদতক উন্নয়ন কযণ। 

৯। প্রকে নুল্পভাদন  : 

প্রকজেয মূর দডদদ প্লাদনং কদভন কর্তবক  ২০/০৭/২০১০ তাদযজখ নুজভাদন রাব কজয এফং ২৯/০৭/২০১০ আং তাদযজখ দে 

ভন্ত্রণারয় মথজক নুজভাদন রাব কজয;১৫/০২/২০১২ তাদযজখ দে ভন্ত্রণারয় কর্তবক ১ভ ংজাধন কযা য়। গত ০৬/০৯/২০১৫ 

তাদযজখ প্লাদনং কদভজন ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয বাদতজে একজনক কর্তবক ২য় ংজাধনী নুজভাদন রাব কজয এফং  

২৭/০৯/২০১৫ তাদযজখ দে ভন্ত্রণারয় কর্তবক নুজভাদদত য়। এফং, ফ বজল গত ২৫/১০/২০১৬ তাদযজখ দে ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

ব্যয় বৃদদ্ধ ব্যাদতজযজক ভয় বৃদদ্ধ কযা য় জুন ২০১৭ ম বন্ত। 

  

১০। প্রকল্পেয াবফ বক গ্রগবত : াবফ বক বপবজকোর গ্রগবত ৯৫.৩৩% এফং অবথ বক গ্রগবত ৮৬.৮৫%। 



 

খ)  ংজাদধত এদডদ ফযাদ্দ ও গ্রগদত 

থ ব ফেয ংজাদধত ফযাদ্দ ও রক্ষ্ভাত্রা থ ব োড় ব্যয় ও মবৌত গ্রগদত 

মভার্ র্াকা দ এ মবৌত 

(%) 

মভার্ র্াকা দ এ মবৌত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১০-১১ ১২৭৫.০০ ১২৭৫.০০ - ২৯.৩৯ ১২৭৫.০০ ১১৪৩.৩৬ ১১৪৩.৩৬ - - 

২০১১-১২ ১৮৪.০০ ১৮৪.০০ - ৪.২৪ ১৮৪.০০ ১৭৮.৮৫ ১৭৮.৮৫ - - 

২০১২-১৩ ৬৮.০০ ৬৮.০০ - ১.৫৭ ৬৮.০০ ৫৯.১১ ৫৯.১১ - - 

২০১৩-১৪ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ১৪.৯৮ ৩২৫.০০ ৩২.২৩ ৩২.২৩ - - 

২০১৪-১৫ - - - - - - - - - 

২০১৫-১৬ ১১৬০.০০ ১১৬০.০০ - ২৬.৭৪ ৫৮০.০০ ৫৮০.০০ ৫৮০.০০ - - 

২০১৬-১৭ ১০০১.০৯ ১০০১.০৯ - ২৩.০৮ ৬৮৮.০০ ৬০৬.৭৩ ৬০৬.৭৩ - - 

মভার্ ৪৩৩৮.০

৯ 

৪৩৩৮.০৯ - ১০০ ৩১২০.০০ ২৬০০.২৭

৭ 

২৬০০.২৭

৭ 

- ৯৫.৩৩ 

 

১১।  প্রকে মূল্যায়ন প্রদক্রয়া :  

প্রকে মূল্যায়ন প্রবক্রয়ায় ভন্ত্রণারয় কর্তবক কপ্রবযত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন (ববঅয) উয বববি কল্পয এফং মূর বডবব 

নুযণ কল্পয ফাস্তফাবয়ত বফববন্ন যাস্তা, বফবডং ,প্লল্পটয বযভান,কড্রন, াফ-কড্রন, কারবাট ব, অউট-করট,প্রল্পটকন 

ওয়ার,কগট,আতোবদ প্রকে এরাকায় ল্পযজবভল্পন ম বল্পফক্ষণ,বপতা দ্বাযা ভা কদয়া, াফর বদল্পয় যাস্তায াল্প বজ করয়ায, াফ 

াল্প বজ, কফজ গতব কল্পয কভল্পটবযয়ার ম বল্পফক্ষন য়। বনবভ বত প্রাবনক বফন, ও াি ড্রাআবাল্পযয ককায়াটায াফর বদল্পয় কবল্পে 

ব্যফহূত কভল্পটবযয়াল্পরয মকায়াবরটি ম বল্পফক্ষণ কযা য়। এ ছাড়া  ল্পয জবভল্পন ম্পূণ ব এরাকা ঘুল্পয প্রল্পতেকটি স্থানা বডবব 

নুাল্পয ল্পয়ল্পছ বকনা মাচাআ কযা য়।  

 

১২। প্রকে দযদ বন ও ম বল্পফক্ষণ :  

দযকেনা ভন্ত্রণারজয়য অওতাধীন ফাতফায়ন,দযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন দফবাজগয দনয়দভত দযদ বজনয ং দজজফ দযচারক 

(উদচফ) জনাফ মভা: অদভনুর ক গত ০৯/০৮/২০১৮আং তাদযজখ দফদক দেনগযী দভযযাআ প্রকজেয প্রকে ভাদি 

প্রদতজফদন (দদঅয) মূল্যায়জনয জন্য দযদ বন কজযন। দযদ বজনয ভয় প্রকে দযচারক জনাফ কৃষ্ণ কুভায অচার্য্ব ও 

দফদক অঞ্চদরক   দপ চট্টগ্রাজভয দনফ বাী প্রজকৌরী জনাফ অফদ্যর কাজদয এফং ঠিকাদায প্রদতদনদধ উদস্থত মথজক প্রকজেয 

দফদবন্ন কভ বকান্ড গ্রগদত র্ম্বজক ফদত কজযন। 

 

১২.১  প্রকে এরাকায বযভান 

 বডবব নুাল্পয ১৫.৩২ একল্পযয বফবক বে নগযীল্পত কর কবৌত ফকাঠাল্পভা বনভ বাণ কাজ িন্ন য় । 

 

১২.২ প্রাবনক বফন কাভ অফাবক বফন 

প্রকে এরাকাটি ঢাকা-চট্টগ্রাভ াআওল্পয়য পূফ ব াল্প ফবস্থত। পল্পর বফবক বে নগযী বভযযাআ এরাকায় াআওল্পয় এল্পপ্রাচ কযাড 

বদল্পয় প্রল্পফ ল্পথয ফাভবদল্পক বদ্বতর প্রাবনক বফন কাভ আউবনট প্রধাল্পনয অফাবক বফন বনভ বাণ কযা য়। এয চাযবদল্পক 

অযবব-য ওয়ার ও এয কগট এভএ করাায াআ বদল্পয় বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। বনচ তরায় আউবনট প্রধান ও তাঁয ন্যান্য  

কভ বকতবাল্পদয জন্য রুভ বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। একজন বাফ যক্ষক, প্রল্পকৌরী ন্যান্য বপবয়ারল্পদয রুল্পভয ব্যফস্থা যল্পয়ল্পছ। 

উয তরায় বপ প্রধাল্পনয অফাবক ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ (দচত্র ৫)। 

 

১২.৩ াি ড্রাআবাল্পযয ককায়াটায ও াফ বভাব বফর াি াউজ 

প্রাবনক বফন কাভ অফাবক বফল্পনয ফাভ বদল্পক ওয়াল্পরয াল্পথ ১ তর বফবে াি ড্রাআবাল্পযয ককায়াটায ও াফ বভাব বফর 

াি াউজ বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ। মূরত: এটি াফভাবজবফর ওয়াটায াি াউজ। এয বেল্পন্তয ন্য একটি বফবডং বনভ বাণ কযা 

    য় াি াউজ ড্রাআবাল্পযয ককায়াটায বল্পল্পফ। অযবডএ, ফগুড়া কথল্পক এ াফ বভাব বফর ওয়াটায াি ক্রয় কয য়। এআ িকটি 

ও অযববয দ্বাযা চাযবদক ওয়ার বনবভ বত। এভএ াআ বদল্পয় এয কগট ততবয কযা য়। াি ড্রাআবাল্পযয ককায়াটায এফং 



 

াফভাব বফর াি,ভটয  ৬ আবি ডায়াবভটাল্পযয বড টিউফওল্পয়র াি াউজ বনভ বাণ কযা য়। চর্তববদল্পক অযবব ওয়ার 

বনভ বাণ কযা য় (দচত্র ১০)।                                                                                   

১২.৪  এল্পপ্রাচ কযাড (৬০ ফুট চওড়া) 

বফবক বে নগযী বভযযাআয দু’া বদল্পয় দু’টি এল্পপ্রাচ কযাড বনভ বাণ কযা য়। একটি ঢাকা-চট্টগ্রাভ াআওল্পয়য া বদল্পয় ৬০  

