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ইংেরজী সংি  প শে র ণ প 

BREB Bangladesh Rural Electrification  Board 

DoFP Delegation of Financial Power 
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DPM Direct Procurement Method  

DPP Development project proposal  

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 
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PPA Public Procurement Act 
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িনবাহী সার-সংে প 

 ক  ১০/০৫/২০১৬ তািরেখ একেনক ক ক মাট ১৪১৭.১০ কা  টাকা (িজওিব-১৩৯৪.৫২ ও িবআরইিব-৬.৬৪, 
থম সংেশািধত) া লনসহ জা য়াির ২০১৬-িডেস র ২০১৮ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। গত 

১৭/৪/২০১৯ তািরেখ িব ৎ িবভাগ ক ক ১৪০১.১৬ কা  টাকা সংেশািধত য়সহ জা য়াির ২০১৬-িডেস র ২০২০ 
ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। কে র আওতায় ১২  ন ন উপেক  িনমাণ, ২২  উপেকে র আপে েডশন, 

৭৮৫০ িক.িম. িবতরণ লাইন িনমাণ এবং ৬ লাখ ১১ হাজার ৫৬০ জন াহকেক িব ৎ সংেযাগ দওয়া। 

কে র আওতায় ৭৮৫০ িকেলািমটােরর মে  এি ল ২০২০ পয  অিজত হেয়েছ ৭৩০০ িকেলািমটার িবতরণ লাইন 
(৯৩%), ৩  ন ন উপেক  িনমােণর কাজ শষ হেয়েছ এবং ৯  ৩৩/১১ কিভ ন ন উপেক  িনমােণর কাজ চলমান, 
১৮  (৮২%) উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ স  হেয়েছ এবং অবিশ  ৪  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ 
চলমান রেয়েছ। ১  ইিচং শন গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ কিমশিনং করা হেয়েছ, ইিচং শন ২ র িনমাণ কাজ 
চলমান রেয়েছ, ২০০০  িবতরণ া ফরমােরর মতা বাড়ােনা হেয়েছ, আিথক অ গিত ায় ৭৬% এবং াহক সংেযাগ 
হেয়েছ ৪ লাখ ৭০ হাজার জন যা ায় ৭৭%।  

৫১  লেটর প  েয়র িবষেয় কােনা অসংগিত পাওয়া যায়িন। ইিজিপেত আহবান ত অিধকাংশ দরপ  িবতরণ লাইন 
িনমাণ সং া  যা তািলকা  িত ােনর মােঝই হেয় থােক। লাইন িনমাণ সং া  দরপে  কােনা অসংগিত পাওয়া 
যায়িন। উপেদ া িত ান িনেয়ােগ কােনা অসংগিত পাওয়া যায়িন। তেব বয়েসর সীমাব তা না থাকায় অ া  বয়েসর 
জনবল ( কার/পিরদশক) িনেয়ােগর যমন েযাগ তির হয়, ক তমিন ষােটর অিধক ( ম িলডার/ ক  

েকৗশলী/ পারিভশন েকৗশলী) বয়েসর জনবল িনেয়ােগর েযাগ তির হয় যা মাঠ পযােয়র িবতরণ লাইন িনমাণ 
সং া  কােজর জ  উপ  নয়। উপেদ া িত ান িনেয়ােগর ােকেজর আওতায় কােনা ToR-এ ানমা  
জনবল অ  নই। যিদও ক  বাছাই কিম র ২৯/১০/২০১৫ তািরেখর িস াে র আেলােক পরামশেকর ToR 
িডিপিপেত ( া নং ৬৭-৭১) সং  করা হয়। িডিপিপেত সং  ToR -এ দশজন ানমা  জনবেলর িবষয় 
অ  িছল।  

পিরদশন ত াজ-আউেট ব ত এইচ  ৪১৭ িমটার (৯.৭%) তােরর গরিমল পাওয়া যায়। উ  লট  ি - ফজ লাইন 
অথাৎ ৪১৭*৩=১২৫১ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ। সািভস েপর ে  ২.৩৯ িক.িম. সািভস েপর ৩৭৩ 
(১৫.৫৯%) িমটার সািভস প তােরর গরিমল পাওয়া যায় যা হণেযা  নয়। কে র আওতায় ৭৮৫০ িক.িম. লাইেনর 
মে  ৭৩০০ িক.িম. লাইন িনমাণ হেয়েছ। তােরর গরিমেলর ধারাবািহকতা যিদ অ া  সব কাযােদশ বা াজ-আউেটর 

ে  েযাজ  হেয় থােক তেব কে র আওতায় প চশ থেক ছয়শ িক.িম. তােরর গরিমেলর ভয়াবহ িচ  বর হেয় 
আসেত পাের।  

পিরদশন ত াজ-আউেট ঁ র সাইেজর সােথ বা েবর ঁ র সাইেজর িক  িক  গরিমল পাওয়া যায়। ি - ফজ এইচ  
লাইেন গাড়া ভাঙা ঁ  লাইেন াপন করা হেয়েছ, যার ফেল য কােনা সময় বড় ঘটনায় পিতত হেত পাের এবং 
জানমােলর য় িত হেত পাের। পিরদশন ত াজ-আউেট রাইট অফওেয়র ও হাডওয় ার পে র -িব িত রেয়েছ। 

িম থেক ১০ িফট উ তায় া ফরমার াপন করা হেয়েছ, াজ-আউট M 2-1 (Grounding rod)/ F 2-1( লগ)/ 

E1-1(টানা) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব পাওয়া যায়িন। 
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পিরদশন ত লাইন িনমােণর ণগত মান অিধকাংশ ে  া াড মইনেটইন হয়িন। উপেদ া িত ান লাইন িনমােণর 
সকল অিনয়েমর দায়-দািয়  িনেজর ঘােড় িনেয় িন তঁভােব াজ-আউট কেরেছ। পিরদশন ত লাইন  বাপিবেবা’র 
তািলকা  ও বাপিবেবা ক ক লাইন িনমাণ সং া  িবষেয় িশ ণ া  লাইন িনমাণ কাদাির িত ান িনমাণ 
কেরেছ। পিরদশন ত লাইেন লাইন িনমাণ িশ েণর িতফলন ঘেটিন। 

প  য়, উপেদ া িত ান িনেয়াগ, কাদাির িত ান তািলকা  করা, দরপ  আহবান করা, কাদার িনেয়াগ করা, 
মালামাল কাদারেক বরা  করা, কাদােরর িনমাণ কাজ পারিভশন করা, উপেদ া িত ােনর কাজ মিনটিরং করা 
এবং সবেশষ িনিমত লাইন পিবসেক িঝেয় িদেয় থােক। প ী িব ৎ সিমিত ক প  লাইন েঝ িনেলও তােদর 
িনেয়াগকারী, িনয় ণকারী, মিনটিরংকারী, পেদা িত দানকারী ও বদিলকারী িত ান বাপিবেবা ক ক িনিমত লাইেনর 

র কথা না বেল িনেজরা সমাধান কের থােক। িন মােনর লাইন িনমােণর কারেণ ঘন ঘন িব ৎ িব াট ঘটেব, এক  
ঝড় বাতাস হেল লাইন ফ  হেব, পযা  িব ৎ উৎপাদন থাকা সে ও াহক িত িব ৎ বহার (িক.ও.আ) কেম যােব 
এবং সরকােরর রাজ  আয় কেম যােব।  

আেলাচ  কে  া  -িব িত েলার িবষেয় আেগর িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেন আইএমইিড ক প  পািরশ 
কেরিছল। পািরশ েলা আমেল িনেল -িব িত েলা পিরহার করা স ব হেতা। পািরশ েলা হে -(১) লাইন িনমাণ 
কাজ চলাকালীন সংি েদর পারিভশন জারদার করা ও যৗথ পিরদশন কায ম যথাযথভােব পিরচালনা করা, (২) 
ভাঙা/ফাটল  পাল এক  হেলও িবতরণ লাইেনর জ  িঁক ণ হওয়ায় ভাঙা/ফাটল  পােলর বহার স ণ 
পিরহার করা ও যথাযথভােব পাল াপন করা (িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন, ন ২০১৮) এবং (৩) আংিশক অস ণ 
লাইেনর যৗথ পিরদশন না কের কাজ  স  কের যৗথ পিরদশন করার ব া নওয়া যেত পাের (িনিবড় পিরবী ণ 

িতেবদন, ন ২০১৫)।  

বাপিবেবা’র কে র -িব িতর িবষেয় হীত পদে প েলা হে - (১) -িব িত েলা ইিতমে ই সমাধান করা 
হেয়েছ, (২) এ িবষেয় বাপিবেবা’র িসেলট জােনর ত াবধায়ক েকৗশলীেক পিবেসর িডিজএম (কািরগির) অ  কের 
তদ  কিম  করা হেয়েছ, (৩) এ ধরেনর -িব িত েলা অ  ওয়াক-অডাের হেয়েছ িক না স িবষেয় যাচাইেয়র কাজ 
চলমান, (৪) আইএমইিড’র আেগর িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর আেলােক ব া করা।  

ক  বা বায়ন এলাকা িবেশষ কের িসেলট পিবস-২, নামগ  ও ন েকানা পিবেসর ভৗেগািলক এলাকা হাওর-ব ওড় 
ও িন  এলাকা হওয়ায় লাইন িনমাণ প  পিরবহেন জ লতার কারেণ ল মা া অ যায়ী লাইন িনমাণ বাধা  হে । 
তাছাড়া লকডাউেনর কারেণ গত ২৪/০৩/২০২০ তািরখ থেক িক  িক  কাজ চলমান থাকেলও কােজর ধীরগিত বা 
কােনা কােনা ে  কাজ ব  থাকায় িডেস র ২০২০ কে র কাজ সমা  না হওয়ার স াবনাই বিশ। 

সমা  সকল াজ-আউট অ ািধকার িভি েত সমী া/তদ  কিম  িদেয় াজ-আউট তদ  বা যাচাই করা। লাইেনর 
-িব িত েলা পিরহার ও পে র স ক বহার িনি ত করেত লাইন িনমাণ কাজ চলাকালীন সংি েদর পারিভশন 

জারদার করা। মাঠ পযােয়র কাজ স কভােব স াদন ও পারিভশেনর জ  উপেদ া িত ােনর জনবেলর বয়েসর 
সীমাব তা সবিন  ১৮ ও সেবা  ৬৫ বছর িনধারণ করা। িনমাণ কাদার বা উপেদ া িত ান বা ােরর ক  ও 
মিনটিরংেয়র দািয়   লাইন িনমাণকারী (বাপিবেবা) িত ােনর কােছ না রেখ িনিমত লাইন েঝ নওয়া িত ানেক 
(পিবস) িনমাণ কাদার বা উপেদ া িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়ে  অ  করার িবষয় িবেবচনায় 
িনেয় আসা। আইএমইিড’র পিরদশন িতেবদন ও িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরেশর আেলােক ব া হণ করা। 
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অ ায়ঃ এক 

কে র িব ািরত বণনা 

১.১। চনাঃ 
 
আইএমইিড ক ক বাছাই ত ণ বা বায়নকারী ক স েহর িনিবড় পিরবী ণ কাজ পিরচালনার জ  
আইএমইিড’র সীিমত জনবল িবেবচনায় আউটেসািসং কায েমর আওতায় এ কােজর জ  িবিভ  পরামশক 

িত ান িনেয়াগ করার িস াে র পিরে ি েত ২০০৪ থেক িত বছর রাজ  বােজেটর আওতায় পরামশক 
িত ান িনেয়াগ করা হে । এর ধারাবািহকতায় চলিত অথবছের িব ৎ স েরর ণ বা বায়নাধীন ক  

‘িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর ভৗত িবধািদর উ য়ন 
(সংেশািধত)’ শীষক বা বায়নাধীন কে র পিরবী ণ কাজ আউটেসািসংেয়র মা েম স  করার িস া  
নয়া হয়। 

 
(ক) িনিবড় পিরবী ণ কােজর পট িমঃ 
 
আইএমইিড ক ক বাছাই ত িব ৎ স েরর ণ বা বায়নাধীন ক  ‘িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন 
কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর ভৗত িবধািদর উ য়ন (সংেশািধত)’ শীষক বা বায়নাধীন 

কে র পিরবী ণ কাজ আউটেসািসংেয়র মা েম স  করার জ  ২০১৯-২০ অথবছের আইএমইিড’র রাজ  
বােজেট অথ বরাে র ব া রাখা হয়। উ  কাজ পিরচালনার জ  আইএমইিড িবিধ মাতােবক িনেয়াগ ি য়া 
স  কের পরামশক িত ান িহেসেব ভােট  টকেনালিজেক িনেয়ােগর িস া  হণ কের এবং তদ যায়ী 
আইএমইিড’র পিরবী ণ ও ায়ন স র-১ (িশ  ও শি )-এর ধান জনাব পন মার ঘাষ এবং ধান 
িনবাহী কমকতা, ভােট  টকেনালিজ, জনাব মা. কাম ল হাসােনর মে  ০৭/০১/২০২০ তািরেখ ি প  

া িরত হয়। ি প  মাতােবক ি ব  ময়াদকােল অথবা উভয় পে র িলিখত স িতেত িভ  ময়াদকােল 
কাযপিরিধ (ToR) অ যায়ী পরামশক িত ান িনিবড় পিরবী ণ কাজ  স  কের আইএমইিডেত িতেবদন 
দািখল কেরন।  
 
(খ) সমী াধীন কে র উে ঃ 
 
অথৈনিতক কায ম রাি ত করার লে  ামা েল িব ৎ সরবরাহ করা। 
 
(গ) কে র ময়াদ, য় ও অ েমাদেনর ত ঃ 
 

 িববরণ কে র ময়াদ  
মাট য় 

(ল  টাকা) 
অ েমাদনকারী 

ক প  
অ েমাদেনর তািরখ 

ল অ েমািদত 
DPP 

জা য়ারী, ২০১৬-িডেস র, 
২০১৮ 

১৪১৭১০.২১ একেনক ১০/০৫/২০১৬ 

সংেশািধত DPP জা য়ারী, ২০১৬-িডেস র, 
২০২০ 

১৪০১১৬.৫৯ DPEC,  
িব ৎ িবভাগ 

১৭/৪/২০১৯ 
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(ঘ) বছরওয়াির বরা  ও য়ঃ 
                                                                                         (ল  টাকায়) 

অথ বছর 
ক  

সংেশাধন 

য় 

িজওিব ( বেদিশক 
া) 

িনজ  অথঃ 
বাপিবেবা/পিবস 
( বেদিশক া) 

অ া  মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
অথ বছর-১ 
(২০১৫-১৬) 

সংেশািধত ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
ল ১৮৪০২.৭১ ৩৯৫.০৯  ১৮৭৯৭.৮০ 

অথ বছর-২ 
(২০১৬-১৭ 

সংেশািধত ১১৮২৩.০০ ২৫.৩৮  ১১৮৪৮.৩৮ 
ল ৫৬৭৫৮.৫৪ ২৪২.১০  ৫৭০০০.৬৪ 

অথ বছর-৩ 
(২০১৭-১৮) 

সংেশািধত ৪১৪০০.০০ ৪৮.৬৫  ৪১৪৪৮.৬৫ 
ল ৫২৮২৭.৬৬ ২৪৫.০১  ৫৩০৭২.৬৭ 

অথ বছর-৪ 
(২০১৮-১৯) 

সংেশািধত ৪৬৭১০.১০ ৩৮৫.৫০  ৪৭০৯৫.৬০ 
ল ১২৭২২.২৯ ১১৬.৮০  ১২৮৩৯.০৯ 

অথ বছর-৫ 
(২০১৯-২০) 

সংেশািধত ৩৭৪৪৮.৬৩ ১৩৯.৭১  ৩৭৫৮৮.৩৪ 
ল ০.০০ ০.০০  ০.০০ 

অথ বছর-৬ 
(২০২০-২১) 

সংেশািধত ২০৭০.৯৯ ৬৪.৬৩  ২১৩৫.৬২ 
ল ০.০০ ০.০০  ০.০০ 

মাট সংেশািধত ১৩৯৪৫২.৭২ ৬৬৩.৮৭  ১৪০১১৬.৫৯ 
ল ১৪০৭১১.২০ ৯৯৯.০০  ১৪১৭১০.২১ 

 
(ঙ) কে র ধান ধান কাজস হঃ 

 ৭৮৫০ িকঃিমঃ ব িতক িবতরণ লাইন িনমাণ; 

 ১২  ন ন ৩৩/১১ কিভ (১২০ এমিভএ)  ব িতক উপেক  িনমাণ; 

 ২২  ৩৩/১১ কিভ  (১০৫ এমিভএ) ব িতক উপেকে র আপে েডশন; 

 ০৩  ৩৩ কিভ ইিচং শন িনমাণ; 

 ২০০০  ওভারেলাড া ফরমার িত াপন; 

 ৬১১৫৬০  াহক সংেযাগ াপন।  
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(চ) কে র অ িভি ক ল মা াঃ 
 

ইকনিমক 
কাড/সাবেকাড 

 

অে র িববরন সং া/ 
পিরমাণ 

িজওিব সং ার িনজ  
অথায়ন 

ক  সাহা  মাট য় 

আরিপএ িডিপএ 

  (ক) রাজ  য়ঃ 
৪৫০১ কমকতােদর বতন ২৩ জন ১২.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৬০১ কমচারীেদর বতন ২২ জন ৭০.৬০ ২৪.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭০১ মহাঘ ভাতা  

 
 
 
 

৪৫ জন 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭০৫ বাড়ী ভাড়া ৯৮.৯৭ ১২.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭১৩ উৎসব ভাতা ২৮.৬৫ ২০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭১৭ িচিকৎসা ভাতা ১৮.১০ ৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭৫৫ িফন ভাতা ১.৫৮ ০.৭৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭৬৫ যাতায়াত ভাতা ২.৩৮ ১.১৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৭৯৫ অ ান ভাতা  ৭৪.৬৯ ১৪.০৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮০১ মন ভাতা থাক ৫১.৮৪ ৫১.৮৪ ২.১০ ৪.০৫ ৪.০৫ 
৪৮০৬ অিফস ভাতা থাক ৪৩.২০ ২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮১৬ টিলেফান থাক ৫.৭৬ ৫.৭৬ ০.৩১ ৫.৩৮ ৫.৩৮ 
৪৮১৯ পািন ও পয়:িন াষন থাক ১.৪৪ ০.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮২১ িব ৎ থাক ৪.৩২ ২.৪০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮২২  াস ও লানী থাক ০.৮৬ ০.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮২৩ 

 
 

 প ল ও ি ক া  (জীপ-২ , 
িপকাপ-২  মাটর সাইেকল 
১০  

থাক ৬১.২০ ৪১.২০ ৩.৬৮ ৬.০১ ৮.৯৩ 

৪৮২৭  ি ি ং ও কাশনা থাক ৫৭.৬০ ৭৭.৬০ ৩৭.৩২ ৬৫.৭৯ ৪৮.০৯ 
৪৮২৮ শনারী, সীল ও া  থাক ১১.৫২ ১১.৫২ ৩.৬৭ ৩১.৮৬ ৩১.৮৬ 
৪৮৪০ িশ ণ য় ৪০০ জন ২০.০০ ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮৪৫ আ ায়ন য় থাক ৪.৩২ ৪.৩২ ০.২০ ৪.৬৩ ৪.৬৩ 
৪৮৪৬ পিরবহন য় থাক ১২৪৪.৫০ ১২৪৪.৫০ ৬১৪.১৯ ৪৯.৩৫ ৪৯.৩৫ 
৪৮৭৪ কনসালেট ী (ইি জিনয়ািরং 

িডজাইন ও পারিভশন) 
৭৩০০ িকিম ১৬১১.১৩ ১৮৬৪.১৩ ৫২৫.৭৯ ৩২.৬৩ ২৮.১৯ 

ত কনসালেট ী  ১৫৪ জনমাস ২৭০.০০ ৩৫০.০০ ১৭.১৫ ৬.৬৫ ৫.১৩ 
৪৮৮৩ স ানী থাক ৬০.০০ ৬০.০০ ৩৭.৬২ ৬২.৭০ ৬২.৭০ 
৪৮৮৫ টি ং  িফ থাক ১৫৭.০০ ১৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৮৯৯ অনা  য় থাক ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

র নােব ণ ও নবাসন য় 
৪৯০১ যানবাহন (জীপ-২ , িপকাপ-২  

মাটর সাইেকল-১০  
থাক ৬.৬২ ৬.৬২ ০.৭০ ১.০৬ ১.০৯ 

৪৯০৬ আসবাবপ  থাক ০.৭২ ০.৭২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৪৯১৬ কি উটার ও অিফস 

ই ইপেম  
থাক ০.৭২ ০.৭২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪৯৯১ অ ান মরামত ও র নােব ণ থাক ০.২৯ ০.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.৪০ 
    (ক) উপ- মাটঃ (রাজ  য়)  ৪২০১.৪৮ ৪২৩৩.৫০ ১২৪২.৯০ ২৯.৫৮ ২৯.৩৬ 
 (খ) লধন য় 

৬৮০৭ যানবাহন (জীপ-২ , িপকাপ-
২  মাটর সাইেকল-১০  

যানবাহন (জীপ-২ , 
িপকাপ-২  মাটর 

সাইেকল-১০  

২৮০.০০ ২৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪১.৮
৫ 

৬৮১৫ কি উটারও         সর ামািদ   ০৮ সট ৪.৮০ ৪.৮০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৮৬ 
৬৮২১  আসবাবপ    থাক ১২.০০ ১২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৬৮২৭    ব িতক য পািত ও মালামালঃ 

লাইন িনমাণ মালামাল   লট  ১৭২১৯.৩৬ ১৪৫১০.০২ ৭১৬৬৭.৬১ ৭৩.৭২ ৭৫.৮০ 

উপেক  মতাবধেনর  
মালামাল 

  লট   ৬১৪৫.০০ ৬৮২৮.০০ ২৭৫১.৬২ ৩৯.৬২    ০.৫৮ 

ি ট লাইট, লাইট লস, ট   
ই ইপেম  ও অ ান য পািত 

  লট    ৬০০.০০ ৬০৫.৯৬ ০.০০ ০.০০     
০.০০ 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৬৮৫১  আ া (ফেটাকিপ-এিস)     থাক ৪.০০  ৪.০০ ০.০০ ০.০০       
০.০০  

৬৯০১  িম অিধ হন   ৭.৬৫ একর   ১৪৭২.০৫ ৭৫০.০০ ৫৫৫.৮৭ ৩৭.৭৬   ৭৪.১২ 
৭০০১ িম উ য়ন ২১৬০২.২৪ 

ঘনিমটার 
৬৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

ত িনমাণ কাজ 
৭০০৬ অিফস িবি ং িনমাণ  ৮৭৯২.০০ 

বগিমটার 
৪৪৩৬.৬১ ৪৪৩৬.৬১ ২০১.৮৮ ৪.৫৫ ০.১০ 

৭০১১ আবািসক ভবন িনমাণ ২৭৪৬.০০ 
বগিমটার 

৯৬১.১০ ৯৬১.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৭০১৬ অনা  ত িনমাণ  লামসাম  ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
৭০৫৬ ব িতক াপনা ( লাইন িনমাণ,উপেক  ও িরভার িসং টাওয়ার িনমাণ) 

১) ব িতক লাইন িনমাণ ৭৩০০ িকিম ৯১২৫.০০ ১৩৩৪৫.০০ ৬৪৯৩.২৭ ৭১.১৬  ৪৮.৬৬ 

২) সা াই,ই টেলশন, টি ং 
এবং কিমশিনং অব ৩৩/১১ 
কিভ সাব- শন ( ব- কার ও 
িম  উ য়নসহ) 

 ১২  
 

৮৪০০.০০ ৮৪০০.০০ ১৮৩.০১ ২.১৮ ২.১৮ 

৩)সাব- শেনর মতাবধন 
 

  ১৯  ৪৭৫.০০ ৫৬৪.৫০ ৪০.০০ ৮.৪২ ৭.০৯ 

৪) টান-কী ৩৩ কিভ ইিচং 
শন  

০৩   ২৭০০.০০ ২৮৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

৭৯৮১  িবিবধ লধন য় 
 

 থাক    ৩০০.০০ ৩০০.০০  ০.০০ ০.০০   
১৮.৮০             

        (খ) উপ- মাটঃ ( লধন য়) 
 

- ১৩৩৩৮১.২৪ ১৩৪৩৮৩.০১ ৮১৮৯৩.২৬ ৬১.৪০ ৬০.৯৪ 

        (গ) াইস কি নেজি  ০.৩১৫% -     ৪১২৭.৪৮ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০    

              সবেমাট (ক+খ+গ) - ১৪১৭১০.২১ ১৪০১১৬.৫৯ ৮৩১৩৬.১৬ ৫৮.৬৭ ৫৯.০০ 
 

 
 
(ছ) কে র কম-পিরক না ও য়ঃ 
 

ােকজ 
নং 

সাব-
ােকজ 
নং 

িডিপিপ/ িপিপ 
অ যায়ী েয়র জ  

ােকেজর বণনা 
(প ) 

একক পিরমান 
য় প িত 

এবং ধরণ 

য় 
অ েমাদনকারী 

ক প  

া িলত 
য়  

(ল  
টাকা) 

তািরখ/স া  তািরখ 

দরপ  
আহবান 

ি  া র 
ি  অ যায়ী 
স াদেনর 
শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 
অথবছর-১ (২০১৬-১৭) 

 
এসিডিপ-
িজ-১ 

লট-১ লাইন হাডওয় ার লট লট 
িডিপএম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৫৮০.৭৪ ১৫/১১/২০১৬ ২৫/০১/২০১৭ ২৯/০৪/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৫৮০.৭৪    

এসিডিপ-
িজ-২ 

লট-১ ইন েলটর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২১৩.৯৭ ১৫/১১/২০১৬ ২৬/০২/২০১৭ 
২৮/০৫/২০১
৭ 

 উপ- মাট      ২৩১.৯৭    

এসিডিপ-
িজ-৩ 

লট-১ ক া র, বয়ার িক.িম. ২৫২০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৬৬৭.৮৫ ১২/০৭/২০১৬ ১০/০৫/২০১৬ ১২/০২/২০১৭ 

লট-২ ক া র,ইন েলেটড িক.িম. ১৪০০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬৬২.৬৯ ১২/০৭/২০১৬ ১০/০৫/২০১৬ ০১/০২/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৩৯২০   ২৩৩০.৫৪    

এসিডিপ-
িজ-৪ 

লট-১ 
ক া র এ  গাই 
এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৪৬.০০ ১২/০৭/২০১৬ ২৬/১২/২০১৬ 
০৮/০৬/২০১
৭ 

 উপ- মাট      ১৪৬.০০    

এসিডিপ-
িজ-৫ 

লট-১ 
কােন র (এইচ 
টাইপ) 

লট লট 
িডিপএম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৮৬.৭৬ ১২/০৭/২০১৬ ২৫/০১/২০১৭ ১৭/০৪/২০১৭ 

লট-২ 
কােন র (অেটা 

াইচ) 
লট লট 

ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪৪.৩৩ ১২/০৭/২০১৬ ২৫/১০/২০১৭ 
০৭/০৩/২০১
৭ 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 উপ- মাট      ১৩১.০৯    

এসিডিপ-
িজ-৬ 

লট-১ 
গাই এ  াউি ং 
ওয় ার 

িক.িম. ১৩৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১১৬.২৭ ১৫/১২/২০১৬ ০৫/০৩/২০১৭ 
২০/০৬/২০১
৭ 

 উপ- মাট   ১৩৩   ১১৬.২৭    

এসিডিপ-
িজ-৭ 

লট-১ এসিপিস পাল সং া ১৫২০৪ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএমআর 
৩,৩০৫.৪
৬ 

১২/০৭/২০১৬ ১৬/১১/২০১৬ ২৫/০২/২০১৭ 

 উপ- মাট   ১৫২০৪   
৩,৩০৫.৪
৬ 

   

এসিডিপ-
িজ-৮ 

লট-১ স-আম সং া ১৫৯৯৭ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৬০.১৬ ১২/০৭/২০১৬ ০৫/১০/২০১৬ ২৭/১১/২০১৬ 

 উপ- মাট   ১৫৯৯৭   ১৬০.১৬    

এসিডিপ-
িজ-৯ 

লট-১ এ াংকর লগ সং া ১৩৩৭২ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৮৪.১১ ১২/০৭/২০১৬ ১৫/১১/২০১৬ 
২৬/১২/২০১
৬ 

 উপ- মাট   ১৩৩৭২   ৮৪.১১    

এসিডিপ-
িজ-২১ 

লট-১ লাইন হাডওয় ার লট লট 
িডিপএম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬৩৮.৫৫ ০৮/০৮/২০১৬ ০৫/১০/২০১৬ ৩০/০১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৬৩৮.৫৫    

এসিডিপ-
িজ-২২ 

লট-১ ইন েলটর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪০৪.৭৭ ০৮/০৮/২০১৬ ২৮/১১/২০১৬ ১৫/০৫/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৪০৪.৭৭    

এসিডিপ-
িজ-২৪ 

লট-১ 
ক া র এে েসািরজ 
এ  গাই 
এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২৪৪.১৩ ০৮/০৮/২০১৬ ২৮/১১/২০১৬ ১৭/০৫/২০১৭ 

 উপ- মাট      ২৪৪.১৩    

এসিডিপ-
িজ-২৫ 

লট-১ 
কােন র (এইচ 
টাইপ) 

লট লট িডিপএম 
িবআরইিব 
বাড 

২৭৩.৫৭ ০৮/০৮/২০১৬ ১০/০৫/২০১৬ ২১/১১/২০১৬ 

লট-২ 
কােন র (অেটা 

াইচ) 
লট লট 

ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৪০.২০ ০৮/০৮/২০১৬ ২৮/১১/২০১৬ 
০৬/০২/২০১
৭ 

 উপ- মাট      ৪১৩.৭৭    

এসিডিপ-
িজ-২৬ 

লট-১ 
গাই এ  াউি ং 
ওয় ার 

িক.িম. ৯১৬ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৩৮৫.৪১ ০৮/০৮/২০১৬ ২৬/১২/২০১৬ ০৪/০৪/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৯১৬   ৩৮৫.৪১    

এসিডিপ-
িজ-২৭ 

লট-১ এসিপিস পাল সং া ৮০০০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৭৩৩.০৬ ১৭/১১/২০১৬ ২৬/০৪/২০১৬ ২১/০৬/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৮০০০   ১,৭৩৩.০৬    

এসিডিপ-
িজ-২৯ 

লট-১ স-আম, ীল সং া ৫১৯৯১ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬৩৩.১৩ ০৮/০৮/২০১৬ ১১/০৫/২০১৬ ১৭/০৪/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৫১৯৯১   ৬৩৩.১৩    