ফুট চওড়া কযাড। এটি ২০ ফুট চওড়া বফটুবভন দ্বাযা বনবভ বত াকা এল্পপ্রাচ কযাড াআওল্পয় ল্পত যাবয বফবক বে নগযীয  

বেন্তয ম বন্ত। কযাল্পডয াল্প HBB  কাডাবযং কযা ল্পয়ল্পছ ক্রভান্বল্পয় ঢালু কল্পয। যটি ফাভ বদল্পক কজরা কযাল্পডয াল্পথ  

ংযুক্ত। এটি ৪০ ফুট চওড়া ড়ল্পকয ১৬ ফুট চওড়া বফটুবভন দ্বাযা ততবয। কযাল্পডয াল্প HBB  কাডাবযং কযা ল্পয়ল্পছ  

ক্রভান্বল্পয় ঢালু কল্পয। 

বফল্পল প্রল্পয়াজল্পন চরাচল্পরয সুবফধায জন্য এআ যাস্থা ব্যফায কযা মাল্পফ। (দচত্র ১,২,৩,ও ৪)। 

১২.৫ আল্পন্টবযয়য কযাড (৩০ ফুট চওড়া) 

বে নগযীয বেল্পন্তয ৩০ ফুট চওড়া ড়ল্পক বফটুবভন দ্বাযা ততবয আল্পন্টবযয়য ড়ক । কযাল্পডয াল্প HBB  কাডাবযং কযা 

ল্পয়ল্পছ ক্রভান্বল্পয় ঢালু কল্পয। এফং প্রল্পতেক কযাল্পডয দু’াল্প ৩ ফুট চওড়া  অযববয বনবভ বত কড্রন যল্পয়ল্পছ। এআ কড্রন গুল্পরায াফ 

কড্রন ও যল্পয়ল্পছ। আল্পন্টবযয়য ড়কগুল্পরায ভাঝখান উঁচু (দচত্র ১৩ ও ১৬)। 

 

১২.৬ বফবক বে নগযী বভযযাআয প্রল্পফ কগট 

বফবক বে নগযী বভযযাআয দু’া বদল্পয় দু’টি এল্পপ্রাচ কযাড বনভ বাণ কযা য়। একটি ঢাকা-চট্টগ্রাভ াআওল্পয়য াল্প এখাল্পন 

একটি  অযবব দ্বাযা বফবক বে নগযীয ভল্পনাগ্রাভ প্রল্পফ কগট বনভ বাণ কযা য়। যটি কজরা ড়ল্পকয াল্পথ ংযুক্ত  

এল্পপ্রাচ ড়ল্পকয ভল্পে অযবব দ্বাযা বফবক বে নগযীয ভল্পনাগ্রাভ বনভ বাণ কযা য়। ল্পনক দূয কথল্পক কগট গুল্পরা দৃশ্যভান   

(দচত্র ১,২,৩ ও ৪)। 

 

১২.৭ প্রধান কড্রন ও াফ-কড্রন 

     বে নগযীয বেল্পন্তয ৩০ ফুট চওড়া ড়ল্পকয াল্প বফটুবভন দ্বাযা ততবয আল্পন্টবযয়য ড়ক । কযাল্পডয াল্প HBB  

কাডাবযং কযা ল্পয়ল্পছ ক্রভান্বল্পয় ঢালু কল্পয। এফং প্রল্পতেক কযাল্পডয দু’াল্প ৩ ফুট চওড়া  অযববয বনবভ বত কড্রন যল্পয়ল্পছ। 

এআ কড্রন গুল্পরায াফ কড্রন ও যল্পয়ল্পছ। কড্রনগুল্পরায ভে বদল্পয় প্রল্পতেক প্লল্পটয াবন ল্পজ প্রফাবত ল্পয় অউটল্পরল্পটয ভােল্পভ 

ওয়াটায কোল্পনল্পর বনস্ব:বযত ল্পত ক্ষভ দৃশ্যভান  (দচত্র ১৩ ও ১৬)। 

১২.৮ প্রধান অউটল্পরট উআথ চোল্পনর 

    প্রবতটি প্লট কথল্পক প্রফাবত াবন আল্পন্টবযয়য কযাল্পডয দু’াল্প ৩ ফুট চওড়া  অযববয বনবভ বত কড্রন  বদল্পয় ল্পজ অউটল্পরট 

বদল্পয় কফয ল্পত াযল্পফ। প্রথল্পভ এআ কড্রন গুল্পরা বদল্পয় াবন প্রফাবত ল্পয় ল্পয াফ কড্রল্পনয ভাল্পেভ ধীল্পয ধীল্পয অউটল্পরট 

বদল্পয়  ওয়াটায কোল্পনল্পর বনস্ব:বযত ল্পত ক্ষভ। অউটল্পরট গুল্পরা অযবব দ্বাযা বনবভ বত। এফং একটি প্রধান অউটল্পরট বদল্পয় 

াবন ল্পজ দ্রুত কোল্পনর অউটল্পরট বদল্পয় কফয ল্পয় কমল্পত ক্ষভ দৃশ্যভান  (দচত্র ১১ ও ১২)। 

১২.৯ কারবাট ব 

আল্পন্টবযয়য ড়ক ও অউটল্পরট এয ংল্পমাগ স্থল্পর চরাচল্পরয জন্য ফড় ফড় ২টি কারবাট ব অযবব ঢারাআ দ্বাযা বনভ বাণ কযা য়। 

    বে নগযীয বেল্পন্তয চরাচল্পরয জন্য কারবাট বগুবর খুফ গুরুত্বপূণ ব। কারবাট বগুবর ১০ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট রম্বা। এ 

কারবাট বগুল্পরায উযবদল্পয় ল্পজ গাবড় চরাচর কযল্পত ক্ষভ দৃশ্যভান  (দচত্র ১১ ও ১৩)। 

 

১২.১০ খাল্পরয াল্প প্রল্পটকন ওয়ার 

     বফবক বে নগযীয কজরা ড়ল্পকয াল্পথ প্যযারারবাল্পফ একটি খযল্পরাতা খার যল্পয়ল্পছ। এটিয াবন ভাল্পঝ ভাল্পঝ বে নগযীয 

বদল্পকাল্পড় অঘাত কল্পয ভাটি ধ্ব কল্পয। পল্পর ও খাল্পরয াল্পথ খুফ ক্তবাল্পফ একটি অযবব প্রল্পটকন ওয়ার বনভ বাণ কযা 

য়। এআওয়ারটি খুফ ক্ত কল্পয বনভ বাণ ব কযায় বে নগযীয ভাটি ধ্বল্পয অয ম্ভাফনা কনআ দৃশ্যভান । 

 



 

১২.১১ ল্লী বফদুেল্পতয রাআন ও তফদুেবতক ট্রান্সপাযভা 

বফবক বে নগযী বভযযাআল্পত চট্টগ্রাভ ল্লী বফদুেত বভবতয রাআন ংল্পমাগ কদয়া ল্পয়ল্পছ। প্লটগুল্পরা ও যাস্থায াল্প সুবনবদ বে 

দুযল্পত্ব তফদুেবতক খুটি দ্বাযা তায ঝুরাল্পনা ল্পয়ল্পছ। এফং বেনগযীয জন্য ৪ (চায) টি তফদুেবতক ট্রান্সপাযভা অনা ল্পরও 

 ববকউবযটিয বাল্পফ ক ৪ (চায)টি প্রাবনক বফল্পনয চিল্পয ংযক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ দৃশ্যভান  (দচত্র ১৩,১৪,১৫ ও ১৬)। 

 

১২.১২ কণ বফুরী গ্যা রাআন 

বফবক বে নগযী বভযযাআল্পত কন বফুরী গ্যা রাআন ংল্পমাগ কদয়া ল্পয়ল্পছ। তল্পফ বকউবযটিয বাল্পফ ংস্থাবত গ্যা রাআন 

চালু ম্ভফ নয়। এয নগযীয অল্প াল্প করাকারল্পয় এআ গাল্পয াউজল্পাড কাল্পজ ব্যফায ল্পে। প্রল্পতেকটি প্লল্পটয াল্পথ 

গ্যা রাআল্পনয ংল্পমাগ কদয়া অল্পছ। 

 

১২.১৩ াবনয রাআল্পনয ব্যফস্থা 

ত্র এরাকায় ভূগববস্থ াবন প্রাবপ্ত কোে। স্থানীয় জনস্বাস্থে প্রল্পকৌর দপ্তল্পযয প্রদি তথ্য ভল্পত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ল্পকয 

বভযযাআ ীতাকুন্ড ংল্পয বিভ াল্পববয ১.৫ বক. বভ. ম বন্ত গবীয নরকূল্পয জন্য াবনয ম বাপ্ত করয়ায কনআ। পল্পর প্রকে 