 
মাট (২০১৬-১৭) 

 

১১,৫২১.১
৬ 

   

                                                                                                                           অথবছর-২ (২০১৭-১৮) 

এসিড
িপ-িজ-
১০ 

লট-১ িবতরণ া ফরমার সং া ২৬১৬ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২,০১৬.০৩ ০৫/০২/২০১৭ ০২/০৭/২০১৭ ২১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট   ২৬১৬   ২,০১৬.০৩    

এসিড
িপ-িজ-
১১ 

লট-১ 

সকশনালাইিজং 
িডভাইেসস (িফউজ 
কাট-আউট এ  
সাজ এ াের ার) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৮২.৯৭ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

লট-২ 
সকশনালাইিজং 

িডভাইেসস (িফউজ 
িলংক) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৩৮.৭৯ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ২২১.৭৬    

এসিড
িপ-িজ-
১২ 

লট-১ 
িসে ল- ফজ 
ইেল িনক িমটার 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৩৪৬.৫০ ০৫/০২/২০১৭ ০২/০৭/২০১৭ ২১/১০/২০১৭ 

লট-২ 
ি - ফজ ইেল িনক 
িমটার 

লট লট ১৭৯.৯৬ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

লট-৩ িমটার িসল লট লট ৪১.৪৭ ০৫/০২/২০১৭ ১২/০৭/২০১৭ ৩১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৫৬৭.৯৩    

এসিড
িপ-িজ-
১৩ 

লট-১ 
১১ কিভ িস  এ  
িপ  

লট ৪৮৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২২৬.৭২ ০৫/০২/২০১৭ ১২/০৭/২০১৭ ৩১/১০/২০১৭ 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 উপ- মাট   ৪৮৩   ২২৬.৭২    

এসিড
িপ-িজ-
১৪ 

লট-১ 

সাব- শন 
হাডওয় ার, 
কােন র এ  
এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৩৯.০২ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

লট-২ 
সাব- শন ীল 

স-আম 
লট লট ১৫৬.২২ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

লট-৩ ইন েলটর লট লট ৬৩.৪৭ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৩৫৮.৭১    

এসিড
িপ-িজ-
১৫ 

লট-১ ১১ কিভ এিসআর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬৬৬.৯০ ২৩/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ ১২/০২/২০১৮ 

লট-২ সাব- শন ইচ লট লট ২৭৩.০৫ ০৫/০২/২০১৭ ১২/০৭/২০১৭ ৩১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৯৩৯.৯৫    

এসিড
িপ-িজ-
১৬ 

লট-১ 
পাওয়ার 
া ফরমার (ি -
ফজ) ১০এমিভএ 

সং া ৯ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৮১৫.৭৬ ০৫/০২/২০১৭ ১২/০৭/২০১৭ ৩১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৯   ৮১৫.৭৬    

এসিড
িপ-িজ-
১৭ 

লট-১ 
অেটােম ক 
ভাে জ র েলটর 

সং া ২৭ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬৩৭.২০ ২৬/১০/২০১৭ ১৫/০১/২০১৮ ০৬/০৫/২০১৮ 

 উপ- মাট   ২৭   ৬৩৭.২০    

এসিড
িপ-িজ-
২১ 

লট-২ লাইন হাডওয় ার লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬২৮.৩৮ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

লট-৩ লাইন হাডওয় ার লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬২৭.৯৫ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২৪/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ১২৫৬.৩৩    

এসিড
িপ-িজ-
২২ 

লট-২ ইন েলটর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৩৯৬.৫০ ০৫/০২/২০১৭ ০৫/০৭/২০১৭ ২১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৩৯৬.৫০    

এসিড
িপ-িজ-
২৪ 

লট-২ 
ক া র 
এে েসািরজ এ  
গাই এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২৯৫.৬৬ ০৫/০২/২০১৭ ১২/০২/২০১৭ ৩১/১০/২০১৭ 

 উপ- মাট      ২৯৫.৬৬    

এসিড
িপ-িজ-
২৩ 

লট-১ ক া র, বয়ার িক.িম. ৮১৯০ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএম
আর 

৪,৬১৪.৪৯ ২৭/০২/২০১৭ ০৪/১০/২০১৭ ১৩/০৮/২০১৭ 

লট-২ 
ক া র,ইন েলেট
ড 

িক.িম. ৪৫৪৯ ২,০০৯.৮০ ২৭/০২/২০১৭ ০৪/১০/২০১৭ ৩০/০৭/২০১৭ 

 উপ- মাট   ১২৭৩৯   ৬৬২৪.২৯    

এসিড
িপ-িজ-
২৭ 

লট-২ এসিপিস পাল সং া ২০০০০ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএম
আর 

৩,৭২৩.০৪ ০৫/০২/২০১৭ ১৩/০৭/২০১৭ ০১/১১/২০১৭ 

লট-৩ এসিপিস পাল সং া ২১৪১৫ ৩,৯১৬.৫৪ ০৫/০২/২০১৭ ১৩/০৭/২০১৭ ০১/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৪১৪১৫   ৭,৬৩৯.৫৮    

এসিড
িপ-িজ-
৩০ 

লট-১ এ াংকর লগ সং া ৪৩৪৫৮ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২৮২.৪৮ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৭ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৪৩৪৫৮   ২৮২.৪৮    

এসিড
িপ-িজ-
৩১ 

লট-১ িবতরণ া ফরমার সং া ৮৫০৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএম
আর 

৬,৩৮২.৪৯ ২৭/০২/২০১৭ ০৪/১০/২০১৭ ১৩/০৮/২০১৭ 

 উপ- মাট   ৮৫০৩   ৬,৩৮২.৪৯    

এসিড
িপ-িজ-
৩২ 

লট-১ 

সকশনালাইিজং 
িডভাইেসস (িফউজ 
কাট-আউট এ  
সাজ এ াের ার) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 
 

িবআরইিব 
বাড 

 

৫৮২.৭৯ ২৭/০২/২০১৭ ০৩/০৮/২০১৭ ২২/১১/২০১৭ 

লট-২ 
সকশনালাইিজং 

িডভাইেসস (িফউজ 
িলংক) 

লট লট ১১২.৯৬ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৭ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৬৯৫.৭৫    

এসিড
িপ-িজ-
৩৩ 

লট-১ 
িসে ল- ফজ 
ইেল িনক িমটার 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,০৯২.৮২ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৭ ০৭/১১/২০১৭ 

লট-২ 
ি - ফজ ইেল িনক 
িমটার 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৬২১.১৮ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

লট-৩ িমটার িসল লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৩১.৩৫ ২৭/০২/২০১৭ ০১/০৮/২০১৭ ২০/১১/২০১৭ 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 উপ- মাট      ১৮৪৫.৬৫    

এসিড
িপ-িজ-
৪০ 

লট-১ লাইন হাডওয় ার লট লট িডিপএম 
িবআরইিব 
বাড 

৯৪৫.০০ ২৬/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৯৪৫.০০    

এসিড
িপ-িজ-
৪১ 

লট-১ ইন েলটর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪৩৪.৪৫ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৪৩৪.৪৫    

এসিড
িপ-িজ-
৪৩ 

লট-১ 
ক া র 
এে েসািরজ এ  
গাই এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৫৬১.৭০ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৫৬১.৭০    

এসিড
িপ-িজ-
৪৪ 

লট-১ 
কােন র (এইচ 
টাইপ) 

লট লট িডিপএম 
িবআরইিব 
বাড 

২৭৪.৯৮ ২৬/০২/২০১৭ ৩০/০৭/২০১৮ ১৮/১১/২০১৮ 

লট-২ 
কােন র (অেটা 

াইচ) 
লট লট 

ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৩৫.৬৪ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৪১০.৬২    

এসিড
িপ-িজ-
৪৫ 

লট-১ 
গাই এ  াউি ং 
ওয় ার 

িক.িম. ৪৪০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৩৩৪.৫৪ ২৭/০২/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৮ ০৭/১১/২০১৭ 

 উপ- মাট      ৩৩৪.৫৪    

এসিড
িপ-িজ-
৪৬ 

লট-১ এসিপিস পাল সং া ২৪৭০৮ িডিপএম 
এমিপইএম
আর 

৪,৫৬৬.৬০ ২৬/০২/২০১৭ ০৭/০৮/২০১৮ ২৪/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ৪,৫৬৬.৬০    

মাট (২০১৭-১৮) ৩৮,৪৫৫.৪০    

অথবছর-৩ (২০১৮-১৯) 

এসিড
িপ-িজ-
২৮ 

লট-১ কােঠর পাল সং া ১১,১৮০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২,৫৭৩.৭৬ ০৪/০১/২০১৮ ০৭/০৬/২০১৮ ০৭/০৬/২০১৮ 

 উপ- মাট      ২,৫৭৩.৭৬    

এসিড
িপ-িজ-
৩৪ 

লট-১ 
১১ কিভ িস  এ  
িপ  

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ২৩৩.৪৫ ০৭/০৩/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮ ০৫/০১/২০১৯ 

 উপ- মাট      ২৩৩.৪৫    

এসিড
িপ-িজ-
৩৫ 

লট-১ 

সাব- শন 
হাডওয় ার, 
কােন র এ  
এে েসািরজ 

লট লট িডিপএম 
িবআরইিব 
বাড 

২৯৩.৬৫ ০৮/০১/২০১৮ ০২/০৬/২০১৮ ২২/০৯/২০১৮ 

 উপ- মাট      ২৯৩.৬৫    

এসিড
িপ-িজ-
৩৬ 

লট-১ ১১ কিভ এিসআর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৬৬৬.৯০ ১৯/০২/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮ ২০/১১/২০১৮ 

লট-২ সাব- শন ইচ লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ২৩৬.২৮ ১৯/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ৯০৩.১৮    

এসিড
িপ-িজ-
৩৭ 

লট-১ 
পাওয়ার 
া ফরমার (ি -
ফজ) ১০এমিভএ 

সং া ১০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১১৮০.০০ ০৪/০১/২০১৮ ২১/১০/২০১৮ ০৯/০২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ১১৮০.০০    

এসিড
িপ-িজ-
৩৮ 

লট-১ 
অেটােম ক 
ভাে জ র েলটর 

সং া ৩০ 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৭০৪.৪৮ ১৯/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ৭০৪.৪৮    

এসিড
িপ-িজ-
৪০ 

লট-২ লাইন হাডওয় ার লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৬৯৪.৯৬ ২৫/০৭/২০১৮ ১৬/০৯/২০১৮ ০৫/০১/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৬৯৪.৯৬    

এসিড
িপ-িজ-
৪১ 

লট-২ ইন েলটর সং া ২১০০০ 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৪৫৪.৪০ ১৯/০২/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮ ২০/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট   ২১০০০   ৪৫৪.৪০    




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

এসিড
িপ-িজ-
৪২ 

লট-১ ক া র, বয়ার িক.িম. ৮১৯০ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএমআ
র 

৫৫৮১.৭৪ ০৪/০১/২০১৮ ০৪/০৯/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮ 

লট-২ 
ক া র,ইন েলেট
ড 

িক.িম. ৪৫৪৯ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএমআ
র 

২৭২৬.১৯ ০১/১০/২০১৯ ১৫/০২/২০১৯ ০৬/০৬/২০১৯ 

 উপ- মাট   ১২৭৩৯   ৮৩০৭.৯৩    

এসিড
িপ-িজ-
৪৬ 

লট-২ এসিপিস পাল সং া ২৪৭০৭ 
ও এম 
(এনিস ) 

িসিসিজিপ ৫,০৪৭.৮৪ ০৪/০১/২০১৮ ২৩/০৭/২০১৮ ১১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট   ২৪৭০৭   ৫,০৪৭.৮৪    

এসিড
িপ-িজ-
৪৭ 

লট-১ কােঠর পাল সং া ১১১৮০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২,৫৬৫.০৭ ০৪/০১/২০১৮ ০৭/০৬/২০১৮ ২৫/১০/২০১৮ 

 উপ- মাট   ১১১৮০   ২,৫৬৫.০৭    

এসিড
িপ-িজ-
৪৯ 

লট-১ এ াংকর লগ সং া ৪৩৪৫৮ 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ২৮৬.৩৯ ১১/০৭/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮ ০৪/০১/২০১৮ 

 উপ- মাট   ৪৩৪৫৮   ২৮৬.৩৯    

এসিড
িপ-িজ-
৫০ 

লট-১ িবতরণ া ফরমার সং া ৮৫০৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএমআ
র 

৫,৭৬২.৩২ ০৭/১০/২০১৮ ১৫/১২/২০১৮ ০৫/০৪/২০১৮ 

 উপ- মাট   ৮৫০৩   ৫,৭৬২.৩২    

এসিড
িপ-িজ-
৫১ 

লট-১ 

সকশনালাইিজং 
িডভাইেসস (িফউজ 
কাট-আউট এ  
সাজ এ াের ার) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ 

৭২৭.৯২ ১৯/০২/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮ ২০/১১/২০১৮ 

লট-২ 
সকশনালাইিজং 

িডভাইেসস (িফউজ 
িলংক) 

লট লট ১৫৮.৬০ ২৫/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৮৮৬.৫২    

এসিড
িপ-িজ-
৫২ 

লট-১ 
িসে ল- ফজ 
ইেল িনক িমটার 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১,২২১.৫৯ ১৯/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ১,২২১.৫৯    

এসিড
িপ-িজ-
৫৪ 

লট-১ লাইন হাডওয় ার লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৩৪৫.৫৩ ২৫/০৭/২০১৮ ১৬/০৯/২০১৮ ০৫/০১/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৩৪৫.৫৩    

এসিড
িপ-িজ-
৫৫ 

লট-১ ইন েলটর লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ২৪২.৭০ ১৯/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ২৪২.৭০    

এসিড
িপ-িজ-
৫৬ 

লট-১ ক া র, বয়ার িক.িম. ২১০০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৫৪১.১১ ১৫/০১/২০১৮ ১২/০৬/২০১৮ ০১/১০/২০১৮ 

 লট-২ 
ক া র,ইন েলেট
ড 

িক.িম. ১১৬৬ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪৭৮.১০ ১৫/০১/২০১৮ ০৩/০৯/২০১৮ ২৩/১২/২০১৮ 

 উপ- মাট   ৩২৬৬   ২,০১৯.২১    

এসিড
িপ-িজ-
৫৭ 

লট-১ 
ক া র 
এে েসািরজ এ  
গাই এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১৮৭.৬০ ১১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ১৮৭.৬০    

এসিড
িপ-িজ-
৫৮ 

লট-১ 
কােন র (এইচ 
টাইপ) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৬৮.৬০ ২৮/০২/২০১৮ ১২/০৭/২০১৮ ৩১/১০/২০১৮ 

লট-২ 
কােন র (অেটা 

াইচ) 
লট লট 

ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৩৬.৬১ ২৮/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ১০৫.২১    

এসিড
িপ-িজ-
৫৯ 

লট-১ 
গাই এ  াউি ং 
ওয় ার 

িক.িম. ১১৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১৩৭.০২ ১১/০৭/২০১৮ ২০/১২/২০১৮ ১০/০৪/২০১৮ 

 উপ- মাট      ১৩৭.০২    

এসিড
িপ-িজ-
৬০ 

লট-১ এসিপিস পাল সং া ১২০৭০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২,৯২৪.৩৯ ১৫/০১/২০১৮ ০৭/০৬/২০১৮ ২৪/১০/২০১৮ 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 উপ- মাট   ১২০৭০   ২,৯২৪.৩৯    

এসিড
িপ-িজ-
৬২ 

লট-১ এ াংকর লগ সং া ১১১৪৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৭৩.৪৩ ১১/০৭/২০১৮ ১৫/০৯/২০১৮ ০৪/০১/২০১৯ 

 উপ- মাট   ১১১৪৩   ৭৩.৪৩    

এসিড
িপ-িজ-
৬৩ 

লট-১ িবতরণ া ফরমার সং া ২১৬০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৩৯৯.৮৪ ১৫/০১/২০১৮ ০৯/০৮/২০১৮ ২৭/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট   ২১৬০   ১,৩৯৯.৮৪    

এসিড
িপ-িজ-
৬৪ 

লট-১ 

সকশনালাইিজং 
িডভাইেসস (িফউজ 
কাট-আউট এ  
সাজ এ াের ার) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১৮৫.৯৫ ২৮/০২/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮ ২০/১১/২০১৮ 

লট-২ 
সকশনালাইিজং 

িডভাইেসস (িফউজ 
িলংক) 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৩৬.৭৬ ২৮/০২/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ 

 উপ- মাট      ২২২.৭১    

এসিড
িপ-িজ-
৬৫ 

লট-১ 
িসে ল- ফজ 
ইেল িনক িমটার 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৩৭১.৮৮ ২৮/০২/২০১৮ ০৯/০৯/২০১৮ ২৯/১২/২০১৮ 

লট-৩ িমটার িসল লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৩১.৮৫ ২৮/০২/২০১৮ ১৫/০৯/২০১৮ ০৪/০১/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৪০৩.৭৩    

এসিড
িপ-িজ-
৩৯ 

লট-১ 
ি ট লাইট এ  
এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৪৪.১৭ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

লট-২ 
অপােরশনাল 
ই ইপেম  

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১০৪.০২ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

লট-৩ লাইন লস লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১৫৩.৯৯ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৩০২.৯৮    

এসিড
িপ-িজ-
৫৩ 

লট-১ 
ি ট লাইট এ  
এে েসািরজ 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ৪৪.১৭ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

লট-২ 
অপােরশনাল 
ই ইপেম  

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১০৪.০২ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

লট-৩ লাইন লস লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

হাপ ১৫৩.৯৯ ০১/০৭/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ ০৮/০২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৩০২.৯৮    

এসিড
িপ-িজ-
১৮ 

লট-১ জীপ সং া ০২ 
িডিপএম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১৬০.০০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ০২   ১৬০.০০    

এসিড
িপ-িজ-
১৯ 

লট-১ 
িপকআপ(ডাবল 
ক াব) 

সং া ০২ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১০০.০০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ০২   ১০০.০০    

এসিড
িপ-িজ-
২০ 

লট-১ মটর সাইেকল সং া ১০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২০.০০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ১০   ২০.০০    

মাট (২০১৮-১৯) 
৪০০৬২.৭
৭ 

   

অথবছর-৪ (২০১৯-২০২০) 

এসিড
িপ-িজ-
৬৬ 

লট-১ লাইন হাডওয় ার লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪১১.১২ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৪১১.১২    

এসিড
িপ-িজ-
৬৭ 

লট-১ 
ক া র( বয়ার 
এ  ইন েলেটড) 

িক.িম. ৪১০৫ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৮৫৯.৫৮ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ৪১০৫   ১,৮৫৯.৫৮    

এসিড
িপ-িজ-
৬৮ 

লট-১ িবতরণ া ফরমার সং া ৩২৯০ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১,৯৪৯.৮৫ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ৩২৯০   ১,৯৪৯.৮৫    

এসিড লট-১ সকশনালাইিজং লট লট ও এম িবআরইিব ২৭০.১৩ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 
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িপ-িজ-
৬৯ 

িডভাইেসস (িফউজ 
কাট-আউট সাজ 
এ াের ার এ  
(িফউজ িলংক) 

(এনিস ) বাড 

 উপ- মাট      ২৭০.১৩    

এসিড
িপ-িজ-
৭০ 

লট-১ 
িমটার (িসে ল-
ফজ ইেল িনক 

এ  িমটার িসল) 
লট লট 

ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২,৫২০.০০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ২,৫২০.০০    

এসিড
িপ-িজ-
৭১ 

লট-১ িস -িপ  লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২৭৯.৬০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ২৭৯.৬০    

এসিড
িপ-িজ-
৭২ 

লট-১ এসিপিস পাল সং া ১২৬২৫ 
ও এম 
(এনিস ) 

এমিপইএম
আর 

৩,৮৪৯.৮০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/১০/২০১৯ ০৭/১২/২০২০ 

 উপ- মাট   ১২৬২৫   ৩,৮৪৯.৮০    

এসিড
িপ-িজ-
৭৩ 

লট-১ এ াংকর লগ লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪৯.৫০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৪৯.৫০    

এসিড
িপ-িজ-
৭৪ 

লট-১ 

সাব- শন 
হাডওয় ার,ইন েল
টর, কােন র,কপার 
ক া র 

লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

১২৪.৫৫ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ১২৪.৫৫    

এসিড
িপ-িজ-
৭৫ 

লট-১ 
পাওয়ার 
া ফরমার 

সং া ৩ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৫৬৮.৫০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট   ৩   ৫৬৮.৫০    

এসিড
িপ-িজ-
৭৬ 

লট-১ এিসআর সং া ৩৫ 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

২৫৩.০০ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

লট-২ সাব- শন ইচ লট লট 
ও এম 
(এনিস ) 

িবআরইিব 
বাড 

৪৯.৯৮ ০১/০৬/২০১৯ ১৫/০৮/২০১৯ ০৭/১২/২০১৯ 

 উপ- মাট      ৩০২.৯৮    

মাট (২০১৯-২০) ১২,১৮৫.৬১    

সবেমাট ১০২২২৪.৯৪    

 
(জ) কে র লগ মঃ 
 

সংি  বণনা 
(Narrative summury ) 

ব িন  যাচাই িনেদশক 
(Objectively  Varifiable 

Indicators)  

যাচােয়র মা ম 
Means of 
Varification 

ন অ মান 
Important 
Assumptions 

 
ল  

(Goal) 

প ী এলাকার 
জনসাধারেণর আথ-
সামািজক অব া,জীবন 
যা ার মান এবং দেশর 
জাতীয় অথৈনিতক 
উ য়েন অবদান রাখা। 

ক  এলাকার ৩০ ল  
জনসাধারেণর জীবন যা ার মান 
উ য়েন অবদান রাখা। 

জাতীয় 
পিরসং ান 

েরা। 

 

 
উে  
(Purp
ose) 

অথৈনিতক কায ম 
রাি ত করার লে  
াম েল িব ৎ 

সরবরাহ করা। 

িডেস র ২০২০ এর মে  
৬১১৫৬০ জন াহকেক িব ৎ 
সংেযাগ দান। 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, িব ৎ 
িবভাগ এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন। 

ক) িনিমত 
অবকাঠােমা সচল 
রাখা। 
খ) চািহদা 
মাতােবক াহকেক 

িব ৎ সরবরাহ 
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করা। 
 
 
 
 
 

আউট
ট 

(Out 
put) 

 
 
(ক) ন ন ব িতক 
লাইন িনমাণ 
(খ) ন ন ব িতক 
উপেক  
িনমাণ/ মতাবধণ 
(গ) ৩৩ কিভ ইিচং 

শন 
(ঘ) ত িনমাণ 

(ক) িডেস র,২০২০ এর মে  
ক  এলাকার ৭৮৫০ িকঃিমঃ 
ব িতক লাইন িনিমত। 

(খ) িডেস র,২০২০ এর মে  
ক  এলাকায় ১২  

(১২০এমিভএ ) ন ন ৩৩/১১ 
কিভ ব িতক উপেক  িনিমত 

এবং ৩৩/১১ কিভ ২২  
ব িতক উপেকে র ১২৫ 

এমিভএ মতাবধণ।  
(গ)িডেস র,২০২০ এর মে  

ক  এলাকায় ০৩  ৩৩/১১ 
কিভ ইিচং শন িনিমত। 

(ঘ) িডেস র,২০২০ এর মে  
বাপবােবার সদর দ র  
ক া ােস ১০-তলা িভি েত  ৬-
তলা এি িকউ ভ অিফস ভবণ 
এবং িসেলট িবভােগ আ িলক ও 
এ  এম কমে  িনিমত। 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, িব ৎ 
িবভাগ এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন। 

(ক) যথাসমেয় 
লাইন িনমােণর 
রাইট-অফ-ওেয় 
সম ার সমাধান 
হওয়া। 
(খ) া িতক 
িবপযয় না ঘটা। 
(গ) যথাসমেয় িম 
অিধ হণ স  
হওয়া। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ইন ট 
(In 
put) 

(ক) ব িতক কাজঃ   
 
 

  

 
(১) পাল 

(১) িডেস র, ২০১৯ এর মে  
১৬১০৮৯  িবিভ  সাইেজর 
এসিপিস /কােঠর পাল 
৩৪২০৫.৫৬ ল  টাকায় সং হ। 

 
 
 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, িব ৎ 
িবভাগ এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন, ট ার 
ড েম  এবং 

ক  সমাপনী 
দিলল। 
(িপিসআর) 
 

(১) এিডিপেত 
যথাসমেয় 

েয়াজনীয় অেথর 
বরা  িনি ত 
হওয়া। 

 
(২) িবতরণ া ফরমার 

(২) িডেস র, ২০১৯ এর মে  
২৫০৯২  িবিভ  মতার 
িবতরণ া ফরমার ১৭৫১০.৫৩ 
ল  টাকায় সং হ। 

(২) মালামাল 
সং েহ আইনগত 
জ লতার ি  না 
হওয়া। 

 
(৩) ক া র 

(৩)  িডেস র, ২০১৯ এর মে  
৩৬৭৬৮ িকঃিমঃ ক া র 
২১১৪১.৫৪ ল  টাকায় সং হ। 

(৩) কাদার ক ক 
যথাসমেয় িনমাণ 
কাজ স  হওয়া। 

 
(৪) িমটার 
 

(৪) িডেস র, ২০২০ এর মে  
৬১১৫৬০  িমটার এ  
এ েসািরজ ৬৫৫৮.৫০ ল  
টাকায় সং হ। 

 

(৫) িম অিধ হণঃ 
ন ন ব িতক 
উপেক  িনমােণর জ  

িম অিধ হণ 

ন,২০১৯ এর মে  ৭৫০.০০ 
ল  টাকায় ১১  ন ন ৩৩/১১ 
কিভ উপেক  ০২  ৩৩ কিভ 
ইিচং শন ও আ িলক ও এ  

এম কমে  , িসেলট এর জ  

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, িব ৎ 
িবভাগ এবং 
আইএমইিড ও 
জলা শাসেকর 

(১) যথাসমেয় 
িমঅিভ হণ/ য়  

কাজ স  হওয়া। 
(২) আইনগত 
জ লতার ি  না 
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৬.৭ একর  িম অিভ হণ কাজ 
স । 

কাযালেয়র 
িতেবদন। 

হওয়া। 

 
 

(ঝ) টকসইকরণ পিরক নাঃ 
 

ক  সমাি র পর ্  িবধািদ টকসই (Exit Plan) ল িডিপিপেত অ  নই। ্  িবধািদ টকেসর 
লে  িনেচর পদে প নওয়া যেত পােরঃ 
 িনিমত লাইন ও উপেক  বািষক বা েয়াজন অ যায়ী র ণােব ণ ছাড়া ্  িবধািদর সেবা  বহার 

স ব নয়। র ণােব ণ কােজর জ  িবিভ  পে র েয়াজন হয়। প ী িব ৎ সিমিত েলার 
র ণােব ণ প  য় করেত অেথর েয়াজন। এ লে  িকেলাওয়াট-আওয়ার ি র জ  াহক 
বাড়ােনার িবক  নই।  ানীয় পযােয় িশ ায়েনর জ  িশ  ও িশ  সংেযাগ সহজ করা। 

 াহক অিভেযাগ ত সমাধান করেত না পারেল িব ৎ বহার কেম যােব। িব ৎ বহার কেম গেল 
রাজ ও কেম যােব। কে র আওতায় ায় ৭৪৩৫িকঃিমঃ লাইন িনমাণ স  হেয়েছ। ৭৪৩৫িকঃিমঃ  
িনিমত  লাইেনর জ  কােনা জনবল িনেয়াগ দওয়া হয়িন। কমরত জনবল িদেয়ই াহক সবার কাজ 
চলেছ। ত াহক সবার লে  ৭৮৫০িকঃিমঃ িবতরণ লাইন র ণােব েণর জ  জনবল িনেয়াগ করা 

েয়াজন; 
 াহক িত িকঃওঃআঃ বাড়ােনার জ  িনরিবি  িবতরণ ব া েয়াজন। িনরিবি  িবতরণ 

ব ার জ  ফ   িবতরণ লাইন েয়াজন। প ী িব ৎ সিমিত েলা াম এলাকায়। ােমর 
লাইন েলা গাছপালার পাশই থােক। িনেয়ািমত লাইন পিরদশন ও র ণােব ণ করেল লাইনফ  থেক 
র া করা বা িনয় ণ রাখা স ব। এ লে  সিমিত েলার সা ািহক একিদন র ণােব েণর জ  
িনধারণ করা; 

 উপেকে র ও ১১ কিভ িফডােরর ফজ বালাি ং এবং পাওয়ার ফ া েরর মান স ক পযােয় রাখা। 
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অ ায়ঃ ই 

িনিবড় পিরবী ণ কাজ পিরচালন প িত ও সময়িভি ক পিরক না 

 
 
২.১। িনিবড় পিরবী ণ কােজর উে  ও কাযপিরিধঃ 
 
িনিবড় পিরবী ণ কােজর কাযপিরিধর িন িলিখত িবষয়স হঃ 
 
(ক) কে র িববরণ (পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধেনর অব া, অথায়েনর িবষয় ইত ািদ সকল েযাজ  
ত ); 
(খ) কে র সািবক এবং িব ািরত অ িভি ক বা বায়ন (বা ব ও আিথক) অ গিতর ত  সং হ, সি েবশন, 
িবে ষণ সারিণ/ লখিচে র মা েম উপ াপন ও পযােলাচনা; 
(গ) কে র উে  অজেনর অব া পযেব ণ ও পযােলাচনা; 
(ঘ) কে র আওতায় স ািদত/চলমান িবিভ  প , কায ও সবা সং েহর ে  চিলত আইন ও িবিধমালা 
(িপিপএ, িপিপআর, উ য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ/হে  িক না স িবষেয় 
পযেব ণ; 
(ঙ) কে র আওতায় সং হীত/ভিব েত সং হ করা হেব এমন প , কায ও সবা পিরচালনা এবং 
র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় জনবলসহ আ ষি ক িবষয় পযেব ণ; 
(চ) কে র আওতায় িবিভ  প , কায ও সবাসংি  য় ি েত িনধািরত িসিফেকশন/BOQ/ToR, 
ণগত মান, পিরমাণ অ যায়ী েয়াজনীয় পিরবী ণ/যাচাইেয়র মা েম সং হ করা হেয়েছ/হে  িক না স 

িবষেয় পযােলাচনা ও পযেব ণ; 
(ছ) কে র িঁক স িকত িবিভ  সম া যমন অথায়েন িবল , বা বায়েন প , কায ও সবা য়/সং েহর 

ে  িবল , ব াপনায় অদ তা, কে র ময়াদ ও য় ি  ইত ািদর কারণসহ অ া  িদক িবে ষণ, 
পযােলাচনা ও পযেব ণ; 
(জ) ক  অ েমাদন, সংেশাধন ( েযাজ  ে ), অথ বরা , অথছাড়, িবল পিরেশাধ ইত ািদ িবষেয় ত -
উপাে র পযােলাচনা ও পযেব ণ; 
 (ঝ) উ য়ন সহেযাগী সং া (যিদ থােক) ক ক ি  া র, ি র শত, য় াব ি য়াকরণ ও অ েমাদন, 
অথছাড়, িবল পিরেশােধ স িত এবং িবিভ  িমশেনর পািরশ ইত ািদর ত -উপা িভি ক পযােলাচনা ও 
পযেব ণ; 
(ঞ) ক  সমাি র পর  িবধািদ টকসই (Exit Plan) করার লে  মতামত দান; 
(ট) SWOT Analysis; 
(ঠ) সািবক পযােলাচনা; 
(ড) পািরশ; 
(ঢ) ক প  িনধািরত অ া  িবষয়। 
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২.২। সমী ার কমপ িতঃ 
 
সমী ার কমপ িতর অংশ িহেসেব েয়াজনীয় ত  াইমাির এবং সেক াির উৎস থেক সং হ করা হেয়েছ। 

াইমাির ত েলা সরাসির সা াৎকােরর মা েম এবং িবিভ  সেক াির ত  আইএমইিড, পিবস, 
িবআরইিব’র অিফস থেক সং হ করা হেয়েছ। কে র ভাব স েক স ক ধারণা লােভর জ  েয়াজনীয় 

াইমাির ত -উপা  সং েহ পিরমাণগত এবং ণগত জিরপ প িত বহার করা হেয়েছ।  ও উ েরর 
মা েম সরাসির সা াৎকার হণ বক আবািসক, /মাঝাির বািণিজ ক াহক, সচ পা  ও িশ িত ান 
থেক ত  সং হ করা হেয়েছ। কী ইনফরেম স ই ারিভউ প িতর মা েম ানীয় সরকার, গ মা  ি , 
ানীয় এনিজও িতিনিধ, ানীয় পিবস কমকতা/ িতিনিধর সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। এফিজিড ( ফাকাস 
প িডসকাশন) পিরচালনার সময় আবািসক, /মাঝাির বািণিজ ক াহক, সচ পা  ও িশ িত ােনর ষ 

ও মিহলা াহক এবং িব ৎ সংেযাগিবহীন সকল িণর াহকেদর িনেয় করা হেয়েছ।  
 
২.৩। সমী া িডজাইনঃ 
 
িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় ত  সং েহর জ  ই ধরেনর ত  সং হ প িত, যথা- (ক) সং াগত 
(Quantitative) এবং (খ) ণগত (Qualitative) িবে ষণ প িত বহার করা হেয়েছ, যা িনেচ 
উে খ করা হেলাঃ 
 
২.৪। সং াগত িবে ষণ প িতঃ 
 
(১) ক  এলাকার ন না; 
(২) ন নার আকার িনধারণ (পিবেসর ন না িনবাচন); 
(৩) িবধােভাগী াহেকর উ রদাতার ন নার আকার িনধারণ। 
 

ক  এলাকার ন নাঃ 
 
প চ  প ী িব ৎ সিমিত (পিবস)-এর আওতাধীন ৪১  উপেজলা এই কে র অ । এর ম  থেক 
আ পািতক হাের সরল দব ন নায়েনর মা েম ১২  উপেজলা বাছাই করা হেয়েছ। কে র আওতাধীন জলা, 
উপেজলা এবং পিবেসর তািলকা সারিণেত উে খ করা হেয়েছ। ১২  উপেজলার িত  থেক ২  কের ইউিনয়ন 
অথাৎ ২৪  ইউিনয়ন সমী া কায ম পিরচািলত হেয়েছ। 
 
কে াল (িব ৎিবহীন) এলাকার ন নাঃ 
 
িব ৎিবহীন এলাকার ন না ক  এলাকার ন নার অেধক নওয়া হেয়েছ এবং ক  এলাকার ন না উপেজলার 
মে ই িব ৎিবহীন এলাকার উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ। 
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ন নার আকার (পিবেসর ন না িনবাচন)  িনধারণঃ 
 
সরল দব ন নায়ন প িতেত ন না প ী িব ৎ সিমিত িনধারণ করা হেয়েছ। 
১. দব সং া সারিণ থেক থম া িনবাচন করা হেয়েছ। 
২. থম ার থম কলাম বহার করা হেয়েছ। 
 
যেহ  Sample Size উপেজলার সং া ৪১  যা ই অংকিবিশ , সেহ  ৪১-এর সেবা  িণতক ই 

অংকিবিশ ; ৪১x২ = ৮২ যা ই অংেকর মে  সীমাব । তািলকায় ৮২-এর অিধক সং া বজন করা হেয়েছ। 
পিবস ৫ থেক দব সং া সারিণর মা েম ১২  উপেজলা িনধারণ করা হেয়েছ। 
 

 
িমক নং 

পিবেসর SRS পিবেসর উপেজলা Random select 
উপেজলার নাম নাম ও জলা RN ৪১ এর অবিশ  পিবেসর উপেজলার নাম 

১ দি ণ  রমা িসেলট-১, িসেলট ৩ ৩ বালাগ  
২ িব নাথ িসেলট-১, িসেলট ৯৭ Reject Reject 
৩ বালাগ  িসেলট-১, িসেলট ১৬ ১৬ Reject 
৪ গালাপগ  িসেলট-১, িসেলট ১২ ১২ কা ানীগ  
৫ িবয়ানী বাজার িসেলট-১িসেলট ৫৫ ১৪ Reject 
৬ জিকগ  িসেলট-১, িসেলট ১৬ ১৬ Reject 
৭ ফ গ  িসেলট-১, িসেলট ৮৪ ০২ Reject 
৮ ওসমানীনগর িসেলট-১, িসেলট ৬৩ ২২ সা া 
৯ জ া র িসেলট-১, িসেলট ৩৩ ৩৩ Reject 
১০ গায়াইনঘাট িসেলট-১, িসেলট ৫৭ ১৬ Reject 
১১ কানাইঘাট িসেলট-১, িসেলট ১৮ ১৮ িদরাই 
১২ কা ানীগ  িসেলট-২, িসেলট ২৬ ২৬ তােহর র 
১৩ িসেলট  সদর িসেলট-২, িসেলট ১৬ ১৬ Reject 
১৪ ছাতক ও দায়ারা 

বাজার 
িসেলট-২, িসেলট ১১ ১১ Reject 

১৫ নামগ  িসেলট-২, িসেলট ৩৫ ৩৫ না ঘাট 
১৬ িবশ র র নামগ , িসেলট ৩৮ ৩৮ নবীগ  
১৭ ছাতক নামগ , িসেলট ৩১ ৩১ Reject 
১৮ িদরাই নামগ , িসেলট ৬৬ ১৫ Reject 
১৯ দায়ারা বাজার নামগ , িসেলট ১৪ ১৪ Reject 
২০ জ নাথ র নামগ , িসেলট ৬৮ ২৭ Reject 
২১ জামাল গ  নামগ , িসেলট ২০ ২০ জ নাথ র 
২২ সা া নামগ , িসেলট ৬৪ ২৩ Reject 
২৩ নামগ  নামগ , িসেলট ০৫ ০৫ িবয়ানীবাজার 
২৪ দি ণ নামগ  নামগ , িসেলট ০২ ০২ িব নাথ 
২৫ ধমপাশা নামগ , িসেলট ৬৮ ২৭ Reject 
২৬ তােহর র নামগ , িসেলট ৭১ ৩০ রাজনগর 
২৭ মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার ৮৬ Reject Reject 
২৮ কামালগ  মৗলভীবাজার ৮৫ Reject Reject 
২৯ ম ল মৗলভীবাজার ২৩ ২৩ Reject 
৩০ রাজনগর মৗলভীবাজার ৫২ ১১ Reject 
৩১ লাউড়া মৗলভীবাজার ৩৭ ৩৭ মাধব র 
৩২ বড়েলখা মৗলভীবাজার ৭০ ২৯ Reject 
৩৩ িড় মৗলভীবাজার ৫৬ ১৫ Reject 
৩৪ হিবগ  হিবগ , িসেলট ৯৯ Reject Reject 
৩৫ না ঘাট হিবগ , িসেলট ১৬ ১৬ Reject 
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৩৬ বা বল হিবগ , িসেলট ৩১ ৩১ Reject 
৩৭ মাধব র হিবগ , িসেলট ৬৮ ২৭ Reject 
৩৮ নবীগ  হিবগ , িসেলট ৭৪ ৩৩ Reject 
৩৯ বািনয়াচং হিবগ , িসেলট ২৭ ২৭ Reject 
৪০ লাখাই হিবগ , িসেলট ০০ Reject Reject 
৪১ আজমরীগ  হিবগ , িসেলট ২৯ ২৯ Reject 

 
িবধােভাগী াহেকর উ রদাতার ন নার আকার িনধারণঃ 

 
ক র আওতাধীন ৫  প ী িব ৎ সিমিতেত মাট ৬ লাখ ১১ হাজার ৫৬০ জন াহকেক সংেযাগ দওয়ার 

ল মা া রেয়েছ, িত  প ী িব ৎ সিমিতেত াহকসং া সমান নয়, কােজই িত  প ী িব ৎ সিমিত 
থেক সমান সং ক াহক িনবাচন করা হয়িন। সজ  সব েলা প ী িব ৎ সিমিত থেক ন নার আকার 

িন িলিখত ফ লার মা েম িনণয় করা হেয়েছ। অ পােতর জ  সরল দব ন নায়ন প িতর  েয়াগ কের 
ন নার আকার িহসাব করা হেয়েছ। উে , যেহ  ন না সং েহ সরল দব ন নায়ন প িত েয়াগ না কের 
ব ধাপীয় ন নায়ন প িত বহার করা হেয়েছ, তাই িডজাইন ইেফ  িতন ারা ণ করা হেয়েছ। মাট সং া 
িন পেণর জ  উ   বহার করা হেয়েছ। 

 
 

 
 

 
 

 
 
Here, 
n = is the desired sample size. 
z= is the standard normal variates which is 1.96 at 5% level of significance 
with 95 confidence level. 
p= is 60 of the households having access to PBS electricity; p=60 i.e p=0.6 
And, q=1-p=1-0.6=0.4 
r= is the relative precision level at 7 
d.e= is the design effect 
উপেরা  মান েলা ফ লায় বিসেয় িদেল n=১৫৬৯ পাওয়া যায়। 
Reference: Sampling Technique (1997), Cochran, William G. Third Edition 
 

 
 
কে াল উ রদাতার ন নার আকার িনধারণঃ 
 
মাট িবধােভাগী ন নার সং া ১৫৬৯। সই িহসােব কে াল ন না সং া এক- তীয়াংশ অথাৎ ৫২৩ জন 

কে াল এলাকা থেক নওয়া হেয়েছ। অতএব িব ৎ িবধা া  আবািসক াহক ও িব ৎ সংেযাগিবহীন 
(কে াল) মাট ন নার আকার হেয়েছ ১৫৬৯ + ৫২৩=২০৯২। 
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 উ রদাতার এবং এলাকার ন না চয়ন প িতঃ 
 

িত  ন না প ী িব ৎ সিমিত থেক ২  উপেজলা উে লক ন নায়েনর মা েম বাছাই করা হেয়েছ। তার 
মে  এক  বাছাই করা হেয়েছ, য উপেজলায় পিবস ধান অিফস অবি ত স উপেজলা । অ  ন না 
উপেজলা  বাছাই করা হয় পিবেসর ধান অিফস থেক ের অবি ত এক  উপেজলা। িত  িনবািচত 
উপেজলা থেক সাধারণ দব চয়ন প িত (SRS) েয়াগ কের ২  ইউিনয়ন িনবাচন করা হেয়েছ। 
আবার িত  িনবািচত ইউিনয়ন থেক এসআরএস প িতর মা েম এক  াম বাছাই করা হেয়েছ। চয়ন ত 
প ী িব ৎ সিমিত থেক াহকেদর তািলকা সং হ করা হেয়েছ। বাছাই ত াম থেক েয়াজনীয় সং ক 
াহক িসে েম ক ন নায়ন প িতর মা েম নওয়া হেয়েছ। তেব উে খ থােক য, বাছাই ত ােম কােনা 

িবেশষ িণর সমান সং ক াহক পাওয়া না যাওয়ায় পা বত  িব তািয়ত াম থেক নওয়া হেয়েছ। 
উপেরা  ন না চয়ন প িত  িনেচর ছেকর মা েম দশন করা হেলাঃ 
 

ছক: ন না বাছাই ি য়া 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
িনবািচত উপেজলায় কে াল াম িহেসেব এমন এক  াম বাছাই করা হেব, যখােন কে র িবধা পাওয়া 
যায়িন। কে াল উ রদাতা িহেসেব এমন থানা বাছাই করা হেয়েছ, যসব থানা এখনও িব ৎ সংেযাগ পায়িন। 
 
২.৫। ণগত িবে ষণ প িতঃ 
 
িনিবড় পিরবী ণ সমী া কায েম ণগত ত  সং হ ও িবে ষণ স িকত উে িখত প িত েলা িনেচ 
আেলাচনা করা হেলাঃ 
 
সেক াির ড েম  পযােলাচনাঃ 

 
ণগত িবে ষেণ ল ও থম সংেশািধত িডিপিপ, কে র িবিভ  ধােপ ত ত অ গিত িতেবদন, 

আইএমইিড’র পিরদশন িতেবদন, ক  ক ক য় ি য়ার িবিভ  নিথপ সহ ক  বা বায়েনর সােথ 
সংি  অ া  সেক াির ড েম স হ পযেব ণ, পযােলাচনা ও িবে ষণ করা হেয়েছ। কে র বা ব আিথক 
ও ভৗত ল মা ার িবপরীেত অ গিত ও অজন পযােলাচনা করা হেয়েছ। য় ি য়ার সরকাির নীিতমালা 

পিবস- ৫  

উপেজলা-১২  

ইউিনয়ন-২৪  

িব তািয়ত াম-৪৮  

উ রদাতা-২০৯২ জন 
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অ সরণ বা িব িতর িবষেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা করা হেয়েছ। তাছাড়াও িসিফেকশন অ সাের কায 
স াদন ইত ািদ পযেব ণ ও পযােলাচনা করা হেয়েছ। 
 
ফাকাস প(FGD)  আেলাচনাঃ 

 
কে র িনিবড় পিরবী ণ সং া  ফাকাস প আেলাচনা ক  সংি  কমকতা, প ী িব ৎ সিমিতর কমকতা 

ও ানীয় গ মা  ি েদর িনেয় পিরচালনা করা হেয়েছ। ক  ও কে র উে  স েক ফাকাস 
পআেলাচনায় অংশ হণকারীেদর অবিহত করা হেয়েছ এবং অংশ হণকারীেদর থেক ক  স েক মতামত 

সং হ করা হেয়েছ। সমী াধীন ৫  প ী িব ৎ সিমিতর েত ক েত এক  কের মাট ৫  ফাকাস 
পআেলাচনা (FDG) করা হেয়েছ। 

 
কী ইনফরেম স ই ারিভউ (KII) : 
 

ক  পিরচালক, ক  বা বায়েন িনেয়ািজত সকল িনবাহী েকৗশলী, ৫  প ী িব ৎ সিমিতর মহা ব াপক 
ও উপ-মহা ব াপক(কািরগির), লাইন ও উপেক  িনমাণ কাদার, ন ন ও সং ার ত হ া িরত (পিবেসর 
কােছ) লাইন এবং উপেক  পিরচালনাকারী ও িমটার াপনকারী সংি  কমকতা-কমচারীর সে  আেলাচনা ও 
মতিবিনময় করা হেয়েছ। আেলাচনা ও মতিবিনমেয়র মা েম বা বায়নগত সম া িচি ত করা হেয়েছ এবং তা 
সমাধােনর িবষেয় পািরশ করা হেয়েছ। 
 

কস ািডঃ 
 

য় সং া  কস ািডর অংশ িহেসেব মালামাল (Goods)-এর ম  থেক প আউট িফউজ কাটঅ ◌াউট, 
লাই ং অ াের ার এবং িফউজ িলংেকর দরপ  আহবান থেক  কের াহক া  পয  মালামােলর ণগত 
মান খিতেয় দখা হেয়েছ। সেরজিমেন পােলর দঘ , পােলর াসাধ (চ‚ড়া ও তলা), সআেমর (ি ল) দঘ -
ওজন- , সআেমর (কাঠ) দঘ  যাচাই-বাছাই, আিথং রেডর ( দঘ -ওজন- ), ক া র ডডই  াে র 
(ওজন- ) ণগত মানও খিতেয় দখা হেয়েছ। কাজ সং া  কস ািডর অংশ িহেসেব কে র আওতা  
প চ  প ী িব ৎ সিমিতর েত ক  থেক এক  কের লাইন িনমাণ সং া  াজ আউেটর (কাযােদশ 
পির ণভােব স ) িক  লট সেরজিমেন পিরদশন কের লাইেনর মালামােলর পিরমাণগত/সং াগত িদক এবং 
লাইন িনমােণর ণগত মান যাচাই-বাছাই করা হেয়েছ। সচ সংেযােগর াহেকর আেবদন থেক  কের 
সংেযাগ ও িব েতর সবা স িকত কস ািড সং  থাকেব। 
 

ানীয় পযােয় কমশালার আেয়াজনঃ 
 
বা বায়নাধীন কে র িনিবড় পিরবী ণ কায েমর ানীয় পযােয় ১  কমশালার আেয়াজন করা হেয়েছ। 
কমশালায় পিরচালক( স র-১, আইএমইিড), বাপিবেবার ক  পিরচালক,  ত াবধায়ক েকৗশলী, িসেলট 
জান এবং  ক  িবভাগ (িসেলট-১, িসেলট-২, নামগ , মৗলভীবাজার,হিবগ  ), বাপিবেবার প চজন িনবাহী 
েকৗশলী এবং িসেলট-১, িসেলট-২, নামগ , মৗলভীবাজার ও হিবগ   প ী িব ৎ সিমিতর প চজন 

জনােরল ােনজার অংশ হন কের উ ু  আেলাচনায় মতামত দান কেরন। মতামত েলা যথা- 
 িবতরণ লাইন ও িবতরণ উপেক  িনমােণ কাজ স  ক  ময়ােদ শষ হেব। ত কাজ ক  

ময়ােদ শষ হওয়া বড় চ ােল জ;  
 কিভড-১৯ বা কােরানা(লক ডাউন)  ভাইরােসর কারেণ কােজর অ গিত িক টা াস পেয়েছ; 
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  প ী িব ৎ সিমিত েলার িসে ম লস কেমেছ, লা-ভে জ সম ার সমাধান হেয়েছ; 
  

 
 
 
 
২.৬। সমী ায় স ািদত  কােজর সময়িভি ক পিরক নাঃ 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

িম
ক  
নং 

িববরণ 
স াহ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১
০ 

১১ ১
২ 

১
৩ 

১
৪ 

১৫ ১৬ ১৭ ১
৮ 

১। িডিপিপ দিলল 
সং হ এবং 

কে র ত ািদ 
সং হ 

 
১৫-০১-২০ 

                 

২। ারি ক িতেবদন 
ণয়ন 

  
২০-০১-২০ 

               

৩। টকিনক াল কিম  
সভা 

    
২২-০১-২০ 

             

৪। ি য়ািরং কিম  
সভা 

     
৩০-০১-২০ 

           

৫। কে র অ গিত 
সং া  ত ািদ 
সং হ  

       
০৩-০২-২০ 

থেক 
১০-০৩-২০ 

       

৬। পরামশক 
িত ােনর 

সেরজিমেন 
পিরদশন 

        
১০-০২-২০ 

থেক 
২০-০২-২০ 

      

৭। মাঠ পযােয় ত ািদ 
িবে ষণ বক 
খসড়া িতেবদন 

ণয়ন  
 

         
১০-০২-২০ 

থেক 
২৫-০৩-২০ 

     

৮। খসড়া িতেবদেনর 
ওপর টকিনক াল 
কিম  ও ি য়ািরং 
কিম র সভা 

              
০১-০৪-২০ 

থেক 
০৭-০৪-২০ 

   

৯। ড়া  িতেবদেনর 
ওপর ওয়াকশপ 
অ ান 

               
০৭-০৪-২০ 

থেক 
১৫-০৪-২০ 

  

১০। ড়া  িতেবদেনর 
ওপর ি য়ািরং 
কিম র সভা 
অ ান 

                
১৫-০৪-২০ 

থেক 
৩০-০৪-২০ 
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অ ায়ঃ িতন 

ফলাফল পযােলাচনা 

 
বা বায়নাধীন কে র আওতায় িনিবড় পিরবী েণর লে  ৫  প ী িব ৎ সিমিত থেক ত  সং হ এবং 
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। মাঠ পযােয় া  তে র ওপর িভি  কের িতেবদন তির করা হেয়েছ। মাঠ 
পযােয়র প ী িব তায়ন বােডর প ী িব ৎ সিমিতর মহা ব াপক , ত াবধায়ক েকৗশলী, িনবাহী 

েকৗশলী, উপ-মহা ব াপক, ব িতক উপেদ া িত ােনর িরেটইনার েকৗশলী ও সমী াধীন ৫  প ী 
িব ৎ সিমিতর ২১৩৩ জেনর মতামত হণ করা হেয়েছ। াইমাির ও সেক াির ত  এবং মাঠ পযায় থেক 

া  ত -উপাে র ওপর িভি  কের িনিবড় পিরবী ণ কােজর কমপিরিধ অ যায়ী পযােলাচনা কের িতেবদন 
ণয়ন করা হেলা।  

 
৩.১। অ গিত সং া  ত ঃ 
 
৩.১.১। ন ন িবতরণ লাইন িনমাণ সং া  ত ঃ 
 

কে র আওতায় ব িতক লাইন িনমােণর মাট ল মা া ৭ হাজার ৮৫০ িকেলািমটার। এর মে  ম ২০২০ 
পয  অিজত হেয়েছ ৭ হাজার ৪৩৫ িকেলািমটার ব িতক লাইন। িনেচর ছেক সিমিতিভি ক ল মা া ও 
অজন দওয়া হেলাঃ 
 

 লখিচ ঃ ন ন িবতরণ লাইন িনমাণ সং া  ত  ম ২০২০  পয  
 

৫%

৯৫%

৫  প ী িব ৎ সিমিতর মাট িবতরণ লাইন িনমাণ সং া  
ত

অজন= ৭৪৩৫িকেলািমটার

অবিশ = ৪১৫ িকেলািমটার
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৩.১.২। উপেক  িনমাণ সং া  ত ঃ 
 

কে র আওতায় ১২  ৩৩/১১ কিভ ন ন উপেক  এবং ২২  ৩৩/১১ কিভ উপেকে র মতা বাড়ােনা 
হেয়েছ। টান-কী িভি েত ১২  উপেক  িনমােণর লে  এক  লেটর আওতায় এনািজ াক ইি িনয়ািরংেয়র 
সােথ ২  এবং প চ  লেটর আওতায় ইরা কন াকশন জিভ াবাল মােক ং সািভেসেসর সােথ ১০  উপেক  
িনমােণর ি  হয়। ৪  উপেক  িনমাণ শেষ িব তায়ন করা হেয়েছ এবং ৮  ৩৩/১১ কিভ ন ন উপেক  
িনমােণর কাজ চলেছ।  
 

লখিচ ঃ ন ন উপেক  িনমাণ সং া  ত ঃ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

অজন=০৪   (৩৫%)             অবিশ =০৮   (৬৫%) 

 
কে র আওতায় ২২  ৩৩/১১ কিভ উপেকে র মে  ১৮  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ স  হেয়েছ 

এবং স েলা িব তািয়ত অব ায় রেয়েছ। অবিশ  ৪  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ চলমান রেয়েছ। 
উপেকে র মতা বাড়ােনার কােজর অ গিত ন ন উপেকে র লনায় বশ ভােলা। 
 

লখিচ ঃ উপেকে র মতাবধেনর িনমাণ সং া  ত ঃ 

 

 
 

অজন=১৮  (৮২%), অবিশ =৪  (১৮%) 

  %  %
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কে র আওতায় টান-কী িভি েত িতন  ৩৩ কিভ ইিচং শন িনমােণর সং ান রেয়েছ। এক  ইিচং 
শন গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ কিমশিনং করা হেয়েছ। ইিচং শন  ফ গে  অবি ত। অ   

(মাধব র ও নছর র) ইিচং শন িনমােণর লে  এস া ফরমার জিভ াবাল মােক ং িলিমেটেডর 
সােথ গত ১৭/০৬/২০১৯ তািরেখ ি  স ািদত হয়। ইিচং শন র িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। 
 

লখিচ  : ইিচং শন িনমাণ সং া  ত ঃ 
 

 
                                     

অজন=১  (৩৩.৩৩%) অবিশ =২  (৬৬.৬৬%) 
 

৩.১.৩। া ফরমার িত াপনঃ  
 
২০০০  ওভারেলাড া ফরমার িত াপেনর কাজ শষ হেয়েছ। 
 

 
 

অজন=২০০০  (১০০%) অবিশ =০  (০%) 
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৩.১.৪। কে র ভৗত ও আিথক ল মা া এবং অ গিতঃ 
 

িমক 
নং 

কায ম কে র ল মা া কে র সবেশষ ম ি ত অ গিত 
( ম ২০২০ পয ) 

০১ আিথক  
( কা  টাকা) 

১৪১৭.১৯ ১১৬০.০২ 
 (৮২.৭৯%) 

০২ লাইন িনমাণ 
(িকঃিমঃ) 

৭৮৫০ ৭৪৩৫ 
(৯৫%) 

০৩ উপেক  ( ) ৩৭ ১৯ 
(৪৯%) 

০৪ াহক সংেযাগ 
(জন) 

৬১১৫৬০ ৪৭০০০০ 
(৭৬.৮৫%) 

 
 
 

লখিচ  : এক নজের কে র খাতওয়াির অজনঃ 
 

0

20

40

60

80

100

আিথক অ গিত (৮২%) লাইন িনমাণ অ গিত (৯৫%) উপেক  িনমাণ অ গিত 
(৪৯%)

াহক সংেযাগ  অ গিত 
(৭৭%)  

 
ল মা া বনাম কায ম 
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৩.১.৪.১। কে র ভৗত ও আিথক ল মা া এবং অ গিতঃ 
 

িম
ক নং 

কায ম কে র 
ল মা া 

 থেক ন 
১৯ 

পয  অ গিত 

২০১৯-২০২০ 
অথবছের 
ল মা া 

২০১৯-২০২০ 
অথবছের 

অজন 

সবেশষ ম ি ত 
অ গিত 

ম   
 

০১ আিথক  
( কা  টাকা) 

 ১৪০১.১৬  ৯৩৩.২৭ 
(৬৬.৬১%)  

২৪৮.৯৭  ২২৬.৭৫ 
(৯১.০৭%)  

১১৬০.০২ 
(৮২.৭৯%)  

 

০২ লাইন িনমাণ 
(িকঃিমঃ) ৭,৮৫০  

৬৬৩৬ 
(৮৪.৫৩%)  

৯৫৩  ৭৯৯  
৭৪৩৫  

(৯৪.৭১%)  
 

০৩ িম অিধ হণ  
(একর) 

৬.৭০ একর  
(১৬ )  

১৫   ১  ১  
১৬   

(১০০%)  
 

০৪ ন ন উপেক  
( ) ১২   - ১২   ৪   

িনমাণ কাজ 
চলমান গড়  
অ গিত (৬৫%)  

    ৪  
িব তািয়ত  

 
০৫ উপেকে র 

মতাবধণ ( ) 
২২   

১৬  
(৭২.৭৩%)  

০৬   ১   
১৭  

(৭৭.২৯%)  

৫ র িনমান 
কাজ চলমান। 
গড় অ গিত 
৩০% 

০৬ াহক সংেযাগ 
(জন) ৬.১২ ল  

৩.৫০ ল  
(৫৭.১৮%)  

২.৬২ ল  ১.২০ ল  
৪.৭০ ল  

(৭৬.৮০%)  
াহক সংেযাগ 
চলমান।  

০৭ ইিচং শন 
 ( )  

০৩   ০১   
০২  

(মাধব র, 
নসরত র)  

িনমান কাজ 
চলমান  

০১  

১ র জিম গত 
২৬/০১/২০তাির

খ 
কাদারেক 

হ া র 
করা হেয়েছ। 

িনমান 
কাজ চলমান। 
অ গিত ৩০% 

০৮ প  য়  
ােকজ সং া 

১০৯   
সাব- ােকজ  

৮৫   
(৭৭.৯৮%)  

২৪   ২০   
১০৫   

(৯৬.৩৩%)  
-  

০৯ ত িনমাণ 
ােকজ সং া 

০৪   
ােকজ  

০২   ০১   ০১   

১। ১০-তলা িভি েত ৬-তলা 
এি িকউ ভ অিফস ভবেণর ৬ তলার 
ছাদ ঢালাই শষ। অ গিত-৭৫%। 
২। আ িলক ও এ  এম কমে  এর 
সাইট ডেভলপেম  কাজ সমা ।  
৩। আ িলক ও এ  এম কমে , 
িসেলট এর অিফস ভবন এবং ২  
আবািসক ভবন িনমােন ি -কা  পাইল 
ঢা্লাই কাজ সমা ।  

৪। বাউ ারী ওয়াল এবং আনসার 
ারাক, গভীর নল প, অভ রীন 

রা া ইত ািদ িনমান কােজর জ  গত 
২৫/০৩/২০২০ তািরেখ ২  ি  
স াদন হেয়েছ। িনমান কাজ  

হেয়েছ।  
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৩.১.৫। ত িনমাণঃ 
 
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর (বাপিবেবা) সদর দ ের ১০-তলা ফাউে শেন ৬-তলা এি িকউ ভ অিফস 
ভবন িনমাণ কােজর ৭৫% স  হেয়েছ। িসেলট আ িলক ওএ এম কমে ে  ৩  ি র আওতায় অিফস 
ভবন ও ২  আবািসক ভবন িনমাণ কােজ ি -কা  পাইল ঢালাই কাজ স । লক ডাউেনর কারেণ পাইল 

াইিভং কাজ  করা স ব হয়িন। বাউ াির ওয়াল এবং আনসার ারাক, গভীর নলক‚প, অভ রীণ রা া 
ইত ািদ আ ষি ক কােজর জ  গত ২৫/০৩/২০২০ তািরেখ  ি  স ািদত হেয়েছ। 
 
৩.১.৫। আবািসক াহেকর িব ৎ সংেযাগ সং া  ত ঃ 
 
এক  প ী িব ৎ সিমিত থেক ন না িহেসেব ২১৩৩জন াহেকর মতামত সং হ  করা হেয়েছ। মতামত িনে  
উপ াপন করা হেলাঃ 
 

িব ৎ সংেযাগ পেত আপনার িক কান অ িবধা হেয়িছল? 
 