    বযচারক ১০০০ ফুট গবীযতায় গবীয নরকূ স্থাল্পনয বনবভি অযবডএ,ফগুড়া কথল্পক াফ বভাব বফর ওয়াটায াি স্থান 

কল্পযন। বফবক বে নগযী বভযযাআল্পত াি াউজ কথল্পক এ াবনয রাআন ংল্পমাগ কদয়া ল্পয়ল্পছ। তল্পফ বকউবযটিয বাল্পফ 

ংস্থাবত াবনয রাআন চালু ম্ভফ নয়। প্রল্পতেকটি প্লল্পটয াল্পথ াবনয রাআল্পনয ংল্পমাগ কদয়া অল্পছ।  

১২.১৪ ছাল্পদ কযআন ওয়াটায াযল্পববেং 

প্রাবনক বফল্পন বনল্পচ অন্ডাযগ্রাউন্ড ওয়াটায বযজাযবায বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং ছাল্পদ অযবব দ্বাযা বনবভ বত কযআন ওয়াটায 

াযল্পববেং বপ্রজাযল্পবন স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এটি উল্পযয বদল্পক উনু্মক্ত। এয াল্পথ অন্ডাযগ্রাউন্ড ওয়াটায বযজাববাল্পযয ংল্পমাগ 

যল্পয়ল্পছ প্রল্পয়াজল্পন াবন বযজবাবাল্পয ংযক্ষণ কযা মাল্পফ। এফং ন্য একটি ংল্পমাগ বদল্পয় াবন ব্যফাল্পযয জন্য াআ ংল্পমাগ 

কদয়া অল্পছ দৃশ্যভান  (দচত্র ৬)। 

১২.১৫ কারায প্যাল্পনর 

প্রাবনক বফল্পনয ছাল্পদ দু’কচম্বাল্পযয একটি কারায প্যাল্পনর স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। বফল্পল প্রল্পয়াজল্পন এটি দ্বাযা উৎাবদত বফদুেত 

প্রাবনক বফল্পন ব্যফায কযা ল্পফ দৃশ্যভান  (দচত্র ৭)। 

১২.১৬ প্লাল্পন্টন 

বভযযাআ বফবক বে নগযীল্পত পরজ, ফনজ ও ঔলবধ গাছ কমভন; নাবযল্পকর, অভ, জাভ, তার, কগুন, াাড়ী, ও ফুর গাল্পছয 

ছাযা রাগাল্পনা য়। আল্পতাভল্পে উনু্মক্ত প্লল্পট গরু-ছাগর প্রল্পফ কল্পয ল্পনক গাছ নে কল্পযল্পছ দৃশ্যভান  (দচত্র ১৩ ও ১৮)। 

১২.১৭ বফবক বে নগযীয ববকউবযটি 

গত ৩০ জুন ২০১৭ আং তাবযল্পখ প্রকল্পেয বনভ বাণ কাজ কল ল্পরও এখল্পনা ককান ববকউবযটিয ব্যফস্থা কযা য়বন। থচ এআ বে 

নগযী বফবক চট্টগ্রাভ অিবরক বপ ল্পত ৬৫ বকবভ দূল্পয ফবস্থত ওয়ায় এখানকায বনবভ বত স্থানা কমভন; ল্লী বফদুেল্পতয 

রাআন ংল্পমাগ কদয়া ল্পয়ল্পছ, কণ বফুরী গ্যা রাআন, াবনয রাআল্পনয ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ, প্রাবনক বফন,াি াউজ ও াি 

    ড্রাআবাল্পযয ককায়টাল্পযয স্থাবত বফববন্ন ধযল্পণয বজবনলত্র যল্পয়ল্পছ। বফদুেল্পতয ৪টি ট্রান্সপভ বা, কারায প্যাল্পনর ও ঝুরাল্পনা 

তফদুেবতক তায ঝুুঁবকয ভল্পে যল্পয়ল্পছ। ববকউবযটিয বাল্পফ বফদুেল্পতয ৪টি ট্রান্সপভ বা প্রাবনক বফল্পনয বেন্তয চিল্পয যাখা 

অল্পছ। 

১২.১৮ 

 বফবক কচয়াযম্যান ভল্পাদল্পয়য নুল্পভাদনক্রল্পভ গবীয নরকূ স্থাল্পনয জন্য  RDA, BOGRA কক ৫৫.২৫৮ রক্ষ টাকা 

প্রদান কযা য়।  প্রবতষ্ঠানটি গবীয নরকূ স্থান কযতঃ বফএটিঅআ ভাত্রা ীভায ভল্পে াবনয ব্যফস্থা একআবাল্পফ কনারটিং 

পাভ ব কর্তবক IEE/EIA প্রস্তুল্পতয বনবভল্পি একআবাল্পফ নুল্পভাদল্পনয কপ্রবক্ষল্পত  উক্ত কাজটিও ংবিে প্রবতষ্ঠাল্পনয ভােল্পভ ৬.৯৫ 

রক্ষ টাকায় িাদন কযা য়।  

 



 

১২.১৯  প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ কল কযা ল্পরও উল্পযাবল্লবখত ১২.৬ ও ১২.৭ এ ফবণ বত ২টি খাল্পতয বতবযক্ত ব্যয় ভন্বয় কযা 

ম্ভফ য়বন। 

 

12.20 দদঅয নুমায়ী “দফদক দল্ নগযী দভযযাআ” প্রকজেয এক্সর্াযনার দডর্ য় নাআ তজফ আন্টাযনার দডর্ 

জয়জে। ০৫/০৬/২০১৭ তাদযজখ দডর্ দযজার্ ব দাদখর কযা য় এফং কর দবজমাগ দনষ্পদি কযা জয়জে ফজর দদঅয-এ 

উজেখ কযা য়। 

 

১২.৯ প্রকে অওতায় দনদভ বত স্থানায কদতয় দস্থযদচত্রঃ 

 

দচত্র ১:দফদক দভযযাআ দে নগযীয মগর্ ও এজপ্রাচ মযাড 

 

দচত্র ২:দফদক দভযযাআ দে নগযীয মগর্ ও এজপ্রাচ মযাড 

 

দচত্র ৩:দফদক দভযযাআ দে নগযীয মগর্ ও এজপ্রাচ মযাড 

দযভা 

 

দচত্র ৪:দফদক দভযযাআ দে নগযীয মগর্ ও এজপ্রাচ মযাড 

দযভা 

 

দচত্র ৫:দফদক দভযযাআ এয আউদনর্ প্রধজনয প্রাদনক ও 

অফদক বফন। 

 

দচত্র ৬:দফদক দভযযাআ এয আউদনর্ প্রধজনয প্রাদনক 

বফজনয োজদ দনদভ বত মযআন ওয়ার্ায াযজবদটং দযজাযববায। 

 

দচত্র ৭:দফদক দভযযাআ এয প্রাদনক বফজনয োজদ স্থাদত 

মারায প্যাজনর। 

 

দচত্র ৮:দফদক দভযযাআ এয প্রাদনক বফজনয দিঁদড়য প্রস্থ 

দযভা কযা। 

 

 



 

 

       দচত্র ৯:দফদক দভযযাআ এয আউদনজর্ অযদডএ ফগুড়া কর্তবক 

স্থাদত াফভাদ বফর ওয়ার্ায ার্ম্। 

 

     দচত্র  ১০:দফদক দভযযাআ এয াফভাদ বফর ওয়ার্ায ার্ম্। 

ার্ম্ োআবায মকায়ার্ায। 

 

 

    দচত্র ১১:দফদক দভযযাআ এয কারবার্ ব ও অউর্জরর্ মেন।  

দচত্র ১২:দফদক দভযযাআ এয  অউর্জরর্ মেন। 

 

      দচত্র ১৩:দফদক দভযযাআ এয স্থাদত বফদ্যযদতক রাআন। 

 

    দচত্র ১৪:দফদক দভযযাআ এয স্থাদত বফদ্যযদতক রাআজন ট্রান্সপযভায 

ংজমাগ স্থর। 

 

       দচত্র ১৫:দফদক দভযযাআ এয  বফদ্যযদতক রাআজনয ৪টি ট্রান্সপযভায    

       প্রাদনক বফজনয চিজয ংযক্ষ্ণ কযা । 

 

       দচত্র ১৬:দফদক দভযযাআ এয প্রস্তুতকৃত দে প্লর্। 

 

১৩। প্রকে বযচারক িবকবত তথ্য : 

 

 বনম্নফবণ বত প্রকে বযচারক প্রকল্পেয দাবয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। 
ক্র: নং প্রকে বযচারল্পকয নাভ দফী দাবয়ল্পত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১. জনাফ ভাজাবুয যভান প্রকে দযচারক দতদযক্ত ২৮/০৯/২০১০ -০৬/০১/২০১৩ 