হ  না 
১৫১৪ ৬১৯ 
৭১% ২৯% 

যিদ হ  হয় তাহেল 
 

অেপ া করেত হেয়িছল অিতির  টাকা পয়সা লেগিছল 
১৭৭০ ১২১৬ 
৮৩% ৫৭% 

 
দরখা  করার কত িদন পর আপিন সংেযাগ পেয়িছেলন? 

 

৩০ িদন পর ১ মােসর বশী সময় পর ২-৬ মােসর মে  ৬ মােসর বশী 
 

৭৪৭ ৩২০ ৫৩৩ ৫৩৩ 
৩৫% ১৫% ২৫% ২৫% 

িব ৎ না থাকার অিভেযাগ করার সমাধান সবা ত পাে ন? 
 

হ  না 
১৬২১ ৫১২ 
৭৬% ২৪% 

িব ৎ সংেযােগর ফেল আপনার িক িক িবধা হেয়েছ? 
 

িশ া বসা িবেনাদন ই ারেনট/ যাগােযাগ িষ  সব েলাই 
১৪৯৩ ৩৪১ ৮২৪ ৪১৬ ২৫৬ ৯৯৪ 
৭০% ১৬% ৩৮.৬৩% ১৯.৫% ১২% ৪৬.৬% 

ম : িষ ে  ভাব লনা লক কম পেড়েছ বেল তীয়মান হয়। 
 

আপিন দিনক কত ঘ া িব ৎ পান? 
 

২-৪ ঘ া ৪-৮ ঘ া ৮-১২ ঘ া ১২-১৬ ঘ া ১৬-২০ ঘ া ২০-২৪ 
ঘ া 

 ৯৬ ২০৭ ৬৪ ১৬৭০ ৯৬ 
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 ৪.৫% ৯.৭% ০৩% ৭৮.৩% ৪.৫% 
িব ৎ সংেযােগর ফেল আপনার আয় বেড়েছ িকনা? 

 

হ  না 
১৫৫৭ ৫৭৬ 
৭৩% ২৭% 

 
৩.২। য় কায মঃ 
 
বা বায়নাধীন কে র প  (goods), কায (works) এবং সবা (service) েয়র 
(Procurement) জ  য Total Procurement Plan for Development 
Project িডিপিপেত দওয়া আেছ, তার িবপরীেত ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ 
এবং ২০১৯-২০২০ অথবছের Annual Procurement Plan পিবেবা/সংি  অিফস থেক সং হ 
করা হেয়েছ। প  (goods), য পািত (equipments), কায (works), সবা (services) 
সং া  িবষেয় ট ার দিললািদ বা য় প িত (Procurement Method  বা Procurement 
System) সং া  িবষয়ািদ পরী া ছাড়াও মানগত, ণগত বা সং াগত িবষয় যাচাই করা হেয়েছ। 
বা বায়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর চলিত কে র িনিবড় পিরবী ণ কায ম সং া  পিরপে  ৩/৪  

য় কায ম পযােলাচনার িনেদশনা থাকেলও সবা (services)-এর ৫  ােকেজরই য় কায ম, প  
(goods)-এর ৫১  লেটর য় কায ম এবং কায (works)-এর এক  কাযােদেশর য় কায ম মাঠ 
পযােয় যাচাই করা হেয়েছ। 
 
৩.২.১। সবা (services) য়ঃ 
 
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড ক ক িনেয়াগ ত উপেদ া িত ান ক  বা বায়েনর ণ অংশ। 
উপেদ া িত ান েলা উপেক  ও লাইন িসিফেকশন এবং িডজাইন অ যায়ী হে  িক না তা পারভাইস, 
যৗথ পিরদশন ও ওয়াক অডার াজ-আউট কের থােক।  টকসই ও পিরেবশবা ব উপেক  এবং লাইন িনমাণ 

ছাড়া িনভরেযা  িবতরণ ব া গেড় তালা স ব নয়। পিরেবশবা ব িকং এবং টকসই লাইন িনমােণর 
লে  দ  পারিভশন িনভরেযা  িবতরণ ব া গড়ার সবেশষ ধাপ।  উপেদ া িত ান িনেয়াগ প িত অথাৎ 
সবা (services) সং া  িবষেয় ট ার দিললািদ বা য় প িত িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ 

অ যায়ী অ সরণ করা হেয়েছ। কে র আওতায় উপেদ া িত ান িনেয়ােগর জ  গত ২০/০৭/২০১৬ তািরেখ 
Request for Expression of  Interest (EOI)  দরপ  আহবান করা হয়। িপইিস’র পািরশ অ যায়ী 
৫  ােকেজ মাট ৬  সাব- ােকেজর (পিবসওয়াির) িবপরীেত ােকজিভি ক া লন, উপেদ া 

িত ানস হ ক ক দািখল ত দর এবং Neogotiated  সং া  ছক িনেচ দওয়া হেলাঃ 
 

Package No Sub-Package 
No 

Name of 
PBS 

Firm Name Re-
estimated 
Consultancy 
cost (TK) 

Quoted 
Consultany 
cost  
(TK) 

Negotiated  
Cost  
(TK) 

% Above 
from 
Re-

estimat
ed 

SDP-EC-01 SDP-EC-01-1 Sylhet-pbs1 Kaiser Corporation 7846204.80 11354023.10 10200066.16 30 
SDP-EC-02 SDP-EC-02-1 Sylhet-pbs2 TSL 16738374.80 24269422.00 21759882.00 30 
SDP-EC-03 SDP-EC-03-1 Sunamganj TSL 42120577.80 61071765.00 54756751.00 30 
SDP-EC-04 SDP-EC-04-1 Moulvibazar Kaiser Corporation 40558177.80 58808909.90 52725621.76 30 
SDP-EC-05 SDP-EC-05-1 Habigonj ECBL 22623400.80 32803916.66 29410420.88 30 

SDP-EC-05-2 Netrokona 5744552.80 8329587.06 7467918.60 30 
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অথাৎ িত  ােকেজই া লন  থেক ৩০% বিশ ে  Neogotiation হেয়েছ। 
িত  ানীয় ক  অিফেসর আওতায় একই উপেদ া িত ান শতভাগ িব তায়ন ক , ১.৫ ল  ক , 

ইউআরইিডএস ক  এবং ইউআরআইিডএস কে র পারিভশেনর কােজ কমরত। আবার একই উপেদ া 
িত ান একই এলাকায় সমী াধীন কে রও পারিভশেনর কাজ পেয়েছ। প চ  প ী িব ৎ সিমিতেত িতন  

উপেদ া িত ানই কাযােদশ পেয়েছ। উপেদ া িত ান এসএল িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-২ ও নামগ  
প ী িব ৎ সিমিত, উপেদ া িত ান কাইসার কেপােরশন িসেলট প ী িব ৎ সিমিত-১ ও মৗলভীবাজার প ী 
িব ৎ সিমিত এবং উপেদ া িত ান ইিসিবএল হিবগ  প ী িব ৎ সিমিতেত একািধক (৪ ) কে র উপেদ া 

িত ান িহেসেব পারিভশেনর দািয়ে  িছল। িত  িত ানই িপিপআেরর সকল িনয়ম মেনই য যখােন 
অ া  কে র উপেদ া িত ান িহেসেব পারিভশেনর দািয়ে  িছল, তারাই আবার একই সিমিতেত আেলাচ  
সমী াধীন কে রও উপেদ া িত ান িহেসেব িনেয়াগ া  হেয়েছ। গত ২৮/১২/২০১৬ তািরেখ উপেদ া 

িত ােনর সােথ বাপিবেবা ক পে র ২৮/১২/২০১৬ থেক ৩১/১২/২০১৮ পয  ায় ই বছেরর জ  ি  হয়। 
ToR-এ িন বিণত িবষয় অ  না থাকায় দ  পারিভশেনর কােজ অপির ণতার েযাগ থেক যায়। যিদও 

ক  বাছাই কিম র ২৯/১০/২০১৫ তািরেখর িস াে র আেলােক পরামশেকর ToR িডিপিপেত সং  করা 
হয়। িডিপিপেত সং  ToR -এ ানমা  জনবেলর িবষয় অ  িছল। িডিপিপর া নং ৬৭-৭১ 
সং  ToR -এ দশজন ানমা  জনবল অ  িছল। 
 
(ক) ানমা  জনবল না থাকাঃ  
 

উপেদ া িত ান েলার সােথ ৫  ােকেজর আওতায় ৭ হাজার ৮৫০ িকেলািমটার লাইন িনমাণ কােজর জ  
িকং ও পারিভশন বাবদ সবেমাট (৬  ি ) ১৭,৬৩,২০,৬৫৮.৯২ টাকার ি  হয়। কােনা ােকেজর 

ToR-এ ানমা  জনবল নই। যিদও ক  বাছাই কিম র ২৯/১০/২০১৫ তািরেখর িস াে র আেলােক 
পরামশেকর ToR িডিপিপেত ( া নং ৬৭-৭১) সং  করা হয়। িডিপিপেত সং  ToR -এ দশজন 

ানমা  জনবেলর িবষয় অ  িছল। ক  এলাকায় এই কে র সােথ শতভাগ িব তায়ন ক , ১.৫ 
ল  ক , ইউআরইিডএস ক , ইউআরআইিডএস ক  চলমান। ানমা  জনবলেক অ  কে  
দখােনার েযাগই থােক না। ানমা  না থাকায় অ া  কে র ানপাওয়ার িদেয় সমী াধীন কে র 

িকং ও পারিভশন কাজ অনায়ােস িনেয়াগ ত উপেদ া িত ােনর করার েযাগ থােক। একই ক  
েকৗশলীেক একািধক কে র ক  েকৗশলী িহেসেব বা একই ক  েকৗশলীেক একািধক কে র ক  
েকৗশলী বা একই পিরদশকেক একািধক কে র পিরদশক িহেসেব দখােনার েযাগ থােক। এেত কের লাইন 
িকং ও লাইন িনমাণ কাজ পারিভশেনর মান খারাপ হেয় থােক যা িনভরেযা  িবতরণ ব া না হওয়ার 

অ তম কারণ। কে র ময়াদকােল য কমসং ােনর েযাগ ি  হয়, একই ি েক িবিভ  কে র 
আওতায় দখােনার ফেল বকার  রীকরেণর সামিয়ক েযাগ ও আর থােক না; বরং সরকার ক ক েদয় 

কে র অ তম পেরা  ল  সামিয়ক বকার  রীকরেণর পেথ অ রায় হেয় দ ড়ায়। অ িদেক অিধক 
সং ক দ  ( ম িলডার/ ক  েকৗশলী/ পারিভশন েকৗশলী/ কার/পিরদশক) লাকবল গেড় ওঠার 

েযাগও থােক না।  
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(খ) বয়েসর সীমাব তা না থাকাঃ  
 
ToR -এর Article-1.9:  Required Manpower and their qualification & 
Experience-এ জনবেলর qualification critaria (1.Head Quarter)-এর িবষেয় বলা হেয়েছ, 
যখােন-  

(A). Team Leaderer-এর বয়েসর কােনা সীমাব তা নই। 
ToR -এর Article-1.9:  Required Manpower and their qualification & 

Experience-এ (B). The following personel must be employed Article-এ িডজাইন 
েকৗশলী, সহ-িডজাইন েকৗশলী ও অেটাক াট অপােরটর qualification critaria-এর িবষেয় বলা 

হেয়েছ, যখােন বয়েসর কােনা সীমাব তা নই। 
ToR -এর Article-1.9:  Required Manpower and their qualification & 

Experience-এ 2.B(Project office/For each PBS) ক  েকৗশলী, িকং েকৗশলী, 
পারিভশন েকৗশলী, পিরদশক, অেটাক াট অপােরটরসহ কার ও িফ  অ ািসস া  সাইট জনবেলর 

qualification critaria-এর িবষেয় বলা হেয়েছ, এখােনও বয়েসর কােনা সীমাব তা নই। 
প ী িব তায়ন কায েমর অ তম কাজ লাইন িনমাণ। এ কাজ মাঠ পযােয়র কাজ। িনভরেযা  িবতরণ 

ব ার অ তম ল উপাদান িব েতর লাইন। দ  পিরদশেকরা শতভাগ, দ  পারিভশন েকৗশলী শতকরা 
দশভাগ, ক  েকৗশলী শতকরা দশভাগ ও ম িলডার কমপে  শতকরা পেয়  প চভাগ লাইন সরাসির মাঠ 
পযােয় পিরদশন ও যাচাই-বাছাই করেল লাইন িনভরেযা  িবতরণ ব া হেত পাের। মাঠ পযােয়র কায ম 
মিনটর করেত মাঠ পযােয় পিরদশন ও যাচাই-বাছাইেয়র িবক  নই। মাঠ পযােয় পিরদশেনর জ  বয়স এক  
অ তম িবষয়। বয়েসর সীমাব তা না থাকায় অ া  বয়েসর জনবল ( কার/পিরদশক) িনেয়ােগর যমন 

েযাগ তির হয়, ক তমিন ষােটর অিধক ( ম িলডার/ ক  েকৗশলী/ পারিভশন েকৗশলী) বয়েসর 
জনবল িনেয়ােগর েযাগ তির হয় যা মাঠ পযােয়র কােজর জ  মােটও উপ  নয়। যিদও িপিপআের বয়েসর 
সীমাব তার কথা বলা হয়িন, ক তমিন বয়েসর সীমাব তা দওয়া যােব না এটাও উে খ নই। মাঠ পযােয়র 
কােজর জ  বয়েসর সীমাব তা দওয়ার িবষয়  িবেবচনায় নওয়া েয়াজন। 
 
৩.২.২। প  (goods) য়ঃ 
 
৭৪  ােকেজর আওতায় ১০৯  লেটর মা েম কে র মাট প  য় করার পিরক না করা হেয়েছ। কে র 

 থেক এ পয  ১০২  লেটর মা েম ৮৮৩.৪০ কা  টাকার প  য় করা হেয়েছ। প  য় পিরক না 
অ যায়ী তার সােথই এ ে । ােকেজর ৫১  লেটর প  য় সং া  ত  সং  ছক অ যায়ী সং হ 
করা হেয়েছ (সং )। প  েয়র িবষেয় যাচাই করা লট েলােত কােনা অসংগিত পাওয়া যায়িন। এ পয  
ইিজিপেত ৬০  ট ার আহবান করা হেয়েছ। ইিজিপেত আহবান ত ট ােরর আওতায় গাই, াউি ং তার, 
ি ল সআম, ি ট লাইট, প আউট িফউজ কাট আউট, লাই ং অ াের ার, িফউজ িলংক, িস -িপ , 
এিসআর, ইন েলটর, ওিসআর, হাডওয় ার ইত ািদ প  য় করা হেয়েছ।  
 
৩.২.৩। কায (works) য়ঃ 
 
ইিজিপ’র লাইন িনমাণ সং া  অিধকাংশ দরপ  তািলকা  িত ােনর মােঝই হেয় থােক। এল এম দরপে  
কােনা অসংগিত পাওয়া যায়িন। পিরদশন ত লাইন তািলকা  লাইন িনমাণ কাদাির িত ান িনমাণ 

কেরেছ। জানা যায়, অিধকাংশ তািলকা  িত ান লটািরেত কাজ পাওয়ার পর তা িবি  কের দয় কােনা 
ি র কােছ, অিধকাংশ ে  লাইন িনমাণ কাদাির িত ােনর সােবক লাইন ান বা ফার ােনর কােছ। 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

নাফাটা কাজ র আেগই চেল যায় তািলকা  িত ােনর কােছ। য ি  কাজ িকেন নন, িতিন পে র 
গরিমল কের বা াহেকর কাছ থেক টাকা িনেয় অিতির  লাভ করেত চান। লভ াংশ ভাগ হওয়া এসব 
অিনয়েমর অ তম কারণ। যিদও কাজ িবি র কােনা মাণ পাওয়া যােব না; কারণ যার কােছ কাজ িবি  করা 
হয়, তােক িত ােনর প  থেক অথরাইেজশন দওয়া হেয় থােক। যেহ  তািলকা  িত ান হেয়ও লাইন 
িনমােণর মান ক রাখেত পারেছ না, তাই িক  িক  লাইন িনমাণ কাজ ইিজিপেত ও এেম দওয়া যেত পাের। 
 
৩.৩। মাঠ পযােয় কােজর ন না যাচাইঃ 
 
বা বায়নাধীন কে র লাইন ও উপেক  সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, 
হিবগে র ানীয় অিফস থেক ন নার জ  সকল াজ-আউট উপ াপন করা হয়। সরবরাহ ত াজ-আউেটর 
ম  থেক W/O NO :   11-HBJ-06112019-SDP-DL-48-02 াজ-আউট  ন না িহেসেব হণ করা হয় যা 
গত ১১/১১/২০১৯ তািরেখ া িরত হয় এবং হ া িরত লাইন েলা থেক কেয়ক  লট সেরজিমেন পিরদশন 
করা হয়। এর মে  হিবগ  প ী িব ৎ সিমিতর আওতাধীন িবিভ  ােমর ায় ১৩ িকেলািমটার লাইন 
সেরজিমেন পাল  পাল পিরদশন করা হয়। উে িখত সব েলা লাইন িনমাণ শতভাগ স  হওয়ার পর প ী 
িব ৎ সিমিতর কােছ হ া িরত হেয়েছ। সেরজিমেন া  ত ািদ িনেচ আেলাচনা করা হেলা।  
 
৩.৩.১। লাইন িনমাণ তােরর সেরজিমেন া  ত ািদঃ 
 
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, হিবগে র ানীয় অিফস থেক ন না াজ-আউট িনেয় ত  সং হ করা হয়। 
সেরজিমেন পিরদশন ত ন না াজ-আউেটর মালামােলর সােথ বা েব া  মালামােলর গরিমল পাওয়া যায়। 
লট নং িবএন-০৮৫ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ৪৭০৩ 
িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৪২৮৬ িমটার। অথাৎ ৪১৭ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ৯.৭%। 
লাইন িনমােণর ে  ব ত তােরর গরিমেলর ফেল উপেদ া িত ান ও িনমাণ কাদাির িত ান লাভবান 
হয় এবং সরকার ও প ী িব ৎ সিমিত সরাসির আিথকভােব িত । সংেযাজনী টিবল-১ 
 
৩.৩.২। সািভস প তােরর সেরজিমেন া  ত ািদঃ 
 
(ক) লট নং িসইউ-০৯৫ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ 
১৬৮৪ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ১৫১১ িমটার। অথাৎ ১৭৩ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় 
১১.৪৪%। সংেযাজনী টিবল-২ 
 
৩.৩.৩। লট নং এম-০৯৩ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ 
১৮০ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ১৬২ িমটার। অথাৎ ১৮ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় 
১১.১১%। সংেযাজনী টিবল-৩ 
 
৩.৩.৪। লট নং এম-২৩৭ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ৮১ 
িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৬৯ িমটার। অথাৎ ১২ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ১৭.৪%। 
সংেযাজনী টিবল-৪ 
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৩.৩.৫। লট নং িসইউ-০৯৩ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ 
৮২১ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৬৫১ িমটার। অথাৎ ১৭০ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় 
২৬.১১%।সংেযাজনী  টিবল-৫ 
 
৩.৩.৬। লট নং িবএন-০৮৫ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর সংেযাগ ত াহেকর সং ার (৪৬) সােথ 
বা েবর (৩৭) সং ার কােনা িমল পাওয়া যায়িন। অথাৎ ৯ জন াহেকর গরিমল পাওয়া যায় যা ায় 
২৪.৩২%। সংেযাজনী টিবল-৬ 
 
৩.৩.৭। পাল/ ঁ  সং া  মাঠ পযােয়র া  তে র আেলাচনাঃ 
 

(ক) লট নং িবএইচ-০৯০ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর পাল/ ঁ র সাইেজর সােথ বা েবর 
পাল/ ঁ র সাইেজর িক  গরিমল পাওয়া যায়। সংেযাজনী টিবল-৭ 
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৩.৩.৮। লাইন পিরদশেনর িচ  ও আেলাচনাঃ 
 

া ফরমার যথাযথভােব াপন না কের ানহাইেট াপন করা হেয়েছঃ িচ -১ 
 

 
 
া ফরমার যথাযথভােব াপন করা হয়িন। এভােব াপন করা িনরাপদ নয়। এেত সহেজই অৈবধ সংেযাগ 
নওয়ার েযাগ থােক। া ফরমােরর িমিডল িদেয় িনউ াল তার টানা হেয়েছ। ফেল য কােনা সমেয় বড় 
ঘটনায় পিতত হেত পাের এবং জানমােলর য়- িত হেত পাের। 
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ভাংগা ঁ  ( গাড়া) লাইেন াপনঃ িচ -২ 
 
 

 
 

 
 

ী- ফজ এইচ  লাইেন  গাড়া ভাংগা ঁ  াপন কারেণ য কােনা সমেয় বড় ঘটনায় পিতত হেত পাের এবং জানমােলর 
য়- িত হেত পাের।  
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ভাংগা ঁ  (মাথা) লাইেন াপনঃ িচ -৩ 
 

  

 

 
তাছাড়াও ঁ  সং া  িবষেয় িনেচর অসংগিত েলা সমী া দেলর ি েগাচর হয়ঃ  
 
(১) িত  ঁ েত  মািকং থাকার কথা। এক  ১০ িফট উ তায়, অ  য অংশ  মা র িনেচ থাকেব স 
পয । ১০ িফেটর মািকং িদেয় বাঝােনা হয় ঁ র কত অংশ মা র িনেচ আেছ। সেরজিমেন পিরদশন ত 
লাইেনর অিধকাংশ ঁ েত ১০ িফেটর মািকং পাওয়া যায়িন।  
(২) পাল না ািরং থাকার কথা থাকেলও কােনা পাল না ািরং পাওয়া যায়িন। 
(৩) স ক মােন পাল প তা হয়িন। ৬ িফেটর মে  ১ িফট, কােনা কােনা ে  ২ িফট পয  কম 

াপন/ প তা হেয়েছ। 
(৪) E24 (Armour Rod) বহার করা হয় নাই। 
(৫) তােরর াগ বিশ। 
(৬) অিধকাংশ ােন Sky wire নই 
(৭) অিধকাংশ পােল াউি ং করা হয়িন। 
(৮) িক  িক  পাল হেল আেছ, ডাউন গাই িদেত হেব। 
 
৩.৩.৯। রাইট অফওেয় সং া  মাঠ পযােয়র া  তে র আেলাচনাঃ 
 
২২৮০ িমটার রাইট অফ ওেয় দখােনা হেয়েছ াজ-আউেট িক  বা েব ৪৭৪ িমটার রাইট অফ ওেয় পাওয়া 
গেছ। সংেযাজনী টিবল-৮ 
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পােলর সাইেজর গরিমলঃ িচ -৪ 
 

 
 
 
 
 
৩.৩.১০। অনা  মালামাল  সং া  মাঠ পযােয়র া  তে র আেলাচনাঃ 
 
৩.৪। ।  প ,কায ও সবা সংি  িসিফেকশন / BOQ / TOR , ণগত মান ও পিরমান িবষেয়  
পযােলাচনা ও আেলাচনাঃ 
 
(ক) এইচ  তােরর গরিমলঃ 
 
W/O NO :11-HBJ-06112019-SDP-DL-48-02, S/S : NABIGONJ.  LOT NO : BN-085 .                                 

PBS : HABIGONJ লট নং িবএন-০৮৫ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ 
দখােনা হেয়েছ ৪৭০৩ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৪২৮৬ িমটার। অথাৎ ৪১৭ িমটার তার বিশ ব ত 

হেয়েছ যা ায় ৯.৭%। উ  লট  ি - ফজ লাইন অথাৎ ৪১৭* ৩=১২৫১ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ বেল 
দখােনা হেয়েছ এবং সািভস েপর ে  ২.৩৯ িক.িম. সািভস েপর ৩৭৩ (১৫.৫৯%) িমটার তােরর গরিমল। 

িনমাণ কাদাির িত ান অিতির  লাইন িনমােণর তার িনেয়েছন এবং উপেদ া িত ান অিতির  িকং ও 
পারিভশন িবল িনেয়েছন। কে র আওতায় ৭৮৫০ িক.িম. লাইেনর মে  ৭৩০০ িক.িম. লাইন িনমাণ হেয় 
গেছ। তােরর গরিমেলর ধারাবািহকতা যিদ অ া  সব কাযােদশ বা াজ-আউেটর ে  েযাজ  হেয় থােক 

তেব কে র আওতায় প চশ থেক ছয়শ িক.িম. তােরর গরিমেলর ভয়াবহ িচ  বর হেয় আসেত পাের। অথাৎ 
প চশ থেক ছয়শ িক.িম. লাইেনর াজ-আউেটর কাগজ-কলেম অি  থাকেলও বা েব পাওয়া যােব না বেল 
সমী া দল মেন কের। যার জ  অ  কে র আওতায় সমা  সকল াজ-আউট অ ািধকার িভি েত তীয় 
প  ারা গ ত সমী া/তদ  কিম  িদেয় াজ-আউট তদ  বা যাচাই কের অিনয়ম বা গরিমল িনধারণ বক 
যথাযথ ব া না িনেল সরকােরর ঘের ঘের িব ৎ দওয়ার সফলতােক িবতেকর েখ ঠেল দওয়া হেব।  
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(খ) সািভস প তােরর গরিমলঃ 
 
সািভস েপর ে  গরিমেলর িচ  আরও ভয়াবহ। পিরদশন ত লাইেনর া  তে  দখা যায়, ৪  লেট াজ-
আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ২৭৬৬ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ২৩৯৩ িমটার। অথাৎ 
৩৭৩ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ১৫.৫৯%। লট েলা হেলা : লট নং িসইউ-০৯৫ (সািভস প) 
লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ১৬৮৪ িমটার িক  বা েব 
পাওয়া গেছ ১৫১১ িমটার। অথাৎ ১৭৩ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ১১.৪৪%। লট নং এম-০৯৩ 
(সািভস প) লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ১৮০ িমটার 
িক  বা েব পাওয়া গেছ ১৬২ িমটার। অথাৎ ১৮ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ১১.১১%। লট নং 
এম-২৩৭ (সািভস প) লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ ৮১ 
িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৬৯ িমটার। অথাৎ ১২ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় ১৭.৪%। লট 
নং িসইউ-০৯৩ (সািভস প) লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ব ত তােরর পিরমাণ দখােনা হেয়েছ 
৮২১ িমটার িক  বা েব পাওয়া গেছ ৬৫১ িমটার। অথাৎ ১৭০ িমটার তার বিশ ব ত হেয়েছ যা ায় 
২৬.১১%।  
 
(গ) ঁ র সাইেজর গরিমলঃ 
 
লট নং িবএইচ-০৯০ লাইন পিরদশন করা হয়। াজ-আউেটর ঁ র সাইেজর সােথ বা েবর ঁ র সাইেজর িক  
গরিমল পাওয়া যায়। একই ক  এলাকায় একািধক ক  চলমান। এসব কে র পাল, া ফরমার, িমটাের 

কে র নাম না থাকায় কা  পাল কা  কে র বা এক েজে র মাল অ  েজে  আদান- দান করা 
হেয়েছ িক না তা বা েব বাঝার েযাগ নই। একািধক কে র একািধক কাযােদেশর প  একজন কাদােরর 
কােছ থাকায় কােনা কাযােদেশর াজ-আউেট কাদােরর পে র কােনা ঘাটিত বা উ ৃ  বাঝার েযাগ নই। 
পে র স ক িহসাব-িনকাশ করেত হেল কােনা ক  িবভােগর আওতায় চলমান সকল কে র িহসাব-িনকাশ 
একবাের কাদারিভি ক করেল ঘাটিত বা উ ৃ  বর করা স ব।  
 
(ঘ) রাইট অফওেয় ও হাডওয় ার মালামােলর গরিমলঃ 
 
Pole No: B-211/13/9/1/x হেত B-211/13/9/1/x/42 পয  ২২৮০ িমটার রাইট অফওেয় 
দখােনা হেয়েছ াজ-আউেট িক  বা েব ৪৭৪ িমটার রাইট অফওেয় পাওয়া গেছ। অব  এেত কািরগির িত 
নই  আিথক িত। হাডওয় ার পে রও গরিমল রেয়েছ যা ৫.২(ছ) অ ে েদ িব ািরত দখােনা হেয়েছ। 

হাডওয় ার বহার না করার কারেণ লাইেনর ণগত মান ভােলা হয় না, যা সবার ি েগাচের আেস না। 
হাডওয় ার মালামােলর বহার না করা বা স ক বহার না করার কারেণ  ও  ফ  হয় যা িনরবি  
িব ৎ সরবরােহর অ রায়। টিবল-৮ ও টিবল-৯ 
 
(ঙ) ভাঙা ঁ  লাইেন াপনঃ 
 
গাড়া ভাঙা ঁ  লাইেন াপন করা হেয়েছ। ঁ  সরবরাহকারী িত ান াের জমা দয়, ার থেক কাদার 

সাইেট িনেয় যায়-ভাঙা ঁ  লাইেন াপন কের। পরামশক িত ােনর পিরদশক / পারিভশন েকৗশলী/ ক  
েকৗশলী বা বাপিবেবা’র পিরদশক-সহকারী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলী কউই দখেত পেলন না িবষয়  

িব াসেযা  নয়। লাইন েঝ নওয়ার আেগই চেল আেস লাইন িব তায়ন করার কৗশলী রাজৈনিতক চাপ, 
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পিবস ক প  লাইন  িব তায়ন কের। ভাঙা ঁ র কারেণ যিদ কােনা ঘটনা ঘেট তাহেল দায়-দািয়  
শতভাগ পিবেসর ওপর বতােব। উপেরা  লাইন  ি - ফজ এইচ  লাইন যা গাড়া ভাঙা ঁ র কারেণ য কােনা 
সময় বড় ধরেনর ঘটনায় পিতত হেত পাের এবং জানমােলর য় িত হেত পাের। 
 
(চ) উপেদ া িত ানঃ 
 
য কােনা কে র শতভাগ লাইন িনমাণ পারিভশন করার জ  উপেদ া িত ান িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

পিরদশন ত লাইন িনমােণ ণগত মান অিধকাংশ ে  া াড মইনেটইন করা হয়িন। উপেদ া িত ান 
যথাযথ পারিভশেনর কাজ কেরিন এমনিক কােনা কােনা লেটর ে  মাঠ পযােয় কােনা পিরদশক বা 

পারিভশন েকৗশলী বা ক  েকৗশলী যানইিন বেল সমী া দেলর কােছ তীয়মান হেয়েছ। ক  এলাকায় 
একই কে র সােথ শতভাগ িব তায়ন ক , ১.৫ ল  ক , ইউআরইিডএস ক , ইউআরআইিডএস ক  
চলমান। ানমা  জনবল না থাকায় অ া  কে র ানপাওয়ার িদেয় সমী াধীন কে র িকং ও 

পারিভশন কাজ অনায়ােস িনেয়াগ ত উপেদ া িত ােনর করার েযাগ রেয়েছ। একই ক  েকৗশলীেক 
একািধক কে র ক  েকৗশলী িহেসেব বা একই ক  েকৗশলীেক একািধক কে র ক  েকৗশলী বা 
একই পিরদশকেক একািধক কে র পিরদশক িহেসেব দখােনার েযাগ থােক। এেত কের লাইন িকং ও 
লাইন িনমােণর কাজ পারিভশেনর মান খারাপ হেয় থােক যা িনভরেযা  িবতরণ ব া না হওয়ার অ তম 
কারণ। 
অ িদেক দ  পিরদশেকরা শতভাগ, দ  পারিভশন েকৗশলী শতকরা দশভাগ, ক  েকৗশলী শতকরা 
দশভাগ ও ম িলডার কমপে  শতকরা পেয়  প চভাগ লাইন সরাসির মাঠ পযােয় পিরদশন ও যাচাই-বাছাই 
করেল লাইন িনভরেযা  িবতরণ ব া হেত পাের। মাঠ পযােয়র কায ম মিনটর করেত মাঠ পযােয় পিরদশন 
ও যাচাই-বাছাইেয়র িবক  নই। মাঠ পযােয় পিরদশেনর জ  বয়স এক  অ তম িবষয়। বয়েসর সীমাব তা 
না থাকায় অ া  বয়েসর জনবল ( কার/পিরদশক) িনেয়ােগর যমন েযাগ তির হয়, ক তমিন ৬৫-এর 
অিধক ( ম িলডার/ ক  েকৗশলী/ পারিভশন েকৗশলী) বয়েসর জনবল িনেয়ােগর েযাগ তির হয় যা মাঠ 
পযােয়র কােজর জ  মােটও উপ  নয়। 
 
(ছ) লাইন িনমাণ কাদাির িত ানঃ 
 
পিরদশন ত লাইনও তািলকা  লাইন িনমাণ কাদাির িত ান িনমাণ কেরেছ। বাপিবেবা লাইন িনমাণ 

কাদাির িত ানেক লাইন িনমাণ িনং িদেয় থােক। িক  পিরদশন ত লাইেন এর িব মা  ন না পাওয়া 
যায়িন। জানা যায়, অিধকাংশ তািলকা  িত ান লটািরেত কাজ পাওয়ার পর তা িবি  কের দয় কােনা 

ি র কােছ, অিধকাংশ ে  লাইন িনমাণ কাদাির িত ােনর সােবক লাইন ান বা ফার ােনর কােছ। 
নাফা বা লভ াংশ কাজ র আেগই চেল যায় তািলকা  িত ােনর কােছ। য ি  কাজ  িকেন নন, 

িতিন মালামােলর গরিমল কের বা াহেকর কাছ থেক টাকা িনেয় অিতির  লাভ করেত চান। লভ াংশ ভাগ 
হেয় যাওয়া এসব অিনয়েমর অ তম কারণ। যেহ  তািলকা  িত ান হেয়ও লাইন িনমােণর মান ক 
রাখেত পারেছ না তাই িক  িক  লাইন িনমাণ কাজ ইিজিপেত ও এেম দওয়া যেত পাের।  
 
(জ) বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাডঃ 
 

ক  বা বায়নকারী িত ান বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর দািয়  হে  মালামাল য়, কািরগির পরামশ 
িত ান িনেয়াগ, কাদাির িত ান তািলকা ি  করা, দরপ  আহবান করা, কাদার িনেয়াগ করা, মালামাল 
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কাদারেক বরা  করা, কাদােরর িনমাণ কাজ পারিভশন করা, কািরগির পরামশক িত ােনর কাজ মিনটর 
করা এবং সবেশষ লাইন পিবসেক িঝেয় দওয়া। পিরদশন ত ওয়াক-অডাের বাংলােদশ প ী িব তায়ন 
বােডর কােনা ি  পিরদশেন গেছন বেল তীয়মান হয়িন। যার ফেল এেতা গরিমল হেয়েছ। বাংলােদশ প ী 

িব তায়ন বােডরও মাঠ পযােয় পারিভশেনর ঘাটিত রেয়েছ বেল তীয়মান হয়।  
 
(ঝ) প ী িব ৎ সিমিতঃ 
 
য কােনা িনিমত লাইন সবেশেষ েঝ িনেত হয় প ী িব ৎ সিমিতেক। পিরদশন ত লাইন ও প ী িব ৎ 

সিমিত েঝ িনেয়েছ। প ী িব ৎ সিমিত ক প  লাইন েঝ িনেলও তােদর িনেয়াগকারী, িনয় ণকারী, 
মিনটরকারী, পেদা িত দানকারী ও বদিলকারী িত ান বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড ক ক িনিমত 
লাইেনর সম ার কথা না বেল র ণােব েণর আওতায় সমাধান কের থােক বেল জানা যায়। 
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড ক ক িনিমত লাইন প ী িব ৎ সিমিত ক প  েঝ নওয়ার পর ওই লাইেনর 
আর কােনা দায়-দািয়  যমন বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর থােক না, ক তমিন দায়-দািয়  থােক না 
উপেদ া িত ােনর বা লাইন িনমাণ কাদােরর। অথচ প ী িব ৎ সিমিত ক প  লাইন েঝ নওয়ার পর 
উপেদ া িত ােনর অদ  লাইন িডজাইেনর দায়-দািয়  ও অদ  পারিভশেনর দায়-দািয় , লাইন িনমাণ 

কাদােরর িন মােনর লাইন িনমােণর দায়-দািয় , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর লাইন িনমােণর -
িব িতর দায়-দািয়  প ী িব ৎ সিমিতেকই বহন করেত হয়। কারণ হ া ওভার ত লাইেনর পিরচালন ও 
র ণােব ণ প ী িব ৎ সিমিত কের থােক। অথচ কে র প  য় থেক লাইন িনমাণ শষ না হওয়া পয  
প ী িব ৎ সিমিতর কােনা িমকা নই িক  দায়-দািয়  শতভাগ। িনমাণ কাদার বা উপেদ া িত ান বা 

ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়   লাইন িনমাণকারী (বাপিবেবা) িত ােনর কােছ না রেখ িনিমত 
লাইন েঝ নওয়া িত ানেক (পিবস) িনমাণ কাদার বা উপেদ া িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র 
দািয়ে  অ  করার িবষয় িবেবচনায় িনেয় আসা, কমপে  িনমাণ কাদার/উপেদ া িত ান/ ার য 
কােনা এক র ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়ে  অ  থাকেল এেতা অিনয়ম করার েযাগ থাকেতা না এবং 

লাইন িনমােণর িবষেয় পর েরর জবাবিদিহতা বাড়েতা ও লাইন িনমাণ কাজ চলাকালীন সংি েদর 
পারিভশন জারদার হেতা। 

 
(ঞ) িন মােনর লাইেনর ভাবঃ 
 
িন মােনর লাইন িনমােণর কারেণ ঘন ঘন িব ৎ িব াট ঘটেব, এক  ঝড় বাতাস হেল লাইন ফ  হেব, পযা  
িব ৎ উৎপাদন থাকা সে ¡ও াহক িত িব ৎ বহার (িক.ও.আ) কেম যােব, সরকােরর রাজ  আয় কেম 
যােব, প ী িব ৎ সিমিত েলার র ণােব ণ খরচ ব েণ বেড় যােব, র ণােব ণ করার পে র ঘাটিত দখা 
যােব, যথাসমেয় র ণােব ণ করেত পারেব না এবং সবার মান কেম যােব। অ িদেক িনমাণ ত খরেচর 
চেয় বিশ খরচ প ী িব ৎ সিমিত েলার ঘােড় িকং হেব। উঝখ বা উবনঃ ঝবৎারপব খরধনরষরঃ◌ু বেড় 

যােব। চলমান সব ক  শষ হেয় গেল র ণােব ণ করার মেতা প  অলাভজনক প ী িব ৎ সিমিত েলার 
কােছ থাকেব না বা প  য় করেতও পারেব না যা অলাভজনক প ী িব ৎ সিমিত েলার িব ৎ িবতরণ 

ব ার জ  মিক হেয় দ ড়ােব এবং সরকারেক িনয়িমত সরাসির ভ িক িদেত হেব।  
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(ট) একািধক কে র ভাবঃ 
 
দেশর উ য়েনর ােথ ক  যত বিশ আসেব, দশ তত উ ত হেব এ িবষেয় কােরা কােনা ি মত থাকার কথা 

নয়। একই ক  এলাকায় িবিভ  কে  (চার/প চ) একই ধরেনর প  িদেয়, একই ধরেনর কাজ করার ে  
য িবচ ণ ও রদিশতা থাকা েয়াজন, তার ঘাটিত হেল সব ক ই এেলােমেলা বা গরিমল দখা দেব। একই 

িনমাণ কাদার চার/প চ  কে র িবিভ  কাযােদশ িদেয় একই ক  এলাকায় কাজ করেছন। পে র গােয় 
কে র নাম লখা নই, কাদার কা  কে র প  কাথায় বহার করেছন স িবষয়  না জােনন ানীয় 

বাপিবেবা’র সংি রা, না জােনন উপেদ া িত ােনর সংি রা। তাছাড়া সব কে ই আবার একই উপেদ া 
িত ান পারিভশেনর দািয়ে  িনেয়ািজত।  
রাতন দ  উপেদ া িত ান, তাও আবার কাজ করেব তােদর পিরিচত এলাকায়, কােজর মান ভােলা হেব 

এটাই সবার কা । বা েব হেয়েছ উে া। রাতন দ  উপেদ া িত ান েলা িনমাণ কাজ পারিভশেন 
অদ তা দখােলও িনমাণ সং া  সব অিনয়ম বধ করার কােজ বশ দ তা দিখেয়েছন। তােদর 

পারিভশেনর ওপর  লাইেনর মান নয়, লাইেন ব ত সব প  বা মালামােলর িহসাব, লাইন িনমাণ 
কাদােরর িবলও িনভর কের। কােনা ক  এলাকায় এক  ক  শষ না হওয়া পয  অ  ন ন ক  

দওয়ার িবষয়  গভীরভােব িবেবচনার দািব রােখ। আবার কােনা ক  এলাকায় িবিভ  কে  একই উপেদ া 
িত ােনর িনেয়ােগর িবষয় ও আরও গভীরভােব িবেবচনা করা েয়াজন।  

 
(ঠ) আবািসক াহেকর মতামতঃ 
 
অ  কে র আওতায় আবািসক াহেকর মতামত সং হ করা হয়। ৭৩% সংেযাগ া  াহক িব েতর ফেল 
তােদর আয় বেড়েছ বেল মতামত দান কেরন। ায় ৭৮% াহক ১৬-২০ ঘ া িব ৎ পেয় থােকন বেল 
জানান, আবার িব ৎ না থাকার অিভেযাগ করার পর ব ত সবা পাে ন বেলও মতামত দন। ৫৭% াহক 
িব ৎ সংেযােগর জ  অিতির  অথ িদেয়েছন বেল মতামত দন এবং তারা টাকা িদেয়ও িশ। তােদর সােথ 
আেলাচনা কের জানা যায়, তােদর েত েকরই ধারণা অ  টাকােতই (প চ হাজার/ দশ হাজার) সংেযাগ 
পেয়েছন। অসা  চ  অৈবধ টাকা নওয়ার আেগ ম েভশন কেরেছন। ম েভশেনর মতা এেতাই য, অসা  

চে র কােরা নাম তারা কউই বলেবন না এবং িলিখত িক  দেবনও না।  
 
৩.৫। উে  অজনঃ 
 
৩.৫.১। কে র উে  ও লগ েমর আেলােক output পযােয়র অজন আব া  পযােলাচনা ও পযেব ণঃ 
 

িডিপিপেত বিনত লগ মঃ 
 

সংি  বণনা 
(Narrative summury ) 

ব িন  যাচাই িনেদশক 
(Objectively  
Varifiable 
Indicators)  

যাচােয়র মা ম 
Means of 
Varificat
ion 

ন অ মান 
Important 
Assumption
s 

 
ল  

(Goa
l) 

প ী এলাকার 
জনসাধারেণর আথ-
সামািজক অব া,জীবন 
যা ার মান এবং দেশর 

ক  এলাকার ৩০ ল  
জনসাধারেণর জীবন যা ার 
মান উ য়েন অবদান রাখা। 

জাতীয় 
পিরসং ান 

েরা। 
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জাতীয় অথৈনিতক 
উ য়েন অবদান রাখা। 

 
উে  
(Pur
pose
) 

অথৈনিতক কায ম 
রাি ত করার লে  
াম েল িব ৎ সরবরাহ 

করা। 

িডেস র,২০২০ এর মে  
৬১১৫৬০ জন াহকেক িব ৎ 
সংেযাগ দান। 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, 
িব ৎ িবভাগ 
এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন। 

ক) িনিমত 
অবকাঠােমা সচল 
রাখা। 
খ) চািহদা 
মাতােবক াহকেক 

িব ৎ সরবরাহ 
করা। 

 
 
 
 
 

আউট
ট 

(Out
put) 

(ক) ন ন ব িতক 
লাইন িনমাণ 
(খ) ন ন ব িতক 
উপেক  
িনমাণ/ মতাবধণ 
(গ) ৩৩ কিভ ইিচং 

শন 
(ঘ) ত িনমাণ 

(ক) িডেস র,২০২০ এর মে  
ক  এলাকার ৭৮৫০ িকঃিমঃ 
ব িতক লাইন িনিমত। 

(খ) িডেস র,২০২০ এর মে  
ক  এলাকায় ১২  

(১২০এমিভএ ) ন ন ৩৩/১১ 
কিভ ব িতক উপেক  

িনিমত এবং ৩৩/১১ কিভ ২২ 
 ব িতক উপেকে র ১২৫ 

এমিভএ মতাবধণ।  
(গ)িডেস র,২০২০ এর মে  

ক  এলাকায় ০৩  ৩৩/১১ 
কিভ ইিচং শন িনিমত। 

(ঘ) িডেস র,২০২০ এর মে  
বাপবােবার সদর দ র  
ক া ােস ১০-তলা িভি েত  
৬-তলা এি িকউ ভ অিফস 
ভবণ এবং িসেলট িবভােগ 
আ িলক ও এ  এম কমে  
িনিমত। 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, 
িব ৎ িবভাগ 
এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন। 

(ক) যথাসমেয় লাইন 
িনমােণর রাইট-অফ-
ওেয় সম ার 
সমাধান হওয়া। 
(খ) া িতক 
িবপযয় না ঘটা। 
(গ) যথাসমেয় িম 
অিধ হণ স  
হওয়া। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ইন ট 
(Intp

(ক) ব িতক কাজঃ   
 
 

  

(১) পাল (১) িডেস র, ২০১৯ এর মে  
১৬১০৮৯  িবিভ  সাইেজর 
এসিপিস /কােঠর পাল 
৩৪২০৫.৫৬ ল  টাকায় 
সং হ। 

 
 
 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, 
িব ৎ িবভাগ 
এবং 
আইএমইিডর 

িতেবদন, 
ট ার ড েম  

এবং ক  
সমাপনী দিলল। 

(১) এিডিপেত 
যথাসমেয় 

েয়াজনীয় অেথর 
বরা  িনি ত 
হওয়া। 
 

(২) িবতরণ া ফরমার (২) িডেস র, ২০১৯ এর মে  
২৫০৯২  িবিভ  মতার 
িবতরণ া ফরমার 
১৭৫১০.৫৩ ল  টাকায় 
সং হ। 

(২) মালামাল 
সং েহ আইনগত 
জ লতার ি  না 
হওয়া। 

(৩) ক া র (৩)  িডেস র, ২০১৯ এর মে  (৩) কাদার ক ক 
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ut) ৩৬৭৬৮ িকঃিমঃ ক া র 
২১১৪১.৫৪ ল  টাকায় সং হ। 

(িপিসআর) 
 

যথাসমেয় িনমাণ 
কাজ স  হওয়া। 

(৪) িমটার 
 

(৪) িডেস র, ২০২০ এর মে  
৬১১৫৬০  িমটার এ  
এ েসািরজ ৬৫৫৮.৫০ ল  
টাকায় সং হ। 

 

(৫) িম অিধ হণঃ 
ন ন ব িতক উপেক  
িনমােণর জ  িম 
অিধ হণ 

ন,২০১৯ এর মে  ৭৫০.০০ 
ল  টাকায় ১১  ন ন 
৩৩/১১ কিভ উপেক  ০২  
৩৩ কিভ ইিচং শন ও 
আ িলক ও এ  এম কমে  
, িসেলট এর জ  ৬.৭ একর  

িম অিভ হণ কাজ স । 

ক  িবভাগ, 
িবআরইিব, 
িব ৎ িবভাগ 
এবং 
আইএমইিড ও 
জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
িতেবদন। 

(১) যথাসমেয় িম 
অিভ হণ/ য়  কাজ 
স  হওয়া। 
(২)আইনগত 
জ লতার ি  না 
হওয়া। 

 
 
 
 
 
 

িডিপিপ অ যায়ী কে র উে  
 

উে  অজেনর বতমান অব া 

 
অথৈনিতক কায ম রাি ত করার 
লে  াম েল িব ৎ সরবরাহ করা। 

ক  চলমান রেয়েছ। কে র আওতায় িব তািয়ত এলাকায় 
াহক পযােয়র মতামত পযােলাচনা কের দখা যায় য ৭০% 

িশ ার অবদােনর িবষেয় মতামত িদেয়েছন। 
৪৬.৬%িশ া, বসা,িবেনাদন, ই ারেনট/ যাগােযাগ ও িষ 

ে  অবদােনর িবষেয় মতামত িদেয়েছন। ৭৩% মা ষ তােদর 
আয় বেড়েছ বেল মতামত িদেয়েছন। 

 
িডিপিপ অ যায়ী কে র আউট ট আউট ট অজেনর বতমান অব া 

 
(ক) ন ন ব িতক লাইন িনমাণ 

 

এি ল, ২০২০ পয  অিজত হেয়েছ ৭৩০০ িকেলািমটার 
ব িতক লাইন িনিমত, ৩৫২ র মে  িডেস র, ২০১৯ পয  

২১০   কাযােদেশর াজ-আউট স  হেয়েছ। অবিশ  ১৪২ 
 কাযােদশ চলমান রেয়েছ। 

(খ) ন ন ব িতক উপেক  
িনমাণ/ মতাবধণ 

 

১৮  উপেকে র মতাবধেনর কাজ স  হেয়েছ এবং 
অবিশ  ০৪  উপেকে র মতাবধেনর কাজ চলমান রেয়েছ 
এবং িনধািরত সমেয় শষ হেব। ১২  স ন উপেক  িনমােণর 
কাজই চলমান রেয়েছ।  

(গ) ৩৩ কিভ ইিচং শন ১  ইিচং শন কিমশিনং করা হেয়েছ এবং  ইিচং শন 
২ র িনমান কাজ চলমান রেয়েছ । 

  
 
 

বাপিবেবা সদর দ ের ১০ তলা ফাউে শেন ৬ তলা এি িকউ ভ 
অিফস ভবন িনমানঃ ৭৫% স ।িসেলট আ িলক ও এ  এম 
কমে  এ  ৩  ি র আওতায় অিফস ভবন ও ২  আবািসক 
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(ঘ) ত িনমাণ 

ভবন িনমান কােজ ি -কা  পাইল ঢালাই কাজ স ।  লক 
ডাউেনর কারেন পাইল াইিভং কাজ  করা স ব 
হয়িন।বাউ রী  ওয়াল এবং আনসার ারাক, গভীর নল প, 
অভ রীন রা া ইত ািদ আ সাি ক কােজর  জ  গত  ২৫-
০৩-২০২০ তািরেখ ২  ি  স ািদত হেয়েছ। 

 
লগ েমর আেলােক output পযােয়র অজন আব া  পযােলাচনা ও পযেব ণঃ 
 
৭৪  ােকেজর আওতায় ১০৯  লেটর মা েম কে র মাট প  য় করার পিরক না করা হেয়েছ। কে র 

 থেক এ পয  ১০৫  (৯৬.৩৩%) লেটর মা েম  টাকার প  য় করা হেয়েছ। প  য় পিরক না 
অ যায়ী তার সােথই এ ে । কে র আিথক ( কা  টাকা) অ গিত ১১৬০.০২(৮২.৭৮%), লাইন িনমােণর 
(িক.িম.) অ গিত, ৭৪৩৫ িক.িম. (৯৫%) িবতরণ লাইন িনমােণর কাজ শষ হেয়েছ, অবিশ  িবতরণ লাইন 
িনমােণর কাজ চলমান রেয়েছ। ায় অিধকাংশ লাইন িনমােণর কাযােদেশর কাজ শষ পযােয় রেয়েছ। িক  

াকবন লাইেনর কাজ অবিশ  রেয়েছ এবং িক  কাজ মাঠ পযােয় বাধার কারেণ স  হয়িন। লাইন িনমােণর 
মাট ৩৫২  কাযােদশ দান করা হেয়েছ। িডেস র ২০১৯ পয  ২১০  কাযােদেশর াজ-আউট স  

হেয়েছ। অবিশ  ১৪২  কাযােদশ চলমান রেয়েছ। িবতরণ লাইন িনমােণর কাজ বিধত িনধািরত সমেয় শষ 
হওয়ার কথা থাকেলও সংশয় রেয়েছ। ১৮  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ স  হেয়েছ এবং িব তািয়ত 
অব ায় রেয়েছ। অবিশ  ৪  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ চলমান রেয়েছ এবং িনধািরত সমেয় শষ হেব। 
এক  ইিচং শন কিমশিনং করা হেয়েছ।  ইিচং শেনর িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ এবং িনধািরত 
সমেয় শষ হেব। ১২  ন ন উপেক  িনমােণর কাজ চলমান রেয়েছ। াহক সংেযােগর ল মা াও িনধািরত 
সমেয় অিজত হেব। এছাড়া ২০০০  া ফরমার িত াপেনর ল মা া িনধািরত সমেয়র আেগই অিজত 
হেয়েছ। ক  বা বায়ন এলাকা িবেশষ কের িসেলট পিবস-২, নামগ  ও ন েকানা পিবেসর ভৗেগািলক 
এলাকা হাওর-ব ওড় ও িন  এলাকা হওয়ায় লাইন িনমাণ প  পিরবহেন জ লতার কারেণ ল মা া অ যায়ী 
লাইন িনমাণ বাধা  হে । তাছাড়া লকডাউেনর কারেণ গত ২৪/০৩/২০২০ তািরখ থেক িক  িক  কাজ 
চলমান থাকেলও কােজর ধীরগিত বা কােনা কােনা ে  কাজ ব  থাকায় িডেস র ২০২০-এর মে  কে র 
কাজ সমা  না হওয়ার স াবনাই বিশ। 
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অিবিশ  কােজর কমপিরক নাঃ 
 
গত ৯ ন ২০২০ তািরেখ অ ি ত Project Steering Committee (PSC) সভায় বাপবােবা 
ক ক উপ ািপত অিবিশ  কােজর কমপিরক না উপ াপন করা হয়। কমপিরক না  িনেচ দওয়া হেলাঃ 
 

Work Plan of Remaining Work 
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৩.৬। ক  ব াপনাঃ  
 
৩.৬.১। ক  পিরচালক িনেয়াগ ও জনবল িনেয়াগঃ 
 
জনাব মা. মাহসীন আলী গত ১৪/০৩/২০১৯ থেক ক  পিরচালক িহেসেব কমরত আেছন। ইিত েব জনাব 
মা. ল ইসলাম ক  পিরচালক িহেসেব কমরত িছেলন।  

 
ক  পিরচালেকর মতামতঃ 

 
ক  পিরচালক মা. মাহসীন আলী জানান, কে র আওতায় জনবেলর কােনা ঘাটিত নই। িনধািরত সমেয় 
ক  শষ হেব িক না এ ে র জবােব িতিন জানান, ‘িডেস র ২০২০-এর মে  কে র সকল অংেগর কাজ 

সমাে র জ  যথাযথ উে াগ নওয়া হেয়েছ। লকডাউেনর কারেণ গত ২৪/০৩/২০২০ তািরখ থেক কাজ ব  
থাকায় িডেস র ২০২০-এর মে  সকল অংেগর কাজ সমা  করা চ ােল ।’  
 

ক র উে  ও ল  অজেনর িবষেয় ক  পিরচালেকর মতামতঃ 
(১) কে র আওতায় ন ন ১২  উপেক  িনমাণ শষ হেল িব তািয়ত এলাকার িব ৎ সরবরাহ ব ার 
উ িত হেব, াহকগণ কায়ািল  িব ৎ পােবন এবং সিমিতর ১১/৬.৩৫/০.২৪ কিভ লাইেনর দঘ  কেম যােব। 
ফেল িসে ম লস াস পােব।  
(২) কে র আওতায় িব মান ২২  উপেকে র মতা বাড়ােনার কাজ স  হওয়ার পর উপেকে র 
ওভারেলাড সম ার িনরসন হেব এবং িসে ম লস াস পাওয়াসহ ন ন সংেযাগ ত াহকেদর িব ৎ সরবরাহ 
সহজ হেব।  
(৩) কে র আওতায় ৩  ইিচং শন িনিমত হেল ি ড উপেকে র ওপর ইিচং িনভরতা কেম যােব এবং 
বিশসং ক ৩৩ কিভ িফডার বর করা সহজ হেব।  

(৪) কে র আওতায় ৬  সিমিতেত িব মান ২০০০  িবতরণ া ফরমার হায়ার সাইেজর া ফরমার ারা 
িত ািপত হওয়ায় ২০০০  িবতরণ া ফরমােরর ওভারেলাড সম ার িনরসন হেয়েছ। 

(৫) কে র আওতায় ৬.১২ লাখ ন ন াহক িব ৎ সংেযাগ পােব এবং তােদর আথসামািজক অব ার উ িত 
হেব। 
(৬) কে র আওতায় িসেলট আ িলক ওএ এম কমে  িনিমত হেল িসেলট ত াবধায়ক েকৗশলী ও িনবাহী 

েকৗশলীর দ ের কমরত জনবেলর বাস ােনর সং ান হেব। 
(৭) ক  বা বায়েনর ফেল িসেলট িবভােগর ৩৯ র মে  ৩৭  উপেজলা শতভাগ িব তািয়ত হেয়েছ। 
 
বাপিবেবা’র সদে র (িবতরণ ও পিরচালন) মতামতঃ 
 
বাপিবেবা’র সদ  (িবতরণ ও পিরচালন) জনাব মা. জিহ ল ইসলাম আেলাচ  কে র -িব িতর জ  ঃখ 

কাশ কের এ িবষেয় হীত পদে প েলা অবিহত কেরন। পদে প েলা হে - 
(১) -িব িত েলা ইিতমে ই সমাধান করা হেয়েছ;  
(২) এ িবষেয় িসেলট জােনর ত াবধায়ক েকৗশলীেক তদ  কিম  করার িনেদশ এবং কিম েত পিবেসর 
িডিজএেমর (কািরগির) অ ি ;  
(৩) এ ধরেনর -িব িত অ  কােনা ওয়াক-অডাের হেয়েছ িক না স িবষেয় যাচাই করা;  
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(৪) আইএমইিড’র আেগর িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর আেলােক ব া হণ। 
 
৩.৬.১.১। ক  ব াপনা কিম র সভা, ক  ি য়ািরং কিম র সভা আেয়াজন, কমপিরক না ণয়ন ও 
বা বায়ন, সভা ও িতেবদেনর িস া  বা বায়ন, অ গিতর ত  রণ ইত ািদ পযােলাচনা ও পযেব ণঃ 
 

ক  বা বায়ন কিম র সভা(PIC), ক  ি য়ািরং কিম র (PSC) সভার কাযিববরণীর িবিভ  দিললপ  
পরী া কের দখা হয়। ক  বা বায়ন কিম র সভা ও ক  ি য়ািরং কিম র সভা িনধািরত সময় পরপর 
অ ি ত হেয়েছ। ক  বা বায়েন িবিভ  সম া িনেয় আেলাচনা-পযােলাচনার আেলােক িস া  হীত হেয়েছ। 
 
৩.৬.২। ক  সংেশাধেনর কারণঃ 
 
িনে  বিণত কারেণ কে র ময়াদ ২ বছর অথাৎ িডেস র ২০২০ পয  ি  করা হয়।  
 ক র বা বায়ন ময়াদ জা য়াির ২০১৬ থেক িডেস র ২০১৮ পয । উে , ক  গত ১০ ম 

২০১৬ অ ি ত একেনক সভায় অ েমািদত হয়। লত ক  অ েমাদেনর পর ক  বা বায়েনর 
কায ম  হয়। ফেল ক  বা বায়েনর কায ম েতই ৬ (ছয়) মাস িপিছেয় যায়। 
 

 িডিপিপ’র সং ান অ যায়ী বােজট বরা  না পাওয়া। উে , ক র আওতায় অ েমািদত িডিপিপ 
সং ােনর িবপরীেত এিডিপেত া  বােজেটর বরা  িন পঃ 

 
অথ-বছর িডিপিপেত সং ান এিডিপেত  বরা  

২০১৫-২০১৬ ১৮৪.০৩(১২.১৭%) ০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৫৬৭.৫৯(৪০.০৫%) ১১৮.২৩ 

২০১৭-২০১৮ ৫২৮.২৮(৩৭.২৭%) ৩০০.০০ 

মাট ১২৭৯.১০(৯০.৯৬%) ৪১৮.২৩(২৯.৭২%) 
 
 ল িডিপিপেত টান-কী িভি েত ১২  ন ন উপেক  ও ৩  ন ন ইিচং শেনর সং ান রেয়েছ। 

উ  উপেক  ও ইিচং শন েলা িনমােণর জ  েয়াজনীয় ভ‚িম অিধ হণ ি য়া স  করেত 
দীঘ সমেয়র েয়াজন হেয়িছল। ফেল ১২  ন ন উপেক  ও ৩  ন ন ইিচং শেনর িনমাণ কাজ 
৩১ িডেস র ২০১৮-এর মে  স  করা স ব হয়িন। 
 