২. জনাফ দপউয যভান প্রক ব বযচারক বতবযক্ত ০৬/০১/২০১৩- ২৩/১১/২০১৪ 

৩. কৃষ্ণ কুভায অচার্য্ব 

 

প্রকে দযচারক দতদযক্ত ২৩/১১/২০১৪ -৩০/০৬/২০১৭ 

 



 

১৪। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জবন: 

নযকনেত উল্পদ্দশ্য প্রকৃত জিন 

১) ১৫.৩২ একর ভূমি অমধগ্রহণ করর ৮৮ টি মিল্প প্লট 

মনি মাণ করর স্থানীয় ক্ষুদ্র ও িাঝামর মিরল্পর চামহদা 

পূরণ; 

িতভাগ অর্মন 

২)িাটি ভরাট ,অভযন্তরীন ররাড রনটওয়মাক ,রেরনর্,মিদ্যযৎ 

ও গ্যাস লাইন সংর াগ, ররইনওয়াটর মির্াররভিন 

মরর্ারভ মার ,রসালার প্যারনল স্থান করর ৮৮ ক্ষুদ্র ও 

িাঝামর মিল্প ইউমনট স্থান; 

িতভাগ অর্মন 

৩) ৮৮ টি ক্ষুদ্র ও িাঝামর মিল্প ইউমনট স্থান করর 

এলাকার দামরদ্রতা দ্যরীকরণ; এিং 

প্রকে এরাকায কর নে কাযখানা স্থাল্পনয য নজিত ল্পফ। 

৪) মিল্প কা মক্রি চালু করার িাধ্যরি ৫০০০ রলারকর 

চাকুরীর সুমিধার িাধ্যরি রদরির মর্মডমরত অিদান 

রাখা ও অথ মননমতক উন্নয়ন করণ। 

প্রকে এরাকায কর নে কাযখানা স্থাল্পনয য নজিত ল্পফ।  

   

১৫.০ িকরল্পর িধান িধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (ননঅয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়ী): 

 

ট্রান্সল্পাে ি িয় (ংখ্যা) 

ট্রান্সল্পাে ি 

ংখ্যা 

নন 

নুমায়ী 

ংখ্যা 

িয় তানযখ ট্রান্সল্পাে ি পুল্পর 

সপ্রযল্পেয 

তানযখ 

ও এন্ড এভ 

সপ্রযল্পেয তানযখ 

কনল্পেভ/েযাল্পভল্পজয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভেয াআল্পকর 1 ০৮/০৬/২০১১ - - - অআএন, 

নফনঅআন ,চট্টগ্রাল্পভ 

স্তান্তয। 

 

ণ্য,বনভ বাণ ও কফা াবফ ব ক্রয়: 
 

ণ্য,বনভ বাণ ও কফা 

াবফ ব ক্রল্পয়য 

বফফযণ 

কটন্ডায/বফড/প্রল্পপাজার 

কে( রক্ষ টাকা) 

কটন্ডায/বফড/প্রল্পপাজার চুবক্ত িাদাল্পনয তাবযখ 

 বব 

নুমায়ী 

চুবক্তমূল্য দযত্র 

অফাল্পনয 

তাবযখ 

চুবক্তয/এরব 

কখারায তাবযখ 

চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১)ভূবভ উন্নয়ন 

 

৪৫৪.৭৭ 

 

৩৬৯.৯০ ১০/০৩/২০১২ ০৭/০৩/২০১২ ০৭/১১/২০১২ ** 

২) ভূবভ উন্নয়ন ২৩৪.৩৯৭ ২১৭.০০৬ ১৭/৫/২০১৫ 
১৭/৮/২০১৫ ১৮/৩/২০১৬ 

১৮/৩/২০১৬ 

২)কযাড কাল্প বটিং  

(এ) রট-১ (২২১.৩০ 

+ 

১১৯.২০) 

=৩৪০.৫০ 

১৩৬.৩৬ ১৮/৩/২০১৬ 
২৯/৬/২০১৬ ১৭/৩/২০১৭ ১৭/৩/২০১৭ 

(বফ) রট-২  ১৮/৩/২০১৬ 
২৯/৬/২০১৬ ১৭/৩/২০১৭ ১৭/৩/২০১৭ 



 

 

১৬.১  িাপ্ত সিস্যা:     

১৬.১.১ গত ৩০স জুন, ২০১৭ প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ সল ওয়ায় উল্পেনখত ভল্পয়য য যাফনধ প্রকল্পেয ননযাত্তা কাল্পজ 

নফনল্পকয সকান াাযাদায ননল্পয়ানজত কযা ম্ভফ না ওয়ায়  প্রকল্পেয মূল্যফান  যনক্ষত তফদ্যযনতক ট্রান্সপাভ িায, সারায প্যাল্পনর 

,তফদ্যযনতক তায, নভোয,  রাআে, সুআচ, পযান, গ্যা ও াননয রাআল্পনয জন্য স্থানত নফনবন্ন মন্ত্রানত  ননকউনযটিয 

বাল্পফ চুনয ফায অংকা যল্পয়ল্পছ।  

 

১৬.১.2  প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ ৩০স জুন, ২০১৭ সল য়। উল্পেনখত ভল্পয়য য যাফনধ প্রকেটিয প্লেগুল্পরা অগ্রী নে 

উল্পযাগতাল্পদয ভাল্পঝ ফন্টে কযায উল্পযাগ গ্রে কযা য়নন। 

 

১৬.১.৩ নফনক সচয়াম্যান ভল্পাদল্পয়য নুভনতিল্পভ প্রকে এরাকায় ১০০০ ফুে গবীযতায় গবীয নরকূ স্থাল্পনয নননভল্পত্ত 

RDA, BOGRA কর্তিক নতনযি ২৫.৩০২ রক্ষ োকা ও কনারটিং পাভ ি কর্তিক IEE/EIA প্রস্তুল্পতয নননভল্পত্ত  

নতনযি  ৩.১৫ রক্ষ োকা প্রদান কযা ল্পরও এ দ্য’টি খাল্পতয নতনযি ব্যয় ভন্বয় কযায প্রভাে াওয়া মায়নন।  

 

১৬. ২ সুাদযভারা 

 

১৬.২.১  নফনক নে নগযী নভযযাআ এয কর যনক্ষত মূল্যফান নজননলল্পেয  ননযাত্তায জন্য ংনিষ্ট ভন্ত্রোরয় ও প্রকে 

কর্তিক্ষল্পক প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রে কযল্পত ল্পফ  (১৬.১.১); 

 

১৬.২.২ প্রকল্পেয অওতায় ততনযকৃত নে প্লেগুল্পরা দ্রুত অগ্রী নে উল্পযাগতাল্পদয ভাল্পঝ স্তান্তয কযায জন্য নফনক ও নে 

ভন্ত্রোরয়ল্পক দ্রুত উল্পযাগ গ্রে কযল্পত ল্পফ (১৬.১.২); 

 

১৬.২.৩  ১০০০ ফুে গবীযতায় গবীয নরকূ স্থাল্পনয নননভল্পত্ত RDA, BOGRA কর্তিক নতনযি ২৫.৩০২ রক্ষ োকা ও 

কনারটিং পাভ ি কর্তিক IEE/EIA প্রস্তুল্পতয নননভল্পত্ত নতনযি  ৩.১৫ রক্ষ োকা প্রদান কযা ল্পরও এ দ্য’টি খাল্পতয নতনযি 

ব্যয় সকন ভন্বয় কযা য়নন এ নফলল্পয় ংনিষ্ট ভন্ত্রোরয় খনতল্পয় সদখল্পফ এফং প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে কযল্পফ (১৬.১.৩)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

াফনা বফবক বেনগযী ম্প্রাযণ (১ভ ংগাবধত) ীল বক প্রকমেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন  

(ভাপ্ত : বডগেয ২০১৬) 

 
১। প্রকগেয নাভ  : াফনা বফবক বেনগযী ম্প্রাযণ (১ভ ংগাবধত) 

২। প্রলাতনক মন্ত্রোয়/ তবভাগ  : বে  ভন্ত্রণারয়। 

৩। বাস্তবায়নকারী ংস্থা  : বাংাল্পদল ক্ষুদ্র  কুটিয বে কযগাগযন। 

৪। প্রকল্পের অবস্থান  : মভৌো-াটিকাফাড়ী, উগেরা-াফনা দয, মেরা-াফনা  

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ময় ও ব্যয়  : 
 

(ক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

(প্রঃ াঃ) 

ংগাবধত 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ব যল্পল 

ংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৯৪৩.

০০ 

৩৫৯৫.০০ 

- 

৩২১১.২৩ - ০১/০৭/২০১৩  

মথগক 

৩০/০৬/২০১৬ 

০১/০৭/২০১৩  

মথগক 

৩১/১২/২০১৬ 

০১/০৭/২০১৩  

মথগক 

৩১/১২/২০১৬ 

১৯% 

বনম্ন 

১৬% 

মফী 

     

৬। প্রকল্পের অংগতভতিক বাস্তবায়ন : (PCR গত প্রাপ্ত তগেয বববিগত)                  

(ক্ষ টাকায়) 

টকাে নং  বডবব নুমায়ী কাগেয ে ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

রেভাো 

প্রকৃত গ্রগবত 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ক) রাজস্ব ব্যয়     

 কম যকিযার টবিন     

৪৮০০ রবার ও টবা ৬০.৫৪  ৫৮.৯৮  

 টমাট  ৬০.৫৪  ৫৮.৯৮  

৬৮০০ খ্) ভর্ন অংল (ম্পদ ংগ্র/ক্রয়)     

৬৮১৫ কতম্পউটার ও যন্ত্রাংল ৮.১৫ ১০টি ৮.০২ ১০টি 

৬৮২১ ফাতন যচার ৪.০০ এর এ ৩.৯৯ এর এ 

৬৮৪৫ বৃক্ষল্পরাপন ৪.০০ ৭০০টি ৪.০০ ৭০০টি 

৬৯০১ ভূতম অতর্গ্রে ২২৭৯.৩১ ১৫ একয ২২৭৯.৩১ ১৫ একয 

৭০০১ ভূতম উন্নয়ন ৩৪৬.১৪ ১৫০৭৩৮ ঘন বভ. ৩৪৬.০৪ ১৫০৭৩৮ ঘন বভ. 

৭০১৬(এ) পাম্প টকায়াট যার ১৯.১৬ ৪৬.৫০ ফ.বভ. ১৮.১৭ ৪৬.৫০ ফ.বভ. 

৭০১৬(তব) রাস্তা তনম যাে ৩৩৯.৭৫ ৯৯৯২ ফ.বভ. ২১৩.৬৫ ৯৯৯২ ফ.বভ. 

৭০১৬(ত) মটর ও পাম্প ৩৫.০০ ০১টি ৩৪.৮৩ ০১টি 

৭০১৬(তে) পাতনর াইন স্থাপন ১৭.১১ ১৫০৮ বভ. ১৬.২২ ১৫০৮ বভ. 

৭০১৬(ই) তবদুযি াইন স্থাপন ৭৭.০৭ ১৫০৮/৩ বভ. ৭৫.১৭ ১.২ বক. বভ./৩ 

৭০১৬(এফ) গ্যা াইন স্থাপন ৪৯.৮২ ১৫০৮ বভ. -- --* 

৭০৪১ (১) টড্রন তনম যাে ১৩১.৭৯ ১৫৩০ বভ. ১২৮.৬৫ ১৫৩০ বভ. 

 (২) কাভাট য তনম যাে ২৫.৫৫ ১৩টি ২৪.২০ ১৩টি 

 উপল্পমাট (খ) ৩৩৩৩.৮৫    

৭৯৮০ (গ) বপবেকযার কবন্টনগেবস ৫০.৬৩ -- -- -- 

 (ঘ) প্রাআে কবন্টনগেবস ১৪৯.৯৮ -- -- -- 

ফ বগভাট (ক+খ+গ+ঘ) ৩৫৯৫.০০ -- ৩২১১.২৩  

 



 

৭.১  প্রকল্পেয েভূনভ: 

ফাংরাল্পদল্প ভাঝানয, ক্ষুদ্র ও কুটিয নল্পেয উন্নয়ন, ম্প্রাযে ও নফকাল্প ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয নে কযল্পাল্পযন যকানয 

মূখ্য প্রনতষ্ঠান। ক্ষুদ্র ও ভাঝানয নল্পেয উন্নয়ল্পনয জন্য ফকাঠাল্পভাগত সুনফধা  ভনন্বত সফা নযাম ি। মথামথ 

ফকাঠাল্পভাগত সুনফধা  নে নগযী স্থান নফনল্পকয একটি ন্যতভ কাজ । ১৯৫৭ ার সথল্পক নফনক এ মাফত ৭৪টি নে 

নগযী স্থান কল্পযল্পছ । ১৯৬২ াল্পর ১১০.৫৩ একয জনভয উয াফনা নফনক নে নগযী স্থানত য়।এআ নে নগযীল্পত ৪৭৪টি 

নে প্লল্পে ১৭১টি ক্ষুদ্র নে আউননে স্তানত ল্পয়ল্পছ। ফতিভাল্পন াফনা নফনক নে নগযীল্পত ফযাদ্দল্পমাগ্য সকান নে প্লে না থাকায় 

এফং উল্পযািাল্পদয িভফধ িভান চানদায সপ্রনক্ষল্পত ০৮/১০/২০১৩ নি: তানযল্পখ নুনষ্ঠত একল্পনক বায় ৩৯৪৩.০০ রক্ষ োকা ব্যয় 

ম্বনরত াফনা নফনক নে নগযী ম্পাযে ীল িক প্রকেটি নুল্পভানদত য় মায সভয়াদ নছর ০১/০৭/২০১৩ সথল্পক 

০১/০৬/২০১৬ ম িন্ত। 

 

৭.২ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য : 

(১) নেল্পযািাল্পদয িভফধ িভান উন্নত নে প্লল্পেয চানদা পূযে।  

(২) কভল্পফলী ৮০টি এএভআ নে প্রনতষ্ঠান স্থাল্পনয ভত ফকাঠাল্পভাগত সূল্পমাগ সূনফধা সৃনষ্ট কযা।  

(৩) কভল্পফীকভল্পফলী ৮০টি এএভআ নে প্রনতষ্ঠান স্থাল্পনয ভাধ্যসভ দানযদ্র হ্রা তথা কভ িংস্থান সৃনষ্ট কযা । 

 

৭.৩ প্রকল্পেয নুল্পভাদন ফস্থা : 

প্রকল্পেয নেনন প্রস্তুল্পতয পূল্পফ ি নফনল্পকয ে নং-৩৬.০৯৪.০১৪.০১.০২.০৩২.২০১১/১৫২৯(১০), তানযখ-২৫/০৯/২০১১ এয 

ভাধ্যল্পভ সজরা প্রাল্পনয একজন প্রনতনননধ  ০৫  দল্পেয একটি ম্ভাব্যতা মাচাআ কনভটি কযা য় । কনভটি ল্পযজনভল্পন 

প্রস্তানফত প্রকে এরাকা নযদ িে কল্পয ম্ভাব্যতা প্রনতল্পফদন প্রস্তুত কল্পয । ম্ভাব্যতা প্রনতল্পফদনয উয নবনত্ত কল্পয নেনন প্রস্তুত 

কযা য় মা মথামথ নিয়া নুযে পূফ িক একল্পনক কর্তিক নুল্পভানদত য় । 

 

৭.৪ প্রকল্পেয মূর কাম িিভ: প্রকেটিয উল্পেখল্পমাগ্য কাম িিভ ল্পরা: 

(ক) ভূনভ নধগ্রে ও ভূনভ উন্নয়ন; 

(খ) যাস্তা ননভ িাে  

(গ) ানন ননস্কান সেন ননভ িাে; 

(ঘ) ানন যফযাল্পয জন্য গবীয নরকূ স্থান; এফং 

(ঙ) তফদ্যযনতক াফ-সেন ননভ িাে আতযানদ । 

৭.৫ প্রকে ব্যফস্থানা : প্রকে সভয়াল্পদ ননল্পে ফনে িত একজন কভ িকতিা প্রকে নযচারক- এয দানয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন:  

 

ি: 

নং 

নাভ ও দফী 

 

 

দানয়ত্বয ধযে  এল্পকয নধক প্রকল্পেয দানয়ত্ব 

ারন ংিান্ত 

প্রকে নযচারল্পকয 

দানয়ত্ব কার 

পূে ি কারীন  খন্ডকারীন  যা/না  যা ল্পর কতটি 

প্রকল্পেয 

০১ প্রল্পকৌ:নজল্পতন্দ্রনাথ ার  

প্রকে নযচারক 

- নত: 

দানয়ল্পত্ব 

না - ২৬/১২/২০১৩ সথল্পক 

৩১/১২/২০১৬ ম িন্ত 

৭.৬ প্রকল্পেয অনথ িক ও ফাস্তফ গ্রগনত : 

থ িফছয নবনত্তক নেনন/ংল্পানধত এনেন ংস্থান , অযএনেন ফযাদ্দ, থ িছাড় ও প্রকৃত ব্যয় ংিান্ত তথ্যানদ:  

 