 ল িডিপিপেত অ  বাপিবেবা’র সদর দ র  ক া ােস িনিমত  ১০-তলা ফাউে শেন ৬-তলা 
এি িকউ ভ অিফস ভবন (২  বইজেম সহ) ও আ িলক ওএ এম কমে , িসেলেটর িনমাণ কাজ 
৩১ িডেস র ২০১৮-এর মে  স  করা স ব হয়িন। কারণ আ িলক ওএ এম কমে ে র ভ‚িম 
অিধ হণ ি য়া স  করেত দীঘ সমেয়র েয়াজন হেয়িছল। 
 

 ক  বা বায়ন এলাকা িবেশষ কের িসেলট পিবস-২, নামগ  ও ন েকানা পিবেসর অিধকাংশ 
ভৗেগািলক এলাকা হাওর-ব ওড় ও িন  এলাকা হওয়ায় লাইন িনমাণ পে র পিরবহেন অ িবধার 

কারেণ লাইন িনমাণ অ গিত াহত হেয়িছল। যার জ  ৭৮৫০ িক.িম. লাইন িনমাণ কাজ ৩১ িডেস র 
২০১৮-এর মে  স  করা স ব হয়িন। 
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৩.৬.৩। আইএমইিড’র পািরশঃ 
 
লকডাউেন অিফস ব  থাকায় আইএমইিড’র পিরদশন িতেবদেনর পািরেশর আেলােক হীত ব ার িবষয় 

িতেবদেন অ  করা স ব হয়িন। তেব আইএমইিড’র িশ  ও শি  স র প ী িব তায়ন কায েম 
সহায়তার লে  অ ািধকার িভি েত গত প চ বছের বাপিবেবা’র িতন  কে র িনিবড় পিরবী ণ কায ম 
পিরচালনা কের িতন  িতেবদন তির কের। ‘প ী িব তায়ন স সারণ ঢাকা িবভাগীয় কায ম-২ 
(সংেশািধত)’ কে র িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেন ‘লাইন িনমাণ কাজ চলাকালীন সংি েদর পারিভশন 
জারদার করা ও যৗথ পিরদশন কায ম যথাযথভােব পিরচালনা করা’ ও ‘ভাঙা/ফাটল  পাল এক  হেলও 

িবতরণ লাইেনর জ  িঁক ণ হওয়ায় ভাঙা/ফাটল  পােলর বহার স ণ পিরহার করা ও যথাযথভােব 
পাল াপন করা’র িবষেয় পািরশ করা হেয়িছল। ‘প ী িব তায়ন স সারেণর মা েম ১৮ লাখ াহক 

সংেযাগ দান’ কে র িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনও ‘আংিশক অস ণ লাইেনর যৗথ পিরদশন না কের 
কাজ  স  কের যৗথ পিরদশন করার ব া নওয়া যেত পাের’ বেল পািরশ করা হেয়িছল। আইএমইিড’র 
িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশমালা প ী িব তায়ন কায েমর ন ন বা চলমান কে র জ  সহায়ক 
হেত পাের। িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন েলার পািরশমালা ক  িভি ক িছল িন পঃ 
 
৩.৬.৩.১। “প ী িব তায়ন স সারণ ঢাকা িবভাগীয় কায ম-২ (সংেশািধত)” ক ঃ 
 
উ  ক র িনিবড় পিরবী ণ কায ম পিরচালনা করা হেয়িছল ২০১৭-২০১৮ অথ বছের এবং ন,২০১৮ 

িতেবদন র কাজ সমা  হয় । িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশমালা (উ  িতেবদেনর অ ে দসহ) 
হেলাঃ 
১।  (৭.১.১।) লাইন িনমাণ কাজ চলাকািলন  সংি েদর পারিভশন জারদার করা ও যৗথ পিরদশন কায ম 
যথাযথ ভােব পিরচালনা করা (অ ে দ : ৩.২.৩); 
২।  (৭.১.২।)  কািরগির ও আিথক িদক থেক অলাভজনক হওয়ায় ৭৫ কিভএ, ৫০ কিভএ, ৩৭.৫ কিভএ 
া ফরমার িদেয় আবািসক সংেযাগ দােনর িডজাইন না করা (অ ে দ : ৩.১৮); 

৩।  (৭.১.৩।) কািরগির ও আিথক িদক থেক অলাভজনক হওয়ায় ৩x২৫ কিভএ এর উপের া ফরমার 
াংক হেল িসংেগল ফজ া ফরমার বহার না কের ৩- ফজ  া ফরমার বহার  করা যেত পাের 

(অ ে দ : ৩.১৮); 
৪।  (৭.১.৪।)  কােন র বহার না কের ই  করা হেল উ  ােন রডহট হেয় সংেযাগ িবি  হেয় যায় এবং 
ঘটনা এড়ােনার জ  ি - ফজ ও িসংেগল- ফজ এইচ  এবং এল  লাইেন জা াের কােন র বহার িনি ত 

করা। ই  পিরহার করা (অ ে দ : ৩.২); 
৫।  (৭.১.৫।) অিধকাংশ িসংেগল ফজ লাইন িক  িদন পর িতন- ফজ করার েয়াজনীয়তা দখা দয় িবধায় 
িসংেগল ফজ এইচ  এবং িসংেগল ফজ এল  লাইন িনমাণ পিরহার করা; 
৬।  (৭.১.৬।)  ভাংগা/ ফাটল  পাল এক  হেলও িবতরণ লাইেনর জ  িঁক ণ হওয়ায় ভাংগা/ ফাটল  
পােলর বহার স ণ েপ পিরহার করা ও যথাযথভােব পাল াপন করা (অ ে দ : ৩.২); 

৭।  (৭.১.৭।) কােন র বহার না কের ই  করা হেল উ  ােন রডহট হেয় সংেযাগ িবি  হেয় যায় এবং 
ঘটনা এড়ােনার জ  E24 (Armour Rod) বহার করা, সািভস েপ E17/ Connector বহার করা 

এবং 3D তাের K21 বহার করা (অ ে দ : ৩.২); 
৮।  (৭.১.৮।) ব পাত হেত র ার জ  ৩৩ কিভ লাইেন এইচ  লাইেন সকল ােন Sky wire বহার 
করা অ থায় ৩৩ কিভ উপেকে  ািপত য াংশ িত  হেব (অ ে দ : ৩.২); 
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৯।  (৭.১.৯।) ব পাত হেত র ার জ  পাল াউি ং িনি ত করা ও যথাযথ ােন পাল ডাউন গাই বহার 
করা (অ ে দ : ৩.২); 
১০। (৭.১.১০।) াহেকর িনকট থেক া  ত  হেত দখা যায় য, সংেযাগ া  অিধকাংশ াহক ও সংেযােগর 
অেপ ায় অেপ মান অিধকাংশ াহকই অিতির  টাকা িদেয়েছন। ানীয় অসা  চ  এই কােজ জিড়ত বেল 
াহেকরা অবিহত কের। এ ে  ক  ব াপনাগত িদক ও ানীয় পিবেসর িনয় ণ ব া আেরা ঢ় করেত 

হেব (অ ে দ : ৩.১৩); 
১১। (৭.১.১১।) লাইেন া ফরমার উে ালন না কের বা িক  া ফরমার উে ালন কের বা া ফরমার উে ালন 
না কের সািভস প দান কের, অথাৎ হাফডান লাইন প ী িব ৎ সিমিতর িনকট হ া র না করা (অ ে দ : 
৩.১৪); 
১২। (৭.১.১২।) কে র আওতাধীন সিমিত েলা লাভ জনক করেত হেল িপক আওয়াের আবািসক িব ৎ 
াহেকর িব ৎ বহােরর েযাগ ি  করেত হেব (অ ে দ : ৩.১৩); 

১৩। (৭.১.১৩।) কান কে র আওতায় য় ত িমটার স হ ঐ কে র আওতায় িনিমত লাইেন ািপত হে  
িকনা ইহা িনি ত করা (অ ে দ : ৩.১৬); 
 

১৪। (৭.১.১৪।) পিবেসর েয়াজনীয় ন ন/ মতা ি  উপেকে র কািরগির অ েমাদন ও ান িনবাচন িনি ত 
কের কে  অ ি  িনি ত করা এবং ক  অ েমাদেনর ব া নওয়া (অ ে দ : ৩.৪); 
১৫।(৭.১.১৫।) মালামাল েয়র ে  ই-িজিপেত বিশ পিরমােণ দরপ  আহবান করা (অ ে দ : ৩.১৯)।  
 
 
৩.৬.৩.২। “প ী িব তায়ন স সারণ লনা িবভাগীয় কায ম-২ (সংেশািধত)” ক ঃ 
 
উ  ক র িনিবড় পিরবী ণ কায ম পিরচালনা করা হেয়িছল ২০১৬-২০১৭ অথ বছের এবং ন,২০১৭ 

িতেবদন র কাজ সমা  হয় ।িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশমালা (উ  িতেবদেনর অ ে দসহ) 
হেলাঃ 
১। (৭.১.১।) েয়াজন অ যায়ী স ালন লাইেনর মতা ি  বা ন ন স ালন লাইন িনমােণর জ  পাওয়ার 
ীড কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (িপিজিসিব) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের; 

২। (৭.১.২। ) েয়াজন অ যায়ী তাৎ িণক লাইন ব  বা চা করণ ও ত াহক সবা দওয়ার জ  উপেকে  
সাব িণক দ  লাকবল িনেয়াগ করা যেত পাের; 
৩। (৭.১.৩।) ন ন িনিমত ৬৫০০ িকেলািমটার লাইন ও ১৬  ন ন উপেক  র ণােব ণ ও পিরচালনা করার 
জ  লাকবল িনেয়াগ করা যেত পাের; 
৪। (৭.১.৪। ) অিতির  পাওয়ার া ফরমার য় করার িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের। 
 

৩.৬.৩.৩। “প ী িব তায়ন স সারেণর মা েম ১৮ ল  াহক সংেযাগ দান” ক ঃ 
 
উ  ক র িনিবড় পিরবী ণ কায ম পিরচালনা করা হেয়িছল ২০১৪-২০১৫ অথ বছের এবং ন,২০১৫ 

িতেবদন র কাজ সমা  হয় । িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশমালা (উ  িতেবদেনর অ ে দসহ) 
হেলাঃ 
১। (৫.১.১।) নগতিমন র া কের  সািভস প খালাবাজার থেক কনা বা  াহেকর জ  উ ু  কের দওয়া 
যেত পাের।  
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২। (৫.১.২।) স কভােব জিরমানা আদায় এবং িসে েমর মান উ য়েন পাওয়ার ফ া র পিরমাপ করা যায় এমন 
িডিজটার িমটার (৩- ফজ) াপন করেল সিমিত ও াহক উভেয়র লাভবান হেত পাের।  
৩। (৫.১.৩।) েয়াজন অ যায়ী তাৎ িণক লাইন ব  বা চা করণ ও ত াহক সবা দওয়ার জ  উপেকে  
সাব িণক দ  লাকবল িনেয়াগ করা যেত পাের। 
৪। (৫.১.৪।) আংিশক অস ণ লাইেনর যৗথ পিরদশন না কের কাজ  স ণ কের যৗথ পিরদশন করার ব া  
নওয়া যেত পাের।  

৫। (৫.১.৫।) িডিপিপ-এর ল মা া অ যায়ী ক  িডেস র/২০১৫, এর মে  অ েমািদত েয় সমা  হেব 
না। িব ৎ িবভাগ/প ীিব তায়ন বাড অিবলে  িডিপিপ সংেশাধন এবং ময়াদ ি র িবষেয়  যথাযথ 
ক পে র অ েমাদন হেন উে াগ িনেত পাের।  
৬। (৫.১.৬।)  িডিপিপ সংেশাধেনর সময় াহক পযােয় সংেযাগ দােনর কাজ কে র আওতায় অ  করা 
যেত পাের।  

৭। (৫.১.৭।)  মাঠ পযােয় ি  মািলকানাধীন জিমর উপর ঁ  াপেন মািলকেদর প  থেক বাধা আেস। 
ভিব েত হীত  ক স েহর জ  জিমর িত  র ণর িবষয়  বাপিবেবা িবেবচনা করেত পাের। 
৮। (৫.১.৮।) ন ন ক  নয়ন ও বা বায়েনর কায ম অিধকতর কাযকর করার  প ী িব ৎ সিমিত স েহর ( 

ক  পিরচালনা ও র ণােব ণকারী িত ান) সংি  কমকতােদর সােথ আইএমইিড ও পিরক না 
কিমশেনর সংি  কমকতােদর সােথ  মত িবিনময় সভা আেয়াজন করা যেত পাের।  
৯। (৫.১.৯।) কে র অবকাঠােমার আওতায় আেরা ল  ল  াহক ন ন সংেযােগর জ  আেবদন করেত 
পাের। সই িবেবচনা কের িব ৎ উৎপাদেনর িবষয় িবেবচনা করা যেত পাের। 
১০। (৫.১.১০।) ৩৩/১১ কিভ উপেকে র ািপত  ১১ কিভ ACR/OCR  চা  রাখা যেত পাের। 
১১। (৫.১.১১।)  ন ন িনিমত  ৪৭৫০০ িকেলািমটার লাইন র ণােব ণ ও পিরচালনা  করার জ  লাকবল 
িনেয়াগ করা যেত পাের। 
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অ ায়ঃ চার 

SWOT িবে ষণ 

 
৪. SWOT িবে ষণঃ 
 
৪.১ সবল  (Strength) িদক েেলাঃ 
 
৪.১.১। ইিচং শন ৩  াপেনর ফেল লাইেনর পিরচালন ও র ণােব ণ অেনক সহজ হেব এবং শাটডাউন 
নওয়া/উ েয় দওয়া সহজ হেব; 

৪.১.২। ১৮  উপেকে র মতা ি  পাওয়ায় উপেকে র ওভারেলাড সম ার সমাধান হেয়েছ; 
৪.১.৩। ন ন লাইন িনমাণ ও ১৮  উপেকে র মতা ি  পাওয়ায় ওভারেলােডর দ ন ভাে েজর আপ-ডাউন 
সম ার িনরসন হেয়েছ; 
৪.১.৪। মালামাল সং েহ িপিপআর-২০০৮ ও িপিপএ-২০০৬ স কভােব অ সরণ করা হেয়েছ; 
৪.১.৫। িব ৎ সংেযােগর ফেল আয় বেড়েছ; 
৪.১.৬। ক  বা বায়েনর ফেল ৬ লাখ ১১ হাজার ৫৬০ জন ন ন াহকেক সংেযাগ দওয়া ছাড়াও আেরা ন ন 
াহকেক সংেযাগ দওয়ার অবকাঠােমা তির হেয়েছ; 

৪.১.৭। িব ৎ বহােরর ফেল এলাকায় অথৈনিতক ও সামািজক উ য়েনর েযাগ তির হেয়েছ; 
৪.১.৮। এলাকায় জনেগা ীর আয় ও জীবনযা ার মান মাগত ি  পাওয়ার েযাগ তির হেয়েছ; 
৪.১.৯। এলাকায় িব ৎ ব া স সারেণর ফেল ন ন ন ন িশ  িত ান গেড় ওঠার েযাগ তির হেয়েছ; 
৪.১.১০। িশ  ও যাগােযাগ ব া সােরর ফেল কমসং ান, িবেশষ কের মিহলােদর কমসং ান ি  হেয়েছ। 
 
৪.২ বল  (Weakness) িদক েলাঃ 
 
৪.২.১। াজ-আউেটর া  এইচ  তােরর সােথ বা েব া  এইচ  তােরর পিরমাণগত (িমটার) গরিমল 
(৯.৭%); 
৪.২.২। াজ-আউেটর া  সািভস তােরর সােথ বা েব া  সািভস তােরর পিরমাণগত (িমটার) গরিমল 
(১৫.৫৯%); 
৪.২.৩। াজ-আউেটর ঁ র সাইেজর সােথ বা েবর ঁ র সাইেজর িক  িক  গরিমল পাওয়া যায়; 
৪.২.৪। াজ-আউট ও বা েবর রাইট অফওেয় িক  গরিমল পাওয়া যায়; 
৪.২.৫। বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর লাইন িনমােণর কাজ যথাযথ পারিভশন না করা; 
৪.২.৬। উপেদ া িত ান লাইন িনমােণর কাজ যথাযথ পারিভশন না করা; 
৪.২.৭। ক  িবভােগ একই সােথ িবিভ  ক  চলমান। একই উপেদ া িত ান িবিভ  েজে  উপেদ া 

িত ান িহেসেব রেয়েছ। িডিপিপেত দশজন ানমা  ানপাওয়ার থাকেলও উপেদ া িত ােনর এক ও 
ানমা  জনবল না রাখা। ফেল অ  কে র ানপাওয়ার িদেয় সমী াধীন কে র িকং ও 
পারিভশন কাজ করার েযাগ থাকা; 

৪.২.৮। উপেদ া িত ােনর জনবেলর বয়েসর সীমাব তা না থাকায় অ া  বয়েসর জনবল ( কার/পিরদশক) 
িনেয়ােগর যমন েযাগ তির হয়, ক তমিন ষােটর অিধক ( ম িলডার/ ক  েকৗশলী/ পারিভশন 

েকৗশলী) বয়েসর জনবল িনেয়ােগর েযাগ তির হওয়া; 
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৪.২.৯। িনমাণ কাদার বা কািরগির পরামশ িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়   লাইন 
িনমাণকারী (বাপিবেবা) িত ােনর কােছ থাকা এবং িনিমত লাইন েঝ নওয়া িত ানেক (পিবস) িনমাণ 

কাদার বা কািরগির পরামশ িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়ে  অ  না রাখা; 
৪.২.১০। ক  িবভােগ একই সােথ িবিভ  ক  চলমান। একই কাদােরর কােছ িবিভ  েজে র একািধক 
লাইন িনমাণ কাযােদশ িব মান। কােনা কে র মালামােলর গােয় কে র নাম লখা না থাকায় এক কে র 
মালামাল অ  কে  সহেজই বহােরর েযাগ ি  হেয়েছ। কােনা কে র অিতির  মালামাল তােদর 

াের সহেজই রাখেত পারেছ; 
৪.২.১১। যৗথ পিরদশন কায ম বা বায়ন ও লাইন িনমােণর পারিভশন স কভােব হে  না; 
৪.২.১২। লাইেন িডজাইনগত  তীয়মান হয়। অিধকাংশ লাইন িডজাইন রা ার পাশ িদেয় করা হয়িন; 
৪.২.১৩। পােলর িডমােকশন িচ /মািকংেয়র অ তা; 
৪.২.১৪। িনিমত লাইেন পাল না ািরং না থাকা; 
৪.২.১৫। অিধকাংশ পাল ২ িফট কম াপন/ প তা আেছ; 
৪.২.১৬। াজ-আউট E1-1(টানা) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব টানা পাওয়া যায় নাই; 
৪.২.১৭। াজ-আউট F 2-1( লগ) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব লগ পাওয়া যায় নাই; 
৪.২.১৮। াজ-আউট M 2-1 (Grounding rod) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব াউনিডং রড     
পাওয়া যায় নাই; 
৪.২.১৯। িক  িক  পােল াউি ং করা হয়িন; 
৪.২.২০। িক  িক  পাল হেল আেছ, ডাউন গাই িদেত হেব; 
৪.২.২১। িম থেক ১০ িফট উ তায় া ফরমার াপন করা। 
 
৪.৩ েযাগ িবধা (Opportunity): 
 
৪.৩.১। ক  বা বায়েনর ফেল ল মা ার থেক আেরা ল ািধক ন ন াহকেক সংেযাগ দয়া স ব হেব; 
৪.৩.২। িসে ম লস ব লাংেশ াস পাে ; 
৪.৩.৩। ােম ােম িব ৎ সরবরােহর অবকাঠােমা তির হেয়েছ। ােম ােম িশ , হ স- রিগর খামার গেড় 
উঠেছ এবং ভিব েত আেরা াপকভােব ি  পােব; 
৪.৩.৪। ২০২১ সােলর মে  ঘের ঘের িব ৎ পৗঁছােনার সরকার ঘািষত কায ম বা বায়েনর জ  এ ক  
সহায়ক িহেসেব িবেবচনার েযাগ রেয়েছ; 
৪.৩.৫। ক  এলাকায় িবেশষ কের মিহলােদর কমসং ােনর েযাগ তির হেয়েছ। কমঘ া ি  পেয়েছ। ফেল 
মা েষর আয় ি  পাওয়ার স াবনা ি  হেয়েছ; 
৪.৩.৬। সরকাির- বসরকাির সবা হণ সহজতর হেয়েছ; 
৪.৩.৭। ই ারেনট বহার ি  পাওয়ায় দশ-িবেদেশ যাগােযাগ সহজতর হেয়েছ। 
 
৪.৪ িঁক (Threat/Challenge): 
 
৪.৪.১। লকডাউেনর কারেণ িডেস র ২০২০-এর মে  কে র কাজ সমা  না হওয়ার স াবনাই বিশ; 
৪.৪.২। ক  বা বায়ন এলাকা িবেশষ কের নামগ  পিবেসর ভৗেগািলক এলাকা হাওর-ব ওড় ও িন  এলাকা 
হওয়ায় লাইন িনমাণ প  পিরবহেন জ লতার কারেণ ল মা া অ যায়ী লাইন িনমাণ বাধা  হে ;  
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৪.৪.৩। যথাযথ পারিভশন না হওয়ার কারেণ লাইন িনমাণ মােনর িদক থেক ঘাটিত থেক যাে , যা 
ভিব েত ও বতমােন িনরবি  িব ৎ সরবরােহর জ  মিক। যার কারেণ লাইন র ণােব েণ অিতির  

মঘ া িনয়িমত য় হেব ও াহক ভাগাি  বাড়েব; 
৪.৪.৪। িন মােনর লাইন িনমােণর কারেণ ঘন ঘন িব ৎ িব াট ঘটেব, এক  ঝড় বাতাস হেল লাইন ফ  হেব, 
পযা  িব ৎ উৎপাদন থাকা সে ¡ও াহক িত িব ৎ বহার (িক.ও.আ) কেম যােব, সরকােরর রাজ  আয় 
কেম যােব, প ী িব ৎ সিমিত েলার র ণােব ণ খরচ ব েণ বেড় যােব, র ণােব ণ করার মালামােলর 
ঘাটিত দখা যােব, যথাসমেয় র ণােব ণ করেত পারেব না এবং সবার মান কেম যােব; 
৪.৪.৫। চলমান সব ক  শষ হেয় গেল র ণােব ণ করার মেতা মালামাল অলাভজনক প ী িব ৎ 
সিমিত েলার কােছ থাকেব না বা মালামাল য় করেতও পারেব না যা অলাভজনক প ী িব ৎ সিমিত েলার 
িব ৎ িবতরণ ব ার জ  মিক হেয় দ ড়ােব এবং সরকারেক িনয়িমত সরাসির ভ িক িদেত হেব বা ন ন 

েজে র আড়ােল ভ িক িদেত হেব; 
৪.৪.৬। যসব এলাকায় বতমােন লাইন িনিমত হে , অিধকাংশ এলাকাই রবত /অবেহিলত অ ল। লাইেনর 
পিরমাণ যভােব বেড়েছ, সই হাের লাইন ান বােড়িন। এেত যথাসমেয় লাইন র ণােব ণ বা াহেকর 
অিভেযাগ সমাধান না হওয়ার স াবনা থেক যায়; 
৪.৪.৭। িনমাণ ত খরেচর চেয় বিশ খরচ প ী িব ৎ সিমিত েলার প ী িব ৎ সিমিত েলার অ েল  
িকং হেব ।  DSL বা debt Service liability বেড় যােব, যা অলাভজনক প ী িব ৎ সিমিত েলােক 

আেরা অলাভজনক এবং লাভজনক প ী িব ৎ সিমিত েলােক অলাভজনক পযােয় িনেত পাের। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

অ ায় : প চ 

পযােলাচনা থেক া  সািবক পযেব ণ 

 
সেরজিমেন পিরদশন, াইমাির ও সেক াির তে র আেলাচনা-পযােলাচনায় িন বিণত সম া িচি ত করা 
হেয়েছঃ 
৫.১। াজ-আউেটর া  এইচ  তােরর সােথ বা েব া  এইচ  তােরর পিরমাণগত (িমটার) গরিমল 
(৯.৭%); 
৫.২। াজ-আউেটর া  সািভস তােরর সােথ বা েব া  সািভস তােরর পিরমাণগত (িমটার) গরিমল 
(১৫.৫৯%); 
৫.৩। াজ-আউেটর ঁ র সাইেজর সােথ বা েবর ( ছাট) ঁ র সাইেজর িক  িক  গরিমল পাওয়া যায়; 
৫.৪। াজ-আউট ও বা েবর রাইট অফওেয় িক  গরিমল পাওয়া যায়; 
৫.৫। বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর ানীয় অিফস ক ক লাইন িনমােণর কাজ যথাযথভােব পারিভশন বা 
মিনটিরং না করা; 
৫.৬। উপেদ া িত ান লাইন িনমােণর কাজ যথাযথভােব পারিভশন না করা; 
৫.৭। িডিপিপেত দশজন ানমা  ানপাওয়ার থাকেলও উপেদ া িত ােনর এক ও ানমা  জনবল 
না রাখা। উপেদ া িত ােনর ানমা  না থাকায় অ  কে র ানপাওয়ার িদেয় সমী াধীন কে র িকং 
ও পারিভশন কাজ করার েযাগ থাকা; 
৫.৮। উপেদ া িত ােনর জনবেলর বয়েসর সীমাব তা না থাকায় অ া  বয়েসর জনবল ( কার/পিরদশক) 
িনেয়ােগর যমন েযাগ তির হয়, ক তমিন ষােটর অিধক ( ম িলডার/ ক  েকৗশলী/ পারিভশন 

েকৗশলী) বয়েসর জনবল িনেয়ােগর েযাগ তির হওয়া; 
৫.৯। ক  িবভােগ একই সােথ িবিভ  ক  চলমান। একই কাদােরর কােছ িবিভ  েজে র একািধক লাইন 
িনমাণ কাযােদশ িব মান। কােনা কে র মালামােলর গােয় কে র নাম লখা না থাকায় এক কে র 
মালামাল অ  কে  সহেজই বহােরর েযাগ ি  হেয়েছ; 
৫.১০। যৗথ পিরদশন কায ম বা বায়ন ও লাইন িনমােণর পারিভশন স কভােব হে  না; 
৫.১১। লাইেন িডজাইনগত  তীয়মান হয়। অিধকাংশ লাইন িডজাইন রা ার পাশ িদেয় করা হয়িন; 
৫.১২। পােলর িডমােকশন িচ /মািকংেয়র অ তা; 
৫.১৩। িনিমত লাইেন পাল না ািরং না থাকা; 
 
৫.১৪। অিধকাংশ পাল ২ িফট কম াপন/ প তা আেছ; 
৫.১৫। াজ-আউট E1-1(টানা) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব টানা পাওয়া যায় নাই; 
৫.১৬। াজ-আউট F 2-1( লগ) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব লগ পাওয়া যায় নাই; 
৫.১৭। াজ-আউট M 2-1 (Grounding rod) দখােনা হেলও অেনক ে  বা েব াউনিডং রড 
পাওয়া যায় নাই; 
৫.১৮। িক  িক  পােল াউি ং করা হয়িন; 
৫.১৯। িক  িক  পাল হেল আেছ, ডাউন গাই িদেত হেব; 
৫.২০। িম থেক ১০ িফট উ তায় া ফরমার াপন করা। 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 

অ ায় : ছয় 

সমী ার পািরশস হ ও উপসংহার 

 
৬। সমী াধীন ক  সেরজিমেন পিরদশন ও ত ািদ পযােলাচনায় িন প পািরশ েলা করা হেলাঃ 
 
৬.১.১। ক  চলমান রেয়েছ। অ  কে র আওতায় সমা  সকল াজ-আউট অ ািধকার িভি েত তীয় 
প  ারা গ ত সমী া/তদ  কিম  িদেয় াজ-আউট তদ  বা যাচাই কের -িব িত েলার সমাধান ও 
পে র সম য় করা; 
৬.১.২। আেগর িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেন আইএমইিড’র পািরশ েলা আমেল িনেল -িব িত েলা 
পিরহার করা স ব হেতা। আইএমইিড’র পিরদশন িতেবদন ও িনিবড় পিরবী ণ িতেবদেনর পািরেশর 
আেলােক ব া হণ করা; 
৬.১.৩। লাইেনর -িব িত েলা পিরহার ও পে র স ক বহার িনি ত করেত লাইন িনমাণ কাজ 
চলাকালীন উপেদ া িত ােনর মাঠ পযােয় পারিভশন জারদার করার লে  বাংলােদশ প ী িব ত ায়ন 
বােডর যথাযথ মিনটিরং করা; 

৬.১.৪। িনমাণ কাদার বা উপেদ া িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়   লাইন িনমাণকারী 
(বাপিবেবা) িত ােনর কােছ না রেখ িনিমত লাইন েঝ নওয়া িত ানেক (পিবস) িনমাণ কাদার বা 
উপেদ া িত ান বা ােরর ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়ে  অ  করার িবষয় িবেবচনায় িনেয় আসা, 
কমপে  িনমাণ কাদার/উপেদ া িত ান/ ার য কােনা এক র ক  ও মিনটিরংেয়র দািয়ে  অ  
করা; 
৬.১.৫। ভাঙা/ফাটল  পাল এক  হেলও িবতরণ লাইেনর জ  িঁক ণ হওয়ায় ভাঙা/ফাটল  পােলর 

বহার স ণ পিরহার করা ও যথাযথভােব পাল াপন করা; 
৬.১.৬। লাইন িকং, লাইন িনমাণ পারিভশন ও আস-িব  করেণর কাজ শতভাগই মাঠ পযােয়র কাজ। মাঠ 
পযােয়র কাজ স কভােব স াদন ও পারিভশেনর জ  উপেদ া িত ােনর জনবেলর বয়েসর সীমাব তা 
সবিন  ১৮ বছর এবং সেবা  ৬৫ বছর িনধারণ করা; 
৬.১.৭। টকসই লাইন িনমােণর লে  দ  পারিভশন জ  একই জনবল একািধক কে  বহার পিরহার 
করা েয়াজন। একই জনবল একািধক কে  বহার রাধকে  এবং জনবল িনিদ  করেত উপেদ া িত ােনর 

ানমা  অ  করা; 
৬.১.৮। এক  ক  (লাইন িনমাণ, উপেক  িনমাণ ও িমটার সংেযাগ) চলমান থাকা অব ায় একই এলাকায় 
অ  ক  (লাইন িনমাণ, উপেক  িনমাণ ও িমটার সংেযাগ) দওয়ার িবষয় িবেবচনা কের ক  দওয়া; 
৬.১.৯। স ক উ তায় া ফরমার াপন না করেল ঘটনার আশ া থােক। িবতরণ লাইেনর জ  িঁক ণ 
হওয়ায় যথাযথভােব স ক উ তায় া ফরমার াপন; 
৬.১.১০। সকল লাইন িনমাণ কাজ এল এেম না রেখ িক  িক  লাইন িনমাণ কাজ ইিজিপেত ও এেম দওয়া 
যেত পাের; 