থ ি ফছয মূর/ংল্পানধত 

এনেন ফযাদ্দ 

ফমুিকৃত 

োকা 

অনথ িক ব্যয় ব্যনয়ত থ ি ভন্তব্য 

২০১৩-২০১৪ ৩০০০.০০ ৩০০০০.০০ ২২৮৮.০১ ৭১১.৯৯ যকানয সকালাগাল্পয ৭১১.২৪ রক্ষ োকা জভা 

সদয়া ল্পয়ল্পছ 

২০১৪-২০১৫ ৪২২.০০ ৪২২.০০ ৪১৬.৩৮ ৫.৬২ যকানয সকালাগাল্পয ৫.১৮ রক্ষ োকা জভা সদয়া 

ল্পয়ল্পছ 



 

থ ি ফছয মূর/ংল্পানধত 

এনেন ফযাদ্দ 

ফমুিকৃত 

োকা 

অনথ িক ব্যয় ব্যনয়ত থ ি ভন্তব্য 

২০১৫-২০১৬ ৩৪২.০০ ৩৪২.৬২ ৩২৪.০১ ১৮.৬১ যকানয সকালাগাল্পয ১৯.০০ রক্ষ োকা জভা 

সদয়া ল্পয়ল্পছ 

২০১৬-২০১৭ ১৮৬.০০ ১৮৫.৯৫ ১৮২.৮৩ ৩.১২ যকানয সকালাগাল্পয ১১.২৬ (মূর-৩.৯২ এফং 

সুদ-৭.৩৪) রক্ষ োকা জভা সদায়া ল্পয়ল্পছ 

সভাে ৩৯৫০.০০ ৩৯৫০.৫৭ ৩২১১.২৩ ৭৩৯.৩৪ ৭৪৬.৬৮ (মূর-৭৩৯.৩৪+ সুদ-৭.৩৪) রক্ষ 

 

৮.০  কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযে: 

গ্যা রাআন ংল্পমাগ স্থান : প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ সল ম িাল্পয় এল্প  ও গ্যা ংল্পমাগ রাআন স্থান নননিত  ওয়ায় 

১৭/১০/২০১৬ তানযল্পখ নুনষ্ঠত নেনআন বায় উি ংল্পগয কাজ ফাদ সযল্পখআ প্রকে ভাি কযায নদ্ধান্ত য় । তদানুয়ায়ী গ্যা 

ংল্পমাগ রাআন স্থান কাজ ফাদ সযল্পখআ প্রকেয কাজ সল কযা য় (কাম িনফফযেী ংযুি) ।  

 

৯.০ প্রকে নয িন ও ফাস্তফায়ন ম িল্পফক্ষে: 

কল্পেন ফাস্তফায়ন নেল্পম্বয ২০১৬ সত ভাি ও য়ায য প্রকে ফাস্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক প্রকল্পেয PCR প্রেয়ন কল্পয তা 

উল্পযগী নে ভন্ত্রনারল্পয়য ভাধ্যল্পভ অআএভ আনেল্পত সপ্রযে কযা য়।  PCR প্রানিয য প্রকেটিয ভাি মূল্যায়ন প্রনতল্পফদন 

প্রেয়ল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য অআএভআনেল্পত নযচারক, কাজী সদল্পরায়ায সাল্পন কর্তিক প্রক ে এরাকা নযদ িন কযা য় । নযদ িনকাল্পর 

প্রকে নযচারক    প্রকে ফা স্তফায়ন ং নিষ্ট ন্যান্য কভকিতিা উনস্থত নছল্পরন । প্রকল্পেয PCR ন্যান্য দনররানদ 

ম িাল্পরাচনা এফং ল্পযজনভন নযদ িল্পনয অল্পরাল্পক ানফ িক ম িল্পফক্ষে ননেরু:  

৯.১ ফাস্তফায়ন সভয়াদ : নফল্পফচয প্রকেটি মূর নুল্পভানদত সভয়াদ নন ধ িানযত নছর জুন ২০১৬ ম িন্ত । যফনতিত ১ভ ংল্পানধত 

নুল্পভানদত সভয়াদ ননধ িাযে কযা য় নেল্পম্বয ২০১৬ ।প্রকল্পেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভাি ল্পয়ল্পছ নেল্পম্বয ২০১৬ সত পল্পর প্রকেটি 

১ভ ংল্পানধত নুল্পভানদত ভয়ীভায ভল্পধ্য ভাি ল্পয়ল্পছ । মা একটি প্রংনীয় নফলয় । 

৯.২ ানফ িক ব্যয় : নফল্পফচয প্রকেটি মূর নুল্পভানদত সভ য়াসদয তুরনায় ১ভ ংল্পানধত নুল্পভানদত ব্যয় সভাে ৩৪৮.০০ রক্ষ োকা 

হ্রা থ্যিাৎ প্রায় ৮.৮ তাং কভা সনা য়। নকন্তু প্রকেটিয প্রকৃত ব্যয় ১ভ ংল্পানধত নুল্পভানদত ব্যয় ল্পত অযও ৩৮৩.৭৭ 

রক্ষ োকা থ্যিাৎ প্রায় ১০.৬ তাং কভ  সয়সছ । এখাল্পন গুরুত্বপূে ি নফলয় ল্পে সম, প্রকল্পেয প্রকৃত ব্যয় হ্রা সল্পরও প্রকল্পেয 

অওতায় ননধ িানযত প্রায় কর ংল্পগয ফাস্তফায়ন ১ভ ংল্পানধত নেননয ংস্থান নুমায়ী ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ি প্রনতয়ভান  য়। 
শুধু গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয কাজো ভাি যল্পয় সগল্পছ । কাযে গ্যা যফযাকাযী ককাযী সকাম্পানন কর্তিক গ্যা যফযাল্পয 

প্রতুরতায কাযসে গ্যা ংল্পমাগ প্রানিয কাজটি ভাি যাখা য়।  

 

 ৯.৩ প্রকে নযচারক : পুল্পযা প্রক ে সভয়াল্পদ একজন প্রকে নযচারক ননল্পয়নজত থাকায পল্পর নফল্পফচয প্রকল্পেয ফা স্তফায়ল্পন ধাযা 

ফানকতা ও কভ িকুরতায ছা নযরনক্ষত সয়সছ । প্রকল্পেয শুরু ল্পত ভানিয য এভননক প্রকে ভানিয প্রায় ১ ফছল্পযয সফী 

ভল্পয়য যও প্রকে ংিান্ত কর তথ্য উাত্ত ও দনররানদ নত ল্পজ প্রকে নপল্প াওয়া সগল্পছ ।  

৯.৪ প্রকে ভানিয াল্পথ নে প্লে ফযাদ্দ ও নে স্থান : প্রকল্পেয অওতায় ননধ িানযত জনভ নধগ্রে কযত : উি জনভল্পত ভাটি 

বাযাল্পেয ভাধ্যল্পভ ভূনভ উন্নয়ন াধন কল্পযও ১০০ টি নে প্লে ততযী কযা ল্পয়ল্পছ।  ততযীকৃত প্লেমূল্পক ৩টি সেনেল্পত নফবি কল্পয 

আল্পতাভল্পধ্য ৩০টি প্লে নে  উল্পযাগিাল্পদযসক ফযাদ্দ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। ফযাদ্দ প্রদানকৃত নে প্লে মূল্পয ভল্পধ্য ৫টি সত নে 

স্থান কল্পয সগুল্পরাল্পত উৎাদন কাম িিভ শুরু কযা ল্পয়ল্পছ । তাছড়া ১০ টি প্লল্পে নে স্থাল্পনয কাজ ননভ িাোধীন অল্পছ ।  

৯.৪ প্রক সেয অওতায় ফযাদ্দকৃত টি নে প্লল্পে নে প্রনতষ্ঠান ধীল্পয ধীল্পয গল্পড় ওঠায কাযল্পে স্থানত গবীয নরকূ দ্বাযা 

উল্পত্তারনকৃত াননয চানদা প্রাথনভক ফস্থায় কভ থাকল্পফ । পল্পর স্থানত নরকূ চালু কযা ল্পর প্রাথনভক ফস্থয় চানদায সচল্পয় 

সফী ানন উল্পত্তারল্পনয কাযল্পে াননয প্রচুয চয় ল্পফ মা কাম্য নয় । এল্পক্ষল্পে নরকুল্পয উল্পত্তানরত াননয চয় সযাধ কযায 

জন্য এটিয ানন ংযক্ষ সেয জন্য আল্পতাপূল্পফ ি স্থানত নফযান ওবায সে োওয়ায াননয ট্াংনকয াল্পথ ংল্পমাগ স্থান কযা 

প্রল্পয়াজন। 



 

১০.০ প্রকেয উল্পদ্দশ্য ও জিনঃ 

 

নেনন নুমায়ী উল্পদ্দশ্য  প্রকৃত জিন  ভন্তব্য 

নেল্পযািাল্পদয িভফধ িভান উন্নত নে 

প্লল্পেয চানদা পূযে 

১০০%  

কভল্পফী ৮০টি এএভআ নে প্রনতষ্ঠান 

স্থাল্পনয ভত ফকাঠাল্পভাগত সূল্পমাগ 

সূনফধা সৃনষ্ট কযা । 

১০০%  

কভল্পফী ৮০টি এএভআ নে প্রনতষ্ঠান 

স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ দানযয হ্রা তথা 

কভ িংস্থান সৃনষ্ট কযা । 

নধকাং প্লেআ উল্পযিাল্পদয ফযাদ্দ 

সদয়া ল্পয়ল্পছ, কাযখানা স্থাল্পনয কাজ 

চরল্পছ। 

আল্পতাভল্পধ্যআ ফযাদ্দল্পমাগ্য ৯৭ প্লল্পেয 

ভল্পে্ম ৮২ টি ফযা দ্দ সদয়া ল্পয়ল্পছ এফং 

০৩টি কয অনা স্থানত ল্পয়ল্পছ। 

ন্যান্যগুনরয ফকাঠাল্পভা ততযীয কাজ 

চরল্পছ । 

  

 ১১.০ প্রল্পকল্পে প্রধান ংল্পগয িয় ংিান্ত তথ্য : নেননল্পত ফনেত িয় নযকেনায াল্পথ িয় প্রনিয়াকযন ংিান্ত প্রকৃত 

তথ্যানদয তুরনামূরক ফস্থায নফফযে 

প্যাল্পকজ নং নেনন নুমানয় 

িয়, সফা, কাল্পজয 

নফফযে 

প্রাক্কনরত 

ব্যয় 

িয় প্রনিয়া ভন্তব্য 

নেনন নযকেনা নুমানয় প্রকৃত  

িয় দ্ধনত  চুনি 

নুল্পভাদনকাযী 

িয় দ্ধনত চুনি 

নুল্পভাদনকাযী  

নজনে-১ 

নজনে-২ 

কনম্পউোয এন্ড 

এল্পেনযজ  

৮.১৫ RFQ PD RFQ PD  

নজনে-৩ পানে িচায  ৪.০০ RFQ PD RFQ  PD  

নজনে-৪ বৃক্ষল্পযান  ৪.০০ RFQ PD RFQ PD  

েনিউনে-১ ভূনভ নধগ্রন  ২২৭৯.৩১ নেল্পানজে 

ওয়াকি 
HOPE  নেল্পানজে 

ওয়াকি 
HOPE  

েনিউনে-২ ভূনভ উন্নয়ন ৩৪৫৬.১৪ OTM HOPE OTM HOPE  

েনিউনে-৩ াম্প োা্যাআবায 

সকায়াোয ননভ িাে  

১৯.১৬ LTM PD LTM PD  

েনিউনে-৪ যাস্তা ননভ িাে ৩৩৯.৭৫ OTM HOPE OTM HOPE  

েনিউনে-৫ াননয াম্প  ৩৫.০০ নেল্পানজে 

ওয়াকি 
PD নেল্পানজে 

ওয়াকি 
PD  

েনিউনে-৬ াননয রাআন ননভ িাে ১৭.১১ LTM PD LTM PD  

েনিউনে-৭ নফদ্যযৎ রাআন ননভ িাে  ৭৭.০৭ নেল্পানজে 

ওয়াকি 
PD নেল্পানজে 

ওয়াকি 
PD  

েনিউনে-৯ সেল্পনজ ষ্ট্রাকচায  ১৩১.৭৯ OTM PD OTM PD  

েনিউনে-১০ কারবাে ি ননভ িাে ২৫.৫৫ LTM  PD LTM  PD  

 

১২.০ প্রকে কাম িিল্পভয ননযীক্ষা (AUDIT) ংিান্ত তথ্যানদ : 

 

থ িফছয নেে 

নযচারনা 

ফছয 

নেল্পে উত্থানত 

অনত্তয ংনক্ষি নফলয় 

অনত্তয  

উনেনখত 

অনথ িক ংল্পিল 

প্রকে কর্তিক গৃীত 

ব্যফস্থা 

ভন্তব্য 

২০১৩-২০১৪ 

সথল্পক ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭ নজল্পতন্দ্র নাথ ার,প্রকে 

নযচারক অনতনযি 

দানয়ত্ব বাতা ফাফদ ৮২০/ 

োঃ৮২০/- নননযক্ষা চরাকাল্পর 

তাৎক্ষনেক উি থ ি 

জভা সদয়ায় অনত্তটি 

সট্রজাযী চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ কনতিত 

থ ি যাকানয 



 

থ িফছয নেে 

নযচারনা 

ফছয 

নেল্পে উত্থানত 

অনত্তয ংনক্ষি নফলয় 

অনত্তয  

উনেনখত 

অনথ িক ংল্পিল 

প্রকে কর্তিক গৃীত 

ব্যফস্থা 

ভন্তব্য 

(অেত নফ) োকা 

গ্রন কল্পযল্পছন। 

ননস্পনত্ত ল্পয়ল্পছ। সকালাগাল্পয জভা 

সদয়া ল্পয়ল্পছ। 

২০১৩-২০১৪ 

সথল্পক ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭ নজল্পতন্দ্র নাথ ার প্রকে 

নযচারক 

ননয়নভতবাল্পফ ভ্রভন 

নফল্পর নএননজ 

/সোনযো বাড়া ফাফদ 

১২০০/(এক জায দ্যআ 

ত)োকা গ্রে 

কল্পযল্পছন। 

োঃ১২০০/- ননযীক্ষা চরাকাল্পর 

তাৎক্ষনেক উি থ ি 

জভা সদয়ায অনত্তটি 

ননশ্নত্ত ল্পয়ল্পছ। 

সট্রজাযী চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ কনতিত 

থ ি যকানয 

সকালাগাল্পয জভা 

সদয়া ল্পয়ল্পছ। 

২০১৩-২০১৪ 

সথল্পক ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭ সভা ি যাল্পদ সপ্রােক্ট 

এয ননকে সথল্পক নপ্রনন্টং 

াভগ্রী যফাযাল্পয নফর 

সথল্পক ১,৬৩৯/(এক 

াজায ছয় ত উনচনে 

োকা) কভ কতিন কযা 

ল্পয়ল্পছ মা অদায়ল্পমাগ্য।  

োঃ১,৬৩৯/- ননযীক্ষা চরাকাল্পরআ 

ংনিষ্ট 

যফযাকাযীয ননকে 

সথল্পক  অনত্তকৃত 

থ ি অদায় কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

সট্রজাযী চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ কনতিত 

থ ি যকানয 

সকালাগাল্পয জভা 

সদয়া ল্পয়ল্পছ। 

 

13.0 নচনিত ভো (মনদ থাল্পক): 

১৩.১ প্রকল্পেয অওতায় নননভ িত নে প্লল্পে গ্যাসয ংল্পমাগ সদয়ায ংস্থান থা কসরও ংনিষ্ট গ্যা  সকাম্পানন কর্তিক নতুন নল্পে 

গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পন াযগতায নফলমটি প্রকে কর্তিক্ষল্পক জানাল্পনা ল্পয়ল্পছ। প্রকে নযচারক জানান সম,ম্প্রাযনকৃত টি 

নে প্লল্পে গ্যা ংল্পমাগ প্রদান নননিত  সয় ড়ায় ফযাদ্দকৃত প্লেমূল্প নে স্থান কাল্পজ ধীয গনত নযরনক্ষত ল্পে।  তল্পফ, 

ফতিভাল্পন তযরীকৃত প্রাকৃনতক গ্যা (এরএননজ) যফযাল্পয সুনফধা স্থানত ওয়ায় নল্পে গ্যা ংল্পমাগ প্রদাল্পনয সুল্পমাগ ততযী 

ল্পমল্পছ মা সথল্পক প্রকে এরাকায নেমূল্প গ্যা ংল্পমাগ প্রানিয ঊল্পযাগ গ্রে কযা ভীচীন ল্পফ।  

 

১৩.২ প্রকল্পেয অওতায় ননভ িান সেনমূল্পয ননভ িাে এফং সলুরায গবীযতা ও ঢার ( slope) ফানযকবাল্পফ মথামথ ফল্পর 

প্রনতয়ভান ল্পয়ল্পছ । তল্পফ নননভ িত যাস্তামুল্পয উযস্থ নফটুনভল্পনয স্তয ক্ষনতগ্রস্থ ওয়া ফস্থায় সদাখা সগল্পছ ।  এ নফলল্পয় প্রকে 