৬.১.১১।  পে র স ক িহেসব  ও এক কে র প  অ  কে  বহার রাধকে  কে র পে  ( পাল, 
ফরমার, িমটার, বয়ার তার, সািভস প, স আম) কে র নাম দওয়া। 
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সংেযাজনী 
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দি ণ রমা উপেক , িসেলট পিবস-১ 

 
 

চলমান িনমাণ আেলাকিচ -১ 
 

িবয়ানীবাজার উপেক , িসেলট পিবস-১ 

 
 

চলমান িনমাণ আেলাকিচ -২ 
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না ঘাট-২ উপেক , হিবগ  পিবস 

 
 
 

 
 

চলমান িনমাণ আেলাকিচ -৩ 
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হ  উপেক , মৗলভীবাজার পিবস 

 

 
 

চলমান িনমাণ আেলাকিচ -৪ 
 
 

নবীগ -৩ উপেক , হিবগ  পিবস 

 
 

চলমান িনমাণ আেলাকিচ -৫ 
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লাইন িনমাণ তােরর সরজিমেন া  ত ািদঃ টিবল ১ 
 
W/O NO :   11-HBJ-06112019-SDP-DL-48-02 
S/S : NABIGONJ.                                LOT NO : BN-085 .                                 PBS : 
HABIGONJ 

Pole no As per as 
built  (Meter) 

Actual / Field 
survey  (Meter) 

Deference 
(Meter) 

Remarks 

B 211/13/9/1-X To 
1 

75 67 07  

1 to 2 60 50 10  
2 to 3 75 73 02  
3 to 4 70 68 02  
4 to 5 85 80 05  

5 to 5/1 90 67 23 1-QHT 
5 to 6 80 72 08  
6 to 7 75 72 03  
7 to 8 72 69 03  
8 to9 80 85 -05  

9 to 10 80 77 03  
10 to11 80 61 19  
11 to 12 90 74 16  
13 to13 85 75 10  
13 to 14 70 74 -04  
14 to15 85 83 02  
15 to16 90 81 09  

17 to17/A 45 51 -06 LT  (3Dup) 
17 to 17/B 46 24 21 LT  (3Dup) 
17 to 18 40 47 -07  
18 to19 60 71 -11  

19 to19/1 60 52 08 1-QHT 
20 to 20/1 40 37 03  

20/1 to 20/1/A 40 30 10 LT  (3Dup) 
20/1 to 20/1/B 45 35 10 LT  (3Dup) 

20 to 21 52 51 01  
21 to 22 52 51 01  
22 to 23 57 53 04  
23 to 24 85 82 03  
25 to 26 76 75 01  
27 to 28 60 58 02  
28 to 29 90 76 14  
29 to 30 30 28 02  
30 to 31 85 82 03  

31 to 31/A 28 18 10 LT  (3Dup) 
32 to 33 86 83 03  

33/1 to 33/1/1 55 54 01 1-QHT 
33 to 34 53 41 12  
34 to 35 72 62 10  
35 to 36 70 50 20  
36 to 37 75 73 02  
38 to 39 60 61 -01  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

39 to 40 60 55 05  
40 to 41 65 55 10  
41 to 42 50 42 08  
42 to 43 45 54 -11  

B211/13/9/1-X43 
to 44 

24 21 03  

44 to 45 85 74 11  
45 to 45/A 40 29 11 LT  (3Dup) 

45 to 46 55 46 09  
46 to 47 60 47 13  
47 to 48 55 45 10  

48 to 48/1 50 47 03  
48/1 to 48/2 60 56 04  
48/2 to 48/3 52 48 04  
48/4 to 4/A 46 40 06 LT  (3Dup) 

48/4 to 48/5 38 34 04  
48/5 to 48/6 48 41 07  
48/6 to 48/7 70 68 02  
48/7 to 7/A 40 31 09 LT  (3Dup) 

48/7 to  48/8 68 63 05  
48/8 to 48/9 60 57 03  

9 to 9/A 30 27 03 LT  (3Dup) 
40/9 to 48/10 70 65 05  

48/10 to 48/11 35 32 03  
48/11 to 48/12 50 48 02  
48/12 to 48/13 68 64 04  
48/13 to 48/14 38 37 01  
48/14 to 48/15 67 61 06  
48/15 to 48/16 50 41 09  
48/16 to 16/1 68 61 07  
16/1 to 16/1/A 45 44 01 LT  (3Dup) 

49 to 49/A 46 36 10 LT  (3Dup) 
49 to 50 50 45 05  
50 to 50 45 41 04  

51 to 51/A 45 39 06 LT  (3Dup) 
51 to 52 46 42 04  

54 to 54/A 30 35 -05 LT  (3Dup) 
54 to 55 45 42 03  

Total  4703 4286 417 9.7% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
টিবলঃ ২ 

 
 
Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
s/s: Chunarughat                                                              CKT: A,B,D,E 
Lot No: CU-95                                                                  PBS: Hobigonj 
 

Pole No As-
built 
SD 

Actual 
SD 

As- 
built 
K-21 

Actual 
k-21 

As- 
built 
D-11 

Actual 
D-11 

Remarks 

1 1 1 1 0 17 12  
1-A 1 1 1 1 18 12  

2 3 3 1 1 96 88  
2-A 3 3 1 1 69 61  

        
X-1-A 5 5 2 2 124 102  

        
B 3 3 1 1 48 39  
        

A-22-7-A 2 2 1 1 37 31  
        

D-62-22-A 2 2 1 1 46 46  
        

A-84-R23-43-1-1-
3-5-15-2 

1 1 1 1 21 16  

        
1-1 2 2 0 0 61 61  

        
A84-55X-23-2-11-

2-2 
4 4 0 0 105 94  

A84-55X-23-2-11-
2-3 

4 4 0 0 102 92  

        
D-45-7-6-B 2 2 1 1 49 42  

        
E-71-16/2/2X 8 8 0 0 175 134  

        
A-114-13-55-1-1-

X-B 
2 2 1 1 46 47  

        
133-28-A29-A2 1 1 3 3 18 48  
133-28-A29-A4 1 1 1 1 28 31  

133-28-A29-A2-A 1 1 1 1 17 14  
        

A-48-R23-A-11-B-
X-A1 

3 3 3 3 60 63  

A-48-R23-A11-B-
X-A2 

2 2 1 1 35 40  

A-48-R23-A11-B- 3 3 1 1 85 73  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

X-A1-A 
        

E-77-31-20-4-23-
X 

1 1 2 2 28 16  

E-77-31-20-4-23-
X-A 

7 7 1 1 144 123  

E-77-31-20-4-23-
X-A1 

3 3 2 2 55 80  

E-77-31-20-4-23-
X-A2 

8 8 1 1 190 176  

Total= 73 73 28 27 1684 1511 11.44% 
 
 
 
 

টিবলঃ ৩ 
 

Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02    Close out Date: 11-11-19 
s/s: Madabpur-1                                                             CKT: A,B,D,E 
Lot No: MA-93                                                                  PBS: Hobigonj 
Pole No As-

built 
SD 

Actual 
SD 

As- 
built 
K-21 

Actual 
k-21 

As- 
built 
D-11 

Actual 
D-11 

Remarks 

B-6-3-1-1 3 3 1 1 67 77  
B-6-3-1-1-

A 
4 5 1 1 95 103  

 7 8 2 2 162 180 11.11% 
 
 

টিবলঃ ৪ 
 

Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
s/s: Madabpur-1                                                             CKT: A,B,D,E 
Lot No: MA-237     
                                                              PBS: Hobigonj 

Pole No As-
built 
SD 

Actual 
SD 

As- 
built 
K-21 

Actual 
k-21 

As- 
built 
D-11 

Actual 
D-11 

Remarks 

F-119-5-2-2-1-
A 

2 2 1 1 41 53  

MA1-32-35-
R1-A2 

1 1 1 1 28 28  

 3 3 2 2 69 81 17.4% 
 

 
 
 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

টিবলঃ ৫ 
 

Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
S/S: CHUNARUGHAT                                                             CKT: C 
Lot No: CU-093                                                                  PBS: Hobigonj 

Pole No As-built 
SD 

Actual 
SD 

As- built 
D-11 

Actual 
D-11 

Remarks 

C-63/13/55/6X/5/15/1 2 2 32 20 12 
15/3 4 4 92 95 -1 
15/6 4 2 100 40 60 
6/A 3 4 84 122 -38 
20 3 2 85 56 19 

C-63/13/56/6 1 3 14 50 -36 
6/A 7 5 147 98 49 
11 - 5 - (124)  

11/A 4 1 106 23 83 
11/A1 5 4 82 64 18 
12/1 3 3 79 83 -4 

Total   821 651  
 
 

টিবলঃ ৬ 
 

Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
s/s: Nabiganj                                                                        CKT: B 
Lot No: BN-085                                                                  PBS: Hobigonj 

Pole No As-built SD(nos) Actual SD (Nos) Remarks 
B-211/13/9/1/X/5/1 07 05  

5/17/A 08 05  
17/B 06 06  

20/01 05 03  
20/1/A 06 04  

1/B 4 6  
48/1 4 3  
48/8 6 5  
Total 46 37 24.32% 

 
 

টিবলঃ ৭ 
 
Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
S/S : Shaistagonj                                                                        CKT: B 
Lot No: BN-085                                                                  PBS: Hobigonj 

Pole No As per As-built Actual Size Remarks 
B 84 50-4 (SPC) 45-4 (Wood) Not Same  

B 84/A 45-4(SPC) Not found Not found 
2 45-4(SPC) 35-5(SPC) Not Same 
3 45-4(SPC) 40-4(SPC) Not Same 
4 45-4(SPC) 40-4(SPC) Not Same 
7 45-4(SPC) 40-4(SPC) Not Same 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

8/5 40-4(SPC) 35-5(SPC) Not Same 
8/7 45-4(SPC) 40-4(SPC) Not Same 
8/9 40-4(SPC) 35-6(SPC) Not Same 

8/11 35-5(SPC) 35-5(SPC)  
 
 

টিবলঃ ৮ 
 

Work word No: 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
s/s: Nabiganj                                                                        CKT: B 
Lot No: BN-085                                                                  PBS: Hobigonj 
 

Pole No: B-211/13/9/1/x হেত B-211/13/9/1/x/42    
 
 

টিবলঃ ৯ 
 
 
Work word No : 11-HBJ-06112017-SDP-DL-48-02           Close out Date: 11-11-19 
 
S/S : Nabiganj                                                                        CKT: B 
 
Lot No: BN-085                                                                  PBS: Hobigonj 
 

Pole No As per As-built Actual Size Remarks 
B/211/13/9/1/x M 5-9 =03 M 5-9=01  

x/A E 6-3 নাই  
x/5/1 K20 নাই S/D x-arm এর সােথ লাগােনা 
x/9 C 1-1 =01 C1-1 =01  

x/11 Anchor Anchor Anchor rod মা র উপের 
উঠােনা 

x/17 G 136(10KVA) G 136(10KVA)  
17/A E 1-1=01,F2-1=01 নাই E1-1 = টানা 

F 2-1= লগ 
M 18-1= পাল লগ 

M 2-11= grounding rod 

17/B M18-1 নাই 
20/1/A E1-1=01,F2-1=01 নাই 

33 E1-1=01,F2-1=01 নাই 
45/A E1-1=01,F2-1=01 নাই  
48 F2-2=02 F2-2=02  

48/1 F2-2=01 F2-2=01  
48/4/A E1-1=01,F2-1=01 নাই  

48/5 F2-2=01 F2-1=01  
48/6 F2-1=01 F2-1=01  
48/7 E1-1=01,F2-1=01 নাই E1-1 = টানা 

F 2-1= লগ 9/A M 2-11 নাই 
13 F2-2=01 F2-1=01  
16 F2-2=01 F2-1=01  

51/A E1-1=01,F2-1=01 নাই E1-1 = টানা 
F 2-1= লগ 

M 2-11= grounding rod 
52 M 2-11 নাই 

54/A E1-1=01,F2-1=01 নাই 
55 F2-2=01 F2-1=01  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
সংেযাজনী-১ 

ি য়ািরং  কিম র িস া স েহর আেলােক হীত পদে পঃ 
 

 িস া  বা বায়ন 
৪.১ টকিনক াল কিম র সভার কাযিববরণীর আেলােক সংেশাধেনর 

Checklist- িতেবদেনর শেষ সং  করেত হেব। 

 করা হেয়েছ। 

৪.২ িনিবড় পিরবী ণ কােজর কম-পিরিধ (ToR) অ যায়ী 
িতেবদেনর অ ায় স েহ িবষয়িভি ক ও িনিদ  িবে ষণ 

উে খ করেত হেব। এ র Checklist Appendix এ 
সং  করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৩ িতেবদেনর ভাষা, বানান ও স াদনাজিনত  পিরহার করেত 
হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৪ িতেবদেন পযেব েণর সােথ পািরশ াসি ক করেত হেব; করা হেয়েছ। 
৪.৫ িনবাহী সার-সংে েপর উপসংহার সভার আেলাচনা অ সাের 

নিলখন করেত হেব; 
করা হেয়েছ। 

৪.৬ কে র অবিশ  সমেয় ক  কীভােব সমা  হেব স র 
রাড াপ িতেবদেন উে খ করেত হেব; 

করা হেয়েছ।অ ে দঃ৩.৫.১ 

৪.৭ িতেবদেন উি িখত ক  বা বায়েনর র িবষেয় য 
হালনাগাদ অ গিতর ত  ক  পিরচালক এবং িবআরইিব’র 
সদ  উে খ কেরেছন স িল িতেবদেন সি েবশ করেত হেব; 

করা হেয়েছ।অ ে দঃ৩.৬.১.১ 

৪.৮ এই কে  াডা সং া  কান িবষয় না থাকায় িতেবদন 
থেক াডা’র িবষয়  বাদ িদেত হেব; 

বাদ দওয়া হেয়েছ। 

৪.৯ িনবাহী সার-সংে েপ কে র ল অ েমািদত ােয়র সােথ 
সংেশািধত ােয়র ত  উে খ করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.১০ িনবাহী সার-সংে েপ কান অংশ Bold হেব না; বাদ দওয়া হেয়েছ। 
৪.১১ িতেবদেনর পযেব েণর আেলােক ভাষাগত পিরবতন কের 

অিধকতর ব িন  পািরশ করেত হেব; 
করা হেয়েছ। 

৪.১২ কে র য় কায ম বািষক য় পিরক না অ সাের হেয়েছ 
িকনা তা িতেবদেন উে খ করেত হেব। ইিজিপ ি য়া িবে ষণ 
করেত হেব; 

করা হেয়েছ। অ ে দঃ৩.২ 

৪.১৩ িতেবদেন কে র হালনাগাদ অ গিত ( ভৗত ও আিথক) উে খ 
করেত হেব। বতমান সময় পয  কে র কী পিরমাণ অ গিত 
হওয়ার কথা িছেলা আর বা েব কী পিরমাণ হেয়েছ এই র 
মে  লনা লক িবে ষণ িতেবদেন থাকেত হেব; 

করা হেয়েছ। অ ে দঃ৩.১.৪.১ 

৪.১৪ কে র Exit Plan না থাকেল স িবষেয় িতেবদেন 
পািরশ করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.১৫ িতেবদেন কে র ত কােজর িবষেয় আেলাচনা করেত হেব; করা হেয়েছ। অ ে দঃ৩.১.৫ 
৪.১৬ বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড ক ক বা বায়নাধীন 

ক স েহ ব ত মালামাল িবেশষত তার, ঁ ,ঁ া ফরমার 
কান  কান কে র আওতায় সং হীত তা কীভােব িনিদ  

করা যায়, স িবষেয় িতেবদেন পযেব ণ ও পািরশ থাকেত 
হেব; এবং 

এজ  পযা  সমেয়র েয়াজন িবধায় স ব হয় নাই। 

 
 
 
 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
সংেযাজনী-২ 

টকিনক াল কিম র িস া স েহর আেলােক হীত পদে পঃ 
 িস া  বা বায়ন 
৪.১ িতেবদেনর অ ায় িব াস ও ধারাবািহকতা আইএমইিড ক ক 

০৪/০৯/২০২০ ি ঃ তািরেখ জারী ত পিরপে র সংেযাজনী-১১ 
অ সাের করেত হেব; 

জারী ত পিরপে র আেলােক িতেবদন 
স াদনা করা হেয়েছ। 

৪.২ িতেবদেন ত গত িব িত িনরসেন SWOT Analysis-
এর সােথ মাঠ পযােয় া  তে র Triangulation 
যথাথভােব করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৩ িনিবড় পিরবী ণ কােজর কম-পিরিধ (ToR) অ যায়ী 
িতেবদেনর অ ায় স েহ িবষয়িভি ক ও িনিদ  িবে ষণ 

উে খ করেত হেব। এ র Checklist Appendix এ 
সং  করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৪ িতেবদেনর ভাষা মািজত হেত হেব। বানান ও স াদনাজিনত  
পিরহার করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৫ ক র িডজাইন এবং কে র লিজক াল মওয়াক  
স কভােব করা হেয়েছ িকনা তা কে ােন  অ যায়ী িবে ষণ 
করেত হেব; 

করা হেয়েছ। 

৪.৬ িতেবদেনর য় পযােলাচনায় কে র আওতায় 
Supervision সবা য় সং া  িবে ষণ  করেত হেব।  
প  এবং কায েয়র িবে ষণ টিবল আকাের উপ াপন করেত 
হেব; 

করা হেয়েছ। অ ে দঃ ৩.২.১ 

৪.৭ Goods এর সমাথক শ  ‘প ’ হেব, ‘মালামাল’ হেব না। 
িতেবদেন অিনয়েমর িবষেয় বলা হেল তা িনিদ ভােব উে খ 

করেত হেব। িতেবদেন শাি র িবষেয় উে খ পিরহার করেত হেব। 
য়  বাজার ে র সােথ স িত ণ িকনা তা পযােলাচনা করেত 

হেব; 

করা হেয়েছ।অ ে দঃ ৩.২.২ ও ৩.২.৩ 

৪.৮ EPC এর ণা  প Engineering Procurement 
and Construction হেব। িনবাহী সার-সংে েপর য় 
এবং কািরগির পরামশক ও কাদারী িত ান অ ে েদ একই 
িবষয় নরা  পিরহার করেত হেব। ২০০০ া ফরমার াপন এবং 
SCADA এর িবষেয় স ক ত  িতেবদেন উে খ করেত হেব; 

করা হেয়েছ। অ ে দঃ৩.১.৩ 

৪.৯ আইএমইিড’র পিরদশন িতেবদেনর পািরেশর আেলােক হীত 

ব ার িবষেয় িতেবদেন আেলাচনা করেত হেব; 
করা হেয়েছ। অ ে দঃ ৩.৬.৩ 

৪.১০ িতেবদেন কে র ত কােজর িবষেয় আেলাচনা করেত হেব; করা হেয়েছ। অ ে দঃ ৩.১.৫ 
৪.১১ ক  িনধািরত সমেয়র মে  স  না হওয়ার কারণস হ 

িতেবদেন আেলাচনা করেত 
করা হেয়েছ। অ ে দঃ ৩.৬.২ 

৪.১২ কে র আওতায় ািপত ণ পাল, া ফরমার িত াপেনর 
জ  িতেবদেন পািরেশ উে খ করেত হেব; 

করা হেয়েছ। অ ে দঃ৬.১.১০ 
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সংেযাজনী-৩ 

 
িনিবড় পিরবী ণ কােজর কম-পিরিধর আেলােক হীত পদে পঃ 
 
 কম-পিরিধ হীত পদে প 
 কে র িববরণ (পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধেনর 

অব া, অথায়েনর িবষয় ইত ািদ সকল েযাজ  ত ); 
অ ে দ-১.২-,১.৭ ( াঃ৪-৬), 

 কে র সািবক এবং িব ািরত অ  িভি ক বা বায়ন (বা ব 
ও আিথক) অ গিত ত  সং হ, সি েবশন, িবে ষণ, 
সারণী/ লখিচে র মা েম উপ াপন ও পযােলাচনা; 

অ ে দ-৩.১ ( াঃ১৪-১৮), 
 

 কে র উে  অজেনর অব া পযেব ণ ও পযােলাচনা; অ ে দ-৩.২ ( াঃ১৯-২০), 
 কে র আওতায় স ািদত/চলমান িবিভ  প , কায ও 

সবা সং েহর (Procurement) ে  চিলত আইন 
ও িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ য়ন সহেযাগীর 
গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ/হে  িক না স 
িবষেয় পযেব ণ; 

অ ে দ-৩.২ ( াঃ১৯-২০), 
 

 কে র আওতায় সং হীত/ভিব েত সং হ করা হেব এমন 
প , কায ও সবা পিরচালনা এবং র ণােব েণর জ  

েয়াজনীয় জনবলসহ আ ষি ক িবষয় পযেব ণ; 

অ ে দ-৩.৪(ঝ)  ( াঃ৩৪-৩৫), 
 

 কে র আওতায় িবিভ  প , কায ও সবা সংি  য় 
ি েত িনধািরত িসিফেকশন/BOQ/TOR, ণগত 

মান, পিরমাণ অ যায়ী েয়াজনীয় পিরবী ণ/যাচাইেয়র 
মা েম সং হ করা হেয়েছ/হে  িক না স িবষেয় 
পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

অ ে দ-৩.৩ ( াঃ২৬-৩১), 
 

 কে র িঁক স িকত িবিভ  সম া যমন অথায়েন িবল , 
বা বায়েন প , কায ও সবা য়/সং েহর ে  িবল , 

ব াপনায় অদ তা ও কে র ময়াদ ও য় ি  
ইত ািদর কারণসহ অ া  িদক িবে ষণ, পযােলাচনা ও 
পযেব ণ; 

অ ে দ-৩.৬ ( াঃ৩৭-৩৮), 

 ক  অ েমাদন, সংেশাধন ( েযাজ  ে ) অথ বরা , অথ 
ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত ািদ িবষেয় ত -উপাে র পযােলাচনা 
ও পযেব ণ; 

েযাজ  নয়। 

 উ য়ন সহেযাগী সং া (যিদ থােক) ক ক ি  া র, 
ি র শত, য় াব ি য়াকরণ ও অ েমাদন, অথ ছাড়, 

িবল পিরেশােধ স িত ও িবিভ  িমশন এর পািরশ ইত ািদর 
ত -উপা িভি ক পযােলাচনা ও পযেব ণ; 

েযাজ  নয়। 

 SWOT ANALYSIS; অ ে দ-৩.৪ ( াঃ৩১-৩৬ ), 
 সািবক পযােলাচনা; অ ে দ-৪.১/৪.২/৪.৩/৪.৪ 

( াঃ৪২-৪৩-৩১), 
 পািরশ   অ ে দ-৬ ( াঃ৪৭), 
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‘‘ িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর 

ভৗত িবধািদর উ য়ন (সংেশািধত)’’ 
কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 

১২  (১২০ এমিভএ) ন ন উপেক  িনমাণ।  ন ন উপেক  িনমােণর ল মা া ও অজন। 
২২  (১১০ এমিভএ) উপেকে র আপে েডশন।  উপেক  িনমােণর ল মা া ও অজন 
৭৮৫০ িকঃিমঃ লাইন িনমাণ (ন ন লাইন িনমাণ ও 

রাতন লাইন রেনােভশন)। 
 ন ন লাইন িনমাণ ও রাতন লাইন রেনােভশেনর 
 ল মা া ও অজন। 

শতভাগ িনরিবি  িব তায়েনর লে  িবতরণ 
ব ার উ য়ন করা। 

 িব ৎ িবহীন এলাকা িচি হতকরণ; 
 িব ৎিব াট াস পাওয়া; 
 দিনক গেড় িব ৎ বহার ি  পাওয়া; 
 ত াহক অিভেযাগ িনরশন করা। 

৬১১৫৬০ জন াহকেক িব ৎ দান।  কে র সংেযাগ ত াহক সং ারল মা া ও অজন। 

২০০০  ওভারেলাড া ফরমার িত াপন।  কে র আওতায় সংএযাগ ত িত ািপত া ফরমার । 

পারভাইজির কে াল ও ডাটা এ া ইিজশন 
( াডা) িসে ম াপেনর মা েম মিনটিরং 

ব ার আ িনকায়ন। 

 ল মা া ও অজন। 

অথৈনিতক কায ম রাি ত করার লে  
াম েল িব ৎ সরবরাহ করা। 

 িষ সচ সংেযাগ ি ; 
 সচ ােকর িব ৎ বহার (KWH) ি ; 
 িশ  ও ি শ  সংেযাগ ি ; 
 িশ  ও িশে র িব ৎ বহার (KWH) ি ; 
 িশ  ও িশে  কমসং ান ি । 

 
জিরপ 

কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 
জিরপ পি ত   সরল দব ন নায়ণ পি ত 
মাঠ জিরপ  সং াগত জিরপ, 

 ণগত ত  সং হ 
 

সং াগত জিরপ 
 ক  এলাকার ন না; 
 ন নার আকার িনধারণ (পিবেসর ন না িনবাচন); 
 িবধােভাগী াহেকর উ র দাতার ন নার আকার িনধারণ। 

 
 

ণগত ত  সং হ 

 সেক ারী ত  / ড েম  পযােলাচনা ও িবে ষণ ; 
 ফাকাস প িডসকাশন (FGD); 
 কী ইনফরেম  ই রিভউ (KII); 
 কস ািড; 
 কমশালা। 

 
 

য় (Purchase) 
কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 

সবা (Service)   দরপ  পিরবী ণ ছক নং-৪ 
 

সবা (Service)মান 
 দ  জনবল; 
 যথাযথ াজ আউট; 
 পিরেবশবা ব িকং ও িডজাইন। 
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য় (Purchase) 

কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 
মালামাল (Goods)   দরপ  পিরবী ণ ছক নং-৪ 

 
পাল 

 পােলর দঘ ; 
 পােলর াসাধ ( ড়া); 
 পােলর াসাধ (তলা )। 

সআম ( ীল )  দঘ -ওজন- । 
সআম (কােঠর )  দঘ । 

 
 

য় (Purchase) 
কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 

কাজ (Works)   দরপ  পিরবী ণ ছক নং-৪ 
 
 
 

সং া  াজ আউট (কা ােদশ পির নভােব স ন) 

 ান লে র (তােরর দঘ ); 
 িড-১১(সািভস প); 
 িড-৬ (কপার তার); 
 প আউট িফউজ কাট আউট; 
 লাই ং অ াের ার; 
 িফউজ িলংক; 
 কােন র। 

 
 

কে র  সবল, বল, েযাগ ও িঁক (SWOT) 
কায ম সমী ার িনেদশক (Indicator) 

 
 
 
 
 

ক  বা বায়নকালীন সবল িদক 

বা বায়নেযা  বাৎসিরক কমপিরক না ত ও বা বায়ন; 
বছরওয়ারী বরা  ও েয়র ল মা া  অজন; 
বছরওয়ারী খাত-ওয়ারী ল মা া  অজন; 
বছরওয়ারী িনমাণ কােজর ল মা া  অজন; 
বছরওয়ারী েয়র ল মা া  অজন; 

কে র িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী য় কায ম পিরচারনা; 
কে র িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী িনমাণ কায ম পিরচারনা; 
কে র েয়াজনীয় অ যায়ী জনবল িনেয়াগ; 
কে র কায ম িনিদ  সমেয়র মে  সমাি র িদেক অ সর হওয়া; 
েয়াজনীয় অ যায়ী জনবল িনেয়াগ। 

 
 
 

কে র বল িদক 

েয়াজনীয় অ যায়ী জনবল িনেয়াগ না করা; 
কে র কায ম িনিদ ভােব িচি ত না করা; 

খ কালীন/অিতির  দািয়ে  বা ঘনঘন ক  পিরচালাক িনেয়াগ; 
বাৎসিরক কমপিরক না ত ও বা বায়ন না করা; 
মালামাল েয় জ লতা ও দীঘসময় য়; 
িবভাগ ও ম নালয় ক ক িনয়িমত মিনটিরং না করা; 

ণ িডজাইন ও িসিফেকশন। 
 
 

কে র েযাগ 

িশ ায়ন ি  পােব; 
িব ৎ সংেযােগর ফেল কমসং ান ি ; 
িশ া ব ার উ য়ন ; 

া  ব ার উ য়ন এবং 
জনগেণর আয় ি  । 

 সিমিত েলা অলাভজনক হওয়ার স াবনা; 
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কে র িঁক 

িন মােনর মালামাল য়; 
িডজাইন ও িসিফেকশন অ যায়ী  িনমাণ; 
লাইন িকং ও িডজাইন; 
পাল হাপেন ; 

র নােব ণ ও  িনরশেনর জনবল স তা; 
র নােব ণ ও  িনরশেনর মালামােলর স তা। 

 
  
 
 

ীেমর/ কেমর নামঃপাওয়ার া ফরমার  
Package No: SDP-G-37, Lot-1 

FY: 2018-2019 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৪-০১-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

বাংলােদশ িতিদন (বাংলা), 
িদ ডইিল ার (ইংেরজী) 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৫-০২-২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১৩-০৯-২০১৮ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৫-০২-২০১৮ইং 

ি া েরর তািরখঃ 
০৯-১০-২০১৮ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

পাঠােনা হেয়েছ  

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১১২৭০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১১৮০০০০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
 
 
 

ীেমর/ কেমর নামঃপাওয়ার া ফরমার  
Package No: SDP-G-16, Lot-1 

FY: 2016-2017 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী) 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭-০৩-২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১৮-০৫-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
১২-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১০১৪৩০০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৮১৫৭৬০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃপাওয়ার া ফরমার  

Package No: SDP-G-75, Lot-1 
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৪-০২-২০১৯ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
িদ ডইিল ই াি  (ইংেরজী) 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৩  ত)। িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 
৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 

িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 
২৫-০৩-২০১৯ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

০৮-০৫-২০১৯ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৫-০৩-২০১৯ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
২৬-০৬-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৫৬৮৫০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৫৫৫০০০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িডি িবউশন া ফরমার  

Package No: SDP-G-63, Lot-1 
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৫-০১-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
Dhaka Tribune 

(ইংেরজী) 
িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

১৫-০২-২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  ১ জন উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