নযচারক এফং উনস্থত প্রল্পকৌরী জানান সম, ফযাদ্দকৃত প্লসে ে প্রনতষ্ঠান ননভ িা ে কাল্পজয ভারাভার নযফ ন ননভ িাোভগ্রী 

প্রনিয়াকযল্পনয কাযল্পে নননভ িত যস্তাগুল্পরায উনযবাল্পগয নফটুনভল্পনয প্রল্পর ক্ষনতগ্রস্থ ল্পয়ল্পছ।  একআ াল্পথ প্রকল্পেয অওতায় 

সযানকৃত সফীয বাগ গাছও ক্ষনতয মু্মখীন ল্পে ফস্থায় সদখল্পত াওয়া সগল্পছ । এ সথল্পক এটি  ম িাল্পফক্ষে কযা মাল্পে সম, এ 

জাতীয় নে প্লে ফা অফানক প্লে ফা অফানক  প্লে ননভ িাে প্রকল্পে নফটুনভল্পনয যাস্তা ননভ িাে  না কল্পয শুধু আল্পেয (এআচনফনফ) ততযী 

যাস্তা ননভ িাে কযা ল্পর যফতীল্পত নে প্রনতষ্ঠান ননভ িােকারীন ক্ষনতয নযভাে হ্রা াল্পফ । একআ বাল্পফ, বৃক্ষ সযাল্পনয কাজও 

ফাদ সযল্পখ নে প্রনতষ্ঠান ননভ িাল্পেয য তা নে প্রনতষ্ঠান কর্তিক সযাল্পনয ংস্থান যাখা ভীচীন ল্পফ।  

১৩.৩ প্রকল্পেয অওতায় ফযাদ্দকৃত টি নে প্লল্পে নে প্রনতষ্ঠান ধীল্পয নধল্পয গল্পড় ওঠায কাযল্পে স্থানত গবীয নরকূ দ্বাযা 

উল্পত্তারনকৃত াননয চানদা প্রাথনভক ফস্থায় কভ থা কসফ । পল্পর স্থানত ররকূ চালু কযা ল্পর প্রাথনভক ফথায় চানদায 

সচসয় সফী ানন উল্পত্তারল্পনয কাযল্পে  াননয প্রচুয চয় ল্পফ মা কাম্য নয় । এল্পক্ষল্পে নরকুল্পয উল্পত্তানরত াননয চয় সযাধ 



 

কযায জন্য এটিয ানন ংযক্ষল্পেয জন্য আল্পতাপূল্পফ ি স্থানত নফযভান ওবায সে োওয়ায াননয  ট্াংনকয াল্পথ ং সমাগ স্থান 

কযা প্রল্পয়াজন । 

১৩.৪ প্রকল্পেয অওতায় ম্প্রাযেকৃত নে  প্লে পূল্পফ ি স্থানত টি চালু  নে  প্রনতষ্ঠাল্পনয ফজিয  নযল্পাধল্পনয সকান 

প্রনিয়াজাতকযে প্লান্ট না থাকায় নে প্রনতষ্ঠাল্পনয ফজিয  সেল্পনয ভাধ্যল্পভ আছাভনত নদীল্পত (ফতিভাল্পন নদীটি রু খার) সপরা ল্পে । 

ফতিভান প্রকল্পেয অওতায় ননভীত নে প্লল্পে একটি কল্পম্পানজে সেেোআর স্থাল্পনয জন্য ফযাদ্দ প্রদান কযা ল্পয়াল্পছ ভল্পভ ি প্রকে 

নযচারক জানান। কল্পম্পানজে সেেোআর নভর ল্পত াধাযেত যাায়ননক ফজিয ননগ িত য় । এল্পক্ষল্পে, াফনা নে এরাকায় সকান 

ফজিয প্রনিয়কযে প্লান্ট (ETP) না থাকায় বনফষ্যল্পত  উি কল্পম্পানজে সেেোআর স্থানত ল্পর সটিয ফজিয দ্বাযা ল্পযল্পফল্পয 

ক্ষনতয উচ্চ ঝুঁনকয অংকা যল্পয়ল্পছ । এভতাফস্থায়, উি কল্পম্পানজে সেেোআর নভর কর্তিল্পক্ষয ননজ উ সযাল্পগ ফজিয প্রনিয়কযে 

প্লান্ট স্থান কযায জন্য ননল্পদ িনা প্রদান কযা প্রল্পয়াজন। একআ াল্পথ ,াফনা নে এরাকায় একটি সকন্দ্রীয় ফজিয প্রনিয়াকযে প্লান্ট 

স্থাল্পনয উল্পযাগ গ্রল্পেয ভাধ্য সভ নে ফজিয যানয প্রাকৃনতক াননয উৎল্প নভায ব্যফস্থা ফন্ধ কযা প্রল্পয়াজন। এটি ম্ভফ না 

ল্পর এ নে এরাকায় ক্ষনতকাযক সকান প্রকায নে প্রনতষ্টানল্পক প্লে ফযাদ্দ প্রদান নযায কযায নফলয়টি নফল্পফচনা কযা 

ভীচীন। 

১৩.৫ নফল্পফচয প্রকল্পেয অওতায় ম্প্রাযেকৃত টি নে প্লে পুল্পযাল্পনা টি প্লল্পে স্থানত নে প্রনতষ্ঠানমূল্পয ননযাত্তা নফধাল্পনয 

জন্য সকান ীভানা প্রাচীয নাআ। নে এরাকায় নফপুর নফননল্পয়াল্পগ নে প্রনতষ্ঠান স্থান ও প্রচুয ভানুল্পলয কভ িংস্থান ননয়নভত 

মাতায়াত থাকায় এ স্থাল্পনয ননযাত্তা ব্যফস্থা নিারী কযায জন্য নে এরাকায চানযনদল্পক ীভানা প্রাচীয ননভ িাে কযা তীফ 

প্রল্পয়াজন। 

১৩.৭ াফনা নে এরাকায মূর প্রল্পফ থ পুল্পযাল্পনা প্লেমূল্প চালু নে প্রনতষ্ঠানমূল্প নযফল্পনয জন্য ননভীত বযন্তনযন 

যাস্তামূল্পয ফস্থা তযন্ত নাজুক । যাস্তামূ এল্পতাোআ বঙ্গ সম  সখাল্পন নে ভারাভার নযফল্পন ননল্পয়ানজত মানফান নফকর 

ফা খানা খল্পে েল্পক ড়ল্পছ। নে এরাকায যাস্তামু নত দ্রুত সভযাভত কযা তীফ প্রল্পয়াজন।  

১৪.০ সুানয/ভতাভতঃ 

১৪.১ ফতিভাল্পন তযরীকৃত প্রাকৃনতক গ্যা (এরএননজ) যফযাল্পয সুনফধা প্রানিয কাম িকয ব্যফস্থা প্রনিয়াধীন থাকায় নল্পে গ্যা 

ংল্পমাগ প্রদাল্পনয সম ম্ভাফনা ততযী ল্পে স সুল্পমাগ গ্রল্পেয রল্পক্ষ প্রকে এরাকায নেমূল্প গ্যা ং সমাগ প্রদাল্পনয সজায 

প্রল্পচষ্ঠা ননল্পত ল্পফ; 

১৪.২ নে প্লে ফা অফানক প্লে ননভ িাে প্রকল্পে প্রকে ফাস্তফায়নাধীন ম িাল্পয় নফটুনভল্পনয যাস্তা ননভ িাে না কল্পয শুধু আল্পেয 

(এআচনফনফ) ততযী যাস্তা ননভ িাে কযা ল্পর তা সথ িয চয় সযাসধয ায়ক ল্পফ: 

১৪.৩ নে প্রনতষ্ঠান ননভ িাল্পেয য স্থানত নে প্রনতষ্ঠান কর্তিক বৃক্ষ সযাল্পনয ংস্থান যাখল্পত ল্পফ;  

১৪.৪ াফনা নে এরাকায ক্ষনতকয নে ফজিয যানয প্রাকৃনতক াননয উৎল্প যুি ওয়া ফন্ধ কল্পয নযল্পফ ফান্ধফ ফজিয 

ব্যফস্থানায রল্পক্ষয একটি সকন্দ্রীয়  ফজিয প্রনিয়াকযে (ETP) প্লান্ট স্থাল্পনয উল্পযাগ গ্রে কযা সমল্পত াল্পয; 

 

১৪.৫ ননযাত্তা ব্যফস্থা নিারী কযায জন্য নে এরাকায চানযনদল্পক ীভানা প্রাচীয নন ভ িাে কযায উল্পযাগ সনয়া তীফ 

প্রল্পয়াজন; এফং  

১৪.৬ নে এরাকায মূর প্রল্পফ থ বযন্তযীে যাস্তামু নত দ্রুত সভযাভত কযায উল্পযাগ ননল্পত ল্পফ। 

 

 

 