২৫-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৫-০২-২০১৮ ইং 

ি া েরর তািরখঃ 
০৯-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১১২২২০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৩৯৯৮৪০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িডি িবউশন া ফরমার  

Package No: SDP-G-10, Lot-1 
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী) 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭-০৩-২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

২৭-০৩-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
০২-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৮০০৪৬০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২০১৬০২৬০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

ীেমর/ কেমর নামঃ িডি িবউশন া ফরমার  
Package No: SDP-G-50, Lot-1 

FY: 2018-2019 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১০-১২-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
Dhaka Tribune 

(ইংেরজী) 
িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

১০-০১-২০১৯ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১৪-০২-২০১৯ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১০-০১-২০১৯ ইং 

ি া েরর তািরখঃ 
২৩-০৪-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৭০৬৮৯০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৮৯২৫৪৮৪৫.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িডি িবউশন া ফরমার  

Package No: SDP-G-31, Lot-1 
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 
ণীত িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
ইদ ফাইনানিসয়াল এ ে স 
(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ 

সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় ২৮-০৩-২০১৭ ইং  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 
৫) দরপ  দিলল খালার 

স কতা। 
দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১১-০৭-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
০৪-১০-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬০০৪৪৫০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৩৮২৪৯০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
 
 
 

ীেমর/ কেমর নামঃ উেডন পাল  
Package No: SDP-G-47, Lot-1 

FY: 2017-2018 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৫-০২-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক জনক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭/০৩/২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১২-০৪-২০১৮ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৮ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
০৭-০৬-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৩০০৪২০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৫৬৫০৬৭০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-46, Lot-1 
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৬-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
(িডিপএম) 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

২২-০৩-২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১২-০৪-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২২-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
০৭-০৮-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৮৬১৭৯৪০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪৫৬৬৬০৪০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল 

Package No: SDP-G-27, Lot-1 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

FY: 2016-2017 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৭-১১-২০১৬ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক সমকাল (বাংলা), 
The Financial 

Express (ইংেরজী), 
িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

১৫-১২-২০১৬ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

হেয়েছ।  

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৫-১২-২০১৬ ইং 

ি া েরর তািরখঃ 
২৬-০৪-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৬৫৯৩৮০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৭৩৩০৬১০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ উেডন পাল  

Package No: SDP-G-28, Lot-1 
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 
ণীত িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৫-০২-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক জনক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭/০৩/২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১২-০৪-২০১৮ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৮ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
০৭-০৬-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৩০০৪২০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৫৭৩৭৫২৫০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-27, Lot-2 
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭/০৩/২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১৯-০৩-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
১৩-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৩৯৪৫৯৫০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৭২৩০৩৯০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-27, Lot-3
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 
ণীত িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৫-০২-২০১৭ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৭/০৩/২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১৯-০৩-২০১৭ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 
ি া েরর তািরখঃ 
১৩-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪১৫৩৬৫৫০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৯১৬৫৪৩৪৫.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-07, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৩-০৭-২০১৬ ইং  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

তািরখ। 
৩) কান কান পি কায় দরপ  

কািশত হেয়েছ (কমপে  
৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial 

Express (ইংেরজী), 
িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

১০-০৮-২০১৬ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ 
িছল িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ 
িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 
শষ করা হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

২৪-০৮-২০১৬ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১০-০৮-২০১৬ ইং 
NOA তািরখঃ 
১৪-১১-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৩১১৩৬৫৪২২.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৩০৫৪৫৮০১.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-60, Lot-1
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের 

ণীত িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর 
তািরখ। 

ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৫-০১-২০১৮ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  
কািশত হেয়েছ (কমপে  

৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত 
হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
Dhaka Tribune 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ 
সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

১৫-০২-২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার 
স কতা। 

দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব। ায়ন কিম  ০৭ জন 
সদ  ারা গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত 
বাইেরর সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ েযাজ  নয়।  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িছল িকনা। িকনা। 
৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন 

শষ করা হেয়েছ িকনা। 
িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

১২-০৪-২০১৮ ইং তািরেখ 
দরপ  ায়ন স  

হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত 
হেয়েছ। 

ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ 
িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৫-০২-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৭-০৬-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক 
ে র দরপ  িব ি  

িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৫৫৪৭৯০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৯২৪৩৯২৫০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত 

যা তার মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও 

আিথক। 
 

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-75, Lot-1
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৪-০২-২০১৯ ইং  

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

বাংলােদশ িতিদন (বাংলা), 
The New Nation (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৪-০৩-২০১৯ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৪-২০১৯ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৪-০৩-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
১১-০৬-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৩৮০২৮৭৫০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪০৭৪০৯০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ এসিপিস পাল  

Package No: SDP-G-46, Lot-2
FY: 2017-2018 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৪-০১-২০১৮ইং  
৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 

হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 
কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

বাংলােদশ িতিদন (বাংলা), 
The Daily Star (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

০৫-০২-২০১৮ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

৩০-০৪-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৫-০২-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৩-০৭-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৫৯৮৯৯৭০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৫০৪৭৮৪৪৭৬.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-40, Lot-1
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৬-০২-২০১৭ ইং  
(িডিপএম) 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

  

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

২৩-০৩-২০১৭ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  ২৮-০৪-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ   




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

হেয়েছ িকনা। হেয়েছ িকনা। ায়ন স  হেয়েছ। 
১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 

(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৩-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১৯-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৯৩৯৬৯৯০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৯৪৪৯৯৭০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-66, Lot-1
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৭-০৪-২০১৯ ইং  
(িডিপএম) 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

  

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

২০-০৫-২০১৯ ইং  

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

২৭-০৬-২০১৯ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২০-০৫-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৮-০৭-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
(ই-িজিপ) 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪১১১১৯৫০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৭৮৬৫৭৯৫.৪৮  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-21, Lot-2
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িকনা। 
২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  

 
 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
িদ এিশয়ান এইজ (ইংেরজী), িসিপ উ 

ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৬-০৫-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬২৬৫৭৬০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬২৮৩৮৩১৩.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-40, Lot-2
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
িদ ডইিল ার (ইংেরজী) 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২০-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 
গ ত। (ই-িজিপ) 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

২২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  

দরপ  খালার তািরখঃ 
২০-০৩-২০১৮ ইং 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। ি  তািরখঃ 
২৪-০৯-২০১৮ ইং 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৯৩৯৯৫০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৯৪৯৬১৯৫.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-21, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৮-০৮-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
(DPM) 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৩-০৮-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৪-০৯-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৩-০৮-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-১০-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬২৬৯৫০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৩৮৫৪৫০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ লাইন হাডওয় ার 

Package No: SDP-G-01, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৩-০৭-২০১৬ ইং  
 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

সরাসির আেলাচনা 
(িডিপএম) 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৬-১২-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৯-১২-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৬-১২-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৫-০১-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৫৭৮৫৮৫০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৫৮০৭৪১০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ক াকটর (ই ুেলেটড) 

Package No: SDP-G-23, Lot-2
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৮-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৫-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৪-১০-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি    




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

িসিপ উেত পাঠােত হেব। পাঠােনা হেয়েছ 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২১০৫৬০০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২০০৯৭৯৯১৫.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ক াকটর (ই ুেলেটড) 

Package No: SDP-G-3, Lot-2
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৩-০৭-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১০-০৮-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৫-০৯-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১০-০৮-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-১০-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৭১৮৬২৪১০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৬২৬৮৫০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ প-আউট িফউজ কাটআউট/লাইটিনং এ াের ার 

Package No: SDP-G-32, Lot-1
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৭-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 
৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  

সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 
 

২৮-০৩-২০১৭ ইং 
 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৫-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১৩-০৮-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬৪৫৩০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৫৮২৭৮৮০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ প-আউট িফউজ কাটআউট/লাইটিনং এ াের ার 

Package No: SDP-G-69, Lot-1
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৭-০৪-২০১৯ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
িদ ডইিল অবজারভার 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

হেয়েছ।  

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৪-০৭-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৫৬২০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৭৩১২৮১২.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ প-আউট িফউজ কাটআউট/লাইটিনং এ াের ার 

Package No: SDP-G-11, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
The Asian Age  (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৮-০৫-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৯৮৮২০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৮২৯৬৮০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ প-আউট িফউজ কাটআউট/লাইটিনং এ াের ার 

Package No: SDP-G-64, Lot-1
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৭-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
ঢাকা ি িবউন (ইংেরজী), িসিপ উ 

ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত    




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। ২২-০৩-২০১৮ ইং 
৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২২-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০১-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৬৪৪০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৮৫৯৪৮১৩.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িফউজ িলংক 

Package No: SDP-G-64, Lot-2
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৭-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলর ক  (বাংলা), 
ঢাকা ি িবউন (ইংেরজী), 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২২-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২২-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০২-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
েযাজ  নয়। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪২৭৯৪০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৬৭৬২৬৮.০০  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 
মানদ  

মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িফউজ িলংক 

Package No: SDP-G-51, Lot-2
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০৮-২০১৯ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

িদ ডইিল িস েজন টাইমস (ইংেরজী),  

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১২-০৯-২০১৯ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৩-১১-২০১৯ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১২-০৯-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৪-১২-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৫৮৬০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১২১৭৬২৪৪.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িফউজ িলংক 

Package No: SDP-G-69, Lot-2
FY: 2019-2020 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৭-০৪-২০১৯ ইং 
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

িদ ডইিল অবজারভার (ইংেরজী),  

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৪-০৭-২০১৯ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৭-০৮-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১১৩৪০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৮৮৮৭৭৮৪.৬০   
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 

Package No: SDP-G-2, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৫-১২-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক ইে ফাক (বাংলা), 
The Indipenden  (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৫-০১-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

২৬-০১-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৫-০১-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৬-০২-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৯৩২৩০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২১৩৯৬৫০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 
Package No: SDP-G-22, Lot-1

FY: 2016-2017 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৮-০৮-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক ইনিকলাব (বাংলা), 
The Financial Express  

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৮-০৯-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৯-১০-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৮-০৯-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৪-১১-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
পাঠােনা হেয়েছ 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৮০৬০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪০৪৭৭২০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 

Package No: SDP-G-14, Lot-3
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
The Asian Age (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৮-০৫-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
েযাজ  নয়। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৭২২২৬০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৩৪৭০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 

Package No: SDP-G-41, Lot-1
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 
িকনা। 

িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৮-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৫-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১৯-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৯৭৮৮০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪৩৪৪৫০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 
Package No: SDP-G-55, Lot-1

FY: 2018-2019 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৭-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
Dhaka Tribune  (ইংেরজী),  

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৭-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 
গ ত।(ই-িজিপ) 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৭-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০২-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৪৫৮০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৪২৭০১১৪.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ই ুেলটর 

Package No: SDP-G-41, Lot-2
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
The Daily Star  (ইংেরজী),  

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৫-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত।(ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। --  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৫-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০২-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৬৩০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪৫৪৪০২১০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ স আম ( ীল) 

Package No: SDP-G-08, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৩-০৭-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১০-০৮-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  ১ জন 
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৫-০৯-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১০-০৮-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৫-১০-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৪৮৫৩৪০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৬০১৫৬৮০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ স আম ( ীল) 

Package No: SDP-G-29, Lot-1




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

FY: 2016-2017 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৮-০৮-২০১৬ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক ইনিকলাব (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৮-০৯-২০১৬ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-১০-২০১৬ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৮-০৯-২০১৬ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৭-১১-২০১৬ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৭০৮৮৩৮০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৩৩১৩১৪৫.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার (১- ফইজ) 

Package No: SDP-G-33, Lot-1
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৮-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

২৬-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১৯-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৪৬৩০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১০৯২৮১৭১১.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার (১- ফইজ) 

Package No: SDP-G-12, Lot-1
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
The Asian Age (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

২৭-০৪-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ    
০২-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৪৫০০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৩৪৬৫০০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার (১- ফইজ) 

Package No: SDP-G-52, Lot-1




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

FY: 2018-2019 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক জনক  (বাংলা), 
The Daily Star (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২১-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ---  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৪-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২১-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০২-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১২৩০১০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১২২১৪৯০৫৩.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার (১- ফইজ) 

Package No: SDP-G-65, Lot-1
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৭-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
Dhaka Tribune (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৯-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 
গ ত। (ই-িজিপ) 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ---  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৯-০৮-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৯-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৯-০৯-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১২৩০১০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১২২১৪৯০৫৩.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার িসল 

Package No: SDP-G-33, Lot-3
FY: 2017-2018 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ২৮-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক গা র (বাংলা), 
The Financial Express 

(ইংেরজী), িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৮-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২৮-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
০১-০৮-২০১৭ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ১৬৮৪০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৩১৩৫২০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ িমটার িসল 

Package No: SDP-G-12, Lot-3




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

FY: 2016-2017 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
The Asian Age (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০১-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১২-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
েযাজ  নয়। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৫২০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৪১৪৭০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ১১ কিভ এবং ৩৩ কিভ এিসআর 
Package No: SDP-G-15, Lot-1

FY: 2017-2018 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক জনক  (বাংলা), 
The New Age (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১৩-০৮-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 
গ ত। 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৪-০৯-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৩-০৮-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
২৪-১০-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬৪৬০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৬৬৯০০০০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ১১ কিভ এবং ৩৩ কিভ এিসআর 
Package No: SDP-G-76, Lot-1

FY: 2019-2020 
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৭-০৪-২০১৯ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
The Daily Observer  

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ---  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৮-০৭-২০১৯ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৬-০৫-২০১৯ ইং 

ি  তািরখঃ 
০৬-০৮-২০১৯ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৫৩০০০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২৮৩২৭৫০০.০৩৫  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ১১ কিভ এবং ৩৩ কিভ এিসআর 
Package No: SDP-G-36, Lot-1

FY: 2018-2019 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
দিনক জনক  (বাংলা), 

The Daily Star (ইংেরজী),  

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
২০-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 
হেব। 

ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 
গ ত। (ই-িজিপ) 

 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ---  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০২-০৭-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
২০-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
০১-০৮-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ৬৪৬০০০০০.০০  

১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ৬৬৬৯০০০০.০৯৫  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ১১ কিভ িস  এবং িপ  

Package No: SDP-G-34, Lot-1
FY: 2018-2019 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ১৮-০২-২০১৮ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

 
দিনক জনক  (বাংলা), 

The Daily Star (ইংেরজী) 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
১৪-০৩-২০১৮ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৩ জন সদ  ারা 

গ ত। (ই-িজিপ) 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ---  

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

০৯-০৮-২০১৮ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
১৪-০৩-২০১৮ ইং 

ি  তািরখঃ 
১৬-০৯-২০১৮ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
-- 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৩৩৪৫০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ১৫৩১৭০০৪.৭৮০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
ীেমর/ কেমর নামঃ ১১ কিভ িস  এবং িপ  

Package No: SDP-G-13, Lot-1
FY: 2016-2017 

 
িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ / িপিপআর-২০০৮ এর মাতােবক ত ম  
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
 ১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত 

িকনা। 
িপিপএ-২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কেরত হেব। অ সরণ করা হেয়েছ।  

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ। ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব। ০৬-০২-২০১৭ ইং  
 

 

৩) কান কান পি কায় দরপ  কািশত 
হেয়েছ (কমপে  ৩  ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ 
করেত হেব। এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব।

দিনক কােলরক  (বাংলা), 
The Asian Age (ইংেরজী), 

িসিপ উ ওেয়ভ সাইট 

 

৪) দরপ  হেনর তািরখ। দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেনর ম বত  
সময় িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী সিনধারণ করেত হেব। 

 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

 

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা। দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব উপি ত িছল।  
৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন। দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত 

হেব। 
ায়ন কিম  ০৭ জন সদ  ারা 

গ ত। 
 

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর 
সদ  িছেলন িকনা। 

২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব। ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  
উপি ত িছেলন। 

 

৮) দরপ  িবেষয় কান অিভেযাগ িছল 
িকনা। 

অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  
হেয়েছ িকনা। 

েযাজ  নয়।  

৯) যথাসমেয় দরপ  ায়ন শষ করা 
হেয়েছ িকনা। 

িপিপআর অ যায়ী যথাসমেয় দরপ  ায়ন স  
হেয়েছ িকনা। 

১৮-০৫-২০১৭ ইং তািরেখ দরপ  
ায়ন স  হেয়েছ। 

 

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ। ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব 
(দরপ  খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  
১২০ িদেনর মে  তা সমা  হেত হেব)। 

দরপ  খালার তািরখঃ 
০৭-০৩-২০১৭ ইং 

ি  তািরখঃ 
১২-০৭-২০১৭ ইং 

 

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  
িব ি  িসিপ উেত পাঠােনা হেয়েছ 
িকনা। 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  
িসিপ উেত পাঠােত হেব। 

 
হেয়েছ। 

 

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত। ২৩০০৭০০০.০০  
১৩) ি   ি  ে র পিরমাণ কত। ২২৬৭২৪৪০.০০  
১৪) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার 

মানদ  
মানদ েলা উে খ করেত হেব। বািনিজ ক, কািরগরী ও আিথক।  

 
 

ছক:১ 
 

মালামােলর 
নাম 

দরপ  
আইিড নং / 

িব ি  
কােশর 

কা ােদেশ 
দােনর 

কা ােদেশর 
সময় বিধত 

িবল দােনর 
তািরখ ও 

মালামাল 
পৗছােনার 

সিমিতেত 
মালামাল 

কাযােদশ 
া  

কাযােদশ া  
িত ােনর 

ম  
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ারক নং ও 
তািরখ 

 

তািরখ তািরখ ও 
টাকার 
পিরমান 

করণ টাকার 
পিরমান 

 

 তািরখ ও  
ান 

বরাে র 
তািরখ 

িত ােনর 
ায়েন 

অব ান 

নামঃ, মাবাইল 
নং ও  

ই- মইল নং 
CT & PT           

DOFC/LA           

Fuse Link           

ACR           

OCR           

Seal           

 
 
 
 

ছকঃ২ 
‘‘ িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর ভৗত িবধািদর উ য়ন (সংেশািধত)’’ 

কে র নামঃ এসিডিপ 
ক  িডিভশনঃ 

লাইন িনমাণ সং া   ত  
কাদােরর নাম 

ও ােকজ নং 
কা ােদশ 
অ যায়ী সমাি র 
তািরখ 

কা ােদেশর  
(টাকায়) 

কা ােদেশর 
পরামাণ (িকঃিমঃ) 

পিরেশািধত িবেলর 
পিরমান (টাকায়) 

কা ােদেশর 
অ িগত (িকঃিমঃ) 

সময় ি  

       
       

 
উপেক  িনমাণ সং া   ত  

কাদােরর নাম ও ােকজ নং কা ােদশ অ যায়ী সমাি র তািরখ কা ােদেশর  (টাকায়) কা ােদেশর পরামাণ 
(িকঃিমঃ) 

    
    

 
 
 

ছক:৩ 
কে র আওতায় প ী িব ৎ সিমিত এর িসে ম লস সং া  ত ঃ 

 
প ী িব ৎ সিমিত নামঃ 

 
িমক নং িবষয় ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

১ মাট িব ৎ য়      

২ মাট িব ৎ িব য়      

৩ আবািসক াহক সং া     

৪ আবািসক িব ৎ িব য়     

৫ সচ াহক সং া     

৬ সচ াহেকর িব ৎ িব য়     

৭ হৎ াহক সং া     

৮ হৎ িব ৎ িব য়     

৯ ছাট িশ  াহক সং া     

১০ ছাট িব ৎ িব য়     

১১ মাট াহক সং া     

১২ িডমা      

১৩ িসে ম লস     
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১৪ মাট িব তািয়ত লাইন     

১৫ মাট জনবল     

১৬ মাট লাইন      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ছকঃ ৪ 
 ‘‘দরপ  পিরবী ণ ছক’’। 

 
ীেমর/কেমর নামঃ 

িমক িববরণ িপিপএ-২০০৬ /িপিপআর-২০০৮  এর মাতােবক ত ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১) দরপ  দিলল িপিপএ অ সাের ণীত িকনা। িপিপএ-২০০৬ ও আর ২০০৮ অ সরণ করেত হেব।    

২) পি কায় দরপ  কােশর তািরখ ব ল চািরত ২  সংবাদপে  কাশ করেত হেব।   

৩) কা  কা  পি কায় দরপ  কািশত হেয়েছ (কমপে  ৩  
ত)। 

কমপে  ১  ইংেরজী ও ১  বাংলা পি কায় কাশ করেত হেব। 
এক  ানীয় পি কায় কাশ করেত হেব। 

  

৪) দরপ  হেণর তািরখ দরপ  কােশর তািরখ হেত দরপ  হেণর ম বত  সময় 
িপিপআর-২০০৮অ যায়ী িনধারণ করেত হেব 

  

৫) দরপ  দিলল খালার স কতা দরপ  খালার সময় সকল সদ  উপি ত থাকেত হেব।   

৬) দরপ  ায়ন কিম র গঠন দরপ  ায়ন কিম  ৫-৭ জন সদ  ারা গ ত হেত হেব।   

৭) দরপ  ায়ন কিম েত বাইেরর সদ  িছেলন িকনা ২ জন বাইেরর সদ  উপি ত থাকেত হেব।   

৮) দরপ  িবষেয় কান অিভেযাগ িছল িক না অিভেযাগ থাকেল িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী িন ি  হেয়েছ িকনা।   

৯) যথা সমেয় দরপ  ায়ন শষ করা হেয়েছ িকনা িপিপআর অ যায়ী যথা সমেয় দরপ  ায়ন স  হেয়েছ 
িকনা। 

  

১০) কতিদেন ি প  া িরত হেয়েছ ায়েনর পর ১৪ িদেনর মে  ি  া িরত হেত হেব (দরপ  
খালার িদন হেত ি  া িরত হওয়া পয  ১২০ িদেনর মে  তা 

সমা  হেত হেব)। 

  

১১) এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােনা হেয়েছ িক না 

এক কা  টাকার অিধক ে র দরপ  িব ি  িসিপ উেত 
পাঠােত হেব । 

  

১২) া িলত মান া িলত ে র পিরমাণ কত।   

১৩) দরপ  দিলেল উে িখত যা তার মানদ  মানদ েলা উে খ করেত হেব ।   

১৪) দরপ  েলােডড িছলিকনা েলােডড  থাকেল যেথ  পিরমােণ রাখাহেয়েছ িকনা ।   

১৫) দরপ  অ েমাদন কেরেছন ক? DOFP অ সাের যথাযথ ক পে র মা েম দরপ  অ েমাদন 
হেয়েছ িকনা 
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ছকঃ ৫ 
‘‘ িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর ভৗত িবধািদর উ য়ন (সংেশািধত)’’ 

ক  পিরচালেকর জ  মালা 
 

1. বতমােন আপনার অধীেন য কেয়কজন কমকতা ও কমচারী িনেয়ািজত আেছন তােদর ারা আপিন িক ুভােব কে র বা বায়ন কাজ 
স াদন করেত পারেছন?  

2. মালামাল (Goods), সং হ েয়র ােকজ েলার ি প  স ািদত হেয়েছ এবং ওয়াক অডার দয়া হেয়েছ, স েলার অধীেন মালামাল 
সং েহর বতমান অব া িক পযােয় আেছ? 

3. কাজ (Works) এর য ােকজ েলার ি প  া িরত হেয়েছ ও ওয়াক অডার দান করা হেয়েছ, স েলার কাজ  হেয় থাকেল তার 
অ গিত িক প? আর কাজ  না হেয় থাকেল তার কারণ কী?    

4. িনমাণাধীন লাইন পিরদশন সং া  কান দ রােদশ আেছ িকনা বা া াড কান িনয়ম আেছ িকনা? যিদ থােক তাহেল িনবাহী 
েকৗশলী/সহকারী েকৗশলী/উপ সহকারী েকৗশলীর জ  শতকরা কত ভাগ? 

5. ক  বা বায়েন িক িক ধরেনর সম ার স ুখীন হে ন এবং স েলা উ রেণর জ  আপনার িক কান পরামশ বা পািরশ আেছ?  
6. ক  বা বায়েনর বতমান পযােয় দ িড়েয় আপিন িক আশাবাদী য অ েমািদত িডিপিপ এর ল মা া অ যায়ী ক  ন, ২০২০ ত সমা  

হেব?  
7. কে র আওতায় হৎ বা  িশ  সংেযােগর ে  াহকেক িবনা ে  া ফরমার সরবরাহ করা হয় িকনা? 
8. কে র আওতায় ৩৭.৫ কিভএ, ৫০ কিভএ, ৭৫ কিভএ া ফরমার য় করা হেয়েছ। আবািসক াহক সংেযােগর ে  ৩৭.৫ কিভএ, ৫০ 

কিভএ, ৭৫ কিভএ া ফরমার িদেয় সংেযাগ দওয়া কািরগির িদক থেক িক লাভজনক মেন কেরন? 
9.  কে র আওতায় য় ত প  (Goods) ওয়ািরি  িপিরয়েডর মে  ন  হেল িত াপেনর প িত িক? 
10.  কে র আওতায় য় ত প  (Goods) ন  হওয়ার কান ত  আপনার জানা আেছ িক? 
11.  াহকেক  পিরেশাধ সােপে ও া ফরমার সরবরাহ করা হেয় থােক। িত  া ফরমার এর বাজার দর রেয়েছ। া ফরমার দরপে র 

মা েম িকনেল া িলত ে র চেয়  কম বিশ হেত পাের। াহেকর জ  কান  িনধারণ করা হয়? 
12.  কে র আওতায় অ  কান িনমাণ কাদারেক বা কান প  সরবরাহকারী িত ানেক বা কান কমকতা/কমচারীেক অিনয়েমর জ  শাি  

দওয়া হেয়েছ িকনা? 
13. ক  ুভােব ও সময়মত বা বায়ন এবং কে র উে াবিল েরা ির অজেনর লে  আপনার কান িচি ত মতামত থাকেল তা ব  

 
 
 

ছকঃ৬ 
‘‘ িসেলট িবভাগ প ী িব তায়ন কায ম স সারণ এবং িবআরইিব’র সদর দ েরর ভৗত িবধািদর উ য়ন (সংেশািধত)’’ 

 
িনবাহী েেকৗশলীর জ  মালাঃ 

 
ক  িডিভশনঃ 

 
১। আপনার আওতায় কত  ক  চলমান? কান কে  কত  কা ােদশ রেয়েছ? 
২। এসিডিপ ক  কত  কা ােদশ াজ-আউট হেয়েছ ? কত  কা ােদশ সময়মত শষ হয় নাই এবং কন? 
৩। আপনার অিফস ক ক লাইন িনমাণ কা ােদশ েলার মাঠ পযােয় পািরভশন করার িনয়ম/ অিফস অডার আেছ িকনা বা করা হয়? 
৪। আপনার অিফস ক ক াজ-আউট েলার িক ন না যাচাই বাছাই করা হয়? 
৫। অিনয়েমর জ  কােনা কাদােরর িব ে  কােনা ব হা িনেয়ছন িকনা? 
৬। অিনয়েমর জ  কািরগির পরামশ িত ােনর িব ে  কােনা ব হা িনেয়ছন িকনা? 
৭। মালামােলর তা যথাসমেয় াজ-আউট না হওয়ার কারণ িকনা? 
৮। কে র আওতায় কােনা িশ  ও সচ সংেযােগর া ফরমার  িবনা ে  সরবরাহ করা হেয়েছ িকনা? 
৯। কে র আওতায় কােনা াজ-আউট বা কােনা াজ-আউেটর ন না যাচাই করা হেয়ছ িকনা? 
১০। কে র আওতায় কােনা মালামাল ন  বা লাইন চা র সময় হেয়েছ িকনা? ন  হেয় থাকেল তা পিরবতন বা িত হাপন ক ি◌কভােব করা হয়? 
১১। ক  িনেয় য কােনা িবষেয় আপনার মতামত  ব ন। 
 
 

ছকঃ৭ 
 
পিবেসর নামঃ                            
 
জলাঃ                                       উপেজলাঃ                                             ামঃ 

 
 

1. নামঃ 

2. মাবাইল ন রঃ 

3. িব ৎ সংেযাগ পেত আপনার িক কান অ িবধা হেয়িছল? (ক) হ  (খ) না 

4. যিদ হ  হয় তাহেল, িক িক অ িবধা হেয়িছল? 
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(ক) অেপ া করেত হেয়িছল 

(খ) টাকা পয়সা লেগিছল 

(গ) কত টাকা লেগিছল? 

(ঘ) অ া --------------- 

5. দরখা  করার কতিদন পর আপিন সংেযাগ পেয়িছেলন? 

(ক) ৩০িদন  (খ) ১মােসর বশী  (গ) ২-৬ মাস  (ঘ) ৬ মােসর বশী 

 

6. িব ৎ অিফস থেক আপিন িক ত সবা পাে ন? 

(ক) হ        (খ) না 

7. িব ৎ সংেযােগর ফেল আপনার িক িক িবধা হেয়েছ? 

ক) িশ া      খ) বসা     গ) িবেনাদন     ঘ) ই ারেনট/ যাগােযাগ     ঙ) িষ উৎপাদন   

চ) সব েলাই 

8. িব ৎ সংেযােগর ফেল আপনার আয় বেড়েছ িকনা? 

(ক) হ        (খ) না 

9. কত ঘ া িব ৎ পান? 

(ক) ২-৪ ঘ া (খ) ৪-৮ ঘ া  গ) ৮-১২ ঘ া     ঘ) ১২-১৬ ঘ া    ঙ) ১৬-২০ ঘ া        

     চ) ২০-২৪ ঘ া        

 
ছকঃ ৮ 

FGD (Focus Group Discussion) 
 
 
ফাকাস েপর আেলাচনায় যারা অংশ হণ করেবনঃ   

সমী াধীন পিবেসর আওতা  াহক, সংি  পিবেসর এলাকা পিরচালক ও ানীয় এলাকার ম ার ও পরামশক। 
 

১. পিবেসর নামঃ 

২. সভার উে ঃ 

৩. সদ েদর পিরিচিতঃ 

৪. কে র সংি  পিরিচিতঃ 

৫. ন ন িব ৎ সংেযাগ ও ন ন লাইন িনমাণ িবষেয় আপনােদর মতামত িক? 

৬. িব ৎ লাইন িনমেণর জ  খরচ হেয়েছ িক না? 

৭. অ  সিমিতর সবার মান স েক আপনােদর ব  িক? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

িনিবড় পিরবী ণ িতেবদন া নং
 

 

 
 

ভােট  টকেনালজী 
 

বািড় নং-২৩, রাড নং-০৪, ক-এইচ, বন , রাম রা, ঢাকা-১২১৯। 
মাবাইল নং: +৮৮০১৭১১২২৮৯৪৪ / +৮৮০১৯৭১২২৮৯৪৪ 

ই- মইল: tech_vertex@yahoo.com 
www.vertextechnologybd.com

 


